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   حسین یخچالی!

                             نویسنده : رضا باقری
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تشکر!

در نــگارش ایــن رمــان، دوســتان و نویســنده هــای ارجمنــدی مرا یــاری کرده انــد، هریک 

از آنهــا پیشــنهادها و نــکات بســیار ارزشــمندی ارائــه دادهانــد. نقــش  هــر یــک از ایــن 

رهنمــود هــا و نــکات بــه تنهائــی در جــای جــای رمــان مشــاهده مــی شــود. بــدون ایــن 

کمــک هــا مــی توانــم بــه جــرات بگویــم کــه قــادر بــه تنظیــم و نــگارش داســتان باشــم. 

ــدی  ــان مه ــزم خصوصــا آقای ــاران و دوســتان عزی ــی ی ــم از متام در اینجــا الزم مــی دان

اســتعدادی شــاد، مســعود نقــره کار، علــی کامرانــی، باقــر زاهــدی پــور و همــه آنهــا کــه 

بــه نحــوی در تنظیــم و نــگارش ایــن رمان مرا یــاری منوده اند قــدر دانی  و تشــکر منایم.

فرانکفورت شهریور ماه 1400

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   2 28.10.2021   16:56:06



3 2

معرفی نویسنده وتوضیح چند نکته،

متولــد اول فروردیــن ســال ۱۳۲۸ در تویــرکان هســتم، پــس از تحصیــات ابتدائی اجبارا 

تــرک تحصیــل منــوده، دوران کودکــی ام را بــه کارگــری گذرانیــدم، بــا مشــقت فــراوان  

شــبانه تحصیــل کــردم. از کودکــی عاقــه فراوانــی بــه شــعر و داســتان نویســی داشــتم، 

امــا هیچــگاه موقعیــت انســجام و پیگیــری در ایــن رشــته هــا برایــم مهیــا نشــد. وقتــی 

بیســت ســاله بــودم بعلــت مخالفــت بــا لشگرکشــی شــاه به عــان، شــش مــاه در زندان 

ضــد اطاعــات نیــروی هوائــی در بنــد بــودم، پــس از آزادی، از ابتــدای  خیــزش مــردم 

و شکســت آن توســط ارتجــاع اســامی، علیــه خمینــی و تفکــرات ارتجاعــی آن فعالیــت 

منــوده ام، در ســال ۱۳۶۳ بعلــت فعالیــت هــای سیاســی  مخالــف رژیــم، مــورد تعقیــب 

قــرار گرفتــه و بــا همــر و دخــرم  بــا پــای پیــاده از مــرز بــازرگان بــه ترکیــه و از آنجــا 

بــه آملــان مهاجــرت کردیــم، در ســال ۱۳۶۷ بــه کردســتان رفتــم، پــس از یک ســال دوباره 

 »Bethanian Krankenhaus »ــه آملــان بازگشــتم،  رشــته پرســتاری را در بیارســتان ب

گذرانیــدم پــس از آن بــا ادامــه تحصیــل در رشــته مدیریــت پرســتاری، اقــدام بــه تاســیس 

ــورت منــودم، در ســال هــای دراز  ــک رشکــت پرســتاری از ســاملندان در شــهر فرانکف ی

کار بــا ســاملندان و خصوصــا قــر منــزوی و فقیــر جامعــه آملــان متوجــه شــدم آســان 

فقــر در همــه جــای جهــان هــان رنــگ را دارد کــه در ایــران مشــاهده مــی شــود، در 

جوامــع ایرانــی بدلیــل وجــود سیســتم هــای حکومتــی و بخصــوص رژیــم اســامی فقــر 

ــن    ــی بی ــاوت  عاطف ــا تف ــان اســت ام ــل آمل ــر در کشــورهائی مث ــر از فق بســیار عمیق

فقــرای آملانــی بــا ایرانــی در ایــن اســت کــه  آملانــی در تنهائــی می میرنــد امــا خانــواده 

ــد.   ــی دهن ــان م ــت ج ــنگی و محرومی ــم و در گرس ــوش ه ــی در آغ ــر ایران ــای فقی ه

ــاب  ــم، کت ــی را رشوع منای ــتان نویس ــعر و داس ــاره ش ــتم دوب ــال ۱۳۷۲توانس ــن از س م

حســین یخچالــی نزدیــک بــه بیســت ســال فکــرم را مشــغول داشــته بــود، ده هــا بــار آن 

را بــاز خوانــی و بــاز نویســی کــرده ام.

ایــن داســتان واقعــی اســت، زمــان و مــکان و اکرثیــت اســامی بــا هــان نــام هائــی کــه 
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بــوده انــد، در داســتان آورده شــده، هیــچ قصــدی در برجســته ســاخنت و یــا کــم بهــا 

دادن بــه شــخصیت هــا و وقایــع داســتان نداشــته ام. آنچــه بوقــوع پیوســته اســت را 

بــا صداقــت بیــان کــرده، توضیــح مســائل اجتاعــی ایــران قبــل از رسنگونــی شــاه را در 

کوچــه و محلــه هــا رشح داده ام، حتــی املقــدور وارد مســائل سیاســی و حوادثــی کــه 

در حــول و حــوش زمــان داســتان بوقــوع پیوســته، نشــده ام. در همــه جــای داســتان 

متناســب بــا شــخصیت هــای آن بــه مســائل سیاســی اشــاره شــده اســت. بــرای افــراد 

ــح  ــوده، تری ــه ب ــه ک ــتان را هانگون ــای داس ــخصیت ه ــده، ش ــازی نش ــخصیت س ش

کــرده ام. 

 داســتان بــا زبــان محــاوره ای و عامیانــه نــگارش شــده، هانگونــه کــه مــردم کوچــه و 

بــازار در زمــان وقــوع آن صحبــت می کــرده انــد. حتــی املقــدور ســاده نویســی شــده 

و متامــی ســعی مــن بــر آن بــوده کــه جمــات محــاوره هــای را بــا زبــان مــردم عــادی  

ــای  ــودم، انتقاده ــته ب ــل ننوش ــک را کام ــات رکی ــتان کل ــاپ اول داس ــم. در چ بنویس

برخــی از خواننــدگان کــه متذکــر شــده بودنــد نــگارش نیمــه کاره کلــات درک واقعــی 

کلمــه هــا را دشــوار مــی منایــد و نوعــی خــود سانســوری را تبلیــغ می منایــد، موجــب 

ــم،  ــد بنویس ــده ان ــی ش ــان م ــه بی ــه ک ــک را هانگون ــاظ رکی ــی الف ــا متام ــد ت گردیدن

ــگارش را منــی پســندند پــوزش مــی  ــه ن از ایــن رو از خواننــدگان گرامــی کــه ایــن گون

خواهــم.

امیدوارم داستان  مورد نقد صاحبنظرها قرار گیرد.

رضا باقری  پنجم مهر 1400 خورشیدی     
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قسمت یکم:

یخچال صغیر ها!
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یخچال صغیر ها!

صبح زود از خواب بیدار شد، به پر نه ساله اش گفت:

»بــرو نونوائــی ســنگکی، بــه شــاطر بگــو نونــو برشــته کنــه، بگــو دهشــای کنجــد بریــزه 

روش، ایــن دو قرونــم بــرو از مغــازه لبنیاتــی پنیــر تربیــز بخــر، زود برگــردی نــری تــو راه 

مبونــی، رست بــا کونــت بــازی کنــه«!

 ســیگار اشــنو را از جیــب بیــرون آورد، بــا کربیــت روشــن کرد، چنــد پــک بــه آن زد، بــا 

عصبانیــت، بلنــد بلنــد  رشوع بــه پرخــاش کــرد. اتــاق مســافرخانه کوچــک بــود، بچــه 

هــا همــه روی  زیرانــداز هــای معمولــی در خــواب بودنــد. حســن ضمــن قــدم زدن از  

میــان زیراندازهــا بــرای خــود راه می یافــت و در صــورت لــزوم بــا لگــد بخــش هائــی از 

زیراندازهــا را بــه کنــاری پرتــاب می کــرد، گــه گاهــی از شیشــه هــای کــدر مســافرخانه 

ــر مــی زد، فکــر  ــل غ ــدون دلی ــرد، ب ــه همــرش می ک ــاط می نگریســت، روی ب ــه حی ب

ــد، خواســت  ــه ای اجــاره کن ــم دارد خان ــد تصمی ــه همــرش بگوی ــر اســت ب ــرد به ک

کمــی اطاعــات در مــورد خانــه مــورد نظــر بــه او بدهــد! بــا بــی میلــی  گفــت:

»دالله می گه خونش خوبه، چندتا اتاق داره، ما که دوتا بیشر منی خوایم، برم ببینم چه 

جوریه! چایو دم کردی؟ شلوارمو اتو کردی؟«

عــزت همــر حســن شــلوار او را شــب قبــل از خــواب بــا اتــوی ذغالــی صــاف کــرده 

بــود. حســن بــه لبــاس پوشــیدن خــود توجــه ویــژه ای  داشــت، خصوصــا ایــن کــه  در  

ایــن روز بــا بنــگاه معامــات ملکــی  بــرای دیــدن خانــه ای قــرار ماقــات گذاشــته بــو،  

ســعی داشــت ظاهــر خــود را مرتــب نشــان دهــد.

عــزت بــا موهــای وز کــرده، صورتــی اخــم آلــود، کمــر متایــل داشــت بــه حــرف هــای 

حســن توجــه کنــد،  ســئوال هــای حســن رابــی پاســخ می گذاشــت، می دانســت بدنبــال 

بهانــه و رشوع درگیــری هــای همیشــگی مــی باشــد، بــرای پائیــن نــگاه داشــنت تنــش 

صحبــت کــرد و گفــت:

»ساور جوش نیومده! ذغالش نم داره! هی فوت می کنم! منی بینی مگه؟ تازه آتیشش 

رسخ شده! شلوارتم پهن کردم زیر رختخوابت!«

مرد طاقتش متام شده بود، بدون توجه به صدای آرام همرش، با خشم و عصبانیت 
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گفت:

»می دونســتی کــه مــن بــا دالل قــرار دارم، بایــد زودتــر بلنــد می شــدی، تــو مســافرخونه 

کــه منی شــه تــا لنــگ ظهــر خوابیــد!«

عزت همه سعی خود را برای راست و ریست کردن بچه ها بکار برده بود، می دانست 

باید منتظر فحاشی های حسن باشد، لذا  خود را از قبل برای پاسخ گوئی به او آماده 

کرده، با عصبانیت گفت:

ــی،  ــر می خواب ــگ ظه ــا لن ــه ت ــودت همیش ــش، خ ــت بک ــردی، خجال ــاره رشوع ک »دوب

یــه روز داری صبــح زود بیــدار می شــی، انــگار خــربش رو آوردی، داری غــر و غــر 

می کنــی!«

حسن  با پرخاش و عصبانیت بیشر گفت:

»زنیکــه! دخراتــم مثــل خودتــن! تــا لنــگ ظهــر می خوابــن، انــگار اومــدن تــو جهنــم، 

ــو  ــه ت ــرات اگ ــربه! پ ــه خ ــن چ ــرون ببین ــرن بی ــه، ب ــا تهرون ــرون، اینج ــرن بی ــد ب بای

شهرســتون می مونــدن  آخــرش بایــد پالــون می ذاشــنت رو گردشــون، حــاال امــدن تهــرون 

بایــد منــو دعــا کنــن کــه از اون جهنــم دره نجاتشــون دادم، خودتــم اگــه می مونــدی 

ــردی!« ــی می ک ــجد گدائ ــی دم مس ــد می رفت ــرش  بای ــا، آخ اونج

»مردکــه! صــدا منــو در نیــار، خونــه بــه اون خوبــی داشــتیم فروختــی اومــدی اینجــا، 

حــاال بایــد بریــم مســتاجر بشــیم، بــا ایــن هشــت رس عائلــه، کــی بــه تــو خونــه مــی ده؟ 

خجالــت بکــش، الحمدوللــه اینجــا دیگــه تــو خونــه درندشــت نیســتش کــه هرچــی داد 

بزنــی کســی صداتــو نشــنوه! آبــم داره جــوش مــی آد!«

ــه  ــرود و ن ــی توانســت راه ب ــه م ــاق کوچــک مســافرخانه ن ــود، در ات ــه ب حســن کاف

بیــرون و نــه اینکــه مثــل همیشــه داد و بــی داد کنــد، یــا عــزت را بــه بــاد کتــک بگیــرد! 

دســت از رس همــرش برداشــت، رشوع بــه ایــراد گرفــنت از بچــه هــا کــرد. دخــر هفــده 

ســاله را بــه مســخره گرفــت: 

ــری  ــه دیگ ــی؟« ب ــو شــونه کن ــی رست ــی تون ــل آســمون خراشــه؟ من »چــرا موهــات مث

ــت: گف

» مثل جنا »جن ها«شدی؟ ....«

پــر بزرگــر لحــاف را روی خــود کشــیده و زیــر آن غلــت مــی زد، او و دو پــر دیگــرش 

ــرون  ــان بی ــد ن ــرای خری ــی ب ــر دیگــرش عل ــد، پ ــربا بودن ــدر م ــر پ ــن و تحقی از توهی

رفتــه بــود.
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علــی پــول نــان را داد، نانوائــی نــان ســنگک را تــا کــرد، زیــر بغــل او گذاشــت، از مغــازه 

لبنیــات فروشــی یــک تکــه پنیــر تربیــز خریــد، در حالــی کــه بــه کوچــه و خیابــان هــا 

و مــردم تهــران و رفــت و آمــد هــای شــتابان آنهــا نــگاه می کــرد کــه همگــی برایــش 

تازگــی داشــتند بــه مســافرخانه بازگشــت، نــان و پنیــر را روی ســفره ای کــه در وســط 

شــلوغی هــای اتــاق  پهــن شــده بــود، قــرار داد.

ــان ســنگک و  ــه خــوردن و نوشــیدن ن ــار ســفره نشســت، رشوع ب ــا اخــم کن حســن ب

پنیــر تربیــز بــا چــای شــیرین کــرد!  قســمت هــای برشــته و قهــوه ای نــان ســنگک را از 

آن می بریــد، صــدای خــرد شــدن نــان درون دســت هایــش، بچــه هــا را بــرای خــوردن 

تکــه ای نــان تحریــک کــرده بــود، کــم کــم از زیــر رواندازهــای خــود بیــرون آمدنــد و 

بــا حــرت و کنجــکاوی بــه صــدای خــرد شــدن نــان  زیــر دنــدان هــای پدرشــان گــوش 

ــه  ــان صبحان ــار پای ــر در انتظ ــان و پنی ــه ای ن ــدن تک ــد مان ــا امی ــه ب ــد! هم می دادن

ــد!  خــوردن او بودن

ــه بچــه هــا نــگاه  ــان بــرای صبحان همــرش عــزت، همیشــه از شــب قبــل مقــداری ن

ــند. ــته باش ــوردن داش ــرای خ ــه ای ب ــد، لقم ــا در روز بع ــت ت می داش

حســن ضمــن خــوردن نــان و پنیــر، علــی را از گزنــد غــر و لنــد خــود دور نگذاشــت و 

گفــت:

ــه!  ــو برشــته کن ــی نون ــی نگفت ــه نونوائ ــون بخــری، ب ــی ن ــل گاو منــی فهمــی!  رفت »مث

نونــی رو کــه بایــد مــی ریختــه دور، داده دســتت! تــو هــم مثــل خــر رستــو انداختــی 

پائیــن اومــدی!« بعــد رو کــرد بــه عــزت و بــا تــر گفــت:

»شلوارمو خوب  اتو نکردی؟یقه پیرهنم کج و کله هستش و....!«

باخــره بــه ســمت بنــگاه معامــات ملکــی حرکــت کــرد. پیــر مــردی بــا شــلواری ســاده، 

ــا  ــر پ ــز ب ــا متی آجیــه ای )کفــش هــای دســتباف، کــه کفــه هــای الســتیکی دارند(تقریب

و پیراهنــی نیمــدار و کــم چــروک، جلــو مغــازه انتظــارش را می کشــید. پــس از خــوش 

و بــش، جلوتــر از حســن رشوع بــه حرکــت کــرد، بــا چــرب زبانــی خــاص بنــگاه هــای 

ــه  ــک و از آنجــا ب ــب املال ــان خاکــی ادی ــه ســمت خیاب معامــات ملکــی، حســن را ب

کوچــه تنگــی بــرد، دو طــرف کوچــه را دیوارهــای آجــری احاطــه کــرده بودنــد، هیــچ 

پنجــره ای بــر دیوارهــا تعبیــه نشــده بــود، از روی دیــوار برخــی حیــاط هــا شاخســار 

درختهــای تــوت، خرمالــو و غیــره رس بــرون کــرده بودنــد. از  قفــل بــر در هــای چوبــی  

برخــی از خانــه مشــخص بــود ســاکنین آنهــا در خانــه حضــور ندارنــد، غیــر از صــدای 
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پــای ایــن دو گاهــی عبــور گربــه ای از روی دیــواری ســکوت مطلــق را مــی شکســت. 

ــه  ــرای ورود خورشــید ب ــه هــم، کمریــن راهــی ب تنگــی کوچــه و نزدیکــی دیوارهــا  ب

کــف کوچــه را نگذاشــته بودنــد. مجــرای باریــک راه  آب مخصــوص جــاری شــدن آب 

بــه آب انبارهــا در وســط کوچــه، پــر از گنــداب و متعفــن بــود. 

دالل بینی اش  را گرفت و گفت:

»ایــن آب آشــپزخونه هاســت، مســراح هــا  مســتقیم  مــی رن تــو چــاه مخصــوص، خــب 

االن هــوا گرمــه، ولــی زمســتون کمربــو  مــی ده.«

حســن از ســکونت در مســافرخانه بــا زن و هفــت فرزنــدش خســته شــده بــود، بــدون 

توجــه بــه بــوی گنــد لجــن کوچــه و حــرف هــای دالل،  مشــتاق رســیدن بــه خانــه مــورد 

نظــر بــود. بــر خــاف اینکــه خیلــی ادعــا داشــت و خــود را داناتــر از خیلــی از فامیــل 

هــا و اقــوام دور و نزدیکــش، معرفــی می کرد،همــه او را بــی لیاقــت می شــمردند، 

ــد،  ــی می کنن ــه زن و بچــه اش در مســافرخانه زندگ ــد ک ــاد می کردن ــه انتق ــل هم فامی

می خواســت خــود را از رش ایــن حــرف هــا خــاص کنــد، بــی قــرار بدنبــال دالل حرکــت 

ــید: ــرد، از او پرس می ک

»گفتی خونه آخر کوچست؟«

»آره اون خونــه آخــری ســمت چپــه، نیگاکــن! همیــن هســتش، یــه طرفــش دو طبقــه 

ســت، اون طرفــم یــه طبقــه، هشــتا اتــاق داره، مــی تونــی چنــد تاشــو اجــاره بــدی!«

خانــه مــورد نظــر دالل آخریــن خانــه ای بــود کــه در تــه کوچــه قــرار داشــت، تــه کوچــه 

ــه مــورد نظــر می گذشــت  ــوار از پشــت خان ــن دی ــم می شــد، ای ــی خت ــواری گل ــه دی ب

ــباهت  ــی ش ــه دان ــه زبال ــر ب ــه بیش ــه ک ــه ای مخروب ــه کوچ ــی خان ــوار جنوب ــا دی وب

ــود . دالل ادامــه داد: داشــت، تشــکیل داده ب

»تــه کوچــه می خــوره بــه  یــه کوچــه دیگــه، مــی شــه رفــت تــو کوچــه بعــدی، یعنــی 

ــن  ــن ای ــگاه ک ــت، نی ــال صغیراس ــال یخچ ــی ام م ــوار گل ــن دی ــه در رو داره، ای کوچ

قســمت از دیــوار خیلــی کوتاهــه، مــی شــه رفــت تــو یخچــال، بــرا بچــه هــات خیلــی 

خوبــه، خــب دخــرات کــه اجــازه نــدارن بــرن اونجــا، ولــی بــرا پــرات خوبــه، اونــا مــی 

تونــن بــرن بــازی کنــن!«

حســن از دیــوار یخچــال بــه داخــل آن نــگاه کــرد، بیابــان پهنــاوری  بــود کــه دیوارهــای  

بلنــد و ضخیــم دور تــا دور آن را احاطــه کــرده بودنــد. فکــر کــرد ایــن همــه گل و خــاک 

را از کجــا آورده انــد؟ بــا تعجــب از دالل پرســید:
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»پشت اون دیواِر بلنده چیه؟«

ــن  ــه زمی ــاره ی ــت اون دوب ــب پش ــی؟ خ ــی گ ــو م ــوار یخچال ــان، اون دی ــدوم؟ آه »ک

دیگــه مثــل همیــن جاســت، نیــگا کــن یــه طــرف زمیــن بلنــده، اونــور کــه طــرف دیــواره 

ــا رو عمــدا اینجــوری کــردن کــه زمســتون آب ببنــدن تــوش، یــخ ببنــده، او  گــوده، این

ــخ  ــا ی ــی ت ــو گودال ــد ت ــب آب می بندن ــه وج ــن، اول ی ــر منی کن ــودال رو روز اول پ گ

ــی آب  ــر روز کم ــدن روش، ه ــاره آب می بن ــد دوب ــت، روز بع ــخ بس ــی ی ــده، وقت ببن

ــی  ــخ دیگــه خیل ــکای آخــر زمســتون ی ــر بشــه، نزدی ــخ کلفــت ت ــا ی ــدن روش، ت می بن

ــا رو  ــگ یخ ــا کلن ــآن ب ــد می ــی شــه! بع ــخ  م ــت ی ــر ضخام ــم م ــه، نی ــی ش ــت م کلف

می شــکنن، مــی ذارن تــو گاری می بــرن دروازه دوالب، اونجــا انبــار زیرزمینــی هســتش، 

یــخ و اونجــا نیگــه مــی دارن بــرای گرمــای تابســتون! اون دیــوارم مــی بینــی؟ پشــت اون  

ــن!« یــه زمیــن دیگســت، اینــا همــه وقفیَ

دالل کمــی مکــث کــرد، وقایعــی را کــه در یخچــال ظــرف مــاه هــا و ســال هــای گذشــته 

ــود، بخاطــر  ــاده ب ــاق افت ــن یخچــال صغیرهــا اتف ــن منطقــه و خصوصــا در همی در ای

آورد و پنداشــت بهــر اســت آنهــا را بــا وی درمیــان بگــذارد!

بعد  چشم هایش را کمی گرد کرد، به حسن  خیره شد و گفت:

»خــب اینــم بگــم، ایــن زمینــا خوبــه بــرا بــازی کــردن بچــه هــا، ولــی همچیــن خاطــر 

جمعــم نیســنت! بچــه هــا و آدمــای ولگــرد از همــه جــا مــی آن اینجــا، معلــوم نیســتش 

کــی مــی آد و کــی مــی ره، بایــد مواظــب پــرات باشــی! گفتــی پــر بزرگــت بیســتو 

ــش!  ــون گرفتن ــو خیاب ــدی ت ــو دی ــازی، یه ــش رسب ــانس آورده نربدن ــه؟ ش ــک  سالش ی

ــارده  ــی آد خواســتگاریش! اون چه ــن روزا یکــی م ــت شوهرشــه! همی ــه وق ــم ک دخرت

ــت  ــه هف ــم ک ــی دیگ ــپزی بلندن؟ اون یک ــوب آش ــا خ ــه! حت ــه دم بخت ــم ک ــاله ه س

سالشــه! بابــت دخــرات مشــکل نــداری، چــون اونــا بیــرون منــی آن! خــب بــرا پــرات، 

چــون از دهــات مــی آن خطرناکــه!«

»آقا ما از دهات منی آیم، از شهرستان می آیم!«

ــی  ــعی می کنی تهرون ــن  س ــگا ک ــید، نی ــاب می ش ــی حس ــره دهات ــه باخ ــرق منی کن »ف

ــتی!« ــی هس ــی! داهات ــی منی تون ــی، ول حرف بزن

»چرا آقا توهین می کنی!«

»توهیــن نیســت بــه »علــی«! هرکــه مــی آد تهــرون می گــه مــن بچــه تهرونــم! منی شــه 

ــم،  ــت می گ ــا رو به ــن دارم این ــتونی! م ــم شهرس ــورد، می گ ــت برخ ــه به ــاال ک ــه! ح ک
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چــون ممکنــه بچــه هــات زود گــول بخــورن، اصغــر قاتــل رو کــه می شناســی؟ مرتیکــه 

تــو همیــن محلــه هابــوده، تــو همیــن یخچــال صغیــرا یــا  دروازه دوالب، غیاثــی، همیــن 

جــا هــا ترتیــب  چهــل تــا پــر بچــه رو داده بــود، آخرشــم اعدامش کــردن، ولــی بچــه ای 

کــه زرنــگ باشــه، گــول  منی خــوره، کســی باهــاش کاری نــداره!«

ــه،  ــه طــرف خان ــدون اینکــه منتظــر عکــس العمــل حســن بایســتد، برگشــت ب بعــد ب

ــاز  ــد ب ــا کلی ــود ب ــه در بســته ب ــه ب ــرون آورد، قفــل بزرگــی را ک ــش بی ــد را از جیب کلی

کــرد و گفــت:

»ایــن خونــه همیــن یــه کلیــدو داره، اگــه بخوایــد درو قفــل کنیــد، بایــد بــری یــه قفــل 

و کلیــد بخــری!  از تــو می تونیــد کلــون در رو بندازیــد، ولــی فکــر کنــم شــا تعدادتــون 

زیــاده، بعــد اگــه بخــوای مســتاجرم بیــاری، دیگــه منــی خــواد درو قفــل کنیــد، همــون 

ــا اتاقــا رو بهــت  ــو ت ــم ت ــه، حــاال بری ــد، خــودش مثــل قفــل کردن ــو بندازی ــو از ت کلون

نشــون بــدم،  اول بریــم تــو زیــر زمیــن!«

ــک و  ــای کوچ ــاق ه ــرف آن ات ــار ط ــدند، چه ــی ش ــاط کوچک ــرو وارد حی ــا از راه آنه

آشــپزخانه و یــک مســراح قــرار داشــتند، طــرف دیگــر دو اتــاق تــو در تــو، و  جلــو آن 

 راه پلــه  بــرای رفــنت بــه طبقــه بــاالی ســاختان و هــان راهــرو وردودی بــه خانــه  قــرار 

داشــتند. زیرزمیــن خانــه در زیــر همیــن  دو اتــاق قــرار داشــت، دالل حســن را از چنــد 

پلــه آجــری قدیمــی بــه زیــر زمیــن خانــه بــرد. بــوی نــا بــه مشــام مــی خــورد، در ســایه 

روشــن داخــل زیــر زمیــن بــه دریچــه ای مثــل دریچــه هــای خزینــه  حــام اشــاره کــرد:

»اینجــا رو نیــگا کــن، اینجــا آب انبــار هســتش، اگــه آبــش مبونــه کــرم مــی زنــه! بایــد 

ــری  ــع آب گی ــی موق ــوش، وقت ــاد ت ــد بی ــد همیشــه آب جدی ــز بشــه، بای ــاه متی هــر م

باشــه، بایــد بــا میــراب محــل حــرف بزنــی تــا از راه آب تــو کوچــه، آب بنــدازه تــوش، 

دم میــرآب رو بایــد ببینــی! بعضــی وقتــا رس آب چاقوکشــی می شــه!، یــه چیــز دیگــم 

بگــم، بایــد بــه بچــه هــا بگــی مواظــب باشــن نیوفــنت تــوش، بچــن دیگــه! کنجکاونــد 

ــند« ــه می ش ــوش خف ــد ت ــو می افتن ــند، یه ــو رسک می کش ــه، یه دیگ

حســن بــدون طــرح ســئوالی بــه دنبــال  او از پلــه هــای زیــر زمیــن بــاال آمــد، دالل بــه 

حــوض وســط حیــاط اشــاره کــردو گفــت:

»آب حــوض رو بایــد همیشــه متیــز نیگــه داری، ماهــی منــی ذاری تــوش، بــا ایــن تلمبــه 

آب از آب انبــار مــی آد، می ریــزه تــو حــوض، طــرز کارشــو می دونــی؟

»آره داشتیم ، اول یخوده آب می ریزیم توش و بعد تلمبه می زنیم«
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ــرا  ــوض ب ــی، از آب ح ــر می کن ــوض رو پ ــا اون  ح ــی، ب ــس می دون ــب، پ ــن، خ »آفری

ــوض،  ــو ح ــرد ت ــد ک ــه رو نبای ــد، آفتاب ــتفاده می کنی ــنت اس ــراح رف ــنت و مس ــو گرف وض

ــه آب  ــه بادی ــا ی ــد ب ــنت منــی خــوره، بای ــدرد وضــو گرف ــه ب ــش نجــس می شــه، دیگ آب

ــپزخونس،  ــم آش ــتش،  اون بغلش ــراح  هس ــام مس ــه، اونج ــو آفتاب ــت ت ــت ریخ ورداش

نبایــد چــوب بســوزونید، بیشــر بایــد از چــراغ نفتــی اســتفاده کنیــد و یــا ذغــال مــرف 

ــه  ــه فیتیل ــراغ س ــون رو چ ــو اتاقت ــون ت ــره هم ــد به ــه داری ــراق فیتیل ــه چ ــد، اگ کنی

یاخوراکپزی،غذاتــون رو بپزیــد، منقلــم هســتش ولــی اگــه چندتــا مســتجر بیــان اینجــا، 

ــاق تکــی هســتش، اون ور  ــه  ات ــی شــلوغ می شــه! اون بغــل آشــپزخونه ی دیگــه خیل

حیاطــم کــه ایــن دوتــا اتــاق هســنت، اگــه بخــوای می تونــی اینجــا رو کرایــه بــدی! بــرات 

ــرم! ــه ماهــو ازت می گی ــه ی مشــری مــی آرم، خــب کرای

بعد آب دماغش را باال کشید و گفت:

»ایــن ور خونــه ام یــه دودهنــه ســت، می خــوای نیــگا کنــی؟ بریــم تــو، نیــگا کــن دوتــا 

اتاقــه، اتــاق جلوئــی یــه کمــی بزرگــره، تــو اتــاق عقبــی  طاقچــه گچــربی رو می بینــی؟ 

ــدی  ــک هــو دی ــرن، ی ــاال ن ــن طاقچــه هــا ب ــی از ای ــد ســفارش کن ــه بچــه هــات بای ب

قلفتــی کنــده شــد، خــر بیــار معرکــه بــار کــن! کلــی دردرس داری بــا صاحــاب خونــه، 

ــا  ــه دیگــس کــه از همــه بهــره، مثــل همیــن جاســت، دوت ــه دو دهن طبقــه باالشــم ی

ــت  ــوم ، می شــه رف ــره رو پشــت ب ــو راهــرو داره، می ــه درم از ت ــوان، ی ــو در ت ــاق ت ات

از اونجــا  تــو یخچالــو نیــگا کــرد، شــبام می شــه اونجــا خوابیــد! بعضــی وقتــام  زنــت 

ــو یخچــال داشــته باشــه!« ــاال هــوای بچــه هــات روت ــه از اون ب می تون

ــناخت، آب  ــوب می ش ــه را خ ــرد، تلمب ــگاه می ک ــز ن ــه چی ــه هم ــاج و واج ب ــن ه حس

انبــار بــا ایــن شــکلش برایــش تازگــی داشــت، ولــی  ایــن همــه اتــاق دور و بــر حیــاط 

ــاره  ــا را اج ــاق ه ــن ات ــی ای ــت می توان ــی دالل گف ــود، وقت ــب ب ــش جال ــک برای کوچ

ــا خوشــحالی پرســید: دهــی ب

» حاال کرایش چنده؟«

»مفته!«

»یعنی چی؟ مفته؟«

»یعنی می گم این همه چیز داره کرایش سیصد تومن هستش!«

»نه آقا سیصد تومن خیلی زیاده!«

»چــرا زیــاده؟ خــودت می تونــی بــاال بنشــینی! بقیــه رو کرایــه بــدی، آخــرش حســاب 
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کنــی بــرا خــودت ماهــی صــد تومــن در مــی آد!«

حســن کمــی مکــث کــرد و بــا خــود فکــر کــرد کــه اگــر مســتاجر پیــدا نکنــد بایــد همــه 

کرایــه را پرداخــت کنــد، گفــت:

»نه آقا دویست تومن بده!«

»نــه! ایــن خونــه کــه مــال مــن نیســت، صاحــاب خونــه گفتــه کمــر از دویســت وپنجــاه 

ــرارداد و امضــا  ــگاه ق ــای بن ــد امــروز عــری بی ــدم، حــاال اگــه می خــوای، بای تومــن ن

کنــی!«

»خب باشه، االن بریم بنگا!«

»یعنی می خوای؟ پول داری همرات؟ اگه داری می ریم دفر!«

 »چقدر می خواد؟«

ــش  می خــواد، صــدو پنجــاه  ــرا رهن ــن ب ــه پونصــد توم ــه می خــواد! ی ــش کرای ــه پی »ی

ــدی!«  ــد ب ــه نهصــد تومــن بای ــی می خــواد! رو هــم رفت ــرا دالل ــم ب تومن

»چرا صدو پنجا تومن برا داللی؟ یه کمی رحم داشته باش!«

»خــب حــاال کــه هشــت رس عائلــه داری صــدو بیســت تومــن می شــه، کمــرم منی شــه، 

مشــریای دیگــم هســنت، اگــه منی خــوای االن بگــو!«

»باشه آقا بریم دفر!«

فــردای آن روز حســن بوســیله گاری و بــا کمــک حــال هــا  اســباب مختــری را کــه 

داشــتندبه خانــه جدیــد آوردنــد و در دو اتــاق بــاال ســاکن شــدند!

حســن مالــک زاده ای بــود کــه در شهرســتان بیشــر اوقــات خــود را  خــوش گذرانیــده، 

حــال بــرای فــرار ازمحیــط محــدود شهرســتان متامــی مایملــک موروثــی اش را فروختــه 

ــران مهاجــرت  ــه ته ــواده اش ب ــراه خان ــا هم ــروش آنه ــت ف ــی باب ــت مبلغ ــا دریاف و ب

کــرده بــود. 

عــزت بــا  چشــم و ابــروی ســیاه، چهــره ای زیبــا داشــت کــه در ســن ســیزده ســالگی بــه 

همــری حســن کــه ســی و پنــج ســال داشــت،درآمده بــود. حــال بــا ســی و پنــج ســال 

ســن، از حســن صاحــب هشــت فرزنــد  شــده بــود. 

ایــن زن و شــوهر در زمینــه هــای مختلــف خانوادگــی، مذهبــی و ســنت هــای جــاری 

دارای اختافــات اساســی بودنــد. ایــن اختافــات غالبــا بــه درگیــری هــای لفظــی رشوع 

ــان  ــورت عزت،نش ــن و ص ــر ت ــرح ب ــار رضب و ج ــد. آث ــیده می ش ــونت کش ــه خش و ب
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ــرت  ــان مهاج ــت! از زم ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــتم حس ــورد رضب وش ــه او م ــد ک می دادن

ــرح  ــورد رضب و ج ــزت را م ــته ع ــون گذش ــت چ ــی توانس ــن من ــران، حس ــه ته ــا ب آنه

ــت  ــا و حای ــدن دخره ــزرگ ش ــا و ب ــت آنه ــا و دخال ــایه ه ــود همس ــد، وج قرار ده

ــد. در ازای  ــری هــا بودن ــن درگی ــل کاســته شــدن ای آن هــا از مادرشــان، برخــی از دالئ

ــود. ــه ب ــری هــای لفظــی آنهــا افزایــش یافت کاســته شــدن کتــک کاری امــا  درگی

عــزت در تهــران دیگــر نــه صاحــب خانــه شــخصی بــود و نــه بــرو بیــای شهرســتان را 

ــرار  ــدرت مــورد رضب و جــرح حســن ق ــه ن ــن وجــود از اینکــه دیگــر ب ــا ای داشــت، ب

ــه فضــای  ــران شــباهتی ب ــی ته ــت، خوشــحال بنظــر می رســید. فضــای اجتاع می گرف

اجتاعــی شهرســتان نداشــت، در تهــران می توانســت بــا همســایه هــای مختلــف 

ارتبــاط برقــرار کنــد، گاه گــداری در خیابــان هــای اطــراف قــدم بزنــد، بــه بازارچــه ســید 

اســاعیل یــا بــازار مســگرها بــرود و بــه صداهــای مختلفــی کــه از کوبیــدن  چکــش و 

پتــک بــر مــس تفتــه بلنــد می شــد، گــوش فــرا دهــد و زیــر چشــمی بــه دســت هــا و 

ــد، او همــه ســختی  ــگاه کن قیافــه هــای ســیه شــده و لبــاس  ژنــده و دوده ای آنهــا ن

هــای شــهر تهــران را بــه شهرســتان ترجیــح مــی داد.

ــی را  ــاق هــای خال ــز ات ــی نی ــه، همســایه هــای مختلف ــی اقامــت در خان ــس از مدت پ

ــواده ای کــه  دو پــر ده و دوازده  ــه خان ــار را ب ــاق روی آب انب ــد. دو ات اجــاره منودن

ــد. ســاله و یــک دخــر هفــده ســاله داشــتند! اجــاره دادن

عــزت بــا مــادر ایــن خانــواده ارتبــاط تنگاتنگــی بــر قــرار کــرد. نامــش »حــاج خانــم« 

ــارا او  ــاط می شــد، اجب ــاق خــود می نشســت، هرکــس وارد حی ــو در ات ــا  جل ــود، غالب ب

ــه ســام و علیــک و  ــور ب ــا خــواه مجب ــدن  مــوی ســفیدش، خــواه ن ــا دی ــد، ب را می دی

ــاال ســکونت داشــتند، او  ــواده اش در طبقــه ب ــداول می شــد. عــزت و خان تعارفــات مت

هــرگاه از پلــه هــا بــاال و پائیــن مــی رفــت، »حــاج خانــم« را می دیــد، مثــل دیگــران بــا 

او چشــم در چشــم مــی شــد.

ــا وی  ــد ب ــور می ش ــت، مجب ــرار می گرف ــا او رو در رو ق ــی ب ــت وقت ــای نخس در روزه

خــوش و بــش کنــد. باخــره یــک روز حــاج خانــم تــا او را دیــد گفــت:

»بفرما تو عزت خانم!«

»نه خوبه حاج خانم!«

ــا  ــه، ب ــه بچ ــن هم ــه!کارای ای ــو خراب ــو رس ت ــه ت ــه کارای خون ــه، هم ــرات کباب »دمل ب

ــی!« ــی کن ــی کار م ــوهرت! ه ش
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عــزت کــه شــاهدی بــر فــداکاری هــای خــود یافتــه بــود، روی پلــه نشســت! حــاج خانــم 

برایــش اســتکانی چــای کــه در قــوری روی ســاور در حــال جــوش دم کرده بــود، ریخت، 

در نعلبکــی دو حبــه قندگذاشــت، رشوع کردنــد بــه ســئوال و جــواب از یکدیگــر، از ایــن 

روز بــه بعــد ایــن دو هــر وقــت کــه کاری نداشــتند، جلــو در  می نشســتند و بــا هــم 

ــد. درد دل می کردن

»شوهرت چیکارس«

»بدبخت مالک بوده، حاال به روز سیاه افتاده،خیلی حریه!«

»این مردا همشون همین جوری هسنت، خوبه رست زن نیاورده!«

»زن نیاورده؟ هر شب پی عیش و نوششه!«

»خب ولی بازم خوبه که یکی رو رست نگرفته!«

»چرا نگرفته! گرفته! خوبم گرفته!«

»ای وای خدا مرگم بده!«

»مرتیکــه حــری تــا بــرادرش مــرد رفــت بــا زن بــرادرش ریخــت  رو هم!کســی 

ــه اومــد در  ــا گری ــه روز زنیکــه  ب ــود، ی ــرادرش نگذشــته  ب ــه ب ــوز چل  منی دونســت، هن

ــو ســید آل  ــم، ت ــم عــزت خان ــی؟ گفــت رشمندت ــه مــی کن ــم چــرا گری ــا، گفت ــه م خون

ــتم!« ــه هس ــن حامل ــم، از حس ــم کن ــه ازت قای ــم دیگ ــی تون ــتی! من ــد هس محم

»ای وای راست می گی؟«

ــه  ــن مرتیک ــع از ای ــن اون موق ــید، م ــم منی کش ــی خجالت ــه هرجائ ــی؟ زنیک ــس چ »پ

شــیش تــا بچــه داشــتم! اگــه ولــش می کــردم همــه بچــه هــا ول می شــدن! تــازه کجــا 

ــم،  ــه زندگی ــتادن رس خون ــزور فرس ــو ب ــار من ــد ب ــا حــاال چن ــرادرام ت ــم، ب ــد می رفت بای

ــد  ــرام، چن ــودم همــه رسو دســت می شکســنت ب ــده؟ دخــر ب ــو ب کــی مــی آد خــرج من

ــره؟ ایــن  ــا شیشــتا بچــه رو بگی ــا خاطــر خــواه داشــتم، حــاال کــی مــی آد زن بیــوه ب ت

حــری ام کــه فکــر زن و بچــه نیــس!....  همیــن! اولــش رشوع کــردم بــه دادو بــی داد، 

بعــد گفتــم بــرا اینکــه آبــرو ریــزی نشــه بایــد بــرن محــر عقــد کنــن! دمل بــرا زنیکــه 

ســوخت، مگــه می شــه بچــه تخــم حــروم باشــه؟ بعــد زنــه معلــوم نبــود چــی بــرش 

ــی،  ــدش کن ــری عق ــد ب ــم بای ــروم! گفت ــم ح ــد تخ ــری می ش ــه عم ــه ی ــه ک ــی آد! بچ م

تنــدم طاقــش بــدی! خاصــه ازونــم یــک دخــر داره، دخــره پیــش ننشــه! منــم تــا حــاال 

چندتــا ســقط کــردم، ســه تــام بــه دنیــا اومــدن بچــه بــودن مــردن، مبونــن کــه چــی؟ 

ــیرخور  ــی ش ــاه، وقت ــل م ــتم مث ــه دخــری داش ــه می شــد! ی ــم اضاف ــه بدبخــت دیگ ی
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بــود زیــر پــای همیــن مرتیکــه لــه شــد، وقتــی مرتیکــه دنبــال پــر بزرگــه مــی کــرد 

کــه اونــو بزنــه، پاشــو گذاشــت روش، فــرداش دخــره بــه اون خوشــگلی مــرد، ســه تــام 

کورتــاژ کــردم! ایــن مرتیکــه همــه کارش اینــه کــه بــره زن بــازی، مثــا وقتــی بــرادرش 

مــرد عــوض اینکــه رسپرســتی بچــه هــاش رو بکنــه، اون گنــد کاری رو درآورد، کــه آبــرو 

بــرا مــا نذاشــت، زن بــرادرش گفــت اگــه نریــم محــر، مــی رم برادرامــو مــی آرم همیــن 

ــت،  ــی خرشــون می رف ــا خیل ــت، اون ــربن! راســت می گف ــو  ب ــو باچاق ــه رست دم در خون

ــه همــه رو خــرج  ــوده  فروخت ــدرش ب ــروت پ مــی زدن می کشــتنش! االنشــم هرچــی ث

پائیــن تنــش کــرده! چــی بگــم حــاج خانــم، خیلــی دمل پــره ، یکــی از دهاتشــم داد رس 

یــه زن دیگــه!؟«

حــاج خانــم ضمــن اینکــه بــه حــرف هــای عــزت گــوش میــداد کیســه توتــون و چپــق را 

بیــرون آورده، کمــی توتــون درون حفــره چپــق ریخــت، توتــون را صــاف و ســفت  کــرد،  

کربیــت را روشــن کــرد، بــا یــک پــک ریــه اش را پــر دود و یــک هــوا دود از دهانــش 

خــارج شــد، مقــدار زیــادی را داخــل ریــه هــا نــگاه  داشــت و انــگار دهانــش پــر از دود  

ــش خــارج می شــد. در آخــر تتمــه  ــب های ــای ل ــات دود از ال ب اســت،موقع ادای کل

دود را کــه در ریــه نــگاه داشــته بــود،  از مجــرای بینــی بــه بیــرون فرســتاد، دهــان بــی 

دنــدان خــود را بســوی عــزت کــرد، فضــای بیــن آن دو پــر از دود بــود، عــزت بــا دســت 

دود را پراکنــده کــرد و حــاج خانــم ضمــن  تــک رسفــه کــردن گفــت:

ــم هســت  ــر خودت ــو بکشــن، تقصی ــرادراش اون ــه! کاشــکی می ذاشــتی ب »عجــب مردی

دیگــه! ایــن همــه بچــه پــس انداختــه! خــب تــو خودتــم بــی رسو زبونــی، مــن یکــی رو 

می شناســم کــه مــردش پــر می خواســت، هــر موقــع بچــه از رحمــش بیــرون می اومــد 

ــا خفــه  ــد دخــره می نشســت روش ت ــا می دی ــا دخــر، ت ــه پــره ی ــگاه می کــرد ببین نی

شــه، بعــد بــه مــردش می گفــت بچــه پــر بــود، مــرده بدنیــا اومــد، چندتــا دخــر زائیــد 

همــه رو همیــن جــوری کشــت، مــن جــای تــو بــودم بچــه هــا رو می نداختــم تــو رسش 

می رفتــم یــه زهــری چیــزی مــی دادی می خــورد، کســی چــه مــی دونســت، خــب خونــه 

زندگیــم داشــتی، بــه خاطــر پوالتــم کــه شــده یــه کســی می اومــد می گرفتــت!«

»آبــرو دارم، خــب رسو همــر نیــگا می کنــن مــا چیــکار مــی کنیــم! منی شــه بچــه هــا 

ــه  ــو گفت ــم این ــو قرآن ــه، خــب ت ــا پــدر فــرق می کن رو انداخــت و رفــت، آخــه مــادر ب

ــه بچــه  ــم، ب ــو آبگوشــتش »د د ت« ریخت ــارم ت ــه ب کــه بچــه داری وظیفــه زناســت، ی

ــی  ــی وقت ــره، ول ــا مبی ــون بخــوره ت ــد آقات ــره رس ســفره، بذاری ــس ن هــا ســپردم هیچ ک
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ــن،  ــگاش می کن ــه دارن نی ــد هم ــت، دی ــک ورش داش ــفره، ش ــت رس س ــس نرف هیچ ک

بعــد از یکــی از بچــه هــا پرســید چــرا منــی ای رس ســفره؟ داشــت  بــه اون بــه زور غــذا 

مــی داد، منــم گفتــم جریــان چــی هســتش، بعــد یــه فصــل کتکــم زد بــا میلــه تفنــگ 

ســاچمه ای زد بــه دســت و پــام، ده هــزار تومــن مهریــه داشــتم، گفتــم مهــرم حــال 

جونــم آزاد، مهریمــو خــورد، ولــی طاقــم نــداد! تــو چــی آقــا غلمعلــی خــان خوبــه؟«

ــو ژاندارمــری  ــو ارتــش کار کــرده، ت ــه عمــر ت ــی خــان ی ــه! آره! غلمعل »عجــب قالتاقی

ــه کســی نگــو! اون  ــت بگــم ب ــز ب ــه چی ــوده، ی ــاک کشــیدن رســم ب ــوده، اونجــا تری ب

موقــع رضــا شــاهم خــودش تریــاک می کشــیده! خــب ســخت گیــری منی کــردن، شــب 

ــی   ــه، خیل ــف می کن ــودش تعری ــوده، خ ــراه ب ــل روب ــاط منق ــنت بس ــیک داش ــه کیش ک

ــو  ــوهر ت ــل ش ــه مث ــده، اگ ــی ش ــط تریاک ــه فق ــانس آورده ک ــوب ش ــردن، خ کارا می ک

عرقخــور می شــد، دیگــه کارو بــار مــا بــه اینجــام منــی رســید، از وقتــی کــه دخرمــون 

رفتــه آموزشــگاه پرســتاری، دیگــه بســاط منقلــو بــرای آقــاش ممنــوع کــرده، هــر وقــت 

ــد  ــور ش ــد مجب ــاال، بع ــت ب ــا می رف ــداد ثری ــه، داد و بی ــاط و پهن کن ــت بس می خواس

تریاکــو بخــوره، اینــم یــه بدبختیــه دیگــه!«

»ولی دادو بی دادم می کنه؟«

ــه  ــه، خودشــم می دون ــورت می کن ــو پ ــی همــش هارت ــی ره، ول ــوره در م »آره زود از ک

معتــاده، یــه هیکلــی داشــت کــه نگــو! قــد بلنــد، هیکلــدار، یــه نیــگا می کــرد بــه هــر 

کــی زهــره اش آب مــی شــد، ولــی حــاال زرتــش قمصــور شــده!«

»یعنی تا حاال کتکت نزده؟«

ــرام  ــی م ــم خیل ــه! اون ــک نزن ــو کت ــه من ــِمش داد ک ــش داد، قََس ــو ب ــی من ــام وقت »آق

مردونگــی داشــت! هنــوزم داره، ُهلــم مــی ده، فحشــم مــی ده، اونجــوری تــو رسم 

می زنــه، ولــی دیگــه چــی می شــه کــرد؟!«

»خرجی تون رو از کجا در می آرید؟«

ــه  ــود ی ــک ب ــره کوچی ــا دخ ــره، ت ــتگی می گی ــوق بازنشس ــن حق ــیصد توم ــب س »خ

ــاس  ــه، لب ــه درس می خون ــم، دخــره رفت ــدی می کردی ــو  رس هــم بن ــی خرجیمون جورائ

ــره!« ــه می گی ــک هزین ــن کم ــی توم ــی س ــب ماه ــواد، خ ــش می خ ــواد، کف می خ

»گفتی تو بیارستان داره درس بهیاری می خونه؟«

»خب آره مگه چیه؟«

»خــب مــردم خیلــی حرفــا می زنــن! می گــن پرســتارا، میبخشــی! خرابــن کــون شــوری 

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   20 28.10.2021   16:56:09



21 20

می کنــن!!«

ــا کــی می خــوای  ــا دخــر داری! ت ــو خــودت چندت ــو چــرا ایــن حرفــا رو می زنــی؟ ت »ت

دخــرات تــو رسی خــور باشــن؟ بــرا زنــا کار پرســتاری بهریــن کاره! دخــرا یــا بایــد بــرن 

معلمــی! یــا پرســتاری! یــه آب باریکــه ای مــی آد تــو دستشــون، دیگــه جلــو مرداشــون 

دال راســت منی شــن، زنــا چیــکار می تونــن بکنــن؟ کــون مریضــا رم منی شــورن! وقتــی از 

اتــاق عمــل میــان بیــرون، تــازه منی تونــن دســت شــوئی بــرن! چــه برســه کســی بخــواد 

ــه   ــاال مگ ــن! ح ــن کارا رو می کن ــا ای ــی ان؟ اون ــا چ ــش خدمت ــازه پی ــوره! ت ــو بش کونش

ــده؟ کــه می گــی  خــوب نیســت، خــب  ــه؟ چــرا ب ــض، کار بدی ــر مری ــذارن زی ــم ب لگن

ــدار پیــدا بشــه؟  ــا یــه مــرد پول ــه برشــن ت دخــرا بایــد چــی کار کنــن؟ مبونــن تــو خون

ــون  ــن! کحاش ــرن، دری وری می گ ــم می گی ــه حقوقی ــه کاری دارن، ی ــوری ی ــب اینج خ

خرابــه؟ چــون لبــاس شــیک می پوشــن؟ عــزت خانــم! پــس تــوام خرابــی! خــب موهــات 

ــا!« ــی! ول کل باب ــون می کن ــن! پریش رو ببی

عــزت و حاج خانــم هــر روز هــم دیگــر را می دیدنــد و از درو همســایه هــا و خودشــان 

صحبــت می کردنــد و بیشــر همدیگــر را مــی شــناختند، عــزت اعتــاد زیــادی بــه حــاج 

خانــم پیــدا کــرده بــود، هــر وقــت بــا مشــکلی مواجــه مــی شــد بــه او مراجعــه می کــرد 

و از او راهنائــی می خواســت، روش بچــه داری و رفــنت دخرهــا بــه بیارســتان، حــرف 

هــای حــاج خانــم خیلــی بــر عــزت تاثیــر گذاشــته بودنــد، یــاد گرفــت کــه بچــه هــا را  

رس کار بفرســتد!

ــه  ــن! ی ــوز کوچیک ــا هن ــدی؟ این ــه رو ب ــه بچ ــن هم ــرج ای ــی خ ــوری می تون ــه ج »چ

ــه شــوهر، بشــن مثل خــودت،  ــد بفرســتی خون ــزرگ بشــن دخــرا رو بای ــه ب خــورده ک

ــگا کــن  ــو باشــن، نی ــد کمــک خــرج ت راضــی هســتی از زندگیــت؟ اگــه بــرن رسکار بای

غامعلــی یــه صنــار ســه شــای داره، ولــی مــن بچــه هــا رو فرســتادم رس کار، اســاعیل 

ــا   ــرن رس کار، دخــرم ت ــو هــم بچــه هــات رو بفرســت ب ــی رن رس کار، ت ــم م و ابراهی

ســیکلش رو گرفــت فرســتادمش بیارســتان فیروزگــر، همونجــا یــه دکــری چیــزی پیــدا 

می شــه، شــوهر می کنــه! خــب بَــرو روام داره، قــدش کشــیدس، چشــم و ابــروش 

ســیاهه، موهــاش بلنــده، خــب بهــر از اینــه کــه تــو ایــن خونــه بشــینه پیــش بچــه هــای 

همســایه یــه قــل دو قــل بــازی کنــه! راســتی ایــن خامنــه کیــه ؟«

ــن؟ اون  ــاق تکــی زندگــی میکن ــو اون ات ــه دخــر داره، ت ــن کــه ی »کدومــو می گــی؟ ای

مثــل اینکــه شــوهرش رو گرفــنت تــو زندونــه! وقتــی اومــد خونــه پیــدا کنــه گفــت مــن 
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شــوهرم تــو زندونــه! ولــی فکــر منی کنــم دزد مــزد باشــه! بــرا اینکــه خیلــی رسو وضــع 

ــه!« ــی حجاب ــه،  دخرشــم ب ــا رو می گ ــم کی ــی داره، می گــه همــه دزدن، منیدون مرتب

»ما رو میگه دزدیم؟«

ــرا اینکــه دزد  ــه تــو زنــدون؟ گفــت ب ــا، حســن ازش پرســید چــرا شــوهرت رفت ــه باب »ن

ــه دزدن!« ــود! هم نب

»مشــکوک هســتش! خیلــی تــو خودشــه، قیافــش بــه ســی و پنــج شــیش ســاله می خوره! 

دخــره فکــر کنــم شــونزه هفده سالشــه!«

»آره! یــا تــو اتاقشــون هســنت، هیــچ صدائــی ازشــون در منــی آد یــا مــی رن بیــرون، بــا 

ــن!« ــی منی زن ــی حرف کس

»نکنه شوهرش مصدقی بوده؟ غلمعلی خان سیاسیا رو خوب می شناسه!«

»ولی خودش می گه معلم بوده!«

»یعنی اخراجش کردن؟«

ــم نیســت! ماهــی  ــی حــاال دیگــه معل ــوده، یعن ــم ب ــی می گــه معل ــی وقت »نگفــت ول

بیســت تومــن مــی ده، از همــه مســتاجرا خــوش حســابره! خیلــی ام بــا ادب هســتش!«

حــاج خانــم خــودش را کمــی جمــع و جــور کــرد و بــه یــاد کرایــه   عقــب افتــاده اش 

افتــاد!

»عزت خانم تو مناز منی خونی؟«

»آره داره دیر می شه!«

ــدرش   ــر تبلیغــات پ ــل از مهاجــرت تحــت تاثی ــواده، قب ــن خان ــه ســاله ای ــر ن ــی پ عل

شــیفته  شــهر تهــران و مشــاهده  خیابــان هــای چراغانــی شــده، طــاق نــرت هایــی 

کــه پــدرش از آنهــا بــا آب و تــاب تعریــف مــی کــرد، شــده بــود. صحبــت هــای پــدرش 

موجــب شــده بودنــد تهــران بــرای او  بــه شــهر رویاهــا تبدیــل گــردد، فکــر مــی کــرداز 

ــازی هــای بیهــوده در کوچــه هــای خاکــی  شهرســتان  ــه ب ــازی و شــلنگ تخت خــاک ب

خودشــان بــه بهشــت بریــن خواهــد رفــت و از  زندگــی لــذت خواهــد بــرد.

وقتــی بــا اتوبــوس مســافربری از شهرســتان بســوی تهــران در حرکــت بودنــد، غــرق در  

ــه دور دســت  ــه تهــران لحظــه شــاری و ب ــود و در انتظــار رســیدن ب ــن افــکار ب همی

هــا مــی نگریســت، متامــی دوازده ســاعت حضــورش در اتوبــوس، چشــم هایــش را بــر 

هــم نگذاشــت، بــا کــوه هــا و دهاتــی کــه یکــی پــس از دیگــری برعــت از کنــار جــاده 
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ــرد. ــی ک ــد، وداع م می گریختن

باالخــره شــبانگاه چــراغ هــای تهــران  از دور هویــدا شــدند، قبــل از آن، ایــن همــه چــراغ 

را ندیــده بــود، مســافران همگــی بــا شــوق وذوق یکدیگــر را از رســیدن بــه تهــران باخرب 

کردنــد. کســی از میانــه اتوبــوس فریــاد زد: 

»صلوات بلند بفرستید!«

چند نفری بی رمق پاسخ دادند.

علی گایه آمیز طوری که همه اهل خانواده اش بشنوند گفت:

»اینه تهران؟ چراغاش که اونقد زیاد نیست! فکر کردم همه دیواراش چراغونیه!«

ســکوت مســافرین نشــان مــی داد انتظــارات آنــان داشــنت چــراغ هــای زیادتــر از آنچــه 

کــه می بیننــد نیســت، بــا امیــد بــه داشــنت فردائــی بهــر از گرســنگی هــای روزمــره و 

ــتند،  ــردن داش ــی ک ــر زندگ ــا منشــاء معیشــتی و به ــه عمدت ــاوت ک ــای متف ــزه ه انگی

راهــی ایــن ســفر شــده بودنــد، علــی در مقابــل ســکوت دیگــران، ســکوت اختیــار کــرد!

ــه  ــا ســختی خان ــد، ب ــران رســید در مســافرخانه ســکنی گزی ــه ته ــه ب ــی ک حســن زمان

ــراه  را در  ــه هم ــد، اثاثی ــر بردن ــه  ب ــن هفت ــافرخانه چندی ــت، در مس ــی را یاف کنون

ــری از دســتربد شــبانه  ــا و جلوگی ــرای حفاظــت از آنه ــاط مســافرخانه گذاشــتند،  ب حی

روز نگهبانــی می دادنــد.

پــس از یافــنت خانــه و اســباب کشــی   تــاش فراوانــی بــرای تامیــن مخــارج زندگــی کــرد، 

بــا رسمایــه ای کــه در اختیــار داشــت تعــدادی اتوموبیــل جهــت تشــکیل یــک رشکــت 

تاکســی رانــی خریــداری منــود، امــا پــس عــدم موفقیــت در کار، بشــدت رسخــورده شــد، 

ایــن رسخوردگــی موجــب شــد تــا بیشــر بســوی مــرف الــکل کشــیده شــود، هــر شــب 

ــت،  ــده داری می پرداخ ــب زن ــه ش ــران  ب ــای ته ــش در کافه ه ــده های ــا رانن ــراه ب هم

باخــره پــس از مــدت زمــان کوتاهــی، ماشــین هــا را یکــی پــس از دیگــری از دســت 

داد ونهایتــا  قــادر بــه  تامیــن کرایــه خانــه و هزینــه خــورد و خــوراک خانــواده نبــود.

ـــدت کوتاهـــی  متوجـــه  ـــس از م ـــرد. پ ـــفباری را  رشوع ک ـــی  اس ـــد  زندگ ـــه بع ـــن ب از ای

ـــر  ـــر روز بیش ـــواده اش  ه ـــت و خان ـــده اس ـــران مان ـــده و در ته ـــتان ران ـــد از شهرس ش

ـــد. ـــه ان ـــرار گرفت ـــری ق ـــکننده ت ـــط ش ـــش در رشای از روز پی

مستاجرها نیز قادر به تامین و پرداخت اجاره بهای تعیین شده نبودند.

ـــی  ـــه م ـــا مراجع ـــتاجر ه ـــه مس ـــه ب ـــع آوری کرای ـــت جم ـــاه جه ـــر م ـــان ه ـــزت در پای ع

ـــد.  ـــت منای ـــه پرداخ ـــب خان ـــه صاح ـــه را ب ـــا، کل کرای ـــع آوری آنه ـــا جم ـــد ب کرد،تابتوان
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ـــه پرداخـــت  ـــود، بیشـــر اوقـــات  مســـتاجرها قـــادر ب ایـــن کار برایـــش بســـیار رنـــج آور ب

ـــود  ـــده ب ـــب ش ـــوی آنهاموج ـــه  از س ـــت کرای ـــدم پرداخ ـــد، ع ـــود نبودن ـــای خ ـــه ه کرای

ـــود. ـــواده وارد ش ـــن خان ـــه ای ـــری  ب ـــادی بیش ـــار اقتص فش

ـــه   ـــه خان ـــنت کرای ـــرای گرف ـــی  ب ـــا ناراحت ـــل ب ـــای قب ـــاه ه ـــل م ـــزت مث ـــا ع ـــی از روزه یک

ـــد: ـــان را کوبی ـــی خ ـــاق غامعل در ات

»حاج خانم، خونه ای؟«

ـــه  ـــه او مراجع ـــه ب ـــت کرای ـــرای دریاف ـــزت ب ـــت ع ـــی دانس ـــل م ـــه از قب ـــم ک ـــاج خان ح

ـــت: ـــرد وگف ـــاز ک ـــاق را ب ـــی الی در ات ـــا خورشوئ ـــرد ب خواهدک

»سام عزت خانم،بیا تو،ترو خدا، بیا تو یه چای بخور!«

ـــود دم  ـــده ب ـــروزم اوم ـــم دی ـــده خان ـــه رو بدم،فرخن ـــرم کرای ـــد ب ـــم، بای ـــاج خان ـــه ح »ن

ـــی آد دم در،  ـــی م ـــروزم حتم ـــم!  ام ـــه رو میدی ـــه خون ـــر کرای ـــم دی ـــاه داری ـــر م در، ه

ـــه!« ـــداد کن ـــده دادو بی ـــزی منون ـــه چی دیگ

»چـــی بگـــم عـــزت خانـــم، خجالـــت می کشـــم، آخـــه ایـــن ســـگ مذهـــب منی تونـــه 

تریاکشـــو تـــرک کنـــه، ســـی ســـال تـــو ژاندارمـــری کار کـــرده، االن بـــا هفتـــاد ســـال 

ســـن کاری ازش برمنـــی آد، ماهـــی ســـیصد تومـــن پـــول می گیـــره. دخـــرم داره میـــره 

اموزشـــگاه بهیـــاری، کلـــی خـــرج داره، دوتـــا پـــرا رو می دونـــی کـــه فرستادمشـــون 

ـــه  ـــی تهی ـــه جائ ـــن از ی ـــه م ـــد روز صـــرب کن ـــش بگـــو چن ـــاده، ب ـــه زی رس کار، خـــرج خون

ــی دم!« ــم مـ می کنـ

ـــاه  ـــن م ـــه ای ـــدادی! »رســـومل« گفت ـــه ن ـــه شـــو داد، اون ماهـــم ک ـــد کرای »خـــب آخـــه بای

رو منی تونـــه بـــده، اگـــه اینجـــوری پیـــش بـــره منی دونـــم مـــا چطـــوری بتونیـــم پـــول 

ـــم!« ـــور کنی ـــه رو ج کرای

»حاال یک کارش بکنید دیگه، من حتا سعی می کنم بدم!«

ـــزت  ـــود، ع ـــواب ب ـــوز درون رختخ ـــن  هن ـــت، حس ـــاال رف ـــا ب ـــه ه ـــران از پل ـــزت نگ ع

ـــت: ـــه او گف ـــاب ب خط

»هیـــچ کـــدوم از همســـایه هـــا کرایـــه رو پرداخـــت نکـــردن، می گـــن پـــول نـــدارن، 

مجبـــوری از جیبـــت بـــدی«

حســـن رسش را زیـــر مافـــه کـــرده و ضمـــن اینکـــه بـــه حـــرف هـــای عـــزت گـــوش 

ـــس از  ـــی پ ـــت یک ـــوفرهایش مس ـــی ش ـــود، وقت ـــب ب ـــاب دیش ـــرق ن ـــر ع ـــی داد در فک م

ـــول صورتحســـاب همـــه را پرداخـــت و نگاهـــی  ـــد، او پ ـــرک کردن دیگـــری، رســـتوران را ت
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ـــتوران  ـــت از رس ـــه او داد و مس ـــی ب ـــت تومان ـــکناس بیس ـــد اس ـــرد و چن ـــن زن ک ـــه ت ب

ـــد. ـــرون آم بی

ـــه  ـــن ب ـــود، حس ـــرح من ـــتجرها را مط ـــوی مس ـــه از س ـــت کرای ـــدم پرداخ ـــزت ع ـــی ع وقت

ـــا  ـــود! ب ـــیده ب ـــن  کش ـــوش حس ـــه رس و گ ـــتی ب ـــید، او دس ـــب  می اندیش ـــه دیش رقاص

ـــرد: ـــر ک ـــود فک خ

ـــود  ـــه زده ب ـــاش قلنب ـــینه ه ـــت، س ـــرف نداش ـــود! ح ـــفید ب ـــش س ـــمه ای،تن ـــه کرش »چ

بیـــرون، هـــی خودشـــو می نداخـــت تـــو بغلـــم، همـــه مـــی خندیـــدن، چـــه خوبـــه 

ـــا!« ـــم اونج ـــبم  بری امش

 عـــزت وقتـــی پاســـخی از حســـن نشـــنید فکـــر کـــرد می توانـــد از جیـــب او پـــول 

ـــر  ـــی  ب ـــه میخ ـــلوارش ب ـــاده، ش ـــاالی رسش افت ـــن در ب ـــیاه او روی زمی ـــت س ـــردارد، ک ب

ـــد  ـــز چن ـــتجوکرد، ج ـــا را جس ـــب ه ـــه  جی ـــت، هم ـــا را برداش ـــود، آنه ـــزان ب ـــوار آوی دی

ـــت: ـــان گف ـــاش کن ـــی و پرخ ـــا راحت ـــا ن ـــت، ب ـــزی نیاف ـــفید چی ـــکه س س

ـــوری  ـــت بکش،چط ـــه خجال ـــازی؟ مردیک ـــده ب ـــی جن ـــازم رفت ـــکار کردی؟ب ـــو چی »پوالت

ـــو  ـــه م ـــه مـــی رم جهیزی ـــار ک ـــه رو از گوشـــت دربی ـــن پنب ـــدی؟ ای ـــه رو ب ـــی کرای می تون

ـــدارم  ـــی ن ـــچ چ ـــه هی ـــم! دیگ ـــه منی تون ـــدم!  دیگ ـــه رو ب ـــول کرای ـــا پ ـــم ت ـــی فروش م

ـــازی...!« ـــوش  و زن ب ـــی و ن ـــی عیش ـــری پ ـــش ب ـــه، هم ـــه منی ش ـــن ک ـــم! ای بفروش

ـــود،  ـــب ب ـــا زن دیش ـــی ب ـــتی و همخوابگ ـــای مس ـــه در روی ـــن لحظ ـــا ای ـــه ت ـــن ک حس

ـــم  ـــو چش ـــده اش را از جل ـــای ژولی ـــت موه ـــا دس ـــت، ب ـــواب نشس ـــز دررختخ ـــم خی نی

ـــزت،  ـــبح ع ـــود، ش ـــیده ب ـــم رس ـــه جهن ـــده و ب ـــرون آم ـــت بی ـــار زد، از بهش ـــش کن های

ـــان در  ـــد، آنچن ـــرده بودن ـــی ک ـــار خفگ ـــد، او را دچ ـــی لولیدن ـــاق م ـــه در ات ـــا ک ـــه ه بچ

ـــرد.  ـــی ک ـــه فحاش ـــی فکران ـــاد، ب ـــه بافری ـــود ک ـــوخنت ب ـــال س ح

صـــدای گریـــه بچـــه هـــا از هـــر گوشـــه شـــنیده می شـــد،هر یـــک در انتظـــار کتـــک 

ـــادر  ـــت، م ـــاخته اس ـــا س ـــت آنه ـــه کاری از دس ـــتند چ ـــد، منی دانس ـــدی بودن کاری جدی

ـــر  ـــد، پ ـــادر نبودن ـــاع از م ـــه دف ـــادر ب ـــدام ق ـــچ ک ـــا هی ـــود، آنه ـــدر ب ـــر از پ ـــف ت ضعی

بزرگـــر پـــدرش را محـــق می دانســـت، آموختـــه بـــود پـــدر رئیـــس خانـــواده اســـت و 

ـــق  ـــر ح ـــک ت ـــای کوچ ـــه ه ـــا و بچ ـــر ه ـــود! دخ ـــه دار ش ـــد خدش ـــت نبای ـــن ریاس ای

را بـــه مادرشـــان می دادنـــد، ولـــی هیـــچ یـــک  منی خواســـتند از پـــدر یـــا مادرشـــان 

ـــت  ـــا را بس ـــره ه ـــه در و پنج ـــی و گری ـــا ناراحت ـــر ب ـــر بزرگ ـــا دخ ـــد. تنه ـــتیبانی کنن پش

ـــت: و گف
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ــم، همــه همســایه هــا دارن  ــه زندگی کن ــن خون ــو ای »مــن دیگــه خجالــت می کشــم ت

ــنَون!« ــو می ش صداتون

باخــره پــس از کلــی مشــاجره و فحاشــی و گریــه زاری، حســن یــک بســته پــول از زیــر 

بالــش خــود بیــرون آورد و چنــد اســکناس را شــمرد، کرایــه را  بســوی عــزت پرتاب کــرد. 

باعصبانیــت از جــا برخاســت تــا از اتــاق بیــرون رود، دخــر بزرگــر بــا ناراحتــی گفــت:

»آقا با زیر شلواری نرو بیرون!« 

او مجبــور شــد شــلوارش بــه پــا کنــد و از  پلــه هــا پائیــن رود، جلــو در اتــاق غامعلــی 

خــان ایســتاد،با عصبانیــت او را صــدا زد

حاج خانم رسی بیرون آورد و گفت:

»چرا داد میزنی؟به عیالت گفتم که ما االن نداریم چند روز دیگه می دیم«

»اون جــا کــش مگــه نیســت زنشــو مــی فرســته جلــو! منــی تونــم  کرایــه خونــه اونــو 

ــه رو  ــم کرای ــاه قبلی ــدم، م ــم ب ــه منی تون ــه!  دیگ ــو بکش ــره تریاکش ــد اون ب ــدم، بع ب

ــداده!« ن

ــی خواســت  ــود، از حســن منــی ترســید، م ــی نشســته ب ــاق عقب ــی خــان در ات غامعل

غائلــه متــام شــود و چرتــش بــه هــم نخورد،هــر چــه حســن داد و بــی داد کــرد او بــه 

ــآورد! روی خــود نی

ــه تنــدی  بــاالی پلــه هــا جمــع  عــزت و بچــه هــا وقتــی رسو صــدای او را شــنیدند، ب

شــدند، بچــه هــا می خواســتند ببیننــد  پدرشــان باخــره چگونــه می توانــد پــول کرایــه 

را از همســایه  بگیــرد، امــا عــزت نگــران بــود کــه نکنــد رابطــه اش بــا حــاج خانــم 

به هم بخورد، بتندی از پله ها پائین آمد، بین راه خطاب به حسن گفت:

»خجالــت بکش،بــاال آبروریــزی کــردی ، اینجــام اومــدی آبــرو ریــزی می کنــی، چــرا دادو 

بیــداد می کنــی؟ پــول نــداره بــده، بــرو رس یــه کاری کــه اینقــدر بدبختــی نکشــی!«

»زنیکه بجای اینکه از من پشتیبانی کنی، اومدی با من دعوا می کنی؟!«

»خونــه بــه اون خوبــی داشــتیم مفــت فروختــی اومــدی اینجــا چیــکار کنــی؟ حــاال کــه 

اومــدی اینجــا چــرا کار منی کنــی!«

ــه  ــر ک ــایه دیگ ــه »رسول«همس ــا مداخل ــوا ب ــه را بخواباند.دع ــرد غائل ــعی ک ــزت س ع

ــان بوذرجمهــری بــود، خامتــه  ــار خیاب شــغلش فــروش لبــاس هــای ارزان قیمــت در کن

ــت: ــانید و گف ــا رس ــه آنه ــود را ب ــت، او خ یاف

»دیــروز مــی خواســتم کرایــه خونــه را بــدم، ولــی بیســت تومــن تلکــه دادم بــه پاســبون 
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تــا اجــازه بــده بســاطم رو جمــع نکنــم، حــاال مــن از عیــامل  خرجــی خونــه رو گرفتــم ، 

ایــن ســی تومــن رو مــی دم  حــاال محــض رضــای خــدا کوتــاه بیــا«

 آن روز وقتــی عــزت و حــاج خانــم، دوبــاره کنــار هــم نشســتند، رشوع کردنــد بــه درد 

دل کــردن، عــزت گفــت:

ــازی، از  ــده ب ــال عــرق خــوری، جن ــت منــی کشــه، همــش مــی ره دنب »مردیکــه خجال

وقتــی اومدیــم تهــران همــش بایــد دنبــال صنــار ســه شــای بــدوم! همــه جهیزیــه مــو 

بــردم فروختــم! اگــه منی فروختــم بچــه هــا از گرســتگی می مــردن، آخریــش ام همیــن 

ــه  ــون جهیزی ــه هم ــدم ب ــام امی ــت دادم! مت ــت از دس ــم، مف ــش فروخت ــد روز پی چن

ــا ایــن  ــرادرام می گــن تقصیــر خودتــه نشســتی ب هــا بــود، دیگــه هیــچ چــی نــدارم، ب

ــی!« ــی می کن ــه زندگ ــل دیوون ــه چ مرتیک

ــم  ــو چش ــن را در جل ــاد حس ــان گش ــه و ده ــره برافروخت ــوز چه ــه هن ــم ک ــاج خان ح

ــت: ــزت گف ــز از ع ــکر آمی ــی تش ــا نگاه ــی و ب ــی درون ــا ناراحت ــت، ب ــش داش های

»خب باید یه جوری ساخت، چیکار می شه کرد؟ باخره مرده دیگه!«

حــاج خانــم ضمــن اینکــه دوســت داشــت دخــرش مثــل خــودش اســیر مــردش نباشــد، 

امــا ایــن واقعیــت جــاری در جامعــه را  قبــول کــرده بــود کــه از دســت او و امثــال عــزت 

کاری ســاخته نیســت.عزت، می دانســت برادرهایــش منی تواننــد او  را کمــک مناینــد، یــا 

او را نــزد خــود نــگاه دارنــد، چنــد بــار امتحــان کــرده ونــزد بــرادر بزرگــش رفتــه بــود. 

او همــه کار هــای خانــه بــرادرش را از جــارو گرفتــه تــا شســت و شــوی لبــاس هــا، غــذا 

پخــنت بــا متامــی ســختی هایــش انجــام داده بودتــا نــزد آنهــا مبانــد! امــا همیشــه دســت 

از پــا درازتــر مجبــور شــده بــود بــه خانــه بازگــردد، عــزت گنــاه را بــه گــردن برادرهایــش 

منــی انداخــت، مــی گفــت:

»تقصیــر زن هاشــونه کــه بــرادرام رو اســیر کردنــد، حتــا جــادو جمبــل کردنــد! مگــه 

ــد؟ خواهــر شوهرشــون هســتم  ــرادرام رو اســیر کردن ــه ب ــه ک ــا چــی دارن؟ معلوم اون

دیگــه! خواهــر شــوهر و عــروس هیــچ وقــت منــی تونــن یــه جــا زندگــی کنــن!« عــزت 

هیــچ امکانــی بــرای پنــاه بــردن نداشــت. عــزت مــی دانســت وقتــی برادرهایــش بــه او 

می گوینــد تقصیــر خــودت اســت کــه چنیــن مــردی را تحمــل می کنــی، حــرف هایشــان 

بــرای فرار کــردن از مســئولیت بــرادری اســت و در نتیجــه  هیــچ پشــت و پناهــی بــرای 

او نیســتند.
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او متوجــه شــده بــود کــه هــر گاه از خانــه حســن قهــر و بــه جائــی پنــاه بــرده بــود، 

همــواره از او می پرســیدند:

ــت  ــد؟ چطــوری دل ــا چــی مــی خورن ــردی اومــدی اینجا؟حــاال اون »بچــه هــا رو ول ک

رحــم مــی آد اونــا رو ول کنــی زیــر دســت یــه آدم عــرق خــور؟ حــاال می خــوای طــاق 

بگیــری کــه چیــکار کنــی؟! بهــر برگــردی رس خونــه زندگیــت، یــک هــو دیــدی یــه زنــی 

رو پیــدا کــرد، اونــو  می شناســی کــه؟ رست رو بنــداز پائیــن زندگیــت رو بکــن، بــا لبــاس 

ســفید رفتــی بایــد بــا ســفیدم بــری بیــرون!« 

ــر  ــه یخچــال صغی ــام ب ــی از  پشــت ب ــد، عل ــده بودن ــه آم ــن خان ــه ای ــه ب ــی ک از زمان

ــد  ــی بلن ــای گل ــه دیواره ــرود، ب ــا ب ــید آنج ــت می کش ــدا خجال ــرد، ابت ــگاه می ک ــا ن ه

اطــراف یخچــال نــگاه می کــرد، آنهــا او را بــه یــاد قلعــه ای می انداختنــد کــه در 

شهرســتان خودشــان در محلــه ای قدیمــی رس بــه فلــک کشــیده بــود، بــا دیــدن دیــوار 

ــه  ــتان  ک ــتان خودش ــه شهرس ــل  قلع ــز مث ــا نی ــت آنه ــرد پش ــر ک ــال،  فک ــای یخچ ه

می گفتنــد نــوادگان و شــاهزاده هــای قاجــار در آنجــا زندگــی مــی کننــد و هیــچ کــس 

ــی  ــه شــاهزادگان اســت! خیل ــق ب ــر از ارسار  متعل ــود، پ ــا خــرب نب از ارسار درونشــان ب

دوســت داشــت بــه پشــت دیــوار هــا بــرود، آنجــا  را جســتجو کنــد، از راز هــا رس در 

 آورد.  یخچــال برایــش  بیابانــی بیــش نبــود، بیابانــی  پــر از بچــه هــای قــد و نیــم قــد، 

مردهــا بــا لبــاس هــای منــدرس، بچــه هــای پــا برهنــه کــه از ایــن ســو بــه آن ســو مــی 

ــا زانــوی هــای دریــده، همــه جــور  ــده و  ب ــد، شــلوارهای دســت دوز برخــی ژن دویدن

آدم  هــای فقیــر     در آنجــا حضــور داشــتند،  در شــلوغی پــر ازدهــام  مشــغول بــازی 

بودنــد.  ابتــدا فکــر  کــرد بچــه هــای یخچــال برخــاف شهرســتان، لبــاس هــای تــازه و 

ــاس  ــا لب ــرد و ب ــگاه ک ــی ن ــدازه کاف ــا بان ــه آنه ــی ب ــی وقت ــران می پوشــند، ول ــز و گ متی

هــای خــودش مقایســه منــود، متوجــه شــد لبــاس هــای آنهــا  برتــری و مزیتــی بــر لبــاس 

خــودش ندارنــد، بــا اشــتیاق تصمیــم گرفــت بــه یخچــال رود.

برعــت از کوچــه گذشــت و از بــاالی دیــوار وارد یخچــال شــد. برخــی مشــغول فــروش 

آدامــس و یــا  چیزهائــی از ایــن قبیــل بودنــد.

علــی بــدون اینکــه کســی از او بپرســد از کجــا می آیــد و چــرا آمــده اســت، بــا بعضــی 

هــا ســاعتی بــازی کــرد، بــا تعــدادی آشــنا شــد. اکــرث کســانی کــه بــا آنهــا حــرف مــی زد 

ــی  ــد! برخ ــرد بودن ــنده دوره گ ــا فروش ــاگردی   ی ــازه ای ش ــد! در مغ ــه منی رفتن مدرس

ــد  ــتند درص ــه داش ــی ک ــزان فروش ــد و در ازای می ــی می کردن ــی دست فروش ــرای کس ب
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ــد. ــوان حــق الزحمــه از صاحــب جنــس دریافــت می کردن کمــی بعن

محیــط یخچــال بــرای علــی تازگــی داشــت، حــارض جوابــی بچــه هــا، دســت بــه یقــه 

شــدن رسیــع آنهــا، تبــادل بــی وقفــه دشــنام هــای رکیــک، اســتفاده از واژه هــای رکیــک 

بــرای تحقیــر دیگــران، ایــن واژه هــا همگــی ســمت و ســوی سکســی داشــتند، برخــی 

از آنهــا را تــا آن زمــان نشــنیده بــود پــری خردســال تــر از خــودش بــه او نزدیــک شــد 

ــه! امــا او  ــا ن ــود کــه پاســخش را بدهــد ی ــده ب ــی مان ــه او داد، عل و فحــش رکیکــی ب

برعــت بــه علــی گفــت:

»بدبخت دهاتی!« 

کودک دیگری در دفاع از علی به او گفت:

»بدبخت خودتی،قُنبُل کردی تو مطبخ!« 

ایــن واژه  هــا بــرای علــی تازگــی داشــتند، او دهــا واژه جدیــد را  هــان روز اول فــرا 

گرفــت و در بــکار بــردن آنهــا نیــز کوشــا بــود، وقتــی بــا برخــی از کــودکان آشــنا شــد، 

خواســت بــرای دیــدن درخــت هــای انجیــل کــه در قســمت شــال رشقــی زمیــن قــرار 

داشــتند  بــه آنجــا بــرود، آنجــا منظــره ای زیبــا و دلپذیــر داشــت، هیــچ یــک از بچــه هــا  

رغبتــی بــرای دیــدن آنجــا نداشــتند، آنهــا او را نیــز از رفــنت بــه آنجــا برحــذر داشــتند.

یکی از پر ها تعریف کرد:

»وقتــی انجیــر در مــی آد، دو نفــره  یــا ســه نفــره  می ریــم  انجیــل بچینیــم، تکــی هیــچ 

وقــت منی ریــم! بــرا اینکــه  بعضــی از بچــه هــا رو کــه تکــی رفته بــودن، گرفــنت ترتیــب 

شــونو دادن، بعضیــا رو خفــه کــردن! فقــط وقتــی انجیــر در مــی آد می ریــم اونجــا!«

علــی درروزهــای بعدکــم کــم بــا محیــط یخچــال بیشــر آشــنا و دوســتان مختلفــی پیــدا 

. کرد

بعد از سپری شدن تابستان، راهی مدرسه شد!

وقتــی ناظــم مدرســه همــه پــر هــا را در صــف کاس هــای مربوطــه  ردیــف کــرده و 

بــا تکــه ای کاغــذ و  مــداد و ترکــه، رشوع بــه کنــرل نظافــت دســت هــا، شــکل لبــاس 

پوشــیدن و بازرســی  یقــه هــای ســفیدی کــه بــر یقــه کــت هــا دوختــه مــی شــد، کــرد، 

پشــت گــرده پاهــا کــه از کفــش بیــرون بــود را نیــز از نطــر دور منــی داشــت، اغلــب 

کــودکان گــرده پایشــان از کــرج  کــربه بســته شــده بــود،  هــر دســتی کــه کثیــف و یــا 

ناخــن هائــی کــه  بلنــد بودنــد، رضبــه چوبــی  از ناظــم دریافــت مــی کــرد، او بدیــن 

وســیله  بــه آنهــا مــی  فهانــد کــه بایــد نظافــت را رعایــت مناینــد، بعضــی هــا را بــا یــک 
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رضبــه و برخــی را بــا دو رضبــه تنبیــه مــی کــرد.

وقتی به علی رسید و دست و پای کثیف او را دید از او پرسید:

»تو اسمت چیه؟«

»علی!«

»نیــگا کــن پاتــو! کثیفــه، کــربه بســته! جورابــم نــداری! دســتاتو نیــگا کــن! چــه جــوری 

غــذا می خوری؟یقــه ســفیدم کــه نــداری! لجن مــال هســتند، اینجــوری منی تونــی درس 

بخونــی، دســتاتو بــاز کــن، هــر دوتــا  دســتت رو«

ناظــم قــدی متوســط صورتــی ســوخته داشــت، جوانــی تقریبــا سی ســاله بنظــر 

ــا  ــش را زیب ــس زده پاهای ــربو واک ــای ش ــش ه ــیده و کف ــو کش ــلواری ات ــید، ش می رس

نشــان می دادنــد! بــه هــر یــک از دســت هــای علــی بــا ترکــه دو رضبــه وارد کــرد، علــی 

دســتانش را بعامــت اینکــه درد می کننــد، زیــر بغــل گرفــت و بــه روی خــود نیــآورد، 

ــای علــی مقایســه کردنــد  ــا دســت و پ ــای خــود را ب ــه دســت و پ برخــی از شــاگران ب

و امیــد وار شــدند کــه ناظــم رضبــه ای آنهــا را تنبیــه نخواهــد کــرد! ناظــم بــا تــر بــه 

ــی هشــدار داد: عل

»دفه دیگه اگه اینجوری بیای مدرسه ده تا می زنم تو رست!«

علــی وقتــی لبــاس خــود را بــا دیگــران  مقایســه منــود، متوجــه گردیــد نــه تنهــا  لبــاس 

هایــش منــدرس و کثیــف تــر از  لبــاس اکــرث بچــه هــای دور و بــر خــو مــی باشــند ،بلکــه 

دســت و پاهــای ا و نیــز  کثیــف تــر از بقیــه بودنــد. 

از زمانــی کــه وارد مدرســه شــد، کلمــه دهاتــی را چندیــن بــار  از دیگــران شــنیده بــود! 

پــس از دریافــت رضبــات چــوب بــر کــف دســتاهایش، همشــاگردی ها از خنــده ریســه 

رفتنــد،  خنــده هــا و مســخره کــردن هــا  نــه تنهــا بــه رسو وضــع او بلکــه عــدم شــباهت 

رفتــاری و لهجــه گو.یشــش نیــز دالئلــی بودنــد کــه دیگــران او را مــورد تحقیــر و متســخر 

ــرار دهند.     ق

 آداب  و ســنتی کــه او آموختــه بــود، تناقــض آشــکاری بــا آداب و ســنت های جــاری در 

تهــران داشــتند. او منی توانســت براحتــی ایــن آداب و ســنت را تغییــر دهد.خانــواده اش 

نــه تنهــا تــوان مالــی بــرای خریــد لبــاس هــای مناســب بــرای او را نداشــتند، بلکــه ســطح 

فکرشــان نیــز اجــازه تغییــر ریشــه ای و فــوری ایــن تناقــض هــا را  منــی داد!

ــا آشــنا و تحقیــر کننــده، وقتــی بــه  او بعــد از پایــان روز اول مدرســه  پــر از وقایــع ن

خانــه رســید بــی عاقــه کیــف و کتــاب را  کنــاری گذاشــت و لقمــه ای نــان از ســفره 
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برداشــت، بــه ســوی یخچــال صغیرهــا حرکــت کــرد. ابتــدا بــر دیــوار گلــی یخچــال بــه 

متاشــای  پرهــا کــه مشــغول بــازی بودنــد، نشســت. بــه دنیائــی خیــره شــده بــود کــه 

هیــچ کــس خوشــبختی را منــی شــناخت، تشــنه هــا و گرســنه هائــی را نــگاه می کردکــه  

ــرای  ــا ب ــد، آنه ــی کردن ــتجو م ــش را جس ــت های ــره و درون دس ــان او خی ــان جنب بده

ــروش،  ــه ف ــودک بامی ــدن ک ــا آم ــیدند، ب ــاد می کش ــان فری ــه ای ن ــت آوردن لقم بدس

ــد،  ــه زدن ــدورش حلق ــرد، ب ــش را داخــل ســینی کوچکــی حمــل مــی ک ــه بایمــه های ک

ــه هــا بســاید و آن  ــر کــف ســینی  بامی ــا انگشــتش را ب ــی منــود ت ــک ســعی م هــر ی

را دقایقــی چنــد در دهــان نــگاه دارد تــا مــزه شــیرین بامیــه را در بــر زبــان احســاس 

ــان  ــر ش ــد، بنظ ــان می دیدن ــه ای ن ــت آوردن لقم ــبختی را در بدس ــا خوش ــد، آنه منای

خوشــبخت کســی بــود کــه نانــی در ســفره  یــا کســی را دارد کــه مــی توانــد لقمــه نــان 

روزانــه اش را بــه او برســاند، پــدر هــا و گاهــا  مــادر هــا نیــروی بدنــی خــود را آنقــدر  

ارزان می فروختنــد کــه بــا دریافــت دســرنج خــود  قــادر بــه تامیــن هــان لقمــه نــان 

نبودنــد.

ــال  ــد و بزرگس ــم ق ــد و نی ــی ق ــه های ــوخ، بچ ــنگ و کل ــر از س ــی و پ ــن خاک در زمی

ــروش  ــال ف ــز در ح ــی نی ــوا و برخ ــه ه ــم ب ــک و گرگ ــک دول ــازی، ال ــه ب ــغول تیل مش

کاالئــی بودنــد. شــلوغی یخچــال نشــان مــی داد کســانی از اطــراف و اکنــاف هــم بــه 

آنجــا آمــده انــد، جوانــی مســت مشــغول عربــده کشــی بــود، ســعی داشــت بــه ســوئی 

ــرد: ــرار می ک ــم تک ــت رس ه ــد، پش ــو بزن ــا چاق ــی را ب رود و کس

»ومل کن برم! خواهرش رو می گام...« 

دیگرانی که او را می شناختند، از رفنت وی جلوگیری می کردند!

آنسو تر جوانان مختلفی  در گروه های متفاوت سنی مشغول بازی بودند. 

ــی  ــی م ــه او فحاش ــود، ب ــده ب ــر ش ــود درگی ــر از خ ــن ت ــی مس ــالی، باجوان پرخردس

کــرد،در صــدد بودبــا او دســت بــه گریبــان شــود،)دعوا و بــزن، بــزن از وقایعــی می باشــد 

کــه همــواره مــورد توجــه مــردم قــرار می گیرنــد(، چنــد پربچــه مــی خواســتند پــر 

کوچکــر را نــگاه دارنــد، ولــی او  از همــه قــوی تــر بــود، همــه را بــا قــدرت عجیبــی 

کنــار مــی زد تــا بــه ســوی پــر جــوان بــرود! 

 علــی ماننــد همــه کســانی کــه مشــتاق دیــدن دعــوا بودنــد، بــه رسعــت بــه ســوی آنــان 

ــت کرد! حرک

او پر کوچکر را غالبا در آنجا دیده بود، تقریبا ده ساله بنظر می رسید.
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پــر دیگرحــدودا چهــارده یــا پانــزده ســاله بــود، بــا قلــدری بــه پرکوچکــر فحاشــی 

می کــرد و می گفــت :

»الشی، یکی بزنم تو رست ُمردی بیچاره!«

پــر کوچکــر، بســیار دریــده تــر از او بــود، بــا قلــدری  نشــان مــی داد خــود را بــرای 

دعــوا آمــاده کــرده اســت، رسیعــا بــه او فحاشــی کــرد و گفــت:

ــا  ــن ج ــه ای«!... همی ــاره«!  »ابن ــت تاغ ــس نن ــاره، »کُ ــی؟ بیچ ــی الش ــن می گ ــه م »ب

شــلوارت رو می کشــم پائیــن....!«

ورسیعاپاشــنه گیــوه هایــش  کــه تــا آمنوقــع خوابیــده و در حیــن راه رفــنت، عمــدا آنهــا 

ــرای  ــران را ب ــاش دیگ ــو داد، ت ــاال آورد، ســینه هایش را جل ــن می کشــید، ب را  روی زمی

نــگاه داشــتنش بــی نتیجــه گذاشــت، بــه ســوی او حرکــت کــرد، می خواســت بفهانــد 

آمــاده کتــک کاری اســت!

بــرای یــک پــر پانــزده ســال بســیار دشــوار بــود کــه یــک پــر ده ســاله برایــش شــاخ 

و شــانه بکشــد و بــه او فحاشــی و پاســخ او را بســیار شــنیع تــر بدهــد، بــه دور و ور 

خــود نــگاه کــرد، پــر بچــه هــای دیگــر را دیــد کــه بــا غــرور بــه پــر کوچکــر نــگاه 

می کردنــد، همــه در انتظــار کتــک کاری بودنــد و مــی خواســتند بــرای بقیــه روز 

داســتانی را بنویســند، از ایــن رو بــدون دعــوا نوشــنت داســتان در قلــب هــای کوچکشــان 

مقــدور نبــود، در انتظــار نتیجــه دعــوا ایســتاده بودنــد. پــر بزرگــر خــود را بــزن بهــادر 

می دانســت، رسو گردنــی از همــه بچــه هائــی کــه در آنجــا بودنــد بزرگــر بــود،  مــی 

گفتنــد ســبیلش را چندیــن بــار بــا تیــغ ژیلــت تراشــیده تــا ســبز شــود، شــنیده بــود اگــر 

ســبیل را بــا تیــغ براشــند، رسیعــر ســبز می کنــد، مــوی رسش را بــه تازگــی بــا واجبــی 

ــه  ــا فحاشــی بســوی پــر کوچکــر رفــت، می خواســت ب ــود. او ب ــرده ب ریشــه کــن ک

دیگــران نشــان دهــد مــردد اســت کــه بــا یــک »بچه«کتــک کاری کنــد! خطــاب بــه او 

گفــت:

ــوز  ــازی؟ ها؟هن ــت می ن ــه چی ــو ب ــم، آخــه ت ــو رو بزن ــرام افــت داره ت ــی ب »بچــه کون

ــه!«  جوجــه ای! بچــه نن

ــی  ــا کس ــد، ام ــات بخندن ــن جم ــه ای ــا ب ــت آنه ــار داش ــرد، انتظ ــگاه ک ــران ن ــه دیگ ب

ــرد:  ــاب  ک ــاب کت ــود حس ــا خ ــت، ب ــب نداش ــر ل ــدی ب لبخن

»اگــه اینــو بزنــم، نفلــه می شــه! بعــد دیگــرون چــی می گیــن؟ بــه بــه کــه منــی کنــن! 

می گــن زورتــو رســوندی بــه یــک بچــه نیــم وجبــی؟ شــایدم یــک کســائی بیــآن جلــو، 
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یقــه منــو بگیرنــد و بگنــد تــو ایــن بچــه را کتــک زدی، اصــا کجــاش رو دیــدی؟ شــاید 

نــوک انگشــتش خــورد تــو صورتــم! بعدهمــه مــی گــن از یــه بچــه علفــی کــت خــورد!«

تــرس بــر او غلبــه کــرد، اگــر کتــک می خــورد، حتــی اگــر نــک انگشــت او بــه صورتــش 

اصابــت می کــرد، آبرویــش  را ریختــه مــی دیــد، تصمیــم گرفــت او را برســاند تــا دیگــر 

فحاشــی نکنــد، امــا پــر کوچکــر جــری تــر شــده بــود، بــا حــرکات خــود نشــان مــی 

ــا  ــا هــوش بــود، مــی خواســت ب دادحســاب همــه ایــن چیــز را کــرده اســت، خیلــی ب

او گاویــز شــود! همــه چیــز را حســاب کــرده بــود، اگــر کتــک مــی زد اســم و رســمش 

زیــاد می شــد، اگــر کتــک می خــورد مهــم نبــود، کســی منی گفــت کــه او از یــک جــوان 

ــه  پانــزده ســاله کتــک خــورده اســت! خیلــی شــیر شــده بــود، قبــا هــم چنیــن صحن

هائــی برایــش افتــاق افتــاده بــود، بــه همیــن جهــت ترســی از طــرف مقابــل نداشــت!

هنــوز رضبــه ای ردو بــدل نشــده بــود کــه یکــی از بزرگــر هــا جلــو آمــد پــر کوچکــر 

را کــه بیشــر حالــت حملــه داشــت، از پشــت محکــم گرفــت  و بــا فحــش خواهــر مــادر 

بــه هــر دو، تــر زد و آنهــا را از هــم جــدا کــرد و بــه دعــوا خامتــه داد.

ــه پــر کوچــک  ــد، برخــی حــق را ب ــه بصــورت خاطــره در ذهــن هــا باقــی مان صحن

تــر دادنــد و برخــی بــه پــر بزرگر،علــی متوجــه شــد زور گوئــی زندگــی را آســان تــر 

ــی فضــای مســاعدی وجــود دارد! ــردن کلفت ــرای گ ــد، ب می کن

 پــر بزرگــردر انتظــار چنیــن پیش آمــد خوش گــواری بــود، احســاس راحتــی کــرد، امــا 

پــر کوچکــر هنــوز بــه فحاشــی ادامــه مــی داد و تکــرار می کــرد:

»شانس آوردی، خواستم روت رو کم کنم« 

ــاس  ــه احس ــر ک ــام  پربزرگ ــت. رسانج ــه داش ــن آن دو ادام ــی بی ــا مدت ــی ت فحاش

رسکوفتگــی می کــرد بــه رسعــت و بــی رسو  صــدا  صحنــه را تــرک و از یخچــال خــارج 

شــد.

ــا  ــود  ب ــی گوشــت آل ــه تراشــیده صورت ــی از ت ــر،  موهائ ــو پ ــی ت ــر کوچکــر هیکل  پ

لحنــی التــی صحبــت مــی کــرد.  در میــان  هــر جملــه ای کــه بــکار مــی بــرد، حتــا  

ــازی هایــش  ــرای او و هــم ب ــا ب ــردن دامئــی آنه ــکار ب کلمــه رکیکــی وجــود داشــت. ب

ــد.    عــادی بودن

آنهــا تصمیــم داشــتند الــک و دولــک بازی کننــد،  پنــج نفــر بودنــد و یــک بازیکــن کــم 

داشــتند. پــرک بــه دورو ور نــگاه کــرد، علــی را دیــد، بــا حالتــی تحقیــر آمیــز  داد زد:

»هی بچه قرتی بازی می کنی؟!«
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علــی بــه اطــراف  نــگاه کــرد ولــی غیــر از خــودش کســی را درآنجــا ندیــد. بــرای اینکــه 

مطمــن شــود منظــورش کیســت،جلو رفــت و پرســید:

»درست حرف بزن، قرتی خودتی! با منی؟«

»آره پس با کی ام؟ الک دولک بلدی؟«

»آره!«

بعد رو کرد به سایرین و گفت:

»خب یکی رو پیدا کردم!«

»اسمت چیه؟ » 

»علی!«

»چرا صدات در منی آد؟ مرد باید بلند حرف بزنه!«

»علی، من علی هستم“

»آهان شنیدم!«  

»بچا این اسمش علیه!«

»اســم منــم حســینه، بهــم می گــن حســین یخچالــی، اســم تــو ام از امــروز علــی جیغیــل 

ــی روزه خــور، خاصــه  ــی، عل ــم، علی کله کتاب ــی داری ــا عل هســتش، چــون اینجــا چندت

بهــره اســمت علــی جیغیــل باشــه«

»مــن؟ اســمم علــی جیغیلــه؟ تــو اســم منــو مــی ذاری علــی جیغیــل؟  حســین یخچالــی 

تــو هســتی؟ اســمتو قبــا  شــنیده بــودم، تــو یخچــامل زیــاد دیدمــت!« 

حســین بــا لحنــی شــوخی و بــه شــکلی کــه گویــا  می خواهــد چیــزی بگویــد تــا دیگــران 

ــد، گفت: بخندن

ــی  ــازی می کن ــه ب ــازی نکــن، اگ ــی ب ــن حســین یخچال ــا ای ــه ب ــا ننــت بهــت گفت »حت

ــه بچــه هاشــون  ــه هــا ب ــاش!  منی خــواد خجالــت بکشــی، همــه نن مواظــب کونــت ب

ــن!« ــازی نک ــه ب ــا اون الت ــن ب می گ

علــی چندیــن بــار اســم حســین یخچالــی را شــنیده بــود. مــادرش هــم همیشــه گفتــه 

بــود:

ــهِ   ــن  بچ ــه  می گ ــا! هم ــی ه ــازی نکن ــی ب ــن حســین یخچال ــا ای ــال ب ــو یخچ ــی ری ت م

ــی!« ــی،  الت می ش ــازی  کن ــاش  ب ــه  باه ــه، اگ التی

علــی پــر مســاله داری بــود، بــا هــر کــس منــی توانســت بــه راحتــی دوســت شــود، 

فکــر کــرد اگــر باحســین دوســت شــود    حتــا بائــی بــه رسش خواهــد آورد،   بــا ایــن 
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ــذا  ــود، ل ــا او در وی بوجــود آمــده ب ــازی شــدن ب ــرای هــم ب ــادی ب ــش زی وجــود گرای

ترجیــح داد بــا آنهــا  بــازی کنــد، در حیــن بــازی بــه برخوردهــای حســین توجــه کــرد، 

دقــت در رفتــار او  منجــر شــد تــا  بــا بیشــر بــا او آشــنا و تحــت تاثیــرش قــرار گیــرد! 

هــر چــه بــازی بیشــر ادامــه مــی یافــت بیشــر مجــذوب شــخصیت او مــی شــد، حســین 

نیــز بــه علــی توجــه داشــت، از همــه بچــه هــا بیشــر بــا او صحبــت مــی کــرد، رفتــاری  

دوســتانه داشــت، در نتیجــه علــی نصیحــت هــای مــادرش را فرامــوش کــرد!

بــرای رشوع بــازی حســین از یــک طــرف و پــر دیگــری کــه کمــی قلــدر تــر از دیگــران 

بنظــر می رســید درطــرف دیگــر  مشــغول یارگیــری شــدند. حســین علــی و یــار دیگــری 

را بــرای گــروه خــود بــر گزیــد و  دســته حســین قــرار شــد بــازی را رشوع کنــد.

علــی و یــار دیگــر دســته  حســین رضبــات اول و دوم را ســوتی دادند و حــذف شــدند، 

هــر دو  بــا رشمــی کودکانــه  در کنــاری ایســتادند. 

حســین هریــک را بــا فحش هــای رکیــک بدرقــه کــرد، چــوب را بدســت گرفــت، کمــی 

آن را ســبک ســنگین کــرد، می خواســت چنیــن وامنــود کنــد کــه چــوب خوبــی نیســت 

ولــی او از همــه بهــر می توانــد آن را در دســت بگیــرد و از همــه بهــر بــازی می کنــد.

ــش  ــا در مقابل ــت ام ــت، الت اس ــت اس ــی تربی ــت، ب ــرد اس ــد ولگ ــران می گفتن دیگ

احســاس ضعــف می کردنــد. اوحــارض جــواب، دریــده و نســبت بــه ســن و ســال خــود 

بــزن بهادربــود، کرکــری می خوانــد، در ادامــه صحبــت هایــش معلــوم شــد تجربــه بــازی 

ــوه دهــد! ــزرگ جل ــی ب دارد و می خواهــد خــود را خیل

در حالی که به علی نگاه می کرد، گفت:

»حق داشتی که سوتی دادی، چوبش آشغاله!«

علــی از زرنگــی و حــارض جوابــی حســین یخچالــی خوشــش آمــد. منتظــر بــود تــا بــازی 

ــده بود،  ــم ش ــه حاک ــکوتی ک ــین و س ــا، حس ــه چوب ه ــمی ب ــد، چهارچش را رشوع کن

ــر آن  ــه ای زی ــرد و رضب ــاب ک ــاال پرت ــمت ب ــه س ــوب را ب ــی او چ ــرد. وقت ــگاه می ک ن

ــاد زد: نواخــت، علــی فری

» آفرین !«

حســین، بــا لبخنــد رضایــت آمیــزی بــه بــازی ادامــه داد و بعــد از رضباتــی پــی در پــی 

بــه چــوب، توانســت علــی و ســپس یــار دیگــر را بــه بــازی برگردانــد.

ــاال دســت  ــی ب ــع گــروه حســین یخچال ــد، بیشــر مواق ــازی کردن ــا هــم ب دوســاعتی  ب

بودنــد. بــا وجــودی کــه همــه خســته وگرســنه قــادر بــه بــازی نبودنــد، امــا  کســی متایــل 
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نداشــت بــه خانــه رود، در همیــن اثنــا مــادر یکــی از پرهــا از پشــت دیــوار رسکشــید 

و بــا جیــغ و هــوار پــرش راصــدا کــرد و گفــت:

ــوش  ــن، گ ــازی نک ــا ب ــی رسو پ ــره الت ب ــن پ ــا ای ــم ب ــت بگ ــد ب ــا چق ــی ولدزن »تق

منی کنــی!«

پرهــای دیگــر بــا شــنیدن  رس و صــدا او خــود شــان را جمــع و جــور کــرده، از حســین 

و علــی  فاصلــه گرفتنــد .

ــت  ــود، منی خواس ــی نب ــواه کس ــا بدخ ــرد، ام ــت می ک ــت صحب ــارج از نزاک ــین خ حس

کســی را اذیــت کنــد، بــا پــر هــای دیگربــه مهربانــی صحبــت می کــرد. امــا بــه دلیــل 

ویــان بودنــش  مــورد تحقیــر دیگــران قــرار می گرفــت. حــرف هــای  توهیــن  آمیــزی 

ــت،  ــوره در  می رف ــدو از ک ــی می ش ــرد، عصبان ــل منی ک ــد را تحم ــه او زده می ش ــه ب ک

ــری می کشــید،از  ــه درگی ــی کارش  ب ــه  خشــونت می کشــید. وقت ــار دوســتانه اش ب رفت

وارد کــردن رضبــه خــود داری منــی کــرد ودر مقابلــه بــا طــرف کوتــاه منی آمــد، عقــب 

نشــینی منی کــرد. در همــه   دعواهایــش درنــده خــو و وحشــیانه عمــل مــی منــود و در 

اکــرث مواقــع نیــز برنــده می شــد، تکــرار صحنــه دعواهــای او بــا دیگــران او را بــه فــردی 

ــدر و  ــی پ ــات موجــب نگران ــن خصوصی ــود، ای ــرده ب ــل ک رشور و شــناخته شــده تبدی

مــادر هابــود.  اکــرث پــدر و مــادر هــا بــه فرزندانشــان تاکیــد مــی کردنــد کــه بایــد از بــا 

حســین یخچالــی خــودداری کننــد.

ــران  ــری از دیگ ــی به ــت مال ــود و از  وضعی ــاغل ب ــلطانی ش ــازار س ــی در ب ــدر تق پ

داشــت، وقتــی بنــا صحنــه را تــرک مــی کــرد، حســین بلنــد تــر از صــدای مــادر تقــی 

گفــت:

»بچــه ننــه بــرو پیــش ننــت، دیگــم اینجــا آفتابیــت نشــه، بدبخــت تــو رو چــه بــه الــک 

دولــک؟ دهنــت بــو شــیر مــی ده!«

هیــچ کــس بــه او پاســخی نــداد. بــا رفــنت او بــازی نیــز خامتــه یافــت و هــر کــس بــه 

ســوئی رفــت.

