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داشت  ، خروسها را واميداغي هوااز روزهائي كه . سوخته زار بود آنروز از روزهاي گرم تابستان شهر

ها و معجرها  رههاي پهن شده سر ه ها و خيابانها از نم رختخوابها و مالفه كوچه. موقع آواز بخوانند بي
سر يك . افتاد ها بادبزن از دست كسي نمي ها و بازارچه توي خانه. دادند بوي تن و عرق و شاش مي

قطارهاي كوچكي كه بين كمپهاي كارگري رفت و آمد داشتند از جايشان . شد قالب يخ خون بپا مي
گذاشتند به  ريل ميها براي له شدن زير چرخهاي قطار روي   ريگهائي كه بچه.خوردند تكان نمي

نسيمي كه از روي شط . كردند هاي آب و نفت خُپ مي ملخها زير لوله. ماندند همان شكل باقي مي
بوق . افتاد به نيمه راه نرسيده بيحال سر چتر سبز نخلهاي بارور مي وزيد سنگين از دم هوا،  مي

تابيد روي طاق فلزي و   ميخورد و آفتاب چنان كشتيها و صداي فيدوس با صدايي بم در هوا ليز مي
 سر راهش را هرچه زودتر 2 و آهن و چتريهاي1خواست دخل پليت برزنتي ماشينها كه انگار مي

  .دربياورد
 3هاي  كه در شهر سوخته زار معروف خاص و عام بود، بعد از بازديد از تانكيها و بنگلهخان اسداهللا

ها و نقاشها، با جيپ سبز رنگ  وايزرها و عملهنيمه تمام، و هارت و پورت كشيدن سر كارگرها و سوپر
  . داد رفت، صالة ظهر آنروز در يكي از خيابانهاي شهر گاز مي زمان جنگش كه خيلي هم تند مي

اولي اسمش . خوردند اما دوتا از آنها زياد توي چشم مي. شهر سوخته زار چيزهاي عجيب زياد داشت
اي براي اولين بار اين اسم را روي آن  م شيرپاك خوردهمعلوم نبود كدا. بود و دومي زبان اهالي آن

اگر آنوقتها از مردم، كه با كاميون و ارابه و . از دور و نزديك مهاجر ريخته بود توش. گذاشته بود
رويد هركس با  كجا ميبه پرسيدي  راندند به طرف آن، مي ها مي جيپ و قاطر و شتر و االغ در جاده
نفر بعدي . »شهر انگريزيها « :گفت يكي مي. داد چيز تحويلت ميلهجه و زبان خاص خودش يك 

و »  .ام خيلي تلخه گن آبش مي. شوراب« : گفت ديگري مي» .م به جزيره عربهاي بدور مي«: گفت مي
  . خواند به آواز برايت مي» آب شور دريا گشته خوراكم را« بالفاصله تصنيف 

سوخته زار . گرفت پيدا كردن اسمي برايش گُه گيجه مياسمها آنقدر زياد بود كه سئوال كننده در 
. نه به ضرس قاطع بلكه به احتمال قوي يكي از نامهائي بود كه بيهوا از دهان مهاجري پريده بود

البته اگر كسي اهل . ين يكي بيشتر توي دهانها افتاده بود هيچ معلوم نيست، اميان آنهااز اينكه چرا 
هرچيزي را آنجا . فقط كافي است شايعه را پي بگيرد.  را پيدا كندتواند خالقش تحقيق باشد مي
مثل مهم . هم به نيروي شايعه انجام گرفته بود يقين، تثبيت نام شهر و به. بخشيد شايعه جان مي

  ي چون گوناگونالقابآنهم با .  كه اسمش ورد زبان همه اهالي شهر بودخان اسداهللاشدن ناگهاني نام 
فهميدند  زدي مردم مي با هر كدام او را صدا مي.  خان ي ساز، كنتراتچي و دست آخر؛بنگله ساز، تانك

                                                 
  .گويند  لغتی است انگليسی و به ورقه های آهنی میPlate پليت، - 1
  . چتری به کسر چ و سکون ت بر وزن کتری، پارچه برزنتی است- 2

 .ست که برای کارگران و نزديک به محل کارشان ساخته می شودهائی ا است و  خانهBunglow بنگله، همان  3-
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  .منظورت چه كسي است
مشكل اصلي اهالي شهر يعني فقدان يك زبان درست و حسابي براي فهم يكديگر را شايعه پردازي 
گوئي،  گرفته تا اختصارهاي گوناگون بيان، از اشاره و غير اشاره  با استفاده از نحوهآنها  .حل كرده بود

فهوم مشتركي را كه  م،تا حد يك كلمه يا كلماتي كه در قالبهاي عجيب و غريب ريخته شده باشد
در واقع بايد گفت . نشاندند در ذهن و زبانشان مي، شايعهبا  تكرار و پخش براي خودشان روشن بود 

ش براي قابل فهم كردن  مخصوص بخودش را داشت، كوشي از آنجا كه هر مهاجري زبان و لهجه
 و اين كار تنها به مدد تكرار و پخش شايعه درباره آن.  براي همه خيلي زياد بود هارمزها و اشاره

. به زبان نياز داشتندبا هم براي ارتباط . حق هم داشتند. گشت ، كه دهن به دهن ميرفت پيش مي
خواست تا  شد زمان مي وارد شهر مياما با آن شتاب كه مهاجر . زباني كه همه از آن سر دربياورند
زد، بالفاصله  اي يا حرفي تازه از دهان كسي بيرون مي تا كلمه. يك زبان ُشسته و ُرفته جا بيافتد

به سرعت برق از طريق همان زبانهاي الكن به همان حرف يا كلمه بعد . كردند آنرا حفظ مياي  عده
مثل . اي پيدا كني توانستي برايش ريشه غتي نميهائي كه گاه در هيچ كتاب ل واژه. رفت همه جا مي

زار معناي آنرا   نود ساله در سوختههاي تازه زبان باز كرده تا پيرمرد هاي ي بلكم، كه از بچه واژه
زيادي از  ي از ريخت افتاده كلمات توانستي زار مي در زبان اهالي سوختهبه همين دليل . دندانست مي

از انگليسي، هندي، پاكستاني، عربي، تركي، كردي و لري گرفته تا . نيكزبانهاي زنده دنيا را پيدا 
و همه هم خيلي راحت از پس آموختن و فهميدنش . دشستاني، اصفهاني و غيره هاي شيرازي،  لهجه
دستت را » ِِور حفيظ كجاست؟  ل،فالني«پرسيدي  از كسي مي اي مثالً اگر با هر لهجه. آمدند برمي
   Labor officeحاال نام اداره در اصل. بردت جلو اداره كارگزيني شركت نفت گرفت و راست مي مي

 .بوده يا چيز ديگري كسي كاري به آن نداشت
  

پياده شد و .  را نگهداشتپش كه رسيد جياحمد حاجكاري برادرش   دم حجره حق العملخان اسداهللا
پيراهن سفيد آستين . در امان باشداش را انداخت توي دكان تا از تابش آفتاب   هيكل گنده،با شتاب

، با احمد حاجميرزا، حسابدار . كوتاهش كه هميشة خدا دكمة روي شكمش باز بود از عرق خيس بود
  .  را ديد كه هلك هلك توي دكان آمد سر بلند نكردخان اسداهللاآنكه 

 در آن شهر خان داهللاسميرزا تنها آدمي بود كه . اي ايستاد  سالمي كرد و با احترام گوشهخان اسداهللا
 كمي از ميرزا فاصله گرفت، بعد سر يكي از خان اسداهللا. ميرزا زيرِ لب جوابي داد. برد از او حساب مي

  : حمالهاي توي دكان نعره كشيد
  »پدر سگ لش، پس ئي كوزه اووِ تون كجاس؟«

  .ود پيداش شد كه چند جاش تو رفته بيبا يك كوزه آب و ليواني رويبعد . حمال چپيد توي پستو
  »!بفرما خان«

سير كه شد، آب ته كوزه را خالي .  گردن كوزه را گرفت و شُرشُر آب تو حلقش ريختخان اسداهللا
  .كرد روي سينه و شكمش و دوباره رفت كنار  ميرزا ايستاد

  » چيزي سيم  نذاشته؟احمد حاج«
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برداشت و با اكراه گي را كند پوشة جگري رن ميرزا دست دراز كرد و انگار چيز نجسي را لمس مي
اش و سر توي آن  بعد دوباره خم شد روي كتاب جلد چرمي.  روي پيشخوان انداختخان اسداهللاجلو 

پدر سگ بد يهودي  « :و لندش درآمد الي آن را باز كرد و غر.  پوشه را برداشتخان اسداهللا. فرو برد
  »!باز دبه درآورده

 بش تخواس  گفت يعقوب مياحمد حاج. نقدر بد دهني مكناي«:  ميرزا با سر پائين در جوابش گفت
  .محكم و قاطع گفت، هر چند صداش به بلندي و غرائي صداي خان نبود» .بده، خودش وقت نداشته

  »خوش پس حاال كجاس؟ « :  گفتخان اسداهللا
  .ميرزا پاسخش نداد

 دل كل خاتون  حاال تنگحتماً.  ندارهكون كارِ. شناسم مو ئي كُكامو خوب مي « : گفتخان اسداهللا
  .و نايستاد تا چشم غره ميرزا را ببيند» .نشسته

شد  جيپ كه روشن شد، حمالي كه توي دكان بود دويد بيرون و براي ديدن ماشين كه دور مي
  .دستش را سايبان چشمش كرد

  
  خانم برداشت را از جلو جهاناي  كوزهخاتون قليان  كل

  »!كشايقد ن. رحم سي جوونيت بكن دختر«
 پيراهن سفيدش را كه گلهاي ريز يالبردي  يقه. صاف كرداش را  سينهاي  سرفهتك  با خانم جهان

حسي از . اش را باد داد  چند بار گلو و سينه،داشت از يكبر با دو انگشت گرفت و با تكان دادن آن
زن اول . ندنو دوباره از روي كليات نظامي توي دستش با صداي بلند شروع كرد به خوا. خنكي كرد

با . زدند سر قالي رو به داالن دراز كشيده بود ميرزا كه همه او را ننه و كمتر ننه جهان صدا مي
ماجان زن دوم ميرزا مثل . داد زد و به صداي دخترش گوش مي بادبزن خيسي خودش را باد مي

از جلو قالي م آرام آرا ،اي كه افتاده بود روي زمين پهناي سايه. خاتون چسبيده بود اي به كل گربه
همه سراپا به . دويد  نميخانم جهانخاتون هيچ صدائي در خواندن  جز قٌل قُل قليان كل. شد دور مي

ننه هم با اينكه بارها داستان خسرو شيرين را از دهان دخترش شنيده . صداي او گوش سپرده بودند
هاي داستان، با  ي خودش و صحنه مست از صداخانم جهان. كرد بود ولي هنوز با لذت آنرا دنبال مي

داد، آنها را مي برد به صحرا و به تماشاي صيد افكندن خسرو و بعد  تحريرهائي كه به صدايش مي
داد، يا مي بردشان به ديدار شيرين، آن نگارين گل  كشاندشان توي خيمه و جام دستشان مي مي

شيرين را چون حوري دلكشي يله مكيد،  كرد و مي  صحرا، و همانطور كه گاه لبهايش را جفت مي
ي تنش پيدا بود با دو نار پستانهايش و  كرد ميان آب چشمه كه مثل دختران دريائي فقط نيمه مي

ب فرود آيد و آن اسخواباند روي آن ورآمدگيها و تا خسرو از  گيسوانش را چون دو مار لغزاني مي
  .گرفت اندام را ديدار كند، نفس از همه مي گل

وزيد و گَل و گردن سفيد او را كه از هيجان، شبنم عرق بر آن نشسته بود  ه مينكاهالنسيمي گاه 
هنگام سرود گفتن باربد از زبان خسرو و قهر و غمزه شيرين بود كه ماجان يكباره از . كرد خنك مي
  .جا پا شد
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  ».ترو خدا نخون تا برم دست به آب و بيام«
  ».اشيش چقد تو مي! بتركي دختر « :خاتون گفت كل

نفرين به ئي هوا . كني سي چه مونه نفرين مي « :ماجان زير خنده زد. خانم كتاب را زمين نهاد جهان
به « :و از سر پيراهن دست ماليد روي شكمش» .تو ئي گرما، مجبوري هي آب بخوري يا چاي. كن

  ».خدا ورم كردم از بس آب خوردم
  ».ودترپس برو ز« : ننه جهان درازكشيده به اعتراض ناليد

اش  صداي تق تق كركاب چوبي. ر خنده راه افتادركو با ك» مو بايد بشاشم يا تو؟. ننه «  :ماجان گفت
  .داالن تاريك، توي حياط پيچيد رسيدن به تا

و بادبزن توي دستش را چندبار » !ت دختر اي تش بيفته تو همون چملوسي « :ننه از غيظ گفت
  . سايه كنار قالي بودغلتاند در لگن آبي كه بغل پايش در

 ةاي كه توي داالن بود آرام از حاشية ديوار خودش را كشاند جلو و نزديك به ننه جهان روي لب گربه
ننه جهان چند بار . و آرام و آرام به مرمر افتاد. حصير كه از زير قالي بيرون زده بود به پشت غلتيد

  »خواي؟ پس تو ديگه چه ميحرومزاده  « :اش كوبيد روي قالي بادبزن را از دسته
  ».ننه تو رو خدا رمش نده، بي پناه به هواي بادبزنت اومده « : گفتخانم جهان

اش  غلتاند، براي پوشاندن خنده  حصير ميةكل خاتون با نگاه به گربه كه همچنان خودش را روي لب
   :دست بر دهانش گذاشت و گفت

  »!شه ئي غضب كرده به خدا يه چيزيش مي«
پناه به هواي باد خنك  بي. هيچش نيس « : قليان را از جلو او به طرف خودش كشيدنمخا جهان

  ».بادبزن ننه اومده
پشمهاي نرم و گل . دمش را آرام آرام روي كپلش لغزاند. جمع شد. گربه مرمر كنان به رو غلتيد
ننه . كان دادبعد دمش را كشيد وسط پاهاش و نرم نرم نوك آنرا ت. باقالئي پشتش را راست كرد

  »!پس تو چته تو ئي گرما. تش گرفته« : جهان با پشت دست گربه را هل داد عقب
گربه زير . خانم پيش از پك زدن، ته ني قليان را آرام روي پشمهاي نرم پشت گربه لغزاند جهان

  .نوازش او قوز كرد و بي آن كه نفسش دربيايد دمش را تكان داد
  »!ردش كن بره! ترلوسش مكن دخ«: ننه جهان گفت

ننه «:  ني را گوشه لب گذاشت، قالجي زد و بعد دود بيرون كنان از دهان و بيني گفتخانم جهان
  ».گرده بيچاره پي جفت مي. سنگدل نباش

  ».پس حاال تو ئي گرما جفت از كجا سيش پيدا كنيم«: خاتون خنديد كل
.  شده بود روي حصير از پشت گرفتننه جهان پا شد، دست دراز كرد و با اكراه گربه را كه جمع

  .در آفتاب. پرتش كرد دورتر. بلندش كه كرد پوست گربه زير دستش كش آمد
  »!برو! برو«

خودش را  چند جا  سايه خنك حاشيه ديوار و سويدويد . گربه سر چهار دست و پا زمين نشست
  . به طرف داالن خزيدبعد شبه آجرهاماليد 
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  »پس سي چه پرتش كردي؟. ننه تگناه داش « :خانم گفت جهان
چه كه ! داد نكبتي بو مي « :ننه جهان با يكجور تلخي صورت استخواني و كوچكش را درهم كرد

بيحال روي قالي افتاد، با صورت كوچك و چين و سست و و » .همش تو شاش خوابيده بود
ابخواني دخترش دلنشين كت صداي ه از انتظار كاين اش رو به آسماني آبي و براق، و در  چروكي

  .نداز بدنش بيرون كاز گرما را رخوت نسيمي خنك بوزد و 
نديدي پشماش « : و رو كرد به كل خاتون» !حيووني به اون تميزي. دلت اومد ننه«:  گفتخانم جهان

  »!چه برقي زد زير افتو
  ».زنه  اگه مونه هم اينجور بندازن تو افتو پشمام برق ميواهللا « :خاتون با خنده گفت كل

گوئي با ديدن برق آفتاب روي پشمهاي گربه گرما . اش را تكان داد  دوباره دست برد و يقهخانم جهان
و از . زد از لطافت به برگ ريحان ميعرق كرده از گرما، ورتش، صپوست . ر احساس كرده بودرا بيشت

شيده اش عين نخي كه به نوازش روي پوست ك كشيده شدن گاه گاهي دستش روي گردن و سينه
آمد و محو   مي شود و پوست از حركت آن نامحسوس بلرزد، شيارهاي نازكي زير گلويش پديد

 گربه را تا توي تاريكيهاي داالن دنبال كرد و بعد دو قالج زد و قليان را رد كرد خانم جهان. شد مي
تا از ماجان با باال كشيدن شلوار دبيت سياهش از روي دامن چيندار پيراهن، . طرف كل خاتون

گذشت و حاشيه سايه دار پاي ديوار را بريد و از بغل كل خاتون . داالن پا توي حياط گذاشت، دويد
  :آورد تق تق كركاب او روي آجرها صداي  ننه را باز در. روي قالي انداختخودش را 

  »!وم نداريرتش بگيري دختر كه آ«
  »!خت و خبري نيساز  بنكوي جانعلي اينا هيچ  « :ماجان بي اعتنا به او گفت

جانعلي « :  در جواب ماجان گفتو» !پس بخون« :وا جنبيد لبهايش بيهخانم جهانبا نگاه به خاتون  كل
  ».هاي شركتي رو نشونشون بده باز برده شون جمشيدآباد تا خونه. شناسي را نمي
است  كه خم شده بود كتاب را بردارد با تمام شدن حرف كل خاتون قوس كمرش را رخانم جهان

  .كرد و سر جايش نشست
  »!خوان از اينجا برن يعني راس راسكي مي«

  »!رن مي. اگه كمپاني بشون خونه بده سي چه نرن « :خاتون گفت كل
تو ئي خونه دور و .  سوزه دلم سي ننه جواد مي« : ننه جهان كه هنوز روي به آسمان داشت گفت

هاي شركتي بشينه، بيچاره تك و تنها تو اون  4»كواتر« خب اگه بره ؟اونجا چي. برش باز ما رو داره
  ».كنه بر و بيابون چه مي

دلش . كنه حقيقت، جانعلي سي دل خودش مي .س خونه بهونه « :ماجان در جواب كل خاتون درآمد
  ».تاي نيس جواد مث او كينه. از اينجا چركي شده

تو هم دلت ! كينه ماجانچه جاي « :خاتون مغناي سرش را چند بار باز و بسته كرد و گفت  كل
خودشون ! ن  بودهخان اسداهللا پس يعني سربازاي هندي و پاكستاني قشون ؟زني خوشه حرف مي

                                                 
گويند که به رديف  هايی يک شکل و يک اندازه می و بطور معمول به خانه. به معنای خانه  انگليسی استQuarter کواتر همان- 4

  کنار هم ساخته شده اند
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  ».دونن كار كمپاني بوده مي
  .ماجان خودش را انداخت روي ننه جهان تا بادبزن را از دست او كه تازه برداشته بود بگيرد

  »!و حاال مدعيه خان شدمزني چه كه م يه جوري حرف مي. ووي خدا چه بگم«
  .و دستش را كنار كشيد» .پس نفسمو گرفتي تو ئي گرما. تش گرفته « :ننه جهان با اعتراض گفت

پس همش تو فكر ! اي طمع« :ماجان كه هنوز نتوانسته بود بادبزن را از چنگش دربياورد گفت
  . دلش را به دست بياوردوسعي كرد با ماليدن خودش به او براي گرفتن بادبزن» .واله خوبه. خودتي

 آرنج زير چانه او نهاد و به نرمي هلش داد هننه جهان با  همان اكراه كه گربه را پس زده بود، كون
  .و بادبزن را از غيظ توي دست او گذاشت» !پس چته  دختر«: عقب
پس  « :و چانه رو به جهان چرخاند» !تش بگيري دختر كه چن نفر را حريفي « :خاتون گفت كل

. الحمداله كه تودل بنكومون شك نيوفتاده« :و با سكوت او بعد از پكي به قليان گفت » .خونب
و بعد  .شه داد و قالش بلن مي ره،  دود به چشمش مييه خورده تا پاي ديگ ! شناسين جانعلي را نمي

 بود پس نه همي يه سال پيش « :اي از حياط گفت كنان به گوشه و اشاره» .خودشم زود مياد پائين
  ».تگرف ها با جواد كشتي مي  و مث بچهتكه همي اينجا، خان لُنگ مي بس
اما بذار سي دل . ن دونم روت به مونه اما حرفات با كساي ديگه « :ماجان باد بزن در دست درآمد

  ».ن حاال پشيمونن اوناي كه پشت سر خان حرف درآورده. خودم بگم
  »!دا بخونجهان ترو خ « :ننه براي خواباندن قال گفت

ميلي  ذهنش را مشغول كرده بود، دست دراز كرد و با بييك لحظه  ديگر يخانم كه فكرهاي جهان
اش را صاف نكرده بود كه گامب گامب صداي پائي توي داالن  اما هنوز سينه. كتاب را برداشت

اشت پا كه توي حياط گذ.  پيدا شدخان اسداهللا هيكل عرقريز  نفس زنان،بعد هلك هلك. پيچيد
تا . نمود در پيراهن سفيد، بازوهاي لخت و گردنش سياهتر مي. پيشاني بلندش زير آفتاب برق زد

كه سر از كتاب برداشته بود و او را نگاه  خانم روي جهانثابت ماند رسيد نزديك به آنها، نگاهش 
  .كرد مي
مون لخت   گرما يكينگفتي توي ئي.  گفتناي يا اهللادرآوردن اي  سرفهصداي پس  « :خاتون گفت كل
  ».باشه
  .خانم كتاب را زمين گذاشت جهان
  »!چه بهتر « : گفتخان اسداهللا

  »!گه  ميتواهللا كه راس «  :ماجان زد زير خنده
  .اش را مرتب كرد ننه جهان هم پا شد نشست و مقنعه

  ». كه خير باشههللاانشا « :خاتون گفت كل
خانم كه روي دالبر  چرخيد روي انگشتهاي جهان ميهوا  يچشمانش گاهي ب.  رفت جلوترخان اسداهللا

  .اش مانده بود يقه
  ».پس كُكام كُجان؟ گفتم شايد اينجان«

  »!گيره يه جا بشينه يعني جاش مي. او هم رو تو رفته « :آمد خاتون در كل
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پدر سگ « : اش را به آستين كشيد  تنه سنگينش را  انداخت روي قالي و ننشسته پيشانيخان اسداهللا
  ».باره از هوا انگار تش مي

و رو كرد به » !پس يه شربتي، چاي ليموئي تعارفش كنين « :خدمتي از جا پاشد ماجان براي خوش
  »خواي سيت بيارم؟ ككا، چي مي« ،خان اسداهللا
همي شيرين كاريها رو كردي كه دل ! انشاهللا نميري پاسوخته« :  با صداي كلفت خنديدخان اسداهللا
  »ره؟ پس خبر نداد كجا مي « :و رو به كل خاتون كرد» !  آورديتبه دس رو ي عارفميرزا
ماجان كه با كمر باريك و دامن چين دار و كوتاه شلوار دبيت سياهش به به خاتون با نگاه  كل

   :گفت ماند، هندي ميمعابد هاي  رقاصه
  ».با يعقوب يهودي رفتن طرفاي خضر«

  ».كنه  ئي بد يهودي تا كجا كار مي ببين كله !اي خدا « : تركيدخان اسداهللا
زارو صاحب  خواين ئي سوخته يعني فقط شما دوتائين كه مي. مث كله تو وكُكات« : خاتون گفت كل

  »بشين؟
! واهللا اگه ما به گرد پاي ئي بد يهودي برسيم« :  كه از گرما روي يك بازو افتاده بود گفتخان اسداهللا

ديد كه دارند با عربها براي  انگار جلو چشمش آنها را مي. ت كردو نگاه در يكجا ثاب» !بينين حاال مي
  .زنند خريدن زمينهاي اطراف قدمگاه خضر چانه مي

هم مسجدبرو و هم . هم امامزاده داشت هم مسجد. زار براي شهر بودن چيزي كم نداشت سوخته
آنها . كردي شان مييك گروه مذهبي هم داشت كه فقط در آن منطقه و حوالي پيداي. اعتنا به آن بي

سر و جائي پيدا مي كردند كه بايد  ، توي سرماي زمستان هم،تراشيدند و صبح به صبح ريش نمي
آدمهاي تر و .  اين رسم آبتني در صبح را از قديم داشتند.زير آب ببرند و در بياورندچندبار را تنشان 

  .تميزي كه كارشان كنده كاري روي نقره و طال بود
غير از يكي دو ساحلش كه محل تردد بلمچيها و . ه زار را تمام آب گرفته بوددور و بر سوخت

 بود و قاچاقچيهائي كه آدمهاي بيكار را قاچاقي به شطماهيگيرهاي گرسنه اين طرف و آن طرف 
بردند، بقيه سواحلش خالي از كشتيهاي گت و گنده با پرچمهاي رنگ به رنگ  كشورهاي ديگر مي

وخته زار كه جائي در آن باقي نمانده بود كه با آهن سوراخش نكرده و دكل و غير از مركز س. نبود
از همه . كرد درختان نخل بود اي سرش هوا نكرده باشند، بقيه جاهايش تا چشم كار مي خرپشته

اگر پايت . برهي، ليلوهاي ساق كوتاه، گنتهار و ثامرونهائي بلند كه در آفتاب كاكل افشان بودند. جور
غير ممكن بود افق  ايستادي به تماشا،  به يكي از بيابانهاي خاكي دور و بر سوخته زار و ميرسيد  مي

ها، سر  قدمگاه ها و امامزادهبيشتر . اش ببيني كاكلهاي افشان نخلها بر سينه نيلي را، از هر طرف، بي
كردي  ن كه فكر ميراه اين بيابانها بودند؛ با يك علم سبز يا سفيد بر مناره هاي مفلوك و كاه گليشا

تنها چيزي كه نشان از استواريشان . شوند  و سال ديگر مرمت مي ريزند هر زمستان با باران فرو مي
بودند كه نه فقط از رنگ افتاده بلكه در باد و زير آفتاب بال بال زده آنقدر .  بودشانداشت علمهاي

  .مثل جگر زليخا پاره پوره و سوراخ سوراخ شده بودند
 چشم از عالم خيال برداشت و به جاي علمهاي رنگ و رو رفته، تن صاف و كشيده خان اهللاسدوقتي 
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 جلوش قد كشيده است زير لب ، را ديد كه در پيراهني سفيد با گلهاي ريز آبي و صورتيخانم جهان
ش  ايستاده داشت پيراهنخانم جهان. اش را در فكر تمام كرد و بقيه» ...تبارك اهللا احسن اله «: گفت

 از خان اسداهللا. را با ناز زنانه اي از دور كمر و باسنش كه در نشستن چين افتاده بود صاف مي كرد
انگار ميرزا همه . ترسيد كه از نگاه كردن به چشمهاي ميرزا نگاه كردن مستقيم به او همان قدر مي

  .اش را يكجا در وجود دخترش ريخته بود غرور و اتكا به نفس
 . تُنگ بلور شربت، چيده بود دورِ،ليوانهاي گلدار را با ظرافت.  رسيدماجان سيني در دست

نگ ئي تُ«:  با ناز گفتخانم جهان» !كجا؟ بشين شربت بخور«:  را كه سر پا ديد گفتخانم جهان
گوئي بلند شده بود كه فقط آتش در دل .  نشست و دوباره سر جاش» .كنه كفايت خان را هم نمي

اش از مدتها پيش متوجه پرهيز چشمهاي او به  هوشي زنانه با زيركي و تيز.  بيافكندخان اسداهللا
  .سوي خودش شده بود

. خانم جهانماجان سيني را گذاشت جلو . اما دم بر نياورد.  آمد در جواب او حرفي بزندخان اسداهللا
ليوان اول . يكي دوبار چشيد.  شربت را هم زدخانم جهان. شكرهاي ته تُنگ بلور هنوز حل نشده بود

زد  زيبائي مچ دست سفيد او كه النگوي نازك و ظريفي آنرا رج مي.  گرفتخان اسداهللارا پر كرد جلو 
و ليوان » .ز پشت بوام نباشم اگه امشو به زيرت  نكشم« : توي دلش گفت.  را گرفتخان اسداهللانظر 

  .دنش عرق جوشيدبا اولين جرعه كه نوشيد از گرماي درون از تمام ب. را از دست او گرفت
پس حاال چن روزه . پدر سگ هيچ چيش به جاهاي ديگه نرفته.  ئي سوخته زارتآه از  دس«: گفت

  ».ل گرفتن گانگار دم سوراخ آسمونه. كه يه چس باد شمال هم نيومده
ترو خدا مال مونه زودتر بده كه « :  گفتخانم جهانماجان از حرف اسداله كركر خنديد و رو به 

  ».مهالك شد
چقدر بد  « :خان اسداهللاو رو كرد به » !زدي و مي رپس تو جوش خودت « :خاتون به طنز گفت كل

  »!دين به باد ميسرتونه آخر  ،تون تو و كُكات سر همي بد زبوني! زبوني خان
 بعد سيني  ليوانهاي پر را يكي يكي دست همه داد،.  افتادخانم جهان پهن ي هچال لبخندي روي گون

 سر چرخانده ، يله روي بازويش، كه از ترس نگاه كردن به اوخان اسداهللانگ بلور سر داد جلو را با تُ
برگ . زدند  كه آجرهايش زير آفتاب مثل پوست چروكيده پرتقال زردي ميئيبود طرف حياط، جا

هاي آب، چنان سبزي سيري داشتند كه گوئي آفتاب  هاي كوتاه شمشاد باغچه، پاي بشكه درختچه
 خانم جهان با نگاه به آنها يادش افتاد كه حياط به ابتكار خان اسداهللا.  آبشان را مكيده بودتمام

خاك . هاي آب لباس صابوني آب بكشد كسي اجازه نداشت زير شير بشكه. صاحب باغچه شده بود
باغچه از همان آبي مي نوشيد كه براي دستشوئي يا آب كشيدن ظرفها و استكان و نعلبكيها مصرف 

 چندك زده سر آجرهاي  بيند؛  را ميخانم جهان در نگاه به باغچه احساس كرد باز خان اسداهللا. شد يم
از ذهنش گذشت؛ دختر كه  .زد اش كه به جان او آتش مي هاي گاه گاهي پاشويه و با همان نگاه

  .نيست آتش به جان گرفته، خرماي رسيده است
الغر و . اول سر و كله جانعلي پيدا شد. از فكر درآمد خان اسداهللابا پيچيدن صداي پا توي داالن، 

از دور نارنج . اش برق زد روي زنجير ساعت بغلي وقتي پا توي حياط گذاشت آفتاب. سوخته بود
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جانعلي با ديدن آنها در سايه حياط، با پز . از خستگي رفت به اتاق خودشانسالمي به همه گفت و 
همان دست به كمر . سر حال و راضي.  ايستادمخصوص به خودش، دست به كمر در آفتاب

 يك به يك و .ساكت همه را نگاه كرد. گذاشتنش كافي بود تا بقيه بدانند كه جانعلي سر كيف است
اي   سايه، چانه و گونهرويِ نكاز ريش تُ كه صورتشتوي چشمان و در چينهاي نازك كنار . با تامل

  ..شد ديده مياي محو پيدا ناپيدا  ، طرح خنده.كمرنگ داشت
اگه يه ساعت زير افتو بايستي يه ! جانعلي « :آمد  در ، با او سر شوخيباز كردن براي خان اسداهللا

  ».دم ساعت طال بت پاداش مي
بعد  . اش كه قلمبه از جيب پيراهن سفيدش بيرون زده بود جانعلي دست گذاشت روي ساعت بغلي

 يكباره از خان اسداهللا.  برداردخان اسداهللارا از جلو صدا رفت جلو و دست دراز كرد تا تُنگ شربت  بي
و تا جانعلي به خودش بيايد قُل قُل محتواي تُنگ » .به خدا اگه بذارم « :جا بلند شد و تُنگ را قاپيد
  »!بفرما « :بعد تُنگ خالي را داد دست جانعلي. را توي گلويش خالي كرد

  ».كنم  ميت سيت درسخودم .عمو غصه نخور « : از جا پا شدخانم جهان
  »!واهللا زود جنبيدي.خان  « :جانعلي با ساده دلي گفت

پس هنوز . تواال حق داش«  : دوباره ريسه رفته بود به حمايت از او گفتخان اسداهللاماجان كه از كار 
  ».نرسيده، عرقت خشك نشده، نگفتي تُنگ شربت صاحب داره

نون ميرزا « : بدش آمده بود به غيظ گفتخان اسداهللا جانعلي كه از جانبداري ماجان، زن برادرش، از
  »ي؟احاال پشتي خان در مي! حرومت باشه، ماجان

 با دور شدن او بدش نيامد تالفي ، به جانعلي نيش بزندخانم جهان جلو خواست نمي كه خان اسداهللا
  .ته بودصوص كه خودش قدم جلو گذاشخ هب. اخم و تخم ميرزا را در حجره سر برادرش دربياورد

  »ها، بگو كجا رفته بودي نوكر كمپاني؟«
كمپاني سگ كي باشه كه  « :خورد، تندي درآمد  اسداله از كجا آب ميهدانست طعن جانعلي كه مي

  ».گُه خورده. كنم ش را مو نوكري
باز اينا همديگرو ديدن و مث سگ و  واي خدا،  « :روي آنها تنگ كردرا ننه جهان چشمهاي كوچكش 

  ».هم پريدنگربه به 
حمايت  و به» .يعني تازه اينا رو با هم ديدي! تو هم با ئي حرفات « :خاتون رو به ننه جهان درآمد كل

چه پيش تو چه . كاره كار،! خان پس حتماً بايد نوكري تو و كُكاته بكنه« :از جانعلي وارد گود شد 
  »!پيش كمپاني انگليسيا

  »!مرحبا زن حاجي«: قنعه بوسيدجانعلي پا شد، كله كل خاتون را از روي م
يعني مو كمتر از كمپاني نفت انگليسيا  . آخرش مياد نزد خودم! بينين حاال مي« : گفتخان اسداهللا

  »!اعتبار دارم
او كه « :كه لج او را دربياورد گفت  و براي اين» .خدا بيشترش كنه خان«: جانعلي با ساده دلي خنديد

اينجا هم مث شير . زدم تو ده بيل مي. م  سادهي همو يه عمل!  سم خانبره مو ني از انگليسيا فرمون مي
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  »!كنم و به احدي هم تعظيم نمي.  مي ايستم5»بنجا «شِت گُرگُرِپهلو 
شكن را ماه قبل بريده بودند،   با اشاره به كار تندروهاي اعتصابي كه گوش چند اعتصابخان اسداهللا

  »!ريده نيس اينشاالات كه ب ببينم؟ گوش«: به تالفي درآمد 
  ».ها نيسم مو جزو گوش بريده!  واز نكن خانو زبونم :جانعلي گفت

آنكه از زنها  خواست جانعلي را وادار كند تا آنچه را در دل دارد بيرون بريزد، بي  كه ميخان اسداهللا
  » ن جانعلي؟ پس كجاته بريده«:  حيا كند گفت

، خان اسداهللاا پيداش شده بود با شنيدن حرف مهدي پسر كوچك جانعلي كه يكهو وسط حرف آنه
  » خواي ببينيش؟ مي! اينجام رو خان « :اش را ناگهاني پائين كشيد و گفت شورت قلم قلمي

هي ببين ئي بلكم تخم «: كه از فضولي پسرك به خشم آمده بود، پا روي زمين كوبيدخان اسداهللا
كه از ترس  دنبال پسركبدود ا از جا كند و تنه سنگينش ر» !كنه رو كه چتو حاضر جوابي مي سگ

  . رسيدخانم جهاناو گريخته بود، كه 
پس ! ها مواظب دهنت باش حاال ديگه جلو بچه. خورديش خان « : گفت جانعلي مست از پيروزي

  »! دارهپشتشام  هوئي  ،نگفتي هر هائي
 وقار خانم جهانتا برابر و دوباره يله داد روي بازويش » .مگه به دستم نيافته«:  گفتخان اسداهللا

  .خودش را حفظ كند
 بعد پاشد پشت سرش ايستاد و روي موهاي او كه سر   ليوان شربتي براي جانعلي ريخت،خانم جهان

  . شربتش را سر بكشد، با ناز دست كشيد دو پا نشسته بود تا ليوان
  »!عمو جوشي. رم قربون ئي موهاي فرفريت هم مي«

  »!ت فقط سي خودت خوبهيهمي عمو جوش. ش نهاديي ساسميخوب  « :ننه جهان با خنده گفت
  ».ارزه به صدتا تون مي. رم قربونش مي « : گفتخانم جهان
پس «: داشت از جانعلي پرسيد  برنميخانم جهان كه چشم از روي انگشتهاي سفيد خان اسداهللا

  »چه سرِ كار نرفتي؟ سي
 موهاي زبر جانعلي كه روبرو به او پاي قالي  رويخانم جهاندر حركت نرم انگشتهاي  خان اسداهللا

 مثل كبوتري ماده كه در بغبغوي  .ديد  نوعي دعوت از جانب او به طرف خودش مي چندك زده بود،
 نرم نرم سر تكان دهد و يا دور خودش به هاي جفتشكبوتري نر، براي آتش انداختن بيشتر به هوس

  »!شو كارم خان « :و بر تنگ شربت، گفتجانعلي با تاراندن مگسها از دور . ناز بچرخد
برداشت و چند بار دور و بر، به سمت زمين و از بغلش  امشي را هون دست دراز كرد و تلمبخات كل

واي خدا، راحتمون  « :گفت خوردند، ماجان با نگاه به مگسها كه دور و برش تاب مي. هوا، تلمبه زد
  »!كردي
ت داشتي تنگ دل قا وبحداقل ش! مون بودي بهتر نبودحاال اگه پهلو خود « : گفتخان اسداهللا
  »!ات بخوسي نارنج

  » خان؟ خسبيد،شه يعني روز نمي«: جانعلي با خنده گفت
                                                 

  .سيار زياد بود بنج می گفتند  کارگران آبادان به موتورخانه های پااليشگاه که درجه حرارتشان ب- 5
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حاال . خب«: و از  جانعلي پرسيد» ! چته تو دختر :كل خاتون رو به او گفت. ي زد زير خندهكماجان پ
  »؟ يا نهبگو ننه جواد جاشو پسند كرد

خيلي هم خوشش ! چرا كه نه « :نوز مانده توي دهنش را مزمزه كرد و گفتجانعلي شيريني ه
  »!اومد

  »!خوب كي انشااهللا«: ماجان به طعنه گفت
  .جانعلي جوابش را نداد

  »پس يعني حاال رفتني شدين؟ « :ننه جهان گفت
  ».اول با خداس دوم با شركت«: جانعلي گفت

نگفتم ئي «: و حق به جانب راست نشست» .هاولش هم با شركت«:  توي حرفش دويدخان اسداهللا
  »!بفرما«: مكثي كرد» كنن؟ تخم حروما بعد از مدتي حكم امامزاده ها را پيدا مي

  .اي كرد، اما حرفي نزد جانعلي دندان قروچه
  . گذشت و رفت نشست سرِ جاشخان اسداهللا از جلو خانم جهان
شد بهترين  م كه ساخته مي خونه. ي بهتر بودكرد واال صبر مي:  با سكوت جانعلي درآمدخان اسداهللا

  ».دادم جاشو به تون مي
 براي به دست آوردن دل دور و بريهاي ميرزا خان اسداهللاخاتون كه مثل همه از زمينه چينيهاي  كل

خواي قلعه  خدا،،، پس خان بگو مي اي«:  خبر داشت، گفتخانم جهانبراي رسيدن به وصال 
  »!بسازي

كنه كارگرا رعيتشن، برا همينه كه از رفتن مو به شركت نفت   خيال ميخان « :جانعلي گفت
اگه زور ميرزا نبود ! شم كارگره تو نميخان مو «:  از غيظ بتركد، ادامه دادخان اسداهللاو تا » .ناراحته

مو هم . خانيت سر جاي خوش. ههرچه رعيتي تو ده كشيدم بسم. دمفرستا جوادم را هم نمي
  »!كوچكم چكنمدونم با بنكوي  مي

پس هيچ خاني برا رعيتاش از ئي ! هي جانعلي خُلقم را تنگ مكن«:  صدايش را بلند كردخان اسداهللا
  »!دن يا نه ت ميهبمون بببينم خونه ب « :و از لج گفت» !كنم كنه كه مو مي كارا مي

ني ئي مونم بي وقت مي اون. ام نزنه فقط به كله !شناسي خان خودت مونه مي « :جانعلي عقب ننشست
خان گفتم نذار زبونم واز . ال اله اال اهللا«: ا خورد و حرفش ر» - اني امامزاده ساختم يا تكه از كمپ

  ».شه
  »!كي انشااهللا.خب« : گفت خان اسداهللاخاتون براي آن كه قال را بخواباند رو به  كل

طولش . م بيافتهتذار دسب. حاال كه قباله نزد كُكامه«:  با نگاهي تلخ به جانعلي گفتخان اسداهللا
  ». حياطش در نظر دارمسيام  باغچة قشنگي « :و از دهانش پريد» .دم نمي

به گربه كنان  نگاه خانم جهان. هنوز پا توي حياط نگذاشته به مرمر افتاد. گربه دوباره پيداش شد
  . ننه جهان دوباره بادبزنش را برداشت.و آنرا تكان داداش  يقهطرف دست برد 

  »!كشن كنن چه مي پس بگو ئي بدبختائي كه حاال زير افتو كار مي.  ئي گرماتاز دسواي «
  .هنوز صداي گربه را نشنيده بود
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چشمانش . ها و زير آنها كز كرد خودش را كشاند طرف بوته. نگرفت سايه ديوار را هگربه اينبار حاشي
  .درخشيدند از دور، الي شاخ و برگ شمشادها مثل دو زمرد سبز مي

.  با اتاقهاي بسيار يكباره ذهن همه را جز خود او در برگرفتخان اسداهللا بزرگ ي هوياي خانر
برابر را  تصوير روشني از خانه ، در حرف آخر او از باغچه  آگاه بود،خان اسداهللا كه از ضمير خانم جهان

نوز ساخته  اختصاص داد و هخان اسداهللاطبقه دوم چند اتاق را به خودش و . چشمانش مجسم كرد
براي ميرزا . اي زد هاي طبقه باال را رنگ فيروزه  و راهرو جلو در خانه نشده معجرهاي چوبي پشت بام

دوست داشت گاه گاهي مثنوي . و ماجان هم در همان طبقه اتاقي نزديك به خودشان انتخاب كرد
 جانعلي را با دعواهاي. جا دادهم طبقه پائين خانواده عمويش را . خوانيهاي پدرش را بشنود

داشت،  خان اسداهللا خلق و خوي شناختي كه ازو با . گرفت  مثل بقيه چندان جدي نميخان اسداهللا
بقيه اتاقهاي خالي را به كارگرهاي دور و نزديكشان داد تا هر غروب با سرو صدايشان حياط را شلوغ 

  .بستغرق شده در همين روياها، دست پيش برد و كتاب جلوش را با ناز . كنند
ببين .  بديمخانم جهاندم گوش به كتابخواني  يعني اومده بوديم يك«: خاتون با ديدن آن گفت كل

  »!خان چطور همه رو به هم زدي
 همنتظرم ساي. ديگه از وقتش هم گذشته. نه«:  كه ميل خواندن را از دست داده بود، گفتخانم جهان

  ».پسين پهن بشه كه برم تعليم خياطي
كرد، گوئي در خيال صداي او را شنيده   فكر ميخانم جهانه تمام آن مدت داشت به  كخان اسداهللا

  .باشد، پاشد نشست
  .و از  جا پا شد» .اگه مو تنها مزاحمم كه رفتم«

تو ئي گرما كي ديگه حال گوش ! شما هميشه مراحمين. نه خان«: شيريني درآمد ماجان براي خود
  ».دادن داره

  »!هتهمي بهترين تنبيه!  ديگه صدات كنيم گه دفعهواهللا ا«:  خاتون گفت كل
. ها باز مرمرش را راست كرد گربه پاي بوته.  روي قالي يله دادخان اسداهللاجانعلي رفت سر جاي 
 پيراهنش را كه از زير كمر بند زده بود بيرون برد تو و به خان اسداهللا. زدند چشمانش از دور برق مي
 خان اسداهللا.  گربه خودش را جلو كشيد و پوزه به نوك كفشهايش ماليد.ها صداي گربه رفت پاي بوته

و دستي » !به كُكام بگو قباله را از ئي بد يهودي هر چه زودتر تحويل بگيره « ‚رو به كل خاتون گفت
. ايش روي آجر فرش حياط به طرف داالن راه افتادهبراي همه تكان داد و با گومب گومب كفش

لي كه توي داالن نشسته بود با نزديك شدن او پريد توي حياط و با احتياط مهدي پسر كوچك جانع
  .اي به او رفت  چشم غرهخان اسداهللا. اي ايستاد گوشه

  »!تيله سگ مگه دسم نيفتي«
  .اش را بلعيد و تاريكي توي داالن  هيكل گنده

             
گرفت كه چشمش افتاد  را مياي عرق پيشانيش   داشت با دستمال سفيد و چرك مردهخان اسداهللا

پيش از آن حس . جيپ يكهو از توي نور آفتاب درآمد و بغل ماشينش ايستاد.  كلنل به جيپ نظامي
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كه در  ساعتي بود.  بن بست و درازي بود كه خانه برادرش انتهاي آن بود حواسش متوجه كوچهو 
 باال و پائين  نگاه به آن كوچه،، باهاي بسته و در سايه سايبانهايشان رو باريك جلو مغازه پياده
 شكارچيهاي نشسته در كمينگاه را پزِآمد كه  با آن هيكل گنده و سنگينش، هيچ به او نمي. رفت مي

  .شد  در حركاتش ديده ميجور ناشيگريبراي همين يك. به خود بگيرد
يني رفت جلو دست به ب. آمد، از بوي تند لجن جوي چند بار به عطسه افتاد كلنل تا از ماشين در

 خان اسداهللا. قد بلند او در لباس تابستانيِ نخودي رنگش در شطي از نور شناور  بود. ماشينش ايستاد
  .ناراحت از حضور نابهنگام كلنل فحشي زير لب به او داد و به سوي او پا برداشت

  »!گشتم دنباالت مي«: كلنل به فارسي گفت
  »!روز بخير كلنل« : لندتربعد ب» .پدر سگ«:  زير لب گفتخان اسداهللا

  ».با تو احتياج هست. گان بايد بياي« :كلنل گفت
خان بي آن كه به او دست بدهد از جلوش رد شد و رفت كه از توي يخدان جلو صندليهاي عقب 

 نوشابه خنك بيرون دون ب،دانست كلنل در آن گرما مي.  آبجو يا ليموناد دربياورد،ماشين كلنل
ماشين كرد در سايه افتاده روي صندلي ماشين، اول چشمهاي دينارو را ديد بعد تا سر توي . زند نمي
اعتنا به او  بي دينارو. ش را كه انگار به پشتي صندلي بسته شده بوديتنه باال و خشك و استخوان نيم

  .كرد از پشت شيشه جلو ماشين آسمان آفتابي روبرو را نگاه مي
  »!ديش پدرسگ لنگ درازپس تو آور « : با خشم گفتخان اسداهللا

اش به اطراف در سر خيابان توجه كلنل را هنگام  كرد ايستادن و نگاههاي ناشيانه تا آن لحظه فكر مي
  .عبور به طرفش جلب كرده است

  »!نه«:  دينارو بدون برداشتن چشم از آفتاب روبرو گفت
پس از كجا « :ين و گفت با احتياط كه بازويش به فلز داغ در نخورد خم شد توي ماشخان اسداهللا

دوتا از آبجوها را دربيار  « :و با پشت دست كلفتش محكم روي زانوي او كوبيد» دونس مو اينجام؟ مي
  »!پدر سگ نوكر

دينارو از جلو پايش در يخدان چوبي را باز كرد و دو بطري سبز رنگ آبجو درآورد و يكي يكي داد 
  .خان اسداهللادست 

 پيدات هاگفت شايد بتونيم اينجا. سئوالتو كرديمميرزا از ئي خان؟ دونسم تو اينجا مگه مو مي«
  ».كنيم

گاز آن همراه .  با نيروي انگشت سبابه و شست در يكيشان را توي صورت دينارو باز كردخان اسداهللا
  .با مايع از سر بطري يكمرتبه زد بيرون

  »ال؟چه شده حا. خب « :اي نوشيد و جرعه» !پس بگو عالمو سي مو گشتين«
  ».دونم مو نمي « :دينارو با خشك كردن صورتش گفت

  »!دوني پدر سگ آب زير كاه تو نمي « : گفتخان اسداهللا
بعد دوباره برگشت به همان حالت   كوتاه چانه گرداند توي صورت خان،  يك لحظه. دينارو حرفي نزد

  .د روبرويش كه در آفتاب شناور بود نگاه كر اول و از پشت شيشه به منظره
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اش شايعات فراواني سر زبانها  زار بود كه درباره دينارو هم از آدمهاي عجيب و  غريب شهر سوخته
از بچگي روي . زد  حرف مي- عربي- اش به زبانهاي انگليسي و هندي به همان رواني زبان مادري. بود

سفرهاي . تمدتي هم در كشتيهاي باري شغل جاشوئي داش. اوايل حمال بود. كرده بود اسكله كار 
يادگار اقامتش در جاوه، بعد از جنگ . داند گفتند زبان اندونزيائي را هم مي مي. زيادي كرده بود

جهاني دوم، شال منقوشي بود با نقش اژدها كه گاه زمستانها وقتي لب اسكله در انتظار كشتي 
هم  وقتي كشتي اش، آن گاهي اين عادت شال بستن گاه. پيچيد زد دور گردنش مي اي پرسه مي تازه
زد و هفت  دينارو گاه يكباره غيبش مي. اش شده بود اي در شرف لنگر انداختن بود، باعث بدنامي تازه

اش   سردار، پاتوق هميشگي6بعد ناگهاني همه او را جلو پاكوره پزي. شد هشت ماهي پيداش نمي
هايي  پشتهاي قرمز، بوزينه الك؛ي عجيب و غريبي كه از سفر با خودش آورده بودهاديدند؛ با كاال مي

اش شمع بود و اخبار تمام  راديوئي كه باطري. زدند لبك مي خوردند و ني كه شكالت مي
پرندگاني . سگهاي كوچولوئي كه دمشان مثل دم اسب بود. كرد هاي بزرگ دنيا را پخش مي قمارخانه

  .داشتندخواندند و قدرت عجيبي در خواب كردن آدمها  كه با صداي عجيب و غريب مي
زار سر از  چند سال پيش در فرداي تيراندازي به شاه در دانشگاه پايتخت وقتي مردم شهر سوخته

شهري كه هر پگاه با صداي فيدوس و . خواب برداشتند با حادثه عجيبي در شهرشان روبرو شدند
مها از خواب ها و در منخرين آد هاي پااليشگاه در حاشيه خيابانها، پاي ديوار حياط خانه رقص دوده
. هاي سياه باقي نگذاشت هائي درآمد كه جا براي رقص دوده شد، يكباره به اشغال پروانه بيدار مي

آنها در مه غليظ صبحگاهي به تيرهاي برق خيابانها، ستونهاي . ها كوچك و يكرنگ بودند پروانه
دانهاي فوتبال و به هاي دروازه هاي مي  ميله ي فلزي درها، هاي شركت نفتي، دستگيره آهني خانه
 به و آنهائي كه هنوز براي نشستن جائي پيدا نكرده بودند. چسبيده بودندتوانستند،  ميهرجا كه 

خيليهاشان خودشان . ها تا بعد از ظهر دوام نياوردند پروانه. زدند بال بال ميدر هواي نمور  كندي
هم كه مانده بود  و آنچه را.  و په كردندهاي دبستاني و بيكار زير پا له  را هم بچهتعداد زياديمردند، 

 با اين كه خبرش -كسي بين تيراندازي به شاه. وزيد با خود برد بادي تند كه بعد از ظهر همانروز
ها و حتي كشتيهاي جنگي انگليس كه يكباره در   و هجوم پروانه-همانروز همه جا پخش شده بود

ها بازار شايعه بين مردم گرم   اما درباره خود پروانه. شماره پنج لنگر انداختند ارتباطي نديد اسكله
ها از كجا  كه پروانه شايعه اول جدا از آن. رسيد نظر مي ميان همه آنها دو شايعه معقولتر به. بود

 فقط بر ژاپني  بدهد،غلط خواست نظر  ها نرسيده بود و نمي اند، چون به مبدأ حركت پروانه آمده
و آگهي كوچكي را كه يك شركت ژاپني پرورش پروانه روز بعد در . ها تاكيد داشت بودن پروانه

   از كشتي،بنا به ادعاي مدير ژاپني اين شركت. آورد اي انگليسي چاپ كرده بود دليل مي  روزنامه
دليل ديگري . هاي زيادي را به يغما برده بود  باد پروانه اي نفتي، خصوصي او  هنگام عبور از جزيره

ها با كيمونوي گيشاهاي ژاپني بود كه آنزمان  زد همرنگي بال پروانه ايعه دامن ميهم كه به اين ش
اي زرد مايل   با زمينه :شد پوسترش دم در تمام نايت كالبهاي خارجيان در شهر سوخته زار ديده مي

 ها به آن  دوم كه دينارو در هجوم پروانه شايعه. هاي قرمز و روشن و همه يكدست به نارنجي و نقطه
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از زبان چند نفر از اهالي شهر، همه از دم . چربيد شهر دست داشته است كمي به شايعه اول مي
كارگران نوبتكار شب پااليشگاه، نقل شده بود كه آنها در صبح همانروز، پيش از آن كه كسي از 

هائي را  شت پروانهشت ماي بزرگ در دست ديده بودند م ها با خبر شود، او را با كيسه حضور پروانه
دينارو برابر . ريخت كرد و توي كيسه مي كه از شبنم سرد صبحگاهي توان پرواز نداشتند جمع مي

  .انداخت اين شايعه مهر سكوت بر لب زده بود و با شانه باال انداختن آنها را دست مي
  »!چي؟ مو اصالً پروانه اي نديدم ككا«

 گفته بود مردم اين شهر همه از دم بيماري بعدها همه جا پخش شد كه دينارو به ملواني انگليسي
ها  و براي اثبات حرفش، به ماجراي هجوم پروانه. اند زار دارند و اين بيماري را از سواحليها گرفته

اين خبر را . هائي كه به اعتقاد او جز در خيال مردم در هيچ جا ديده نشده بود پروانه. اشاره كرده بود
  . خودش از زبان ملوان شنيده بود به گوش مردم رسانده بودهاي ظلم آباد كه يكي از جنده

 را خان اسداهللاي  هاي تيز و فرورونده  انگار  نگاه دينارو چشم به منظره شناور در آفتاب روبرويش،
خوان باز شلوغي راه  مساوات طلبان مي! خان « :كند گفت هايش احساس مي هنوز بر شقيقه

  ».بيندازن
  »!پس جون بكن بيشتر بگو«  : تركيدخان اسداهللا

  »! گرفتيمخان پس چرا به مو خش « :دينارو روي به او كرد
خوان شلوغي راس  گُه خوردن كه مي « : با فشردن بطري آبجو ميان انگشتانش غريدخان اسداهللا
  »!پس به همي زودي يادشون رفته« :و در سكوت دينارو ادامه داد» !كنن

به زور از پشت  هيكل درازش را و با قهر در ماشين را باز كرد،» ي؟ميگمو خان چرا به  « :گفت دينارو
.  از ميان در ماشين دور شدن او را ديدخان اسداهللا. صندلي جلو بيرون كشيد و زير آفتاب راه افتاد

آورد، تن راست كرد و راه افتاد به سمت كلنل و يكي از بطريهاي  اش را از ماشين در  بعد سر و شانه
اش در بطري را پراند و پيش از آن  كلنل با نوك چاقوي جيبي.  دست او و بغلش ايستادخنك را داد

  .و نوشيد» !از هاميشه گرم ترين. امروز خيلي گرم «  :اي بنوشد گفت جرعه
  »!خيلي گرم. بله كلنل «  : گفتخان اسداهللا

  »! پيدا كردما تو گرما خيلي راند تا شما را«:  كلنل با پشت دست خيسي لبهايش را گرفت
  »خيلي الزم بود حاال؟«: داشت گفت  كه چشم از سر گوچه برنميخان اسداهللا

بعد يك نفس آبجويش را تا ته نوشيد و بطري خالي را » .Yes, it was« :كلنل به انگليسي گفت
بطري . بيماري انداخته بود  اش سايه پرتاب كرد توي جوي كه درختان بيعار روي لجنهاي ورم كرده

اي روشن  اش ميان سياهيها دايره جنها نشست، در فاصله بين دو سايه درخت، و سر بيرون زدهدر ل
 با نگاه به آن ياد چشمهاي گربه افتاد كه زير شمشادهاي باغچه حياط خانه خان اسداهللا. ساخت

 .O.k.«:بي اعتنا به كلنل گفت.. كرد برادرش خودش را قايم كرده بود و زل زل به او نگاه مي
Tomorrow!«  

 ».It is too late. Mister John Bull is waiting for us«: كلنل گفت
بغل آن توي . نخورد.  توي دستش، چشم گربه را ميان لجنها هدف گرفت  با بطري خاليخان اسداهللا
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  .ي گرد و روشن به او زل زد دو دايره. لجن نشست
  .كلنل هنوز منتظر جواب او بود

  ».نميام. نه«:  گفتخان اسداهللا
  .و بلند بلند خنديد» .خار نشو، بيا بريم«: كلنل اصطالح هميشگي خودش را بكار برد

  »!Do not worry «:  گفتخان اسداهللا
  :اش گرفت و به اطراف شليك كرد و گوئي تفنگي در دست دارد دوتا دستش را جلو سينه

  »!تمامش كنيد. شما كه خودتان بلديد كلنل... غرررررررر«
و كشيدن او به  خان اسداهللادست براي گرفتن و دستش را » !نه. هاميشه ناميشه. نه«  :تكلنل گف

كلنل به پشت . زود عقب كشيد و تا نزديكيهاي جوي رفتخان اسداهللاما   .سمت خودش دراز كرد
 نگاه كرد و با ديدن امتناعي آشنا در وجود او، رفت در خان اسداهللاپهن و بازوهاي سوخته از آفتاب 

پيش از روشن كردن ماشين سرش را از پنجره درآورد و داد . ماشين را باز كرد و توي آن نشست
و بعد گوئي از بيفايده بودن اصرارش مطمئن شده باشد، سويچ را » !گان اين كار خيلي الزم « :كشيد

  .چرخاند
   :ش داد كشيدا و با صداي نكره» !گان پدرته « : صداي او را كه شنيد، زير لب گفتخان اسداهللا

»o.k«  
  »! شما را ديوانه كرد آفتاب همه«:   باز به او گفت كلنل تا نزديكيهاي او راند بعد از پنجره

  . بببندخان اسداهللاو نماند تا تاثير حرفش را در صورت عرقريز 
ت و  بعد رف  از آفتاب دنبال كرد،  ذوب شدن تدريحي ماشين كلنل را تا انتهاي خيابان پرخان اسداهللا

از صبح تا آن موقع يكي دوتا بيشتر نكشيده . اش را برداشت»  كمل«از توي ماشينش پاكت سيگار 
 تلخ سرد آبجو در دهانش يكباره ميل شديدي به كشيدن  بعد از رفتن كلنل، با احساس ته مزه. بود

يرحمانه بر از آفتابي كه دوماه بود ب فراريك لحظه خواست براي  انگار مي. سيگار پيدا كرده بود
. ها و خونش بفرستند   دلخواهش را در ريه خنكي و تاريكي  آن با دود خاكستري تابيد،  اش مي كله

اي از كاغذ   انگيز چون توده كرد تا شهر در سكوتي حزن ها پرتاب مي آفتابي كه آدمها را به سايه 
هاشان بزنند بيرون و   از خانه كرد كه با هجومي ناگهاني آنچنان بيتاب ميمچاله بسوزد و يا آنها را 

  .ي راه بياندازندشلوغخيابانهاي شهر در 
انداخت، از پشت شيشه  وقتي پاكت سيگار و فندكش را روي داشبورت مي. فندكش را روشن كرد

 خانم جهان. گلها قرمز و ريز بودند. را سر كوچه ديدخانم جهان چادر سفيد و گلدار  جلو ماشين،
هاي  ز و بسته كرد، سينه و گَل و گردني باد داد و گذاشت تا آفتاب بر طرهايستاد، چادرش را با

پا برداشت؛ بدانسان كه شيرين بر از نو بعد با قدمهائي نرم .  داغي بنشاند اش بوسه خيس سر پيشاني
  .خراميد و با خيال چشمان پنهان خسرو ميان شاخ و برگ درختان چمنزار پاي چشمه مي
 پيچيد و برابر خود دو چشم گرد و روشن را خان اسداهللاي گربه در گوشهاي با نزديك شدن او صدا

بغل ماشين ايستاد، پك . ترس برش داشت. اند ديد كه از دل برگهاي سبز سير به او خيره شده
  .محكمي به سيگارش زد و بعد با كت و كول خم توي ماشين رفت
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و هردو مهاجم، مثل همان آفتاب روبرويش . دنددر وجود او دو نيروي برابر رو در روي هم ايستاده بو
از ذهنش گذشت بهتر نيست اول . ماند. كوبيد كه همچنان بر گرده خيابان بيرحمانه تسمه مي

 او را هي كرده بود تا اين خانم جهاناز اينكه داغي نگاههاي . برادرش را به خواستگاري او بفرستد
.  ايستاده است ترسيدباغبانيند كه ميرزا پايش به دراز كبلند  درختي  چنين بيهوا دست به شاخه

اما تا آمد كليد را بچرخاند پشيمان .  است، روشن كند برود فكر كرد تا كاري دست خودش نداده
و . آيند ميرا ديد كه همچنان پيش خانم   گامهاي مقتدر و مصمم جهان،در امواج شتابنده ي نور.شد

ا از زير زانوي ميرزا كه خيره به آنها سر بلند كرده است،  سجاده رخانم جهانحس كرد  نه او كه 
 كه سيگار الي خان اسداهللادست درشت و انگشتان كلفت . بيرون كشيده و به هوا پرتاب كرده است

   : توي گوشش پيچيداحمد حاجروي فرمان ماشين لرزيد و همزمان صداي برادرش  آن بود
  »!ي راس كرديين هنوز نيومده چه آتشبخر ب هاي اسد كله«
  ».ي باز نصيبي نبريم كُكا نمك خاك حروممون اگه از ئي سفره«
  »گي؟  اصلن ميفهمي چه ميچطوري كُكا؟«
  ي سفرهئم نباشم اگه بذارم فقط انگليسيا ز وا پشت بز. ن كي گفتم كُكابيب. فهمم خوب هم مي. ها«

  »!همي و ديگه تموم. باز بخورن
آمد به گل  ش به رنگ آبي و قرمز كه مستر جانبول با آن ميبا پرچم بلند» دلفين«هنوز كشتي 

با دو دست خالي و گلوئي كه توانائي سر دادن .  به پيشوازش رفتخان اسداهللاننشسته بود كه 
وقتي . درخشيد  آبي زير تاس باژگون جا جا مي آب گسترده. داشتدر سوخته زار ترين فرياد را  نكره

پوشاند پا بر اسكله  ه كاسك زرد رنگي كه پيشاني و گوشهايش را ميمستر جانبول با قد كوتاه و كال
  :  با نوك كفشش محكم كوبيد پشت پاي ديناروخان اسداهللاگذاشت، 

  »فهميدي يا نه؟! حروم لقمه يك به يك حرفام رو سيش ترجمه كن«
  ».خان اگه يه دفه ديگه به همي قوت به پام بزني، مغزم از كار ميوفته«: دينارو گفت

  »!مگه به كونت زدم كه ئي قد جوش آوردي! پدر سگ جر مكن«
ماند،  آسا مي  و سياه اسكله كه به پاهاي گاوميشي غول هاي آهني و در صداي برخورد آب با پايه

گامب، . گامب، يك.: شد شمرد ِ قد كوتاه را كه ميان همراهانش به او نزديك مي صداي پاي انگليسي
  ..گامب، پنج. گامب، چهار. گامب، سه. دو

ِ مواج تا دوردست روان،   آهني اسكله خم شد و با نگاه به آبي مسترجانبول نرسيده به آنها روي نرده
   »What a wanderful maiden! « :رو به يكي از همراهانش گفت

  »چه گفت دينارو؟«:  رو به دينارو كردخان اسداهللا
  .ي دور و بر را لرزانداش هوا ي تالشش براي آهسته حرف زدن، نعره به همه

  »ت به ما ربط نداشتهرچه گف! يواش خان « :دينارو گفت
  »!تيله سگ گفتم چه گفت«:  سرش داد كشيدخان اسداهللا

 I am crazy for her brown«: ِ دريا كشاند روي ساحل و گفت  مستر جانبول نگاهش را از آبي
necklace« 
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  »!دينارو « : بي طاقت فرياد كشيد خان اسداهللا
 بي آن كه مهلت به او بدهد با زبان انگليسي به آنها گفت خان اسداهللاي  دينارو از ترس فرياد دوباره

  . آماده است هركاري برايشان بكندخان اسداهللا
كوبيد، گفت چه گفته است داد   كه چون گاوميشي مست پا بر زمين ميخان اسداهللاوقتي دينارو به 

از . اين ديگه به عهده خوشونه. كنم ها شونه مو تامين نمي ندهپدرسگ سيشون بگو ج « :او درآمد
  ».خوان خوشون بايد بيارن هرجا كه مي
و رو كرد به مستر جانبول كه داشت براي او توضيح » .گن خان همه چي رو اول نمي«: دينارو گفت

تا . ر برسدكشتي قرار است چهل روز ديگ. هايشان هستند  اول منتظر محموله آنها در وهله داد مي
   : فرياد كشيدخان اسداهللا.  آنچه را شنيده بود، ترجمه كندخان اسداهللادينارو براي 

  »!تر بگو چه گفت زي! پدر سگ«
  ».رسه چهل روز ديگه مي. خان اينا منتظر بارهاشونن كه برسه«: دينارو گفت

  »چه؟ چه؟ بپرس سي سي«
  .دينارو حرفهاي او را ترجمه كرد

 »palms, palms, those are the first of our problems« : مسترجانبول گفت
ي جانبول فكر كرده بود خطائي از آنها سر زده با   كه با نگاه به صورت سرخ و برافروختهخان اسداهللا

