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 ، کلمنت گوتوالد ، رهبر کمونیست ، در پراگ بر مهتابی قصری باروک قدم1948در فوریه    " 
 گذاشت تا برای صدها هزار مردمEی کEه در میEدان شEهر قEدیم ازدحEام کEرده بودنEد سEخن

 رفقا گوتوالد را دوره کرده بودند ، و کلمنتیس در کنارش ایستاده بود . دانه های بEEرف ...بگوید
 در هوای سرد می چرخید ، و گواتوالد سر برهنه بود . کلمنتیس دلسوز کله پوست خز خEEود را از
 سر برداشت و آن را بر سر گوتوالد گذاشت . بخش تبلیغات حزب صدها هزار نسخه از عکس آن

مهتابی را چاپ کرد . گوتوالد با کله خزی بر سر، و رفقا در کنار...
      چهار سال بعد کلمنتیس به خیانت متهم و به دار آویخته شد . بخش تبلیغات بیدرنگ او را از
 تاریخ محو کرد ، و البته چهره او را هم از همه عکس ها در آورد . از آن تاریخ تاکنون گوتوالد

 تنها بر مهتابی ایستاده است . آنجا که زمانی کلمنتیس ایستاده بود فقط دیوار لخت قصر دیده می
 شود . تنها چیزی که از کلمنتیس باقی مانده ، کله اوست که همچنان بر سر گوتوالد مانده

است ."  (کله کلمنتیس، میلن کوندرا، احمد میرعلیی)

      ادبیات، کله کلمنتیس است. کلمنتیس ناپدید می شود اما کله کلمنتیس بر سر
گوتوالد تا ابد راوی ناپدید شدن اوست. 

     کله کلمنتیس بر سر گوتوالد دیگر یک کله ساده نیست. راوی امری نEEاموجود
 است. و این هویت تازه، هویت سابق اش را یک سره محو می کند. او موجودیتی

بسیار فراتر از آنچه به طور طبیعی برایش مقدر شده را تصاحب می کند. 

      ادبیات هرگز خودش نیست، او همواره در حال فرا رفتEEن از خEEویش اسEEت.
 ادبیات هرگز به مقصود آفرینش خود وفادار نخواهد ماند. هرکجا که برای ادبیات
 مقصود در نظر گرفته شود، او خود را چون امری مطلقا بیهوده چون یEEک بEEازی
 پوچ و کودکانه نشان خواهد داد. اما همزمان رازی را در خEEود نهفتEEه دارد کEEه



ادبیات را به خطرناک ترین و مهم ترین دارایی انسان بدل می کند. 

      کندرا در کله کلمنتیس می گوید « مقاومت انسان در برابر قEEدرت مقEEاومت
 حافظه است در مقابل فراموشی » و ادبیات آن دارایی اسEEت کEEه در مقEEاومت
 انسان در برابر هر قدرتی به کار می آید. ادبیات همواره معطوف بEEه گذشEEته
 است. و همواره نقل اش چنین آغاز میشود « روزی بود روزگاری بود.» هرآنچEEه
 در ادبیات جای میگیرد می میرد. هر آنچه در ادبیات جای می گیEEرد میراسEEت.
 ادبیات حدیث مردن و رفتن آن چیز هاست. حقیقEEتی محEEض و کوبنEEده در دل
 ادبیات است که هیچ قدرتی را یارای مقاومت در برابEEر آن نیسEEت: ادبیEEات

روایت مرگ است. 

      ادبیات حقیقتی را اعلم می کند که گوتوالد نمی تواند آن را محو و پنهان کند:
 اینکه زمانی خود گوتوالد هم محو و نابود می شود. ادبیات همانطور که حEEEدیث
 بربادرفتن کلمنتیس ها است گواه مرگ محتوم گوتوالدها نیEEز هسEEت. ادبیEEات

حدیث بربادرفتگی است.     

       «برباد رفتگی » ، چقدر طبیعی " هرآن چیزی است که هست. اینقEEدر کEEه ایEEن
 مفهوم «مربوط» است به هر اندیشه در باب هرچیز، اینقدر که این عبارت گزنده
 است و قاطع ،اینقدر که محزون و دلرباست این «بر باد رفتگی». یک جور کیEEEف
 است که تقدیر هر نقلی است. همان جور کیف که مثلr در اوج هEEذیان بیمEEاری
 هست. کیف از ویران شدن و به انتها رسیدن. «برباد رفتگEEی» فرزنEEد بل شEEک
 روایت است. روایت در این قالب یعنی «عبور» از میان چهره های مرگ و چهEEEره
 های زندگی «شهر» . شهر یعنی مکان اصلی تنهایی، جنون، وهم و ماخولیای هر آنچه



 به نام بشر آنجاست. عبور یعنی زندگی مضاعف در دو جور قاعده. قواعد مEEرگ و
قواعد پس از مرگ.

      قواعد مرگ همان قواعد برباد رفتگی است که همه جا در زندگی مشهود است.
پس برباد رفتگی روایت مرگ است از زندگی. 

      نویسنده که مفتون زندگی است خود راوی برباد رفتگی است. میرندگی در ذره
 ذره ی چیزهای زنده حی و حاضر است. آیا نویسنده مخالف این میرندگی اسEEت؟

آیا نوشتن از برای ماندگار کردن است؟ چه چیز درنوشته ماندگارمی شود؟ 

      نوشته زاییده ی اندیشه است. اندیشه حاصل درآمیختن اندیشEEنده و جهEEان..
 اندیشنده با جهان میامیزد و هردو دراین فرسوده می شوند. فرسEEودگی یکEEی از
 قواعد بربادرفتگی است. نوشته سخنگوی این فرسودگی سEEت. نوشEEته مومیEEای "
 نویسنده نیست مومیای " جهان هم نیست. آیینه نیست درمقابل  این دوتا. نوشته
 راوی برباد رفتن این دوتاست. یکی درون دیگری. نویسنده در لحظEEه نوشEEتن،
 مرگ خویش را چون امری محتوم پذیرفته است و درست به همین خاطر است که
 می نویسد. او می نویسد تا سرنوشت بخشی از خودش را از سرنوشت خودش جدا

کند. با همین کار او اثر را با خویش در فاصله ای پرناشدنی  قرار می دهد. 

      او با هر لحظه از نوشتن خود بر مرگ خویش گEEواهی مEEی دهEEد. پEEس آداب
 نوشتن آداب مومیایی کردن نیست آداب تدفین است. در تدفین همیشه معنای

رستاخیز هست. همانطور که در هر کاشتنی معنای از نو ر�ستن هست.  

      نوشتن یعنی خود را میرا دانستن و مقاومت کردن. نویسنده در نوشته نومیدانه



 ردی از خود به جای می گذارد،  درست همانگونه که هنسل و گرتEEل در جنگEEل
 ردی از خود به جا می گذارند. اما چه ردی؟ ردی از خرده های نEEان. ردی محEEو
 شونده و ناپایدار. کلغ / خواننده ها این تکه های نان را خواهند خورد و نویسEEنده

در نوشته ناپدید خواهد شد.  

      مرگ اصلی ترین معنا و موضوع ادبیات است. هر نوشته ای گواهی اسEEت بEEر
 اینکه نویسنده ای می میرد. او در این لحظه مرده است چون اینجا نیسEEEت. او در
 بطن تاریخ مرده است یا خواهد مرد چون این قاعده ی هستی اسEEت. لحظEEه ی
 نوشتن لحظه ی اشتیاق به زندگی پس از مرگ است و هر اثر ادبی در حکEEم یEEک

وصیت است.    

      ادبیات و به ویژه رمان، در رویارویی خEEود بEEا مEEرگ و در روایEEت خEEود از
 بربادرفتگی، تاریخ را به جدالی بی پایان فرا می خواند. تاریخ روایتی غیراخلقی
 است که با دهانی بی چهره و صدایی خشک و سرد رخدادها را به انتخاب قدرت از
 پی هم برمی شمرد. و در مقابل، رمان روایتی اخلقی است برآمEEده از خیEEال و
 خاطره. تاریخ کتاب مردگان است. لیست از نامها از آن نوع که در اردوگاههEEای
 مرگ می توان یافت. و رمان "آواز کشتگان" و حنجره ی حواشی تاریEEخ اسEEت،

ماجرای تک تک آن همگان. 

       هر آنچه را که تاریخ به حاشیه رانده و به فراموشی سپرده اسEEت، رمEEان از
 سایه بیرون می کشد و به یاد احضار می کند. اگر بEEرای تاریEEخ، هولوکاسEEت از

  آغاز می شود. برای رمان همه چیز از صEEدای1935تصویب قوانین نورنبرگ در 
فروریختن دکمه های لباس روی کف چوبی آشپزخانه آغاز شده است.  



      دوم. 

      یاسر عباسی را نخستین بار در کافه ای خلوت در شهری آرام و در روزی بارانی
 و خوش رنگ دیدم. نویسنده ای جوان. نه از حیث سن و سال و هرآنچه مربEEوط
 به این ها، که از حیث آن نیرویی که در نوشتن می گEEذارد. مEEی گوینEEد عمEEر
 خلقیت یک هنرمند کم و بیش ده سال اسEت. عباسEی در ابتEدای ایEن ده سEال
 ایستاده است. و جوانی، به ویژه در نوشتن، به همان اندازه که سرشEEار  از نیEEک
 بختی است، لبریز از مخاطره است. در چشم من، عباسی به آن نیک بختی بی اعتنا

و از آن مخاطره آگاه است.    

      رمان او تاریخ را به جرم کلی نگری اش محاکمه می کند. در عین حEال مسEیر
 نوشتن معطوف به قضاوتی نیست، بلکه تنها معطوف بEه کنEش بEه یEاد آوردن
 است. با این حال کدام نوشته  است که در جسEEتجوی ادبیEEات باشEEد و عEEاری از

قضاوت؟ 

 نویسنده نمی تواند کار قهرمEEان را انجEEام دهEEد. [...]     کیرکه گارد می نویسد: "
 نبوغ او در به یاد آوردن است؛ کارش جز این نیست که آنچه را کEه انجEام شEده

است به یاد آورد: این خدمت صادقانه ی او در خانه ی قهرمان است". 

      فرایند به یاد آوردن خواه نا خواه بر بستر قضاوت جاری اسEت.  امEا در رمEان
 "بن بست"، قضاوت درباب شخصیت های رمان نیست. آدمهای رمان هEEر کEEدام



 می توانند جای آن دیگری باشند. قضEEاوت، درقبEEال زمEEان اسEEت. زمEEان کEEه
بربادرفتگی را در طبیعت خود حمل میکند. 

      جذابیت دیگر در رمان "بن بست"، آن نقشه ای است که او از ایرانیEEEت – و
 نه ایران- ترسیم می کند. نقشه ای که اگرچه تاریخ را در خود دارد امEEا نEEه بEEر
 صفحه ی تاریخ که بر صفحه ی ادبیات ترسیم شده است. بار اول نیست که ایEEEن
 نقشه ترسیم می شود، این پروژه را می توان تا حافظ رد گرفت. "شاهد"، "ساقی"،
 "محتسب"، "رند" و "زاهد" هر کدام بخشی از هندسه ی ایرانیEت را مEی سEازند.
 "بن بست" به نوعی این هندسه را از نو می سازد. همانطور که "خانه ی ادریسی

ها"، همانطور که سمفونی مردگان" پیش تر چنین کرده اند. 

                                                                                                      امید شمس_ آرهوس



                                   فصل اول



  

  



 درست زیردرآمده اند.  دو بید مجنون به رنگ خرمایی سوخته ، شیشهپشت"     
 باریEEک"ی  گنبد نیلی" مسجد جامع، ارغوانی شده. پنجره ،محراب پنجره آن دورتر

 دولنگه به چشم هایم عمق می دهد تا آن دور که تداخل رنگ های غیرواقعEEی بEEه
 سیاهی می زند. لبد دلگیری غروب بابت همین است.  نمی توانیم بپذیریم دنیEEا

 پژمردگی" ح�زن آلودش یک مرکز ثقل" سنگین نیست. می آیدآن جور که به چشم 
 مابین" ا�بروانم می شود. سهره ی خیسی روی تک درخت" قلبم می لرزد. معتقEEدان"
 تناسخ نمی دانند انسانی هست که بارها از بدن" خودش به بEEدن" خEEودش حلEEول
 کرده. گاه گلوله ای بوده برای نابود کردن" کسی. گEاه  نEابود کEردن" ناکسEی در
 برزخ. حال پشت" شیشه ی حزن آلودی ایستاده. گلوله شده برای شلیک به  سهره
 ی خیسی که شاخه عوض می کند. وحشت زده می لرزد. وقتی شاه ک�ش بوی باروت

دهد ، ترسم می ریزد. دوباره کلغ پیر روی بلندای  شاخه می نشیند.

      این تناسخ مرتبن به شکل" بلبل، سهره ی ترسو و کلغ در من بوده. سEEال ها
 پیش بلبلم را کشتم. روحش پر کشید. همان طور که بلبل" مرده زیر درخت افتEEاده
 بود و بعد�ن بوسیله ی مورچه ها تجزیه شد. روحش بال نمEEی زد. بEEال هEEایش
 گشوده به سمت" آسمان، کمرش رو به زمین کشیده شد توی نور. از خورشید کEEه

گذر کرد، توی برزخ مانده تا به جای پردیس بازگردد به قعر" خورشید و بسوزد.

      هزاران سیارک درست می شود که ماه ها، سال ها و گاه قرن ها انسان ها را از هم
 دور می کند. توی بچگی اسمش را گذاشته بEEودیم سEEیاره هEEای تEEوی دل. بEEاور

داشتیم پرنده ها، روی روح و روان درخت اثر می گذارند.

      چهارده شمع" نیم پیکر، روی طاقچه فوت شده اند. یکی از شمع هEEا مثEEل صEEمغ



 چسبیده ته شمعدانی شیشه ای. گردن" سیاهش خم است. دیشب کسی فوت نکEEرده
 بهش. اشک ریخته، خودش را ریخته پایین تا تمام شده. در دایره ی بزرگ تر ساقه
 های مجنون به هم سیلی می زنند. تغییر چرخششان گاه به ریتEEم عEEوض کEEردن

دستمال بازهای قشقایی می ماند.

  بیدمی گن چرا می دونی:« چایش را فوت کرد و پرسید     حاج نصرت فرش فروش 
 مجنون؟» فکر کنم ن�ه سالم بود. دم حجره نشسته بودیم. بعد از ظهرها تEEا قبEEل از
 اذان مغرب که مشتری کم بود، کلس معصیت شناسی با ریختن یک فنجEEان چEEای
 قند پهلو شروع می شد. لزم نیست بگویم مثل هEEر بچه ای از خEEدا می ترسEEیدم.
 اذان مغرب تشویشی به دلم می انداخت که هزار بEار از مEوعظه حEاج نصEرت

 کتEEانی ام را طوری که ،سگ سرگرد ایراندوست هم واهمه داشتمسخت تر بود. از 
 دستم به دیوار می شEد و چشEم تEو چشEمک�نج، چسبیده به مورچه ها می شناختند. 

 منتظر" جواب نماند و ادامه داد:« بار نمی ده. ».سگه

     گفتم:« چرا بار نمی ده؟»

.»کاره     گفت:« گنه 

  بید مجنEEون؟»ن     چایش را توی نعلبکی ریخت و پرسید:« حال فهمیدی چرا می گ
پرسیدم:« چه گناهی؟ » درخت هم گناه می کند. فکر کردم لبد

.»رن     گفت:« وقتی باد می آد، ایستاده جفت می گی

.ه مکروهگرفتنشونمعتقد بود ایستاده جفت  .پرسیدم د مسجاز ملی     بعد ها 

»ت.:« پس گناه نیسگفتم     



 .»  سرم راه     دست" نوازشی به سرم کشید و گفت:« صیغه محرمیت ندارن. معصیت
 یاج نصEرت تEوحE. شاید فکر کرده بود، دانسته سؤال می پرسEم. مپایین انداخت

 کلس چای، به محض آمدن اولین مشتری بلند می شد و آرام می گفEت:« کاسEب
 ن دنیا شEEفاعتتاو تا رو روی چشمت بذار روحانی می گفت: . هجماعت خطا می کن

 محض دیدن مل کاظم، مسیرم را عوض می کردم. گاه.» طوری شده بود که به هکن
 م را به بEEازی تا سلم کنم. دست" نوازشش موهایراه کج می کردممثل دیوانه ها 

. نفس" راحتی می کشیدم که ده ریالی" دخل حاجی شفاعت شد.می گرفت

     پرسیدم:« شما صیغه نمی خونی برا بید مجنون؟»

      دستش را زیر چانه ام گذاشت و زل زد به چشم هایم. کمرش قوز برداشته بود.
 .» حرارت بازدمش گوشEEهه. بار ندارهتوی گوشم زمزمه کرد:« درخت بی خودی

 داغ کرده بود.   ا چپ صورتم ری 

      پلک می زنم. در دایره ی بزرگ، پشت بیدهای گناه کار، گنبد مسجد جامع بEEه
  باد با صدای اذان در هم آمیخته. نازنین مدام دست هایشیاهویسیاهی می زند. ه

 را به هم می مالد. روبرویم نشسته و دستکش" توری" مشکی دارد. از پشت نقEEاب"
 سیاهی که به صورت کشیده، خط" سیاه" زیر چشم هایش سیاه تر شده. شبکه های ریEEز

  را سایه انداخته. مدخل های ریز" لنه زنبوری تEEاشتوری تا پایین" نیمه ی صورت
 لب" بالیی، پایین آمده و می شود شیرینی" عسEEل گEEونه ی لب هEEایش را در اوج

زنبورها ازش کوچ کرده اند.شکستگی دید. صورتش کندویی است که 

     _ شمع روشن می کرد.



  هEای بینEی را بEالش�ره     دستمال را زیر" چشم" چپش می فشارد و با فینگ" وارونه 
می کشد.

 ببندم؟و     _ مامان پنجره ر

  یک چند صEEدایی" ریEEز و ب�EEم.کرده ها، طنین صدایش را عوض ش�ره     پایین آمدن 
 است که به هم آمیخته. نور افق، حجم" مکعبی" درون" اتاق را بEEه رنEEگ" کهربEEایی
 تیره درآورده. کف" اتاق و دیوار حائل به پنجره، تاریک است. تEا کمEتر از ربEع
 ساعت، سیاهی  تمام" کهرباها را خواهد بلعید. نازنین با آداب" خاص" نظامی بزرگ

 به ریز" رفتارش در سایه ی یEEک کنEEترل" ذاتEEیشده بود. خواسته یا ناخواسته ریز 
 تغییر می کرد. از کودکیش همین را می دانم که با یکی از بچه های محل، هم کلس
 بوده. رابطه ای بینشان شکل می گیرد تا آن که  یک ژانEEدارم دسEEت" نEEادر را از
 دست" دخترش باز می کند. نازنین دو پای دیگر قرض کرده بEEود. آخ و اوخ" نEEادر
 آمده زیر"  چ�ک و لگدها. با توصیف" ردپاهای گذشته، گفت:« خان بابا از سکته قلبی
 م�رد. قد کشیدم. صورتم مث" میخک وا شده بود.  ادامه داد:   معشEEوقه ی خیEEال"

خیلیEا شدم. نادر! نیEEEEوم�د. » دستمال" سیاه را زیر" بینی اش می گیرد.

  فEEوت رو شEEمعیهEEو. بعEEد اما پشت" شیشه بود چشش     _ زل می زد به شمع. 
 زیر پتو.س�ریدمی کرد و می 

  از تEEرسآرام نمی گیرنEEد  که     رعشه به دست هایش افتاده. دیده ام دست هایی
ولی لرزیدن از غم تاثر برانگیز است.

      بار اولی که دستم لرزید عصری بود توی" کوچه بن بست" محل. کودکانه دنبال"



 دویدیم و مراقب بودیم توپ توی جوی" لجنEی نیفتEد. قEانونیتوپ" پلستیکی می 
 غریزی شکل گرفته بود. اگر توپ" لجنی دست" کسی می افتاد، توپ را بEه سEمت"

 تEEوپ، بEEازی از سEEرحریف شوت می کرد. بعد از جدال شوت ها و تمیز شEEدن" 
 واقعیگرفته می شد. ترسی فکاهی بود که بیشتر اوقات به آن می خندیدیم. ترس 

 بست حس کردم. جای آنکه توپ را پاس دهم، شروع کEEردمتوی کوچه بن را هم 
دویدن و نفس زنان ایستادم.

 مل کاظم سرش را برگردانEEد و» . حاجاقا« و بال آمد » سلم « .      نفسم پایین رفت
.ایستاد

.علیک سلم     _ 

      کودکی دوران" تجربه ی انواع حس های ناشEناخته اسEت. بEا بزرگ تEر شEدن،
  جلEب"تکبر را همان جا شEناختم. شEاید بEا. رود حس بلوغ می جستجویانسان به 

 . للEEه خودم را یک سر و گردن بالتر می دیدم از سایر" بچه هاتوجه" آدم بزرگ ها
 غروب وی. » یای گوشم رفت زیر شست و سبابه ی درشتش. پرسید:« مسجد نمی 

 صدای ترسناک" اذان مرا مثل" کاغذ" نانوشته ای مچاله می کرد توی مشت های گره
 ترس بود و تکبر" دست دادن با آدم بزرگ ها. سعی کرده بEEودم. شده ی ال اکبر

 شبیه  کسی شوم که فریاد نمی زند خدا بEEزرگ بزرگ شدن را جایی دیگر پیدا کنم.
 است. کربلیی غلم حتا آن را زمزمه هم می کرد. وقEEتی روی دیEEوار" حجEEره اش
 ت�ر�ک" خدا افتاد، کاسب ها جمع شدند. از پشت" ت�ر�ک با چشم های بEراق شEده تEو را
 نگاه می کردند. کربلیی از تو لوزی" ت�ر�ک گفت:   چرا وامونده شدین؟ بیاین تEEو.
 آجیل فروش گفت:   ت�ر�ک" خدا است.    کربلیی بعد از خواندن" نماز" آیات به جای



 پر کردن ت�ر�ک با ملت، ک�ل" دیوار را خراب کرد. وسط" دیوار یک لEEوله ی هشEEت
 اینچ بود که آن را هم داد اصلن گدا. اصلن گدا گفت:   آخر" بازارچه می کارمش
 تو خیابون.  لوله را روی دوشش گذاشت و رفت. آن روز گدایی نکرد. تا سر" شEEب
 می رفت و می آمد تا تمام" خشت ها را برای ساختن" حجره اش ب�EEرد. وقEEتی حجEEره
 دارها قفل می زدند، چند تایی به شوخی پرسیده بودند:  اصلن! مصEEالح فروشEEی
 دیگه؟   اصلن که یک کپه خشت بغلش بود، خم شد آخری را بردارد که چند تایی
 افتاد. خیلی جدی گفت:  او او نجا  گ"گدایی می کنم.  کربلیی غلم" دل نEEازک، آرام

 اصلن کمرش برگشته بود، سمت" کونش. وقتی چیEEزی بEEرای گفت:  خدا بزرگه. 
 گفتن داشت، باید نگاه می کرد. سرش را برگرداند و همین طEEور کEEه دور می شEEد

 لله ی گوشم زیادی زیEEرگغت:   خ� خدا بزرگه. آجرها دوباره ریختند روی زمین. 
 م. »آگفتEEم: « مEEی با آن بازی می کرد. مانده بود.  ی مل نخراشیدهانگشت های 

 شEEب" قبلEEش ننEEه رحمEEان یEEک ملفEEه یدویدم سمت بچه ها. کمی گیج بودم. 
 چهل تکه دوخت. گفت:« بگیر. زندگی مثل این پارچه هاسEEت. »  فکEEر کEEردم در

 توپمسیر" بزرگ شدن، چهل تکه ی هر کی رنگ  و شکل های عجیب غریبی دارد. 
لجنی چندین بار به بدنم خورده بود و من حرکت نمی کردم.

گوش می دی؟ کز می کرد زیر پتو. با هانی هم قهر کرده بود._      

      با حرکت مردمک تک تک" شمع ها را از نظر می گذرانم و روی شمع آخر سEEرم
  های بینEEی اشش�رهرا برمی گردانم. دارد به تخت خالی نگاه می کند. با تکان" سر، 

 از کفش تا نوک" روسری اش سیاه است. شبیه" ش�به" سیاهیست کEEهرا بال می کشد. 
 دوست دارد جسم" زیبایش ترسناک جلوه کند. شاید هEEم مEEرده اسEEت. خEEودش را



 مومیایی کرده تا نگندد. وقتی کنجکاوی ام را راجع به نادر دید، مراسم" خاکسEEپاری"
 پدرش را توضیح داد که برای بار آخر دیده بودش. گفت کشEEیدمش پشEEت"  یEEه
 درخت. بوسیدمش. بدون" حیا این رد پای مخفی" پشت" درخت را وصف کرده بود.
 اغلب زمان هایی که از دستم دلخور می شد خاطرات" گذشته  را پیEEش مEEی کشEEید.
 گفت نادر خیلی مرام داشت. فقط تو چشام نگاه کرد. بین" هم دردیش برا خان بابEا

و صورت" ترسیده ی من خجالت کشید و فکر می کرد.

 سفت تو شکم جمع می کرد.و     _ پاهاش

.صورتش مثل عمه تقی به رعشه می افتد.      می پرسم چرا 

     _ با پاهاش می جنگید.

 همیشه فکر جنگیدن بود. هفتاد و چهار سال داشت و بعضی اوقEEاتهم      عمه تقی 
 اجازه می داد من و تقی و مصطفا توی حیاط بزرگ" خانه اش بازی کنیEEم. بEEار اول

 برگشتیم خانه، به تقی گفته بود:« چه دختر بی ریشEEهباهامان بود. وقتی گلنار هم 
ای. » تقی هم بعد از آن از گلنار دعوت نکرد بیاید.

     عنق و وسواسی بود. هر کاری اجازه داشتیم انجام دهیم جز نزدیEEک شEEدن بEEه
  حوض" حیاط چیده شده بود. حساسEEیتش رادورتادور" گلدان هایی که درخت" غان و

 حین بازی « زو » فهمیدم. نوبت مصطفا بود. دور" حیEEاط می دویEEد و بEEا انگشEEت،
 چهل و دو، چهل و سه،... » من و تقی به هم نگاه کردیم.گلدان ها را می شمرد. « 

  جمع می کنی و می گی «واعتقاد داشت وقتی نفست رگفتم تا حال از ما نبرده. تقی 
  می فهمیEEم. مصEEطفاوشمرد. ما از رو مسافت ایننمی شه رو زوو »، تعداد « او » ها 



 مصطفا زیر" تیغ" آفتاب سوخته بود. روی"گفتم: آره! ج"ر ز�نی می کنه. صورت" . هخ"نگ
 گونه ها و نوک" بینی اش یک لیه ی قرمز خشک شده بEEود. بEEرخلف" او پوسEEت"
 سفید" تقی به آفتاب حساسیت نداشت. تعرق" بEEدنش زیEEاد بEEود و تEEوی آفتEEاب

صورتش باز می شد.

 کف" پادری خورد. عمه تقی آمده بود بیرون.به     صدای عصا  سه بار 

     _ پسر مل کاظم !

.     مصطفا ایستاد و پنجاه و هفت را قورت داد

     _ بله عمه تقی.

      عصای پیرزن لرزید. تقی سرش را با دو دست گرفت و تا نزدیک عمه اش دوید.
 عمه تقی احترام" ویژه ای داشEEت.سمت مصطفا بال آمده بود و می لرزید. عصا به 

 همه او را با همین نام صدا می کردند. زن های محEEل جEEEEز چنEEدتایی کEEه اسEEم"
شناختیم.با اسم" بچه هایشان می مشخص داشتند، مابقی را 

 نشمار.گ�لمو     _ پسر مل کاظم! 

 که تقی از پشت پیرزن لب هایش را با دندان های به» ولی «      مصطفا آمد بگوید 
.کرد و انگشت" هیش گرفت جلوی بینی اشهم فشرده باز 

.تون خونه     _ ولی چه! زود گم شید 

  را کشEEید پشEEت پیEEرزن و دادحصیری     انگار تقی از پیش می دانست که صندلی 
 کمک. » پیرزن تشنج کرد و سرش می لرزید. هر چEEه ن بیاییوایسادین؟زد:« چرا 

 دادیم تا توانست کمربند را بین دندان هایش جا دهد. بعد از مEEاتقی گفت، انجام 



خواست برویم خانه مان.

     _ دیشب.

      صورتش تکیده شده. از روی چشم بند مشکی نمی شود ر�دی از حالت چشم هایش
  پایین. بغض امانش نمی دهد. « خس خس" » سینه و « خردادهقوز را کمرش . گرفت

  وقتی زن ها تو عشق دست و پا می زنند، منطقخر" » نفس هایش تو هم می پیچید.
تفاوتی" اش بیابد.می میرد. لبد به نادر فکر می کند که نتوانسته جوابی برای بی 

    خوابیده بود. فوت نکرده، و. شمعد می فهمیدم     _ دیشب بای

     بعد از چند سرفه ی خشک سرش را بال می آورد.

الن تو خاک سرد خوابیده رحمان ؟_      

  اتEEاق می رود وبه کنج"     چشم هایش رمقی برای باز ماندن ندارد. بلند می شود. 
  چندباشد می ایستد. برمی گردد. مثل کسی که چیزی را فراموش کرده سراسیمه

 دستش را روی لبه ی صندلی گذاشته. چشمش که بEEه طEEاقچهثانیه طول می کشد. 
 اتاق. کنج دوباره برمی گردد می افتد،

 بودی.مهربون تنها گذاشتی عزیز" دلم. تو که و     _ مامان

 صبورانه با حوصله کنار شمع" آخر می گذارد. به قدری آید. به دست می ی     شمع
 این کار را می کند که گویی چند ساعتی به آتش زدن کبریت و رسیدنش به فEEتیله

 . گردنش خم شده و صدای « ج"ز� ج"ز" »گذاشته زانوها را روی موزائیک سرد گذشته.
 ذهنEEمسوختنی می آید. حرارت" شعله رطوبت" زیر چشEEم هایش را مEEی خشEEکاند. 

 منظومه ی سیاره های ناشناخته می شود. سیاره ی قلب" سایه کوچک و تاریک بود.



 آنقدر از خورشید فاصله داشت که نمی شد هیچ نهالی روی آن کاشت. دل خوشEEی
 اش این بود که روی سیاره ی دورافتاده و تاریکش شمع روشن کند. شEEمعش بEEه
 زور روی سیاهی" سیاره نور می انداخته. با هیچ منطقEEی هEEم نمی توانسEEته نقEEش

فانوس فضایی را بازی کند.

       با مقوا یک فانوس" دریایی" سفید درست کرده بود. من و نازنین بEEرای مشEEتی
 مقوای به هم چسبیده دست زدیم. داشت روی فانوس  با مداد" سیاه آجر می کشید.
 بالی برج" فانوس یک لمپ کوچک گذاشته بود. گفتم دخترم کشتی ها رو نجEEات
 دادی. سرش را بال گرفت و دکمه ی زیEEر" فEEانوس را فشEEار داد. از نEEور" لمEEپ"
 کوچک، سرم را خم کردم پایین. حس" بدی بود اما کشEEیدمش بEEال تEEوی بغEEل:
 کشتی ها رو نجات بده. بابا رو کور کردی. تنش لرزید وقتی پشت" گردن" بEEاریکش

را بوسیدم . 

…جان.     _ آقا ! سایه 

  نگEEاهش را ازراضی نمEی شEEود سمت" من. لحظه ی آخر تکان می خورد     سرش 
 مرگ" دخترمان حق دارد ،شمع بردارد. شاید با آن همه مشقت" بعد از تولد سایه

شده.باور نکند. از دیشب تا الن همه چیز عوض را 

     _ یعنی خوشحاله؟

  و کولم را سنگینک�ت     سکوت به میان" چهار دیواری" سرد می خزد. خیسی" پالتو، 
 کرده. قوز می کنم پایین. خیلی طول کشید سایه بغلی یا بابایی شود. تا دو سEEالگی

  چند سالشه؟ » با انگشت روی ریشمهجرأت نداشتم نزدیکش شوم.  « سه روز" دیگ



  » نازنین با پیراهن بی یقه ی قرمز، دامEEنمامااان.نقاشی کشید. « شیش سالشه. 
 قهوه ای و پیش بند" چهارخانه ی گلبه ای سر رسید. سایه بEEا لحنEEی جEEدی گفEEت: «

  برداشEEتم.جلو مبلیعصر را از روی میز زمین و روزنامه ی گشنشه. » گذاشتمش 
 میز" جلو مبلی به قول" نازنین محل" کار" من توی خانه بود. یک بار کEEه حرفمEEان

 تEEوجه نمEEی کنEEی؟بال گرفت، س�رم داد کشید. تو واقعن سر" کار هم بEEه چیEEزی 
 رفتارش به قدری غیر" منتظره بود، که خودش بیشتر متعجب شد. تEEو خEEانه زیEEاد

 وقتی بحثی می شد، نازنین با نشستن روی مبل نEEارنجی کEEهصحبت نمی کردیم. 
 دیگر نهایت" اعتراضش را نشان مEEیی چوبی روسی داشت یا رفتن به اتاقی دسته 

 این عادت را از او یاد گرفتEEه بEود. در مEEورد" مEن قضEیه کEاملنداد. سایه هم 
 را عوض می کردم، با نازنین موافقت کEEرده بEEودم.برعکس بود. یعنی اگر محلم 

 نازنین دست" کوچکشسایه یک بار" دیگر جمله اش را تکرار کرد:« سایه گشنشه. » 
را گرفت و رفتند تو آشپزخانه. « دختر" خوب کیفشو پرت؟ »

…د.     _ شب" اولی که شمع روشن کر

 . دیوارها، پنجره، این تخت" خواب و کمد لباسش. درهEEمشده     فضای اتاق سنگین 
  فضا را ناشناخته تر می کند. این اتاق وجود نEEدارد.،لولیدگی و مسافت دور" افکارم

 نیست یا شاید زندگی وهمی تلخ است که باید مثل جامی از زهر سرجزئی از خانه 
 توهم" پوچی است کEEه قصEEد آزارم راهمه گریزی از زندگی نیست یا این ها  کشید.

  جایش را به ترس،دارد. با احساسی که چهار چنگولی گلویم را می چسبد انکار" اتاق
سهره ی خیس روی شاخه ی بید می لرزد.می دهد. 

      صدای جیغ هایی تو گوشم زنگ می زند. بEEا دو دسEEت سEEرم را مEEی فشEEارم .



 . دیوارهای کودکانه ی اتاق" سایه، چیزی بیشEEترکشنددخترهایی رو به هم جیغ می 
 دست های. چیزی به تن ندارند. هستنداز دیوار شده. هم کلسی هایش پشت دیوار 

 دراز و سرانگشتانشان شبیه" ساقه های در هم لولیEEده ی درختEEان" خشEEکیده اسEEت.
 . بEEا سرانگشEEتهم به نارنج های سبز و کال مEEی مانEEدسینه های ریز و سفتشان 

  راهی به داخل پیداکهخراش می اندازند رو دیوار. می خواهند آنقدر خراش دهند 
 با انگشت هایم طوری که نازنین نبیند، دیوار پشتی را لمس می کنم. شسEEت"کنند. 

