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 يسرگردان ي رهيجز

 دانشور نيميس:  سندهينو

 يخوارزم:  انتشارات

 1377:  سال

 

 » 1فصل  «

 

پاشد در . در دلش چشمك زد  يو ستاره ا.  افتيافتاد و به قلبش راه  يهست يپنجره پشت پلكها ي شهينور از ش. نبود  سحر

از  اتيخوش باورها باور كرد كه روز از دل ظلمات مثل آب ح يآن مثل همه  كي. و زمان روشن بود  نيزم. تختخوابش نشست 

 .شده بود  ياهرويصبح اول از دروغ خود س:  دييك لحظه پايشد ،اما نور تنها  دهييزا يكيدرون تار

 يكيبود ،با تار دهيمادربزرگ كه در تخت مقابل خواب يدرآورد و خرناسه  شيبه موم آغشته را از گوشها يپنبه  يگلوله ها يهست

 . ختيبهم آم

 .را بست  شيو چشمها ديو صدا ــ دراز كش يكيتار ــ

 به تنش راهنشياز گرما عرق كرده ،پ. است  يناشناس نيدر سرزم:  ديد يم خواب

 شانيكه برگها نديب يرا م يناشناخته ا يدرختها. زند  يله له م ي،از تشنگ دهيچسب

 نديآ يكه بر سر دارند كرده م ييگهايد ليرا حما شاني،دستها ييچند تا زن ،با چادر عبا.ندارند  هيسا...شكسته  ي،شاخه ها سوخته

 شده ــ نقش كژدم ،مار ــ يچانه و گردن زنها خالكوب. 

 يكي ني،ا نه

شها را نق يتا همه  نديب يدرست نم يهست يچشمها. چانه اش را در بر گرفته  ينقش هالل ماه يگريستاره است ، و آن د نقش

زن گذرا ... درختها  نيا: پرسد  يم دهياست و دم عقرب به چانه اش رس شيگلو ريزن كه نقش عقرب ز كياز . درست بشناسد 
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 . ديكش ديكه حافظ گفته منتش را نبا يسدره طوب. كه مقصودش سدر است  شديدان يم يهست. درخت كُنار : دهد  يجواب م

درخت  ريز. داد  هيتوان به درخت تك ياما م ستيدر كار ن يا هيسا.  ندينش يم رشيكشد و ز يدرخت سوخته را م كيمنت  يهست

 . ختهيانگار خون هم ر... مرده ،بال شكسته  يپر است از گنجشكها

ان همه ش يچشمها. پا  ايدست ندارند  اي. به كار هم ندارند  يو كار نديآ يچند تا گربه و سگ م. فشنگ كه فراوان است  ي پوكه

 .افتاده همه شان را لت و پار كرده  يانگار خمپاره ا. كور است 

الشه ها  ي؟ بو ننديب يدرختها نم رياما آنهمه گنجشك مرده را ز.گرسنه اند  ديشا.كشند  يسگها زوزه م. كنند  يم ويم ويها م گربه

 به داد ما برسد ؟ ستين يكس نديگو يم يزبان يهم به زبان ب ديشا... 

شناسد  يم نجايچمن را از ا. رسد  يم يشود و به چمن سوخته ا يفشنگ رد م يآجرها و پوكه ها ي،از رو يخرابه ا وارياز د يهست

 .كنارش است  ييكه تابلو

 ».  ديچمن راه نرو يخواهشمند است رو« : تابلو نوشته  يرو

 يزه به اندا يفلز ياستوانه  كيــ چقدر گودال دارد ــ و  ختهيچمن ر يخاك رو چقدر

 نيزم يكه رو نديب يخود را م يهست.  داستيچند تا در بسته پ.  داستياز دور پ ختهيساختمان فرور كي... خانه شان  آبگرمكن

 .كند  ينم دايپ يدياما كل. مالد  يدست م

 .بوسند  يكنند و م يرا بغل م گريهمد.  ستنديا يم ي،و جلو هست نديآ ي،م نديآ يكه شلنگ انداز م نديب يدو تا اسكلت م يهست

 .نه چرخ چاه و نه رسن .  ستادهيا يكنار چاه آب يحاال هست و

 .داشتند همه شان گم و گور شدند  ديدستشان بود ،آنها كه كل سمانيآنها كه ر:  ديگو يم ييصدا

 ياش را م نهيو قفس سو حاال دم و بازدمش كه هرد. ام  ستادهيانتظار ،چشم به راه قطار مرگ ا زيدر دهل: گفت  يم مادربزرگ

 .افتد  يبه راه م دهيمانند كه هنوز از راه نرس يم يقطار ي،به صدا دنديخراش يشكافتند و م

 .بود  دهيصبح صادق ندم ي عهيهنوز طل. شد  داريب يهست

داشت و  يكه ته اتاق گذارده بودند برم يآب را از كنار منقل كرس يكتر. گربه از تختخواب در آمد  كي يبزرگ به آرام مادر

كه پرو  يبسته ا. آورد  يجانمازش را از گنجه در م يگشت و بسته  يبرم يبه همان آرام. رفت  يم رونيطهارت و وضو ب يبرا
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 .را در برداشت  دربزرگما يهاييدارا نيزتريبود و عز مانيپ

پهن كردن جانماز بود مادر و جد و آباد مادر  يجا.ن استوار بود ــدرون طاق محراب كه بر دو ستو يبا نقش محراب يا چهيقال

بر سجده  يشانيرا پهن كرده بودند و بر همان نقطه پ شانيخانه، جانمازها  نيهمان گله جا و در هم يبزرگ هم احتماالً بر رو

قرآن . بودند دهيوشيخاك مادربزرگ،كالم خدا را از آن به گوش جان ن رانياس ٔبود كه همه يقرآن هم همان قرآن.سوده بودند

كه خداوند مهربان و  داديم يآرامش و بشارت را به آدم نيسرو در كنار سرسوره ها ا كيشده بود و نقش  بيكه تذه يخط

 .است ندهيبخشا

قرآن را .بود دهيخر نيذره ب كي شيبرا يم؟هستيقد ٔاما حاال كو آن حافظه.مادربزرگ كالم خدا را تمام و كمال از بر بود يروزگار

 .گذشتيجا نمازش م يو باال ديبوسيم

پسرش هم بود كه خود مادربزرگ از  قيانگشتر عق.او هم در همان جانماز بود ٔرنگ و رو رفته يپسرش و نامه ها يعكسها آلبوم

 شيكه در پ يدر آن روز شيآشفتگ ايمقاومت  ٔهو بسته به درج ستاديا يمادربزرگ به نماز م.در آورده بود نشيانگشت خون

تا ده بار از نو قامت  يپنج،حت ايشمرده بود چهار  يبارها هست.افزود يبه تعداد نمازها م اي كردينماز صبح اكتفا م كيداشت تنها به 

و  هايو برآمدگ ارهايخود را با خطها نقطه ها و ش يكه زمانه جا پاها يبسته بود و نمازش را سالم داده بود تا آفتاب بر صورت

 .ها بر آن نگاشته بود بتابد يفررفتگ

 "؟يداريجان ب يهست": دينماز صبح خواند و نمازش را سالم داد پرس كيفقط  مادربزرگ

 

 يوانگه:هم زد،گفت ياما امروز حرف تازه ا.باش و زودتر از او طلوع كن ديرا تكرار كرد كه مقتدرتر از خورش شيشگيهم ٔگفته و

 ٔو سوره امتيق اميكالم مادربزرگ را كه از ق هيبق يهست...ميخوابيخاك م ريصدها هزار سال ز.است اريوقت بس دنيخواب يبرا

كه گل كوزه  يكيمن  م،امايرويم ييباشد چون سبزه بر كنار جو ارمانيكه اگر اقبال  ديشيندگرفت و ا دهينشن گفتيم لياسراف

 .اميخ يا.است اديگران شدن هم از سرم ز

آن جمعه مادربزرگ . را بخواند "ترومن كاپوته" يهمانطور دراز بكشد و بخونسرد توانستيكاش م.تا ظهر بخوابد توانستيم كاش

كه  يحقوق نياز اول يتهرچند هنوز زود بود اما هس.دنديچيرا بر م يو بساط كرس Ĥمديم رانياختر ا.كننده داشت داريو د تيمشغول



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥

 .چراغ جادو.بود دهيخر نيعالالد يدست يبخار كياز اداره گرفته بود 

 

 اطيح يخشك درختها يو سرشاخه ها دادينشان م يآفتاب خود.هوا ولرم بود.و پا شد پنجره را باز كرد د،يكش يا ازهيخم يهست

اعتماد  توانستيهم نم ديخورش ٔبه مژده ياما آدم حت.كه بهار در راه است داديو مژده م دشانيبوسيگرفته بود و م يرا به باز

 ايبود  نيسوم فرورد.بود دهيدر تهران برف بار نيروز سوم فرورد كيبود كه  ادشي يهست.كرديم ريبهار هم گاه در راه گ.بكند

 چهارم؟

به  روزيعصر د.را تن كند دشيود لباس عمادرش گفت ب.مادرش آماده بود يانجام دستورها يمنها يرا كه زدند هست زنگ

 شيبخوابد كه آرا يبرود و طور يگفته بود سلمان.حاضر نبود شيروس مادرش سر زده بود و كت و دامن عناب اطيماروسا، خ

و  بود دهيآدم خواب ٔرفته بود اما مثل بچه يسلمان يهست.بچسباند به بالش را شيشانيسفارش كرده بود كه پ.به هم نخورد شيموها

دو سه .رديرا بگ كيمات يبمالد و با دستمال چرب يعناب كيبزند و مات يگفت بود الك عناب. و شكن زلفش را آشفته كرده بود نيچ

 .بود دهيكدام را نزده بود و نمال چيه.يينامر شيمجرب رمز آرا ٔنسخه. كار را بكند نيدفعه ا

بست، شكمش به  يكتش را به سخت ٔسالم كرد، و تكمه.بود ستادهيا نيشوهر مادرش كنار در عقب ماش ٔدر را باز كرد راننده يهست

نشسته بود و از  يكرس يمادربزرگ رو. تو رفت.ديصبر كن قهيدق كي:گفت يهست.بود تكمه را بپراند كيو نزد Ĥورديتكمه فشار م

 .ديرا بوس دشيسف يموها ياز پشت بغلش كرد و رو يهست.كردينگاه م اطيباز به ح ٔپنجره

ها  ٔباغچه ٔهيو نشا در دل حاش كردنديخاك سرند م.رفتنديباغبانها به درختها ور م.در كاخ مرمر باز بود دنديكه رس يپهلو ابانيخ به

و غرضش  داديگنجور، شوهر مادرش هر وقت آدرس خانه اش را م يآقا.كاشتنديو م راستنديپيآراستند و م يم.نشاندنديم

 .گنجور جنب آن يآقا ٔشاه بود و نه خانه ٔخانه گرياما نه كاخ مرمر د.شاه  ٔخانه ،جنبيپهلو ابانيخ: گفتيسردواندن مزاحم بود م

واقعا  يهست ينيب شيبه پ.ستاديرا اسرس وانيدم ا نيماش.زدنديم يكارگرها داشتند استخر را رنگ آب.باز بود يباغ مامان عش در

 .ديپر رونيحال با كت باز از پشت فرمان ب نيا اورد،بايكت راننده تاب شكمش را ن ٔتكمه گريد

 

است، گوشش  ستادهيا منياتاق نش ٔكنار در بسته ريس يآب يكه با روب دوشامبر پشم ديمادرش را د يهست.بود زيگرم و تم سرسرا

اوا ، : زد و گفت ديرا د شيپا دش،سرايبوس.را ترك كرد و به سمت او آمد شينگهبان ديرا كه د يهست... را به در اتاق چسبانده
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 يحاال كار ماروسا:كه ديداد كه حاضر نبوده و مادر خط و نشان كش حيتوض يرا بپوش؟ هست دتيمگر نگفتم لباس ع. خاك عالم

 كند؟يمرا به موقع آماده نم ٔكه لباس بچه هديرس نجايخرسانه به ا

 .اطو بكند تايپالتو و دامنت را در آر بدهم پس. يا دهيپوش اهيشكر خدا كه دامن س:را عقب زد و گفت يهست يپالتو ٔلبه

كه از  يندا يم:اضافه كرد Ĥورديپسند؟ و پالتو ش را كه در م ميببر يخواهيمگر م:ديپالتواش را باز كرد و پرس يتكمه ها يهست

پالتو و دامنش .تخت سرسرا نشسته بود مين يمادرش بر تن ، رو يگل بهٔبا روب دوشامبر  يهست.زارميعرضه كردن خودم ب

مبل مقابلش نشست بود  يمادرش رو.ديكه بر جانش دست نوازش كش نگ،انگاريدارجل يرا بهم زد و عطر چا شيكنارش بود،چا

 يتومان.دهديكه احمد پول نزول م يدان ياحمد،م شيخوب؟مادر گفت كشور دالل از صبح زود آماده پ: گفت يهست.بود يو فكر

 .گذارديجواهر م ٔعهيود يشناسيو كشور را هم كه م يشش شاه

و گوش به در بسته چسباند و آهسته گفت خدا كند به دل احمد برات شود،و  شيپا شد و برگشت سر پست نگهبان يعش مامان

 .به زمرّد هم قانعم يحت. من بردارد يتكه جواهر برا كيت نفعش باب

و تمام  دميبابا كرم رقص يدكتر بهار يدر مهمان.سوزاندم يچه آتش يدانينم شبيد:زد و گفت يكه نشست، لبخند شيجا سر

 .زاديدست و پا مر:گفت يدكتر بهار.را سوسك كردم ييكايامر يزنها

 :و گفت ديخند يهست

 .يخواهيست محاال ناز ش ــ

 :گفت يعش مامان

 ؟يپس چ ــ

 :گفت يهست

 ؟يقانع باش روزهيو مثال به ف يبده فيتخف شوديحاال نم ــ

 :گفت يعش ماما

 .نه زمرّد ــ

 :و گفت يكرد فكر
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 ما علم اشاره فال گرفت و ييكايدوستان امر يو دو هفته ماند؟برا نجايآمد ا شياست كه دو ماه پ ادتيكر و الل  ديآن س ،يهست ــ

 نيزد و گفت همچ رشياحمد ز د،امايĤيم رتيگ يزيچ يجواهر يكرد؟به من هم به اشاره فهماند كه به زود ريتفس شانياحمد برا

 ...نكرده ياشارها

 :گفت يهست

 ...كر و الل چاخان است،نه كر است نه الل ديس ــ

 شيجو گندم يگنجور موها يآقا.پا شد و سالم و حال و احوال كرد يگنجور در آمدند،هست يباز شد و كشور و آقا منياتاق نش در

. اوريب ييننه آقا چا: آتش زد و داد زد يگارينشست و س يكنار مامان عش.ديرا با دست مرتب كرد و شلوار پا جامه اش را باال كش

 .زنگ گذشت ٔتكمه يانگشت رو يبود مامان عش زيم يرو يابواب جمع ارزنگ احض ٔتكمه.تازه دم باشد

 

 يهايماه دنيخودش را سرگرم د.را زد خانهيبرق ماه ٔو تكمه ستاديسرسرا نصب بود،ا وارهيكه به د زيپرو ٔخانهيجلو ماه يهست

 يمدل پراكند؛نهيم ژنيآب كه اكس يو حبابها دنديلوليو م دنديخراميم يعروسك اهانيخزه ها و صخره ها و گ يكرد كه ال بيغر

ها  ييكايو در دستگاه امر دادنديبود كه پول نزول م يپسر دردانه كسان يبرا بايز لخوشكنكد كي.بخورد ينبود كه به درد نقاش

 .هستند يكارشناس آموزش گفتندينقش كار چاق كن را داشتند، هر چند خودشان م

كه به  ديگنجور را شن يآقا يصدا!آه چه جذاب: دگفتنيدورو برشان م يي كايآمر يهم داشتند كه زنها يغلط انداز ٔافهيو ق كليه

 :گفتيم يمامان عش

 :گفتيم يو مامان عش يخان را از باغ وحش سوار كن يو تق زيپرو يكه آمد نگينرود از بول ادتيخانم خوشگل  ــ

 برود؟ ادمي شوديمگر م ــ

گنجور رو گرفته بود،  يبود و چادر نماز به سر داشت و ظاهراً از آقا ديچاق و سرخ و سف.تخت سرسرا نشست بود مين يرو كشور

 .كنارش نشست يهست

 :ديگنجور پرس يآقا.ببغل، به سرسرا آمد زيپرو ٔگربه تايپس

 :گفت يسيبه انگل تاي؟پسييپس كو چا ــ
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 .Ĥورديننه آقا م ــ

 :گفت يسيداد و به انگل يرا به مامان عش گربه

با خودش  زيحقش بود پرو.گرفته وانيدل ح كنميگمان م. دادم لب نزد ريش.دادم نخورد  شود؟گوشتيچه مرا "يديل"دانم  ينم ــ

 .ديو خند ديرا به لب گز شيجو گندم ليسب ٔگنجور گوشه يآقا.نديرا بب شيها شيباغ وحش،قوم و خو بردشيم

 

 يو بعد دهان گل ديكش ازهيگربه خم.ديكشيدست م دشيبلند و سف يپشمها يرو يبود و مامان عش يدامن مامان عش يرو يديل

 نيزم يگونه اش را به سر گربه فشرد بعد گربه را رو يمامان عش.هم گذاشت يدرشتش را رو يآب يرنگش را بست و چشمها

به خود  يگربه اول حالت دفاع.تخت در آورد و جلو گربه انداخت مين ريز زا شيبافتن ٔسهيگلوله پشم از ك كيپا شد . گذاشت

شكسته  يسيبا انگل يمامان عش...با آن يحمله برد و آن را گاز گرفت و بعد شروع كرد به باز يسبز چمن ٔفت و بعد به گلولهگر

 .ستين شيزيداد كه نترسد گربه چ حيتوض تايبسته اش به پس

را  تيپاها يمامان عش:ديرفت،كشور دالل پرس منيو به اتاق نش ديرا كه خورد، پا شد، پا جامه اش را باال كش شيگنجور چا يآقا

 ان،خانميخان و راننده و ننه آقا و كشور و دوستان و آشنا يو تق يو آشپز افغان ينيپيليكلفت ف يبود ،همه حت بيعج ؟ياندازيبند نم

گنجور هم  يقاآ.نداشت يهم حرف يمامان عش.خود داشتند يكه جا نيو شاه يو هست زيپرو.كردنديم اصد يخانه را مامان عش

جواب  يو چون مامان عش"ياوهو"زديبود،داد م نيبا او سر سنگ يوقت ،ويمامان عش يخانم خوشگل ،گاه كرد،يم شيصدا يگاه

 .گرفتيم يبا توأم عشرت،و دل هست يه زديداد م دادينم

 :خاص خودش گفت يسيداد و با انگل تايرا به دست پس يپالتو و دامن هست يعش مامان

 .بود دهيفهم تاي؟پسيديفهم يĤوريو زود م يكنياطو م يزنيبرس م يبريم ــ

 :،گفت امدهيهنوز در ن شيپاها يداد كه موها حيپرسش كشور افتاد و توض اديبه  يعش مامان

 .مانده  ديچند روز به ع يگذارم برا يم ــ

 :به گوش كشور گذاشت و پچ پچ كرد و كشور بلند گفت  سر

 . شيديع يتمش ،گفت باشد براگف"به روح رسول اهللا " ــ
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كه  ديشياند يو م بستينخ ها را به دور گلوله م يهست.دور نخ از آن باز شده بود  نيسرسرا افتاده بود و چند يقال يپشم رو ٔگلوله

 ييبود و به درد آدمها يلمبرداريمناسب ف يكه نوازش كنان بردش صحنه كوتاه يرا به سرسرا آورده تا وقت يديل تايپس ياز وقت

قرص  هيكم در حد  شدند،دستيچند لحظه دل گشاده م يهم كه دلشان تنگ بود برا ييآدم ها ديد،شاكه دلشان خوش بو خورديم

 آدم خودش... آرام بخش اعصاب

 ،يزشت ،يكيتاربر خالف .رانديكه حواس را بنوازد،دلهره را م يفهمد،اما رنگ ها، منظره ها،لمسها،بو ها،مزه ها،به شرط ينم

 .كنندياعصاب را داغون م يو پس از مدت Ĥزارنديچرك حواس را م يخشونت، عفونت، رنگها

گفت  يعش ؟مامانيدهيدخترت راشوهر م:ديپرس يانداخت و از مامان عش يبه هست يدارينگاه خر زشيزاغ ر يبا چشمها كشور

 ؟يديخاله سوسكه را او درست كرده بود،ند اتريهم ت ونيزيتو تلو.داماد تو بانك عمران است:باشد؟كشور گفت يتا داماد چه كس

 .نه-

 :ديپرس ياز هست كشور

 ؟يديتو هم ند ــ

 .ندارند ونيزيجواب داد كه تلو يهست

 ...شو بكنم ميشو ن...روم شو بكنم يم:گفت كشور

 :داد زد منيگنجور از اتاق نش يآقا

 .بگو كشور خانم را برساند يديبه نو ديتا شما حاضر بشو يمامان عش ــ

 يباز و پرده ها آب يها آب يپشت در.داشت نشست يآب ريج يتخت دو نفره كه رو تخت يبا مادرش به اتاق خواب رفت و رو يهست

به اتاق خواب  يبار كه هست ها،هريآخر نيا. بود زانيپرده ها مثل گوشواره آو ياز انتها يسرمه ا يشميابر يمنگوله ها. بود ريس

خانواده  كيگنجور از  ياما آقا.داد يم يشتريشد،آرامش ب يم يبود كه اگر با رنگ سبز باز تادهفكر اف نيمادرش آمده بود به ا

 .سبزش كردشد  يبود و حاال نم دهيارزان خر متيبه ق يتمام شده بود تمام لوازم اتاق خواب را چك رانيكه كارش در ا ييكايآمر

بگرد و ...تكمه ضبط صوت را هم زد و .تخت پخش شد ياز معجز مانند باال يتكمه برق را زد و نور شاعرانه ا يهست

 .ضبط صوت را بست...داغم كن ستيراك اندرول و بعد البد تو...بچرخان
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عطر نعنا .ديان گذشت و جوآدامس به ده كي.داشته باشد يآنكه روكش آب يكنار تخت بود ب زيم يتا بسته آدامس رو چند

 .دهديگنجور بو م يبه فكر افتاد كه نكند دهان آقا.دهانش را خنك كرد

 ...خرسانه يمروسا نيا.را حاال بدهم تيديمجبورم ع:داد و گفت يبسته به دست هست كي يعش مامان

بلوز بنفش از پشم  كيگل در آمده بود برداشت و كاغذ بنفش گلدار بسته را باز كرد ٔروبان بنفش بسته را كه به صورت  يهست

از پشم،مربع  دايمربع بزرگتر ناپ كياز  ينوار پهن.بود شمياز ابر يسمت چپ بلوز، مربع كوچك ٔدر گوشه.بنفش  شميبنفش و ابر

دو بند  ٔنوار به اندازه كي - ابندهيو پشم تكرار شونده و گسترش  شمياز ابر ينامرئ يارهانو نكوچك را محدود كرده بود و همچنا

 :ديو پرس ديمادرش را بوس.مانست يم اليبود كه به خواب و خ يپوشش.را دور زده بود نيآست يحلقه ها ريانگشت از رنگ س

 امروز بپوشمش؟ ــ

 ؟يـ پس چ-

بنفش در كشوها  كيبه سراغ الك بنفش و مات... سر به هوا يتايپس نيرفت و گفت اكنار تخت  زيم يبه زنگ رو يمامان عش دست

بلوز دو تا نوار  يدر انتها.ديبدن لختش پوش يبژ گلدار رو يشميبلوز ابر. به پا كرد اهيشلوار س يمامان عش.رفت ششيارا زيم ي

شلوار  ياهيس.بود داياز شكم لختش پ يقسمت.دو سر نوار را جلو آورد و گره زد يمامان عش.رفتيكمربند به كار م يبود كه به جا

از شكمش را به رخ بكشد كت  يعاج مانند كهياما هوا هنوز سرد تر از آن بود كه آدم بار.داد يعاج جلوه م نيشكم را ع يديسف

 .شانه انداخت يبژ رنگش را رو نكيپوست م

 

جا  يحاال دارد جوهرها را در صندوق فوالد. و بركت ريخ يگفت چه ب ياحمد،و به هست يبا ياب: داد زد يمامان عش رفتنديم يوقت

علت كه راننده  نيظاهراً به ا. حرف زد يسيانگل زير كيبرسند  نگيتا به بول يمامان عش. دانديرمز قفلش را فقط خودش م. دهديم

 يسيانگل كايو آمر رانيا يسال بود كه در انجمن فرهنگ نيچند. كرديم نيرا تمر شيسيبه اسرار خانواده نبرد، اما در واقع انگل يپ

از  يتك و توك. رفتند يگرفتن نم ادي يبار فارس ريز شانيآنها مخصوصا زنها. الل نماند ييكايتا در برابر دوستان آمر خوانديم

 .گنجور يآقا يها ينه چاپلوس كرديم معدود را جلب ٔآن عده يمامان عش يهايينه دلربا يدانستند، منته يم يفارس شانيمردها

 .رفتنديم سهيكرد و گاه از خنده ر يجلبشان م زدنديحرف م يسيانگل يكج و كوله زن و شوهر وقت يلهجه ها اما
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 .شود،اما نشد تختيپا يها رستانيدب يسيانگل ريكه دب ديام نيخوانده بود به ا يسيهم در همان انجمن انگل يهست

 :گفتيجان م توران

كه  يمعصوم طرف يعده طفلك ها كيتنها با .يستيكس ن چيه ٔسر كالس تو بنده.معقول تر است يزن از هر كار يبرا يمعلّم ــ

 .شانيبكشان يتوانيجمعه ها هم به مكتب م يبه قول سعد يحت يباش ياگر معلم دلسوز و مهربان و با سواد

 :گفتيم نيميس و

 .كنديآدم را سرگرم م يگريباز نيهم. يگريباز گرشيد يميآن دانش الزم است و ناز  يمياست كه ن نيدر ا يمعلّم تيجذاب ــ

 .كرديچشم به هم زدن كارش را جور م كيگنجور رو بزند و او در  يبه آقا توانستيم يهست

 :گفتيگنجور م يآقا خود

 .آورده اند يرو يسيدانش آموزان به خواندن انگل ٔكه همه گردد،بسيم يسيوزارت آموزش در به در دنبال معلم انگل ــ

مامان  دنديچيكه پ رانيشم ميقد ٔبه جاده. خواندن بروز نداد يسيهم غرضش را از انگل يبه مامان عش يلب تر نكرد،حت يهست اما

كرد در  ديو تأك:فاش كرد دازد،نين نيرا زم شيو رو ديايكه حتما ب شيقصدش را از قرار و مدار گذاشتن با دختر و التماسها يعش

 چرا؟ رد،يبگ مگر يحمام سونا با خانم فرخ

 يو رو به راننده به فارس زارميب ياز ازدواج سنت ميچند بار بگو:گفت يهست.دنبال مادرش ديĤيپسر دارد و جمعه ها م كي چون

 :گفت

 .ديكن ادهيجا پ نيمن را هم يدينو يآقا ــ

 :مادرش به راننده گفت .نبود يآباد راه يول ابانيخانه شان در خ تا

 .كارت را بكن ديگويخود م يب ــ

 :را در آغوش گرفت و گفت يهست و

 .بار كي نيمحض خاطر من، هم ــ

 :ادامه داد يسيو به انگل...يمرا كفن كرده ا: افزود يفارس به

 .ديĤياز من هم بدش م.نكرده يتازه از تو كه خواستگار.بر سر آتش نشسته شهيانگار هم.است يمراد را رها كن الغر و مردن ــ
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 :گفت يهست

 .گذارميم شياگر نكرد خودم قدم پ.كنديم يخواستگار ــ

 :ديپرس يعش مامان

 ؟يآنقدر خاطر خواهش هست ــ

 :گفت يهست

 .بشوم خواهم،يكه م يكه زن نو دهديبه من امكان م.كند يمرا استثمار نم دانمياست كه م ياو تنها مرد ــ

 :گفت يعش مامان

 .مگر زن نو و كهنه دارد ــ

 ٔخاص زن بودن در خانه تيگفته بود زن به علّت وضع.باد و آن مباد كرده بود نيروز سر كالس چقدر در مورد زن ا كي نيميس

آن  انيمغاك ژرف م كيو  شوديم دترايآنها مدام ز انيم ٔو فاصله روديزند و مرد به عكس روز به روز جلو م يشوهر مدام در جا م

 .كنديم همعنا و فرسود يازدواج را ب,دو 

تن و بدن ور  نيبسكه به ا.داشت يكه چاق بود اما تن و بدن متناسب يبا وجود يوصل به حمام سونا لخت شدند، مامان عش ياتاق در

پف  يكم يو آن پلكها يكمان يآن آبروها ريز كرديبود خمارش كه م اهيس يهست يچشمها نيع يمامان عش يچشمها.رفت يم

سه بار عمل  ينيب نيبه خاطر نداشت ا يرا هست شينيب يشكل اصل.انداخت يبه طپش م را يدل هست يبلند حت يآلود، با آن مژهها

 .از كار در آماده بود لوريتا زابتيال ينيب نيشده بود تا ع

 ٔدهيگاه با جوش كنديرا رنگ م شيدانست كه موها يم يهست.سرش جمع كرد و سنجاق زد يزردش را باال يموها يعش مامان

 يآمد حاصل دستها يكه تا سر شانه اش م نيزر يآن موها يو تاب ها چيپ.داديو آب جال م اهدانهيس ٔدهيبابونه و گاه با كوب

 .شكستند يوقت گرفتن از او سرو دست م يبراتهران  يمكش مرگ ما يزنها تماممعروف شهر بود كه  شگريفرهاد آرا ٔدهيورز

رو  يمامان عش. بود دهيدراز كش ياندام كيكف حمام زن بار.چاق چاق، لخت لخت نشسته بودند يحمام سونا زنها يپله ها يرو

و او  ديپرساحوال كمرش را  يمامان عش.شنا كرده بوده ينيكيمعلوم بود زن در تابستان با ب. دنديرا بوس گريپا شد و همد ديكه د

تا عرقش در آمده، حاال هم كه سونا عرقش را در  دهيدراز كش ايآنقدر در آفتاب كنار در انگفت بهتر است،و نق زد كه تابست
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هر چند مامان  يبه تمام معن يداشته باشد،آن هم آقا يباشد،جوانتر از آن بود كه پسر يخانم فرخ توانستيزن نم نينه ا.آورد

هم عرق  يمامان عش ينيب يرو. ختنديريشان عرق م همه.چاق نشست يپله سوم كنار زنها يرو يمامان عش. باشدش دهيبوس يعش

كه  ديشياند گريد يمادرش با زنها ٔسهيشده به همه زنها نگاه انداخت و با مقا سياز عرق خ كرديهم كه حس م يهست. نشسته بود

 ديگرفت همه بدن لخت ها را در حافظه نگاه دارد و تا به خانه رس ميتصم. دشو ياست،اما مدل من نم يباترياز همه شان مدل ز

 .بكند سهياول را ربوده بود مقا"ونيمانس"كه سانسشيل ٔو با پروژه اورديكاغذ ب يطرح آنها را رو

 

 يبود كه برا ييلخت زنها يبدنها سانسشيل ٔاما پروژه. بود ياز فارس ريغ يبه زبان ياصطالحات هنر بايز يهنرها ٔدانشكده در

 !"جهنم دانته":بود گفته بود دهيتابلوش را كه د يپناه آورده بودند و استاد مان نيدر سرع يگل شيدرمان به استخر گام يب يدردها

. دانته جزغاله بشود ريباز نشود و در آن جهنم غ گرينكند در د ديناگهان ترس يتو آمد و در حمام را محكم بست هست ايرا

ت نها .الغر بود و پوستش به رنگ زردك ايرا. جزغاله بشود يآدم در راه عرضه شدن به خانم فرخ.بود يحاصل يوشت بسرن

 ييشده بود و روشنا دهيچ يبخار يو رو يدر جا بخار ياريصاف و ناصاف بس يپارچ دستش بود سنگها كي.به پا داشت يشلورك

 .زديسنگها م يو رو كرديدرون پارچ پر م عيمشتش را از ما ايرا.زديو گاه زل م ديكشيآنها گاه سرك م يبرق از البال

 ٔپارچ چند قطره عصاره يداد كه محتو حيتوض يهست يبرا يمامان عش.پراكند يخوش م يو بخار و بو كرديجز جز م سنگها

باز هم بپاش و نق : گفت ايكف حمام سر دو پا نشست و به را ،يداشت كنار هست اهيس يفرفر يكه مو يزن. و آب است پتوسياوكل

 :زد

 .ميچاق شد يو ه ميخورد يه. الغر باشد ديبه ما نگفتند زن با ياز بچگ ــ

 چارهيمن ب. ميالغر بشو لويك كيتا  ميزحمت بكش ديحاال چقدر با يسرخ كرده و روغن كرمانشاه ينيزم بيو آش رشته و س پلو

شوم و تا  يكم م لويك كيبعد از شنا و سونا و ماساژ و ورزش . بودم لويهشتاد ك دميخودم را كش شومياز آب خوردن هم چاق م

 .شيد سر جايآ يوزنم باز م خورميآب م وانيل كي

 :بود گفت دهياندام كه دوباره كف حمام به پشت خواب كيبار زن

 .خوب آب نخور جانم ــ
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 :جواب داد  ييلويهشتاد ك يمو فرفر زن

 .كنديتوانم دل آدم دود م ينم ــ

 :ديپرس يبه هست رو و

 .ندارد يشما كه نقص كليه د؟يشما چرا سونا آمد ــ

 يبه مامان عش نياو و برادرش شاه يدانست چرا وابستگ ينم دهد؟يمادرش تن م يچرا به هوس ها و نقشه ها دانستينم يهست

 شان؟ فتيفر ياو م تيجذاب ايحد و حصر است؟ آ يب

گشود كه در  ياو م يرا به رو ييمادرش درها يايدن ايداد؟ آ يم حيترج ستيز يرا كه مادرش در او م يدر ته دل ،جهان يهست ايآ

 نبود؟ ييچنان درها شيو گشا ياو با مادر بزرگ امكان دسترس يزندگ

 يب يهادانست و مراد هم كه صفت  يم يتو خال ٔمصرف كننده يپشت آن درها را گروه بورژوا يكه آن درها و آدم ها يهست اما

به مادرت پشت  ديبا ،ياصالت داشته باش يخواهيبارها به او گفته بود اگر م "مراد". كرديآن مو صوف قطار م يبرا يگريشمار د

 .را ترك بكند يپدر ٔخود مراد هم قصد داشت خانه.ييايب رونيو از آن طبقه ابله ب يكن

زد كه نوبت ماساژ او را جلو  يگرفت و چانه م يوقت م ايرو كرد اما زن داشت از را ييلويهشتاد ك يبه خانم مو فرفر يهست

و ندانست چرا ناگهان .درد يچاق ب يتابلو حمام سونا بكشد و اسمش را بگذارد برهنه ها كيحاال مصمم شده بود  يهست.ندازديب

برآمده  شانيشد شمرد،اما شكم ها  يرا م شانيكه دنده ها  يانيقل ين يچون دوك و بچه ها ياز الغر يافتاد و آدم ها افرايب اديبه 

آن شبه مردم را نشانش داده  يپرسش را از مراد كرده بود كه عكسها نيبود، پس چرا بر آمده بود؟ا يكه خال شانيشكم ها .بود

منتها به ... ا كردن سختآب شن انيآسان است،اما خالف جر كردنآب شنا  انيحرف زده بود و گفته بود با جر زير كيمراد .بود

 .خواهد يم شتريدهد و تالش ب يم يمعن يزندگ

 يرا به حساب نم نيميو كشور ، اگر توران جان و س وريعروسك ز نيرا ، ع گرشيد يپا» مراد «و  ديكش يرا م شيپا كي مادرش

 .آورد 

پستان . را ترس برداشت كه نكند در باز نشود و در آن كوره بگدازد ياز گوشت تو آمد و در را محكم بست باز هست يبا كوه يزن

چند اشكوبه ،زن لخت لخت بود ،  ينبود ،زن دايپ شيجا چيآنقدر كلفت بود كه ه شيشكم زن افتاده بود و ران ها يرو ميعظ يها
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 يهست. ختنديبازو شل و ول آو يهادست بدهد،گوشت  يرا كه بلند كرد تا به مامان عش شي وهاباز.اما آنهمه گوشت ،سفت نبود 

به  يازيرا برانداز كرد،هر چند ن يرا تنگ كرد و هست شيچشمها  يخانم فرخ.شد يمعرف يبه اشاره مادرش پا شد و به خانم فرخ

 و ياز نگاه به سر تا پا يخانم فرخ.كرده بود ييپلك ها،چشم ها را تنگ خدا يدو بالشك از گوشت به جا.تنگ كردن چشمها نبود

 يچندشش م رياز آن نگاه فراگ يگرفت،و هست يبر م د،درينورد ينگاهش او را در م كهيبار. شد ينم ريانگار س يهست يبر رو

 :گفت يخانم فرخ.شد

 .ستياسفند دود كن هر چند چشم من شور ن شيبرا يعشرت،خانه كه رفت ــ

باال كشاندن آن  يبرا.پله اول كنار هم نشستند يكناره گرفت كه رو ياز مادرش و خانم فرخ يهست.بود يدارينگاه، نگاه خر پس

: گفت يرا در بغل گرفت و زن مو فرفر شيكف حمام نشست و زانوها  يكنار زن مو فرفر يهست.عظمت تا پله سوم جك الزم بود

 .ديخند و يچرا حمام سونا آمده ا دميحاال فهم

و دو سالش است و  ستيب ديشن يمادرش را م يصدا.زانو گذشته بود يرورا بسته بود و سر  شيچشمها .خوابش گرفت يهست

سه سال كوچكتر  نيشاه. دمييرا زا يپانزده سالم بود كه هست:مادر يو باز صدا.چهار سال از عمرم را كم كرد!كميدروغ  ديشيانديم

به  ختهيصدا جسته و گر نيگذشت، هر چند ا ينم يو كنجكاو يخانم فرخ يول ندبك يريخواب س توانستيم يكاش هست. است

 :ديرسيگوش م

كه چه عرض  يحركت كيخانم تفرعن نشان داد،  نيا ٔبه اندازه. رفتم ينم نطورهيا دانستميخواستم بهش تلفن كنم،من اگر م ينم ــ

 يجا نم چينه او ه...فتنگ يچيه...ستميخر كه ن.ملتفت شدم.ندارم يمن كار به كار كس...و دستش را به كمرش زد ستاديكنم؟ا

الوزرا شده؟ انگار من  سيجنگ شده؟ رئ ريشده؟ شوهرشان وز اديكه مشغله شان ز افتاده يچه اتفاق.ديآ يجا نم چيه.رود

 ينماز م...اعظم گفتم يبه خانم فرخ... واقعا كه. ديرا بگو نيهم يكي. خانم عروس ما شده نايگوه بخورم كه م. را كشتم شانيكي

 ينم ينجوريا ٔعروس شلخته. كند سرش را بخورد يجا نماز را جمع نم. كند يم يخواند، بعد از نماز رقاص يخواند، بعد آواز م

... يپارت نديگو يخودشان م...يمهمان. تخته انداختند لنگيبا هم ش يمجلس رقاص كيدر ...كردند دايرا پ گريخودشان همد. خواهم

 .اده بودمادر مرده د"مراد"را  يمهمان

باز چشمها  يهست.و شلنگ تخته انداختن نبود ياو اهل پارت ٔمراد مادر مرده!نه زد؟ياو حرف م "مراد"از .شد داريناگهان ب يهست
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ندارد؟چه بهتر شكر خدا  يزيچ.كنم يم دايدفعه خودم پ نيعروسم را ا: گفت يكه م ديشن يرا م يخانم فرخ يرا بست و صدا شي

 :گفت يمامان عش.ندارم رهيمال غ بهچشم .به خودم داده زيخدا همه چ

 ...يحساب هيزيدارم جه نيقي.روديدر م يهست يجانش برا.روديپول احمد از پارو باال م.ستين زيچ يب نيدخترم همچ ــ

 .روديمادرش را بشمارد حساب از دستش در م ياگر دروغها ديشياند يهست

 يآقا داريمانده بود، د...و سه هزارم ستيتا دروغ صد و ب... دوختند يو خودشان م دنديبر يكردند خودشان م يواقعاً بله بران م نه

 .تأمل كرد تا دوار سر بگذرد. رفت جيپا شد سرش گ يهست. كار تمام بود دشيپسند يم يكه اگر مامان عش يبه تمام معن

 :مادرش گفت به

 .شنا كنم دهياستخر سر پوش روميم يمامان عش ــ

 :گفت يعش مامان

 ...يلباس شنا ندار ــ

 .رديگ يآدم هزار مرض م... يكن هيكرا اينكند لباس شنا از را زميعز:گفت يفرخ خانم

 :جواب بدهد افزود يهست نكهيا يب و

 .است ينجوريرسمش ا.حمام يآمد يبعد م يكردياول شنا م زميبعالوه عز ــ

 .گفت لباس شنا آورده ام يهست

 ديچرخان يمدور را به راست و چپ م رهيدستگ يهست. بود پيه سراغش آمد كه نكند در باز نشود در كبه در ور رفت باز ترس ب و

 :داد زد يو باز از نو خانم فرخ

 .فتديدر ور نرو از كار م ٔرهيبه دستگ زيعز ــ

 :هم پا شد گفت يپا شد زن مو فرفر مادرش

 .ميشوياگر در باز نشود همه مان كباب م ــ

 :و گفت دير را باز كرد خند د؛ديرا چرخان رهيرا به داخل فشار داد و دستگ رهيمهره وسط دستگ. به كنار در آمد مادر

 .تو ورزشگاه  ايبعد از شنا ب ــ
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 :گفت يهست

 .گريد ميدست و پا چلفت.همه تان را ترساندم خواهميمعذرت م ــ

 .ديآ يم شيپ:گفت يفرخ خانم

 .زيعز: خوشحال شد كه نگفت يهست

 

 

 

 يب ديترس ينم يدر بسته ا چياز ه گريد. آب را بر پوستش خوش آمد گفت يتن را به آب ولرم استخر سپرد و بوسه ها يهست

آب  ينوازشها. را  گريد يها يشاد اريو آرامش را مرهون او بود و بس يشاد نيبكند ا يدل از مامان عش توانستيخود نبود كه نم

بلوز بنفش پشم و  -روز تولدت  -  يمبارك ديع ديآ يم "مراد" ديروز چهارم ع. بشارت بود ومژده  نيع.قربان صدقه رفتن بود نيع

اما . آورد يم تيگل برأدسته  كيمراد . يده يم يرا نشان خانم فرخ تيچند چشمه از دست و پا چلفتگ. يپوش يرا م يشميابر

 :ديگويافتد م يكه چشمش به بلوز تو م نيهمچ

 ...نفر گرسنه اند ونهايلياالن م نيقربان تو بروم من، در هند هم.اوريرا از تنت در ب يمامان شيتيت نيا نمينازن يهست ــ

. دلواپس سگش بود ريسر آمده بود زن سف رانيدر ا ريسف تيبود،مدت مأمور دهيگنجور د يآقا ٔهند را در خانه ريزن سف يهست

 يبه سگ بزند و از آقا يستيزد كه بنگاه پاستور با يحرف م يبه هم بخورد، از آمپول مايحال سگ محبوبش در هواپ ديترس يم

كه  يبا وجود يكند كه آمپول را نزند اما جواز بدهد كه آمپول را زده؟ هست يرا راض استورتواند بنگاه پ يكه م ديپرس يگنجور م

 نجوريگفت ا ريشد كه خانم سف شيآورد اما حال يدر نمسر  شيحرف ها شتريبه گوشش نا آشنا بود و از ب ريخانم سف يسيانگل

 توانم بكنم؟يچه م نميو گفت بب ديگنجور سرش را خاران يآقا. است ياجبار فاتيتشر

 ...دكتر شيمهر پ. مهر شود يستيشده عالمت مثبت بگذارم اما با حيكنم و مقابل تلق دايتوانم پ يرا م حيتلق ٔدفترچه

و شما به فكر  رنديم يم ينفر از گرسنگ ونهايليدر هند م ريخانم سف:و گفت ديچنان از جا در رفت كه كالم شوهر مادر را بر يهست

بر داشت و  زيم يخاتم رو ياز قوط يگاريسرش و س يرو ديرا كش رشيحر يسار ٔگوشه ريخانم سف...كه  ديسگ ملوستان هست

 .گنجور شرر بار شد ينگاه آقا
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و تخت هر دو به لرزه  يبرق را زد و مامان عش ٔدكمه ايو را ديتخت دراز كش يكرد كه رو دايرزشگاه مادرش را پدر و يهست

 ٔلهيبر داشت و به م زيم يبشقاب پرنده ساخته شده باشد از رو ديبه تقل ديبا كرديم اليرا كه آدم خ يبعد برس گرد... افتادند

بشقاب پرنده را عقب  يبود وصل كرد و افتاد به جان شكم عĤج مانند مامان عش ييفضا يها نهيسف هيپا هيكه شب يدار هيپا يفلز

 ياهايبودند و را دهيخواب گريد يتخت ها يهم رو گريد يزنها... گاهيو بعد نوبت به ران ها و ته چرخانديم Ĥورديجلو م برديم

 يول. بود مارستانيب يتختها يرو يمثل عمل جراح.اده بودندافت گريد يچاقتر ،بلندتر،كوتاه تر،اما نه الغر تر، به جان زنها گريد

در كف دستش  عيروغن ما يها شهياز ش ايرا. كه هنوز لباس شنا تنش بود دييپا يرا م يتخت نشسته بود و هست يرو يخانم فرخ

 .كرديبمالد و بكوبد و بزند و بچرخاند اول چرب م خواستيرا كه م ياز بدن مامان عش ييو هر جا ختير

و شق و  اطيبا احت.كرده بودند نه تمام بدنش را تنها صورت و گردن و سر شانه و دستها را ييايرا موم يزن مو فرفر گرياتاق د در

 يملكه نفرت...گرفتنديرا م گريهمد يجا ينام ها و نشان ها در ذهن هست. شده بود ييايهم موم شيمچ پاها.رق پا شد و راه افتاد

 دهيشده به عمرش ند ييايموم ييلويهشتاد ك يت يملكه نفر ت ريافتاد كه تصو ادشي ياما هست... نيعروس فرانكشتا... يت

. كرد شيايموم ايو را ديتخت خواب يرو يزن مو فرفر يبه جا يمامان عش.داشت ييبايچه گردن قو مانند ز ،يت يملكه نفر ت.است

كه سارتر گفته دو  گفتيم "مراد".كه در خور عصر فضا بود حقاكلمات  نيا يهمه  ،يكرم هورمون دار،آب دوش اتم ،يسلطنت ٔژله

 نكهيا يشدند،ب يم ييايكه به نوبت موم يياش را زنها هيبق...گريكنند تا ثلث د يم يروزگار در فقر و كمبود زندگ نيثلث مردم ا

 .كردند يباشند عمل م دهيشن

 ميسل. در آمدند نگيبه دنبالشان از در بول ياز جلو و هست نكيوست مبا كت پ يبا پالتو پوست قره كل و مامان عش يفرخ خانم

 :گفت يخانم فرخ.پشت فرمان نشسته بود اهيو س.ام . ب كيكردند كه در  دايرا پ يپسر خانم فرخ

 .زيعز تيمادر به فدا ــ

دست  ميسل يشد دستش را دراز كرد منته يمعرف يوقت يبا او دست نداد اما هست يشد آمد جلو و سالم كرد مامان عش ادهيپ ميسل

 شيبه او انداخته بود و ر ينگاه ميتنها ن يهست. دهديبا زن نامحرم دست نم ميداد كه سل حيتوض ياو را نگرفت و خانم فرخ

رش را دست ماد ميسل. نتوانست ندازد،امايبه او ن ينگاه گريبكند و د يچشمه دوم را باز فتگر ميتصم.بود دهيرنگش را د ييخرما

كوتاهتر اما به همان نازك  "مراد"كه از  ميآمد نه از سل يبر م ليجرثق كيكار تنها از  نيا. آب بگذراندش يگرفت كه از جو
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 :به ساعتش انداخت و گفت ينگاه يمامان عش. بود ياندام

 .رساننديهمه مان را م يفرخ يباغ وحش بعد آقا زيدنبال پرو فرستميرا م يدينو.دارم يشنهاديپ ــ

 :گفت يمامان عش.داشت يكننده ا تيبم حما يصدا.ليبا كمال م:گفت ميسل

در . رديگيفال م شانيترك بخورند برا ٔو قهوه بخورند و افزود كه اگر قهوه نگيحاال كه فرصت دارند بروند رستوران بول ــ

پا شد و  ميسل.گذشت صدا به صدا برسد ينمآهنگ جاز .نشستند رانيشم ميقد ٔمشرف به جاده يكنار پنجره ا يزيرستوران سر م

 :كه گفت  ديرا شن ميسل يصدا يهست.جاز فروكش كرد ياهويبرگشت ه يوقت. اطالعات رفت  زيسر م

 .ياوريمادر كمكت كنم پالتوت را در ب ــ

 :گفت يبه هست يمامان عش. دهيعلت هم پالتو پوست پوش نيترسد سرما بخورد و به هم يعذر آورد كه م مادر

 .نشان بده يبه خانم فرخ يرا كه خودت بافته ا يبلوز.اوريجان تو پالتو ت را در ب يهست ــ

 .لج كرد يهست

 .با بالهت  يحت ديشياند يو هست.  يگفت، با سادگ يرا م ميداشت فال سل مادرش

انه گرد، دو تا چال در دو گونه برجسته، چ يصاف و بلند و لبها يشانيبرگشته و پ يچشم با مژه ها اهيدختر س كيــ كه : گفت  يم

 .عشرت ياله يرينم: زد و گفت يپوزخند. ديهم فهم يآنقدر شور بود كه خانم فرخ شوديسر راهش سبز م... خندهيكه م يوقت

 :گفت يعش مامان

 .رميفنجانت را وارونه كن فال ترا بگ يهست ــ

 رميگيمن فالم را خودم م:گفت يهست

 .نميبب ريخوب بگ ــ

 يو ندانست چه شد كه چشمانش به چشمها. ندارم يفال چياز جوهر روح خودم اعتقاد به ه رياست كه به غ نيمقصود ا:گفت يهست

و  يآب انيم يرنگ چشمها رنگ. حرف صاد هيدرشت و شب. داشت يبيتب دار عج يچشمها ميسل. ديدرخش ميافتاد نگاه سل ميسل

 رييشد و چشمها با تغ يگرفت و نور در آن جا به جا م يچشمها نور م كمردم.باشند دهيبود كه دورش سورمه كش يخاكستر

 .شد يشكلشان هم عوض م يشد و با حركت سر حت يدرجه نور رنگشان عوض م
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 .ختيرا بر داشت چرا كه دلش فرو ر يهست ترس

 

 » 2 فصل«

 

اداره كه به  د،ازيخنديكه م يبلند نه چال گونه ها وقت يشانيرا به دام انداخته بود نه پ ميگفته بود سل يكه هست يدو جمله ا همان

 :خانه آمد مادر بزرگ گفت

گفتم در خانه قهوه . نگذاشتم حرفش را تمام بكند...و ديبخور يتلفن كرد با اجازه خواست ترا ببرد رستوران با هم قهوه ا ميسل ــ

 بكنم بد كردم؟ ارتتانيمنهم ز. ديجا بخور نيهم دييايم،بيدار

 يگريازدواج با د يكسانش او را به سو نيكتريزد و حاال نزد ينم يمراد بود و مراد حرف يسال مبتال نهمهيا. دوش رفت ريز يهست

بود كه تعداد خواستگارها روز به  نيشده بود و استدالل مادر ا جانياز ه يعار يعيطب يزندگ كيمادربزرگ طرفدار . راندند يم

 .دهيترش ٔمانده زهيدوش كي يشو يشود و آخرش م يروز كمتر م

و او را  اورديرا بر ب نيازل و ابد برادرش شاه يكم آرزو ،دستيخانواده فرخ ٔتوانست با پول باد اورده يشد م يم ميزن سل اگر

 .ثابت مانده بود شيدر ناخودآگاه"مراد"به هم  كينزد يدر گوشش بود و چشم ها "مراد" ياما صدا. بكند كايآمر يراه

دو  دايناپ يزيچ يدر جستجو شهيشد و هم يمتمركز نم ينقطه ا چيگاه به ه چيه "مراد" يچشمها يمعمول يكه در زندگ يحال در

 :گفتيمراد م. ديچرخ يم يهمواره گرد موضوع واحد شيصدا يول. زديدو م

 .عوض بشود  ديبا يمصرف يالگو ــ

 :گفتيو م گذشتيسر به سرش م يهست و

 .الك و سوراخ سوراخ  رينظ ميداشته باش ييبله و همه ملحفه ها ــ

 ياز مغازه ا يروس يملحفه ها يها مامان عش يآخر نيهم: ملحفه افتاده بود  اديبه  ايدن يزهايچ يهمه  انيدانست چرا از م يم و

 :گفت  يبود ،م دهيدر اواخر الله زار ، خر

 .خرند  يم يروس يحفه هامل ييكايآمر يزن ها يحت.  ديگو ي،آخ نم يو اطو كن ييهرچه بشو ــ

 :گفته بود  يهست و
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 .خورند  يم ييكايو مردم روس گندم آمر ــ

 دهيكدام را ند چيه ميسل.مادرش را در بر بكند ٔبلوز بنفش مات و براق تحفه ايرا بپوشد  دشيمردد مانده بود كه لباس ع يهست

 .بود

 خواستنديحاال كه همه م ديخود كش يبه سر و رو يدست.نگاه داشت "مراد"با  داريروز د يو بلوز را برا ديرا پوش شيدامن عناب كت

 .بفروشندش بگذار گران بفروشند

 :داد و گفت  يدستش بود گل را به هست يرانيا ٔدسته گل بنفشه كي. آمد ميسل

 .ديدرامد ع شيپ ــ

دانست  يم يهست.گوش نداد اورديا در بندارد كفشش ر يلزوم گفتيكه م يبه حرف هست ده؟ويخر اي دهيكه از كجا چ نگفت

 ياز پا شيبود كه گشاد نيشاه كيپالست ييخانه دمپا يمردانه  ييگذاشت اما تنها دمپا يمهمانش م يپا يجلو ييدمپا كي يستيبا

 .به مغرب گرشيكرد و لنگه د يم يجلنگه اش به مشرق دهن ك كيبه كنار، ميسل

. گذاشت يم زيم يبساط قهوه را رو يمحتو ينيآن نشسته بود و س يرو ميگذاشت كه سل يجلو مبل يدست ريز زيم كي يهست

 :ديپرس ميسل

 شما هم درست كنم؟ يبرا ــ

 . ديلطف كن ــ

 .به او انداخته بود نگينظر حالل را همان روز در رستوران بول كيكرد البد همان  ينگاه نم يبه هست ميسل

 عهياز ماوراء الطب يو راز ستين يرفتن اديبابا از  نيا يفكر بود كه چشمها نيكرد و به ا ينگاه او را جستجو م سيمغناط يهست اما

 گرياز د شتريدر چشم و نگاه ،درخشش خود را ب ناًيقيكرده،  يخدا در انسان تجل:گفتيدر بر دارد و اگر آنطور كه مادربزرگ م

 .داستيپ ميسل يچشمها ده،ازيحواس تابان

آب جوش خوب بهم زد تا  يقاشق شكر اضافه كرد و كم هيو  ختيقهوه در فنجان ر يقاشق مربا خور كينسكافه  ياز قوط ميلس

 ٔمادربزرگ دست گل بنفشه.داد يپا شد و فنجان قهوه را به دست هست.و باز هم زد ختيو بعد دوباره آب جوش ر. كف كرد 

 :گفت ميسل.بود گذاشته ينيكنار س يكوچك يرا در گلدان بلور يرانيا
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 .ديگذشته ا ينيمرا در س ٔهيگل هد ديبه خرج داده ا يچه ظرافت ــ

 :گفت يهست

 .از مادربزرگ است ستيظرافت از من ن نيا ــ

اش با آن  افهيصورتش را پاك شسته بود و ق. به سرش بود دشيلباسش را عوض كرده بود و چادر نماز ع.تو آمد مادربزرگ

 .االن نمازش را سالم گفته باشد نيكه هم ينمود مثل كس يم يروحان ديسف يموها

 

 

 

. ديشن يو گاه نم نديگو يكه چه م ديشن يگاه م. واگذاشت ميو صحنه و گفتگو را به مادربزرگ و سل ديكش ينفس راحت يهست

كه چه  ديپرس يخوشش آماده م ميخورد معلوم بود مادربزرگ از سل يگره م "مراد" اليبود كه ذهنش در نخ خ يوقت دنشينشن

را در باره عرفان  سانسشيفوق ل ٔخوانده، اما رساله انياد خيتار سيكه در انگل گفتيم ميخوانده و پدرش چه كاره است؟ و سل

 يو خودش هم از ناچار يكنند تكمه چ يم شيگفت كه پدرش در بازار بزرگ تاجر تكمه است و دوستان صدا يم. نوشته يقيتطب

آالت زنانه هم وارد  نتيو ز يو تور هيو حاش راقي. كند و حاال كه آمده تجارتخانه را وسعت داده يپدرش كار م يخانه در تجارت

 :ديپرس) مادربزرگ(توران جان. كنند يم

 ؟يچرا از ناچار ــ

 :گفت ميسل

 .نداشتم ياستاد دانشگاه شوم، اما قبولم نكردند دكتر خواستيدلم م ــ

 .انگلستان يحمام سونا بكند و پسر را راه يزن آدم را روانه  توانديم تيقابل يب ٔتكمه دانست كه ينم يهست و

كه در دانشگاه تهران استخدامش نكرده  گريعلّت د كياشاره كرد . از مبارزات پدرش در دوران مصدق حرف زد ميسل بعد

 .بازار را با خود همراه كرده بوده اند ياز تاجرها ياديز ،تعداديريبوده كه پدرش از هواداران مصدق بوده و او و شمش نياند،ا

خورد و عكس پدر  ريدم مجلس ت. شد ديشه رمرديكه پسرش در راه پ ديافتاد تا بگو) مادربزرگ(حاال دور به دست توران خانم و

 .نشان بدهد مينصب بود را به سل واريكه به د يهست
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 ،يطانينازك ق ليبا سب يجوان.كرد ينگاه م اهشياز درون قاب س يتعكس پدر هر روز به هس ستاديپا شد و جلو عكس ا ميسل

 ونيخورده ، كت و شلوار نو برتن، پاپ نيانتيدر آمده و مرتب و بر يدست سلمان ريتازه از ز يو موها دهيصورت از ته تراش

 :گفت يم يمادربزرگ به هست.زده

 .چشم تو بود نهويع شيچشمها ــ

 :گفتيم يعش مامان

 .من است يچشم ها هيتو شب يچشمها د،يگويخود م يب رزنيپ ــ

به عكس مصدق  ميبعد توجه سل.كرد يم يرا خواستگار يپدر ،هست ريانگار داشت از تصو.خورد يعكس تكان نم ياز جلو ميسل

ود ،احمدآباد ،سردو پا نشسته ب دگاهشيدر تبع يواري،كنج د اهيس يمصدق با عبا.جلب شد  يپدر هست ريدر طرف راست تصو

كه توران خانم باشد فرستاده بود  يديمادر شه يامضاء كرده و برا شيرا سالها پ سقرارداده ــ عك بيدوپا به طور ار انيم ي،عصا

 :گفته بود  يبه هست شهيتوران خانم هم... 

 .اسم پسرت را مصدق بگذار  ــ

 

 :خانم خواند  توران

 امديگرد آمد و سوار ن امدين اريدال كه  يديد

 :گفت  و

 .سروده  يمرد احمد آباد ريپ يبرا»  ديام«است كه  يشعر نيتر نيغمگ نيا ــ

 يدوخته ،سر بزرگ ب نيدرخشانش را به دورب يدوش انداخته ،چشم ها يكردكه كتش را رو يملك ليخل ريبه تصو ينگاه ميسل

 :شده بود ميتقد يبه هست ريتصو نيا. زد  يبرق م يزيدر عكس از تم يحت شيمو

 .انينور يبه نور چشمانم هست ميدتق

 :كرد و گفت يرو به هست ميسل

 .ديداشت ييآشنا كياز نزد يملك ليپس شما با خل ــ
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 :گفت يهست

را به زبان ساده  سميماركس. تو چشم من باش و من دانش تو  يهست گفتيبه من م. را دو سال آخر عمرش شناختم يملك يآقا ــ

 :گفت يرفتم م ياما هر روز كه آنجا م. نوشتم يگفت و من م يم

 .بزن يسر حهياول برو به صب ــ

 برد؟ ياز زنش حساب م:ديپرس ميسل

 . گذاشتيوجه به او احترام م چيــ به ه: جواب داد يهست

 :گفت ميسل

 چهيقال نياز نهرو؛ ا شيپ ي،حت توياز ت شيپ. مسكو را مطرح كرد  يمنها سميبود كه تز كمون يكس نيبود اول يمرد بزرگ يملك ــ

 ...زود آمده بود .  يبر سر چاه ايآوا سر داده بود  يفقر انيدر ب ديشا. ديشن يرا كمتر كس شياما صدا.تكان داد ايسر دن نيرا در ا

 يم شنهاديكرد و جالل پ يم هيخانم گر حهيصب.را به خانه رسانده بودند يملك ن،يميبود كه با جالل و س يشب آخر ادي يهست اما

 از نيميو س كرديدر آشپزخانه قهوه درست م يو هست...كرد كه اگر در خانه

 :ديپرس يم يملك

 چرا؟ چرا؟ ــ

 :گفت يم يملك و

كه تو زرد  مينداشت به نهرو دلم بست ياعتقاد يكه به آزاد ميرو آورد تويبه ت...ماند يقهرمان نم شهيخانم قهرمان تو هم نيميس ــ

 .از آب در آمد

 :گفتيم نيميس و

 .ديتنها به خودتان اعتماد كن ــ

 .جالل ورشيمرد و شهر يماه آن سال ملك ريت.ستيهم گر يملك

 :به آن انداخت و گفت يسرسر ينگاه ميسل. مجاور بود واريد يجالل ال احمد رو ريتصو

 .ام دهيعكس جالل را د نيا ــ
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 :گفت يهست

 .جالل در اسالم گرفته در آلونك  يمهندس منجم. عكس جالل است نيآخر ــ

 ؟يچه صفت ؟يداشتند؟ چه نام يآن چشمها چه راز. شد رايخود پذ يرا در چشمها ميحضور نگاه سل ينشست و هست ميسل

 يو بعد به ساحل امن كشاندنديم يآرام انوسينه ،به اق ا،يرا در يبه قلب ناشناخته؟ آن چشمها هست يا چهيآهن ربا؟ در س؟يمغناط

 .داشتند رهيفضول ؟ چرا فضول ؟ آن ابروها هزار پرسش در خود ذخ يهاكردند، و آن ابرو يم تشيبردند و حما يم

 :گفت  يم ميسل+

 .را  ايپرولتار يكتاتوريقرار داد و د ديرا مورد ترد ياز همه ،كل نظام شورو شيپ يملك يقو يآنتنها ــ

 :دهانش را فرو برد و افزود  آب

 . يدولت زميتاليكاپ يبه قول ملك اي، يدولت زهياليسوس يت اما رسمش نوعداش يستياليكه اسم سوس ينظام ــ

 :گفت  يهست

 ... رانيروز ا هيبه حقوق و منافع ملت كوچك و س هي،با تك يرانيخواه ا يآزاد ستياليسوس كيبود ، ستياليسوس ياما خود ملك ــ

 :تمام كرد  نطوريرا ا يحرف هست ميسل و

نفت شمال ،در  ي هيدر قض. بكند  يشورو يمنافع آن يرا قربان راني،حزب توده را واداشت ،منافع ا ينياستال ميكه رژ يدر حال ــ

 ... رانيا يضد استبداد ينهضت ها گريو د ي،در مخالفت با نهضت مل جانيآذربا يغائله 

 :كرد و گفت ميرو به سل.پسرش در دست برگشت يسه سكوت كرده بودند مادربزرگ رفت و آلبوم عكسها هر

 .را نشانتان بدهم يهست يهايپسرم و بچه گ يتا عكسها دينيبنش مكتين يرو نجايا دييايب يفرخ يآقا ــ

 .روزگار يــ ا: و گفت  ديكش يآه

 :ديپرس ميسل

 شد؟ ديچه شد كه شه ــ

 :نفس نفس زد  مادربزرگ

شود و مصدق  ينبوده،پسرم دوالم هيچهار پا...كه مردمند مجلس است، نه آنجا نجايا:ديگو يرون،مياز مجلس ب ديآ يمصدق م ــ
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 .خورد يم ريكند و بچه ام ت يم يو سخنران ستديا يپشت او م يرو

دور دستها را  ميسل يرا جستجو كرد اما چشمها شينگاه چشم ها يهست.را با انگشتان شانه كرد و به فكر فرو رفت ششير ميسل

چرا . گسترده بود  شيرنگ خود را تا چشمها شيكت و شلوار خاكستر ديشا.ينمود تا آب يم يخاكستر شتريو امشب ب ديكاو يم

 دمق نياول يكراوات نبسته بود ؟ نا سالمت

 .را بر داشته يخواستگار

 :ديپرس ميسل

 .اسم پسرتان رضا نبود ــ

 .نه ــ

 .داد يم حيتوض يزد و ه يورق م يمادربزرگ ه.آلبوم را از بر بود يرهايتصو يهست

 شيبچه خرس كه به دست ها و پاها كي هيشده شب يــ انگار بسته بند دهيبود از سر تا پا پوش يتپل يبچه  ريعكس تصو نياول

 گريد يو بعد عكس ها.بود شيشمع روشن رو كيتولدش بود كه تنها  كيگذاشته بودندش و جلوش ك زيم يرو.ستيحاكم ن

آورده چقدر كوشش كرده بودند كه بچه  رونيمارمولك،زبانش را ب كي هي،شبرا بلند كرده ده،سريشكم خواب يهمان بچه لخت رو

شك ابتكار خود  ياما زبانك انداختن ب...  نيــ گنجشكه را بب: گفته  يم يحتماً عكاس ه.+نگاه كند نيسرش را بلند بكند و به دورب

 .+بچه بوده 

مهر . درخت و مهر ماه خانم دستش را گرفته  ريز ستادهين همان بچه در آغوش پدر همان بچه اهمان بچه در دامان توران جا بعد

 ونيپاپ يحت دهياست و كت پوش شيشلوار كوتاه پا گرينشسته و د يصندل يباز همان بچه رو.نبود شيب يماه خانم كه دختر بچه ا

بر آنها افزوده بود تا رسانده بودش به هجده شمع  يكي يروشن كه زمان هر سال يشمعها تعدادتولد با  يهم زده باز هم عكسها

 .توجهش جلب شده بود ميسل ،يبه عكس عروس دنديرس. هم در آورده بود  ليروشن و حاال بچه از بركات زمان سب

 شده؟ دهيــ چرا عكس عروس چ:ديپرس

آخر هنوز سر سال پسر ...نداشت يمن نقش يآن زن در زندگ گريد...طهيآن سل گريد.كردم شيچيــ خودم ق:خانم گفت توران

 .سالش نشده بود كيهنوز  نيشاه.خواستگار ازدواج كرد نيناكامم نشده بود رفت و با اول
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مامان  يعكسها. را به هدر داده  شيزد كه جوان ينق م نيتمام عمر به جان او و شاه يكه چه بهتر و گرنه مامان عش ديشياند يهست

را داشت كه در دامنش در قنداق  نيشاه يباال تنه نبود،اما دست و دامان،هوا كجاي. شده بود دهيكاره چ مهيو گاه ن يبكل گاه يعش

 .كرد يبود و به پدر نگاه م دهيدر آغوش پدر نشسته بود سرش را برگردان يدر آن عكس هست.بود دهيخواب

 :گفت مادربزرگ

را  شيآمد پاها ينشست و پدر كه م يهر روز موقع آمدن پدر دم در م.رفت يپدرش در م يبود،جانش برا يدختر با فطانت ــ

 .ديچسب يمحكم م

 

خواسته سرش را  يدلش م يدر پنج سالگ يآمد كه حت يم ادشي. بود يمادر يدشوارتر ب يپدر يآورد كه از ب يم اديبه  يهست

بار خودش را به دامان مادربزرگ كشانده بود و پستان او را در  كي. قلب مادر بگذارد و به آهنگ ضربان قلب مادر بخوابد يرو

 ايهم توران جان را مامان  گريچند بار د يهست.مادربزرگ سكوت و اخم كرده بود. توتو  ماندست گرفته بود و به او گفته بود ما

گذاشته  زيم يجزوه درسش را رو. ته بودبود تا عاقبت از جا در رف دهيمامان توتو صدا كرده بود و باز مادربزرگ ابرو در هم كش

 :بود دهيپرس يهست. زنمت يم. مامان ها ييبه من نگو  گهيد. است نه من  طهيبود و سر نوه اش داد زده بود كه مامانت آن سل

 مامان؟ ميبه مهر ماه خانم بگو يده ياجازه م ــ

 نه ــ

 ران؟يبه اختر ا ــ

 .رينه خ ــ

 يدرس م يريسر پ.فرصت ناز و نوازش نداشت يبود،منته دهيشود از حق گذشت مادربزرگ به آنها خوب رس يحال نم نيا با

 .برسد يريبه دب يو از آموزگار رديبگ سانسيپسرش منفك بشود و هم ل اديخواند تا هم از 

 .زدنديخدا و عرفان حرف م و خياز تار يبافتند،به طور جد ينم سمانيگل انداخته بود آسمان و ر ميمادربزگ و سل يگفتگو

 :گفت يم ميسل

ماست كه  ٔفهيوظ. كرد خيخودش را وارد تار طانيدر تحول رنسانس ش.ميبساز يينو خيتار يستيبا.ميخدا را از نو بشناس يستيبا ــ
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 . ميرا بران طانيش

 :نداشت،دخالت كرد "مراد" يبه حرفها يداشت و ربط يبابا تازگ نيا يكرد حرفها زيگوش ت يهست

 ييبشر،انسان گرا خينقط عطف در تار كي.است يتحول بشر نيبه قول شما رنسانس بزرگتر اي ييمن دوران نوزا ٔدهيبه عق ــ

 .دهيكه انسان به آن رس ستيا دهيپد نيرنسانس جالب توجه تر

 :گفت ميسل

استعمار  ينطفه . اول واقعاً انسان باشد و انسان دوست ديرو با انهيانسان چه چپ چه راست و چه م. نه سمياومان يبله ول تهياومان ــ

. كننديم دياستعمار زده از غرب تقل يهنوز كه هنوز است كشورها. غرب بسته شد سميجهان از اومان يكشورها هيو استثمار در بق

اما به نظر من دوران ما .شود يغرب يستيبا رانيا: گفت يزاده م يتق. غرب همانطور كه هست بماند يايدن دخواهن يكشورها م نيا

 .دوران رنسانس است انيدوران پا

طالب روز از نو  ديجهان سوم با يكشورها. بچسبند يمولود رنسانس را دو دست ياستعمارزدگ ديما نبا رينظ يكم كشورها دست

 .از نو باشند يروز

 :گفت يهست

توان  يم...را زمياليسوس رينظ يدي،هنر،فلسفه و عقا يتكنولوژ يعلم غرب. كرد  يغرب را به طور دربست نف زيشود همه چ ينم ــ

 .دست كم از آنها الهام گرفت

 :گفت ميسل

 .ميو دار ميما خودمان منبع الهام داشته ا ــ

 :گفت مادربزرگ

 .مقصودشان قرآن و اسالم و عرفان است ــ

 :افزود ميسل و

 .ولنگار است زميمدرن اي يبه سبك غرب يفرار از تجدد خواه يدار نينوع د نيا يانقالب تيمهدو ،ياسالم انقالب ــ

 :قلبش گذاشت و گفت يدستش را رو مادربزرگ
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 .ديزن يانگار از دل من حرف م ــ

 :افزود  ميسل+

 چشم ياز كشورها به قرون وسط يضرو آورده اند ،بع يستيها كوركورانه به انقالب ماركس يرلنديا ــ

 . ميخودمان پناه ببر ياسالم تيبه اسالم و كل ديمابا. اند  دوخته

 .موضوع درسش فرق دارد  يدهد منته يبه آدم درس م "مراد"بابا هم مثل  نيا: ديشياند يهست

در  ميو خواست كه جلو سل.گذارد ينم شانياست و چرا مادربزرگ تنها  يچه رسم دلبر نيا.برد يبه كار م يفرنگ يكلمه ها چقدر

 : د،گفتيايب

عمل  خيدور و دراز را پشت سر داشتن ، درست ضد تار خيبودن و تار يخيتار نيدر ع يعني.  انوسيبازگشت به عهد دق يعني ــ

 .كردن

 :شماتت كرد ميسل

 .دياتاقتان زده ا واريچرا عكس جالل ال احمد رو به د يطرز تفكر نيبا چن ــ

 :كرد يهن كجد يهست

 ...هاله ميبگو يداشت چطور فيبود كه ط يمرد.حد عالقمند بودم و هستم يبه جالل آل احمد ب ــ

 زمايكار:گفت ميسل

 :ادامه داد  يهست

 "يزدگ يدئولوژيا"از  نيميزنش س. كند  ياز معشوقش،دربست قبول نم يرا حت دياما آدم تمام عقا ــ

كالمها و  كهيكه ت ديببخش. از هر نوعش . زده بودن نه  يدئولوژيداشتن بله اما ا ياسيبرداشت درست س ديگو يم.زند يم حرف

 .دميشما رو دزد يسبك سخنران

 :و گفت ديخند ميسل

 ...و نميدانشور را بب نيميس نيا ديبا ــ
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 :تمام كرد نطوريرا ا ميكلمه سل يهست

 .كرده تيپر رو ترب يشاگردها نجوريكه ا اورميو دخلش را در ب... ــ

 :شد يجد ميسل

 كيزيبشر به متا ف. هستند يمذهب ايمردم دن شتريب.را انكار كردن نه يمذهب يدئولوژيداشتن،بله اما ا ياسيكانسپشن درست س ــ

به نظر من رو آوردن به مذهب و عرفان به طور خودجوش .دارد ازين يجهان نيا يقدرتها يورا يآسمان بانيپشت كيبه پناهگاه به 

 .است يعيطب يامر

 :گفت  يهست

 يبشر فعل.كنديرا مزه مزه م كيدارد عصر انفورمات.ديمايپ يصنعت را م ٔمرحله نيدارد آخر.شود يو پوچ م چيدارد ه يبشر فعل ــ

عصر ما :كرد و افزود ياست،تامل دهيمن آخر تمدن بشر فرا رس ٔدهيبه عق.+مغول  لغاريبدتر از ا يانفجار. + در حل انفجار است

 .تاب كافكاست يب تيافسرده و شخص اريهشبازتاب نا.است ييعصر كافكا

 :نگاهش كرد و گفت رتيبا ح ميسل

 .بود دينخواه دينا ام نقدريا ديو توكل به خدا بكن دياورياگر به خدا رو ب ــ

 :گفت يهست

 .كلمه اول مهم است. بود "آخ"كه من گفتم  يمه اكل نيمن به حرف آمدم اول يوقت نديگو يآخر مادر و مادربزرگم م ــ

 :گفت ميسل

 نيهم رينظ. ديخند ارياخت يب يهست.كند سرنوشت ساز باشد خرافه است يكه بچه ادا م ياول ٔكلمه نكهياما ا.، كلمه بود»اول« ــ

 .رونيب زيخرافات را از كله ات بر نيدختر ا: هم به او گفته بود"مراد"حرف را 

آن فكر كرد  كي يهست. شانه كرد شيرا با ده تا انگشتها شيو بعد موها.با انگشتان رفت شهايبه سراغ شانه كردن ر ميسل باز

و در دل . خواهد يهمه شانه كردن نم نيو مو كه ا شير:ديايهر چند نابجا بنظر ب دنيخند.ميو بدهد به دست سل اورديبرود شانه ب

مفهوم را با دو  كيو تو  "مراد"و  يستين يبودنت خرافات يحال شدم تو با وجود مذهبخوش.بود يمن از خوشحال ٔمرد خنده: گفت

 .ديعبارت متفاوت به من القا كرده ا
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 :گفت مادربزرگ

 .ديفرموديم يفرخ يآقا ــ

 :و گفت ديلبش را گز ميسل

 .انيخانم نور ياست،هست يزدگ طانيش تيدرد بشر ستين كيعصر انفورمات دنيفرا رس تيدرد بشر ــ

 :ديخواست بگو يهست

 .موقع من است،اما نگفت يب ٔخنده مقصودتان

 .نفس اماره است طانيش:خانم گفت توران

 :گفت ميسل

 

 يهم خودش نوع نيا.داند يبشر امروز خودش را خدا م.است يجمع طانيما ش ٔدوره ،دريجمع طانيو ش ميدار يفرد طانيش ــ

 .رفته بود شيرنجش از صدا.است يانقالب تيمهدو يراه رستگار.است يزدگ طانيش

 :خواند يهست

 بس دور از قرار مهر كيگذشته از مدار ماه ل بر

 گفته؟ يشعر را چه كس نيا:ديپرس ميسل

 .اخوان ثالث يمهد ــ

 يرا رو سد،دفترچهيخواست تا شعر را دوباره بخواند و او را بنو يآورد و از هست رونيكتش ب بياز ج يدفترچه و مداد ميسل

 :مبل گذاشت و گفت ٔدسته

 يدر زندگ يتحول دوارمياما ام.نابود كند يهسته ا يو سالحها ييفضا قاتيخود را با كاربرد تحق تيحق با شما باشد و بشر ديشا ــ

 يهم كاف يفرد يخوشبخت.به آن مبارزه كرد دنيرس يبرا دياما با.خاطر همگان تيامن يراه و رسم نو برا كي...شود دايبشر پ

 .ستين

 :كرد يباز مخالفت خوان يهست
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 شود يم يدرست است كه جهان آشفته بازار چهين ينيب شيپ دياگر نظر من را بخواه ــ

 .است ياهيروزگار ما روزگار س.  يجنس يهايپر از مواد مخدر پر از ولنگار) بازار مسگرها  نيع(اهوياز ه پر

 :گفت ميسل

 ...و شهادت در قرآن هم هست بيغ د،عالميآ يم رونيب ديو بشر از آن رو سف رسديبه انتها م اهيروزگار س نيا ــ

 .حرف خود را دنبال نكرد اما

 :بود كه به حرف آمد ميو سل.يباز سكوت سه نفر و

 شتريو دو سالتان ب ستيو ب ديگفت شما نقاش يمادرم م.حد آگاه و با سواد شده اند نيتا ا يرانيا يدانستم كه زنها يمن نم ــ

 .ستين

 .و شش سالم است ستيمن ب:گفت يهست

 ...حرف و سخنها نياما ا:ديپرس ميسل

 :گفت يهست

آنها را نادانسته  يممكن است حرفها.ارزد گرفته ام يام سرشان به تنشان م كردهيم اليكه خ ييواحد درس با استادها نيچند ــ

 .باشم دهيدزد

 نياز هم اي رميرا بگ ييزن پر مدعا نيكند كه چن يم نيكه دارد سبك و سنگ ديشياند ينمود و هست يم يفكر ميسل.باز سكوت و

را باز  خچاليدر .وسط تاالر گذشت و بساط قهوه را به آشپزخانه برد زيم يپا شد گلدان گل بنفشه را رو.راه كه آمده ام برگردم

قرمز، شكل  يتربچه ها - رخون در سبد گذاشته شدهكتلت آماده شده نعناع و ت هيما يدر كاسه ا ديد.را بر دارد وهيكرد تا ظرف م

 .را بر داشت وهيگل سرخ به خود گرفته،ظرف م

 

 

 

 

با آن پا دردش .شام نگهدارد يرا برا ميدانست كه مادر بزرگ قصد دارد سل. شسته شده در آبكش بود يآشپزخانه كاهو زيم يرو
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 يامشب هست نيو قصد دارد هم.  دهيگوشت چرخ كرده،كاهو خر مت،يگران ق وهيخوردن، م يتا دروازه دولت و از محمد آقا سبز

 دهيشن يتنها وصفش را از زبان هست...نشناخته بوده...بوده دهيرا كه ند يجوان. ببندد ميسل ييخرما يشهايرا تر و چسب به ر

 .ديد يآن همه تدارك نم"مراد" يمادربزرگ هرگز برا.بوده

 :ديگويكه مادربزرگ م دينگذاشت و ش زيم يرا رو وهيظرف م يهست

است  "سميماركس" ياز دوستان هست يكيكنند حاال اگر راه آن به قول  يبا هم آشت نيزم يرو يخواهد،آدمها ياما من دلم م ــ

 .اورندين نيباشد به شرط آن كه خدا را از آسمان به زم

 :گفت يكه م ديرا شن ميسل يصدا.گشت يخور وهيو پرتقال درشت انباشت و دنبال كرد و چنگال م بيرا از س يبشقاب يهست

 يغربزدگ يهم نوع سميدانم كه ماركس ياما م.عرفان - يبرابر -  يآزاد:گفتيمعتقدم كه م يعتيمن به حرف دكتر شر ــ

 .من از رنسانس شروع شده است ٔدهيكه به عق يهمان غربزدگ.است

 :گفت. عهد بوق و كند بود ادگاريكارد .برداشت و با كارد به جانش افتاد يپرتقال ميسل

جهان را مال  ايگرفته شود و پرولتار دهيخدا ناد نكهيمن به ا. بشر  ونيشود اف يم نيد نيرا قبول دارد، بنابر ا تهيمدرن سميماركس ــ

 اهيچه ارتجاع س زميچه ماركس. ستيدر غرب هم راه درمان ن سمياليدارم كه دوام امپر نيقيدر ضمن .ستميخودش بداند موافق ن

 .يبر مسائل جنس ديو چه تأك سمي،چه الكل

كه پرتقال را نبرد از پس كندن پوست  يكارد دانستيم يبر داشت هست بيس كياز پوست كندن پرتقال منصرف شد و  ميسل

 را پوست نكنده بيس مياما سل.گذاشت مياره مانند داشت آورد و جلو سل غهيرفت كارد آشپزخانه را كه ت.ديآ يهم بر نم بيس

 زيم يرو زيبشقاب تم كيپرتقال ها را پوست كند و پره پره كرد و در  نيتتردرش شيبا كارد آشپزخانه برا يهست.خورده بود

 .نمودار شد ميسل ٔبسته يلبها يرو يتبسم. گذاشت

 :گفت ميسل

 .دينباش ديخانم آنقدر نا ام يهست ــ

 :ديپرس يهست

 ؟يبه چ دواريام ــ
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 :گفت ميسل

 .است ريكه فرا گ ييبه خدا دواريام ــ

 :گفت يهست

آخر الزمان از  نيكند و ا يم كونيرا كن ف نيزم ٔاست كه كره يكرده اند كه عهد ما آخر الزمان ينيب شيپ هايهند:ديگويم نيميس ــ

سر و سامان دادن به  يبرا يراه حل منطق كيدارد بشر به  دهيعق.است ينياما خودش آدم خوش ب.شروع شده شيسال پ 2500

 .رسديم شيزندگ

 :خانم از جا در رفت توران

 .زارميزنكه ب نيزنكه تو كله تو فرو كرده از ا نيپرت را ا يحرفها نيا ٔهمه ــ

 .زنكه دينگو نيميبه س:و گفت ديمبل كوب يدسته ها يبا دو مشت رو يهست

كدام هنوز او  چيخشمش ه يحت ش،ويها ،شكيهست يها ينمخالفت خوا.سر بلند نكرد يخورد،حت يپرتقال م يبا خونسرد ميسل

 :دسته مبل بر داشت آن را گشود و گفت يدفترچه اش را از رو.به در نكرده بود دانيرا از م

دفترچه  نيا. كنم يم ادداشتيام، دهيخوانده ام و پسند ييجا ايام، دهيشن ياز كس ايده،يآنچه خودم گاه به گاه به نظرم رس ــ

 :كرد و افزود يتأمل. دياز آن را بخوانم تا مرا بهتر بشناس كهيخواهم چند ت يم.است جدهميه

 .عارفانه يرانيح كياست، يرانيبه نظر من مشكل شما ح ــ

بر آن حاالت  يكرده بود و نام يحاالت او را برس يبود كه كس يبار نياول.ديشن يرا م ياصطالح نيچن يبار بود كه هست نياول

 :ديپرس.قسمت از مسأله حل شده است كي،يگذاشت يحالت اي يزيبر چ ينام يوقت.مهم است ينامگذار ديشيندا.گذاشته بود

 .ديده يرا به عرفان ربط م هايماريب ٔهمه ديكرده ا قيعارفانه چه باشد؟نكند چون شما در عرفان تحق يرانيح ــ

 :خواند ميسل

 ،ياتم مادر كه تو بوده ا كيبه علت انفجار  ايكه الكترونها گردا گردت در حركتند؟ آ يتو هسته اتم ايآ ؟يستيتو ك يتناهيال يا ــ

 وست؟يپ ميو به تو خواه مينشأت گرفته، از تو جدا شده ا يآغاز شده است؟ هست اتيح

 .تردر سطح باال ياست، منته "اطالعات بانوان"و  "زن روز"مجله  يادب يقطعهها هيشب:ديوسوسه شده بود كه بگو يهست
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 :دياكتفا كرده كه بگو نيفقط به ا. نگفت اما

 پس خدا زن است؟ ــ

 :شد گفت يكفر ميسل

 .انيقرار دارد خانم نور تيخدا فوق جنس ــ

 :گفت, شيراند و با دست پ يآورد با پا پس م يموش و گربه در م يدارد باز كرديجبران كرد احساس م يهست

 :و از زبانش در رفت كه.كند يكه در آدم و عالم مرا جذب م ييباشد و مظاهرش حالتها ديرا دارم كه عشق و ام ييخدا اقياشت ــ

 ...بسته يكه با لبها يشما هم هست و لبخند يكه در چشمها يو نگاه ــ

و  قيحالل و حرام دست از سرش برداشته بود و آن نگاه چنان عم يپروا گريانگار د.راست نشست و چشم به او دوخت ميسل

 ...نمود يتبدار م

 :كرد،گفتيهم همان حالت را منعكس م شيصدا

كشاند و از كشش او شوق  ياست،ما را م كترينقل كرده از رگ گردن به ما نزد يهمانطور كه سعد.هم هست ديخدا عشق و ام ــ

 .ديحبل الور...شود يم ختهيوصال در ما بر انگ

و  زيسحر آم يچشمان.كه تا حاال آزموده بود،خوش آمد گفت يعالم يورا يگريورود خود را به عالم د يبار هست نياول يبرا

 شد؟ يم يميآن حالت دا شديم مياگر زن سل يعن ي.رام و آرامش كرده بود ،يمتعال ياز جهان يگفت ينيبا طن ييصدا

 :پا شد و گفت ميسل

 ...خانم و من ياجازه هست هست:ديبروم، و رو به مادربزرگ پرس گريد ــ

 :و گفت ديكالمش را بر مادربزرگ

 .ديما فقرا بشو ٔو همسفره ديشام بمان كنميخواهش م ــ

همانطور  ميسل. به اتاق خواب رفت و تلفن را آورد و وصل كرد يبه مادرش بكند هست يو خواست كه تلفن رفتيپذ يبا شاد ميسل

گوش  مه،دريسراس. مادربزرگ تو آمد. باز از نوتلفن را قطع كرد و باز شماره گرفت و . شماره گرفت و مدتها گوش داد ستادهيا

 :پچ پچ كرد يهست
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 .را رنده نكرده بودم ازشيكتلت وا رفته كاش پ ــ

 :و گفت ديخند يهست

 .ديبزن يآرد نخودچ يمادرجان كم ــ

 .ميندار ــ

 

 

 

 

 .مادرم چشم انتظارم است. شوميرا بر نداشت، گفت من مرخص م يگوش يباز شماره گرفت و چون ظاهراً كس ميسل

 .ما قابل شما رو ندارد مخصوصاً كه كتلت هم وا رفته يمعلوم است غذا:گفت يهست

 :برد و گفت شيبه ر يدست. ميبه كتلت و ارفته هم راض. گردم يشام بر م يدهم و برا يروم به خانه خبر م يم:گفت ميسل

 د؟ييآ يخانم شما هم با من م يهست ــ

 .رفت چرا كه نه از زبانش در يهست

 :گفت. مادربزرگ به دنبالش آماده بود. را بردارد فشياتاق خواب رفت تا ك به

 .كنم يخواهش م. سر كن يمادر روسر ــ

 :لج كرد يهست

 خواهد چه بهتر؟ ينم. مرا همانطور كه هستم قبول كند ديبا ــ

 :ديپرس ميسل. به تاالر برگشت يوقت

 .ديفرمائ ياز شما بكنم قبول م يخواهش اگر

 "البته"ــ :ندانسته گفت يهست

 .ديسر كن يروسر كيكنم  يتمنا م-

 .دست مادربزرگ بود يروسر
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 :را راه انداخت و گفت نيماش ميسل

 .داريشب دراز است و قلندر ب ــ

 :گفت يهست. روشن بود ابانيخ يچراغها. نزدند يمخبر الدوله حرف دانيم يهايكينزد تا

 .تو سر دهقان  زنديارگر دارد با چكش مك د؟ينيب يمجسمه را م ــ

 :نكرد،گفت يدهاياظهار عق ميچون سل و

 .است نه آن نيو چهار راه سرگردان است نه ا دانيم انيچهار راه م نيا ــ

 .كرد خفه اش خواهد كرد،گره را شل كرد يم اليخ. داد يآدمش را فشار م بكيس يروسر گره

 :گفت  ميسل. چراغ قرمز توقف كردند پشت

 .البد سرتان را بردم. چقدر حرف زدم. نشد مطرحش كنم ميدر حضور مادربزرگتان رو. يبه مساله اساس ميحاال بپرداز ــ

 .كردم يداشت و من هم تا توانستم مخالفت خوان يتازگ ميشما برا يبر خالف، حرفها ــ

 ...كرده يمادرم تا حاال دهها دختر به من معرف. گشتم يكه من دنبالش م ديهست يشما همان تانيها يوجود مخالفت خوان با

 .بوده اند دهيرا در حمام سونا د شترشانيو البد ب:گفت يهست

 .در حمام سونا دند،حااليپسند يدختر م يآن وقتها در حمام عموم. گريخوب سنت است د ــ

چنانكه . روها از زن و مرد و بچه غلغله بود ادهيدر تمام پ. بود دانيواقعاً، م نيا دا،يبود كه آن سرش نا پ يسپه ازدحام دانيم در

 يراه را م تيجمع يبار،از البال يها و وانت ها و اتوبوس ها چه پر بار چه ب يتاكس. كرده بودند زيهم سر ر دانيآدم ها به خود م

. بود چند تا افسر مستأصل تر هم بودندمستأصل فراوان  سيپل. بود  ليدشنام،سب. كردند يرفتند و توقف م يقدم م كي. جستند

 يزن بچه به بغل دنبال مرد م كيبود، بگذرد  شياز دست ها يكيكه دست دو پسر بچه كه هر كدام در  يتوقف كرد تا مرد ميسل

 .آمد

 :به حرف آمد ميسل.سپه برسند امكان گفتگو نبود ابانيبه خ تا

 .ميعشق در آورد يمن تنها، سر از كو ايدومان و هر  ديو شا ميمعاشرت كن شتريبا هم ب ميتوان يم ــ

 .يو البد با روسر:زد و گفت يشخندين يهست
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 :گفت ميسل

 .قصد ما حالل است...ستين يشاق فيتكل نكهيا ــ

من در برابر مادرم :ميبگو ديبا نيطرف تيبه رضا.ندارد يگناه چيمعاشرت ما ه يبا روسر:و دنباله حرفش را گرفت ديخند

 .دارم يتعهدات

 .پدرتان كه زنده اند ــ

 .غهيپس خواندن ص ايكردن است  غهيدر حال ص ايپدرم  ــ

 .گريخوب، مرد مسلمانند د ــ

. اعتقاداتش گذاشته بود انيچرا رنجاندمش؟ او كه مرا در جر:ديپرسيكرد،از خود م يجبران م ديگفت حاال كه گفته بود با يم دينبا

 دند،يحسن آباد كه رس دانيبه م. كردم يخودم و او و مادربزرگ را با كتلت وارفته اش خالص مگفتم و  يم» نه« كلمه هياز اول 

 :كرد دهياظهار عق

 .و چهار راه سر گردان است دانيم انيهم م يكي نيا ــ

 .بود ختهيبهم ر هنيم ينمايس ي شهيصف زن و مرد دم گ. ترمز كرد ميقرمز بود و سل چراغ

شد و  يشد و قرمز م يچراغ سبز م. دعوا هم شد بزن بزن هم كردند.به صف عادت نخواهند كرد رانيملت ا:ديشياند يم يهست

بداند چه  خواستيدلش م يهست. پالس بودند نمايدور و بر س يفروختند تا شعاع صد متر يم اهيبازار س طيكه بل يمردان.نبود يراه

 .دهنديم شينما يلميف

 :ديپرس يهست.راه افتاد نيزد تو دنده و ماش ميسل

 دهند؟ يم شينما يلميچه ف ديدان ينم ــ

 با راج كاپور...يزيچ نيهمچ هي، يتاكس ،يواكس ــ

 .ديكن تياست كه شما از مادرتان حما يعيطب ،يفرخ يآقا:گفت يهست

 :گفت ميسل

مادرم از . شود يم شيدايبار پ كي يبرادر بزرگترم سال. خواهرها شوهر كرده اند و رفته اند.مادرم من هستم يتنها دلخوش ــ
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 يچاق. ورزش كند و ماساژ بدهد. و حمام سونا برود رديبگ ميحاال متقاعدش كرده ام كه رژ. آورده دنيخشم پناه به خوردن و خواب

 .خطر دارد شيمفرط برا

 

 ...يالغر يبا قرصها ديشا. يبهار شناسم،دكتريدكتر خوب م كي:گفت يهست

 .مضر باشد شيقرصها برا نيترسم كه ا ياما م. برود يدكتر بهار شيبا مادرتان قرار گذاشته كه پ: گفت ميسل

 .نشد ادهيپ نيچراغ سر در روشن بود اما از ماش. توقف كرد يو كنار در بزرگ ديچيدست راست پ ابانيبه خ ميسل

 .ديهم محله ا يپس شما با استاد مان:گفت يهست

 د؟يشناسيرا م ينمگر شما استاد ما ــ

 .استاد من بودند ــ

استادتان  ياستاد مان دانستم،ياما نم. ديرا تمام كرده ا بايز يمادرتان گفته بودند كه دانشكده هنرها. بميشهر غر نيآخر من در ا ــ

 .بوده

 .را در وزارت فرهنگ و هنر دارم شانيبا ا يهنوز هم افتخار همكار يحاال بازنشسته اند ول ــ

بعد از ازدواج به  ديخواه يشما م.ديآورد ادميمسأله است كه خودتان اآلن به  نيخواستم مطرح بكنم،هم يكه م گريمسأله د كي ــ

 د؟يكارتان ادامه بده

 البته ــ

 چرا؟ ــ

 .زن است شتريمرد،استثمار هر چه ب ياقتصاد يسلطه  جهيد،نتيدان يخودتان كه بهتر م. ياستقالل مال يبرا ــ

 :گفت ميسل

را كه زن به دنبال  يليدل يعنيزن را ندارند، يتحمل استقالل اقتصاد يهفتادشان آمادگ يدست كم صد ،يرانيا يمردها شتريب ــ

. ديشو يكمتر استثمار م ديداشته باش ياگر استقالل مال ديكن يم اليشما خ د،يرا از من بشنو نيا. كنند يرفته تحمل نم ياستقالل مال

 ديرا كه با يو وقت يكن يدر خانه من است كه كار م:ديگو يو م رديگ يشما را هم م ٔحقوق ماهانه د،يبشو يبابنه،اگر گرفتار مرد نا
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خرج حمام  يو برا ديشوهر دراز كن شيدست پ ديپس باز با.يكن يدر اداره كار م يو تبارم بكن ليصرف خدمت به من و بچه ها و ا

 .ديدرخواست كن وپول خودتان را از ا ره،يو پوشش و غ يو سلمان

 :گفت يهست

 يو زنتان را، چه كار بكند چه كار نكند، استثمار نم ديهوشمند هست اريشما جوان برازنده بس.ديستين يوجه مرد ناباب چيشما به ه ــ

 .ديكن

 :گفت ميسل

كند هم شوهر  يهم بچه دار.خواهم زنم هم در خانه كار بكند هم در اداره ينم.كنم ينگاه م يگريطور د هيمن به قض ــ

كردن و مثل توپ فوتبال به عمه و خاله و  داريبچه ها را صبح سحر از خواب ناز ب ديفكرش را بكن.شود يم ،فرسودهيدار

 است؟ يدرست ارك ايمادربزرگ پاس دادن تا خانم برود اداره، آ

 ...ه و باز همچند تا مهد كودك باز شد ــ

چون مادرها سر كار . رنديگ ياز هم م.انتظار بچه هاست ن،دريسرفه و حداقلش زكام و آنژ اهيآنجا هم سرخك و مخملك و س ــ

 .كنند يباشند از سر وا م يوضع اي يروند بچه ها را در هر حال يم

 ...واكسنها ساخته شده شتريب:گفت يهست

 :كرد و ادامه داد يفكر ميسل

 .و ساكت ماند...چرا كه .شوديشوند و اعتمادشان نسبت به زنشان سلب م يم ياز مردها از كار زنشان در اداره دچار دو دل يبعض ــ

 :را تمام كرد ميحرف سل يهست

 .زنانه شان را از دست بدهند تيهو شانيباالتر از آن،زنها اي.زنانشان را از راه به در ببرند گريد يترسند مردها يچرا كه م ــ

 :گفت ميسل

 .ام به شما اعتماد دارم دهيند شتريشما را دو مرتبه ب نكهياما با وجود ا. مسأله هم هست نيا ــ

 .ميبا هم معاشرت بكن يمدت ديحال،موافق:ديكرد و پرس يدرنگ

 :گفت يهست



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١

رود  ياما او مدام طفره م. شناسم يهستم كه سالهاست م يدوست يمن در انتظار خواستگار.ميرا به شما بگو قتيحق دياما با.ناًيقي ــ

 .بود ديكه دراز خواهم كرد شما خواه يكس نياول يكنم و دست به سو يبا او اتمام حجت م. ستين ريو زن بگ

 :ديرا گز شيلبها. هم فشار داد يرا رو شيچشمها ميسل

 دانست؟يمسأله را م نيمادرتان ا ــ

 .رديگ يگرفت و نم ينم يمادرم او را جد ــ

 مادربزرگتان چطور؟ ــ

 :جواب داد يهست

 .ستيمن ن يبرا يدارد كه شوهر مناسب دهيمادربزرگ او را مثل بچه خودش دوست دارد، اما عق ــ

 د؟يعشق او هست:ديپرس ميسل

 بله ــ

كه چه  دشياند يم. شدياند يبه چه م ميداند سل يكرد كه م يم اليخ ايدانست  يم يهست. برد نيدر ماش رهيدست به دستگ ميسل

با  يهستند و چرا هست يچه جانورها نهايا دياز خودش پرس. چقدر اظهار معلومات كرده. را به هدر داده است يديو ام رويوقت و ن

 .دهان پر كن بپراند،حرف آخر را اول نزده يتواند آن همه حرفها يو شش سال سن كه م ستيب

 نيبا ا. خواهد كاشت تا خسته شوم و گورم را گم كنم نجايرود و مرا ا يفكر افتاد كه م نيبه ا يرا باز كرد و هست نيدر ماش ميسل

 :حال گفت

 .ديصبر كن قهيدق كي ــ

 :گفت يكرد و هست يرا بست و رو به هست نيدر ماش ميسل

 .شما آمدم با تمام روح و جسم و قلبم خواهم آمد ياگر به سو دياما بدان. ستيفراموش كردن او آسان ن ــ

خواهد كرد كه چرا شما زنها با  هيسرش را بلند بكند گال يفكر بود كه وقت نيبه ا يدو دست گرفته بود و هست انيسرش را م ميسل

 يو به خانه تان م ديزن يجوان و مادرش را گول م كيو  ديده يچرا همه تان دست به دست هم م. ديكن يم ياحساس جوانها باز

خود  يندگينگاهش ربا سينخواهد بود و مغناط زيلحنش سحر آم گريكه د ديشياند يم. ديعاشقكه  دييآ يو آخرش مقر م ديكشان
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زخمه عشق نخست تا ابد با ضربان  نيطن د،يفراموش كن دياگر هم بتوان انيخانم نور:خواهد گفت يرا از دست خواهد داد و به تلخ

 يمنته گريد يقطعه ادب كيبله،  د،ييايمن ب يجسم خود به سو وروح با تمام قلب و  ديتوان يخواهد بود و آن وقت نم نيقلبتان عج