  .لگد محكم به پشت پاي دينارو زد
  »!بگو چه گفت! پدر سگ لق دراز جون بكن«

خوان  نخلها را اول مي. نخلها! خان«: بانيت گفتدينارو كه از درد چهره درهم كشيده بود با عص
  ».بندازن
 نخلي ري ، هرجا كه بخوان.بگو تو همي چهل روز كه منتظر كشتيشون هسن « : گفتخان اسداهللا
و فرياد زنان، طوري كه بانگش در اسكله » .بگو كارگر از مو، ليره از اونا. ذارم نميسر پا خاك 

  :رفت، داد كشيد خورد فراتر مي هاي اسكله مي واج آب كه به پايههاي ام پيچيد و از صداي ضربه مي
  ».بگو خوم وسيله دارم. بگو وسايلشون سي خوشون«

  »!Impossible! Impossible « :مسترجانبول بعد از شنيدن آن از زبان دينارو گفت
. هكش ز طول ميچهل رو!  فقط چهل روز «  : فرصت دهد فرياد كشيدو بدون آنكه به دينارخان اسداهللا

  »!اينا را رو بگو سيش دينارو.  اندازه طوفان نوحهم
ي دينارو از   چه گفته است، بعد از ترجمهخان اسداهللامستر جانبول كه از كلمه نوح حدس زده بود 

شان كه و با اشاره به كشتي» Yes, Noah « :حرفهاي او با خوشحالي از حدسي كه زده بود گفت
و سعي » And that is Noah`s Ark«: فراز آن در پرواز بودند، گفت ماهيخوار مرغان گرسنة

  . تلفظ كندخان اسداهللاكرد نوح را مثل 
شد يكي يكي  شان انداخته ميني تبر و طنابي كه به گرد با ضربهنخلها . لشكر گرسنگان بسيج شد

انبول بسته بود نيمي  از دستمزدي كه براي هر كارگر در قراردادي كه با مستر جخان اسداهللا. افتادند
را به آنها پرداخت و بابت نيمي ديگر تنه مرده نخلها را به آنها بخشيد، تا تنور نانشان را با آن گرم 
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هاي باالزده كه پرده نقاشي درازي از يك رديف پاي الغر  عربها، پابرهنه و با دشداشه. كنند
 جفت آنها را بشمارند و حدس شد تا بنشينند و جفت ساخت و همين باعث تفريح كودكان مي مي

كشيدند و   صف ميخان اسداهللابزنند كدام جفت مال كيست، هرروز غروب جلو در اتاقك صندوقدار 
  .رفتند بوسيدند و مي  را ميخان اسداهللابا گرفتن مزدشان دست 

 نخلها   از زبانشان بيفتد، با پنيري كه از وسط كلهخان اسداهللاآنكه اسم  تا چهل روز شكم كودكان بي
و با هر بارِ هيزم كه زير سقفي انبار شد چهل بار دستها براي دعا به جان . آوردند، پر شد درمي
اي بر خاك افتاد،  و تا مدتها هربار كسي چشمش به نخل افتاده.  سوي آسمان گرفته شدخان اسداهللا
  :  توي گوشش پيچيدخان اسداهللافرياد 

  »!نهي كجائي! پنيراي اين نخل از همه گپ تره! نئي گرفته ها كجاهي آتش به جون! نبخوري«
گرفته پشت شيشه ماشين كه هربار سايه سقوط نخلي بر آن ر  به خودآمده، در آسمان گُخان اسداهللا

 را ديد كه لغزان و نرم در خانم جهانپيچيد  دوباره  گذشت و در هر سقوط بانگي در گوشش مي مي
 گشا و با چادر سفيدش كه دمي  مطمئن، آغوش. آيد يش ميي زير پايش دارد به سو نور پس رونده

   :زير لب گفت. ماند از باز و بسته شدن باز نمي
» هاي دختر ميرزا كجا؟«: و به شيوه خودش بانگ زد. و از ماشين درآمد» - پشت بوام نباشم اگه ز«

ميان دو انگشتش نزديك بود سيگار .  از فريادي كه خودش سر داده بود يك آن عقب كشيد و رميده
  .بيفتد
هاي  توانست قطره مي خان اسداهللابود كه شده آنقدر نزديك . بال چادرش را گشود.  ايستادخانم جهان

   ببينداوي خندان ها  ونهگ عرق را روي
  »!خان  تويي. آه «:  گفتخانم جهان
ديد  ميتاب خواندن شد و او را هنگام ك ميي برادرش   وقتي سرزده وارد خانهخان اسداهللاي كه  جمله

گذشت انگار خلق شده است تا   با هربار برخورد با او از ذهنش ميخان اسداهللا. بارها از او شنيده بود
و هربار با . اي كه دور و برش بود به نمايش بگذارد هايش در محيط مردانه زنانگي را در تمام جلوه

 بياورد خان اسداهللاخواست به ياد  گفتنهاش، ميانگار با آن يكباره سر بلند كردنها و آه . تر شكلي تازه
زار و يا  و يا چيزي است قويتر و جذابتر از خاك بكر سوخته. شود و يا دارد زن مي. كه زن است

 دو قدم خانم جهان. كردند  را پر ميخان اسداهللادكلهاي نفت و خرپاها و مخازن سربي كه خوابهاي 
 پيدا بود براي   انگشتان پايش را كه توي كفشهاي بنديپا گذاشت روي سجاف خيابان،. جلوتر آمد

مثل نخلي كشيده فراز نهر، . آن كه محكم سر جايش بايستد رو به پائين فشار داد، بعد راست ايستاد
  .بي هيچ واهمه از  سقوط 

  ».سوار شو ببرمت«:  گفتخان اسداهللا
وشي  اش با همان ناز و خرام نخل بالهخم شد، و به دن» .تونم برم با تاكسي هم مي « : گفتخانم جهان

 در خان اسداهللاو پيش از سوار شدن . و از سجاف خيابان فرود آمد» !خان« :كه بود، نرم و كوتاه گفت
 با دستپاچگي سيگار نيمه تمامش را خان اسداهللا. ماشين را باز كرد و رفت روي صندلي جلو نشست
   :در را كه بست گفت. پرت كرد و خودش را هولكي انداخت توي ماشين
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  »كجا؟«
  ».سر ساعت هشت بايد خونه باشم  فط يادت باشه،. خواد ببرم هرجا دلت مي«:  گفتخانم جهان

  .هايش و چادرش را نرم ول كرد روي شانه
  .و ماشين را روشن كرد» !حقا كه دختر ميرزائي«:  گفتخان اسداهللا
 يك مرتبه دنبال چادرش گشت تا خانم جهان ميدان را دور زد، نديد كه دستهاي خان اسداهللاوقتي 

و . روبرو شده بود تر شق  انگار با كسي چندين بار از خودش نيرومندتر و كله .روي سرش بكشد ندتُ
 به او ، قاطع و روشن،گوئي پسر جواني كه آنسوي خيابان يكباره پيداش شده بود، با چشمهايش

  .ب شده بود ذو  يكمرتبهشا يكه تمام گستاخ» كجا؟«: گفت مي
توانست و هنوز بين  با بازگشتي سريع به چيزي كه مي  برخورد با چشمها،   در همان لحظهخانم جهان

تر جنبيدند تا او را  و دستهاش سريع. اي گشت و نيافت او و آن چشمها مشترك باشد، دنبال كلمه
دم بخشش گذاشت، پنهان كنند از آن پرسش و آن نگاه كه از بطن حسي كور كه بعدها نامش را ع

 نخلي كه براي اثبات ريشه   جدا شده  مثل ريشه تا بمانند براي روزها و روزهاي بعد،. زاده شده بودند
و او همه اينها را در همان فاصله . گم و گور و سياه؛ اما هنوز مانا. بودنش در اعماق خاك مانده است

  . با خونش احساس كرده بود كوتاه برداشتن چادر از سرش و از نو گذاشتن آن با شتاب،
 كنار درخت بيعار ترمز كرد، خان اسداهللاوقتي پنج دقيقه مانده به ساعت هشت، جيپ  آنشب

 كه سر روي فرمان خان اسداهللا پيش از پياده شدن چادر بر سر با چشماني گريان رو  به خانم جهان 
 صدايش، از رنجي كه و پيش از بريده بريده شدن» .اومدم كاش نمي اي« :نهاده بود گفت

 مهمتر از تچيزي كه تو دلم شكس!  آبروي ميرزا نباشفكر«  :سوزاند، ادامه داد استخوانهايش را مي
و گويي از ضعفي كه بر وجودش راه يافته بود پشيمان شده است با نگاهي به بيرون » .رنج اونه

 بي آن كه به پشت سرش نگاه  و در را باز كرد و» !ديگه خود داني. ت گفتمهيادت نره چي ب«  :گفت
  . راه افتاد كند،

از گريه چطور با شانه هاي لرزان  خانم جهان كه جرات سر بلند كردن را نداشت، نديد خان اسداهللا
  . خيابان را زير ماه روشن گرفت و دور شدي هحاشي
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  دو

  
تر بيست و دوساله ، دخخانم جهان و خان اسداهللا، ه بودبا اين كه كم و بيش به گوش خيليها رسيد

شايعه بيشتر  .آورد ميد، ولي به ندرت كسي آنرا بر زبان نا تهائي را با هم در خلوت گذراندهميرزا ساع
گفتند اولينبار خبر را كلنل، وقتي  بعضي مي. از طريق نگاه و يا سر جنباندن دامنه پيدا كرده بود

 را ترك خان اسداهللايا آخرين لحظه وقتي گو. استرفت، به آنها داده   ميخان اسداهللانوميد از پيش 
براي او كه آدم تيز هوشي بود، ارتباط دادن .  را سر كوچه ديده بودخانم جهانكرد، چادر سفيد  مي

خيليهاي ديگر .  سر كوچه و علت نيامدنش با او چندان مشكل نبودخان اسداهللاآن به انتظار كشيدن 
ان به فتند دينارو آنها را پيش از رفتنشگ مي. نستنددا منشأ پخش آن شايعه خاموش را دينارو مي

  .، بر ساحل شط ديده استخان اسداهللاي  خانه اجاره
و باد چادر نازك او را كه .  كنارشخانم جهان در خنكاي عصر ايستاده بود رو به آب و خان اسداهللا

وست ميليونها ماهي ريز پسطح آب برابرشان از پولك . داد اش افتاده بود نرم نرم تكان مي روي شانه
گفتند دينارو گفته است اگر جاي  مي. درخشيد باال آمده بودند، ميكه از گرماي آب و دم هوا 
اي از برنز از هردوي آنها بريزند، با همان حالت، و به عنوان  داد مجسمه فرماندار شهر بود دستور مي

  .سكله، بر سكوئي بلند بنشانندي آن شهر، در ميدان  بزرگ نزديك به ا هاي نمونه تنها چهره
 سكوئي سيماني كه طناب ي هيك پا بر لب. رو به خورشيد غروب چانه راست كرده بود خان اسداهللا

، يك دست به كمر و دست ديگر نهاده بر خم .بستند هاي آهني روي آن مي را به حلقهلنگر كشتيها 
و با حسي مماس، با نيمرخي برگشته سوي او  ايستاده بود، خان اسداهللا شانه به شانه خانم جهان. زانو

جوشد وقتي خود را از حمل مقاومتي ريشه دار  ه كه در نگاه زني مياز پذيرش در چشمانش؛ آنگون
 ديده خان اسداهللاگفتند كه دينارو خروج آنها را هم از خانه  و باز مي. بيند در وجودش رها شده مي

و . جست  شب، جائي براي پنهان شدن مي اولِ تاريكيهايِ در گريز از نورِخان اسداهللاوقتي كه . بود
و بي . رفت، بي آن شكوه مجسمه وارش، ايستاده برابر آب  راه ميخانم جهانچند قدم عقبتر از 

  .اي از خواهش و تسليم در كنارش تا با غرور بر او سايه بيافكند پيكره
 هم كه معموالً خان اسداهللا. دومي رابخصوص . دينارو مثل هميشه هردو شايعه را انكار كرده بود

.   در هيچ جا و هيچ محفلي، عام يا خصوصي، به زبان نياورد،دهن لق بود يك كالم از آن ماجرا
 را بر خان اسداهللازار ممد هم دهان باز نكرد؛ با اين كه تصوير آن شب خوابيدن . ترس ميرزا شايد از

  .داشت  چشمش دور نميشان هيچگاه از برابر ي كاه گلي پشت بام خانه
  

معموالً بعد از . ساعت حدود هشت و نيم شب بود. وقتي سياهه رفت تو، زارممد راه افتاد طرف خانه
ايستاد بغل تصويرش كه روي چوب بريده بودند و از  مي. آمد بيرون سياهه مي. رفت به آنجا كار مي

 تا تماشاچيهاي بيشتري را ،هاش كرد براي پيش پرده بعد تبليغ مي. برابر بزرگتر بود خودش چند
دندانهايش سفيد، عين تصويرش روي تخته سه اليي . قرمز لبهايش گنده بود و. بكشاند به نمايش
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گاهي . شان را نگاه كند دانست كدام كرد كه نمي كه بغلش ايستاده بود و زار ممد را چنان گيج مي
هميشه تصنيفهاش را نصفه . واندخ پريد روي يك چارپايه، دايره زنگي به دست، و مي هم مي

. گوزيد كرد طرف آنها كه ايستاده بودند، بعد با دهن مي وسط خواندن يكهو پشتش را مي. خواند مي
و باز » !بقيه شو تشنيف بفرمائين تو ببينين. خيني ممخشين. ممخشين « :گفت و تو دماغي مي

همان خوشگله را كه مثل . آورد بيرون يگاهي هم زنه را با خودش م. يكي ديگر و باز نصفه. خواند مي
مجاني نمايش  تماشاچيهاي مفت و. اش داشت، بين دو ابرو زنهاي هندي يك خال وسط پيشاني

حمالهاي توي  بازارچه بودند كه بعد از  ، غير از زار ممد، آب يخ فروشها، زوليبا فروشها وشانخياباني
كرد با هم  شان بيشتر نگاه مي  سياهه به كداميكيرفتن آنها، سر اين كه زنه وقتي ايستاده بود بغل

  .شد دعواشان مي
سر راهش به خانه . زارممد آنقدر توي نخ اداهاي سياهه رفته بود كه نفهميد كي دم بازار عربها رسيد

 و نعنا 7اسه ماست و چند تخم مرغ و يك قرص نان تنوري و دو دسته پريينكاز يكي از بقاليها يك 
شد ديد دم قهوه خانه همان  وقتي از جلو قهوه خانه نزديك به بازار عربها رد مي. دخريد و راه افتا

ديد . ن شدرفت كمي قاطيشا. اند ور هم جمع شدههفت هشت نفري كه آنشب ديده بودشان، د
فكر كرد باز ممكن است حرف را به اعتصاب ماه قبل . زنند اينبار هم دارند حرف مد آب را مي

ترسيد باز . اما تا خواست راه بيفتد يكهو ياد آنشب افتاد. آمد خوشش نمي.  شبمثل همان. بكشانند
  . را ببيندخان اسداهللاممكن است 

نگاهش ناگهاني افتاده بود روي او كه عين غول بياباني، درشت و ترسناك دست بر پيشاني روي سجاف خيابان 
توانست راهش را  صله داشت كه بتواند كمي فكر كند، شايد ميديد و يا  آنقدر از او فا اگر از  دور او را مي. نشسته بود

رفته بود .  دوخته بودخان اسداهللانگار  نگاهش او را با نخهائي نامرئي به .  اما نتوانست. به سويي ديگر كج كند
: د و گفته بودآنقدر ايستاده بود تا او سرش را بلند كرده بو. ها ايستاده بود  و در چند قدمي او مثل جن زدهترنزديك

  »خواي؟ تيله سگ اينجا چه مي«
ترسيد باز مثل  ديد، مي رفت و باز او را ناگهان همانجا مي اگر مي. فكر كرد خوب شد كه نرفت

توانست  آنوقت اينبار نمي. آدمهاي طلسم شده برود جلو، باالي سرش بايستد و بر و بر نگاهش كند
  ».كه بياد كمكت ماشينته هل بدهخان گفتم شايد به كسي محتاجي «: باز بگويد

  .داشت اش شلنگ برمي  به شانه انداخت گردن او و شانه دست مي خنديد و از كجا معلوم باز مي
گاهي دور و برِ . دستهايش هم كوتاه بود. گردن كوتاه و كلفتي داشت. شناخت قد كوتاهه را خوب مي

 را  اعالميهيك دسته هم  گاهي. كرد ياعالميه پخش م و. شد ها يا توي كانتين پيداش مي بنگله
زد و تند  ضد زنگ مي گذاشت پاي سكوي يكي از خرپاهاي بلند كه او داشت بااليش را  ميرويهم 

پهناي تخته از باال . ديدش از آن باال، سر تخته و قوطي جگري رنگ در دست، مي. زد به چاك مي
دوتائي كنار . رويش به بلنده بود. دشدي حاال از روبرو مي. ديدش شد خوب نمي روي سرش رد مي

براي همين در ذهنش اسم . نخل كوتاه برهي و نخل بلند ثامرون بودندكنار هم بودن  مثل ،هم
  .كوتاهه را، برهي و  اسم بلنده را، ثامرون گذاشت

 ها رو مياره بلكه بستانها نه فقط دخل خونهاگه بخواد آب مث دو سال پيش باال بياد « : ثامرون گفت
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  »!بره از بين مي هم و رشون 
  ».شن  اين وسط حيووناشون هم نفله مي. فقط اونا نيس«: برهي گفت

ة و با تكان دادن يكدستش، دست ديگرش را گذاشت روي شان» ...اي ي ي ي«: ثامرون گفت
  ».دارن البته عربا زياد حيوون نگه نمي« ،برهي

  .قوا تا برداشته بودبراي آنكه بتواند راحت بايستد مثل يك ورقه كلفت م
  ».منظورم همون چندتا گاو و بزيه كه دارن« : برهي گفت

 زارممد ديد قدش به اندازه .بيفتدبود داشت نزديك  ثامرون وقتي دستش را از روي شانه برهي برمي
بايست يك عالمه  كرد مي فكر كرد اگر جاي سياهه بازي مي. روي چوب است تصوير گنده سياهه

چون اصالٌ جالب نبود كه سياه و تصويرش . شد اش مصرف مي ي ساختن تصوير گندهال برا تخته سه
در همان مدت كوتاهي كه . خوشحال شد كه حرف اعتصاب را پيش نكشيدند. هم اندازه باشند

رفت و  شد درهم مي هاي برهي تا حرف آن مي آنشب پهلويشان ايستاده بود، ديده بود چطور سگرمه
هاي  MP  دور و برش را از همه طرفگرفت انگار و حالتي بخودش مي. ردك رگهاي گردنش باد مي

داد و فقط حرف  با  اين وجود مجال به كسي نمي. يا سربازهاي هندي و پاكستاني اند انگليسي گرفته
آخرهاي . زارممد هم ديده بود. بيشتر آدم جمع شده بودهم گفت از  هفتصد نفر  مي. زد ميدان را مي

شد و چند  فقط اين گوشه و آن گوشه چند پليس شركت نفت ديده مي. رفته بودندكار وقتي همه 
بعد از يكهفته . شنيد صداي غرغر بنجها را مي. موتورهاي كارخانه تازه راه افتاده بود. سرباز هندي

  .داد هاي زنگزده مي  غرعرشان صداي چرخ دنده،خاموشي
نهاي جرخورده و آستينهاي كنده شده و لنگه  و در ميدان خاكي آنقدر پيراهروي اسفالت خيابان

سلبيچ؛ جائي كه  عوضي رفته استاولش فكر كرد شايد پوتين و كفشهاي الستيكي افتاده بود كه 
 بعد لكه خونهاي .سوزاندند  مي وريختند هاي شركت نفت را ميه آت و آشغالهاي قرنطينه و ادار

ايستاد و از دور با چشم . زدند ها تيره تر مي لكهدر بيرنگي هواي غروب . پاشيده روي خيابان را ديد
بودند كه از موتور ماشينهاي حمل و نقل شركت نفت سياهي مثل چربي و روغنهاي . وارسيشان كرد

چون . ولي روغن نبودند.  به همان پهني و گاهي در چند رديف موازي.روي زمين ريخته شده باشند
به گرمي و نافذي بوهائي كه .  يكجوري گرم و نافذ بودند.كرد آنرا حس مي. دادند هنوز بوي خون مي

و توي تنش و روحش . شد اي و آغشته به خون در هوا پخش مي روز عاشورا از جسدهاي پنبه
اي از خون نيست و از مركوكرم است باز  دانست بعضي قرمزيها بر اجساد پنبه با اينكه مي. رفت مي

توانست ذراتشان را ببيند به شكلهاي  مي. ل رويت بودندبوها حتي قاب. برايش گرم و نافذ بودند
توانست ببيند كه چطور در حال چرخيدن در هوا به او نزديك   و بعد مي.مختلف و چرخان در هوا

و او را همانوقت كه داشت . شدند كردند و وارد رگهايش مي از منفذهاي پوستش عبور ميشدند و  مي
  .انداخت كرد به گريه مي اشا مياجساد را بر دوش دسته عزاداران تم

دانست   نمي.هاي خون و همه آن چيزهاي ريخته در دور و برش  ميان لكه،ايستاده بود وسط خيابان
روبرويش يكي يد دتا آنكه . دانست به تماشاي چه، آنجا آمده است و اصالٌ نمي. كند به كجا نگاه مي

 سوتي هم به گردنش .شناختشلباس همان از .  لباس پليسهاي شركت نفتي تنش بود.ايستاده است
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  .خورد روي شكمش تكان ميدر حركت بدنش بود كه آويزان 
  »!هاي زاير اگه خوب بگردي ممكنه چيزاي خوبي اينجا پيدا كني«
  ».مو نيومدم اينجا چيزي پيدا كنم«
تونم چراغ  بيني لباسمو؟ فقط مي نمي. ستمسر پ. تونم بگردم مو خودم نمي. خر نشو. ببين چه ميگم«

  »قبول؟. هرچي پيدا كردي شريكي. بدم به توقرض ام را  قوه
  ».سركار مو نيومدم اينجا چيزي پيدا كنم«
  ».انگشتر. سكه. يچساعت م. كني مطمئنم پيدا مي.  خودم گفتممو«

اگه برا اينكار نيومدي، پس گُه ! بببين«اش را بزند درآمده بود، و تا زاير دوباره همان حرف قبلي
وال ميدمت دس ئي سربازاي هندي تا رو كونت .  بكش برووزودتر راهت! ها. ردي اينورا پيدات شدهخو

  ».باالخونه بسازن
خواسم  ببين مو نمي«: زارممد نگاه كرده بود به سوتش و به چراغ قوه توي دستش، بعد گفته بود

  ».اما حاال كه اومدم بذاربشينم زار زار گريه كنم. بيام اينجا
  » و كاري توشون داشتي؟مگه كس«
و بعد كه سكوت او را ديده  بود گفته » تو خودت دلت پر نشده؟! اينهمه خون. دلم پر شده. نه«

  پر بشه؟دلت يعني هيشوخ نشده كه . يه وقتاي ديگه. را ميگم نه حاال« بود
د بزن زو «: اش و او را محكم هل داده بود به عقب پليس شركت نفت دست گذاشته بود روي شانه

  »! جمع كنه روهاي تو واال يكي ديگه بايد بياد اينجا تكه پاره. بچاك
  .نشست رفت جائي ديگر مي بايد براي زار زدن مي. از مجبوري راه افتاده بود

تواند به  دانست اينها را نمي مي. كرد صحبت از آنرا هم تحمل نمي. براي همين آنشب آنجا نايستاد
اش را روي زمين   سايهخان اسداهللا در آنشب، وقتي معلومش شد كه خان اسداهللايا به . آنها بگويد

 دانست  ترسناكشان روي زمين، و او نميي چرخيدند، با سايه ها باالي سرشان مي  8يهگادم.استديده 
وقتي . لرزيدند پاهايش از ترس مي. با پرپين و ماست و نان و تخم مرغهاي توي دستش چه كند

هرچه توي دستش بود بيندازد .  را آهسته رو به او باال آورد، خواست  بگريزداش  چانهخان اسداهللا
عنتي آنجا خاموش ايستاده بود ل پاما وقتي آن جي. آيد دانست چه پيش مي نمي. زمين و دربرود

  .توانست چطور مي
  ».مو از كارگراي خودتم. نوكرت زار ممد! خان«:گفت

اش كه يكبري افتاده بود  بعد به سايه. تر از تصوير سياهه بود بعد نگاه كرد به هيكل گنده او كه گنده
اش  زد به كلهباز  .ها جلو او كه مثل خودشان ترسناك بود  گاه گاهي گادميهي  روي اسفالت با سايه

 نگاه خان اسداهللابااين كه ديگر فقط به . اما فكر كرد آن  ماشين لعنتي جلوش را گرفته است. بگريزد
رسيد  به نظرش مي. رود اش بيرون نمي جيپ خاموش از كلهفكر كردن به نست چرا  دا كرد، نمي مي

  .استاي شده بود كه موتور ماشينش يكمرتبه از كار افتاده   مثل رانندهخان اسداهللا
  »!كني پس نزديكتر بيا كه بدونم چه واق واق مي! چه گفتي تيله سگ«:  گفت
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،  ده كه بعد از ول شدن، تند به حالت اولش برگرددو تر و فرز مثل فنري كشي» !چشم خان«: گفت
  .كم مانده بود كاسه ماست از دستش بيفتد» .نوكرت زار ممد« : جهيد جلو و دوباره گفت

  »تا حاال كجا بودي؟«
  »!داد، رفته بودم اونجا خان يه كاكا سياه نمايشت مي«

  .خواهد دانست از او چه مي اصالٌ نمي.  اما ادامه نداد،توانست بگويد بيشتر از اين  هم مي
  »!پدر سگ راستشو بگو«

بعد زار ممد . ترسناكتر از صورت پليسي كه توي ميدان ديده بود. صورتش خيلي ترسناك شده  بود
پيش از آنكه با چشمهاي خودش چيزهاي توي ميدان .  و حرفهائي كه برهي زده بودياد ميدان افتاد
ز ا آنقدر آنرا گفته بود كه »!بيشرفا«: داد  بعد فحش ميزد برهي دو كلمه حرف مي. را ديده باشد

خواهد بداند او   ميخان اسداهللازار ممد شكش برداشت نكند . حرفهايش بيشتر همان يادش مانده بود
خواست همين را  مثل اينكه از همان اول هم كه از  او پرسيده بود مي. رفته است دم قهوه خانه يا نه

  .بداند
  »!رت عباس رفته بودم نمايشتخان به حض« :گفت

اما يكهو تغيير . خيلي بدتر از پليس شركت نفت. كرد خان جور بدي نگاهش مي. و باز فكر فرار افتاد
شد مثل اولش . گويد مثل اينكه دلش به حال او سوخته باشد يا فهميده باشد راست مي. حالت داد

د كه ماشينشان يكهو وسط جاده عيب هائي شده بو كه سر سجاف خيابان نشسته بود و مثل راننده
  .كرده باشد

  ».خان بشين پشت رل تا هلت بدم«
ديديش كه احتياج به كمك  اي مي يد و توي  همان خنده كه زار ممد هنوز هم مثل رانندهدخان خن

  :دارد، گفت
  »زن داري؟ممد تو زار «
  ».عمرش را داده به شمازنم خيلي وقته كه ! نه خان«
  »چن سال بود كه با هم بودين؟. ار ممدخدا رحمتش كنه ز«
  »!پنج سال خان«

وقتي هنوز جيپش روشن نشده و حالش آنقدر گرفته است كه در . پرسد و فكر كرد چرا اينها را مي
 وقتي نگاه دلسوزانه او را روي خودش ديد، سرانداخت پائين و حالت زن .شود ديده مييك نگاه 

  .همين ديروز مرده بودانگار زنش . مرده ها را به خود گرفت
 ديد دوتائيشان كنار هم ،اش و او به امتنان سر بلند كرد  دست گذاشت سر شانهخان اسداهللاوقتي 

  .اند عين سياهه نمايش و تصويرش شده
حس كرد چقدر سخت . عكس روي تخته سه الئي با آنكه خيلي گنده بود عينهو خود سياهه بود

فقط با فشار . دانست كجا و زارممد نمي. بعد با هم راه افتادند. يد بگوخان اسداهللاست برايش آنرا به 
هاشان  ند با سايهوش ديد از زير چراغهاي خيابان رد مي و مي. رفت اش، جلو مي دست او سر شانه

 مثل سياهه و تصويرش اگر. آمد  همراهشان مي،جفت هم، كه گاهي جلو، گاهي قلنبه پشت پاشان
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د تا بگذارنو خانمه را كه وسط ابرويش خال داشت قال . تند توي خيابانهاشد كه  با هم راه بيف مي
ارممد ز .تك و تنها بماند جلو چشم آب يخ فروشها و حمالها كه هميشه سر نوبت با هم دعوا داشتند

خواهد امشب برود به خانه  و نمي. خواهد بيايد به خانه او  گفت ميخان اسداهللابود كه در اين فكرها 
 با خان اسداهللابعد . نه اين حرف را نزند. گفتاش قابل او را ندارد و او  ه خان گفت كه خانهب. خودش

كرد چطور اسباب رفاه خان را در  وقتي زار ممد داشت به اين فكر مي. او حرف ميرزا را پيش كشيد
آنوقت . فهميد خورد كاش زودتر مي و غصه اينرا مي. دشك نوش را كجا بيندازد. اش فراهم كند خانه

 گفت ميرزا را ، نفهمد توي فكر استخان اسداهللاما براي انكه . كرد  را آبپاشي مي پشت بام كاه گلي
هميشه سرش . عالم به اسرار است.  گفت ميرزا  آدم با خدائي استخان اسداهللا. شناسد خوب نمي

به زيارت مكه و تواند سر ديوار بنشيند و در يكشب برود  و اگر عزم كند مي. توي كتاب دعاست
و او اول . خواهد بكند تواند هركار كه دلش مي و بعد از او پرسيد آيا دختر چنين آدمي مي. ددربرگ

نه مثل خانمه . ديد خيلي سخت است. رفت در فكر دختر و سعي كرد در خيال مجسمش كند
ديد هنوز نگاه كرد به چشمهاي خان، . هاش نه مثل زن مرحومش و نه مثل مادر و خاله. شد مي

چون ديد . نه. گفت. نه. توي چشمهايش خواند كه انگار از او مي خواست بگويد. منتظر جواب اوست
  .اي برهوت عيب كرده باشد  بود كه ماشينش توي جادهاي شده  واقعا مثل رانندهخان اسداهللا

. زي آب ببرهاگه نديدي ئي جزيره رو يه رو! ببين كا« : ثامرون باز خم شد روي شانه  برهي و گفت
اگه تا حاال سر جاش  ايستاده مال اينه كه انگليسيا هنوز . بره ن كه سهله آدماشو هم آب ميوحيو

  ».باش كار دارن
زير نور چراغ . گويد چشم گرداند طرف برهي ببيند چه مي. زار ممد نان را زير بغلش جابجا كرد

 جاي زخمي در ابروي سمت چپش با اينكه. شد زنبوري جلو قهوه خانه صورت روشن او ديده مي
  .زد ب حرف ميآبخصوص وقتي از .  چهره اش ترساننده  نبود،بود

اگه دنبالشون كني بيشترشون عصرا . پاني مشغول كارنم هزار كارگر عرب توي اين كهقريب دو س«
يش رو» .، تازه اينم كه نباشه باز بايد به فكرشون بودرن طرف نخال بعد از كار سفرتاس به دست مي

زارممد . زد سفيدي مي. جاي كارد بود. را طوري برگرداند كه جاي زخم ابرويش مقابل چشم او شد
اگه دروغ نگم دنبال دينارو . خان هم پيداش شد! بيا« :كرد كه ثامرون گفت داشت  آنرا نگاه مي

  ».اومده
. زير بغل تند راه افتادنان .  به او بيفتد سر باال نكردخان اسداهللاز ترس آنكه مبادا چشم ممد زار 
تيله سگ تو اينجا  چه « :  او را صدا كند و بگويدخان اسداهللاش توي اين فكر بود اگر  همه
. ، معلوم نبود باور كندآنجا ايستادهاگر هم مي گفت از ترس روبرو شدن با او . چه بگويد» كردي؟ مي

حتي اگر آنها فقط حرف آب . تدو توي دلش قسم خورد بار آخرش باشد كه دم قهوه خانه اي بايس
  .را بزنند
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  سه
  

 از آبگوشت مفصلي كه ظهر اش  از باد جمع شده توي رودهناله كنان احمد حاج. عصر روز جمعه بود
خواست يك نوك پا هم كه شده  دلش ميهرچند  .ا دراز كرده بودتوي حياط پ قالي روي،خورده بود

اش  در آن وضع و حال فكرهاي مختلفي هم توي كله. ددا  امانش نميدردخانه بزند بيرون، اما از 
  .خورد رش تاب ميدجوشيد كه بيشتر دور و بر كارهاي برا مي

اما كمتر .  بين همه اعضاي خانواده هم پيچيده بودخان اسداهللا توي جيپ خانم جهانخبر سوار شدن 
جدا از ميرزا كه با . ودانگار منتظر بودند راه معقولي براي ختمش پيدا ش. زد كسي حرف از آن مي

 .كه انگار نه انگار اتفاقي رخ داده است كرد  هم طوري رفتار ميخانم جهانزد  في نميكسي از آن حر
 از خانه برادرش خان اسداهللاگر معماي پا بريدن ناگهاني . بست اي دهنها را مي و همينها تا اندازه

 بعد از آن  زيرا چند هفته. كرد غول ميآمد شايد كمتر آن اتفاق ذهنها را به خود مش پيش نمي
 انگليسيهائي كه به هواي بلند كردن جنده باشط  هاي لب بر و بچههرشب اري كككت داغ خبرهاي

 غير از خان اسداهللا .ذهن همه را به خود مشغول كرده بود ،شدند هاي اطراف مي مالحظه وارد خانه بي
هائي بود تا بتواند  قريز در پي سازماندهي دستهسر زدن به كارگرها و وارسي كارهاي معمولش، عر
كلنل هم از طرف ديگر با پليسهاي ام، پي و . جلو اقدام مساوات طلبان را عليه انگليسيها بگيرد

سگهاشان افتاده بود به جان جوانان لب شط تا امنيت  انگليسهائي را تامين كند كه شب و نصف 
  .زدند  را ميشب مست و اليعقل به اشتباه در خانه مردم

تا .  توي دهانشكشيد هورتي كف دستش ريخته بود خاتون كل مشتي نعناع خشك را كه احمد حاج
اش از پا دراز كردن  حوصله. نبات داغ خورده بوديكي دوبار هم . آنوقت چندبار اينكار را كرده بود

يش توي هم پيچ ها روده. داد خورد نفخ شكم آزارش مي اما تا جم مي. روي قالي سر آمده بود
  .آورد مي اش را در پيچيد توي شكمش كه ناله و درد چنان مي. خوردند مي
 رفع شداد با خوردن نبات داغها خيلي زود درد تسكينش ميدر هربار سرزدن به او،   خاتون كل
ننه . نشسته بوددر مراقبه كامل هر  خم شده رو به م،سر جانماز، ميرزا در اتاق خودش .شود مي

ر س پ،آبپاشي پشت بام، همراه مهدي ي بهانهماجان به . هم توي مطبخ مشغول پخت و پز بودجهان 
آقاي  ها پريده بود سر پشت بام اكبر  بام به بام از روي پرچين مرز پشت بام همسايه،كوچك جانعلي

 .دكر ها را توي صحنه تماشا مي  تمرين هنرپيشه،تماشاخانه او يپشتمار خور و از سوراخي ديوار 
ماشين جديد گلدوزيش را هم با خودش برده بود كه .  رفته بود تعليم خياطي و گلدوزيخانم جهان

  .كار با آنرا يادش بدهند
لكيهاي اصفهانيش را پوشيد و در سايه  چند آروغ بلند از جايش بلند شد، من بعد از زداحمد حاج

. زد يمه باالي ديوار روبرويش سرخي ميبر نآفتاب فروشدن . توي حياط حياط، كنار ديوار، راه افتاد
مثل اينكه جهان منتظر غروب بود تا با . در چشم او گرما به همه چيز حالتي از تعليق داده بود

ننه جهان از آشپزي نزديك به داالن كه رسيد بوي پياز داغ . وزيدن باد خنك كارش را آغاز كند
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ب نفريني كرد و دوباره برگشت به غيظ زير ل. دلش آشوب شد. توي دماغش پيچيدمطبخ 
چشمش .  را كشيدعضالتش چندبار دستهايش را رو به باال تكان داد و ،ايستاده،پاي قالي. سرجايش

نيامده بود حتا قباله زمينش را . رفتطرف برادرش فكرش كه به آنتن راديوي سر پشت بام افتاد باز 
. جري دكان گذاشته بودش در م. بودهم بگيرد كه به سفارش خودش يعقوب يهودي نزد او گذاشته
. هساختماني دو طبق. شود اش مي پيشتر گفته بود تا دستش بيفتد دست بكار عمارت خانه

به آحاد و عشرات راضي . گفت سه رديف اتاق در پائين و باال آنطور كه خودش مي. دار باالخانه
حياطي گل و گشاد براي عروسي و با .  جا بدهد، خانهخواست در آن ده بيست خانوار را مي. شد نمي
سر درش را هم در ذهن داشت و نقش . از هرجا نقشي برداشته بود. فكر همه چيز را كرده بود. عزا
از نماي بيرونش دل خوش . ي كه بايد در دل آجرهاي سر داالن رو به حياط نقر كند»ان يكاد«

يد دو شير نر هم سر آنها رس اگر به عقلش مي. كرده بود به دو سكوي سيماني در دوسوي در
 فقط همينها را احمد حاج. تا حاال اينرا به كسي نگفته بود. با يال و كوپالنشسته،  ،گذاشت مي
اما .  در جيپ، برادرش را رم داده باشدخانم جهانفكر كرد بايد چيزي بيش از سوار شدن . دانست مي

خبر كه پخش . يزي از آن نگفته بودتوانست پيشتر برود وقتي ميرزا حتي به اشاره هم چ چطور مي
ديد ميرزا مثل هميشه ساكت در اما . كند يا نه او حس ميرفتار شد رفت تو نخش ببيند تغييري در 

، اش را بي تغييري در رفتارش به او دارد  گذشته همان احساس خلوص و عالقه وعالم خودش است
مقداريم،  ميرزا مو يه كاسب بي«: فته بود ده سال پيش وقتي براي اولين بار به او گرصيبه همان قُ

كاسب «و او درآمده بود كه ».ي برات فراهم نكنم حروم اگر فراغت خاطرمالم! اما تو صاحب حكمتي
هردو روي عهدشان » !دارم  مي من هم حساب و كتاب مالت را نگه. به عهدت بمون. حبيب خداس

. كرده بود  رق گاهي چيزهائي ميانشان پرت مانده بودند، سالهاي سال، با اينكه زمان به سرعت ب
اش افتاد كه  ، ياد جانعلي و خانوادهخانم جهان و خان اسداهللا در ادامه فكركردن به ماجراي احمد حاج

ازذهنش گذشت جانعلي هنوز .  و ميرزا ايستاده بودخان اسداهللامثل ديواري بين او و ميرزا  و يا بين 
 به  از ده آمده بودخان اسداهللابا اينكه با زن و بچه به خرج . را بنا نهاد، پايه كج زار به سوختهنيامده 
 مشغول كار شود، رفت در كمپاني نفت اسم خان اسداهللابه جاي اينكه در كار كنتراتي زار،  سوخته

گفت .  به پسر بزرگش جواد مهر فرزندي داردخان اسداهللادانست چقدر  نوشت و از سر لج، وقتي مي
. هايش پيه نوكري و كلفتي خان را به تن بمالند  زن و بچه،در رودرواسي قوم و خويشيخواهد  نمي
خواست وقت و بيوقت در برخورد با خالفي، بي مالحظه از ميرزا، توي حياط هوار بكشد و عالم و  مي

كرد يا با دوكلمه حرف خالفكار را ادب  وقتي ميرزا فقط سكوت مي. آدم را به تخمش حواله دهد
. اتاقهايي در نظر گرفته بوداش  براي او و خانوادهدر خانه بزرگش  خان اسداهللابا اينهمه . ردك مي
از خودش پرسيد ممكن .  توي فكرهاي كه با خودش داشت يكهو جائي به بن بست رسيداحمد حاج

بي شور و مشورت با او؟ وقتي .  در اين اوضاع و احوال بيگدار به آب زده باشدخان اسداهللاست 
زده باشد چه به آب اما بعد، اگر . دانست شد به مقصود رسيد؟ البته از برادرش بعيد نمي تر مي ساده

وقتي آنقدر كار روي سرش ريخته . او هم بي شك نرفته است .دونبايد پيش بر. رخ داده است؟ نه
ان همان يكي دوباري هم كه با شتاب به دك. ستنتوا چطور مي شت كه وقت سر خاراندن ندابود
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انكه  بي.  دزديده است،ش زيادي كه ريخته روي سراز وقت كارهايهمان را هم بود  فتهگآمده بود 
  . كوتاه با او قناعت كرده بوداي  به مصافحه، زير تيغ آفتاب،همان دم در، ديتو بيا
  . كه از مطبخ درآمده بود سر قليان به دست، پاكشان رفت نزديكشخاتون كل

  »بهتر شدي يا نه؟«
اي رفت و   انگار ياد درد شكمش افتاده باشد دندان قروچهو احوالپرسي زنش در پرسش احمد حاج
  »!واهللا كه نه« :گفت
و با پشت  دست عرق » .خب كمي استراحت كن. حاال مگه دنبالت گذاشتن«:  گفتخاتون كل

  .اش را گرفت پيشاني
  »!به سرم نذارترو خدا سر «: ها از غيظ پا روي زمين كوبيد  عين بچهاحمد حاج
چند يك محكم زد بعد . و سر قليان را گذاشت سر جايش» .مو سي خودت گفتم«:  گفتخاتون كل

و » .شه حالت بدتر مي. تو ئي گرما سيت خوب نيس!. ها يه وقت دود نكني. سي خوم آوردم« :گفت
  : با ناله گفتاحمد حاجخيز برداشت از جا برخيزد كه 

  ». پهلوم بشينهخب يه ديق. يگيره بشين پس سي چه جات نمي«
  »!تو خودت كه هنوز سر پا وايسادي. كي به كي ميگه. ووي خدا«:  با خنده گفتخاتون كل
  »!بيا. اگه عالج دردت اينه. بيا«:  همان پاي قالي كونش را گذاشت زميناحمد حاج
  ». كنمترسم باز برات قنداغ دتخواس ش ميتراس«:  با پراندن مگسي از روي صورتش گفتخاتون كل
  ».خواد نمي«:  گفتاحمد حاج
يا دلش . خب حتماٌ كار داره كه پيداش نشده. دونم بد خلقيت سي ككاته مي«:  گفتخاتون كل
  ».خواد بياد اينجا نمي
بعد با نگاهي به تلخي پوست چروكيده صورتش رو به . و حرفش را خورد» - پس«:  گفتاحمد حاج
و در » .س كه پيداش نشده  دم دكون هم االن دوهفته!، نياديادمخب خونه ن«  گفتخاتون كل

واهللا اگه بدونم مطلب همي . يعني سر معامله با ئي بد يهودي با مونم قهر كرده« سكوت او ادامه داد 
  ».كنم اينه، خوم صبح فردا فسخش مي

وز  از زبان ننه چيزي شنيده و برخاتون كلبود نكند  در ذهنش رفته. زد  ميرو دستداشت به او 
  .دهد نمي
خواي بگي خبر از اخبار  يعني مي. واهللا اگه سر اون باشه«:  كه فكر او را خوانده بود گفتخاتون كل

  . ادامه نداداحمد حاجو از ترس آتشي شدن » -واهللا شما مردا دست. بيرون نداري
 برده بود دستي د درد را موقتاٌ از يازنشپهلو حرفزدنهاي  از دو تعصبانيياد برادر و در  كه احمد حاج

 از ظهر به بعد لب به ني . قالجي بزندخاتون كلاش كشيد و ميل كرد از  قليان  روي پيشاني سوخته
يعني ميگي مو كُكامه خوب «: اما دست پيش نبرده طرف قليان، پشيمان شد .قليان نزده بود

اي يكبار سرزده  تهريخت، باز هم صبحي، پسيني، هف كار و بار عالم هم كه رو سرش مي. شناسم نمي
  »س كه نديديش؟ بگو ديگه؟ قريب چن هفته. اما حاال خودت بگو. شد پيداش مي

بعد كه ديد » ؟احمد حاجخواي بگي  چه مي« :  با كنجكاوي مخصوص به خودش گفتخاتون كل



 ٣۴

س  خان حالل زاده. ترو خدا اسم كُكاتو نيار«  از خيز برداشتن او عقب كشيده است گفت احمد حاج
همي .  حموم آب نداشتن9درامهاي. م سرمو بشورمتواسخ از صبح تا حاال مي.  ديدي پيداش شديهو

خيزرونش را هم مي بيني كه؟ از بس شتاب . دم ظهري وقتي خواب بودم سقا اومد پرشون كرد
 مخوام بر پيش از شام مي. گرده  حتماٌ خونه به خونه داره دنبالش ميحاال.  يادش رفت ببرشتداش

  ».داري ندارم ء مهمون وصله ححموم
 براي اش لرزيد و از عصبانيت پوست گونه» .پس يعني كُكام مهمونه«: پيشاني درهم كرد احمد حاج

 كارگرهاي كنتراتچي شهرداري كه براي تعمير خشمش را جهت داد طرف آنكه حرف را عوض كند،
كارهايي كه دست براي او، . اد و بلند بلند به آنها فحش د.خيابان، آب عمومي محله را بسته بودند

  .آمد  كار به حساب نمي،شركت نفت و كنتراتچيهائي مثل برادرش نبود
دادن ببين چي  اگه تا دو روز طولش مي. شكر كن كه زود بازش كردن«:  گفتخاتون كل
  »!كشيديم مي
فهمن  مياينا كار ن. شون بار بكشم  مو تا از گردهتئي پدر سگارو بايد بدن دس«:  گفتاحمد حاج
  »!چيه
ببندي  نصفشو هم تو هوس كردي ،سوزونه نصفشو كُكات زير افتو مي. واهللا خوبه«:  گفتخاتون كل

  ».ي سوخته زار بزنن تا مردم خيالشون راحت بشه پس بگين يه علم سيا سر دروازه. به  شالق
  »؟تسحواست ه!. زني تو هم كه حرف مساوات طلباي بيخدا را مي! هي زن«:  گفتاحمد حاج
و با ديدن ميرزا » .چكار به مساواتيا دارم. مو جواب تونه دادم«:  با چهره باز از خنده گفتخاتون كل

  .توي حياط سريع ني قليان را زمين گذاشت
 طرف آنها تا را كج كردراهش ميان راه، ميرزا كه به قصد رفتن مبال از اتاقش زده بود بيرون، 

 ميرزادويد توي اتاق او و گليم زير پاي زن جانعلي، با ديدن ميرزا نارنج .  بپرسداحمد حاجاحوالي از 
 خواست اعتراض كند از خاتون كل. كرد و آورد بيرون توي حياط بتكاندتارا كه خاك گرفته بود 

ام او پايش را جمع ر به احتاحمد حاج. خواهد دانست ميرزا خيلي خاطر نارنج را مي مي. ميرزا حيا كرد
  .كرد

  »بهتر نشدي؟«: اش كه به قالي رسيد، ايستاد ميرزا سايه
 كه چانه سوي او احمد حاج از باال فرود آمد توي صورت ،از زيادي سيگار كشيدن،صداي خشدارش
  .راست كرده بود

  ».به حول الي اهللا كمي آروم شده«
  »نبات داغ داديش؟«، خاتون كلو رو كرد به » شايد سردي كردي؟«

 حسي كه طي چندين سال ،كرد  سنگيني مياحمد حاجلسوزي به در لحن و پرسشش التفات و د
قراردادي خاموش و دوجانبه كه دنيا و آخرت .  با حد و مرزي روشن،دوستي بينشان بوجود آمده بود

، ماجان را از بيابانك به عقد ميرزا درآورده  او به وكالتاحمد حاجمثل وقتيكه . كننديكديگر را تأمين 
گيرم تا چن سال زن ! ميرزا خودت عالمي«مله كه پيش از آن به او گفته بود، بود، آنهم با همين ج
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  .فهماند كه حق با اوستبه او  ميرزا با سكوتش  و»!و دخترت توي اين شهر پيداشون نشد
كند با  بيشتر فاصله گرفتن از قليان آنرا از چشم ميرزا پنهان با هرچه خواست مي كه خاتون كل

و » . كردمتچن باري سيش نبات داغ درس. بله«: اي از قالي گفت اشيهسراندن خودش به سمت ح
  ». شايد از نفس شما حالش بهتر بشه.بفرمايين بنشينين« ،گفتاي سكوت با سر پائين  بعد از لحظه

  .با همان وقار و آرامشي كه آمده بود، برگشتو ميرزا بدون جواب 
  ».تارفش كنم كه ننشسم چاي تعتخواس« :  عذرخواهانه لب جنباندخاتون كل
  ».اگه تازه دم داري سيش ببر. هنوزم دير نشده«:  گفتاحمد حاج
و با نگاه به پس پشت او كه آفتاب را با خودش به داالن » . زديتواهللا حرف راس«:  گفتخاتون كل
  .و قليان را كه دورتر سرانده بود جلو كشيد» .پس بذار از مبال دربياد« برد گفت مي

.  انداختخانم جهان را باز ياد احمد حاج كه ناشي از اقتدار ميرزا در خانه بود خاتون كلاحتياط كاري 
همانحال كه بيهوا شكم خيس از  .كند ترس از ميرزا جلويش سيگارهاي او را دود مي يبشنيده بود 

ت  تو چطور جرا، ميل كردنه مووي ديوپس كُكا« داد زير لب گفت، عرقش را از زير پيراهن مالش مي
و نگاه كرد به قامت بلند و خميده ميرزا كه تاريكيهاي » !نگفتي مردم حرف درميارن! كردي دختر

  .قاپيد داالن او را مي
به فضاي باز راه داشت، اما از خيسي كف حمام و راه آب و چاهك مبال، هواي آن بر داالن از دو 

طوبت نقشهاي گوناگون و پت و  جا جا يا طبله كرده بود و يا رشگچ سقف. داد هميشه بوي نا مي
ميرزا پا كه توي داالن گذاشت در پهناي روشنائي كمرنگي كه از در . پهني روي آن انداخته بود

  .ايستاد و چهره موقرش در لبخندي پنهان شكفت. زد، جواد را ديد حياط تو مي
  »از بيرون چه خبر داري؟«

و » !و شهر پخشه كه يه ملوان انگليسي گمشدهت« : جواد كه با ديدن او از ناچاري ايستاده بود گفت
آمد و يا برايش  اگر ميرزا خوشش مي. داد هميشه خبر را تند و صريح به او مي. منتظر واكنش او شد

. گوئي نشنيده بود. انداخت زد و گرنه بيصدا سر پائين مي داد و حرفي مي مهم بود سري تكان مي
  :ميرزا با نگاه به او گفت

  ».دش بگردنبگو دنبال جس«
در صداي او طنيني از يقين همراه . آمد از پاسخهاي قاطع او هميشه خوشش مي. جواد حرفي نزد

 آنوقت نگاهش ،آمد اگر خوشش نمي. آمد مثل نوع نگاه كردنش به كسي كه از او خوشش مي. بود
ترس و اي از  با آميزهو . ها را در او دوست داشتهمينجواد  .شد لبخندش عوض مي. شد عوض مي

مثل چيزي كه هر آدمي بايد آنرا . كرد به او نگاه مي - پدرشترس و احترام به  بيشتر از –احترام 
و براي همين بود كه . و حتماٌ ميرزا از آن آگاه بود. حس كند يا بپذيرد تا بتواند كارهاي ديگري كند

ه دو ورقي خبرهاي روز و از گوش دادن به او وقتي روزنام. ديپرس هميشه خبرهاي شهر را از او مي
هاي مساوات طلبان  داد به او  كه اعالميه و گاهي اجازه مي. خواند پرهيز نداشت را با صداي بلند مي

. داخله و خارجه را دنبال كندآمد برايش بخواند، تا از همانها مسايل  را با اينكه از آنها خوشش نمي
بحثهاي داغ درون مجلس، . هند در كابيسفراي كبار ممالك غرب، عزل و نصبهاي جديآشنائي با 
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. شورش دهقانان، اعتصابات كارگران، تبليغات بالشويكي و تصميمات پايتخت در حل معضالت مردم
سرنوشت بنكوي كوچكي كه با آنها پيوند ديد  اهميت اين مسايل از آنجا بود كه مي در ذهن ميرزا

جانعلي ساده و دهاتي در . نها گره خورده استدارد، خوني و غير خوني، بيرون از يد اختيار او با آ
 پيراهن ،كند  كار ميخان اسداهللاجواد با اينكه حرف او را گوش كرده و نزد . كند اعتصاب شركت مي

ميرزا . كند رود و از خشم او عليه انگليسيها با احترام ياد مي پوشد و زير بيرق سرخ راه مي سفيد مي
رجيان در وجود او نبود، شايد با همه احترامي كه به مدد سكوت كرد اگر همين نفرت از خا فكر مي

در ذهنش . شد چشم جواد خوار مياعتنائيهايش به جيفه دنيا بين مردم داشت در  و حكمت و بي
كرد و هم باعث  اش را با او حفظ مي  هم رابطه،گشود روزنه كوچكي كه از طريق جواد به جهان مي

با اين كارها، پنهان در وجودش، يكنوع .  كمك خانواده برادرش برودشد در موقع لزوم بتواند به مي
كرد؛ ايجاد سدي برابر سركشيهاي دخترش كه ترسي قديمي از آن  اي هم نقش بازي مي معامله
  .خواند  كه به جان كتابهايش افتاده بود و به تقليد او با صداي بلند مثنوي ميوقتهمان. داشت

  .و به طرف مبال پا كشيد» !تون باشينمواظب خود« :رو به جواد گفت
  . و زنش نگاهي بيندازد رفت توي اتاق خودشاناحمد حاجآنكه به  جواد لغزيد توي حياط و بي
پيراهنش را عوض كرد، بعد بالشي . آمد هاي چوبي بسته نور غروب تو نمي اتاق تاريك بود و از پنجره

  .هم تا شده بودند، و روي زمين دراز كشيداز سر رختخوابها كه روي كمد پا كوتاهي رويبرداشت 
  : گفتخاتون كل با ديدن جواد كه سبك و بيصدا خزيد توي اتاق رو به احمد حاج

  ».شدهپخش اي تو شهر   خبراي تازهكهفهمي  با يه نگا به مارمولكاي جانعلي مي«
 عمويش  بيكاريش را براي مواظبت از دخترهايو در ذهنش گذشت كاش اين پسر يكدهم از وقت

با آن نشاطي كه از . زد گذاشت، خواهشي كه در چشمهاي ميرزا در نگاه به او موج مي مي
. ، كوچكه، را هم داشت هواي مهدي. گذشت تراويد هرگاه كه جواد از برابرش مي چشمهايش مي

كه باز خوب بود  .كرد  ميش ديوانه صدا، گاه، كلو،حتي جانعلي كله شق را كه با مهرباني و طنز گاه
و بدمستي، آن آتشپاره هم  در چوببازي  اال و- با همان خاموشي و وقار-اش باالي سرشان است سايه

شناسد، چند  با آنها حريف نبود؛ كسي كه روز روشن با مردي عزب، آنهم ورزاي مستي كه او مي
ال ايكاش همان دو سال پيش وقتي نظراندازيهايشان بهم در چشم اهل و عي. زند ساعت غيبش مي

  .رسيدند رسوائي به كام هم مي  ميرزا بود و هم آنها بيصالحكرد، هم به  نشسته بود كدخدائي مي
  »!اگه تونستي يه كلمه حرف ازش دربياري. حاال بيا از يكيشون بپرس« :  گفتخاتون كل
به كسي كه بايد تحويل بده، . غلط كرده« :  كه هنوز غرق در فكرهايش بود در جواب گفتاحمد حاج
  »!زن تو چه خيال كردي! داده
  ».شه از موذيگري« :  گفتخاتون كل
فايده است، چانه باال ياي پوچ و ب در معامله با يقيني از انكار، گوئي پذيرش آن مثل شركت احمد حاج

به ناچار عقب كشيد و از ضعف . خواست با قاطعيت بگويد كه از ترسش است، اما شك كرد. انداخت
تاخت و بر گرده   ميلگام و دهنه شهري كه چون اسبي عرقريز، بي. نفرين كردبه سوخته زار در دل 

رش توي داش هربار سواري نشسته بود، تا كي پرت شود و باز يكي ديگر، و تا قهقهه برا هرجائي
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آنكه به فكر آبرو و اعتبار او باشد   بي،خانم جهانتركش و تاخت  پيچد كه نشسته بر آن ميبگوشش 
انگار . ك بزنمترو خدا بذار يه پ«:  گفتخاتون كلو يا آتشي شدن ناگهاني جانعلي؛ به يا خشم ميرزا 

  ». آروم شدهمكه درد
  

نارنج با ديدن جواد رفت توي اتاق و چراغ الله را از سر تاقچه برداشت، آهسته آنرا جنباند، وقتي 
. غ را روشن كردچرا. مطمئن شد نفت دارد، نشست روي زمين و با احتياط حبابش را درآورد

  .صلواتي زير لب فرستاد و دوباره گذاشتش سر جايش
  »مهدي كجاس؟«: جواد كه هنوز ساعد روي چشم خوابانده بود، گفت

  »ت نيس؟ گشنه«  و چشم تنگ كرد روي او،» .سر پشت بوم«: نارنج گفت
  ».سيرم .بيرون كه بودم دوتا سمبوسه هندي خوردم! نه«: جواد گفت
  ».ت شد بگو برات گرمش كنم نهشاگه گُ. ناهارت مونده. ر هم كه نيومدي خونهظه« : نارنج گفت

، در نور كمرنگ اتاق گلوي مادرش را ديد، بعد چانه و تمام جواد دست از روي چشمانش برداشت
به پهلو . اش با گل نوري از چراغ روي گونه. صورت او را كه يكبري از آن باال به او خيره شده بود

  .ج كنارش نشستنارن. غلتيد
  »با كسي حرفت شده؟. چن روزيه كه حالت بجا نيس«
  ».ام فقط كمي خسته. نه چيزيم نيس«
اينرا گفت كه بداند پيش از آنكه چيزي به نام غرور » شناسمت؟ خواي بگي نمي مي! چه خستگي«

 و در. در وجودش شكل بگيرد، ريشه زدنهايش را وقتي او هنوز در زهدانش بود حس كرده بود
توانست آنرا حس كند  ذهنش ديگر پيشتر از آن نرفت كه مجبور شود، براي چيزي كه فقط مي

؟ چيزي كه يك مادر  استفقط خودش را راضي كرد بپرسد باز خبري شده. اي پيدا كند كلمه
  .توانست از پسرش بپرسد مي

  ».فقط يه ملوان انگليسي گم شده« : جواد در جواب گفت
  »دكي بزني از خونه بيرون؟خواي باز دز امشوم مي«
  »!ام بيني خسته پرسي؟ نمي چرا ايقد مي«
  »خواي قايمش كني؟ پس چرا هي مي. دوني نميشه قايمش كرد وقتي مي«
  »!باور كن. ام فقط يه كم خسته. مننه چن بار بگ«
 از زبانش دررفته بود، خالف پيماني كه با خود بسته. بقيه حرفش را خورد » -بهت برخورده كه «

ترسيد نه فقط به پسرش كه به ميرزا هم  چون مي. حتي در ذهنش هم جمله را تمام  نكرد. بود
تسبيحش را باالي مهر گنده گذاشته بود و . وقتي تازه جانمازش را برايش مرتب كرده بود. بربخورد

تا وقتي ايش را جائي دم دست،  كتاب سنگين جلد قهوه چوب مسواكش را گوشهء جانماز و دو
نها ببيند مهرباني و لطفش آ با يك نگاه به و با فراغت خاطر به عبادتش بپردازد، ،گردد از مبال ميبر

داند چقدر دعاهاي از سر صدق او كه  هاي نارنج بدون پاسخ نمانده است و كسي هست كه مي به بچه
  .خانه را از هرگونه بال مصون داشته استاز سينه پاكش برخاسته 
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بعد با نگاه گشتي زد روي پهلو، شانه، گردن، . توانست بكند ها كاري كه ميسرانداخت پائين، تن
گوش و موهاي فرفري جواد؛ نقطه به نقطه، و سعي كرد مثل هميشه از طريق آنها به آنچه كه 

با كمك نيروئي از خودش، بيرون از دسترس همه و پنهان در ذرات وجودش تا .  خواست برسد مي
گفتند، و  و بيصدا با هم سخن مي. مثل آنوقت كه او را در درون خود داشت. بتواند به آرامش برسد
و . دقيقه به دقيقه.  زدند شب و روز دانست كه آنها چه بسيار با هم حرف مي كسي جز خودش نمي

از او پنهان  هيچ چيزي را. يكي بود و يگانه. چقدر او كه هنوز اسم نداشت با او كه نارنج بود اخت بود
. گذاشتند چيزي يا كسي بينشان حائل باشد و هردوشان نمي. توانست پنهان كند و نميكرد  نمي

و بعد اگر چه باز سكوت . حتي چيزي مثل شوهر يا پدر كه آنها را مجبور به پذيرفتن جدائي كند
كرد كلمات سكوت را در او كه حاال نام   بود كه تالش مي-  نارنج-بينشان بود، اما اينبار تنها او 

گردن، شانه، پهلو و نقش  از روي گوش،. دوباره از روي موهاي فرفري او گذشت. ت پيدا كندداش
  .لرزيد اسليمي رنگ رو رفتهء قالي كه  نور چراغ روي آن نامحسوس مي

  ».ام  فقط خسته.ام ننه خسته«: جواد گفت
  .قبول كرد

  
  .وقتي نوبت ماجان شد مهدي دست كوچكش را گذاشت سر سوراخي

  ».خانمه لخت شده.  خوب نيس نگاه كني.زن عمو«
  .ماجان اول ترسيد و كمي عقب كشيد

  »؟مگه تو ديدي«
  ».تو نوبت خودم. بله«: مهدي دست سر سوراخ گفت

بند خانمه سياه  پستان.  خانمه جلو چشم دو مرد ديگر بلوزش را درآورده بود.ماجان هم ديده بود
اي  گفته بود دارند تمرين صحنه. به مهدي نگفته بود. اي نازك و كنگره. هاش تور داشت حاشيه. بود

مهدي هم يكي  .خانمه چطور خودش را بايد به مردن بزند شود كنند كه وقتي ديوه پيداش مي را مي
نارنجي . رفت هوا مي شد يكهو آتشي زير پايش گُرگُر ديوه كه پيداش مي. دوبار سر نوبتش ديده بود

داد و   گرزش را كه سرش خاردار بود تو هوا تكان مي.خنديد  مي قاه قاه،تا كمر لخت بود. و قرمز
خواست همان صحنه  ترسيد اما هميشه دلش مي مهدي با اينكه از ديوه مي. كشيد همه جا را بو مي

. اش توي فكر بود بموقع برسند شدند، همه وقتي داشتند دوال دوال از سر پشت بامها رد مي. را ببيند
دانست اگر  مي. كرد يكهو چشم اكبرآقا مارخور از توي حياط به آنها نيفتد ماجان اما خدا خدا مي

با اينكه .  و ميرزااحمد حاجبعد از آن به گوش . رسد  ميخان اسداهللاآنها را ببيند فرداش به گوش 
به . تو رويش سر باال كندتواند  ميدانست چطور  ميولي نميرزا اهل كتك زدن و داد و فرياد نبود، 

مهدي اما دلداريش داده بود چيزي رخ . آنطرف م گفته بود؛ وقتي از سر پرچين پريدندمهدي ه
  .استرفته و برگشته را گفته بود قبل از آنكه او را با خودش بياورد يكدور راه . دهد  نمي

  ».شايد خانمه ديگه رفته باشه. نگا كنممونم خب حاال ديگه بذار «: ماجان گفت
  ». چيزاي ديگه هم هس.فقط اون نيس«: مهدي گفت
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 وقتي كسي توي كرد، خانمه را نگفت كه ديده است يكي از آنها، همو كه نقش شاهزاده را بازي مي
يكي از  . كشيد به پستانهاش روي زمين و داشت يواشكي دست مي خوابانده بود ،صحنه نبود

ي ماشاچيها كارهاجلو چشم ت. به او گفته بود اينها فقط توي تمرين اتفاق ميفتد همكالسيهايش
  .خودش نديده بود. ده بودياز برادرش شن. آيد  هرگز پيش نمياينطوري

  ».فقط يه ثانيه«: ماجان گفت
  »!اكبرآقا هم اونجاس. ببين برا خودت گفتم«: مهدي به دروغ گفت

. آيد ديد درست درنمي. بعد يادش افتاد به حرفي كه مهدي قبالٌ زده بود. ماجان دوباره پس رفت
پريد  وقتي از سر پرچين آخري مي. اكبرآقا توي حياطشان هم نبود. زد د داشت به او كلك ميفهمي

يا بوي دود و دم . ديد اگر بود، مي.  زير درخت چيزي پهن نبود.ا آنجيواشكي چشم انداخته بود
ه به خاطر همان ترياكها بود ك. داشت ن برميآلم را بوي انداخت عا راه كه مي. شنيد منقلش را مي

و كبابشان . زد انداختشان بعد سر و دمشان را مي توي آب جوش مي. مارها اثري رويش نداشتند
توي گاهي  وانداخت  ماه محرم دسته راه ميدر . هميشه روبراه بودترياكش منقل بساط . كرد مي

ننه و . آمدند به تماشا همه مي. كرد حياط، همان نزديك به حوض، مجلس عزاداري راست مي
مردها پوشاندند بعد  روي حوض را مي. كرد چلچراغها همه جا را روشن مي. آمدند  هم مياتونخ كل

بعد از چند دور زنجير و سينه . مردها تا كمر لخت بودند. به فاصله و در سكوت. زدند دوره سينه مي
مارخور اما مال اكبرآقا . كرد  هم برپا ميخان اسداهللا. شد رنگ ذغال مي  سينه و پشتشان به،زني

از . ده بيست ديگ گنده مسي. پخت هر تاسوعا و عاشورا پلوخورشت نذري مي. تشريفاتش بيشتر بود
سوراخ ديوار پشت . ها، عربها ، در و همسايهرچهاحمالهاي زير باز. بردند آمدند مي ميجا مردم همه 

 هوا گرم بود، كهآنوقت اگر مثل شد،  محرم كه تمام مي. صحنه را همان وقتها پيدا كرده بودند
آن لحظه، وقت نگاه كردن به توي اما .  بساط اكبرآقا پهن بود،هميشه پاي حوضتابستان يا بهار، 