 پایم به کف اتاق  فشار می آورد تا فقط اتاق را باور کنم. باقی" خانه وجود نEEدارد.
 هر چه هست همین جاست. باید به نازنین بگویم بیرون نرود. لبد چند تایی شان
 پشت در کمین کرده اند. اگر فکر کند دیوانه شEEده ام؟  سEEرش پEEایین اسEEت و بEEا

خودش حرف می زند.

      توپ زیر پای نادر بود و منتظر بودیم بازی را شروع کند. بعد از رفتEEار عمEEه
 تقی، گلنار از گروه ما جدا شد و با دوقلوهای دوست" پدرش رو هم ریخEEت. دروازه
 بان تیم" کوچه پشتی شده بود. تقی خواست پاس" آخر را به او بEEدهیم امEEا مصEEطفا
 می خواست خودش گل بزند. چهار گل خورده بودیم که با بوق" خودروی کرایسلر"
 شیری ایستادیم. دو مرد که یکی قد بلند و دیگری فربه بود، پیاده شدند. کاغذهای
 طویلی دستشان بود. بعد از دقایقی خوش و ب"ش کردن، درب" خانه ی عمه تقی را
 زدند و گفتند: « این خونه باید تخریب شه. » پیرزن عصEEایش را زمیEEن زد و تقEEی

دوید تا جلوی درب. گلنار چیزی توی گوش بهرام گفت و جفتشان خندیدند.

      اولین بار بود که می دیدمشان ولی بار دومی بود که آمده بودند اینجا. قریب"
 دو هفته پیش، حاج نصرت که آمد خانه، ننه رحمان بلبشوی" کوچه را از سEEیر تEEا



 پیاز تعریف کرد. اینکه از شهرداری آمده بودند. کی ها بودنEEد، کی هEEا نبودنEEد و
 همه ی جزئیاتی که با فضولی" خاص" زنانه اش پی برده بEEود. حEEاج نصEEرت مثEEل
 همیشه نبود. شب که از حجره برمی گشت، ننه رحمان پلستیک" میوه یا خرید را از
 دستش می گرفت. معمولن اجازه نمی داد ننه  از بقالی" محEEل هنEEدوانه یEEا میEEوه
 بگیرد. میوه های" بازارچه را ترجیح می داد. ننه پلستیک هEEای میEEوه را می �بEEرد
 توی آشپزخانه . همزمان با چیدنشان تو یخچال، شروع بEEه بEEازگو کEEردن" اخبEEار"
 کوچه و محل می کرد. با قوری" چای می آمد تو پذیرایی و ادامه حرف هایش را از

سر می گرفت.

      اخبار ننه رحمان به قدری برای حاج نصرت مهم بود که تا مطمئن نمی شد ننEEه
 حرف" دیگری ندارد، سراغ" رادیو و پیدا کردن فرکانس" بی بی سی نمی رفت. بال
 زدن" مگس هم از زیر تیغ" نگاه" ننه رد نمی شد. مهم نبود اتفاق" خاصی افتاده باشد یا
 نه. او این کار را به نحو" احسن انجام می داد و در قبال" اخبEEار" شEEب نEEوعی حEEس"
 مسئولیت داشت. تقریبن از هر چه که در کوچه گذشته بود یا ننEEه رحمEEان فکEEر
 می کرد در آینده ر�خ خواهد داد می گفت. ندیدم حEEاج نصEEرت خEEبر رسEEانی" او را
 بی اهمیت جلوه دهد. در حین" نوشیدن چای و رفع خستگی" کوتاهی گوشش را رهEEا
 می کرد. لبد  تشخیص می داد وقتی ننه هذیان می گوید، کوچه در امEEن و امEEان

بوده.

      یک بار مرا فرستاد دنبال" نخود سیاه. از قفل" در شنیدم که گفت: « گویا » نگاهی
 به درب انداخت و ادامه داد: « ننه مصطفا سر" مچ" مل کEEاظم رو گرفتEEه. » حEEاج
 نصرت را هیچ وقت آن طور ندیده بودم. داد زد: « استغفرال زن. » از پشEEت" در



 پاورچین رفتم سمت" رخت" خواب و کز کردم زیر" پتو. بعد از خاموش شدن رادیو تا
زمانی که خوابیدم، صدایی از هال نیامد.

      این بار هم سگرمه های" حاج نصرت درهم بود. چیزی نمی توانست اشتیاقش را
 به لب های" جنبنده ی ننه کم کند. هوا پس بود. نکند از دست کجی ام به دخل بEEو
 برده. خواستم جیم شوم تو اتاق که گفت: « رحمان! » خشکم زد و گفتEEم: « تقصEEیر"
 مصطفا بود. » حاجی با بیرون دادن" نفس گفت: « بیخود ! » برگشتم عقب چیزی سر"
 هم کنم یا بگویم به تقی قرض داده ام که ننه رحمان بEEا اشEEتیاق پرسEEید: « چطEEور
 حاجی؟ » سرآستینش را برای وضو گرفتن بال می زد. گفت: « کسی حق نداره این
 خونه رو خراب کنه. » نفسم با خنک شدن" سینه بیرون زد. حاجی با تعجEEب نگEEاهی
 به من کرد و گفت: « رحمان اون تسبیح رو... » تسبیح را تو جیEEب سEEمت" چEEپ

پالتو می گذاشت. با خوشحالی گفتم چشم و دست کردم تو جیبش.

      خبر توی کل" بازارچه پیچیده بود. حتا مامورها خشت ها و لوله ی هشEEت اینEEچ"
 اصلن گدا را مصادره کرده بودند تا زهره چشم بگیرند. اصEEلن تEEا آخEEر" خیابEEان
 دنبال" خشت هایش دویده بود. یکی از مامورها به او گفته بود ا�لدنگ. یکی دیگEEر
 هلش داده بود که ا�لدنگ ما داریم این کوچه رو باز می کنیم. تو مEEی بنEEدیش؟!
 حاجی معتقد بود تخریب" خونه ی عمه تقی و وصل کردن" کوچه به خیابون" پشEEتی
 دسیسه است. حتا بعید نیست کار" انگلیس ها باشه. گیرم یه خونه هم به عمه تقEEی
 دادن. هم ارز با این خونه قدیمی یه؟ در ثانی اینEا الن می گEEن خEEونه ی عمEEه
 تقی، چند صباح" دیگه پا پیش می ذارن. سه د�نگ خونه ی ما و سه د�نEEگ خEEونه ی
 مل کاظم مشرف به حیاط" عمه تقی یه. همه مون رو خونه خراب می کنEEن. ایEEن



وسط کی نونش تو روغنه؟

      وقتی ننه رحمان با چشم های گرد شده، نگاه می کEEرد یعنEEی همEEه چیEEز را ضEEبط
 می کند که فردا به زن های محل و ننه قاسم پز دهد. با دهان نیمه بEEاز پرسEEید: «
 کی حاجی ؟ » حاج نصرت خنده ی تلخی زد و جواب داد: « اونایی که خونه شون دو

سر خیابون می شه. » ننه  پرسید: « جمشید و سرگرد ایراندوست ؟ »

       از داد و قال" عمه تقی کوچه شلوغ شده بود. مرد" قدبلند کت و شلوار" مشEEکی
 داشت. کاغذهای باز شده دستش بود و امیدی نداشت عمه تقی به آن ها نگاه کند.
 مرد فربه هم ظاهری آراسته داشت و کت و شلوار" سورمه ای. او کف دو دسEEتش
 را تو سر" هوا می زد. سعی در آرام کردن" پیرزن داشت. عجیب آن بود که عصEEای

پیرزن می لرزید و هنوز غش نکرده بود.

     _ مادر جان ما ماموریم و معذور.

     عمه تقی عصایش را به سمت" مرد فربه گرفت: « مامورید و مزدور. »

      اهالی" کوچه به درب" همسایه ی پیرزن نگاه کردند که باز شد. ننه رحمان کنEEار"
 تقی صلوات فرستاد. سرگرد ایراندوست  بیرون نیامده بود. جمشید جلEEوی درب"
 خانه اش با پیژامه و دست های قلب به سینه، ایستاده بود. مرد فربه سرش را  خم
 کرد پایین. حرف « شین » را برجسته و غلیظ ادا می کEEرد: « حEEاج آقEEا تشEEریف

آوردن. اگه شما آروم باشین... »

      عمه تقی که مشعوف شده بود، داد زد: « گورتونو گم کنین پالیسای پهلEEوی. »
 فکر کردم مخصوصن عصا  به زمین می زند. لرزشی در دسEEتانش دیEEده نمی شEEد.



 کنارش تقی هم آرام تر از قبل بود. از کنج چشم با نفرتی نهان شده به سر" کEEوچه
 نگاه می کرد. جایی که جمشید گلنار را بغل کرده بود. به نظر می رسید یک خ�ش و

ب"ش دوستانه ی پدر دختری دارند.

      رابطه ی دوستانه ی پدر دختری یکی از منحصر به فردتریEEن روابEEط" عاشEEقانه
 است. در واقع مسئولیت" مرد" آینده ی دختر را سنگین می کند. مرد" عاشEEق بایEEد
 جوابگوی کرشمه هایی باشد که دختر با آنها بزرگ شده. شEEاید بتEEوان این طEEور
 تعبیر کرد که عشق است که عشق را می زاید. یEEک روز کEEه گلنEEار سرمسEEت از
 زندگی بود، گفت: « من یه سیاره تو دلم دارم. » دو دستش را روی گEEونه هEEایش
 چسباند. دست هایش را جای بوسه ی شب" قبل گذاشته بود. وقتی کلمه به کلمه ی
 قصه تو سرش می چرخیده؛ بین" خواب و بیداری بوسه ی جمشید را بEر گEونه اش
 حس کرده. ادامه داد: « بابا روش نهال" انار کاشته. سیاوش هم رو سیاره دوقلوهEEا
 انگور کاشته. تو چی؟ »  سرم را پایین انداختم. حاج نصرت تنها از بیدهای مجنEEون

حرف زده بود. نازنین پرده ی افکارم را پاره می کند. 

     _ بیا برگردیم عقب. شب" اولی که شمع روشن کرد.

      صدای جیغ نمی آید. همه ی توان" شان را برای خراش دادن" دیوار گذاشته اند. «
 جیر جیر" » تیزی است که بدتر از جیغ حنجره، بدنم را می لرزاند. حرف های نازنین
 به کلمه های معلق در هوا می ماند. بی شباهت به پژواک صEEدا تEEو سEEیاه چEEال
 نیست. دهانم خشک شده. زبانم را فشار می دهم زیر" سقه. بزاق از گلEEویم پEEایین

می رود. کلمات" معلق به سمت" گوشم حمله می کنند.



      _ دو هفته پیش. جشن" چهارده سالگی...ش. چ" زو بزرگ ش�. یاته فEEوت ک�. ی"
 ش�م خامو...ش ن�ش� بو. دا...ش نگا...ش  می ک�. واسه چی فوت کردی؟ فرار کرد و

د�رو بست.

      دلم آشوب است. خاطرات" گذشته رهایم نمی کنند. اگر بهرام و گلنار به هم می
 رسیدند، گلنار هر روز انگور می خورد و بهرام با سینه های اناری او بازی می کرد.
 نازنین روی صندلی نشسته. یکی از صندلی ها را سایه از تو پذیرایی آورد. عEEادت
 داشت ساعت ها به بیرون از پنجره نگاه کند. تختش چسبیده به گوشه ی اتاق است.
 جایی که پشت" دیوارش دخترهای عریان هستند. کف" اتاق با موکتی یشمی پوشیده
 شده. نقاشی ها و تصاویر تا چند مدت پیش به نزدیکی" سقف رسیده بودند. صندلی"
 دیگر را نازنین آورد. زمان هایی که سایه قهر مEEی کEEرد، از آن بEEرای نشسEEتن

استفاده می کرد. چند ثانیه ای خلسه وار نگاهش می کنم. سرم داد کشیده بود. 

     _ واسه چی فوت کردم؟ مزخرف نگو لطفن.

     _ مزخرف نمی گم حاج رحمان. ادبیات" لجن تموم. ضعیفه تموم.

      بغضش می ترکد و زار زار می گرید. انگشت هایش را زیر روسری" سیاه بEEرده و
 صورتش را نمی بینم. صدای" « جیر جیر" » تیز قطع شده. دختر ها گوششان را چسبانده

اند و به گوشه ی بال نگاه می کنند.

     _ من چه دخلی به فوت" سایه دارم؟

     سرش را بال می آورد.

     _ داری به حرفام گوش می دی.



     _ دختر" عزیزمون ...

      کنج بالی بینی ام خیس شده. رابطه ی خوبی با سایه داشتم جز دو سEEال" اول
 تولدش که من و نازنین را چند سال پیر کرد. بعد رفته رفته زبEEان  بEEاز کEEرد و از
 دنیای ر�ح"م جدا شد. رفتارش دخترانه شد. علقه ی زیادی به فانوس" دریEEایی پیEEدا
 کرد. اتاقش را پر کرد از همه ی رنگ ها. روی دیوارها پر بود از انواع" فانوس های
 دریایی که نورشان فقط زرد و روشن نبود. اتاقش پر از نورهای رنگی شEEده بEEود.
 آخر هم نفهمیدم به فانوس" دریایی علقه داشت یا به رنگ. عجیب ترین عEEادتش
 هم رفتار" جغد گونه اش بود که تا نیمه های شب بیدار می ماند. بزرگ تر که شEEد
 هنوز اتاقش حال و هوای کودکانه داشت. عروسک هایش را آرشیو کرده بود جEEز
 هانی. تا این اواخر با هم خوب بودند. فراز و نشیب" رفتارش با من تغییر می کرد.
 قدغن کرده بودم لباس" رنگی بپوشد. با این مسأله هم کنار آمد. توی دو هفتEEه ی
 آخر حالت" عصبی پیدا کرد. تمام" کاغذهای رنگی" دیوار را چنEEگ زد. فEEانوس هEEای

دریایی پاره شدند. حساس شده بود و به هر بهانه ای گریه می کرد.

      شاید با بستن" چشممان روی زندگی به بیراهه ی « این طور نیست! » می رویم.
 با نادیده گرفتن" اطرافیان، آرامش" شخصی" مان را چنگ می زنیEEم غافEEل از اینکEEه
 ممکن است طوفان" درونی" دیگران آرامش" ما را هم سیلبی کند. فاجعه که می آید
 ناچار می شویم گفتگو را انتخاب کنیم. آن لحظه ریزترین حرکات" اطرافی هEEا مهEEم
 می شود. در همین چند ساعت، متوجه شدم سال ها گذشته. خیلEEی از رفتEEار هEEای

نازنین عوض شده.

     _ دختر" نازک تر از گ�لمون فوت کرده. مگه نه؟ تسلی" دردت نباشم؟



      _ هه! ضعیفه ای که همه حسرت" زندگیشو دارن، دهنشEEون وا نشEEده... هEEوم!
 ببینن حسرت" یه عشق" ساده به دل" نحیفه مونده. اگه تا حال زیر" این سقف بودم
 چون ازت می ترسیدم. سایه جون که اومد، زیر" پر و بالشو گرفتم. نذاشتم بمیره تا
 جز ترس، دلیلی برا زندگی داشته باشم. حال چی؟ خوب می دونی ازت نمی ترسم.

زندگیمو دزدیدی. حرف از تسلی می زنی حاج آقا !

      تند تند ادامه می دهد. به خودش حق داده یک ریز صEEحبت کنEد. یEک عEالمه
 نازنین دارند حرف می زنند. هر کدام لباسی به تن دارد. فاصله شان دور و نزدیک
 است. روزنامه را ورق می زنم. نازنین با پیراهEن" سEEفید و دامEEن جگEری کنEارم
 نشسته روی مبل.  از قوری" چینی چای می ریزد. « گوش می دی رحمان ؟ » نازنین"
 دیگری پشت" روزنامه ام پیدا و مخفی می شود. تاپ" زرد و دامن" مشکی دارد. هEEر
 از چندگاهی سرش را از آشپزخانه بیرون می آورد. « این چه حرفی بود بEEه سEEایه
 زدی؟ با تو ام. » در گوشه ی سمت" چپ نازنین با مانتوی بلند" مشEEکی پلسEEتیک
 های خرید را زمین می گذارد. از پله ها دنبال" سایه بال می دود. « عزیزم برگرد.
 بابا منظوری نداشت. » صدای نازنین را در تاریکی" اتاق خواب می شنوم. « برگرد

رحمان. » کون" لختم را فشار می دهم تو شکمش و چشم روی هم می گذارم.

      زل زده به چشم هایم. پشت" چشمانش پشیمانی موج می زند. لبEEد خEEودش را
 سرزنش می کند که یک ریز حرف زده. « من » ارزشش را برای او از دست داده.

با این حال چشمان ب�راقش منتظر" جواب" من است.

     _ تو هم مادری نکردی براش.



      به قدری حساس شده که با کوچکترین حرفی، غرق" فکر می شEEود. شEEاید در هEEر
 لحظه دنبال" کسی می گردد که به عنوان" گناه کEEار" مEEرگ" سEEایه بشناسEEد. حEEالت"
 چشمانش نشان می دهد برایش مهم نیست خودش هم محکوم شود. دست هایش را
 رو هم می مالد. با صدای دورگه ای می گوید : « مادری نکردم؟ مادرش بEEودم. »
 همیشه کم صحبت می کرد. برایش آداب حرف زدن مهم بود. اینکه شمرده حرف
 بزند یا حتا کلمه ها را درست ه�جی کند. تا دو ماه" پیش روحیه اش بهتر بود. وقEEتی
 قدغن کردم حق ندارد بعد از ظهرها خانه ی مه لقا برود، اعEEتراض کEEرد:«   بEEه
 خودم چای تعارف کنم؟ » فکر می کنم از همان موقع شروع کEEرد حEEرف زدن بEEا
 خودش تا آداب" معاشرت فراموشش نشود. البته بعید می دانم غرور" مه لقا بEEا آن
 کینه ای که از من به دل گرفته بود، اجازه داده باشد از تو بEEالکن خانه شEEان  بEEا
 نازنین اختلط کند. ضمن" اینکه آنقدر خود را عرشی می دید که نوعی کسEEر شEEان
 بود برایش. داودخانی خلف زنش این حرف ها سرش نمی شد. نمی دانست وقEEتی
 کسی خانه ی آدم نمی آید، لبد اتفاقی افتاده. نازنین هEEم ممکEEن بEEود گEEاهی از

تنهایی" شدید به شعرهای صد من یک غاز" او گوش دهد.

       دارد با خودش راجع به مادر حرف می زند. بی حرکEEت بEEودن" چشEEمانش را
 می شود نادیده فهمید. صدای نفسی هم نمی آید. سرش بدون" اپسیلون تکانی ثابت

مانده به نقطه ی ناکجا. 

      مل کاظم صدایم کرد. جلو رفتم و سلم کردم. مثل" این بود که مرا نمی شناسEEد.
 جواب" سلم را نداد و گفت:« پسر جون برو دنبال" حاج نصEEرت. بگEو آب دسEتته

بذار زمین. بگو کرکره رو بکش پایین بیا. »    



      با آمدن" مل کاظم، مرد" بلند قامت از سنگینی" فضا بیرون آمده بEEود. بEEا درک
 اینکه او به حرف هایش گوش خواهد داد، دوباره کاغذ ها را باز کرد. بعد از اینکه

عمه تقی آن ها را یک مشت کاغذ پاره نامید، ساکت شد و حرفی نزده بود.

     _ ببینید حاج آقا این شاه راه... …

      مل کاظم نگاه" پر غیضی به پیرزن کرد و عصای" او به لرزه افتاد. به نظر می رسید
 رنگ" صورتش تغییر کرده است. فریاد زد:« جمع کن مشق" چرتک�تو. همش رو جمع
 بزنی یه شاهی نمی ارزه. » مل کاظم دستش را روی دست" مرد گذاشت و گفEEت:«
 بر محمد و آل" محمد صلوات. » مرد بی درنگ کاغذها را لوله کرد. صEEدای" « ح »
 به صورت" غلیظی از زبان" مرد" فربه در میان" صدای صلوات شنیده مEEی شEEد. مل

کاظم با پشت" دست درب" حیاط را هل داد. گفت:« لطفن بفرمایین داخل. »

      تقی به کتفم زد:« به چی نگاه می کنی؟ برو دیگه. » نزدیک" دروازه ی تیم" کوچه
 پشتی که رسیدم، جمشید بهم لبخند زد. گلنار پرسید:« رحمان من هم بیEEام؟ بابEEا
 می تونم؟ » وقتی گفتم بیا، جمشید گذاشتش زمین. روبEEروی خEEانه شEEان، چEEراغ"

ایوان" خانه ی سرگرد روشن شده بود.

      به گلنار توضیح دادم که تقی و مصطفا راجع بهش چی فکر می کنند. مخصوصن از
 کلمه ی « خائن » استفاده کردم. حرفی نزد و ساکت بود. گفتم اگه تو بغل جمشEEید
 نبودی، اجازه نمی دادم بیای. چرا خواسته بود بیاید. شاید قصدش ج�ری کردن" تقEEی
 و مصطفا است. اگر بینمان اختلف می افتاد، می توانستند بیشتر گل بزنند. ساکت

بود. به چیزی فکر می کرد یا سبک سنگین می کرد، چیز" خاصی بگوید.



      سر" پیچ" گرمابه ی رستم، زبانش باز شد:« رحمان چیزی هس که باید بدونی. »
 قاسم نعلبکی از در" گرمابه آمده بود بیرون. انگشت" کوچکش را توی گEEوش فEEرو
 برده بود و سرش را می لرزاند. اسمش قاسم نعل بند بود. برای ایEEن می گفتنEEد
 قاسم نعلبکی که معتقد بود مرد باهاس تو نعلبکی چاییشو هورت کنه. این تی تیش
 بازی ها نباشه اینجا. این باور به شدت در قهوه خانه ی م�ش کرم مورد" احترام بود.
 به حدی که مردانگی" بیشتر در آن شد که نوک" سبیل تو چای" داغ خیEEس بخEEورد.
 رفع و رجوع" برخی مشکلت" محل به قاسم نعلبکی ختم می شد.  خودش را مEEردم
 دار می دانست. تکیه می داد به پیشخوان و زنجیرش را مEEی چرخانEEد. بEEا حوصله
 حرف ها را گوش می داد و با راه حل های مرامی مسلکی غائله های تو قهوه خEEانه

یا محله را می خواباند.

      این چیزها را نه من، بلکه همه می دانستند. بEEه محEEض بEEاب شEEدن" شEEوخی"
 جدیدی تا مدت ها روی زبان" ما بچه ها بود. حتا چند بار تو حیاط، « قهوه خانه بازی
 » کردیم که باعث" خنده ی عمه تقی شد. گفت امEEان از شEEما. یEEک مرتبEEه گلنEEار
 تعریف کرد که پدرش تو آشپزخانه خندیده. به مامان پری گفتEEه می دونEEی چEEرا
 قاسم نعل بند همه رو واداشته به اعتقادش پایبند باشن؟ پرسEEیدم چEEرا؟ صEEورت"
 گلنار سرخ شد و جواب داد:« خودم هم نفهمیدم. فراموش کن. » صمیمیتم با گلنار
 اجازه نداد سوال" پدرش را جایی بازگو کنم. اگر به گوش" قاسم نعلبکی می رسEEید،

صورت" جمشید را با چاقو خط خطی می کرد.

      بار" آخر که دیدمش رفته بودم دنبال" حاج نصرت تا پیغام ننه رحمEEان را بEEبرم
 برایش. در" قهوه خانه باز بود. زنجیر را دور" انگشEEت چرخانEEد. رو بEEه پیشEEخوان



 گفت:« مش کرم ! چاکرم. » از در که بیرون زد نگاه" معناداری به من انداخت. باد"
زیر" کله را عوض کرد و دوباره آن را سر گذاشت.

      کسی با عقیده ی قاسم نعلبکی مخالف نبود. آدم هایی که دوست داشEEتند قهEEوه
 بنوشند یا چای" زعفرانی را تو فنجان" کمرباریک امتحان کنند، به کافه سنتی" فرنEEگ
 می رفتند. در" کافه سنتی درست روبروی قهوه خانه ی مش کEEرم بEEاز مEEی شEEد.
 آدم های آن تو به جای دست انداختن" هم، خیلی آرام صحبت می کردند یا روزنامه
 ورق می زدند. عادت" عجیبی هم داشتند. روزنامه بغل می رفتنEEد کEEافه و بEEا جEEا
 گذاشتن" روزنامه روی میز بیرون می آمدند. جمشید و پEEدر" دوقلوهEEا _ نEEادر و

بهرام _  معمولن آخر" هفته ها سری به آن کافه می زدند. 

     _ پسر جون.

      گلنار هم زمان با من ترسید. به عقب نگاه کردیم. سینه ی ستبری داشت. دو یقه
 ی بالی پیراهنش باز بود. پشم های سینه اش بیرون بودند و یک دستمال یEEزدی

دور" گردنش آمده بود پایین.

     _ می ری حجره حاجی؟

     _ بله آقا.

      _ خوف گوش کن چی می گ�هم. ب"ش بگو یه کاری ه�EEس، حجEEره نمEEی یEEام. را
برگشتی خونه یه ت�هک" پا ک�ج کنه قهوه خوونه. گوش دادی؟

     _ بله آقا.

     لپم را گرفت و رها کرد.



     _ پس�هره باحال.

     _ می رم بگم حجره رو ببنده. از شهرداری مامور اومده خونه عمه تقی.

      باد" کتش را عوض کرد و روی شانه انداخت دوباره. چیزی نگفت. خلف" مسEEیر"
قهوه خانه رفت سمت" ردپای من و گلنار.

     _ بدترکیب" چندش.

     نگاه گلنار کردم. به راهمان ادامه دادیم.

     _ می خواستی یه چیزی بگی.

     تو چشم هایش شرم نشست.

     _ می دونی رحمان. تو پسر" خوبی هستی. خوشگلی.

     _ خب !

     _ خب من. من راستش با بهرام نامزد کردم.

     _ بهرام دوقلو؟

     _ می خوایم با هم ازدواج کنیم. یه هفته است نامزدیم.

      ایستادم. سرش را پایین انداخت. زیبا تر از گذشته شده بود. زایش" جدیEEدی تEEو
صورتش بود که تا به حال ندیده بودم. گفتم:« نامزد" من نیستی؟ »

     _ ما به درد" هم نمی خوریم رحمان.

      کوهی از غم رو شانه هایم نشست. بهرام دوقلو نه قیEEافه ی مEEرا داشEEت، نEEه
 پدرش  سیاوش، ثروت" و شهرت" ناپدری" را. بور بود. مصطفا اسمش را گذاشته بود



 زردآلو. تقی هم به جای گفتن" دوقلوها می گفت بور بورها. بعد از جدایی" گلنار از
 ما، رفتم توی دروازه. دلم نمی آمد بهش گل بزنم. باید متوجه می شد راه" من از
 تقی و مصطفا جداست. به خاطر" خانواده هایمان نمی  توانستم دوستی مEEان را هEEم
 بزنم. این را نفهمید. حال ایستاده بود و ر�ک گفت که با بهرام نامزد کرده. مثEEل"

کسی که دل پیچه داشته باشد، گفتم:« گلنار من تو رو بوسیدم. »

     _ خب مال" قبلناس.

      با عصبانیت گفتم:« بله. کEEی بEEا یEEه دخEEتر ازدواج می کنEEه کEEه یکEEی دیگEEه
بوسیدتش؟ »

     خندید و فور�ن خنده اش را قورت داد.

     _ این طور نیس. من به بهرام راجع به گذشتم گفتم. اینکه تو منو

     _ بهرام؟

     _ هیچی! گفت این گذشتته عزیزم.

     با ریشخند گفتم:« بی غیرت. ت�ف ! »

     _ این طور نیس. پسر" خوب و مؤدبییه. ببین من باید برم.

      برگشت و به آرامی دنبال" ردپای" قاسم نعلبکی راه افتاد. داد زدم:« ببین! تقEEی
و مصطفا حق داشتن. تو خائنی. »

      به راهش ادامه داد. با پا زدم به سنگی که از بغل" زنبیل" پیرزنEEی رد شEEد. بEEا
 ترس وراندازم کرده بود. صورتم فرو رفت تو یقه ی پیراهن آفتاب خورده ام. به



آرامی از بغلش رد شدم.

      _ مادری نکردم؟ گفت مامان پروانه �م گم شده. منم رفتم کل" حیاط و باغچه رو
زیر و رو کردم. گفتم نیس عزیزم. گفت پیداش کن مامان.

      نازنین سرش را بلند کرده و عاجزانه نگاهم می کند. ساعتم تیک می زند. ثEEانیه
 گرد روی سیزده « تاک » می کند و روی چهارده می لرزد. « تیک تیک » . از حرکت
 ایستاده. شقیقه ام عرق کرده و سرد است. کف" اتاق پر از دایره هEEای سEEیاه مEEی
 شود. تو گویی زیر" این اتاق" اسرار آمیEEز تونEEل" سEEیاهی اسEEت کEEه بEEا سEEرعتی
 باورنکردنی مرا به پایین می کشد. چروک های صورتم خشEEک می شEEود و از روی
 پوستم به اطراف می پاشد. گونه و پیشانی ام لطافت" ا�وان" جEEوانی را پیEEدا کEEرده.
 به قدری موهایم پرپشت می شود که از ترس فریاد می زنEEم « نEEه!! ». نEEازنین از

ترس ک"ز می کند و می گوید:« چرا مادری کردم. بچگیش یادت رفته؟ »

     _ گفتی پروانه؟

      _ نتونستم پیداش کنم. هفت ماه" پیش یادته؟ بذار بگم چی می بینم. بعد " کلی
 نیش و کنایه رفتی. تلفن شد. آقای دکتر مریض داریم. کز کردم کنج" آشEEپزخونه.
 صدا سایه رو شنیدم. نفس زنان تو پادری اومد و گفت:« مامEEان امEEروز … » اوه
 عزیز" دلم یعنی چی می خواس بگه. غر زدم سرش ولم کن. سرمو  که بلنEEد کEEردم،

سایه درازش تو راه پله  گم شد.  زجرم می دادی آقای پدر.

     _ از چارده روز پیش بگو.

     _ الن نه.



     _ راجع به پروانه. نازنین؟

      _ یا مه لقا که اینقد سرش تو زندگی من بود. فکر می کرد یه شهبانو تو پEEر" قEEو
 ا�م؟ نه آقا جون. اونم فهمیده بود تو این قصر" نکبتی یه ضEEعیفه ام. نمی دونEEم چEEرا
 حسادت می کنه. بدتر" تو آتیش" جونم شده بود. نه به اون پچ پچای در" گوشیش که
 می رفتم یه گوشه، نه اینکه جلو تو راس راس مجیزتو می گفت. تو هEEم مفلEEوک.
 د�س به ریش لبخند می زدی. این آخریا شنیدم پچ پچا در" گوشیش، دخلی بEEه مEEن

نداشته. گویا همش راجع به شما بوده.

      صدای جیغ" ترمز و برخورد" ماشینی می آید. از روی صندلی کشیده می شوم بال.
 سمند" نوک مدادی" رنگ و رو رفته ای، از روی جوی" چند متری رد شEEده. دو چEEرخ"
 جلویش تو هواست. جهت" بارش" باران به سمت" جام" جلوی خودرو و پنجره ی اتاق"

سایه است. دو نفر به سمت" ماشین می دوند.        

     برمی گردم روی صندلی.

     _ اراجیف" مه لقا چه ربطی داره به سایه؟

      خیسی" گوشه ی چشم را با دستمال" سیاه پاک می کند. حEEالت" صEEورتش عEEوض
شده. تبسمی واقعی می زند و می گوید:« می دونم سایه جان خوشحاله. »

     تن" صدایم بال می رود. آشفته می پرسم:« سایه از چی عذاب می کشید؟ »

     _ می خوای بدونی؟

      دست هایش را روی سینه قلب می کند. سرش به سمت" روشEEنایی" شEEمع مEEی
 چرخد. نگاهش از شیشه ی پنجره ر�د شده تو تاریکی. قیEEافه ی حEEق بEEه جEEانبی از



 خودش درست کرده تا پشت آن قایم شود. به سمت" جلو کشیده می شEEوم طEEوری
 که صورتم رسیده زیر" گردنش. می گوید:« همین الن. » نیشخند" تحقیر آمیزی می
 زنم. صورتش برمی گردد سمتم. با نفرت زل زده بهم. بلند می شوم و دو دستم را

به بال پرت می کنم.

     _ معنی" عذاب رو فهمیدم.

      _ یعنی برا این کاخ" پر طمطراق عذاب کشیدی؟ لاقEEل بEEه مEEن نگEEو. اینEEا
 معمول" پچ پچای مه لقاس. عذابی بود که طفل" معصوم سایه جان می کشید. باید

همه جا می گفت حاج آقا تاجره. تاجر کم" کم کار با چرتکه رو که بلده. ز"کی ! 

      مرافعه ی تخریب" خانه ی عمه تقی برای وصل کردن" کEEوچه ی بن بسEEت بEEه
 خیابان" پشتی سال ها ادامه پیدا کرد. آن عصر" گرم مرداد دنبال" قدم های بلند" حاج
 نصرت، بچه گانه می دویدم. کسی تو کوچه نبود. در" حیاط" خانه ی پیرزن نیمه باز
 مانده بود. حاج نصرت خلف" طبعش رفتار کرد و بدون" گفتن" « یا ال » وارد" خEEانه
 ی مردم شد. تقی و مصطفا که پشت" پنجره فالگوش بودند، برگشEEتند عقEEب. حEEاج
 نصرت مکث" کوتاهی پشت" درب کرد. از سینه اش صدای « ا"ه"م ا"ه"م » بیرون آمد.
 قبل از باز کردن" درب، نگاهی عاقل اندر سفیه به تقی و مصطفا انداخت که مثEEل"

دو سیخ" صاف شده بودند.

     _ شما دو تا.

     _ بله آقا.

     _ ما؟



     _ بیاید تو. رحمان تو هم بیا.

      برای ثانیه هایی به هم لبخند زدیم. تقی و مصطفا لبخندشEان را قEEورت دادنEد و
 رویشان را از من برگرداندند. مثل" سه لک پشت شEEدیم کEEه از زیEEر لک بEEه

بیرون نگاه می کنند.

     _ یا ال.

      سه بار انگشتر" حاج نصرت به لوزی" نEEارنجی" درب خEEورد. همهمEEه ی داخEEل
 خوابید. فهمیدم تعریف" عبارات در شرایط" مختلف تغییر مEEی کنEEد. یعنEEی نبایEEد
 همیشه « یا ال » را پشت" درب" نیمه باز" حیاط گفت. قاسم نعلبکی در و دروازه هم
 نمی شناخت. می گفتند به خاطر" غیرت" زیادش است. ننه قاسم همه جا را پ�ر کEEرده

بود پلک" چشم" قاسمم دروازه ی ناموس" مردمه.