 .از اعماق ذهن خودش سر خواهد داد

 :گفت ميسل. بود دهيشياند يرا داشت كه هست يبود نه مفهوم يگريد يگفت، نه قطعه ادب ميآنچه سل ،يخالف تصور هست بر

 به كه باشد؟ لشيكه را خواهد و م اريتا  ــ

 :نشان داد يشتريب يبعد بزرگوار و

را كامال  نيا. هم بماند يباكره روح يو شش سالگ ستيتواند تا ب يبه كمال و صداقت و احساس شما نم يواضح است كه دختر ــ

 .ميكنيپس هر دومان صبر م كنميدرك م

 :افزود  يهست و

 .برم ياز مصاحبت شما لذت م م،منيده يمعاشرتمان را ادامه م ــ

 د؟يبزن يبه مادرم سر دييآ ينم:ديشد پرس يم هاديپ نياز ماش ميسل

 .مانم يجا به انتظار شما م نينه هم:گفت يهست

 

باز و بسته شد و سر  يتا چراغ روشن شد و در ديشن يشنها م يرا رو ميسل يپا يصدا يتا مدت يباز بود و هست مهيبزرگ ن در

 .كردنديم كيسالم و عل يبودند با هست دهيبلند سر كش يوارهايد يدرختها كه از باال يشاخه ها

ته همان  يآنجا را خوب بلد بود خانه استاد مان. كند يجا تمامش م نيو هم گذارديفكر كرد قالش م ينبود و باز هست يخبر ميسل از

 لهيهر وس ايوانت بار  ايخوب سوار اتوبوس . ماريب يوقت بود و استاد مان رينه د ،يتوانست برود خانه استاد مان يم. بود ابانيخ

 .خانه گشتيو بر م شديم Ĥمديم رشيكه گ يگريد

 .داد و پشت فرمان نشست يدست هست يكه آمد پاكت ميسل

 ست؟يچ نيا ديبرچسب زده شده بود پرس شيكوچك از پاكت در آورد كه رو شهيش كياول  يهست

 .يآرد نخودچ ــ
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 بالنگ است؟:ديبالنگ و پرس هيدر آورد شب يا وهيبعد م و

 .را داده بود يكي نيو آن همه شاخه و برگ امسال هم يگلدان به آن بزرگ دمينه،ترنج است رفتم از گلخانه چ ــ

 :ديپرس ميكه افتادند سل راه

 د؟يقصه نارنج و ترنج را بلد ــ

 ...گفته ميمهر ماه خانم دو سه بار برا ميها يدر بچگ ــ

 :گفت ميسل.و به گونه فشرد دييترنج را بو يهست

 شد؟ يمگر از شاخه جدا م. ديچ يآ. نيآخ نچ: گفتيكه م دميرا شن شيصدا دمش،يچ يم يوقت ــ

 دهيچ يرا به مادربزرگ داد اما كتلت سرخ شده بود و در قاب يآرد نخودچ شهيبه آشپزخانه آمد و ش يهست دند،يخانه كه رس به

 :گفت.كه جز جز كرد ختيكرده را در تابه رخالل  ينيزم بيشده بود و مادربزرگ س

 .گرفتم يخان آرد نخودچ موريرفتم از زن ت ــ

 يداد و هست يخوردن،نشان از تالش مادربزرگ م يسبد سبز ر،يانج يرنگ به،مربا يقيعق يتازه و مربا يشام نان بربر زيم سر

 نيداد كه شاه حيتوض يو هست ديپرس ياز برادر هست ميسل. دانست كه امشب از پا درد خواب به چشم توران جان نخواهد آمد يم

سرخ شده با خردل  سيالبد سوس يدهد و مامان عش يفندق م يبستن زيبعد البد به پرو. نمايرا برده س زيو پرو يامشب مامان عش

 .امدهين رشانيهم تا حاال گ لهيكند و البد وس يهوس م

 :گفت زديو مادربزرگ كه ساالد را بهم م. دارد و راننده كه نياشاره كرد كه عشرت خانم ماش ميسل

 يدانم عروس سابقم با آن كفشها ينم:و گفت ديخند. رود يگذارد و به خانه آنها هم نم يشوهر مادر نم نيپا در ماش نيشاه ــ

 ...آن ،بايتاكس يحت ايوانت بار  ايشود؟  يپاشنه بلند چطور سوار اتوبوس م

با  رديگ يژتون م ايبرد  يرا به رستوران م يمامان عش يگاه نيداد كه شاه حيد،توضينگو نياز ا شيآنكه مادربزرگ ب يبرا يهست

 نويپ لميدوست داشت ف زيبود كه پرو نيعلت دعوت امشب هم ا. خورند يناهار م يدانشكده دندان پزشك سيهم در سلف سرو

 .نديرا بب ويك

 :ديكرد و پرس ديمادربزرگ تمج ريانج ياز مربا ميسل
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 خواند؟يم يخان دندان پزشك نيمگر شاه ــ

 :گفت يهست

است و  ياسيسال چهارم دانشكده حقوق و رشته حقوق س نيگفت كه شاه.باب طبع تر است يدانشكده دندان پزشك ينه،غذا ــ

 .يروند گردش علم يسال آخر م انيدانشجو ٔبا همه ديخان است كه امسال ع دياستاد محبوبش حم

 :و گفت  ديرا مال شيمبل نشست و سر زانو يكرد و رفت،مادربزرگ دست به كمرش گذاشت،رو يكه تشكر و خداحافظ ميسل

 زيندارم، اما خواستگار همه چ يآخر چرا؟به مادرت نظر خوش. يرا از حنظل تلخ تر نشان داد ،خودتيدختر چقدر چرند گفت ــ

 .كرده  دايپ تيبرا يتمام

 :گفت يهست

 .جلو چشمم بود"مراد" دهيرنج افهيقتمام وقت  ــ

نبود، كه انگار  ايدن نيكه انگار صاحبش اهل ا ميسل يفكر چشمها. بود ختهيخواب از او گر.شد يدنده به آن دنده م نياز ا يهست

داده بود كه هر  ادشي نيميس. گذاشت يراحتش نم شيو بزرگوار ديد يم ايكرد  يرا جستجو م يزيچ يدور دور، دور يدر جا

 يم يگفته بود از نگاه به راز روح مدل پ نيميس. توجه كند شيبدن به چشمها ياجزا هياز بق شيب نديگز يبر م ينقش يبرا يمدل

جواهر روح سنگ .مثل جواهر در دل سنگ است"شده دهيكه در آن دم يچشم كالبد است و نگاه روح"از قول هگل گفته بود .يبر

 ستنيگفته بود چشم از همه حواس برتر است و موهبت نگاه و نظر و نظاره و چشمك و تماشا و نگر.وار استدش افتنشياست، اما 

 نيكه ما را به ا ييها چهيدر ٔاز همه يعني دنيياز بو دنياز كالم از لبخند از لمس از چش دنينشدن و چشم دوختن و د رهيو خ

 يو هست نيخودش و شاه يزد و دمبدم برا يمادربزرگ از چشم زخم حرف م.تر است زيدهند برتر و اسرار آم يم ونديجهان پ

 :گفت يكرد و م ياسفند دود م

 .سنگ را بتركاند توانديدارد كه م ينظر آنچنان قدرت ــ

 ...كه.بودند دهيهمچون دسته گل را خشكان يداشت كه درختها اديرا به  يشور يچشمها چقدر

 نيعكس پسرش گذاشته بود و گفته بود ا ريز يسر بخار يبه او داده بود و مادربزرگ رو ميه سلافتاد ك يترنج اديبه  يهست

 گريشب د كيو  ميكن يم شيمربا.است يكيگفته بود نه ترنج است و توران جان گفته بود ترنج و اترج  يهمان اترج است و هست
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 ...كه آمد

 :بود و گفته بود دهيجان را بوستوران .عكس پدرم باشد رينه بگذار همانجا ز: گفت يهست

 .يكرده بود يچقدر آبرو دار ياله رميبم ــ

 اديفر نمياگر تو را بخواهم بچ ديخواست بگو يم اينارنج و ترنج انداخته بود؟آ اديرا به  يبه او ترنج داده بود؟چرا هست ميسل چرا

مهر ماه خانم  ادي...مغزم است نجايقلبم است ا نجايا د؟آخريآ يدردم م نينچ:گفت يخواه ايآ.ديچ يآ. ديچ يآ: كرد كه يخواه

 ..."مراد" ادي ميچشمان سل ادي رنجقصه دختر نارنج و ت ادي

در  شيها،پيتداع نيو ا ميسل يهمه توجه به چشمها نيا ايآ.روان شدند شيصدا بر گونه ها يداغ شد و اشكها ب يهست يچشمها

 يرانياشك ح يو شوق، اشك غم،و هست ياشك شاد.و چشم موهبت اشك را دارد ديشياند يبود؟م"مراد"آمد دل بر كندن از 

چرا .اما اشك شور بود.بود يروح آدم يها يسر در گم ها،همهيشادمان ها،همهيتلخ ٔهمهبله،اشك عصاره و تبلور .عارفانه را هم افزود

 يآدم ياما سلسله اشكها.منقرض شده بود نياندراز بود كه سلسله اشك انيسال.آنها بود يارياز بخت شيب انيآدم يكه شور بخت

 .افتي يانقراض نم

 زيبزند؟شعر هم مثل چشم عز يشعر سر يآرزو بود كه به سرا نيدر ا ايآ.ذهنش شد يهايو نقش پرداز هايمتوجه تداع يهست

 يكي يوقت د،ازيد يكرد م يبشود،اما خوب كه فكرش را م كياست كه به شعر نزد يوقت يگفت و تكامل هر هنر يم نيميبود و س

به گدا  ياسيگل  خواستيكه دلش م يشاعر.نقاش شدن،شده بود -نقاشها،شاعر  شتريب ياز نقاشان زمانه شاعر هم شده بود،آرزو

 .بود دهيپاسبانها را شاعر د ٔمرده بود همه يگل سرخ باشد و پدرش وقت كيبدهد و قبله اش 

 

 » 3فصل  «

 

حاال :ديپرس يهست. دفترچه كنار مبل افتاده بود.كرده بود دهيرا پ ميرا جمع و جور بكند دفترچه سل كه آماده بود اتاق مادربزرگ

 كجاست؟

 كنار اترج ــ

از كلمات قصار به زبان  يحت.و فرانسه نوشته شده بود رها كرد يكه به عرب ييبخشها.آن را ربود و شروع كرد به ورق زدن يهست
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 يبود و به بخشها "به خدا يينامه ها"عنوان دفترچه  ديفهم يم يرا هم گاه هايفارس.اوردينسر در  شيبا همه خوش خط يسيانگل

را  يعرب نيالد يشناخت، مح يرا خوب م يمولو ندگانياما نام گو.شده بود ميتقس رهيو غ تفرقهم. ينيچ ،ياسالم ،يهند ،يعرفان

. توانست بخواند يوگيو ماهاش  يبابا ، ماهاراش ييسا ايسات يرا ندانست، اما نامها "آوا تار" يمعن يدر بخش هند.شناخت ينم

 .نداشت يفيتعر ميسل يبو عر يخط فارس. تنها باگوان ، خوانا بود  ياز نام سوم يمنته

 .ديبلع يكلمات و جمله ها را م ينوشته شده بود و هست يصفحه به فارس نيچند يبخش عرفان در

 امانت بار

درباره اش سخن گفته اند،معلوم است كه همه شان از  گرانيو حافظ و هم د يهم مولو. ديآ يم از اصطالح بار امانت خوشم ــ

 يانسان از نادان ايآ رفت؟يو كوهها بر دوش نگرفتند و انسان پذ نيكه آسمان و زم ستيواقعاً بار امانت چ. گرفته اند ميقرآن كر

 يظلم كه بر خود كرد از همه عدلها برتر بود؟ عده ا نيو ا ابد؟يشد به فضل و علم دست  ثجهالت باع نيقبولش كرد؟ و هم

كه چهل سال فرشتگان  يگل سفالگرن با اشك هيشب يچرا كه خداوند انسان را از گل.است "اندوه"كه بار امانت  نديگو

 ياز آزاد نيآسمان و زم .كرده ريتعب زيآدم ن اريو اخت يموالنا بار امانت را به آزاد. غم است يآمد هيما ريپس خم. ديختند،آفرير

 گرينظر د كي.استوار كرده بود نيبر زم يخيچرا كه خداوند آنها را همچون م رنديآن را بپذ توانستنديكوهها هم كه نم.ختنديگر

 ديافتادم كه خدا را شن)ع(يموس اديدانم چرا به  ينم. رساند يم منيا يبار امانت عشق است كه انسان را به واد نكهيهم دارم و آن ا

 .ديكه خدا را د)ص(و محمد

است كه بر دوش  يدختر بار امانت نيكنم ا يام تصور م دهياست كه تازه د يبار امانت افتاده ام علتش دختر اديامشب به  نكهيا اما

 دهيند او را شتريبار ب كي. دهيمادرم هم او را پسند. و با وقار هياست با سج يدختر.ديخواهم رسان منيا يخواهم گرفت و به واد

 .نبرده ييهم بو نياز د. اوست ختهيدختر،خانواده از هم گس نيتنها نقطه ضعف ا. رميگ يخودم م رامن فال خودم :گفت. ام

 :جلب شد ريبه عبارت پراكنده ز يدر بخش هند يهست نظر

بند را  نيدهد و در زم يدر آسمان پروازمان م.كشاندمان يبه هر طرف كه بخواهد م.كه نخ آن دست خداست ميما مثل بادكنك ــ

پس :كرده بود كه دهيفراز اظهار عق نيا ريز ميسل. ميشو يو محو م ميترك يتلنگر م كيبا . ميريپذ بيو چقدر آس...كشد يم

او  ازيامت هيما "گناه اهيخال س"و مگر  ندازديگناه ب يخود را به واد يرا مختار نكرد كه حت نشود؟مگر خداوند انسا يچه م "ارياخت"
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 كلّ كائنات نشد؟ از

 ...ببافم يميرا ببافم،مبادا كه از آن تار و پود گل ميزندگ ريتا حر يخداوندا تو تار و پود به من داد ــ

حق با . اقتباس كرده بود ايكه با خود سر داده بود  يداشت و نه كالم"مراد"به نگاه  يربط مينه نگاه سل.دلش فشرده شد يهست

 كدامشان بود؟

 

بهانه كه كم نبود . ديآ يتلفن كند كه آن روز اداره نم يفخر ش،يشد خواست برگردد و به منش مانيدر خانه را كه بست پش يهست

 يباستان سفال ها رانيروم انبار موزه ا يم.از طرحها به دردمان خورد يكي ديو شا نميرا بب يميقد يها  يروم شركت فرش قال يم

دهد و نقشه  يدو ساعت درسش را گوش نم. نيميروم دانشگاه تهران سر كالس س يم نهايا ٔهمه يجابه ...دينم،شايرا بب كيمارل

 .ديو به او چه ها بگو اورميب رشيكشد كه چطور تنها گ يم

كنند،از  ياز دختر و پسر دوره اش م انيبارها آزموده بود،معموالً بعد از كالس دانشجو.نبود يكار آسان نيميآوردن س ريتنها گ اما

. كنند يم چشيو سوال پ وندنديپ يبه او م يگريشوند و در راهرو جمع د يم ريكنار او و پشت سرش سراز ع،دريوس يله هاپ

 انيزند خانمها و آقا يو داد م ديآ ياز دفتر دانشگاه م "يمرام".من هستند يهمه شان بچه ها نهايا:زنديبرق م نيميس يچشمها

 .استاد خسته است ديمتفرق بشو

از  يكيبافد و  يم يزينشسته و تند تند چ زشيپشت م يخانم منش.رساند يخودش را به او م يهست.رود يبه دفتر گروه م نيميس

شورا وسط اتاق است و دور تا دورش  زيم. كند يكنارش نشسته و ناخنش را سوهان م يصندل يدوستانش زن خوش پوش،رو

و دوستانش و هم  يمنش يو هم ناهار خور يسيو نام نو يتر منشدف همدفتر گروه هم اتاق شور است .گذاشته شده يصندل

 يبود كه منش دهيبار د كي يهست.با استادان بر سر نمره انيو چك و چانه زدن دانشجو يراهنما ياستراحتگاه استادان و هم جا

زند اما  يو كوك م ندينش يم يصندل يآورد و دوستش رو يلباس در م يشورا الگو زيم ياز دوستانش رو يكي يگروه دارد برا

كه  دهيشن يهست.+رودست ندارد سنگ صبور هر دو دسته است شيكنند كه در كار ادار يم قيو هم استادان تصد انيهم دانشجو

 .+حفاظت دانشگاه است  يگروه ،عضو اداره  يدوست خوش پوش منش

 يمدت ها در صف م.+خلوت بخورند ٔگوشه كيگاه در بروند با هم ناهار را در رستوران دانش كنديم شنهاديپ نيميداند كه س يم
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 يم يو از هست رديگ ياذن خوردن غذا را م يورقه  نيميس.متفاوت حرف زد  يشوداز نگاه ها و كالم ها يدر صف كه نم ستنديا

 :پرسد 

 ؟ يخور ينوشابه م ــ

 زيكنند تا م يصبر م.+ ؟ سون آپ دارند  يبابل آپ ؟ كانادادرا.خوب ، كوكا ؟ ندارند .خواهد كه ندارند  يكوال م يپپس يهست

 هانيكند و از مصاحبه اش در ك يم كيسالم و عل نيميو با س ديآ ياز منتظران غذا م يكي.نندينش يشود و به انتظار غذا م يخال

انده اند و از روزنامه ها خواسته شده كه بخش دوم مصاحبه را به حضورشان هم آن را خو حضرتيكه اعل دهيكند و شن يم فيتعر

اگر خوانده : ديگويم نيميس.پرسديآن را م يرا خوانده و معن "سووشون" ديگو يم يچهارم.چاخان دوم،چاخان سوم.بفرستند

 ديبار چهارم كه بخوان: ديگويم نيميس. به سر خودتان سه بار خوانده ام ديگو يطرف م.داده شده حيخود كتاب توض د،دريباش

 .ديشويمتوجه م

 :ديگويم يبه هست نيميس. كنند يو جوان و همه چاخان م ريپ ديآ يمرد م ديآ يم زن

 ديد يبرا شترشانيرا نخوانده اند به عالوه ب شانيسطر از نوشته ها  كيكه  يحال ند،دريگو يرا م نيها هم سندهيبه همه نو+ ــ

و  نيميس زيآورد و كنار م يم يصندل كي.كند  يكراواتش را محكم م يگره . از همه پرروتر است  يكي نيا. زدن تو آمده بودند

 كيبعد ...  ينيقزو كي: كند  يپرسد كه جوك تازه چه ساخته ؟ و خودش شروع م يكند و از خانم دانشور م يجاخوش م يهست

 ... + ياصفهان كيبعد ...  يرشت

 .كرد يم نينشسته بود و داشت گزارش ساالنه را ماش ريتحر زيپشت م يفخر.نفس زنان وارد اتاقش در اداره شد يهست

اما  ديچند تا چشم كش.اورديكاغذ ب يرا رو ميسل يكرد طرح چشمها يبرداشت و سع يمداد.كارش حظ كرد زيم يزياز تم يهست

 .آورد ييمستخدم چا.هم نبود ميدست خود سل يرمز حت نيا ديكل.را منعكس نكرد ميسل يكدام راز چشمها چيه

 اورم؟يكدامشان رو ب ؟بهياستاد مان اي نيميس

 نييرا تع يهست سانسينامه ل انيشور كنند و موضوع پا يو هست يو استاد مان نيميآورد كه قرار بود س يم اديرا به  يروز

 يجعبه  كيدوستش با .+ بافد يگروه دارد م يمنش.خورده اندهم  ييشورا گروه نشسته اند و چا زيپشت م يو هست نيميس.كنند

 يعجم. كنند ينم ماليرا پا يحفاظت حق كس يدر اداره . رتبه گرفته  كي يتازگ.  كند يو به هرسه تعارف م ديآ يتو م ينيريش
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بگو :ديگويم نيميكند،س يپچ پچ م نيميدر گوش س.دهيپوش يآبله بر صورت دارد و روپوش آب د،مهريآ يمستخدم گروه تو م+

گروه و  يمنش. ندينش يو م ديآ يبلوز فرم قرمز تو م با دهيبا كله تراش يچاق انساليبرود،مرد م ديكه آمدند با ياستاد مان د،امايايب

 .روند يم رونيدوستش ب

 .خانم دانشور دو سوال داشتم ديگو يقرمز پوش م مرد

 د؟يهست د؟يستيرشته ما كه ن يدانشجو:ديگويم نيميس

 ستمينه ن -

 د؟يهست يچه رشته ا يدانشجو -

 ياسيحقوق س -

 نم؟يرا بب تانيكارت دانشجو تونميم -

 ستيهمراهم ن -

 .دهند يرا راه نم يكارت كس د؟بدونيپس چطور وارد دانشگاه شد -

 .گريخوب آمدم د -

 .نيپائ ديباش دهينرده ها پر يا باالت ديبال هم كه ندار دينرده ها آمده باش يكه از ال ديشما چاقتر از آن هست -

 مقصود؟ -

 .ديدان يخودتان بهتر م -

 .ستمين يمن ساواك رد،يتن بم نيا:ديگو يو م زنديم شيقرمز پوش به بازو مرد

 .به سؤاالتتان ميخوب برس -

 د؟يده يشما چرا راه جال آل احمد را ادامه نم -

 :زند يلبخند م نيميس

 .كند يهر كس بسته به نهاد فطرت خودش رفتار م.ستميمن جال آل احمد ن نكهيا يبرا ــ
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از نفوذ  ديبكن يكمك مال ياسيس يها يزندان يكند كه به خانواده ها ياقتضا م نطوريزند فطرت شما ا يقرمز پوش طعنه م مرد

مالقاتشان و به آنها دل  نيزندان او ديبرو.ديكن تيو از آنها حما ديبرو ياسيس انيو دنبال كار زندان ديخانواده تان استفاده كن

 د؟يبده

 :ديگو يم نيميس

هستند كمك  ياسيس ياز دوستان كه شوهرانشان زندان يبه بعض ياما گاه.بكنم يعيوس يندارم كه كمك مال يآنچنان بودجه ا ــ

به شما چه مربوط است؟شما  نهايا ٔبه عالوه همه.ستيكدامش جرم ن چيه دياصال آنچه شما گفت.ستيجرم ن نكهيا.كنم يم يناقابل

 .ديستين يكه ساواك ديگفت

 :ديگو يقرمز پوش م مرد

 ديكن يآنچه شما م قتيدر حق.ديمطرح باش نكهياز ا.آمد يخوشتان م ييخانم محترم هم شما و هم شوهر مرحومتان از خود نما ــ

 ...و يجلك ريبه روال زنانه اش و ز ينوع ابراز وجود است، منته كي

 :خندد يم نيميس

 ؟يجلك ريچرا ز گريابراز وجود است د ،اگريمرد حساب ــ

 پرسد خوب سوال دوم؟ يشود و م يم يجد

 :ديگو يقرمز پوش م مرد

 ...خواستم از خود شما بشنوم كه ياست كه ساواك جالل ال احمد را كشته م عيشا ــ

 :دهديجواب م نيميس

 د؟يپرسينم يرينص مساريچرا از ت ــ

 :بكند يآورد كه دلسوز يم اديدم در به .شود يمرد قرمز پوش هم بلند م.شوند يبلند م يو هست نيميس ديآ يتو م يمان استاد

 د؟يايمثل كاروانسرا باشد،مثل مسجد كه هر كس دلش خواست تو ب ديچرا كالستان با.خواهم يشما را م ريخانم دانشور من خ ــ

چاق است،صورتش قرمز شده و  ياستاد مان.شرش را كم كرده است يخداحافظ يكشد كه مرد قرمز پوش ب يم ينفس راحت يهست

 .دارد يدهان كوچك. قرمز است يهم كم شيچشمها
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 :كنديم شنهاديپ نيميس اديز ياز گفتگو پس

 - زنانه است  يوقت - يلگ شي،استخر گام نيدر طرح بدن لخت ماهر است و زن هم هست، برود سرع يمن، چون هست دهيبه عق ــ

من و جالل با :ديگويو م كنديم يمختلف، لخت و عور نشان بدهد،تأمل يدست كم پنجاه زن و بچه در حالت ها و حركت ها توانديم

 .بگذارم ارشيرا در اخت ميها ادداشتيحاضرم  يمحشر كبر ن،يسرع ميهم رفت

 جالل را چطور؟ يها ادداشتيپرسد  يم يمان استاد

 :ديگويم نيميس

 ...دادند يزنانه است كه جالل را كه راه نم يوقت.زنانه مطرح است تيزنانه و ذهن ديجالل را نه،چون د يادشتهاي ــ

 فيح -

را  يگزارش چيحوصله خواندن ه.تشكر كرد يگذاشت و هست يهست يكرده بود،جلو نيآمد و گزارش ساالنه را كه ماش يفخر

 اتيتمام جزئ ديو مادربزرگ با.ديĤيم ريودشان را گرفت و به مادربزرگ گفت كه عصر دتلفن را برداشت و خانه خ يگوش.نداشت

 د؟يآ يم يرود؟ ك يرود؟ چرا م يكجا م. را بداند

برود،چون راه دور است ممكن است شب  نيمياگر خانه س.يخانه استاد مان ايرود  يم شيتجر نيميخانه س ايداد كه  حيتوض يهست

 :گفت يهست...است تنهاست و رزنيخوب پ.كرد كه حتماً از همان جا تلفن بكند و خبر بدهد ديو مادربزرگ تأك.بماند

 .كه هست نيشاه ــ

 ...رفته بود نيميس يكه به احوالپرس يبعدازظهر اديبه  يناخوانده به انتظار بود و هست زيم يسالنه رو گزارش

را كه از  نيميس يكت و شلوار سبز پشم.بلند است يل خودش شاسقلچماق و به قو.كند يكند و سالم م يمعصومه در را باز م يحاج

 .تحفه فرستاده بود، تن كرده شياز مشهد برا ايرا كه رو نيميس نيپوست شيرو.دهيبود، پوش دهيخر سيانگل

 ياز رو ديالكل سف شهيش كي نيميس.بابونه در هواست يبو.است يبخار يظرف بخور رو كياتاق گرم است و .ديآ يتو م يهست

 يم يناهار خور زيپشت م يصندل يرو يهست.بمال تيالكل پشت لب ها يكم ديگويدارد و م ياست بر م زيم يدوا كه رو ينيس

 .باز است نيميجلو س ياست و كتاب قطور زيم يرو انياز دانشجو يكي سانسيرساله فوق ل.ندينش

 .آورد يم نيريش مويآب ل نيميس يو برا ييو چا تيسكويب يهست يمعصومه برا يحاج
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 :ديگو يم يهست به

تو و خودم كباب  يو برا اندازميشلنگ م كي.كرده ام اريخانم آش شلغم ت يرا بنازم ،امشب بمان برا تيخانم قد و باال يهست ــ

 .كوال يپپس يدو تا بطر خرم،بايبازار م دهيكوب

 :ديگو يدهد و م ينشان م يخود را به هست يدندانها

 .ام گذاشته ؟تازهيپسند يم ــ

 يدر خانه او به هوس گذاشتن دندان مصنوع نيميدارد،سه تا از خدمتكاران س اديتا آنجا كه به  يهست

 ...دوباره برو حاال خوب شد. زند يدندان م.و بعد دندان بگذار ريدندان بكش و قاب بگ.ايبرو و ب يه.اند افتاده

 يچانه اش مو در م يرو.در او هست ياست،نه زن است نه مرد،اما از هر دو جنس آثار يمعصومه خنث يداند كه حاج يم يهست

بلندش را با  يموها يكلفت است ول شيرا برداشته است و صدا شيابرو رياش صاف است اما ز نهيس.اندازد يكه آن را بند م ديآ

 .پوشانده يسبز و زرد يكاله

 :پرسد يم يهست

 ؟يا دهيخانم را پوش يها معصومه حاال چرا لباس يحاج ــ

 :كنديرا تمام م يخندد و حرف هست يم نيميس

 .خانم كه هنوز نمرده ــ

 :ديگو يمعصومه م يحاج

 .ندارد ياست و حرف يخانم لوط م،يكه رفتم اگر دروغ بگو يبه مكه ا ــ

و گچ  مانيبوده كه كارش فروش س يحاج كيبار به صورت مرد،نوكر  كيتنها .معصومه مكه نرفته است يداند كه حاج يم يهست

 .و آهك بوده

 :پرسد يمعصومه م يحاج

 ؟يخانم برفها را كه پارو كردم بروم روضه خانه ارزن ــ

 .برو -
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 هم ببرم؟ ييقند و چا -

 .ببر -

 ؟يكه ندار يكم و كسر -

كند و با انگشت به  يآن اضافه م آورد و به يدر م يكنار بخار يمشت بابونه از قوط كيو  زدير يآورد و در ظرف بخور م يم آب

 :ديگويم نيميرود س يمعصومه كه م يحاج.زدير يم يآورد و در مخزن بخار يبعد نفت م.زند يهم م

برادرش ...هايخانه را كرده پاتوق قائن.كنديقاچاق م اكيام كه تر دهيها شن هيكنم و عذرش را بخواهم، از همسا دايرا پ يكي ديبا -

 ...يجفر

 :پرسد يخندد و م يم يهست

 ؟يجفر دياسم جعفر را گذشته ا ــ

 :ديگو يم نيميس

 ...است زير ياز فرها ،پريچطور وزوز شيموها يا دهيند ــ

 :ديگو يم يهست

 .دينگفت ميوقت تمام واقعه را برا چيبود،ه شيها يو همشهر يتابستان هم كار جفر يدزد ــ

 :ديگو يم نيميس

دستش است گفتم تو  يچوب بلند دميد.كرد و گفت دزد آمده دارميمعصومه آمد ب يبودم،حاج دهيپشه بند خواب يتو اطيدر ح ــ

 ...معطل كردم تا دزدها بروند.ميآ يبرو، من هم م

 .خندد يغش غش م يهست

ها كه  هيهمسا.تا تكه جواهر و نه هزارتومن پول برده بودند خته،چنديچراغها روشن است و تمام خانه به هم ر دميآمدم د يوقت

اما نگذاشتم جلبش .رود يم شيها يمعصومه و همشهر يكه آمد،همه شان گفتند ظنشان به حاج يآمدند و مأمور آگاه

فقط آن گردنبند كهربا كه .دهينشن ييپا ياما صدا دهيمعصومه را شن يحاج...زدد ياوهو.. دزد يآ يمارشال ننه گفت صدا.بكنند

 .بود ادگاريآورده بود  ميبرا هيجالل از روس
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دستش است  ينيس كيكه حلوا آورده  يزن.خان ديكند حلوا آورده اند از خانه جمش يدر را باز م يزنند هست يزنند زنگ م يم در

 .آن چهار بشقاب حلوا است يكه رو

 :پرسد يم زن

 :ديگو يم يست؟هستيمعصومه ن يحاج ــ

 :ديگويزن م.روضه ينه رفته خانه ارزن ــ

 پرسد خانم نرفته؟ يو م... گريشب قتل است د خوب

 :ديگو يم يهست

 .است ماريخانم ب ــ

 يبرم روضه خانه ارزن ديبا رسمينه امشب نم:ديگو يكند و م يم يفكر.خانم ياحوالپرس ميآ يسرم كه خلوت شد م ديگو يم زن

 ..يكه به روضه هم پشت كرد كنديوگر نه زنش فردا هزار متلك بارم م

 :پرسد يم يدختر جوان يصدا.دارد يرا بر م يگوش يدر راهرو است،هست يكوچك زيم يزند تلفن رو يزنگ م تلفن

 منزل آل احمد؟ ــ

 :ديگو يصدا م.دهد يجواب مثبت م يهست

 ...تلفن يپا ديايب دييبه مادر بزرگم بگو ديهستم،زحمت بكش يمن نوه خانم ارزن ــ

 :ديگو يم يهست

 .ستميخانم هم كسالت دارد من هم خانه مادربزرگ شما را بلد ن ستيمعصومه ن يدختر جان حاج ــ

 :ديگو يم صدا

 .رديگ يكه درد نم تانيد،پايخانم بلدند از خانم بپرس ــ

 يمارشال ننه خدمتكار جناب سرگرد است م.كند يمارشال ننه باز م يدر را به رو يهست.زنند يباز در م.گذرد  يرا م يگوش يهست

بلوزش  نهيس شيرفته،پ شياست كه سر زانو شيشلوار جناب سرگرد پا.غبغب ادامه دارد ريچشم تا ز رياز ز شيگونه ها.تو ديآ

 :ديگو يو م تسرش اس اهيس يروسر.است يليچرب و چ
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را  شيبه خدا آن دفعه من عكسها:گفتند.ديخانم را بده يليل يخانم سرگرد گفتند، مجله ها دييو بگو ديبه خانم سالم برسان ــ

 .بودم دهينچ

 هست؟ ياسم مجله چ -

 .دياز خانم سرگرد بپرس ديرفت تلفن كن ادمياسمش سر زبانم بودها، -

 .دانم مجله ها را كجا گذشته يبه خانم بگو نم.ستيخانم كه ن يليل -

 .چه بد لعاب است ديدان يرنجد نم يم ديگو يننه م مارشال

 .ننه جان برو به سالمت ديگو يم يهست

 .دارد يشتر نهيك:ديگو يننه م مارشال

 :ديگو يبه خشم م ستادهيهمانطور كه ا.ديآ يم نيميس شيپ يهست

آن روز گفت كالستان كاروانسرا  يمردك ساواك د؟آنيخودتان درست كرده ا ياست كه برا يچه زندگ نيخانم،ا نيميس ــ

 يآپارتمان زندگ كيتو  ديو برو ديه شده بفرشكه مثل قهوه خان يخانه كلنگ نيا.خانه تان هم كاروانسرا است نميب يحاال م.است

 ست؟ين زتانيوقت عز فيح.فننه شماره تل ديبده ينه آدرس به كس.ديكن

 :پرسد يمادرانه م نيميس

 يجزئ بيو ده، دوازده ع يكل بياز هفت،هشت تا ع ريكه غ كنميم قيتصد.ريو سخت نگ نيبنش ري؟بگيا ستادهيحاال چرا ا ــ

 .نوشته شده تيخر ميشانياست كه در پ نيا بميع نياول.ندارم

 :ديگو يو م ندينش يم يهست

 .شود يم تانيهر كس با شما دمخور شود فوراً متوجه سادگ ــ

 .خوانديم ميشانيرا در پ تيخر يعني -

 .ديده يو شما تن به استثمار طرف م -

 :ديگو يخندد و م يم نيميس

 ؟ييايتو را خودم ساخته ام و حاال جلوم در م ــ
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 :ديگو يآرام شده،م يهست

 .كدامشان را نداشته ام چيمرا پدر و مادرم ساخته اند كه ه ــ

 :ديگو يم نيميس

 .بود يگريد زيچ يمقصود بكل ــ

 :ديگو يم يهست

 .ديايدر ب مياست صدا يكجرو دميكه هر جا د ديداد ادياما خودتان به من .بود يو معنو يساختن از نظر روح ــ

 

كنند،همه  ياگر دارند عمل نم ايوجود ندارند  اي ياجتماع يم،نهادهايكن يم يكه ما زندگ ايگوشه دن نياما چون در ا. درست است ــ

 انيكنم م يدر آپارتمان احساس م.كنم يتوانم زندگ ياما من در آپارتمان نم.مييا يدر م يما كم كم به صورت مدد كار اجتماع

 .دارم يخانه خاطره ا نيغروب ها به عالوه در هر گوشه ا رد،مخصوصايگ يهوا دلم م رو آسمان معلقم ،پا د نيزم

 .گذارد يرا ارج م نيميسكوت س يهست

 .دارم اجياحت منياتاق نش يواريد يو حوض آب و بخار شيهالل يو طاقها اطيح نيمن به ا:ديگو يم نيميس

 :ديافزا يم يهست و

 .ديسينو يو م دينينش يم بانشيسا ريمو كه ز ٔو البد به چفته ــ

 :ديگو يم نيميس

 كه از حوض هيهمسا يها و فاخته ها و گنجشك ها،كبوترها اهيو به كاجها هم،به گل ها و گ ــ

 .لرزند يدستم م ريز ياز شاد شانيكنم برگها يدرختها را كه ناز م.كنند يكنند و دعا م يخورند و سرشان را بلند م يم آب

 .ديايگل در ب كيكشند تا  يچقدر انتظار م.ستيكس به فكر برگ ها ن چيه.دوست دارم شتريها را از گل ها ب برگ

 :پرسد يم يهست

 د؟يسوسك ها، پشه ها، مارمولك ها، مگس ها،موش ها را هم دوست دار ــ

 .دست ندارد موش ها هم تله هست و زاد و ولد گربه ها هم رو يبرا.حشره كش فراوان است.خانه منقرض شده نينسلشان در ا ــ
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 دهد؟ يبه گربه ها غذا م يك ــ

 . يزاهد ري،اردش يپاپن ،شهناز پهلو يژرژ واشنگتن ، دن: هر كدامشان گذاشته  ياسم هم رو هيخانم همسا ــ

 .خندد  يم يهست

 : ديگو يم نيميس

 پاپن را در يعكس دن:  ديگو يكند و م يپاپن، فر م يدن نيرا ع شي،موها هيخانم همسا ــ

 .كه نبوده  يبخار بوده كم آدم نيمخترع ماش:  ديگو يم دهيمتوسطه د اي ييدانم چندم ابتدا ينم كتاب

 يحاج.خورد يم كيوتيب يتب ندارد قرص آنت شتريدرجه ب كي.كند يگذارد و به ساعتش نگاه م يزبانش م ريدرجه را ز نيميس

دوا را كه خودش  يها شهيو ش وانيآب را ، ل يبطر.تگذاشته اس يناهار خور زيم يرو ينيس كيرا درون  زيمعصومه همه چ

برده ،  شيدوش گذاشته و به پستو يروبرو را رو ي هيصندوق نسوز همسا نكهيتازه پس از ا. شلنگ انداخته و از داروخانه گرفته 

 . دهيحوله ، روزنامه را كه خودش دو زده خر

 نيميس.سوزد يدستش م يهست.بگذارد زيم يكند كه ظرف بخور را رو ياشاره م يگذارد و به هست يم زيم يروزنامه را رو نيميس

 .چكاند يم ينيدر ب ينيدهد بعد قطره ب يكشد و بخور م يحوله را بر سر م

 :ديگو يم يهست به

 .يهست،تو گنجه دست راست يدر جعبه دواها پماد ول.بود يكنار بخار رهيدستگ ــ

از بدن  يقسمت خواستهيبست نشسته و م يده بود كه سازنده اش جلو وزارت بهدارش عيشا. افتاد يسازنده پماد ول اديبه  يهست

 .پخش آن صادر كنند يبرا يبمالد و معجزه آن را به مسئوالن نشان بدهد تا اجازه رسم يخود را آتش بزند و بعد پماد ول

 نه؟ ايكرده است  يكار نيسازنده پماد هم چن ايدانست كه آ ينم يهست

 :ديگويم يهست

 .ديكن يكار درست را شما م ديشا.شما را رنجاندم ،امايآمده بودم احوال پرس ــ

 .است ادتاني يديفر:پرسد  يكند و م يم يفكر

 ؟يباعث و بان يب يتوده ا يآن دانشجو ــ
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 .بله ــ

 .االن زندان است ــ

 :دهد يادامه م و

دارند جامعه  اليخ يهواداران ملك ايآورم كه آ يو از او در م نيميروم خانه س يم:و جالل مرده بودند به من گفت يملك يوقت ــ

 .دارد تيمسأله از نظر حزب اهم نيا: گفت ياست؟م داشانيكا ند يكس ندازند؟ويها را از نو راه ب ستياليسوس

 .را ابتدا به ساكن لجن مال كنند دايتا كاند ــ

 ...اما ديبابت لب تر نكرده بود نيبود و شما از ا دهيآمده بود شما را د ــ

برگشت را هم  هيپول كرا يدانستم كه حت يآمد م يبود و آن روز هم باران م راهنيپ كتايآخر  ييبگو يخواه يدانم چه م يم ــ

 .ندارد

 يمالبد حاال هم در زندان .بست يشال گردن بنفش شما را م شيو رو ديپوش يم شهيزنانه را هم يارغوان يآن بلوز پشم ــ

 .پوشدش

 :ديگو يبندد و م يرا م شيگذارد و چشم ها يم شيها قهيدست به شق نيميس

 .شبان يب يهمه بره سر گشته  نيا ــ

 :ديگو يكند و م يرا باز م شيچشم ها نيميس

 يمارشال ننه مجله بوردا م.يتا استثمار نشده باش يخوان يو فاتحه هم نم يخور يآن زن كه حلوا آورد،حلوا را تو م نيبب ــ

 .در اتاقش است يليخواست،مجله ها در گنجه ل

 .اما بوده - خورند كه كار ما نبوده  يبرند و بعد قسم م يلباس مورد نظرشان را م يمدل ها البته

 و مادربزرگ را يانداز يشلنگ م كيمعصومه  يقول حاج ست،بهيچندان دور ن يارزن خانه

 خودمان يحاال برا.داشته يكار واجبنوه اش  ديشا.يكن يم خبر

 .ميكشان يباال م يو خودمان را از ابتذال زندگ مينيچ يم برنامه

 :ديگو يم يهست
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 .ميپس تلفن را قطع كن ــ

 :ديگو يم نيميس

 .مادربزرگت، خودت را خواست دينه شا ــ

 خيش يو عرفان يفلسف يداستان ها  ٔاست كه درباره يدختر سانسيرساله فوق ل نيا:ديگو يدارد و م يرسأله را بر م نيميس

 سرخ،اواز پر ر،عقليرسالة الط.كرده قي،تحقيسهرورد نياشراق،شهاب الد

 :كنديكند و اضافه م يم يتأمل.العشق قةيحق ي،رساله ف ليجبرئ

مگر .كنند يم ستيسر به ن يدر جوان نطوريشان را هم د،همهيشه خيمقتول،ش خيش.كشتند يرا در جوان يكه سهرورد يدان يم ــ

 ينثار م شيمان بر سر دار رفت گل به پا يكي يو وقت ميكن يرا انكار م گريهمد ميزنده ا م؟تايكن يچه م گريخودمان با هم د

را كه پاك مانده  يكسان ميكن يم يو سع ميزن يم نهيس يهر علم رياز ما ز يبعض.ن هم هستيبدتر از ا: كرد و افزود يفكر.ميكن

 "خيما تار ريپ يعمو نيا"كه اگر به قول اخوان يدر حال ميبا افترا و تهمت و ناسزا از صحنه خارج كناند، 

 .زنند يآخر را نزند،مردم م حرف

 :كنديتعارف م يكند و به هست يپوست م ينارنگ كي نيميس

 حلوا ايبخور، وهيم ــ

 .دهد يم حيحلوا را ترج يهست

 :ديگو يم نيميس

از آن را خوانده بودم كه تو  يقسمت.العشق استفاده كرده ام قةيالحق يخودم هم در رساله ام از ف.امروز رساله را خواندم ــ

 .كرده ام يالبته من نقل به معن.ام بخوان دهيخط كش رشيآنجا را كه با مداد قرمز ز.ديهوش از سرم پران.يآمد

 :ديگو يخندد و م يم يهست

 م بپرد،آن وقت چطور بروم خانه؟تا هوش از سر من ه ــ

 .رديگ يم دهيرا نا شن يهست يشوخ نيميس

 يم ياندازد با نگران ينگاه م نيميبه خطوط رساله س يهست.ميهمه اش را بخوان ستيوقت ن.ديايممكن است به نظرت پراكنده ب ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠

 :ديگو

 .دهد ينم صياست ،چشمم همه حروف را تشخ زيخانم خطش ر نيميس ــ

 :ديگو يم نيميس

 يبه چشم پزشك رجوع كن ديبا.الزم داشته باشد نكيچشمت ع ديشا ــ

 :دهد يم يلباس خانه اش در آورد و به هست بيخودش را از ج نكيع

 .نيخودت بب نكيتنها با ع تيمرا بزن،اما لطفاً در كار نقاش نكيع ــ

 :رود يبه فكر فرو م يهست

 چه؟ ميها دهيخوانده ها و شن ؟يچ ديداده ا اديآنچه تو و امثالت به من  پس

 :داستيفكر او را خوانده است،از جوابش پ نيميس انگار

 ،مجموعهيها و دانسته ها هرچند ممكن است فراموششان كرده باش ،آموختهيكه از آنها عقده نساز يو تجربه ها به شرط دادهايرو

 يجان،تا آخر عمر زائده اعور كسان ياما هست.ينيرا بب ايدنخودت  نكيو ع ياريتا با هوش گذارديبه جا م يآنها در ذهن تو معرفت ي

 ليمن فس ديشا. شك كن  تيها و آموخته ها و خوانده ها دهيخودت در شن. آنها نشو  ينمان و طوط اندداده  ادي يزيكه به تو چ

 .امثال من اشتباه كرده باشند ديشا.بشوم

 :ديگو يم نيميس. است يهمچنان فكر يهست

 يقيبعد موس.كنم يم ريكه به علت تب دارم، عرش را س يبندم و با حال خوش يرا م ميمن چشمها.شود يم رتيد زميبخوان عز ــ

 ژنيكه ب"يدار ايدو تا چشم س"هم  يكيخوانده،و  يافغان كيكه  "من كيكمر بار" يكي. ام  دهيدو تا صفحه تازه خر.ميبشنو

 .كند يخودش ،خودش را نابود م.است گريد ديشه خيش كياو هم .خوانده و نواخته يديمف

 :ديگو يزند و م يرا م نيميس نكيع يهست

 .به، چه خوب شد ــ

 : ديگويم نيميس

 .ديبه كجا كش "مراد"كارت با  ،يراست.خواند يتو هم م يبا حال و هو ا ــ
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 جا چيبه ه -

 : ديگو يم نيميس

 .يديا آباد رسو به ناكج يروح آباد راه افتاد ياز محله  يبه قول سهرورد ــ

 :خواند  يم يهست

شناخت خود  -شناخت حق :سه مثال اينور نخست سه صفت دارد  نيا.است يبه اي يكه همان وجود نوران ديخداوند عقل را آفر ــ

 .شناخت آنكه نبود پس ببود -

 :دهد كه يم حيتوض نيميس

 .ديايامكان داشت كه به وجود ن يعني ــ

 :خواند يم يهست

 نيا ياز ثان.به وجود آمد ييبايز ايراجع به معرفت كامل مطلق است حسن  يعني تيصفات كه خاص حضرت احد نيا نياز نخست ــ

 .گشت داريصفت حزن پد نيمهر، و از سوم ايآنكه به شناخت خود تعلق دارد،عشق  يعنيصفت 

 :ديگو يكشد و م يم يآه نيميس

 .أله استجواب مس "عشق" د،پسيايتواند به وجود ن يپس حزن م ــ

 :خواند يم يهست

ارشد برادران در خود  يعني ييبايز. اصل به وجود آمده اند برادرانند كيمهر، اندوه، كه از  ،ييبايز يعنيسه، نيا ــ

با حسن،انس داشت، از  يانيعشق برادر م.زد،هزاران فرشته به وجود آمد يلبخند.افتيرا در خود  يمواهب اله نيفتريست؛لطينگر

 شد و چون بعد از كمالش فتهيمحو جمال و ش.تبسم حسن مضطرب شد

قدم به عرصه  نيو زم ،آسمانيختگيآم نيو از ا ختيكه اندوه نام داشت،با عشق در آو گرينمود، برادر د يم يفراق ،رو وصال

 .وجود گذاشت

 ؟يمتوجه شد:پرسد يم نيميس

 نه -
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هستند كه  يوجود نوران يسه برادر سه صورت مثال نيهان مرهون حسن و عشق و حزن است،اخلقت ج يسهرورد دهيبه عق -

 .اول عقل است نشيآفر

 :رسد يزند تا به خطوط قرمز م يورق م يهست

پس بر مركب .او روم دارياول من به د:گفت ييبايز.شدند لياو ما داريگشت، اهل ملكوت به د دهيبعد از چهل روز كه انسان آفر ــ

عشق به دنبال او آمد خواست خود را آنجا .در آنجا مقام كرد.ديبس خوش د ييجا. ديسوار شد و به شهرستان وجود آدم رس ايكبر

كه تنگ  ديباز كرد و اهل ملكوت را د دهيحزن دستش گرفت،عشق د.در آمد يخورد و از پا شتده واريبه د شيشانيبگنجاند،پ

به درگاه حسن  يخود بدو دادند و جمله رو ياو كرد و پادشاه ميخود را تسل شانيا. نهاد  شانيبد يور. در آمده بودند

كه طاقت  رايكنند ز يبوس نياز دور زم يتا همگ دبه حزن داد و فرمو ابتيكه سپهساالر بود، ن دند،عشقيرس كيآوردند،چون نزد

به خلعت آنان  يرا بوسه دادند و آدم نيبه حسن افتاد،جمله به سجود در آمدند و زم دهيچون اهل ملكوت را د. نداشتند  يكينزد

 .آراسته شد

 ختيدر آو وسفيحسن روانه شد و در . گشت دهيآفر وسفيحسن مدتها در ناكجا آباد به انتظار بود تا : زند يباز ورق م يهست

ما هر دو در :حزن گفت. بود  رتيح ابانيآورد كه در ب يهتر روبه حزن برادر م يديعشق با ناام.عشق نماند يآنچنان كه جا برا

 اضتيو به سلوك و ر ميرو يبه طرف كيآن است كه هر  رياكنون تدب.ما اوست ريپ.ميو خرقه از او دار ميخدمت حسن بود

 ...رفت عقوبيپس حزن به كنعان نزد .  ميابيخدمت ب قيتوف گريتا بار د ميبپرداز

عشق به .االحزان نام نهاد تيداشت و صومعه تن خود را ب يبه او ارزان دهيسواد د يو حت ديود را به او بخشخ زيهمه چ عقوبيو ...

 .سر در آورد خايو از حجره زل ديباز پرس زيمصر رفت و نشان منزل عز

كند و از  يحزن را بفرستد تا خانه خال د،اوليخود فرود آ يو اگر جا ديننما يرو دهياما عشق به هر كس جا ندهد و به هر د... 

آنگاه قصد .ديرا راست نما هايرا خراب و نادرست هايناهموار.خانه بگردد رامونيو پ ديپس عشق فرود آ.خبر دهد مانيآمدن آن سل

 .ميشو ميبدان تسل ديدهد با يما استعداد وصل م بهدرگاه حسن كند،پس چون عشق 

سخت كند،پس سر بردارد و  نيدر زم خيدر بن درخت اول ب.ديآ دياست كه در باغ پد ياهين گعشق را از عشقه گرفته اند و آ... 

 ...تا درخت خشك گردد رديدرخت را بگ يرويو همه نم و ن رديو همچنان رود تا جمله درخت را فرا گ چديخود را بر درخت پ
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 نيا قيگاو نفس را بكشند و همه كس ال ديد بانه يقدم در هر شهر.است كه در شهرستان ازل پرورده شده ييعشق بندها... 

 .ستين يقربان

 .توران جان است.دارد يرا بر م يگوش يزند هست يزنگ م تلفن

 ييايچرا نم -

 .فتمياالن راه م نيهم -

 .كرده ام كه اجاقش كور است يدمامه جادو دست از سرت بر دارد ، من چه گناه نياگر ا -

 :ديگو يخندد و م يم نيميس

 .ماند يدزدم و او تنها م يخوب من ترا م.ديآ يمادربزرگت از من بدش م ــ

 د؟يحرف ها و سخن ها موافق نجوريبا ا دييبروم بگو نكهياز ا شيپ -

 نيگرانتر نيو شاخ و برگ ا چديبپ يعشق چون عشقه به درخت تن آدم ديچرا با.است يبشر زيو عشق جز غرا ينه، شادمان -

 .يخود دان يزمانه بشو يخايو زل يبكن يقربان"مراد"گاو نفس را در راه  يخواهيدرخت جهان را خشك كند؟اما اگر تو م

 :پرسد يم يهست

 ارزشش را دارد؟ ــ

 .دهد ينم يجواب نيميس

 را "مراد"نظر  يخوانند و هست يرا م يالعشق سهرورد قةيحق يرساله ف "مراد"با  يهست بعدها

 .شود يم ايجو

 .سميبنو تيبخوانم و نظرم را برا گريبار د كيبگذار  ديگو يم "مراد"

 :كرد و خواند شيدايپ.در اداره بود يهست زيدر كشو م "مراد" نوشته

و در  يزاده فرهنگ استبداد ييدهد به جز موارد استثنا يم ليما را تشك اتيكه ادب يعيغم نامه گسترده و وس نيمن ا يهست -

 ،بهييرسد و گاه به حد نماد گرا يم يكه گاه به حد كابوس زدگ تيابهام واقع.ماست ،ياستعمار -يزمانه ما زاده فرهنگ استبداد

 يگاه از خودم م.نداشته اند يچندان انهيما جا دارند،با حزن م يفرهنگ غيو حافظ كه در ست يلواما خوشبختانه مو.جهت است نيهم
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 رند؟يدو قرار بگ نيروح زمانه ما كوشش كنند فوق ا انيكه سخنگو دهيرسهنگام آن ن ايپرسم آ

 .تو "مراد"ــ

 كدامشان؟ چيه ايمراد من است  "مراد"واقعا  ايآ:ديپرسيو از خود م اورديكاغذ ب يرا رو ميسل يكرد راز چشم ها يم يسع يهست

بس دور گوشش  ينجوا از راه كي. را در مشت گرفته بود تا راز عشق را بر او فاش بكند ياعصار دل هست ياز ورا يسهرورد

 :كه كرديزمزمه م

 .ايعشق كه ماراست خدا يعشق، زه يزه

چشم  كيبود و داشت  دهيكاغذ كش يدست كم ده تا چشم رو يهست.گزارش ساالنه دست نخورده بود.يهست زيآمد سر م يفخر

از چشم ها  يكي يانگشت رو يسر بلند نكرد،فخر يحت.مچاله بود يو سبد آشغال پر از كاغذها ديكش يرخ م ميمنتها از ن گريد

 !يعجب چشم مرموز:گذاشت و گفت

 :گفت بعد

 د؟يگزارش ساالنه را كه نخوانده ا انيخانم نور ــ

 .خوانم يبعد از ظهر م:گفت يهست

 .استاد برود داريعصر به د يست،طرفهايم نرا گرفت و قرار گذشت،اگر مزاح يتلفن خانه استاد مان يهست

اعلم الدوله سراغ كرده بود و قصد داشت عصر برود و اگر بتواند  شيقاجار پ يموكول به بعد كرد،چون چند تا عكس زنها استاد

 . اورديدر ب رمرديآنها را مفت از چنگ پ

 

 » 4فصل  «

رود  يبله،عصر از اداره م...داد يگزارش م يو هست نميكن بب فيخوب تعر:گفت يآمد مادربزرگ م يبه خانه م يكه هست عصر

و زنش البد از  دهيسرد و گرم روزگار را چش نيمياز س شيب يبود كه استاد مان دهيرس جهينت نيبه ا يهست...و ... يخانه استاد مان

به . مانده  ششير خيسال آزگار ب يد ستا تهران همراه او آمده و به قول استا ياز چكوسلواك راهمه راه  نيعشق خبر داشته كه ا

 :گفت يشاگردانش م
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 .ديده يو ما را تسل ديكن نيما را تحس يبردبار دييايب ــ

 ... گريگزارش د و

با  گريهزار كار د يمامان عش نكهيو ا ندازديرا ب دشانيبرود و سفره ع يبه خانه مامان عش يستيبا دياز صبح زود روز ع نكهيا

سال دعوت كرده بود تا مراسم  ليتحو يبرا يبر مهمان خارج كياحمد .  يداشت گفته بود شب زود بخواب تا خسته نباش يهست

 .را هم دعوت كرده اند ميگفته بود، سل يو مادربزرگ نطق نزده بود چرا كه هست ننديبب يرانيخانواده ا كيرا در  ينوروز

كه كنار راننده نشسته بود  يچهار تا مسافر داشت مرد.ستاديجلوش ا يتاكس كيد زود در اول شاه آبا يليخ يخالف تصور هست بر

 يرا انگار ال يهست.راننده چاق بود و مرد نه چاق بود نه الغر.كنار دست راننده جا گرفت و مرد هم سوار شد يشد و هست ادهيپ

 يدنده به پا يكرد و دسته  يبود و راننده دمبدم دنده عوض م شيكنار پا بكسيگر يموتور رو يو دنده . منگنه گذاشته بودند

 .خورده  يفراوان ري، معلوم بود كه ظهر س يو مرد پهلو دست ديكش يخورد و او كنار م يم يهست

 :به راننده گفت يچهار راه شاه هست سر

 :اش به مرد گفت هيپول كرا هيانتظار بق در يهست.شد ادهيمرد قر زد و پ. ستاديرفت ا يكه نگه دارد و راننده همانجا كه م ــ

 .يشد ينم ادهيحقش بود از اول پ ديرفت يم يخوب، شما كه راه دورتر ــ

 .رهيهمش نمينش يكنار پنجره م شهيهم: مردگفت

 :نشسته بودند كرد و گفت نيكه عقب ماش ياز خود در آورد و رو به سه تا زن ييشد صدا يسوار كه م و

 .واهللا به خدا ــ

 .زدند  يبوق ها م.شده بودند  فيرد يها ناچار پشت تاكس نيماش

راه  يسوم را هم سوار شود اما منصرف شد تا خانه استاد مان يخواست تاكس ديرس يپهلو ابانيبه آخر خ گريد يتاكس كيبا  يهست

از راننده ها  يكند و به بعض دايپ يها و ادم ها راه نيماش يبگذرد و از البال ابانياز عرض خ ريبار كه ناگز كي نيهم.نبود يچندان

 .ترمز بگذارند، بگذرد،به قول توران جان به هفت پشتش بس بود شين كيكند تا با  تماسبا چشم ها و دست ها ال

برود  ياندرون اطيبه ح يرونيب اطيتوانست از ح يبا چشم بسته م.را نشان استاد داده بود  شيبه خانه استاد رفته بود و طرح ها بارها

آن همه طرح  يانگار كس. نمود يبود،اما آجرها كهنه نم يآجر يدوران قاجار از آجر با طاق نماها يبه سبك معمار اطيهر دو ح. 
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،استاد  اطيهر دو ح يو همه كاره  شخدمتي،البد غالمرضا ،باغبان و آشپز و پ دهيينماها را با سنگ پا سا قدر سطح طا يهندس يها

 يآب يدور تا دور باغچه ها ،كاش.قرن حاضر را در خانه فراهم كرده بود يراحت ليتنها وسا.نزده بود  ناتيبنا و تزئ بي،دست به ترك

باال . دنديخرام يو قرمز در حوض ها م ييطال يها يمفروش بود و ماه يآب يها يسه گوش نشانده بودند و حوض ها هم با كاش

 . ديكش يم ازهينگار خمبود كه ا يرياقتدار سر ش ي طهي، در ح يسر حوض اندرون

بود كه به حقدار  يحق.حبه كرده  بايز يدانست كه استاد دار و ندارش را پس از مرگ خودش و زنش به دانشكده هنرها يم يهست

و تحول ،هر كدام چند تكّه از آثار آن  ليكردند و اگر دست اندركاران تحو يخور نم يرا لوط مانياگر آن موزه پر و پ.  ديرس يم

 .نداشتند چهزن و شوهر ب.رفتند يرا كش نم

 اميا ييبايبساط حسن خبر از ز يسال بود و ته مانده  انيبودش ،م دهيد يباركه هست نيبرد اول منيرا به اتاق نش ياستاد هست زن

انگار روزگار ...خبر گواه بود،اما حاال نيپراكنده بود،بر ا وارهايد يجور واجور زن كه در طاقچه ها رو يداد و عكسها يم شيجوان

 نيتنها چند تار زر شينقره ا يموها - دهينرمه خاكستر پاش شياو افشانده، انگار بر سر تا پا اندامبر صورت و  يريغبار پ

 -  يبه دلتنگ يخط - گذاشته  ادگاريبه  يدو تا خط مواز شيدو ابر انيكرده و م يرا خط خط شيآب يزمانه گردا گرد چشمها.داشت

 يها ييدمپا يكرد،انگار از گشاد يحركت م يخسته به كند -پشتش انگشت اشاره گذاشته  يدگيتنش بر خم يلباس خاكستر

 :ديعذر بخواهد پرس شيخاكستر

 هست؟ يچ خچهيم يبرا ياهيگ يدوا ــ

 :گفت يهست به

 :ديپرس يهست.ييچا ايو قهوه درست كن  ريخودت ش يبرو تو اشپزخانه برا ــ

 شما هم درست كنم؟ يبرا ــ

 .نه متشكرم: گفت زن

 

 يشكم برآمده اش ،انگار دسته گل يبود كه رو يطاقچه تنگ بدور سبز رنگ كيدر . پر شده بود قهياز عت منياتاق نش يها طاقچه

داده بود كه وسطش عكس احمد  هيتك واريبه د يكنار تنگ ،بشقاب كنگره دار. كرده بود  شكشيرنگارنگ به طاقچه پ ياز گل ها
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كه  ديكش ينقره مرصع انتظار م انيبا سر قل چيپ ين انيقل كي گريد يدر طاقچه . ديكش يدسته گل تنگ بلور آه م يشاه ،انگار برا

بر آن استوار بود عكس  انيبلور كه قل يكوزه  يرو. همچنان در انتظار بماند  يستيدانست كه با يم ي،اما هست ديايبكار ب

 . دهيتازه خر:  گفتزن . زل زده بود  يبه هست مانيپرو پ يها ليشاه با سب نيناصرالد

تخت  ميسر ن يباال يدر طاقچها - ييطال يزن با قاب ياز نوجوان يعكس.بود دهيند چگاهيعكس جلب شد كه ه كيبه  يهست نظر

 يدرست نم يهست.داده شده بود هيتك واريزن به د ريقاب در دو طرف تصو يدو تا عكس ب.مانست يپوشش زن به لباس ملوانان م

 .تماشا كند زن هم پا شد اعكس ها ر كيپا شد كه برود و از نزد.ديد

 .رديدوش بگ كيرفته بود ! نميبروم بب: گفت ــ

 :گفت يهست

 .شنوم يرا م يتراش شير نيماش يتراشند صدا يرا م ششانيدارند ر ــ

 دوش نگرفته؟: زن گرد شد و گفت يچشمها

و از كنار بنا . سر زن زده بود يباال ،يا رهيدا ميو شكم،ن نيروبنده با چ. بود با چادر و روبنده  يدست راست عكس زن عكس

 يرا تا باال شيخم پاها يداد كه شلوار تنگ چسبان يرا نشان م يعكس سمت چپ زن.ديخند يزن م يها خته،چشميگوشش آو

 .مانست يرقاصه باله م كيبه  ختشير...گلدار هيحاش اب يكوتاه ي طهيساخت، شل يودار مزانوها نم

 :زن تو آمد و گفت.بود كه خوب رتوش شده باشد يزن فرنگ كياز  يكارت پستال هيشب.زن استاد را برداشت ينوجوان عكس

 .ديĤيم يبه زود ــ

كه اصال رتوش نشده باشد،  يبود كه مچاله كرده باشند و بعد با دست صاف كرده باشند،عكس يعكس هينگاهش كرد حاال شب يهست

 .ستياتوها سازگار ن نجوريگذشت زمان با ا. د؟نهيشد پشت عكس را اتو كش ينم

 :قلبش گذاشت و رو به زنش گفت يتخت نشست و دست رو مين ي،رويداخل آمد و بعد از حال احوال با هست استاد

 .افتد  يروزها از كار م نيشده هم فيضع گريد شياطرب زميعز

 :زن آمد،گفت يآب ياشك به چشمها.به دستش داد تا عرق صورتش را كه به رنگ لبو در آمده بود پاك كند يزن دستمال و

 .دارم يطاقت نم ياگر تو رفت.چكمه روس هاست ريز.توانم يوطن دوم هست اما رفتن به وطن اول نم نجايا.اول نوبت من است ــ
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 :گفت. ديرا بوس شيدست پژمرده زن را گرفت و كنار خود نشاندش و موها استاد

 ؟يمگر نه هست.گذاردينم تيهم تنها يهست ،يهمه دوست و آشنا دار نيا ــ

 :كرد يبلبل زبان يهست

هلش بدهم به  يكم.كرده ام دايازه پخواستگار ت مهين كيام خبر بدهم كه  د،آمدهييبگو يزندگ د؟ازيزن يحاال چرا حرف مردن م ــ

 .ندهم؟متاسفانه عشق مراد دستم را از پشت بسته ايآمده ام از شما بپرسم هلش بدهم . افتد يدام م

 دنينشست و شروع كرد به مال شيكنار پاها.ديكش شيآورد و رو رونيب ييتخت پتو مين ريو زن از ز ديدراز كش استاد

 :استاد گفت .شيپاها

 هم حيتسب.شوديم دنيو پشمش مانع بوس شير:دارد بيفقط چند تا ع.هلش بده تيبا شانه ها ــ

 .اندازد يم كه

 .و به سرفه افتاد ديخند

 :ديپرس يهست

 اندازد؟ يهم م حيتسب ــ

 :كرد و گفت يفكر

 د؟ييگو يرا م يك ــ

 :گفت استاد

زنم و من آنقدر .نشست و از تو پرس و جو كرد ازدهيتا ساعت  ،امايظاهراً آمده بود احوالپرس. بود نجايا شبيد يفرخ ميسل ــ

 .تا رفت ميدهن دره كرد

 :گفت يهست

 .آداب نشان داده ياما خودش را به من مباد ــ

 :گفت استاد

تا  ميهلش داد يمن و زنم به حد كاف.ديآ ينم رتيبهتر گ نياز ا.شناسمشيخوب م ميا هيطور هم هست سالهاست همسا نيهم ــ
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 .ندازيرا راه ب يمن فرصت دارم،عروس

 :ديپرس يهست

 را چه كنم؟ "مراد" استاد

 ؟يهست "مراد" زيعاشق چه چ -

 ...شيقو تيدر مرحله اول عاشق شخص -

 :استاد گفت زن

 .است كيندارد نوروت يقو تيمراد شخص ــ

 :گفت استاد

آور  جانيه نيالبته ا.سواد و روشنفكر مرد با سواد و روشنفكر با يهنرمند مرد هنرمند انتخاب كنند و زنها يمد شده كه زنها ــ

دست كم .را ارضاء كنند گريهمد يها زهيدارند اما شك دارم در خلوت هم بتوانند غر گريگفتن به هم د يحرف برا يلياست و خ

 .توانند يهمه شان نم

 .نما ستيا سيه: استاد گفت زن

 .دست بر داشت ياز شوخ استاد

احساس تو نسبت به او .ياو هست يسال است در انتظار خواستگار ني،چنديدهيهدر م "مراد" يرا به پا تيجوان يدختر دار نيبب ــ

 .توست يها يپرداز الياو و خ يها يبه علت انس و عادت و مهربان

 :را از سر گرفت و گفت يشوخ

 اضافه كنم،بكنم؟ ديرا هم با يكشش جنس ديشا ــ

 :ديرساستاد پ.ديلب گز يهست

 ؟ شيباش دهيبار بوس كيتا حاال شده  ــ

 .انداخت نييسر پا يهست

 ؟ياز بوسه كه تجاوز نكرده ا: گفت استاد
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 .نه ــ

هر دو تان .است يپاط يقاط.و آشفته است فتهيش "مراد":همانطور كه زنم گفت.را رها كن "مراد "اما . ييبگو ميمبادا به سل ــ

 .است يمنتها مراد شوهر مشكل.و دوستتان دارم ديشاگرد من بوده ا

 

 :استاد  زن

آخرش با . باف كلمه خوبش است  اليخ... ستيآل دهيا.در هوا هستند...دميهم د نجايا.دميمراد را در وطن اول د هيگفت شب ــ

 .يكرد داريب واشي واشيقلبت را  يشد مياگر زن سل.كنند يكنند و خانواده، بدبخت م يازدواج م استيس

عشق  كياو، و انس و عادت به او  يهايمهربان ند،بايايبچه ها كه ب.يشو ياست كه كم كم به او عالقمند م نيمقصودش ا: گفت استاد

 .ينكن يمراد با او عشقباز اليكه با خ يشرط رد،بهيگ يمتعادل در دلت جا م

 .و به سرفه افتاد ديخند

 :و استكان بود برگشت،گفت  يكه در آن قور ينيس كيرفت و با  رونياز اتاق ب زن

 :استاد اصالح كرد. گرم است يبه دانه  آب

 ...لعاب به دانه ــ

 .مرتب كرد شيپشت او گذاشت و پتو را تا شانه ها يپشت كيپا شد و نشست و زنش  و

 :گفت يهست

 .و متعصب باشد يترسم قشر يم. ستيباب طبعم ن ميسل ديبه كنار، عقا "مراد"عشق  ــ

 :كه شد، گفت شيو حال دياز استاد پرس ياستاد كلمه متعصب را به فرانسو زن

 ...ديمال يرا م گريو او در مغرب، همد يتو در مشرق ــ

 :و گفت ديخند استاد

 .است  دنييمنظورش سا ــ

 .ختيلعاب به دانه در استكان ر ياز قور و
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 :گفت زن

 .ديرس يو در وسط آسمان به هم م دييسا يم ــ

 :گفت يهست

 .آورد يآخرش خون آدم را به جوش م اد،يتحمل ز ،يو آن وقت مدام تحمل و برد بار ميبه هم نرس ديشا ــ

 :كرد و افزود يتأمل

 .مخالف كار كردن زن است ميسل: گريرسم به مشكل د يم. دياين رميگ لهيشود و وس ريترسم د يحرف زدم م اديز ــ

 :استاد گفت زن

 .يكش يم يخانه و نقاش ينينش يم. پول دارد ــ

 :گفت يهست

 كنم؟ دايرا از كجا پ مياگر در اجتماع نباشم و با مردم حشر و نشر نداشته باشم و كار نكنم موضوع نقاش ــ

 :استاد گفت زن

 .دخترها يبشو،مدرسه  يفكر خوب معلم نقاش كي ــ

 .خواندنش يسيانگل اديشدن افتاد و بعد به  يمعلم نقاش يبرا شيكوشش ها اديبه  يهست

 يمصاحبه  يبه او نامه نوشت و تقاضا يسيانگل حيبه زبان فص. وزارت آموزش بود يكارشناس آموزش يتيمستر ه دشيام نيآخر

 .سر زد يتيبارها به دفتر مستر ه. امدين يو جواب ديمدتها طول كش. كرد يحضور

رخ از او  مين كي يخت،حتيهم ر يرو يتيمستر ه يابيز يبا منش. گنجور شوهر مادرش آنجا نباشد يكه آقا رفتيم ييها وقت

شده و مستر  قيتحق بايز يعاقبت زبان دخترك باز شد و گفت كه از دانشكده هنرها.و او را خوشگل تر از خودش نشان داد ديكش

 :نامه اش نوشته ريز يتيه

 .ندارد يمعلّم تياخالل گرانه صالح ياسيس ديبه علت عقا ــ

 :از جا در رفت و گفت يهست

 . ياز اتحاد شورو ريغ ياست، كشورها نيآزاد هم يدر كشورها يدموكراس يمعن ــ
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 ...كاسه كيهر كس و ناكس  يبرا.نكرده بود يرا آش نذر شينقاش كاش

 يم يانفرهنگ و هنر، و حاال آنچه استاد م شير خيخودش بستش ب تيو به قول خودش و با مسئول ديبه داداش رس يمان استاد

 يآن همه دست كه هر چه م. رميسر كالس بروم و ضمن درس دادن بم گريبار د كيآرزو دارم . كرد يگفت داغش را تازه م

آن همه نوجوان و جوان و  يچشم ها گوش ها و دست ها - آن همه چشم كه به آدم دوخته شده، آن همه گوش  سند،ينو يم ييگو

 گريبازگو كنند و آدم اگر هم د شانيبچه ها و نوه ها يبرا يتو در ذهن آنها بماند و گاه گدار يخاطره  ديشوند، اما شا يم ريبعد پ

 يو ذكر آنها به زندگ ادينباشد در 

 كنند؟ يآنها است آنها چه م نيدر ب يدو تا دانشجو ساواك يكي شهيمتأسفانه هم. دهد يم ادامه

 .نخواهند داشت  يخاطره ا گريددهند  يدهند و چون گزارش م يآنها گزارش م: گفت يهست

 

 گرانيتر از د نيآنها از تو،رنگ يآن وقت خاطره ها.زديرا در درون آنها بشكند و فرو بر يزي،چ يآموز يآنچه م ديشا:گفت استاد

 .خواهد بود

خواست  يحت. ها و وانت بارها گرفته بود يبود و دست جلو تاكس ستادهيجا به جا ا. برود ادهيپ يمجبور شد تا چهار راه پهلو يهست

 يچراغ ها. توقف كند، گذشت نكهيا يسه تا اتوبوس آمد و ب. اتوبوس بخرد اما صف دراز چشم انتظار اتوبوس منصرفش كرد طيبل

 يم يامهم با او هم گ لياحساس كرد كه اتومب. رو رفت و چند قدم بر داشت ادهيبه پ يزد،هست وقب يلياتومب. روشن شد ابانيخ

رو .اسمش را صدا كرد يكه مرد چديبپ يبه كوچه فرع ايپناه برد،  يگرفت به مغازه ا ميتصم. رفت يتند تند م يهست. كند

 .ديپشت فرمان د يآب يو خود او را با بلوز پشم ميسل اهيو س.ام.ب نيبرگرداند و ماش

و  ديايبه او تلفن كرده تا به سراغش ب يدانست كه استاد مان يم د،يكش ينفس راحت. نشست و راه افتادند ميكنار دست سل يهست

كند،  يهنوز كار م نكهيو زنش و از ا ياستاد مان يپا ريها ، و عشق د قهياز عت ميطور بوده ، بعد سل نيكرد كه هم قيهم تصد ميسل

خودش استاد را  يو گفت كه هست ديآ يم يهنر نشيمشاوره به اداره آفر يروز برا كي ياشاره كرد كه هفته ا يحرف زد و هست

 .دعوت كرده

 هم اداره دارد؟ يهنر نشيمگر افر: ديپرس ميسل
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 .اداره دارد زيهمه چ نجايا: گفت يهست

 :گفت ميسل

كردن  يخواهد ضمن نقاش يگفت كه دلش م. كند يكسب م يدارد از نشست و بر خاست با جوان ها انرژ دهيعق ياستاد مان ــ

 .سرش باشد يكه زنش باال يبه شرط رديبم

 :و گفت ديخند يهست

 .رديبم ديو ام يقصه عاشقانه پر از شاد كيخواهد ضمن نوشتن  يدلش م نيميس ــ

 :ديپرس يهست.بودند دهيرس يپهلو ابانيكمركش خ به

 د؟يندار يامشب كار ــ

 .نه ــ

 .ما شيپ دييايپس ب ــ

 :خواهش كرد يشاهرضا هست ابانيبه خ دهينرس

 بكنم؟ يكوچك ديخر دياست نگه دار ممكن ــ

 .خرم يم تانيروم برا يخودم م د؟يبخر ديخواه يم يچ -

 :اشاره كرد و گفت يفروش هيبه مغازه اغذ يهست

 .خواهم خودم بخرم ياما م... يفروش هياغذ نيدم ا ــ

 :كرد رتيح ميسل

 .خودشان را به قول خودشان بسازند نديآ يسر شب م. مست نا باب ياست از مردها ست،پريزن ن يكه جا نجايا ــ

آنجا  يواقعا زن.ستاديا شخوانيپ يشد و جلو يفروش هيرا باز كرد و بشتاب وارد اغذ نيدر ماش يهست. ترمز كرده بود اما

 .دود و دمه -صداها به راه  -دست ها دراز  - دست ها به كار .نبود

 .مرغ  چيآبجو با ساندو كي -

 .كوكا با دل و جگر  كي -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٤

 ديشور و نان سف اريو خ سيسوس -

 ... هيويساالد اول -

 يداشت و مقدار اديدفترچه  كيبود، دو تا خودكار پشت هر دو گوشش داشت و  ستادهيا ديبا روپوش سف يمرد شخوانيپ پشت

 يمرد نياز چند يكيدوم را به  شيداد و ف يها م ينوشت و به دست مشتر يسفارش ها را م يبها شيف. كاغذ كاربن جلوش بود

 .دنديپلك يداد كه دورو برش م يم

 .ديكش رونيب يسرتا سر خچالياز مردها قاب را از  يكي. شد يخال هيويساالد اول قاب

 .ساختند يخود را م ميمردها داشتند به قول سل.به پشت سرش نگاه كرد يهست

 يبه سالمت -

 فدا -

 نوش -

 سالم -

 .باال  ميبزن بر -

 . ديايآن سس فلفل را رد كن ب -

 ...تمام شده يسس گوجه فرنگ ويموس -

 ...خردل -

آمد و در گوش  يبا لباس شخص يمرد... كالباس ارشور،يخ د،يمرغ پخته، پنج تا نان سف كي.توانست سفارش بدهد يهست عاقبت

 يرا نوشت و نسخه اول را جدا كرد و به مرد شخص يهست يسفارش ها شيمرد، ف. مرد خودكار به گوش پچ پچ كرد و منتظر ماند

 حساب نشست و در آن مه و نيكرد كه پشت ماش ريبه دست س شيدنبال مرد ف يهست يچشمها. پوش داد

 :آمرانه گفت يو به هست شخوانيآمد جلو پ ميسل. ستادهيحساب ا نيكه كنار ماش ديرا د ميسل دود

 .است درش باز دينيبنش نيماش يتو ديشما برو ــ
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را به  نيماش ميشود كه سل ادهيوسوسه شده بود همانجا پ. شده بود يآتش يگذاشت،هست يصندل يرا رو ديكه آمد، بسته خر ميسل

 :گفت ميسكوت، تا سل.راه انداخت

 .شما نبود  يواقعا آنجا جا ــ

 :گفت ميسل...فكر كرد از حاال تحمل كردن يهست

 .دختر نارنج و ترنج از من نرنج يا

 :گفت يبه تلخ يهست

 .راز گو، كور شو، كر شد، الل شو يمونهايم

 ت؟يچگونه است آن حكا: ديپرس ميسل

است،  يهند ياثر معروف هنر كي. كالس نشان داد ينمايپرده س يسه گانه را رو يها مونيم ريتصو يروز استاد مان كي ــ

. دهانش يدست رو يگوشش و آخر يدست رو يكيچشمش گذاشته،  يها دست رو مونياز م يكي. به صورت مجسمه  شتريب

 .كوچك ما يايوصف حال زن ها در دن

 :گفت ميسل

 . ميكنم، اما در صراط مستق ينم يمرد نف يزن و چه برا يوجه تالش را چه برا چيبه ه ــ

 :گفت يهست دنديخانه كه رس به

 .ميتو مهمان شما كه هست دييبفرما ــ

 :كرد يمعرف يبه استقبالشان آمد هست نيشاه

 .گنده  ينيگردن دراز ب ن،يهم برادرم شاه نيا ــ

جا  يبسته غذا را باال د،يمادربزرگ را مشغول نماز مغرب و عشا در اتاق خواب د يهست. رفتند ييرايبه اتاق پذ نيو شاه ميسل

 :نمازش گذاشت و آهسته گفت

 .نجاستيا ميسل ــ

 .اهللا اكبر: بلند گفت مادربزرگ
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 خچاليدر . كرد  ينفهم يبفهم يشيدست ها و صورتش را شست و آرا.گاز گذاشت يآب را رو يروشن كرد و كترگاز را  يهست

 .نبود يزيو چند دانه تخم مرغ چ ريكره و پن ياز ظرف ها ريبه غ

 نيمتوجه شد كه شاه يو هست زديدر نور چراغ برق م نيزرد شاه يبلند شدند و موها شيپا يجلو نيو شاه ميكه آورد، سل يچا

 .را هم روشن كرده نيچراغ عالءالد

 :گفت يم نيشاه

 .ديهست يعتيشر يدكتر عل رويشما پ داستيكه پ نطوريا يفرخ يآقا ــ

 :گفت ميسل

 .دهم يم حينه من جالل آل احمد را ترج ــ

 :گفت نيشاه

روز سر كالس، جالل را  كينزند،  ديقدش را د يكوتاه يزند تا كس يگنده تر از دهنش م ياستاد خپله ــ كه حرف ها كي ــ

نبوده، از  يكه جالل آدم عاد ديرس جهينت نيو به ا... كوتاهش چقدر رنگ عوض كرده يدر زندگ: كرد و گفت ليو تحل هيتجز

 .شيغرقش كن ما هم رو يعل اي: شدت خشم گفته

 :گفت ميسل

 ...جالل در جستجو بود ــ

 :سرش را تكان داد و زمزمه كرد .ستاديجالل ا ريشد و جلو تصو پا

 .عصا، جالل دستش شكسته و بسته بود يدست شكسته بسته بر رو ــ

 :نشست و ادامه داد آمد

. نجات افتاده بود قينبود، آخر خودش در طر يهودي اتيادب ريتحت تاث فتاد،يراه ن ييبه هر جهت آل احمد دنبال عرفان بودا ــ

 .را پشت سر گذاشته بود يلكم ليو خل يتعهد نسبت به كسرو يحت

 :كرد و گفت ليو تحل هيرا هم تجز يملك ليخل گريروز د كيهمان استاد خپله : گفت نيشاه

 ويكه اگر بعد از انشعاب راد دهيشن يبا دو تا گوش خودش از ملك: گفت. ماند يبوده و تا آخر عمرش هم توده ا يتوده ا يملك ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٧

 .ميما هم استاد را هو كرد. افتاد يم ونيكرد، حزب به صورت دربست به دست انشعاب يمسكو، طردشان نم

 .به او اقتدا كردند گرانياستاد را هو كرد و د "مراد"خام خورده در نرفت كه  ريش نيكه از زبان شاه ديكش ينفس راحت يهست

 :گفت يم نيشاه

دانشكده  سيدانشگاه به كالس آمد و رئ سيزد و بعد فاتحانه با رئ رونيب برداشت و تند از اتاق ياستاد خپله پالتوش را از صندل ــ

 . فياراج نياله باشد و بله باشد و از ا ديكه دانشجو با بونيپشت تر يعنيرفت رو منبر، 

 

 :گفت ميسل

 دانشكده چه گفت؟ سيبدانم رئ قيبه طور دق خواهديدلم م ــ

 :گفت

 ...انياز دانشجو يكي د،يرا بكن گرانيد ديو تحمل عقا ديتساهل داشته باش ديشما با ــ

 .اورديرا ن "مراد"باز اسم  نيباز خدا را شكر كرد كه شاه يهست

 يعنينه جانم تساهل : دانشكده گفت سيرئ.يسهل انگار يعنيلغات تساهل و ثابت كرد تساهل  شهير يدانشجو رفته بود تو آن

 يتساهل مذهب: آن دانشجو حاضر جواب بود و گفت. گذرند كيمسجد در كنار هم در در هند معبد و .است نيتمدن هم ،يبردبار

وجود  گريكه د يسرنوشت ها را داشته اند، فرق دارد، مخصوصا ملك نيبزرگان گذاشتن كه دردناكتر يشانيبا تحمل انگ بر پ

 .كند نه شما را ينه استاد را بزرگ م يلجن مال كردن ملك.ندارد تا از خودش دفاع بكند

 :گفت ميسل

 ...كتم بيج يدفترم تو ــ

گل  شينمود گونه ها يم دهيكه تا حال رنگش پر ميرا از كنار ترنج برداشت و به دستش داد و سل ميپا شد و دفترچه سل يهست

 :ديپرس. انداخت

 ان؟يخانم نور دشيخواند ــ

 :گفتبعد از نوشتن چند سطر .خودكار خواست ميسل.دروغ گفت يهست و



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٨

 .خان نيشاه ديفرموديم ــ

سر كالس من اشاره به ماها كرد و  ديآ ياخالل م ياخاللگر با دوست دخترش،برا يپسره  نيا: استاد خپله از جا در رفت و گفت ــ

دانشكده هم  نيا يدانشجو يحت.ستنديكالس من ن يكدامشان دانشجو چيهستند و ه يهشت نفر اخاللگر حرفه ا نيا: گفت

بوده ؟ گفتم  يبه چه دراز شاهيفتحعل شير دنديباشد؟ از من پرس ادتاني. خندانده ام  ار حضرتيهستم كه اعل يمن استاد.  ستندين

.  يارش چقدر است ؟ دستم را بلند كردم و نشانشان دادم و گفتم از آرنج تا انگشت وسط كي:فرمودند .ارش  كيقربان : 

 :دانشكده گفت سيرئ.  يلگر حرفه اما چند نفر اخال ي،حت دنديخند انيدانشجو

 .فوراً خارج شوند  ستنديكالس ن نيا يكه دانشجو يكسان ــ

استاد تساهل و تمدن را عمالً : دم در آن دانشجو گفت. و آن دانشجو و دوست دخترش از جلو و ما به دنبال آنها  ميبلند شد ناچار

 ...درختها با دوست دخترت ريبرو ز يپسره مردن: رفت و داد زد استاد خپله از جا در.دادند اديبه عنوان درس آخر به ما 

 ميهر سه سكوت كردند تا سل. نبوده  ياز هست ريغ يحدس زده كه دوست دختر آن دانشجو كس ميحدس زد كه سل يهست

 :ديپرس

 دش؟يدار دينوشت يگفت و شما م يرا به زبان ساده م سميماركس ،يملك ديخانم، آن شب گفت يهست ــ

 :جواب داد يهست

 .دشينه، زندان كه رفتم مادربزرگ سوزان ــ

ــ پس زندان هم رفته : ديو ناگهان بصرافت افتاد و پرس...نخوانده هستند،اما شما سميها، ماركس ستياز ماركس يليخ:گفت ميسل

 د؟يچرا زندان رفته ا.ديا

 :گفت يهست

،  ميكرده بود چيشاه را با كاغذ توالت قنداق پ يشاه،و مجسمه  ي و بر مجسمه م،دوريروز شانزده آذر اعتصاب نشسته كرده بود ــ

 .دادند يشعار م وانيها هم از ا يبالكون. مجسمه يپا ميبود ختهيو زباله ها را ر

 .ها يبالكون: ديپرس ميسل

 مد در اعتصاب ها از بالكون ها نيآخر يو لباسها شيبودند كه با هفت قلم آرا ييها دخترها يبالكون ــ
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 .ختنديگر يبه هفت سوراخ م دنديد يهوا رو پس م نكهيدادند و هم يم شعار

 :ادامه داد يهست

موقع . اتاق كيبودند، در  دهيچهل نفر را چپان يس.آواز خواندند مانيبرا.از ما كردند يدر زندان قصر چه استقبال يزنان زندان ــ

 ...شب كارون ، چه : ند بخواب يتا چند نفر ستادنديا يم واريپشت به د يخواب عده ا

 :ديپرس ميسل

 د؟يچند روز زندان بود ــ

را كه در  يباتوم پاسبان. دهم ينشانت م ؟حااليخند يبه ما م: بازجو گفت. من سرخوش و شاد بودم ييروز اول بازجو. دو ماه ــ

 ...ميكه مادر برا يديكت و دامن سف يرو ختيسرم شكست و خون ر. اتاق بود گرفت و زد به سرم

 :را قطع كرد يحرف هست نيشاه

 ...سرش يسوخته تا برا شتريب دشيكت و دامن سف يبرا يدل هست ــ

 .لبخند هم نزدند يحت يو هست مياما سل. ديخند و

 

دانست چگونه و با چه  يطفلك نم. دياياز او خوشش ب ميكند كه سل يكه هست كار يمتيقصد دارد به هر ق نيبود كه شاه آشكار

 :گفت. كند دايبه قلب او راه پ يحرف و سخن

 د؟ينياتاق مرا بب ديخواه يم. كنم يكار م يمن ورزش باستان يفرخ يآقا ــ

 :گفت ميسل

 .بخورم  يچا كياول  ــ

 :ديرا برداشت، پا شد و پرس فنجان

 آشپزخانه كجاست؟ ــ

 .جا نيآورم هم يرا م يچا يو قور يخود بلند شد و فنجان را از دست او گرفت و گفت كتر ياز جا يهست

 .داد پول شام را خودش داده است حيسالم كرد و توض يهست.كرديمرغ درست م يرو يآشپزخانه مادربزرگ داشت سس برا در
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 :جان گفت توران

 .بخرد يكاهو و گوجه فرنگ وه،يرا بفرست تا م نيشاه!  يهست ــ

 :شت و گفتگاز گذا يرا از آب پر كرد و رو يگاز را روشن كرد و كتر يهست

 .كشد يم ميو دوست دخترش را به رخ سل "مراد" يليهر چند خ اه،يدنبال نخود س يعني ــ

 برد؟ ياسم هم م ــ

 .آورد يخودش نم يبه رو يمنته.ستيكه خنگ ن مينه، اما سل ــ

و كباده و  ليم. به اتاق او رفتند نيبه دنبال شاه ميو سل يو چراغ سقف را روشن كند و هست يزيجلو افتاد تا چراغ رو م نيشاه

 يداده بود باال يديع نيكرده بود و به شاه ينقاش يهست شيمصدق در دادگاه كه سال ها پ ريتصو كي.تخته شنا در گوشه اتاق بود

عكس من ران،ياشاره كننده،چشمان ح يبا دهان باز دست افراشته  رمرديصورت پ.نصب شده بود واريدبا پونز به  نيتختخواب شاه

حال  نيقرون و اعصار گذشته و حال كه در ع ادگاري ياسطوره ا ياشارها. بود يخيتار يو اشاره ا يرانياز خشم و ح ياديكننده فر

 .كرد يم تياز اراده راسخ و ادراك او حكا

 :ديپرس. شده بود رهيخ يبه نقش نقاش ميسل

 قلم است؟ اهيس ينقاش ــ

 :خودش اضافه كرد و

 .دهيخانم كش يالبد هست ــ

 .بشود عيهمه زحمت ضا نياست ا فيكرد كه ح دهيو قاب ندارد و اظهار عق شهيكه چرا ش ديپرس و

كه در حسابش پول  يبهانه آورد كه هنوز فرصت نكرده قابش كند، اما نگفت كه پولش را نداشته، و مادربزرگ هم با وجود نيشاه

 رياز تصو ميسل.منصرف شده نيپول قاب آنقدر امروز و فردا كرده تا شاهدادن  يهم هست اما برا نيخود شاه يدارد و مستمر

 :گفت. كند يدل نم

 .و ذهنتان همواره وقاد باد .باد نيب زيت شهيهم تانيو چشم ها داريخانم دستتان پا يهست ــ

 .ديخند يهست
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 :ادامه داد ميسل

. دهيمملكت به خود د نياست كه ا ييعصاره همه مصدق ها ينقاش نيا.ديخالصه كرده ا ينقاش نيتمام وجود مصدق را در ا ــ

 !شجاع رمرديپ

 :گفت يهست

 از تن دادن به چنان توطئه ها ره،يخود شاه و خانم همش: كنم يرا هم نگاه م هيمن آن طرف قض ــ

 گانگان؟يب يخودشان و اطاعت از توطئه  يآن ؟ از توطئه ها كي ياند؟ حت دهينكش رنج

 دنيو كوب ديدرخش يماند، و برق و تندر در دل هست رهيخ يهست يدر چشمها شيچشمها. ش كردبرگشت و نگاه ميسل

 ياسك قهيرنگ  يآب يامشب به علت بلوز پشم ميسل يچشمها.گرفت

اما . شد ياز شرشان خالص م ديشا اورديكاغذ ب يتوانست نقش آن چشم ها را رو يم ياگر هست.ينمود تا خاكستر يم يآب شتريب

 :گفت ميتوانستند داشته باشند؟ سل يم يخدا راه داشتند،چه شر شگاهيآن چشم ها كه انگار تا پ

 .كند يپول و قدرت دل آدم را سنگ م. خواستند يهمه شان پول و قدرت م ــ

 

 يدر حال كشت يختت ،يقهرمان يبر سكو يتخت. آورد يم اديرا به  گريد گر،قهرمانيد واريبر دو د يجور واجور تخت يعكسها

از  ميسل. شده بود دهيكه از روزنامه بر يتخت جانيجسد ب ريتصو يبا كت و شلوار و كراوات حت يبا نو عروسش، تخت يگرفتن، تخت

 افهيقهرمان قهرمان ها برنده سه مدال طال با آن ق يداد جهان پهلوان تخت يشعار م نيشاه وپرداخت،  يم گريد ريبه تصو يريتصو

 .بچه جنوب شهر بت جوان ها بينج

در وسط بود و ورزشكاران به  يشعبان جعفر. داديرا نشان م يشعبان جعفر يجلب شد كه باشگاه ورزش يبه عكس ميسل نظر

آنها كه در جلو بودند ، معلوم  ريهمه شان لخت بود و از تصو يباالتنه .بودند ستادهيپلكان ا يدر كنار و پشت سرش و رو فيرد

را  نيدست راست ، شاه ريتصو نيآخر. ها كباده بدست داشتند  ييجلو. پا دارند  به يشلوار چسبان ورزش باستان بود كه همه

 .نمود  يداد كه از همه جوانتر م ينشان م

 :طرف است گفت يو انگار با پسر بچه ا نيشانه شاه يدست گذاشت رو ميسل
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 ... يوارهايرا به د يتخت يرهايبه جا تصو باال سرت و جا يزن ينقش مصدق را م يجانم، وقت نيبب ــ

 :و گفت ديرا بر ميكالم سل نيشاه

 نشانتان بدهم؟ ديخواه يم. دارم گريده تا عكس د ياز تخت ــ

 .نه: گفت ميسل

 :برداشت و افزود نيشانه شاه يرا از رو دستش

 .تاج بخش است ،يلقب شعبان جعفر. ندارد ياتاق جا نيمخ در ا يعكس شعبان ب گرياست كه د نيمقصودم ا ــ

. خواسته عكس خودش هم در اتاق باشد يبود كه م نيكرد استداللش ا زير زيكند و ر واريعكس را از د. ديلب ورچ نيشاه

 :گفتيم

به عالوه . ديچيپ يطاق م ريكه ز دنديشن ينعره و هوار هوارش را م يفقط صدا دند،يد يمخ را هم در باشگاه نم يآنها شعبان ب ــ

 .بود يتنها باشگاه ورزش باستان نجايا

 :داد و گفت مياول حق را به سل. معركه گرفت يحساب نيشام شاه سر

 ليمصدق را به قول خودش تحل تيكرد شخص اديبعد از همان استاد خپله . خنگ و خرفم يول. هستم ياسيسال چهارم حقوق س ــ

از  يمادربزرگ و هست. باعث سقوطش شد شيها و چپ رو يمصدق خودش را انداخته بود در دامان توده ا: كرده بود و گفته بوده

بعد  يحرفها نيرا در جواب استاد خپله و همچن"مراد" يتمام حرفها نيچرا كه شاه.ندانگشت به دهان ماند نيشاه يبعد يحرفها

 .از كالس او را به خود بست

حرفها را ندانسته و  نيخودش ا نكهيو از ا زديتا چند روز مثل مرغ سر كنده بال بال م نيبود كه بعد از آن كالس شاه ادشي يهست

 موريو صاحب نظر باور نكرده بود تا ت يشو يشده بود و هر چه مادربزرگ تالش داده بود كه پسر تو هم بزرگ م مارينگفته، ب

 .اشگاه شعبان برده بودشبه ب دخان به خواهش مادربزرگ با خو

خورد و توران جان چشم به او دوخته بود و چادر نماز از سرش افتاده  ينمود اما با اشتها شام م يم شيتر از پ دهيپر ميسل رنگ

شانه و  يبگرداند بعد رو ميمشت پر از اسفندش را دور سر سل. دود كند ميو به سل اوردينكند برود اسفند ب ديشياند يهست. بود

 :خواندقلب او بگذارد و وردش را ب
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 .گانهيو ب يبتركه چشم حسود ،خود ــ

 .خندان به گفتار و حركاتش گوش و چشم سپرده بود يبا چشمها "مراد"اسفند دود كرده بود و  يسه چهار بار "مراد" يبرا

 :"مراد" يول كن نبود و باز حرفها نيشاه

 سميها را از نفوذ كمون ييكايحاكمه، امر أتيوزارت خارجه شان و ه مانيپر و پ ويآرش ها با يسيبه نظر من انگل يفرخ يآقا ــ

 ...و  كنديحاكمه، حزب توده را لو لو م أتيه شهيهم. ترسانده اند 

 :گفت ميسل

 شهيتوده مردم با اعتقادات ر. حزب توده نه، توده مردم بله. نخواهد بود يوضع فعل يدرست است اما حزب توده عامل دگرگون ــ

 .شانيجهل و فقر و كمبود ها نيدارشان و در ع

 

 :را خاراند و ادامه داد ششيكرد و ر يفكر ميسل

بود و  براليگرا و دموكرات و ل يكه مصدق السلطنه و از اشراف بود مل يمصدق با وجود ييبه آن استاد خپله بگو يخواست يم ــ

. همكاران مصدق هم همگن و متشكل نبودند. اعالم بكند يقانون ريتوانست حزب توده را غ ينم نيكرد، بنابرا يعمل م كاليراد

 .نبود بانشيهم پشت يو مل يرانيا يحزب قو كي

كه حساب كار  ديكش شيهوادارانش را پو  يحرف ملك. اما نگفت ديبريبكار م يچقدر كلمات خارج: ديبگو يبود هست كينزد

جانش،  يرا به فلك االفالك فرستادند، و آنجا با دشمن ها يعلت پس از سقوط مصدق، ملك نيدستشان بوده، و افزود كه به هم

 ...يچه رنج... متعصب هم سلولش كردند يها يتوده ا يعني

 يم. برد يم يكشت خود او هم چه رنج يكرد، و اگر م فيتعر ميبرا يخود ملك. را بكشد يخواسته نصف شب ملك يم شانيكي

 .شناسمش

 :ديپرس ميسل

 است؟ يهنوز هم توده ا ــ

 :گفت يهست
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 .ماند يم يتا مدتها در ذهن آدم سميماركس يدانم كه جاذبه  ياما م. دانم ينم

 :كه تازه به حرف آمده بود گفت مادربزرگ

 .نكند بيخدا نص ــ

 :و گفت ديسرش كش ينمازش را رو چادر

كمر درد و  نيرفتم؟ با ا دنشيچند بار به احمد آباد به د! يهست: كرد يشوم، و رو به هست ينم ريمن از بحث در مورد مصدق س ــ

 عييروز تش. روم يم دنشياگر با زانوها هم بروم باز به د: گفتم يپا دردم؟ با خود م

 :ستيناگهان خواند و گر. شد ديمرد شه ريكنم كه پسرم در راه پ يافتخارم. اش هم رفتم جنازه

 .امديباغبان بهار ن يا بتيدلم به رنج و شك سوزد

مادربزرگ را  يو اشكها ديكش رونيب زيم يرو ياز قوط يدستمال كاغذ كي. گذاشت نهيپا شد و سر مادربزرگ را به س يهست

 ،يسرگردان ،يسر خوردگ ،يهودگياندوه، ب كردند؟يم را آشكار يآن چشمها حاال چه راز. انداخته بود ريسر به ز ميسل. پاك كرد

 :گفت. جواب داد يتا حد رانيمردم ا يمصدق به سرگشتگ ندورا: ديشياند يم ياز ستم؟هست يزاريب

 ياگر مصدق بت خود را م. كند يآدم را آلوده م يبه هر جهت دست ها استيس. كرده بود يكاش مصدق اعالم جمهور ــ

 ...شكست

 :گفت ميسل

 ...داشتيخود بر م زميتاني وريو پ زميآل دهيدست از ا يعني ــ

 ياحوال نيچن ايآ. دست از سرش بر داشته بود يديو ناام يو خونسرد شده بود و تلخ يچقدر منطق. از خودش در عجب بود يهست

 بود؟ دهيتر نبود، اما مژه ها به هم چسب گريبود كه د يياز بركت آن چشم ها

 :گذاشت و گفت نيشانه شاه يدست رو ميد شدند، سلشام كه بلن زيسر م از

 .نه خرف ينه خنگ ــ

 :شادمان گفت نيشاه

 .را آموخته ايقضا يشتابزده  ريغ يابيبه ما تفكر و ارز ت،يعنا ديآخر استاد محبوبم حم ــ
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 :به سراغ مادربزرگ آمد و گفت بعد

 يبرا يكنم تا حاال به حد كاف يپسرتان را پر كنند و فكر م يخال يجا يستيدو تا با نيا. ديبار آورده ا ييروشن و دانا يبچه ها ــ

 ...ديباش ختهيآن مرحوم اشك ر

 :را اصالح كرد ميكالم سل مادربزرگ

را به  رانيدل مردم ا يدارم مصدق تارها نيقي يول رد،يگ يام م هيگر ديآ يم شياما هر وقت حرف مصدق پ. ديآن شه يبرا ــ

 .كنند كارستان يم يت كارلرزه در آورده، عاقب

 .شيپ ريخ: گفت ميسل

 .تنها بمانند يبود كه تا حاال نگذاشته بودند او و هست يگفتن به دو تا مزاحم ريشب بخ ينوع نيا يگمان هست به