كرد حتماٌ  دقت نكرده بود، اگر مي. ودبفقط آب حوض را ديده .  پاي حوضچيزي نديده بودحياط، 
قدر بزرگ بودند كه بعضيشان آن. خوردند ديد كه داشتند توي آب تاب مي ميهم ماهيهاي قرمز را 

 گفته بود باز خبرهائي خاتون كل. كردند ب شنا ميآبخصوص وقتي در سطح . شد از دور ديدشان مي
اش را جمع كند  دار و دسته حتماٌ رفته بود. شايد براي همين اكبر آقا توي حياط پيدايش نبود. شده

هيچوقت . كند انعلي احتياط مي اينبار حتماٌ ج.كه اگر خبري شد مثل آندفعه بريزند سر اعتصابيون
 گفته بود اگر اينبار هم بخواهد مثل دفعه قبل باشد به خاتون كل. ميرزا را اينطور عصباني نديده بود

ماجان ياد كودكيش . ها را بفرستند بيابانك كند زن و بچه  را مجبور مياحمد حاجزور هم كه شده 
 خاتون كل. رفتند حتماٌ با كاميون مي. انك را نديده بودبعد از انكه زن ميرزا  شده بود ديگر بياب. افتاد

 .شدند حريف جواد نمي. نشستند پشت  او و مهدي هم مي، نارنج،خانم جهان، ونشستند جل و ننه مي
شد چهار زن را توي  بي مرد نمي. كرد  يكي از شاگردهاي دكانش را با آنها همراه مياحمد حاجحتماٌ 

بعد ديد .  توي گوشششان پيچيد دار پشت خانهانگ شترهاي كاروانسرز. بر و بيابان تنها گذاشت
ريگهاي ته آن . گذشت شان مي از جلو خانه. چقدر آبش زالل بود. پاي جوي كودكيش نشسته است

لول زنبورهاي طالئي رنگ درخشيد و سر سنگهاي خيس دور و برش  از تميزي و سفيدي مي
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همه .  ماجان رسيد  انگار ديروز بود كه از  آنجا كنده شده بود به نظر.آرام و تشنه بودند نا. خورد مي
ديد، چاه گود و خشكي كه پاي ديوار حياط بود و كسي جرات نزديك  چيز آن خانه را برابرش مي

. پشت سياه و پاپري بود. ن افتادآيكبار كبوتري در . گفتند پر از مار است مي. شدن به آنرا نداشت
شان  بعد از آن خيليها عقيده. آورد  بست و رفت تو و سالم درش مقني محله طناب به كمرش

. لرزيد اش كه رد مي شد دست و پايش مي از چند قدمي. براي او ولي هميشه ترساننده بود. برگشت
مثل بازوي لخت خانمه؛ وقتي داشت بلوزش را . نرم و لغزنده. نگار ماري جلوش سبز شده باشدا

ست خودش هم روزي جلو چشمهاي مردي همينطور پيراهنش را خوا چقدر دلش مي. آورد درمي
و با همان . ساكت. كرد مردي نه به وقار ميرزا كه مثل پدري با او رفتار مي. شد آورد و لخت مي مي در

هنوز . خوابيد، اما هوايش را داشت زد كه با نارنج و ننه جهان كه ديگر با او نمي لحن با او حرف مي
 بايد روزي ،نه. كرد  رفتار ميخانم جهانرج خانه دست ننه بود كه فقط به ميل پخت و پز و خرج و ب
فقط دو سال از او بزرگتر . توانست چرا نمي. توانست اما نمي. خانم جهانمثل . زد زير همه چيز را مي

خرج و . ماند خودش تنها مي. شود كي بود كه اينرا نداند؟ اگر همراه آنها نرود چقدر خوب مي. بود
جراتش .توانست نه، نمي. خانم مثل جهان. زند نه، چرا خودش را گول مي. گيرد رج را هم دستش ميب

خانم نشدند؟ با چشمانشان داشتند همديگر   و جهانخان اسداهللا اما پس چرا .شد يسنگ م.را نداشت
معلوم بود آنروز عاقبت كاري دست خودشان . بيند كردند كسي نمي خيال مي. خوردند را مي

اش، يا زير پستانهايش را از روي پيراهن  برد به دالبر يقه اما مگر ساده است؟ هي دست مي. دهند يم
ها؛  چشمانش؛ درشت، پيشاني؛ باز، گونه. شيرين هم است. كرد شيرين است خيال مي. ماليد مي

 هم  فهميدند كه آنها به وقتي همه مي. گذاشت بگيردش  پا پيش نميخان اسداهللاپس چرا . برجسته
وقتي زيرش . ترسد خود او هم مي. ترسند همه از او مي. ترسيد ترسيد؟ نه، نمي از ميرزا مي. نظر دارند

 عمد اينكار را هشايد ب. ترسيد چرا اينكار را كرد اما اگر از ميرزا مي. ترسد خوابيده است هم از او مي
و ي دالبريش  برد به يقه  دست ميچقدر . همه ديدند. اما فقط او نبود. كرد تا ميرزا را مجبور كند

. با اينكه دوسال از او بزرگتر بود. توانست نه، نمي. ايكاش جاي او بود. گرفت عرق گردنش را مي
حاال اگر فقط يك نگاه  .  مچش را بگيردكسي نبود. توانست اما تماشاي آنرا كه مي. شد سنگ مي

كند اما به من كه  خودش نگاه مي. ندرسات اين بچه فسقلي هم او را مي. شد انداخت چه مي مي
كند چون همين  لوبياي كوچك را وسط پاش   خيال مي.گذارد سر سوراخي رسد دستش را مي مي

  :به مهدي گفت. تنش دوباره مورمور شد. دارد همه كارها براي او مجاز است
  .و خودش را كمي جلو كشاند» .شايد رفته! يه دفه ديگه نگاكن«

  ».ترسم برات بد بشه  مي،ينهباگه تو را ب. عقببرو  يپس كم«:مهدي گفت
  »يا بكشم عقب؟. ئيطور خوبه«:ماجان سرجاش سيخ نشست

فقط خانمه تنها نشسته بود و . بعد نگاه كرد توي سوراخ. مهدي با سر اشاره كرد كه خوب است
 فكر كرد .پشتش  به سوراخي بود. كرد بازوهاي لختش را گذاشته بود سر زانويش و داشت فكر مي

تكان مثل سنگي  چون بي. اين همان صحنه بايد باشد كه خودش را بعد از آن بايد به مردن بزند
اش و پوست سفيد پشت  ريخته بودند جلو سينهصورتش زلفهاي سياهش از اينور و آنور . نشسته بود
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. كرد زي ميوقتي توي صحنه داشت با. ديد خواست او را از جلو مي مهدي دلش مي. گردنش پيدا بود
حتماٌ آنوقت صورتش و رفتارش مثل . ساخت در پيراهن و نيمتاجي كه از او يك شاهزاده مي

 اينگوشه و آنگوشه صحنه ببيند ديوه گرداندچشم . يك خانم واقعيشد  مي. شد ها مي فرشته
. جات دهداي كه قرار بود او را ن  نه شاهزاده پيدا بود،نه ديوه. آيد اما هيچكس پيدا نشد چطوري مي

همانطور كه .  نشسته بود دلش گرفتي، بي تكانسنگاي  مجسمهمثل ، براي خانمه كه تك و تنها
 به ، و باز چشم گرداند دور و بر».خانمه تنهاس. زن عمو«: سرش توي سوراخي بود آهسته گفت

  : گفتدوباره.  از خاكسترپرسرد و اي  چاله. گرفت اي كه خاموش بود و آتش از آن گُر نمي چاله
  »خواي ببيني؟  خانمه تنهاس مي!زن عمو«

 .ماجان را نديد. وقتي رويش را برگرداند
  

 بعد از كمي اينپا و آنپا كردن ت اس دردش تسكين پيدا كرده كرد شكم  كه احساس مياحمد حاج
از اينكه تمام روز براي دل پيچه در خانه بند شده بود احساس كالفگي . رفت توي اتاق خودشان

. لتر بست كه به شكمش فشار نيايدكمربندش را يك سوراخ شُ. را پوشيد شلوار بيرونش. دكر مي
  »!آخرش جات نگرفت ها«:  را شيندخاتون كلزد صداي  وقتي از اتاق بيرون مي

  ».گردم زنم و برمي  به دفتر يعقوب يهودي مييفقط سر. رم جاي دوري نمي«:  گفتاحمد حاج
به ماجان  با نگاهو » !گردن خودتخونه، اگه با آه و ناله برگشتي . دوني خودت مي«:  گفتخاتون كل
! اي تش بگيرت دختر«: زير لب گفت .گذاشت پا توي حياط مي پله،آخرين از آفتابه به دست كه 

  »!يعني يه ساعته كه رفتي پشت بوم را آبپاشي كني
بعد آرام و بي سر و صدا ت، پائين و باال رفاش را كه پوشيد، چند قدمي توي حياط   ملكياحمد حاج

ي  لبه دوباره پيداش شد و نشست سر ،طرف مبالرفته بود ماجان بعد از آنكه . از حياط بيرون زد
  . داالن كه از حياط بلندتر بود فرشآجر
خب از شير توي حياط پر « :  به اين خيال كه ميرزا پاي شير درام توي حمام است گفتخاتون كل
  »!كن

  ».سم برم كنارآباخويعني بالنسبت بال نسبت، «:ماجان با اخم گفت
  ».ميرزا توشهبگو پس ! ها«

بالنسبت، بالنسبت هروقت هم ميره نيمساعتي طولش . ممو چي بگ. خوت دوني«: ماجان گفت
  ».ده مي
دونه   خدا مي.ن مردامون يا شكماشون راه افتاده يا يبوست گرفته« :  با خنده گفتخاتون كل

  »يقد باال طولش دادي؟ئپس تو چرا «:  به سكوت ماجان گفتو با توجه» !چشونه
و دامن گلدارش را از پائين گرفت و » .اقلن افتو بشينهصب كنم تا گفتم «: ماجان با بيحالي گفت

صورتش را باد زد و با نگاه به مطبخ كه بوي پختن غذاي ننه از آنجا توي داالن و حياط پيچيده بود 
و از » !بايسته آتش برِندونم چطور ننه طاقت مياره كه ! نه. يادمي هم ي خدا بگو پس بادوو«: فتگ

فكرهاي روي پشت بام . آفتابه را گذاشت كنج ديوار و راه افتاد طرف اتاق خودشان. جايش پا شد
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  .كرد اش بازي بازي مي هنوز توي كله
. رسيد  دامنش ميبال مغناي سياهش از جلو تا پائين. ننه جهان عرقريز از توي مطبخ بيرون آمد

  .نشستكنار او  قالي لبه و خاتون كليكراست آمد طرف 
  »!هي خدا سوختم! سوختم از گرما«

  »!پس يعني مجبوري تو ئي گرما«:  گفتخاتون كل
 كه احمد حاجطوري چشم تنگ كرده بود سر جاي قبلي »  كجان؟احمد حاجپس « : ننه جهان گفت

  .بش زده استيا يكدفعه غي بيند  هست و او نميانگار
كنن   و كُكاش خيال مياحمد حاج. بيرون آخرش زد. شناسيش يعني ميگي نمي«:  گفتخاتون كل
  »!قاپن دسشون مي سوخته زاره ازمردم ، تو  خونه بشيننيه ساعت اگه 

 ياد دخترش خان اسداهللابا هر اشاره به نام  ».واهللا چه بگم« : ننه جهان با صداي ضعيفي گفت
  داافت مي
خدا انگار مردا را . ، بدون آشوبي تو راههگيره يه جا بشينن هروخ اينا جاشون نمي«:  گفتتونخا كل

  ».ساخته كه همش هول و تكون سي زنا بيارن
  »!واهللا چه بگم«: ننه جهان دوباره گفت

م گفتم سي مون  يه احمد حاجبه  .مو ديگه طاقت تير و تفنگ و شيون ندارم«:  گفتخاتون كل
  »!هي. هي به بختمون«و با كف دست زد روي زانويش، » .كنه بفرسمون دهاتماشين كرايه 

از ذهنش . سر انداخت پائين.  باز هواي خاك پسرش را كرده استخاتون كلننه جهان فهميد 
  ». بودجوادهمسن  مرد حاال  جان جواد، اگه حسينعلي آن سال وبائي نميزدور ا«: گذشت

دختر پس ! هي ماجان«: گذاشت بانگ كرد توي حياط مي ن پا با ديدن ميرزا كه از داالخاتون كل
گفتم شايد . شه ش تنبليم ميتاما راس. خوام سرمو بشورم مي«و رو كرد به ننه جهان،» !كجا رفتي

صدا راست و از اينكه بيهوا » .او هم كه يه پاش اينجان يه پاش به كوهه. ماجان آب رو سرم بريزه
  .دست و پايش را با شتاب جمع كرد رفت  رامهاي آب پاي باغچه ميكه طرف د جلو ميرزاكرده بود 

  ».كنم  داشته باشي خوم كمكت ميراگه  صب« :ننه جهان گفت
  .توجه به پيرامونش پاي باغچه چمباتمه زد ميرزا بي

آفتابه را از كنج ديوار برداشت و توي داالن  .اي نرم و بيصدا از اتاق بيرون خزيد ماجان مثل گربه
  .آفتابه و سطل در دست از راه پله باال رفت  هقك گم شد و بعد از چند دقيتاري
  »پس پاشم؟«:  گفتخاتون كل

  ».خودته آماده كني مونم حاضرمتو تا «: ننه جهان گفت
هم  چشم بر  ميرزا، غروب برگهاشان را تيره كرده بودي هاي كوتاه گل شمشاد كه سايه پاي بوته

يكبار ديگر با سكوتش چيزي را از نو اثبات كند كه  خواست مي. فته بوددر مراقبت كامل فرو رنهاده 
اي جز خواري برايش  حد كلمه كه نتيجهيجهان بيمقدار عليه آن برخاسته بود؛ آنهم با مصرف ب

 يعني كمك كردن به دوام آن؛ ،او گفتن از هر موضوع پست و هر چيز بيمقدارزيرا در نظر . شتاند
  .ا نگفتن و يا لب فروبستن براي هميشه نابودش كردشد ب آنهم وقتي كه مي
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ه جهان با بال مغنا صورتش را كمي نن . با دست زور آورد روي كاسه زانو و از جا بلند شدخاتون كل
از آتش منقل . سر راه، پيش از رفتن به اتاقشان دوباره به مطبخ سر زد. باد زد بعد با كندي برخاست

. زد، هواي توي مطبخ از داغي غيرقابل تحمل شده بود ام قُل ميكه ديگ خورشتش بر آن آرام آر
بوي اشتها آور بادمجان . نگاهي به آن كرد. ننه جهان چشمهاي ريزش را ماليد و سر ديگ را باز كرد

، همه را قاطي كرده بود و گذاشته پياز و گوشتاز تفت دادن بعد . و پياز داغ  هوا را پر كرده  بود
آب برنج را روي آتش بگذارد، خواست . سر ديگ را گذاشت .پخته شود نم نم تا بود روي آتش منقل

تش مرتب آسه پايه را سر . مانده بودوقت كلي  به خانه هنوز خانم جهانبرگشتن تا . پشيمان شد
آسمان باالي سرش داشت . از آتش كه كنده شد خنكي هواي  بيرون را حس كرد. كرد و بيرون زد

ننه جهان نعلينش را . ميرزا هنوز پاي  شير آب توي حياط بود. فتاد طرف اتاقشانراه ا. شد كبود مي
  :زير لب گفت. كه درآورد و پا گذاشت تو، بوي عود به دماغش خورد

  »!يعني كسي عود روشن كرده«و دور و برش را بو كشيد، » !يعني كه چه. بسم اهللا. بسم اهللا«
فكر كرد روشن كردن چراغ حتماٌ كار نارنج . ريخت مياز المپاي سر تاقچه نور ضعيفي توي اتاق 

كورمال كورمال بر پهناي گچ ديوار روبرويش . يكي دو قدم برداشت تا شايد عود را پيدا كند. است
، دعا خانم جهانكه يكسال پيش، بعد از رفع بيماري آدمكي  طرحچيزي نجست جز . دست سائيد

. آدمك جلو چشمانش شروع كرد به دست و پا جنباندن.نويس با انگشت نيلي روي ديوار كشيده بود
هميشه  . بعد ديگر آنرا حس نكرد. آيد فكر كرد شايد بو از بيرون مي. روي برگرداند طرف پنجره

 دور و گرداندباز چشم . شد گم مي. رفت بعد مي. گرفت فقط در لحظه اول آنرا مي. همينطور بود
. خورد لي هم چسبيده به ديوار از جايش تكان نميآدمك ني. همه چيز سر جاي خودش بود. برش

از آنشب شروع . رفت آمد و مي  دو سه هفته بود كه مي. نه، حتماٌ عود نبود. زير لب صلواتي فرستاد
مثل هميشه رفته بود تعليم خياطي و بموقع .  تا صبح بيدار نشسته بودخانم جهانهمانشب كه . شد

مگر جرات داشت . ه بودبه كسي چيزي نگفتاش  از بيخوابي ،واخشم و قهر از ترس . هم برگشته بود
دانست به گوش  بعدها، از اينها و از همانها كه مي. داد جواب نميپرسيد  از خودش هم كه مي. بگويد

نارنج گفته بود شكر . ، فقط با نارنج درددل كرده بودردندك پچ مي خيليها رسيده و در گوش هم پچ
دختر لحظه به لحظه يك ليوان آب سرد . حق داشت. سيده استكن كه به گوش جانعلي نر

 ه بوداو را كه با آنحال ديد. آنشب هرچه بطري آب توي يخدان داشتند تمام كرده بود. نوشيد مي
نزديكهاي سحر وقتي ميرزا پا شد براي نماز، جهان . نگذاشتش. برود ميرزا را صدا كندبلند شده بود 

ه توي دلش گفت. آنكه يك كلمه با او حرف بزند بي. و ليوان آب در دستآرام . هم اتاق را ترك كرد
  .و تنهايشان بگذارد تا پدر و دختر آسودتر باشند. بهتر است دنبالش نرود. الهي شكر: بود

ديد نشسته كنار ميرزا  و سر گذاشته روي شانه او و ميرزا دارد . يك مدت كه گذشت رفت تو
  .ماجان آنسوتر خوابيده بود. كند ا شانه ميباانگشتهاي بلندش موهاي او ر

فقط احتياج به خواب . راحتش بذار« : ميرزا او را كه ديد گفت. تكيه داد به در و نگاهشان كرد
  ».دارد

روشن هوا بنظرش رسيد زير انگشتان  در تاريك و. توانست چشم از آنها بردارد نمي. ماند سر جايش
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اي از  آميزه. گيرد شكل ميدارد دهد، چيزي   را نوازش ميانمخ جهانميرزا وقتي آرام آرام موهاي 
را احساس كرده پديدار شدنش  ،چيزي كه سالها پيش در تاريكيهاي زهدانشهمان. خون و گوشت

. شد كرد و بزرگ مي  بيرون از زهدانش و جدا از خودش، داشت آنچيز ورم مي در آن لحظه،اما. بود
و او هي خودش را جمعتر . خواست تمام تن او را بپوشاند ه انگار ميآنقدر بلند ك. زير انگشتاني بلند

اي از مو و  ن حجم بزرگ را ديد و پس زدن بافهآبعد سر بلند كردن . كرد تا زير آنها جا بگيرد مي
ن انگشتان بلند بوسه آآنوقت سر خم شد و بر . خيره شدن دو چشم از زير بافه به چشمهاي ميرزا

موج .  كشيدهايشماند تا ميرزا انگشت با آب دهان خيس كرد و روي پلك چشمنقدر منتظر آو . زد
ميرزا را ديد كه سالنه سالنه . نعلينش را دم در پوشيد. نرم دوم هم آمد و ننه جهان را باز تكان داد

رود بنظرش رسيد ميرزا در پيراهن و زير شلواري سفيدش نه تنها چند برابر  به سمت اتاقش مي
مثل اينكه لباس تنش را از جنس ماه . ه بلكه به طرز عجيبي تنش روشن شده استاش شد هميشه

شد قوس بلندي به راهش  ننه جهان از ترس گُر گرفتن، وقتي از كنار او رد مي. يا ستاره بافته باشند
  .داد
  »؟اومدي! ننه! ننه«:  با شنيدن صداي سر سر نعلين پاي ننه جهان از توي حمام بانگ كردخاتون كل

  .به در حمام كه رسيد موج دوم هم از سرش گذشت. ننه جهان داالن را در موج دوم طي كرد
. تشت خالي روبرويش بود . رو به در باز چوبي كوچكي در حمام نشسته بود؛ روي كرسي خاتون كل

زير نور فانوس داالن سياهتاب سرش پائين بود و موهاش باز و آويخته . اي سدر خيس كنارش كاسه
  با سر پائينخاتون كل. تشسننه جهان روبرويش ن. گوئي با روغن هندي چربشان كرده باشند .زد مي

باز برداشت و . نفسي كشيد. شت و فرق سرش ماليدادست دراز كرد و از توي كاسه مشتي سدر برد
  »!چه خنكه ننه«: گفت

  ». هم بزن شونپس شونه«
دوني چقدر هالكم از اين  نمي.  سرم خنك بشهبذار ترو خدا كمي مغز.  ننه،نه«:  گفتخاتون كل
. ننه فقط يه نصفه كاسه آب بريز «:بعد كه ديد سرش كمي خشك است گفت. و چنگ زد» .گرما

  ».ترو خدا از باالي باال
 تند خاتون كل. ب پر كرد و آرام آرام روي سرش خالي كردآننه جهان كاسه توي سطل را تا نيمه از 

ننه جهان با ديدن اولين حبابهاي كف بر موهاي او، يكباره . د پائين نريزندتند چنگ زد تا سدرها زو
ك بكاسه را ول كرد توي سطل و با دست خيس سي. احساس يكنوع خفگي آشنا در گلويش كرد

به حالت عاديش . دوباره گذشت .آمد برخيزد نتواست.  گفتاهللا زير لب چند بار بسم. گلويش را ماليد
همانهائي . داد  كه در فاصله دو حمله آخر به او دست ميهائياز همان. كرداحساس سبكي . برگشت

اي  شكل بچه. جمع شد. نشسته روي عتابه در حمام، زانوانش را  بغل گرفت. كرد كه او را بي وزن مي
  .در زهدان مادرششد 
 رو بده ننه ترو خدا شونه« : گفت. نيافت.  با چشم بسته دور و برش پي شانه چوبي گشتخاتون كل

  ».كنم كنم پيداش نمي  مي10چشام بستن هرچه رو زمين پلورده. دستم
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دوباره كفهاي . ننه جهان آرام دست دراز كرد و شانه را از بغل سطل برداشت و در دست او گذاشت
خواست تا آنجا كه  انگار مي. ننه جهان جمع شد.  درخشيدندخاتون كللغزان و نازك روان بر موهاي 

دانست  مي. ترس جدا شدنشان را از هم داشت.  و پاهايش را نزديك به خود نگاه داردتواند دست مي
گيرد  آيد و او را زير امواج طاغي خود مي دانست كه مي مي. دوش بعد از آن هر تكه از تنش كنده مي

  .كشد حد ميو عضالتش را تا آخرين 
و . يده موهايش را از هم گشود با فشار شانه چوبي، تارهاي درهم پيچان و به هم چسبخاتون كل

ننه چيزي «: گفت. دوباره زد .روان كردموها  سرش را تا پائين  نشسته بر فرقِجويبار كوچكي از كف
  »!گي نمي

به سفيدي روشنشان و به فانوسهائي كه در حبابهايشان . بودشده ننه به درخشندگي كفها خيره 
و . طاغي و مهاجم.  آخرين؛دوباره آمد. ماه محرممثل چلچراغهاي شبهاي . با هزار شعله. روشن بود

  .كرداز عتابه در به داالن پرتاب را يكباره جسم الغر و سبك ننه 
 خودش ،شد  و با موهاي خيس و چشمهائي كه به زور باز مي»...ووي. وووي «: جيغ كشيدخاتون كل

پشت بام  بعد از آبپاشي ماجان كه. صداي جيغ او تا سر پشت بام هم رفت. را روي ننه جهان افكند
بلند  ي را كهد تكان خورد و گوشه حصيريكاه گلي مشغول پهن كردن حصيرها بود صدا را كه شن

 عاجز از نگهداشتن خاتون كل. بيرونزدند نارنج و جواد به دو از اتاق .  روي زمينكردول ،  بودكرده
شد و  ل مرغي سركنده بلند ميننه مث. كرد سر او را هر طور شده در دست نگهدارد ننه تالش مي

اش صدائي حيواني  شده دهانش كف كرده بود و از ميان دندانهاي كليد. خورد محكم به زمين مي
 خودشان را به داالن رسانده بودند، با خاتون كلاولين جيغ  جواد و نارنج كه با. كشيد صفير مي

ننه اما از زير دستشان . كنندكردند از مجروح شدن او جلوگيري  گرفتن دست و پاي ننه سعي مي
كند و محكم با پشت يا پهلو روي آجر فرش كف داالن  اش را از زمين مي  استخوانيبدن .رفت  درمي
و كله خيس دويد طرف مطبخ كارد بياورد و دور ننه جهان روي زمين   با سرخاتون كل. كوبيد مي

 بود در همان لحظه ورود به خانه، هنوز از مطبخ درنيامده جانعلي كه از مسجد برگشته. خط بكشد
بانگ . با ديدن نارنج و جواد توي داالن و بدن درهم پيجان ننه روي زمين فهميد چه روي داده است

  »!كارد! كارد«: زد
 كارد به دست برسد بالفاصله خودش را انداخت روي ننه جهان و دستمال از جيبش خاتون كلو تا 

و رو كرد به نارنج و . اش چپاند فشارآنرا الي دندانهاي كليد شدهدرآورد و با باز كردن دهان او با 
  »رسيدين؟ پس نبايد زودتر بش مي«: جواد
 به دو از و» اي خدا پس كجان؟: توانست كارد را بيابد، جيغ كشيد پاچگي نميتكه از دس خاتون كل

مو كه . برو پيداش كنترو خدا تو «: و سر ننه را گرفت توي بغل و رو به نارنج گفتزد بيرون مطبخ 
  ».نتونسم

جانعلي . نارنج با شتاب دويد طرف مطبخ و خيلي زود كارد به دست برگشت و دادش دست جانعلي
اي و رفت  به نقطه آخر كه رسيد كارد را پرتاب كرد گوشه. ي كشيدا صلواتي فرستاد و دور ننه دايره

. به عمد. و بلند بلند صلوات فرستاد» رده؟باز كسي ناراحتش ك. بيچاره ننه«: هاي ننه را چسبيد شانه
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  .طبيعتش بود. خواست ميرزا را به زور فرياد از اتاقش بكشد بيرون مي
  »!اي! اي سرمو بخوره ئي سر شوري«:  با پشيماني كله جنباندخاتون كل

 پس جواد،«: خوردن پاهاي او گفت هاي ننه را چسبيده بود با  تكان جانعلي كه از روي سينه، شانه
  »!بوا، محكمتر
  ».اونقدر هم زور ندين به دست و پاهاش كه تا يه ماه استخون درد بگيره ترو خدا«: نارنج گفت

 شو الحمدهللا كله«: را گرفته بود با دست كشيدن الي زلفهايش گفت كه كله ننه خاتون كل
. ووي خدا. اهمينجاز زمين و گامبي خورد شد نديدي چطو بلند « : و رو كرد به نارنج» .نشكونده
  »! شدصخال. گفتم مرد

  ». مواظبش باشخاتون كل«: اش گفت نارنج كه ديد ننه باز زور آورده به كله
  ».نترس تو دسمه«

جانعلي با بلند شدن خرخر ننه جهان، گوشه دستمال توي دهانش را با زور از الي دندانهايش كمي 
  .بيرون كشيد
  ».گيره جلو نفسشو نمي«: جواد گفت

  ».نه«: گفتجانعلي 
. آورد خودش را از دست آنها دربياورد حاال فقط گاهي زور مي. تكانهاي ننه جهان كم و كمتر شد

اتفاق  اول بود كه جلو چشمش بار. كرد جواد كه پاهاي ننه را محكم چسبيده بود با تأثر او را نگاه مي
  .افناد مي

توي داالن ديد، رنگش پريد و بقچه آنها را وقتي با آن وضع آشفته .  از در وارد شدخانم جهان
  .خياطي از دستش افتاد
  ».ديگه ولش كنين: روي سينه ننه گفت جانعلي با بلند شدن از

. هايش را چسبيد و خواست خودش را روي او بيندازد كه جانعلي شانه» !ووي ننه«:  گفتخانم جهان
فقط كمي عقب . دن از او را نداشتند و نارنج با آنكه ننه را رها كرده بودند هنوز دل دور شخاتون كل

           . كشيدند تا در تكانهايي احتمالي او بتوانند زود به شانه و سرش بچسبند
همه مون بايد بيرون از «: را به خودش گرفته بود، رو به همه گفتو ماهر مي خبره پز آدجانعلي كه 
  ».واال اثر نداره. خط واستيم

  .صدايش رعشه داشت» از كي گرفتش؟«: ش گفت تكيه به شانه عمويخانم جهان
  ».همي ده ديقه پيش«: نارنج دلسوزانه گفت

  »چرا؟«
  ». دادت يعني رو سرم آب مي ريخت كه بش حمله دستداش. خانم جهانچه بگم «:  گفتخاتون كل

تو «: و رو به نارنج گفت» .شه بينين؟ داره ديگه تموم مي مي«: اي حق به جانب گفت جانعلي با قيافه
و خم شد و دستمال را از توي توي دهن ننه » .برو يه كهنه تميز بيار كه دور دهنشو پاك كنيم

  .بيرون كشيد
و با نگاه به صورت ننه كه زير نور فانوس رنگ » !الهي هزار مرتبه شكر! الهي شكر«:  گفتخاتون كل
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 وشچيزي ئي حمله .  خدانگا كن ترو«: صورت مرده ها را پيدا كرده بود با تاثر لبش را گاز گرفت
  ».باقي نگذاش

ووي  «: يكهو خيز برداشتخانم جهان. اش را از زمين كند ننه تكان محكمي خورد و سينه استخواني
ش ننه زير سنگيني تنه او آخرين تكان. و خودش را انداخت روي مادرش» !عمو ترو خدا بگيرينيش

 با گوشه چادر سفيدش كه خانم جهان. كردريه  زد، بعد با اندوهگين ترين صدا آهسته و توي گلو گرا
  .دهان و كف دور لبهاي او را گرفت  زمين افتاده بود، آبوير

  ».اونجا خنكتره. الحمداله ديگه تموم شد ببريمش تو حياط«: جانعلي گفت
  . داد دست جانعلي. نارنج برگشت و حوله تميزي آورد

  »!دونين چه تشي به جونشه يعني نمي. كردين مي اي خدا پس خنكش«: جانعلي رو به او گفت
و با » نارنج بيچاره از كجا بدونه.گفتي خب عمو زودتر مي«:  حوله را تند از دستش قاپيدخاتون كل

 بطري آب سردي را درآورد و همان ،از يخدان چوبي كنار در.  دويد طرف اتاقشانسسرو كله خي
 دست جانعلي بعد رفت و از سر تاقچه  روي حوله خشك و به دو برگشت، دادشپاي در خالي كرد

 كمك كردند و ننه را خانم جهانجانعلي و . توي اتاق، چراغ زنبوري و الكلدان را برداشت و زد بيرون
جواد رفت فانوس توي داالن را آورد تا .  روي قالي خواباندنداحمد حاج و خاتون كلبردند دم اتاق 

.  سر مادرش را روي پايش گذاشتخانم جهان. كند چشمش ببيند چراغ زنبوري را روشن خاتون كل
ننه بيحال روي زانوي دخترش . بعد حوله را از دست جانعلي گرفت كه سر و روي او را خنك كند

  .كرد فقط گاه گاه بين خواب و بيداري ناله ضعيفي مي. ول شده بود
  .چراغ زنبوري كه روشن شد، جانعلي صلوات فرستاد

 و دستش را »! حاال ديگه برو به خودت برس!حمومت افتادياز تو هم «:ت گفخاتون كلنارنج رو به 
  ».ميخواي بيام رو سرت آب بريزم«گرفت كه از زمين بلندش كند،

  ». ندونم چه بگمواهللا«: شد فانوس را برداشت و گفت  كه با  بيميلي از جا بلند ميخاتون كل
مو خوم همه رو برات . و تو حمومبر. تنت پاك خيس شده.  كنتم هم عوض جومه «:نارنج گفت

  ».ميارم
  ».ترو خدا فقط پيشونيم رو بمال! جهان! جهان« : ننه جهان بين ناله گفت

  »پس چت شده بود ننه؟«: جانعلي دست به كمر از باالي سر او گفت
  ».زنه تو خواب حرف مي! خوابه عمو«:  با نگاه به  مادرش گفتخانم جهان

  »!ش كردهيعني كسي اذيت«: جانعلي گفت
  .كسي جواب نداد

كرد   پا آن پا مي اند اين جواد با ديدن بيتابيهاي پدرش كه بو برده بود خبرهائي را از او پنهان كرده
كند بيبند  خواست وقتي ننه چشم باز مي مي. شد خودش را از جمع كنار بكشد، اما دلش راضي نمي

بچه كه بود هروقت به . زند  او پر ميدانست چقدر دلش براي ديدن مي. استنشسته كه او كنارش 
نقلي، مغز بادامي، . نگه داشته بودبراي او خوردني  چيزيال مغنايش گره برفت در  شان مي خانه

انگار براي ننه هنوز همان بچه . كرد هنوز هم به عادت گذشته برايش قايم مي. نخود چي كشمشي
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افتادند تا او را بگيرند و در تشت آب  ي از نفس ميتخس و كله شقي بود كه خودش و نارنج دوتائ
  .بگذارند و سرش را يك دست صابون بزنند

. پس ئي ماجان كدوم گوري رفته«: اعتنائي ميرزا با نگاهي به دور و بر گفت جانعلي عصباني از بي
  »چرا پيداش نيس؟

» !ره تقصيري داهپس او چ. سر پشت بومه«: رفت جوابش را داد نارنج كه داشت طرف حمام مي
  .خواست هرطور شده جلو قيل و قال احتمالي جانعلي را بگيرد مي

شد يه  ايكاش مي«:  پيراهن مادرش آهسته گفتهاي افتاده بر صاف كردن چروكول مشغخانم جهان
رو آجراي داالن ماليده تموم جونش كثيف و بس خودش از. نگاه كن. جوري جومش را عوض كرد

  ».شده
  »يمش تو اتاق خودش؟چطوره  ببر« : جانعلي گفت

هاشو  اگه جواد بياد اينجا بشينه و پيشوني و شونه! نه«: ، بي نگاه كردن به جواد،گفتخانم جهان
كمي كه حالش جا بياد، اينجا يا  . يه چيزائي براش ميارم،بماله، مو خوم ميرم از تو صندوق لباسا

 يقه و جلو ويو دست گذاشت ر» .ينا، خوبه رختشو عوض كنم تا راحتتر بخوابهخاتون كلتوي اتاق 
  ».از عرق و خاك مث مقوا شده. نگاه كن « :سينه مادرش

شد با مهرباني دست گذاشت   از جا كه پا ميخانم جهان. جواد بيصدا رفت و باالي سر ننه نشست
گربه . هاي گل شمشاد چندك زد جانعلي رنجيده از جواب تند نارنج رفت پاي بوته. جواد روي شانه

باغچه كوچك در خنكاي اول .  بغل درامهاي آب با ديدن او از  ترس به طرف ديوار دويددهقوز كر
  .جانعلي سيگاري روشن كرد و دوباره به اطراف چشم گرداند. داد شب بوي برگهاي سبز را مي

ميرزا خم شده روي جانماز با .  پيش از رفتن به اتاق خودشان سري به اتاق پدرش زدخانم جهان
  »برگشتي؟«: ي پاي او سر بلند كردشنيدن صدا

  ».سالم«
  »اومده؟ حالش جا«

خيلي وقت بود كه سراغش «: و از در كه بيرون مي زد آهسته تر گفت» .بله«:  گفتخانم جهان
  .انگار به همان پرسش كوتاه از جانب او قانع شده بود» .اومد نمي

ده است تا مثل جنيد بگويد هفتاد از ذهنش گذشت  هنوز مان. ميرزا به تامل نگاهي به دخترش كرد
. بيند در هوا به يك موي آويخته و بادي درآمده و آنرا مي جنباند سال طاعت و عبادت خود را مي

  .سرش را پائين انداخت
ناگهان برگشت و به جائي .  تا پا توي اتاق خودشان گذاشت بوي عود در دماغش پيچيدخانم جهان

بعد به جستجوي يافتن عود روشن، به گوشه و كنارهاي اتاق . كه ننه دراز كشيده بود خيره شد
  .چند جا را بو كشيد. پيدا نكرد. سركشيد

اند؟ اما كسي نبود كه نداند ننه با بوي  توانست باشد؟ يعني ندانسته روشن كرده كار چه كسي مي 
  .شود عود دچار حمله مي

رختخوابها را از سر كمد . دايش كندمصر شد پي. يادش رفت به قصد بردن لباس به اتاق آمده بود
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. دستش را بو كرد. روي درزها، پاي ديوار. بر ديوار دست كشيد. زد پشت آني سر. پائين ريخت
  .چشمانش گرد شد
  »دختر معلومه چكار مي كني تو؟«: سر كشيد تو جانعلي از دم اتاق

داشت  با گردني كج . ار سر از پشت  كمد درآورد چشمش افتاد به  آدمك نيلي روي ديوخانم جهان
  »!عمو تو اتاق عود سوزوندن«: گفت. پائيدش مي

  »!يعني كه چه. ال الي اله اهللا«: جانعلي بهت زده گفت
سطل و . شد نشست ماجان از سر پشت بام پائين آمد و بيصدا سر پله آخري كه منتهي به حياط مي

از نور المپا در پاي در تاريك و روشن با نگاه به جانعلي كه صورتش . آفتابه را كنارش گذاشت زمين
كار «: آمد از جا پا شود و سراغ ننه جهان برود كه صداي جانعلي را شنيد. زد احساس ناامني كرد مي

  .پايش سست شد. »!كار ئي مارمولكه
اول سر باال كرد و خواست . جانعلي از دم اتاق كنده شد و با قدمهاي بلند رفت وسط حياط ايستاد

ترسيده بود صدايش خواب . ها انگ بزند، بعد نيتش عوض شد و تند تند راه افتاد طرف پلهايستاده ب
  .سرجايش ايستاد. ها نرسيده چشمش به ماجان افتاد هنوز به پله. ننه را بهم بزند

اي   و تا ماجان از جا بجنبد، پريد جلو و از عجله»دوني چه كاري كردي؟ پس مارمولك خودت مي«
و فرود » !فهميدي. بايد كُكام حسابتو برسه نه مو«: سقا را از پاي ديوار برداشتكه داشت خيزران 

  .خيزران خورد به پله آجري و نوكش شكست. نگرفت. آورد
  . و خودش را پشت جواد قايم كرديناخاتون كلماجان جيغ كشان دويد طرف اتاق 

  . از اتاق زد بيرونخانم جهان
  »!عمو«

  »!اله اكبر«:   بلند شدصداي  ميرزا هم از توي اتاق
ووي خدا پس «: ريخت كاسه به دست دويد توي حياط  ميخاتون كلنارنج كه داشت آب روي سر 

  »چه شده؟
: پا به زمين كوبان گفت بود خودش كه خيزران سقا را شكستهكار ماجان و جانعلي عصباني از 

  ».كار كار ئي مارمولكه. فقط بدستم نيوفته«
 را از نگراني دربياورد تاالپ تاالپ خاتون كلاي براي ننه نيفتاده براي آنكه   تازهنارنج كه فهميد اتفاق
  .دويد طرف حمامدوباره با همان قد كوتاهش 

» دوني كار اونه؟ پس تو از كجا مي! ايقد قال راس نكن عمو«: رفت دست عمويش را گرفتخانم جهان
از اينكه موضوع سوزاندن عود را . اش داد و خيزران نوك شكسته را از دستش گرفت و به ديوار تكيه

دانست وقتي داستان رفتنش با  صالح نمي. كرد با او در ميان گذاشته بود احساس پشيماني مي
همين تعبير را هم از . كند داد و قال توي خانه راست شود  هنوز ته ذهن خيليها بازي ميخان اسداهللا

  .نماز يكباره تكبير بگويدشد آنهم در  نهيب پدرش داشت و اال مجبور نمي
 خانم جهانو دستش را از توي دست » . دستش ديده بودمخوم تووز پيش رچن «: جانعلي گفت

  .درآورد و چند قدم جلو  رفت
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  »!پس مارمولك نگفتم اونا رو نسوزون«
پس خفه . جانعلي«: ميرزا كه دو ركعت نماز آخرش را تمام كرده بود، از توي اتاق صدا راست كرد

  »!شو
 ساده از طرف ماجان بود؟ چندان عجيب نبود كه از   يعني يك كنجكاوي: رفت توي فكرخانم جهان

كند؟ رختش را  اجر و مزد فقط از ميرزا  پرستاري مي داند كه ننه بي اما يعني نمي. ننه خوشش نيايد
 پشت جواد نگاه كرد به او كه. تا او براي خودش يللي تللي كند. بپزدبرايشان غذائي . آب بكشد

داد،  اگر پيش از اتفاق آنشب بود و ميرزا آنقدر بيتابي نشان نمي. سردرنياورد. سرانداخته بود پائين
جانعلي به احترام ميرزا با  .جانعلي را ول كند تا حسابي او را مشت و مال دهدعنان آمد  بدش نمي

رفت بي نتيجه شكسته بود از  عصبانيت عقب كشيد، از اينكه خيزران سقا را كه بدون آن، جائي نمي
منتظر بود هر . رفع و رجوع كند اين بدبياري را دانست چطور نمي. دست خودش سخت عصباني بود

مهدي از صداي جيغ ماجان . آنوقت خر بيار و باقالي بار كن: لحظه سر و كله سقا هم پيدا شود
اي مارخور لو رفته باشد، سر پله ترس آنكه مبادا رفتنشان سر پشت بام اكبرآقو از دويده بود پائين 

آورد و بالشي  احمد حاج و خاتون كلجواد رفت از توي اتاق . آخري چندك زده چسبيده بود به ديوار
 كه به عمد ننه را سپرده بود دست خانم جهان.  راه افتاد طرف اتاق خودشان وگذاشت زير سر ننه

دوباره مايوسانه،  نكمي اين پا آن پا كردو  او  رفتنعد ازب ، حياط نگهدارديتور بيشترا جواد تا او 
شد شنيد كه  وقتي از دم اتاق پدرش رد مي. شان تا براي ننه لباس بياورد خودپا كشيد طرف اتاق
و » .داد جانم بايد رخ مي... چرا. كند اين جانعلي چرا اينقدر ديوانگي مي«: گويد ميرزا  بلند بلند مي

  .كند  خطاب ميبه نظرش رسيد پدرش دارد او را
اما . بود آنرا حس كرده. از  همان لحظه كه وارد شده  بود و با صحنه غش مادرش روبرو شده بود

فكر كرد ايكاش حاال كه پدر داشت . بعد از رو شدن دست ماجان براي يك لحظه آنرا از ياد برده بود
وقتي جز در چشمهاي . گذاشت كه جانعلي هم بداند ياحداقل مي. گفت زد روشنتر مي  حرفش را مي

ديد تا همينجا . تواند جلو برود ديد اما پيشتر از آن نمي. دانند خواند كه مي او، در چشمهاي همه مي
. زند بخصوص وقتي جواد هم پس مي. كه در ذهن پيش رفته است بيش از ظرفيتش بوده است

هنوز در چشمانش داغ ظهر بيند كه آنجور نگاه كردنش را با همه فاصله در آن بعد از  بااينكه مي
 تا . به خود اونگهداشته است و منتظر است تا به حرف بيايد و بعد سالم و بي عيب آنرا برگرداند

مثل خودش در آن گوشه حياط، سال گذشته؛ وقتي لنگ بستن . جواد ببيند چيزي عوض نشده
. زد حرف ميبا ستايش كار اش در سر  يا از فريادهاي نكره. كرد تحسين تماشا مي ا بار خان اسداهللا

نه آنكه سر انداخت . فقط بايد عقربكهاي ساعت را براي سيصد و شصت و پنج روز به عقب چرخاند
رفته و پر از خرده   دراز كشيد روي قالي مندرس با گلهاي رنگ و رو،پائين و تاريك رفت توي اتاق

، تا نارنج در هر بار رفتن و آمدن  بر آن ريختهچاي به جامانده از هاي ه بو و لك و پود آن ونان در تار
  »چه بالئي سر پسرش آمده؟«: بايستد؛ خيره به او و حتماٌ با اين پرسش كه

  . رفت توي اتاقخانم جهان
واهللا اگه  . را كردكار شه، پس چرا آن  دونس دستش عاقبت رو مي وقتي مي« :جانعلي آهسته گفت



 ۵١

  ».گن  ميت راسن كمي خل و ديوونهگن زنا  مي
. بغل گرفتدر كرد خزيد جلوتر و سر ننه را  پناهي مي ماجان كه با رفتن جواد يكجور احساس بي

هنوز پا توي حياط نگذاشته، بوي سوختگي به . دست و آستينش خيس بود. نارنج از حمام زد بيرون
بعد ديگ در دست كه دو طرفش را با حوله گرفته بود پا توي . دماغش خورد، رفت طرف مطبخ

  .اط گذاشتحي
  ».خورشت ننه جهان هم پاك سوخت. بيا! زدين بجاي ئي همه داد و قال سري به مطبخ مي«
برات «: د در خواب و بيداري زير لب زمزمه كرداش را شنيده بخانم جهانننه جهان انگار صداي  

 هاي جزئيم خوردنفقط ماجان شنيد كه با سر پائين مواظب ج» .خورشت بادمجون پخته بودم
زن عمو زياد «:  گفتخانم جهان گرفته بود زير شيردرام آب پاي وقتي نارنج ديگ را  .نعلي بودجا

  ».شايد چيز به درد خوري برا گربه توش باشه. توش آب نريز
  ».اونو بخورهرو مجبور كنيم كه واهللا بايد ماجان «: جانعلي گفت

واهمه  و نارنج ديگر از جانعلي انمخ جهانكه با بودن ماجان  .ها نارنج ديگ را هل داد پاي بوته
  ».مگه اسيري آوردينم«:  با صداي ترسيده و خف گفتكرد نمي

خجالت ! چقد بيحيائي دختر«: جانعلي كه انگار منتظر واكنشي از طرف او بود صدايش را بلند كرد
  »!بكش ديگه

  »!نارنج«: ميرزا با اعتراض از توي اتاق بانگ كرد
  . و پاكشان رفت طرف اتاق ميرزانارنج از پاي حوض كنده شد

 دست زير چانه و هنوز خم شده روي جانماز، با ديدن نارنج چانه ، عصباني از دست جانعلي،ميرزا
  .و دوباره سرش را پائين انداخت» !به جانعلي بگو بس كنه«: راست كرد

بغلش چشمش كه افتاد به مهدي . ها جانعلي صداي برادرش را كه شنيد با اخم رفت طرف پله
ئي خونه همي سي . واهللا اگه ديگه اينجا بمونم«: نشست، سرش را با اندوه تكان داد و رو به او گفت

  ».كُكام و ئي جونورا خوبه
  .زد مهدي از ترس نفس نمي

 از حمام كه درآمد خاتون كل.  خودش را كشاند طرف ديگ، دزديده،گربه به بوي غذاي سوخته
. ز توي داالن بر زمين افتاده بود برداشت و راه افتاد طرف حياط را كه هنوخانم جهانبقچه خياطي 

  »پس ئي جانعلي ديگه چشه؟«: داد پرسيد  ميخانم جهانوقتي آنرا دست 
  ».دونم واهللا مو نمي«:  گفتخانم جهان
حاضر كنين كه سيش پس يه قنداغي «: رفت گفت  بي اعتنا به ماجان وقتي توي اتاق ميخاتون كل

  »!ر شد بش بدينوقتي ننه بيدا
  ».ماجان جخ بش داده بسشه«: جانعلي به طعنه گفت

گذشت، آهسته  وقتي از جلو جانعلي مي. ماجان سر ننه را روي بالش گذاشت و به قهر از جا بلند شد
  »!يه كم جلو دختر كُكاته بگيرتوني  اگه مي«: گفتكنار گوشش كه فقط او بشنود 

  .زياد آتشي كندحواسش بود آنقدر جلو نرود كه او را 
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  .جانعلي دوباره به غيظ دست برد طرف خيزران
  »!عمو ترو خدا ول كن«: بي آنكه بداند بينشان چه گذشته است؛ دويد جلوخانم جهان

مو مي خوام قنداغ يا .  اقلن تو بشين كنارشخانم جهان«: نارنج دويد جلو. اي كرد ننه جهان ناله
  ».چاي شيرين براش درست كنم

  »!خوردين خب اول شومتونه مي«: ا صداي ضعيف گفتننه جهان ب
  »بهتري ننه؟«:  دستي روي پيشاني مادرش كشيدخانم جهان

اش ريخته  موهايش آشفته روي صورت و پيشاني. ننه جهان تكيه داد روي آرنجش و از جا پا شد
  .شده بود

  »كني؟ننه حالشو داري لباستو عوض «:  گفتخانم جهان
  .و با تكيه دادن به دخترش از جا بلند شدننه سرش را تكان داد 

 برده بود، مانده بود آنرا حرفي از  سر قهر  فروتوي فكراو را جانعلي كه بفهمي نفهمي حرف ماجان 
بعد از آنكه با . اند شك برده بود دور و بريها چيزي را از او پنهان كرده. بگيرد يا تعبيري ديگر كند

پس تو «: كدور از نظر گذراند از سر غيظ رو به مهدي گفتنگاهي جستجوگر همه را توي حياط ي
  »كدوم گوري بودي؟

  ».سر پشت بوم«
با نگاه به دست و پاهاي خاكي پسرش، زير چلش . گشت باز صدا راست كند جانعلي كه پي بهانه مي

. نيمي بي. بگو دست و پاتو بشوره. ت ياله پاشو برو پهلو ننه! پاشو«: را گرفت و از جا بلندش كرد
  »!تموم جونت خاكي شده
جانعلي در سايه روشن .  توي راهرو پيچيداحمد حاجصداي سر سر ملكي . مهدي از جايش پا شد

  .توي داالن او را ديد كه خم شد و از روي زمين چيزي را برداشت
خواد؟ اي خدا  چه ميزمين پس كارد روي «:  صدايش بلند شد پا كه توي حياط گذاشتاحمد حاج

  »!ه همه جا ريخته و پاش شدهببين چ
: و زير لب گفت» هم چه شده؟« : با شنيدن صداي او زد بيرون و بغل چراغ زنبوري ايستادخاتون كل

ببين چه كرده كه نرسيديم خنكا رختخوابا رو هم سر پشت بوم ! اي خدا ئي ماجان رو لعنت كنه«
  ».پهن كنيم

  »پرسي؟ از مو مي«::  كارد را پرتاب كرد جلو اواحمد حاج
 يك جمله خالصه رفكر كرد چطور داستان به آن بلندي را د.  خم شد و كارد را برداشتخاتون كل
خودمون تا همي حاال . تو را به خدا حاجي تو ديگه صلوات بفرست. خب كار يكي بوده«: گفت. كند

  ».به اندازه كافي دلشوره داشتيم
. كرد اش بازي مي حرف آخر ماجان هنوز توي كله. توجه به آنها راه افتاد طرف اتاقشان جانعلي بي

پايش را كه به اتاق گذاشت و جواد را ديد كه دست بر چشم نهاده سر قالي دراز كشيده و نارنج 
بلند بلند طوري كه نارنج . باالي سر او نشسته است از ذهنش گذشت بايد چيزي اتفاق افتاده باشد

به قهر رفت طرف و » !كنن  را قايم ميشون از مو كارابيني زن و پسرم هم اي خدا مي«:  گفتبشنود
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رختخوابها كه رويهم سر كمدي چوبي چيده شده بود، دشكش را بردارد و سر كول ببرد سر پشت 
  بام پهن كند

  »جانعلي بود؟«:  كه دير متوجه عبور جانعلي شده بود پرسيداحمد حاج
خواي همي سر پا همه چي رو  مي! شيني پس چرا حاال نمي« :بعد گفت» !ها«:  گفتخاتون كل

  »بدوني؟
دونم از دست خدا  نمي. خووم اصالٌ حالم خش نيش. تو را به خدا سربسرم نذار«:  گفتاحمد حاج

  »!بنالم يا از دست تو يا از دست ئي سوخته زار لعنتي
نور . و دستش را گرفت و به زور نشاندش روي قالي» ! تاشون از  دست هر سه«:  گفتخاتون كل

وضع «:  نگراني خاصي را در چشمهاي او ديدخاتون كل را روشن كرد، احمد حاجچراغ كه صورت 
  »خبري شده؟« :و در سكوت او پرسيد» ت چطوره؟مشك
  ».دونم هيچ نمي. دونم مو چيزي نمي«:  سر انداخت پائيناحمد حاج
ن گ نفتم ميش جواد از ننه! قايم نكن حاجي«:  از  طفره رفتن او در جواب درست تلخ شدخاتون كل

  »ن يا نه؟ پيداش كرده. يه ملوان انگليسي غيبش زده
  »!جسدشو. بعله. ها«: خي درآمدل با تاحمد حاج
شلوغي  ماههاي .  كارد توي دستش را توي دست چرخاند بعد آرام گذاشتش روي قاليخاتون كل

اي پاي سقا توي داالن وقتي صد.  گرفته بوداحمد حاجو بعد قولي كه به زور از  . پيش يادش آمد
برابر . اش توي حياط پيدا شد فكر كرد انگار حاال نوبت اوست كه جار بزند پيچيد و سر و كله

  »!بيا جواب سقا رو بدهحاال خودت ! هاي! هاي جانعلي«:  بانگ كرداحمد حاجچشمان بهت زده 
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  چهار

  
  : شنيددر كوچه صداي فالگير را  بود كه خانهاز آماده بيرون زدن  خان اسداهللا

  .فااال،،،. بينم ،، ي يلع مياااطا. گيرم  ،،يي  ل مياا فا -
توي راهرو . كرد  صدا راست، انگار خروسي بيموقع،اش ساعت ديواري خانهدينگ دانگ همانوقت 

. وقت سرخاراندن نداشت. توانست نميآمد فالگير را صدا كند، اما  بدش نمي. كمي پا سست كرد
توي ماشين هم كه بود باز . شال فالگير را كه ديد باز وسوسه شد. زد بيرون. ريبدبياري پشت بدبيا

زد تو و آن   كه از پنجره ماشين مييكاله قجري فالگير با آن باد گرم. رفت از فكرش بيرون نمي
دهسالش . اش انداخته بودند زد او را ياد بچگي قطعه از آسمان روبرو كه از روشني چشم را مي

منگوله دار نشسته بود روبرو به آنها فالگير با كاله قجري .  را چسبانده بود به مادرشخودش. شد مي
فالگير گفته بود يا خودش حدس زده . كرد و چيزي را كه از توي آتشها درآورده بود زير و رو مي

داشت حتما همشكل اجزاء تن  مياگر قرار بود غير از چشم اجزاء ديگري . سياه. بود؟ شكل چشم بود
. كوچك و قشنگ و سفيد و آن پيشاني مغرور دو گوش با خرمن موهاي پف كرده و آن. شد او مي

زني با صورت . وقتي پيشتر گفته بود بايد مواظب صاحب چشمها باشيد. بعد فالگير بقيه آنرا گفت
 چشم. »!پدرسگ«،خورد مي گفت باز به او اگر اينها را هم نمي. موهاي كوتاه و كتاب در دست. پهن

فالگير . و دست كشيدروي موهايش.  مادرش گفت پسرم است.خودش ديد، ترسيدرو به را كه فالگير 
هاي  رفت آنرا پشت كيسهمادر . بعد دادش دست مادر.  دست نزندجگفت مواظبش باشد كه به زا

  .كردند ماهي قرمز توش شنا مي اي كه فقط دو حنا گذاشت تا سر فرصت بيندازد توي چشمه
 .جلو ساختمان شهرداري كه رسيد ترمز كرد. گرفت حتي اگر موتور ماشين گُر مي.  براندمجبور بود

ها مثل شاخه تيركماني  عقربه. دينارو در ميدان بزرگ شهر زير ساعت بزرگ شهرداري نشسته بود
كه مثل وقتي . با برق آفتاب روي صفحه سفيد آن. داد ساعت يازده و پنج دقيقه صبح را نشان مي

 بعد برق آنرا روي ، شكسته در آب جوي، باز ديده بودي اول آفتاب را ميان پنجره .زد ه زاج دست ميداشت ب
 با دو ،گود. درست شبيه چشم بود.  سنگها هستندزد مشغول مكيدن نمِ سنگهاي خيس، و زنبورهائي كه حدس مي

. سوختنش را نديده بود. ختهبقاياي چيزي سو. داد بوي خاكستر مي. گوشه تنگ و چيزي گرد و حلقوي در وسط
را ايِ سر زانوي مادر و فالگير  هاي جقه بته  پهن و گل و نقشدار با حاشيهسفره. شد ديده نمي.  بودمنقل زير سفره

نگاهش به . وقتي هم فالگير از زير سفره درش آورد اول آنرا نديد. بوي سوختن اما به دماغش خورده بود. بودپوشانده 
در زمينه يكدست . سياه و درشت. با كمند گيسو و بادام چشم. رفتند تاختند و مي مي. ره بودقلمكاريهاي روي سف

. آن اي از يا گوشه. حتماٌ او هم توي زاج بود. اي سير بودند ها و درختها اما قهوه بوته. كمرنگ.اي سفره قهوه
  مادر دستنديده بوداگر » !پدرسگ«. گفته بود مادر حتماٌ فالگير چيزي از او هم ديده بود و به

سطح آمد؛ با آن آفتاب كه راست و تيز فرود مي آمد بر  ولي يادش نمي. اش گذاشت سر شانه نمي
  .رفت روبروي دينارو ايستاد. از ماشين درآمد.  يكدست قهوه ايجاهائي

  »گي حاال؟ فكراتو كردي؟ خب چه مي«
  ».رم ريا نميدوني مو مدتيه ديگه د خودت مي. تونم خان نمي«: دينارو گفت
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  »!توني بدي كا سگ پس قولشه كه ميكُ« : غريدخان اسداهللا
خواست  انگار مي. كج شد و از گوشه چشم به صفحه ساعت نگاه كرد. دينارو چانه رو به باال چرخاند
آنقدر عصباني بود كه  خان اسداهللا. اش را كمي باز كرده بود مدد بگيرد از عقربكها كه حاال دو شاخه

اي خيلي دورتر از  از فاصلهكه كوبيد روي صفحه درشت ساعت  رسيد با مشت مي  مياگر دستش
اعتنائي صريح در صورت  ديد يكجور بي بخصوص وقتي مي. كرد ردش مي و خُ.ميدان هم پيدا بود

در آنجور نگاه كردنش به ساعت كه بلند و استوار روي سرشان ايستاده . دينارو شكل گرفته است
  .و رو به او. بود

  ».واي به حالت اگه مستر جانبول را اونجا نديدم. گردم اينجا رم سر اسكله و برمي مي«: گفت
  »!پيش از اون بايد بري كُكات رو ببيني«: كرداو دينارو رو به 

  »گي؟ از طرف خودت مي«:  جا خوردخان اسداهللا
  ».دارمازش پيغوم «
  »خواس؟ حاال كه پيغوم داد نگفت چه مي«
  »!نه«

  ».يادت نره چه گفتم«:  پيش از آنكه سوار جيبش شود رو به دينارو گفتخان اسداهللا
  ».مرم چطو قولشو بد  خان وقتي دريا نمي«: دينارو گفت

زنم كه  اينقدر مي. زنم واال شالقت مي. پدر سگ گفتم فقط قولشو بده«:  فرياد كشيدخان اسداهللا
  » .!خون مغزت از كف پات بزنه بيرون

فكراشو «: زد، گفت كاسه بيرون مياز  به چشمهاي او كه از گرما و خشم داشت دينارو با نگاه
و حرفش را » -ولي اينو بدون خان. اگه برگشتي و نديديم بدون كه دنبال كارت رفتم. خان.كنم مي

دينارو ماند تا زير ساعت . ديد كه خان از جلو ماشين گذشت و رفت پشت فرمان نشست. خورد
  .گرفت در رويايي خاكستري خنك كند ا كه داشت زير آفتاب گُر ميگ شهرداري شهر رربز
  

 تند از در زد بيرون، احمد حاج كه جلو حق العمل كاري برادرش ترمز كرد خان اسداهللاجيپ 
چند قدم به .  را از پنجره ماشين ديدخان اسداهللابيرون آمده چشمانش كه به نور عادت كرد بازوي 

  » چرا درنمياي بيرون؟پس«: جلو برداشت و بانگ زد
هيكل گنده سياهش از طاق .  دستش را تو كشيد در ماشين را باز كرد و بيرون آمدخان اسداهللا

  .اخمو و عصباني تا جلو دكان رفت. زد ماشين باال مي
يه دم بيا تو سايه نفس «:  گفتكند  پا ميآنپا اين  كه ديد برادرش براي آمدن توي دكان احمد حاج
  »!جهت خودته زير افتو هالك كني م بيخود و بيترس مي. بگير

ميرزا مشغول . اش را با آستين پيراهنش گرفت و پا گذاشت توي دكان  عرق پيشانيخان اسداهللا
  . را دادخان اسداهللابا سر پائين جواب سالم . حساب و كتاب جنسهاي رسيده بود

  ».جاش خنكتره. بريم انبار پشتي«:  گفتاحمد حاج
زودتر « :اعتنائي ميرزا او را رم دهد با صداي بلند گفت ترسد بي كه فكر كرد برادرش مي خان اسداهللا
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  »بايد برم ببينم ئي پدر سگ انگليسي از اتاقش دراومده يا نه؟.  وقت اضافي ندارم كُكا، به خدابگو
 ميرزا ست كه قاطي شدنش با انگليسيهاازدانست  مي. مخصوصاٌ بلند گفته بود تا به گوش ميرزا برسد

 در ،اعتنائيهايش به حوادث اين جهاني مردي كه در نظر او با همه بي. دهد به او بيزاري نشان مي
ديد ميه جهان همه چيز را ش با گوشه چشمانهكوتاه و  همان نگاه.  