حسین مانده بود و علی، حسین کمی به علی نگاه کرد و گفت:

»تو چرا وایستادی؟ برو دیگه!  مگه ننت  منتظره نیست؟«

علی با پررویی گفت:

»می خوام وایسم ! مگه خریدی اینجا رو؟«

مــادر حســین صبــح زود بــرای کلفتــی در خانــه صاحبــکارش از خانــه خــارج شــده بــود 
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و طــرف هــای غــروب دوبــاره بــاز مــی گشــت، از ایــن گذشــته او هنــوز انــرژی داشــت 

ــود،  ــی خوشــحال ب ــدن عل ــد! از مان ــدود و ورجــه وورجــه کن ــاره ب و می توانســت دوب

ــه را  ــه خان ــنت ب ــاغ رف ــی هــم دل ودم ــدود. عل ــز ب ــا او نی ــد ت ــی خواســت کاری کن م

نداشــت، منــی خواســت براحتــی بــرود، فکــر کــرد بــه خانــه بــرود کــه چــی؟ در جمــع 

شــلوغ خانــواده خــود را هیــچ ببینــد؟ بــا غرغــر مــادرش روی کتــاب و دفــر پهــن شــود 

و کســی نتوانــد بــه ســئواالتش پاســخ دهــد؟ مــی خواســت بــاز هــم بــا ایــن دوســت 

جدیــد بــازی کنــد، هیــچ کــدام حرفــی نزدنــد، نــه علــی بــه حســین اعتــاد داشــت و 

نــه حســین مــی خواســت از علــی ســئوال کنــد، امــا از بــودن بــا هــم احســاس خوبــی 

داشــتند، در ایــن افــکار بــود کــه حســین دســتش را بــا رسعــت بــه شــانه علــی کوبیــد و 

از نــزد او فــرار کــرد و گفــت:

»پس بگیر منو«

ــه و در  ــه گرفت ــی فاصل ــه از عل ــی ک ــو اش گریخــت، در حال ــره از جل ــد فرف ــد مانن بع

نقطــه ای ایســتاده و بــه علــی نــگاه مــی کــرد، حالــت دویــدن بخــود گرفــت! علــی نیــز 

ــا او  در انتظــار چنیــن پیش آمــدی بــود، او هــم رشوع کــرد بدنبــال حســین دویــدن، ت

را  بگیــرد! 

چنــد ســاعتی بــا هــم بــازی کردنــد، روابــط  ایــن دو آنچنــان دوســتانه شــد کــه گویــا 

ــه وجــود نداشــت، از  ســال هــا یکدیگــر را مــی شناســند، دیگــر آن عــدم اعتــاد اولی

ــا هــم احســاس شــادی داشــتند،  ــودن ب ــد، از ب ــد می کردند،شــوخی می کردن هــم تقلی

ــد ســاعت،رابطه ای صمیمــی  ــن چن ــاه هاســت یکدیگــررا می شناســند، در همی انگارم

بیــن آنهــا بــه وجــود آمــده بــود.

حسین با چهره ای عرق کرده و رسخ ایستاد و گفت:

»خسته شدم، بریم آب بخوریم، می آی ؟«

علی عرق پیشانی اش را با آستین پاک کرد، با لباهای خشک شده، گفت:

»آره منــم تشــنمه، بریــم خونــه مــا، ولــی تــو آمبــون خاکشــیر داره، می دونــی خاکشــیر 

» ؟ چیه

ــیر دار  ــن آب خاکش ــه م ــه! ن ــدا می ش ــارا پی ــو آب انب ــنیدم ت ــی ش ــدم، ول »آره، ندی

منی خــورم!«

ــی آرن،  ــار م ــه ب ــه ای ی ــه، هفت ــا گاری رس کوچ ــی آرن ب ــاه م ــه ش ــورم، آب ــم منی خ »من

ــد« ــت؟ آب داری ــون کجاس ــم! خونت ــد بخری ــب بای خ
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ــی آره،  ــی ره از فشــاری  آب م ــم م ــگل! نن ــان آمبن ــل خیاب ــه، بغ ــن پشــت یخچال »همی

فشــاری نزدیکــه، وقتــی فشــاری آب داره، منــم باهــاش مــی رم، اونجــا پیرمنــو در مــی آرم 

ــورم« ــو می ش رسو تنم

حسین جلو جلو حرکت کرد، علی  بدنبالش. بین راه علی از حسین پرسید:

»چرا به تو می گن حسین یخچالی؟«

حسین انگار منتظر سئوال علی باشد، رسیعاگفت:

ــو رسی خــوری نیســتم، کســی  ــن آدم ت ــو یخچــامل! م ــه همیشــه ت ــن ک ــرا ای ــا ب »حت

بــم زور بگــه جوابشــو مــی دم بــرا همیــن بهــم مــی گــن الت! یعنــی مــن همیشــه تــو 

ــم!« ــن الت ــرا همی یخچــامل، ب

حسین با اشتیاق حرف می زد و گفت:

»فقــط ایــن نیســت تــو ایــن محــل همــه می دونــن آقــام چاقــو کــش بــوده! بچــه کــه 

بــودم آقــام چاقوکشــی کــرد رفــت زنــدون. اینــام فکــر می کنــن منــم چاقــو کشــم، ننــم 

ــه  ــز می کن ــو متی ــای مردم ــه ه ــوره، خون ــت می ش ــی ره رس کار، رخ ــب م ــا ش ــح ت صب

ــا یــه لقمــه نــون در بــی آره. فکــر می کنــه بــه منــم کار مــی دن، تــا خــرج خونــه رو  ت

در بــی ارم. منــم هــر جــا مــی رم کار کنــم بهــم کار منــی دن، می گــن تــو بابــات چاقــو 

کشــی کــرده، جاهــای دیگــه کــه منــو منی شناســن  بهــم کار منــی دن، مــی پرســن ننــت 

کیــه؟ بابــات کیــه؟ دروغ کــه منی شــه گفــت، منــم راستشــو  می گــم، اونــا تــا راستشــو 

ــن  ــم می کن ــا بیرون ــم ت ــوب من ــن. خ ــم می کن ــم بیرون ــن در کون ــدی می زن ــم تن می گ

رسیــع فحــش مــی دم. می گــم »زن جنــده« چــرا بیرونــم می کنــی؟ بعــد »خوارکســده« 

ــه تــو رسم پوملــم منــی ده.« یکــی می زن

حــرف زدن هــای حســین مملــو از خنــد و کلــات رکیــک بودنــد، فحــش هــا ســمت و 

ســوی مــادر و خواهــر و... داشــتند، تکــرار کلــات رکیــک همــراه بــا تنــد تنــد و بــی 

وقفــه  حــرف زدن هایــش، مشــخص می کردنــد کــه او  بســیار ســطحی فکــر می کنــد، او 

در بــکار بــردن کلــات رکیــک ورزیدگــی خاصــی داشــت، وقتــی رشوع بــه ســخن گفــنت 

می کــرد دیگــران متوجــه می شــدند کــه او هرگــز منــی توانــد کلــات منطقــی متناســب 

بــا ســن و ســال خــودش را هــم بــر زبــان بیــآورد! از ایــن رو دیگــران بــرای  فــرار از گزنــد 

کلــات رکیــک او  از وی می ترســیدند و ســعی مــی منودنــد از او فاصلــه بگیرنــد، آنهــا 

کــه از وی دوری منــی جســتند خــود را بــا شــخصیت و رفتــار او منطبــق مــی یافتنــد و 

مثــل او برخــورد می کردنــد.
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حســین بــا مــادرش در یــک آلونــک مصــادره ای، نزدیــک یخچــال صغیرهــا زندگــی مــی 

ــور  ــود، مــادرش بواســطه از دســت دادن شــوهر مجب ــرد، از مدرســه اخــراج شــده ب ک

بــود در منــازل مــردم »کلفتــی« کنــد. او هرگــز فرصتــی بــرای تربیــت حســین نداشــت. 

مــادرش بــرای حســین تعریــف کــرده بــود کــه وقتــی هنــوز دوازده ســاله بــوده، پــدرش 

او را  در ازای مبلغــی ناچیــز بعنــوان شــیربها شــوهر داده اســت!

ــکار  ــود تهاجمــی، ب ــادش از او شــخصیتی بوجــود آورده ب ــار و کــردار شــوهر معت  رفت

ــود کــه  ــن رو ب ــد،  از ای ــط  بســیار عــادی بودن ــه و رواب ــردن کلــات رکیــک در خان ب

ــک توســط حســین منی توانســت تعجــب آور باشــد. ــات رکی ــردن کل ــکار ب ب

هــردو بــاز هــم رشوع بــه دویــدن کردنــد، پــس از طــی مســافت کوتاهــی از راه خاکــی 

قســمت غــرب یخچــال کــه دیــواری نداشــت، بــه  آلونــک محقــر محــل ســکونت حســین 

ــا پیــت هــای  ــاره هــای آهــن و ی ــو  آلونــک کــه بوســیله تکــه پ رســیدند. حســین جل

خالــی روغــن کرمانشــاهی و ایــن قبیــل وســائل ســاخته شــده بــود، ایســتاد، بــر چهــار 

چوبــه ورودی  آن گونــی کلفتــی  آویــزان بــود، 

ســطح کلبــه کمــی باالتــر از ســطح کوچــه قــرار داشــت، آنهــا ایــن کار را بــرای جلوگیــری 

از نفــوذ آب بــه داخــل کلبــه کــرده بودنــد، در ســال هــای گذشــته وقتــی بــاران شــدیدی 

ــه  ــود، هرچ ــده ب ــا ش ــه آنه ــده  و وارد کلب ــاال آم ــه ب ــطح آب در کوچ ــده بود،س باری

داشــتند  مملــو از لجــن هــای آب بــاران  شــدند، وقتــی  آب فــرو کــش کــرد، بــا کمــک 

ــدازه  ــه ان ــد و ســطح مــورد نیازشــان را ب ــادی آوردن همســایه هــا از یخچــال خــاک زی

نیــم مــر باالتــر از ســطح کوچــه بــرده و آلونــک را دوبــاره روی هــم ســوار کردنــد، آنهــا 

بدلیــل اســکان در آن زمیــن وقفــی، بارهــا از ســوی مســجد محــل تذکــر گرفتــه بودنــد 

ــته  ــه نتوانس ــوران تخلی ــک، مام ــی صاحــب آلون ــراض جمع ــل اع ــار  بدلی ــر ب ــی ه ول

بودنــد آنهــا را از زمیــن هــا بیــرون کننــد.

علی حیرت زده به آلونک نگاه کرد و پرسید:

»اینجا!«

»آره، مگه چیه؟«

»هیچی، خب خونس دیگه!«

حسین بی توجه به او، داد زد:

» ننه ! ننه!«

زلیخــا کــه در انتظــار حســین بــود بــا شــنیدن صــدای حســین  رس از گونــی آویــزان بــه 
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در آلونــک بیــرون کــرد، برخاســت و بیــرون آمــد، زنــی بــود قــوی هیــکل بــا صورتــی 

گــرد و زیبــا حــدود 25 ســاله. چــون  قــدش بلنــد تــر از ســقف کلبــه بــود، اجبــارا  کمــی 

دوال شــده بــود. چــادری گلــدار از پشــت بــه کمــر بســته و موهــای ســیاهش از زیــر 

چادربیــرون زده بودنــد، بــا تــر خطــاب بــه حســین گفــت:

»ولِدزنا! کجا رفته بودی؟«

و بدون اینکه منتظر پاسخ او مباند پرسید:

»این کیه با خودت راه انداختی؟«

حسین از دویدن هنوز نفس نفس می زد گفت:

»ننه این علی جیغیل هستش. اسمشو خودم گذاشتم، یه کمی آب می خوایم!«

»اینجا ها می شینه؟«

»آره ته کوچه بهجت!«

»پس اگه وضعشون خوبه چرا این رسو وضعشه؟!«

»نه بابا اینا از مام گدا ترن، آب خونشون خاکشیر داره!«

ــرم رااز  ــین آب ول ــاری آوردم!« حس ــب از فش ــر، دیش ــو بگی ــه آب ــن پیال ــا ای ــب بی »خ

دســت مــادرش گرفــت، مقــداری از آن قــورت داد و رو کــرد بــه علــی و بــدون اینکــه 

از او بپرســد،بقیه کاســه مشــکاتی را بدســتش داد. علــی بقیــه آب را رسکشــید و کاســه 

ــه مادرحســین داد. را ب

زلیخا از حسین پرسید:

»گرسنه نیستی؟«

»نه مگه چیزی هست؟«

»یه لقمه نون فطیر داریم!«

زلیخــا فکــر کــرد اگــر تکــه ای نــان بــه حســین بدهــد حتــا علــی نصــف آن را خواهــد 

خــورد، از النجیــن وســط آلونــک  تکــه نانــی برداشــت،  نصــف بیشــر آن را پــاره کــرد، 

برگشــت بــه ســمت بچــه هــا، نگاهــی بــه علــی انداخــت، نــان را بــه دســت حســین داد.

حســین نــان را گرفــت ، نصــف کــرد، نصــف آن را  بــه علــی داد. علــی بــی رودر بایســتی 

آن را گرفــت و رشوع بــه جویــدن منــود. مــزه ترشــی نــان بیــات رسا پــای وجــود هــر دو 

را فــرا گرفتــه بــود.  جانــی دوبــاره گرفتنــد! جانــی کــه بــه هــر صــورت بایــد  از  بــدن 

خــارج می شــد، تنهــا راه از دســت دادن آن دویــدن و ورجــه، وورجــه  کــردن بــود، بایــد 

ــا آخریــن لحظــه غــروب آفتــاب کــه داشــت درغــرب  ــاز می گشــتند، و ت بــه یخچــال ب

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   40 28.10.2021   16:56:12



41 40

تهــران غــرق می شــد، بدونــد!

زلیخا با تر گفت:

ــا  ــه باب ــرو پیــش ننــت، نن ــو هــم ب ــی! ت ــد بخواب ــو! بای ــازی بســه! مــی آی ت »دیگــه ب

ــداری؟!« ــه ن مگ

ــه  ــه زلیخــا نــگاه می کــرد، بــدون خداحافظــی از حســین ب علــی کــه چهــار چشــمی ب

ســوی خانــه روان شــد. در طــول راه متــام  حواســش متوجــه حســین بــود، مــادرش بــه او 

گفتــه بــود بــا او  بــازی نکنــد، از خــود ســئوال کــرد:

ــد  ــا بای ــنت، حت ــدی نیس ــای ب ــه آدم ــا ک ــه، این ــرف را می زن ــن ح ــرا ای ــم چ »منی دون

ــه؟«  ــزرگ باش ــون ب خونش

علــی هرگــز ندیــده بــود یــک زن  جــوان بــا یــک پربچــه  تنهــا در خانــه ای کــه حتــی 

در هــم نــدارد زندگــی کنــد، تصــور منــی کــرد مــادرش بتوانــد حتــی یــک شــب در چنیــن 

جائــی بخوابــد!  علــی معنــای جــرب را منی دانســت، منی دانســت چــرا پــدر و مــادرش بــه 

تهــران آمده انــد، منی دانســت قــدم هایــش بــه هــر ســو کــه برداشــته شــوند، داســتان 

زندگــی اش در آن ســو ترســیم می شــود، محیــط، آدم هــا، زندگــی هــا، خانــه هــا، نــگاه 

هــا و حتــی احســاس هــای کودکانــه رسنوشــت انســان را ترســیم می کننــد، هیــچ کــس 

ــه  ــه نطف ــی ک ــت. از زمان ــده اس ــا نیام ــزی بدنی ــام چی ــرای کاری و انج ــود ب ــود بخ خ

بســته می شــود، تــا زمانــی کــه پــدر بــه او محبــت می کنــد یــا منی کنــد و مــادر پســتان 

ــا منی گــذارد، و همــه برخوردهــا و نــگاه هــای دوســتان و  بــه دهــان او می گــذارد و ی

نزدیــکان ، او را بــه شــخصیتی منطبــق بــا هــان رفتــار هــا تبدیــل می کننــد، داده هــا  

هــر یــک برداشــت مختــص بــه خــود  را خواهنــد داشــت، علــی بســوی خانــه حرکــت 

کــرد در راه از خــود پرســید:

ــه  ــه؟ درم ک ــا می خواب ــبا  تنه ــک ش ــو اون آلون ــا ت ــه اونج ــه ای داره! منی ترس ــه نن »چ

نــداره! پــول نــداره کــه کســی بــره دزدی! ولــی یکــی مــی ره  ترتیبشــو مــی ده، نــه اینــو 

بــه حســین منــی گــم، چــون ممکنــه بهــش بــر بخــوره!« 

روز بعــد، پــس از مدرســه، هنــوز کــف دســت هایــش از رضبــات چــوب ناظــم ســوزش 

داشــت، کیــف مدرســه را در خانــه گذاشــت، راهــی یخچــال و خانــه حســین شــد، جلــو 

در آلونــک ایســتاد، بــا صــدای بلنــد او را صــدا کــرد.

زلیخاگونــی جلــو در را کنــار زد، بــا موهــای ژولیــد و اخــم آلــود بیــرون آمــد باهــان 

هیبــت دیــروز از علــی پرســید:
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»چی می خوای دوباره؟«

»خواستم ببینم حسین هست؟«

»خب اگه بود می اومد بیرون! معلومه که نیست،  رفته چدن جمع کنه!«

»چدن جمع کنه؟!«

»آره پــر! تــو یخچــال ســومی ، اون تــه یخچالــه، راهــش از تــه دیــوار یخچــال صغیراس! 

ــد  ــی ده!« بع ــه من ــی ده ک ــوش من ــه، گ ــا خطرناک ــرو اونج ــر ن ــم پ ــش می گ ــی ب هرچ

دوبــاره گونــی افتــاد، انــگار هنــوز در پشــت گونــی ایســتاده بــود، علــی ســعی نکــرد 

بدانــد او پشــت گونــی ایســتاده و او را نــگاه می کنــد؟ یــا رفتــه؟ بعــد گفــت: 

»کجا می تونه بره؟ حاال اونجا مگه چقدر بزرگه، وایستاده یا نشسته؟« 

ــد! امــا ذهنــش از زلیخــا خــاص نشــد، در عــامل  ــه آن فکــر کن هرگــز منــی خواســت ب

رویــا فکــر کــرد:

» آنهــا داخــل کلبــه یــه زیــر زمیــن دارن، شــب هــا داخــل زیرزمیــن می شــند، در اون رو 

از تــو می بندنــد،  حتــا او حــاال ایســتاده، اگــه رسش رو صــاف نیــگاه داره حتــا ســقف 

کلبــه  کنــده می شــه، خیلــی قــوی یــه، موهــاش چــون بــه  ســقف می خــورن ژولیــده 

هســتند، خــب هــردم کــه منی تونــه رسوشــو شــونه کنــه، اصــا آینــه نــداره، اگــرم داشــته 

باشــه تــو تاریکــی منــی تونــه خودشــو ببینــه، بایــد بیــرون بیــاد و بــه آینــه نیــگاه کنــه، 

بعــد همــه بــه او مــی گنــد جنــده اصــا شــاید خــودش بــا شــیطون یــا روح مصطفــی 

حــرف می زنــه اگــه جــای او بــودم می نشســتم! حتــا نشســته! تــو او تاریکــی نشســته! 

چیــکار  کنــه؟«

ــا و  ــرف ه ــاد ح ــه! ی ــا خطرناک ــت اونج ــه گف ــد، ک ــد اوش ــه تاکی ــاره متوج ــد یکب بع

ــود: ــردم ب ــان م ــه ِورد زب ــاد ک ــایعاتی افت ش

ــرا رو  ــاده، پ ــا افت ــی اتفاق ــوش خیل ــه، ت ــه، خلوت ــای  یخچال ــن ج ــج تری ــا دن »اونج

ــر بچــه رو اونجــا  ــا پ ــد ت ــرن اونجاترتیبشــونو مــی دن. جســد چن ــن می ب ــول می زن گ

اونــا رو منی شناســه، »جــن  کــس  کــه هیــچ  اونجــا کســائی می رنــد  پیدا کــردن، 

بســم الله«داره! »مردازمــا« داره، »آل« اونجــا زندگــی می کنــه، خوداشــون رو قایــم 

ــو!« ــی رن رس زائ ــع م ــه موق ــتنه، ب ــی آبس ــد کس ــا ببینن ــد ت ــن بع می کن

یا می گفتند:

ــرون  ــان می کنن،شــبا بی ــا دزدا خودشــون رو پنه »قاچاقچــی هاآنجاجمــع می شــند و ی

می آنــد می رنــد دزدی!«
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بعد فکر کرد:

»چقــدر ترســناکه، مامانــم همیشــه می گــه »جــن هــا« تــو حمومــا هســنت، هیــچ وقــت 

نگفتــه بــود تــو یخچــامل هســنت، حســین چــه دل و جراتــی داره کــه رفتــه اونجــا، خیلــی 

نرســه، تــا حــاال جــرات نکــردم اونجــا بــرم، خــب حــاال مــی رم، خــدا کنــه حســین اونجــا 

باشــه.  از جلــو نیــگا می کنــم، اگــه حســین نبــود، بــر می گــردم.«

آدرســی را می دانســت، بارسعــت بــه راه شــد، ده دقیقــه ای رفــت تــا بــه آنجــا رســید. 

ــا  ــاران کام ــود ب ــاب و نب ــش هــر روزه آفت ــر تاب ــن زی ــوت و ترســناک، زمی ــی  خل جای

خشــک بــود، همــه رس درخــت انجیل هــا شکســته، بوتــه علــف هــای هــرز  و خشــک 

ــه ایــن ســو و آن  ــه  رسداده ب ــاد گــرم نال کــه از زمیــن جــدا شــده بودنــد، در مقابــل ب

ســو می رفتنــد. بیشــر نقــاط  پوشــیده بــود از کپــه هــای خــاک بیهــوده ای کــه معلــوم 

نبــود از کجــا و چــرا در آنجــا تلنبــار  شــده بودنــد، اینهــا همــه  بــه تــرس هــای علــی 

می افزودنــد. وجــود دیوارهــای بلنــد در هــر چــار طــرف آنجــا منجــر شــده بودنــد تــا 

انتقــال صــدا از درون بــه خــارج و از خــارج بــه داخــل جلوگیــری شــود. بــا خــود فکــر 

کــرد اگــر کســی بخواهــد مــرا در اینجــا خفــه کنــد هرچــه داد و بــی داد کنــم کســی 

صدایــم را نخواهــد شــنید!

ابتــدا علــی بخاطرخوفــی کــه داشــت، عــزم بازگشــت منــود، ناگهــان صــدای عــو عــوی 

ســگ هــا را شــنید. بخاطــر پــژواک صدای شــان، مشــخص نبــود چــه تعــداد و ازکــدام 

ــه  ــه ب ــد ک ــگ ش ــه ای س ــه گل ــت، متوج ــه ای نگذش ــد! لحظ ــی آی ــان م ــو صدایش س

ســویش درحرکــت بودنــد، در حــال فــرار از مهلکــه بــود کــه صــدای حســین او را آرام 

ــت: ــا  می گف ــه ســگ ه ــرد، او ب ک

»ولــش کنیــد، وایســتید، کاری باهــاش نداشــته باشــید، »دم کُلــه« برگــرد!« علــی وایســتا، 

در نــرو، بشــین رو زمیــن، تکــون نخــور، اگــه در بــری میــآن دنبالــت!«

ســگ هــا از رسعــت خــود کاســتند، کمــر هــم پــارس  کردنــد! بعــد حســین خطــاب بــه 

علــی گفــت:

»تکون نخور همون جا بشین!«

علــی قبــا شــنیده بــود در مقابــل ســگ هــا نبایــد دویــد و بایــد روی زمیــن نشســت، 

ــویش  ــه س ــیانه ب ــه وحش ــگ ک ــه س ــود از آن هم ــن وج ــا ای ــت، ب ــا نشس ــذا در ج ل

آمده بودنــد واهمــه داشــت، جــو تــرس در آنجــا حاکــم بــود، حــال  ســگ هــا از رسعــت 

خــود کاســته، از واهمــه علــی نیــز کاســته  شــده بــود.

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   43 28.10.2021   16:56:12



حسین یخچالی

45 44

ــد، کــم  ــارس می کردن ــی رســیدند، ایســتادند، گاه گــداری تــک پ ــه عل ــی ب ســگ هاوقت

کــم رشوع کردنــد بــه تــکان دادن دم خــود، منتظــر بودنــد ببیننــد علــی چــه بــر خــوردی 

بــا آنهــا دارد، نــگاه هــا متوجــه علــی و حســین  بودنــد، وقتــی آرامــش برقــرار شــد و 

علــی بخــود مســلط گردیــد، بــا کمــی دلهــره بــه ســگ هــا کــه مــردد بودنــد بســویش 

ــی  ــت درندگ ــردن وی شــدند، از حال ــو ک ــا مشــغول ب ــک شــد، ســگ ه ــد، نزدی بی آین

خــارج شــده و خودشــان را بــه دو پــر بچــه می مالیدنــد و دم تــکان می دادنــد.

ســگ هــای بــزرگ، کوچــک و حتــی بســیار کوچــک کــه حــدودا دو هفتــه بیشــر عمــر 

ــد. ــاال می رفتن ــدو ب ــول آن ــتند.همگی از رس و ک نداش

علــی بــه آرامــی دســتی بــه رس و گــوش آنهــا  کشــید!با تعجــب بــه حســین و ســگ هــا 

نــگاه می کــرد. حســین بــا ســگ هــا کشــتی می گرفــت ، می خندیــد و بــا علــی حــرف 

مــی زد، از او  پرســید:

»سگ دوست داری؟

علی هم با یکی از سگ ها بازی می کرد و با خوشحالی و خنده گفت :

ــردن و  ــر گ ــری، زی ــد و خاکس ــای بلن ــود، باگوش ــان ب ــمش تایت ــتم اس ــگ داش ــه س »ی

ــد  ــام  اوم ــتای  آق ــی از دوس ــود، یک ــامل ب ــه س ــع  س ــودن. اون موق ــفید ب ــکمش س ش

پیــش مــا اون تولــه ســگو بــا خــودش آورد، داد بــه مــا ، آقــام می گفــت دو هفتــه اش 

ــا تایتــان بــزرگ شــدم،  بیشــر نیســت. آقــام اسمشــو گذاشــت تایتــان. مــن دو ســال ب

هــر جــا می رفتــم باهــام مــی اومــد، تــا صــدای پامــو می شــنید، رشوع می کــرد بــه واغ 

واغ کــردن. دمبشــو تکــون مــی داد از رسو کــومل باالمی رفــت. خیلــی دوســش داشــتم، 

نــون بــش مــی دادم، آشــغال غــذا بــش مــی دام، تــا منــو می دیــد می اومــد بــه طرفــم. 

ــتاش،  ــی از دوس ــه یک ــده، دادش ب ــزرگ ش ــی ب ــگه خیل ــن س ــت ای ــام گف ــه روز آق ی

هرچــی گریــه کــردم کســی بــه حرفــم گــوش نــداد، شــیش مــاه گذشــت ، خیلــی دوســت 

داشــتم اونــو دوبــاره ببینــم، اینقــد بــرای تایتــان ناراحــت بــودم کــه یــه روزمــادرم منــو 

ــان بــود! هنــوز صــد مــر مونــده بــود کــه  ــه یــه باغــی کــه تایتــان اونجــا نگهب بــرد ب

ــدیم  ــر می ش ــی نزدیک ــناختم. هرچ ــان رو ش ــدای واغ واغ تایت ــیم ص ــاغ برس ــه ب ــا ب م

صــداش بــرام بیشــر آشــنا بــود. رســیدیم جلــو بــاغ، منی تونســتیم بریــم تــو بــاغ، کســی 

اونجــا نبــود، تایتــان از پشــت تــوری بــاغ می خواســت بیــاد بیــرون، هــر جــا می رفتــم 

می اومــد اونجــا، واغ واغ می کــرد، انــگار التــاس می کــرد منــو بــا خــودت بــرب. بیشــر 

ــل ســگای وحشــی درســتش  ــودن، مث ــه گوشاشــو و دمشــو  بریده ب ــش شــدم ک ناراحت
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کرده بــودن. مــادرم ازش می ترســید ولــی مــن از پشــت تــوری رو دمــاغ و رسش دســت 

کشــیدم. بعدبــا گریــه رشوع کــردم دویــدن تــا اون رو اونجــوری نبینــم، از اونجــا خیلــی 

ــه کاری  ــی دیگ ــردم، ول ــه گریه ک ــا خون ــد. ت ــداش می اوم ــوز ص ــده بودیم،هن دور ش

ــم  ــر می کن ــوزم فک ــان می افتم.هن ــاد تایت ــم ی ــگ می بین ــا س ــاال هرج ازم برمنی اومد.ح

تایتــان بــه فکــر منــه!«

حــرف هــای علــی کــه متــام شــد حســین بیــاد آورد برخــی ازبچــه هــای هــم ســن خودش 

بــا تیــغ و یــا چاقــو گــوش ســگ هــا رامی بریدنــد، چنــد بــار بــه خاطــر همیــن گــوش 

بریــدن ســگ هــا بــا بچــه هــای یخچــال دعــوا و بــزن بــزن کرده بــود، وقتــی علــی در 

مــورد تایتــان حــرف میــزد نفــرت عجیبــی نســبت بــه باغبــان در دل خــود احســاس  مــی 

کــرد، بــه علــی گفــت:

»اگــه مــن جــای تــو بــودم، شــبونه می رفتــم در بــاغ و مــی شکســتم، تایتــان رو نجــات 

ــو  ــاغ  چــرا گــوش اون ــده صاحــب ب ــر شــده،خوار جن ــی حــاال دیگــه دی مــی دادم! ول

ــگا  ــن س ــا ای ــی ب ــل می تون ــو حداق ــدارم. ت ــدر ن ــن پ ــداره، م ــب عیب ن ــده بود؟خ بری

ــا از خــدا می خــوان یــه نفــر رو داشــته  ــه! این ــا تایتان بــازی کنــی، فکر کــن یکــی از این

باشــن.«

»آره ، راس می گــی، ســگا وقتــی  بــا آدم دوس می شــن دیگــه دوستیشــون باقــی 

می مونــه!«

حسین با خوشحالی گفت:

ــا بریــم دم لونــه ســگا، بریــم اونجــا بهــت نشــون بدم!«بعــد هــر دو رفتنــد  »علــی بی

آنســوتر.

»نیگا کن! این هشتا توله زائیده!«

ــا لبخنــدی  حســین در حالــی کــه خــم شــده بــود و داخــل ســوراخ  نــگاه می کــرد و ب

رضایــت آمیــز گفــت :

»نیگا کن ! اون ته، دارن شیر می خورن« 

ــا تعجــب تولــه هــا را نــگاه کــرد، ســگ ســیاهی در تــه  علــی چهــار زانــو نشســت،  ب

ــدن  ــغول مکی ــش مش ــه های ــیده و تول ــود، دراز کش ــده ب ــود کن ــه خ ــی ک ــره تونل حف

ــاد زد: ــا تعجــب و خوشــحالی فری ــی ب ــد. عل ــش بودن پســتان های

»چقدر قشنگن.«

حسین نگاهی به طرف دیگر کرد و سوراخ های دیگری را نشان داد و گفت :
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»علی جیغیل ! نیگا کن اینا لونه سگن، االن صداشون می کنم، بیان اینجا!«

بعد با صدای بلند نام هائی را که برای سگ ها انتخاب کرده بود بزبان آورد:

» دم کله! دم کجه! سیاهه!......«

چندین سگ  به سوی آنها آمدند و از رسو کول هر دو باال رفتند. حسین گفت:

ــم  ــد بری ــا بای ــه هاشــونو می خــورن. م ــه گرســنه بشــن مــی رن تول ــا اگ ــی این »می دون

ــونه!« ــم! گرسنش ــزی بی آری ــی چی ــون نون براش

»از کجا نون بی آریم؟ ما که چیزی نداریم!«

»بریم اونجا بهت نشون بدم، بیا دنبامل، بریم اونجا!«

بعد به سگ ها حالی کرد که دنبالشان نیآیند! و به علی گفت:

»بریم اون قسمت یخچال.«

کپه خاک خاکسری متایل به سیاهی را به او نشان دادو گفت:

ــو  ــه خاکش ــه، اون همیش ــه گری ــال ریخت ــاک م ــی؟  اون  خ ــو می بین ــه خاک »اون کپ

»! اینجامی ریــزه  مــی آره 

به اینطرف و آنطرف نگاه کرد، آهسته در گوش علی گفت:

» اینجــا خیلــی خطریــه، تــا حــاال چنــد تا جســد پر بچــه رو پیدا کــردن، اول ترتیبشــونو 

ــن  ــردن، م ــا پیدا ک ــا رو همین جاه ــرده ه ــش م ــن، ل ــی کش ــا روم ــد اون ــی دن  و بع م

منی ترســم! یــه پیــچ گوشــتی زیــر پیرنــم دارم! اینــا هــاش!«

ــزی اش  ــمت فل ــه قس ــتی ک ــچ گوش ــه پی ــی و ب ــه عل ــی ب ــا نگاه ــاالزد ب ــش را ب پیراهن

ــت: ــت و گف ــود، انداخ ــرون از آن ب ــی اش بی ــته چوب ــلوارش و دس ــل ش داخ

ــه  ــه ســوهان تــو خون ــم، ی ــز می کن ــا خــودم دارم، هــر روز نُکشــو تی ــو ب »همیشــه این

ــزه، مثــل ســوزن!« ــش تی ــز می کــرد، نُِک ــا اون تی داریــم کــه آقــام چاقوشــو ب

ــود،  ــوع دلهــره ب ــی از زمانــی کــه داخــل ایــن قســمت یخچــال شــد، دچــار یــک ن عل

ــاورد و  ــودش نی ــه روی خ ــد، ب ــم منی ترس ــد او ه ــان ده ــین نش ــه حس ــه ب ــرای اینک ب

گفــت:

»حاال چیکار کنیم؟«

ــه  ــا رو ب ــم اون ــم، می ری ــدا می کنی ــدن پی ــم! چ ــدن پیدا کنی ــاک چ ــه خ ــو کپ ــم ت »بری

اوســا ریختــه گرمی فروشــیم. بــا پولــش نــون می خریــم یــه لقمــه خودمــون می خوریــم 

و یــه تیکــم می دیــم بــه ســگای زبــون بســته!«

علــی اســم چــدن را فقــط از طریــق کســانی شــنیده بــود کــه هــر روزه در کوچــه هــا 
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ــد: ــد و داد می زدن ــی افتادن راه م

»چدن؛ مفرق؛ مس خریداریم!«

با خود اندیشید:

ــاال  ــا ح ــا ت ــتم! حت ــد نیس ــی بل ــن هیچ ــه م ــه ک ــر می کن ــه؟ فک ــم چدن چی »منی پرس

ــم!« ــا می شناس ــم حت ــوره! ببین ــه دردی می خ ــه چ ــه؟ ب ــه جوری ــم چ ــدم! منی دون دی

ــور  ــت و چط ــدن یاف ــاک چ ــل خ ــوان از داخ ــی ت ــه م ــه چگون ــود ک ــکاو ب ــی کنج عل

می شــود آن را فروخــت؟ و اصاچــه شــکلی دارد؟

بــه کُپــه خــاک رســیدند، کپــه ای کــه مثــل تپــه تلنبــار از خاکســر نــرم و لغزنــده بــود، 

بــه دســت هــای عــرق کــرده می چســبید. حســین وقتــی بــدون کفــش بــاالی کپــه خــاک 

پــای گذاشــت، تــا زانــو در آن فــرو رفــت. بــا جدیــدت متــام بــا پاهایــش زیــر خــاک را 

ــر  ــا قطعــه را از زی ــا انگشــت پ جســتجو می کــرد، وقتــی جســمی را ملــس مینمــود ، ب

خــاک بیرومنــی آورد، بــه آن نــگاه می کــرد، پــس از اینکــه مطمــن می شــد چــدن نیســت 

آن را بــه ســوئی پرتــاب و فحــش رکیکــی نثــارش می کــرد.

پــس از یافــنت اولیــن قطعــه چــدن، بــا هیجــان علــی را صــدا کــرد و آن را بــه او نشــان 

داد وگفــت:

»ایــن چدنــه! وقتــی کــه از لبــه غالــب می ریــزه بیــرون، مــی ره داخــل خــاک دورو ور 

غالــب! چــون خــاک مثــل آتیــش داغــه، کســی منی تونــه اونــو از خــاک ور داره. خاکــو 

ــا  داغ و داغ  از زیــر دیــوار یخچــال مــی آره اینجــا، می ریــزه اینجــا! شــکل هــا شــون ب

هــم فــرق داره.«

حســین طریقــه یافــنت یــک قطعــه چــدن را بــه علــی نشــان داد. علــی هــم بــا کمــی 

ــرون آورد، وارد خــاک  ــه حــرف هــای حســین کفــش هایــش را بی ــکا ب ــا ات ــرس امــا ب ت

شــد. اجســامی را بــا پــا ملــس  کــرد، بــا انگشــت هــا و یــا بــا دســت از درون خــاک بیــرون 

 آورد، نگاهــی بــه آنهــا  انداخــت و یکــی پــس از دیگــری بــه ســوئی پرتــاب  کــرد. علــی 

ــچ  ــت هی ــاش نتوانس ــی ت ــس از مدت ــت،  پ ــاک می یاف ــنی را از درون خ ــنگهای ش س

قطعــه چدنــی بیابــد!

حســین وقتــی متوجــه شــد کــه علــی دیگــر حوصلــه ِی جســتجو را نــدارد بــه او نزدیــک 

شــد و گفــت:

» اینجوری کن!«
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بعــد مشــتی خــاک از زیــر خــاک بیــرون آورد ، خاکســر از میــان انگشــتان فــرو ریخــت، 

بــه نخالــه هائــی کــه از میــان انگشــت هایــش خــارج نشــده بودنــد نــگاه کــرد، تکــه 

بســیار کوچکــی چدنــی بــرق مــی زد، آن را برداشــت و گفــت:

ــو ایــن ســطل  ــز ت ــه، هرچــی چــدن پیــدا کــردی، بری ــه تیکــه چدن »نیــگاه کــن ایــن ی

ــی!« حلب

ــی  ــی طوالن ــد ازمدت ــرد. بع ــدا ک ــدن پی ــه ای چ ــره  تک ــرد و باخ ــان کار را ک ــی ه عل

ــار شــدند. ــی تلنب ــات چــدن داخــل قوطــی حلب قطع

حسین گفت :

»دیگه بسه. فکر منی کنم بتونیم بیشر پیدا کنیم!

قوطــی را برداشــت و بــا علــی بــه راه افتادنــد! از راه آبــی کــه در زمســتان هــا مخصوص 

ورود آب بــه حــوض هــای پهنــاور یخچــال بــود و ســگ هــا هــم از آنجــا  عبــور و مــرور 

ــر از  ــت جلوت ــون راه را می دانس ــین چ ــت دیواررفتند.حس ــان پش ــه خیاب ــد، ب می کردن

علــی حرکــت می کــرد، آنهــا ابتــدا بــه ســمت آمبنــگل وســپس بــه ســوی کوچــه و پــس 

کوچــه هــا رفتنــد و پــس از دقایقــی بــه کارگاه ریختــه گــری رســیدند.

ریختــه گــر بــا  شــاگردش مشــغول کار بودنــد، آنهــا بواســطه انتقــال چــدن مــذاب بــه 

داخــل غالــب هــای مخصوصــی کــه درون ذغــال ســنگ هــای رسخ و برافروختــه قــرار 

داشــتند، نــه تنهــا دســت هــا و لبــاس هایشــان بلکــه رس و صورتشــان  ســیاه و پــر از 

ــا  ــاد، ب ــدن، افت ــاوی چ ــطل ح ــین و س ــه حس ــمش ب ــا چش ــب کار ت ــود. صاح ــاک ب خ

ــه او گفــت: پوزخنــدی ب

»بازم پیدات شد؟ بازم چدن آوردی؟ چند بار بهت بگم برو رس یه کاری؟«

شــیوه حــرف زدن ریختــه گــر بــا حســین نشــان مــی داد کــه برایــش دلســوزی مــی کنــد.  

بــه ســوی حســین آمــد، بــا نگاهــی بــه علــی و رسو وضــع او، از حســین  پرســید:

»ایــن کیــه دیگــه؟ از ایــن کارا بــه اینــم نشــون دادی؟ بــرو رس یــه کاری بدبخــت! ایــن 

ــم دیگــه  ــا هــم داره کــم می شــه. همین ــرِت چدن ــازه ِپ ــرات. ت ــون و آب، ب کــه نشــد ن

ــی!« ــدا کن ــی پی منی تون

حسین گفت:

» اوســا خــب خــودت یــه کاری بــم بــده. اگــه راســت می گــی یــک کار همین جــا مثــل 

همیــن پــره، پیش خــودت بــم  بــده! خــب تــو کــه بــم کار منــی دی، معلومــه کســی کــه 

منــو منــی شناســه بهــم کار منــی ده!«
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اوستا بر افروخته شد و با عصبانیت گفت:

»پیــش خــودم!؟ مثــا چــی کار می تونــی بکنــی؟ کونشــو داری هــر روز ســاعت هفــت 

ــو  ــم ت ــری، بریزی ــن پــره رس ســطل چــدن ذوب شــده رو بگی ــل ای ــی آی اینجــا؟ مث ب

قالبــا؟ دســتت بســوزه صــدات درنیــاد؟ تــا ســاعت هفــت شــبم کار کنــی، رسو روت ســیا  

بشــه، شــبا وقتــی رسفــه کنــی از گلــوت لجــن دربیــاد بیــرون؟ می تونــی؟ نــه! معلومــه 

ــت  ــی زحم ــه، کل ــرام کارمی کن ــرد داره ب ــه م ــل ی ــره مث ــن پ ــازه ای ــی!  ت ــه منی تون ک

کشــیدم تــا کارا رو بــش یــاد دادم، اینقــد زدم تــو رسش،گفتــم ایــن کار رو بکــن اون کار 

رو نکــن، حــاال بیــام اینــو بیــرون کنــم تــو رو بــی آرم؟ مگــه مغــز خــر دارم؟ تــو بــودی 

ایــن کار رو می کــردی؟ هــر ننــه ســگی ممکنــه ایــن کار رو بکنــه، ولــی مــن منی کنــم! 

تــازه خودمــم هفتــم گــرو هشــتمه، اگــه کار نکنــم منی تونــم خــرج زن و بچــه مــو بــدم!

 حاال چقد چدن آوردی؟«

حسین سطل رو نگاه کرد و گفت:

»دو کیلوئی می شه!«

»بیا این هم دوقرون!«

»نــه اوســا مــا دو نفریــم! دو قــرون کمــه! ســه قــرون بــده! دفعــه قبلــم دو کیلــو بــود 

ســه قــرون دادی!«

ریختــه گــر نگاهــی بــه حســین و علــی انداخــت و تــه جیــب هــای شــلوارش را جســتجو 

کــرد، یــک یــک ریالــی دیگربیــرون آورد و بــه آن اضافــه منــود و گفــت:

»دفعه ی بعد دیگه اینجوری چونه منی زنی! تازه اگه چدنی پیدا کنی؟!

بیا اینم سه زار. این قوطی حلبیتم وردار و برو!

حســین پــول را گرفــت. قوطــی را در جائــی کــه چــدن هــای دیگــر تلنبــار شــده بودنــد 

خالــی کــرد و  آن را  در دســت گرفــت وبــا علــی  از کار گاه بیــرون آمدنــد.

 قوطی حلبی  را بر زمین انداخت و با علی رشوع به توپ بازی کردند !

ــه  ــان صدم ــا پاهایش ــد ت ــث می ش ــر آن باع ــات ب ــود و رضب ــنگین ب ــی س ــی خیل قوط

ببیننــد، رهگــذر هاهــم فحاشــی می کردنــد. هنــوز چیــزی  راه نرفتــه بودنــد کــه ســطل 

ــا  ــد ام ــش دویدن ــان آب دنبال ــد، در مســیر جری ــه عمــد داخــل جــوی آب انداختن را ب

ــر از ســوراخ و زنــگ زده برعــت در آب غــرق شــد. باوجــودی کــه حســین  قوطــی پ

گفتــه بــود بایــد نــان بخریــم ولــی  علــی دلواپــس ســه ریالــی بــود ، بــرای اطمینــان از 

اوپرســید:
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» کجا می ریم حسین؟«

حسین به سگ ها فکر کرد با خود گفت:

»خــب یــک لقمــه نونــم خودمــون می خوریــم، علــی هــم خــب خیلــی گشــت، ولــی 

بچــه خوبیــه، کســای دیگــه بــا مــن منــی آن ایــن کارا رو بکنن،اصــا نگفــت پولــو نصــف 

ــم بچــه  ــر کن ــن، فک ــرا ای ــه ب ــی ن ــرده، ول ــه  کاری نک ــی دون ــم، خــب خودشــم م کنی

خوبــی باشــه، دیــروز باهــاش آشــنا شــدم، امــروز اومــده دنبــامل!« 

بعد گفت:

»نونوائی! می ریم  بربری بخریم!«

راه زیــادی نرفته بودنــد کــه بــه یــک نانوائــی بربــری پــزی رســیدند. تنــور نانــوا خامــوش 

بــود، چندعــدد نــان بــه میــخ هــای جلــو مغــازه آویــزان  بودنــد.

هــر دو وارد نانوائــی  شــده و حســین ســکه هــا را  در دســت گرفــت و بــه فــردی کــه 

مشــغول متیزکــردن نانوائــی بــود گفــت:

شاطر سه تا نون بده!

مــرد ســه عــدد نــان بربــری را کنــار هــم گذاشــته و وســط هــر ســه نــان را بــا چاقــو 

قــاچ داد، بشــکلیکه نــان نصــف شــود ولــی از هــم جــدا نگــردد. بعــد همــه را روی هــم 

گذاشــت و گفــت:

»سه زار.«

حسین یخچالی پول را داد و نان ها را زیر بغل زد و از نانوائی بیرون آمدند.

علی که خیلی گرسنه بود با خوشحالی پرسید:

چندتا نون خریدی؟

حســین بــدون اینکــه بــه او پاســخ بدهــد، نصــف نــان بربــری را بــه دســت علــی داد 

و گفــت:

»بیــا ایــن نصــف نــون مــال تــو ، ایــن نصفــی هــم مــال مــن، بقیــه ام بایــد بــه ســگا 

بدیــم!

ــه در  ــن لقمــه را ک ــار گرمــی در آن وجودداشــت . اولی ــوز آث ــان را گرفــت، هن ــی ن عل

ــه حســین گفــت: ــا خوشــحالی ب دهــان گذاشــت ب

»اولین دفه هستش که بیرون خونه یه چیزی می خورم!«

حسین گفت:

»مــن کــه ننــم هیــچ وقــت خونــه نیســتش، پــومل اگــه داشــته باشــه بهــم منــی ده، وقتــی 
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گرســنه می شــم مــی آم چــدن جــم می کنــم، همیشــه مــی رم بــه ســگا هــم نــون مــی 

دم«

بعــد هــر دو نــان را بــا ولعــی جویدنــد، علــی مجــذوب شــخصیت حســین شــده بــود. از 

بــودن بــا او احســاس رضایــت مــی کــرد. خیلــی از چــدن هــا را حســین یافتــه بــود،  ولــی 

اصــا بــه روی خــودش منــی آورد،، بــا خــود فکــر  کــرد:

ــم  ــو  به ــن نصــف نون ــا ای ــود حت ــه ب ــر کســی دیگ ــردم، اگ ــدا ک ــی پی »دوســت خوب

ــا رو اون پیداکــرد، مــن فقــط چنــد تیکــه کوچیــک پیــدا کــردم و  منــی داد، همــه چدن

ــکار  ــدرش چی ــون داد، پ ــدازه ی خــودش ن ــون ان ــم هم ــه من ــم، ب نتونســتم کمــک کن

ــی دن؟« ــش کار من ــه به ــرا می گ ــرده؟ چ ک

»حسین پدرت چیکار کرده؟ چه جوری رفت زندون؟«

 حســین  دلــش خیلــی پــر بــود. علــی  اولیــن کســی  بــود کــه در مــورد پــدرش از او 

ســئوال می کــرد، همــه قبــل از اینکــه از او بپرســند چــی شــده و چی بــوده، می گفتنــد: 

» تــو پــر یــه قاتلــی ، خــودت هــم قاتــل می شــی! خــب کســی کــه کســی را می کشــه 

بایــد اعدام بشــه!«

 حســین همیشــه ســعی می کــرد ماجــرا راتعریــف کنــد ولــی کســی بــه حــرف هایــش 

ــد: ــرد گناهــکار اســت، می گفتن ــرد، همیشــه احســاس می ک توجــه منی ک

» پدرت آدمکش بوده، با تو نباید دوست شد!«

  پــدر و مــادر هــا هــم بچــه هایشــان را تشــویق می کردنــد  از حســین دوری کننــد.  در 

حقیقــت اعــدام پــدرش وســیله ای بــود تــا دیگــران او را رسزنــش مناینــد . در مدرســه نیــز 

مجبــور بــود گاهــان از خــود دفــاع منایــد، کافــی بــود یــک نفــر بگوید پــدرش آدم کشــته 

اســت دهــان بــه دهــان نقــل می شــد خیلــی هــا از روی نادانــی او را هــو می کردنــد،  

بــا انگشــت نشــان می دادنــد. او می شــنید خیلــی هــا پــچ و پــچ می کردنــد:

» پدرش چاقوکش بوده،یک نفر را کشته!«

ــد،  ــخره اش منی کن ــت او  مس ــود، می دانس ــرده ب ــدا ک ــان پی ــی اطمین ــه عل ــین ب حس

گفــت:

»بیــا از طــرف خونــه شــا بریــم، تــا بتونیــم نومنونــو تــو راه بخوریــم! منــو از مدرســه 

ــرس  ــا از ت ــه ه ــه  بچ ــو محل ــی دن، ت ــم کار من ــا  به ــچ ج ــی ،  هی ــردن هیچ ــرون ک بی

ــو  ــذری بخــورم، می گــن کونت ــو مســجد مــی رم ن کونشــون باهــام دوســت منی شــن . ت

ــام زد  ــه آق ــه ک ــرا این ــش ب ــا هم ــن!  این ــم می کن منی شــوری، دزدی! چاقوکشــی! بیرون
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مصطفــی رو کشــت«!

ــرده و  ــی ک ــدرش چاقوکش ــه پ ــود ک ــنیده ب ــین ش ــم از حس ــر ه ــار دیگ ــک ب ــی ی عل

زنــدان بــوده ولــی دقیقــا جریــان واقعــی را منی دانســت. بــا شــنیدن اینکــه پــدر حســین 

ــا تعجــب پرســید: ــر میــزان کنجــکاوی اش افــزوده شــد و ب مصطفــی را کشته اســت، ب

»کشت؟ راس می گی؟ چی شد مگه ؟ چه جوری شد؟«

حسین ادامه داد:

»هیچــی، شــیش ســامل بــود، پــدرم مصطفــی رو  تــو یــه چاقــو کشــی کشــت، بعــد رفــت 

زنــدون، بعدشــم اعدامــش کــردن!

علی که هاج و واج به حسین نگاه می کرد پرسید:

»چی شد؟ چرا اونو کشت؟«

حسین با آب و تاب گفت:

»حــاج مصطفــی کــه یــه نــزول خــور جاکــش بــود، صــد تومــن پــول داده بــود بــه ننــم 

قــرض. ننــم هرچــی ظــرف مّســی کــه جهیــزش بــود، داده بــود بــه مصطفــی مفتخــور. 

ولــی انــگار همــه ایــن ٍمّســا شــده بــودن نــزول صــد تومــن. حــاج مصطفــی بــا خیکــش 

مــی اومــد در خونــه مــا داد مــی زد، یــه روزکــه آقــام خونــه بــود، دوبــاره مصطفــی جلــو 

خونــه مــا آفتابــی شــد و داد زد:

»آی زلیخــا! اون مــرد گــردن کلفتــت منی تونــه ایــن صــد تومــن منــو پــس بــده ؟ پــس 

بــرا چــی مردتــه؟ فقــط ســفت زن داری؟ بــا خنــده و مســخره کــردن!«

ــک نشــان  ــردن فحــش هــای رکی ــار ک ــا نث ــه ب ــی خــودش را از آن واقع حســین ناراحت

ــه داد: ــی داد و ادام م

»بعــد می خندیــد، انــگار اینجــوری می گفــت کــه اگــه بــا مــردت هســتی کــه بیــاد تــو 

رو بُُکنــه، خــب منــم می تــوم، پــومل بهــت مــی دم!«

بعد کمی صرب کرد، انگار صحنه را در ذهن خود مجسم می کرد!

ــن  ــم، می فهمــم کــه خوارکســده منظــورش ای ــه حرفــای او جاکــش فکــر می کن »االن ب

بــود کــه از شــوهرت طــاق بگیــر بیــا زن مــن شــو! اونجــا بــودم، منظــورش همیــن بــود، 

یــه جورائــی می گفــت بهــره ننــم ازپــدرم طــاق بگیــره، بــره زن اون زن جنــده بشــه! 

گوشــه کنایــه هــاش رو هــر کــه می شــنید ، مــی دونــس کــه منظــورش همینــه،  صــدا 

ــودش رو  ــم خ ــد، نن ــد می خندی ــد بلن ــوز بلن ــِش پفی ــنیدن. جاک ــه می ش ــو  هم خندش

قایــم می کــرد، ولــی اون از رو منــی رفــت. ایندفــه ننــم دیگــه نتونســت طاقــت بــی اره، 

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   52 28.10.2021   16:56:13



53 52

ــن  ــنت ببین ــا می خواس ــردن ، اون ــگا می ک ــرون نی ــودن بی ــده ب ــا اوم ــایه ه ــه همس هم

باخــره چــی می شــه، ننــم رفــت  بیــرون گفــت:

»حــاج مصطفــی، کــور خونــدی!  مــن از شــوهرم جــدا منــی شــم  کــه هیچــی، تــو ام 

بایــد آرزوت رو بــه گــور بــربی کــه مــن بیــام زن تــو تــن لــش ایکبیــری بشــم! مرتیکــه 

ــم!« ــن کار رومنی کن ــرم ای ــه از گشــنگی مبی عوضــی اگ

بعد مصطفی با خنده داد زد:

»پــس پــول منــو بــده، عوضــی فکــر کــردی می تونــی پــول منــو بخــوری بــدی بــه اون 

ــی!  ــه هرجائ ــرون، زنیک ــت می کشــم بی ــی، از حلقوم ــه منی تون ــی؟ ن ســفت زن هروئین

ــذاری.« ــو کاه ب ــی رس من فکــر کــردی می تون

ــود، فحــش خــوار  ــا ب ــش م ــود، پی ــی شــده ب ــی غیرت ــام خیل ــی کفــرم دراومــد! آق خیل

ــم می گفــت حــرف  ــی نن ــه، ول ــی بزن ــه  حرف ــرون ی ــره بی ــادر مــی داد، می خــواس  ب م

ــه کشــید!« ــش ت ــی دیگــه نتونســت،  طاقت ــا می شــه!  ول ــه پ ــزن،  خــون ب ن

حسین لقمه ای نان در دهان گذاشت و گفت:

»مصطفــی همیــن جــوری فحــش مــی داد، همــش نیــگا می کــردم  ببینــم آقــام چیــکار 

ــی! خــب اگــه حــرف منــی زد بچــه  ــی غیرت ــود بــش بگــم چقــدر ب ــه؟ نزدیــک ب می کن

ــاال  ــه رسمونــو ب ــو کوچ ــه منی تونســتیم ت ــا می گفتنــد: »مرتیکــه ترســید!« دیگ مح

کنیــم! یــه هــو دیــدم آقــام از در پریــد بیــرون! رفــت جلــو در! خیلــی خوشــحال شــدم. 

بــه مصطفــی نیــگا کــرد و گفــت:

ــال  ــات دنب ــی گام« چش ــادرت رو م ــوار م ــده«، »خ ــش«، »زن جن ــس ک ــه »کُ »مرتیک

نامــوس مردمــه؟ صــد تومــن پــول دادی قــرض تــا یــه هفتــه دیگــه بــت بــر می گردونــم! 

تــن لشــت رو وردار از اینجــا بــرو، خــدا جــای دیگــه روزیتــو بــده! بــرُب صــدات و بــرَب 

ــرام حــال می شــه!« ــت ب ــه لشــتو! َوااِل خونِ تن

ــرد و  ــر ک ــه، صداشــو بلندت ــم کن ــو ک ــم رو آقام ــو نن ــگار می خواســت جل ــی ان مصطف

گفــت :

»کــس کــش شــیره ای، تــو جــون نــداری بگــوزی، خونــم بــرا تــو حــال می شــه؟ جاکــِش 

قرمســاق! زکــی ســه، بــه مــن می گــی زن جنــده! زن خــودت کــه از همــه جنــده تــره، 

اگــه جربــزه شــو داری بیــا اینجــا خوارکســده!«

»آقــام همیشــه یــک کارد ســاخی تــو جیبــش بــود! یــه چاقــوی ضامــن دار، یــه دکمــه 

ــردم . اول زورم  ــان ک ــار داد امتح ــد ب ــش، چن ــده بودم ــن دی ــت، آره م زرد روش داش
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ــا انگشــت شــصت دســت راســتم  روش فشــار مــی دادم. بایــد خیلــی  منی رســید.باید ب

ــرون!  ــه بی ــو می زن ــای چاق ــی دی، ج ــار م ــه رو فش ــه دکم ــی،همچی ک ــب باش مواظ

اگــه درســت نگیــری تــو دســتت، ازدســتت می افتــه بعــد همــه چیــز و باختــی. یعنــی 

دیگــه منی تونــی کاری بکنــی. اگــه بتونــی چاقــو رونیگــه داری، یــه جــای بدنشــو نشــون 

بگیــری، چشــاتو ببنــدی، رس رضب بزنــی! بــردی! اگــه رسرضب نزنــی ممکنــه بخــوری، 

ــه کارت  ــی. دیگ ــار می ش ــت و پ ــه ل ــه ن ــردی، اگ ــوا رو ب ــو زدی دع ــه اول ــه رضب اگ

ــت  ــام می گف ــی، آق ــد کن ــل بلن ــو مح ــو ت ــی رست ــی، منی تون ــده مبون ــه زن ــاختس، اگ س

خیلــی بــده اگــه آدم بــه خــاک بشــینه! وقتــی بــه خــاک نشســتی دیگــه بلنــد منی شــی! 

بــم اجــازه داده بــود چنــد بــار چاقــوش رو امتحــان کنــم، اولــش ســخت بــود ولــی بعــد 

ــام ازم ترســید! راس می گــم!  ــن کــردم، آخــرش آق ــام متری ــا آق ــار ب ــد ب ــم. چن ــاد گرفت ی

هــی بــه مــن مــی گفــت بپــا بــه کســی نزنــی! فقــط کســی کــه بــه ناموســت نیــگاه کــرد 

بایــد بزنــی . ننــم کــه از پــس خــودش برمــی اد، ولــی اگــه یــه روزی اونجــوری اتفــاق 

بیافتــه خــب مثــل آقــام پشــت ننــه م وا می ســتم. حــاالم دیگــه هــوا ننــه مــو دارم. هــر 

کــی بــه ننــم نیــگا می کنــه مــی رم جلــوش می گــم ســگ مذهــب مگــه خــودت نامــوس 

نــداری؟ اون روز آقــام ناموســی شــده بــود، منــم شــده بــودم، ولــی خــب مــن کــه مثــل 

آقــام زرنــگ نبــودم، غیرتــی شــده  بــودم، خومنــم بــه جوش اومــده بــود!«

ــری پــدرش و مصطفــی را تعریــف می کــرد   در هــان حــال کــه حســین داســتان درگی

بــه دیــوار یخچــال رســیدند، از آن  بــاال رفتنــد، چنــد قدمــی بــر نداشــته، پــر هائــی 

کــه مشــغول بــازی بودنــد بــا دیــدن نــان زیــر بغــل حســین، بــازی خــود را رهــا کــرده 

و بــه ســوی آنهــا آمدنــد!

حســین متوجــه شــد چــرا بچــه هــا دســت از بــازی کشــیده انــد،   قبــل از اینکــه آنهــا 

چیــزی بگوینــد گفــت:

ــرا ســگا خریدیــم، حــروم شــدن،  ــا اســم ســگ خــورده روشــون، ب ــا ! ایــن نون »المذهب

نجســن، ولــی مــن یــه تیکــه نــون دارم می تونــم بــدم بتــون! اینــو نصــف می کنــم، مــال 

خودمــه، نصفشــو خــوردم، نصفشــو مــی دم بــه شــا« 

بعد تقریبا نصف نان خودش را پاره کرد و گفت:

»بین خودتون تقسیم کنید!«

یکــی از پــر هــا کــه بزرگــر از همــه بــود، نــان را گرفــت و بچــه را شــمرد، بــه هــر 

ــگاه  ــود ن ــرای خــودش برداشــته ب ــی کــه او ب ــه  تکــه نان یــک تکــه ای داد، دیگــران ب
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ــروی از  ــا پی ــم ب ــی ه ــود. عل ــاد نب ــدارش زی ــی مق ــود ول ــا ب ــر از آنه ــد، بیش می کردن

حســین نصــف نــان خــود را بــا آنهــا داد، بــاز هــان پــر نــان را گرفــت تــا تقســیم کند، 

یکــی از آنهــا گفــت:

» ایندفعه باید مساوی تقسیم کنی!«

حــال هــر یــک تکــه ای نــان، در دســت و مشــغول خــوردن بودنــد. حســین بقیــه ماجــرا 

را در هانجــا  تعریــف کــرد:

»خاصــه بگــم، همیــن جــوری فحــش کاری بــود! مصطفــی گفــت زن خــودت جنــدس، 

آقــام آجیــه هــاش رو ورکشــید، چاقــو ضامــن دار رو از جیــب شــلوارش درآورد! دکمــه 

زردشــو فشــار داد، تیغــه چاقــو مثــل یــه آینــه بــود، چاقــو از دســتش نیفتــاد، خیلــی 

خوشــحال شــدم. بعــد ننــم خواســت جلــواش رو بگیــره، ولــی آقــام بهــش مهلــت نــداد 

هلــش داد کنــار، بــا رسعــت رفــت بــه طــرف مصطفــی  بیــن راه داد زد: 

»یا حسین شهید!«

ــی  ــا عل ــنت: ی ــی زدن می گف ــرف م ــد ح ــد بلن ــه بلن ــنیدم ک ــه رو  ش ــای دیگ ــدای زن ص

ــه! ــو گرفت ــو چشاش ــون جل ــن! خ ــک ک ــودت کم خ

منی دونی چی شده بودم! داشتم به همسایه هانیگا می کردم، تو دمل می گفتم:

»نیــگا کنیــد! مــن یــه همچــی بابائــی دارم! هــی نگیــد معتــاده! ولــی کســی بــه مــن 

نیــگا منی کــرد، همــه بــه چاقــو نیــگا می کــردن، می خواســنت ببینــن کــی چاقــو مــی ره 

تــو دل مصطفــی!«

حســین کمــی صــرب کــرد، لقمــه ای را جویــد و وقتــی دیــد همــه منتظرهســتند بقیــه را 

گــوش دهنــد، گفــت:

»دیــدم بابــام چــه جــوری مــی دوه، جنگــی مثــل اجــل  رســید بــه مصطفــی، مصطفــی 

فکــر کــرد بابــام معتــاده، ترســِو ، جــون نــداره، فکــر کــرد می تونــه بــا یــه مشــت اونــو 

بنــدازه رو زمیــن، هنــوز آقــام رو مســخره می کــرد، ولــی آقــام دیگــه هیــچ چــی جلــواش 

ــره،  دســتش روکشــید عقــب، چاقــو ضامــن دار رو خیلــی راحــت  رو منی تونســت بگی

کــرد تــو دل مصطفــی، همین جــا!«

ــی نشــان  ــود کــه بچــه هــا چــه عکــس العمل ــن ب ــگار در فکــر ای کمــی صــرب کــرد، ان

می دهنــد، و بعــد ادامــه داد:

ــو دل  ــود ت ــه ب ــته رفت ــا دس ــو ت ــگار چاق ــاال، ان ــت ب ــون رف ــو دادش ــک ه ــردم ی »م

خودشــون! آره حــاال زده بــود تــو دل مصطفــی، اینجــا!« 
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حســن بــا دســت چــپ طــرف راســت ســینه اش را نشــان داد، احمــد معــروف بــه کلــه 

کتابــی کــه از چنــد ســالی از همــه بزرگــر بــود، رسیــع پریــد وســط حــرف حســین و 

گفــت:

ــاد بگیــر چــه  ــاد بگیــر قلــب کجــاس  بعــد ی »بدبخــت قلــب طــرف چپــه! اول بــرو ی

ــا چاقوبزنــی تــو قلــب!« جــوری ب

حسین یخچالی قبول نکرد وگفت:

»اُبنه ای اونجا که قلب نیست، اینجا قلبه!«

بعد ادامه داد:

»مهــم اینــه کــه خــون فــواره زد بیــرون، اول دســتای آقــام خونــی شــد بعــد خونــا رو 

زمیــن ریخت.صــورت هــر دو تــا شــون خونــی شــد، آقــام دوبــاره بــا چاقــو زد یــه جــای 

دیگــش، مصطفــی افتــاد رو زمیــن دیگــه خــون نیومــد. ننــم جیــغ زد، رفــت اونجــا!

ــد!  ــی صــداش در منی اوم ــگار می خواســت بگــه کمــک، ول ــود، ان ــن ب مصطفــی روزمی

دهنــش پــر خــون بــود، دســت و پــا مــی زد، مثــل یــه خــروس ، یــا یــه گاُو کــه رسشــو 

بــربن، همیــن جــوری ورجــه وورجــه می کــرد، همــه داشــنت تــو کوچــه جیــغ مــی زدن، 

ــنت: ــی زدن و می گف ــل  داد م ــای مح زن

ُمــرد! بدبخــت ُمــرد! بــه دادش برســید! هیــچ کــس جــرات منــی کــرد نزدیــک بشــه! آقــام 

ــش مــی داد! ننــم خیلــی ناراحــت شــده بــود، بــه آقــام یــه چیزائــی  همیــن جــوری فُ

گفــت !

ــر  ــورد، فک ــون منی خ ــه تک ــی دیگ ــرد، مصطف ــگا ک ــه دورو ورش نی ــو ب ــک ه ــام ی آق

می کنــم آقــام یــه کمــی ترســید، ولــی مثــل اینکــه خیالــش راحــت شــده بود.چنــد نفــر 

داشــنت بــه طرفــش می رفــنت کــه بگیرنــش، چاقــوش رو کــه خونــی بــود گرفــت ســمت 

ــا عقــب رفــنت، یکیشــون مــی خــواس اونــو بگیــره، مهلــت نــداد، رشوع کــرد  ــا، اون اون

بــه دویــدن! هیچوقــت آقامــو ایــن جــوری زبــل ندیــده بــودم، چنــد تــا رفــنت دنبالــش، 

داد مــی زدن:

ــی  ــام خیل ــی آق ــدن! ول ــش دوی ــردن دنبال ــدش! بعضــی هــا رشوع ک ــل! بگیری قاتل!قات

ــم  ــی ه ــود، کس ــتش ب ــو دس ــوام ت ــود، چاق ــد ب ــوب بل ــرار رو خ ــود، راه ف ــگ ب زرن

ــام  ــرار آق ــه ف ــودم، داشــتم ب ــی خوشــحال ب جــرات منی کــرد نزدیکــش بشــه. مــن خیل

ــو نگیــرن،  فکــر می کــردم، ولــی ننــم گریــه می کــرد، هــی خــدا، خــدا می کــرد کــه اون

ــود  ــاده ب ــی افت ــامل راحــت شــد. مصطف ــه کمــی خی ــد قطــع شــد، ی ــر ببن صــدای بگی
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تــو کوچــه خاکــی، یــه نفــر رفــت بــاال رسش نیــگا کــرد بــه صورتــش، بعــد روش دوتــا 

گونــی انداخــنت. تنــه لشــش چنــد ســاعت اونجــا افتــاده بــود، کســی نزدیکــش منی شــد، 

ــارش رد  ــد از کن ــد تندتن ــی می نداخــنت، بع ــه قرون ــا ی ــا روش ســکه دهشــاهی ی بعضی

ــود.  ــا ب ــوز اونج ــش هن ــت، روح ــم داش ــب ترس ــیدن، خ ــگار ازش می ترس ــدن، ان می ش

ــی  ــی بزرگ ــاه خیل ــی گن ــه کس ــت اگ ــی دن، می گف ــاره م ــا دارن کف ــت اون ــم می گف نن

ــه. ــیده می ش ــش بخش ــده گناه ــاره ب ــه، کف ــرده باش ک

دیگــه صــدای قاتــل قاتــل نیومــد. آقــام در رفــت. رفــت یــه جائــی کــه کســی اونــو پیــدا 

نکنــه! خیلــی از بابــام خوشــم اومــد!«

بچــه هــا همــه گــوش  تــا گــوش ایســتاده بودنــد، مــی خواســنت بدوننــد باخــره  بــه رس 

پــدر حســین  و مصطفــی چــی آمــد .

حسین ادامه داد:

ــا آجــان اومــدن ریخــنت تــو  ــِن لَِشــش چنــد ســاعت همونجــا بــود، باخــره چنــد ت » ت

خونــه مــا، ننمــو بــردن! مــن تنهــا همیــن جــوری تــو خونــه نشســتم، گریــه می کــردم، 

هیــچ کــس نیومــد بگــه چــرا گریــه می کنــی! شــب ننــم اومــد، گریــه می کــرد، ناراحــت 

آقــام بــود، بــه مــن چیــزی نگفــت، فکــر  کــردم دیگــه همــه چیــز متــوم شــده و آقــام 

دوبــاره مــی آد خونــه!

 من دیگه آقامو ندیدم، بعدا یه روز از ننم پرسیدم:

» آقام کجاس؟«

گریه کرد! گفتم:

»ننه چرا گریه می کنی؟ مگه آقام منی آد؟«

»منو بغل کرد و گفت«:

»از کانری خرب دادن  آقاتو می خوان اعدام کنن!« 

»شــنیده بــودم اصغــر قاتــل رو اعــدام کــردن حــاال آقامــو می خــوان مثــل اصغــر قاتــل 

اعــدام کنــن! ننــم گفــت حــاال اگــه می خــوای آقاتــو ببینــی می تونیــم بریــم ماقاتــش!«

ــی  گرفتنــش، خیلی دوســت داشــتم اونــو ببینــم، قــرار شــد همــون  »ننــم منی دونــس کِ

روز بریــم ماقاتــش. فکــر کــردم حتــا جائــی نداشــته بخوابــه کــه دســتگیرش کــردن! 

خیلــی ســئوال داشــتم کــه ازش بپرســم! باخــره رفتیــم ماقــات، وقتــی اونــو دیــدم  تــازه 

ــام  ــن س ــه ای ــت: »ب ــم می گف ــه نن ــی ب ــی آد، ه ــر من ــه کاری ازش ب ــه دیگ ــدم ک فهمی

برســون بــه اون ســام برســون!« 
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خیلی ناراحتش شدم، گفتم:

»چقد این آجانا بهت زور می گن؟ چرا گرفتنت؟ چاقوتو چیکار کردی؟«

 آقام گفت:

»بد بیاری بود! رفیق نالوطی لوام داد! سعی کن رفیق لوطی داشته باشی!«

»ازش پرسیدم چه جوری زدی تو دلش؟«

گفت:

»خیلی راحت! خون جلو چشامو گرفته بود!«

ــو چشاشــو  ــود، خــون جل ــه ب ــو گفت ــام همین ــه آجان ــه خــدا! خــودش گفــت! ب »آره ب

ــود!« ــه ب گرفت

»گفــت وقتــی خــون جلــو چشــام رو گرفــت، دیگــه نــه حاجــی رو دیــدم ،نــه کوچــه 

رو! نــه دســتامو! یــک هــو دیــدم دســتام گــرم شــد! دوبــاره بــردم عقــب! بــردم جلــو! 

ــی  ــه گ ــین عمل ــام حس ــرا ام ــردم دارم ب ــر می ک ــم، فک ــا می زن ــتم کج ــی دونس زدم! من

می کنــم!«

حســین ســکوت کــرد! پرهــا از حــرف هــای حســین یخچالــی ترســیده بودنــد، یکــی 

یکــی  از کنــارش پراکنــده شــدند.

حســین در عــامل هپــروت، یکبــاره متوجــه شــد غیــر از علــی هیــچ کــس آنجــا منانــده 

اســت! 

علــی هــم غافلگیــر شــده بــود. منی دانســت چــه بگویــد! جنــازه مصطفــی  در ذهنــش  

روی زمیــن غــرق در خــون بــود،  بــا ســختی گفــت: »جاکــش، حقــش بــود، خیلــی زورگــو 

بــوده، خــب پــدر تــو هــم از ناموســش دفــاع کــرده!«

پــس از آن ســکوت کــرد، بــه پــدر حســین فکــر کــرد، بــه حســین نــگاه  کــرد بــا خــودش 

: گفت

»پدرش معتاد و قاچاق فروش بوده، چاقو کشی هم کرده، مثل  طیب!«

بــه یــاد مــاه محــرم افتــاد، دوســت داشــت دوبــاره آن پیرمــرد دوره گــرد را کــه پــرده 

ــه  ــواده اش را ک ــن حســین و خان ــد و عکــس متــام قاتلی ــزان مــی کن ــوار آوی ــر دی ای ب

بــه دســتور مختــار از آنهــا  انتقــام گرفتــه مــی شــود را ببینــد، دوســت داشــت یــک بــار 

صحنــه ای از چاقوکشــی  و انتقــام کشــی را ببینــد! وقتــی در و همســایه هــا گوســفندی 

را قربانــی می کردنــد، نــگاه کــرده بــود، رس بریــدن گوســفند یــا مرغــی را دیــده بــود، 

وقتــی خــون از گلــوی آنهــا فــوران مــی زد، از فــوران خــون لــذت مــی بــرد، امــا وقتــی  
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رشوع می کردنــد بــه دســت و پــا و یــا پــرو بــال زدن، ناراحــت می شــد!  فکــر می کــرد 

ــوند و راه  ــد می ش ــاره بلن ــد، دوب ــگاه  ندارن ــود ن ــای خ ــت و پ ــر دس ــا را زی ــر آنه اگ

ــدش  ــورد ب ــکان نخ ــا ت ــت ت ــگاه می داش ــم ن ــوان را محک ــه حی ــاب ک ــد. از قص می رون

میآمــد، یکبــاره بــی اراده گفــت:

»شاید رسش دوباره به تنش بچسبه!«

حســین در رویــای انتقــام خــون، فریــاد، گرســنگی، بــی پــدری، فقــر، بــدون کامــی بــه 

نــان خــوردن مشــغول بــود، بــه علــی نــگاه کــرد و پرســید:

»کی رسش دوباره به تنش بچسبد؟«

علی متوجه شد که صدایش را حسین شنیده است! گفت:

»وقتــی رس گوســفند رو می برنــد، قصــاب اونــو ســفت نیگــه مــی داره، تــا همــه خونــاش 

بــره، اینقــد روش می شــینه کــه دیگــه حرکــت نکنــه! همــه وامی ســتند تــا جــون 

کندنشــو ببینــن، بعــد قصــاب بــا کمــک اونــا،  گوســفند رو  کــه هنــوز  کمــی حرکــت 

ــنت  ــه وامی س ــه. هم ــاز می کن ــکمش رو ب ــه، ش ــتش را می کن ــزون می کنه،پوس داره، آوی

تــا کار قصــاب متــوم شــه، منتظــر می شــند تــا گوســفند رو تیکــه پــاره کننــد، شــاید یــه 

ــا  ــن اون گوســفنده ت ــر منــی کن ــی خوشــحال می شــن، فک ــرن. خیل ــه گوشــت بگی تیک

همیــن چنــد دقیقــه پیــش بــع بــع می کــرد! راســتی چــرا وقتــی مصطفــی چاقــو خــورد، 

ســعی نکــرد بلنــد شــه، کســی کــه اونــو نیگــه نداشــته بــود؟«

حسین چیزی نگفت،  سکوت کرد، به سگ ها نزدیک شده بودند.

پیــر مــردی کــه از کنارشــان در گــذر بــود، بــا دیــدن نــان زیــر بغــل حســین طلــب تکــه 

ای نــان کــرد، حســین گفــت:

» این نونا اسم سگ خورده حرامه!«

مرد بدون توجه به حرف های حسین گفت:

»گرسنمه! کمی نون به من بده!«

حسین تکه ای نان به او داد و با رسعت به سمت سگ ها رفتند!

ــی  ــود. هــر دو درپ ــرار ب ــر ق ــد، ســکوت ب ــوز در فکــر گوســفند و مصطفــی بودن  هن

پاســخ بودنــد! منی دانســتند چــرا مصطفــی بعــد از چاقــو خــوردن از جــای خــود بلنــد 

نشــده اســت! فقــط می دانســتند او مــرده اســت، بایــد شســته شــود، کفــن پــوش شــود، 

آخونــد بیایــد، برایــش دعــا بخوانــد، جمعــی بیاینــد گریــه کننــد، زیــر تابــوت را بگیرنــد، 

اللــه و اکــرب بگوینــد، قــرب کــن او را  داخــل قــرب قــرار دهــد و خــاک بــر او بریزنــد! 

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   59 28.10.2021   16:56:14



حسین یخچالی

61 60

علی یکباره با لکنت گفت:

»اگه با کفن شب بیاد در خونتون چیکار می کنید؟«

حســین همیشــه در کابــوس همیــن لحظــه را دیــده بــود، بیشــر اوقــات تــا نیمــه هــای 

ــی  ــکان م ــم ت ــادی مای ــا ب ــا ب ــه گاه ــه ک ــی در کلب ــه گون ــد و ب ــدار می مان ــب بی ش

خــورد نــگاه می کــرد، رسش را زیــر لحــاف نــگاه می داشــت و دســت هایــش را  پنهــان 

ــی  ــا ترس ــود، او ب ــکان ب ــن م ــن تری ــاف ام ــر لح ــوس زی ــرار از کاب ــرای ف ــرد، ب ــی ک م

ــا نیمــه شــب بیــدار می مونــه، مواظــب  نهفتــه گفــت: ننــم همیــن  رو می گــه، شــبا ت

مــن هســتش، دعــا مــی خونــه ولــی تــا حــاال کــه نیومــده! ننــم می گــه وقتــی آدم رو 

ــرب  ــردم ق ــی م ــه وقت ــاالی  رسش، می گ ــذارن ب ــه ســنگ می گ ــن ی ــد خــاک کن می خوان

ــره  ــاد ب ــاره مــرده زنــده می شــه، می خــواد بلنــد شــه از قــرب بی ــد، یکب رو تــرک می کنن

ــره!« ــاره می می ــنگه، دوب ــه اون س ــوره ب ــی  رسش می خ ــون، ول دنبالش

علی بشدت ترسیده بود، گفت:

»ولی مصطفی منی تونه بلند شه! چون چارتا چاقو خورده!«

بعد سکوت بود، صدای سگ ها سکوت را شکست!

 ســگ هــای گرســنه بــه سویشــان آمدنــد .آنهــا بــرای هرکــدام تکــه نانــی بــه دوردســت 

هــا پرتــاب کردنــد و هــر ســگی کــه بــه تکــه نــان می رســید آن را می بلعیــد، برخــی بــه 

دیگــران زور گوئــی می کردنــد. مقــدار نــان کــم بــود، ســعی کردنــد بــه هــر یــک تکــه 

ای بدهنــد. زمــان بــا صحبــت در مــورد ســگ هــا گذشــت، در آخــر هــر دو بــا کلــه هــای 

پــر از ســئوال بــدون کامــی بــه خانــه رفتنــد!

در اوائــل مهاجــرت بــه تهــران، علــی فکــر مــی کــرد  چــون پــدرش زمانــی صاحــب مــال 

و منالــی بــوده ، بــه خانــواده هــای فقیــر تعلــق ندارنــد! امــا بعــد از ایــن کــه در تهــران 

بــا مــردم کوچــه و مدرســه آشــنا شــد، متوجــه گردیــد او نیــز بــه  اکرثیــت مردمــی تعلــق 

دارد کــه در فقــر زندگــی مــی کننــد.

در مدرســه همیشــه بــه رسو وضــع علــی ایــراد می گرفتنــد، مســخره اش می کردنــد، او 

ــدون  ــود کــه ب ــه زدوخــورد می کشــید،کمر روزی ب ــر می شــد ، کارشــان ب ــا درگی ــا آنه ب

درگیــری بــا بچــه هــا، بــه دفــر مدرســه فراخوانــده نشــود، همیــن  مســائل موجــب مــی 

شــدندبعنوان کــودک نــا آرام تنبیــه شــود.

علــی در آخــر ســال تحصیلــی بــا بــی میلــی در صــف طویــل کاس ســومی هــا بــه انتظار 
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دریافــت کارنامــه ایســتاده بــود! تیــغ آفتــاب خــرداد مــاه رسهــای تراشــیده کــودکان را 

ــه ســایه اش  ــگ ک ــردان پرچــم ســه رن ــر ســایه رسگ ــود، ناظــم مدرســه زی ــرده ب داغ ک

ــا شــیر و شمشــیرش شــاگردها را می ترســانید، ایســتاده  فقــط او را حفــظ می کــرد و ب

و نــام کــودکان را یکــی پس ازدیگــری می خواند،کارنامــه آنــان را توزیــع می کــرد، بــا 

صــدای بلنــد شــاگردانی را کــه منــرات خوبــی دریافــت کــرده بودنــد تشــویق و کســان 

دیگــر  کــه منــرات کمــری داشــتند را رسزنــش و بــه آنــان گوشــزد می کــرد کــه در ســال 

آینــده ســعی مناینــد منــره بهــری دریافــت کننــد.

 شــاگردها پــس از دریافــت کارنامــه دوبــاره  رس جــای خــود  بــاز می گشــتند و تــا پایــان 

توزیــع کارنامــه بایــد داخــل صــف می ایســتادند.

وقتــی او نــام علــی را خوانــد، پــر هــا رشوع بــه پــچ و پــچ کردنــد. علــی بــدون توجــه 

بــه آنهــا، بــدون عجلــه  از صــف خــارج، بــه ســمت اورفــت، ناظــم بــا پوزخنــدی گفــت:

»تــن لشــتو تکــون بــده، راه رفتنــت هــم مثــل درس خوندنتــه. صــد بــار بهــت گفتــم  

ــا  ــر ت ــو بگی ــر، مثــل آدم بشــین درس بخــون، حــاال کارنامــه ردی ــو نگی یقــه ایــن و  اون

حالــت جــا بیــاد!«

پوزخنــد ناظــم و گفــنت جملــه »حالــت جــا بیــاد!«  موجــب شــد صــف دانــش آمــوزان از 

خنــده چــون مبــب منفجــر شــود. هــر یــک از آنــان متلکــی بــار علــی کردنــد.

علــی رشمگینانــه نگاهــی بــه ناظــم کــه هنــوز لبخنــد متســخر آمیــزی بــر لــب داشــت و 

بچــه هــا کــه  منتظــر عکــس العمــل او بودنــد، کــرد، رس بزیــر انداخــت و آرام گفــت :

»چرا مثل سگ زوزه می کشید؟«

ناظــم رضبــه ای دیگــر بــر کتــف او وارد کــرد، او برعــت داخــل صــف شــد. قیافــه اش 

چنیــن نشــان مــی داد کــه هیــچ چیــز او را ناراحــت منی کنــد، امــا بــر خــاف ظاهــرش، 

او بشــدت ناراحــت بــود. منی خواســت ناراحتــی خــود را بــه دیگــران نشــان دهــد!

ــش،  ــی های ــه هم کاس ــل هم ــان مث ــود.  آن زم ــده ب ــردود ش ــم م ــل ه ــال قب او دو س

کارنامــه کاس دوم را دریافــت کــرد، منی دانســت  رد اســت ویاقبــول ،  کارنامــه را بــدون 

اینکــه چــروک کنــد و یــا کثیــف منایــد بــا احتیــاط بــه خانــه بــرد.

مــادرش مشــغول نظافــت خانــه بود.علــی بــا خوشــحالی نــزد مــادرش رفــت و کارنامــه 

ــه اش،  ــه او نشــان داد. عــزت ســواد خوانــدن ونوشــنت نداشــت، امــا بخاطــر تجرب را ب

می توانســت منــرات را بخوانــد و می دانســت کــه اگــر معدلــی کمــر از ده باشــد، 

مــردود اســت. بــا دیــدن معــدل هشــت در پائیــن کارنامــه، بــدون اینکــه بــه او چیــزی 
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بگویــد بــه بــاغ خانــه رفــت. 

حســن در میــان کــرت انگورهــا باغبانــی می کــرد، علــی منتظــر بــود تــا ببینــد باخــره 

ــه را  ــزت کارنام ــد؟ ع ــه می باش ــه چ ــه کارنام ــادرش ب ــدر و م ــل پ ــس العم ــه عک نتیج

بدســت حســن داد.

 حســن نگاهــی بــه کارنامــه کــرد و  زیــر لــب بــه عــزت  چیــزی گفــت. بعــد بــا هــم 

ــنود. ــت بش ــی آن از دور منی توانس ــه عل ــد ک ــی کردن صحبت

عزت دوباره نزد علی آمد و گفت:

»بریم تو طویله! با گوساله بازی کنیم!«

ــازی کنــد خوشــحال  ــا گوســاله ب ــا ب ــرد ت ــه می ب ــه طویل علــی از اینکــه مــادرش او را ب

شــد، دنبالــش بــه راه افتــاد.

گاو بــا گوســاله اش مشــغول نگاه کــردن بــه آنهــا شــدند. گاو بــو، بــو کــرد!  علــی ادایــش  

را در آورد، دســتی بــه رس و گــوش گوســاله کشــید! و گفــت:

»ها؟ چی می خوای؟ شیر نخوردی؟ بیا کاه بخور!«

علــی مشــغول صحبــت بــا گوســاله بــود، پــدرش وارد طویلــه شــد، مــادرش بــدون اینکــه 

نشــان بدهــد از دســت علــی عصبانــی و ناراحــت اســت، بــا مهربانــی بــه او گفــت:

»دراز بکش روز زمین!«

علــی تعجــب کــرد، مــادرش هیــچ وقــت بــا او بــازی نکــرده بــود. بــا خنــده و شــوخی 

کــف طویلــه دراز کشــید. علــی کنجــکاو بــود بــود نــوع بــازی را بشناســد!

وقتــی علــی دراز کشــید، عــزت دو پــای خــود را در اطــراف پهلــو هــای علــی گذاشــت،  

چهــار زانــو نشســت پــا هــای علــی را میــان دو لنــگ خــود در هــوا نــگاه داشــت.  در 

ایــن لحظــه   حســن کــه تــا آن موقــع  مشــغول پــر کــردن توبــره گاو بــود، هــر دو پــای  

علــی را بــا طنــاب بــه  تختــه ای   بســت.

وقتــی پایــش را بــا تختــه بســتند، بــه یــاد فلــک هــای مدرســه افتــاد، تصمیــم گرفــت 

تقــا کنــد، تــا شــاید خــود را نجــات دهــد، وقتــی تقــا بــرای نجــات خــود را رشوع کــرد 

کــه دیگــر اســیر و در بنــد شــده بــود، تقایــش  دیگــر ســودی  نداشــت.

ــات  ــر رضب ــی داشــت، هــر زمــان کــه مــادرش زی ــد هــای فراوان ــه مــادرش امی ــی ب عل

ــل  ــپری در مقاب ــون  س ــت و چ ــان آن دو می انداخ ــود را می ــی زد، خ ــاد م ــدرش فری پ

رضبــات پــدرش قــرار می گرفــت، از ایــن رو هرگــز فکــر منی کــرد مــادرش نــه تنهــا از او 

ــد.  ــکاری می کن ــش هم ــک کردن ــه در فل ــد، بلک ــاع منی کن دف

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   62 28.10.2021   16:56:15



63 62

علــی از پــدرش انتظــار نداشــت ، ایــن بــار اول نبــود کــه زیــر تنبیــه پــدرش نالــه و گریــه 

می کــرد، پــدرش بــه او تفهیــم کــرده بــود چــون مــو هــای رسش ســیاه می باشــند، بــه 

نســل »عــرب هــا« تعلــق دارد! او گفتــه بــود کــه آنهــا وحشــیانه بــه ایــران حملــه کــرده 

و دمــار از مــردم ایــران در آوردنــد!

علی بیاد آورد که پدرش گفته بود: 

» متامــی بدبختــی مــردم ایــران محصــول حملــه اعــراب بــه ایــران و ســید هــا می  باشــد! 

ــره، رنــگ مــوی ســیاه و  ــد، رنــگ پوســت تی آنهــا حکومــت ساســانی را رسنگــون کردن

کوتاهــی قــد هــا محصــول نــژاد عربــن!« 

بــرای علــی روشــن بــود پوســت تیــره تــر از دیگــر خواهــر و برادرهایــش، مــوی ســیاه و 

خصوصــا اینکــه عــزت ســید بــود، دالئــل کافــی بــر عــرب بودنــش بودنــد. همیــن عامت 

هــا ایــن هــا کافــی بودنــد تــا پــدرش انتقامــی زهــر آگیــن از نــژاد عــرب بگیــرد!

ــاد آورد  ــد، بی ــناور بودن ــی ش ــی در ذهــن عل ــن چنین ــع ای ــات و وقای ــن تخی ــه ای هم

ــود: ــه ب ــرادر بزرگــش گفت ــه ب ــار ب ــدرش یکب پ

ــرد،  ــگاه می ک ــه ن ــر ک ــه ه ــاه ب ــا ش ــه. رض ــاه باش ــا ش ــل رض ــد مث ــی بای ــرد ایران »م

می رفــت، خــودش را می کشــت. همیــن نــگاه رو نــادر شــاهم داشــت!  چشــانی پــر 

ــودش را  ــودش، خ ــرد، او خ ــش می ک ــت! نگاه ــس را منی کش ــچ ک ــت! هی ــه داش جذب

می کشــت! ایــن عــرب هــا نســل ایرانــی را خــراب کردنــد، نــژاد ایرانــی مــوی بــور داره، 

چشــای عســلی و گاهــی آبــی! مثــل نــژاد آملانــی، آملانیــا هــم ایرانــی هســنت! تــو بچــه 

هــای مــن اونــا کــه موشــون ســیاهه عربــن، اونهــا کــه موشــون بــوره  ایرانیــن!«

ــه  ــغ و گری ــه جی ــای خــود، رشوع ب ــر کــف پ ــات چــوب ب ــت رضب ــی ضمــن دریاف عل

ــاد فلــک شــدن هایــش در مدرســه افتاد!ناظــم مدرســه هــر از  ــن حــال بی کــرد، در ای

چندگاهــی بــدون دلیــل، بعــد از پایــان رسود شاهنشــاهی و  خوانــدن قــرآن و بــاال  رفــنت 

ــک  ــا، فل ــربت آنه ــه و ع ــاگردان مدرس ــو ش ــد جل ــرا می خوان ــگ، او را ف ــه رن ــم س پرچ

می کــرد.

وقتــی علــی را صــدا مــی کــرد، او بایــد  خــودش می رفــت تــا  فــراش مدرســه پاهایــش 

را بوســیله تختــه فلــک بــاال بگیــرد تــا  ناظــم چهــار رضبــه چــوب بــر کــف پایــش وارد 

ــف  ــد و او را از ص ــوی او می آم ــه س ــه ب ــراش مدرس ــت، ف ــه منی رف ــد.  اگرداوطلبان کن

ــش  ــه پاهای ــک را ب ــه فل ــا تخت ــاند، در آنج ــگ می کش ــه رن ــم س ــا زیرپرچ ــارج و ت خ

می بســت، علــی  ترجیــح مــی داد خــودش داوطلبانــه بــرود و روی زمیــن دراز بکشــد.
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یــک روز بدلیــل درد کــف پاهایــش منی توانســت درســت راه بــرود، مــادرش از او 

ــید : پرس

»باز چیکار کردی که داری می لنگی؟«

علــی هیچــگاه از فلــک شــدن خــود توســط ناظــم مدرســه، بــا مــادرش صحبــت نکــرده 

بــود، فکــر می کــرد اگــر بــه او بگویــد حتــا او هــم او را تنبیــه خواهــد کــرد! از ایــن 

گذشــته خیلــی هــا در مدرســه تنبیــه مــی شــدند و بــه پــدر و مادرشــان منی گفتنــد. امــا 

لنگیدنــش باعــث شــد تــا مــادرش از او ســئوال کنــد.

 علی جریان فلک شدن خود در مدرسه را برای مادرش  تعریف کرد.

عــزت پوزخنــدی زد و نگاهــی بــه کــف پــای علــی کــه رسخ شــده بودنــد انداخــت و 

گفــت:

عیب نداره، خوب می شه!

علی از لبخند مادرش کمی ناراحت شد و پرسید:

مامان چرا می خندی؟

او ضمــن اینکــه شــانه چوبــی را بــه مــوی هایــش می کشــید تــا وز آنهــا را صــاف منایــد، 

: گفت

»اونوقتــا کــه ســیزده ســامل بــود، آقــا گل محمــدی می خواســت منــو بگیــره، بعــد فهمیــد 

منــو دادن بــه آقــات، خیلــی ناراحــت شــد، حــاال  می خــواد داغ دلــی  شــو تــو رس تــو 

خالــی کنــه!«

علــی زیــر فلــک مــادر و پــدرش فریــاد مــی زد و چهــره آقــای گل محمــدی را بــه خاطــر 

ــات ایــن دو  ــات او بیشــر از پنــج عــدد نبــود، امــا تعــداد رضب آورد، اگــر تعــداد رضب

بــر کــف پایــش از پنــج تجــاوز کــرده بودنــد، بــر شــدت  فریادهایــش افــزود. نــه کســی 

صدایــش را می شــنید، نــه کســی بــه فریــادش می ریســد! او بــا  بــه ایــن ســو و آن ســو 

بــردن پاهایــش، ســعی مــی منــود تــا از گزنــد رضبــات چــوب در امــان مبانــد، امــا بــا متــام 

تاشــی کــه می کــرد  موفــق منی شــد.

 بــاال رفــنت و پائیــن آمــدن چــوب را هرگــز  منی توانســت ببینــد. تنهــا از رضبــات وارد 

آمــده بــر کــف پاهایــش می توانســت بدانــد کــه رضبــه ای وارد آمــده اســت.

علــی کــه از تقــا و جیــغ و داد نتیجــه ای نگرفــت، از مــادرش تقاضــای کمــک کــرد. وارد 

آمــدن رضبــه هــای پــی در پــی بــر کــف پــای علــی  منجــر شــده بــود  تــا  آثــار رسخــی 

و کبــودی بــر آنهــا هویــدا شــود.
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مادرش یکباره به زبان آمد و گفت:

» بگو گوه خوردم!«

علــی هنــوز  منی دانســت بــرای چــه او را کتــک می زننــد؟ بــا صدائــی پــر ازالتــاس و 

غــم آلــود گفــت:

»مامان گوه خوردم! گوه خوردم!«

عزت مجددا با پرخاش فریاد زد:

»بگو غلط کردم، بگو دیگه درس می خونم!«

ــود آن را  ــرده ب ــعی ک ــرد، س ــر ک ــه اش فک ــه کارنام ــه، ب ــن جمل ــنیدن ای ــا ش ــی ب عل

ــه مــادرش بدهــد! دردنــاک  ــآورد و ب ــه بی ــه خان ــه کــه دریافــت کــرده بــود ب هانگون

ــاد زد: فری

ــه درس  ــدم، دیگ ــول می ــدم،  ق ــول می ــم! ق ــه درس می خون ــردم! دیگ ــط ک ــان غل »مام

ــم!«  ــه درس بخون ــدم دیگ ــول می ــم، ق می خون

عــزت  قــادر نبــود پــای علــی را بــاال نــگاه دارد ، بــا دیــدن کــف پاهایــش دلــش  برایــش 

ســوخت، خطــاب بــه حســن، فریــاد زد:

»بسه دیگه !«

ــر اصابــت  چــوب رسخ و  ــر اث ــی کــه ب ــای عل چــوب فلــک را رهــا ســاخت، هــر دو پ

ــد . ــن  افتادن ــر زمی ــد، چــون تکــه اســتخوان ب ــود شــده بودن کب

حســن گویــا از زدن خســته نشــده بــود، چــوب را بحالــت رضبــه زدن نــگاه داشــته و در 

جســتجوی جائــی از بــدن علــی  بــاال و پائیــن مــی بــرد!

عزت فریاد زد:

»می گم بسه مرتیکه بی همه چی!«

ــد و  ــحال ش ــه!« خوش ــه! بس ــت »بس ــه می گف ــادرش ک ــدای م ــنیدن ص ــا ش ــی ب عل

درحالــی کــه از درد بــه خــود می پیچیــد و گریــه می کــرد،  ســعی  در رهائــی پاهایــش 

ــادرش  ــد از  م ــاز کن ــای خــود ب ــاب رااز پ ــی  نتوانســت  طن ــک داشــت، وقت ــد فل از بن

خواســت  تــا پــای او را رهــا ســازد.وقتی عــزت مشــغول بــاز کــردن طنــاب بــود، آخریــن 

رضبــه چــوب حســن آگاهانــه و یــا نــا آگاهانــه بــر دســت عــزت اصابــت منــود. عــزت 

بــا خشــمی فــراوان فریــاد زد:

  »مرتیکه عرق خور و رشاب خور، بسه دیگه، کشتی اونو!«

حســن دیوانــه وار مشــغول یافــنت جائــی از انــدام علــی بــود تــا رضبــه ای دیگــر بــر آن 
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وارد منایــد وقتــی موفــق نشــد، بــا عصبانیــت و خشــونت گفــت:

»همش تقصیر تِو بیسواد و بیشعورِه، بچه رو گُه بار آوردی.«

عزت درد رضبه چوب به دستش آزارش می داد، پرخاشگرانه گفت :

ــچ وقــت فکــر بچــه ات نیســتی ، فقــط  ــازه؟ هی ــو  زن ب ــر ت ــا تقصی ــه؟ ی ــر من »تقصی

می خــوای بچــه پــس بنــدازی، دنبــال زنــای مردمــی! پائیــن تََنتــو از همــه چــی بیشــر 

ــت داری!« دوس

حسن جمات همیشگی را برای تحقیرش تکرار کرد:

»از تــو زن ایکبیــری بچــه درســت کنــم؟ آخونــد زاده ِی گــدا! فکــر کــردی بابــات امــام 

جمعــه هســتش آدم خوبیــه؟ همــه می دونــن کــه امــام جمعــه هــا بــا خمــس وذکات 

ــی  ــوب گدائ ــجد چ ــو مس ــری جل ــات ب ــل باب ــا مث ــم ت ــن! کاری می کن ــی می کن زندگ

دســتت بگیــری! ســیدا همــه نســل عربــن.«

فحاشــی هــا رو بــه اوج گرفتــه بودنــد، علــی باگریــه و درد فــراوان بــر کــف پاهایــش بــا 

کمــک مــادرش ســینه خیــز، از میــان معرکــه،  از طویلــه بیــرون رفــت، خــود را کشــان 

کشــان از میــان کَــرت هــای انگــور وراه هــای بــاغ بــه اتــاق نشــیمن رســاند.

ــی  ــوده اســت. وقت متوجــه شــد خواهــر کوچکــرش از دور شــاهد  کتــک خوردنــش ب

خــود را بــه اتــاق رســانید،  خواهــرش بــه او نزدیــک شــد، بــه پاهایــش نــگاه کــرد، بــا 

انگشــت پاهــای چــرک و کــربه بســته اش را ملــس کــرد، صورتــش را بوســید، می خواســت 

کمکــش کنــد، امــا کاری از دســتش بــر منی آمــد قطــرات اشــکی از چشــم هایــش جــاری 

شــد، صــدای داد و هــوار پــدر و مــادر می آمــد، تــرس از کتــک کاری آنهــا داشــت تــرس 

داشــت کــه نکنــد مــادر یــا پــدرش متوجــه شــوند کــه بــرای علــی دلســوزی کــرده اســت، 

تنــد تنــد اشــک هایــش را پــاک کــرد و هراســان بــه بــاغ  نگریســت.

علــی بــی اراده  بــه موهــای بــور دنیــا خیــره شــد، از نالــه کــردن ایســتاد، دقیقــر  بــه 

چشــم  و ابــروی او نــگاه کــرد، بــی اختیــار درد را فرامــوش کــرد، ایســتاد،  بــه ســمت 

ــود رفــت، چهــره اش را  ــه ب ــر آن آویخت ــه ای کوچــک ب ــه کــه آین ــوار کاه گلــی خان دی

درون آینــه نــگاه کــرد،  موهــا وابروهــای خــود را برانــداز کــرد، بــه موهــای بور و چشــم  

میشــی خواهــرش نــگاه کــرد!  هــر دو زیبــا بودنــد، هــر دو صــاف بودنــد، هــر دو مــی 

درخشــیدند!

ــدای  ــا، ن ــدای دنی ــید، ص ــاند، دراز کش ــن نش ــر زمی ــاره  او را ب ــا دو ب ــف پاه درد ک

مهربانــی بــود کــه او را آرامــش داد.
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حــال دو ســال از آن واقعــه می گذشــت، دوبــاره رد شــده بــود،  احســاس کــرد، همیــن 

دیــروز او را بــه فلــک بســته انــد،  فکــر کــرد:

»دو ســال گذشــت، درد پایــم خــوب شــد، امــا چیــزی عــوض نشــده، رنــگ مــو هایــم 

ــازه  ــت، ت ــه دعواس ــو خون ــوزم ت ــدم، هن ــازم رد ش ــم، ب ــیاهند، درس منی خوان ــوز س هن

ــوزم کتــک می خــورم، اون موقــع  ــر هــم شــدیم، اون موقــع کتــک می خــوردم، هن فقی

تــو مدرســه منــو اذیــت منی کــردن حــاال اذیــت می کــن. اینجــا خوبیــش اینــه کــه دیگــه 

اون بــاغ بــزرگ نیســت کــه هرچــی داد بزنــم کســی کمکــم نکنــه! تــازه طویلــه هــم 

نداریــم کــه در طویلــه رو ببنــدن و کســی صدامــو نشــنوه، نــه دیــواری هســت ، نــه 

ــن  ــه بتون ــا دیگ ــم اون ــر منی کن ــاال،  فک ــی آد ب ــم م ــاج خان ــم ح ــه داد بزن ــی، ی درخت

ــو فلــک  ــا من ــاال! اون ــم نباشــه باخــره یکــی مــی آد ب ــو فلــک کنــن، اگــه حــاج خان من

منی کنــن! حتــا آقــام مــی آد بــا کمربنــد منــو می زنــه، اونــم منی تونــه زیــاد بزنــه چــون 

ــه!« ــک می کن ــی آد کم ــی م ــم، یک ــداد می کن داد و بی

ــی  ــد. وقت ــف  مدرســه اش چپان ــرد و آن را داخــل کی ــه اش ک ــه کارنام ــد نگاهــی ب بع

نزدیــک خانــه رســید  از دیــوار یخچــال بــاال رفــت کنــار دیــوار نشســت، انــگار همــه 

ناراحتــی هایــش را فرامــوش کــرده بــود، کیفــش را کنــاری گذاشــت و بــه اطــراف نــگاه 

ــد کــه کارنامــه  ــدا کن ــان پی ــرای اینکــه اطمین ــگاه کــرد، و ب ــه کیــف ن ــاره ب کــرد، دو ب

داخــل کیــف اســت ، آنــرا بیــرون آورد،دوبــاره بــا هــان وضعیــت داخــل کیــف چپانیــد. 

ــرش  ــه منتظ ــی در خان ــرد  کس ــر ک ــت، فک ــیدن نداش ــوردن و نوش ــرای خ ــتهائی ب اش

ــد. ــی منی کن ــش  دلتنگ ــت و برای نیس
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قسمت دوم:

 کودکان کار!
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کودکان کار!

بــه دور دســت هــای خیالــش نگریســت، بــه کیــف مدرســه اش نگاهــی دوبــاره انداخت 

و یــک بــاره بلنــد شــد آن را بــا لگــد بــه ســوئی پرتــاب کــرد. بــا خــود گفــت:

»همه  تقصیرا گردن همینه«

بعــد یــاد زمســتان افتــاد، دوال شــد و کیــف را از روی زمیــن برداشــت! داســتان خریــد 

کیــف را بــه یــاد آورد، در ذهــن خــود مــرور کــرد، بــا خــود گفــت:

ــخ  ــد؟ ی ــتام رسد می ش ــدر دس ــا چق ــی زدم، قب ــد م ــو رو بالگ ــد ت ــردم، نبای ــتباه ک »اش

می بســت؟ تــو رسمــا کتابامــو مــی بــردم، از وقتــی تــورو دارم، دســتام دیگــه رسد نشــدن، 

تــازه قبــل از تــو، وقتــی بــارون مــی اومــد دفــر کتابــام خیــس می شــدن،  اونــای دیگــه 

وقتــی بــا مــن جنــگ کیــف می کــردن، کیفاشــون قــوی بــودن، تــو ولــی زود دســته ات 

ــی بعــد کفــاش رس خومنــون دســته رو  ــد روزی دســته نداشــتی ول ــه چن ــد، خــب ی کن

دوبــاره چســبوند، بهــم گفــت دیگــه نبایــد جنــگ کیــف بکنــی، خــب منــم نکــردم!«

آن  داخــل  کــرد،  جمــع  زمیــن  روی  از  را  کارنامــه  و  دفــر  و  کیــف  و  کتــاب 

گذاشت. 

ــا  ــر ه ــت .  دورت ــو رف ــو و آن س ــن س ــه ای ــد ب ــد ش ــت، بلن ــوار نشس ــار دی ــی کن مدت

ــی هــم   ــگاه کرد،حســین یخچال ــا دقــت بیشــری ن ــد. ب ــازی بودن ــی مشــغول ب کودکان

آنجــا بــود. او هــم علــی را دیــده بــود، صدایــش کــرد و بســویش آمــد. بــا خوشــحالی 

گفــت:
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»علی جیغیل مگه مدرسه نرفتی؟«

علی با در هم رفتگی پاسخ داد:

»چرا از مدرسه اومدم!«

قیافــه و رفتــار علــی نشــان مــی داد  حوصلــه ی بــازی  و حــرف زدن نــدارد. امــا حســین 

یخچالــی بــا شــیطنت او را هــل داد و بــا خوشــحالی رشوع بــه فحــش دادن بــه علــی و 

جــک هــای خنــده دار کــرد، آنقــدر رس بــه رس علــی گذاشــت و دلقــک بــازی و ورجــه 

وورجــه کــرد، تــا او هــم خندیــد، مثــل حســین رشوع بــه جســت و خیــز منــود.  همــه 

مشــکات حــل شــده بودنــد. نــه بــه رفوزگــی اش فکــر کــرد و نــه بــه تنبیــه احتالــی از 

ســوی خانــواده. آنقــدر بــه هــوا پریدنــد و بــازی کردنــد، کــه دیگــر نــای حرکــت بــرای 

هیــچ کدامشــان باقــی منانــد، در گوشــه ای نشســتند.

حسین یخچالی گفت:

»از مدرســه بیرونــم کــردن. چــون تــو مدرســه بچــه هــا منــو مســخره می کــردن. 

همیشــه دعــوا بــود! یــه مشــت بچــه کونــی جلــو مــن ادا اطــوار در مــی آوردن، منــم 

منی تونســتم هیچــی نگــم، همیشــه دعــوا بــود. یــه بــار زدم تــو دمــاغ یــه پــر فکلیــه، 

ــر  ــو دف ــا ت ــت ت ــو گوشــم، گوشــمو  گرف ــا کشــیده زد ت ــرون، ناظــم چارت خــون زد بی

ــه مــن فحــش خــوار مــادر داد، گفــت: ــو دفــر ب کشــید، ت

ــن جــوری وایســاده  ــات وایســتا، مــن همی ــک پ ــده، رو ی ــادر جن ــن م ــاال ک »دســاتو ب

ــرد، رو  ــدا ک ــو پی ــه من ــرد. پوش ــی ک ــرو رو م ــا رو زی ــه ه ــت پوش ــم داش ــودم ، ناظ ب

جلــدش یــه مهــر زد،  اومــد جلــوم، دو بــاره فحــش مــادر داد، یکــی ام زد تــو گوشــم، 

بعــد بــم گفــت:

»دستاتو بیار پائین«. 