 :گفت يهست. رفتيكه دست به كمرش گذاشته بود و راه م دييپا يرا م ميمبل نشسته بود و سل يدر تاالر رو يهست

 .ديبود دهيكاش كتتان را پوش. است  يهوا موذ ــ

 :گفت ميسل

 .كمر درد را مدت هاست دارم نيعجله كردم اما ا ــ

 :گفت يهست

 د؟يدكتر نرفته ا ــ

 :گفت ميسل

 يم يسوم. كمر است، تكان نخور سكيد: ديگو يم يگريد. آرتروز است ورزش كن ديگو يم يكي. ديگو يم يزيچ يهر دكتر ــ

 .است يعصب يكمر درد عارضه ا ديگو

 :كرد دهياظهار عق يهست

 ...آب جوش ي سهيك هي روميم. ديشما سرما خورده ا د،يستين يشما آدم عصب ــ

 .دياوريپتو هم ب كيخواهش كرد  ميسل

 :ديبلند كرد و پرس زيم يچراغ آشپزخانه را كه زد، مادربزرگ سرش را از رو ديكل
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 ؟يبله را گفت ــ

 

غلغلش  يخودش صدا. در تاالر بود يبخار يپر از آب جوش رو يكتر. آب گرم در قفسه آشپزخانه گشت ي سهيكدنبال  يهست

 .ديشنيرا م

 :دياز توران جان پرس يهست

توران جان به صورتش زد و ... قاب دستمال كي. نو زيتم رهيدستگ كي. توران جان كدام پتو را ببرم زهوار پتوهامان در رفته ــ

 :گفت

 .بچه مردم را چشم زدم. خدا مرگم بدهد ــ

 :ديپرس ديرا كه د يچانه داشت هست ريتختش نشسته بود و دست به ز يرو نيرفت چراغ روشن بود و شاه نيبه اتاق شاه يهست

 م؟يمباركباد بگو ــ

 .نميچاخان حاال پاشو بب نيشاه يا ــ

 :عذر خواه بود نيشاه. كردنش و شروع كرد به تا ديتكان. تخت برداشت يرا از رو نيشاه يپتو

 نيا شتريمن نبود، تازه مراد هم ب يحرف ها حرف ها نيدرست است كه ا. دانش كردم يجبران فقرمان ادعا يخواهر من برا ــ

 .حرف ها را بعداً زد نه سر كالس

كه چشم  دييپا يرا م ميو سل ختير يم سهيبه ك يو پتو به تاالر آمد، از آب كتر مداريو قاب دستمال ن يكيالست سهيبا ك يهست

انگار روحش از كالبد جدا شده به شهر خدا پناه . و زمان آسوده است نيداشت انگار از زم يهم گذاشته بود و حالت يرا رو شيها

 .ودب كنواختيبرده تنفسش آرام و 

. كرد چيا داد و خود را پتو پكمرش ج يآب گرم را رو سهيبلند شد، ك. را باز كرد شيبكشد، چشمها شيخواست پتو را رو يهست

 مينه؟ از سل ايدانست در خانه نفت دارند  ينفت نداشت و نم يتاالر رفت كه آن را هم روشن بكند اما بخار يسراغ بخار يهست

 :ديپرس

 خوابتان برده بود؟ ــ
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 :گفت ميسل

 .عالم هپروت دييگو يحالت ها م نجوريشما به ا. نه، فكرم را متمركز كرده بودم كه درد را برانم ــ

 :فكر كرد. مبل نشست و سكوت كرد يرو يهست

 .شود يشروع م شانيبد قلق دنديرام د يكه طرف را كم نيهستند؟ هم ييمردها چه جور آدمها نيا ــ

 .يدسته خار آورد كي ميبرا ياما تو كه از آن حالت در آمد.در بهر مكاشفت فرو رفته بودم ييمنتظر بودم بگو مرد،

چراغ گذشت كه حاال  يرا رو يميتور س. كردند تو آمد يپلو و كته دم م شيدسته دار كه رو يميبا مشت پر و تور س مادربزرگ

از مادربزرگ  يدود اسفند كه اتاق را پر كرد هست. و وردش را خواند ديگردان ميمشت پرش را دور سر سل. بر سر نداشت يكتر

 :ديپرس

 م؟ينفت دار ــ

 .خورد يتكان تكان م شيو همچنان لبها ميكرد كه دار با سر اشاره مادربزرگ

دانست كه هر چه در خانه نداشته  يم. به بخور بابونه افتاد ادشيكرد كه  يرا روشن م يبا ظرف نفت تو آمد داشت بخار يهست

 .برد رونيرا از اتاق ب يدست يو بخار يكتر. هم دارند زيتم يكاسه لعاب هي. باشند گل بابونه دارند

 .بابونه اتاق را پر كرده بود عطر

 :گفت ميسل

 .خورميبابونه م دهياز جوش دياوريفنجان ب كياگر لطفا  ــ

چشم  يهست. بار خوشبختانه نيبسته بود ا ميسل يبه تاالر آمد چشمها ينيس يصاف كن و فنجان بر رو يمالقه و چا كيبا  يهست

نگاهش را دنبال كرده است،  ميمعلوم بود كه سل. نشده بود دهيكعكس پدرش هنوز چر ريكه ز ميسل هيدوخته بود به ترنج هد

 :گفت

 .كند يدختر نارنج ترنج به همزادش نگاه م ــ

 :لبخند زد و گفت يهست

 .خواست از پوستش مربا درست كند، نگذاشتم يمادربزرگ م ــ
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هستند در  يتك يآدمها هر كدام درخت هافكر در آمده بود كه  نيچه زود از ا! برده بود اديرا از  ميزود عالم هپروت سل چه

 .ابانيب

 حالتان جا آمد؟:ديپرس يهست

 .بهترم يكم ــ

 ست؟يخودتان چ دهيخان عق ميسل ــ

 در چه باره؟ ــ

 .ياسيدرباره مبارزه س ــ

 .كنم يفعالً دارم اتود م ــ

 :اصالح كرد يهست

شعر تان را  ياما با كلمات خارج د،يبر يكهن به كار م يفارس يوقت يحت د،ييگو يانگار شعر م ديزن يحرف م يشما وقت. يبررس ــ

 .ديكن يم عيضا

 :تا بپرسد ديطول كش يكم. به فكر فرو رفت ميسل

 ست؟يخود شما چ ياسينظر س ــ

 رويكنم به قدرت تحرك مذهب معتقدم و پ يفكر م يهستم گاه يملك ليكنم هوادار خل يفكر م يگاه. هستم يپاط يمن قاط ــ

 .دانم يدرست است؟ نم ياما چه برداشت يو اجتماع ياسيبا برداشت درست س اورم،يكنم به هنر رو ب يفكر م يجالل آل احمد گاه

 .كنم يم زيرا تجو يآخر نيشما ا يبرا -

 خاص مردان است؟ ياسيمبارزه س -

 تي، نقب به واقع هيتعادل و تصف يكيزيكه از عالم متاف يبه شرط دياوريبه هنر رو ب. ديرا ندار ياسيمبارزه س لينه، اما شما پتانس -

 . تيبه واقع يونيانژكس د،يبزن

 :گفت  يهست

 .خاص خودم معتقدم يمن به خدا ــ
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 :داد و گفت هيسرش را به مبل تك ميسل

 .دييخاص خودتان بگو ياز خدا ــ

كه گفتم گفته  نهايممكن است ا. خلقت است ميعظ گريباز ،يمنشأ دانش و هنر بشر يعنيخاص من حرف اول الفباست  يخدا ــ

 .باشم اما به آن گفته اعتقاد دارم دهيشن ايخوانده باشم  ييخودم نباشد و جا

 :مبل برداشت و گفت يسرش را از رو ميسل

 .دياپس شما دفترچه هجدهم مرا خوانده ... يسرگردان يو رهاننده  ياول يجاودانه و انرژ يو شهامت دهنده و نفس شادمان ــ

در آمد و  يبه صورت ترسناك شيبرا ميهوش و حافظه سل. هيگر ريبود بزند ز كينزد. گر گرفت يتمام بدن هست يريمچ گ نيا از

 :ديتنها توانست بگو. ديآه كش

 .ميترك يم ميجبران آن اگر خود را به آب و آتش نزن يبرا. دهد ياست كه به انسان دست م يحالت نيبدتر يشرمسار ــ

 ؟يشرمسار ــ

 :داد يتسل نطوريرا ا يهست ميسل و

 ...دينخوانده ا ديشما گفت. دشيعمد دفترچهام را جا گذاشتم تا بخوان يمن از رو ــ

 .بدتر است د،ينكن يبزرگوار ــ

 .دينكن زهيآل دهيشما هم مرا ا ــ

 :كرد ييدلجو ميسل و

 .ستيكس مطلق ن چيا، هاز ضعفها و قدرته ميهست يهمه ما معجون ن،يخانم نازن يهست ــ

 :اشكش را فرو خورد و گفت يهست

 .شرفها شر مطلقند ينامردها و ب ــ

 د؟يبا دوستتان اتمام حجت كرد دييبگو ميمطلق است حاال برا كيخدا ن. است يياز هر گونه خطا يتنها خدا مبر يباشد، ول ــ

 .نه رفته است مشهد ــ

 :ديراست نشست و پرس ميسل
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 مشهد؟ ــ

 ميسل ياز كنجكاو يهست. موقع سال پرسش كرد نيدر ا يمشهد رفتن دوست هست ياز چون و چرا و

 خواهد بود يمنف "مراد"كرد جواب  يفكر م. است ونيمد "مراد"اتمام حجت به  كيكرد فقط  يفكر م. كرد تعجب

 .يماند و هست يم ميآن وقت سل. را به گردن نخواهد انداخت يطوق لعنت ازدواج با هست و

. ديكرد تا خاطره مراد را از ذهن بزدا يكمك م شيها ينسخه ها و در ضمن بزرگوار زيها و تجو تيها و حما يبا نكته سنج ميسل

خوانده  يكردم، حاال دروغش را كه نخواندن دفترچه هجدهم باشد ـ در حال يم رياز نظر شما در عالم هپروت س: حاال گفته باشد

 .تواند مدارا كننده باشد، مخصوصاً كه كمرش هم درد بكند ينم شهيدارد؟ آدم كه هم يتيهمباشد چه ا دهيبود ـ به رخش كش

 يچرند زيكنم كه اگر مطلق باشم چ يو من هم فكر م ستيكس مطلق ن چيكه گفت ه خودش

 .زنده و سرشار نخواهم بود گريو د ميآ يآب در م از

 .ديكرد يدانم به چه فكر م يم: گفت ميسل

 كردم؟ يم يچه فكر: ديپرس يهست

 حيبار شتر مهر و تسب كيو  ارتيكه دوستم رفته مشهد ز ديبده نطوريكه جواب من را ا ديكرد يفكر م ــ

 .آورد يتحفه م ميمقنعه برا و

 :زد و گفت يكرد، زهر خند خي يهست

 . يعدد سوسمار فرد اعل كيشتر و  ريش لويك كيو  ــ

 

 :و چشم بر هم گذاشت و گفت ديخند ميسل

 يشتر و سوسمار را از عربستان م رياما دختر نارنج و ترنج، ش. شوم يشود آشفته م يكمر درد شروع م نيا يوقت د،يمرا ببخش ــ

 .آورد يمادربزرگ زعفران و نبات م يدوستتان از مشهد برا. آورند نه از مشهد

 د؟يخواه يم نيآسپر كي: ديپرس يهست

 .فاًدو تا لط ــ
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 :بسته بود گفت شيچشم ها. ها را خورد نيآسپر ميسل

 د؟يبود يكنجكاوم بدانم در چه فكر اريضمناً بس. سخت است ميرفتن برا نجايدل كندن و از ا ــ

 .بود كه گذشت، چون امكان به فعل در آوردنش نبود يبالقوه ا اليفكر نبود خ ــ

 :در رفت كه يو از زبان هست دياصرار ورز ميسل

 يكمكم كن و بعد رو ميسل ميكنم و بگو هيبگذارم و گر تانيشانه ها يو سرم را رو نميكنار شما بنش ام،يكردم ب اليلحظه خ كي ــ

 .شما را ببوسم يچشم ها

دست . ديچسبان يگرم بخار وارهينشست و پشت به د يآمد كنار بخار. آب گرم را رها كرد سهيناگهان از جا پا شد، پتو و ك ميسل

 .نگفت چيرا با انگشت ها شانه كرد و ه شيگذاشت و موها شيها شيبه ر

 :ديو پرس اوردياول به سكوتش ارج گذاشت، عاقبت طاقت ن يهست

 .ديكرد يآن وقت شما چه م ــ

 :گفت يدلم م. ماندم يم يدانم سر دو راه ينم ــ

 :گفتيعقلم م. رشيرا پاك كن و در اغوش بگ شياشكها ــ

در اغوش  يزنت شد، برا يكار آغاز دلباختن به تو باشد، وقت نياگر ا. نيبر دار و كنار بنش تيشانه ها يسرش را آرام از رو ــ

 .است اريگرفتنش وقت بس

 :ديپرس يهست

 عقلتان؟ ايشود  يم روزيبه قول مادربزرگ نفس اماره تان پ اي

 :كرد و گفت يفكر. دانم ينم ــ

 ...اوردهيو تو را از چنگ من در ن امدهين بيتا رق م،ياالن عقد كن نيهم ايب يهست ــ

 :ديپرس يهست

 .موقع شب محضرها بسته است نيا ؟يچه جور ــ

 :گفت ميسل
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 يكاغذ م يمقدسمان را رو ونديو بعد پ. "قبلت "ميگو يو من م "يانكحتك لنفس "ييگو يتو م. ميكن يم يرا جار غهيص خودمان

 .ميكن يو هر دو امضاء م ميسينو

 ؟يسادگ نيبه هم ــ

 .است يكاف نيطرف تيتنها رضا. هاست ونديپ نيتريدر اسالم مترق ييزنا شو ونديپ ،يسادگ نيبه هم ــ

 :گفت يهست

چهارم . ونمياتمام حجت به او مد كي ليسال است مرا عالف كرده، اما به هر دل نيچند. آورد يمرا از چنگ شما در نم بيرق ــ

 .روز تولد من است نينگفت كه چهارم فرورد گريد. شود يم شيدايپ نيفرورد

 :ديعذر خواست و بعد پرس شياز گستاخ شيشاپيپ ميسل

 د؟يافتاده بود ييوسواس ها نيآن دوستتان هرگز به چن با

 :افتاد يهشدار استاد مان اديبه  يهست

 .ميرا فشار نداده ا گريدست همد يهمه سال ما حت نيمطلقاّ، ا ــ

 .زدم يحدس م ــ

كنند؟  يرا باور م يخاص يفكر كه مردها چه آسان دروغ ها نياز ا اي د؟يخند يم ميسل شيبه ر. ديخند ير دل مد يهست

 .و غرورشان را ارضاء بكند انديرا بنما شانيكه برتر ييدروغها

 :گفت . نداشت يانتظار نيهم چن يهست. دست بدهد يدست دراز نكرد تا با هست يخداحافظ وقت

 .ميبا هم داشته باش يخوش يزندگ ميتوان يخانم ما م يهست ــ

 :كرد و افزود يتأمل

 :ديكشد؟ بعد پرس يكار من و شما به كجا م نميواقعاً چرا دوستتان رفته مشهد؟من هم قرار بود بروم، اما ماندم تا بب ــ

 ست؟ين ياسم دوستتان هاد ــ

 نه ــ

 ست؟يفرهاد درفشان ن ــ
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 .نه ــ

 درفشان؟ روزيف ــ

 درخت چه كنم؟: به اسم فرخنده درفشان داشتم كه بچه ها اسمش را گذشته بودند يهم كالس كينه ، فقط  ــ

 چرا درخت چه كنم؟ ــ

 .بود "شود كرد؟ يچه م "و "كرد؟ ديچه با" "چه كنم؟"ورد زبانش  ــ

 :گفت  ميسل

 .منتظر تلفن شما هستم ــ

 :ناگهان به صرافت افتاد و

 .سوخته تانيو ظرف لعاب آب بابونه تمام شده ــ

 

 » 5فصل  «

 نماز ششم قامت يمادربزگ نماز پنجم را سالم داده بود و برا. شمرده بود. پا شد يهست

پسرش و نامه  يمادربزرگ رفت سراغ آلبوم عكس ها. ديرنگ روز آخر اسفند از پنجره سرك كش دهيبست كه آفتاب پر يم

 اءيپند نامه به اول يكيمثل خودش،  يرانيبه دب حتينص يكي. كه در عمرش سروده بود يرنگ و رو رفته اش و سه تا شعر يها

را  نكشيمادربزرگ ع.وزارت معارف چاپ شده بود تيو ترب ميدر مجله تعل رهر سه شع. اندرز به دانش آموزان يكياطفال، و 

 .افتيجست و 

بلكه به عادت  يكه نه از شرمسار اطيمجنون جلو ح ديب يبا سر شاخه ها ديخورش. نگاه انداخت اطيپنجره را باز كرد و به ح يهست

ثواب به  يدر كرد و برا يكاجها خستگ يهم كرد، بعد رو يبوس دهيكرد انگار د يداشتند، سالم و احوال پرس ريسر به ز يشگيهم

كنند و اگر بردبار باشند،  يبر مرا در  دشانيرخت سبز ع يگفت مژده شان داد كه بزود ريخصبح ب. ديلخت سر كش يدرخت ها

 :درختها سر تكان دادند انگار نق زدند. شود يپوشش سبزشان م يرنگ ينقش ها شان،يگل ها ايشكوفه ها 

 :به خنده شكفت و گفت ديخورش. ميما كه حمام نرفته ا ــ
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 .ديشو يسر و تن شما رو م ديكند و بغضش كه ترك يآسمان بغض م. غمتان كم ــ

 :گفت يم ديباز سر تكان دادند و خورش. كه نداشتند يدرست يرا باور نكردند، حافظه  ديخورش وعده درختها

 ست؟ين ادتاني. تابم يگرمتر و درخشانتر بر شما م گرياز روز د يهر روز ــ

 :ناز كردند و گفتند درختان

 .كند يرا پاره پوره م مانيتگرگ كه بزند لباس ها كياما  ــ

 :قهقهه زد و گفت ديخورش

 .آمد  ادتانيپس  ــ

 يسوزن يبرگ ها انيو گنجشك ها شادمان از م ديبه گوش رس ييپرنده صبح خوان از جا كي آواز

و  گذاشتيپنجره بود سر به سر م ريبنفش كه ز اسيحاال با درخت  ديخورش. در باره بهار كنكاش داشتند. جوابش را دادند كاج

 :گفت يم

 .يجوانه هم كه زده ا "يكرده اها  شيما ع يب" ــ

و راه آفتاب  نيزم رهيش دنيلخت از زمستان جان سالم در برده، با مك يدرختها. مثل معجزه. دهد يم يناگهان رو: ديشياند يهست

 .ابندي يدو باره م يو مهتاب و تر شدن با اشك شوق آسمان زندگ

با انواع . تمام و كمال آماده است شانيبعد لباس ها يچند. شده دهيهمه شان پاش يرو يسبز يگرده  ينيب يروز صبح م كي

با چه  نشيآفر اطيكرده اند و خ يكه چه بزك ييگو يبا خود م...  ي، عناب ي، گل به ينارنج د،يقرمز ، بنفش ، سف ،يسبز، آب يرنگها

كمان نگاه  نيبه رنگ. برد يكمتر بكار م يهوه او ق يو سورمه ا يو خاكستر اهيس يرنگها اطيخ نيا نم،آنها را آراسته، نه جا يمهارت

طالست، نور مهتاب نقره است و  ديآه كه عرق خورش...كند زود گذر است يم ديآورد و چون تقل يآنها را در م شيآرا يادا. كن

خشن و آمرانه بود  شيصدا. "اهللا اكبر"مادربزرگ گفت . است ييخدا هرهمه جوا نيدرختها از ا نيدر و آذ يباران آسمان يقطرها

 دييگرا ينم يبه تلخ نطوريا يشعر ذهن هست "هايو الشمس و ضح": گفته بود ياگر به نرم. پنجره را ببندد ديدانست كه با يو هست

 :ديكه با خود بگو

مواد  يهم البد توده ا ديخورش. است يكيماه هم سنگستان سرد و تار. ستين شتريانباشته ب يتوده هوا كي.آسمان دروغ است ــ
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 .گداخته است

 ريز اهيدرشت س يآن چشمها يبه زود. به خود نگاه كرد نهيدر آ. ديبه سر و صورت كش يو دست ديرا پوش شيو دامن عناب كت

. تخت مادربزرگ گذشت يبود بسته را رو دهيخر يديمادربزرگ ع يبرا يسرمه ا يژاكت پشم كي. نمود يدرشت تر م نكيع

 ليكباده و م يرو. آشكار بود شيخال يمرتب و جا نياتاق شاه. گذاشت ختشت يبود كه رو دهيخر نيشاه يادكلن ساواژ برا كي

 .اتاق دم كرده بود يگوشه اتاق گرد نشسته بود و هوا يو تخته شنا

. گنجور را جا داده بود يو آقا زيپرو يها يديخودش و ع يبرا ييدمپا كيو نيشلوار ج كيو  يبلوز پشم كيدر ساكش  شبيد

 كيكودكان و  يدفترچه نقاش كي زيپرو يديع. شده بود يبود و با همان كاغذ،بسته بند نيشاه يديع نيگنجور ع يآقا يديع

 مادرش سر راه يراو ب.بود نيرنگ يانواع مداد ها ييمقوا يقوط

مرغ  كيمن  يديع يمن كه به تو گفتم برا. كند يو گله م نديچ يرا كه بدهد لب ور م زيپرو يديدانست ع يم.ديخر يالله م گل

به آشپز خانه رفت كه مادر بزرگ داشت بسته صبحانه . مرغ عشق شگون ندارد ميدهد چند بار بگو يعشق بخر و مادرش جواب م

 :ديكه پرس. كرد يرا آماده م

 ندازم؟يرا ب دتانيتوران جان سفره ع ــ

 :بزرگ گفت مادر

 .اندازم يزحمت نكش خودم م ــ

 :آشپز خانه گذشت و از جا در رفت زيم يخانم ظرف كره و مربا را رو توران

 .جاندار است  شيچند ماه ،هريجان سر هم كن يب عتيچطور طب يخانم نقاش خوب بلد. ندازيرا ب طهيتو برو سفره مجلل آن سل ــ

 

 .شتكه بشارت همراه دا يقمر در عقرب بود آن هم در صبح يپس بود وانگه هوا

 :ديپرس. ختير يمادربزرگ چا يبرا ؟يتا ك مدارا

 .به هر جهت دوتا نوه از رحم خودش به تو داده ؟يكنيات را نسبت به مادرم فراموش م نهيك يجان، تو ك مادر

وقت مقر  چيه طهيآن سل. گاراژ دار شد ينشده رفت زن گنجعل دتيهنوز سر سال پدر شه طهيام را فراموش كنم؟ آن سل نهيك ــ
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 :گفت شهيهم. كرده اند ديكه پدرت را شه امدين

 .شده ائسهي يفالن: آباد مرا لو داد، گفت يخانه بود، رفت به دالك حمام ول نيهنوز نان خور ا طهيآن سل. خورده ريت ياتفاق

 :گفت يهست

 .زهر مارم بشود دياست، نگذار ديمادر جان روز ع ــ

 :را به كمر زد و گفت شيخانم پا شد، دست ها توران

 .ستياما دلتان با من ن د،يديتا قد كش دميهمه زجر كش نيا. خانه پا رزنيمن پ يتو، نه برا يبرا ديع ــ

 :تازه كرد و گفت ينفس. نشست يصندل ينفس افتاد و رو از

 .استغفراهللا... ارهيآن پت نيچشمت به سفره رنگ ــ

 :تر شد و گفت آرام

 ،يمادرت هست هيچون كه شب دواندت؟يسر م "مراد"چرا  يدانيم. هر دو تان با اوست كيو پ كير كن كه جاقرا. طانيلعنت بر ش ــ

لوند  يزنها. است شانيها زهيكه افسارشان دست غر ييزنها. است زاريزنها ب نجوريمثل مراد از ا يآدم با سواد و روشن فكر

 ...و كمال و هنر فضل نيتو با ا. يكله گنجشك ،يآبگوشت

 و مشت بسته اش دشيدر آغوش كش. آرام شده بود گريد دشيبوسيم يخداحافظ يبرا يهست يوقت اما

 :گفت. بود يسكه طال احمد شاه كي. كف دست او باز كرد را

 .باشد ا،يشب زود ب ــ

 .چشم ــ

 .تو اورشيرساند ب يهم آنجا بود البد تو را م مياگر سل ــ

 .چشم ــ

 :گفت كه رفت مادربزرگ با خود يهست

 يصفت به خدا م نيصفت خدا ست، خوب، ا ييام كه تنها دهيبارها شن. و كله خشك خودت يحاال خودت ماند رزن،يخوب پ ــ

مگر نور خود را در دلم به  ده؟يافريمگر خدا مرا به صورت خود ن. آورم يطاقت م مياز بندگان او يمن هم كه بنده ا. برازد و بس
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 :از قول سارتر نگفت "مراد"سر كالس خوب است؟ مگر  يحرف ها فقط برا نينگذاشته؟ ا عهيود

 كنم پس هستم؟ يمبارزه م من

 .با كمر درد با پا درد يريبا پ زيبا همه چ. كنم يمن هم مبارزه م پس

نور . نمينش يم آفتاب ريز يبروجرد يصندل يرو وانيتو ا رم؟يخانه تنها بم نينفسم تنگ بشود، و تو ا نكهيترسم؟ از ا يچه م از

ندارد،  يمانيگردش پر و پ ميها و استخوان ها يو در پ ميدر رگها گريد ياتيح ي رهيش. كند يپوكم را گرم م يآفتاب استخوان ها

 را شل مياول كاسه چشم ها. شده دهيرمقش كش

 يرا شل م ميآرواره ها. ده بار. گذارم يم ميچشم ها يچالنم و رو يكنم، م يم سينه اول حوله كوچكم را با آب سرد خ. كنم يم

تمام بدن در حل  يو وقت. بافم يم اليو خ كنميتمام بدنم را شل م. كاسه سرم، از نوك پا تا سر م،يمصنوع يبن دندان ها. زبانم. كنم

. نق زدم يخود به بچه اكم هست يب. فتديكند به شور و جوش ب يسر دلم هم غلط م. مضطرب شود كند يآرامش است مغز غلط م

 سوت نجوريا دميخواست ع يدلم نم. هزار جور حالت دارد زاديآدم. ستياما چه كنم دست خودم ن

 :گفتم "مراد"و  يروز به هست كي. است ييراز دانا يياز قول گوته گفته باشد كه تنها يهر چند كه هست. كور باشد و

 دتان؟حرف حساب خو ست؟يقول خودتان چ گران،يهمه اش نقل قول از د ــ

 .دهم يفحش م ياز خود راض نيميو س يتوانم به عشرت لگور يباشد تا م. بر خدا باز كه اضطراب آمد پناه

 

 :بود شبيد نيزد، انگار هم يدر سرش بلند بلند حرف م ييصدا

دنده  ميديبه قله رس ياما وقت ا،ي ميافتاد يبه قله از پا م دهينرس اي،  يو اردنگ يبا پس گردن اي مييمايپ يخودمان م ايرا  ييسر باال ــ

 .ميكن يم يرا ط يريو بدون ترمز و با شتاب سراز ميزن يخالص م

 ...دلكو و كالج است ميو س اتاقانيفكر و ذكرش ترمز و دنده و . است يو رانندگ يديجو سف هيعاشق  اليعهد و ع: مردانه يصدا و

 .عاشق اسب بودم يدر بچگ: زن ـ خندان ـ  يصدا و

 .يو آخرش زن خر شد: مرد يصدا

 .كردم داينه ، آخرش اسب خود را پ: زن  يصدا
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 انگار ملكه نشسته. انداخت گرشيد يپا يرا رو شيپا كينشست و  خيمبل س يو افاده آمد و رو سيف با

 .زد يگنده م يكرد و حرفا يدود م گاريمدام س و

 .افتادن طعنه به من بود يبيسراش يمقصودش از تو ــ

 ديبود ييرايزند،شما مشغول پذ يحرفش را رك و راست م ست،يقسم خورد كه مادر جان ، او اهل طعنه زدن ن يستچند ه هر

 ست؟يموضوع بحث چ ديمتوجه نشد

 :ديپرس مراد

زد، سر  يم گريد سندهينو كيو تازه آن حرف ها را از قول  ديديآخرش را شن يتنها حرف ها ست؟شمايچ يخانم زندگ نيميس ــ

 :بچه اكم داد زدم

 .نزن نهيزنكه را به س نيسنگ ا آنقدر

 .آن همه نعمت فيداغ، ح ازيمرغ، پ ره،يز. زده بود و سه بار زرشك را پاك كرده بود نكيع. كرده بود ييرايهمه پذ آن

 :گفت شوهر

 .دارم تيمن كل ــ

 :گفت  د،ياسته بود ندتابلو آر كيخوردن را كه مثل  يسبز يحت. و گردو خورد رينان و پن و

 .تو جور ما را بكش اليعهدو ع ــ

با چنگال انگار خاكستر . مرغ را جدا كرد و در بشقابش گذاشت لهيو توران خانم ف ختيزرشك پلو در بشقاب ر ريكفگ كي زنكه

 يباز هست. خواهد چاق بشود يكرد و بعد ساالد خورد و گفت كه نم فيالبته از دست پخت خانم بزرگ تعر. خورد ،كوفت كرد يم

 :دفاع كرد و گفت

 .ديو نگه شان داشت ديشام دعوتشان نكرده بودم شما اصرار كرد يتوران جان من برا ــ

 :جان گفته بود توران

 است كه چهل لقمه نخورد؟ يريچه س ــ

 يرازيش ينيريش ديد كه نخورشو يو گفت كه نم ديبه رخ توران جان كش زير زير يها ينيريكه رفتند، چقدر ش دشيبازد اما
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 : ديتوران جان پرس.در آمده بود يانگار توران خانم از قحط. است

 د؟يخودتان پخته ا ــ

 .ستميبلد ن ينه من مطلقاً آشپز: گفت نيميس ــ

 ؟يبلد باش يآشپز ديخرس گنده چرا نبا زنكه

 ليمستط يمقوا. انداخت يدي، سفره سف يدست ريز زيم يبود ، رو واريكه به د يا نهيآ يآمد جلو يتوران خانم به ناهار خور...

در  بينصفه س كي. چسبانده بودند يلونينا يقطعه ها ريز "نيس"آن شش تا  يبود كه رو دهياز آقا محمد خر شيروز پ يشكل

 .مبارك بادت ديآمدن ع ايساق: مقوا نوشته شده بود ياالب. سركه، سنجد، سماق، سكه ر،يوسط، س

گندم را كه خودش سبزه كرده بود، از پشت . مقوا گذاشت يو باال ديجا نمازش در آورد، بوس ينقش محراب چهيرا از قال قرآن

زن  يكرد اگر هست يفكر م. برنج هم گوشه سفره گذاشت ينعلبك كيبركت  يبرا. پنجره آشپزخانه برداشت و پشنگ آب زد

. سر خاك پدر زنش ميبرد شاه عبدالعظ يرا م يبعد از آن همگ ايسال  ليتحو از شيپ گر،يدارد سال د نيماش ميبشود، سل ميسل

 يبرد خانه  يم يهست يتوران جان را سر جهاز.آش با جاش ست،ين يكه مسأله ا ميسل ياصالً برا. آورد يمادرش را هم م

 .كه هست ميمادر سل يبرا يمونس خوب. خودشان

آن همه  گريد كا،يفرستد آمر يدغدغه م يرا ب نيفروشد و شاه يهم مدهد و خرت و پرت ها را  يجان هم خانه را اجاره م توران

 طپش قلب دست از سرش بر داشت ديام نياز ا. لرزد يصنار كردن نم يشاه كي يدست و دلش برا

 

 .برد يگالب و حلوا م. رفت سر خاك پسرش يكرد، هر سال خودش م يدرد نم شيوقتها كه پا آن

 :سنگ قبر نوشته شده بود  يرو. شست يداد سنگ قبر آن ناكام را با گالب م يمقبره دار پول م به

 .نامش كنده شده بود  ريز زتريو سال تولد و مرگ با خطوط ر انينور نيحس

 :ماه گفته بود  مهر

 .و وادار رو سنگ قبرش بكنند  ديبگو خيشعر با ماده تار كيپول بده ،» شغال « يخاله ،به آقا دختر

 يتوران خال يجمعشان جمع بود جا. ختير يشوهر، مادر و پدرش م يتك تك گورها يداشت و چند قطره رو يگالب نگه م يكم
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تنگ بود دستور داده بود گشادش . بود و به اصطالح پرو كرده بود دهيدر گور خودش خواب. قبر او هم كنار پسرش آماده بود. بود

 .مرگ نداشت خيرتا يمنته. سنگ مزارش هم آماده بود. كنند

 .سنگ مزار بكنند يوفات را رو خيآنقدر عرضه داشتند كه وادارند كه تار نيشاه اي يهست ايمراد  اي ميمرد سل ياگر م خوب

 ينامه هم نوشته بود و رو تيوص. بود پنج هزار تومان پول بابت خرج كفن و دفن گذاشته بود دهيكفنش هم كه از كربال خر يال

 كفنش گذاشته بود

جارو را با آب  كيانگار . گوشش صدا كرد. نفسش گرفت دهانش تلخ و خشك شد. فشرد ياضطرب دلش را در مشت م يكم باز

. مرد يكاش همان وقت م. را به باد داد مانشيچنان درد گرفت كه ا شيزانوها. دنديكش يكرده بودند و به پشتش م سيسرد خ

 كيآورد و  يقرآن م ميو سل. كردند يم دايآمدند و نعشش را پ يم يهست و ميآخر شب سل ايسر شب . كه آماده بود زيهمه چ

باشد ،  ادشي.چانه اش ببندد تا دهنش كج نشود  ريدستمال ز كيحاال  نيفكر كرد از هم. گذاشت  يسرش م يشمع روشن باال

را باز بكند  شيو هر كه در قبر رو دجه يم رونيافتاد ، آن ها را محكم ببندد وگرنه چشم ها وق زده ب ليكه به عزرائ شيچشم ها

 .سنگ لحد گذاشتند چشم چپش باز بود  يسر مهر ماه را كه رو. بوده  ايكند چشمش همچنان دنبال دن يم اليخ

لنگان خود را تا دم در ساختمان . بر آفتاب بند بشود وانيا يتو يبروجرد يصندل ينتوانست رو گريچرا من ؟ د:  ديپرس يم انگار

 .و در را باز كرد ديرسان

در  نيداد كه ا يكه در ته كركره زده شده بود، نشان م يبود و قفل بزرگ نيخان پائ موريت كلتيموتور س ريتعم يمغازه  ي كركره

گرفته بود نه  ينه سر قفل. خان مستأجرش موريتوران جان بود و ت يمغازه ، گاراژ خانه . باز نخواهد شد گريو چند روز د نيتا چند

خان زن پسند كرده و  موريخودش به ت يحت. به مال االجاره اضافه كرده بود يشاه كيهمه سال  نياهمه صاحب ملك ها،  مثل

و مهر ماه را مثل فرفره  رانيرفته، بله بران كرده ـ اختر ا يخودش خواستگار. ميمر ش،يشاگردها نيرتريگرفته بود، سر به ز

خانه اش  اطيگرفته ـ از در ح نهيرا در خانه خودش بر پا كرده عروس كشان كرده محمد آقا جلو عروس آ يدوانده ـ شام عروس

كف  يشاه نيناصرالد يسكه طال كيخان برده ـ خودش دست به دستشان داده ـ  موريعروس و داماد را چند قدم باالتر به خانه ت

 خان هم رونما موريشته بود ـ البته تدست عروس گذاشت ـ رونما ـ و تور سر عروس را خودش بردا

 .خود دارد  يخوانده و به هردوشان فوت كرده ـ اسفند و اسفند دانه كه جا ريخ يبود ـ آن همه دعا داده
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گرفته، اما  اديالفبا را . نشده بود يزيبه بچه ور رفته بود بچه چ يپسر ارشدشان را خودش محسن گذاشته بود، اما هر چ اسم

 شتريو پنج تا ب ستيسرو كله زدن ها تا پنج پنج تا ب يجدول ضرب را هم با همه . ينوشته نه افق يم يرا عمود شيخطوط مشق ها

 يراست رو يشد، گاه يتا پشت لبش سبز شد اول سوار دو چرخه م.گفت جدول زرد يجدول ضرب م ينگرفته و تازه به جا ادي

 دهيپلك يم وانيوقتها در ا شتريكه ب دهيفر ه،يتور شده، به دختر همسابعد پررو شد سوار مو. رانده يو م ستادهيا يدوچرخه م

انداخته تا موتور تاپ  يكرده سر و صدا راه م يم يكار ستنشانده لوله اگزوز موتور را د يرا ترك موتور م دهيكرده، فر ياشاره م

 .بكند يها را عاص هيحد صدا را بدهد و همسا نيـ به قول خودش ـ آخر يتاپ

 .رفت يتوران خانم به سرباز ديبه صوابد نكهيتا ا. شد ينم ميمستق يصراط چيمحسن به ه نه،

كه نگرفت، بعد  رديرا بگ قيو تا سرباز است تصد رديبگ ادي يو رانندگ سدينام بنو يخانم وا داشتش تا در رسته موتور توران

 بعد و يجاره ماه هاا يسر شكن كرد رو د،يتوران خانم سه ماه اجاره مغازه را نبخش. گرفت

بركت  اياز بركت وانت بود . محسن سر به راه شده بود گريحاال د. بخرد يوانت قسط كيمحسن  يخان را وا داشت برا موريت

و  رفتيالسلطان م نيام دانيشد و با وانت به م يمحسن ساعت چهار صبح پا م. دانست نه توران خانم يخان م مورينه ت ،يسرباز

 . ديخر يتره بار م

 

 يمغازه  كيافتاد در كوچه و پس كوچه ها از دروازه دولت گرفته تا نزد يبعد محسن راه م.پرو پا قرصش محمد آقا بود  يمشتر

و . خوردن  يقورمه ،سبز يپلو ، سبز يزد سبز يكرد و داد م يم ستيتوران جان ا يفروخت ،و كنار خانه  يراند و م يپدرش م

. خانه دار بٍبرّ و ببر . خانه دار بدو . ،پرتقال  نيريش مويل ي،بادنجان ، هندوانه ،خربزه ،نارنگ كدو، يگ،گوجه فرن اريخ: بسته به فصل 

 دور و بر وانت شانيزن ها با سبد ها. بدو بدو 

 بيو س يگفت نخود فرنگ يم يگرينرود ،د ادتيباقاال » بدو « گفت  يم يكي.شدند  ي،جمع م يخال» بدو « اي» بدو محسن«

 خواست ،محسن بدو يم ينيخوردن ورام يسبز يسبز ،و سوم ايو لوب ياسالمبول

 . ختير يعرق م شتريمحسن ب يانبار ازيو پ يفشند ينيزم بيوقت س. داد  يو قول م ختير يم عرق

 زديبر زديق برحاال عر.داده بود كه خوشرو باشد  ادشي. به تماشا ستاديا يم ايكرد و  يم ديخر» بدو « از  ايخانم هم  توران
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 كيداشت و حال  كيزن ها سالم و عل شتريبا ب.كرد تا حواس محسن پرت نشود  يخودش زن ها را به صف م.اجحاف هم نكند .

 ريخشت و انج ريآب آلو و ش بوستي يعرق نعنا ،برا اي يرازيش شنيآو يدم كرده  هالاس يبرا. ديپرس يرا م شانيبچه ها كي

اسكناس ها را از » بدو «  يوقت. ديپرس يشدند اما توران خانم حال احوال خاله خانم را م يزن ها پا به پا م. كرد  يم زيتجو ساندهيخ

 :گفت  ي،توران جان م ديفزايرا به آنها ب گريد يآورد تا اسكناس ها يپشت شلوارش در م بيج

 .ننه جان خدا بركت به مالت بدهد  ــ

 :گفت  يم محسن

 .اال كو تا قسطش تمام بشود خانم بزرگ ، ح ــ

 .خواند  يو وردش را م ديگردان يرفت و مشت پر اسفندش را دور سر محسن م يخانم به خانه م توران

 شست ،چادر نمازش را به يرا م شيداد ،دست و رو يخانم ،خانه را كه سرو صورت م توران

 يم هيچهار پا يو رو مورخانيرفت سراغ ت يگذاشت و م يم ينيو قندان و دو تا استكان در س يچا يقور كي. انداخت  يم سرش

مقابل مغازه  واريد يرو. نو  ايخراب  يها كلتيبچه گانه دوچرخه و موتورس يخان پر بود از سه چرخه ها موريت ينشست ،مغازه 

 يچشم ها.خود داشت  ي طهيرا در ح واريسوار تمام د كلتيدختر موتورس كيعكس 

 راند ،بسكه شنگول يم يانگار در شاهراه خوشبخت. كرده بود  شانيرا باد پر شيمورب بود و موها دختر

 .نمود  يم

 ايكرد  يرا عوض م يالمپ چراغ. آورد  يكرد و به صدا در م يرا عوض م يبوق. بست  يم ايزد  يرا روغن م يريخان زنج موريت

داشت كه  يكلفت يها ليبود و سب اهيو س يروغن شيداد ،دست ها يو به خانم بزرگ گوش م. گسست  يم يكلتيبند از بند موتورس

 .شارب . گفت  يخودش م

 يگوسفند بكوبد ،رو يدنبه  يداد كه كم ادي ميبود ،تا خانم بزرگ به مر يها خار خار لياولش سب. زد  يوقت نم چيرا ه شاربش

به خانم بزرگ هم گفت ،اما نق . شد  يدنبه كفر يبواز  ميشارب نرم شد اما مر. شارب شوهرش ببندد  يپهن كند و رو يفيتنظ

 . ستين يكار آسان يركردن در هر روزگا دايشوهر پ.نزد 

خورد و  يم ياستكان چا كيشست  يرا م شيدست ها مورخانيت. گرفت  يشد ،كنار مغازه جا م يكه درست م يكلتيس موتور
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 :كرد  يآمد و زمزمه م يسرحال م

 آمده يروم يعاشقان ،مال يعاشقان ا يا

 :اي

 است و همه شب سخنم نيفكر من ا روزها

 شتنميچرا غافل از احوال دل خو كه

 :گفت  يشگفت م يگذاشت و با حال يبرود ،دست به كمرش م يسه چرخه ا ايشد تا سراغ دوچرخه  يپا م يوقت

 . يعل اي ييگشا مشگل

كرد و شعر  يتازه دم م يتوران خانم چا يداشت و با قور يبر م لهيچراغ سه فت يآب جوش را از رو يشد كتر يكه تمام م كارش

 .دانست خانم بزرگ حال خواهد كرد  يخواند كه م يرا م ي

 

 يبرا "مراد". نديارسالن را در تئاتر سنگلج بب ريام شينما خواستيدلش م يلينه كنسرت، خ نماينه س رفتينه تئاتر م رزنيپ آخر

 !يپا درد و كمر درد نيبا چن ،ياما راه به آن دور. بود دهيخر طياو هم بل

صحنه و  يرا كه به صورت سگ در آمده بود ،بغل كرد، از وسط تاالر آمد رو ريشمس وز ،يانتظام يوقت: كرده بود فيتعر نيشاه

 ر؟يمر وزق ايبود  ريشمس وز يراست. تاالر از قهقهه تماشاگران به لرزه در آمده بود... زبان بسته نيا: گفت

كنسرت . زد يشد و قلبش تند تند م ينفسش تنگ م. داشت يدر بسته ترس برش م يشد كه توران خانم از تاالرها يم يسال چند

 .خان بود موريآواز ت نياو، هم ينمايو تئاتر و س

 :خواند ياو م ياو و تنها برا يگل رو يخان برا موريت

 

 يعل يجان را چه كند؟ عل ،يموال عل ايكه ترا شناخت  آنكس

 يعل يعل يو خانمان را چه كند؟ عل اليو ع اطفال

 يموال عل ايتو هر دو جهان را چه كند؟  ي وانهيد
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 .كرد يلب زمزمه م ريخانم بزرگ هم ز و

 :را  اريروز شعر شهر كي

 

 شناختم من به خدا قسم خدا را يزن به عل يعل ٔدر خانه نيمسك يگدا يبروا

 

 .خان داد موريت يوشت و براخط خوش ن با

 

 يعل يعل يگو عل يعل يعل يعل حق

 

 يبلند گو كيمحسن  يبرا. خودش هم نبود. خان بسته است، وانت محسن هم نبود موريمعلوم بود امروز تاالر كنسرت ت نه،

 .كرد يآقا محمد را دوباره تماشا م ديرفت بساط ع يكرد، م يدرد نم شياگر پا. بود دهيخر يديع يدست

دهان  ي شهيش نيخورند،چند يرنگارنگ وول م يها يماه يقرمز و آب يكيپر آب پالست يدر لگن ها ستادهيپشت دخل ا زنش

محمد .  ديع دهيتازه از راه رس يشده سبز دهيهم چ يرو ازچهيو پ يپونه و تربچه نقل. را مهمان كرده يسه ماه ايگشاد پرآب، دو 

شمع  يدسته ها. نيمالم يكنار دكّان گندم و عدس سبزه كرده، در بشقاب ها هيچهار پا يرو. دزن يها پشنگ آب م يآقا به سبز

 .گل هشت پر هيسبز و قرمز شب يسمنو، شعمدان ها يها واني،ل

و  گريدر دست د نيدست و با موچ كيدر  يمقعر نهيبا آ. نشست يبروجرد يصندل يرو وانيتو آمد و در ا. ساختمان را بست در

 ياحساس م دشيسف يرا بر موها ديخورش ٔبوسه. بكشاند رونيچروكها ب يابرو را از البال ريز يكرد موها يبر چشم، سع نكيع

. دارد يخودش عالم يهمراه نباشد، برا يماريبا ب يرينكرده، هر چند اگر پ هيتشب هاررا به ب يريپ يشاعر چيافسوس كه ه. كرد

را  شيتواند تجربه ها ي، م نهيدارد ، طمأن تيدارد كه فكر بكند،درا ياديآدم وقت ز يريتصور خوش كرد كه در پ نيدلش را به ا

 .شود ينم ريبدن پ يريبا پ دهمثل مغز او كه تمام عمر فعال بو يمغز يمنتقل كند، وانگه گرانيبه د

. از بدنشان داشته است يشتريب ارياما مغز ،البته نه مغز همه كس، امكان رشد بس افته،ين يانسان شكننده است و تكامل چندان بدن

 زمان خود نشد؟ ينحو نيو بزرگتر اموختين ينحو در هفتاد سالگ يمگر سكاك
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و با  رديگرفت با درختان جان بگ ميتصم. ها زمان را مقهور بكند يساز ريو تصو هايگرفت ذهنش را آزاد بگذارد تا با تداع ميتصم

خوابند تا  يتمام زمستان م. شوند يم رياز تو پ رتريدرختان د زاد،يآدم يا. رواز بكند ابرها اگر آمدند همسفر شود و با پرندگان پ

 .يداشت يدوره و تسلسل را م نيكاش تو هم ا ،در بهار جوان بشوند

 

از حاال اشكشان از . زنديابرها جمع بشوند و اشك بر يتا ك ديرا به پشت چند تكه ابر كشان دياخم كرد و خورش يخود يب آسمان

بود اما قدر عشق و  يدر اوج جوان يهست. حسد برده بود يآن به هست كيصبح امروز . و زمان نيبه جشن زم هيشوق بهار است، هد

ته  يخوشحال كي شهيهم. ديتپ يو آرزو م ديداشت كه از ام يجوان بود، دل يكه خودش وقت يدر حال. دانست يرا نم يبهار و جوان

 يدست به طرفش دراز كرده م ايكرد تمام دن يم اليخ شهيهم. در انتظارش است يزد اتفاق خوش يحدس م شهيهم قلبش بود،

 :ديگو

 .همه اش مال تو ايب ــ

شتاب دارند كه سهم  شانيها يبعض. شوند يبه خود غره م. شلخته اند. كنند يرا تباه م شانيدوره جوان نيا يامان از جوان ها اما

 .دهند يتلفات م يشوند و حت يلت و پار م شانيها يبعض. بستانند شتريهر چه زودتر و هر چه ب يخود را از زندگ

و ناگهان مثل  ديقلب توران تپ. و آفتاب را به پناهگاه نا امن خود كشاندند وستنديبه سراغ دوستانشان آمدند و به آنها پ ابرها

را  شيچشمها. لب گفت پرواز با پرنده ها، نه، مهاجرت ريو ز. ستاديآن ا كيو . دلنگ: تك زنگ بلند زد كي يواريساعت د

 رتيزده بود ح رونيمهر ماه را كه پس زده بود چشم چپش از حدقه ب يدر گور رو شت،گذا شيچشمها يمحكم بست و دست رو

 .كرده بود، توران جان چشم مهر ماه را بست

 :گفته بود نايبه دكتر اوانس. كرد كيت كيدوباره ت. گولش زده بود قلبش

 .ستاديا يم يقلبم گاه ــ

 :گفته بود يبه لهجه ارمن دكتر

 .يرياز پ ــ

 :جان گفته بود توران
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 .زند يدارد و تند م يآن وقت ترس برم م ــ

 :باز گفته بود دكتر

 .يرياز پ ــ

 .نيبود آسپر دهيتوران جان شن و

 :بود دهيپرس

 بخورم؟ نيدكتر چقدر آسپر ــ

سروها و كاج ها را خودش نشانده بود كه زمستان هم سبز بماند و از . كرد ريس گريبه درخت د ينگاه كرد و از درخت اطيح به

و سرشان را  ديتكان يكه بود خودش برفشان را با پارو م انساليم. شدند يآمد كج و مج م يبرف كه م. دلگرم بشود شانيسبز

شده بود و حاال در فراق آفتاب كز كرده  نيشاه يعني اريكار، كار ملك محمد عبعدها . بست يكرد و دورشان را نخ م يخدنگ م

احساس . ضربان قلبش هماهنگ شده بود. تكه ابر سمج نجات داد كيخود را از چنگ  ديخورش. زد يم يقهوه ا شانيسبز. بودند

 :اشتندد ياميپ. گوش سپرد. درختان افتاده است انيدر نور آفتاب و م يكرد همهمه ا

 .از باد بهار ديتن مپو شان ــ

داشتش كه تلفن كند به  يوا م. كاش مهر ماه زنده بود! پناه بر خدا. دنديو بار دنديرا پوشان ديخورش يكردند و رو يبد جنس ابرها

 يچسباند به گوش يگرفت و توران گوشش را م يدستمال جلو دهانش م كيمهر ماه . تواند دشنام بدهد يو عشرت و تا م نيميس

 .داد يسر نم ااما صد ديجنب يم شيلبها. تلفن

اتاق او را كردند . نداشت يبا عروسش سر سازگار. خواست ياو كه از خدا م. خودش يآوردش پهلو يمهر ماه زنده بود م اگر

 يوسش نمعر... شينا ياست با بو يهمان اتاق نمناك دم در ،يريپ. حواله دادند ياتاق بچه ها و او را به اتاق نمناك دم در

 :گفتيم. را بغل كند شيگذاشت نوه ها

 .روسي،و كروبيم. ديهست يماريشما ناقل ب ــ

 .دختر خاله اش مهر ماه پنج سال از او كوچكتر بود. به جان خودش هم افتاده يريپ روسيكه و ديشياند يتوران جان م و

دستها را . راستش خواب رفته بود يپا. پا شدنش آسان نبود. به خاطر خدا قطع نكن يهر كه هست: توران جان گفت: زنگ زد تلفن
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 :زديرا بر داشت، نفس نفس م يگفت به اتاق خواب رفت و گوش يعل ايگذاشت و  يدسته صندل يرو

 :ديپرس يمرد يصدا

 :انيمنزل خانم نور ــ

 بله ،بله، شما؟ ــ

 "مرادم"توران جان سالم من  ــ

 ؟ييجان، كجا "مراد"بدهد  قيخدا توف. السالم كيعل ــ

چقدر خوش  زيتبر ن،يسرع مياست با هم رفت ادتاني. مشهد دييايب يو با هست ديريبگ طيكنم توران جان بل ياز مشهد تلفن م ــ

 ...در هتل خودم. گذشت

 بسپارم؟ يجان مادر خانه را دست ك "مراد" ــ

 .ديدرش را قفل كن ــ

 .ندارد يليتعط شتريكه پنج روز ب يجان، هست "مراد" ــ

 "يهست"من در  يبرا يذره شده، تمام عالم هست كي شيحرف بزنم؟ دلم برا يبا هست شوديم ــ

 .ديدان يخودتان كه م. شود يم خالصه

 .ميتنها يو من تنها ،يرفته خانه مادر نمك به حرامش خر حمال يمراد، مادر جان، دورت بگردم، هست ــ

 :گفته بود "مراد"چرا به . نشسته بود يتخت هست يتلفن قطع شد، توران جان همانجا رو ناگهان

 تنها بود؟ يچون تنها. بگردم دورت

 :ديتلفن باز زنگ زد و مراد پرس. گرفته بود شيتخت جم بخورد عضالت پا يتوانست از رو ينم

 .چرا تلفن قطع شد ــ

 :گفتهيكرد كه خود توران جان م يم يآور اديمشهد و  نديايب ارهيكه با ط ديورز ياصرار م و

 .خورد يم اهيبه درد روز س ديپول سف ــ

چرا با  ديكه بگو ديآن به فكر توران جان رس كي. قابل تحمل است ريغ شيبرا نيفرورد ازدهميتا  يهست دنيافزود كه ند و
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 .كرد  يم دايلفن مدتها ادامه پزد ت يبحث را دامن م نياگر ا... شهيتا هم يكن يازدواج نم يهست

 

 كيو  شنونديتازه م يو حرفها ننديب يم يتازها يآدمها يكند و او و هست يم يريس ارتيكرد كه توران جان ز يوسوسه م "مراد

 يگرفت به هست ميتصم. تا مراد متقاعد شد كه منتظرشان نباشد ديچ يو كبر يتوران جان آنقدر صغر. رنديگ يم ادي زيعالمه چ

 .اما نتوانست د،يآ ين نميفرورد ازدهميتا  "مراد"كه  ديبگو

 :كوفت و توران جان داد زد اطيبا كوبه به در ح يكس

 .نرو دهميبه خدا قسمت م يهر كه هست ــ

 :آمد و داد زد وانيكنان به ا يتات يگرفت و پا شد و تات شيرا سر زانوها دستها

 .آمدم، آمدم ــ

. توانست بكشد يكلون در را نم. ديدست به درخت ها گرفت و به در رس. ديرس اطيبه ح شيد تا پاپاش ينشست ه يپله ها ه يرو

 :داد زد . در را توانست باز كند. بر داشت و به زبانه كلون زد تا آزاد شود نيزم يسنگ از رو كي

 ؟يهنوز هست يهر كه هست ــ

 :را شناخت كه گفت "محسن بدو" يصدا

 .خانم بزرگ منم ــ

 .به در بزن تا باز شود يننه جان تنه ا ــ

برساندش و  وانيو تا ا رديتوران جان از او خواست دستش را بگ. پر از سمنو به دست خانم بزرگ داد يكاسه بلور كي محسن

 :محسن گفت

 .بروم در وانتم را قفل كنم و بر گردم ــ

و روندگان را  ندگانيكرد تا آ رهيرا خ شيچشمها. كرد  ريس ابانيآمد و نگاهش از وانت محسن به خ رونيب اطياز در ح تورانجان

 .نداشتند يهمت نيباغ سپهساالر تما شا كند ،اما چشم ها چن ابانيدر خ

 :زد گفت يكلون در را كه جا م محسن
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 .كنم يآورم و روانشان م يروز اره و رنده م كي. خانم بزرگ هم كلون باد كرده هم در ــ

 :ديبزرگ پرس خانم

 است؟ يننه جان حاال چه ساعت ــ

 .مينه و ن ــ

 :و بلند گفت اورميدوام ب ديدست كم تا ساعت هشت شب با يعني امت،يق اميتا ق ديشيو اند ؟يكن ياست اشتباه نم ميتازه نه و ن ــ

 .ام خانه، خودم را با عقربه بزرگش به دار زده ام و زمان را از حركت باز داشته نيا يبوده به بزرگ يساعت ــ

 : ديهراسان پرس محسن

 نجاتتان داد؟ يك د؟يخودتان را دار زد ــ

 :گفت توران

 .جمله در آن نوشته شده بود نيخواندم، ا يم ينه كتاب قصه ا ــ

. بعد رفت و برگشت و كاسه سمنو را آورد. نشاندش نيتخت شاه يتوران جان را به كول گرفت و به ساختمان برد و رو محسن

 :توران گفت 

 .دست من بركت دارد. ريرا بگ تيديع ايب ليو بعد از سال تحو نيسفره هفت س يننه كاسه سمنو را بگذار رو ــ

 رم؟يرا بگ ميدياالن ع نيشود هم ينم ــ

 . يباشد در را محكم به هم بزن ادتي. و حاال از در ساختمان برو ايعصر ب.  يبخواه يل يكه قاقا ل يستيبچه ن گريكه د گهيتو د ــ

تخت  يگذرانده بودش و رو وانيو پله ها ا اطيجوان كولش كرده بود و از ح كيهم بهتر بود بله ،  شيپا. جا آمده بود حالش

 يبلندگو دنيآمد و از د يسال هم م ليآن جوان بعد از تحو. آدم يبو. داد يم يجوان يآن جوان بو. فرود آورده بودش  نيشاه

 ديشا. را نخراشد شيتوانست تره بارش را از بلندگو اعالم بكند و گلو يحاال به بعد م زشكفت ، چرا كه ا يگل از گلش م يدست

نقره  ريساعت شوهر مرحومش را كه زنج مورخانيبه ت. محسن يرفتند خانه جدمادر يآمدند و بعد م يو زنش هم م مورخانيت

 كي ميمر يبرا. يگفته بود چه ساعت خوب _ بودكرده و راه انداخته  يساعت را روغن كار مورخانيخود ت. داد يم هيداشت هذ

آن چادر ! خورد  يفروشگاه مردك چقدر پله م. بود دهيخر "بك  ياوروزد "گذاشته بود كه در بغداد از  ريچادر نماز نازك حر
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 .سر نكرده بود شتريبار ب كينماز را 

گرفت  ميتصم!  اهيروزگار س يبرا دياقعاً پول سفو. كه بر نقش مصدق نشسته بود پاك كرد يچادر نمازش گرد يشد با گوشه  پا

 :گفت  يبود م دهينقش را د نيكه ا ياز قول كس يهست. را بدهد قاب بكنند ريرا وادارد ، تصو ي، هست امدهين نيتا شاه

 . دهيدرازش به خود د خيمملكت در طول تار نياست كه ا ييتمام مصدق ها دهيچك ينقاش نيا ــ

 خياما چقدر خاطره و شعر در دراز مدت م. ستين ادمي ؟يچه خورد روزياز من بپرس د. نبود ادشينقل كرده بود؟  يقول ك از

 .است ادميخودشان را در ذهنم كوفته اند؟ همه آنها 

 :پرسد يمهرماه م. ديبگو راهيتلفن كند و بد و ب نيميدارد كه به س ياست ، توران ، مهرماه را وا م بعدظهر

 چزانمش ؟خوب ب ــ

 .داده ام بگو ادتيهر چه  ــ

شود  يدهد كه پس از پرس و جو معلوم م يتلفن را جواب م يجوان يوحش يصدا. چسباند يتلفن م يگوش خود را به گوش و

 :ديآ يتلفن م يمعصوم پا يبعد حاج. معصوم است يبرادر حاج

 . ستيخانم ن ــ

 :پرسد يم مهرماه

 بانش؟يغر...  يخانم رفته پ ــ

 .دهم ، ناكس يجرت م يفتياگر به دستم ب: ديگو يمعصومه م يحاج

 :ديگو يمهرماه م.  دارديرا برم يگوش نيميبار خود س نيو ا دوباره

 ؟يدار يمردم بر نم يزنكه لجاره چرا دست از سر بچه ها ــ

 د؟يهست يشما اصال ك-

 .يگمراهش كرده ا تهيكه تو عفر يمن مادر پسر-

 شاگرد من است؟ حاال كجاست؟-

 .تو مادر به خطاست ريشده و همه اش تقص كيچر-
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 :ديگو يم مهرماه

 ؟ يكن يو شرت را كم نم يريم ي، چرا نم يتو جرثومه فساد ــ

 .و اجتماع رابطه دارد استيالبته درس من با س. دهم  ياست كه درسم را م نيخانم جان ، شگرد من ا نيبب-

 .كند يم ييمردم را هوا يو بچه ها-

 يها رهيجز نيا. را  گرانيد دهيخودم را و نه عق دهينه عق. كنم  ينم ليرا به شاگردانم تحم يا دهيعق چيوقت ه چينه، من ه-

 ... يسرگردان

 :پرسد يم نيميس. زند تو سر مهرماه  يتوران جان با دست م رديگ ياش م هيگر مهرماه

 پسرتان گرفتار شده ؟. ديكن يسر به سر گذاشتن من تلفن م يور كردم براآن تص كي د؟يكن يم هيشما گر ــ

 :ديگو يم مهرماه

 .هنوز نه  ــ

 :پرسد يمقدمه م يب. شود يم دترياش شد هيگر و

 ؟ يكن يم نيتو مرا نفر ــ

 :ديگو يم نيميس

 .خرافات اعتقاد ندارم  نيو چشم زخم و ا نيكنم؟ به نفر نتانينفر ديچرا با ــ

 :ديگو يم نيميكشد س يمهرماه آه م. سكوت

فقط دو . ديكنم ، زنگ در را نزن يخانه من پنهانش م شياوريب ازدهيامشب ساعت  ديتوان ياگر واقعاً پسرتان در خطر است م ــ

 باشد؟. ديپنجره بزن شهيتلنگر به ش

 مهرماه. خواند يرا م شيصدا يتوران جان ورد ب يهم كه خورده لبها ياشكش بند آمده ، توسر مهرماه

 .رنديمعصومه و برادرش لوش بدهند و ناز شست بگ يتا حاج: ديگو يم

 .پا بگذارد نجايمعصومه ا يقدغن كرده ام ، برادر حاج-

 .را برداشت يمعصومه گوش يكه تلفن كردم برادر حاج شيساعت پ كي. قدغن كردنت هم مثل درس دادنت است-
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 :ديگو يم نيميس

 يهر كلك. معصومه اعتماد دارم ينظر به حاج نيو از ا. متوجه نشود ديايمعصومه هم ب يكه اگر بردار حاج كنم يپنهانش م ييجا ــ

 د؟يآور يامشب بچه را م. ستيبزند اهل لو دادن ن

 .ــ باشد: ديگو يحال م نيبا ا. گزد يمهرماه لب م. كند يگذارد و با سر اشاره مثبت م يدست به شانه مهرماه م توران

 :ديگو يم انيگذارد و گر يرا م يگوش مهرماه

منتر بكنم ؟ بدبخت با اجاق كورش به  يطور گذاشت نيزن تنها را ا وهيب كيچرا؟ چرا .  امديكارت خوشم ن نيدخترخاله ، از ا ــ

 .ماند ياندازه خودش دردسر دارد حاال چشم انتظار هم م

به توران  دهيرا كه همان روز كش يبوسدش و طرح بدن لخت ياندازد و م يدست به گردن مهرماه م. ديآ ياز دانشگاه م يهست... 

 :ديگو يمهرماه م. دهديجان و دخترخاله نشان م

 است؟ سهيكالپ شيچرا چشمها ــ

 :ديگو يم يهست

 .دميكش يطور نيرا ا شينكرد ، منهم از لجم چشمها نميرا بب تيهرچه بهش گفتم ، سرت را بلند كن مرد ، چشمها ــ

 :ديگو يم توران

از تو  امتيخداوندگار عالم روز ق. حرام اندر حرام گريمرد نامحرم كه د كيبدن لخت  دنيحرام است، كش ليشما دنياصال كش ــ

 ... يتوان يو چون نم يرا زنده كن ليشما نيخواهد كه ا يم

 :ديگو يخندد و م يم يهست

 .فرستدم جهنم  يم كراستيآن وقت  ــ

مدتهاست شوهر كرده و از خانه توران جان  رانياختر ا. بپزند ينيزم بيس يروند تا كوكو يان به آشپزخانه مو توران ج مهرماه

تا ...  دهيداده او هم جور بچه ها و خانم بزرگ را كش ادشيالف بچه بوده ، تر و خشك كرده كار  كيكه  يتوران او را از وقت. رفته

را  رانيعقل اختر ا ييآقا ، جز ميكر.... آورد رانياختر ا يخركرد به خواستگار يباستانآقا را در باشگاه ورزش  مي، كر مورخانيت

را  رانياخترا. گرفت هيزيجه شيتوران جان برا. آقا شد ميدل نه صد دل عاشق كر كي رانياختر ا.با همان نظر اول از سرش پراند
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، عوضش با نمك و : گفته. به خانه بخت فرستاد  زير يو چشمها -  ينيزم بيس يكوكو نيع –و صورت پف كرده  يكوفته ا ينيبا ب

 ريام انيمتق يموال اديآقا بچه را به  ميحاال كر. گذاشته  نيرشاهياسم پسرش را با اجازه خانم بزرگ ام رانياختر ا. تو دل برو است

 .شده جينامدش ، و بچه پاك گ يم نيشاه رانيكند و اختر ا يصدا م

. رفتند نيو شاه يهست يالبته وقت. به عشرت يريتلفن حال گ. گذارند يران جان با هم قرار و مدار فردا را ممهرماه و تو... 

 .بخشند يرا زود م گريجان جانان همند و همد. جانند در دو بدن كيدخترخاله ها 

 :ديگو يمهرماه م. را برداشته است يخودش گوش عشرت

 م؟يگو يچه م ني، گوش كن بب طهيسل ارهيزنكه پت ــ

 :ديگو يم عشرت

 .ميبگرد تا بگرد يگرفته فحش بده رتيوو يكارياگر ب ــ

 :ديگو يم مهرماه

 گريچرا د يگاراژدار شد يزن گنجعل يو رفت يمادر گذاشت يرا ب تيتو كه هنوز سال شوهر ناكام قهرمانت نشده بود بچه ها ــ

 .ر دو برجه كفت ي؟ آنها را كرده ا يدار يدست از سر بچه ها بر نم

 :ديگو يم عشرت

 . نمشانيكه نب دمييبچه نزا. را باز كن تيحاال خوب گوشها. كاغذ نوشته اند داده اند دستت يرو ؟يزن يچرا نفس نفس م ــ

 بزرگ كرد؟ ياما بچه ها را ك-

 يم. تا نشناسمت يرا عوض كرده ا تيو صدا يتلفن گذاشته ا يگوش يرو يدستمال كاغذ. رانياختر ا اي يمهرماه ايتو  دميفهم -

خوب : بهش بگو. شوهرم گذاشته ياست كه آن عجوزه رو يگاراژدار اسم يگنجعل. كرده ؟ آن عجوزه هفهفو  كتيتحر يدانم ك

 .خالص كردم يداد يالشه م يكه بو يرزنيپ وو ت يكردم كه خودم را از آن خانه لكنت

 :ديگو يم مهرماه

است ، به روح  انياما اگر از عجوزه مقصودت توران خانم نور. ستمين يدو تا كه گفت نيكدام ا چيه من. يآدم عوض يكور خواند ــ

 ...بود قسم  غمبرياوالد پ ديپدرم كه س
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 .كنم يم حيتفر تي، از حرفها يگفت يخوب م. بزندبه كمرت  غمبرياوالد پ ديس ــ

 يهستند و ترا قابل نم تختيپا يرستانهايدب اتيادب ريدب انيخانم نور. از تلفن من خبر ندارد انيبه جدم قسم روح خانم نور ــ

 .جواب سالمت را بدهند يدانند كه حت

 :گوبد يم عشرت

بپرس آن  اتيادب ريدب نياز ا. شد ديسوزد؟ پسرش نه قهرمان بود و نه در راه مصدق شه يم شيدانم كجا يم. چاخان نكن  ــ

تازه گرگ او را . گرگ بود . خرس نبود . بود ، بغداد نبود كنعان بود غمبريود كه در بغداد خرس خوردش ؟ امام نبود پكدام امام ب

 ...كه  دكردن عيشا شيبرادر ها. نخورد

 : ديگو يم مهرماه

 شهادت بخت اولت؟ ريز يزن يم يحت. چشم ورو يزنكه لجاره ب ــ

 يبعد از هر، گز م. ديالله زار خر ميرفت يم نيمن و حس Ĥيثان. است دتياوالً زنكه لجاره خودت و هفت جد ناس ؟يچه شهادت ــ

 . شيننه گور به گور يچادرنماز برا كيبخرد، و  ميلباس تابستانه برا كيخواست 

 :ديگو يم مهرماه

 .لكاته  يخودت يگور به گور. كند يچشم تو صدسال عمر م ي؟ توران خانم كه هنوز نمرده ، به كور يچرا گور به گور ــ

 :ديگو يخندد و م يم عشرت

 گفتم خانوم مهرماه خانوم ؟ يم يچ. ديآ يلكاته خوب به من م ــ

 .ديلباس بخر ديرفته بود يگفت يم ــ

 كي. چند تا سرباز با تفنگ هم هستند . جمع شده ياديز تيجمع ميديد. ميشد ياكباتان رد م ابانياز خ. است ادميآره خوب  ــ

 .رود يافتاده ازش خون م نيزم يجوان هم رو

 مصدق ايمرگ  اي.نوشته بود واريد يبود كه با خون خود رو يهمان جوان ــ

 :دهد يادامه م عشرت

كه كنار همان  نيماش كيپشت  گريو دو نفر د نيمن وحس. هم در رفت ريچند تا ت. ديرس يسرباز با تفنگ بود كه از راه م يه ــ
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از پشت  نيحس. نبود يراندازياما ت. سر و صدا بود.  مينشست نيزم يو رو مي، سنگر گرفت واريجوانك پارك كرده بود ، كنار د

 . ...جا به جا مرده بود. ام را پاره كردم  قهيمن . شيشانيوسط پ تخورد ذرس ري، ت ديسرك كش نيماش

 .گذارد يرا م يگوش. عشرت هم شكسته  يصدا گريد حاال

 .ديگر يكوبد و م يم شيزانو ينشسته و با دست رو يتخت هست يتوران جان رو. نديب يدخترخاله را كنار خود نم مهرماه

 

 :با مشت به سرش كوفت و داد زد . را پاك كرد  شيچشم ها تورانجان

 .ناكام  نيحس.روز  هيمهرماه س.  يعشرت لگور. بچه دزد  نيميس:  ديدست از سرم بردار ــ

 :كه شد با خود گفت  آرام

پلو را آب  يپاشو برنج سبز. ناهار خودت بكن  يبرا يپاشو فكر. كنم ،پس هستم  يمن مبارزه م يگفت يمگر نم.  رزنيپاشو پ ــ

 هيته شانيبرا يو شام قشنگ نديآ يم ميو سل يهست. كند  يات م وانهيبرود تا شب د شيطور پ نينشخوار خاطرات اگر هم.  ندازيب

 .مانده نه  شبي؟ عدس پلو از د يورخ ياما ناهار چه م.  ينيب يم

 يقاشق مربا خور كي. گذاشت  شيچشمها يرفت و صورتش را پاك شست ،حوله كوچكش را تر كرد و چالند و رو ييدستشو به

 .نشست و سمنو را تا ته خورد  ليسال تحو يسر سفره . آورد 

 

*** 

 » 6فصل  «

 

كه سرش از در باغ بزرگ تو رفته بود  ديرا د يونيشد كام ادهيكه پ ياز تاكس. فوراً مشغول كار بشود ينبود كه هست يآسان نيا به

كه مخده بزرگ با روكش  يهست. ابديبه ساختمان راه ب ينبود كه هست يطرف چيدر ه يكيراه بار ياما تنه اش نتوانسته بود و حت

كه در باغ  يپرتش كند به طرف كارگر ونيكام ياز كارگرها بغلش بزند و از باال يكيو نگار نبود كه  شو پر نق يبه رنگ الك يقال

دو تا . بردند  يگذاشتند و به ساختمان م يسر م يگرفتند ، رو يم ليسه تا كارگر در باغ بودند كه مخده ها را تحو. بود ستادهيا

 .ندداد يس مبودند كه آنها را پا ستادهيمخدها ا يرو
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جنب و جوش و گاه سكون كارگرها و  يبه تماشا ستاديو اول ا. داد هيتك واريو ساكش را به د يدست فيگلدان گل الله و ك يهست

كه كنارش  يو زن ديپر رونيب نياز ماش يمرد. ستاديا ونيباالتر از كام ديپژو سف نيماش كي. نشست واريبعد سر دوپا پشت به د

 :را صدا كرد ينشسته بود هست

 .كمك  ايخانم ب يهست ــ

 .در دامن داشت يزن كشور دالل بود و بقچه بزرگ. پاشد يهست

ــ چقدر بزرگ : گذاشتش و گفت نيمرد بر زم. زد يبال بال م يهست. را بغل زد و در هوا چرخاندش يو هست ديناگهان دو مرد

 .ي، خانم خانمها شده ا يشده ا

 گر نه ؟م ؟يژنيــ تو ب: ديپرس يهست

 .تو يدالر ، كارگاه خصوص يجان: گفت ژنيب

 . يشده ا نزيپرك يآنتون هياما شب: گفت يهست

 .پدرم يجوان ريتصو: گفت ژنيب

 .داردو آمده اجياما بابا گنجور تلفن كرده كه به او احت. در اروپا بگردد يخواسته دو سه ماه يوارد شده م شيگفت كه پنج روز پ و

 آب زالل كه يدرآمد و لب جو نيكشور از ماش. بقچه را از شر دامن كشور خالص كردند ژنيو ب يهست

 .او را درهم و برهم منعكس بكند ، نشست ريرفت تا تصو يم تند

. ساله بوده  ازدهيدختربچه ده  كي يرفته ، هست يم كايامر يوقت: گفت يم ژنيب. سرگرم پرس و جو از هم بودند يو هست ژنيب

 .يصنعت تيريو مد يروزنامه نگار: گرفته  سانسيدو تا فوق ل كه: گفت يم

 :گفت يم ژنيب. توانسته داشته باشد يبا هم م يدو تا چه ربط نيكه ا ديپرس يم يهست و

 .چهارده سال. خواستم كشش بدهم ي، م مينيما ا ــ

 :گفت ژنيب. كه از هم داشتند پرداختند يو بعد به كند وكاو خاطرات ديپرس ياز حال و روزگار هست ژنيب بعد

گشتم و در حوض افتادم و  يبود و من با دوچرخه دور حوض م دهيخر يديدوچرخه ع كي مياست آن سال پدرم برا ادتي ــ

تو هنوز . سرم خورده بود ه فواره حوض. آمد يخون م مينياز ب. تو حوض و نجاتم داد ديپدرم با لباس پر م؟يدوچرخه افتاد رو
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 .يو پستانك را به دهان من گذاشت ي، آمد يسر كن يتوانست ينم تانكپس يتو تا مدتها ب. يتانك به دهان داشتپس

: گفت ژنيب. از آن خانه دارد يجواب داد كه خاطرات محو يهست؟ هست ادشي هيريكه خانه من ديپرس ژنيب. نبود ادشي يهست

و به  يو عروسكت را آورد يو آمد ي، بعد رفت يآورد ميبرا يزدي كيو دو تا ك يتو آمد. رد شده بودم ييامتحان سال ششم ابتدا

 :بود ، داد زد دهيخر يساعت مچ كي ميظهر پدرم به خانه آمد و برا. يگفت اقصه نارنج و ترنج ر ميو برا يمن داد

 بابا ؟ معدلت چند شد بابا ؟ ييكجا ميتخم چشمها ژنيب ــ

. مادرت آمد. ساعت را به مچم بست. پدرم اصالً شماتتم نكرد. دهياوخ شده خواب ژنيب سيه:  يفتو به پدرم گ ياز پستو درآمد تو

 .ميو واداشت صورتم را بشو نيرزميز ريو بردم پاش ستين يزيكه چ زاديآدم ياز عمر هفتاد هشتاد ساله  كسالي: و گفت دميبوس

كنار راننده  يكارتن را گرفتند و از صندل كيدو تا كارگر آمدند و دو سر . ديرس يجو يرو يآنقدر عقب زد تا به پل فلز ونيكام

در  يراننده با كاغذ و خودكار. كردند يو چهارم يو سوم يدوم يكار را با كارتن ها نيهم آمدند و هم گريد يدوتا. درآوردند

 :آمد و گفت ژنيدست به طرف ب

 

 . ديبده ديرس ــ

 274عدد مجموعĤ  4: و مخلفات  يژاپن يگل مرغ سيسرو يكارتن محتو. عدد 60: افت كاشان ب يمخده الك: بلند خواند  ژنيب

 ...مزد حمل ونقل ...  ركاريمزد كارگر تم. پارچه 

 :كرد يادآوري يسيبه انگل يگذاشت و خواست امضاء كند كه هست ونيكاپوت كام يكاغذ را رو ژنيب

 ؟ يكن ينگرفته امضاء م ليتحو ــ

 :گفت  يسيبه انگل ژنيب

 .نگران نباش. را بر عهده گرفتم  يمهمان نيا يصنعت ريغ تيريكه آمده ام ، مد ياز روز ــ

 :ديشياند يهست و

 .به كار گل گماشتندش امدهين هنوز

 .دو تا كارگر انتخاب كرد و گفت كه آنها بمانند ژنيب

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٨

 ؟ يتا ك: ديپرس شانيكي

 ... يرا ساعت مزدتان. تا هر وقت كارتان تمام شد: گفت ژنيب

 فيبا ساك و ك ي، هست ژنيگلدان گل الله دست ب. گريدست كارگر د يبرزنت سهيك. كارگر  كيسر  يراه افتاد ، بقچه رو دسته

 :گفت يهست. بود يوزن خودش كاف ينيكشور سنگ ي، و برا شيدست

 تو؟ يآور يرا نم نياصالً چرا ماش. را قفل كن نيدر ماش ژنيب ــ

 .كردم  دايپ اجيبه آن احت ديشا: گفت ژنيب

 .حال گلدان را دست كشور دادو برگشت نيا با

بنفشه به آب  يباغچه ها گلها هيدر حاش. بكند زينمانده بود كه سرر يزيو شتاب داشت ، چ ختير يالماس گون استخر م آب

 رنگ چشم دوخته بودند و با نگاهشان تمنا داشتند كه به آنها هم برسد و يزالل استخر آب

 يم يشده بود تا تماشا كنند ، و هست دهيكش رونيگلخانه ب ينتيز ياههايتمام گ. ندارد يكم و كسر شانيگفت كه شاداب يم آب

 : ديشياند

 .شوند يم يزندان يا شهيش يفردا باز در خانه ها. است متيدمش هم غن كي يحت يآزدا

مشاوره :  يسمت هست. معلوم بود ركهيمد. شده بود يبه سرسرا آمده ، مشاغل طبقه بند ييو دمپا يكه با شلوار و بلوز پشم يهست

 يم تايپس يكرده بود و خود را به پاها يهم خودش را قاط يديل. خان هم به گروه ملحق شده بودند  يو ننه آقا و تق تايپس.  يهنر

 يدياز كارگرها خواست گربه را بغل كند ، ل يكي. بست يرا م شيچشمها يديخاراند و ل يرا م گربهچانه  ريز تايو پس ديمال

شده  يخال نتهاياز مبلها و ز يتاالر اصل. بگذارد نيمع يبقچه را در جاها يرفته بود تا محتو مني، كشور به اتاق نش ديپنجولش كش

كه  يدر تاالر جنب. دنديدرخ يآنكه روشن باشد م يسقف ب يچلچراغها. كردند يم يبه هم دهن كج ونيزيبود و تنها فرش و تلو

 شيتخت وسط اتاق گذاشته شده بود و رو كي گريد يدر تاالر جناح. كرد يخود دهن دره م يدر جا زيبود ، همه چ يناهارخور

 .شدند يجدا م يهم از تاالر اصل يروبرو يبا دو طاق هالل يفرع يتاالرها. انداخته بودند يقال

 :گفت يرا آورد ، هست ريكه تصو تايپس. رديرا بگ ريگفت كه برود از كشور تصو يسيگلزد و به ان تايبه پشت پس يدست ژنيب

 ريتصو شيو به جا يدر ناهارخور ميرا بگذار ونيزيتلو. ندارد يو مخده مناسب نيبا سفره هفت س نجا،يا ونيزي، تلو ژنيب ــ
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 .ميحضرت زرتشت را نصب كن

 :چانه اش را خاراند و گفت ريز ژنيب

 .شود ياعالم م ونيزيسال از تلو ليآخر ، تحو ــ

 :گفت يهست

شاه و ملكه و  يها يخواهد به سخران يكه نم يبعالوه كس. ديسال را شن لياعالم تحو يشود ، صدا يهم م يباشد، از ناهارخور ــ

 .گوش بدهد ريو نخست وز عهديول

 .ابزار داشتند پر از سهيك كيدو تا كارگر دم دستشان بود و . نبود ينكردن يكار

مخده . جفت يدرست س. را معاف داشتند يهالل يطاقها ريو تنها ز دنديدور تا دور تاالر چ ژنيمخده ها را طبق دستور ب كارگرها

 ژنيب. نشستند يمخده ، چهار زانو و كنار هم براحت كي يرو يو هست ژنيب. دادن هيتك يبرا يگرينشستن و مخده د يبرا يا

 :گفت

 .كنند يم وگايكه  يي، مگر آنها ننديتوانند چهار زانو بنش ينم هاييايدن نگهي اما

به  يخان دستمال يآورد و تق يدر م يرا از كارتن يژاپن يگل مرغ يداشت ظرفها تايرا به اتاق خواب خودش برد ، پس يهست ژنيب

شده ، بعد گالب  يكنده كار يو با دسته ها يچوب يبعد قاشق ها. انباشت يرا از سمنو م يگل مرغ يو ننه آقا قدحها ديكش يآنها م

 :را نگاه كرد وگفت  شيرا برداشت و پشت و رو يكوچك گل مرغ يهااز كاسه  يكي يهست. پاش ها

 . ژنيب يهنر نبود ، حت خيگوشش بدهكار درس تار يكس. ساخته شده نيشده اما با ماش ديتقل ينيچ يگل مرغ ياز ظرفها ــ

 :گفت  ژنيب

 .ميتو بگو كدامها را اول بفرست. ضر استحا زيهمه چ ــ

 :نوشت يم ژنيگفت و ب يم يهست

 يگل سنبل ، بعد ظرفها يسبز شده ، بعد گلدانها يها يو كارد و چنگال ، بعد سبز يبردست يسفره قلمكار ، بعد بشقاب ها ــاول

 ...كوچك  يسمنو با كاسه ها يها ، بعد قدح ها يماه يمحتو ستاليكر
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: به ننه آقا گفت. و انارها را قاچ كند و آماده بگذارد اورديدرب ميتازه را با چاقو به شكل گل مر يرهايكه س اددادي تايبه پس يهست

 :ديو پرس زديكه گالب ها را در گالب پاش ها بر

 روبان قرمز و شمع كجاست؟ ــ

 :ديپرس ژنيب

 چندتا شمع بخرم ؟ ــ

 :گفت يهست

 .هفت تا ــ

نوبهار و  ي، تمام نمادها نهيبا روبان قرمز و شمع برگشت ، سفره قلمكار بزرگ ، بقر يخود برد و وقت نياشكارگرها را با م ژنيب

سبزه شده عدس و گندم جا داد و گرداگرد آنها را روبان  يشمع ها را وسط بشقاب ها يهست. نوروز را بر ساحت خود جا داده بود

خود را شناختند و به آنها فخر  يقرمز انگار همجنس ها يروبان ها دنيبا د وهيم يسبدها يانار جا به جا رو يهايقو قو س. بست

 .فروختند

 :گفت ژنيب

 .است ديچشم و اعصاب و ذائقه مف يهمه رنگ و نعمت ، چقدر برا نيبه ، ا ــ

 :گفت يهست

 وانهيو خشونت ، آدم را د يمواجهه حواس با زشت. شود ي، صاحبش دل افسرده م نديبب يخنث اي رهيت ياگر چشم تنها رنگ ها ــ

 .كند يم

 :گفت ژنيب

 .شودها  يسرت م زيچ يليدختر ، تو خ ــ

 :ديپرس تايپس

 شما دو تا چه گفت؟ ــ

 :گفت  دويموربش درخش يسر تكان داد و چشم ها تايداد و پس حيتوض شيبرا يسيبه انگل ژنيب
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 .چه خوشحال ميچشمها ــ

 :ديپرس ژنيب. اورديرا ب ياسام يرفت كارتها تايپس

 لقمه؟ يعني تايپس يدانست يم ــ

 :گفت  ژنيب.دانست ينم يهست

خواهند  ياست م يلقمه چرب و نرم الشانياست و همه افراد ذكور خانه به خ ييماما ي هيسانسيبدبخت ، ل يلقمه  نيا ــ

اما . زد شيها نهيدست به س يآشپزافغان دميد يحت. رديگ يم شگونيپدرم لپش را ن. نطوريذكور هم هم يمهمان ها. بخوردنش

خانواده اش به  يخرد و برا يپدرم دالر م لهيحقوقش را هم به وس. گذراند يم شيتيها را با دوست پسر هموال كشنبهي تايپس

 .فرستد يم نيپيفل

تو هم : ديفزايها دارند ، و خواست ب تايپس نياز ا يكي يرانيمرفه ا ياز خانواده ها يو بعض يخارج يخانواده ها شتريب: گفت يهست

 فزودي، اما ن يزن يكه دشت به پشتش م

 .يكجا بگذار ميگفت بخوان تا بگو ژنيكارتها را آورد و ب تايپس

 .گنجور يو آقا خانم

 مخده وسط يبگذار رو -

 يتيه يخانم و آقا -

 .مخده دست راست پدرم  يبگذار رو -

 و سرادوارد گميلعل ب -

 دست چپ -

 يفرخ ميسل يو آقا انينور يبه خانم هست ديخواند و خواند تا رس اتيپس

 :گفت  يبه فارس يهست

 .ندينش ياو كنار زن نامحرم نم. منشان يفرخ ميسل ينه ، نه ، مرا پهلو ــ

 :ديخند ژنيب
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 شيصدا خيبه بعد آش نياز ا. . يسفره گذاشته ا ياو باال يگل رو يرا برا) ع (  ياست و قرآن و عكس حضرت عل خيپس آش ــ

 .كنم  يم

 :اخم كرد يهست

 . يكن ينم يكار نيتو همچ ــ

 .خواهم  يعذر م. است يجد هيپس قض ــ

 :گفت  يهست

حضرت زرتشت  ريتصو ير ا روبرو يحضرت عل ليقرآن و شما. را  يزرتشت نيو هم د رفتي، اسالم ، هم نوروز ما را پذ نيبب ــ

 .گذاشته ام

 ليو سمنو سفره را تكم ليآج وهيو م ينيريكردند و با ش يبچه ها سرهم بند يبرا يناهار خور زيم يهم رو يكوچك نيس هفت

از گل  يكيجاگرفت ، هر چند  يناهارخور زيخورد و وسط م يبود به درد دهيخر يكه هست يكردند و آخر سر گلدان گل الله ا

. به كار رفته بود تا تمام بدنه اش را گندم سر سبز بكند يا كه چه لم و حوصله شتگذا يسر كوزه ا يكنده شد گل را هست شيها

 :داده بود حي؟ و ننه آقا توض يبود چطور دهياز ننه آقا پرس يهست

كوزه را پر  دهيجوراب نشان يرو يكي يكيبعد جوانه ها را  دهيخانم پوشان لونيلنگه جوراب نا كيكوزه را با  ياول تمام بدنه  ــ

 .پشنگ آب به جوانه ها زده –آب كوزه را عوض كرده  انيروز در م كيآب كرده 

جا  نيرنگ يقاب پر از تخم مرغ ها يپرداخت كه رو يديسه تا تخم مرغ سف يكردن رو يتخت سرسرا به نقاش مين يرو يهست

 :گفت ژنيب. ديكش ياتورينيزن طناز م كيتخم مرغ اول  يرو يهست. كرد و هم تماشا يم ييهم پادو ژنيب. گرفتند يم

 .الغر ياست ، منته يمامان عش هيشب نكهيا ــ

 :گفت  يهست

 ..است  يپگ يخودش خواسته ، برا يمامان عش ــ

 ... يشوهر پگ. است  يمور ينه خواهر جان ، برا -

 :و گفت  ديخند يهست



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٣

 .يميتسل يآقا ميگو يفقط من م. كنند  يم شيصدا ي، مور گريو همه دوستان د يپگ. اسمش مردان خان است ــ

 :خواند  ژنيب

 .خانه  يتايپس نيخانم خانه زدستش به امان و همچن –مردان خان  ينام او بود عل ــ

 :ديپرس يهست

 . يا دهياو را د ــ

 ...حرمسرا .  يو چه با شو يشو يزن ها زده ، چه ب يآمده ، مثل گرگ به گله  كاياز امر ياز وقت ديگو يپدرم م. ام  دهينه شن ــ

 :خنش را عوض كرد و گفت س موضوع

 است و به كايامر ني، به من گفته اند كه روش آموزش ع يهم بلد اتورينيدانستم تو م يمن نم ــ

 .است يغرب يشود مكتب ها يم سيكه تدر يهنر يو مكتب ها " يواحد " وهيش

 

 :گفت  يهست

 ...است و پدرت هم  يهم كارشناس آموزش يتيو مستر ه يا دهيدرست شن ــ

 : ديبگو خواست

كند كه  يكار م يمينظر تسل ريطور تمام كرد و پدرت هم ز نيآن جمله اش را ا يكارچاق كن همه شان است ، اما نگفت ، به جا ــ

 .است يتيمعاون ه

 :كرد و افزود يفكر

 .نو يساز يكلن يراه آسان برا كي ــ

 :گفت  ژنيب

 .خارجند يكشور ها يهااستادان دانشكده ها درس خوانده  شتريام ب دهيشن ــ

 :زد و گفت  يزهر خند يهست

 .خودشان يو خصلت مل تيشدن آدم ها از هو دهيبر يبرا گريراه آسان د كيو ــ
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 :گفت ژنيب

 . يزن يجالل آل احمد را م يحرفها ــ

 :ديپرس يهست

 ؟ يآل احمد را خوانده ا يمگر تو كتابها ــ

 :گفت ژنيب

 ...و زرشك و  رهيو ز دهييخشك و زعفران سا يهم همه جور سبز يمامان عش. فرستاد يم ميپدرم همه جور كتاب برا ــ

 .رفت رونياز سرسرا ب و

و نفرتش را منعكس بكند و در ضمن  نهيشد چه بكشد كه ك ياهدا م يتيكه به خانم ه يتخم مرغ يمانده بود معطل كه رو يهست

از همه به مستر  شتري؟ ب يو نفرت نسبت به ك نهيكرد كه ك يكر مف. اوردياز آن سر درن يمراسم نوروز يمركز تيشخص نيا

حاال همان گاراژ را وسعت داده به . ، احمد گنجور در واقع اولش گاراژدار بود اراژدارگ يو بعد به قول مادربزرگ به گنجعل يتيه

 يكند و با چند دستور خراب يرا هم كشف م ميعظ يها ونيكام يها ينگاه راز خراب كيجعفر آقا با . دست جعفر آقا سپرده است

از احمد  يآنچه هست شتريب. نخورد ندارد. خوابد يم ونيكام ريآورد و ز يو اگر نشد خودش كتش را در م. شود يم ريها تعم

 .پسرش زده بود نيبود كه مادربزرگ به جانش ييطعنه ها ايگقته بود  يمامان عش ايدانست ،  يگنجور م

 :تگف يم يعش مامان

و در  وركيويرفت ن يدو سه ماه يحت. ها جور شد ييكايخواند ، جورش با امر يسيشد و انگل كايو امر رانيرفت عضو انجمن ا ــ

آن  ياز بهره بانك ژنيجا و جو و سپرده ثابتش را بدهد و ب بيتا ترت ايفرنيرفت كال ژنيهم با ب كباري. برگشتن چند ماه لندن ماند

 :گفت يزد و م يمادربزرگ زهرخند م. داد يچند صد هزار دالر برد ، بروز كه نم مدان ينم. بكند يپول زندگ

گرفت و  ادي يسيدو شهر انگل نيا يها را خر كرد و رفت خرمشهر و بوشهر و از حمال ها ييكايامر. من است شيپرونده اش پ ــ

 .بوده  سيبوده ، انگل كايبعد كه برگشت چو انداخت كه امر

 :گفت يم يعش مامان

 :گفت يو مادربزرگ م. اصل چهار يداخل ريشد مد ــ
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 .شد دالل اصل چهار ــ

 :گفت  يم يعش مامان

 .مترجم بود يمسلح شاهنشاه يروهاين يدر اداره مستشار ــ

 :گفت يم مادربزرگ

 .زد  يرا واكس م ييكايامر يگروهبان ها ينهايپوت ــ

 :گفت يم يعش مامان

 يمادربزرگ م. كرد يرا اصالح م گريد يمترجم ها يترجمه ها اي. كرد يترجمه م ييكايامر اتي، ادب نيرفت بنگاه نشر فرانكل ــ

 :گفت

 .فراوان كرد سيو تحول كاغذ به مطبعه ها لفت و ل ليتجارت كاغذ و در تحو يو رفت تو ديدالر از آنجا شن يبو ــ

 .شاهد بود يخود هست گريد نجاياز ا و

 :گفت يگنجور م احمد

 .از ابتكارات اوست ييراهنما يكالسها ليشكت ــ

 :گفت يم

 يماست به نمره ها انيدانشجو ينمره ها ليكردم ، تبد ادهي، كه من پ يفرانسو ستميس يبه جا ييكايامر ستميس دهيفا نيكمتر ــ

 . كايامر يمعادل آنها در دانشگاهها

نامه نوشته بود ،  يتيبود و آخرش به مستر ه دهيدر وزارت آموزش سركش يمعلم شدن به هر سوراخ و سمبه ا يكه برا يهست و

دانست كه احمد گنجور  يم. است ، منتها از نوع نان و آب دارش  ييو پادو يشده بود كه كار شوهر مادرش همان دالل شيحال

 رديگ يپالكارد دست م كيرود فرودگاه ،  يآورد ، م يم ريگ يكند ، باج يند خانه اجاره ميآ يم رانيكه به ا ييها ييكايامر يبرا

را با  ييكايگرداند تا مسافر امر يكشد و پالكارد را دور م ينوشته شده ، در سالن فرودگاه انتظار م ييكاينام مسافر امر شيكه رو

 .و آراسته ببرد ادهآم يو سرخانه و زندگ اورديب ريخانواده ، گ يب ايخانواده 
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كه پشت به  ياطلس را منعكس كرده است ، با مجسمه آزاد انوسي، اق يخانم هت هيتخم مرغ هد يناگهان متوجه شد كه رو يهست

پشت  گريد يايكه به دن – يو مجسمه آزاد انوشيروشن كناره به اق يداشت و مشعل دستش خاموش بود و نور را از چراغ ها ايدر

 :گفت ديد راكه نقش  ژنيب.  دهيتابان –كرده بود 

بكن ، و مشعلش را هم  انوسيمجسمه را به طرف اق ياما نه به خاطر پدرم ، به خاطر من ، رو.  يكار را كرده ا نيدانم چرا ا يم ــ

 .روشن كن

داشت مراد بلوز را جلو  نيقي. بافته بود شيهم برا يبلوز زنگار كي. بدهد يديآن تخم مرغ را كنار گذاشت تا به مراد ع يهست

 .بوسد يرا م يكند و هر دو دست هست يبه تن م يمادربزرگ و هست

روشن  شيپنجره ها شتريب يكه چراغ ها ديكش شيرو يرنگ شده بود انتخاب كرد و آسمان خراش يتخم مرغ كه آب كي يهست

رقص گونه  يكه حالت ديزن قاجار را كش كي ريتصو،  گميلعل ب يبرا. رها كرد نيسرنش يسكان و ب يمتن ، ب يآب يرو يقيبود و قا

. بود دهيبود خر يزنش كه اهل كراچ ياو ، سر ادوارد آن را برا يانيبود و به پا درم دهيد يرا در خانه استاد مان ريتصو. داشت

. ساختمان را عوض بكند دهيپوس يدر عوض با پول فروش آن توانست لوله ها. دشوار نبود ياستاد مان يآن برا رينظ داكردنيپ

خدمت كرده بوده تنها زن و دو پسرش  سيانگل مهينفوذ دولت فخ ريسرادوارد بسكه در مستعمرات و شبه مستعمرات و مناطق ز

سرادوارد هر جا كه خدمت . فرستاد يبود كه هر ماهه م يكه با زنش داشت چك يكردند و تنها رابطه ا يم يهنوز در لندن زندگ

را  نهايهمه ا. را گرفت گميبود ، لعل ب يحاكم كراچ يخان ، وقت وبيدر زمان ا هايآخر نيهم. گرفته بود ين بومز كيكرده بود 

كه شغل  دانستيم يو هست. كارشناس اداره كارمندان دولت است نجايو اضافه كرده بود كه حاال ا. گفته بود يهست يبرا گميلعل ب

 .ندارد يدست كم ياز حكومت كراچ شيفعل

از همه با كت و دامن  شيپ يهست. گرفتند  يجلو سرسرا جا م وانيدر ا يستيبا زباناني، م ژنيب يزيبعد ظهر طبق برنامه ر دو

آفتاب بعد از باران دلگرمشان . و استخر ماالمال از آب نگاه كرد ينتيز يها اهيآمد و به گل ها و درخت ها و گ وانيبه ا شيعناب

خواهد  يكه نم يكس. تخم مرغ  يهمه طراوت را ماندگار كن ، اما نه رو نيو ا ايكردند ب يم شنهاديپ يكرده بود آنچنان كه به هست

. مادرش بود وستيپ يكه به جمع م يكس نيآخر شهيهم. تعجب كرد يآمد و هست وانيبه ا يمامان عش. نديبب ينقاش نيبا ذره ب

 دهيپوش نيو زر نيميس يبا نخها ديبلند سف راهنيپ كي يعش مانما. به حساب آورد يستيو او را با شيبهر جهت طول مدت آرا
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زمرد  يسبز. امكان نداشت يبود كه دو طرف دامن تا زانوها چاك داشت و گرنه راه رفتن و نشستن با چنان پوشش تنگ

 شگريفرهاد ، آرا. زد يهست ، چشمك م ايدن نيدر ا يهرچه سبز سرسبز يگردنبندش به سرسبز

نداشت ،  يغيبتابد در نيبر آن مجموعه زر نكهيآفتاب از ا. و شكن داده بود چيبور بلندش را تا توانسته بود پ ي، موها شيهمتا يب

بود كه تا مچ پا ادامه داشت و طناب  دهيپوش يگشاد ديلباده سف شيبه پا كرده بود و رو يديشلوار سف. احمد گنجور هم آمد

 دارشيبه د يمامان عش. به پا داشت يدتريسف وهينقشدار و گ هيبا حاش ديسف نيعرق چ. بود بستهرا سه دور دور كمرش  يمانند

 :ديپرس

 است؟ يختيچه ر نياوا احمد جان ، ا ــ

 :گنجور گفت احمد

 يرسن ها نيــ اسم ا: است و دست به كمربندش گذاشت و گفت يمؤبد زرتشت كيلباس  نيا. رسد يخانم خوشگل ، عقلت نم ــ

 .است يسه گانه هم كست

 :و گفت ديزنش را بوس يموها يرو

 :كرد و گفت يسرفه ا. هلو ، برو تو گلو ــ

 ؟يبه فرهاد چقدر انعام داده ا نميحاال بگو بب ــ

 :ديلب ورچ يعش مامان

 .فقط هزار تومان  ــ

 :ديگنجور پرس احمد

 كم است؟ ــ

 :جواب داد  يعش مامان

را  شيطال ديكل. پارك كرده بود شگاهيبود و جلو آرا دهيخر يديع شيبرا يپورشه كورس نيماش كي روزهي؟ ف يكار يكجا ــ

 .ديصورتش را هم بوس. ديآورد و داد دستش و فرهاد دستش را بوس

 :دهان باز كرد ، گنجور گفت يو تا مامان عش. نونو يمنته. نسخه بدل پوشش پدرش بود زيپوشش پرو. آمدند زيو پرو ژنيب
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 .بچه مؤبد نهميا ــ

 .ديفشار داد و لبش را گز هميرا رو شيچشمها يهست

 

. زده بود رونيب نشيعرق چ ريرا ز شييطال يموها. بود ، بود دهيرا گرفته بود ، اما در نخ آنچه پوش يدست مامان عش زيپرو

در پاسخ نگاه  ژنيب. بهار بود اتورينيم شيكت خاكستر قهي يسرخ در مادگ خكيگل م كي. كرد ريس ژنيبه ب يهست يچشمها

