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 قسمت اول

 سالم -

 به به سالاام پسر گلم چطوري؟ -

 بيست گرفتم حاج آقا -

 خط كشم كه ورقه ام را مثل پرچم بر باالي آن چسبانده بودم پايين آوردم و جلوي چشم حاج آقا محسن گرفتم.

 بارك اهلل پسر خوب، چه درسي را بيست گرفتي؟ امال را؟ -

 نه حاج آقا. -

 حساب را؟ -

 حاج آقا.نه  -

  چي را بيست گرفتي؟ بگذار عينكم را روي چشمم بگذارم ببينم پسر گلم چه كرده؟ -

حاجي آقا دست توي جيب جليقه اش كرد و عينكي را كه به جاي دسته؟زنجير داشت از جيب در آورده روي 

 دماغش گذاشت و به ورقه ام زل زد.

 "جور استاد ز مهر پدر"

 اين چيه؟ -

 اج آقا خوشنويسي است.مشق است ح -

 قيافه حاج آقا در هم رفت يك كمي هم لب ورچيد.

 و دل كوچك من شكست.

اين پرده اولين تويري است كه از دوران كودكيم بياد دارم، زندگي من از همانجا شروع شده، قبل از آن را اصالً بياد 

صاحبخانه مان بود، آذري بود با من با تركي ندارم اوستا اجازه داده بود هر وقت فرصت داشتم توي اتاقش بروم، 

حرف مي زد فارسي را مثل اين كه فقط خوب مي خواند، صحبت كردنش خنده دار بود، مادر من فارس زبان بود 

براي همان من قبل از اين كه مدرسه بروم فارسي را هم بلد بودم. وقتي كنار دست اوستاي خطاط مي نشستم و به 

م صداي قلم كه روي كاغذ كشيده مي شد تمام تار و پودم را مي لرزاند، دوست داشتم حركت دستش خيره مي شد

من "كلمه اي بنويسد كه قلم از روي كاغذ بلند نشود، عاشق سين و شين بودم، يكبار وقتي اوستا داشت مي نوشت:

از دهانم بيرون جهيد كه اوستا نوانستم صدايي را كه در درونم پيچيده بود ببلعم و يكدفعه ناله اي  "مست و تو ديوانه

 را ترساند.

 چته؟ -

 وقتي حالت عجيب مرا ديد و متوجه شد كه صداي قلم حالي بحاليم مي كند با لبخند گفت:

 پسر سه تا نقطه بگذارم حالت جا مي ياد. -

 روي كاغذ نوشت مست و رويش سه تا نقطه گذاشت شد مُشت و با محبت مُشتي بر پس گردن من زد.
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عد ها وقتي بزرگ شدم، شانزده هفده ساله بودم و بياد آنروز ها مي افتادم دلم از حركات اوستاي خطاط چركين ب

شد. ايكاش ما، در همان عالم ناداني دوران بچگي، كه هيچ از گناه و آلودگي خبر نداريم بمانيم و يا بميريم. فكر مي 

 كردم نكند اوستا مرا ناز ناصري مي داد...

 وش كودكيم خيلي كوتاه بود.دوران خ

عزيز دردانه آقا بودم، مثل بچه هاي خوشبخت مدرسه مي رفتم، كتاب داشتم، قلم و دوات داشتم، نصاب الصبين مي 

خواندم همه شعر بود، نه آقا سواد داشت نه ننه ام، اما تا بزرگ شوم نفهميده بودم كه چه جوري در يادگيري به من 

در خانه از درس خواندنم راضي بودند اما در مكتب خانه هيچوقت جزو شاگردان خوب كمك مي كردند هر چند كه 

 نبودم.

 ببحر تقارب تقرب نماي بدين وزن ميزان طبع آزماي

 فعول فعول فعول فعول چو گفتي بگو اي مه دلرباي

 بقيه بادم مي رفت، آقام نگاه بدي به صورتم مي كرد و ننه ام با تعجب مي گفت:

 بود؟همين  -

 نه بقيه دارد. -

 خب بگو -

 يادم نمي آمد پدرم سرم داد مي كشيد و مادر پادرمياني مي كرد:

 بدو برو توي حياط يكدور ديگر بخوان بيا جواب بده. -

 مي دويدم كتاب را بر مي داشتم و تند تند راه مي رفتم و بقيه را از روي كتاب چندين بار مي خواندم.

 ارد دير مي شود مادرت رفته مطبخ شام بياورد.بيا ببينم پسر د -

 مي دويدم توي اتاق،بخوانم؟

 آهان. -

 آن دو سطر اول را هم بخوانم؟ -

 كدام دو سطر؟ -

 همانكه قبالً خواندم. -

 نه بقيه را بگو آن دو را كه بلدي مگر نه؟ -

 مادر از مطبخ صدا مي كرد.

 اول بخوان ديگه.به جاي اين همه بگو مگو بان بكن از  -

 و من نفس عميقي مي كشيدم و شروع مي كردم:

 ببحر تقارب تقرب نماي بدين وزن ميزان طبع آزماي

 فعول فعول فعول فعول چو گفتي بگو اي مه دلرباي

 الهت، اهلل و رحمن خداي دليلت و هادي تو گو رهنماي

 محمد ستوده امين استوار بقرآن ثنا گفت ويرا خداي

 ست ياران و آن اهل بيت كه اسالم دينست از ايسان بپايصحابه ا

 تمام شد آقا و فاتحانه كتابهايم را جمع كردم و روي طاقچه گذاشتم. -
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 درس تان تا اينجا بود؟ -