»زل  زده بودم ببینم چی کار می کنه ! پوشه رو زد زیر بغلم گفت:

»برو گم شو، دیگم اینجا پیدات نشه!«

 رفتم خونه،ننم نبود! رو  پوشه رو نیگا کردم، با مهر زده بود:

 »اخراج شد!« 

ــی  ــر روز در م ــم،  ه ــه  نرفت ــرداش دیگ ــا، از ف ــتم الی کتاب ــردم گذاش ــا ک ــه رو ت پوش

اومــدم بیــرون ، مــی رفتــم تــو خیابونــا ، گرســنه بــر مــی گشــتم خونــه،  یــه روز ننــم 

پرســید:

» چرا کتاب منی بری مدرسه؟«
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 بعــد فهمیــد! منــم  جریــان رو تعریــف کــردم، پوشــه رو ورداشــت رفــت مدرســه، ناظــم 

ــش گفت:  به

»اخراجه!« 

ننــم ناراحــت شــد، هرچــی داد و بیــداد کــرد فایــده نداشــت، رفــت یــه مدرســه دیگــه 

اونــا هــم قبــول نکــردن. دیگــه کســی اســممو ننوشــت.

 تــو مدرســه کســی منــودوس نداشــت، بــد نــام بــودم. بــا خیلــی از پــرای هــم ســن 

و حتــی بزرگــر خــودم دعــوا و بــزن بــزن کــردم، خیلــی هاشــون ازم کتــک خــوردن.«

علی با تعجب گفت:

ــا  ــه ی ــزی بگ ــن چی ــه م ــی ب ــه، هرک ــرا من ــه ب ــو مدرس ــم ت ــن جوری ــته، همی »آره درس

ــم  ــم، خــب من ــه گردن ــرا مــی افت ــدم تقصی ــا اینکــه اگــه جــواب ب ــدم ی بایدجوابشــو ن

ــزی نگــم!« ــم چی منــی تون

حسین ادامه داد:

ــم؟   ــگاش کن ــردم؟ وایســم نی ــد می ک ــن،  چــی کار بای ــو مســخره می کن ــا من »خــب اون

دعــوا کــه می شــه وایســتم کتــک بخــورم؟  نــه ایــن کار رو منــی کنــم! اگــه  اول بزنــی ! 

بــردی! کســی کــه مشــت اول رو بخــوره باختــه! کســی کــه وایســته  کتــک بخــوره خــب 

معلومــه کــه می بــازه! تــازه اگــه کســی بــه کمــک احتیــاج داشــت می رفتــم کمکــش! 

ایــن بــده؟ نــه فکــر منی کنــم بــد باشــه! اونائــی کــه یــه بچــه کوچیکــر رو می زنــن، بــد 

کاری می کنــن، خــب مــن می رفتــم کمــک اون بچــه کوچیکــه! خاصــه اگــه کســی بــم 

زور نگــه خــب منــم ســاکتم. بخاطــر همیــن چیــزا بــود کــه از مدرســه بیرونــم کــردن!

ــممو  ــا اس ــت اونج ــرد. خواس ــدا ک ــه پی ــه مدرس ــلطانی ی ــازار س ــه ب ــت ت ــادرم رف م

بنویســه گفــنت جــا نداریــم. حــاال یــک ســال هســتش مدرســه نرفتــم، جائــی اســممو 

منی نویســن!«.

بعــد نــگاه کــرد بــه علــی تــا متوجــه شــود کــه او بــه حــرف هایــش گــوش می کنــد؟ بــی 

توجــه بــه همــه چیــز ادامــه داد:

» تــازه کار کــردن کــه بــد نیــس! می گــن کار مــال َمــرده، تــو همیــن یخچــال صغیراخیلــی 

ــه هاشــون  ــرا نن ــن، ب ــالگی کار می کن ــج س ــا از پن ــی ه ــن، خیل ــا کار می کن ــه ه از بچ

کارمی کنــن، بــرا اینکــه خــرج خــوار مادراشــونو دربــی ارن. بعضــی هــا صــب تــا شــب 

بایســت تــو کــوره پزخونــه کار کنــن تــا دو تومــن دستشــتونو بگیــره! همیــن ممــد کچــل 

و مــی بینــی؟! تــو کــوره پــز خونــه کار مــی کنــه ! بیشــر ایــن پــر هــا کــه تــو یخجــال 
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ــواف  ــاگرد ط ــی درازه ش ــن عل ــی رن. همی ــه من ــن، مدرس ــی کن ــن کار م ــی کن ــازی م ب

ــه تااوســاش خــوب  ــد  صــرب کن ــداره ، بای ــم کار ن ــض شــده اون هســتش ،اوســاش مری

بشــه. اونــم کــه محمــد کچلــه ، اوناهــاش! مــی بینیــش؟«

»نه کی رو می گی؟«

»همــون کــه کنــج دیــوار نشســته  بــه مــا نیــگا می کنــه! تــو کــوره آجرپــزی کار می کنــه! 

باهــاش حــرف زدم مــی گــه کارش خوبــه. ولــی بــد بخــت خیلــی کار می کنه!«

ــار محمــد را دیــده بــود، وقتــی حســین در مــورد محمــد حــرف مــی زد،  ــد ب علــی چن

ــت: ــه حســین گف ــد. ب ــد او چــکار می کن ــی دوستداشــت بدان خیل

» می رم ازش یک کمی سئوال کنم ببینم چیکارمی کنه.«

بعــد بلنــد شــد رفــت پیــش محمــد کــه در گوشــه ی دیــوار نشســته بــود. همــه از او 

دوری مــی کردنــد. گوشــه گیــر بــود ، بخاطــر رس کچلــش،  کســی بــا او بــازی منــی کــرد. 

ــگ و در  ــواد ســفید رن ــای رسش م ــر زخمه ــد، ب ــیده بودن ــه تراش موهــای رسش را از ت

قســمت هائــی زرد رنــگ مثــل زردچوبــه  زده بودنــد. رنــگ صورتــش پریــده،  صدایــش 

ــای  ــم ه ــرد در چش ــت می ک ــی صحب ــی باکس ــود.  وقت ــی ب ــدت خجالت ــرزان و بش ل

ــد. ــره می ش ــا خی ــت ه ــی در دوردس ــا معلوم ــای ن ــه جاه ــرد، ب ــگاه منی ک ــب ن مخاط

علی پرســید:

» چطوری کم پیدائی؟ کجائی چرا منی ای این جا؟«

محمد با تعجب از اینکه علی با او صحبت می کند، گفت:

»رس کارم!«

»کجا کار می کنی؟«

محمــد هانطورکــه چمبامتــه زده، بــه دیــوار تکیــه داده و بــا دو تــا دســت زانــو هایــش 

راگرفتــه و چانــه هایــش را روی آنهاگذاشــته بــود، چشــان ســیاهش بــه دور دســت هــا 

خیــره بودنــد، نگاهــی رسیــع بــه علــی انداخــت و  بــه رسعــت بــه دوردســت هــا نــگاه 

کــرد، بالبخنــد تلخــی گفــت:

»تو کوره پز خونه!«

»چیکار می کنی اونجا؟«

» خب معلومه آجر می پزیم!«

»آجر پزی کار سختیه؟«

» آره کارم راحــت نیــس، زمینــش خــاک رســه، اول بایــد خــاک از زمیــن بکنیــم، بــا زَّمــه 
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ــه خــاک درســت  ــک کپ ــم، اونجــا ی ــش صــاف کردی ــه قبل ــی ک ــه جائ ــم ی ــم بریزی بربی

کنیــم، بعــد وقتــی کــه زیــاد شــد بایــد هــر چــی کلــوخ هســتش بــا بیــل بزنیــم خــردش 

کنیــم تــا همــه خــاک بشــن، وســط اونــو یــه گــودی درس می کنیــم، آب می ریزیــم تــو 

اون گــودی،  بــا بیــل خــاک و  آب و قاطــی می کنیــم  اینقــدر بــا بیــل خــاک می بریزیــم 

تــو آبــا تــا  دیگــه آب نباشــه، بعــد حســابی آب و خاکــو قاطــی مــی کنیــم، وقتــی قاطــی 

شــد، بایــد پــا بذاریــم تــو گل، اینقــدر پــا بزنیــم کــه دیگــه  گلولــه خــاک نباشــه، بعــد 

بــا زَّمــه ورمی داریــم می بریــم اون جائــی کــه آفتابــی هســتش، یــه چــار گــوش داریــم 

ــت از گل  ــا دس ــد ب ــاف، بع ــن ص ــم رو زمی ــوو می ذاری ــب، اون ــم قال ــش می گی ــه ب ک

ورمی داریــم تــو چارگوشــو پــر می کنــم، بایــد همــه جــای چــار گــوش پــر گل بشــه، بعــد 

گل تــو چــار گوشــو  صــاف مــی کنیــم، چــار گــوش روبــا گل ور مــی داریــم بــا رسعــت 

بــر مــی گردونیــم . بعــد  چارگوشــو یــواش ور می داریــم، یــه جــوری کــه خشــتی کــه 

از چارگــوش درمیــاد خــراب نشــه، روشــو نیــگا می کنیــم، اگــه ناصــاف باشــه، صافــش 

مــی کنیــم، بایــد قالبــو بــزارم کنــار همــون خشــت، دوبــاره گل بریزیــم تــوش ، همیــن 

جــوری بایــد کار کنیــم ، هــی خشــت بزنیــم، هــی خشــت بزنیــم، تــا حــاج رضــا خوشــش 

بیــاد، وگــر نــه بایدبیشــر اونجــا مبونیــم، کارکنیــم.«

»چند نفرید؟ ناهار چی می خورید؟«

»مــا پنــج نفریم،خوبیــش اینــه کــه همــه هــم ســنیم، تــا ظهــر بایــد کارکنیــم، بعــد حــاج 

رضــا کــه خیلــی آدم دنیــا داریــه میــادکارارو نیــگا می کنــه ، اگــه راضــی باشــه  داد مــی 

ــم! داد  ــا همــش داشــتیم کار می کردی ــه م ــه: »منــاز خوندید؟«انگارمنــی دون ــه می گ زن

می زنــه:

»برید منازتونو بخونید طولش ندید« 

ــو  ــم ت ــم، می ری ــو می گیری ــت آب، وض ــم دم پی ــیم، می ری ــد می ش ــدا، بلن ــام از خ »م

ــه طــول  ــم اگ ــک ک ــم. ی ــاز می خونی ــی ســتیم ، من ــه ســایه هســتش وا م ــی ک ــه جائ ی

ــه: ــا داد می زن ــاج رض ــه، ح بکش

» اگه عمدا منازو  طول بدید  پولی که می گیریدحرومه«. 

»مــام  تنــد تنــد منــاز و می خونیــم ، بعــد می ریــم ســهمیه ناهارمــون رو می گیریــم یــه 

ــه کمــی  پنیــر هســتش، ازش می گیریــم، یــک کمــی آب از کــوزه مــی  تیکــه نــون و ی

ریــزه برامــون  تــو یــه کاســه، بایــد یــه جــوری آبــو بخوریــم کــه بــه همــه برســه،  هنــوز 

لقممــون  متــوم نشــده، می گــه زود باشــید ، آفتــاب پریــد! لقمــه  هنــوز تــو دهنمونِــه، 
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بایــد رشوع کنیــم بــه کار.

دوبــاره خشــت می زنیــم، یــه روز بــا گل کار می کنیــم و یــه روز بایــد اونــا کــه خشــک 

شــدن  رو یکــی یکــی جــم کنیــم مواظــب باشــیم کــه نشــکنن، بربیــم تــوی کــوره بــه 

ردیــف بچینیــم رو هــم، بایــد درســت بذاریــم رو هــم. حــاج رضــا هــر کجــا کــه خــراب 

بشــه مــی اد یکــی می زنــه تــو رس مــا، کاری نــداره کــه کــی خــوب کار کــرده و یــا کــی 

خــوب کار نکــرده، هــر کــه دم دســتش باشــه یکــی خــورده، همشــم  فحــش خــوار مــادر 

ــه: ــی ده!   می گ م

ــه  ــو می کش ــه دوم رسش ــوره، دف ــه بخ ــوب طویل ــه چارچ ــار رسش ب ــه ب ــه ی ــر اگ  »خ

ــد  ــاد بگیری ــد ی ــی می خوای ــید؟ ک ــد آدم بش ــی می خوای ــادا، ک ــون گش ــا ک ــن، ش پائی

ــد؟« ــم بذاری ــرا  رو، رو ه آج

اگه یه کمی یواش کار کنیم باز فحش می ده، می گه:

ــد  از فــردا  ــون باشــه! اگــه اینجــوری کار کنی ــون  مــی دم حرومت ــی کــه بهت ــن پول » ای

کســی دیگــه رو مــی ارم.«

محمــد کلوخــی را کــه از روی زمیــن برداشــته بــود نــگاه کــرد و ســعی منــود آن را بــا 

انگشــتانش خــرد و پــودر کنــد و در عیــن حــال توضیــح داد:

ــی آره،  ــه رو م ــی دیگ ــرداش یک ــه، ف ــرون می کن ــی رو بی ــا یک ــه ت ــت می گ ــب راس »خ

خــب بایــد اونــم پــول در بــی اره، چــی بگــم دیگــه؟ کاره دیگــه! هرچــی کار می کنــی 

ــت  ــاعت هش ــه س ــم خون ــی می رس ــیش کار می کنم،وقت ــاعت ش ــا س ــه! ت ــوم منی ش مت

شــبه! خــب شــبا کمــی می خوابــم! راضــی هســتم، همیــن کــه رو زمیــن دراز می کشــم 

ــدی  ــه، تن ــدارم می کن ــم بی ــح نن ــره. صب ــم می ب ــدازه روم خواب ــزی می ن ــه چی ــم ی نن

ــم  ــختیات ک ــی س ــاز بخون ــه من ــه اگ ــم می گ ــم، نن ــاز می خون ــی رم من ــم، م ــد می ش بلن

می شــه،منم می خونــم. بعــد یــه تیکــه نــون مــی ده دســتم.تا رس خیابــون غیاثــی 

مــی دوم، ننــم می گــه: خــب ایــن خــودش یــه ورزشــه! رس خیابــون غیاثــی یــه جائــی 

ــم!« ــم می ش قای

»واسه چی قایم می شی؟«

»درشــکه چــی منــو نبینــه! اگــه ببینــه می فهمــه مــن وایســتادم پشــت درشــکه ســوار 

ــیره  ــارو ش ــم ، ی ــوار می ش ــتش س ــی رم پش ــه م ــواد راه بی افت ــه می خ ــی ک ــم! وقت بش

ای هســتش منی تونــه بفهمــه پشــتش ســوار شــدم، ولــی بعضــی وقتــا بــا تســمه پــرت 

ــت  ــن کار درس ــوص همی ــتش، مخص ــی دراز هس ــمش خیل ــت کالسکه،تس ــه پش می کن

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   76 28.10.2021   16:56:16



77 76

کــرده، رسشــم گــره زده کــه هــر کجــا بخــوره بســوزه، اگــه تــو چشــم آدم بخــوره کــور 

ــا رس کار عــرق از همــه  ــدوام! ت ــد ب ــرم، بای می شــه! اگــه نشــه پشــت درشــکه رو بگی

ــو  ــم ت ــم می زن ــت می کنی ــاش گل درس ــه ب ــکه ک ــای بش ــی رم از آب ــاده، م ــام راه افت ج

ــم. رسو صورت

 اوســام خــودش تــو دفــرش کارمی کنــه اون دیــر مــی اد، ولــی حســاب کتــاب همــه چیــز 

و داره ، خــب حقــم داره اون بــه مــا پــول می ده،مــام بایــد کار کنیــم، کســی کــه پــول 

درمــی اره بایــد کارکنــه!«

»حاال چقدر پول می گیری«

»دو تومــن، خــب ناهــارم مــی ده، ننــم می گــه خیلــی خوبــه، می گــه کجــا یــه بچــه 8 

ســاله می تونــه روزی دو تومــن پــول در بــی اره؟ حــاج ممــد آدم متدینیــه واال بــه تــو دو 

ــو  ــی پول ــه، خــوب خوشــحال می شــم. وقت ــم اینجــوری می گ ــی نن تومــن منــی دن. وقت

مــی دم دســتش، انــگاری دنیــا روبــش دادم.«

» پدرت چی کار می کنه؟«

» خیلــی وقتــه مــرده،  تــو کار عملگــی بــود، از داربســت افتــاد پائیــن بــا کلــه خــورد 

رو ســنگ همونجــا مرد.حــاال ننــم مونــده بــا مــن، اگــه کار نکنــم ننــه مجبــوره شــوهر 

کنــه، ایــن بــرا مــن ننگــه! همــه می گــن ببیــن یــک پــر داره نتونســته ننــه اش رو جــم 

کنــه. ننــه م مــی گــه:

»عزّت َمرد اینه که بتونه ناموس خودشو حفظ بکنه!«

»حاال از کار خسته منی شی؟«

ــر روز  ــازه ه ــنگی؟ ت ــا گش ــه ی ــتگی خوب ــن خس ــم! ای! نیگا ک ــته بش ــرا خس ــه چ »ن

ــه اتــاق  ــارم بــدم تــو بخــوری؟ تــو ی صبــح ننــه مــی اد دادمی زنــه کــه نــون از کجــا بی

ــو  ــا کــه ت ــِم، همــه اون ــم کــه فقــط جــای خــواب مــن و نن کوچیــک زندگــی مــی کنی

حیــاط مــا زندگــی مــی کنــن خونــه کوچیــک دارن،خوبیــش اینــه کــه ماهــی ده تومــن 

بیشــر منــی دیــم، مــا گفتیــم کــه شــبا بــرق منــی خوایــم رادیــو ام نداریــم ، یــه مســراح 

ــه  ــه صاحبخون ــرای اینک ــم، ب ــون رو بکنی ــرون کارم ــم بی ــم ســعی می کنی ــم ، اون می ری

همیشــه فحــش مــی ده ، می گــه بایــد بیشــر پــول بدیــد، چــاه پــر می شــه. ننــم بهــش 

گفته:«اصــا مــی دونــی چیــه مــا دیگــه اینجــا مســراح منی ریــم«، مــن خودمــو نیگــه 

مــی دارم و میــرم  همیــن جــا، صبــح کــه می خــوام بــرم رس کار میــام تــو همیــن یخچــال 

خلــوت هســتش، کنــار یــه دیــواری، کارم رو مــی کنــم، ننــم بــه مــن منی گــه کجــا مــی ره، 
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ولــی فکــر  کنــم شــبا بلندمــی شــه یواشــکی مــی ره مســراح تــو خونــه، یــا اینکــه صبــای 

زود مــی اد تــو یخچــال یــه جاهائــی کــه خیلــی خلوتــه کارشــو می کنــه.«

علــی لباســهای ژنــده خــود را بــا لبــاس هــای کهنــه و کثیــف محمــد مقایســه کــرد، بــا 

خــودش فکــر کــرد:

»روزی دو تومن می گیره لباساش از من بدتر هستش!

حسین یخچالی داد زد:

»کجائی علی دارم با تو حرف می زنم.«

علی به خودش آمد، از کنار محمد بلند شد و بسوی حسین رفت، به او گفت:

»امــروز اصــا حوصلــه نــدارم، کارنامــه ردی مــو گرفتــم، دفــه قبــل کــه رد شــدم، کلــی 

کتــک خــوردم، حــاال می ترســیم بــرم خونــه دوبــاره منــو کتــک بزنــن.«

حسین او را دلداری داد و گفت:

فوقش می شی مثل ممد کچل، می ری رس کار!

ــی  ــه ی خــود رفت.عل ــک بســوی خان ــی از هــم جــدا شــدند و هــر ی ــا ناراحت ــد ب بع

اصــا متایلــی بــرای رفــنت بــه خانــه نداشــت.به غــروب آفتــاب نــگاه کــرد، آفتــاب هنــوز 

ــه  ــا ب ــوه ای زیب از پشــت ابرهــا رسک می کشــید، رنــگ هــای قرمــز و ارغوانــی اش جل

آســان داده بودنــد، لکــه هــای ســیاه در صــدد بودنــد کــه متامــی پیکــر بــی رمــق او را 

بپوشــانند، امــا او قــادر بــود ازروزنــه هــای بیشــار ابــر هــا، بــر تاریکــی چیــره شــود. 

در یخچــال دیگــر کودکــی دیــده منیشــد .

تنهــا صــدای ســه نفــر قــار بــاز از گوشــه ای  میآمــد، علــی دوســت داشــت بــرود و از 

نزدیــک بــازی قــاپ را نــگاه کنــد، امــا ســایه هــای تــرس بــر او چیــره شــده بودند، فشــار 

خســتگی، تشــنگی و گرســنگی در  هــوای گــرم ، او را مجبــور کردنــد بــا کیــف کهنــه بــه 

خانــه رود. پــدرش مثــل همیشــه در خانــه نبــود. مــادرش کــه  متامــی بعــد از ظهــر در 

انتظارعلــی نشســته بــود ، بــا تــر از او پرســید :

»کجــا بــودی تــا ایــن موقــع شــب؟ چــرا االن اومــدی خونــه؟ بــازم رفتــی پیــش اون پــر 

الته؟«

ــده  ــردود ش ــرادرش م ــود  ب ــنیده ب ــه ش ــای مدرس ــه ه ــرش از بچ ــرادر بزرگ ــرداد ب مه

ــت : ــه گف ــدی زیرکان ــا لبخن اســت، ب

»رفوزه یک رس برو تو کوزه!«

علی منتظر کنایه برادرش نبود، بیاد حرف پدرش افتاد، گفته بود:
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» تو عرب هستی، بچه هائی که موی بور دارند ایرانی هستند!«

مثل برق به موی رس مهرداد نگاه کرد و گفت:

» بدبخت تو که ایرانی هستی چرا کاس چار دو سال رد شدی؟!«

ــوزه،  ــه رف ــنیدن کلم ــا ش ــی ب ــود، ول ــغول ب ــری مش ــای دیگ ــه کاره ــش ب ــزت حواس ع

یکبــاره از کــوره در رفــت و از جــا بلنــد شــد و رفــت بــه ســمت علــی، چشــم هایــش 

ــه  ــدای گری ــا ص ــمناک ب ــره ای خش ــز و چه ــون آمی ــی جن ــا حالت ــد، ب ــده بودن ــرد ش گ

ماننــدی بــه او تــر زد، بــا نشــان دادن انگشــت ســبابه رشوع بــه  تهدیــد منــود و گفــت:

»رد شــدی بــد بخــت؟ دو بــاره بایــد بــری رس کاس ســوم بنشــینی؟ خجالــت منــی کشــی 

ــری  ــد ب ــرا بای ــو یخچــال صغی ــازی ت ــن دفعــه دیگــه بجــای ب کاس دومــم ردشــدی، ای

ــت بشــه کــه  ــا حالی ــری رس کار ت ــد ب ــری رس کار ، بای ــد ب ــا رستابســتون بای رس کار، رس ت

ــی  ــود( بش ــوهرش ب ــورش ش ــل؟ )منظ ــن چ ــی حس ــوای بش ــی، می خ ــددرس بخون بای

ــد بخــت بشــی؟!« عــرق خــور و رشاب خــور و ب

علی منتظر عکس العمل شدیدتری از مادرش بود . وقتی  او گفت: 

» باید بری رس کار«، خیالش راحت شد.

پیروزمندانــه بــه بــرادرش نــگاه کــرد، گویــا در مســابقه ای پیــروز شــده باشــد، بــا خــود 

فکــر کــرد:

»دیــدن بــا کتــک منی شــه کاری کــرد، حــاال می خــوان منــو بفرســنت  رس کار، خــب یــه 

نونخــورم کــم«.

در همیــن فکــر و خیــال بــود کــه مــادرش  بــه او نزدیــک شــد و در چشــم هایــش خیــره 

نــگاه کــرد و گفــت:

»برو بتمرگ، تا فردا بریم برات کار پیداکنم.«

اوگرســنه و تشــنه ، بــه رسعــت بــه ســوی توالــت رفــت و از آب تلمبــه بــا بــی میلــی 

نوشــید،بر بالینــی کــه مــادرش  روی زمیــن پهــن کــرده بــود دراز کشــید، دســتش را بــر 

روی پیشــانی گذاشــت، بــه ســقف خانــه کــه در تاریکــی فــرو رفتــه بــود خیــره شــد، 

ــا ســختی زندگــی  بــه  محمــد کچــل فکــر کــرد، بــه حســین یخچالــی و دیگــران کــه ب

ــت: ــا خــود گف ــرد و ب ــر ک ــد فک می کردن

»همــه مثــل مــن هســنت، اونطــرف تــر یخچــال آلونــک هــا چقــدر بچــه هســتش،هیچ 

کــدوم مدرســه منی رن،همــش تــو یخچالــن، یــا مــی رن رس کار، حتــی بعضیــا آب تلمبــه 

هــم  نــدارن!«
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»مثــا اون پیرزنــه کــه بچــه هــای کوچــه رو جــم می کنــه بــا خــودش می بــره تــو بــازار، 

می گــن کفشــا شــونو در مــی آره، لباساشــون اگــه یــه کمــی ســامل هســنت از تنشــون در 

مــی آره، لبــاس کهنــه و پــاره تنشــونن می کنــه، مثــل گلــه ســگ می نــدازه جلــو خــودش، 

تــازه یــه ترکــه هــم تــو دســتش می گیــره از پشــت رسشــون راه مــی ره ، تــو بــازار داد 

می زنــه:

»اینــا یتیمــن، اینــا یســیرن، کمــک کنیــد! ایــن بچــه هــا همه«یتیمــن«، »یســیرن« کمــک 

ــم،  ــره، منی دون ــی می گی ــول خوب ــا پ ــازار ســلطانی، حت ــو ب ــی ره ت ــن«. هــر روز م کنی

ــا چیــزی بــده، شــایدم بــده؟ هــی مــی ره جلــو  ولــی فکــر منی کنــم بــه ننــه بابــای اون

حجــره هــا، اونجاهائــی کــه شــلوغ هســتش، خــب ولــی مــن مــی رم رس کار باخــره یــه 

جــوری کار پیــدا می کنــم، نــه پیــش ممــد کچــل منــی رم، مثــل اینکــه بایــد خیلــی کار 

ــن کفشــم  ــد، م ــزا خری ــی چی ــه، می شــه باهــاش خیل ــی پول ــن خیل ــی دوتوم ــم، ول کن

پــارَس، ولــی باخــره یــه کفــش دارم ،اگــر مــادرم بــی ســواد و بیــکاره، ولــی مــا را دور 

هــم جمــع کــرده، اینــم خــودش یــه نعمتییــه!«

بعد به یاد نان و غذا افتاد و با خود گفت:

»راســتی او پــره کــه هــر روز یــه نصفــه نــون مــی آوورد تــو یخچــال یــه تیکــم بــه 

مــن مــی داد امــروز نیومــد، کاش کــه امــروزم می ومــد، اگــه می ومــد االن گشــنه 

منی خوابیــدم، حتــا قبــول شــده، یــا رد شــده، نــه حتــا رد شــده ننــه اش گفتــه حــق 

ــی  ــین یخچال ــه حس ــی نن ــنت، ول ــوری هس ــا اینج ــه ه ــه نن ــال، هم ــری یخچ ــداری ب ن

اینجــوری نیســت، ولــش کــرده، هــر کجــا کــه می خــواد مــی ره، شــاید فکــر کــرده حســین 

ــه،......« ــا رو فروخت ــون دربیاره،حتــا خیلــی چــدن جــم کــرده، همــه چدن ــه ن می تون

و پلکهایــش میــان هیاهــوی بچــه هــا، خوبــی هــا و بــدی هــای آنــان در هــم آویختنــد 

وچنــان فــرو رفتنــد کــه گوئــی در هــم تنیــده شــده و دیگــر کســی قــادر بــه جــدا کــردن 

ــا ســه چرخــه  ــد، عروســکی ب ــی چشــم برهــم گذاشــت خــواب دی شــان نیســت. وقت

ــی  ــی رود، عل ــاال م ــاق ب ــوار ات ــت دارد و از دی ــی در دس ــکوئیت بزرگ ــی، بیس ای کوک

چــون دســتش بــه او منی رســید پــرواز کــرد، بــه عروســک رســید، و عروســک نیمــی از 

بیســکوئیت خــود را بــه او داد. 

عــزت طبــق عــادت همیشــگی منــاز صبــح را خوانــد، بــا افــکاری درهــم بــه راه و چــاره 

ــی و  ــارج زندگ ــن مخ ــرای تامی ــدی  ب ــت آوردن درآم ــتجوی کار و بدس ــت جس ای جه

کرایــه خانــه، بــه دیــوار اتــاق تکیــه داد، ســاور را روشــن کــرد، آب کــه جــوش آمــد، 
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چــای ســیاه را داخــل قــوری چینــی کــه از چنــد جــا بنــد خــورده بــود، ریخــت، برخاســت 

و از خانــه بیــرون رفــت، بــرای حســن نــان ســنگک خریــد، بــاالی رس علــی رفــت و داد 

زد:

»علی بلند شو بریم!«

ــنید!  ــادرش را ش ــه صــدای م ــود ک ــی ب ــی در دهــان عل ــزه بیســکوئیت رویائ ــوز م هن

ــا تعجــب پرســید: ــال کار برود.ب ــادرش دنب ــا م ــد ب ــه  بای ــود ک ــرده ب فرامــوش ک

»کجا؟«

»بلنــد شــو چــای رسد شــد، نــون و پنیــرم هســت بخــور بریــم تــا یــه کاری بــرات پیــدا 

کنــم.«

علــی غلتــی زد تــا بــاز هــم در خــواب رویائــی فــرو رود، امــا جملــه نــان و پنیــر او را 

برعــت از رختخــواب بیــرون کشــید.

هــوای خنــک صبحگاهــی و صــدای جیــک وجیــک گنجشــک هــا کــه در اطــراف 

ــام آور  ــه، پی ــرون از خان ــردم در بی ــدای م ــا رسو ص ــد ب ــادی بودن ــص وش ــغول رق مش

ــد. ــی بودن ــرای زندگ ــخت ب ــی س تاش

ــار علــی نشســته و بــه حــرکات علــی  ــاه و صورتــی گــرد کن ــا موهــای بــور کوت ــا ب دنی

ــد شــد گفــت : ــه از جــای بلن ــا عجل ــی ب ــرد، همینکــه عل ــگاه می ک ن

»اگــه بــری رس کار می تونــی بــرا خــودت کفــش بخــری،  مدرســه بــری، کتــاب ،دفرچــه، 

ــی ره رس کار روزی  ــه داره م ــا بچ ــن اون همســایمون دوت ــگا ک ــلوارم بخــری! نی ــه ش ی

بیســت تومــن کارمی کنــه، اگــه بــری رس کار  بــرا منــم میتونــی یــه چیزائــی بخــری!«

علــی بــه حــرف هــای دنیــا گــوش مــی داد، ولــی انــگار کــه هیــچ توجهــی بــه او نــدارد. 

از پلــه هــا پائیــن دویــد و میانــه راه بــه حــرف هــای خواهــرش فکــر کــرد:

 »یــک جفــت کفــش بخــرم، یــک لبــاس کــه دیگــه بچــه هــا مســخره ام نکنــن، کتــاب 

ــدر خــوب می شــه!« ــو! چق ن

 بــه مســراح رفــت و کنــار حــوض  دســت و رویــش راشســت ، بــا آســتین خشــک کــرد، 

برعــت بــاال رفــت و کنــار ســفره نشســت و رشوع  بــه خــوردن صبحانــه کــرد.

دنیا: » اگر کار کنی می تونی کفش بخری!«

علی احساس بزرگی کرد، با  لبخندی به خواهرش گفت:

»آره می رم رس کار، باید کار کنم، پول جمع می کنم بعد می ریم خرید!«

رویــای بهــر زندگــی کــردن و نــا امیــدی از پــدر ،فقــر در نداشــنت  کفــش و لبــاس، غــذا 
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دنیــا را، بــه یــال و کوپــال نحیــف علــی بســته بــود، علــی دیگــر خیلــی قــوی و پرتــوان 

ــو علــی  ــز  در دســتان علــی دیــده می شــد!دفر، کتــاب، لباس،کفــش ن بــود، همــه چی

همــه چیــز داشــت! فقــط بایــد از خانــه بیــرون مــی رفــت و آنهــا را بــا خــود بــه خانــه 

مــی آورد!

علــی مفهــوم داشــنت کتــاب و دفــر نــو را می دانســت، یــاد دفــر هــای همکاســی اش 

افتــاد کــه موجــب تحقیــرش شــده بودنــد، بــا خــود فکــر کــرد ای کاش حداقــل دفــر نــو 

بــم مــی داد! نگاهــی بــه خواهــرش انداخــت و گفــت: 

»بدبخــت فکــر مــی کــرد مــن گــدا هســتم، منــره پارسالشــم تــو دفــرش گذاشــته بــود 

تــا هــر وقــت مــن نیــگا کنــم ناراحــت بشــم، منــم جلــو چشــم خــودش منرشــو کنــدم 

پــاره کــردم، فکــر کنــم ناراحــت شــد، ولــی بــه جهنــم، حــاال مــی رم رسکار صدتــا از اون 

ــرم!« ــرا می خ دف

دنیا متوجه حرف برادرش نشد و با رشمندگی گفت:

»می تونــی بــرا منــم دفــر بخــری! اهــان اون مبرتونــو میگــی؟ حتــا ننــه بابــاش پــول 

دارن!«

»آره یــه خودنویــس المــی اوورده بــود، از اون خودنویســا کــه بــاالش پیــچ داره می شــه 

بــا جوهــر پــرش کــرد! هــی از جیبــش در مــی آورد، بــه مــن نیــگاه می کــرد! می خواســتم 

از دســتش بگیــرم بنــدازم زیــر پــام، خــوردش کنــم، هــی جلــو خودمــو می گرفتــم!« 

»حاال برام می خری؟«

بعد با لبخندگفت:

»زود باش دیر می شه«

علی لقمه آخر را با زور به دهان چپانید و بر خاست .

عــزت خــود را از قبــل آمــاده  و پائیــن در انتظــار علــی ایســتاده بــود، بــا کمــی آرامــش 

داد زد:

ــگ  ــاط ، لن ــو حی ــاب می کشــه خودشــو ت ــدو! االن آفت ــی متــوم شــد؟ خــوردی؟ ب » عل

ــی داره! ــو رو ورمن ــی ت ــه،دیگه کس ــر می ش ظه

حاج خانم رس از اتاق بیرون آورد و گفت:

»من از دیشب دارم براش دعا می خونم!«

ــا کــرد و از پلــه هــا پائیــن دویــد.  علــی برعــت کفــش هــای الســتیکی ســیاه رابــه پ

ــار گفــت: ــال او دویــد و چنــد ب ــا هــم دنب دنی
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»علی، مواظب خودش باش! پول گرفتی محکم بگیر تو دستت گم نشه!«

حاج خانم گفت: »دست علی به هم راهت!«

ــرآن  ــر پشــتش از زی ــیاه و پ ــر انداخت،موهــای س ــدارش را ب ــزت چــادر ســفید گل ع

بیــرون بــود، دســت راســتش را از زیــر چــادر بیــرون انداختــه و جلــو تــر از علــی حرکــت 

کرد.پــس از طــی کوچــه ، بــه نبــش خیابــان رســیدند. درســت در نبــش کوچــه مغــازه یــخ 

فروشــی ســیدباقر قــرار داشــت.

ســید باقــر بــا چهــره ای الغــر، پیکــری در هــم کوفتــه، خمیــده، موهــای رس و صورتــش 

را از تــه تراشــیده بودنــد، هــر از چندگاهــی ســلانی دوره گــرد نــزد او می آمــد و او رس 

ــود کــه علــی  ــاس هائــی ب ــاس هایــش هــان لب و صورتــش را بدســت او می ســپرد، لب

چنــد هفتــه پیــش و پیشــر هــا بــر تــن او دیــده بــود. هیچــگاه آنهــا را نــه می شســت 

ونــه عــوض می کــرد، حــدودا هفتــاد ســاله بنظــر می رســید.

الغــری و بلنــدی قــدش موجــب شــده بــود کــه بچــه هــای محــل  او را »ســد باقــر جــو 

ــام صــدا و   ــن ن ــار آنهــا، وی را باهمی ــی هــم در کن ــار عل ــن ب ــد. چندی جــو« صــدا کنن

مســخره  کــرده بــود.

عزت به علی گفت:

»بریم از سد باقر بپرسیم ببینیم شاگرد می خواد یا نه؟«

علــی چنــد روز پیــش را بــه خاطــر آورد کــه پــدرش یــک ریــال بــه او داد تــا از ســیدباقر 

یــخ بخــرد. علــی یــک ریالــی رابــه او داد و از او طلــب یــخ کرد.ســید باقــر یــک قطعــه 

یــخ بــه او داد، علــی  نگاهــی بــه یــخ کــرد و گفــت:

» سد باقر، این تا خونه برسم همش آب می شه!«

ــی  ــه او داد، عل ــخ دیگــری را کــه منی توانســت بفروشــد، ب ــا اخــم تکــه ی ــر ب ســید باق

نــه آنچنــان راضــی، بــه خانــه بازگشــت. مواقعــی کــه او همــراه کــه بــا دیگــران ســید 

باقــر  را مــورد متســخر قــرار داده بــود، بیشــر موجــب شــدند کــه تردیــد منایــد و وارد 

مغــازه شــود!

امــا تــا علــی بخواهــد فکــر کنــد کــه آیــا  داخــل مغــازه شــوند و یــا نــه ، عــزت علــی را 

داخــل مغــازه بــرد.

ــه  ــار چوب ــار چه ــی در کن ــط تیرک ــازه توس ــره مغ ــود. کرک ــبیه گاراژ ب ــر ش ــازه بیش مغ

درگاهــی، بــاال نــگاه داشــته شــده بود.بــوی گنــد نــا، تریــاک ســوخته، و ادرار از زمیــن 

خاکــی و مننــاک مغــازه بــه مشــام می رســید. لــوازم مختلفــی مثــل ماهــی تابــه و قابلمــه 
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هــای ســیاه از جنــس روی، کاســه مشــکاتی دســته دار، از دیــوار مغــازه آویــزان بودنــد. 

دیــوار هــا ســیاه بوددنــد.  ســقف مغــازه بــا حصیــر هــا و شــاخه درخــت بــر روی تیــرک 

هــا پوشــیده شــده بــود،  در گوشــه مغــازه بشــکه ای آب قــرار داشــت کــه رویــش بــا 

تختــه ای پوشــانده شــده بــود. وجــود یــک یقلــوی بــر روی تختــه نشــان مــی داد کــه  

ــی  ــه ای حلب ــکه تک ــت بش ــد، در پش ــن می کن ــودرا ازآن تامی ــاج خ ــر مایحت ــید باق س

ــا  ــدرس او ب ــن رختخــواب و لحــاف من ــود بی ــی شــده  ب از جنــس کرکــره مغــازه، حایل

مغــازه! هــر کــس وارد مغــازه می شــد می توانســت گوشــه ای از آن را ببینــد و متوجــه 

شــود کــه او شــب هــا  هــم در همیــن مــکان بیتوتــه می کنــد. بــا کمــی دقــت وجــود 

منقــل، مقــداری ذغــال و انــرب و بــاد بــزن حصیــری را می شــد در آنجامشــاهده کــرد. از 

وافــور خــربی نبــود. گویــا بســاط مربوطــه را در جــای امــن تــری پنهــان کــرده بود.ســید 

باقــر تــا آنهــا را دیــد، علــی را بــه خاطــر آورد و گفــت:

» یخ نداریم، دارم می رم یخ بیارم.«

عــزت  چــادرش را  روی شــانه هــا رهــا ســاخته، موهایــش کامــا آزاد بودنــد، بــا صــدای 

آرامــی گفــت :

» سید باقر سام!«

سید باقر با دیدن موی افشان عزت کمی حالی به حالی شد و با لکنت گفت:

»سام آبجی، هنوز یخ نیومده!«

عزت لبخند ملیحی به سید باقر تحویل داد و گفت:

»نه سید باقر، ما یخ منی خوایم، این پر من هستش.«

سید باقر نگاه بی اعتنائی به علی کرد!

عزت با قیافه ای مهربان و ملتمسانه ادامه داد:

»علــی خیلــی زرنگــه، همــه کار می کنــه، زمیــن جــارو می کنــه، داد می زنــه، آب 

می پاشــه، خاصــه می تونــه خیلــی بهــت کمــک کنــه!«

ــا دهــان بــی دنــدان و ابروهــای ژولیــده و بلنــد کــه روی چشــم هایــش  ســید باقــر ب

ــه علــی کــرد و گفــت: ــاره ب دویــده بودند،نگاهــی دو ب

همشیره حرف شا رو چشم ولی من درآمدی ندارم!

عزت از رو نرفت و با لبخند دیگری گفت:

» ولی حداقل می تونی کمر کار کنی!«

ســید باقــر کــه قــر و قمیــش عــزت را دیــد، کمــی کوتــاه آمــد و دو بــاره بــه علــی نــگاه 
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کــرد و گفــت :

»پر! این خر منه!«

 با اشاره به خرش که در کنار دیوار دکان مشغول کاه جویدن بود،  گفت:

ــه  ــم! ی ــا می فروش ــی آرم اینج ــخ م ــال ی ــی رم یخچ ــم، م ــوارش می ش ــر روز س ــن ه » م

بــار بــا خــودم می برمــت بایــد یادبگیــری، زبــون بســته راه رو خــودش می دونــه ، تــو 

فقــط موقــع رفــنت ســوارش می شــی ، هیچــکاری منی کنــی ، اون مــی ره تــا خــود یخچــال 

، راهــو بلــده .«

علــی کــه بــا رشم کودکانــه ای بــه ســید باقــر نــگاه می کــرد، بــی اختیــار بــه یــاد معلــم 

ریاضــی اش افتــاد، او هــم صورتــی کشــیده ولــی قــدی کوتاهــر از ســید باقــر داشــت . 

وقتــی بــه علــی نــگاه می کــرد، علــی پوزخنــد مــی  زد، از علــی می  پرســید:

»چیز خنده داری دیده ای«

علی می گفت :

 »نه به ابولفضل!«

معلم گوش او را می گرفت و می پرسید:

»پس به عمه ات می خندی؟«

ــم  ــرد، همیشــه معل ــده خــود را بگی ــو خن ــد منی توانســت جل ــی او را می دی ــی وقت عل

ــنید! ــی می ش ــخ را از عل ــان پاس ــت و ه ــوش او رامی گرف گ

یکبار یکی از بچه ها علت خنده علی را از او پرسید ، علی در پاسخ گفت:

» اخه مثل نی قلیون می مونه!«

ــن همــه شــاگرد هــای کاس پخــش شــد. از آن روز آن  ــان بی ــی قلی ــام ن ــه رسعــت ن ب

معلــم نــی قلیــان نامیــده شــد، هــر موقــع کســی نــام نــی قلیــان را مــی آورد همــه رشوع 

ــام را  ــن ن ــی ای ــه عل ــم مربوطــه روزی متوجــه شــد ک ــدن. معل ــه خندی ــد ب ــی کردن م

برایــش انتخــاب کــرده اســت. ایــن مســاله یکــی از بزرگریــن مشــکات علــی شــده بــود 

،بــه همیــن جهــت  تنبیــه شــد، منــره اخــاق او  موجــب گردیــد در  دیگــر درس هایــش 

نیــز منــرات خرابــی دریافــت کنــد.

وقتی سید باقر در مورد خر صحبت می کرد علی در عامل هپروت بود:

»دلیــل ردی ام مبــر کاس بــود، مــی خــواس بگــه آدم دلســوزیه! بــدون اینکــه بــه مــن 

بگــه بــرام دوازده قــرون از بچــه هــا جمــع کــرده بــود تــا بتونــم جــوراب بخرم!خــب 

منــم خجالــت مــی کشــیدم بــا اون پــول جــوراب  بخــرم، وقتــی جورابــا رو پــا می کــردم 
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ــن، دوس  ــی کن ــچ م ــچ و پ ــی دونســتم چــرا پ ــردن، خــودم م ــی ک ــچ م ــچ و پ ــه پ هم

نداشــتم  جلــو بچــه هــا بــرم رس کاس. تــازه پولــو بــه منــم نــداد، داد بــه معلــم، معلمــم 

بــا افتخــار اســم اون رو تــو کاس خونــد، بعــد بــه بچــه هــا گفــت بــرا مبــر دســت 

بزنیــد، همــه بــرا مبــر دســت زدن.  کارش خــوب بــود، ولــی مــن چــه گناهــی کــرده 

ــام  بــودم؟ منی خواســتم جلــو بچــه هــا خیــط بشــم! دوســت نداشــتم یکــی بــه جوراب

نیــگا کنــه، یــا یکــی بــه دفــرام نیــگاه کنــه، اونــم دفــرای ســال قبــل اونــو.

ایــن بــرام شــده بــود ناراحتــی، هــر وقــت مبــر رو مــی دیــدم انــگار دشــمنمو مــی 

ــردم، اول  ــش  می ک ــردم، اذیت ــازی می ک ــج ب ــم باهــاش ل ــود من ــوم ب ــدم، خــب معل دی

ــتم  ــد! منی دونس ــی اوم ــم در م ــی حرص ــت خیل ــزی منی گف ــی چی ــت. وقت ــزی نگف چی

ــن کارا خوششــون منــی آد. همکاســیام ازای

ــد،  ــدم می آی ــه از اون ب ــردم ک ــر می ک ــن فک ــه ای ــط ب ــود، فق ــم نب ــا حالی ــن حرف ای

ــی؟  ــش می کن ــرا اذیت ــرده، چ ــی ک ــو خوب ــه ت ــه ب ــن هم ــه ای ــن ک ــنت ای ــا می گف بچه ه

فکــر می کــردم اونــام پشــت مبــر رو دارن! آخــرش کار بــه کتــک کاری  کشــید! همــه 

ــچ کــس ازم خوشــش منی اومــد، می خواســتم بهشــون بگــم اگــه  ــم! هی گفــنت  مــن الت

درســم خــوب نیســت ولــی می تونــم کارای خیلــی ســختی بکنم،کارائیکــه کاس ششــمی 

هــا هــم منــی تونــن بکنــن!«

بــه یــاد شــیرین کاری هائــی  افتــاد  کــه او بــا آنهــا مــی خواســت تــا خــود را مطــرح 

کنــد،  کــه در اکــرث مواقــع موجــب مــی شــد خــودش را زخمــی منایــد!

ــخ  ــد ی ــرا  از خری ــت آن ــه خــر و هدای ــوز ســوار شــدن ب ــز و رم ــر متامــی رم ســید باق

گرفتــه تــا  وظائفــی را کــه او در مغــازه بایــد انجــام دهــد را توضیــح داده بــود، در آخــر 

بــا نابــاوری بــه اینکــه آیــا علــی اصــا می توانــد ایــن کار را انجــام دهــد، گفــت:

» خــب اگــر خــوب کار کنــه روزی یــک تومــان مــی گیره.حــاال  داد بــزن، داد زدن رو 

کــه خــوب بلــدی! ایــن جــوری داد بــزن!«

بعد  با دهان بی دندان فریاد زد:

» یخ بلوری داریم، دلتو حال می آره !«

به علی گفت:

»حاال بیا اینجا داد بزن ! ببینم بلدی؟«

علی گفت: » آخه یخ نیست!«

سید باقر گفت:
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» کور که نیستم، باید مترین کنی ،انگاری یخ هست!«

علــی نگاهــی بــه مــردم انداخــت کــه از پیــاده رو مــی گذشــتند و بــا متــام قــدرت فریــاد 

زد :

»یخ بلوری داریم! دلت رو جا می آره!«

»خــب حــاال بــرو فــردا ســاعت 10 بیــا! اگــر ایــن کار رو کنــی و جلــو مغــازه رو آب و 

جــارو کنــی روزی یــک تومــن بــت مــی دم!«

عزت کمی قرشمه آمد و به سید باقر گفت :

»آ سد باقر حاال اولش یه تومن خوبه ولی بعد زیاد می شه ، مگه نه؟«

ســید باقــر نگاهــی بــه موهــای عــزت کــرد و انــگار خجالــت بکشــد کــه بــه ســینه هــای 

ورقلمبیــده اونــگاه کنــد، رسش را پائیــن انداخــت و گفــت:

»خب آبجی بایس چند روزی کار کنه!«

بعد از دقایقی علی و عزت با خوش حالی به سوی خانه رفتند.

علــی رس از پــا منــی شــناخت، پــول آور شــده بــود، آنچــه را کــه آرزو می کــرد 

می توانســت بدســت آورد! کفــش بخــرد، لبــاس و دفــر کتــاب بخــرد، مدرســه بــرود و 

دیگــر خجالــت نکشــد، چنــد بــار بــرای دنیــا تعریــف کــرد چگونــه بــرای یخیکــه وجــود 

نداشــت داد زده اســت. بعــد هــر دو کرکــر  خندیدنــد، ذوق زده بودند، چشــم هایشــان 

ــن  ــا متمولی ــد ت ــام هــای موزائیکــی می تابی ــر پشــت ب ــه ب ــد ک ــه ســتارگانی مــی مان ب

زیــر تابــش مهتــاب و چــراغ هــای گــرد ســوز دور ســفره رنگیــن بنشــینند  و از شــوق 

مــزه گــس رشاب رسخ و شــنگولی پــس از آن،بــا هــم  بگوینــد و بخندنــد. شــادی ایــن 

لحظــه آنهــا در غیــاث بــا آنــان مبراتــب واقعــی تــر بــود،  شــادی ای کــه ســخت بدســت 

ــه  ــه دروغ، ن ــدارد، ن ــراه ن ــه هم ــز دیگــری ب ــده  باشــد، شــادی واقعــی اســت، چی آم

دزدی، نــه هیــچ چیــز دیگــری بــه همــراه نــدارد، فقــط  شــادی و خنــده بــود، وقتــی 

ــد. از شــوق یافــنت کار متوجــه نشــدند  ــد، خاطــره خنــده برایشــان مان دیگــر نخندیدن

چــه ســاعتی بایــد بخوابنــد و چــه ســاعتی بایــد از خــواب بیــدار شــوند!

فــردا ســاعت 10 صبــح علــی بــه مغــازه ســید باقــر رســید. ســید باقــر هــم آمــاده بــود 

کــه بــا خرحرکــت کنــد، علــی بایــد پیــاده دنبــال خــر و ســید باقــر مــی رفــت، چهــار 

ــا پاشــنه پاهایــش  ــاد بگیــرد ســید باقــر چــه می کنــد. او ب ــا ی چشــمی نــگاه می کــرد ت

ــا  ــر  ت ــد، پاچــه هــای شــلوار ســیاه و گشــاد ســید باق ــه هــر دو طــرف خــر می کوبی ب

زیــر زانــو هایــش بــاال رفتــه بودند،گیــوه هــای ســیاه و چرکیــن، پاهــای کــربه بســته اش 
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رابیشــر بــه منایــش گذاشــته بودنــد، هــر از چنــد گاهــی آنهــا را از ســمت جلــو  بــاال 

مــی بــرد  تــا گیــوه هایــش از پایــش نیفتنــد!در ایــن حــال دوبــاره بــه شــکم خــر بــی 

ــب مــی زد: ــه او نهی ــد و ب ــوا می کوبی ن

»برو سگ مذهب، برو زبون نفهم ، برو تو که یونجت رو خوردی!«

علی با خودش فکر کرد:

»اگــه ایــن شــیره ای هســتش، چــرا اینقــد زرنگــه؟ فکــر کنــم هفتــاد ســال خیلــی زیــاده! 

یعنــی مــن شــصت ســال دیگــه می شــم مثــل ایــن!؟«

علــی  گاهــی  مــی دویــد و گاهــی آهســته می رفــت. تــا پــس از یکســاعت پیــاده روی 

باالخــره بــه دروازه دوالب رســیدند. 

ــری  ــی ب ــاده ش ــر پی ــد از خ ــن، بای ــر زمی ــو زی ــم ت ــن میری ــی؟ از ای ــا رو می بین »اینج

جلــوش، نیــگا کــن بایــد افســار خــررو  اینجــوری بگیــری، دســتت زیــر دهنــه خــر باشــه،  

خــودت بایــد جلــو بــری، او دنبالــت مــی آد، یــک کمــی اینجــا گــوده، آب بــارون تــو 

زمســتون اینجــا یــخ مــی بنــده، همــه یخــا رو از جاهــای دیگــه مــی آرن اینجــا می ریــزن 

ــخ هســتش ، همــه  ــر ی ــزرگ پ ــن ب ــر زمی ــه زی ــو ی ــن ت رو هــم، جــم می شــه، اون پائی

ــد  ــا وایســتاده ، بای ــه حــاج آق ــه حــاال بفروشــن، اونجــا  ک ــا رو می کشــن ک اون زحمت

بــری اونجــا!«

بعد به علی گفت:

»ایــن یــارو کــه داره مــی آد طــرف مــا، مواجــب بگیــر حاجــی هســتش، می دونــه کــه 

مــن چقــد یــخ می خــوام، مــی آی پیــش اون، پــول یخــو خــودم بــه حاجــی مــی دم«

مــردی قــوی هیــکل کــه لبــاس ژنــده ای بــه تــن داشــت، بــا کلنگــی در دســت،به ســوی 

آنهــا آمــد!

»سید این کیه دیگه؟ نوکر از این بهر پیدا نکردی؟«

»رشو ور نگــو کارتــو بکــن! یــه آدم بخــوام بیــارم بــه خاطــر چندرغــاز یــخ، دیگــه بایــد 

خــودم رسم رو بــذارم رو زمیــن مبیــرم«

»االغ رو بیــار اینجــا! بعــد رشوع کــرد بــه  شکســنت یــخ، در تکــه هــای بــزرگ نزدیــک بــه 

پانــزده کیلوئــی، آنهــا را روی قپــان گذاشــت، بیشــر از صــدو پنجــاه کیلــو بــود، بــه ســید 

باقــر اشــاره کــرد گفــت: »کمــی چربــش کــردم!«

سید باقر سکه ای به دست او داد گفت :

 »پــر بجــم ، کمــک کــن یخــا رو تــوی خورجیــن جــا کنیــم، ایــن دو تــا گونــی  از دو 
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طــرف خــر بایــد آویــزون بشــه، بعــد بایــد یخــا رو بنــدازی تــوی ایــن خورجینــا، تــو بایــد 

هــر دو طــرف رو یــه انــدازه یــخ بریــزی وگــر نــه حیــوان زبــون بســته منی تونــه اونــا رو 

ــا خــودش بــربه! از یــه طــرف لیــز می خــوره همــه از خورجینــا می افتــه پائیــن! اگــه  ب

دســتاتم  یــخ مــی کنــه بهــره مبونــی پیــش مامانــت. اگــه می خــوای کار کنــی از ایــن 

ادا اطــوارا نبایــد در بیــاری.«

علــی دســت هایــش را یــک بــار دیگــر هــا و کــرد! یــاد گرفتــه بــود کــه بایــد بــه هــم 

بســاید تــا کمــی گــرم شــوند، ولــی انــگار رسمــا درون اســتخوان هایــش رفتــه بــود. چــاره 

ای نداشــت جــز اینکــه ادامــه دهــد.

سید باقر دوباره داد زد:

ــن! دیشــب  ــی، حواســت رو جــم ک ــه کار! خــواب رفت ــه منی ش ــن ک ــر بجمــب ای »پ

ــودی؟« ــو کوچــه عــاف ب ــا ســاعت یکــو دو ت ــا ت حت

بعد داد زد:

ــازه از شهرســتون  ــاوارده، ت ــن پــره یخــوده ن ــا حــارض شــد، ای ــخ م »حــاج رمضــون ی

اومــده، چیــزی حالیــش نیســت، فــردا مــی فرســتمش بــا خــرم ایــن جــا، خــرم خــودش 

می دونــه کــه چطــوری بیــاد، ایــن پــره  باهــاش مــی آد کــه کســی یــخ هــا رو بیــن راه 

نــدزده! ولــی از اون داهاتیــای قــوی هســتش!«

حاج رمضون  نگاهی به علی کرد و به سید باقر گفت: 

»سد باقر تو این یه وجبی رومی گی قوی؟ خود دانی!«

سید باقر با نگاهی به علی، به یاد موهای افشان عزت افتاد و در دل گفت:

ــه  ــه دســتی ب ــاد ی »چطــور گــول موهاشــو خــوردم، حــاال کــه چــی؟ فکــر می کنــی می

رسو روم  می کشــه، نــه بابــا جنــدس، پــول می خــواد، یکــی رو می خــواد یــه پــول بــده، 

خــب اگــه بچــه زرنگــی بــود، بــد نبــود کــه، روزی یــه تومــن مــی دادم، دیگــه ایــن همــه 

راهــو منــی ا ومــدم، ولــش کــن ببینــم چــی می شــه، اگــه فــردا نتونــه، یکــی می زنــم در 

کونــش بــره، حــاال ننــش بیــآد، هــی موهاشــو بــه مــن نشــون بــده!«  

بعد رو کرد به علی گفت:

»گوشــات بــه مــن باشــه، اونــو ولــش کــن،  رس گونــی رو بگیــر المذهــب هــر طــرف 

بایــد حــدودا  هفتــادو پنــج کیلــو یــخ باشــه ، اینــور ســبکر هســتش بایــد یکمــی بزاریــم 

روش.«

ــی برداشــت و گذاشــت طــرف  ــی از طــرف عل ــد کیلوئ ــخ چن ــه ی ــک تک ــر ی ــید باق س
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خــودش ،بایــد همیشــه مواظــب باشــی لنگــر نــدازه، یــه طــرف پائیــن نــره، اولــش اگــه 

یــه کمــی پائیــن باشــه ، یــواش یــواش میــره پائیــن، تــرازو دیــدی کــه یخــا رو چــه جــوری 

می کشــم ؟ ســنگ یــه کیلــو رو کــه مــی ذارم بایــد بانــدازه یــک کیلــو ام یــخ تــو یــه کفــه 

ــا  ــا باالســت ی دیگــه بــذارم، تازمانــی کــه یــک کیلــو یــخ نباشــه ، کفــه ســنگ تــرازو ی

پائینــه، اینــم همینجــوری هســتش! االن خــوب شــد، ببیــن دوطــرف یــه ردیــف هســنت، 

بایــد بــری از جلــو نیگا کنــی، بــا چشــات مــی فهمــی؛«

اگــه یــه خــورده راه رفتــی دیــدی یــه طــرف باالســت یــه طــرف پائینــه، اون طرفــی کــه 

پائیــن هســتش رو یــه کمــی بــاال می کشــی خــودش دوبــاره درســت می شــه«

بعــد پنــج تومــن  پــول یــخ را پرداخــت و بــه حــاج رمضــون دوبــاره ســفارش علــی را 

کــرد. خــر آمــاده بــرای بازگشــت شــده بــود. ســید باقــر  در بیــن راه رشوع  بــه تعریــف  

از خاطــرات دوران کودکــی  اش کــرد:

»از فــردا بایــد از ایــن مســخره بازیــا دســت ورداری، بــه کار فکر کــن. ایــن کــه چیــزی 

نیســت، وقتــی بچــه بــودم ، وســط زمســتون تــو بــاغ پــدر بزرگــم مجبورم کردنــد چنــد 

ــتم  ــه داش ــورم، دیگ ــودن تکون نخ ــم، گفته ب ــه زیر شلواری،وایس ــا ی ــا ب ــو برف ــاعت ت س

ــک،  ــوب خش ــه چ ــه تیک ــودم ی ــده ب ــو، ش ــره اُورد ت ــو  از پنج ــتم،ننم من ــخ می بس ی

ــه بعــد  ــدن، از اون روز ب ــو بری ــن، این ــن انگشــتمو ببی ــگاه کــن ، ای ــودم، نی ــخ زده ب ی

ــه نگــو! از درد داشــتم مــی  ــرد ک ــد درد می ک ــردن! اینق ــه دردک ــرد ب انگشــتم رشوع ک

مــردم، چنــد روز بعــدش حکیــم باشــی انگشــتمو قطــع کرد!حــاال تــو بــرا یــه تیکــه یــخ 

عــزا گرفتــی؟ وقتــی هــم ســن و ســال تــو بــودم، هــر روز پــدرم منــو  صــدا می کــرد و 

ــد منی شــد یکــی  ــی از رو شــونم خــاک بلن ــد رو شــونم، وقت ــا کــف دســتش می کوبی ب

مــی زد تــو رسم.می گفــت بــد بخــت تــو هنــوز مــرد نشــدی!چند ســال بعــدش کــه هــی 

کار کــردم، دیگــه یخــورده هیــکل گرفتــه بــودم، یــک روز رفتــم عملگــی، بایــد یــه انبــار 

قدیمــی رو بــا کلنــگ خــراب می کــردم. اول ســقب اونجــا رو خــراب کــردم، بعــد دیــوارا 

رو، خــاک همینجــوری می ریخــت تــورسم، نــه آبــی بــود و نــه هیچــی تــا ســاعت شــیش 

بعــد از ظهــر طــول کشــید. یعنــی دوازده ســاعتی یکــره کارکــردم، تــا کارم متــوم شــد. 

می دونــی چقــدر بــه مــن داد ؟ دو قــرون! خــب اون موقــع دوقــرون خــوب بــود. ولــی 

ــیدم در  ــاک نکردم،رس ــاکا رو از رسو روم پ ــدا خ ــد، عم ــاک می باری ــم خ از رس و صورت

خونــه، پــدرم اونجــا دم در رو یــه تیکــه ســنگ نشســته بــود، تــا منــو دیــد بــا خوشــحالی  

صــدام کــرد و گفــت:
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»سد باقر، بیا اینجا ببینم!«

ــه  ــا ی ــب ب ــه خ ــی می گ ــدرم چ ــم پ ــودم ببین ــتم، منتظرب ــنت نداش ــای را رف ــه ن »دیگ

ــه   ــم بگ ــاره ب ــتم دو ب ــار نداش ــه انتظ ــاال دیگ ــه، ح ــودم در خون ــاک اومده ب ــوار خ خل

هنــوز مــرد نشــدی! لــب و لوچــه پــدرم از هــم شــکفته شــده بــود، فهمیــدم  چــرا منــو 

صدامی کنــه! خــب بــرا همیــن بــود کــه  وقتــی کار متــوم شــد خودمــو نتکونــده بــودم، 

ــم  ــه شــده، ب ــارم ک ــه ب ــو رسم، دوســت داشــتم ی ــه ت ــه نزن ــه دف ــط ی آرزو داشــتم فق

بگــه آفریــن تــو یــه مــرد هســتی، بــرا همیــن یــک کلمــه دمل کبــاب بــود! اون روز از 

یــه طــرف از پــدرم بــدم مــی اومــد کــه چــرا فقــط وقتــی کار کــرده باشــم منودوســت 

داره، از یــک طــرف دیگــه خوشــحال بــودم کــه دیگــه پــس گردنــی منی خــورم، چــون 

ــد مــی شــه! ــه رو شــونم خــاک از پشــتم بلن می دونســتم  اگــه بزن

 رفتم جلو سام کردم!

»بیــا جلــو تــر ببینــم! هــا هــا هــا هــا! مثــل اینکــه داری آدم می شــی! بیــا ، بیــا جلــو، 

جلــو کنــار دســتم کــه دســتم بهــت برســه!«

ســید باقــر حــاال  ُســک خــر را در مشــت می فــرد و گاهــی بــه خــر غــرو لنــد مــی زد، 

بــا لبــان در هــم رفتــه خــود خطــاب بــه خــر می گفــت :

»راه برو المذهب، هین! نچ ، نچ، هین، المذهب، نچ نچ،«

بعد  ادامه داد:

» آره لبــآم  پــر خنــده بــود، می ترســیدم بخنــدم بگــه مگــه دخــر شــدی!؟ ســعی کــردم 

قیافــه بگیــرم! جلــو خنــده و یاگریَمــو بگیــرم! اگــه گریــه می کــردم حتــا یکــی مــی زد 

ــده  ــه خن ــام ی ــو لب ــرد نیســتی«، ت ــه م ــو گوشــم،  می گفــت: »دیگــه نشــون دادی ک ت

ــو  ــم جل ــن! رفت ــی کار کن ــنت چ ــام منی دونس ــه، لب ــده و گری ــن خن ــتم! بی ــرده داش م

دســتش!

یکــی زد روی شــونم ، خــاک از روی شــونم بلنــد شــد، همیــن جــوری کــه خــاک رو هــوا 

بــود انــگاری دارم تــو بهشــت راه مــی رم، تــو گــردو خــاکا داشــتم شــنا می کــردم، گــردو 

خاکــی کــه همــه روز تــو گلــوم رفتــه بــودن منــو آزار مــی دادن، ولــی ایــن گــردو خــاک 

را انــگار پــر از عطــر کــرده بــودن، هــوای خــس و خالــص بــودن، هیــچ وقــت تــو عمــرم 

اونجــوری خوشــحال نبــودم، دمل می خواســت هــر چــی خــاک تــو دنیاســت بیــان بــرن 

تــو لباســم تــا هــر وقــت پــدرم رو شــونم می زنــه خــاک بلنــد شــه. پــدرم بــا خوشــحالی 

یکــی دیگــه زد روشــونم و گفــت:
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» حاال می شه بهت گفت مرد! االن 13 سالته! موقع زن گرفتَِنته!«

اینــو کــه گفت،اصــا یــه انقــاب شــده بــود، یــک هــو شــدم مــرد،  یــک چیــزی تــوی 

شــلوارم تکــون خــورد! راســتی تــو چنــد ســالته؟«

»من داره می شه ده سامل!«

»خــب هنــوز زوده بــرات، خاصــه  رفتــم مســراح دومل رو نیــگاه کــردم، راغ شــده بــود، 

ــود دیگــه!  فکــر  ــرم؟ خــب پــدرم ب ــا ایــن وضعــی کــه داشــتم زن بگی مگــه می شــه ب

ــد  ــه بع ــرم! از اون روز ب ــم زن بگی ــه می تون ــم! آره چــون او می گ ــا می تون ــردم حت ک

همــه فکــرم رفــت بــرا زن گرفــنت، حــاال کــی رو بایــد می گرفتــم؟

ــودن  ــرم؟ هرچــی دخــر درو همســایه ب ــودم کــه کــی رو بگی ــن ب ــد روزی فکــر ای چن

نیــگا می کــردم همــه رسشــون رو برمی گردونــدن یــا اصــا نیــگا منی کــردن، انــگار ایــن 

المذهــب دســت از رسم ورمنی داشــت! تــا یــک دخــر می دیــدم حــاال هــر چــی دخــر، 

زن، پیــر زن، ایــن المذهــب راغ می شــد. مــن کــه اجــازه نداشــتم انتخــاب کنــم، یــه روز  

وقتــی رفتــم تــو هشــتی ، ننــم صــدام کــرد. مــزد کارم  رو بهــش دادم.

ــد عســلم حــاال  دیگــه  ــراش، پــرم قن ــرم ب ــم هرکجــا می رفــت می گفت:االهــی مبی نن

موقــع زن گرفتنشــه!

گفت: با دخر عموت باید ازدواج کنی!

گفتم:اون که لِی لِی بازیم بلد نیست!

ــی  ــه بتون ــری ک ــی بگی ــه زن ــد ی ــش داری، بای ــی بازی ــی لِ ــه لِ ــکار ب ــت: چی ــم گف  نن

ادارش کنــی، رو حرفــت حــرف نزنــه، یکهــو رفــنت دنبــال دخــر عمــوم! پــدرم بــا عمــوم 

ــی  ــا ول ــی و کج ــم ک ــودن. منی دون ــمونا خونده ب ــو آس ــا رو ت ــد م ــگار عق ــرف زد، ان ح

ــوز  ــود! گفــنت هن ــم کــی رو؟ دخــر عمــوم کــه 8 ســالش ب ــاره مبــن زن دادن اون ــه ب ی

موقــش نرســیده کــه شــا عروســی کنیــد! یــک ســالی مــا رو عقــد نگــه داشــنت،قبل از 

اون بــا هــم بــازی می کردیــم، تــو حیــاط لــی لــی بــازی می کردیــم! یقــل دوقــل بــازی 

می کردیم،گرگــم بــه هــوا بــازی می کردیــم، از وقتــی کــه عقــد شــدیم یــک هــو غیبــش 

ــر از  ــک نف ــا، ی ــه م ــا می اومــدن خون ــا اون ــم خونشــون ی زد! هــر وقــت می رفتی

فامیــل هــا هــوای مــا رو داشــت کــه نکنــه بــه هــم نیــگا کنیــم! بعدیــک ســال باخــره 

عروســی مفصلــی برامــون گرفــنت! کلــی پــول جمــع شــد. از پــوال بــه مــا چیــزی نــدادن، 

می گفــنت شــا بچــه هســتید، منی دونیــد بــا پــول چیکار کنیــد! بــرا زن گرفــنت مــرد بــودم 

براخــرج کــردن بچــه! خاصــه مــا شــدیم زن و شــوهر، تــو همــون اتاقــی کــه ننــه و بابــا 
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می خوابیــدن ماهــم می خوابیدیــم! همــون شــب اول فقــط تونســتم بکارتشــو وردارم ، 

چــون زن عمــوم می خواســت مــدرک داشــته باشــه کــه دخــرش دســت نخــورده بــوده! 

ــاق  ــو ات ــد ت ــه ریختن ــغ زد و هم ــم جی ــروس خان ــم، ع ــتم کاری کن ــا خواس اون هــم ت

دســتال آوردن تــا خونــی را کــه اصــا مــن ندیــدم وردارن، مــادرم می گفــت فکــر کنــم 

بــا تیــغ دســت خودشــو بردیــده بــود، بــا اینکــه می گفــت خــون بــکارت بایــد روشــن 

تــر  باشــه، ولــی پارچــه رو کــه نشــون دادن خونــش ســیاه بــود، از هانوجــا فهمیــدم 

دارن رسم رو کاه مــی ذارن!روزا بایــد می رفتــم رس کار شــبا کــه مــی اومــدم خونــه، اگــه 

تــو رختخــواب تکــون می خــوردم صــدا رسفــه ننــه یــا آقــام بلنــد می شــد کــه یعنــی از 

ــم!  ــم کــه خودمــون بچــه بودی ــد مــا بیداریــم! زن و شــوهر هایــی بودی اون کارا نکنی

خاصــه چــه درد رست بدم!اگــه مــن اونجــوری کار منی کــردم،  االن کــه ایــن خــر و ایــن 

مغــازه رو نداشــتم !بــا زنــم همیشــه دعــوا داشــتم، مــی گفــت بایــد بــرم پیــش ننــم، 

مــادر زنــم همــش غــر مــی زد می گفــت:

» قــرار بــود یــه اتــاق کرایــه کنــی، دخــرم رو بــربی تــو خونــه خــودش، چــی شــد االن 

چنــد ســاله زن گرفتــی ُعرضــه نــداری  یــک اتــاق کرایــه کنــی؟«

ــو  ــم همــش ت ــه زن ــاث می خواســت، جهیزی ــد اث ــه جدی ــول نداشــتم.تازه خون ــی پ »ول

خونــه ننــم مــرف شــد. مــادر زنــم می گفت:مــا یــه اتــاق خالــی داریــم بیائیــد اینجــا 

ــا زمانــی کــه منی تونیــد اجــاره ندیــد!  ولــی ننــم می گفــت :«نــه همیــن جــا مبونیــد  ت

نریــد پیــش مــادر زنــت، بــد بخــت می شــی، زن ذلیــل می شــی.« زنــم وقتــی 14 ســاله 

شــد عقلــش رو از دســت داد ازم جــدا شــد!«

گفت:

» مهرم حال جونم آزاد«

 رفــت کــه رفــت. ازش خــرب دارم! یــه شــوهر دیگــه پیــدا کــرد، تــو بــازار ســبزی حالــی 

می کــرد، بچــه هاشــم زن و بچــه دار شــدن، یکیشــون مســافر کِشــه، اون یکــی دیگشــم 

منی دونــم چــی کارَس، فکــر کنــم جــای باباشــو تــو میــدون ســبزی گرفتــه! 

ــدم  ــو می دی ــا اون ــی وقت ــد، بعض ــرک ش ــن دقم ــه م ــم از قص ــر کن ــرد! فک ــم م خودش

ــن  ــه م ــا ب ــی ت ــوند، ول ــو منی پوش ــوری خودش ــه اونج ــد، دیگ ــازه رد می ش ــو مغ از جل

ــه مــن زن  ــرد، می خواســت بگــه اگ ــت می ک می رســید حســابی حجــاب خودشــو رعای

ــه زمانــی  ــو حجــاب دارم، ازم خجالــت می کشــید، خــب ی ــوز بخاطــر ت ــو نیســتم هن ت

ــید،  ــت می کش ــدم خجال ــودم! بای ــته ب ــو ورداش ــن بکارتش ــود، م ــده ب ــن خوابی ــا م ب

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   93 28.10.2021   16:56:19



حسین یخچالی

95 94

خیلــی بــی حیــاو پــر رو بــود، فهمیــده بــود کــه لیاقــت منــو نداشــته، بــرا همینــم بــود 

ــو حــال منــی  ــی مــن اون کــه طــاق گرفــت! پشــت رس مــرده منــی شــه حــرف زد، ول

کنــم! حــاال ببیــن مــن االن همیــن هــم کــه دارم مــال همــون زمــون هســتش کــه کار 

ــده، هــر  ــوش ن ــای دیگــرون گ ــه حرف ــو بکــن. ب ــن کارت ــداز پائی ــردم. رست رو بن می ک

کــس مــی آد می گــه اینجــوری کــن یــا انجــوری کــن! بــه حرفاشــون گــوش نــده! اینجــور 

آدمــا همــش پــز مــی دن، خودشــون هیچــی نیســنت، افــاده هــا طبــق طبــق، ســگا بــه 

ــر هســتش ،  ــه پی ــر شــیره کشــه، یکــی می گ ــید باق ــه س دورش وق و وق! یکــی می گ

یکــی می گــه اگــه جــون داشــت کــه بــرا خــودش یــک خونــه دســت پــا می کــرد، از ایــن 

حــرف هــا مــردم زیــاد می زنــن، خــودت بــاش، از ایــن گــوش بشــنو، از گــوش دیگــه در 

ــی درســته همــون کار رو بکــن!« ــه فکــر می کن کــن، هرجــوری ک

 بیــن راه ســید باقــر پشــت خــر راه می رفــت و بــا ُســک بعضــی مواقــع بــه پشــت او 

مــی زد، ُســک راطــوری مــی زد تــا نــوک تیــزش پوســت خــر را زخمــی نکنــد،  علــی فقــط 

دیــده بــود  بــا ُســک بــه خــر مــی زد. وقتــی خــر ُســک را احســاس می کــرد، بــه رسعــت 

ــر  ــه خــر و ســید باق ــار چشــمی ب ــی چه ــر راه می رفــت، عل ــزود و تندت خــودش می اف

ــی االن  ــت، ول ــم اس ــر نفه ــود خ ــنیده ب ــود، ش ــر ب ــه خ ــدش ب ــام امی ــگاه می کرد،مت ن

ــس کوچــه هــا  ــم نیســت، از کوچــه و پ ــد، خــر نفه ــه می گفتن ــدر ک متوجــه شــد آنق

ــا باخــره بــه مغــازه ســید باقــر رســیدند. آنجــا یــخ هــا را روی یــک تختــه  گذشــتند ت

ــتند ،  ــو او کاه و آب گذاش ــک چــوب بســتند، جل ــه ی ــار دکان ب ــتند و خــر را کن گذاش

خربــا ولــع و بــا صــدای بلنــد عرعــر  رشوع بــه جویــدن کــرد. ســیدباقر گفــت :

»یاال پر االن یخا آب می شن ، داد بزن، یخ بلوری داریم! بدو!«

علی رشوع به داد زدن کرد:

»بدو که یخ بلوری متام شد! جگروتو حال می آره بدو!«

باخــره یــخ هــا متــام شــد، وســائل را داخــل دکان گذاشــتد ســاعت چهــار ســید باقــر بــه 

علــی گفــت:

»یاال دکون رو جارو بزن، خر رو تیار کن«

آخر کار سید باقر یک تومن گذاشت کف دست علی و گفت:

»فردا ساعت نه اینجا باش.«

ــه  ــرد، ب ــت می ک ــود دریاف ــرنج خ ــت دس ــن باب ــک توم ــه ی ــود ک ــار ب ــن ب ــی اولی عل

ــه کــرد، ســید باقــر  ــگاه کــرد و آن را در کــف دســتش چمبال ــی ن اســکناس یــک تومان
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گفــت:

» گم نکنی ؟ اگه می خوای فردا پولت رو بدم؟«

»نه اوسا! گم منی کنم! بچه که نیستم!«

علــی اســکناس را کــف دســت خــود محکــم نــگاه داشــت، بــا هــر قدمــی کــه بــه طــرف 

خانــه بــر می داشــت، انــگار درخــت هائــی کــه از خانــه هــا رس بــرون کــرده بودنــد و 

پرندگانــی کــه بــه ایــن ســو و آن ســو پــرواز می کردنــد بــه علــی مــی گفتنــد:

»علی بارکالله! باخره نشون دادی که می تونی کار کنی پول در بیاوری!«

ــرد، فکــر  ــه هیچکــدام توجــه منی ک ــود و ب ــگاه داشــته ب ــاال ن ــی مغــرور رسش را ب  عل

می کــرد دســت خواهــرش را گرفتــه و در مغــازه خــرازی فروشــی محلــه بدنبــال کفشــی 

ــر  ــد، اصــا فک ــه می زن ــازه دار چان ــا مغ ــد، ب ــا باش ــای دنی ــدازه پ ــه ان ــه ب ــردد ک می گ

ــرد دارد  ــر می ک ــط فک ــه اســت، فق ــی گفت ــه چــه قیمت ــازه دار کفــش را ب ــرد مغ منی ک

ــد! ــه می زن ــا او چان ب

ــد و  ــر  می زدن ــار خ ــخ را ب ــی ی ــود، موقع ــه ب ــاده راه نرفت ــه پی ــن هم ــت ای ــچ وق هی

ــش را   ــا پای ــنت کفش ه ــع راه رف ــود. موق ــخت نب ــاد س ــد زی ــازه بودن ــی در مغ ــا وقت ی

اذیــت می کردنــد، پاهایــش بــدون جــوراب در گالــش ســیاه عــرق کــرده و چــون کــوره 

می ســوختند. ســوزش زدگــی قــوزک هــای پــا دوبــاره گریبانگیــرش شــده بودنــد. ســعی 

کــرد آهســته حرکــت کنــد، درنهایــت کفــش هایــش را بیــرون آورد، مســافت خیابــان تــا 

خانــه را طــی کــرد. وقتــی بــه خانــه رســید دنیــا اولیــن کســی بــود کــه در را بــاز کــرد و 

هیجــان زده از اوســئوال کــرد.

»رفتی رس کار؟«

» آره رفتم خر سواری!«

»خب تو دهاتم دهاتی ها خر سواری می کردن، این که کار نبود!«

»ول کــن بابــا، مــن کــه خــر ســواری نکــردم، ســد باقــر جوجــو خــر ســواری کــرد، مــن 

دنبالــش رفتــم.«

»کجا رفتی؟«

»راستی رفتم یک زیر زمین بزرگ پر یخ بود.«

»یخ!؟«

»آره یخــو بــا کلنــگ می کنــدن، رو االغ بــار کردیــم، خــره راهــو بلــد بــود! مــا دنبالــش 

راه افتادیــم، برگشــتیم مغــازه! ببیــن آبداریــم؟«
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»باید از زیر زمین آب بیاری بیرون !«

»چی خوردی؟«

»هیچ چی! مامان کجاست !«

»باال!«

علی صدایش را کمی کوتاه کرد و گفت:

ــی خــوب  ــه رس کار، گفــت: خیل ــم رفت ــی کجاســت؟ گفت ــم؛ ازم پرســید عل »حــاج خان

کاری کــرده، اگــر روزی یــک تومــن هــم بگیــره آخــره ســه مــاه تابســتون می تونــه نــود 

تومــن جمــع کنه،گفــت: مــن می تونــم پوالشــو جمــع کنــم! بعــد می تونــه بــره کفــش 

و لبــاس بــرا مدرســه اش بخــره!«

هــر دو از پلــه هــای آجــری مــرف بــه اتــاق غامعلــی خــان، بــاال رفتنــد، مــادرش بــا 

جارویــی در دســت، صــدای آنهــا را شــنید، در اتــاق را بــاز بــود، تــا علــی را دیــد گفــت:

»اومدی؟ چقد بت داد؟

»یه تومن! بیا اینم پولش!«

مــادرش اســکناس را گرفــت؛ از بــس کــه تــو مشــتش فشــار داده بــود بســختی آن را از 

هــم بازکــرد و گفــت :

» چرا اینجوریش کردی؟«

»سد باقر جوجو گفت گمش نکنم! نون داریم؟«

»برو اونجا کمی غذا هست ، بخور.«

قابلمــه ای در گوشــه اتــاق روی ســفره پارچــه ای بــود، دو عــدد ســیب زمینــی پختــه 

و مقــداری نــان را بــا ولــع رشوع بــه خــوردن کــرد. هنــوز غــذا را متــام نکــرده بــود، از 

جــا بلنــد شــد، بــه پشــت بــام مــرف بــه یخچــال رفــت. در محوطــه یخچــال  آفتــاب 

ــش قطــع  ــد. ســوزش پاهای ــازی بودن ــود، پراهــا مشــغول ب ــرده ب ــن ک خــودش را  په

ــه یخچــال  رفــت. ــا کــرد، ب ــه پ ــد، گالش هــا را ب شــده بودن

حســین بــا چنــد پــر بچــه دیگــر مشــغول بــازی بودنــد، او هــم بــه آنهــا پیوســت و 

ــت: ــرد. حســین  گف ــت ک ــورد کارش صحب ــد. در م ــاعتی بازی کردن س

»ســدباقر را می شناســم، آدم بــدی نیســت، خیلــی خسیســه، می گنــد خیلــی پــول داره، 

پــول هاشــو تــوی همــون دکــون یــه جائــی زیــر خــاک قایــم کــرده!«

 باخره کم کم هوا تاریک شد و هر یک به خانه خود رفت.
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ــه رســید از شــدت خســتگی دراز کشــید، بــه خــر و خــر ســواری  علــی وقتــی بــه خان

فــردا فکــر کــرد، یکبــار دیگــر مــرور کــرد کــه فــردا چــه بایــد بکنــد!:

»خــرو ســوار می شــم،خِر راهــو بلــده، مــی ره تــا  انبــار یــخ،  آونجــا کمــی کار می کنــم، 

دو طــرف یــخ بایــد انــدازه باشــه، وقتــی کــه داریــم بــر می گردیــم، خــره خــودش  راه 

و بلــده و او بایــد دنبالــش بــره.

ســاعت هشــت صبــح از خــواب بیــدار شــد دســت و صــورت  شســت و راهــی مغــازه 

ســید باقرگردیــد. ســید باقــر تــا او را دیــد گفــت:

»بیا اینجا پر، سوار خر شو، برو، اون خودش می دونه کجا باید بره!«

ســید باقــر ســطلی حلبــی زیــر پــای او گذاشــت تــا بتوانــد ســوار  شــود، علــی ســوار خــر 

شــد، ســید باقــر رس خــر را بــه طــرف راهــی کــه بایدبــرود برگردانــد، علــی نــا اطمینــان 

بــر گــرده خــر نشســته و  افســارش  را در دســت گرفــت، خــر حرکــت کــرد،  ســید باقــر 

بــاز هــم بــا تاکیــد تکــرار کــرد:

ــه، راهــو  ــور بکشــی، خــودش می دون ــور و اون »بچــه اصــا منی خــواد افســار خــرو این

از تــو بهــر بلــده !« 

علــی اولیــن بــار بــود کــه ســوار خــر می شــد. خــر خرامــان، خرامــان بــراه خــود ادامــه 

 داد، علــی هــم از بــاالی پالــون خــر مــردم را نــگاه می کــرد و بــا حرکــت خــر خــود را 

بــاال و پائیــن می انداخــت.  یکبــاره  خــر ایســتاد!

ــد  ــه ش ــرد،  متوج ــگاه ک ــو را ن ــی جل ــرد، عل ــت نک ــز حرک ــر هرگ ــه!« خ ــرو دیگ »اِ، ب

قســمتی از پیــاده رو مســیر را کنــده انــد! و خــر منی توانــد از روی چالــه عبــور کنــد!  

نــه جلــو راه بــود و نــه میدانســت چگونــه بــه عقــب برگــردد!  علــی نگاهــی بــه اطــراف 

انداخــت و فکــر کــرد بهــر اســت خــر را  از مســیر خیابــان بــربد و دو بــاره بــه پیــاده رو 

بــاز گــردد، امــا او هرگــز منی دانســت چگونــه ایــن کار را بایــد انجــام دهــد!

ــز   ــر هرگ ــا خــر ســید باق ــرد! ام ــچ می ک ــچ ن افســار  را می کشــید، و پشــت رس هــم ن

ــد،  ــه کن ــود گری ــک ب ــی نزدی ــی تصمیم ــی و ب ــد. از ناراحت ــت کن ــت حرک منی خواس

ــوار  ــت س ــر منی توانس ــد دیگ ــن می آم ــر پائی ــه اگ ــرا ک ــد، چ ــن بیای ــت پائی منی خواس

شــود، احتیــاج بــه یــک بلنــدی داشــت تــا روی آن بــرود و بتوانــد دوبــاره ســوار شــود. 

نیــم ســاعتی طــول کشــید تــا رمــز  افســار را فــرا گرفــت.  ســید باقــر ایــن رمــز را بــه 

ــا شــاید هــم فکــر کــرده  ــا شــاید گفتــه بــود و او نفهمیــده بــود، ی او نگفتــه بــود و ی

ــه  ــر را ب ــد خ ــق ش ــی موف ــورت عل ــر ص ــد. در ه ــت  و می دان ــی اس ــی دهات ــود عل ب
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ــد خــر خــودش  ــه بع ــا ب ــرد . از اینج ــه ب ــه آنســوی چال ــت  و  ب ــان هدای ســطح خیاب

ــکی کــه  ــا ُس ــرود ب ــر ب ــد ت ــرای اینکــه خرتن ــی ب ــرود. عل ــه کــدام ســو ب می دانســت ب

در دســت داشــت خــر بینــوا را زخمــی کــرد، نــه تنهــا ُســک نواخــنت بلکــه لگدهــا بــه 

پهلوهــای خــر موجــب  صدمــه زدن بــه پوســت خــر شــده بــود.  وقتــی کوشــش او بــرای  

تنــد رفــنت خــر بــی نتیجــه مانــد، خــر در جــا ایســتاد، علــی خســته شــد و فهمیــد خــر 

ــک زد و  ــه ُس ــاش برداشــت ن ــی هــم دســت از ت ــد. عل دیگــر منی خواهــد حرکــت کن

ــک  ــد و  کم ــی بی آی ــا کس ــود ت ــار ب ــر در انتظ ــت روی خ ــد زد و آرام و ناراح ــه لگ ن

ــود، پــس از مدتــی   ــده ب ــرای علــی مان ــه رفــنت ب ــه امیــدی ب ــه کســی آمــد و ن ــد، ن کن

خــر  آرام بــراه افتــاد وباخــره حیــوان  زبــان بســته بــه محــل بارگیــری رســید.علی فــرا 

ــا دیــدن علــی فحــش رکیکــی بــه او  گرفــت چگونــه  بــا خــر کنــار بیایــد! حــاج آقــا ب

ــه ســمت  ــه خــر را ب ــا عجل ــی ب ــردن؟« عل ــه کار ک ــو رو چــه ب ــه ت داد و گفــت: »آخن

قپــان بــرد، تکــه هــای ســنگین یــخ بســختی بلنــد کــرد، امــا منــی توانســت آنهــا را داخــل 

خرجیــن جــای دهــد، کارگــری کــه دیــروز در آنجــا بــود ، بــا مهربانــی بــه او کمــک کــرد 

تــا یــخ هــا را داخــل خرجیــن هــا بگــذارد. علــی موقــع بازگشــت افســار خــر را نــه بــرای 

ــد در دســت گرفــت. بعــد ازیکســاعت  ــرای اینکــه خــر را گــم نکن هدایــت او بلکــه ب

تاخیــر بــه مغــازه ســید باقــر رســیدند! ســید باقــر کافــه ایســتاده و در انتظــار رســیدن 

خــر و یــخ بــود، یــک ســاعت تاخیــر در آمــدن یــخ هــا او را چنــان عصبانــی کــرده بــود 

کــه تــا علــی و خــر را دیــد برعــت بســمت خــر دویــد، افســار او  را بــا عصبانیــت از 

ــاد زد: دســت علــی بیــرون آورد و فری

»پــر پخمــه، وقتــی ننــِه جنــدت مــی آد  بــا ِغــر ُو اطــوار می گــه: » بچــم زرنگــه، ُخــب 

ــه«! ــتم ِزر می زن می دونس

بعد با لبخندی موزیانه به علی نگاه کرد و  مثا با  لهجه زنانه ادامه داد:

»می تونــه کمکــت کنــه«!  می گــم نــه منی تونــه، رس حــرف خــودش وا می ســته و 

ــم  ــت،  دیگ ــش نن ــرو پی ــم شــو ب ــرو گ ــت؟ ب ــود زرنگی ــن ب ــه!«  ای ــه زرنگ ــه: »ن می گ

ــدات نشــه!« اینجــا پی

بعد با کف دستش زد تو رس علی، علی گریه کنان به سمت خانه روان شد.

ــک از  ــه و اش ــش را گرفت ــض گلوی ــید! بغ ــه رس ــه خان ــی  ب ــرد وقت ــه می ک ــوز گری هن

چشــانش جــاری بــود . مــادرش وقتــی  اورا بــا چنیــن حالتــی  دیــد بــا تعجــب پرســید:

»چی شده چرا برگشتی؟«
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»سد باقر جوجو بیرونم کرد! گفت برو گم شو، دیگم اینجا پیدات نشه.«

حــاج خانــم و همســایه ای کــه دو  دخــر ده و دوازده ســاله داشــت بــا دخرهایــش و 

خامنــی کــه  همیشــه بــی حجــاب بــود بــا دخــرش  بیــرون آمدنــد و بــا دلســوزی بــه 

ــی  ــاده اســت، زن ــی افت ــد چــه اتفاق ــد ، می خواســتند بدانن ــگاه می کردن ــی ن ــه عل گری

ــد می گفــت: ــد تن ــه دو دخــر داشــت رورسی خــود را محکــم بســته تن ک

»یــا حــرت عبــاس کمکــش کــن! چــی شــده، ایــن کــه صبــح داشــت می خندیــد! یــا 

حــرت عبــاس هرکــه اینــو گریــه انداختــه ذلیلــش کــن!«

حــاج خانــم چــادر آبــی پررنــگ بــا گل هــای کوچــک ســفیدش را  بــه کمــر بســته بــود، 

روی رس کشــید و پرســید:

»چــی شــده چــرا گریــه می کنــی علــی؟ شــنیدیم رفتــی یــخ فروشــی؟ آخــه یــخ فروشــی 

ام شــد بــرای تــو کار؟ غلمعلــی خــان بــا قهــوه خونــه رس ادیــب املالــک آشناســت فــردا 

بــرو بــا هــاش تــا بــرات کار پیــدا کنــه! اصــا ایــن ســید باقــر تریاکــی هســتش خــوب 

شــد کــه بیرونــت کــرد.«

ملــوک خانــم  همســایه ای بــود آرام، بــا دیــدن گریــه علــی خیلــی متاثــر شــده، نزدیــک 

شــدو تاکیــد کــرد:

»بچــه چــرا مــی ری یــخ فروشــی؟ بــرو یــک کارگاه ریختــه گــری! بــرو یــه جائــی کــه یــه 

صنعتــی چیــزی یــاد بگیــری! آخــه ایــن کارا چیــه؟«

خواهــر علــی، و مــادرش، کمــی او را دلــداری دادنــد، گریــه علــی قطــع شــد. وقتــی آرام 

شــد بقیــه پراکنــده شــدند و رفتند،حــاج خانــم پرســید:

» پول امروزتو  بهت داد ؟«

علی با گریه گفت:

» تازه یکی ام زد تو رسم!«

ــف  ــه عل ــده ی ــو ن ــه پولت ــط می کن ــم! غل ــت رو بگیری ــم پول »پاشــو! پاشــو! پاشــو بری

ــداده بهــش؟« ــول ن ــه االن ســاعت ســه برگشــته پ ــح زود رفت بچــه صب

علی نگاهی به مادرش کرد!

مادرش گفت:

» راس می گه خب پولتو چرا نداده؟«

»آخه راهو گم کرده بودم. می گه دیر اومدم«

»پاشو بریم گفتم!«
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بعد نگاهی به عزت کرد و گفت:

»عزت خانم اگه می خوای بیا با هم بریم؟«

عزت با مکثی کوتاه پاسخ داد:

»نه حاج خانم تو وارد تری!«

حــاج خانــم چــادرش را از دور کمــر بــاز کــرد و راه افتــاد، علــی هــم بــا تردیــد در پــی او 

روان شــد.چادر حــاج خانــم را از هــر دوطــرف بــاد می بــرد، دســت راســتش از چــادرش 

ــف  ــود. نص ــته ب ــگاه داش ــم ن ــه اش محک ــر چان ــرا زی ــرش آن ــت دیگ ــا دس ــرون و ب بی

ــد حرکــت  ــد و تن ــر مــی زد و تن ــد. غ ــزده بودن ــر چــادر بیرون موهــای ســفیدش  از زی

می کــرد و می گفــت:

»مــن حــق بچــه هــام رو از حلقــوم ایــن حیونــا بیــرون می کشــم. ابــرام رفتــه بــود رس 

کار یــارو بهــش پــول منــی داد، رفتــم تــا دینــار آخرشــو از حلقومــش بیــرون کشــیدم.«

علــی احســاس غــرور کــرد و بــه تنــدی قــدم هایــش افــزود تــا اینکــه بــه در مغــازه ســید 

باقررسیدند.

حــاج خانــم تــا ســید باقــر را دیــد ، نــه ســامی و نــه علیکــی، او را  کــه جلــو دهانــه 

مغــازه ایســتاده بودخطــاب کــرد و گفــت:

» ســید آل محمــد! اســمت رو بایــد عــوض کنــی! چطــوری می تونــی حــق ایــن علــف 

بچــه رو بخــوری؟«

» ســید باقــر انــگار انتظــار داشــت مــادر علــی بیایــد، تایــک دیــدی بزنــد ویــک متلکــی 

بــارش کنــد و در نهایــت او را رشمنــده کنــد کــه بیخــود نگویــد بچــه اش زرنــگ اســت! 

امــا یکبــاره متوجــه حــاج خانــم شــد کــه اصــا او را ندیــده بــود، زن مســنی بــا موهــای 

ســفید، و رو گرفتــه!  ســید باقــر بــا دیــدن او حســابی جــا خــورد و حــاج و واج  منتظــر 

ــل خــودش حــرف مــی زد، از واژه هــای  ــم مث ــد! حــاج خان ــد او چــه می گوی شــد ببین

خــودش اســتفاده می کــرد! ســید باقــر بــرای خالــی نبــودن عریضــه بــا اعــراض بــه حــاج 

خانــم گفــت:

»مگــه ایــن بچــه ننــه نــداره، وکیــل وصــی داره؟ اون کــه خــودش خیلــی غــرو فــرش بهــر 

از توهســتش، چــرا خــودش نیومــد؟ ایــن بچــه بــه انــدازه ایــن خــرم منی فهمــه، رفتــه راه 

رو گــم کــرده متــام کفــل  خــر رو ســوراخ ســوراخ کــرده، بســکه بهــش ُســک زده،  یــک 

ســاعت دیــر اومــده، مشــریام رواز دســت دادم!«

حاج خانم صدایش رو بلند تر کرد و گفت:
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»یــه تیکــه یــخ کــه بیشــر منونــده، یخــا رو فروختــی اگــه مشــریات رو از دســت دادی 

بایــد یخــا همیــن جــا باشــن؛ کــو کجــا هســنت؟ مــن کــه منــی بینــم!«

 ســید باقــر نگاهــی بــه تکــه یــخ روی تختــه هــا و  حــاج خانــم  و  علــی و  مردمــی کــه 

از دور و نزدیــک دعــوا را نظــاره مــی کردنــد انداخــت، بعــد گفــت :

»من که راضی نیستم پول بدم، حروم باشه! بیا اینم یه تومن!«

ــا ناخــن هــای بلنــد و ســیاه ســید  حــاج خانــم پــول را از دســتهای چــرک و چروکــی ب

باقــر قاپیــد وگفــت:

» تــو بایــدم ناراضــی باشــی ، بــرا چــی ایــن همــه پــول جــم می کنــی؟! رستــو 

بخــت!« بــد  نــداری  کــه  وارثــم   ! می ذاری،می میــری 

مردم همه خندیدند و سید باقر به آنها تر زد و گفت :

»حلــوا کــه پخــش منــی کنــن وایســادین چــی رو نیــگا کنیــن؟ هری!هــری! بریــد بذاریــد 

بــاد بیــاد!«

حاج خانم زیر چشمی به سید باقر نگاه کرد  زیر لب گفت:

»اکبیری« !

راه افتــاد از جلــو مغــازه ســید باقــر بــه طــرف خانــه، علــی هــم دیگــر یــک تومــان را 

ندیــد، ولــی ازحرکــت حــاج خانــم خوشــش آمــد و بدنبالــش بطــرف خانــه روان شــد!

بــه خانــه کــه رســیدند، مــادر علــی و خواهــرش بــه دســت هــای علــی و حــاج خانــم 

نــگاه مــی کردنــد تــا یــک تومانــی را ببیننــد! حــاج خانــم گفــت:

ــه  ــاف داره ن ــه لح ــه، ن ــی می کن ــی زندگ ــه وضع ــا چ ــه، ب ــت منی کش ــه خجال »مرتیک

ــده  ــر اوم ــه دی ــدس، می گ ــوری زن ــم چط ــا منی دون ــزه ، اص ــه غذامی پ ــک داره، ن تش

ــرد !« ــاز ک ــچ خــودش و ب ــو خــودش م مشــریامو از دســت دادم، دروغ گ

عــزت خانــم می خواســت بدانــد مــزد علــی را گرفتــه اســت یــا نــه، حــاج خانــم پشــت 

رس هــم از خصوصیــات ســید باقــر مــی گفــت و  طاقــت عــزت  متــام شــد و پرســید:

»خب حاال پولو گرفتی یانه؟«

»پــس چــی مگــه مــن مــی ذارم مرتیکــه شیپیشــو، پولــو بخــوره؟  دیشــب بــا علــی حــرف 

زدم و گفتــم مــن پوالشــو جمــع مــی کنــم، آخــر تابســتون کــه بخــواد بــره مدرســه کلــی 

ــه  ــم ک ــو ه ــوری، ت ــرق خ ــی ره ع ــه م ــداره، همیش ــه ن ــاش ک ــز می خواد،باب ــز، می چی

هــر چــی عتیقــه متیقــه داشــتی بــردی مفــت فروختــی، خــب ایــن بایــد چــی بکنــه؟ 

ابراهیــم و اســاعیل هــم مــی رن رس کار و هــر شــب پوالشــون رو مــی آرن یــه راســت 
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مــی دن دســت مــن ، بــرا هــر کــدوم یــه قُللــک دارم.«

ــول وارد  ــول داشــت، او  فکــر می کــرد  هرچــی پ ــم را قب ــی حــرف هــای حــاج خان عل

خانــه آنهــا شــود خــرج می شــود و در آخــر چیــزی برایــش باقــی نخواهــد مانــد، از ایــن 

رو رضایــت داد حــاج خانــم مــزد روزانــه اش را در قلکــی نــگاه دارد و در آخــر تابســتان 

بــه او بپــردازد، تا بتوانــد وســائل مــورد نظــرش را خریــداری  مناینــد.

همــه از حرکــت حــاج خانــم خوشــحال بودنــد، صدهــا فکــر بخاطــر یک تومانــی 

در مغزهــای بچه هــا وجود داشــت، هــان همســایه ســاکت کــه خــود را معلــم معرفــی 

کــرده بــود بــا دخــرش بــه جمــع آنهــا اضافــه شــدند!

»چه زرنگی حاج خانم!«

»اِ وا شائید ملوک خانم؟«

»صداتون رو شنیدم! چی شده بود؟«

ــا حــاال کار کــرده  ــره! ت ــه تومــن بگی ــود روزی ی ــه، قرار ب ــود کار کن ــه ب »ایــن بچــه رفت

بــود، حــاال زده بــود بیرونــش کــرده بــود، بهشــم پــول نــداد!«

نفسی تازه کرد، دست روی سینه اش گذاشت و گفت:

»هــی بــرو هــی بیــا، خــدارو خــوش منیــآد ایــن علــف بچــه رو تنهــا گذاشــت و کمــک 

نکــرد، ایــن کارا رو  خونــه پــدرم یــاد گرفتــم!«

فــروغ بــا خوشــحالی گفــت: »آره، دیــدم کــه داره گریــه مــی کنــه، عجــب کاه بــرداری 

هســتش! اگــه همــه مــردم اینجــوری حقشــون رو بگیــرن کــه ایــن همــه بدبختــی وجــود 

نداره!«

»بفرمائید تو!« 

ــت و  ــی را گرف ــزت دســت عل ــه ع ــود ک ــداده ب ــم را ن ــاج خان ــخ ح ــوک پاس ــوز مل هن

ــت: گف

»حاج خانم ممنون که به علی کمک کردی! ما می ریم باال دیگه!«

»خــب باشــه، فــردا علــی بایــد بــا غلمعلی خــان بــره کار پیــدا کنــه!« بعــد رو کــرد بــه 

ملــوک خانــم گفــت :

»خب ببخشید ملوک خانم! بیخود این موها رو سفید نکردم،«

»نــه! خیلیــم خوبــه! فقــط خواســتم ببینــم چطــوری پولــو گرفتــی؟ خــب معلومــه کــه 

ــه  ــا تجرب ــه آدم ب ــر باشــه معلومــه ک ــی هرچــی مــو ســفید ت ــه داری! ول ــی تجرب خیل

تــره!«
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»خیلی راحت! دروغ می گفت!مچشو گرفتم همین!«

ــه  ــا خون ــل! قب ــن مح ــو ای ــم ت ــازه اومدی ــا ت ــیر زن! م ــن ش ــا می گ ــه ش ــن! ب »آفری

داشــتیم، خومنــون رو فروختیــم خــرج زنــدون کردیــم! حــاالم، کاری نــدارم، معلــم بــودم! 

اگــه بچــه هــات کمــک خواســنت حتــا منــو فرامــوش نکــن!«

»فقط بعضی وقتا ثریا درسای بهیاری رو منی فهمه! می تونی کمک کنی؟«

»آره، حتــا اینــم دخــرم هســتش! منــی ذارم بیــاد بیــرون بــا ایــن دخــرا بــازی کنــه! چــی 

می خــواد یــاد بگیــره؟«

»خوب کاری می کنی! شوهر شا سیاسی هستش؟!«

ملــوک بــه اطــراف نــگاه کــرد و وقتــی متوجــه شــد کســی در آن نزدیکــی هــا نیســت 

ــا گروهــی کار منی کنــه! حکــم زنــدون گرفتــه!«  گفــت« آره، چپــی هســتش! ولــی ب

ــی ســخته! حــاال خرجــی رو از کجــا در مــی  ــو اعدامــش نکردن!خیل ــه این »حــاال خوب

آری؟«

»همین پول خونه رو داریم خرج می کنیم!«

ــون  ــی چ ــناخت، ول ــی ش ــم من ــی را ه ــای سیاس ــروه ه ــود، گ ــی نب ــم سیاس ــاج خان ح

شــوهرش ارتشــی بــود بــا کســانی کــه سیاســی بودنــد مخالــف بــود، از ایــن رو خیلــی 

ــت: رسد گف

»ممنون ملوک خانم، عر بخیر!«

ــت  ــم صحب ــاج خان ــا ح ــه ب ــود ک ــار ب ــن ب ــن اولی ــی زد، ای ــرف من ــی ح ــا کس ــوک ب مل

می کــرد! بعــد از آن نــه حــاج خانــم رساغ او را گرفــت و نــه او بــه طــرف حــاج خانــم 

آمــد.

علی وقتی روی رختخواب دراز کشید، به خر سید باقر فکر  کرد:

ــدر  ــرد! چق ــور ب ــور و ان ــر رو این ــه اون خ ــوری می ش ــه چط ــم ک ــاد گرفت ــر ی »رس آخ

حیونــی رو بــا پــا کوبیــدم تــو شــکمش، چقــدر ُســکش زدم، خیلــی درد داشــت زبــون 

ــا دم در دکــون ســد  ــخ رو آُورد ت ــازه اون همــه ی بســته از دســت مــن چــی کشــید، ت

باقــر جوجــو! کار خوبــی نبــود، بــرو یــخ بیــار بعــد داد بــزن یخ،یــخ! زمســتون چــی کار 

ــم   ــال مــی آره می فروشــه! حــاج خان ــا مــی ره ذغ ــه؟ اصــا فکرشــو نکــردم! حت می کن

ــی  ــه چ ــدی ک ــرد، دی ــی می ک ــم تریاک ــم من ــم ک ــه، ک ــی باش ــه تریاک ــه اگ راس می گ

می گفــت! گفــت خــودت بــاش! بــه حــرف مــردم گــوش نــده، مگــه می شــه بــه حــرف 
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ــن  ــه! می گ ــی  قرباقی ــه تریاک ــه! چ ــان ام تریاکی ــی خ ــی غلمعل ــم؟  ول ــردم گوش ندی م

ــه! کــت وشلوارشــم  ــی همیشــه پیرهــن ســفید می پوشــه، کــراوات می زن ســل داره! ول

خیلــی  تــر ومتیــزه! تــازه وقتــی مــا رسو صــدا می کنیــم باچــوب می کوبــه زیــر ســقف 

کــه یعنــی مــا نَدویــم! خــب ســد باقــرم خیلــی قرباقــه، دیــدی چجــوری ســوار خــر شــد؟  

حــاج خامنــم خیلــی دل و جــرات داره، دیــدی چطــوری بــا ســد باقــر حــرف مــی زد، اصــا 

ــک  ــو قل ــت ت ــن رف ــک توم ــل ی ــت. حداق ــو گرف ــه، آخــرم پول منی ذاشــت حرفشــو بزن

پــس انــدازم!«

ــوز روی رختخوابــش وول می خــورد کــه صــدای غامعلــی خــان  ــح، علــی هن فــردا صب

را شــنید:

»پس این پره چی شد؟ چرا نیومد؟!«

او چنــد بــار صــدا کــرده بــود، علــی در خــواب بــود و وقتــی بــه خــودش آمــد، فهمیــد 

صــدای غامعلــی اســت و منظــورش او می باشــد و دارد بــا او حــرف مــی زنــد! برعــت 

ــود و هــان پیراهــن گل و گشــادش  ــده ب ــه خوابی ــا هــان شــلواری ک ــد ب از جــا پری

پائیــن آمــد. 

ــب  ــط ل ــک در وس ــوش کوچ ــار گ ــبیل چه ــتخوانی، س ــورت اس ــا ص ــان ب ــی خ غامعل

باالئــی خــود ، کاه  شــاپو ، قــد بلنــد، هیــکل الغــر، بــا کمــی  غــوز ، کفــش هــای شــربو 

ــود،  ــرده ب ــا ک ــه پ ــد ب ــس می زدن ــرای او واک ــش ب ــر روز  پرهای ــه ه ــیاهش را  ک س

عصــای چوبــی قهــوه ای رنگیــش را در دســت گرفتــه، مرتــب بــه ایــن ســو و آن ســوی 

ــابه را  ــات مش ــد، و جم ــرش می کوبی ــت دیگ ــف دس ــه ک ــا را ب ــت، عص ــاط می رف حی

ــرد! ــرار می ک تک

ــه  ــا آن هیبــت دچــار وحشــت شــد، در جــا ایســتاد و خــود را ب ــدن او ب ــا دی ــی ب  عل

ــد! ــر رس او بکوب ــا را ب ــم دارد عص ــرد تصمی ــر می ک ــبانید، فک ــوار چس دی

غامعلــی خــان اســتوار بازنشســته ژاندارمــری بــود، همیشــه فکــر می کــرد رضــا شــاه 

بــا هیتلــر دوســت بــوده، هیتلــر هــم خــود را ایرانــی می دانســته، بهمیــن جهــت خــود 

را طرفــدار هیتلــر می دانســت، او معتقــد بــود هیتلــر منــرده و در خــود آملــان بصــورت 

مخفیانــه زندگــی می کنــد، روزی دوبــاره بــه قــدرت خواهــد رســید و ایــران را از دســت 

انگلیســی هــا نجــات خواهــد داد! 