« : وقتي وارد انبار پشتي شد سر شاگردش داد كشيد.  ،جلوتر، از چارچوب در توئي گذشتاحمد حاج
  »!يه شربتي، يه خنكي سي خان بيارپس . هي مراد

خب بذارشون به حال ! دونم مگه تو داروغه يا كالنتر شهري مو آخرش نمي« : رش گفتدو رو به برا
  »!خودشون
بد يا . در پاسخ دادن به برادرش شتاب نكرد .بودميرزا واكنشي از سوي هنوز منتظر كه  خان اسداهللا

داد؛ بخصوص آنوقت كه از در و   عكس العمل نشان ميكرد خوب وقتي چيزي نظر ميرزا را جلب مي
اي برنج   وقتي چيزي از او نشنيد با بيحالي تنه سنگينش را روي كيسه.باريد ديوار سئوال مي

  :انداخت
ها و تانكيها  خواد از پاي بنگله دوني اگه ولم كنن مو دلم مي خودت مي. كُكا تو رو خدا اذيتم مكن«

اگه بخواي آقاي خودت باشي يايد يه بال ئي ! كار كنتراتي يعني همين. شه اما نمي. جم نخورم
اما هرچي . دونم زير ئي زيلو چه خوسيده مو نمي.  كه رو زمين افتاده ورداريي روزيلوي سنگين

. كرد بعد از اون خونريزيها باز از يه جاي ديگه آتشي بلن بشه  خب كي فكر مي.زنم هست زورمو مي
  ». نكنن كه دس بردار نيستنحاال تا اينا پيداش

هم  يوارا قصد داشت آزردگي خاطرش را هم از كم محلي ميرزا نشان دهد كه از پشت دهبا اين حرف
صورت . توانست او را ببيند؛ قوز كرده روي دفتر حساب با نفريني در چشمهايش سوي اعداد مي

و نام . ر سمت راستبستانكا. ستون بدهكار؛ سمت چپ. كرد مجسم مادياتي كه تحقيرشان مي
اندر . نوشت ة اولياي خطي ميجنسها و آدمها؛ با همان خط خوش نستعليقش كه حواشي تذكر

. چكيد اش مي احوال شيخ، و معجزات و كراماتش وقتي شرشر عرق از دو بر صورتش الي يقه حسني
ست و و يا آنطور يكباره نگاه كردنش به آدم درست مثل دخترش كه بيشتر از همه كس توي د

 شنيده بود، احمد حاجدختر نه، آموخته او يا گلشن رازش؛ آنطور كه از برادرش .  چرخيد بالش مي
 .كرد جن و پري را هم شيفته خود مي ،دختري كه بعد از دو بند مثنوي خواني با آن گلوي تر و تازه

د يا قمريهاي خواندن انداختند توشان و يك بند مي  گلوي زرد و سفيد قناريها وقتي باد ميمثل
  .هاوحشي سر پشت بام

  » تو چرا خودتو هالكشون كني؟.هم پليس. هم سگ دارن. بگردنبذار خب «:  گفتاحمد حاج
هم كه مو باش ه يئي تخم سگ انگليس. خودت كه خبر داري. به گور پدرشون«:  گفتخان اسداهللا

  »!كنترات دارم حاال مدعي خصوصيش شده
اي روبروي برادرش  شد بست و آمد روي چارپايه كه به بيرون باز مي بيصدا رفت و دري را احمد حاج

با . زد توي صورت او خيره كرد چشمهاي كوچكش را كه از هوشمندي و زيركي برق مي. نشست
اي   جثهخان اسداهللابا اينكه برخالف . فشار به چشمهايش ابروهاي خاكستريش تاق و جفت شدند
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شد شباهت  پوشاند، اما به آني مي اش را مي غولي چانه و گونهالغر و كوچك داشت و ريشي تُنك و م
  .او را با برادرش تشخيص داد

  »ي تو باشه؟ مگه نه قرار بود فقط سد بستن جلو آب رو گرده. به اندازه نيروت بار بردار«: گفت
ر زيادي اون كه كا«و آرامتر، » .رو خراب كرد ئي پيشومد تازه كار. چن بار بگم«:  غريدخان اسداهللا

  »!اما كو تا مد آب. كردم كردم و كار رو تموم مي يه صب تا پسين عربا را جمع مي. نداش كُكا
 نگاهش خان اسداهللا.  را كشيد جلوتريهو چارپا» .مو هيچ از كاراي تو سر درنميارم«:  گفتاحمد حاج

.  روي هم چيده شده بودهاي برنج و آرد كه دور و برش تا ته انبار را از صورت او برگرداند روي كيسه
مراد را ديد .  رفت در را باز كرد. با اكراه پا شداحمد حاج.  را صدا كرداحمد حاجميرزا از توي دكان 

 سيني را از دست او گرفت و دوباره برگشت سر .با سيني شربت در دست پشت در ايستاده است
  .جايش نشست

از داغي درون عرق بر تنش . رعه سر كشيدجو ال پر كرد  را يليواناز تنگ شربت  خان اسداهللا
 سر مستر جانبول را زد اگر ميسرش ه ب. جنگيدند اش با هم مي فكرهاي زيادي در كله. نشست
دلش خون هم از دست مهتر  .اش و به زور او را از اتاق بيرون بكشد نبيند يكراست برود خانهاسكله 

در همه اين اتفاقات . گذاشته بود  در اصطبل تنها، او را توجه به وضع رواني مستر جانبول كه بيبود 
زار  زندگي را در شريانهاي سوختهخون همه آنها در ذهنش با هر آنچيزي كه . ديد چيزي آشنا مي

مثل لجبازي دينارو كه هنوز نشسته بود زير ساعت بزرگ . آميخت كرد به نوعي درمي جاري مي
 با .به مستر جانبول بدهد11» استار«گوهر به بي شهرداري و حاضر نبود برود و قول پيداكردن اس

اي از حضور زماني اكنوني اما  آنجور نگاه كردنش به آن عقربكهاي لعنتي فراز سرش چون نشانه
به شهوتناكي لنگهاي . اش از هم بازتر شده ديدي دوشاخه چرخاندي مي چون تا سر مي. ناپايدار
 كه به هست كار داشت، تا آنچه را كه ديروز رخ داده نچه آاي سيري ناپذير و براي بلعيدن هر فاحشه

  .قديمي و كهنه و ريشه دار كند كه حتي به ضرب تبر هم كنده نشوددر ذهنها بود آنچنان 
  »حاال سي چه مستر جانبول خودشو تو اتاق حبس كرده؟«:  گفتاحمد حاج

  ».ه يا غصه قين ملوانه روخور  يا غصه اسبشو مي! كُكادونم مو چه مي«:  با غيظ گفتخان اسداهللا
در شهر شايع شد  ،ستر جانبول اسبش را با هفت تير كشته استبه گوش همه رسيد مبعد از آنكه 

هم به مقابله درآمد و به هركس كه مي رسيد مهتر .  و سرّي داشته استسركه او با ملوان مقتول 
مربوط مسابقه اسبدواني تش در سآنها با هم فقط دوست بودند و كشتن اسب به شك گفت كه مي
شايعات جائي آن ولي حرفهاي مهتر در هيچكدام از . شته استمقتول نداملوان شد و ربطي به  مي

 شهر چنان ماجرا زدند،  و برادرش درباره آن حرف ميخان اسداهللاز روز واقعه تا آنروز كه . پيدا نكرد
  .ود تك تك شاهد اتفاق بودندرا با دقت دنبال كرده بود كه گوئي همه اهالي سوخته زار خ

مرداد سال هزار و سيصد و سي . عصر روز جمعه رخ داده بود 12جوكي كالبمسابقه در زمين چمن 
فقط خبر مفقود شدنش را . اند دانست كه جسد ملوان را پيدا كرده مسترجانبول هنوز نمي. و يك

                                                 
   به معنای ستاره ، اسم اسب مسترجانبول استStar استار - 11
   باشگاه سوارکاران در آبادان- 12
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اهي برود ايليات اطراف گشتي آمد گ بدش نمي. بود. به كلنل گفته بود شاعر پيشه است. شنيده بود
هاي قديمي و فسيل داشت كه در سفرهايش پيدا  كلكيسيوني از سكه. بزند و سنگريزه جمع كند

كلنل همه . و پوست دو مار زنگي كه به ديوار آهني باالي تختش در كشتي چسبانده بود. كرده بود
چيز . آورده بود ئي بريتانياي كبير دراش را هم از دفتر بايگاني نيروي دريا پرونده. آنها را ديده بود

دوره دبيرستانش را تمام . محل تولد برادفورد.  كيلو75وزن .  سانتيمتر179 قد؛. خاصي در آن نبود
  .اش ذكر شده بود كه براي چند سال سابقه اعتياد به حشيش داشته است در پرونده. نكرده بود

چمن باغچه زمين  در چند حركت نرمشي مسترجانبول آنروز صبح بعد از گرفتن دوش آب سرد و
خودش را ذهني و رواني داشت . رفته بود روي تاب نشسته بودمعمول  عادت به ،شان پشت خانه

زدند و چمنهاي  از بوي ياسها كه در دو رديف منظم ساختمان را دور مي. كرد مسابقه آماده ميبراي 
بو توله سگ سياهش كه از نژاد وقتي جام. دادند به وجد آمده بود خيس كه بوي خنكي مي

 پريد روي تاب و پاهاي كوتاهش را جمع كرد زد و اسپانيولي بود، زنبقها و شيپوريهاي نارنجي را دور 
آمده بود وضع استار را گزارش دهد، اما وقتي چشمش افتاد به مستر جانبول . مهتر هم پيداش شد

فيد در سايه آفتاب روي تاب لميده است، كه در حالتي مثل خلسه با زير پيراهن ركابي و شورت س
اما با پريدن دوباره جامبو از روي تاب و توجه مستر جانبول به . توجه به جامبو، خواست برگردد بي
، كرده بودسبزش يكدست تا باال اي  ديواري كه گياه باالرونده رفت جلو و پشت به ي ناچاراز ،او
اش در معرض آفتاب به  زوهاي لخت و كك مكيبا باروي تاب، مستر جانبول نشسته . يستادا

اش را پوشيد و سرحال و با نشاط رفت به  حرفهاي مهتر گوش داد بعد پا شد لباس سواركاري
خودش رفت و آنرا . نگذاشت مهتر به آن دست بزند. سر و گردن استار را كمي نوازش كرد. اصطبل

در پلكهاي زدنهاي . هاي استار را زدآفتاب و انعكاس آن روي چمن خيس و سبز چشم. بيرون آورد
. مسابقه شركت داشتندسه نفر ديگر هم در . قاه قاه از ته دل خنديد، مستر جانبول پي در پي اسب

.  مهتر گفته بود شك نكند؟توي راه از مهتر پرسيده بود از سالمت و برنده شدن استار مطمئن است
خواست تصميم به شركت در مسابقه را  ي مي گوئ.بول گفته بود يك دور كه بيشتر نيستنمستر جا

پيش از سوار شدنش پرسيده بود از ملوان خبر . زير آفتاب داغ آنروز، يكجور براي خودش توجيه كند
گفت؛ وقتي با هيكل همينها را  هم بعدها خان اسداهللابه ! اي شنيده است يا نه؟ مهتر گفته بود نه تازه

پشت به اسب كه روي كاهها . رود به اصطبل را پوشانده بودپت و پهنش فضاي محصور در قابِ درِ و
حالتي را  چون همان.  به او گوش داده بود يا نهخان اسداهللا كه ه بوداما معلوم مهتر نشد. افتاده بود

مثل اينكه سه بار ديگر به خودش . داشت كه بعد از ديدن چشمان اسب به او دست داده بود
  »!عجب چشمهاي مظلومي«: گفت مي

گويا آنجا . باشگاه و تا خرخره عرق خورده بودبه بار مستر جانبول بعد از باختن استار رفته بود 
كه تلوتلو خوران از پشت پنجره بار ديده بود مهتر او را . اند شنيده بود كه جسد ملوان را پيدا كرده

به چون . ي كندرود از استار دلجوئ كرد مي فكر مي. رفت  اصطبل ميزير نور چراغ داشت به طرف
 جانبول حالت غمگين و شكست بعد از مسابقه بيشتر از اسب بيچاره ود كه نظرش رسيده ب

كمي ايستاد مستر جانبول . مثل اينكه فهميده بود بد موقعي گند زده است .اي پيدا كرده بود خورده
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انگار سرش . ودند زير چراغهاي پر نور نئوني توي باغ پيدا بهاي خاردارش زير درخت كرنتو كه ميوه
اش  هاي درخت كه روي سر و شانه يكي دوبار بيهوا دست برده بود طرف شاخهباشد گيج خورده 
هاشان دست  مده بود كه سوي سايهآبه نظر مهتر . گرفت اي نمي دستش به شاخه. آويزان بودند

يد للو پايش ميير ز بغل و ، كوتاه گاهيبلندگاهي اش كه  بعد با سايه. شد از دور ديده نمي. برد مي
  .توي اصطبلرفته بود 
گفتند اين داستان كه مهتر چند  مي. زاريها اما داستان را يك كالغ چهل كالغ كرده بودند سوخته

ده و بعد رفته آنجا و مستر جانبول را ديده كه سر اسبش را يدقيقه بعد از آن صداي هفت تير را شن
گفتند در آن گرما  مي. صالٌ منكر مسابقه هم بودندو ا. گريان در آغوش گرفته از بن ساختگي است

  .كند زير آفتاب بدود چه برسد اسبي كه كاه و جوش را از سانتياگو بياورند خر تب مي
.  نشسته بوداش  بر تاب فيروزه رنگ خانه،پيش از آمدن مهترجانبول، مستر  به نظر آنها آنروز صبح 

با ديدن عكسهاي مشتركشان با .  در كنارش بودندو دفترچه خاطراتش همعكس جامبو و يك آلبوم 
اي او را  يش از گمشدن ملوان در دفترچه يادداشتش غيبت يك هفتهپ. ن در فكر فرو رفته بوداملو

درست بعد از سركوب اعتصاب كارگران كمپاني نفت دوباره . هم در هفته پايان آوريل ثبت كرده بود
 براي ديدن مناطق ملواناي كه ناشي از كنجكاويهاي  هفتهاين غيبتهاي يك . نده بودهمديگر را ديد

به پيشنهاد مسترجانبول سوار . دورافتاده بود، چندين بار ديدارهاي مكرر و منظمشان را بهم زده بود
  .هائي زنده از پايان كار را ثبت كند اش صحنه ند تا در دفترچه روزانهه بودجيپش شد

. ريائي ارتش انگليس در صندلي جلو بغل دست او نشسته بودملوان با لباس نيروي د. هوا دم داشت
عين وقتهائي كه داشت . كرد يك بازويش را از شيشه پنجره بيرون گذاشته بود و بيرون را تماشا مي

اي نخودي رنگش را هم از سرش   مستر جانبول كاله كاسك پارچه.رفت به مسابقه بيس بال مي
دور را وقتي خيابانهاي منطقه خارجه نشينها . هم همراهش بوداش  شالق سوار كاري. درنياورده بود

اي سبز  ه وزيد با گذشتن از روي بوته نرمبادي كه گاه مي. كردند زدند گرما را احساس نمي مي
  .شد مي شمشادها سبز معطر و خنك

ته ويخآهاي   تا عبور پيتهاي حلبي نفت را به سمت كشتيهاي باري بر تسمه اول رفتند طرف اسكله
 What a glorious« آنجا مستر جانبول در دفترچه يادداشتش نوشته بود. ها ببيند بر قرقره

day!«و به ملوان گفته بود: 
»If I were a painter I would like to paint this scenery! «عد از ماشين زده بود ب

  . بيرون
رفته بود رو به آب . دادند اسكله خلوت بود يك مشت سرباز انگليسي و هندي دور و بر پاس مي

اي   بر فراز آن و بر زمينه.هنوز رو به ساحل سوخته زار بود» Lupin«توپ كشتي. ايستاده بود
 پشت سر .خيره به آب ايستاده بود. زد لق لق ميبيجان نرمبادي به زور ليس گ پرچم ان،يكدست آبي

چون قطاري كه واگنهاي سنگيني را ها با پيتهاي نفت روي آنها  و تسمه. چرخيدند ها مي او قرقره
برگشت، شالقزنان به . به كندي در حركت بودنددورتر از او كمي باالتر از كالهش كند  حمل مي

. بودبرابرشان آبي آسمان زمينه در اينبار دو شعله نارنجي رنگ پااليشگاه . ران، توي ماشين نشست
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بيرنگ كه روي كارت آاي  در زمينه دور مثل دو شمع روشن بودنداز ، نگاه مستر جانبول در
 برايش راند تا ملوان از مناظر توي راه ماشين را آهسته آهسته مي .پستالهاي كريسمس ديده بود

. اش تعقيب كردند  را كه قالب بزرگ يخ روي شانه داشت تا خانهمرديبراي تفريح . يادداشت بردارد
كرد چقدر از آنرا سالم به خانه  ا آب ميخواستند ببينند زير آفتابي كه لحظه به لحظه يخ ر مي
ديگهاي گنده پر از شير با آورد؛ زنان عرب كه  هرچيزي هردوشان را آنروز به وجد مي. رساند مي

شد و با چشماني وقزده و  رو پيدايشان مي هايي كه گاه در پياده بچه. گذشتند گاوميش بر سر مي
از همان چيزهاي . تر نگهداشتندرند دوبه محل حادثه كه رسيد. كردند متعجب نگاهشان مي

 -  پوتينهائي با دهان باز شده تختشان و خون.شد حدس زد چه گذشته است باقيمانده هم مي
 در خيابان خلوتي، پشت اداره حفاظت. شد زير آفتاب هائي كه از پشت شيشه جلو ديده مي لكه

 13كت كراكرها و بنجهاييشان روبرواز پشت ديوارهاي حلبي . داشته بودندهنگماشين را كمپاني 
  .شد ديده ميپااليشگاه 

معلوم نبود از كجا سر .  چشمش به او افتادنكرد كه ناگها مسترجانبول داشت در ماشين را باز مي
پيراهن . شايد هم ، آنجا، بر سجاف خيابان نشسته بود و آنها متوجهش نشده بودند. درآورده بود

دو دستش را . لرزيد بود و از خشم تمام اجزا صورتش مياي رنگ كار تنش  سفيد و شلوار سرمه
 روي كاپوت ماشين و با چشمهائي قرمز به مسترجانبول و ملوان خيره خيره نگاه ه بودگذاشت

مسترجان بول سرش را از شيشه درآورد و .  ملوان از ترس شيشه كنارش را باال كشيد.كرد مي
  »!Keep your hands off, you bastard«:گفت

توجه به مسترجانبول اينبار فقط به ملوان خيره شده بود كه لپهاي گلي رنگش از ترس  رگره بيكا
ميستر بذار «:  جنباندلبو همانطور كه دست روي كاپوت ماشين گذاشته بود با خشم . رنگباخته بود

  .و تف كرد روي شيشه جلو ماشين» !Spitتو صورت سربازتون تف كنم، 
فهميد چه گفته   آن تف روي شيشه ميازگفت مسترجانبول  نگليسي نمياگر آن كلمه را هم به ا

 :اما عقب نكشيد و فرياد زد. ترسيد. است
»Get out of my way! You son of a bitch!«  

خت ااند. كمربندش را درآورد. كارگره اول نگاهش كرد بعد ساكت خودش را چسباند به سپر جلو
  :ا ظاهري خونسرد سگك را بستو بران پاي راستش دور سپر ماشين و 

»I don’t go! I don’t want to beat him, only spit. spit you English bastard!«  
و . شود؛ آنهم وقتي كه اصالٌ انتظارش را نداشت مستر جانبول حس كرد انگار دارد يكجورهايي بد مي

به واكسيل و يقه سفيد و تميز او برگشت و با نگاه . يونيفورم آرتش بريتانياي كبير به تن ملوان بود
و از . و آرزو كرد ايكاش در آن لحظه تنش نبود» !God damn«:زير لب به خودشان فحش داد

 وقتي هنوز آستينهاي پاره شده و لنگه كفشهاي با دهان باز .ذهنش گذشت چطور از ياد برده بودند
با نگاه به چشمهائي . داد  گرم ميو آسفالت زير آفتاب بوي خون. و جرخورده روي زمين افتاده بود

كه تيز و فرورونده مثل آفتاب سرزمينشان از پشت شيشه به او خيره شده بود و ترسيده از نفرتي 
                                                 

  .  کت کراکر نام ماشينهای بزرگ تصفيه نفت و بنج  نام موتورخانه های پااليشگاه بود- 13
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 روي گاز و داد فت و پا گذاشترشد، خون چشمانش را گ كه لحظه به لحظه در آنها برجسته تر مي
  . جا پراندازدر يك تكان تند و كوتاه و ماشين را  »!Get out«:كشيد

اش و خشمي كه لحظه به لحظه پوستش را  با پيشاني سوخته و سربي .او اما همچنان ايستاده بود
مستر جان بول ديگر او را نديد تا آنگاه كه بعد از مسافتي به طول جنونش . سوزاند زير آفتاب مي

د جز تني خوني و  پيراهن سفيد پوشي كه برابرش بو-اي وقتي ماشين را نگهداشت، از شلوار سورمه
  .كشيده شده بر آسفالت خيابان چيزي نمانده بود

به زعم سوخته زاريها . همه را بعدها مستر جان بول جزء به جزء در دفترچه يادداشتش نوشته بود
جانبول با يادآوري آنروز از ترس خودش را  وقتي مهتر رسيد و خبر قتل ملوان را به او داد مستر

گفتند داستان اسب هم ساخته  مي.  قفل كردشو در را از پشت روي خودانداخت توي اتاق كارش 
  .شده تا گند رابطه جنسي بين مسترجانبول و ملوان بيرون نزند

مهتر از ترس . دو گلوله توي مغزش شليك شده بود.  اما خودش جسد اسب را ديده بودخان اسداهللا
كرد  با يكجور بيگناهي به ناكجائي نگاه ميبود و چشمان اسب باز . جرات نكرده بود به آن دست بزند

 برخاسته از ،توان خواند آخرين پرسشي كه در چشم يك حيوان مياي از طلب بخشش و  آميزهبا 
. دپرسش بويك  رخ دادنشاي كور و ناشي از شكستي كه گوئي براي خودش هم چگونكي   غريزه

 چشم اسب خوانده بود كه خودش را ايد مستر جانبول وقتي به هوش آمده بود همه اينها را درش
  .انداخته بود توي اتاقش و در را از پشت بسته بود

  ».خوره شايد غصه هردوشو مي«:  گفتاحمد حاج
  »سي همينا دنبالم آدم فرستادي؟«:  عصباني از جا پاشدخان اسداهللا
تي بود  بكشد كه مدخانم جهانچه بگويد؟ حرف را سر .  نشسته از پائين نگاهش كرداحمد حاج

ذهنش را گرفته بود؟ اما وقتي هنوز يك كالم از دهان برادرش درنيامده است چطور موضوع را پيش 
  ..زياد روشن نبودخودش براي بخصوص كه . بكشد

. جدي استبراي برادرش اين موضوع چقدر آنچه بيشتر ذهنش را گرفته بود اين احساس بود كه 
و دخترش هم . داند زياد چشم ديدن او را ندارد دش ميآنهم درباره عزيز كرده ميرزا، كسي كه خو

آن زن كه حضرت سليمان را دلباخته خود كرده بود در حاليكه مثال دومي از . پائين و باال برود آينه اوست
 از .يافت جز آنكه در صورت پدر نظر كند و تسلي نمي. عشق اولينش پدرش بود و خيال او هميشه در چشمش بود

با همه . ديد و حاال خود او به عيان سكوت پدر و دختر را مي. مفصل. ها شنيده بودخود ميرزا بار
اول بايد كاري كند كه دل  پر كرده است پس خانم جهاناينها بگويد اگر واقعاٌ دل و روحش را عشق 

 ،اي تر فرو رفته در كندهو اين بنكوي بد قلق را به دست بياورد كه هركدامشان چون ميخي زنگزده 
 را خاتون كلحداقل اجازه دهد تا او يا . اند روي حرفشان ايستادهخورند و   جايشان تكان نمياز

ببيند حرف دلش اينروزها چيست؟ چون خودش از . بفرستد كه زير زبان دختر را محك بزند
  .با اينهمه شك كرد. يكدندگي آنها بيشتر آگاه است

  :ناچار از در ديگري درآمد
و پيش از جواب او » توني كمكش كني يا نه؟ مي. ات فرستاده بودم  پييحقيقتش سي جانعل. نه«
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  »پس چرا حاال ايقد عصباني شدي؟« :گفت
  »ميرزا اينو خواسته؟«:  ذوقزده و با تعجب پرسيدخان اسداهللا
 وقتي شنيده بود كه جانعلي براي گرفتن خانه در اداره كارگزيني شركت نفت اعتصاب ازگوئي 

  . منتظر آن درخواست بودايستاده كرده است
  »شناسي؟ يعني اونو هنوز نمي! نه«:  با قاطعيت گفتاحمد حاج
  .خواست بيادش بياورد كه حريف هم مثل خود او  پر زور است مي

 ئي افتو  همه مردم سوخته زارو كلو كه گين واهللا راست مي«:  ايستاده پاي در گفتخان اسداهللا
بذار اونقدر تو لورحفيظ سر پا وايسه تا علف زير . ش كنمتونم سي گي چه كاري مي خب مي. كرده

و بي آنكه به ميرزا كه هنوز سرش توي دفتر حساب بود نگاه كند از جلوش گذشت » .پاش سبز بشه
  .و پا از دكان بيرون نهاد

، .اي همانجا روي چارپايه نشست بعد كه صداي ماشين را شنيد از جا پا شد  تا چند لحظهاحمد حاج
اي نه چندان دور، نور آفتاب را ديد كه روي كاسه تاير يدكي پشت ماشين  در فاصله. م دررفت د
ماشين در خم خيابان ناپديد  و نديدروي كاسه تاير را برق آفتاب بعد . ه استانداخت  برق خان اسداهللا

  .شد
ي ماشين، چشم  از همانجا، تو. سر اسكله رسيد تابوت را تازه گذاشته بودند زمينخان اسداهللاوقتي 

كلنل قول داده بود هرطور شده او را از اتاقش بيرون . نديد. تنگ كرد شايد مستر جانبول را ببيند
  »!پدر سگ قيني«: زير لب فحش داد. معلوم بود موفق نشده است. كشد مي

 بين ، پيراهن و شلوار يونيفورم نخودي رنگش را از دور،قد ديالق. كلنل فقط خودش آمده بود
كله كوچكش مدام . اش ايستاده بود فرماندار هم شانه به شانه. دتوانست ببين  مي، كنندگانتشييع

. دسته موزيك سرود ملي انگليس را نواخت. گشت انگار دنبال كسي مي. چرخيد روي گردنش مي
پيش كرد،  تماشا مينشسته بود و  خان اسداهللاكه از جائي  صحنه مراسم را ،ديوار ميله دار ساحل

سربازهاي نيروي دريائي انگليس در يونيفورمهاي سفيد به صف . زد شيارهاي عمودي مياو چشم 
اي پهن و آبي  آسمان و آب در پشت سرشان ورقه. همه به يك اندازه. پشت به شط ايستاده بودند

مثل چشمهاي ملواني كه در .  آبي استشان همهفكر كرد حتماٌ چشم  خان اسداهللا. ساخت رنگ مي
  .با موهائي بور و خوابيده روي پيشاني سفيدش. ابيده بودتابوت خو

پيشاني . اما هواي توي ماشين هنوز دم داشت. با اينكه در بغل را باز گذاشته بود. اش كرد گرما كالفه
طاق ماشين گرماي . بعد چندبار يقه پيراهنش را تكان داد. از عرق خيسش را روي آستين كشيد

رفت تو آبجو فروشي نزديك به . در را با صدا پشت سر بست. ن درآمداز ماشي. سوزاند اش را  كله
اگر نديده بودشان، ايستاده به رديف، با برق آفتاب روي . آمد ك تا آنجا هم مييصداي موز. اسكله

از چهار نقطه شهر صدا توي آبجو فروشي . توانست تشخيص بدهد ساز و برگشان، مبدأ صدا را نمي
با اينكه از صبح تا آنوقت . شكمش به قارت و قورت افتاد. ي دماغش پيچيدبوي ژامبون تو. آمد مي

به بارمن گفت چند شيشه آبجو برايش . چيزي نخورده بود اما حوصله خوردن چيزي را نداشت
داند پشت در پوستر رنگي فيلمي سينمائي را ديد كه از وسط جر رروي كه برگ. بيتاب بود. بياورد
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موها كوتاه و پيشاني صاف و .  روي آن فقط پيشاني و موهايش مانده بودزناز تصوير . استخورده 
وقتي چپيده بود زير سفره و مسحور نقش كمانداران .  به گذشته برگشتخان اسداهللاذهن . بلند بود

فالگير گفت براي . مادرش گفته بود پسرم است. رويش به او بود. دفالگير گفته بود كتاب هم دار. بود
: مادرش گفته بود ده سال دارد. خواست نمي. در رمل چنين آمده است. ه استاو فال گرفت

فقط بايد از صاحب . داردكارهاي بزرگ حرص انجام اش است كه  شنيد در ناصيه» -بينيد كه مي«
.  كتاب را زمين گذاشت و چانه راست كردخانم جهان .، اجتناب كندداد  مياز آني آن چشمها كه زاج نشان

ايش را كم داشت و گره بين دو ابرو و جاي خونمرگي مهر را بر  فقط چين و چروكهاي  قهوه. درشدرست مثل پ
 و از دل آن - با دو انگشت-كرد گرفت و رها مي اش را از روي دالبر مي يقه. به اندازه يك سكه بزرگ اشرفي. پيشاني

 وقتي .دعوت كننده. شد  منتشر مي مست كننده در هواي بوييد،رقص گلهاي ريز و صورتي كه روي پيراهنش مي
  »!خان هدي الماره«: هاي آبجو را روي پيشخوان گذاشت رو به او گفت بارمن شيشه

  »!يكيش را باز كن«:  رو به اوبرگشتچشم از روي پوستر جر خورده برداشت و  خان اسداهللا
جز بطري  باز . هاي توي جيبش را درآورد و ريخت روي پيشخوان و دوباره برگشت لب اسكله و سكه

وقتي اولين جرعه خنك آبجو را نوشيد . شده بقيه را از پنجره باز ماشين انداخت روي صندلي جلو
 چند رفت بايد باال مي كه 14از گدامهائي.  حاال سر تانكيها بوده بودفكر كرد اگر اين حادثه رخ نداد

باال كه مي رفتند درست مثل . تگرف  انجام نميباالرفتنشاناو  هدايتبدون . تاشان هنوز مانده بود
وقتي كاسكت . قوي و استوار بودند. برد از نگاه به آنها زير آفتاب لذت مي. شدند غولهاي آهني مي

.. كرد كشيد عشق دنيا را مي هائي كه جوش داده بود انگشت مي زد و روي لبه جوشكاريش را كنار مي
اي  جرعه. شد دهانش شيرين مي. نه بنوشدكه بعد از خستگي آبي خنك از حبالذتش مثل لذتي بود 

  .ديگر از آبجويش را نوشيد
فكر كرد ايكاش در همان . داد معلوم نبود به كي فحش مي» !پدر سگ«.چرا گُدامها را ترك كرده بود

نبايد ترس . .اما نه. خواست بگيرد كجا را مي. داشت اينهمه دور برنمي. ماند كار سوپروايزري مي
 .با حك انگشتان او بر تمام جايشان. اند ت كشيدهم هنوز گُدامها راست در آفتاب قاوقتي. داشته باشد

در حجره گذاشت  قباله را مياو از ذهنش گذشت اگر » !بد يهودي كثيف«: زير لب فحش داد باز
وقتي آن ساعت گنده و . آمد د به آن زودي پيش نميي شا،ند داشتهمطبق قراري كه با  .،برادرش

وقتي هنوز كار . ان بزرگ شهر آماده بود بيدرنگ همه چيز را كهنه و قديمي كندعظيم در ميد
داشت و اين شهر لعنتي با شايعاتش در همدستي با آن عليه او برخاسته بود؛ مثل اينكه مردم هرروز 

  .گرفتند آمدند و براي انجام كاري عليه او از عقربكها الهام مي صبح مي
. اسكله جنب و جوش هميشگيش را نداشت. پشت به درختي ايستادها و  رفت تا نزديكيهاي ميله

نفتكش . بردند، بيحركت بودند هاي نفت را به رديف توي نفتكشها مي هائي كه تا ديروز بشكه تسمه
كارگرهايش كه بيشتر هندي و . آمريكائي كه روز بارگيريش بود در اسكله لنگر انداخته بود

تابوت را با پرچم .كردند ودند روي عرشه و  مراسم را تماشا ميپاكستاني بودند از بيكاري آمده ب
 به زور ببندد تا آنها راه بود ي خم شدتوق. چقدر چشمهاي  اسب مرده برايش آشنا بودند. انگليس پوشانده بودند

                                                 
های آهنی مخازن يا تانکيهای بلند را  ود ورقهش  گدام نام خرپاهای بلندی است که با کمک آنها و قرقره هائی که رويشان سوار می- 14

  . تا ارتفاع زيادی باال می برند
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شمهاي چه چ«:  فقط شنيد كه سه بار گفت.نديد مهتر. اش گرفت گريه. شدند بسته نمي .خوب به آنها نگاه كرده بود
لعنتيها . گفت، يكباره ساكت شد داشت چيزهائي مياو  وقتي ،كرد چون بعد كه ايستاده بود و نگاهش مي» !مظلومي

 در آنوقتحتي اين مهتر احمق بجاي آنكه احساس پشيماني كند چرا مستر جانبول را . كارشان خيره شدن به اوست
. قوي و استوار. اند بيند كه هنوز راست ايستاده ها را نمي» گُدام«انگار. تنها گذاشته است، ششدانگ حواسش به اوست

 به قدرتش شك ندارد و زار ممد؛ با آنكه آنشب با چشمهايش به او خيره ،اودر برابر فقط ميرزاست كه با سكوتش 
تماٌ ح. آمد ايكاش ميرزا هم مثل او به زبان مي. ديده استفهميد كه استيصالش را  چشمهايش ميهمان  از .شده بود

توانست  در آن شلوغي نمي. به عمد خواهش برادرش را رد كرده بود. گوشهايش تيز است. شنيده بود چه گفته است
همينطور .  شيبدار. اتاقه با بامهاي سفالي يك دو. شايد هم به او دادند. جانعلي هنوز سر پا ايستاده است. قول بدهد

. با حياطهاي كوچك سمنتي. همه هم يك شكل. ساختند ه ميانداختند و خان نخلها را مي. ساختند داشتند مي
. كار خودش است. كرد  اشتباه ميخاتون كل؟ خانه بگيرد ه ايستاداعتصابِه زور ب جانعلي چه وقت تصميم گرفته بود

كله شقي او هم به شكل ديگري به برادرش . خواهد از آن خانه برود خودش است كه مي. زند نارنج بيچاره حرف نمي
اندازد و كم  حاال اما سر كار وقتي او را مي بيند سر پائين مي. با آن پسرش كه چقدر دوستش داشت. فته استر

 كه معلوم نيست باز بهتر از جانعلي است. همين كافي است. ولي هنوز يكجوري احترامش را دارد. كند محلي مي
يكدفعه به سرش زده است برود در . ستمطمئن بود حتي با ميرزا هم صالح و مصلحت نكرده ا. كند چكار مي
از چشمهايش  كه احمد حاجمثل برادرش . رسيده استهم شايد بگوش او . نفرين سقا بهانه است. ايستدبلورحفيظ 

خواست   كه اتفاقي ماجان را در بازار ديده بود با زبان بيزباني ميزآنرو.دهد  است و بروز نميخبرها را شنيدهداند  مي
كسي » !پدرسگ«. ترسيده بود به گوش او رسانده باشند كه او جانعلي را سر لج انداخته است. ديبگوچيزهائي به او 

او . واال او كه جرات نداشت كار حرام كند؛ آنهم با خويش نزديكش. خواست  خودش ميخانم جهاننبود فكر كند كه 
نگدارهاي دريائي يك قدم پيش آمدند  تف.را كله خر كرد و يا فكر آبروي جانعلي بايد فكر آبروي ميرزا را مي

صداي شليك تفنگشان مرغان . بعد تفنگهاشان را سر دست گرفتند و چندبار توي هوا شليك كردند
 شيشه خالي آبجويش را انداخت خان اسداهللا. دريائي را كه دور و بر كشتيها در پرواز بودند رم داد

بعد . ائي انگليسيها سخنراني كوتاهي كردفرمانده گردان دري. پاي درخت و پشت لبش را پاك كرد
تا آنوقت دستش گرفته بود گذاشت سرش و راه افتاد طرف فرمانده كلنل كاسكت زرد رنگش را كه 

 ديگر خان اسداهللا. فرماندار هم با قد كوتاهش تند تند دنبال او دويد. گردان از او خداحافظي كند
 آن ودانست كلنل با آن قد ديالقش  مي. خواست نمي. ندنايستاد كه بيرون آمدن آنها را از دروازه ببي

» .ما كه نتواست. حاال شما بايد زور بزن«: فارسي حرف زدن عجيب و غريبش رو به او خواهد گفت
و چه بسا دستور . خواست او را بترساند كه با اين جور آدمها كنترل شهر مشكل خواهد شد انگار مي

  . به اخالقش خو كرده بودخان اسداهللاآدمي كه . انتقالش را بدهد
دارد در يك لحظه خيال  ب شلنگ برميآ دينارو را ديد كه با گامهاي بلند سوي خان اسداهللاوقتي 

كرد براي تسالي وجودش كه چون كوهي از آهن برخاسته تا بمحض رسيدن به ميدان شهر روي او 
با همان دست و پاهاي  دينارو، كه خودش بود،اما نه، . دهند  ميشفرود بيايد، چشمهايش دارند فريب

  .رفت  مي شلنگ انداز رو به دريا،بلندش
مكانش را زير آن .  ديگر مسلم شد كه دينارو سراغ مستر جانبول خواهد رفتخان اسداهللابراي 

  .ساعت لعنتي ترك كرده بود
  

دينارو كه بر . ادد در شهر شايع شده بود اگر ترس از روياي قرمز نبود دينارو هرگز تن به آن كار نمي
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 بعد از ديدن جسد باد كرده ملوان در ،بودرا پيدا كرده  جسد ملوان ي بود كه كساولين شايعه اساس
تا سه روز هوا شرجي بود و .  بودب يكراست رفته بود و زير ساعت بزرگ شهرداري نشستهآجوي 

 نارنجي لهيده البالي ابرها  شرجي كه آفتاب مثلهايدر آنروز. پوشاند له آسمان را ابر ميگُله به گُ
هراس از نور تند آن شلنگ انداز بعد از هر گشت زدني در شهر  شد سوخته زاريها بي پيدايش مي

د كه هنوز سر جايش ن دينارو را ببينتاشدند  آمدند و از جلو ساعت بزرگ شهرداري رد مي مي
  . ها خريده بود15»معي دي «با چند نان عربي و مقداري خرما و دو كاسه ماست كه ازاست؛ نشسته 

سالهايي كه در ياد . گشت شايعه ترسيدن دينارو از ديدن روياي قرمز به سالهاي كودكيش باز مي
قطارهائي كه ريلهاشان تا لب .  مانده بود كوچكسوخته زاريها با سقوط نخلها و راه افتادن قطارهاي

. شدند كردند و وحشي مي ا رم ميشد و از سر و صداي موتور و چرخهاشان گاوميشه شط كشيده مي
قطار از چرخهاي چون تا صداي . دياي نام زنگوله را سالهاي سالها دينارو بعد از آمدنش به شهر آن

كه از زنان و دختران عرب، جرنگ جرنگ خلخال برنجي پاي شد  شنيده مي، گم و محو، دور
دينارو . پيچيد ا تماشا كنند، همه جا ميقطار رعبور  اترفتند  ه بودند بيرون و به دو ميزدشان اه خانه

دينارو .  كوچك و كاه گليشان  در ده لب نهر بنا شده بودي هخان. كرد به سختي از آن سالها ياد مي
 دست بگيرد و همراه پدرش 16»من يل« هنوز براي او زود بود و. شد آن موقع هفت سالش مي
ط و حصير بافتن مادرش را از سعفهاي جوان نشست توي حيا مي. و كندرعلفهاي هرز پاي نخلها را د

شط چون . رفت  حواسش به آب بود كه در نهر باال ميي هخانه بود هموقتي . كرد نخل تماشا مي
ل  به ديوارهاي اريب نهر زشايستاد و با چشمهايِ د توي نهرها بعد مييكش سوسماري گنده سينه مي

روي هيچكدام گاهي هم  .مناسبتر است يككدام به باال،راي سينه كشيدن بزد تا ببيند  مي
  .فتن جائي بهترد براي يايخز ميباز به جلو د و يلغز نمي

 صداي .با دو صدا همراه بودشد كه  ايجاد ميدو لبه ساحل نهر در  باال و پائين رفتن آب، خالئي با
 مثل بلعيده صداي بعدي اما .شد فقط همان دور و بر نهر شنيده مي. تند و كوتاه. ودباول شالقي 

 اين دو صدا محيط كوچك دور و برش را راهدينارو هم. اي بود كه ناگهان باز شود شدن آب در حفره
اي رنگ را كه به چهار  ايستاد زير درخت توت و از الي شاخ و برگهاش آسمان فيروزه مي. زد دور مي

چسباند  آورد به هم مي هر تكه را پائين مي. كرد گوشه هاي آبي رنگي تكه تكه شده بود تماشا مي
 افتاد گاهي مي. ي ديگر بنشيندها ها كنار تكه كرد تا برود باال و سر و الي شاخه بعد يكباره رهاش مي

كرد و سواري خوران به اينسو و  پاهايش را جمع مي. گرفت شان را زير بغل ميتاگردن دو. دنبال بزها
اش را باال زده بود و   كه دامن دشداشهنشست به تماشاي پدر شد مي خسته كه مي. رفت آنسو مي

ديد؛ روي زانوي پدر، روي سطح نازك و  رنگ و بوي خوب خاك را  همه جا مي. داد بستان را آب مي
 و گازشان ماليد اش مي  وقتي آنها را به دامن دشداشه، سبز نارسيسبز خيارها و گوجه فرنگيها

 ،كرد توي آب  خيارها را كه پرت مي هكون. اكبا ته مزه شوري از خ. ترش و خوشمزه بودند. زد مي

                                                 
   معی دی به زنان شير و ماست فروش عرب می گفتند- 15
های علف و شبدر از آن   من يل به کسر ميم و سکون نون همان داس است که قوس تيغه ی آن بلندتر است و برای بريدن ساقه- 16

  .استفاده می کنند
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 شد؛ با دو بعد آنطرفتر پيدايشان مي. رفتند زير آب  از ترس و با صدا  يكمرتبه مي17بيشلمبوها
  . پر بادي هگون

  آورد؟ يا ماهيها اداي صداي آب را؟ آب اداي صداي ماهيها را درميراستي 
يا قورت دادن مانند بود هاي روي آب دن حباببه تركيكه  ييآن صدا. هيچوقت براي او معلوم نشد

. توروق قورت ،افتاد روي باريكه بلند خاك ه ميراه ك. صداي آب بود يا صداي ماهيها ايعي در گلو،م
  .دشني را ميي آنصداتوروق قورت،،،

هاي مورد و حنا را در همسايگي  بوته. كردند باريكه راههاي بلند و خاكي دنيا را عادالنه تقسيم مي
دينارو به .  تر و تازه و با عطري خنك.ندچيد شبدرها را دورشان ميو . ندكاشت گلهاي محمدي مي

كند سايه ها هم از  طلوع مياز جائي رسيد همانطور كه آفتاب  كرد به نظرش مي آنها كه نگاه مي
ديد كه  يها را م آفتاب هم كه بود سايه. آيند بيرون ميسرسبزيشان دل ها و از دربستر پهن شبميان 

مثل صورت مادرش؛ . برگها سبز و خنك بودند. اند هاي شيطان و ناقال پشت برگها قايم شده مثل بچه
يكروز كه دينارو در حياط نشسته بود و داشت به مادرش نگاه . كرد با اينكه شب و روز كار مي

شان   خانهپشت ديوار حياطتوروق قورت، . توروق قورت، يشكرد و آب نهر با دو صداي آشنا مي
از . آوازي كه هرگز نشنيده بود.  سايه و خنكي آوازي شنيد،رفت بين خواب و بيداري پائين و باال مي
بعد . گويد اين آواز دختران درياست دهان مادرش را ديد كه از زير شبدرها به او مي. مادرش پرسيد

 كه عادت به آواز خواني گويد در زمانهاي بسيار قديم دختران دريا دهان سايه و شبدر به او مي
 18اي صبورهاز آوازشان ماهيها بخصوص ماهي. رقصيدند داشتند آواز خوان بر موجهاي سبك مي

سان در تور ماهيگران آآنوقت در همان عالم بيخودي خيلي . شدند مست و از خود بيخود مي
از خواني دست بردارند توانستند از آو دختران دريا بعد از آگاهي بر آن از آنجا كه نمي. افتادند مي

. در دل امواج رفت.  و مخفي شدمبدينگونه آوازشان گُ. تصميم گرفتند در دل امواج آواز بخوانند
آنقدر گوش تيز خاموش بماند و مادرش گفت حاال اگر كسي بخواهد آوازشان را بشنود بايد بسيار 

 صدا وقتي آب به ديوارهاي  دو امواج يا در غرش توفندة آنها و يا در خال بينهكند تا ميان همهم
دينارو از آن به بعد هرشب كه به . گردد آوازشان را بشنود خورد و برمي گلي دو سمت نهر مي

اما با . بشنود ماند تا آواز را تكان مي كرد و آنقدر بي اش حبس مي رفت نفس در سينه رختخواب مي
آنوقت در خواب . رفت  خواب ميشد و به گرفت پلكهايش زود سنگين مي آن حالتي كه بخودش مي

  .ديد روياهاي رنگين مي
بعد از مدتي ديدن . شبي ديگر سبز و در شبي ديگر، آبي. شد ميتمام خوابهايش قرمز  يكشب

دينارو چنان از . شبي كه برادر اولش مرد روياهايش قرمز بود. روياهاي رنگين ديگر عادتش شده بود
اما طولي نكشيد كه برادر دومش .  روياي قرمز در خواب نبيندرنگ قرمز بدش آمد كه تصميم گرفت

هاي به تمامي زرد بود، به رنگ گل آفتابگردانها يا  خاركياهايش رو درست در شبي كه ؛هم مرد
وقتي . كرد پلك روي هم بگذارد چنان ترسيد كه تا مدتي جرات نميدينارو از اين دو اتفاق . 19زرد

                                                 
  .يشلمبو شبيه به ماهی است که هم در آب و هم در خشکی می تواند زندگی کند ب- 17
  . افتد  ماهی صبور نوعی ماهی مخصوص آبها و رودخانه های جنوب است که زياد تيغ دارد و خيلی راحت در دام ماهيگران می- 18
  . س رطب و در مرحله آخر خرما می شودميوه نخل اول چمری است بعد خارک سپ. گويند  خارک، خرمای هنوز نرسيده را می- 19
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درطول اين مدت به دليل تالشهاي . اي قرمز و زردش را پس بزنداهخوابيد مواظب بود روي هم مي
 به محض ديدن استدر خوابي عميق فرو رفته وقتي توانست  ميه بسيار چنان ورزيده شده بود ك

غلتيد و در حاليكه عرق  با فشار دست و شانه بيك سو مي. رؤياهاي زرد يا قرمز خودش را بيدار كند
باز اما در شبي ديگر وقتي امواجي سبز در سبز . خاست خواب برميريخت از  از سر و رويش مي

. زد پدرش كه در هوري كوچكشان براي ماهيگيري به دريا رفته بود باز نگشت خوابهايش را رنگ مي
از گاز زدنهاي ماهيها، در  ،باسوراخهاي فراوان.  بعد در ساحل دوري يافتندهجسد باد كرده او را هفت

 تدينارو را وحش.  نخلي آويزان كردهدرش از غصه گيسوانش را بريد و بر شاخما .گونه و لبهايش
جرات . ستهانديشيد بين خوابهاي رنگين او و مرگ نزديكانش ارتباطي  او در سكوت مي. فراگرفت

ها بعد از آب دادن بستان كوچكشان زمدتها براي آنكه شبها نخوابد رو. كرد آنرا بر زبان بياورد نمي
شبها هم از ترس . خوابيد كرد با چشم باز مي خلها نشسته بود و يا با خرچنگها بازي ميپاي ن وقتي

برد و تا   سر زير گلوي او فرو مي. ترسيد شبي او را از دست بدهد مي. خزيد در بستر مادرش مي
ه توانست با چشم باز بخوابد و ب  وقتي ديگر نمي،بعد از مدتي. داد صبح به نفسهاي آرام او گوش مي

 فهميد اگر هنگام خواب هزار بار كلمه آبي را زير لب تكرار  كند ،ت كرده بودآغوش مادرش عاد
  .فقط رؤياهاي آبي خواهد ديد

شبها وقتي  اما ناگهان يكي از. رنگ او زمان درازي بي حادثه گذشت در رؤياهاي يكدست آبي
 ،آن در خواب خو كرده بود رنگي كه ديگر به ديدن ،شتارؤياهايش جز رنگ آبي، رنگ ديگري ند

از خواب .  مادرش را حس كردهندينارو در خواب توقف ناگهاني حركت سي. ردمادرش هم م
و ديد كه چهره آبي و استخواني مادرش با دهاني باز . ديد وقتي هنوز همه چيز را آبي مي. برخاست
 فهميد ديگر آننگاه به دينارو با . شود س قديمي و كهنه برابر چشمانش كم كم سفيد ميبي آن تر

. از آن به بعد بي آنكه اراده كند ديگر خوابهاي رنگين سراغش نيامدند. براي هميشه تنها شده است
 خاكستري ،حتي درختها را هم در خواب. خوابهاي او ديگر همه يكدست خاكستري و سفيد بود

تابيد كه  ي ميو شبدرهايشده آفتاب نور سفيدي داشت و بر فراز درختان سفيد . ديد مي
 دينارو شايد براي فرار از آن دنياي خاكستري .هاي كمرنگ و خنكشان چه كنند دانستند با سايه نمي

بود كه يكروز پشت كاميوني را گرفت و به شهر سوخته زار آمد تا برادر دوقلويش را پيدا كند كه در 
ه بود و تنها از مادرش شنيده برادري كه هيچگاه نديد. ند چهار دقيقه از هم متولد شده بودهفاصل

  .اند ذاشتهگ بود در پشت وانتي جا هبود كه او را وقتي چهار ماه
گفته بود .  بالكل رد كرده بودخان اسداهللا سفارش هرگونه ارتباط رؤياي قرمز را با قبول هدينارو شايع
شدن ملوان در شهر  مفقود هپيش از پيچيدن شايع. گرفته بودرا  او آرامش خان اسداهللا. چاره نداشت

آخرش هم . تشگ خيليها او را ديده بودند كه از اين قهوه خانه به آن قهوه خانه پي دينارو مي
قهوه چي پدرسگ چراغ زنبوري را درست جائي آويزان كرده بود كه هركس كه وارد . پيدايش كرد

دانست چرا با آنجور  نمي و. زده بود به زار ممدزل  . او را ببيند توانست چهره شد از دور هم مي مي
تا بيايد جايش را . اندازد مياش  به ديگران او را ياد برادر گمشدهاش   و بهت زدهانه معصومنگاه كردن 
 گفته بود يكيش را از خان اسداهللا شنيدن حرفهاي زدينارو بعد ا.  پيدايش شدخان اسداهللاعوض كند 
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 باشد و هم پا به پاي او راه بيفتد توي خانم جهان تواند دنبال پيدا كردن طوطي براي نمي. او بخواهد
 . مساوات طلبان بيخدا را نخورنددروغهاي حرفهاي خان را ترجمه كند كه گول ،نخلها و براي عربها

  »! پيدا كنوخب پدر سگ پس برو بگرد همون طوطي ر«: اسداله به او گفته بود
شرقي كه در آخرين سفر يكجفت طوطي و او رفته بود جزيره تا از آشپز يك كشتي كمپاني هند 

 گفته .تواند يكي از همان نوع براي او بخرد اش آورده بود خواهش كند اگر مي  كوليهبراي معشوق
و . بود آنوقت كه جسد ملوان پيدا شد اصالً در سوخته زار نبود چه برسد به آن كه كاشف جسد باشد

گفته بود  نشستنش .  پر از لجن افتاده است و چشمهائي باز در جوي ببيند كه با صورت باد كرده
خسته از راه پيمائي توي نخلستانها . بزرگ ميدان شهرداري ربطي به آن نداشت هم پاي ساعت

ابرهاي سفيد و خاكستري، پوست  خواست در آن هواي شرجي وقتي آسمان را گُله به گُله دلش مي
شد آنجا  ريت فقط گاه گاهي پيدايش ميپلنگي كرده بود و آفتاب به رنگ زرد جلد پشت  قوطي كب

  .بنشيند و به پيرزني كه در نخلستانها ديده بود فكر كند
از نخلهاي بلند ثامرون هنوز . كرد هواي سايه روشن ميان نخلها چشم هر عابري را نوازش مي

رو  پر بار و سنگين ميل چيدن آنها را در وجود دينا20پنگهاي. هاي خرماي رسيده آويزان بود خوشه
خرماي آنها را .  خرما يا خاركي آويزان نبود،هاوثامرونها اما بلند بودند و از برهي و ليل. انگيخت برمي

اي گس در  زد مزه دندان كه مي. شان را دوست داشتهاي زردخارك. پيش از رسيدن چيده بودند
 خاكي عادل پيش دينارو همانطور كه روي باريكه راههاي. اي فرورونده و پايا مزه. نشست كامش مي

. ببينداي را  افتادهگرداند تا شايد در پاي نخلهاي بلند خرماي بر زمين  رفت چشم به اطراف مي مي
ديده بود چطور خرچنگها با دو . هاي قرمز دور مانده باشد خرمائي كه از دسترس خرچنگها و مورچه

خيس  بود جز علفهاي ش گامهاين شتابي كه درآبا دينارو اما . ربودند ا را ميهچنگ جلوئيشان خرما
.  توانست ببيند هاي نوك تيز و پرپري و پوشالهاي نخل چيز ديگري نمي 21هرزه و  شُس مال

يا اينكه با تنبلي . رفتند هاي روي باريكه راه با ديدن او از همان باال به پائين شيرجه مي قورباغه
. باريكه راه به پلي چوبي رسيد. شدند  مي خاري قايمهكشاندند و زير بوت خودشان را به حاشيه راه مي

  .آنكه دينارو بتواند خرمائي روي زمين پيدا كند بي
 .شسر در ساختمان سفيدبي تكان  علم سبزي  با، بودرو به جاده خاكي در آنسوي پلقدمگاه سيد 

 يپيرزن با صداي. وقتي دينارو از پل گذشت پيرزن عربي را ديد كه روبروي قدمگاه نشسته است
اش در   كاهگليهنگران خان. خواست جلو مد آب را بگيرد و از سيد مي. خواند خشن و مردانه دعا مي

كلمات را با خش توي .  عميقي در صدايش نهفته بودپناهي يكجور بي. كنار نهر و بستان پسرش بود
كرد  خيال مي! نبيچاره زارغضبا«: زير لب گفت. دينارو با ديدن او ياد پدرش افتاد. كرد  مي گلو بيان

  »!تونه خدا را بكشه اش مي با تفنگ ساچمه
ند، زار ه بودوقتي دو برادر دينارو به دنبال هم از تب و لرز و استفراغ شديد توي رختخواب افتاد

به ذهنش رسيده بود شب و روز نشستن تا آن وقت تنها چيزي كه . دانست چكار كند غضبان نمي
                                                 

  .  پنگ بر وزن چنگ به خوشه های خرما گفته می شود- 20
پرکهايی با طعمی  شيرين بر سر شاخه .  شس مال به ضم شين نام علفی است خودرو در جنوب که خوراک چهارپايان است- 21

  .  هاشان است که آنها را برای کودکان نيز علفی خوردنی می کند
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اولي كه مرد زارغضبان دومي .  به درگاه خدا تا آنها را شفا بدهدكنار بسترشان بود و التماس كردن
آنوقت زار . اما به ماه نكشيده دومي هم مرد. توانست سر زد را روي دست گرفت و به هرجا كه مي

. سمان شليك كردآش را برداشت و رفت سر پشت بام و پي در پي به ي اا غضبان تفنگ ساچمه
. گواد ابن گواد«: كشيد درتمام آن مدت فرياد مي. گهايش تمام شد فشنهآنقدر  شليك كرد تا هم

  »..گواد. گواد ابن گواد
كرد زار غضبان كلك خدا را كنده است خواست برود جلو و داستان مرگ خدا را  دينارو كه فكر مي
صداي همراه با صداي خشدار و ملتمس پيرزن،  .آرام از كنار او گذشت. نرفت. براي پيرزن بگويد

اي زار غضبان را داشت  فكر كرد اگر تفنگ ساچمه ..از نو در گوشش پيچيدزار غضبان تفنگ ليك ش
و  بعد شيريني . هرچه بادا باد. درست انتهاي پنگها را. گرفت هاي ثامرون را هدف مي بيشتر خوشه

شد  ميآميخته خونش از بن همان دندانها ي كه  فرورونده شيريني. خرما را در بن دندانهايش چشيد
زار كرده است و  دانست تنها چيزي كه او را پابند سوخته كسي نمي. كرد و تمام وجودش را داغ مي
انگار آنها . كارد، وجود همين نخلهاست  بازگشت به آنجا را در جانش ميهدر هر سفر طوالني وسوس

ت نخلي هاي كلف ديد كه پاهايش به ريشه گاه در خواب مي. در ذره ذره وجودش ريشه داشتند
داد تا آب را از نم خاك   آنوقت انگشتانش را در خواب آهسته آهسته تكان مي.تبديل شده است

آورد تا در  مي  پر مويش را به صدا درهطوفاني كه كل. شد  آنگاه طوفاني گرد سرش برپا مي.بمكند
ر هاي خشك نخلها د هوهوي آن و ميان آنهمه صداهاي وحشيِ ويران كننده چون خش خش سعف

كند  دل مي،  كه بوددينارو بعد از آن، از هرجا. بياوردباد پائيز، آوازهاي دور و پنهان كودكيش را بياد 
 نخلها را كه از هساي. برگرددبه سوخته زار اند تا با نخستين كشتي رس به دريا ميباشتاب و خودش را 

 ،و بعد. اج هم بلندتر بودفريادهائي كه از غرش امو. كشيد ميتمام وجودش فرياد با ديد  دور مي
 و شناكنان پيش از آنكه كشتي در پريد  از روي عرشه به دريا مي،حسي نزديك به جنون مغلوب

روي . كرد خاك آشنايش را زير پايش احساس مي. دانبه ساحل ميرسخودش را  ساحل لنگر بيندازد 
اعماق جانش كاستي  ريادهاي و فبرگردد عادي تكشيد تا آرام آرام به حال مي گل نرم آن نرم دراز

  .پذيرد
آنها حرف  زاريها بگويد باز هزاربار براي سوختهو  اينها را جزء به جزء هدانست اگر هم دينارو مي

براي آنها انگار مهم نبود كه ببينند آنروز شرجي تمام شده بود و آسمان را ديگر . زنند خودشان را مي
 قوطي كبريت   جلدگر مثل سه روز پيش به رنگ زرد كاغذپوشاند و آفتاب  دي گُله به گُله ابر نمي

و كله او بعد از چند ساعت نشستن پاي ساعت بزرگ شهرداري . و مي تابيد بيرحمانه و طاغي. نبود
  .گرفت داشت زير آفتاب گُر مي
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  پنج

  
ر و توي دست و بال پدر و ماد پلكيد مي هممهدي . روز اول كه آمدند افتادند به تميز كردن خانه

اتاقها را بايد . ند توي حياطه بودچيدآورده بودند و بار در ها را از وانت اثاثيه. كرد  ميشانكمكو برادر 
از سفيدي . ديوار اتاقها سفيد و تميز بود. گذاشتند كردند بعد آنها را سرجايشان مي اول تميز مي
مثل . و تميزبود نو . تنداشه قبليشان  مستراح خانهيچ شباهتي بهمستراحشان . زد چشم را مي

اش را  وقتي دسته. بودسفيد سيفون به ديوار يك چسبيده و  كاسه توالت باالي. زد شيشه برق مي
 اگر جانعلي جلوش را .كشيدآنرا ديگر مهدي چند بار . آب با صدا ريخت پائينپائين، كشيد 

 شدنش از توي سر و صداي ريزش آب از باال توي لوله و جاري. كشيد ميباز هم گرفت  نمي
 ي كليد برق اتاق دومباالروي ديوار، .  توالت به بيرون، برايش تازگي داشتهسوراخهاي اطراف كاس

پدر بلند بلند خواند كه .  پيدا كردآنراجواد  ،يكي با نوك ميخ بيت شعري روي گچ ديوار تراشيده بود
  :بشنود

  مروت مردم ناسازگار روزگار بي
  ت روزگارگه ز دست چرخ نالم گه ز دس
 گفت اوبه  بعد  پدر سرش را چندبار تكان داد،ادوجهنگام خواندن . مصرع دوم را به سختي خواند

  .رويش سمباده نكشد
مثل . توانست بخواند مي. كلماتش ساده بود. مهدي رفت و خطوط را نگاه كردوقتي دور شدند 

.  بعد با كليدهاي برق بازي كرد. جواد خوانده بودپيش بود كه اش شعرهاي كتاب دوم و سوم ابتدائي
 نشسته مادر. گچ و رملهاي كف حياط را بروبد نارنجپدرش آمد يك جارو داد دستش برود كمك 

كف شده بود رمل ريخته  گچ وبس از . توانست خم شود نمي. كرد كمرش درد مي. زد جارو مي
جا  از همهرهاي اطراف و ديوااما به خاطر نو بودن كف سيماني  تميزي نداشت ظاهر حياط، خانه
بوي آجر بود، بوي سيمان . داد هرچيزي در دماغ مهدي بوي خودش را مي. زد ميبيرون بوي تميزي 
ميرزا و   بوي خانه قبليحياط .  قبليشان كه چيزها بوي خودشان را نداشتندهنه مثل خان. و بوي گچ

 داد مي بوي ننه ،مطبخ. احمد حاج لكيهايمبوي و كشيد  از سيگار تندي كه ميداد؛ را مي شهاي سرفه
نشست  اش كنار آنها مي چون شبهاي تابستان همه.  راخانم جهان بوي كتاب و دستهاي ،و شمشادها

.  پشت بام آنجا در اشغال خياالت ننه بود.خواند  و مادر كتاب ميخاتون كلو براي ننه و ماجان و 
 شآمد و او را با خود  غول ميياجن . د را ترسانده بودند هيچوقت تنها سر پشت بام نرومهدي

 يهركس. كبوتري كه پرهاي بالش قيچي شده است. آمدند  ميكبوتربه صورت غولها اول . برد مي
رفت دنبالش كه  ميوقتي  .تواند پر بزند  كه نمييدد ميبه عيان . شد آن را بگيرد وسوسه مي

 را شبعد ناگهاني خود. كشاند  ميش خودكبوتر با گامهاي تند بام به بام او را به دنبال. بگيردش
جائي كه جرات صدا زدن كسي را . حتي دورتر از پشت بام اكبر آقا مارخور. ديد اي مي روي بام غربيه

روي كولش و با خودش  گذاشت توي كيسه  را مياوو . شد آنوقت غوله شكل خودش مي. نداشت
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. باشدكرد جاهايي نرود كه زياد خلوت  احتياط ميرفت بايد  توي كوچه هم كه تنها مي. برد مي
ننه جهان با .  نشده بوداندر حياط تازه آنها هنوز پيداش.  شودانآنجا هم پيداشدر  هاممكن بود غول

 هنوز رنگ و بو و شكل خودشان همدور برش ي ديگر هاچيز. خياالتش هنوز توي آن پا نگذاشته بود
گرفته   سقف سفالي و خاكستري رنگ  زيراش را كله ستون سبز آهني كه توي ايوان بود و. را داشتند

دست فقط چندبار پدر روي آن . نديده بود كسي تا آنوقت به آن تكيه بزند.  فقط يك ستون بود،بود
پا جواد هم تا . ها و آهنهاي سر كارش مقايسه كند خواست آنرا با لوله نكه مييمثل ا. كشيده بود

صدائي قوي از . زيردستش صدا كرد! بنگ! بنگ. دن كوبيآ به چند مشت رفت و ، توي حياطتگذاش
. اصالً صدا نداد. ن مشت كوبيده بودآ بهخودش هم بعد از جواد رفته بود و . يك لوله آهن تو خالي

خاكستري رنگ .  توي حياطاديافت  ميديخور ر ميس. شد روي آن رفت نمي. بام شيب دار بود
ذغالهاي روشن منقل نشسته تازه روي كه  هايياكسترخگ مثل رن.  نو و كمرنگ بود، باميسفالها
. شان نبود اي هم در دور بر خانه تماشاخانه. سرخي خوشرنگ آتش.  هنوز سرخ باشدهاو زير آن. باشد

وقتي بتوانند كبوتر شوند . توانند غولها اگر بيايند حتما مي. توانست روي بام برود اگر هم بود نمي
روي بام مطبخ هم . شايد هم بيفتند توي حياط. راه بروندمها هم باتوانند روي آن  حتما مي

شايد اگر كسي . اي دور و برش نبود  هيچ پله. با اينكه شيب دار و خاكستري نبود. توانست برود نمي
مهدي با نديدن پلكاني آجري يا سنگي در . كرد مي توانست گرفت و بلندش مي زير پايش را مي

 خودشان و خانه  خانه و با نگاه كردن به بام شيب دار و خاكستري حياط كه به سمت بام برود
 .د كردناز ذهنش گذشت كه بام اين خانه ها تا ابد پاي هيچ آدمي را لمس نخواهها  همسايه

. جارو را از دست او گرفت. رفت پهلويش. با كمر درد. كرد مادرش نشسته جارو مي. سرانداخت پائين
  .چيني نرم توي صورتش  دويد. ند شدجا بل ازكمر مادر دست به 

  »ننه از اينجا  خوشت مياد؟«
  .وي صورتش خنديدتنارنج با درد پيدا 

  » مياد يا نه؟تبگو؟ خوش«
  .فقط خنده بود. اينبار درد نبود. يددنارنج باز خن

  ».مهدي جارو را يواش بكش كه غبار بلن نشه«
 سينه ديوار نظم، ، بيها اثاثيه. ي زمين نشست و بعد همانجا رو تكيه دادكمدرفت به اين را گفت و 

. چپ و راست. داشتاي رنگ و چوبي كه دو كشو  دور و بر كمد قهوه. چيده شده بودندروي هم 
رختخوابها . دست راستي افتاده بود و جايش به اندازه دو سكه پنج ريالي سفيد مانده بوددستگيره 

و بعد يك .  چاي و شكر بودهوطي گنده و زنگزدپائين روي زمين دو ق. بااليش چيده شده بودند
او و پدر و جوادههاي لباس و كفشهاي كهن ظروف روئي و چيني و كيسهز ر اتشت پ  .  