 .شانه باال انداخت يهست

گالبتون به  يبا تارها يگشاد راهنيپ تايپس. تبسم كرد دنشي، گنجور به د كيمات –سورمه  –با سرخاب . آمد وانيبه ا تايحاال پس و

از  يلچك. كردند يم نيرا تحس گريرنگ نواز همد يها ، جلوه ها نيسرآست راقيو  راهنيقرمز و سبز و زرد پ يرنگها. تن داشت

از  يكيو شكن داشت و  نيشده بود كه جلوش چ هيتعب يبلند پهن ، جور) مقنعه ؟(  يك مكنويلچگ  يرو. سركرده بود يزر

 :ديپرس يمامان عش. از پشت تا ساق پا افتاده بود شيگوشه ها

 ؟ يجان ، بال ماسكه راه انداخته ا ژنيب ــ

 :گفت ژنيب

 .است يزرتشت يبانو كي يلباس اشراف نيا ــ

 :شماتت كرد يمامان عش. ختيگر ينگاهش از نگاه هست اما

 .زن مؤبد منم  اي؟ گو يكرد يم هيمن ته يبرا ديپس با ــ

 انيمگر م. خواهد بود يسيزبان انگل افتيض يكرد كه زبان رسم يبار بود كه گوشزد م نيچندم نيا. حرف تو حرف آورد ژنيب

 .ييخودمان و در موارد استثنا

 هيبسته هد كيراننده . آمدند وانيو سرادوارد به ا گميلعل ب. توقف كرد وانياز در باغ تو آمد و جلو ا لمنيه نيماش كي اول

رنگ تا  يارغوان راهنيبود ، و پ دهيپوش ديشلوار اطلس سف گميلعل ب. آمد كه بعد دنبال پروز راه افتاد يدستش بود و دنبالشان م

احمد . بود زانيبر سر داشت كه دور گردن تاب خورده بود و از شانه چپ آو يبنفش باز يشال زر. شلوار افتاده بود يزانو كه رو

 :كردو گفت يرا معرف ژنيگنجور تنها ب
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 .آمده كايجوان تر و تازه از امر كي ــ

تند و به رف زيبه سراغ پرو يپسر و دختر پگ. را گفت نيكه بعد آمدند هم هم يو مور يبه پگ. جمله به دهانش مزه كرده بود نيا

 : دنديپرس يسيانگل

 را كجا بگذارند؟ هيهد يبسته ها ــ

 :ديپرس زيپرو

 د؟ينوشته ا شيرا رو تانياسم ها ــ

 :كرد ييراهنما زيپرو. ، نوشته بودند  بله

 .هال زيم يرو ــ

از والحضرت ها در  يكيپزشك خاص  يو نوه  زيبود كه فقط پرو زيگنجور آنقدر عز يبود ، خاطر آقا يهمكالس پسر مور زيپرو

 .شده بودند رفتهي، پذ ييكايصدرصد امر يبا معلم ها – ييكايامر يخاص بچه ها –ها  ييكايمدرسه امر

 :گفت يگذاشت و به فارس ژنيدست به پشت ب يمور

 يرو ختهياما عوضش پول ر ؟يخراب شده برگشت نيبرد كه به ا ي؟ مگر عقلت پارسنگ م يوارد شده ا كايپس تازه از ناف امر ــ

 .دوالشو جمعش كن. نيزم

 :و گفت دينازكش كش ليرفت ، دست به سب يبه سراغ مامان عش بعد

 . يدرخت پرشكوفه شده ا كي هيشب... كه من بگردم  ــ

 :گفت يمامان عش و

 .يبهاره جون ــ

جست و در  نييپا وانيا ياز پله ها يتوقف كرد ، احمد گنجور با پوشش مؤبد زرتشت وانيجلو ا يتيمستر ه الكيكاد نيماش يوقت

 زانيبلند تنش بود و به كمربندش دو تا زنگوله شتر آو يلباس قلمكار. شد ادهياول پ يتيهلن دختر مستر ه. را باز كرد نيماش

ا و خلخال ها از پله ها باال آمد ، زنگوله ه يوقت. خلخال بسته بود شيبه مچ پاها -بزرگتر  يگريد واز زنگوله ها كوچكتر  يكي -بود

را در آغوش گرفت و باهم بوسه رد و  يتيخانم ه يمامان عش. شالل بلندش انگار گالبتون اصل بود يجلنگ جلنگ كردند ، موها
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 يتوانست لب به طاس يكوتاهتر بود چنانكه مامان عش ياز مامان عش يتياول گونه چپ و بعد گونه راست، مستر ه. بدل كردند

 يتيو حاال مستر ه. كرده يمادرش بر آن كله نشانه گذار كيمات يكه جا نديتوانست بب يم يند و هستبچسبا يتيوسط سر مستر ه

باستان شناس ،  يستركراسلم. كرد يزردش كم پشت بود به گنجور معرف يبود و موها دهيخم يرا كه پشتش كم ييمرد بلند باال

گنجور . نديها را نب يرانيا يبود مراسم نوروز فيدخالت كرد كه ح يتيعذر خواست كه بدون دعوت آمده ، مستر ه يمستر كراسل

 :و چند بار تكرار كرده بود  نيرا بكار برد كه چند ي، همان جمله ا ژنيب يمعرف يبرا

 آمده كايجوان تر و تازه از امر كي ــ

 ييو بعد مهمان ها. لمان استعذر خواست كه مس يرا ببوسد و هست يخواست هست يتيرا دختر خودش جا زد و مستر ه يهست و

 .شناخت يبود و نه م دهينه د –و زنش  ياز دكتر بهار ريغ –را  چكدامشاني، ه يكه هست دندياز راه رس

را در وصف سفره شكست و بعد اوصاف  گريركورد صفات د زيافتاد ، صفت شگفت انگ نيمهمان ها كه به سفره هفت س چشم

 :قطار شدند گريد

خواب  – يافسانه ا – يباور نكردن –هست  ايدن نيهر چه رنگ در ا –، رنگارنگ  -رنگ به رنگ  –خارق العاده  –من  يخدا يوا ــ

 – بايفوق ز – اليو خ

 :گفت يدكتر بهار ييتاليزن ا تنها

 .يكامال شرق ياثر هنر كي ــ

 .ترجمه كرد يهم گفت كه دكتر بهار ييتاليبه ا و

 :گفت يبه ارس يمور و

 زادي، دست مر واهللايا يعش مامان ــ

 يراحت چهار زانو رو يشد ومور يمثل آبشار طال به شانه راستش جار شياز موها يبه سرش داد و قسمت يحركت يمامان عش و

 :مخده نشست و رو به مهمانان گفت

 . نديهر كس توانست مثل من بنش ــ

 :كنارش ولو شد و گفت  يپگ
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 .ينيكن مثل ما بنش يتو سع يمور ــ

كنار سماور نشست ، ننه  تايننه آقا سماور زرد براق جوشان را آورد و گوشه سفره گذاشت و پس. نشست يكنار هست يكراسل مستر

مشت برداشت و مشت پرش را گرداگرد سفره  كياز ظرف بلور . گداخته را آورد  يآقا رفت و برگشت و آتشدان پر از آتش ها

بود ، شروع كرد  ستادهيا تايو احمد گنجور كه پشت سر پس ختياسفند را در آتشدان ر ورسم كرد  ييچرخاند و در هوا عالمت ها

بعد سه تركه انار كه گوشه سفره بود برداشت . كه ننه آقا كرده بود ييحركت ها ريدادن خواص دود كردن اسفند و تفس حيبه توض

 :و گفت 

 نيآفر ــ

پرداخت كه زنگ  يبه سخنران "برسم "بعد درباره . كه گفتند نديبگو نيآفراز همه مهمان ها خواست كه با او همصدا بشوند و  و

 :گنجور كالم خود را قطع كرد و گفت. ديتلفن از سرسرا به گوش رس

 .، پاشو تلفن را جواب بده يدخترم هست ــ

 

 :داد كه حيتوض يخانم فرخ. را يهست يهم صدا يرا شناخت و خانم فرخ يخانم فرخ يصدا يهست

گرفته كه مسلمان  يحاال كمرش باز درد -اما سرما خورده  -ديايهم داشته ب ميتصم –حمام رفته  –صبح حالش خوب بوده  ميسل ــ

 . ندينشنود ، كافر نب

 :گفت  و

 .ديمنتظرش نباش زيعز ــ

 :گفت و افزود  كيرا تبر امدهين دياما اظهار تأسف كرد و ع ديكش ينفس راحت يهست و

 .تلفن يپا ديايب ديخواه ي، م نجاستيا يدكتر بهار ــ

 :گفت يفرخ خانم

 .كرده ، آمپول زده ادتيآمده ، ع ميحك زيعز ــ

خوش را ستود و گفت  يگنجور بو. عود و كندر در هوا بود يزد و بو يكه به تاالر برگشت ، گنجور از آتش مقدس حرف م يهست
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 .ورود فرورهاست يانتظار ما برا ادآوريخوش  يكه بو

 :را شروع كرد شياصل يبه كمر چند قدم راه رفت و سخران يدر دست و كست "برسم  "گنجور  احمد

از نام آن ها  نيفرورها كه نام فرورد. و آسمان است نيزم شيجشن نوروز ، جشن زا. ابدي يم شياز نو رو هانيدر نوروز ، ك ــ

روح . در آسمان هستند انينگهبان آدم يشوند فرورها فرشته ها يو مهمان بازماندگان م نديآ يم نيگرفته شده به زم

 .ميدرگذشتگانمان هست فرورهاحاال ما در انتظار . درگذشتگان هم هستند

 :را بهم زد و گفت  شيدستها گميب لعل

 .پر از فرشته است  رانيمن ، پس آسمان ا يخدا ــ

 :گنجور ادامه داد  احمد

 ييو اهورا يزديفرور جزء ا. گردند ياهورا باز م شيو بعد از مرگ انسان پ نديآ ياهورا م شيهستند كه از پ ييرويفرورها ن ــ

 .كند يم ييو روان ما را راهنما زديآم يبا روان ما م. ماست

 .نديآ يم نياز ما در آسمان بوده اند و با ما به زم شيما ، پ يهمزاد روحان فرورها

 :گفت يكراسل مستر

 .است يمثل افالطون هيجالب توجه است ، شب اريبس ــ

 :و گفت  دهيرا جو شيجوگندم ليگنجور گوشه سب احمد

 .افالطون از ما گرفته ــ

 :به ساعتش كرد و گفت  ينگاه

 ، شمع ها را روشن كن يدخترم ، هست ــ

 :برداشت و گفت  گريچنان كرد و گنجور چند قدم د يهست و

 يو مهمان بازماندگان م نديآ يم نيدرگذشتگان به زم يسال فرورها ليدر موقع تحو. مزداست ، قلمرو اهورا ييروشنا يايدن ــ

. و اجاق خانواده روشن باشد – مانيسفره پر و پ –لباس نو  – زيخانه تم يستيپس با. كنند يخانواده شركت م يشوند و در شاد

 ياز رنجش ها ننديقهر بب گريماندگان خود را مفلوك و از همداما اگر باز. كنند يو دعا م وندش يشاد م يفرورها از سبزه و خرم
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 .روند يكنند و م يم نينفر. شوند يخانواده دلگرفته م

 :انار را كه در دست داشت رو به سقف بلند كرد، چشم به سقف دوخت و گفت يها تركه

 .چشم ي، قدمتان به رو ميما آماده ا. ديياي، ب دييايدرگذشتگان ما ب يفرورها يا ــ

 :به او كردو ادامه داد يگنجور نگاه التماس كننده ا. ديدهان گذاشت و خند يدست رو يمور

 .است ي، پس عالمت بارور دنييزنان هنگام زا ي نهياست از س يانار نماد ــ

 :گفت يقهقه زد و به فارس يمور

 . يدرخت سكس نيكه من بگردم به قربان انار ، ا ــ

 :گفت يجد ييبا صدا گنجور

 .شعله آتش است هيشب شياست چرا كه شكوفه ها يانار درخت مقدس ضمناً

 .و وفور نعمت و سمبل اهورامزداست كه در رأس شش امشاسپند قرار دارد ينماد شاد دينيب يسفره م نيكه در ا نيهفت س اما

 :انگشتانش را شمرد و گفت يبار مور نيا

 .شود هفت تا يبا خودش م ــ

 :گفت گنجور

 .نيهفت س. يدرست گفت ــ

 :ديبه دادش رس ژنيب. رفته بود ادشي يسخنران هيكرد انگار بق سكوت

 هستند ؟ يبابا امشاسپندان چ ــ

 :لبخند زد گنجور

 .كند و عدد هفت مقدس است ياهورامزدا با كمك آنها جهان را اداره م. مظاهر او هستند ايامشاسپندان صفات اهورا  ــ

 :گفت  گميب لعل

 . .. ليكائي، م ليجبرائ ميدر اسالم هم هفت ملك مقرب دار ميكه من مسلمانم خواستم بگو ديدان يه تان مهم ــ

 :حرفش را تمام بكند گفت  گمينگذاشت لعل ب گنجور
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 .به قرآن اشاره كرد شيو با برسمها ميگذار يگذارند و ما مسلمان ها قرآن م يسفره كتاب اوستا را م يباال انيزرتشت ــ

 :ديپرس يتيه مستر

 بود؟ يهودي يرانيا كي ميحاال آمد ــ

 

 :كرد يشدستيپ ژنيب

 .گذارد يخوب آن وقت تورات م ــ

 :به گندم و عدس سبزه شده اشاره كرد و گفت شيگنجور با برسمها احمد

. است اهانيگ نيكه گندم مقدس تر ديدان يشود و م يسمنو از جوانه گندم آماده م. است يسبزه عالمت وفور نعمت و بارور ــ

 .است كه آدم خورد ييغذا نياول

 :و گفت ديخند يمور

 .كرد رونيگول زده بود و خدا هر سه را از بهشت ب طانيآدم حوا را گول زد و حوا را ش ــ

 :و گفت  يمور يزد به پهلو يپگ

 .دانستم احمد آنقدر داناست ينم. بگذار حرفش را بزند زيآنقدر مزه نر ــ

 :عرضه داشت يشترياحمد دانشش را با اعتماد به نفس ب و

 .شود يم يخوردن سمنو باعث بارور ــ

 :رفت و گفت  سهياز خنده ر يمور

 . ميهمه مان امشب امتحان كن ــ

 :گفت يپگ

 نه ؟ اي يشو يخفه م يمور ــ

 ...شاد بود و گرنه  يستيسال با لينچ نچ گفتم كه در موقع تحو: كرد  ديها را در هوا تكان داد و تهد ميبرس گنجور

 :تمام كرد نطورياز رو نرفت و جمله گنجور را ا يمور
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 .روند يكشند و م يكنند و راهشان را م يو گرنه فرورها قهر م ــ

 :گفت يبه مور يگنجور به فارس احمد

 .زيامشب كاسه كوزه ما را بهم نر كي تيمردان ، جان بچه ها ــ

 :دادسنجد اشاره كرد و ادامه  به

درخت سنجد  رياگر در بهار ز. يهانيك يندگياست از زا ينماد. انجامد يم يندگياست كه به زا يشكوفه سنجد محرك دلباختگ ــ

 .ديشنو ياسپرم م يبو ديستيبا

 :حال نتوانست خودش را نگهدارد و گفت نيبا ا. دهانش گذاشت يدست رو يمور

 .ديشو يم يبه حال يو حال ــ

 :اشاره كرد و گفت ريبه س گنجور

 .استثناست ياست اما به علت خواص طب يمنياهر شيهرچند بو. است يطب اهيگ كي ريس ــ

 :گفت يرو به هست و

 .نقلها را بردار يدخترم پاشو پارچه سبز رو ــ

و چه وقت سكه ها را  يچه كس. شده ختهينقل ها ر يطال رو يپهلو كيپارچه را برداشت و تعجب كرد كه آن همه سكه  يهست

 اعتماد نكرده؟ ي؟ و چرا به هست ختهينقلها ر يرو

 :گفت گنجور

 .را خفه كن شيرا روشن كن اما صدا ونيزيدخترم ، تلو ــ

ها را  يمهمانش دخل خوراك ينشسته و بچه ها زيكه با لباس بچه مؤبد سر م ديرا د زيرفت و پرو يبه اتاق ناهارخور يهست

را درآورد و  ونيزيتلو يبه چند تكمه وررفت تا عاقبت تكمه اول صدا. دانست كدام تكمه را فشار بدهد ي نمو حاال. درآورده اند

 .، تاالر را پر كرد ستود يكه نوروز را م يمرد يبلبل زبان

 :گفت يعش مامان

 جان ، تكمه پنجم را بكش به دست چپ يهست ــ
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 .ديبه دادش رس زيعاقبت پرو. بعكس اي نييدانست تكمه پنجم از باال به پا ينم يهست و

 :گفت  يتاالر كه برگشت ، گنجور م به

 ...سكه عالمت بركت و سماق  ــ

 :گفت  يمور

 ...افزود كه من بگردم  ياندازد و به فارس يو سماق دهن آدم را آب م ــ

را نقل  شياست و داستان مرد درو شيو زا يگفت كه نماد بارور بيبوده و از س يابياحمد گنجور از گل سنبل گفت كه گل نا بعد

را شاه بخورد و نصف  بينصف س ياز همخوابگ شيكرد كه پ هيداد و توص يدعا خوانده ا بيس ميكرد كه به پادشاه و ملكه عق

 .شد رمانبودن آنها د ميرا ملكه ، و عق گرشيد

 :دياشاره كرد و پرس وهيسبد م يها بيبه س يمور

 انده است ؟هم دعا خو بهايس نياحمد ، ا ــ

 .دنديهمه خند و

 :را بلند كرد شيرفت و صدا ونيزيبه ساعتش نگاه كرد و به سراغ تلو ژنيب

 .آمد نيزم ينوروز رسما به مهمان... فقط حول حالنا و دلنگ :  ديشياند يهست. »احسن الحال  يحول حالنا ال «

 :گفت يتيخانم ه. يبه راحت گميو لعل ب يها به سخت يبعض. پاشدند يتياز خانم ه ريمهمانها ع همه

 خواب رفته شيپاها ــ

لباده اش كرد  بيبعد گنجور دست در ج. چندشش شد ياز بوسه كراسل يرا غرق بوسه كردند و هست گريدست زدند و همد همه

 يوستگيهم پب نيطال كه دنباله ا ريبود با سه زنج وستهيبهم پ يطال كه در گوشه ا يسه النگو. درآورد ديمخمل سف يقوط كيو 

كردو دستش و  يالنگو ها را در دست مامان عش.  اقوتياز زمرد و الماس و  بيبترت ينندخوشه ما ري، و سر هر زنج افتي يادامه م

و سرخ نشان  ديالنگوها را به همه نشان داد و گنجور گفت كه سبز و سف يمامان عش. گل وگردنش و لبانش را غرق بوسه كرد

 .وابسته است  ييخاك اهورا نيتمام ذرات وجودم به ا. من عاشق وطنم هستم ...  رانيا رقيب

 :گفت يمامان عش به
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 .خانم خوشگل ، سكه و نقل را دور بگردان  ــ

اما عدد . پر و كار و بارتان سكه است تانيها بيشگون دارد و تا آخر سال ج. سكه طالست كي يكيشما  يديهشدار داد كه ع و

 :رفت و گفت  سهياز خنده ر يدكتر بهار. ندارد يكياست و شر يكياست كه خدا  نيعالمت ا كي

 .حضرت زرتشت ننوشته ينسخه ا نيزند ، همچ يرا نارو م نجاياحمد ا ــ

مشت نقل  كيسكه و  كي يكي زيو پرو ژنيو ب تايو پس يهست يبچه ها و حت يو همه حت دينقل و سكه را دور گردان يعش مامان

و ننه آقا و  يخان ، آشپز افغان يراننده ، تق يديكشور دالل ، نو. در سفره گذاشته بود يجا به جا دستمال كاغذ يهست. برداشتند

 .ارباب قاب سكه و نقل را از زنش گرفت. و در بغلش جا گرفت ديرسان زيخودش را به پرو يديل. آمدند يبه تاالر جنب يديل

را به  يدستمال كاغذ يمشت نقل به هر كدامشان داد و هست كيسكه و  كي يكيو او را با دست خود  ددنيدستش را بوس يهمگ

 .ديموقع رسان

خود  يبرگشت همه به جا يوقت. تختخواب او گذاشت و در را بست يبرد و رو ژنيرا به اتاق ب يژاپون يگل مرغ يقاب خال يهست

را كه  ياحمد گنجور تخم مرغ اول. كشور و ننه آقا چهارزانو و مردها دو زانو .  يتخت تاالر جنب ينشسته بودند و كشور و خدمه رو

 :گفت يبه هست يرو. ودقرار داشت خورده ب نهيآ يرو

 .دخترم نمك دان ــ

 :گفت  يگنجور به هست. رفت و نمكدان را آورد يناهارخور زيسراع م يهست

 .خورم يم زيپرو يسالمت يرا برا يو سوم زميتو عز يسالمت يرا برا يفرزند ارشدم خوردم و دوم يسالمت يرا برا يتخم مرغ اول ــ

 :و گفت ديكركر خند يبهار دكتر

 .يكرد يثقل سرد م يخورد ي، اگر هشت تا تخم مرغ م يخوب شد كه هشت بچه نداشت ــ

 :گفت گنجور

 .يكرد يآن وقت تو معالجه ام م ــ

 :كرد و گفت  هيرا به دست خودش به آنها هد يو لعل بانو و پگ يتيانم هخ يتخم مرغها يعش مامان

 . دهيكش يهست. است  يراست راستك ينقاش ــ
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 .ديرا دور گردان نيرنگ يتخم مرغ ها يقاب محتو تايپس بعد

است از نطفه  ينماد نيبكند به سراغ تخم مرغ رفت كه ساده تر ياز او پرسش يآنكه كس ينداشت و ب ياحمد گنجور تمام يسخران

را از  نيسال كره زم ليدر موقع تحو يهانيگاو ك يوقت... گذاشته شده ؟  نهيآ يو حاال چرا رو ديو خودش از خودش پرس شيو زا

 .نديب يرا م يزندگ نهيدر آ. هم مقدس است نهياما آ. خورد يتكان م نهيآ يتخم مرغ رو ،اندازد  يم گريشاخ به شاخ د نيا

 :ديپرس يكراسل مستر

 ست؟يها در آب چ يفلسفه ماه ــ

 .بداند ژنيب ديشا. دانم  يرا نم نيا...  يفرشته آب است ، اما ماه تايآب نشان آناه ــ

 :گفت  ژنيب

 .ماند يآب زنده نم ياست چرا كه ب تايهم نماد آناه يماه ــ

 :گفت يعش مامان

 .دييبفرما ليشما هم م. چشند  يم نيحضور دارند و از هفت س نيحاال فرورها سر سفره هفت س ــ

كند  يم يبا دور تند باز يصامت لميكرد در ف يكننده بود و احساس م ييرايعمده پذ ياز پاها يكي يبخور شروع شد و هست بخور

با جوراب ،  يهست. گرداند  يدور م تاي، پس ختير يم يننه آقا چا. بودند يبا او همباز لميدور تند ف نيكنندگان در ا ييرايهمه پذ

را در  شياو هم كفش ها. گذاشت يجلو مهمان ها م ژنيو ب ختير يكوچك سمنو م يگل مرغ يهاوسط سفره بود و در كاسه 

وسط سفره  ينوش ، شلنگ وهيدادند و او با گ يرا به دستش م يخال يرا رها كرده بود و بچه ها ظرف ها يديل زيپرو. آورده بود

. ديبوكش يخام در قاب گل مرغ يزد و مرغ و ماه فرهبه س يهم سر يديل. كرد يسفره پرشان م يها يانداخت و از خوردن يم

 يها ينيريبه سراغ ش يمامان عش هيبه توص. به دهانش گذاشت ريتكه پن كيبغلش زد و در دامن ننه آقا نشاندش و ننه آقا  ژنيب

گفت  گميلعل ب... و  يانان پنجره  –برشتوك  -سوهان عسل  –توت  –لوز بادام  – ليلور نارگ –باقلوا . رفتند يميخانم حك يخانگ

 :كه 

 .است رينظ يب ــ

 .اديكم خوردند ، پسته ز وهيم. ليو آج وهيبعد م. را داد » پر «  يآدرس مغازه  يمامان عش. آدرس خواست و
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 : يپوريبا لباس قرمز و كاله ش آمد يبه تاالر جنب شيزنگ رهيخان با دا يتق ييبه راهنما روزيف يحاج

 ...يارباب خودم بز بز قند.  كميارباب خودم سالم عل ــ

 .احمد گنجور گرفت يرا به جا يندانست، چرا او مستر كراسل يهست و

ت و گذاش يچانه مستر كراسل ريو بعد دست ز ديكوب يزنگ رهيبه كنار او آمد و به دا ياز تاالر جنب. چون در دسترس تر بود  ديشا

 :خواند

 ؟يخند يارباب خودم چرا نم... ارباب خودم سرت را باال كن  ــ

 رهيو زنگ دا دشيدر هوا قاپ يرها شد كه هست شيزنگ رهيافتاد و دا يرا هل داد كه در دامن هست روزيف يحاج يكراسل مستر

 .داد يشگرف يصدا

 :داد زد  يكراسل مستر

 .از تو متنفرم ، بوگندو.  اهيبرو به جهنم ، كاكا س ــ

كنار تخت برد و  يرا به تاالر جنب روزيف يحاج ژنيب. را داد دستش  يزنگ رهيرا گرفت و بلندش كرد و دا روزيف يدست حاج ژنيب

 اهيس روزيف يگفت كه حاج يم يبه مستر كراسل يكرد برود و هست يتقال م. ساكت بود روزيف ياما حاج. گفت ييزهايدر گوشش چ

را رام  روزيف يحاج ژنيب. لرزد يم شيكرد كه صدا ياحساس م يهست... و تازه اگر هم  ردهك اهي، صورتش را با دوده س تينس

 :خواند  روزيف يحاج يوقت. يو آكنده از دل گرفتگ ياز سرخوش ياما عار. افتيكرده بود ، چون آواز و ساز ادامه 

 بشكن بشكنه بشكن ــ

: برگشت و نگاهش كرد يهست. آهنگ عزا سر داده بود روزيف يهمه به دستور گنجور كوشش كردند بشكن بزنند ، انگار حاج و

 .ديتخت نشان يرا رو روزيف يپا شد حاج يهست. بود يجار اهشياشك در صورت س ديسف اريدو ش

از . گذاشت ينيريو ش وهيو م ليآج يگل مرغ يبشقاب ها كرد و در ي، خال يخال ينقره را از استكانها ينيس. برگشت يتاالر اصل به

 :گذاشت و گفت روزيف يتخت جلو حاج يبرد و رو يرا به تاالر جنب ينيس. نمانده بود يزيسمنو چ

 .دييبفرما ليم. ، مردك اشتباه كرد گرياست د ديع ــ

گذاشت و استكان ها را جمع و جور كرد و  تاينقره آورد و كنار دست پس ينيتنگ بلور لبالب از شراب قرمز در س نيخان چند يتق
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آشپز . شده بود دهينقره چ ينيرا آورد كه آنها هم در س ستاليكر يجام ها يدينو. افتيآنها گشت، كه ن ريز ينيبا چشم دنبال س

 اي يخال يخانه را آورده بود و ظرفها لياست ينيس نيخان رفته بود و بزرگتر يتق. را آورد اريج خاويساندو يمحتو يقاب ها يافغان

 جمع تايخورده را به كمك پس مين اي يخال مين

 ريبه تعب "بحر خزر  اهيس ديمروار "دخل . شور باز بود اريمرغ و خ جيساندو يو حاال جا برا. داد ياز سفره جا خال يميكردو ن يم

 :احمد گنجور ، به محض حضور ، درآمده بود 

 .را  ارشيمخصوصاً خاو. پرستم  يرا م ييخاك اهورا نيمن ذره ذره ا ــ

 يم. ديمچاله د ييكادو يو فضانورد و كاغذها يو كشت ارهيوسط سرسرا را پر از توپ و تانك و ط زيبه سرسرا رفت و م يهست

به سراغ  يك زياما پرو. ه باشددست آنها نگذاشت يرو يتا خرج اورنديتحفه ب زيپرو يدانست كه گنجور گفته بود كه تنها برا

 .پدرش حوصله اش را سربرده بود يخنرانس يرفته بود؟ البد وقت هاياسباب باز

مادرش بردارد كه چشمش به عكس  شيآرا زيم يرا از رو فشيخواست ك. به اتاق خواب رفت. سر و صدا برود يگرفت ب ميتصم

 يداده بود كه نشان هست يعكس پسرش را به مامان عش يآنجا بود؟ خوب ، البد ، خانم فرخ ميچرا عكس سل. افتاد  ميسل يرنگ

در لندن گرفته شده بود ، . بود؟ عكس را برداشت زيم يحاال رو ميسل رياما چرا تصو. را بگذارند داريقرار د دياگر پسند. بدهد

چه .  هيفور.  نميبه مادر نازن ميتقد: ه عكس نوشته شده بود گوش:  ليو سب شير يمنها افهيهمان ق. همان چشم ها ، همان نگاه 

 ايشد  ي؟ خوانده نم يسال

 يرو. براق به تن داشت و كراوات هم زده بود ييطال يبا تكمه ها يكت و شلوار سورمه ا ميسل. ديد يدرست نم يهست يها چشم

 هيآنقدر آرام تك ميسل. زد يم ييشده بود و به طال يكنده كار يدسته و پشت صندل. نشسته بود يبا روكش مخمل آب يصندل كي

به . بسته بود شيآن شب در خانه مادر بزرگ چشمها. باز يحال مراقبه ، منتها با چشم ها رداده بود كه انگار مجسمه بوداست و د

. را از ساكش درآورد زيتحفه پرو. گذاشت  فشيرا در ك ميعكس سل. كردم  يم ريگفته بود از نظر شما در عالم هپروت س يهست

 : سديبسته بنو يخواست رو يم. بسته ادوكلن ساواژ را هم درآورد

كرد كه من و  يالتماس م يحت يمامان عش ديآ يم ادمي ياز وقت. و نخواهم بود ستميگنجور ، من دختر شما نبوده ام و ن يآقا ــ

 .هرگز.  مي، شما را بابا احمد صدا كن نيشاه
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گوشه بسته را امضا كرد و به سرسرا . ته ادوكلن ساواژ را سرتاسر پوشانده بود پر از گل و نقش و نگار بودكه بس ييكاغذ كادو اما

 :گفت  يبه فارس ژنيكه ب ديو شن ديشن ينوشانوش را م يصدا. گذاشت زيم يهم رو يپدر و پسر را رو هيآمد و هد

 . هايروم دنبال مطرب روحوض يرسانم و م يرا م روزيف يپدر ، من حاج ــ

 :گفت يسرسرا كه آمد هست به

 .جان ، مرا هم سر راهت به خانه برسان  ژنيب ــ

 

 .فهمم  يم: گفت  ژنيب

خوردند و  يم. در راس گروه بود يدينو. كه در باغ وجود داشت اشغال كرده بودند يا يها هر جا خال نيماش. آمدند  وانيبه ا باهم

 :شان گذاشت و گفت  يكيشانه  يدست رو ژنيبلند شدند و ب شانيچندتا دنديرا كه د يو هست ژنيب.  دنديآشام يم

 . ديراحت باش ــ

 .خواست بلند بشود نتوانست ، باز شكمش تكمه كت نو نوارش را پراند يدينو

 به دستش يبود و ك يدستمال ك. در دست داشت  يدستمال بسته ا. آمد  وانيهم به ا روزيف يحاج

 روزيف يدستمال بسته حاج يبشمارد چند تا اسكناس ال نكهيا يپشت شلوارش درآورد و ب بيرا از ج فشيك ژنيبود ؟ ب داده

 .ديچپان

 :گفت  ژنيشدند و ب ادهيپنج مرد پ. ديايب شتريتواند پ يراننده متوجه شد كه نم. بوق زد و سر به داخل باغ كرد يوانت

 .بسپارم و برگردم يافغان يلصبر كن آنها را به دست ق يكم يهست ــ

 :گفت روزيف يبه حاج يهست

 ها ييكايآمر شتريب. ديهست اهپوستيكرد شما س اليدعوت نداشت ، خ يحت ييكايآن مرد آمر ــ

 .ديآ يپوست ها بدشان م اهيس از

 :گفت روزيف حاجب

 .كرد  ميجوان حال يآن آقا.  دانميم ــ
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 د؟يرو يحاال كجا م ــ

 .است يباز  يآنجا هم باز فرنگ. چهار راه كالج  ــ

 .هست تانيگونه ها يرو ديدو تا نوارسف ــ

 .داده  اهيجوان واكس س يآن آقا ــ

سر گذاشته  يرو ينيس كي يسوم. بر سر داشت  يكوچك تر گيد يگريمرد د. آمد يبزرگ بر سر ، از جلو م گيد كي،  يمرد

شده بود و  دهيكش يديپارچه سف شيبر سر داشت كه رو ينيس كي يچهارم. قابلمه بزرگ و كوچك در آن بود نيبود كه چند

 سهياز خنده ر يهست. دستش بود خيس كدستهيتفاوت كه مرد پنجم  نيمرد چهارم بود با ا ينيس نيسر مرد پنجم ع يرو ينيس

افتاده  ادشي يزاكان دينشخوار كنندگان بودند ؟ قصه موش و گربه عبآنها از رده  ايآ. رفت و چندتا از راننده ها نگاهش كردند 

پنج . كردند شكشيداشتند در طبق گذاشتند و پ شانيدر النه ها يموشها و توبه گربه و زهد و ورع او را داشتند ، هر چه خوراك. بود

 ...را بگرفت  دهيپنج موش گز: آمدند ، عاقبت گربه  يتا هم بودند و پشت سر هم م

 .صحنه استفاده كرده بود و چه بجا نياز هم يساعد " ليورز يچوب بدست ها " يدر كارگردان " يوال "آمد كه  ادشي يهست بعد

كوال بدست هاشان  يبطر پپس كي يكي يديگذاشته بوند و نو نيبر زم وانيبار خود را كنار ا دهيپنج موش گز. كرده بود  ريد ژنيب

و پهلوان كچل افتاد ، اما گنجور كه  يشب باز هيخم اديخودش به . مادرش از بال ماسكه حرف زده بود دياندش يم يهست. داد

 :گفت  يبود ، كه خدا را شكر كه نبود ، م يآنجا م ميداشت ، اگر سل يپرپشت يفلفل نمك يموها

 . يشرق زدگ لهيآن به وس يو ارضا يعقده حقارت و غربزدگ ــ

 :گفت  يم

 .دنيكوتاه مدت كش خيو با تار خيتار فتهيملت ش كيو سنت را به رخ  خيتار ــ

 :زد يم اديفر. كرد يمراد بود كه كوالك م اگر

 . جي، جهان سوم ، خل انهي، خاورم وميمصرف ، مصرف ، اسلحه ، نفت ، مس ، اوران ــ

 :گفت يكرد و م ينگاه م زيپرو يها ياسباب باز به

 .انباشته شده  يكشور شاهنشاه يدر زرادخانه ها يياز انسان فضا ريغ شيواقع يمدلها ــ
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 .زد يپافرا هم حرف هم م اياز گرسنگان هند  ديشا

برق انداخت ،  اهيرا نشانش داد و او صورتش را با واكس س نهيآ يجا ژنينشست و ب ديپژو سف نيدر ماش ژنيكنار ب روزيف يحاج

 :نشست و گفت  ژنياو كنار ب يبه جا يشد ، هست ادهيكه پ روزيف يسكوت ، حاج. عقب نشست يدر صندل يهست

 . يخوب نوشته بود يليخ نيپدرت را درباره نوروز و هفت س يسخنران ــ

 :افزود  ژنيب و

 .حال شنوندگان كه كشته و مرده س ك س هستند تيو با رعا ــ

 : ديپرس يهست

 ؟يكرد يهمه مطلب را از كجا جمع آور نيدر عرض پنج روز ا ــ

 :گفت  ژنيب

سمنو و  يپدرم حت. ميانداخت يجشن نوروز را براه م. يس.اس. ويهر سال در . پا متخصص مراسم نوروز هستم  كيآخر من  ــ

 يو هر چه راجع به نوروز نوشته م يدكتر فره وش يپور داوود و مقاله ها يكتاب ها نيفرستاد ، و همچن يم ميسنجد و اسفند برا

 .عهده من بود رب شهيباره نوروز همدر يسخنران. شد

 :حوصله تر از آن بود كه بپرسد  يب يهست

 است؟ يك ايكجاست . يس. اس. وي

 :و گفت  رانديگ يگاريس. را تو زد نيفندك ماش ژنيب

مرا از بر كرد و به من پس داد و من تلفظش را اصالح كردم و الحق خوب از  يراه رفت و نوشته ها رمرديپ نيسه شب تمام ا ــ

 .عهده برآمد

. پاسبان سر چهاره راه نبود يحت. مغازه ها بسته بود شتريخلوت بود ، ب ابانيخ. راه دروازه دولت پشت چراغ قرمز توقف كرد چهار

 :خاموش كرد و گفت يگاريس ريرا در ز گاريس. را به راه انداخت نيماش ژنيهنوز چراغ قرمز بود كه ب

 . دهيمن كش يبرا يمرد چه زحمت نيا ــ
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 : ديپرس ژنينگفت ، ب چيه يهست

 ؟ يپكر ــ

 :گفت يهست

 ياز من م.  يپا گذاشت ياما قدم به قدم به آزاد ي، وابسته بود دنديترا از مادرت بر يناف جسم ي، وقت يبرادر من نيتو ع ژنيب ــ

 .كشاند يرا رها كن و گرنه ترا با خودش به ته چاه م ديشد يوابستگ نيا. را هم از پدرت ببر تيناف روح يشنو

 :گفت  ژنيب

. به من نگفته "تو  " كيزن  نيا. ، هر چند او را مثل مادر خودم دوست دارم  يبكن يكار را با مامان عش نيهم ديو تو هم با ــ

كنم و دلش را  يخواهم ناسپاس يپدرم هستم و نم ونيجهت كه مد نيمن به ا. و نه تو توانم  ياما نه من م: كرد و ادامه داد  يفكر

 يدسترس ييايعلت كه به كمك مادرت به دن نيبشكنم و تو به ا

 ...خواستگار  تيمادرت برا. آورد  يحساب م يكه سرت را تو يكن يم دايپ

 :طور تمام كرد نيرا ا ژنيزد و حرف ب يزهر خند يهست

 .كند يم دايپ خيخواستگار آش ــ

 :گفت ژنيب

 .زنم  يزدم و نم ينم يحرف نيهرگز همچ ــ

جلو در خانه نشسته و چراغ سر در خانه روشن  هيچهار پا يداد كه رو صيمادربزرگ را تشخ يهست دنديآباد كه رس يول ابانيخ به

 .ام كن ادهيجا پ نيهم: گفت  ژنيبه ب. است 

 

 » 7فصل  «

 

را  بريبكند؟ مراد آن قدر ف ينقاش ميسل يآورده بود ، برا يديع شيكه پارسال مراد برا يبريف يرو يكه هست درست بود ايآ

 :گفته بود  يكرده است به هست تيرا رعا ييكرده ، در برش آن ، نسبت طال دايداده بود كه جلوه عاج پ قليص

شروع  وانيو منافع الح هيرا در كتابخانه دانشكده مرور كن ، از خواص االدو يخط يكتابها يرهايتصو. ديشود از گذشته بر ينم ــ
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 بريف يهستند كه رو يحرفه ا اتورينيچند م يمنوچهر ابانيها ختم كن ، در خ يحرفه ا يمعاصر حت يسازها اتورينيكن و به آثار م

 .ميرو يبا هم م. عاج بخرم تيپول نداشتم برا. كنند يعاج كار م اي

 .بودند رفته  و

. بود يهمان روز ، روز نشست خانم فرخ. ته دلش شاد شده بود  ي، هست ديآ يمادربزرگ گفته بود ، روز تولدش مراد نم يوقت

، از  هيپشت گال هيگال. تلفن كرده بود يبه هست "الموجودات  بيالمخلوقات و غرا بيعجا " يبرا يروز مهمان يفردا يمامان عش

 : دنديپرس يمهمان ها از احمد م شتريب.  يو برو يگذارب يخداحافظ يتو توقع نداشتم كه ب

رفته نامزد : گفت .  ديبه دادمان رس يمور. كرده بود ريتو گ شيپ شيكه گلو يپس دختر خوشگلت كجاست ؟ مخصوصاً كراسل ــ

تخت چه كردند؟ زدند  يرو يدان ينم . ينيرا نب هايمطرب روحوض يبود باز فياما ح. روم  يدختر نازم م يو قربان دستها...  يباز

. ختنديتخت شكست و همه شان فرور يباز يالبته آخرها.. و خواندند و قردادند و شكلك در آوردند و پشتك و وارو زدند 

 .است يهم جز باز نيكردند ا اليمهمانها خ

 :بود  دهيپرس يهست و

 ندادند؟ شيپس نما ــ

 كيكوسه . كوسه سوار دوتاشان شده بود كه خود را به صورت االغ در آورده بودند كي. عمو نوروز  شيچرا بعد از شام نما -

. و وزرا و چند تا زن هم دور و برش بودند ريوز. تخت جلوس كرد يشاه رو يزد و به جا يبادبزن دستش بود و خود را باد م

 .ا او الس زدو كوسه تا توانست ب. كوسه شد يتخم حرام زن سوگل. كرد يهم خودش را قاط تايپس

 .نيكوسه برنش ايبوده  يرنوروزيم شيگفته بود ، نما يهست

 :گفته بود  يعش مامان

 .را جا گذاشته  شيها هيهاست، منتها كوله بار هد يحيپاپانوئل مس هيشب: عمو نوروز و گفت : كرد گفت  يكه ترجمه م ژنيب ــ

 :بود  دهيپرس يعش مامان

 ...كفتار  ريدل آن پ؟ آنقدر بر  يواقعاً چرا نماند ــ

 :قلب معذرت خواسته بود  ميصم از
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 . يپوس ي، م نيآن قدر بر دل خانم بزرگ ننش ــ

 :گفته بود  يمامان عش. ديبگو شيخواسته بود كه از نما يو هست.  ياله رمياز بم يگفته بود و مامان عش ياز خستگ يهست

داشته  اهيشاه نشسته بود دو تا غالم س يبنا بود آم كوسه كه جا. گفتند به عمرشان آنقدر بهشان خوش نگذشته  يبچه ها م يحت ــ

 .بكنند اهياحمد نگذاشت صورتشان را س. اورديمضحك درب يباشد كه اداها

 :گفته بود  يهست

 . يبه خاطر مستر كراسل ــ

 :گفته بود  يعش مامان

 .برگشت خلقش تنگ بود ياصالً از وقت. دخلقش تنگ ش ژنياما ب. بله  ــ

 :كرد  شيصدا يكراسل مستر

 . ژيب ــ

 :نگاه كرد و گفت  شيچشمها تو

 .است آقا  ژنياسم من ب ــ

 :گفته بود  يمامان عش. كرده بود  يخداحافظ يهست

 ؟ يتوالت تو برداشته بود زيم يرا از رو ميعكس سل ي؟ راست ينيصبر كن كارت دارم ، چرا با من سرسنگ ــ

 اش را به رخ ندهيخواسته داماد آ يگفته بود كه م يجواب مثبت داده بود و مامان عش يهست

 .شده كه مادربزرگ بچه مردم را چشم زده شيحال ديآ ينم ميگفته سل يهست يها بكشد ، كه وقت مهمان

 گفته بود كه يو هست ديايب حتما يرا قسم داده بود كه روز نشست خانم فرخ ي، هست يعش مامان

خدا را شكر كرده بود  يمامان عش. انگار بشكن هم زده بود. بود يعصاره بنگاه شادمان يبه گوش هست يو قهقهه مامان عش ديآ يم

 :گفته بود  يخل و چل بهم زده و هست يبا آن پسره  يكه هست

 .بهم نزده هنوز
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دم دستش  لونينا يرا رو شيگذاشت و ابزار نقاش زيم يو عكسش را رو ميسل هينشست ، ترنج هد يناهارخور زيپشت م يهست

كه باز  نينشسته بود و با ذره ب يناهارخور واريرا تن كرده بود و در انتظار مهمان پشت به د يهست هيمادر بزرگ ژاكت هد. ديچ

 .خواند يبود زادالمعاد م يهست ي هيهد

نور : نور از باال . گريد رهيدرون دا يا رهيدا كي. بود  ختهيدر ذهن ر ديآ يكه دانست مراد نم شبيرا از همان د يطرح اصل يهست

 .بسته  يچشمها ي، تمام رخ ، سه ربع رخ ، حت مرخياز ن:  ميسل يجا به جا طرح چشمها. و نور محاط طيمح

 .گونه گون عرضه كرد يذهنش نقشها. كه بكار افتاد يهست دست

 .يبزرگتر بكش رهيدا يكننده باال تيباز حما مهين ينوران كدستي يتوان يم ــ

 وضوع ؟ نيعشق به ا ــ

 سر ترنج يكه باال يبكش ميپرنده در حال پرواز رو به چشم باز و تمام رخ سل كي يتوان يخوب ، م ــ

 . يده يم قرار

 ؟ ميسل يخواستگار يجواب قبول ــ

 .ياز بدن لخت خودت را درون ترنج بكش يطرح مبهم يتوان يم ــ

 .است كه دختر نارنج و ترنج را در دل نهفته  نيا ياي؟ بعالوه خود ترنج گو ميمن از سل يخواستگار ــ

 .بده  نتيز يمانند ريدور ترنج را با تشع ــ

 .كشم  ينه ، سر ترنج را شاخه و برگ م ــ

 .ختيذهنش را بهم ر يمادربزرگ باز يصدا. شد همه آنها را بكشد يبود ، م يتابلو با قطع بزرگ م كينبود و  بريف اگر

 زند؟ يخانه را نم نيكس زنگ در ا چيچرا ه ــ

 .آمدند شبيبا زاد و رودشان كه د رانيو اختر ا مورخانيت ــ

 پادردش توان رفتن نكهياز ا شيداشته باشد؟ پ ياديتواند مهمان ز يكه نم ديفهم يمادربرگ نم چرا

 يكي ادتيبه ع مارستانيآن ب اي مارستانيب نيرفت ا يصبح ها م شتري، ب رديدور را از او بگ يها اهر

 :گفت  يرفت و خودش م ياز آنها م يكي ميبه مجلس ترح شترشيو عصرها هم كه ب شيهمدندان ها از
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 .ختنه سوران  كياز  غيدر ــ

 ، هر كس يمبارك ديع يجمعه هر سال نو ، برا نيقرار گذاشته بود اول شيهم كه با دوست ها يهست

 .ناهار بخورند يخرج خودش ، بروند در رستوران به

كه  يمساريت –به همت پسرخاله اش سپهبد تندر  –كه بازنشسته بود اما مصدر داشت  يمساريت. ومصدرش افتاد مساريت ادي به

بود  يعينسبتاً وس يكه در جلوخان خانه اش كه فضا يمساريت. دآن بو يباالتر و روبرو مورخانيخانه از مغازه ت نيخانه اش چند

همراهش كرده بودند در دو  يآلمان يرا كه دكترها شيگذاشت و عصا يم يعسل كي يروورم كرده اش را  ينشست و پاها يم

 يم اينشاند  يشد م يم يخانه منته شخوانيپله ها كه به پ يرا رو ياجبار ريو غ يكنندگان اجبار داريداد و د يطرفش جا م

 ايمحل  ينوع شورا كيخان ، به  موريقول ت به،  مساريو عابران دور و بر ت گانينشستن همسا - بود چه نبود ديچه ع –نشستند 

 .ديانجام يمحله م

 .زد  يمآن بود و هر دو در دامن مادربزرگ ، كه انگار چرت  يرو نيزادالمعاد بسته بود و ذره ب. به مادربزرگ نگاه كرد يهست

 

تا دست و چشم و ذهن من تندتر و با قدرت تر  ديعطار را بخوان ريكنم منطق الط يخواهش م. ديگفت تورانجان شعر بخوان يهست

 :اورديخواست دلش را بدست ب يهست. مادربزرگ تن در نداد. فتديبكار ب

 .همه شعر بلد باشد نيبه سن شما ا يزن چيكنم ه يفكر نم ــ

 .خانمت حتما بلد است  نيميچرا س ــ

 رازيخانم رفته ش نيميس ــ

 به درك ــ

 :به شما فروخته ؟ گفت يتر زميچه ه نيميس ديخواست از جا در برود و بگو ينم يهست

 .گفت يم ميكاش مهرماه خانم زنده بود و قصه دختر نارنج و ترنج را برا ــ

 :را باز كرد شيچشمها مادربزرگ

بود كه تو به من پناه  يهر چه شعر از بر كرده ام ، وقت.  يماند يدختر خاله ات م شي، حتما پ يه بودمهرماه ؟ اگر زند ييكجا ــ
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 .يبود يآورد

 را شيو عصاها مساريهر دو لنگه در را باز كردند تا ت مساريبا كمك مصدر ت يهست. در خانه را زدند  زنگ

به كمك  مساريت. شده بود دهيكلفت كوب كيبود و ته چنگك ها الست عصاها وصل يبه انتها دهيبدهد ، چهارتا چنگك مانند خم راه

 يناهار خور يها ياز صندل يكيمصدر را به  يمبل تاالر نشست و هست يمصدرش رو

 ي، نان برنج يراحت الحلقوم ، مسقط. باب دندان مادربزرگ بود يها ينيريش دشانيع ينيريش. داد حواله

 .و پرتقال  بيس: ماندگار  يها وهيها م وهياز م و

 : دينشست و پرس مساريت يكه تعارف كرد ، روبرو ينيريو ش وهيكه داد و م ي، چا يهست

 آلمان خوش گذشت؟ ــ

 .بودم مارستانيهمه اش ب ــ

 د؟يكدام شهر آلمان رفت ــ

را داده  باتيسپهبد ترت.  مارستانيند براست از فرودگاه برد كيمرا . داند  يدانم كدام شهر ؟ پسرم عماد م ينم.  گريآلمان د ــ

 .بود

 . ديعمل كرد ــ

 .شود  ينه ، در سن من گفتند نم ــ

 ست؟يشما چ يمارينگفتند ب ــ

 لونيدانم با نا ي، نم كيبا پالست ديبا... لگن خاصره  ياستخوانها يدگييسا: عماد گفت. مفصل است حاتشيتوض. داند  يعماد م ــ

دو تا عصا را دستور  نيا. گذاشتند  يم شيجا يداشتند و استخوان مصنوع ياستخوان ها را برم ديبه هر صورت با... دانم با  ينم

 .انگار نازشان كرد. گذاشت كه در دو طرف مبل قرار داشتند شيچنگك يعصاها يو دست رو. ميدادند بخر

جلوش  يهر چه هست مساريمصدر ت. برگشت شيسرنقاش يواگذاشت و به اتاق ناهار خور مساريگفتگو را به مادربزرگ و ت يهست

گذاشت ، و حاال  شيرا هم به آشپزخانه برد ، شست ، خشك كرد ، سرجا يبشقاب ها و كارد و استكان چا. گذاشته بود خورده

 .مانده بود يهست يمحو نقاش
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 : ديپرس يهست

 د؟يآ ياسداهللا خان خوشت م ــ

 

 .ستيزيغربت بد چ. زنم تو اتاقم يم. بده يديبكش ، به من ع نهاياز ا يكي

 :ديآهسته پرس يهست

 ؟ يناراحت نجايمگر ا ــ

 :خان پچ پچ كرد اسداهللا

 .زند تو گوشم يچك م كي،  ديآ يكه آقا عماد م كباري يمثل پدرم است اما هفته ا مساريت ــ

 آخر چرا؟ ــ

 .آباد گفت يشد ، دالك حمام ول اهيپشتم س. با شلنگ آب مرا زد كباري.  ينطوريهم. دانم  ينم ــ

 .بگو مساريخوب به ت ــ

 :زمزمه كرد  شيخان آهسته تر از پ اسداهللا

كند  ي؟ هر چه آذوقه تو خانه است جمع م يهنوز كه زنده ا: پرسد  يم ديآ يهر وقت م. ترسد يمثل سگ از آقا عماد م مساريت ــ

 .رود يم يو فور نيگذارد توماش ي، م

 .خوب آذوقه را پنهان كن  ــ

 چكار كنم ؟ ــ

 .كن  ميقا ــ

 .كردم كه با شلنگ آب زدم  ميقا ــ

 . ميبگو مساريبه ت يخواه يم ــ

 .كشدتم ينه ، نه م ــ

 :ديرس يبه نظرش نم يگريراه د يهست
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 به خدمتت مانده ؟ گريچند ماه د ــ

 ...گذارند بروم اگر ب. ماه و هفت روز  كيسال و  كي ــ

 .چرا نگذارند  ــ

 .نگذارند  ديخوب ، شا ــ

 ؟ يمال كدام شهر هست ــ

 .ساوه است  كيما نزد يآباد.  ستيشهر ن ــ

 : ديپرس شيموضوع صحب را عوض كرد و بلندتر از پ يهست

 خوشت آمده ؟ مياز نقاش ــ

 . اريبس يليخ ــ

 .ام  دهيكش يچ ــ

 روز كه ستاره.  يا دهيچشم كش هيهفت هشت تا ستاره هم شب. يا دهيهم كش يتو ديدو تا خورش ــ

 ...كه دو تا  ديخورش. بكش  ديكخورشي. ديآ ينم در

 : دي، اسداهللا خان از جا پر ديبه گوش رس ينيبوق ماش يصدا

 ....شاه برگشت شيسپهبد از سالم پ.  يمبارك ديآمده اند ع. آقا عماد ــ

اما زنش ...  حضرتياز دست مبارك خود اعل...  رديگ يم يديطال از شاه ع يپهلو كيبود ،  دهيشن مسارياز ت يكه هست يسپهبد

تهران باشد ،  يكه از هر جا –و جوان و مصدر  ريگذارد و به زن و بچه و مرد و پ يقرآن م يال ياسكناس نو ده تومان كدستهي

 ياز كلمه مجلل خوشش م مساريت. خانم سپهبد مجلل است يدارد لباسها دهيعق مساريت. هدد يم يديع –رسانند  يخودشان را م

 .ديآ

 

 .ذهنش را واداده بود. زد  يچرت نم يمادربزرگ بسته بود اما بر خالف تصور هست يچشمها

 : ديگو يمهرماه كه قهر كرده و به خانه دختر خاله اش پناه آورده بود م... 
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 يهم كارها رانيكنم ، اختر ا يمن بچه ها را مشغول م. كن  سيرا پاكنو تيجزوه ها. درست را بخوان نيدختر خاله ، تو بنش ــ

 .كند  يخانه را م

 : ديگو يپرد وم يبه بغل مهرماه م يهست

 يبا انبر نم: گفت وهيد. گفت با انبر  د؟يچ يبا چ ديپرس. بود  دهيدرخت خواب ريز وهيد ديبگو تيجانم برا... قصه نارنج و ترنج  ــ

 . ...شود

 :زند  يتوران جان نق م... 

 . " يرياون پ "همه جوانند ، اسم مرا گذاشته اند  ميها يهمكالس ــ

 :ديگو يم مهرماه

 . يخودت گفت.  يكن يتو استادها را سوسك م. يدختر خاله ، عوضش تو از همه شان با سوادتر ــ

 .رفته ادشي تشيتنها دو تا ب. دهد  يمهر ماه پس مبه . كند يعطار را حفظ م ريرود و منطق الط يراه م اطيدور ح تورانجان

 .اند دهيكش رونياز ذهنشان ب يروان يدست همه شان بوده كه چنان آبها يچاه ذهن همه آنها چه پر آب بوده ، چه طناب محكم... 

 ...را مورد مداقه  يبعد شعر فارس.  مينه يم ييحافظ را سو: فروزانفر گفت .... 

 ... مايشد و ن يشعر كهن ختم م يستياستاد با حافظ با -

 .كهنسا ل الطائالت نباف  يبانو -

 ستادهيا اتيتاالر اجتماعات دانشكده ادب يكهنسال ، در رخت كن ورود يچند استاد و چند دانشجو سال آخر ، و از جمله بانو.... 

 يكه تازه سناتور شده ، پا به پا م ياستاد. كرده  ريد. است رانيا التيسابق درباره ا ريوز يسخنران. سابقند ريوز كيبه انتظار . اند

 كه سناتور شده ياستاد از وقت. شكند  يم را شيانگشتها. شود

 .داشت يدر هم برهم يجو گندم شير شيسال پ. گذاشته  يپرو فسور شير

 ادمي يچه خورده ا روزياما از من بپرس د. كند يخود را در ذهن خوب فرو م خيحافظه در دراز مدت ، م. بود روزيد نيهم انگار

 ...در گذشته بودن  يعني يريحال پ نيبا ا. است ، سمنو ها را كه محسن بدو آورده بود خوردم  ادميچرا .ستين

 :زند  يكند و نق م يشناسد م يكه توران نم يرو به استاد. شود  يطاقت استاد طاق م... 
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 .شام بخورم  حضرتيشوم و با اعل ابيشرف يستياست ؟ من با ريكند هنوز وز يم؟ تصور  ديآ يمردك چرا نم نيا ــ

دالك نبود ، پشت  يچه بسا وقت. دنديد يرا م گريآباد همد يدر حمام ول. بود  دهياستاد را از زنش شن يجان خبر سناتور توران

به توران . شده اند وميآقا سناتور: زن استاد گفته بود. بوده اند ختهير گريسر همد يآب گرم رو. بوده اند دهيكش سهيرا ك گريهمد

كرده گفته بود  هيتوران خانم گال. وقت ندارد گريگفته بود آقا د. رديبگ يگريكرده بود كه رساله اش را با استاد د حتيخانم نص

 .شود ينم گريكه حاال د

 

 :بود دهيپرس

 كه رد خور ندارد؟ شانيداشته ؟ فضل و كمال ا يبه سناتور ياجياستاد چه احت ــ

 :استاد گفته بود  زن

 .خواهند طب بخوانند  يدو تا از بچه ها م –آوردند  ياز دستش در م ميرا كه دار يتكه ملك نيخوب ا ــ

دستشان است كه  يليچه غرب. دارند يچه افسون رانيدانم مردم ا ينم. كند يبود كه زمانه مشت همه را باز م دهيشيتورانجان اند و

 .كنند يسره را از ناسره جدا م

 : ديگو يكشد و م يم شيپروفسور شيبه ر يكند ، دست يم گرياستاد سناتور رو استاد د. است امدهيسابق هنوز ن ريوز... 

 ياستاد ناشناس م. زنند يقمه به صورتم م يگفت نمشيب يم ي؟ وقت ميمردك بگذر نيالطائالت ا دنيشن ريچطور است از خ ــ

 :ديگو

 .بس است ديگاف كرد كي،  ديروز مبادا نگهش دار يبرا ــ

 :پرسد يسناتور م استاد

 چه كردم ؟ ــ

 : ديگو يناشناس م استاد

 يشعر ناب. پخش كردند وينكرد و دستور داد سه بار شعرتان را از راد يو او هم نامرد ديمصدق شعر گفت يبرا. ديكرد يگريناش ــ

 .ودب
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 :خواند  يم گرياما استاد د. كند يتلگراف رمز مخابره م گريسناتور با چشم و ابرو به استاد د استاد

 تو يدر نبرد ويتو با دد و د يمصدق تو مرد مرد يا

 ..... ميمصدق ثنا ترا گو يا

 .آقا بنده قهرمان پرستم:  ديگو يسناتور م استاد

 .قهرمان شاه كي. قهرمان مصدق  كي: زند  يناشناس قهقهه م استاد

 .دهم  يرا دود م لتيسب ــ

 .ندارم  ليكه سب دينيب يم ــ

 :دهد  يادامه م و

 .ديآمد يم دويخواند يم شيدستش ؟ برا ديحاال چرا شعرتان را داد ــ

 .پتو برد ريبالشش نهاد و سر ز رياز دستم گرفت و ز. كرد يمردِرند ــ

 :گفته بود ، آن كس گفته بود  يگريو به مناسبت د يگري، وقت د يگريرا كس د "پتو برد  ريسر ز: ،  نه

 .هم به موقع سهيو هم. مصدق بود  ي، حربه ها ختنيپتو بردن و اشك ر ريسر ز ــ

 .. ..گفته بود  يگفته بود ، به هست يملك ليآورد ، خل اديجان ب توران

. امدهين رشيگ يتاكس. آمده و آنها متوجه نشده اند  يپس باران م –شده  سيسر تا پا خ –الغر اندام است . شود  يوارد م سخنران

. را بكند سشيپالتو خ يسابق و سخنران اصل ريكند تا وز يكند و كمك م يعرض م ميرود و سالم و تعظ ياستاد سناتور جلو م

 : ديگو يم. كند يم زانيآو يتخودش پالتو سخنران را به جا رخ

 .بود رتانيذكر خ ــ

حواله خواهد داد كه داد توران خانم پكر  يگريرا به استاد د شيلينامه تحص انيپا " يريذكر خ "دانست كه استاد  يخانم م توران

. نبود كه نداند  يتا حافظ ، نكته ا يفارس اتيچرا كه استاد سناتور ، هم با ذوق تر بود و چنانكه خودش بارها گفته بود در ادب. بود

 بودند ، تنها چند نفر هنوز از او رفتهيرا پذ انينور خانم انيدانشجو شتريب

شب  كيكه تنها  يداد ، به شرط يقرض م شترشانيمرتبش را با خط خوشش به ب يجزوه ها. كردند يم ادي " رهياون پ "نام  به
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 ياسيس يسردرگم ايغم عشق بود  ايها غم دختر. كردند يدرد دل م شيآوردند و برا يپسرها و دخترها به او رو م. بماند ششانيپ

كرد و غالباً  يم يانيپا درم. افتادند يگرفت به فكر انشعاب م ي، و تا گروهشان نضج م دندبو استيدرماندگان س شتريپسرها ب. 

 .رساند يم گريعشاق را به همد

 .ازدواج را سه ماه عقب ببرد خيدختر سه ماهه حامله ، قانع كردن محضردار كه تار كيعقدكنان  بيدادن دو تا كورتاژ ، ترت بيترت

 .الزم است "قانع كردن  "گونه موراد  نيمنتها در ا –بود  يميقد يآشنا كيمحضردار  البته

 

كه  –ن را بخوانند كرد كه درسشا يم حتشانيكرد و مادرانه نص ي، از دختر وپسر ، را دور خود جمع م استيسرگشتگان راه س اما

كه قدرت و پول  ديدان ياست و خودتان م دنيبه قدرت رس يبرا استيكه س –گذراست  استيكه س -پدر و مادر است يب استيس

 كند؟ يچه م

 :گفتند  يم هايبعض

 كشاندشان يم استيدر هواست كه به س يزيچ

 : ديپرس شانيكي و

 نشد؟ ديمگر پسر خودتان در راه مصدق شه ــ

داد و هر  يشدند و او شرح واقعه را م يگرد شمع و جودش جمع م اي يدور بخار انيخانم نور رفتگانيپذ شترينه ، اما ب:  منكران

 .آورد يم اديفراموش شده را به  اتيجزئ كي

 يمراهقرار گذاشته بودند بروند و مصدق را از خانه تا مجلس ه شيبا رفقا انينور نيمصدق از مجلس قهر كرده بود و حس.... 

 .كند يمصدق م يرود و خود را سپر بال يحسن م. نديآ يرفقا نم. دست به مجلس ببرند يكنند و رو

 هيچهار پا كي يرود رو يم انينور نيحس.اوباش از در كاخ به در خانه مصدق هجوم آوردند .روز نهم اسفند است ، شاه رفته.... 

خانم متوجه . آورند  يم ورشياراذل به سمت او . دكتر محمد مصدق  رانيا يزنده باد رهبر مل: زند  يم اديكند ، فر يم يسخنران

 ...شده بود  دي، و گرنه همان روز شه نييكشدش پا يم هيچهارپا زرسد و ا ي، به دادش م ينام

 ستادهيپشت او ا يمصدق رو... دو ال شده  انينور نيحس. نجاستيمصدق از مجلس آمده ، بلند گفته آنجا دزدگاه است، ملت ا... 
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سر  نيمصدق نشانه رفته است ، حس يتفنگ خود را رو يرو يمتوجه شده كه سرباز نيحس. آوردند  هيكرده تا چهارپا يسخنران

دخترها  شتريب... و آن نامرد هم زده  نجاينامرد بزن ا: اش را باز كرده گفته  نهيخودش س. ديبخواب نيزم ياقا رو: مصدق داد زده 

 .آنها را سترده ي، اشكها زانيتوران جان اشكر. اند ختهيسرها اشك راز پ يو بعض

به . آورد يشده است به دانشكده م ميتقد انينور نيحس ديتورانجان عكس امضا شده مصدق را كه به خودش ، مادر شه... 

مصدق توران خانم را . كند يهر روز صبح به عكس سالم م. دهيكوب واريعكس را باالسر تختش به د نيا. دهد  ينشان م هايهمكالس

 .كرده يخواهر جان خطاب م

ها اعتقاد  يهمكالس. شود يم شتريروز به روز ارجش ب يقهرمان اسطوره ا نيقهرمان قهرمان هاست و مادر ا انينور نيحس... 

 .اند كه تنها راه ، راه مصدق است رفتهيرا پذ انيخانم نور

 كيبرد و از  يتهران م ويو به راد رديگ يشعر را از مصدق م انينور نيحس. مصدق گفته بوده يبرا يشعر " يرير خذك "استاد ... 

 ...پنج شش بار ... خواهد كه صبح و ظهر و شب شعر را بخواند  يم شيدوست جان جان

ر استاد سناتور آمد ، موضوع شعر نو را كند كه اگ يم ريرا كه به وصال معشوق رسانده است ش انياز دانشجو يكيتوران خانم ... 

 .رديمطرح بكند تا حال استاد را بگ

 .ديدوان يخواستند سر م يم ييرا كه از او راهنما يانيآمد ، و دانشجو يسر كالس م ريسناتور شده بود ، د ياز وقت استاد

 يشده م ريش يدانشجو. كند  ينصف سرم درد م:  ديگو يكند و م ياشاره به سرش م. ندينش يم زشيوپشت م ديآ ياستاد م... 

 :ديگو

 .شود يسر دردتان بهتر م. دياستاد امروز نظرتان را درباره شعر نو بفرمائ ــ

 :ديگو يكند و م يرا نازك م شيخاراند ، صدا يرا م شيپروفسور شيزند و ر يم يزهرخند استاد

 :خواند  يآورد و م يش در مكت بياز ج يكاغذ. است ليبحر طو. كه مزخرف است آقا  ــ

 ، مصرع ها يا هي، نه قاف ينه وزن درست. بطن الشاعر يالمعنا ف. كشد يبنفش م غيدود ج يكبود م غار

 ...كوتاه  يكيبلند ،  يكي

 :شود  يم شياز پ رترياستاد ز يكند و صدا يخانم دست بلند م توران
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 يبر انحطاط ادب معاصر خون خواه نكي، ا يستيگر يدر قرن دهم هجر يشروع انحطاط ادب فارس يكهنسال ،تو كه برا يبانو ــ

 .زنند يالطائالت را بادم نيآتش ا هاييكايامر. ستيگر

 :ديگو يخانم م توران

اما در . دهيكاغذ چك يمن شعر نو ، خون شاعران ماست كه قطره قطره به صورت كلمه رو دهيهست ؟ به عق ياستاد ، پس آتش ــ

 يهم آهنگ يشده و نوع تيوزن و نظم غالباً رعا يمصرع ها هم نوع يهمان عدم تساو

 .با آن خو گرفت ديبا. خواهد يفقط خواندش حوصله م. در كل اثر نيتدو و

 :خواند  يمنتظر اجازه استاد بماند م نكهيا يب و

 ...ترس و خفقان زمانه خود را  مايبهتر از ن چكسيه:  ديگو يو م.  رهايتدب كسرهيكشتگاهم خشك ماند و  ــ

 :شود  ياستاد بلند م اديفر

 . يخاطرم را بر هم زد تيجمع.  يرا افزون كرد مي، صدا رزنيختمش كن پ ــ

 يبر م زيم يسناتور شد ، كالهش را از رو يوقت. چپاند يسر م يگرفت و آن را رو يسناتور نشده بود ، لبه كالهش را م يوقت استاد

 شيبه عادت فبل ياما گفت... را مرتب  شيزد و لبه ها يكرد و وسط كاله را تو م يم زانيكاله را م يدو پهلوداشت و با دست 

 .سر چپاند يزد و رو نگلبه كاله را چ. برگشته بود

 :را برداشت و گفت يسرنقره ا يعصا

 .تمام سرم درد گرفت ــ

 :گفت انيبم به خانم نور يبا صدا بعد

 رزنيخدمت كرده اند و به تو پ يمملكت بس نيبه ا يخاندان پهلو: سرا بگو ليشاعرك بحر طو نيبه ا ــ

 .يينما يريمعركه گ يريسرپ ياز همگان خدمت كرده اند تا قادر شو شيب

نم توران خا. راه مصدق يكرد و نه برا يشهادت پسرش تره خرد م ينه برا يكرد ، كس يكار م انيكه خانم نور يدر دبستان اما

دخترها را با هراس به خود  يگفت ، چشمها يكه دلش تنگ بود و از شهادت پسرش م يروز. بود ييآموزگار سال ششم ابتدا

 يدولت آباد قهيخانم صد. مدرسه سابقاً عضو كانون بانوان بود ريمد. پچ كردند چاز مصدق كه حرف زد ، دخترها پ. ديد رهيخ
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 يديداشت ، با لباس بلند سف يوقار ركانونيمد

 .كرده بود و واالحضرت به او دست داده بود يشب او را به واالحضرت شمس معرف كيبود ،  دهيپوش كه

 ...خود غوغا كرد  يدر سخنران ياما خانم دولت آباد. خبردار شده اند "دست دادن  " نيو آدم از ا عالم

 انيخانم نور ييسال ششم به راهنما يدختر ها. وزارت امور خارجه استكل بازنشسته  ريمد كيانجمن خانه و مدرسه  سيرئ

 .است امي، شب خ شيدهند ، پرده اول نما يم بيترت شيجشن آخر سال نما يبرا

از جنس ذكور است قبول كرده است كه  يعني،  "جنس اول "معلم حساب هم كه از. "آمده  اميخ "دعوت هم شب يكارت ها در

 .رديبر عهده بگ روانيو در پرده دوم همو نقش بزرگمهر را در بارگاه انوش. ندك يرا باز امينقش خ

 شانيرا از خانه ها هايدخترها هم كم و كسر. ديكش رونيخانم هر چه در صندوقخانه اش سراغ داشت ب توران

توران خانم به كمك مهرماه ، سه شب تمام از پنبه و . و دوختند دنديروزها و روزها بر. آوردند يبا تاكس ايپدرهاشان و  نيبا ماش اي

انجمن خانه و مدرسه دو تا  سيرئ. ديمقوا عكس جواهر كش يدرست كرد ، و رو روانيانوش يبرا ييرشت و تاج مقوا شيپشم ر

 .ان كردندجواهر نش ييتخت را رنگ زدند و هماهنگ با تاج مقوا. وانت فرستاد باتخت  كيو  يمتكا با روكش زر

. ريمعلم ها و مد يدانش آموزان است و كس و كارها يايتاالر پر از اول. انجمن خانه و مدرسه نشسته است سيخانم كنار رئ توران

 .را با خود آورده است يتوران خانم ، مهرماه و هست

بندد تا از جلو چشمش دور  ياست م اطيح كه گوشه يبه سنگ بزرگ يبچه را بند بلند يپا.  ديرا بپا نيخانه ماند تا شاه رانيا اختر

پاك  ينشست به سبز رانيآجر مانده به حوض برود و برگردد و اختر ا كيتوانست تا  يم شيبا آن بند بر پا نيشاه. نشود

 .كردن

داده  هيبه دوبالش تك ديو پشم سف شيبا ر اميخ. همه پا شدند و نشستند . خواندند  يشروع شد ، دختر ها سرود شاهنشاه شينما

،  ديآ يبه صحنه م رياز حر يراهنيبا پ يريجوان و اث يدختر –كج چسبانده شده است ، احتمال افتادنش هم هست  يكم ششير –

 شيدستش را از ر اميخ. خرامد يچمد و م يآرام م يو با حركات زدير يبه جام م ي، م يحوجام دستش است ، از صرا يصراح كي

 بيگذارد و عج يخود م يرا به جا شيبا دست چپش ر اميخ. از چانه جدا شده  شياما حاال ر. رديگ يمو جام را از دختر  دارديبر م

 كند و يدراز م اميدست آزادش را به سمت خ ،افشان  يدر دست و با مو يدختر صراح. است زانيحاال م شياست كه ر
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 :خواند  يم

 .خوش باش  ياگر نشست يبا الله رخ –خوش باش  ياگر زباده مست اميخ

 ديشا. ترسد جامش را به طرف دختر دراز كند ياما م. نوشد يكوالست تا ته م يپپس شي، جام را كه محتوا اميخ –حساب  معلم

 كوال در يپپس يشود و از صراح يدختر خم م. فتديباز ب رديبگ ميتصم شير

 :خواند  يو م – گريد دنيو خرام دنيچند تا چم –زند  يم ي، چرخ زدير يم اميخ جام

 رفت به دوزخ و كه آمد زبهشت ؟ يخواهد بود ؟ ك يكه گفت دوزخ اميخ

 : ديگو يدهد وم يانجمن خانه و مدرسه سر تكان م سيرئ

 .يردوسيشاد ف روحت

 .نامه رستم فرخزاد به برادر . دخمه گاه من است يقادس نيكه ا: كند  يزمزمه م انيدر گوش خانم نور و

 

اما از . بخشندگان عمرند يگو يدارد كه تركان پارس دهيفهمد و عق يكل بازنشسته را م ريگفتن مد " يردوسيف " انينور خانم

 .آورد يسر در نم ياميشب خ نيدر ا "نامه رستم فرخزاد به برادر  "ارتباط 

افتد و معلم  يم شيدفعه ر نيبار چند نيو ا گريو با همان باز اميو پشم خ شيبا همان ر.  روانيبزرگمهر و انوش شيدوم ، نما پرده

 يبه كل شيدارد و آخر سراز ر يبر م نيزم يرا از رو شيشود و ر يحساب خم م

 .شود يم منصرف

به  گرانيوتمام باز شير يبزرگمهر ب – اميخ. زنند يشود ، همه دست م يتاالر كه روشن م يشود و چراغ ها يكه تمام م شينما

 .كنند يم ميو تعظ نديآ يصحنه م

 : ديگو ي، زن سبزه تند است ، م نديآ يكرده بود ، به طرف توران جان م يرا باز اميكه نقش معشوقه خ يريبا دختر اث يزن

 .شماست فتهيشاگرد و ش يليخواهر زاده ام ، ل نياست و ا...  نيمي، اسم من س انيخانم نور ــ

 :پرسد  يدهد و م يجان دست م توران

 چطور بود؟ شهاينما ــ
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 :ديگو يخندد و م يم نيميس

و بزرگمهر شده  روانيانوش شياشتباه در نما كيكنم  يفكر م. كردم فيبودن و معصومانه بودنشان ك ي، از بدو دميخند اريبس ــ

 .بود

 ؟يچه اشتباه –

و غل و  ، بزرگمهر را با لباس زندان شيدر نما. نبود و كور هم نشده بود يبزرگمهر راز شطرنج را گشود ، هنوز زندان يوقت –

شطرنج  هيو بعد نرد را در جواب هد ديتوانست راز شطرنج را بگشا يبزرگمهر كور نم كي. آوردند روانيبه حضور انوش ريزنج

 .ستياصالً مهم ن. ستيمهم ن يول. اختراع بكند انيهند

 ؟ يچ گريد. چرا مهم است –

. بوده اند وهستند راتيما هر دو كشور تقد يكشورها. كند  يزد ، در هند هم صدق م ريكه بزرگمهر درباره تقد ييحرفها –

 .و چهار راه حوادث است خيكشور ما چهار راه تار:  ديافزا يكشد و م يم يآه نيميس

 خندد يم نيميس. پرسد يم شينما گريد يها بياز ع انياما خانم نور. كند  يدست دراز م نيميس

 :ديگو يم و

 :گفت يبه من م يلي، ل انيخانم نور ديدان يم ــ

 .خواهم معلم محبوب من به پسنددت يم. را بپوش  تيخاله ، امشب لباس عروس ــ

 .دييحال بفرما نيبا ا ــ

 :ديگو يم نيميس

 .زدند  ي، حرف م يزبان من در آورد كيبه  يعني يبه زبان هند يآورندگان هند هيخوب ، اگر هد ــ

سر در تاج كردن ،  يمجبور نبود برا روانيبود و انوش زانيبود م ختهيكه از سقف آو روانيانوش يياگر تاج مقوا... شد  يم مضحكتر

كله  يكرد و از سقف رو يريتاج درست نشانه گ يو وقت. مرا خنداند يخودش كل نياما هم. خود را باال بكشاند ، بهتر بود

آنكه تاج را از سر  يبرا يو فرستادگان هند گرانيكشمكش باز. رفتم سهيافتاد و تا گردنش را پوشاند از خنده ر روانيانوش

 .من ، از خنده روده بر شدم يخدا.... آوردند يچيعاقبت ق نكهيو ا اورنديدر ب روانيانوش
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 : ديپرس يزد ، م يلبخند نم يجان حت توران

 ؟ يچ گريد ــ

از زندان درش آوردند و پرسش . بود و كور شده بود يكه آمدند ، واقعاً بزرگمهر زندان ي، فرستادگان روم يخياما از نظر تار -

بزرگمهر جا خوش كرد و  شينما نياما در ا. برش گردانند اهچاليدستور داد به س روانيرا كه جواب گفت ، باز انوش انيروم يها

وازندگان بنوازند و شاه فرمان داد ن يگرفت نشست و وقت نيزم ي، رو شير يب يبار به كل ني، وا دشيو لباده سف ريبا غل وزنج

همه شان را  زيخواهم ه يو عذر م نايكامالً ب شيكرد و با چشمها فيك ي، بزرگمهر حساب دنديرامشگران و رقاصه ها زدند و رقص

 .برانداز كرد

 :ديگو يجان م توران

 .زدند بهتر بود يحرف م يزبان من عند كيهم با  انياگر روم ــ

 : ديگو يرود ، توران جان به مهرماه م يكه م نيميس

 روم يچشمش م يبه كور. اعتماد به نفسم را متزلزل كرد. فضل فروش يچشم و رو يزنكه ب ــ

 .خوانم يم درس

 :ديگو يم مهرماه

 . يديپرس ي، به عالوه خودت ه يرا داده ا ارتهايت نيدانست تو ا يدختر خاله ، او كه نم ــ

 :ديگو يجان م توران

 .ريخفقان بگ گريتو د. خفه ، خفه  ــ

 ...كاش . همه تو سر مهرماه نزده بود  نيكاش دستش شكسته بود و ا... كاش نگفته بود ... 

 

داده اند و توران  ديدو سه تا از شاگردها ورقه سف. دشوار بوده  يامتحان يآمده بود ، پرسش ها رستانيتوران جان تازه از دب... 

 .كرد يجان فكر

 :پرسد  يم يمرد يصدا: زند  ينگ مز تلفن
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 د؟يهست انيشما توران خانم نور ــ

 بله ــ

 .ميكرد دايپ مشيشماره تلفن شما در تقو. زن تصادف كرده كي ــ

 :است يپرسد چه شكل يم. خورد يبهم م شيدندانها تورانجان

 .سرش است شيپست قد و سبزه است و كاله گ ــ

 : ديگو يزند و م يتو سرش م توران

 . نميدختر خاله ام ، مهرماه نازن. خدا مرگم بدهد  ــ

 يكه رو يمالفه ا. است  ي، تشك خون ختهيشود ، از راهرو به اتاق خون ر يم ييعلم به اتاق دختر خاله راهنما ريام مارستانيب در

 .اند ستادهيزن كنار تخت ا كيمرد و  كي. است ياند ، خون دهيمهرماه كش

 :ديگو يم زن

مردم . كس نتوانست شماره اش را بردارد چيكه ه يجور. باالتر از سفارت به او زد و در رفت ديتخت جمش ابانيدر خ پيج كي ــ

 .از سفارت درآمد پيكه ج دميخودم د: گفت  ياز كسبه م يكي. جمع شدند

 :ديگو يم مرد

 يخواهر به كس: دميپرس. جان داشت. عفب خواباندمش مكتيخودم بغلش كردم و در ن. ستاديا يتاكس كيبدهد  رشيخدا خ ــ

از . در دروازه دولت تصادف كرد يتاكس. ميخانم جلو سوار شد نيمن و ا. خانم بود نيكرد كه دست ا فشيخبر بدهم ؟ اشاره به ك

 .نبود ايعمرش به دن. نيعقب افتاد كف ماش مكتين

 : ديگو ياست، م يلباس هر دو خون. كند يخانم به مرد و زن نگاه م توران

 .دييحقا شما هر دو از نسل آدم و حوا ــ

 :ديبار به وضوع شن نيمادربزرگ را ا يصدا يهست

 ؟ ييمن كجا ني؟ مهرماه نازن ييكجا يمشفق كاظم يا. يشو يروز به روز هم مخوفتر م! تهران مخوف  ــ

 .و بساطش را جمع كرد. تمام . برگ سر ترنج را سبزتر كرد نيآخر يهست. ختيباز صدا زمزمه وار شد و به خرناسه آم و
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گذاشته بود و بلند  ياليبچه خ كيسر  ريدست ز. ژاكتش باز بود يتكمه ها. هم بود يرو شيچشمها. به مادربزرگ نگاه كرد... 

 :گفت يم

 .عمرم شهيدلمو مك بزن ش زيمك بزن عز ــ

 :ديترس يهست

 .كشد يخرناسه م ايزند و  يبلند بلند حرف م ايآمد كه مادربرگ در خواب ،  ادشياما . هدينكند عقل از سر توران جان پر ــ

موم كه بسته شده بود ، . بود ختهيپنبه ر يموم را آب كرده بود و در گود. را گرفته بود  يخانم با پنبه اندازه گوش هست مهرماه

 ... يشون ياگر بمب دركنند نم تيگوشها يشبها بگذار تو: پنبه را به صورت گلوله در آورده بود و گفته بود 

 :گفت  يمادربزرگ م... 

 ؟ يآقا پس تو رو پشت بام چكاره ا.  يافت ي، م نيناودان منش يجان رو نيحس ــ

 ؟ ني، مهرماه ، حس ي؟ آقا ، عمه قز ديا پشت بام جمع شده يچرا همه تان رو ــ

 .به عالم مرده ها  ميايزشت است ، با چادر پاره ب. پاره است اهميچادر س. چادر نمازم گمشده .  اميمن نم ــ

 .ساله تا آخر عمر در خانه بخت اول بپوسد ستيشد دختر ب ينم. مهرماه دست عشرت را ول كن  ــ

 كرده ؟ يچه گناه ش؟يبر يكجا م. يرا گرفت نيميد ، حاال دست س ــ

 .من ؟ من غلط كردم  ــ

 .؟ هر كه دم دستم است زميخوب زهرم را به كه بر ــ

 با گناه اي گناهيب ــ

 . دشيري، بگ دشيريبگ. افتد يم نيگقتم حس يديد. ، مادر  نيحس ــ

 

 :دياز خود پرس يهست. ديدر كوچه ترك يا ترقه

 خواهند ترقه دركنند؟ فشفشه؟ قاشقك بزنند و در خانه ها را بكوبند؟ يم امتيق وميتا  يبچه ها از شب چهارشنبه سور ــ

را  شيكنارش نشست و اشكها. و هنوز پستان چپش در دستش بود ختير ياشك از گونه ها به دامنش م. مادر بزرگ نگاه كرد به
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 .پاك كرد شيبا انگشت ها

 :ديپرس يهست. چشم گشود  مادربزرگ

 د؟يديد يخواب م ــ

 .خواستند مرا ببرند يم. از زنده ها بود شتريعده مرده ها ب. پشت بام يهمه مرده ها آمده بودند رو -

 

 » 8فصل  «

 

 .عالمه كي... را فرستاده  يميخانم حك يرازيش ينيريش يخانم فرخ يگفت كه صبح برا يم يراند و مامان عش يم ژنيب

گاز و در رو و گرنه پول  يپا بگذار رو. خانم گنجور فرستاد ه است ديو بگو هيها را بسپارد دست دا ينيريگفته ش يدينو به

 يرفتند، مامان عش ياز پله ها كه باال م. تا دم ساختمان راند ژنيدر باغ باز بود و ب. دهد ي، انعام م يديها را به عنوان ع ينيريش

 :گفت

 .دستش را ببوس ييگو يم يرا به خانم فرخ ديع كيتبر يوقت ــ

 .داشت فيبود و در ك دهيچيپ يديرا در كاغذ سف ميسل هيهد. نگفت چيه يهست

نخ نما ، نشسته بود وكنارش  يبا روكش مخمل قهوه ا مكتين كي يبر سر ، رو يريچادر نماز حر ي، خانم فرخ ييرايتاالر پذ در

بدون جك و  –بلند شدند  ياما هر دو تنابنده جلو مامان عش –نبود  يگريد يتنابنده  چيه يجا برا -الغرتر يجوانتر و كم يزن

 :گفت  يو قدس. مي، ناخنك زد يمن و قدس. ييها ينيريعشرت ، چه ش ياله يرينم. سالها نيا هصد سال ب. ماچ و بوسه – ليجرثق

 .ناخنك كه چه عرض كنم مادر ــ

 :صدا زد يخانم فرخ. ااو ر يهم گونه  يو هست ديرا بوس يهست يگونه  يفرخ خانم

 .نيعروست را بب ايب هيدا ــ

 فيرد گري، در بقچه د اهيتا شده س يچادرها فيبقچه رد كيدر . دو تا بقچه باز بود زيم يرو. درآمد يزياز پشت م هيدا

و  وهيم يرا كه پر از بشقابها يبردست يزهايم يكرد و نگاه هست يتف يتا چانه با بوسه  يشانيرا از پ يصورت هست هيدا. چادرنمازها

 .ديند يجعبه دستمال كاغذ كيكرد ، و  ريقند بود س يقندان ها يو حت ليآج يو ظرف ها ينيريش يها نيلب چ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٥

تمام طول  ينشست و هست يكنار قدس يمامان عش. گذاشته بودند يلهستان يها صندل نيتا دور تاالر درندشت و چهار تا شاه نش دور

 :ديكه مادرش پرس دي، وشن ديشن يم يهر وكر مادرش را با قدس يصدا. و ته تاالر نشست موديتاالر را پ

كه مادرش تو  ديد يهست. اورديرا ب كويكه رفته بوده اصفهان ، دختر خواهر شوهرش ن:گفت  ي؟ و قدس يامديسونا ن گريچرا د ــ

 .لب رفت

 :بلند گفت يقدس. آورد ، چاق بود يابر سر داشت و چ يروسر يكه مثل هست ياما زن. چاق نبود هيدا

 .منزل خودتان است. دييبفرما ليم ينيريخانمها ش ــ

كرد ،  ياندراس را منعكس م نكهيبود ، اما نور از ا ختهياز سقف آو يچلچراغ. زديبگر يبه سقف نگاه كرد تا از برانداز قدس يهست

از  ريتقص - ها داغون يگچ بر يگل و بته ها – ختهيها ر نهياز آ ييتكه ها –سقف دود زده  يها ييكار نهيآ. نمود يم نيدل چرك

را  ي، پنجره سرتاسر يلوله بخار. سوخت يبود كه در گوشه اتاق م يميعظ يچدن يبه گردن بخار شتريب ريگذر زمان بود ، اما تقص

رنگ خاص خود را  يرا كه روزگار ييها شهي، ش دهيها پوس ييپنجره ها ختا يباال. داد يسوراخ كرده بود و دود به خورد باغ م

 .زمان ساخته شده بود كيبود ، و احتماال هر دو خانه در  ياستاد مان تاالر يمطبخ اهيتاالر ، دده س... داشته بوده اند ، دور زده 

 يچادر نماز رو كي هيدا. دادند  يم هيداشتند و به دست دا يبر سر داشتند ، چادر را بر م اهيآنها كه چادر س. آمدند  يها م زن

 .گذاشت ييم اهيس يچادرها فيرد يكرد و رو يرا تا م اهيانداخت و بعد چادر س يسرشان م

 : ديآهسته پرس يگرفت ، هست يرا جلو هست ياستكان چا نيزن چاق ، آخر يوقت

 كجاست؟ ييدستشو ــ

 .مال خودمان ؟ مال خودمان ته باغ است اي ديخواه يم يفرنگ -

 يياز راهرو –سماور ، جوشان  –از آبدرخانه جنب تاالر گذشتند . نخورده دنبال زن چاق راه افتاد يو چاخواست  يفرنگ يهست

وان و . چراغ را زد ديرا باز كرد و كل يزن چاق در. ، رنگ باخته بود شي، از سالها پ يهست دنيكناره نه بد يگذشتند كه قال

.  ديتراو ينور م ييبه دستشو دهيدر بسته نرس كي ياز درزها. جا و همه جادر هر  ديسف هاياشزد و ك يبرق م يدياز سف ييدستشو

 : ديپرس ييصدا

 ؟ هيــك
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 .از مهمان ها را آورده ام يكي،  ي، منم تاج ميآقا سل: چاق گفت زن

 

 در باغ باز است؟: ميسل يصدا

 بله-

در را بست و به در بسته جنب حمام . را خاموش كرد ييدرآورد ، چراغ دستشو فشياش را از ك هيهد. صورتش را شست  يهست

 : ميسل يصدا. زد

 .تو ايفرهاد ب ــ

 :دست به كمرش گذاشت و گفت. ناگهان پا شد نشست يهست داريبه د. بود  دهيخواب نيزم يرو ميسل

 آخ ، ــ

 .ودتخت ب يبالش رو كيتنها . رها كرد ميكنار رختخواب سل يتخت چوب يرا رو فشيتحفه و ك يهست

 :گفت يهست

 .ديكمكتان كنم دراز بكش ديبگذار. مبارك دتانيسالم ، ع ــ

 .ديشود ، شما نامحرم ينم ــ

 .هم خواند يخواهر برادر غهيشود ص يازدواج خواند ، م ي غهيشود ص يم يوقت ــ

 :گفت ميسل

 .خواسته بود ميرا كرد كه سل يهمان كار يهست. ديپشتم ، و كمكم كن ديآن بالش را بگذار ــ

 :گفت ميسل

 ..دينوشته پروفن شيهست رو يي، دوا ديدواها بگرد يتو جعبه  ــ

 :گفت ميسل. كرد دايدوا را پ يهست

 .راه افتاد  يهست. دياوريب ميبرا ينيريتكه ش كي اي بيس كي ديشود برو يم. شود خوردش  ينم يبا شكم خال ــ

 :گفت  ميسل
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 .من بودم ديكه دراز كرد يكس نياول يدست به سو. ديپس به قولتان وفا كرد. مبارك دتانيع ــ

 .ديآ ينم يزود نيدوستم به ا ــ

، كارد و چنگال  وهيپر از م يبشقاب يهست – يچادرنمازها خال يبقچه  –بسته شده بود  اهيس يچادرها يبقچه ترمه رو. پر بود تاالر

،  ديبگو يتاج اي هيتوانست به دا يم يخانم فرخ. ، برداشت يبردست يزهاياز م يكي يبود از رو كنارش را كه جان سالم به در برده

در  يهست.  ديكش يم انيقل ياما خانم فرخ. جمع بكند زهايم يو پوست تخمه و فندق را از رو وهيم تپر از پوس يبشقاب ها

 .خواست ياز تاج يكوچك و دوتا استكان چا ينيس كيآبدرخانه 

گود افتاده  ميسل يچشمها. گذاشت ميپوست كند و با چنگال به دهان سل يبيس. گذاشت يتخت چوب يرا رو يني، س مياتاق سل در

 .بود دهيو رنگش پر

 ، مادام العمر ادامه داشت؟ يكمر دردباز نيا ايآ

 :گفت ميتا تلنگر به در خورد و سل دو

 .تو  ايب يهاد ــ

منتها فرخنده  –فرهاد درفشان  –برادر فرخنده درفشان . به تن داشت ، نخورد نداشت يكاپشن طوس كي. تو آمد ييبلند باال مرد

برادرش . نداشت شيفرخنده ته ر. برادرش بود يچشمها. فرخنده قرمز نبود يچشمها. بود و برادرش چهارشانه كيدراز و بار

 .داشت

 :در دل گفت. افتاد هيبه گر يهست. كرد رشينشست و خرد و خم يهست هيهد يرا كنار گذاشت و رو يهست فيك –فرهاد  – يهاد

 .لندهور ــ

 : ديپرس ميسل

 ؟ يكن يم هيخواهر چرا گر ــ

 .را داغوان كرد برميآقا ف نيا-

 .خرم يم بريف يتا بخواه تيبرا ــ

 .كرده بودم يتو نقاش يبرا شيرو ــ
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 :گفت لندهور

 .ديكش يم گريد يكيخوب ،  ــ

 :ديكرد و پرس يخداحافظ انيگر يهست

 كجاست؟ ييدستشو ــ

 .چراغ حمام را روشن كرد. را باز كرد ميرختخواب سل يدر بسته باال. پا شد  لندهور

 يچراغ حمام را خاموش كرد ، در رو به راهرو حمام راالك. ديتوالت را كش فونيس يالك. صبر كرد. را شست شيدست و رو يهست

 .در روكش دار توالت نشست يو روكورمال آمد . باز و بسته كرد

 :فرهاد  يصدا

 از كدام زن بابا ؟ ــ

 د؟يآ ي؟ ژاله ؟ سرآب سردار ؟ خوابت م هيريمن

 : ميسل يصدا

 جميقرص خورده ام ، گ ــ

 :فرهاد يصدا

 تو چرا اشكش دم مشكش است؟ يآبج نيا ــ

 : ميسل يصدا

 ؟ دهيچه كش ميبرا نميخواست بب يم. حساس است ــ

 :فرهاد يصدا

 ها را خورد؟ وهيم نيشود ا يم ــ

 : ميسل يصدا

 البته ــ

 سكوت
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 :فرهاد يصدا

 د؟يكار زن گرفتنت به كجا كش ــ

 : ميسل يصدا

دم بخت هجوم آورده اند ، با عكس  دهيترش يدخترها يشده ، مادرها دايپ ريمرد زن بگ كيشده كه  عيشا يجا ، از وقت چيبه ه ــ

 . التيو تفص

 .گذاشت ، اما حاال اطراق كرده اند يپا نم نجايسال تا سال ا. را آورده كويه اصفهان دختر خواهر شوهرش نرفت خواهرم

 :فرهاد  يصدا

 دختره خوشگل است ؟ ــ

 : ميسل يصدا

 كدام دختره ؟ ــ

 :فرهاد  يصدا

 .كويهمان ن ــ

 : ميسل يصدا

كند و  يپوست م ينارنگ ميو برا ندينش يكنار تشك من م ديآ يكند و م يچادر نماز سر م. رديگ يم پلميامسال د. باستيز اريبس ــ

 .كند ينگاهم م يدزدك

 :فرهاد  يصدا. خنده  يصدا

 ؟ يتجاوز كرده ا ينظر حالل شرع كيپس از  ــ

 : ميسل يصدا

 .اما من متأسفانه عاشق شده ام  ــ

 چرا متاسفانه ؟ ــ

 هم درست نقطه مقابل يدتياز نظر عق. دارد يو عرف يشرع بيع كيكه عاشق شده ام هزار و يدختر ــ
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 .هم هست يگريضمنًا عاشق مرد د. است اديسنش هم ز. ستيخوشگل هم ن. است من

 منو تو دوازده سال با هم همكالس و. و درستش كن ايو البد حامله و باكُره هم هست ، حاال ب ــ

 ؟ يندازيب يخودت را در چه هچل يخواه يم.  يمعروف بود تيبه عقل و درا شهيتو هم. ميبوده ا دوست

 : ميسل يصدا

 .ستيدست خودم ن ــ

 .بگذار يعشق نامناسب نيپا بر سر همچ. كه دست خودت نباشد يستين يتو آدم ــ

 ...چه در چنته داشته باشد ميتا فورتوناتا برا ــ

 ست؟يك گريفورتوناتا د ــ

 .سرنوشت يخدا ــ

 :كرد يواست ماز خودش بازخ. خسته شده بود يهست

 همانجا بود؟ ششيساعت پ ميكه ن يكجاست؟ در حال ييبود دستشو دهيپرس مياز سل چرا

 

 ينم يچرا به قول لندهور پا بر سر چنان عادت زشت...  يو حاال هست ستاديا يگوش م يمامان عش. ستاديا يگوش م مادربزرگ

 : ديشياند يدلزده ، م. در روكش دار توالت نشسته يگذاشت؟ رو

 يبه جمع جد ياند ، دروغ گفته اند ، تحمل كرده اند ، مدارا كرده اند ، چرا كه راه ستادهيزنها گوش ا شتريب يدروان مرد ساالر از

لندهور  يكند و تف تو رو يشود در حمام را باز نم يپا نم ي؟ چرا هست امدهيوقت خونشان به جوش ن چيچرا ه. مردها نداشته اند 

 نياو را به ا ميوسوسه مال و منال سل ايافتاده ؟ آ گيتو د مياز هول حل اياست؟ آ نيخواهد بشود هم يكه م يياندازد؟ زن نو ينم

 يطبقه باال يرو يبرق يتراش شير نيماش كياما . بكند يريداشت جا داشت كه هاراگ يوجود م لتيژ غيت كي؟ اگر  نداختهيروز ن

 :ديشياند – ييخرما يشهاير –داشت  شيكه ر ميسل. بود دهيد ييدستشو

 خود جا نزد؟ يرا آبج يهست " يو عرف يشرع " ميمگر سل ند؟يگو يمردها دروغ نم مگر

 ند؟يگو يدروغ م يمردها از ترس ك.  نديگو ياز ترس مردها دروغ م زنها
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با .... بر چهره داشته باشد يبوده كه نقاب محكمتر يكس يعيسر جهان خراب بوده ، آدم سالم و طب نيمخصوصاًً در ا ايبابا ، دن يا

و زنها . رود يسر م اورديجوش ب يكس يو و قت اورنديبوده اند و حق داشته اند كه جوش ب كيشماره  انيحال مردها جوش نيا

كه عاشق است  يمرد. كرد يرا فراموش م ركاهيآب ز ميرفت و سل يم ديبا. شور بزنند يستيشماره دو بوده اند كه فقط با انيشور

 .كرد خكوبشياز زبان لندهور م يتياما نام ه... راه حمام را رفته بود  مهيتا ن. ... نديب يدر معشوق نم بيمه عه نيا

 دهيلباس قلمكار پوش. نشست نيدخترش آمد عقب ماش.  ميكار گذاشته بود يتيه نيتو ماش يبمب ساعت كي روزيمن و ف-

را باز كردم و داد زدم  نيدر ماش. چقدر ملوس ، دلم سوخت... گالبتون  نيع شيموها... بود  ختهيزنگوله شتر به كمربندش آو.بود

به راننده . راننده در كاپوت را بست. درش آوردم نيو از ماش دميشد ، دستش را كش يو چون دختره پا نم. فرار كن. فرار كن

 ... يچه انفجار... فرار كردم . هم آمد راننده به او گفت يتيه.  نهيبزن به چاك ، بمب تو ماش: گفتم 

 : ميسل يصدا

 است؟ يمستشار نظام يتيه نيا ــ

 مكث. است  ينه مستشار فرهنگ ــ

 :فرهاد  يصدا

 بمانم؟ نجايتوانم، ا يچند شب م ــ

 البته ــ

 :فرهاد  يصدا

 ...، به تو تلفن كردم  ميآمد روزي، فرخنده را مشهد گذاشتم و من و ف ميلو رفته ا ــ

 استي، از س يهست يهمكالس "درخت چكنم  "حاال كه فرخنده ، . و نشست ديا به در روكش دار توالت رسانكورمال خود ر يهست

 .جم بخورد شيتواند از جا ينم يهست گريسر درآورده د

 :فرهاد يصدا

 بهي؟ غر ييآ يمن برگشتم و گفتم دكتر چرا نم. ماند يمدام عقب م يعتيدكتر شر – يها رفته بودم كوه سنگ يروز با كانون كي ــ

به گوشتان خورده ؟ گفتم نه ، مگر چطور  يتياسم مستر ه ديپرس. گفتم نه د؟يستيشما فرهاد درفشان ن:  ديپرس. آمد به طرفم يا
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را در صحن امام رضا  بهيآن غر گريد كباري. بابا  يچيگفتم ه ست؟يچ هيقض يهاد:  ديبود ، پرس دهيبه ما رس يعتي؟ دكتر شر

 ديسع خيآقا ش ينماز شيبه پ ميداشت.  ميديد

را گذاشت جلو خودش و  مهين كيكرد و  مهيمهر نداشت مهر جلو مرا برداشت ، دو ن. بكتاش مست مست بود. ميخواند يم نماز

باز . رونيب اياز صف نمازگزاران ب يا فتادهين تيتا به چنگ جمع: آمد به طرف بكتاش و گفت يعتيدكتر شر. را جلو من گريد مهين

را كه دنبالمان كرده بود ،  يساواك كي روزياست؟ منو ف ادتي. داند  يباغشاه را هم م هيقض انمبه گم.  دميرا د بهيهمان مردك غر

 .مرد يشهربان مارستانيمردك در ب.  ميخفه كرد مهيپشت باغشاه ن

 سكوت

 :فرهاد  يصدا

هر دومان زن .ري، و فرخنده را بگ نييپا ايب طانيات را بده به من و از خر ش يتو آبج.  ميبكن يكار كي ايب. ميخسته ام سل يليخ ــ

 ... ميزن يم ليافجه ب ميرو ي، م ميخوان يكتاب م...  ميكن يم يگلكار...  ميشو يبچه دار م. ميريگ يم

 : ميسل يصدا

 خواهرم خوشت آمده ؟ زيچه چ از

 . سميرا ماچ كنم ، بل شياست پا شوم و اشكهاخو يكرد ، دلم م هيگر يوقت...  شياز حالت چشمها ــ

 : ميسل يصدا

 يچشمها هيشب شيآن وقت چشمها. نديكند تا خوب بب يمتمركز م شيرا در چشمها شيالزم دارد ، تمام قوا نكيخواهرم ع ــ

 .شده يشود كه به او وح يم يكس

 

 دارد؟ يچه حالت ميدانستم چشمها يخودم نم ينابكار ، حت ميسل يا:  يذهن هست يصدا

 :فرهاد  يصدا

 .با او دو كلمه حرف بزنم ، دلم باز شود ديايزنگ بزن خواهرت ب ــ

 .شوهر و دو تا بچه دارد. خواهرم تا حاال رفته  ــ
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 :فرهاد  يصدا

 .رياقل كم تو فرخنده را بگ ــ

 .فرخنده بود دميكه د يدختر نياست اول ادتي ــ

 :فرهاد  يصدا

 .گرفت يشد و فرخنده را م يم دايپ ياش كسك.  يديكه نپسند ــ

 : ميسل يصدا

 .كرد يو خانواده را از شرش راحت م ــ

 :فرهاد  يصدا

 .كرد ينه ، خودش را از شر خودش خالص م ــ

 مكث

 برگ لبش باشد؟ گاريعكس بزرگ كه س كي؟  يعكس چه گوارا ندار كيتو  ــ

 : ميسل يصدا

 ؟ يخواه يچه م يبرگ هاوانا ، برا گاريس ــ

 .خواهم نگاش كنم يم ــ

گشتند؟  يدنبال عكس چه گوارا م ايآ. آمد يراه رفتن و بگذار و بردار م يصدا. زدند ينم يكنند كه حرف يندانست چه م يهست

كند؟ به  يكند؟ خفه اش نم يروبرو بشود چه م ياگر با هست. ديايب يينكند لندهور به دستشو. آمد يخش خش كاغذ كه م يصدا

 يپشتش م رهيفرو كرده بودند و به ت خيجارو را در آب  كيزد ، انگار  يچنگ م دلسر  يمادربزرگ انگار بچه گربه ا قول

 .دنديكش

 :فرهاد  يصدا

سرخود . گرفت ادي دي، مبارزه مسلحانه را با ميسل يدان يم.  ميگفت اول از زاغه ها شروع كن ديسع خيآقا ش. فعال ده تا عكس  ــ

 .ها ينيفلسط شيروم پ يشود ، به موقعش م ينم
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 : ميسل يصدا

 .هم بستان ينيزن فلسط كي ــ

ده  يمشهد يكه در خفا و در خانه رفقا... شده اند  يجمع نم كجايوقت همه شان  چيه... كرد كه  فيرا تعر زيفرهاد همه چ... 