 بلي مشق هم داريم. -

 تو كه عاشق مشقي، نوشتي؟ احساس كردم لحن پدر آزرده بود. -

 م.آره پدر اول اول مشق ام را مي نويس -

بارك اهلل پسرم، درس بخوان، ما كه نخوانديم ضرر كرديم، هر جا مي رويم كالهمان پس معركه است، آدم بيسواد  -

بدتر از كور است، ديگر دنيا دنياي ددرس و سواد است. انشاءاهلل خودم روزي را كه وارد دارالفنون مي شوي به چشم 

 مي افتم و خدا را شكر مي كنم.خواهم ديد و همانجا جلوي درب دارالفنون به خاك 

مادر با سيني اي كه بشقاب ها و سفره و سبزي خوردن را تويش گذاشته بود وارد اتاق شد و دنبال حرف پدر را 

 گرفت كه:

انشاءاهلل وضعمان خوب مي شود منهم يك ديگ بزرگ آش رشته درست مي كنم و دم در، كاسه كاسه به محصلين  -

 ند.مي دم كه تو را دعا كن

آن سال زمستان بسيار سختي بود و ما سه تايي زير كرسي مي خوابيديم و من هميشه فكر مي كردم اگر برادر ها و 

خواهر هايي كه قبل از من به دنيا آمده بودند، زنده بودند كجا مي خوابيدند؟ و رضايتي شيطاني از مرگشان در دلم 

رم قبل از من شش تا بچه ديگر به دنيا آورده بود اما هر كدام به احساس مي كردم. من هفتمين بچه خانواده بودم ماد

 درد و مرضي مرده بودند.

آقام مي گفت حتما خدا مصلحت نمي دانست آنها زنده بمانند. ننه ام مي گفت همه از نداري بود، بدبختي بود كه بچه 

بودم؟ حق با آقام بود كه هميشه خواست هايم پر پر شدند. حاال هم به نظر من، چيزي نداشتيم ولي من چرا نمرده 

 خدا را علت همه چيز مي دانست.

گويا خدا خواسته بود مرا خيلي عزيز كند آنها را برده بود، گاهي از اين كه عزت من به بهاي مرگ شش بچه تمام 

 شده بود ناراحت مي شدم وقتي مادرم نازم مي داد به ياد آن هايي مي افتادم كه نديده بودمشان.

 مادر مي گفت اصغر شكل تو بود اما چشم هاي تو خوشگل تر است.

 وقتي مي خنديدم مي گفت صداي طفلي كبري به گوشم مي آيد و گاه گاهي شيطنت مي كردم فرياد مي زد:

 پسر اداي عباس را در نيار اونم شلوغي كرد افتاد توي چاه.

 بيت ديگر بيادم مانده : حاال كه فكر مي كنم از آن كتاب گنده نصاب الصبيان دو

 رجل مرد و مر ته زن و زوج جفت غني مالدار است و مسكين گداي

 هدي راستي كاذب و فريه دروغ عفيف و حصور و ورع و پارساي

 اگر پدر و مادر سواد داشتند آيا بيت هاي بيشتري يادم مي ماند؟

م اگر پدر بود نگاه بد به من مي كرد كه زهره ام هر وقت شعر را مي خواندم و مكث مي كردم يا منّ و منّ مي كرد

آب مي شد اگر مادرم بود يكي ميزد روي دستم و من آن زمان نمي فهميدم كه اين ها فقط از تند تند نخواندن من 

مي فهمند كه من درسم را ياد نگرفته ام اگر عقل داشتم مي توانستم فقط بيت هايي را كه بلد بودم پشت سر هم 

ون اين كه مكث كنم و آن ها راضي باشند، بعد خانه ماليي اسباب كشي كرديم، مال با سواد بود خيلي كمكم بخوانم بد

كرد اما روزگار حتي نگذاشت كتاب فرائد االدب را شروع كنم، اين كتاب را پدرم برايم خريد اما كالمي از آن را از 

 من نشنيد.
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عد از مرگ پدر، از حماقت و ناداني مان بود مادر روزي كه زن مردي حاال ها فكر مي كنم گريه و زاري مادر و من، ب

شد كه بيست و پنج سال با او تفاوت سني داشت مي بايست از همان لحظه مي فهميد كه بيست و پنج سال الاقل 

ه و زودتر بيوه خواهد شد و من وقتي قيافه پدرم را كه در پنجاه سالگي، من يك ساله را بغل مي كرده و سر كوچ

 خيابان مي رفته تجسم مي كنم از پدرم بدم مي آيد، آخه او نفهميده بود كه من بايد يتيم شوم ؟

مرداني كه در سن پيري بجه دار مي شوند به نظر من به بچه هاي خودشان خيانت مي كنند، چگونه راضي مي شوند 

 ار و سرگردان بمانند.كه در اين دنياي وانفسا جگر گوشه شان را تنها رها كنند و بي كس و ك

تا وقتي پدر بود من و مادر زندگي بدي نداشتيم خانه كوچكي داشتيم حياط خانه مان به اندازه دو تا جفتك چارپش 

بود اما مادر چه تميز نگهش مي داشت گوشه حياط چسبيده به ديوار حوض آبي داشتيم كه به اندازه يك كر بود، پنج 

ادر يك روز در ميان از چاه آب مي كشيد و آب حوض را عوض مي كرد، كنار شش سطل بيشتر آب نمي گرفت و م

حوض باغچه اي اندازه همان حوض بود كه عشق مادر بود، انواع و اقسام سبزي ها را توي آن كاشته بود كه هر سه 

ي باغچه چهار روز يكبار مي شد به اندازه يك بشقاب سبزي خوردن چيد، آب حوض را با كاسه بر مي داشت و تو

روي سبزي ها مي ريخت. ظرف هار ا كنار حوض مي شست و با كاسه از آب حوض بر مي داشت و ظرف ها را يكي 

يكي آب مي كشيد. فقط آقام مي توانست دستها را توي حوض بشويد و وضو بگيرد. براي من منظره كاسه گلي هاي 

ي سابيد تصوير زيبايي بود كه از زير پارچه گل گلدار فيروزه اي و ديگ آلومينيومي كه مادر با چوبك مثل نقره اش م

  چيتي كه مادر بعد از شستن روي آن ها پهن مي كرد مفهوم ياز زندگي و محيط گرم خانواده به وجود آورده بود.