و . و مادر توي صورتش خنده بود. ها دور و برش بودند و اثاثيه. كرده بود را تنمادر دامن گلدارش 
راه با آفتاب همه جا را روشن و رنگين هم به اطراف و ندانگار پخش شده بودگلهاي پيراهنش 

. روي كركهاي پشت لبش غبار سفيد گچ نشسته بود.  بعد جواد آمد توي حياط.ندكرد مي
مادر آنرا وسط . چشمهايش مثل چشمهاي عكسش بودند كه روي تصديق كالس ششمش زده بودند
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هاي جواد توي عكس چشم. جيوه پشت آينه به اندازه عكس پاك شده بود. يك آينه قاب كرده بود
خواست با كسي  كرد يا مي وقتي تيز به جائي نگاه مي. مثل چشمهاي خودش بيرون از عكس بود
كالس دوم به  باز شود ها وقتي مدرسهمهدي فكر كرد . دعوا كند يا با كله بزند توي صورت حريفش

ميم گرفته بود جواد هم تص. اش كجاست مدرسهدر اين محله تازه  دانست  هنوز نمي. خواهد رفت
 گفته بود. خواست جواد به مدرسه شبانه برود پدر دلش مي. توانست روزها نمي. مدرسه برودشبانه 

آنوقت هم كه آمده بودند كواترها را ببينند و او . گفت مي  هللاءاهميشه انشا. ده بودي؛ وقتي شنهللاءاانشا
 كه اي خانهاما . اهللاء گفته بود انشا كننداسبابكشيها  خواهند به اين خانه ازش پرسيده بود كه مي

  .بودند آنجائي نبود كه آنروز ديده بودندتوش حاال 
انگار خواب ديروز و . شاد و راضي بود. دست به كمر پاي ستون ايستاد. جانعلي هم آمد توي حياط

 ه بمهدي با نگاه كردن.  بودبيرون بردهايستادن را از تنش ديشب تمام خستگي و بيخوابي يك هفته 
تواند بفهمد كه با اين   شود از هيچ كجاي صورت پدرش نميشان  وارد خانهاي غريبهاو فكر كرد اگر 

تمام آن يك هفته را مادر نگرانش  . استبوده سر حالي يك هفته تمام در يك اتاق سرپا ايستاده
. يستاده استگفت هنوز قرص و محكم ا آمد و به مادر مي  جواد روزي دوبار از پهلوي پدر مي. بود

رفت آنجا و بعد از  با بيلرسوت جوشكاريش مي. زد گشت به پدر سر مي جواد عصرها وقتي از كار برمي
كمي ايستادن با او يكي دوساعتي تا تاريكي هوا توي خيابانهاي همان دور و بر جائي كه پدر ايستاده 

 و يك ده آورد زبان نمياسم عصاي سقا را به گفت ايكاش آنشب   ميخاتون كل. زد بود  قدم مي
» !اهللا اكبر«:ميرزا سر نماز داد زده بود. كرد گذاشت و ردش مي توماني كف دست سقا مي

. گفت رد كرده بود ميبد كه داشت به پدر  مادر دويده بود و سقا را. خواست نمازش را بشكند نمي
، ه تازه پخته بودكيي بردش به مطبخ و از غذا گاهي وقتها مي. مادر هميشه با سقّا مهربان بود

ب روي پايش افتاده بود و انگشتش آ 22هيكبار هم كه دلّ. .گذاشت كرد و جلوش مي بشقابي پر مي
سقّا خيزرانش را . و آنرا با پارچه بسته بود. زخمي شده بود روي زخمش مرهم سياه گذاشته بود

. گفت خودش مي.  بود رويش دعا خواندهاي  امامزادهسيد. خيزران نذري بود. خيلي دوست داشت
: فقط دوبار گفت. ساكت شد سقّا مادر را كه ديد. كرد آنرا گفته بود وقتي داشت با پدر دعوا مي

پدر هم ناراحت . بعد گفت جانعلي با شكستن آن داغ بر دلش گذاشته است» .خيزران عزيزم بود«
و در لورحفيظ كار سر بعد پدر صبح رفت . كرد پدر گوش نميولي سقّا به عذرخواهيهاي . بود

چون سقّا گفته بود اگر چشمش به جانعلي بيفتد .  گفته بود از ترس نفرين سقا بودخاتون كل.ايستاد
.  ولي به خاطر آن نبود.شود و ممكن است از خدا بخواهد كه داغ بر دل او بگذارد داغش تازه مي
 مادر گفت به خاطر او هرگز  است بهه وقتي سّقا شنيد كه پدر در اداره كار ايستادشچون روز بعد

  . گفته بود كه خيزران عزيزش بودنو براي چندمين بارو از . كرد نفرين نمي
دانست با اينكه خيلي  او هم مي. از ترس نفرين سقّا نيسترفتنشان از آن خانه دانست كه  مادر مي

ميرزا  . زد ر ميوقتي پدر روي پشت بام تا دير وقت سر مادر غُ. همان شب فهميده بود. كوچك بود
ديگر . بس كن ديگر«: از سر جايش بلند شده بود و آمده بود تا پاي رختخوابشان و به پدر گفته بود

                                                 
  ه به تشديد الم نامی بود برای پيت های بزرگ حلبی به شکل استوانه يا مکعب مستطيل    دل- 22
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 پدر هي به جاي آنها .سر پشت بام نخوابيدند آنشب خانم جهانننه جهان و . و رفته بود» !بس كن
كرد  هاي خيلي درشت نگاه مي ر كه به ستارهوو او همانط .گفت  به مادر چيزهائي ميكرد و اشاره مي

. هاي خيلي درشت را ديد و نه حرفهاي آنها را شنيد رد تا ديگر نه ستارهآنقدر به حرف آنها گوش ك
خنديد با آن ريش تار تار  ايستاده بود توي ايوان و داشت از ته دل مي. ل بودااما حاال پدر خوشح

شه وقتي مي ايستاد آن را به كمر هاي سوخته از آفتابش و دستهايش كه همي سفيدش و گونه
چقدر دير از سر پشت بام پائين . از آنشب كه ننه جهان غش كرده بود خنده او را نديده بود. زد مي

 اگر به خاطر ديدن آن .خواست آن خانم لُخته را ببيند اش مي همه. تقصير ماجان بود. آمده بود
 يترس توديد كه چقدر   به ماجان و ميكرد چون تا نگاه مي. رفت صحنه نبود زودتر پائين مي

ولي معلوم بود كه اين از . كند ش مينديده بود ننه چطور غ. ترسيد مي، خودش هم صورتش هست
با آن حال و آن صورت گود و . آمد براي چند روز صدايش باال نمي. آن غشهاي خيلي بد بود

وقتي پدر مغرور برگشت و رفت . پرسيد نشست در عتابه در و از مادر احوال پدر مي اش مي پوكيده
ننه پا شد و با آن حال مريضش . د خوابيگرفتتوي اتاقشان و مثل يك تكه سنگ بيصدا و بيحركت 

از آنشب به بعد ماجان با . شود برايش ببرد د، آش پخت تا وقتي پدر بيدار مييبي آن كه به مادر بگو
جواد هم . كردند اصالً در آن خانه يواش يواش آدمها داشتند با هم قهر مي .هيچكدامشان حرف نزد

مثل اينكه . افتاد ديد دنبالش راه مي ا مي تا او رخانم جهان. گذاشت  محل نميخانم جهانبه 
  .كرد اما جواد همش سرش پائين بود و به او نگاه نمي. خواست چيزي به او بگويد مي

  »يا نه؟درِ روش باز كني توني  ميمهدي اگه كسي درِ خونه رو بزنه «: جانعلي گفت
. دسته آهني در صدا كرد ،دنگي. دستة آهني را باال زد. دويد دم در. مهدي جارو را زمين گذاشت

بعد ميدان . رنگش جگري بود. اش چرخيد وقتي كشيدش تو، سبك روي پاشنه. بعد در باز شد
  .شان پيدا شد خاكي رو به خانه

  »!مرحبا. مرحبا پسر خودم«: دجانعلي خندي
حتي . خندند ك پدر هم مينُوقتي مهدي ايستاد وسط قاب آهني در، پشت به ميدان، ديد ريشهاي تُ

اش  و جيبش كه از سنگيني ساعت بغلي. اش كه هميشه برگشته بود تو چروكهاي زير گردنش و يقه
وي سيماني جلو در افتاد كس سر مهدي عقب عقب رفت، دوقدم كه برداشت از. هميشه آويزان بود

مادر هنوز به كمد توي حياط تكيه . مادرش هم. دي خندبلند بلندجواد . و سر كون خورد زمينپائين 
  .داده بود

  »..پنكه سقفي را فردا يا پس فردا ميارن وصل كنن. اثاثيه ها را ببريم تو«: جانعلي گفت
نه كه ارفت توي آشپزخ. و خودش بلند شد» .ها يه نفس بكشن بذا بچه. حاال چه عجله«: نارنج گفت

  .جانعلي رفت دنبالش. اي را روشن كند چراغ نفتي سه فتيله
  ».فرسم بره از شهر كباب بگيره بياد ها؟ جواد را مي چيزي برا ظهر درس نكني«

  »!شه پسرم هالك مي!  توي اين گرما«: نارنج گفت
بعد برگشت توي » .ن كار ده ديقه. اينجا تريلي داره. خواد بره مگه پاي پياده مي«: جانعلي گفت

  .جواد صدايش را شنيده بود. حياط
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  »حاضري؟«: جانعلي گفت
  ».كنم پس مو فقط چاي دم مي«: گفتنارنج از توي آشپزخانه 

  »!ها اگه دير شد غُر نزني«: جواد گفت
و او را هل داد به  » .دير بياي پدرتو درميارم. تاب گشنگيه نداره. شناسي بواته كه مي«: جانعلي گفت

جواد كه از در بيرون زد مهدي را ديد كه مشغول كشف چيزهاي تازه در جهان اطرافش . سمت در
  .است

  
دور تا . شد از بيرون تويش ديده نمي. زنگزده و بدريخت.  با دري پليتييك قبرستان بوداو  يروبرو

. ترسيد هم از آن در زنگزده و بد شكل  هم از ديوارهايش آدم مي .دورش يك ديوار گنده گلي بود
از . اد در ايستنزديك كمي از آن، هو با فاصلجلو مهدي با زير پيراهن ركابي و شورت قلم قلمي رفت 

توانست يك رديف قبر  ميرفت،  كه تا پائين ميبين آنها شكاف عمودي ، و از در بزرگ هالي دو لنگ
ننه جهان وقتي آنرا شنيد به پدر كه با . شان هست  جلو خانهيپدرش قبالً گفته بود قبرستان. ببيند
مپاني نفت آخرش ئي ك«:  تحويل خانه در دست  با غرور از لور حفيظ برگشته بود گفتهورق

  »!ه بشينه ر آخه دم خاكسون هم كسي مي. انگليسيا انتقامشو از تو گرفت
با . ديد براي بار اول بود كه قبر مي. بخصوص كاهگل روي قبرها. زد از الي در همه چيز طالئي مي

رفت سر پشت بام  مثل وقتهائي كه تك و تنها مي.  كرداسحسارا آشنائي نگاه كردن به آنها سكوت 
روي سطح . شد همه جا ديده مي. پهن و سنگين زير آفتاب. آنجا هم بود.  سابقشانهلي خانكاهگ

ه از ميان سكوت بيرون آمدقوز كرده گوئي كه  پشت بامها هاي آجريِ سرپلهدر . سر معجرها. كاهگلها
 به  برگشت.ندزد مي  و از دور سياه و تاريكندشد  باز ميهاشان كه روي پشت بامهايو از در. ندبود

 هپدرش گفته بود يكماه نشده اينجا مثل كوچ. درها هميشه بسته بود. ها را ديد رديف خانه. عقب
جانعلي «: چون تا رسيده بودند مادرش گفته بود. براي تسلي مادرش گفته بود. شود پشتي پر مي

  »!اينجا كه بيابونه
به . دنمو ميبزرگ ظرش بنچقدر آسمان اينجا . بامهاي شيب دار سفاليچشم گرداند سوي مهدي 
شد و  ي از زمين بلند ميا ه اليبعد،. رفت آسمان و زمين تا دوردست مي كرد مي كه نگاه شدو طرف

رنگ و همين . دكر كمي تيره ميرا نجا و آد ش كشيده مي آسمان رويمثل يك نوار چسب كاغذي 
و بعد . ش چسبيده استيا يك چيزي روي. اليه شده است دوآنجا  كند خيال شد كه  تيره باعث مي

سكوت كوچك  .كرد آفتاب برابري مي يك سكوت بزرگ كه در زور آزمائي با . بودهمچنان سكوت
شد با سر   رد ميخانم جهانمثل سكوت ماجان بعد از آنشب و يا سكوت  جواد وقتي از جلو . هم بود
سكوت جواد از . كرد تعقيب مي  ها جاتمام كه تا آخرين نقطه او را در خانم جهان و چشمهاي .پائين

سكوت ميرزا از مال همه . كرد سكوت مينفر با اينكه فقط در برابر يك . سكوت ماجان بزرگتر بود
. كرد ديگر نبود فقط وقتي به او و يا جواد نگاه مي. چون در حرفهايش هم سكوت بود. بزرگتر بود

وقتي هم . او اصالً يكجورهائي ضد سكوت بود. خواست داشته باشد نمي. پدرش اصالً آنرا نداشت
با حركاتش يا راه رفتنش و دست تكان . كردي سكوت كرده است زد باز احساس نمي حرف نمي
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ش كه هميشه بند ا دادنش يا اخم كردنش و يا هركار و هر چيزي كه مال او بود مثل ساعت بغلي
. گفت گذشت باز چيزهائي مي ز باال ميشدكه از سوراخ دوم جا دكمة پيراهنش ا اش ديده مي فلزي

پيش از . فهميد پدر از حرف عمو قهر كرده است. مثل آنشب كه با قهر آمد روي پله كنارش نشست
ر نور چراغ د شنيد كه  ساعتش  صداي دلخوري او را از تكان همان بند فلزي،آنكه بيايد و بنشيند

شد و كفشهاش  ل پيداش ميفاغ كه گاهي نا همخان اسداهللا.  هم نداشتاحمد حاج. زنبوري برق زد
ضد سكوتها هم بزرگ و كوچك . اي نداشت  با سكوت ميانهكرد گومب گومب توي حياط صدا مي

با . انگار با هم رقابت داشتند. يكجورهايي بزرگ.  و پدرش مثل هم بودندخان اسداهللامال . داشتند
اش بلند   صدايش آنقدر نكره كه اگر نعره بازوهايش كلفت بود و هيكلش گنده وخان اسداهللاينكه 

اگر با هم جمعشان . اما بزرگي صدايشان در مقايسه با هم يكسان بود. لرزيد شد در و ديوار مي مي
  .شدند كرد يك عدد خيلي گنده مي مي

شروع كرد به شمردن ه بود داشتچشمش را ثابت نگه ها  مهدي كه روي بام موجدار و سفالي خانه
 تا موجهاي بام هر خانه را جمع بزند جواد را كردوقتي سر پائين . شتا را دوست دشمارش. موجها

فكر كرد اگر بخواهد براي . شود جلو خانه ها با شلنگهاي بلند از او دور مي اسفالتي راهديد كه در 
هاي رديف  سكوت او برابر سكوتي كه ماجان دارد عددي انتخاب كند جمع امواج بام سفالي خانه

خواست به او   را كه ميخانم جهانتوانست  سكوت او آنقدر طول داشت كه مي. گذارد شان را مي خانه
 خانم جهانو . مثل وقتي كه آنها را در داالن ديد. نزديك شود در يك فاصله دور از او نگهدارد

زد و  و جواد وقتي هم با او حرف مي. توانست كرد سكوت او را بشكند نمي هرچقدر سعي مي
باز » مخودم چشمهاي تو را ديد«: گفت  ميخانم جهان و» .هيچي نديده است. هيچي«: تگف مي

و انگار جواد با سكوتش  .  اولين خانه و آخرين خانههمثل فاصل .شد او كم نمياز اش  فاصله
توانست به او  اي بگذارد كه فقط با بسيار نقطه در كنارش مي  را تا ابد در نقطهخانم جهانخواست  مي

.  با خانه خودشان كه در انتهاي سمت ديگر بودخرين خانه در ته كوچهوصل شدن آمثل .  شودوصل
از آنهمه سكوت دور و . رفت زميني خاكي كه معلوم نبود تا كجا مي. با يك فضاي خالي در پشتشان

مجذوب . كرد داشت او را مجذوب خود ميخانه قديميشان مثل غول پشت بام . برش يكباره ترسيد
اش با آن نرم نرم پا برداشتن و نگاه كردن به پشت سر با يكجور هراس كه مبادا همان  كبوتريشكل 

 توانست ببيند، خواست او را بكشاند؟ او را كه فقط مي  كبوتر تا كجا مي.شد لحظه شكار شود و نمي
و سر پائين ارتباط با هم، دو انگشت بزرگ ميرزا را كه هميشه وقت كتاب خواندن  آنهم با فاصله و بي

ن خطهاي كج و آو با . دور و برش اي آن كتابهاي گنده جلد قهوهبا . شد روي دماغش كشيده مي
سخت ناخوانا در همه جاي صفحات و ببيند كه ميرزا هيچوقت از روي آنها و از روي جانمازش سر 

جرخورده و بي و جيب آاندازد با پيراهن  حتي وقتي پدر خودش را توي حياط مي. كند بلند نمي
با همان چهره .  پيداش شودخاتون كلبعد . »!خون! خون«: كشد ساعت بغلي آويزانش و داد مي

بعد . ».ن باز كارگرا شلوغ كرده. اي لعنت. اي لعنت «:رددگ ترسان وقتي دادزنان دنبال چمدانش مي
. كشد ست مياش د روي پيشاني. گيرد آيد و دست  پدرش را مي كه خيلي آرام ميمادرش را ببيند 

. است او را و نگاهش را كه هميشه دنبال جواد هلرزشهاي چان. بعد فقط صورت مادرش را ببيند
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زد  آورد و به دو مي اش را درمي هن جرخوردهاآمد خانه و پير بخصوص آنروز كه جواد تند تند مي
و   نور ضعيف المپابيند كه تاريكي است وبتوانست  يا مي. بيرون تا باز گردد و باز پيراهن عوض كند

هاي باطوم روي  و جواد كه از ضربه. دستهاي مادر توي نور است مشغول دوختن جيب پيراهن پدر
بعد روز را ببيند كه از . مالد ميسياه و ننه جهان دارد پشتش را مرهم . برد تنش خوابش نمي

ي مادرش را روزي شيري رنگ كه بوي مغنا. آيد هاي چهار گوش باالي در توي اتاق مي شيشه
اش و آن چشمهاي كوچكش و  با آن خال سبز وسط پيشاني. مادر روي او خم شده است. دهد مي

كند و  مادر نگاهش مي. تواند سفيدي وسط آنرا ببيند و او مي. موهايش كه فرق گشوده است از وسط
  .ارتباط با هم ديده است فراموش كند بي خواهد آنچه را اينجا و آنجا و از او مي

حتي . جائي پنهان. ماند در پشت پلكها مي. شود ا براي زخم چشم هيچ كودكي مرهمي يافت نميام
كند باز بيدار  چون آنچه كه او مي. دورتر از دسترس دستهاي اوئي كه آنرا در وجودش كاشته است

  .طلوع اولين. اصل و گوهر اولينش. خودش است. هائي است كه با آن پيوند دارد كردن آنچه
وقتي . شود اش كشيده مي بيند كه دو انگشت  بزرگ ميرزا همچنان روي دماغ گنده  مهدي ميو باز

  . باال و پائين. باال و پائين. همه چيز دوباره در جاي خودش قرار گرفته است
ينا، جلو اتاقشان، و او را كه در احمد حاج ه روي قاليچدراز كشيده خان اسداهللا. ظهر تابستان است

  :كند  است صدا ميحياط ايستاده
  ».هي مهدي تيله سگ بيا روي شكمم بپر تا ئي باداي صاب مرده از  شكمم دربياد«

  .باال و پائين. باال و پائين
 گاهي از كاسة دوغ خنك با تكه ، كه دراز كشيدهخان اسداهللاپرد روي شكم گنده و پر موي  و او مي

 روي مهدي پريدن باركشد و در هر  ميباال دوغچند قلپي هورتي  ،يخهاي هنوز آب نشده در آن
  .گوزد شكمش با صدائي بلند مي

  !!رت،،،پ.  باال و پائين!!رت،،،پ. باال و پائين
  :مهدي خسته از آن همه سكوت  پا گذاشت به دو و بلند بلند زد زير آواز

  23لوله كمپاني هريو
  هسته زردآلو هريو
  لوله كمپاني هريو
  هسته شفتالو هريو

  .كنند كه انگار يك بر بچه پشت سرش راه افتاده و با او همراهي مي در اين خيال. ندتك و تنها خوا
  لوله كمپاني هريو
  هسته زردآلو هريو

اي دراز به دراز افتاده  از هوش رفتهمست صدايش پيچيد توي ميدان خاكي ظهر كه زير آفتاب چون 
  .بود

                                                 
و اين آوازی بود که کارگران،هنگام بلند کردن  لوله های سنگين .  انگليسی است به معنی شتاب کردنHurry up هريو همان - 23

  برای هماهنگ کردن نيرويشان، دسته جمعی می خواندند
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اش گرفته   كه در محاصرهاشيائينگهاي نو و شان گذشت و در محاصره بوهاي تازه، ر تازه از بغل خانه
كرد به كوچه پشتي   ميشان پرتابزد و به پشت سر  كه هنگام دويدن پسشان مييبودند و شكلهاي

 خم شده بود روي يك آجر سفيد .سال خودشو پسركي را ديد همسن . ايستادنفس زنان . رسيد
شورتش قلم قلمي بود و دستهايش . كرد ره ميااي آهنبر غژ غژ غژ جائي از آنرا  هسوراخ دار و با ار

هايش فرفري بود و .مو. نقش كرده بودشوره عرق گردنبند سفيدي دور گردنش . سياه سوخته و الغر
  .پسرك سر بلند كرد. ديگر سكوت نبود. ور در آفتاب شعله

  »اسمت چيه؟«
  »!مهدي«
دستهاي خاك آجريش را . بلند شدبا خنده .  آجردرست وسط شكاف. ه را ول كردار» ...هه هه. هه«

  .روي دماغش عرق نشسته بود. خنديدند موهاي فرفريش هم مي. باز خنديد. ماليد به شورتش
  »اسم مونم مهديِ«
و چندك زد تا از  ». به اينجاما تازه اومديم. چقد خوب«:او هم افتاد به خنده »...هه. هه. هه. هه«

  ..نزديك كار او را تماشا كند
  »كني؟ ردستي درست ميداري كا«
  »گو خونه تون كجاست؟بتو اول «
  »كني؟ داري كاردستي درست مي«:باز پرسيد. به چشمهاي هم دقيق شدند» .همي پشته«
  ».ها«
  ».تحاال كه مدرسه ها باز نيس«
  »از ئي كارا دوست دارم بكنم. كنم برا خودم درست مي. باشه«

ه دست كشيد بعد روي آجري كه هنوز وي دسته اردستش را دراز كرد و ر. ردكديگر غريبي نمهدي 
  ..شكل نگرفته بود

  »خواي ببيني؟ مي. بازم دارم«
  ».خوام ببينم مي. ها«
  »صبر مي كني؟«
  »ه داري؟بازم ار. آره«
  »ه دارمفقط يه ار. نه«

ود از خودش كه همه را از آجر ساخته بتازه بعد با چند كاردستي . شان دويد توي خانهو اينرا گفت 
هاي ميز  پايه. همه را چيد روي زمين. يك جفت كفش زنانه. يك ميز. يك صندلي بود. بيرون زد

 باريك و شانو پائينبود بااليشان پهن و كلفت . هاي صندلي يا ميزهاي واقعي بودند ظريف، عين پايه
آن از . پوشيد  هم نميخانم جهان. تا آنوقت نديده بود. پاشنه بلند. كفشها يك اندازه بودند. ظريف

 و خاتون كلبراي ننه و ماجان و .  برايش آورده بود هم قشنگتر بودندخان اسداهللاكفشهائي كه يكبار 
كجا ديده از اين نوع كفشها پرسيد .  فرق داشتها با آنخانم جهاناما مال . مادرش هم آورده بود

ه گونيهاي توي ساخته است كه از درز پارگفت آنها را از روي يكجفت كفش خارجي . است
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گونيها را آوردن داشت تعريف . بود اتفاق افتاده يكي دوبار. بيرونفتاده بودند اموقع حمل حياطشان 
  .كرد كه جواد از سر كوچه مهدي را صدا زد براي مهدي ميشان  به خانه

  
ه او ماند و مهدي ك. جانعلي كه رفت سر كار بعد از يك ساعت جواد هم زد بيرون. برد خوابش نمي

  . خستگي خوابيدزهمان اول شب ا
ها آن باال بازي بازي   آسمان صاف بود و ستاره.هوا خنك بود. جا را توي حياط پهن كرده بودند

. دوش رد مي معلوم نبود از آسمان سر چند خانه. گذشت راه شيري از آسمان سر حياط مي. كردند مي
 مثل . تواند دانست نمي و مي. ا از ياد ببرددانست نگاه كردنش به آن بهانه است تا چيز ديگري ر مي

ماند   كه شهر به گوگردي ميشبي آنهم است؛ بيرون از خانه مانده انپسرشآنشب ي كه هائمادرهمه 
  .آماده گُر گرفتن

گفته بود به محض آنكه . اند  گفته بود آنها هم رفتنيخاتون كل كردند وقتي داشتند اسباب كشي مي
 هبعد از آنكه دست گذاشته بود روي شان. و حاال او زده بود بيرون. فرستد د پي او ميوشهر شلوغ ش

تا همينش هم راضي . و با همان نگاه آشنا كه يعني به پدر بروز ندهد. كشد او و گفته بود طول نمي
يا از . مگر از فرو رفتنش در خود مثل مرغي كُرچ در خانه با كسي حرف زده بود. داد بروز نمي. بود

كشيد  كمي طول مي. شد اش جلب مي توجهاما باالخره جانعلي . خانم جهان ازروبرو شدن با پرهيزش
مثل همان . فهميد كه خبرهائي هست اما باالخره مي. يكي دو روز يا شايد بيشتر. تا متوجه شود

مگه «:پيش از آن چندبار پرسيده بود . سكوت كه باالخره ماجان آنشب بغل گوشش آنرا شكست
نگفته . خواسته بود در هربار پرسيدن او  بگويد به قُدي او رفته است. »كسي حرفش شده؟جواد با 

. و توضيح آن سخت بود. شد حرف خودش را بزند چون مجبور مي. دانست  چطور بگويد نمي. بود
مثل چيزي بود . شد در حرف تمام نمي. چيزي بود عميقتر. شد چون فقط در كلمه غيرت تمام نمي

خواست آنرا توضيح  اگر خود او هم مي. يم ناغافل خود او براي گرفتن خانه وجود داشتكه در تصم
 كه گفته بود او نوكر كمپاني است تصميم خان اسداهللانگار سر لجبازي با حرف . توانست بدهد نمي

 دانست كه هيچكدام از ، نارنج، مادر جواد و مهدي ميولي او. گرفته بود يا از ترسش از نفرين سقا
گفته با قهر ا ز تا نزديكيهاي صبح سر پشت بام و پرخاش بعدي مير،بعد از غر زدن آنشبش. آنها نبود
همه چي رو تو دلت بذار و . همه چي رو قايم كن. همش قايم كن. خب تو هم نگو«: بود به او

ه بود اگرچه سعي كرد. داند ده بود كه مييو او از كلمه به كلمه حرفهايش فهم ».همونجا قايم كن
كاغذ . وردآ ن اگر جواد زور نميآشايد بعد از . آنرا زير تصميمي كه روز بعدش گرفته بود پنهان كند

برد به همانجا و  تحويل خانه را بعد از يك هفته ايستادن و بازگشتن پيروز و موفق از لورحفيظ، مي
يك فرياد ساده از برادر  ديگه تحمل ،كاكا جانعلي! جانعلي«: چون تا ميرزا  گفته بود. داد پس مي

و چون آنرا . خواست فقط يك چيز را ثابت كند گوئي مي. يكهو سست كرده بود» !بزرگت را نداشتي
 هبا هم. اش را به آن ديگر از دست داده بود دانست و عالقه اش مي تمام شدهثابت كرده  بود ديگر 

مثل همانوقت كه تا چشمش . زد يكجورهائي راحت حرفش را مي. يك شددشد به او نز اينها باز مي
  »!جالد«:   فرياد كشيدخان اسداهللا سر احمد حاجبه پيراهن خوني جواد افتاد رو در روي ميرزا و 
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مثل سپندي بر آتش شده . زد بيرون كرد و مي آمد خانه و پيراهن عوض مي هي مي. تقصير جواد بود
رفته بود بازار نخود و لوبياي شام .  را بكندتوانست تصورش اما مي .نرفته بود ببيند چه خبر است. بود

 عشاير عرب را سر خان اسداهللا همدستي اكبر اقا مارخور و بارا بخرد كه شنيد انگليسيها اول 
 سربازهاي نيروي دريايي انگليس چند نفر را با ،شلوغ شدحسابي بعد كه شهر ند كارگران ريخت

  .ندگلوله زد
 توي اشتوقتي برگشت خانه زنبيل خريدش را گذ. نعلي بودنگران جا. ريد را هول هولكي كردخ

  .مطبخ و خواست دوباره بزند بيرون كه ميرزا جلويش را گرفت
  ».اوفته اتفاقي نمي! خواد بري نمي«

ننه آمد . توانست بكند كار ديگري نمي. توي فكررفت . نشست پاي در مطبخ. شترا داحرفش احترام 
. زد او هم حرف ميرزا را مي. وادارش كرد بنوشد.  ليوان آورده بودبرايش شربت آبليمو توي. پهلويش

ماليد انگار حرفش را پس گرفته باشد هي  شب اما وقتي داشت مرهم روي كبوديهاي پشت جواد مي
صدايش . داشت  برنميخان اسداهللاجانعلي اما هنوز دست از سر . گفت جواد هيچ نمي. كرد نفرين مي

.  چه تقصيري داردخان اسداهللاوقتي ننه جهان گفت پس . رسيد رزا هم ميتا اتاق بغلي به گوش مي
از با دستهاي خودش ن نهال يقيني را كه آخواست  نمي. هيچ حرفي نزد. جواد فقط سكوت كرد

وقتي آنتن راديوي . بزندو يا از خشك شدن آن حرف . در وجودش كاشته است بخشكاند خان اسداهللا
و در برابر ميرزا اش   يكروزهي خيره سرهبه نشانودش از آنجا رفته بود با آنكه خ را خان اسداهللا

 جانعلي كه راحت وهمان خيره سري كه او . كرد با غرور نگاه ميآمدند،  آخوندهائي كه پيشش مي
 آيا چيزهائي كه آنها را به هم .زدند پنهان در وجودشان با ستايش از آن حرف ميزد  حرفش را مي

 اگر اينطور است ؟كرد  را از هم دور ميآنهانداشت از آنچه كشش بيشتري ان برايشكرد  وصل مي
 را مقابل او خان اسداهللاداند  يا بايد جواد دست به كارهائي بزند كه مي. گريزند پس چرا از يكديگر مي

  .گذارد مي
. رفت شد و بعد مي مثل نخي نازك در تاريكي شب پيدايش مي. كرد هميشه گُم مي. كرد گُم مي

   آنهم با آن چشمهاي ناسور تراخمي. وقتي يك زن باشي، يك مادر، خيلي سخت است آنرا پيدا كني
و شب و روز فكر . كند ات مي و آن سردردهاي عذاب دهنده كه اگر سال به سال زالو نياندازي ديوانه

را درون گوشت در همه جاي وجودت آنها  مويرگ  كه چونكردن به زندگي سه تا چهارنفر آدم
  .كردي حس مي
اگر آنشب بيرون بماند آنوقت جواب جانعلي را چه بدهد كه با نديدن او مثل . زود برگرددخدا كند 

نوبتكاري پشت سرهم بدون مرخصي . گردد آفتاب نزده از شبكاريش برمي. شود پلنگي زخمي مي
ت لنگي همه چيز رف اگر جواد سر كار نمي. كند صبح تا شب جان مي. پدر اعصابش را درآورده است
رسيدند كه در بيابانك بيكس و  به عمه زهرا و دخترش هم بايد مي. را در گرداندن خانه داشتند

چقدر بعد از . د يك چشم ديگرش به آنهاوهايش ب جانعلي يك چشمش به زن و بچه. اند بيكار مانده
خواست  ينكه ميمثل ا. خنديد بعد از مدتها مي. ظهري، پيش از رفتن به سر كار خوشحال بود

  .هرطور شده جواد را در اين احساس شادي با خودش همراه كند
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جز . ها را اينور و آنور كرده بود درد كمرش بيشتر شده بود از بس اثاثيه. پا شد سر جايش نشست
او هم با آن چشمهايش . راحت خوابيده بود. هيچ صدايي توي حياط نبود صداي نفسهاي آرام مهدي

ولع سيري ناپذيري . انگار به جاي يك پسر دوتا چشم زاييده بود. كرد گرانش مياز حاال داشت ن
توانست حتي كمترين  نمي. از توي تاريكي و مخفيگاهيشان بيرون بكشدداشت تا همه چيز را با آنها 
كند كه  آنقدر همه جا را روشن مي.به خاطر آفتاب اين شهر لعنتي است .ماللش را از او پنهان كند

همينطور .  ديدن چيزي را در سايه داشته باشدلتواند تحم ي به آن عادت كند ديگر نمياگر كس
از كجا معلوم با آن چشمهايش درنيافته . هاي هرچيز را ببيند تا تمام ذره كند چشمهايش را باز مي

رچه كرد ه ن پا ميآاين پا . شد جواد اصالً يكجا بند نمي. باشد كه چرا جواد آن شب بيرون زده است
نبال كه كوچه به كوچه و خانه به خانه دارند دبود همه جا پخش شده  ينهم وقتآ. زودتر بزند بيرون

فقط .  توجه نكنيدخان اسداهللاگفت به داد و قالهاي   ميخاتون كل. دگردن ملوان انگليسي ميقاتل 
كنند   مينصف آدمهائي كه توي كمپاني نفت كار .خواهد جلو انگليسيها هارت و پورت كند مي

. گويد  راست ميخاتون كلشايد هم . فروشد  مگر آنها را به انگليسيها مي.اند خودش هازخون و ريش
توانست يكماه بعد از آن حادثه آنجور با خيال راحت قاه قاه توي حياط بخندد و سر  ميچطور واال 

 راحت بنشيند و سر و يا جانعلي وقتي هنوز روي حرفش ايستاده است كنار او. بسر جانعلي بگذارد
. خواست با سكوتش او را ادب كند ميرزا هم فقط مي. يك ليوان شربت آبليمو با او يكي به دو كند

  .مثل آنوقت كه وادارش كرد جز همان يكبار راديويش را ديگر روشن نكند. كرد مي
پنجره  رف . شد  اتاقش كه رو به حياط باز مية پنجرهيك هفته بود كه گذاشته بودش توي تاقچ

در خود كرد،  كه با باطري گنده سفيدي كار ميراديوي به آن گندگي را بتواند آنقدر بزرگ بود كه 
اولين كسي كه بعد از يك هفته جرات كرد و به آن . پوشاند عرض پنجره را قشنگ مي. جا بدهد

يل  سمت راست حياط نزديك به اتاقش داشت مه در گوشخان اسداهللا.  بودخانم جهاندست زد 
 كه از بس قايم نارنج و ماجان و خاتون كلبعد از او، ننه جهان و .  رفت جلوخانم جهان. گرفت مي

بعد از يكهفته كه خاموش و . فتادندااي شده بودند دنبالش راه  قايمكي به راديو نگه كرده بودند عقده
 بزرگ ه يك جعببرايشان. ن را نداشتندآنجا گذاشته شده بود ديگر ترس نزديك شدن به آبيصدا 

از جنس چوب كمدهاي قديمي . هاي معمولي نبود فقط چوبش از جنس چوب جعبه. چوبي شده بود
اي چهارگوش و  اي روشن و بعد كنارش توي يك قاب كوچك، صفحه يك سمتش قهوه. بود

اي  سمت ديگرش را پارچه. شد اي كه چيزهائي با رنگهاي زرد و قرمز و سبز روي آن ديده مي شيشه
  . پيدا بودها ميان گره و سوراخهاي آنزبر ي نخهاي  پوشاندكه گره  جنس گوني مياز

  » -گمونم اگه صدا بكنه«: ماجان گفت
  »!خدا نكنه«: ننه جهان توي حرفش دويد

  ».آد گمونم اگه يه وقت صدا كنه صدا از اينجاش درمي«: ماجان دوباره گفت
جواد . گرفت  هنوز ميل ميخان اسداهللا. بريها دستش را دراز كرد و كشيد روي همان زخانم جهان

  .شمرد  داشت دور ميلهاي او را مي
  ».عين ابريشم نرمه. بزنينبهش دست . اما نيست.از جنس گونيهكردم  خيال مي«:  گفتخانم جهان
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  »!نجسه.  جهاناحتياط كن«: ننه جهان گفت
  ».نجس و پاكي نداره پارچه و چوب كه !ننه تو هم چه حرفائي مي زني«:  گفتخانم جهان

  ».نه دست زدن بش. گوش دادن بش حرومه. گن ننه اونكه تو شنيدي صداشه مي«: ماجان گفت
بعد ننه جهان رفت و . عقب كشيدند، همه خانم جهان، به جز ماجان و  ميرزاهبا شنيدن صداي سرف

  .رسيد  نميخانم جهانزورش به . دست ماجان را هم كشيد
هفتصد و . هفتصد و دو. هفتصد و يك: شمرد  را ميخان اسداهللارهاي ميل جواد داشت بلند بلند دو

  ....هفتصد و چهار. سه
  .بازوهايش كلفتتر از ميلهايش بود. ريخت  شُر شُر عرق ميخان اسداهللاز سر و روي 

خواهد كاري كند كه در طول يك   ميخان اسداهللاهميدند ف دويد توي اتاق همه خانم جهانوقتي 
  . با دست زدن به آن به او عالمت بدهدخانم جهانانگار منتظر بود كه . ن فكر كرده بودهفته به آ
تواند براي هميشه خاموش بماند  دانستند نمي ي م.كه پيچيد توي حياط همه ريختند بيرون صدايش

  .دانستند زمانش رسيده است و انگار مي. و بايد زماني صدايش دربيايد
 ه منتظر صدا بودندك آنهائي .حياط توي يچدپ ،رو به حياطو چه بود قاصدايش از همانجا كه توي ت

 چوبي هگشتند كه از كجا وارد آن جعب دنبال منبع اصلي صدا مي. احتياط گردن كشيدند طرف آنبا 
صدائي كه . زندب دست كشيده بود، بيرون خانم جهاناي، همانجا كه  هسوراخهاي پارچميان  تا ازشده 
 با حركت .خواند  كولي كه عربي مياي صداي خشدار خوانندههم  بود و  صداي ساز و ضربهم

بگوش صدايي مردي صداي ساز و آواز قطع شد و  بعد  ،هاپيچيكي از  روي خان اسداهللانگشتان 
گفت  ميشد از چيزهاي غريبي  مينهاي ديگر كه خوب شنيده كه داشت در انبوه سر و صدارسيد 

 بعد از گردشي دور راديو آهسته آهسته باال خانم جهانچشمهاي . كردند كه در آسمان حركت مي
صدا از . باور كنين. آد  صدا از اونجا مي«: به آنجا كه رسيد داد زد. رفت و به سوي آنتن كشيده شد

  ».آد اونجا مي
د درست زير آنتن بلند كه بعد از فريا.  ايستاده بود بغل آنخان اسداهللا.  ننه جهان از ترس لرزيدهچان

شد قطع شد   صداي مردي كه از راديو پخش مي. چشم همه را به سوي خود كشانده بود خانم جهان
 لعنتي رو هپس صداي اين جعب«: ا توي حياط پيچيدزو بعد همزمان با صداي ساز و آواز  نعره مير

  »!خفه كنين
 .شانگرفتن حقوقاز رفت و آمد زياد كارگرها براي و،  نه به خاطر رادي.مجبور شد از آنجا برود

براي تكان خوردن با ريختن آنها توي حياط ديگر . بستند اي يك شب دم در اتاقش صف مي هفته
 آن وقتها تازه شروع كرده بودند و دسته دسته از دهات دور و بر كارگر استخدام .جا نبودكسي 

زان حقوق آنها ميجواد پيش از آنكه جوشگاري را شروع كند كارش ثبت اسم كارگران و . كردند مي
ايستاد جلو اتاقش و ميل   مي،گشت  از كار برميخان اسداهللاعصرها وقتي . در يك دفتر بزرگ بود

. كرد اي در حياط و او را تماشا مي ايستاد گوشه كرد مي جواد اگر همراهش تمرين نمي. گرفت مي
با چه شيفتگي به  ديد كه جواد با اين وجود مي. نارنج يا توي مطبخ بود يا مشغول وصله پينه

 خان اسداهللادانست  و مي. يا به رقص ميلها دور و بر سرش. كند  نگاه ميخان اسداهللابازوهاي عضالني 
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 در خاتون كل. خواست جواد دامادش شود گفت اگر دختر داشت دلش مي واال نمي. بيند هم آنرا مي
  »!شترهخان اول خودته دوماد كن كه ثوابش بي«: جوابش با ظرافت گفته بود

همان كه . خودش بود. سنگين شوداز خواب ر نارنج ساي كرد؛ پيش از آنكه  دستگيره آهني در تقه
 برود و با تااش را ناگهان از روي آن بازوهاي كلفت و ميلهاي رقصان برداشت  چشمان شيفته

  . بگذاردخان اسداهللاهاي لب شط دست به كارهائي بزند كه او را رو در روي  بچه
  .را باز كردرفت در 

  »!جواد«
رفتند . نرفتند. اول خواستند بروند توي اتاق. جواد دستش را گرفت.  پسرشهسر گذاشت روي شان

   وقتي ماه بر زمين جلو درش مثلث بزرگي از  روشنائي پهن كرده بود؛توي آشپزخانه
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  شش

  
د، منتظر كش  مستراح ميتا تويبه زور گرفته و را شلنگ آب   سرآنكه مادر را ديد كه با قهر بعد از 

بعد .  نارنج پاشويه مستراح را خوب كه تميز كرد جارو را برد زير شير آب شست. شداوحركت بعدي 
 سر تكان دادن مادربار از سه بعد . در چشمانش خواند به او شك دارد. با اخم آمد روبروي او ايستاد

ايستاد و با اخمي  ميبود كه روبروي او بار اول  كه كار كيست، اودر طول هفته و نك و نال پنهاني 
ي كه  دورتر  خم شده بود روي تنوركميپدر. كرد مي كند به او نگاه  كه مادري به پسرش نگاه مي

  .كشيد  و توي آنرا دست ميهنوز كار نگذاشته بودند
  ».كنيم جواد كه از شهر برگشت تمومش مي«: جانعلي گفت

 مستراح ريدن روي پاشويه و كند در تشخيصش اشتباه ميبگويد  با نگاه به مادرسعي كرد مهدي 
 .پاي تنورايستاد رد شد و رفت بيصدا از زير نگاه مادر كه هنوز به او مشكوك بود بعد . كار او نيست

  .زد باال ميتنور سر و گردنش از 
  »!هركي بود بار آخرش باشه«: نارنج همانطور كه پشتش به پدر و پسر بود بلند بلند گفت

به هشداري كه توي علي كمر راست كرد و با نگاهي به آجرهاي ريخته دور و بر تنور، بي آنكه جان
آجر  يه رج  وفقط بايد كمي زيرشو بلن كنيم. گيره زياد وقت نمي«: ، گفتبود توجه كند نارنج حرف

  ».كنم چن سطلي بيشتر نخواد فكر مي. خاك هم تا بخواي دور و ور هست. دورش بچينيم
 يكجور دستپاچگي ديد كه داشت آهسته آهسته جايش را به پدردر صورت .  بلند كردمهدي سر

. دنزياد پاي تنور نما. داد كه مهدي از آن خبر داشت ظاهري مصمم براي پنهان كردن چيزي را مي
  .وقتي مادر پا كشيد طرفشان راه افتاد به سمت در و از حياط بيرون زد

دلش خواست . خورشيد سر نخلهاي دور ايستاده بود.  داغي ظهراما  نه به. آفتاب توي ميدان بود
اما از تنهائي . آال كلنگ بازي كندريخته بودند پشت قبرستان كه  يسفالبلند  هاي ورقهبرود روي 

.  كرد ياد آن شب افتاد نخلها كه از دور پيدا بود نگاه ميسياه  ههمانطور كه داشت به ساي. ترسيد مي
جواد دستش را » بگو چي شده؟«: لرزيد وقتي گفت صداي مادر مي. بيند  را نميكردند آنها خيال مي

 پائين پيشانيشسر تا   انگار.كرد ماه بزرگ جلو در مطبخ را روشن مي. كشيد و بردش توي مطبخ
بعد جواد رفت و دوباره در را باز .  در پلكهايش را باز كردهوقتي با صداي تق. روشن و بزرگ. بودآمده 
  .و دستهايش هم دراز بود تر از جواد بلند. نوقت او را ديدآ. كرد

. سه شنبه. دوشنبه. يكشنبه. شنبه: زير لب روزهاي هفته را شمرد. بودگذشته شب يك هفته از آن 
فقط صبح صداي پريدنش را از سر . ودببار دوم كه آمده بود خواب . جمعه. پنجشنبه. چهارشنبه

 صبح زود .شد كار ميروزبراي يك هفته آمد پدرش  ه ميشنبه ك. پشت بام مطبخ شنيده بود
خوابيد  كه پشت بام مطبخ مياو  ،با روزكار شدن پدر. گشت رفت و ساعت سه بعد از ظهر برمي مي
بعد جايش را .  شامش را كه خورد بيصدا و فرز پريد باالي ديوار.بيايدبراي يك هفته توانست  نمي

. ببيند خواب است يا بيدار. مادر باالي سرش نشسته بود. سر پشت بام مطبخ پهن كرد و خوابيد
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 و آرام آرام نفس ه بودپلكهايش را رويهم گذاشت .بلد بود چطور كلك بزند. چشمش به او بود
بعد كه چشمهايش را باز كرد ديد مادر رويش را برگردانده است سوي جواد و با يكجور . كشيد مي

 صبح بعد از خوابيدن پدر او هم پريد پائين، توي كوچه، و رفت حتماً. كند هراس دارد او را نگاه مي
شايد هم رفت جائي لب شط و آنجا منتظر جواد و بقيه نشست تا از كار . دوجاي ديگري قايم ش

بايد دست و پايش را توي بغلش . پشت بام مطبخ خيلي كوچك بود. و بعد شروع كنند .برگردند
شايد هم رو به دودكش . شد ايش از توي حياط ديده نميخوابيد كه پ كرد يا طوري مي جمع مي

  .دودكش چهارگوش و قشنگ بود و از توي كوچه مثل مناره كوتاه مسجدي پيدا بود. خوابيد مي
. مهدي آمد دم در.  پشتي مهدي را صدا زدهرفت كوچ. به سرش افتاددوباره هواي آالكلنگ سواري 

  دستش را گرفت و او را به زور كشيد تو
  »!ا فقط زير چشمي نگا كنبي«

مادر مهدي از  اتاق  بار هيزمي روي هم ريخته شده بود خاكستري پاي ديوار، هدر ساي. نگاه كرد
  . مثل مادرش خال سبز داشت وسط پيشاني. پيراهن عربي تنش بود. بيرون زد

  »اومدين تو حياط چه كنين؟«
  ».كاردستيامو نشونش بدمم سخوا«
  »!ياله بيرون! بيرون«
  .مهدي با اعتراض و خواهش صداش را بلند كرد  »!ننه«

و وقتي راه افتاد به سمت مطبخ، مهدي . گذاشت توي حياط بمانند. مادر مهدي عقب كشيد
و او كه در غياب مادر مهدي جرات يافته بود باز زير .  گفت باز نگاه كندوسيخونكي به پهلويش زد 

ند بعد ركوع ك د پدرش جانماز  پهن ميو گفته بگشت كه مهدي دنبال جائي مي. چشمي نگاه كرد
. ندختاندا  وقتي قاچاقچيها گونيها را يكي يكي توي حياط مي؛ايستد رود يا در حال قنوت مي مي

مهدي گفته بود از آنجا و از الي پلكهاي نيمه . جاي خوابيدن مهدي را توي حياط پيدا كندگشت 
 كه تمام مي شد مادرش  قاچاقچيهاكار.  مي شوندروي زمين كشيدهها ديد كه چطور گوني باز مي

حتي اگر خيلي هم دقت . شد آنوقت ديگر چيزي ديده نمي. پوشاند رويشان را با هيزم ميرفت  مي
  .توانستي ببيني كردي نمي مي

د مخصوصاً تنهاشان گذاشته يفهماز نوع نگاه كردنش وقتي مادر مهدي از مطبخ بيرون آمد، مهدي 
خواست از مهارتي كه در پوشاندشان  انگار مي. توانند چيزي زير هيزمها ببينند يا نه ي تا ببيند مبود

 بعد به بار هيزمها ،به آنهاكرد نگاهي شده به پائين، اول با سر خم . مطمئن شودبود به خرج داده 
لبخند روي نقش كوچك يك مثل مارمولك كوچك و محوي كه مرتب رويهم چيده شده بود و بعد 

، در ظاهر خودش را سرگرم كرد به ديگرمهدي براي گريز از نگاه مادر و پسر به هم. ش دويدا گونه
مي كبا رشته هاي نمدار ميانشان كه و  نخل بودند و هنوز جوان و تازه ي ه از تنهيزمها كهتماشاي 

  .زد مي يسرخ
  »؟كارتون ديگه تموم شد«: مادر مهدي گفت

  »!ننه«: مهدي دوباره به اعتراض گفت
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  ».مهدي بيا بريم بيرون«
  »خواي ببيني؟ ديگه نمي«
  »يه روز ديگه. بريم بيرون بهتره. نه«

توي راه مهدي تعريف كرد يكبار بعد از خالي كردن جنسها وقتي تازه غيبشان زده بود سر و كله 
سر به . صداي پايشان را كه شنيد همانطور در سجود ماند. پدرش در سجود بود. پاسبانها پيدا شد

پاسبانها  به دور و بر نگاهي كردند و بعد . به نماز خواندن ادامه دادباز هر و بعد هم كه سر برداشت م
  .جرات نكردند نمازش را بشكنند. رفتند

  »گم؟ درست نمي .پيدا نبود هيچ  اصالً ؟ديديمهدي «
  »توني بگي؟  مي توشونه؟يچحاال . مو هم هيچ نديدم. گي درست مي«
  »هاي رنگ به رنگ پارچه. ها  بچهاسباب بازي. پارچه. چاي. كفش. هرچي بخواي«

خيلي چند روز پيش . حرفزنان با هم رفتند تا پشت قبرستان و آنجا روي آالكلنگشان نشستند
پهن و درازي كه شركت نفت از بقاياي سفالهاي دراز پشت ه بودند بين قطعات تسنگشته بودند تا توا

وقتي . داشتاي  قوس گنده. ينش را براي سواري انتخاب كنندبامها در آنجا ريخته بود بزرگتر
  .كردند شدند كيف عالم را مي سوارش مي

آورد؛ وقتي پاسبانها ناگهاني به  مي  و اداي باباش را درايستاد  ميشد   پا ميامهدي پائين رفتن
  .شان آمده بودند خانه

بي ي . بيب. بيب«: گار سوار ماشين  شده بودان. داد ميو گاز » .الدنيا واالخره حسنه ربنا، اعطنا، في«
  »!ي ي،،، بزن كنار

  . حاال او باال بود ».شدن اصالً ديده نمي. روشون چيده بودرو ت خوب هيزما  ننه«
  .مهدي باز صداي ماشين قاچاقچيها را درآورد

  ».فهميدمهمه چي رو مو همو شب اول . فهمم  مو نمينكن  خيال مي،،،هوم،،، ويژ. ييب«
  »بيب،،،. بيب«: مهدي بوق زد. او هم سر لج افتاد. مهدي تند كرد. ال او رفت پائينحا

محكمتر به پاهايش فشار و . گذاشت همچنان بيب بيب كند. ن به او درآوردراه ندادداي امهدي 
.  پرواز، او را ديدشد براي ميباز دستهايش  نانبيب بيب كبعد وقتي باال بود و مهدي پائين و . آورد

تندتند شلنگ . آمد از طرف نخلها مي. شان آمده بود  كه آنشب همراه جواد به خانههمو. گهانينا
 مهدي هنوز توي عالم قاچاقچيها .گرفت  پشت سرش فاصله مي ينخلهاسايه سياه داشت و از  برمي

يد خواست ببيند با اگر مي. آورد گشود و صداي ماشين درمي رفت دستهايش را مي بود و تا پائين مي
هي پائين و  يشروي هيكل روبرون عكاسي بيمثل دور نگاهش كهو او . چرخاند سرش را به عقب مي

خواند تا او   قنوت ميود رك يب بيب ميبد كه يشن ميهم توي گوشش و صداي مهدي را  فتر باال مي
قط ف.  سوار االكلنگ استبود از ياد برده ،آالكنگشان تشويق كند به حركت دنرا به سرعت بخشي

ديد اوئي كه آنشب عبورش را از زير چراغ توي حياط ديده بود و بعد رفتنش را توي مطبخ، دارد  مي
كاكلشان از دور سياه آيد رو به او با دستهايي بلند و پاهائي دراز و پشت به رديف نخلها كه خط  مي
  .رسيد اش مي سر شانه تا
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  .رآوردو باز صداي ماشين د »؟ مگهخوابي. محكمتر«: مهدي گفت
دستهايش را كه باز كرد مهدي را آن باال ديد و آنقدر دور كه انگار به . پا شد. مهدي به خودش آمد
باال كه رفت مهدي را گم كرد و باز با نگاه روي او كه همچنان داشت نزديك . آسمان چسبيده بود

  .شد باال و پائين رفت مي
 فقط اينبار روي موهاي. دستهاي درازشخودش بود با همان . پاي ديوار قبرستان ايستاد آمد

. بعد به دور و بر. به آنها كه سوار االكلنگشان بودند نگاهي كرد. اش آفتاب غروب نشسته بود فرفري
خواست بپرد آنطرف ديوار، مهدي هم  وقتي مي. آنوقت چسبيد به ديوار و با زور خودش را باال كشيد

  ..او را ديد
  »ا پس چرا به مو نگفتي؟«
  »چي گفتي؟. چي«
و پريد از » .!خواي بگي نديديش تو مي. ر خورد پائينو بعدش س. يكي پريد سر ديوار خاكسون«

  ».بسه ديگه بازي«: آالكلنگ پائين
  ».تازه گرم شده بوديم«
  ».بريم جلو در، شايد باز ديديميش. نه«

و او دوان .  بود از اومهدي جلو زده . دنبالش دويددويد، او هم اما وقتي مهدي . خواست برود نمي
مثل آنچه كه . دوان به دنبالش نگران آن بود نكند آنچه كه فقط بين جواد و مادرش هست لو برود

با . شد رفت آنوقت آن ترس توي چشمان مادر حتماً بزرگتر مي اگر لو مي. بين پدر و مادر مهدي بود
نشست يا   وقتي روبروي پدر مي؛آن حالتش كه مملو از ترس و ترديد در گفتن و نگفتن از آن بود

ز ازند كه  ميخاموش دانست زير عهدي  انگار خودش هم مي. كرد پدر به چشمهاي او نگاه مي
 كه با چشمهايش و كارهايش به او ؛يا با پسرش با جانعلي بسته بودهمانسال كه زنش شده بود 

. نبود اما. است و يا چيزي بدترچون مثل دروغ . آموخته بود نبايد هرگز چيزي را از مادر پنهان كند
. و او آنرا نگفته بود. پدر هم يك چيز ديگر بودو همانطور كه بين او . فقط چيزي بود بين او و جواد

كرد از او  با اينكه مادر، بعد از آنكه مستراح را شسته بود، با آن حالت كه توي چشمهايش نگاه مي
  .خواست حقيقت را بگويد مي
باز در را كه وقتي . ديدآنرا  را زير شير آب بگيرد كه اش  گليپايبه مستراح كه ود از پدر رفته ب بعد

  .ب ريخت روي آن و برگشتآفتابه  آ بالفاصله برگشت دو. با صدا بست پدر فهميد درقي ،كرده بود
از الي شكاف در پليتي با نگاه مهدي كه زودتر از او رسيده بود سعي كرد . نفسش از دويدن بريد

  »!نيستش«: برگشت و به او كه تازه رسيده بود گفت. چيزي نديد. پيدا كندرا او تان قبرس
  ».حتماً رفته از اون ور ديوارم پريده رفته جائي ديگر«
  »!هي،،،! هي! هي«: و چندبار در پليتي را تكان داد كه به جير جير افتاد ».چقد زود«
  »چكار مي كني؟«
  »نفهخوام اگر هنوز اونجاس صدامو بش مي«
  .».رفته. شنيس«
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  ».بيا بريم«: دست مهدي را كشيد
  .اي ايستاده است شان غريبه  ديد دم خانهسر چرخاند به عقب، مهدي كه 

  »كني كيه؟ فكر مي«
  ».مو قبالً ديدمش.  رفاهي  ادارهكارمند«
. ر را باز كرد پدر د،تا آنها برسند به او. مهدي هم به دنبالش پا كشيد. و راه افتاد» دوني؟ از كجا مي«

  .بعد با هم تو رفتند. با غريبه دست داد
  ».مامور اداره رفاه«: جانعلي به نارنج كه توي حياط ايستاده بود گفت

كرد  ره رفاه كه كمي دورتر از جانعلي ايستاده بود و داشت در و ديوارهاي حياط را نگاه مياادكارمند 
  » يا نه؟پنكه را وصل كردن«: گفت

  ».بفرمائين تو ببينين. همون روز اول. لهب«: جانعلي گفت
رفت تا چاي يا شربت آبليموئي درست كند با نگاه به پاهاي خاك خاكي  نارنج كه توي مطبخ مي

  .مهدي و دوستش هاج و واج يكهو ايستاد
  »كجا رفته بودين؟«
  ». مهديي هخون«

  ».كفش پامه«: ومامور اداره رفاه رفت تا پاي در اتاقها و از ميان قاب در سر كشيد ت
  ».برين تو. اشكالي نداره«: جانعلي گفت

بعد يك قدم بلند به جلو برداشت و كليدهاي برق . مامور گردن كشيد و به سقف اتاق اولي نگاه كرد
  .ن بردينزديك به خودش را چندبار باال و پائ

  ».گفتم اشكال نداره. برين تو«: جانعلي دوباره گفت
  :رفت گفت به زمين بعد وقتي تو مي فشهايش را بيرون در سائيدفاه برگشت، كر اداره مامور

  »كسري ندارين؟ مطمئني كم و«
  ».الحمداهللا. نه«: جانعلي گفت

 .ها نو سازه خونه. دونين كه مي. فقط رنگش مونده«: در برگشتن گفت. مامور به اتاق دومي نرفت
  .و پا گذاشت توي ايوان ».شينين شما اولين كسائين كه توش مي

  »زنن؟ كي انشاله رنگ مي« :جانعلي گفت
به تنور و سيمان و رمل خيس پاي  بعد چشمش افتاد ».تو همين چهار پنج ماه آينده«: مامور گفت

  »!خواين بذارين تنورم كه مي«:نآ
  .خالي  توي سيني از مطبخ بيرون آمدگلدار و چند ليوان  تُنگ شربت نارنج با

  ». ديگهرم مو ميپس «: مهدي گفت
  ».سي تو و مهدي هم آوردم. بمون شربت بخور بعد برو. نه«: ارنج گفتن

  .تازه آجرهاي زيرش را چيده بود. جانعلي رفت پاي تنور ايستاد
  ».گم برا خودتون مي. ينراي صب كنين بعد بذا يه دو سه هفته«: مامور گفت

  »يعني كه چه؟ چرا؟«: جانعلي جا خورد
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ش بدم كه خونه صحيح و سالم تحويل شما ربايد گزا. مرا اومدمن برا بازديد همي كا«: مامور گفت
. بعد كه اونا رفتن. ممكنه ظرف يكي دو روز آينده بازم بازرسي از اداره بياد اينجا را ببينه. داده شده

  »ينرتونين بذا مي
گن  مي. گن خب اگه اونام بيان ببينن چه مي. ما خريديمش. حاال ديگه دير شده«: جانعلي گفت

  ».ذاريم ماهم مي. گم همه گذاشتن مي. ريننذا
يا همينجائي كه هست يه چيزي روش . مثالً تو مطبخ .قايمش كنينبرا يكي دو هفته «: مامور گفت

و در سكوت جانعلي سعي كرد دوستانه او را مجاب  ».همه كه مث هم نيستن. ين كه ديده نشهربذا
 اما .رسماً قدغنه. گم برا خودتون مي. كنن ميش  خراب،نناگه به حرفم گوش نكنين و بيان ببي«: كند

  ».تونين اگه عقب بندازين مي
 تنور، روي چوب هبعد سيني را برد گذاشت لب. نارنج دو ليوان شربت براي مهدي و دوستش ريخت

  .پهني كه پيش از آن سر دهانه آن گذاشته بود
  ».مقّرراته«: مامور گفت

  .ون زدمهدي شربتش را تند خورد و از در بير
  ».آرم از ئي مقررات مو كه واقعاً سر درنمي«: جانعلي ليوان شربتي براي مامور ريخت و برايش برد

  ».كنه گن ديوارا رو سياه مي مي. هاي شركتي قدغنه تو خونه«: مامور گفت
  ».ديگه دير شده«: و دوباره گفت. جانعلي برگشت و يكي براي خودش ريخت

. از جنس آجرهاي شركت نفت بودند. كرد  تنور چيده بود نگاه ميمهدي به آجرهائي كه پدرش دور
مهدي شروع به شمردن رجهائي كرد كه بايد پدر دور . دنهنوز مانده بود تا سر تنور برس. سوراخ دار

   .چيد ميتنور 
و رفت ليوانش را توي سيني » .تقصير كسي نيست. مقرراته«: مامور شربتش را كه خورد باز گفت

  ».خيلي ممنون«:  به نارنج كه پاي تنور ايستاده بود گفتگذاشت و رو
  ».نوش جانتان«: نارنج گفت

  ».س واقعاً مسخره. تنوره به اين گندگي را چطور ميشه قايم كرد«: جانعلي گفت
  ».ط كنيناگم احتي ن كه مي خراب كرده. شه كرد كاري نمي«: مامور گفت

  ». بشينههپس تعارفش كن آقا يه ديق«: علي گفتنارنج با اعتراضي پنهان توي صدايش رو به جان
  ». خودشههخون. چرا تعارف«: جانعلي گفت
: و با جانعلي دست داد» .رصت ديگهانشااله يه ف. بايد ديگه زحمت كم كنم. ممنون. نه«: مامور گفت

ميان . و خوب بسته نشد به اداره خبر بدينچكه كرد ،  آبي ليك كرد اگه المپي سوخت يا شير«
ممكنه بيان . برا خودتون گفتم«: زد باز رو به جانعلي گفت و از در كه بيرون مي» .كنن ست ميدر

  ».ببينن
  ».انشاله اونام مث تو باشن«: جانعلي گفت

  .او روي حرف و تصميم خودش ايستاده است. خواست به او بگويد بيخود نصيحت نكند انگار مي
اي  با تاريك شدن هوا، يكجور صداهاي تازه. شد يهوا داشت تاريك م. مهدي رفت توي ايوان نشست
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ها يا صداي باز شدن شير آب  صداهاي پرواز خفاشها، وزوز پشه كوره. گرفت جاي صداهاي روز را مي
  .مهدي گوش به صداهاي تاريكي سپرده بود. شد كه در روز شنيده نمي

و را متنگ شربت آبلي. ر ايستاداداره رفاه كه برگشت دوباره رفت بغل تنوكارمند جانعلي از همراهي 
  ».خواسم امروز تمومش كنم يعني مي«: بعد گفت. تكان داد و ته مانده آنرا نوشيد

  ». ديدي كه آقا چه گفت!بهتر«: نارنج گفت
  ».گيره از ئي مقررات  ميشآدم لج«: جانعلي گفت
 . بري سر كار بايدكه مبعدش .جم بخوري شده ساعت هشت و نيم. هوا تاريك شده«: نارنج گفت

  ».شايد خير باشه كه عقب بيوفته
اونم . پس جواد كجان«اش،  و نگاهي كرد به ساعت بغلي» .معنا نداره! چه خيري زن«: جانعلي گفت
  ».پيداش نشد

پيداش «: نارنج بي نگاهي به او گفت. اداره رفاه دوبار ديگر هم پرسيده بودكارمند پيش از آمدن 
  ».بذار با دوستاش خوش باشه. شتر ندارهيه روز تعطيل كه بي. شه مي

  .دوست نداشت كار را نيمه تمام بگذارد.. جانعلي خم شد و با آجرها وررفت
و رفت چراغ  توي حياط را روشن » .دست نگهدار. وقتي احتمال خراب كردنش هست«: نارنج گفت

دونه چكار  دش ميخو. بذار جواد بياد. بيخود هم دستاته باز گلمالي نكن. صلوات بفرست«كرد، 
  ».كنه

و چشمانش . پايش سفت نشسته بود جانعلي انگار او را چون ميخي در زمين كوبيده باشند، سر دو
  .به همان دو رج آجري بود كه زير تنور چيده بود

  ».كار يه ساعته«: گفت
  »!مگه سر كار  نري! كني خيال مي«: ارنج گفتن

  ».آسمون به زمين مياد. شه يه شب نرم چه مي. رم خوب نمي«: جانعلي گفت
مهدي كه توي ايوان نشسته بود فقط سكوت . ي لرزان به او نگاه كرد ا چانهنارنج يكباره برگشت و ب

  .و فهميد مادرش نگران لو رفتن آن چيزي است كه بين خودش و جواد است. يكباره او را حس كرد
به آن فكر تمام وقت آنروز بعد از ظهر را . رفت توي فكر كار را تمام كند يا نه. جانعلي از جا بلند شد

 از عقب افتادن هركاري .هرلحظه منتظر رسيدن جواد بود تا با كمك او  كلك كار را بكند. كرده بود
از جا پا شد و به عادت . حرفهاي بازرس اداره رفاه بيشتر سر قوزش انداخته بود. شد عصبي مي

از دست جواد هم كه تا آنوقت شب . اه افتادهميشه با دست قفل كرده پشت كمر توي حياط ر
با همان حالت چند بار حياط را پائين و باال رفت و در هر بار  .ودبپيداش نشده بود كمي عصباني 

 به زن و پسرش كه كنار هم در ايوان نشسته بودند نگاه كرد بعد يكراست ،نزديك شدن به ايوان
نارنج كه چشم به در حياط . پشت سرش بستوقتي رفت تو، در را با صدا . رفت طرف مستراح

از  بعداز مدتي وقتي جانعلي. داشت فكر كرد ايكاش جانعلي از فكر گذاشتن تنور بيرون بيايد
 و روي كرد مستراح زد بيرون تند پا كشيد طرف تنور و خم شد و از پاي آن سطل خالي را برداشت

  :به  مهدي
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  ».و تموم كنم مي خوام كار تنور.مهدي پاشو اينو آب كن«
فكر كرد باز جانعلي سر قوز افتاده و . به جاي مهدي نارنج دست گذاشت سر زانويش و از جا پا شد

  .رفت باالي سرش ايستاد. چه بسا سر كار نرود
  »!بدش به مو«

بعد پاشد و با بيل سيمان و رملي را كه از پيش آماده . ن گذاشتيجلو پاي او زم جانعلي سطل را
دنبالت گذاشتن كه  يعني حاال. بينمببگو «: نارنج دست گذاشت روي دستة سطل. زدكرده بود بهم 

  ».سي فردا خب بذار. همي امروز اونو تموم كني
  ».همش كار يه ساعته«: جانعلي گفت
  »ن چي؟ اگه اومدن خرابش كرده«: نارنج گفت

  ».ذارم يمو  هم م. همه دارن. خونه خودمه. گُه خوردن«: جانعلي صدايش را بلند كرد
يه هفته صب . اما ديدي كه آقاي مامور رفاه چه گفت.  خودتهخون«: نارنج دسته سطل را ول كرد

  ».كن بعد بذارش
. مهدي تو پاشو آب بيار«: و صدايش را بلند كرد» پس تو چرا  پشتي اونا درمياي؟«: جانعلي گفت

  ».ت نداشته باش كار به حرفاي ننه
روي آالكلنگ  مثل باال و پائين رفتن خودش. ي است بينشانمهدي ديد كه بيشتر مثل يك باز

 از  حتي مهدي كه؛. كسي ديگر بداندخواست غير از خودش او را ديده بود و نمي وقتي
بين او   به او  گفته بود كه يچيزهاي از و. و با هم خيلي كوك بودند آمد هايش خوشش مييكاردست

  .و پدر و مادرش بود
  »!شناسمت كني نمي و چته؟ خيال ميراسشو بگ«: نارنج گفت

  .و خودش دست دراز كرد و سطل را برداشت» .دست از سرم بردار. هيچي«: جانعلي گفت
نرم او را پس زد و راه افتاد تا سطل را زير شير . جانعلي تسليم نشد. نارنج زورآورد از دستش بگيرد

به نظر مهدي كه  .افتاد اش راه ج در پينارن. آب توي مستراح كه بلندتر از شير توي حياط بود پر كند
و حاال . يك بازي كه بين او و پدر هم بود .اي آمد عاقبت كار را يكمرتبه حدس زد باز مثل بازي تازه

  .آمد توي آن ميداشت مادر هم 
اما تا خواست شير را باز كند و سر . جانعلي در مستراح را كه باز كرد و كليد چراغ را زد متوجه شد

وقتي نارنج ديد كه جانعلي شتابزده سر . ، نارنج رسيد.سمت سنگ مستراح ا كج كند بهشلنگ ر
  .شلنگ را رو به جائي گرفته كه ساعتي پيش آنرا شُسته بود فهميد

  »!جانعلي پس كار توئه«
  .مهدي در سر جايش توي ايوان زد زير خنده

  »!زن تو ديگه سر به سرم نذار«: جانعلي با اخمي ساختگي زد بيرون
همه جا را تميز كرد و دوباره زد . آستينهاش را باال زد. بعد برگشت. نارنج چند قدم دنبالش راه افتاد

  .بيرون
پس يعني جات تنگه اونجا كه . بايد  بزرگ و كوچك گُه شوري همتونه بكنمگي  ميجانعلي يعني «
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  »!شيني يه وري مي
رفت پهلوي با دلخوري رش افتاده بود شوق جاگذاشتن تنور از سبا لو رفتن كارش، جانعلي كه 
  . ايوان نشستهمهدي و لب