 .آمده بوده اند يچهل پنجاه نفر انيشب در خانه چراغ مزن كيكه ... شده اند  يجمع م ينفر ستيب

 :گفته بود  ديسع خيآقا ش. بله ، از ائتالف هم حرف زده بودند... 

 .چنانكه گلها هم خار دارند. هم هست وانيدر ح. انسان است يذات غضب

 ياما انسان مكند ،  يشكار نم گريكه شد د ريس وانيح. كند  يبا عقل عمل نم شهيبكتاش گفته بود انسان زود خشم است و هم و

 ...كند و 

دلش . داد يدرست گوش نم گريخسته شده بود و د. ديايخود درست كرده بود در ب يكه خودش برا يخواست از تله ا يم يهست

زد بكتاش  يحدس م. بزنند شيصدا يو تاج هيو دا يحاال مادرش و خانم فرخ. به دنبالشان آمده باشد ژنيزد كه نكند ب يشور م

 ستعاراسم م هيمرض اياما آ. ستيجز مراد ن يكس

هم  ديشا. كرده باشد دايپ دهيعق يضد استعمار يجبهه ا ينداشت كه به مبارزه  يشعور نينبود ؟ نه ، فرخنده همچ فرخنده

 .بود دهيمدتها بود كه فرخنده را ند يهست. كرده دايپ يها چنان شعور يتازگ

 :فرهاد  يصدا

 .اورنديب ميبرا يچا وانيل كيزنگ بزن  ــ

گرفت و خودش را  واريدست به د يهست. بود  يحتم ييخورد كه آمدنش به دستشو يم يشد ، اگر لندهور چا دهيزنگ شن يصدا

 .ماند يدر را در دست گرفت و منتظر تاج رهيو دستگ ديدر راهرو رسان يبه پشت در اصل

 : ميسل يصدا

 يگفت يخوب م ــ

 گفتم؟ يچه م-

 يزد ياز گروه حرف م -
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و بعد  ديتا به قدرت برس ميگفته بود كه به شما كمك كن ديسع خيداد ، به آقا ش يركاب نم يفرهاد از بكتاش گفت و كه به آسان و

 ... ديما را كنار بگذار

مطفه حزب است  يكيچر يرويگفته كه ن يم يمرتض قشياما رف... داشت  دهيعق يبه كار نظام ياسيبكتاش به تقدم كار س نكهيا و

 يملت را از گنداب روشنفكر ديگفته با يم... اورديتوده ها را به حركت درب يانقالب يرويتواند ن يم يكيچر يروين: گفته  يم... 

 .قربان دهنت  يآ: گفته بود ديسع خيو آقا ش. ثبات را رسوا كرد رهيجزافسانه ثبات و ... خالص كرد

... آمده  ييبه دستشو گريمهمان د كيخوب ... آب را  ريگرفت در حمام را باز كند و چراغ حمام را روشن كند و ش ميتصم يهست

 د؟يانداخت نپرس يكيزندان تار ني؟ مگر بار اول كه خودش را به چن هيك: ديپرس يحتما م مياما سل

 

 : يتاج يصدا. زده شد در

 د؟يدار يشيچه فرما ميآقا سل ــ

. را ببرد يو استكان ها چا وهيخواست كه برود و تو و بشقاب پوست م يم ياز تاج ميكاش سل. داد ريو نان و پن ير چادستو فرهاد

 .شده بود يكفر ينخواست و هست مياما سل

 : ميسل يصدا

و مبارزه ... است  يمخف يبرد تا وقت يم نيرا از ب يمبارزه مسلحانه امكان دموكراس. منهم به مبارزه مسلحانه اعتقاد ندارم ــ

 .است يمخف ريمسلحانه ناگز

 :فرهاد  يصدا

 بدبختند؟ مگر خودشان مييچقدر به كارگران و دهقانها بگو. ندارد دهيفا يحزب باز گريد. جان ميسل نيبب ــ

منبر رفت  ديسع خيا شآق كباري. ؟ به ما اعتماد ندارند تنها به آخوند اعتماد دارند ميكن يما خوشبختتان م مييدانند؟ چقدر بگو ينم

 .انداخت هيبكتاش و مرا به گر يحت. از مردم گرفت يچه اشك يدان ينم

 چه گفت؟-

 ديو شه ميطور تمامش كرد كه ما وراث مكتب خون و شهادت هست نيو ا. جهاد و شهادت حرف زد يعنياز جنگ در راه خدا  ــ
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و آخرش زد به ..  ايحاكم بر دن يعني ديشه.. كه حق را شهود كرده در راه حق كشته شده ... شود ياست كه در جهاد كشته م يكس

 اديفر نيامام حس دانيحرف زد كه احرام بست و به كربال آمد و خطاب به سرور شه ياركربال و از جابربن عبداله انص يصحرا

 .ينبود ني، تو محلد و خارج از د يياي، تو وارث انب يتو وارث آدم: برآورد

 نزد؟ يحرف يانقالب تياز مهدو:  ميسل يصدا ــ

 نه ــ

 .بكند هيتك يانقالب تيگفته بودم به مهدو ــ

گفت فقه . از فقه اكبر و فقه اصغر هم حرف زد. حرف زد يانقالب تيشب در خانه نعمت از مهدو كي يعتياما دكتر شر. نكرد ــ

 د؟يآ يدر م نهيخانه شما از چال چ يچا نيا...  اتيشود و فقه اصغر شرع يشروع م فهياست كه از ابو حن ياكبر اساس فلسفه اسالم

 :ميسل يصدا

خانه را  نيكه گفتم دوستش دارم زنم بشود ، ا ياگر دختر.  ستين يزيچ كي شهيخانه هم نيتو ا. نبود  ريپن اي. البد نان نبود  ــ

 .كند يخانه م

 :لندهور  يصدا

 .ريبگ قيال شكاريپ اينوكر و  كيمبارك بكن و  بيارزد دست به ج ياست به مفت نم يگريكه عاشق مرد د يدختر ــ

 : ميسل يصدا

 ...مثل موم . توانم او را رام بكنم  يم ــ

 :فرهاد يصدا

 ؟ ياگر او ترا رام كرد چ ــ

 : ميسل يصدا

 .اگر حق با او باشد بگذار او رامم بكند ــ

 :فرهاد يصدا

 ؟ رشيز يبزن يتوان يحاال م. يداد لمانيتحو ني، همه اش اصول د يكه آمد سي، از انگل ميسل نيبب ــ
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 : ميسل يصدا

و عصب جامعه  ياسيس يكه سرچشمه اگاه يچرا كه روشنفكر انقالب. ستين يراه نياز راه د ريكنم كه غ ينه ، او را متقاعد م ــ

 .ندارد ميمردم ارتباط مستق ياست با توده ها

 يو توده ها...  ديمشت شبه روشنفكر به جان هم افتاده ا كيمردم ؟  ي؟ كدام توده ها يكدام روشنفكر انقالب:  يذهن هست يصدا

پهلوان  كي،  يبر يم منيا يواد كيساحل دور ، به  كيكردم مرا به  يكه فكر م ميو تو سل. دانند ينم "بر"را از  "هر "مردم كه

اما خودت زن . زديخ يآتش ها از گور تو بر م شتري، ضمن آنكه ب يا دهيخواب يگرفته ا.يستين شتريب شوتيدن ك كيپنبه ، 

. صحت خواب.  يمرا مثل موم در دستت نرم بكن يخواه يو م يزن ياز عشق دم م. يده يو دم به تله نم يگرفتن را بهانه كرده ا

 باز همان مراد به قول مادرم

بودم  دهيترا كش يچشم ها شيكه رو يبريخدا را شكر كه لندهور، ف. كه دستش روست يمراد –غش  غل و يمراد ب –و چل  خل

حكومت دست نشانده  ياگر غرض سرنگون. بشود مانيبكندكه بعد پش ينگذاشت كار ميسل ياما ادامه حرفها. كرد ريخرد و خاكش

با  يستيبا. قرص و محكم عمل كرد يها ياساس تئوربر  يستيبا كاستيامر يگو فرهن ياست كه ستون فقراتش مستشاران نظام

 .معقول بنانهاد ينظام فكر كي ياسيو س ينيو د يو اقتصاد ياجتماع طيهمه جانبه از شرا ليتحل

خودش را به مادرش رساند و كنارش كز . ختيدر حمام را باز كرد و گر ي، هست يتاج لهيبه وس ميبا باز شدن در اتاق سل همزمان

 :مادرش گفت. كرد

 ؟ ي، برزخ دهيچقدر رنگت پر ــ

 نه ــ

 نگرفت؟ لتيتحو ــ

 .مهمان داشت  ــ

قدم بزنند  ي، خواست كه با هم بروند پارك ساع ديكه وقت دارد ، و بله را كه شن ديپرس ژنياز ب يرا كه رساندند ، هست يعش مامان

 :ديپرس ژنيب يبه چهار راه پهلو دهيرفت ، نرس يم يمثل قرق ديبخورند ، پژو شف يچا يقهوه خانه ا بروند دربند در اي

 از كدام راه بورم ؟ ــ
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 ميمستق ــ

از مقابل فروشكاه . زد يهم پرنده پر نم يدر پارك بعد. سرعت گرفت  ژنيخلوت بود و ب يپهلو ابانيخ. قفل بود يپارك ساع در

 :جواب داد  يو هست دينام فروشگاه راپرس ژنيكوروش گذشتند و ب

 . ديخند ژنيب.  "داند وارد شود يم يسيهر كس انگل "فروشگاه  ــ

 خلوت است ؟ نطوريهم شهيهم ــ

 ونيليم كي كياما نزد. مهم جهان است يهوا از شهرها يتهران از نظر آلودگ. رو دست ندارد رانيتهران و شم كينه بابا ، تراف ــ

 .جنوب  ايشمال . ت رفته اند نفر به مسافر

 

 رود؟ يبه شرق و غرب نم يكس

 .است و اصفهان دوم  رانيا يستيشهر تور نيچرا مشهد اول ــ

 :گفت ژنيب

 خانم معلم اجازه است؟ ــ

 .بگو كايپرسم از آمر يحاال من م. منهم جواب دادم  يديتو پرس ــ

خودمان  يو سنتها يفارس يكردم بعد آنقدر دور و بر خودم را با كتابها يم يتيهو يو ب يشگير يكه گفتم اول احساس ب تيبرا ــ

 .كرده باشم يزيشلوغ كردم تا غربت گر

 . ي، چه كلمه جذاب يزيغربت گر ــ

 مينيما ا ــ

 ؟ يخواند يم ييچه كتابها ــ

 . يمبادله ا يكتابها ايفرستاد  يپدرم م ايهمه جور كتاب ،  ــ

 ؟ يمبادله ا يكتابها ــ

 .باب كرده انيدانشجو انيرا م يفارس ي، مبادله كتابها دهيرا كش كاگويش يكه برق فشار قو يرانيپروفسور ا كي ــ
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 . ميبكش يو برق فشار قو كايآمر مي، مگر برو ميبيدر وطن خود غر. ميهست يروز هيما ملت باهوش س ــ

 .بودند دهيند سيتا حال كه پل. گذشت  يچه چراغ راهنما سبز بود و چه نبود ، م ژنيب.  سكوت

 :به حرف آمد  ژنيب

 يرياز رمل و اصطرالب كمك بگ يستيشعر آنقدر مبهم است كه با. مد شده دلخورم رانيدر ا راًيكه اخ ياتيادب نجوري، از ا يهست ــ

 چقدر خوب درباره گداها و. همه اش چرك و خون و لجن... و نثر 

 .سندينو يجلها م آسمان

 :گفت يهست

 يدرباره  نكهيسانسور است ، و علت ا يكي،  اتيبودن ادب يبودن و استعاره ا يليعلت تمث ــ

و  ياسيس ي، بدبختانه آنها نه سواد دارند و نه پول و نه آگاه ستيكس به فكر آنها ن چياست كه ه نيا سندينو يجل ها م آسمان

 . ياجتماع

 يكرد و جم نم ينگاه م ژنياما سگ به ب. محكم ترمز كرد ، و بوق زد ژنير شد و بظاه نيسگ ، معلوم نبود از كجا ، جلو ماش كي

 .انحراف به چپ. از دست چپ سگ گذشت ريناگز. خورد

 :به لب گذاشت و فندك را تو زد و گفت  يگاريس ژنيب

 .است بيعج ــ

 است؟ بيعج يچ-

 ام دهيده روز د نيتا آنجا كه در ا زي، همه چ يشده ا ياسيام س دهيكه تا حاال د ييتو هم مثل همه آنها ــ

 .سميهر چه زودتر بروم و در حزب شاه اسم بنو ديگو يپدرم م.  يواقع زيچ كياست از  يمسخره ا يالگو

 ...است يمجلس قالب. است يپدر حزب قالب ميگو يم

 .شود يم ريخواب ها تعب نيا يماند نجايكه در ا ي، چند دهيد ييطال يخواب ها تيپدرت برا ــ

 رياز ز ژنيب – ژنيبه اتاق خواب ب ديآ يهر روز صبح م. دارد تياشراف يگفت كه پدرش نوستالژ ژنيب

 يم. گذارد يكنار تخت م زيم يپانصد تومان رو. كند يمدتها پسرش ، اوالد ارشدش ، تخم چشمش را نگاه م – دشيپا يم چشم
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و  ليكند ، شنونده از تخ يشنوندگان مجسم م يرا برا يجشن عروس يوقت. رديبگ شيدختر معدل السلطنه را برا دهيخواهد ها

قرمز در دو  ي، چهار تا فانوس كش با الله ها لتونيهتل ه نديآ يبا كالسكه م ادكه عروس و دام: شود ياو مسحور م يآرزوها

تهران حاضر و ناظر و انگشت به  ياتمام كله گنده ه... شده تنشان  يدوز يزر يها نيلباس قرمز با سر آست... طرف كالسكه 

شب : خواند  يتازه شعر هم م –رود  يشاه م نيداماد ع –روند تو چادر  يعروس و داماد م... در سالن هتل چادر زده اند . دهان

از  يكي... دور و بر چادر  ديسف يچند تا قفس با كبوترها. سر فرصت ياما فعال زفاف بماند برا. ستين يزفاف كم از صبح پادشاه

 حاال نوبت عروس است كه چادر. پنجره را باز بكند – ستيالله به دستش ن گريچونكه د –سابق  يالله بدستها

 ...آزاد بكند  يكي يكي، كبوترها را  اورديب در

 :و گفت  ديخند

 شود؟ ينم زشانيچ كيهمه :  ديو پرس. و البد كبوترها از ترسشان لباس عروس را پر از فضله بكنند ــ

 :گفت يهست

و  زيبر يعنيتهران  تياشراف. معنا داده رييتغ نجايهم در ا تياست ، منتها اشراف يزيشرف باشد ، خوب چ شهياز ر تياگر اشراف ــ

 .ييخودنما يبرا هيرو يبپاش و مصرف ب

 :خندان گفت ژنيب

 يواريد يبخار كيكنار  نديبنش.  شيهم پا ييدمپا كيتنش باشد ،  يشميربدشامبر نرم ابر كيدارد آدم  يبيخانم معلم ، چه ع ــ

 شود كرد؟ يهم بشنود و فكر كند كه چه م ميمال يقيموس كي. خنك هم دم دستش  يدنيجام نوش كي، 

 .كرده تيبه تو هم سرا استيس روسيكه و ينيب يم ــ

 يباور كن بسكه از حكومت دست نشانده ، حكومت وابسته و بورژواز.  يديكه نخند يها را به خاطر تو گفتم كه بخند نيهمه ا ــ

 .ياسيو حداكثر صدور احكام س ياسيحداقل دانش س اي ندياسيهمه س. اورمياست باال ب كيام ، نزد دهيكمپرادور حرف شن

گذاشت و به  يبغل هست ريدست ز. امتحان كرد. را قفل كرد نيماش يدرها. شدند ادهيپ. دربند نگه داشت دانيرا م ني، ماش ژنيب

 .راه افتاد
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و  ريآتش زد و ش يگاريس ژنيخواست ، ب يچا وانيل كي يهست. نشستند  يزيپارك نو پشت م يپله ها باال رفتند و در كافه  از

 زهاي، تنها چند پاسبان پشت م شيگرماو  يزيدر سالن كافه با وجود تم. و خاموش كرد ديكش مهيرا تا ن گاريكاكائو خواست ، س

 .نشسته بودند

 :گفت يهست

 . يكن يحرام م گاريس.  يكش ينم گاريتو س ــ

 :را بست و گفت شيگرفت و چشمها يكف دستش را جلو هست ژنيب

 .بوس بده براه خدا كيعشق توام ،  ي، من گدا يهست ــ

 :راست نشست و گفت . جا خورد يهست

 . ميها نداشت يشوخ نيا از

بتوانم كمكت بكنم ، از خواستگارت  ديبه من بگو شا. اورميدرت ب يحالت مرغ غم كه به خودت گرفته ا نيباور كن خواستم از ا ــ

 ؟ يسرخورد

 .، مهمان داشت دمشيدانم ، كم د ينم ــ

 مهمانش ترا رنجاند؟ ــ

 .خواهم حرفش را بزنم  ينم ــ

 يهست. گونه ها گل انداخته ، چشمها درخشان. خنده شان كافه را پر كرد يصدا. دندبر دختر و پسر جوان به كافه هجوم آور كي

 يپدر زندگ يهمه اش با كشته  ؟يدارم و تازه چه جور كودك ادي ي، من از كودك يجوان: در دل خواند . با حسرك نگاهشان كرد

 .را مادر گرمانيد يو پا ديرا مادربزرگ كش مانيپا كيو ميكرد

 :گفت ژنيب

 .ديآ يخوشم م انيشدادياز سلسله پ ــ

كه بر زبان آورده بود  يكلمه ا نيبه حرف آمده بوده ، اول يوقت يآخر هست. بود انيسلسله مقدر او سلسله اشكان. دينخند يهست اما

 .بود "آخ  "، كلمه 
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 :كوشش خود را كرد ژنيب

روز  كي ميسيمعلم انگل سيآل. رفتم  يسر كالس م ريد قهيمن صبحها دو دق:  ميبگو تيبرا كايتجربه ام در آمر كيبگذار از  ــ

 :گفت

رفتم ،  ريد قهيدق كيفردا . چشم: گفتم.  يبكن يو انضباط اسباب كس يبه خانه زرنگ يانضباط يو ب ي، خوبست از خانه تنبل ژنيب ــ

 .رفتم و آوردمتكه اسبابم جا مانده بود ، امروز صبح  كيخانم : ؟ گفتم  ينكرد يمگر اسباب كش:  ديپرس

 :گفت  ژنيلخند نزد ، ب يحت يجون هست و

 خنده ريهمه دانشجوها زدند ز ــ

 : ديپرس و

 به تو داده ؟ يچ ينشانه ها را برا نيخواهم بدانم كه خدا ا يم يهست ــ

 .را به دوش بكشم يكه بار زندگ ــ

 ؟ يكن يم ميكار بگو كي،  ري، سخت نگ يندازيآنكه باال ب ينه دختر ، برا ــ

 .بگو ــ

 .يريگ يم اديرا  دنيبلند بلند بخند ، كم كم خند يتنها هست يو قت ــ

 شده ام وانهيد نديگو يآن وقت م ــ

 . يخند يم تيتو در تنها د؟يگو يم يك ــ

 .ديشود خند ينم ييبه تنها ــ

 .آهنگ شاد زمزمه كن كي، در دلت  يمثل امروز غصه دار  يوقت...  گريكار د كي ــ

. بود دهيخر نيچراغ عالء الد كي شيبخرد و به جا ويراد كيكه به دستش آمد ، خواسته بود  يحقوق نيآورد كه اول اديبه  يهست

گل اشك ، دو . گل اشك نظرش را جلب كرده بود. گلدان گل بخرد كيكرده بود و خواسته بود  يزيبار ناپره كيآمد كه  ادشي

 .ختهياز برگها ر نيانگار دو قطره اشك خون ،بلند  يتا الله واژگون ، بر ساقه ا

 :گفت ژنيب. بهار  ياما تر و تازه ، جاده هموار ، بو امدهيها هنوز درن يكاجها سرسبز ، تور. آمدند يبرگشتن ، از پارك و در
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 شده از يشگاهيساخته شده ، منتها نما بايز يجا به جا ساختمانها. شده عيوس اريتهران بس ــ

 .كاياروپا و امر يمعمار

 

 :گفت يهست

 .دارم كه منهدس معمار است يهمدوره ا كي ــ

 ساخته ؟ يچ ــ

 .سر درآورده استياو هم از س ــ

 فاجعه ــ

 م؟يبگو تيبرا يخواه يم. كند جالب است يكه او درباره تهران م يفيتوص ــ

 ناًيقي ــ

 :گفت يهست

نه فهرست . پراكنده فهرست نشده ياست پر از كتابها يكتابخانه ا هيشب. است يقهوه ا اي يشهر خاكستر كيتهران  ديگو يم ــ

ارسالن گرفته  ريو ام نيو عاق والد فهيو شل هيو الف حهيكتابخانه گل و گشاد از صور قب نيدر ا. يدارد و نه فهرست موضوع ييالفبا

 يجا زشيچ چيه. ندارد تيشهر مركز ديگو يم. شده ختهير ميو قرآن كر يحافظ و مولو وانيو د يو عرفان يفلسف يتا كتابها

 نيدر كل ، تهران ع... بلند  يوارهايشهر د... پاساژ و انبار كاال ساخته اند  شيخانه ها و آب انبارها خراب شده ، جا. ستيخودش ن

 .كنند يم ياست كه در آن زندگ يمردم

شاد و  يهايكار يمسجدها را با كاش ياگر گنبدها و منارها... هر ش ياما نما. هست هاييبايبلند كه ز يوارهايپشت د: گفت  ژنيب

 ...سر در خانه ها  ايدادند  يم نتيخوشرنگ ز

 :را قطع كرد ژنيكالم ب يهست

 .را قشنگ كرد شيشود چاله چوله ها ينم يدآبيسرخاب و سف چياست كه با ه ييزشت آبله رو رزنيتهران پ ــ

 .شده  يشهر سرسبز... ، بعد هم  ستين ريپ يليخ ــ
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 يدو طرف شاهراه ، با دست و دلباز يچراغ ها. ها رها كرده بود گذشتند يكاج ها و تور يكه شلنگ آب پا يكنار تانكر آب از

 .تپه چپشان را روشن كرده بود يحت

تهران  ايان شهر كاج و صنوبر نبود؟ آتهر ايجنگل كوچگ صنوبر ، آ دينو. را در برداشت ندهيآ يسرسبز ديها نورس تپه ، نو كاج

 نبود؟ يمتشخص انساليزن م

 نه ؟. تپه باشد  نيهم يخكيتپه س اي يخيبه گمانم تپه س: گفت ژنيب

 .خورد يبار است كه اسمش به گوشم م نياول ــ

به  –به راست  –جلو رفت  –عقب رفت  –آمد  نييپا –باال رفت . ديچيبه موازات تپه پ يفرع ابانيخ كيبه  يهست ييبه راهنما ژنيب

 :فرمان زد و گفت  يدست رو. عاقبت توقف كرد – ييسرباال – يريسراز – چيپ چيپ – چيپ – ميمستق –چپ 

 .ميگم شد يحاال به كل ــ

 .سر در آوردند رانيشم ميكرد كه پس از گذر از آن جلو كاخ جوانان در جاده قد تشانيهدا يبه كوره راه يعابر

از  يو هست: ديو رسالتش پرس تيگنبددار و مامور يآتش زد و از چند و چون آن بنا يگاريس ژنيب. ارشاد بودند هينيحس يروبرو

 يرا مطرح م يانقالب تيامامت و شهادت و مهدو نكهيآمدند و از ا يكه گرد م ياديز تيگفت و از جمع يعتيدكتر شر يهايسخنران

 .كند

 سندهياسم نو... بوده  اياش اهل كن سندهيها خوانده است كه نو يآخر نيهم يانقالب تيعنوان مهدو ريز يگفت كه كتاب ژنيب

 .ديرا تا ته كش گارشيو س. نبود ادشي

 

 » 9 فصل«

 

 يموها يمادربزرگ را بغل زد ، رو. و زعفران و نبات آورده بود حيمادربزرگ جانماز و مهر و تسب يكه آمده بود ، برا مراد

جلو توران خانم بلوز . بعد در هوا چرخاندش. كرد يمطال داشت گردن هست ريدشت كه زنج روزهيف كيبعد .  ديبوس را دشيسف

 يگاه به نقطه دور شيچشمها. دود يدر چشمخانه نم گريمراد د يشده بود كه چشمها جهمتو يخود را از تن در آورد، هست يپشم

. زند يو اختناق و شكنجه حرف نم جيو هند و مصرف اسلحه و فانتوم و نفت و خل افرايكالم درباره گرسنگان ب كيشود و  يم رهيخ
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زن . ستادنديرو ا ادهيدر پ يزن هند كيبساط گسترده  ركنا. شدند ادهيپ يچهارراه پهلو. را به گردش برد با اتوبوس  يبعد هست

 : زديداد م. بود رياما پ. به برداشت النگو هم  يسار

 : ديپرس يهست. يامراض ، قرص كم زور ي، قرص پنهان ليگمار ، روغن نار روغن

 عشق ؟ يماريب يعنيامراض  يپنهان ــ

 :گفت مراد

جگر  يدم جگرك. برگشته بودند . هنوز بسته بود يپارك ساع. رفته بودند ينرم نرمك تا پارك ساع. ينه ، امراض مقاربت ــ

 سيلوئ ياز جر لمي، ف دياز بازار آزاد خر طيبل. برد نمايرا به س يبعد هست. ديهم نكش گاريكافه نشستند ، مراد س كيخوردند ، در 

 يينمايدر س نيجان و لميبعد رفته بودند ف. زد كه انگار از ناف پاقاپوق سر درآورده يخرف م يفارس نيهمچ سيلوئ يجر. بود 

 نيجان و يو وقت... ران را از پشت بسته بود ته يحرف زدن دست تمام داش ها و الت ها يكه در فارس نيجان و –مقابل  شيكماب

 :خوانده بود

 ...خوام  يرا م زميشب مهتاب عز امشب

 ادهي، پ يبرگشتن نه اتوبوس بود نه تاكس. بود فتادهين ژنيب اي ميآن به فكر سل كي يو هست. و مراد از خنده روده بر شدند يهست

 : ديموضوع ازدواج را مطرح بكند ، پرس يشد هست يم. آمدند

 ؟ يكرد يمشهد چه م ــ

 :گفت مراد

 :ديپرس يهست. كه از تو داشتم يو انفس و شبها نشخوار خاطرات رآفاقيصبحها س ــ

 ؟ يچه خاطرات ــ

 :گفت يهست. فرهنگ و هنر  يي، خاطرات آن جلسات كذا نيخاطرات سفر سرع. مان ييخاطرات روز اول آشنا ــ

 .ميرا داشته باش گريتا كل همد ميبا هم ازدواج كن ايب ــ

 :خانه گفت يهايكينزد. به فكر فرو رفت مراد

 .ميكتريبه هم نزد يما كه از هر زن و شوهر.  ميكن ازدواج كرده ا الي؟ خ يا وانهيمگر د ــ
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 :تنها گفت. اصرار نكرد گريد يهست

 .ميبا هم ناهار بخور مياداره برو ايروز ب كي ــ

فكر . امديصبح خواب به چشمش ن يعوضش آن شب تا دم دمه ها. آن روز جواب مرا بده ، اما نتوانست :  ديبود كه بگو سرزبانش

 گزيازدواج كرده ، د استيبا س يبه قول زن استاد مان ايسرخورده ؟ آ استيدر مشهد از س ايكرد چرا مراد عوض شده ؟ آ يم

 .ندارد يگونه ازدواج چيبه ه يازين

 ديشا. بكشد رونيرا كه بخواهد ب يذهنش هر خاطره ا ينبود تا دست درازبكند و از قفسه ها يرتبم يكتابخانه  يهست مغز

مرتب ذهنش  ي، جزوه ها نيميو س ياستاد مان يتنها درسها. نبود وتريبود اما خودش متعلق به دوره كامپ وتريكامپ هيمغزش شب

از هر دوشان  شهيبود كه هم نيخواستش ا. داد يداشت و هم امتحان م يبرم ادداشتي همدو ،  نيا يبودند ، چرا كه در كالسها

 :بوده كه دهيدوم پرس مساليدر ن نيميطور شروع شده بود كه س نيا نيميبا س شيياصال باب آشنا. رديبگ "الف "

 ست؟يك انينور يهست ــ

 :گفته بود  نيميس –زد  يكه تند م يبا قلب –او بلند شده بود  و

 . يشو يم يزيچ كي ايدن ني، بچه تو ، تو ا يشته بودعجب خوب نو ــ

 :و هست ، اضافه كرده بود ،. وراج بود  نيميس

 . يكه خودت را فرسوده و تباه نكن يبه شرط ؟يرس يبه كجا م نميتا زنده ام چشمم دنبال تو هست بب ايدن نيدر ا ــ

 :ديپرس ياز خود م يهست

زنند ساز  يو مراد م ميكه سل ييسازها ايروم به تركستان است؟ آ يراه كه م نيا ايكنم ؟ آ يدارم خودم را فرسوده و تباه م ايآ ــ

 ييو به تنها ييو در تنها رميبگ اديراه شانه باال انداختن را  ژني؟ چطور است هر دو را رها كنم و از ب يچيچپ است؟ چپ اندر ق

گرفت و با دو  يسرد مراد را در دست م يدستها. بود كتريبه او نزد ايدن يها مي، اما نه ، مراد از تمام سل نمبك نيرا تمر دنيخند

 .شد يداد تا گرم م يدستش آنقدر مالششان م

 

. حمله كردند بايز يدانشكده هنرها يبه دخترها يبرف يپسر دانشكده حقوق با گلوله ها انيآمد ، دانشجو يروز كه برف م آن
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و  ديلغز شيتقال كرد و پا يانداخت و خواست ببوسدش ، هست راهنشيپ قهيگلوله برف در شكاف  كيرا بغل زد و  يهست شانيكي

 .بلندش كرد نيدستش را گرفت و از زم يپسر. گرفت دنيبار طرفبرف از هر  يگلوله ها. افتاد نيبه زم

 :پسر گفت . دشكسته باش ميگفت نكند پا. كرد يدرد م شيپا يهست. تكاند ي، برفها را از پالتو هست پسر

 .دينباش يآنقدر نازناز ــ

صفحه . قهوه درست كرد شيبرا. نشاندش يا هيچهارپا يرو. بردش يداد ، پسر به كارگاه رشته معمار هيبه پسر تك يهست

 شيرا از پا ينشست و كفش هست نيزم يپسر رو. پسر خودش گفت كه نكتورن شوپن است.گرام گذاشت ينكتورن شوپن را رو

 .ديدست كش شيدرآورد و به قوزك پا

 .نشكسته تانيپا:  دينترس گفت

 د؟يمگر شما شكسته بند هست: ديپرس يهست

 .مراد پاكدل  نديگو ينه ، مرا م: و گفت ديخند پسر

 .انينور يهست نديگو يمرا هم م: گفت يهست

 . ميكن يوق حمله محق يو به دخترها ميكن يدانشكده را جمع م يپسرها. ميريگ يانتقام م: گفت پسر

 .نبود. نبود . نبود يمهر از دل زدودن نيا گريهر چه بود حاال د. هم نبود  ديشا. همان روز بود كه مهر هم را به دل گرفتند ديشا

 چه گفته بود ؟ يسهرود

 .زند يم مهي، سپهساالر عشق در دل خ: بود گفته

 ديشا. كرده بود يفتوكپ شيكه آن را برا يفخر شيبه همت منش. را خوانده بود يالعشق سهرورد قهيحق يبارها رساله ف يهست

 نشيراز آفر نيبود كه عشق بزرگتر نيا يبرداشت هست. برداشت كرده بود يكه هست ديرا بگو يخواسته مطالب ينم يسهرورد

 كه عشق –كه عشق آزاد كننده است  –اسست 

 .خود را همراه داشته باشد يگزندها يدلبستگ هر چند. است نيبا حزن هم قر. دهد يم تمركز

مراد  تيعضو بيكرده بودند و تصو يكيدست به  يو استاد مان يهست. بود امدهيمراد ن يهنر نشيآفر يآن روز در جلسه شورا... 

داد  يكرد و احتمال م يم فيتوص هيسج يرا ب ياول ياستاد مان. مخالف بودند يو دكتر زند يسياستاد ع. را به شورا قبوالنده بودند
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. حضور داشت نكيع يب ايو  نكيبا ع يها ياز دكتر زند يكيو همه جا  شهيهم. داشت نيقي يستو ه. عضو ساواك باشد يدوم

آورد  يدر م بيروز كه دستمالش را از ج كي. بود دهيكارتش را د يحت يهست. داشت نكيع يهنر نشيآفر يشورا يدكتر زند

و  " يرينخست وز ". برداشت زيم ريو كارت را از ز شدخم  يهست. فتادي، اما دستمال ن نيزم يافتاد رو كارت با دستمال درآمد و

 يبه هست رهيخ نكينجابت از پشت ع. كارت را جلو نجابت گذاشت.  "نجابت ": افتاد  يچشمش به اسم مستعار زند

 .به حالت  يوا ياگر بروز بده "نگاه  ": كرد  نگاه

 :گفت  يزد و با خود م يدلش شور م يهست.... 

 ؟ ييآ يكله چرا نم يمراد ب يا ــ

و  يدوز ي، زر يقال نيبهتر يآخر ، روز بحث درباره به مسابقه گذاشتن نقش ها. نكند مراد را گرفته باشند ديشياند يم يهست

اش  هيزيبكند كه در فكر جه يد عروسخواه يگفته بود باز كدامشان م. مراد هر چه از دهنش درآمد بود گفته بود... خاتم و 

كه  اريبدهد؟ خاو يادگاري لوريتا زابتيو ال ييكايامر يو به سناتورها كايها را ببرد امر نيترخان آمده كه به ريهستند؟ باز اردش

 ادداشتي يدكتر زند. در موزه كمال المك  ميگذار ينه آقا م: گقته بود  يسياستاد ع. رود يم ادشانيخورند ،  ي، م ستين يكاف

 . ردهخو رخاميجوان ش يا: گفته بود  يبرداشته بود ، استاد مان

خانه  يروانيش ريدست آخر خودش را آرام كرد كه خوب ، البد دارد در اتاقك ز. هجوم آورده بود  يبه ذهن هست اليجور خ هزار

از مردم جلنبر كه  يدارد نقش ديخوب شا. كه گمش كردم دياز من كش رخ مين كي. كشد ياز من م ياليتمام رخ خ كي يپدر

گذارند در  يهم كه پا م انيگذارند و نو دولت ينم ينقاش شگاهيوقت پا به نما جيه هك يمردم آس و پاس. كشد يدوستشان دارد م

 .ستيجور ن شانيبا مبل و پرده ها. ندارند ييچنان تابلوها ختنيآو يبرا ييجا شانيخانه ها

 دوم شگاهينما يلعل بانو و سرادوارد را به تماشا يروز هست كي. با لعل بانو جور بود يجور هست... 

 رمرديجلو پ يآتش. داد يرا نشان م يشرنده ا رمرديكه پ ستادنديا ييسرادوارد و لعل بانو جلو تابلو. مراد برده بود يها ينقاش

چند چلچراغ ، چند . ساختمان روشن بود يچراغ ها. رو نشسته بود  ادهيدر پ يا ساختمان چند طبقه يروبرو رمرديپ. افروخته بود

 .گل از پشت چند پنجره در تابلو منعكس بود يب ايگلدار و  ينيچ يبلند با آباژور ها هيچراغ پا

 :ديپرس يهست
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 ؟ دشيبخر ديخواه يلعل بانو م ــ

 :گفت سرادوارد

از . را به پنجره تاالر قصر چسبانده اند شانيها ينيزده ب خي ريفق يدهد و بچه ها يمطلقاً ، فلوبر مجلس رقص اشراف نشان م ــ

 .موضوع فقر و غنا مطرح بود نيهم انوسيعهد دق

 :گفت يهست

 .و هنوز هم مطرح است ــ

ما سرادوارد ا. ييدر دستشو ديكن زانيآو. در مزبله ديندازيب دينخواست. ديتابلو بخر كيها  سيكرد كه خس يدر دل التماس م و

 .بود دهيخر يزنش از استاد مان ياز آن برا شيتابلو زن قاجار را پ

 

 :گفته بود شيمنش يمراد ، به فخر يب يو بعد از شورا اورديتاب ن يهست

 .پاكدل را بخواهد  يو آقا رديشركت فرش را بگ ــ

مراد پاكدل كسالت دارند كه به جلسه  يپسرشان آقا ايآنقدر با تلفن كلنجار رفت تا عاقبت توانست از پدر مراد بپرسد آ يفخر

 اند؟ امدهيشورا ن

 :پدر مراد گفت و

 .ندارد ياست كسالت وبياز مغزش كه مع ريغ ــ

 :گفت يبعد مراد زودتر از همه آمد و سرخوش بود و به هست جلسه

 ؟ يكن يو به پدرم تلفن م يزن يمرا چوب م اهيزاغ س گريخانم خانمها حاال د ــ

 .كردند يرا انتخاب م يقال نينقش بهتر. در شورا از كوره دررفت اما

 :گفت مراد

 .بسازد متيارزان ق يخانه ها شيزاغه را خراب بكند و جا كيتواند  يم هايقال نياز ا يكي يبها ــ

 :گفت يسيع استاد
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 .هستند كه از روستاها به شهر هجوم آورده اند  يمردم نهايا. دارد نينش هيحاش يهر شهر ــ

 :كوفت و گفت زيم يرو مراد

آب دهانش را فرو داد و . رساند  يم زيعز يكايگندم را آمر. ستين شانيبرا يآورند كه در ده كار يبه شهر هجوم م نيا يبرا ــ

 .يحمال.  ييپا نيماش... يوپاد...  يآب حوض. فروشند يم ييبخت آزما طيكنند؟ بل يو در شهر چه م: افزود 

 :رو به مراد گفت يسيع استاد

 .دادن ياسياست نه شر و ور بافتن و شعار س ينقش قال نيشورا ، انتخاب بهتر نيغرض از ا ــ

 د؟يترس يم استيحد از س نيچرا به ا: ديپرس مراد

 .است ليامثال تو عل يمغزها. است يتو آبك يها يباف استياما س. ترسم ينم استياز س ــ

نگاه كرد كه دست به  يو پدر مراد هم راست گفته بود باشد و به استاد مان. ديراست بگو يسينكند استاد ع ديشياند يم يهست

 .ترش : حرفش را اصالح كرد و گفت... استاد گل گاو زبان  يزنگ زد به مستخدم دستور داد كه برا يهست. قلبش گذاشته بود

 .را باال برد شيه شد كه مستخدم چشم در چشم مراد دوخت و ابروهاو متوج اورديب يهمه چا يبرا و

 كيگرفت ، نزد يداشت ، دور م يبر م زيم ياز رو يگريبعد از د يكيرا زد و طرح ها را  نكشيع يمان استاد

 .از كتاب مقدس بود يبرگ ي، انگار هر طرح يسيو با چه تقد. داد يم يآورد و به نفر پهلودست يم

بود ، نه طاوس ، نه  مرغيپرنده نه س. را النه خود ساخته بود يرنگارنگ ترنج وسط قال يپرنده با پرها كي. اول شد يبهادر طرح

فرود آمده بود و  يبه ذهن نقاش همچون وح. نييبود از عالم عل يپرنده ا. كه حتما نبود ماريبوت.  نيعنقا ، نه ققنوس ، نه مرغ آم

ها و گل  ييو ختا مهاياندازد و اسل يم رشيگ يدانست كه تار و پود قال يم يده پرواز بود اما هستپرنده آما. گفته بود مرا ثبت كن

 .گذارد در برود يشده ، نم يطراح يها و برگ ها

تا  يگشت يم ديبا. ، گمشده بود هيحاش يگل ها و برگ ها يالبال شيدر لچك ها چهار گوشه تكرار شده ، منقار و پاها شيها بال

 .يكرد يم شانيدايپ

خطوط نسبتاً كلفت ، . جواهرنشان صادق گذاشت ييخودش انگشت بر طرح ختا.  ختيبرانگ ديانتخاب طرح دوم مراد ترد در

چهل ستون  ن،يرنگ يها شهيشكل ها ، پنجره مرصع به ش يو ذوذنقه را محدود كرده بود و رنگارنگ ياز مثلث و لوز ياشكال هندس
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 .آورد يم ادياصفهان را به 

 :گفت يمان استاد

 .را تحت الشعاع قرار داده است ي، رنگ اشكال هندس هاييختا يرنگ قهوه ا ــ

 :گفت مراد

 را نازكتر بكند ييتوان به نقاش گفت خطوط ختا يم ــ

 .ديشركت فرش خر يمراد طرح صادق را برا و

 يمتن آب كي يو درشت رو زير يستاره هادامن دامن . نداد يمراد به طرح خودش رأ. بود دوم شد دهيكه خود مراد كش يطرح

شده  يهمه حاالت ماه بررس. وحدت طرح بود دياشكال گوناگون ماه كل. دنباله دار ، هاله دار  يستاره ها. افشانده شده بود ريس

ماه بود كه ستاره ها پر ستاره و  قيشب عم كيطرح مراد . نبود يمحاق. و بدر كامل  عي، تا ترب اري يابرو يكياز هالل ماه به تار. بود

 .گريد يو با كهكشان گريد يا ارهيبود از س يشب. بودند دهيخود را خودشان برگز يو ماه ها ، جاها

 :رو كرد به مراد و گفت يمان استاد

 .است ديبع ياثر شاعرانه ا نياز تو آدم خشن ، چن ــ

 :گفت سهراب

 .كند يپرده خشونت پنهان م ريخود را ز ميآلس دهيپاكدل ، ا يآقا ــ

را  يو سقف ناهارخور نديو طرح مراد رابب ديايتا او ب سديمهندس ساختمان بنو يبرا يادداشتيدستور داد كه  يبه هست يمان استاد

آسمان با . اننديرا بنما ينيرزميشب غ نيو آسمان اتاق هماهنگ باشد و هر دو ا نيكه زم يجور. كند نييمتناسب با آن طرح تز

 .با تار و پود نيبرق و زم

 :پا شد و طرحش را چنگ زد و داد زد  مراد

 ...ها  ياز سوگل يكي يعروس هيزينگفتم كه جه ــ

 : ديلرز يم شيلباها

. گذارند يم ييچه چشم ها و دست ها و مغزه ها يفهمند پا رو ينم.. فهمند  يكه نم فتديب يكسان يپا ريخواهم طرح من ز ينم ــ
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 نگفتم؟

 :گفت  يمان استاد

 .آرام باش پسرجان  ــ

 : ديپرس يرو به هست مراد

 ان؟يخانم نور ديدانست يشما م ــ

 بله ــ

 و شما هم ؟ ــ

 :اصالح كرد ياستاد مان و

 و تو هم بروتوس ؟ ــ

 .استعفا نامه اش را نوشت و طرحش را برداشت و رفت ستاديا مراد

 :گفت يسيع استا

 .ميپسره شر راحت شد نيخدا را شكر از دست ا ــ

 :گفت يمان استاد

 .كند يزند عمل م يكه م يهر حرف ست،يپسره شر ن نيا ــ

و لوازم آن را  ريتحر زيگفت كه سفارش م يبه هست ياستا مان. اتاق كار انتخاب شد يفرستاده شده بود برا زيخاتم كه از تبر نقش

عاج و طال  يو ابزار آن از مفتول ها ريتحر زيبكند كه م ديدهد و تاكاداره بدهد و نقش را هم نشانشان ب يبه كارگاه خاتم ساز

 .ساخته شود

 :خورد و گفت  يگريترش د يمان استا

 يزن يحرص م يكه شد ريپ. جوانها كم طاقتند.  رنديگ يها درموزها جا م نيا يآخرش همه .  ستندين يآثار كه ابد نيصاحبان ا ــ

 يپاط يقاط يآن وقت است كه دست به كارها. يهمچنان مطرح باش يخواه يم.  يرا فراموش بكن يريتا پ يكه هنوز در صحنه باش

 . يزنيم
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به  يحت. كرد يم يرا از اتاق هست شيآمد و تلفنها ياز شورا م شيپ شهيهم. زد يزنگ م يدر گوش هست يسياستاد ع يصدا

 .ام دهينبر رانيرا با هنر ا وندميبازنشسته ام اما پ: زد يشهرستان هم تلفن م

 :گفت يمان استاد

از  يرانيرژه قشون ا يبرا. ميبود رانيا يدو هزار و پانصد ساله شاهنشاه يجشن ها يخان و من هر دو مان عضو شورا يسيع ــ

 يو برا ميمجعد به فرانسه سفارش داد رهيمجعد و غ يو مو شيتن ر كيتا عصر حاضر ،  – دهيكه آسوده خواب –دوران كورش 

 ديخودم در رژه حاضر بودم شا. ميديتراش يچه خرج رانيو سربازان سپاه ا ردارانو پوشش س زهيكمان و سپر و ن ريزره و ت

بودم عرق  يو از جمله خودم كه داخل يهمه سران ممالك خارج. بود يو آفتاب تند ديدو ساعت طول كش ميساعت و ن كيمجموعاً 

تا بادبزن و چتر . زد يو با كالهش بادش م ددر كنارش نشسته بو ينيافسر چ كيبود و  از گرما كالفه شده عهديول. ميختير يم

 .اما رژه تمام شده بود. آوردند

 "كند  يزند عمل م يكه م يهر حرف "

 يبه جر دني، خوردن جگر ، خند نماي، گردش ، س يعيطب يزندگ نيسر به راه شدن مراد بود ؟ ا ديكل يبرداشت استاد مان نيا ايآ

 نيزد و به هم يحرف نم گريمراد وارد گود شده بود و د اي؟  نيو جان و سيلوئ

 داد؟ يتن به ازدواج نم علت

مراد نداشت ، اما چرا ،  يمنش فعل رييبه تغ يجالل و مراد هم ربط يبحثها. بود  فتادهين يكننده ا نييكه رفتند اتفاق تع نيسرع

 .مبهم بود شيكه برا ديبجو يقرا در عش يخواست آزاد ينم يهست. داشت ديشا

 :به جالل گفته بود  مراد

 ؟ ميفتيتا ما دنبالتان ب ديشو يآل احمد چرا وارد گود نم يآقا ــ

 :جواب داده بود  جالل

 بشوم ، آن وقت تو يخواه يكه تو م ياگر وارد گود. من وارد گودم ، منتها قلمرو من قلم است ــ

 .لنگش كن ييگو يو م يستيا يم كنار
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 .ديريما را دست كم نگ: گفته بود  مراد

 يپادردش م يمادربزرگ برا.پشت سرشان نيو مراد جلو نشسته بودند و مادربزرگ و شاه يهست. رفتند نيبا اتوبوس به سرع.... 

. دنه گردنه پشت گر. ديكش يباال م يخود را به سخت رانياتوبوس از گردنه ح. سانسشيپروژه ل يطرح ها هيته يبرا يرفت و هست

، در ارتفاع و مشرف بر هر دو مرز ، از جلو  يپاسداران مرز يبه بعد قرارگاه ها ستارااز آ. بود يطرف راستشان مرز شورو

اما كلمات حوصله ، اطاعت ، تحمل ، . بر چشم  ايدر دست  نياتاقك ، دورب كيدر  يهر پاسدار. ختنديگر يم يهست يچشمها

مراد پشت گردن و شانه . عق زد  يگردنه بعد رحالش بهم خورد و د يهست. ختيگر ينم يستاز جوش آوردن ، از ذهن ه يناتوان

 : ديراننده پرس. حوله خودش را از ساكش درآورد و رو به راننده گفت كه نگهدارد. اش را مالش داد

 ؟ يهمه را به كشتن بده يخواه ي؟ م ييسر باال نيسرا ــ

 :داد  دينو يمسافر به گوش هست كي يصدا

 .شود يدلش آشوب م شهيمنهم هم الي، ع ليبه اردب ميرس يم. مانده گريفقط سه تا گردنه د ــ

 يهست رامونيپ يايدن يها تياما واقع. شود تحمل كرد يتنها سه گردنه طوب بكشد و آدم به مقصد برسد ، م تيابهام واقع اگر

 شان كرد ، و نه هيشود توج ي، نم ديآ يكالم از پسشان بر نم ياند كه حت دهيچيچنان پ

 . ميتحملشان كن ميكه نتوان يبه روز يو و ا. توان ازشان دفاع كرد يم

،  ميعظ يحبابها – نيآب جوشان از دل زم يرايپذ ياستخر كج و كوله ا – يگل شيرفتند به گام يروز بعد مادربزرگ و هست صبح

 يحوا منها ادآوري شتري، ب يرشلواريبا لنگ ، چند تا با ز يگوگرد ، زنان و كودكان همچون اشباح ، زن ها بعض يبخار آب ، مه ، بو

. ، چرك از تن گرفتن دنيسنگ پا به پاها مال. را  شانيسر بچه ها ايشستند  يسر خودشان را م ايزنان در كنار استخر . برگ 

و بعد دو سه قدم در آب راه  ديپا پس كش. بون را كنار زد و پا در آب داغ گذاشتسدر و صا ي، كف ها يرشلواريتوران خانم با ز

 .اب كرد ريو ناگهان سر ز ديرس شيرفت تا آب به شانه ها

 

: گفت  يكرد و م يم هيگر يبچه ا. با وقاحت نگران صحنه ديهم قرمز ، و خورش گريد يمادربزرگ قرمز ، پوست زن ها پوست

 :ظهر به مراد گفت. ديكش ي، طرح پشت طرح م يهست. كرد و اوخ شده بود ينم هيگر يبچه ا. شدم  زيج
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 .محشر بود ــ

 :گفت ديتابلوش را كه د نيميس

 .يمحشر كبر ــ

 :گفت ديد يوقت يمان استاد

ك لخت و زن همه كود نيا. ديجهنم دانته را خر نينداشت ، ا اياز مال دن يپاپاس كي يجهنم دانته ، بعدها ، سالها بعد كه هست ــ

آنهمه كف صابون و سدر در كناره ها و ... ، خم شده  ستادهيخورد ؟ زنها نشسته ، ا يلخت در همه حال به چه دردش م مهيلخت و ن

 .يكيو پالست يسطح آب آنهمه مشربه مس

 يداده كه تحركشان ب را يعالم اشباح نيبه ا يبهبود دينو يقرمز كه چند جا تكرارش كرده ا يكيمشربه پالست: گفته بود  مراد

 .ستيشباهت به رقص مردگان ن

 

 » 10 فصل«

 

و  ريتعم ينظر مراد و هست ريخانه ز نيا. بكنند يآور اديرا  يرا باز كنند و كم و كسر يرفتند خانه هنرمندان خارج يم يستيبا

كنند ، اما  يكنند آماده م يسفر م رانيكه به ا يهنرمندان خارج يسكنا يخانه را برا نيدانست كه ا يم يشده بود و هست نييتز

سر به راه هم كه شده . شورا استعفا داده بود تيكرد چراكه مراد مدتها بود از عضو ينم يفرق گريد االح. به مراد بروز نداده بود

كرد و چند كرد چنانكه همان روز  يهم قهر نم ياز هست. كرد يكرد ، آنطور كه آن روز انتخاب نقش قال يبود ، پس كوالك هم نم

 :شد و گفت يآشت شقدميروز بعد پ

 .تو را ندارم يطاقت دور ــ

 يمفروش شده بود نشستند تا استاد مان ميتخت مقابل هم كه هر دو با گل ميدو ن ي، در سرسرا رو دنديخانه هنرمندان كه رس به

را به  يهندس يآنها بودند و همان رنگها و طرحها يرو يها ميحالل زاده گل يبچه ها. تخت ها هم  مين يها يپشت. نفس تازه بكند 

. را پاك كرد شيشانيدرآورد و عرق پ بياز ج يدستمال ياستاد مان. رنگ مادرشان بود يرنگشان هم به سرخ. ارث برده بودند

 :گفت يرو به هست ي؟ استاد مان اوردهين يخود را شماتت كرد كه چرا استاد را با تاكس يهست
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و  يكار نهيپاكدل هم آ. قلمكار هم خوب از آب درآمده ينقش پرده ها. كه ساز تو و پاكدل كوك بوده داستيپدرآمد  شياز پ ــ

 .كرده  ريسقف را خوب تعم يگچ بر

 :گفت يسيع استاد

 .كنند يم يزندگ رانيا يدر متن آثار هنر يخانه هنرمندان خارج نيدر ا ــ

 كه چه بشود؟:ديپرس سهراب

 :را پاك كرد و گفت  نكشيع شهيش يزند

 .بشناسانند انيرا بشناسند و به جهان رانيكه هنر ا...  اوريپاكدل را در ن يادا گريسهراب تو د ــ

 :گفت سهراب

 .به موزها بزنند ي، بروند هتل و سر باي، زن و مرد و الزاماً ز شير يو ب شداري، ر يالملل نيسورچرانان ب نيخوب ، ا ــ

 :گفت يمان استاد

. نيرا بب كيسرام يطرحها. شده رانيا يسنت عيدر صنا يينكارهاياست كه ا نيحسنش ا كيشود و  يموزه م يهم روزگار نجايا ــ

البته حمام سرخانه از سنگ . جهت متن را پر كرده باشد يكه ب ييها يكار زهياز ر ي، عار يبه رنگ و بر كتن آب يخطوط كوف

چند حمام و . فقط پاكدل البد فواره ها را راه انداخته. نطوريحوضخانه را هم هم. نطوريهمزورخانه را هم . ميمرمر را دست نزد

 .ميهم اضافه كرده ا يو دو تا آشپزخانه مدرن و حرارت مركز يتوالت فرنگ

 چرا دو تا آشپزخانه ؟: ديپرس سهراب

 :گفت يزند

 .ا اتاق داردو دو ت ستيخانه ب نيا.  يتو نبود يخانه هنرمندان خارج بيموقع تصو ــ

جلز و ولز  يو بعد صدا گريد يرا باز كرده و بست ، صداها خچاليدر  يكس. شد دهيشن ييآشپزخانه وصل به سرسرا صداها از

 .هم هست يگريد يدهايكل ديشا. خانه كه دست او بود ديكل. كرد رتيح يهست. يجان يب عتيسرخ كردن طب

. جا خورد ديآن همه آدم را كه د. در دست به سرسرا آمد ينيس كيقرمز بر تن ، با  رياز حر يزن تپل مپل با ربدوشامبر كي

 .نداشت  يكم و كسر شياشتها. شده وسط سرسرا گذاشت و گرفت نشست يكنده كار زيم يرا رو ينيس. سالم نكرد
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 :گفت سهراب

 .يخالپاكدل  يجا. ميديرا فهم يخانه هنرمندان خارج ي، خوب شد كه معن يسياستاد ع ــ

 وانيكه در ل يعيقلپ از ما كيرا از چشمش برداشت و شروع كرد به پاك كردنش ، زن لقمه اش را فرو داد و  نكشيع يزند

 :بود ، به كمك لقمه فرستاد و گفت كيسرام

استراحت  يچند روز ميايدومندش آقا فرمودند ب. دينيب يم ونيزيبرنامه ام را در تلو گريچند شب د. اولندش منهم هنرمندم ــ

 .بكنم

 :گفت يسيع استا

 .هستند حقيهم ذ يهنرمندان داخل ــ

از  ييوانهايو ل يسورمه ا كيسرام ياز بشقابها ييظرفشو. ديكه آب خواست ، به آشپزخانه دو ديرا شن ياستاد مان يصدا يهست

به همدان . شده نييتز يبته جقه دو قلو به رنگ آب كيبا يوانيدانست كه هر بشقاب و هر ل يم. بود  زيهمان رنگ خانواده لبر

 .بود يدست استاد مان ريس يقرص آب كي. را شست و آب كرد و به سرسرا آمد وانهاياز ل يكي. سفارش داده بودند

 

 يزيسرم. ودشلوغ نب. سازمان برنامه رفتند يبا هم به ناهارخور. داد يذهنش جا خال يدر ادره ، چشمش كه به مراد افتاد ، پكر... 

آن  اياتاق  نيا نيوزارتخانه ، پشت در ا يچند بار در راهروها يهست. نشسته بود اهيشالل س يبا موها يزن يهست يروبرو. نشستند

مرد برگشت و  يوقت. زن را نشناخت  ياما مرد روبرو. بود دهيد شخدمتيپ يصندل ينشسته رو اي ستادهيا اي ناتاق ، زن را قدم زنا

كه به سمتش آمد دانست  شخدمتيو پ. دفتر وزارتخانه بود سينوشت ، شناختش ، رئ يزيبا دست راستش در كف دست چپ چ

 .خواسته  يكه صورت حساب م

 خوب ؟: گفت يرا كه دادند هست سفارششان

 خانم خانم ها ؟ يخوب كه چ-

 .كردم يرمن از تو خواستگا.  ي؟ كه جواب مرا بده يفكرش را كرد -

 .خواهم بدبختت كنم ينم يهست نيبب-
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 ؟ يكن يم غيچرا در. عشق است يمراد تنها خوشبخت نيبب: گفت يهست

 .ميكن مالشينگذار با ازدواج پا..  غيدر ياما ا... من ماالمال عشق تست  نهيس: گفت مراد

كانون گرم و چند تا بچه كه  كيمنهم مثل همه زن ها به .  يو هفت سالگ ستيمن پا گذاشته ام به ب. نده لميشعر تحو: گفت يهست

 .دارم اجياحت يپدرشان تو باش

 .امكاناتش را ندارم. متأسفم "گفت مراد

 ...بدهم كه  ي، ناچارم تن به ازدواج خواستگار يمن باش يپدر بچه ها ياگر تو نخواه: خشم آورد يهست

 . يآن وقت دل مرا شكسته ا: گفت مراد

 .شود كه دل شكسته را بند بزند ينم دايپ ايدن نيدر ا يبندزن ينيچ چيو ه: و ادامه داد ديكش يآه

 : ديو پرس – يسالم و معرف – ديد ستادهيا زشانيسربلند كرد و مردان خان را سر م يهست

 د؟يخور يناهار م نجايشما هم ا ــ

 .از چهارشنبه ها  ريهر روز غ بايتقر ــ

 د؟يدار ليم يچ: ديمراد پرس. به او تعارف بكند ، كنارشان نشست يآنكه كس يب

 .ناهار خورده ام ، متشكرم ــ

 قهوه چطور ــ

 .شوم يكشم و مرخص م يم يگاريس ــ

 : يرو كرد به هست و

 .شد  يو بختت باز م يزد يسبزه گره م يآمد ي؟ م يامديبدر، باغ ما ن زدهيچرا س ــ

 .كرد يم به مراد زد كه نگاهش يچشمك و

است  يمردك نيكند كه خواستگار من هم يالبد فكر م ديشياند يم. چشم مراد را آكنده رتيكه ح ديد يم. ديدر دل خند يهست

 ادي يدو گالس لياو به عنوان سب ليار سب انيهمه آشنا. كرد يرا رنگ م لشيسر و سب يآخر مردان ، موها. كه به او چشمك زده

 زيدفتر وزراتخانه به دنبالش از كنار م يشالل داشت از جلو و منش يكه موها يزن. شناخت ينم يدو گالس نام يكردند اما هست يم
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 مردان خان زن را. آن ها گذشتند

 :كرد و آهسته گفت برانداز

نگشتر با ا فشينرم و لط ديسف يدستها. چهارصد تومان باخت.  ميكرد يباز كيو  ستيب يبا مامان عش. ستين يبد تكه ا ــ

 ...كه من بگردم . ورق گرفتن و بر زدن و ورق دادن  يدهند برا يجان م شيالماسش و الك قرمز ناخنها

 .و مراد را جلوشان گذاشت يهست يغذا شخدمتيپ

 : ديبه مراد اشاره كرد و پرس يمور

 .جوان همكار تست نيا ــ

 نه ــ

 .را امتحان بكنم شيهمه جا دي، اول من با رديگولش را نخور ، اگر بخواهد ترا بگ ــ

 : ديدر دل غر ي، و هست ديغش غش خند و

 تو گوشش ؟ يزن يچرا نم! مراد  ــ

 .داده بود حيترج دنيمراد خوردن را بر شن ظاهرا

 :خاموش كرد و گفت  يگاريس ريرا در ز گارشيس يمور

 .است يتيه يبرا يافظخداح يمهمان. ندهيشنبه شب آ يخواستم بهت تلفن كنم و دعوتت بكنم برا يم ــ

 رود؟ يم يتيمگر مستر ه ــ

 البته ــ

 ...شوند  يم كاريگنجور ب يپس اقا ــ

 .كند يو احمد با من كار م يتيه يجا نمينش يم. يمرا دست كم گرفت ــ

 :شد و نگاه به ساعتش كرد و گفت  پا

 .است يپارت جامايپ. كه  ييآ يحتما م ــ

 ...؟ هرگز ميايبا لباس خواب ب يعني:  ديپرس يهست ــ
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 ؟ دختر ، مگر چند بار يشو يخالص م ييقرون وسطا دياز شر عقا يدانم تو دختر قشنگ ك ينم ــ

 ! مييآ يم ايدن به

 .ميآ يو با لباس خواب هم نم ستميمن قشنگ ن ــ

 .دنبالت ديآ يم ژنيب. هر چه دلت خواست بپوش  –

 

 :كرد و گفت يفكر

 .كتاب يمعاون اداره بررس. هم كه شد همكار تو ژنيب ــ

 ديشياند يكرده بود و م خي يهست ياما غذا. را هم خورده بود شياز غذا يميبه مردان خان داده بود ، ن يمراد دست محكم. رفت و

 ياما منهم در همان وزارتخانه كار م. كرده  يالبد سرادوارد كارچاق كن... معاون اداره سانسور  ژنيب. دانستم  يم. دانستم يم: 

 :گفت يمنتها استاد مان. است همنهم آلود يدستها. كنم

خوب را در  يهم بتواند كتابها ژنيب ديشا. آوردند  يسر در م ياز موزه ا ياش هستم ، روز هيته ري، كه من مد رانيا يآثار هنر ــ

 .كنند يخردت م يرخ آن دستگاه نچرخاگر با چ يگفت در هر دستگاه يببرد ، اما جالل م

از . صحبت كرده بود نيبا مادربزرگ حرف زده بود و دو بار با شاه كباري. چند بار تلفن كرده بود  يفرخ ميگفته مادربزرگ سل به

. فن بكندبه او تل ياما نگفته بود كه هست. و مادربزرگ ندانسته بود ديشود خر يو عاج كجا م بريبود كه ف دهيتوران خانم پرس

آمپول كورتن به او  كيشده بود  يراض نكهيبه علت ا گريبه علت رو به گرما رفتن هوا ، و د يكيكمردردش هم خوب شده بود ، 

بود خانه  دهينپرس يبود ، حت دهيسالم نرسان يبه هست يبود ، اما حت دهيگرم گرفته بود ، از سفرش پرس يحساب نيبا شاه. بزنند

 ست؟ين ايهست 

 ييدر دستشو يهست يوقت. ختيگر يدانسته م نيدانست و از ا يرا م شيچرا. شده بود زاريب مياز سل ي، هست داريد نيآخر در

بتواند نادرستش بداند و اگر فرهاد درفشان را پناه داده بود كه دستش به  ينزده بود كه هست يحرف ميبود ، سل ستادهيگوش ا

 .و چند ساله اش بود نيبود ، چون آن لندهور دوست چند ريه بود ، ناگزگذاشت يتيه نيخون آلوده بود و بمب در ماش

 : ديبگو ميداشت به سل ميتصم. را بردارد يخودش گوش يتلفن نروند تا هست يپا گريخواست كه د نياز مادربزرگ و شاه يهست
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 يتوان يم يكن يم الياگر خ. است ادي، من كه سنم ز ستمين بايمن كه ز. دارم يو عرف يشرع بيمن كه هزار ع ؟يبا من چكار دار ــ

منتها . بار نرفته ريكرده ام ، اما ز يمراد من آمده ، خودم از او خواستگار.  ي، كور خوانده ا يمرا مثل موم در دستت نرم بكن

 ...است دهيبه من بخش "فورتوناتا  "كه  ستيا هيهد نيبزرگتر دارشيد

 ! ميسل بلغور كن آقا يكلمات خارج يه

كرده و نه  يدرست يمبارك دينه ع نكهياز ا. برد يهست اديها را از  هينمود ، گال يمژده ها م يمژده  يكه در گوش ميسل يصدا اما

را قبول نكرده بود  يخانم فرخ يديع يطال يپهلو كيسكه  نكهيرفته ، از ا ميسل شياز پ انيگر نكهي، از ا يدر خور يخداحافظ

 دنديرا د گريهمد يقول داد كه وقت يخاطر شده بوده و هست دهيرنج يآخر نياز هم راستشگفت كه  ميو سل. عذر خواست

 !داشتند  ازيچقدر آدم و حوا بهم ن. تنگ شده شتريخانم ب يهست يكه گذشته دلش برا يگفت كه هر روز ميبدهد و سل حيتوض

 ديبا يگرفته و هست يرا از استاد مان ينشان. است دهيخر شيبرا بريقطعه عاج و چند قطعه ف كيگفت كه  يم ميسل. حرف زدند يآ

اما . را بدهد شيديع يبوده ؟ قول گرفت كه هست دهياصرار كرد كه چه كش. عاج بكشد يرا دوباره رو يبرادرش همان نقاش يبرا

 .بود  ينوع نقاش كيهم  يساز لي، بهر جهت شما يگردان ليشما ياشاكرد كه ببردش تم يفعالً دعوتش م

اما لعل بانو . شد يو البته كه م اورديشود لعل بانو ومادربزرگ را هم همراه ب يكه م ديو پرس رفتيدعوت را پذ ليبا كمال م يهست

مجلس روضه هم . دانست يهم م يبود وبله فارس زهايچ نجوريبود كه عاشق ا عهيمسلمان ش يزن پاكستان كيبود؟ لعل بانو  يك

 .رفت يپنهان از شوهرش م

 د؟يخواه ي، مهمان نم يگردان ليشما ي، بعد از تماشا ديرا بگذارد پرس يگوش نكهياز ا شيپ يهست

 :گفت ميسل

 .مثل شما قدمش بر سر و چشم  يزيمهمان عز ــ

 اگر به من. نگرفتم يديكه چرا از مادرتان ع ميگو يم تانيخانه شما و برا ميآ يخوب ، من م ــ

 .رميگ يرا م ميديو ع يروم خدمت خانم فرخ ي، م دينداد حق

 :گفت ميسل

 .نكنند ارتيدهم شما را ز يم حيكه ترج ميدار ييمهمان ها. شود  يما نم يمتأسفانه خانه  ــ
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 :گفت يبا خودش م. تلفن بكوبد  يرا رو يگوش يبود هست كينزد

فرهاد درفشان هم هستند  يآقا. كنند يپوست م ينارنگ تانيو برا نديپا يم يچشم ريدارند كه شما را ز فيخانم تشر كويبله ، ن ــ

 د؟يآ ينم ريگوشه خلوت گ كياست كه در آن  يكريدر و پ يچه جور خانه ب نيا. به من دارند يكه گوشه چشم

 :گفت ميسل

 خانم ؟ يالو ، الو هست ــ

 ...خانه محقر ما  دييايكردم كه ب يداشتم فكر م: گفت  يهست

 .ميخور يرستوران با هم شام م كي ميرو ينه با اجازه مادربزرگتان م ــ

 

راه  ميچادر بر سر انداختند و با توران جان دنبال سل يلعل بانو و هست. با خود آورده بود ريحص كيو  اهيدو تا چادر س ميسل.... 

بچه ها را در  يبا پوشش روحان يمرد. بودند دهيپرده كش شينصب شده بود و رو يعيمقابل محوطه وس واريبه د ليشما. افتادند

مردها خودشان پشت سربچه ها جا گرفتند و زن ها با . دينشان يرا پشت سر كوچكترها م ندترهاكرد و بل يم شيجلو پس و پ

رد كرده بودند و پشت گردنشان گره  نهيس ياز باال يچياز آنها چادر نماز را چپ اندرق يبعض. چادر نماز پشت سر مردها نشستند

اخم زن ها در هم . انداخت  نيراكنار زنها بر زم ريحص ميسل. داشتند ندر داما انيگر اي داريب اينوزاد خواب  نشترشايزده بودند ، ب

هر كس به شما رو : آمد و باهم مصاحفه كردند و به زن ها گفت ميبه كمك سل يمرد روحان!  "خدا داده ها  "گفت  شانيكيرفت ، 

 .كردند شتپ رينشسته بر حص يو خدا داده ها ري، اما به حص دنديزن ها شن. ديآورد راهش بده يم

قبا داشت و عبا . بود زانيسر عمامه از شانه اش آو كيبر سر داشت و  يبود كه عمامه وار يچرده ا اهيخوان ، مرد س ليشما

دست راست اشاره  ريبه تصو يو با چوب دراز ديگوشه پرده را پس كش. سه بار فرستاد تيصلوات بلند خواست كه جمع. نداشت

 :كرد

كشد ، مادرش عاقش كرده ، پستانش را رو به آسمان بلند كرده ،  يكه از قبرش آتش زبانه م يجوان نيا. خوب تماشا كن ــ

 .ني، بگو آم ينشو نيعاق والد. را حرامش كرده  رشيش

بر كم  يوا...  نيوبل للمطفف: بود ، گفت هستاديكه كنار جمع ا يمرد روحان... كرده  يكه كم فروش نيجوانمرد قصاب را بب... 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٣

 .فروشان 

 .ديچك ياز مچ دست قصاب خون م. افتاده بود يكرد كه مثل پرنده گوشه ا يجوانمرد قصاب نگاه م دهيبه دست بر يهست

برهنه در كنارش و گفت كه قدمگاه  يآن بود و نقش دو پا يباال ياهياشاره كرد كه علم س ياهيمربع شكل س يخوان به بنا ليشما

عباس ، ما رو به تو  يعباس عل: ابوالفضل بخواه و آواز سر داد  مياز آقا يخواه يم يهر حاجت: زد و گفت  يشانياست ، و به پ

 .غم ز دلم بردار  نيا، از بهر خدا عباس ،  ميآورد

 .ستنديزدند و زن ها گر نهيس مردها

دهند و  ينامه اعمالت را به دستت م. زتريت رياز مو نازكتر و از شمش: پل صراط راتماشا كن : قب زدخوان پرده را باز ع ليشما... 

 .كشند يگناهانت را در ترازو م

 :آمد  مياز سل يزاريو باز ب ديرا ند مياما سل ديسركش يهست

 ريو فقر كه تقص يماندگ ميتيكرد كه  يفكر م. دارد يو عرف يشرع بيهزار ع:  يادآوريكنم و باز  يمثل موم در دستم نرمش م ــ

مادربزرگ  نكهي، ا ستيمن ن ريگفت ، مرا بزرگ كرده كه تقص يم يوا يزد و وا يكه حاال بر زانو م رزنيپ كي نكهيا... من نبوده 

 .من نبوده ري، باز تقص ختهير نذره ذره زهرش را به جان م

 ليمثل عشقه به خل. ببرد انيرا از م شيكرده بود ، عقده ها يسع. ه بودتالش خودش را كرد. دانست ينم اهيخود را نامه س يهست

داشت هم  يم يبيخشك بكند و اگر هر ع يآنها را به قول سهرورد نكهيا يبود ، ب دهيچسب يو استاد مان نيميوجالل و س يملك

 يهست ايآ. است و آنها هم كه به او پشت كرده بودند گانهيكه كنارشان نشسته ، ب يبا مردم دركرد چق يفكر م. آنها نبود ريتقص

 بود؟ يآدم عوض كي

 .ديبود و چادر نماز هم نداشت ، از راه رس دهيچيبه سر پ يكه كالغ يزن

. آورده بود نيميس يبرا هيكه جالل از روس يگردن بند. بود ، شناخت ختهيكه به گردن آو نيميس يرا ، از گردن بند كهربا زن

 .كار نبودهدر  يپس دزد

 صدا زد؟ ارياخت يب يهست

 .نيكنار من بنش ايمعصومه ب يحاج ــ
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 :معصومه گفت يحاج

 نم؟يكنار تو بنش يچ يس ــ

 :را كه شناخت گفت يهست اما

 كجا؟ نجايتو كجا ، ا. خانم يقدت را بنازم هست ــ

 :آمرانه بود يمرد روحان يصدا

 .ديخانم ها ساكت باش ــ

 يرسد اما آدم به آدم م يكوه به كوه نم:  ديشياند يو هست. نشست ريحص يگردن بند گذاشت ورو يمعصومه دست رو يحاج

 .رسد

جوشان ، مار  گيروز پنجاه هزار سال ، ملك عذاب ، د... چشم ها كله سر و ... آتش جهنم . خوان به جهنم پرداخته بود ليشما... 

 ...وثرحور و غلمان ، حوض ك: به بهشت اشاره كرد...  هيغاش

 :پچ پچ كرد يمعصومه در گوش هست يحاج

 ... يگ يبه خانم كه نم ــ

 .نه : گفت  يهست

 .زن آن بچه را آرام كن. ساكت يباج: خوان داد زد ليشما

سكو نشسته ، آهو  يحضرت رضا كه رو... كند  يم ميكرد كه حوض كوثر را به مؤمنان تقس يخوان اشاره به حضرت عل ليشما.... 

 .كه انگار حضرت رضا را نشانه گرفته ي، جور ستادهيو كمان جلو حضرت ا ريبا ت ادياده ، صرا پناه د

 !ضامن آهو  اي: برآوردند  اديو مرد فر زن

راه جسته بود و  يهست يخورد و اشك تا گلو يچادر تكان م ريلعل بانو ز يشانه ها. جان هم به ضامن آهو متوسل شد توران

 :كنان  ونيمعصومه ش يحاج

 .به پابوست ميايرا بطلب ، ب اهتيبنده روس ــ

. مركز صحنه باشد يستيكه با ديشياند يهست. برخاست تياز جمع يو آه ديعقب كش شياز پ شيبار ب نيخوان پرده را ا ليشما
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و اسبش ، با  سيمره ق. را سيمره ق يعل ميكشتن موال: خوان  ليشما يو صدا... بزرگ  اريبس اريسوار بر اسب ، با مع يحضرت عل

 ... ي، خون فواره زده ، هاله نور گرد سر حضرت عل شده مهيدو ن يذوالفقار دو دم حضرت عل

 

 ... مهيچند خ. كنار رفته بود يبتمام ليشما يپرده رو. كربال  يبود به صحرا دهيخوان رس ليشما

. گذارده نيحضرت امام حس يزانو يسر رو اكبر ي، حضرت عل دهيچادر خواب ريمتكا گذارده ، ز يسر رو نيالعابد نيز حضرت

 نبيحضرت ز. ليدر شما گريتر از هر هاله د ينوران ستيگرد سر آن حضرت هاله ا

 حياز توض يدر بغل گرفته و هست ينوزاد يزن – نهيس يتا رو يروبنده مانند –هم ، همه نقابدار  ليشما گريد ي، زنها دينقاب سف با

 : يمرد روحان فيبا توص يواقع يو حاال كربال. اصغر است يفهمد كه نوزاد حضرت عل يخوان م ليشما

 :ديفرما يم روانشي، خطالب به پ ستادهيبر سر تپه ا نيآقام امام حس. عاشوراست شب

اما حق با تو :  ديگو يزند وم يم يشانيبه پ يمرد روحان. دينبر يكشم تا شرمسار يسراج رام. ميمان يمن و خاندانم م.ديشما برو ــ

 .بود امام 

 نيبود كه با هم يا لمنامهيف. هم بود يخواندش ، هست يم نيميس يكه برا يروز. ينوشته ساعد "مقتل  "افتاد به  ادشي يهست

 :گفت نيميس. دنديدو خيها در رفتند و در تار يلي، چراغ را خاموش كرد ، خ نيحضرت امام حس. شد يصحنه شروع م

 . يدادند استفاده كرده ا شينما ونيزيغالم ، از تونل زمان كه در تلو ــ

 يپوش و باال اهيروز عاشورا بود و مردم همه س. يلميبه دوران عضدالدوله د دنديتا رس دنديدو يم خيدر رفتگان همچنان در تار... 

 خوردند يمردم آب م.يادركن نيعبداهللا الحس اي: سقا خانه ها نوشته شده بود 

. ستنديگر يگفتند و زن ها م يم نيحس ايزدند و  يم ريزدند ، زنج يم نهي، مردها س نيحس ايلب تشنه ات  اديبه : گفتند  يم و

 يا هيدر دربار شاه ، مرث يو محتشم كاشان دنديرس يبه دوران صفو خيبود كه دوندگان در تار ادشينبود اما  ادشيهمه اش  يهست

و  دنديصحنه كه رس نيشب عاشورا ، به هم هيتعز. داند يم هيتعز. به عصر حاضر دنديبعد رس...  بعدخواند و  يم نيامام حس يبرا

 .نگذاشتند ، چراغ همچنان روشن ماند خيامام كه خواست چراغ را خاموش بكند ، دوندگان در تار

چرا در  ميريم يحق با اوست ، ما كه همه م،  دي، نرو دينرو: از دونده ها رو به جمع گفت يكي ديآخر شما زن و بچه دار: گفت امام



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٦

 ؟ چرا؟ ي، چرا به ما نگفت يدانست يامام تو كه م: راه حق نباشد؟ و رو به امام گفت

 :گفت نيميس

 .كند يرا مسخر م خي، تار ستديحرف حقش با يكه پا يكس ــ

معاون اداره  ژنيب لهيبه وس يو هست رديرا از او بگ ينوشته ساعد "مقتل "بخواهد تا  نيميكه از س ديشياند يم يحاال هست و

 .دهيدر رفت ، بداند كه با چراغ دستگاه چرخ رشياز ز ژنيو اگر ب. چاپش را بدهد بيسانسور ترت

 :صحنه  نيو آخر... 

 .زهيسر اما بر سر ن –شده  ميدو ن يشتر ها –نصفه شده  ياسبها –سر  يب يتنها –تن  يب يها كله

 ي، و هست نديگر يهم م ديسع خيخوان و آقا ش ليشما. ديگر يهم م يكنند ، هست يم هيبچه ها گر يرا انباشته ، حت تمام فضا ونيش

 ؟ دهيماست ، وكدام دونده به مقصد رس خيهزارن سال تار ونيش نيكه ا ديشياند يم

 هيتوران جان هنوز گر. را به راه انداخت  نيماش ميو تورانجان عقب نشستند و سل يجلو نشست و لعل بانو و هست ديسع خيش آقا

 :داد كه حيدر جواب لعل بانو توض يكرد ، و هست يم

است ، اما از نظر  ييو سخت ابتدا يخوب ، البته دو بعد. بود دهيشمردم صد تا صورت كش. باشد هيمتعلق به زمان قاجار ديبا ــ

 .است رينظ يب ريو قدرت تأث يرنگارنگ

 شيبردش پ يگفت كه م يبخرد، و هست ليشما كيكرد كه  لياظهار تما يسينگلبانو به زبان ا لعل

 .از مدبر يكيو  يدو تا از قوللر آقاس: ناب دارد  لي، سه تا شما يمان استاد

 :بانو گفت لعل

درست و راست كردم ، تا آنجا كه  يگفته بود يسيشعرت را كه به انگل.  يشو يهم م ي، شاعر خوب يهست يتو نه تنها نقاش خوب ــ

به آن اضافه كند ، از فولكلور  ياجازه خواست كه او به هم كم. اش گرفت هيخواندم گر يتيهلن ه ي، و برا ديرس يعقل من م

 .ها بشود و به نام هر سه نفرمان چاپ بكند ييكاياستفاده بكند تا باب طبع امر كايآمر

 .نگفت چياما ه د؟يآ ياز آب در م يبشود چه آشكه آشپز كه سه تا  ديخواست بگو يهست

 يتنها در كتابها. گوش افتاده  ييبايبه فكر ز يكمتر كس ديشياند يم. دهد يكه معلوم بود گوش م ميدوخته بود به گوش سل چشم
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دار بودن و  هي، اصال زاو يو برآمدگ يو خم ، با گود چيو پ هيگوش با آنهمه خط و زاو.  ديتوان د يگوش را م ريتصو يشناس ستيز

 .آن برجسته اش كرده باشد ريكه استخوان ز يگونه ا... است  ييباياز رموز ز يكي يبر جستگ

 .ميگوش سل يگوش خواهم سرود ، اما نه برا يبرا يو من شعر... 

 :گفت  ميسل. بشود ادهيهم خواست پ يشد ، هست ادهيدر خانه ، تورانجان كه پ دم

 م؟يرستوران شام بخور كيدر  ميخانم ، مگر بنا نشد برو يهست ــ

بكنم و فكر  هيخواهم بروم خانه و گر يم. مساعد يمن اآلن نه اشتها دارم ، نه حال روح دي، اما باور كن ديچرا شما دعوتتان را كرد ــ

 .بكنم

 .آخر من جا رزرو كرده ام ــ

 .ديخانم را ببر كوين: گفت يهست

 .، با شما حرف دارم  دينيجلو بنش ديايب: گفت ميسل

 : ديپرس. را خاموش كرد نيماش ميو سل. نشست ميكنار سل يهست

 د؟يبر يحسد م كويبه ن ــ

 .خواست گوشتان را ببوسم يدلم م. كردم يداشتم به گوش شما نگاه م ــ

 .ديبر يحسد م كويپس به ن ــ

 .مطلقاً  ــ

 د؟يهست ينطوريشما چرا ا ــ

 ؟ ميچطور ــ

 :گفت ميسل

 .ديوادارم كن يكه به خوك چران ستميصنعان ن خيمنهم ش. دياوريدختر ترسا را درب يخانم جان از شما گذشته كه ادا ــ

 .ديكن يخرابش م ديبود اما دار يشروع خوب. ديكن يخرابش م ديدار ــ

 :بلند گو را جلو دهانش گرفت و گفت. درآمد مورخانيمادربزرگ به او ، از مغازه ت يدي، ع شيدست يبدو بابلندگو محسن
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 .ترسم ينم رياز پن گريخورد ، گفت د ريامروز پن دهيخانم ، فر يهست ــ

 :و گفت  ديكش نييرا پا نيپنجره ماش شهيش يهست

 .بهش بگو بارك اهللا دختر ــ

 .دهيترس يم رياز پن ياز بچگ دهيداد كه فر حيتوض ميبه سل و

 :گفت  ميسل

 .ديهست يرحميكنم زن ب يفكر م ي، گاه ديهست يكنم شما فاقد تعادل روان يفكر م يگاه ــ

 . ديا دهيند شتريچرا ؟ شما كه مرا چند بار ب ــ

 :گفت  ميسل

 .را بدانم فميتا تكل دييبگو "نه  "كلمه  كي. دييآ يكنم نم يدعوتتان م. ديدوان يسر م. ديده يم يمرا باز ديآخر دار ــ

 

 : ديپرس يهست

 تواند فكر بكند ؟ يتواند شك بكند؟ زن نم يباشد؟ زن نم نيتواند غمگ يزن نم ــ

 :گفت. فرصت به او خالصش كرد نيشد با دادن آخر يم. گردد يبهانه م يخواهد بهمش بزند ، پ يم: با خود گفت و

 .ستين ريزن بگ. دوستم آمد ــ

 .برد يانگار عروس م. زد يدر پ يچند بوق پ ميسل

 .تعجب كرد و تو رفت ديآن دو را كه د. آمد رونياز مغازه ب مورخانيت

 كويپدر ، مادر ، خواهر ، ن. كنم يم يبرم خانه معرف يبعد شما را م. ميمحضر عقد كن مياالن برو نيهم ديياي؟ ب ديچرا زودتر نگفت ــ

 .ديوقت غمتان را با من قسمت كن آن. همسر من. كنم يم يرا معرف يفرخ يخانم هست: ، عبدالرضا  ي، هاد ي، تاج هي، دا

 :گفت  يهست

 .شد دردها را قسمت كرد يكاش م. شد يكاش م ــ

 محضر ؟ ميچكار كنم ؟ برو ــ
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 نه ــ

 رستوران ؟ ميبرو ــ

 نه ــ

 خانه ما ؟ ميبرو ــ

 نه ــ

 خانه شما ؟ ميايب ــ

 نه ــ

 .و عاج است بريآن ف يدانست محتوا يم يداد كه هست يبه دست هست يرا باز كرد و بسته ا نيدر داشبرد ماش ميسل

 : گفت

 . َديبشو ادهيپ ديتوان يم. من بروم ديپس اجازه بده ــ

 :گفت  يهست

 خواهم؟ يخواهم و چه نم يدانم چه م يفقط نم. رحم ينه ب.  ميروان ماريمن نه ب ــ

 .شد ادهيپ و

اش و درونش را آزاد گذاشت و هر سه  زهيناخود آگاهش ، غر – يقبل شهياند چيه يب – ديكش بريف يرو رو هيطرح اول يهست

. نبود  يكلمه مناسب " رانيح "نه . ماند رانيح يكردند كه اثر كه تمام شد ، هست ييراهنما يكردند و دستش را جور يكيدست به 

 .كرد رتيح

 رخت نارنج و ترنج راكم برگ ، د ايلخت  يدرختها. كه از بار ترنجها سر فرود آورده ، در مركز يدرخت

 دهيدرخت نارنج و ترنج خواب ريز يويد. نشسته و به درخت نارنج و ترنج چشم دوخته  يويبر سر درخت بچه د. كرده اند احاطه

 .دهيرا چسب دهيخواب ويد يپا يكوچكتر ويسرش نشسته ، د يباال يگريد وياست ، د

 .درخور نوروز هم نبود. داد ينبود كه بشود به كس يا هيهد نيا
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بلوز بنفش  يهست. زده بود، انگار پودر هم زده بود ديو سف اهيبود و كراوات خال خال س دهيپوش اهيكت و شلوار مخمل س ژنيب

 .مادرش را، پودر هم نزده بود يديتن كرده بود ع يو باز و مات و براق ريس

 يبو. نمود يمه گرفته م گاريتاالر از دود س. ساخته بود هيبه سبك لوكور بوز ياز مهندسان وطن يكيبود كه  يخانه ا يمور خانه

. رقصد يم يكه با مور ديمادرش را د يهست. بود ختهيشناخت به هم آم ينم يكه هست ييو بوها اك،يتر يجورواجور با بو يعطرها

 تنش بود و ديسفخواب اطلس  راهنيپ يمامان عش

 دهيپوش اهيپا جامه اطلس س كياحمد گنجور .انداخته بود يدسته مبل يرا شناخت كه رو دشيبر مخمل سفربدو شام يهست

سرش بود كه از  اهيس يشميابر نيعرق چ كيكرده بود و  رياژدها ، تمام پشت را تسخ كيبود و نقش  يپشتش به هست.بود

مستخدم . بند نبسته بود نهيبه تن داشت و س اهيس لونيخواب نا راهنيپ ديقصر يكه با او م يپگ. بود زانيآو ينوكش منگوله قرمز

 يها يدنينوش يها السيپر از گ ينيبا س

 آهنگ جاز كه دنبال تانگو نواخته شد، جوان ها.خواست وهيآب م يو هست ستاديا يواجور جلو هست جور

زنگوله، با  يبودند، با زنگوله و ب دهيقلمكار پوش يتياز هلن ه ديبه تقل ديدخترها شا. بودند ييكايآمر شترشانيب. ختنديصحنه ر به

پر پشم، شلوار چسبان، بلند گو در  نهيباز ،س قهي ،يوز وز يبا موها يجوانك. بود دهيپوش نيخود هلن شلوار ج. خلخال يخلخال و ب

 .ختيانگ يسر داده بود كه سر سام م ييدست صدا

 .ستويپ يگنجور و هست ،يپگ ،يمور ،يبه مامان عش يتيه

 .هستند يشاد يآدمها هايكايآمر: گفت گنجور

 .ميكن ياحساس گناه م ميا دهيرا بلع اينصف دن ياز وقت: گفت يتيه

و  ديرا بر يحرف هست يپگ... تناميكه از و ييمانده سرخ پوست ها و سربازها يها باق اهيس ستند،يگفت همه شان هم شاد ن يهست

 .خواهم بشنوم ينم اوريرا ن تنامياسم و: گفت

و  ديبخش يآتش از هر چهار طرف گرما م. در چهار طرف داشت يشده بود كه چهار طاق هالل هيدر وسط تاالر تعب يواريد يبخار
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دكتر . پناه برد يبخار ياز قوسها يكيبه خلوت مشرف بر  يهست. بود زميجرق و جروق ه اهويمعصومانه در آن ه يتنها صدا

 يزده و اسباب باز يكه در قنداق بوده پك م ياز وقت يزد كه گفت يچنان پك م ادواردسر .ديت منقل دو سر ادوارد را پش يبهار

لعل بانو و گنجور و . بود با قوزش يكراسل دش،ينشان نيزم يو كنار خود رو ديرا كش يدست هست يدست. محبوبش وافور بوده

 .كردند لينشسته را تكم نيزم يهم آمدند و جمع رو ژنيو ب يتيه

 گراس؟ اي يزن يم يد.اس.ال: گفت يبه هست يكراسل

 .به حرفش گوش نكن هر دو خطرناك است: گفت ژنيب

 .ندارد يد.اس.ال يكس نجاينترس ا: گفت يتيه

 هست؟ يچ يد.اس.ال ديپرس يهست

 ترسد از آن سفر با يبرد و آدم م يدر ماوراء م يروح آدم را به سفر. زده ام كباريمن : گفت ژنيب

 .عقل بر نگردد سالمت

 كيدارو به طور سمبل نيا.ساختند يروان مارانيب ياست كه برا ييدوا. يد.اس.ال: گفت يتيه

فرد است، عمل و  ي، و بودن ،عامل زنانه  يهست ،ينَفسِ هست. كند  يم دايتازه پ يراند و انسان تولد يفعال و عمل كننده را م مغز

 .شخص يمغز، عامل مردانه  تيفعال

 .ديخود را پس كش يبوسه بزند و هست يهست يو خواست بر گونه ! زنده باد عامل زنانه: گفت يكراسل

 .معقول باش يكراسل: گفت يتيه

 .دييبگو. يد.اس.باز هم از ال ميبرا: گفت يتيرو به ه يهست

 .ونشبا در. كند يبرقرار م ميمستق يمصرف كند با ناخودآگاهش رابطه . يد.اس.هر كس ال: گفت يتيه

 .يادگاري. دهم به تو بدهد يدارم به پدرت م. يد.اس.راجع به ال يو جزوه ا يگر يپيدر باره ه يكتاب: كرد و گفت يفكر

امضاء  يمعلم ياو را برا تيمرد عدم صالح نيهر چند هم. بمب بگذارند يمرد نيهمچ نيدر ماش ديچرا با ديشياند يم يهست

 .كرده باشد

 يكيهمه شان ...مو بلند و چند تا دختر شداريچند تا پسر ر. به طرف صدا برگشت يهست. هورا. زنده باد عشق و گل: گفت ييصدا
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 .يينمايچند تا بوسه س. بود ختهيحلقه گل از گردنشان آو كي

 يتيمستر ه يحرفها خواستيرقص به گرد و بچرخان بلد نبود و م. عذر خواست يخواست كه با او برقصد و هست ياز هست يكراسل

 .را بشنود

 .كرده است دايهمه گسترش پ نيبعد از او ا يكه روانشناس يدر حال م،يا دهيچسب ديسخت به فرو: گفت يتيه

 .است استيمنفك كردن جوان از س يدامن زدن به فساد در غرب، برا. ستين ديفرو ريهمه اش تقص: گفت يهست

 .ستيبا طبع انسان سازگار ن تريتوتال ميبدان كه رژ. دارند فيتشر ستيپس خانم كمون: گفت يكراسل

 اندازد و جوانها را يرا الكل و ترس از پا م رهايپ. است يروزگار تلخ و تباه: و گفت ديكش يآه يتيه

 .يفرد ياز آزاد تيمحروم تريتوتال يمهايو در رژ يمخدر و ولنگار مواد

 !روح  يزنده بعد عسل ها: كه دخترها و پسرها گل به گردن نشسته بودند بلند شد ياز گوشه ا ييصدا باز

 ست؟يروح چ يعسل ها: ديپرس يهست

 .كابوس آور است ش،يجوانا، حش يمار: گفت يتيه

 هستند؟ يپيكه گل بر گردن دارند ه نهايا: ديپرس يهست

 يپيه. آمدند ينم رهايبودند تو مجلس ما پ يواقع يپياگر ه. آورند يرا در م يگر يپيه يفعال ادا نه

 .است دينسل جد انيطغ يگر يپيه. است استيو قانون و س سيجامعه ،پل م،ينسل قد ضد

 .اوريب ياستكان چا كي ميلعل، پاشو برا: ادوارد وافور را كنار منقل گذاشت و به زنش گفت سر

 .بود دهيپوش يشب ارغوان راهنيپ كيلعل بانو . تاده بودگذاشت تا بلند شود اما لعل بانو راه اف نيدست بر زم گنجور

 يم قهيرا بخرد بعدها عت لياگر شما ديو پرس ست؟يكه به كله زنش انداخته چ دنيخر ليشما انيجر: ديپرس يادوارد از هست سر

 شود؟

 .شود يگفت كه به گمانش م يهست و

 ؟يموفق بود ريكو يدر حفار: ديو پرس يادوارد رو كرد به كراسل بعد

 .زدم يسرگردان رهيهم به جز يبله سر ــ
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 پ؟يبا ج ــ

 .كوپتر رفتم و با شتر برگشتم يبا هل. از تو خواستم نيهم يكوپتر را برا يهل. كوپتر ينه با هل ــ

 .شتر را هم او داده است بيرا احمد گنجور داده و احمد اضافه كرد ترت كوپتريهل بيگفت كه ترت ادوارد

. رفتيپذ يكرد م يباز دعوت به رقصش م يجلب شده بود كه اگر كراسل يسرگردان ي رهيتوجهش به نام جزچنان  يهست

و دفن تفاله ها مدتها بحث  يدر مورد نمونه بردار. آورد يزدند و او سر در نم ي، حرف م يمشكل يسيو ادوارد با انگل يكراسل

از چادر در آمدن ــ ساربان سرگردان را گم  نيپاورچ نيخواب پاشدن ــ پاورچ صبح از 4ساعت : يكراسل يكردند و بعد پر حرف

،ترو تازه  8چادر ها قال گذاشتن ــ سر ساعت  ريرا ز يو استادان حفار انيشتر را سرگردان كردن ــ دانشجو يو گور كردن ــ حت

 . ديخند يگفت و م يم. سر صبحانه حاضر شدن  دهيتراش شيو ر

 .گذاشت و گفت حاضر است با او برقصد يدست بر شانه كراسل. اما عاقبت نواختند ديطول كش. د تا تانگو بنوازندمنتظر مان يهست

 .ليبا كمال م ــ

 :ديرا خم كرد و پرس يهست يبعد كراسل. مودنديرا پ ستيسر تا سر پ يقيهم آهنگ با موس ب،يار اول

 كا؟يآمر يبرو خواهديدلت م ــ

 را داد بشيشود ترت يم: و دور خود چرخاندش و گفت. را گرفت و بلند كرد يدست هست. نگفت چيه يهست

 ...يدختر نيو چن يچنان مادر. ياُمل هم نباش. يبا من مهربان تر باش اگر

 .دهند يم يپارت جامايهم پ كايدر آمر يمستر كراسل: ديزده باشد پرس يآنكه حرف يبرا يهست

 .نمايس گرانياز باز يبعض ــ

 .بكشاند يسرگردان ي رهيتوانست موضوع صحبت را به جز يهست آخرش

و عرض  نچيا ستيقطعات نمك با طول ب. يافت يبه دام م رهيدر جز. نمك احاطه كرده است اچهيكه دورش را در ستيا رهيجز ــ

در لجن . ستيآنها ن يروز كه هوا گرم است امكان پا گذاشتن رو. كمتر دورت را گرفته يليجاها خ يبعض شتريب يحت نچ،يپانزده ا

تعجب است اسم ساربان هم . آمدم رونيب رهيمن با شتر از جز. زند يم خينمك  طعاتاما اواخر شب ق يرو يو نمك فرو م

 بود اسم كوه مقابل"ساربان سرگردان "
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 .بود"كوه سرگردان  "هم

 .ديايدر ب رهيتواند از جز يزدند خود آدم نم يم خيقطعات نمك  يوقت: ديپرس يهست. ديلرز يم شيلبها يهست

 .است ياديفاصله ز يرينه تا كوره راه كو ــ

 :را دور خود چرخاند و گفت يهست

 .ببرد آنجا رها كند نديآ يرا كه مقر نم ياسيس انيبكنم زندان شنهاديخواهم به ساواك پ يعذر م. يا.يب.خواهم به اف يم ــ

 جيسرش گ. توانست قدم از قدم بر دارد ينم د؟يرقصيداشت م يبا چه كس. كرد تيبه تمام بدنش سرا يهست ياز لبها لرزش

 كيشد پس از  ياما نم. رفته بود ميمحضر عقد كن ميگفته بود بر يكاش وقت. آنقدر بد تا نكرده بود ميكاش آن روز با سل. رفت

تو از . يهست ايتو حتما عضو س: در دل گفتشد؟  يآهنگ تانگو چرا تمام نم نينبود؟ا شيحال ميچرا سل. عقد كرد يخيتار ونيش

 .ديهمه تان عشق ماورأء بحار. پاداش ترا به ماوراء بحار فرستاده اند يكه برا يهست تناميجنگ و يزنده مانده ها