      قاسم با مادر" پیرش کوچه ی پشتی زندگی می کرد. همسایه ی دیوار بEه دیEEوار"
 زری خان بانو می شد. شوهر" زری راننده ی ترانزیت تهران_ بندر عبEEاس بEEود.
 دیر به دیر خانه می آمد. روبروی خانه ی زری خانم دو قلو ها زندگی می کردند و
 روبروی ننه قاسم، خانه ی کربلیی غلم بود. به عبارت" دیگر پشت به پشت" خانه
 ی جمشید می شد خانه ی سیاوش و پشت" خانه ی ما چسبیده بEEه خEEانه ی کربلیEEی
 بود. ته" کوچه ی پشتی، باز بود و به خیابان" پشت" خانه ی عمه تقی می رسید. مEEا
 برای رفتن به مرکز" شهر باید از کوچه ی آن ها رد می شEEدیم. در عEEوض مسEEیر"
 بازارچه در امتداد" کوچه ی  طولنی ای بود که ما در آن زندگی می کردیم. افراد"

کوچه پشتی باید از این مسیر به بازارچه می رفتند.



      یک بار از سر" کوچه پشتی رد می شدم. زری خانم  زنبیل" قرمزی دستش بEEود و
 با سوسن دختر" کربلیی غلم گپ می زد. قاسEEم نعلبکEEی نزدیکشEEان کEEه رسEEید
 ذوق زده شد. باد" زیر" کلهش را عوض کرد و با یک « یا ال » از بغلشان گذشEEت.
 زری با نازک کردن صدای زنانه اش سلم کرد و سوسن گوشه ی چادر" سفید و گEEل
 گلی اش را به میان" لب گرفت. سوسن را کم می دیدم. صورتش مثل" پEEری هEEای
 دریایی بود. بدنش زیر" چادر هم پر از قوس و منحنی های زیبا بود. کربلیEEی غلم
 به توصیه ی مل کاظم قدغن کرد او به مدرسه برود. سوسن هم کلس" نهEEم خEEانه
 نشین شد. هر چه معلم ها زیر" پای کربلیی نشستند، به خرجش نرفت. معتقد بEEود

رخت" چرک شستن، دیپلم نمی خواهد.

      از گلنار شنیدم که مرجان _ مادر" دو قلو ها _ به مامان پری اش گفته بود:« نه
 جونم! چش پاک نیست. بعد" یا ال گفتن از گوشه چشای اکبیریش زن و دختر" مردم
 رو زنده می خوره.» پری جواب داده این پسره محتاج" سلم" مردمEEه ولEEی مEEادر"

دوقلو ها نپذیرفته بود.

      مرجان دانشگاه تدریس می کرد. برخلف" شوهرش که آدم شوخ وشنگی بEEود،
 صورتی جدی داشت. بعضی وقت ها سر خم می کEEرد و از بEEالی ف"EEر"م" کEEائوچیوئی"
 عینکش به آدم زل می زد. لغر و قد بلند بود. تا قبل از بلوغ سوژه های جلEEق
 زدنم بین" پری و مرجان تغییر می کرد. برخلف" او پری هیکل" توپ�ر و کون" گنده ای
 داشت. موهای صاف و پرکلغی اش تا زیر" کولش بلند بود. باسنش دو توپ" گEEرد
 بود که یکی ساعت گرد می چرخید و دیگری برخلف" عقربه هEEای سEEاعت. شEEاید
 تاثیر" ف�رم" بدنش بود که موهای بلندش هم مثل" پاندول" ساعت به چپ و راسEEت



 می رفت. توی محل اگر سوسن چادرش را برمی داشت، می شد تصور کEEرد هEEم
 پای بدن" پری خانم است. بعد از اینکه گلنار عشقمان را پس زد، رفته رفته باسEEن"
 مادرش برایم جذاب شده بود. اوایل به مرجان توجه نمی کردم. ماجرا از روزی
 آغاز شد که جفتشان را با زنبیل های خرید سر" نبش کوچه دیدم. پEEری بEEا دیEEدنم
 مثل هر وقت دیگر لبخند زد و گفت آقا رحمان می ری بازارچه؟ با من مهربان تر
 از تقی و مصطفا بود. وقتی می گفت آقا رحمان، کل بEEدنم ش�EEل می شEEد و وا مEEی
 رفت. مسیرم بازارچه نبود اما دروغ  برای همین زمان هاست. پری نیمچه نگاهی
 به صورت" خشک" مرجان انداخت و ازم خواست اگر امکان دارد کمی تخمه ژاپنEEی

برایشان بگیرم چون فراموش کرده اند. پول را گرفتم و تا خود" بازارچه دویدم.

      در" خانه ی سیاوش را که زدم، با اصرار" پEEری رفتEEم تEEو. گلنEEار از دیEEدن" مEEن
 چشم هایش گشاد شده بود. بهرام دستش را گرفت و با هم رفتند تEEوی خEEانه. چنEEد
 سال بود با هم حرف نمی زدیم. از برخورد" مادرش متوجه شدم چیزی راجع بEEه
 آخرین روز و شیطنت" من نمی داند. خبری از نادر نبود. پسر" آرام و فیلسوف مابی

بود که بیشتر با جمع پدرانه اش صفا می کرد.

      خدای من! نمی توانستم باور کنم. مرجان پایش را رو زانو انداخته بود و سفیدی
 پاهایش می درخشید. یک لباس" مجلسی" مشکی تنش بود که یقEEه هEEایش خطEEوط"
 حنایی داشت. توی یک لحظه نگاهم بین" کمر" خم شده ی پری که سعی داشت چنEEد
 هیزم تو آتش بیندازد و ساق های مرجان چرخید. قلبم به شماره افتاد. پری متوجه"
 حرکت" گلنار و بهرام نشد ولی مرجان بعد از رفتنشان زل زده بود به مEEن. پEEری
 خانم برگشت و گفت:« به مادر زنگ می زنم که شب دیر می آی. کبEEاب مهمEEان



 مایی آقا رحمان. » لبخند" ملیحی زد و هیزم" دیگEEری برداشEEت. مرجEEان از بEEالی
 عینکش نگاه کرد. متوجه زاویه ی چشم هایم به باسن" پEEری شEEده بEEود. شEEاید آن
 لحظه، یک دیوانگی" آنی بود. دوست داشتم وقتی رفتم به پری بگوید برایم مهEEم
 هست یا شاید مخفیانه نگاه کردن دیگر ارضایم نمی کرد. ساق" سفید" پEEای چپEEش را
 زمین گذاشت و این بار پای راستش را روی زانو انداخت. تا وقتی که پEEری خEEانم
 گفت به مادر سلم برسون، یک کلم با من صحبت نکرد. حتا متوجه شدم پEEری از
 دعوت" من پشیمان شده. فی الفور کبابی درست کردند بی آنکه افراد" داخل" خEEانه
 بیرون بیایند. همان شب با تمام" توان حرکت های باسن" پری تو ذهنم می چرخیEEد.
 دستم را فشار می دادم و چشم هایم را بسته بودم. « آه ه » از حلقم بیرون می آمد و
 توی گوشم طنین" « آقا رحمان » می پیچید. لحظه ی آخر با یاد" پاهای سفید" مرجEEان
 ارضاء شدم. انگار پایش را تا نصفه کرده بود توی دهنم. « آه ه » جایش را به چند «

او ه ه »" عمیق داد. کمرم ساییده شد به دیوار تا کونم چسبید کف" حمام.

      تقی جای مناسبی پیدا کرد و بغل" عمه اش روی مبل نشست. مصطفا هم خEEودش
 را کنار" تقی جا داد و بدون" توجه به من لبخند" شیطنت آمیزی زد. بزرگترها همEEه
 بلند شدند. جایی میان" مل کاظم و قاسم نعلبکی برای حاج نصرت درست شد. مEEن

در انتهای همان راهروی پادری ایستاده بودم.

      مرد قد بلند به نظر می رسید متکلم بوده. بدون صحبت" خاص یا تعارفی گفت:«
 ببین مادر. متراژ این بنا صد و نود و پنج متره که با احتساب" حیاط می شه پونصد و

دوازه متر.      

      فنجان" چای در دست" پیرزن می لرزید. قاسم نعلبکی دست ها را قلب کرده بود



 تو سینه و حاج نصرت کمی قوز شده، به فرش نگاه می کرد. صدای « چرق چEEرق" »
 دانه های تسبیحش می آمد. مل کاظم به کارمند" بلند قامت نگاه کرد ولی به نظEEر

می رسید مخاطبش مرد" فربه باشد.

     _ شما مرتب از زیر بنا حرف می زنی. عیار" ملک چه می شه؟

     _ با احتساب" عیارش عرض کردم قربان.

      عمه تقی فنجان" نصفه ی چای را تو نعلبکی گذاشت.  کسی توجه نکرده بود کEEه
 پیرزن چای را تو فنجان می خورد. بعد ها از تقی پرسیدم. او جواب داد اولن عمEEه
 تقی زنه. تو تصویر مظفرالدین شاه رو ندیدی رو فنجون؟ بعد با یک برهان" عجیب
 ثابت کرد عمه تقی زن نیست چون مثل" مرد پشEEت" او ایسEEتاده. یکEEی دیگEEر از
 سفسطه هایش این بود که سبیل" شاه" قاجار قبلن توی فنجون خیس خEEورده. مثEEل"
 اینکه مسأله ی مهمی باشد، پرسید تو واقعن عکس" شاهو ندیدی؟ جEEواب دادم:«
 شاید اون و�ر" فنجون بوده. » گفت:« خودتو به خریEEت نEEزن. عکسEEش دو سEEمت"
 فنجونه. همه مردم باید شاهو ببینن. »  اگر رابطه ام با گلنار مثEEل" گذشEEته بEEود،

جوابش را می دانستم. می گفت شاه باید همه ی مردمو ببینه.

      پیرزن دوباره فنجان" کمر باریک" لرزان را برداشت و گفت:« شما که س�رت توی
چرتکه است، چیزی بگو. »

      سرها به سمت" نا پدری چرخیدند. تقی و مصطفا خیلی کودکانه و تند این کEEار را
 انجام دادند.  چشم ها و ابروی قاسم نعلبکی حرکت کرد. گردنش ثابت مانده بEEود.

در این میان تنها مل کاظم به نقطه ی نا معلومی خیره بود.



      حاج نصرت تسبیح را با دو دست گرفت و رو به پیرزن گفت:« وال همسایه از
شما چه پنهون، چرتکه من باب" متراژه. »

      مل کاظم دستی به ریشش کشید. از پاسخ" حاجی راضEEی بEEه نظEEر مEEی رسEEید.
 صورتش چرخیده بود سمت" مامورها و چیزی زیر" لب زمزمه کرد. چیEEزی شEEبیه «

سبحان ال » که من فقط قسمت" « س�ب » را شنیدم.

      نمی دانم چرا گلنار حرف های خصوصی" خانه شان را پیش" من مEEی آورد. کEEارش
 شبیه" خبر دادن" ننه رحمان به حاج نصرت بود. برای گلنار هم عادت شده بEEود. از

فردای شبی که بوسیدمش، شروع شد.

      درب" خانه ی تقی و مصطفا را زدیم. رفته بودند مسجد. زن" مل کاظم طلبکارانه
 وراندازم کرد و پرسید:« تو نرفتی رحمان؟ » وقتی گفتم خبر نداشEEتم، توضEEیح داد
 شب" قدره. برای شام می آن خونه و برمی گردن مسجد. تا صEEبح راز و نیEEاز مEEی

کنن.

     گلنار پرسید:« چه کار کنیم حال؟ »

     گفتم:« نمی دونم. »

     پرسید:« ل"ی ل"ی خوبه؟ »

     گفتم:« بازی کنیم. »

       از سوراخ" دیوار" خانه شان یک گچ" سفید درآورد. جدول" ل"EEی ل"EEی را رو زمیEEن
 کشید و شماره ها را نوشت. با پرتاب" سنگ شروع کردیم. کلی عرق کرده بودم. او
 بر خلف" فوتبال تو این بازی زبل بود. کمتر پرتاب" سEEنگش بEEه خEEارج" خEEانه



می رفت. تنها یک بار تصادفی بردمش.

      وقتی مل کاظم همراه" تقی و مصطفا نزدیکمان رسیدند، سرم را بلند کردم. زبانم
 نچرخید بگویم سلم. مل کاظم زیر" لب گفته بود « استغفر ال ». رفت بEEه سEEمت"
 خانه اش. پای" راستم تو خانه ی شش بود و پای چپم بال. نمی خواسEEتم پEEا زمیEEن

بگذارم. پا زمین گذاشتنم همانا و سوختنم. مصطفا پرسید: « چه کار می کنی؟ »

     _ ل"ی ل"یه.

      تقی که دور ایستاده بود، قیافه ی حEEق بEEه جEEانبی گرفEEت و پرسEEید:« بEEازی"
 دخترونه؟ » مصطفا  بدون پرسیدن" سوال" دیگری، داد زد:« تو غلط می کنی. » بEEه

خودش اجازه داد که با مشت به صورتم بزند.

      سرم را که بلند کردم، گیج بودم. چشمانم سیاهی می رفت. آن طEEرف تقEEی و
مصطفا با هم خداحافظی کردند. صدای تقی را شنیدم که گفت:« حقش بود. »

     _ خوبی رحمان؟ خوبی تو؟

     گلنار دستم را گرفت که بلند شوم.

     _ گون�ت کبود شده.

      سعی کردم زمین نیفتم. گلنار خم شد و جای زخمم را بوسید. گرمEEای لبEEش روی
 گونه ام حرکت می کرد. چشم های بسته ام گرد شEEده بEEود. پرسEEیدم:« چEEه کEEار
 کردی؟! » با شیطنت خندید و گفت:« بوسیدمت. نه؟ » ادامه داد که تو به خEEاطر"
 من کتک خوردی. اجازه می دم منو ببوسی. آدرنالین" م�خم به حد" انفجار بیرون زد
 طوری که جای دردی روی صورتم حس نمی کردم. گیج و مبهEEوت بEEه لب هEEای



خندانش نگاه کردم.

     _ گناهه. خدا ما رو

     _ گناه نیس. این عشقه عزیزم.

      نمی گذاشت آدرنالین قطع شود. به من گفته بود عزیزم. مثEEل" بلبEEل" سEEرما
خورده ای لرزیدم.

     _ ولی.

     خودش را لوس کرد و سمت" راست" صورتش را با چشم های بسته آورد بال.

     _ ولی ببوس.

     _ گلنار!

      نگاهم کرد و با صورتی جدی گفت:« من و تو الن نEEامزدیم. هEEوم؟ » حرکEEت"
 قبلی اش را تکرار کرد و من با دست و پEEای لEEرزان، بEEرای کمEEتر از یEEک ثEEانیه
 بوسیدمش. برای او هم بوسه دادن سخت بود. رنگ" صورتش عوض شد. بEEدون"
 آنکه حرف" بیشتری بینمان رد و بدل شود، ل"ی ل"ی کنان به سمت" خانه شان رفت.
 گفت:« امروز تو بردی. » ل"ی ل"ی کردنش شبیه" بال جهیدن روی ابر ها بود. سEEبک
 بال کشیده می شد و پایین می آمد. جلوی درب" خانه شان ایستاد. قبل از اینکه تEو
 برود، برگشت عقب. با صدای نجوا گونه ای گفت:« مل الن بگه استغفرال. » بEEا
 سرانگشتانش زد به صورتش و گفت:« تEEوبه! » خندیEEد و درب را پشEEت" سEEرش

بست.

      آن شب با توپ و تشر" حاج نصرت روبرو شدم. اگر وساطت" ننه رحمان و گریEEه



 زاری هایش نبود، کتک مفصلی هم از او می خوردم. همه چیز از فEEردای آن شEEب
 شروع شد. احساس" « گناه » می کردم و با گلنار نامزد" مخفی شده بودم. علیرغم" بEEی
 توجهی" تقی و مصطفا سعی کردم بهشان نزدیک شوم و از گلنار کمی فاصله بگیEEرم.
 هر چه تلش می کردم به آن دو نزدیک شوم، خنده های آب زیرکاهانه شان بیشتر
 می شد و هر چه می خواستم از گلنار دور باشم، به من نزدیک تر می شد. مخفیEEانه

همدیگر را می دیدیم و حرف می زدیم.

      گلنار تعریف کرد که چه اتفاقی توی خانه افتاده و مادرش راجع به « استغفر ال
 »ی مل کاظم چه گفته. پرسیدم:« بهشون گفتی کتک خEEوردم؟ » خندیEEد و ادامEEه
 داد:« مامان پری می گه تو سرش بخوره. خودش استغفر اللهه. » انگشتم را بEEردم

جلوی بینی و گفتم:« هیش! »

      مصاحبت با او گاهی فوران" بدترین حس هEEا مEEی شEEد. گوشEEم پیEEش" او بEEود و
 کلس های معصیت شناسی" حاج نصرت تو سرم می چرخید. با این حال حس زیبEEای
 با او بودن مرا دچار" یک دوگانگی" مسخ شده کرده بود. همان موقع بود کEEه روی
 بید" مجنونی که حاج نصرت رو سیاره ی دلم کاشته بود، بلبلی می آمEEد شEEاخه ی

بالتر از آن سهره ی ترسو می خواند. 

      گفت که چطور مرجان به مامان پری�ش همه چیز را راجع به سوسEEن لEEو داده.
 حاجی تو مسجد کلس" قرآن داشته. هر کی خونده یه عیبی گرفته. نوبت" سوسن که
 می رسه، فکر کن رحمان. بار" اولش بوده. حاج آقا همش دست به ریش کشیده.
 بیش از ده بار ب�ه به و چ�ه چه" « سبحان ال » ش بلند شده. سوسEEن ترسEEیده. بEEه
 خونه گفته دوست نداره بره کلس" قرآن که کربلیی غلم رو تک دخEEتر" یEEتیمش



 دست بلند کرده. فریاد" « اسEEتغفر ال » ش رو دو کEEوچه اون طEEرف تEEر شEEنید�ن.

 خواستم بپرسم « خب؟ » که ادامه داد:« بیچEEاره سوسEEن! صEEورت"ش کبEEود شEEد.
می دونی این آخریا ننه مصطفا سر" مچشون رو گرفته؟ »

     _ یه چیزایی شنیدم. بعد چی شد؟

      نفس" عمیقی کشید و گفت:« هیچی عزیزم. کربلیی غلمو که می شناسEEی. بEEرا
 اینکه ثابت کنه این حرف ها دروغه، دختر" بیچEاره رو وادار کEEرد کلس" قEEرآن رو

ادامه بده. »

      _ همون طور که مستحضرین پشت" منزل" جناب سرگرد، حاج آقEEا و بخشEEی از
 این م"لک که مشرف به شماله فضای سبز رو داریم. خیابون" جنوب به شمال تEEو
 ضلع" غربی" این ساختمون به سمت" شمال کم عرض می شه. این ساختمون شEEبیه"
 یه عوارضی" بی کاربرده. با برداشتنش، فضای سبز هم با بررسEEی کارشEEناس هEEا و
 دستور" شهردار عقب نشینی می کنه. طبق تحقیقاتمون تنهEEا نقطEEه ایEEده آل بEEرا
 اتصال" شرق" شهر به غرب، از این نقطه ی کور می گذره. حال دشواری" مEEاجرا رو

درک می کنین؟

      حاج نصرت که به دقت حرف های مرد" بلند قامت را گوش کرده بود پرسEEید:«
 چه عایدی واسه همسایمون داره؟ » مرد به قدری از سوال" حاجی خشنود شEEد کEEه
 نیم تنه ی بالیی اش جلو آمد:« در واقع حاج آقا و مادر اجازه ندادن به این نقطه

برسیم. » صدای عصای عمه تقی قبل از حرفش مرد را ساکت کرده بود.

     _ مردک دنیا ر�م بدی باهات معامله نمی کنم. به پهلوی بگو.



      قاسم نعلبکی بادی به سینه انداخت و با ترش رویی به مEEرد خیEEره شEEد. حEEاج
نصرت دستش را بال آورد.

     _ اجازه بده همسایه.

      _ بله. در واقع عرض می کردم با برداشتن" این ساختمون، خیابون" جنوب بEEه
 شمال فراخ می شه و مسیر" بسته ی شرق به غرب هم باز شدنیه. ما یه چهEEار راه

تو مرکز" شهر داریم که فوق العاده  استراتژیکه.

     _ این ها رو متوجه شدیم جناب.

      _ عرض می کنم. تو نقشه جدید خونه شEEما و حEEاج آقEEا دو ب�EEر خیEEابونه. مEEا
 ساختمون" مجللی روبرو خونه شما، اون ور" خیابون برا مادر د�ر�س می کنیم. اتفاقن
 اون هم دو بر خیابونه. من پیشاپیش پروانه تجاری رو برا خونه هاتون گرفتEEم تEEا
 بتونید تو این موقعیت" جدید، صاحب" ملک" تجاری با تغییر نقشه خونه هاتون شید.
 نبش" چهارم" این چهار راه هم دفتر" یکی از نشریات" معتبر می شه. شما کEEه بEEازاری

هستین می تونین برا اعلن" آگهی برین اونجا.

      مل کاظم بیش از حد خود خوری کرده بود. از طرفی اکنون در جریان" پیشEEنهاد"
 شهرداری قرار داشت. مرد" بلند قامت با آنکه به کر¢ات نگاهش بین" حاج نصEEرت
 و مل کاظم چرخید ولی مخاطب" اصلی" توضیحاتش یک نفر بیشتر نبود که تسEEبیح را
 چرخاند و حرفی نزد. حال همه به مل کاظم نگاه کرده بودند. یک ت"له پEEاتی" ذهنEEی

وجود داشت. گویی این حرف ها پیش مقدمه ای است که باید عنوان می شد.

     _ شما سوال" منو جواب ندادین.



     مرد دو لبه ی کالر" ک�تش را به هم نزدیک کرد و شق و رق نشست.

     _ چه سؤالی حاج آقا؟

     _ عیار" ملک چه می شه؟

      _ عرض کردم. شش د�نگ خونه کلنگی می گیریم. شش د�نگ بهترش رو تحویل
می دیم.

     حاج نصرت به میان" بحث پرید.

      _ منظور" حاج آقا ارزش و عیار" ملکه. راجع به متراژ و نوع" معامله بEEه مEEن
گفتین.

      مرد که بین" سؤال های مل کاظم و حاج نصرت دست و پایش را باخته بود، بعد
 از نگاه کردن به همکارش با صدای دو رگه ای گفت:« گفتم که. ملک" ارزشEEمندیه.

ارزشش برا شهر استراتژیکه. »

      در این فاصله عمه تقی با قاسم نعلبکی چشم بازی کرده بود. قاسم پرید وسEEط و
گفت:« هر چی هاچ قا پگه خ�پ »

      کسی به قاسم توجه نکرد. نگاه ها چرخید سمت" عمه تقی که زل زده بود به مل
کاظم. معلوم نشد تو چشم های مل چه چیزی دستگیرش شد که سرش را برد پایین.

      _ شما از دید" خودتون ارزش گذاری می کنین. این ملک برا این پیرزن بیشتر
از یه داراییه. فک کنم بهتون گفت.

      مرد دو مرتبه به همکارش نگاه کرد که در حال" بلعیدن" حبه های آجیEEل بEEود.



 مرد" فربه هاج و واج گفت:« ب�له. » صدای « ه » بصورت" غلیظ و پر از ترس شنیده
شد.

     عمه تقی عصایش را زمین زد و هم زمان بلند شد:« به پهلوی سلم برسونید. »

     _ می دونم سایه جان خوشحاله.

      صدای آژیر می آید. شدت" باران کم شده. دست های زمختم را تو جیEEب" پEEالتو
 مخفی می کنم. بدون" داشتن" هدفی بلند می شوم  سمت" پنجره. ماشین" آتش نشانی
 از سمند ر�د می شود و ترمز می کند. لحظه هایی در زندگی هست که عنان" حرکت و
 رفتار" آدم دست" خودش نیست. خودت نیستی و نمی دانی کجایی. شاید مرز" جنون و
 عقل" سلیم باشد که دیگران را به وحشت می انEEدازد. نمی دانEی چEی تEEو م�خEEت

می گذرد اما اگر از اطرافیان بپرسی، می گویند داشتی عمیقن فکر می کردی.

      بید های مجنون ایستاده جفت گیری می کنند. بEEاد شEEاخه هایشEEان را تEEو هEEم
 لولنده.  شاخه های بید" پشتی به طرز" شهوت آلودی بال و پایین می رود. معصیت
 که از حد بگذرد، باد و توفان و بل می آید. کم مانده بود ننه رحمان این جمله را
 آب طل بگیرد، بگذارد رو ر�ف. سرعت" باد کم می شود، بید هEEا هنEEوز روی هEEم

هستند. یاد گرفته اند، ایستاده و با چشمان" باز بخوابند.

      صدای غرولند" خدا از آسمان می آید و بعد باران به صورت" شلقی و مورب به
 شیشه می خورد. بیدها ارضاء شده اند. صد ها رشته ی پاره پEEاره ی آب منEEی بEEه
 سمت" چشم هایم می آید و روی شیشه به پایین می س�ر�د. نازنین چشم هایم را مسخ

کرده. نمی توانم پلک بزنم.



     _ شغل" من رو نمی تونی بهونه ی نامادریت کنی.

     _ نامادری؟

     ابروی چپم به بال کشیده می شود.

     _ از قهر کردنات بگو.

      لرزش" خفیف و سست شدن" بدنش را حس می کنم. دو دستش را چسEEبانده بEEه
 گوش هایش. ممکن است جیغ بکشد و دختر های لخت هم کEEار" او را تقلیEEد کننEEد.

دیوار سفید است. نازنین جیغ نکشیده و گریه می کند.

     _ زجرم نده.

      صدای « هق هق »ای که از بینی اش بیرون می آید، آرامش" زاید الوصفی بهم
 می دهد. دست ها را از جیب" پالتو در می آورم. همانند" باز" تیEEز بینEEی دور" شEEکار"

زخمی می چرخم.

     _ من حقیقتو می گم.

      با نفرتی که از او ندیده بودم، به صورتم خیره شده. استیصال تمام" چهره ی زرد
 و تکیده اش را گرفته. ماهیچه های شقیقه اش از زیر" روبند" مشEEکی می لEEرزد. بEEا

صدای ضعیفی می گوید:« خیر نبینی. »

     _ بگو از زجرات.

     صندلی را نزدیکش می کشم و می نشینم.

      _ عیاشی و شب نشینی با دشمن" خونیت مه لقا؟ شبی که سEEایه تEEو تEEب مEEی



سوخت؟

      نمی خواهد سر بلند کند. بلند می شوم  سمت" پنجره. نجوایم را نشنید. به قEEدری
ملیم بود که حس کردم با خودم حرف می زنم. « من هم که زندان بودم .»

      چشم های پشت" توری اش را با کف" دو دست پوشEEانده. گEEریه اش از ضEEربات"
 شلقی" باران به شیشه، بلند تر می شود. لب هایم به هم می چسEEبد. نفEEس را تEEو
 فاصله ی بین" شش و گلو حبس کرده ام. چه حکایت" غریبی است آن سوتر از گنبEEد"

سیاه" مسجد. جایی که خانه ی عمه تقی آنجاست هنوز.



  



                                   فصل دوم





      وقتی رسیدیم خانه ننه رحمان و ننه مصطفا رو تخت نشسته بودند. ننEEه مصEEطفا
 چادر سر کرد و بعد از احوالپرسی با حاج نصرت، خداحافظی کرد. ننه رحمان مثل

سیر و سرکه می جوشید. پرسید:« چه خبر حاجی؟ »

      روی تخت گبه ی عشایری سرخ رنگی بود. حاج نصرت لبه اش نشست و خیEEره
 شد به حوض" گرد" وسط" حیاط. هندوانه ای تو حوض بود. گوشه ی دیگر" تخت کنEEار"

ننه رحمان نشستم.

     _ خنکه؟

      ننه با اشتیاق بلند شد و گفت:« الن قاچ می کنم می آرم خدمتتون. » هنEEدوانه
را از آب کشید و کنار" ناپدری ایستاد.

     _ حاجی ک�ت"تون.

      حاج نصرت تکانی به خودش داد. ننه کت را گرفته بود و هندوانه بغEEل رفEEت
تو.

     _ کار" انگلیسا بود؟

      حاج نصرت چند ثانیه بعد، نگاهش را از حوض برداشت. به نظEEر می رسEEید از
 سؤالم خوشش آمده. قیافه اش عوض شد و گفت:« نبینم با این دختر" جمشید جیEEک

تو جیک شی. »

     _ ولی.

     _ ولی و درد پدرسگ. اینا آدمای درستی نیستن.



      گفتم چشم. سرم افتاد پایین. رویش را که برگرداند سمت" حوض، از زیEEر" چشEEم
 نگاهش کردم. به نظر می رسیدحرف های چند ثانیه پیش را به زبان نیاورده باشد.

نجوا کرد:« کار" آمریکاست. »

     _ آمریکا؟

      نگاهم نکرد. جوابم را هم نداد. چیزی نشنیده بود. شاید به ننEEه رحمEEان و قEEاچ
های خنک" هندوانه فکر می کرد.

     _ آمریکا و انگلیس که مشترک المنافعن.

      از فکر" هندوانه آمد بیرون. نگاه" ستایش گرش را دوباره دیدم. حالت صEEورتش
را تغییر داد و پرسید:« تو چرا کار با این چرتکه رو یاد نمی گیری؟ »

      از کنج" چشم نگاهش کردم. زبانم به آرامی چرخیده بود که می خوام فوتبالیست
شم.

      لبخند" تمسخر آمیزی زد. هم زمان شد با آمدن" ننه رحمان. توی سینی قاچ های
 سرخ" هندوانه را چیده بود. سینی را کنار" حاجی گذاشت و گفت:« نوش" جEEان! » بEEا

فاصله ی نزدیک تری به من نشست و ادامه داد:« خب بگو حاجی. »

     حاجی که قاچی را برداشته بود، گردنش را دراز کرد جلو تا من را ببیند.

      _ عمه تقی کلی دوست" انگلیسی داره. اول فک کردیم از دوست مEEی خEEوریم.
اما...

     ننه رحمان با چشم های گرد شده پرسید:« اما چی حاجی؟ نصفه جونم کردی. »



      بعضی وقت ها فکر می کردم ننه رحمان به هیچی تو زندگی فکر نمی کنEEد. فقEEط
 برایش حاشیه ی خبر مهم است. حاج نصرت گردنش را بیشتر دراز کEEرد و ادامEEه

داد:« فقط آمریکا از این ساختمون می ترسه. »

      ننه رحمان دست جلوی لب هایش گرفت و پرسید:« وا ! آمریکا؟ اون سر" دنیاس
که. »

     پرسیدم:« چرا حاجی؟ »

     ننه رحمان با دست" راستش تو سر" هوا زد. خفه خون گرفتم.

      حاجی گردنش را عقب کشید و رو به ننه رحمان گفت:« آمریکایی ها تو مذاکره
دونه می پاشن تا بعدن درو کنن. »

     _ چه حرف ها حاج آقا. خونه عمه تقی چی شد؟

      برای دو روز تنها بودم. گلنار همه اش کوچه پشتی بود و تقی و مصطفا می رفتند
 خانه ی عمه تقی. روز" اول رفتم حجره ی حاجی. نتوانسEEتم بمEEانم و برگشEEتم تEEو
 کوچه. هم گلنار و هم مصطفا باید وقتی می رفتند خانه، مرا تو کوچه می دیدند. قوی
 بودن برای دیگران جذابیت دارد. خودم را به دو نفر تقسیم کردم. رحمان دوست"

گلنار. رحمان دوست" تقی و مصطفا.

      دو تا چاله تو کوچه کندم و رحمان ها شروع کردند تیله بازی. رحمEEان دوسEEت"
 تقی و مصطفا نمی توانست رحمان دوست" گلنار را شکسEEت دهEEد. وقEEتی رحمEEان
 دوست" گلنار بودم تیله تو دستم بازی می کرد و مثل" یک گوی مطیع می غلتید تو
 چاله. دوست" تقی و مصطفا کEه مEی شEدم، گلEوله ی شیشEه ای سEنگین می شEد.



 سرانگشتانم می لرزید. تنها نتیجه ی مسلم" قلبم این بود کEEه تقEEی و مصEEطفا مEEرا
 می بخشند اما گلنار به خاطر" محافظه کاریم این کار را نمی کند. بEEه واقEEع هEEر دو

گروه می خواستند راه" دوستیم مشخص باشد.

      آدم ها. این آدم ها چرا نمی توانند همدیگر را دوست داشته باشند؟ گوی با چنان
 ضربتی از منجنیق" سرانگشتانم پرت شد که دوست داشتم گلوله ی دیگر چهل تکEEه
 شود و هر تکه اش بخورد به سیارک" قلب" یکی. عصر" دوم گلنار ل"ی ل"EEی کنEEان آمEEد
 سمت" خانه شان. وانمود کرد اصلن مرا ندیده. وقتی رفت تو، گلوله ها را برداشتم
 و پرتشان کردم دور که یکیش خورد دم" در" خEEانه ی سEEرگرد ایراندوسEEت. تقEEی و
 مصطفا با خنده بیرون آمده بودند. خنده شان را قEEورت دادنEEد و ورانEEدازم مEEی

کردند.

     _ هان! به چی نگاه می کنین؟

      چشمشان رفت سمت" درب. دهانشان نیمه باز مانده بود. چراغ" خانه ی سرگرد
 روشن شد. هوا کم کم به تاریکی می زد. ترس سEEراپای وجEEودم را گرفEEت. « واق

واق" » پی در پی" سگ" سرگرد با صدای پاهایی در هم آمیخت.

      بعد از اعتراض" اهالی" محل سرگرد سگش را برد تو حیاط. فقط لحظاتی که یکEEی
 از جلوی درب ر�د می شد، صدای « واق واق » می شنیدیم. معمولن اهالی" محل از
 جنب" خانه ی جمشید و ما رد می شدند. از کنار" صف" طولنی" مورچه ها. مل کاظم و
 قاسم نعلبکی راه رفتن در آن سو را انتخاب کرده بودنEد. قاسEم زنجیEرش را بEه
 درب می کوبید و کلمات" رکیکی نثار" سگ می کرد. مل کاظم صبحش را با اسEEتغفر



 ال شروع می کرد. شب که سمت" خانه می آمد، آخرین استغفر ال را توی کوچه
می گفت.

      درب باز شد. سرگرد را فقط با یونیفرم" نظامی دیده بودم. بعضEEی عصEEر هEEا و
 شب ها، اتومبیل" بنز" سیاهی می آمد تو کوچه. سرگرد با یونیفرم و موهای صEEاف و
 شانه شده پیاده می شد و درب" خانه اش را باز می کرد.  ندیده بودم وقتی بیاید تEEو
 کوچه به چپ و راست نگاه کند یا برایش مهم باشد تو محل چه می گذرد. رفتنEEش
 سر" کار را هم ندیدم. تقی می گفت عموم قزاق بود. نظامی ها قبل" گEEرگ و میEEش
 می رن سر" کار. مصطفا اعتراض کرد که این سیاست" انگلیساست. حاج آقEEا می گEEه

نماز" صبح نخونن، بی دین می ش�ن.