تا علی را دید گفت:

»مگه قرار نشد امروز بریم بپرسیم کار بهت می دن یانه؟«
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»چرا غلمعلی خان؛«

»پــس بــدو شاشــتو بکــن، یــه آبــم بــزن صورتــت اون آســتیناِی  »جــان وینــی« تـَـم بــزن 

ــه خودشــو جمــع وجــور  ــه نتون ــو کار منــی ده، کســی ک ــه ت ــاال، این جــوری کســی  ب ب

بکنــه و گُــه از صورتــش بــره بــاال، رس کارم شاشــش بگیــره، منی تونــه کار بکنــه، هنــوز 

ایــن چیــزا رو یــاد نگرفتــی؟ ابــرام واســاعیل همــه ایــن چیــزا رو بلــدن، خودشــون بلنــد 

ــر  ــی فک ــه! چ ــتش  دیگ ــو هس ــال ت ــن و س ــم س ــاعیل ه ــی رن رس کار، اس ــن م می ش

کــردی ؟ فکــر کــردی بیســت ســاله هســنت؟ اصــا اونــارو دیــدی؟ نــه؟ اصــا صداشــونو 

ــه باباشــون  ــن دیگــه! نن ــن، بچــه تهرون ــکار کن ــن چی ــرا اینکــه می دون ــه! ب شــنیدی؟ ن

چیزیادشــون دادن، مثــل تــو نیســنت کــه شــب و روز تــو یخچــال باشــن! آدم حســابی ان! 

تــو دهــات ننــت چــی می تونســته یــاد بگیــره؟ .... هــا؟«

دهــان غامعلــی خــان بــاز و بســته می شــد، ســبیل چهــار گوشــه اش کــه هــر روز دور 

ــا  ــراه ب ــود،  هم ــته ش ــش کاس ــم خاص ــت و نظ ــد از هیب ــا نکن ــرد ت ــاه می ک آن را کوت

دســت هــا و عصــای او  بــاال و پائیــن می رفتنــد، علــی گاهــی ایــن و گاهــی آن را نــگاه 

ــه زن و  ــی خــان  ب ــداد و فحــش هــای رکیکــی کــه غامعل مــی کــرد، صــدای داد و بی

ــا  کلمــه  بچــه خــود مــی داد  را بخاطــر آورد.  هــر چــه غامعلــی خــان می گفــت را ب

بلــه، پاســخ مــی داد! 

علی زل و زل او را نگاه می کرد.

غامعلی خان فریاد زد:

ــر  ــه نف ــا، االن ی ــدو اونج ــه ب ــی؟ بچ ــگا می کن ــو ورو ور نی ــتادی من ــرا وایس ــس چ »پ

ــتم.« ــم وایس ــاعت دیگ ــد یکس ــراح، بای ــو مس ــی ره ت م

علــی بــه رسعــت بــه ســوی مســراح رفــت، اتاقــک کوچکــی کــه  مگــس هاغوغــا کــرده 

بودنــد، مگســی کــه خیلــی مزاحــم بــود را بــا رسعــت دســت درون مشــت خــود گرفــت، 

بالــش را کنــد و گفــت حــاال بــرو! صــدای غامعلــی خــان  او را بــه خــود آورد، هنــوز 

ــی راه می گفــت. ــدو ب ب

به رسعت بیرون پرید و بسمت غام علی خان رفت!

»کونت رو شستی؟«

»شاش خالی کردم!«

غامعلی خان ادامه داد:

»یکــی نیســت بــه ایــن زن بگــه اصــا بــه تــو چــه مربوطــه ضعیفــه!؟ چــرا تــو بایــد 
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ــا نــداره؟« بــرای ایــن تولــه ســگ کار پیــدا کنــی؟ مگــه ننــه و باب

بعد صدایش را بلند تر کرد و گفت:

» معلومــه کــه نــداره ! اون ننــش کــه هنــوز بلــد نیســت حــرف بزنــه! اون بابــاش کــه 

همــه پوالشــو مــی ره عــرق خــوری! یکــی نیســت بــه ایــن مرتیکــه بگــه  تــو کــه عرضــه 

زن و بچــه نداشــتی چــرا رفتــی زن گرفتــی؟ حــاال کــه گرفتــی چــرا هفــت هشــتا تولــه 

پــس انداختی؟اگــه عرضــه داری چــرا منی تونــی تربیتشــون کنــی؟ هــی پــس انداختــی؟ 

ــن  ــرا ای ــتی چ ــه منی تونس ــاال ک ــه؟ ح ــا ن ــی ی ــتی بکن ــم می تونس ــه کاری دیگ ــه ی آخ

همــه پــس انداختــی؟  اینــا تــا تونســنت عــن پــس انداخــنت! اون پــره نــره خــر شــون 

االن بیســت یــه سالشــه نــه درس خونــده ،نــه کار می کنــه! اصــا هیــچ کدومشــون آدم 

حســابی نیســنت! مــا چقــد بدبختیــم کــه مســتجر اینــا شــدیم!«

بــرادر بــزرگ علــی کــه تــوی رختخــواب وول می خورد،ابتــدا بــه روی خــود نیــاورد ولــی 

ــی خــان را  ــا  پاســخ غــام عل ــد شــد ت ــاره از جــای بلن ــی اســم خــود را شــنید یکب وقت

بدهــد، عــزت کــه شــاهد همــه صحبــت هابــود بــا التــاس از رفــنت محمــد جلوگیــری 

کــرد و گفــت:

ــه  ــه ک ــن حــرف هــا رو می زن ــذار هرچــی می خــواد بگــه! ای ــه، ب ــن، تریاکی ــش ک » ول

علــی رو نــربه!«

حســن کــه نیمــه شــب از کابــاره بــر گشــته بــود رس در زیــر لحاف داشــت  و انــگار هیچ 

چیــز رامنــی شــنید. بــرادر دیگــر علــی ســاعت 7 از خانــه خــارج شــده و بــه شــاگردی 

رفتــه بود.دیگــران نیــز یــا خــواب بودنــد و یــا توجهــی بــه داد و بیــداد هامنی کردنــد.

غامعلــی خــان  از دو اتاقــی کــه کرایــه کــرده بودنــد اتــاق عقــب را بــرای خــود نــگاه 

داشــته، شیشــه هــای پنجــره اتــاق را بــا پــرده ای زخیــم پوشــانده بــود تــا از تابــش نــور 

جلوگیــری شــود، بچــه هایــش اجــازه نداشــتند وارد آنجــا شــوند، آن اتــاق همیشــه بایــد 

تاریــک مــی مانــد. 

ــی  ــود، م ــده ب ــن ش ــده، په ــدی  ش ــته بن ــای بس ــواب ه ــو رختخ ــه جل ــی ک روی پتوئ

نشســت، بــه رختخــواب هــا تکیــه مــی داد، بــا  بــاد بــزن حصیــری خــود را بــاد مــی زد،  

اگــر مگســی مزاحــم او مــی شــد، ســعی مــی کــرد بــا هــان بادبــزن او را بپرانــد و یــا 

بکشــد.

راه  تنــد  یــا  و  او زندگــی می کردند،وقتــی می دویدنــد  بــاالی رس  خانــواده علــی 

می رفتنــد، بافاصلــه بــا تکــه چوبــی کــه در اختیــار داشــت، بــه ســقف اتــاق می کوبیــد 
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ــد: ــه و مزاحــم او شــده ان ــد راه رفت ــه تن ــد ک ــا می فهانی ــه آنه ــیله ب ــن وس و بدی

باخره با تر به علی گفت:

»خب صورتِتو بشور دیگه؟ گوه از دماغت زده بیرون!«

ــان  ــی خ ــن راه غامعل ــنت.در بی ــه رف ــد ب ــر زدن،رشوع کردن ــی غ ــس از کل ــام پ رسانج

ــد  ــا رد می ش ــار آنه ــه ازکن ــس ک ــر ک ــرد، ه ــرار می ک ــاره تک ــا را دو ب ــرف ه ــان ح ه

ــان ادیــب املالــک  ــگاه مــی کــرد، از خیاب ــای آن هــا ن ــا پ ــه رس ت ــر مــی گشــت و ب ب

بــه خیابــان ری رســیدند. در نبــش خیابــان قهــوه خانــه ای بادرهــای چوبــی قهــوه ای 

رنــگ خودمنائــی می کرد.بــر گــرد میزهــای کوچــک و بــزرگ مغــازه مشــری هــا نشســته 

ــان می کشــیدند، رفــت و  ــد، برخــی قلی ــه بودن ــا رصف صبحان و مشــغول  نوشــیدن و ی

آمــد زیــاد بــود. قیافــه و لبــاس هــای مشــری هــا نشــان میــداد اکــرثا مغــازه دار  و یــا 

شــاگرذپادو و یــا کارگرهــای خــرده پــا بودند.غامعلــی خــان رسی بــرای صاحــب مغــازه 

کــه در پشــت پیشــخوان ایســتاده بــود تــکان داد، جلــو پیشــخوان  رفــت ، بــا او ســام 

علیــک کــرد و گفــت:

»مــش جلیــل، ایــن پــر می خــواد کار کنــه! زرنــگ هســتش! زود چیــز یــاد می گیــره! 

مگــه نــه پــر؟«

ــا ســختی آب دهانــش را قــورت دهــد  علــی هــاج و واج نــگاه می کــرد مجبــور شــد ب

و بگویــد:

»بله اوستا!«

ــتکان  ــه! اس ــاک کن ــزا رو پ ــه ! می ــارو کن ــن ج ــوره! زمی ــرف بش ــون ظ ــه برات »می تون

رو جمع کنــه!« نعلبکــی 

مشهدی جلیل نگاهی به رستا پای علی انداخت و گفت:

»آخه غلمعلی خان این خیلی بچس! حاال چقد باید بش بدم؟«

»خــودت نیــگا کــن زرنــگ هســتش، خجالتــی هســت ولــی هرچــی بگــی گــوش می کنــه، 

ــه  ــی، می تون ــزه زاربســه! حــاال اگــه مــرددی شــک داری می خــوای اســتخاره کن ده پان

امــروز مجانــی بــرات کار کنــه اگــه خــوب بــود از فــردا مــزدش رو بــده!«

مشهدی جلیل باتردید به علی نگاه کرد و گفت:

»باشه خیالی نیست!«

غامعلــی خــان میــزی را کــه خالــی بــود در گوشــه قهــوه خانــه انتخــاب کــردو نشســت 

و چای قنــد پهلــو ســفارش داد. مشــهدی جلیــل چــای را روی میــز  او گذاشــت.
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علــی هــاج و واج نــگاه می کــرد، منتظــر بــود کــه مــش جلیــل بــه او کاری محــول کنــد! 

امــا مشــهدی جلیــل انــگار متایلــی نداشــت علــی را بــه شــاگردی بگیــرد!

غامعلی خــان یــک جعبــه خالــی ســیگار هــا را روی میــز گذاشــت، از درون آن حبــه 

ای تریــاک قهــوه ای پــر رنــگ بیــرون آورد،بــه آن خیــره شــد،زیر لــب  گفــت:

 » المذهــب چــی می خــوای ازم، هرچــی می خــوام بذارمــت کنــار منیشــه کــه منیشــه، 

خــب حــاال بذارمــت کنــار، بعــد چــی؟ حیــف پولــی کــه مــی دم تــو رو می خــرم، خــب 

ــاد وپنــج تومــن! ایــن همــه  پنــج تومــن مــی دم بــرا دو روزم بســه! خــب ماهــی هفت

ــرم،  ــول می گی ــو المذهــب، خــب عوضــش ماهــی ســیصد تومــن پ ــرا ت ــو مــی دم ب پول

خرجــی دیگــه ای کــه نــدارم، نــه اهــل عرقــم، نــه قــار بــازم نــه جنــده بــازم، کرایــه رو 

هــم  تــا حــاال یکــی درمیــون دادیــم، بقیــه اش هــم خــرج خونــه می شــه،« 

ــد داشــت  ــاک کــرد تردی ــه تری ــد، نگاهــی ب ــادش رفــت کــه چــه می گوی ــگار ی بعــد ان

کــه در موقــع نصــف کــردن تریــاک دقیقــا آن را نصــف نکــرده اســت و اکنــون قســمت 

کوچــک را همــراه آورده، امــا بــاز هــم فرامــوش کــرد و آن را درون  نعلبکــی گذاشــت، 

مقــداری چــای گــرم رویــش ریخــت، بــا تــه اســتکان آنــرا داخــل نعلبکــی ســائید، آنقــدر 

ایــن کار را بــه آرامــی انجــام داد کــه هرگــز صدائــی از اســتکاک  شــنیده منی شــد، امــا 

هــم علــی و هــم مشــریها و هــم مشــهدی جلیــل شــاهد عملیــات او بودنــد. آنقــدر 

ایــن کار را انجــام داد  تــا تریــاک در چــای حــل شــد، چــای رنــگ قهــوه ای تیــره بــه خود 

گرفــت، محلــول غلیــظ  را بــدون توجــه بــه دیگــران بــا احتیــاط کامــل بــه دهــان نزدیک 

کــرد  و رس کشــید. برعــت نعلبکــی را روی میــز گذاشــت و  بقیــه چــای را  داخــل آن 

ریخــت،  تــه اســتکان را در نعلبکــی ســائید، گاهــی نگاهــی بــه تــه  اســتکان می کــرد و 

ــان لیــس زد و  ــا زب ــه اســتکان را ب ــاره آن را داخــل چــای می گذاشــت و در آخــر ت دوب

بقیــه چــای را رس کشــید و مطابــق بــا عــادات زنجیــره ای کــه داشــت، بــدون توجــه بــه 

کســی بــا فریــادی  متمرکــز در خــود گفــت:

»یه چای قن پلو!«

ــتکانی  ــل اس ــای داخ ــک چ ــا ی ــت، رسیع ــی نداش ــل تازگ ــش جلی ــرای م ــدا ب ــن ص  ای

ریخــت و در نعلبکــی قــرار داد و داد زد:

:«پر بیا این چایو  بده به غلمعلی خان!«

ــا  ــار بــود کــه علــی یــک فنجــان چــای را  بــرای کســی حمــل می کــرد، ب ایــن اولیــن ب

احتیــاط فــراوان چــای را در دســت گرفــت، چهــار چشــمی بــه اســتکان نــگاه می کــرد، 
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ــای از  ــا چ ــت ت ــعی داش ــاش س ــی ت ــا متام ــت و ب ــته برمی داش ــش را اهس ــدم های ق

اســتکان رسریــز نشــود، امــا تــاش او بــی نتیجــه بــود و چــای از لبــه اســتکان داخــل 

نعلبکــی می ریخــت. مــش جلیــل برعــت از پشــت پیشــخوان خــودش را بــه او رســاند، 

ــو  ــت و جل ــتکان ریخ ــل اس ــی را داخ ــای درون نعلبک ــت، چ ــی را گرف ــتکان نعلبک اس

غامعلی خــان گذاشــت. علــی درتعجــب بــود کــه او چگونــه توانســته بودایــن کار را بــا 

رسعــت انجــام دهــد.

غامعلــی خــان کــه بــا خــوردن تریــاک نشــئه شــد، بــا خــود گفــت: »خــب از فــردا دیگــه 

ــد بگــم منی خــورم، خــب  ــه، فقــط بای ــی راحت ــا! خیل منی خــورم، مگــه می شــه؟ آره باب

ــل و  ــع منق ــره! اون موق ــه به ــیدن ک ــورم، از کش ــط می خ ــاال فق ــیدم، ح اول می کش

ــزا رو می خواســت، حــاال راحــت می خــورم، نشئگی شــم همونجــوری  ــن چی ــورو ای واف

ــج تومــن رو چیکار کنــم؟«  ــادو پن هســتش! خــب فــردا دیگــه منی خــورم! هفت

ــر روی شــانه و  ــه شــد، تعــدادی شــلوار و کــت ب ــوه خان مــردی دســت فروش وارد قه

ــا تــر گفــت: ــد، ب ــا او را دی دســت هــای خــود داشــت، غامعلی خــان ت

»هی بیا اینجا«

مرد جلو آمد و گفت:

»حاج آقا این یک کت پرونست،این ها شلوارهای مردونه هسنت!«

غامعلــی خــان مــرد را برانــداز کــرد هنــوز فکــر مــی کــرد رسبــازی را احضــار کــرده، بــه 

دوپــای فروشــنده خیــره شــده کــه در کنــار هــم قــرار نداشــتند، ریــش هــم داشــت، بــا 

وجــودی کــه پولــی در بســاط نداشــت، بــه یــاد دوران خدمــت خــودش در ژاندارمــری 

افتــاده بــود و بــا هــان هیبــت دســتوری بــه رسبــازان صفــر زیــر دســتش فریــاد زد:

»پر بیا اینجا!«

علــی در هــان وســط مغــازه مشــغول بــود تــا ببینــد غامعلــی خــان چــه کار می کنــد و 

تکلیفــش بــا کار در قهــوه خانــه بــه کجــا  خواهــد رســید، وقتــی  صدایــش کــرد،  از حالــت 

باتکلیفــی خــارج شــد، کــت پرانــه را در دســت او دیــد ، بــا خوشــحالی بــا لبخنــدی 

بــه ســویش رفــت، کــت نیــم دار اطــو کــرده مــورد پســند علــی بــود، بــه غامعلی خــان 

نــگاه کــرد!

»اینو بپوش!«

علــی بــا تردیــد و خوشــحال از اینکــه غامعلــی خــان تصمیــم دارد برایــش کتــب بخــرد، 

آن را بــه تــن کــرد.
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غامعلی خان باز هم دستور داد:

»برگرد، جلو عقبو نیگا کنم«

علی مثل فرفره به همه طرف نگاه  کرد، چند بار دور خودش گردید!

»چنده؟«

»چون برا این پر می خوای بخری 10 تومن.«

غامعلی خان گفت:

ــد و قوارشــم  ــن پــره  هســتش. ق ــم  ســن و ســال ای ــرا پــرم می خــوام . اون ــه ب » ن

همیــن قــده! چنــد میــدی؟«

لبخند بر لب علی خشکید، همه آرزوهایش بر باد رفت. با خود گفت:

»کاش غلمعلی خان آقام بود، آقام هیچ وقت برام چیزی نخریده!«

مرد گفت: »ده تومن!«

غامعلی خان با متسخر کردن او گفت» نه پنج تومن بده خیرشو ببین!«

»نه آقا هفت تومن خریدم، نه تومن«

»نه وردار بساطت رو برب، گرونه!«

 فروشنده دوره گرد از مغازه خارج  و غامعلی خان مشغول چرت زدن گردید.

مــش جلیــل بــه علــی گفــت اســتکان هــا را جمــع کــن بیــار، علــی اســتکان هــا را جمــع 

کــرد و روی پیشــخوان گذاشــت، دو نفــری کــه تــازه آمــده بودنــد بــه علــی گفتنــد: 

»دو تا چای قنپلو!«)قند پهلو(

دو ســاعتی گذشــت، غامعلــی خــان  نشــئگی از رسش پریــد، بلنــد شــد بخانــه بــرود. 

ــت،  ــخوان گذاش ــرون آورد، روی پیش ــش بی ــال از جیب ــت، دوری ــخوان رف ــرف پیش بط

ــد  ــا تاکی ــود ب ــوز او از مغــازه خــارج نشــده ب ــول را برداشــت و هن ــل  پ مشــهدی جلی

گفــت:

»غلمعلی خان، مثل اینکه یادت رفت!« 

غامعلــی خــان بــه چیــزی جــز نشــئگی توجــه نداشــت، بــه سســتی برگشــت، نگاهــی 

عصبانــی بــه جلیــل کــرد و گفــت:

»پول چایو  که دادم دیگه!« 

خواست به راهش ادامه دهد، مشهدی جلیل گفت:

»بیا اینجا کارت دارم!«

غامعلــی خــان از کــوره در رفتــه بــود و منتظــر بــود جلیــل چیــزی بگویــد و او پاســخی 
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دنــدان شــکن بدهــد، بــا رخــوت و بــی میلــی زیــر لــب گفــت:

»پوفیوز چی می خواد ازم؟ چیزی شده؟ دوتا چای خوردم؛ دوزارم دادم دیگه!«

ــون  ــه خیاب ــت ی ــه بهج ــروی کوچ ــرب! روب ــه رو وردار ب ــن بچ ــان! ای ــی خ ــه غلمعل »ن

ــاز شــده.  ــازه ب ــه بزرگــه، ت ــون یــک قهــوه خون خاکــی هست،دســت راســت اون خیاب

ــرو پیــش اون از بچــه هــای اینجــوری خوشــش مــی آد!« ــه! ب اســم صاحبــش اوس علی

غامعلی خان زیر لب گفت:

»زهــرا بــرام کار درســت کــرده. بگــو آخــه زن بــه تــو چــه کــه ایــن پــر بــره رس کار. 

ــری بســه دیگــه!« ــو می گی ــول بچــه هات همــون پ

مشهدی جلیل گفت:

»اســتغفرالله چــی میگــی غلمعلــی خــان ؛ مــن می گــم ایــن پــره بــدرد مــن منی خــوره 

بــربش اونجا.اوســا علــی حتــا اونــو می خــواد. کفــر نگــو غلمعلــی خــان!«

غامعلی خان نفهمید منظور مشهدی جلیل چی بود، با رخوت به علی گفت:

»حالیت شد؟ مشهدی جلیل چی گفت؟«

علی هاج و واج مانده بود، رسش را پائین انداخت .غامعلی خان با تر گفت:

 »ِد برو دیگه، جاشو که مش جلیل گفت بهت!«

  مــردی میــان ســال متوجــه بگــو مگــوی مشــهدی جلیــل و غامعلــی خــان شــده بــود، 

کــت و شــلوار ســیاه بــا کاه شــاپو، کفــش هــای واکــس زده، هیکلــی درشــت و بلنــد 

قــد و ســبیل هــای روی دهانــش خزیــده، ازپشــت میــزی کــه نشســته بــود برخاســت و 

بســوی آنهــا آمــد و گفــت:

ــالی  ــه س ــینن، ی ــا می ش ــه م ــو کوچ ــم، ت ــره رو می شناس ــن پ ــن داداش، ای ــرب ک »ص

می شــه اومــدن اونجــا، درســت نیســت یــه علــف بچــه رو تنهــا بفرســی کار پیــدا کنــه، 

یــه کمــی افــت داره، وقتــی مــی بینــی یکــی احتیــاج بــه کمــک داره تنهــاش نــذار!«

بعد رو کرد به علی پرسید:

»پر اسمت چیه ؟«

علــی خوشــحال از اینکــه باخــره یــک نفــر می خواهــد بــه او کمــک کنــد، بــا چشــانی 

هیجــان زده بــه مــرد نــگاه کــرد و گفــت:

»علی!«

»پس بگو یا علی همه چیز درست می شه! بگو یاعلی!«

علی با تردید گفت:
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»یاعلی!«

مشهدی جلیل به معار گفت:

»خواستم بهش کاربدم ولی برا این کارخیلی کوچیکه!«

معارگفت:

ــه.  ــی ام کوچیک ــرا کار اوس عل ــب ب ــه، خ ــی کوچیک ــن کار خیل ــرا ای ــه ب ــی اگ  »نالوط

ــه!  ــی لوطی ــی رو می شناســم! خیل ــن اوس عل ــوم! م ــدم، مت ــش کار ب ــوام ب ــو منی خ بگ

می برمــش اونجــا، بــراش کار درســت می کنــم.«

مشــهدی جلیــل دســتپاچه شــد، وقتــی معــار گفــت اوســتا علــی خیلــی لوطیــه، بــه او 

برخــورد، ایــن یــک بــی احرامــی بــود، او خــودش را خیلــی لوطــی می دانســت، مشــری 

ــد،  ــل می کردن ــه جلی ــدی ب ــای ناخوش آین ــگاه ه ــنیدند ن ــا را ش ــا هــم مشــاجره آنه ه

ــگار مــی دانســت  ــل ان ــد، مشــهدی جلی ــچ کردن ــچ و پ ــی پ در گــوش یکدیگــر چیزهائ

ــزی  ــت، چی ــر انداخ ــد، رسش را زی ــی کنن ــت م ــودن او صحب ــی ب ــورد نالوط ــه در م ک

نگفــت. معــار را همــه مــی شــناختند، برایــش احــرام قائــل بودنــد، گــردن کلفــت تــر 

از جلیــل بــود، آمــدن او بــه قهــوه خانــه جلیــل نشــانگر بــا اهمیــت بــودن قهــوه خانــه 

بــود، ســکوت جلیــل بــه معنــای کوتــاه آمــدن در مقابــل معــار بــود ، بــا حالتــی نوکــر 

صفتانــه گفــت:

»معار می بخشی، راضی به زحمت شا نیستم!«

ــز  ــای را روی می ــول چ ــال پ ــت و دو ری ــود گرف ــتانه بخ ــر دوس ــه ای ب ــار قیاف مع

ــت: ــت و گف گذاش

»مگــه بــرا تــو ایــن کار رو می کنــم، ایــن الــف بچــه رو می خــوام محــض رضــای خــدا 

کمــک کنــم!«

مشهدی جلیل گفت:

 »خدا خیرت بده معار! »

رسش را بیخ گوش معار آورد و گفت:

»مرتیکــه اومــده اینجــا بــرا ایــن بچــه  کار پیــدا کنــه، نیشســته داره تریــاک می خــوره، 

بعــدش فحــش بــه حــرت زهــرا مــی ده.«

غامعلــی خــان بیــرون از قهــوه خانــه رس بــه زیــر، آرام  بــه ســوی خانــه اش در حرکــت 

بــود، معــار و رسی تــکان داد و دســتی بــر شــانه علــی زد و پرســید:

»چرا با این شیره ای اومدی دنبال کار می گردی؟«
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»آخه آقام عرق می خوره، به ما منی تونه کمک کنه!«

»آهــان! شــنیده بــودم یــه نفــر اون تــه کوچــه الکلــی هســتش! خــب حــاال بریــم قهــوه 

خونــِه اوس علــی!«

غامعلــی خــان بــه آنســوی خیابــان در عــامل هپــروت بــه دانــه هــای قهــوه ای رنگــی 

کــه هــر روز بــرای چهــار وعــده  داخــل جعبــه ســیگار هــا پنجــاه تائــی می گذاشــت 

ــرد: ــر  می ک فک

»تنــد تــر بــرم نکنــه زهــرا اونــا رو ورداره دور بریــزه، یــه دفــه اشــتباهی ورداشــته بــود 

ــدا  ــا پی ــه آشــغاال رو گشــتم ت ــم متوم ــرا، رفت ــو آشــغالی یخچــال صغی ــود ت ــه ب انداخت

ــرا ایــن بچــه دادم چــای خــوردم!« کــردم، امــروزم کــه دو قــرون ب

علــی بــا شــتاب بدنبــال معــار بــه راه افتــاد. معــار قبــل از حرکــت مقــداری اطاعــات 

ــه راه  ــه بزند،بیشــر از ده دقیق ــی بیشــر چان ــا اوســتا عل ــد ب ــا بتوان ــی گرفــت ت از عل

نرفتــه بودنــد کــه بــه قهــوه خانــه اوســتا علــی رســیدند.

ــه  ــپ گوش ــمت چ ــزرگ در قس ــاق ب ــت، دو ات ــدادی درخ ــا تع ــود، ب ــی ب ــاغ کوچک ب

شــالی بــاغ ســاخته شــده بــود، یکــی  بــرای  آشــپزخانه یکــی بــرای  پذیرائــی از مشــری 

هــا.

ــری  ــدادی مش ــد، تع ــده می ش ــزرگ دی ــاق ب ــادی در ات ــای زی ــی ه ــا و صندل ــز ه می

مشــغول کشــیدن ســیگار، قلیــان و نوشــیدن چــای بودنــد،  داخــل بــاغ هنــوز موزائیــک 

نشــده و در بعضــی نقــاط کپــه هــای خــاک بــه چشــم می خــورد، تعــدادی میــز هــای 

مربــع شــکل بــا پایــه کوتــا شــبیه بــه کرســی چیــده و روی آنهــا را بــا فــرش و یــا گلیــم 

پوشــانیده و تعــداد زیــادی مشــری در آنجــا نشســته، مشــغول خــورد و خــوراک بودنــد.

ــا  صــدای خــوش  ــاری آویــزان بودنــد کــه ب بــر شــاخه درخــت هــا تعــدادی قفــس قن

چهچــه می زدنــد، وجودپرنــده هــا و وزش نســیم خنــک از میــان شاخســارهای درختــان، 

بــوی آبگوشــت و عطــر چــای، محیــط پــر جنــب و جــوش بــه آنجــا صمیمــت خاصــی 

بخشــیده بــود، شــاید بــه همیــن دلیــل قهــوه خانــه پــر رونقــی بنظــر می رســید.

اوســتا علــی مــردی میانســال، قــدی متوســط ، صورتــی گــرد و تراشــیده داشــت،موهای 

ــدادی از موهــای  ــا کشــاندن تع ــود ب ــرده ب ــه بودند،ســعی ک ــا ریخت وســط رسش کام

ــا ایــن کار  نشــان  شــقیقه راســتش، قســمت طاســی وســط رسش را بپوشــاند، گرچــه ب

ــی در  ــن موفقیت ــا کمری ــت،  ام ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــش بس ــو برای ــنت م ــی داد  داش م

پوشــانیدن قســمت هــای طــاس رس خــود بدســت نیــآورده بــود. او بــا لهجــه شــیرین 
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شــالی مشــغول بزلــه گوئــی بــا مشــری هــای خــود بــود،  بــا دیــدن معارســام علیــگ 

ــی از او اســتقبال منــود: ــا خورشوئ ــش گرمــی را رشوع وی رشوع و ب و خــوش ب

»آغور به خیر معار؟!« 

معار نیز با خورشوئی،   علی را نشان داد و گفت:

»اوس علی این پر بچه احتیاج به کار داره،«

اوســتا علــی کــه انتظــار چنیــن پاســخی از معــار را نداشــت، نگاهــی بــه علــی کــرد 

وگفــت :

» این بچه! این که خیلی بَچس«

ــاد  ــزو ی ــه چی ــواش هم ــواش ی ــب ی ــه! خ ــه ده سالش ــک ب ــس. نزدی ــه نی ــادم بچ »زی

می گیــره! پــدرش الکلیــه نََنَشــم دهاتــی بــی دســتو پــاس، تــو هــم کــه می دونــم همــه 

کارگــرات بچــه ســال هســنت!«

اوستا علی نگاه دیگری به رسو پای علی کرد، با خود اندیشید:

»کــودک ده ســاله، بــی پــدر ومــادر، بدبخــت، هرچــی بگــم می گــه چشــم! هرچقــدر 

بخــوام کار می کنــه، نــه ادعــا داره، نــه اذیتمی کنــه، تنــد تنــد هــم کار می کنــه خوبــه 

دیگــه. معــار رو هــم دارم  بــرا خرابــی هــای ایــن خــراب شــده.«

بعــد رو کــرد بــه معــار  بــا خــوش روئــی هــر دو دســت خــود را بعامــت اینکــه چیــزی 

بدســت منــی آورم تــکان داد و گفت:

»آقــا معــار، بابــاش عــرق خــور هســتش، یــه کمــی اشــکال داره، باشــه ولــی روزی یــک 

تومــن بیشــر منــی دم.«

معــار نگاهــی بــه علــی کــه ایســتاده و بــه صحنــه  خیــره شــده و  منتظــر پاســخ بــود 

کــرد، طــوری کــه علــی نشــنود گفــت:

»خــربش رســیده کــه دمــی بــه خمــره زدی، پــس راجــع بــه عــرق مشــکلی نیســت، مــا رو 

کــه آدم حســاب منــی کنــی، دســت مــا کــه چــاق نیســت معــار!«

معار کمی رسخ شده بود، با لبخندی گفت:

ــن  ــه! ای ــت می رس ــر به ــی دی ــربا خیل ــه! خ ــم بعل ــو ه ــتم ت ــی دونس ــی من ــتا عل »اوس

داســتان مــال چنــد ســال پیــش هســتش کــه مــا هنــوز حاجــی نشــده بودیــم! ولــی مــا 

اهــل حــال هســتیم، بســاط رو جــور کــن خــرب کــن تــا عیــال رو بفرســتم خونــه ننــش 

یــه شــب خودمــو خــراب کنــم!«

ــا شــعف کمــی  ــه اســت ب ــش را پذیرفت ــی خوشــحال از اینکــه معــار دعوت اوســتا عل

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   114 28.10.2021   16:56:22



115 114

ــر رفــت و گفــت: ــو ت جل

»بعلی همه رقمش هست، همین روزا خربت می کنم!«

ــی را  ــتا عل ــا اوس ــای او ب ــرف ه ــه ح ــود ک ــن ب ــرد، مطم ــی ک ــه عل ــی ب ــار نگاه مع

ــود بدانــد همــه رقمــش هســت  ــود و کنجــکاو ب نشــنیده اســت،  امــا علــی شــنیده ب

ــد! ــرد نتوانســت پاســخی بیاب ــی چــه؟ هــر چــه فکــر ک یعن

نهایتا معار به علی گفت

»برو پیش اوسا«

اوستا علی دستی به رس علی کشید و منتظر شد معار قهوه خانه را ترک کند.

ــرد،   ــا وی  خداحافظــی ک ــی ب ــه و تشــکر از اوســتا عل ــه ای پیروزمندان ــا قیاف معــار ب

ــه اوســتا علــی و  ــاره برگشــت و رو کــرد ب هنــوز چندقدمــی دور نشــده بــود کــه دوب

گفــت:

»اگه مشکلی بود حتا منو در جریان بذار،«

اوستا علی که هنوز دستش روی رس علی بود گفت:

ــد چای،راســتی  ــن زودی؟ بفرمائی ــه ای ــم. حــاال کجــا ب ــد معــار مخلصی ــار داری  »اختی

ــد؟« غــذا خوردی

معار با اشاره به ناودانی قهوه خانه  گفت:

»اوسا ، االن باید برم، ولی بعدا بایدناودونی را درست کنی!«

ــام را  ــی روی پشــت ب ــو ناودان ــی خــودش می خواســت جمــع شــدن آب جل اوســتا عل

بامعــار مطــرح کنــد، لــذا بــا خوشــحالی گفــت :

ــن روزا یکــی رو بفرســتی،  ــو همی ــی ت ــه بتون ــی اگ »آره راســتش می خواســتم بگــم ول

دعــا گــو هســتم!«

معار دوباره ناودانی  را بر انداز کرد و گفت:

ــتم  ــی رو می فرس ــن روزا یک ــی، همی ــر می گفت ــی آد زود ت ــارون من ــه ب ــاال ک ــه، ح »باش

ــه.« ــی آد نیگا کن ب

بعــد از رفــنت معاراوســتا علــی ضمــن  جمــع آوری اســتکان و نعلبکــی هــا بــه علــی 

گفــت:

»راســتیتش! مــن احتیاجــی بــه کســی نــدارم، چــون معــار تــو رو اینجــا آورده، بهــت 

کار مــی دم! حــاال بیــا تــا کاراتــو نشــون بــدم.«

او علی را داخل قهوه خانه برد!
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ــا   ــوئی   دوت ــن دستش ــتش، ای ــوئی هس ــرف ش ــمت ظ ــا قس ــن، اینج ــگاه ک ــوب نی »خ

ــاال مــال  ــن قســمت ب ــه، ای ــی دیگــه! یکــی بزرگ حوضچــه داره، یکــی کوچیکــه، میبین

ــو  ــرن ت ــاره ب ــا دوب ــا آب ــه شســته می شــه، یکمــی شــیب داره ت ــاس ک اســتکون نعلبکی

ــن حوضچــه هــا! ای

بریــم تــو حیــاط ، اونجــا، رو می بینــی؟ اون تلنبــه هســتش، آب از چــاه درمــی آد 

ــون، نیگا کــن، اون  ــو منبــع رو پشــت ب ــاال بریــزی ت ــد از اونجــا آب بــربی ب بیــرون، بای

بــاالس، از ایــن نــرده بــون مــی ری بــاال، بایــد مواظــب باشــی نیوفتــی نفلــه بشــی، اگــه 

ــا  ــار خیابون ــد بشــینی کن ــه عمــری فلجــی، بای ــد ی ــات می شــکنه بع ــی دســتو پ بیوفت

گدائــی کنــی! از پســش بــر مــی آی؟ خــوب بایــد بتونــی! چــون اگــه اونجــا خالــی مبونــه 

دیگــه از  شــیر آب منــی آد، هــر روز صــب کــه مــی آی بایــد اون منبــع رو پــر آب کنــی، 

فکــر کنــم اگــه زرنــگ باشــی یــه ســاعت طــول می کشــه تــا پــر بشــه!

حــاال بریــم تــو، هــر روز صــب بایــد ایــن  دوتــا حوضچــه دستشــوئی رو پــر آب کنــی، 

ــو  ــه! ت ــه کوچیک ــو حوضچ ــزی ت ــی آرن، می ری ــاگردا م ــی ش ــتکان نعلبک ــی اس ــر چ ه

باهاس)بــا لهجــه کوچــه بــازاری یعنــی بایــد( همــه رو تــو حوضچــه کوچیکــه بشــوری، 

بعــد بریــزی تــو حوضچــه بزرگــه، یــه آب بکشــی، در بــی آری دمــر بــذاری اون قســمت 

صافــی، وقتــی آبشــون رفــت، ورمــی داری مــی ذاری تــو ســینی کنــار ســاور، اون ســینی 

ــاال  ــن ب ــی ای ــن، جــم می کن ــی کثیف ــه خیل ــی ک ــی باشــه! اونائ ــد خال ــت نبای ــچ وق هی

ــی ذاری تــا  رس آخــر بــا خــاک اره و چوبــک  بشــوری! ایــن کارای  ــمت چــپ م س

ــی،  ــن کارت رو می کن ــدازی پائی ــو می ن ــی ، رست ــرف منی زن ــی ح ــا کس ــتش! ب ــو هس ت

ــه چــاک!« ــی ب ــی می زن نتونســتی کار کن

 علــی بــار اول بــود باایــن همــه اســتکان نعلبکــی رو بــرو شــده بــود، مشــغول شســنت 

ــن کار را انجــام داد و کــم کــم  ــا ســختی و مــرارت ای ــدا ب ــار شــده آنهــا  شــد. ابت تلنب

ــر کار کــرد! ــوان راحــت ت ــه می ت متوجــه شــد کــه چگون

پــر هــای دیگــر کــه در آنجــا کار می کردنــد، اســتکان و نعلبکــی هــای مــرف شــده  

را بــرای علــی می آوردنــد و علــی مطابــق بــا روش اوســتا علــی آنهــا هــا را می شســت .

کســی کــه چــای می ریخــت بــه علــی گفــت تندتــر کار کــن! اوس علــی مــی آد بــا لگــد 

تــو رو می نــدازه بیــرون! علــی اولیــن بــار بــود کــه اســتکان نعلبکــی می شســت. هیــچ 

وقــت کار خانــه انجــام نــداده بــود، چــرا کــه ایــن کار هــا را کــه مخصــوص زن هــا بــود! 

ــود کــه کار  ــده ب ــچ گاه  مــردی را ندی ــد. هی ــا مــادرش انجــام می دادن خواهــر هــا و ی
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خانــه انجــام دهــد، اگــر کســی کار خانــه انجــام مــی داد بــه او زن ذلیــل مــی گفتنــد. 

اینجــا اصــا زنــی در کار نبــود کــه بخواهــد کار شستشــو را انجــام دهــد!

ــه شــاگردهایش  ــک ب ــرد و فحــش هــای رکی ــی می ک ــه گوئ ــه دم بزل ــی دم ب اوســتا عل

ــد از گزنــد فحاشــی او در امــان،  ــز بودن مــی داد؛ کارگرانــی کــه در قســمت پخــت و پ

ولــی کســانی کــه ســنین کمــری داشــتند از فحــش هــای ناموســی او مصــون نبودنــد.  

او چنــد بــار  رسکــی بــه کار علــی کشــیدو رس او  داد زد و چنــد فحــش مــادر حوالــه 

اش کــرد.

علــی در مدرســه بخاطــر همیــن فحاشــی هــا بــا دیگــران دســت بــه یقــه می شــد، اینجــا 

جزخــود خــوری و کلنجــار بــا خــودش حرفــی منــی زد، وقتــی فکــر کــرد بــرای مدرســه 

رفــنت کفــش نــدارد، رسش را پائیــن  انداخــت و تنــد تــر کار کــرد.

تقریبــا ســاعت چهــار بعــد از ظهــر مشــریها قهــوه خانــه را تــرک کــرده بودنــد. اوســتا 

ــق،چند تانــان  علــی ســفره ای روی دو میــز بــزرگ مفروشــی پهــن و تعــدادی قاش

ــی و  ــزرگ روئ ــک کاســه ب ــه و ی ــا پیال ــد ت ــده، چن ــاز پوســت نکن ــا پی ــد ت ســنگک، چن

ــود. ــزی آبگوشــت، روی ســفره گذاشــته ب ــدد دی ــد ع چن

کارگرهــا همــه کارهــای خــود را متــام کــرده بودنــد، بــا شــکم هــای گرســنه، بــه دیــزی 

ــان  از  هــای آبگوشــت، نــان هــای ســنگک ، پیازهــا و قاشــق هــا  نــگاه می کردنــد. آن

ســاعت هفــت صبــح تــا چهــار بعــد از ظهــر کار کــرده و هنــوز تکــه ای نانــی نخــورده 

ــد تااجــازه  ــی بودن ــر اســاس عــادت همیشــگی در انتظــار دســتور اوســتا عل ــد، ب بودن

دهــد بــدور ســفره بنشــینند.

اوس علی با پوزخند و شوخی همیشگی اش صدا کرد:

»خب آقایون التا بفرمائید رس سفره!«

ــتند،  ــاب و نشس ــی را انتخ ــود جائ ــرای خ ــا ب ــک از کارگره ــر ی ــه ه ــید ک ــی نکش طول

هریــک قاشــقی در دســت گرفتــه و کاســه ای را جلــو خــود  نــگاه داشــتند!علی هنوزمنی 

دانســت چــه بایــد بکنــد و کجــا بایــد بنشــیند. اوســتا علــی یــک جــا کنــار خــودش بــرای 

علــی خالــی کــرد. علــی بــا رشمندگــی نــزد او نشســت. زانــوی اوســا علــی بــا زانــوی علی 

متــاس داشــت،علی ایــن مســاله را خیلــی عــادی تلقــی کــرد.

جمعــا ده نفــری دور ســفره نشســته بودنــد، علــی کــم ســن تــر از بقیــه بــود،  محســن 

یــازده ســاله در ســکوت کاملــی غــرق بــود، از وقتــی کــه علــی درکنــار او مشــغول بــکار 

شــد، اوکامــی بــر زبــان نیــآورده بــود.
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ــار دســت علــی می گذاشــت، تصمیــم داشــت  در ابتــدای کار وقتــی اســتکان هــا را کن

بــه علــی چیــزی بگویــد، امــا رفــت و آمــد مــداوم اوســتا علــی،  حضــور دیگــر کارگرهــا 

باعــث شــد فقــط یــک جملــه کوتــاه بگویــد:

» اینجا کار می کنی مواظب خودت باش!«

ــی  ــزی خــارج شــود و بگــوش اوســتا عل ــی چی ــادا از دهــان عل ــرس اینکــه مب ــا از ت ام

ــی در  ــه پشــیان شــد، حرفــش را قطــع کــرد، چــون اوســتا عل برســد، ازگفــنت آن جمل

نزدیکــی آنهــا مشــغول جمــع آوری اســتکان و نعلبکــی هــا بــود. لحــن گفتــارش نشــان 

مــی داد ازاوســا علــی ترســیده اســت،لذا  گفــت:

»کار با اوس علی حال می ده!«

علــی از ایــن دو جملــه هیــچ چیــزی متوجــه نشــد، هرچــه فکــر کــرد، نتوانســت متوجــه 

شــود »در اینجــا کار میکنــی مواظــب خــودت بــاش« و  »کار بااوســا علــی حــال می ده!«  

ــی چه! یعن

ــه  ــرد، قیاف ــگاه می ک ــا ن ــه هــای آنه ــه قیاف ــا ب ــک کارگره ــک ی ــرای شــناخنت ی ــی ب عل

محســن برایــش بیشــر از دیگــران آشــنا بــود، چــرا کــه تــا ایــن ســاعت در کنــار او کار 

کــرده بــود.

ــوه  ــه در قه ــاد ک ــل خــود افت ــاد ســال قب ــه ی ــرد، ب ــگاه می ک ــی ن ــه عل محســن هــم ب

ــه کار شــد.  ــی مشــغول ب ــه اوســتا عل خان

ــکار کــرد. بخاطــر آورد. در آن  ــزد اوســتا علــی رشوع ب اوائــل تابســتان ســال گذشــته ن

زمــان هــم ســن علــی بــود، ابتــدا فکــر می کــرد چــه جــای خوبــی پیــدا کــرده اســت، 

ــع کار  ــودش را در موق ــش! خ ــه صورت ــید ب ــت می کش ــی دس ــتا عل ــت اوس در آن وق

کــردن بــه او می چســبانید! یــک روز بعــد از رصف نهــار، همــه شــاگردها را یکــی یکــی 

ــک  ــا او شــوخی کــردن، قلقل ــرد ب ــگاه داشــت، رشوع ک ــه فرســتاد، فقــط او را ن به خان

دادن، شــلوارش را پائیــن کشــید و دســت بــه آلــت تناســلی اش زد، محســن منظــورش 

ــا مــادرش قضیــه را مطــرح کــرد،  ــا او شــوخی می کنــد، ب را منــی دانســت، فکــر  کــرد ب

ــش  ــو خوش ــداره، از ت ــه ن ــه، بچ ــوخی می کن ــو ش ــا ت ــتت داره، ب ــت دوس ــادرش گف م

آومــده! رفتــار ســید علــی بــا محســن بقــدری خــوب بــود کــه برخــی از کارگرهــا کــه 

دیگــر مــورد توجــه اوســتا علــی نبودنــد، بــه محســن لقــب »خایــه مــال« داده و  بــه 

ــد:  ــه او می گفتن ــد و ب ــک می پرانیدن ــن!« متل ــاب چی ــون دور ق ــد: »بادمج او می گفتن

»می خــوای بــرات دســتال یــزدی بیاریــم؟«   یــک روز عــر شــلوار او را پائیــن کشــید 
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و آلــت تناســلی اش را میــان ران هــای محســن گذاشــت، محســن کــه بــا ســید علــی رو 

در بایســتی داشــت،  تــاش داشــت خــود را خــاص کنــد، ســید علــی تهدیــدش کــرد اگــر 

رسو صــدا راه بی انــدزد، مــزدش کــه چنــد روز پرداخــت نشــده را بــه  پرداخــت نخواهــد 

کــرد! باضافــه اینکــه او را از کار اخــراج مــی کنــد، ایــن تهدیــد هــا موجــب شــده بــود که  

محســن ســاکت مبانــد،  ایــن بــار آخــر نبــود، هــر از چندگاهــی ایــن  عمــل شــنیع را بــا 

او مــی کــرد، بــرای اینکــه محســن را شــاد نــگاه دارد بعضــی مواقــع او را زود بــه خانــه 

مــی فرســتاد، یــک بــار هــم یکــی از مشــریها کــه بــه محســن بچــه پــررو گفتــه بــود، 

ــا محســن، باعــث شــده بــود دهانــش  ــاد کتــک گرفــت، ایــن شــیوه بــر خــورد ب ــه ب ب

بســته مبانــد،  لــذا  تجــاوز  بــه ســطحی باالتــر ارتقــا یافــت. هــر بــار هــان تهدیــد هــای 

همیشــگی را تکــرار مــی کــرد، بقــول معلــوف در یــک دســت شمشــیر و در دســت دیگر 

هندوانــه داشــت! تاکیــد کــرده بــود اگــر دهــان بــاز کنــد بــه همــه خواهــد گفــت کــه 

او کونــی اســت! یــک بــار هــم کــه محســن مانــع تجــاوز شــده بــود، مــورد تنبیــه بدنــی 

ســیدعلی قــرار گرفتــه بــود، قبــا از اخــراج تــرس داشــت، حــال از کتــک خــوردن و بــی 

آبروئــی مــی ترســید!

علــی خوشــحال بــود کــه دور ســفره بــا جمعــی جــوان و صاحبــکاری خــرو و بزلــه گــو 

نشســته  اســت در ایــن حــال بــود کــه بــا خــود فکــر کــرد:

ــروم  ــک کمــی از مــن بزرگــر هســنت، فقــط اون کــه روب ــه، خــب ی »چــه جــای خوبی

نشســته حتــا شــونزده سالشــه، بقیــه ســیزده یــا چهــارده ســال بیشــر نــدارن،« برایــش 

تعجــب آور بــود، چــرا  کســی حــرف منی زنــد، همــه بــه اوس علــی نیــگا مــی  کردنــد، 

اگــر مــی خندیــد، آنهــا هــم مــی خندیدنــد، ســکوت مطلــق در آنجــا حاکــم بــود!«

اوســتا علــی جلــو  هرکــس  نصفــه ای نــان ســنگک انداخــت، آب گوشــت را در کاســه 

ریخــت، پرهــا  رشوع کردنــد بــه خردکــرده نــان داخــل کاســه بــزرگ آب گوشــت. 

اوســتا علــی کنــرل می کــرد کــه نــان زیــادی داخــل آب نریزنــد ، بعــد گفــت: »خوبــه 

دیگــه بســه!« همــه دســت نــگاه داشــتند،  نــان هــای تلیــت شــده را حســابی هــم زد و 

بــا قاشــق بــرای هــر یــک مقــداری داخــل کاســه هــای آنهــا ریخــت. 

علــی هــم ماننــد دیگــران مشــغول خــوردن شــد،مقدارش بــه انــدازه ای بــود کــه او را 

ســیر  کنــد، امــا بــرای پرهــای بزرگــر منــی توانســت کافــی باشــد.

یکســال قبــل، آخریــن بــاری بــود کــه  علــی آبگوشــت خــورده بــود، بعــد از آن وضعیــت 

مالــی آنهــا کــم کــم خــراب و خرابــر شــد لــذا  مــادرش قــادر بــه خریــد گوشــت نبــود  .
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 علــی موقــع غــذا خــوردن خــودش را کنــار کشــید تــا از اســتکاک  زانویــش بــا اوســتا 

ــه  ــا ب ــا را ج ــد میزه ــرد، بای ــه کار ک ــاره رشوع ب ــذا دوب ــد از غ ــد. بع ــرار کن ــی ف عل

ــه مــی  ــد داخــل قهــوه خان ــول می کردن ــد، ل ــد، فــرش هــا را مــی تکانیدن جــا می کردن

ــد چــه کاری  ــی بگوی ــد اوســتا عل گذاشــتند. وقتــی کارشــان متــام شــد در انتظــار بودن

ــد. ــده تاانجــام دهن ــی مان باق

علــی خوشــحال بــود، بــه یــادکار دیــروزش افتــاد کــه بــا خــر رفــت و بــا دردرس هــای 

ــروز  ــه دی ــود، گرچ ــروز ب ــر از دی ــش به ــروز برای ــرش کار ام ــد، بنظ ــرو ش ــادی روب زی

کار زیــادی  نکــرد، امــا رنــج زیــادی را متحمــل شــد،  امــروز  تــاش زیــادی کــرد، ولــی 

ــنا  ــر هــای هــم ســن و ســال خــود آش ــدادی پ ــا تع ــل شــد، ب ــج کمــری را متحم رن

ــن  ــی از ای ــا برخ ــه ب ــت ک ــد داش ــیار امی ــد، بس ــی خوردن ــته جمع ــار را دس ــد، ناه ش

پرهــا دوســت شــود، از شــوخی هــای ســید علــی خوشــش آمــده بــود، گاهــا همــه مــی 

خندیدنــد، از فحــش هــای رکیــک ســید علــی ناراحــت بــود ولــی بــر اثــر تکــرار فحــش 

هــا، شــنیدن آنهــا برایــش عــادی شــده بودنــد، امیــدوار بــود تــا آخــر تابســتان در همیــن 

قهــوه خانــه کار کنــد!

نزدیکی های غروب اوستا علی یک تومان مزد به علی داد و گفت :

»امروز دیر رشوع کردی ولی یک تومن بت می دم! ؛ فردا ساعت 8 اینجائی«

علی از قهوه خانه خارج شد، در میانه راه به یک تومانی نگاه کرد و گفت:

ــا  ــه دنی ــربم ب ــد ب ــم، بای ــش بکن ــد گم ــردم، نبای ــه، کار ک ــال من ــی م ــک تومن ــن ی »ای

ــو دســتم نیگــه  ــم ت ــاش بکن ــم خوشــحال می شــه، اینجــوری ت ــا مامان نشــون بدم، حت

ــه« ــو نبین ــم من ــه حــاج خان ــاال ک ــه هــا ب ــرم از پل ــه جــوری ب ــم نشــه، ی ــه گ دارم ک

بر خاف انتظار علی، حاج خانم جلو در نشسته بود و بادیدن علی گفت:

»علی اومدی؟«

»آره حاج خانم، خیلی کار کردم«

» خب معلومه کار سخته چقد پول گرفتی؟«

»یک تومن«

»خب بده برات بندازم تو قلک!«

علی پول را به حاج خانم داد و از پله ها باال رفت!

عزت تا او را دید پرسید: 

»خب کارت چطور بود؟«
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»خوب بود، دنیا کجاس« 

»هیس خوابیده خیلی منتظر شد تا تو بیای«

»خب منم خیلی  خستم پام درد می کنه، منم باید بخوابم«

علــی روی زیــر انــدازی کــه مــادرش انداختــه بــود دراز کشــید و بــه خــواب فــرو رفــت! 

عــزت مشــغول وصلــه دوزی بــود، برخاســت روانــدازی بــه روی علــی انداخــت، دلــش 

برایــش ســوخت، فکــر کــرد:

ــوزی  ــی دلس ــتادم، ول ــی رو رس کار منی فرس ــم وجب ــه نی ــن بچ ــتم ای ــول داش ــه پ »اگ

نــداره، بایــد بــره رس کار، بایــد کار یــاد بگیــره، ممــد و رس کار نفرســتادم، هیــچ چــی یــاد 

ــا پــرا رو می فرســتم رس کار،  از االن  ــن دوت ــم کــه نشــد، حــاال ای نگرفــت، درس خون

می تونــن کار یــاد بگیــرن، قــدر زندگــی رو بایــد بفهمــن، پــرا کــه نبایــد اینقــدر عزیــز 

ــدن، دخــرا  ــا رو نجــات ب ــن م ــرا می تون ــم گفــت فقــط پ ــه باشــن، حــاج خان دردون

مــی رن خونــه شــوهر، کــدوم دخــر مونــده پیــش پــدر مــادر؟ فقــط پــرا هســنت کــه 

بــرا ناموسشــون جــون مــی دن، دخــرا کاری ازشــون بــر منــی آد!«

علی بقدری خسته بود که رسیعا بخواب رفت.

صبــح ســاعت 8 صبحانــه نخــورده از خانــه خــارج شــد و بــا تــرس از اوســتا علــی بــه 

قهــوه خانــه رســید بــا خــود گفــت:

»حاال خوبه اوس علی دعوا نکنه!«

وقتی به قهوه خانه رسید،همه کارگرها مشغول کار بودند، با ترس وارد شد، 

اوســتا علــی گفتــه بــود هشــت بیــا، علــی ســاعت هشــت و ده دقیقــه وارد آنجــا شــد، 

ــکان ظــرف  ــه م ــی خــود را ب ــد، عل ــز هــا نشســته بودن ــادی دور می مشــری هــای زی

شــوئی رســاند. 

»سام اوس علی!«

سید علی چشم غره ای به او رفت، علی با خود فکر کرد:

»االن می آد می گه برو بیرون، حاال بزار این استکان نعلبکی ها رو بشورم!«

علی با ترس و لرز مشغول شسنت شد، اوستا علی به سمت او آمد!

»خوارکســده چــرا دیــر اومــدی؟ یــااله! کــون گشــاد! بــرو آب از تلنبــه بــرب بریــز بــاال 

پشــت بــون تــو منبــع آب، بایــد پــر بشــه، محســن یخــوده کونتــو تکــون بــده اســتکانا 

رو بشــور تــا ایــن مادرجنــده بــره بــاال منبــع رو پــر کنــه!«

علــی ســطل دســته میلــه ای را در دســت گرفــت و از تلنبــه پــر آب کــرد تــا بــه پشــت 
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بــام بــربد.

ــا نیمــه پــر کــرد، حســاب  ســطل ســنگین بــود، منی توانســت آن را حمــل کنــد، آن را ت

کــرد  تعــداد دفعــات رفتنــش بیشــر خواهــد شــد، بــرای اینکــه تنــد تــر کار کنــد کفــش 

هایــش را از پــا بیــرون آورد، آنقــدر از نربدبــان بــاال و پائیــن آمــد کــه دیگــر نــای بــاال 

رفــنت نداشــت، بشــکه روی بــام تــا دوســوم پــر شــده بــود، بــا خــود انگاشــت:

»خب بسته دیگه میرم پائین!«

بــا صــورت عــرق کــرده برعــت پائیــن رفــت و رشوع بــه شســنت اســتکان و نعلبکــی 

هــا منــود.

وقتــی علــی مشــغول کار بــود، اســتا علــی داخــل محلــی شــد کــه اســتکان نعلبکــی هــا 

را می شســتند، علــی هــر آن منتظــر بــود کــه اوســتا علــی او را اخــراج کنــد، در انتظــار 

ــه او  ــی خطــاب ب ــت او باشــد! اوســتا عل ــود کــه عامــت رضای ــدی از ســوی او ب لبخن

گفــت:

»دیروز دیدم خوب کار منی کردی، حاال بشور ببینم چطوری کار می کنی؟«

علی رشوع کرد با هان رویه ای که اوستا علی گفته بود استکان ها را شسنت!

ــاد متیــز منی شــن!   »نــه ایــن جــوری کارت تنــد نیســت، اســتکان نعلبکــی هــا هــم زی

بــذار یــادت بــدم،  منبــع رو پــر  کــردی؟«

»آره یکمی خالی مونده که اونم می تونم وقتی خلوت شد پر کنم«

ــم  ــی گ ــه، م ــه دیگ ــی ای همین ــر م ــی دی ــان گفت:»وقت ــی مهرب ــا لحن ــی ب ــتا عل اوس

ســاعت هشــت بیــا، تــو بایــد ســاعت هفــت و نیــم ایــن جــا باشــی ، نــه کــه بــذاری 

ــآی.« ــه بی ــت و ده ِدیق هش

علی ضمن تائید حرف اوستا علی با خودش فکر کرد:

»خــب درســت می گــه از فــردا بایــد زودتــر بــی آم، پــس امــروز بیرونــم منی کنــه، یــک 

تومــن رو می گیــرم! اگــه زودم می ومــدم ایــن همــه فحــش خــوار مــادرم بــم منــی داد! 

حــاال کــه وایســتاده اینجــا بــه مــن نیــگا می کنــه، بایــد یــه خــورده تنــد تــر کار کنــم 

تــا خوشــش بیــاد!«

ــه  ــه، ب ــد از کارش خوشــش آمــده اســت یان ــا ببین ــی کــرد ت ــه ســید عل بعــد نگاهــی ب

ــه او زد. ــدی ب ــی از او راضــی ســت  لبخن ــال خــودش ســید عل خی

 اوســتا علــی چهــل ســاله ، دو بــار زن گرفتــه ، بچــه دار نشــده بــود، هــر دو زنــش از 

ــی  ــکل جنس ــد او مش ــناختند می گفتن ــی ش ــه او را م ــا ک ــد، آنه ــه بودن ــاق گرفت او ط
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داشــته بخاطــر همیــن از زن خــود جــدا شــده اســت! از ایــن گذشــته گفتــه مــی شــد 

ــده  ــا در نیام ــادر ه ــدر و م ــی از پ ــدای خیل ــرده، ص ــاوز ک ــه تج ــن پربچ ــه چندی ب

ــرو ریــزی او شــده  ــد و بقولــی موجــب  آب ــود، برخــی از آنهــا رسو صــدا کــرده بودن ب

بودنــد، امــا رفتــار او بگونــه ای بــوده کــه بــه خیــال خــودش تــا کنــون هیــچ مدرکــی 

دســت کســی نــداده بــود! در کارش بســیار زیــرک بــود، بــا نقشــه بــه بچــه هــا  تجــاوز 

ــاز اســت، احساســی بــه  می کــرد، بعضــی هــا کــه او را می شــناختند می گفتنــد بچــه ب

زن هــا نــدارد، سادیســم جنســی دارد، متایــل جنســی اش بــه  پــر بچــه هــا می باشــد. 

ــه او گفــت: ــا مهربانــی ب علــی ایــن را منی دانســت، اوســتا علــی ب

»خــب، خــوب یادگرفتــی، ولــی بــذار یــادت بــدم چطــوری کار کنــی، همونجــوری کــه 

وایســتادی، واســتا، دســتا تــو یخــوده بــرب بــاال«

علی دست هایش را باال برد!

ــل  ــی داخ ــرف  عل ــش را از دو ط ــت های ــت، دس ــرار گرف ــت رس او ق ــی پش ــتا عل اوس

ــرد. ــوئی ک دستش

بعد رشوع کرد به صحبت کردن و گفت:

ــی ورداری و  ــم از آب اول ــا ه ــا رو ب ــی ه ــد نعلبکل ــی بای ــر کار کن ــد ت ــه تن ــرا اینک »ب

داخــل آب دوم بــذاری، نیــگا کــن  اینجــوری بشــور! بعــد رسیــع اســتکانائی کــه آبشــون 

گرفتــه شــده رو بــزار تــو ســینی ، تنــد تنــد کار کــن، نیــگا کــن همیــن جــوری  کــه مــن 

دارم کار می کنــم!«

بعد کم کم خودش را به باسن علی نزدیک کرد!

پــر جــان مــن مثــل پــدرت می مونــم، اگــه خــوب کار کنــی کــه همیــن جــا می تونــی 

تــا آخــر تابســتون کار کنــی، تــرس نداشــته بــاش، فــردا هــم یکــی دیگــه رو می فرســتم 

آب بشــکه رو پــر کنــه« 

علــی هواســش بــه دســت هــای اوســتا علــی بــود، موقعــی کــه او خــودش را بــه علــی 

چســباند، یکبــاره هــواس او متوجــه  باســنش کردیــد!  پنداشــت:

»شــاید منظــوری نداشــته باشــه، چــه تنــد تنــد کار می کنــه، خــب راســت می گــه، مثــل 

پدرمــه، پــدرم اگــه اینجــوری بــود کــه خــوب بــود، از پدرمــم بهــره، چقــدر مهربــون 

هســتش، اگــه بــش بگــم مــن از فحــش دادن بــدم مــی آد، حتــا دیگــه بهــم فحشــم 

منــی ده!« علــی احســاس کــرد او آلــت تناســلی اش را بــه باســن او چســبانیده اســت! 

بــا خــود فکــر کــرد: نکنــه می خــواد ترتیبمــو بــده! مثــل داداشــم! مثــل پــر عمــوم!«
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ناگهــان بــه یــاد زمانــی افتــاد کــه هنــوز  چهــار ســاله بــود! در آن زمــان بــرادر بــزرگ و 

پــر عمویــش کــه حــدودا شــانزده و یــا هفــده ســاله بودنــد، وارد خانــه شــدند:

»وقتــی اومــدن، هیچکــس خونــه نبــود، همــون وقتــی کــه آقــام بــا مامانــم رفتــه بــودن 

کربــا، ننــه طایــه اومــده بــود خومنــون تــا هــوای بچــه هــا رو داشــته باشــه، کــر بــود، 

وقتــی کــه اونــا رفــنت رو پشــت بــوم، منــم دوس داشــتم بــرم پیــش اونــا، هیــچ کــس تــو 

خونــه نبــود، همــه رفتــه بــودن تــو بــاغ بــازی می کــردن!« 

بــه یــاد آورد کــه خــود را بــا ســختی از پلــه هــای نیمــه کاره بــه پشــت بــام نــزد آنهــا 

ــد! ــد و می خندیدن ــا هــم می گفتن ــتند ب ــا داش ــانید. آنه رس

»منی دونــم چــی می گفــنت؟ کــه هــی می خندیدن؟منــو کــه دیــدن، رشوع کــردن باهــام 

شــوخی کــردن، منی دونســتم چــی می گــن، منــم بــا خنــده اونــا، خندیــدم!«

ــه او  ــرون آورد ب ــت تناســلی خــود را از شــلوارش بی ــه خــرو آل ــادش آمــد ک ــی بی عل

ــت: ــان داد و گف نش

»اینو بگیر تو دستت!«

علی خندید و فکر کرد که با او شوخی می کند! پاسخ داد:

»نه منی گیرم!«

خرو به او گفت:

»می خوام باهات بازی کنم!«

هر سه خندیدند. بعد خرو به علی گفت:

»وایسا رو پله!« 

علی هم  حرفش را گوش کرد! رفت روی پله بی حرکت ایستاد!

خرو گفت:

» میرم پشت رست باهات قایم موشک بازی می کنم!«

علی هم قبول کرد! علی هنوز شلوار منی پوشید!

علــی متوجــه شــد خــرو چیــز لزجــی را میــان ران هایــش کــرده اســت، ابتــدا فکــر کــرد 

بــا انگشــت ایــن کار را مــی کنــد ولــی وقتــی خواســت بــه عقــب برگــردد، خــرو بــا دو 

دســت خــود شــانه هایــش را محکــم گرفتــه بــود تــا تــکان نخــورد، رشوع بــه گریــه کــرد، 

چــون کاری از دســتش ســاخته نبــود، منــی دانســت چــه مــی کنــد، امــا متوجــه شــد او 

ــا آلــت تناســلی خــود ایــن کار را انجــام می دهــد، یــک دســت خــرو بــر دهــان او  ب

بــود تــا اگــر داد بزنــد جلــو دهانــش را ببنــدد، وقتــی کارش متــام شــد او را رهــا کــرد،  
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علــی بــا ناراحتــی تصمیــم داشــت از پشــت بــام بــه پائیــن بــرود، ولــی بــرادر بزرگــش 

او را نــگاه داشــت، هانگونــه او را نــگاه داشــت بــا تاکیــد گفــت:

»صدات در نیاد بیرون!«

علی از ترس چیزی نگفت!

او هــم هــان کار را بــا او انجــام داد! وقتــی کار بــرادرش متــام شــد، او می خواســت فــرار 

کنــد و از پلــه هــا پائیــن بــرود، امــا محمــد بــرادرش رسش را  میــان دو دســتش گرفــت، 

بــا خشــم در چشــم هایــش خیــره شــد و بــا تــر بــه گفــت:

ــل همــون گنجشــکا  ــم، مث ــت رو می کن ــم، کَلَ ــکار کردی ــا چی ــه کســی بگــی م ــه ب »اگ

کــه چنــد وقــت پیــش کلــه هاشــونو بــا دســت یکــی یکــی کنــدم، یــادت مــی آد؟ تــو 

اون اتاقــه کــه دون ریختــه بــودم، وقتــی داشــنت دون می خــوردن پنجــره رو بســتم، تــو 

خــودت پنجــره رو بســتی! دیــدی کــه چــه جــوری رسشــون رو بــا دســت کندم؟رستــو رم 

ــه؟« ــا ن ــدی؟! ی همون جــوری میکنم!فهمی

ــع  ــی مواق ــرادر بزرگــش می ترســید! خیل ــز بشــدت از ب ــون نی ــان و اکن ــی در آن زم عل

علــی را کتــک زده بــود! در آنزمــان علــی فکــر کــرد:

ــازم  ــا ب ــه ، حت ــت می گ ــه، راس ــک می زن ــو کت ــا من ــع ه ــی موق ــم خیل ــب داداش »خ

کتکــم می زنــه! رسمــو می بــره!« 

بعد رسش را به عامت تفهیم تکان داد و گریه اش قطع شد!

علی هان صحنه را االن تجسم منود، با خود گفت:

»االنــم اوس علــی داره همــون کار  رو می کنــه، اگــه آون موقــع نتونســتم از دســت اونــا  

فــرار کنــم خــب بچــه بودم،حــاال چــی؟ معلومــه کــه می تونــم، فوقــش بیــکار می شــم، 

بهــر از اینکــه همــه بهــم بگــن کونی،دیگــه داره  مــی شــه ده ســامل، می زمنــش کنــار از 

دســتش در مــی رم، ســفت کــه منــو نیگــه نداشــته، در مــی رم، آره در مــی رم! از دســتش 

فــرار مــی کنــم!«

اوســتا علــی همیــن طــور کــه داشــت بــه علی طــرز شســت و شــوی اســتکان نعلبکی ها 

را نشــان مــی داد خــودش را بیشــر و بیشــر بــه او چســباند، علــی در حــال خفگــی قــرار 

گرفتــه بــود، فشــار درونــی، گذشــته وحشــتناک، تــرس از تجــاوز، همــه مســائل منجــر 

ــی نکشــید،برعت   ــوده شــوند، ایــن حالــت طول ــر حواســش رب ــود مترکــز او ب شــده ب

بــر خــود مســلط شــد و متامــی قــدرت خــود را درون دو دســتش متمرکــز کــرد. محســن 

کنــار دســتش ایســتاده بــود، زیــر چشــمی بــه واقعــه نــگاه می کــرد. ولــی نــه او و نــه 
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دیگــری هیــچ گونــه عکــس العملــی از خــود نشــان منی دادنــد، علــی گــان کــرد آنهــا 

اصــل قضیــه را منی بیننــد و یــا اگــر ببیننــد از تــرس اوســا علــی چیــزی منی گوینــد. علــی 

بــدون توجــه بــه آنــان متامــی قــدرت خــود در دســتانش  متمرکــز کــرد، اوس علــی را 

بعقــب رانــده خــودش را از میــان دو دســت او رهــا کــرد  و رساســیمه از محــل واقعــه 

گریخــت.

اوستا علی رسیعا عکس العمل نشان داد و گفت:

»اِ، بچه چرا در رفتی، دارم بت کار یاد می دم، چرا در می ری؟«

وبا خودفکر کرد:

»عجــب بچــه رستقــی بــود، حتــا حــاال مــی ره پیــش ننــش می گــه! چــی شــده! چــی 

نشــده؟ مــن کــه کاری نکــردم، داشــتم کار یــادش مــی دادم، خــب خــودش مســاله داره 

بــه مــن چــه، همــه ایــن بچــه هــا کــه دارن پیشــم کار می کنــن، خــب همــه می دونــن 

ــی  ــره بگــه، اینجــور بچــه هــا منــی رن بگــن، خیل ــم ب ــازه فکــر منی کن ــزی نشــده، ت چی

زرنــگ بــود، خــوب شــد کــه رفــت«

علی هراسان از قهوه خانه بیرون پرید!

ــن  ــا م ــه اون کاررو ب ــد ک ــی ره، مم ــروم م ــم آب ــه کســی بگ ــه ب ــکار کنم؟اگ »حــاال چی

ــد  ــی فهمی ــه کســی م ــازه اگ ــک می خوردم،ت ــم خــب کت ــه کســی می گفت ــه ب ــرد، اگ ک

می گفــنت بچــس، منی تونســتم بگــم، هنــوزم وقتــی یــاد چشــاش مــی افتــم تــرس ورم 

می داره!حــاال کــه تــرس نــدارم، اگــه بگــم کســی کتکــم منی زنــه، اون موقــع منی دونســتم 

اونــا چیــکار کــردن، تــو مدرســه همــه مــی خــوان بچــه هــای پخمــه رو ترتیبشــون رو 

ــو  ــه دو ســال ت ــا »تقــی« ک ــو کاس دوم ب ــودم؟ ت ــدن، خــود مــن مگــه اینجــوری نب ب

ــود رو  ــی پخمــه ب ــود می خواســتیم ترتیــب »محســن« کــه خیل کاس دوم درجــا زده ب

ــن«،  ــودم هــر کــی رو »بکون ــم، فقــط شــنیده ب ــم، مــن کــه منی تونســتم کاری کن بدی

بهــش می گــن »کونــی«، تــازه اون پــره هــم فقــط حرفشــو مــی زد، مگــه می تونســت 

ــط  ــم«! فق ــی رو »بکنی ــم یک ــم می تونی ــا ه ــم م ــتیم بگی ــط می خواس ــه، فق کاری کن

می خواســتیم بگیــم اون خراب شــده، اُبنــه ای هســتش، تهش بــاد مــی ده، کونیــه، 

خرابــه، همیــن، خــب حــال بــرا منــم همین جــوری هســتش، االن می دونــم کــه خــراب 

چیــه، اگــه کســی ترتیــب کســی روبــده طــرف دیگــه می شــه خــراب، خــوب حــاال اگــه 

ــن کــه  ــده، مــردم دیگــه فکــر منی کن ــو ب مــن بگــم اوس علــی می خواســت ترتیــب من

ــو داده، حــاال داری  چاخــان می گــی، همیــن بســه  ــداده، می گــن ترتیبت ــو ن ترتیــب من
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کــه از ایــن بــه بعــد بــه مــن بگــن کونــی، اونائــی کــه ترتیــب کســی رو دادن،مــی آن 

مــی گــن ترتیــب اونــو دادیم!خــب او طــرف خجالــت می کشــه، مجبــور مــی شــه دیگــه 

ــا بــره یــه مدرســه دور کــه کســی اونــو نشناســه، منی خــوام اینجــوری  ــاد، ی مدرســه نی

ــم!« ــه کســی منی گ بشــم، ب

»حــاال کجــا دارم مــی رم؟ مامــان ازم می پرســه چــی شــده؟ بایــد همــه چیــزو تعریــف 

کنــم! اون موقــع آبــروم مــی ره. همــه اهــل محــل متوجــه می شــن. بعــد تــو یخچــال 

ــی!«  ــن »کون ــم می گ ــه به هم

در همیــن افــکار غوطــه ور بــود کــه بــه خانــه رســید در خانــه بــاز بــود، خیلــی آهســته 

از جلــو اتــاق حــاج خانــم گذشــت، او جلــو در ننشســته بــود، علــی فکــر کــرد اگــر او 

ــف  ــش تعری ــز را برای ــه چی ــد هم ــا بای ــود، حت ــته ب ــاق نشس ــو ات ــه جل ــل همیش مث

می کــرد! وقتــی آهســته بــه بــاال رفــت و وارد اتــاق شــد، عــزت در گوشــه اتــاق نشســته، 

ــه می کــرد،  ــه آنهــا را وصل ــود، شــلوار کهن ــول درآوردن پرهایــش ب ــای پ غــرق در روی

یکبــاره بــا علــی مواجــه شــد، بــا تعجــب بــه او نــگاه کــرد و گفــت:

ــدر  ــرا اینق ــی، چ ــه رس کار نرفت ــده، مگ ــرم نش ــوز ظه ــتی، هن ــرا برگش ــد؟ چ ــی ش »چ

ــده؟« ــوات ش ــده، دع ــی ش ــونی، چ پریش

علی هراسناک وبا عصبانیتی  مملو از ترس و رشم  پاسخ داد:

»نه! من دیگه اونجا منی رم!«

»چــرا؟ چــرا داد می زنــی؟ مگــه چــی شــده؟ ســد باقــر رو کــه از دســت دادی، اینجــا 

دیگــه چــی شــده؟ کار بــه ایــن خوبــی! از اون ســد باقــر تریاکــی کــه بهــره! یــه همچــی 

کاری دیگــه منی شــه پیــدا کــرد، بیچــاره غلمعلــی خــان چقــد بــه معــار نوکــرم  چاکــرم 

گفــت! چقــد منــت اونــو کشــید تــا بــرات ایــن کارو پیــدا کــرد! همین جــوری، بــه ایــن 

راحتــی کــه منی تونــی بگــی مــن اونجــا منــی رم!  هــر جــا بــری همیــن ســختیا رو داره! 

ــه  ــا رو  ک ــه ه ــه بچ ــاز و روزس. اون هم ــل من ــی اه ــن  اوس عل ــه می گ ــوری ک اینج

هیــچ کاری ازشــون بــر منیــآد داره نــون مــی ده! خــب تــوام یکــی از اون بچــه هــا، مگــه 

ــا باالتــری؟ خیلــی آدم خوبیــه روزی یــه تومنــم کــه بــت مــزد مــی ده. کجــا  تــو از اون

می خــوای بــری؟ ایــن کار رو از دســت بــدی، بایــد بیــکار مبونــی! پاشــو بریــم! بریــم تــا 

بــا اوس علــی حــرف بزنــم شــاید اگــه کاری کــردی کــه دعــوات کــرده، تــو رو ببخشــه!«

علی برافروخته تر از پیش با داد و بیداد گفت:

»بهت گفتم که  من اون جا منیرم! من دیگه اونجا منیرم!«
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»تــو غلــط می کنــی، می گــی  اونجــا منیــرم! می زنــم تــو رست تــا بــری اونجــا، بدبخــت 

ــرات  ــا ب ــه ه ــری بچ ــوای ب ــری رس کاس، می خ ــاره ب ــش پ ــا کف ــاره ب ــوای دوب می خ

جــوراب بخــرن؟ االن مــی رم دنبــال معــار، ابــروی اونــم بــردی، چقــدر بــه اوس علــی 

التــاس کــرد!«

عــزت چــادرش را بر کــردو  بــا رسعــت از خانــه خــارج شــد. در بیــن راه بــا خــود فکــر 

: کرد

»حتــا کارش ســخت بــوده یــا اینکــه نتونســته کارش رو خــوب بکنــه اونــم گفتــه بــرو 

خونــت، مــی رم پیــش معــار، حرفــش بــرو داره، کســی حرفشــو زمیــن منی گــذاره، بهــش 

می گــم بیــاد بــربدش پیــش ســد علــی، بــش بگــه یــه کمــی بهــش کمــر فشــار بیــاره!«

جلــو در خانــه معــار ایســتاد و بــا تردیــد دســت بــر دســته در بــرد و چنــد رضبــه بــر 

آن نواخــت.

زن معار وقتی صدای یک زن را شنید، با تردید در را باز کرد.

»کــی هســتی؟ چــی می خــوای؟ اگــه دنبــال خونــه خالــی می گــردی مــا خونــه خالــی 

نداریــم!«

»نه خانم، شا دخر معار هستی؟«

»نه! زنشم، حاال چی می خوای«

»ببخشید،با آقا معار کار دارم!«

»از معار چی می خوای؟«

»یه کاری راجع به پرم دارم!«

»مگه شوهر نداری که خودت اومدی با یه مرد غریبه چیکارداری؟«

»چرا خانم، ولی خیلی واجبه، خدا عمرت بده، بشون بگید بیاد!«

ــا معــار  ــی  ب ــه، ول »خــب چــرا مــردت نیومــده؟ درســته کــه معــار آدم چشــم پاکی

ــکار داری،؟« چی

 او بــا دیــدن عــزت کــه بــرو روئــی داشــت، خــوش هیــکل و جــوان بــود، بــا خــود فکــر 

: کرد

»زنیکــه فکــر می کنــه مــن خــرم، حتــا می خــواد معــار رو بچاپــه، خــب معــار هــم  

ــول  ــتش زود گ ــه هس ــی ام ک ــول داره، لوط ــم  پ ــه ه ــوش هیکل ــم خ ــرو رو داره ه ب

ــار رو  ــه اصــا مع ــرده! ن ــرا خــودش درســت ک ــی ب ــن چــه موهائ ــگا ک می خــوره، نی

صــدا منی کنــم!«
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عــزت متوجــه شــده کــه زن معــار بــه او  اطمینــان نــدارد، متوجــه شــد او چــه فکــر 

ــه  ــه زن بچ ــم! چ ــر بزن ــو قُ ــدم شوهرش ــه اوم ــر می کن ــت:  »فک ــود گف ــا خ ــد ب می کن

ســالی رو گرفتــه! هفــده، هجــده ســال بیشــر نــداره! حتــا تــازه ازدواج کــرده، ولــی 

حاج خانــم گفــت معــار ســنش بــاالس! بایــد یــه جــوری باهــاش حــرف بزنــم، کارعلــی 

ــه!« ــراب می ش داره خ

با ناراحتی به او گفت:

»آخــه مــرد مــن عــرق خــوره، هرچــی پــول داریــم مــی ره مــی ده عــرق ، بچــم رو دیــروز 

ــروز  ــه اون دی ــی، آخ ــش نگ ــه به ــی آد، اگ ــدا رو خــوش من ــرد رس کار، خ ــار ب ــا مع آق

ــه  ــته، می گ ــه رس کار و برگش ــروز رفت ــی ام ــود، ول ــی ب ــم راض ــت رس کار، از کارش رف

دیگــه منــی رم رس کار، خواســتم بــه آقــا معــار بگــی مــادر علــی اومــده راجــع بــه علــی 

ــاره بــربدش رس  می خــواد حــرف بزنه،خــدا خیــرت بــده؛ می شــه بهــش بگــی بیــاد دوب

کار؟« 

ــه  ــت، ب ــان دوس ــم و  انس ــی دلرح ــه زن ــه قیاف ــود ب ــده ب ــل ش ــه زن  تبدی ــه اولی قیاف

ــت: ــی گف آرام

ــم،  ــو جهن ــو رسم! مــروب خــوره بدبخــت، آخــر عاقبتــش مــی ره ت »ای وای، خــاک ت

خــدا آخــر عاقبتتــو بــه خیــر کنــه! ناراحــت نبــاش، تــو کارخــودت رو بکــن، خــب از اون 

مــرد همیــن بچــه هــم تربیــت می شــه! شــوهرت حتــا جــاش تــو جهنمــه، چــه بچــه 

ای درســت شــده،در رفتــه از رس کار؟چــه بچــه حــرف گــوش نکنیــه، هــا؟ معــار خیلــی 

ــوز خــربی نیســت،  ــم! هن ــازه عروســی کردی ــا ت ــی م ــر داشــته باشــه ول دوس داره پ

دوس دارم دخــر داشــته باشــم! دخــرا همیشــه شــانس دارن بــرن خونــه بخــت! پــرا 

بــد بخــنت، حــاال بعضیــا مثــل معــار شــانس مــی آرن یــه زن خــوب گیرشــون مــی آد، 

ــا  ــم ی ــن، آخرش ــور رو می بین ــای ناج ــا آدم ــرون هزارت ــی رن بی ــنت! م ــرثا بدبخ ــی اک ول

تریاکــی می شــن یــا مثــل شــوهر تــو عرق خــور، ولــی دخــرا اینجــوری نیســنت، همیشــه 

یــک کســی بــاال رسشــون هســتش، خیلــی کــم دیــدم یــه دخــر ســیگاری بشــه، مــروب 

کــه اگــه بخــوره حقــش هســتش کــه سنگســار بشــه، مــروب بخــوره دیگــه منی تونــه 

ــده  ــرت ب ــرا پ ــرو ب ــا ب ــزش رو از دســت می ده،حت ــه چی ــش رو بپوشــونه، هم عورت

دعــا بنویســن، دعــا نویســای خــوب تــو شــابدولعظیم زیــاده، بگــو بــراش دعــا بخونــن، 

ــع خواســتی  ــی دعاهــاش مســتجاب می شــه، هــر موق ــه دعــا خــون می شناســم خیل ی

بگــو تــا آدرسشــو بــدم، دور نیســت، همیــن پشــت خونــه ماســت، خــب وایســا مــی رم 
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ــم!« ــدا می کن ــار رو ص مع

ــول داشــت،  ــود، بخشــی را قب ــا کمــی شــکه شــده ب ــن حرفه ــنیدن ای ــه از ش ــزت ک ع

ــت: ــط گف ــد و فق ــزی نگوی ــر چی ــرد دیگ ســعی ک

 »حتــا می بــرم پیــش یــه دعــا گــو! ولــی چنــدروز پیــش فالگیــر اومــد در خومنــون فــال 

همــه رو گرفــت، مــال پــرا رو گفــت خیلــی خوشــحال شــدم، می گفــت علــی وقتــی 

بــزرگ بشــه مــی ره مکــه، حاجــی می شــه، هفتــا زن می گیــره.«

»خب شاید شانس بیاره گفتی چند سالشه؟«

»ده سال!«

»خب تازه ده سالشه، شاید رسش به سنگ بخوره آدم بشه!«

زن جــوان در حیــاط را بســت، می خواســت از پلــه هــای تــراس بــاال بــرود، معــار روی 

تــراس در حــال گــوش دادن بــه جــرو بحــث همــرش بــا خامنــی جلــو  در بــود. متوجــه 

شــده بــود یــک زن پشــت در اســت.

»کی اومده؟ چی می خواد؟«

می گه مادر علیه، می گه تو اونو دیروز بردی رسکار«

»آها راس می گه، حاال چی می خواد؟«

»می گــه علــی امــروز از رس کار برگشــته، بــرو خــدا رو خــوش منــی آد اگــه بهــش کمــک 

نکنــی، زن بدبختــی هســتش، بــه قیافــش نیــگا نکــن، مواظــب بــاش رستــو کاه نــذاره!«

»اِ، زن مگه بچم؟«

معــار بــا هــان کــت شــلوار ســیاه و کفــش شــربو کــه دیــروز بــر تــن و پــا داشــت، 

پائیــن آمــد، در را بــاز کــرد، قبــل از اینکــه ســام علیــک کنــد رسکــی کشــید بــه ســمت 

راســت و چــپ تــا مطمــن شــود کســی بــه همــراه او نیســت! بعــد نگاهــی بــه مــو هــا، 

لــب هــا، صــورت و هیــکل عــزت کــرد و گفــت:

»سام آبجی، مادر علی هستی؟«

»ســام از بنــده آقــا معــار، دیــروز علــی رس کارش بــود، عــری اومــد خیلــی خوشــحال 

بــود، امــروز صبــح زود رفــت رس کار،یکهــو همیــن نیــم ســاعت پیــش برگشــته، هرچــی 

ــوش  ــو گ ــه حرفم ــه اونجــا منــی رم! دیگ ــن دیگ ــه م ــم چــرا برگشــتی؟ هــی می گ می گ

ــد رس کار؟« ــو بربی ــاره اون ــد دوب ــه، می شــه شــا بیای منی کن

ــاط  ــو در حی ــر کــرد و مقــداری از جل ــاه ت ــاط را بســت صدایــش را کوت معــار در حی

ــه گرفــت و گفــت: فاصل
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»فکــر منی کــردم علــی یــه همچــی مــادری داره! فکــر کــردم  مــادرش بایــد ســنش باالتــر 

ــرادر داره کــه بیســت و یــک سالشــه؟ غلمعلــی خانــم  ــه ب باشــه، آخــه علــی گفــت ی

پیــش شــا زندگــی می کنــه؟ شــنیدم  اونــم دوتــا  پــر داره ، اونــام هــم ســن و ســال 

علــی ان، دیــروز علــی بــا غلمعلــی خــان اومــده بــود کار پیــدا کنــه! همــون شــیره ایــه! 

چــرا بچتــو دســت یــه همچــی آدمائــی می ســپری؟«

»ای آقا! پدر بچه ها کاری به کار اونا نداره ، این کارا  رو  من  دنبال می کنم.«

»خــب، پــس خیلــی زرنگــی، شــوهرت چیــکارس؟ شــنیدم تــه خونــه ای کــه غلمعلــی 

خــان می شــینه یــک کســی هســت عــرق خــوره! پــس اون شــوهر تــو اِ؟ خــب خونــه 

ــدی، حــاال چــی می خــوای؟« ــو از کجــا بل من

ــازه ســاعت  ــی برگشــت ت ــت رس کار، وقت ــروزم رف ــه ام ــم ک ــار گفت ــا مع »هیچــی آق

صــات ظهــر، اینقــدا بــود، اومــده خونــه می گــه دیگــه اونجــا منــی رم. می شــه شــا یــه 

بــار دیگــه اونــو بربیــن قهــوه خونــه؟ شــا خودتــون گفتــه بــودی کــه خونتــون تــو ایــن 

کوچــه هســتش! از حــاج خانــم پرســیدم کــدوم خونــه هســتش آدرس اینجــا رو داد!«

ــود،  ــر نداشــته ب ــزت چشــم ب ــب و دهــان و صــورت ع ــک آن هــم از ل ــه ی معــار ک

مجــددا بطــرف در خانــه خــود رفــت، در را بــاز کــرد کــه مطمــن شــود زنــش در حیــاط 

نیســت، امــا او هنــوز پشــت در ایســتاده و بــه حــرف هــای آنهــا گــوش مــی داد، رسیعــا 

بــه او  گفــت: 

»زن می رم ببینم به این »ضعیفه«می تونم کمک کنم یانه!« بعد از عزت پرسید:

»االن کجاست؟«

ــت  ــر دس ــه آخ ــه! خون ــه  کوچ ــن ت ــت؟ همی ــون کجاس ــد خومن ــو خونس،می دونی »ت

چــپ«

همر جوانش با شک و تردید در حیاط را باز کرد و با دودلی تاکید کرد:

»آقا معار زود برگردید، آب گوشت دیگه همه آباش داره متوم می شه!«

»نه زیاد طولش منی دم« 

بعد به عزت گفت:

» آره می دونم، فکر کنم  یه سالی می شه اینجائید، خب راه بیافت.«

معار جلو، جلو راه افتاد و مادر علی پشت رسش.

ــر از  ــی به ــه کس ــا ی ــری، حت ــاق بگی ــی ط ــی داری می تون ــرو روئ ــه ب ــو ک ــب ت »خ

شــوهرت پیــدا می کنــی!«
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ــه  ــرم، پــر بزرگــم زندگیمــو ب ــد، اگــه طــاق بگی ــا رو نزنی ــا معــار! ایــن حرف »اوا، اق

ــه  ــا لبــاس ســفید اومــدم تــو خون آتیــش می کشــه، مــن دخــر امــام جمعــه هســتم، ب

ــا لبــاس ســفیدم میــرم بیــرون!« شــوهرم، ب

»خــب پــس زن بــا تقوائــی هســتی، حتــا خــدا کمکــت می کنــه، اگــه یــه موقــع کمــک 

خواســتی بیــا در خونــه مــا کمکــت می کنــم! اینجاســت خونتــون؟«

»آره آقا معار، خدا عمرت بده!«

در را بــاز کردنــد داخــل شــوند، علــی داخــل راهــرو جلــو در نشســته بــود، تــا معــار را 

دیــد خواســت  فــرار کنــد!

معار مچ دستش او را گرفت و با تر گفت:

ــی  ــل آدم راه می آفت ــودت مث ــا خ ــری رس کارت، ی ــد ب ــری، بای ــوای در ب ــا می خ »کج

ــت!« ــن، می برم ــمت رو زمی ــه می کش ــوه خون ــود قه ــا خ ــا ت ــی آی، ی م

»ومل کنیدآقا معار، من دیگه اونجا منیرم!«

»چرا گریه می کنی؟ برا چی  منیری؟«

»منی رم! این قهوه خونه منیرم!«

»چــی چــرا منــی ری؟ وایســتا ببینــم! اول بگــو چــرا منــی ری؟ اگــه حــق داشــتی می گــم 

ــم  ــد حرفت ــزرگ شــدی؟ خــب بای ــی ب ــه منی گ ــزن، مگ ــو ب ــل آدم حرفت ــرو؟ مث خــب ن

بزنــی! چــرا قشــقرق راه انداختــی«

»من اونجا منیرم!«

»هــی می گــه منیــرم، منیــرم، قــرص منیــرم قــورت دادی هــا!؟ ایــن کــه دلیــل نشــد، بیــا 

بریــم رس کارت، کار بــه ایــن خوبــی پیــدا منی کنی،تــا اونجــا رو زمیــن می کشــومنت تــا 

حالــت جــا بیــا!«

علــی مقاومــت می کرد،گــه گــداری لگــد هایــش بــه ســاق پــای معــار اصابــت می کــرد. 

امــا معــار بــا هیــکل درشــتش مرانــه او را می کشــید:

» پر! باید بری رس کار،  مگه می شه آدم به این بزرگی بیکار باشه؟«

عزت در کنار هیکل نحیف علی قدم بر می داشت با تر به او گفت:

»ببیــن یــه وجــب بچــه چقــدر اذیــت می کنــه؟ بچــه بــرو رس کارت دیگــه! خار)خــس، 

خاشــاک، ...( بدبخــت، متــام پــای معــار رو زخمــی کــردی، آدم خجالــت می کشــه، دس 

از ایــن لــج بازیــات وردار!«

علی متام تاش خود را برای نرفنت بی نتیجه دید، با خود اندیشید:
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»مامانــم راس می گــه، خــب ایــن معــار چــه گناهــی کرده،کــه هــی لگدمی خــوره بــه 

پــاش، مردمــم دارن نیــگا می کنــن، حــاال چیــکار کنــم، انــگار دزد گرفــنت، بهــره پاشــم، 

رو پــام وایســتم، معــار باخــره منــو کشــون کشــون می بــره اونجــا، همــه شــاگردا بهــم 

می خنــدن، بهــره واســتم رس پــا!«

»خــب داری آدم می شــی، اشــکاتم پــاک کــن، مثــل یــه مــرد، مگــه تــو زنــی کــه گریــه 

می کنــی؟ دخــر بچــه هــا هــم این جــوری مثــل تــو اشــک منی ریــزن، ناســامتی 

ــه  ــه نکن ــده ک ــن ب ــه م ــط دســتت رو ب ــوادت بشــی هــا!؟ فق ــون آر خون می خــوای ن

ــه چــاک!« یهــو  بزنــی ب

 عزت منی دانست قهوه خانه کجاست.

معار گفت:

»اوناهاش، اونور خیابونه، مگه نه علی؟«

»آره همون هستش!«

وقتی وارد قهوه خانه شدند،معار از دور برای سید علی دست تکان داد!

»خوارکســده نکنــه بــه معــار گفتــه باشــه، نــه نگفتــه، اگــه گفتــه بــود معــار دوبــاره 

اونــو اینجــا منــی آورد، ایــن زنیکــه دیگــه کیــه بــا خــودش آورده؟ حــاال چــی مــی خــواد 

بگــه؟ حتــا آخــرش مجبــور مــی شــه بگــه! می گــم کــی دیــده؟ کــی دیــده؟ هــا؟ هیــچ 

کــی!« 

»ســام اقــا معــار، بزمجــه بــش می گــم بــرو منبــع آب رو پــر کــن، نصفــه کاره گذاشــته 

در رفته،بچــه اگــه می خــوای کار کنــی بایــد درســت کار کنی!ظرفــا رو تنــد بشــوری!آقا 

معــار گفتــم ایــن خیلــی بچــس، منــی خــواد کار یــاد بگیــره، تــازه کارم هســت، باهــاش 

ــاد بگیــره، نخواســت، اگــه بخــواد خــب حرفــی نــدارم، مــی تونــه  ــا کار ی راه اومــدم ت

کارکنــه!«

علی با تعجب و ترس به سید علی نگاه می کرد! با خودش می گفت:

ــم  ــه کــه مــن منی گــم! این ــن بزرگــی! می دون ــه ای »چــه کــس کشــی هســتش، دروغ ب

داره دروغ می گــه!«

معــار چهــره ای مهربــان بــه خــود گرفــت و  از اینکــه متوجــه شــد اوس علــی قصــد 

بــدی نداردگفــت:

»آره اوس علــی می دونــم کــه تــو خیلــی آدم خوبــی هســتی، بــازم یــه شانســی بهــش 

بــده، اگــه دیــدی بــدردت منــی خــوره خــب کاری منی تونــی بکنــی!«
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بعد رو کرد به عزت و گفت:

»دیدی این یه وجب بچه آبروی مارو پیش اوس علی برد؟«

عــزت هــم بــا نگاهــی ملتمســانه بــه معــار و ســید علــی، بــا پــس گردنــی ای  بــه علــی 

: گفت

»خجالــت بکــش می بینــی؟ همــه رو اذیــت می کنــی! یــک دیوونــه، یــه ســنگ 

ــه  ــون دیون ــو هم ــاال ت ــارن، ح ــن، در بی ــی تون ــم من ــا عاقل ــاه، صدت ــو چ ــدازه ت و می ن

ــتی!« هس

معــار، اوســتا علــی، عــزت هــر ســه علــی را محــارصه کــرده بودنــد و بــا نــگاه هــای 

حــق بجانــب ولــی بــا اهــداف متفــاوت بــه او می نگریســتند، اوســتا علــی منــی دانســت 

معــار چــرا ایــن همــه وقــت بــرای ایــن پــر بچــه می گــذارد، نگاهــی بــه عــزت کــرد 

و از معــار پرســید:

»فامیل باشن؟«

»نه بابا همسایس«

ــا او رسو رسی دارد،  ــا خــود اندیشــید حتــا معــار ب بعــد نگاهــی بــه عــزت کــرد و ب

امــا دیگــر چیــزی نپرســید.

»دمل ســوخت خواســتم کمک کنــم، امــروزم مــادرش اومــده می گــه از رس کار در رفتــه، 

ــی؟ چــرا در  ــه چــرا در رفت حــاالم کــه منی گــه چــه مرگشــه!باخره مــی گــی چــه مرگت

ــم!؟« ــه جهن ــی ب رفتــی؟ منی خــوای کار کن

علی با چشم های از حدقه درآمده به هر سه نگاه می کرد و با خود پنداشت:

»معلومــه کــه منی گــم، اگــه بگــم هیــچ کــدوم از ایــن دوتــا بــاورد منی کنــن! خــود اوس 

علــی هــم می گــه دروغــه!« 

بعد گفت:« 

»آخه اوس علی فحش خوار مادر می ده. همش فحش می ده.«

اوســتا علــی خــود را آمــاده کــرده بــود بــا حیلــه هــای قبلــی از خوددفــاع و مــادر و پــر 

را از بــاغ بیــرون کنــد، هرگــز انتظــار نداشــت علــی فحــش دادن او را بهانــه کنــد، بــه 

همیــن جهــت رشوع کــرد بــه خندیــدن و گفــت:

»هــا هــا هــا، تخــم ســگ،  فحــش دادن نقــل دهنمــه، اگــه فحــش نــدم اصــا منی تونــم 

کار کنــم، پــس خــرج شــا هــا رو چــه جــوری بــدم، بایــد کارکنــم، تــا زندگــی بگــذره، 

دیــروز خــوب کار کــردی، ناهــار خوردیــم و کلــی شــوخی کردیــم،  امــروز یــک هــو زد 
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بــه رست،  پرمگــه دیوونــه شــدی؟«

قضیه به قدری ماست مالی شده بود که علی با خودش فکر کرد:

ــوزم  ــی  هن ــده! ول ــو ب ــه مــن اشــتباه کــردم، شــاید اصــا منی خواســته ترتیــب من »نکن

حــس می کنــم »دولــش« چشــبیده در کونــم! حــاال وایســتم دوبــاره کار کنــم، اگــه دیــدم 

دوبــاره اومــد، دیگــه در مــی رم، اصانــم خونــه منیــرم، میــرم یــه جائــی کــه دیگــه کســی 

منــو پیــدا نکنــه«

معار با خوشحالی از اینکه علی دوباره می خواهد کار کند به او گفت:

»بــرو دســت اوس علــی رو ببــوس، بگــو غلــط کردم! بــرو! کار بــدی کــردی! همین جوری 

ــد  ــدی کــردی، بای ــه کار ب ــاره برگــردی رس کار! مــادرت هــم می دون ــی دوب کــه منی تون

ــدی  ــرض ب ــا غ ــدی اوس ــه فهمی ــاال ک ــن کارا منی کنم!ح ــه از ای ــط کردم،دیگ ــی غل بگ

ــا هــم  ــی دیگــم تقریب ــی، اونائ ــداره، واســتا جــون بکــن، کارت و بکــن! مگــه منی بین ن

ســنو ســال تــو ان، دارن کار می کنــن، بــرو، بــرو دســت اوس علــی رو ببــوس، بــا اخــم 

و تخــم هــم نــه، بخنــد و بگــو غلــط کــردم؟«

علــی بدهــکار هــم شــده بــود، در بــد موقعیتــی قــرار گرفتــه بــود، همــه تقصیــر هــا 

بــه گــردن او افتــاده بودنــد، بــا وجــود ایــن بایــد معــذرت هــم مــی خواســت! چــاره ای 

ــا اکــراه و خنــده ای تلــخ ایــن کار را کــرد. امــا در  دیگــر برایــش باقــی منانــده بــود، ب

وجــود او چنیــن حقارتــی بــرای همیشــه باقــی مانــد، بــا خــود گفــت:

»مــن کــه یــادم منــی ره، اینــا بــزور دارن منــو مجبــور می کنــن ایــن کار رو بکنــم، اگــه 

ــا منــو مــی گیــرن، تقصیــر مــادرم هســتش، خــب حــاال بخاطــر اون  حــاالم در بــرم این

ــاد طرفــم در مــی رم!« ــه بی ــی رو دارم، اگ ــی هــوای اوس عل ــم ، ول ــن کار رو می کن ای

علی دست اوستا علی را بوسید و با لبخندی زورکی گفت:

»غلط کردم، دیگه از این کارا منی کنم!«

رس بزیر  به محل کارش بازگشت.

معار و عزت آنها را به حال خود رها کرده و از قهوه خانه بیرون رفتند.

اوســتا علــی رسمســت،خیالش راحت شــد، در موقــع کار خیلــی بــا خــودش فکــر کــرد و 

نهایتــا بــا خــود گفــت:

»بزمجــه، بــزار امــروز کارشــو بُُکنــه می زنــم در کونــش بیرونــش می کنــم، داشــت آبــرو 

ریــزی می کــرد، اینــم اومــد رو تجربــه هــام، ولــی امــروز دیگــه حوصلــه شــوخی کــردن 

ــدم بهــش، اگــه  ــد ناهــار ب ــه ناهــارم منــی ذ ارم بکشــه، چــرا بای ــدارم، ب متلــک گفــنت ن
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ــا منــم ایــن جــوری رفتــار  بنشــینه رس ســفره، اونائــی دیگــه فکــر می کنــن می تونــن ب

کنــن، اونــا بایــد بدونــن هــر کــه بــا مــن اینجــوری رفتــار کنــه، ســزاش اینــه کــه از کار 

ــدون  ــار بهــش مــی دم، پولشــم مــی دم، ب ــه نه ــه نزدیکــش مــی رم، ن ــم، ن ــش کن بیرون

ــوز  ــو هن ــی، کار مــا ســخته، ت ــی اینجــا کار کن ــو منــی تون دعــوا و رسو صــدا می گــم ت

بچــه ای، بــرو پیــش ننت!تــا حــاال ایــن دومــی هســتش کــه اینجــوری از آب در اومــده، 

ایــن کــه خوبــه اون یکــی نزدیــک بــود آبــرو ریــزی حســابی بکنــه، حــاال بــزار کارشــو 

ــرم!« ــو می گی ــه، حالش بکن

علــی تنــد تنــد کارش را می کــرد، هــوای اوســتا علــی را داشــت و در ایــن فکــر بــود کــه 

اگــر اوســتا علــی بطرفــش بی آیــد، چــه بایــد بکنــد؟ بعــد نتیجــه گرفــت:

ــاور  ــو ب ــا حرفم ــی رم، اون ــم من ــم، خون ــرار می کن ــی آد، ف ــاره ب ــی دوب ــر اوس عل »اگ

ــرده«!« ــی منو«ک ــه  اوس عل ــر می ش ــا پ ــه ج ــن، هم ــاورم کن ــه ب ــازه اگ ــن، ت منی کن

فحشــی بــه ننــه اوســتا علــی داد! دوبــاره در عــامل خیــال بــه نتایــج ایــن واقعــه فکــر  

کــرد و بــا خــود گفــت:

ــن دروغ  ــن م ــی آن بگ ــاگردا من ــن ش ــدوم از ای ــچ ک ــازه هی ــتم، ت ــاش نیس ــن از اون »م

منی گــم! بهــره در بــرم! کجــا بــرم؟  کســی نیســتش اونجــا بــرم! آبجیــم  منــو راه منــی ده! 

تــازه اگــه راهــم بــده دوبــاره بــرم می گردونــه خونــه! مجبــورم تــو خونــه فحــش و دعــواُ 

و همــه ســختی هــا رو بکشــم، مجبــورم  مبونــم! حســین یخچالــی ام جــا نــداره کــه منــو 

راه بــده، تــازه بــرم اونجــا چیــکار کنــم؟ اونــا خودشــون نــون نــدارن بخــورن!«

محســن داشــت چــای می ریخــت، تــا اونائــی دیگــه بیاینــد و آنهــا را بــرای مشــری هــا 

بربنــد! زیــر چشــمی بــه علــی نــگاه  کرد،علــی رشم داشــت! علــی خیلــی آهســته بــه 

او گفــت:

»دیدی چیکار کرد؟  فکر کرد من کونیم! ندیدی؟ منم دررفتم! دیدی که!«

ــزی  ــا چی ــت، ام ــده اس ــش آم ــی خوش ــان داد  از کار عل ــدی نش ــه لبخن ــا ت ــن ب محس

ــه داد. ــودش ادام ــه کار خ ــت و ب نگف

منی خواســت بــه علــی پاســخ بدهد، همیــن خنــده کوتــا نشــان مــی داد کــه فکــر 

می کنــد علــی پــر زرنگــی اســت، از اینکــه خــودش چنیــن رفتــاری منی توانــد بــا اوس 

علــی داشــته باشــد رشمنــده بــود! علــی وقتــی ســکوت محســن را دیــد بــا خــود فکــر 

کــرد:

ــی مــن  ــه، حتــا از اوســتا علــی می ترســه، ول ــه، چــرا حرفــی منی زن »خفــه خــون گرفت
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منی ترســم، اگــه ایندفعــه بیــآد پیشــم، هولــش مــی دم! بهــش می گــم نخواســتم آبروتــو 

بــربم!«

ــی  ــا ب ــه ب ــروز بلک ــل دی ــه مث ــی ن ــتا عل ــه اوس ــود ک ــه ور ب ــکار غوط ــن اف در همی

زد: داد  حوصلگــی 

»خب بچا! بیائید ناهار حارضه! همه بیان!« 

علــی هــم کــه خیلــی گرســنه بــود، تصمیــم داشــت بــرود و کنــار ســفره بنشــیند، ولــی 

اوســتا علــی بــا نیشــخند بــه علــی گفــت:

»نه تو! علی، وایستا اینجا کارت دارم!«

علــی بــا دلهــره منتظــر بــود تــا ببینــد اوســتا علــی بــا او چــکار دارد؟ بــا خــود فکــر کــرد 

حتــا می خواهــد او را بــرای پــر کــردن آب بشــکه بفرســتد، بعــد بــا خودگفــت:

»حتا این کار رو می کنه که نتونم ناهار بخورم!«

ولــی اوســتا علــی اســکناس یــک تومانــی را کــه از قبــل حــارض کــرده بــود بــه علــی داد 

و طــوری کــه همــه شــاگردهایش بشــنوند گفــت:

»بیــا ایــن مــزد یــه روز کاملــت! بهــت مــی دم، یکــی دو ســاعت کــه کار نکــردی، ایــن 

همــه بامبــول در آوردی، نزدیــک بــود پیــش معــار آبــرو ریــزی کنــی! تــو هنــوز بچــه 

ای، بــرو، بــرو پیــش ننــت کار کــن، اونجــا بیشــر دراومــد داری!«

علــی انتظــار نداشــت کــه اوســتا علــی بیرونــش کنــد، بــر خــاف انتظــار دیگــر 

ــی نشــان  ــد ول ــرد! نخندی ــر ک ــه ناراحــت او تغیی شــاگردها،خیلی خوشــحال شــد، قیاف

ــت! ــده اس ــم ش ــحال ه ــی داد خوش م

ــد،  ــم می وم ــه روزی رسبخت ــا ی ــت حت ــه می داش ــو نیگ ــه من ــد، اگ ــوب ش ــه خ »چ

ــرد،  ــد بیرونم ک ــده، خوب ش ــو ب ــب خودش ــد ترتی ــی بای ــده، یک ــدم، مادرجن ــت ش راح

ــم،  ــازی می کن ــا حســین ب ــال ب ــرم یخچ ــردا می ــه ف ــه ک ــش این ــکار کنم؟خوبی حــاال چی

حــاال چــی بگــم بــه مامانــم؟ االن دوبــاره دعــوام می کنــه؟ چــی می خــواد بگــه؟ خــب 

اوس علــی خــودش منــو بیرونــم کــرد! بــزور کــه منی شــه بهــش بگــم اوس علــی منــو 

نیگــه دار، چــه شانســی آوردم، اگــه می دونســت تــو خونــه چــی بــرم مــی آرن، حتــا 

نیگهــم می داشــت!«

به فکر فرو رفت و به لباس های مدرسه اش فکر کرد:

»حــاال بــرا خردیــن  لبــاس چیــکار کنــم؟ لباســای پارســال کــه مدرســه بهــم داده بــود، 

کلــی بــزرگ بــودن، شــلوارش رو بایــد چنــد ال مــی زدم بــاال، کتــش انــگار جــوال بــود، 
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مامانــم بــرد عوضــش کنــه قبــول نکــردن، آخــرم مجبــور شــدم دیگــه نپوشــمش، هــی 

ــی،  ــد درســتش کن ــه، می گفــت بای ــم بزرگ ناظــم می گفــت لباســت چــی شــد، می گفت

لباســای خیریــه بــرا خودشــون خوبــه، یــه لبــاس کهنــه از بــازار ســید اســال بــرام خیلــی 

بهــر از اینائیــه کــه بــرا بچــه هــا مــی دوزن، فکــر می کنــن همــه بچــه هــا کاس ششــمی 

ان! تــازه اســمم رو زده بــودن تــو تابلــو اعانــات، باالشــم بــا خــط درشــت نوشــته بــودن 

ــنت  ــو پرســیدم، گف ــی بضاعت ــی ب ــی معن ــاس »وقت ــرای لب ــی بضاعــت ب ــودکان ب ــام ک ن

یعنــی »بینــوا، بدبخــت«، حــال بایــد یــه کاری پیــدا کنــم! دارم قاطــی می کنــم!« 

اوس علــی، معــار، ســد باقــر، دعواهــای خونــه، حــاال بــی کاری در مخیلــه علــی فعالیت 

مــی کردنــد! علــی از دســت هــر کــدام فــرار می کــرد، آن یکــی بــه رساغــش می آمــد، 

بعضــی هــا می آمدنــد از کنــارش می گذشــتند، بعضی هــا بــا او و در کنــار او راه 

ــرد،  ــرار می ک ــرود، او ف ــه ن ــد ک ــگاه دارن ــد، بعضــی هــا ســعی داشــتند او را ن می رفتن

ــد  ــتند، می دویدن ــابقه داش ــم مس ــا ه ــگار ب ــد، ان ــا بودن ــه آنج ــت هم ــا می رف هرکج

ــد، احســاس کــرد مــادرش دســت روی شــانه اش گذاشــته اســت، بــر  ــا علــی را بگیرن ت

ــش قرار گرفــت! از حــاج  ــه روی ــم روب ــد، حــاج خان ــگاه کن ــادرش را ن ــا م می گشــت  ت

خانــم فــرار کــرد،  ســید باقــر بــه او پرخــاش  منــود، اوســتا جلیــل باتحقیــر نگاهــش  کــرد، 

ــره کــه همگــی  ــود! صــد هــا چه ــگاه داشــته ب ــی او را محکــم ن ــت اوســتا عل در نهای

ــد،  ــش بودن ــا بدهــد، بدنبال ــه آنه ــا ب ــزی نداشــت ت ــزی از او می خواســتند و او چی چی

او فــرار می کــرد و بــاز صحنــه هــا تکــرار می شــدند! چشــم هایــش را بســت تــا هیــچ 

چیــز را نبینــد، قوقــای رسو صداهــارسش را داغ کــرد، بلنــد بلنــد حــرف زد:

»دیگه منیرم، دیگه پیشه اوس علی منیرم! بهره دیگه خونه نیرم!«

بعد برگشت تا مطمن شود کسی بدنبالش نیست؟ کسی را دنبال خود ندید. 