هنوز هم ياد آن مجموعه، محيط آن زمان كه دوران خوش زندگي مان بود را برايم تداعي مي كند. سر سفره ما خبر 

زعفران و بوقلمون و مرغ ساالري نبود اما همان آبگوشت بزباشي كه مادر مي پخت با چاشن يمهر و محبت و از 

 صميميت و صداقت چنان لذيذ بود كه چلو مرغ خالي از عشق هرگز به پاي آن نمي رسيد.

يد كف تنها اتاقمان را با كف اتاق ما نه پاركت داشت نه قاليچه هاي ابريشمي، يادم مي آيد مادر سالي يكبار دمادم ع

روزنامه هاي كهنه كه از بقال سر كوچه كيلويي مي خريد فرش مي كرد و براي اين كه روزنامه ها جابه جا نشوند يك 

كاسه سريش درست مي كرد و گوشه گوشه هاي روزنامه را به زمين مي چسباند و چه لذتي بعد از تمام كردن كارش 

ن مي كرده بوديم كه واقعا مثل گل تميز بود، سالي دو بار مادر گليم را مي شست و مي برد. روي روزنامه گليمي په

روي ديوار پهن مي كرد هي زير و رو مي كرد تا خشك شود و گاهي كه خشك نمي شد شب را روي حصيري كه در 

ازه اتاق باال بود منتها به اندمطبخ مي انداختيم مي خوابيديم. مطبخ مان زير زميني بود كه چهار پله پاين مي رفتيم،

نمور، و مادر كه مجبور بود آن جا روي زمين بنشيند يك تكه حصير آن جا پهن كرده بود كه بعضي وقت ها مي آورد 

 اتاق و زير تشك هايمان مي انداخت.

 قسمت دوم

پشت بام مي تابستان ها اتاق خيلي گرم مي شد و ما نردباني از حياط به پشت بام مي گذاشتيم و شب ها روي 

خوابيديم آخ كه چه لذتي داشت خنكي تشك هايمان، روزهاي آخر زندگي پدرم من به حدي رسيده بودم كه متكاها 

را دوش مي گرفتم و از نردبان باال مي رفتمآقام پاي نردبان مي ايستاد و هر پله را كه من بال مي رفتم نظاره مي كرد 

ه زور مي خواستم تشك آقام را كول بگيرم و باال ببرم پدرم نمي و برايم دست مي زد. يادم مي آيد يك شب ب

گذاشت اما بسكه اصرار كردم با چادر شبي كه رختخوابها را روز درون آن مي پيچيديم تشك را به پشت من بست و 

 دستم را گرفت كه باال بروم.
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 مادر كه پنجره اتاق را مي بست تا ما را ديد با فرياد گفت:

ر و پسر عقل كل هستيد اين چادر شب به تنهايي سنگين تر از تشك است. پدر كمي حيرت زده نگاه اي بابا پد -

 كرد و بعد زد زير خنده:

راست مي گي زن، پس چي چي مي گويند زنها به اندازه مرغ سياه عقل ندارند؟ بيا پايين پسر بيا چادر شب را باز  -

 كنم ببينم چه مي توانم بكنم.

 تمام تفاصيل من موفق نشدم تشك را باال ببرم.و باالخره با 

 تاااا...

 دو سال بعد كه ديگر پدر نبود.

اولين عيدي كه بي پدر برايمان گذشت تلخ تر از زهر بود. قبل از عيد شب چهارشنبه سوري در محله مان غوغايي به 

زندگي بخور و نميري داشتند دنيايي پا مي شد، محله اعيان نشين نبود، اما همان همسايه هايمان كه مثل خودمان 

هميشه صفا و صميميت در دلهايشان خانه داشت. همه اهل محل همديگر را مي شناختيم و د رغم و شادي هم،

 نزديكت را زخويش و فاميل شريك و غمخوار هم بوديم.

ر مي كردندو آتش مي شب چهارشنبه سوري همه زنها خانه تكاني كرده و هر چه ريختني داشتند روي بته ها تلمبا

زديم و ما بچه ها از روي آتش مي پريديم و بزرگها دور و بر آتش جمع مي شدند و هلهله مي كردند. هر خانه اي 

نيم كيلو گندم خيس مي كرد كه مقداري براي سبزه بر مي داشتند و بقيه را روي هم ريخته و ديگ سمنو را در آتش 

ار مي كردند و تا صبح زن ها دور آتش مي چرخيدند و يك به يك با پارو فرو نشسته بته ها ي چهارشنبه سوري ب

سمنو را به هم مي زدند. رسم بر اين بود كه روز قبل از سمنو پزان همه اهل محل به حمام محل رفته و سراپايشان را 

شود و اال از مزه از آلودگي پاك مي كردند چون اعتقاد داشتند كه سمنو متبرك است و نبايد پليدي به آن نزديك 

 مي افتد.

 از افتخارات اهل محل كه مردها وقتي در قهوه خانه جمع مي شدند با هم نجوا مي كردند اين بود كه:

 "سمنوي محله ما هميشه شيرين است"

 و همين جمله گوياي پاكي و راستگويي و صداقت و سالمت همگان بود.