  ».ذاري يعني اينم داستان گذاشتن تنوره كه هي سر به سرم مي. اذيتم نكن نارنج«
  ».كني؟ پرسم پس ئي چه كاريه مي ازت مي. ذارم سر به سرت نمي«

نشدي؟ ناچارم كج خودت متوجه . ن مستراش رو به قبله. سر به سرم نذارگفتم «: جانعلي گفت
پدر سگا دين و ايمون مردم كه سرشون . اي بر پدر هرچه فرنگيه لعنت« غيظ افزود، ازبعد » .بشينم
  »!كردن پس يعني خوب نبود با معمار مسلموني مشورت مي. شه نمي

آورد سر  بر زبان ميكج نشستنش سر سنگ مستراح هايي كه براي دليلو  پدر هايمهدي از حرف
پدر بودنش را بعد از آنكه دستش رو احترام كند  سعي ميبا آن حرفها ط حس كرد پدر  فق.ياوردندر

و . و ديد آنهم باز  مثل يك بازي است. خوشش آمد. شده بود از نو در آن حياط كوچك حفظ كند
  . از آن خوشش آمده استاستديد چون مثل يك بازي 

همكارام . نشسم هفته اول عادي مي. سمدون خودمم نمي«: جانعلي صورت گناهكاري را به خود گرفت
تن فاونقد گ. شه مي حرمتي هي گفتن بي. شه حرمتي مي هي گفتن بي. به جونم انداختنرو اين فكر 

ترسي رو به قبله بشيني و بي حرمتي  ترسي؟ نمي يعني خودت حاال كه اينو شنفتي نمي. كه ترسيدم
  »كني؟

  »خواي سر مستراح كج بشيني؟ يپس تا  قيام قيامت م«: نارنج توي حرفش دويد
ايقد حاال هي جلو بچه  «: و سرش را از غيظ تكان داد» ؟دي زن چرا جواب منو نمي«: جانعلي گفت
  ».تكرارش نكن
  »ن؟ حاال از كي تا حاال همكارات مرجع تقليد شده«: نارنج گفت

  ».شه حرمتي مي چن بار بگم بي.  پرسيدن كه به اين رسيدنكسياونا هم از حتمن «: جانعلي گفت
  »اونجا؟. يعني همه مون كج بشينيم. گي حاال چكار بايد بكنيم خب مي«:نارنج گفت

و   اگه هم باشه، كار مو.ساده هم نيست كه بتونيم جاشو عوض كنيم. دونم مو چه مي«: جانعلي گفت
د آ شر آب ميهاي دور و برش كه شر  دونم با ئي لوله اونم نمي. خواد يه بنّاي قابل مي. جواد نيست

اينم از «: و باز سرش را با  دلخوري تكان داد» . كشيم، اونم بتونه يا نه توش وقتي سيفونش رو مي
خونه به اين كردي  تو خودت هيچ فكر مي! ه شون بگيره با اين خونه دادنشونگُ. هاي شركتي خونه

  ».!مستراحش رو به قبله باشه؟هي هي از بختمونقشنگي 
رفت بيل را . دوباره سر قوز بيفتد و برود سراغ تنوراز عصبانيت ترسيد جانعلي . ندادادامه ديگر نارنج 

. جانعلي از پاكت سيگار توي جيبش، سيگاري بيرون كشيد. آورد از توي سمنت و رملهاي خيس در
 حياط زير نور هچشمانش هنوز رو به تنور بود كه در گوش. زد مهدي به او نگاه كرد وقتي كبريت مي

حرمتي و كج نشستن پدر و بي توجهي  مهدي با نگاه به او به كلمات قبله و بي . زد  سفيدي ميچراغ
ربط آنها به هم به چيزي رسيده باشد رويش را برگرداند و قايمكي  و انگار در. فرنگيها فكر كرد

 .خنديد
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آمدند و  نظر ميهاي روشن كه خيلي هم پائين به   هوا تاريك شده بود كه نه ستارهحاال ديگر آنقدر

توانست حياط را آنچنان روشن كند كه بتواند وقتي مادرش در كنج دور ديوار   نه ماه بزرگ مي
بخصوص كه مجبور بود وانمود كند خواب است و . نشسته است، در صورت او نگرانيش را ببيند

كه پشت  راپلكهايش بسته است و گوشش به صداي در نيست كه باز شود تا براي يكبار ديگر اوئي 
  . ببيند- حتماً با فرفريهايش زير نور چراغ روشن  مطبخ از نزديك و  اينبار - قبرستان ديده بود

مهدي فقط پريدن او را از سر ديوار ديده بود؛ آنهم . خوشحال بود كه فقط خودش تنها ديده است
اما . گفت  ن ميو براي ديگرا ديد مثل اينكه بعضي چيزها بود كه فقط بايد يكي مي. خيلي كوتاه
ن حالت ندانستن از دانستن آمثل .  با كلمات براي ديگران بگويدبودشد آنچه را كه ديده  چطور مي

و او دم در مطبخ . كردند آنها در چهره مادر مهدي، وقتي آنها داشتند به توده هيزمها نگاه مي
يا آنجور . مشكل بودخواست تعريف كند  حتي اگر براي مهدي هم كه ديده بود مي. ايستاده بود

دوست جواد را ديد كه با برداشتن وقتي براي اولين بار مهدي، به به آن نقطه و نگاههاي خودش را 
 كردن مهدي، براي هيرا براي خودش    الكي هيهاهاي يا.رددا شلنگهاي بلند بسوي قبرستان پا برمي

اوئي كه فقط بين جواد .  او را ببيندسر آالكلنگ، كه يكوقت سر برنگرداند وتندتر باال و پائين رفتن 
 اول كه پدر از جواد ه از همان دفعزيرا .رفتن پدربيرون يا حالت مادرش را بعد از . و مادرش بود
توانست بعد از رفتن پدر آنرا   مادر شروع كرده بود به پنهان كردن چيزي كه فقط مي،پرسيده بود
دن كه چشمهاي مهدي ديگر قادر نيست آنها را در آنهم با اين فكر و براي خود گول ز. بيرون دهد

  .تاريكي به هم ربط دهد
دلش هم مي سوخت كه داشت . بعد به او گفت بخوابد .اول آمد رختخواب او را توي حياط پهن كرد

اي كه  براي همين شروع كرد به گفتن كوتاه ترين قصه. كرد بخوابد زودتر از هميشه مجبورش مي
يه  چند. اتاقش خيلي كوچيك بود. يه اتاقي داشت. يه پيرزني بود«.شود دانست زود تمام مي مي

از ظرف و ظروف ديگه حرف .  خودتي يه يه تخت كوچيك داشت چند ناخون كوچك.قوطي كبريت
» چكوندي پسرم؟. تونسي بچكوني اونقدر كوچيك بودن كه فقط توشون يكي دو چكه آب مي. نزن

يه . پس بقيه قصه رو گوش كن« .نه: گفت. پرسيد نخوابيده است. دستهايش را ماليد پشت پلكهايش
اووف . اي چه زوزه. كشيد باد زوزه مي. از اون سرماهاي پيرزن كُش! چه سرمائي. شو هوا سرد بود

 چپوند زير وپيرزنه از ترس سرما رفت خودش. ش بزنه بيرون هيشكه جرات نداشت از تو خونه. اووف
پيرزنه خسته، «! نه: گفت. پرسيد هنوز نخوابيده است» .ي در رو شنيديكهو صدا. لحافش كه بخوابه

يه گنجشك روي زمين،  پشت در،ديد . باد سرد اومد تو اتاقشچنگه يه . كوفته، رفت در رو باز كرد
خواي گنجشك كوچولو؟ گفت ننه جون  گفت چه مي. تو خودش مچاله شدهكوچولو از سرما و برف 

بيا و . لرزم و تو خودم مچاله شدم بيني كه از سرما دارم مي  كه برفه، ميبيني بيني كه باده، مي مي
وقتي  . نه: گفت. پرسيد هنوز نخوابيده است ». جا بدهه موت ب رحم كن و برا يه شو كه شده تو خونه

اما بعد از آن . گنجشكه رفت تو و بعدش هم يك سگ كوچولو در زد و جا خواست، باز هم گفت نه
. مادر تا كالغه هم قصه را كشاند كه حسابي او را خواب كند بعد ديگر ساكت شد. ادديگر جواب ند
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آنقدر .  جلويش همه چيز سياه بود. در را هم باز كرد. روي  سكوني سيماني نشست. اول رفت دم در
بعد مثل . هميشه آن روبرو در شب سياه بود. شد  كه حتي ديوارهاي قبرستان هم ديده نميهسيا

بست كه خيال كند  پلكهايش را. كرد به اونگاه . نشستنزديك به او اش شده باشد، آمد  تهاينكه خس
اش او را نگاه  توانست ببيند دارد از الي پلكهاي بسته آنقدر تاريك بود كه مادر نمي. خواب است

  . بعد يك آواز غمگين  خواند. كند مي
 »ردم بذارينم سر راهاگه م. اگه مردم بذارينم سر راه
سرش را گذاشت روي دستهايش كه روي زانو . آخرهاي آواز صدايش لرزيد. نتوانست بقيه آنرا بخواند
ها و ماه بزرگ  حتي ستاره. تاريكي هم. همه چيز. حياط هم ساكت شد. گذاشته بود و ساكت شد

پيشانيش   بعد ،روي او د خم شد قصه را بگويهكند و بقيخواست او را بيدار   بعد انگار دلش مي. دور
آنوقت آه . داد شب توي حياط بوي برگ نخل مي. دادند  دستهايش بوي شب مي.را نوازش كرد

شايد . خواب رفت بعد نفهميد چطور شد كه زير نوازش دستهاي او. و نگاه كرد سوي آسمان. كشيد
هم با بيداريش قول او را به جواد به خواست  نميوقتي كه او مجبور شده بود با كسي حرف بزند 

  .وقتي آنها هنوز نيامده بودند. بزند
چون كلمه برايشان . نستتوا اما نمي. ديكند همه اينها را براي مهدي بگو در خواب ديد تقال مي

بعد افتاد به جان يك آجر سفيد شركتي . اش را به او قرض بدهد ناچار از مهدي خواست اره. نداشت
 با كمك اره و ؛توانست خواست با كلمات بگويد و نمي يدار و خيلي تميز تا آنچيزهايي را كه م سوراخ

تواند كمكش  خواهد مي و گفت اگر بگويد چه مي. خواهد بسازد مهدي پرسيد چه مي. آجر بيان كند
مهدي اصرار . شود گفت نمي. روانتر استخواهد  كه او مي چيزيهائي چون دست او براي ساختن. كند

پرسيد مادرش را يادش هست؟ مادر . ترينهاشان شروع كرد ادهو او از س. كرد بگويد شايد توانست
.  بيرون و آنها توي حياط او را ديدند كه نگاهش به سمت هيزمها بوده بودخودش وقتي از اتاق زد
ر كه او صورتش را كج كرده بود به سمت آنها نشان وخواهد كه بتواند آنط گفت شكل چيزي را مي

. و شكلي ديگر كشيد. گفت ببين با اين يكي كمي فرق دارد. يدشكلي روي زمين كش. مثل اين دهد
هيچكدام شكل آن چيزي نبود كه مهدي در . چندتا. اول مهدي كشيد. بعد دوتائي شروع كردند

بعد در . اي بود اينكه شكل خيلي ساده با. اما خود آن نبود. شد كمي شكل آن مي. ذهنش داشت
. گفتند كه برايشان نامفهوم بود  چون چيزهائي مي.اند خواب ديد كه خودش و مهدي الل شده

بعد . نفهميد چه مدت در خواب بوده است. آنوقت از ترس بيدار شد.. صداهايي بود عجيب و غريب
 كمي به پائين صورتبا همان حالت در صورتش كه در خواب در . مادرش را ديد در كُنج دور ديوار

توانند ديده شوند آنهم از سوي  چيزهاست كه فقط ميفهميد خيلي . شده مادر مهدي ديده بودخم 
اند، سعي كند براي ديگران آن را كه  يكي تا او با كمك كلمات كه فقط به اين خاطر در وجود آمده

مثل آنوقت كه .  آن نبودبيانتوانست وقتي كلماتش كافي براي  اما او چطور مي. ديده است بگويد
شوند حرف بزنند به اين خاطر است كه  ر آدمها ناچار ميفكر كرد اگ. توانست خواست و نمي مي
و اگر آدمي مثل ميرزا هميشه سكوت . خواهند در حرف زدن با ديگران كلماتشان را پيدا كنند مي
و شايد به . بيند به اندازه كافي كلمه دارد و حتماً براي آنچه كه مي. كند احتياج به كلمه ندارد مي
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خواهد بيشتر از آنچه كه  چون نمي. كند ورد به دور و برش كم نگاه ميآ اين خاطر كه كلمه كم نمي
و . زماني ديده است چيزهاي ديگري ببيند و ناچار شود براي يافتن كلمات آنها باديگران حرف بزند

  .كند كاري كه هميشه مي. مشكل خواهد بود كه با دو يا سه كلمه حرفش را بزندحتماً آنوقت برايش 
شدن ر كرد حتماً حاال جواد آمده است و او هم سر پشت بام خوابيده است و بيدار فك. پا شد نشست

خواست به مادر بگويد در خوابش گنگ شده بود  دلش مي. كند او قول بين مادر و جواد را خراب نمي
اما مادر مثل آنكه در كنج ديوار با سيمان و . توانست فقط با شكل مي. توانست حرف بزند و نمي

. رفت نزديكش. مثل مجسمه شده بود. خورد زمين چسبيده باشد در جايش هيچ تكاني نميآهك به 
با . و با آن، قول بين خودش و جواد را خراب كند. خواهد حرف بزند سرش را كه بلند كرد ديد مي
مثل اينكه پيش از او كسي يا كساني آمده بودند و آنرا خراب كرده . اين تفاوت كه ديگر قول نبود

  .دبودن
  »مهدي باالخره بيدار شدي؟«
  ».بله ننه«
  ».جواد نيومده ننه«

به جاي آنكه حرف بزند رويش . فكر كرد ادامه خوابش است. با لحني گفت كه هرگز از او نشنيده بود
  .را برگرداند و به باال رو به پشت بام مطبخ نگاه كرد

  ». كه بگيرنشندنبالش. كسي باال نيست مهدي«
  »دنبال كي ننه؟«
  »نديديش هيچ؟. رفيق جواده. رمو، ننه«

 از همانها كه مادر را پيشتر لو داده .دانست چيزهائي زودتر از كلمات او را لو داده است با اينكه مي
  .خواست بگويد كه ديده است بود يا مادر مهدي را، ولي نمي

  ».رفيق جواد بود. ديديش نديديش تو؟ خواي بگي مي«
از جواد . خيلي دراز ننه. دست و پاش خيلي دراز. موهاش فرفري بود. پشت خاكسون. چرا ديدمش«

  ».و بابا درازتر
كسي يا كساني پيش از او . گفت بايد مي. وقتي ديگر چيزي بينشان پنهان نبود. ديبگوبود مجبور 

يك دفعه معناي حرفهاي . قول بين جواد و مادرش را مثل قول پدر با قبله بيحرمت كرده بودند
  .فشرد برد دندانهايش را روي هم مي فهميد و فهميد چرا وقتي پدر آن كلمه را بكار ميپدرش را 

دونه  بعد گفت نمي. فقط يه ليوان آب خواست. تو خوابيده بودي كه اومد. منتظرشون بودم«: گفت
  ».خورد رفترو بعد كه آبش . برا جواد چه پيش اومده

و بلند . او هم بغضش تركيد. يدار شود و بعد گريه كندمثل اينكه منتظر بود تا او ب. آنوقت گريه كرد
. كرد، با ديدن گريه او ديگر گريه نكرد مادر كه آهسته و توي گلو گريه مي. بلند زير گريه زد

  .توانست هق هقهاي او را تحمل كند نمي
  ».حتماً جواد مياد. مياد. گريه نكن مهدي«
بريم رمو را صدا كنيم بياد همين باال  . شبخيلي تاريكه خاكسون در . خاكسون تاريكه. ننه«
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  ».بخوابه
  ».اومده بود كه به مو بگه ممكنه امشو جواد پيداش نشه. اصالً تو خاكسون نيست كه بياد. تونه نمي«

و  .و او اشكهايش را از نزديك ديد. خواست گريه كند هق هق زير گريه زد بعد با اينكه نمي
هاي او مال آن نبود   گريه.زد شان برق مي روشن هوا خيسيچشمهاي كوچكش را كه توي تاريك و 

ل چيز ام. پنهان كندتوانست آنچه را كه بين خودش و جواد بود از چشم او و پدر  كه ديگر نمي
  .ترسيد بگويد اما مي. توانست حدس آنرا بزند ديگري بود كه فقط مي

د او را يكه انتظار داشت بگومثل اين. ديو چشمانش درخش» دوني برگشته خاكسون؟ از كجا مي«
  .توانست بگويد اما وقتي نديده بود چطور مي. رفت ديده است كه به طرف قبرستان مي

  ».كنه بايد يه جائي خوابيده باشه كه روزا خودشو اونجا قايم مي. خب وقتي اين باال نخوابيده«
گفت اگه جواده .  خونه دنبالشنخونه به. ندنبالش. تونه بمونه گفت نمي. دونم رفته مي. رفته. نه ننه«

گفت . دونه امن نيست خواد ديگه جائي قايم بشه كه مي و اون نمي. گرفته باشن حتماً ميان ئي طرفا
  »فهميدي ننه؟. خواد كه ديگه ئي طرفا قايم بشه اون نمي

گفت او ديگر گريه نكند و  كشيد مي  وقتي با دستهايش كه روي سر او مي.و دوباره گريه كرد
  .يستن را فقط براي مدت كوتاهي براي مادر بگذاردگر

توانست  افتاده باشد كه فقط حدسش را مياتفاق مهدي سر انداخت پائين و فكر كرد بايد آنچيزي 
تا او . توانست يك مادر را مجبور كند با پسرش كه خيلي كوچك است حرف بزند بزند، چيزي كه مي

بعد حس كرد چقدر گريه كردن .  تنهائي آنرا پيدا كندتوانست به اي را بشنود كه خودش نمي كلمه
خاموشي و سكوتي . در شب وقتي هيچ صدائي نيست و همه جا خاموش است غمگين كننده است

پدر از كار برگردد و . و بايد بگذرد تا آسمان روشن شود. ن گذشته استآدانست چقدر از  كه نمي
 شود يكبار ديگر آنچه را لو بدهد كه بين خودش و ببيند كه جواد نيامده است و آنوقت مادر مجبور

  .جواد بود
خاموشي را اول . ربوده شديكمرتبه دور و بر او كرد كه خاموشي  مهدي داشت به اينها فكر مي

شان  و بعد صداي در پليتي خانهبر زمين پا  چندتاپ تاپ صداي ترمز چند ماشين ربود بعد صداي 
انگار دستي از توي هوا آمده بود و خاموشي را از تمام . يدكوب كه گومب گومب كسي با مشت مي

  .سوراخهايش كه در آنها جا خوش كرده بود كشيده بود بيرون و با خودش برده بود
او هم از ترس به . خورد  جم نميو از جايش به ديوار چسبيده بود. خواست در را باز كند مادر نمي

باز كرد جيغ كه در را . مادر از جا بلند شد. حكمتر از پيشاينبار م. باز كوبيدند. چسبيده بودمادر 
.  توي حياط هجوم آوردندخودشانبعد آنها ريختند توي حياط با دو سگ گنده كه زودتر از . كشيد

شان دارد  آنوقت مهدي ديد كه جلو خانه. دو بعد واق واق كردن. دماغشان را به ديوار پاي در ماليدند
 آنهم وقتي هنوز هوا كامالً روشن نشده .شود شلوغ مي شناخت دمهائي كه نميآو  ها  از در و همسايه

مثل اينكه تمام اين مدت . آمدند كجا مي نبود از معلوم. آمد همينطور از اينور و آنور آدم مي. بود
. آمدند شان مي  از كوچهترهاي خيلي دور از كوچه. منتظر بودند كه آن اتفاق بيفتد تا بريزند بيرون

نها كه ريخته آبعد . كرد فقط نگاه مي. قفل شده بودمادر زبان . كدامشان را تا آنوقت نديده بودهيچ
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از گشتند يكيشان پريد باالي ديوار و خوب  را شان مستراح و مطبخ،ها وقتي اتاق،بودند توي خانه
بين دو سقف ز سر ديوار خودش را كشيد باال تا محوطه اسمت ديگر بعد . مطبخ را نگاه كردآنجا بام 

ك بود يچون خيلي تار. تواند به آنجا برود كرد هيچكس نمي جائي كه مهدي فكر مي. را هم نگاه كند
 تر، آنجا كه بام روئي باالشد  ميشايد وسطهايش. براي سر پا ايستادن كسي آنقدرها ارتفاع نداشتو 
 بودند با دو سگ ياطآنها كه توي ح. كرد مادر فقط نگاه مي. كرد رفت و شكل قله پيدا مي مي

بعد آنها با زباني كه مهدي . جمعيت توي كوچه از ترس سگها عقب كشيدند. زدند بيرونشان  گنده
 اينها را از ميان ي هاو هم. جمعيت باز عقبتر رفت. فهميد سر جمعيت داد كشيدند معنايش را نمي

پدر تا آنوقت . شود د روشن ميسرشان سر نخلها كه دار بين و پشتديد  ميديد و آسمان را  در باز مي
پايش را دراز كرد  بعد آن يكي كه رفته بود در محوطه بين دو سقف، برگشت و دو. پيداش نشده بود

 ، از سر مطبخ گذشت.اش را بيرون كشاند از باال به سمت ديوار زير پايش و بعد آهسته آهسته تنه
. بود پوتين پاش.  تنور كه بپرد توي حياطه گذاشت لب،ينئ پايش را دراز كرد پا،رفت روي ديوار جلو

اعتنا به تكه گل جدا  بي. در زير پاش تاالپي افتاد روي زميناي از لبة تنور  ن كه پريد قوس گندهيپائ
. يزرعرق. بعد پدر پيداش شد. شده از تنور خاك شلوارش را تكاند و بيرون زد رفت توي جمعيت

شناخت  آنوقت پشت سر او خيليها كه اصالً آنها را نمي .انگار ساعتها زير آفتاب ظهر دويده باشد
مثل اتاقك پيرزنه شده بود كه مادر . شان براي آنهمه آدم جا  نداشت خانه. ريختند توي حياط

همه با يكجور غصه و مهرباني توي چشمهايشان به پدر و مادر . اش را اول شب برايش گفته بود قصه
دانست چكار كند و  و پدر نمي. اما حياط جا نداشت. آنجا بمانندخواست  و دلشان مي. كردند نگاه مي

آنوقت مهدي . داد و سرش را تكان مي. شد نشست و بلند مي فقط سيگار در دست مي. چه بگويد
 وقتي مادر و. و بيدار بود. اول شب. اي و فكر كرد ايكاش هنوز شب بود توي آن شلوغي رفت گوشه

گفت . بعد خروسه آمد. اش را ادامه دهد تا او  همانطور قصه. داد بله يپرسيد بيداري مهدي؟ جواب م مي
شون را جا  بعد پيرزنه همه. بذار يك امشو رو اينجا بخوابم. باد مياد. بارون مياد. برف مياد. سردم است. مو جا ندارم

خروسه را روي . ه را پاي درسگ. گربه را زير تخت. قچهتاكالغه را سر . گنجشكه را لب تخت. مرغه را پاي بخاري. داد
  .نوتا صب كه بشه همه را بكنه بير. دسته صندلي

  »بيداري پسرم؟«
  ».بله«
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  هفت
  

دانستند ساعت يك و چهل و پنج دقيقه   مياهالي شهر سوخته زار، در آن بعد از ظهر گرم شهريور
آن بندرت كسي پيدا  بعد از زيرا. پرد  معروف به هفت قالبي منتهي به حفار ميرمو از روي جويِ

  .گويي همه با چشمهاي خودشان شاهد ماجرا بودند. شد واقعه را به نقل از ديگري گزارش دهد مي
 جيپ ن چو، بعد از دومين حمله به يكي از ملوانان انگليسي اما ناموفق،يكي دو روز پيش از آن

 و كشتار كارگران  در شهر شايع شده بود كه رمو به انتقام سركوب،رسيده بود همانوقت كلنل
 مساوات طلبان كه سرگرم سازماندهي كارگران .اعتصابي دست به كشتن ملوان انگليسي زده است

با رمو و را هاشان داشتن هرگونه ارتباطي  مد آب بودند، در اعالميهپيشروي براي سد بندي جلو 
هاي   جوانهاي محلهكلنل كه سر نخ را يافته بود با دستگيري خيلي از. گروهش تكذيب كرده بودند

برگي خبرهاي   دوهدر روزنام. گشت دور و بر شط و پيدا كردن رد پاي رمو، خانه به خانه دنبالش مي
 كنار عكس و خبر سفر نخست وزير انگليس به يكي ، فوري و محو شش در چهاري از رمويروز عكس

ط به دوران دبستانش عكس رمو، قديمي و مربو. از جزاير خوش و آب و هواي يونان چاپ شده بود
 روي كارنامه كالس سومش پيدا كرده ،بروي حفاروآنرا در دفتر بايگاني دبستان اردبيهشت، ر. شد مي

 و دو بند دوشي. پيراهني سفيد، پر چروك و يقه برگشته تنش بود. سرش تراشيده بود. بودند
 دوربين و بغضي به بود با چشمان بزرگش زل زده. شد هايش رد مي رش از جلو و از روي شانهاشلو

 به نقل از كساني كه سابق با او همكالس بودند يكي .سايه انداخته بوداش  غريب روي لپهاي بادكرده
ار جلو مدرسه و انداختن آنها در حوض  حفّآبهاي از كارهاي او در كودكي گرفتن ماهيهاي قرمز در 

يشمي رنگش  را از توي كيف كهنه و يظهرها بجاي آنكه به خانه برود قالب.  بودهتوي حياط مدرس
گشت و با زير و رو كردن خاكهاي مرطوب پاي درختان  آورد بعد برمي كه از جنس چتري بود، درمي

گذاشت و آنوقت نخ قالبش را دور سر تاب  كرد و سر قالبش مي دا ميپيرا  بيعار، كرمهاي ريزيبلند 
. كرد پرتاب مي آب  دوري از خود دري هفاصلبه داد و از سر موج شكن كه چندان هم بلند نبود  مي

دوخت به آب برق برق   چشم مي،بعد در حال گاززدن نان و خرمائي كه از باباي مدرسه گرفته بود
داد به باباي مدرسه و  سفيدهاش را مي. ب رود و نخ را بكشدآاش زير  زنِ زير آفتاب تا كي چوب پنبه

  .انداخت توي حوض قرمزهاش را مي
  .كند  معلوم نبود كدام يكيشان سرپرستي آن ديگري را ميوكرد  اله نابينايش زندگي ميرمو با خ

 خرماي خودش ي هرا بياد داشت و سلّباباي مدرسه از رمو فقط ماهيهاي سفيد و گوشهاي بزرگ او 
عكس توي روزنامه را كه نشانش داده بودند گفته . داد گفت روزي يك مشت از آن به او مي را كه مي

  .د خودش است اما حيف كه گوشهاي بزرگش در عكس سياه شده استبو
هايي   بچه.هاي لب شط گذراند و شب و روزش را با بچه. اش را ول كرد  كه مرد مدرسهاش خاله

ماليد   سالگي روغن كوسه به تنش مي در شانزده. دادند طاغي و سركش كه به هيچ قانوني گردن نمي
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را به قايق شنا كنان خودش زد و  ، به آب ميكسي جرات شنا نداشتها  و جاهائي كه از ترس كوسه
 آواز ذهور حسين خواننده هشيفت .زد رساند و شبانه به انبار آنها دستبرد مي توپدار انگليسيها مي

هاي لب شط  خانه  اينكه آوازهاي او از راديو پخش شود ساعتها توي قهوهعشقگاهي به . عراقي بود
 با. كارگري كند كه به سرش زد در يكي از كمپانيهاي تانكي سازي ا بود همان ساله.نشست مي

هاي لب شط ديگر بوي روغن كوسه ماهيها را در تن او  رنگ كارگري بچه پوشيدن بيلرسوت آبي
  .احساس نكردند
 ياما چون كار در ارتفاع زياد را دوست داشت خيلي زود رنگزن. كرد ها عملگي مي اوايل روي بنگله

در . هاي آهني و بدنه تانكيهاي بلند بود كار بعدي او رنگ زدن پايه. فت و شغلش را عوض كردياد گر
موي پهنش را آويزان از سر تانكيها و قلم چسباند به طنابهاي  برق آفتاب خودش را سر تخته مي

 هم يگاه. اصلي را سربي زد و رويه دوم و  اول را جگري ميه روي.كشيد مي هنيهاي داغ آ ورقهروي 
كه در طي روز رنگهاي گوناگوني كرد  تماشا مي و افق دور را ،چرخاند به اطراف هنگام كار سر مي

كرد و بلند بلند تصينفهاي ذهور  شد همان باال سر تخته پا آويزان مي خسته كه مي. گرفت بخود مي
. آوردند خته بياد ميخيليها او را با بيلرسوت رنگي و پاهاي دراز آويزانش از سر ت. خواند حسين را مي

با دهان به دهان گشتن اين حرفها بين كارگران شايع شد كه رمو همان كسي است كه در زندگي 
د هميشگي بر صورت داشت كه هرگز با برخورد نفقط يك دوچرخه هركولس قرمز رنگ و يك لبخ

  .كرد با ديگران اين دومي را ترك نمي
هاي آهني لبخندش را جلو چشم همه در بقچه لباس  رمو صبح به صبح پيش از باال رفتن از ميله

اش در  آنرا از بقچهزدند  پيچيد تا غروب وقتي همه خسته از دروازه آهني بيرون مي اش مي معمولي
ه قرمز خروزهاي تعطيل و يا ساعات استراحت با دوچر. به مساوي بين همه قسمت كندبياورد و 

وقتي آنها . داد ها دوچرخه سواري ياد مي رگران و بچهرفت به كا رنگش كه هميشه با آن سر كار مي
  .كمكشان كنددويد تا سر پيچها  زدند، رمو دنبالشان مي زنان دور مي محوطه كار را نيم نيم ركاب

. چن بار بگم. تا ته. افتي ولك نترس نمي. تا ته بزن. تا ته. پايدان بزن! نترس. مواظب باشكُكا هاي «
  »!ولك تا ته بزن

يك دور كامل، رمو از ركاب زدني در راندند با  ترس از افتادن مي گرفتند و بي كه آنها دور ميبعد 
 .گذاشت پريد و  از سر و صدا و جيغ و فريادش محوطه را روي سر مي شوق به هوا مي

 را ديدند »Yankee go home«:يكروز صبح وقتي براي اولين بار كارگران در محوطه كار شعار
. رشت بر بدنه جگري رنگ تانكي بلندي نوشته شده بود هيچكس به رمو شك نكردكه با حروف د

زيرا او آنقدر بيخيال و خونسرد رفت باال و رويش رنگ سربي زد كه خيال كردند اصالً آنرا نديده 
  .است

 در تحريك رمو كه مدتي كوتاه خان اسداهللابا دستگيري جواد پسر جانعلي در شهر پخش شده بود 
 ه براي جلب نظر ميرزا اينكار را كردخان اسداهللامردم معتقد بودند .  بود، نقش داشته استكارگر او

چون براي كمك به عربها در صدد ساختن سد مساوات طلبان .  استتا ثابت كند كه ضد انگليسي
ي ها با تحريك رمو و بچه و انگليسيها خان اسداهللاگفتند  ميهاشان بودند،  بلندي جلو مزارع و خانه
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قبيل اين از يك هفته پيش با باال رفتن . را از مساوات طلبان بترسانندعربها خواهند  شط مي لب
ترس . هاي هركولس قرمز رنگ را در شهر جمع كنند كلنل دستور داده بود تمام دوچرخهشايعات، 

از اي  ن سوخته زاريها منجر به تولد تازه ذهضد و نقيض درخبرهاي اين برش داشته بود مبادا 
شايعه مربوط به دوچرخه هركولس قرمز رنگ رمو بيش و  .رمو بخصوص بين كارگران شودشخصيت 

  .داد از بقيه شايعات درباره او آزارش مي
 همان هگفتند چاپ عكس دوران كودكي رمو هم در روزنامه دو برگي خبرهاي روز دنبال كارگران مي

  .دن پاك كناش را در اذهان عمومي  كارگريي سابقهترس بوده تا 
وقتي در شهر پخش شد كه رمو در محاصره افراد كلنل است خيليها راه افتادند طرف حفار تا از 

 را آماده كرده بودند تا شان هاي گنديده دكاندارها صندوقهاي چوبي ميوه. نزديك شاهد ماجرا باشند
ئيسها به خواهش خانم ر. در صورت تعقيبهاي خياباني آنها را جلو ماشينهاي پليس پرتاب كنند

  .شته بودند كه رمو امكان بيشتري براي فرار داشته باشدا گذبازها را  خانه و سرپلههاي ها در فاحشه
. داد تابيد روي عقربكهاي گنده ساعت بزرگ شهرداري كه ساعت يك را نشان مي آفتاب از روبرو مي

گل بامها، سوختگي  سوختگي آجر، سوختگي خشت و كاه .داد هوا بوي دهها جور سوختگي مي
 اشيائي كه و همه اين بوها آميخته با بوهاي قديميِ. قيرهاي آب شده خيابانها و سوختگي رنگ آهن

هاشان  پيچيد توي بيني سوخته زاريها و آنها را از خانه آفتاب سالهاي سال بر آنها تابيده بود، مي
كوتاه زده بودند بيرون و بر بر توي ستين آمردها با زير پيراهن ركابي يا پيراهن . كشاند بيرون مي

 پيرترها بادبزن به دست ولو شده بودند روي زمين و .اي يا درختي ايستاده بودند سايه ديوار خانه
 و هوي هوي كنان از .زدند چكيد خودشان را باد مي  ميعرق ز چهار بندشان اهمانطور كه شُرشُر 

 و داغي و ورم زد  را ميشانآسمان از روشني چشم. كشيدند نفسهاي عميق ميبا سرهاي پائين گرما 
 و با حالت . كردنپيش از استفراغ انداخت ميهائي  هاي ملتهب گرما زده گونهآنهارا ياد گيش  كرده

بي پرواز  ،ساخت د، باالي سرشان ميساي كه داشت تهي عظيمي را تا به سطح آبي بر پس رونده
  .ملتهبو . فقط خالي بود و بعد براق. اجر دسته غازان مهياجمعي كبوتران اهلي  دسته

وبي قفس چوطيش از بازار عربها يك  از خانه زده بود بيرون تا براي طخانم جهاندر دل اين گرما 
خانم با چادر سفيد گلدار و خرامان  داشتند جهان ميان جمعيتي كه عرقريز و با شتاب پا برمي. بخرد

  .زد راه رفتنش از دور توي چشم مي
 دستگيري جواد دل و ي ههمراه ننه كه از غص.  دينارو برايش آورده بودا نزديكيهاي ظهرطي رطو

دماغ هيچ كاري را نداشت در سايه حياط نشسته بودند كه دينارو پيدايش شد و آنرا خاموش توي 
  . دامنش گذاشت و رفت

روي دستش و از د  هنوز توي دامنش جا نگرفته، خودش را كشانداشته او اخت هطوطي انگار سالها ب
يادش خانم مسحور بازي طوطي  جهان. اش بعد زير چتر موهايش جا خوش كرد آنجا رفت سر شانه

بعد هم كه دويد دم در آنقدر از دينارو فاصله . رفت از دينارو بپرسد به سفارش كي آنرا آورده است
ا كه به زور وقتي برگشت طوطي ر. داشت كه رويش نشد توي كوچه با صداي بلند صدايش كند

غوغائي . شد داد دست ننه و برابر چشمان پرسشگر او، چادر سر كرد و بيكالم بيرون زد ازش جدا مي
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او دختري آزاد و مستقل بود و در بيست و دوسالگي آنقدر وقار و احترام . كرد در درونش احساس مي
يانش برخوردار بود و در و از حمايت عظيم ميرزا و اطراف. زدند خانم صدايش مي  كه همه جهاناشتد

بعد از آنشب بجز چندباري براي . گرفت نمياجازه از كسي  ،گيريها و بيرون رفتهايش از خانه تصميم
تمام وقتي كه در خانه بود به تنها  چيزي كه . تعليم خياطي هرگز از خانه پا به بيرون نگذاشته بود

ر نخستين پيچ خيابان از پشت شيشه كرد چشمان سرزنش بار جواد بود كه در آن غروب د فكر مي
. خواست بشكند و بعد سكوت او، سكوتي كه گوئي هرگز نمي. ده بودي دخان اسداهللاماشين 

داشت بيشتر به اجتناب ناپذيري بيرون زدنش از خانه در آن ظهر گرما  با هرگام كه برمي خانم جهان
نرسيده به بازار عربها همراه مردمي كه . برد وقتي آفتاب بر بلندترين نيزه خود ايستاده بود پي مي

آب يخ فروشها بعضي سطل به دست و . رفتند راهش را به آنسمت كج كرد بربر طرف حفار مي
كرد قيل و قال كنان در ليوانهاي  بعضي با گاري كه غرغر چرخهاي آهنيشان خيابان را شلوغ مي

نگاه يكديگر را به رفتن تشويق مردم با حركات دست و . فروختند  آب خنك مينروي به تشنگا
اي  يك عده رفته بودند روي پشت بامها و دام دام با ضرباتي هيجانزا روي دنبكهاي كوزه. كردند مي
شهر در دام دام . كردند مثل اينكه داشتند خودشان را براي مراسم زار آماده مي. كوبيدند مي

رگهاي  آفتاب نشينان سالهاي سال با و از درون آن. تركاند صدايشان مثل اناري رسيده پوست مي
دام دام دام دام،،، . دويدند جهيد در خيابان مي اي كه خون و آفتاب از آن بيرون مي شكافته
چيزي به قدرت . كرد  ضربات آنها را، چخماق سنگ و آهن، زير پوستش احساس ميخانم جهان

واب و بيداريشان را در اختيار جنوني كه خ. فراتر از علم پدر. شان بود جنون كه در خون قبيله
نفريني قديمي براي او گشوده طلسم دانست هرگز، هرگز چون  مثل راز آن چشمها كه مي. داشت

آيا آنها همان فرياد رگهاي . اي از ململ بر آن بپوشاند  نازكا سايه،حتي اگر سرزنش .نخواهد شد
نهاد؛ غرقه  ا سر بر سجده ميخوني بودند كه پدر در جستجوي يافتن معناهاي كلماتشان ساعته

به . جست؟ او خود گردشگاهي بيرون از آفاق پدر داشت منطق الطير و يا معرفت تالس و نمي
سپرد تا در تاريكيهاي وهم؛ كه پدر پا از آن بيرون  رامشگري و نوشانوشي شيرينها بيشتر دل مي

ه از  شگفتي تالس در ديدارش با  پدر در راز گناه خوردن ميوه ممنوعه بود حتي آنزمان ك. نهاد نمي
 ،گونش در آسمان شب ربود كه با سيني نقره  ماه، ماه بزرگ ميهاما او را جاذب. گفت مد آب سخن مي

با اين وجود پدر تنها كسي بود كه سحرش . داشت چون دايره زنگي كوليان او را به رقص وامي
گرفت و با  صله او آنرا دست مياذاشت بالفگ براي همين بود كه تا كتابي را ميرزا زمين مي. كرد مي

خطهايي كج و كوژ، . خواند كنجكاوي حواشي صفحات را كه پدر با خط نستعليق سياه كرده بود مي
آب، دم و باز دمش، تالس را مد آب، آب باال آمده، نفس ! پدر!  پدر.درهم، حاصل درخود فرورفتنها و نيافتنها

 .بردند و از سكوتت و از اندام بلند و كوژوارت و از تقدست فرمان مي مها؛ كه از تو چش،و مرا. و تو را كتابهايت. شتك
يافت؛  بايد درمي. شد و ضربات طبل همچنان زير پوستش نواخته مي. انگار بام به بام. كوبيدند مي

وقتي هيچ . درست زير آفتاب. زد براي همين از خانه بيرون زده بود، يا حداقل بايد فريادش را مي
تا روزي اگر بخواهند بگويند جز از آنچه كه در زير . هاي مشتعلش به دور نيست چيزي از پنجه

پس مثل جواد كه با زندان افتادنش انگار حرفش را از . اند سخني نتوانند بگويند آفتاب روشن ديده
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براي ،  و ميل گرفتنهاي اوخان اسداهللاه بازوهاي عضالني خودش ب  هشيفتگي ابلهان روشن گرفتن
هاي يك روز تابستاني را  هميشه، زير آفتاب زده بود يا رمو كه درست داغترين و روشنترين لحظه

  .زيده است تا حرفش را بزندگبر
ير طاقيهاي بازار كهنه گذشت و خرما فروشها را كه از ترس راه بندان بساطشان را بيخ ديوار  زاز

به بوي روغن سوخته . نده حفار آغشته بودحاال هوا به بوي آب ما. چيده بودند پشت سر گذاشت
چقدر راه بنظرش . پوسيدند ب غليظ ميآكشتيها و بوي ماهيهاي مرده و ريشه علفهائي كه در 

به سر و رويش پاشيد و . يكي دو جا ايستاد و از آب يخ فروشها ليواني آب سرد خريد. طوالني آمد
زار رسيد خسته  ي، بزرگترين جوي شهر سوختهوقتي نزديكيهاي جوي هفت قالب. دوباره به راه افتاد

جلوتر از او كسان ديگري هم . ديگر توان پيشروي نداشت. و كوفته پاي درختي روي زمين ولو شد
و با . پا دراز كرده يا  ايستاده بودنداي  دور و بر خسته از ادامه راه زير سايه درختي يا سايبان خانه

. زدند ئي كه روي زمين پيدا كرده بودند خودشان را باد ميدست يا بال پيراهنشان و يا تكه مقوا
فكر . اي طبال دورتر از او با چفيه و عگال روي زمين خاكي لب جوي دورهم حلقه زده بودند دسته

در حاالتشان نوعي انتظار ديده . زدند اند كه پشت بامها دنبك مي كرد شايد از همان گروههايي
گذشت پرسيد اين تُشمالها براي  از آب يخ فروشي كه مي. ها نشست به تماشاي آنخانم جهان. شد مي

گفت . بعد دوباره سئوالش را تكرار كرد. تعجب كرد. اند گفت تشمال نيستند، كولي. اند چه آمده
. خانم سر باال برد جهان. اند بزنند تا خورشيد گرفتگي نشود آماده. ترسند امروز كسوف شود مي

انتهايش  باالتر از آن تهي مطلق كه در پهناي وسيع و بي. اي كج  بر نيزه.روشن و داغ. خورشيد بود
  .زد اي بال نمي هيچ پرنده

  »كني؟ شوخي كه نمي«: به آب يخ فروش گفترو يكي 
  »ن بيرون؟ كني ئي همه مردم الكي سي دل خودشون زده  يعني خيال ميسچرا شوخي؟ پ«

و آنرا . بعد به يكي ديگر. اي به يكي از طبلها زد  توي دستش ضربههبا ترك. يكي از طبالها برخاست
 .محوطه پيچيدصدا مثل دينگ دانگ خفه يك ساعت بزرگ ديواري توي . چندبار تكرار كرد

بعد زن كل زن از .  بين صداي دامب دامب آنها صداي كل زدن زني را شنيده در فاصلخانم جهان
 پيراهن قرمزي پوشيده بود؛ با ،زن. ن كردت و با آهنگي نرم شروع به رقصيدسان طبالها برخايم

طبالهاي . پوشاند و موهاي بلند و افشانش هنگام رقص شانه و پشتش را مي. دامني بلند و پر چين
شان را جلوشان آويختند و يك به يك با نظمي خاص و با كوبيدن  طبلهاي گنده. ديگر هم برخاستند

 ضربات طبل خانم جهان.  صداي طبلها برداشته بودمحوطه را. بر طبلهايشان به طبال اولي پيوستند
. با تند شدن آهنگ طبلها، رقص زن تندتر شد. را باز زير پوستش و درون رگهايش احساس كرد

ور بر نيزه هنوز كج خود كه طبالها دسته جمعي شروع به خواندن  آفتاب بود؛ سرخ و روشن و شعله
با دور شدن آنها غرغر .  آرام آرام عقب كشيدند،قصيدر بعد وقتي زن هنوز ميانشان مي. آوازي كردند

رفتند بلند  اي با شتاب به اينسو و آنسو مي چرخ گاريها و صداي آب يخ فروشها كه به تقاضاي تشنه
. خسته و عرقريز. دويد با شلنگهاي بلندش مي. در همين لحظه بود كه از روبرو رمو سر درآورد. شد

رمو به جوي هفت قالبي كه رسيد گوئي . اش بودند سي در پيكلنل و چند پليس هندي و انگلي
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  بهاي بلند تا لحظه  كمانه. د پا بر لب سنگي آن كوفت و به هوا پريداشتصميمش را از پيش گرفته ب
چادر از سر .  آنهائيكه آنجا حضور داشتند براي هميشه بنشيندهپروازش در چشم هملحظه 
و . ها برخاست پاي رمو كه روي زمين نشست صداي گلولهدو. هايش وي شانه ر ول شدخانم جهان

هاي شكافنده خون از  با رگه.  بر خاك افتادخانم جهاناي ديگر و رمو درست در دامن  آنوقت كمانه
 فقط اين فرصت را پيدا كرد تا خوب به چشمهاي او نگاه كند و بعد با خانم جهان. همه جاي تنش

  . بخواباند تا رمو براي هميشه بخوابددست پلكهاي باز او را آرام روي هم
در سكوتي كه بالفاصله فضاي پر از آفتاب را پر كرد، منحني بلند پرواز رمو براي هميشه در ذهنها 

ها با صندوقهاي ميوه گنديده بقالها كه بيمصرف مانده بود و سعفهاي خشك نخل،  جنده. نقش بست
هاي رنگيشان را در طاق آن فرو كردند  ند و تُنكهطاق نصرتي به افتخار كلنل در خيابان حفار ساخت

تا كلنلِ فاتح و سربازانش در بازگشت از عملياتي كه به كشته شدن رمو منجر شده بود از زير آن 
  .بگذرند
و .  بعد از آنكه خود را در محاصره مردم ديد سر رمو را آرام بر خاك نهاد و از جا بلند شدخانم جهان

جمعيت را با فشار دست و تنه پس زد و  . كوليان توي گوشش پيچيدصداي سنج و دمامهباز 
نيروي غريزي در وجودش او . زير آفتاب راه افتاد »عمو عمو گويان«هماهنگ با صداي سنج و دمامه

ي كه در وجود اوست گكرد براي تسكين التهاب و سو حس مي. كشانيد  عمويش ميهرا به سمت خان
در عالم خيال نارنج را ديد كه با چشماني غمگين و منتظر در  . داردبه ديدن نارنج و جانعلي نياز

اش به غيظ پا  و جانعلي در پشت سر او با برق آفتاب روي زنجير ساعت بغلي.  در نشسته استهآستان
اي  غباري كه در دور برخاسته بود گوشه. كوبيدند كوليان همچنان مي. كوبيد بر سيمان داغ حياط مي

  »!كسوف! كسوف«: يكي فرياد زد. ريك كرداز آسمان را تا
اما حالت . خودش نبود. برگشت طرف صدا. خانم به صداي جانعلي شبيه بود صدايش در گوش جهان

مالحظه از همه حرفش را  وقتي بيهراس و بي. صورتش مثل حالت صورت جانعلي در خشم بود
ه از ماجراي سوار شدن او در حتي بعد از آن ك. مردي كه نگاه و نظرهاي خودش را داشت. زد مي

هراندازه مال جواد از انكار و . هائي كه با مال جواد فرق داشت نگاه.  با خبر شده بودخان اسداهللاجيپ 
گوئي آنروز جانعلي جاي جواد ايستاده بود سر . نديدن او پر بود مال جانعلي از قهر و از ديدن

اي به ناگهان باز شده نگاهشان را  ها كه چون فوارهو آن چشم. كرد روي خيابان و او را نگاه مي پياده
مال مردي كه تصميمهايش چون چيزي آشكار بيرون از او .  ريختند، مال او بودند شُرشُر روي او مي

وقتي هنوز بين او و جواد . تواند در پناه آنها بايستد كرد مي تصميمهائي كه حس مي. ايستاده بود
فهمي فقط بايد سيصد و شصت  اگه بزني اونوخ مي. جواد فقط حرف بزن.  بودندديوارهاي غرور و زندان ايستاده

خواي بگي خودتم گيج شدي؟ خب  مي! زني؟ خب نزن نمي. بيني كه من توام بعدش مي. و پنج روز به عقب برگشت
 چطو با شوق اش پاي تانكيها كردي و يا از صداي نكره ديدم چطو با تحسين نگاهش مي من كه مي. گفتي را مي همينا

تونستي؟ يا وقتي  يعني نمي. كشيدي اقلن مث جانعلي يكي دوبار داد مي. كني اينا يادم رفته خيال مي. زدي حرف مي
. ازهدينا به اشتباه برمث من  نه آنطور بهش نگاه كني كه دختري. كردي  كمي اخم مي،ميرزا به بوات گفت ديوونه

اگه قرار بود من و تو به كسي با تحسين ! ولي اشتباه بود جواد.  مونده بودخان اسداهللا بين ميرزا و ،وقتي او هم مث تو
 مي تونس تو دهنا بيوفته؟ كني اونوخ حرف ميرزا مي  فكر مي. كرديم  بايد به همون ديوونهه نگا ميكرديم مينگا 
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ر پشت و با فرو نشستن غبا. خانم گذشت هاي نخل از جلو جهان با بار تنهچند كاميون . كوبيدند
از يكديگر رهاي نخل يپنقاپيدن  بيست سي بچه قد و نيمقد عرب را ديد كه سر خانم جهانسرشان 

پسرك . رفت جلو او ايستاد.  افتاده بودخانم جهاناز ميان آنها يكي چشمش به . اند دنبال هم گذاشته
 دهانش  كه رسيد دستش را جلوخانم جهان روبروي .مثل عكس كودكي رمو گوشهاي بزرگي داشت

نشان . خورد از توي دهانش درآورد ميتكان گرفت و ماهي ريز قرمزي را كه هنوز سر و دمش 
 را نه خان اسداهللاروي كه برگرداند  خانم جهان. ت توي دهانش و دويداش داد و دوباره گذخانم جهان

  .اي از خيابان برابر خود ديد چندان دور در گوشه
چشم هردو كه به هم افتاد سر . ن كوتاه بغل جيپش ايستاده بودستيآ با پيراهن سفيد خان اسداهللا

آفتاب با تب غروب افتاده بود كه ايستاده بودند بر ساحل رو به روزي ياد  خانم جهان. پائين انداختند
  .دن بروخان اسداهللا هو تابي در درون تا بعد از آن بيحرف به خان

  
 و چادر بر سر پاي تختخواب» .تر ميرزامه مو دخخان يادت نره ك«: توي اتاق كه پا گذاشتند گفت

توانست  نمي.  كفشهايش را درآورد و نشستخان اسداهللا. گفت پشت به هم بنشينند. نشست
، نه انگار  نشسته بر قالي با وقار بانوئي مهذّب،ديده بوداو را اما پيش از نشستن . خانم را ببيند جهان

  . امحرمي گذاشته بود نهساعتي پيش در ساحل غروب  سر بر شان
  ».خونم  عقد را ميهخودم صيغ«: گفت

  ».بخون«:  گفتخان اسداهللا
  : خانم شروع كند پرسيد و پيش از آنكه  جهان

  »ه؟يپس مهر«
  »؟قدرچ«
  ».يبخواقدر كه هرچ«
  »!بگو«
  »از اشرفي؟«
  .»چيزي ديگر بگو«
  ».زمين«
  ».چيزي ديگر«
هاي  اي در آن پر از  بوته بسيار بزرگ و با باغچه. اي بزرگ خانه. اي معجرهاي فيروزهاي با  خانه. خانه«

  ».شمشاد
  ».و بعد«
  ».يك جلد كالم اله مجيد«

  .سكوت كرد
  ».زوجتَك، نَفسي علي الصدق المعلوم«:  خواندخانم جهان

»قبلت.«  
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  ».بايد بگي قبلت التزويج. قبول نيست«
  ».قبول«

  ».يق المعلومزوجتك نفسي علي الصد
  ».قبلت التزويج«
  »!روي برگردان«

  .چادر از سر رها كرده بود. برگشت
انگشت سبابه دست راستش را .  را گرفت و بلند شدخان اسداهللاو دست » .حاال به هم حالليم«: گفت

 هنوز در آن موج   دخترانهيشرم.  نگاه كردخان اسداهللاتوي دهان گذاشت و با چشمان بزرگش به 
  .زد مي

  » . عروسيم را خودم درست كنمهلجخوام ح خان مي«: گفت
. اش عرق كرده بودند آمد زير شرم دخترانه پرك گلهاي ريز آن به نظر مي. يدش را برداشتفچادر س

گذارند و يا  از آنها كه سر جانماز مي. اي كوچك درآورد  خياطيش را باز كرد و از توي آن كيسههبقچ
  .به گردن مي آويزند

داد  را ميگلهائي تازه بوي . خان اسداهللارد نزديك بيني و ب» !بو كن. برگ گل محمدي توشه«: گفت
 شادابي رنگ و بويشان را حس خان اسداهللا .رويند  مييدر باغيا لب جويي و زير آفتاب   آغازِ بهاركه
اي خشك و گلبرگه  نخهاي طالئي رنگ سر كيسه را با دندان كشيد؛ دانه دانهخانم جهان. كرد مي

هاي  بعد گوشه. مثل گلهاي ريز چادرش. ريز و قرمز بودند.  رختخوابهتوي آنرا پخش كرد روي مالف
رختي گره زد و سايباني بر سر تخت ساخت و دوباره انگشت سبابه دست   چوب برِوچادرش را به د

داد و  يبوي سبز خنكي م. عين پاجوشهاي جوان نخل، تازه بود. تاد بغل تختخوابس اي،در دهان
  .رنگ سبز خنكي داشت

و رو كرد به ديوار » هاي بزم شكار شيرين با نوشابه را داشتم هاي قلمكار صحنه ايكاش پرده«: گفت
  ».كردم يكي هم روي زمين پهن مي«و پلك روي هم خواباند،» .آويختمش اونجا مي«روبرو، 
توانست به حدس  ميفقط . اند وشابهمال شيرين يا ننقشها كه  دانست نمي.  قبال ديده بودخان اسداهللا

يكبري بر  انشدبا ابروهاي كمانيشان و چانه هاي گرو گمان دريابد كه زنند آنان، آن سواراني كه 
 كمان كشيده شان از بناگوش، تيرِ و. رفتند اسب نشسته و زه كمان را كشيده به تاخت مي

 .شاخ و برگهاي درهم ان صنوبر و چنار باو دور و بر همه سبز بود از درخت. زد هايشان را رج مي گونه
  .اي براي استراحت دور خيمه و دورا
  بزم است وي هآنجا ديگر صحن«:  را خوانده باشد گفتخان اسداهللاخانم انگار فكرهاي  جهان

. خودش شد. و چراغ را خاموش كرد و جامه كند و رفت روي تخت دراز كشيد» .رامشگري
 يك لحظه خان اسداهللا. كرد  بيدار ميخان اسداهللا با هم در وجود اختگي ربآشوبگري كه ترس و دل

 ترس و ترديد، صداي او ي هدر ميان. بي تكان سر جايش ماند تا بتواند ترسهايش را از خود دور كند
  .كرد شعري زير لب زمزمه مي. را شنيد
  »خوني دختر ميرزا؟ چي مي«: اي در صدايش پرسيد  با رعشهخان اسداهللا
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زار بود كه  چون اين ديگر نه خاك بكر سوخته. يدآاست با اين سئوال بر آشوب درونش فايق خو مي
نرماي .  خوابيده بر تخت دستي بر زلفهايش كشيدخانم جهان. بتواند بيباك بر آن پاي بكوبد

 خواست انگار مي. با زمزمه. و خواند» . بازي نوشابه با اسكندرلآخرين فص«: گفت،پستانهايش لرزيدند
 آيا از خودش پرسيد. ترسيد  هنوز ميخان اسداهللاما .  را به عالم قهرمانان ذهنش بكشاندخان اسداهللا
خواند تا بتواند   ميخانم جهانايكاش با صداي بلندتري  و آرزو كرد  اسكندر شباهتي دارد؟ههيچ ب

؟ و او، رداز ذهنش گذشت چگونه مردي بود اسكن. بيابدشكوه اسكندر را از  ميان لبهاي او 
 :هي كرددر درون ساز، چه كم از اين سلطان شاخدار دارد؟ به خودش   كنتراچي، تانكيخان اسداهللا

خت و به واش را فر  نيست كه در يك پلك به هم زدن زمينهاي پدرشيخان اسداهللامگر او همان 
اين سرزمين بكر با اين يقين كه از . و به جنگ همه رفت. زار آمد با دستي خالي و بي تجربه سوخته

خواهد؟ چرا  مگر نشده بود؟ اين زن، اين  فتنه، اكنون از او چه مي. سهمي گنده نصيبش شود
  .كند ايستاده و مثل يك بچه دهاتي دست و پا چلفت  تماشايش مي

  »بيني؟ خان در من چه مي«: خانم گفت جهان
  ».ما زبون گفتن ندارمبسيار چيزها دختر ميرزا، ا«:  آب گلو قورت داد و گفتخان اسداهللا

زلفي چون كمند . بگو با سري گرد و پيشاني پهنگفت . گفت. گفت بگو دختري چون صد هزار نگار
بيني . ها چون تير آرش گفت بگو دو چشم چون دو نرگس، مژه. گفت. و ابروان چون كمان چاچي

ل، زنخداني رخي چون گُ. گفت بگو دهاني چون نيمه دينار و عارضي چون سيم. گفت. چون تيغ
دو پستان چون نار  .  سيمي هگفت بگو سينه چون تخت. گفت. چون گويي گرد  چاهي و گردني كوتاه

شكمي چون آرد ميده كه به  و. اي خرد و پشت دست  هزار چال درافتاده پنجه و ساعدي كوتاه و
  .رفت ، چنان كه بوي تنش به جهان ميمخلوط كني بادام ن روغباحرير بيزي و 

و او  . م زير دستهاي او بودنخا دشت بكر تن جهان.  جامه كند و مثل گاو نري روي او پريدخان هللاسدا
كوتاه و بلند  هاي نوشيد و عرقريزان از تپه  نوش او ميي ه سرزمينهاي دست نيافتني از چشمهتشن

 اسكندري كه كاويد تا با گوهرِ مي رفت و با هرم نفسهاي ملتهبش اعماق خاك را آن فراز و فرود مي
 مردي كه در شعر .شد يكي شود زن پنهان بود و در لبهايش عيان ميآن در ضمير خواهشهاي 

  .كرد اش مي زمزمه
 سوخت و خاكستر شد تا حس كرد كه زمين از تپش بازمانده و او خود به آراميدني خان اسداهللا

  .ودش را كنار كشيد و سر روي بالش گذاشتخ. دغدغه نيازمند است بي
زد روي  خان اسداهللا. دو از جا پريدند ومب كومب صداي در چوبي حياط خانه كه بلند شد، هرگ

  .اش را پوشيد چراغ و شورت گندهروشن كردن كليد 
  ».م بياد كسي را نداشتم كه ئي وقت غروب به خونه«

  .صداي كوبيدن در اما تمامي نداشت
كلنل با بازكردن . له رفت در را باز كردانداخت و با عج  هولكي خودش را توي حياطخان اسداهللا

  . هل دادخان اسداهللاخانة  دستبند از دستهاي رمو او را توي راهروي
  ».كرد بين كارگرا ببين  چه پخش مي. ئي از كاركرايِ خادته! بيا گان«
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عليه تشويق كردن مردم به اتحاد عمل  درهايي را روي زمين انداخت كه مساوات طلبان  و اعالميه
 خان اسداهللاو . ها بعد از رقصي در هوا به پشت روي زمين افتاد يكي از اعالميه. انتشار داده بودندها آن

و سياه بزرگ  ،روي آن كاريكاتوري از خودش و كلنل و مسترجانبول ديد كه با شلنگهايي الستيكي
. بود آنانورتهاي صتصوير او در عقب . كردند  خفه مي رامردمداشتند  ،كه به تانكيهاي نفت وصل بود

 كه سر او. مي كوتاه؛ با تن فيل و د.اما مستر جانبول و كلنل در جلو بودند. كوچك و ترسيده
 كلفت يكي از پاهاي مستر هپنج. كرد اما بر تن توله سگي پشم ريخته سنگيني مي،  بودخان اسداهللا

زير چرخهاي آن كارگر . درآمده بود كه با آن كارگري را كشته بود يجانبول به شكل همان ماشين
 با ردي از خون سرخ كه تا زير پاي .شد  بيلر سوت پوشي كه دهان به فرياد گشوده بود داشت له مي

رمو با موهاي فرفري . نگاهي به صورت رمو كرد.  اعالميه را برداشتخان اسداهللا. رفت شان مي همه
  .اكستاني كنارش ايستاده بودندزير چراغ داالن پاي ديوار ايستاده بود و دو سرباز هندي و پ

و برگشت به سمت در » .براي هامين بود. وقتي گفتم خيلي الزم! داني گان خادت مي«: كلنل گفت
اش، از خشم و  ن شورت گندهيهاي پائ نتر از لبهي، پائخان اسداهللازانوهاي آفتاب سوخته . و بيرون زد

  :  و داد كشيد، پرتاب كرد هوااعالميه توي دستش را. لرزيد جنون دست داده به او مي
  »!دم ها؟ حاال نشونت مي. كني خوري اما خدمت مساوات طلبان را مي نونِ مونه مي. پدر سگ«

ار بخورد بطرف ان اش تكان تكان مي  وقتي شكم گنده،و با همان حالت خشم و غضب و شورت به پا
  .اش دويد خانه

رفت و پاي در، جائي كه نور باال توي هوا  كنان  پرتاب كرده بود، رقصخان اسداهللاي كه  اعالميه
توانست تصاوير روي آنرا ببيند، روي زمين   به وضوح ميخانم جهانمهتاب روي آن افتاده بود و 

 از رختخواب جهيده بود بيرون، نزديك به در باز اتاق  و خان اسداهللا كه از فرياد خانم جهان. افتاد
  .جامه بر تن ايستاده بود

 ميان دو سرباز سياه سوخته هندي و پاكستاني ،ر و بلند قد با چشمهاي جوانش رو به اورمو، الغ
معلوم بود پيش از آنكه او را . نمودند كه در يونيفورم سفيد ارتش انگليس سياهتر ميايستاده بود 

ز پيراهنش ا. ايستاد بسختي روي پايش مي. آنجا بياورند يك فصل او را با چوب و باطوم زده بودند
  .شد اش ديده مي جر خورده بود و زخم روي شانه  چپي هروي شان
  : با چوب و فلك و شالق سيمي در دست هلك هلك كنان پيدايش شدخان اسداهللا

حرفش را معناي  يندبصبر كند بپيش از آنكه و » .بخوابونين ئي پدر سگ نمك به حروم رو«
ستيكي ته سائيده شده رمو را از پايش در آورد اند يا نه، خم شد و با زور كفشهاي ال سربازها فهميده

 بعد شالق را باال .و او را روي زمين انداخت و فلك را به پايش بست و دوسرش را داد دست سربازها
 خانم جهان. زد فرود آورد برد و درست روي جورابهاي پاره او كه كفشان از  چرك و عرق سياهي مي

، يكباره ديد كه اسكندرش جالدي است شكم گنده به هيئت كرد صحنه را تماشا مي، كه از پاي در
و پا كه با هر ضربه  ، با همان زگيلهايي بر شكم و دستپادشاه ماچين، طرمشه، ميرغضب ارمنشاه

و . آيد تا باز شالق را باال ببرد   جهد، رقص كنان و برهنه، و فرود مي شالق بر تن رمو از جا مي
افتد و باز بكوبد بر كف پائي كه پارگيهاي  بار پريدن از كونش ميشورتش را باال بكشد كه در هر 
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 شالق به هوا ههاي جوراب در هر ضرب  و ديد پاره.جوراب پوست نازكش را بيرون انداخته است
 جهد به باال با و باز او مي. هاي خون و پشنگه. و بعد گوشت. هاي جوراب نه، پوست پاره. پرند مي

و ديد او و ماجان و ننه و . رقص كنان. آورد و باز فرود مي» !پدرسگ«نام، دهاني پر از فرياد و دش
 خاتون كل. آورد و فرود مي. آيد با دستهايي پر از سوغاتي  ميخان اسداهللاند و   دوره نشستهخاتون كل
 روي خانم جهان. اش روي كارگران دست بلند كند گويد مگر ممكن است كه خان با آن دلرحمي مي

اي از حياط با ميلهاي ورزش در كنار  بيند كه ايستاده است در گوشه  را ميخان اسداهللا. اندگرد برمي
روغن جوشان و . ريزد ريگ مي. افكند نطع مي. آيد و آنتن بلند راديويش فراز ديوار و بعد طرمشه مي
 شاه و خورشيددر لباس دامادي و رمو جواد . كند استره و گاز و تشت و تازيانه و چوب فراهم مي

 پيش خان اسداهللا. ردب عقابين به زمين فرو ميطرمشه . دننشين مي بر نطع. دنيآ جلو ميفرخ روز 
صداي جيغ مه . آورد و رقص كنان فرود مي. جهد به هوا مي. گيرد تازيانه از دست طرمشه مي. يدآ مي

. خان اهللاسد. طرمشه. خورد سرش گيج مي. پيچد خانم مي هانپري از توي اتاقش توي گوش ج
. خسته شده است. كند  جانعلي ديوانه كجاست؟ جانعلي ديوانه كه كسي به حرفش گوش نمي.طرمشه. اسكندر

  ...و. سكوت.خان اسداهللا. طرمشه. خويشي و سكوت
 ديد رد خوني كه در تصوير پشت اعالميه بود به نيروي شالق خانم سر كه پائين انداخت جهان
او پاهاي  تا ، پوست و گوشته، آميختگينت، غليظ و سناه افتاده اس هاي رمو رو ضجه خان اسداهللا

چون فريادهاي رمو ضعيف و ضعيفتر . چشم فرو بست و ديگر چيزي را حس نكرد. را هم دور بزند
  .شنيد  و نه صدائي ميديد و خودش هم ديگر نه چيزي را مي. شده بود
اي و همانطور خسته و كوفته به  د به گوشهاش را پرتاب كر  خسته و عرقريز شالق سيميخان اسداهللا

  : داد كشيدبعد دستش را به سمت در دراز كرد و سر سربازان. ديوار تكيه داد
  ».برا يه عمر ديگه ادب شده. ئي پدرسگ ببرين بندازينش تو كوچه«