      اگر فرار می کردم یک آدم" بزدل بودم. می ماندم قضیه کEاملن برعکEEس مEEی
 شد. فضولی" تقی و مصطفا گل کرده بود. منتظر بودند ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد.
 سرگرد رکابی" سفید و شلوارک" کتان" قهوه ای به تن داشت. به چپ و راست" کوچه
 نگاهی انداخت. سگ" ترسناکش رو به من پوزه اش را باز کرده بEEود و بی وقفEEه «
 واق واق » می کرد. از گوشه ی چشم به سگ اخمی کرد. سEEگ پEEاورچین دو قEEدم

عقب رفت و آرام روی زمین نشست.

      حس کردم کل" صورتم در نگاه" او فقط دو چشم است. رحمان کوچولEEوی لEEرزان
 ایستاده بود جلوی یک مرد" تنومند" نظامی. پاهایش روی زمین" سفت می لرزیEEد،
 زانو هایش شل شده و اندام" جنسی اش را تو شلوار حس نمی کرد. گردنم بEEی سEEر

بود. بالی گردن دو چشم" پرسشگر به بال نگاه کردند.



     _ بیا جلو.

      گور" بابای تقی و مصطفا. گلنار هم بشنود مهم نیست. خواستم فرار کنEEم امEEا دو
 قدم" کوتاه به جلو برداشتم. دو چشم" بالی گردنم به زمین نگEEاه  کردنEEد. دسEEتی
 خشک و بی روح زیر" چانه ام را بال برد. منتظر" کشEEیده ای شEEدم کEEه صEEورتم را

برگرداند ته" کوچه.

     _ اسمت چیه پسر جان؟

     _ ر� ر�حمان آقا.

     _ بگیر.

     دستش جلو آمده بود. لب" پایینم را گاز گرفتم.

     _ تیله� ت اومد تو حیاط" من بازی کنه.

      درب را بست و صدای سگ هم نیامد. زل زدم به دستم. نمی لرزید.  زیباترین
 گویی که تا آن وقت دیده بودم. دو هلل" زیبای سبز داشEEت و هلل هEEا دور" هEEم
 چرخیده بودند. تقی و مصEEطفا دویدنEEد. گEEوی را گذاشEEتم تEEوی جیEEب" شEEلوار و

فشردمش.

      تقی دستش را گذاشت رو شانه ام و مصطفا بدون" مقEEدمه چنEEد بEEار صEEورتم را
 بوسید. تقی پرسید:« نترسیدی ازش؟ » مصطفا که چشمانش می درخشEEید ادامEEه
 داد:« گفتم کبابت می کنه. قهر نیستیم؟ » گوی را توی جیب فشردم. این شEEجاعت"
 من نبود که ما را به هم نزدیک کرد. مهربانی" سرگرد باعث شد. گرچه سرگرد هم
 بابت" شهامتم مرا بخشید. چشم های جفتشان می درخشید. حس کردم دفعه ی قبEEل



من مصطفا را زده ام. یاد" حرف" گلنار افتادم که گفته بود:« امروز تو بردی. »

     _ کجا؟

     _ می ریم مسجد.

      مصطفا با شوق ادامه داد:« بعد از ظهر ها برا نماز می ریم مسEEجد. » از لمEEس"
گوی و داشتنش مشعوف بودم.

     _ ولی.

     مصطفا خندید و گفت:« می تونی بیای. »

     خودم هم می توانستم بروم. نیازی به دعوت" آن ها نبود. گفتم:« آخه...»

     تقی پشت" کمرم زد و گفت:« خودتو لوس نکن. »

     مصطفا خندید و گفت:« با هم صلح کردیم. »

      دوست داشتم توی کوچه تنها باشم یا بروم خانه زل بزنEEم بEEه گEEوی" عجیEEب .
 احساس" تازه ای در من زاده شده بود. مثل" لذت" کشف" یک ناشناخته که آرامEEش"
 زایدالوصفی به دلت داده. به زیبایی" تللو" خورشید" اسفند مEEاه از لی شEEاخه های
 یک بید" مجنون. شکست" خیره کننده ی برگ های سبز به یشEمی و زیتEونی و مغEز
 پسته ای و انگوری و لجنی و تو. تازه فهمیده ای سبز یک رنگ نیست. جEEای" آنکEEه
 تکه های شکسته ی گوی بخورد به قلب ها، هلل های چمنEEی اش، دو بEEرگ" سEEبز

درخت" بیدم شده اند.

      قدم هایمان در یک مسیر قرار گرفت. جلوی خانه ی جمشEEید، درب بEEاز شEEد.



 گلنار جای آنکه بیرون بیاید، پشیمان شد و سرش را زیر انداخت. من" حیران بیEEن"
تقی و مصطفای خندان بودم. خواستم سر برگردانم، اما نشد.

      بنای مسجد خوش ساخت بود. پایین" بنا حدود" بیست ر�ج آجر بود و کEEل" بنEEا و
 گنبد و مناره کاشی کاری آبی و فیروزه ای داشت با نقش و نگار اسلیمی. آیاتی هEEم
 به خط" کوفی روی حاشیه ی دیوار نوشته شده بود. جلوی درب ورودی، صدای مل
 کاظم آمد. مصطفا گفت دیر کردیم تقی. تقریبن ته" صEEحن و نزدیEEک" درب" ورودی

جایی بود که نشستیم.

      مل کاظم راجع به آمریکا صحبت می کرد و اینکه هر مسلمانی مکلف است آنجا
 را بشناسد. گفت:« مسلمونا! آمریکائیا سرزمین" اجدادی" سرخ پوسEEتا رو غصEEب
 کردن. » فکرم درگیر" ابروهای در هم و لب های نازک شده ی گلنار بEEود. گEEوی را
 فشردم. بین این افکار و صدای تو بلندگو، فکر کردم خصومت" مل کاظم و جمشEEید
 بابت این است که او مدتی آمریکا زندگی کرده. گلنار راجع به سرخپوسEEت هEEا
 چیزی نگفته بود. تقریبن با افتخار خاطرات" تحصیل و زندگی" پدرش را در آمریکEEا

تعریف می کرد.

      مل کاظم بحث را به مسیحیت کشاند که اگه دروغگوی خوبی باشی یه مسیحی"
 واقعی هستی و عید" پاکو جشن بگیر. کاش می شد از گلنار راجع به سرخ پوست هEEا
 بپرسم. مل توضیح داد که آمریکا یه جامعه ی مسیحیه. با ریشخند پرسید شما چی

رو باور می کنین؟ ده ها انجیل دارن. کتاب" آسمونی" ما یکیه.

      با آنکه خانه ی جمشید نرفته بودم، دقیقن می دانسEEتم مامEEان پEEری روزهEEای



 جمعه هر هفته مرغ" شکم باز را پر از گشنیز، جعفری، فلفEEل، زرشEEک، کشEEمش و
 ناردانه می کند و روی میزشان شراب" مخصوص" شیراز دارند. روزهEEای سEEه شEEنبه
 فسنجون یا میرزا قاسمی می خورند. پنج شنبه ها فقط قورمه سبزی می چسبه. البته
 مامان پری برا غافلگیر کردن" بابا بعضی پنج شنبه ها استانبولی بار می ذاره. چEون

دست پختش معرکه است بابا می گه عاشق" این هنجارشکنیتم.

      جمشید مرد خوش لباسی بود. نوع" لباس پوشیدنش بیشتر از سیمای او به چشEEم
 می آمد. زیبایی" گلنار به مادرش رفته بود و جذابیت و حرف زدنش به جمشEEید.
 هیچ وقت نفهمیدم جمشید جذاب تر است یا سرگرد ایراندوست. با لمس گوی سبز

تبسم به لب هایم نشست. صدای مل کاظم توی گوشم می چرخید.

     _ کلم" خدا یکیه و بس. به انجیل ها شک کنید. آمریکایی ها مشکوکن.

      سرگرد و جمشید در جوانی دوستان" خوبی بوده اند. دوستی شEEان بیشEEتر از دو
 در"ب" خانه بوده که توی کوچه رو به هم باز شود. درب" خانه های ما تا شب یا بEEاز
 بود یا نیمه باز. این دو خانه اغلب رفت و آمدی نداشEEتند. بعضEEی وقت هEEا ننEEه
 رحمان، عمه تقی و ننه مصطفا می نشستند جلوی درب" خانه ی عمه تقی. به بهانه
 ی سبزی پاک کردن، کوچه را می پاییدند. ننه قاسم هم گاهی وقت ها از کوچه پشتی

می آمد پیششان.

      از حرف های ننه رحمان و حاج نصرت که خاطرات" گذشته را دوره می کردنEEد،
 متوجه شده بودم شب که می شده؛ این دو درب روی" هم باز می شوند. ننه مEEی
 پرسیده:« باز مجلس" مسکرات دارن. می شنوی صداشونو؟ » حEEاجی چیEEزی نمEEی



 گفته و با رادیو ور می رفته. انگار بی بی سی تو گزارشش می گفته چه می گEEذرد و
چند پیک نوشیده اند.

      بعضی رفتار های گلنار توجیهی نداشت. مثلن راجع به روابط" پدرش با سEEرگرد
 هم چیزی نگفته بود. نفهمیدم چرا میانشان شEEکرآب اسEEت. تنهEEا منبعEEم همEEان
 یادآوری" خاطرات" گذشته بود که ننه رو به ناپدری گفته:« می شنوی؟ چنEEد شEEبه
 جیک نمی کشن. » حاجی هم و�لوم" رادیو را آورده پEEایین و جEEواب داده:« دولEEت"

مصدق سقوط کرده. خودم شنیدم. »

     _ هوشیار باشید امت. ما تو مسجد نیستیم. مسجد الن خونه ی عمه تقی یه.

      با غریو" « ال اکبر » مشت ها بال رفت. با اینکه رابطه ی جمشید و سرگرد سرد
 بود، او دوستی" عمیقی با سیاوش پدر" دوقلو ها داشت. خانه ی آن ها را کم و بیEEش
 به اندازه ی خانه ی جمشید می شناختم. اینکه شب نشینی هEEایی دارنEEد. جمشEEید
 پیکش را به سلمتی" ایران بال می ب�رد و سیاوش به جای" هر سلمتی بیتی از خیEEام
 می خوان�د. توی مستی از خاطرات" چهار ساله  حرف می زنند. جمشید از زنEEدگیش

در آمریکا می گوید و سیاوش از چهار سالی که جمشید دور از ایران بوده.

      شایع بود سیاوش زن ذلیل است و از زنش حساب می برد. با این حال علیرغم"
 اینکه مرجان محجبه نبود، بعضی اوقات مردهای بی سواد و پینه دوز هم برای سلم
 کردن به او خم می شدند. حتا چند بار قاسم نعلبکی را با چشم" خودم دیدم که مثEEل"
 موش" آب کشیده ای از بغل" شخصیت" جغدگونه ی مرجان رد شEEد. متEEوجه نشEEدم
 سلم کرد یا نه. حرفی راجع به او توی محل نبود. در واقع مردم ترجیح می دادنEEد



 پشت" سر" سیاوش حرف دربیاورند. پشت" جمشید و پری هم حرف زیاد بEEود ولEEی
 مرجان یک قدرت" جادویی داشت. زنی فوق العاده باهوش و نکته بین بود که شاید

همین مسأله مردم را به وحشت می انداخت.

      یکی از شب ها جمشید می گوید سیاوش جان من آدم" معتقدی نیستم بEEه دیEEن.
 مهم اطراف" ماست. چیزی یه که الن وجود داره. اگه با واقعیت کنEEار نیEEاییم می 
 شه حقیقت رو نشون داد؟ سیاوش خندیده، پیکش را بال برده و گفته:« کEEو کEEوزه

گر و کوزه خر و کوزه فروش؟! »

      جمشید توضیح داده که تو کلیسا به جز کشیش بقیه می آن و حرف مEEی زنEEن.
 هر کی بخواد نظرش رو می گه. تو مسجد یه منبر داریم. یکی برا همه حرف مEEی
 زنه. این واقعیت" امروز" جامعه مونه دوست" من. سیاوش پیک" دیگEEری می ریEEزد.
 بی آنکه پیک را بردارد؛ زل زده به سرخی" شراب. لبد به حقیقت" ذاتی" شEEراب
 فکر  کرده. جمشید پیکش را بال می برد:« گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد
 بس بعید » سیاوش بلند شده و نخواسته بیشتر بنوشد. دست توی جیب بEEرده و از
 پنجره زل زده به درخت های نارنج" حیاط یا شب بوهای باغچه تا نفسی از هEEوای
 بیرون تازه کند. شاید هم زنش را دیده که مثل" بیشتر" اوقات روی تاب" وسط حیاط
 نشسته و قهوه اش را مزه مزه می کند. در حال" ورق زدن" کتاب نگEEاهی جEEادویی
 بینشان رد و بدل شده و مرجان نگرانی" عمیقی را توی چشم های شEEوهرش دیEEده.
 سیاره ی دلش نیم دور چرخیده و درخت" نارنج تو سیاهی" شEEب فEEرو رفتEEه. مEEرغ"
 ب�هم�ن چشم هایش را باز کرده تا نگاهبان" شب باشد و شاید هم شروع بEEه خوانEEدن"
 کتاب" مقدس کرده تا دیوها به لرزه درآیند. سیاره ی قلب" سیاوش  نیم دور چرخیده



 و آفتاب زده. از فراز" البرز کوه، سیمرغ بال گشوده پایین و در دامنه هEEای کEEوه،
 روی درخت" ویسپوبیش" پیری فرود آمده. مرجان لبخند زده و با عینک" کEEائوچیوئی
 مشکی اش دوباره زل زده به کتاب. جمشید ادامه داده:« هیچ راهی نیست کEEان

را نیست پایان غم مخور. »

     _ مسیحیا خونه ی سرخپوستا رو گرفتن.

      مشت ها بال رفت و فریاد" « ال اکبر » بلندتر از قبل آمد. دوست داشتم راجع
 به سرخپوست ها بدانم. اگر از مل کاظم می پرسیدم جواب " خسته کننده ای می داد.
 ممکن بود سرخپوست ها را به آفریقا وصل کند و من در نهایت با شاخ" گاوی بEEه
 دست روی دیوار" چین ایستاده باشم. جواب های گلنار بهتر قانعم می کرد. حEEافظه
 ی فوق العاده قوی ای در ضبط کردن" حرف" آدم بزرگ ها داشت. اگر  « به نظر" من
 » را قبل" از جمله هایش می آورد فکر می کردی این دختر نابغه اسEEت. یEEک روز
 همین را به شوخی پرسیدم. جواب داد:« بابا جمشید می گEEه دزدی فقEEط دسEEت
 درازی به مال" مردم نیست. یه وقت دزدی نکنی دخترم. » خواستم بپرسم معنEEی"
 حرفایی رو که می زنی می فهمی؟ کنج" لبم را گاز گرفته بودم. ممکن بود او هم با
 این سوال لبش را گاز بگیرد و دیگر چیزی تعریف نکنEEد. البتEEه الن کEEه فرقEEی

ندارد. قهر کرده و لبد با نامزد" جدیدش دل می دهد و قلوه می گیرد.

      با تقی و مصطفا خداحافظی کردم. با این بهانه که ننه رحمEEان نمی دانEEد اینجEEا
 هستم و دلواپس می شود. از داشتن" گوی" سبز حس" عجیبی در من متولد شده بود.
 هزار در و دروازه توی مخم باز و بسته می شد. یک جور خوشحالی و گیجEEی" منEEگ
 بود. گلنار گفته بود به درد" هم نمی خوریم. فکر کردم به خاطر" ضEEدیت" بزرگ تEEر



 هاست. طبیعی است و آنقدرها آزار دهنده نیسEEت. بEEا هEEم دوسEEت شEEدیم. حتEEا
 بوسیدمش و نامزدی کردیم. قبلن هم خانواده هایمان کارد و پنیر بودند. چه چیزی
 تغییر کرده بود؟ دروازه ها باز ماند. متوجه شده از حرف هایش سر در نمی آورم.
 حق نداشت راجع به من اینطور فکر کند حتا اگر ک�لی شعر از سعدی بداند. دروازه
 ها دوباره بسته شد. تاریکی آمد و خشمی که دسEEت هایم را مشEEت کEEردم. تیلEEه

فشرده شد.

      رسیدم خیابان" وسط" قهوه خانه ی مش کرم و کافه سنتی" فرنگ. قدم هایم سسEEت
 شد و ایستادم. قهوه خانه خلوت بود. دو سه نفری قلیان می کشیدند. احتمالن بعد
 از مسجد بازارش سکه می شود. از پرده های ا�خرایی" کEEافه نمی شEEد تEEو را دیEEد.
 آدم های معدودی آنجا می رفتند. شب های جمعه شلوغ می شد و البتEEه سEEاعت" ده"

شب" تابستان  کرکره را می کشید پایین. قابل" مقایسه با قهوه خانه نبود.

      مسیرم را به سمت" کافه تغییر دادم. کنار" کافه درخت" نارنجی بود که در بEEافت"
 خیابانی عجیب می نمود. با این حال در فصل" بهار که پرشکوفه می شEEد، زیبEEایی
 دل انگیزی به این خیابان می داد. روی شاخه هایش پر و از بلبل می شد و طنیEEن"
 چهچه" ی پرنده ها و « وز وز" » زنبورها  با عطر" تند گل هEEای سEEپیدش بEEه دل" هEEر
 رهگذری می نشست. شایع بود شب ها آشیانه ی جغEEدی اسEEت.  کسEEی نزدیEEک"
 درخت نمی شد. حتا جرأت" قطع"  آن را نداشتند. مل کاظم راجEEع بEEه نارنEEج بEEه
 همین بسنده کرده بود:  جغد پرنده ی شومی یه. سعی کردم از زیر" کرکره آدم های
 خاص" داخل را ببینم. درب باز شد و سیخ شدم. حرکتم غریزی بود. فکر کردم  زاغ
 زدن" مخفیانه هم تو سرشت" آدم ها نشانه ی دزدی است. بعضEEی اعمEEال" زشEEت،



 نمی تواند همیشه زشت باشد. دزدها با س�ر�ک کشیدنشان به این کار ق�بح داده اند.
 مرد" شیک پوشی بود که متناسب" قدش، پالتویی بلند داشت. مرا به چشم" یک بچه
 ی کنجکاو دید تا دزد. کله از سر برداشت، لبخندی زد و رفت. چرا روزنEEامه زیEEر

بغلش بود؟ شاید از روی میزی برداشته.

      گردنم کج شد زیر" شانه های کرکره. چیزی دیده نمی شد جز چراغ های رنگی که
 از سقف آویزان بود. دور" چراغ ها گچ کاری شاخ و بEEرگ بEEود و در مرکEEز آن
 گلبرگ های یک گل" خاص. با صدای آشنایی دوباره سEEیخ شEEدم. خنEEده ریسEEه ی
 جمشید بود. رفتم پشت" درخت. ایستاد و دست دراز کرد. پاهای باریEEک" گلنEEار از
 پله ها پایین آمد. روی پله ی اول کشیده شد بال تو بغEEل" پEEدرش. صEEورتش را
 بوسید:« گ�ل" انارم. » سر" گلنار چرخید اما مرا ندید. سرم را دزدیده بودم. قلبم زد.
 گلنار را زمین گذاشته بود و به آرامی دور می شدند. کمرم روی تنEEه ی نارنEEج

ساییده شد تا نشستم.

       نمی دانم چه مدت به آن حال بودم. ب�راق به قهEEوه خEEانه نگEEاه مEEی کEEردم.
 آدم هایی رفتند تو. قاسم نعلبکی هم آمد. با دو دست لبه های دسEEتمال یEEزدی را
 گرفته بود و پشت" گردنش بازی می کرد. رفت و روبEEروی مEEردی نشسEEت کEEه
 پشتش شبیه" کمر" حاج نصرت بود. دستمال گردن را کشید و روی میEEز گذاشEEت.
 بلند شدم و چند قدم جلو رفتم. حاجی بود. ک"ی آمده که ندیدمش. تEEوی چشEEم هایم
 خیس شد. حاجی یک بار هم مرا به این قهوه خانه ی ارزان نیاورده. توی خانه  که
 حرف نمی زند. تو این وضعیت چطور باید از حرف های گلنار سر درآورم. حتمEEن

جمشید و گلنار با هم قهوه خورده اند یا بستنی" فصل. کلی هم شوخی کرده اند.



      اثری از آنها در امتداد" خیابان" منتهی به کافه نبود. نمی توانستم روی دو پا بنEEد
 شوم. از آدم های خاص نفرت پیدا کردم و از هر چه گوی که توی دنیا هست. وقEEتی
 خاص بودن اینقدر سخت است، چرا باید عذاب بکشم. گلوله لی" مشتم چEEه مEEی
 کرد؟ سرگرد ایراندوست متلک انداخته بود. ناکس تو گوشEEم زد. تقEEی و مصEEطفا
 برای آرام کردنم، مرا بردند مسجد. من که راه" مسجد را فراموش کEEرده بEEودم.
 آن ها مرا بردند. چقدر مهربانی کردند امشب. من" احمق حتا به حرف های حEEاج
 آقا گوش ندادم. صدای « جرینگ" » سیلی سرگرد توی گوشEEم چرخیEEد. منجنیEEق را
 بالی سر بردم و گلوله را پرت کردم. وقتی دویدم صدای « جرینگ" » شکسته شدن"

شیشه ی کافه آمد.

      تا خود" مسجد دویدم. حاج آقا تسبیح می انداخت. خادم" مسجد درب را بسEEت.
 تقی و مصطفا کنار" مل کاظم ایستاده بودند. چراغ های مسجد خاموش بEEود. نفEEس
 زنان ایستادم. دو دستم را تکیه دادم رو زانو هایم. تقی و مصطفا شبیه" وقتی بودنEEد
 که به درب" خانه ی سرگرد نگاه می کردند. گفتم:« حاجاقا... » نفس زدنم قطع نمی
 شد. حال خادم" مسجد هم مثل" تقی و مصطفا شده بود. نفسEEم را آنقEEدر تEEو دادم و

بیرون آوردم تا توانستم سر" پا شوم.

     _ سرخ پوست ها !

     خادم پرسید:« چی می گی پسر جان؟ »

     نگاه" تأیید طلبی به مل کاظم انداخت. مل با تعجب وراندازم کرد.

     تقی پرسید:« حالت خوبه رحمان؟ »



     _ چه اتفاقی برای سرخ پوست ها افتاد؟

     

      

   

     

     

     

  



                                    فصل سوم





      روز" غریبی سپری شده بود. باران بی وقفه می بارد. آنقدر به شیشه می زند تEEا
 راهی به درون" اتاق پیدا کند. گویی امشب همه می خواهند وارد" این اتاق شوند و
 تنها نازنین قصد" رفتن دارد. حرکت" سریع" آب" توی جوی ها میان" بEEارش" بEEاران و
 صدای ناگهانی" رعد و برق به گوش می رسد. هEEارمونی" طEEبیعت از صEEبح ادامEEه

داشت و سمفونی" باران تنها ریتم عوض کرده است.

     _ و الشمس و ضحاها.

      صوت" قرآن از بلندگوی لندکروز دشت را گرفته بود. دشت، خالی از زنEEدگی و
 پ�ر از ماتم و آه بود. به درب" لندکروز تکیه داده بودم. محیط" آنجا نتوانسته بEEود
 مسخم کند. بیشتر حال" تهوع داشتم. انگار کسی از آدم های دور و برم را نشناسEEم.
 برای شناختنشان اسم" « یک پاپاسی » را بهشان نسEEبت دادم. بEEه یقیEEن بینشEEان
 فامیل، رئیس یا دوستی نزدیک هم بوده ولی تمایز کردنشان سEEخت بEEود. حEEس"
 دهشتناکی به من داشتند. « یک پاپاسی » می آمد « ترحم » می کرد و بعد از ایEEراد"
 تسلیت « یک پاپاسی » دیگر می آمد. آمد و شد" پاپاسی ها تمامی نداشEEت. زالEEو
 هایی بودند که به جداره ی قلبم می چسبیدند و قلب را با زخم" مکیده شده رها می

کردند.

      یکی از پاپاسی ها قیافه ی آشنایی داشت. تبسم" شیطنت آمیEEزی زیEEر" پوسEEتش
 موج زد. آخر هم نفهمیدم کی بود. باید می زدم تو گوشEEش تEEا صEEدای سEEیلی را

دیوار هم بشنود. داد بزنم ترحمت را نخواستم پاپاسی برو ر�د" کارت.



     _ غم" آخرتون باشه.

     _ و القمر" اذا تلها.

      از زیر" گودی" کف دست می دیدمشان. یادم هست سر تکان می دادم. زالو هEEا
 خون" قلبم را مکیده بودند. نمی توانستم ا�دای گریه کردن را درآورم. قلبم خشک و
 خالی از هر احساسی شده بود. شبیه" گوشت" تلخ" چاک چاک شده ای که به رنگ" ش�ش"
 یک آدم" سیگاری درآمده باشد. مرده ی بدنم سعی داشت به دو زانوی سسEEت و
 بی رمقش اعتماد کند. چه دردناک است نتوانی گریه کنEEی و دردنEEاک تEEر آنکEEه
 دیگران تو چشمت نگاه کنند و فرق" قطره های بEEاران و اشEEک را متEEوجه نشEEوند.
 باران د�م" اسبی پایین می آمد. چاله چوله های قبرستان پ�ر از آب شده بود. پاپاسی

ها مثل ش�به های سرگردانی از جلویم رد می شدند.

     _ داغ نبینی.

     _ و النهار اذا جلها.

     _ خدا بهتون صبر بده.

      چرا ایستاده ام؟ مردم سیاه پوشیده اند. زنی روی زمین زانو زده بود. زن هEEای
 دیگر می خواستند از تو گ"ل بلندش کنند. هر سو صدای زجه و نEEاله اسEEت. صEEوت"
 قرآن گاهی با صدای دهشتناک" رعد و برق به هم می آمیخEEت. زن" جEEوان مEEویه
 کنان پنجه به گ"ل می زد تا روی سرش بریزد. مرد" سالخورده ای سعی کEEرده بEEود

به او ترحم کند. پاپاسی" پیر گفته بود:« خواهرا زیر" کتفش رو بگیرین. »

      ترحم کردن حق" کسی نیست. آن ها به خود جسارت داده بودند بEEا مEEن هEEم



 دردی کنند. با کلماتی تکراری نیشگونم بگیرند و تEEوی دل هEEای سالوسEEی شEEان
بخندند.

     _ مثل" موش" آب کشیده شده.

     _ دلم براش می سوزه.

     _ طفلی! بریم دلسوزی کنیم.

     _ بریم.

      دو پاپاسی" تازه وارد از یک پژو پیاده شدند. به سمتم می آمدند. پیEEش آمEEده
 بود با دیگران هم دردی کنم. مثل زمانی کEEه رفتEEم جنEEوب" شEEهر، در" آن خEEانه
 ک�لنگی. در" سبز" دو لنگه ی رنگ و رو رفته ای داشEEت. یقEEه ی پیراهنEEم را مرتEEب
 کردم. به دسته گل" ر�ز" قرمز زاویه دادم. از ماشین دور نشده بودم کEEه برگشEEتم

عقب. دکمه ی ضبط" صوت را تا آخر به راست چرخاندم.

     _ و اللیل اذا یغشاها.

      صاف ایستادم و نفس چاق کردم. در باز شد. زنی میانسال از تEEوی چهEEارچوب"
 درب سلم کرد. دور" چشمانش قاچ های ریز و درشتی روی دایره ی سیاه" پوسEEتش
 پخش شده بود. صورت" سبزه ای داشت و لب هایش شبیه" قلیEEانی هEEا بEEود. چEEادر"
 خاکستری را سفت دور" کمر پیچانده بود.  نمی دانست دخترش را جای کفن" سEEفید،
 تو چادر" سیاهی پیچیدند. زالو شدم رو قلبش و شروع کردم مکیEEدن. مسEEت" خEEون
 لبخند زده بودم. با او همدردی می کردم. صحبت هایم معمول" عرف بEEود. لبخنEEد

یک باره آمد و از پارادوکس" کلمات شکل گرفته بود.



 

      فکر" مشوشم می دود به آن جمعه ی سیاه. باید حس" خاص بودن را لمEEس مEEی
 کردم حتا برای یک شب. مثل" کتری ای بودم که جوشش" آب، مدام به زیر" درب"
 عرق کرده اش می زند. آرام و قرار نداشتم. پولی از دخEEل" حEEاجی بلنEEد کEEردم و
 ادوکلن" ارزانی گرفتم. بقچه ی ننه رحمان را از زیر" لحاف ها بیرون کشیدم. کمEEی
 از پول" ننه را گذاشتم زیر" بغل و بقچه را ه�ل دادم سر" جایش. بهEEترین لباسEEم را
 پوشیده و به کافه رفتم. پشت" پیشخوان کسی نبود. برخلف" سایر" جمعه هEEا کEEافه
 خلوت تر می نمود. شاید من فکر می کردم آدم های زیادی می آیند اینجا. قیEEافه ی

آشنایی هم ندیدم.

     _ در خدمتم آقا پسر.

      سرم را برگرداندم. طنین" آرام" صدایش تو گوشم مانده بEEود. دوسEEت نداشEEتم
 حرف" دیگری بزند. س"نم چند سال به جلو رفت. لبد بEEابت" لبEEاس هEEایم احEEترام
 گذاشته ولی چرا لبخند زده بود؟ پرسیدم:« بستنی داریEEن؟ » ایEEن بEEار خندیEEد و
 گفت:« بستنی هم داریم. کجا می شینی؟ » گفتم:« هوم؟ » درب" کتری تکان خورد.
سه میز" خالی بود. با دیدن" روزنامه ی رها شده ای، انگشت دراز کردم:« اونجا ! »

      چند نفری که تو کافه بودند، نگاهشان در راسEEتای انگشEEتم چرخیEEد. « هEEوف" »
 ملیمی از بین" لب های لوله شده ام بیرون آمد. سبابه ام پایین آمد و بEEرای هEEم
 دردی چسبید به انگشت های دیگر  که سجده کرده بودند. این وسط انگشت" شست
 مرتب سر و صورت" سبابه را نوازش می کرد. شاید انتظار داشتند شخصی را ببینند.



 بعد از ورانداز" درب و پنجره ی کافه، هر کدام خودش را به کاری مشEEغول کEEرد.
 وانمود کردند سر بلند نکرده اند. یک بار که سرگرد را به گلنار نشان دادم؛ دستم
 را گرفت و گفت:« این کار" زشتی یه. » پرسیدم:« قهوه هم دارین؟ » خنده ی پیEEش
 خدمت جایش را به س"گرمه های تلخ داد. با دست به میز ا"شEاره کEرد و گفEت:«
 بشینید. الساعه بستنی تون رو می آرم. » از غ�EEل غ�EEل" آب، درب" کEEتری افتEEاد

زمین.

      شروع کردم ورق زدن روزنامه و پیEEدا کEEردن" عکEEس یEEا مطلEEبی راجEEع بEEه
 سرخپوست ها. چیزی پیدا نشد. روزنامه را از رو میز برداشEEتم و تEEوی دو دسEEت
 گرفتم. سعی کردم مثل" بقیه به اطراف نگاه نکنم. اگر چیزی توجهم را جلب کEEرد،
 یواشکی و از پشت" روزنامه باشد. بستنی را که خوردم همانند آن ها بEEه نشسEEتن
 ادامه دادم. جز من، سه میز دیگر پ�ر بود. روی یکی از میز ها، زن" جوانی رو بEEه
 پنجره بود. دستش را رو میز می چرخاند. گاهی دستش ثابت می شد و بعد از اینکه
 سرش یک تیک" عصبی" ریز می زد، دوباره دست را روی میز می چرخانEEد. نEEه می 
 شد چهره اش را دید و نه نوشیدنی اش را. دو مرد نشسته بودند روی میز" نزدیEEک"
 پیشخوان. گپ نمی زدند. حال آنکه توی دست" جفتشان کتاب مشابهی بود. مرد"
 روبروی من کتاب" خاکستری را بال تا نزدیکی" صورتش گرفته بود. مرد" دیگر قوز
 کرده بود روی کتاب" خاکستری" خودش. بین" این دو میز سEEه جEEوان بودنEEد کEEه
 شخصیتشان بیشتر به قهوه خانه ای ها می خورد. خبری از روزنامه هEEم نبEEود روی
 میزشان. گاهی می خندیدند. لب هایشان مدام می جنبید. انگار دارند « پ"EEچ پ"EEچ »
 می کنند. سالم شان دیوانه بغل ک�ن است. نه تنها جEEذابیت ندارنEEد، از نزدیEEک



 نچسب هم هستند. روزنامه را تا کردم زیر" بغل و از درب" کافه بیرون زدم. شیشه
ی شکسته عوض شده بود.

      نزدیک" کوچه فکر کردم به ننه رحمان چه بگویم؟ سر" کوچه مثل" شب" یلدا بود
 که پ�ر از چراغ موشی می شد. صدایی آمد:« اوناهاش. » چند تا چEEراغ موشEEی بEEه
 طرفم دویدند. خانه ی جمشید نقطه ی تاریک" کوچه بود. لبد مهمان" خانه ی دوقلو
 هایند که نیامدند کافه. حاج نصرت با چشمان" گشاد شEEده جلEEویم ایسEEتاد. چEEراغ
 موشی توی دستش تکان می خورد و نورش بازی می کرد. بعد از چند لحظEEه نEEور"

همه ی چراغ ها ثابت شد.

     _ کجا بودی تا الن؟

      روزنامه از زیر" بغلم کشیده شد. به چند ثانیه نکشید که مل کاظم درازش کEEرد
سمت" حاجی. هاج و واج بینشان ایستاده بودم  و دوباره همان پسر" ن�ه ساله شدم.

     _ گویا پسرت دفتر" روزنامه رو زودتر از شهرداری آورده.

      ک"تفم به همراه" گوشم رفت بال. دم" خانه کتفم پایین آمد و سوز گوشم به اطراف
 پخش شد. حاج نصرت رو به ننه که دست هایش را رو هم گذاشEEته بEEود، گفEEت:«
 تحویل بگیر. روزنامه خون شده. از فردا می فرستیش حجره. مهر ماه هم مدرسEEه

بی مدرسه. » با پشت" دست ه�لم داد که با سینه خوردم کف" حیاط.

     _ گوساله.

      اشک ریختم. پلک هایم رو به سیمان" نمناک شده ی کف" حیاط، باز و بسته مEEی
 شد. گلنار، دوقلوها، جمشید، سرگرد، سیاوش، پری و مرجان  آمدند روی جداره ی



 قلبم و شروع به مکیدن کردند. جمشید مخصوصن رفته بود مهمانی کEEه دخEEترش
 این صحنه ها را نبیند. سرگرد" ترسو حاضر نشد بیاید بیرون و دو تEEا تیEEر هEEوا کنEEد.
 بهرام داشت با گلنار" من بازی می کرد و سیاوش" مست برای جمشEEید خیEEام مEEی
 خواند. گریه ام را ندیدند. غرق" خود"شانند. یک مشت عوضیند که می خواهند خEEانه

ی عمه تقی خراب شود.