 م.اما بعد از پدر ما ديگر در مراسم شركت نكردي

 همه همسايه ها يكي يكي در خانه مان را زدند و اصرار كردند اما مادر با آه و گريه آخرين جواب را داد:

 بي او هرگز. -

 «پسر جان مادرت را تنها مگذار»من هم به خاطر مادر نرفتم، پدر آخرين كالمي كه از زبانش در آمد اين بود: 

چيديم نه سبزه سبز كرديم و نه ديگر پدر بود كه از الي قرآن پنج  شب عيد وضعمان بدتر بود نه سفره هفت سين

 ريالي تا نخورده را در آورد و به من و مادر عيد يبدهد. شب عيد آن سال در خانه ما شام غريبان بود.

 سرد است خانه اي كه پدر نيست.

عباي پدر را دم در به دوازده ريال  همه آرزو هايم كه در الي عباي پدر پيچيده بودم يكباره گم شدند و روزي كه

 فروختيم آرزوهاي من هم بر باد رفت.
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مهمترين مشكلي كه بعد از مرگ پدر گريبانگير من شد مساله پول و خرجي نبود كه مادر يواش يواش از لوازم خانه 

اره كنيم. مشكل مي فروخت و مي خورديم و باالخره تصميم گرفت كه خانه را هم بفروشيم و جايي دورتر اتاقي اج

  اصلي من مساله حمام رفتنم بود.

تا پدر بود هميشه همره او مي رفتم اما از وقتي كه پدر مرد گرفتاري من شروع شد. حمام عمومي زنانه راهم نمي 

دادند و به حمام مردانه هم مادر تنهايي نمي گذاشت كه بروم و اطمينان به هيچكس هم نداشت كه مرا همراهش 

ا هوا گرم بود كنار حوض ليف و صابون را مي آورد سر و بدنم را مي شست بعد مي رفت توي اتاق و خودم بفرستد، ت

 كمر به پايين را مي شستم. از حوض آب بر مي داشتم و خودم را آب مي كشيدم و بدو بدو مي رفتم توي اتاق.

 را مي شست اما زمستان واويال بود. وقتي هوا ماليم بود زير زمين، آب گرم مي كرد و توي سردابه تن و بدنم

 مادر يكروز گفت:

 مشهدي جواد مرد مؤمن و خوبي است دو تا پسر هم، اندازه تو دارد. مي خواهي همره آنها بفرستم بروي حمام؟ -

من عجيب كمرو و خجالتي بودم حتي با آن ها هم كه همجنس خودم بودند حاضر نمي شدم كه بروم و لخت شوم . 

ه همراه پدر مي رفتم امكان نداشت بدون پيژامه در انظار ظاهر شوم و پدرو سربسرم مي گذاشت و مي زماني ك

 خنديد.

 نه مادر از مشدي جواد خجالت مي كشم. -

 آخ پس چه بكنم؟ -

 خب حمام نمي روم مگر زمستان چند ماه است؟ -

 وااي خدا بدور سه ماه مي خواهي حمام نروي؟ -

 را توي تشك مي شويم پاهايم را هم مي شويم بقيه را هم مي روم توي مستراح ميشويم. تو آب ريز سرم -

هرچه مادر اصرار كرد من زير بار نرفتم و باالخره سوراخ سنبه هاي در مستراح را با پارچه و كاغذ گرفتم و با يك 

ا به سني رسيدم كه مادر مشربه آب گرم به قول خودم مسأله حمام را حل كردم. چند سالي اين جوري گذشت ت

 ديگر نگرانم نماند و به تنهايي به حمامم فرستاد.

اما مشدي جواد كه بقال محله بود قبول كرد كه مدتي شاگرديش را بكنم. صبح تا غروب جلوي دكان را جارو مي 

و پادويي مي كردم، آب مي پاشيدم، تغار هاي خالي ماست را مي شستم، پيت هاي خالي پنير را روي هم مي چيدم 

كردم غروب به غروب دو ريال به من مزد مي داد كه معموال از خودش سيب زميني و پياز و بادمجان و گاهگاهي هم 

 پنير مي خريدم.

فكر مي كنم بعد از مرگ پدر، شايد دو سالي، ما هميشه و هميشه شام سيب زميني پخته مي خورديم و اين غذاي غير 

جيب است كه نه دلمان را مي زد و نه آن طوري كه امروزه مي گويند به كمبود ويتامين و قابل تغيير ما شده بود و ع

 بود خوب وضعمان كه خيلي بادمجان، –فالن بهمان هم مبتال نشديم. البته ناهار چيز ديگري مي خورديم. بوراني كدو 

 ضيافتي بود. ما براي روز آن و پيچيد مي كوچه سر تا آن خوش بوي كه خورديم مي سبزي كوكوي

گوشت فكر مي كنم هر ماه يكبار هم نمي توانستيم بخوريم چون اين بال گرفته هميشه ايام گران بود و هست، اما 

 چون نمي خورديم دلمان هم نمي خواست يا شايد مناعت طبعمان ابراز نمي كرد.
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بهانه بي ميلي گاهي به بهانه  هميشه قسمت خوب هرچه را كه داشتيم براي من مي گذاشت و خودش گاهي بهمادر،

كم اشتهايي و زماني به خاطر سردرد از خوردن آنچه من دوست داشتم ابا مي كردو متأسفانه چيزي نبود كه من 

 دوست نداشته باشم!!!.