ف شير  رفت طرخان اسداهللا. با فرياد او دو سرباز زير بغل رمو را گرفتند و كشان كشان بيرون بردند
صداي رعد اساي خودش را در چند . لرزيد.  افتادخانم جهانزد ياد  وقتي به سر و رويش  آب مي. آب

لحظه پيش توي حياط بياد آورد و فريادهاي دلخراش رمو را و جهان يكباره برابر چشمانش تيره 
يئتي پر از انكار  كز كرده روي قالي با نگاهي خيره  به او و هخانم جهانبه اتاق كه برگشت ديد . شد

ي بين خواب و تدر حال. رو به حياط نشسته استبه او، ميرزا اعتنائي  بي صد برابر قويتر از ،مطلق او
  .بيداري
  : زانو بر زمين زد و التماس كنان گفتخان اسداهللا

  ».عفوم كن«
  ».مجبورم نكن كه زنت بشم.  شدهعپيوند زناشوئيمون ديگه قط! خان«:  گفتخانم جهان
  ».عفوم كن«:  گفتخان هللاسدا

 ! گم خان تو چشمات مي. كنم م كني زنت بشم، بهت خيانت ميرخان اگه مجبو«:  گفتخانم جهان
  ».بينم كه مي خواسم شوهرم باشه ديگه تو رو اون مردي نمي

  ».دم هموزنت طال مي«:  گفتخان اسداهللا
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  ».خيلي بدبختي خان«:  گفتخانم جهان
پرستينش عاشقت  ميرزا ميو به همون خدائي كه تو . خانم جهانشدم عاشقت «:  گفتخان اسداهللا
  »..خانم جهانشدم 
تا دير نشده مونه «: و با بغض توي گلو گفت. و نتواست ادامه بدهد» -خان«:  گفتخانم جهان

  ».كنم خواهش مي. برگردون خونه
  ». كه تو خونة مو بوديكني؟ تموم شهر فردا با خبر ميشن پس با  ميرزا چه مي«:  گفتخان اسداهللا
به صالحته كه . ديگه خودت دوني. مو حرفم را زدم. نكن خان بهت گفتم مجبورم«:  گفتخانم جهان

و نگاه كرد به تصوير پشت اعالميه و رد خون كه  سرتاسر نقشهاي توي آن را » .اييبه خواستگاريم ن
  .زد دور مي

  ».....!د...جال«:  پيچيدخانم جهان گوش  تويي جانعلي از دل تاريكو ميرايصداي دور و ضعيف 
  

. دينارو را روبروي خودش ديد دچار شوك شد خان اسداهللا سر بلند كرد و بجاي خانم جهانوقتي 
دينارو خيلي زود او را حرف . رويا ديده بود  را در حالتي بين خواب و بيداري درخان اسداهللافكر كرد 

  .از بهت بيرون آورد
خواست بگه بخاطر تو اونقدر زورش را  مي. بر آزادي جواد را خودش بهت بدهخان اومده بود كه خ«

  ».زد تا آزادش كردن
طوطي رو به «: نمود رو به دينارو گفت اندازه بزرگ مي چشماني كه بيبا  و  خانم گرما زده جهان

  »سفارش كي برام آوردي؟
.  هرچه زودتر قفسي سيش بخربرو«: و پشت به او گفت» !خان«:  گفت،شد شت دور ميادينارو كه د

  ».به قفس عادت داره
اش انگار پتكي بر سرش فروآورده باشد گيجش كرده  حرف دينارو و حضور ناگهاني. خانم ماند جهان

  .با نگاه به او راهش را به سمت بازار عربها كج كرد. بود
. جا اتفاقي دانست را در آنخانم جهانكمتر كسي حضور . خبر واقعه به سرعت در سوخته زار پيچيد

 به تنهائي عازم بيابانك شد و هيچكدام از زنان فاميل را با خاتون كلبخصوص وقتي عصر آنروز 
 هم كه در تالش آزاد كردن خان اسداهللا. ميرزا مثل هميشه برابر شايعات سكوت كرد. خودش نبرد

  .جواد بود وانمود كرد خيلي دير از واقعه خبر شده است
 از سايرين حق دارترآنها در بازگوئي ماجرا خودشان را . شها ناقلين خبر بودنديخ فرو اينبار آب

شدند تا خون  تا غروب آفتاب فوج فوج مردم از هرگوشه، طرف جوي قالبي سرازير مي. دانستند مي
اي در  رمو را كه هنوز بر خاك مانده بود ببينند و از پرواز او بر فراز جوي بزرگ، تصويري افسانه

فروختند ماجرا را از  ب خنك ميآهمانطور كه ليوان ليوان به مردم  يخ فروشها  آب.  كنندذهن حك
نها تعريف آهمان ساعت كه رمو در يكي از خيابانهاي نزديك به حفار در دام افتاده بود براي 

  بردند كه سر راهش سه بار از آنها آب  را پيش ميخانم جهانو به موازات آن حكايت . كردند مي
داري  عربها و قفس چوبي گنده و ميلهبازار بود  رفته ي رموك خريده بود و بعد از پايان ماجراخن
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 هبه گفت. اش توي خانه رفت دنبال كرده بودند  را تا وقتي با قفس گندهخانم جهانآنها . خريده بود
يهم وقتي دو عقربكهاي ساعت بزرگ شهرداري رو. يك يكشان، اتفاق رأس ساعت دوازده شروع شد

اما وقتي . تا پيش از آن هيچكس مطمئن نبود كه كلنل رمو را به دام انداخته است. قرار گرفته بود
  راه افتاد است، ديگر براي كسي شكياحمد حاجدينارو را ديدند طوطي بر شانه به طرف خانه بزرگ 

  . را خبر كند كه كار رمو ديگر تمام شده استخانم جهانرود  نماند دينارو مي
 قديميشان نزديكيهاي حفار خودش را قايم كرده بود كه ه خان24، ساعت دوازده، در كُلّه كفتريرمو

اي كه در آن ساعت از دوران و  او با چهره. خبر شد محله در محاصره پليسهاي كلنل درآمده است
كُلّه كفتري و از سوراخهاي لوزي شكل قاب در هاي كودكيش وام گرفته بود از ميان  ه خاطر
. دنز ديد كه زير آفتاب آبي و سبز مي هاي ديوار پشت بام، شط را مي رهاي سبزرنگ حاشيهمعج

. تپيد  دلش در سينه مي،پاداد و تاپ ت يش بوي خرماهاي باباي مدرسه اردبيهشت را ميدستها
توانست ساعتها در همانجا بنشيند و با نگاه از ميان لوزيهاي معجر كه  چقدر دوست داشت مي

چقدر دوست و  -  آبيها و سبزها را-كرد شط را تماشا كند دكيش را برايش زنده ميخاطرات كو
رنگ و  لوزيها بگذارد و كهنگي ه ديوارهاش را بر رنگ پوسيده و ورق ورق شد داشت نوك بيني

 كه سالهاي زيادي گرما و نور و خورشيد آنشهر را در خود رنگها و چوبهائي. را بو كندچوبهايشان 
 هزهائي كه كلّوبوي ر. اش را، بوي تنهائيهاي او را و خودش را  بوي دستهاي خاله.بودندذخيره كرده 

  .كرد گذاشت و چشم انداز بيرون را از ميان آنها تماشا مي پر مويش را روي آنها مي
داد و در جستجوي  گذشت كه هميشه موهايش بوي حنا مي ميدر آن پائين، خياباني بود كه زني 

 و . بوسيده بودكه به لبهايش چسبانده بود يك روز شرجي او را از پشت برگيدر مردي بود كه 
كرد و  بست و مثل بادبادك هواشان مي  پسركي بود كه به ابرهاي كوچك و پائين نخ ميهدورتر محل

گذشت كه محل عبور مردي بود به قامت  روي خاكي مي  آنها پيادههو از بغل هم. دويد دنبالشان مي
گذشت همان را تكرار  و هربار كه از آنجا مي. ود فقط يك بند از آواز بلندي را بخواندنخل كه بلد ب

  .كرد مي
 به 25 و سيني خنجرباديترو شو چقدر با زير پيراهن ركابي. صداهاي گوناگوني توي گوشش پيچيد

  : و داد زده بود زير آفتاب دويده بوددست
  »خنجربادي به دهشائي. خنجربادي به دهشائي«

 مرطوب و خنك هبرد به ساي همراه ملخها پناه مي از تابش سوزان آفتاب، ظهرها. خيزد برمي. فتدا مي
قرمز و . ن در پشت بالهاي نازك آنها چقدر رنگين استاآسمهنگام پروازشان، . هاي نفت زير لوله

. ها داغند ه لول رو به آفتابِسطحِ. دود دنبال ملخي مي. گذارد سيني خنجرباديش را زير لوله مي. آبي
خاك . گستراند داغيش كمتر است خاك زير پايش ميفرشي كه . تواند پا روي آنها بگذارد نمي

هاي  هاي خار و شانه به سرها و پرنده اي پر از نقش و نگار بود كه بوته  سفره،سوخته، خاك سخي
 اشت كه در آنير گلويشان كه تنها او سعادت اينرا را دز با سياه و سفيديِ ، بسيار كوچك،كوچك

                                                 
  .النه کبوتر است که با آجر يا چوب ساخته شده باشد:  کله کفتری- 24
يک شکل آن که نامش را از آن گرفته بود شکل خنجر .  خنجر بادی، نوعی آب نبات بود  که به شکلهای مختلف ساخته می شد- 25
  .بود
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برايش دوست داشتني نقاشي بزرگ يك  هرا چون پرددور و برش  زمينگرما آنها را ببيند، ظهر 
كوچكي كه بين  آنهم دور از قطارهاي. شد هاي كوچك فقط ظهرها پيدايشان مي پرندهآن . كرد مي

. اي چوبي تلفنحتي دورتر از تيره. و دورتر از دكلهاي آهني. كمپهاي كارگري در رفت و آمد بودند
دويدن و . تشبراي او كه شانه به سرها را دوست دا. خواندند هائي كه انگار فقط براي او مي پرنده

رسيدند كه باد موجوار به  اي از خاك به نظر مي روي زمين كه از دور چون اليهرا شان  دسته جمعي
پري به . با كاكلي به رنگ خاك.  سينه به پيش داده و سرفرازرفتند؛  ميدر راستاي هم. راند جلو مي

براي او كه آفتاب و عرق گردنبندي از نمك بر انگار فقط . رنگ خاك، چشماني به رنگ خاك
اي را خنك   براي او كه با آب دهان و هاي نفسش سكه. پيداشان شده بوده بودآويخت گردنش 

 و به آواز چرخهاي وده بگوش روي ريل خواباندبراي او كه  .كرد كه روي ريل پيدا كرده بود مي
. شهر دويدنها. يتهاي پاپ شهر بچه. شهر نمك. شهر سوخته! هاي! هاي . داد آمد گوش مي قطاري كه از دور مي

شهر . بسيار بلند. شهر دكلهاي بلند. هاي سوخته موتور كشتيهايشهر ماهيهاي مرده در چرب. شهر از پا نيفتادنها
 شهر حروف  a,b.c شهر الف ب ج. شهر نخلها و پوسترهاي بزرگ رنگين. شهر بوهاي  قديمي و بوهاي نو. تانكيها
شهر . هاي خار برپشت زنهاي عرب شهر بوته. شهر متقال و چلوار و گاباردين. شهر خنجربادي و پاكورة هندي. درهم
. !...هاي.!..هاي. هسته شفتالو هريو. شهر شعرهاي هسته زردالو هريو. هاي هركولس كمپاني دوچرخه شهر. 26كَرَب

پا خودش را به پرچين رساند و .  كفتري بيرون جهيدهرمو با شنيدن صداي پائي بر پشت بام از كُلّ
  .و از آنجا توي كوچه پريدپا  زير پايش ي هبر قرنيز پنجرگذاشت 
. ه بودشتارمو يكي دو كوچه آنها را پشت سر گذ،يخ فروشها تا افراد كلنل بجنبند  آبي هبه گفت
داري  در پي جاي سايه. خسته و كوفته . تازه سر جوي هفت قالبي رسيده بودخانم انجهوقت همان

 از آب خنك فروشها آب طلب پيوسته. بيطاقتي آدمهاي آفتابزده را داشت. كند بود تا خستگي در
و حرف از . كرد اش خالي مي خورد و نيمي را روي سر و صورت و سينه كرد كه نيمي را مي مي

 خانم جهان .زد گوشه و كنار از آدم قُل مي. زد؛ آنهم وقتي هوا كامالٌ روشن بود يخورشيدگرفتگي م
رسيد زل زنان به اطراف چيزهائي زير لب  كه از آفتابزدگي چشمهايش غير عادي بزرگ بنظر مي

 در عالم خلسه بيتهائي از داستان نوشابه خانم جهاناز زبان دينارو شايعه شده بود كه . كرد زمزمه مي
دهد و او بعينه  او نشان ميبه آنجا كه نوشابه نقش اسكندر را . خواند بر مي نظامي را از اسكندر و

گشت به بخشهائي كه چگونه نوشابه  و يا برمي. بيند؛ آنهم بعد از آنهمه انكارها صورت خودش را مي
اش  ا به صنمخانهفرستد و او ر كند و نُزلها مي دل به نقش سپرده برابر او به هماوردي قد راست مي

  : كشاند تا به او بگويد مي
  منم شيرزن گر توئي شير مرد
  .چو ماده چه نر شير وقت نبرد

  چو بر جوشم از خشم چو تند ميغ
  در آب آتش انگيزم از دود تيغ

  كفلگاه شيران برآرم به داغ
                                                 

ه بر تنه اصلی نخل که کرب انتهای شاخه هائی است ماند. به فتحه کاف و ر به برجستگی های دور ساق نخل می گويند.   کرب- 26
  . از کرب برای گرم گردن تنور استفاده می کنند. به مرور زمان از ساق اصلی بريده شده يا خشک شده و افتاده است
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  ز پيه نهنگان فروزم چراغ
كه اسكندر  به عينه آن نقش نبود  انگار. اندخو شد با يكجور زاري از نو مي و اينهمه را وقتي تمام مي

و نوشابه حاال مانده بود با آن كنيزكان در . و نقشبند از ناخن پاي تا فرق سر به گمان پرورانده بود
  : پيرامون و همه چشم به او با آن همه هدايا و نُزلها و جامهاي مملو از سنگ با خراشي در دل كه

  فرو ريخت آن تازه  گلها ز بار
   برآمد غبارسن نار و نرگ آزو

  بجز هيزم خشك و سيالب تر
  .نبيني در آن بيشه چيز ديگر

و بعد . پروازي كه همه را سر جايشان ميخكوب كرد. پرد ميدر همين وقت بود كه رمو از سر جوي 
تا عقاب بال گشوده را از اوج . شد هائي كه از ده تيرهاي انگليسي به او شليك مي صداي گلوله. صدا

 رمو كه جاجا بر آن ي هبعد آفتاب بود و نسيمي سرب سا در پيراهن سفيد و شندر. آورند  رودف
  .شكفت گلهاي ارغوان مي

 پيراهنش را گشود و با گذاشتن سر رمو ي ه برابر چشم همه يقخانم جهانيخ فروشها  به نقل از آب
زاريها   و همه سوختهحاال ديگه جواد«: اش كه از اشك خيس بود گفت روي پستانهاي دخترانه

  ». كجاخان اسداهللادونن دختر ميرزا كجا ايستاده و  مي
رمو چنان راحت خوابيده بود كه انگار آنهمه راه را دويده بود تا به آنجا برسد و سر بر سينه 

  . بگذارد و بميردخانم جهان
  

با خوشحالي  چوبي به خانه برگشت، ننه توي راهرو ي ه با يك قفس گندخانم جهانغروب وقتي 
  :جلوش دويد

اي خدا كه . از زندون درآوردجواد رو از پا ننشس تا .  را زياد كنه ننهخان اسداهللاي خدا عزت «
  ».حفظش كنه براي هميشه

، سراغ از ننه كه برايش آورد.  خسته و گرما زده تكيه داد به ديوار و آب خنك خواستخانم جهان
  .طوطيش گرفت

بعد از اينكه بيرون رفتي هركارش كردم نه آب  . نگار سي تو خلقش كردناي  خدا بگو ا«: ننه گفت
  ».گذاشتمش سر طاقچه اتاق تا خودت برگردي. خورد و نه دونه

طوطي با ديدن او .  بعد از نوشيدن آب، آرام از توي حياط گذشت و رفت به اتاق خودشانخانم جهان
طوطي آرام و با وقار پا گذاشت روي . كرد دستش را دراز خانم جهان. جيغي كشيد و بال بال كرد

ننه آمد توي اتاق .  باال كشيدخانم جهان هساعد او و بعد با كمك نوك؛ خودش را نرم نرم تا سر شان
  .و چراغ المپا را از سر تاقچه برداشت تا روشنش كند

  »!ي چن روز چه كشيدئاي خدا ديدي . دلم سي نارنج كباب شده«
  » حاال كجان؟جواد«:  پرسيدخانم جهان

  ».ه كه بهتره همونجا بمونه تا اوضاع آروم بشهميرزا پيغوم داد. خان اسداهللاي  تو خونه«: ننه گفت
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: زد نگاه كرد  مادرش كه زير روشنائي چراغ المپا زردي ميه با تعجب برگشت و به چهرخانم جهان
  »؟خان اسداهللابه خود مستقيم ؟گفتهبه كي بابا اينو «

  ».او هم خودش پيغوم ميرزا رو سيش برده.  گفتهاحمد حاجبه . نه«: تي گفتننه با بي اهمي
ننه پاي . صداي غيژغيژ كشيده شدن كفشهاي ميخدار جانعلي روي آجرهاي كف حياط شنيده شد

وقتي نشنيد دوباره . دوم گوش خواباندنفر  با ديدن او براي شنيدن صداي پاي .چراغ سر راست كرد
ديك به  بود نزبردهاش را   شانهخانم جهان .ش در نماز و مراقبه بود خوداتاقدر ميرزا . سر پائين كرد

قفسي . خواست هرچه زودتر طوطي را به جايش عادت دهد مي .در قفس تا طوطي را توي قفس كند
  سفالي براي آب و دانهي هجاي دو كاسبود و خوب رنده شده دور تا دورش  شهاي چوبي  ميلهكه

ن بنشيند و آروي توانست  طوطي  ميكه آويزان بود سقف آن به دو زنجير نازك و چوبي از . داشت
  .تاب بخورد

 در اتاق ننه جهان دمِرفت جانعلي بعد از رفتن به اتاق ميرزا و ديدن او سر نماز با شتاب زد بيرون و 
انو كه جانعلي هم همپا با او سر روي ز.  چشم ننه كه به او  افتاد زير گريه زد.و دخترش نشست

ك جانعلي و با خودش را كشاند نزديننه اشكريزان . هاي الغرش از زور گريه تكان خورد گذاشت شانه
  .هاي او را ماليد دستهاي الغرش شانه

با كشيدن و » !پاشو! پاشو. بالئي بود الحمداهللا بخير گذشت. جانعلي ترو به خدا تو ديگه گريه نكن«
  .نداو را آورد تو و سر قالي نشادستش، 

ب آجانعلي با آستين پيراهن اشكهايش را پاك كرد، بعد دستهايش را از جيب شلوارش درآورد 
ننه برگشت و المپا را . ولي سعي كرد جلو خودش را بگيرد. هنوز بغض گريه داشت. دماغش را گرفت

  .كه تازه روشن كرده بود سر تاقچه گذاشت
  . در قفس را بست و آمد بغل عمويش نشستخانم جهان

  »نارنج چطوره؟«
  .  بنظرش در طول اين مدت كوچكتر و الغرتر شده بودجانعلي كوچك و الغر ي هجث

  ».بد نيست«: جانعلي با بغض توي گلوگفت
  »تو هم هنوز جواد رو نديدي؟«
  ».نه«

اي . ت سي همي بوده پس چرا؟ پس نكنه گريه. واهللا شما مردا دلتون از سنگه«: ننه جهان گفت
  »!بختمون، واي

. شتاو رفت از توي يخدان بغل در يك بطري آب خنك درآورد و با ليوان جلو جانعلي گذ
  . جانعلي را ماليد و سر پائين كردي ه بيصدا شانخانم جهان
پيدا درگاه در اش توي  كلهو ون را تا خارج از شهر همراهي كند، سر ت كه رفته بود كل خااحمد حاج
. به عالم و آدم بكشدرا آمد سر فحش  كرد بدش نمي ن پيدا مياگر ميدا.  عرقريز و عصباني بود.شد

كرد ماجان را با خودش   كار آنشبِ ماجان قبول نميهزيرا  به بهان.  پكر بودخاتون كلهنوز از دست 
 و نارنج و خانم جهانكشيد كه فقط  ميرزا  خجالت ميروي  هم توي احمد حاجبا نرفتن ماجان، . ببرد



 ١١٣

  :هنوز ننشسته رو به ننه گفت. ندننه را با او راهي ك
ترو خدا يه شربتي، آب خنكي هم سي مو بيارين كه از بس لب تشنه زير افتو له له زدم دهنم «

  ».خشكه
  .جانعلي بطري آب و ليوان را جلو او سر داد

  .اي آب توي ليوان ريخت و يك نفس ليوان را تا ته نوشيد  جرعهاحمد حاج
دهنم زيادي . اگه بتوني شربتي سيم درست كن. آد لم جا نميننه خير ببيني به آب خنك حا«

  ».تلخه
 هم كه خاتون كل« :  گفتاحمد حاجگذاشت با اشاره به كج خُلقيِ  ه وقتي پا از عتابه در بيرون مينن

  »؟بسالمت راهي كردي پس ديگه چته
اگه غم . بودياگه دردم يكي بودي چه «: داد و بلند بلند خواندرا تكان تكاني  سرش احمد حاج

  ». مث اينكه هيچ از خبر از اوضاع ندارييزن وهللا ننه تو هم طوري حرف مي. اندكي بودي چه بودي
 خودش را براي جواب دادن به او آماده كند احمد حاجو تا » .خوب هم دارم«: ننه در جوابش درآمد

بعد از اونهمه  نبودپس يعني ثواب . پس چرا حاال شما پسر مردمه حبس كردين«: از غيظ گفت
  »كردين؟ كمي شاد ميروح نارنج بيچاره رو از ديدنش  اولهول و وال و تكونا، 

  . نگاه كرد به جانعلياحمد حاج
و » .دونم مو چيزي نمي«: فقط آهسته گفت. بغض توي گلو آمد حرفي بزند نفسش گرفت جانعلي با

  .سرش را  به چپ و راست تكان داد
گه  مي.  گفته بايد يه راست بفرسينش به هجراتخودش. ميرزايههمه چي دست «:  گفتاحمد حاج

  ».صالح اينه كه هرچه زودتر جواد از ئي مملكت و ئي شلوغيا دور باشه
  »پس چرا؟ «:ننه جهان همان پاي در دو دستي زد توي سر خودش

   يكباره چشم بر نهادخانم جهان
  »ئي يعني جاي شكرته؟حاال ! كني ها وهللا ننه كارائي تو مي«:  درآمداحمد حاج

رفت و نام آنرا  كرد كه جواد بايد مي سرزميني فكر مي با پلكهاي رويهم خوابيده داشت به خانم جهان
  .خواندند شنيده بود براي اولين بار در تصنيفهاي سوزناكي كه جاشوان مي

 چطوري پس رضايت نارنج و جواد رو«: ننه با دلتنگي و تسليم و اعتراض از سر ناتواني پرسيد
  »كنه؟ گيرين؟ يعني جواد خودش قبول مي مي
. جواد  گُه خورده قبول نكنه«:  با تلخي و احتياط كه صدايش به گوش ميرزا نرسد گفتاحمد حاج

ال اله الي «،  دست روي زانويش زدكفبا و چند بار » .خواد باز رسوائي بار بياره پس يعني دلش مي
  »!ال اله الي اهللا! اهللا

فقط . كرد اينبار هيچ نگفت هايش را تحمل نمي هيج توهيني را به خودش و زن و بچهجانعلي كه 
  .ناخودآگاه دستش رفت طرف زنجير ساعتش و آنرا بين دو انگشت سخت فشرد

ببين . شناسي  هركسي ميزتو ميرزا رو بهتر ا! خودت دوني«:  با  نگاه به او  پس كشيداحمد حاج
پهلو خودش رو  پيغوم بدم جواد خان اسداهللا مو خواست به براش چقدر مهم بوده كه خودش از
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.  كُكامي هبه همي قبله قسم كه سر آزاديش ايقد جوش نزد كه سر نگهداشتنش توي خون. نگهداره
  ».همي والسالم. دونين، بدونين كه كُكام جواد رو به ميل و اراده خودش از زندون درآورد اگه نمي
ب ليمو و شكردان را از توي آو براي كمك به مادرش بطري . ا پاشد بعد از ج، آهي كشيدخانم جهان

ننه جهان كه انگار در آن حال و هوا تنها كسي بود . كمد كوچك زير تاقچه درآورد و منتظر نشست
: آب خنك و چند ليوان در سيني توي اتاق آمد، گفتكه جرات حرف زدن داشت وقتي با بطري 

. گرفتين پس نبايد رضايت ننه جوادم رو هم مي. آدم دلش نسوزه يه حرفي بزن كه احمد حاجخوب «
  »!دونين ئي چن روزه چه عذابي كشيده يعني نمي

با زنداني شدن جواد شجاعت ذاتي در  . كرد فقط به اين و آن نگاه ميچيره ضعفي اسير در جانعلي 
  .شناخت وجودش تبديل به ترسي شده بود كه تا آنوقت نمي

  .مشغول شدآبليمو به درست كردن شربت  از دست مادرش گرفت و  سيني راخانم جهان
 كه خان اسداهللا. خب تا نرفته بلن بشه بره ببينش. خوب مگه پاش رو بستن«:  گفتاحمد حاج
  ».حرف بزنهباش خواد  ا دلش ميتتونه ببينش و  همونجا مي. نيش نكردهوزند

  ». مرگ سهرابنوشدارو بعد از«: ننه با طعنه گفت
جانعلي بعد از آنكه به اتاق ميرزا سر زد و .  با نگاه دنبالش كردنداحمد حاجننه و  .شد ي از جا پاجانعل

  .او را باز در نماز ديد برگشت و سرجايش نشست
  ».ايقدر بيقراري نكن. جانعلي خدا صبرت بده«: ننه گفت

  .ن كردبيصدا سيگاري روش و جانعلي از جيب آويزان پيراهنش پاكت سيگارش را درآورد
خدا «:: اي نوشيد بعد گفت  جلويش گذاشته بود جرعهخانم جهان از ليوان شربتي كه احمد حاج

 آلوده شده بود معلوم نبود چه بالئي اگه خدا نكرده دستش به خون كسي. خواست كه بخير گذشت
بايد همه . خدا رحممون كرد جانعلي. اومد اونوقت از كُكاي مونم كاري بر نمي. آوردن سر ئي پسر مي

  ».مون شكرگزار باشيم
  ».ن تهمت بيخود بهش زده. شناسم مو پسر خودمه مي«: جانعلي يكباره تركيد

اي لعنت به رفيق بد كه پسر نوح هم اگه باشي خرابت «: براي آرام كردن او گفت احمد حاج
  ».كنن مي

 خانم جهان اتاق ننه و هواي اينكه شايد او را در جمع خودشان بخوانند يكي دوبار از جلوه ماجان ب
  .كسي متوجه حضورش نشد. گذشت

  .احمد حاججانعلي باز آن را سر داد طرف . ننه بيصدا ليواني شربت جلو جانعلي گذاشت
ديد با دلسوزي و از  سر  بار بود جانعلي را در چنان حال و روزي مي  كه براي اوليناحمد حاج

به خدا مومن . جانعلي خودته ايقد عذاب نده: تاش را پيش كشيد طرف جانعلي و گف كلهمهرباتي 
  ».گرده  برميمآبها كه از آسيو افتاد انشاله جواد. اينم يكي دو سال. بايد صبر داشته باشه

واي . نش كني  خواين بيابانك روونه زني كه انگار مي  طوري حرف مياحمد حاج«: ننه جهان گفت
» .اي كه با ناز تو بغل خودم بزرگ شده اونم بچه. يه مملكت غريب. جراتهفرسينش به  خدا شما مي

كم . كم رختاش رو شستم. كم گُه شوريش را كردم«.: و دستهايش را توي نور ضعيف المپا جلو آورد
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اش گرفت و مشتهاي كوچك و الغرش را روي قالي  گريه» .زمستون و تابستون حمومش كردم
حاال ! يعقوب ز هجر يوسفش كورش نكرديناگه مث . كشه هي ببين نارنج بيچاره چه مي«: كوبيد
  »!بينين مي

اش بيرون داد و با پك زدن به سيگارش سعي كرد جلو تركيدن دوباره  سينهته جانعلي آهي از 
خواست خودش را به در و  اي بود كه مي با اينكه براي ديدن جواد مثل مرغ سركنده. بغضش را بگيرد

تكان نشسته بود به انتظار تا  براي خودش هم غريب بود، بيديوار بزند، اما با تحملي در وجودش كه 
اميد داشت .  بزندخان اسداهللا هخواست بعد از مشورت با او سري به خان مي. نماز ميرزا به آخر برسد

پيش از بردن جواد به هجرات، براي بردن او به خانه براي يكي دو روز يا چند ساعت، رضايت  ميرزا 
  .را بگيرد

و با عصبانيت  » -  نه حاال.كردين از همون اول بايد فكرشو مي. پس چاره چيه«: فت گاحمد حاج
همون وقت كه مرهم رو زخماي پشتش . همي خودت«: اش را رو به ننه جهان گرفت انگشت اشاره

پس «و در سكوت او باز صدايش را بلند كرد، » .كردي ماليدي بايد فكر يه روزي مث امروز رو مي مي
گم، دلمون سيش  واهللا بيشتر از همي جانعلي، جلوش مي. مو يا  ميرزا دل نداريمگي  يعني مي

  ».سوزه مي
در تاريك روشن توي . ننه جهان كه بچگي جواد يكهو پيش چشمش آمده بود غمناك سر تكان داد

. نارنج هم هست. حياط او را در خيال ديد كه توي تشت آب، كون لختي روبرويش ايستاده است
جواد پا در . اند تا بتوانند لمبرهايش را ليف بكشند ور او را در دستهاي الغرشان نگهداشتههردو با ز
پس كورم ! نكن. چن بار بگمخدا .  نكن بچه.پاشد هاي آب را به سر و رختشان مي كوبد و پشنگه تشت مي

  .ب صابون آكردي بچه از 
  . پيچد اط مياش چون صداي كبك كوهي توي حي و صداي خنده. باز پاي مي كوبد

بعد . وي خودشانلپه بروند نارنج را بياورند خانم جهانننه فكر كرد پا شود چادر سر كند و همراه 
براي او مسلم بود كه . بنشينند همينجا و آنقدر زار بزنند تا ميرزا از تصميمش منصرف شود

برگشت به عقب و . دتوانست جواد را به رفتن به هجرات راضي كن  بدون كمك ميرزا نميخان اسداهللا
كرد، او هم سر پائين كرد و روي   كه سر خم كرده بود و به طوطي نگاه ميخانم جهانبا ديدن 

  .گلهاي رنگ و رو رفته قالي ناخن كشيد
دود . اينبار همان پاي در نشست. جانعلي باز بلند شد و سري به اتاق ميرزا زد و تند برگشت

ميرزا غرق در . پيچيد ضعيف المپا محو شونده هنوز درهم ميسيگارش در جاي قبلي او باال در نور 
سكوت او چون سكوت خدائي . عبادت از پشت ديوار هم سيطره خودش را روي جمعشان داشت

  .ده بوديكند در تصميمهاي ذهني هركدامشان  ديواري ممنوع كش قاهر كه بيصدا  اعمال قدرت مي
 جواد سوار آنشب يا روز بعد،ت نسدا  رسانده بود ميخان اسداهللا كه خود پيغام ميرزا را به احمد حاج

ميرزا با دست خودش . بر اولين لنجي كه عازم هجرات است ساحل سوخته زار را ترك خواهد كرد
  .براي جواد نامه نوشته بود كه حرف عمويش را زمين نگذارد

تطيل كمرنگ از نور كه هاي شمشاد، و تنها دو مس شب بر حياط نشسته بود؛ روي ديوارها، روي بوته
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 جانعلي در ه كوژ كردهساي. بريد از اتاق ميرزا و ننه جهان بيرون مي زد پهناي حياط تاريك را مي
  .انگيزي بود  ماللهيكي از مستطيلهاي روشن ساي
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  هشت

 
اينكه در ظاهر  با. پخت ، نارنج روي تاوه نان ميگرماي ظهر حياط و در هگوشدر  هكنار تنور شكست

وقتي  .شان بود رش مشغول بود ولي پيوسته چشمش به سمت در فلزي جگري رنگ خانهبه كا
اش سايه  يند كه هنوز بسته است و دستگيرهبتوانست ب مي. ديد  ميچشمش به آنجا هم نبود باز آنرا
كرد صداي نفسهاي مهدي را  حتي اگر دقت مي. ي خنجرو تاريكباريكي پشت آن كشيده، ماهي 

در مالحظه او كه گفته بود تا وقتي جانعلي را سر و آمده  خسته از دويدن كه يدشن ميپشت در هم 
 هگذاشت پا در آب خنك جوي كم عمق پاي آن كوچه نديده است هي بيخود در را باز و بسته نكند، 

  . است
مطمئن بود مهدي هم بعد از چند بار آمدن و رفتن و .  خستگي نبودازفقط احساس بيهودگيش 

و به يقين از پشت در . ا پيدا كرده استركند، همان حالت   نگاه ميش چطور به چشمهايديدن او كه
كنار تنوري شكسته با چشمش به در، هنوز پاي تاوه داغ نشسته است  مادرشتوانست ببيند كه  مي

  دور و برش را تير و تخته خمير و دو سيني بزرگ ازو ،شكم دادهزير آفتاب و خاموش كه بيهوده 
 .ريزد و شُرشُر از سر و رويش عرق مي اند  تكيه داده به تنور شلوغ كردهمير و يك بغل هيزمِچونه خ
 جواد هنوز سر طناب پهن ي هشُستشلوار و پيراهن توانست حدس بزند از همان پشت در كه  و مي

 به رودرش ند كه هنوز ييا اتاق اولي را بب .زند  پيراهنش زير آفتاب برق ميهاي صدفي است و دكمه
چسبيده به . و سبز رنگ در انتهاي آن خالي با سمنتي داغ و يخداني چوبي يايوان. ايوان باز است

رفته بودند و از ماشينهاي يخي دوتائي  كه ساعت چهار صبح ، همانر آن ديديوار، و ربع قالب يخ
  .شركت نفت گرفته و سر كول آورده بودند به خانه

ديد پاي در جوي خنك و سر   را مياو كه خودشمثل . ددي همه اينها را ميمهدي ترديد  بي
زير آفتاب از اين دنده به آن دنده انگار چرخيده به سوي زمين انتهاي كوچه كه از بيحوصلگي 

از جا برخيزد و با مشتهاي كوچكش پيش از آنكه تا به محض ديدنشان منتظر نشسته  ،دوش مي
 مشتشو باز بكوبد آنقدر بكوبد تا دامب دامب ! مبگو! گومب. دستگيره در را باال بكشد، بكوبد به در

را  مادرشو . كه رقص بياورد به آن خانه تبديل شودبه صداي شاد دامب دامب ضرب بزرگي  بر در
 پيش از آنكه جواد را ،در را باز كند و آنها را ببيندكه  و بعد . د براي پاي كوبيدناناز پاي تاوه برخيز

  .كوچك او را كه از كوبيدن درد گرفته است غرق بوسه كنددر بغل بگيرد ، مشتهاي 
وقتي تا دم دمهاي ظهر از جانعلي خبري نشد ترديد نكرد هرطور شده جواد را آنروز  به خانه  

به انتظار آمدنشان تا صبح . گردد بدون جواد برنمي ديشب هنگام رفتن به او گفته بود. آورد مي
به مهدي هم صبح . زدند  سرش كوچك و بزرگ برق برق ميهايي را شمرده بود كه باالي ستاره

  .رسند اش را بخورد و دوري توي كوچه بزند، آنها مي گفته بود تا او ناشتائي
ه ها داشت، شعاعي از نور يكيشان آنقدر آمد ديده بود كه در راز و نيازي كه با ستاره. دروغ نگفته بود

بود هركس از  ميرزا گفته. او پيشانيش را نوازش كندخواست در همدردي با  كه انگار ميپائين  بود
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همان عالمت . آيند و كواكب به ياريش مي. زند روي صدق به آسمان نگاه كند خدا با او حرف مي
يا خدا از ستاره آن  نور زيرا. چون بعد از آن وجودش از يكجور اميدي نوراني پر شد. برايش كافي بود

 به او  ميرزا اميد تميز و معطر مثل حسي كه در نگاه كردن به جانماز يك ،د داديزبان ميرزا به او ام
  .داد دست مي

شنيد و يا سوت گاه گاهي گشتيها را در  اگر خواب بود صداي نفسهاي مهدي را نمي. خواب نبود 
ديد كه از بس عجله داشت هرچه زودتر خودش را برساند   جانعلي را نميه يا يك جفت گيو،خيابان

.  هيچكدام از اينها هم كه نبود باز اميدش را داشت. مر پرتابشان كرده بود دم در آشپزخانهبه جواد د
شش ساعت زنداني شدن در جائي  فتاد كه جواد بعد از هفت روز وا چون بدون آن چطور يادش مي

وقتي داشت پيراهنهايش را براي شستن از توي كمد  .نمور و كثيف احتياج به لباس تميز دارد
 پيراهن سفيد. آورد دستش بيهوا رفته بود طرف پيراهني كه جواد خيلي دوست داشت مي  درلباسش

توي دستهايش آنرا گرفته . داد هنوز بوي تنش را مي.  يكي دوبار بيشتر نپوشيده بودش. آهاريهيق
چون  ،مفرح و آسايش بخش بود. داد چه بوي خنكي مي. بود و صورتش را فرو كرده بود توي آن

آب ز هنگام بازي با دختران همسالش ادر فصلهاي تابستان كه  خنك جلو خانه زمان بچگيش جوبار
  .شد و سير نمي نوشيد آن مي

اش  شمرد گريه آنرا كه مي. هشت روز و دو شب و چهار ساعت. چقدر جدائيشان طوالني شده است
و جانعلي . شود ن ميدانست دير يا زود پيدايشا بخصوص وقتي مي. خواست گريه كند نمي. گرفت مي

بگو، حق بده، حق «با خواندن افتد و خانه را  با كفشهاي ميخدارش گومب گومب توي حياط راه مي
هاي الغرش به جان  گذارد و با پنجه وي سر ميهايي كه از اين و آن شنيده است ر»حق بستون،

 روي شود ميمق پهن ر  خودش خسته و بيعددهد ب و آنها را قلقلك مي. افتد  جواد و مهدي ميمشك
انگار تازه فهميده . دهد ه روي مچ و بازوريش را با حيرت نشان او مياسي هاي  بعد لكهزو رو. قالي

  .ها را ندارد باشد كه پوستش فرسوده شده و تاب بازي با بچه
  ».آره چه به روزگار آدم ميي پااليشگاه نگا كن ئي ماشينا. همش تقصير آتش ئي بنجان«

ه رفت  ايكاش با او .اشكهايش را بگيردسرازير شدن جلو ه بود پاي تشت لباس شوئي انستتوبا آنهمه ن
از خودش بدش آمده بود كه باز . ه بودرفت و با او ه بود همان ديشب دست مهدي را گرفت. بود

وقتي فقط جانعلي را . اسم ميرزا او را سر جايش نشانده بود. كرده بود  بعضي چيزها راهمالحظ
  .دنبال او راه بيفتد توانست چادر سر كند و چطور مي. بودندخواسته 

 با  وروبرويش كه چندك زده  عالم خيال جواد را ديدرسها بود كه يكهو دا شستن لبلمشغو
صابون بزرگ بروجردي از توي دستش ليز . ندك  با حبابهاي كف صابون بازي مي ي هفت سالهيدستها

اما چقدر زنده بود . فقط خيال بود. نبود. ني خيس او را ببوسدخورد وقتي بيهوا خم شده بود تا پيشا
دوباره دلش از غم . و برق آفتاب را روي فرفريهاي سياهش. ديد   ميرا هماو گردي زانوي . در خيال

مثل اينكه بايد گريه . مثل اينكه يك چيزي در درونش له شده بود. شد  نميهمثل اينك. مچاله شد
 و با چشمهاي پر از اشك به آن نگاه گرفت مي آهاري را بايد در دست ي ه يقهمثل اينك. كرد مي
  .كرد مي
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به بتواند  طناب تا هرچه زودتر رختها را پهن كرده بود روي ،پا شده بود و با اميدي در ته ترسهايش
  .كه ورم كرده بودبرسد خميرش 

طاقت بسته ديگر . كرد به در حياط باز نگاهي ،نانهاي روي تاوه با نانگردانبعد از جابجا كردن نارنج 
پا .  پشيمان شده بوداينكه براي دم به دم باز كردن آن با مهدي دعوا كرده بوداز . شتبودن آنرا ندا

گرفت رفت پشت در  اش را با آستين مي دست به پشت كمر و خمان خمان وقتي عرق پيشاني. شد
است و هنوز رو  نها نشستهتند و ببيند كه مهدي فكر كرد اگر در را باز ك. ترسيد آنرا باز كند. ايستاد

 .ندك مي راه پيدا نوميديگيرد و آنوقت در وجودش  اش مي به ميدان خاكي با دست زير چانه، گريه
مثل روزهايي كه جواد در حبس بود و او هميشه به خودش . تا آنوقت نگذاشته بود. ستخوا نمي

و ميرزا هم كه رفته بود . دادند  در شب به او اميد ميها هم و ستاره. شود  كه آزاد ميداد اميد مي
و جانماز پهن و كتابهاي دور و برش به او اميد . پهلويش تا كاري براي جواد بكند به او اميد داده بود

  .و ميرزا سرش را بوسيده بود و گفته بود اميدوار باشد. داده بودند
 هروي يق. ي تاوه بنشيند رفت نزديك طنابو پيش از آنكه پا. آنكه دست به در بزند بي. برگشت

توانست آنرا  مي. دادند هنوز بوي او را مي. چروك شلوار را صاف كرد. آهاري پيراهن دست كشيد
وقتي آنشب با پشت سياه شده . سر زانويش را نوازش كرد.  شلوار را در دست گرفته پاچ.حس كند

شسته و مان شب انداخته بودش توي تشت هجهان ننه . برگشته بود خانه همين شلوار پايش بود
از ننه نپرسيده بود چرا با آن شتاب آن كار را كرده . در دميدن صبح آنرا سر طناب ديده بود. شبود
كرد خون دور پشت بازو و پاي  خيال مي.گفت زيادي كثيف شده بود  پرسيد به يقين مي اگر مي. بود

  . استاو را نديده 
 شده ها را يكي يكي  نانها را تند تند زير و رو كرد و پخته. نشستبرگشت سرجايش و پاي تاوه 

  .گذاشت توي طبق حصيري كنار دستش
  

از خيز   نارنج با ديدن آنها يكهو نيم. بعد جانعلي از در حياط تو آمدندخان اسداهللادر كه باز شد اول 
اش را كه  دستهاي خميريرفت،  ا با نگاه پائين و باال ميرفضاي پشت آنها و در وقتي . پا شدجا 
ل مغناي سياهش كه ا ب.تنش كه رسيد ماليد  چندبار بيهدف به هرجاي،دانست با آنها چه كند نمي

 دست هدر كه با ضرب . به تكان تكانه بودافتاداز لرزش تنش از يكبر شانه جلويش آويزان بود 
ند دوباره روي پايش  بعد مثل چوبي كه يكباره بشك. خشكش زدجا جانعلي بسته شد، نارنج سر

تكان   سر انداخت پائين و بيبرگرداندنانهاي سر تاوه را كه . افتاد و بيهوا دستش رفت روي تير نان
  .ديده بود خيال بودكه فكر كرد همه آنچه را . ماند

. همه جاي تنش زير آفتاب بود. دست بر پيشاني. جانعلي بي صدا رفت نشست سر سمنت بلند ايوان
 پاهايش كه  و، دستهايش با رگهاي ورآمده اي  قهوهش با پوستيهاي كوتاه و زبر، گردناش با مو كله

تمام اعضاي او  .كه رها و ول بر زمين نهاده باشدشده بود حاال بعد از نشستن چون دو چوبي 
كه با خم و نيز  زنجير ساعتش كردند؛  و پيدا نميجستند مي هماي براي جوش خوردن به  حلقه

رشتة براقي از سيم . تابيد د و نمييتاب اش چون عضوي جدانشدني از او زير آفتاب مي هراست شدن تن
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كه در انتهاي خود در آن جيب شُل و آويزان جسم كوچكي را داشت كه با تيك تاكي مخفي 
نارنج با نگاه .  شد سوخت و خاكستر مي كرد كه به آني داشت در آفتاب مي لحظات سوگي را ثبت مي

  .د آنچه ديده بود خيال نبوديفهمي آنها را به هم وصل كرد و بعد   آهسته همهآهستهكردن به او 
راه با ذوق و شوقي تصنعي  تا پا گذاشت توي حياط .ديد نو آنها را ميخانه  بار اولش بود خان اسداهللا
 بعد .شد  ايوان باز ميتوياول سري زد به مطبخ بعد به اتاق اولي كه درش . به تماشاي خانهافتاد 

 نارنج تمام آن مدت با سر پائين دور .ن  سفيد و شير آبومستراح و نگاهي كرد به سيفسري زد به 
 رفت پاي تنور اين بازيها بعد از خان اسداهللا .كرد و نزديك شدن او را با صداي پايش دنبال مي

از توي ش ا شكم گندهناف بسته بود   كه زيريباالي كمربند. شكسته و باالي سر نارنج ايستاد
كشيد و دستي به پيشاني عرقدارش . بوي نان تازه توي دماغش پيچيد. پيراهن سفيد زده بود بيرون

  : رو به نارنج گفت
  »!اي خدا پس يه نوني تعارفمون كن نارنج«

  .و در سكوت او كه فضا را سنگين كرده بود خم شد و از توي طبق حصيري نان گرمي را برداشت
  ».ارزه ش به صدتا نون نونوائي ميواهللا نون خونگي يكي«

بعد با نگاه به جانعلي كه خاموش زير آفتاب .  و توي دهان گذاشتكندو گرم گرم  تكه بزرگي را 
  »!زي بگويجانعلي پس تو يه چ. پس ئي تنورتان چرا شكسته شده«: نشسته بود با دهان پر گفت

چيزي  ي ئي سرا چبگو توخان تو «: آمد گفت ي با صدائي كه به زور از گلويش بيرون ميلجانع
  ». همه چي.ه خان اينجاتهمه چي شكس. هتنشكس
اي ديگر  و آمد تكه» .هللادرست ميشه انشا«: نداشت گفتاز او  كه انتظار چنين جوابي را خان اسداهللا

  :از نان توي دهان بگذارد كه نارنج با صداي ضعيفي پرسيد
  »خان، جواد كجان؟«

  »چه خيال كردي؟. كنه خودش داره كيف عالم رو ميبرا «:  گفتخان اسداهللا
و صورتش . اش لرزيد چانه. كرد نارنج برگشت طرف جانعلي كه دست بر پيشاني به آنها نگاه مي

خواست حرفي . اند حالتي به خودش گرفت كه گوئي تمام رنج و پرسش دنيا را توي آن جمع كرده
  .بزند، نتوانست

  »!چه خيال كردي.  برم بيارمشخواي اگه مي«:  گفتخان اسداهللا
نارنج با دهان باز توي صورت . ابر تاريك رنجي كه بر صورت نارنج سايه كرده بود ناگهان ناپديد شد

  . نگاه كردخان اسداهللا
واهللا به همي نون و «:و رو  به نارنج كرد» پس جانعلي تو بگو؟«:  رو به جانعلي گفتخان اسداهللا

  ».و خوشترهنمكت قسم كه حالش از مو و ت
اميد ته . برگرداندتاوه را روي آنرا برداشت و يكي يكي نانهاي . نارنج دستش رفت طرف نانگردان

  .هايش از حرف او كمي جان گرفته و زير پوستش آمده بودترس
  ».پس چرا با خودتون نياوردينش«

  ».صب كن  خودم ميارمش. ميارمش«:  گفتخان اسداهللا
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به همي رضام كه . پس خودمه ببرين پهلوش.  بشهيح نيست آفتابخب اگه هنوز صال«: نارنج گفت
  »هنوز نزد خودته خان؟«: و با گذاشتن نانهاي پخته توي طبق پرسيد» .ببينمش

و تكه ناني را كه به » .ذارم نزد كسي باشه مگه مي. نهوجواد مث چشاي م. معلومه كه نزد خودمه«
  .شتاكرد توي دهان گذ معطلي در دست زير و رو مي

 ،شان كوچه  سرِخان اسداهللابا ديدن جيپ  .زنان توي حياط دويد مهدي با شتاب در را باز كرد و نفس
 خسته از نشستن بيحاصل پاي در و. دويده بودرا كرد يك نفس تا خانه  جائي كه داشت بازي مي از

و چشم تان  رفته بود پشت قبرس،به انتهاي كوچه نگاه كردن و هيچ نديدن جز همان ميدان خالي
چشم كنان ميان سنگها و سفالها  مگر پرنده كوچك سياهي را ببيند كه بطور معمول در گرماي 

  .ودروي آالكلنگش سوار شده ب شد، آفتاب ظهر پيدايش مي
 آهسته سالمي كرد و ، گرفتخان اسداهللاتا پا گذاشت توي حياط دو چشم درشتش را رو به مهدي 

. چرخيد ميسرش روي گردن الغرش به اطراف . و ايستادپس پس رفت طرف پدرش و پهلوي ا
از باال به موهاي فلفل نمكي پدر نگاه كرد و بعد به مادرش كه دورتر با . شدنچيزي بند چشمانش 

خواست از نگاه به آنها چيزي را  مي. پيراهن سياهش مثل توده هيزمي سوخته پاي تاوه قوز كرده بود
شايد صدائي از توي . كمي گوش خواباند .ه بودزد ش را ياط حدس در حبرادرشدريابد كه با نديدن 

چشمش كه افتاد به آستينهاي پيراهن يقه آهاري جواد كه مثل بال مرغي روي . نشنيد. اتاقها بشنود
طناب رخت از وسط تا برداشته بود، رفت از توي طبق نان گرمي را برداشت و با سر پائين بيصدا از 

پرتوهاي پناه  در ،دويد در ميدان خاكي او را كه نان در دست ميگسترده تاب بعد آفو . در بيرون زد
  .داغ خود گرفت

ازش . مو از ئي مارمولكتون بدم مياد. خواد نياد خواد خوشت بياد مي نارنج مي«:  گفتخان اسداهللا
  ».ريكهئي كُر تا. هرچه او روشنه.  هيچش به جواد نخورده؟معلوم نيست رو كدومتون رفته. ترسم مي

  . دويد مهدي هنوز در آفتاب مي
و توي سيني گذاشته بود،  كرده بود شانپهن تخته يكي يكي روي را كهخميرهائي نارنج با سر پائين 

 با نوك پهن كرد را كه تاچند.  تاوه پهن كردهم رويروياش برداشت و  دوباره يكي يكي با تير چوبي
  :ل داد و رو به جانعلي چرخيداش هيزمهاي زير آنرا كمي به جلو ه سيخ آهني

  »تو چي جانعلي؟ تو هم ديديش يا نه؟«
جانعلي چندبار سرش را با اندوه تكان داد و براي آنكه از زير نگاه نارنج بگريزد به ديوارهاي بي سايه 

  .باريد و آهسته آه كشيد نگاه كرد بعد به طاق معلق آسمان كه آتش از آن مي
ديگه حرف مونه باور تو نارنج حاال . بخدا حالش خوبه. مبگبايد ار پس چند ب«: درآمدخان اسداهللا
  »كني؟ نمي

  »!جانعلي پس تو يه حرفي بزن«: نارنج بي اعتنا به او رو كرد به جانعلي
آورديم تا  بايد با خودمون ميپس حكماٌ ميرزا رو « : باز درآمدخان اسداهللاتا  جانعلي لب بجنباند 

  »ها؟. قبول كني
  .ام ميرزا نارنج كمي عقب كشيدبا شنيدن ن
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  .جانعلي از جا پا شد و رفت از يخدان توي ايوان بطريِ آبي درآورد
 ترو ! اي دستت درد نكنه!جانعلي«: رو به جانعلي گفتخان اسداهللابا چرخيدن نارنج به طرف تاوه 

 را از دستش طري آب خنكبو پا كشيد طرف او و » .برا خودت يكي ديگه دربيار.  بده به مواينوخدا 
اش ماليد بعد  بطري را كه در هواي داغ رويش عرق نشسته بود به پيشاني و گونه خنك پشت. گرفت

  .قُل قُل آب را توي گلويش خالي كرد
و دوباره برگشت سرِ جايش  . نوشيدآب اي  جرعه. جانعلي براي خودش يك بطري ديگر آورد

  .نشست
به   را شمرد وباقيمانده هاي خميرهون چتند تندو ه آنها بكرد پشت بعد از شنيدن نام ميرزا، نارنج 

كرد   فكر مي. را با خودشان ببرنداو دكن اند، وادارشان مي داد حاال كه جواد را نياورده خودش دلداري 
  از عالقه. و براي همين جانعلي زورش نرسيده او را با خودش بياورد. شته است  جواد را نگهدا،ميرزا

ديد  ميدر خيال ميرزا را . ستنددان  اهل خانه ميهاينرا هم .جواد آگاه بودخودش و ميرزا به عميق 
كرد گاهي اينكار را مي. زند  دارد با جواد حرف مي،هركه خم شده روي جانمازش و چشم روي م .

ديد كه ممكن است زيادي جواني كند و  چشم بسته تند برود با جمالتي كوتاه و تحكمي  وقتي مي
داند  در همان روزهاي دستگيري جواد به او گفته بود مي. زد او مي ا مهرباني حرفش را بهآميخته ب

 روي پيشاني خودش احساس اش ر و نوازش انگشتان بلند هنوز گرماي بوسه .كشد چه رنجي مي
 شايد براي همين .زند  حرف ميجواد با اوبه خودش گفت قدر مسلم دارد از رنجهاي . كرد مي

اما . شايد آنها آمده بودند كه او را ببرند.  را بياورنداو ، و جانعليخان اسداهللاكه نگذاشته بود 
چرا جانعلي سكوت كرده .  چرا ديگر آمده بود؟ آنهم وقتي آنهمه كار سرش ريخته استخان اسداهللا
نه . دوباره ترس ته دلش به حركت درآمدنكند اتفاق بدي افتاده باشد؟ ؟ زند  و هيچ حرفي نمياست

  .تواند از كار آنها سر دربياورد تا نرود به آنجا، نمي. بهتر است خودش برود
تير مخصوص پهن كردن خمير را برداشت و . اي در وجودش جاري شد با اين تصميم نيروي تازه

  .اي انداخت و به ماليدن آن مشغول شد هبغل دستش چونتخته روي 
 رفت طرف او و با خان اسداهللا. شتاستهايش گذطاقت از نگاه كردن به نارنج سر روي د جانعلي بي

  . به پشت اوزد دست سنگينش چندبار
  »!پس تو چته مرد«

  .هاي الغر جانعلي يكباره به تكان تكان افتاد شانه
. جانعلي را كه آنطور ديد هراسي غالب بر دلش نشست.  نارنج برگشت طرفشانخان اسداهللابا صداي 

. ترسيد بپرسد با اينهمه مي. توانست آنرا نديده بگيرد ر نميچنان غمي در وجود او ديد كه ديگ
و  شد لحظه به لحظه جمعتر كرد،  نگاه نارنج را روي خودش احساس ميجانعلي كه انگار با سر پائين 

ديد با يكجور استيصال بي آنكه به نارنج نگاه كند   كه خودش را در وضعيت دشواري خان اسداهللا
  .باالي سر جانعلي ايستاد

  :نارنج با چانه لرزان ازجا بلند شد
  »راستشو بگين چه بالئي سر پسرم اومده؟«



 ١٢٣

جانعلي پس تو كه « :  كالفه از دست كارهاي جانعلي به قهر چند قدمي به عقب برداشتخان اسداهللا
يعني  اينم شد كار كه بشيني و جلو نه قرار بود دوتائي كار را پيش ببريم؟ . بدتر از نارنج كردي

  »ج زار بزني؟نارن
خودتون . خودتون كردين«: ه گفتيجانعلي سر بلند كرد و با بغض توي گلو و چشمهاي خيس از گر

  ».هم جوابگوش باشين
احساس كرد كه ديگر خودش مانده است با يك هيچي در ته .  ته ترسهاي نارنج يكباره دود شداميد

با . براي او  باقي نمانده بودديگر چون ترس هم . دانست با چه چيزي آنرا پر كند وجودش كه نمي
ايكاش توي حياط بود؛ با . ايكاش بيرون نرفته بود: لبهايش بيصدا جنبيد. چشم دنبال مهدي گشت

خواست با   مي.رگشزبا چشمهاي ب.  ايكاش بود.اش، با گردن الغرش شرشر عرق از  سر گونه و چانه
توانست براي  چيزي كه مي.  احتياج داشتديدن او چيزي را دوباره به وجودش برگرداند كه به آن

مادر جواد و . كه باور كند كه هست. يك لحظه به او كمك كند تا از نو مثل يك مادر حس كند
مادري كه فقط در يك لحظه كوتاه به حرمت مادري او توهين . هركس. يا مادر هركسي. مهدي
 با ؛گفت  از وجود او بايد به او  ميو اينرا يكي بيرون. اند  ولي مادري اش را از او نگرفته.شده

يا به او به او شده تا او بتواند ظلمي را كه از بيخبر گذاشتنش .  با موهايش وش با پوست،چشمهايش
نفسش گرفت و بريده و بريده با . كه مادر است بي اعتنا بودن و يا چيزهاي ديگري مثل آنرا  بپذيرد

  : بغض توي گلو گفت
  .و زير گريه زد» ....ه شده؟ مو هم حق داترو خدا به مو بگين چ«

پس اگه حرفي دارين برين  . ها. يعني خواسم كار خوب بكنم. اي دسم بشكنه«:  گفتخان اسداهللا
 و با قهر از در ». پا سفت كرده بود، نه موهجرات ميرزا بود كه برا فرستادنش به .به ميرزا بزنين

  .و در را پشت سرش باز گذاشت. بيرون زد
اش نگاه كرد به تاوه به  تير به تخته به  ج با همان پرسش كه در جانش بود به دستهاي خميرينارن

رو كرد به . گفتند چيزي از مادر  بودنش به او  نمي. گفتند آنها چيزي به او  نمي. نانهاي توي طبق
  : جانعلي

  »جانعلي  ترو خدا تو بگو؟«
ديگه نه . ش كردن همي امروز صب با لنج روونه. نش كرد روونه«:  گفتهجانعلي با صدايي از  ته چا

  ».دونم مي. تهحقّ. خواد به مو بگو  دلت ميام هرچي.  موتنه دس. رسه  تو بش ميتدس
سفر دوري از كه با خود حكايت اي  كلمه. اي روشن  كلمه.نارنج از ميان آنها فقط كلمه لنج را شنيد

 وجودش، با هيچي هنوز مانده براي او و با كمك آن جدا ازو او . سفر به جائي بسيار دور. كرد مي
خواست بياد بياورد، زناني را بياد  اي را كه مي كرد تا آن كلمه كلمه، وقتي هيچ چيزي كمكش نمي

تواستند جلو  چشمهائي گريان و دستهائي ملتمس و دهاني بيصدا كه ميبا  كهزناني هنوز زن، . آورد
   .آن هجراني را بگيرند

چون چيزهائي قويتر از چشمان گريان آنها و دستهاي ملتمسشان . توانستند اصالٌ نمي. تندتوانس نمي
شدند ديگر  زيرا آنان آن  نامي را كه با آن هست مي. زد و دهانهاي بيصدايشان آنان را پس مي
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  .نداشتند
با . هدي باشدبايد فكر شام م. نانها نبايد بسوزند. و نانهاي پخته شده را برداشت رو به تاوه چرخيد

 .هم زدرا بهاي زيرش  با سيخ هيمه. اي روي تاوه پهن كرد هيچي درون  وجودش دوباره خمير تازه
 با دو ،مهدي را ديد. آمد؟ سر باال كرد  چرا يادش نمي؟كي بود. چه كسي اين كلمه را از او گرفت

و دوباره . ديصداي هق هق خودش را شن. اش گرفت گريه. رويشبو ايستاده رو. چشم درشتش
ديده بود كه چگونه كنار او پس چرا ميرزا حرفي نزده بود؟ . توانست بپرسد كسي كه مي. خودش شد

  .روي همان مهر گنده چهار گوش. ا كرده بودعسر روي مهرش گذاشته بود و د
 فهميد دانست يا داشت كم كم مي مي. تواند به او نزديك شود از چه راهي ميكه مانده بود درجانعلي 

. حرف بزندتوانست  مي با آن از هرچه كه در سر داشت زباني كه. ديگر آن زبان صريحش را ندارد
ديگر آنرا . ديد آنچه كه چشمهايش مي.  راوجودشيا بيرون از . كرد ا بيان ميوجودش رزباني كه 

تا حرفي  همانوقت كهاز  ،از مدتي پيش. اش كرده بودند بيفايده. ازش گرفته بودندزبانش را . نداشت
حاال . نارنج هم كمكشان كرده بود. زد چون حرف دلش را مي.  جانعلي كلو:زد اسمش را گذاشتند

 ه بودبايد خودش يادش بيايد به روزي كه نگذاشت. بيند ساكت نشسته است نبايد تعجب كند اگر مي
دهند تنورش  مياي دارند كه اجازه ن هرتوي روي مامور اداره رفاه بلند شود و بگويد چه منطق مسخ

. گفت كرد و هيچ نمي  او پنهان ميوپرسيد كه جواد كجاست   يا وقتي از او مي.را توي حياط بگذارد
سئوالي  كرد كه انگار اصالٌ نگاه مي طوري به او و. دهد دانست دارد خبرهايي رخ مي وقتي خودش مي

 در آستانه در احمد حاجه بزرگ  كه در حياط خان، جانعلي،او از آن، عدبمدتي  تا. استاز او نكرده 
گشت و ساكت  ديد و برمي رفت به اتاق برادرش و او را سر نماز مي خانه ننه نشسته بود و هي مي

بتدريج  انگار آنها زبانش را بفهمد ، آن حرفها را به پسرش بزند و  هيچ نگويداحمد حاجنشست تا  مي
گفتند كه او بايد حرف   مدت به او ميتمام آنشان،  و انگار آنها، همه. اند از حلقش بيرون كشيده

  .زدن با يك زبان ديگر را آهسته آهسته ياد بگيرد
. اش فكر كرد تا شعر روي ديوارِ باالي كليد برق را بياد آورد جانعلي آنقدر به اين چيزهاي توي كله

  جواد و  مهدي برايش چند بار آنرا خوانده بودند 
  روزگار بي مروت مردم ناسازگار

  گه زد ست چرخ نالم گه ز دست روزگار
. حتماٌ به صالح بود«:  رو به نارنج با صداي ضعيفي گفت،را زير لب خواند شعر چند بار آنكه بعد از 

  ».خواست كه بدمون را نميگر نه كُكام و
  .در صورت نارنج ببينداش را  و منتظر شد تا تأثير زبان تازه

فقط ديد  . و نفهميد چگونه.  جانعلي نداشت يكباره هجوم آوردنارنج كه انگار انتظار اين حرف را از
  .كه مهر را از روي جانماز ميرزا برداشته و روي كف سيماني حياط كوبيده است

روي . كردين كه  برم روشه ببينم پس نبايد ئي دم آخري مونو هم خبر مي! اي ظالما! اي ظالما«
پس چطور طاقت  .  نگفتين جواد هم مادري داره.دل دارم. مرن مو هم مادينگفت. ماهشو ببينم

. كجا غريب و بيكس فرستادينش. بگين پسرمو كجا فرستادين. اي جانعلي ظالم. اي جانعلي. آورين
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  »...كدوم. زير كدوم افتو. به كدوم ديار
انگار  از كاري كه در ذهن كرده بود در دل استغفار كند ديد اوو تا قاب در با قد بلند ميرزا پر شود و 

 و با انگشتهاي خميري و خيس از كنداگر صدبار هم استغفار و در واقعيت مهر را شكسته است 
تا از نو بسازد،  بگذارد و روي چلواري تميز كند را هم توي حياط جمع  شكستههاي  تكهشاشك

ز ذهنش اكوبيدن آنرا بر زمين تواند  كاري كه جانعلي بارها با مهرهاي شكسته كرده بود، ديگر نمي
 كه بنشيند و گريه بوداو فقط همين مانده  برايزيرا . ت و گريه كردفمهدي را در بغل گر .پاك كند

يا چادرش را سر كند و همراه مهدي راه بيفتد به سمت ساحل دريائي كه جواد از روي آن، پا . كند
دست تا شايد نسيم زد به دور وآنجا بنشيند و چشم بد. بر پل چوبي گذاشته بود تا سوار لنج شود

براي آن تبعيدي . بنشيند و دريا دريا براي آن سفر كرده اشك بريزد. آخرين بويش را با خود بياورد
  . آهاري هنوز روي طناب مانده استهجواني كه پيراهن سفيدش با يق

  . بلند ميرزا كه روي سرش افتاد پلكهايش را بستهساي



 ١٢۶

  
  ُنه
  

شد   كه جلويش هي دوال و راست مياي ذاشت تا به معمار كوتوله پا در آن محله گخان اسداهللاوقتي 
  . زارممد هم همراهش بود،زمين را نشان دهد

ايستاده بود نيمه تمامي هاي تانكي  پايهپاي  رآنروز صبح زار ممد بيلرسوت به تن زير تيغ آفتاب د
 :خواست سوار جيپش شود او را صدا كرد  همانوقت كه ميخان اسداهللاكه 

  ».كه دس تنها نباشم باش همراي خودم ابي. كني خواد اينجا كار زار ممد تو يك امروز نميهي «
او كه .  ديگر با او همكالم نشده بود، را در خيابان ديده بودخان اسداهللابعد از آنشب كه زار ممد 
شمان ، با چ آنشب را هم از ياد برده استي ه نه تنها نامش بلكه خاطرخان اسداهللا كرد خيال مي

چشم  «:و بعد كه نگاههاي كارگران را روي خود ديد گفت تنگش ناباورانه به دور و برش نگاه كرد
  .و بي معطلي رو به ماشين دويد» !خان

. كرد خان او را صدا زده باشد  هنوز هم باور نمي، نشسته بودخان اسداهللاوقتي در جيپ پشت سر 
مردي با موهاي كم . بيند ار است از نزديك او را ميزده شده بود كه انگار براي اولين ب چنان بهت