 ؟يخسته شد: گفت يكراسل

 .رفت جياست، سرم گ نياتاق سنگ ينه هوا ــ

 .توانم تا صبح با تو برقصم ياما م. من، هم مستم، هم گراس زده ام ــ

 

 :گفت . خودش هم كنارش نشست. نشاندش يصندل يكرد و رو ييراهنما وانيرا به ا يهست يكراسل

 .كار كن وگاي. كن يكوهنورد يريپذ بيآس. يتو شكننده ا ــ

 :نگفت افزود چيه يچون هست و

 .يهست يتو شاعر خوب: هم گفتهلن .نشانم داد ،يبود دهيتخم مرغ كش يرا كه رو تينقاش يتيخانم ه ــ

 امده؟ين يتيچرا خانم ه: ديپرس يهست

 .هستند يوحش رانيدارد مردم ا دهيعق. گذارد ينم رونياست پا از خانه ب يمدت يلياو به دال ــ

 :را در دست گرفت و گفت يهست دست

دستش را از دست  يهست. يشو يآن وقت نابود م ،يبه مواد مخدر پناه ببر ديوگر نه با يآور يدوام م يكار بكن وگاياگر  ــ
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 :و گفت ديكش رونيب يكراسل

 .ميآ يحالم كه بهتر شد من هم م ديشما برو ــ

 نيكه بمب در ماش رانيا يمردم وحش نيكرد هم يفكر م. به آب زالل استخر چشم دوخت يهست

 يسرگردان ي رهيرا به جز ياسيس انيزندان دين هستاما تو، توها كه متمد. ديآ يفرصت دلشان به رحم م نيگذارند، در آخر يم

االن، امشب، و همه شبها در متن  نيمگر هم. به سرنوشت خودش دارد يربط يسرگردان ي رهيداشت كه جز نيقي. ديده يحواله م

نبود؟ مگر  يو بودن عامل زنانه آدم است؟ مگر اسم او هست ينگفته بود كه هست يتيه ركرد؟ مگ ينم يزندگ يسرگردان ي رهيجز

 يو چشمها كوپتريرها كردند، با هل يسرگردان ي رهينبود؟ بعدها كه او و مراد را در جز يهست نيزم شيقوم و خو نيكترينزد

مرده در كنار هم و دور از هم،  يجمجمه ها ،يبود به شكل گالب يشن زار. را شناخت رهيبسته، چشم هر دو را كه باز كردند، جز

و  ديآ يپوش به طرفش م اهيزن س كيبه نظرش آمد كه . را بست شيچشمها يهست... سوسك سوسكمار، مارمولك، سوسك 

 .خود گرفتند طهيو سوسكها سر و گردنش را در ح ديكش يرا بر سر هست سهيك. در دستش است يا سهيك

 :داد گفت يپر به دست هست وانيل كيبود  يكراسل. به شانه اش خورد يدست

 .آب آناناس است. بنوش ــ

 :باز گرفت نشست و گفت و

 .يشو يتفاله م نجايا كايبرو آمر ــ

 :ديپرس يهست

 د؟يكن يكار م وگايشما هم  يمستر كراسل ــ

 .دو بار، آخه من باستانشناس هستم يقطعاً روز ــ

 :ندا در داد كه يدل هست و

 ...ميقد يتحمل شكار كردن تمدن ها يبرا. يكن يكار م وگايتحمل كردن شكار انسانها  يبرا.يانسانها هست يتو شكارچ ــ

 ،يخورشت كار يخالل بادام و پسته رو فتك،يب يسس قارچ دار رو. كرده بود جيرا در انتخاب غذا گ ي، هست نيرنگ سفره

بدون بشقاب سر  يوقت. رفت يم يپر كرده بود و به سمت مور يكدامشان؟ به مادرش نگاه كرد بشقاب ينيچ يفسنجان، غذاها
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 يخودش ساالد بر داشت،هست يبرا. گذاشته شيبود كه لباس خواب به نما يكه انگار مدل ديخرام يم يگشت طور يسفره بر م

 :ديپرس

 ؟يگرفته ا ميرژ يمادر از ك ــ

 .خودم را الغر كنم ديهم گفته با يمور. كرده زيتجو يشود دكتر بهار يم يروز چند

 :گفت يهست

 .اما آنقدر دور و بر مردان خان نگرد  ر،يگرا ب متيرژ ــ

و كف دست را به  ديزد و كف دست خودش را بوس يكرد و متوجه شد كه مردان چشمك يابيرا رد ينگاه مامان عش ،يهست نگاه

را  دهي، به عمرش نچش يبشقاب پر از انواع غذاها يهست.راه افتاد يمامان عش. گرفت و بوسه را به او فوت كرد يطرف مامان عش

 :ديپرس. را گرفت شيبازو ژنيراه ب مهيدر ن. گذاشت و دنبال مادر رفت زيكنار م

 ؟يرويكجا م گريتو د ــ

 :گفت يهست

 .شده وانهيكه مادرم د ينيب ينم ــ

 .خوب مست است: گفت ژنيب

 يو سر هر سه شان خالپوش گرفته بودم  اهيپر از سوسك را از زن س سهيكاش ك گفتيدر دل م يهست. وستيهم به جمع پ گنجور

 .كردم يم

 :گفت گنجور

 ينداشته و مور يوقت كم و كسر چيه يمور يها يكرد كه مهمان دهياظهار عق يمامان عش يداده ا يخوب يمردان جان مهمان ــ

 :گفت

 .با معرفت يمن بگردم دور آدمها ــ

 :ديكه پرس دياحمد گنجور را شن يصدا يهست

 بخرد؟ قهيبه كمك تو عت خواهديجان سر ادوارد م يهست
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 :و گفت ديخند يمور

 ديآ يعصر كه به خانه م. تواند صورت بدهد يهم نم يكار. ها است قهيخود سر ادوارد جز عت ــ

 .باشد و سرو صدا هم نباشد كيخانه تار ديبا. خوابد يم رديگ يم

 :ديپرس يعش مامان

 كند؟ يلعل چه م ــ

 .رود مسجد يم ــ

 دهند و يم شيها نما يرانيداد اول ا حيمهمان ها را دور تا دور تاالر نشاند و توض ياز شام پگ بعد

كنند در پرده اول جز اول كلمه در پرده دوم  يكلمه مركب انتخاب م كياست  يها به زبان فارس يرانيا شينما. ها يي كايآمر بعد

 ."نوروز"در پرده سوم تمام كلمه  "روز"در پرده دوم  "نو "لدر پرده او)) نوروز(( مثال كلمه. جز دوم و در پرده سوم تمام كلمه

و احمد با بقچه وارده حمام  يمور. انداخته بود وسط تاالر آمد شيشانه ها يبر رو يبه كمر بسته بود و لنگ يكه لنگ يبهار دكتر

 ريز يگذاشت و ادا شيها دست به گوش يمور. را در آوردند گرشانيد يپوششها شانيها يشلوار رياز ز ريشدند و غ ياليخ

نشست و  يمور يجلو يدكتر بهار. كند يتف م نهيكند و در خز يكرد كه آب در دهان م مودوا ن. را در آورد نهيآب رفتن در خز

 .سم سم: و ناگهان داد زد ديزانو گذاشت و سنگ پا كش يرا رو يمور يپا. را در آورد دنيكش سهيك يادا

در نقش ارباب سرفه  يمور. كردند يم نيكاشتند ،وج يكردند كه دانه م يم يو احمد نقش دهقان را باز يپرده دوم دكتر بهار در

 :ديپرس يمور. كردند ميسالم و تعظ تيكرد دو تا رع يا

 زبر جد كجاست؟ ــ

 :گفت يدكتر بهار ــ

 .امدهيقربان بچه اش شكم روش دارد ن ــ

 :گفت ارباب

 .دشياريب ديبرو ــ

 :گفت يبهار دكتر
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 نشده؟ يملغ يتيارباب و رع مينشده؟ مگر رژ يقربانت گردم مگر اصالحات ارض ــ

اول و دوم سر  يتهايرا باال گرفت و رع شيارباب دستور داد زبرجد را فلك بكنند، زبرجد پاها.زبرجد را كشان كشان آورد گنجور

 :گفتيو م زديزبرجد م يبه پا زميرا گرفتند و ارباب با چوب ه ياليچوب فلك خ

 !غلط ها نياز ا! در ده من ــ

 :گفت يم زبرجد

 .بزن واشينامرد  ــ

 :گنجور گفت و

 .ديگويراست م ــ

 مقصودش كلمه نامرد است؟: ديپرسياز خودش م يهست

به صحنه آمد و خواست با هم  ديخواب اطلس سف راهنيو با همان پ اهيس نكيتند و ع كيبا سرخاب و مات يسوم مامان عش پرده

 :ديپرس يمور. دنبالش كردند ياحمد و مور. ختينبود، پس اطوار ر يطبل بابا كرم بر قصد كه عمل يهنگآ

 !يبر يمنو با خود م! يريخانم كجا م يآ ــ

 ييكايآمر گرانيباز نيو عشرت ع يمور. بكشد گاريس كيداد با او  تيرضا يكرد و مامان عش ياو را دعوت به شام و بستن و

 :داد زد يدو تا لگد، مور يليس كي. شد قهيدست به  يگنجور با مور. دنديرا در آغوش گرفتند و بوس گريهمد

 :را از سر برداشت و پرت كرد وسط صحنه و داد زد ينيكاله چ. كرد هيگر يها ينشست وها نيزم ياحمد رو ؟يلگور كيسر  ــ

 ...زن يهر چند حق تست ا ميگو يكلمه آخر را نم. زنم يرا به هم م يمن قانون باز. من مادر به خطا. من قرمساق ــ

 :بانو گفت لعل

 .اورميكشم به زبان ب ياما خجالت م ست؟يواضح است كه كلمه مورد نظر چ اريبس ــ

 : ......از ته سالن گفت ژنيب

هم دست زده  ژنيب يكه تمام شده بود، برا ياست اما باز ياحمد جز باز يكردند كه اشك ها و دشنام ها يفكر م گرانيو د يهست

به  ژنيچرا ب. ستيگر ياما احمد گنجور همچنان نشسته بود و م. و مردان خان هم صحنه را ترك كرده بودند يمامان عش. بودند
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 د؟يرس يدادش نم

. بلندش كرد نيمدستش را گرفت و از ز. شوهر مادرش سوخت يبار دلش برا نياول يبرا يهست. پدرش مست كرده باشد تازه

 :گفت. دينشاندش و منتظر شد تا مرد گنده بگر يصندل يرو يهست.رفت وانيبه ا يبره سر به راه با هست كيگنجور مثل 

. كنار استخر نشستند يريحص يصندل يرو. ديبچه گنجور را برد تا صورتش را بشو كيمثل . ديگنجور آب به صورتتان بزن يآقا ــ

 :احمد خواند

 يشعر را م نيخورده و ا يو م ختهير يسماور عرق م ريو افزود كه پدرش غروبها در جام ز "...بهانه كردم يرا به مست هيگر " ــ

 :ديپرس. خوانده

 !گفته  يشعر را ك نيا ــ

 عارف ــ

 سر بگذارم؟ يكنم؟ كاله قرمساق كاريچ ييگويم: به سرش زد و گفت گنجور

 .ديم كمتر بخورخودتان ه.مادرم مشروب بخورد دينگذار ــ

 :ديآب آمد و قهوه را به خورد پدرش داد و پرس وانيل كيفنجان قهوه ترك و  كيبا  ژنيب

 ؟يكار را كرد نيپدر چرا ا ــ

 .دهيبه خر خره ام رس... آخر بوسه شان ــ

 .حساب يپس ب. يبوس يرا م تايپس نطوريتو هم هم ــ

 .رفت و

 :گفت گنجور

 .من را نچزاند نقدريكن كه ا يآشت يكن، از او قهر كن و به شرط حتيتو به مادرت نص. مثل تو داشته باشم يآرزو داشتم دختر ــ

 چشم ــ

 

 :گفت گنجور
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مثل دورو . مثل خود خاك بر سرم ايبشود  يجن ايفرستم كه  يم ييرا هم جا ژنياما دارم ب. فهمد يهم م ژنيب. يفهم يتنها تو م ــ

 كنم؟ چه ييگ يتو م. ميها يبر

 .دياستعفا بده ــ

 ؟يعملگ ،ياز من ساخته است؟حمال يخرج كمر شكن؟چه كار نيبا ا ــ

 .ديگاراژ را وسعت بده ژنيبا ب. گاراژ ــ

 .يگاراژ دار راست راستك يگنجعل ديشو يآن وقت م: به گفته توران جان افتاد و در دل گفت ادشي

 .انينور يهست: مدان داد زد يفارس يصدا كي. خواند يرا م يكه هست دياز تاالر به گوش رس ييصدا

 .آمد وانيلعل بانو به ا و

 :را باال برد و گفت يدست هست يداور مسابقات ورزش نيع يتيتاالر، هلن ه در

 :و دست لعل بانو را باال برد و گفت. خوانم يكه م يدو شعر يشاعر اصل ــ

 .راستاريو ــ

خوش به هر  انيافزوده است و پا ييها استفاده كرده، به هر دو شعر تكه ها اهيوست ها و سسرخ پ يگفت كه خودش از ترانه ها و

شعر اسباب  ياو هم به سرا ديكرد شا يفكر م. شعرش را دو نفر شعر دانسته بودند خوشدل شده بود نكهياز ا يو هست. دو داده

 .كرده يكش

 :ت و آواز خوش سر دادرا در دامن نوازش كرد، نواخ تارينشست و گ نيزم يرو هلن

 شوال پوش زمان ريپ

 تا ديازمايب ييو زن چه دلهره ها ؟يمرد يشود و پسر بچه ا يزن يتا دختر بچه ا ديچند گذر زمان با تا

 گفت زن است؟ بتوان

 ها پشت سر بگذارد تا بتوان گفت مرد است؟ بيمرد چه فراز و نش و

 ارامد؟يكرانه ب يرا تاب آورد تا بر شن ها يچه پرواز دور و دراز انوسيپرنده بر فراز اق كي و

 شود؟ دهييتا سا ديبشو ايچه روزان و شبان تن به آب در يدر كناره ا يكوه و
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 .را بچسب يشوال پوش زمان نهفته است تو زندگ ريدر دل پ نهمهيمن، راز ا نينازن

 

از زبان  يارضا -سرودنش اقياشت. عشق است هيشب:ديشياند يم يو هست. دنديدست ها زدند ،سوت ها كش. دست زدند همه

 :نگفته يمگر سهرورد. را داشته باشد يوصال باشد و همان جذبه و تعال هيشب ديبا -  دنشيشن يگريد

 :ديرا باال ببرد و بگو شيخواست دستها» .ميبشو ميبه آن تسل ديدهد پس با يچون عشق به ما استعداد وصال م «

 ".عشق يشوم ا يتو م ميمن تسل"

 .را باال نبرد شيدستها يبود؟ هست ختهيدر آب اناناسش، ودكا نر يكراسل ايآ

 :نواخت و خواند هلن

 .ترس، ترس ترس،

 .پس نخر. پوسد يم يفروشند، اگر نخر ياست كه م ييكاال ترس

 .ستمينگر مميراست در چشم دژخ. نوبت تست "نگيك"و  "كسيا"گفت پس از . دمينخر من

 .بخشد يمعنا م يبه زندگ يمرگ نيچن نيا: تمگف

 خت؟يقله خواهد گر نيروحت به كدام: ديپرس

 رود؟ يگل كجا م يبو: گفتم پاسخ

 .گل است يمن همان بو روح

 .ام دهيخانه را د نيا ،،يمن خانه خدا: گفت

 .از بهر تو و روحت نخواهد ساخت ييسرا گريد

 .بشكسته اند يجملگ رهايت

 .است رانيبست و يپا

 .بنا نهاد  گريروح را بار د يتوان خانه  يم اقيبا دستها، با اراده و با اشت: گفتم

 

 :هلن گفت . سه تاشان كنار هم نشستند  هر
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 ؟ يلعل چه تصادف ــ

 : ديپرس يهست

 چطور مگر ؟ ــ

 :بانو گفت  لعل

 .دم بر شيشبش شعر ترس ترا برا. بود  دهيهلن افتاده بود كه ترس يبرا ياتفاق ــ

 ؟ يباش دهيترس يستيباشم و دانسته باشم كه تو چقدر با ستادهيكه من هم گوش ا يچه تصادف:  ديشياند يم يهست و

 . يرانيبه سبك ا ندراليس شينما نكيا: بر طبل كوفت و اعالم داشت  طبال

 .پاشد و رفت  ياز كنار لعل بانو و هست هلن

 شيپوشش اش شرنده ،صورتش دودزده موها. آورد  يكردن را در م يآشپز ينشسته ، ادا ياليدر مطبخ خ ندراليدر نقش س هلن

 .شانه نشده 

 زندير يزند و آن ها اطوار م يرا صدا م بشيزن بابا دو تا دختر عج. شوند  يزنند و وارد م ياز جانب شاهزاده در م خواستگاران

 :پرسد  ياز خواستگارها م يكي.

 : ديگو ي؟ زن بابا م ستيانه نخ نيدر ا يگريدختر د ــ

 . ميهم دار يمطبخ زيكن كيچرا  ــ

برش و دوخت و دوز و  يزن بابا و دخترها ادا. روند  يخواستگارها م.  ننديب يرا م ندراليزنند و س يبه آشپزخانه سر م خواستگارها

 .آورند  يپرو كردن را در م

را كه وجود ندارد  يهم زدن آش يادا يبا قاشق چوب.  ستادهيا ياليپشت اجاق خ:  ندراليس. دوم  يكوبد ــ پرده  يبر طبل م نوازنده

شوند  يچهار باله وارد م يفرشته  كيمادر مرحومش با دو بال ،دست در دست . ستيهم معلوم است كه ن گيد.آورد  يدر م

 ندراليس.گرفته است  تشدر دست راس يبزرگ يفرشته بسته .

 شستن ،شانه كردن يادا:  ندراليافتند به جان س يمادر و فرشته م. اندازد  يرا در آغوش مادر م خودش

 و جواهر و جواهر... لباس  دنيكردن ،پوشان شي،آرا موها
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 )شود  يلباس چراغ ها خاموش م دنيدر موقع پوشان( 

 .رو به زوال  يمادر و فرشته از خستگ. قرص آفتاب  نيع ندراليس... 

لنگه  كيو  يباشد ساعت كه دوازده بار زنگ زد ، از مجلس فرار بكن ادتي:  ديگو يم ندراليفرشته رو به س يخداحافظ موقع

 .فرار كن  12نرود ها ،سر ساعت  ادتيمادر : كند  يم ديمادر تأك.  يكفشت را جا بگذار

 . يكاخ شاه: سوم  ي پرده

 كه مشغول ندراليس يررناماديغ. اند و مادرها پشست سرشان  ستادهيبه صف ا دخترها

 .دختر بزرگترش است  يبه لب ها دنيمال سرخاب

 نديب يدخترها را سان م. چادر نماز خدمتكار مردان خان را به عنوان شنل بر دوش انداخته .شود  ينوازد و شاهزاده وارد م يم طبل

 كدام را چيو ه. 

 . نديب يسان م گريبار د كي.پسندد  ينم

 كند يرا از هم باز م ندراليكوچكتر س يناخواهر يلب ها. رديگ يرا باال م يكي ي چانه

 .گزد  يبزرگتر لب م يناخواهر.شمارد  يرا م شيدندان ها و

 .شود  يوارد م ندراليهلن در نقش س. كوبد  يسه بار بر طبل م نوازنده

 . ردشيگ يآغوش م رود و در يم ندراليشاهزاده مبهوت ،به استقبال س. و تماشاگران  گرانياز نهاد باز آه

 .بوسدش  يكند ،م يم نوازش

 و آهنگ والس ديآ يهلن به صحنه م تاريبا گ ينوازنده ا.اندازند  يم نييسر پا ايگزند  يلب م اي دخترها

 ...رقصند  يم ندراليشاهزاده و س.نوازد  يم را

 .رود  ينم ندراليكوبد ، اما س يبار بر طبل م 12 طبال

 . 12ساعت : زند  يداد م طبال

 .رود  يرود كه نم ينم ندراليس

 .است كه بود  يمطبخ زيهمان كن ندراليشود س يروشن م يشود و وقت يلحظه خاموش م كي چراغ
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 .افتد  يكند و م يغش م شاهزاده

 .از حدقه درآمده  شيلرزد ،چشم ها يم شيشود ،سرتا پا يم ديكل شيها دندان

 .روند  يم سهياز خنده ر تاريگ يطبال و نوازنده  و مادرها و تماشاگرها و دخترها

 : ديگو يشود و م يشاهزاده خم م يرو يمطبخ زيكن يندراليس

 . ندينش يشاهزاده م.صورتم را بشورم  اورنديبگو آب ب.خود خودم هستم  ــ

 : ديگو يزند و م يرا بهم م شيها دست

 .آفتابه لگن ،شانه ، لباس ، زود  ــ

 ...شود  يلحظه چراغ خاموش م كي. زند  يرا شانه م شيموها.  ديشو يصورتش را م ندراليس

 نيچهار باله و مادر دو باله ؛ با لباس ج يفرشته  شيو نه با لباس و جواهرات و آرا يمطبخ زي،نه كن يواقع يندراليس نكيا و

 .خودش در آغوش شاهزاده است 

 .خوانند  يزنند و م يدست مطبل  يو مادرها و تماشاگران با صدا دخترها

 .مبارك  تانيعروس. مبارك .  مبارك

 

 » 12فصل  «

 

 :گفت يجان راست م توران

... مراد هم انگار نه انگار...يچه كرد ميبا سل ديپرس يم ياز هست. تلفن كياز  غيدر. زد يخانه را نم نيكس در ا چيچرا ه ــ

 .يوانگه

 يدر را رو يهست. انگار لگد هم انداخت.ديخراش يكوفت، در را با ناخن ها م يبا مشت به در م يكس. عاقبت در خانه را زدند تا

خودش به مراد را شناخت  هيهد يشلوار شرنده، بلوز زنگار كي يجوراب، و رو يبود، ب شيپا يباز كرد كه گالش گشاد ينوجوان

 .رفته بود ركه جا به جا دانه ها د يبا وجود

 :داد و گفت يرا به هست يكاغذ مچاله ا جوان
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 .قاقاذ، آقا بك داده ــ

 "م.بكتاش ". نامه نگاه كرد يحال به امضا نيبا ا. خط مراد را شناخت. نامه را گرفت يهست

آباد، شهر  يحلب: بگو يوگر نه به تاكس. داند يرا م يكه نشان يياياگر با پسرك ب. اوريب يهر چه پول در خانه دار. به داد ما برس ــ

 .يهست يبه راننده بگو مدد كار اجتماع. يبپرس خانه فاطمه سبزوار. يمنصور، شهباز جنوب يمتر ستيحلب، ب

 :به نوجوان گفت يهست

 .به آشپزخانه رفت و نامه را به توران جان نشان داد. ميايصبر كن با تو م ــ

 :ربزرگ گفتماد. خواند شينامه را برا يتوران جان دم دستش نبود هست نكيع

 اورمشياگر الزم شد ب ديپرس يهست.ببر شيبرا م،يدار يكمپوت گالب...نكرده بود يمعرف يخودش را به نظام اجبار نيكاش شاه ــ

 نجا؟يا

 .همه شان را نه . البته، منتها نوشته به داد ما برس _

 ريگ يتاكس كيخانقاه  ابانيبه خ دهينرس. دگذشتن يها م ياما تاكس. داشت يدست نگه م يجلو تاكس. با پسرك راه افتاد يهست

 يم اديرا داد و راننده غر زد كه خرجت ز ينشان يهست. نديعقب نشست و به پسر گفت كه كنار راننده بنش يهست. آورد

 :ديشانه نوجوان گذشت و پرس يدست رو يهست.شود

 ف؟ياسم شر ــ

 .نوكر تو فضل اهللا ست،ين فياسمم شر ــ

 :ديپرس يهست

 ؟يكرد دايخانه مرا چطور پ ــ

 .كردم يم دايآمد پ ياگر هم نم. آمد ميهمپا يآقا مرتض ــ

 ؟يرو يمدرسه م ؟يكن يچه كار م ــ

 .ميسجلت هم نداشت د،يهست يآلونك ها وحش يمدرسه گفت شما بچه ها.ملكه فنر گفته بود . ميروز مدرسه رفت كي ــ

 د؟يچرا سجل نداشت ــ
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 .گريد مينداشت ــ

ما كه  نيحاال چرا مراد از آنجا سر در آورده بود و ا. شناسنامه ها يبه شهر حلب، به شهر ب. رود يبود به كجا م دهيحاال فهم يهست

 ها هستند؟ يدر نامه نوشته بود ك

 :ديپرس

 د؟يكن يحاال چه كار م ــ

 .ميزن يخاكروبه بهم م ــ

 د؟يزن يچه خاكروبه بهم م يبرا ــ

 .زيچ يليخ يليخ ،ياسباب باز ،يخوراك. جنس تو خاكروبه هست يليخ. ميآور يم ريجنس گ ــ

 :زد و گفت ديرا د يجلوش هست نهيدر آ راننده

 دهيثواب دارد اما فا. ديهست يشما البد مدد كار اجتماع. ملكه فرح هم آنجا رفته. بدبختها برده ام نيا يرا به آلونك ها هايليخ ــ

 .ندارد

 .سندينو يشما هم م يثوابش را پا: گفت يهست

 .ندينش يروم غم عالم به دلم م يهر وقت آنجا م. خانم يا ــ

 .كنند يم يآن طرفش تلنبار خاكروبه كه خال. ته شهر حلب گندابرو تهران است: ديگويراست م بدبخت

پر  نيدر سرزم يكستا. گيد ك،يمشربه پالست ،يكيسطل پالست ايازدحام زن ها، لگن در دست . آب گذشتند يفشار كيكنار  از

بودند تا  ختهير يبود جمع كرده بودند و در جو ايانگار هر چه آشغال در دن. پر از لجن توقف كرد يجو كيكنار  ياز گل و ال

تمام غم عالم به  يمثل راننده تاكس ديد ياز آنچه م ايآفتاب همان آفتاب تهران بود اما آ. گندابرو تهران سوغات ببرد يبرا يجو

پر از سنگ  ينفت تيپ اي يروغن نبات يحلب يها تيپ. بود اديگذشت كه اسم كوچه از سرشان ز يينشست؟ از گذرگاه ها يدلش نم

گچ . بودند دهيگچ مال يبعض يرو. ها با كاهگل پر شده بود تيپ يشكافها. داشتند واريشده بود، البد اسم د دهيهم چ يو گل كه رو

. پاره، سر پناه ساكنان شهر حلب بود يو گاه با چادر برزنت يگاه با حلب ،ييتخته سه ال ايوب بود و سقف ها با چ ختهيها جا به جا ر

 :دياز فضل اهللا پرس. ستيگر يقلم مو هم خون م ديكش ينقش آنها را م ياگر هست
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 !ديكن يزمستان چه م ــ

 .تب و لرز ــ

 چند سالت است؟ ــ

 !دانم يچه م ــ

شهر فراموش شد گان، شهر دروازه تمدن بزرگ، بچه و مرغ و خرس  ،يتيكبر يشهر قوط ياه هادر گذرگ. نداشت يراه تمام انگار

پل ها  نيآن زده بودند و ا ينا مطمئن رو يو تخته پل ها يچوب ريكه با ت دنديرس يميبه كانال عظ. دنديلوليو سگ و گربه در هم م

 .ديرسان يمحبوبشان م يهامردم شهر حلب را به خاكروبه 

داشت و  شير. تشك افتاده بود يگوشه اتاق مراد رو. كف اتاق تر بود. را پس زد و تو رفتند ياز گون يكانال فضل اهللا پرده ا كنار

در  يزيبود كه چ شيرو يروشن بود و قابلمه ا لهيچراغ دو فت كيگوشه اتاق . بود شيرو يلحاف شرنده ا. بسته بود شيچشم ها

 .داغون  يهايشكسته و اسباب باز يو عروسكها ويراد كيكهنه و  يو آشغال و كفش ها آت زاتاق پر بود ا. ديجوش يآن م

 

 :تو آمد يزن

 بر تن كه تا مچ يراهنيبسته، پ يشانيبه پ يبه سرش بسته، دستمال يكالغ انسال،يم سبزه،

 .دستش بود دهيپالس يدسته سبز كيزن . مخمل بوده يروزگار يروز راهنيپ. ديرس يم شيپا

. زن سالم نكرد. زديسرشان فرو بر يكه سقف رو ديترس يآلونك بكوبد، اما م ي وارهيخواست دو مشتش را بر د يم يهست

خودش كنار تشك مراد نشست و دستش را . زن سالم كرد. كمپوت به زن داد يسه تا قوط يهست. پاك كردن ينشست به سبز

 .د چشمش را باز كردمرا. ودگذاشت، داغتر ب شيشانيدست به پ. داغ داغ بود. گرفت

 .ببرم نجايهر چه زودتر تو را از ا ديبا: گفت يهست

 ...مارستانيب يمرد ران شكسته را برسان دياول با: گفت مراد

 .ازيداد زد پ. دستش بود سهيك كياهللا تو آمد و  فضل

 .يكيتو ت زيبر ــ
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 .آش يعني يكيلبخند زد و گفت ت مراد

 آش خاكروبه: ديشياند يهست و

 .تناس بسته شيلب ها. باز كنند يساز خيرودم، ببر م: كمپوت را به فضل اهللا داد و گفت يهاياز قوط يكي زن

 .داغمه يعنيتناس : ترجمه كرد مراد

 .توانست ترجمه بكند يحالش آنقدر بد نبود كه م پس

 :گفت يسبزوار فاطمه

 .شده وانهيد مياز خ. كند يم نيشور و ش. بخرد اكيتر ينومزدت از حاج ــ

فاطمه دامنش را باال . افتاده بودند يسر كج در گوشه ا يخهايم. گذشتند يكار گاه جوشكار كيبه دنبالش از  ياز جلو و هست زن

باز  شانيمعصومه در لباس مردانه در را برا يحاج. در زدند. كه در داشت دنديرس يبود به آلونك شيگرفته بود كفش مردانه پا

 .افتاده بود يرا همچنان به گردن داشت، كف اتاق قال نيميس يگردنبند كهربا. كرد

 :شناختش گفت يرا نشناخت و وقت ياول هست. هم داشت ونيزيمعصومه تلو يحاج

 .به من بفروش اكيتر يگفت كم يكنم، هست اريت يچا تيكجا؟بفرما برا نجايخانم، تو كجا ا يهست. قدت را بنازم ــ

 .ديمعصومه را د يجعفر برادر حاج يازه هستو ت. يچشم، و صدا زد، جعفر وخ يرو به

پا شد و  يجفر. سر داشت ريز يمانيپر و پ نيبود و خورج دهيخواب يقال يرو يشگيوز كرده هم يبا همان موها يجفر - جعفر

 .برد فيدست به ك يهست. در آورد نياز خورج اكيلول بلند تر كيمعصومه  يسالم كرد و به اشاره حاج

 :معصومه گفت يحاج

 .معصومه هستم يمن حاج نجايا: و نجوا كرد رم،يپول از تو بگ يشاه كيام اگر  دهيكه بوس يبه حجر االسود ــ

 .است اديز نهمهيا: گفت يهست

 .داد يسوم آن را به هست كيكرد  ميرا به سه قسمت تقس اكيحال لول تر نيبا ا. خورد يباشد به دردت م ــ

معصومه تا به خانه مرد  يحاج. با هم به راه افتادند. بود ينعمت يو زبان نا فهم يپناه يب معصومه در آن گند آب يكردن حاج دايپ

كه قلچماق است و  يمرتض يكي. روز سه تا مرد آمدند كي نكهيو ا... فاش كرد يران شكسته برسند اسرار شهر حلب را به هست
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. فروشند يسازند و م يم خيدرست كرده كه م يكارگاه جوشكار ده،يكش يبرق قاچاق شانيآقا بكتاش كه برا يكي. دارد يچشم آب

 و زن ها يفرستاد عملگ يمردها را م

 شانياما زنها حال. ستنديآب به صف با يداد كه دم فشار اديبه زنها . دادن به گداها را قدغن كرد هيبچه كرا. يفرستاد كلفت يم را

پخته اند سه  يعدس م. اند گرفتهيبه خودشان سخت م شانيه هر سه تابسك... حاال ناخوش شده از اولش هم ال جون بود. نشد

 يمرد ران شكسته رفته بوده رو. اند دهيخواب يلخت م نيزم يرو. كه ابداً يو چا گاريس. اند وردهخ يوعده چهار وعده همان را م

شده  يافتاده اند تو آب و خفه م يدم م كانال را درست بكند آخر بچه ها دم به يپل رو - گفتند كانال  يخودشان م -پل گند ابرو

 .پل افتاده استخوان رانش خورد شده يخودش از رو. اند

را  اكيحبه تر يوقت. دهياو را د ييفكر كرد جا يمراد پر پشت تر بود و هست شياو از ر شير. دندياتاق مرد ران خرد شده رس به

چه در سر  يا هيكرا يبچه ها غولهيب نيسه نفر در ا نيا. فرهاد درفشان نبود - ياز هاد ريغ يدر دهان او گذشت، شناختش، كس

 داشتند؟

 تلفن كجا هست؟ نيكترينزد ــ

 ؟يخواه يچه م يشهباز، س ابانيباقر تو خ يدكان مشهد ــ

 .مارستانيخواهم آمبوالنس صدا كنم ببرمش ب يم ــ

 .يپول مارستانيببرش ب ريبگ يتاكس. رود يخودش هم نم. كند ينم هم قبولش يدولت ضخانهيمر. ديآ ينم نجايآمبوالنس ا ــ

 يم يترمز شيها ن ياز تاكس يبعض. گرفتند يم هايو دست جلو تاكس ستادنديا يشهباز جنوب ابانيمعصومه كنار خ يو حاج يهست

 يراننده به فاصله دو سانت. ستاديمعصومه جلوش ا يآمد و حاج يخال يتاكس كي. روند يم ميكردند كه مستق يكردند و اشاره م

 :گفت. شدن با او منصرف شد قهياز دست به  ديمعصومه را كه د يحاج ياما قد و باال. شد ادهيپ نياز ماش. از او توقف كرد يمتر

 .يكرديگرفتم بدبختم م يم رتياگر ز يمرد حساب ــ

 :معصومه گفت يحاج

 يتمنا ميراننده ظاهراً تسل. كنم يو خودت را ناكار م تيوگر نه تاكس مارستانيب شيببر ديمرد استخوان رانش شكسته با كي ــ

 .شد كه از ثواب حرف زد يهست
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 .شدند و در برهوت جلو آلونك توقف كرد يدو سوار تاكس هر

 :معصومه گفت يحاج

 يفرستمشان، م ياندازم و م يم لنگيش كي. آورد يكند و م يمرد ران شكسته را كول م ينعليحس. نشو ادهيقدت را بنازم تو پ ــ

 .كه خودم كار دارم يدان

 .تنها گذاشت يمو وزوز يرا با جفر يافغان اكيپر از تر نيخورج كيشد  يگفت نم يم راست

 

 :داد زد ينعليعقب جا دادند و حس يو راننده كمك كردند تا فرهاد را در صندل ينعليحس

 .برار آستم بخواب ــ

گفت كه از  يبه مأمور اطالعات م. شركت نفت مارستانيبردش ب يم. را كرده بود شيفكرها ياال هستو تا ح. ديطاقباز خواب فرهاد

 .جلو نشستند يو هست ينعليحس. هم كه بود ياست، و مدد كار اجتماع يدوستان دكتر بهار

 :ديپرس ينعلياز حس يهست

 مگر نه؟ د؟يساز يسر كج م خيم ــ

بكتاش  امرزد،يخدا پدرش را ب: و گفت ديآ يم رمانيچهل تومان گ يس يروز ميفروش يسه تومان در بازار م ييلويبله خواهر ك ــ

 .آقا كوره را ساخته

 يآباد م يول ابانيرا به خ گريد ماريب كيگردند و  يكرد بر م يداد كه مرد ران شكسته را كه بستر حيبه راننده توض يهست بعد

 .برند

 :گفت راننده

 هست؟ ضيآباد چند تا مر يعمو تو حلب: ديپر س ينعليو از حس... يبرد مارستانيرا به خانه و ب ضيچند تا مر رميشما گ ــ

 .باشد ديچهل پنج، پنجاه تا با ــ

 :ديپرس يهست

 چقدر است؟ نهايآلونك نش تيجمع ــ
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 كبزرگ و كوچ يپا. كنند يپشه ها كوالك م. بچه است شتريب. شمارد يدارد م يآقا مرتض ــ

 .است ييغذا ياز ب ديگو يم يآقا مرتض. شود يآبله م آبله

. طلسم را شكست يو سمت مدد كار اجتماع ينام دكتر بهار. بشود مارستانيوارد ب يباز بود اما دربان نگذاشت تاكس مارستانيب در

 .دبمان يپچ پچ كرد كه در تاكس ينعليدر گوش حس يدو مرد آمدند و فرهاد را با خود بردند و هست

 يم ايپرستار گو. زديبا تلفن حرف م ديو روپوش كامالً سف يبا كاله پرستار ياطالعات دختر زيپشت م مارستانيب يسر سرا در

 :گفت

 .مكث. امشب مهمان دارم. شود يدلم، گفتم كه نم زيعز ــ

 .مكث. ستين يگرينه خدا شاهد است، دلم در گرو كس د ــ

 .يبا يبا. ديچشم سف. حرفم را قبول كن. ندارم يسر و سر ييبا دكتر چشم طال. نه خدا شاهد است. دارم كيفردا شب هم كش ــ

 :در آورد يكاغذ ايگو پرستار

 نام؟ ــ

 ينعليعمو حس ــ

 شغل؟ ــ

 .اورديرا به زبان ب "فروشم يم"نتوانست ... ييبخت ازما تيبل ــ

 ؟ينشان ــ

. لندهور نبود گريبود بر تن داشت اما د دهيپوش ميكه در خانه سل يرنگ يكاپشن طوس به فرهاد انداخت كه همان ينگاه يهست

 ...آباد يول. خودش بود ياما آنچه بر زبانش گذشت، نشان. را بدهد ميخانه سل ينشان ديآن به ذهنش رس كي

 :حماقت را جبران كرد نيو ا يحماقت چه

 .هستم يمن است كه مدد كار اجتماع يتازه نشان نيو ا ميتلفن ندار ــ

 .گفته بود يصد بار از مدد كار اجتماع چند

 يهست. داشت ييطال يبر چشم كه دوره  ينكيبا ع. بود ييدكتر همان دكتر چشم طال. كرد تشانيته راهرو هدا 116به اتاق دختر
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 :و گفت ديخند ييگفت و دكتر چشم طال ياز دكتر بهار

 .ديكن يو مبرات م راتيد؟خيكرده ا دايپرا از كجا  واليه نيا ــ

 .ديشما هم بكن: گفت يهست

 نكهيداد و ا يبعد با تلفن دستور عكسبردار. است يدكتر بهار ماري، ب... 520دكتر دستور داد اتاق . تو آمد يزن ريپ. زنگ زد دكتر

از انبار  ماريروپوش ب كيدكتر دستور داد  د؟يا اوردهين شيپاجامه برا ديپرس ياز هست رزنيپ. عكس را به خودش نشان بدهند

 .رديبگ

 .نشست يصندل كي يرو يآمد كه هست يرفتند و دلهره وقت ماريبرها و ب ماريو ب رزنيپ

 :ديپرس دكتر

 د؟يخواهيم يچا ــ

 .زنگ زد و

 سر پول يبا راننده تاكس ديبا. برد يمراد را به خانه م ديبا. كرد يم دايرا پ يدكتر بهار ديبا

 يتابلو نقاش كي.بود  ديسف ديسف واريدارم ،د يدل اندر وا ديبكوبد و بگو واريخواست دو مشتش را به د يدلش م. رفت يم كلنجار

تا خواست . تا  7شمردشان . مشغول چرا بودند  ديسف يچند تا بره .داد  يآفتاب نشان م ريرا ز ي،مزرعه ا شيروبرو يباسمه ا

 .كرد  ياما وجودش را حس م ديد يگرگ را نم. كرده است  نيكم ييدر جا يگرگ دياحساس آرامش بكند به نظرش رس

 .پا شد يهست. شده بود يبستر ماريكرده بودند و ب يبرگشت، عكسبردار رزنيپ

 :ديپرس دكتر

 د؟يخور ينم يچا ــ

 .چرا ــ

 ...خسته بود آنقدر

كرده  كينزد گريهمد يبازشان را به لب ها ي،لب ها ي،چند تا ماه ستاديكه كنار در بود ا گريد يباسمه ا يتابلو يانتظار چا به

كه اگر دلشوره  ديدرخش يدر ذهن هست يزدند ؟ ناگهان جرقه ا يباهم حرف م ايرا ببوسند ؟آ گريخواستند همد يم ايآ.بودند 
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 يانواع طعمه و دام بحث م يرند درباره دا. داده اند  ليتشك ادانيمبارزه با ص ناريها ،سم يماه. ديتراو يم ينبود از آن شعر يلعنت

هم  اديص.هم نباشد  ديطعمه هم خود كرم است ،شا. است  يكرم دراز صاف هينخ دام شب: ديگو يقرمز درشت م يآن ماه. كنند 

 ... زدير يعرق م ريبخورو نم ياو برا.  ستياد نيص ي؛ اما دشمن اصل ديگو يم ييطال يو آن ماه والستيه كي

 يــ سه تا، برا: هم به راننده و مرد همراهش بدهند، و دكتر دستور داد يچا وانياز دكتر خواست دو تا ل يكه آوردند، هست يچا

 .دربان هم ببر

 :و راننده گفت ستاديا يتاكس دند،يجلو آلونك ها كه رس ريبا نيسرزم به

 .اريرا ب گرتيد ضيبرو مر رهيهمش ــ

پا  ديرا كه د يداشت كنار تشك مراد نشسته بود،هست يكه چشم آب يمرد. دنديمادر فضل اهللا رسبه خانه  يواقع ينعليو حس يهست

 :ديشد و سالم كرد و پرس

 د؟يكرد يرا بستر يهاد ــ

 بله ــ

 كجا؟ ــ

 520شركت نفت اتاق  مارستانيب ــ

 .است يمرتض نيا: گفت مراد

 .واهللا يا:گفت  يمرتض

 :رو به مراد كرد و گفت يهست

 .كند يجوان كولت م نيا. خودمان يتو را ببرم خانه  ديحاال با ــ

 .فلك رفته به باد مانياست كه ا ييجا: گفت مراد

مراد را كول كرد  ينعليحس.بردش يم ديآ يكرد م داياجازه خواست كه تلفن كند و حال مراد را بپرسد، و گفت خانه كه پ يمرتض

 :گفت يرفت و م يراه م يهست يه پاپا ب. ديكش شيو مادر فضل اهللا لحاف را رو

 ... يباقاال پلو بخور شهيهم ياله...يعروس يبرو شهيهم ياله. حمام يبرو شهيهم ينومزد بك آقا، اله ــ
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از  يو هست. مراد بر داشت يمادر فضل اهللا لحاف را از رو. نشست و سر مراد را در دامن گذشت يعقب تاكس مكتيدر ن يهست

 .ديمراد كش يژاكت خودش را در آورد و رو. نديخواهش كرد كه او هم جلو بنش ينعليحس

 

 :گفت يم. ديلرز يم مراد

 ...اند دهيكش خميبه چهار م. تركد يم مياستخونها ... سقف مطمئن كي ريگرم ز يجا كي ــ

. راننده به خانه آمدند يحت يتاكس نانيشهمه سرن. خان مراد را به كول گرفت موريت. بودند ستادهيخان دم در ا موريبزرگ و ت مادر

در آورد و با  خچاليآب از  يبطر كي ينو، پتو كهنه ملحفه كرده هست يملحفه نو، رو بالش.تخت تاالر خواباندند مين يمراد را رو

 شود؟ يــ حساب ما چقدر م: دياز راننده پرس يهست. آب خوردند ينعليو حس راننده. به تاالر آمد وانيل

 .رسد بده يحاال هر چه وسعت م. يچياگر زن و بچه نداشتم ه ــ

 :تومان بر داشت و گفت يراننده س. در آورد و جلو راننده گرفت فيهر چه پول داشت از ك يهست

 .بردند يم يرياس يگريكاش ما را به خاك د ــ

 :پول را در آورد و گفت ينعليحس. گذاشت ينعليكت حس بيده تومان در ج يهست

 .ستميمن مسلمانم، كافر كه ن. آقا گردن همه ما حق دارد اشــبكت

 :داد زد مراد

 .مرد ريبگ ــ

 .رساند يرا تا سر ژاله م ينعليگفت كه حس راننده

شلوار . را بپاش كردند نيكردند و شلوار پا جامه شاه هيخان مراد را با آب گرم و سركه و خردل پا شو موريجان به كمك ت توران

بلوز را . ديمال يبلوز به تنش م ريكرد و از ز يم سيخ ديخان پنبه در الكل سف موريت. خودش به صورت مشمع در آمده بود نيج

خورد، او  يمراد به هم م يدندانها. بود 39.5توران جان درجه تبش را گرفت . بلوز را گرفت ياج نيشاه راهنيهم در آورد و پ

مراد  يشانيپ يدستمال تر رو كي. ديكش شيرا آورد و رو نيشاه يپتو يهست د؟يلرز يمچرا  گريكه تبش به آن حد تند بود د

 .خان گذشته بود موريالبد ت. گذاشته بودند
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اما مادر بزرگ منصرفش  رديگنجور تماس بگ يگرفت با آقا ميتصم يهست. كرد يم دايرا پ يبود، دكتر بهار يمتيبه هر ق ديبا حاال

دور و برش جمع  ديبا. مهمان است شهيكاروانسرا هم نيجواب داد مهمان دارد و گفت كه در ا يپگ. به مردان خان تلفن كرد. كرد

گفت با مردان خان كار  يهست. رديگ يفال قهوه م شيحاال مادرت دارد برا...سودا ،يسكيبعد هم و پيبكشند بعد پ گاريباشند، س

 .دارم يواجب

 :مردان خان گفت كه . سالم كرد يهست. را بر داشت يخان گوش مردان

 را بفرستم دنبالت؟ ژنيب يخواه يم. نجايا ايب ريبگ يتاكس كيپاشو ...بگردم ــمن

 .بد حال دارم ماريب كي ــ

 هست؟ يك ــ

 .مراد پاكدل ــ

 خورد؟ يناهار م "سازمان برنامه" يهمان كه آن روز با تو در ناهار خانه  ــ

 بله ــ

 ژنيتوانم ب يو افاده دارد، م سينشد به جهنم، ف يفرخ ميسل. زنم يباال م نيآست تيخودم برا يدور او را خط بكش، تو لب تر كن ــ

 .ندازميبه تور ب تيرا برا

 :گفت يهست

 .خواهم يرا م يفعالً فقط دكتر بهار. ديشما را به خدا دست بر دار ــ

 تينه صبر كن، خودم برا... مداد و كاغذ كي. جور واجور از او دارم ياما تلفنها. داشت ضيمر.امدهين نجايامروز ا يدكتر بهار ــ

 .كنم يم شيدايپ

 .شما را خراب كنم يخواهم جمعه  ينم ــ

 .يتو البد مستأصل. است اريجمعه بس ــ

 .دانست يرا گرفت، تلفنش را م يآدرس هست و

هم سفره  يو هست موريتخت تاالر انداخت و با ت ميتوران جان سفره را كنار ن. ختير يمخان داشت سوپ به دهان مراد  موريت
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 يچقدر گرسنه بود اما از فكر دكتر بهار. گذاشت يران مرغ جلو هست كي. شد

 .بود فشيمادر بزرگ تو ك يديع يسكه احمد شاه.كرد يم دايرا پ يحتما مردان خان دكتر بهار. شد ينم منفك

 :گفت يمراد م. ديمال يمراد را م يتخت نشست بود و پا مين كنار

اگر هنوز  يهست... يطرح بكش نيبرمت سرع يم. بدهم يآلونكها را آشت يترك ها و فارس ها خواهميم. رمينگذار بم يهست ــ

 .به من بده يكم يدار اكيتر

 :كرد گفت يكه م يخان خدا حافظ موريت د،يدرست كرد و به مراد خوران يمعصومه حبه كوچك يحاج نيع يهست

 .ديكن ميصدا ديكه داشت يهر كار ــ

 آب، آب ــ

 مراد آب را كه خورد، احساس زمان و مكان را از دست داد؟ چرا

آن روز ... شبانه...كنم يآب را لوله كش يدزدك... سر كوچه يخواهم از فشار يم... كنند يصدا م يو غربت يترك ها آنها را كول ــ

 ميمرا ببر خانه خودتان برا يبرد؟ كجا؟ هست يرا ك يهست...يقاچاق يزندگ...آب قاچاق... برق قاچاق...ميديچقدر خند...يبرق كش

 يهست. دور است يرا شست؟ آب فشار شيكه فاطمه پخت چه شد؟ سبز يدانم آش ينم م،يبه موها بكشدستت را ... بگو ييالال

دعواست  ييسر رختشو.دعواست  ييسرظرفشو. اريبرو آب ب يه... است يعيوس يايعشق در يايدر... ميخنك بشو م،يشنا كن ايب

.  دميد يخوابت را م. تا من بتركم ... سنگ صبور بگو يقصه  ميو برا ريرا بگ ميدستها يهست... نفر  600 يآب برا يفشار كي.

 من كو ؟ يجوان

 يم شيشانيپ يو رو ديچالن يشست و م يداشت و آب سرد م يمراد را بر م يشانيپ يو دستمال رو ختير ياشك م يهست

 .گفت يخودش را م انيو مراد هذ. ديحوله تر كرد و به صورتش مال كي. گذاشت

 مال...  ميكن يسرتان خراب م يرو ميآور يبولدوزر م...  ديگورتان را گم كن نجاياز ا نديگو يتازه م... 

 نياز خفت ؟ مادر فضل هللا برو بب ريشده ؟ غ دتانيچه عا ينياز شهرنش.  ستياست ،نمازتان درست ن يغصب نيزم ديگو يم هم

اسهال ... تومان  3 يبچه روز هيكرا... كنند و دل مردم را بسوزانند  هيتا بچه ها گر رنديگ يم شگونيبچه را آوردند ؟ بچه ها را ن

 ... اكي،تر يحاج شيروند پ ي،آن وقت م ندازدشانيدانند تا از پا ب يها را مرض نم نيا هتاز... ، زخم معده  رقاني،
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... چند كُرت آمدند عكس ما را برداشتند ... به دفتر فرح ...  يريبه نخست وز ميچند تا نامه رد كرد: مراد زمزمه وار شد  يصدا

 ... ميذله شد گريد

 .را باز كرد شيمراد چشمها. زد كه زنگ در را زدند يچرت م يهست

 .كردند دايردمان را پ... نديآ يدانستم م يم ــ

 :و دهان گشاد خندانش تو آمد، مراد گفت زير يبا چشم ها يبهار دكتر

 .ديآ يفعال هم خوابم م... هستم ياما من مبتد. دانستم يم. يآخرش آمد ــ

 قيــ نفس عم: گفت يم. شيها هيشت و بعد به ررا به قلبش گذا يبلوزش را باال زد و گوش. نبض مراد را گرفت يبهار دكتر

 .دوباره نفس بكش. رونيحاال نفس را بده ب... بكش

و  ديزده اش، از بدن سف رونيب ياز دنده ها شينگهش داشته بود و از الغر يهست. شد يم لهينشستن نداشت و مرتب  ينا مراد

 :گفت يو سوخته اش تعجب كرد و مراد م اهيس يصورت و دست ها و پاها

...  زنديآو يآدم را سرو ته م... كشند  يبا منقاش ناخن م...  ديگفتند نور شد يم. است ينطوريدانستم شكنجه ساواك ا يمن نم ــ

 .دلهره دارد اما نفرت ندارد يهست. پا سوز من شده يهست. ها ديرا نبر يهست

 ...وثهاياما من نفرت دارم نه به مردم بلكه به آن د... تواند با مردم ارتباط  يبازجو نم يكه نفرت دارد آقا يكس

 :گفت يدكتر بهار. رفتند نيبه اتاق شاه يبا هست. بود ختهيگر يدكتر بهار ياز لب ها خنده

را  يچرا همچو آدمكرد، و تو دختر  شيبستر مارستانيشود در ب يكه دارد نم يبا وضع. كرده هيهوا ذات الر نيتعجب است در ا ــ

 ؟يآور يبه خانه م

 ...ميو چند سال است با هم دوست نيچند. ميبوده ا يدر دانشكده همدوره ا ــ

 است يچه دسته گل نيا. تاجر معروف بازار خواستگارت است يگفت كه پسر فرخ يمادرت م ــ

 ؟يبه آب داده ا كه

 :زد و گفت ايدل به در يهست

 .هم به آب داده ام يدسته گل بدتر ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٨

 يدكتر بهار. در آن بود و سكه دست به دست شد يكه سكه احمد شاه يهمان دست. را در دست گرفت يدست هست يبهار دكتر

 .گذاشت نيتخت شاه يو سكه را رو...رمياز دختر عشرت پول بگ ميايمن ب. يده يواقعا كه دست گل به آب م: گفت

 :گفت يهست

نزد، گفت دست گل بدترم،  يحرف يو چون دكتر بهار. ديرا نبر ميآبرو تانيا را به خدا به جان بچه هاشم... نه دست گل بدتر ــ

 .كردم يشركت نفت بستر مارستانيران شكسته را با طلسم اسم شما در ب ماريب كي

 ؟يك ــ

 .امروز صبح ــ

 كدام اتاق؟ ــ

 ...را كه گچ گرفتند از آنجا  شيپا. دهد يخودش را لو نم يكي نيمثل ا. است دهي، اما او آبد520اتاق  ــ

 :گفت يبهار دكتر

 .كند يم ياسيس تيپس دختر عشرت گنجور فعال... نطوريكه ا ــ

 .شده دهيبه ماجرا كش ميپا يبه علت دوست. كنم ينم ياسيس تينه، به شرافتم قسم نه، مطلقاً فعال ــ

 

 :نسخه نوشت و دستور داد يبهار دكتر

صبح و عصر . فراوان  ي وهيسوپ جوجه آش ،كمپوت،آش و آب م: غذا...  گريد يبار و دواها كيهر شش ساعت  كيوتيب يآنت ــ

اما نسخه را به . نسخه نوشت يتلفن باال يو چند تا نمره ...تلفن  ينمره . اگر تبش باال رفت به من تلفن كن ر،يدرجه تبش را بگ

 .نداد يهست

 .دينسخه را نداد: بدرقه كرد و گفت شنيرا تا كنار ماش يدكتر بهار يهست

 .دولت در قلهك است ابانيداروخانه به تو كه جمعه باز است نبش خ نيكترينزد. آورم يخرم و م يخودم م ــ

 .ديبر يرا نم ميپس آبرو ــ

 :دست داد و گفت يهست به
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 است؟ بشيچه ع يپسر فرخ. هر چه زود تر شوهر كن يشنو ياز من م ــ

گذشته  زيم يهم رو وهيآب م يقوط نينه تنها داروها را آورده بود، چند يدكتر بهار. ستاديسر مراد به نماز ا يبزرگ باال مادر

و  ديمراد را به رو خوابان.گاز گرم كرد يخود دكتر مشمع ها را به آشپزخانه برد و رو. نشان جز داروها بود ريدو تا مشمع ش. بود

توانست فرو  يمراد نم. ديبه مراد خوران وهيرا با آب م كيوتيب يب مراد را گرفت و آنتت يدرجه . ديبانمشمع ها را به پشتش چس

 .كرد يكرد، كوشش م يدكتر صبر م. بدهد

 :گفت، دكتر گفت يذكر م حيتسب يبزرگ حاال داشت با شمارش دانه ها مادر

 د؟يندار يظرف بخور برق ــ

 نه ــ

 .اوريلگن ب كيآب جوش با  يكتر كيتو  ــ

 :گفت مراد

. كن ايدختر ح: گفتم كا،يفرزانه لخت لخت شد و گفت مرگ بر آمر. كرد هيمادرم گر. برو گم شو يبرو يخواه يپدرم گفت م ــ

 خانه پدرم؟ يروانيش ريتو اتاق ز

سر از سجده بر . مراد رحم كند يجست كه به جوان يو از خدا توسل م ستيگر يسر بر سجده گذاشت و زار زار م مادربزرگ

 :گفت. داشت و به دكتر سالم كرد

 .پهلو كرد با چند تا استكان پشتش را بادكش كردم نهيمن س ديبار پسر شه كيدكتر  يآقا ــ

 :ديبه مراد زد، مراد پرس يدكتر با سرنگ آماده آمپول. مجبورش كردند بخور بدهد. كردند هيبار دوم مراد را پاشو يبرا ينفر سه

 !شكنجه تموم شد؟ ــ

 ديآ يمرگ كجاست ؟ چرا نم:  ديپرس يم.زد  ياز مرگ حرف م زيكريبه وخامت حالش آگاه است چرا كه  يمراد گفت ناخودآگاه

آخدا : پرسم  ياز خدا م.  نميب ياگر مردم البد خدا را م...  هوهي...گرفته  يبوده كه با خدا كشت يغمبريپ كي؟  ميريبگ يبا هم كشت

 .آخ . آخ ...  يدي،چرا ما را آفر ميكرگفتند استاد  يآن ها م... 

 :ديپرس يضمن خوردن چا دكتر
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 كند؟ يدرد م تيكجا  ــ

 يوز وز. خرمگس آماده بود تو آلونك فاطمه كي.رديخواهد جانم را بگ يشود و م يام رد م نهياز جناق س ديآ يدرد م كي ــ

چند صد هزار  ينفر برا كيكند، دست تنهاست،  يكه خودش را بد نام نم لييعزرا. فرستاده بودش لييحتما عزرا. كه نگو كرديم

ناهار چه  دميكرده بود، پرس دايكه تهش ماست بوده پ يكوزه سفال كي. خاكروبه جمع كرده بود ياز تو اريپوست خ...نفر

 .اريماست و خ: د؟گفتيخورد

 .قلب مراد گذاشت يدر آورد و رو فشيرا از ك يگوش دكتر

 ؟يبا تن خود چه كرد ــ

حد . انسان اسطوره است كي كيچر - يشيعضو آزما... نه...هم انوريس. نه، پارابلوم ندارم. بازجو، من تازه سمپات هستم يآقا ــ

 .نصاب عمرش چهار سال است

 :گفت يو م ديخند يكر كر م. كرد يسمپات خطاب م يآمد و مراد را آقا يبهار م دكتر

 .گفته يم انيداند كه مراد هذ يكه م ــ

بود كه  ياما فرزانه ك - فكر كرد فرهاد درفشان  يهست. برده است مارستانيرا از ب ينعليآماده و عمو حس يهم به نام مرتض يمرد

 زد؟ يتند شده بود از او حرف م اديشب ز كيتب مراد  يوقت

 

 :گفت يمراد م. ختيجورواجور شكست و در سرم ر يآمپول ها. وقت آمد، سرم به رگ مراد وصل كرد ريد يشب دكتر بهار آن

 ...مخالفم... تياحساس مالك. كردن توست ريفرزانه، ازدواج تحق ــ

 :بار صدا زد كي تنها

 ؟ييمن كجا يكل هست ،يهست ــ

 .اما آن شب تبش تند نبود ــ

زد و بعد  يدو تا زنگ م. آمد يآخر شب م. شد دايبعد سرو كله خودش پ. ديپرس يرا م كرد و حال بكتاش يتلفن م لياوا يمرتض

 دييپا يدور و برش را م. فرز بود يبا وجود چاق. كرد يدر را باز م يتك زنگ و هست كي
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 مياز سل يبعدها هست. كرد يسرخ كرد كه آدم حظ م يو كتلت. شب هم شام ماند كي. بود ريس يآب شيچشمها... تو ديچپ يم و

 مياما سل... خلق انيچپ مستقل، از فدائ ن،يلن يمنها ستيو بد ماركس يبوده، بعد جبهه مل ستيرانياولش پان ا يكه مرتض ديشن

 :گفت ميسل د؟يبر انياز فدائ ديپرس يهست. چون كه تب نداشت د،يزود حرفش را بر

 زيضد عقل عمل كند همه چ يآدم وقت! چكاره است  يگفتم كضد عقل عمل كردم كه . ديندان يزيشما بهتر است چ انيخانم نور ــ

 .زدير يرا به هم م

 يخانم معلّم باز نشسته زرتشت كيطبقه دوم . نشستند يم يطبقه اول زن و شوهر -كرده طبقه سوم دايگفت خانه هم پ يم يمرتض

 يدر ناهار خور شهيكه مثل هم يو هست. گفت خانه كجاست يرفته است، اما نم كايبه آمر شانيبچه ها داريد يكه شوهرش برا

هر سه شان درست شده، و باز حسد به  يو فرزانه است و سجل جعل يمراد و مرتض نهاآ ميبود كه ت دهيبود، شن ستادهيگوش ا

 .آمد يسراغ هست

 .متيبر يو تو هم كه حالت جا آمد، م ميخانه را كه سر و صورت داد ــ

 .كند ياز من پرستار توانديفرزانه م. شده ام يمزاحم هست اديز ــ

 . يفرزانه و باز حسد هست باز

 

مختلف  ياز كشورها ياريهنرمندان بس. كرد يم ميتنظ يهنر يجلسه شورا نيآخر يداشت دستور كار شورا را برا يهست

 ننديوزارت فرهنگ و هنر سكنا بگز يبودند تا در خانه هنرمندان خارج رانيخواستار سفر به ا

 خواهند نوشت رانيدرباره هنر ا يقول داده بودند كه مقاالت شانيها يبعض. بكنند يرا بررس رانيا ياثر هنر و

هم نوشته بودند كه پول ندارند، و اگر وزارت فرهنگ و هنر آنها را  يتعداد. ديبه چاپ خواهند رسان نيو سنگ نيدر مجالت وز و

 پهن بود يگسترده ا يسفره . ببرد و بر گرداند متشكر خواهند شد رازيمفت به اصفهان و ش

كه به  ديرا از اتاق مجاور شن يمرد يصدا يهست. را از آن آگاه كرده بود يالملل نيسور چرانان ب يشد حدس زد چه كس يم و

 :گفت يم يفخر

 .سيخود نامه ننو يب. كردم دايردش را پ ــ
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 ...نيو تق تق ماش سكوت

 .و آن همه زحمت من از هند سر در آورد يآن همه زحمت استاد مان: مرد يصدا

 را برداشت؟ يريتصو نيشود از موزه چن يمگر م: يفخر يصدا

 .در هند تحفه برده رانيتازه ا ريسف. حاال كه شده ــ

: و گفت ديرا كش يلخت گاند مهين ريتصو يبا مفتول عاج و نقره قاب خاتمش را ساخت، استاد مان چارهيمرد ب د،يشياند يم يهست و

 .اما خودشان پدرشان را كشتند... پدر هند... چراغ هند... نشانش داده ام نهايدر پوشش جائ

زودتر از  يسياستاد ع.بود شيجلو رو يدر پروندها التيقابل قبول با عكس و تفص يشورا نشسته بود، و تقاضاها زيپشت م يهست

 :د به تلفن كردنخود نشست و شروع كر يبه جا. همه آمد

چهار  يهفته ا... تلفن هست. هست يزيم. را با دانشگاه و وزارت فرهنگ و هنر قطع نكرده ام وندميباز نشسته هستم، اما پ ــ

 .دهم يساعت درس م

و  ديلرز شيو با پرسش او لب ها ديد يگريرا جور د ياز همان اول نگاه دكتر زند يهم آمد و هست يدكتر زند. آمد يمان استاد

 :آب دهانش خشك شد

 مراد پاكدل چه خبر؟ ياز آقا انيخانم نور ــ

 :دخالت كرد يمان استاد

: ديو خند. بسازد متيارزن ق يكارگران خانه ها يرفته كرمان، كه برا اديبن اي انيدانم بن ياز طرف شركت، نم. سر به راه شده ــ

 .در خور مراد پاكدل يكار

 هر دوشان خبر داشتند ايآ. ديرا منعكس د يشتريب رتيح يزنددكتر  افهيتعجب كرد و در ق يهست

 كرد؟ يرفع و رجوع م ياستاد مان و

 :گفت كه  ينشود، رو به استاد مان يتازه ا يآنكه پرس و جو يبرا يهست

 دولت هند يدر هند آن را برا رانيتازه ا ريشما را از موزه بر داشته اند و سف ينقاش ،يگاند ريتصو ــ

 .برده است تحفه
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 .شود يدر خونت م يماده سم كيباعث ترشح  ينگران نباش، نگران.كنند يم يدر هند بهتر از آن نگهدار. چه بهتر دختر جان ــ

 .يهست يحت. دنديهمه خند و

 اي يهنرمند هند كي يفرانسو دانيقيموس ياصرار داشت به جا يهست رفتند،يتقاضا را پذ جدهيه. كردند يدگيپرونده ها رس به

 .دوست شهبانو است يداد كه هنرمند فرانسو حيتوض يدكتر زند. رنديترك را بپذ

 :بود، گفت  ستادهيمحسن بدو كنار وانت ا. ديكه به خانه آمد، وانت محسن بدو را دم در خانه د يهست

 ترسد؟ ينم رياز پن گريد دهيخانم بهتان گفتم كه فر يهست ــ

 .ميبا سل يهست ييبود، همان شب بد ادا گفته

لب . داد يكاسه آب بركت م كيسبز در  يبود و در آن قرآن توران جان، به بشقاب آرد و برگ ها زيم يرو ينيس كيتاالر  در

 دهيپوش يو آب ديچهار خانه نو، سف راهنيو پ نيمراد شلوار ج. در روز روشن جا خورد يمرتض دنياز د. ديجنب يتوران جان م يها

 .داد يكلفتش را نوازش م ياه ليبيشت سخان با انگ موريت. بود

 :رو كرد به مراد يهست

 .ديكنم لو رفته ا يگمان م ــ

 :مراد گفت. ديلبش را گز يمرتض

 .جان يمرتض ستين بهيكس غر چيه نجايا ــ

 .را باز گو كرد يو رفع رجوع استاد مان يدكتر زند يپرس و جو انيجر يهست

 مادربزرگ وردش... برود شهر حلب،و  ديبا يروز صفر لو رفته بود، و حاال فردا صبح زود كس اتيعمل بله،

 .خواند يم را

 .من حاضرم بروم: خان گفت موريت

 .ال اله اال اهللا: خانم برود، مادربزرگ گفت يشناسند؛ اگر هست يشما را نم: گفت يمرتض

روز  كي.او از اداره سر به فلك گذاشته بود بتيراد به خانه آنها آمده بود غم ياز وقت. قبول كرد يوجود هشدار توران جان هست با

 كرد و او يهمكارش در وزارت فرهنگ و هنر تلفن م ژن،يبه ب. شيهم رو گريد
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 .كردند كه آب از آب تكان نخورد يم يجور يفخر و

ند و توران جان پشت سرشان كاسه آب با قرآن رد شد ريانگشت در بشقاب آرد گذاشتند و از ز ،يخان و مراد و مرتض موريت

 .ختير نيشناور در آن را به زم يبرگ ها

 نييپا يعسل يرا از رو مساريمتكا مانند ت يپاها مسارياسداهللا خان مصدر ت. ستاديا مساريدور زد و راه افتاد و جلو خانه ت وانت

 .به طرف وانت برد شيچنگك يرا با عصا ها مساريشده بود، ت ادهيخان كه پ موريگذاشت و ت

 يرا رو منگاهشيكرد و نش زانيم يپاها را بر عسل مساريت مور،يگذاشته بود و به كمك اسداهللا و ت يخوب يرا جا يعسل مصدرش

را به خانه برد و در را بست و خودش و  ياسداهللا عسل. خان پاها را بغل كرد و تو گذاشتشان موريو ت ديجلو وانت سران يصندل

 .ملحق شدند يبه مراد و مرتض يعل ايجست و گفتن  كي خان با موريت

 ده؟يكش ينقشه ها را ك نيكه ا ديبه خانه رفت و از توران جان پرس يهست

 .كه لو رفته اند ميدانست يمنتها ما دو تا نم. من يانيخان و پادر م موريهر دوشان با مشاوره ت ــ

 :گرفت و گفت يرا جلو هست قرآن

 .فردا را برو، اما از فردا دور مراد را خط بكش. و قسم بخور ستيرو به قبله با ــ

كرده است و  ادهيپ يفردوس دانيخانم بزرگ را م يهايخان بود، گفت امانت موريبود كه در زدند، ت اوردهين ريرا گ ژنيهنوز ب يهست

... نشسته بوده يد مجسمه فردوسمتورم بشو شيپاها نكهياز ا شيگفته پ...باز خواهش كرده كه ببرندش گردش مساريگفت كه ت

 !ستادهيحاال ا

 

 » 13فصل  «

 .دينبود تا بگر يزل زده بود و در آسمان ابر يا هيكرا يبه آوارگان و بچه ها ديشهر حلب خورش در

بود نه از  يكردند، اما نه از دروازه خبر يم يجلو آلونك ها فوتبال باز ريبا نيدر زم يكيتوپ پالست كيلخت با  مهين يها بچه

 .دروازه بان

داد . دشيفاطمه د. دور و بر خاكروبه ها از زن ها و بچه ها غوغا بود. عراق شده بود سيتا به آلونك مادر فضل اهللا برسد خ يهست
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 :زد

 .امينومزد بك آقا، بفرما تو تا ب ياوهو ــ

. تو آمدند ايمادر و فرزند با كوله بار هدا. بود نو افتاده يلويز كيچادر شب نو بود، كف آلونك . رو بسته رختخواب نشست يهست

 .يكيل سرخ پالستٔدست گ كيو  دهيله مهيخربزه ن كيلكدار،  بيس ده،يله يپوست بادمجان، كدو ار،يپوست خ

 .نجايا ديايخواهر به پلنگ عباس بگو ب: گفت يبه فاطمه سبزوار يهست

 .تمعصوم ببرد يحاج ستيبا. پلنگ عباس تو آلونك سهنده  ــ

 .معصوم با كت و شلوار نو تو آمد يحاج

 ...كه يندارم به حجر االسود اكيآلونك خودم؟ اما امروز تر يامديچرا ن. خانم يقدت را بنازم هست ــ

 :گفت يهست. هم راه افتادند با

 .از آقا بك دارم يغاميپ. نميرا بب ايبه اسم پور يمرد ديمن با ــ

 د؟يآ يآقا بك خوبه؟ خوشه؟ سر حاله؟ فردا كه م. به چشم يا ــ

 .شد مانيفردا بهم خورده، و پش اتيدر رفت كه عمل ياز زبان هست. ديايتواند ب ينه فردا نم ــ

دم  ينهايرو ماش زدير يم نيآجر، پلنگ عباس بنز ن،يچماقها حاضره، حلب بنز. ميگرفته ا اريهمه  نيچه بهم خورده؟ ا يس ــ

نان و . ميخواه يما خانه م ميزن يداد م. ميكن يو اثاث را خرد م شهيتو و ش ميزير يكشد و ما زن و مرد م يم تيو سهند كبر برزن

 .ميكن يم امتيق. موقوف بشود تمحال ممكن اس. ميخواه يآب م

 :سهند گفت. پلنگ عباس مهابت پلنگ را داشت، نه سهند به عظمت كوه سهند بود نه

 .رميلميب يفارس ــ

 .كند يخان را صدا م ايپلنگ عباس گفت كه پور اما

 .جا خورد ست،ين يفرخ ميجز سل يكس ديد يخان آمد و هست ايپور يوقت

را  شيچشمها يو آب ديتابان مينور را به چشمان سل ديسالم كرد و خورش يهست. سر بكند، او هم كرده بود يگفته بود روسر مراد

 .شده نيبا سورمه تزئ يصاد وسط ، در قاب مژه ها. ديشفاف كرد و حرف صاد درخش
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 .نديبب نجايكرد شما را ا يفكر م يك ــ

 .دارم ياميو بكتاش پ ياز مرتض تانيبرا ــ

 .زدند يخشك را نك م نيرفتند كه چند مرغ و خروس زم يكنار هم به كوره راه در

 ست؟يبكتاش چ ياسم اصل ديپرس ميسل

 د؟يبه من اعتماد ندار ــ

 .اعتماد كرد ديكس نبا چيكارها به ه نجوريداد كه در ا حيتوض ميسل

 ...رود رستوران يكه نم يزيو اشك ر ليشما دنيآخر آدم پس از د د؟يا دهياز من رنج ــ

 .انيما را نبود اندر م يرنجش: لبخند زد ميسل

 .ديتلفن نكرد كي ياما حت ــ

 ست؟يبكتاش چ ياسم اصل دميپرس ــ

 .مراد پاكدل ــ

 ...است و نيداد كه در دانشكده هم دوره بوده اند و دوست شاه حيتوض يهست دش؟يشناس ياز كجا م ــ

 هست ؟ يچ اميخوب ، پ ــ

 .ديفردا را موقوف كن اتيروز صفر لو رفته است، عمل اتيفرستاده اند كه عمل غاميپ يمراد و مرتض ــ

 خودشان كجا هستند؟ ــ

 .يفردوس دانيم يكينزد در يدانم، در خانه ا ينم قايدق ــ

 .دييبگو ديسع خيكنان و به آقا ش يبه مجلس آشت ميبرو دييايب ــ

كه به ... از فارس ها گفته نامزد بكتاش  يكيداد كه هر سه، شهر حلب بوده اند، كه  حيتوض ميتا به آلونك سهند برسند سل و

البد مراد خوب شده و به ...برده مارستانيبوده به ب ماريرا كه رانش شكسته بوده و مراد را كه ب يگمانش فرزانه بوده، آمده هاد

 هشدار داده؟ نيگفت، به شاه يك: ديشياند يم يو هست... خان هشدار داده نيشاه

مرد نشستند،  نيمعصومه و پلنگ عباس كنار چند يحاج. معصومه دنبالشان يپلنگ عباس و سهند و حاج. آلونك سهند رفتند به
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 يو نزار نم كليه يو جوان و قو ريملحق شد كه دو زانو ،نشسته بودند ،پ ييسهند به مردها. زانو يآنها دو زانو و دستها بر رو نيع

داشت كه كنار  يو هست ميمجلس چهار زانو نشسته بود و پشت به سل نييدر پا ديسع خيآقا ش.  ندچه كن شانيدانستند با دست ها

 ريتصو نيچند.بود  ديها سف واريد. تنها مانده بود  يوسط قال ريبشقاب شكر پن كيآلونك سهند فرش داشت و . بودند ستادهيدر ا

فضل اهللا دست .  يرنگ يكيو  اهيو س ديچند تا سف... وارهايبه د دبو دهيد يدر آلونك فاطمه سبزوار يرا هست رشيكه نظ يدياز س

ــ بگذارش كنار بشقاب : گفت ميسل. داد ميتو آمد و دسته گل را به سل. ه بود، در دست داشترا كه حاال شسته شد يكيگل پالست

 .ريشكر پن

 .رفت رونيو ب گذاشت

را در دست خود  گرياول پلنگ عباس و سهند دو دست همد. همه صلوات فرستادند و مردها پا شدند ديسع خيخواست آقا ش به

كار را  نيمعصومه هم هم يو حاج گريد يمردها ،يشانيبردند و همان دست را به پ شانيراستشان را به لب ها يگرفتند و دست ها

 .را لگد كرده بودند يكيپالست يگلها. را دور گرداند ريمعصومه بشقاب شكر پن يحاج. كردند

از . دستش بود حيداشت و تسب ريچشم به ز. آمد يگفت و او به سراغ هست يزيچ ديسع خيدر گوش آقا ش ميكه رفتند، سل مردها

 .گفته بود تكرار كرد ميآنچه به سل يهست. نمود يچاق تر م يخوان ليروز شما

 .طلبد يم گريد يجوشد و خون ها يم ديخون شه: گفت ديسع خيش يآقا

 .را جان خودتان يحت. كند يم ديها را تهد يليخطر جان خ نيا فتندياگر فردا راه ب. جان دوستان ما در خطر است: جواب داد ميسل

 .بكند ــ

 ...با اهل علم دست به دست هم بدهند ونيمگر بنا نشد روحان ــ

 ميخوان يم ليكم ينماز حاجات و دعا يو دسته جمع ميمان يجا م نيامشب هم. گذشته است گريد ــ

 .كنم يقرآن رد م ريهمه شان را از ز... كه  ميكن يمسئلت م لياز رب جل و

 چيدادند در برابر ه ادشانيبودند كه  يو هاد يبكتاش و مرتض نياگر تا صبح دعا بخوانند، طاقت حمله به برزن را ندارند، هم ــ

 .ستنديكس كمتر ن چياز ه نكهيو ا ندازندين نييكس گردن كج نكنند و سرشان را پا

 .لميگوش به فرمان رب جل ريحق ٔاست و من بنده نيعز وجل ا يفرمان خدا ــ
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كار راه انداختند، برق  شانيمردم شهر حلب چه كردند؟ برا يسه نفر در عرض چند هفته برا نيرفته كه هم ادتاني خيش يآقا ــ

 ...را شانيوضع اقتصاد دند،يكش

 .ياست نه اخرو يويامور دن نهايا ــ

 ...شد ماريب شانيكيمردم رانش شكست و  نيدر راه ا شانيكيآخر  ــ

 :كرد و گفت يفكر ديسع خيش آقا

 .دياين دييايب ديخواه يشما هم نم ــ

 يجلسه گفتگو از باورها كيآورد كه در  اديبه  ياو را به خوب ميرا در زندان به جوخه اعدام سپردند، سل ديسع خيبعدها كه آقا ش و

را نقطه  يساز تياما مراد اعتصاب كارگران كارخانه چ! باورها ، عرب پا برهنه را تا كجا ها برد نيتوده مردم سخن گفت، كه هم

 كه حق با كدامشان است؟ اورديسر در ن شهيمثل هم يشمرد، و هست رانيروز ا هيعطف مبارزات مردم س

 

 .اورديرك كرده برا كه كنار درمانگاه پا نيمنتظرش باشد تا او ماش ابانيگفت كه سر خ يبه هست ميسل

 :ديزن ها را شن يصدا يجلو آلونك ها هست ريبا نيبه زم دهينرس

 . ياوهو. نومزد آقا بك ياوهو ــ

 زن ها چادر نمازها. نداد ياما جا خال. آشوب شد يدل هست. و بچه ها به دنبالشان دنديها دوان به او رس زن

 ...پاره آجر در دست يچماق و بعض يبه كمر بسته بعض را

 د؟يگو يمعصومه راست م يحاج: گفت يسبزوار اطمهف

 د؟يگو يچه م ــ

 نومزدت را گرفته اند و همه لو رفته اند؟ ديگو يم ــ

 بله ــ

 .ميبكن ستيجل جل نبا. جلو، ما هم دنبالت فتيتو ب ــ

 :گفت يهست
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 :ديو از دهانش پر. كه فرداست اتيعمل ــ

 .ديگوش بكن ديحرف موال را با ــ

 :زد غيآمد و ج رونيجمع زنان ب انياز م يزن

 .ميذله شد. ما را مشخص بكند فيامروز تكل ديبا) برزن(ارزن  ــ

 :رو به زن ها گفت. شد شيدايمعلوم نبود از كجا پ ديسع خيش آقا

 ...فردا با توكل به خداوند متعال. شب نماز حاجات است ــامشب

از ما چند  ريغ: ديدور زد و پرس. را راه انداخت نيفرمان نشست و ماشباز كرد و خودش پشت  يهست يرا برا نيدر جلو ماش ميسل

 د؟يكه شما را ند ينفر كس

 .دميترس يليو خ دنديشهر حلب مرا د يهمه زنها و بچه ها ــ

 ؟ياز چ ــ

 .ستيهم ن ايكه پرولتار اياز خشم پرولتار ــ

 :ادامه داد يو هست ديلب گز ميسل

 .ديشما هم وارد گود شده ا نكهيو از ا ــ

 .و روشنفكرانم ونيفعال رابط روحان ــ

جواب داد كه تا  ميناهار بخورند و سل "سازمان برنامه "كرد كه با هم بروند در ناهار خانه  شنهاديپ يهست دنديراه ژاله كه رس سه

 .مانده يليظهر كه خ

 :جواب داد يهست

وزارتخانه را نشانتان  يدست يهنرها يبرمتان كارگاه ها يبعد م د،يو استراحت كن ديراتاق من قهوه بخو دييايب ديتوان يخوب م ــ

 .ميدوز ياز فراق چاك شده را م يجامه ها ستين انيدر م يو حاال كه رنجش. دهم يم

 .ديرا انگار نشن يهست لهيقبول كرد، اما شعر نثر شده به وس ميسل

 :كه گفت چرا
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 .بشود يخانه ما مخف ديايتواند ب ياگر الزم شد مراد م ــ

به اتاق خودش . ديلب ورچ يبه او دست نداد و فخر ميدستش را دراز كرد و سل يفخر. شد يمعرف يبه فخر ميسل ،ياتاق هست در

 .كارش ننشسته بود زيپشت م يهست. مستخدم قهوه ترك آورد... ريتحر نيرفت تق تق ماش

از نو قرص  ميخود را در دل سل يكه جا ديكش يجا گرفته بود و داشت نقشه م آن نشسته بود يرو ميكه سل يكنار مبل يصندل يرو

انگار در اتاق . فشرد يرا در مشت م شيخرما شيزد و ر يدر اتاق قدم م. گذاشت زيم يرا رو يپا شد و فنجان خال ميسل. كند

 .بودن ييجادو گريد شيچشمها. نبود يهست

 .را تنگ كرده بود شيمادرش چشم ها نيشد، چرا كه ع ينور در چشم ها جا به جا نم يحت

 :ديپرس يهست

 باز كمرتان درد گرفت؟ ــ

 :دييو بگو ديرا عوض كند، به من تلفن كن شياگر الزم است جا. بزند يبه مراد سر دييخان بگو نيبه شاه ــ

 .دنبالش ميرو يخان م نيبا شاه دهيتكمه ها از هند رس يسر

 :در دل گفت يهست

قدم  ،يحاال در دانشكده افسر... كرده يمعرف فهيرا گرفته، خودش را به نظام وظ سانسشيكه ل نيخان،شاه نيخان، شاه نيشاه ــ

 .بگذار قدمش را بزند. ستيدر باغ ن رينخ... به چپ چپ، به راست راست ست،يرو، ا

 :نشست و التماس كرد يهست زيپشت م ميسل

 .كنار ديرا بكش خدا خودتان يخانم، محض رضا يهست ــ

 .ماند هنر است يگذراست و آنچه احتماالً م استيكه س دميمن حرف شما را شن ــ

 .دياما امروز كه آمد ــ

 .را بكشم كنار ميبه قرآن قسم خوردم كه پا. رسان بودم غاميامروز پ ــ

 :در دل گفت و

 .شده يكابوس ميخودم است، مخصوصاً االن كه فرزانه هم برا ريهر چند تقص... اگر مراد بگذارد ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥١

 .دينگذاشت و شعر نثر شده اش را هم نشن يبه قسم قرآن وقع ميكرد كه سل يم تعجب

 :ديپرس ميسل. پا شد و صفر را گرفت تا تلفن آزاد بشود يهست. دو تلفن بكند يكياجازه خواست تا  ميسل

 كه تلفن شنو ندارند؟ نجايا ــ

 هست؟ يتلفن شنو چ ــ

 كند؟ يتلفن ها را ضبط نم يكس يعني ــ

 .يهم داماد شاه است و وزارتش ابد رشيوز. است يوزارتخانه دولت نجايا. وجه چيبه ه ــ

 .ستين يابد زيچ چيه ــ

 :شماره گرفت ميسل

 .تلفن يپا ديايب دييبه مهمانتان بگو ــ

... 

 ايپور ــ

... 

 ...الزم است نكهيدنبالش و ا ديآ يمهمان كرد كه شب م يحال ميسل

از  ريغ ينكند بروز بدهد كه نامزد مراد در چشم ساكنان شهر حلب، كس.مهمان فرهاد درفشان باشد نيفكر كرد ، نكند ا يهست

 ...برده مارستانياو را به ب ينبوده؛ و هست يهست

 من است؟ اريمگر در اخت. خواهد بشود بشود يهر چه م ــ

 :باز شماره گرفت ميسل

 .تلفن يپا ديايبه مادرم بگو ب يتاج ــ

 .تا آن كوه گوشت حركت بكند... دراز مدت سكوت

 سالم قلبت چطور است؟. مادر جان  ــ

... 
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 .امشب مهمان دارم... دست رختخواب  كيحوضخانه را مرتب كند و  دييبگو يبه تاج. ديمادر جان ناهار منتظرم نباش ــ

... 

 .است  خود خودش ــ

... 

 د؟يخانم حرف بزن يبا هست ديخواه يم. خورم يخانم ناهار م يمادر جان؟ با هست يچرا دلواپس باش ــ

 :گفت يحت. سالم عرض كرد يهست

 .يبوسم خانم فرخ يدستتان را م ــ

توان  ياز فراق چاك شده كردن، تا كجا م يدوخت و دوز جامه  شنهاديشعر را به نثر در آوردن، پ شتر؟يب نياز ا ينيريش خود

 رفت؟ شيپ

 يدست ها رو. را بست شيداد و چشم ها هيانداخت و بعد باال برد و به دسته مبل تك نييسرش را در دو دست گرفت و پا ميسل

 .مبل يدسته ها

. ر درد به آن پناه برده بودهم از كم يشب در خانه هست كياست كه  "مراقبت فرو بردن  بيسر به ج " نيدانست كه ا يم يهست

. نقش تمام رخ او دنينشست و شروع كرد به كش زيپشت م يهست. كردم يم ريگفته بود از نظر شما در عالم هپروت س يبه هست

 دنيدر حال چ - بسته بود كه دست دراز كرده يبا چشمها ميبود، نشان دادن سل دهكر ليتحم يكه خود را بر ذهن هست يطرح

به طرفش  نيپاورچ ميسل يدست ها دنيكش يبرا. درخت خوابش برده ريهم ز ويد. است ميدرخت عظ كي نهكداي يكيترنج 

. خورد يو زمان به هم م نيزماز  ميسل ياما آسودگ. ناخنها بوسه بزند يوسوسه شد كه رو ،يپشت گل دهيكش يناخن ها: رفت

 :ديپرس يكه از آن حالت به در آمد، هست ميسل

 د؟ياوردين هيهد يدست گل ميبرا ــ

 .نه ، دختر نارنج و ترنج ــ

 :نشست و گفت ميكنار سل يهست

 .دميكش يترنج م كياست، من داشتم نقش  بيعج ــ
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 .دهيخشك تانيالبد ترنج سر بخار ــ

 ...دييآ يشب كه شما م كيبكند تا  شينه، گذاشتم مادربزرگ مربا ــ

 آخ نگفت؟ ــ

 :كرد و گفت يفكر ميسل

 .ترسم يمن هم م يهست ــ

 ؟ياز چ گريشما د ــ

 .نداشته باشم رانياز اوضاع ا يترسم برداشت درست يم ــ

 گذارند ينم. زند يبه آن م يلگد د،ياست كه هر كس رس يتوپ فوتبال رانيظاهراً ا. كس ندارد چيه ــ

 .بشود كيدروازه نزد به

 :ادامه داد ميسل

 ون؟يليم كينصد هزار؟ تازه مگر تعداد روشنفكران چقدر است؟ پا ــ

 .جهان سوم زميشوتيدون ك. ستندين شيب ييها شوتيدون ك شترشانيب ــ

 .گنجور گفته بوده ژنيهم ب دي؟ شا..نيمياز س ت؟يعنا دياز حم ده؟يدزد ياصطالح را از ك نيدانست ا ينم يهست

 خود را فيمتوجه روشنفكران و چپ گراهاست، و آنها هم تكل شتريحكومت هم ب يو ببندها ريبگ ــ

 ...خدا روشن نكرده اند با

 :ديسرش را در دست گرفت و نال باز

 .زنند يخانه را آتش م نيا ــ

 .ساختند يخانه بهتر ديشا ــ

 

 د؟يا دهيرا د يعزا دار يخانم شما دسته ها يهست: ديدر اتاق به راه افتاد و پرس ميسل

 لياما به موقعش پشت سر هم مثل س...دسته ترك ها، دسته بازار، محله عربها ، پاچنار. سر دسته دارند كيها هر كدام  دسته
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 ...ندارند يروشنفكران با هم هماهنگ. افتند يخروشان راه م

 :و گفت ستاديا يهست جلو

 گذارد؟ ياحترام م يبه ك ديد ديملت با كيشناخت  يبرا ــ

 .شده بود يكه جزء ذات هست يا جهيبود؟ نت دهيرس يا جهياما به چه نت. نبود شوتيدون ك ميسل نه،

 :ديو پرس اورديتاب ن يدو سكوت كردند تا هست هر

 ندارد؟ يخطر تانيبرا ديده يشما مخالفان را در خانه تان پناه م نكهيا ــ

 خانم، چرا از يهست. ..بعالوه پدرم. هنوز متوجه وجود من در تهران نشده است يكس. نه چندان ــ

 شد است،ياز مصدق و سر خوردن از س يبانيپنهان كنم؟ پدرم بعد از پشت شما

 .تركد يدل آدم م م؟يخدا چه بگو ي،ايدربار كيزن باره،  كي ار،يتمام ع يتكمه چ هي

و  دهايبوده كه تمام منجوقها و مروار يفرخ يدرد دل كرد كه آقا يبا هست ميوزارتخانه برسند، سل يدست يهنرها يبه كارگاه ها تا

 :وارد كرده و گفت سياز انگل ،يتاجگذار يدو هزار و پانصد ساله و جشن ها يزنان را در جشنها يپوشش ها ناتيتزئ

 .رفتم يم شيخودم دنبال سفارش ها ــ

 :دميپرس يم

 ست؟يچ يآالت برا نتيهمه مهره و پولك و ز نيا ــ

 :گفت يتلفن م يپا

 .كارها نداشته باش نيبه ا يتو كار ــ

 .را برده يارتش شاهنشاه يهم مناقصه تكمه ها حاال

 ارتش؟ يتكمه ها ــ

 .كار مانده كي نيهمه كارها درست است، تنها هم. لباس فورم افسران و سرباز ها را عوض كنند يخواهند تكمه ها يم ــ

از  يرزنيپ. آمدند يم رونياز جلو و جهانگردان به دنبالش از كارگاه ب يجهانگرد يراهنما دند،يكه رس يكارگاه خاتم ساز به

 :ديراهنما پرس
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 شود؟ يسه هزار تومان در ماه چند دالر م ــ

 :گفت ميسل. دانست ينم راهنما

 .يچهارصد و خرده ا ــ

 !يكار زهيهمه ر نيبا ا: تعجب كرد رزنيپ

پشت  يو قاسم آباد يكرمانشاه يمحل يدو تا زن با لباس ها. بافت شده بود مهيتا ن يطرح بهادر يقال. رفتند يباف يكارگاه قال به

 زدند و يدار نشسته بودند و گره م

 يها باغ گل را به صورت قال يرانيداد كه ا يم حيخاص خودش توض يسيراهنما با انگل...يسه تا اب... يدو تا الك: خواند يم نقشخوان

 يم يبود كه فكر ميدر نخ سل يو هست. كنند يكار را م نيهم ييها هم با گل آرا ياندازند، ژاپن يم شانيبافند و كف اتاق ها يم

 اد؟د يگوش نم يعني. نمود

 :كرد و گفت يبرق يراهنما اشاره به كوره ها نكهيپس از ا يكارگاه سفال ساز در

 :جه خود كردرا به خود متو ميدهد، سل يها م نهيبه سفال كنواختيحرارت  يبرق يكوره ها ــ

 كند يم ديو سفال ساز هم كار خدا را تقل ديچون گل سفال آفر يخداوند انسان را از گل خشك ــ

 يبشود در دست كس يبخشد تا ابزار يم يبه گل، شكل و روح و زندگ يعنيسازد،  يم نهيسفال و

 .ديسا يبه خاك م يشانيسجده خدا، پ يشده، و برا دهيخود او هم از گل آفر كه

علت است  نيشد، به ا ميهمه از كارگاه كوزه گران حرف زده، و گفته است عاقبت گل كوزه گران خواه نيا اميعمر خ نكهيو ا ــ

 .بوده ياز مركز مهم سفال ساز يكي اميموطن خ شابوريكه ن

 به فروشگاه وزارتخانه ديخر يجهانگردان افتاد و راهنما گفت كه برا انيم يپچ ام،پچينام خ دنيشن با

 .قائل شده اند فيتخف ستيب يجهانگردان محترم صد يبردشان و مژده داد كه برا يم

 ...چلو كباب رانيا يمل يغذا يقهوه خانه سنت كيرفتند در  يم بعد

 :گفت ميبه سل يهست

 .خان ميسل يست،ايهمه ن نيحاصل كارگه كوزه گران ا: و خواند ميبخور يسنت ريغ يغذا ميما هم برو دييايب ــ
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 .دل و جرات بدهد يخواست به ك يم يك

به  يچشم هست. نبود يتازه كار خبر يمكش مرگ ما و خواننده ها يحرمسرا و خانم ها سياز رئ. سازمان خلوت بود يخانه  ناهار

 .مستخدم قهوه آورد و جلوش گذاشت. ضرب گرفته بود زيم يمردان خان افتاد كه با كارد رو

 .بكند يتوانست كمك يم ديشا آمد يم زشانيمردان خان سر م اگر

 .خودش را جمع و جور كرد مياما او هم از مهابت سل. خان هم آمد مردان

 .است دهيرا از خانم گنجور شن يفرخ يآقا ريداد، گفت كه ذكر خ يكه م دست

 .قبل از ظهر 12:11در  1390فروردين  28 ;ترنج خاتون شيرايو نيآخر

 

 »14فصل  «

 

 .با او دارد يبار هم خودش آمده، كار واجب كيگنجور دو بار تلفن كرده و  ژنيگفت كه ب يبه هست يفخر

مبل نشست و به  يرو. بود ژنيب. تو آمد ديرا كه شن يهست دييبه در كوفت، و بفرما يكس. تلفن رفت يدستش به گوش يهست

 .مزاحمشان بشود يگفت كه نگذارد كس يفخر

 نيخبر به ا نيدادن ا ديپرس ينشسته بود گفت كه مادرش حامله است و هست يصندل يكه كنارش رو يآتش زد و به هست گاريس

كه  ينحليال هيگفت كه قض يرا حل بكنند و هست هيتوانند قض يبه كمك هم م يگفت كه خودش و هست ژنيحد واجب بوده؟ و ب

 .ديزا يسر موقعش م. ستين

 :گفت ژنيب

 .رديمادرت به سرش زده كه از پدرم طالق بگ. به من گوش بده و حرفم را نبر ــ

 كردند هر سه شان و اگر يرا هم حساب م زيشوند و اگر پرو يداد كه هر دوشان بد بخت م حيتوض و

 ...كردند كه يرا حساب م هايدور و بر تمام

 :و افزود. گذارد يسر به جهنم م... را تمام كرد ژنيحرف ب يهست

 رد؟يخواهد طالق بگ يچرا م گريحامله شده، د يسن چهل سالگ يحاال كه در باال ــ
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 .جواب داد كه به من گفت عاشق مردان خان است و بچه مال اوست ژنيب

 .كند كه طالقش بدهد يقرآن و به پدرم التماس م يگذارد رو يدست م. نگفته نطوريبه پدرم هنوز ا اما

 كه اگر طالق ندهد ديگو يم

 ايبرد  يرا در حمام م شياو بوده، رگ ها  شيبه دادستان كه باعث خود كش سدينو ينامه م كي

 يمردان خان و او را وادار كنند كه مامان عش شيبروند پ يداد كه با هست شنهاديپ ژنيب. خورد يم اكيتر

 .حرف بزنند يبكند و بعد هر دو بروند با مامان عش ديناام يبه كل را

 ...يعاطف يبارها. خورد، و باز گشودن آن گره ها چه دشوار است يبهم گره م زاديآدم يدر زندگ ييبندها چه

كه  اياست در دن يداد كه كمتر مشكل يم يرا دلدار يهست ژنيزد و ب يپله ها برق م. اداره مردان خان باال رفتند يهم از پله ها با

 .ان كردفراموشش ديراه حل نداشته باشد و اگر راه حل نبود با

 نيماش كي اه،يبرجسته و چشمان س يسبزه با گونه ها يرو بايز. بودند ييبايز يداشت كه هر كدام مظهر نوع يدو تا منش يمور

 نيماش كيو  رندهيدستگاه گ كيشالل بلند و  يبا موها ييمو طال يرو بايبود، و ز شيجلو زيم يتلفن قرمز رو كيو  نيالت ريتحر

 كه ديپرس ژنياز ب ش،يدر جلو يفارس ريتحر

 مالقات گرفته اند؟ وقت

 .رنديپذ يما را م ديياسم ما را بگو -

 .فعالً جلسه دارند دينيبش دييبفرما -

 يو هست ژنيهر سه با ب. آمدند رونيو سر ادوارد ب يدر اتاق باز شد و مردان خان با مستر كراسل عاقبت

و سر ادوارد جواب  دياز سر ادوارد حال لعل بانو را پرس يهست. كرد يرا ول نم يدست هست يكردند و مستر كراسل كيو عل سالم

 :داد

 .ام دهيخر شيسخنگو برا يطوط كي. تنهاست يليخ. دارشيبه د ايروز ب كي ــ

 دهم به تو يرا م ميسگ گرگ: گفت يكراسل

 .داند يترسد و سگ را نجس م يادوارد نق زد كه لعل از سگ م سر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٨

 :و گفت ديغش غش خند مردان

 .و نجس است، منتها اسالم آورده، اما ختنه نشده يادوارد هم، فرنگ ــ

همه اش مجلس . ختنه سوران كياز  غيحرف توران جان افتاد كه در اديبه  يهست. ژنيو ب يهست يحت دندياز ادوارد، همه خند ريغ

 .شد يپا و آن پا م نيا يهست... ميترح

 :كرد ديانگشتش را در هوا گرفت و تهد. ادوارد به رنگ لبو در آمده بود صورت

 .كنم ينم بيبودجه ات را تصو ــ

 آن را به حساب تضاد منافع ،ينكن بياگر بودجه ام را تصو: شد و عذر خواست، و گفت ميتسل مردان

 .گذارم يم رانيعموها در ا پسر

 آمد و سالم كرد هايدر دست به اتاق منش يبا پرونده ا كوتاه، نيآست راهنيو پ نيشلوار ج كيبا  يمرد

 نشست زيمردان پشت م. و مردان به اتاق كارشناس آموزش كل كشور آمد ژنيو ب يبه دنبال هست و

 داده؟ يداند مرخص يو چاه ها را م يكه همه راه ها شيو به منش امدهياست اداره ن يكه چرا احمد چند روز ديپرس ژنياز ب و

 از پرونده در آورد و جلو مردان گذشت و مايهواپ طيپاسپورت و چند تا بل كي. ستاديا زيم كنار مرد

 .برو جانم: مردان گفت د؟يفرمائ يمرخص م: و مرد گفت گر؛يبه مادر خانم تلگراف بزند؟ و مردان گفت كه آخر هفته د ديپرس

در نظر  يهست يرا برا ژنيالبد شاهد عقد منم؟ و افزود كه خودش هم ب د؟يفقرا آمده ا دنيخوب چه شده به د: گفت مردان

 ...گرفته بوده

انگار  يعش يفهايهم با وجود تعر يفرخ ميو سل... به نظرش آمده يخورد، آدم مفلوك يبه درد نم -مراد پاكدل - آن پسره  نكهيا و

را آتش زده باشند ظاهر شد و  شيمستخدم انگار موزنگ زد و . دارد يترسناك يچشمها... جنتلمن كياز همه طلبكار است، 

 ه؟نسكاف ؟يقهوه ترك؟ چا: ديمردان پرس

 .نسكافه -

 .و بچه ها را دست به سر كند يخواهد پگ يحتما م ديشياند يداشت و م زيم يرو طيچشم به بل يهست

اما . ستيبه دخالت آنها ن ازيازدواج كند و در آن صورت ن يباشد و بخواهد با مامان عش يجد هيقض ديشا ديآن به خاطرش رس كي
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 شدن يو كارشناس كل امور آموزش ستيدر كار ن يدانست ازدواج يته دلش م

كس مزاحم  چيدكتر دستور بدهند ه يداشت خواهش كرد كه آقا يداشتن است، فنجان نسكافه را كه بر م ييكايبركت زن آمر از

كه بله قربان گفت، دستور  يمطبوع يصدا دنيو شن ييدستگاه جلو دختر مو طال رينظ ير دستگاهد يبا فشار تكمه ا. آنها نشود

 .صادر شد

 :گفت يهست

 .شود يكم م تانياز حرمسرا كنفري. ديدكتر، دست از سر مادر من بردار يآقا ــ

 :و گفت ديخند مردان

 .را بفهمد يزندگ يمعن يبگذار چند صباح ــ

 د؟يدواج كنبا مادر من از ديحاضر -

 از زنها يليمن از خ. ندارد با او ازدواج كنم يلزوم ديايخوشم ب يمن اگر از زن ؟يزن يچه حرفها م -

 ...بدهم ليپس به قول تو حرمسرا تشك د،يآ يم خوشم

 .شيخواستگار ديكرده، منتظر است برو ريعشرت خانم خوش آمدن شما را به عشق تعب: گفت ژنيب

 .ميحرفها نداشت نياز ا ،يكن يم يشوخ -

به لب گذاشت و با فندك ور رفت تا فندك شعله  گاريس. زد يسر خود آهنگ شاد يرا باز كرد، و قوط زشيم يخاتم رو يقوط در

 .دينازكش كش يلهايبيبه س يبلور گذاشت تا دود كند و دست يگاريس ريرا در ز گاريس. پك ها زد. پك زد. داد

... هستند يشيكه عضو آزما يدانند، با وجود يرا قدغن م يرابطه عشق. برند يها م يهمه شاداز عشق، از  يآن بد بخت ها حت... 