یــک راســت بــه خانــه رفــت. در بازبــود. از پلــه هــا بــاال رفــت حــاج خانــم تــا صــدای 

پــای او را شــنید، رس از اتاقــش بیــرون آورد!

»علی بیا اینجا کجا می ری با این تندی، بازم زود اومدی؟«

»سام حاج خانم، خستم می خوام برم بخوابم،

»مزدت کو؟!«

بیا اینم مزدم، منی خواست همه رو بده، گفت دو ساعت کمر کار کردم!

»خب حاال کارت خوبه ؟ راضی هستی؟«

»نه حاج خانم کار گندی بود، خوب شد که بیرونم کرد!«
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»چی ؟ بیرونت کرد؟!«

»آره، خودش گفت منی خواد بیای!«

»ای وای حتــا خــوب کار نکــردی، شــاید اذیتشــون کــردی! صبحــم کــه دیــر رفتــه بودی، 

ــن شــاگردی  ــه همچی ــه، خــب هــر کــه باشــه ی بعدشــم کــه قهــر کــردی اومــدی خون

منی خــواد! همــه اینــا باعــث شــده کــه بگــه ایــن بچــه بدردمنی خــوره! می دونــی چقــد 

بایــد زحمــت بکشــه تــا  کار یــاد تــو بــده؟ خــب وقتــی ببینــه یــه آدمــی مثلتــو کارشــو 

دوس نــداره، می گــه منی خــواد بیــای! اوســتا علــی خیلــی آدم خوبــی هســتش. خیلــی 

هــا علیــه اوســتا علــی حــرف می زنــن، ولــی همــه اش دروغــه. مــادر یکــی از پــر هــا 

ــود،  ــه ب ــداد راه انداخت ــه داد و بی ــو قهــوه خون ــود جل ــه ب ــراش  کار می کــرد رفت کــه ب

آبــرو ریــزی کــرده بــود، ولــی ثابــت شــد کــه دروغ می گفتــه، زنیکــه می گفتــه  بچــش 

رو اوس علــی اغفــال کــرده، اصــا اوس علــی اهــل ایــن کارا نیســت!«

ــد  ــا بدان ــن خاطــر کنجــکاو شــد ت ــه همی ــود، ب ــی کلمــه اغفــال را بارهــا شــنیده ب عل

ــم پرســید : ــوده اســت؟ از حــاج خان ــادر چــی ب ــان آن م جری

راستی؟ بعد چی شد؟

»آره زنیکــه دیوونــه بــود. ایــن ســید علــی کمــر بســته حــرت عباســه، حــارضم پشــت 

رسش منــاز بخونــم، دفعــه دیگــه کــه کار پیــدا کــردی مواظــب بــاش خــوب کار کنــی.«

ــش  ــرد. حواس ــگاه می ک ــم ن ــاج خان ــه ح ــمی ب ــار چش ــتاده و چه ــو در ایس ــی جل عل

ــل  ــت ملب ــت پش ــتاده، درس ــت رسش ایس ــرد پش ــاس می ک ــود، احس ــی ب ــتا عل ــه اوس ب

هایــش و ماملــه اش درســت درپشــت او قــرار گرفتــه، حــاج خانــم هــم می دیــد و بــه 

ــول  ــد، در عــوض روزی یــک تومــان پ ــزن بگــذار کارش را بکن ــی می گفــت حــرف ن عل

می گیــری! علــی فکــر کــرد اگــر نتوانســته بــود خــودش را ازمعرکــه نجــات دهــد چــه 

ــرد: ــر ک ــا خــودش فک ــد! ب ــه روزش می آم ب

»ایــن کــه بــه مــن اینجــوری می گــه حتــا بــه پراشــم می گــه، هیچوقــت ازش 

ــا ازش می پرســم حرفشــو عــوض می کنــه!« نپرســیدم بچــه هــاش کجــا کار می کنــن؟ ت

»راستی حاج خانم، ابرام و اساعیل کجا کار می کنن؟«

»اونــا کارشــون خوبــه، بــه فکــر خــودت بــاش کــه چیــکار مــی کنــی؟ یــه خــورده دســت 

ــه کارت، حــاال کــه درس نخونــدی  از مســخرگی وردار، مــادرت راس می گــه، بچســب ب

کارتــو بچســب!«

ــاز شــدن و بســته شــدن دهــان او  ــه ب ــی ب ــد حــرف مــی زد، عل ــد و تن ــم تن حــاج خان
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کــه چپــق را هــم میانــه حرفهایــش بــه دهــان می بــرد و پــک مــی زد خیــره شــده بــود، 

صحنــه ای بــود پــر از دروغ و متلــق!

با خود فکر کرد:

ــه ننشــون  ــال بکنن،منــی آن ب ــه پراشــو رس کار اغف ــا اگ ــم منــی گه!حت ــدی گفت  »دی

ــه پشــت رس اوستاشــون منــازم  ــا می گ ــه، حت ــاور منی کن ــه بگــن، ننشــون ب ــا اگ بگن،ی

می خونــه! 

»خب حاج خانم، راستی من چقدر پول دارم؟«

ــد روز کار کــردی؟ هــا؟ بهــت مــی گــم ســعی کــن  »مــی گــم آدم منی شــی، آخــه چن

اینــکارا رو بکنــی آن کارا رو نکنــی. رس بزیــر باشــی. هــر چــی بهــت گفــنت بگــو چشــم 

ــم  ــو بشــمریم ک ــی هــر چــی پول ــازه مگــه منی دون ــول دارم! ت ــد پ ــو می پرســی چق یه

ــر  ــن، ه ــواال نک ــن س ــنو،دیگم از ای ــاال بش ــنیدی ح ــه نش ــو؟ اگ ــنیدی این ــه، نش می ش

ــاال!« ــرو ب ــوال رو می شــمریم!  حــاال ب ــع اش شــد پ ــت موق وق

علی وارد اتاق شد، نه سامی و نه حرفی،  رفت کنج اتاق نشست.

»چــی شــده دوبــاره اَخمــت تــو تَخمــت هســتش، االن اومــدی از کار، یــا اینکــه بــازم در 

رفتی،حــاال چــرا قهر چوســوندی؟«

علی ساکت نشسته و چیزی منی گفت و در درونش با خود حرف میزد:

»جــواب منــی دم، هرچــی جــواب بــدم دوبــاره یــه ســئوال دیگــه می کنــه، آخرشــم همــه 

تقصیــرا می افتــه گردنــه مــن، یــه فصــل کتکــم می خــورم، دیگــم خســته شــدم! هــی بــه 

ایــن جــواب بــده، بــه اون جــواب بــده، هــر کدومشــونم حرفــای خودشــون رو می زنــن، 

ایــن حــاج خانــم  پیر ســگ!«

عزت وقتی دید علی سکوت کرده است پنداشت:

»حتاخســته شــده، بهــره چیــزی ازش نپرســم، تــو قهــوه خونــه هــم کــه ناهــار خــورده، 

بــذار همونجــا یــه چــرت بزنــه، خــودش بلنــد مــی شــه مــی ره بــا دنیــا بــازی می کنــه!«

وقتــی علــی بــا حــاج خانــم صحبــت میکــرد، عــزت حــرف هــای آنهــا را نشــنیده بــود 

امــا مــی دانســت بیــن آنهــا صحبــت هائــی بــوده اســت، علــی کــه بــه ســئواالتش پاســخ 

نــداد، تصمیــم گرفــت، بــرود  بــا حــاج خانــم صحبــت کنــد تــا از ماجــرا بــا خــرب شــود! 

برخاســت و از پلــه هــا پائیــن رفــت.

ــرات  ــون می خــوای ب ــه ن ــون بخــرم، اگ ــه ن ــه تیک ــرون ی ــی رم بی ــم، دارم م »حــاج خان

بخــرم،«
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»نــه نــون رو غلمعلــی خــان امــروز ظهــر خریــد بــا خــودش آورد، راســتی حــاال می خــواد 

ــکار کنه؟« چی

علــی صــدای حــاج خانــم و مــادرش را شــنید و برعــت بــاالی پلــه هابگــوش ایســتاد 

تــا حــرف هــای آنهــا را بشــنود!

»کی؟«

»مگه بهت نگفت؟علی رو می گم دیگه!«

»چی رو باید بگه؟ خب معلومه دیگه اون که می ره رس کارش!«

ــس ازش  ــو داده، از ب ــرده؟ پولش ــش ک ــی بیرون ــه اوس عل ــت نگفت ــس به »ای وای! پ

ناراحــت بــوده کــه نهارشــم نــداده، بهشــم گفتــه تــو امــروز دو ســاعت کمــر کار کــردی 

ــای!  مــزدت نبایدیــک تومــن باشــه ولــی یــک تومــن داده بهــش و گفتــه منی خــواد بی

چــه آدم نازنینــی! راســتم می گــه صــب کــه اون ادا الــوار رو در آورد بیــرون، بعدشــم 

معلــوم نیســتش کــه بــا اونــا چــه جــوری رفتــار کــرده، اگــه احــرام نگــذاره بــه مــردم 

ــرون!« ــش بی ــی ندازن ــوری م همین ج

»ولدزنــا بــه مــن نگفت،هیــچ چــی  نگفــت! معــار امــروز بــه زور بــردش رس کار! تــا 

ــای معــار رو  ــرو پ ــا متــام پ ــد زن ــن! ول ــردش، کشــیدش  رو زمی اونجاکشــون کشــون ب

زخمــی کــرد.«

»حتا اوس علی رو اذیت کرده، عجب بچه رستقی هستش!«

»االن میرم پوس از رسش می کنم.«

ــره، بچــه هــای  ــواش یادمی گی ــواش ی ــس دیگــه، ی ــذار! بََچ ــه رسش ن ــاد رس ب »حــاال زی

ــول  ــواش قب ــواش ی ــورن، ی ــدن مجب ــودن، اول منی رفــنت، بعــد دی ــم همیــن جــوری ب من

ــه نبایــد کارشــونو از دســت بــدن. حــاال دیگــه  کــردن هرچــی رسکارشــون اتفــاق بیافت

ــدارم!« باشــون کاری ن

عزت کمی فکر کرد!

»راس می گــه ایــن موهاشــو کــه تــو آســیاب ســفید نکــرده، حــق داره،خــب تجربــه داره، 

بچــه هــاش هــم هــر روز بــدون اینکــه کســی صداشــونو بشــنوه، می رنــد رسکار، حــرف 

گــوش کنــم هســنت.«

بعد گفت:

»خب  راس می گی، باشه، نه من کاری باهاش ندارم!«

علــی کمــی دل و جــرات پیدا کــرد و دوبــاره رفــت کنــج دیــوار نشســت.عزت پلــه هــا 
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را بــا عجلــه بــاال آمد.ســکوتی مطلــق در آنجــا حاکــم بود،تنهــا صــدای جیــغ و داد بچــه 

هــا در یخچــال صغیرهــا و گاه گــداری صــدای قــار و قــاور کاغ هــای رهگــذر بــر آن 

چیــره مــی شــدند. چهــره علــی بــر اثرگرمــای اوائــل تیــر مــاه کمــی رسخ شــده و عــرق 

از پیشــانی اش جــاری بــود. عــزت بــا عصبانیــت از علــی پرســید:

»چرا بیرونت کرد؟«

»منی دونم، خب نخواست دیگه!«

»چــرا دروغ می گــی ؟ معــار بــزور بــردت رسکار،چــه جــوری لگــد مــی زدی بــه پــرو 

پــای اون بدبخــت؟ همــه پاشــو زخــم کــردی، مــن بــه جــا اون بــودم یکــی مــی زدم تــو 

کَلـَـت تــا جــون از کونــت دربیــاد، بدبخــت، دیــدی کــه اوس علــی هــم هیچــی نگفــت،  

قبولــت کــرد! اون  چــه آدم خوبیــه، حتــا بهــش بــی احرامــی کــردی،  بدبخــت بــه ایــن 

ــون  ــر، زب ــو بگی ــو دهنت ــی. هــی بهــت می گــم جل ــدا کن ــی کار پی ســادگی کــه منی تون

درازی نکــن، گــوش منــی دی .«

علــی ضمــن اینکــه بــه حــرف هــای مــادرش گــوش مــی داد، دوبــاره همــه چیــز را بــه 

ــاد آورد! ی

»اینا می خوان منو مجبور کنن بگم، ولی منی گم!« بعد گفت: 

ــی  ــم چ ــادر، بگ ــوار م ــش خ ــی داد، فح ــش م ــی فح ــی داد ! ه ــش م ــی فح ــه ه »آخ

می گفــت؟ فحــش خواهــر می داد!فحــش مــادر مــی داد، بگــم چــی می گفــت؟«

عزت جلو تر رفت و با حرص با کف دستش به رس علی زد و گفت:

»بدبخت هر فحشی  بهت  می داد باید حرف منی زدی!«

علی گریه کنان تکرار می کرد:

»اوس علی فحش می داد منم جواب ندادم. آخر رسم گفت برو پی کارت!«

عزت داد زد :

»دیگه بدبخت خار ، الل شو!«

رضبه دیگری به دهان او کوبید.

علــی دهــان خــود را محکــم بــا دو دســت گرفــت و بــا درد و گریــه حــرف هــای خــود 

را تکــرار کــرد!

در بیشــر خانــواده هــا تجــاوز بــه پرانشــان بــرای خانــواده رشم آور تــر از خــود پــر 

در جامعــه نبــود، آنهــا بــرای عــورت زن هــا و دخرهــا کــه »آبــرو« و »نامــوس« خوانــده 

می شــوند، حــارض بودنــد خونریــزی هــم بکننــد، بدتریــن توهیــن بــه یــک مــرد توهیــن 
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بــه خواهــر، مــادر، زن، دخــر و حتــی عمــه و خالــه می باشــند، هیــچ وقــت از کلــات 

ــروز  ــا از ب ــواده ه ــت خان ــود. وحش ــی ش ــتفاده من ــدر   اس ــرادر، پ ــه  ب ــی علی ناموس

صدمــات روانــی بــه دخــر هــا نیســت، وحشــت آنــان از »نامنــزه« شــدن دخــر هــا و 

ــت  ــی از دس ــر مبعن ــدن دخ ــزه« ش ــد. »نامن ــه می باش ــان درجامع ــدن آن ــی ارزش ش ب

دادن تنهــا رسمایــه او، یعنــی پــرده بــکارت، ایــن پــرده بایــد توســط کســی پــاره شــود 

ــه  ــد، فاحش ــته باش ــرده را نداش ــن پ ــری ای ــر دخ ــرد! اگ ــزی می پذی ــه کنی ــه او را ب ک

ــی ارزش اســت! ــی ب محســوب می شــود و زن

عزت هم رشوع به گریه کرد!

با ناراحتی توام با احساس دلسوزی اشک خود را پاک کرد:

ــرا خــودت  ــی، ب ــده بدبخت ــرام غ ــردم، شــده ب ــزرگ ک ــر ب ــم، پ ــه ناراحت ــه ک »معلوم

ناراحتــم، بــرا آینــدت، اینجــوری کــه منی شــه، حــاالم نشســتی اون گوشــه دیــوار، بایــد 

بــری رس کار، معلومــه یــک همچــی بچــِه نــازک نارنجــی رو کــه بچــه نََنــس کســی منــی 

خــواد. معاربــا   هزارتــا منــت کار بــرات پیــدا کــرد، اونــم اینجــوری از دســت دادی.«

علــی تحــت تاثیــر گریــه هــای مــادرش و حــرف هــای او، کمــی شــیر شــد و بــا هــق 

هــق گفــت:

ــش رد  ــه روز از جلِوی ــه، ی ــی بزرگ ــتش، خیل ــه هس ــوه خون ــه قه ــاه ی ــدون ش ــو می »ت

می شــدم، خیلــی آدم تــوش بــودن، هــی داد مــی زدن، چــای بیــار، یــا یــه چیــزای دیگــه، 

ــا ازش  ــرم اونج ــردا ب ــم ف ــب می تون ــاگرد داره.... خ ــم ش ــی ک ــه خیل ــل اینک ــی مث ول

ــم  ــه قنادی ــای دیگــم هســنت، بســتنی فروشــیم هســت، ی ــر اَزون ُدکُن ــازه غی بپرســم، ت

اونجاســت، قنــادی فکــر منی کنــم  شــاگرد بخــواد! فــردا مــی رم اونجــا ازشــون می پرســم، 

باخــره یکــی از اونــا شــاگرد می خــواد، مــی رم تــا ســبزه میــدون، خــب اونــام کارشــون 

ــا یکیشــون شــاگرد می خــواد!« ــاده، حت زی

ــه  ــی چ ــه، ول ــی خوب ــب خیل ــدا کنی؟خ ــری کار پی ــوای ب ــودت می خ ــو خ ــی ت »یعن

ــازه مــن کــه  ــای بیرون!ت ــد بی ــارو دعــوات می شــه، بعــد بای ــا ی ــاره ب ــده داره؟ دوب فای

منی شناســم ، ولــی خــب راس می گــی، بــرو بپــرس، از همشــون بپــرس. اگــه می خــوای 

مــن  بــی آم بــات؟«

»نه مامان می رم می پرسم، بچه که نیستم!«

ــارا  ــذارن، بگــن ب ــی پشــتی ام رو دوشــت ب ــه کول ــه ی ــری، ک ــی نگی ــی کارای حال »ول

رو اینــَور و اونــَور بــرب، باریــک اللــه! حتــا االن گشــنته؟ حــاج خانــم گفــت ســد علــی 
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اینقــد ازت ناراحــت بــوده کــه بهــت ناهــارم نــداده، حــاال بــرو دس روتــو بشــور، اونجــا 

نــون و کــدو رسخ کــرده هســتش، یــه لقمــه بخــور.«

»نه سیرم«

»چــرا دروغ میگی؟تــو کــه ناهــارم نخــوردی، صبــح هــم کــه چیــزی نخــوردی! بلنــد شــو! 

بلنــد شــو  یــه لقمــه نــون بخــور!« 

»نه سیرم!«

بعــد زیــر چشــمی بــه عــزت نــگاه کــرد و نگاهــی هــم بــه ســفره  کــه در کنــار اتــاق 

روی هــم تــا بــه تــا شــده بــود!

»بــازم لــوس کــردی خودتــو، بایــد بیــام نازتــو بکشــم، مثــل دخــرا؟ تــو کــه دخر نیســتی! 

دنیــا هــم اینجــوری نــاز منی کنــه! بلنــد شــو، وگــر نــه مــی دم اســاعیل بخــوره!«

بعد بسوی علی رفت، دستش را گرفت و کشان کشان او را به سوی سفره برد!

»نه منی خوام ومل کن!«

باخره از جا بلند شد، با ولع رشوع به خوردن کرد.

صبــح هنــوز آفتــاب چهــره بــر اتــاق نریختــه بــود، علــی بــراه افتــاد، مثــل همیشــه رس 

ــا یــک غــاز و  ــی و مرافــه هــای صدت ــری هــای جزئ و صــدای درو همســایه هــا، درگی

اعصــاب خــرد کــن از گــوش بــدر کــرد، از دیــوار یخچــال  بــه ســوی خیابــان آمبنــگل و 

از جلــو آلونــک حســین یخچالــی عبــور کــرد. احســاس کــرد یــا کســی در آلونــک نیســت 

و یــا همــه در خوابنــد، کمــی مکــث کــرد، خواســت بســوی یخچــال ســوم بــرود امــا بــه 

یــاد گریــه هــای مــادرش افتــاد و بــا خــود گفــت:

»زلیخــا بــزن بهــادر هســتش، مامانــم می ترســه شــبا پنجــره رو بــاز بــذاره، اینــا بــدون 

ــو  ــره  ت ــن!  اگــه یــک نفــر مثــل مصطفــی ب ــو خونشــون می خواب ــرده جل ــه پ ــا ی در ب

ــا چاقــو شوهرشــو نیگــه داشــته!« ــه؟ حت ــکار می کن چی

قــدم بــر خیابــان گذاشــت، رخســار خانــه هــا را درخــت هــای چنــار و اقاقیــا پوشــانیده 

ــد، وزش نســیم صبحگاهــی  ــگاه کن ــه پشــت رخــت هــا ن ــود ، او  ســعی مــی کــرد ب ب

بــرگ هــا را مــی رقصانیــد و او در رویــای یافــنت کار می رفــت  هاهنــگ بــا آواز کارگــر 

هــای جســتجو گــر دوره گــرد قــدم بــر مــی داشــت و بــا خــود فکــر مــی کــرد:

»ایــن همــه آب حوضــی، آب انبــار کــش، حاجــی، لحــاف دوز هســنت، بعــد کســائی داد 

می زنــن »شیشــه شکســته، چدن،مفــرق می خریــم« یعنــی اینــا می تونــن بــرا خودشــون 

نــون در بیــارن، مــن منی تونــم؟  بایــد تنــد تــر بــرم، زودتــر برســم! تــا زودتــر کار پیــدا 
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کنــم، حــاال دیگــه مــن یــه َمــردم، می تونــم بــرم بــرا خــودم کار پیــدا کنــم!«

نزدیکــی هــای میــدان شــاه از رسعــت خــود کاســت، نبــش خیابــان شــر دارانــه قهــوه 

ــود: »قهــوه  ــر رس در مغــازه درشــت نوشــته شــده ب ــو ب ــه افشــار رســید. روی تابل خان

خانــه افشــار!«

یــاد پــدرش افتــاد کــه گفتــه بــود نــادر شــاه افشــار کســی را منــی کشــت، بــه او نــگاه 

مــی کــرد،  او  مــی دانســت کــه بایــد خــودش را بکشــد!  دو چشــم غضبنــاک تجســم 

ــم  ــی خــودش را بکشــد! تصمی ــا بفهمــد چــه زمان ــد! ت ــگاه مــی کنن ــه او ن ــه ب کــرد ک

ــا شــلوار ســیاه و  ــر ب ــع دو نف ــازه رد شــود، در هــان موق ــو مغ ــا از جل گرفــت رسیع

پیراهــن ســفید، کفــش هــای شــربو داخــل مغــازه شــدند، از تــرس علــی کاســته شــد، 

ایســتاد آنهــا را برانــداز کــرد، چنــد بــار از جلــو مغــازه رد شــد، داخــل آن را نگاه کــرد. 

تعــدادی مشــری داخــل مغــازه مشــغول خــوردن و نوشــیدن صبحانــه، چــای وکشــیدن 

قلیــان و ســیگار بودنــد. جوانــی ســی یــا ســی و پنــج ســاله مشــغول تقســیم چــای بیــن 

ــز چــای پخــش می کــرد. ــرون نی ــن مشــریان بی ــرون می آمــد، بی ــود، وگاهــا بی ــا ب آنه

 او وقتــی بــا تعــداد زیــادی چــای در دســت، از مغــازه خــارج شــد  چشــمش بــه علــی 

افتــاد. مــردی بــود بــا چشــم  درشــت، ابــروی  پر پشــت، مــوی  کوتــاه، صورتی تراشــیده، 

ــا  ــا نعلبکــی و ســینی هــای کوچــک  مخصــوص حمــل می کــرد. ب تقریبــا ده چــای را ب

لبخنــدی بــه علــی نــگاه کــرد و بــدون کامــی  برعــت از کنــارش گذشــت. بعــد کمــی 

کــه از مغــازه فاصلــه گرفــت، برگشــت و بــه او نــگاه کــرد، پنداشــت پربچــه ای گرســنه 

اســت کــه بدنبــال لقمــه ای نــان در آنجــا ایســتاده. 

علــی هنــوز مــردد بــود داخــل مغــازه شــود و بــرای نرفــنت داخــل مغــازه توجیــه مــی 

آورد:

ــم  ــه بپرس ــن، اگ ــگا می کن ــو نی ــه من ــه آدم ، هم ــن هم ــم؟ ای ــی بپرس ــو از ک ــرم ت »ب

ــره  ــا باخ ــتم همین ج ــن! وایس ــخره می کن ــو مس ــه من ــا هم ــم حت ــوام کار کن می خ

یکــی ازم می پرســه چی می خــوای! تــازه بــرم تــو  چــی بگــم! اصــا خجالــت می کشــم، 

ــازه دار  بپرســم شــاگرد می خــوای؟« ــه مغ ــم از ی ــی رفت ــا حــاال ک ت

 لــذت تصمیــم گرفــت هانجــا مبانــد تــا کســی بیایــد و از او بپرســد، در همیــن هنــگام 

مــرد جــوان دوبــاره بازگشــت، بــا دیــدن علــی از او پرســید:

»هنــوز اینجائــی؟ چــی می خــوای؟ گشــنته؟ می خــوای بــرات نــون بــی آرم؟ نکنــه 

منتظــر کســی هســتی؟ یاچیــز دیگــه ای می خــوای؟«
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»نه من، من!«

»خب جون بکن تو چی؟«

»آقا ،من می خوام بپرسم شاگرد می خوای؟«

»می خوای کار کنی؟ مگه چند سالته؟«

ــه کار  ــم، هم ــوام کار کن ــتون می خ ــرا تابس ــامل! ب ــه ده س ــه می ش ــه دیگ ــد ماه »چن

ــم، هــر چــی  ــم، جــارو کن ــم اســتکان نعلبکــی بشــورم، چــای پخــش کن ــدم، می تون بل

بخوایــد می کنــم!«

ــا خــود فکــر کــرد  مــراد کمــی شــک کــرده بــود کــه نکنــد بچــه غربتــی باشــد، امــا ب

غربتــی هــا هیچوقــت بچــه را تنهــا منــی فرســتند و اینقــدر کــم رو نیســتند، آنهــا خیلــی 

ســمج هســتند و تــا چیــزی نگیرنــد و ندزدنــد دســت بــردار نیســتند! بعــد گفــت:

»باش همین جا من برم از آقا افشار بپرسم!«

ســپس داخــل مغــازه رفــت، اســتکان هــای خالــی را در محــل مربوطــه گذاشــت و نــزد 

آقــای افشــار رفــت و بــه او گفــت!

»آقــا افشــار، وقتــی مــی رم چــای تقســیم کنــم، کســی نیســت اینجــا اســتکان نعلبکیــا 

رو بشــوره، خیلیــا چــای می خــوان، بایــد بــه دیزیــا رس بزنــم، شــلوغ می شــه منی رســم، 

افتــم داره کــه شــا بلنــد شــید بــرا مشــریا چــای بریزیــد، دیــروز خیلیــا اومــدن رفــنت، 

ــه بخــوام  ــه اگ ــه ک ــه کاری ــم ی ــرا اینکــه نتونســتم بهشــون برســم! آب و جــارو کردن ب

رسمــو بــه اونــا گــرم کنــم همــه کارای دیگــه می مونــه، بهــره یــه پربچــه زرنــگ رو بــا 

مــزد کــم بگیــری، پولشــو در مــی آره وقتیــم کــه نخواســتی می گــی منی خــوام!«

»آره بــدک نیســت، ولــی کســی رو نداریــم، همین جــوری بایــد صــرب کنــی تــا یکــی رو 

پیــدا کنــم!«

»چــرا آقــا افشــار یــه بچــه زرنــگ اومــده اون جلــو در هســتش، ازم پرســید کار داری 

بــرام؟ منــم گفتــم بیــام از شــا بپرســم، فکــر مــی کنــم خیلــی زرنگــه!«

»کو کجاس؟«

»همون پره که داره تو مغازه رو نیگاه می کنه!«

»آهان، خیلی کوچیک نیس؟ این َعن جوجک منی تونه کار کنه!«

»نــه آقــا، زرنگــه کــه ایــن ســاعت بلنــد شــده اومــده داره دنبــال کار می گــرده، پــر رو 

ام نیــس کــه بچســبه بــه آدم،  مــن بچــه هــای زرنــگ رو می شناســم!«

»مگــه کار یــادش بــدی! بپــرس ننــه بابــاش راضیــن، خونــش کجــاس؟ بــش بگــو ســاعت 
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شــیش بایــد بیــاد رس کار رســمو رســوم مــا رو کــه می دونــی! همــه رو بُُکــن تــو کَلــش! 

روزی پونــزده قرونــم بهــش مــی دم!«

»چشم آقا، می رم شیر فهمش می کنم، بهش می گم از فردا بیاد!«

بعد با عجله برگشت!

ــوای کار  ــن می خ ــات می دون ــه باب ــی! نن ــگ باش ــی زرن ــد خیل ــا بای ــای اینج ــه بی »اگ

ــی؟ » کن

»آره اونــا خودشــون گفــنت بــرو کار پیــدا کــن، مــادرم خــودش گفــت، می خواســت بــام 

بیاد،بهــش گفتــم اگــه تــو بیــای فکــر می کنــن بچــه ننــم!«

»تا حاال کار کردی؟«

ــش  ــد برای ــره را بای ــی و غی ــد آره، همــه داســتان اوســتا عل ــر بگوی ــرد اگ ــی فکــر ک عل

ــد در پاســخ گفــت: ــم! بع ــد منی خواهی ــح دهــد و رس آخــر ممکــن اســت بگوی توضی

»مجانی کار کردم، خیلی وقتا رفتم تو تکیه چای پخش کردم!«

می تونی صبح زود بیای رس کار؟

»آره هر ساعتی بگی می آم.«

» فــردا صــب بیــا همین جــا! روزی پونــزده قــرون می گیــری. ناهــارم اینجــا می خــوری. 

صبحونــه خــودت توخونــه بخــور. ســاعت 6 عــرم تعطیلــی. روزای جمعــه تعطیلــی، 

چــون بایــد بــری حمــوم غســل کنــی، غســل جنابــت! فــردا ســاعت 6صــب اینجــا بــاش، 

یــادت باشــه اســمم مــراِده!«

»باشه اوسا مراد، یادم منی ره!«

ــا خوشــحالی  ــگاه می کرد،ب ــرد ن ــدان م ــب خن ــاه و ل ــای کوت ــه موه ــاج واج ب ــی ه عل

عقــب، عقــب می رفــت، تــا بــه خانــه بــرود و بــه مــادرش خــرب دهــد کــه کار پیــدا کــرده 

اســت، بــه حــرف هایــش گــوش مــی  کــرد و تنــد تنــد می گفــت:

»باشه اوس مراد، حتا باشه!«

» دیر نکنی ساعت 6 اینجا باشی! کفش الکی نپوشی، لباس کلفت نپوشی!«

» باشــه آقــا » باشــه ! نــه می پوشــم! باشــه اوســا!« کمــی کــه از او فاصلــه گرفــت، ابتــدا 

بلنــد بلنــد بــا خــودش نجــوا کــرد:

»چــه مــرد خوبــی بــود، همــش مــی خندیــد، حتــا خوشــش اومــد کــه اومــده بــودم کار 

پیــدا کنــم، ولــی چــرا صاحــاب قهــوه خونــه باهــام حــرف نــزد، حتــا آدم خیلــی مهمــی 

هســتش! شــایدم آقــا مــراد یــه کاره ای هســتش، حتــا رشیــک اونه!حــاال بــرم خونــه بــه 
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مامانــم تعریــف کنــم، اونــم خوشــحال می شــه، از ایــن حــاج خانــم زیــاد خوشــم منــی آد، 

حــاال خــب داره کمکــم می کنــه  کــه پــوالم خــرج نشــه، ولــی خیلــی حــرص می خــوره 

ــم خوشــحال می شــه! خــودم کار  ــدا کــردم اون ــرم بگــم کار پی ــی منــی رم رس کار، ب وقت

ــم  ــه! خودمــم منی تون ــاور منــی کن ــی ب ــچ ک ــچ کســم  کمــک نکــرد، هی ــدا کردم،هی پی

بــاور کنــم! حــاال بــرم بــه حســین یخچالــی ام بگــم کــه کار پیــدا کــردم! بیشــر خوشــحال 

می شــه وقتــی بدونــه روزی پونــزده قــرون پــول می گیــرم! بقیــه راه رو بــدوم تــا تنــد 

تــر برســم! اصــا بــا ایــن کفشــا منی تونــم بــدوم، بــدون کفــش بــدوم! بایــد یــه کفشــی 

بــرا فــردا جــور کنــم!«

بــه فشــاری رســید دســتش را روی دکمــه برنجــی فشــاری گذاشــت ، رسش را زیــر آب 

ــورت و  ــه رس و ص ــت ک ــود گرف ــر رس خ ــدری آب را ب ــید و بق ــه ای نوش ــت جرع گرف

ــاد  ــه ی ــود، ب ــه او دســتداده ب متامــی بدنــش خیــس شــدند. احســاس غــرور خاصــی ب

ــا صــدای بلنــد گفــت: ــاره ب ــاد! یکب پــدرش افت

»نیــگا کــن، یــک کار بــزرگ کــردم، خــودم کار پیــدا کــردم، حــاال دیگــه منی تونــی بگــی 

عــرب سوســار خــور!«

جلــو آلونــک حســین ایســتاد، بــه آرامــی او را صــدا کــرد. چنــد لحظــه ای نگذشــت کــه 

حســین پــرده را کنــار زد .

»علی داشتم می ومدم دنبالت!«

»کار پیدا کردم! خودم تنهائی!«

»چی خودت تنها کار پیدا کردی؟چقدر زرنگ شدی! کجا کار پیدا کردی؟«

بــا خنــده بــه ســمت علــی رفــت دســت روی شــانه هایــش گذاشــت. و منتظــر مانــد تــا 

علــی برایــش تعریــف کنــد. بعــد علــی بــا آب و تــاب توضیــح داد:

ــون  ــار، رس خیاب ــه افش ــوه خون ــم دم قه ــوری رفت ــن ج ــردم، همی ــر منی ک ــا فک »اص

ــرم بپرســم! اصــا خدائــی  ــرام افت داشــت ب ــو، ب ــرم ت شــر داران! اونجــا منی خواســتم ب

یــه آقاهــه اســمش مــراده، اومــد بیــرون ازم پرســید چــی می خــوای، فکــر کنــم ترســیده 

بــود نکنــه یــه چیــزی ازشــون بــدزدم، ازم پرســید چــی می خــوای؟ گفتــم هیچــی، گفــت 

ــم  ــزی منی خــوای چــرا اینجــا واســتادی، من ــزی مــی خــوای، اگــه چی ــه چی ــا ی ــه حت ن

منی خواســتم  التــاس بکنــم، گفتــم راستشــو بخــوای مــن کار می خــوام! اونــم رفــت از 

یــه نفــر دیگــه کــه حتــا اوســتاش هســتش یــا اینکــه رشیکشــه، پرســید، بعــد برگشــت 

ــی دن،  ــول م ــم پ ــزده قرون ــی آی رسکار، روزی پون ــردا ب ــی از ف ــت آره، می تون ــم گف ب
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ــدن  ــم چ ــوای بری ــی خ ــی؟ م ــکار می کن ــی رم رسکار!چی ــردا م ــاال از ف ــه؟ ح ــه! ن خوب

جمــع کنیــم؟«

»مــن امــروز رفتــم! انــگار یــارو دیگــه چدناشــو جــدا می کنــه، خیلــی خــوب شــد کــه 

رفتــی رسکار.«

»حســین! ولــی یــارو گفــت یــه کفــش خــوب پــام کنــم، منــم ایــن کفشــو دارم، هــی از 

پــام در مــی آد بیــرون، می تونــی کفشــتو بــم قــرض بــدی؟«

ــی  ــوره ســت،  ول ــاره پ ــاش، خــب روش پ ــی مواظــب ب ــم رو؟ باشــه، ول »کفــش کتونی

اگــه بنداشــو ســفت ببنــدی محکمــه، از پــات در منــی آد! اگــه بخــوام بــرم رس کار اونــو 

ــه،  ــدا می ش ــرام داره کار پی ــی ب ــه جائ ــم ی ــردم، فکر کن ــدا نک ــوز کار پی ــوام، هن می خ

فــردا منــی خوامــش، حــاال مــی رم مــی آرم!«

حسین کفش ها را از گوشه آلونک برداشت تا بیرون بی آید، زلیخا پرسید:

»کفشا رو کجا می بری؟«

»مــی خــوام بــدم علــی قــرض! آقــام گفــت بــرای ایــن کــه دوســتت رو امتحــان کنــی یــه 

چیــزی قــرض بهــش بــده!«

 »مغــز اون خــدا بیامــرز رو همیــن دوســتا دزدیــدن، هــر جــا رفــت کار کنــه بهــش کار 

نــدادن، بعــد گیــر یــه مشــت دوســت افتــاد، آخرشــم اگــه چیــزی حالیــش بــود کــه کارش 

بــه اعــدام منی رســید!بدبخت کفشــارو مــی دی بــه اون فــردا خــودت کفــش نــداری!«

»فرداشب می آره!«

حســین کفــش هــا را بــرای علــی آورد، چنــد ســوراخ داشــت ولــی انــدازه بــود، کمــی 

بــازی کردنــد و ســپس بــه ســوی خانــه هــای  خــود رفتنــد.

وقتــی علــی وارد خانــه شــد، حــاج خانــم نبــود، برعــت از پلــه هــا بــاال رفــت، مــادرش 

تنهــا بــود، تــا علــی رادیــد پرســید:

»ایــن کفــش کهنــه هــا رو از کجــا آوردی؟چــی شــد؟ از صبــح تــا حــاال کجــا رفتــه بــودی؟ 

ــدا کردی؟ کار پی

»آره خــودم تنهــا کار پیــدا کــردم! ایــن کفشــارم از حســین یخچالــی قــرض کــردم تــا فــردا 

بپوشــم، فــردا عــری بایــد پس بــدم!«

»حــاال اون کفشــای کثیــف رو از پــات در بیــار، بیــا تــو ببینــم، راســت می گــی؟ کار پیــدا 

کــردی؟ دروغ گــو! همونجــا کــه گفتــه بــودی؟ همــون مغــازه هــا کــه گفتی؟«

»نــه واال  دروغ منی گــم، تــو قهــوه خونــه افشــار کار پیــدا کــردم. منی دونــی چــه قهــوه 
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خونــه بزرگیــه. منی دونــم کــی اوســای اصــل کاریشــه! یکــی بــا مــن حــرف زد، اســمش 

آقــا مــراده، تــا نیــگاش کــردم، اومــد بــه طرفــم، گفــت:

 »کاری داری؟«

گفتم:

»می خوام کار کنم، برا من کار داری؟«

آقا مراد مثل اینکه ازم خیلی خوشش اومده بود، مثل اینکه بچه نداره، گفت:

»کاش که منم یه پر داشتم مثل تو!«

بعد کمی مکث کرد! 

مادرش از فرصت استفاده کرد و گفت:

»آخــه چــرا چاخــان پاخــان می گــی؟ کــی مــی آد بــه یــه پــر کــه اصــا منــی شناســه، 

بگــه کاش یــه پــر داشــتم مثــل تــو؟ چرتــو پــرت نگــو! باخــره کار پیــدا کــردی یــا نــه؟ 

حتــا کار پیــدا کــردی کــه اخمــو تخــم منی کنــی!«

»نــه مامــان! چاخــان منی گــم! بعــد رفــت از اون آقاهــه پرســید، اونــم هــی بــه مــن نیــگا 

می کــرد، دســت تکــون مــی داد، گفتــم حــاال اگــه دســت تکــون بــدم یهــو پشــیمون مــی 

شــه! بعــد اومــد بیــرون گفــت خوبــه، فــردا ســاعت شــیش بیــا اینجــا! 

می دونی روزی چندمی ده؟«

»نه! چقد می ده؟«

»پونزده قرون!«

ــی  ــه رو چــرا از حســین یخچال ــی زهــوار در رفت ــن کَتون ــه دیگــه! حــاال ای »خــب خوب

ــی؟« گرفت

»آقا مراد گفت فردا باید کفش درست حسابی بپوشی، خب منم کفش ندارم!«

»صد بار بهت گفتم با این پر التِه حرف نزن، حاال رفتی ازش کفشم گرفتی؟«

»داشــتم میومــدم تــو یخچــال دیدمــش! بهــش گفتــم فــردا مــی رم رس کار، کفــش نــدارم، 

خــودش گفــت مــن یــه کفــش دارم اگــه مــی خــوای بــت قــرض بــدم، گفتــم باشــه، تــا  

فرداشــب، فرداشــب بایــد بــرم پســش بــدم! خــب اگــه اون نبــود، فــردا کــه منی تونســتم 

ــرم! می تونســتم؟!« رس کار ب

»حــاال ایــن کفشــای قراضــه چیَــن کــه مــی خــوای پــس بدی؟خــب معلومــه کــه خیلــی 

گــداس! فــردا مــی ری کفشــا رو می نــدازی تــو رسش!« 

»باشــه! طــا جواهــر کــه نــدارن! از حــاج خانــم بپــرس ببیــن کفــش ابــرام و بــه مــن 
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قــرض مــی ده؟ خاصــه رس آخــر ازم پرســید ننــه، بابــات می دونــن کــه مــی خــوای کار 

کنــی؟«

گفتم :

»آره بخدا، اونا خودشون گفنت برو کار پیدا کن!«

»منی گفتی! حاال میگه این چه ننه بابائی داره!«

ــا کار  ــی اینج ــت می تون ــدش گف ــه بع ــی داد! خاص ــم من ــم! کار ب ــه منی گفت ــب اگ »خ

کنــی!  روزی ۱۵ قــرون بهــت می دیــم، هــر روز بایــد کار کنــی، از ســاعت ۶ صــب تــا ۶ 

عــر، فقــط  روزای جمعــه تعطیلــه، اونــم بــرا اینکــه بتونــی بــری حمــوم ، حتــا بایــد 

غســل جنابــت بکنــی!«

عزت با خوشحالی گفت :

»خب اولش اینقدر می دن.بعد کم کم زیاد می شه«

»بــش گفتــم براتابســتون می خــوام کار کنــم! ولــی اگــه خــوب کار کنــم، اگــه نتونــم بــرم 

مدرســه، خــب می تونــم همیــن جــا کار کنــم، حتــا مزدمــو زیــاد می کنــه، مــی شــه دو 

تومــن ،راســتی غســل جنابــت چیــه؟«

»بچــه رو فرســتادم رس کار ببیــن رفتــه چــه حــرف هائــی یــاد گرفتــه، غســل جنابــت کــه 

مــال  بچــه ده ســاله نیســتش!«

بعد گفت:

»کارت خــب خیلــی خوبــه! همیــن کار رو دنبالشــو بگیــر باخــره بــه جائــی می رســی! 

ولــی مــن روم منی شــه بــرم از حــاج خانــم بپرســم کــه کفــش ابــرام رو بــده قــرض! فــردا 

ــرون بیشــر  ــزده ق ــم ده پان ــرات می خــرم، فکــر نکن ــه کفشــی ب مــی رم ســد اســال ی

بشــه!«

»مامــان نگفتــی غســل جنابــت یعنــی چــی؟ آخــه بایــد هــر جمعــه بــرم غســل جنابــت 

» کنم!

عــزت کمــی فکــر کــرد و مــی خواســت از زیــر پاســخ گوئــی خــودرا خــاص کنــد و بــا 

خــود فکــر کــرد:

ــه  ــم ک ــس! جــدی باهــاش حــرف می زن ــم! دســت وردار نی ــش بگ ــز به ــه چی ــد ی »بای

ــره!« ــه جاهــای دیگــه ب ــه فکــرش ب نکن

با تغییر چهره و خیلی جدی توام با ناراحتی گفت:

»غســل جنابــت مــال کســائی هســتش کــه کارای بــد مــی کنــن! یــا شــیطونی مــی شــن 
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یعنــی شــیطون میــره تــو جلدشــون!«

» مثا چی کارائی می کنن؟

عزت با تر گفت:

ــوز ده  ــه هن ــو ک ــتش. ت ــه هس ــن تن ــال پائی ــه اش م ــی؟ هم ــه می زن ــا چی ــن حرف »ای

ســالت نشــده! مــال کســائی هســتش کــه عقلشــون می رســه! بعــدا کــه عقلــت رســید 

خــودت می فهمــی!«

علی وقتی دید مادرش عصبانی شده است، دنباله سئوال را نگرفت و گفت:

»هــر روز ظهــر  آبگوشــت می خوریــم، عیــب نــداره غســل جنابــت  رو مــی رم از 

حســین یخچالــی می پرســم!«

ــر  ــی، بخاط ــازی می کن ــا ب ــی رسو پ ــی الِت ب ــین یخچال ــن حس ــا ای ــازم ب ــت ب » بدبخ

ــد  ــزا رو بل ــن چی ــن، ای ــاش بازی کن ــد باه ــا نبای ــه ه ــن بچ ــه می گ ــزاس ک ــن چی همی

ــت رو  ــن کثاف ــم ای ــم اس ــه نبین ــن دفع ــه! ای ــدر می کن ــا رو از راه ب ــه ه ــتش، بچ هس

ــا اون  ــون هســت  ب ــو ســفره ن ــگا کــن دســت و پاتو!ســیاه شــده! ت ــوام می آری!نی جل

ــرو کوفــت کــن!« ــده، ب ــه از ناهــار مون اشــکنه ک

علــی ســفره رابــا عجلــه بــاز کــرد ، تکــه نــان هــا را داخــل اشــکنه خــورد کــرد و بــا ولــع 

رشوع بــه خــوردن منــود.

عــزت ضمــن انجــام دادن کارهــای خانــه در ســختی هــا و مشــقتی غوطــه ور  و در آنهــا 

غــرق شــده بــود، بــا خــود فکــر کــرد:

ــه  ــه ک ــال این ــا م ــن بدبختی ــه ای ــورد؟ هم ــرق منی خ ــه ع ــن دیگ ــد؟ حس ــی می ش »چ

پوالشــو میــره میــده عــرق می خــوره! کرایــه خونــه رو از کجــا بیــآرم؟ اون پــر بزرگــه 

کــه همــه اش می خــوره، می خوابــه! مــا دیگــه از همــه بدبخــت تریــم، حــاال هرکــی رو 

مــی بینــی یــه لقمــه نــون رو بــزور در میــآره، ولــی مــا چــی؟ هرچــی جــون مــی کنیــم 

اون یــه لقمــه نونــم در منیــآد بیــرون!«

 عــزت نــه تنهــا بــا داشــنت ســن کــم صاحــب این همــه فرزنــد شــده و قــادر بــه تامیــن 

ــه  ــز ب ــات آموزشــی، و بــی ســوادی خــودش نی ــان نبــود. عــدم امکان خواســته هــای آن

متــام مشــکاتش اضافــه کــرده بودنــد. گاه گــداری بــه علــی نــگاه می کــرد کــه ســاکت 

ــه  ــر دو ب ــا ه ــت. ام ــزی منی دانس ــادرش چی ــی از درون م ــود. عل ــوردن ب ــغول خ مش

ــی.  ــن بدبخت ــه راه هــای  نجــات از ای ــر، ب ــی و فق ــد، بدبخت ــر می کردن ــز فک ــک چی ی

راهــی کــه عــزت در نظــر داشــت، روانــه کــردن بچــه هــا رس کار و دریافــت مزدهــای 

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   152 28.10.2021   16:56:28



153 152

روزانــه، و راهــی کــه علــی در نظر داشــت، کار کــردن بــرای دریافــت  مــزد  روزانــه! آنهــا 

ــت؟! ــبختی در چیس ــه خوش ــیدن ب ــتند راه رس منی دانس

علی یکباره پرسید:

»مامان؛ حاج خانم نپرسید که من کار پیدا کردم؟«

»چــرا چنــد بــار اومــد بــاال پرســید پــس ایــن پــره کجاســت؟ منــم گفتــم کــه تــو رفتــی 

کار پیــدا کنــی!«

 »مامان این حاج خانم پولَمو نخوره؟«

»نه بابا اون مناز خونه! دلش برات می سوزه بدبخت! حاجیه رفته مکه!«

»مامان اونا هم که مثل ما فقیرن از کجا پول آورده رفته مکه؟«

ــه  ــو، دروغ ک ــر نگ ــی! کف ــر می ش ــن گی ــن، زمی ــئواال رو نک ــن س ــت! ای ــار بدبخ »خ

منی گــه! آخــه اون صنــار سشــای تــو رو می خــواد چــی کنــه؟ خــب مــن و آقاتــم رفتیــم 

کربــا! اون موقــع پــول داشــتیم! آقــات یــه ملــک رو فروخــت رفتیــم کربــا . حــاال پــول 

ــم؟« ــام دروغ می گی ــه م ــی ک ــوای بگ ــی می خ ــم. یعن نداری

ــفند  ــا گوس ــرن کرب ــه می ــائی ک ــواد، کس ــول می خ ــی پ ــنت خیل ــه رف ــرا مک ــی ب  »ول

ــد حاجــی باشــن،  ــه بای ــرن مک ــه ب ــل از اینک ــه قب ــرن مک ــه می ــا ک ــازه اون منی کشــن ت

حاجــی یعنــی چــی ؟ خــب معلومــه! یعنــی پــول دار، تــا حــاال حاجــی بــی پــول دیــدی 

مامــان؟ خــب مکــه! خیلــی پــول  می خــواد! بــرا کربــا اگــه یــک ملــک فروختــی، بــرا 

ــدرد منی خــوره،  ــا ب ــه مــی ره کرب ــازه کســی ک ــی! ت ــک می فروخت ــا مل ــد دوت مکــه بای

کســی کــه مــی ره مکــه حداقــل قابــل احرامــه!، کســیکه میــره کربــا، هیچــی منی شــه!«

»اونا هم  می شن کربائی، حاال   برو بتمرگ رشوور می گی!«

»مامان، فردا منو ساعت پنج بیدار کن!«

»باشه، صب که می خوام مناز بخونم بیدارت می کنم!«

ــا رس شــب  ــرادرش دراز کشــید . رست ــار ب ــز رفــت در کن ــر، ســینه خی ــا شــکم پ ــی ب عل

ــه افشــاربود.  بفکــر قهــوه خان

ــاری همســایه در  ــد. صــدای قن ــد، ســپیده دمی ــوز چشــم هایــش گــرم نشــده بودن هن

ــم  ــز می شــدند. ک ــا هــم گاوی ــد و ب ــود. گنجشــک هــا می خواندن ــه بلندب پشــت خان

ــه درون راه یافــت.  ــاب ازپنجــره روبــروی ضلــع رشقــی ب کــم اشــعه آفت

عزت با صدائی آرام علی را از خواب بیدار کرد!

ــه  ــود از جــای برخاســت، برعــت کفش هــای کتانــی را ب ــا چشــم هــای خــواب آل اوب
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ــر کــرد،در میانــه یخچــال  ــا و پیراهنــی کــه مــادرش برایــش تهیــه کــرده بــود را در ب پ

چشــم بــه دســته کبوتــر هائــی دوخــت کــه هــر روز صبــح بــاال می رفتنــد، بــی اختیــار 

بــه یــاد اســاعیل کفــر بــاز افتــاد، جوانریــن پــر یکــی از پولدارهــای محــل، خانــواده 

ــاالی  ــدارج ب ــه م ــل  ب ــرای نی ــی ب ــدرک تحصیل ــای م ــه جوی ــرد ســاالر، ک ای ســنتی، م

اجتاعــی بودنــد، برادرهایــش همــه مهنــدس و دکــر، ولــی همــر هایشــان همــه خانه 

ــوت  ــود، پدرشــان ف ــه!« شــده ب ــار »حاجی ــا دو ب ــادر آنه ــع مردهایشــان، م دار و مطی

کــرده بــود، از میــان خواهــر و برادرهــا فقــط اســتاعیل بــه درس خوانــدن عاقــه ای 

نداشــت،  تــا کاس نهــم درس خوانــده و حــاال کفــر بــاز بــود! علــی ضمــن نــگاه بــه 

کفــر هــا، فکــر کــرد:

»آهــان ایــن کفــرای اســاعیل کفــر بــازن، می گــن همــه زندگیــش بــه کفــراش بنــده! 

کفــرای َجلــد زیــاد داره، اونــا رو بــاال می کنــه تــا کفــرای دیگــه رو بیــآرن! آدم گــردن 

کلفتیــه! اگــه کفــر یکــی رو بیــاره بایــد قــوی باشــه کــه کفــر رو پــس نــده!«

ــد در  ــد تن ــرد، تن ــال ک ــان را دنب ــار خیاب ــوی کن ــت،  آب ج ــا گذش ــان ه ــی از خیاب عل

امتــداد آن حرکــت، بــا تکــه چوبی کــه بــر روی آب در حرکــت بــود مســابقه گذاشــت، 

ــا  ــر پلــی رفــت،  برعــت بــه آن ســوی پــل دویــد و منتظــر شــد ت ــا زی تکــه چــوب ب

قطعــه چــوب از زیــر پــل خــارج شــود.

باالخــره بــه کوچــه شــرداران رســید، چــوب را تنهــا گذاشــت تــا بــه ســفر ادامــه دهــد  

و خــود جلــو قهــوه خانــه رفــت. آنجــا کمــی صــرب کــرد، بــه ســاعت داخــل مغــازه نــگاه 

کــرد، هنــوز ســاعت شــش نشــده بــود، بــا خــود انگاشــت:

ــم  ــگا کن ــو نیســتش! نی ــی کســی کــه ت ــه؟ ول ــا ن ــو ی ــرم ت ــوز زوده، ب ــل اینکــه هن »مث

ببینــم ، حتــا آقــا مــراد تــو هســتش، ولــی چــادر مغــازه رو کــه کشــیده پائیــن حتــا 

ــه!« ــو ببین ــه من ــو مغــازه هســتش! آره اونجاســت! خــدا کن ت

مــراد مشــغول تقســیم  محتویــات آب گوشــت در داخــل دیــزی هــای کامــا ســیاه بــود،  

آنهــا را بشــکل منظمــی کنــار هــم داخــل ذغــال هــا جاســازی کــرده بــود. دیــزی هــا از 

ســیاهی درون ذهــال هــا قابــل روئــت نبودنــد،  مــراد رسگــرم دیــزی هــا بــود.

علی که وارد شد آرام گفت:

»سام !«

مــراد بقــدری رسگــرم بــود کــه صــدای ضعیــف علــی را نشــنید! علــی بــا دودلــی بلنــد 

تــر گفــت:
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»سام آقا مراد!«

ــازه  ــو مغ ــداز ور دار جل ــک خــاک ان ــه جــارو و ی ــرو اون پشــت ی ــدو ب ــر ب ــا پ »آه

ــگه آب  ــد نشــه،یه بش ــاک بلن ــردو خ ــه گ ــاش ک ــوا آب بپ ــه ه ــش ی ــن،  قبل رو جارو ک

ــگه رو  ــا بش ــو، دوت ــری ت ــه، ب ــی؟ اون انباری ــو رو می بین ــاری، اون جل ــو انب ــتش ت هس

می بینــی، دســت راســتی رو بــا اون ســطلی کــه کنــارش هســت از آب جــوب پــر کــن،   

ــرب  ــطل رو وردار ب ــا س ــاری، اون دوت ــاری آب بی ــری از فش ــد ب ــه رو بای ــی دیگ اون یک

اونورخیابــون، یــه فشــاری هســتش، بایــد بــری از اونجــا آب بیــاری، دو  ســه  بــار بایــد 

بــری، یــه خــورده  بجنــب، واال بــه هیــچ کاری منی رســیم! آب رو کــه از فشــاری آوردی 

بــده بــه مــن بایــد یکــی شــو بریــزم تــو ســاور، بقیــه رو هــم  بایــد بریــزم تــو بشــگه 

کــه بشــه اســتکان نعلبکیــا رو  شســت، روزی دو بــار آب بایــد بــی آری، یــه بــار صبــح یــه 

بــار بعــد از ظهــر، وقتــی جلــو رو جــارو کــردی  حســابی آبپاشــی کــن، بعــد کــه متــوم 

کــردی بــدو بیــا تــا کارای دیگــه رو بــت نشــون بــدم، مــن بایــد دیزیــا رو بــار کنــم!«

ــل پوســت  ــی کــه ازقب ــی و پیازهائ ــزی هــا از ســیب زمین ــر کــردن دی مــراد مشــغول پ

ــود. ــا و گوشــت تیکــه تیکــه شــده، ب ــه گوچــه فرنگــی و نخــد لوبی ــده و یــک کپ کن

علــی بــا تنــدی وســائل مربوطــه را از انبــاری کــه مــراد بــه او نشــان داده بود،برداشــت، 

کار هائــی را کــه گفتــه بــود یکــی پــس از دیگــری انجــام داد،از آن ســوی خیابــان آب 

آورد و مــراد را صــدا کــرد تــا آب را داخــل ســاور و منبــع آب مخصــوص ظــرف شــوئی 

خالــی کنــد.

مــراد بــه او نشــان داد کــه چگونــه بــا یــک جــام کوچــک آب را   روی زمیــن پخــش کنــد  

تــا زمیــن خیــس شــود ولــی  گل آلــود نشــود. 

»خــب حــاال اون صندلــی هــا رو دور اون میــز هــای جلــو مغــازه بچیــن، نیــگا کــن مــن 

امــروز نشــونت مــی دم، از فــردا خــودت همــه ایــن کارا رو می کنــی، همــه میــزا رو بــا 

ایــن قــاب دســتال منــدار، یــه دســت می کشــی،  صندلــی هــا رو مرتــب مــی ذاری دور 

ــی  ــا کثیف ــه ی ــا لک ــر کج ــی، ه ــارو می کن ــه رو حســابی ج ــوه خون ــن قه ــزا، رو زمی می

ــی!« ــاک می کن ــو پ ــی می کشــی روش ــن گون ــا ای ــی ب می بین

مــراد بــاز گشــت تــا بقیــه کار هــای دیــزی هــا را بــه امتــام برســاند، تکــه هــای آتشــینی 

را کــه بــا آتــش گــردان تهیــه کــرد بــود را در جــای جــای منقــل بــزرگ و مســتطیل شــکل 

کــه مملــو از ذغــال و پنجــاه دیــزی یــک نفــره و دو نفــره را  روی آنهــا قــرارد گرفتــه 

بودنــد، گذاشــت و بــا بادبــزن حصیــری رشوع بــه بــاد زدن کــرد، انقــدر ایــن کار را انجام 
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داد تــا آتــش رسارس منقــل را فــرا گرفــت. بعــد بســوی علــی رفــت و گفــت:

»خــب! اینجــا ده تــا میــز داریــم، یــادت باشــه، ده تــا!  کنــار هــر میــزی چهار تــا صندلی 

مــی ذاریــم، وقتــی میــزا روچیدیــم ، بپــر بــرو نونوائــی ســنگکی بیســتا نــون ســفارش 

ــو  ــو من ــار، بگ ــا رو بی ــرو اون ــگا، ب ــذاره  الی لُن ــا رو ب ــه اون ــم دادم ک ــا لُنگ دادم، دو ت

مــراد فرســتاده، بهــش بگــو کــه بــرا امــروز ظهــر مــا نــود تــا نــون ســنگک می خوایــم. 

پولشــو مــن خــودم باهــاش حســاب می کنــم. فقــط بجنــب! نونوائــی اونــور خیابونــه ، 

از اینجــا نیــگا کنــی می بینــی،  نونــا رو زیــر بغلــت نگیــری هــا! ایــن لُنگــم اضافــه بــرب، 

تــو همیــن لُنــگا بــذار، بعــد اونــا را بگــو رو دســتات بــذاره، تــو دســتت نگیــری خمیــر 

می شــه، تنــد تنــد کارکــن کــه بــه همــه کارابرســی، بــدو ببینــم! بــش بگــو مــن ســاعت 

یــازده مــی آم تــو ســه رسی  نونــا رو می بــرم، یــادت باشــه ســاعت یــازده بپــری نونــا رو 

بیــاری، بــرا ســاعت دوازده مــا همــه نونــا رو بایــد اینجــا داشــته باشــیم!«

ــرد،  ــه ک ــی مقایس ــای قبل ــا کاره ــا ب ــودش را در اینج ــد، کار خ ــغول کار ش ــی مش عل

خوشــحال بــود از اینکــه می توانــد کار هائــی را انجام دهــد، ســختی کار را متوجــه 

ــت: ــی پنداش ــای قبل ــا کار ه ــه ب ــود در مقایس ــن وج ــا ای ــود ب ــده ب ش

»خیلــی کار دارم!اونجــا فقــط اســتکان می شســتم خوبیــش اینــه کــه مــراد خــوش 

ــم  ــا اینجــاش خــوب بوده،حــاال بایدببین ــده« نیســتش، ت ــادر جن ــل اون  »م ــه مث اخاق

بقیــش چــی می شــه!«

وقتی نان ها را از نانوائی آورد آقای افشار هم آمده بود!

ــه امــروز  ــی! حــرف مــش مــرادو گــوش کــن، مــراد ک ــی، خــوب کار می کن ــه عل »خوب

ــه!« ازت راضی

ــت، حــاال   ــادرش گف ــی را هــم م ــود، کربائ ــنیده ب ــه ش ــه حاجــی را ک ــا کلم ــی قب عل

ــود! ــئوال ب ــش س ــش« برای »م

»علــی بــدو بیــا اینجــا، ایــن ســینی صبحونس،قشــنگ نیگاکــن، هرچــی می گــم یــادت 

نــره، اگــه ســئوال داشــتی ازم بپــرس، وقتــی یکــی می گــه: » یــه صبحونــه« یعنــی یــه 

نصفــه نــون ســنگک بــا پنیــر تربیــز، ایــن پنیــرا رو تیکــه تیکــه کــردم، یــه تیکــه از اونــو 

از تــو ایــن کــوزه در میــاری بیــرون، مــی ذاری تــو نعلبکــی، یــه چــای  کنــارش مــی ذاری 

بــا شــکر، شــکر رو کنــارش مــی ذاری، اگــه چــای قنــد پلو)پهلــو( خواســت، دوتــا حپــه 

قنــد مــی ذاری کنــارش، اگــه تخــم مــرغ خواســت بایــد بهــش بگــی تخــم مــرغ چقــدر 

هســتش، مربــا و کــره یــا عســلم اگــه خواســنت بایــد بشــون بگــی چقــد پــول بایــد بــده، 
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نیــگا کــن رو دیــوار بــاال دخلــه؛ آقــا افشــار قیمتــا رو، رو ایــن کاغــذ نوشــته، کار دیــزی 

ــری،  ــاد بگی ــن کارا رو ی ــا ای ــی ت ــد کار کن ــو بای ــا ت ــاال ه ــاال ح ــم، ح ــودم می کن رو خ

قــدت کوچیــک هســتش، بایــد اون چــار پایــه رو بــذارم زیــر پــات تــا قــدت برســه بــه 

قــوری، مواظــب بــاش قــوری از دســتت لیــز نخــوره، بیــا بــرو بــاال امتحــان کــن ببینــم 

می تونــی قــوری رو ورداری، قــوری رو وردار بــذار رو پیشــخون، بعــد از چــار پایــه بیــا 

پائیــن، چــای رو بریــز تــو اســتکانا، چــای رو اینجــوری می ریــزی، نیــگا کــن! اســتکان رو 

مــی ذاری تــو ایــن ســینی، بــه انــدازه یــه بنــد انگشــت چــای از ایــن قــوری می ریــزی 

تــو هــر اســتکان، حــاال منــی خــواد حتــا همــه یــه انــدازه باشــه، هرکــه چــای خواســت 

ــو  ــی ذاری ت ــی، م ــر می کن ــوش پ ــا آب ج ــتکان رو ب ــه اس ــزی بقی ــاور می ری از آب س

ــه از لــب اســتکان می ریــزه،  ــا، اگــه یــواش حرکــت کنــی، چــای لف،لــف می کن نعلبکی

ــات رو  ــو پ ــگا نکــن، ســعی کــن جل ــه اســتکان نی ــزه! ب ــی منی ری ــد حرکــت کن ــه تن اگ

درســت نیــگا بکنــی، بعــد دیگــه بــه چــای نیــگاه نکــن، چــای تکــون منی خــوره، یکــی دو 

بــار ایــن کار روبکنــی یــاد می گیــری، اســتکانا رو می ریــزی تــو ایــن دســت شــوئی یــه 

دســت بشــون می کشــی، می ریــزی تــو ایــن یکــی کــه آب متیــز تــر داره، تــوش یــه آب 

می گردونــی، دمــر مــی ذاری تــو ایــن ســینی، زیــاد رستــو گــرم اســتکان نعلبکــی نکــن، 

نعلبکــی هائــی کــه متیــز هســنت منی خــواد بشــوری، اونائــی کــه باهــاش چــای خــوردن 

اونــا رو یــه آب بــزن، بــزار تــو ســینی، روزی یــه بــار مــا اونــا رو بــا چوبــک و خــاک اره 

می شــوریم! حــاال بیــا بــرو بــاال کار کــن تــا نیــگا کنــم!«

ــاال رفــت و قــوری را از روی ســاور  ــر پایــش گذاشــت از آن ب ــه را زی ــار پای ــی چه عل

برداشــت، آنــرا روی پیشــخوان گذاشــت،پائین آمــد و رشوع کــرد بــه ریخــنت چــای، همــه 

چیــز خــوب پیــش رفــت، بــا لبخنــد بــه مــراد نــگاه کــرد!

»چرا می خندی؟ یاد گرفتی! خوب حالیت شد که چی گفتم؟«

»آره اوسا! اینجا کارش زیاد هستش ولی خوشم می آد، دارم کار یاد می گیرم!«

علــی خوشــحال بــود کــه کســی بــه او فحــش منی دهــد، بعضــی وقــت هــا هــم مــراد 

می گــه:

» علی فسقلی، خوب زرنگی، بدو این کار رو بکن!«

عــر همــه مشــری هــا رفتنــد، مــراد بــه علــی نشــان داد چگونــه صندلــی هــای بیــرون 

را جمــع و بــه داخــل مغــازه بــربد، چــادر جلــو مغــازه را بــاال بزنــد. بــه او گفــت:

ــی  ــی، خیل ــاز می کن ــادر رو ب ــه، چ ــی همین ــه می کن ــی آی، اول کاری ک ــه م ــردا ک »ف
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ــن  ــد ای ــنگ بای ــن! قش ــگا ک ــوراخ، نی ــن س ــو ای ــی ذاری ت ــتگیره م ــن دس ــا ای ــه، ب راحت

ســوراخا رو هــم جفــت باشــه، اگــه جفــت نباشــه اصــا منیشــه چــادر رو بــاال و پائیــن 

ــوب  ــروز خ ــن ام ــه. آفری ــا راحت ــی صبح ــواد ول ــی خ ــورده زور م ــه خ ــرا ی آورد، ع

ــا  ــی دم، م ــونت م ــم نش ــت بی رون ــی می برم ــوب کار کن ــه خ ــم اگ ــردا ه ــردی، ف کار ک

ــم..«  ــرون داری ــو بی ــی مشــری ت خیل

»بیرون؟«  

»آره مگــه منی بینــی کــه مــن هــی چــای می بــرم بیــرون، فکــر نکــردی مــن ایــن همــه 

ــرم؟!« چــای رو کجــا می ب

آقای افشار شاهد گفتگوی آن دو بود، با صدای نخراشیده ای گفت: 

ــی از کارت  ــا، ول ــرا مواجــب پیــش مــن نی ــر، هیــچ وقــت ب »مواجبــت رو از مــراد بگی

معلومــه کــه  اُس و قُس)گویــش تهرانــی، اســتقامت و پایــداری( داری! امــروز مزدتــو من 

مــی دم ولــی فــردا از مــراد بگیــر! بیــا ایــن پونــزده قــرون رو بگیــر، امــروز کارت خــوب 

بــود، فــردا ســاعت شــیش دوبــاره بیــا، باریــک اللــه«

علــی ســاعت شــش از قهــوه خــان بیــرون آمــد. صبــح تــا ایــن ســاعت کارکــرده بــود و 

خســته بطــرف خانــه حســین رفــت، بــا خــود گفــت:

»حاال برم حسین رو ببینم!«

جلو در خانه ایستاد، با این امید که او در خانه است،گفت:

»حسین! حسین! کجائی؟«

حسین در آلونک بود، با شنیدن صدای علی بیرون آمد و گفت:

»بَه کجائی علی ، می خوام برم پیش سگا، می آی بریم؟«

علی که تفریح دیگری نداشت و دوست داشت با حسین باشد گفت:

»خــب باشــه بریــم یــه رسی بزنیــم! ولــی مــن بایــد بــرم خونــه اول کفشــاتو در بیــارم، 

یــه کفشــی پــام کنــم، دوبــاره بیــام!«

آنهــا بــا هــم بــه طــرف خانــه علــی رفتنــد، مــادر علــی گالــش جدیــدی برایــش  خریــده 

بــود، او آنهــا را بــه پــا کــرد و کتانــی هــای حســین را پــس داد.

حسین کفش ها را گرفت و گفت:

»خــوب شــد کــه پــس دادی، دارم دنبــال کار می گــردم، ننــم یــه آدرس گرفتــه، بایــد بــرم 

رس بزنــم شــاید اونجــا یــه کاری پیــدا کنــم! راســتی کارت چطــور بــود؟«

ــا کار  ــود آدم تنه ــه خ ــگار ک ــی ده، ان ــش من ــه آدم فح ــی ب ــی کس ــی کار داره، ول »خیل
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ــه: ــی آد می گ ــی ره و م ــی م ــارم ه ــا افش ــه، آق ــرادم آدم خوبی ــه، م می کن

»نالوطی خوب کار می کنی! اون مثل داش مشتی هاس!«

حسین با خوشحالی تاکیدکرد:

»پس کار خوبی پیدا کردی،کاش منم بتونم یه کار اینجوری پیدا کنم!«

ــازی  ــا ب ــگ ه ــا س ــد، ب ــحال بودن ــر خوش ــدار یکدیگ ــد، از دی ــا رفتن ــگ ه ــرف  س بط

ــد.  کردن

ــی  ــا خوشــحالی ول ــی ب ــود، عل ــو در نب ــم جل ــه رســید، حــاج خان ــه خان ــی ب ــی عل وقت

ــت: ــدن او گف ــا دی ــود، ب ــادرش در انتظــارش ب ــت. م ــاال رف خســته ب

»اومدی ؟ خب کارت چطوره؟ کارش خوبه یا نه؟ اوساش چطوره؟ پولتو داد؟«

علی گفت:

»آره اینم پومل، پونزده قرون هستش، اوسام آقا افشار و می گی؟«

»اسمش مگه افشاره؟ مگه نگفته بودی مراده، خب چجور آدمیه؟«

ــار  ــا افش ــه، آق ــا کار می کن ــودش اونج ــرادم خ ــی م ــراده، ول ــردم م ــر می ک ــب فک »خ

ــره!« ــر ت ــام پی ــه ده ســالی از آق ــره، ی ــی هســتش،  پی اوســتای اصل

»این قد سنشه؟ خب پیر هست ولی حتا شصت داره؟«

ــه  ــگاری ک ــی ره، ان ــا راه م ــل جون ــم مث ــی می گ ــتش! یعن ــی هس ــی داش ــی خیل » ول

ــه  ــک شــعر زور خون ــا ُدنب ــه یکــی مــی آد ب ــوه خون ــو قه ــود، ت ورزشکارباشــه،می ره گ

ــل بــا یــه چیــز دیگــم هســتش کــه  ای می خونــه! اونجــا از اونــا کــه بــش می گــن َدمبَ

ــارو  ــازه، اون ی ــا داره تومغ ــرن، از اون ــن می ب ــاال پائی ــی ب ــون، ه ــی زارن رو دوشش م

ــوار  ــا عکسشــم زده رو درودی ــد ت ــازه چن ــه، ت ــا افشــار ورزش می کن ــه، آق آواز می خون

مغــازش. چنــد تــا شــعرم نوشــته، قــاب کــرده، مثــل قــاب عکــس زده رو دیــوارا، هــر کــه 

مــی آد تــو مغــازه اونــا رو می بینه.هــر دفــه مــی رم چــای بریــزم یــا اســتکانا رو بشــورم، 

ــش نوشــته: ــر شــدم. رو یکی ــم، همــه رو از ب ــا را می خون او ن

»در بیابــان هــا اگــر صــد ســال رسگــردان شــوی ، بهــر از آن اســت کــه محتــاج نامــردان 

شوی!« 

رو یکی دیگش نوشته :

» تا توانی دلی بدست آور، دل شکسنت هرن منی باشد«

یکی دیگشم نوشته:

» صد سال بدی کردی و دیدی مثرش را، نیکی چه بدی داشت که یکبارنکردی!«
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» خیلی آدم خوبیه که این حرفا رو زده رو دیوار!

بعــد منی دونــی چطــوری را مــی ره! کاشــاپو داره. کــت شــلوار ســیاه بــا خطــی نــازک، 

بعــد موهــاش اززیــر کُاش زده بیــرون. پیــرن ســفید  یقــه آهــاری می پوشــه، بعــد کتشــو 

ــه  ــی ده، رسش همیش ــواب من ــم ج ــام می کن ــاش. س ــونه ه ــدازه روش ــه، می ن منی پوش

پائینــه، دستاشــو از دو طــرف زیرکتــش یــه جــوری بــاز می کنــه کــه از دو طــرف کتــش 

رو دســتاش هســنت! مامــان کاش اونجــا بــودی می خندیــدی! کفــش چرمــی ســیاه پاشــه 

خوابیــده، واکــس زده پاشــه، انــگار امــروز واکــس زده، بعــد یــه زنجیرنقــره ای دســتش 

داره وقتــی کــه را مــی ره زنجیــررو  رو انگشــتش می چرخونــه، یــه دســتال یــزدی داره 

وقتــی مــی ذاره تــو جیــب شــلوارش. پشــت دخــل  می نــدازه روگردنــش. اهــا! ســیبیلش 

از رو لبــاش آویزونــه تودهنــش! اصــا کســی رو محــل منــی ذاره! هرکــه ســام می کنــه 

جــواب منــی ده. انــگار منتظــره اینــه کــه یکــی یــه چیــزی بگــه یقشــو بگیــره! یــه مشــری 

گفــت آبگوشــت دنبــه نــداره! بلنــد شــد گفــت:

»نالوطی غذاتو خوردی، حاال داری ادا اطوار درمی آری؟«

»مشــری قــدو هیــکل آقــا افشــارو دیــد یهــو جــا زد! هیــچ کــس دیگــه چیــزی نگفــت! 

ــا ببینــن اون چــی می گــه! اونــم رسشــو انداخــت  همــه نیــگا بــه مشــریه می کــردن ت

پائیــن هیچــی نگفــت.«

ــی  ــه چتکــه داره وقت ــک می شــینه، ی ــز کوچی ــه می ــی پشــت ی ــه صندل »همیشــه رو ی

ــه: ــه، می گ ــون می کن ــگا بهش ــه نی ــش اون، ی ــی رن پی ــورن، م ــذا رو می خ ــردم غ م

»چی خوردی داشی؟«

 پولشو می گیره، یارو که خدا حافظی می کنه. اون بش  می گه :

»یا علی مدد!«

ــس داری؟ منی دونــم یعنــی چــی؟ ولــی  ــه مــن گفــت »معلومــه اُس و قُ ــاره ب »چنــد ب

فکــر می کنــم یعنــی بــه کارم واردم! حتــا منظــورش اینــه کــه بچــه کاریــی هســتم!«

بعــد کمــی فکــر کــرد، در دنیــای کودکــی خــودش شــخصیتی یافتــه بــود! همــه ظواهــر 

صاحبــکارش را در ذهــن خــود تجســم کــرد و بــا خوشــحالی گفــت:

»مامــان منــم اگــه پــول بگیــرم می خــوام اینجــوری لبــاس بپوشــم! بعضــی مشــریا کــه 

ــو!«  ــای قن پل ــه چ ــی ی ــن »داش ــن. می گ ــاس می پوش ــوری لب ــی آن، همین ج ــا م اونج

بعضــی ام می گــن »فســقلی بیا!«بعضیــا آجیــه پــا کــردن. بعضیــا هســنت پاشــنه آجیــه 

یــا گیــوه هــا شــونو ورکشــیدن، خیلــی بهــر از قهــوه خونــه هــای دیگــس!«
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عزت که از کار کردن علی ذوق زده شده بود، گفت:

ــم«  ــینی در جهن ــب نش ــم »ش ــون  فیل ــل هم ــا رو! مث ــور آدم ــن ج ــدم! ای ــم دی »من

ــون  ــنت، جاش ــی هس ــای خوب ــه آدم ــا چ ــه! این ــرد، دیگ ــا رو ب ــت« م ــی غام ــه »داع ک

ــدا کــردی،  ــی کار پی ــر و فقــرا می رســن! پــس خــوب جائ ــه فقی ــی ب ــو بهشــته!  خیل ت

بشــون می گــن لوطــی مســلک! خیلــی خــوب هســنت، اینــا حتــا مــی رن تــو بهشــت، 

ــه!« ــی خوب ــو خیل ــرا ت ــش ب ــه، بعدشــم ســختگیر نیســنت، این ــم راحت حتاکارت

»بهشــت؟ پــس ایــن حــاج خانــم چــی؟ غلمعلی خــان و اوس علیــم کــه آدم خوبــی ان؟ 

مامــان تــو منیــری تــو بهشــت؟ چیــکار کنــم کــه بــرم تــو بهشــت؟  منــم می خــوام مثــل 

آقــا افشــار بــرم تــو بهشــت!«

علــی تــا چنــد روز قبــل در آرزوی یــک لبــاس نیمــدار و کفشــی بــرای رفــنت بــه مدرســه 

شــب و روز مــی اندیشــید، حــال یکبــاره بــا رویــای خریــدن کــت و شــلوار بــا کفــش 

ــه کــرده و شــب را بــر  ــه بهشــت را بهان ــر نقــره ای، رفــنت ب پاشــنه خوابیــده و زنجی

کــرد! نورآفتــاب دزدانــه از شیشــه پنجــره بــه کــف اتــاق ریخــت،او نیــز بــرای تقــای 

ــرون  ــود، بی ــده ب ــر آن خوابی ــه زی ــی و چگون ــت ک ــه منی دانس ــر لحافیک ــه از زی روزان

ــا کــرد و از خانــه  جهیــد. تکــه ای نــان در دســت گرفــت و گالــش هــای جدیــد را برپ

بیــرون آمــد.  علــی  همــه کار هــای روز قبــل را انجــام داد،  وقتــی مــراد متوجــه شــد 

علــی همــه کار هــا را کــرده اســت بــه او گفــت:

»امــروز بایــد یــه دور بــا مــن بیــای ببینــی چطــوری چــای پخــش می کنــم، یــه ســینی 

ــا  ــای ب ــا چ ــزده ت ــه پون ــر دفع ــی ه ــازه رشوع می کن ــو ت ــون ت ــی داری، چ ــای ورم چ

خــودت می بــری بیــرون، بعضیــا هســنت کــه قبــا بهشــون ژتــون فروختــم، هــر ژتونــی 

یــک قــرون پولشــه، هــر چــای کــه مــی دی یــه ژتــون بهــت مــی دن، اینــا رو مــی ریــزی 

ــی آری  ــوال رو م ــی دن، پ ــول م ــا پ ــتیم، بعضی ــاور گذاش ــه دم س ــقاب ک ــن بش ــو ای ت

مــی دی بــه مــن!«

علــی پــس چندیــن روز کار  در قهــوه خانــه، تقســیم چــای بیــرون از مغــازه را بخوبــی 

عهــده دار  و مــورد توجــه مــراد و آقــای افشــار قــرار گرفــت. در یکــی از روزهــا فراموش 

کــرد یــک دوریالــی را بــه مــراد بدهــد! در گیــر تصمیــم گیــری هــای درونــی خــود شــد 

و گفــت:

ــدم  ــم؟ اگــه بهــش ب ــکار کن ــدم، حــاال چی ــه مــش مــراد ب ــادم رفــت ب »دو قــرون رو ی

بهــم شــک می کنــه! ولــی اونــا حســابی منــو کنــرل کــردن، حــاال دیگــه می دونــن مــن 
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رسشــونو کاه منــی ذارم! اصــا چــی می شــه بعضــی وقتــا از ایــن همــه پــول چــای بــرا 

خــودم ور دارم؟ خیلــی تنــد تنــد کار می کنــم، تــا وقــت ناهــار بجــای ســه دفــه! چــار 

پنــج دفــه مــی رم بیــرون! هــر دفــه بجــای پونــزده تــا چــای هفــده یــا هیجــده تــا چــای 

ــه!   بعــد  ــادی پــول بگیــرم  خــودش خیلــی پول می بــرم، هــر دفــه ســه قرونــم کــه زی

ــارم  ــا افش ــب آق ــن! خ ــه توم ــا س ــه دو ی ــر می ش ــای ع ــا دم دم ــی رم ت ــرم م از ظه

ــه  ــه ک ــر دف ــی ه ــی رم، یعن ــر م ــه ت ــار اضاف ــد ب ــر روز چن ــره، ه ــری می گی ــول بیش پ

ــر روز از  ــرون، ه ــزده ق ــه پون ــیش دف ــی ش ــه یعن ــش می رس ــرون به ــزده ق ــی رم پون م

چــای بیــرون می گیــره، خــب بایــد چــای اضافــه هــم دم کنیــم، بایــد خوشــحامل بشــه، 

فقــط خــدا کنــه کــه مشــریا کمــر ژتــون بــدن، اگــه همــه ژتــون داشــته باشــن خــب 

منی شــه، ولــی تــا حــاال اینجــوری بــوده کــه خیلــی هــا پــول مــی دادن، خــب پوالشــونم 

ــز  ــوال رو دیگــه منی شــمره، فقــط می گــه بری ــه مــش مــراد، حــاال مــراد پ ــم دادم ب رفت

تــو اون ظــرف کنــار  دخــل، خــب اونجــا همیشــه پــول زیــاده، ولــی مــن کــه از اونجــا 

منی خــوام وردارم! بعــد پــوال رو چیــکار کنــم؟ منی تونــم کــه تــو جیــب شــلوارم بــذارم، 

وقتــی راه بــرم صــدا پــوال  مــی آد، نبایــد گنــدش در بــی آد، بهــره بــذارم تــو کفشــام! آره 

مــی ذارم تــو کفشــام! ســعی می کنــم دو قرونــی تــو کفشــام بــذارم، اگــه یــک قرونیــم 

بــود مــی ذارم، دهشــائی رو منــی ذارم، کفشــم ســنگین می شــه، از پــام در مــی آد، بایــد 

یجــوری راه بــرم کــه کفشــم در نیــاد! تــازه دوزاریــم ســخته همــون یــک قرونــی بهــره، 

ــی  ــک قرون ــی ی ــم، ول ــو کفش ــزم ت ــد می ری ــم ش ــی ه ــع دو قرون ــه موق ــه ی ــاال اگ ح

بهــره!«

علــی بــا چهــره ای کاری تــر از گذشــته رشوع بــه تــاش منــود! مــراد تــا علــی را دیــد بــا 

لبخنــد همیشــگی اش گفــت:

»باریکا زبل ، مواظب باش کسی رستو کاه نذاره« 

بعد رو کرد به آقای افشار و کمی یواش تر که علی نشنود گفت:

ــاد شــده،  ــرون زی ــی فــروش چــای بی ــن فســقلی اومــده کل ــی ای ــا افشــار!  از وقت » آق

ــه االن  ــم ک ــه! گفت ــر از روزای قبل ــن بیش ــیش توم ــدم ش ــه دی ــود ک ــروز ب ــن دی همی

ــه  ــد ی ــه بخوای ــم، اگ ــه کارا می رس ــر ب ــت ت ــی راح ــم خیل ــه، من ــی کارا رو می کن خیل

آدم بــزرگ و بیاریــد، بایــد روزی شــیش تومــن پــول بدیــد، تــازه اونــم مثــل ایــن پــره 

ــگ نیســتش!« زرن

ــه راه هــر کجــا کــه  ــاز می گشــت در میان ــه ب علــی هــر شــب کــه خســته بســوی خان
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ــمرد،  ــی آورد و می ش ــرون م ــود بی ــش خ ــا را از درون کف ــرد ه ــول خ ــود پ ــوت ب خل

همیشــه تقریبــا  بیســت ریــال می شــد!بار اول کــه بیســتو پنــج ریــال بــه حــاج خانــم 

ــا خوشــحالی پرســید: ــم ب ــل داد، حــاج خان تحوی

»تــو بــه مــن گفتــی روزی پونــزده قــرون می گیــری، حــاال بیســتو پنجــزار بــه مــن دادی! 

چــی شــده کــه یهــو حقوقــت رو زیــاد کــرده؟«

ــرم،  ــه براشــون چــای می ب ــا ک ــم، بعضی ــرم پخــش می کن ــم! چــای می ب ــه حــاج خان »ن

ــن  ــه ای ــم می ش ــی ذارم رو ه ــه م ــم می ش ــوال ج ــن پ ــی دن، ای ــول م ــرون پ ــه ق ــم ی ب

قــد!«

»یعنــی روزی یــه تومــن انعــام می گیــری! مگــه اونــا کــه چــای می خــورن چــی 

می فروشــن؟«

اونا دست فروشن، بعضیا میوه فروشن، خب کار و بارشون حتا خوبه!«

»خاصــه دروغ نگــی کــه دروغ گــو جــاش تــو جهنمــه! نــه بــه خــدا، اگــه بــاور منی کنــی 

از ایــن بــه بعــد دیگــه منی گیــرم!«

»نه خب خوبه! اگه راضین بگیر!«

»خب اگه راضی نباشن منی دن ، حاج خانم!«

»حاال اربابت ازت راضیه؟«

ــی ذاره  ــه رسم م ــا رس ب ــی وقت ــی آد، بعض ــش م ــار ازم خوش ــای افش ــاب ندارم!آق »ارب

می پرســه: خیلــی دوس داری کفــش شــربو پاشــنه خوابیــده داشــته باشــی؟ دفعــه بعــد 

کــه میــرم بــازار یــه جفــت کفــش شــربو پاشــنه خوابیــده بــرات ســفارش مــی دم! منــم 

ــی ازم  ــراد خیل ــش م ــم، م ــد کار می کن ــی تن ــم، خیل ــد کار می کن ــد تن ــدم و تن می خن

خوشــش مــی آد!«

علــی بــا جدیــت و پشــت کار بیــش از دو تومــان در روز از ایــن محــل جمــع آوری مــی 

کــرد، پــس از چنــد هفتــه تــاش، بعــد از رصف نهــار، کارهــای داخل مغــازه را انجــام داد، 

وقتــی همــه مشــری هــای نهــاری رفتــه بودنــد، بــرای جمــع آوری اســتکان هائــی کــه 

پیــش از ظهــر پخــش کــرده بــود، بــه بیــرون مغــازه رفــت، ســفارش تعــداد زیــادی چــای 

از کســبه را گرفــت و بــه مغــازه آمــد تــا چــای را کــه قبــا دم کــرده بــود، داخــل اســتکان 

هــا بریــزد و دوبــاره بــرای پخــش چــای بیــرون بــرود، از چهــار پایــه بــاال رفــت، هنگامــی 

ــاره بــاالی ســاور بگــذارد، بدلیــل بــی  کــه تصمیــم داشــت قــوری پــر از چــای را دوب

احتیاطــی، قــوری در بــاالی ســاور دمــر شــد و چــای بــا دمــای جوشــان داخــل قــوری 
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ــوش از  ــا آب ج ــد ام ــار بکش ــت کن ــه رسع ــود را ب ــرد خ ــعی ک ــت. او  س روی او ریخ

قــوری نســبتا بــزرگ بــه ســمت چــپ او ریخــت، بــا صــدای جیغــی از چهارپایــه بزیــر 

پریــد،  از شــدت درد و ســوزش  بــر زمیــن افتــاد، مشــری هــا بــا شــنیدن صــدای جیــغ 

بســویش رفتنــد، او راکــه  در حــال گریــه  کــردن بــود از روی زمیــن بلنــد کردند.آقــای 

افشــار قبــل از همــه  بــاالی رسش حــارض شــد و بــا غضــب بــه مــراد گفــت: » بلنــدش 

کــن بفرســتش خونــه!«

مراد با دلسوزی و نگرانی دستی بر رس او کشید و گفت:

»چیکار کردی با خودت؟ کجات سوخته؟«

»چیزی نیست مش مراد!«

»چطو چیزیت نیست؟ آب جوش ریخته روت بیا جلو ببینم!«

»نه مش مراد چیزی نیست!«

ــی و  ــه می کن ــا اینجــا داری گری ــه می کنی؟می گــم بی ــت نیســت چــرا گری ــه چیزی » اگ

می گــی چیزیــم نیســت، اگــه چیــزی نیســت چــرا گریــه می کنــی؟«

»یه خورده زیر شکمم سوخته،«

مــراد پیراهــن او را بــاال زد، زیــر شــکمش را نــگاه کــرد  بشــدت رسخ و رشوع بــه تــاول 

زدن کــرده بــود!

»می گــی چیزیــم نیســت، همــه جــات ســوخته! پــس ایــن تــاول هــا چیــه، یــاال! بایــد 

ــر شــکمت همــش ســوخته، شــلوارتم در  ــر می شــه! زی ــد ت ــی آری! َواال ب لباســاتو در ب

بــی آر بیــرون، همــه جــات ســوخته، بدبخــت، بــزار کمکــت کنــم!در بــی آر! پیرهنــت رو 

در بــی آر! شــلوارت رو هــم در بــی آر!«

»نه مش مراد! نه چیزیم نیست!«

»بهــت می گــم در بیــآر، تــاول زده! ســوخته! حتــا تــا پائیــن ســوخته! »خایتــم« 

سوخته!شــلوارتو در بــی آر می گــم! می زنــم تــو رست، بدبخــت، خجالــت نکــش«

مــراد باتــر شــلوار کشــی علــی را پائیــن کشــید، طــرف چــپ آلــت تناســلی و کشــاله 

ران و قســمت هــای پائینــی پایــش بشــدت رسخ شــده بودنــد، در برخــی نقــاط تــاول 

ــد. هــای کوچکــی بچشــم می خوردن

مراد گفت :

»بچه باید کفشتو در بیاری بیرون ،پاتم سوخته!

»نه اوسا مراد چیزی ندارم بپوشم!«
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»در بیــار تــا یــه لُنــگ بــی آرم بهــت بپوشــم! تــا مــن رفتــم لُنــگ رو بــی ارم تــو کفشــاتو 

در بیــار ، شــلوارتم در بیــار!«

علــی در بــد مخمصــه ای گرفتــار شــده بــود، آرزو داشــت مــی توانســت بلنــد شــود و 

پــای بــه فــرار بگــذارد، امــا نــه توانــش را داشــت و نــه مــراد ایــن فرصــت را بــه او مــی 

داد، لــذا بــا خــود گفــت:

ــم  ــن می ندازن ــم می زن ــل کتک ــه فص ــی آرم، ی ــامو در ب ــه کفش ــم، اگ ــکار کن ــاال چی »ح

ــم  ــم پرت ــه تو کون ــدم می زن ــه لگ ــی آد ی ــارم م ــا افش ــم، آق ــکارم می ش ــازه بی ــرون، ت بی

می کنــه بیــرون! منی تونــم در بــرم، تــا بخــوام بخــودم بجنبــم مــراد رســیده! منــی تونــم 

راه بــرم، کــف پامــم ســوخته، بایــد مبونــم! چیــکار کنــم؟«

مراد با لنگ در دست بازگشت و با تری دیگر گفت:

»بــازم کــه هنــوز در نــی آوردی! بیــا ایــن لنــگ رو ببنــد بــه خــودت اول کفشــاتو در بیــار 

بعــد شــلوارتو، بعــد بلنــد شــو بــرو خونــه،  پیرهنتــو می تونــی تنــت کنــی، ولــی شــلوارتو 

منی تونــی، همــه اش تــاول زده، ســوختی بدبخــت، بــرو خونــه شــاید ننــه بابــات بهــت 

کمــک کنــن!«

مراد با ارصار زیاد خواست کفش ها را از پایش بیرون آورد!

وقتــی علــی متوجــه شــد مــراد مــی خواهــد بــا شــدت کفــش هایــش را بیــرون بیــاورد، 

ــود،  ــز را زده ب ــه چی ــد هم ــرون آورد، قی ــا را بی ــت و آرام کفش ه ــا رضای ــح داد ب ترجی

در انتظــار مشــت و لگــد هــای مــراد و آقــای افشــاربود، ســوختگی و درد از یــک ســو 

و رشم و حیــا از ســوی دیگــر، از مــراد بیشــر خجالــت می کشــید، او همیشــه بــه علــی 

محبــت کــرده بــود، رس بزیــر انداخــت، و بــه ایــن فکــر کــرد  بعــد از آن چــه خواهــد 

ــده کاری  ــل دســتگیر کنن ــر می شــود در مقاب ــا غافلگی شــد! شــخصی کــه دســتگیر و ی

جــز ســکوت دســت بــه هیــچ مقاومتــی منی زنــد، قبــل از دســتگیری و شــناخته شــدن 

ــس  ــا شــناخته نشــود، پ ــد ت ــه هــر کاری می زن ــرای پیشــربد اهــداف خــود  دســت ب ب

از دســتگیری، در ســکوت روش هــای دیگــری را بــرای پیشــربد اهــداف خــود انتخــاب 

 جســتجو می کنــد، تســلیم شــدن و عــدم مقاومــت! علــی نیــز در ایــن حالــت بــود،  بــا 

خجلــت و رشمندگــی بــه مــراد نگاه کــرد! مــراد بــه ســوختگی و درد ناشــی از آن فکــر 

می کــرد،  بــه یــاد آورد زمانــی کــه خــود در کودکــی شــاگردی می کــرد، آب جــوش بــر 

پیکــرش ریخــت، دچــار ســوختگی شــدید شــد. ســوزش  داشــت، بیــاد آورد که ســوختگی 

او بــه انــدازه ســوختدگی علــی نبــود. گریــه می کــرد، منی توانســت کاری انجــام دهــد، 
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بایــد لبــاس هایــش را از تنــش بیــرون می آوردنــد، وقتــی بــه خانــه رفــت بــا چنــد روز 

اســراحت دوبــاره رس کار بازگشــت، یــاد گرفتــه بــود احتیــاط کنــد. االن هــان وضعیــت 

بــرای علــی ده ســاله بوجــود آمــده بــود، مــراد صاحــب بچــه منی شــد، امــا ایــن را بــه 

گــردن زنــش انداختــه بــود و مــی گفــت »خــدا خواســته چــرا ایــن ضعیفــه رو اذیــت 

کنــم!« مــراد مــرد بــا محبتــی بــود، دوســت داشــت بــه کســانی کمــک کنــد،  حــال علــی 

را در مقابــل خــود مفلــوک و نیازمنــد می دیــد!

در ایــن حــال هــوا، علــی ناجــارا بــا احتیــاط کفــش هایــش را بیــرون آورد، مــراد خیلــی 

غیــر مرقبــه چشــم هایــش بــه پــول خــرد هــای داخــل کــف کفــش هــا افتــاد! یکبــاره 

خشــکش زد، لحظــه ای در خــود فــرو رفــت، نگاهــی بــه اطــراف انداخــت، آقــای افشــار 

مشــغول گرفــنت پــول از مشــری بــود، دیگــران فقــط بــه عکــس العمــل هــای علــی و 

ــرای زن و بچــه  ــد ب ــد و برون ــرادی را ببینن ــد ای ــا شــاید بتوانن ــد ت ــگاه می کردن ــراد ن م

هــای خــود تعریــف کننــد، تــا اینجــای کار خــرب خوبــی بــود، پــر بیچــاره  از روی چهــار 

پایــه بــه زمیــن افتــاده، آب جــوش رویــش ریخــت، آقــای  افشــار بــه او تــر زده، آقــا 

مــراد بــه او کمــک کــرد،  ســعی منــوده لبــاس هایــش را در آورد و یــک لنــگ حــام بــه 

او داده تــا خــودش را بپوشــاند، حــال اگــر مســاله پــول داخــل کفــش هــم بــه آن اضافــه 

ــرای  ــچ کــس منــی گفــت پــرک چــون ب ــدا می کــرد، هی ــخ پی ــی ماجــرا بی می شــد، کل

مدرســه رفــنت کفــش نداشــته اســت پــول دزدیــده، کســی منــی گفــت او بیشــر از آنچــه 

کــه بایــد کار کنــد کار کــرده اســت، مــی گفتنــد پــرک دزد بــود، بــه همیــن ســبب بــود 

کــه خــدا او را تنبیــه کــرد! جــز مــراد کســی متوجــه پــول هــا نشــده بــود، نگاهــی بــه  

چشــان نگــران و ترســیده  علــی انداخــت! بــا خــود اندیشــید،

»بدبخــت فلــک زده،  مثــل خــر کار می کنــه، چــی می گیــره، روزی پنجــاه شــصتا دیــزی 

ــف  ــه عل ــن ی ــی آد، ای ــول در م ــن پ ــدا توم ــتی خ ــاب رس انگش ــه حس ــیم، ی می فروش

ــه مــن غــر  ــی ام ب ــه افشــار بگــم چــی می شــه، کل ــره، حــاال مگــه ب بچــه چــی می گی

می زنــه، می گــه تقصیــر تــو بــود کــه ایــن علــف بچــه دزدو اینجــا آوردی، ولــش کــن، 

ــه!« ــوغ ســگ کار کن ــا ب ــود کــه منی ومــد اینجــا از رس صــب ت اگــه بدبخــت نب

ــتش،  ــی هس ــوب چ ــن آدم خ ــی منی دون ــن، ول ــی باش ــد آدم خوب ــا می خوان ــی ه خیل

ــه افشــار  ــه افشــار بگــم، آدم خوبــی هســتم ولــی شــاید اگــه ب شــاید فکر کنــم اگــه ب

ــم!« ــس منی گ ــم! پ ــم آدم خوبی ــه نگ ــم اگ ــر کن ــم خــوب باشــه،  فک نگ

ــا قیافــه ای کــه نشــان مــی داد ناراحــت نیســت و چیــزی را ندیــده اســت  رو  بعــد ب
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کــرد بــه علــی و گفــت:

ــوب  ــه خ ــد روز دیگ ــت چن ــم نیس ــاد مه ــی زی ــوخته، ول ــم س ــوخته، پات ــی س »می بین

می شــه، چنــد روز دیگــه خــوب می شــی، ولــی دیگــه فکــر منــی کنــم آقــا افشــار تــو 

ورداره!« رو 

ــردارد و  ــراد کفــش هــا را ب ــرد! انتظــار داشــت م ــگاه  ک ــراد ن ــه م ــی هــاج و واج ب عل

بــه همــه نشــان دهــد، پــول هــای داخــل کفــش را بشــمرد، بــا لگــد و اردنگــی او را از 

مغــازه بیــرون بیانــدازد،  بــا جملــه ای کــه مــراد گفــت،  تــرس ناشــی  از کتــک خــوردن 

و بیــرون انداخــنت در او شکســت، بیــکاری، بائــی بــود کــه او اصــا بــه آن نیاندیشــیده 

بــود!

وقتــی مــراد شــلوارش را بیــرون آورد احســاس کــرد از ســوزش ســوختگی کاســته شــده 

اســت، رشم لخــت شــدن در مقابــل  دیگــران کــه  عــورت او را می دیدنــد، بســیار 

ــرد: ــال فکر ک ــن ح ــا در ای ــود! ام ــوختگی ب ــر از درد س ــنده ت کش

»راستی چرا وقتی پول را دید، چیزی نگفت؟«

مــراد لُنــگ حــام را کــه از انبــاری آورده بــود، دور کمــر علــی بســت، کفــش هایــش را 

طــوری از روی زمیــن برداشــت کــه صــدا پــول خــرد هــا را کســی نشــنود،آنها و شــلوار 

را بدســت علــی داد و بطــرف آقــای افشــار رفــت:

»آقای افشار، مزدشو بدم بهش؟«

ــم  ــه، دیگ ــم ش ــره گ ــتش ب ــع بفرس ــدن رسی ــریا مون ــن، مش ــی بک ــر کاری می کن »ه

منی خــواد بیاد!یــه وجبــی رو دیگــه نیگــه نــدار، ُعرضــه کار کــردن نــداره! بــره گورشــو 

گــم کنــه، دیگــم اینجــا پیــداش نشــه!«

بعضی از مشریان اعراض کردند:

»ایــن درســت نیســت! یــه  بچــه رو اینجــوری ازش کار بکشــید. ایــن کــه منــی تونــه اون 

قــوری روکــه دوبرابــر وزنشــه ورداره بیــاره پائیــن.«

آقای افشار که مرتب غر می زد در جواب یکی از آنها گفت:

»تو رو سَنَنه ؟ خیلی دل تنگی پاشوبزن به چاک!« 

بعد رو کرد به علی و با تر گفت :

»فکــر منی کــردم ایقــد پخمــه ای! مزدتــو بگیــر بــرو! همــون بهــره بــری گــردو بــازی، 

تــو رو چــه بــه کار؟«

مراد با ناراحتی پانزده ریال پول از دخل برداشت و گفت:
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ــو  ــه! پول ــرم  بزن ــاوالت مرکورک ــه ت ــو  ب ــت بگ ــه نن ــه ب ــرو خون ــزدت، ب ــن م ــا ای »بی

می نــدازم تــو کفشــت، مواظــب بــاش گُــم نشــه!«

»خدا حافظ اوس مراد!«

»برو به سامت«

علــی بــا درد و ناراحتــی از ســوخنت و اخــراج شــدن پــای در راه خانــه گذاشــت، هنــوز 

از مغــازه خــارج نشــده بــود کــه نگاهــی خشــم آلــود و گــذرا بــه افشــار انداخــت و در 

دل گفــت:

»مــادر جنــده چــه شــعرائی زده درو دیــوارش! خــوب شــد کــه پوالشــو کــش می رفتــم، 

ــرون  ــو بی ــی داره! خــب می خــوای من ــن! چــه ادائ ــگا ک ــه خــورده شــک داشــتم، نی ی

ــه  ــرم حیــف ک ــرا نگــو!  مــی تونســتم بیشــرم کــش ب ــدو بی ــی حداقــل فحــش و ب کن

دیگــه دیــر شــده!«

شــلوار و کفــش بدســت، پــای برهنــه بــا رنگــی پریــده و سوزشــی دردنــاک قهــوه خانــه 

را تــرک کــرد و رهســپار خانــه شــد، پــس از پیمــودن مقــداری راه پــول هــای کفــش و 

مــزدش را بیــرون آورد، برایــش مهــم نبــود چقــدر می باشــند همــه را در یکــی ازجیــب 

هایــش ریخــت!

»حــاال چــی کارکنــم؟ کجــا بــرم؟ مامــان دوبــاره رشوع مــی کنــه بــه غرغــر کــردن!  حــاال 

کــه منــی تونــم کارکنــم. تــو خونــه بایــد مبونــم.«

هرچــه فکــر کــرد کــه نتوانســت نتیجــه بگیــرد کــه چــرا مرادبــا وجــودی کــه میدانســت 

او پــول هــای چــای را دزدیــده اســت، حرفــی نزد،حتــی او را کمــک منــود تــا دیگــران نیــز 

از ایــن ماجــرا باخــرب نشــود، امــا نتوانســت پاســخی بیابــد، فکــر کــرد:

»شــاید دلــش ســوخته ؟ شــاید ترســیده  بــه آقــا افشــار بگــه، آخــه اون منــو به آقا افشــار 

معرفــی کــرد، منــی دونــم! حتــا آدم خوبــی هســتش، خــب آدم خــوب هــم وجــود داره 

ــازه مگــه  ــی بود،ت ــاآدم خوب ــه! آره حت ــداد، آدم خوبی ــو ن ــو ل ــه من ــن ک ــم ای فکــر کن

مــی شــه نفهمیــده باشــه؟ معلــوم بــود کــه اون پــول چــای بــودش! اگــه نفهمیــد چــرا 

نپرســید؟«

ــه  ــه خان ــور نکــرد و از راه دیگــری ب ــی عب ــه حســین یخچال ــو خان ــی  عمــدا از جل عل

ــاز کــرد. ــش ب ــر روی ــم در را ب ــاط در زد حــاج خان ــا احتی رفــت. ب

»ایــن چیــه بســتی دور کمــرت؟ مگــه می خــوای بــری حمــوم؟ وا خــدا مرگــم بــده چــرا 

رنگــت پریده؟چــی شــده؟چرا زود اومــدی خونــه؟
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علی  رشوع کرد به گریه کردن گفت:

»سوختم!«

حاج خانم داد زد:

»اٍ وا ! عزت خانم!  عزت خانم! بیا پائین ببین بچت چی شده! بچت سوخته!«

رسو صــدای حــاج خانــم منجــر شــد دیگــر همســایه هــا کــه در اتــاق هــای خــود بــی 

ــده و در  ــگ آم ــر بتن ــل تغیی ــر قاب ــت و غی ــی یکنواخ ــه، از زندگ ــی برنام ــدف و ب ه

ــری در زندگــی خــود بوجــود  ــا ســکوت را بشــکنند و تغیی ــد ت انتظــار واقعــه ای بودن

آورنــد، از اتــاق هــا بیــرون آمدنــد، بــه جمــع آنهــا پیوســتند! دوتــا دخرهــا رورسی بــر 

و مادرشــان بــا چــادرس ســفید گلــدار، موهایــش از هــر دو ســوی چــادر بیــرون زده و در 

کنــار آنهــا بــا کمــی فاصلــه دخــر ملــوک و ملــوک بــدون رورسی، ایســتاده و بــا نگرانــی 

و دلســوزی بــه علــی نــگاه می کردنــد، هــر کــس چیــزی می گفــت: »حیونکــی! زبــون 

بســته! طفلکــی! ببیــن چــه رنــگ و رووئــی ورداشــته؟«

عــزت رساســیمه بــه پائیــن آمــد، وقتــی علــی را دیــد کــه همســایه هــا دور او را گرفتــه 

انــد بــا ناراحتــی و غــم گفــت:

ــی  ــی، چ ــده عل ــی ش ــم بده!چ ــده؟ خدامرگ ــی ش ــرت؟ چ ــه دور کم ــگ چی ــن لُن » ای

ــده؟« ش

ملــوک برایــش آب رسدنبــات آورد، همــر دســتفروش دوره گــرد برایــش لقمــه ای نــان 

و پنیــر آورد، دخــر هــا بــا کلــات مهربانانــه  مــی خواســتند بــا او همــدردی کننــد. 