وقتي يكسال از مرگ پدر گذشت رفتار همسايه ها با ما جور ديگر گشت، زنها كم كم با مادرم قطع رابطه كردند و 

مرد ها ، مدام يا از من حال مادر را مي پرسيدند يا هرازگاه كه او را توي كوچه مي ديدند به حرفش مي برعكس 

كشيدند. مخصوصاً مشدي جواد كه گاهگاهي توي دستمال پنج تا تخم مرغ مي گذاشت و موقع غروب به من مي داد 

 و به مادرم سالم مي رساند.

، ماهي يكبار به خانه ما مي آمد و سرو صورت مادر را صفا مي داد و سمه و زن بند اندازي بود كه از زمان حيات پدر

 مادر جوابش كرده بود، ديگر نمي آمد.اما بعد از مرگ پدر،سرمه مي كشيد سرخاب و سفيدآب مي فروخت،

 يكروز كه براي ناهار به خانه آمدم خاله رقيه خانه ما بود.

بازهم سر و رويي صفا بدهد، نمي توانم بگويم دلگير يا خوشحال شدم،  فكر كردم يكسال گذشته و مادر مي خواهد

 يكدل مي گفتم: نه.حالتي گس داشتم، يكدل دوست داشتم كه مادر غم پدر را فراموش كند،

 اما مادر با خاله رقيه سرسنگين بود.

 باالخره كي جوابم را مي دهي؟ -

 جوابت را دادم رقيه خانوم. -

 ود جواب حسابي مي خواهم.اينكه جواب نب -

 همان بود كه گفتم. -

 پس بلند شوم بروم، امروز ما را از كار و زندگي انداختي آخرش هم هيچي به هيچي. -

 بمان لقمه ناني داريم با هم بخوريم. -

 با سربلندي گفتم: مادر تخم مرغ پخته داريم.

 خاله رقيه خنديد و گفت:

 و آقا مصطفي حتماً حاال دلواپس من هستند.نوش جان خودتان، بچه هايم  -

 بلند شد و چادر شبش را به كمر بست روبندش را انداخت و راهي شد.

 توي حياط شنيدم كه به مادر مي گفت:

  باالخره چي؟ جواني، خوشگلي، حيف است. -

 مال من تا همين جا بود، تمام شد.تمام شد رقيه خانم، -

 من بر ميگردم.باز هم فكرهايت را بكن  -

 خانه خودت هست هر وقت بيايي قدمت باالي چشم، فقط خواهشم را فراموش نكن ايندفعه حتماً بيار. -

شلوارم را در آوردم و سفره را از روي طاقچه برداشتم روي زمين گذاشتم، نان وقتي صداي بسته شدن در را شنيدم،

  را مادر هميشه توي سفره مي پيچيد

 غ ها كجاست؟مادر تخم مر -

 مادر مثل اينكه به زور آتش درونش را مهار كرده بود، چنان فرياد زد كه من هاج و واج شدم.

 تخم مرغ و كوفت. الهي حناق بگيرد مرديكه الدنگ -
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 !!؟ -

 خاك بر سر از ريش سفيدش و موي سياه نوه هايش خجالت نمي كشد. -

 كي مادر؟ چي شده؟ -

 ين مرديكه احمق تخم مرغ نگير فهميدي؟ببين رحيم ديگر از ا -

 سيب زميني و پياز هم نگيرم؟ -

 كمي فكر كرد و گفت:

 نه نگير هرچند پول مي دهي اما نگير ميروم بازار مي خرم. -

 اما دو روز ديگر مشدي جواد با يك اردنگي مرا از دكانش بيرون كرد.

ري براي من بود نه براي مادر، باالخره آخرين خرت و پرت ها يك هفته اي در محله اي ديگر اتاق گرفتيم اما نه كا

 را هم فروختيم و بليط اتوبوس خريديم و از آن شهر بيرون آمديم.

 قسمت سوم

 رحيم ، رحيم پاشو پسرم دير مي شود راهت دور شده. -

 چشم باز كردم هنوز آفتاب بيرون نيامده بود.

 بحانه حاضر است.پاشو قربان قد و باال يت بره مادر ص -

غلغل سماور و بوي سنگك تازه حسابي خواب را از سرم پراند، از امروز بايد به تيمچه فرش فروشها مي رفتم ، آنجا 

 پادوي دكان شده بودم .

يكماه از روزي كه مشدي جواد بيرونم كرده بود مي گذشت و در اين مدت بيكار مانده بودم اما صبح تا شب پهلوي 

  ستم ، جايي را هم نمي شناختم تازه به تهران آمده بوديم.مادرم مي نش

خاله رقيه يك گلوله نخ پنبه اي براي مادر آورده بود و نيم ساعتي هم بند انداختن يادش داد و من هم به دقت نگاه 

 كردم و چون جوانتر بودم باهوش تر بودم زودتر از مادر ياد گرفتم.

ه مادر تمرين بند اندازي مي كرديم طفلي مادرم چهارتا انگشتش بسكه نخ رويش اين يكماه را كه خانه ماندم همرا

 ليز خورده بود زخمي شده بود.

 پسر تو چه خوب ياد گرفتي. -

 ما اينيم خانم. -

 كاش مي شد ترا همراه خودم مي بردم و خنديد. -

از زنها بدم مي آمد. مثل حالت ويار  من اخم كردم از حرفش خوشم نيامد، اصالً حالت مخصوصي پيدا كرده بودم.

داشتم. بوي زن بدماغم مي خورد چندشم مي شد. توي كوچه و بازار دختر و زن كه مي ديدم فرار مي كردم، اگر 

پدرم زنده بود حتماً نمي گذاشتم مادرم ببوسدم، اما دلم برايش مي سوخت، او جز من كسي را نداشت و تمام عشق و 

 صه مي شد.محبتش در وجود من خال

گاهگاهي، شايد هر ماه يكي دو بار سرم را مي بوسيد و من واقعاً دندان روي جگر مي گذاشتم و تحملش مي كردم. 