      آن شب زالو ها برای همیشه تو دلم لنه کردند. بعEEد از آن نتوانسEEتم بEEرای
 چیزی گریه کنم. باید مثل" گلنار زالو می شEEدی رو دل" بقیEEه و تEEا مEEی توانسEEتی
 اشکشان را دربیاوری. عشق وجود داشت ولی ایجاد" نفرت" شدید در دل" معشEEوق

بود.

  

      جمعیت گ�له به گ�له مرثیه خوان به سمت" جنوب" قبرستان رفتند. تک و تنها بEEه
 دور از هر پاپاسی به لندکروز تکیه داده بودم. باران بند آمده بود. کفن" سEEفیدی
 روی دست" جمعیت به سمت" دور می رفت. روی کفن پ�ر از یاس های سپید بود. از
 پشت" سیاه پوش ها چندین یاس روی زمین" گ"ل آلود افتاده بود. چند تایی لگد شده
 و شاخه شان از دل" گ"ل بیرون زده بود. یکی فریاد می زد « ل اله ال ال ». سEEیاه

پوش ها تکرار کنان دور می رفتند.

     _ راه بدهید.

      مردم حلقه زده بودند. صدای زنی بلندتر از بقیه به گوش رسید که فریاد مEEی
زد:« سایه سایه... سایه قربونت بر�م مامان. »



      پلک ها لمحه ای به هم چسبید و بEEاز مانEEد. داوود خEEانی گوشEEه ای انEEدوهناک
 ایستاده بود. به سمت" عزاداران که دویدم، « چ"ر"ق چ"ر"ق" » کفش ها و گ"ل، از ایEEن

گوش به آن گوش عوض می شد.

     _ دست به جنازه نزن. خوبیت نداره خواهر.

     با دست " سردم راه را باز کردم. همه داشتند توی گودال را نگاه می کردند.

 

      _ یه دختر" چهارده ساله. نه خواهری نه برادری! طفلی تو طاقچه با پروانEEه درد
و دل می کرد.

     _ پروانه؟

     _ هوم! هر روز می اومد تو اتاقش. سایه جان برا همین پنجره رو نمی بست.

     _ افکارت مالیخولیایی یه زن.

     از گوشه ی چشم نیشخند می زند.

     _ پروانه که نیومد سایه جان رفتارش عوض شد.

     _ و قبلش؟

     دوباره از گوشه ی چشم نگاهم می کند. بدون" نیشخند و احساسی.

     _ عادی بود. پروانه که رفت، هر شب کابوس می دید.

     _ تو بیماری. می دونستی؟

      ساکت و سرد است. گویی در برابر" حماقتی لب باز نمی کند.



      _ دست بردار. توهم" پروانه یعنی شرایط" عادی" سایه و نیومدن" پروانه... دست
بردار.

      _ پروانه ای نبود. من هم به چش" خودم ندیدم. اص�ن پروانه نیومEEد بشEEینه رو
دست" سایه جان. این شمع ها رو چطور حاشا می کنی؟

      تلفن زنگ می خورد. وحشت زده بلند می شوم. یک دور" کامEEل دیEEوار هEEا را
 بررسی می کنم. نازنین گردنش را بال نیاورده. از زیر" پلک، مردمک چشم هایش
 به این سو آن سو بازی می کند. می گوید:« نمی شنوی؟ » صدا تکرار می شEEود.
 باقی" ساختمان در سکوت است. نازنین را تنها می گذارم. نور" اتاق به آرامی بEEه
 پشت" درب می خزد. دستم را روی دیوار می فشارم و صدای « ت"ق » می آید. کEEل"

مسیر" راه پله به سمت" پذیرایی روشن شده.

      طبقه ی پایین گوشی را برمی دارم. پرستار ناظمی است. از پنجره ی آشEEپزخانه
 به روبرو نگاه می کنم. داوود خانی تو بالکن نشسته. چشم هایش تEEوی آشEEپزخانه

دور" خودش قدم می زند.

     _ مگه دکتر افتخاری نیست؟

      ناظمی جواب می دهد:« مورد اضطراری یEEه. حEEرف نمEEی زنEEه. » چشEEم های
 سرگردان" داوود خانی از تو آشپزخانه فرار می کند بیرون. چند ثانیه بعد چشم هایش
 خیلی محترمانه و تصادفی از جلوی آشپزخانه ر�د می شود و می ایستد. لیوان" چEEای
 را بال آورده و دست تکان می دهد. لبخند" سEEردی روی لب هEEایم مEEی نشEEیند:«

مادرتو! »



     _ چی؟

     _ مادرش ناظمی.

      داوود خانی در" بالکن را می بندد. تلفن را گذاشته ام. از پلEEه هEEا برمی گEEردم
 اتاق" سایه. نازنین مثل" جنازه دارد به صندلی" خالی" من نگاه مEEی کنEEد. روچشEEمی"

سیاهش را برداشته. کندوی صورتش خشک  است و  روی لب هایش ت�ر�ک افتاده.

     _ گفتی شمع.

      صورتش را بر می گرداند سمت" پنجره رو به تنها شمع" روشن. صدایش خسEEته و
 بی رمق شده. شاید تو دقایقی که نبودم، صندلی" خالی" ام را تفهیEEم" اتهEEام کEEرده و

برایم حکم" غیابی داده.

      _ شمعه که خاموش نشد، ب�راق شد بهش. فکEEر می کEرد چطEEور پروانEه� ش رو
 برگردونه. تو اومدی کمک کنی، خوشحالش کنی. یادته؟ فوت کEEردی و نEEاراحت

شد. فکرشو پاره کردی.

     خیلی آرام می پرسم:« چه فکری؟ »

      صدای آژیر می آید و دور شدن" ماشین" آتش نشانی. چند بار سوئیچ می چرخEEد.
 شیهه ی سمند بلند شده. با آخرین شیهه، موتور زوزه می کشد و سمند به راه مEEی

افتد. ادامه ی قصه اش را می گوید.

      _ من و تو فک کردیم حیف! خاموش نشد  دست بزنیم. طفلی فک کرد چرا این
شمع روشن مونده؟

      سرش را چند بار تکان می دهد. مطمئنم محکوم شده ام. تحملEEش بEEرای نگEEاه



 کردن به من کم است. به شمع" روشن نگاه می کند. من هم چنان سر" پا ایستاده ام.
زل زده ام به صندلی" خالی و جرات" نشستن ندارم.

      _ تو اون شرایط" بحرانی ما هیچی نفهمیدیم. قهر کردنش یادته؟ کیEEک" تولEEد و
هدیه ها رو ول کرد. شروع کرده بود شمع روشن کردن. اما دریغ!

     سرش را تکان می دهد:« پروانه دیگه برنگشت. »

     زن" میان سال نگاهی به جعبه و گ�ل" ر�ز انداخت. گفت:« خیر نبینی. » پوزخنEEدی
زدم. پژواک" صوت" قرآن تا پیش" پروانه توی آسمان می رفت.

     _ والسماء و ما بناها.

     داد زدم:« گم شو توله سگ. »

      بچه ی کچل با چشم" لوچش نگاه کرد. توپ" پلستیکی برگشته بود تو شEEکمش.
توپ را بغل کرد و پا به فرار گذاشت.

      درب" سبز بسته شده بود. با انگشEEتر" عقیEEق سEEه مرتبEEه روی درب کوبیEEدم.
 انگشتری چشم روشنی" کربل بود که دکتر تقی بابت" اجEEابت" نEEذرش بEEه همEEه ی
 همکارها داد. انگشتر را دست کردم و تسبیح را انداختم گردنم. دکتر تقEEی کEEه آن
 موقع ها متخصص" بی هوشی بود، به تسبیح نگاه کرد و خندید:« رسEEم بEEاب مEEی

کنی؟ » گفتم:« سگ" کی باشم. »

      مدت ها گردنم بود. مثل" وزنی نامرئی مرا سمت" صاحبش می کشید تEEا مEEوقعی
 که پروانه چنگ انداخت گردنم. داد می کشید:« خدایا! » رشته ی تسبیح پاره شEEد.
 دانه های سبز پخش شده بود بین" تاریکی و روشنایی" کف" اتاق. زدم تEEو گوشEEش و



نفس زنان کنارش افتادم.

      انگشتر را محکم تر به درب کوبیدم. صورتم جدی و کمی برافروخته بود. درب
 که باز شد گفتم:« جعبه شیرینی رو نگرفتی. » از جیب" داخل" ک�تم، شرت" سرخ شEEده

ای را گذاشتم رو جعبه.

      سوار" ماشین شدم. زن درب را نبسته بود. آن سوتر زیEEر" خرمEEاپزان" آفتEEاب،
 بچه ی کچل توپ بغل نگاهم می کرد. پدال" گاز را که فشار دادم، جفتشان تEEوی

گرد و خاک" جاده خاکی ناپدید شدند.

  



                                 فصل چهارم





      روی پله های مشرف به ساختمان" عمه تقی نشسته بودیم. کسی حرف نمی زد.
 گوش تیز کرده بودیم هر وقت سر و صدا از جلوی خانه ی مل کاظم آمEEد، برویEEم

بیرون. من و تقی باید قسم می خوردیم که مصطفا از صبح پیش" ما بوده.

      مخالفت کردم و گفتم:« من قسم نمی خورم. گناهه. » تقی گفت:« قسEEم نخEEوری
 باید دور" ما رو خط بکشی. » با چوب یک دایره کشید و ادامه داد:« خط. ایEEن هEEم
 نشون. » مصطفا توضیح داد:« تو از آقا جون که بیشتر نمی فهمی. بعضی دروغ هEEا
 گناه نیست.» از تقی اسم" آن دروغ را پرسید. تقی یادش رفتEEه بEEود. کEEف" حیEEاط

نقاشی" نامرئی می کشید.

     _ خب چرا بیچاره رو ه�ل دادی؟

     _ نادر بیچاره نیست. پدرسوخته است.

     تقی که انگار داشت صورت" نادر را نقاشی می کرد، پرسید:« خونی شد؟ »

     _ دویدم. داشت گریه می کرد.

     _ من قسم نمی خورم. کار" بدی کردی.

      تقی چوب" ت�ر را مثل" عمه اش طرفم گرفت. تهدید کرد اگه قسم نخEEورم همیEEن
الن باید بروم بیرون.

     _ یادم اومد. اسمش دروغ" مصلحتی یه. گناه هم نیست.

     گردنم خم شد پایین.

      تقی هم چوب را پایین آورد. شروع کرد به کشیدن" یک نقاشEEی" دیگEEر. داشEEت



 صورت" خشمگین" سیاوش را می کشید. ج�ز صورتی خندان، چیزی از پدر" دوقلEEو هEEا
ندیده بودم. تقی روی صورت" عصبانی" سیاوش خط کشید و سعی کرد از نو بکشد.

      درب باز شد. سه نفری رنگ عوض کردیم. عمه تقی عصا بEEه زمیEEن مEEی زد.
 صورت" رنگ پریده ی ما را که دید ایستاد. تک تک" گلEEدان هEEایش را بEEا حوصله
 ورانداز کرد. خیالش که راحت شد چیزی نشکسته ایم، با عصا به تک تک" گلدان ها
 سلم کرد و شمردشان. آمد و گوشه ای از پله ها نشست. تقی روی صورت" عصبانی"

سیاوش خط کشید و پرسید:« عمه صندلی بیارم؟ »

     _ نه پسرم. شما دوتا چرا بال پایین نمی پرین؟

     من و مصطفا که نیشمان باز شده بود به تقی نگاه کردیم. مصطفا پرسید:« ما؟ »

     _این بازی یه عمه.

     _ با من یکی به دو نکن پسر" ننه رحمان.

     _ یکی به دو؟

     پیرزن وزنش را انداخت روی عصا. به گلدان ها خیره شده بود.

     _ شما که نیستین بچه �م آرومه.

     خندیدم و گفتم:« چون کسی نیست باهاش بازی کنه. »

      چشم هایش شبیه" لوزی بود. ناراحت که می شد، لوزی ها دو طرف" بینی" کشEEیده
 اش گشاد می شدند. عصایش را چند بار کف" حیاط کوبیEEد. درسEEت روی صEEورت
 سیاوش. اگر بیشتر می زد باید می رفتیم جلوی درب و بEEه داد و قEEال" یEEک پEEدر"



عصبانی گوش می دادیم.

      _ باید هم بال پایین بپرین. اگه مل هنوز منبرش رو داره، اگه حEEاجی دخلEEش
خالی نشده...

     ما سه به هم نگاه کردیم. تشویش به صورت" تقی هم آمده بود.

     _ استغفر ال. تقی؟

     تقی مثل" یک سرباز" چابک" قزاق از جا بلند شد.

     _ بله عمه.

     پیرزن ثانیه هایی را در سکوت کشت.

      _ فردا معلم" خونگی می آد. روزی یه ساعت تقی. فقط روزی یه ساعت بعEEد از
ظهر می تونی بازی کنی.

     زبان"  تقی لل شد. با بهت به مصطفا نگاه می کرد.

     _ ولی بی ولی.

     _ من که چیزی نگفتم عمه جان ولی هنوز یه ماه و اندی تا مهر مونده.

     _ تو حرفم نپر. مهر و مرداد نداره.

     _ چشم عمه.

     _ تو یه پسر" معمولی نیستی. باید تقی شاه" قاجار شی.

     من و مصطفا همزمان گفتیم:« تقی شاه" قاجار؟ »

     پیرزن عصایش را فشار داد و از جا بلند شد.



     _ شما دو تا برید خونه تون. شاهزاده باید شام بخوره و زود بخوابه.

      توی کوچه پرنده پر نمی زد. مصطفا رفت و من برای دقایقی تEEو کEEوچه مانEEده
 بودم. چراغ های خانه ی جمشید و سرگرد روشن بود. صدایی نمی آمد جز « قار قار"
 » چند کلغ که روی درخت های سر به فلک کشیده ی حیاط" سرگرد، سکوت" حEEزن
 آلود" کوچه را ق�ر�ق کرده بودند. البته بگویم کلغ هEEای کEEوچه  بیشEEتر روی تEEک
درخت" غان" خانه ی عمه تقی بودند. عصر ها جمع می شدند رو درخت های سرگرد.

      سرگرد ایراندوست، جمشید و سیاوش گر چه نوع" زندگیشان با ما فرق می کEEرد.
 به رستوران" گران قیمت می رفتند و با سخاوت روزنامه هایشان را روی میEEز جEEا
 می گذاشتند ولی یک جو غیرت نداشتند. سیاوش  حاضر نشده بود بEEرای نEEاراحتی"
 پسرش عصبانی شود. در حالی که همین حاج نصرت" بی مهر، بابت" هر تEEار" مEEویم

کل" محله را به هم می ریخت.

      درب" حیاط را که پشت" سر بستم، نفس" عمیقEEی بیEEرون دادم. سرخپوسEEت هEEا
 جذابیتش را از دست داده بود. می دانستم ننه رحمان روزنامه ام را دور نینداخته
 و می توانم مطلبی راجع به قاجارها پیدا کنم. دقیقن کلمه ی قاجار را توی روزنامه

دیده بودم.

      هر چه گشتم نبود. صدای ننه رحمان از پذیرایی می آمد که اخبار" روز را بEEرای
 حاج نصرت بازگو می کرد. رفته بود خانه ی کربلیی غلم عیادت" دختر" بیمارش.
 می گفت سه روزه سوسن خودش رو تو اتاق حبس کرده. نه چیزی می خEEوره، نEEه
 حرف می زنه. مثل ج"ن زده ها خیره شده کف" اتاق. اونقدر ضعیف شده که وقEEتی



 قاشق" سوپ نزدیک" دهنش می رسه لباش می لرزه. با خودم گفتم طفلEEی سوسEEن.
 حتمن زالو به دلش افتاده. دستم را تا ت�ه فشار دادم زیEEر تشEEک و پتEEو هEEا. فکEEر
 نمی کردم لمس" کاغذ تا این حد خوشحالم کند. وسط" انگشت هایم قرار گرفEEت. بEEا
 دست" دیگر تشک و پتوها را بالتر بردم تا پاره نشود. عادت" کلغی" ننEEه رحمEEان
 مانع می شد که چیزی را دور بیندازد. گرچه سواد نداشت، ولی روزنEEامه را تنهEEا
 دست" مردم دیده بود یا توی بازار. شاید این عادت از سر" کمبود هایی بود که نه
 پدر" متوفی ام بهش داد و نه حاج نصرت. صفحه ی مورد" نظر را یافتم. راجEEع بEEه
 سربازان" قزل باش بود که ارتش" ایران در زمان" صفویه بوده انEEد. نEEواده هEEای
 چنگیز" مغول محسوب می شدند و در نهایت به قاجارها می رسید. راجع به قاجارها
 نویسنده به همین بسنده کرده بود که شاهان" قاجار با ایجاد" حرمسرا و برده کردن"
 زن ها امور" مملکت را رها کردند. بخش های زیادی از ایران در زمان" زمامداری"
 قاجار به شوروی واگذار شد. جمله ای که توجهم را برانگیخت وصف" قزل باش هEEا
 بود. سربازانی که کله" س�رخ داشتند. معنی" فارسی اش س�رخ س�ر می شد. روزنEEامه
 را فشار دادم ت�ه" تشک و پتوها. توانسته بودم ارتباطی بین" س�رخ س�EEر هEEا و س�EEرخ

پوست ها پیدا کنم. آمریکا از رنگ" س�رخ ب�دش می آید.

      حاج نصرت قدغن کرد که ننه بار" دیگر برود خانه ی کربلیی غلم. صدای زیر و
 بم" رادیو آمد. وسط" موج ها صدایش درآمد. غلم از مEEردی افتEEاده. دخEEترش رو
 نداد قاسم نعلبکی. دختره از داغ" عشق اینطور شده. باز صدای ننه رحمان آمEEد:«

وا! حاج آقا. سوسن اصلن قاسم رو نمی خواست. »

   



     جلوی درب چمباتمه زده بودم. مصطفا از صبح نیامده بود بیرون. شاید  بEEا مل
 کاظم رفته مسجد. بعضی وقت ها هم با مادرش می رفت بازار، کمک دستش باشEEد
 تو خرید. تقی دوره ی شاه شدن را می گذراند. دوست داشتم جای او باشم. از تقEEی

باهوش تر بودم و  نفس بیشتری داشتم توی « زو ».

      اگر شاه می شدم حرمسرا درست نمی کردم ولی گلنار را وادار می کردم بEEا مEEن
 ازدواج کند. بعد دوتایی با هم می رفتیم کافه، قهوه می خوردیم. من روزنEEامه را
 جا می گذاشتم روی میز، دست های گلنار را می گرفتم و تا خود" قصر برایش اشEEعار"
 خیام می خواندم. به التماس هایش توجه نمی کردم. بهرام باید تو سیاه چال" قصEEر

می پوسید تا موهایش مثل" دندان هایش سفید شود.

      به نظر می رسید همه ی اهالی" کوچه با هم قهرند. چند روز بود گلنEEار را ندیEEده
 بودم. درب" خانه شان بسته بود. پا شدم و بی انگیزه سنگ" جلEEوی پEEایم را شEEوت
 کردم که با فاصله ی کمی از درب" خانه ی سرگرد خورد به دیوار. سرگرد سر" کEEار
 بود. اگر به درب می خورد، تنها صدای « واق واق" » سگش بلند مEEی شEEد. گفتEEم
 بروم حجره حاجی. موقعیت شد چندرغازی بلند کنم، سری به قهوه خEEانه ی مEEش

کرم بزنم و یک چای" قندپهلو بخورم.

      توی کوچه ی باریک" مشرف به بازارچه و مسجد، قاسم نعلبکEEی بEEا دسEEتمال"
 یزدی اش بازی می کرد و جلو می آمد. دست هایم را از جیب درآوردم. بی آنکEEه
 دلیلی برای ترس داشته باشم، سعی کردم عادی و مظلوم گام بEEردارم. حواسEEش

نبود و رد شد. دست تو جیب بردم که برگردم به رویای گلنار. صدایی آمد.



     _ هی تو!

      برگشتم عقب. دست هایم موازی با بدنم پایین آمد. جلو آمد و مثEEل" سEEرگرد
زیر" چانه ام را فشار داد بال.

     _ چطوری بچه باحال؟

     دست و پایم را گم نکردم. گفتم:« خوبم آقا. »

     خندید و با چشمان" دریده اش نگاهم کرد.

     _ اتفاخن داش�م می م�د�م دونبالت.

     دستپاچه پرسیدم:« دنبال" من آقا؟ »

     _ آره. حاچاقا گ�هف ببرمت پیش" ن�ن�م.

     _ ننه قاسم؟

      _ آره جوهن�م. شوهر" ن�ن�م سرخ پوس پود. ی�هنی پدر" خوتا بیامورزم سرخ پEEوس
پود. ن�نه ا�لهان خونه مونتظرته.

     بدون" آنکه فکر کنم چیزهایی آمد رو زبانم.

      _ اتفاقن بعد" شما یه سرخپوست" زنده رفته حجره فرش بگیره. حاجی هم تقی رو
دیده. گفته بدو به رحمان بگو بیاد.

      موهای زیر" کلهش را خاراند. چیزی نگفت و با تعجب به راه افتاد. چند قدم کEEه
 برداشت سر کج کرد و بار" دیگر وراندازم کرد. کلهش را رو سر فشار داد و تا آخر"

یک پیچ" فرعی به عقب نگاه نکرد.



      ننه رحمان دیشب گفته بود فردا ننه قاسم تمام" روز می ره پرستاری" سوسEEن. از
 مل کاظم براش دعا گرفته. دعا رو امشب می ندازه تو آب. فردا هر نیم ساعت، یه
 جرعه آب دعا به خورد" سوسن می ده. مل قدغن کرده سوسن چیزی بخوره. بEEه
 ننه قاسم گفته سه روز آب دعا بریز حلقش، به اهل" بیت ایمان داشته باشEه شEفا
 می گیره، نداشته باشه می میره. ننه معتقد بود که ننه قاسم این کارا رو می کنه تا
 دل" سوسن رو برا پسرش به دست بیاره. حاج نصرت حرف" ننEه را تأییEد کEرد و

گفت:« حیف" قاسم! این دختر رو باید به عقد" پسر" نوح درآورد. »

      وسط" قهوه خانه و کافه ایستادم. کرکره های کافه پایین بود. قهEEوه خEEانه مثEEل"
تماشا خانه پ�ر از هیاهو بود. انگار آن داخل همدیگر را قلقلک می دادند.

     _ رحمان!

      سرم را برگرداندم. گلنار بود. موهایش شبیه" دختر های ژاپنی" تو مجلت شEEده
بود. مادرش زنبیل را زمین گذاشت و سلم کرد:« خوبی آقا رحمان؟ »

     _ سلم.

      _ اون شب توی کافه دیدمت. خواستم بیEEام رو میEEزت، گفتEEم شEEاید مزاحEEم"
مطالعه� ت شم.

     _ کافه بودین؟

      گلنار اخم کرد و گفت:« مامان! بابا منتظره. الن پشت" سرت مEEی آم. » پEEری
 خانم زنبیل" خرید را برداشت و گفت:« کاری با آشپز داشتم. از پنجره ی آشپزخونه
 دیدمت. به مادر سلم برسون. » به راه افتاد. گفتم:« گلنار موهات قشنگ شEEده.



 خیلی وقته همدیگه رو ندیدیم. » اخمش بیشتر شد و گفت:« فردا همEEدیگه رو مEEی
 بینیم. » ادامه داد:« بهرام از تیم" تون دعوت کرده فردا عصر بEEا هم بEEازی کنیEEم.

ساعت" پنج. »       ساعت" پنج که نمی شه.

     _ می ترسید؟

     _ نه! آخه تقی دوره ی شاهی رو می بینه. ساعت" شش تا هفت وقت" بازیشه.

     خندید. خنده اش با موهای ژاپنی دلم را تو سینه به تپش انداخت.

     _ دوره ی شاهی؟

     پری خانم ایستاده بود. دورتر ار آن بود که صدای ما را بشنود.

     _ حتمن تو قصر" عمه �ش حکومت درست می کنه. نه؟

     چیزی نگفتم. حرفش پر از کنایه بود.

     _ به بچه ها می گم حال.

      دوید سمت" مادرش و دو نفری آرام دور شدند. پری خانم دامن" مشکی بلنEEدی
پوشیده بود.

      بازارچه خلوت بود. تو این فاصله معمولن حجره دارها به هم سEEر می زدنEEد و
 گپ و گفتی می کردند. کربلیی غلم تو حجره نشسته بود. خیالم راحEEت شEEد کEEه

حاجی کلس" معصیت شناسی نمی گذارد.

     _ بیا تو رحمان. به چی زل زدی؟

     _ اولد" بد آدم رو سرافکنده می کنه حاجی.



     _ امتحان" الهی یه غلم.

      حاج نصرت پا شد و قندان را روی میز ه�ل داد جلو. کربلیی یک لحظه به مEEن
نگاه کرد که رفتم پشت" میز.

     _ مگه قاسم چه ش بود؟ بزنم به تخته چهار شونه نیست؟ بی غیرته؟

     _ هی حاجی! دلم خون شده. آخر" شب دستم به شمردن" دخل نمی ره.

     با انگشت اسکناس را کشیدم بال و وسط" مشت فشردمش.

     _ دلم خوشه به آب دعا.

     _ می فهمم. امیدت به خدا باشه.

     _ می میره حاجی. این دختره بی اعتقاده.

     _ کجا رحمان؟

     _ حوصله� م سر رفت. می ر�م خونه.

     _ این هم اولد" ما. می بینی همه شون یه جورن.

      فاصله ی بین" بازارچه تا قهوه خانه یک کوچه ی دراز بود. بعد از کوچه به چپ
 می پیچیدی. به آن سر" بازارچه هم می گفتند. از سEEر" بEEازارچه دو مسEEیر بEEرای
 رسیدن به خانه بود. کوچه ها به هم راه داشتند. چنEEد تEEا پEEس کEEوچه را کEEه رد
 می کردی کوچه فراخ تر می شد. نه به اندازه ای که بشود اسEEم" خیابEEان رویEEش
 گذاشت. آن کوچه ی فراخ در انتها به خانه ی عمه تقی می رسید. آفتEEاب مایEEل

می تابید اما حرارت از پایین به بال می آمد. کف" زمین هنوز خنک نشده بود.



     در"ب" قهوه خانه را باز کردم. برای لحظه ای صداهای داخل قطع شد.

     _ چی می خوای بچه جون؟

      مش کرم با پیشبند" سفیدی از پشت" دخل آمده بود بیرون. دسEEت های مشEEت
 شده اش را تو هم و"رز می داد. می آمد که ه�لم دهد بیرون. قیافه هEEا ا�جEEق وجEEق
 بود. اغلب مو های" وزوزی" بلند داشتند و چشم هایشان به  کاسه ی خون می ماند.
 روی" میزها چای بود و ظرف های دیزی. چند نفری هم سEEیگار می کشEEیدند. قهEEوه
 خانه به جز درب و پنجره ی جلو، یک پنجره ی تهویه  در نزدیکی سEEقف داشEEت.
 توی روشنایی" داخل می شد دید که دود به سرعت به آن سو کشEEیده مEEی شEEود.
 پایین" پنجره ی تهویه، یک تخت بود که چند تا رستم و اشEEکبوس روی آن لEEم داده

بودند. « قور قور" » قلیانشان یک در میان می آمد. صدایی از همان ت�ه آمد.

     _ اسم؟ موش�خصات.

     _ من؟

     _ ع�مم.

      « قور قور" » قلیان برای ثانیه هایی بین" انفجار" خنده گم شد. مش کرم خEEودش را
کنار کشید تا صاحب" سؤال صورتم را ببیند. …

     _ من می شناسمش. بچه ی زن قبلی" حاج نصرته.

      مگر حاجی؟ ننه رحمان چیزی نگفته بود. حاجی شب های دوشنبه و پنج شEEنبه ی
 هر هفته خانه نمی آمد. وقتی از ننه پرسیدم، گفت کسب و کار پ�ر از معصیته. حاجی
 کلید" مسجد رو از مل کاظم گرفته و شب زنده داری می کنه. تا صبح ندبه می خونه



 و گریه می کنه. ننه هم از بیکاری رادیو را روشن می کرد. چیزی از بی بEEی سEEی
 نمی فهمید. بعضی وقت ها سفره ی دلش را باز می کرد و می گفEEت حEEاجی حتمEEن

مشغوله. خبرا رو بدونم فردا بهش بگم.

      مطمئن بودم حاجی زن" دیگری ندارد. آنها می خواستند همدیگر را قلقلک دهند
و بخندند.

     _ نگوفتی اینچا چی کار تاری؟

     _ من آقا؟

     _ عمم آقا. آره تو سگ پدر.

      مش کرم شکمش را جلو آورده بود. دهانم که باز شد، دوبEEاره برگشEEت سEEر"
جایش.

     _ اومدم چای بخورم.

      جمله ام به قدری فانتزی بود که حتا مش کرم دست جلوی" دهان گرفت. سEEعی
 کرده بود نخندد. مرد، نی" قلیانش را رو تخت گذاشت و از حالت" لمی درآمد. آب"

دهانم به سختی پایین رفت.

     _ زرشک!

      پا شده بود و از هیبتش تقریبن به سقف نگاه می کردم. موهای" وزوزی" بلنEEد و
 سبیل" دیلقی داشت. هیبتش دو برابر" قاسم نعلبکی بود. زنجیر" حلقه درشتی را دور"
 دست چرخاند و مرموزانه نگاهم کرد. زنجیر را مشت کرد کف" دست و با « استغفر
 ال » گفتن نشست. لبد به احترام یا ترس از او بود که صدای قلیان نمEEی آمEEد.



 قوانین" نانوشته ای حاکم بود. وقتی نی" قلیانش را انداخت، سه قلیانی" دیگر وانمود
کردند به او نگاه می کنند و از قلیان کام نگرفته بودند.

      _ اینچا قاهنون تاره بچه چون. قاهنون چیسی یه که باهاس دونبال"ش ب�دویی تEEا
بوس�رک شی. بوس�رک که شدی سبیلتو چی؟

     قهوه خانه که نفس" تازه ای گرفته بود، هم صدا گفتند:« نمی س�نی. »

     _ آهان. میساری اونخ�د و"یلون شه که وختی اوم�تی اینچا کسی ب"ت؟

      « ن�خ�نته. »

     صدای خنده بلندتر شد و چند نفری به ک�ت و کول" هم زدند.

     _ خفه بابا. دارم س"ر می س�ن�م.

     همه ساکت شدند و تو نگاهشان از من شاکی. 

      _ گوش دادی عامو. سبیل که سبز شوت. خوت�م دساتو می گیرم، تو تا صEEنت�لی او
و�رت�ر�م می شینی مرام" لوتی گریو یات"ت می ت�م.

     _ مرام" لوتی گری؟

     _ چه سووال می پ�رسه این تیله نصرت.

      قهوه خانه ای ها هم را قلقلک دادند. مEEش کEEرم نEEافش را آورده بEEود جلEEوی
 چشمانم. خنده ها بدون" دلیل خوابید. مش کرم رفت پشت" پیشخوان. مرد" هیکلی و
 سه مرد" دیگر قبل از همه بلند شده بودند. برگشتم بروم بیرون که خوردم تو شکم"
 قاسم نعلبکی. صدای مرد" هیکلی آمد:« سلم آخا. » مش کرم خم شد:« قEEدم رنجEEه



 کردین. » همین طور سلم های دیگر تو هم تکرار شده بود. چند نفر هم گفتنEEد صEEفا
آوردین.

     _ به! بچه سرخپوست.

      از کنارش راهی پیدا کردم و دویدم بیرون. صدایش را از پشت" سEEر شEEنیدم کEEه
گفت:« اینچا چی کار داش؟ دونبال" من پوت؟ »

      چراغ" تابلوی" کافه روشن شده بود. نوشته ی تابلو نور" زردی داشت روی یEEک
 کاور" بنفش" بیضی. آن تو آدم های نو نوار و ویژه ای بودند که از سایه ی هم مEEی
 ترسیدند. مثل" آنها شدن کار" سختی بود. در واقع ارزش" خطر کردن نداشEEت. بEEا
 این حال بزرگ شدن اجتناب ناپذیر بود. بهترین کار آن بود که دنبالش نEEروم و
 خود را به دست" امروز بسپرم. مثل" تقی و مصطفا که  ا�دای آدم بزرگ ها را در می
 آوردند. توی دنیای" کودکی شان قهوه خانه بازی می کردند یا با دو انگشEEت جEEای"
 سبیل" هم را به بغل می کشیدند. تقی می گفت اگه این کار رو کنی سبیلت  جوونه
 می زنه. اتفاقن بزرگ تر ها از اینکه ما بچه ها ا�دایشان را دربیاوریم خوششان می
 آید. روزی بزرگ می شدم و می فهمیدم چرا دوست ندارند بهشان نزدیک شEEویم.
 شاید چیزی را از ما مخفی می کنند. تا خود" خانه آنقدر جای" سبیلم را کشEEیدم، کEEه

قرمز شده بود.

      شب دوباره بلبشو به پا شد. ننه رحمان بیش از ده دقیقه بود که رادیو را گEEرد
 گیری می کرد. صدای درب که آمد، از جا بلند شد. کوچه آنقدر خلوت بEEود کEEه
 پرنده پ�ر نمی زد. فقط دم" غروب ننه مصطفا، ظرف" نذری" چنEEد روز پیEEش را آورد



 جلوی" درب. ننه انگشت هایش را گاز گرفت. صورت" حاجی برافروخته بود و بدون"
 خرید آمده بود. از جا بلند شدم و سلم کردم. حEEاجی نگEEاهی بEEه ننEEه انEEداخت و
 پرسید:« چه خبر؟ » با غیض نگاهم کرده بود. ننه که دست و پایش را گم کرده کرده

بود، دور" خودش پیچید:« سلمتی آقا. خبری نبود. »

     _ گویا خبرها پیش" شازده رحمانه.

      جلو آمد. گردنم خم شد پایین. سمت" چپ" صورتم توی وضع" مناسبی برای کشیده
 بود. انگشت هایش را به هم می مالید. از زیر چشم می توانستم وسEEط" شEEکمش را

ببینم.

     _ بچه تو چند سالته؟

     تکان" دستش خوابید. شهامت پیدا کردم و سرم را بال گرفتم.

     _ دیگه نمی ر�م.

     تو چشم هایش که نگاه کردم، صورتم چرخید سمت" راست.

     _ نصرت بچه� م.

     _ تو وایسا همون جا. آفرین دیگه نرو. برو تو اتاقت و در رو روی خودت ببند.