علــی ســعی کــرده بــود جلــو ایــن همــه زن گریــه نکنــد! امــا حالــت نگرانــی و ناراحتــی 

مــادرش را کــه دیــد، رشوع کــرد بــه گریــه کــردن! مــادرش بــا تاکیــد  پرســید:

»آخــه چــی شــده؟ چــرا لنــگ بســتی بــه خــودت؟  چــرا کفشــات رو در آوردی؟ چــی 

شــده علــی؟«  

ملوک خانم جلو آمد و دستی به رس علی کشید!:

ــه! هــر  ــن منی کن ــه کســی توهی ــه! ب ــت منی کن »چــه بچــه ای هســتش! کســی رو اذی

ــی؟«  ــه می کن ــرا گری ــه رست آومده؟چ ــی ب ــه! چ ــام می کن ــه س ــی رو  می بین ک

ــک زن آن هــم »نامحــرم« را روی رس خــود  ــه دســت ی ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــی ب عل

احســاس می کــرد! حتــی مــادرش هــم خیلــی کــم اینچنیــن محبتــی  بــه او کــرده بــود، 

احســاس مردانگــی و غــرور مذهبــی بــه او حکــم کــرد کــه رسش را از زیــر دســت زن 

بــی حجابــی کــه از نظــر او معلــوم نبــود شــوهرش کیســت؟! و مــردم هزارهــا حــرف 
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پشــت رسش می زدنــد! کنــار بکشــد! ابتــدا ایــن کار را کــرد، امــا برخــورد مایــم ملــوک و 

ســاجت او بــرای نــگاه داشــنت دســتش روی رس علــی، موجــب آرامــش او شــد و بجــای 

ــه اش آرام گرفــت. احســاس  ــه کــردن داشــت، گری ــوازش رشم ازگری رشم از آن دســت ن

ــه اش   ــه شــدت گری ــه بــود و هــردم ب آرامــش کــرد، صــدای مــادرش کــه در حــال گری

ــه زن  ــد، هم ــش ندی ــردی را در اطراف ــچ م ــود آورد، هی ــه خ ــد، او را ب ــزوده می ش اف

ــک لحظــه  ــی«در ی ــرور مردانگ ــد، »غ ــه او کمــک کنن ــتند ب ــی خواس ــه م ــد، هم بودن

شکســت و  دوبــاره بــه گریــه افتــاد، گفــت:

»قوری چای ریخت روم سوختم، آقا افشارم بیرونم کرد!«

ــرس  ــت دادن کارو ت ــر از دس ــر بخاط ــه اش بیش ــی گری ــت، ول ــادی داش ــی درد زی عل

ــا او همــدردی  ــود کــه همــه ب ــود، حــال وضعیتــی پیــش آمــده ب از دعــوای مــادرش ب

ــت  ــت از موقعی ــزود، می خواس ــش اف ــه های ــدت گری ــر ش ــت ب ــود محب ــتند، کمب داش

ســود جویــد و َخلَــع ناشــی از ایــن کمبــود را بــا توســل بــه گریــه پــر منایــد. ایــن َخلَــع 

ــود! ــغ شــده ب ــه محبتــی داشــت کــه همــواره از او دری ــاز ب نی

دیگــران رنــج را مــی شــناختند، می دانســتند بــی پناهــی چیســت، دادن یــک لیــوان آب 

و لقمــه ای نــان و دلســوزی بــرای کســی مثــل خودشــان می توانســت تســکین درد آنهــا 

باشــد، اشــک ریخــنت، دست کشــیدن بــر رس بینوائــی، همــدردی و همراهــی بــا کســی 

مثــل علــی، موجــب می شــد خودشــان نیــز آرامــش یابنــد.

ــش  ــوزش بدن ــی درد و س ــی داد ول ــش م ــی را آرام ــه روان عل ــدردی گرچ ــه و هم گری

شــدت یافتــه بــود، مــادرش وقتــی متوجــه شــد بــدن علــی بشــدت می ســوزد، گفــت:

»خب حاال بجای گریه کردن، بیا اینجا نشون بده ببینم چی شده؟«

»آخه ملوک خانم و اونائی دیگه اینجان!«

هر یک از آنها با دلسوزی صحنه را ترک کردند و ملوک گفت:

»خب من می رم!«

»نه حاج خامنَم اینجاس!«

»منــم مــی رم تواتــاق، نشــون بــده، بــه مــادرت نشــون بــده، بایــد ببینــه یــه کاری بــرات 

! بکنه

وقتی دورو ور علی خلوت شد، مادرش با تاکید گفت:

»خــب حــاال ادا در نیــار دیگــه ، لنــگ و واکــن ببینم!دســتت رو بکــش کنــار، مــن کــه 

حــاج خانــم نیســتم!«
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علی قسمت باالئی لنگ را کنار زد تا مادرش بتواند روی شکم او را نگاه کند.

عزت از دیدن تاول ها یکه خورد و با ناراحتی گفت:

»بدبخت، بهت می گم لُنگ و برب کنار، واکن ببینم، خیلی سوختی!«

حاج خانم از داخل اتاق کنجکاو بود و  سئوال کرد:

»خیلــی ســوخته؟ چــی شــده؟ ســوخته؟ ای وای بچــه چــرا احتیــاط نکــردی؟ اونجاشــم 

ســوخته؟«

»منــی ذاره ببینــم، تخــم ســگ، منیــذاره نیــگا کنــم! اوه ، چقــدر ســوخته! بدبخــت، واکــن 

ایــن لونگــو ببینــم، چــی شــده؟«

اونجاتم سوخته یانه؟ خب خودت نیگا کن! اگه سوخته خیلی خطرناکه!«

»نه چیزی نشده.«

متــام قســمت میانــی لِنــگ چــپ او، زیــر شــکم و قســمتی از آلــت تناســلی اش ســوخته 

بودند،بعضــی نقــاط تــاول هــا نشــان از  شــدت ســوختگی داشــتند!

»عزت با تر گفت بچه تو منی تونستی کمی مواظب باشی؟ حاج خانم!«

»بله!«

»مرکورکُرُم داری؟«

ملــوک خانــم داخــل حیــاط در گــوش ایســتاده بــود، رسیعــا بــا اطــاع از وضعیــت علــی 

: گفت

»من دارم«

حاج خانم هم که از قبل منتظر نشسته بود گفت: 

»آره من گرد مرکورکرم دارم، یعنی اینقدر وضعش خرابه؟«

»بیار حاج خانم ، خدا خیرت بده!«

»ایناهاش  عزت خانم تو این روزنامه پیچیدم، مواظب باش نریزه!«

»خب پس یه فنجون آب ولرمم بیار! با یه پیاله .کمی آب بریز توش!«

ــت و  ــل آن رخ ــرم را داخ ــودر مرکورک ــی آب  آورد، پ ــه کم ــک پیال ــا ی ــم ب ــاج خان ح

ــه کــه از لحــاف هــای خودشــان بیــرون زده  باانگشــت حســابی بهــم زد. تکــه ای  پنب

ــت: ــرون آورد و گف ــتش را بی ــاق دس ــرد، از ات ــل آن ک ــود، داخ ب

»خیلی سوخته عزت خانم؟! بیا پنبه رو یواش بزن رو سوختگی ها.«

ــا  ــی ب ــت تناســلی را خــود عل ــد، قســمت آل ــار انجــام دادن ــن ب ــن کار را چندی ــا ای آنه

ــرد! ــز ک ــروم قرم مرکورک
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دوباره عزت گفت:

»حاج خانم! تا پائین همه سوخته. ذلیل مرده، منی ذاره اونجا رو نیگا کنم!«

ــم ســعی  ــوک خان ــاره جمــع شــدند، مل کار مــداوا متــام شــد، همســایه هــا همــه دوب

ــا بپرســد! ــع را دقیق داشــت ماوق

»چی شد؟ چرا آب جوش ریخت روت؟«

علی همه چیز را غیر از مساله پول تعریف کرد!

هــر کــس یــک رِسی مســائل رّسی را بــرای خــودش نــگاه مــی دارد، و ایــن رّس هــا معمــوال 

می تواننــد دالئــل بوجــود آمــدن خیلــی از اتفاقــات باشــند!  علــی بــا خــود فکــر کــرد:            

ــو   ــش داده! شــایدم خــدا من ــد دزده!  خــدا عذاب ــر راســتش روبگــم،  همــه می گن »اگ

ــد!  ــوری منی ش ــردم اینج ــد کار منی ک ــد تن ــه تن ــم! اگ ــر منی کن ــه فک ــذاب داده؟   ن ع

شــاید خــدا خواســت کــه مــن عجلــه کنــم! ولــی چــرا بایــد بگــم؟ هیچــی کــه نباشــه 

ــدزدی؟!« ــول ب ــتی پ ــرا خواس ــن چ ــن دزدم، می گ می گ

بعــد ملــوک خانــم گفــت: »تــا زمانــی کــه مملکــت  تودســت یــک مشــت دزد هســتش، 

بایــد یــه بچــه ده ســاله بــره رس کار!« 

علی تا اسم دزد را شنید، کمی رسخ شد! به خودش فکر کرد و با خود گفت:

»نکنه منظورش منم؟!«

ــر  ــود به ــته ب ــا او نتوانس ــود، و ی ــده ب ــوک  نش ــرف مل ــه ح ــی متوج ــا کس ــی گوی ول

ــد. ــرار ش ــر ق ــکوت ب ــی س ــد ول ــح ده توضی

ملوک گفت:

»خــب اگــه مــردم همــه چیــز داشــنت کــه بــرا یــه لقمــه نــون، ایــن بچــه منــی رفــت رس 

ــه؟ حــاال اگــه  ــد کار کن ــه؟ اصــا چــرا بای ــد کار کن کار! حــاالم ســوخته! حــاال کجــا بای

ــی؟« ــد چ ــع می ش ــا قط ــت ی ــتش می شکس دس

حاج خانم با پرخاش گفت:

»ملــوک خانــم بجــای دلداریتــه؟ داری اتــر میزنــی؟ ایــن بچــه داره میســوزه تــو می گــی 

اگــه دســتش قطــع شــده بــود چــی می کــرد؟«

ــی هــا کشــیده اســت و  ــرای دهات ــار را ب ــه عکــس م ــاد ک ــاد شــیادی افت ــه ی ــوک ب مل

ــت: ــم گف ــاج خان ــه ح ــاب ب ــت! خط ــار اس ــن م ــد ای می گوی

»حاال که سوخته کی باید اونو خوب کنه؟«

حاج خانم با هان لحن ولی توهین آمیز تر گفت:
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»خــب بــرای چــی مــا اینجائیــم؟ تــو کــه کاری منیتونــی بکنــی افــاده هــا طبــق طبــق، 

ســگا بــدورش وغ و وغ!«

ملــوک خانــم منــی خواســت بــا او دهــان بدهــان شــود از ایــن رو دیگــران هــم متوجــه 

حــرف هــای او نشــده بودنــد، لــذا بــا دخــرش بــه داخــل اتــاق رفتنــد!

ــا  ــه اتــاق خــود رفــت، کــم کــم دیگــران هــم پراکنــده شــدند، علــی ب وقتــی ملــوک ب

خــود اندیشــید:

»خــوب شــد نذاشــتم اینــا، اونجــام رو نیــگا کنــن! ولــی  از ســوزش و دردم کــم شــده، 

ــه  ــامل ب ــاد دنب ــه کســی بی ــم، اگ ــازی کن ــرم ب ــم ب ــرم رس کار و منی تون ــم ب حــاال منی تون

مامانــم می گــم بگــه رفتــه رس کار! حــاال خوبــه تــو خونــه بــا دنیــا بــازی می کنــم، ولــی 

کســی دیگــه بهــم منی گــه:

»چرا وایستادی؟ چرا کار منی کنی؟ چرا بیکاری؟ چرا درس منی خونی؟«

پــدر علــی وقتــی از عرقخــوری شــبانه بازگشــت و علــی را لنــگ بــه کمــر دیــد، بــا تــر 

: پرسید

»بازم رفتی مردم آزاری؟ زدن ناقصت کردن؟

»نه سوختم، آب قوری ریخت روم سوختم!«

» آخــه تــو عرضــه کار کــردن داری! بهــره رستــو بــزاری زمیــن مبیــری، تخــم عــرب کــه 

ــرو  ــکار؟ ب ــوای چ ــواری، کار می خ ــر س ــره ش ــد ب ــا بای ــو بیابون ــه، ت ــه کار بکن منی تون

سوســار بگیــر، عربــا هــزارو ســیصد ســال پیــش حملــه کــردن ایــران، مــا رو بــه ایــن 

روز انداخــنت، یــه فــرش داشــتیم تــو مدائــن چارصــد مــر بــود، یعنــی بیســت مــر در 

ــه  ــه اون نفیســی رو ورداشــنت تیکــه تیکــش کــردن، هــر کــس ی بیســت مــر! فــرش ب

تیکــش رو بــرد، منــی دونســنت اون چیــه! فکــر مــی کــردن بایــد تیکــه تیکــش کنــن، بعــد 

بــردن تــو بیابونــای عربســتان دیــدن بدردشــون منــی خــوره انداخــنت دور، حــاال همــون 

تیکــه فــرش هــا رو چنــد تاشــو پیــدا کــردن! مــی دونــی چقــد مــی ارزن، هــر تیکــه از 

اون فــرش چهارصــد هــزار تومــن میــارزه، اگــه یــه تیکشــو االن داشــتی مــی تونســتی 

پنجاتــا خونــه بخــری!«

عزت در پشتیبانی علی گفت:

»چــی داری زّرو ور مــی کنــی، یــه خــورده رس عقــل بیــا، داریــم بدبخــت می شــیم، دس 

از ایــن عــرق خوریــات وردار، کرایــه خونــه داره عقــب مــی افتــه، رحــم بــه ایــن بچــه 

هــا بکــن، تــا کــی می خــوای خودتــو بــه نفهمی بزنــی ؟!«
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فحاشــی هــا بــاال گرفــت و نزدیــک بــود کارشــان بــه کتــک کاری بکشــد، حــاج خانــم از 

پلــه هــا بــاال آمــد و عــزت را بــا خــود بــرد.

ــراد  ــر اف ــرد. دیگ ــر می ک ــادرش را تحقی ــی و م ــد، عل ــع منی ش ــن قط ــدای حس رسو ص

خانــواده هــر یــک در گوشــه ای نشســته و ســاکت بــه قضایــا نــگاه می کردنــد. غامعلــی 

خــان باعصبانیــت بــاال آمــد و بــا تــر بــه حســن گفــت:

» مرتیکه خجالت بکش مردم از دستت آرامش ندارن!«

حسن صدایش را بلند تر کردو گفت:

»برو تریاکِتو بکش، جون نداری بگوزی اومدی باال چیکار کنی؟«

غامعلی خان که تازه تریاک را باال کشیده بود، گفت:

ــر  ــل خــر عرع ــاک بکــش، مث ــرو تری ــه ب ــه کمت ــده، اگ ــت پری »بدبخــت نعشــگی عرق

نکــن«

ــر صــدای او را  نشــنید،  ــی خــان  دیگ ــد، غلمعل ــم کوبی ــاق را بشــدت به حســن در ات

ــه بازگشــت. ــه  خان خــودش هــم ســخنی نگفــت و  ســپس آرامــش ب

چند روزی علی در خانه بود، مادرش او را مامت می کرد، دنیا می گفت: 

»خب حاال که دیگه منی تونی کار بکنی منی خواد برا منم چیزی بخری!«

حسین یکبار در خانه علی را زد، مادرش در را باز کرد!

»چی می خوای؟«

»با علی کار دارم!«

»نیستش خونه! تو کی هستی؟«

»من اسمم حسینه!«

»تو همون حسین یخچالی هستی«

»آره، بهم می گن حسین یخچالی!«

»چــی می خــوای از جــون علــی؟ بدبختــش کــردی! بــرو از اینجــا دیگــم اینجــا پیــدات 

نشــه!«

حســین یخچالــی ناراحــت و نگــران از جلــو در برعــت رفــت داخــل یخچــال، خیلــی 

عصبانــی شــده بــود، بــا خــود گفــت:

»اگــه ننــه علــی نبــود یکــی میــزدم تــو شــکمش حالــش جــا بیــاد، از اولشــم می دونســتم 

اگــه بــرم در خونــش، ننــش اینجــوری می گــه! کاش کــه منیرفتــم! ولــی چــرا؟ مــن کــه 

ــو  ــه من ــا هم ــه ه ــغال کل ــن آش ــم، ای ــرف بزن ــاش ح ــه باه ــدارم ک ــه رو ن ــی دیگ کس
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مســخره می کنــن، فقــط علــی حرفــای منــو گــوش می کنــه! خــب حــاال چــی شــده کــه 

نیســتش؟ بایــد یــه جــوری دربیــارم علــی کجــاس!«

حاج خانم صدای دعوای عزت با حسین را شنیده بود، رس از الی در بیرون کرد،:

»کی بود؟« 

»ایــن ایکــربی حســین یخچالــی بــود، منی دونــم از علــی چــی می خــواد هــی دنبالشــو 

می گیــره؟« 

»آهان اسمشو شنیدم، ولی می گن باباشو اعدام کردن، چیکار کرده بوده؟«

»حتا مثل خودش الت بوده، خب از او الت همین بچه عمل می آد!« 

ــدش  ــود، ب ــده ب ــی منان ــش باق ــه ای برای ــکاری حوصل ــی و بی ــه از تنهائ ــم ک ــوک ه مل

منی آمــد در جمــع آنهــا حضــور یابــد و نکاتــی را مطــرح کنــد، احســاس کــرده بــود آنهــا 

ــا وجــود ایــن بــه جمــع آنهــا پیوســت! او را تحویــل منی گیرنــد، امــا ب

»چیه اسمش؟«

حــاج خانــم کــه انــگار بــرق او را گرفتــه اســت ســکوت کــرد ولــی عــزت خانــم توضیــح 

داد:

ــی  ــه عل ــی ب ــی! هرچ ــون عل ــبیده در ک ــه! چس ــین یخچالی ــمش حس ــره اس ــن پ »ای

ــه!« ــی کن ــوش من ــرو گ ــاش را ن ــم باه می گ

»مگــه چــه عیــب داره؟ چــی کار کــرده؟ بچــس دیگــه دزدی کــرده؟ رس کســی رو کاه 

ــا  ــد باباشــو اعــدام کــردن! خــودش کــه گناهــی نکــرده! حــاال ب گذاشــته؟ خــب می گی

علــی دوســت هســتش! دشــمن کــه نیســتش! هســت؟«

حــاج خانــم و عــزت بــه حــرف هــای او گــوش مــی دادنــد و وقتــی تاکیــد کــرد و پرســید 

ــد امــا  ــد و مــی خواســتند چیــزی بگوین ــگاه کردن ــه هــم ن اشــکال او چــی هســتش  ب

ســکوت کردنــد!

ملوک گفت: »به جای اینکه بچه رو از خودتون دور کنید باهاش رابطه بگیرید!«

عزت که خیلی خودش را نگاه داشته بود با کمی ناراحتی گفت:

»ملوک خانم اگه خوبه خودت رابطه بگیر!«

»مــن کــه پــر نــدارم! دخــر دارم، حــاال رابطــه بگیــرم بــرام هزارتــا حــرف در مــی آرن، 

تــا همیــن جــا هــم کــه هیــچ رابطــه ای نــدارم، دارن کلــی حــرف می زنــن پشــت رسم! 

چــرا فکــر مــی کنــی همــه چیــز بــه  پائیــن تنــه مربــوط مــی شــه؟«

»کی؟ من؟ خوبه یه کمی خجالت بکشی!«
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ــاف  ــاش کارای خ ــرو باه ــم ب ــگار می گ ــر، ان ــه بگی ــاش رابط ــم باه ــن می گ ــه م »آخ

بکــن!«

حاج خانم در پشتیبانی از عزت گفت:

»ملوک خانم، اگه دنبال دردرس می گردی! ما اهلش نیستیم!«

ــل  ــد،  مث ــان منی آی ــش خوشش ــرف های ــاد از ح ــد آن دو زی ــه ش ــی متوج ــوک وقت مل

ــاق! ــت داخــل ات ــل رف ــه قب دفع

وقتی او رفت حاج خانم یواشکی در گوش عزت گفت:

»اینــا طرفــدار شــوروی هســنت، اگــه راس می گــن اول بایــد هفــده شــهر شــوروی رو پــس 

بــدن!« مــن بــا غلمعلــی خــان حــرف زدم، گفتــم: شــوهر ملــوک خانم  سیاســی هســتش، 

ــدار  ــا طرف ــش: حت ــت! گفت ــوده ای نیس ــه ت ــه ن ــی گی ــه؟ اون م ــوده ای باش ــاید ت ش

شــوروی هســتش! کلــی  فحــش خــوار مــادر داد بــه شــوروی چــی هــا! غلمعلــی خــان 

ــا   ــوروی!  این ــنت دادن ش ــا رو گرف ــهرهای م ــا از ش ــده ت ــا هف ــی رشف ــن ب ــه: ای ــی گ م

ــتان  ــران و ایرانس ــوان ای ــی خ ــن! م ــدا کن ــران ج ــم از ای ــه آذربایجان ــنت بقی می خواس

کنــن!«

عــزت گفــت:« یعنــی چــی مگــه هفــده تــا شــهر رو کــی گرفتــه؟ کـِـی گرفــنت؟ چــرا پــس 

منــی دن؟ خیلــی ام ادعــا داره! می گــه باایــن حســین یخچالــی رابطــه بگیــره! اگــه خوبــه 

خــب خــودش بگیــره!«

 از روز چهــارم تــاول هــای ســوختگی علــی رشوع بــه  ترکیــدن کردنــد. روزهــای بعــد 

ســوختگی هــا بهبــود یافتنــد. مــادرش بــا روغــن وازلیــن محــل هائــی را چــرب می کــرد. 

در روز هفتــم، علــی از خانــه بیــرون رفــت!

هنــوز از دیــوار یخچــال بــاال نرفتــه بــود، حســین یخچالــی کــه در گوشــه ای نشســته و 

بــه خانــه علــی نــگاه می کــرد را دیــد. بــا دیــدن علــی از جــا برخاســت و بــه ســویش 

آمــد.

»کجا بودی علی جیغیل؟«

ــت روم!  ــوش ریخ ــه آب ج ــوه خون ــو قه ــودم، ت ــه ب ــت، رس کار ک ــد دیدم ــوب ش »خ

ــدم!« ــدکور نش ــوب ش ــت روم، خ ــای داغ ریخ ــوری چ ــردم ق ــیگری ک ناش

»راست می گی؟تو همون قهوه خونه افشار که گفته بودی؟ یعنی سوختی!؟«

» آره!  ولی حاال دیگه روبرام!«
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حسین که از دیدن علی خوشحال شده بود، پرسید:

»میای بریم چدن جمع کنیم؟«

علی دست روی محلی از سوختگی خود گذاشت و با حالتی تاسف بار گفت:

»آخه منی تونم زیاد رو شکمم دوال بشم!«

ــری اونجــا کار  ــی ب ــاره منــی تون ــی؟ دوب ــکار کن ــش کــن! حــاال می خــوای چی »پــس ول

کنــی؟«

»نه،«خوار، مادرجنده« کلی بدو بیرا گفت، بعدشم گفت:

»برو دیگه اینجا پیدات نشه! تو چی؟ کار پیدا کردی؟«

ــو جــاش  ــش کــردن، من ــه بیرون ــه شــاگرد داشــنت ک ــودم، ی ــه ب ــه گفت »آره! همونجــا ک

ــده  ــادر جن ــن م ــم ای ــر می کن ــی فک ــردن، ول ــرون ک ــو بی ــرا اون ــیدم چ ــنت، نپرس گذاش

مجتبــا بهــش فحــش داده، اونــم گذاشــته رفتــه، حــاال چنــد روزی هســتش کــه مــی رم!

مجتبی کیه؟«

 »یکــی از پــراش  هســتش کــه مــن بایــد زیــر دســت اون کار کنــم! ازش خوشــم منــی آد 

ــو فرســتادن  ــروز ســاعت دو من ــرم! ام ــد ب ــم، بای ــم بکن ــرم ، کاری منی تون ــد ب ــی بای ول

خونــه، ننــه آقــا گفــت امــروز بــرو اســراحت کــن!«

»چرا خوشت منی آد؟«

»بــرام ســخته! کاراش زیــاد نیســِتش، ولــی خــب یــادت هســت چقــد دنبــال کار 

می گشــتم؟ هــر جــا کــه مــی رفتــم همــه  همــون ســئوالو مــی کــردن!  تــا می خواســتم 

حرف بزنــم، باخــره در می اومــد جریــان چیــه! اگــه دروغــم می گفتــم بعــدش گنــدش 

در مــی  اومــد! تــو ایــن ســبزی فروشــیه اینجــوری نیــس! اصــا ازم نپرســیدن بابــات کیــه؟ 

ننــت کیــه؟ همیجــوری منــو ورداشــت!یه زنــه رئیسشــه! خیلــی پیره!همــه کارس، بعــد 

فهمیدم،مــادر اونــاس ولــی مثــل رئیســاس! زنــه! ولــی خیلــی خــرش مــی ره! پشــت دخــل 

ــه!  ــوا می کن ــه رو دع ــه، هم ــت می کن ــه کار درس ــرا هم ــی ده، ب ــتور م ــه دس ــه هم ب

بخشــکی شــانس! کــی شــده رئیــس مــا؟! هــر کــس هــر کاری می خــواد بکنــه، بایــد از 

اون اجــازه بگیــره! یــه بــار بــرادر بزرگــه دیــر اومــد! جلــو همــه مــا همــه کنفتــش کــرد! 

می دونــی چــی گفــت؟! بــش گفــت بهــر بــود تــو خونــه پیــش زنــت مــی خوابیــدی! 

داشــت خنــدم می گرفــت! مجتبــا کنــارم بــود، گفت:«تخــم ســگ کارتــو بکــن!« ندیــدم 

یــه مــادر!! بــه پــرش این جــوری بگــه! بــه همــه می گــه تــو چیــکار بکــن! تــو چیــکار 

نکــن! ســتا پــرش اونجــا کار می کنــن! منی دونســتم اون رئیســه همــس! اولــش رفتــم 
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ــش  ــه نن ــود ک ــون ب ــن هم ــه! ای ــردن کلفت ــدر گ ــی چق ــش، منی دون ــر بزرگ ــش پ پی

کنفتــش کــرد! اول فکــر کــردم چــون از همــه گنــده تــره، خــب رئیــس اونجــاس!«

علــی مبهــوت تعریــف هــای حســین شــده بــود و بــا خنــده ای تعجــب آور حــرف هــای 

حســین را قطــع و گفــت:

»پس باباشون کجاست؟«

حسین گفت:

ــی  ــاگرد م ــا ش ــون گفتم:اق ــه هم ــم! ب ــتی می گ ــت راس ــد! راس ــن! نخن ــرب ک ــاال ص »ح

ــرون!« ــه بی ــم می کن ــم االن پرت ــرد گفت ــگا ک ــم نی ــوای؟  ب خ

 گفت: »برو پیش ننه آقا!«

»ترسیدم بپرسم ننه آقا کیه؟«

 گفت:

»برو تو مغازه پیره سگ  پشت دخله!«

تعجــب کــردم! از بیــرون مغــازه نیــگا کــردم ، دیــدم یــه پیــره زنــه چادرشــو از پشــتش 

گــره زده، داره تــو تــرازو ســبزی مــی کشــه! وایســتادم تــا کارش متــوم شــه، بــا ترســو لــرز، 

رفتــم جلــو، بهــم نیــگا کــرد! انــگار منتظــرم باشــه، پرســید: چــی مــی خــوای؟ گفتــم:

»مادر شاگرد می خوای« 

 کمی وراندازم کرد و پرسید:

»اسمت چیه؟ کجا زندگی میکنی؟«

گفتم:

»نزدیک خیابون ری!«

یخورده نیگام کرد، ازم پرسید: »اسمت حسینه؟«

ــدا  ــی بع ــناخت، ول ــی ش ــو م ــا من ــتم از کج ــی دونس ــه، من ــو می شناس ــدم  من  فهمی

ــم  ــم،  من ــچ چــی نگفت ــته! هی ــا رسو رسی داش ــا اون ــم ب ــه نن شــصتم خــرب دار شــد ک

ــه  ــم چــی می گــه؟ هــی خــدا، خــدا می کــردم نکن ــگاش می کــردم، می خواســتم ببین نی

بپرســه ننــت کیــه؟ بابــات کیــه؟ بعــد یــه جــوری بــم نیــگا کــرد کــه انــگار ازم خوشــش 

اومــده، بعــد باخنــده پرســید:

»زبلی یا نه؟!« 

یه کمی  مکث کرد، گفت:

»خب  معلومه زبلی!«
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دیگه هیچی نپرسید وایستاد ور و ور  نیگام کرد، بعد گفت:

ــا، ســاعت شــیش اینجــا بــاش، بچــه هــا بــت می گــن چیــکار کنــی،  »باشــه از فــردا بی

دم بســاط بایــد مبونــی، اونجــا رو مواظبــت کنــی، کمــک کنــی بــه مجتبــا ، بایــد ببینیــم 

ــم چــه جــوری کار  ــا ببین ــی دم ت ــت م ــن به ــرده حاجــی؟ حــاال روزی دو توم ــد م چن

می کنــی!؟« 

»چند مرده حاجی یعنی چی؟«

»منــم منی دونســتم ؟ رفتــم بــه ننــم جریــان رو تعریــف کــردم ازش پرســیدم چنــد مــرده 

حاجــی یعنــی چــی؟« گفت:

»می خواد ببینه تو چند مرده حاجی یعنی چه جوری کار می کنی!؟«

بعد ننم گفت:

»خوبه دیگه روزی دو تومن خیلی پوله!«

»خاصه  هنوز اونجام! ولی دوتا اشکال داره!«

»گفتــی خوشــت منــی آد چــرا خوشــت منــی آد؟ از صاحــاب کارت  خوشــت منــی آد، چــون 

زنِه خوشــت منــی آد!؟«

حسین با ناراحتی گفت:

»اون کــه آره! ولــی منــی خواســتم بهــت بگــم، راســتش می ترســم، یــه چیــزی مــی گــم، 

بــه کســی نگــو! اونــا تریــاک می فروشــن! یعنــی مــن براشــون تریــاک می بــرم رس قــرار 

تحویــل مــی دم! بــه مــن منــی گــن کــه تریــاک هســتش! هــر روز  یــک قوطــی ســیگار 

هــا جعبــه ای خالــی کــه فقــط یــه چیــزی تــوش هســت، اگــه تکــون بــدم تــق و تــق 

صــدا میــده! بــه مــن مــی دن و می گــن، مثــا  بــرو تــو کوچــه پائیــن تــر، یــه نفــر کــه از 

روبــروت مــی آد، قــدش بلنــده، یــه چــوب تــو دســتش گرفتــه، ایــن جعبــه ســیگارو بــده 

بــش، پنــج تومــن ازش بگیــر بیــار، اول پولومی گیــری بعــد جعبــه رو مــی دی! منــم ایــن 

کارا رو هــر روز می کنــم! بهــم مــی گــن درش رو بــاز نکنــی. منی تونــم نیــگا کنــم، ولــی 

معلومــه وقتــی کــه هــر روز بایــد بــرم، خــب اگــه تریــاک نیســت اون مــرده مــی تونــه 

بیــاد در مغــازه قوطــی رو بگیــره! چــرا بایــد بــرم تــو کوچــه پــس کوچــه هــا او نــو بــدم، 

پنــج توَمنــو بگیــرم؟ تــا حــاال هیچــی نگفتــم . فقــط  تــو خونــه بــرا ننــم تعریــف کــردم!

ننم میگه:

ــه  ــه مغــازه رس نبــش داره، همــون نن ــو کوچــه ســادات هســنت ی ــه ت ــا ک ــه آق »اون نن

ــا همــه تــو کار قاچاقــن، همونجــا نزدیــک مغازشــون  آقاســت کــه ســتا پــر داره، اون
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یــه خونــه دارن مثــل هشــتی بزرگــه، چندتــا اتــاق دورو ور اون هســتش، خونــه اونــا دو 

طبقــس، همــه خونوادگــی اونجــا می شــینن. یــه مدتــی اونجــا مســتاجر بودیــم، تــو زیــر 

زمیــن اونــا زندگــی می کردیــم. یــه بــار بابــای خدابیامــرزت رو زدن از خونشــون بیــرون 

کــردن! فقــط واســه اینکــه می گفــنت اگــه جنــس می خــوای بایدجنســم بفروشــی!«

ننم همه اونجا رو می شناسه!

می دونــه کــه یــه قصابــی هــم اونجــاس، مــن همــه رو می شناســه، گفــت ننــه آقــا بــد 

جنــس نیــس، تــو هــم کــه مــی خــوای کار کنــی، حــاال یــه جــوری باهاشــون کنــار بیــا، 

می گــه رستــو بنــداز پائیــن کارتــو بکــن!«

حسین کمی فکر کرد و با ناراحتی ادامه داد:

»خــب  ننــم، اونــا رو مــی شناســه، همــه بــا هــم کار می کنــن. ســبزی فروشــی بزرگیــه، 

شــکات و ســیگار و بســاط نوشــابه فروشــی ام داره، اون بیــرون تــو پیــاده رو وامی ســتم 

کــه مواظــب اونجــا باشــم. ننــم می گــه اگــه فقــط تریــاک فروشــی باشــه خــب عیبــی 

نــداره، بایــد مواظــب باشــی چیــزای دیگــه بهــت نــدن. مثاچیــز خــورت نکنــن.«

علی که از حرف های حسین ُشکه شده بود،  گفت:

»خب اگر تریاک فروش باشن که شاید تریاک خورت کنن! باید مواظب باشی!«

»خــودم می دونــم، حواســم َجمــه، خــب تــو چــی حــاال کــه بیــکار شــدی مــی خــوای 

چیــکار کنــی؟«

ــین  ــمش حس ــدون شاهه،اس ــو می ــی ت ــوه فروش ــازه می ــه مغ ــرم ی ــوام ب ــم می خ  »من

ــش  ــا پی ــا اینج ــی، بی ــی زرنگ ــو خیل ــت ت ــردم . می گف ــای ب ــراش چ ــار ب ــد ب زاغیه،چن

مــن کار کــن دو تومنــم بــت مــزد مــی دم! آدم خوبیــه دو تــا پــرم داره، یکــی شــون 

ــه ســفیدن!« ــگار ک ــوره ان ــس ب موهــاش ازب

»خیلــی خوبــه، اگــه تــو رو می خــواد، روزی دو تومــن خیلــی خوبــه، بــرو  اونجــا  کار 

کــن!«

»حاال می خوام برم میدون شاه، بیا با هم بریم!«

»باشه بریم«

ــون، می دونســتم  ــار اومــدم در خونت ــه ب ــاده. ی ــرات افت ــگار می دونســتم اتفاقــی ب »ان

ننــت منــو دعــوا می کنــه، اولــش منــو نشــناخت، بعــد کــه فهمیــد مــن حســین یخچالیــم 

رشوع کــرد بــه دادو بــی داد کــردن!«

»شــنیدم، خــب وضعــم خــراب بــود، هرکــی می دونــه مــن باتــو دوســتم یــه فحــش بهــم 
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مــی ده، مخصوصــا مــادرم! می گــه:

همــه بدبختــی هــات مــال اینــه کــه بــا ایــن  حســین یخچالیــه می گــردی!  آخــه مگــه 

ــا  ــه حــرف اون ــد ب ــه نبای ــا ک ــی م ــادی؟« ول ــون اون راه افت ــال ک ــه دنب ــه ک آدم قحطی

گــوش کنیــم!«

»منی خــواد بگی،همــه همیــن جــوری هســنت، بــرا همیــن هســتش کــه کســی بــا مــن 

ــه«  ــت منی ش دوس

از کنــار جــوی آب زالل در حرکــت بودنــد، ماشــین هــای فیــات، بنــز، از خیابــان 

می گذشــتند، شــاگرداتوبوس هــا در رکاب در جلــو اتوبــوس ایســتاده بودنــد، بــا دیــدن 

ــول،  ــای کار و پ ــان غوغ ــتد، در می ــه بایس ــد ک ــت می دادن ــوفر عام ــه ش ــافری ب مس

ــه حســین گفــت: ــی ب ــازه حســین زاغــی رســیدند. عل ــه مغ ــه ب ــی نکشــید ک طول

»همین مغازه هستش، تو همین جا مبون، من تنهائی برم!«

»راست می گی، اگه باهات بیام شاید منو بشناسه، بهت کار نده!«

»نــه بــرا اون منی گــم! تنهائــی بــرم بیشــر روم حســاب مــی کنــه! دوتائــی بریــم مــی 

گــه ایــن کیــه دیگــه! بعــد بایــد ســئوال جــواب بکنــه! بهــر تــو همیــن جــا مبونــی!«

ــایدم  ــازن، ش ــه ب ــا حق ــا نویس ــه دع ــم میگ ــتادم، نن ــا وایس ــن همین ج ــه،پس م »باش

ــه دعــا بــرات بخونــه!« ــه ننــت می گفتــی ی ــاد، ب ــا کارشــون درســت در بی بعضــی وقت

»مــادرم بگــی نگــی دعــا مــی خونــه، آقــام همیشــه باهــاش دعــوا داره،بیشــر 

دعواهاشــون بــرا همیــن دعــا خونــدن مادرمه،خــب مــن میــرم«

حســین زاغــی قــد بلنــدی داشــت، بیشــر از هفتــاد ســاله بنظــر می رســید، چشــانش 

کامــا آبــی ومثــل دریــا زالل بــود، رسش کامــا طــاس، بــا پیراهنــی آســتین کوتــاه، آجیــه 

ــا، بــا شــلواری گشــاد، دســتالی یــزدی بــر گــردن انداختــه بــود، بــا دســتال  ای بــر پ

میــوه هــا را متیــز و گاهــا عــرق پیشــانی خــود پــاک می منــود. گاه گــداری بــه بیــرون از 

ــت: ــد، می گف ــذر را می دی ــک رهگ ــا ی ــرد و ت ــگاه می ک ــازه ن مغ

»بَه، بَه، بَه چه سیبائی، بیا متاشا! شاه میوه داریم گابی!«

و بدینوسیله  او رادعوت به خرید میوه ها می منود. 

»کلب حسین سام!«

»اِ! تو اینجا چیکار می کنی؟ چی شده بود؟ مراد می گفت سوختی!«

»نــه اوســا یــه کمــی ســوختم، قــوری پــر آب جــوش ریخــت رو شــکمم! دســته قــوری 
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منی دونــم چــرا لیــز خــورد ! تــا از رو ســاور ورداشــتم یــه هــو دمــر شــد. ولــی زیــاد 

نســوختم!«

علــی فهمیــد مــراد در مــورد پــول و اخراجــی چیــزی بــه حســین زاغــی نگفتــه 

اســت،خیالش راحــت شــد،با خــود گفــت:

»اگه اینجا پول کش برم حتا گندش در میآد!«

حســین زاغــی می خواســت بــه علــی چیــزی بگویــد، کمــی  مــس و مــوس کــرد، باخــره 

دســتی بــه رس بــی مــوی خــود کشــید و انــگار کــه چیــزی روی رسش هســت ومی خواهد 

آن را بــا دو انگشــتش بــردارد و چیــزی پیــدا نکــرده بــود! انگشــتانش را نــگاه کــرد، بعــد 

دو بــاره دســتش را بــرد روی  رسش، لــب هایــش را کــج کــرد دو تــا دنــدان نیــش ســیاه 

و کــرم خــورده اش خودشــان را نشــان دادنــد! گوشــش را خارانــد، چنــد بــار ایــن کار را 

انجــام داد و باخــره پرســید :

»یعنی حاال قرباقی؟«

»آره جای سوختگی یام یه کمی قرمز شده بود، حاال دیگه قرمزیشم رفته.«

»چرا منی ری تو همون قهوه خونه کار کنی؟«

»نــه اوســا ! قهــوه خونــه عاقبــت نــداره! منــم می خــوام میــوه فــروش بشــم! دوســت 

دارم میــوه فروشــی یــاد بگیــرم!«

»خب اگه می خوای بیا اینجا ، هنوز همونجوری زبل هستی؟«

»آره کلب حسین! هرکاری باشه می کنم!«

» اگــه بخــوای اینجــا کار کنــی بایــد بگــم ُصبــای شــنبه ســاعت شــیش بیــا رس کار، بقیــه 

روزا ســاعت هشــت بیــا، نهــار همین جــا می خــوری، نــون و پنیــر، خربــزه، یــا هندونــه، 

بعضــی وقتــا هــم آب دوغ خیــار، از آبگوشــت بهــره، بعضــی شــبا کــه میــوه تــازه داریــم 

مثــل انگــور یــا انجیــل و تــوت بایــد واســتی تــا ســاعت 12 شــب تــا اونــارو بفروشــیم، 

ــد  ــه داره خــراب می شــه بای ــوه ای ک ــن خــراب می شــن!  آخــر شــبا هــر می ــه مبون اگ

بریزیــم دور، می تونــی بــربی خونــه بــرا ننــت، چنــد تــا خــوار )خواهــر(، بــرادر داری؟«

»هفتــا، یکــی از خواهــرام شــوهر کــرده یکــی دیگشــم داره شــوهر می کنــه، یــه بــرادرم 

رو کــه می شناســی، مهــردادو می گــم! االن تــو بســتنی فروشــی کار می کنــه!«

ــش پاکــه! صــداش در  ــره، ازش راضــی هســنت، چشــم و دل ــه زی »آره می شناســم، رس ب

منیــآد! هــر چــی بگــن گــوش مــی کنــه! هســتی تــوام؟ اینجــوری هســتی؟«

آره کلــب حســین! آقــام می گــه تــو از همــه بچــه هــام زرنگــری! بعضــی وقتــا مهــرداد 
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ــره!« ــو می ب ــآد من کمــک می خــواد، می

ــه  ــه، روزای جمع ــری خون ــر ب ــاید زودت ــه روزا ش ــی بقی ــره! ول ــو بزرگ ــه از ت »اون ک

ــه می خــوای،  ــی دم ،اگ ــزد م ــن م ــل هســتش، روزی ام دو توم ــنت تعطی ــون رف ــرا حم ب

می تونــی از فــردا بیــای؟«

»باشه اوس حسین از فردا می آم!«

»فــردا صــب کــه اومــدی نشــونت مــی دم کرکــره مغــازه رو چطــوری بــاال کنی،همــه جــا 

رو جــارو می کنــی! جلــو مغــازه رو جــارو می کنــی، بعــد حســابی آب می پاشــی، میــوه 

هــای خرابــو ســوا می کنــی، همــه میــوه هــا رو بــا دســتال خشــک و پــاک می کنــی، 

ــا مــردم بیــان بخــرن، یــواش یــواش یــادت مــی دم  مرتــب می چینــی، بایــد داد بزنــی ت

چیــکار کنــی، هفتــه ای یکــی دو بــارم ، بــار هندونــه یــا خربــزه  مــی آرم، بایــد کمــک 

ــا ســطل آب  ــری از فشــاری ب ــد ب ــارم بای ــه ب ــم، هــر روز دو س ــار رو خالی کنی ــی ب کن

بــی آری.«

»خب باشه کلب حسین، اینا که کاری نیس!«

»پس برو فردا صب ساعت هشت اینجا باش!«

»باشه اوسا،خدا حافظ!«

حسین زاغی رشوع کرد به فریاد زدن : »بدو بدو سیب گابه ....«

علــی  بــال درآورده بــود، بــر فــراز خیابــان پــرواز می کــرد، صــدای رش رش آب در کنــار 

خیابــان،  بــا صدایــی دلنــواز، اورا بــه ســوی یــارش می خوانــد، حســین را یافــت، 

منی دانســت بخنــدد یــا حــرف بزنــد و یــا از خوشــحالی اشــک بریــزد! وقتــی رو در روی 

حســین قــرار گرفــت بــا خنــده هــای بلنــد، گفــت:

ــا  ــه، بعضــی وقت ــرم خون ــوه خراباشــو مــی ده می ب »روزی دو تومــن مــی ده، شــبام  می

مــی آرم مــی دم در خونتــون؟!«

اگــر کســی را بــه اجبــار زیــر کوهــی از خــاک اره محبــوس کننــد، هوائــی بــرای تنفــس 

نــدارد، امــا چــاره ای جــز نفــس کشــیدن نخواهــد داشــت، اجبــارا آن هــوای کشــنده را 

تــا مــرز مــرگ تنفــس خواهــد کــرد، چــرا کــه جــز آن هــوای بــی هوائــی چــاره ای دیگــر 

برایــش باقــی نگذاشــته انــد. ایــن کــودکان نیــز در چنیــن وضعیتــی قــرار داشــتند. آنهــا 

در هیــچ بودنــد، بــه هیــچ مطلــق  شــدن خــود نــا خواســته  خرســند بودنــد، حســین 

بــا خوشــحالی گفــت  

»چــه خــوب راحــت کار پیــدا کــردی، تــو چــه شانســی داری، کارای خــوب پیــدا می کنی، 
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کار مــن خیلــی بــده، ســخت نیســش ولــی خیلــی بــدم میــآد، نــه کــه خوشــم نیــاد اون 

پــره خیلــی اذیــت می کنــه!«

ــا  ــز فرامــوش شــد، حســین ب ــاره همــه چی ــان آن یکب ــدن جری ــا دی کمــی ســکوت و ب

ــت: شــعف  گف

»نیگا کن تو جوب چه آبی می ره! منی خوای بریم یه آب تنی کنیم؟«

آخه من هنوز سوختگیم خوب نشده،«

»بریم تو آب، بچه ننه بازی در نیار!«

»من رفتم!«

حســین پیرهــن خــود را بیــرون آورد! وارد گودالــی کــه جلــو فــوران یــک چــاه عمیــق  

درســت کــرده بودنــد، شــد!

»منم اومدم، فکر نکنم چیزیم بشه، تازه آب پیدا منی شه که خودمو بشورم!«

ــا اضافــه شــدند! در کمــر از ده دقیقــه نزدیــک  ــه جمــع آنه پرهــای دیگــری هــم ب

بــه ده پربچــه در آنجــا رشوع بــه آب بــازی کردند،بقــدری شــلوغ شــد کــه مغــازه دار 

هــای اطــراف بــا فحــش و تــر  بیرونشــان کردنــد.

حاج خانم تا علی را دید:

»چی شد؟ دوباره راه افتادی! چقدر خوب شد، بازم می تونی بری رس کار؟«

»حاج خانم معلومه که می تونم کار پیدا کنم، تازه یه کار  پیداکردم!«

»راست می گی؟چقد زرنگی!کجا؟ روزی چندمی گیری؟«

»روزی دو تومن!«

»روزی دو تومــن خــدا رو شــکر، از روزی کــه ســوختی تــا حــاال دارم بــرات دعــا 

ــم  ــه از دســت دادی! خــب همین ــف ک ــود حی ــی خــوب ب ــی اون کارت خیل می کنم،ول

خوبــه! از وقتــی کــه رفتــی بیــرون بــرات دعــا کــردم! حــاال خیلــی خــوب شــد، اونجــا 

ــامل راحــت  ــی خــوب شــد، دیگــه خی ــد نیس،خیل ــول در مــی آوردی! حــاالم  ب بیشــر پ

شــد!«

عزت از پله ها پائین آمد:

»علــی کار پیــدا کــردی؟ قــرار نبــود بــه ایــن زودی بــری کار پیــدا کنــی! ماشــالله چــه 

ــدا  ــی کار پی ــا رفت ــودت تنه ــه خ ــردی! باریکالل ــه م ــه ی ــه داره می ش ــری دارم! دیگ پ
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کــردی!«

»آره من دیگه به کسی احتیاج ندارم کمکم کنه!«

حــاج خانــم کــه چــادر رنــگ روشــن خــود را بــر روی شــانه هــا انداختــه بــود تکانــی 

بخــود داد و گفــت:

» غلمعلی خان زحمت خودشو کشید! منم گفتم بذار بره خودش مستقل بشه!«

کمی تعارف کردند و هر سه به اتاق های خود رفتند.

ــرا مــن  ــه ب ــازک نارنجــی هســتش، غلمعلی خــان ک ــم چقــد ن ــن حــاج خان ــان، ای »مام

کار پیــدا نکــرد! معــار منــو بــرد تــو قهــوه خونــه ســد علــی! تــازه اونــم کــه اونجــوری 

در اومــد!«

»خــب اگــه غلمعلی خــان تــو رو منی بــرد تــو اون قهــوه خونــه، معــار تــو رو منی دیــد! 

ــی! منی شــه گفــت مــن همــه  ــد ازش تشــکر کن ــه بای ــه کاری می کن خــب هــر کــس ی

کار می کنــم!«

»خب معلومه که من همه کارو دارم خودم می کنم!«

»اینقــد از خــود راضــی نبــاش، کســائی کــه می گــن مــن همــه کار می کنــم، هیــچ کاری 

منــی تونــن بکنــن!«

ــذری  ــواده اش دراز کشــید.  صــدای رهگ ــار خان ــام در کن ــی شــب را روی پشــت ب عل

ــه،  ــون، بعل ــری ج ــد: »گلپ ــی خوان ــق داد، م ــاکت را رون ــای س ــنگول فض ــت و ش مس

اینجایــی جــون؟ بعله،مــی آی بریــم؟ منــی آم، خســته میشــی؟نه منیشــم! وای، وای،وای، 

ــد،  ــر میش ــه دور ت ــر چ ــزی .......« و ه ــه هی ــرو چ ــه پ ــزی، چ ــوار می ری ــدر اط چق

صدایــش بــم تــر و دور تــر و محــو گردیــد، و علــی را بــه خــواب  رویائــی کشــاند،صبح 

ــای رسد را از روی  ــه ه ــی الی ــاب صبحگاه ــد، آفت ــدار ش ــواب بی ــش از خ ــاعت  ش س

رو انــداز هــا ربــوده بــود، مانــدن در رختخــواب منــی توانســت بــرای علــی آینــده ای 

داشــته باشــد، گرچــه  او منــی دانســت چــرا و چگونــه اوقــات گــران بهایــش  بیهــوده 

ــاراج مــی رود! بــه ت

علــی  بســوی مغــازه میــوه فروشــی بــراه افتــاد. هیــچ کــس درخیابــان هــا نبــود، کرکــره 

مغــازه هــا  هنــوز پائیــن بودنــد. آب از چــاه عمیــق جــاری بــود، در بیــن راه دســت و 

صورتــی شســت و تــا  جلــو مغــازه میــوه فروشــی همــراه آب حرکــت منــود. بــا خــود 

فکــر کــرد:

»اگر حسین زاغی زود بیاد می تونم با همین آب جلو مغازه را آبپاشی کنم،« 
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ــای  ــغول متاش ــال مش ــن ح ــرد، در ای ــی صربک ــود. عل ــده ب ــوز نیام ــی هن ــین زاغ حس

ماشــین هائــی شــد کــه از خیابــان می گذشــتند. ماشــین هــا متعلــق بــه کســانی بــود 

کــه وضعیــت مالــی خوبــی داشــتند، بــار فــروش هــای میــدان ســبزی، فروشــگاه هــای 

داخــل بــازار ســلطانی و زمیــن دارهائــی کــه در تهــران زندگــی مــی کردنــد، علــی منــی 

دانســت صاحبــان ایــن ماشــین هــا از کجــا پــول آورده و ماشــین خریــده انــد!  بــه کار 

خــودش فکــر کــرد، بــا خــود زمزمــه کــرد:

»اول کاری کــه بایــد بکنــم اینــه کــه جلــو مغــازه رو آب بپاشــم، بعــد جــارو کنــم، بعــد 

دوبــاره حســابی آب بپاشــم، راســتی ایــن حســین زاغــی چقــدر اخمــو هســتش! نکنــه 

اینــم بزنــه بیرونــم کنــه؟«

ــدون  ــد، ب ــروز آم ــت دی ــا هــان هیب ــه، حســین زاغــی ب ــود ک ــکار ب ــن اف غــرق در ای

توجــه بــه علــی یکراســت رفــت قفــل بزرگــی کــه کرکــره را بــه یــک حلقــه روی درگاه 

مغــازه چفــت کــرده بــود، بــاز کــرد. علــی برعــت نــزد او رفــت.

»سام کلب حسین!«

ــد  ــاال، بع ــه ب ــو می کش ــی خودش ــه کم ــره ی ــی کرک ــاز کن ــه ب ــل رو ک ــن، قف ــگا ک »نی

ــد  ــی، کلی ــش می کن ــاره قفل ــه دوب ــه رو زمین ــوراخ ک ــن س ــو همی ــی ذاری ت ــل رو م قف

ــاره کرکــره رو بکشــی پائیــن و قفــل  رو مــی ذاری تــو جیبــت کــه شــب خواســتی دوب

کنی،دنبــال قفــل وکلیــد نگــردی،  نیگاکــن بعضــی وقتــا ســخت مــی ره بــاال، یــه خــورده 

ــاال. ــدی خودشــو می کشــه ب ــه ب فشــار ک

نیگاکــن خــودش رفــت بــاال، فقــط بایــد یــه کمــی بــا ایــن چــوب زیــرش فشــار بــدی 

ــرش، فشــار مــی دی،  ــگک رو مــی ذاری زی ــگک داره، چن ــاال، چــوب رسش چن ــره ب ــا ب ت

ــی  ــی می کش ــا قفل ــدازی گل ج ــگک می ن ــن چن ــا ای ــن ب ــاری پائی ــوای بی ــی می خ وقت

پائیــن، کرکــره هیــچ وقــت خــودش پائیــن منــی آد. خــب حــاال نیــگا کــن جعبــه هــای 

ــا  ــاده رو،اینجــا تــو جلــو مغــازه شــیش ت ــو پی میــوه رو مــی آری مــی چینــی بیــرون ت

جعبــه رو ردیــف مــی ذاری کنــار هــم، دو ردیــف دیگــه مــی ذاری پشــت ردیــف اول، 

روی ردیــف دوم و ســوم یــه ردیــف دیگــه جعبــه مــی ذاری، رو ردیــف ســوم یــه ردیــف 

دیگــه مــی ذاری، نیــگا کــن! االن جعبــه هــا تقریبــا بــا هــم مســاوی هســنت، حــاال مثــل 

پلــه شــده! رو پلــه هــا ایــن پارچــه ســبز رو مــی کشــی کــه  بلنــد کوتاهــی هــاش رو 

بپوشــونه، اون جعبــه هــای میــوه رو مــی چینــی رو ایــن جعبــه هــا، هــر جعبــه ای کــه 

کــم میــوه داره زیــرش کاه پــر مــی کنــی کــه معلــوم نباشــه خالیه، خوشــگل نشــون داده 
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بشــن، اول جعبــه میــوه هــای خــوب رو مــی ذاری طبقــه بــاال، مثــل ســیب و گابــی، کــه 

تــو چشــم بخــوره، میــوه هــای دیگــه مثــل هلــو، طالبــی، زردالــو رو مــی ذاری ردیــف 

وســط، اون جلــو بایــد انگــور، تــوت، یــا میــوه هائــی کــه خــراب می شــن مثــل خیــار و 

هلــو و ســیب قنــدک رو بذاریــم! عقــب مغــازه کــه خالــی هســتش جــا می ذاریــم بــرا 

هندونــه، یــا خربــزه! یــه  دســتامل بهــت مــی دم، ســیب و گابــی هــا رو متیــز می کنــی، 

بایدبــرق بیوفتــه ، نبایــد ســفت دســتال بکشــی، ســیبا لــک ورمــی دارن، کســی اونــا رو 

بــا ایــن قیمــت منی خــره، بعــد بایــد ارزون بفروشــیم. ســیبای ارزون قیمــت رو همــون 

ــا  ــن هســتش، اون یکــی ه ــه توم ــی ی ــم، قیمــت ســیب کیلوئ ــد بذاری ــف اول بای ردی

قیمتاشــون رو، رو یــه کاغــذ بنویــس کــه یــادت نــره. ولــی اگــه یــه مشــری اومــد گفــت 

ســیب کیلوچنــده؟ تــو نگــو یــه تومــن بگــو دوازده قــرون، اگــر مشــری باشــه چونــه 

می زنــه تــو آخــر بــش بگــو یــه تومــن.«

ــن  ــی آن، می گ ــا م ــذاره، بعضی ــو کاه ن ــاش کســی رست ــن نیســتم مواظــب ب ــی م »وقت

ــن کســی رو  ــع باشــه! م ــده! حواســت جم ــن ب ــه م ــن ب ــه ده توم ــی گفت حســین زاغ

منی فرســتم! پــوالی دخلومواظــب بــاش، حواســت پــرت نشــه کســی دخلــو بــدزده! مــن 

ــب !« ــش طی ــوه بی آرم.مــی رم پی ــدون ســبزی می مــی رم می

علی اسم طیب را قبا از حسین یخچالی شنیده بود با تعجب پرسید:

»می ری پیش طیب؟! همون که دسته راه می ندازه؟!«

ــش  هفــت  ــرس کون ــم از ت ــود، اون ــا حســین رمضــون یخــی دعواشــون شــده ب »آره ب

کچلــون رو بــرده بــود تواللــه زار، زدن شــکم طیبــو  ســفره کــردن! تازگــی هــا، یــه نفــر 

ــره!« ــو دســتش بگی ــو ت ــم می خــواد میدون ــه! این ــارص جیگرکی ــدا شــده اســمش ن پی

»یعنی چی دستش بگیره؟«

»االن بایــد بــرم . مغــازه رو بپــا، ســنگ ترازوهــا رو کــه یــادت دادم . یــارو مــی آد ســیب 

قنــدک بخــره، می گــه:

ــه  ــذاری دســتالی کن ــرون! ن ــو ســه ق ــدک از دم کیل ــده؟ مــی گــی ســیب قن »کیلوچن

ــوه رو  ــره! می ــی منی خ ــه کس ــه ، دیگ ــراب می ش ــاش، خ ــی ذاره رس ج ــه م ! می چلون

ــم  ــار بهــت گفت ــرازو، ســنگارو صــد ب ــو کفــه ت ــو پاکــت! بعــد مــی ذاری ت مــی ذاری ت

ســنگ یــک کیلــو رو بــا دو کیلــو قاطــی پاطــی نکنی!راســتی بهــت بگــم اصغــر و عبــاس 

بــا صنِدخونــه! مــی آن،  تــا یکــی دو ســاعت دیگــه اینجــا هســنت! اگــه اومــدن رسگــرم 

بچــه بــازی نشــین، هواســت بــه مغــازه باشــه!«
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حسین با عجله بطرف جنوب حرکت کرد!

علــی بــه قــد و قــواره حســین زاغــی نــگاه کــرد کــه تنــد تنــد راه میــرود و بــه یــاد حــرف 

هــای او افتــاد کــه در مــورد »حســین رمضــون یخــی« و دیگــران، غــرق در خــود و زور 

وبــازوی آنهــا و خصوصــا نــارص جگرکــی شــد و بــا خــود گفــت: 

»حتــا  پیــش طیــب خــوش می گــذره، کاش یــه بــارم  منــو بــربه پیــش اون! بایــد خیلــی 

هیــکل داشــته باشــه! ولــی از نــارص جیگرکــی بیشــر خوشــم مــی آد، حتــا جــوون تــر 

از طیــب هســتش، حســین رمضــون یخــی خیلــی ترســواِ! هفــت کچلــون دیگــه کــی ان؟  

حــاال داد بزنــم حســین زاغــی نیــاد بیرونــم کنــه!«

او پــس از اینکــه جلــو مغــازه را آب و جــارو کــرد رشوع بــه داد زدن منــود، هنــوز رفــت 

و آمــد در خیابــان جریــان نداشــت، علــی کنجــکاو بــود کــه مــراد را ببینــد، گاه گــداری 

ــه  ــوه خان ــای از قه ــش چ ــغول پخ ــه مش ــی ک ــاید او را هنگام ــا ش ــید ت رسک می کش

بیــرون می آیــد  ببینــد، امــا هرگــز هیــچ وقــت او را ندیــد! 

او از اینکــه دو پــر  حســین زاغــی  هــم ســن و ســالش بودنــد، خوشــحال بــود. بــرای 

ــار گرفتــه بــود. دســتال یــزدی  ــار یــک مغــازه را در اختی ــه تنهائــی اختی ــار ب اولیــن ب

حســین زاغــی را بــه دســت گرفــت، گاهــی داد میــزد و گاهــی ســیب هــا را پــاک می کــرد 

و در تقلیــد از او عــرق پیشــانی خــود را پــاک می منــود، احســاس بزرگــی بــه او دســت 

ــان  ــی ه ــرد، عل ــور ک ــازه عب ــو مغ ــه رس از جل ــدی رورسی ب ــم کارمن ــود، خان داده ب

جملــه حســین زاغــی را تکــرار کــرد:

»به به به باغت آباد انگوری!«

باخــره کســانی بــرای خریــد میــوه بــه مغــازه آمدنــد، ســاعت از ده صبــح گذشــت، علی 

بــه کارش وارد و چابکــر شــده و وقتــی مشــغول راه انــدازی مشــری هــا بــود، پرهــای  

حســین زاغــی و همــر جوانــش آمدنــد.

او اصغــر و عبــاس را قبــا دیــده بــود. بــا دیــدن مادرشــان متوجــه شــد منظــور حســین 

زاغــی از »صنِدخونــه« زنــش بــوده اســت!

آرایشــی بــر چهــره نداشــت، بــا چشــان آبــی رنــگ و لبخنــدی مخفیانــه بــه علــی نــگاه 

مــی کــرد. مثــل اکــرث زنــان چــادری روشــن بــه رس داشــت، موهایــش بــور و حــدودا 25 

ســاله بنظــر مــی رســید. بــرای علــی زیــاد غیــر عــادی نبــود کــه همــر حســین زاغــی 

نزدیــک بــه چهــل و پنــج ســال  از شــوهرش جوانــر اســت. بــه او ســام کــرد، او هــم 

بــا مهربانــی پاســخ داد، وارد مغــازه نشــد، از هانجــا بــه حــرکات علــی نــگاه می کــرد.
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پس از بر انداز کردن علی، و برخوردش با مشریها، به این نتیجه رسید که:

»پر بدی نیست، عباس برو دم دست علی واستا کمکش کن!«

»به اصغر بگو، اون  که بهر می تونه!«

»مسخره بازی در نیار، اصغر داره داد می زنه،«

علی بادیدن عباس گفت:

»چه موهائی داری!«

»آره جلو آفتاب، چشام منی بینه!«

علی با تعجب گفت:

»دروغ نگو!«

ها با خنده گفت:

ــور  ــاب چشــاش ک ــو آفت ــه می شــه آدم جل ــه! مگ ــوش نکــن، دروغ می گ »حرفاشــو گ

ــد دروغ می گــه« ــارم اصغــر امتحانــش کــرد، دی ــه ب بشــه؟ ی

ــه  ــه ب ــد ک ــری بودن ــش خاکس ــم های ــگ چش ــدری رن ــت، او بق ــت می گف ــاس راس عب

بیرنگــی می زدنــد، وقتــی در مقابــل آفتــاب قــرار می گرفــت چنــان چشــم هایــش رابــر 

هــم مــی گذاشــت کــه اصــا منی توانســت جلــو خــود را ببینــد، بــر عکــس چشــم هــای 

اصغــر آبــی، موهایــش بــور و صورتــی زیبــا داشــت. بــا وجــودی کــه دو ســال از عبــاس 

بزرگــر بــود امــا عبــاس نســبت بــه او، برخــورد پختــه تــری بــه مســائل داشــت.  همــر 

ــید: ــی از علی پرس حســین زاغ

»از کجا فهمیدی ما به شاگرد احتیاج داریم؟«

ــع  ــای آوردم. اون موق ــین چ ــب  حس ــرا کل ــردم ب ــه کار می ک ــوه خون ــو قه ــی ت »وقت

بااصغــر وعبــاس  آشــنا شــدم، کلــب حســین همیشــه بــه مــن مــی گفــت اگــه می خــوای 

کار کنــی بیــا پیــش مــن، منــم اومــدم اینجــا، اصغــر و عبــاس بچــه هــای خوبــی هســنت! 

خــب اگــه خــوب نبــودن منی اومــدم اینجــا!«

»پس از اینجا راضی هستی؟«

»خــب تــازه رشوع کــردم، کلــب حســین کــه خوبــه، کارشــم کــه خوبــه، عبــاس و اصغــرم 

کــه خوبــن، حــاال منی دونــم چــی پیــش مــی آد؟«

»بایــد مواظــب عبــاس باشــی، بچــه هــا اونــو خیلــی اذیــت می کنــن، موهــاش خیلــی 

ــن!« ــو مســخره می کن ــوره، اون ب

علی: »آره  عباس ؟ راست می گه!؟«
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عباس: »نه بابا، اون می ترسه، فکر می کنه من منی تونم از پس خودم بر بیام!«

علی: »اینجا اگه کسی اذیِتت کرد حتا بگو تا دخلشو بیارم!؟«

ــزار کســی بــش زور بگــه! دعــوا  ــه اصغــرم کمــک کــن، ن ــی، ب ــده عل »خــدا عمــرت ب

ــزن خوشــم منــی آد!« ــزن ب ــی! مــن از ب نکن

»نه! منی ذارم!! ولی آخه مردم که حرف حساب رسشون منی شه!«

ــی  ــع می تون ــردن، اومنوق ــوش نک ــات گ ــه حرف ــه ب ــزن! اگ ــرف ب ــون ح ــرا! باهاش »چ

ــی!« بزن

»ولی می برم یه جائی می زنم که این دورو ورا نباشه!!«

»آره بهره دور و ور مغازه نباشه!«

عباس و اصغر کمی جرات پیدا کردند و هر دو با هم گفتند:

»خب سه نفری می زنیم!!«

بعد همه خندیدند!

ــه ای درتربیــت  ــچ اتوریت ــا هی حســین زاغــی از داشــنت دو پــر بخــود مغــرور بود،ام

ــزن  ــش ب ــل دارد پرهای ــین می ــه حس ــت ک ــرش می دانس ــا هم ــت، ه ــا  نداش آنه

ــب و  ــل طی ــد مث ــی بتوانن ــاید زمان ــا ش ــند ت ــده بکش ــازه عرب ــو مغ ــوند، جل ــادر ش به

ــی داشــته باشــند. ــرو بیائ ــایرین ب س

 او صبــح تــا شــب رسگــرم کار درمغــازه بــود، پــر هایــش را فقــط زمانــی کــه بــه مغــازه 

ــر از او  ــری غی ــای دیگ ــرش ه ــش نگ ــته زن جوان ــن گذش ــد، از ای ــد می دی ــی آمدن م

داشــت. حســین بــا روحیــه ای داش مشــتی، در جوانــی بــزن بهــادر بــود، حاالدیگــر پیــر 

شــده، منی توانســت عــرض انــدام کنــد، دیگــر قــدرت و تــوان جوانــی را نداشــت، از ایــن 

رو دوســت داشــت پــر هایــش مثــل او بــی کلــه و بــزن بهــادر شــوند، حســین زاغــی 

مثــل متامــی مردهــا  مردســاالر بــود.  بــا وجــو ایــن هــا او رامجبــور کــرده بــود کاری 

بــه کار خانــه و خانــواده نداشــته باشــد. لــذا بالجبــار او خــودش را قانــع کــرده بــود کــه 

مــرد اســت و مــی تواندکارهــای مردانــه انجــام دهــد. مــی دانســت کــه بــا هفتــاد ســال 

ســن دیگــر منــی توانــد خواســته هــای یــک زن جــوان را بــرآورده منایــد. 

گرچــه زنــش را مزرعــه تولیــد بچــه و خصوصــا پــر ارزیابــی مــی کــرد، امــا گویاهــا 

بهــر دلیلــی از داشــنت بچــه بیشــر جلوگیــری کــرده بــود. حســین زاغــی هــا را بــه هیــچ 

ــا از او حســاب مــی  ــک »زن«، ام ــل و مخصوصــا ی ــی عق ــف ب ــرد، ضعی حســاب می ک

ــد  ــاه بی آی ــل هــا کوت ــود حســین در مقاب ــی کــه موجــب شــده ب ــرد. یکــی از دالئل ب
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ــود  ــن می من ــا، چنی ــه ســنی آنه ــال  فاصل ــج س ــل و پن ــش از چه ــود، بی ــی هــا ب جوان

ــر گذاشــته و می توانســت  ــا را فرات ــرای هــا هــم پ ــودن ب ــدر ب کــه حســین از مــرز پ

پــدر بــزرگ او باشــد. گرچــه پــدر هــا نیــز هــم ســن حســین بــود، امــا داشــنت چهــل 

و پنــج ســال اختــاف ســن، منجــر شــده بــود رابطــه ای پــدر و فرزنــدی بیــن حســین و 

هــا بوجــود آیــد، قهــر کــردن دخــر، نــاز کشــیدن پــدر! لــذا بــه همیــن دلیــل بــود کــه 

حســین منی توانســت همــه قوانیــن مــرد ســاالری جامعــه را در مــورد هــا اجــرا منایــد. 

ــت  ــل تربی ــرد ومســئولیت کام ــه می ک ــگ ســنتی شــوهرش بشــدت مقابل ــا فرهن هاب

فرزندانــش را بعهــده گرفتــه بــود و اجــازه منــی داد حســین مطابــق بــا آرزوهــا و ســنت 

کوچــه بــازاری خــود آنهــا راتربیــت کنــد.

هــا حوصلــه ایــن را داشــت کــه بــه مغــازه بیایــد و  بعضــی مواقــع در کارهــای مغــازه  

بــه او کمــک منایــد، امــا جایــگاه خــود را بخوبــی ترســیم منــوده بــود و منی خواســت مــرز 

کار خانــه و کار بیــرون را مخــدوش منایــد. 

او همیشه به حسین زاغی می گفت:

»کار خانــه مــال مــن و کار بیــرون از خانــه مــال تــو، تــو نبایــد در کار خریــد و خانــه 

ــول در  ــد پ ــن هــا همــه کار مــن اســت! مــن نبای ــی! ای ــت کن ــت بچــه هادخال و تربی

بیــارم، خــب مــی آم تــو مغــازه، بعضــی وقــت هــا کمــک  کنــم، ولــی کار مغــازه مــال مــن 

ــه کار نداشــته باش! غــذا  ــکار خان ــو هــم ب ــدارم، ت ــرون کاری ن ــه کار بی نیســت، مــن ب

ــرو خشــک  ــم، لباســت را می شــورم، بچــه هــا را ت ــن می کن ــت را په ــزم، رختخواب می پ

می کنم،تــو فقــط کار کــن، خــرج خانــه را بــده خــرج بچــه هــا رو بــده«

هــا هــر وقــت می خواســت حســین را تنبیــه منایــد، بــا او قهــر می کــرد و اصــا« حــرف 

منــی زد، وقتــی حســین شــب هــا بــه خانــه بازمــی گشــت، غذایــش را نیمــه گــرم روی 

طاقچــه اتــاق گذاشــته بــود و هــا در کنــار بچــه هــا مــی خوابیــد،  بــرای اینکــه حســین 

ــین  ــرد. حس ــودداری می ک ــازه نیزخ ــه مغ ــا ب ــه ه ــردن بچ ــد، از ب ــه منای ــر تنبی را بیش

ــازد، چــرا  ــع خــود س ــد او را مطی ــداد منی توان ــا داد و بی ــه ب ــود ک ــه ب ــرا گرفت ــی ف زاغ

کــه هــر وقــت کارشــان بــه داد و بیــداد کشــیده بــود، هــا بچــه هــا را بــه خانــه پــدر 

مــادرش می بــرد، حســین بــا رشمندگــی نــزد پــدر و مــادر هــا می رفــت و بــا پــوزش و 

التــاس هــا را دوبــاره بــه خانــه بــاز می گردانــد! بعــد از هــر بــار قهر کــردن، وقتــی 

هــا دوبــاره بــه خانــه بــاز می گشــت، حســین بــرای اینکــه هــا را خوشــحال کندیــک 

ــاق می گذاشــت و از  ــه روی طاقچــه ات ــر خرجــی خان اســکناس پنــج تومانــی اضافــه ب
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خانــه خــارج می شــد! هــا بعــد از خــارج شــدن حســین از خانــه بــر می خاســت و بــا 

دیــدن پنــج تومانــی پــس از رصف صبحانــه، بچــه هــا را بــرای رفــنت بــه مغــازه آمــاده 

ــاری  ــی، کن ــدون کام ــد، ب ــازه می آم ــه مغ ــا ب ــی ه ــی وقت ــن مواقع ــرد! در چنی می ک

ــد  ــه او می فهان ــدی ب ــا لبخن ــگاه می کــرد، ب ــه او ن می ایســتاد و اگــر حســین زاغــی ب

کــه دیگــر مشــکلی نــدارد! و حســین زاغــی بــرای اینکــه رضایــت خــود را از ایــن لبخنــد 

نشــان دهــد، بــا فریــادی بلنــد تــر از همیشــه می گفت:«بــه، بــه، بــه، شــاه میــوه دارم 

گابــی!« 

ــی  ــا را حوال ــد، هــا آنه ــه منانن ــا در خان ــه بچــه ه ــرای اینک در فصل هــای تابســتان ب

ســاعت ده و یــازده صبــح  نــزد حســین زاغــی مــی آورد، گاهــی بــرای ناهــار هــم کوکــو 

ســبزی یــا شــامی بــا برنــج دم پخــت، گاهــی آش رشــته و مخلفــات دیگــری کــه حســین 

زاغــی بتوانــد بــا بــی دندانــی خــود  آن هــا را میــل منایــد، بــا خــود بــه مغــازه مــی آورد  

و در کنــار هــم نهــار مــی خوردنــد!

»علی آش رشته دوس داری؟«

»من؟  آره!!خیلی دوس دارم!«

»امــروز آش رشــته مــی آرم! مــا بعضــی وقتــا غــذا رو همین جــا می خوریــم! اصغــر بــه 

حــرف علــی گوش کنــی هــا! عبــاس گفتــم کمــک علــی بــاش کســی نیــاد رستونــو کاه 

ــردم! ــر می گ ــه ب ــته رو درســت کنم، دو سه ســاعت دیگ ــی رم آش رش ــذاره! م ب

»باشه ها خانم خاطر جم باشید«

سه پر بچه تنها ماندند!

اصغر: »شنیدم سوختی، مراد گفت دیگه منی تونی کارکنی !؟«

»من منی تونم؟ نه منی خوام تو قهوه خونه کار کنم!«

اصغر: »خوب شد اومدی اینجا، چرا نرفتی یه جای دیگه؟!« 

»اومــدم قــوری رو وردارم خیلــی داغ بــود، یــک هــو برگشــت روم، هرکــه دیگــه بــود 

ــه پریــدم پائیــن، همــه مشــریا  چشــاش کــور مــی شــد، ولــی مــن یهــو از رو چارپای

تعجــب کــرده بــودن، چــه جــوری مــن تونســتم قــوری رو رو هــوا نیگــه دارم، فقــط یــه 

خــورده آب جــوش ریخــت روم! اونــم هیچیــم نشــد، بــه آقــا افشــار گفتــم:

»من دوست ندارم تو قهوه خونه کار کنم!«

اونم گفت:

»خودت می دونی«!
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 فکر نکن که راحت قبول کرد، خیلی ناراحت شد، بعد گفت:

»نــه پــر اشــتباه می کنــی، قهــوه خونــه خیلــی خوبــه همیــن جــا مبــون! آدم اگــه دلــو 

جــراًت داشــته باشــه همــه جــا مــی تونــه کار کنــه!«

ازم پرسید:

»خب حاال کجا می خوای بری کار کنی؟« 

گفتم پیش حسین زاغی !« 

خیلــی تعجــب کــرد، آخــه اون خودشــو خیلــی داش مشــتی مــی دونــه، اینجوریــم کــه 

ــه فصــل  ــات ی ــم! شــایدم آق ــات دعــوا هــم داشــته، فکــر می کن ــا باب ــا ب ــدم قبلن فهمی

کتکــش زده باشــه! دیگــه هیچــی نگفــت، میشــه از آقــات پرســید، مــن کــه فکــر کنــم 

یــک موقــع هائــی آقــات اونــو کتــک زده! خیلــی ناراحــت شــد! کاش کــه منــی گفتــم! 

ــه  ــدازم، اگ ــون می ن ــی آن، راش ــریا م ــن مش ــگا ک ــدم، نی ــوب بل ــا رو خ ــب کار اینج خ

کســی بخــواد شــا رو اذیــت کنــه، خــب مــن اینجــا هســتم!« 

عباس پرسید: »حاال چرا می گی حسین زاغی؟«

ــا میــوه فــروش هســنت  »خــب چــی بگــم، بگــم حســین کســی اونــو منی شناســه! ده ت

ــازه همــه می گــن حســین زاغــی!« کــه همشــون اسمشــون حســین هســتش! ت

عباس گفت:

»ولی من دوست ندارم اسمم رو بذاری عباس زاغی یا اینجور چیزا!«

اســم اصغــر رو مــی ذاریــم اصغــر بــور، خــب بــور بــد کــه نیســت! مشــری هــا مــی 

آمدنــد و مــی رفتنــد، علــی توانســته بــود بــا هــان روش حســین زاغــی خیلــی از میــوه 

هــا را بفــروش برســاند. بعضــی هــا کــه مشــری دامئــی بودنــد مــی آمدنــد و ســفارش 

چنــد کیلوســیب و یــا گابــی و غیــره را مــی دادنــد، بــرای آنهــا  بایــد اجنــاس خــوب را 

وزن  کــرد  و بعــدا  برایشــان بــرد.

»راستی اصغر اینا که میوه سفارش می دن کی باید براشون بربه؟«

»قبا آقام می برد! خب حاال تو باید بربی!«

»خب ولی آقات اینو به من نگفته بود! حاال نوبتی داد بزنیم!« 

ــرای  ــح ب ــود و هــم تفری ــه داد زدن. هــم کار ب ــد ب ــودک رشوع کردن ــد هــر ســه ک بع

خندیــدن. عبــاس و اصغــر بــرای تفریــح ایــن کار را می کردنــد و علــی اجبــارا و جهــت 

دریافــت مــزد.

حــدود ســاعت دو هــا بــا آش رشــته و نــان لــواش، ماســتی کــه خــودش درســت کــرده 
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ــی کاســه ای آش داد و  ــر هــای خــود و عل ــک از پ ــه هــر ی ــد. ب ــازه آم ــه مغ ــود ب ب

همــه بــا اشــتها مشــغول خــوردن شــدند. ســاعتی بعــد حســین زاغــی بــا یــک کامیــون 

ــه و دو کارگــر همراهــش  رســیدند.  ــر از هندوان ــی پ چهارتن

راننــده، کامیــون را در کنــار خیابــان پــارک کــرد. حســین زاغــی بــا وجــود ســن و ســالش 

فربــه بــود، از پلــه هــای کامیــون پائیــن آمــد.

رسیعا نگاهی به علی کرد و پرسید:

»وضع چطور بود؟«

» حدودا پنجاه شصت تومن فروش داشتیم !«

ــی  ــه عل ــرد و ب ــی ک ــل را خال ــین دخ ــود!« حس ــروش نب ــدر ف ــر روز اینق ــا! ه  »مرحب

ــت: گف

»بــدو بــاالی کامیــون، هندونــه هــا رو یکــی یکــی بــده بــه مــش رجــب کــه روی دیــوار 

کامیــون می شــینه، اون از تــو مــی گیــره پــرت می کنــه ســمت کلــب علــی، اون مــی ده   

راننــده، راننــده هــم   مــی ده بــه مــن تــا بــذارم تومغــازه!

ها آرام به حسین گفت:

»قبل از اینکه رشوع کنی می تونی آش بخوری!«

 »نــه مگــه چقــدر آش رشــته داری؟ اینهــا ســه نفــرن هرکــدوم مثــل یــک خــر می خــورن، 

بــذار اینــا بــرن، بعد!«

»پس من وا می ستم تو مغازه می گم هندونه ها رو کجا بذاری!«

ــائل را  ــتند وس ــاز داش ــل مغ ــم داخ ــاس ه ــر و عب ــت . اصغ ــاال رف ــون ب ــی از کامی عل

اینــور و آن ورمی کردنــد و حســین زاغــی بــه آنــان تــر مــی زد کــه جلــو دســت و پــا 

ــد! را نگیرن

ــی  ــه هائ ــی هندوان ــرد ول ــد می ک ــی بلن ــو را براحت ــج کیل ــا پن ــای ت ــه ه ــی هندوان عل

ــه  ــد می کــرد و ب ــادی بلن ــا زحمــت زی ــا را ب ــو وزن داشــتند، آنه ــا ده کیل ــد کــه ت بودن

دســت مــش رجــب مــی داد علــی بــه روی خودمنــی آورد. هنــوز یــک ســاعت بیشــر کار 

نکــرده بودنــد کــه مــش رجــب گفــت:

»کلب حسین ، آب داری؟ تشنگی ُمردیم«

»االن علی می ره آب می آره«

»سطل داریم؟ باید برم از فشاری بی آرم!«

»سطل تو انباری هستش، یه خورده بجم داره غروب می شه!«
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»سطل اینجاست، منو عباسم باهاتت می آیم، فشاری اونور خیابونه!«

علی خوشحال شد که حداقل تنها منی رود! ها به علی سفارش کرد:

»علی مواظب بچه ها باش، وایستا تا همه ماشینا برن بعد برید انور خیابون!«

»باشه ها خانم!«

عباس: 

»نگفتی چند سالته علی؟«

علی: 

»من چند ماه دیگه می شه ده سامل!«

اصغر : 

»منم ده سامله!«

عباس: 

»ولی من فکر کردم تو 15 سال داری!«

اصغر : 

»خوب زرنگی!«

علی: 

»خب من خیلی کار کردم!«

اصغر:

»تا کی می خوای بیای اینجا؟«

علی:

ــا کار  ــه اینج ــراه باش ــز رو ب ــه چی ــه هم ــتون اگ ــر تابس ــا آخ ــم ت ــر می کن ــب فک  »خ

می کنــم!«

اصغر:

 »مدرسه کی می ری؟«

علی:

 »منی دونــم ، اگــه بتونــم پــول بــرا کفــش و لباســم در بــی آرم! یعنــی راستشــو بخــوای 

چــون ردشــدم ، مــادرم گفتــه بایــد بــرم رس کار، خــب لبــاس بــرا مدرســم نــدارم. یعنــی 

خــب بایــد کار کنــم وگــر نــه منی تونــم بــرم مدرســه!«

»اوناهــاش! فشــاری اونجــاس! بعضــی وقتــا منــو عبــاس می آیــم اینجــا آب مــی 

خوریــم!«
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»اگــه پیــت و پــر آب کنیــم، مــن منــی تونــم تنهائــی بــربم! بایــد از رسش خالــی کنیــم! 

آهــان رسش یــه وجــب خالــی باشــه!« 

پیت را تا سه چهارم پر کردند،

»حاال همه کمک کنید بذاریت رو رسم!«

هــر ســه پیــت حلبــی را بلنــد کردنــد روی رس علــی گذاشــتند، تقریبــا پانــزده لیــر آب 

بــود، علــی چنــد قدمــی برداشــت،  تلــو تلوخــورد، پیــت از رسش پائیــن افتــاد.

همه از خنده روده بر شده بودند!

غــرق در خنــده بودنــد، فرامــوش کــرده بودنــد کــه هندوانــه هــا را بایــد خالــی کننــد، 

یکبــاره عبــاس و اصغــر بــا صــدای بلنــد گفتنــد:

»خون! خون! از دماغت خون می آد!«

علــی دســت بــه دماغــش بــرد و بــه انگشــت هایــش نــگاه کــرد، خونیــن بــود! بــا نهیــب 

بــه اصغــر گفــت:

»اصغــر! مــن رسمــو مــی گیــرم زیــر فشــاری تــو فشــاری رو فشــار بــده تــا آب بریــزه 

رو رسم!«

بعــد بــا انگشــت بــاالی ســوراخ  بینــی اش رانــگاه داشــت و فشــار داد، بــا دهــان نفــس 

کشــید، رسش را  زیــر آب رسد گرفــت، بعــد از چنــد دقیقــه، آهســته انگشــت را از روی 

ســوراخ بینــی برداشــت، و بــا احتیــاط دســت بــه بینــی خــود زد، آثــاری از رسخــی خــون 

ــع از  ــا آن موق ــا ت ــد، گوی ــگاه می کردن ــه نی ــه واقع ــه ای ب ــر بگون ــاس و اصغ ندید!عب

دمــاغ شــان خونــی جــاری نشــده بــود! اصــا منی دانســتند چــه بایــد بکننــد!

»از کجا یاد گرفتی! چه خوب خونو بند آوردی!؟«

ــار یکــی خــون دمــاغ شــده بــود، یکــی می گفــت دســتا تــو بــاال  »تــو محلــه مــا یــه ب

کــن، یکــی می گفــت رست رو بــاال نیگــه دار، باخــره یکــی رفــت از خونــش یــه آفتابــه 

آورد، گفــت، ســوراخ دماغــت رو بگیــر فشــار بــده، بعــد خودشــم بــا آفتابــه آب ریخــت 

ــا  ده شــمرد، بعــد بهــش گفــت دســتت رو یــواش از دماغــت  ــار ت رو رس اون، پنــج  ب

وردار! اونــم دســت از دماغــش ورداشــت،  دمــاغ طــرف دیگــه خــون نیومــد، از اون بــه 

بعــد منــم یــاد گرفتم!شــانس آوردم اینجــا آب فشــاری بــود، اگــه نبــود منــی دونســتم 

چیــکار بایــد بکنــم.«

عباس:

 »ببینم!  نیگا کن! دیگه خون منیاد!من گفتم االن می میری!«
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علی:

 »اگه آدم به این زودی مبیره که دیگه هیچی!«

اصغــر کــه از بنــد آمــدن خــون دمــاغ علــی خوشــحال شــده بــود بــرای احتیــاط گفــت : 

»بچــا نصفــش کنیــم کــه بشــه بــرد!«

علــی پیــت حلبــی را کــه دیــواره هایــش در هــم کوبیــده شــده بــود بــا پــا صــاف کــرد 

و بــه حالــت اولیــه در آورد و آن را زیــر فشــاری تــا نصفــه آب کرد.بعــد بــا تــر گفــت:

المذهب دسته نداره، اگه دسته داشت که من خودم می تونستم بربم!«

علــی یــاد گرفــت کــه بــار ســنگین روی رسش، ممکــن اســت دوبــاره منجــر بــه خونریــزی 

بینــی اش شــود. بعــد گفــت:

»یه نفر یه همچی باری گذاشته بود رو رسش خونریزی  کرد و مرد!«

کســی چیــزی نگفــت ولــی گویــا فکــر کردنــد کــه بایــد بــه علــی کمــک کننــد تــا آب 

ــد!  را بربن

»مــن آب رو می گیــرم تــو بغلــم، هــر جــا خســته شــدم کمکــم کنیــد تــا آب از بغلــم 

لیــز نخــوره!

 پیــت آب در میــان دســتانش جــای منی گرفــت و بعلــت ســنگینی در بیــن راه در حــال 

افتــادن بــود، علــی بــا عصبانیــت رو بــه اصغــر کــرد و گفــت: 

»خوارجنده رس پیتو نیگه دار!«

اصغــر کــه از فحــش علــی خیلــی ناراحــت شــده بــود، کمــک کــرد تــا پیــت را روی زمیــن 

گذاشــتند.بعد بــه علــی گفت :

»چرا فحش خوار مادر می دی؟«

علی با لبخندی گفت:

»داشت می افتاد! اگه نگرفته بودی افتاده بود!«

دو برادر که خیلی ناراحت بودند گفتند:

»به آقام می گیم که تو فحش خواهر دادی!«

ــو رو  ــنگ ده کیل ــش س ــد روز پی ــن چن ــش می ده!همی ــش داره فح ــودش هم »اون خ

ــه اون می گفــت: ــه مشــری! ب ــو رس ی ــه ت ــا بزن ــه مث ــاال رسش ک ــود ب ورداشــته ب

»زنتو میگام«!  خب منم یاد گرفتم!  تازه من شوخی کردم«

هــر ســه آرام شــده و  بــا هــم کمــک کردنــد تــا علــی دوبــاره بتوانــد  پیــت را در بغــل 

نــگاه دارد، در بیــن راه چنــد بــار ایــن عمــل را تکــرار کردنــد! اصغــر بــا ناراحتــی گفــت:
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»خوب منی تونی پیتو تو بغلت نیگه داری! زورش رو نداری!«

»خب اگه تو بهر می تونی بیا اینو بگیر تو بغلت یه قدم راه برو«

»عبــاس تــو انــورش رو بگیــر، مــن اینــورش رو، همیــن جــوری کــه علــی داره راه مــی ره 

بهــش کمــک کنیــم!«

ــم،  ــت گفت ــر وق ــط ه ــرم! فق ــم راه ب ــه، منی تون ــر می ش ــد، بدت ــن کار رو نکنی ــه ای »ن

ــن!« ــذارم رو زمی ــد ب کمــک کنی

ــی متامــی قــدرت خــود رارصف  ــد ،عل ــس بودن ــه  مغــازه رســیدند هــر ســه نفــر خی ب

حمــل آب کــرده بــود و  دیگــر قــادر بــه حمــل نبود.حســین زاغــی بــا رسعــت آمــد و 

پیــت را از دســت علــی گرفــت و گفــت:

»به این می گن شیر بچه!«

اصغر و عباس هردو با اعراض گفتند:

»اگه ما نبودیم که آبو  منی تونس تا اینجا بیاره!«

علی نگاهی به هردو کرد و گفت:

»آره کمک کردید، ولی دماغ کی خون اومد؟«

دیگه بحثی نشد.

حســین بــا پیالــه ای مشــکاتی از آب برداشــت، ابتــدا خــودش نوشــید و یکــی یکــی بــه 

همــه داد. علــی انــگار کــه از یــک شــکنجه عظیــم چندیــن ســاله نجــات یافتــه اســت. 

دوســت داشــت بنشــیند وخســتگی بــدر کنــد . هنــوز مــزه آب را نچشــیده بــود، حســین 

زاغــی گفــت:

»یاالله داره وقت می گذره!«

ــه و معــرض در محــل هــای خــود مســتقر شــدند.  ــر افروخت ــره هــای ب ــا چه همــه ب

ــد. ــم کار می کردن ــران ه ــر وار دیگ ــرد، زنجی ــر کار می ک ــد ت ــی تن ــین زاغ ــه حس هرچ

دســت هــاو کمــر هــا چرخیدنــد و چرخیدنــد تــا چهــار تــن هندوانــه  از کامیــون خالــی 

ــده  ــه دال و راســت می شــد  شــمرد.  رانن ــی را ک ــداد دفعات ــی صــد هــا بارتع شــد. عل

کامیــون از بــاال بــه کوپــه هندوانــه هــا در داخــل مغــازه نــگاه می کــرد و گاه گــداری 

ــت: ــین می گف ــه حس ب

»اون هندوانه را در آنجا  قرار دهد بهر است!«

 بدینوســیله موقعیتــی فراهــم می شــد تــا دیگــران لحظــه ای اســراحت کننــد، راننــده 

دســت از ایــن کارش بــر منی داشــت بــه همیــن جهــت بــود کــه کار تخلیــه هندوانــه تــا 
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ســاعت شــش و نیــم بطــول انجامیــد.

بعد ازامتام کار حسین زاغی نفری پنج تومن به کارگرها داد و آنها رفتند.

علی متلکی بار آنها کرد و گفت:

ــول  ــی پ ــردن خیل ــرت ک ــا رو پ ــه ه ــط هندون ــردن ، فق ــا کاری نک ــین این ــب حس »کل

می گیــرن!«

ــا زن و  ــداره! این ــب ن ــه خودگرفــت و گفت:«عی ــه ب ــه ای مظلومان حســین زاغــی قیاف

ــه دارن!« بچ

ــازه  ــه مغ ــون ب ــا کامی ــه ب ــل از اینک ــاعت قب ــن س ــا چندی ــه آنه ــت ک ــی منی دانس  عل

برســند بــرای بــار گیــری هندوانــه هــا کار کــرده بودنــد. وقتــی کارگرهــا رفتنــد هــا بــه 

حســین گفــت:

»آش رشــته آوردم، رسد شــده، ماســت و نــون لواشــم هســتش، ظهــرم کــه چیــزی 

ــا رو راه  ــری ه ــا مش ــو  م ــد ش ــد بلن ــور، بع ــی آش بخ ــه کم ــین ی ــوردی، اول بش نخ

می ندازیــم، کیلــو چنــد بایــد هندونــه هــا رو بفروشــیم؟«

ــا  ــا رو بچلونــن! بلــدی کــه کــدوم رســیده هســتش! این ــذار اون ــه قــرون! ن »کیلوئــی ی

همــش قرمــزن، بگــو بــه رشط چاقــو، ولــی اگــه قرمــز بــود نخواســت تقصیــر خــودش 

هســتش! اگــه ســفید باشــه خــوب کاریــش منــی شــه کــرد!«

ســاعتی بعــد هــا ، عبــاس و اصغــر هندوانــه ای را در یــک گونــی گذاشــته و بــا خــود 

بــه خانــه بردنــد.

علی از فرط خستگی طاقت ایستادن نداشت، با خود اندیشید:

ــن زودی  ــه ای ــه ب ــه هندون ــن هم ــم  ای ــر منی کن ــی آره، فک ــه ن ــه هندون » کاش دیگ

فروختــه بشــه! ولــی دفــه بعــد بایــد خــدا خــدا کنــم کــه هندونــه نیــآره! اصغــر و عبــاس 

ــی  ــو راه خیل ــآن، ت ــه نی ــه ک ــر از این ــا به ــآن اینج ــن، خــب بی ــی کمــک می کن ــه کم ی

ــا زور می گــن، ولــی می شــه باهاشــون کار کــرد، هــا چقــد  کمــک کــردن، بعضــی وقت

ــون  ــب وضعش ــردم، خ ــف ک ــود، کی ــرده ب ــت ک ــمزه ای درس ــه آش خوش ــه، چ مهربون

خوبــه، مامــان منــم بلــده آش بپــزه، ولــی خــب ســبزی و گوشــت و  اون همــه وســیله 

ــن!« ــتفاده کن ــی  خــوان ازش اس ــر م ــه صد نف ــپزخونه ک ــا اون آش ــم ب می خــواد، اون

ایــن ســه پــردر مواقعــی کــه حســین بــرای اســراحت نیمــه روز بــه خانــه می رفــت 

و یــا بــه دالئلــی آنهــا را در مغــازه تنهــا می گذاشــت، می توانســتند بــا هــم در میــدان 

شــاه در  آبــی کــه از چــاه جــاری می شــد، آب بــازی کننــد و رس و تنــی بشــویند. بعضــی 
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مواقــع  حســین زاغــی  بعــد از ظهــر خــود را در مغــازه می گذرانــد و بعلــت کمــی رفــت 

ــی  ــم م ــرش را روی ه ــای دراز و الغ ــت، پاه ــی می نشس ــت حلب ــک پی ــد روی ی و آم

انداخــت و منتظــر می مانــد تــا مشــری از راه برســد!

علــی یــاد گرفتــه بــود در کنــار او می ایســتاد  و هــر موقــع  کســی از جلــو مغــازه رد 

ــرد. ــغ می ک ــوه هــا را تبلی ــد می ــا صــدای بلن می شــد ب

در ایــن مواقــع حســین زاغــی بــرای علــی از جوانــی و زندگــی خــود تعریــف می کــرد، 

ــی از او  ــا عل ــک روز از روزه ــی داد. ی ــوش م ــی هــم  گ ــت و عل ــتیاق می گف ــا اش او ب

ســئوال کــرد:

»چــرا اســم  پــرات رو اصغــر و عبــاس گذاشــتی؟ چــرا علــی و عبــاس یــا محمــد وعلــی، 

و یــا حســن و حســین، تقــی و نقــی و اینجــور چیــزا نگذاشــتی؟«

حسین لبخندی زد و کمی فکر کرد، بعد گفت: 

»این زنا عقلشون کمه! آخه بگو دخر می خوای چیکار کنی؟«

ــا  ــا آنج ــرد ه ــر ک ــار فک ــی اختی ــی ب ــه عل ــود ک ــوری ب ــین ط ــرف زدن حس ــن ح لح

ــرد و  ــور ک ــع و ج ــودش را جم ــد خ ــد! بع ــرف می زن ــا ح ــا ه ایســتاده و او دارد ب

ــه داد: ــین ادام ــد! حس ــی کن ــف م ــرای او تعری ــی ب ــین زاغ ــه حس ــد ک ــن ش مطم

ــا  ــه و دو ت ــا هاشــون همراهــی کن ــا کــه اسمشــون حســن هســتش اگــه خــدا ب »خیلی

پــر بــی آرن، اسمشــونو مــی ذارن اکــرب و اصغــر، خــب می گــن  اینــا خیلــی خوشــبختم 

ــال همیشــه دخــر دوســت داشــت. هــر  ــود، عی ــا اینجــوری نب ــال م ــی م می شــن! ول

ــی  ــد کل ــرا دخــر بای ــه، ب ــال مردم ــا می خــوره، دخــر م ــدرد م ــر ب ــم پ چــی می گفت

جهیزیــه بخــری، انبــار کنــی، بعــد بــدی بــربه خونــه شــوهرش، گــوش منــی داد. اینهــا زنــن 

دیگــه! عقلشــون منی رســه! خودشــو نیــگاه کــرده کــه یــه مــرد خــوب گیــرش اومــده! 

ــر  ــه دردرسش بیش ــوهر کن ــره ش ــه دخ ــن. اگ ــل من ــم مث ــی دیگ ــه اونائ ــر می کن فک

ــه؟ لوطــی باشــه؟ نالوطــی باشــه؟ عــرق  ــوم نیســت چــه شــوهری می کن می شــه. معل

خــور باشــه؟ قاربــاز باشــه؟ همــه اینــا دردرسش مــال بابــا ننــس! عیــال گــوش منــی داد! 

ــوام!« ــر می خ ــن دخ ــه م ــت ن می گف

»درو همســایه هــا، فامیــل و آخونــد محــل بــه مــا گفــنت بــرا اینکــه بچــه دخــر باشــه، 

بایــد بریــد کربــا نــذری بدیــد، خاصــه رفتیــم کربــا، دو تــا گوســفند نــذری دادیــم بــرا 

حــرت علــی اصغــر! چــون می گفــنت اگربچــه دخــر می خوایــد بایــد نــذر علــی اصغــر 

کنیــد! مــام بــا چــه بدبختــی رفتیــم اونجــا دوتــا گوســفند نــذر کردیــم!
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چقــدر دعــا بــرا مــا نوشــنت! صدتــا دوا دادن، هرچــی کار می کــردم همــه رو دادیــم دوا 

درمــون، آخــرش وقتــی بچــه بدنیــا اومــد یــه پــر بــود. بــه عیــال نگفتــم کــه مــن خیلــی 

خوشــحال شــدم، اگــه می گفتــم، دوبــاره قهــر مــی کــرد می گفــت:

»تو نیت منو خراب کردی« 

آره من خیلی خوشحال شدم! اصا دمل نبود که دخر باشه! ننش می گفت:

»وقتی  زنیکه بچه رو دید، پرسید دخره یا پره؟«

وقتــی فهمیــد پــره، خیلــی پکرشــد، منی خــواس بــش شــیر بــده! باهــاش حــرف زدن، 

ــه حــرف مــی زدم می گفــت:  مــن اگ

»ها؟ چون تو پر می خوای! حاال اومدی بگی که به پرت شیربده!«

 منــم دهنمــو بســتم، رفتــم پیــش بابــاش، بابــاش حرفــای منــو خــوب می فهمــه، مــرِد 

دیگــه! هــم ســن و ســال خودمــه! مثــل ایــن جونــای امــروزی نیــس کــه فکــر کنــن دخــر 

طــاس! بعــد اونــم رفــت بــا ایالــش حــرف زد ایالشــم حرفــای منــو دربســت قبــول داره، 

خاصــه ایــن شــد کــه هــر دوتاشــون رفــنت بــا زنیکــه حــرف زدن ، اونــم راضــی شــد بــه 

طفــل معصــوم شــیر بــده! وقتــی کــه ایــن  مســاله  حــل شــد،  اســم بچــه رو گذاشــتیم 

اصغــر . عیــال  گفــت بذاریــم علی اصغــر، گفتــم نــه بابــا  راحــت کنیــم بذاریــم اصغــر، 

خاصــه قبــول کــرد. یــه ســال متــوم ایــن اصغــر رو تــرو خشــک کــرد بعــد، رشوع کــرد 

بــه نقــو نــوق کــردن، کــه مــن یــه دخــر می خــوام، هــی می گفــت  ایندفــه دیگــه بایــد 

دخــر باشــه !گفــت اال و بــا بایــد دخــر باشــه!

بــاز دوبــاره راهــی کربــا شــدیم. از علی اصغــر کــه خیــری ندیــده بودیــم! بهــش گفتنــد، 

ــاس،  ــم پیــش حرت عب ــا رفتی ــم ت ــی خــرج کردی ــاس! کل ــد بریدخدمــت حرت عب بای

بــه معمــم اونجــا قضیــه رو گفتیــم، او گفــت:

»چــون نذرتــون پیــش علی اصغــر قبول نشــده، بــرا  حــرت عبــاس بایــد چارتــا گوســفند 

نذری کنیــد! والــا نذرتــون باطلــه، از مرجمــم کــه اونــم کلــی پــول می خواســت 

پرســیدم، حاجــی، مــن زبــون اینــا رو منی دونــم، حــاال چارتــا گوســفند از کجــا بخریــم، 

بــا همــون معمــم حــرف زد، اونــم گفــت پــول گوســفندا رو بــدن مــا خودمــون ایــن کار 

رو مــی کنیــم!«

بعد به علی گفت:

»گوشت رو بیار نزدیک!«

»علــی فکــر کــرد روی گوشــش جانــوری چیــزی نشســته اســت! بــا کمــی تــرس و لــرز، 
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مثــل بــرق زده هــا بــا دســت گوشــش را تکانــد تــا اگــر چیــزی روی آن نشســته اســت را 

پرتــاب کنــد، امــا وقتــی حســین  خیلــی آهســته گفــت:

ــردن  ــول گوســفندا رو دادم بهــش، گناهــش گ ــدم!  پ ــر ندی ــوذی ت ــدا م ــن آخون »از ای

خــودش! باخــره مــن بــا نیــت گوســفند پولــو دادم!  چندتــا دعــا برامــون نوشــت، هــر 

کــدوم از اونــا رو تــو یــک کیســه کوچیــک گذاشــته بــود در کیســه هــا را بســت،اصا 

نفهمیــدم، چــی هســنت!« 

سکوت کرد، چیزی نگفت، بعد از کمی مکث ادامه داد:

» بــه چــپ و راســت خــودش »اللــه هــو  علــی!« می کــرد، بــه مــا هــم »اللــه هــو علــی« 

فــوت  می کــرد و گفــت:

ــو  ــا رو ت ــن دع ــا گوشــه ای ــش، هــر روز چارت ــدازه گردن ــت بن ــد عیال ــا روبای ــن دع »ای

آب نیمگــرم فــرو کنــه، هفتاصلــوات بفرســته، آب  اونــو   ناشــتا بخــوره! خودتــم بایــد 

ــا یــک مــاه متــوم  همیــن کار رو بکــن.« بخــوری، ت

از آخونده پرسیدم این دعای چی هستش؟ یه اسم عربی گفت:

»دعــای رسیع االجابــه، مــال امــام موســا کاظــم علیــه الســامه، بــرا کســائیه کــه فقــط 

ــوان!« ــر می خ دخ

خاصــه مرتیکــه »دیــوث« یــه چیزائــی گفــت کــه حــاال ولــش کــن جــاش  نیســت بگــم! 

ــدر  ــال چق ــم و می خوردیم.عی ــو آب می کردی ــا رو ت ــه دع ــود ک ــده ب ــن ش ــا ای کار م

بدبختــی کشــید قبــل از زائیــدن! منــم دمل بــراش ســوخت، گفتــم جهنــم! دخــر باشــه!  

قبــل از زائیــدن اســم دخــر رو گذاشــتیم رقیــه! دیگــه واقعــا از تــه دل می خواســتم اون 

نباشــه کــه می خــوام! روزی کــه قابلــه اومــد تــو خومنــون، رفتــم شــابدولعظیم، پیــاده 

رفتــم؛ تــا اونجــا هــم »بســم اللــه و قــل هــو واللــه« خونــدم ، دیگــه مطمــن بــودم کــه 

دخــر دار شــدیم! وقتــی اومــدم خونــه، خــرب دادن پــر دار شــدیم،عیال دیگــه حــرف 

دخــر نــزد! بــرا عیــال خیلــی ناراحــت شــدم، ولــی تــه دمل خوشــحال بــودم، خــب حــاال 

هــم خوشــحامل دوتــا پــر دارم!