 اين حالت دو سالي طول كشيد و بعد ..

 همه چيز تغيير يافت ..
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ر ماست و نيم در تيمچه فرش فروش ها دنياي ديگري به رويم گشاده شد، آنجا ديگر دكان بقالي نبود كه يك سي

 كيلو پياز بخرند.

با لباس اطو كرده با كاله و دستكش مي آمدند. خريد و فروش  عصا قورت داده، فوكول زده، آقاهاي خيلي تر و تميز،

هاي هزار هزاري مي كردند و بعد از هر معامله يك تومان دو توماني هم به عنوان شاگردانكي كف دست من مي 

  گذاشتند.

گدا صفت نبود مال و منال زياد نداشت خانه اش در يكي از محله هاي پاچنار ارباب من مرد خوبي بود،  حاجي عباس،

حياط خانه اش سنگ فرش خوشگلي داشت وسط  بود هر هفته يكبار چيز ميز مي خريد و من مي بردم در خانه اش،

رده بودند گلهاي شمعداني كاشته روي تپه هاي كوچكي كه وسط باغچه درست كسنگ ها چمن زده بود بيرون، 

بودند. دور گلهاي شمعداني برگ نقره اي بود كه خيلي خوشگل ديده مي شد. دور تا دور حياط درخت هاي ميوه 

همه جور ميوه داشتند و گاهي كه پسر حاجي آقا منزل بود و دم در مي آمد و سبد را از من مي گرفت كاشته بودند،

  ت مي چيد و به من مي داد.يكدانه سيب يا گالبي از درخ

 رحيم خانگي است بخور. -

 نخورده نيستم آقا صمد. -

 اين مزه اش فرق مي كند. -

 دستتان درد نكند. -

  و آن شب سيب يا گالبي را با مادرم مي خورديم.

 راستي رحيم مردم چه زندگي هايي دارند. -

و هم نمي شود پسرش آقا را اگر ببيني فكر مي كني مادر شانس دارند شانس، زن حاجي عباس انگشت دست ت -

 دالك حمام است، اما برو ببين چه خبر است حاجي آقا هر دفعه گوشت مي خرد كم از دو كيلو نيست.

راستي رحيم من پول دارم فردا از همان جا كه براي حاجي آقا گوشت مي خريد دو سير گوشت بخر آبگوشتي  -

 بخوريم.

 ريم.سنگك تازه هم بخ -

آه رحيم حيف از آن خانۀ مان كه سبزي خوردن داشتيم، آدم وقتي نعمت دارد قدرش را نمي داند، وقتي از دست  -

 رفت تازه مي فهمد كه چقدر سعادتمند بود.

  مادر اينجا ناراحتي؟ -

 نه ناراحت نيستم ولي خب آنجا كجا اينجا كجا؟ نه، -

پنجره هم نداشت و فقط يك در قراضه داشت كه مادرم چادر كهنه اش را  ما توي زيرزميني كه حق با مادر بود،

 بريده و پرده دوخته جلوي در آويخته بود، زندگي مي كرديم.

من گاري دستي اي كرايه كردم و دار و ندارمان را روي آن  روزي كه از خانه قبلي به اين جا اساس كشي كرديم،

واب مان و گليم مان بود. وقتي از جلوي دكان مشدي جواد رد مي شديم گذاشتم كه مهم ترين اثاثيه مان رخت خ

آمد بيرون دكان ايستاد و با تحقير من و مادرم را كه به كمك هم گاري را حل مي داديم نگاه كرد و با صداي بلند 

  گفت:

 «گداي كله شق»



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1  

 

 خواستم چيزي بگويم ولي مادرم با پايش لگدم زد.

 هيس. -

 خانه مان را ديده بود آن طوري گفت اگر اين جا را مي ديد چه مي گفت؟مشدي جواد آن 

 مادر كمتر از گدا هم داريم؟ -

من خيلي كم مي خنديدم حاال هم خيلي كم مي خندم، ولي نمي دانم آن شب  با تعجب نگاهم كرد. خنده ام گرفت،

 چرا خنده ام گل كرده بود.

 يده گفتم:خنديدم و خنديدم و توي خنده بريده بر

 اگر مشدي جواد حاال اين جا بود ... فكر مي كني ... به ما ... چي مي گفت؟ -

 مادرم گويي منفجر شد.

نه مال كسي را مي خوريم نه حق من و تو با آبرو زندگي مي كنيم،غلط زيادي مي كرد،بگور پدرش مي خنديد، -

طي كردن توي شير با كم فروشي با بد فروشي با كسي را پامال مي كنيم، مشدي جواد ذليل مرده با آب قا

گرانفروشي و كاله برداري صاحب آالف الوف شده، مردكه بي همه چيز، فكر كرده بود من هم لنگه زن دومش 

 هستم كه به خاطر يك شكم نان ... استغفراهلل، استغفراهلل.

اشت كه ننه مرا خواستگاري كند و علت و من تازه فهميدم كه خاله رقيه آن روز از طرف مشدي جواد مأموريت د

 اينكه مشدي مرا از دكان بيرون كرد جواب منفي مادرم بود و آن تخم مرغ هاي گاه بگاه، دون بود كه مي پاشيد.

يكي از روز هايي كه سبد پر از قند و شكر و چاي و گوشت و چيز هاي ديگر را بردم دم در حاج عباس دخترشان در 

 را برويم باز كرد.

من هيچوقت توي صورت زنها و دختر ها نگاه نمي كردم حاال هم نمي كنم اينكه مي گويم توي صورت به خاطر اين 

است كه زن و دختر هاي حاج عباس هيچوقت مرا نا محرم فرض نكردند. هميشه بي حجاب جلوي من رفت و آمد 

 مي كردند.