      دستم را از جای" سیلی برنداشته بودم. چشمم قفل شده بود روی نقش" ب�ته جقEEه
 ی کنج" قالی. به اتاق رفتم و چراغ را روشن نکردم. دراز کشEEیدم تEEو رختخEEواب.
 شب  که می شد زالو ها می آمدند. اول زالوی کوچک" گلنار نشEEترش را فEEرو مEEی
 برد. بعد زالوی کوچک" دیگری می آمد که جفتش بود. چند م"ک کEEه مEEی زدنEEد،

لب های خونی شان را جلو می آوردند و هم را می بوسیدند.



      صدای« جرینگ » سیلی توی گوشم شبیه" « ز » ی" ریزی شد. نور" کمEEی از بEEالی
 درب" پذیرایی سEEقف را از تEEاریکی" مطلEEق در آورده بEEود. حEEاجی کسEEر" شEEان
 می دانست با من زیاد صحبت کند. معتقد بود انگشت دراز کنی بچه باید تEEا خEEود"
 مکه بره دنبال" انگشتت. بفهمه برا چی رفته و با آب" زمزم برگEEرده. رحمEEان رو
 می فرستم آشپزخونه. یا استکون نعلبکی از دستش می افته یا وقتی چای رو گذاشت

جلوت، شلوارش لیز خورده پایین.

      برایش همین سیلی کفایت می کرد. مرحله ی بعد ج"ز و ولزهEEای ننEEه رحمEEان
 شروع می شد که مطلع شود چه اتفاقی افتاده. گوینده ی بی بی سی که شب به خیر
 می گفت، نوبت" نصیحت کردن" ننه رحمان مEEی رسEEید. لبلی حرف هEEای حEEاج
 نصرت ننه باید تشخیص می داد چه اتفاقی افتاده. آخر" سر با تأیید کEEردن" ناپEEدری

همه جا ساکت می شد.

    



                                  فصل پنجم





          سبزی رو ت�فت می دادم، گفتم اومدی مامان؟

      باد و باران قطع شده. بید های مجنون وا رفته اند. برگ های خیس، قوز انداخته
 به کمر" جفتشان. نازنین رو به صندلی حرف می زند. شاید با منی صحبت می کنEEد

که وجود ندارم برایش.

      _ صدا نیومد. با کفگیر رفتم بیرون. گفتم نگفته بودی مهمون داری. گفت بیEEا
 تو. این مامانمه. اسمش ماریاس. به ماریا توضیح می داد زیاد مهم نیست جفEEت
 کفشاش به هم چسبیده باشن. گفتم سلم ماریا جان. سرش پایین بود و زیر" چشEEمی
 به سایه خندید. چه دختر" شیرین زبونی بود. گفت ببین مامان مانتوشEEو. دوسEEتی
 شون همون شب شد. هندوونه سفید بود. اومده بودن ایران زندگی کنن. بیچEEاره
 سایه باید زود بزرگ می شد. مثل" تو فکر می کرد و قوانین" نانوشEEته� ت رو از بEEر
 می شد. برا جفتشون بهار نارنج درست کردم. پرسیدم خونه می دونEEه اینجEEایی؟
 تربیت شده بود و اون قدر کلمات رو درست انتخاب می کرد که کفگیر بEEه دسEEت
 نشسته بودم رو صندلی. دختر خواهر" مه لقا بود. سایه که از مدرسه اومده، بهEEش
 سلم کرده بود. از سایه پرسیده می تونم داخل" قصرتون رو ببینم؟ سایه هم دستش
 رو گرفت و آورد بال. تنها لحظه ی ورودش یه کم سرخ شEEد. همه ش بEEرا  تاییEEد"
 حرفش می پرسید نه سایه؟ انگار همدیگه رو سال هاست می شناسEEن. تولEEد" دارا
 بود و اون ها هم مهمون" خونه ی مه لقا بودن. سایه جان خندید و گفت بابات چEEه
 کار می کنه؟ ماریا هم لیوانش رو ش�ت�ق زد به لیوان" سایه جEEان. دوتEEایی از خنEEده
 سرخ شدن. سایه به س�رفه افتاد. گفتم وای! سبزی تو تابه داشت سیاه می شد. تEEو
 که اومدی بچه ی سیزده ساله رو از بال تا پایین ورانداز کردی. من خودم رو بEEا



 تفت دادن" گوشت سرگرم کردم. ماریا صداش لرزید و گفت سلم. تEEو هEEم رفEEتی
 سراغ" روزنامه ی کوفتی ت. لم دادی رو مبل و گفتی خانم کت و شEEلوار رو دادی
 خشک شویی؟ زیر چشمی نگات کردم و گفتم ممد آقا بسته بود، فردا. ماریEEا ایEEن
 بار به سرفه افتاد و لیوان" نصفه ی بهار نارنج رو گذاشEEت رو میEEز. گفEEتی خEEانم
 بهادری زنگ زده بود. دخترم تو مدرسه الگوی حجاب شEده. از پشEت" روزنEامه
 چشم" ورقلمبیده� ت رو دوخته بودی به ماریا. حال لزم بود اون حرفا؟ نگات کردم

و گفتم فردا می دم. تو روزنامه رو بردی جلو صورتت.

      توی روزنامه مقاله ای بود راجع به اعدام ها. دوباره تیتر" مقاله را خواندم. چند
بار به بالی صفحه و تاریخ" روز خیره شدم.

     _ کجا ماریا جان؟

     _ دیر شد.

     _ اتاقمو ندیدی که.

     _ یه وقت" دیگه.

     _ل اقل شربتتو بخور عزیزم.

     _ مرسی خاله. خوردم.

     _ نرو ماری. نرو دیگه.

     _ خدا حافظ عمو.

     _ به سلمت.



      نوشته های مقاله دور" سرم چرخید. سایه دویده بود به سمت" پله ها. نEEازنین از
 پنجره ی آشپزخانه به بیرون نگاه می کرد. روزنامه را تا کردم و بلند شدم. دامن"
 خاکستری و سوتین" سفید داشت. به خواندن" حروف" تار" روزنامه برای ثانیه هEEایی
 روی سفیدی" سوتینش ادامه دادم. ک�ت و کولش قرمز شEEده بEEود. مدیEEد زمEEانی
 نوازشش نکرده بودم. دست گذاشتم روی کولش. جا خورد و سر برگرداند عقب:«
 دیوونه. » داوود خانی از روی صندلی حصیری اش بلند شد و برای جفتمEEان دسEEت

تکان داد. با انگشت" شست، گردن" ظریف" نازنین را نوازش دادم.

          شب" دل انگیزی یه.

     _ البته. مه لقا خانم خوبن؟

      نازنین سرش را چسباند به نخاع" کمرش. شاید فشار داده بودم. داوود خEEانی در"
 بالکن را نیمه باز کرده و چیزهایی گفت. پرسیدم:« شعر می نویسه؟ » نازنین کEEه

گردنش را آزاد شده دید، خواهش کرد شروع نکنم.

      مه لقا سرش را از در" بالکن بیرون آورد و سلم کرد. گفتم:« شEEب بEEه خیEEر! »
 نازنین خواست چیزی بگوید، حرفش را خورد. مه لقا خEEم شEEده بEEود و چیEEزی را
 گذاشت پشت" درب" بالکن. آمد تو چاردری. لبEEد می خواسEEت لبEEاس" شEEبش را

ببینیم.

     _ ماریا جان اومد خونه؟

      داوود خانی نصف" هیکل" خپل اش را پوشانده بود. ماکسی" قرمEEز تنEEش بEEود و
 مثل" همیشه کفش" ساق بلند داشت. کفش ها به رنگ" شیری و چرم بودنEEد. بEEابت"



 پاهای گوشتی اش فاصله ی بین" کفش ها تو چشم مEEی زد. بیEEن" کفش هEEا قسEEمت"
 تحتانی" ماکسی تقریبن روی زمین بود. مثل" یک سوسک" قرمز خندیEEد و گفEEت:«
 بله. » پشت" چشمش را نازک کرد و ادامه داد:« پرنسسی یEEه. نEEه؟ » نEEازنین از

گوشه ی چشم نگاهم کرد و جواب داد:« بله. خیلی شیرین زبونه. »

      داوود خانی دست هایش را باز کرد طوری که متوجه" کاغذها شوم. رو به زنEEش
پرسید:« خانم دعوتشون نمی کنی؟ »

     _ می آیین؟

      نازنین به من نگاه کرد و سرمان را برگرداندیم عقب. سایه کنار" میز" غذاخوری
 ایستاده بود. لباس خواب" سفید پوشیده بود کEEه گل هEEای زیتEEون" ریEEز داشEEت.
 چشم هایش قرمز شده بود و مثل" یک مجسمه ی یخی خشکش زده بEEود. خواسEEتم
 بهانه بیاورم که نازنین دستم را خواند و گفت:« الن آماده می شEEیم. » سEEایه از
 خوشحالی به سمت" اتاقش دوید. نازنین رفت سمت" اجاق و زیر" قرمه سبزی را کم

کرد. گفته بود:« اگه روزنامه� ت مهمه. تو نیا. »

      سر انگشتانش را یکEEی یکEEی می کشEEد و دسEEتکش" تEEوری را در مEEی آورد. از
 خاکسپاری که برگشتیم لباس هایش را عوض نکرده. اگر تصمیمش را بEEرای رفتEEن
 گرفته باشد، این کار را می کند. نشسته تا محکومم کند. دیوار هEEا سEEفید اسEEت و
 دخترک های عریان را نمی بینم. شاید آنقدر خراش داده اند که به لیه ی نازکی از
 گچ رسیده اند. نمی خواهند با مشEEت زدن بEEه دیEEوار و شکسEEتن" آن نEEازنین را
 بترسانند. کف" اتاق پ�ر از گودال های سیاه است. هEEر بEEار تEEوی یکیEEش کشEEیده



می شوم و با صدای ناگهانی" نازنین، خود را روی صندلی یا جلوی پنجره می بینم.

      حرکات و رعشه های غیر" عادی" نازنین تمرکزم را بEEه هEEم زده. پنجEEره فلEEش
 می زند. صدای رعد و برق جوری است که انگار آسمان شکافته شده. دست کEEرده
 تو کیفش و با وسواس دنبال" چیزی می گردد. دستم را فرو می کنم تو جیب" داخلEEی"
 پالتو. بدون" آنکه پاکت را بیرون بکشم، نخ سیگاری درمی آورم. این چهEEارمین
 نخ" سیگار است که در کل" زندگیم، امروز کشیده ام. آتEEش گرفتEEن" نEEوک" سEEیگار
 حساسیت" نازنین را برنمی انگیزد. با همان وسواس" زنانه ناخن هایش را لک" سیاه
 می زند. دست هایش می لرزد و با مشقت فرچه را تو سوراخ" لک می بEEرد. هEEوا
 تاریک شده و روشنایی" اتاق دایره ی کم سوی پیرامون" شمع است. سوختن" شEEمع

روشنایی" لرزنده ای دارد.

     مثل" سه خروس جنگی به جلو نگاه مEEی کردیEEم. شEEرایطمان را قبEEل از شEEروع"
 مسابقه به حریف گفتیم. آن ها لبخند زدند و قبول کردند. قرار شد بازی دو نیمEEه
 نباشد و یک نیمه ی طولنی شود. اسم" تیم" آن ها « س�ر" کوچه » شد و اسم" تیم" ما « بن
 بست ». بین" دو سنگ، جلوی خانه ی عمه تقی ایستاده بودم. آن ها هEم دو سEنگ

بعد از درب" خانه ی جمشید گذاشتند.

      قبل از شروع جمع شدیم و دست هایمان را روی کول هم انداختیم. تقی گفت:«
 از دروازه مراقبت می کنیم. » مصطفا هم ایEده اش را بیEان کEرد:« مEن دو روش
 دارم. گل زدن ارزشی نداره. اول از توپ هایی که تو جوی می افتEEه بEEرا کEEثیف
 کردنشون استفاده می کنیم. دوم رسEEوندن" تEEوپ بEEه دروازه ی گلنEEار و شEEوت
 کردنش به ته" کوچه است. حاج آقا گفت بذارید دلشون به گل زدن خوش شه. »



 دست ها را از روی کول" هم برداشتیم و فریاد زدیم:« یا علی! » وقEEتی بEEه سEEمت"
 دروازه برگشتم خنده ام گرفت.  پشت" دروازه ی ما دیوار" خانه ی عمه تقEEی بEEود.

آن ها اگر می خواستند تلفی کنند، خودشان عصبی می شدند.

      تقی توپ را به مصطفا داد و بازی شروع شد. مصطفا نتوانست نEEادر را دریبEEل
 بزند. قبل از اینکه توپ را لو دهد پاس داد تقی. تقی جای اینکه تEEوپ را بگیEEرد،
 به بهرام تنه زد تا توپ برود توی جو. قانونی برای اوت نداشتیم. هر کس زودتEر
 می رسید، مالک" توپ بود. تقی توپ" لجنی را به ران" بهرام زده بود. فکEEر کEEرد
 بهرام تلفی می کند و جا خالی داد. بهرام بدون" توجه به او جلو آمد. وقتی توپ از
 لی پایم رد شد تقی و مصطفا خندیدند. بهرام و نادر که بال پریده بودند، از خنEEده

ی ما خشک ایستادند.

      توپ" بعدی لو رفت. دو مرتبه بهرام با دریبل" مصطفا شوتش کرد که بEEا فاصله
 ی کمی از کنار" سنگ" دروازه به دیوار" خEEانه ی عمEEه تقEEی خEEورد. بچه هEEا نمEEی
 توانستند توپ را از وسط" میدان جلوتر ببرند. مصطفا که عصبی شده بود، برای بار"
 اول توپ را از وسط" میدان شوت کرد بیرون. دوقلوها متوجه" کار" او نشدند. وقتی

من و تقی به او اعتراض نکردیم، به هم نگاه کردند.

      بازی ادامه پیدا کرد. لباس های" بهرام و نادر غرق" لجن شده بود. گلنار آن دور
 خسته ترین فرد بود و بیشتر از همه دویده بود. ما هشت گل خورده بودیم با این
 حال آن ها عصبی بودند. دوقلو ها که شستشان خبردار شد، نوبEEتی بEEرای آوردن"

توپ به گلنار کمک کردند.



      دروازه ها عوض نمی شد. نیمه ی دوم را با چند دقیقEEه اسEEتراحت شEEروع مEEی
 کردیم. مصطفا گفت:« چقدر دو قلوها هوای" طرف رو دارن. تEEو ترفنEEدی نEEداری

رحمان؟ »

      _ ترفند که نه. بذارین یه چیز" بامزه بگم دلتون خنک شEEه. مEEن چEEن وقEEت"
پیش...

      نگاهی به سمت" آنها انداختم. با فاصله از هم ایستاده بودند و به مEEا نگEEاه مEEی
کردند.

     _ چند وقت" پیش گلنار رو بوسیدم.

     _ دروغ می گی.

     _ ج"د�ن؟

     مصطفا با دهان" باز دوباره پرسید:« می دونی؟ »

     بدون" آنکه منتظر" جواب" ما باشد، ادامه داد:« می تونیم بهشون گ�ل بزنیم؟ »

     تقی گفت:« دقیقن. گلنار اگه خودش رو گم کنه ما بردیم. »

      مصطفا و تقی کف" دست هایشان را به هم زدند. مصطفا گفت:« لزمه بدونه ما
 می دونیم. » هر سه هم زمان گفEEتیم  مEEی دونیEEم. دسEEت ها را از روی کEEول" هEEم

برداشتیم و فریاد زدیم:« یا علی! »

      گلنار جای آنکه جدال" توی میدان را تماشEEا کنEEد، زل زده بEEود بEEه صEEورت"
 پرشیطنت" من. تقی چند بار دوقلو ها را دریبل کرد و پاس داد به مصطفا. او آنقEEدر



 حوصله کرد تا گلنار به جای توپ، به او نگاه کند. نادر و بهEEرام از ثEEابت مانEEدن"
 مصطفا سردرنیاوردند. آن ها هم ایستاده بودند. همه ایستاده بودیم. مصطفا بEEرای
 گلنار  بوس فرستاد و گلنار به من نگاه کرد. او بعد از کلی شوخی با توپ از کنEEار"
 گلنار رفت توی دروازه و توی اوت شوتش کرد ته" کوچه. تقی بال پرید و مصEEطفا
 پیروزمندانه به سمت" ما دوید. گلنار دنبEEال" تEEوپ نرفEEت. سEEنگ های دروازه را
 گوشه ی کوچه انداخت. با دوقلو ها خداحافظی کرد و درب" خانه شان را روی کوچه

بست. بهرام و نادر هم ته" کوچه بدون" توجه به توپ، پیچیدند به راست.

      چراغ" خانه ی سرگرد روشن شد. حلقه وار نشسEEتیم جلEEوی دروازه. تقEEی ربEEع
 ساعت" دیگر برای برگشت به خانه و ادامه ی دوره ی شاهی وقت داشت. مصEEطفا
 دستش را مشت کرد و گفت:« تونستیم گ�ل بزنیم. پیش بینی" آقا جون درست بود.

«

      ننه رحمان آمد بیرون. گوشه ی چادر را به دهان گرفته بود. نگاهی بEEه مEEن
کرد و درب را نبست.

     _ رحمان حواست به خونه باشه.

      رفت جلوی درب" خانه ی مل کاظم. ننه مصEEطفا هم زمEEان درب را بEEاز کEEرد و
 همان سفارش ننه را به مصطفا کرد. با قدم های بلند رفتند ته" کوچه و پیچیدنEEد بEEه

راست.

      صدای « واشمس و الضحاها » آمد. چراغ" ایوان" خانه ی جمشید روشن شد. تقی پا
 شد و گفت:« می رم تو ببینم چه خبره. » درب را بست. من و مصطفا بدون" کلمEEی



تا ته" کوچه دویدیم و پیچیدیم به راست.

      جلوی خانه ی کربلیی غلم غلغله بود. پسر" دیلقی اش سید نبی س�ر در" خEEانه،
 چراغ" آویز می بست. سوسن از دنیا رفته بود و بیشتر" اهالی محل تو کوچه جمEEع

شده بودند.

     _ کلید" وانت رو بده. الساعه با دو تا از بچه ها می رم حجره.

      صدای حاج نصرت بود. از جهت" صدا توانستم پیدایش کنم. جلوی درب ایستاده
 بود. رفتم جلو و کنار" حاجی ایستادم. به دور و برم که نگاه کردم، مصطفا غیبش زده

بود.

     کربلیی گفت:« خدا اجرت بده حاجی. نگاه کن، اولیش. »

     شوهر" زری یک قالی" بزرگ را با قاسم نعلبکی می آورد.

     _ به هر حال فرشای حجره متعلق به خودته.

     کربلیی غلم دست روی کتف" حاجی گذاشت و رفت جلوی شوهر" زری.

     _ ببر خونه آقا سیاوش. مجلس" مردونه اونجاست.

      حاج نصرت کربلیی را گوشه ای کشید. از او خواست مردم را جواب کند خEEانه
 هایشان. چون فردا میت را از غسال خانه می گرفتند. کربلیی جEEواب داد مEEردم
 خبردار شدن. شرط" مردم داری نیست تو کوچه، سر" پا نگهشون داشت. بار" دیگEEر

دست روی کتف" حاجی گذاشت و توی چهارچوب" درب" خانه اش ایستاد.

     _ دخترم یه آب و جارو زدن اینقدر طول می کشه؟ مردم دارن می آن.



      جمشید به همراه" سرگرد، پری خانم و گلنار بودند. آن راسته ی کوچه مش کرم
و چهار نفر از اهالی کوچه های دیگر گفت و گو کنان می آمدند.

     _ طرف با ژنراله.

      کربلیی غلم برای بار" سوم رو کتف" حاجی زد و جواب داد:« با هم حرف نمEEی
زنن. لبد چشم تو چشم شده� ن. »

     حاج نصرت تسبیح را برگرداند و گفت:« لبد. »

      صدای ننه قاسم از ایوان" خانه شان آمد. ننه قاسم و ننه رحمان با اینکه تEEو روی
 هم می خندیدند ولی ته" دلشان سایه ی هم را با تیر می زدند. وقEEتی کسEEی بEEرای
 صحبت کردن پیدا نمی شد، همدیگر را سریعن می یافتند و مثEEل" دو دوسEEت بEEه
 حرف" هم گوش می دادند. با این حال دشمنی شان بر کسی پوشیده نبEEود. هEEر دو
 به نوعی عاشق" جلب" توجه کردن بودند و شاید به این دلیل همEEدیگر را تحمEEل
 نمی کردند. لحن" صدای ننه قاسم ا�فتان بود طوری که دیگران ترحم را در آن حس

کنند.

     _ قاسم ننه! فرش" اتاق" مرحوم آقات مونده.

     _ دختر" بیچاره رو دق دادند. حال...

     کربلیی غلم سرش را پایین انداخت و دو دستش را روی شکم به هم چسباند.

     _ غم" آخرتون باشه.

      _ غم نبینی آقا جمشید. بفرمایید داخل خواهرم. داخل" منزل جاگیر شید تا حیاط
رو فرش کنیم.



      مادر" گلنار چادر" سیاهی سرش انداخته بود. با این چادر اخلق و رفتارش هم بEEه
 مانند زن های چادری می ماند. زیر" لب گفت:« خدا صبر بده ». رفEEت تEEو. گلنEEار
 بدون" آنکه نگاهم کند، پشت" سر" مادرش رفت داخل. قیافه اش م�نگ بود. یک جور
 بی حسی و بی تفاوتی زیر" پوستش موج می زد. نمی شد تشخیص داد متأثر است یا
 نه. سرگرد هم جلو آمد. پس از دست دادن با کربلیی بهش تسEEلیت گفEEت. بEEا
 فاصله از حاج نصرت خشک و بی روح ایستاد. حاج نصرت توضیح داد که منEEزل"
 آقا سیاوش چن دقیقه دیگه آماده می شه. سرگرد جواب داد:« مسأله ای نیسEEت.

سر" پا راحتم. » پسر" دیلق" کربلیی غلم از بالی دیوار داد زد:« کلید رو بزن. »

     _ ال ه�م� صلی علی...

      همه جا روشن شد. به اطراف نگاه کردم تا موقعیت" سایر" آدم ها را بفهمEEم. بEEا
 کمی فاصله از ما، جمشید دوست" خانوادگیش را پیدا کرده بود. از بغل" دیوار جلو
 رفتم. نزدیکشان که رسیدم کونم را گذاشتم زمین. متوجهم نشده بودند. وانمEEود
 کردم به درب" خانه ی سیاوش نگاه می کنم. شوهر" زری و قاسم نعلبکی فرش هEEا را

یکی یکی پهن می کردند.

      سیاوش پشت به من و رو به جمشید گفت:« تو می گEی لEذت جویی ولEی مEن
 اسمش رو گذاشته� م رسیدن به آرامش. کسی که آرامش" پیوسته داره خوشEEبخته.

می گی نه؟ »

     _ لذت جو خوش بخته؟

      _ لذت جویی آرامش" مقطعی می آره. شخصی که دنبال" لذت جویی" زیEEاد مEEی



 ره، می خواد این آرامش های قطعه به قطعه به هم بچسبه. تEEو خیEEالش آرامEEش"
 دائمی داره. حال یه روز لذت رو ازش بگیر. احسEEاس" سEEرخوردگی" نمEEی کنEEه؟
 خوشبختی حسی درونی یه دوست" من. حسیه تو فاصله ی یه دم و باز دم. به دست
 آوردنی نیست. چرا باید دنبال" کامجویی از زندگی بره؟ همه چیEEز بEEه کامشEEه.
 آدمای غیر خوشیخت دو گروهن. بیمارایی که بقیه رو زجر می دن تا بیماری شون
 ارضاء شه. فک می کنی سیاست مدارای آلوده بدون" سادیسم" فکری قادر�ن یه پلEEه
 بال برن یا حتا موقعیتشون رو حفظ کنن؟ گروه" دیگه آدمای بدبختن. اونایی کEEه
 به هر دلیلی، توسط" گروه" بیمار به این روز افتاده� ن. اونقدر با زجر کشیدن عجین
 می شن تا مریض ش�ن. ممکنه سیگار رو تند تند بکشن یا کون به کون روشن کنن.
 وقتی سیگار یه نیاز شه، آرامشون نمی کنه. ممکنه عرق سگی یا مواد رو امتحEEان
 کنن. اگه دنیای بیهوشی هم نیاز شه و آرامشون نکنه، ممکنه بخEEوان بEEه دنیEEای
 واقعی برگردن. دنیایی که خودشونو شایسته ی اون می دونن. متولد شده� ن بEEرا
 همین که زجر بکشن. اینجا نقطه ی دردناکی یه. شاید زجر" خودزنی رو یEEه لEEذت،
 برا آرامش" گم کرده بدونن. خودشون رو فریب می دن که آرامش دارم. زجEEری

ندارم تو زندگی. زجرام بابت" بریده شدن" پوستمه.

     _ برا همه صدق می کنه؟

      _ این خاص" باهوش ترین بدبخت هاست که بEEه هEEر روشEEی می خEEوان زنEEده
بمونن و آرامششون رو هم داشته باشن.

     _ جالبه. به الکل و مواد برنمی گردن؟



      سیاوش لحظه ای ساکت ماند و بعد ادامه داد:« ممکنه این بازی" دنیای واقعیت
 و بیهوشی یا همون زجر کشیدن و کامجویی تکرار شه اما جایی هسEEت کEEه اونEEEا
 باهوش و خطرناک می شن. همه ی روشا رو آزموده� ن. آرامش" فریبی هEEم نمEEی
 خوان. اون نقطه ای یه که چشات رو می بندی به نEEوازش" بEEاد رو گEEونه� ت. بEEی
 توجهی به قطاری که سوتش پیچیده توگوشت یا سرتو رومیEEز می ذاری کنEEار" یEEه

لیوان" خالی که تو چشای نیمه بازت چهار تا هشت تا شده.

     _ این دختر" بیچاره؟

     _متاسفانه باهوش نبود. یه راس رفت سراغ" راه آخری.

      باد شروع به وزیدن کرده. بیشتر به نسیم" تندی شبیه است تا باد. نازنین هنوز
 سر به گریبان دارد. لک زدن" ناخن هایش را تمام کرده. غرق در سEEکوت و بEEی
 حرکتی است. اولین بار است که توی فکرم نپریده و با پای خودم به اتاق آمده ام.
 با این حال فکرها می آیند و نمی گذارند توی اتاق بمانم. سایه از چEEی زجEEر مEEی

کشیده؟ 

      نازنین قبول کرده بود به خاطر" موقعیت" من بگوید نازایی از اوسEEت. بعEEد از
 هشت سال زندگی" مشترک باردار شد. ننه رحمان کل" کوچه شان را مشتلق داد و
 اسپند دود کرد. رویم را بوسید و گفت:« باریکل. زایی کEEردن" زن" نEEازا هنEEر مEEی
 خواد. خدا رحمت کنه حاج نصرتو. گرچه هوو سرم آورد و زنیکه ذلEEه� م کEEرد سEEر
 ارث و میراث اما حال راحت سرمو می ذارم رو زمین. حاجی کEEه از دو دخEEترش
 خیر ندید. می گفت رحمان بچه ی سر به راهی یه.. حیف اولد نEEداره. پنج شEEنبه



می رم قبرش رو آب و جارو می کنم، خبر می دم بهش.             

      فقط ننه نبود که گفت معجزه شده. توی بیمارستان صدای جیغ آمد و بعد هیاهو
 و خنده. پرستاری دویده بود توی کریدور و چند بار با دست اشاره کرد:« بیاید آقا.

زود. »

      پرستارها حلقه زده بودند. گام هایم به سمت" جلو کشیده می شد. از خنده هEEا و
 حرف ها پژواک" زیبایی، تو مخم می پیچید. دکتر با نوزاد" هشEEت مEEاهه برگشEEت

سمت" من. چشم های خندان" پرستارها از بچه جدا نشده بود. 

     _ ما شا ال ببینید.

     پرسیدم:« پسره؟ »

      دکتر با شیطنت رو به پرستارها گفت:« انسان نیست. فرشEEته اسEEت. » بچEEه را
 گذاشت بغل" نازنین که صورتش پرالتهاب و متبسم بود. جلو آمد. برایم توضEEیح
 داد توی سال های طبابتش نوزادی را ندیده که اینقدر موهایش بلند باشد. دستش

را روی کتفم گذاشت و گفت:« دختره. روز به خیر آقا. »

      وقتی بچه را بردیم خانه، ننه رحمان تا چهار روز صبح و شام اسپند دود می کرد.
 به زور برگشت خانه اش. اصرار داشت که باید اسمش رو بذاری فرشته. می خوام

سر" پل" صراط دستم رو بگیره ردم کند پیش" حاجی.

      بچه آرام بود ولی شب ها نمی خوابید. بیشتر" روز را چرت می زد. نازنین برای
 شیر دادن و پرستاری اش به مشکل خورده بود. جای اینکه وزن اضافه کنEEد، روز
 به روز ضعیف تر می شد. پس از هشت سال خدا او را فرستاده بEEود. حEEال آنکEEه



 احساس" پدرانه ای نداشتم. مدتی که بیدار بود به در و دیEEوار زل مEEی زد. بEEه
 محض" اینکه چشمش به من می افتاد، می زد زیر" گریه. رشد" موهEEایش به قEEدری

سریع بود که نازنین هم به وحشت افتاد.

      یک روز که از سر" کار تلفن کردم، گفت تازه خوابیده. شب" قبلش تا کله ی سحر
 بیدار بود. نازنین به ننه رحمان گفته بود از مل کاظم دعا بگیرد. خندیدم و گفتم:«

تو که به خرافه اعتقاد نداشتی. » زد زیر" گریه و گوشی را قطع کرد.

      وقتی رسیدم خانه، روی مبل نشسته بود و انتظار می کشید. بلنEEد شEEد و آمEEد
طرفم.

     _ رحمان!

     _ خوابیده؟

     _ ننه رحمان رفت. سراغ" فرشته رو هم نگرفت.

      با آمدن بچه، زندگیم آشفته شده بود. یک ماهی بود که توی اتEEاق تنهEEا مEEی
 خوابیدم. صورت" نازنین پوستی نازک و زردگون بود. روز به روز استخوان" گEEونه
 اش نمایان تر می شد. روزی بیش از ده بار به بهانه های مختلف گریه می کEEرد و
 کنترل" عصبی اش را از دست داده بود. این بار هم زد زیر" گریه و تن" بEEی حEEالش

روی مبل ل�ش شد.

      _ دعا رو بعد از رفتن" ننه رحمان دادم آژانس که بندازه تو امامزاده. ترسیدم
بندازمش توی سطل" زباله. مل کاظم گفته این بچه فرشته نیست. ا�جنه است.

      تنم لرزید. اگر چشم های گریانش نبود بابت" دعا بازخواستش می کردم. هر چEEه



باشد مل حکیم" روح است و به علوم" غیبی آشناست.

     _ نمی میره رحمان؟

     ک�تم را آویزان کردم توی کمد و روبرویش نشستم.

     _ ما رو که می ک�شه. صورت" خودت رو دیدی؟

     حس" پدرانه ای نسبت به بچه نداشتم. آن لحظه به صفر رسیده بود.

     _ من مادرم رحمان. اگه همه ی وجودم رو از سینه بمکه، نمی ذارم بمیره.

     _ به ننه رحمان می گم دعا بگیره.

      وحشت زده از روی مبل بلند شد و گفت:« نه! » عصبی شدم و با صدای لرزانEEی
گفتم:« چیزی هست که نگفته ای؟ »

      _ باید چهار روز از شیر می گرفتمش تEEا آب دعEEا  بخEEوره. اگEEه شEEیر نخEEوره
موهایش می ریزه. هم شب می خوابه  هم روز. بعد هم بیدار نمی شه.

      هیچ وقت از نازنین راجع به پرنده ی قلبEEش نپرسEEیده بEEودم ولEEی بEEه نظEEر
 می رسید ققنوس" چند صد ساله ی تنهایی از سیاره ی قلبش محافظت می کنEد. قصEEد

داشت با سوزاندن" خودش در آتش، دختر بچه را زنده نگه دارد.

      ظرف" آن یک ماه سایه ی شومش روی همه چیز اثر گذاشت. عذاب" جانکEEاهی
 بود مثل" منگی" مداوم. داری تو خیابان حرکت می کنی، بی آنکه بدانی نام" خیابان
 چیست. به تنه هایی که می خوری بی تفاوتی و صدای عذر خواهی" تنEEه زننEEده دور
 می شود. میان" جمعیتی که تند تند از کنارت می گذرند، میان" صدها چشم" پ�ر ترحم،



 آرام جلو می روی. چشمت را که باز می کنی، کودکی آدامس فروش با چهEEره ی
 سیه سوخته و متعجب به تو زل زده. توی گیجی" خودت مسیرها را درست آمEEده
 ای. دستگیره ی درب را که می فشاری، یادت می آید تا ساعت" پنج باید سر" کEEار

بمانی.

      توی آن شرایط حرف های سیاوش مدام توی ذهنم بود. وقتی عذاب مEEی آیEEد،
 انسان سراغ" خودفریبی می رود. هر روز با این امید از خواب پا می شدم که بچEEه
 مرده است. وقتی م"ک زدن هایش را به سینه ی نازنین می دیدم، نEEا امیEEد مEEی
 شدم. بعد حربه ی دیگری آمد. به خودم قبولندم که پدرش نیستم. ضEEمن" اینکEEه
 مشکل" نازایی از من بود. این حس" دهشتناک را پذیرفتم که نازنین در غیاب" من
 با داوودخانی روی هم ریخته. این دختر که همه می گفتند فرشته است، حرامEEزاده
 ای بیش نیست. من پدرش نبودم و نازنین بابت" خیانت، پوست و استخوان شEEده.
 تنها با این فریب بود که توانستم دو سال دوام بیاورم و آرامشEEم را حفEEظ کنEEم.
 برای گرفتن" دعا اصراری نکردم. به نازنین گفتم کسی حق نداره فرشEEته صEEداش

کنه. اسمش سایه است.

      اغلب که دعوت می شدیم، داوود خانی درب را باز می کرد. مه لقا گشEEاده رو
 جلو می آمد. خوش آمد می گفت و آقا رحمان از دهانش نمی افتاد. داوود خانی با

هیکل" استخوانی رو به نازنین می گفت:« قدم رنجه کردید بانو. »

      داوودخانی درب را گشود. سایه به همراه" دارا و ماریEEا کEEه انتظEEارش را مEEی
 کشیدند، دویدند تو اتاق. مه لقا روی مبل ل�م داده بود. بدون" توجه بEEه او نگEEاهم

چرخید سمت" قیافه های جدید. جلو که رفتیم مه لقا پا شد و خوش آمدگویی کرد.



     _ مهناز مودت خواهرم و شوهر خواهرم حشمت مودت.

      حشمت مودت پیپش را جابجا کرد و دست" راستش را جلو آورد. داوود خانی دو
 دست را مثل" صلیب باز کرده بود و با گفتن" « بفرمایید » نشست. مهنEEاز" مEEودت
 که لبد فامیل" شوهرش را انتخاب کرده بود با نازنین دست داد. حشمت" مودت

دستم را فشرد و نشستیم.