ــه  ــاس! از ی ــتیم عب ــی رو هــم گذاش ــد شــد، اســم دوم ــه ناامی ــال دیگ ــد از اون عی بع

ــول نشــد؟ گفــت: ــا قب ــذرای م ــد پرســیدم چــرا ن مجته

» چند تا دلیل می تونه داشته باشه، یکی اینکه شاید یکی ازشا شک داشته!«

دوباره رسش را بیخ گوش علی آورد و ضمن اینکه یک قهقه خفیف می زد، گفت:

»این حرفش فقط درست بود، من ته دمل اصا قبول نداشتم!«
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دلیل دومو گفت:

»ایــن زن خیلــی خوشــبخت هســتش، بــرا اینکــه حتــا پــر زاســت، صدتــا بچــه بــی آره 

همــه می شــن پــر، بعضیــا  رو خــدا غضــب کــرده، فقــط دخــر مــی آرن، اینــو  خــدا 

لطــف کــرده فقــط پــرزا کــرده، بایــد بریدخــدا رو شــکر کنیــد کــه پــر زاســت، خیلیــا 

مــی رن نــذری مــی کنــن پــر بیــآرن، حــاال ایــن ضعیفــه پــر زاســت جــای شــکر کــردن 

ــی  ــزاد ول ــا ب ــه ده ت ــد؟! خــدا بدشــه اومــده! اون می تون ــد دخــر بیاری ــد بری می خوای

همــه می شــن پــر!«

عیال دیگه هوس دخر نکرد! گفت:

»اصا دیگه بچه منی خوام! حاال بعد خودش پشیمون می شه!«

ــواده  ــن خان ــا ای ــردن ب ــی هــم از کار ک ــان داشــت، عل ــی اطمین ــه عل حســین زاغــی ب

ــش  ــاری ک ــی دین ــین زاغ ــل حس ــی داد از دخ ــازه من ــودش اج ــه خ ــرد و ب ــذت می ب ل

بــرود، هــم از هــا خجالــت می کشــید و هــم بــا بچــه هــای آنهــا رفیــق بــود، حســین 

ــی  ــه عل ــب ک ــک ش ــت ی ــن جه ــه همی ــت دارد، ب ــی برک ــت عل ــت دس ــی می گف زاغ

ــت: ــه او گف ــرود، ب ــه ب ــه خان ــت ب می خواس

»علــی ایــن دو ریالــی رو بگیــر بــا خــودت بــرب خونــه، شــبم کــه مــی خوابــی اونــو از 

خــودت جــدا نکــن، بــذار تــو جیــب شــلوارت، گمــش نکنــی! صبــح زود کــه کرکــره رو 

بــاال می زنــی بیــا رس دخــل، یــه بســم اللــه بگــو، دوقرونــی رو بنــداز تــو دخــل! بعــد 

بــه کارای دیگــه بــرس!«

»واسه چی کلب حسین؟«

»دســتت برکــت داره، چنــد بــار دادم اصغــر اینــکار رو کــرد ولــی هیــچ برکتــی نداشــت، 

از اون موقــع کــه تــو اومــدی فــروش بهــر شــده، کمــر میــوه هــا رو دور می ریــزم! از 

ایــن بــه بعــد هــر شــب کــه می خــوای بــری خونــه یــادم بنــداز کــه دو قــرون رو بهــت 

بــدم! یــادت باشــه !«

ــر  ــود واگ ــی ب ــف عل ــی از وظائ ــین، یک ــی از حس ــنت دوریال ــد گرف ــه بع ــب ب از آن ش

ــی داد! ــال را م ــه او دو ری ــودش ب ــی خ ــین زاغ ــادش میرفت،حس ی

گرچــه فشــار کار بــرای علــی بســیار کشــنده بــود، و بعــد از ظهــر هــا عــاوه بــر آوردن 

ــوه بســیار  ــدار می ــدگان خری ــه کنن ــداد مراجع ــوری، تع ــردن چــراغ زنب آب و روشــن ک

بیشــر از صبــح هــا بــود، ولــی وقتــی بــه خانــه می رفــت بعضــی مواقــع میــوه هــای 

ــرد!  ــراه می ب ــواده اش بهم ــرای خان ــده را ب مان
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ــت!هر روز  ــوش داش ــه آن دل خ ــه ب ــود ک ــی ب ــن پاداش ــه  بهری ــی روز جمع تعطیل

ــام  ــت ب ــد، روی پش ــدار می ش ــواب بی ــگی زود از خ ــادت همیش ــطه ع ــه بواس جمع

می رفــت، از آنجــا بــه یخچــال نــگاه می کــرد. معمــوال  صبــح هــای زود کســی در آنجــا 

ــا باخــره صــدا هــا و جنــب و  ــام می رفــت، ت ــار روی پشــت ب ــد ب حضور نداشــت. چن

ــز  ــا نی ــه بچــه ه ــد ک ــه او می فهاندن ــال  ب ــف در کوچــه و یخچ ــای  مختل جــوش ه

ــگاه  ــرون ن ــه بی ــام  ب ــد و از پشــت ب ــد فــرن از جامی جهی ــد، مانن ــه یخچــال آمــده ان ب

می کــرد.

در یکــی از همیــن روزهــا آفتــاب اشــعه خــود را درون اتــاق هــا ریختــه بــود تــا تتمــه 

ــر و  ــل مقاوم ــت. جه ــی نداش ــی پایان ــور وتاریک ــد. رزم ن ــا کن ــا بج ــای را ج ــایه ه س

ــت  ــود را در پش ــا  خ ــایه ه ــاق س ــه ات ــود. در پهن ــی ب ــار آگاه ــر از فش ــخت ت رس س

رختخــواب هــا،  ســوراخ هــا، پســتوها  و  در کلــه انســان هــا کــه بــه ســختی از خــواب 

ــی  ــاره حکمران ــده و دوب ــرون آم ــع بی ــا مبوق ــد، ت ــرده بودن ــان ک ــدند پنه ــدار می ش بی

کننــد.

در کوچــه هــا مــردان بیــکار بــا در دســت داشــنت بیــل و کلنــگ، گونــی، ســطل و وســائل 

ــا شــاید رزق خــود و  ــر، راهــی شــده بودند ت ــزارآالت  ســاده دیگ ــا اب حاجــی و ده ه

خانــواده گرســنه اشــان رااز ملــت خودمحتــاج دریافــت دارنــد.

حسین یخچالی با تکان دادن دست به او سام  کرد و فریاد زد:

»علی جیقیل، تا کی می خوای بخوابی؟«

علــی برعــت خــود را بــه یخچــال و بــه حســین رســانید! دو هفتــه بــود کــه حســین را 

ندیــده بــود، بــه او گفــت:

»هفته قبل نبودی، اومدم در خونتون اونجام نبودی!«

»آره هفتــه قبــل ننــم بــزور منــو بــرد رس قــرب آقــام! ولــی خیلــی دمل تنــگ شــده بــود، 

انــگار یــه چیــزی رو از دســت داده بــودم!«

»منــم همــه فکــرم ایــن بــود کــه روز جمعــه مــی آد، مــی تونــم دوبــاره ببینمــت! »حــاال 

رفتــی رس قــرب آقــات چیــکار کردیــد؟«

»آقــام تــو قربســتون ابــن بابویــه خاکــه! هیچــی رو قــربش آب ریختیــم، اونجــا نشســتیم 

ــب آب  ــم ل ــته بودی ــه، نشس ــا رد می ش ــط همونج ــه از وس ــه، رودخون ــب رودخون ل

داشــتم بــه آب نیــگا می کــردم، دیــدم از ســوراخای دیــوار رود خونــه رس یــه چیزائــی 

ــم، یهــو  ــا بزن ــه اون ــد پیدا کــردم خواســتم ب ــه چــوب بلن ــرون، ی مثــل چــوب اومــده بی
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دیــدم رفــنت تــو ســوراخ، ننــم گفــت اینــا مــار آبــی هســنت، روح همیــن مــرده هــا شــدن 

مــار، اونائــی کــه آدمــای خوبــی بــودن مــی شــن ماهــی ولــی آدمــای بــد می شــن مــار، 

ــازم ســعی کــردم کــه یکــی از ایــن  ــا روز قیامــت مــار می مونــن! مــن از رو نرفتــم ب ت

مــارا رو بــا چــوب بزنــم ولــی انــگار ننــم راســت می گــه، اصــا نتونســتم یکــی از اونــا 

رو بزنــم!«

»خب اگه می زدی چی می شد؟«

ــه  ــم باخــره ی ــو رسوشــون بزنی ــی ت ــه روح باشــن وقت ــردم شــاید اگ ــر ک »هیچــی! فک

جــوری می شــن، منی میــرن کــه!«

ســاعاتی چنــد در آنجــا بــا خــود و دیگــران بــازی کردند،تولــه ســگ هائــی کــه در اوائــل 

ــود شــده و می توانســتند خــود را در  ــدن نداشــتند، حــال دیگــر  پشــم آل ــر ب ــی ب موی

آغــوش آنهــا بیاندازنــد، بــا ســگ هــا خــود را رسگــرم کردنــد. آنهــا را تــا  نزدیــک مغــازه 

قصابــی بردنــد. 

»علــی تــو اینجــا پلو)پهلــو( ســگا واســتا، تــا مــن بــرم از ایــن قصابیــه بپرســم آشــغال 

ــه؟« گوشــت داره یان

ــه قصــاب  ــرون  مغــازه ب ــه  مغــازه  قصابــی نزدیــک شــد، در بی ــاط ب ــا احتی حســین ب

گفــت:

»سام اوسا،  آشغال گوشت داری؟«

»دفــه قبلــم اومــدی، بهــت گفتــم دیگــه ایــن ســگا رو اینجــا نیــار، هیکلــت نجســه، ایــن 

گوشــه دیــوار یــه مقــدار آشــغال گوشــت هســتش می تونــی اونــا رو بربی،مواظــب بــاش 

بــا دســت بــه جائــی نزنــی ایــن هــا رو وردار و بــرو، ســگا رو هــم از جلومغــازه بــرب، 

اگــه مــی خــوای آشــغال گوشــتو بهشــون بــدی، بــرب  یــه جــای دیگــه بــده، وردار بــرو 

یــه جــای دیگــه! همــه جــا رو نجــس مــی کنــی!«

حســین بــا احتیــاط  متــام وارد مغــازه شــد، کــف مغــازه موزائیــک نبــود، بــا شــفته ریــزی 

درســت شــده بــود، بــر اثــر ریخــنت خــون و چربــی روی زمیــن و در و دیــوار بــوی گنــد 

بــه مشــام می رســید. حســین هنــوز بــه آشــغال گوشــت هــا نرســیده بــود کــه قصــاب 

بــا عصبانیــت ســاطور رادر دســتش  تــکان داد و فریــاد زد:

»خــوار مادرتــو گائیــدم، مــادر جنــده! کفشــتو در بیــار! همــه مغــازه نجــس شــد! عجــب 

کاری کــردم کــه بــه ایــن بــی همــه چــی متــوم، گفتــم آشــغاال رو ور دار!«

حســین رسیعــا چنــد قدمــی را کــه وارد مغــازه شــده بــود بازگشــت و کفــش هایــش را 
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از پاهــای کــربه بســته اش در آورد و خیلــی آرام بــه گوشــه مغــازه رفــت، آشــغال گوشــت 

هــا را کــه بــوی گنــد مــی دادنــد، برداشــت و گفــت:

»اوسا خدا خیرت بده«

قصاب با ناراحتی و اخم  گفت:

»بــرو بدبخــت ســگ بــاز, نیمدونــم شــهرداری کــی مــی آد ایــن ســگا رو ســم خــور کنــه، 

بــرو  دیگــم اینجــا پیــدات نشــه!«

حســین بــا خوشــحالی بیــرون آمــد کفــش هــا را بــر پــا کــرد و بــه ســمت علــی رفــت، 

مقــدار آشــغال گوشــت بــه انــدازه نیــاز ایــن همــه ســگ نبــود،  علــی بــا خوشــحالی 

بــه حســین گفــت:

»بذار یه کمی رو من بیارم، همش می ریزه رو زمین!«

»آره، بایــد بریــم یــه جــای خلــوت، اینجــا رسو صــدای مــردم در مــی آد بیــرون، بریــم 

ــه!« ــوا منی کن ــک یخچــال، اونجــا کســی دع نزدی

ــب  ــه زده و دم ــا حلق ــه دور آنه ــد، ب ــوی گوشــت را متوجــه شــده بودن ــا ب »ســگ ه

تــکان می دادنــد، بــرای اینکــه از تجمــع ســگ هــا جلــو گیــری کننــد، از نفــرت عمومــی 

بکاهنــد برعــت رشوع کردنــد بــه دویــدن ، ســگ هــا نیــز بدنبالشــان حرکــت کردنــد! 

ــاب  ــتخوانی پرت ــه ای اس ــا تک ــک از آنه ــر ی ــرف ه ــه ط ــال ب ــای یخچ ــی ه در نزدیک

کردنــد. ســگ هــا انــگار مــدت هــای مدیــد چیــزی نخــورده بودنــد از دهــان یکدیگــر 

ــرد. ــدا می ک ــم ج ــا را از ه ــین آنه ــد وحس می گرفتن

»راستی کارت چطوره؟ حسین زاغی اذیت منی کنه؟«

ــن  ــا فکــر می کن ــی بعضــی وقت ــم، ول ــا پراشــم خوب ــاده، ب ــه، کارش زی ــه اون خوب »ن

رئیــس َمَنــن، هــی ازم ایــراد می گیــرن ، بعضــی وقتــا فکــر می کنــم زور می گــن، 

ــا خیلــی ناراحــنت، خــب مــن خیلــی کارای  حســین زاغــی از مــن خوشــش مــی آد . اون

ــت  ــل دس ــون مث ــا دستاش ــه فکلی ــی آن. جوج ــش برمن ــا از پس ــه اون ــم ک ــه می کن دیگ

دخــرا می مونــه!«

حسین یخچالی گفت:

» بچــه همــه کاســبا »کونــی« هســنت، جاکشــا هیــچ کار منــی کنــن مــا بایــدکار کنیــم! 

ــن داده!  ــه م ــه، خــورده پنیراشــو ب ــن بقال ــه همی ــرون دادم ب ــر بخــرم دو ق ــم پنی رفت

می گــم چــرا اینقــد کــم مــی دی؟ می گــه: »می دونــی چیــه؟«   نیــگاش  کــردم! گفــت:

»جــرم گــرون فــروش نخریدنــه!«  می دونــه بــه کــی ایــن حرفــو بزنــه! بــه مــن کــه بــزور 

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   206 28.10.2021   16:56:37



207 206

دوقــرون رو مــی دم! بــا اونائــی کــه یــه تومــن پنیــر می خــرن اینجــوری حــرف منی زنــه. 

دیگــه می خواســتم پیــش اون نــرم چیــز بخــرم، دیــدم بایــد دو فرســخ راه بــرم، تــازه اون 

از ایــن بدتــره. مــی رم پیــش همــون دهنمــو مــی بنــدم! کــه نکنــه یــارو ناراحــت بشــه، 

باهــام لجبــازی کنــه همــون خــورده پنیــره رو هــم نصــف کنــه!«

هــر دو در فکــر پــول خــرد هائــی بودنــد کــه گاهــی بایــد بــا آنهــا خریــد مــی کردنــد، 

علــی  پرســید:

»راستی کارت چطوره؟ چی شد؟ فهمیدی  تریاکه یا نه؟ باخره چیکار کردی؟« 

»بــا روزی دو تومــن راضــی هســتم، ولــی چنــد روز کــه کار کــردم  ننــم گفــت بــا روزی 

دو تومــن زندگــی مــا منی چرخــه! آخــه اونــم بیــکار شــده.«

»تو که گفتی ننت کار می کنه؟«

ــروت داشــت،  ــی مــال و ث ــارو کل ــل اربابــش مــرد، ی ــه قب ــه هفت ــی ی »کار می کــرد، ول

چندتــا دهنــه دکــون داشــت، چندتــا خونــه داشــت، ننــم می گــه بــاغ و زمیــن داشــت! 

ــا ننــم رو  وقتــی مــرد شــوهر دخــرش اومــد همــه مــال و ثروتــش رو حســاب کــرد، ت

دیــد  گفــت:

» تو دیگه منی خواد بیای!  وقتی او مرده دیگه تو برا چی میآی اینجا؟«

ــی  ــرا اون کلفت ــت ب ــه داش ــاله ک ــت س ــت، هش ــه هف ــد، آخ ــت ش ــی ناراح ــم خیل  نن

می کــرد، اونــم خیلــی ازش راضــی بــود! بهــش گفتــه بــود: » ایــن همــه ســال کار کــردم، 

ــاک  ــو خ ــم ت ــود! االن رفت ــده ب ــش خندی ــدارم!« او به ــی ن ــق و حقوق ــچ ح ــی هی یعن

ریختــه گــری گشــتم، هیچــی پیــدا نکــردم! همــه پوالئــی کــه داشــتیم متــوم شــده، دیگــه 

هیچــی نداریــم، مجبوریــم بــا همیــن دو تومنــی کــه مــن می گیــرم زندگــی کنیــم، بــرا 

مــا همــه چــی خشــک شــده.«

»یعنی ننتم پول نداره؟«

»ننــم روزی 5 تومــن پــول می گرفــت، رخــت می شســت، شیشــه پــاک می کــرد، از 

ــه درک!« ــه ب ــود، حــاال اربابــش رفت ــا شــب اونجــا ب صــب ت

»پس اندازم ندارید؟«

»بــا روزی پنــج تومــن چــه جــوری می شــه پــس انــداز کــرد؟ از وقتــی کــه کارمــو رشوع 

کردم،تــا بــوق شــب اونجــام. یــه خــورده تــرس دارم اونجــا کار می کنــم!«

»از چــی مــی ترســی؟ می گــم اگــه مــن 20 تومــن از حــاج خانــم بگیــرم بهــت بــدم کــی 

ــر می گردونــی؟« ب
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ــاج  ــی از ح ــه می تون ــدی؟ مگ ــرض ب ــن ق ــه م ــن ب ــت توم ــوای بیس ــو می خ ــی ت »یعن

ــری؟« ــول بگی ــم پ خان

ــاس  ــم و لب ــه پوالمــو جمــع کن ــه مــن کمــک کن »خــب بــش می گــم! اگــه می خــواد ب

بــرا مدرســم بخــرم، پــس بایــد آدم خوبــی باشــه! اگــه بگــم یــه نفــر بــه پــول احتیــاج 

داره حتــا مــی ده!«

»خــب اگــه بشــه کــه خیلــی خوبــه. بایســت ننــم بــره رس کار، ولــی خــب بهــت مــی دم. 

تــو کــه می خــوای بــزاری پیــش حــاج خانــم، بــزار پیــش مــن بــرات نیگــه دارم. تــازه ننــم 

کــه بــی کار منی مونــه! صابــکارم گفتــه:

ــه  ــی کن ــو م ــم ، حقوقم ــوش کن ــه گ ــی می گ ــم و هرچ ــن باش ــوش ک ــرف گ ــه ح » اگ

ــه!« ــرم بش ــاد ت ــا  زی ــد ه ــاید بع ــه ش ــی خوب ــب خیل ــت و پنجزار.خ بیس

حســین رس درگــم بــود کــه چــه اتفاقــی برایــش خواهــد افتــاد، بیشــر از تحویــل تریــاک 

ــن  ــد از ای ــا بتوان ــرد ت ــائلی می ک ــرم مس ــودش را رس گ ــید، خ ــا می ترس ــری ه ــه مش ب

ــدرش  ــه از پ ــه ای ک ــا تجرب ــین ب ــد! حس ــرار ش ــر ق ــکوت ب ــد، س ــات یاب ــت نج وحش

داشــت می پنداشــت پــدرش را اعتیــاد بــه فاکــت و نهایتــا مــرگ کشــانیده اســت، علــی 

فکــر مــی کــرد پــدرش را الــکل ایــن چنیــن کــرده اســت، ولــی  فکــر بیســت تومــان بــود 

کــه بــه حســین مــی دهــد! ایــن یــک از خــود گذشــتگی بــه حســاب مــی آمــد، کســی 

ــال  ــی بچــه هــای کاس دوازده ری ــاد نداشــت، وقت ــه او اعت ــال هــم ب ــک ری ــی ی حت

بــرای او جمــع کردنــد، در کــال حقــارت آن را پذیرفــت، حــال مــی خواســت بــه حســین 

بیســت تومــان قــرض بدهــد.

حسین گفت:

ــا  ــورن، ب ــابه می خ ــنت، نوش ــاط وا می س ــا  دور بس ــآن اونج ــا می ــا جوون ــی وقت » بعض

ــب و  ــه طی ــع ب ــنت راج ــودن داش ــوون اومده ب ــا ج ــروز دوت ــن! دی ــرف  می زن ــم ح ه

آخونــدا حــرف مــی زدن، همین جــوری کــه هــوای بســاط و داشــتم، حواســم رفــت بــه 

ــواد  ــرکاری می خ ــه ه ــه،  هرک ــت می کن ــه زور حکوم ــاه ب ــنت ش ــا، می گف ــای اون حرف

بکنــه می گیرنــش، خیلــی چیــزای دیگــه،  میگفــنت فقیــرا زیــاد شــدن، بــی پولــن  از ایــن 

حرفــا زیــاد مــی زدن! یــاد ننــم افتــادم، خــب راس می گــن، نیــگا کــن مثــل مــن، مثــل 

ــی  ــنیدم چ ــی زدن، منی ش ــرف م ــواش ح ــی ی ــدم!  خیل ــونو نفهمی ــی حرفاش ــم، بعض نن

می گــن، انــگاری کــه می ترســیدن بلنــد حــرف بزنــن! اونجــوری کــه می گفــنت بایــد کار 

وبــار ممــد کچــل خــوب بشــه! اونــا از طیــب یــه چیزائــی گفــنت، از شــعبون بــی مــخ ! 
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از ایــن چیــزا مــی گفــنت!«

علی تا اسم طیب را شنید گفت:

»حســین زاغــی چنــد روز پیــش تعریــف کــرد بیــن طیــب و حســین رمضــون یخــی دعــوا 

و چاقــو کشــی شــده.

می گفت: 

ــن زدن  ــه نوچــه هــای حســین رمضــون یخی ــون ک ــت کچل ــه زار هف ــون الل ــو خیاب »ت

ــردن!« ــب رو ســفره ک شــکم طی

ببین حسین رمضون یخی کیه دیگه که هفتا نوچه داره!

بعد گفت:

ــه  ــاک، می تون ــه چ ــتان زده ب ــاره ازبیارس ــیکم پ ــا ش ــتان ب ــردن بیارس ــب رو ب » طی

راه بــره ، بعــد کــه باهــاش حــرف زدن گفتــه از دســت شــاه ناراحتــه، مــی گــه حســین 

رمضــون یخــی هــم بــرا همیــن مســاله زده لــت و پــارش کــرده!«

حسین گفت:

»اینــو نشــنیدم! یکــی از او جونــا می گفــت:« حســین رمضــون یخــی بــا طیــب آشــتی 

کــرده ،مــی خــوان بــا خمینــی یکــی بشــن، مــی خــوان بــه شــاه بگــن حرفاشــونو گــوش 

کنــه! می گفــنت خمینــی غیــب می شــه! بــا امــام زمــون رابطــه داره،  خاصــه مــن منــی 

دونــم، ولــی خیلــی از ایــن حرفهــا مــی زدن.«

علی که از حرف های حسین تعجب کرده بود، گفت :

» ولی حسین زاغی گفته بخاطر شیتیله کردن دارن دعوا می کنن.«

حسین گفت:

»منی دونــم! ولــی اونــا می گفــنت رس خمینــی چاقــو کشــی می کنن،چــون طیــب 

طرفــدار خمینیــه، حســین رمضــون یخــی طرفــدار شــاهه!«

علی که از ماجرا خوشش آمده بود از حسین پرسید:

»حاال اگه طیب بیاد رس کار چی می شه؟«

حســین کــه احســاس می کــرد مســاله جدیــدی را بــرای گفــنت مطــرح کــرده بــا 

: غرورگفــت 

ــگا  ــب رو نی ــی ســنت دســته طی ــی آن وام ــه م ــه می شــه هم ــه؟ محــرم ک ــدی مگ »ندی

ــن  ــه داره، می گ ــل تیغ ــت چه ــه عام ــول و درازه، ی ــی ط ــاش خیل ــته ه ــن، دس می کن

ــونه!« ــو می کش ــب این ــود طی خ
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»چهل تیغه؟!!«

»آره، می دونــی چنــد مــر مــی شــه؟ بیســت مــر مــی شــه!! تــو خیابــون ری فقــط جــا 

می گیــره!! هــر کــه دیگــه تــو دســتش بگیــره لنگــر می نــدازه، یــه بــار لنگــر انداخــت 

ــب  ــرا طی ــم ب ــود، عل ــه داشــته ب ــم رو نیگ ــه عل ــر اون ک ــه کم ــب دســتش رو زد ب طی

تعظیــم کــرد، بعــد اون یــارو خیلــی از طیــب خجالــت کشــید، علــم رو داد بــه طیــب، 

ــیده  ــه بخش ــرده باش ــه ک ــی ک ــر گناه ــه داره، ه ــم رو نیگ ــن عل ــه ای ــر ک ــن ه می گ

ــر  ــم لنگ ــن عل ــر همی ــت بخاط ــو می دونس ــاروم این ــت! اون ی ــی ره بهش ــه، م می ش

ــه راه  ــم س ــه رسش ــبزیه، ی ــدون س ــو می ــی  ت ــینه زن ــته س ــه رس دس ــود! ی ــه ب انداخت

ــرم مــی شــه!« ــا درازت ــاد رس کار  حت ــر بی بوذرجمهــری! حــاال اگ

علی کمی فکر کرد و رو کرد به حسین و گفت:

»پــس حتــا نــذری زیــاد مــی ده؟ حــاال حرفتــو نیگــه دار، بــرم از حــاج خانــم بپرســم 

پولــو مــی ده یــا نــه؟«

علــی بــه خانــه رفــت، در حیــاط  بــاز بــود. خیلــی از همســایه هــا از خانــه بیــرون رفتــه 

بودنــد، شــلوغی همیشــگی وجــود نداشــت، برخــی مشــغول شســنت لبــاس، درون تشــت 

ــو در اتاقــش  ــه جل ــم چمبات ــد! حــاج خان هــای خــود و برخــی در حــال آشــپزی بودن

نشســته و بــا بــاد بــزن حصیــری خــود را بــاد مــی زد، هیــچ حرکتــی داخــل خانــه از نظــر 

او پنهــان منــی مانــد!  تــا علــی را دیــد گفــت:

»امروز تعطیلی، باید بگیری بخوابی، ابراهیم و اساعیل خوابیدن.«

ــم کمــی  ــازی نکــردم، رفت ــد روزه ب ــی آهســته گفــت: »آخــه چن ــی ایســتاد و خیل »عل

ــازی کنــم!« ب

»خب، خوبه حتا رفتی سگ بازی خودتو نجس کردی؟«

»خب سگ بازیم نکنم، چیکار کنم؟«

»حاال چرا اینجوری یواش حرف می زنی؟ چرا اینجا وایستادی؟«

»هیچی حاج خانم!«

»نکنه بازم بیرونت کردن؟ چی شده بازم چیزی می خوای بگی؟«

»حاج خانم ، یه چیز می گم ولی به مامانم نگو!«

»دیگه چی شده؟ بازم خرابکاری کردی؟ چی می خوای بگی؟«

علی رسش را  به گوش حاج خانم نزدیک کرد و خیلی یواش گفت:

»من 20 تومان از پوملو الزم دارم!
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حــاج خانــم بــا دهــان بــاز برگشــت بــه چشــم هــای علــی نــگاه کــرد، بــا تعجــب خیلــی 

آهســته از او پرســید:

»برا چی می خوای، ننه!؟«

»بــرا یــه کار خیــر می خــوام حــاج خانم!مــادر یکــی از دوســتام بیــکار شــده، خودشــم 

روزی دو تومــن مــزد می گیــره، اونــا منی توننــد بــا ایــن دو تومــن زندگــی کنــن. می خــوام 

20 تومــن  بهــش قــرض بدهــم، وقتــی مــادرش رفــت رس کار پولــو برمی گردونــه!«

ــرد، می خواســت  ــگاه می ک ــی ن ــه عل ــود، هــاج و واج ب ــر شــده ب ــم  غافلگی حــاج خان

نشــان دهــد از کار علــی خوشــش آمــده، امــا در دادن پــول دچــار تردید بــود!  بعدگفت:

ــم  ــی اگــه عــزت خان ــن پــره کــی هســتش؟ مامانــت می شناســتش؟ می دون »حــاال ای

بفهمــه چیــکارت می کنــه؟ تــازه معلــوم نیســت کــه بهــت پــس بــده؟« 

علی با عجله گفت:

ــی  ــه رفت ــه ک ــه اون مک ــو منی شناســه! ب ــو منی شناســی! مامامنــم اون ــم، اون »حــاج خان

ــا خــرج خونــم نــدارن!« ــر مــی گردونــه! اون ــو ب قســم می خــورم کــه پول

ــاز هــم کمــی نــه و نــو کــرد و در  حــاج خانــم کــه هنــوز مــردد بــود پــول رابدهــد ب

آخــر گفــت:

ــه  ــادت باشــه ک ــی ی ــی آرم . ول ــک در ب ــرم از قل ــه  ب ــو برمی گردون ــی پول ــه مطمئن »اگ

بیســت تومــن گرفتــی! آخــرش نگــی پــومل کمــه، اینقــد داشــتم حــاال چــرا اونقــد دارم؟«

»نه حاج خانم خب می تونیم رو دیوار بنویسیم!«

حاج خانم کمی به علی نگاه کرد گفت:

 »راس می گی؟ نری با پوله کار دیگه کنی؟«

»مثا چیکار حاج خانم؟ ننش بیکار شده!«

»فکرشــو بکــن تــو پــول نــداری کــه بــه کســی کمــک کنــی! ولــی اگــه فکــر می کنــی 

ــارم!« ــی رم می ی ــه م ــب باش ــه خ ــت برمی گردن ــو به پول

حــاج خانــم بــا پشــتی خمیــده بــه  اتــاق رفــت، صــدای پــول خردهــا از قلــک شــنیده 

می شــد، بعــد از چندلحظــه بــا چنــد تــا اســکناس یــک تومانــی و پنــج ریالــی بازگشــت، 

بــه علــی داد، علــی بــه پــول هــا نــگاه کــرد، بیــاد ســختی هائــی افتــاد کــه بــرای بدســت 

آوردن آنهــا کشــیده اســت، بنظــرش بــد شــکل بودنــد، بــا خــود پنداشــت یــک اســکناس 

بیســت تومانــی زیبــا تــر اســت!«  بــه حــاج خانــم گفــت :

»شا این پوال رو بردار یه بیست تومنی به من بده!«

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   211 28.10.2021   16:56:38



حسین یخچالی

213 212

ــول هــای  ــی داد  پ ــه عل ــا را ب ــی برگشــت، اونه ــا ده تومان ــا دو ت ــم رفــت ب حــاج خان

قبلــی را از او گرفــت!  علــی از خوشــحالی بــر افروختــه شــده بــود، دوبــاره خیلــی آرام 

بــه حــاج خانــم گفــت:

»به مامانم نگی، اگه بدونه منو دعوا می کنه.«

لبخنــدی بــر روی لــب هــای حــاج خانــم پیــدا شــد، بــدون اینکــه بــه علــی نــگاه کنــد، 

گفــت:

»نه منی گم، باشه اگه تو نگی خب منم منی گم!«

علی از درخارج شد، با دو تا ده تومانی که حاصل دو هفته کارش بودند!

حســین یخچالــی هنــوز بــه دیــوار تکیــه داده بــود، تــا علــی را دیــد از جــا بلنــد شــد، 

ــانه او  ــت روی ش ــو و دس ــد جل ــد، پری ــت اودی ــی را در دس ــاده تومومان ــی دو ت وقت

ــگاه کــرد. فکــر کــرد: ــه او ن ــزی ب ــا لبخندرضایــت آمی گذاشــت و ب

ــن دزده،  ــن ای ــه می گ ــده؟ هم ــن ب ــه م ــن ب ــت توم ــه بیس ــرات  می کن ــوری ج »چط

چاقــو کشــه، التــه، ایــن بــه مــن بیســت تومــن قــرض مــی ده! یعنــی ده روز کار کنــه 

ــن!« ــت توم ــه بیس ــازه می ش ت

علی که از کار خودش خوشحال بود با خود اندیشید:

»اگــر پولــو برنگردنــه چــی؟ مگــه می شــه؟ مــا باهــم رفیقیــم! یــادت رفتــه کــه چدنــا 

ــا رو  ــن چدن ــه م ــم، خــب حســین می تونســت بگ ــون خریدی ــش ن ــا پول ــم ب رافروختی

پیــدا کــردم بــه مــن هیچــی نــده!«

حسن با خوشحال به علی گفت:

ــا مــن  ــچ کــس ب ــا حــاال هی ــو دارم! ت ــل ت ــه دوســتی مث ــه ی ــی خوشــحامل ک »مــن خیل

دوســت نبــوده، همــه منــو مســخره می کــردن، حــاال تــو میــآی بیســت تومــن بــم قــرض 

مــی دی!«  

اگــر کســی امــکان مالــی داشــته باشــد و بتوانــد بــه کســی کمــک منایــد، حمتــا کاری بــا 

ارزش کــرده اســت، امــا اگــر شــخص خــود در فقــر زندگــی کنــد و مقــداری از دســتمزد  

ــر از  ــمند ت ــیار ارزش ــد، بس ــرف کن ــتش م ــت از دوس ــت حای ــود را جه ــزی خ ناچی

آن کســی مــی باشــد کــه امــکان کمــک را دراد. در مــراودات جــاری بیــن انســان هــا 

همیشــه دالئلــی وجــود دارنــد کــه بــر اســاس آن هــا اعتادهــا بوجــود می آیــد، هــر 

گاه ایــن دالئــل بــی اهمیــت شــوند شکســنت اعتادهــا نیــز رشوع خواهــد شــد. 

کــودکان احتیــاج بــه ایــن گونــه دالئــل ندارنــد، اعتــاد و دوســتی بــر اســاس درخواســت 
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هــای انســانی بــی ریــا و کلــک شــکل می گیــرد، بــر همیــن اســاس اســت کــه قراردادهــا 

را بــزرگ ســال هــا امضــا می کننــد. علــی گفــت:

»حسین  بیا  قول بدیم دوستی  ما از بین منیره!«

»باشه قول می دم که دوستی ما از بین نره!« 

بعــد دســت  روی شــانه یکدیگــر گذاشــته و رس هــای خــود را بــه هــم نزدیــک کردنــد 

و برعــت بــا یــاد آوری ســنت مردانــه،  از اشــک ریــزی و  رس بــر رس هــم تکیــه دادن، 

ــت و  ــه گرف ــی فاصل ــت از عل ــی برع ــین یخچال ــد، حس ــن گردیدن ــیان و رشمگی پش

گفــت:

»االن کســی ببینــه می گــه اینــا دارن »کــون کونــک بــازی« مــی کنــن! ننــم می گــه دوتــا 

پــر اگــه هــم دیگــه رو بغــل کنــن یــه چیزشــون می شــه، بچــه هــای دیگــه باهاشــون 

بــازی منی کنــن، فکــر می کنــن اونــا »کونــی« ان!«

علی پرسید :

»راستی تو نوروز درازه رو می شناسی؟«

حسین: »نه نوروز درازه کیه دیگه؟«

»تو همین کوچه ما می شینن«

»آهان اون پر ریقِو اِ رو می گی؟ اون تش باد می ده!«

»یعنی خودشم وضعش خرابه؟«

ــنت  ــزرگ داش ــرای ب ــا پ ــومی، چندت ــال س ــو یخچ ــدم ت ــش دی ــد روز پی ــو چن »آره اون

ترتیبشــومی دادن!«

علی با تعجب به حسین نگاه کرد و گفت:

ــو  ــا رو ت ــر از م ــا از بچــه هــای بزرگ ــد ت ــش  اون چن ــه پی ــد هفت ــه می شــه؟ چن »مگ

ــی؟« ــه می شناس ــو ک ــاب گردون ــره آفت ــود، اون پ ــرده ب ــع ک ــش جم خون

ــاب  ــن: آفت ــن، پشــت رسش راه مــی افــنت داد می زن »آره بیچــاره! همــه اذیتــش می کن

گــردون! آفتابــو بگــردون!«

ــن، اون روز داشــتیم  ــرن کارای دیگــم باهــاش می کن »راســت می گــی، بیچــاره رو می ب

تــو یخچــال بــازی می کردیــم. یــه هــو نــوروز رســید و گفــت بچــه هــا بریــم خونــه مــا، 

متــرب هنــدی خریــدم بــا هــم بخوریــم، مــا همــه رفتیــم اونجــا. ولــی از متربهنــدی خــربی 

نبــود یــک هــو مســاله »کــون کونــک« بــازی رو پیــش کشــید، بعــد گفت:بچــه هــا بیایــد 

آفتــاب گردونــو بُکنیــم!
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ــا باهــاش  ــود کــه  اون ــش نب ــودن اونجــا! اصــا حالی ــو  اُورده ب ــاب گردون بدبخــت آفت

چیــکار می خــوان بکنــن! اونــا شلوارشــو کشــیدن پائیــن! آفتــاب گــردون هــی داشــت 

ــردون  ــت، آفتابگ ــی منی گف ــچ چ ــا هی ــس، اص ــع نی ــش جم ــگار هواس ــد، ان می خندی

هنــوز بــا دســت راســتش جلــو خورشــیدو گرفتــه بــود کــه خورشــید توچشــمش نزنــه، 

ــن، یــک کلمــه حــرف  ــو خورشــید ، هــی مــی آورد پائی ــرد جل بعــد هــی دستشــو می ب

ــرد، می گفــت خودشــم   ــگاش می ک ــه نی منــی زد، رو لباشــم یخــورده خنده داشــت، هرک

دلــش می خــواد! ولــی مــن فکــر کنــم اصــا حالیــش نبــود، شلوارشــو کــه کشــیدن پائیــن 

ــی  ــدار ب ــی خــدا بهــش رحــم کــرد! می گــن خــدا طرف ــزدن! ول اصــا باهــاش حــرف ن

زبوناس،راســت می گــن!  اونــا هنــوز کارشــونو رشوع نکــرده بــودن کــه یــه هــو  صــدای 

ماشــین اومــد، نــوروز دســت پاچــه شــده بــود! از رس کوچــه تــا دم در خونــه اونافقــط 

بیســت مــرم نیســت! گفــت:

»یا ابولفضل! خوار جنده ها، بابا ننم اومدن!« 

همه شلوارا رو کشیدن باال! 

خــودش رسیــع رفــت درو بــاز کــرد ، رس کوچــه رو نیــگاه کــرد و گفــت بچــا همــه در 

بریــد! ننــه بابــاش اومــده بودن،اونائــی کــه تــو صــف وایســتاده بــودن رسیــع شــلوار 

ــردن از در زدن  ــی ک ــگا م ــنت نی ــه داش ــم ک ــائی ه ــیدن، کس ــاال کش ــردون رو ب آفتابگ

ــرون. بی

پــدر مــادر نــوروز دراز وقتــی اومــدن مــارو اونجــا دیــدن جــا خــوردن، پــدرش رشوع کرد 

بــه فحــش دادن، یــک لگــد هــم زد تــو کــون آفتابگــردون، اون فکــر کــرد داره باهــاش 

شــوخی مــی کنــه، خندیــد، شــلوارش  یــه طنــاب داشــت کــه بایــد بــه دور کمــرش بســته 

مــی شــد، کســی طنــاب رو بــراش گــره نــزده بــود، وقتــی پــدر نــوروز مــی خواســت یــه 

ــرا اون اینجــوری  ــاد، ب ــاش افت ــه، در رفــت،  یکهــو شــلوارش از پ لگــد دیگــه بهــش بزن

بــود کــه انــگار هیــچ اتفاقــی نیوفتــاده، دیــدم کــه ننــه بابــای نــوروز زدن زیــر خنــده، 

ــودم،  ــتاده ب ــن دم در وایس ــا اومده؟م ــه اینج ــه دیگ ــن کی ــت ای ــوروز گف ــدر ن ــد پ بع

ــاال بکشــه  ــه شلوارشــو ب ــد منــی تون ــدرش دی ــی پ ــم، وقت ــرم کمکــش کن می ترســیدم ب

خواســت کمکــش کنــه، نــوروز ایــن کار رو کــرد. انــگار بابــای نــوروز چیــزی نفهمیــد.

حــاال مــی گــی نــوروز خودشــم حالــش خرابــه؟ مگــه می شــه یــه نفــر کــه خــودش تــش 

بــاد مــی ده بخــواد ترتیــب کســی رو بــده؟ یعنــی می تونــه کــس دیگــه رو بُُکنــه!؟«

حسین گفت: 
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»منیدونم، خب حتا این کار رو می کرده که بگه بیاید منو بُُکنید! منی دونم.«

 اشــعه خورشــیددرون چشــمهای حســین رخنــه کــرده بــود . دلــش بــرای آفتــاب گــردان 

ســوخت، اشــک درون چشــم هایــش چــون ســدی در حــال طغیــان بــود. نــا خــود آگاه 

چشــم هایــش را بــا آســتین پیراهــن چرکینــش پــاک کــرد و زیــر لــب بــه نــوروز فحــش 

داد و گفــت:

ــم  ــب آفتابگردون ــنت ترتی ــی دن، می خواس ــوروز رو م ــب ن ــه ترتی ــا ک ــون ه ــا هم »حت

بــدن« 

اســکناس هــای ده تومانــی میــان انگشــت هــای علــی می رقصیدنــد، چشــم هــا را بــه 

خــود جلــب می کردنــد  ، نــا خــود آگاه  هــر دو بــه آن هــا نــگاه کردنــد.  مســاله تجــاوز 

بــه پــری مطــرح شــده بــود، حــال آنکــه دخــر هــا در ذهــن آنهــا وجــود نداشــتند، 

ــوان تربیــت کــرد و بجــای فکــر  کســی منــی دانســت کــه ایــن غریضــه جنســی را میت

کــردن بــه پــر هــا زمینــه معــارشت دخــر هــا و پــر هــا را فراهــم آورد، یــا دســته 

کــم ارتبــاط ایــن دو جنــس را از نظــر عاطفــی نزدیــک منــود. کودکانــی مثــل ایــن دو 

معمــوال فکــر کــردن بــه دخــر را گنــاه کبیــره مــی دانســتند،  در دیــن اســام نــگاه بــه 

نامــوس دیگــران گنــاه کبیــره محســوب می شــود، لــذا فکــر کــردن بــه پــر هــا نــه تنهــا 

در میــان کــودکان، بلکــه خیلــی وحشــنتاکر بیــن بــزرگ ســاال متــداوول بــود.

بــرای علــی تجــاوز پرهــا بــه پــر هــا چیــز جدیــدی نبــود، بــرای حســین آنگونــه کــه 

خــودش در مــورد نــوروز صحبــت مــی کــرد نیــز تازگــی نداشــت، ولــی هــر دو بــه ایــن 

فکــر بودنــد کــه چــرا پــر هــا بــه هــم نظــر دارنــد؟ ناگهــان حســین پرســید:

»علی، اصا تو یه دخر دیدی؟«

علــی کمــی احســاس رشم کــرد، چــرا کــه چهــار خواهــر داشــت و پیــش خــودش فکــر 

ــی شــد و  ــم ناموســی محســوب م ــر حری ــه خواه ــرا ک ــه، چ ــد ن ــد بگوی ــرد منی توان ک

ــی  ــر بدهــد، ول ــس دیگ ــچ ک ــه او و هی ــی از خواهــر خــود ب ــن اطاع ــد کوچکری نبای

روزی را بخاطــر آورد کــه از جلــو در  زیــر زمیــن خانــه اشــان رد شــده بــود، در آن روز  

صــدای خنــده هــای دخرانــه ای  را از زیــر زمیــن شــنید، بــرای کنجــکاوی بــه زیــر زمیــن 

رفــت، در آنجــا  دخــر غامعلــی خــان را بــا دو خواهــر خــود و دو دخــر همســایه کــه 

در آنجــا  نشســته بودنــد دیــد، علــی تــا آن زمــان راجــع بــه آن اتفــاق بــا کســی صحبــت 

نکــرده بــود، لــذا موقعیــت را مناســب دیــد و  گفــت:

ــه  ــا دارن، ی ــا بپ ــم! صدت ــا بری ــه اجــازه منــی دن م ــه ک ــدم، دم مدرســه دخرون »آره دی
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بــار تــو زیرزمیــن خونــه خودمــون یــه چیــزی دیــدم کــه فکــر کنــم دیگــه بــرام پیــش 

منــی آد!«

»چی دیدی؟«

ــه  ــی ره مدرس ــه، م ــونزده سالش ــاس، ش ــمش ثری ــر داره اس ــه دخ ــان ی ــی خ »غلمعل

ــه  ــن خومنــون شــنیدم، منی دونســم ک ــر زمی ــد از زی ــش صداخن ــد روز پی پرســتاری، چن

کــی  اونجــاس!  رفتــم ببینــم چــه خــربه؟ چــون ســابقه نداشــت کــه از اونجــا صــدای 

خنــده بیــاد بیــرون؟  از پلــه هــا رفتــم پائیــن، دیــدم وای!! دخــر غلمعلــی خــان بــدون 

رورسی نیشســته،  موهــاش بلنــد و صــاف بــود، ندیــدی! اینقــد خوشــگل بــود کــه نگــو! 

گیســاش از یــه طــرف صورتــش آویــزون بــود. یــه  دامــن گشــاد بلنــد پوشــیده بــود، منــی 

دونــم دامنشــو زده بــود بــاال یــا اینکــه اصــا دامنــش، دامــن معمولــی نبــود، یــه جــوری 

ــود، هــر  ــاش نب ــودن، اصــا جــوراب و شــلوارم پ ــرون ب ــاش بی ــاالی رون ــا ب ــه ت ــود ک ب

دوتــا رونــاش مثــل بــرف  بــودن. تــا رســیدم اونجــا، چشــمم خــورد بــه رونــای لختــش! 

تــا اون موقــع رون لخــت  ندیــده بــودم! اونــم دخــر همســایه رو! نشســته بــود رو یــه 

ســکو، همــه  دورش جــم بــودن، مثــل اینکــه رئیــس اونــا بــود، داشــت براشــون تعریــف 

ــرون شــنیده  ــم داشــت از راه بدرشــون می کــرد، صداشــو  از بی می کــرد. فکــر مــی کن

بــودم، داشــت براشــون از  دکــرای تــو بیارســتانش حــرف مــی زد. انــگاری راجــع بــه 

چنــد تــا دکــر حــرف مــی زد کــه تــو بیارســتان خاطرخواشــن. دخــرای دیگــه هــی ازش 

ــه اومده،خواهــرام، رورسی  ــگار زلزل ــدن ان ــو دی ــا من ــدن، ت ســئوال می کــردن، می خندی

منــی ذارن ولــی تــا منــو دیــدن هــی بــه پاهــای ثریــا نیــگا مــی کــردن، هــی مــی گفــنت:

» چرا اومدی اینجا برو باال، زشته، برو باال.«

یــه جــوری جلــو ثریــا رو مــی گرفــنت کــه چشــای مــن  بــه پاهــای ثریــا نیوفتــه، انــگار 

مــن اومــده بــودم پاهــای اونــو نیــگاه کنــم!  منــم کــه بــدم منی اومــد، هــی بــه پاهــای 

اون نیــگا مــی کــردم! منی دونــی چــی بــودن، ســفید ســفید! اون دوتــا دخــر همســایه 

هــم کــه رورسی داشــتند داد مــی زدن ای وای خــدا مرگــم بــده! هــی نــک انگشتاشــونو 

ــا دخــره  ــر اون دوت ــم، رس ب ــه اونجــا بیشــر مبون ــرای اینک ــم  ب ــنت ، من ــی گرف گاز م

می ذاشــتم، خواهــرام تــو زیــر زمیــن دنبــامل مــی کــردن، منــم  شــوخی و مســخره بــازی 

می کــردم تــا  بیشــر اونجــا وایســتم!  هــی چشــام می رفــنت روی پاهــای ثریــا، انــگار 

ثریــا هــم بــدش منی ومــد کــه مــن بهــش نیــگا  کنم،اینجــوری فهمیــدم! چــون بــا خنــده 

بــه مــن نیــگاه می کــرد، انــگار می گفــت بیــا کنــارم بشــین، اون دوتــا دخــر همســایه 
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ــه صــورت  ــن. ب ــو دک کن ــی خواهــرام هــی می خواســنت من ــد ول هــم بدشــون منی اوم

ــا نیــگا مــی کــردم بــه پاهــاش نیــگاه می کــردم، خنــدش رو کــه می دیــدم، معلــوم  ثری

بــود کــه دوســت داره مــن بیشــر اونجــا باشــم! دوبــاره از دســت خواهــرام در می رفتــم 

تــا یــه کمــی بیشــر اونجــا باشــم،  خواهــرام داشــنت  خودشــون رو می کشــنت، باخــره 

منــو بــه زور فرســتادن بــاال. رفتــم بــاال ولــی بــازم برگشــتم، خیلــی خنــده دار بــود، اونــا 

مــی خندیــدن، مــن کیــف مــی کــردم،  از بــاالی پلــه زیرزمیــن وایســتادم گــوش دادم، 

همــه غیــر از خواهــرام از مــردا حــرف مــی زدن!«

علــی کمــی مکــث کــرد و بــه فکــر فــرو رفــت و حــرف هــای خواهــر هــای خــودش را 

در مــورد مردهــا بیــاد آورد، بعــد گفــت:

   »اونــا مــی گفــنت اون مــرِد ایــن جوریــه،  اون یکــی اون جوریــه، ثریــا کــه حــرف مــی زد 

همــه ســاکت می شــدن! دیگــه نتونســتم مبونــم رفتــم بــاال.«

» روزای بعــد همــش بــه پاهــای ثریــا فکــر می کــردم ، ولــی  دیگــه یــواش یــواش ازرسم 

رفــت. بعــد از اون روز هرچــی کشــیک دادم کــه ببینــم ثریــا کــی از خونــه میــره بیــرون 

یــا مــی آد خونــه، دیگــه اونــو ندیــدم، مــی ره مدرســه شــبانه روزی،  پیــش خــودم هــی 

فکــر می کنــم خــوش بحــال دکــرا.« 

حسین که از واقعه ثریا به هیجان آمده بود رو کرد به علی و گفت:

ــاد تــو یخچــال یــه روزه آبســنت  ــا بی »اگــه اونــو می دیــدی چیــکار می کــردی؟ اگــه ثری

می شــه!، مثــا اگــه یــک دخــر باشــه اینجــا بخــواد بــا تــو بــازی کنــه چیــکار می کنــی؟«

»یــه دخــر بیــاد اینجــا؟ مگــه می شــه؟ دخــرا صاحــب دارن! تــازه چیــکار می شــه کــرد؟ 

ــرد؟  ــل بازی ک ــل دوق ــه ق ــه ی ــه می ش ــم! مگ ــرف بزن ــا اون ح ــه ب ــه روم منی ش ــن ک م

فقــط بــا اونــا می شــه یــه کار کــرد، تــا مــن بخــوام حــرف بزنــم بــزرگا منــی ذارن! یعنــی 

ــی ذارن،  ــی آن من ــزرگا م ــرد، ب ــم ک ــه کاری ــه بش ــازه اگ ــم! ت ــم کاری کن ــه منی تون ــا ک م

ــا  ــازه اونج ــومی، ت ــال س ــو یخچ ــم ت ــه بری ــن،  مگ ــون اون کاروبکن ــوان خودش می خ

خودمــم منیــرم کــه نکنــه کســی منــو بگیــره خفــه کنــه! خــب تــو چیــکار می کــردی؟«

حسین با خنده و شوخی  برای اینکه خودش را پخته تر نشان دهد گفت:

»اگه یه موقع یکی بیاد اینجا خب ترتیبشو می دم!« 

بعد رشوع کرد به خنده و گفت:

ــه،  ــو می زن ــه فصــل من ــره ی ــم می گی ــش نن ــم؟ اول »حــاال بعــدش چــی می شــه منی دون

می گــه صــد بــار بــت نگفتــم بــه دخــرای مــردم نیــگا نکــن! نــا محــرم هســنت! تــازه فکــر 
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می کنــم اگــه دخــرا بیــان اینجــا بــا مــا بــازی کنــن، همــه مــا می ریــم جهنــم! بعــدش 

هــی بایــد منــاز بخونــی، بعدشــم کســی دیگــه زن منی گیــره!«

علــی بــرای اینکــه صحبــت را عــوض کنــد از او پرسید:«راســتی داشــتی راجــع بــه تریــاک 

ــی زدی؟« حرف م

»آهــا، خاصــه بایــد همیشــه منتظــر باشــم تــا بهــم  تریــاک  بــدن بــربم بــه ایــن و اون 

بــدم، ولــی چیــکار کنــم! کاری از دســتم بــر منــی آد، بایــد کار کنــم! اگــه دیــدم یــه کار 

بهــری پیــدا مــی شــه حتــا کارمــو عــوض می کنــم!«  

ــحالی  ــا خوش ــت و ب ــی گرف ــا را از عل ــگاه کردند،آنه ــی ن ــدد ده تومان ــه دو ع ــد ب  بع

گفــت:

» پــس مــن مــی رم خونــه ایــن پولــو بــدم  ننــم ، می خــوام بهــش بگــم  علــی بــم قــرض 

داده!«

بعد تند از جا بلند شد و مثل اینکه  پرواز می کند رشوع به  دویدن کرد.

علی هانجا ایستاد و حسین را نگاه می کرد.

چند مری مانده بود که حسین به خانه  برسد، بلند بلندفریاد زد:

»ننه ! ننه!«

زلیخــا فکــر  کــرد حســین بــرای خــوردن ناهــار بــه خانــه آمــده اســت، بســوی دیــگ نــان 

رفــت تــا تکــه نانــی بیــرون بــی آورد ولــی صــدای حســین خیلــی بــا هیجــان بــود، لــذا 

پریشــان رس از گونــی الونــک بیــرون آورد و گفــت:

»ها چیه چی شده ؟«

»علــی جیقیــل بیســت تومــن مبــن قــرض داد. قــرار شــد وقتــی کــه تــو رس کار رفتــی 

پولشــو پــس بــدم!«

»ننه مگه نگفتم از کسی پول قرض نکن؟ بچه تو چرا از اون پول گرفتی؟«

»چیه مگه خب دوستمه!«

»آدم از دوستش پول قرض منی کنه!«

»تو خودت چرا پول قرض می کنی؟«

ــدم  ــتم ب ــه نتونس ــم. اگ ــرض می کن ــور ق ــزول خ ــم، از ن ــرض منی کن ــتم ق ــن از دوس »م

ــی!« ــوا کن ــی دع ــه منی تون ــت ک ــا دوس ــه. ب ــوا مراف ــه دع ــه ب کارم می افت

ــه  ــه همیش ــو ام ک ــی دم! ت ــو م ــره پولش ــم! باخ ــوا منی کن ــتم دع ــا دوس ــن ب ــی م »ول

می مونــی؟«  منی مونــی!  بیــکار 
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»نه! ننه! باخره یه کاری پیدا می کنم، ولی اگه نتونستی بدی چی؟«

»منــم کــه دارم کار  می کنــم، اگــه همیــن جــوری باشــه، یعنــی مجبــور نشــم بغیــر از 

تریــاک چیــزای دیگــه ای بفروشــم، یعنــی دیگــه مشــریاش بیشــر از ایــن هــا کــه هســنت 

نشــه، حتــا بعــد از چنــد هفتــه دیگــه مزدمــو زیــادم می کنــه! ننــه آقــا کــه خیلــی ازم 

تعریــف می کنــه، خودشــم مثــل اینکــه می خــواد مزدمــو زیــاد کنــه!«
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قسمت سوم :

جنایت در کوچه!

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   220 28.10.2021   16:56:39



221 220

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   221 28.10.2021   16:56:39



حسین یخچالی

223 222

جنایت در کوچه!

»آره نََنشی، منم کار پیدا می کنم، می رم رسکار.«

»بیا این دوتا ده تومنی رو بگیر گم نشه!«

»نــه بــده بــذارم تــو ایــن کیســه، همیشــه بــه گردنــم آویزونــه، حــاال مــی رم یــه نونــی 

چیــزی بخــرم ، ناهــار کــه  نخوردیــم، بــرم زود برمــی گــردم، یــادت نــره دور نــری!«

حســین مــرور از داشــنت دوســتی مثــل علــی دوبــاره بســوی او حرکــت کــرد و بــاز هــم 

با خــود اندیشــید:

» باالخــره منــم یــه دوســت خــوب پیــدا کــردم، اینجــوری کــه ننــم می گــه پــدر خــدا 

بیامــرزم هیــچ وقــت بــا کســی دوســت نبــود. هــر کســم کــه دورو ورش بــود، یــا قــار 

بــاز بــود،  یــا مــروب خــور و یــا معتــاد یــا دزد. تــو ایــن محــل همیــن جــوری هســتش 

دیگــه. مگــه آدم بــره چهــار راه رسچشــمه. اونجــا آدم هــای پــول دار و بــازاری زندگــی 

ــم  ــه اینکــه بری ــم، چــه برســه ب ــم نیگــه داری ــاق رو هــم منی تونی ــن ات ــن. مــا ای می کن

خیابــون پامنــار ویــا بــازار ســلطانی، حــاال مثــا یــه دوســت پــول دار پیــدا کنــم چیــکار 

مــی تونــه بــرام بکنــه؟ یعنــی بهــم پــول قــرض مــی ده؟ اگــه بهــم پــول قــرض نــده چــی؟ 
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چــه خــرم! ایــن چــه فکــری هســتش می کنــم!«

ــه    ــد و باخــره هــر یــک ب ــا هــم بودن علــی و حســین در بعــد از ظهــر آن روز هــم ب

ــا خــود را بــرای فردائــی کــه بهــر از آنــروز نبــود آمــاده کننــد، فردائــی  ــه ت خانــه رفت

رویائــی پــر از امیــد و آرزوهــای زیبــا، منی دانســتند چگونــه بایــد بــه رویاهــای خــود 

جامعــه عمــل بپوشــانند، رویاهائــی کــه برایشــان معنــای خوشــبختی داشــتند، از نظــر 

آنــان خوشــبختی تعریــف و عینیــت دیگــری داشــت!آنها بــا آنچــه کــه بــود، می ســاختند 

و بــرای آنچــه کــه منــی دانســتند و نامــش را خوشــبختی مــی گذاشــتند، فــداکاری مــی 

کردنــد، جــان مــی دادنــد، عشــق مــی ورزیدنــد و رس آخــر نــا امیــد  بــه امیــدی دیگــر 

چشــم می دوختنــد بــه آن دل مــی بســتند و در آن  غوطــه ور مــی شــدند . بــه خــواب 

می رفتنــد.

حســین هنــوز بدرســتی چشــم هایــش را روی هــم نگذاشــته بــود  کــه زلیخــا او را از 

خــواب بیــدار کــرد.

»حســین، حســین! بلنــد شــو االن آفتــاب می زنــه، پاشــو یــه تیکــه نــون بگیــر دســتت 

بــرو!«

حســین هــان کتانــی هــای نیمــداری را کــه بــه علــی عاریــه داده بــود، بــه پــا کــرد، 

تقــا و تــاش در موقــع کار کــردن بــه او فهانــد کــه پاشــنه کفــش هایــش را بایــد بــاال 

ــر و  ــد ت ــا کســان دیگــر کــه از او تنومن ــد  ب ــا ژســت التــی منــی توان بکشــد! متوجــه ب

بزرگــر هســتند رقابــت کنــد، یــاد گــرف بــرای هــان دو تومــان کــه روزانــه دریافــت 

ــی از  ــه او مــزد میدهــد و از نظــر قــدرت بدن ــه ب ــل کســی ک ــددر مقاب مــی  کــرد، بای

او ضعیــف تــر اســت ، نــه تنهــا کوتــاه بیایــد، بلکــه از او تشــکر هــم بکنــد، گرچــه او 

خــود را از همــه قویــر مــی دانســت،  لــذا وقتــی بــه او ظلــم مــی شــد، بــا خــود عهــد 

می بســت اگــر روزی امکانــی برایــش مهیــا شــد ، او نیــز می توانــد تافــی کنــد! او بــرای 

تافــی کــردن، بــا خــود عهــد مــی بســت و منتظــر می مانــد تــا امکانــی برایــش فراهــم 

شــود.

او تکــه ای نانــی بــه دســت گرفــت، تــا میــدان شــاه پیــاده رفــت، از آنجــا مثــل همیشــه 

البــای مــردم بــدون بلیــط ســوار اتوبــوس شــد و در ایســتگاه ســادات پیــاده شــد.

حــاج مصطفــی بــا پرهــا و مادرشــان مشــغول جنــب و جــوش بودنــد. مجتباکوچکریــن 

ــه او  ــا پرخــاش ب ــد ب ــا حســین را دی ــود، ت ــواده کــه حــدودا شــانزده ســاله ب پــر خان

گفــت:
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»چــرا دیــر کــردی ننــه ســگ؟ هــر روز داری دیــر مــی آی! فــردا صــب بایــس رس وقــت 

اینجــا باشــی! کاه مفتــی کــه نداریــم بــت بدیــم! بــرو تــو مغــازه جــارو رو وردار! ســطل 

آبــو از تــو بشــکه، اونجــا پــر کــن، همــه ایــن دور و ورا رو بایــد آب بپاشــی، خــودت 

بایــد هــر روز ایــن کارا رو بکنــی! هــی مــن بایــد بیــام بــت بگــم؟ بچــه بــه ایــن خنگــی 

ندیــدم! پیــش از جــارو، اول یــه نــم آب بــزن بعــد جــارو کــن! مواظــب بــاش گــردو خاک 

نکنــی، وقتــی جــارو متــوم شــد، یــه آب درســت حســابی بــزن رو زمینــا! گل و شــل نکنی! 

زود متومــش کــن! بعــد بیــا اینجــا کلــی کار داریــم! زود بــاش بُجــم. گفتــم بهــت گــردو 

خاکــم نکنــی، دیــروز  کــه ریــدی بــه رسو هیــکل مــا! تنــد تنــد کار کــن! خیلــی کــون 

گشــاد بــازی در آوردی!«

توهیــن هــا و تحقیرهــای مجتبــا تــاب و تحمــل حســین را متــام کــرده بــود، امــا بــه روی 

ــن  ــی ســختی توهی ــود ول ــاد ب ــن مــدت گرچــه زی خــود منــی آورد، ســختی کارش در ای

هــای مجتبــا برایــش تحمــل ناپذیــر تــر بــود!

بعــداز متــام شــدن کارش، عــرق ریــزان، بــه ســوی مجتبــا کــه مشــغول کار دیگــری بــود 

رفــت ومنتظــر مانــد  تــا مجتبــی وظایفــش را بــه او بگویــد، مجتبــی دو بــاره توهیــن 

آمیــز  بــه حســین  گفــت:

»مثل اینکه جو ات زیادی کرده!«

حسین بیاد  سفارش مادرش افتاد که گفته بود:

»مــا دیگــه کســی رو نداریــم کــه پــول ازش قــرض کنیــم، بایــد هــر طــور شــده کار کنــی، 

منــم معلــوم نیســت تــا کــی بیــکار باشــم!«

به همین جهت  با خونردی به مجتبا گفت:

»متوم شدم، االن بساط پیاده رو رو می چینم«!

مجتبا که هنوز سبیل هایش سبز نشده بود با تر گفت:

» بچــه پــررو) در محــاورات روزانــه کوچــه و بــازاری بچــه پــررو بــه معنــی بچــه ای کــه 

خــراب می باشــد!( بــرو چــوب و تختــه هــا رو از پشــت دکــون بیــار!«

حســین بــا رسعــت بــه ســوی تختــه و  پیــت هــای حلبــی کــه مقــداری ســنگ و خــاک 

ــا ســختی یکــی پــس از دیگــری بــه  ــا ســنگین شــوند را ب داخــل آنهــا ریختــه بودنــد ت

ــا  ــرار داد ت ــاده رو  ق ــی در پی ــار ضلع ــورت چه ــت را بص ــدد پی ــه  ع ــوی  آورد. ن آنس

الوارهــای ســه مــری را روی آنهــا قــرار دهنــد. چــون الوارهــا  ســنگین بودنــد و حســین 

منــی توانســت بــه تنهائــی آنهــا را از روی زمیــن بلنــد کنــد، مجتبــا رس دیگــر الوارهــا را 
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ــا پارچــه  گرفــت و روی پیــت هــا گذاشــتند، بدینوســیله میــز بزرگــی  درســت کردند،ب

رنــگ و رو رفتــه ای روی آنــرا پوشــانیدند. بعــد بســاط شــکات، نوشــیدنی و زولوبیــا 

بامیــه را بــر روی میــز  پهــن کردنــد.

وقتــی کار حســین متــام شــد، مجتبــا او را صــدا کــرد و بــا هــان فحــش هــای 

: گفت ، همیشــگی

» برو ننه آقا کارت داره،«

حسین به طرف ننه آقا رفت، با خود فکر کرد:

»حتا چون دیر اومدم، می خواد بگه از فردا دیگه منی خواد بیای« 

ســعی می کــرد ناراحتــی خــودش را نشــان ندهــد، بــا رسی خمیــده بــه ننــه آقــا نــگاه 

کــرد و بــا صــدای خفیفــی   گفــت:

»سام ننه آقا!«

ننــه آقــا زنــی شــصت ســاله بنظــر مــی آمــد،از زمانــی کــه شــوهرش را بجــرم فــروش 

تریــاک دســتگیر کــرده بودنــد، مســئولیت ســبزی فروشــی  بعهــده  او گذاشــته شــده 

بــود. وقتــی شــوهرش دوبــاره از زنــدان آزاد شــد،ننه آقــا بــه او اجــازه نــداد مســئولیت 

مغــازه را بعهــده بگیــرد! بــه او گفتــه بــود: 

»تــو پرونــده داری، کونــت گوهیــه! تــا یــه چیــزی بشــه مــی آن در مغــازه رو می بنــدن، 

بهــره کارای مغــازه رو بــدی دســت مــن!« 

او بــه دســته زنانــی تعلــق داشــت کــه ضمــن قبــول ســنت مردســاالری مســئولیت هــای 

خــارج از خانــه را بــه عهــده گرفتــه و بــه خوبــی آنهــا را پیــش می برنــد! در پنــج  ســالی 

کــه شــوهرش حبــس بــود، توانســت بــا کمــک ســه پــرش مغــازه ســبزی فروشــی را رس 

ــا  ــار نگذاشــت، او ب ــر منفعــت قاچــاق مــواد مخــدر را کن ــگاه دارد، امــا شــغل پ ــا ن پ

توزیــع تریــاک ســعی کــرد بــرو بیائــی در محــل بــرای خــود و فرزنــد هایــش درســت 

کنــد، بــا پرداخــت شــیتیله بــه مامــوران گشــت محیــط امنــی بــرای خــود بوجــود آورده 

ــاب و  ــی داد و  حس ــام م ــی انج ــی کاف ــت و زیرک ــا درای ــف را  ب ــن کار کثی ــود، او ای ب

کتــاب همــه چیــز را داشــت، پــر هایــش بــا عــرض انــدام در محلــه و بــر پائــی مراســم 

تعزیــه و نــذورات، جــای پــای محکمــی بــرای خــود ایجــاد کــرده ولــی  هــر ســه تابــع 

ــل  ــی مح ــان اهال ــی در می ــی و مذهب ــه اجتاع ــتند وج ــرنو توانس ــد، از ای ــادر بودن م

کســب مناینــد.

در آن روز چــادر شــیری رنــگ منقــش بــه گل هــای ریــز آبــی کمرنــگ را بــه رس کــرده 
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بــود، بــا آن موهــای ســپید و ســیاهش  را نیــم پــوش و آن را از پشــت بــه کمــر بســته 

ــودن فشــار خــون وی  ــه هــای رسخ نشــانگر باالب ــا گون ــدون آرایــش ب ــی ب ــود، صورت ب

بــود، پــس از گفتگویــی کوتــاه حتــا مــی بایــد رسفــه می کــرد! معمــوال پــس از چنــد 

تــک رسفــه  حبــه قرصــی از کیفــش بیــرون مــی آورد، بــدون آب غــورت مــی داد! ضمــن 

بــاال انداخــنت یــک قــرص در دهانــش، بــه حســین گفــت :

»این قرص آسممه!«  بعد با لبخندی ساختگی گفت:

»کارت تــو ایــن چنــد روزه خــوب بــوده! شــنیدم خیلــی زبلــی؟ پــرای مــن همــه بــی 

عرضــه هســنت! کارای ایــن چنــد روزت محــر بــود! بیــا! بیــا جلــو ایــن دوتــا شــکوالت 

رو بگیــر از ایــن ُشــُکاتا  مــا منی فروشــیم! مخصــوص کســائی هســتش کــه کارشــون رو 

خــوب انجــام مــی دن! ایــن یکــی دو هفتــه  کارت رو خــوب انجــام دادی! باریــک اللــه!«

حســین بــر خــاف انتظــارش،  هــاج و واج مانــده  و تعجــب می کــرد کــه ننــه آقــا بــا 

ــا خــود گفــت: او بــه مهربانــی  صحبــت می کنــد، ب

ــازه  ــن! ت ــورم می کن ــی  دوا خ ــول عل ــد، بق ــن، بع ــر می کن ــوری آدم و خ ــا این ج »این

مجتبــا کــه هــی داره بــه مــن فحــش مــی ده پــس کــی گفتــه مــن زبلــم؟ کــه ننــه آقــا 

ــه هــی  ــرش ک ــم؟ پ ــن زبل ــه م ــنیده ک ــی ش ــن  از ک ــی؟! ای ــه زبل ــنیدم ک ــه: ش می گ

داره بــه مــن می گــه کــون گشــاد! آهــان حتــا اون یکــی بــرادرش دیــده کــه مــن کار 

می کنــم؟«

ــه حســین  ــود و ب ــرده ب ــا شــکات بســوی حســین دراز ک ــا دو ت ــا دســتش را ب ــه آق نن

نــگاه می کــرد! 

امــا حســین بــا نــا بــاوری و عــدم اعتــاد بــه ننــه آقــا و شــکات هــا نــگاه می کــرد و 

از گرفــنت آنهــا  امتنــاع  داشــت .

ننه آقا گفت:

ــن  ــا خــورد. می خواســت ای ــا هــم دو ت ــواَن، مجتب ــا ســهم ت ــت نکــش این ــا خجال » بی

دوتــا دیگــه رو هــم بخــوره، مــن بهــش نــدادم، گفتــم نــه اینــا مــال  حســینه! بیــا ! بیــا 

حجالــت نکــش!«

ــه  ــوی کوچ ــه آن س ــا  ک ــه مجتب ــمی ب ــر چش ــد، زی ــا را دی ــه آق ــه ارصار نن ــین ک حس

ایســتاده بــود نــگاه کــرد! رسحــال مشــغول صحبــت بــا  مشــری هــا بــود . کمــی خاطــر 

ــه آقــا گرفــت، درجیــب شــلوارش گذاشــت! ــا شــکات را از نن جمــع شــد و دوت

ــی  ــه هــای  قبل ــد  جعب ــه ای هانن ــی جعب ــی هــای ســیب زمین ــار گون ــا از کن ــه آق نن
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ــی گفــت: ــه عل ــرون آورد و ب بی

» امــروزم چنــد تــا قــرار داری، اول بــرو ایــن جعبــه رو  بــده بــه همــون مــردی کــه هــر 

ــری مــی آری  ــج تومــن رو می گی ــی! پن ــاز نکن ــاش درشــو ب ــی! مواظــب ب روز مــی بین

ــازده  ــه ی ــه ب ــج دقیق ــد اون جــا باشــی،مجتبا ســاعت پن ــازده  بای اینجــا! رس ســاعت ی

ــه!« ــو رو نبین ــاش کســی ت ــه! مواظــب ب خــربت می کن

حســین قبــا هــم بــا تردیــد ایــن کار را کــرده بــود، ولــی بــا وجــود ایــن  فکــر کــرد کار 

دیگــری از دســتش ســاخته نیســت و بایــد ایــن کار را انجــام دهــد.

به یاد گفته مادرش افتاد که گفته بود:

ــن  ــدازی پائی ــو بن ــن رست ــعی ک ــت، س ــی نیس ــد طینت ــم، آدم ب ــا رو می شناس ــه آق »نن

ــا کارت رو از  ــن ت ــوش ک ــون رو گ ــم، حرفاش ــو چش ــن بگ ــی می گ ــی، هرچ ــو بکن کارت

ــدی!« دســت ن

بعــد از اینکــه  قوطــی را گرفــت رفــت دم بســاط ! هنــوز بــه بســاط نرســیده بــود ننــه 

آقــا بــا صــدای بلنــد داد زد:

»حسینی قوطی رو مواظب باش گم نشه!«

ــرد و  ــگاه ک ــت ن ــب داش ــر ل ــدی ب ــوز لبخن ــه هن ــه او ک ــت و ب ــا برگش ــین رسیع حس

ــت: گف

»باشه ننه آقا !«

حســین متامــی حــواس خــود رابــه قوطــی داده بــود، منی دانســت فــروش تریــاک چــه 

معنائــی دارد فقــط  فکــر می کرداگــر قاچــاق فروشــی کنــد حتــا خــودش هــم معتــاد 

خواهــد شــد! مــادرش هــم همیــن حــرف را مــی زد و می گفــت مواظــب بــاش معتــاد 

نشــی! انــگار تریــاک از جــدار قوطــی می توانــد راه بیافتــد و یــک جورهائــی واردبــدن 

شــود. بــا همــه ایــن افــکار کلنجــار می رفــت، او منی دانســت کــه تهیــه و توزیــع  تریــاک 

ــر  ــرد اگ ــر می ک ــط فک ــی دارد فق ــه معنائ ــاد چ ــت اعتی ــد. منی دانس ــوع می باش ممن

معتــاد شــود باخــره مثــل پــدرش کســی را خواهــد کشــت، در ایــن خیــاالت غــرق بــود 

و بــرای فــروش دوغ آب علــی فریــاد مــی زد کــه مجتبــی  نــزدش آمــدو گفــت:

ــا رس و  ــد  ب ــون گشــاد، بع ــدو ک ــازده هســتش، ب ــه ی ــه ب ــج دقیق »بزمجــه ســاعت پن

ــت!« ــرار اس ــنت رس ق ــورش رف ــد منظ ــه او فهان ــم ب چش

حســین دســت بــه جیــب شــلوارش کشــید تــا مطمــن شــود قوطــی هنــوز رس جایــش 

اســت. برجســتگی  آن را احســاس کــرد و  بــا شــتاب بــراه افتــاد.
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حــدود چهــل و یــا پنجــاه مــر رفــت و در هــان کوچــه روزهــای قبــل هــان مــرد بلنــد 

قــد و الغــر انــدام،   بــا هــان پیراهــن ســفید چرکیــن ونیمــدار، بــا شــلواری  زانــو زده، 

کفشــی پاشــنه خابیــده   و چوبدســتی در دســت،ازآن ســوی کوچــه بــه ســویش هویــدا 

شــد.

ــی  ــت  م ــا راس ــپ و ی ــه چ ــداری رسش  را ب ــرد و گاه گ ــگاه می ک ــرد از دور او را ن  م

ــی  ــرد. وقت ــگاه می ک ــر چشــمی پشــت رسش را ن ــت زی ــن کار در حقیق ــا ای ــد، ب گردان

ــه حســین کــه رســید گفــت: مطمــن شــد کســی پشــت رسش نیســت ، ب

»قوطی را بده!«

حسین هم مانند همیشه با تاکید گفت:

»اول پولو بده!«

مــرد پنــج تومانــی را کــه در مشــت داشــت  بــه حســین داد و قوطــی را گرفــت، بعــد 

بــه چشــم هــای حســین نــگاه کــرد و بــا عصبانیــت  گفــت:

»مــادر جنــده بدبخــت، ایندفعــه دیگــه نگــو پولــو بــده! تــو قوطــی رو بــدی منــم پــول 

رو مــی دم، بعــدم بــه او ننــه آقاتــم بگــو بهــت یــاد بــده وقتــی مــی آی رس قــرار، بایــد 

ــتمون  ــو کار دس ــک ه ــرن، ی ــخت می گی ــی س ــی االن دارن خیل ــگا کن ــو نی ــت رست پش

مــی دی!«

ــی، چــرا  ــت گفــت، خودت ــا عصبانی ــود، ب ــه از فحــش مــرد ناراحــت شــده ب حســین ک

ــم« ــش می گ ــه ب ــی دی؟ باش ــش م فح

مرد با بلند کردن چوبدستی اش و تهدید حسین گفت:

خوارکســده؛ ایــن دفــه جــواب بــدی بــا همیــن چــوب می زنــم تــو ماجــت، همین جــا، 

جــا بجــا مبیــری!«

حســین چــوب را بــر فــرق خــود احســاس کــرد، بشــدت ترســید، خــود را کنــار کشــید، 

بــا خــود فکــر کــرد: »خــب معتــاده، ممکنــه یکــی بزنــد تــو رسم بعــد حتــا مــی مــی رم، 

ــرس و دلهــره از  ــا ت ــه حــرف هــای او فکــر کــرد، ب ــاه آمــد و ب ــن جهــت کوت ــه همی ب

راهــی کــه رفتــه بــود بازگشــت، مــرد بــه راهــش ادامــه داد، انــگار خطــری او را تهدیــد 

می کنــد بــر رسعــت خــود افــزود و پــس از اینکــه از حســین فاصلــه زیــادی گرفــت، در 

یکــی از کوچــه هــا غیبــش زد.

حســین در موقــع بازگشــت یکــی از شــکات هــا را از جیبــش درآورد، هــوس کــرد آن 

را  بخورد،امــا بــاز هــم بــا شــک و تردیــد از خــوردن آن امتنــاع کــرد. پــس از بازگشــت 
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برعــت نــزد ننــه آقــا رفــت و پنــج تومنــی را بــه اوداد . ننــه آقــا لبخنــد دیگــری بــه او 

تحویــل داد و در پشــت دخــل مشــغول دریافــت قیمــت اجنــاس فروختــه شــده،گردید.

مجتبــا تــا  حســین را دیــد گفــت بایــد داد بزنــی تــا مــردم بیــان اینجــا خریدکنــن! بگــو 

دوغ آبعلــی داریــم! کــوکا، کانــادا، ســون آپ، یــخ داریــم! حســین مشــغول تبلیــغ شــد و 

در حیــن داد زدن دوتــا شــکوالت را از جیــب شــلوارش بیــرون آورد  و بــه مجتبــا نشــان 

داد. بــه او گفــت:

»بیا، یکی از اینا رو بخور!«

ــه  ــد! و رشوع ب ــاد هــر دو را از او قاپی ــه شــکوالت هــا افت ــش ب ــا چشــم های ــا ت مجتب

خــوردن  کــرد!

حســین خیالــش راحــت شــد کــه شــکات هــا از نــوع تریــاک و یــا چیــزی بــرای معتــاد 

شــدن  نیســتند، لــذا بــه مجتبــی گفــت:

»ننه آقا دوتاشو به من داده بود!«

مجتبا بدون توجه به حرف های حسین هر دو شکات را خورد!

ــرون  ــا بی ــه ه ــه روی تخت ــدن هندوان ــغول چی ــه مش ــا ک ــر مجتب ــرادر بزرگ ــا ب مصطف

مغــازه بــود، ماجــرا را از ابتــدا زیــر نظــر داشــت، از زرنگبــازی مجتبــا ناراحــت شــد و 

ــت ازحســین، گفــت: در حای

ــاد می خــوری؟ تــو کــه مــال  »خوارکســده شــکات بچــه رو بــده! کیــر خــرم گیــرت بی

منــم خــوردی!«

مجتبا نه تنها از فحش ناموسی برادرش ناراحت نشد بلکه به حسین و گفت:

»خوارجنده بجای کار کردن داری بچه ننه بازی در می آری!«

حســین در تعجــب بــود کــه چگونــه دوتــا بــرادر بــه همدیگــر فحــش خواهــر می دهند! 

بــا خــود گفــت:« ایــن »مــادر جنــده ها«هــر چــی مــی خــوان بــه هــم فحــش بــدن، بدن 

ــا،  ــو مجتب ــت جل ــی رف ــا ناراحت ــد ب ــدن!« بع ــش ب ــن فح ــی منی تون ــن یک ــه م ــی ب ول

ضمــن اینکــه ســعی کــرد خونــردی خــودش را حفــظ کندبــا تحکیــم بــه  او گفــت:

»ایندفعه اگر به من فحش ناموسی بدی جوابتو می دم!«

ــر دســت  ــی از یــک پــر بچــه ده ســاله و شــاگرد زی ــا کــه انتظــار حــارض جواب مجتب

خــود را نداشــت، بــا کــف دســت پشــت گــردن حســین نواخــت و بــا عصبانیــت گفــت:

»خوارکسده مگه تو خواهر داری؟«

وقتــی حســین ایــن جملــه را شــنید، احســاس کــرد کاســه ای  آب یــخ روی رسش ریختــه 
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ــزی  ــت چی ــه می توانس ــرد، ن ــگاه ک ــمهای او ن ــمی در چش ــار چش ــت!  چه ــده اس ش

بگویــد و نــه جلــو لبخنــد خــودش رابگیــرد ونــه فحــش را بــرای خــودش معنــی کنــد، 

چنــد لحظــه بــه مجتبــا نــگاه کــرد و بــا خــود فکــر کــرد:

ــاال  ــا ح ــی ت ــدارم ول ــر ن ــه خواه ــته ک ــدارم، درس ــر ن ــه خواه ــن ک ــه! م »راســت می گ

ــم!« ــر  داده یقشــو گرفت ــن فحــش خواه ــه م ــی ب هرک

از مجتبا پرسید:

»تو از کجا می دونی من خواهر ندارم؟ منکه نگفته بودم؟«

مجتبا دوباره با لحنی توهین آمیز گفت:

ــو رو منی شناســیم؟  ــا ت ــی! فکــر کــردی م ــی بدبخت ــن می گــم خیل »خــب بخاطــر همی

مــا می دونیــم ننــت کیــه، بابــات کیــه، چنــد کاس ســواد داری، بدبخــت حــاال داری از 

ــری؟« ــراد می گی ــن ای م

 حســین متوجــه شــد ننــه آقــا از اول او را می شــناخته! مــادرش هــم گفتــه بــود. رست را 

پائیــن بیانــداز  و بــه کارت  ادامــه بــده. از توضیــح مجتبــا متوجــه شــد آنهــا نیــز خواهــر 

ندارنــد و بــه همیــن جهــت فحــش خواهــر نثــار هــم می کننــد!

ایــن خانــواده هــر روز بعــد از ظهــر دو ســاعت مغــازه را تعطیــل می کــرد، روی میــوه 

ــا عــروس هــا  ــد، گوی ــه می رفتن ــه خان ــاس فروشــی را می پوشــانیدند ب هــا و همــه اجن

برایشــان غــذا می پختنــد تــا همگــی دور هــم ناهــار رصف کننــد، وظیفــه حســین ایــن 

بــود کــه در آنجــا باشــد و هــوای اجنــاس و دســتربد دزدان احتالــی را داشــته باشــد،او 

ــار  ــه از ســاعت چه ــت ک ــز می گف ــی نی ــن احتال ــه مراجعی ــروش نداشــت، ب اجــازه ف

ــد! ــد رجــوع کنن بعــد از ظهــر می توانن

 خود نیز نانی به همراه می آورد و در این ساعات ناهار خود را رصف می منود.

ــود  ــای خ ــه ه ــه خان ــردم ب ــر م ــرم بود،بیش ــیار گ ــاه بس ــرداد م ــای م ــد از ظهره بع

ــی زد. ــه م ــه پرس ــی در کوچ ــدرت کس ــه ن رفته،ب

یکــی از همیــن روزهــا، حســین از شــدت گرمــا کافــه شــده بود،بــرای فــرار از تابــش 

مســتقیم خورشــید داخــل مغــازه شــد، در آنجــا بــا وجــود گرمــا،  مایــم تــر از محیــط 

بیــرون از مغــازه بــود! جهــت وقــت گذرانــی مشــغول متاشــای روزنامــه هائــی شــد کــه 

بــرای پوشــانیدن  کهنگــی و کثیفــی دیوارهــای  مغــازه بــر آنهــا چســبانده شــده بودنــد. 

حســین بــا ســختی مشــغول خوانــدن جملــه ای در یکــی ازآن روزنامــه هاشــد، قســمتی 
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ــا انگشــت  از جملــه مــورد نظــرش زیــر روزنامــه کنــاری قــرار گرفتــه بــود، حســین   ب

روزنامــه را بلنــد کــرد تــا زیــر آن رابخوانــد، متوجــه   برآمدگــی مشــکوکی زیــر  روزنامــه 

ــد  ــد  کن ــه را بلن ــمت از روزنام ــا آن قس ــت ت ــرآن داش ــکاوی وی را ب ــس کنج ــد. ح ش

تــا بفهمــد آن برجســتگی  چیســت! وقتــی روزنامــه را کنــار زد، بــا کــال تعجــب یکــه 

گــودی یافــت کــه در آن بســته ای نهفتــه بودنــد، بســته ای کــه  بــا روزنامــه بســته بندی 

شــده بــود، مشــخص بــود کســی خیلــی پیــش تــر، آن بســته را  آنجــا جاســازی کــرده 

اســت! حســین فکــر کــرد حتــا کســی آن را در آنجــا گذاشــته و فرامــوش کــرده بــردارد! 

بــا تردیــد بســته را  بیــرون آورد، روزنامــه دور آن را بــا احتیــاط  بــاز کــرد، تعجبــی زیــاد 

نکــرد وقتــی لولــه ای تریــاک بــه انــدازه تقریبــا پنــج  ســانتیمر  رادر آن یافــت!

ــور می کشــید   ــا واف ــدرش هــر از چندگاهــی ب ــا قطعــات تریاکــی را کــه  پ حســین قب

دیــده، امــا هرگــز قطعــه تریاکــی بــه ایــن بزرگــی  ندیــده بــود. از شــکل و بــوی آن کاما 

مطمــن  شــد  تریــاک اســت، بــا دیــدن آن  دچــار دلهــره و تــرس گردیــد!

ــه  ــا نن ــاک هســتند، ام ــرد تری ــرای مشــریها می ب ــه ب ــی ک ــه قوطــی هائ می دانســت ک

ــن قطعــه  ــدن ای ــا دی ــد، ب ــگاه نکن ــد داشــت کــه داخــل قوطــی را ن ــا همیشــه تاکی آق

تریــاک، او اطمینــان یافــت، کــه هــر روز بــرای توزیــع تریــاک فرســتاده مــی شــود، بــا 

خــود گفــت:

ــل  ــه مث ــه! نکن ــاد می ش ــون زی ــی داره تعدادش ــاال ه ــنت، ح ــاک هس ــتم تری »می دونس

ــم،  ــونو بفروش ــا ش ــا جنس ــن ت ــی می کن ــو تریاک ــا من ــا حت ــم! این ــی بش ــام تریاک آق

ــه  ــن، خودشــون اگ ــو تریاکــی می کن ــج وقــت تریاکــی منی شــن، من ــا خودشــون هی این

ــن! ــن کار کن ــن منی تون ــی بش تریاک

بــه قطعــه تریــاک فکــر کــرد، بســته بنــدی را هانگونــه کــه بــود درســت کــرد و آن را 

رس جــای خــود گذاشــت، روزنامــه هــای بــر دیــوار را آنگونــه کــه ابتــدا بــود ردیــف رس 

هــم گذاشــت، بعــد کمــی فکــر کــرد، مــردد بــود کــه چگونــه مســاله را مطــرح منایــد، 

بــا خــود اندیشــید:

»باید وایستم  ننه آقا بیاد!«

ــه او  ــاک را ب ــرای تری ــد ماج ــرا بای ــت چ ــی دانس ــت و من ــد داش ــورد تردی ــن م  در ای

بگویــد؟  بعــد بــا خــود فکــر کــرد اگــر بــه ننــه آقــا بگویــد حتــا خوشــحال خواهــد شــد 

و مــزدش را زیــاد خواهــد کــرد!  گفــت:

»آره! بعدمی گه باریک الله کار خوبی کردی! مزدتو زیاد می کنم!« 
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بعد فکر کرد مساله را با مجتبا در میان می گذارد، اما رسیعا با خود گفت: 

» بــه مجتبــا منی گــم ، اگــه بــه اون »مادرجنــده« بگــم، یــه فحشــم بــم مــی ده! اگــه  

بــه ننــه آقــا بگــم بیشــر ازم خوشــش مــی آد! گفتــش کــه مــن از بچــه هاشــم زرنگــرم، 

خــب اینــم مــی آد روش! بعــد حــال مجتبــا گرفتــه می شــه!« 

 بــا خــود در گیــر ایــن بــود کــه بگویــد یــا نگویــد! در ایــن احــوال بــود کــه مجتبــا از 

راه رســید!

»چیزی از شکات  و یا  میوه ها که نخوردی؟!«

»مگه گشنه گدام که بخورم؟«

»خیلی روت زیاد شده، حارض جواب شدی!«

حسین در این حال باز هم در فکر قطعه تریاک بود و با خود فکر کرد:

»اگــر بــه مجتبــا بگــم حتــا دوبــاره رشوع می کنــه فحــش دادن و اذیــت کــردن. نــه! 

ــه!« ــاد می کن ــا حقوقمــو زی ــا می گــم حت ــه آق ــه نن ب

دیگــران یکــی پــس از دیگــری، داخــل مغــازه شــدند، هــر یــک نگاهــی بــه حســین کرده، 

برخــی نــگاه هــا نشــان مــی داد کــه می خواهنــد تشــکر کننــد، ولــی کســی کامــی بــر 

زبــان نیــآورد. آخریــن نفــری کــه خــود را بــه مغــازه رســاند، ننــه آقــا بــود، خــود را بــه 

پشــت دخــل رســانید، مشــغول کنــرل آن شــد، مشــری هــا کــم کــم می آمدنــد، خریــد 

و فــروش رشوع شــده بــود. حســین بــاز هــم بــا تردیــد فکــر کــرد:

ــون  ــاید خودش ــم ش ــم ببین ــرب کن ــورده ص ــه خ ــه؟  ی ــا ن ــم ی ــا بگ ــه آق ــه نن ــرم ب »ب

» می دونســنت!

در گیرو دار همین تفکر بود که مجتبی با نثار فحشی  به او، گفت:

»بدو ننه آقا کارت داره!«

ــا موضــوع را می دانســته، موهــای بدنــش ســیخ شــده  ــه آق ــرس اینکــه نن حســین از ت

بودنــد، می ترســید ننــه آقــا خواســته او را امتحــان کنــد. فکــر  کــرد اگــر حدســش درســت 

باشــد، حتــا او را دعــوا مــی کنــد، بــه همیــن دلیــل  اخراجــش خواهــد کــرد! بــا تــرس 

و لــرز بــه ســمتش حرکــت کــرد و زیــر لــب گفــت:

ــی  ــل کار عل ــک مح ــی نزدی ــتنی فروش ــه بس ــت! ی ــزی نیس ــه، چی ــم کن ــب بیرون »خ

هســتش، بــا علــی مــی رم اونجــا حتــا بهــم کار میــده! حتــا  علــی یــه کار بــرام پیــدا 

ــی ده!« ــه م ــای دیگ ــه ج ــا رو ی ــدا روزی م ــره خ ــه! باخ می کن

حســین وارد مغــازه شــد و بــه دیــوار نــگاه کــرد، هیــچ چیــز عــوض نشــده بــود و لــذا 
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متوجــه شــده کــه ننــه آقــا متوجــه جریــان نشــده اســت. 

ننــه آقــا بــا دیــدن حســین  لبخنــد همیشــگی اش را نصیــب او کــرد و حســین فهمیــد 

حدســش درســت نبــوده اســت!

با خود گفت:

»حاال چیکار داره، نکنه دوباره می خواد منو بفرسته رس قرار؟« 

ــی  ــه کس ــم ب ــوام اوال بگ ــم! می خ ــدات کن ــتم ص ــدی! االن می خواس ــد اوم ــوب ش »خ

نگــی  مــی ری بســته بــه آدمــا مــی دی! چــون خــودت گیــر می افتــی! بعــد از کارتــم بــی 

ــه!« ــا می مون ــش م ــن جــا پی ــی همی کار می شــی! هرچــی می بین

حســین منی دانســت چــه پاســخی بدهــد، ولــی بــرای چاپلوســی کمــی مــن و مــن کــرد 

و باخــره گفــت:

»ننــه آقــا  اون مــرده  کــه بــش بســته رو مــی دم، گفــت وقتــی مــی آی رس قــرار بایــد 

پشــت رستــم نیــگا کنــی، االن خیلــی ســخت گیــری می کنــن، گفــت اول قوطــی رو بــدم 

بعــد پولشــو بگیــرم!«

ننه آقا همینطور که مشغول شمردن پول خردها بود به علی گفت:

»مرتیکــه جاکــش کــه منی تونــه بــرا مــا تعییــن تکلیــف کنــه، اول پولــو می گیــری بعــد 

جعبــه رومــی دی، گــوه خــورد گفــت! ولــی حرفــش درســته کــه می گــه بایــد مواظــب 

ــو رو  ــا آخــرش مواظــب باشــی کســی ت ــد از اول ت ــرار بای ــی مــی ری رس ق باشــی! وقت

دنبــال نکنــه، اگــه دیــدی یکــی داره زاغ ســیاه تــو  چــوب می زنــه، اگــه اون الدنــگ رو 

دیــدی از کنــارش رد می شــی بهــش نیــگام منی کنــی، اگــه خیلــی مشــکوک شــدی، بایــد 

بهــت بگــم تــو ایــن قوطــی هــا یــه تیکــه تریــاک هســتش، رسیــع تریاکشــو در مــی آری 

یــه جــوری گــم و گــورش مــی کنــی، یــه تیکــه کوچیکــه، می شــه خــوردش، فوقــش بعــدا 

بــی هــوش مــی شــی! بهــر از اینــه کــه لــو بــری پلیســا بریــزن تــو مغــازه مــا رو دســتگیر 

کنــن! یــا اگــه کونشــو نــداری بخوریــش پرتــش کــن! می تونــی بدوئــی! یــه جائــی کــه 

ــر  ــرن کاری ازشــون ب ــاک نگی ــا تری ــو رو ب ــه ت ــن پرتش کــن! اگ ــداش منــی کن ــدی پی دی

ــا کســی حــرف منی زنــی!  امــروزم ســاعت پنــج و نیــم و  منــی آد، اینجــام کــه مــی آی ب

شــش وشــش و نیــم بایــد بــی آی اینجــا،   بــری رس قــرار، مجتبــی خــربت می کنــه!«

حســین خــود را قانــع کــرده بــود روزی دو قــرار را انجــام دهــد و نــه ســه و چهــار قــرار 

را! کمــی بــی حوصلــه گفــت:

»باشه ننه آقا!  ولی  یه چیز دیگه می خوام بگم، ننه آقا، یه چیزی بگم؟«
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ــک  ــون ی ــا باهات ــتید! ت ــوری هس ــن ج ــا همی ــه ش ــی؟ هم ــوای بگ ــی می خ ــا چ »ه

ــزدت  ــر م ــه بخاط ــاال! اگ ــره ب ــون می ــو توقعت ــک ه ــم، ی ــون می ذاری ــزی را در می چی

می گــی، از هفتــه بعــد اونــو می کنــم بیســت و پنجــزار!«

»ولی!«

ــا ننــت حــرف میزنــم  »ولــی چــی؟ بیشــر از ایــن منی شــه! اگــه فکــر می کنــی کمــه ب

تــا راضیــت کنــه!«

»نــه ننــه آقــا! امــروز هــوا گــرم بــود اومــدم تــو مغــازه، چونکــه اینجــا ســایه هســتش، 

اون روزنامــه رو، رو دیــوار خونــدم!«

ننــه آقــا کــه انتظــار نداشــت حســین نــزد او بیایــد، در مــورد آب و هــوا و از ایــن قبیــل 

چیزهــا حــرف هــا بزنــد، می خواســت او را مــورد شــاتت قــرار دهــد!

»یعنی تو می تونی بخونی؟ تو که تا کاس سه بیشر درس نخوندی!«

»آره می تونم هجی کنم بخونم، نه  ننه آقا، می خوام بگم زیر اون روزنامه!«

ننه آقا با حیرت  و چهره ای اخم آلود پرسید:

»چی؟ کجا؟«

حسین  ننه آقا را به طرف بر جستگی مورد نظرش برد و گفت:

»اینجا؛ همین جا؛«

ننه آقا که از کوره در رفته بود گفت:

»چی همین جا؟ خب حرفتو بزن!«

حسین گفت :

»زیر این روزنامه هستش، زیرشو نیگا کن!«

ننــه آقــا بــا عصبانیــت  زیــر روزنامــه   را  نــگاه کــرد، بــا تعجــب متوجــه بســته بنــدی 

ــای  ــاک ه ــته ای از تری ــت آن بس ــی دانس ــناخت، م ــته را ش ــدی آن بس ــه تن ــد،  ب ش

خودشــان مــی باشــد کــه بســته بنــدی کــرده انــد! برعــت آنــرا برداشــت بــه بیــرون  

مغــازه نــگاه کــرد، کســی را ندیــد، رسیعــا آن را داخــل کشــو انداخــت انداخــت و بــا 

ــه حســین از او پرســید: ــی ب نگاهــی  عصبان

»اینو چطوری پیدا کردی؟«

حسین که ترس برش داشته بود، گفت:

داشــتم روزنامــه رو می خونــدم یــک کلمــه اش زیــر اون روزنامــه دیگــه بــود، خواســتم 

ــتم  ــوری می خواس ــت، همین ج ــزی هس ــه چی ــرش ی ــدم زی ــم، دی ــه رو بخون اون کلم
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ببینــم چــی اونجــاس ، اونــو دیــدم!«

ننــه آقــا نگاهــی  بــه حســین کــرد و بــا چشــم هــای گــرد کــرده و بــا تعجــب و عصبانیت 

فــراوان هــر ســه پــرش را صداکرد:

»هی نره خرا! همه  بیاید اینجا! »

وقتــی پرهــا عصبانیــت او را دیدنــد، برعــت  نــزدش امدنــد، ننــه آقــا خیلــی ناراحــت 

بــود،  آرام همــه را فحــش ناموســی داد و گفــت:

» هنوز منی دونید این چیزا رو تو مغازه نباید گذاشت؟«

بعد  قطعه را به آنها نشان داد و رسیعا دوباره داخل کشو  گذاشت!

پرهــا بــدون نــگاه کــردن بــه درون بســته بنــدی متوجــه شــدند  یکــی از آنهــا فرامــوش 

کــرده قطعــه تریــاک را از جائــی کــه پنهــان کــرده اســت بــردارد!

ــر  ــاک را از زی ــته تری ــک بس ــه او ی ــرد ک ــراف نک ــین اع ــزد حس ــا ن ــک از آنه ــچ ی هی

روزنامــه یافتــه اســت،  توزیــع تریــاک آنهــا فقــط هــان قطعــات کوچکــی نبــود کــه 

ــچ یــک  ــرای مخفــی کــردن از حســین هی ــه مشــری هــا مــی داد، ب هــر روز حســین ب

از آنهــا  زیــر بــار فرامــوش کــردن نرفــت! همــه رشوع کردنــد بــه نقــش بــازی کــردن، 

ــاک نیســت! ــک  قطعــه شــکوالت اســت و تری ــد آن ی وامنــود کردن

باخــره بخیــال خودشــان قضیــه را ماســت مالــی کردنــد و بــه حســین گفتنــد حتــا تکــه 

ای ُشــُکات دیــده ای! چــون هــوا گــرم اســت دراز شــده و قابــل خــوردن نیســت. مجتبــا 

بــرای تحقیــر حســین یکــی هــم بــر رس او زد و گفــت:

»خوب شد با این عقل کمت اونو پیدا کردی و نخوردی، وااِل می مردی!«

حســین  خــود را رسزنــش کــرد کــه چــرا مســاله را بــا ایــن هــا در میــان گذشــته اســت، 

پشــیان شــده بــود، فکــر کــرد:

ــی  ــد از یک ــد بع ــتم می مون ــا می ذاش ــاید همین ج ــم، ش ــا می گفت ــه این ــد ب ــا نبای »اص

ــم!« ــی دادم نن ــردم م ــتم می ب دو روز ورمی داش

 هیچکــدام از پیــش بینــی هایــش درســت از آب در نیآمــده بــود،  مشــغول بــه کار و 

آمــاده شــدن بــرای رفــنت وتحویــل تریــاک بــه مشــری هــا شــد. هــر وقــت  بــرای فــروش 

می رفــت تــرس عجیبــی داشــت. از وقتــی کــه ننــه آقــا بــه او گفتــه بــود : »اگــر کســی 

بدانــد تــو  بســته می بــری، و اگــر احیانــا لــو بــری، خــودت گیــر می افتــی کــه هیچــی!  

از کارت هــم اخــراج می شــی، بــرای اینکــه کارت را حفــظ کنــی نبایــد بگوئــی از کجــا 

تریــاک آورده ای!« ترســش بیشــر شــده بــود.
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شــب کــه بــه خانــه رســید همــه داســتان فــروش و یافــنت تریــاک و نقــش بــازی کــردن 

ــادرش  ــرای م ــا را ب ــه آق ــای نن ــرف ه ــن ح ــردن و همچنی ــی  ک ــرای مخف ــواده ب خان

ــف کــرد. تعری

»مادرش پرسید حاال نگفت چقد می خواد مزد بهت بده؟«

»چرا گفت بیست و پنجزار«

»خب خیلی خوبه دیگه، کجا بهت بیست و پنج قرون می دن؟«

»آخــه گفــت اگــه بگیرنــت کارتــم از دســت مــی دی! تــازه گفــت اگــه کســی دنبالــت 

ــن می ترســم  ــه م ــربی! نن ــن ب ــه جــوری از بی ــا ی ــا بخــوری! ی ــاک رو  ی ــد تری ــرد بای ک

ــه کســی رو بکشــم و بعدشــم اعــدام بشــم!« ــام باخــره ی ــل آق تریاکــی بشــم! مث

»چیــکار کنــم، منــم کــه کاری پیــدا نکــردم، از صبــح  تــا حــاال در خونــه هــا رو می زنــم، 

مــی پرســم ولــی کســی کار بــه مــن منــی ده، حــاال  مــی تونیــم بــااون پــول علــی چنــد 

روز بگذرونیــم تــا یــه کاری پیــدا کنــی! زنیکــه مــی گــه تریــاک رو بخــور! یعنــی تــو اگــه 

تریــاک رو بخــوری می میــری، اون بــراش مهــم نیســت! خــب فــردا منی خــواد بــری رس 

کار، بــرو یــک جــای دیگــه کار پیــدا کــن!«

حسین خیلی خوشحال شد و گفت:

»علــی یــه بستنی فروشــی نزدیــک میــدون شــاه می شناســه، می گــه اون  شــاگرد 

ــاش  ــازه باه ــی، از در مغ ــال عل ــی رم دنب ــم، م ــا بپرس ــرم اونج ــم ب ــواد، می تون می خ

ــه  ــم، اگ ــا می پرس ــم اونج ــم می ری ــا ه ــتش ب ــی نیس ــی راه ــتنی فروش ــا بس ــی رم، ت م

ــه؟« ــادرت کی ــه ، م ــدرت کی ــه پ ــه ازم منی پرس ــرم دیگ ــااون ب ب

حسین  شب را خوب خوابید .

روز بعد وقتی مجتبا از نیامدن حسین نگران شد با ناراحتی به ننه آقا گفت:

ــد روزه  ــن چن ــته؟ ای ــرس ورش داش ــده ت ــاک رو دی ــه اون تری ــده! نکن ــین نیوم »حس

ــده!« ــتمون ب ــره کاردس ــا رس در آُورده، ن ــار م ــی ازکارو ب خیل

ننه آقا گفت:

»از ایــن عرضــه هــا نــداره، چیــکار می تونــه بکنــه؟ بابــاش کــه مــا رو بیشــر 

ــه، یکــی  ــه کــه مــا کــی هســتیم،  فکــر منی کنــم کاری بکن می شــناخت، ننشــم می دون

ــش! ــرو دنبال ــد، ب ــدا نش ــش پی ــه رسو کل ــن اگ ــرب ک ــه ص ــاعت دیگ دوس

ــگل، دســت چــپ، رس راه یخچــال  ــون آمبن ــو آخــر خیاب »آدرســش رو کــه داری، آره  ت
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ــه آلونــک هســتش، اونجــا زندگــی  ــه کوچــه اول دســت چــپ، اون گوشــه ی ــرا، ت صغی

می کنــن!«

مجتبا تا ساعت نه صرب کرد و به ننه آقا خرب داد:

»اینجا رو مواظب باشید تا من برم دنبال این تخم سگ.«

ننه آقا داد زد :

»مصطفا هوای بساط و داشته باش تا مجتبا برگرده!«

حســین نزدیکــی هــای ســاعت ده از خانــه بیــرون آمــد. خوشــحال بــود کــه بــا مجتبــا 

ــی رود و  ــی م ــتنی فروش ــازه بس ــه مغ ــی ب ــود  باعل ــدوار ب ــد زد، امی ــه نخواه رسو کل

ــی دارد،  ــاگردی برم ــرای ش ــی او را ب ــا عل ــنائی ب ــر آش ــی بخاط ــتنی فروش ــب بس صاح

ــدان شــاه حرکــت کــرد. بطــرف می

رس کوچــه رســیده بــود، هرگــز انتظــار مجتبــا را نداشــت، امــا یکبــاره  بامجتبــا رو در رو 

شــد!  مجتبــا تاحســین را دیــد، بــا عصبانیــت و پرخــاش گفــت:

»کون گشاد چرا االن داری میای رس کار؟«

حسین که با  دیدن او در آنجا جا خورده بود  با دستپاچگی گفت:

»دیگه اونجا منی آم ، یه نفر دیگه رو پیدا کن!«

»منیشه خوارجنده، باید بیای، بریم!«

»گفتم که، منی آم! صد بارم بت گفتم دیگه بم فحش نده!«

مجتبــا  تصمیــم داشــت بــا هــر قیمتــی کــه شــده حســین را بــا خــودش بــربد، برایــش 

»اُفــت« داشــت اگــر دســت خالــی نــزد برادرهــا و مــادرش بــرود، او را تحقیــر می کردند، 

حتــا مــی گفتنــد او از پــس یــه بچــه ده ســاله بــر نی امــده اســت و نتوانســته او را بــا 

خــود بــه مبغــازه بــی آورد، بــا عصبانیــت بیشــری گفــت:

»یعنی چیکار می کنی جوجه علفی؟ همینجا شلوارتو می کشم پائین!«

حســین کــه همیشــه در مقابــل فحاشــی هــای مجتبــا ســکوت می کــرد، دیگــر تحملــش 

متــام شــده بــود ولــی بــا ایــن وجــود می دانســت کــه مجتبــی از او بزرگــر و قــوی تــر 

اســت و زورش بــه او نخواهــد  رســید، از همیــن رو  منی خواســت بــا وی درگیــر شــود. 

ــا شــاید کســی بی ایــد و او را از مهلکــه نجــات دهــد  نگاهــی بــه دورو ور انداخــت ت

امــا پرنــده ای در کوچــه پــر منــی زد، رسو صــدا از داخــل یخچــال زیــاد شــنیده می شــد 

ــان  ــه اش ــا خان ــود ت ــه ایســتاده ب ــی ک ــه محل ــد. فاصل ــی از کوچــه کســی رد منی ش ول
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ــان  ــت در جری ــه منی توانس ــن فاصل ــادرش از ای ــد، م ــصت مرمی ش ــاه/ ش ــدودا پنج ح

بگــو مگــوی او بــا مجتبــا  قــرار گیــرد. حســین منــی خواســت فریــاد بزنــد و از مــادرش 

ــه  ــه بچــه نن ــا ب ــد و کمــک بخواهــد حت ــر داد بزن ــرد اگ کمــک بخواهــد، فکــر می ک

بــودن محکــوم خواهــد شــد!

مجتبا یکریز فحش های رکیک تر از خواهر و مادر را نثارش  می  کرد.

حســین در مقابــل فحاشــی او نتوانســت کوتــاه بیایــد و او هــم رشوع بــه فحاشــی کــرد 

و گفــت:

»ننــه جنــده خودتــی، بچــه کونــی، معلــوم نیســت چنــد بــار کونــت گذاشــنت کــه ایــن 

جــوری حرومــزاده هســتی!«

مجتبا که انتظار پاسخ از حسین را نداشت به سویش  آمد و گفت:

»ریقو حاال دیگه زبون درآوردی بچه کونی؟«

ــا شــانزده ســاله قــدی بلنــد و هیکلــی تنومنــد داشــت، موهــای رسش را از بیــخ  مجتب

تراشــیده بــود تــا در موقــع دعــوا کســی نتوانــد موهایــش را بــا چنــگ بگیــرد! در حرکات 

و رفتــار خــود نشــان مــی داد بســیار بــا تجربــه تــر از حســین اســت.

حســین گرچــه خــود را قلــدر نشــان مــی داد، امــا یــک کــودک زبــان دراز دریــده بیــش 

نبــود، در متامــی دعواهــای خــود، بــا کســانی رودر رو شــده بــود کــه گــر چــه از خــودش 

بزرگــر بودنــد، ولــی هیــچ کــدام  مثــل مجتبــا تــا ایــن درجــه فحــاش و دریــده و قلــدر 

ــر  ــود. هنــوز حســین درگی ــه ب ــا وجــودش را فــرا گرفت ــد، احســاس تــرس از مجتب نبودن

ــان  ــت رساو را می ــی راح ــا  خیل ــه مجتب ــود ک ــا ب ــا مجتب ــه  ب ــی مقابل ــود و چگونگ خ

ــا  ــت ی ــیده اس ــد رس ــا بفهم ــد ت ــان می کن ــه را امتح ــگار هندوان ــت، ان ــش گرف بازوان

نــه، بــا مفصــل  اســتخوانی انگشــت میانــی اش چندیــن رضبــه محکــم بــه رس حســین 

کوبیــد، کلــه او رابیوقفــه چانیــد.