 ،ينرمش كن، برو كوهنورد. كتاب و اسلحه ردو بدل كن. و اسلحه پاك كن نيپنج ساعت بنش...برم يخود به فرزانه حسد م يمن ب

 ...شابورياطراف ن اي نيبرو فلسط

 تو فكر؟ يرفت: مردان به خود آوردش يصدا

 .بكنند يمردم كار نيا يتا برا -

 ؟ييگو يم يچه دار يهست: ديپرس ژنيب -
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 ...شود، كابوس زده يم يانياست كه آدم هذ نيهم: مبهوت ماند يهست

 ست؟يحالت خوب ن: ديپرس ژنيب

 .چرا -

 .بچه مال شماست نيا ديگو يمادرم حامله است و م: رو به مردان گفت و

 .تسيداند كه ن يخودش م -

 .ديكه با او رابطه داشته ا ديكن يم قيپس تصد -

 ؟يدانست يمگر تو نم -

 د؟يديد يرا م گريكجا همد -

 :ديغش غش خند مردان

صبحها آپارتمان آزاد . اليو ابانيآپارتمان چهار اتاق خوابه در خ كي. ديكن يآنجا نامزد باز ديبرو. دهم يآدرسش را به تو م -

 ...هر چند دكتر. است

 ؟يدكتر بهار: ديپرس يهست

 .ميستيابتذالها ن نجوريو اهل ا ميو من مثل خواهر و برادر يهست: گفت ژنيب

 .متيدي، خودمان د يخيتپه س يبر يرا م تايتو هم پس. نه جانم. و شما تافته جدا بافته ميما اهل ابتذال هست يعني -

 دييبگو. ديكه قصد ازدواج با او را ندار ديفهمش كن ري، ش دييبه مادرم بگو. ديشرح فتوحاتتان را بس كن د،يزد بس كن: داد يهست

 .ديبكن يكار كي.ستيكه بچه مال شما ن

 .دياالن جلو ما به او تلفن بكن نيهم. كار قاطع كي: افزود ژنيب

 .آمده كايجوان تازه از ناف آمر كي... ؟يكن يكه به من حكم م دهيرس نجايحاال كارت به ا. يوجب ميبچه ن -

 .آورد ياحساس كرد دارد باال م يهست

 خودت را جمع و جور كن دختر... -

 .خانم گنجور صحبت كند ديو بگو رديرا زد و دستور داد تا شماره خانه احمد گنجور را بگ زشيم يتكمه دستگاه رو مردان
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 .كرد يرا جابجا م زيم يزد؟ چرا مردان ابزار رو يتلفن زنگ نم چرا

 .زنگ زد تلفن

 ...همه اش خوش و بش و كه من بگردم. كردم دارتيبعد از ظهر ب نيرياز خواب ش. جان سالم يعش -

 .يام حامله ا دهيشن: ديو منتظر ماند تا مردان پرس ابديخوش و بش ها را در نيتا علت ا ديشن يمادرش را نم يحرفها يهست و

.... 

 ميدار بيخوب ما علم غ -

... 

 ايرا بكن و بچه اش را به دن تيو با احمد زندگ نيبنش. ستين نطوريكه ا يدان يخودت م. عشرت جان م،ينداشت هايشوخ نياز ا -

 .اوريب

محال . كن رونياز كله ات ب يفكر را به كل نيا. به تو ندادم يقول نيمن هرگز چن: ديمك يرا م شيداد و لب باال يگوش م مردان

 ؟يمتوجه. را بهم بزنم ميقصد ندارم زندگ. سه تا بچه دارم ياز پگ. است

... 

 .وسوسه دو طرفه است، وسوسه كننده و وسوسه شونده -

... 

 .كايجمهور آمر سيبه رئ كا،يآمر ريبه سف. زن سينامه بنو يخواه يبه هر كس كه م -

... 

 .خوب، لذت ببر. يرلذت بب تيداده ام از زندگ اديمن به تو . را نزن يحرف خود كش خوديب -

... 

سنگ مفت،  يوقت. من از همان اول حدود روابطمان را با هم مشخص كردم. به تو نداده ام يمن هرگز قول. دهيعقل از سرت پر -

 هست كه نزند؟ يك. گنجشك هم مفت

... 
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رود  يبا بچه ها م يپگ. با او هم حدود روابطم را مشخص كرده ام. بگو ييبگو يخواه يهم م يبه پگ. ريخود آبغوره نگ يب -

 .ميگو يقاطعانه م. يرس يجا نم چياما به ه يدو خانواده را به هم بزن يخواه يتو م كا،يآمر

... 

 .يشو يمن نم يهرگز مزاحم زندگ يتو از اول گفت. دور من را خط بكش زن -

 تيكبر شيپا شد و برا ژنيب. شد يفندك روشن نم. برداشت و به فندكش ور رفت يگاريس. را گذاشت يگوش يخداحافظ يب

 .ديكش

 .ديكن حتشيو نص ديشما دو تا برو -

 .ديترگل ورگل دار يآخر چرا با مادر من؟ دو تا منش. ديستين ريتقص يشما هم ب: را به دوش انداخت و گفت فشيپا شد و ك يهست

 .ديلرز يم يهست يپاها. شدند رياز پله ها سراز ژنيو ب يهست. هم جم نخورد شيآنها را جواب نداد و از جا يخداحافظ مردان

دو طرف  ژنيو ب يهست. وسط اتاق نشسته بود ياز مبل ها يكي يداشت رو يجو گندم يكه موها يمرد. رفتند ژنيهم به اتاق ب با

 .او نشستند

 د؟يكتاب را خواند: ديپرس مرد

به فرقه  يما گزارش داده اند كه كتاب مربوط به دوره مصدق و دربار است و ربط يبررس ها. من فرصت كتاب خواندن ندارم -

 .ندارد يو دوره صفو هيحروف

 .مرده سندهيگنجور، نو يآقا -

 .اما خواننده زنده فراوان است -

 دنيدم يعنيح صب. اختناق يعنيدر نظر شما، شب . قدغن است يبه كار بردن كلمات معمول يحت. ديشورش را در آورده ا گريد -

 ياجازه چاپ م Ĥورنديم شتانيپ ياما هر شر و ور د،يده ياجازه چاپ كتاب آگاه كننده نم. مركز مبارزه يعنيجنگل . انقالب

 .كند ينم دايپ يو اجتماع ياسيس يآگاهملت تا ابد  نيحساب ا نيبا ا...ديده

 .ديحرفا نزن نياز ا گريد يجا. تواند شما را روانه زندان بكند يم ديكه زد ييحرف ها نياما هم. اتفاقا با شما موافقم -

 د؟ينشسته ا زيم نيپس چرا پشت ا دياگر آنقدر دموكرات هست -
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 .كار را رها كن نيا ژنيب: گفت يكه رفت هست مرد

 .خواهد كرد يگريد ياگر تو نكن ديگو يم. پدرم يآرزوها -

 يدئولوژيا كياز  يخودت دار. نفروش يشرب فكرم چيخودت را به ه يگفت يكه م يمگر تو نبود -

 .رميرا از تو بگ ينوشته ساعد "مقتل "خواستم اجازه چاپ  يمرا باش كه م. يكن يدفاع م ناروا

 ؟يكن ياداره كار نم نيمگر خودت در ا -

 .نداشت يجواب يهست

 يم يخودم بعد فكر يزندگ يبرا... خود را به پدرم ادا كرده ام نيبتوان گفت د ينطوريا ديشا. ميمادرت را حل كن هيفعالً قض -

 .كنم

 مساريكرد؟رفته بود سراغ ت يدرد م شيآمد؟ پا يچرا توران جان نم. نشست و به خانه خودشان تلفن كرد ژنيب زيپشت م يهست

 .است ماريب مادرش سخت نكهيرود خانه مادرش و ا يگفت كه م يخان؟ مادربزرگ جواب داد، و هست موريت اي

 چه مرضش هست؟ انگار بپرسد چه مرگش است؟: ديجان پرس توران

 .دانستم خوب بود ياگر م -

 .شدينديب يخود چاره ا يزندگ يفكر بود كه او هم برا نيهمه اش در ا يهست و

كه  زيآدم در آن خانه كجا رفته بودند؟ پرو نهمهيا. كس خانه نبود چيانگار ه. چند باره. دو باره. پدرش را زد يدر خانه  ژنيب

 شيهموطنش مرخص يبا پسرها تايهم نبود كه پس كشنبهي. گذاشتند يگاه او را در خانه تنها نم چيآمد ه يساعت سه از مدرسه م

 يو هست ديه در رسانكرد و خود را به سر پنا زانيدر م نيتزئ يهايبر آمادگ يرا رو شيپاها ژنيبود؟ ب هافتاد يچه اتفاق. را بگذراند

از آب،  ياستخر خال. خودش آمد يبا پا يهست. را تو آورد نيماش ژنيدر باز شد و ب. جست زد نيزم يكه رو ديرا شن شيپا يصدا

 .گل گرفت يدلش از باغ ب. سوخته بود شانيها برگدرخت ها كه جا به جا  خته،يترك خورده، ر يها مانيس

. ديكش يم غيو مرتب ج شيرو ياش پاره بود و قرآن جلو قهي. نشسته بود نيزم يگوشه سر سرا رو يمامان عش: جنگ دانيم

 احمد گنجور سرش را در دست گرفته بود و. حاال آرام: ديمال يپشت شانه و گردنش را م تايپس

 .پورت. هارت: گفت يكرد و م يو سر بلند م. ديكش يعربده م. ديكش يم زوزه
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 .كرد يم هينشسته بود و هق هق گرتخت  مين يرو زيپرو

آشپز . مشك و نبات است ديقلپ بخورد، كه عرق ب كيكرد كه جان داداشش  يالتماس م زيدستش بود و به پرو وانيل كيآقا  ننه

 .هر دو مات. بودند ستادهيخان كنار هم ا يو تق يافغان

 :داد زد. هم قرمز بود راهنشيپ. بازش قرمز بود نهيصورت و س. بر افروخته بود يمامان عش چشمان

 .يمن تو هست يكه مسئول خود كش ريبه وز سمينو يهمان كه گفتم طالقم بده، وگر نه كاغذ م ــ

 .آرام. ريحاال آسان بگ: گفت يم تايپس

 .ولم كن: زدن را از سر گرفت غيرا هل داد و ج تايپس يعش مامان

 :ديرا بوس شياشكها ياو را در اغوش گرفت و رو. رفت زيسراغ پرو يهست

 .كن يباز يديباغ با ل يپاشو برو تو ــ

 :آمرانه گفت ژنيب

 .تانيسر كارها دياز پدر و مادر برو ريهمه تان به غ ــ

 .را ببر تو باغ زيتو هم پرو: گفت تايبه پس و

كرد  هيگال ژنيقلپ بخورد، و از ب كيآقا  ژنيمشك را به طرف احمد گنجور آورد و قسمش داد كه به جان ب ديعرق ب وانيآقا ل ننه

 .را گرفت و تا تهش را خورد وانيگنجور ل. ول كرده و رفته ينطوريكه ارباب را ا

 ؟يبال را سر خودت و من آورد نيكه ا يكسر داشت زيزن چه چ. درجه نيبه ا ييآبرو يب -

 .دلم خواست: ديزدن كش غيدست از ج يعش مامان

 .پاشو جانم: گفت زيبه پرو تايپس

 .خواست بغلش كند، دست و پا زد ايو چون پست. بابا باشم شيخواهم پ يم: خورد يجم نم زيپرو

 .خرم يم تياز آن قشنگ تر برا يماه كي. برو تايپاشو بابا جان، پاشو با پس: گفت گنجور

 .ازت قهرم ؟يقشنگه رو خورد يبد جنس ماه يشيپ: و گفت ديلب ورچ. رو بغل كرد يديل زيپرو

 .هيگر يها يانداخت وها ريسرش را ز. نشست وانيد يپا شد و رو نيزم يكه رفتند، احمد گنجور از رو هايرفتن
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 :كنار پدر نشست و دست او را گرفت و گفت ژنيب. شد كه اشك در چشم داشت ژنيمتوجه ب يهست و

 .ستيبچه مال مردان ن. ديگو يدروغ م يپدر مامان عش ــ

 :گنجور سر بر داشت و گفت احمد

 ؟يدان يتو از كجا م ــ

 .ميحل كن يو زار هيمشكل را بدون داد و گر نيو ا مينيهر چهار نفر بنش د،ييايب. دانم يم -

 نيزم يشد آدم رو ينم: تن نداد يمامان عش. بلند كند نيزم يرا گرفت و كشاكش كرد كه او را هم از رو يمامان عش دست

 و مشكلش را حل بكند؟ نديبنش

 .اداره مردان ميو من رفت يبعد از ظهر هست: گفت ژنيب

 .ديكرد جايب يليخ: زد غيج يعش مامان

 .رگ گردنش بر آمد و

 ...تلفن به خود شما يمردان پا. ترسم يشما نم غياز ج: نمود يم يخونسرد ژنيب

 يتو رو يت و تو هم تف انداختزن افسارت را دادم دست خود. سر خودم گذاشتم يبا دست خودم كاله قرمساق: ديگنجور نال احمد

 :او، عشرت تف را پاك كرد و گفت يپا شد به طرف زنش رفت و تف انداخت تو رو. من

 .تا چشمت كور شود -

 .شده بودند گريهمد يو اخمو و سرشار از نفرت و دشمن خون ريدو ناگهان پ هر

 هيدهم كه آپارتمان چهار اتاق خوابه كرا يمژده مو بهش  يپگ شيروم پ يم. بسازم كه خودش حظ كند يمردان: گفت يعش مامان

 ...كرده اند و 

 :گنجور انگار نه انگار كه آن همه هارت و پورت كرده و آخر سر تف هم انداخته احمد

 ...استراحت يبرا. دور بود شانيخانه ها. اجاره كردم شانيمن برا ؟ييگو يرا م اليو ابانيآپارتمان خ -

 .بر نگردد گريبرود د كايكه آمر يبندم پگ يشرط م... شانيارواح ننه ها -

 .را بكن تيزندگ نيبنش ؟يدو خانواده را بهم بزن يزندگ يدست يدست يخواه يمادر چرا م -
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 چرا آدم تن به حقارت بدهد؟ نكهيو ا ،ياز هرزگ يعار يزندگ كيكرد كه  ديتائ ژنيب

 ؟يخيسر تپه س يبر يرا م تايدانم پس ينم التيبه خ .در دهنت را بگذار گريتو د: باز خشم گرفت يعش مامان

رو كرد به پدرش و . ديكن يمثل سابق با هم زندگ اهو،يدارم بدون ه دهيعق. ستيمن مطرح ن يزندگ يفعالً مسأله : سرخ شد ژنيب

 :ادامه داد

 .ريبگ دهيو تو پدر آنچه گذشته ، ند ــ

 :از كوره در رفت عشرت

 .جانم آزاد. مهرم حالل. ستميبكن ن يبا گنجور زندگ گريمن د -

 ؟يرو يمادر كجا م -

 .لتونيهتل ه -

 با كدام پول؟ -

 ...دوستم دارد ديگو يمگر نم. دند احمد نرم بشود پولش را بدهد -

 .دهم يهم نم يشاه كيمن  -

 روم كلفت يم. رميخورم تا بم يو آنقدر غذا نم نم،ينش يبست م ميحرم شاه عبدالعظ روميم -

 نيرا بب ختشير. بو گندو. مانم يعنتر نم نيتو خانه ا. شوم يرضا م امام

 

 ليخودش را حا يهست. آورد و شروع كرد به زدن ورشي يپا جامه اش را باال بكشد، رو به مامان عش نكهيا يگنجور پا شد ب احمد

 .پدر را گرفت يدستها ژنيمادر كرد و ب

 :ديپرس يزد و م يآب به صورت م يبرد و مامان عش ييبه اصرار مادرش را به دستشو يهست

 دهد؟ يراهم م رزنيپ مياياگر به خانه شما ب ــ

شده،  ديقهرمان بوده، كه در راه مصدق شه كيادامه داد كه حاضر است قسم بخورد كه پسرش  يو مامان عش ديلب گز يهست

 ...ميبخواهد در مورد پسرش بگو رزنيپ يحاضر است هر چ
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 .جا بمان نيمادر هم -

 يخال نيبود؟ هر چند اتاق شاه دهيورز نهيعمر به او ك كيكند كه  يسقف زندگ كي ريز يكرده بود كه با زن يچه گناه رزنيپ... 

 ...باشد

 :گفت يزد و م يم نهيبه س يعش مامان

 .رميگ يچشم و رو م يو ب زيدله و ه يانتقامم را از مردان، از احمد و از همه مردها ــ

 .يرفت يخودت م يتو خودت با پا ؟يچه انتقام -

 يبسكه از تساو. را بشكند، تا آدم بشود تيسد جنس يستياست، كه زن با يبا شكوه زيبسكه به گوشم خواند كه عشق چ -

 .دوش ريروم ز يم...حرف زد تيجنس

: ذهنش همگام با دستها و پاها به كار. ختآنچه پرت شده بود پردا يبا دور تند به جمع آور. اتاق جنگ. به اتاق خواب رفت يهست

متوجه بود كه آب  يستيدر شكستن سد با... برازد يبه ما نم هايولنگار نيا. كه متعهد است يكس ينه برا ت،يشكستن سد جنس

بارها به من گفته تو ... گذاشت شانيبرداشت و به جا نيزم يبالش ها را از رو...را يمرغ يالنه ... كند يرا خراب نم يدهقان يخانه 

شعرم . يازين يب. دهم يم حيمن وقار را ترج. ...يرا رام كن ميسل ينتوانسته ا. يندازيرا به دام ب يمراد مفنگ كي ينتوانسته ا. يامل

ضبط صوت را ... كار كنم؟ يچ. ستين ازين يب يتن آدم ديگو يم. فهمد ينم. است ينوع تعال كي نيا. كنم يم ينقاش. ميگو يرا م

 .را برداشت آنهم درب و داغون بود ويراد. پرده يگذاشت رو. شد كرد ينم شيكار. شكسته بود. برداشت نيزم ياز رو

 يبه خودم هم دروغ م ديكنم؟ شا يفهمم چه م يخودم هم نم. زنم يسر بزنگاه بهمش م. ستيبه اسارت شوهر ن يته قلبم راض... 

خوشم  ياصالً از كلمه تعال. درست است يتعال. سركوفته؟ چرا سركوفته؟ مهار شده يشوهر بكنند؟ عقده ها ديمگر همه با. ميگو

 .شاد شاد شاد بود. كمر راست كرد... ديآ يم

حمام تو آمد و لباس خواب قرمز را  يمادرش با لباس حوله ا. رديرا بگ شيآرا زيآورد تا گرد م يآشپزخانه رفت و قاب دستمال به

. چانهذاش گذاشت ريغبغب صاف كن از كشو در آورد و ز كي. دينشست و كرم به صورتش مال زيپشت م. تخت انداخت يرو

 .شد دهيدران قهيو سرگرم دوختن  نشستتخت  يكرد و رو دايرا پ ياطيخ يقوط يهست

 :گذاشت به شعرش فكر كند ينم يمامان عش يصدا
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 .من در را باز كرده ام دندينفهم يحت. هر دو لخت. دميشن يهر و كرشان را م يصدا. دميد تايخودم احمد را در اتاق پس ــ

 .مادر هم وا داده... بوده تايچون احمد با پس... تيجنس يتساو... 

 حواست به من است؟ -

 .هم فشار داد يرا رو شيلبها. كيزد و بعد مات يبه مادرش نگاه كرد كه داشت به صورتش پودر م يهست

 زحمت بكشد؟ ديچقدر با تيشكستن سد جنس يآدم برا... كرد كنواختي شيلب ها يرا رو كيانگشت مات با

 :از كمد در آورد يلباس ژرسه آب كي مادر

 .بكند دايپ شيبرا مارستانيتو ب ييكار ماما كيكنم  يسفارش م يحرف زدم گفتم به دكتر بهار تايبا پس ــ

فرهاد  يبرا يخانم. و تاب داده بود چيتهران به آن پ شگريآرا نيرهاد معروفتركه ف ييموها. كرد يرا شانه م شيداشت موها مادر

 ...داده يديرا آورده به فرهاد ع نيماش ييطال ديكل. بود دهيخر يكورس نيماش

: ختيبه سراغ الك ناخن، كمدها را به هم ر. وستيبزرگ آنها را به هم پ ييطال رهيگ كيرا پشت سرش برد و با  شيموها مادر

 :چشمم نگاه كرد و گفت يتو ارهيپت يتايپس

 هيبدهم خرج كرا ديبكنم، تمام پولش را با ييماما مارستانيب ياگر تو. روم يخانه نم نيمگر ارباب اخراجم بكند، وگر نه از ا ــ

 ...اتاق و خوراك و پوشاك

 دهييز او بدش آمد كه انگار او را نزاچنان ا... كرد ينگاهش م ريس يو هست ديمال يدست راستش الك م يبه ناخنها يعش مامان

! يچه كتلت. همان شب كه شام ماند و خودش كتلت سرخ كرد. حرف زد ياز مقطع عاطف يمرتض ،يمقطع عاطف -  گانهيب كي -بوده 

گفت آن روز به گمانم  يمرتض. را داد و از شهادت پسرش حرف زد شيبار شعارها نيرمو سه هزا ستيصد و ب يتوران جان برا

رضا . دم شاه آباد بردند يفروش قهيعت كيهواداران مصدق، مصدق را به ... يخوردند و هر دو هم تصادف ريجلو مجلس دو نفر ت

 ديسرك كش يفروش قهياز عت ينام

 ...ان بودهاكبات ابانيدر خ. بوده گريروز د... خورد ريهم پشت بام آمده بود تماشا ت ينام يخورد، خواجه نور ريت

 :گرفت شيچشمها يرا جلو شيدستها يعش مامان

 ؟ينه هست. خورد يم يبه لباس آب يفقط الك صدف ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٩

 چرا؟: ديپر يزبان هست از

 .يالك صدف يبرا رديم يمردان م -

 .استفاده كرد، متĤسفانه شكست خورد رانيدر ا سيو انگل كايگفت، مصدق از تضاد منافع آمر يم يمرتض... 

 ...پسر عموها بر سر تضاد منافعشان حرف زده بود يمردان هم از دعوا. ديخند يهست. ميتضاد استفاده كن نياز هم ديما با حاال

 ...هم از پس احمد ميآ يكه هم از پس مردان بر م يدان يم. يديشكر خدا خند -

مادر و  يها يكه ولنگار ييجا. مات قدغن نباشدكه كل ييگفته بود؟ جا يك. بردند يم يگريد نيكاش ما را به اسارت به سرزم...  -

 .نداشته باشد يخيكه تپه س ييجا. و مردان بر سر آدم هوار نشود تايشوهر مادر و پس

 ...و آن نيكه از تضاد منافع ا ييكند؟ جا يآبستنم، مردان چه م گريكه نامرد، من از مرد د ديبه مردان بگو يپگ اگر

 ؟يپسند يم: ستاديا شيجلو مادر

 :گفت يرفتند مامان عش يسر سرا كه م به

 .نيپيليخانواده اش در ف يكند برا يصد دالر است كه احمد حواله م يحقوقش ماه. حقش است تايپس ــ

 .دالر ستيشود دو يبا انعام و مخلفات م داتشيعا اما

زل زده بودند كه  ونيزير دو به تلوزانو نشانده بود و ه يرا به رو يديپدر نشسته بود و خودش ل يزانو يرو زيسرسرا پرو در

خم بود و  ياز بار زندگ يذهن هست. يزندگ يروزها: گفت نيغمگ يبا صدا يمرد. لميو حاال ف. كرد يپخش م يبازرگان يها يآگه

 ...جن ياحمد گنجور گفت روزها

 را خورد؟ تيكدام ماه يديل: ديپرس زياز پرو يهست

 .و قرمز اهيآن راه راه س -

 .هستند خانهيها كه تو ماه يماه -

 .گرفتش و بردش و خوردش يديل. كاسه آب كيها گذاشتش تو  يدكتر ماه. ناخوش شده بود: بغض كرد زيپرو

 .كنار تلفن نشست و شماره گرفت يعش مامان

 خانه هست؟ يپگ. خانم يسالم مهر -
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 .يتلفن يبا تاكس. باشدوقت مالقات خواست و قرار گذشت كه فردا ساعت ده آنجا  ياز پگ يعش مامان

- ... 

 .راننده احمد سرش را بخورد -

 :گفت ژنيب

فعالً تنها راه حل . رديگ يبر نگردد، مردان به صراحت گفت كه شما را نم كاياز آمر يكه پگ ديبكن يخانم جان، تازه اگر كار ــ

پدرم حاضر به . ديگذشته ها را فراموش كن ديكن يو سع ديبكن ياز هم جدا زندگ ياست كه مدت نيشما و پدرم به نظر من ا يزندگ

 ...شرافتمندانه يزندگ كيهم  اب. هست يگذشت و فداكار نيا

 ...رديپدرت دامن ترا هم بگ يافتضاح زندگ يترس يم. سوزد يم تيدانم كجا يم ؟يكرد يباز تو بلبل زبون -

 .را به تو ندهند دهيها يترس يم

 .خرابست گرشيد يجا يريرا كه بگ شيهر جا: با خود گفت يهست

 

 » 15فصل  «

. هر چند مادر بزرگ از مرحله پرت بود. كرد يتوران جان هم احساس گناه م يمقصرند، حت هايهمه دور و ور يداديهر رو در

است و چند تا دكتر  يبستر مارستانيبه توران جان گفته بود مادرش در ب يهست. نزده بود يحرف يالم تا كام از حادثه اصل يهست

 يتوران جان به افشا يها ياز ترس آنكه، كنجكاو يبود و هست دهيرا پرس يدكتر بهار دهيسرش هستند و مادر بزرگ عق يباال

 .رفته يدكتر بهار يدلتان برا ميبشود، سر به سر مادر بزرگ گذاشته بود كه مادر جان اگر دروغ نگو يراز منته

 ...يمثل اوالد من است وانگه يدكتر بهار ؟يريسر پ -

 :بود دهيبود و پرس دهيخند. توانست بخندد يروز اول م. بود دهيخند يهست و

 يم يو جلو دكتر بهار دهيخر يرا م ارهايخ نيتر يمراد قلم ادتيبه ع يبوده كه وقت آمدن دكتر بهار يآن كدام مادر بزرگ ــ

 يدست مادر بزرگ م يانگشت رو ير بهارآورده؟ دكت ياو م يكرده و برا يموجود در خانه را دم م يچا نيگذاشته؟ بهتر

چادر نمازش را سر  نيبوده كه نوتر يآن كدام مادربزرگ... ديخجالتم نده يعني دكر يرا پاك م شيشانيپ ياليگذاشت و عرق خ
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 شسته؟ يكرده؟ صورتش را پاك پاك م يم

 .درد آشناست يدكتر بهار -

تهران گم شد، همه دلواپس شدند، و خنده هم  ينفر ونيليم نيفرو رفت و در شهر چند نيقطره آب به زم هيكه مثل  يعش مامان

 يتلفن به هست يجلز و ولز را ننه آقا پا نياول. ديبه گفته توران جان صورتش شد دو انگشت و رنگش پر. گم شد ياز لب هست

 :منتقل كرد

 ؟يچند نفر را منتر خودت كرده ا نيبب ميو بگو فتميب شيدست و پا يكجاست تا بروم رو يمامان عش نيا -

 نهويآقا شده ع زيپرو. زند يارباب كه لب به غذا نم. دنديمسلمان نشنود كفر نب م؟يدار يچه روزگار يخانم اگر بدان يهست ننه،

بچه ها كه . يبستن. تولد كيك. را دعوت كرد شيهايارباب همه همكالس. ميگرفت شيماه چند تا جشن تولد برا نيتو هم. دوك

تحفه ها را باز كرد، اما ... دياوريبهترش را ب گريدفعه د. دست شما درد نكند: گفتند تحفه ها را باز كن و بگو دند،يآتش ها را سوزان

 .هيگر ريو زد ز دياوريرا ب يمامان عش گريدفعه د: گفت

 يواقعا خانم خود كش يعنيخانم،  يننه هست: ديداد تا پرس يگوش نم يننه آقا تازه گشوده شده بود و هست يدرد دل ها طومار

 كرده؟

همه دلواپس  گريحاال د. بشود، بهمن شده رياست، تا از قله كوه به دامنه سراز ياول به صورت گلوله برف يا عهيهر حادثه شا در

 مياز من، چرا كه نفرت را در چشم ها ياز همه انتقام گرفته و حت شيباور بود كه با خودكش نيبر ا يبودند و هست يمامان عش

 :گفت يبه توران جان م. خوانده بود

 .ديسوزان ياست و دل او را هم م ميــ حال مادرم وخ

 ريحلوا بپزد و ببرد امامزاده صالح و در حرم س يباعث و بان يب يمرده ها يگرفت شب جمعه برا ميكه توران جان تصم آنچنان

داند؟  يچه م يروز انداخته باشد كس نيموقع غروب عروسش را به ا شيها نينفر ديترس يم. لبدكند و از خدا استغفار بط هيگر

 .گفته نيدر راه بوده و ام نيمكرده مرغ آ يم نياو نفر يوقت ديشا

البد . ديپر يو از خواب م ديد يبرد البد كابوس م يبرد و اگر خوابش م يبود كه شبها خوابش نم يتوران جان نگران هست ــ

 .كرد يم هيدر خواب گر يمرگ بود كه هست زيعشرت در دهل
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 .خانمت، شب هم همانجا بمان نيميس شيبرو پ! مادر ،يهست -

 د؟يكن يشما تنها چه م -

 .بخوابد نيتو اتاق شاه ديايمحسن بدو ب ميگو يم -

 نيميمخاطبش دانست كه س يها يور ياز در يهست نكهيهم. خانم نيميمنزل س: گفت يينا آشنا يصدا. را برداشت يگوش يهست

 نيميس.توران جان زد و راه افتاد ديسف يبه موها يخانه است، بوسه ا

 :گفت ديرا كه د يهست. در را گشود خودش

 " تاريگرام روشن بود و س. سوخت يم يواريد يآمد، بخار منيبه اتاق نش يهست. كردم دايپ نيجستم در زم يتو را در آسمان م ــ

 :ور رفت يانداخت و به آتش بخار يدر بخار يزميه. به لب داشت يگاريس نيميس.كرد يرا پخش م "شانكار يراو

 چهار راه حسن آباد، مبل ها و يخانه جن يدر سمسار. كنم يرا آماده م يليل ٔهيزيدارم جه ــ

 تو قهيبا سل. است يهم كنده كار زيم. است يدسته ها كنده كار. ام دهيد يكهنه ا يها يصندل

 :انداخت يرا در آتش بخار گارشيس. ميكن يم رشانيتعم

تابلو، كه  كي. است ييايدر يرويآخر شوهرش در ن. ميريبگ يرا اطلس آب يناهار خور يها يكنم روكش صندل يخودم فكر م ــ

 .دهم يهم باشد به تو سفارش م ايو در يدر آن كشت

ور  يهمه وقت با آتش بخار نيشد؟ چرا ا ينم شيحال نيميچرا س... ه،يزيجه ،يكجا؟عروس نيمياو كجا بود و س. نگفت چيه يهست

كوه ها  ديپرس يگذاشت و از كوهها حرف زد؟ م يسر بخار يو دستش را رو ستاديا ينگاه نكرد؟ چرا كنار بخار يرفت و به هست

 يم نم،ينم كوه ها را دم دستم ببتوا يرا دوست دارم چون كه م شيگفت تجر يم. استسرشان  يعروس رو ديتور سف ؟يديرا د

اما هر دو . و ساكن رايسنگ پذ. باال رونده و صعود كننده است ميپا. در تماس با سنگ و سنگالخ است ميپا. توانم از آنها باال بروم

 .شود، كه وراج شده يم ريكه دارد پ ديشياند يم يو هست. مثل ازدواج است. شوند يم يكيانگار 

 نيميس. دياشاره بود تا بگر نيمنتظر هم يرنگش شد و هست يدگيو پر يرا روشن كرد و تازه متوجه هست منياتاق نش يها چراغ

 .پوست كند ينارنگ يهست يبرا نيميآورد و س يننه فاطمه چا. گرام را خاموش كرد

 :چرا كه گفت. ستطرف ا يكه با ك ديتازه فهم نيميكرد و س فيرا تعر زيگاه هق هق كنان و گاه با بغض همه چ يهست و
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 .نيبنش يپاشو جانم كنار بخار ــ

 :نشست و گفت شيگرفت و رو برو يرا جلو هست يدستمال كاغذ جعبه

. بدون درد ارزش ندارد يشناس يبايز يحت. اهل درد بودن مهم است. خودش خوب است يكن هيگر يتوان يم نكهيجانم ا نيبب ــ

 نبود يكلمات نينه، ا...ميبخند ميو نتوان ميبكن هيگر ميبرسد كه نتوان يروزگار ديشا

 .را آرام كند يبتواند هست كه

 رسد اگر آدم صبر داشته باشد يخورد و به خر خره آدم م يكارها گره م يوقت. خودم تجربه كرده ام -

 .شوند يگره ها باز م رد،يرا بطور حساب شده بكار بگ شيها روين و

 ...كرده باشد ياگر مادرم خودكش -

او  ،ياما از آنچه در باره مادرت گفت. اورديب يتĤمل كرد تا مرور زمان فراموش ديباز هم با. يمواجه شده ا يوقت با گره كور آن -

 شينوع طلب بخشا كيكه كرده و خودش را كه گم و گور كرده،  يدياما تهد. كند ينم يخودكش يآدم نيچن. ستيعاشق زندگ

 .كنند يجشن نگاه م كيمثل  يآدمها به زندگ نجوريا. بعدها يتر شدن برا زياست و عز

 

گوش  نيميس يرا سترد و به صدا شيبا دستمال اشكها. را در آورد شيكرد كم كم گرم و دلگرم شده، پالتو ياحساس م يهست

 :ديپرس يهست. از آن رخت بر بسته بود هيزيجه هيو ته يعروس يسپرد كه شاد

 .رنديخودم را بگ. ندريرا بگ ميسل. رندياگر مراد را بگ ــ

آن وقت هم وقار و  د؟يافتد كه چه كن يگرفتند مغز همه تان خود به خود به كار م يوقت. كدامتان را نگرفته اند چيحاال كه ه -

 .تسلط بر نفس الزم است

 :و گفت ديكش يفكر فرو رفته بود آه به

 كيبه هر جهت پ يزندگ. در آتش انداخت زميپا شد و ه. تو حساب نشده است يرود و واكنش ها ياما مراد زود از جا در م ــ

 تيمعتقد به مهدو ياسيس يمرد كيبشود، آن هم  ياسيمرد س كيمخصوصاً اگر آدم زن . ستيهم جشن ن شهيهم. ستين كين

 .يانقالب
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 د؟يخور يشام نم ديپرس. دياتاق را كش يفاطمه آمد و پرده ها ننه

 :گفت نيميس

 .بشقاب اضافه بگذار كي ــ

امشب . مهربان است ياما تا بخواه. كند يو نم ستيهم بلد ن ياديكار ز. نگرفته اديهنوز اسم مرا . هاست خاليو گفت از آن  ديخند

 قاتق هاست نيبهتر. يخور يم ينان و مهربان

 يخواهم بروم به خدا م يم يخاراند، وقت يرا م مياز انگشت ها يكي ايكف دستم  ديآ يكند، م دارميخواهد ب يصبحها كه م -

 :خواند يشعر را م نيسپاردم و ا

 من خانم خود به تو سپردم برش گردان به من برسم امانت ــ

 .نگفته بود چيساكن شهر حلب ه يمعصومه فعل يبود اما از حاج ادشي يبود؟ هست ياست؟ چه گرگ ادتيمعصومه  يحاج

 

***** 

جالل كه اوراق آنها با دستش ورق  يكتابها. ديبود دراز كش دهيخواب شيكه جالل بارها رو يتخت يدر كتابخانه جالل رو يهست

مقابل قفسه  واريجالل بر د يعكسها. نوشته، در قفسه هاست هياز آنها حاش يخورده بود، و جا به جا در عمر كوتاهش بر بعض

را  كانيجوهر پل شهيو ش سيجورواجور خودكار و خودنو ،يساعت مچ نك،يع. هست اهيسعكس پدرش هم با عبا و عمامه . هاست

. بود نيميحلقه ازدواج جالل كه به انگشت س... رها كرده رشيتحر زيم يجالل بوده، رو اتيهمانطور كه در زمان ح نيميس

 زيپشت م شيپ قهيانگار تا چند دق. ردجالل پر شده بود كه انگار خودش در آنجا حضور دا يها يادگاريبا  يكتابخانه طور

حاال رفته است ...كرده يكرده، در نوشتن شتاب م يذهنش تند تر از دستش كار م... نوشته ينشسته بوده و داشته م رشيتحر

 .گردد يبر م يبنوشد و به زود ينوشابه ا

تعارف نكرده بود و مشكول آب جوش را از ننه فاطمه  يكاش هست. يبريقطب شمال،س خچال،ي نيميبه گفته س. سرد است اتاق

اش  دهيدست بدهد فا يرتيغ يكه با قرص ب يگفته بود خواب نيميگرفته بود، هر چند س نيميخواب آور از س هيكاش . گرفته بود

 ست؟يچ
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را  يهست. ديآ يم نيپاورچ نيكند كه پاورچ ياحساس م يهست. البد جالل برگشته. ديآ يپا م يصدا. بسته است يهست يچشمها

باشد و  يچسباند، نكند سوراخ يم شيلحاف را به سراپا يآورد و طور يباال م شيلحاف را تا سر شانه ها. رديگ يم نيميس يبه جا

. كند يبوسه ها را احساس نم يبوسد، اما هست يرا م يبسته هست يپلكها يو رو يشانيجالل پ ربعد انگا. ديايباد از آن سرخ تو ب

 يجالل را كنار تخت م. است يداريدر مرز خواب و ب يحاال هست. داشته افتيبوسه ها را در اتاق خواب خودش در نيميس ديشا

 دهيد روزهيو مراد در كافه ف يكه هست يوقت هيشب. زده شده وارياست كه به د شيجوان ريتصو هيشب. است ستادهيكه ا نديب

در ذهن تو و زنم . خانه زنده ام نيمن در ا ديگو يجالل م. ديتم شما زنده ادانس يآل احمد نم يآقا: پرسد يم يهست. بودندش

شما در  سرگردانخانه جا گرفته؟ روح  نيپرسد شبح شما در ا يو بعد م گر،يد يها يليو در ذهن خ ديگو يم يهست. زنده هستم

 .اشباح دروغند: ديگو يگردد؟ جالل م يخانه م نيا

 د؟يسر زد نيميبه س: پرسد يم يهست

 .روم يبعد در خواب به سراغش م. گذارم تخت بخوابد يم -

 د؟ياعتقاد دار يانقالب تيآل احمد شما به مهدو يپرسد آقا يافتاد و م يبه صرافت م يهست ناگهان

 :ديگو يم جالل

 .ستيسرگردان ن گريدارد د مانيكه به شهادت ا يدانم كه كس يرا م نيدست كم ا ــ

 يم شيپاها يپلنگ رو كيانگار . ستيكند، نكند واقعاً جالل باشد، نه جالل ن يرا لمس م شياهاپ يكند جسم ياحساس م يهست

. ندينش يكند و در تختخواب م يكنار تختخواب را روشن م زيم يكشد، چراغ رو يم اديفر يهست. زند يخرامد و همانجا چمباتمه م

فهمد  يم يهست. رود يم رونيرود و خرامان از در كتابخانه ب يكش و قوس م. نييزند پا يتخت جست م يگربه از رو. گربه است

 .كه علت سرما باز بودن در اتاق است

 .نه، نكرده. نكرده باشد داريرا ب نيميس يهست اديخدا كند فر. بندد يشود و لرزان از سرما در اتاق را م يم پا

 بندد، اما كو خواب؟ يرا م شيكند و چشمها يچراغ را خاموش م يهست

 

**** 
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در  يحت. تاالر پر است. حتماً سر كالس خواهد آمد نيميدانند كه س يم انيدانشجو. به دو هفته است كه جالل مرده بيقر...

كه به سر  يو تور اهيبا لباس سر تا پا س نيميس.هم هست يروحان يو تعداد اهيچند تا دختر با چادر س. درگاهها دانشجو نشسته

 .نكرده شياآر شهيمثل هم. ديآ يانداخته تو م

 يرا رو اهينوار س كي. گذاشته اند ميو گل مر ديسف خكيو م وليگال زيم يرو يمراد و هست. ستديا ياستاد م زيپشت م ديآ يم... 

 :نوشته اند دينوار با خط سف يو خم داده اند و رو چيگلها پ

 .گل تيبه قول همسرت خودت گل و زندگ ــ

 كه بر مزار جالل گذارده است، واداشته يتاج گل اهينوار س يروشب هفت جالل  نيميعبارت را س نيا

كند و بعد  يبه گلها و نوار م ينگاه نيميس. دانند يهم م يدانند، مراد و هست ياما همه م. اما امضاء نكرده د،يبا خط سف. اند نوشته

دخترها  شتريب. بسته اند شانيبه بازوها اهينوار س ايدارند  اهيپسرها كراوات س شتريب. كند يم ريس انينگاهش به تمام دانشجو

 .است دهيپوش اهيهم س يهست. اند دهيپوش اهيلباس س

لبخند  نيا.بندد يبسته اش نقش م يكنار لب ها يلحظه لبخند زود گذار كي يو برا رديگ يو مراد را در بر م يهست نيميس نگاه

 :تخته نوشته شده بود يرو. كند يدارد اما تخته را پاك نم يتخته پاك كن را بر م نيميس.دانم كار كار شما دو تاست يم ديگو يم

 .خط مراد است.يتحمل كن يبدون جالل را بتوان يزندگ نيا ميدواريام ــ

 :ديگو يم. گردد يرو به كالس بر م نيميس

و ژاپن  نيو اشكاالتم را در مورد ذن و هنر چكه در تهران است  ياستاد. آمده بود ميبه تسال سميبود -ذن رويپ ياستاد ژاپن كي ــ

زرد تنها  يگل خودرو كي. محقرم جستجو كرد ياو پا شد و در باغچه . ميو سكوت كرد مينشست وانيبا هم در ا. پرسم ياز او م

 زيلبر يد، حتكر يرا پر م يهر كالم يزرد تنها در دستم،جا يسكوت ما دو تا و گل خودرو. نيهم.دادجست و كند و آورد و به من 

 .كرد يم

است و گاه به قول خودش تا سر حد مرگ از  نيميگاه عاشق س. نديرا بب يفرخنده چشم ندارد مراد و هست. هم هست فرخنده

 .شود يمتوجه اش م نيميس. كند يفرخنده دست بلند م. شود يمتنفر م نيميس

 ست؟يبر طوفان درونتان ن يسر پوش ديده يكه نشان م يآرامش نيا ايآ... خانم: ديگو يم فرخنده
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 :خواند يشعر را م نيا نيميس

 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست ست؟ياندرون من خسته دل ندانم ك در

 حد ياست بر غرور ب يشما و ملموس بودن و در دسترس بودنتان هم سرپوش يفروتن: ديگو يم فرخنده

 .حصر تان و

 .احتمالش هست -

 .ديزن هرگز نداشته ا يمسأله  به نام يشما مسأله ا -

 .تو هم تالش خودت را بكن. خودم تالش كرده ام كه كمتر داشته باشم -

 .ندارم يامكانات نيمن چن. ينه خانم جان، امكاناتش را داشته ا -

 :ديگو يم نيميس

شب  كياگر تو در : بود نياست كه ا ادميما حصل كالم . ستين ادمي سندهياسم نو. ترجمه كرده بودم يقصه ا يجوان يدر سالها ــ

و  يترس يم يكينه از تار ،يلرز ينه از سرما م ،يقلبت پنهان كرده باش يكتت، رو ريفانوس روشن ز كي ،يو سر زمستان كيتار

 .يهراس يم يينه از تنها

 

 شيجلو زيرود، مشت به م يفرخنده را آرام كرده باشد، اما فرخنده ناگهان از جا در م يستياشاره با نيا

 :زند يكوبد و داد م يم

و  ديعشق و ام ؟يكن ينم هيچرا گر اورند،يصحنه را ساخته اند تا اشك تو را در ب نيا انينور يمراد پاكدل و هست. كن هيگر زن

 دشان،يلقمه شدند، جلو سگ افتادند و سگ بلع كياعتماد بنفس، هر سه شان 

 .زار يبه زار د،يگر يخودش م و

 دهيهر چند تا به حال ند. و به لب بگذارد اورديدر ب يگاريكند كه مبادا س يخدا خدا م يبرد و هست يم فشيدست به ك نيميس

گذارد و  يم زيم يآورد و رو يدر م فشيمربوط به درس را از ك يادداشتهاي نيميس. بكشد گاريسر كالس س نيمياست كه س

 .كشد يم ينفس راحت يهست
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بعد . اورديآب سرد ب وانيل كيبرود به فرخنده  تانيكي: ديگو يرو به كالس م. را ببارد شيتأمل كرده تا فرخنده اشك ها نيميس

 :ديگو يم

 يبرا ديها را بگذار هيو ضعف نفس بدهم؟ گر يبه شما درس زبون ديكنم؟ چرا با هيمن گر يخواه يچرا م. ريفرخنده آرام بگ ــ

 :ديگو يو م كند يم يفكر تان،يخلوت ها

 .سه تاست نيرمز هم ديو عشق و اعتماد به نفس، كل ديچه گفتم، ام يديخوب فهم ،ياريتو هش ـ

 يهنر هند را فصل بند. هنر هند سدينو يتخته م يكند، رو يتخته را با تخته پاك كن، پاك م. رديگ يم دهيفرخنده را ناد نيميس... 

 انيرو به دانشجو. چه ها خواهند خواند مسالين نيكند كه در ا يمعلوم م.كند يم

 :ديگو يكند و م يم

منعكس  يخط نيچن. دهيرا در نورد اتيآمده و همه جزئ يانگار گرد باد. است يخط پر تحرك و دوران كيهنر هند  يخط اصل ــ

 ...است اتيتموج ح ايسنسارا  ايكننده سمسارا 

 .كاست اي يطبقات وهيو بر اساس ش يقبل يهايدگزن يعنيو اعتقاد به تناسخ  يدور و تسلسل زندگ نشان

 .است يليهنر هند سخت تمث پس

 :ديگو يبرد و م يدهانش را فرو م آب

شروع  ليتمث نيرا با ا مسالين نياست و درس هنر هند ا يجالب توجه ليدر هند تمث شنايراما كر شانيروش مراقبه گروه درو در

 :كنم يم

 وهيدرخت مثل همه درختها تنه و شاخه و برگ و م نيا. است يآدم نيشيپ يهايدر ناشناخته دارد كه زندگ شهير يزندگ درخت

 .دارد

 .يها اعمال انسان وهيشاخه ها و برگها و م. آن بدن انسان است تنه

 .است يدرخت نشسته كه روح آدم يپرنده آرام باال كي

 دهيرس نيريش يها وهيپرد به م يم گريبه شاخه د يگنجشك نا آرام مدام از شاخه ا كي. انسان است نهينٔمطمئن و با طما شتنيخو

 .كشد يهم سر م گريد يبه درختها. زند يكال درخت تك م يها وهيو م
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 .است يگنجشك نا آرام نفس اماره است هوس آدم نيقرار و نا آرام است ا يب بسكه

آن  هيو در سا دياينظر گنجشك را جلب كند، و رو به آن به پرواز در بدرخت نشسته  يكه باال يكند پرنده بزرگ و آرام خدا

 .ابديو آرامش ب ارامديب

 .ديهنر خوانده ا يروانشناس يداد؟پارسال به حد كاف قيتطب ديجد يتوان با روانشناس يرا چطور م يميقد ليتمث نيا ديگفت اگر

 .كند يدست بلند م مراد

 :ديگو يم نيميس

 .بگو جانم ــ

 :ديگو يم مراد

 .است قيقابل تطب ونگي يكمك از روانشناس يو با كم دياز نظر فرو يدرخت با نهاد آدم نيا ــ

 ماست يدرخت در آن است ناخود آگاه شهيناشناخته كه ر يايدن

 .پرنده مطمئن، من برتر ماست. ماست يخود آگاه ايخود درخت من  -  يو بشر يقوم يناخود آگاه ونگيبه گفته  -

 ييبه جا يرسد آدم... رديبگ اريوقوف ما را در اخت يعنيو من،  ،يوانياگر من برتر زمام من ح. ماست يوانيقرار، من ح يب گنجشك

 .نديكه به جز خدا نب

 :ديگو يفرخنده م. منتظر است نيميس. كند يدست بلند م فرخنده

 ديو گفت ديروز وصفش را كرد هيكه خودتان  رازيدر ش "!درخت چكنم "درخت چه كنم است؟  كي زاديمن آدم دهيبه عق ــ

درخت را در مسجد نو  نيا يمعروف است كه سعد ديچه كنم؟ و گفت نديگو يو م نندينش يدرخت م نيا ريسرگردان ز يآدمها

 .كاشته رازيش

 :زند يلبخند م نيميس

 زند يلنگر مبه در تاالر ت يكس...است يداريو ب يدرخت روشنگر زاديآدم. از من بشنو. نه جانم ــ

 .است يعجم يآقا. شود يوارد م و

 .آب در دست دارد وانيل كي
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 » 16 فصل«

 

 :بود  يهست» شرح حال  قتيخود حق« ، ديرس يخان كه از تاالر به گوش م موريت ي زمزمه

 كن كدلهيصنما دل  بامن

 سر ننهم آنگه گله كن گر

 : اليخوش خ يهست.  ختير يم يداشت چا مساريت ديمصدر جد. آشپزخانه رفت  به

 شده ؟ تورانجان جشن گرفته ؟ دايمادرش پ ــ

 :ديپرس يعابد از

 مهمانند؟ هايك ــ

 .خواند  يكه آواز م هيچخماق ليستوان سوم ،همان سب كيخودمان ، مساريت ــ

 يپاره به كف در چله شد يس

 پاره منم ترك چله كن يس

 :داد يو سالم نظام ستاديخبردار ا. را به سر گذاشت  شيكاله افسر. پا شد  دهيبا سر تراش نيشاه. تاالر رفت  به

 .دهد  يگردن دراز گزارش م نيستوان سوم شاه ــ

 :گفت  مساريت

 .آزاد فرمودند  ــ

نشست دستش را در دست  نيكنار شاه يهست. توانستند از هم جدا بشوند  ينم. را در آغوش گرفتند  گريو برادر همد خواهر

 : دشيت و باز بوسگرف

 .مرد ما  يچه خوب شد كه تو آمد ــ

 .برداشت و داد دستش  يچا شيبرا

 :گفت  تورانجان



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨١

 . دميبوس نيسجده كردم و زم. ، آمد  يكه تو رفت شبيد ــ

 : ديپرس يهست. بعد باال اسفند دود كرده  و

 ؟ ينداد يمدت به ما خبر نهمهيچرا ا ــ

 ...وگرنه  هيبه لطف سپهبد تندر و سر گروهبان خودمان ،مرا فرستادند اقدس.  ميبود هيخوب پادگان افسر ــ

 :گفت  مساريرو به ت و

 ... يافسر يدر دانشكده  ديآورده بودند بازد فيمن به سپهبد كه تشر.  ديببخش ديبا مساريت ــ

 ... ميهمه مان دانشكده بود اولش

 :گفت  مساريت

 .ست من ا يجانجان يسپهبد پسر خاله  ــ

 :دنبال حرفش را گرفت  نيشاه. كه در دو طرفش بود  شيچنگك يعصاها يگذاشت رو دست

را  يشرف عرض يوقت. كن  هيته يشرف عرض كيــ سرباز :فرمودند .من به دستور سر گروهبان به سپهبد گزارش دادم  ــ

 .راستش تا توانستم چاخان كردم .  ميدوست يليو گفتم خ ميا هيعرض كردم كه ما با شما همسا... بردم ،گفتم  ششانيپ

 ؟ دندياحوال مرا نپرس ــ

 .عمل كند  ديمن با يپسر خاله  نيو فرمودند ا دنديرا پرس تانيچرا احوال پا ــ

 .كند  يم ياز من پرستار يك. كنند  يچالقم م نجايا... آلمان عمل بكنم  دميمن ترس ــ

 :گذاشت  نهيدست به س تورانجان

 .خودم  ــ

 ريز يكارها را حواله  شتريب. نبود  شيبه فكر ابواب جمع. كه از آن جلت ها بود ديصحبت را به سر گروهبانشان كشان نيشاه

پاك خورده گزارش  ريدانست كدام ش ينم.  يسكيو و اكيكن يهاياتاقش پر بوده از وافور و منقل و بطر. كرد  يم شيدستها

 :فرموده بودند  نيبه شاه دنيد سان ز،پس ا ديآمده بودند بازد مساريداده؟ ت

سر گروهبان . امر فرموده بودند ، در را باز كنند . در اتاق سر گروهبان قفل بود ! را محكم ببند  نتيبند پوت! جلو  ايسرباز ب ــ
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 :دستور دادند  نيسپهبد به شاه مسارينكرد ، ت دايرا پ ديكرد ، كل شيها بيتمجمج كرد ،دست در ج

 .سرباز قفل را بشكن  ــ

 . شيقرآن رو كيحافظ و  وانيد كي؟ تو طاقچه  ميديخدا همه مان چه د يــ ا:كرد  دايرا پ ديگروهبان كل سر

 اتاق جانماز پهن بود كف

 حافظ فال وانيسپهبد از د يسرگروهبان دستش را باال برد و استدعاكرد برا. عبا كنار جانماز  كي.  واريبه د يحضرت عل ريتصو

 : دنديكنار جانماز نشسته پرس. فرما شدند  فيشالقشان را به چكمه زدند ،به اتاق تشر مساريت. رديبگ

 ؟ يندار رازيشراب خلر ش ــ

فال كه گرفت ، آنقدر حافظ را به شاخه نبات و شراباً طهورا قسم داد كه . قسم خورد كه ندارد  مساريگروهبان به سر مبارك ت سر

تا  نيرا باز كرد داد دست شاه شيال. ديرا بوس وانيبسته سر به سقف اتاق بلند كرده د يبا چشمها. ت سپهبد سر رف يحوصله 

 :شعر مورد نظر سر گروهبان را خواند .است  وانيد يچوق الف ال كيكه  ديد نيشاه.بخواند 

 ديآ يم ينفس حايدل كه مس يا مژده

 . ديآ يم يكس يزانفاس خوشش بو كه

 :و گفت  ديخند نيشاه

 .بود  يعجب كلك ــ

 .رفتند  سهيخان و مادر بزرگ از خنده ر موريت

 :سپهبد فرموده بودند  مساريت ــ

 .ديآ يم يگذرد و بزود يخوش م كاياست كه به خانم در آمر نيمقصود حافظ ا ــ

 

 ريبرادر نخست وز ايواالحضرت را . رفته بودند  كايبه آمر شانيا ي مهيدر ركاب واالحضرت ،به عنوان ند خانم

 نيا يستيچرا با. خان بود ديكه معلم محبوبش حم نيكرده و شاه هيته يداغ يو هر كه نوشته سخنران يغالمعل اي ديمج اي نوشته

دانست چرا  يم... آواز  ريزد ز يخان م موريحد از خدمت نظام شنگول باشد ؟ كاش ت نيبكار ببرد ؟ و تا ا يهمه كلمات عوض
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 بخندد ؟ تواند يخودش نم

 .جانم  يعل ــ

 .جان  ــ

 . ديكش نعره

.  ديگل در بشقاب چ كي هيآن را شب يپرتقال پوست كند و پره ها نيشاه يبرا يرا جلو همه گرفت و هست وهيقاب م يعابد

 :گفت  نيشاه

 د؟يــ ناهار چه دار: از سرگروهبان سؤال فرمودند .فرما شدند  فيآشپزخانه تشر ديسپهبد به بازد ــ

 .عدس پلوست  نكهيــ ا:را برداشت ،فرمودند گيد نيرا بردارد ،سر اول گهايفرمودند سر د. ــ قربان آش :باال گذاشت  دست

 .چه بهتر قربان  ــ

 :ديپرس يهست. رفتند  نيو خواهر به اتاق شاه برادر

 ؟ يدار يچقدر مرخص ــ

 .صفهان را انتخاب كردم ا اي رازيبكنند ،من ش مانيتا مأمور شهرستان ها. هفته  كي ــ

 ات را بكند ؟ هيتا او توص يسپهبد كرد مساريآنقدر ت ــ

 .بله  ــ

 .چاخان  نيشاه يا ــ

 .هستند  يدو تا ، شهر راست راستك نيا ــ

 . دينو در آورد و پوش يپاجامه  كياز ساكش . تخت انداخت  يرا در آورد و رو شينظام پوشش

 :ديشياند يكرد و م يرا سر چوب لباس يلباس نظام يهست

 .را پنهان كرد  يشدن مامان عش ستيهفته دوام آورد و سر به ن كيشود  يم ــ

 :ديپرس نيشاه

را  يروباه ؟ و من گوش اي يريش ژنيپرسد ب يداردو م يرا برم يشوهرش گوش. كجاست ؟ امروز سه بار تلفن كردم  يمامان عش ــ
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 .گذارم  يم

 :گفت يهست

 . رازياصفهان و ش يخيآثار تار ديرفته بازد ييكايآمر كدستهيبا  ــ

 : ديدست به گردن خواهر انداخت و پرس نيشاه

 :گفت  ي،تورانجان م يكرد يم هي،هر وقت كه گر مياست كه بچه بود ادتي؟  يچرا الغر شده ا يهست ــ

 . دهيپر تيحاال چالها. پرند يكنند و م يقهر م تيچالها يبكن هياگر كه گر ــ

 . گريپا به سن گذاشته ام د ــ

 : ديآه كش نيشاه

 .خراب  يخانه  نيدر ا ميكرد يپدر زندگ يعمر با كشته  كي ــ

 

 

*** 

 .كرد  ينگاه م رهيها خ هيزد و به نعش مجهول الهو يشب گذشته را ورق م يدر اداره ،روزنامه ها يهست

افتاد و در  ياش راه م نهيكرد قلبش انگار از س يو آن تلفن م نيو خودش كه به ا ختير يتو م يزد دلش هر يكه زنگ م تلفن

 يقانون يبه پزشك.بودند  دهيمسافرخانه ها سر كش يسه ستاره و دو ستاره و حت يپدر و پسر به تمام هتلها.كرد  يم ستيا شيگلو

 . يتلفن يتاكس يبه آژانس ها.مراجعه كرده بودند 

 يعصرها كه هست. را فرستاده بود مشهد  ژنيگنجور ب احمد. هم رفته بودند  ميشاه عبدالعظ به

شد كه سپهبد كارش را درست كرده بود و به  يبرادر شاد م ياز شاد. دنديشن يگفتند و گل م يگل م نيآمد با شاه يخانه م به

 يطمه سبزوارفا يالبد دعا. خوردند  يو زرشك پلو م يپلو ،قورمه سبز مهيمنتقل شده بود شب ها خورشت فسنجان ،ق رازيش

 يبشقاب برا كيو  مساريت يبشقاب برا كي نيشاه ي لهيتورانجان به وس. باقال پلو  شدمستجاب شده بود ،،هر چند گفته بوده با

 .فرستاد  يخان م موريت

 پخته يوارث و بان يب يمرده ها يدانست كه حلواها برا ينم نيگذاشت و شاه يهم كنار بشقاب ها م حلوا
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را با وانت محسن بدو بدرقه كردند  نيتا شاه. شد  يهم نم يتكان دادن هست يتورانجان و سر به نف ياشاره  يمتوجه . است  شده

در خانه  يكرد ،مامان عش يم نياگر چن. داشت كه مردان جواب ندهد  ديام. به مردان خان تلفن كرد . كه طاق شد  ي، طاقت هست

 : ديو پرس اداما مردان جواب د. او بود  ي

 نشد ؟ يخبر ــ

 : وافزود

 .به سراغت  ميآ يخودم م ــ

 ترك ؟ يقهوه  اي يكه چا يآمد و در جواب هست يهست يبه اداره  مردان

 .انباشته بود  گاريرفت ،اتاق از دود س يوقت. خواست  يگاريس ريز كي تنها

 :عشرت گوش داده گفته بود  يبه حرف ها يپگ. ،مردان هم آن روز اداره نرفته بود  يپگ شيرود پ يمادره صبح روز موعود م... 

 ييگو يدروغ م. زن سر بكند  كيتوان توقع داشت كه تمام عمر با  ينامسلمانش هم نم يمرد حت كيمردها عاشق تنوعند ،از  ــ

 .ندارم  شتريهستم و سه تا بچه ب يرمن شانزده سال است زن مو. كارش را بلد است  يمور. است  يكه بچه مال مور

 .و عشرت تنها مانده اند  يبكند و مور وگايرفته  يپگ بعد

 .احمد پاك داغونست  چارهيب ــ

 ؟ دينيب يگنجور را م يشما آقا ــ

 .رحم  يشهر ب كيپناه آبستن ،در  يزن ب كي. ميكرده ا هيو گر مي، مست كرده ا ميبا هم نشسته ا. البته  ــ

 .من  ريهمه اش تقص و

 يجواهراتش ــ تاكس يبا پنج تا چمدان و پالتو پوست و كت پوست و جعبه ... رود خانه  يمادره م... 

 به احمد يتق. بود  ياحمد در گاراژش در سه راه آذر.  رديگ يخان م يزند ــ پانصد تومان از تق يم صدا

 : ديگو ياحمد م. كند  يم تلفن

هنوز  ژنيب. اند  فتادهيهم به صرافت ن گراني؟ ننه آقا كه سواد ندارد و د ديرا بر نداشته ا يتاكس يه خاك برسرها چرا نمر ــ

 . ستياز آثار عشرت ن يمشهد است و اثر
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 :بود  نيكه به من زد ا يحرف نيآخر ــ

 بندم يمروم حرمامام رضا ،با طناب گردنم را به معجر فوالد  يكنم و م يم راتيدار و ندار خودم را خ ــ

 :گفت .  رميكشم تا بم يم يآنقدر گرسنگ و

 .تقاص پس بدهم  ديبا. من گناهكارم  ــ

 : ديدرخش يناگهان در ذهنش جرقه ا.  ستيمردان گر يپا به پا يهست

 .داشته باشد  يخبر يخانم فرخ ديشا.  يخانم فرخ ــ

 . ننديبا عشرت سرسنگ يفرخ ي، خانواده  يرا رد كرده ا يپسر فرخ يتو خواستگار يــ از وقت: گفت  ينه ،احمد م ــ

 

 كرد كه من رد كرده باشم ؟ ياز من خواستگار يپسر فرخ يك:  ديشياند يهست و

 :ادامه داد  مردان

 .ببرد  يفرخ يرا به خانه  يافتضاح نياست كه چن نيبعالوه عشرت داناتر از ا ــ

 .رجوع كرد  سيبه پل ديپس با ــ

از جمله ترا .  رديگ يها را م يليدامن خ ييآبرو يب نياما ا. روم  يخراب شده م نيگذارم از ا يم. من به جهنم . است  ييآبرو يب ــ

. 

 :التماس كرد  و

بار بر دوشش گذاشتم و هرگز  نهمهيغفلت چه بر سر همه تان آوردم و بدتر از همه سر احمد كه ا كيبا . مرا ببخش  يهست ــ

 تست نامرد ؟ يــ زن من خانه : بار تلفن كرد و گفت  كيتنها . نكرد  تيشكا

 ژنيشود حاضرم با ب داياگر پ. ام  دهيرا من چ شيسال دوستم داشته ،گل جوان ستيــ عشرت ب: شب احمد گفت  كي... 

از من جدا  يخواهد مدت ي، م هتلها نيدر بهتر. كنم  يدارم بچه مال من است ،هرچه بخواهد م نيقيحاال كه .  سيبفرستمش انگل

 گيمثل ر.  رميگ يم شيخانه ها را برا نيبكند ،بهتر يزندگ

 .آن شب احمد مست مست بود ... كردم  يبلندنم شيكاش دستم شكسته بود و دست رو. كنم  يم خرجش
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 يم...  ديدرخش يذهنش همچنان م يآمد كه نگو پنجره را بست ،اما جرقه  يم يپنجره را باز كرد ،سوز يكه رفت ،هست مردان

 . نگيرود بول

رفته باشد  يفرخ يمادرش با كوله بار شرح ماجرا به خانه  ستيالزم ن. كند  يتلفن م مينداند به سل ايبداندو اگر را يزيچ ايرا ديشا

از  يمدت ؟ بهر جهت خانم فرخ نهمهيتوانست ؟ اما ا ينم. پناه برده  يتواند گفته باشد از شوهرش قهر كرده به خانم فرخ يم. 

كرد ،دست كم همه  يهم كه نم يآشت. بدهد  يكرد كه مادره را با احمد آشت يم يانيكه شده ،پادر م مه يفرخ يترس زن بارگ

 .شدند  يشاد م ايدن نيشان از وجود مادره در ا

 .كرد  يم يشورا را سرهم بند يروزها يحت. رفت  يبكار نم يو دل هست دست

 :بود  دهيچند بار پرس. شده بود  شيحواس پرت يهم متوجه  ياستاد مان يحت

 چته دختر جان ؟ ــ

چنان از كوره در رفته بود كه  يدلواپس مراد پاكدل هستند و هست انيطعنه زده بود كه خانم نور يبعد از شورا دكتر زند كباري

 :بود  دهيداد كش يتر زندبود و سر دك دهيشورا كوب زيم يمشت رو. شد  يخودش هم باورش نم

 ؟ يدانم چكاره ا ينم يكرد اليخ... دكتر  يآقا ستيمن به تو مربوط ن يخصوص يزندگ ــ

 ...بكشم كه تو شرفت را  اديفر يتوانم سر هر بام و برزن ينم يكرد اليخ. دانم  يكه م يدان يم خودت

 :دست به پشتش گذاشته بود و گفته بود  يمان استاد

 .مضمون كوك بكند  تانيدهم برا يكس اجازه نم چيبه ه.  ديمثل اوالد من هست تو و پاكدل ــ

 كيو . نگذاشته بود  يرا ببوسد كه هست يخواسته بود ،دست هست يحت. بود  دهيرا واداشته بود پوزش بطلبد كه طلب يدكتر زند و

،  هيزيبعالوه از جه.سردرد را بهانه كرد و نرفت  يساخته بود ،هست ييايتاليداماد كه مهندس ا يخانه  يروز كه همه رفتند به تماشا

 .آماده بود  يطرح بهادر يخاتم و قال زيتنها م

 :گفت  يكرد و م يم يهمدل يفخر

 .باشد  تانيچشم ها يسر درد مداوم شما از خستگ نيا ديشا انيخانم نور ــ

 :گفت  يگذاشت و م يم شيها قهيدست به شق يهست
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 .چشم پزشك  شيروم پب ديبا ــ

لنز بگذارد و  نكيع يچشم پزشك خودش ،واصرار داشت كه به جا شيخواست ببردش پ يگرفت ،مادره م يرا م شيبغض گلو و

 ريت يتصادف ايقهرمان بوده  ديكردن كه آخرش هم نفهم يپدر زندگ يعمر با كشته  كي.  رزديداد كه به درد سرش ب يقول م

 .نبود  يجسدش نشان زا يمادر كه حت يو حاال هم با خودكش... خورده 

. كرد  يهوار م نيزم يخودش را بر كره  يكرد و سردر گم يكار م»  نيزم هيگال«شعرش  يرو يآمد كه هست يم يوقت آرامش

نسخه  كيكرد و  نيه ماشچهار نسخ. است  يني، اما گفت كه شعر غمگ ديخواندش كه درست نفهم يفخر يشعر كه تمام شد برا

 .را خودش برداشت تا دقت بكند كه بفهمد 

 :احمد گنجور را گرفت  يرا برداشت و خانه  يگوش

 . يهست. گنجور  يمن هستم آقا ــ

 .دهم  يم يبخواه يهر مشتلق. ندارم دخترم  يخبر خوش ــ

 . ميخبر بده يبه كالنتر يستيبا ميشد دي، اگر نا ام ديام نيآخر. كرده ام  دايپ يبه گمان خودم سر نخ ــ

 . سكوت

 گنجور ؟ يآقا ديشنو يرا م ميصدا ــ

 .برادرت  يكيآن .  زيپرو. نداشته ام كه برود  ييآبرو. سر تو  يمن فدا يكردم آبرو يداشتم فكر م. بله دخترم  ــ

 :گفت  يهست

 . نيشاه ــ

 : دياز زبانش پر و

 .ه باشد رفت يخانم فرخ يخانه  يمامان عش ديشا ــ

 :گفت  يرزنيدوم پ يدفعه .  ستين نجايا يكس نيــ همچ: گفت  يبار جوانه زن كي. چند بار تلفن كردم  ــ

 : ديمقدمه پرس يب. را خواستم  يخانم فرخ. من خبر ندارم  ــ

 ؟ ديآ ينم نگيبول گريچرا عشرت د ــ
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 .همه شان به دستور مادره دروغ گفته اند  ديداد كه شا يم ديبه خود ام. زد  يجا نم يهست

 : ديبار احمد گنجور بود كه پرس نيچزاند ؟ و ا يمگر نم. خواهد همه را بچزاند  يمادره م ديشا

 ؟ يشنو يرا م ميصدا ــ

 .بله  ــ

 .نشد  يتلفن گريشدم اما د دواريام يمنهم كم ــ

 گنجور ؟ يتلفن كرد آقا يك ــ

 من تنگ شده بود ؟ يدلش برا ديعشرت بوده شا ديشا. حرف نزد  ديمرا كه شن يروز سه بار تلفن زنگ زد ،اما طرف صدا كي ــ

خواب  يزندگ ايآ... بوده  نيكه تلفن كرده ،شاه يدانست كس يم يهست.افتد  يگفت كه بهر جهت دنبال آن سر نخ ره راه م يهست

زمان « ؟بهر جهت  ستين يخيسوء تفاهم تار كي يزندگ ايكند ؟ آ يم رشيش تعباست كه هر كس به خواست دل خود يآشفته ا

 .كند  يگذرد و شعله و آتش فاجعه را روشن م يگفت كه گاه زمان همچون باد م يم نيميآن شب س. تارو پود آن كه هست » 

شوند ، چرا كه زمان  يورت لحظه ها متوقف مص نيدر ا. شود كه نوزد  ياما گاه م. تاراند  يو تنها شعله را م ستين شيب يمينس گاه

... گدازند  ياز نو جان و تن را م شيكشد و اخگرها يخاكستر زمانه زبانه م ريو آتش فاجعه از ز. است  امدهياز پس احساس برن

 سوءتفاهم نياما ا

پس عشرت گنجور ، .  رنديگ يسوءتفاهم را جشن م نيهم ياست مثل احمد گنجور و تعداد ختهيآم ياليبا خوش خ يعده ا يبرا

 .كرده باشد  يتواند خودكش ينم

 ست؟ينوع قمارن كي يزندگ ايآ

حرف  ديمردان خان از عدد مف. جاست  نيفاجعه هم ي شهيشود دست طرف را خواند و ر ي؟ منتها نم كيو  ستيب ينوع باز كي

مادره عدد  ايآ. است  »كي«من تنها  ديدر آن صورت عدد مف. اورميب ستيممكن است من ب كيو  ستيب يگفت در باز يم. زد  يم

 مردان بود ؟ ديمف

 .كرد  يم شيدايپ ديبا. تورانجان يبستگانش است ، حت يهمه  دي؟ و حاال عدد مف يك دياحمد گنجور بوده ؟ عدد مف ديمف عدد

 ؟ يو زندگ. رفع و رجوع بكند  يرا جور بتشيو سفارش كرد كه غ ديرا بوس يفخر
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به ساكنان شهر حلب هم داده شده ؟ به تمام مظلومان جهان داده شده ؟ آنها در عزا و  هيهد نيا ايبه انسان ، آ هيهد نيگرانتر نيا

 انيآن ماك ايآ. خورندشان  يفقر م نيزم ياز رو انياما ماك ستندي؟ آنها دانه ن ستنديدانند طعام ك يشوند و نم يتناول م يعروس

 ...شوند ؟ دهيكه برچ ستنديافتند كه آنها دانه ن يفكر م نيهرگز به ا

هم بل گرفته بود و  ياستاد مان. دلواپس مراد است  يگفته بود هست... مراد تنگ شده  يبرا ينگفته بود كه دل هست يدكتر زند... 

 يتا چه حد م يدكتر زند نيو ا... و مراد داده بود  يهست يخصوص يكرده بود ،و آن را ربط به زندگ ريتفس يرا تنگدل يدلواپس

 گرفت ؟ يرا م رشانيو مراد و نظا يبه نام مرتض ييكه سراغ دانه ها ودب ياو هم مرغ ايدانست ؟ آ

 :گفت  ايرا. رفته بود  نگيزودتر به بول كاش

 . ديآ يخانم گنجور با چادر نماز م. سونا  نديآ يم يهر جمعه خانم گنجور با خانم فرخ ــ

 .بافد  يمن ،رخت بچه م يسرجا ندينش يم. دهد  يماساژ هم نم .رود  يحمام نم خودش

 ...را آب بكند  هايدارد از حمام كه درآمد ماساژ بدهد ،در ورزشگاه چرب يرا وام يخانم فرخ اما

 :و گفت  ديخند

 . شيــ آخ:  ديگو يمدام م... با هم  اليمن و سم.  ميآ يمن كه از پس ماساژ دادن او برنم ــ

 ايچطور بود كه به را. كرد  يرا نقل قول م ايرا يگفته ها دنديدوان ياگر او را هم سر م. تلفن كرد  يفرخ يبه خانه  نگيبول از

 .افتاد  ينم ايبه فكر را ي؟ خوب ، كس دينسپرده بودند ،دروغ بگو

 .دود خواهد كرد  نيدل جن. رود  يآبستن كه سونا نم زن

 كه مسافرت خوش گذشته؟ ديشناخت و پرسرا  يهست يرا برداشت و صدا يگوش ميسل

داد كه آنشب كه پدر  حيتوض ميو سل... تنگ شده  ميمادرش و سل يو گفت كه دلش برا ديرا پرس ميجواب ،حال سل يبه جا يهست

 يحاال كمرش درد م. دهيكش غيبا پاجامه از اتاق خواب گرم به راهرو آمده ،بسكه خانم گنجور ج... آن افتضاح را درآورده  ميسل

خدا را . مادرش حرف بزند  اي يخواهش كرد كه با خانم فرخ. بكند  يدلسوز ميكمر سل يبراشادتر از آن بود كه  يهست.كند 

 ...حاال  ايآ. بخوابد  يسقف مطمئن ريخواست ز يمراد م... بود  يسقف مطمئن ريشكر مادره ز

 :گفت  ميسل
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 .گردند  ياما ظهر بر م. مادرتان  يجا خال.جور گن يآقا يمادرم رفته اند خانه  ــ

 شما رفت ؟ ياز خانه  يمادرم ك ــ

 .شود  يسه چهار روز م ــ

 شما ؟ ياحوالپرس ميايتوانم ب يم ــ

 . ديسرافراز كن ــ

 رفته ؟ يكدام گورستان گريمادره وجود دارد و نگران بود كه حاال د نكهيشاد بود از ا يهست

ناگهان احساس كرد كه تر .  ديد يهنوز كه چشمش م. بعد  يماند برا يچشم پزشك م. برود  يبخرد و با تاكس يروسر يستيبا

 يجانسن داشت كه بعد از ماساژ به تن امثال خانم فرخ يپورد بچه  ايرا.صورتش را شست . هم الزم داشت  ينوار بهداشت. شده 

 .هست  فشيك يهم تو يكيو گفت كه ته مات ديمال يم

 ي،به جا شيبا بالش رو يتخت خال. بود  دهيبود و پتو را تا گردنش باال كش دهيخواب نيزم يرو ميسل. را بلد بود  مياتاق سل يهست

 از كمر درد. نشست  نيزم يكنار تشك رو يهست. خود بود 

 يطاقچه است ،دست دراز م يتورانجان ،گوشت آدم جوان باال يشود ،كه به گفته  يخوب م يداد كه به زود ديو ام ديپرس ميسل

 :و گفت  ديخند ميسل.زد  يغاز م كيصد تا  يحرفها. دارد  يكند و برش م

 .استخوانند  ايستون فقرات گو يمهره ها. ندارد  يمن گوشتم درد ــ

بند  شيپ يتاج. آورد  وهيو م يدرمان كرد كه چا يرا تاج شيبود درماندگ امدهيگوشت و استخوان ن يبحث درباره  يبرا يهست

پرتقال را . بود  زيكارد هم ت.فروت است  پيكرد گر اليخ يپرتقال آنقدر درشت بود كه هست. به سر داشت  يبسته بود و سربند

 ميسل يافتاد كه برا كويبه ن ادشيگذاشت و  ميپر به دهان سل كي، ديگل چ كي نيع يدست ريپوست كند و پره پره در بشقاب ز

 .كنده  يپوست م ينارنگ

شب رفته بود  مهيپدر دو بعد از ن.بود  دهيكش غينفس ج كيآن شب خانم گنجور ... افتضاح آن شب را بازگو كرد  ميسل عاقبت

 بود كه پدر با پاجامه از اتاق دهيرس ميسل يوقت.سراغش 

 گريكه د يوقت يول دهيخانم گنجور را شن يصدا ميسل...،با بالش پرت شده به دنبالش  ختهيگر يم
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 :گفته  يم... ديكش ينم غيج

را بشكند ؟ بعد خانم  شيرا بكند و شاخه ها شيگردوها ديده هستم كه هركس رس دانيوسط م يمن درخت گردو يكرد اليخ ــ

 ...كرده بود  هيگنجور گر

به  يبيخوب بوده ،خانه نظم و ترت اريبوده اند ،حال مادرش بس نجايخانم گنجور ا يطور تمام كرد كه وقت نيشرح ماجرا را ا ميوسل

 .بود  دهيخود د

 

 ؟ يياي؟ رؤ يجادوئ يرا با آن چشمها يهست يتاب يب مينبود و سل يخبر يخانم فرخ از

 :گفت .ترسناك ؟ حدس زد  اي مرموز؟

 ؟ ديآ يم يمادرم ك ديبپرس ديگنجور تلفن كن يآقا يبه خانه  ــ

 گريد.گم شد  شييخرما شيلبخند زد كه در ر ينيريخود ش نياز ا ميوش بود و سلبود وقتش خ ميكه با سل نيهم.نداشت  يلزوم

 :درآورد و گفت  فشيشعرش را از ك يهست. نداشتند بزنند  يحرف

 .شعر گفته ام  كيخان  ميسل ــ

 . ديكردم نقاش يم الي؟ من خ دييگو يمگر شما شعر م ــ

 بخوانم ؟ تانيبرا ديخواه يم ــ

 .را بست  شيچشمها ميسل

 » نيزم ي هيگال «

 

 ، يآراست اتيمرا به خلعت ح يتناهيال در

 .تصادفها نيخارق العاده تر يثمره  ،يزندگ

 .عشق و حسن در آسمان ماندند  يمثال صور

 . يبرادر كهتر ،حزن را بخش آنها نمود و

 .وج بافتند و گجستك شدند  در
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 ، افتنديرا مذهب منسوخ  پرسش

 .گاه ندانستند  چيپاسخ را ه و

 ؟ يشنو يها را نم هيگر يها ي، ها نكيا

 كالمشان آخ است آخ ، نينخست

 . گريكديشان به  هيگل اشك ،هد و

 .نه تودرتو  يواژگون ،قفس ها الله

 در چرخشم ، ديخود و گرد خورش دور

 : ميدر كنارم نه ، تا بگو يا ارهيس و

 چه سود ؟ قيو تعل ييتنها نيا از

 سرگردان كه منم ؟ يگو نياز ا و

 .شده بود  داريب يآفاق و انفس يانگار از خواب. را باز كرد  شيچشم ها ميسل

 :ديپرس

 به اسم گل اشك وجود دارد ؟ يگل ــ

 ،سرشاخه و برگها ،واژگونه ، انگار نيدو قطره اشك خون نيالله ع يبله وجود دارد ،غنچه ها ــ

 . زديخودش اشك بر ستيالزم ن گرياگر آدم گل اشك در خانه داشته باشد ،د.  زنديخواهند فرو بر يم

 عارفانه است ؟ يرانيح كيشما  يرانيشب به شما گفتم ح كياست  ادتاني. است  بيعج ــ

 .بود  ادشي يهست

 تخت شكست ؟ نيهم يو رو ديكرده بود ينقاش بريف يمن رو ياست برا ادتاني ــ

 .بود  ادشي آنهم

را  ميسل يو چشمها.نقش ترنج  دينداشت كه بگو ييابا يبوده ؟هست دهيكش بريف يرو يچه نقش يخواست بداند كه هست يم ميسل

 ...و تمام رخ  مرخياز ن
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 :را بست و گفت  شيچشمها ميسل

 .باش دختر نارنج و ترنج  نيبا ما به از ا ــ

 :را باز كرد و گفت  شيچشمها

 . ديخودكار برش دار كيهست با  ادداشتيدفتر  كي يبردست زيم يرو ــ

 :كرد  دايدفترچه و خودكار را پ يهست

 . سيحضرت جرج اي ــ

 ...كلمات قصار  يتعداد اي يقطعه ادب كيو حاال ... و ششم  يس... و پنجم  يدفتر س البد

 .كند  ادداشتيرا  يخواست شعر هست يم ديشا

 :گفت  ميسل

 . ميكن يخودمان عقد م ــ

 ؟ ديگفت يچ ــ

 .لك  يــ انكحت نفس: دييبگو. ميكن يم يعقد را خودمان جار ي غهيص ــ

 .تكرار كرد  يكلمات ناآشنا را مثل طوط يهست

 :گفت  ميسل

 . يقبلت النكاح لنفس ــ

 :آمرانه گفت  ميسل

 .راتكرار كرد  غهيو ص.و تحت توجهات امام عصر  منتيو م يبه مبارك!  سيدو ورق آخر دفتر بنو يرو ــ

 :ديپرس يهست و

 ؟ سندينو يم يحاج» ح « انكحت را با  ــ

 : ديخند ميسل

 .است  يحط» ح«بله با  ــ
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 اش نهيس يداد كه رو ميخودكارو دفترچه را به دست سل. هر دو ورق دفتر را امضاء كرد  يهست

 ماند و خودكار ميسل ي نهيس يدفتر رو.و هر دو سند را امضاء كرد  گذاشت

 يم ميو سل ديرا بوس ميسل يچشم ها يگوش ها و رو يو رو يپشت گل يناخن ها يشد رو ينشد كجا افتاد ؟ حاال م معلوم

 .ديايتوانست زنش را چنان ببوسد كه نفسش بند ب

 :و در گوشش پچ پچ كرد  ديچسبان ميسل يها شيصورتش را به ر يهست

 .، كه درس عشق در دفتر نباشد  ميسل يا ــ

 :كرد نجوا  ميسل و

ترا  يمن ،خودم سردرگم يروغن چراغدان هست. ايدن نيتمام كس و كار و دارو ندار من در ا. سر و همسر .  يتو حاال زن من ــ

 ...را  تيافسردگ. كنم  يفوت م

بزرگترها هم حق دارند . يخواستگار ميآ يكمر دردم كه خوب شد با پدر و مادرو خواهرم م.دلم دستت را بگذار پشت من  زيعز

 ...ما شركت  يدر شاد

 : ديپرس يكه م ديرا شن يخانم فرخ يصدا يهست

 تو سالن ؟ شيچرا نبرد ــ

 .موقع آمد  يو حاال چه ب امدين امدين يخانم فرخ نيا و

 

 » 17فصل  «

 

 . زيگذارم عز يآنجا نم پا به گرياست ، د يناباب يكه مادرت رفته خانه  يخانه ا نيا. ملتفتم .  ستميمن خر ن ــ

شد او را افسرالچروك  يسپرده بود كه م ييالغر شده بود و حاال صورت و گردنش را به چروك ها.نگاه كرد  يبه خانم فرخ يهست

كه مادرش رفته بود بگذارد ،چه  يچه پا به خانه ا. عروس او بود  يهست گريد. رنگ كرده بود  ييرا خرما شيموها.خطاب كرد 

 .نگذارد 

 . زيعز يسلمان ميبا عشرت رفت ــ
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 .زد كه كار فرهاد است  يموها داد م جعد

 .است  فهيالبت عشرت عف.مردها با فكل و كراوات . كنند  يبدن نما تردد م يها راهنيزنها با پ ــ

 ...فوج سرباز هم كه باشد  كي انيم

 مبل ها ينو داشت و دسته  يكرد كه روكش ها ريبه مبل ها س يهست نگاه

 يماركش را نم يداده بود كه هست ياشراف يبخار كيخود را به  يداد جا يكه دود م يچدن يروغن جال ،برق افتاده بود ــ بخار با

 شيلوروز هم كه شده آب خوش از گ كي يگذاشت برا يكاش مادرش م. خانه بود  نيمادرش در ا يها جا پاها نيا.دانست 

 .برود  نييپا

 .كند  ينم يبا گنجور آشت. زيكالم ،به داد مادرت برس عز كي؟  ميگو يچه م يملتفت ــ

 .تواند نفقه ندهد  يم. اما گنجور بو ببرد آنجاست . دهياز آخوند پرس.بدهد  دينفقه اش را با اما

 مگر مادرم كجاست ؟ ــ

 .را خواند  ينشان يهست.داد  يدرآورد و دست هست يبرد و كاغذ فيدست به ك يفرخ خانم

كند و زنش از آنجا  يآپارتمان چهار اتاق خوابه كه احمد گنجور اجاره م... يپزشكان ــ شماره  كينيبه كل دهيــ نرس اليو ابانيخ

برق را  ديپاشد كل.شا بود دنبال مشكل گ ياما هست. زد  يبرق م يزيچلچراغ وسط سالن از تم. به سقف نگاه كرد .آورد  يسر در م

 .بود كه مثل هوا گرفته بود  يدل هست نيشدند و ا يدرخت ها سرشار م ديشا. دنديبار يابرها در باغ م. زد و چلچراغ روشن شد 

گنجور هم كه بله ... در آن خانه را  يبداند ،پاشنه  ياگر فرخ. ندارد  يهم كار به كار كس ميسل. بروز نداده ام  يالبت من به فرخ ــ

 ...كج و معوج  شيآزگار با كلفته ،همانكه چشم ها كسالي،

 چرا مادرم نرفته هتل ؟ ــ

 ...دار است  زيالبت عشرت خودش چ. خانه  ريتهران شده خ.كاسه  نيآش است و هم نيهتل هم هم ــ

 يگذاشت و مادره هم دست به خرجش همتا نداشت ؟ مگر ال يممادره  اريپول در اخت غيدر يدانست كه گنجور ب ينم يهست مگر

را گرفت مگر در باغ خانه اش به  سانسشيكه ل ي؟ هست فشيدانشجو بود كم پول گذاشته بود ؟ در ك يوقت يهست يدفترچه ها

و قناعت  ديرا پران خودش يكه مراد متلك ها يرا گفت ؟ و با وجود نيميو زنش س يناستاد ما زينداد ؟چقدر مج يافتخارش مهمان
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 آرامش نكرد اريخاو چيو چند تا ساندو يسكيو السيگ كيرا ستود ،مگر با 

 :را داد و گفت  شيفرخنده كه شعارها مگر

 پوست نكند ؟ اريخ شيو برا دشي،كنارش ننشست و نبوس ميدانست يو اشراف است و مانم انياع انينور يپس هست ــ

هم به  روزهيگردن بند ف كياما مادره .بس بود  هيهد نيرا آماده كرد و هم يهست يآب راهنيخرسانه هم سر موعد پ يماروسا

 . ختيآو يگردن هست

 :ديپرس يهست

 برود ؟ يخانه ا نيگرفت به چن ميچطور شد كه مادرم تصم يخانم فرخ ــ

ملحفه ها . آماده بكند  شيرا برا يرگفت اتاق آخ. آن خانه  يصبح جلو خودم تلفن كرد به بپا. زيخانه نبود عز نيا شيجا گريد ــ

 دائماً. كس بروز ندهد  چيبعد قسمش داد كه به ه. زيهمه چ... را 

 . يمن دار شيانعام كالن پ كيگفت . ها  يده يكس بروز نم چيگفت به ه يم

 .هزار كار در اداره منتظرش بود . خواهش كرد كه مرخص بشود  يهست.ظاهر شد و ناهار خواست  يزد و تاج زنگ

 .جل . باران جل  نيآنهم در ا.  يگذارم برو ينم مياز ظهر گذشته ،به جان سل يكل ــ

 : ديپرس يهست. ساالد خورد  ينهار ،خانم فرخ سر

 دهد ؟ يخان غذا م ميبه سل يك ــ

 . هيتا ــ

كه  ديبگذارد و بگو ميتوانست خودش لقمه به دهان سل يم. رفت  يفرو م شيغذا از گلو ديشد ،شا يهمسفره م ميبا سل يهست اگر

 بلوزش روشن بود ريقلبش ز يفانوس رو كي. دوستش دارد  تينها يبه توان ب

 .شود  يباز م يكي يكيدانست كه گره ها  يم.رسد  يدانست كه به داد مادره م يم و

جواهرات و نقره آالت و طالجات و پوست  يبار. ييكارگشا. گفت  يخودش م.  يبانك رهن ميكرد باهم رفت هيكرا يتاكس كي ــ

 .بغل تختم  يگذاشته ام تو صندوق آهن. من است  شيپته اش پ. ها را گرو گذاشت 

 .به گردنم است  دشيكل
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 .بود  ريآن زنج يدر انتها ديالبد كل. بود  ختهيآو يطال به گردن خانم فرخ ريزنج كي

 .عشرت خودش را كشت  ميآمد. من مردم  ميآمد. دوتا چمدان با خودش برده . تختم است  ريعشرت ز يتا چمدان خال سه ــ

 چرا خودش را بكشد ؟ ــ

 .سوغات آورده  شيروز تولدش برا يفرنگ كي. دسته عاجه را  ريهفت ت. را گرو نگذاشت  ريآن هفت ت ــ

 : ديپرس يدكتر بهار ياز منش يهست

 بدهم ؟ ديچقدر با تيزيحق و ــ

 . ستين ياجبار تيزيحق و ــ

 ديرس ينوبت كه به هست.داد و علت مراجعه را سردرد نوشت  بيترت يهست يبرا يا پرونده

 :و گفت  ديبه او افتاد خند يچشم دكتر بهار و

 ؟ يناخوش شد يشوهر يتو از ب ــ

 :و گفت  ديسمپات را پرس يآقا حال

 .د بو يخطرناك ي هيذات الر ــ

 :بود تكرار كرد  دهيچند بار از او شن يخاص خودش را كه هست يشوخ و

 .هم برود  نيماش ريتواند كچل باشد و ز يم. رديهم بگ هيتواند سمپات باشد و ذات الر يآدم م ــ

 :كرد و گفت  يفكر

 ستيخوشبخت بشود كه معلوم هم ن يزجر بكشد تا نسل بعد ديبا يچرا نسل فعل. من مطرح است  يسؤال برا كي ياما هست ــ

 بشود ؟

 ؟ يتمام سرش و در چه مواقع اي رديگ ينصف سرش درد م ايكه آ ديپرس ينداد از سردرد هست يجواب يچون هست و

 تاوان نسل گذشته را پس بدهد ؟ ديبا يچرا نسل فعل.مادرم آمدم  يدرمان سردردها يبرا.ام  امدهيشما ن شيسردردم پ يبرا ــ

. پزشكان  كينيعشرتكده است صد قدم مانده به كل كيداد كه فعالً ساكن  حيمادر را بازگو كرد و آخر داستان توض يادردسره و

 : ديلب گز يو دكتر بهار
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خوب افسرالملوك از ...  ي،هر چند خود فرخ رديمادرت ترا بگ يكارها نيبا ا يدانم پسر فرخ يم ديچرا ترا بدبخت كرده ؟ بع ــ

مال زن را خرج نهضت كرد تا آخر هم به مصدق وفادار  شتريشدن صنعت نفت ب يمل يدوره .پنج شش سال بزرگتر است  يفرخ

 توانم بكنم ؟ يتو و عشرت چه م يبرا... ماند 

 . دييشما درد آشنا ديگو يم. مادربزرگ به شما اعتقاد دارد  ــ

 :را با دست سترد و گفت  شيشانيپ ياليخ عرق

امشب خودت را بزن . نباشد  تيخودش ؟تو برو كار شيپ اوردياست كه مادربزرگ را متقاعد كنم كه عشرت را ب نيمقصودت ا ــ

و هم جامه دار و هم  ياست آن شب چه خوب هم نقش استاد حمام ادتي.كنم  يمن كه آمدم بلدم نقش خودم را باز.  يماريبه ب

 آن شب... كردم  يدالك را باز

 .بود  شيسال پو سه هزار  ستيب صدو

 يناش يكه غالباً آدم ها ستين ييها شنامهينما يزندگ ايكه آ ديشياند يم يهست و

 .نشود ؟ كه هزار اگر و مگر دارد  اياند؟ كه ممكن است چاپ بشود  نوشته

كنارش نشست . دشيتخت تاالر خوابان مين ياز همان ورود به خانه تمارض كرد و مادر بزرگ نبات داغ به خوردش داد و رو يهست

 .مادرش دانست  يرا از غصه  يهست يماريو ب

 ؟ فتميب ديحاال كه او خوب شده ، مرضش معلوم شده ،من با ــ

 : ديرا بوس نيبزرگ پا شد و سجده كرد و زم مادر

 !خاك  ريبود آن تن و بدن برود ز فيح ــ

 .شوهرش برگردد  يخواهد به خانه  يهم نم گريد ــ

 .گردد  يبخرد برم شياتكه جواهر بر كي ــ

 ... تايشوهره با پس. هم هست  تايآخر پس ــ

 ! رينه خ...  ياديز يچه غلط ها. گاراژدار را باش  يگنجعل ــ

 :كوشش خودش را كرد  يحال هست نيبا ا. رفت سر پله اول  تورانجان
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 .شوهرش برود  يخواهد به خانه  ينم يمدت كوتاه يبرا ــ

 حالت چطور است ؟... رود  يبكند ، آن وقت م رونيگاراژدار كلفته را ب يكند كه گنجعل يم عيالبد شرط و ب ــ

 .بد  يليخ ــ

سردردت از غصه و ... را  شيپلك ها. را به قلبش گذاشت  يگوش. فشار خونش را . را گرفت  يكه آمد ،نبض هست يبهار دكتر

 . يكم خون هم شده ا. هراس است 

 :گفت  تورانجان

 . ميگو يرا م نيمن هم هم. دهنتان قربان  ــ

بس كه . گنجور حواس همه را پرت كرد . عشرت هست  يدادم احتمال حاملگ صياز اول من بودم كه تشخ.  نيا يعني صيتشخ ــ

 . تاستيپس شيحواس خودش پ

 :گفت  مادربزرگ

 .از شوهره هم قهر كرده  ــ

 يكه دنباله  يرا برداشت و مثل كس يدكتر انگشت به پشت دست تورانجان زد و چا. آورد  يدكتر چا يو برگشت و برا رفت

 : دي،پرس رديحرفش را بگ

 به نظرت چه طور است ؟ ــ

 دكتر ؟ يچطور است آقا يچ ــ

را كم بكنم و  تايبكند ، تا من سر فرصت شر پس يمطب مرا اجاره بكند و از مادرش نگهدار يباال ياتاق مبله  يگفت كه هست دكتر

 .بدهم  يعشرت را با گنجور آشت

 را بگذارد و برود ؟ كسيب يمن تنها ــ

 . ديلرز يتوران م يصدا

 . ندييگو يراست م. خانم نبود  هيبه حاج ادمي ــ

 . ستميهم ن هيمن مكه معظمه مشرف نشده ام و حاج ــ
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 .اما حق باشماست  ــ

 شوند يكه بچه ها بزرگ م. كنهساالن سر داد  يدرباره  يسخنران كي يدكتر بهار و

 شيرا پ رشانيكرده است كه پدر و مادر پ يبارها جوان ها را راض... شود  يم يروان ماريب...ماند  يروند و آدم مسن تنها م يم و

 كهنساالن يزندگ طيشرا.خودشان ببرند 

 همه. مطرح نبوده  رهايپ يآن وقت ها مسأله . هم خوب شده  شانيروان يماريعوض شده ،ب كه

 .كردند ،خانه پر از دشمن باشد بهتر است تا آدم تنها باشد  يم يبا هم زندگ جهيو داماد و دختر و پسر و نوه و نت عروس

 

 :گفت  تورانجان

ق خواهد اتا يم يبرد ،مخصوصاً كه هست يشد و مرا م يم يكاش خدا از من راض. ميروان ماريكنم ب ياحساس م يمن هم گاه ــ

 . ستيصدا گر يمادر نكرده ، و ب شيكه برا يمادر يبرا.برود  نجاياجاره بكند و از ا

 :مادربزرگ گذاشت  يدست بر شانه  يبهار دكتر

 . ديستين ريشما پ ــ

 .هفتاد سال دارم  ــ

 نطفه يكرد كه از وقت يرا دنبال م يريپ يشناسس دهيپد يزد و بحث درباره  يقدم م يبهار دكتر

 شود ــ مغز كوچك يبدن كوچك م يريدر پ.ببعد است  يسالگ 65از  يواقع يريشود ،پ يم بسته

 مرد كي يرنجها برا نيبزرگتر يو طرد شدگ يي،تنها رنديگ يهم قرار م يشود ،غضروف ها رو يم

 .زن كهنسال است  اي

 :و گفت  ستاديتورانجان ا يروبرو

 ي،و ترس لو رفتنش هم هست ،مثل مادر ياسياست س ي،كه آدم گانهيب كياز  دميشما شدم ؟ د ي فتهيچرا ش ديدان يم ــ

 يريتواند پنجاه تا شصت درصد پ يو تقدس م يمعلومات و فداكار نهمهيبا ا انيمثل شما خانم نور يرزنيش.  ديكرد يم يپرستار

 . نداديرا عقب ب
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 .كرد  يم يآمد با ما زندگ يشد و م يم يراض يكاش خانم ــ

 ؟ ستيك يخانم ــ

 ... هاتيكرد ، ه يصدا م ياو هم مرا آبج. گل به من داده  يدوتا نوه . عشرت . عروس سابقم  ــ

 :گفت  يبهادر دكتر

 .آورمش  يم مارستانيروم از ب يم يفردا با هست. كردنش با من  يراض ــ

 كلبه خرابه ؟ نيتو ا ــ

 : دشياز حالت زن زائو درآمد و پا شد و دست در گردن مادربزرگ انداخت و بوس يهست

 . ديو عصمت است ، و شما بركت روزگار هست يتقو يخانه  نجايا. است  اديكلبه خرابه از سر مادرم و من ز نيهم ــ

 .شاد و شنگول ، اشك به چشم آورد  يمتوجه شد كه دكتر بهار يهست

قدغن نكرده بود  يخانم فرخ يهمه به او زحمت داده ؟ اما وجود دكتر الزم بود ، مگر مادره به گفته  نيا افكر بود كه چر نيا به

 هم يكس ، بروز ندهد كه خانم گنجور آنجاست ،خود دكتر بهار چي،به ه رخانهيآن خ يكه بپا

 ...بله  كه

 

 » 18فصل  «

 

چراغ . كرد  يصدا م كيت كيباال ت ي هيساعت همسا.ضرر داشت  طفل معصوم يبرا. توانست طاقباز بخوابد  يگنجور نم عشرت

 يفرخ يخانه . آمد  يبه سراغش م يداشت و باز آن فكر لعنت يكرد ترس ورش م يكنار تختش را هم اگر خاموش م زيم يرو

 .آمد  يهم كه بود ،م

و آن خواب  ديشد خواب يمگر م. كردند  يهم هوار م يرو يگريبعد از د يكيرا  رآهنيكردند ، بعد ت يم يداشتند آجر خال ييجا

تمام منافذ آشپزخانه را با پتو ،  يستياما با. نزد  تيشعله راه انداخت و كبر 5شد رفت تو آشپزخانه و گاز  يم!  ديرا د بيعج يها

 شد رفت پشت بام يم.بست  يكرد م يدا ميملحفه ، با هر چه پ اي

مقابل ساختمان  يفروش يسبز. رفته بود  شيخانه آمده بود تا لب بام پ نيروز اول كه به ا.ت كرد پر ابانيخود را با سر به كف خ و
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 :داد زده بود 

 .ها  يافت يم. مواضب باش  رهيهمش ــ

دلش آب . حال را داشت  نيهم كه اتاق ها پر بود ، هم ييشبها.كس در خانه نبود  چيكرد و ه يدود م.دلش تنگ بود  چقدر

بر سر  وهيانگار م ابانيخ يتهران هم شبش زشت بود ، هم روزش چراغ ها. پاشد پنجره را باز كرد . خواست  يخنك م يهندوانه 

 :زد  ينم ددا يروشن بود ،اما كس يسمنت يوالهايه

 .، چراغ روشن ،بخر و ببر  يسمنت ي وهيچراغ م ــ

 دهيله ي وهيم يكس. شان بود  دهيله يها وهيم كيتار يها ساخته بودند و پنجره وهايبودند كه د ييروبرو غارها يها ساختمان

 :زد  يهم داد نم يكس. خرد  ينم

 . ميدار كيتار ي وهيم يآ ــ

 :شد داد زد  يم. قفل بود  شانيشده بود و درها دهيكش نييمغازه ها پا يهمه  ي كركره

 . ميفروش يقفل م يآ ــ

خوانده بود و  يراست و درست يسيكاش انگل. بود  دهيطرز كار رولور را پرس يتيكاش از ه... كرد  يآمد و قفل ها را وارس يپاسبان

؟  يچ ديلرز ياما اگر دستش م. گذاشت و درق  ياش م قهيداد و به شق يخواند و گلوله ها را جا م يرولور را م مهيضم يراهنما

چرا مادرش را ول كرد ؟ چند وقت بود ؟ اگر  يهست نيا و. گرفت  يچ كس هم سراغش را نميكرد و ه يخودش را ناقص م

را به  يكي نيمنتظر بود ا. طفل معصوم  نيو ا زيپرو.  نيشاه.  يهست. بود  شيكرد به خاطر بچه ها ينم ستيخودش را سر به ن

پستانش را مك بزند و قلب  گريد يمثل آن سه تا تخواس ياما دلش م... و بعد  تايو ببرد و بسپاردش دست پس اورديب ايدن

 .خودش بزند 

آرزو داشت طاقباز بخوابد . شد  يكاش صبح م.  نديدوچرخه بزند و او بب يكوچكش را مشت كند و پا يخواست دست ها يم دلش

 يعددكتر سا شيرفته بود پ. كرد  يخودش را م كيت كياما ساعت طبقه باال ت. ساعت گذشته بود  كيبه ساعتش نگاه كرد ،تازه . 