      مهناز موهای شرابی و صورت" سEEفید" درخشEEنده ای داشEEت. ریEEش" حنEEا زده ام
 توجهش را جلب کرده بود. داوودخانی به ص�ندل" یشمی" پای زنم نگاه کرد. نEازنین
 و مه لقا جهت" چشمشان به حشمت مودت بود که سبیل" هایش بEEه پEEایین قEEوص
 داشت. موهای صاف" جوگندمی اش را به عقب شانه کرده بود و به یک د�م" اسEEبی"

ختم می شد.

     _ موهای مهناز رو می پسندین؟

     به سکسه افتادم. نمی دانم چرا به داوود خانی نگاه کردم که او هم صاف نشست.

     _ حشمت خان و آجیم ساکن" کپنهاگ"ن هستن.

     منتظر" تأیید یا چیزی توی صورتم بود.

     _ خودشون چی می گن آجی؟

      بهانه ی دوباره ای برای ورانداز" مهناز پیدا کردم. شباهت" ظاهری یا اخلقی بEEه
 مه لقا نداشت. قد" کشیده داشت با صورتی جدی که خلف" خواهر" خپل، درونش را

لو نمی داد.

     _ ک�بنهاون.



     _ موهاش رو دو شب پیش کپنهاگ شرابی کرد. خوب شده؟

     گفتم: البته.

     _ چه بامزه. ک�بنهاون.

     ریز ریز خندید. ماریا سرش را از بغل" درب بیرون آورد.

     _ نروژی ها می گن شوبنهاون.

     _ خاله فدات لیل" پرنسسم.

     مه لقا ریز ریز خندید. وسطش با دو تا « ا"ه"م » خنده اش را قورت داد.

     _ شاهدختی یه. نه؟

     به من زل زده بود.

      پرنسس ماریا حتمن لفظ" جالبی نبود که حشمت مودت چشم هایش را به مه لقEEا
 دوخت. مه لقا با گفتن" شاهدخت، دو بار دست کشید رو زانوهایش تا حشمت از او

چشم برداشت.

     _ گویا تاجر" قابلی هستید جناب" فرشچی.

      مهناز مودت لم تا کام چیزی نمی گفت. دست ها را روی هم قیچی کرده بEEود و
 پلک نمی زد. حرف های چشمی" او بلندتر از صدای شوهرش تو گوشم مEEی پیچیEEد.
 طغیان کرده بود:« دروغ نباشه. » لبخندی زهری گوشه ی چپ" لبم را هلل انداخت
 تا موشرابی بفهمد چیزی نمی داند. چشم هایش را جمع کرد و تو سEEفیدی" پوسEEت"
 پرتقال با چاقو خط های صاف می کشید. نگاهش زوم شده بود به مشت" زیر" چEEانه



 ام. وانمود کردم پ�په ام و چیزی از تجسس" او نفهمیده ام. پپه تEEر از ایEEن حرف هEEا
 هستم. تلقین کمکم کرد دست دراز کنم و به بهانه ی برداشتن" پرتقال مشتم بEEاز

شود. با خنده ای جاهلنه به مه لقا اشاره کردم.

     _ گویا مه لقا خانم نکته به نکته شرح داده� ن.

      تلقین گفت که تو در حین" حماقت تاجری. من تاجر" احمقی هستم. لبد مEEه لقEEا
 آسمان را به ریسمان بافته که تاجر نیست. پرتقال داشت کار دستم می داد. چاقو

را برداشتم. بدنم کشیده شد جلو و کلگی" پرتقال افتاد توی دیس.

     _ فقط گفت تجارت می کنید.

      مودت ش�ق نشسته بود. دود" پیپش را با ت�ن" « فو » سمت" بال داد. چاقو تو دستم
 لرزید و چشم های مهناز تیز شد. اگر حرفم را پذیرفته بود باید بEEه پEEایین « فEEو »

می کرد و اگر شک یا سؤال داشت به جلو.

      مه لقا دست کشید تو موهای خرمایی" ماریا. گوشه چشEEمی نEEازک کEEرد و بEEی
شرمانه گفت:« البته تجارت" زیر خاکی رو به هر کسی نمی د�ن. »

      نازنین کنج" لبش را گاز گرفت. اعتنایی نکرد به داوودخانی که دفتر" شعر را بEEاز
 کرده بود. بازخواست" مودت، نیش و کنایه ی مه لقا و فریاد های مهنEEاز تEEو هEEم
 قاطی شد طوری که بیشتر دوست داشتم بفهمم خودشیرینی " احمقانه ی داوودخEEانی
 چه بوده. از لب های جنبنده اش چه بیرون آمده تا فکر" بیمارش مرا با خود بEEبرد.

گفتم:« تجارت تجارته. »

      لیوان" شراب خوری پ�ر شد. حشمت مودت بطری" شراب را به سمت" داوودخانی



بال برد و با چشم های گشاد شده نگاهش کرد.

     _ بریز ارباب.

     لیوان" سوم را چسباند به لیوان ها و نگاهم کرد.

     _ مشروب نمی خورم.

      مهناز مودت سر تکان داد و مه لقا گفت:« نصفه حشمت خEEان ! » تEEوی گEEوش"
 ماریا چیزی گفت. جمله ای شبیه" « پرنسس" منی؟ » ماریا شEEبیه" دخترهEEای قلقلEEک
 شده می خندید. داوودخانی به بهانه ی نزدیک شدن به جمEEع  روی مبEEل، کنEEار

نازنین نشست. حشمت مودت پیکش را بال برد.

     _ به سلمتی" ایران.

     _ به سلمتی" خواهرزاده دانمارکیم.

     _ به سلمتی" همه ی خانمEا.

      نازنین جمع شد گوشه ی مبل. داوودخانی خم شد و پیکش را به پیEEک" مEEودت
زد. بلند خندید. پرتقال را تو دستم فشار دادم.

      حشمت مودت سعی کرد مستقیم نگاهم نکند. بعد از نوشیدن" پیک ل�EEم داد بEEه
 مبل. رفتارش حساب شده بود. نمی شد گفت قصد" تحقیر یا کوچک کردنEEم را دارد.
 با دراز کردن" دست" چپش رو شانه ی مبل، شاید می خواست احساس" راحتی کنEEم.
 بیش از پانزده بیست قاچ روی پوست" پرتقال انداخته بودم. دوست داشتم پرتش
 کنم تو صورت" مهناز که چشمش را بگیرد از درد. بزنمش به داوودخانی که لیوان"
 شراب بخورد به دندان های بازش. نگاهم چرخید سمت" مه لقا و ماکسEEی" قرمEEز و



 خنده دارش. چشم هایش آمد پایین روی پرتقال" ریش ریش شده. دستی تو موهای
 دختر دانمارکی کشید و گفت:« برو با بچه ها بازی کن شاهدختم. » با نگرانEEی بEEه

نازنین نگاه کردم.

     _ سایه؟ بابا؟

     _ مارپله بازی می کنیم.

      حشمت مودت با ملیمت گفت:« بذارین راحت باشن. » لیوان" خالی" شراب را
روی میز گذاشت و جلوی آروغ" ناخواسته را با حبس" نفس گرفت.

      _ قبل اینکه به شما بگم تجارت تجارت نیست، بذارید خاطره ای از یEEه شEEب
 مستی تو دانمارک  بگم که زندگیم رو تغییر داد. انقلب که شد خEEونه ی پEEدر رو
 مصادره کردن. پدر و مادرم تیرباران شده بودن. جوون بودم و با آه و درد و بی
 پولی خودمو تو ترکیه دیدم. رفتم دانمارک. یه خونه  بهم دادن. تا مدتEEEا مثEEل"
 مجانین تو خونه راه می رفتم و دست رو دیوارا می کشیدم. می گفتم صاحب" خونه ی
 جدیدی شده� م. یه فروشگاه نزدیک" خونه بود. بEEرا خریEEد می رفتEEم و زود برمEEی
 گشتم. در رو پشت" سرم می بستم. می ترسیدم دوبEEاره بEEا اسEEلحه بریEEزن تEEو و
 بندازنم تو کوچه. با این ترس ماه ها و شاید قریب" یه سال تو خونه موندم. خEEونه 
 هه سه نبش بود. سه تا پنجره بEEه غEEرب، جنEEوب و شEEرق داشEEت. هیEEچ وقEEت
 نمی فهمیدم آفتاب زده، هوا ابری یه یا برف می باره. پرده ی سEEه تEEا پنجEEره رو
 کشیده بودم. نکنه کسی منو بشناسه، بقیه رو خبر کنه و خونه رو ازم بگیرن. ریش
 هام دراز شده بود. تو خونه می ترسیدم. دست هام می لرزید. نتونسته بودم جواب"



 سؤال رو طی" یه سال" گذشته پیدا کنم. تو خونه ی خودمم یا نه؟ همسEEایه هEEا بEEه
 رفتار و س�رک کشیدنEام ش�ک کردن. یه روز صبح که لی پتEEو کEEز کEEرده بEEودم،
 صدای در اومد. یه زن" مسن" عینکی بود که کیف چرمی داشت. اومده بود باهEEام
 صحبت کنه. ازم خواست برم حموم و ریشمو اصلح کنم. خندید و گفت از من مEEی
 ترسه. ازش ترسیده بودم. شاید تو کیف دستی ش کلت یا سلح" سرد داشت. گفتم
 اینجا حتمن روانشناس ها آدم رو مودبانه بیرون مEی نEدازن. در" حمEام رو قفEل
 کردم. به زحمت ریش ها رو تراشیدم. رو سرم آب ریختم که فکر کنه حموم بEEوده�
 م. روانشناسه با هزار دلیل و برهان برام توضیح داد که این خونه اجاره ای یه اما
 کاخ"  سلطنت هم نمی تونه تو رو از خونه بیرون کنه. وقتی شEEلوغ کEEردم و مثEEل
 یاغی ها از رو صندلی پا شدم، دستمو گرفت و گفت:« تو مالک" این خونه ای. مEEن
 اجازه نمی دم کسی تو رو بیرون بندازه. » موقع" خداحافظی پیشنهاد کEEرد حتمEEن
 برم بیرون و قدم بزنم. وقتی منو تو آغوش گرفت، قول داد دو مرتبه برا دیEEدنم
 می آد. علیرغم" ترسم از خیابونا، تصمیم گرفتم نیمه شب برم که کسی نباشه. همه
 جا تاریک بود. سنگ فرشا اونقدر سرد بود که حس می کردم کفشم یه قوطی" فلزی"
 سرده. فکر کردم معجون" روح" خسته �م رو باید تو اون روشنایی" زرد پیدا کنم. نور از
 پنجره های مشبک" کافه یوقینگ زده بود بیرون. مال" سال ها پیشEEه. افسEEرده کEEه
 باشی زیبایی رو نمی بینی. تاریکی برات مثل" نور" سیاهه و با دیدن" خورشید چشEEم

هات رو می بندی. این طور شد حاج رحمان!

      مه لقا وقتی مجیزم را می گفت دست هایش را به هم می مالید. ش�ق و ر�ق جلویم
 می ایستاد و همه ی خوبی ها را به من نسبت می داد. می دانی آقا رحمان...خب



 آقا رحمان. سوسک" قرمز از آن دسته زن هایی بود کEEه در هEEر مجلEEس دنبEEال"
 ایده آل ترین مرد می گشت تا با نزدیکی به او برای خودش هویت" تازه ای ثبEEت
 کند. امشب حاج رحمان بودم  و به اندازه ی داوود خانی بی اهمیت. لبد ضEEمن"
 توصیفم برای خانواده ی مودت حاج رحمان گEEو بEEوده. از صEEحبت های حشEEمت

مودت نمی توانستم قضاوت کنم. کلمش پ�ر بود از لبخند و بی تفاوتی.

      _ مشبک های زرد رو سنگ فرش کشیده و پهن شده بود. زیبا بود. از حق نباید
 گذشت. یه سال زندگی" مداوم تو خونه دلتنگم کرده بود. نسEEبت بEEه همEEه چیEEز
 حساس و بی تفاوت شدن سخته. صدا موزیک" دانمارکی می اومد و صداهایی کEEه از
 ته" حلق ا�دا می شد. یادم هست که در باز بود. کنار" در دختر مو بلوندی رو میEEز

دراز کشیده بود. زانوهاش رو سفت به هم می فشرد.

      سر بلند کرد و به مهناز لبخندی تحویل داد. مهناز مودت قرص" یخ خورده بود.
سرش پایین بود و لبد تو حرف های شوهرش تجسس می کرد.

      _ پسر" کله به سری خم شده بود رو دختره. به نظر می رسید آخر دیالوگشونه.
 زمستون های برفی، کافه های دانمارک شلوغه. جا برا سوزن انداختن نیست. یEEه
 صندلی" خالی دیدم. صندلی رو عقب کشیدم و به زن" میان سالی که اون و�ر" میز بود
 اشاره کردم. لیوان" قهوه ی داغش رو بال آورد. چشماش رو بست و سEEرش افتEEاد
 پایین. به نظر می رسید اونقدر نوشیده که تو چ�رته. پیش خدمت سفارش رو گرفت
 و یه شیشه توبورگ" سرد رو میز گذاشت. شیشه �ش عرق کرده بEEود. مEEن می گEEم

ناموس" دانمارکی هاس. عاشق" توبورگن.



      دوباره به مهناز نگاه کرد. همه گوش بودند ببیننEEد در کEEافه چEEه گذشEEته کEEه
حشمت مودت به آن آب و تاب می دهد.

      _ یکی از چیزایی که یاد گرفتم اینه که وایکینگ ها در به در دنبال" ناموس مEEی
 گردن. حتا ممکنه  ناموس" بی ارزشی باشه. مثل" توبورگ که فقط یه آبجEEو هEEه.
 مهم اینه که این ناموس رو ملی می کنن. نمی دونم بهونه ی یه جور اتصال به هم
 می شه. اصلن عاشق" کار" گروهین این جماعت. به ظاهر هر کسی زندگی" فردیEEش
 رو داره اما تو لیه های پنهون" شهر به هم وصل می شن. ناموس های مختلفی اونا
 را گروه های ویژه می کنه. خبری از موزیک" زنده نبود. یه میز اون و�رتر دو تا پیک
 بال رفتن و دخترا جیغ زدن:« ا"سک�ل! ». با رقابت مشروب رو سر کشیدن و تو یه

زمان پیکا رو  رو میز زدن. 

      حشمت لحظه ای مکث کرد. از سکوت" حاکم راضی به نظر می رسید. چشمانش
ب�رقی زد و ادامه داد.

      _ چیزی که مثل" نور به زندگیم اومد، اون شب رخ داد. تو احEEوال" مشEEوش،
 فکرم رفته بود پ"ی" جام" جمشید. گفتم زیر" خاک هاست. اگه کسی می تونست جام" جم"
 گم شده رو پیدا کنه، مهم نبود حتا اگه یه چوپون پیداش می کرد، تمEEام" گرگ هEEای
 دور و برش رو می دید. شاه می شد. « زیر خاکی" » ارزشمندی یه. فکEEر" بازیگوشEEم
 رفت تو تالر" قصری که هزاران سال" پیش جمشید یه چیز" عجیب تو جام می بینEEه.
 وزرا و درباریا رو فرا می خونه و مEEی گEEه:« بEEبینین اون دو تEEا  دخEEتر رو. » وزرا
 صورت های کشیده شون رو تا نزدیکی" جام آورده� ن. قدهای دو و نیم متری شEEون

خم شده.



     _ اون دو تا به سلمتی" معشوقه� م نوشیدن وزرا.

      دو دستش رو به آسمون می بره و شادمانی ش رو نشون می ده. یکEEی از وزرا
 صورتشو عقب می کشه. با سگرمه های تو هم می پرسه:« شEEاه" جهEEان! چEEه آدم 

نماهای عجیبی. شما هم می شنوین صداها رو؟

      جمشید که به واسطه ی جام داناس، با اشارت" دستی صورتای حیرون رو از جEEام"
جهان بین دور می کنه. شروع کرده قدم زدن تو سرسرای قصر" شاهی.

     _ اینجا ملک" وایکینگ هاس وزرا. هزاران سال" بعد.

      وزیر" ملبس به قدح های شراب سینه چاق کرده می گه:« چه اسم" عجیEEبی شEEاه!
آخرش اینگه. »

      یکی از درباریا می گه:« فقط اون پسر" مو خرمایی به آدمیEEزاد مEEی مEEونه. »
 جمشید سر تکون می ده و رو به همه می گه:« هزاران سال" بعد، تو ملک" وایکینگا

اون شبیه" آدمیزاد نیست. وزیر" امور" متفرقه؟ »

     _ بله شاه" جهان.

     _ حال" معشوقه ی بیمارم؟

      _ شاه" جهان بعد از قصد" خودکشی با انگور" فاسد شده، شفا گرفته. به دستور" شما
 ترتیبی دادیم ضیافتی برپا شه. همه برا سلمتی" معشوقه تون انگور" فاسد خEEواهن

نوشید. البته مطلبی هست. معشوقه ی شاه" جهان در حال" زیاده روی یه. »

      جمشید دستش رو تکون داد و خندید. وزیر" امور" متفرقه چن قدم عقEEب رفEEت و
 ایستاد. وزیر" ملبس به شاخه های انگور سر خم کرد پرسید:« آیا لزمه کEEاری بEEرا



این جوون" اسیر در بند" وایکینگا کنیم؟ »

      جمشید گوشه چشمی به اتفاقات" تو کافه یوقینگ می کنه و می گه:« جای نگرانی
 نیست. من تمام" این گفتگو رو به چن هزار سال" بعد می فرستم. » دستش رو روی
 جام می ذاره. با تاریکی" جام، کافه خالی شده بود. پیش خدمت و سکوریت منتظرم
 بودن تا درب رو ببندن. دمدمه های صبح شده بود. صدای چهچه" بلبلEا می اومد.
 آسمون" ارغوانی تیره اولین رنگی بود که بعد" یه سال دیدم. تا خود" خونه اتفاقات
 و حرفای تو قصر رو مرور کردم. اون صبح تا خود" بعد از ظهEEر یEه نفEس و راحEت
 خوابیدم. وقتی پا شدم حالم خوب بود. حس می کردم این خEEونه بEEه مEEن تعلEEق
 نداره. کاش کسی پیدا می شد منو از اینجا بیرون بنEدازه. عصEر وقEتی روانشEناس
 تماس گرفت بهش گفتم من این خونه رو نمی خوام. فقط یادمه گوشی رو گذاشت
 و نیم ساعت" بعد جلوی در بود. در رو به روش باز نکردم. نقاط" مشEEترک" حرفEEای
 جمشید رو به هم چسبوندم. ذوق زدگی" اولش که دخترا به سEEلمتی" معشEEوقه� ش
 نوشیده� ن. معشوقه ی بیمار" ایرانی ش. فرستادن" این پیام به هزاران سEEال" بعEEد
 حتمن باید مهم بوده باشه. جمشید خبر" سلمتی" معشوقه� ش رو به من داد. بEEاور
 کنین اگه روزی جام" جهان نما پیدا شه، همه ی این اتفاقات رو توش مEEی بینیEEن.
 تصور کنین تو موزه ها مردم به بدترین روز" افسرگی" من زل ز�دن. اونقدر زنEEده

می مونم تا ادامه �ش رو خودم تو موزه بگم.

     _ ادامه هم داره جناب؟

      با تعجب نگاهم کرد. در واقع از زبان بازی اش خسته شدم. نازنین توی داستان"
حشمت مودت به آرامی شنا می کرد. داوودخانی هم دفتر" شعرش را بسته بود.



     _ صبور باشین. اینا همه پیش مقدمه بود که بگم...

      مودت نگاهی سرشار از لطف به مهناز انداخت. به نظر می رسید قبل از آمدن"
ما رابطه شان کمی شکراب شده باشد. مهناز سرد و بی روح به قالی نگاه می کرد.

      _ قدرت" یه مرد در نگهداری از این موجود" ظریف و شEکننده اسEت. گشEتم و
 گشتم تا این معشوقه  سیمین روی اهوازی رو شکار کردم. عشقم با این دختر" مEEو
 مشکی شروع شد. بابت" حرمت" جمشید، مهناز موهاش رو شرابی می کنه. گفEEتین

موهاش رو دوست دارین. نه؟

     _ من همچین حرفی نزدم آقا.

      لیوان" شراب را پ�ر کرد و بطری" خالی را روی میز گذاشEEت. بEEرای لحظه ای در
سکوت به من خیره شد.

      _ دیدن" موی زن" من حرام نیست. شما می تونید تا صبح نگاش کنید. شراب هم
حرام نیست. میراث" نیاکان" ماست حاج رحمان.

      نشیمن گاهم را به چپ و راست تکان دادم. دو ابروی مهناز" مEEودت بEEه هEEم
 نزدیک شده بود. ناخودآگاه دستم رفت سمت" سینی و پرتقال. دریافتم دل خوری"

مهناز از شوهرش و مه لقا تنها به خاطر" حضور" ماست.

     _ این عقیده ی شماست آقا.

      حشمت مودت پیک" شراب را به دست گرفت و گفت:« تجارت تجارت نیست.
 زمانی برده داری هم تجارت بود. الن حرامه. قصد" جسارت ندارم ولی هر کسEEی
 به برده داری اعتقاد داشته باشه، به حقوق" زنان هم احEEترام نمEEی ذاره. ممکنEEه



دست به هر تجارتی بزنه. واقعن منو نشناختید؟ »

      پرتقال را فشردم. دلیلی برای نشستن" بیشتر نداشتم. مه لقا پیروزمنEEدانه بEEه
 مودت خیره شده بود. نازنین سرش را پایین انداخته بود. مرتیکه ی مودت یEEک
 بیمار" روانی بود که باید ویزیتش می کردم. با دیدن" چشم های مهناز دنEEدان هایم
 قفل شد. زنیکه بیشتر از شوهرش روانکاوی نیاز داشت. سایه با لباس" زردی دویEEد

تو پذیرایی. پشت" سرش ماریا و دارا آمدند.

     _ مامان ببین.

      روی لباس دست می کشید. به همه نگاه کرده بود. از روی مبل پا شدم و سEEایه
قفل شد.

     _ این چیه؟ مترسکی؟

     _ لباس" ماریاس بابا. وسطش شمعه. بالش پروانه است.

     صورت" نازنین سرخ شده بود. قبل از حرف" من بلند شد.

     _ درش بیار. شب" همگی به خیر حضرات.

      سایه به اتاق برگشت. بال های پروانه پشت" سرش باز و بسته می شEEد. شEEب
 صدای زاری اش آمد و پچ پچ های معمEEول" نEEازنین کEEه سEEعی در آرام کردنEEش
 داشت. دست هایم به پشت" صندلی بسته شده بود. حشمت" مEEودت بEEا جEEامی از
 شراب قدم می زد. صدا نمی آمد. نور" خفیف" کرکره ی پنجره، روشنایی" اتاق بEEود.

نورهای رو زمین به اندازه ی چهار برابر" پنجره ی کوچک" زیر" سقف بودند.

      دختری از پشت" دیوار جیغ کشید:« نه! » صدای مردانه ای خندیEEد:« مگEEه بEEرا



 همین مبارزه نمی کردی پروانه کوچولو؟ » صدای لرزان" دختر آمد:« دست از سرم
بردار. » مرد قدم می زد. یک مسیر" دایره ای را چرخید.

     _ اومده� م آزادت کنم. لخت شدن رو دوست داری دیگه.

      دوباره قدم زدن" حشمت شروع شد. کلفه به نظر می رسید. گام هEEا را طEEوری
برمی داشت که بتوانم نورهای موازی" رو زمین را ببینم.

     صدای « ش�ت�ق" » سیلی آمد:« باز کن چشمات رو. »

     دختر زجه زد:« من چهارده سالمه. »

     حشمت ایستاد. خم شد بغل" گوشم. نگاهش به سمت" درب بود.

     _ واقعن منو نشناختید؟ گیرم فامیل" زنم رو انتخاب کرده باشم.

      چشم هایم را از نورها برداشتم. داشت به جلو نگاه می کEEرد. لب هEEایش هنEEوز
 بغل" گوشم بود. لب های آشنایی که شب ها می آمد روی قلبم نشتر می زد. چطEEور
 توجه نکرده بودم. حال واقعن مرا به دام انداخته بEEود. تEEا خEEونم را تEEو شیشEEه
 نمی کرد نمی نشست. من این مرد را می شناسم. چشم ها را بستم. در کنار" زالEEوی
 خودم، اشک ناخواسته لغزید. شاید دلش به رحم بیاید و رهایم کند. لیEEوان" شEراب
 روی میز گذاشته شد و صدای قورت دادن آمد. از پشت" دیوار « ه"ن و هن" » نفس
 بلند شده بود. صورت" بهرام مثل" بشقاب پرنده های تو شهر" بEEازی دور" صEEورتم

چرخید. گفت:« می فرستمت به جهنم. »

     جیغ" دختر بلند شد:« خدایا ! »

     از خواب پریدم.



     _ من پیشتم مامان. آروم باش. آروم. خواب دیدی.

      روزنامه را از روی سینه ام پرت کردم. افتاد روی میEEز. چشEEمم را از مقEEاله ی
 اعدام ها دزدیدم. آرنج هایم چسبیده شEEد رو میEEز. از لی دو دسEEت در امتEEداد"
 پیشانی به پنجره ی آسمان" سورمه ای نگاه کردم. کورسEEوی نEEور" خیابEEان، کEEف"
 آشپزخانه را روشن کرده بود. صدای خنده ی بهرام و مه لقا در تاریکی" شEEب بEEه

گوش می رسید.



  



                                    فصل آخر





       قبلن همه اش یک سیاره بوده. یک سیاره ی عجیب که انواع" گونه های درخEEت
 نه به مانند" یک جنگل، که چون باغی خرم، از طراوت" زندگی سبزش کEEرده بEEود.
 روی درخت ها هم پر بوده از انواع" پرنده ها. اساطیری، پرنEEده هEEای گوشEEتخوار و
 پرنده های روزمره که بعضی شان را ما انسان ها بابت" عشق" زیاد قفسی کرده ایم.
 حکایت" جالبی است بحث" عشق و اسیری. فقط انسEEان هایی کEEه نمی داننEEد عشEEق
 چیست به دنبال" تملک" آنند. گرنه مرغ" عشق و بلبل باید روی شاخه ها بخوانند و

من و تو این عشق را حسی مشترک بین" خود بیابیم.

      گفتم که. سیاره ی عجیبی بود. هنوز آن شهاب سنگ به آن نخEEورده بEEود کEEه
 هزار تکه شود و هر کدامش بخورد به قلب" یکی. آن زمان ها دو درخت" نارنEEج و
 ویسپوبیش" پیر، دوستی" دیرینه ای داشتند. آن قدر بEEه هEEم نزدیEEک بودنEEد کEEه
 درخت های دیگر، آن را فرا سیارکی می دانستند. در زیر" این دو درخت دو نهEEال"
 انگور سبز شد. انگور" زرد فیلسوف شEEد و انگEEور" سEEرخ عاشEEق. دو بلبEEل روی
 درخت ها ساکن بودند. گاهی منقار های ریزشان را به نEEوک" انگEEور مEEی زدنEEد.

سوراخ سوراخش می کردند و چهچه شان توی باغ طنین می انداخت.

      آدرس دادن راجع به هر باغی سخت است. موقعیت" درخت ها را بایEEد نسEEبت
 به چه سنجید؟ شاید در این باغ شهر، بهترین الگو این باشEEد از روی پرنEEده هEEا
 آدرس داد. وقتی بلبل" دیگر" باغ که دنبال" بهشت می گشت، از روی انار نغمه سر
 می داد. خسته از بید های مجنون در همسایگیش، بال باز می کرد سEEمت" شEEاخه

های پیچیده ی انگور.

      ولی واقعن چه اتفاقی افتاد؟ نادر چطور از یک عشق" ناکEEام بEEه سEEمت" فلسEEفه



 کشیده شد و یک هفته بعد از مراسم" ترحیم" پدر" نازنین زیر" ماشین رفت. مEEن بEEه
 شایعه های خودکشی باور دارم. سیاوش و مرجان حتا اشک نریختند. بهرام و گلنEEار
 هم قیافه شان شبیه" کسی بود که نفس" عمیقی کشیده اند. آن وقت ها درک نکEEردم
 ولی حال می فهمم که مرگ گاهی اوقات می تواند یک پیغام" خوب به دیگران بدهد

طوری که آن ها نفس" عمیقی بکشند و به مردن او افتخار کنند.

      نادر موجود" عجیبی بود. کم حرف و متفکر. متولد" آبان ماه بود و خم به آبEEرو
 نیاورد وقتی شنید ملکاظم گفته جغد شوم است. گرچه صEورت های گلنEار و بهEEرام
 برافروخته شد ولی او تنها دست توی جیب کرد و به ته" کوچه رفت. تقی از مصEEطفا

پرسید:« جغد؟ »

      مرغ" ب�هم�ن سال ها روی نارنج زندگی کرد. طور" عجیبی بود. همه مانده بودند
 سیمرغ و ب�هم�ن چطور اینقدر صمیمی اند وقتی همدیگر را کم می بینند. مرغ ب�هم�ن
 روزها غیبش می زد و وقتی شب می آمد، سیمرغ از روی ویسپوبیش" پیر به سمت"
 البرز کوه پرواز کرده بود. عشق" عجیبی بینشان بود. گویی زندگی شان بهEEانه ای
 برای رسیدن به هم است. آخر" سر هم کلی کلغ ریخت سرشان و بEا نEوک زدنEد

توی چشم " جفتشان.

      حکایت از آنجا آغاز شد که دارکوب ها به « تک درخت" غان" تEEه" بEEاغ » حملEEه
 کردند تا با نوک زدن به آن خشکش کنند. بعد از آن کوچ" کلغ ها به باغ شروع
 شد. بعد از ظهر ها دور" غان می چرخیدند و عصر که می شد همه شان جمع می شدند
 تو حیاط" خانه ی سرگرد. جمعیت" پرنده های باغ زیاد شده بود. حتا روی بیEEد" مEEن
 جز سهره ی ترسو، بلبلی از ناکجا آباد آمده بود.  زیاد مهمان" بید نشEEد. کلغEEی



 آمد و با نوک" سیاهش چشم های بلبل را سوراخ کرد. پس از آن سEEهره ی بیEEدم
همیشه پایین تر از شاخه ای که کلغ قار قار می کرد، نشسته بود و می لرزید.

      باد دیگر آن نسیم" سریع نیست. باد" معمولی هم نیست که « فو فو » کنان بال و
 پایین برود. از هم جدا شده اند. هر کدام در مسیری به پیش می رود. خارش" کمEEر
 دارند. بادی پیش می آید ک�ت و کولش را به شیشه می مالد. زیEEر" فشEEار" بادهEEای
 دیگر به بال کشیده می شود. باد" دیگری به شیشه خورده و فشار می دهد. تداخل"
 صداها آهنگ" طوفانی دارد. ساقه ی درازی از بید" معصیت کار" پشEEتی کنEده شEده.
 پس از پروازی طولنی بادی رو شکمش می نشیند. آنقدر پایین رفته که در انتهای
 خیابان بادها دنبالش می افتند. روی زمین کشیده می شود و فرار می کنEEد. لبEEد
 چشم های ساقه در میان هرج و مرج و صداها سیاهی می رود. درد" جدا شدن از بید
 را فراموش کرده. هنوز شاخه هایش خیس است و نمرده. سیاهی" چشEEمانش میEEان"
 دیوانه بازی" بادها بیشتر می شود. پس از خوردن به دیوار" ساختمانی زمین مEEی
 افتد. بادهای دیوانه و خندان دور" شاخه می چرخند. شاخه ی شکسته با خالی کEEردن"
 روح" زندگی از کالبدش تکان می خورد تا فردا به چوب" خشکی در گوشه ی خیابان
 بدل شود. جاروی رفتگر پرتش کند جلوتر. جلوتر تا نزدیک" کپه ی آشEEغال هEEای
 مانده از طوفان. بادها این بار چشمانم را نشانه گرفته اند. گردباد" کوچEEک" گیجEEی
 سمت" ساختمان می آید. صورتم از وحشت برمی گردد سوی" دیوار" سفید. از ترس
 بادهای آنارشیست به ترسی قدیمی پناه برده ام. دخترها توی همدیگرنEEد و انگEEار
 روی هوا نشسته باشند. دو دستشان را روی گوش  هم گذاشته اند. با صدایی مهیب
 تر از باد رو به من جیغ می کشند. پایم روی" گودال" سیاهی است که از ک�نج" اتEEاق



 به سمتم آمده. با فشار" پا، صدای باد و جیغ ها کم و کمتر مEEی شEEود. تEEوی شEEکم"
تاریک" تونل به پایین کشیده می شوم.

      ظهر بود و صدای" چهچه ی بلبل ها از باغ" خانه ی سرگرد می آمد. گلنار این را
 بدون" نقل" قول از کسی گفته بود. بلبل ها برای عشق می خوانند و کلغ ها برای
 مرگ" عشق. صبح خروس ها جار می زنند بلند شوید. روی درخت بلبل هEEا شEEاخه
 عوض می کنند و می خوانند. وقتی نغمه ی عشق سر می دهند، از هم می پرسند فکر
 می کنی صدایم را شنید. بلبل" دیگر می گوید نمی بینی نگاهمان نکرد، شEEاخه ات را
 عوض کن. با زبان" ساده ی خودشان هر روز به ما آدم ها می گویند امروز عاشEEق
 شو. بعد از ظهر نوبت" کلغ هاست. تعداد" عشق های مرده را می شمارند و بEEرای

هم تعریف می کنند.

     _ چرا اینجا نشستی؟

     مصطفا بود. آمد و کنج" دیوار نشست.

     _ می خوری؟

     _ داشتم به سوسن فکر می کردم.

     دانه ای پفک را تو هوا نگه داشت و پرسید: سوسن؟

     _ تو دیشب کجا غیبت زد؟

     _ حاج آقا گفت می ره جهنم.

     _ جهنم؟



      دستش را فرو برد ت�ه" پلستیک و وقتی چیزی پیدا نکرد، مچEEاله ی پلسEEتیک را
انداخت بغلش.

      _ مگه نمی دونی؟ دختره بکارت نداشت. اگه یه دختر بمیره، خدا گناهEEاش رو
می بخشه. می ره بهشت.

     _ تو که گفتی می ره جهنم.

     _ دختری که بکارت نداشته باشه نامه ی اعمالش بازه.

     _ خ�ب؟

     _ چقدر خنگی تو. سوسن دختر نبود..

      دو دستم را قلب کردم دور" سرم. دوست داشتم تا بعEEد از ظهEEر کEEه کلغ هEEا،
 بالی درخت ها می چرخند، همان جا بنشینم. خانه ی سرگرد در سکوت" مطلقEEی از
 و�هم" من بود. لبد بلبل ها برای گلنار می خواندند. او نشسEEته روی" تEEاب" وسEEط"
 باغچه شان به بهرام فکر می کند. پا شدم بروم خانه. تا بعد از ظهر زمEEان" زیEEادی
 مانده بود. می توانستم بنشینم رو تخت" کنار" حوض. از آنجا به شEEادمانی" کلغ هEEا

گوش دهم که راجع به سوسن چه « قار قار" » جدیدی دارند.