ــا متامــی  ــادی بــرای رهائــی منــود،  مجتب حســین بــادردی کشــنده رشوع بــه تقــای زی

ــد. حســین  ــرده و رس حســین را می چانی ــل ک ــش منتق ــه بازوان ــی اش را ب ــدرت بدن ق

ــد  ــان بازوهــای قدرمتن ــا  منی توانســت از می ــی داشــت ام ــوا ســعی در رهائ ــا متــام ق ب

مجتبــا نجــات یابــد. هنــوز غــرورش بــه او اجــازه منــی داد فریــاد بزنــد و یــا گریــه کنــد، 

کوتــاه  آمــدن بــرای دفــاع از نامــوس  برایــش غیــر ممکــن بــود! مــادرش همــواره بــه 

او تاکیــد کــرده بــود:

ــه  ــه نن ــن، بچ ــاع کن ــون دف ــن از خودش ــد، و منی تون ــه می کنن ــه گری ــی ک ــه هائ »بچ
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ــنت!« هس

امید به رهائی از بازوان مجتبا در او شعله ور شد! با خود گفت:

ــا از  خــدا می خــواد داد بزنــم! دارم خفــه می شــم! بایــد نشــون  »داد منــی زنــم! مجتب

بــدم  یــه َمــرَدم، باخــره مجبــوره رسمــو ول می کنــه!«

بــا خــود کلنجــار می رفــت و مــی خواســت تســلیم شــود، ناگهــان صــدای مجتبــا کــه تــا 

آن لحظــه از آن نفــرت داشــت چــون آوای نجــات بخشــی گفــت:

»بیا بریم رس کار!«

ــاش  ــرد ت ــاس ک ــا احس ــت! مجتب ــا برداش ــت از تق ــرد، دس ــا ک ــودش را ره ــین خ حس

حســین پایــان یافتــه، دیگــر تقــا منــی کنــد، چیــزی منــی گویــد، فکــر کــرد شــاید بــی 

حــال شــده اســت، کمــی دلــش رحــم آمــد،  از فشــار بازوهــا یــش کاســت! بــا مایمــت 

بــه او گفــت:

»یــا خــودت مثــل آدم راه می افتــی مــی آی، یــا همین جــوری می برمــت تــا دم مغــازه، 

بــه نعفعــت هســتش  مثــل آدم راه  بیافتــی، بیــآی، میــآی خــودت یــا بــازم فشــار بــدم؟ 

مجتبی صرب کرد تا پاسخ حسین را بشنود و از فشار خود کاست!

حسین از موقعیت استفاده کرد و رسش را از میان بازوهای مجتبی خارج کرد.

»بدبخــت، داشــتی می مــردی! خــودم رستــو ول کــردم! االن دیگــه منــی تونــی راه بــری، 

یــه کمــی دیگــه فشــار مــی آوردم مــرده بــودی، داشــت جــون از کونــت در می اومــد، 

بــه جــون خــودت رحــم کــن!«

حســین  رس گیجــه داشــت، از او فاصلــه گرفــت، مجتبــا امیــدوار شــد حســین دســت از 

لجبــازی برداشــته، او منــی دانســت کــه هنــوز او تســلیم نشــده اســت، حســین نیــز مــی 

دانســت کــه  در موقعیتــی نیســت کــه بتوانــد از خــود دفــاع منایــد!

 محتبابا کمی نرمش گفت:

»یک کمی فکر کن، بعد مثل آدم راه بیافت بریم!«

ــج  ــود کــه گی ــر او وارد شــده ب ــان فشــار ب ــرد، آنچن ــر گــردن خــود ب حســین دســت ب

بــود، رسدرد داشــت، چهــره اش  رسخ شــده بــود، مجتبــی نتوانســت جلــو خنــده خــود 

را بگیــرد و گفــت!

»می بینــی! دیگــه داشــتی می مــردی، رست رو بنــداز پائیــن بریــم! دیگــه دســت از ایــن 

کُس کَلــک بازیــات وردار!«

حســین ســعی منــود  تعــادل خــود را حفــظ کنــد، دیگــر حرفــی منــی زد! حــرف نزدنــش 
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موجــب شــد مجتبــا از خشــونت دســت بــردارد، آرام تــر بــر خــورد کنــد،  عجلــه ای در 

کار خــود ندیــد، حســین هنــوز بــا خــود در کلنجــار می رفــت!

ــه  ــه منــی رم! منی تون ــره! ن ــو می گی ــی آد گردمن ــاره م ــرم دوب ــه ن ــه منــی رم! اگ ــرم؟ ن »ب

ــا  ــر آدمــه، از اونجــام رد بشــه ت ــگل پ ــون آمبن ــو خیاب ــه، ت ــازه اگــه بتون ــو بکشــه! ت من

ــه!« ــه، منی تون ــی راه ــادات کل ــه س بازارچ

ــه  ــا او ب ــا ب ــود ت ــا خوشــحالی بــه حســین نــگاه می کــرد و منتظــر ایســتاده ب ــا ب مجتب

مغــازه بــرود!

»اگــه از فحــش دادن خوشــت منیــآد، دیگــه بهــت فحــش منــی دم! بایــد کارات رو خــوب 

انجــام بــدی! وقتــی هــی وایســتی تــا مــن بهــت بگــم ایــن کار رو بکــن، اون کار رو بکــن 

خــب بعضــی وقتــا عصبانــی می شــم!«

با تاکیدبیشری رو بروی او ایستاد و گفت:

»یاالّ دیگه!  را بیفت بریم بدبخت، جونشو نداری، آخه تو رو چه به دعوا؟«

حسین چیزی نگفت، با دستش طوری عامت داد یعنی صرب کن!

مجتبا مطمن شد که حسین  می خواهد با او برود.

چنــد دقیقــه طــول کشــید تــا حســین از حالــت رسگیجــه خــارج شــد! در ایــن لحظــه بــه 

یــاد پیــچ گوشــتی  زیــر پیراهنــش افتــاد، روز جمعــه حســابی نـُـک آن را تیــز کــرده بــود،

بــه یــاد حــرف هــای پــدرش افتــاد کــه بــا چاقــوی ضامــن دار در قلــب مصطفــی فــرو 

کــرد! 

»مــن ایــن پیــچ گوشــتی رو بــرا چــی  بــه کمــرم آویــزون کــردم؟ بــرا منایــش کــه نیســت! 

حــاال  موقشــه ازش اســتفاده کنــم، چــرا کــه نــه؟ چــرا حــاال از اون اســتفاده نکنــم؟«

تصمیــم خــود را گرفــت، در موقعیــت مناســبی  متــام قدرتــش را در پــای راســت خــود 

ــد و از او  ــی کوبی ــای مجتب ــان پاه ــی می ــد محکم ــام لگ ــدت مت ــا ش ــرد و ب ــز ک متمرک

فاصلــه گرفــت! بــا رسعــت متــام آچــار پیــج گوشــتی را بیــرون آورد، مثــل  بــرق بــه ســوی 

مجتبــی  دویــد:

ــود  ــه خ ــود، ب ــده ب ــش وارد ش ــگ های ــان لن ــه می ــه ای ک ــوز از درد رضب ــی هن مجتب

ــان  ــاره رس او را  می می پیچیــد، اصــا متوجــه پیــچ گوشــتی نشــد، تصمیــم گرفــت دوب

بازوهایــش بگیــرد،  امــا بــرای انجــام ایــن کار دیگــر دیــر شــده بــود، حســین بارسعــت 

بــه ســویش دویــد ، مجتبــا  بــه خــود آمــد، بــا دســتش رس حســین را گرفــت،  ســوزش و 

درد وحالــت نفــس تنگــی را در ســینه خــود احســاس کــرد، حســین بــا  متــام قــدرت پیــچ 
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گوشــتی را وارد ســینه او کــرده بــود، رضبــه آنچنــان قــوی بــود کــه صــدای فریــادش بــه 

هــوا شــد، دیگــر قــادر نبــود  رس حســین  در دســت خــود نــگاه دارد، دســت بــر پهلــوی 

خــود بــرد، خــون را بــر کــف دســتش دیــد شــد،  هنــوز بــه کــف دســتش نــگاه مــی کــرد 

و حالــت نفــس تنگــی گرفتــه بــود کــه حســین کمریــن فرصتــی بــه او نــداد،  وقتــی  

ــاع  ــر دف ــود، فک ــین  نب ــدن  حس ــه دی ــادر ب ــت ق ــش برداش ــوی مجروح ــت از پهل دس

ــرای   ــی ب ــچ امکان ــرد،  حســین هی ــگاه ک ــه حســین ن از خــود را نداشــت، ملتمســانه ب

تصمیــم گیــری بــه او نــداد، هرگــز منی دانســت رضبــه بــه کجــا وارد شــده اســت، هرگــز 

منــی دانســت مجتبــا تســلیم شــده اســت، برایــش انتقــام  مهــم تــر از چشــم هــای او 

بــود،  رسش را در میــان بازوهــای او  مــی دیــد، از تــرس حملــه مجتبــا برعــت ســوی 

او رفــت،  دومیــن رضبــه را ســخت تــر وارد کــرد،  وقتــی مجتبــی دیگــر قــادر بــه فریــاد 

کــردن نیــز نبــود رضبــه ســوم و چهــارم را بــه قفســه ســینه او وارد کــرد!

مجتبی در حال جان کندن روی زمین پهن شد.

همســایه هــا بــا شــنیدن فریــاد هــای اولیــه مجتبــی رس از پنجــره هــا بیــرون آوردنــد. 

وقایــع بــه قــدر برعــت اتفــاق افتــاد  کــه کمــر کســی مــی توانســت بدرســتی آن را 

توضیــح دهــد.

زلیخــا اولیــن کســی بــود کــه از کلبــه بیــرون آمــد، ابتــدا چیــزی متوجــه نشــد،  وقتــی 

حســین را پیــچ گوشــتی بدســت بــاالی رس جــوان در حــال مــوت دیــد،  برعــت خــود را 

بــه او رســاند، مجتبــا را منــی شــناخت، امــا دیــدن جوانــی در حــال مــرگ ! موجب شــدند 

تــا او اوضــاع را وخیــم ارزیابــی منایــد، او متوجــه شــد دعــوا فقــط یــک درگیــری ســاده 

نبــوده اســت، حســین تــا زلیخــا را دیــد رشوع بــه  ناســزا گوئــی بــه مجتبــا کــرد، زلیخــا  

بــه یــاد صحنــه قتــل مصطفــی توســط شــوهرش افتــاد، او هــم  از ســینه و دهانــش خون 

جــاری شــده بــود، در یــک لحطــه حســین را بــاالی چوبــه دارد تصــور کــرد، برعــت 

پیــچ گوشــتی را از او گرفــت، بــه ســوئی پرتــاب کــرد، چــادر را از کمــر بــاز کــرد، روی رس 

انداخــت، بــا دســتپاچگی دســت حســین را گرفــت و گفــت:

»بریم!«

حســین گفــت: »بهــم فحــش ناموســی داد. منــم زدم تــو شــکمش، آقــام گفــت اگــه زدی 

یکــی نــزن ســتا بــزن، منــم چهارتــا زدم.«

مادرش در حالی که گریه می کرد  دست او را   کشید.

»ننه ومل کن بچه که نیستم!«
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»بریم بدبخت! اگر نیایی مثل بابات می برن اعدامت می کنن!«

حسین تا اسم اعدام را شنید، راه افتاد .

مردمــی کــه بــرای دیــدن صحنــه آمــده بودنــد، در ابتــدا غیــر از حســین ومــادرش کــس 

دیگــری را در آنجــا مشــاهده نکردنــد،  یکــی دو نفــر از آنــان بــا شــک و تردیــد، تصمیــم 

داشــتند از رفتنشــان جلــو گیــری کننــد، امــا زلیخــا بــا نهیــب بــه آنــان گفــت:

»ما هم مثل شا ندیدیم کی  این کارو کرده!«

ــا و  ــد زلیخ ــب گردی ــت موج ــام جمعی ــل و ازده ــردم در مح ــدن م ــرد آم ــت گ  رسع

ــد. ــرک کنن ــه را ت ــین  صحن حس

مــردم  در صــدد کمــک بــه مجتبــی بــر آمدنــد، هیــکل مجتبــی را کــه خــون از دهانــش 

جــاری و در حــال خفگــی مطلــق بــود، نــگاه می کردنــد، هیــچ کــس منی دانســت چــه 

بایــد بکنــد! دو نفــر جــوان او را بــا اســتفاده از یــک نردبــان، وگونی هائــی کــه روی آن  

پهــن کــرده بودنــد بــه نزدیکریــن بیارســتان یعنــی  بازرگانــان بردنــد. تعــدادی بچــه و 

بــزرگ ســال آنهــا را تــا بیارســتان همراهــی کردنــد!

مردم پچ و پچ می کردند!

»کی بود؟ کی زد؟ چطوری زد؟«

ــا از  ــد م ــد، برخــی می گفتن  برخــی صــدای بگــو مگــوی بســیار گنگــی راشــنیده بودن

پنجــره دیدیــم، امــا هیچکــدام  وارد معرکــه نشــده بودنــد، تــا از دعــوا جلوگیــری کننــد. 

رسعــت زدن پیــچ گوشــتی و رسانجــام دعــوا بقــدری بــود کــه کمرکســی متوجــه پیــچ 

گوشــتی شــده بــود.

زلیخــا و حســین از کوچــه بیــرون رفتنــد، در آن ســوی خیابــان حســین برعــت زیــر آب 

فشــاری، دســت و روی خــود را شســت، بــی وقفــه بــه راه افتادنــد. ســاعتی رسگــردان، 

از ایــن کوچــه بــه آن کوچــه!

ــه تحلیــل واقعــه  ــوز مــردم محــل مشــغول بحــث و تجزی ــه هن  ســاعتی پــس از حادث

بودنــد، نتایجــی ذهنــی زبــان بــه زبــان شــده بــود، ســاعتی بعــد پاســبانی بــرای ارزیابــی 

و شناســائی ضــارب و محــل جــرم، بــه آنجــا آمــد ، بــا پیــدا کــردن پیــچ گوشــتی و نبــود 

حســین و مــادرش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ضــارب یــا ضاربیــن می تواننــد حســین و  

مــادرش باشــند، شــاهد هــا همگــی گــواه بــر کشــنت مجتبــا توســط آنهــا بــود، متــواری 

شدنشــان نیــز یکــی از دالئــل بشــار می آمــد.

هنــوز اذان ظهــر را خوانــده نشــده بــود، ننــه آقــا و دو پــرش در انتظــار مجتبــا چشــم 
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بــه راه دوختــه بودنــد،  آنهــا فکــر می کردنــد حســین، مجتبــا را همــراه خواهــد آورد، 

ــه  ــار ب ــرای رصف نه ــی ب ــد و همگ ــازه می مان ــه در مغ ــل همیش ــر مث ــین رس بزی حس

خانــه خواهنــد رفــت، امــا از مجتبــا و حســین خــربی نشــد! مصطفــا از تاخیــر مجتبــا 

نگــران شــده بــود، بــا صــدای بلنــد خطــاب بــه مــادرش گفــت:

»ننه آقا، مجتبی هنوز  برنگشته!«

»منم دمل شور می زنه! نکنه گرفتنش برا رسبازی!؟«

»نــه بابــا! هرچنــد هیکلــش مثــل نــره خــر بــزرگ شــده ولــی شــونزده ســاله رو کــه منــی 

ــربن!« گیرن ب

»پــس بســپر بــه اونــای دیگــه مــا می ریــم دنبــال مجتبــی، بگــو هــوای مغــازه رو داشــته 

باشــن تــا برگردیم!«

ــی در جســتجوی  ــا و مصطف ــه آق ــه نن ــود ک ــه گذشــته ب ــوع حادث ــد ســاعت از وق چن

مجتبــی بــه محلــه ســکونت حســین آمدنــد، برخــی از مــردم هنــوز مشــغول بحــث و 

ردو بــدل کــردن حدثیــات خــود بودنــد، کســی ننــه آقــا و مصطفــی را منی شــناخت، ننــه 

آقــا برعــت جلــو خانــه زلیخــا رفــت، خانــه خالــی از ســکنه بــود، از  درو همســایه هــا 

جویــای  آنهــا شــدند،  بــا آمــدن آنهــا برخــی دورشــان حلقــه زدنــد، هــر کــس ماجــرا را 

بــا ســلیقه خــود برایشــان تعریــف کــرد و آنهــا باخــره متوجــه واقعــه گردیدنــد. ننــه 

آقــا چــون مببــی منفجــر شــد، بــا جیــغ و گریــه خــاک کوچــه را بــر رس خــود ریخــت، 

مصطفــی  بــه ســوی خانــه حســین حملــه کــرد، هــر چــه در خانــه بــود را بــا لگــد  بــه 

بیــرون پرتــاب کــرد، نعــره کشــان بــه ســوی بیارســتان رفتنــد.

در بیارســتان نــه بــا مجتبــی بلکــه بــا جســد خونیــن  او مواجــه شــدند. اصابــت پیــچ 

گوشــتی بــه ریــه و رشیــان هــای قلبــی اش موجــب خونریــزی داخلــی ریــه و خفگــی او 

شــده بــود. ننــه آقــا در غــم از دســت دادن مجتبــا، هفــت روز متــام  در محــل حجلــه 

گذاشــت، دســته هــای ســینه زنــی بــرای خــوردن نــذری بــه راه انداخــت، دیگــر همــه 

اهــل محــل ایــن خانــواده متدیــن را می شــناختند، میــزان رضبــات احتالــی پلیــس بــر 

آنهــا کاســته شــد. امــا داغ از دســت دادن فرزنــد شــانزده ســاله بــرای مــادر بســیار درد 

آور اســت! دردی کــه بــرای ایــن خانــواده امنیــت بیشــری آورده بــود.

علــی هــر روز کــه از جلــو آلونــک حســین می گذشــت، بــه دلیــل ســکوت صبحگاهــی، 
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ــرات آلونــک منی کــرد، منی توانســت متوجــه شــود، حســین و  ــه تغیی ــی ب توجــه چندان

ــرای  ــه، ب ــگی، روز جمع ــق روال همیش ــد. طب ــی منی کنن ــا زندگ ــر در آنج ــادرش دیگ م

دیــدار حســین بــه محــل ســکونت آنهــا رفــت، بــا کــال تعجــب بــا اتاقــک خالــی آنهــا 

روبــرو گردیــد. بــا ناراحتــی  از اتاقــک بیــرون آمــد.

 نــه از آنهــا خــربی بــود، نــه از اثاثیــه داخــل کلبــه، آثــاری از ظــروف غیــر قابــل مرفــی  

کــه مــادر و بــرادر مجتبــی بــا لگــد آنهــا را از کلبــه  بــه بیــرون پرتــاب کــرده بودنــد نیــز 

وجــود نداشــت. بــا نگرانــی از غیبــت حســین و مــادرش، چندیــن بــار بــه آنجــا رفــت 

و بــی نتیجــه بــه اطــراف نگریســت، بــاورش نشــد کــه آنهــا بــی خــرب رفتــه باشــند، بــا 

خــود اندیشــید:

ــود از  ــرار نب ــی خــرب از اینجــا اســباب کشــی کــرده باشــه!  ق »مگــه می شــه حســین ب

ــه بــودم هــر  ــه خاطــر بیســت تومــن از اینجــا رفــنت؟ مــن کــه گفت ــه ب اینجــا برن!نکن

ــرن،  ــن از اینجــا ب ــرا بیســت تومــن کــه منی تون وقــت کــه خواســتی برگــردون! آخــه ب

مصطفــی صــد تومــن طلبــکار بــوده، اونــا از اینجــا نرفــنت، حــاال بیــان بــرا بیســت تومــن 

ــا بپرســم!« ــد از اون ــا همســایه هــا می دونن!بای ــرن؟ حت از اینجــا ب

علــی از همســایه هــا جویــای حســین و مــادرش شــد، برخــی از دادن اطاعــات خــود 

داری می کردنــد. یکــی از اهالــی کــه قبــا حســین را بــا علــی دیــده بــود، مطمــن شــد 

دادن اطاعــات خطــری برایــش بوجــود نخواهــد آورد، جریــان را تعریــف کــرد و گفــت: 

»حســین بــا مــردی دعــوا کــرد، کارشــان بــه چاقوکشــی رســید، حســین او را بــا چاقــو 

کشــت!«

 او ادامه داد:

»حســین و مــادرش وســط دعــوا و مرافــه فــرار کــردن. حــاال پلیــس دنبالشــونه، تــا حــاال 

کســی منی دونــه اونــا کجــا هســنت، بچــه ده ســاله زده یــه جــوون ســی ســاله! رو کشــته، 

اونــو  جــوون مــرگ کــرده!«

علــی بــه یــاد پیــچ گوشــتی و قتــل مصطفــی توســط پــدر حســین افتــاد، منــی توانســت 

تصــور کنــد کــه حســین باپیــچ گوشــتی کســی راکشــته باشــد، بــا خــود کلنجــار رفــت:

»نکنــه تــو خونشــون چاقــوی باباشــو قایــم کــرده بــود؟ حــاال ایــن کــی بــوده که حســین 

زده اونــو کشــته؟ حتــا چاقــو پــدرش را پیــدا کــرده و بــا چاقــو اونوکشــته!«

ــی  ــت ول ــه گذش ــر روز از آن کوچ ــا ه ــنت او تقریب ــین و یاف ــدن حس ــرای دی ــی ب عل

هیچــگاه نتوانســت او را بیابــد.
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اواخــر شــهریور مــاه، علــی خســته و کوفتــه از کار بــه خانــه بازگشــت. همــه ناراحــت 

و نگــران در حــال گریــه و زاری بودنــد! علــی هرگــز فکــر منی کــرد کــه صاحــب خانــه 

آنهــا را بیــرون کــرده اســت! از مــادرش کــه در حــال گریــه کــردن بــود پرســید:

»چی شده مامان چرا گریه می کنی؟ دنیا چی شده؟«

دنیا با گریه و ناراحتی گفت:

»دیگه منی خواد بری رس کار! از اینجا بیرومنون کردن!«

عزت قدرت توضیح وقایع را نداشت و به سختی گفت:

ــم،  ــدا کنی ــه پی ــه دیگ ــه خون ــد ی ــم! بای ــی کنی ــد خال ــه رو بای ــدیم! خون ــت ش »بدبخ

هرکجــا رفتــم مــی گــن بــرا هشــت نفــر آدم جــا نداریــم، جائــی ام کــه پیــدا می شــه 

ــی  ــه ه ــن مرتیک ــه ای ــم؟! ب ــه بدی ــم کرای ــا بیاری ــره! از کج ــرون ت ــا گ ــش از اینج کرای

گفتــم پوالتــو خــرج زن بــازی نکــن، گــوش نکــرد کــه نکــرد! امــروزم بردنــش زنــدون، 

رفتــه ماشــین خریــده قســطی! نتونســته قسطشــو بــده، همــه ماشــینا رو داده بــرا مــزد 

شــوفرا، صــاب خونــه کرایشــو می خــواد، ســه مــاه کرایــه نــداده، همســایه هــام می گــن 

مــا هــم نداریــم، همشــون بایــد بــرن بیــرون!«

»حاج خامنم باید بره؟«

»همه باید برن؟«

»برم پوملو بگیرم؟«

»هــرکاری مــی خــوای بکــن! دیگــه فایــده نداره!بعــد از دو هفتــه اثاثیــه رومی ریــزن 

تــو کوچــه!«

»دو هفته دیگه باید برم مدرسه، برم پوملو بگیرم!«

علــی بــا رسعــت پائیــن رفــت، و بــر خــاف همیشــه، حــاج خانــم دم در ننشســته بــود، 

در اتــاق هــم بســته بــود!«

علــی از تــرس اینکــه حــاج خانــم خانــه را تــرک کــرده اســت بــا عجلــه در اتــاق را بــا 

انگشــت کوبیــد!

»حاج خانم؟ حاج خانم؟«

با کمی صرب دو باره در را  کوبید و حاج خانم را صدا کرد!

حاج خانم باخره در را باز کرد!

»هــان، چیــه داری در می زنــی، داشــتم منــاز می خونــدم! فــردام بایدبــرم دنبــال خونــه 

بگــردم!«
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»حاج خانم، من اومدم پوالمو بگیرم،«

»نیگــه داری ایــن پــوال چقــد منــو اذیــت کــرد، بیــا پوالتــو بــدم خیــامل راحــت بشــه! جلــو 

چشــم خودتــت قلکــو مــی شــکنم، نیــگا کــن پــول خــوردا چقــدن؟ بگیــر بشــُمر، منــم 

ــُمرم!« ــا رو می ش اسکناس

کل پولــی کــه علــی مشــاهده کــرد آنقــدر نبــود کــه در نظــر داشــت، پــول خــرد هــا 

مربــوط بــه زمانــی بــود کــه او در قهــوه خانــه افشــار کار کــرده بــود، در ســه هفتــه ای 

کــه آنجــا کار کــرد بســیار بیشــر از مقــدار پــول خــردی بــود کــه اکنــون حــاج خانــم 

ــد! ــل ده ــه او تحوی ــت ب می خواس

»حاج خانم یعنی من فقط اینقد پول داشتم؟«

»خــب بیســت تومنــم گرفتــی! ایــن بیســت تومنــم اســکناس هســتش، اونــم شــونزده 

تومــن، رو هــم رفتــه میشــه ســی و شــیش تومــن!«

»حــاج خانــم مــن کــم کمــش دو مــاه کار کــردم! روی دو تومــن، ســه تومــن، ســه تومــن 

و پنــج قــرون پــول گرفتــم، یعنــی همــش می شــه اینقــد؟«

»یعنــی چــی؟ پــر خجالــت بکــش! بــا ایــن موهــای ســفیدم یعنــی میــام پــول تــو یــه 

وجــب بچــه رو  بــدزدم؟«

علــی بــا اشــکی کــه در چشــم هایــش حلقــه زد بــود، دعواهــای روزمــره خانــواده اش را 

بــه خاطــر آورد، رس بــه زیــر کــرد، بــه خــون دمــاغ شــدنش، بــه ســوختنش، بــه ســختی 

ــنت رس کار و  ــال رف ــرد، ح ــر ک ــود، فک ــده ب ــش مان ــه برای ــزی ک ــا چی ــای کار و نهایت ه

ــم گرفــت، و  ــول هــا را از حــاج خان ــود، پ ــی ارزش شــده ب ــنت ب ــان گرف شــبانه دو توم

نگاهــی بــه موهــای ســفید او انداخــت و گفــت:

»من همیشه به مامانم گفته بودم این حاج خانم از کجا پول آورده رفته مکه!«

حاج خانم بر افروخته فریاد زد:

»بی حیا، بجای تشکر حاال با من اینجوری حرف می زنی؟«

ملــوک از صــدای بلنــد حــاج خانــم نگــران بیــرون آمــد، علــی از تــرس اینکــه او هــم او را 

مــورد انتقــاد و فحاشــی قــرار دهــد از پلــه هــا بــاال رفــت، ملــوک از حــاج خانــم پرســید:

»چی شده حاج خانم؟ چرا تو رس بچه داد می زنی؟«

»ایــن بچــس!؟ پوالشــو تــا حــاال جــم کــرده بــودم کــه مــی ره رس کار پــوالش نفلــه نشــه! 

حــاال اومــده می گــه چــرا پــوالم کمــه!«

»حاال مگه چقدر پول جمع کرده بودید؟!«

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   246 28.10.2021   16:56:44



247 246

»ملــوک خانــم ایــن آخــر رسی دیگــه شــا شــهره شــهری منی خــواد بــرا مــن حــرف در 

بیــاری!«

ــا رس  ــه رس ت ــن بچ ــم ای ــط بدون ــتم فق ــاورم! خواس ــرف در بی ــا ح ــرا ش ــرا ب ــن چ »م

ــول در آورده؟!« ــدر پ ــت، چق ــرده اس ــتان کار ک تابس

»این فضولی به شا نیامده!«

»حاج خانم! واقعا که! بیخود نیست که بهتون می گند حاج خانم!«

وبا عصبانیت ادامه داد:

»همیــن شــا هســتید کــه باعــث مــی شــید یــک پــر ده ســاله کار کنــه، وقتــی شــا 

اینطــوری باشــید، خــب معلومــه کــه ایــن وضــع همیــن جــوری ادامــه پیــدا می کنــه!«

حــاج خانــم در اتــاق را بســت و پاســخی بــه ملــوک نــداد! ملــوک، کمــی ایســتاد بــه 

راه پلــه خالــی نــگاه کــرد، دوســت داشــت بــا علــی صحبــت کنــد ولــی هیــچ کــس آنجــا 

نبــود، نگــران بــرای یافــنت خانــه ای جدیــد از در خــارج شــد!

علی پول را به مادرش که مشغول گریه کردن بود داد! 

ــر از پیــش، منی توانســت بــه روزهــای ســختی فکــر کنــد کــه  او تنهــا تــر  و مفلــوک ت

علــی از خــواب بــر می خواســت، بــرای کار کــردن از خانــه خــارج می شــد،  متــام 

ــی  ــش ب ــی برای ــتمزد عل ــت دادن کل دس ــود، از دس ــت داده ب ــود را از دس ــی خ زندگ

ــاب  ــه حســاب کت ــا داخــل کیفــش ریخــت، حوصل ــی اعتن ــول را ب اهمیــت می منــود، پ

ــردن نداشــت! ک

ــه  ــا از خان ــی از دخره ــود، یک ــده ب ــی ش ــدت متاش ــواده بش ــادی خان ــع  اقتص وض

ــه اســتخدام ارتــش درآمــد و چهــار نفــر از بچــه هــا کــم  متــواری شــد، پــر بــزرگ ب

ــد،  ــیم کردن ــود تقس ــن خ ــزت بی ــای  ع ــر را برادره ــن ت س

عــزت بــا دریافــت مقــرری از بــرادر هایــش توانســت در دروازه غــار تهــران اتــاق بســیار 

کوچکــی کرایــه و خــود بــرای کار در خانــه هــا تــاش منایــد. 

علــی ســهم یکــی از بــرادر هــای عــزت شــد، او بــارشوع مــدارس، در هــان مدرســه و 

هــان کاس  حضــور پیــدا کــرد. گرچــه وضعیــت لبــاس پوشــیدن و رفتــارش در مقابــل 

دیگــران بــا ســال قبــل تفــاوت داشــت، امــا خانــه داعــی نیــز محــل ایدآلــی بــرای زندگــی 

و تحصیلــش نبــود، بعــد از مــدت کوتاهــی بســوی مــادر رفــت،  در اتــاق شــش مــری 

مــادرش همــراه بــا خواهــر و بــرادر بزرگــش زندگــی گذشــته را رشوع منــود!
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قسمت چهارم:

بیست سه سال بعد!
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بیست سه سال بعد!

پیــکان شــیری رنــگ از جلــو »کاخ شــمس« رد شــد. راننــده نگاهــی بــه کاخ انداخــت، 

زیــر لــب گفــت:

»تــا ســه ســال قبــل بــا تــرس و لــرز از اینجــا رد می شــدم! بــا پــول دزدی و قاچــاق کاخــو 

ســاختو حــاال تــو خــارج کشــور داره کیــف می کنــه! حــاال چــی؟ همیــن  کاخ بــا ده هــا 

هکتــار زمیــن، بــاغ  هــای ســیب دور و اطرافــش، همــه تــو دســت بســیج هســنت! دارنــد 

بدتــر از اون دزدی می کننــد، ایــن کثافتــا، روی اونهــا رو هــم ســفید کــردن! رس مردمــو  

شــیره مالیــدن، هــر کــه حــرف بزنــه مــی کشــنش! مــردم رو خفــه مــی کننــد تــا بتوننــد 

دزدی هاشــون رو ادامــه بدنــد!

بعد با صدائی که  مرجان هم بشنود گفت: 

همه دزدند!«

ــا لهجــه شــیرین  ــود،  ب ــی نشســته ب ــار عل ــوی مرجــان کن ــاله روی زان ســوملاز ســه س
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ــید: ــه پرس کودکان

» بابا کی دزده؟«

»دخرم همین ها که االن ریش دارن!«

و رو کرد به مرجان و آهسته گفت:

» بی رشف ها بخور بخور رو رشوع کردن!«

مرجان گفت:

»حاجــی زاده رئیــس بســیج بیارســتان، امــروز بــا پوتیــن اومــده بــود تــوی بخــش، یکــی 

از اعامیــه هائــی رو کــه مــن دیشــت تــو کمــد رختکــن پرســتارها  انداختــه بــودم،  تــو 

دســتش بــود! داد میــزد ایــن اعامیــه هــا را هــر کــس انداختــه تــو کمــد پرســتارها، مــا 

پیــداش می کنیــم! رسو کارش بــا منــه!  داشــتم ســکته می کــردم؛ دیگــه ایــن کار رو تــو 

ــد!«  ــا می فهمن ــم، رسیع محــل کار منی کن

ســوملاز بــا خنــده گفــت: » مامــان هــی بــه مــن مــی گــی بخــور بخــور، مــن منی خــورم! 

اگــه بخــورم بابــام مــی گــه دزدم دیگــه!« 

علی گفت:

»دخــرم ولــش کــن مــن منظــورم یــه چیــز دیگــه بــود! اینــا کــه ریــش دارن، آدم هــای 

بــدی هســتند!«

»بابا!  تو که خودت هم ریش داری!«

»نــه دخــرم؛ مــن ایــن ریشــو گذاشــتم کــه فکــر نکنــن  مــن بــد نیســتم! اگــر ریــش 

ــد نیســتم!« ــن ب ــن م ــر می کن ــذارم فک ب

ــت  ــادرش انداخ ــورت م ــه ص ــی ب ــید و نگاه ــودش کش ــورت خ ــه ص ــتی ب ــوملاز دس س

ــت: وگف

»دخرها  که ریش ندارن چی؟«

»نه دخر ها نباید ریش بذارن!«

»بابا، کی دوباره می ریم قزوین بستنی بخوریم؟«

»دخرم به کسی نگو ما می ریم قزوین بستنی می خوریم!«

»چرا نگم؟«

»برا اینکه می گند اینا چقدر خلند، میرن قزوین بستنی می خورن بر می گردن!«

»بابا کی می رسیم کیامنهر؟ چرا می ریم کیامنهر؟«

»کیامنهــر یــه جائــی هســتش کــه  خونــه هــای هــزار مــری داره، قبــا پولــدارا زندگــی 
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می کردنــد! حــاال  مــردم اومــدن اونجــا،  خونــه هــارو گرفــنت!«

مرجان : »حاال مطمن هستی که یک خونه خالی مونده باشه؟«

»آره  یکــی از دوســتام خــرب داده یــه خونــه  اونجــا خالــی هســتش، مــا می تونیــم بریــم 

ــو هــر  ــگا کــن ت ــن جاســت، رســیدیم اینجاســت! نی ــگاه کــن همی اونجــا بنشــینیم! نی

خیابــون ده تــا خونــه هســنت، خونــه ای کــه مــا می خوایــم بگیریــم  تــه ایــن خیابونــه، 

ــا  ــوش، حت ــم ت ــد بری ــه، اینجاســت، بای ــن خالی ــگاه ک ــه آخــر، نی ــده ب ــه مون ــه خون ی

خالیــه!«

» خب اگه امشب بریم ، فردا یکی دیگه اومد اینجا رو گرفت چی؟«

»نــه می ســپریم بــه همســایه بغــل دســتی، اون بتــول خانــم هســتش، نیــگا کــن، همیــن 

جلــو نیگــه مــی دارم، بریــم تــو ببینیــم، چــی بــه چــی هســتش!«

ــه!   ــل دســتی  پیکاری ــر اون همســایه بغ ــت: »پ ــوش مرجــان گف ــی آهســته در گ عل

ــرف  ــرش ح ــا پ ــه ب ــه! می گ ــا اون کار می کن ــه ب ــت داره ک ــنفکره، وان ــوهرش روش ش

ــه!  ــی خوب ــم خیل ــه، زنش ــه! آدم خوبی ــم بش ــمش« ک ــورده از »رادیکالیس ــه خ ــزن ی ب

ــه ولــی مــی ترســه  ــه! باباشــم آدم چپی ــه اون  بهــم   گفــت  اینجــا خالی اســمش پیان

پــرش رو بگیرنــد بکشــن، مــن کــه منــی تونــم بــا پــر او حــرف بزنــم بگــم یــه کمــی 

آروم بگیــر، مگــه می شــه، خــب بایــد اعــراض کــرد، مگــه مــا اعــراض منی کنیــم، خــب 

فقــط اســلحه نگرفتیــم تــو دســتمون!« 

»کدوم خونه رو می گی؟«

»همون خونه که جلویش وانت بار واستاده، بعد از خونه  بتول خانم!«

در ماشــین کــه بــاز شــد ســوملاز  پــا در  خیابانــی گذاشــت کــه  یــک طرفــش ویاهــای 

نیمــه کاره هــزار مــری انتهــا و طــرف دیگــرش بیابــان بــود! 

»بیــا قبــل از اینکــه بریــم تــو از تــه خیابــون نیــگا کــن! اونجــا زنــدون قزلحصــاره! قبــا 

مخصــوص زندونــی هــای عــادی بــوده، حــاال شــده مخصــوص زندونــی هــای گروهــای 

سیاســی!«

ــد،  ــانده بودن ــود را پوش ــای خ ــره ه ــن در و پنج ــی و کارت ــا گون ــا ب ــه ه ــاکنین خان س

برخــی در و پنجــره گذاشــته، برخــی توانســته بودنــد اتــاق هــای محــل ســکونت خــود 

را گــچ کاری کننــد بعضــی دور ویاهــا را بــا نــرده هــای دســت دوم و یــا رسقتــی از بــاغ 

هــای اطــراف حصــار کشــیده بودنــد، اکــرثا حیــاط هــا را درختــکاری کــرده و خــود را 

ــد، متــام کوشــش هــا نشــان  ــا هــا  آمــاده کــرده بودن ــرای یــک عمــر زندگــی در وی ب
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مــی داد کــه خــود را آمــاده کــرده انــد یــک زندگــی آرام را رشوع مناینــد، امــا هیــچ  اثــری 

از زیبائــی هــای مخصــوص بــه ایــن ویاهــا در هیــچ یــک از  آنهــا دیــده منی شــد!

 مرجان:»یعنــی مــا بایــد تــو ایــن بیابــون بخوابیــم نــه در داره، نــه پنجــره دیواراشــم کاه 

گلــی ، آب از کجــا مــی آریــم!«

ــو  ــن ت ــگا ک ــا رو نی ــا آب داره، اون ــم، حت ــم! می پرس ــه کارش می کنی ــب ی ــی: »خ عل

حیاطشــون شــیلنگ دارن،  مــن  میــام شــبا اینجــا می خوابــم تــا درو پنجــره بگذاریــم! 

ــره  ــد درو پنج ــا، اول بای ــارم اینج ــاس بی ــه رسی اس ــم ی ــردا می تونی ــوای ف ــه می خ اگ

ــد!!« ــره خوابی ــدون درو پنج ــاق ب ــو ات ــه ت ــم، منی ش بذاری

ــای  ــا و دیواره ــاق ه ــاط و ات ــای حی ــاک ه ــه خ ــرد و ب ــگاه ک ــوملاز ن ــه س ــان ب مرج

ــت: کاهگلــی، و ســیانی کــه چهــار ســوی آنجــا را پوشــانیده بودنــد، گف

»حداقل یه کفپوشی اگه داشت برا بچه خوب بود!«

»مــا کــف اتاقــای االمنونــو خودمــون پــول دادیــم موکــت خریدیــم، مــن خــودم اونجــا رو 

موکــت کــردم! حــاال می تونــم موکــت هــا رو بکنــم بــا خــودم بیــارم، چــه عیــب داره؟«

»فکر منی کنی صاحب خونه ناراحت بشه؟ آخه اون دوست برادرمه!«

»یعنــی موکــت رو بگذاریــم اونجــا؟ بعــد ایــن بچــه رو زمیــن رسد اینجــا تــو خــاکا وول 

بخــوره؟«

مرجان: »خب جواب صاحاب خونه رو  خودت بده!«

ــم،  ــش رو همی شــه دادی ــداده! کرای ــول ن ــا پ ــه م ــه اصــا ب ــی اون ک ــی: »باشــه ول عل

خودشــم چپــی هســتش!حاال مــا مــی خوایــم موکتــای خودمــون رو بــا خودمــون بربیــم! 

اگــه موکــت رو می خــواد، حتــا بایــد بگــه خــب شــا هــزارو پانصــد تومــن پــول دادیــد 

دســتتون درد نکنــه! ولــی هیچــی نگفتــه، فکــر  کنــم اگــه اونــا رو بکنــم اینجــا بیــارم، 

اون نبایــد حرفــی داشــته باشــه! تــازه اون خــودش گفتــه بلنــد شــید! مــی خــواد خونشــو 

بفروشــه! اگــه خــودش بخــواد بــره بنشــینه خــب بگــه مــا موکــت رو بگذاریــم ، ولــی 

وقتــی می گــه بلنــد شــید می خــوام  خونــه رو بفروشــم، بایــد بدونــه کــه مــا کــه شــیش 

مــاه اونجــا زندگــی می کنیــم بایــد یــه جــوری پــول موکتــا رو بــه مــا بــده!«

مرجان:»منی دونم خودت جوابش رو بده!«

آنهــا بعــد از چنــد روز اســباب اثاثیــه خــود را بــه خانــه »مصــادره ای« انتقــال دادنــد! 

ســه  اتــاق خــواب بــزرگ، آشــپزخانه و تــراس، یــک اتــاق پذیرائــی بــه انــدازه وســعت 

متامــی اتــاق هــا و یــک اتــاق ناهــار خــوری، بــا وامــی کــه تهیــه کردنــد، گــچ کاری و 
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ــپزخانه را در  ــام  و آش ــت و ح ــد. توال ــب کردن ــا را نص ــه ه ــا و شیش ــره ه در و پنج

حــد رفــع رجــوع مرمــت منونــد، در اتــاق پذیرائــی و ناهــار خــوری را بســتند و بــدون 

تعمیــرات رهــا ســاختند.

علی در اولین روزی که مرجان و سوملاز را بعد از تعمیرات به خانه آورد گفت:

»مــا می تونیــم تــوی همیــن ســه اتــاق زندگــی کنیــم، رفــت و آمــد آنچنانــی نداریــم، 

ــم  ــاق ه ــک ات ــم، ی ــزار میکنی ــا برگ ــاق ه ــن ات ــی از ای ــو یک ــکیاتی روت ــات تش جلس

ــرا ســوملاز!« ــه  ب میمون

مرجــان ســختی عــدم ماقــات بــا خانــواده اش را در دو ســال اخیــر تحمــل کــرده بــود، 

ســکونت در خانــه فــوق یکــی دیگــر از زمینــه هائــی بــود کــه هرگــز بــا روابــط خــود 

ارتباطــی نداشــته باشــد،  یــک ســال ســکونت در آنجــا و همزمــان بــا رسکــوب هــای ســال 

شــصت آنهــا را در الک امنیــت و احتیــاط فــرو بــرده بــو، در یکــی از روزهــا خــرداد مــاه 

ســال شــصت علــی بــا احتیــاط بــه مرجــان گفــت:

»امروز عر که رس کاری ما جلسه داریم!«

مرجان با احتیاطی بیشر گفت:

»بــه بچــه هــا ســام برســان و بگــو همــه چیــزرو چــک کننــد، ایــن روزا بگیــر، بگیــر زیاد 

شــده، چقــدر جوونهــا رو دســته دســته اعــدام کــردن، بهــره بــا هــم نیاریشــون، بعــد از 

جلســه ســعی کــن رس ســاعت هشــت ونیــم شــب جلــو در بیارســتان باشــی!«

ســاعت یــک علــی مرجــان  را بــه بیارســتان کالــی رســاند،  قبــل از آن همــه چیــز را 

کنــرل کــرد، بعنــوان مســافر  دو نفــر از رفقایــش  را از نقــاط مختلــف کــرج ســوار کــرد، 

ــد،  ــا گفــت چشــم هــای خــود را ببندی ــه آنه ــس از چــک کــردن هــای همیشــگی، ب پ

رسهــای خــود را پائیــن نــگاه داریــد، بهــر اســت کــه محــل خانــه مــا را ندانیــد! آنهــا 

هــم بــا چشــم بســته، در صندلــی عقــب نشســته رس بــه زیــر کردنــد و علــی چندیــن 

بــار خیابــان هــای مختلــف را پیمــود تــا آنهــا مســیر شــال و جنــوب را در ذهــن خــود 

گــم کننــد! ســپس ســوی خانــه  حرکــت کــرد! 

بعــد از آن ســه نفــر دیگــر از رفقــا را کــه  آدرس خانــه را می دانســتند، بــا هــان شــیوه 

قبلــی ولــی بــا چشــم هــای بــاز بــه آنجــا آورد.

مسعود:
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»علی؛سوملاز رو بخوابون تا جلسه رو رشوع کنیم!«

»داره می خوابه!«

مسعود:

»قبــل از جلســه کمــی اخبــار رو ردو بــدل کنیــم! اول مــن خــودم چنــد تا خرب تشــکیاتی 

مــی دم! االن بایــد شــکل کارمــون رو عــوض کنیــم....... اعــدام هــا زیــاد شــده، درگیــری 

هــا هــم شــدید شــده، گــروه هــای سیاســی خیلــی رضبــه خوردنــد، خیلــی هــا مجبــور 

ــچ امــکان دیگــری وجــود  ــد، هی ــرک کنن ــد محــل کار و زندگــی خودشــان را ت شــده ان

ــه در معــرض دســتگیری می باشــند را  ــی ک ــه رفقائ ــود داده ک ــدارد، تشــکیات رهنم ن

کمــک کنیــم تــا بــه خــارج رونــد!......... کســانی کــه در معــرض دســتگیری نیســتند، بایــد 

شــکل کارشــون رو عــوض کننــد برنــد میــان مــردم، بیــن آنهــا زندگــی کننــد! یعنــی بــا 

حرکــت هــای مــردم حرکــت کنیــم، اونهــا رو تــوی محلــه هــا و کارخانــه هــا ســازمان 

بدیــم، کار تبلیغــی را از علنــی بــه مخفــی تبدیــل کنیــم! خــب، رفقــا اگــر خــربی دارنــد 

بگنــد تــا تصمیــم گیــری کنیــم!«

علی تقاضای صحبت کرد!

»می خوام  از اخبار محله بگم!«

نگاهی به حارضین کرد، کنجکاو بودند از حرکات محلی بشنوند،

ــم،  ــردم رو ســازمان بدی ــه م ــود ک ــن ب ــا سیاســت ای ــد قب ــه می دونی »همــون طــور ک

اونــا رو بــرای دریافــت خواســته هاشــون ســازمان بدیــم، حــاالم هنــوز شــکلش عــوض 

شــده! مــن بــا خیلــی هــا آشــنا هســتم، همــه منــو بعنــوان یــک نیــروی فعــال چــپ 

ــد  ــتش! چن ــد هس ــی ب ــه خیل ــاده ک ــاق افت ــاله اتف ــه مس ــرام  ی ــروز ب ــند! ام می شناس

روز پیــش بــا اهالــی تــو دفــر شــورای محلــه جمــع شــده بودیــم تــا انتخابــات انجــام 

ــاد  ــد اینجــا. هفت ــدی اومدن ــی شــده، چهــره هــای جدی ــی امنیت بشــه. جــو محــل خیل

ــی رو  ــروز جوان ــه هــم مــی آن. اون ــراد غریب ــی اف ــواده اینجــا زندگی می کنن،ول ــا خون ت

ــی آشــنا بنظــر می رســید،  ــش داشــت! خیل ــود. ری ــه اش کامــا پاســداری ب ــدم قیاف دی

کاپشــن آمریکائــی پوشــیده بــود، بــه مــن نیــگاه می کــرد. فکرکــردم یــا زیــر نظــرم داره، 

ــن  ــه م ــردم، باخــره خــودش راب ــگاه می ک ــو نی ــر چشــمی اون ــرده. زی ــا شناســائیم ک ی

نزدیــک کــرد و از مــن پرســید:

» قیافه ات  خیلی برام آشناست!«

خیلــی جــا خــوردم. فکــر کــردم از محــل کار قبلیــم  بــه اینجــا رســیدن! اول دســتپاچه 
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شــدم، بــا خــودم گفتــم بهــره چیــزی نگــم، شــاید همین جــوری داره ســئوال می کنــه! 

می خواســتم مطمــن شــم چــی می خــواد، بــرا خودمــم خیلــی ســخت بــود، منی دونســتم 

کیــه؟ بــرا اینکــه کمــی اونــو بشناســم گفتــم:

ــده  ــو رو ندی ــم! ت ــی می کن ــا زندگ ــاله اینج ــک س ــی؟ االن ی ــو منی شناس ــور من »چط

ــا؟« ــدی اینج ــازه اوم ــودم! ت ب

خب فکر کردم اینجوری بگم اگه شک داره بر طرف می شه!

گفت:

ــی  ــرام خیل ــی قیافــت ب ــم اینجــا، االن دو ســه هفتــس اومــدم، ول ــم اومدی ــا نن  »آره ب

ــی آشناســت!« ــرام خیل ــت ب ــردی؟ قیاف ــی می ک ــا زندگ ــا کج آشناســت، قب

ــن  ــرا م ــم ب ــه اون ــدم قیاف ــودم  دی ــکاو ب ــردم، کنج ــگاه ک ــش ن ــی به ــک کم ــم ی من

آشناســت، گفتــم:

»قیافه تو هم برام آشناست!

ولــی واقعــا قیافــش بــرام آشــنا بــود! هرچــی فکــرم کــردم یــادم نیومــد! تــو همــکارای 

قبلیــم کســی رو بــا ایــن شــکل و قیافــه ندیــده بــودم! نــه جلــو دانشــگاه، نــه تــو روابــط 

و نــه بچــه هــای محــل قبلــی، هیــچ کــس رو بــا ایــن قیافــه ندیــده بــودم! بــرام خیلــی 

مهــم  بــود، چــون فقــط مســاله مــن نبــود، خیلــی چیــزای دیگــه می رفــت زیــر رضب

بعد به این نتیجه رسیدم که می خواد منو شناسائی کنه!دست بردار نبود!

فکــر کــردم اگــه لــو رفتــه باشــیم، بــه ایــن ســادگی منــی آد ازم ســئوال جــواب بپرســه! 

بــه همیــن خاطــر ازش پرســیدم منظــورت چــه زمانــی هســتش؟

گفت:

» تو بچگیات کجا زندگی می کردی؟«

تــا ایــن حرفــو زد یــاد بچگیــام اُفتــادم، وقتــی بچــه بــودم یــه دوســتی داشــتم اســمش 

حســین یخچالــی بــود، بعــد یــاد قیافــه اون افتــادم، یکــه خــوردم، فکــر کــردم، شــکل 

ــو حســین یخچالــی  ــم ت ــود، بهــش گفت ــدن، اصــا همــه چیــزش شــبیه اون ب حــرف زن

نیســتی؟

گفت:

»نالوطی یعنی ما رو به همین راحتی فراموش کردی؟«

کســانی کــه در جلســه بودنــد داشــتند بــه حــرف هــای علــی گــوش می دادنــد، همــه از 
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شــنیدن نــام حســین یخچالــی بــه هــم کردنــد، مســعود از علــی پرســید:

»حسین یخچالی کیه؟«

»اونــو حــدود بیســت و دو یــا ســه ســال قبــل مــی شــناختم، باهــاش رفیــق جــون جونــی 

بــودم، یــک دفعــه   غیبــش زدو رفــت، مــی گفــنت یــه نفــر رو کشــته،  از اون موقــع بــه 

بعــد ندیدمــش. چــون ریــش داشــت نتونســتم اونــو بشناســم، ولــی اون منــو شــناخته 

ــدیم  ــه ش ــاال دیگ ــم، ح ــه بودی ــع  بچ ــته، اومنوق ــال گذش ــه س ــت وس ــب بیس ــود، خ ب

مــرد!«

مسعود با تعجب گفت:

»خب اگه آدم درست حسابی باشه حاال می تونی روش کار کنی!«

ــت کســی منــی دونســت کجــا  ــه رف ــع ک ــود، اومنوق ــه آدم درســت حســابی ب »کاش ک

رفتــه، چیــکار می کنــه! یادمــه می گفــنت یکــی رو بــا چاقــو زده و فــرار کــرده . از 

ــردم.   ــازی می ک ــاک ب ــاش  خ ــه باه ــون ک ــاد اون زم ــادم. ی ــام افت ــاد بچگی ــش  ی دیدن

ــه  ــده، دیگ ــژ  ش ــی و فاالن ــی مذهب ــود، خیل ــه ب ــت ک ــوری نیس ــه اونج ــی االن دیگ ول

اون حســین یخچالی کــه مــن مــی شــناختم نیســت.  وقتــی فهمیــدم حســین یخچالیــه 

اولــش خیلــی خوشــحال شــدم، همدیگــه رو بغــل کردیــم، بــوس کردیــم! ولــی وقتــی 

فهمیــدم پاســداره، خیلــی ناراحــت شــدم، انــگار دنیــا رو ازم گرفــنت. یــه جــوری احســاس 

ــه پاســدار شــده!« ــده و رفت کــردم یکــی از رفقــام  بری

مسعود: »یعنی واقعا پاسدار هستش؟!«

ــرا مــن  ــه پاســداره، اول کــه منی دونســتم، بعــد فهمیــدم! خوشــحالی دیدنــش ب »آره ی

اصــا زیــاد طــول نکشــید، شــاید چنــد دقیقــه بــود، بعــدش تبدیــل شــد بــه ناراحتــی! 

بــا خــودم گفتــم کاش ندیــده بودمــش. خــب اولــش بــا رقبــت بغلــش کــردم، ولــی بعــدا 

ــه،  ــی کار می کن ــم چ ــردم ازش بپرس ــا رشوع ک ــردم! ت ــش ک ــرا بغل ــدم چ ــیمون ش پش

خــودش گفــت تــو ســپاه فعــال هســتش! گفــت بــا مــادرش تــو یکــی از همیــن خونــه 

ــه. ــی می کن هــای مصــادره ای زندگ

بــا ارصار اون، پیــش مــادرش رفتیــم، زمــان قدیــم مــادرش  رو بــاز بــود، چــادرش رو  از 

پشــت بــه کمــر مــی بســت، خیلــی بــزن بهــادر بــود، حــاال تــا منــو دیــد روشــو گرفــت! 

ــادرش  ــم م ــورد. اس ــم می خ ــه ه ــت ب ــامل داش ــاس، ح ــیجی ه ــل بس ــردم مث ــس ک ح

زلیخاســت، حــاال بایــد بهــش بگــن حــاج خانــم،  دیگــه مثــل اون زمونــا نیســت، خیلــی 

مذهبــی شــده. یکــره ســیاهپوش شــده.«
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همــه چهــار چشــمی بــه علــی نــگاه می کردنــد و بــه حــرف هایــش گــوش می دادنــد و 

کنجــکاو بودنــد  تــا بقیــه ماجــرا  را بشــنوند، بعــد علــی ادامــه داد:

مادرش تا منو دید از حسین پرسید :

»این کیه دیگه اینجا آوردی؟ قرار شد آدمای غریبه رو اینجا نیاری!«

حسین با خوشحالی به مادرش گفت:

»نتونستی علی رو بشناسی؟«

»چی؟ علی؟! علی کیه؟ همون علی که تو آمبنگل باهاش دوست بودی؟«

»ننه مگه یخچال صغیرا یادت رفته!«

»آهــان، اســتغفرالله! مگــه می شــه؟ علــی تــو آمبنــگل رو می گــی؟ همــون کــه  باهــاش 

ــت بودی؟« دوس

»آره ننه! همون علی هستش،«

زلیخا رو کرد به منو و گفت:

ــه  ــاال دیگ ــم! ح ــس بدی ــو پ ــم! منی تونســتیم پولت ــت مدیونی ــا به ــا! م ــی آق »ســام عل

ــردازم!« ــو بپ ــن خودم ــده بایددی ــاب ش انق

علی با مکثی کوتاه گفت:

» اومنوقــع کــه هنــوز نرفتــه بــودن، مــن بیســت تومــن بــه حســین قــرض داده بــودم، 

بــرای اینکــه اونــا وضــع مالیشــون خیلــی خــراب بــود!

حــاال کــه از طــرف بســیج و کمیتــه پولــدار شــدن، مــردم رو رسکــوب مــی کنــن، مــادرش 

ــه مــن  ــاره! بعــد از چنــد لحظــه آمــد، ب ــرای مــن بی ــاق از همــون پــوال ب ــو ات رفــت ت

اصــا نیــگاه نکــرد، دوتــا صــد تومنــی نــو تــو دســتش بــود، اگار کــه مــن گــدا هســتم، 

مثــل خودشــون کــه تــو روابــط خودشــون برخــورد مــی کنــن، خواســنت بــا منــم برخــورد 

کننــد، بــه حســین و گفــت:

» اینو بش بده!«

حسین دوتا صدتومنی رو گرفت و اومد به طرف من و گفت:

»این بدهی ما به توست!«

یــک هــو آب شــدم، یعنــی اون همــه رفاقــت و دوســتی شــده بــود دویســت تومــن؟ 

دیــدم بــرام خیلــی افــت داره کــه دویســت تومــن رو بگیــرم، اون موقــع کــه مــن بیســت 

تومــن داده بــودم، اون بیســت تومــن رو از تــو قلبــم بــه حســین داده بــودم، حــاال اونــا 

ــا  ــد ســال پیــش مــن ب ــن! فکــر کــردم بیســت وچن ــرش گردون ــزول ب ــا ن ــد ب مــی خوان
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حســین دوســت بــودم، پولــو بهــش قــرض دادم، بهــش گفتــه بــودم  اگــه نتونســتی بهــم 

پــس نــده! حــاال کــه ایــن خانــواده دشــمن مــن هســتند، گرفــنت دویســت تومــن از اونــا 

بــرام خیلــی افــت داشــت!

 بهش گفتم:

» بیســت ســال پیــش بــوده! ربطــی بــه حــاال نــداره! اومنوقــع شــا احتیــاج داشــتید، 

حــاال مــن احتیــاج نــدارم!«

زلیخاگفت:

»پس ما این دین رو می ریزم به حساب صد امام!«

یک هو جا خوردم! گفتم:

ــو  ــچ کس ــه هی ــی ک ــر زن ــه پی ــه ی ــدم ب ــرم!  می ــی گی ــد، م ــی کنی ــه ارصار م ــاال ک  »ح

ــداره!« ن

رو کرد به مسعود گفت:

»منظورم همون پیرزنی هستش که تو زورآباد تنها زندگی می کنه!«

علی ادامه داد:

»یــک کمــی راجــع بــه گذشــته حــرف زدیــم، هنــوز چنــد دقیقــه حــرف نــزده بــودم، 

مــادرش گفــت:

»الحمــُد للــه! کــی مــی ری جبهــه؟ بــرای رد گــم کــردن گفتــم اســم نوشــتم، چــون بچــه 

دارم گفــنت حــاال صــرب کــن!«

هرچــی ارصار کــرد کــه بــرم تــو چــای بخــورم قبــول نکــردم، گفتــم بایــد بــرم دنبــال بچم! 

اونــا دوســت دارن بیشــر بــا مــن رابطــه داشــته باشــن. اگــه تــو ایــن محــل لــو بریــم 

حســابی رضبــه مــی خوریــم. مــن بایــد رابطــه خودمــو تــو  محــل خیلــی عــادی نشــون 

بدهــم. مــن بــا حســین منــی تونــم رابطــه دوســتی داشــته باشــم«

مسعود: 

»درســته ، پاســدارا معنــی دوســتی رو منــی دونــن حــاال حتــا می خــواد بدونــه تــو چــی 

ــو داری  ــه ت ــوری ک ــه! همین ط ــاب بکن ــو حس ــه رو ت ــدر می تون ــا چق ــی؟ ت فکرمی کن

بــه مــا گــزارش مــی دی، اونــم مــی ره بــه رئیســش گــزارش مــی ده! خــودت مــی دونــی 

کــه در رابطــه بــا زندگــی سیاســی نبایــد هیــچ رسنخــی بــدی. شــاید بشــه از امکاناتــش 

اســتفاده کــرد!«

»امکانات؟«
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مسعود ادامه داد:

ــدر  ــه هــا در ب ــی از بچــه هــا بخاطــر رضب ــل، خیل ــه الســتیک اتوموبی ــا حوال »آره مث

ــدن  ــدام ش ــا اع ــی ه ــد. خیل ــارج برن ــه خ ــا ب ــول دارن ت ــه پ ــاج ب ــا احتی ــدن، خیلی ش

خونــواده هاشــون بــه کمــک مالــی احتیــاج دارن. مــا اگــه بتونیــم از کانــال هائــی پــول 

جــور کنیــم، می تونیــم نیروهــای خودمــون رو نجــات بدیــم، ایــن کــه کار بــدی نیســت! 

ــه  ــده رضب ــا بعــد ازاینکــه مطمــن شــیم کــه فرخن ــم. مث ــاز داری ــول نی ــه پ ــا ب االن م

نخــورده ، بایــد یــه فکــری بــه حــال اینجــا بکنیــم، بــا ایــن گزارشــائی کــه مــی دی اصــا 

دیکــه منی شــه اینجــا جــم شــد، مثــل گاو پیشــونی ســفید می شــیم! بایــد هرچــه زودتــر 

یــه جائــی داخــل کــرج بــری!«

علی با تعجب پرسید:

»اگه قرار باشه از اینجا بریم پس برا چی باید با حسین رابطه ام رو گرم کنم؟«

مســعود کــه بــه هزینــه خانــه یابــی و هزینــه هــای متعــدد و کمــک بــه دیگــر رفقــای 

فــراری و دربــدر فکــر می کــرد در پاســخ بــه علــی گفــت:

» اون که راحته، می شه بهش رس زد!«

ــه  ــی ب ــای مســعود و عل ــت ه ــود صحب ــر ب ــر داشــت و منتظ ــه زی ــه رس ب محســن ک

ــت: ــد گف ــد، باتاکی ــه برس نتیج

»نــه فکــر می کنــم اگــه قــرار باشــه بــری رابطــه رو گــرم نکــن، باخــره در مــی آره کجــا 

اثــاث کشــی کــردی! فکــر می کنــم خیلــی بچــه گونــه باشــه کــه علــی از اینجــا اثــاث 

کشــی کنــه بعــد بیــاد بــه ایــن پاســدارجانی رس بزنــه و اون راحــت بــی خیــال باشــه و 

از علــی نپرســه تــو کجــا زندگــی می کنــی؟ چــرا ازاینجــا رفتــی؟! رفیــق مســعود فقــط 

بــه فکــر ایــن نبــاش کــه چطــوری می شــه پــول در اورد و بــه رفقاکمــک کــرد، حفــظ 

ــا پــول منی شــه، پــول رو بایــد یــک جاهــای  دیگــه درآورد کــه کمریــن  رفقــا، فقــط ب

مســاله امنیتــی پیــش نیــاد!«

علــی هــم بــا نــگاه مســعود کــه تحلیلــش زیــاد پایــه و اساســی نداشــت مخالــف بــود 

و گفــت:

»درسته، ولی این جوری که فهمیدم می خواد بره جبهه!«

مسعود:

»خــب دیگــه روی ایــن مســاله مکــث نکنیــم، بــرو ببیــن چــی می کنــی! خــب تــو شــورا 

چــی شــدانتخاب شــدی؟ فکــر می کنــم نبایــد بــری بــرا مســئولیت گرفــنت، بــرای اینکــه 
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شــناخته می شــی! مابایــد کار مخفــی کنیــم!

علی:

» از خیر شورا بگذریم، منی شه اونجا رفت و هیچی نکرد.«

محسن :

 »مــا بایــد کارگــرای پیــرو رو بشناســیم، بــا اونــا متــاس بگیریــم، از طریــق اونــا آگاهــی 

روتــو کارخونــه هــا بربیــم.«

مسعود:

 »درسته! اینجا کارگر کی هستش؟«

علی:

 »ایــن همســایه بغلــی قدیــر کارگــر هســتش، از ترکیــه اومــده، زن ایرانــی داره، دوتــا 

بچــم داره، بــرا اینکــه بــا او رابطــه داشــته باشــم هــر روز بــا ماشــین می برمــش رس کار. 

ــا مینــی بــوس بــرم تهــران ، تــو مینــی بــوس  یــه روز ماشــین نداشــتم مجبــور بــودم ب

ــر حســب  ــه تشــکیات رو گذاشــتم. ب ــه اعامی ــی ها،ی ــود، رو یکــی از صندل کســی نب

تصــادف قدیــر یــه ایســتگاه بعــد  ســوار شــد، یــه طــوری خودموپوشــونده و نشســته 

بــودم  کــه منــو کســی نشناســه، دیــدم قدیــر نشســت همونجــا کــه اعامیــه رو گذاشــته 

ــی  ــت، نگاه ــه رو ورداش ــت، اعامی ــاله اینجاس ــه، ده س ــوب می دون ــی خ ــودم، فارس ب

بــه اون کــرد، بعــد باهــاش دماغشــو پــاک کــرد، خیلــی ناراحــت شــدم ، گفتــم عجــب 

آدم احمقــی هســتش، فکــر کــردم کارگــرای تــرک از کارگــرای مــا آگاه تــر هســنت، ولــی 

بــر عکــس بــود، حــاال ایرانیــا اگــه منــی خوننــد، یــا اگــه تــرس دارنــد کــه بخوننــد، ایــن 

ــد.« ــن منی کنن ــوری توهی ج

یدی:

»خب همسایه های پشتی چی؟«

علی:

»ایــن پشــت رسیمــون بســیجی هســتند، تــو محــل چنــد نفــری فعــال هســنت کــه یکــی 

هــم حســین قدیانــی هســتش، اون هــم اول خیلــی ضــد رژیــم بــود ولــی خیلــی فیلــم 

بــازی مــی کنــه، جلومــن ضــد رژیمــه، پشــت رسم بســیجی هســتش، یکــی دیگم اســمش 

حســن هســتش, دنــدون ســازه, قبــا نریــه بهــش مــی دادم، اعامیــه مــی دادم، چنــد 

روز پیــش رفتــم ببینمــش نریــه جدیــدرو گرفــت، رسیــع زیــر فــرش خونــه اش قایــم 

کــرد. یجــوری کــه مــن فکــر کــردم یکــی تــو خونشــون هســتش! از یکــی از رفقــا کــه بــا 
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ــرده،  ــه بســیجی شــده، تاحــاال ماحظــه منو ک ــه شــنیدم ک ــچ تشــکیاتی کار منی کن هی

بخاطــر روابــط قبلــی، کاری دســتم نــداده، یــه حســین دیگــم هســت کــه وانــت دارد، 

باربــری می کنــه، پــرش می دونــی پیــکاری بــوده، بــی رشف هــا  همیــن چنــد هفتــه 

قبــل اونــو گرفــنت اعدامــش کــردن، حــاال بعــد از  اعــدام پــرش از هرچــی سیاســت و 

ــون کار  ــم روش ــه می خوای ــا ک ــی ه ــه خیل ــه، خاص ــتش دوری می کن ــی کار هس سیاس

کنیــم رفــنت طــرف رژیــم، رسکارمــم همیــن جوریــه، تــا دیــروز همــه علیــه رژیــم اعامیــه 

پخــش می کــردن، اکرثشــون  چپــی هــا بــودن خیلیــا رو گرفــنت یــا تســویه کــردن، بعضــی 

هــا هــم مــی گفتنــد چپنــد، حــاال شــدن طرفــدار رژیــم، بعضــی هــا کــه کاری بــه بــکار 

رژیــم شــاه نداشــنت، یــا بعضــی هــا کــه  تــا دیــروز عــرق می خــوردن یهــو منــاز خــون 

شــدن، ریــش گذاشــنت، تســبیه می زننــد، یــه کســائی شــدن انجمــن اســامی کــه اصــا  

ــامی  ــن اس ــو انجم ــه عض ــجو رو ک ــت دانش ــه مش ــاالم ی ــرد، ح ــرش رو ک ــه فک منی ش

هســتند، آوردن کــردن رئیــس، مدیــر عامــل، مدیــر، اصــا بــاور منــی کنــم، مــا ایــن همــه 

روشــنفکر داشــتیم، یــک هــو االن نیــگا مــی کنــم می بینــم فقــط چپــی هــا روشــنفکر 

ــی هــا و  ــن اکرثیت ــرباال و ای ــم باشــن، لی ــف رژی ــا مخال ــی فقــط چپ هســنت، خــب وقت

تــوده ای هــا از رژیــم دفــاع بکنــن، خــب معلومــه کــه مــا رسیــع رضبــه مــی خوریــم! 

تــازه خیلــی از کارگــرای خدماتــی بــرای اینکــه خودشــون رو از فقــر نجــات بــدن، رفتنــد  

تــو مســجد هــا و کمیتــه هــا وتعاونــی هــای، خیلــی از اونائــی کــه منــو مــی شناســند  

قبــا  رابطــه خوبــی بــا مــن داشــنت، حــاالم دارنــد، ولــی از رژیــم طرفــداری می کنــن، 

المذهــب جنــگ خیلــی مــردم رو تحریک کــرده، بــرا روشــنفکرای واقعــی  یــه مشــکل 

بزرگیــه، بیشــر مــردم میــرن بــا رژیــم همــکاری می کننــد، خــب عــراق اومــده خرمشــهر 

رو گرفتــه، خیلیــا کــه رژیــم رو قبــول نــدارن رفــنت جبهــه، مــن امیدمــو از دســت منــی دم 

ولــی خیلــی وضــع خرابــه، بهــر یــه جــور دیگــه ای کار کنیــم.«

مسعود رسی تکان داد و گفت:

ــک  ــره ی ــردم باخ ــد، م ــت کنن ــون رو تثبی ــه خودش ــد ک ــگ و راه انداختن ــب جن »خ

ــه  ــم خواســته هاشــون رو منی تون ــن رژی ــه ای ــم ک ــا می دونی ــد، م ــی دارن خواســته هائ

ــد، از روی ناچــاری  ــه  مصــادره کردن ــک خون ــد و ی ــه اینجــا اومدن ــا هــم ک ــده، اینه ب

اومدنــد، بعضــی هاشــون بــه خاطــر همیــن خونــه هــا صداشــون رو در منــی آرن، ولــی 

بــرای آب و بــرق دیدیــم کــه همــه رفتنــد فرمانــداری! مــا منی تونیــم مبــارزه روتعطیــل 

کنیــم! فــردا اعامیــه را چــاپ می کنیــم، منصــور بــا محســن ســوار موتــور می شــند، در 
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خیابــان اصلــی شــهر  روبــروی بیارســتان، آره اونجــا محلــه شــلوغی هســتش، اعامیــه 

ــد  ــا بای ــد. م ــاب می کنن ــوا پرت ــت روی ه ــان جمعی ــته می ــه دس ــا رو  در دو و یاس ه

اعــدام هــا رو محکــوم کنیــم، جهنــم کــه جنگــه، ولــی اعــدام دخــر نــه ســاله یــا هــر 

ــا  ــدام ه ــه اع ــم ک ــردم بخوای ــد از م ــم، مابای ــوم نکنی ــم محک ــه  رو منی تونی ــس دیگ ک

ــه  ــد، ب ــه هــا را پخــش کردن ــی منصــور و محســن  اعامی ــردا  وقت ــد. ف را محکــوم کنن

ــه  ــا برنام ــد ب ــا بای ــم قب ــز الزم رو ه ــب و گری ــند، تعقی ــل دور می ش ــت از مح رسع

متریــن کننــد.«

بعد رو به علی و یدی کرد و گفت:

ــد، ببینیدعکــس العمــل مــردم چــی  ــا، تــو جمعیــت هســتید، نــگاه می کنی » شــا دوت

هســتش، کســی اعامیــه را برمــی دارد؟ می خوانــد؟ بــا خــود می بــرد؟ بایدگــزارش 

ــد!« ــد بدی ــه جمعبن بنویســید و ی

بعد مسعود مکثی کرد و با تاکید گفت:

ــس جلســه بعــدی اینجــا نیســتیم، جــاش رو  ــه! پ ــر ن ــداره؟ اگ »خــب کســی نظــری ن

بعــد  خــرب می کنــم، علــی تــو مواظــب بــاش ببیــن اینجــا زیــر نظرهســتش یــا نــه؟ یــدی 

تــو بایــد در بیــاری ببینیــم وضعیــت فرخنــده بــه کجــا رســیده؟ تــا چنــد ســاعت پیــش 

اطمینــان داریــم دســتگیر نشــده، از حــاال بایــد خیلــی حواســمون رو جمــع کنیــم، اگــر 

حتــی یــک درصــد مطمــن بشــیم کــه فرخنــده دســتگیر شــده و یــا زیــر رضب هســتش، 

ــو از  ــد. پــس یــدی ت ــد تــرک کنن ــه رو بای ــا مرجــان وبچــه اش ایــن خون ــی ب حتــا عل

طریــق مرجــان بــا علــی در متــاس باش،محســن تــو ام از طریــق مینــا بــا یــدی در متــاس 

ــن هســتش کــه اگــر کســی رس قــرار اول نیومــد، دو  ــون باشــه قــرار مــا ای ــاش! یادت ب

ســاعت بعــد قــرار رو  جائــی کــه تعییــن شــده، تکــرار می کنیــم، اگــه رس قــرار دوم هــم 

نیومــد یعنــی دســتگیر شــده، همــه اطاعاتــش ســوخته، اصــا دنبالــش رو منی گیریــم، 

باخــره از طریــق روابــط دور می تونیــم متوجــه شــیم  دســتگیر شــده یــا نــه!«

عر هانروز مرجان به علی خرب داد:

»فرخنــده دســتگیر نشــده، محــل زندگیــش لــو رفتــه، االن در یــه جــای امنــی زندگــی 

می کنــه.«

علی از شنیدن این خرب خوشحال شد و گفت:

»پــس مــن مــی رم ســوملاز رو از مهــد کــودک برمــی دارم می بــرم خونــه، ســاعت هشــت 

ونیــم مــی آم دنبالــت!«
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مرجان تاکید کرد:

»رأس ساعت هشت و نیم پائین پله ها تو حیاط بیارستان منتظرت وامی ستم!«

ــاط  ــوز وارد حی ــی رود. هن ــه م ــه خان ــی دارد و ب ــودک برم ــد ک ــرش را از مه ــی دخ عل

ــواش ســبز  شــد. ــی جل ــود، حســین یخچال نشــده ب

»سام علی! بچه هم داری؟«

»آره چند سالی که ازدواج کردم! تو چی زن و بچه نداری؟«

»خب مبارک باشه، نه بابا کی به من زن می ده؟«

علــی می خواســت مطمــن شــود حســین تــا چــه زمانــی در محلــه می مانــد، چــرا کــه 

دفعــه قبــل گفتــه بــود می خواهــد بــه جبهــه بــرود، از ایــن رو بــه او تعــارف کــرد:

»بیا بریم تو! بچه خوابه تا بیدار بشه یه کمی حرف بزنیم!«

»باشه، بریم تو!«

حســین پشــت رس علــی وارد خانــه شــد، دیــوار هــای اتــاق پذیرائــی و ناهــار خــوری 

ــر از وســائل بنائــی بــود، پنجــره هــا  هنــوز کاهگلــی و در آنهــا بســته بودنــد، آنجــا پ

نصــب شــده بودنــد ولــی هنــوز اطــراف آنهــا ســاخته نشــده و برخــی نقــاط بانــدازه 

ــه نشــان  ــه ، یخچالــی کهن ــد، ماشــین لبــاس شــوئی کهن یــک ردیــف آجــر خالــی بودن

ــا موکــت  ــاق هــای مفــروش ب ــد، ات ــوده ان ــی در جــای بهــری ایســتاده ب مــی داد زمان

هــای  دســت دوم! حســین گشــتی در اتــاق هــا زد، همــه چیــز را بــا دقــت نــگاه کــرد، 

ــدن وضعیــت  ــا دی ــه اســت! ب ــی چگون ــی عل ــد وضعیــت مال ــا مــی خواســت بدان گوی

خانــه بــه یــاد خانــه هــای تیمــی افتــاد، کنجــکاو همــه جــا را نــگاه مــی کــرد، اصــا بــه 

ذهنــش خطــور منــی کــرد کــه علــی هــم »ضدانقــاب« باشــد!

پرسید:

»تو چرا خونه مصادره کردی؟!«

»چرا نه! مثل تو ! تازه من زن و بچه دارم!«

»نالوطــی، منــم بــا ننــم اومــدم! حــاال کــه اومــدی اینجــا زندگــی کنــی، حــد اقــل درو 

دیــوار رو گچــکاری کــن، ســوراخ ســونبه هــای زیــر پنجــره هــا را بگیــر! اینجــوری کــه 

ــم،  ــه اومدی ــتش ک ــه هس ــدی؟ االن دو هفت ــا رو دی ــه م ــی! خون ــی کن ــی زندگ منی تون

رسیــع دادیــم گــچ کاری کــردن، پنجــره گذاشــتیم، همــه جــا رو شیشــه زدیــم، نیومــدی 

تــو نیــگا کنــی!«

علــی حواســش بــه زیــر پوســت حســین بــود، فکــر کــرد اشــتباه کــرده اســت او را داخــل 
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خانــه آورده، امــا بــه خــود نهیــب زد کــه بایــد همــه چیــز را عــادی جلــوه دهــد، او  او 

فکــر مــی کــرد، بــه اعالــی کــه پاســدار هــا بــرای بدســت آوردن پــول و ثــروت انجــام 

می دهنــد! معلــوم هســت کــه حســین بــا چــه نیتــی خانــه مصــادره و پولــش از کجــا 

تامیــن مــی شــود،  بــرای اینکــه تردیــد و دودلــی در حســین بوجــود نیــآورد، گفــت:

ــفارش  ــم س ــا رو ه ــه ه ــتند! شیش ــره نداش ــتیم، پنج ــه گذاش ــا رو ک ــره ه ــب پنج »خ

ــم!« دادی

حسین تاکید کرد:

»اگه بخوای می تونم از بسیج برات وام بگیرم؟«

»نه یه وام گرفتیم، دیگه منی خوایم وام بگیریم!«

ــاق  ــع ات ــد رسی ــب می تونی ــد! خ ــی بگیری ــوق خوب ــد حق ــد بای ــری کار می کنی »دو نف

ــد!« ــی رو گچــکاری کنی پذیرائ

»آره ! قسط یه نفر رو داریم در راه رضای خدا می دیم!«

»آهــا؛ پــس هنــوزم مثــل اون موقــع هــا دســت و دلــت بــازی! بابــا دســت وردار، بــه 

ــاش،  ــت ب ــر بچ ــت، فک ــو صورت ــن ت ــف می کن ــی، ت ــی کن ــی خوب ــر چ ــردم ه ــن م ای

مــن االن مــی رم جبهــه، وقتــی برگــردم، درجــه می گیــرم، کلــی وضعــم خــوب می شــه، 

چــی کار دارم چــی می شــه؟ هــر چــی می شــه، دیگــه وضــع مــن مثــل اون موقــع هــا 

منی شــه!«

ــای  ــل مرده ــت مث ــر اس ــرد به ــر ک ــرد، فک ــین ک ــای حس ــش ه ــه ری ــی ب ــی نگاه عل

ــت : ــد، گف ــرف بزن ــلان ح مس

»چیکار کنم؟ اشتباه کردم، یه غلطی کردم، حاال توش گیر کردم!«

»حاال زنت کی هستش؟ قومو خویشه؟یا غریبس؟«

ــم بــرم غریبــه رو بگیــرم!!! خــب معلومــه قومــو خویــش هستش!راســتی  »مگــه دیون

یــادش بخیــر چــه دورانــی بــود، مــن چقــدر دنبالــت گشــتم، یــک هــو غیبــت زد، چــی 

شــد کــه یــک هوغیبــت زد؟«

»آها!!!اون سبزی فروشه خوار جنده یادت هست؟«

» آره اونجا که آخر رسیا، رفته بودی کار می کردی؟«

ــش  ــاک پخ ــم تری ــر روز می رفت ــد ه ــن بای ــردن، م ــی می ک ــاق فروش ــا قاچ »آره! اون

ــی از  ــتش یک ــن، راس ــاد کن ــو معت ــیدم من ــتم، می ترس ــرس نداش ــش ت ــردم، از این می ک

پــراش کــه شــونزده ســال داشــت، شــده بــود رئیــس مــن، اســمش مجتبــا بــود، هــی بــم 
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فحــش خــوار و مــادر مــی داد، ننــم گفــت دیگــه منی خــواد بــری اونجــا کار کنــی، منــم  

همــون فــرداش می خواســتم بیــام دنبالــت بریــم تــو اون بســتنی فروشــیه کــه می گفتــی 

شــاگرد می خــواد! کار کنم!درســت همــون روز، وقتــی از خونــه در اومــدم بیــرون، رسو 

ــرم.« ــو بــزور بــربه رس کار، منــم منی خواســتم ب ــدا شــد، می خواســت من ــه مجتباپی کل

حسین یکباره مکث کرد و گفت :

»ببین این چیزا رو برا کسی تعریف نکنی!«

ــد  ــودی، بع ــو زده ب ــا چاق ــا رو ب ــو مجتب ــه ت ــم ک ــی منی دون ــر می کن ــن؟ فک »چــی؟ م

اونــم مــرد؟«

حسین کمی فکر کرد و ادامه داد:

»نه با چاقو نزدم! با پیچ گوشتی زدم! یادته یه پیچ گوشتی داشتم!«

»آره یادم! با پیچ گوشتی زدی؟«

»آره بــی نامــوس خــوار جنــده بــم فحــش خــوار و مــادر داد. منــم بــا اون پیــچ گوشــتیه 

زدم تــو قلبــش! همونجــا کــه آقــای خــدا بیامــرزم زده بــود بــه اون تنــه لــش مصطفــی، 

اونــو  کشــت. ننــم اومــد دســتمو گرفــت بــربه، منی رفتــم، ولــی یهــو یــاد اعــدام آقــام 

افتــادم!«

ــاد آورد و  ــه ی ــود را ب ــرون آمــده ب کمــی صــرب کــرد! خــون مجتبــی کــه از دهانــش بی

گفــت:

»آره خــب حقــش بــود، ننــه جنــده افتــاده بــود رو زمیــن! بعــد ننــم بهــم گفــت بیــا 

بریــم! اول فکــر مــی کــردم یخــورده قــد بــازی در بیــارم، ولــی بعــد فهمیــدم کــه جــای 

قــد بــازی نیســت. بــا مــادرم از خیابــان آمبنــگل بیــرون  رفتــم. اول منی دونســتیم کجــا 

بریــم؟

 ننــم هی می گفــت: چــی کار کنیــم؟ چــی کار کنیــم؟ همــش فکــر می کردیــم االن 

ــدام  ــودم اع ــه ب ــه بچ ــرا اینک ــایدم ب ــم، ش ــدام می ش ــد اع ــن بع ــتگیر می کن ــو دس من

ــردم  ــی می ک ــو معرف ــازه خودم ــاال ت ــید، ح ــم منی رس ــع عقل ــی اون موق ــردن، ول منی ک

چــی می شــد؟!«

علــی بــه یــاد دخــر نــه ســاله ای افتــاد کــه چنــد روز قبــل رژیــم بخاطــر داشــنت یــک 

روزنامــه  اعــدام کــرده بــود، بــا عجلــه گفــت:

»چرا اعدام می کردن!چندروز پیش یه دخر نه ساله رو اعدام کردن!«

حسین کمی فکر کرد و با لبخندی مستهجن گفت:
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ــواده  ــت: خون ــی گف ــم م ــم! نن ــاه رو می گ ــون ش ــوده، زم ــاب ب ــد انق ــه ض »اون ک

مجتبــی آدمــای خونــی تونــی هســنت، اگــه دولــت مــا رو نکشــه اونــا مــارو مــی کشــن!

بریم دست به دومن حرت عبدالعظیم شیم، به اون پناه بربیم!

ــد از  ــد تن ــه!   تن ــیاب بیفت ــا از آس ــا آب ــم ت ــا بری ــتیم اونج ــا! خواس ــم اونج ــد رفتی  بع

ــا رس خیابــون خراســون، اونجــا رفتیــم ســوار ماشــین  ــم ت کوچــه پــس کوچــه هــا رفتی

دودی شــدیم. بــا ماشــین دودی رفتیــم شــاه عبدالعظیــم، اونجــا از همــه جــا مونــده و 

رونــده، کناردیــوار صحــن نشســتیم. کســائی دیگــه هــم نشســته بــودن، یــه کمــی کــه 

نشســتیم،دیدیم هــی برامــون پــول پــرت می کنــن. دو ســه ســاعت نگذشــته بــود کــه 

چنــد تومنــی پــول جــم شــد. ننــم رفــت از مغــازه یــه عرقچیــن خریــد گفــت: رسو روتــو 

ــا، کســی منی تونســت  ــن شــد کار م ــود، خاصــه ای ــه ب بپوشــون! خودشــم روشــو گرفت

براحتــی مــا رو بشناســه!

چنــد وقتــی نگذشــت، حــاج جعفــر بســتنی فــروش کــه همیشــه از اونجــا مــی گذشــت، 

خاطرخــواه ننــم شــد. بــرا اینکــه ننــم مــی رفــت ازش آب مــی گرفــت مــی خــورد، بــه 

منــم مــی داد. او زاغ ســیاه ننــم رو چــوب زده بــود ، ســگ مذهــب عاشــق ننــم شــد! 

اول منــو کــرد شــاگرد خــودش، منــم یــه کاه پشــمی گذاشــتم رو رسم،  هــر کــی مــی 

گفــت چــرا کاه رست مــی ذاری ؟

می گفتــم دوس دارم! اولــش نزدیــکای حــرم می خوابیدیــم، خیلــی خودمــون رو آفتابــی 

منی کردیــم،  قاطــی زوار هائــی کــه ازایــن ور و اونــور مــی اومــدن مــی شــدیم. هیــچ 

وقــت تنهــا جائــی نخوابیدیــم. حــاج جعفــر کــه ننــم رو صیغــه کــرد یــه اتــاق به مــا داد. 

مــن بــراش شــاگری می کــردم، چنــد ماهــی تــو جائــی کــه بســتنی میــزد کار می کــردم، 

ــارو شــیرو خامــه رو مــی زدم، مغــازه رو متیــز می کــردم، جلــو مشــریا  ــا پ هــی بایــد ب

ــزی مشــکوک  ــه چی ــر رو داشــتم، اگــه ی ــدام مــی شــد، خودمــم هــوای دورو ب کــم پی

می دیــدم، رسیــع خــودم رو قایــم مــی کــردم! ننــم بــراش رخــت و لبــاس مــی شســت، 

همین جــوری زندگــی مــا گذشــت. ده ســال پیشــم بــدرک رفتــش! کُــس کِــش نــا لوطــی 

هیچــی بــه مــا نبخشــید، همــه ثروتشــو داده بــود بــه زن و بچــه خــودش. ننــم اجــازه 

داشــت تــو اون دوتــا اتــاق زندگــی کنــه، منــم همونجــا بــودم. دیگــه ریــش و ســبیل در 

آوردم، ترســم، ریخــت همیشــه ســعی کــردم ریشــا رو داشــته باشــم. اولــش کــه بچــه 

ــارم، ازســن دوازده ســیزده ســالگی  هــر  ــش  در بی ــی ســعی کــردم زود ری ــودم، خیل ب

ــازی  ــه رسب ــش در آوردم! ن ــا باخــره ری ــت می تراشــیدم ت ــغ ژیل ــا تی ــم رو ب روز صورت
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رفتــم، نــه درس خونــدم، نــه جائــی رفتــم اســتخدام بشــم. تــو همــون بســتنی فروشــیه 

کار کــردم، تاانقــاب شــد. وقتــی انقــاب شــد رفتــم تــو بســیج محــل،  تــو مســجد، اونجــا 

بــرا نََنــم  کمــک خرجــی گرفتــم، چــون شــوهر  نداشــت، یــه زن تنهــا بــود، خــب بهــش 

ــاد دخــرا  ــزا ی ــی چی ــو بســیج، خیل ــد ت ــم اوم ــت. اون ــول گرف کمــک شــد، از بســیج پ

مــی ده، بهشــون مــی گــه  بایــد حجــاب داشــته باشــن، مــی گــه حجــاب فقــط یــه تیکــه 

ــزا نشــون  ــی چی ــن خیل ــاز بخون ــی ده چــه جــوری من ــس، بهشــون نشــون م پارچــه نی

ــچ  ــم شــدن دیگــه راحــت شــدم، هی ــم کــه از اون فــرار کــردن و غای ــا  مــی ده. من اون

کــس غیــر از ننــم و تــو منی دونــه کــه مــن مجتبــی رو کشــتم، بــرا همیــن هســتش کــه 

ــی خــوب  ــم خیل ــراری نیســتم، وضعمون ــه! دیگــه مــن ف ــش خودمــون مبون ــم پی می گ

شــده. اگــه ضــد انقــاب بگــذاره مــا یــواش یــواش وضعمــون بهــر می شــه، حــاالم کــه 

ایــن خونــه رو گرفتیــم، خــوب شــد کــه اومدیــم اینجــا، تــو را پیــدا کردیــم، ننــم دیشــب 

خیلــی خوشــحال شــد، بــرات چنــد رکعــت منــاز خوند،گفــت الحمدللــه علــی ام مــی ره 

جبهــه، اگــه بخــواد، مــن از بچــه و زنــش نیگــه داری می کنــم! قبــا بچــه هــای ســپاه 

بــم گفتــه بــودن ســعی کــن بــرو اینجــا، خــب از طــرف بســیج خــرب دادن، اینجــا یــه 

ــه  ــه رسو کل ــم ی ــیم و ه ــی ش ــه م ــاب خون ــم صاح ــا، ه ــم اینج ــه، اومدی ــه خالی خون

ــن  ــه. بی ــی می کن ــک کارائ ــاب داره ی ــد انق ــهرک ض ــن ش ــو ای ــنیدیم ت ــیم. ش می کش

ــا رو شناســائی کنم.خاصه  همیــن چنــد ســال  ــه، مــن اومــدم اینجــا اون خودمــون مبون

پیــش از اون جائــی کــه مــا بهــش مــی گفتیــم   یخچــال صغیــرا، رد شــدم،  دیگــه نــه 

زمینــی هســتش و نــه هیچــی، همــه اون زمینــا شــدن خونــه  وآپارمتــون، هیــچ کــس از 

آدمــای قدیــم اونجــا نیســنت یااگــر هــم باشــن دیگــه پیــر شــدن، جوناشــون حتــا رفــنت 

ــه  ــم، خون ــا دیدی ــه م ــال زندگــی خودشــون. آره دیگــه اونجــا اونجــوری نیســت ک دنب

هــای شــیک درســت کــردن، کوچــه شــا هنــوز هســتش، بــه جــای اون خونــه شــا یــه 

آپارمتــون خیلــی بــزرگ ســاخنت. آره حــاالم کــه تــو ســپاهم، حقوقــم خوبــه ننــم وضعــش 

خوبــه، دیگــم از کســی منی ترســم، همــه بایــداز انقــاب دفــاع کنیــم! حــاال تــو چیــکار 

می کنــی؟«

علــی محــو حــرف هــای حســین شــده بــود، بــا شــنیدن جملــه آخــر حســین او کــه حــاال 

دیگــر حســین نبــود، شــبحی از جنایــت بــود، نــگاه کــرد و گفــت:

»خوب ننت رشد کرده! اونوقتا بلد نبود مناز بخونه!«

حسین لبخند رضایت آمیزی زد و گفت:
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ــاد  ــه چیــزی رسو کار داشــته باشــه خــوب ی ــا ی ــه! آدم کــه همــش  ب ــاد گرفت »خــب ی

می گیــره!«

علی به بحث ادامه نداد و گفت:

»زندگــی منــم همین طــور بود،خیلــی ســخت گذشــت، دربــدری زیــاد کشــیدم، روزا کار 

ــا ســختی کار می کنــم! ازدواج کــردم، خیلــی  کــردم شــبادرس خونــدم، خاصــه االنــم ب

دنبالــت گشــتم. یکــی از آرزوهــام ایــن بــود کــه تــو رو دوبــاره ببینــم، فکــر می کــردم 

می تونیــم دوبــاره بریــم همــون محلــه خــاک بــازی کنیــم، ســگ بــازی کنیــم، رشو ور 

بگیــم، ولــی حاالمی بینــم تــو دیگــه او آدم نیســتی ، منــم اون آدم نیســتم!

اون موقع اصا فکر منی کردم بتونی یه نفر رو بکشی!«

حســین خــودش را جــا بجــا کــرد، انگشــتان دســتش  را شکســت، گوئــی ایــن کار را بــر 

حســب عــادت انجــام مــی داد، بعــد گــردن قروچــه ای کــرد و گفــت:

» مــن کــه آدم کــش نیســتم! اونــم کــه زدم حقــش بــود، دســت از رسم ور منی داشــت، 

هرچــی می گفتــم فحــش نــده، هــی فحــش مــی داد، رفــت بــه جهنــم!«

»االن چی؟ حارضی کسی رو بکشی؟«

ــاه کار  ــی اگــه گن ــد کشــته بشــه؟ ول ــاه باشــه چــرا بای ــه! اگــه بــی گن »معلومــه کــه ن

ــم!« باشــه حــارضم رسشــو بکن

علــی مــی دانســت منظــور او از گنــاه کار کیســت، امــا بــرای اینکــه بیشــر او را بشناســد 

پرســید:»گناه کار رو چــه جــوری می شــه شــناخت؟«

ــد  ــب بای ــه خ ــه نکن ــه و توب ــاب باش ــد انق ــی ض ــه کس ــا اگ ــه! االن مث ــی راحت »خیل

کشــته بشــه! چراکــه ضدانقــاب، انقــاب رو بخطــر می نــدازه، اگــه از کارش پشــیمون 

ــه نکنــه، خــب بایــد چیــکارش کــرد؟ بذاریــم همیــن جــوری کاراش رو  نشــه، اگــه توب

ادامــه بــده؟ معلومــه کــه هیــچ کــس منــی خــواد اون زنــده باشــه!«

علــی از اســتدالل هــای حســین بیــزار شــده بــود و بــا خــود مــی پنداشــت اگــر کمــر 

حــرف بزنــد پاســخ کمــری هــم خواهــد شــنید، لــذا بحــث را عــوض کــرد و پرســید:

»درس چی خوندی؟«

»گفتــم کــه نتونســتم، خــب بخاطــر همیــن کــه اگــه می رفتــم درس بخونــم اســمم در 

ــتگیرمی کردن.« ــو دس ــد، من می وم

بافاصله علی سئوال کرد:

»سگا یادت هست؟«
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»آره خب بچه بودیم! عقلمون منی رسید! سگ موجود نجسی هستش!«

»ولی من هنوز سگا رودوست دارم! چطوری ضد انقاب رو پیدا می کنی؟«

»هیچــی تــو درو همســایه رس کشــی می کنــم، جلــو دانشــگاه یــه زمانــی ضــد انقابــی 

هــا کتــاب می فروخــنت، مــی رفتیــم وقتــی رسشــون خلــوت می شــد حملــه می کردیــم، 

همیشــه نیــگا می کنیــم ببینیــم کــی ضــد رژیــم هســتش، تــو خیابونــا می گردیــم، تــو 

ــم ، کســائی  ــا رو شناســائی می کردی ــم، اون ــی کردی ــت م تظاهــرات گروهــک هــا رشک

کــه خیلــی آتیششــون تنــد بــود رو هــر جــا کــه تنهــا گیــر می آوردیــم، بــه بــاد کتــک 

می گرفتیــم و خونیــن مالیــن می کردیــم، اونــا کــه شــعار هــا رو مــی دادن! مــی رفتیــم 

دنبالشــون، بعضــی هــا رو مــی بردیــم کمیتــه ، بعضــی هــا را مــی زدیــم  لــت و پــار 

مــی کردیــم!«

و با خنده و خوشحالی زاید الوصوفی گفت :

»هفتــه گذشــته رفتیــم اراک ، اونجــا دخــرای منافــق تظاهــرات داشــنت. بــه مــا گفتــه 

ــا  ــی ب ــا هیچ ــنت اون ــا دادن، گف ــه م ــم ب ــغ ژیلت ــد، تی ــون کنی ــو پارش ــد لت ــودن بزنی ب

خودشــون ندارن،خونشــون حالــه! آخــه وقتــی آدم اعــان جنــگ مســلحانه مــی کنــه 

ــش  ــوی تظاهــرات دخــرای دان ــم ت ــی آره! ریختی ــو باخــودش ب ــه چاق ــد ی ــل بای حداق

آمــوز، ســینه هاشــون تــازه دراومــده بود،بعضــی هــا هــم ســینه هــای بــزرگ داشــنت، من 

ســینه یــه دخــره رو بــا دســتم گرفتــم، پونــزده یــا شــونزده ســاله بــود، وقتــی ســینش 

رو گرفتــم، هــی داشــت جیــغ مــی زد، هــی داشــت می گفــت زنده بــاد آزادی! مــرگ بــر 

جمهــوری اســامی! منــم همــون جــوری کــه ســینه اش رو تــو دســتم گرفتــه بــودم رشوع 

کــردم بــا تیــغ ژیلــت اون رو بریــدن، هــی جیــغ مــی زد، منی دونــی چــه جیغائــی مــی  

کشــید،  فقــط اون نبــود کــه جیــغ مــی کشــید،  تیغــم شکســت, دخــره افتــاد روزمیــن!«

علی که از نفرت و خشم موهای  بدنش سیخ شده بودند! با تعجب پرسید :

»واقعا این کارو کردی؟«

آره البتــه نتونســتم همــه اش را بــربم ولــی دســتام پــر خــون شــده بــود، وقتــی افتــاد رو 

زمیــن یــه لگــدم زدم بهــش کــه داشــت از درد جیــغ مــی کشــید .

بعد با خنده ای چندش آور ادامه داد:

ــون و  ــد خ ــون ش ــرات ش ــه زاری، تظاه ــد، گری ــرده بودن ــد ک ــغ و دادی بلن ــه جی »چ

گریــه! اونــا کــه زخمــی بــودن منــی تونســنت در بــرن، اونــا کــه داشــنت فــرار مــی کــردن 

رو گرفتیــم، بعضیــا در رفــنت، بعضــی هــا رو تــا اونجــا کــه می تونســتیم زدیــم،  بعضــی 
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ــردن،  ــرار می ک ــم ف ــار خیابون ــردم کن ــی زدن، م ــنت، م ــرم داش ــت تی ــا هف ــیجی ه ازبس

جــات خالــی بــود کــه ببینــی کیــف کنــی.«

ــه حســین  ــن ک ــی و وحشــی روبروســت، از ای ــار روان ــک بی ــا ی ــی متوجــه شــد ب عل

یخچالــی بــه چنیــن موجــودی تبدیــل شــده اســت برایــش بســیار مشــمئز کننــده بــود، 

ــا ناراحتــی رو بــه حســین کــرد و گفــت: ب

» اون موقع ها دلت برا آفتابگردون می سوخت! حاال سینه می بری؟«

حســین کمــی حالــت خنــده از چهــره اش کنــار رفــت، انــگار رشمنــده شــده بــود کــه 

ایــن واقعــه رابــرای علــی تعریــف کــرده اســت، بعــد گفــت:

» درســتش همینــه، اینــا رو بایــد روشــونو کــم کــرد، یــه انقــاب شــده اینــا بایــد قبــول 

کنــن.«

علی با لحن ناراحتی پرسید:

»حاال چیکار می خوای بکنی!«

حسین کمی با تردید به علی نگاه کرد  و با خود اندیشید:

ــد راضیــش کنــم درســت حســابی از انقــاب  ــم، بای ــد باهــاش  رابطمــو خــوب کن »بای

ــادش  ــد ی ــو بســیج، بای ــاد ت ــد بی ــه، شــاید  بخاطــر زن و بچــش می ترســه، بای دفــاغ کن

ــم.« ــابی روش کار می کن ــردم حس ــه برگ ــه، اگ ــوش نکن ــو گ ــرف زنش ــدم  ح ب

بعد ادامه داد:

ــر می گــردم باهــات کار مــی کنــم،  »چیــکار می خــوای بکنــم؟ معلومــه میــرم جبهــه ب

چــی فکــر کــردی؟ فکــر مــی کنــی چــون  زن و بچــه داری می ترســی کفــار رو بکشــی؟ 

ــتم  ــه برگش ــه ک ــه ،از جبه ــی رم جبه ــذرم؟ دارم م ــوری ازت بگ ــن ج ــم همی ــد من بع

ــم!« ــا هــم حــرف می زنی حســابی ب

»جبهه؟ کی؟ کی می ری؟«

»فــردا صبــح زود حرکــت می کنــم، وقتــی برگشــتم یــک کمــی رو مخــت کار می کنــم، 

مــن تــو رو می شناســم، طرفــدار »مســتضعفین« هســتی، حیفــه ولــت کنــم!«

علــی از تــرس لــو رفــنت و بــدام افتــادن رفقائــی کــه بــا آنهــا متــاس داشــت، موضعــی 

ــی از حســین پرســید: نگرفــت. ول

»اومنوقع مستضعف وجود نداشت!«

»پس من چی بودم؟ تو چی بودی؟«

»خب ما آدمای بدبختی بودیم، ولی کلمه مستضعف برای ما بکار منی بردن!«
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»همون بدبخت ها رو می گن مستضعف!«

ــی  ــید. عل ــت، بوس ــل گرف ــی را در بغ ــی عل ــه گرم ــین  ب ــی، حس ــع خداحافظ  در موق

احســاس خفگــی داشــت و بــا رقبتــی بســیار ضعیــف متقابــا او را در بغــل گرفــت، چــرا 

کــه مــی دانســت او بــه نیــروی هــای ضــد انقــاب پیوســته اســت.  خاطــره برخــی از 

رفقایــش در ذهــن او زنــده شــد، آنهــا همــه  بدســت افــرادی مثــل حســین کشــته شــده 

بودنــد، هــر روز  اســامی جدیــدی را در روزنامــه هــا مشــاهده مــی کــرد، همــه جــوان 

و روشــنفکر،  یــک تیــر کوتــاه و نــام هــای گاهــا مســتعار جوانــان، فقــط کلمــه اعــدام 

شــدند، را مــی نوشــتند،  کســانی کــه  فریــاد آزادی و برابــری داشــتند، بدســت همیــن 

ــن  ــد  را در ذه ــر  مجاه ــای آن دخ ــه ه ــه و زج ــدند،  نال ــی ش ــود م ــودات ناب موج

مجســم کــرد، لرزشــی دردنــاک در وجــودش افتــاد.

با خود گفت:

»منی دانســتم تــا ایــن حــد جنایــت کار شــده، ایــن هــان دوســت دوران کودکیــم اســت 

ــدن  ــه یقــه می شــد! بری ــا دیگــران دســت ب ــدن گــوش ســگ هــا ب ــه خاطــر بری کــه ب

گــوش ســگ هــا برایــش چنــدش آور بــود، حــال ســینه دخــران ســیه روز را می بــرد!«

ــاد،  ــود افت ــده ب ــدام ش ــن اع ــال س ــده س ــایگی اش باهیج ــه در  همس ــری ک ــاد پ ی

همــه چیــز و وقایــع جــاری برایــش  رنــج آور بودنــد، یــاد کســانی افتــاد کــه بدســت 

رژیــم کشــته شــده و افــرادی مثــل همیــن حســین بــا افتخــار از کشــته شــدن آنهــا یــاد 

ــید: ــود اندیش ــا خ ــد! ب می کنن

ــد و  ــی بزن ــن جنایات ــه چنی ــت ب ــی دس ــن مواقع ــد در چنی ــی توان ــان م ــه انس »چگون

ــد؟« ــته باش ــم داش ــتی ه ــان دوس ــای انس ادع

علی در زندان انسانیت گرفتار بود، در زندان وابستگی ها. با خود اندیشید:

»انســان تــا چــه انــدازه ظرفیــت غــم را دارد؟ دیگــر در غــم اشــباع شــده ام، منی دانــم 

از دســت دادن دوســت آنهــم بــه ایــن صــورت را چگونــه میتــوان توضیــح داد! در هــر 

صــورت او را از دســت داده ام، خاطراتــش  برایــم ماندنــی  هســتند.  خاطراتــی کــه مــرا  

رنــج می دهنــد، مــن او را در ُمخیلــه ام فرامــوش کــرده بــودم،  اکنــون  تلفیــق خاطراتــم 

و شــخصیت کنونــی اش بســیار آزار  دهنــده مــی باشــند. شــاید در جبهــه ماننــد هــزاران 

نفــر دیگــر کــه هــر روز خــرب مرگشــان رامی آورنــد،  کشــته شــود، ولــی همــه کســانی 

کــه بــه جبهــه میرونــد مثــل حســین نیســتند، حتــا  بیــن آنهــا کســانی کــه باالجبــار و یــا 

از روی وطن خواهــی و دفــاع از خانــواده بــه جبهــه رفته انــد وجــود دارنــد، کســانیکه 
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خــود جنایتــکار نیســتند، گرچــه همــه بــرای کشــنت بــه جبهــه مــی رونــد و در نتیجــه 

نــا آگاهانــه از رژیــم حاکــم دفــاع مــی کننــد، امــا حســین بــرای دفــاع از جنایــت بــه 

جبهــه مــی رود.     

ساعتی در اتاق راه رفت و سیگار کشید و با خود می گفت:

ــا قتــل  ــا قتــل از میــان بــرد؟ هانگونــه کــه آگاهــی ب ــا آگاهــی راب ــا مــی شــود ن » آی

ــرای  ــی ب ــن رو عل ــود منــی شــود! از ای ــل ناب ــا قت ــز ب ــا آگاهــی نی ــود منــی شــود، ن ناب

مانعــت از   دســتگیری خــود و رفقایــش، مقابــل حســین کوتــاه آمــد،  رس بــر دیــوار 

ــاال و پائیــن رفــت، دیگــر تاریــک شــده بــود، می بایــد  ــار ب کوفــت! اتــاق را چندیــن ب

ــی آورد. مرجــان را م

دو هفتــه از اعــزام حســین یخچالــی بــه جبهــه گذشــته بــود، علــی همــواره در انتظــار 

خــربی از حســین بــود، در انتظــار خــرب از او کــه ســالیان دراز  آرزوی دیــدارش را داشــت، 

ــدارش را داشــت، حــال آرزوی مرگــش او را در  ــل آرزوی دی ــه قب ــن هفت ــا چندی ــر ت اگ

رس مــی پرورانیــد، حســین برایــش بــه دشــمنی بســیار نفــرت انگیــز وخطرنــاک تبدیــل 

شــده بــود!

 هــرگاه از جلــو خانــه  آنهــا رد می شــد بــه در و دیــوار آن نــگاه مــی کــرد، گاهــا زلیخــا 

ــا  ــد و ب ــر می گردان ــش را ب ــرت  روی ــا نف ــرد، ب ــاهده می ک ــوش مش ــیاه  پ ــا س را رساپ

رسعــت دور می شــد. یکــی از روزهــا وقتــی از جلــو خانــه حســین می گذشــت متوجــه 

ــه ای  ــر اعامی ــت، عکــس حســین ب ــر رف ــا شــد! جلوت ــزل آنه ــل من ــه ای در مقاب حجل

نقــش بســته  بــود، آن را خوانــد، نوشــته بــود: 

»شــهادت رسدار اســام مبــارک!« کمــی ایســتاد، بــه فکــر فــرو رفــت،  دوران کودکــی اش 

را مــرور کــرد، زمــان هــای دور و ســخت کودکــی و تغییــر چهــره انســان از خــوب بــه 

جنایــت. رسش را بزیــر انداخــت و خوشــحال از کشــته شــدن حســین از آنجــا گــذر کــرد 

تــا خــرب مــرگ او را بــه دوســتان خــود بدهــد. 

عــر هــان روز مــادر حســین کســی را بــه دنبــال علــی فرســتاد تــا او را از »شــهادت« 

حســین درجبهــه هــای قــر شــیرین بــا خــرب ســازد__

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   273 28.10.2021   16:56:48



حسین یخچالی

275 274

-finalهدش حیحصت۸135 هحفص ات یلاچخی نیسح..indd   274 28.10.2021   16:56:48