تي را كه فرشها را مي بردن توي انبار خانه شان روي هم حاال من زياد بزرگ نبودم، آن ها حتي حمال هاي گردن كلف

مرد نمي دانستند و محل سگ هم به آنها نمي گذاشتند، مي چيدند يا هر روز مي رفتند و از آنجا مي آوردند هم،

 گويي مرد ها فقط توي كوچه ها بودند وقتي از در خانه شان وارد مي شدند خواجه مي شدند.

 ا همينجورند يا نه.نمي دانم حاال هم زنه

 دختر حاج آقا سبد را از من گرفت من خواستم برگردم گفت:

 رحيم مادرم باهات كار دارد. -

بدون تا آن روز زن حاج آقا را بدون چاد نديده بودم. وقتي رفتم توي حياط باالي پله ها ايستاده بود بدون چادر،

 روسري

 سالم خانم. -

 سالم رحيم آقا حالت خوبه؟ -

 بمرحمت شما. -

 رحيم آقا، مادر شما چكار مي كند؟ -

 دلم هري ريخت يك لحظه فكر كردم مي خواهد بگويد بيايد خانه ما رخت بشويد يا آشپزي كند.
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 خدا را شكر حاجي خانم خودش دنبال حرفش را گرف.

 شنيدم بند انداز است. -

حتي ام از بين رفت بلكه خوشحال هم شدم، تصور اين كه مادرم نه تنها ناراگويي بار سنگيني از روي دوشم برداشتند،

 بيايد و اينجا را ببيند خيلي برايم شيرين بود.

 بلي خانم. -

 ميشه بياري اين جا؟ آن خانمي كه ما مشتري اش بوديم مريض شده ما مانديم. -

 چرا نمي شه خانم كي خدمت برسد؟ -

 با دخترش مصلحت مشورت كرد.

 گر همين روز.هفته دي -

 چشم خانم. -

 سرم را آوردم پايين و برگشتم بطرف در.

 صبر كن رحيم آقا بگذار ببينم حاجي آقا آلبالو فرستاده؟ -

 من مي دانستم كه آلبالو نخريده گفتم نه خانم آلبالوي خوب نداشتند كرمو بود حاجي آقا سپردند فردا بياورند.

 شكر چي به اندازه خريده؟ -

 ر خواسته بوديد يك من شكر آوردم.چقد -

 يادت باشد رحيم آقا نيم من آلبالو مي خواهم. -

  چشم خانم فردا. -

وقتي بر مي گشتم توي كوچه براي خودم آلبالو و شكر را قاطي كردم، توي ذهنم مربا ساختم به به چه مربايي! تصور 

گول بودم اين اولين بار بود كه مادرم به وسيله من به كردم مزه مربا را زير دندانم احساس مي كنم، سرحال بود شن

 خانه اي دعوت مي شد.

تا غروب كه وقت خالصي من از كار بود خيل يعجله داشتم مي خواستم زودتر بروم و اين خبر خوش را به مادرم 

  بهدم.

و به معني واقعي كلمه ترقي مادرم خانه كساني مي رفت كه زياد سرشان به تنشان نمي ارزيد، خانه حاجي آقا براي ا

 بود.

 شب به محض اينكه در را باز كردم گفتم:

 مادر مژده بده، مژده بده. -

 چي شده رحيم؟ خوش خبر باشي پسرم. -

 مژده بده تا بگويم. -

 مزدت زياد شده؟ -

 بهتر از اين. -

 فرائد االدب ات را پيدا كردي؟ -

 از كجا؟ توي دكان؟ توي تيمچه؟ -
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و من مدتي به خاطر اين « بوديم»نه گم كرده ع اسباب كشي فرائد االدب را كه يادگار پدرم بود گم كرده بودم،موق

 اما يادآوري دوبارۀ آن در اين لحظه سرحاليم را خنثي كرد. مسأله گيج و منگ بودم،

 ي به خانه شان براي بند اندازي.ننه جان باز هم حالم را گرفتي، نه بابا براي تو مژده دارم زن اربابم گفته برو -

 آنطور كه فكر مي كردم مادرم خوشحال نشد.

 اما موقعي كه شب رختخواب هايمان را پهن مي كرديم آهي كشيد و گفت:

 خدا كند كارم را قبول كنند. -

 با تعجب گفتم:

 مادر مگر دست بفرمان نشدي؟ مگر كارت عيب دارد؟ -

 نه، اما -

 صورت تو چه فرقي با صورت زن حاجي آقا دارد؟ صورت صورت است، اما ديگر ندارد -

 خنده غمگيني كرد و گفت:

شايد به قول تو فرق نداشته باشد اما آنها قر و قميش شان بيشتر است من تا به امروز براي اصالح صورت خانمي  -

 آمده تحمل كرده اند.مثل او نرفته ام، هر كه بوده از طبقه خودمان بوده اگر هم يك ذره دردشان 

 با تعجب گفتم مگر درد دارد؟

 خنديد: آره كه درد دارد موها را بايد از ريشه بكنم.

مادر طفلك آن موقع كه تازه مي خواست ياد بگيرد و من هم يادش مي دادم هميشه روي پاهاي خودش دستهاي 

 درد مي كشد و دم نمي آورد.خودش و حتي پيشاني خودش كار مي كرد و من هيچوقت نفهميده بودم كه 

از روي طاقچه نخ پنبه اي را برداشتم شلوارم را تا زانو كشيدم باال كه امتحان كنم. مادر يكدفعه چشمش به ساق پاي 

 پر از موي من افتاد و با ناباوري گفت:

 وااي رحيم تو بزرگ شدي.