      جوانیم دوران" خروش" خواهش ها شد. آنجا که برای همه ی خواهش های ناکEEامم
 پا در راهی گذاشتم که قرابتم به مصطفا بیشتر شEEده بEEود و کمEEی از تقEEی فاصله
 گرفتم. علی رغم" اینکه بچگی مان متأثر از تقی بود ولی به مEEرور" زمEEان متEEوجه
 شدم مترسک" سرجالیز ملست برای ترساندن پرنده ها. مصطفا معتقد بEEود عشEEق
 کیلویی چنده.  مثل" همیشه کنج" دیوار نشسته بودیم، مادر" گلنار از سمت" بازارچه



 می آمد. داغ" دلم تازه شد و گفتم چه مامانی داره این گلنار. آن روز رفتار" مصEEطفا
 عوض شد و از فردایش به بهانه های مختلف هم را می دیدیم. تو چشم هایم خیEEره
 شد و گفت عشق کیلویی چنده. دنبال" قدرت باش پسر. قدرت کEEه داشEEته باشEEی
 بهتر از مامان" گلنار می آد سراغت. به مانند دو برادر شEEدیم و اول بEEار او مEEرا
 برادر رحمان خطاب کرد. چقدر ادبیات" گفتاری اش تغییر کرده بود. بEEاور کEEردم
 این پیچش" زمان به سمت" بزرگ شدن است. ما بزرگ شده بودیم، قEEد کشEEیده
 بودیم. جای سبیل هایمان پر از موهای نرم شده بود. مصطفا از بازداشت" جمشEEید
 توسط ساواک گفت. گویا شعری از او در نشریات چاپ شده که به مذاق" پهلوی ها
 خوش نیامده. عصر دو تا جیپ آمده و یکی از مامورها دست های جمشید را سEEفت
 به پشت" کمرش چسبانده. مصطفایی که من و تقی فکEEر می کردیEEم خنEEگ اسEEت،
 جفتمان را می گذاشت تو جیبش. خندید و گفت یعنی متوجه نیستی چه اتفEEاقی تEEو
 کوچه خیابونا می افته؟ جیپ" خاکستری ای جلوی خانه ی سرگرد ترمز کرد. اغلب
 بنز" سیاهی می آمد. بعد از چند دقیقه سرگرد با یونیفرم" نظEEامی و صEEورتی جEEدی
 بیرون آمد. برخلف" همیشه لحظه ای ایستاد. عادت نداشت کوچه را ورانداز کند.
 نگاهی پر از غضب به من و مصطفا انداخت و سوار" ماشین شد. جیپ عقEEب عقEEب
 رفت و گازش را به سمت" کوچه ی پشتی گرفت. پرسیدم چ"ش بEEود ایEEن؟ گفEEت
 کسی که عشق ممنوعه می خواد باید دل و جرأت داشته باشه. داری تو؟ پرسیدم
 منظورت چیه؟ بلند شد و با دست گرد و خاک" پشت" باسنش را تکاند. گفت ساعت"

ن�ه شب می آم دنبالت.  

    بعد از رفتن" مصطفا از پای دیوار بلند نشدم. گلنار سال ها پیش توی دلEEم مEEرد.



 جایش را هوسی آتشین گرفت که قابل" مقایسه با عشEEق" گلنEEار نبEEود. دوگEEانگی
 جدیدی در من شکل گرفته و روز به روز ریشه می دواند. عشق پEEاک آرامشEEی
 دارد مثل ستایش خدا. لذت بخش است. با این حال چیزی کEEه شEEبانه روز تEEوی
 مغزم می چرخید، هوس" وحشیانه ای به پری بود. تصور می کردم توی اکواریومی
 از شهوتم. پری ماهی" سرخ" بزرگیست و من مثل ماهی قرمز، دنبEEالش شEEنا مEEی
 کنم. گاهی اوقات باله  ی تیز پشتش را پیچ می داد و بEEا فشEEار" آب مEEرا نزدیEEک"
 خودش می کشید. شاید تصور آکواریوم به خاطر" بسته بودنش آمد. ایEEن تمثیEEل
 آرامم می کرد. شاید هم اگر بشود اسمش را عشق گذاشت به رسوایی می  کشید.
 آدم ها رد می شدند و ماهی های اسیر را نظاره می کردند از پشEEت" شیشEEه. اینکEEه
 تخیل روی چه حسابی شکل می گیرد، سوال" غریبی اسEEت امEEا از چیEEزی مطمئن
 بودم. بدن" پری شبیه" منحنی های به هم چسبیده بود. دست نیافتنی بEEودنش ایEEن
 حس" لزجی را به پوستش می داد تا ماهی بهترین تمثیل بEEرای آن باشEEد. حEEس"
 لمس بدن نرمش گاهی تا  سرحد جنEEون دیEEوانه ام مEEی کEEرد. دور خEEودم تEEاب

می خوردم و دوست داشتم تمام" اشیاء جامد" دور و برم را زمین بزنم و بشکنم. 

      به جز بزرگ شدن، این تمایل چندش آور در من رخ داده بود. چطور ممکEEن
 است نسبت به گلناری که پوستش به سان" خورشید می درخشد، بی تفاوت باشEEم.
 رفتار همه با پری خانم به مانند" یک زن" شوهردار بود. برخلفش ک�ل" محلEEه یEEک
 جورهایی دلباخته ی گلنار و رفتارش بودند. بارهEEا ایEEن مسEEأله را تEEو چشEEم ها و
 حرکات" تقی دیده بودم. صورتش با دیدن" او پر از شرم می شد و شاید یاد" آن بوسه
 ی پرشیطنت مصطفا می افتاد. گلنار را در راه" برگشت از دانشگاه مEEی دیEEدم. قEEد



 کشیده بود و لطافت" پوستش به ابریشم می ماند. با حجب و حیای خاصی از کنار" ما
 می گذشت. این هم نوعی تناقض بود. به گونه ای که ما هم را نمی شناسیم و هیEEچ
 گذشته ای نداشته ایم. سعی نمی کرد، به ما بی احترامی شود. با این حال من هم
 نسبت به او بی تفاوت بودم. شاید همین مسأله باعث می شد گاهی اوقات از زیEEر"

چشم نگاهم کند.

      سرهنگ ایراندوست که تیرباران شد، زن" جوانی داشEEت بEه اسEم" نEازلی کEه
 دلدادگان" زیادی از دربار داشت. حتا شنیدم تقی توده ای گفتEEه نEEازلی رو داشEEته
 باشم، سهم" خودم رو می دم مل کاظم. نازلی مال" من. شما انقلب کردین اصEEلن.
 نواده ی قجر" لوس، سرخرگ هایش دالن هایی بود که به حرمسرای قلبEEش مEEی

رسید.

      با قنداق کوبیدم به درب اما ضربه ی پای سید نبی بود که درب" دولنگه را بEEاز
 کرد. سید داد زد:« ال اکبر! » شنیده بودم صورت" نازلی مثل" ماه مEEی درخشEEد.
 پلک که می زند، صدا می آید از پلکش. از امیران" لشگری درز کرده بEEود سEEاعد"
 دستش، بالی سینه اش و قوزک" پایش مثل" برف سفید است. بین" درباری ها لقب

گرفته بود برف" داغ است نازلی.

      دو تیر" هوایی به سقف زدم تا سید آشوب" قلبم را نشنود. برادر" کوچک" سوسEEن
 بود و شیر" پاک خورده. یک سال بعد از سوسن، کربلیی غلم زمین گیر شد. سEEید
 نبی که از آب و گ"ل درآمده بود، امورات" حجره را به دست گرفت. حال حجره را
 بسته بود و دارایی اش ایمان بود و آرمان های امام. هیچ وقت راجع به سوسEEن
 ازش نپرسیدم. نسبت به نیش و کنایه های مردم ساکت بود. شاید هم خواهرش را



 بخشیده بود. از مادر یتیم بود. بعد ها در جنگ با عراق، تو سر" پل ذهEEاب شEEهید
 شد. کربلیی غلم هم چهار ماه" بعد فوت کرد. قبری از سید نبی ماند که بنیاد" شهید

سرپرستی اش را پذیرفت.

     گفتم:« سید خونه نیست. کاخه لمصب. »

     فریاد زد:« ال اکبر! »

      انگشتم روی ماشه بازی می کرد. تیمساری که با نازلی بخوابد امیEEر می شEEود.

 اگر امیری او را ببوسد، شاه او را خواهد کشت. نزدیکش بودم. حسش می کEEردم.
لبد کزیده کنج" اتاقی و ناخن هایش را می جود.

      سرگرد که ترفیع گرفت از محل" ما رفت. با نازلی که هفEEده سEEال از خEEودش
 کوچکتر بود ازدواج کرد. سه بار به قصرش رفتم. نقشه فرش هایی می بEEردم کEEه
 باید به تایید" سرهنگ می رسید. بار" اول ترک" موتور" تقEEی بEEودم. بEEاد موهEEای
 ش�لخته اش را تو صورتم می آورد. عطسه ام گرفته بود. داد زد:« گفEEتی سEEرهنگ
 ایراندوست؟ » صورتم را بردم نزدیک" موهای عرق کEEرده اش، داد زدم:« خیلEEی

راهه؟ »

     داد زد:« حق داری عجله کنی. می رسیم. »

     داد زدم:« چی؟ »

     پدال" گاز را فشار داد و داد زد:« خوش به سعادتت. می ری قصر" نازلی. »

      وقتی نوکر" سرهنگ درب را گشود، هنوز به درب" بزرگ" خانه نگاه مEEی کEEردم.
 شبیه" درب" دژ بود. چهارگوشه اش مثل" تاج" ر�خ" شطرنج خشت خشتی بود. وسEEط"



 درب، دیو" سپید زمین افتاده و خنجررستم کشیده شده بEEود بEEالی کله خEEودش.
 نقش" برجسته ی رخش هم کمی دورتر شیهه کشان، س�م هایش را بEEه سEEمت" دیEEو

پایین می آورد.

      سرک کشیدم تو را ببینم. نوکر" سرهنگ کاغذها را از دسEEتم قاپیEEد. دسEEتگیره ی
 درب را رها نکرده بود. گفت:« بعد از انتخاب" آقا، طرح" نهایی رو شخصن می آرم.
 به حاج نصرت سلم برسون. ». سقف در مرکز، طرح" گنبدی پیدا می کرد و رنEEگ"
 گچ بری ها لیمویی و فیروزه ای می شد. درب را بست. بعد از آن دو بEEار" دیگEEر
 کارهای مربوط به قصر" سرهنگ را بردم. نه توانستم داخل شEEوم و نEEه نEEازلی را

ببینم.

      تقی توده ای مدعی بود چون توانسته حکم" تیر" سEEرهنگ را بگیEEرد، پرونEEده ی
 نازلی به او مربوط می شود. ریشم را کشیدم و گفتم:« حEEاج مصEEطفا! پرونEEده ی
 خانما رو داده بودین به من. » حاجی دنبال" بهانه ای بود، جلوی" پیشروی های تقی

را بگیرد. حرفم را تأیید کرد و برگه های بازجویی" سرهنگ را به من داد.

      دکمه را فشار دادم و نور" چراغ مستقیم رفت تو چشم های نازلی. سرش را پایین
 برد. نور قوی بود. اگر چشم هایش را می بست بیشتر اذیت می شد. چراغ را بEEه
 سمت" سقف گرفتم و اتاق روشن شد. صورتش تکیده شده بود. نمی خواسEEت ایEEن
 خواری را بپذیرد که روی صندلی بسته شده. دکمEEه ی چEEراغ را زدم و روشEEنایی

غیب شد.

     _ منو می شناسی؟



      سرش به آرامی بال آمد. چشمانش در زمانی کوتاه از ترس به نگاهی پرسشگر
تغییر کرد.

     _ می شناسی؟

     چشم هایش برقی زد.

     _ رهام کن از اینجا.

      از پله ها بال دویدیم. جEEای" گ"EEل" پEEوتین" سEEید روی درب مانEEد. دو زن جیEEغ
 کشیدند. نازلی پشت" سر" زن" چاق و سبزه ای خزیده بود. بEEه نظEEر می رسEEید زن"

سبزه خدمتکار" خانه باشد. دو دستش را مثل" صلیب باز کرده بود.

      سید نبی سر بلند نکرد صورت" گلگون" نازلی را زاغ بزند. قاب" عکس" سرهنگ و
 نازلی را برداشت. به چشم ها و درجه  های سرهنگ نگاه می کرد. پیشانی" نازلی از
 پشت" سر" سیاه و گوشتالوی خدمتکار می درخشید. مثل" درخشش" صبحگاهی" خورشید

می ماند و چهره ی زن" سبزه را سیاه تر می نماند.

      زانوانم به رعشه افتاده بود. پشت" ساق" پا و پشت" گوش هایم سEEرد شEEده بEEود.
 انگشتم روی ماشه لرزید. سید در حال" ورانداز" اتاق، قدم می زد. ج�وی آرام و غیر"
 انقلبی بود با این حال من، خدمتکار و نازلی می لرزیدیم. چشمان" جادویی" نازلی
 با دیدن" صورت" مشوش" من آرام شد. در حال" بازی با اسلحه، ناخودآگاه ضامن را
 روی رگبار گذاشتم. سید سرش را برگرداند جهت" صدا و به اسلحه نگاه کرد. زبEEان"
 قفل شده ی خدمتکار چرخید و فریاد زد:« چی می خواین؟ » سید به دوجیEEن جEEام"
 شراب خوری" تو قفسه اشاره کرد. ماشه را که فشار دادم، رگبار" گلوله پشت" جام ها



 را سوراخ سوراخ کرده بود. براده های چوب و شیشه کف" اتاق پخش شدند. سید
 با وحشت نگاهی به من کرد و رو به خدمتکار گفت:« زود سوار" جیپ شین. چEEادر

سر کنید. » چادر نداشتند و سید ملفه سرشان انداخت.

      پشت" صندلی ایستاده بEEودم. روسEEری" آبEEی سEEرش بEEود. از پشEEت" روسEEری
 می توانستم رشته هایی از موهای سیاهش را ببینم. ع"طر مدهوش کننEEده ای لبلی
 موهایش مانده بود. بینی ام را جلو بردم و نفس عطرآگین را تو سینه حبس کردم.
 پس از سال ها جنگ تمام شده بود. توانسته بودم بلبلی را اسیر کنEEم. نفسEEم کEEه
 بیرون داده شد، گفتم خوشبختی همینه. فاصله ی یه د�م و بازدم. دوباره بینEEی ام را
 جلو بردم. عطر" مدهوش کننده تو رفت. اینبار نمی خواستم خوشبختی از سینه ام پEEر

بکشد. حبسش کردم.

      این روشنایی" کم غمناک نبود. به دست های بسته ی نازلی که نگاه کردم، سینه ام
 می خواست از حبس" نفس بترکد. گردنEEش بEEه انEEدازه ی چهEEار انگشEEت از زیEEر"
 موهایش می درخشید. توی سیاهی دخمه از دلم صدای ن"ی آمد و عاشقی بوشEEهری
 همبونش را بال و پایین می ب�رد. یقینن می دانست توجه" ویژه ای بهش دارم ولی
 بهتر آن بود نفهمد در برابر" عشق ضعیفم. عطر" روسری" نEEازلی تمEEام" سEEینه ام را

آکنده بود. سرفه ای ساختگی بیرون دادم و به سرفه ی واقعی افتادم.

     _ سرما خوردین؟

     _ چیزی نیست.

     _ چرا. سرما خوردین.



     _ گفتم نه. براتون مهمه؟

     _ برام مهم نیست ولی دروغ می گین.

     _ دروغ نمی گم.

     _ چرا. اعتراف کنین که سرما خوردین.

      دور" صندلی چرخیدم و زانویم را گذاشتم زمین. بار" اولی بود که به چشEEم هایش
 زل می زدم. افسونی فریبنده از عمق" چشم های سیاهش، ت�ه" دلEEم را خEEالی کEEرد.
 لب های گ�ل اناریش وسوسه خواهی" آدم را تحریک می کEEرد. می شEEد خEEط" سEEیاه"
 کمرنگی از ریمل مژه هایش را دید که پاک نشEده. سEرم پEایین افتEاد. بلفاصله

گفت:« شما یه چیزیتون می شه. »

      ضعیف بودم. او با دست های بسته مرا بازجویی می کرد. بسته بودن" دسEEتش
 امید را به دلم برگرداند. به سان" پرنده ی اسیری در اختیار" کلمات و خواهش" من
 است. این قدرت را در قلبم می دیدم که بگویم:« چیزیم هست. » اما توان نداشتم
 از او بخواهم نگاهم نکند و چشم هایش را... آن چشمان" فریبا طلسEEمم کEEرده بEEود.
 دست هایش به سختی بسته است. نمی تواند بازش کند. چرا باید همچین فکری به
 ذهنش بزند. توی این اتاق" مخوف و دربسته کجا می تواند فرار کند. فور�ن نور را
 سمتش می گرفتم و مثل" سهره ی خیسی جلویم می لرزید. زانEEو زده بEEودم. مEEن
 بودم که نگاهم را دزدیدم. حتمن دارد از بال نگاه می کند. فکرم را جمع کردم تEEا

صدای" ریز" زانویم را نشنوم. من قوی تر هستم.

     _ گفتم که سرما خوردین.



     بدون" آنکه به آتش" سیاه" تو چشم هایش نگاه کنم بلند شدم.

     _ بله حالم خوب نیست. دلداده ام.

      زانویم ش�ل شد. قلبم به شماره افتاد و می خواست از سEEینه پ�EEر بکشEEد. صEEدای
 پاهایی از تو ک�ریدور آمد. زانو جان گرفت و قلبم چسبید ت�ه" سEEینه. صEEورتم را تEEا
 نزدیک" روسری اش بردم و آرام گفتم:« عاشقت شده� م. » محکم زدم توی گوشش.
 دست" چپم را روی لبه ی دیگر" صندلی گذاشتم. در که باز شد، حس کEEردم بایEEد دو

ج�فت پا توی چهارچوب ایستاده باشد. فریاد زدم« چطور آشنا شدین؟ »

     _ خدا قوت دکتر.

     راست ایستادم و گفتم:« فکر کنم برا امروز کافی یه. »

      حاج مصطفا با لبخندی از رضایت ادامه داد:« اومدم همین رو بگEEم. زن" حEEرف
گوش کنی یه؟ »

     _ دختر" بدی نیست.

      حاجی با تأمل به نازلی نگاه کرد. دست روی صورت گذاشته بEEود. سEEرش در
 مسیر" ضربه ی سیلی چرخیده بود کنج" تاریEEک" اتEEاق. از پشEEت" انگشEEتان" دراز و

عروسکی اش نمی شد چشم هایش را دید.

     _ ببین منو.

      کشیده ام محکم بود. برای ثانیه های کوتاهی روی صورتش نگه داشEEتم. دسEEتم
 تمایل" شدیدی به بسته شدن داشت. نمی خواستم آن لطافت" ابریشEمی از دسEEتم

برود. سرعت خون، زیر" پوست نباید تغییر می کرد.



     _ ه"ی ضغیفه! با تو ا�م. چرا خشکش زده؟

      دستم مشت شد و لطافت" صورت" نازلی جایش را به سرانگشتانم داد. لعنEت بEه
 این دخمه ی سیاه. باید دست هایم را باز می کردم تا حاجی متوجه" تشویش" صورتم
 نشود. دست روی سرش گذاشتم و صورتش را به جلو و بال چرخاندم.  شروع نشده

زیر" چشمش را کبود کردی. آه نازلی!

     _ داشتی دختر" خوبی می شدی.

      نمی دانم حاج مصطفا حرف های مرا باور کرد یا چیزی تو چشم های نEEازلی دیEEد.
به پرستار ناظمی گفت:« ببرش سلول. »

      پرستار چشم بند" مشکی را روی چشم های نازلی بست. از اتEEاق بیEEرون رفتنEEد.
حاج مصطفا جلو آمد. دست روی کتفم گذاشته بود.

     _ باید داماد شی رحمان.

     _ داماد؟

     _ چرا دستپاچه شدی؟

     _ باور کن حاجی...

     _ می دونم خسته ای ولی یه دختر" بد داریم.

     نفسی به راحتی کشیدم و حاجی ادامه داد:«  فردا ح�کم" تیر داره. باکره است. »

     _ یعنی می گی.

     _ بله. امشب برو سر وقتش.



     از در که می رفت بیرون، ایستاد.

     _ ترفیعت رو فردا می نویسم.

      سایه بهانه گیر شده بود. وقتی می آمد خانه سEEلم نمEEی کEEرد. نEEازنین از تEEو
 آشپزخانه نگاهش می کرد. سرش را می انداخت پایین. هر روز این آش و کاسه پ�ر
 و خالی می شد. از پله ها می رفت بال. نازنین پشت" سرش می دوید و من روزنامه

را بال می گرفتم.

      یک روز کله ی سحر پا شدم. چند دقیقه ای گیج به در و دیوار زل زدم. ملفه را
 روی کمر" نازنین کشیدم. پاورچین رفتم بال. خواب بود. عروسکش هانی از بغلش
 دور شده بود. هانی را چسباندم به سینه اش. مژه هایش تیک زد. وقتی دست بEEه
 موهایش کشیدم، چشمش باز شد. کمرش چسبید به تخت:« بابا! » سینه ام را عقب

دادم تا نترسد.

     _ عزیزم صبحانه بخوریم؟

      با چشم های گشاد شده نگاهم می کرد. شاید از خواب پریده بEEود و داشEEت بEEه
 سؤالتی جواب می داد. چرخید و سرش را برد زیر" متکا. هانی با چشمان" بی عاطفه

اش نگاهم می کرد. از اتاق بیرون رفتم.

      بلند می شوم و به سمت" رختخواب می روم. دوست دارم خم شEEوم متکEEایش را
 ببویم. حضور" نازنین مانع می شود. متکای کوچک" ارغوانی اش مملو از گل هEEای
 نرگس و سنبل است. اگر بخواهم ببوسمش، جای چین خورده ی سر" سEEایه خEEراب
 می شود. صدای خ�س دار" بازدم" من و نازنین تلقی می کند. دست از سEEر" صEEندلی"



خالی برنداشته. دستمال" سیاه را زیر" چشمانش می چسباند.

     _ چی می خوای؟

     _ هانی کوش؟

     _ هانی؟ هانی بی هانی.

     چه می گوید. شاید هانی را برداشته همراه" خودش ببرد.

      توی پذیرایی بودیم. نازنین انگشتش را جلوی بینی گرفت:« هیش می شنوه. »
 گفتم:« هانی بی هانی. به خودش هم می گم. » با التماس نگاهم کEEرد. چنEEد مEEوی"
 سپید چهره اش را خسته تر کرده بود. زمان هایی که رنگشان مEEی کEEرد، آرامEEش"

خوبی داشتیم تو خانه. سایه هم شادتر بود.

      سایه از ن�ه سالگی شروع کرد به تعریف" اتفاقEEات" ذهنEEی اش. اینکEEه امEEروز را
 چطور گذرانده. هانی حالش خوب بوده یا نه. به چه چیزهایی خندیده و بهانه ی چه
 چیزهایی را دارد. هانی دختر" مو مشکی" ش�لخته ای بود که همیشه رو لباس هEEایش
 خوراکی می ریخت. سایه لباس های او را همEEراه" لباس هEEای مEEا تEEو ماشEEین مEEی
 انداخت. در واقع من و نازنین حضورش را پذیرفته بودیم. آنقدر واقعی شده بEEود
 که توی فرمی نوشتم تعداد" فرزندان دو نفر. کاغذش را مچاله کردم. پرتش نکرده

بودم توی سطل. آوردم خانه تا نازنین ببیند.

      نازنین دستم را گرفته بود. کمتر پیش می آمد این کار را بکند. طEEوری رفتEEار
کردم که سردی" صورتم تغییر نکند.

     _ می گه هانی حرف نمی زنه.



      خون دوید تو مخم. فکر کردم خب چرا حرف نمی زند. سپیدی" موهایش بیشEEتر
شده بود. کاش رنگشان کرده بود.

     _ گوش می دی رحمان؟

      عقل از سرش پریده بود. سایه بچه است. او چرا فکر می کرد هانی بایEEد حEEرف
بزند.

     _ سایه جان که حق نداره لباس" رنگی بپوشه.

     صدای پله ها که آمد، حرفش را خورد.

     _ هانی زبون  باز کرد مامان.

     نازنین با التماس سرش را تکان داد.

     _ یه مینی ژوب" چین دار" اطلسی می خواد. الن تو طاقچه نشسته. سلم بابا.

     _ سلم دخترم.

      فکر کردم ماهی چند بار نازنین، سایه و هانی برای خرید" لباس بEEه بEEازار مEEی
 روند. دستم را از تو دست های نازنین بیرون کشEEیدم. وقEEتی بحEEث نمی کEEردم،
 نازنین می دانست موفق شده. بیشتر" اوقات هم با آوردن" چای" تازه د�م یEEا کیEEک و

عصرانه سعی بر آن داشت خنده را رو لب هایم ببیند.

     _ می خوام ببینمش. کجاست؟

     نازنین دو مرتبه با دستمال، گودی" زیر" چشمش را پاک می کند.

      _ فکر کنم پروانه بهش گفته بود که هانی حرف نمی زنه. پروانه همه چEEی رو



بهش گفته بود.

     _ مثلن چه چیزی رو؟

      _ نمی دونم. بهش گفته بود بال های مادرش شکست و دیگه نتونست پEEرواز
 کنه. گویا پدر نداشته. عمر" پروانه ها کوتاست. می فهمی که؟ البتEEه این هEEا همEEه
 افکار" بچه گونه است. اما پروانه واقعن یه چیزهایی رو بهش گفته بود. یه روز ازم
 پرسید مامان اینجا واقعن خونه ی خودمونه؟ صورتش رو بوسEEیدم و گفتEEم البتEEه
 عزیزم این چه حرفی یه. اخم کرد و گفت نمی دونم. فکر کردم اینجEEا رو از فEEروش"
 خونه ی دیگه ای خریدین. می دونی رحمان. همه ی این حرف ها رو زد. اونقدر جا

خورده بودم که ش�ک کرد. دوباره پرسید یعنی تو قبلن اسمت نازلی نبوده؟

      به انگشت هایش ز�ل زده که تو تاریکی" اتاق محو شده اند. صدای آژیر می آیEEد
 و قلبم را می فشارد. بعید می رسد آژان دنبال" کسی باشد. لبد توی آمبEEولنس
 به یکی ش�ک می دهند. یکی دارد به دنیای سایه می رود. کاش می شد با آن هEEایی
 که دنیای پ�ر خونمان را ت�رک می کنند گپی بزنم. کاش پیغامی از من ببرنEEد بEEرای
 دخترم تا بفهمد به اندازه ی یک دنیای رنگارنگ دوستش دارم. اشکم بی صدا مEEی

لغزد و تو صدای نازنین گ�م می شود.

     _ من دارم می ر�م.

     بغض توی گلویم خفه شده.

     _ کجا حال؟

     نازنین در" ک�مد را باز می کند.



     _ هانی اینجاست. حرف هم نمی زنه.

      تو کمد را نگاه می کند. خیسی" مژه هایم را با دست پاک می کنم. بEEا دو دسEEت
 صورتش را می گیرد و مثل" مراسم" خاکسپاری شروع می کنEEد بEEه اشEEک ریختEEن.
 زانوهایش کشیده می شود پایین. توی لحظه ی رفتن خودش را راحت تر خالی می

کند. انگار می خواهد حرفی بینمان نباشد یا درد" من به حقیقت نزدیک تر شود.

     _ رحمان. آخه رحمان. سایه جان تو این دو هفته همه� ش کابوس می دید.

      حسی هراسان توی وجودم می لولد. باز چه حرف" ناگفته ای مانده کEEه نEEازنین
 اینطور ذلیل" کف" اتاق شده. آنقدر هراسانم که شبیه" مرده می شEEوم کEEه ایسEEتاده
 بالی پرتگاهی. م�رده ی خودم را به پایین رهEEا می کنEEم. تEEوی غEEروب" دلگیEEر و
 سرمایی که هیکل" خشکم را نمی لرزاند، پارچه ی کفن به بال می جهEEد. پEEوزه ام

بوی خاک" کافور خورده می دهد.

     _ کابوس های سایه جان...

      ناخودآگاه یاد شبی می افتم که خواب" بهرام مودت را دیدم و سایه هم زمان بEEا
 من از خواب پریده بود. بغضش را توی بینی هورتی بال می کشد. پشیمان شده.
 گویی از بازگوکردنش شرم دارد. روی تخت" سایه می نشینم. بی آنکه متوجه شوم
 چین و چروک های مانده را به هم ریخته ام. سه تا نازنین سEEر برگردانEEده عقEEب.
 لب هایش می جنبد و درب" اتاق بسته می شود. پوزه ام توی خاک" سرد است. حس
 می کنم ک�ل" این ک�ره ی خاکی بوی کافور می دهد. سرم را تو متکEEا فEEرو بEEرده ام.
 اشک های داغ بعد از مدتی زیر" شقیقه ام سرد می شود. صدایی از پشت" دیوار می



 آید. کسی دارد در می زند. سهره ی خیس روی بید" مجنون شاخه عوض می کنEEد.
جرات" کشتنش را ندارم. به اندازه ی تمام" عمر ترسیده و از کلغ ها بدش می آید.





                              فصل بعد از آخر
     

     

     

     



     

  

     

      



      آری پشت" خورشید باغی است سبز. باغی که در باورها دنبال" آن هستیم و بEEه
سان" بهشت پر از درخت های انار است.

      همه چیز چوبی است و خبری از آهن و صدای بلند نیست. جز قهقه ی سEEیاوش و
 جمشید شاه که نشسته اند روی نیمکت و میز" چوبی" به هEEم چسEEبیده شEEراب مEEی
 نوشند. روی" تاج" عجیب و بزرگ" جمشید، انگوری زرین است که روی سEEر" انگEEور
 تاجی بنفش و سبز قرار دارد. سیاوش پیکش را بال می برد. صدای" برخورد" پیEEاله
 ی شاه" جهان به پیاله اش آنقدر زیباست که می تواند بخشی از یک ملEEودی" شEEاد"

شرقی شود.

     _ سیاوش جان! من با هر کسی انگور" فاسد نمی خورم.

     _ می دونم شاه. به سلمتی" بهرام در آن سوی خورشید.

     _ به سلمتی" پسرت!

     جمشید دستش را دراز می کند و خورشید وسط" دست هایش می سوزد.

     _ دوست" من طالع بینی نیست. مست هم نیستم . می خنده ببین.

      سیاوش خم می شود روی میز. خورشید توی دست های جمشید شEEاه می چرخEEد و
 لبخند روی لب های سیاوش می نشیند. دخترهای دوقلوی سیاوش به سمت" میز می
 دوند. جمشید خورشید را پرت می کند و گردن" دوقلوها به دنبال" حرکت" خورشEEید

می چرخد. خورشید در وسط" آسمان می تابد.

     _ امان از دخترهای کنجکاوت.

      دوقلوها پاهایشان را به زمین می زنند و فریاد می زنند:« شEEاه" بEEدجنس! شEEاه"



بدجنس! »

     سیاوش سگرمه هایش تو هم می رود.

     _ سایه! پروانه!

      گردن" دوقلوها به کتفشان می چسبد. دست" هم را می گیرند و به میEEز نزدیEEک
 می شوند. در آن سو نادر دستش را توی جوی روان مEEی شEEوید. مرجEEان بلنEEد
 می شود و سالد" رنده شده ای از هویج، خیار سبز، فلفل دلمEEه ی قرمEEز، کEEاهوی
 چینی و گشنیز را برای مزه ی جمشید و شوهرش روی میز می گذارد. روی سEEالد
 رب" انار به شکل" قلب های تو در تو تزئین شده. مرجان کنار" شوهرش می نشیند.

دستش را به سمت" پروانه دراز می کند.

     _ بیا دخترم.

      پروانه جایی روی نیمکت کنار" مادرش می نشیند و سایه هم بEEا اشEEاره ی دسEEت"
سیاوش کنار" شاه.

     _ مامان سایه یه فانوس" جدید کشیده. می گه نور" فانوسش به زمین نمی رسه.

     _ راست می گه سایه جان؟

     _ بله بابا.

     سیاوش اخم می کند.

     _ دخترم چرا می خوای نور" فانوست به زمین برسه؟

     نادر نزدیک شده و با اشاره ی دستش، سایه تقریبن به شاه می چسبد.



     _ می خواد رحمان دیوونه نورش را ببینه، عذاب نکشه.

     سیاوش اخم می کند به نادر. جمشید هم با حالت" عجیبی به نادر نگاه می کند.

     _ نادر! رحمان دیوونه؟

      _ خب بله. البته من دوست دارم نورش بخوره به پنجره ی اتاقش تEEا نEEازلی
عذاب نکشه.

     _ حال کجا ست فانوست دختر" گلم.

     پروانه خودش را وسط می اندازد و با شیطنت می گوید داد عمه سوسن.

     سیاوش پیاله ی شرابش را پر می کند و به شاه اشاره می کند.

     _ نه سیاوش. می فهمی که. نمی تونم مست کنم.

     _ عمه سوسن که کسی رو روی زمین نداره.

      سایه با تردید می گوید:« خب بابا. اون هم دوست داره ملکاظم عذاب" وجدان
نداشته باشه. »

     نادر نیشخندی می زند:« یعنی واقعن فکر کرده اون عذاب" وجدان داره؟»

      سیاوش این بار برآشفته می شود، طوری که جمشید شاه کمی خEEودش را جمEEع
می کند.

     _ نادر! هیچ کدوم از حرف هات رو نشنیدم.

      نادر سرش را پایین می اندازد و سیاوش پیاله اش را یک نفس بEEال مEEی کشEEد.
 مرجان دست روی موهای پروانه می کشد و با نگرانی از زیر" چشم به سEEیاوش زل



زده. سایه می پرسد:« شاه همه � ش تقصیر" شماست. »

      توی یک لحظه همه سرشان را بال می آورند. حتEا نEادر. سEیاوش بEه سEEرفه
می افتد و با دست جلوی دهانش را می گیرد.

     جمشید شاه فقط ف�رم" خاصی به لب هایش می دهد و چیزی نمی گوید.

      _ خب بله. تقصیر" شماست. نور" خورشید اون قدر قوی یه که نور" فانوس به بابا
نمی رسه.

      جمشید نگاهی به سیاوش می اندازد. سیاوش رو به شاه ابرو بEEال می انEEدازد و
 مرجان کمی نگران به نظر می رسد. جمشید می گوید:« امان از دست" تو دختر. »

پروانه از توی بغل" مادرش جدا می شود و دست می زند.

     _ هورا سایه. هورا. خواهر" خودمی.

      جفتشان هم دیگر را بغل کرده اند و به دور" هم می چرخند. جمشEEید شEاه دسEEت
دراز کرده و بعد از چند لحظه خورشید توی دستش می سوزد.

     _ نور" فانوست رسیده دختر جان. ببین.
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