 يبرا. توانم قرص خواب آور به شما بدهم  يگفته بود نم يدكتر ساعد. مطبش دور بود  قدرچ. بود  دهيشن يرا از هست فشيتعر. 

عشرت . گفته  ديرا فرو نيا. كند  يم نييتع يشناس ستيگفته بود سرنوشت شما زن ها را ز. دكتره ترك بود . بچه ضرر دارد 
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 ديفرو

 :گفته بود  يساعد دكتر. شناخت  ينم يآدم

 يجور مشاغل دچار افسردگ نيبورژوا ، با ا يزن ها شتريگفته بود ب. مهمان دار . بچه دار . شوهردار . خانه دار: شغل  نيبنا بر ا ــ

 .آمد  يراندازيت يصدا.  ديخارج از خانه مشغول كن يخودتان را به كار. شوند  يم

با .  دهيرا شن ريت يالبد او هم صدا. رفت  يكف ساختمان راه م يكه رو ديباال را شن ي هيهمسا يپا يصدا. تق . تق .  تق

 : ديزد ،فرهاد پرس يسرش را كه م. فرهاد  شيافسرالملوك رفت پ

 كرد ي؟ نه ، نم يكن يرنگ م ــ

 :گفت  فرهاد

 ؟ يخوشگل باش شهيمثل هم يخواه ينم.  يچادر نماز سركرده ا يتو عوض شده ا ــ

 :عشرت گفت . است خو ينم

 ؟ يالزم ندار ستيكوريپد ستيكوريمان كيفرهاد جان  ــ

 : ديپرس فرهاد

 هست ؟ يك ــ

 !ــ من : بود  گفته

 :گفت  فرهاد

 . يدامنت بگذار يزن ها را رو يپا يتوان يكند نم يكه روز به روز باد م يشكم نيتو با ا. پسندم  ينم ــ

 .خوشگل  شهيبرو هم يمهمان. بچه دار . شوهر دار. خانه دار :  شغل

 :نه گذاشت و نه برداشت و گفت  ژنيب

 . ديريطالق بگ ديتوان ينم.  ديستيهم كه بلد ن يحرفه ا.  ديندار يشما هنر ــ

 !رفت  يگنجور نم يبه خانه !  نه

از گل نازكتر هم به او نگفته بود . كرد  يم شيصدا يخانم رزنيپ. داد  يراهش م رزنيپ اي. گرفت  يم شياتاق برا كي يهست اگر
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 ...اما شوهر كه كرد زخم زبان ها شروع شد . 

 

 .باش  يجا كه هست نيمادر هم: هم كه گفت  يتلفن چه طعنه ها كه نزد ؟ و هست يروز مهر ماه پا آن

 شود با يمگر م. كرد  ينم دارشيب يراندازيكاش ت. باال شروع شد  ي هيتخت همسا ريج ريج يصدا

 بعد از شام يفرخ. وفادار  يبچه  نديگو يرا م ميسل.  ديساعت خواب كيت كيتخت و ت ريج ريج يصدا

 انداخت يدست در گردن مادرش م ميگرفت و سل يرفت و افسر آبغوره م يكرد و م يم ول

 .كرد  يپاك م ريحر يرا با دستمال كاغذ شي،اشك ها ديبوس يدستش را م. كرد  يماچش م و

 :گفته بود  ميشب به سل كي

 . ديبه من و خواهر جان درس بده ديكه با ما هست يخان بعد از شام ،چند ساعت ميسل ــ

 .خواهر جان :گفت  يافسر م به

رد ب يافسر را م. خوردند  يكباب م.  شيبرد سر پل تجر يكرد ،افسر را م يهوس كباب كه م. فت  يها با او در باغ راه م صبح

 .كه دل خودش خون بود  يبا وجود. فرهاد  يسلمان

 زيم يآورد و رو يو فارس يسيعالمه كتاب انگل كي ميسل. آخوند  شيافسر برده بودش پ. خوشرو و مهربان ،اما دلخون : شغل

كه  نيشاه. را  ينه هست. وفادار  يبچه  نديگو يرا م ميسل. و كتاب ها را پس داد  ديكدام نفهم چيكلمه از ه كيعشرت . گذاشت 

 ديمردم روز ع يبچه ها.گل  ريبابا گنجورش برود ز.دوست داشت  شتريگنجورش را ب يبابا زيپرو. رفته بود نظام در جا بزند 

مادرش  يشاخه گل برا كي ياما هرگز نشد هست. خواندند  ينوشتند و سر كالس م يم شانيمادرها يانشاها را برا نيمادر ،بهتر

مدت كه  نيا نيزد ،ع يم بشيمادر غ ديروز ع.  ديبه او بگو يخشك و خال كيتبر كيتلفن بكند و  اي، اورديروز مادر تحفه ب

 يهست. زده بود  بشيغ

آمد سراغ مادرش و به كمك هم  يآن وقت م.  ديبلد نبود دروغ بگو ميسل. بكند و از او بپرسد  ميتلفن به سل كيتوانست  يم

 .رفته مسافرت  يهست ديعشرت مجبور شد بگو. نشد  ياز هست يخبر.  رينه خ. انداختند  يرا به دام م ميسل

 .دروغگو . خوشگل  شهيبرو هم يمهمان. مهمان دار . بچه دار . شوهر دار . خانه دار : شغل
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 :گفته بود  مياست ؟ سل يچه جور دختر يبود ،به نظر شما هست دهيپرس ميشب از سل كي

 .،با وقار ،با معلومات و هنرمند  هيهستند با سج يخترد ــ

 ؟ يكن يو مشكل همه مان را حل نم شيريگ يدر دل گفته بود پس چرا نم عشرت

 : ديمشكل داشت ، و عشرت پرس ي،خود هست ميمعلوم شد كه به نظر سل اما

 ؟ يچه مشكل ــ

 :گفت  ميسل

 .در نوسانند  مانياداره و كفر و ا يو عشق و كارمند استيهنر و س انيفعالً م.  نديايبا خودشان كنار ب يستيخانم با يهست ــ

 :گفت . عشرت را جواب داده بود  يدرسشان داده بود و سؤال ها ميشب سل آن

ان عشق و هنر ،خواهر. كردم  يو هنر را انتخاب م يخانم بودم ،زنانگ يهست يخواهند ،اگر من جا يدانند چه م يخانم نم يهست ــ

است  يبا مرد مساو نيهم مردها و هم زن ها قبولش دارند و بنا برا.  ستيزن بودن مطرح ن يزن هنرمند ،مسأله  يبرا. توأمانند 

 . رديگ يبرعهده م رورخود را با غ يو نقش زنانگ

 : ديپرس عشرت

 كارش را ول بكند ؟ يعني ــ

 .بله : گفت  ميسل

 .شود  يآن وقت افسرده م: گفت  عشرت

 .خانم افسرده هستند  يهست: گفت  ميسل

 .باشم  يهست نيمن آرزو دارم ع: كرد  يدهن كج عشرت

 :گفت  ميسل

 ... ياستاد مان رينظ دهيفهم يبا آدم ها. مسافرت بكنند . كتاب بخوانند . بدهند  شگاهيبكنند و نما يتوانند نقاش يخانم م يهست ــ

 رياندازد و مثل مادرش اس يمدام بچه پس م... خود اما عشق  يبه جا ينقاش ديخواست بگو يم عشرت

 .اما نگفت . شود  يها م بچه
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 .افتم  يم يگفته بود آقا من به فكر خودكش: آخوند  شيبود پ رفته

 .است  رهيكب تيمعص: گفت  آخوند

 .كرده ام  تيخودم هم معص: گفت  عشرت

 .راه توبه باز است : گفت  آخوند

 نه ؟ ايكرده برگردم  انتيكه به من خ يانم به خانه اد ينم: گفت  عشرت

 شياست پ رشيدستور داد كه هرروز غسل بكند و دو ركعت نماز بخواند و بعد از سالم نماز از خدا بخواهد كه هر چه خ آخوند

 .بگذارد  شيپا

 .است  نيخداوندگار عالم ارحم الراحم: گفت  آخوند

 )؟  ديرس يبه دادش نم نيچرا ارحم الراحم( 

 

 :گفت  ميسل

 مالل آور يكلفت و نوكر هم كارها. ستيبه درآمد زن ن يازيندارند و ن ياديكار ز يرانيمرفه ا يزن ها ــ

 .كنند  يم را

 :گفته بود  عشرت

 بشود ؟ يزن مرد مرفه ياز كجا معلوم كه هست ــ

 .عشرت در دل گفته بود . بود و رفته بود گفته  ريشب به خ ميسل. بود  مياز سل ينوع خواستگار كي نيخودش ا اليخ به

و علفش  رياندازد ز يمثل بره سرش را م. است  يكه بع بع يريگ يرا م كوين.  يريگ يرا نم يهست. دست ننه ات  يتو هم برو ال ــ

 .چرد  يرا م

تو .  زيپرو يچند بار با چادر نماز رفته بود در مدرسه . برد  يكاش خوابش م.  دنديكوب يم يانگار داشتند شروان!  ييسرو صدا چه

 .بشود  ادهياز اتوبوس مدرسه پ زيشد تا پرو ينشست و منتظر م يروبرو م يمغازه 

 يبنده . را بدزدد  زيگرفت پرو ميبار تصم كي. را بغل كند  زيكند و پرو دايپ يها راه نيماش يخواست از البال يزد ،م يپر م دلش
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 : ديپاسبان آمد جلوش و پرس كي.روز سه بعدازظهر مدت ها دم در مدرسه ماند  كي.نداشت  يافسرالملوك حرفخدا 

 . يا ستادهيا نجايمدت هاست ا نميب ي؟ م يكن يچه كار م نجاي،ا يباج ــ

 :عشرت التماس كرد .  يخواست ببردش كالنتر يم

 سركار من آبرو دارم ــ

 :تومان كف دست پاسبان گذاشت و گفت كه  ستيب

 . نديآمده است بچه اش را بب ــ

 :از مدرسه درآمد ،بچه را نشانش داد و گفت  زيپرو يوقت

 .من است  ياوناها ، او بچه  ــ

 :پاسبان گفت . شر شر  ختير ياشك م و

 ؟ شينيبب اورمشيب يخواه يم ــ

 : گفت

 .كنم  يگفتم پاسبان صدا م يخورد م يهر وقت غذا نم. ترسد  ياز پاسبان م. نه  ــ

 :گفت  پاسبان

 .مادر نشو  يول. سگ شو  ــ

هم نتوانست او را آرام  ميسل يقربان صدقه ها و بوسه ها.  ختيشبش افسرالملوك تا توانست اشك ر. گرفت  يتاكس شيبرا و

 :و عشرت گفت  ختنديبا هم اشك ر. اش گذاشت  نهيس يعشرت سر افسر را رو.كند 

 .است كه هست  نيهم. ميهست مانيما زن ها بدبخت بچه ها و مردها ــ

 :گذاشت و گفت  بشيغر يهم دست به چشم ها ميسل

 .جهان هم سطح ظالم ها شوند  يمظلوم ها يهمه  يستيبا ــ

 :مادرش گفت . درس داد  يليخ

 . زيشوم عز يمن كه ملتفت نم ــ
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 . ديهم درست نفهم عشرت

آمد  يم يچه خوب بود ؟ اگر هست ديد يدوچرخه زدنش را م يماند و پا ياگر زنده م. را به شكمش زد  شيمعصوم ،پاها طفل

 ...آمدند  يشان م يكيآمد ،آخر  يم ژنياگر ب ي،حت

 ؟ رديمادرش بگ ياتاق مستقل برا كيتوانست  ينم يهست

كالس هشتم بود . خواند  يرفت درس م يآن وقت م. بكند  يالت زندگدم تو يداد ،حاضر بود تو اتاق انبار يراهش م رزنيپ اگر

خوب .شدند  يقبول نم شتريبود كه در كنكور دانشگاه ها از صد نفر چند تا ب دهيشن. داد  يمدام امتحان م ديبا. كه شوهر كرد 

 ... شودداد تا قبول ب يآنقدر امتحان م

 :گفته بود  ميسل

ما  يايدن... اما دلتان خون است  ديكه خوشبخت ديكن يتظاهر م. هم  يو شما زن ها چند تا ماسك رو.  ميزن يهمه مان ماسك م ــ

 ...بالماسكه  كي

 :عشرت در دل گفته بود  و

 .به ظاهر خوشبخت اما دلخون : شغل ...  يخواه يخودت هم زن ماسكدار م ــ

واقعاً . شد  يخالص م. درق : آورد چطور پرش بكند و آن وقت  يم سر در ديشا. خواند  يرولور را به دقت م ي مهيدستور ضم اگر

 شد ؟ يخالص م

 :گفت  آخوند

كردند و خوردند ،  هيرا قل يطانيش يآدم و حوا ،بچه  ياز وقت. حفظ بكند  يطانيخداوندگار عالم شما را از وساوس ش ديدعا كن ــ

از آن ملعون در بطون انسان  يخواست كه جزئ يرا م نيهم هم طانيگرفت ،و ش يابناء آدم جا يدر بطون همه  يوحش وانيح كي

 ...هم باشد  يطاني، ش شدنبا يباشد و انسان تماماً اله

 

*** 

 يم. هل بدهد اما نتوانست  يخواست او را واپس بزند ،حت يعشرت م. آمد ، دست در گردن مادرش انداخت  يكه شد و هست صبح
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سوار . چمدان ها را آورد  يدكتر بهار. چادر نمازش را سرش انداخت  يهست يبه اشاره .  امديبكند ،اما اشك ن هيخواست گر

را فاش نكرده  يمادربزرگ فاش كرده اند و چه اسرار يرا برا يكردند كه چه اسرار شيلتورانجان برسند ،حا يشدند و تا خانه 

 .اند 

 :و گفت  دشيبوس.ن عروس سابقش انداخت تورانجان دست در گرد. را انداخت و در را باز كرد  ديكل يهست

 ...همه وقت  نيروزگار ا يا.  يخوش آمد يخانم ــ

 :و گفت  ديدست تورانجان را بوس عشرت

 . ديآدم بكن يبه شما پناه آورده ام تا مرا هم مثل هست يآبج ــ

پف كرده  يو كوتاه مادر شد و از صورت پر كك و مك و رنگ زرد و چشم ها يجو گندم يآورد و تازه متوجه موها يچا يهست

 .خورد  كهياش 

 يرياز آنها تصو يكي يدانست كه رو يرا داشت و م ميسل هيهد يبرهايهنوز ف يهست.  ديرا به اداره اش رسان ي،هست يبهار دكتر

 .لبخند زد  شهياند نيو بجا بود ،و از ا با جا يآش. نبود  يمالقه آش نذر كينقش  نيا.  دياز دكتر خواهد كش

 . يخوشحالم كه خوشحال ــ

 نيا يشد و زندگ يبا مشكل ها هم دورش تند م ييارويدر رو.  ديچرخ يخوشحال كه بود مثل فرفره م. تند شد  يهست دور

حاال . نه . فرا برسد  يو آرامش و سكون ابد ندازدشيتا از پا ب دشيچرخان يم ايآ.  دشيچرخان يم يو غم بدجور يمعجون شاد

. هم بود  يريخواهان دل. شد  يكه با آن مواجه م يدر هر حالت.و آرامش بود  نهيطمأن ،كرد  يرا كه آرزو م يزيتنها چ. زود بود 

 يكه حتمادرش آنقدر دروغ سرهم كرده بود  يدر ماجرا. سرراست بودن و دروغ نگفتن و ماسك بر چهره نداشتن  يريدل

 يروزگار ايآ. خودش رفته بود  اديواقعه از  قتيحق

 بشوند با پندارها و كردارها ؟ كيشود و گفتارها همه ن دهيبرچ نيكه دروغ از ساحت زم ديرس يم فرا

 :گذاشت  يجلو هست يپرونده ا يفخر

 مگر نه ؟. ،امروز حالتان خوبست  انيخانم نور ــ

 : ديدر جواب شوهر مادر كه پرساحمد گنجور را گرفت و  يخانه  يهست
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 روباه ؟ اي يريدخترم ش ــ

 . ريش ريداد ش جواب

 زنده است حالش خوب است ؟ كجا بوده ؟ حاال كجاست ؟ ــ

 .ماست  يحاال خانه . بوده  يفرخ يخانه  ــ

 :تلفن كرد  ميبعد به سل...  يمشتلق خوب. شكرت  ايخدا ــ

 ؟ يچطور. سالم  ــ

 »چون ترا دارم همه دارم « .  يعال ــ

 . يزن ياز دل من حرف م ــ

 ؟ ينشسته ا اي يا دهي؟ خواب يكن يچكار م يدار ــ

 ؟ يپرس يچرا م. خوانم  يم يريدارم هجو. نشسته ام  ــ

 .خواهم ترا در نظرم مجسم بكنم  يم ــ

 . نجايا ايخوب پاشو ب ــ

 . ميهر روز با هم ميگفت يوقت.  مينگفته ا يهنوز كه به خانم فرخ ــ

 ...لذت با هم بودن  نيا ــ

خواشت نگاه . بكند  نيداد كه ماش يكرد كه استحقاقش را داشت و به فخر يدو ماه مرخص ينوشت و تقاضا ريبه وز ينامه ا يهست

دهد و  يم يخودش را در شورا به استاد مان يداد كه رأ حيتوض. سماجت كرد  ي،فخر رديبگ دهيرا ناد يفخر يپرسش كننده 

 . ردياو را بگ ياخودش را آماده بكند تا ج يستيبا يفخر

 من ؟ ــ

را بست و  شيچشم ها. مبل وا رفت  يگذاشت و رو زيم يبا روكش مخمل سبز رو يجعبه ا. آمد  يدرنزده به اتاق هست ژنيب

 :گفت 

 .تمام شد  يخيتپه س يماجرا ــ
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 .بشنوم  يخيخواهم از تپه س ينم ــ

 : ديآه كش ژنيب

خارها  يكه ال يكاغذ يخار و پر از دستمال ها يپر از سنگالخ و پر از بوته ها نيزم كيمشرف است بر . وجود دارد  يخيتپه س ــ

 .كنند  يرا نشخوار م يكاغذ يو آنها خارها و دستمال ها. آورند چرا  يصبح ها شبانها گوسفندها را م. كرده  ريگ

 ژنيب.  اورديكتاب ب يبررس يگنجور معاونت اداره  ژنيب يآقا يبرا يچا وانيل كيزنگ زد و مستخدم كه آمد ،دستور داد  يهست

 :چشم گشود و گفت 

 اورميترا ب يمژدگان ميايگفت اگر آب دستم است نخورم و ب. پدر از گاراژ احضارم كرد .  ستمين يبررس يمعاون اداره  گريمن د ــ

 ؟ يكن يرا باز نم يچرا در قوط.

 :آمد  رونيب يرا كه خورد از وارفتگ يچا

 .خوشگل من زنده است . من زنده است  زي،عز ديگو يم. رقصد  يزند و م يپدر مثل بچه ها بشكن م ــ

 .اهل خانه جشن گرفته اند  ي همه

 

 حيو از توض. از طال  يشده بر قاب عيترص. الماس  يها نيزمرد چهارگوش در وسط ،گرداگردش نگ كي.در جعبه را باز كرد  يهست

بوده ــ به  ميقد يزن ها يندارد ــ كه گل روبنده  خيقطعه جواهر ، نيپدر دانسته بود ،دانست كه زمرد ا حيكه او هم از توض ژنيب

گل . د نداشتن زمرد مهم نبو ايداشتن  خي يهست يبرا. گرفته  يپشت سرشان قرار م.كرده اند  يدو طرف روبنده شان وصل م

و  يانسان تيثيشود بدست آورد ؟جوهر ح يرا چطور م يگوهر ناب آدم ديشياند يم.نداشت  يتيبوده ،اهم يهر زن يروبنده 

گذاشته بوده ، و البد صاحب آن مرده است و وارثان  رواحمد گنجور گ شيگمان كه كشور دالل آن را پ نيرا ؟ و خلجان ا يشرافت

 يجواهر نيدانسته اند كه چن ياصالً نم اي... مرحومه جده شان كجاست ؟ ايدانسته اند كه گل روبنده مرحوم مادر  يآن مرحوم نم

 : ديوجود داشته ؟ موجب شد كه در جعبه را ببندد و بگو

 .گنجور ندارم  يبر آقا يكرده ام ،منت دايمن مادر خودم را پ ــ

 :گذاشت ،گفت  يم بيرا كه در ج يقوط ژنيب
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 .مادرت  شيآورد پ يرا م زيكشور ، پرو كشنبهيصبح  ــ

تنزل من « اسماء  يكه حت يروزگار... ،خواهر جان ،مادره  ينبود ؟ خانم يمامان عش ايكس عشرت  چيه يبرا گريمادرش د ايآ

 ...شدند  يعوض م يتوافق همگان كيضمن » السماء 

عصر كه .آورد  يكرد و آنچه به خودش تعلق داشت در م يكشو قفسه ها را باز م.  يشروع كرد به خانه تكان يكه رفت ،هست ژنيب

 :گفت  يكردند و خانم يپاك م يو تورانجان در آشپزخانه سبز يخانم ديباز آمد مملكت آسوده د» خانه « به 

 .رسان  يروز يا: ديگو يو م رديگ يرا رو به آسمان م شيبعد از نماز كف دست ها. بلند . بلند .خواند  ينماز هم م ــ

 . ديخند يتورانجان م و

 مساعتيهرروز ن... ساعت ده فردا .كرد  يشادترشان م»  ندهيقرار روز آ« بود و  ميو سل يتلفن رابط هست يگوش»  يها چهيدر «

در  ديرس شيمرخصابالغ  يو وقت. شد تا زنگش را بزند و دلش را بفشارد  يشد و از تلفن دور نم يناآرام م ياز وقت ،هست شيپ

 .از حجره تلفن بكند  ميماند تا سل يبست و گوش به زنگ م يآورد و در را م يخانه ،تلفن را به اتاق خواب م

مادر  يعصر كه خانه آمد متوجه شد كه چشم ها... بود  امدهين يهست يرا آورد ،هنوز ابالغ مرخص زيكه كشور پرو يا كشنبهي صبح

را  گريمادر و پسر خردسال همد. اش گرفته بود  هيكرد ،گر فيمادربزرگ هم آنطور كه خودش تعر. اش قرمز است  ينيو تك ب

 يو گفته بود خواهر كوچولو م يآمده خانم شيشكم پ يسرش را گذاشته بود رو.كرد  ينم رهادامن مادر را  زيبودند پرو دهيسيل

گفته بود  يخانم. دست و پا زده و نرفته بود . ده بود بغلش بكند و ببردش آم يدينو. چنگش بزند  يديگذارم ل ينم. خواهم 

 كشور دالل گفته بود. ،بگذار تا عصر بماند 

 يگذاشته بود خانم زيم يبسته اسكناس از طرف آقا رو نيكشور چند. هم زنده بماند  قهيدق كيتواند  يخان نم زيبدون پرو آقا

 :هم با او رفته بود اما به تاخت برگشته به دامن مادربزرگ پناه برده گفته بود  زيرا گرفته و پرو زيدست پرو

 ؟ اگر ستميعمر مامانم ن ي شهيمگر ش. بمانم  نجاي؟ بگذار ا ستيتو ن يتوران مگر خانه  يآبج ــ

 :گفته بود كرده و  هيتورانجان گر. سوزد  يروم هوا ،آن وقت تو دلت م يشوم و م يشكنم و دود و دود م يم بروم

 ــ باشد ؟ نجايا اوردتيبگو هرروز عصر بعد از مدرسه ب يدينو يآقا ايبعد گفته بود به داداشت ... اوالد  يا ــ

 ؟ يخر يم ميهم برا يفندق يبود بستن دهيپرس زيقول داده عصر ببردش باغ وحش ،پرو زيبه پرو يدينو



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٤

را جان به سر كرد و هم  يرا بپسندد ،هم هست نكيتا قاب ع. ساز  نكيع شيچشم پزشك برد و از آنجا پ شيرا پ ي، هست مادر

دستور داد كه خوب در  يو به هست. كرد  شيداشت ، راض ريبنفش س يقاب بنفش باز كه دسته ها كيفروش را آخر سر  نكيع

 .ر هم شده خوشگلت يندارد ،حت ينكيع ي دهيدختر ترش كيبه  يشباهتاصالً  نكيقاب ع نينگاه بكند و گفت ا نهيآ

تاالر .شمردند  متيآباد غن يول ابانيرا در خ يكه اهل محل وجود خانم دينكش ياما طول: حاضر بشود  نكيتا ع ديكش يم طول

محسن بدو كه . را خوش آمد گفت  يبود كه مقدم خانم يمحل نياول مورخانيت يو دوچرخه  كلتيموتورس ريتعم يكنسرت مغازه 

آورد در  يسنگ هم شده ، روز بعد از سفارش م ريداد ،از ز يسفارش م يكه خانم يا رانههر نوب. شده بود  يخانم يپاك دلباخته 

وانت محسن  ي ماندهيباق يقسط ها يخانم...  ي،فلفل دلمه ا يسبز قلم ارياما خ. جوانه نزده بود  يخوب هنوز چغاله بادام حت. خانه 

تره . داد  يم ديو خانه دارها را نو ديدم يبلندتر م شيدست يلندگوز شر اقساط ، در بداد و محسن بدو خالص ا ينگيبدو را پول جر

 .آورد  يهم م يبار بهتر

 

 ادشيبه ... به محسن بدو اشاره كرد كه دختره منتظرت است ،گناه دارد  يخانم يو تازه وقت ديپلك يخانه شان م وانيدر ا دهيفر

 .زدند  يغل دستش نشاندش و با هم دورب.ترسد  ينم رياز پن گريد دهيآمد كه فر

را  شيپاها گريو خودش د نديبنش شيتوران رو يو آبج يتا خانم اورديب شخوانيبه پ چهيقال كيداشت مصدرش  يوا م مساريت

 يهم به مصدره سفارش م مويشربت به ل شانيبرا.كرد  يرا گاه به گاه نوازش م شيچنگك يگذاشت اما عصاها ينم يعسل يرو

رود  يم شانيا شيخورد كه هروقت پ يقسم م شيجانجان يسر سپهبد پسر خاله  هب مساريت.داد ، اما گوش مصدره بدهكار نبود 

. بود  ياز آن بود كه سفارش شده است ،هر چند نامه ها بخشنامه ا يهم حاك نيشاه ينامه ها. كند  يخان را م نيشاه ي هي،توص

 پر بود از دست انداختن

. كند  يم يبه او نوشت كه مادرشان با آنها زندگ ياما نانش در پادگان تو روغن بود تا هست. سركار ستوان  ايگ سرهن جناب

مادر و  انيم انياز نقار م يهست... گفت كه از تعجب شاخ درآورده  يتلفن كرد و همه را از خواب پراند و به هست يشب مهين نيشاه

 .ديفرو رفت ،چرا كه غش غش خند نيهشا ياحمد گنجور گفت و شاخها

كرد و به سر زانوها و كمر  يو روغن كرچك گرم م ديخوابان يرا م يانداخت و آبج يتخت م يرو كيسفره پالست كي يخانم
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بود كه خواهش كرده دكتر  يآن كدام مادربزرگ. بود و رد خور نداشت  يدكتر بهار زيتجو. داد  يو ماساژ م ديمال يمادربزرگ م

 اش بكند ؟ نهيمعا يبهار

به خواهش . كرد  ياز مهرماه ناكام نم ياديگفت ،اما  يحافظه ، خودش م نيتمر. داد  يپس م يكرد و به خانم يشعر از بر م يآبج

و  ديخان خر موريت يطنبور برا كي يخان برد و خانم موريت يبود ،با خط خوش نوشت و برا دهيپسند يرا كه هست يشعر يخانم

 زود يليخ شاهيعل يصف انقاهخ يشهاياز درو يكي شيپ مورخانيت

را هم به  يو هست يكرد ،خانم ينواختن ساز اجرا م يقطعه شعر را با آواز منها مورخانيكه ت يگرفت و روز اديطنبور را  نواختن

 ... گاهيآن جا ديچون رس رانيمرد ح:  ديتاالر كنسرت كشان

 شركت بكنند ؟ شانيهم حق دارند در شاد گرانيآمد ؟ مگر نگفته بود د ينم شيبه خواستگار ميسل چرا

ناچار بروز داد كه به گمانش به  يو هست ديايخواهر جان ب داريتلفن كرد و قرار گذاشت كه به د يروز خانم فرخ كي تا

 . يزيشروع كرد به برنامه ر يآمدند و خانم ياو م يخواستگار

 راهنيپ كياو  كيخرسانه و از بوت يماروسا شيرا برد پ يهست. نرود  ادشيفروت  پيگر. داد  وهيمحسن بدو سفارش م به

 .شده بود  دهينخ زر كش يدور تا دور روسر.  ديخر ديسف يشميابر يروسر كيو  يمانتو سورمه ا كيو  ديخالدار قرمز و سف

به  شگاهيآرا. گذاشت و مادر شروع كرد به ورق زدن  ارشانيمدل مو در اخت يخارج يمجله  كيفرهاد . سراغ فرهاد  رفتند

فرهاد كت و شلوار مخمل . است  ياتاق عمل جراح هيجلوس كرد احساس كرد شب يصندل يكه رو يمانست و هست يم شگاهيآزما

قرشمال  يلسرخ پوست بود؟ كو.آمد  يتا سر شانه م شيبسته بود و موها يشانيپبنفش به  يشمينوار ابر كيبود و  دهيبنفش پوش

است  يكرد و گفت وحش نهيرا معا يهست يموها. دكتر  كي هيشد شب. را گرفت و فرهاد تن كرد  ديبود؟ وردست زن ،روپوش سف

 .و جوشانده بابونه كرد  اهدانهيآب س شنهاديمادر پ.،جال ندارد 

 .است  يپسندم خاله زنك ينم ــ

 يكه هست يو محلول ها و ابزار يتراش برق شيو ر نيو شانه و موچ يچيگردان ،انواع ق زيم كي يرو

. داد دستش  يشانه ،و سرپرستار م:گفت  يفرهاد م. شده بود  دهيبر چشم داشت ــ مرتب چ نكيشناخت ــ هر چند ع ينم

كه خودش را  يبا وجود يكه تمام شد هست "نگيبراش"كار . كرد  يو زن ابداً اشتباه نم... تراش ــ برس  شيــ ر يچيــ ق ونيلوس
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 . ديكش ينشناخت ،نفس راحت نهيدر آ

خانم . را برداشت  شيروسر يهست. سه نسل از مادربزرگ و مادر و دختر ،تو لب رفتند  ندگانيتنها ، و نما. آمد  يفرخ خانم

 :گفت  يفرخ

 ؟ يشده ا ينكيع زيعز ــ

 ! يفرخ: داد گفت  يكه دست مبه مادربزرگ  يخانم فرخ. پالتوش را بكند  يكمك كرد تا خانم فرخ يهست

 ؟ يالوزراء شده ا سيخواهر جان زن رئ:  ديوسط تاالر افتاد ،پرس زيچشمش كه به م.  ديرا بوس عشرت

 .به انتظار بود  خچاليكرد كه در  يفكر م يشكالت كيبه ك يهست و

 :سر حرف را باز كرد  يساده و تو سرخ ،خانم فرخ كيو ك ياز صرف چا بعد

 خودت ؟ يسر خانه و زندگ يگرد يخواهر جان چرا برنم ــ

 .آدم كند  يپناه آورده ام تا مرا هم مثل هست يبه آبج. خودم است  يهم خانه  نجايا ــ

 :زد  ديرا د يهست يسرتا پا يفرخ خانم

 . زيعز يمقبول تر شده ا نكيبا ع ــ

 :گفت  يرو به خانم و

 يكه زنش به خانه برگردد جلو يحاضر است به مجرد. شان بدهد  يرا واسطه كرده تا آشت احمد گنجور بارها تلفن كرده ، و او ــ

 .بكند  رونيآن كلفته چشم كج و معوجه را ب... گوسفند بكشد  شيپا

 :دستور داد و

 .دنبالت  نديايتلفن بزن ب يدينو اي ژنيپاشو خواهر جان به ب ــ

 .التماس كرده بود  احمد

 :كرد و گفت  يفكر يخانم

خوانم  يروم درس م يآمد ،م ايبچه كه به دن. داللتم بكنند  نجايآمده ام ا. سالها معلم بوده اند  يآبج. خواهر جان  يدان يم ــ

 .كار را كرده اند  نيتوران هم هم يآبج.
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؟ احمد حاضر است خانه و  يدر سر دار يچه فكر.  رشيسال دوست داشته باشد و ناغافل بزند ز ستيچطور آدم شوهرش را ب ــ

 .را به اسم تو بكند  يزندگ

 .پوسد  يكه آن هم م ميبر ينه متر كفن با خود م.  ميرو يو لخت هم م ميلخت آمده ا ــ

آن كلفته چشم كج و معجوجه همه را ...  ديايرا بگذارد و ب نهيو برو و كلفت و نوكر دست به س ايآدم آنهمه ب. چه عرض كنم  ــ

 .كند  يضبط م

 .بشنود  يحرف تايخواهد از احمد و پس ينم گريگفت كه د يخانم

 

خبر  يهست.  ديرا پرس ميتورانجان حال سل. كارد كند بود . برداشت و خواست پوست بكند  يسبز قلم اريخ كي يفرخ خانم

خانم . دارد  يبرم ادداشتيخواند و  يبار دوم م يرا برا اءيرا تمام كرده ،دارد تذكرة اول يريدانست كه هجو يم. داشت  يشتريب

حال افسرالملوك  نيبا ا. داد  يم شيدلدار ميرفت سل يكرد و م يكه بزك دوزك م يخفر. ديد يرا موقع شام م ميسل يفرخ

 .بهتر است  يشوهر يداشت كه شوهر بد از ب دهيعق

 : ديپرس تورانجان

 .ا مربا درست كرده ام ر ياترج مرحمت شانيخان سرفراز نكردند ؟ برا ميچرا سل ــ

بود كه خودم  امدهيهنوز از حجره ن مي، سل دهيشن ميرا از سل انيخانم نور يافسرالملوك برق زد و گفت كه وصف مرباها يچشمها

 . دياياست كه از اصفهان ب يراه افتادم و فعالً منتظر قدس

 :زهرخند زد كه يخانم

 . نديايكه با هم ب كوستيهم منتظر ن يالبد قدس ــ

 .البد  ــ

بكنند  يعقد را زن و مرد خودشان جار ي غهيبشود ص يمنتها وقت. بود  مياو زن سل. كرد كه همه شان ول معطلند  يفكر م يهست

 .شود  يطالق را هم م ي غهي،ص

 :كه رفت ،تورانجان گفت  يفرخ خانم
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 . ديآ يه مهم ك زيپرو. را دعوت كن  شيو زن و بچه ها يفردا عصر ،دكتر بهار يخانم ــ

 يشب هم هست كي. گفت  يقصه م شيبرا يخورد ،آبج يشامش را كه م. آوردند  يتورانجان عصرها م ي هيرا به توص زيپرو

داد  يم شيجا نيعقب ماش مكتيكرد و در ن يبغلش م يدينو. خواباندش  يم يخانم. دختر نارنج و ترنج را گفت  يقصه  شيبرا

داد كه تا حاال  يجواب م يديو نو نيكف ماش فتدينكند بچه اش ب. براند  تهگفت كه آهس يم ي،و خانم ديكش يم شيو پتو رو

 . فتادهين ياتفاق نيهمچ

 : ديپرس يهست

 پس فردا ؟ يبرا ديشود دعوت را بگذار ينم ــ

 :جواب داد  مادر

 .شود  يخراب م يشكالت كيچرا پس فردا ك ــ

 .كشم  يبكشم ،خوب فردا م يرخ از دكتر بهار مين كيخواهم  يم ــ

 :ديخند يخانم

 . دشيانداخت و بوس يدست در گردن آبج. بهتر است  يكه چقدر حال آبج نديب يو م ديآ يم يدكتر بهار ــ

نماز صبح  كيدر رختخواب چشم به او داشت كه تنها  يكرد و هست داريزود از خواب ب يلي،او را خ يبه خواست هست تورانجان

آورد كه در  اديو به  ستين دشيپسر شه ياز آثار آلبوم عكس و نامه ها يكه در جانماز مادربزرگ اثر ديشست و دپاشد ن. خواند 

مادر و مادربزرگ . رخ ــ تمام رخ ــ سه ربع رخ  مياز ن.  ديطرح ها را كش. نكرده  يبه پدر هست ياشاره ا چيمادربزرگ ه رياخ اميا

 نشان ديكه دكتر را با روپوش سف دنديرا پسند يطرح

ــ  ستين ياجبار تيزيحق و: نوشته شده بود  شيكه رو ييبه گردن ــ پشت سرش تابلو يتن آدم يامهايپ يــ گوش.داد  يم

داشت در .كرد كه خندان باشد  شنهاديمادر پ.بكشد  زتريرا ر شيمادربزرگ دستور داد كه چشمها. نبود  يدكتر بهار هيهرچند شب

 .پرواز كرد  اريآور  اميحال به طرف پ نيرفته بود ،با ا ادشياز  ميسل نتلف. برد كه تلفن زنگ زد  يدست مطرح 

 .سالم  ــ

 امشب شام با هم يخواه يم. نمتيبب نكيخواهد با ع يدلم م.  يشده ا باتريز نكيام با ع دهيشن ــ
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 ؟ ميباش

 . ميرو ي،بعد با هم م ايتو هم ب.  لشيو ا مورخاني، ت لشيبا ا يدكتر بهار.  ميعصر مهمان دار ــ

 .رفت  ايشود تا آخر دن يبا هم م ــ

 . ييآ يپس م ــ

 .ترنج هم بخورم  يخواهم از مربا يم.  ناًيقي ــ

 . يا اوردهيو پس ن يآن را كه برده ا. قلب مرا  يعني ــ

 

 » 19فصل  «

 

 :داد زد  ياو نگذاشته بودند ؟هست يبرا يادداشتيو مادره كجا رفته بودند ؟ چرا  تورانجان

 ؟ ستيخانه ن يكس ــ

چرا . جانمازش كف اتاق پهن بود . تختش افتاده بود  يمادربزرگ رو يخانه  راهنيپ.چراغ را زد  دياتاق خواب رفت و كل به

. كنار جانماز بود  يآب يكيسطل پالست كيگذاشت ؟  يدر آن نماز نم طانيخودش ش يجانمازش را نبسته بود ؟ مگر به گفته 

را  يدر چيآنها كه هرگز ه. در گنجه قفل بود .كه بود در گنجه پنهان شده بود  ره. كشد  ينفس م ييدر جا ياحساس كرد كس

 يآب ، چكه چكه از درز قفسه رو. كردند  يقفل نم

 ؟ نجاستيا يداد زد ،كس يهست.  ختير يم فرش

 : ديپرس ييصدا

 ؟ ييتنها يهست ــ

 .بود مراد  يصدا

 ؟ يكن يمراد ، آنجا چه م ــ

 :بلند گفت  يو با صدا ديرا به در گنجه كوب شيشانيپ. هق هق كرد  مراد

 ... نيتر نيآن نازن اياز همه دن.  ديسه بار دور خودش چرخ. كشتندش  ــ
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 .قفل كرده اند  تيرا كشتند ؟ چرا در گنجه را به رو يك ــ

 .آخ...نتوانستم آن چشمها را ببندم . بر من  يوا. ،چفت در گنجه را خودم انداختم  دميدر اتاق ها را كه شن يصدا ــ

 . رونيب ايخوب چفت در را باز كن و ب ــ

 .شود  يباز نم. شده  پيك ــ

 .پشتش را به در گنجه گذاشت و فشار داد  يهست

 حاال چطور ؟ ــ

 :كوفت  يگنجه م ي وارهيكرد و سر به د يم هيبلند گر يبا صدا مراد

 نه ، نه ، ــ

 .كرد  يم لهيو مراد و.  يمرتض ايكدامشان كشته شده بود ؟ فرزانه . لو رفته اند واضح بود  نكهيا

 .خودت را جمع و جور كن مرد  ــ

 ... نيباتريآن ز. آن چشمها  يرو زندير يبر من ؟ چرا او ؟ خاك م يشود ؟ وا يمگر م ــ

خودش و .  اورديدر قفسه را در ب يبلكه بتوانند لوالها اورديخواست كه هر چه ابزار دارد برفت و از او  مورخانيبه سراغ ت يهست

بلد بود و هر چه اشك  نيچفت در داخل قفسه زنگ زده بود و مراد هر چه نفر. مراد هر چه كوشش كرده بودند نتوانسته بودند 

 .بود و زده بود  ختهيو ر ود،گفته ب اديداشت و هر چه فر

بود كه  دهيدهد كه توانش را ندارد ؟ و حاال فهم يم يچرا تن به كار.  رديسرش داد زد كه آرام بگ. طاقتش طاق شد  يهست

ها  نيماش يپا بدو گذاشته ،از البال يداده ،مرتض ستيپاسبان ا. پر از كتاب دستش  سهيك كيدوشش بوده ، يكتش رو يمرتض

شده ــ و آن زنكه ساكن  يتيآمده اند ــ چه جمع گريد يپاسبان ها. دهيلحه كشاس هبرگشت يمرتض.  دهيپاسبان سوت كش.گذشته 

و آن مرد كه ...  يو خون با شرف مرتض... كرده  يتماشا م رانشهريا ابانيشان دستش به كمرش سر خ يميت ياول خانه  يطبقه 

 چكاريه... بوده  يمراد تماشاچ... وده ب تهپدرش را كش يانگار مرتض. كرده  چشيرا گرفته طناب پ يشوهر زنكه ،دست مرتض

 .نتوانسته بكند  چكاري،ه

داغ  يخوب روغن نبات. روغن چرخ خواست كه نداشتند . لوال تكان نخورد . كه آمد ،قندشكن خواست و به ته لوال زد  مورخانيت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  نشور ادسيمين–سرگردانيجزيره                                

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢١

 :تشر زد . به صبر و صبر و صبر از جا در بردش  مورخانيمراد و دعوت ت هيگر يها يكه روغن را آورد ، ها يهست. كرده 

 .حواسمان را پرت نكن مرد  ــ

مراد كه از حد گذشت  يتاب يلوال از در جدا شد و ب كيو چكش  يگوشت چيو سوهان زدن و بكار بردن آچار پ ياز روغن مال بعد

 :زد  اديفر ي،هست

 .مراد  اوريدر ن يباز وانهيد ــ

 :گفت  انيگر مراد

و دست جلو دهان به  ديخز رونيكرد و مراد چهاردست و پا ب لهيلوال  كيدر گنجه را با  مورخانيت. زنم  ياالن عق م نيهم ــ

 .كه آب راه افتاده بود  ديكف گنجه را د يو هست ديتوالت دو

 . اهيس شيقبضه ر كيبا ... شلوار باال زده و لجن مال  يها باال زده و گل آلود و پاچه ها نيتو آمد و آست مراد

 :گفت  يم دهيبر دهيزد و بر يو زار م ديغلت يم نيزم يرو

و مجله  گاريرفته بودم بعد از ناهار س... كرده  خيآن آش شلغم ... امروز ناهار نخورده  يآب حوض.  هيزدم ،آب حوض يداد م ــ

 ...بخرم 

 : ديپرس ياز هست مورخانيت

 حمام گرم است ؟ ــ

 .بود  گرم

 و نبات در خانه هست ؟ بيو زبان و سنبل الطگل گا ــ

 . بود

 تراش در حمام هست ؟ شير ــ

 . بود

 خان ؟ نيشاه يلباس ها ــ

 .بود  يانبار در
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 :به صرافت افتادند كه بپرسند  يخان و هست موريتازه ت و

رفته بودند كه مراد  رانياختر ا يخانه  ليسلسب ابانيمراد دانستند كه به خ يخانم بزرگ و مادره كجا رفته بودند ؟ و از حرف ها ــ

هم نگفت و به  يعل اي. ضرب بغل زد  كيمراد را  مورخانيت.گشتند  يبرم يرفته بودند و با همان تاكس يبا تاكس.را پناه بدهد 

گاوزبان دم بكند برود گل  ايمراد سرهم بكند ،  يو لباس برا اطيدر ح ياول برود به سراغ انبار: بود  اندهم جيگ يحمام برد ،هست

 يو نامه ها يخانوادگ يآلبوم عكسها. و طاهر كرد  ديشد آب كش يآب كف گنجه را خشك بكند ؟ گنجه نجس شده را كه نم اي،

مادربزرگ  يها نهيچمدان كف گنجه بود و گنج ريان را در بر داشت زينور نيحس يكه شعرها تيو ترب ميتعل يپدر و مجله ها

 .شده بود  سيهم خ

 :افتاد كه  ميسل يحرف ها داي به

 .او پنهان بشود  يتواند در خانه  يم ستيامن ن شيجان دوستان ما در خطر است ــ كه اگر مراد جا ــ

 :را برداشت  يخودش گوش ميسل.مانند  يدانست كه گره ها همواره كور نم يمدتها بود م. تلفن كرد و گره اول باز شد  ميسل به

 . ميرا بعد از ناهار در پارك زد ماني؟ ما كه حرف ها يچطور شد تلفن كرد ــ

 است ؟ ادتي. م . تو بكتاش  ــ

 .البته  ــ

 ؟ ييايب يتوان يم. ماست  يخانه  ــ

 .البته  ــ

اما تنها . دستكش كارساز بود  كيكنار جانماز و  يكيابر بزرگ و سطل پالست كي. كرد  يكف گنجه را خشك م يستيبا اول

 يطاقچه كنار پنجره م يو رو اطيته ح يبردشان به انبار يشد خشك كرد ؟ م يادربزرگ از پسرش را چطور مم يها يادگاري

دور كوچه ها گشته و خود را  يبه صورت آب حوض يكيبا سطل پالست ،مراد يزد پس از كشته شدن مرتض يحدس م. گذاردشان 

اما سطل ... كرده خورده  خيآش شلغم ...  دهيهم معطل شده و واقعاً آب حوض آن خانه را كش يدر خانه ا. آنها رسانده  يبه خانه 

 سطل را از كجا آورده ؟. سطل كهنه بود . باشد  دهيتوانست خر يرا نم يكيپالست
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سراغ  گاز گذاشت و خواست به يرا پر آب كرد و رو يو كتر ختيمادربزرگ ر يو نبات در كتر بيگاوزبان و سنبل الط گل

به . ديبه او رس يكرد كه هست يرا قفل م نيداشت در ماش ميسل. ديدو رونيب. ديرا شن ميسل نيمراد برود كه بوق ماش يبرا يپوشش

 :گفت  ميسل

 يها يادگاري. كنم  يباز م تيرا برا اطيمن در ح. دست راست و باز دست راست  چيسوار شو بپ.  يفتيخواهم تو هم در بال ب ينم ــ

 .پدر دستش بود 

 :خبر گفت  دنيتو آمد و از شن ميرا باز كرد و سل اطيح در

 .افسوس  ــ

 .بكنم  دايپ شيلباس برا يروم تو انبار يمن م. تو برو تو آشپزخانه  ــ

 خورده ؟ ريمراد هم ت ــ

 .نه جانم  ــ

سررفته بود و گاز را هم خاموش كرده  ياهيگ ياما دارو. پدر در رف جا گرفت  يها يادگاري... لباس كامل فراهم شد  كدستي

 .پوششها را به در حمام برد ،در را زد  يهست. كرد  يداشت گاز را پاك م ميبود ، و سل

انداخت ،با  يكه به هست ياما نگاه. زد  يبر تنش زار م نيگشاد شاه يلباس ها. شده بود  دهيتراش ششير. عوض شده بود  مراد

 .نخواهد برد  اديدانست تا آخر عمر از  يم يبود كه هست يگاههم فشرده اش ن يرو يلب ها

 :گفت  ينگاه م آن

دوست من ؟  ريآرام بگ يو نگفت يسرم نگذاشت ي؟ چرا دستت را رو يسال عشق و دوست نهمهي؟ ا يرا پاك نكرد ميچرا اشكها ــ

 ديآ يمثل صاعقه ،آوار ،زلزله بر سرم فرود م...  يا دهيتو مرگ دوست ند يهست ي؟ ا ي؟ چرا آنقدر تشرم زد يچرا سرم داد زد

 ؟ يفهم يچرا نم. شود  يطور داغون م نياست كه ا هيلخود در برابر ب يو آدم از ناتوان

خاست  يكه از آنها بخار آرامش برم يمعجون وانيبا چهار تا ل ميسل. گذاشت  يخود م يدر قفسه را به جا يداشت لنگه  مورخانيت

به  ياز نگاه پرشكوه مراد پ ديو تازه ،شا. مبهوت .مراد جلو جانماز مادربزرگ دو زانو نشسته بود . اتاق خواب آمد به  ينيس كيدر 

را كه پشت سرش افتاده بود به سرش  يهست يگذاشت و روسر يتخت كنار مانتو هست يرا رو ينيس ميسل.عمق فاجعه برده بود 
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را در آغوش گرفتند و مراد سرش را به قلب  گريهمد. مراد پا شد .شانه اش گذاشت  يبه سراغ مراد رفت و دست رو.  ديكش

 . ختير يمراد فرو م يموها يرو ميسل يداد و اشكها هيتك ميسل

 :به او گفته بود  ميبار سل كياز سنگ بود كه اشك راهش را گم كرده بود ؟  يدل هست ايآ

 . ديهست يرحم يكنم شما زن ب يفكر م يگاه ــ

 اديمردانه از سرش ز يبرد ؟ چرا ادراك دوست يآنها حسد م يمردانه  يآمد ؟ چرا به دوست يرحم بود ؟ چرا اشك نم يواقعاً ب ايآ

 :گفت  ميبود ؟ سل

 .سرو صدا است  يليخ نجايتو تاالر ،ا ميبرو ــ

 

 يها را برداشت و سع وانياز ل يكي ميسل.معجون را برداشت ،دنبال آنها كه دست در دست هم داشتند به تاالر رفت  ينيس يهست

 :گفت  يم. كرد به خورد مراد بدهد 

 ؟ يبكن يتوان يچكار م...  گرياست د نيبرادر هم ــ

 :گفت  مراد

 ... نيناتريآن ب... آن چشمها  يرو زندير يخاك م ــ

را بلند  يسر هست ميسل. ست ا انياشكان يمبل گذاشت و دانست كه به هر صورت خودش هم از سلسله  يدسته  يسر رو يهست

 :در دست ،گفت  وانيل. كرد 

 .بخور خانم  ــ

 :مراد گفت . تخت نشست  مين يخان به تاالر آمد و رو موريت

 .پشت و پناهت  يعل. غمت كم  ــ

 يدر طبقه  يشكوه يكيخانم و.سوم بوده است  يدر طبقه  يميت يمراد دانست كه خانه  يو پاسخ ها ميسل ياز پرسشها يهست و

 نشسته و آن زنكه و شوهرش در يدوم ساختمان م

 نيمراد ناگهان ماش.  رديرفته بوده از دفتر كتاب بگ يمرتض. فرزانه رفته بوده سر قرار دم دانشگاه . نشسته اند  ياول م ي طبقه
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 يمراد م يخانم شكوه يو به اشاره زند ، يبوق م يخانم شكوه.  نديب يشاهرضا م ابانيدر خ تيجمع يرا از البال يپژو خانم شكوه

كند ،  يژاندارك توقف م يدم در مدرسه  دهيچيپ يمنوچهر ابانياز الله زار نو به خ يشكوه يكيو.  ندينش يپرد باال و كنار او م

 شوهرش را به يكهنه  وريپول

 پرسد يرا به مراد داده از او م يآب يكي،سطل پالست نديب يم ريدهد ، پالتو را دست و پاگ يم مراد

... بوده  يدر آوردن ابتكار خانم شكوه يكجاست ؟ خود را به صورت آب حوض يبه آنجا پناه ببر يتوان يكه م يخانه ا نيكترينزد

كه رو به  هدياول را شن يزن طبقه  يصدا يوقت... از اول تا آخر ماجرا شاهد بوده . ؟ قول داده كه فرزانه را هم در ببرد  يعجب زن

 :داد زده  سيپل نيماش

 ... شانيكي نيا... اوناهاش  ــ

... كرده  يچقدر به آنها محبت م.متوجه نشده  يهر چه ملحفه را تكان داده مرتض. كرده  يپشت بام ملحفه پهن م يداشته رو او

بردن ،خوش  ييشوهرش را به خشك شو يپالتو يقول داده به بهانه . داده  يم خيبهشان .آورده  ي،كوكو و آش م يشام شانيبرا

است و  يرازيش... بوده  رستانيدب ريخودش هم مد. سر بزند  شانيبه بچه ها كايشوهرش رفته آمر. خوشك تا دم دانشگاه برود 

 .را گم نكرده  شياصالً دست و پا!  يرزني،چه ش يزرتشت

 :گفت  مورخانيرو به ت مراد

نمودار  يتبسم دهيتك افهيگرفت و گوش داد و تلفن جواب داد ،در آن ق يمراد شماره ا.  نجايا ياوريتلفن را ب يتوان يبرادر م ــ

 :را گذاشت و گفت  يگوش. شد 

شوهرتان گفتند دخترتان . آمده ام  كايو بگو من از آمر ريتو شماره بگ يهست.  دهيسالمت به خانه رس. بود  يخانم شكوه يصدا ــ

 اند ؟ دهيرس. باشند  دهيرس ديتا حاال با

 :گفت . آب دهانش را فرو برد  مراد

اندازد  يپسرم م اديبكتاش هم مرا به .  يانداز يدخترم م اديگفت تو مرا به  يم.اش با فرزانه گرم بود  انهيم يخانم شكوه ــ

 . يتو،تو عالم خودت هست.  يستيكس ن چيه هيگفت تو شب ي؟ م يپس من چ:  ديپرس يم يمرتض.

 :گفت  انيزد و گر يشانيدست به پ مراد
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 ... نيآن بلندتر. طرف است  يدانست با ك يم ــ

 :گفت  يرو به هست انيگر و

 ؟ يكن يتلفن نم ــ

 :پاشد و گفت  ميسل

 شماره ؟.كنم  يخودم تلفن م. بكند  يكار نيخانم چن يدهم هست ياجازه نم. مطلقاً  ــ

 :پاشد و گفت  مورخانيت

 .م كن ي،من تلفن م چكدامتانيه ــ

 :گفت  ميسل

 .كردند  دايرد ترا پ ديشا. آن ساختمان شنو دارد  يحتماً تلفن ها. احمقانه است  يكار نيچن ــ

 :گفت . خندان بود  يخانم. مادربزرگ و مادر تو آمدند . چند پا  يباز شدن و بسته شدن در ساختمان آمد و صدا يصدا

و شوهرش هردو قبول كرده  رانياختر ا. بله . كند  يم يكند در تئĤتر باز يم اليآدم خ. كارها بامزه است  نيا يچقدر همه  ــ

 .چشم  يقدمش رو. آنها بماند  يخانه  يبودند كه بكتاش چند روز

 :ديپرس يخانم

 اسمش دميياگر پسر زا. است  ي؟ البته اسم قشنگ ديحاال چرا شما اسم خودتان را بكتاش گذاشته ا ــ

 .گذارم بكتاش  يم را

 

 : ديپرس ميسل

 ؟ ديديخانه ند يهايكيرا نزد يخانم گنجور كس ــ

 .نه  ــ

 .شب  يخودمان ،آخرها يبرم خانه  يمن مراد را م ــ

 :گفت  مورخانيرو به ت يخانم
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 .بخوان  مانيدوست دارد برا يرا كه هست ي،همان شعر اوريپاشو طنبورت را ب.  مورخانيت ــ

 :گفت  يكه رفت ،خانم مورخانيت

بود ؟ چرا  يمصنوع شتانير.  ديآمده بود يمضحك ختيپاكدل ،با چه ر ياما آقا. شام شب شماها كرد  يبرا يفكر ديحاال با ــ

كه آمد و شما را شناخت ،تعجب كردم كه از  ي؟ من كه نشناختمتان ،آبج ديدر آورده بود يآب حوض ي افهيخودتان را به شكل و ق

شد كه از دست دشمن  مي،حال ديكرد هيو هردو زار زار گر ديرا در بغل مادربزرگ انداخت تانودبعد كه شما خ.خنده روده بر نشد 

 ...رولور دارم  كي،من  ديفرار كرده ا تانيها

 :گفت  يخانم. خان با طنبورش تو آمد  موريت

شام  مانيسر راه برا ميگو يكنم و م يبهش تلفن م. اورديموقع شام ب يرا برا زيتلفن كردم و گفتم پرو يدياز رفتن به نو شيپ ــ

 .بخرد 

 :گفت  تورانجان

 .خبر بدهد كه منتظر نماند  رانيبرود به اختر ا ديبا يكس ــ

 :گفت  يخانم

شكم گنده اش  يآن كوچه پس كوچه ها برا.  ليرا كه رساند برود سلسب زيپرو. فرستم  يرا م يدينو. راحت باشد  التانيخ ــ

 .دارد  تيخاص

 .نمود  يآرام م. نبود  يجواب. تلفن به گوش مدتها منتظر ماند  ياره گرفت و گوششم مراد

كه حاال هم بهتر است همچنان ... نبرده  ييكرد كه مادره چندان بو يمراد احساس م ايبوجود آورده بود ؟ آ يآرام طيمادره مح ايآ

 بماند ؟ يخبر يدر ب

 ...رونده  شيپ يبكند يدرآمد شيپ.نواخت  يدستش م يبا نرمه . م گذاشت ه يچشمها را رو. طنبور را نوازش كرد  مورخانيت

 :گفت  ميسل

 . ديريگ يم اديمفتون  شي،از درو مورخانيت يخواهم آقا يعذر م ــ

 : ديدست از نواختن برداشت و پرس مورخانيت
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 ؟ ديشناس يمفتون را م شيشما درو ــ

 .من به تمام خانقاه ها سر زده ام . بله  ــ

 :و گفت  ديكش لشيبه سب يدست مورخانيت

 .داد بكن  يجوانمرد هرچه دلت گواه.باشد  ديمراد با كي يشود ،مرد حق فقط سرسپرده  يخانقاه ها نم يهمه  ــ

 :خواند  يزد و م ينواختن را از سر گرفت ، م مورخانيت.نگفت  چيو ه ديلب گز ميسل

 

 مانـده و گـم كــــرده راه ـريــــــــــ در تح گاهيجا نيا ديچون رس رانيح مرد

 هـم ـزيبر جانش رقـــــم ــــــــــ جمله گم گردد از او گـم ن ديزد توح هرچه

 ينئ اي يكه هست ييگو يستيــــــــــ ن ينئـــــــــ اي يمست نديبدو گو گر

 ــانيع ـاي ينهــانـ ــاي يــــــــــ بــركنــار ـــــــانياز م يبــرون اي يــانيم در

 يـينه تو ـاي يـيهـردو تو ينئـ ـايــــــــــ  يـيهردو دو ـاي يباقئـ ـاي يفـانئـ

 مـــن ـزيمـن ــــــــــ وان نـدانـم هـم نـدانـم ن ـزياصـالً مـن نـدانـم چ ـديگـو

 امــا نـدانـم بــر كــه ام ــــــــــ نه مسلمانم نه كافر،پس چه ام؟ عـاشقـم

 

 :مادر گفت . خان پاشد كه برود  موريت

 .تصادف كرده باشد  يدينكند نو. كه دلم شور افتاد  يو خواند يزد يامشب جور.  يگذارم شام نخورده برو يمگر م ــ

 

*** 

 يگذاشت و از او خواست كه قصه  يو سرش را در دامن هست ديتخت دراز كش مين يرو زياز شام پرو بعد

را  نيبابك خرم د يگفت امشب قصه  يهست. فروت درآمده  پيگر يكه كه از تو يدختر يقصه ...  ديبگو شيرا برا يشب آن

 . ميگو يم تيبرا

 ميخودم آنجا نبوده ام ،اما از استاد ها.نبود  يكيبود  يكي. ستين يكيهست و  يكي شهيمثل هم «
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 .، اما نپرس  يتو ممكن است همه اش را نفهم زيپرو. ديايكس هم تو ن چينرود ، ه رونيكس از اتاق ب چيه. ام  دهيشن

سرو گردن از مردم زمانه اش  كيبابك .  "قره قاشقا  "داشت به اسم  يو اسب نيبود به نان بابك خرم د يمرد يروزگار يروز

 نيند ،با اهم زورگو هست شترشانيوجود دارند و ب شهيدانست كه قدرت ها هم يرا هم م نيا. بزرگ داشت  يبلندتر بود و آرزوها

و  يو از اسارت ،آزاد يو از شكست، دالور ديام يديو از ناام نديافريو از ترس ، شهامت ب ندشروع بك يينفر از جا كي ديحال با

 »...را بذر را بپاشد  نياگر او ا

 :گفت . دانست كه خوابش برده است  ي،هست زيتنفس منظم پرو يصدا از

 .» لب از سخن گفتن فرو بست « و  گريشب د ياش باشد برا هيبق ــ

 :گفت  ميسل

 .امشب قصه را تمام كن  نيشهرزاد قصه گو ،هم يا ــ

 :مراد گفت  و

 .بگو  يهست ــ

 :خانم اول قصه گفت  يآمد و نق زد كه هست زيمادر به سراغ پرو يبه اشاره  يدينو

 ...نرود  رونيكس ب چيه ــ

 :گفت  مادره

 .تو كار خودت را بكن  ــ

 :قصه را گرفت  يدنباله  يتهس

شد و با  زيبابك لبر ي نهيدلش از ك فهيخل. بغداد بودند آزاد كند  ي فهيظلم خل ريبابك آرزو داشت مردم هموطنش را كه اس ــ

 فهيبابك را به بارگاه خالفت آوردند و خل.به سرش نزند  يدر قلمرو من هوس آزاد يتنابنده ا چيكنم كه ه يكار: خود گفت 

گرفت  يخون ها م ريرا ز گرشيو بابك دست د دنديرا بر كدستشياول . و دستور داد بند از بندش جدا كنند  ديلباس غضب پوش

. شد "قره قاشقا "در سامره سوار "جوسق "قاتلش. بابك كشته شد . نكشد  ييتا در برابر دشمنان زرد رو ديمال يو به صورتش م

از  دياما بشنو. به سبالن كوفت كه تكه تكه شد  يجوسق را جور. به سبالن  ديو تاخت تا رس اسب او را برداشت و چهار نعل تاخت
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غرق  شيپر آب شد و قره قاشقا خودش را در اشك ها " يآت گل "تا استخر ختيبابك آنقدر اشك ر يقره قاشقا كه از غصه 

كند و بابك هم سوارش  زيبلكه اسب رستاخ. د شون يجمعه دور استخر جمع م يهنوز كه هنوز است شب ها زيمردم تبر. كرد 

 .باشد 

 : ديآه كش مراد

 .برادر بابك بود  يمرتض ــ

 :خواند  تورانجان

 كهنه ام سال صد هزاره درخت

 نداره ياز گرم و سرد باك دلم

 ييجدا نيبه جونم ا شهيت بزد

 داره شهيدرخت تا ر رهيم ينم

 .جان. جانم  يعل: طنبور را نوازش كرد و گفت  مورخانيت

 

 » 20فصل  «

 

 :گفت . شدند  رهيو تورانجان به او خ يهست.را گذاشت و بشكن زد  يگوش عشرت

 ...رقص بابا كرم  كيبود  امدهين شيپ نقدرياگر شكمم ا ــ

 يكه آنهمه شادمان دهيگنجور با ها ژنيب يعروس.  ديمال يزد و دست ها را بهم م يدر تاالر قدم م. طول داد  يكل ديرا بگو تيحكا تا

 يو تورانجان و عشرت گنجور با بسته ها يهست يبرا»  منتيو م يبه مبارك« صبح اول وقت ،كشور سه تا كارت . تافت  يبر نم

 مهيضم يادداشتيهم  ژنيب.نمود  يم گريد ياز بارها شياسكناس ب يتعداد بسته ها. گذاشته بود  رتاال زيم ياسكناس درشت رو

 ديشما از مادر به من مهربانتر بوده ا. ديندارد گذشته ها را فراموش كن ييشماها صفا يمن ب يعروس يكرده بود كه مامان عش

و  نيشاه يــ حت كايهمه با هم بروند آمر نكهيــ ا زيانگ سهوسو يشنهادهايهم كه خواهر من است و كشور هم پس از پ يهست.

گذاشته بود ،زنگ تلفن مادر را به تاالر  رونيدر خانه ب يكه پا از آستانه  ني،همچ گريد»  نكهيا« مادربزرگ را هم ببرند و هزار 
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 .برگشت  يخداحافظ يبه كشور دادن بود كه مادره ب يطفره رفتن از جواب سرراست ينوع نيا يبه گمان هست.كشاند 

 :گفته بود  افسرالملوك

شام ــ كه مال ساعت خوب را كه خبر داد ،نان و  يــ برا نديقدم رنجه فرما يستبه اتفاق ه انيفرداشب خواهر جان و خانم نور ــ

 هم يقدس يــ كه ب ديايكه ن امدهياز اصفهان ن يبرند ــ قدس يآورند و دخترشان را م يم ريپن

 محقر يو هم عقد را برگزار كرد ــ كه اگر بله بران را در كلبه  يشود آمد خواستگار يم

 يم هيخف سيدارد كه به گمان افسرالملوك از پل يخاطر است كه مهمان نيــ به ا ستيدهد به علت تفرعن ن يم بيترت خودش

 ميكه سل يامن يرود جا يمهمان فرداشب هم ، م نيشد ، و ا ميقا يچ وهيهم رفت خانه حاج آقا گ يمصدق را گرفتند ،فرخ. ترسد 

 ديآ يم 5فردا عصر رأس ساعت  ميسل. داده  تيهم رضا ميسل. نديبب را ياز رفتن هست شيخواهد پ يم. داده  بيترت شيبرا

 .خود داشت  ي،دود كردن اسفند كه جا ديرا بوس نيتورانجان سجده كرد و زم. دنبالشان 

افسرالملوك . را باز كرد  نيخودش در ماش يفرخ يآمدند و آقا شوازشانيو افسرالملوك به پ يفرخ ي،آقا يفرخ يخانه  در

 :را تنگ در آغوش گرفت و گفت  يهست

 .عروس مقبولم  ــ

بر تن داشت  ييكت و شلوار سورمه ا.  ميسل يچشم ها نهويع شيچشم ها.بلندتر بود  مي، از سل يجوگندم ي، با موها يفرخ يآقا

 :گذاشت و گفت  نهيدر برابر تورانجان دست به س. هم نداشت  شير. زده بود  يو كراوات آب

 . ديبنده را از خاك برداشت.  ديسرفراز فرمود ــ

 :كرد و گفت  يميتعظ يبه مامان عش رو

 .چاكرم  ــ

 :گفت  يهست به

 .مخلصم عروس خانم  ــ

كنند و خود ته تاالر  ليم ينيريو ش وهيو م يو انگشتر و لباس چانه بزنند و چا هيمهر يزن ها و پدرش را واگذاشت تا درباره  ميسل

 :نشست و پچ پچ كرد  يكنار هست
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را كه  يراز عشق.است  شتريصداقتش از من ب... من و تست  يداند شب عروس ينم.  ياستاد مان يرود خانه  يمراد امشب م ــ

 ...خواستم دل شكسته بشود  ينم.فاش كرد  ميدراز به تو داشته برا انيسال

 :گفت  يداشت كه م ميبه سلبود و گوش  يپرتقال در بشقاب بردست يپره ها نيسرگرم تزئ يهست

 ...هم  دشيو مرجع تقل ميكرده ا يعقد خودمان را خودمان جار ي غهيداند كه ما ص يتنها مادرم م ــ

 ؟ يفرخ ي؟ آقا ديخر يآپارتمان م شانيكجا برا: حرفش را تمام كند  ميعشرت نگذاشت سل يصدا

 :گفت  يهست

 .مانم  يم يجا در خدمت خانم فرخ نيمن هم.  ميقصد ازدواج دار يفرخ ميسل يمن و آقا ايمادر گو ــ

 ...آپارتمان جمع و جور كه آسانتر است  كيدر  يچرا ؟ خانه دار ــ

 :گفت  يهست

 ينم شانيمانم و از پسرشان جدا يم شانيمنهم در كنار ا. داشته اند به من داده اند  ايرا كه در دن يكس نيزتريعز يخانم فرخ ــ

 .كنم 

 :گفت  يفرخ.افسرالملوك برق زد و به شوهر فخر فروخت  يها چشم

 . يكرده ا دايپ ييحقا كه عروس دانا.  زاديدست مر ــ

 ينم يرا به دست هم داد و از خوشحال ميو سل ينشست و دست هست يو آمد كنار هست موديتمام طول تاالر را پ افسرالملوك

كه دم در تاالر  يو تاج هيدا يحت. كردند  نيريهمه دست زدند و مبارك باد گفتند و دهان خود را ش» چه عرض كند؟ « دانست 

 .بودند  ستادهيا نهيدست به س

*** 

 :افتاد گفت  يمراد كه به هست چشم

 ... نكيع...  ي؟ روسر يساخته ا نطوريخودت را ا يك يمادرت سر ترا هم از راه به در برد ؟ برا ــ

 :كرد  يكه مراد امرو نه فتديحوضخانه راه ب يوسط يخواست رو به تلواره  يم. نداد  يجواب يهست

 .رفته  ادمي شيعرب. يهست ميمقدس مقر سل نيدر سرزم نكيتو ا. را بكن  تيدم در كفش ها ميرفت بگو ادمي يوا ــ
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 : ديپرس. رنگ هم بود  يقهوه ا يزنانه  ييدمپا كي.كرد دم در حوضخانه نگاه  يها و كفش ها ييبه قطار دمپا يهست

 ؟ ستيچ يو كفش برا ييدمپا نهمهيمراد ا ــ

 :و گفت  ديخند مراد

 يبرا يكي: دارد  يتيهر كدامشان خاص.شده  يداريخر روزيد نيمن ،هم يبرا ي،و كفش چرم هيسركار عل يزنانه برا ييدمپا ــ

 .رفت  ادمي شيباز عرب... و برو باال  ريطور بگ نيكوچه ،هم يبرا يكيسرشام ، يبرا يكيآبدارخانه ، يبرا يكيتوالت رفتن ،

 :طور سرخوش و شاد شده بود ؟ مراد گفت  نياو ا داريمراد به علت د ايآ.زنانه را پا كرد  ييكفشش را كند و دمپا يهست

 .راه رفت  ميسل ينمدها يشود رو ينم يرو يكه به مستراح م ييكن ،با كفش ها نياز حاال تمر ــ

فواره ! شد رفت  يآنهمه رنگ تا كجاها كه نم دنياز د. از همه رنگ داشت نشست  ييكه گل و بته ها يرنگ ينمد آجر يرو يهست

تا از  ديبوس يحوضچه را م ي هيآب پاشو نيو ا. زالل  ي،باز بود ،حوضچه ،ذوذنقه شكل بود ،با آب يآب يكاش يوسط حوضچه  يها

حوضخانه هم با  گريدو طرف د يتلواره ها. درخت ها را هم ببوسد  يباغ راه ببرد و پا به يآب يها يكاش ياز رو يككوچ يجو

به رختخواب  يچشم هست يدست راست يدر تلواره . شده بود  نيگل تزئ ي، گلدار و ب يبژ و قهوه ا ي نهيجورواجور با زم ينمدها 

 . دهيخواب يجا م نيالبد مراد هم: داشت  واريبه د هيافتاد كه تك يچيپ

 ...بوده و چقدر از خدا مدد خواسته اند  دهياند چقدر ورز دهيكه نمدها را مال ييدستها ديشياند يم يهست

فراوان ، با  يطبقه از كتابخانه نوارها كيدر . اند  دهيكش يچه نفس راحت. بعد سر فرصت به سراغ نقش و نگار و طرح رفته اند  و

 يبود كه هست يدستگاه ضبط و پخش ــ با چهار بلندگو در گوشه و كنار مصطبه ــ در كنار همان تلواره ا كي. شده بود  دهيت چدق

 .بودند  ستههم نش يو مراد رو در رو

 :گفت  مراد

 .را دارد  يعتيشر يعل يتمام نوارها ــ

 راهنيو پ يشميشلوار .چاق شده بود  يمراد كم.  ديرداز دستگاه ضبط و پخش برگرفته شد و به مراد متوجه گ ينگاه هست و

شلوارش را باال زده بود و جار زده بود ؛ آب  ينبود كه پاچه ها يآن مراد گريد.به تن داشت  يبه رنگ خاكستر ياسك قهيكشباف 

 . هيحوض
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 : ديپرس مراد

 .آمد  يتو از آب در م يبرا يشوهر خوب. مذهب نبود  يحد وابسته  نينمود ــ اگر به ا يم ي؟ موذ مي؟ به فكر سل يبه چه فكر ــ

 : ديدهانش را فرو برد و پرس آب

 ؟ رديكنم ترا بگ قشيتشو يخواه يم ــ

 :ديپرس يهست. آتش زد  يگارينگفت تا مراد س چيه يهست

 .كند  يدرد مرگ دوست را دوا نم گاريس يگفت مورخانيما به ت يدر خانه  جوريتو كه در آن شب د ــ

 :زد و گفت  گاريبه س يپك مراد

 . يها را بخوان نيا يهمه  ديبا ياگر زنش بشو. ، زادالمعاد  نيةالمتقيالجنان ، حل حيمفات. است  يمذهب شيكتاب ها شتريب ــ

 :دفاع كرد  بيغا ارياز  يهست

 .عابد است  يعارف تا حد كي ميسل ــ

 : ديخند مراد

 . يعارف عاشق از او بساز كي يخواه يو تو م. عابد و زاهد و مسلمانا  ــ

 حرف و سخن ها بود ؟ نجوريا يكه با من داشت يكار ــ

گذاشت و  نيآن را هم برزم.گرفت  ييداياز همراه ناپ يبزرگتر ينيگذاشت و س نيرا زم ينيس.بزرگ تو آمد  ينيس كيبا  ميسل

 :گفت 

 . يبرو يتوان يم ــ

 ميسل... باقاالپلو  ياله.  يعروس يبرو شهيهم ياله: انداخت كه گفته بود  يفاطمه سبزوار اديرا به  يپلو ،هست نيريخوش ش يبو

 ميسل. كمك كرد تا بساط شام را بگسترانند  ميو به سل نييمراد پاشد و از مصطبه جست زد پا. به پا كرد  ييكفشش را كند و دمپا

 :گفت 

 . ميو ند ميقد اريسه  ــ

است هنرمند ،و نور حوضخانه هم كار  يمراد مهندس نكهيآب كار مراد بوده ،و ا يختن حوضچه و جوداد كه سا حيضمن شام توض و
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 .نباشد  ييمراد است ، ابتكار مراد بوده كه منشاء نور مر

 :رو به مراد كرد  يآتش زد و هست يگاريشد ،مراد س دهيشام كه برچ بساط

 . يدار يگفتند با من كار يخانم فرخ ــ

و خودت را به  يخودت ساخته ا يكه برا يليشكل و شما نيمخصوصاً با ا.  يبه ما كمك كن يتوان يكه م يهست يتو تنها كس ــ

منتها .  نديايهم ن دوارميام. اند  امدهين ميالبته هنوز سراغ سل. برد  يكس به تو شك نم چي،ه يدختر بورژوا درآورده ا كيصورت 

 يم ايرا به نام پور ميو خوشبختاه همه شان سل. را از شهر حلب گرفته اند  گريد يو چند تا درشماو فضل اهللا و  ديسع خيآقا ش

 .شناسند 

 : ديپرس يهست

 .معصوم را هم گرفته اند  يحاج ــ

 .نه  ــ

 چكار بكنم ؟ ديخوب من با ــ

با .  اورديب ايروزگار شوهر بكند و بچه بدن يزن ها يمثل همه . آلت دست مراد نشود  گري،عهد كرده بود كه د ديدلش لرز ته

كاش همه . دارد  ياست كه دست از سر او برنم استيكه س ديد ياما م. نداشته باشد  استيبه كار س يبسته بود كه كار مانيپ ميسل

 استمدارانياست را به سياز معلم و پزشك و مهندسش ،س

 : دينبودند ؟ پرس استمدارانينوشتند همان س يم كتهيرا د استيكه س ياما مگر تنها كسان. گذاشتند  يم وا

 دوباره بروم شهر حلب ؟ يخواه يم ــ

دوم را دو بار پشت  يزنگ آپارتمان طبقه . و فرزانه برو  يمن و مرتض يلطف كن به خانه . زنبور است  يالنه . نه آنجا پا نگذار  ــ

دختر  كي. شود  ينور م يكه نورعل دياياگر مادرت هم با تو ب.م كار دار يشكوه يكيسرهم بزن و در صدا شنو بگو با خانم و

بهتر است خود را . ديآ يخوشش م يياست و از ماجراجو ريمادرت دل. كش باشند  ريتوانند هفت ت يزن حامله نم كيبورژوا و 

 .وضع حمل به تهران آمده  يبرا رازياز ش ديبكند و بگو يمعرف يخانم شكوه يخاله قز

 : ديپرس مياز سل يهست
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 است ؟ يبه نظر شما كار درست ــ

 .داشته باشد  يكنم خطر يفكر نم دياياگر مادرتان ب ــ

 : ديپرس يهست

 ؟ يراهمان نداد چ ياگر خانم شكوه ــ

 :گفت  مراد

اگر گمان ببرد زن نامرد طبقه .آورد  يم تانيهم برا ينيريشربت و ش. بردتان تو  يم. است  يمهربان اريزن هوش.  ستيممكن ن ــ

 .بمالد  رهيبرده بلد است سرش را ش يياول بو ي

دانند ك زنده باد  يبازنشسته شد ،دخترها اعتصاب كردند و شعار م يگفت كه وقت يآتش زد و از خانم شكوه يگريد گاريس مراد

گفته بود . كرد  حتشانيخودش نص يدادند ،تا خانم شكوه يتازه را راه نم ريها ،مد ابانيتو خ زنديخواستند بر يم.  يخانم شكوه

بوده ؟ خانم  يبود آن بزرگ ك دهياز دخترها پرس يكي... ،كار به جوانان واگذار  يشد ريچون پ: از بزرگان فرموده است  يكيكه 

 . ديرا بوستازه  ريجلو دخترها مد. رفتند  شانيو به سر كالس ها دنديدخترها خند! گفته بود كه كاكو  يشكوه

 كرد ؟ يرا رها نم يداد ؟ چرا وصف خانم شكوه يمراد آنقدر كشش م چرا

 آن معلم از سر كالس يوقت. كنند  يتلفن م يصبح به خانم شكوه. از معلم ها مرده بود  يكيبار پدر  كي ــ

: پرسد  يآن معلم م. خرده مرده  كياز معلم ها  يكيپدر  يدم صبح:  ديگو يم يخورد خانم شكوه يكه م يچا... گردد  يبرم

سربار  ليو ذل ليعمر عل كيتا  رديآدم بهتر است بم:  ديگو يم يخانم شكوه. پدر من كه نبوده ؟ آخر پدر من سكته كرده 

اورا با  يو معلم پدر مرده و دوست ها. كاكو  يخودت گفت:  ديگو يم ي؟ خانم شكوه دهپدر من مر: آن معلم گفته . كسانش باشد 

 .برد  يآن معلم م يخودش به خانه  نياشم

 :سر رفت  يهست ي حوصله

 بدهم ؟ ديبا يغاميچه پ يخوب به خانم شكوه ــ

كه اسم مستعار من  يدان يم...  ديرا به دست بكتاش داد يآب يكيكشته شد و شما سطل پالست ياز او بپرس آن روز كه مرتض ــ

 .بكتاش است 
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 .به لب گذاشت  يگاريكرد و س سكوت

 ... يگفت يخوب م ــ

 نه ؟ ايگرفتار شده  اينه ؟ و آ ايبه اسم فرزانه به خانه آمده است  يآنها دختر جوان يبپرس همخانه  ــ

 ؟ رمياول تلفن كنم و وقت مالقات بگ ستيبهتر ن ــ

 .را داد كه حتماً آن خانه تلفن شنو دارد  يجواب هست ميسل

 :آدرس را داد و گفت  مراد

 .اگر گرفتار نشده بگو رفته سفر . كن  شيحال يتلفن كن و جور ميبه سل يگرفت يكه از خانم شكوه يهر خبر ــ

 ؟ ينداشت چ يخبر ياگر خانم شكوه ــ

 يبگو برا.خواب وحوله و صابون پركن و از زندان قصر شروع كن  راهنياز پ يدست فيك كي.شود  يم اديآن وقت كارت ز ــ

 ... يزيفرزانه عز

 .نگذاشت مراد كالمش را تمام بكند  ميسل

 . ستمياصالً موافق ن ــ

 :كرد  يدود م گريد گاريپشت س يگاريس مراد

 .را به مبارزه بكشانم  يهست يپا يدست يخواهم دست يدانم چرا م ينم ــ

 :لبخند زد و گفت  يهست

همانطور كه با .وضع موجود مبارزه كرد  رييتغ ياتوان بر يگفت به كمك خط و رنگ هم م يسر كالس م نيمياست س ادتي ــ

 .شود  يكالم و آوا م

شنوند ،و اگر هم  يخوانند و نه م ي،نه م ننديب ي؟ آنها نه م يمردم چ يشود ،اما توده ها يمتوجه ساختن روشنفكران م يبرا ــ

 .مسلحانه است  يفعالً تنها راه مبارزه،مبارزه .آورند  يو بخوانند و بشنوند سر در نم ننديبب

 فرزانه آنقدر مهم است ؟ يچرا گرفتار ــ

 . يدان يكم م يليخوشبختانه تو خ. دانست  يم ادياو ز ــ
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 .دانم  ينم چيمن ه ــ

 :رو آورد  ميفرزانه به سل يختام درباره  يبرا يهست

 را از كاديو ان  ريجوشن كب ي؟ مادربزرگ دعا ديخوان يم نيةالمتقيالجنان و حل حيزادالمعاد و مفات ــ

 هر شبش است تا نخواند و به خانه و اهل خانه فوت نكند ،خوابش يكه دعا يالكرس ةيآ.خواند  يم حفظ

 .برد  ينم

 : ديخند مراد

 متعلق به تشياش و اهل ب هيخانه و اثاث نيا: مقوا با خط خوش نوشته  كي يتوران خانم رو ــ

 .زده  واريخانه به د يدر ورود يو مقوا را باال) ع(كاظم  يموس امام

 :گفت  ميسل

 . دهيكه خداوند به انسان بخش ستيا هيكامل هد مانيا ــ

 :كرد  يرو به هست و

 كتاب ها را دارم ،چطور مگر ؟ نيا ــ

 . دميپرس ينطوريهم.  يچيه ــ

 يهمه  ي هيادع نيباتريدارند ز سيدر انگل يتأيه. دعاها را انتخاب كنم و ترجمه بكنم  نيباتريكرده ام تا ز هيكتاب ها را ته نيا ــ

 .كنند تا منتشر كنند  يرا جمع م انياد

 ميرا برداشت و از جا پا شد و از سل يگاريرسيز يهست. خاموش شده  يها تيو كبر گاريجلو مراد پر بود از ته س يگاريرسيز

 بكنم ؟ شيكجا خال ديپرس

 :گفت  ميكه نشست ،سل يهست

 .ام  دهيرا د يشب فراموش ناشدن كي هيته. نجاستياست كه مراد ا يشب نيآخر. امشب به تقدس شب قدر است  ــ

 :گفت  يهست

 .بروم  ديمن با.وقت است  ريد ــ
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 :گفت  مراد

 يفرخ يمهمانها كه رفتند ،آقا.بخواب  يدر اتاق خانم فرخ يمرا پر كن يخال يامشب جا يتوان يتو م ــ

 .د رو يگذارد م يم

 :گفت  ميرو به سل و

آب دهانش را فرو داد و مثل مادر .دستت گذاشتم  يرد گم كننده رو يمهمان كيآخرش هم . برادر چقدر به تو زحمت دادم  ــ

 .را از شر من خالص كن  يازدواج كن و هست يبا هست ميسل:  ديمرده ها نال

و  ستنديهر دو مرد گر. بود كه دست در گردن مراد انداخت  مي،اما سل ندازديخودش را در آغوش مراد ب يبود هست كينزد

 .است  ثاريهردو ا.  يهمبستگ ياز دل بركندن و رشته  يگرياز شوق و اشك د شانيكيكه اشك  ديشياند يم يهست

 نيسقف طن ريساز از گوشه و كنار حوضخانه سربرآورد و ز يرا زد ،صدا يو تكمه ا يقيرفت سراغ دستگاه پخش موس ميسل

 واريمراد سرش را به د.  ديبه ذكر خواهد رس يمفتون نواخته و به زود شيداد كه ساز طنبور است و درو حيتوض ميسل. انداخت 

 :داد و گفت  هيمصطبه تك

 .بودم  دهينواررا نشن نيا ميسل ــ

 :گفت  يهست

 . سيه ــ

 :مراد گفت . واداد  يقيموس يخود را به سلطه  و

 ؟ يكرده ا هيشام آخر ته ــ

 :گفت  ميسل

 . ميبا هم خورد يگريد يشام ها ديداند ؟ شا يچه م يكس ــ

آنها  ي هيبه علت گر ديطنبور شا يو آوا ستنديگر ينفر م نيانگار چند. آمد  يم هيگر ياز نوار صدا. طنبور اوج گرفت  ينوا

 يچه عالم.پرت شد  يبه دره ا يحساس كرد كه از قله اا يناگهان نوا فرود آمد و هست.شد  يتندتر و تندتر و بلندتر و بلندتر م

 يبا گوش جان آهنگ و نوا را م يهست. كند  يم هيمانست كه از درد غربت مو يم يكس يبه صدا. طنبور آرام بود  يداشت ؟ صدا
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 :خواند  يمفتون م شيدرو.شده بود  دايو واله و ش ديوشين

 فزودين رتميهر طرف كه رفتم جز ح از

 ... تينها يراه ب نيز ابانيب نياز ا آوخ

 يآوا را در مجلس ذكر در نظر مجسم م وشندگانين يخورد و هست يچشم ها را بسته بود و به راست و چپ تكان تكان م ميسل

 زيه او نزد ك يو حدس م... افشانده  سويگ: آورد  يمفتون را در نظر م شيبود و درو نكيا ميبوده اند كه سل يكرد كه البد در حالت

 با نرمه... خورده يتكان م كانالبد ت. چشم ها را بسته بوده 

 يناگهان احساس كرد كه خودش هم تكان تكان م. كرده  يم كونيكن ف ينواخته ،و دل شنوندگان همچون دل هست يم دستش

 .به راست و چپ .خورد 

 : ديكش اديخود و مستانه فر ياز خود ب يياوج گرفت و صدا نوا

آمد كه آنها هم در اوج بودند و  يشكل م يذوذنقه ا يحوضچه  ياز فواره ها يكالم و نوا گفت.  راًيتح يزدن نيريالمتح ليدل اي ــ

 گرفت و يآورد و او را در بر م يم ورشياصوات از بلندگوها . هم در اوج بود  يدل هست

 .برسر خاك  رانينشسته مست و ح: خواند  يمفتون م شيدرو.  دينورد يم در

 ديشياند يم يو هست راننديهر سه مست و ح ياما گفت. پرنقش و نگار نشسته بودند  ينمدها يرو.برسر خاك ننشسته بودند  آنها

 يآوا و نوا بر دل هست.  يكه كاش بر خاك ، برفراز خاك بودند و خاكسار و خاك

 ايرا سر داده  اديفر نيا ميكرد سل يم اليخ ي؟ هست وميلمن الملك ال:  ديكش اديحد خود فر نيدر آخر ييصدا. زد  يم چنگ

بود  يرانيسخن از ح. شد  داريناشناخته ب ياز خواب يو هست ديقسمت اول نوار به آخر رس. كالم را ندانسته  يخودش ،هر چند معنا

 كرد ياحساس م.بود  افتهيازب منيا ياما او خود را در واد

 :مراد گفت . مراد همه را پراكند  يط كرده ، منتها صداسقف خود ضب ريحوضخانه ،آهنگ و نوا را در ز كه

 خوب كه چه بشود ؟ ــ

 .شده بود  يكتاب ها عالمت گذار يال ديبا كاغذ سف.  ديكش رونيپا شد و از كتابخانه اش چند كتاب ب ميسل

 :را باز كرد و گفت  يكتاب
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 ...فروزانفر نوشته . است  رتيح يعطار واد ريمنزل ششم از هفت شهر عشق در منطق الط ــ

 :خواند  نطوريا ميسل. آمد  يتار تنها م يصدا يقيحاال از دستگاه موس و

 .مطلوب مهم است  رايرفت ، ز ديبا يرانيح يرفت دور و دراز است اما با همه  ديكه با يراه ــ

 . يدر پ يغيبران و آه و در يغيهر نفس ت.كار سالك درد و حسرت است  يواد نيا در

 ...همراه  گريكديبا  يو سوختگ ينه روزش روز است و نه شب او شب ،افسردگ.او با درد و سوز توأم  هآ

خود معلوم است ،كه از  ي،هست ستيهم روا ن يستيآنكه حكم براو به ن ياست و حت رونياثبات ب ي،سالك از نف يواد ايمقام  نيا در

 .حكم نتوان كرد  يرو چيو او بر خود به ه افتياز او نتوان  يگونه خبر و اثر چيه رتياست و به حكم ح يمنتف يو

 شكر و كفر نجايا تيشكا.ندارند  اليمردم از آن جز خ.است  ديدل و منزل ناپد يواد نيعطار در ا يگفته  به

 .كفر است  ماني،و ا مانيا

 :گفت  مراد

 .ن است برسد در مرز جنو يحالت نيعطار ،اگر آدم به چن اي سديفروزانفر بنو ــ

 :گفت  يهست

 .است  ادي،از سر من ز دميمن درست نفهم ــ

 :گفت  ميسل

 ميكن يم اليما خ. قابل ارتباط است  ريو خواطر غ يتجارب روح.  افتيتوان در يكلمه نم ي لهيعرفان را به وس ينظام روحان ــ

 ... ميكن يرا منتقل م ميمفاه

 :را تمام كرد  ميسل يمراد جمله  و

 . ميكن يو نم ــ

 :گفت  ميسل

 ...است و  يقلمرو عرفان قلمرو حاالت شخص ــ

 :آتش زد و گفت  يگاريس مراد
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 ؟ سندينو يو م نديگو يپس چرا م ــ

 ستيكه قابل انطباق به واژگان ن يمهم حال است نه قال ،حال يمسأله .دهد  يدست م يچرا كه دربرابر كلمات و جمالت حاالت ــ

 :گفت  يهست.

 . ديحال بخوان نيبا ا ــ

 :برداشت و گفت  يگريكتاب د ميسل

 :كرده  فيطور توص نيا رتيح يرا در واد ييحالت داوود طا. است  يشابوريعطار ن اءيتذكرةاالول ــ

(  يبه و يمعن نياز ا ميعظ ينگشت ؟ درد ختهير نينشد و كدام چشم است كه در زم ختهيبود كه در خاك ر يو مو يرو كدام

گفت  ديحال د نيامام او را بر ا. رفت  فهيبه درس امام ابو حن نيگشت و همچن ريمتح.برفت  يفرود آمد و قرار از و)  ييداوود طا

 چيدانم و در ه يآمده است كه راه بدان نم ديدر من پد يزيسرد شده اشت و چ ايدلم از دن: چه بوده است ؟ او واقعه باز گفت 

 . ديآ يدر نم يوفت چيو به ه ابمي يآن نم يمعن يكتاب

 :برداشت و گفت  يگريد كتاب

 رتيچاره نباشد به جزح يو بنده را از و ديايطور خواند ك چون مقصود اندر عبارت ن نياست و ا يريكشف المحجوب هجو ــ

 دائم او را چه چاره باشد ؟

 :گفت  يهست

 .در ذهنش بزند  يجرقه ا ديشا.  ديايفرود ب ييكنند ،تا جا يچرخانند و رها م يآدم را در هوا م نهايا ــ

 :گفت  ميسل

 .شود  يروشن م نيماش ياستارت را كه بزن. است  نيماش يجرقه  هيشب ــ

و اندر  رديعارف را شك صورت نگ يو ياندر هست. ادتريبود و خشوعش ز شتريب يو رتيبود ح كتريهر كه نزد: ادامه دادكه  و

 ...عقل را مجال نباشد  يو يچگونگ

 :خاموش كرد و گفت  دهيكش مهيتا ن يگارهايانباشته از س يگاريس ريرا در ز گارشيس مراد

 .شك دارم  هيافتد ،اما من در اصل قض يم يرانيشود به ح يم كيحد به خدا نزد نيسالك در آخر ي،وقت دميفهم باًيتقر ــ
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 :گفت  ميسل

 در سلوك ي،صوف است ييحد شناسا نيعلم و آخر يمرحله  نيآخر يراني،ح يديخوب فهم ــ

 ييسر مو يحجاب كه به اندازه  نيشود ،اگر ا يكه سرگردان م نجاستيمو به حق فاصله دارد ،و ا كيرسد كه تنها  يم ييجا به

 .رسد  يبه مقام جمع الجمع م يعنيگردد  يبرداشته شود ،به حق واصل م انياست از م

 :گفت  مراد

فقط  يهرچه چوبش بزن. ماست  يپا ريكه ز يينمد ها رينظ.حرف و سخن ها به صورت نمد در آوردن آدم هاست  نيحاصل ا ــ

 .كه سرگردان تر بشوند  ي،تشوق شان كرده ا يا اوردهيدر ن يو تازه آدم ها را از سرگردان يگرد و خاكش را گرفته ا

 

 ؟ ستيچ ييپس به نظر تو را ه رها: ديپرس ميسل

 .غرب خارج شدن  يداراز سردم ــ

 :و ادامه داد  ديكش يآه مراد

 .بوده  يسرگردان ي رهيجز كي شهيجهان هم يگوشه  نيا. روح سخنان گذشتگان ما  نهميا ــ

 : ديپرس. افتاد  يكراسل يحرف ها اديرا بست و  شيچشم ها يهست

 .وجود دارد  يسرگردان ي رهي؟ جز يسرگردان ي رهيجز يگفت ــ

*** 

 .نبودند  پيدر سرند.  ستنديزمانه با اعجاب بهم نگر يآدم و حواها يو هست ميكه رفت ،سل مراد

 ...انداز  نيطنبور طن يحوضچه در اوج ،صدا يفواره ها. بودند  ميمقر سل يدر حوضخانه . هم نبودند  يسرگردان ي رهيجز در

 :گفت  ميسل

 تيخود را از ابد يو ما بهره  نديآ يد و فرشته ها رقص كنان به استقبالمان مزن يخدا به ما لبخند م. آخ نگفت .  ميديترنج را چ ــ

 . ميريگ يم

سرو  يآن درخت ها يها وارهيجاده هموار است و د.  دايناپ شيدارد ،ابتدا و انتها يقدم بر م يكه در جاده ا ديد يخواب م يهست
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 :پرسد  ياز درخت ها م. ناز 

 سرو كاشمر ؟ يها جهي؟ نوه و نت ديهست يك يكرده ها زيشما عز ــ

. است  يمردم منتظر شفافند و خودش آنچنان شفاف است كه انگار نور در سرتاسر بدنش سار.  يرسد به استخر آت گل يم... 

 . ديآ ياسب قره قاشقا از آب در م. شود  يناگهان آب استخر كنار زده م

 : ديگو يو م ستديا يم يهست كنار

 : ديگو يم يهست. يرس يسوار شو م ــ

 .وقت است  ريد ــ

 : ديگو يقاشقا م قره

 .نترس .  ستين ريد چوقتيه ــ

 : ديگو يقره قاشقا م. است  يدر دست هست يميعظ ييطال ديكل... 

 .خورد  يقفل ها م يبه همه  ديكل نيا.  يدر آ نكيــا

 يصورت مثال يكه رو نديب يم يميدر پرواز است ضربدر عظ يدر آسمان آب يهمچون پرنده ا يهست

 :پرسد  يم. شده  دهيكهتر ،حزن كش برادر

 حذف شدند ؟ زهايچه چ ــ

 : ديگو يقاشقا م قره

 .من و تو باد  يرفت ،بقا هيغم رفت و گر ــ

 :پرسد  يم. خواند  ياست كه آواز م مورخانيت نكهيا

 :دهد  يپس پاسخ پرسش عشق است ؟ اما قره قاشقاست كه جواب م ــ

 .بعد آن عشق است  كي ــ

در  ديكه گرد خورش نديب يرا م نيزم. وزن است  يوزن ب يب.رود  يفراتر م نيكند و از جو زم يكند و پرواز م يپرواز م يهست... 

خورد والشمس  يبه آفتاب سوگند م ييندا. من از تست  زيهمه چ.دورت بگردم  ديگو يو م ديستا يرا م ديخورش. چرخش است 
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 .دورت بگردم : گفته بود  يبه ك يپرسد ك يود ماز خ. هايو ضح

 ...آورد كه تورانجان به مراد گفته بود  يم ادي به

 .كوبد  ياست م يكه مراد در آن زندان يدر گنجه ا يدارد به لوال مورخانيت.  ديآ يم كنواختي يضربه ها يصدا

. زند  يرا با قاشق بهم م يزيفنجان بزرگ چ كيكه با پاجامه كنار سماور جوشان نشسته ، در  ديرا د ميسل. چشم گشود  يهست

 :آمد و گفت  يفنجان در دست كنار هست. و باز بهم زد  ختيدر فنجان ر ريبعد ش

 .و عسل است  ريتخم مرغ و ش يزرده . دلم  زيبخور عز ــ

 :گفت  يهست

 .سالم بر تو  نياول ــ

 :گفت و  دشيبوس ميسل

 . يزد يدر خواب حرف م. كردم  يم تيتماشا ــ

 . ميرا از هم پنهان نكن زيچ چياز حاال ه ايگفتم ؟ ب يچه م ــ

 .دربندم  يدر قفس نه تو.  ميمن كه در اتاق هفت در بند زندان يگفت يم.اسم مرا گذاشته دختر نارنج و ترنج  ميسل يگفت يم ــ

 گفتم ؟ يچه م گريد ــ

. همه  يبرا. است  يو آزادگ يرمز آزاد ديپس كل يگفت ي،م يزد يحرف م ييطال ديمفهوم نبود از كل تيحرف ها يهمه  ــ

 بود ؟ يمخاطبت ك

 اسب قره قاشقا ــ

 ".  نديچو بربندند بگشا":  يشعر هم خواند ــ

 . ييايدن نيمن در ا يشدلخو ي هيتو شعر من ،تنها ما.  ميگو يتو م يرا برا ياز حاال هر شعر. تو بود  يبرا ــ

 ؟ يدرد كه ندار ــ

 .تست  شيدرمانم پ ــ

 .دردت به جان من  ــ
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