 ؛داد تن گاوميشها را مي ك بوييدزاي كه تنش از ن  گردني كلفت و پوستي سوخته و قهوه،پشت
  يا بعد از اشندد بيرون و روي گل ساحل زير آفتاب سوزان دراز كشيده باشنوقتي از آب زده ب

اپتي، دور ساق نخلي دويده باشند تا شيره سنگين اي پ  چوپان بچههبه ضرب ترك 27،خوردن چوالن
  .شان هضم شود و دل درد نگيرند چوالن در معده

 درخت كه آجر ساختمانهاي دو سمتش  جيپ در خيابانهائي بي وباريد زار آتش مي از آسمان سوخته
  .رفت رنگ نان برشته پيدا كرده بود جلو مي

  :ي برگرداند از زار ممد پرسيدآنكه رو ست روي فرمان بي د با دوخان اسداهللا
  »ره؟  يا هنوز داره باال ميوايسادهدوني  زاير از مد آب هيچ خبر داري؟ نمي«

 لگدي از خواب پريده ي هزار ممد كه به دستهاي كلفت و پر موي او خيره شده بود آنگار با ضرب
  »كدوم آب خان؟«: باشد وحشتزده گفت

 با باال ،از دو روز پيشار خور و سران اتحاديه عشاير عرب با همراهي اكبر آقاي م كه خان اسداهللا
 مساوات طلبان دست به كارهائي زده بود، از گيجي زار ممد زير هبهم زدن نقش براي ،رفتن آب شط

  .خنده زد
  »نيستي؟ پدر سگ مگه تو از ئي واليت«
  ».بله خان«
  »؟وايسادهپرسيدم آب داره باال مياد يا ! چي بله خان«

 مد ه هرگز بشبي كه دم قهوه خانه ايستاده بود پيش خودش قسم خورده بودبعد از آن كه زار ممد 
  : آب فكر نكند، گفت

                                                 
  .  چوالن نام علفی است خودرو در ساحل شط که خوراک گاوميشهاست- 27
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  ».دونم خان مو هيچ نمي«
  . از جواب او باز زير خنده زدخان اسداهللا

  »ترسي؟ از مو مي. زار ممد راستشو بگو«
  »!نه خان«

  »!ترسي مي«: محكم گفت.  اينبار نخنديدخان اسداهللا
  ..هاي پشت زار ممد خشك شد عرق روي مهره

د، وش  براي سركشي به كارگران پيداش ميخان اسداهللاو بياد آورد هربار » .ترسم مي. بله خان«
بود، معلق بين ايستاده وقتي سر تخته هم . ماند چشمهايش يك لحظه از تعقيب كردن او غافل نمي

زد باز با چشم از  ي آهني را رنگ ضد زنگ ميستونطول تانكي و يا پهناي  و داشت ،زمين و آسمان
به همان درازا و پهناي . ديد از آن باال هم او را كوچك نمي. توانست نكند نمي. كرد آن باال دنبالش مي

 سر كرد جرات نميوقتي پائين بود  . ديده بوداش در خيابان خودش بود كه آنشب در چند قدمي
كرد  انداخت پائين يا جائي خودش را قايم مي ن سرش را ميديدش هراسا تا از دور مي. ستديراهش با

 را آنشب ديده خان اسداهللاكه از زبان او نشنيده بود كسي هنوز . كه يكمرتبه چشمشان به هم نيفتد
همان كسي است كه از   بر سجاف خيابان و با حالتي در وجودش كه اصالٌ معلوم نبود، نشستهبود
  .لرزند ي آهني ميدامهاهايش در سر كار، گُ نعره

كرد كه با پيراهن نازك و شلوار كوتاهش جلوتر از  مستر جانبول نگاه ميقد هيكل وقتي از آن باال به 
آنطور  خان اسداهللا ديدش، اما  كه در پائين ميديد كوچكتر از وقتي ميرا او ، رفت  راه ميخان اسداهللا
اش  كه  سعي داشت جلو كارگران ترسانندهانگار قد و هيكل او عكس قد و هيكل مستر جانبول  .نبود

اش ميان  از مسترجانبول كه با شالق سواركاريبيشتر  ،و از دور هم. ديد كند در فاصله آسيب نمي
  .ترساند زد، او را مي گشت ميكارگرها 
  »!ترسي ممد چرا از مو مي«:  پرسيدخان اسداهللا

  ».انگليسياي صاحب، پر زورتري هبرا اينكه تو از مستر جانبول و از هم«: زار ممد گفت
 كه با دو دست فرمان ماشين را چسبيده بود يكباره پا روي ترمز گذاشت و قاه قاه زير خان اسداهللا

ه روي برگرداندكه  خان اسداهللابا ديدن اما . زار ممد دستپاچه شد و خواست چيزي بگويد. خنده زد
دوباره  خان اسداهللا. ، ساكت  شدكرد ميگاه  ناو و با چشمانش كه درشتر از معمول شده بود به بود

 اشك از چشمهايش جاري شد و رگهاي آناز زور اي كه  ، آنچنان خنده بلند بلند،زير خنده زد
مثل اينكه . زد بيرون مي شاز ته دلو را بگيرد آنتوانست جلو   نمياي كه ، خندهگردنش ورم كرد

بعد خان در حال خنده در ماشين را باز كرد . يصداب.  زار ممد هم بناچار خنديد،روزها نخنديده بود
دست  كه از زور خنده با يك خان اسداهللا. خنديد توي خيابان هم كه ايستاده بود مي. و بيرون آمد

  : گفتخندان خندان  ،خواباند مي پشتي صندلي را رو به جلو ، با دست ديگرشكمش را گرفته بود
ها ها بيرون  بيرون بيااااا ا،  بياااااا هاااا،  ها،  ها، بيا بيرون تنه خدا، هاا،، هااا، هاااها. زار ممد . ممد«

  ».مست كنيمو عرق بخوريم با هم امروز  دخوا ميدلم 
  : خزيد گفت موك وقتي داشت از پشت صندلي جلو به بيرون ميرزار ممد ترسيده و 
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  ».خورم خان مو حرومي نمي«
و پشت گردن زار ممد را گرفت و از در ماشين » السفقط يه گي. غلط كردي«:  گفتخان اسداهللا

  .هلش داد به بيرون
از تابش داد و اسفالت آن  وقتي دوتائي دست در دست در خياباني راه افتادند كه بوي قير سوخته مي

  . از ياد برد كه چه پرسشي از زارممد كرده بودخان اسداهللا ، نرم شده بودها  قورباغهممثل شكآفتاب 
مست و خراب از آنها در شهر شايع شد كه در صالت ظهر به نقل از شاهداني عيني ز غروب آنرو

ها   دست در دست از زير  طاق نصرتي كه جنده و بعدآمدند يكي از عرق فروشيهاي بغل دوب در
 كه حسابي پاتيل بود خان اسداهللاگفتند  مي. چند روز پيش به افتخار كلنل ساخته بودند گذشتند

به اين كه از الي سعفهاي طاق نصرت بيرون زده بود افتد  ها مي  يكي از جندهه تنكوقتي چشمش به
ا دربياورد اما تنكه رز اينكه چشم كسي به آن بيفتد اپرد باال تا پيش  يكي است ميهمان خيال كه 

 ووره ،بيند سقف طاق نصرت پوشيده از تنكه است، با عصبانيت مثل گاوميشي مست بعد كه مي
 و در حاليكه از خشم به كوبد  ميهاي طاق نصرت پايه بهرا  گردد تنش رود و برمي ميعقب كشان 

  .كند و به هوا پرتاب مي آورد ها را يكي يكي از الي سعفها درمي دهد تنكه زمين و زمان فحش مي
 زردرنگ خود با هگذشت با ديدن  تنك از خيابان ميبه تصادف  تها كه همانموق كي از جندهي

 ها كجائيد در سوخته زار هاي بچه«: جنده خانه و فرياد زده بود دويده بود توي ،هوا مز درخالهاي قر
  ».كنند مي پروانه هوا ارندد

عرق  ،گفت اگر آنها آنقدر كه شايع شده بود مي. زار ممد هيچكدام از اين حرفها را قبول نداشت
يا . خاكه گچ بريزدن معمار يي حسگير نخ اندازهروي توانست سر پايش بايستد و  مينخورده بودند، 

اما خب .  المصبدومتري قد داش. هاش بود از اون نكره.  ببيندزورآورده بودكه خان بگيرد را  مرده هدم كوس
خودتون كه . اونا بود كه گاوميشا هم زهله نداشتن نزديكش بشن از.  اال كي زهله داش به دمبش دس بزنه. مرده بود

رفتيم جائي  مي. ب جائي كه كوسه داش آم بهيهروخ ما مي خواستيم بزن. ترسن وميشا ميكوسه ها از گا. دونين مي
خودش همچند يه ! يا حضرت خضر. اما ئي يكي. كرديم وسطشون شنا مياونوخ . كه گاوميشا تا گردن توي آب بودند

 زده هدونم با چ نمي. شهاز كجا معلوم پاي چن گاو ميش را تا وقتي زنده بود از لج قطع نكرده با. گاو ميش بود
  . بيروندرش آوردماز نفس افتادم تا از جوي آب ! هيبتي داش جونور. ترسيد اش هم آدم مي از مرده. بودنش

  
  .اش گشت ل تيغ ارهابعد دنب. فشار دادبا پا ده بر سر جوي چند بار گردن كوسه را ا ايستخان اسداهللا

» !ببين. كنه وناشه كه دست و پا و شكم آدمو پاره مياما با دند! زنه خان با دمبش مي: زار ممد گفت
  . مرده را باز كندهو خم شد تا دهان كوس

  ».خواد نمي«:  گفتخان اسداهللا
گيرد و دور و   دارد رد جوي را با چشم ميخان اسداهللاوقتي ديد . زارممد بلند شد و راست ايستاد

  ».به شط! خوره خان به شط مي«: گفترود  دورتر مي
  :مرده زارممد؟چرا «
  ».شايدم از نفت و روغناي كشتيا مرده. بينم جاي ضرب و شتمي هم رو تنش نمي! دونم خان نمي«

ول كنه و بره دور و بره كشتيا پس چرا شط به اين بزرگي رو . اجلش رسيده بود«:  گفتخان اسداهللا
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  ».بگرده، پس حتمن اجلش رسيده بود
ترسم اگه بندازيش تو شط  مي. نگاش كن. غ نگم همي ديشواگه درو. تازه مرده خان«: زار ممد گفت

  .و با نگاه رد جوي را گرفت و دور و دورتر رفت» .دوباره جون بگيره
هاي گلي  هاي مفلوك و خانه ميان محلهاز جوي ببيند كه توانست  نمي. توانست دورتر را ببيند او نمي

مسير جوي را تا . توانست اما با چشم خيال مي. ريزد گذرد و به حفّار مي ميبا ديوارهاي  شكم داده 
از تصور آب و لجن و حفار و روغن و نفت سياهي كه به كلفتي . شناخت حفار مثل كف دستش مي

ديد شب است و حفار برابرش است و .  بوي آن توي دماغش پيچيد،پوشاند ورق مقوا سطح آنرا مي
 دم زند و ان و عصباني آب غليظ را بهم ميكوسه ماهي كه در پي طعمه سر از حفار درآورده سرگرد

. جويد كوسه ماهي راهي براي گريز مي. زنند ر چربيهاي آب كه زير نور ماه بزرگ سياهتاب ميكوبد ب مي
و . گيرد سفيدش را برابر ماه بزرگ مي هسين. غلتد گيج و مسموم از نفت سياه و روغن كشتيها به پشت مي. يابد نمي

اي در ساحل  صداي خفه. كوبد اي ايستاده تن مي به دوبه. رود شكافد و پيش مي و لجن را مي آب ،چون جهازي تندرو
اش را از آب بيرون  كوسه ماهي خشمگين تنه. سازند هايي روشن مي هفت فانوس لرزان باالي دوبه، نقطه. پيچد مي
شوند زير ماه  هني دوبه آويزان ميفانوسها از ديواره آ. كوبد تر از پيش تن بر بدنه آهني دوبه ميمكشد و محك مي

همانوقت، باال، بر موج شكن ساحل ملواني . شود  كوسه ماهي در آخرين تشنج ديده مي،بزرگ و هفت فانوس روشن
صداي شُرشُر . شاشد كند و شُرشُر توي حفار مي هاي  شلوارش را باز مي انگليسي كه تازه از جنده خانه درآمده دكمه

در سايه روشن هيكل لندوكي . شوند روند خفه مي كه رو به دور دست مي كشتيهائي بوقدور شاشش در صداي 
گربه دزد گام . خيزد اش صدائي برنمي  از كفشهاي الستيكي.اند ترسانندهدست و پاهاي درازش .آيد ساحل پيش مي

 هساي. را مجذوب كرده استنور فسفري ماه در آب ايستاده حفار او . هنوز او را نديده استي ملوان انگليس. دارد برمي
پيش از . برد انگليسي دست در جيب مي. گذارد   او ميهدست راستش را روي شان. ايستد دراز در يك قدمي او مي

و . رود ملوان انگليسي پس پس مي. خورد اش مي مشتي بر چانه. چاقوي ضامن دارش زير نور ماه بدرخشده آنكه تيغ
شان خوابيده بر سنگفرش ساحل بسوي هم خيز بر  سايه. درخشند برابر هم مي دو چاقو هتيغ. گيرد حالت حمله مي

هاي  كه ميوهايستد  ميرود و پشت به يكي از درختان بيعار  باز پس پس مي. كند ملوان انگليسي رم مي. دارند برمي
ملوان . رود پيش مي چاقويش تابان در ماه ههيكل لندوك با تيغ. هاش آويزانند ، زرد و لوبيائي، از سر شاخهخشكش

 به درخت. آيد اش فرود مي افتد مشتي بر روي چانه از دستش مي  چاقو. برد انگليسي از وحشت دستهايش را باال مي
ماه گوئي به تماشا پائين . افتند هاي لوبيائي شكل چند تائي بر زمين مي از ميوه. لرزند هاي درخت مي شاخه. خورد مي

جيبهايش . لرزيدن كند به   اش شروع مي چانه. كند س به رنگ مهتاب درآمده روشن ميآمده صورت ملوان را كه از تر
زند و با پا هرچه را كه او روي زمين  سايه لگدي به او مي. ريزد آورد و روي زمين مي مي كاود و هرچه دارد در را مي

ر انگليسي مسلح در آن چراغ ماشين جيپ حفاظت  گمرك كه دو  افس. كند ريخته است بطرف آب حفار شوت مي
  .كند تاريكي ته خيابان را  روشن  مياند  نشسته

   »Son of a bitch go home«:پيچد فريادي در ساحل مي. روند هفت فانوس روشن از ديواره آهني دوبه  باال مي
  ».شلوغخيلي .  شلوغيههكوچ. اگه دروغ بگم خان به بختم لعنت«: زار ممد گفت

آنسوي جوي يك بر بچه قد و نيمقد عرب با .  ديگر بوديجايشغول به م اما خان اسداهللاذهن 
زد  هاي كهنه و شندره ايستاده بودند و با چشمهائي كه معصوميت و ترس در آنها موج مي دشداشه

از گرماي آفتاب بعد از ظهر و عرقخوري  خان اسداهللاي  قرمز شدهچشمهاي . كردند به او نگاه مي
ترس  در با ديدن خورد  كمي پيلي پيلي ميهنوز اينكه  با خان اسداهللا. ه بوداندترس  را آنهاهنگام  بي

رش درآورد و كف امشتي اسكناس مچاله و سكه از جيپ شلو.  به او دست داداندوهيها  چشم بچه
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  .دست زار ممد گذاشت
  ».زار ممد اينا را بينشون تقسيم كن«

 خان اسداهللا. ها ترسيده پا به دو گذاشتند  كه بچهزار ممد عقب رفت و خيز برداشت تا از سر جو بپرد
 .دلش را گرفت و زير خنده زد

  .معمار كه از مساحي زمين فارغ شده بود، آمد پهلوي آنها ايستاد
  »!شيم خان خدا  بخواد از فردا دست  بكار مي«

سه ماهه «: هاي در گريز برنداشته بود گفت خان كه هنوز دو ذغال اخته چشمانش را از روي بچه
و » .فرستم تا بخواي وردست بنا و گلمال و تابه كش برات مي. نگران عمله نباش. بايد تحويل بدي

  »پس چرا ئي تخم سگا در رفتن؟«: باز خنديد
  ».شايدم از ترس هيبت خان بود. دونم خان نمي«: زار ممد گفت

ره برخورد با گاوميشي داند كه كوسه ماهيهائي به آن خُردي زه و از ذهنش گذشت چطور خان نمي
  .مثل او را ندارند

  ».برو بشون بده«:  گفتخان اسداهللا
  ».رندرميتا نزديكشون بشم  ،داره چه فويده رفتنم «: زار ممد گفت

و چون گاوميشي خشمگين چنان پا بر زمين كوبيد كه معمار و زار ممد .  از جا در رفتخان اسداهللا
  .همزمان از جا پريدند

  »!و بشون بدهپدرسگ گفتم بر«
اي تكيه داده بودند با يك خيز بلند از سر  ها كه دورتر از او به ديوار شكم داده زار ممد روي به بچه

 آن نظر كرد از پهنايپريدني كه وقتي پايش جفت زمين شد و به عقب برگشت و به . جوي پريد
  .روي آن پريده است نفهميد چطور از. ترس لرزيد

هاشان كه با قورت  جري پشت داده بودند با دو سكه گود گرسنگي در گونهها هنوز به ديوار آ بچه
ها را به سويشان پرتاب كرد  زار ممد نرسيده به آنها پول خرده .شد دادن آب دهانشان كج و كوله مي

 يكيشان وقتي نگاه بقيه .هاي روي زمين ها اول به هم زل زدند بعد به سكه بچه.  دورتر ايستادرفتو 
كه يك سرش به دست آنها و سر ديگر دور كمرش گره شده حمايتي با خود داشت نابي را مثل ط

هنوز سكه توي دستش جا نگرفته بود كه سر . اي را برداشت بود، آهسته آهسته رفت جلو و سكه
هائي كه زير آفتاب مثل  و با خنده. ها ول شد و آنها از شكم ديوار ريختند بيرون طناب از دست بچه

و  برداشتندرا  ها سكه بقيه ،پريد با خراش انگشت بر زمين كوچك از سر لبهايشان مينارنجهاي 
مسافتي از طي اسكناس در دست دنبالشان دويد و بعد از از كار  آنها، زار ممد به شوق آمده . دويدند

! فلوس«: ترس دور شدنشان پولهاي توي دستش را مچاله شده به سمتشان پرتاب كرد و فرياد زد
  .و پشت به آنها برگشت و لب جوي ايستاد» !فلوس
  »پري؟ نمي«:  به او گفتخان اسداهللا

  ».ترسم تو جو بيفتم مي. كشه زانوام تير مي. معذورم خان«:  جوي گفتهبا  نگاهي به دهانزارممد 
  »!بپر زار ممد«
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  ».ترسم تو جو بيفتم مي.  اولم به زور نهيب تو بود كه پريدمهراستش دفع. ترسم خان مي«
  . سنگينش را آنور جوي انداخته عقب عقب رفت و با يك خيز بلند جثخان اسداهللا

  »!ماشاال! ماشاال« : زار ممد بلند بلند گفت
  . دست او را گرفتخان اسداهللا

  ».بريم«
جلو و زير  ،مثل جانوري پهن و بيقواره و فلج روي خاك داغهم  جفتشان هسايراه كه افتادند 
هراس يا تيز  رخنه ،كه درهم مي شدشان  يه زار ممد با نگاه به سا.نخورد  لق لق پايشان افتاد به 
آنوقتهايي كه كودك بود و پا در جاهاي تاريك مثل . جانش احساس كرداي را در  چيز ناشناخته

 محاط در اشيائي  وديد ميالت و ابزار آهني آه براي اولين بار خودش را ميان گذاشت يا آنوقت ك مي
ابزاري به تمامي نافرمان . شكل و عملشاناختشان و البد از پذيرفتن قوانينشان، زورشان، شن كه نمي

   . خودش را مطيع و منقادشان كند،و كله شق تا او از ترس خشمشان
زار ممد حس كرد اين هراس ناشناخته را تا سالها بعد از آن، مثل زني آبستن براي هميشه با 

و در . خود هراس را. كرد او در آن لحظه فقط هراس را حس مي. خودش به اينسو و آنسو خواهد برد
و يا ايكاش هرگز .  از سر جوي بپردتاداشت  شلنگ برنمي خان اسداهللاآن لحظه آرزو كرد ايكاش 

گذشت و  هاي گلي مي رفت و ميان خانه آنوقت جوي دراز و بيقواره كه تا دوردست مي. پريد نمي
اي پر نشدني همچنان   چون فاصله،ط و حفّار تا آنجا كشانده بودش مرده كوسه را با خود از هالش

يا اگر محو شده بود و .  ديگر نبود، از روي آنخان اسداهللاي كه بعد از پريدن يجو. ماند بينشان مي
و . تفاوتي نداشتديگر نبودش در بيرون براي او شده بود كه بود و بود چون جسم مرده بيجاني 

 .گذشت، با همان كندي اش مي از دل و معده و روده. به درون او راه برده بودپس از آن، گوئي جوي 
الستيكهاي . هاي اسهالي، پنبه كاپوتهاي مستعمل، ريق بچه. انباشت و لجنهايش را در بطن او مي

 هالش.  مسلولين، تشتك سر بطريهاي آبجو، چوب پنبههكهنه ماشينها، شاش سوزاكيها، اخالط سين
كفن . ها،  شاخه گلهاي پوسيده و كپك زده روي قبرهاي كهنه  آب غسال خانه،ندههاي گشمرده مو

  .امانتيهاي   چرب مرده
 زمخت و بيرحم توي يهاي انگار دستي با پنجه .زار ممد آشوب عظيمي را در درونش احساس كرد

هاي   تو حفرهبوي ناخوشي. زد اش راه افتاده بود و آنچه را كه انبار شده بود با خشونت بهم مي معده
پس بزند كه  خم شد تا فشار سهمگين و مهيبي را. و جهان دور سرش چرخيد. دماغش پيچيد

 با خان اسداهللابعد از نگاهي به . نتوانست.  احشايش را از راه حلقش بيرون بريزدهخواست هم مي
  .چشماني ملتمس دهانش را با دست چسبيد و پا به دو گذاشت

 احشايش را كه تا توي دهانش باال آمده ، با فشار دست و عضالت گلوربازار ممد دوان دوان چند 
نش دارد زير داما فشار از  تو آنچنان قوي بود كه زار ممد حس كرد پوست سراسر ب. بودند فرو داد

خم خم گذشت و در سمت ديگر  گذشت ي كه از روي پل ميخياباناز . شكافد آنهمه فشار از هم مي
 به درونش راه يافته بود خان اسداهللاخواست جوي را كه بعد از پريدن  مي. نجوي شروع كرد به دويد

شد رگهاي گردنش به كلفتي  زير فشاري كه هردم افزون مي. ميان خودش و او. در بيرون ببيند
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، تا ببيند كه  و با  نگاه به آنبه موازات جوي. دويد اما او همچنان مي. انگشت دست شده بودند
 آبي و سبز و زاللي را پهناي تا ،و پيچيده و سردرآورده از ناكجائي از دور دستبيرون از ا. هست

گريخت و  از كنار او ميجوي . بودگردشگاه رنگهاي گوناگون آفتاب كه آنسوي آبهاي حفار بيااليد 
آن هاي هاي مغرور نخلهاي ساحل   سايهكرد تا را در آن آبهاي زالل خالي مي  رفت و آبهاي عفن مي

دور و . ندوبرخار عفن ساطع سطح آن مدام عقب بريزان از بي و سبز شناور در نور آفتاب، گآبستر 
  .و به زناني الغر و  پريشيده بدل شوند با پستانهايي بخيل پا در خاكي نااستوار. دورتر

و گوئي در  .آمد نمي جوي در. دويد اما هنوز جوي را در درونش داشت موازي با جوي ميزار ممد 
و با دستي بيرحم و . آمد  لحظه به لحظه در وجودش باال ميباشد با مانع برخورد كرده مسيرش

پدر سگ ترسو «:  از آنسوي جوي فرياد زدخان اسداهللا. اشتبان بهمزن در گلوي او لجنهايش را مي
  و با يك جست بلند از سر جوي پريد» !خودتو خالي كن

ت و سك معمار روي زمين ريخته بود بر خاك نشزار ممد دوان دوان پاي خاكه گچهائي كه با كم
كنده زانويش را پشت دستش چسباند و با آخرين نيرو فشار داد تا از بيرون ريختن احشايش 

  .جلوگيري كند
  : كه با چند گام بلند خودش را به زار ممد رسانده بود سرش داد كشيدخان اسداهللا

  »!ميري پدرسگ دستتو وردار از  جلو دهنت نمي«
  .از جلو دهانش پس زدست زار ممد را كه بر دهانش لحيم شده بود با زور و د

هزار ستاره  آمد يرون ميبا هر صداي بلندي كه از حلقوم او ب. ق زدزار ممد چشمانش را بست و ع
 هچون آبي كه از دهاناش  مايع زرد رنگ و بويناك درون معدهپريد و   ميشكم نور از جلو چشمان
با يك دست چسبيده به زار ممد  .روي زمين و زانوهاي الغرشريخت  ه شود، ميسطلي  بيرون ريخت

داد، از  هايش را مالش مي  كه مثل ستوني پشت سرش ايستاده بود و شانهخان اسداهللاساق پاي 
اش  كرد تكه هاي كنده شده معده و روده و سيالب استفراغ را كه خيال مي. زد ق مياعماق گلويش ع

كرد به  ميداد گوزي در  از زوري كه به خودش ميوقتي در آخرين عق . پاشيد است روي خاك مي
  .ق زد و گوزيدو باز ع» -مو گفتم بت كه حرومي. مردم. مردم خان«: خان گفت

بوچ  !ميري نمي! نترس. پدر سگ ترسو«: اي آهسته به پشتش زد و گفت  ضربه با زانوخان اسداهللا
  » نيست؟تهيچ كن باور. پائينت فقط شُل شده ممد

 گنديده هاش چون آبي غليظ و دلمه بسته كه در چشمش به الش ته مانده معده. د باز عق زدمزار م
خان به خدا « : تماس گفتال كرد و به سر باال. اش سرازير شد نمود از سر چانه موشهاي ته جوي مي

  ».ميرم دارم مي
روي چانة زار ممد استفراغ  با ديدن دلمه هاي بودبهم زده اسدااله خان كه بوي استفراغ حال او را 

  .يكباره دلش را گرفت و كنار زار ممد باال آورد
ق دوم وقتي با چشمان قرمز و بيرون زده از زور استفراغ، ميرزا را باالي سرش ديد  در عخان اسداهللا

فرو رفت فهميد آنچه اش  اما زانوي استخواني ميرزا كه در گرده. بيند فكر كرد در عالم خيال او را مي
 با همان پيراهن چلوار سفيد بي يقه، قد بلند و پشتي خميده كه مردي. بيند واقعي است كه مي
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  .ش را روي او انداخته است ا سايه مسلط
  »خوري؟ سگ نجس پس حرومي هم مي«

  .صبور و سنگين. با پشتي خم. و بعد از نيم نگاهي تلخ به زارممد راهش را كشيد و رفت
 هول هولكي پيراهنش ،شد كه داشت دور مي برداردآنكه چشم از ميرزا   از جا پريد و بيخان اسداهللا

 زمينِ غرق انديشه، بعد سرانداخت پائين و. را از زير كمر بند بيرون كشيد و به صورتش ماليد
تا به محل استفراغ دوري زد با چشم آن، ه گچهاي ريخته شده بر خاك خاكرا با كمك اش  خانه
 سر ميان  وشان نشسته معدهدرآمده از  بوگندوي هوقتي زار ممد را ديد كه هنوز روبروي تفال. درسي

  :  با عصبانيت گفت،دو زانو
و » فهميدي؟. شه  حاال رو گُه و استفراغ تو ساخته ميههاي ئي خون پايه. ممد ريدي به ئي خونه«

بايد قدر ئي خونه را بيشتر از مو تو «: اي آهسته به پشت  او زد رفت جلو و با نوك كفشش ضربه
  »فهميدي؟. بدوني

  .زار ممد با دهان تلخ و پيشاني سنگين  از جا برخاست
  »!چشم خان«

ندبار باد زد و رفت  پر موي عرق آلودش را چهو سينشكم برآمده با بال پيراهن خيسش  خان اسداهللا
 .رفت و آمد داشتر سرش د ناگونيهاي گو نديشهاز نوع نگاه كردنش پيدا بود كه ا .لب جوي ايستاد

ار بود بعد از سپردن زمين به دست معمار با دو كيسه پولي كه براي تقسيم كردن بين عربها در رق
.  سد را فيصله بخشدهمارخور و سران عشاير عرب و قضيآقا ماشين گذاشته بود برود به ديدن اكبر 

شد و  ل آلود كه وقتي در نهرها سرازير ميآبي گ. آب شط زير نگاهش باال آمدآن، با فكر كردن به 
هاشان بيرون  زاريها را از ميان خانه سوخته ،گشود ن پاي نخلها مييآرام آرام بسترش را تا زم

 غريب به خودش يهر چيزي در آن هيئت. آورد آبي كه حتي تماشاي آن هم طغيان مي. كشيد مي
شد كه جائي براي ماندن بر  تي پوشيده مياي نخلها از جانوران ريز و درش ساق  كنگره. گرفت مي

ايستادند و با  هاي بلند خاكي مي زنان عرب با سرهاي برهنه بر راسته. يافتند خاك خشك نمي
كردند  جيغهاي جنون آميز مرداني را كه بر ساحل خاكي ايستاده بودند وادار مي فريادهاي بلند و

نخلهاي بلند و قديمي با . ب شيرجه بروندآدر  براي نجاتشان در آبي كه پر از كوسه بود با لباس
كشيدند و آنها  هايشان مخفي بود بيرون مي سقوطشان در آب  صداهاي عميق خاك را كه در ريشه

 با خان اسداهللا . در هوا پخش شوند،تا بعد از تركيدن. ستادندفر را در حبايهاي شناور به هرسو مي
شم آمد كه در همان خيال تازيانه برداشت و به جان ديدن باال آمدن آب در خيالش، آنچنان به خ

. يك!  بخور!خيال كرديچه . ت كه ديگه باال نياي زنم به گرده هي پدر سگ هي چنون مي«:آب افتاد
 خانم جهانديد ناگهان  ،زد و در همانحال كه تازيانه در دست بر گرده آب شالق مي» . سه!بخور. دو

 ،بعد. ديآ مييده از خزه از زير آب گل آلود شط بيرون  پوش،است بزرگ پيدا كرده يكه جسم
 باله و دم تكان خانم جهانو دو ماهي كوچك قرمز روي شكم . آبي و  سبز بود. آب،گل آلود نبود

خوام پهلوت  مي. گفت كجا برم ننه. كن مو كمي كار دارمبازي  دورا برا خودت مادرش  گفت برو دور .دادند مي
  .تم بروگفت تخم جن گف. بشينم



 ١٣۴

  آب قل قل زد و چند تا حباب بر سطح زالل آن راه افتاد. ديد. پرتابش كرد تو آب.  ننه انداختش،تا روي برگرداند
از ذهنش گذشت چگونه به او كه با حالتي از تضرع برابرش . رو به زار ممد چرخيد. از فكر بيرون آمد

كند بگويد اگر ميرزا  ش سنگيني مي بر دوشهاياي وزنهايستاده است و تمام استيصال دنيا چون 
.  ديگر شنيدن آري از او محال است،يكبار به كسي نه بگويد حتي در عالم خودش و در تنهائي

لبهاي بهم فشرده و .  چهره يكدنده و لجوج ميرزا را در خيال ديد، يله بين دو تصميمخان اسداهللا
 .و نيز البديش را در پذيرفتن او. زد ون ميبير كه از الي دندانهايشاز او نفرتش را هنگام حرف زدن 

 حرف ازدواج او و احمد حاج ، وقتي همزمان با آزادي جواد؛پذيرشي مهر شده به خط و امضايش
 تسليمي آشكارا و مسلم در كلمه به كلمه همان جمله كوتاهي كه به .بود را پيش كشيده خانم جهان

 چشمم جواد از اين مهلكة خطر كاري است كه از دور كردن نور! اسداله« .خط نستعليق نوشته بود
  ».كوتاهي نكن. آيد تو برمي
او را در ذهن مرور كرد و  هكلمه به كلم.  خود را به تصوير ميرزا آويخت، دوباره در ذهنخان اسداهللا
ر  باز آب شط در زي.كرد ق دوم با چشماني وق زده به او نگاه ميوقتي از پائين در ع. اش را چهره

تا . شد با پيكري حجيم در زير آن كه آهسته داشت بزرگ مي. گل آلود. ورم كرده . باال آمد نگاهش
خواست تازيانه بردارد، ميرزا را ديد كه سجاده بر   تاخان اسداهللا. تمامي بستر شط را در برگيرد

اهانش بود حس كرد بر آنچه كه خو. خواند ساحل پهن كرده است و دارد بلند بلند نماز وحشت مي
  .دست يافته است

 خان اسداهللا سر به زير برابر ،زار ممد كه هنوز متوجه مشكل بار آورده نشده بود با قد ريزه و الغرش
كاويد تا دل او را   ميخان اسداهللا و ترسويش را در پي كلماتي خوشايند نو ذهن كود. ايستاده بود

دانست كه با استفراغش چه  هنوز نمي. م كندرش قد كشيده بود با خود نرب براكه چون غول تنهائي
تنها از آخرين تشر او دريافته بود كه باال آوردنش روي .  برپا كرده استخان اسداهللاآشوبي در وجود 
  . را از خانه چركين كرده استخان اسداهللاخاكه گچها دل 

   ».ك كنيمگندي را كه باال آورديم بايد همي امشو پا. راه بيفت ممد«:  گفتخان اسداهللا
  

شان  ، آفتاب كمي باالتر از بادگيرهاي كج و كوژ ساختمانهاي آجري و گلي پس كله افتادندهوقتي را
خرمگس بر گرد پوزه كوسه وزوزكنان چند دورتر از آنها . با همان آتشتابي پيش از ظهر. تابيد مي
. عت محله را ترك كرد اينبار زارممد را بغل دست خودش نشاند و با سرخان اسداهللا .چرخيدند مي

هاي  سار رديف مغازه در سايه. جيپ با سرعت خيابانهاي شهر را دور زد و نزديك بازار كويتيها ايستاد
روي ،هاي دور و برند  سه چهار نفري كه از سر و وضعشان معلوم بود صاحب مغازه،لباس فروشي

 و زار ممد خان اسداهللا .بردند  يو از خنكاي سايه لذت م. كشيدند چارپايه نشسته بودند و قليان مي
از دهانه بازارچه شد  اي عرب كه از گرامافوني كهنه پخش مي خوانندهصداي . م از بغلشان گذشتنداآر

با ميموني سبزرنگ بر . اش سر چهار راه ايستاده بود دينارو با قد بلند و چهره سوخته. زد بيرون مي
روي پيشاني به شكل پاپيون گره   كهزد دور ميباني طالئي رنگ وون را رمسر مي. اش سر شانه

 دينارو ه آن حمايل سينهبه يك پاي ميمون حلقه شده بود كه دنبال يزنجير نازك و ظريف. خورد مي
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 شكم هدو تاجر كويتي ك. كرد چرخاند و در گلو چيزهائي زمزمه مي ميمون به  اطراف سر مي. بود
يكيشان . زدند تر از دينارو داشتند ميمون را ديد ميشان از زير دشداشه بيرون زده بود دور گنده

دينارو با قد ديالقش . جنباند گوش به آواز گرامافون سپرده و برابر كنجكاوي ديگري فقط سر مي
  .اعتنا به آنها غرق دنياي درونش بازيكنان با زنجير پاي ميمون به دوردست خيره شده بود بي

و . ريخت  ميخان اسداهللاز گرما عرق از چارستون . يتيها شدند و زار ممد وارد بازار كوخان اسداهللا
. رسيد نمود خسته به نظر مي جلو سر بلندتر مياش كه از تاسي  اي و گوشتالود و پيشاني صورت قهوه

 زار ممد و با صداي بلند به هروي شانگذاشت  دست خان اسداهللاروبروي اولين مغازه لباس فروشي، 
  : روحش را رو به او گرفته بود گفت و بيفروشنده كه صورت خشك 

  ».همي حاال. يه پيرهن سفيد و يه شلوار گاباردين تنش كن. خوره اي بهش مي ببين چه نمره«
  :صورت دراز فروشنده بالفاصله رو به زارممد چرخيد

  ».همي الساعه. چشم. چشم«
  . دويد ته دكانزار ممديك نگاه از پائين تا باال به از و بعد 
 دينارو هنوز رو به هميمون بر شان. رفت بيرون بازارچه ايستاد.  او نشدپيدا شدن منتظر خان اسداهللا

 خان اسداهللا. با همان زمزمه چيزهائي نامفهوم زير لب. تاجران عرب مشغول عشوه فروشي بود
  .مجذوب حركات او شد

  ».معتاده. خوره خان به درد تو نمي«: دينارو گفت
  :پا  كشيد به طرفش خان اسداهللا

  »دوني؟ از كجا مي«
  »!صاحب اولش دودي بوده، خان«

  . و خسته از  هر سئوال و هرگونه جدلخان اسداهللاعتنا به  بي. و رو به آفتاب چرخيد
خواست دور از غوغا، تا آنزمان كه آمدن  مي. آمده بود ميمون را هرچه زودتر در بازار آب كند و برود

امواج براي بلند ل رو به امواج آب بنشيند تا با گوش دادن به صداي كشيد بر ساح لنج را انتظار مي
از دل شاخ و برگهاي پريشانشان را كه يك هفته بود صدايشان را نشنود  نخلهاي مادر هلحظاتي موي

  .شنيد مي
  »دينارو از  آب چه خبر داري؟ «: پرسيدخان اسداهللا

  »!هيچ«
  ».گي هيچ اونوخ مي. اي سوخته زار دست تونهپدر سگ تقويم روزه«:  عصباني شدخان اسداهللا

انگار . و رفت سراغ  تاجران» .احوال درياهايه دوره ازم بپرس. ام، خان مو سفري«: دينارو گفت
 هگردن و سرش گذراند و آنرا روي شان زنجير پاي ميمون را از. دانست معامله انجام خواهد گرفت مي

آنكه سر  و بي. شوند نها گفت كه از خريدنش پشيمان نمييكيشان ول كرد و با زبان فصيح عربي به آ
 توي جيب گذاشت  به سمتش دراز كردند گرفت وكه  قيمت با آنها چانه بزند، همان مقدار پولي را

  . موج خيزل رو به ساح.  گذشت و دور شدخان اسداهللا از بغل المو بيك
  :زير لب گفت. ساس كردبوي دريا را احاز كنارش،  عبور دينارو هنگام خان اسداهللا
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  ».پدر سگ مث اينكه تخمش رو زير آب كاشتن«
دارها  وقتي از برابر مغازه. آوري مد آب ذهنش آشفته شده بود با ياد. و دوباره پا كشيد طرف بازارچه

كشيدند چنان كالفه شد كه  خيال قليان مي گذشت كه هنوز در سايه ديوار نشسته بودند و بي مي
به دكان لباس فروشي كه .  آنها را از دم به فحش بگيرده و هم.زير قليانشان بزندخواست با لگد  مي

لباس نوش را پوشيده  . كرد زارممد داشت توي آينة قدي ته دكان خودش را تماشا مي. رسيد ايستاد
با  ، را ديدخان اسداهللاوقتي از توي آينه . نمود  پيراهن سفيد سياهتر ميهپوست گردنش در يق. بود
  .برگشت طرف اوپيدا بود،  شتوي صورتكه شرمي بچگانه و روستائي خندي بر گوشه لب و لب

  »اندازته؟«:  پرسيدخان اسداهللا
  »تا نظر خان چه باشه؟«:زار ممد گفت

  »! تو بايد بگي خوبه يا بده.سي تونه. خوام بپوشمش پدر سگ مو كه نمي«:  گفتخان اسداهللا
 دستهايش را  چندبار باال و پائين برد بعد از پهلو به خودش نگاه .ينه چرخيدآزار ممد دوباره رو به 

  :كرد و گفت
  ».خوبه. دا سايه تو از سرم كم نكنهخ«

  »!پس درش  بيار«:  گفتخان اسداهللا
معطلي دويد ته دكان و لباسهاي  لي خيلي زود به خودش آمد و بيو. اج و واج ماندهزار ممد 

  .اش را برداشت كهنه
  »چند؟«: به فروشنده كه چشم به دهان او دوخته بود گفت خان اسداهللا

  و از جيب شلوارش يك بسته اسكناس درآورد
  ».قابلي نداره خان«: فروشنده گفت

و كالفه » .ش مال خودت بقيه«:  يك اسكناس صدتوماني روي پيشخوان انداخت و گفتخان اسداهللا 
  .از گرما و هواي بسته توي  بازارچه دوباره راه افتاد

  ».آوردم خدمتتان ماندي چاي مي خان مي«: فروشنده صداش را بلند كرد
  »!تو  ئي گرما«: خان كه از در دكان دور شده بود  گفت

اي مقوائي گذاشته بود زير  فروشنده در جعبهكه اش را پوشيد و لباسهاي نو را  زار ممد لباس كهنه
 بعد كه صداي گرداند وو و آن سو چشم بيرون بازارچه كمي اين س. بغل زد و از دكان بيرون آمد

 را ديد كه از  پنجره ماشين بيرون زده است  خان اسداهللاروشن شدن موتور جيپ را شنيد و بازوي 
  .به سمت آن دويدجعبه زير بغل 

چند اسدااله خان  .بوئي تهوع آور. داد ي ماشين هنوز از گرما بوي چرم دباغي شده را ميوهواي ت
 مدت زار ايندرتمام . اي رسيد هاي زيادي پريد تا جلو گرمابه از سر چاله چوله. خيابان را دور زد

. كند  بازي ميخان اسداهللا مقوائي روي زانو در فكر اين بود كه چه انديشه هائي در مغز هممد با جعب
به خاطر عمل نابخشودني آنروز و برخورد  انديشيد و مي. داد گاه وحشتي عميق به او دست مي

چهره . خواهد او را مثل گوسفندي نذري قرباني كند  ميخان اسداهللايشان با هم در آنشب، اتفاق
: توي دلش گفت. ترساند  كه سخت از گرما كالفه شده بود بيشتر او را ميخان اسداهللاعبوس 
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خدا به عظمت و .  زده باشهمشايد مال مونه استفراغ رق. سرنوشت هريك رو چيزي رقم زده«
  ».و كه ناشكر نيستمم.  شكربزرگيت

 جيپ را جلو گرمابه نگهداشت، زارممد به مظلوميت گوسفندي قرباني سر سوي او خان اسداهللاوقتي 
  .چرخاند
. زود پياده شو. پس ئي چه حالتي كه به خودت گرفتي! ممد«: با نگاه به او خنديدخان اسداهللا

  ».لباساي نوت رو هم همراي خودت بيار
وي صندلي پريد و با جعبه زير بغل در رديش را شنيده باشد مثل فنري از  فرمان آزازار ممد گويي

  .رو ايستاد پياده
 آب دبراي يك لحظه باز م. كرد چشمش به گونيهاي پول افتاد  در ماشين را كه قفل ميخان اسداهللا

 مساوات طلبان را ديد كه به همراهي كارگران. اش پيچيد هايي توي كله زمزمه. ذهنش را گرفت
اند؛ با بيل و كلنگ  خرد و بزرگ به تماشاي سد ايستاده آب هنوز باال نيامده، دهاتيها  وسرگرم كارند

  .زند هاي تيز فلزيشان برق مي و منيلهاشان بر سر شانه كه آفتاب بر تيغه
 بيوفته مبه دستديگه امشو كه بگذره، هركدومشون كه . خورن از مو جلو بزنن گُه مي«: زير لب گفت

  ».كنم  ميشه ماه تو مستراح خونم حبستا ي
  .كمر راست كرد و به سوي حمام راه افتاد

از رنگ آبي كاشيهاي سكو و ته حوضچه و از هواي  خنك سر بينه حمام، آرامشي موقتي به آنها 
تند لباسهايش را كند و  گذرد تند  چه ميخان اسداهللا هدانست در كل زارممد كه هنوز نمي. دست  داد
كش كه از زور بيكاري  داشتند به پاهايشان حنا  دو كيسه. و به دنبال او وارد خزينه شد لنگ بست
  .ب كشيدند و با احترام جلو دويدندآ ديدن آنها دست و پايشان را اماليدند ب
فكر . حسابي  پوستشه عوض كن« :كشها گفت  با اشاره به زارممد به يكي از كيسهخان اسداهللا

  »! موندهكنم چرك يه سال توش مي
  .و خودش زير دست ديگري روي زمين خيس كُنده زد

ي پر  اله زير لب روي سر و شانه  سطل پر از آبي را برداشت و با گفتن بسمخان اسداهللاكش  كيسه
  .موي او خاليش كرد

كش بيرون آمد و زير دوش رفت زار ممد هنوز روي كف   از زير دست كيسهخان اسداهللاوقتي 
. آورد كش داشت لول لول از پشتش چرك يكساله درمي  كشيده بود و كيسهسيماني حمام دراز 

  .شد  الغر و نحيفش زير دستهاي قوي او به اينسو آنسو كشيده ميهجث
 بيتاب از هرم گرما و هواي  ودر آويختباالي  هنگش را از كمر باز كرد  به ميل زير دوش لُخان اسداهللا

با دست كشيدن روي . هاي آب برد و سر و سينه زير شرابهدم كرده حمام دوش آب سرد را باز كرد 
 كه برهنه برابر برد شبي بهو همين حس او را نرم نرم . بازو و سينه و شكم احساس برهنه بودن كرد

زير چراغ مهتابي . با زلفهاي شبقي رنگ ريخته روي بالش. او هم لخت بود.  ايستاده بودخانم جهان
خواست زمان را  دلش مي. ندارنداز هم ي پنهان كردن اد ديگر چيزي بردانستن نكه ميآبعد از . سقف

پيش از آنجور برهنگيشان زير چراغ  مهتابي وقتي كليدش را با شنيدن گومب . كمي عقب ببرد
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  . موجي طاغي سر بر ديواره  گلي ساحلي كوبيدهكوه.  آب در شط باال آمد.زده بودگومب كوبه در 
 .اش  با دست روي دالبر يقه.  پيدايش شدخانم جهان» .ز سرم بردارپدر سگ دست ا«. خواست نمي

 خواي بسازيش پس كي مي«:گفت با چشمانش به او مي. داد انگشتانش بوي برگهاي شمشاد مي
. كندجامه .  با چشمانش به او گفت كه مشغلولش استخان اسداهللا» .دي خان؟ چرا ئيقد طولش مي

 از  خان اسداهللا. مثل سايه خنك بود تنش. ستريِ كمرنگخاك. هوا از خنكي تنش خاكستري شد
پدر  سگ دست از «.دوباره آب پهناي جلو چشمانش را گرفت. اش سوخت گونه. سايه خنك نوشيد

به  كُكات كه اعتماد داري؟ به . ه بود پاي شمشادا كه بش گفتمتنشس«.اش را گشود ميرزا سجاده» !سرم بردار
. خوام كه خاطرش را مي مون قسمش دادم به دوستي چندين سالهرو كردم بش و .  بگمارواح خاك بوامون اگه دروغ 

گفتم . اشاره كردم به آتشي كه دست بر قضا روبرمون بود. اينم از دخترت. ت، پسر جانعلي بش گفتم ئي از برادر زاده
  ».نه؟ گفت بعلهك چه مي. گفتم هيچ فهميدي چه كرده. خواد كه مهارش كنه يكي مث خودش مي. بيني مي

در گودي كف آنها دو . ب بيرون آورد آدو دست بزرگش را از. ب پديدار شدآجسم حجيمي زير قشر نازك 
.  و دويداشتدر دهانش گذ. كودكي از روي ساحل دست دراز كرد و آنها را گرفت. كردند ماهي قرمز شنا مي

چشمان . جسم  حجيم سر از آب بيرون آورد» .تيتيله سگ مگه به دستم نيوف«.  دست به تازيانه بردخان اسداهللا
  ....چهار... سه.... دو... يك. كوبيد . درشتش را كه مملو از از تحقير او بود رو به او گرفت

و با شنيدن » !پدر سگ« زير لب غريد.  در زير دوش آب سرد دوباره به خودش آمدخان اسداهللا
  :سيماني حمام بانگ كردكشِ زار ممد بر كف خيس  صداي شلپ شلپ پاي كيسه

  ». همي جا با خودم دوش بگيراهي زار ممد بي«
و بعد از كمي اين پا و .  برگشتخان اسداهللا افتاده  بود از نعره هزار ممد كه به سوي دوش ديگري را

  .سر در كنار زد و رفت تواز  را خان اسداهللاآن پا كردن  لُنگ آويخته 
  »!ر ممدآدر«:  گفتخان اسداهللا

  ».شه خان بي ادبي مي«: ممد گفتزار 
كرد دزدكي  و از بغل او كه داشت پشت به او لنگش را باز مي» .درآر پدر سوخته«:  گفتخان اسداهللا

  ».ن خيلي نكره. پدر سوخته عجب چماقي داري«: سر جلو برد و با خنده  گفت
، او را به سوي ت دس با فشار مچخان اسداهللا. زارممد لنگ را ول كرد و دست جلو خودش گرفت

  .خودش  چرخاند
  »خواي؟   چه مينخا«: زارممد ترسيده گفت

  »خيلي كوچكه؟ ببين مال مو به نظرت«:  گفتخان اسداهللا
  ».كشم نگا كنم خان خجالت مي«: زارممد گفت

  »سختته نظر بدي؟. بدهپدرسگ گفتم نظر «:  گفتخان اسداهللا
به سر خان قسم خجالت «: كرد گفت  اجتناب ميخان اسداهللازارممد كه ازنگاه كردن به پائين تنه 

  ».كشم مي
  ».زود غسل كنو كن ن مديگه معطلشاما . نكنكني،  نميخب زار ممد نگاه «

  »چرا؟«:زار ممد حيرت زده پرسيد
بعد از نماز عشا بايد بريم . زديم پاك كنيم تا دير نشده بايد گندي را كه امروز«:  گفتخان اسداهللا
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ي و قسم بخوري كه ر روي قران بذاتتو بايد اونجا دس. كنه رزا حرف مونه باور نميمي.  كُكامهخون
  »فهميدي؟. عرق نخورديم

  »!خان. بله«
و در آن ساعت گذر ميرزا  در آن محله  از قول دينارو در غروب همانروز در شهر  شايع شد كه

اش در   كه شايعهخان سداهللا بود تا با نشان دادن بدمستي  خانم جهانآخرين تالش . اتفاقي نبود
  .شهر پيچيده بود به نفرت ميرزا  عليه او دامن بزند

 ميرزا رفته بود آنجا تا شخصاٌ به .كنن سوخته زاريها اشتباه مي«: دينارو با شنيدن آن گفت
 هم كه اين رو فهميده تصميم گرفته به خان اسداهللا. خانم جهاندونه و   بگه خودش ميخان اسداهللا
فقط برا اينكه . شه غ  او هم كه شده دختر ميرزا را صاحب ميا نشون بده كه با گُه و استفرزار ممد

نشب كه سر سجاف خيابون نشسته بود برا هميشه از ذهنش پاك آزار ممد چهره مفلوك او را در 
  ».كنه

: گفتبا اين كه هراس از سوگند دروغ ذهنش را آشفته كرده بود با تاكيد دوباره خان باز  زارممد
  »!چشم خان«

  . و از او فاصله گرفت
م  بهتره كه تو خونه.  خونه خودم بشينان بيكل و پالستو جمع ممد از فردا ج«:  گفتخان اسداهللا

م   بياد خونهخانم جهانفردا روزي كه . كنم يه اتاق برات امروز خالي مي. كار كني تا  سر تانكيها
  ».كنهاحتياج به يكي دارم كه سيش خريد و آشپزي 

قربتاٌ الي . كنم به نيت سر و گردن غسل مي«: و زير لب گفت. درزارممد سر و گردن زير آب سرد ب
  .گيرد و از ذهنش گذشت كه دارد براي هميشه  از حرفه كارگريش فاصله مي» .اهللا

ها، ماشينهاي جوشكاري و ماسكها، سر و صداي  تانكيهاي نفت، لولهبرخاسته بود و تند بادي 
سر كار  با چكمه و شالق ن را در اطراف،  سوپروايزرها و حتي مسترجانبول را كه گاهي كارگرا

كرد و بيلرسوتش را از   باد توفنده قوطي رنگش را روي زمين چپه . برد ، با خود ميشد پيدايش مي
 و از درون او. كرد در وجود او وجود ديگري داشت رشد مي. گذاشت تنش كند و او را برهنه به جاي 

 راستش را ه شان،باز ب برد و از الي پلكهاي نيمهآسه بار گردن زير . زد تا جايش را بگيرد را پس مي
. هائي دور درربود زار ممد را خاطره. ريزد ده و به زمين ميهاي ريزي از آب بدل ش ديد كه به پشنگه

 چون قطره آبي بيرون از نخلستانها كه محل بازي دوران كودكيش بود او را وزمين خاكي و شور
بعد از سفري در اعماق خاك از سوراخ خرچنگهاي ديواره نهري سردرآورد كه از زار ممد . مكيد

مادرش را ديد كه با  لباس سياه و عصابه بر پيشاني مشغول شستن . گذشت شان مي پشت خانه
. هاي حنا زار ممد بوي مادرش را احساس كرد؛ آميخته به بوي نخلها و  بوته. ستورختهاي كهنه ا

 مادرش بگذارد كه ي هو رفت تا سر روي شان. شنا كنان خودش را به آنسوي نهر رسانيد. گيج شد
آميخته . وزيد وزيد؟ از كدام سو؟ باد اما مي از كجا اين باد مي. گردبادي او را از جا كند و با خود برد

. گذاشت جايش دوده نفت ميزدود و  بادي كه  شن پلكهايش را مي. بوي قير. بوي نفت. به بوي آهن
  . هاي آب برده چپ زير شرابهزارممد شان
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  ».كنم به نيت سمت چپ بدنم قربتاٌ الي اهللا غسل مي«
  »تمام شد؟«:  پرسيدخان اسداهللا

  ».بله خان«: زارممد گفت
  »!خشك«:  در هشتي حمام پيچيدخان اسداهللاصداي 

م امد. گزيد پوستش را مي. گرفت اس نو جا نميزارممد در لب .هوا تاريك بود كه از حمام زدند بيرون
هوا بي دم نسيمي خنك بغض كرده . داشت  خاموش پا برميخان اسداهللا. داد  و شانه تكان ميتدس
  .بود

  : ان نشست از زارممد پرسيدم وقت پشت  فرخان اسداهللا
  »ترسي؟ ممد هنوز از مو مي«

 پيچيدند  ماشين كه توي تاريكي درهم ميزارممد سر برنگرداند با نگاه به غبار روشن چراغهاي
  ».تا فرداي قيامت. بله خان«: گفت

  
عشا روي جانماز خم شده بود و   مغرب وز حياط پيچيد ميرزا بين دو نمادر در كه ي هصداي كوب
ننه جهان  .شد  هوا پخش ميدرتوي تاقچه نور ضعيفي نفتي  بلند چراغ باز حبا. خواند قران مي

وارد اتاق ميرزا . پشت سر ننه جهان راه افتاد دست د با يك گوني پول درمزار م. ددر را باز كر رفت
 ه به طوطيش در قفس تخمه هندواني در اتاق بغلخانم جهان .شد، سالم كرد و پاي در نشست

  .داد مي
. هميشه با قران حالي داشت. كرد خواند سير مي ميرزا بي اعتنا به پيرامونش در آفاق آياتي كه مي

. بردند و او را در سحر جادوئي خود فرو مي. شدند هائي خاص پديدار مي همات در انديشه او با اشاركل
  .ننه جهان بعد از راهنمائي زارممد به اتاق ميرزا به اتاق خودشان رفت

  »ننه كي بود؟«:  پرسيدخانم جهان
  ».ت ميرزا كار داشبا.  اومدهخان اسداهللاگفت از طرف . شناسمش نمي. ميوزار ممد ن«: ننه گفت

از  و طوطي به قفسش عادت كرده بود.  دوباره مشغول به تخمه دادن به طوطيش شدخانم جهان
رفت روي تاب  داشت و آرام مي  برميخانم جهانرا از دست ي هندوانه ها چوبي تخمه هاي الي ميله

  .خورد شكست و مي ايستاد و آنها را مي چوبي آويزان از دو زنجير نازك مي
آه «و با دست محكم روي زانويش زد، » خواي با خان چه كني؟ آخرش مي! جهان«: ه جهان گفتنن

  »!گل تو و ميرزا رو از يك جنس سرشتن خاك و! از  يه دندگي تو
  »!تبه تو مربوط نيس«:  با اخم گفتخانم جهان

ا براي تره بيرون زد و دوبا» .واال تو جرات نداشتي با مو يكي به دو كني. كردم ميرزا خوار«: ننه گفت
  .گنجيد از مطبخ چاي بياورد زار ممد كه در لباس  نوش نمي

اعتنا به پيرامونش آهسته   گوني پول در كنار، مسحور حاالت عرفاني ميرزا كه بي وزارممد پاي در
يقين داشت .  مجبور بود بخوردخان اسداهللاكرد كه به زور  ، به سوگند دروغي فكر ميجنباند لب مي
. ستانه در خواهد راندآو ميرزا چون سگي او را از . مير روشن ميرزا دروغ او آشكار خواهد شددر ض
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  .ا يك گوني پول ديگر منتظر او در ماشين نشسته استببود كه هم  خان اسداهللافكر در همانحال به 
ا را كه ديوارهاي اتاق كه تا نيمه رنگ سبز زده شده بود و نور ضعيف سر تاقچه حالت روحاني ميرز

طوطي صداي  و خانم جهانسكوت اتاق را گاه زمزمه . كرد هنوز در حالت سجده بود بيشتر مي
داشتند با هم كلماتي را تكرار انگار . رسيد صداي آنها مبهم به گوش زار ممد مي. شكست مي
  .كردند مي

هم في صابعون اَلجعرق يعد و ب ر ظلمات وما فيهسليب من اَصو كَاَ«.:ميرزا را سحر كلمات برده بود
همين واژه بود . ه مرگ در ربودژو ميرزا را وا» . محيط بالكافرين واهللارالموتذَ حن الصواعقِهم مناذا

ط لدنيائي خاموش كه به غ. حياتي بي رنگ و بي عطر. ن حيات كشانده بوديكه او را به بيزاري از ا
و خود آنگاه كه قلم . و نبود. گي نهاده بودنديند و روند پوچ اشباح متحرك در آن نام زندآبه 

پس بر . هم براين امر آگاه شد. مستوفي اميرخان را در سراي اربابي شكست و سر به بيابان نهاد
  يخطفالبرقُكادي«را سپري كنداش  روزه جز به نان گندمي كه حيات دو. دل نبست  دنياي جيفه

. خواست نه كعبة واعظان را رد كرده بود نه سراي اميران را مياما او كه با روشنائي برخو »...مبصارهاَ
»  ..م في ريبٍنتُن كُ او« .و راه كعبه را از وادي دلها عبور داده بود. گذارد او بر خاكي ديگر نماز مي

  :اما در او شكي نبود
  ».شوند امير خان به سوارانت بگو در پي من نيايند واال سنگ مي«

 شده احمد حاجتا آنها پرسان پرسان او را دوباره بيابند كه ترازو دار . ده بوددختر رها كرو و زن 
  »...من الثمرات رزقا« .است

 سر به  در فكر و. اي نشست  گوشهرفتننه با دستهائي لرزان سيني چاي را جلو زارممد گذاشت و 
  .كرد پيچيد و باز مي انگشت مي بال مغنايش را دور ،زير

  »سگ نجس تو را فرستاده، ها؟«:  سر بلند كرد و گفتميرزا به حالت سجود
  .زارممد دست و پايش را بيشتر جمع كرد

  ». بهم خوردحالمونكه از تش گرما بود . ميرزا اومدم قسم بخورم كه ما حرومي نخورديم«
اي به  كند ذره  بار بود كه مي شنيد كسي اسدااله خان را سگ نجس خطاب مين نخستياينكهو با 

  .  شك نكردقدرت او
  »سگ نجس خودش كجاست؟ بيرون وايساده؟«: ميرزا با نگاه به زار ممد گفت

» اينا روم پيشكشي آورده« گوني پول كه در كنارش بود، يو دست گذاشت رو» .بله«: زار ممد گفت
  ».روس خانمگفت سي ع« ،ادامه داد بشنودطوري كه ننه جهان و آهسته تر 
  »!بازش كن«: ميرزا گفت

م و رحاضرم دس رو  قران بذا. خورم حرومي نخورده بوديم ميرزا  قسم مي«:  دوباره گفتزارممد
  ».قسم بخورم
  ».بازش كن«: ميرزا  گفت

ميرزا  نيمخيز شد و با ديدن اسكناسهاي نو . زارممد گره ريسمان گوني را گشود و پهلوي ميرزا برد
چراغ رو از رو تاقچه «:  همان حالت گفتو در.  داد و دوباره به حالت سجود رفتنتوي گوني سر تكا
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  ».ن بعد برو او سگ نجس رو هم صدا كن بياديبيار پائ
زار ممد با احتياط  . گزيد ننه از جايش بلند شده بود و خيره به ميرزا بال مغنايش را به دندان مي

اتاق بيرون مين نهاد و پس پس از در ميرزا زچراغ را دو دستي از سر تاقچه برداشت و پاي جانماز 
  .زد

 و قُلنا يا  آدم اسكن انت و زوجك الجنه و كالمنها  رغدا حيث شتما وال تقربا  «: ميرزا زير لب خواند
 اسكناسي از توي گوني درآورد و آنرا از باال هو در حالت  سجود با دستي لرزان دست» هذه الشجره

  .روي حباب چراغ گرفت
اسكناسها درهم .  اسكناسها زبانه كشيد كه بالفاصله باال رفتهباي كوچك بر ل اي  شعله بعد از لحظه

  . آتش چون لشكر مورچكان ريز ريز به جلو حركت كردهتنيده شد، و با نفوذ هوا بين آنها شعل
ميرزا با رسيدن آتش به سر انگشتانش حس خواري و تحقيري را كه در برخورد با گوني پول حس 

ميرزا با سرانگشتان . ان دستها پنهان كرد و به سوي اتاق بغلي دويدننه سر مي. كرده بود از ياد برد
  .اي ديگر بيرون آورد و سر چراغ گرفت سوخته دوباره از توي گوني بسته

 به محض خان اسداهللا. داد هوا بوي كاغذ سوخته مي.  و زارممد پشت سرش پيدايشان شدخان اسداهللا
  . يك لحظه خشكش زدايدن دست ميرزا سر چراغ برورود به اتاق و دي

  .حدقه درآمده همان پاي در ايستاد زارممد با چشمان از
 كه با گوني ديگري از پول در خان اسداهللاست كرد و با نگاهي نحقيرآميز به ميرزا در سجود چانه را

  »!بشين. سگ نجس تو را بخشيدم«: دست برابرش ايستاده بود گفت
  : اي به خودش آمد و پس از لحظه. ست چون جادو شده ها پاي در نشخان اسداهللا

  ».هركار كه با آن بكنيد، مختاريد.  دختر خودتان بودشميزرا پيشك«
 را كه در آتش نخستين  دستشو پوست و گوشتبود  ه رسيدشانتبه سرانگشآتش ميرزا كه 

و »  -اما. از جانب من دخترم بر تو حالل باد«:  سر بلند كرد و گفت،سوزاند ميحساس شده بودند 
  »!جهان«صدا بلند كرد، 
و پاي در .  بر سر شانه از اتاق بغلي درآمدخان اسداهللا با طوطي پيشكشي خانم جهانبا بانگ ميرزا 

  . آستانه در اتاق ميرزا گذاشت
. از جانب مو حالل!  به خواستگاري تو اومدهمردئي «: اش را به جانب او گرفت ميرزا انگشتان سوخته

  .ه سر پائين بردرا پشت دست گوني پول را به عقب هل داد و دوبا و ب»!ديگر خود داني
طوطي گوئي بوي دود و سوختگي كاغذ آزارش داده سر . اي در همان حالت ايستاد  لحظهخانم جهان

  . به صدا درآمد و تند تند باال و پائين  رفتخانم جهان هشان
  . ان او ديد برقي از استهزا در چشمخانم جهان با نگاه به خان اسداهللا
روي پاهاي كلفت بعد از نگاهي به پدرش،  خرامان و دلبرانه ازجلو جانماز ميرزا گذشت و خانم جهان

 ي رفتن سر شانهو پائين قرار  بعد از چند بار باال بيآرام و ناطوطي .  نشستخان اسداهللاو عضالني 
با نزديك به گوش او  و خان اسداهللا كرد به سمت ش را وقتي سر جايش ايستاد، روي،خانم جهان

  :دوبار گفتبود،  بسيار آشنا خان اسداهللابراي كه صدائي 



 ١۴٣

  ».مونم مو با تو نمي! خان! خان«
 نشسته خان اسداهللا كه روي پاي خانم جهانسر پشت بام به اتاق آمده بود باديدن  كه تازه از ماجان

  .زد 28ل دهانش و به شادي كهبود دست گذاشت گوش
  .اش گرفت  بغلي سرروي زانو گذاشت و از هيجان گريهننه جهان دراتاق

  ».فاخذتكم الصاعقه«: ميرزا زير لب گفت
  .د كه طوطي را نبيندر سر پائين بخان اسداهللا

و با پائين رفتن يكباره خود ميليونها ماهي ريز در بستر . روز بعد غير منتظره آب در شط پائين رفت
كيهاي ظهر وقتي بيشتر اهالي شهر براي تماشاي اجساد نزدي. نهادوسيع ساحل سوخته زار برجاي 

ماهيان روي ساحل جمع شده بودند دهن به دهن گشت كه دينارو پيش از سفرش گفته بود از اين 
  .زند هاي نارنج رقم مي  و گريهخانم جهانبه بعد سرنوشت سوخته زار را تصميم 

كشيد در مسافتي  طناب لنگر لنج را ميجاشوئي كه همراه او داشت دينارو با  شنيدن آن از زبان 
سوخته زاريها بجاي ئي حرفا بايد ! دروغ! دروغ«: دور خيلي دورتر از آنها، با تكان دادن سر گفت

  ».كشن هاي كمپاني قد مي هائي باشن كه دارن تو خونه مواظب چش هفت ساله
  .شد ايستاد  لنج كه از ساحل دور ميهو طناب را ول كرد و رفت بر عرش

  .ر چشمان غمگين عسلي رنگ او، كاكل نخلهاي ساحل زير آفتاب گر گرفته بودد
  1990اوترخت مي 

  
  
  
    
    
  
  
  

                                                 
  . کل هيابانگی است که زنان جنوبی به هنگام شادی و عروسی سر می دهند- 28