******************************* 

  سختي است بـراي مــردم بــدبــخت مــرگ خـوشــبـخــتي اســتهزار بار مرا مرگ به از اين 

 گذشت عمر بجان كندن اي خدا مردم ز دست اين همه جان كندن، اين چه جان سختيست

 دگر اين منتهاي بدبختي استرسيد جان به لبم هرچه دست و پا كردم برون نشد، 

 

 رحيم -

 بلي حاجي آقا -

 رضا چاي بيار بدو براي آقا سيد محمد -

 دلم گرفت، منهم م يخواستم گوش به شعر آقا بدهم ولي حاال بايد بروم دنبال كار. خواهي نخواهي اطاعت كردم.

 به طرف قهوه خانه پريدم.از پله ها دويدم پايين،

 آقا مرتضي زود زود دو تا چايي -

 جگر بگذار.چه خبره؟ سر آوردي؟ چايي را تازه دم كردم يه خرده دندان روي  -

 حالم گرفته شد همانجا روي پله نشستم، تا چايي دم بيايد، هميشه حاجي آقا مي گفت:
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 بدون چايي برنگرد صبر كن با چايي بيا. -

تيمچه فرش فروش ها صحن بزرگي بود كه وسط حياط حوض گرد بزرگي وجود داشت كه آب آن را نمي دانم از 

نبود اما هميشه پر بود. دور تا دور، اتاق هاي كوچكي بود كه با يك دهليز دو  تميز كجا مي آوردند و پر مي كردند،

متري و چهار تا پله همه به صحن حياط راه داشتند در هر يك از اين اتاق ها يك حاجي آقاي فرش فروش نشسته 

تاب مدام عده بود، چهار طرف حوض فرش هاي كهنه و نو روي هم چيده شده بودند، از اول اذان صبح تا غروب آف

اي حمال و بنكدار و خريدار و فروشنده وسط اين فرش ها در هم مي لوليدند، گاهي معامله جور مي شد و با خوشي 

از هم جدا مي شدند و گاهي سر قيمت چنان با هم دعوا و مرافعه را مي انداختند كه گويي ارث و ميراث پدرانشان را 

اي حمال ها بود! حمال ها ي پير هميشه غرغر مي كردند و از اين كه دارند قسمت مي كنند. از همه جالبتر دعو

جوانتر ها مدام آماده فرمان بودند لج شان مي گرفت و الحق و االنصاف هم حق داشتند تا حاجي آقايي سر از حجره 

 بيرون مي كرد صدا ميزد:

  حمال -

و باالخره غروب كه براي گرفتن مزد جمع مي شدند  تا پير ها از جا بجنبند جوانها فرش ها را به دوش گرفته بودند

هميشه جوان ها چند قراني بيشتر از پيرمرد ها دريافت مي كردند و اين مسأله هميشه باعث دلخوري بين گروه 

  جوان و پير بود.

م و از و من و رفقايم كه همگي پادوي تيمچه بوديم هميشه خودمان را يك سروگردن باالتر از حمال ها مي دانستي

 اينكه مزد مقرري داريم به خودمان مي باليديم.

 بيا رحيم بيا چايي قند پهلوي دبش. -

 از جا بلند شدم چايي ها را گرفتم.

 مهمان حاجي كيه؟ -

 همان جوانك فكلي كه شعر مي خواند. -

 عر ديگري مي خواند:آقا مرتضي ابروها را باال كشيد و سرش را تكان داد وقتي برگشتيم آقا سيد محمد رضا ش

 خلقت من در جــــــهان يك خــــــــلقت ناجور بود منكه خود راضي به اين خلقت نبودم زور بود

 خلق از من در عذاب و من خــود از اخالق خويش از عذاب خلق و من ، يارب چه ات منظور بود

 ، غير شرّ و شور بودحاصلي اي دهر ، از من ، غير شرّ و شور نيست مقصدت از خـــــلق من 

 ذات من معلوم بودت نيســــــت مرغوب از چه ام آفـــــــــــــريدستي؟ زبــــــــــــــانم الل .....

 آقا محمد رضا كالمش را تمام كرد و نگاه كنجكاوي به طرف من انداخت. حاجي آقا مثل اينكه معني نگاه او را فهميد:

 است. پسر با معرفتي است، مورد ثقات -

 سواد داري پسر؟ -

 يك كمي آقا. -

 يك كمي يعني چقدر؟ -

 حاجي آقا گفتند: مي تواند بخواند و بنويسد.

 پدر داري؟ -

 نه آقا. -
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 با كي زندگي مي كني ؟ -

 با مادرم. -

تكشي حاجي آقا گفتند: مادرش به جاي خواهر من زن بسيار خوبي است، مشير و مشاور مادر صمد شده ، زن زحم

 است ، حالل اند ، محرم اسرارند.

 كجا زندگي مي كنيد؟ -

 زرگنده آقا. -

 اوووه ، از آنجا چه جوري مياي ؟ -

 ميام ديگه آقا چاره ندارم. -

آقا سيد محمد رضا آه سردي كشيد و گفت: تا كي بايد شاهد بدبختي مردم باشيم و درماني هم برايشان نداشته 

 ؟ چند سال دارد؟باشيم؟ مادرت جوان است

كمي فكر كردم، نمي دانستم چند سال دارد؟ اصالً توجه نكرده بودم، براي من چشم و ابرو يو رنگ و موي او معني 

نداشت، تمام وجود او براي من مادر بود و من تمام وجود او را بدون توجه به هيچ چيز دوست مي داشتم، تنها كسم 

اين دنياي وانفسا فقط او را داشتم او هم جز من كسي را نداشت، يك خواهري بود، تنها يارم بود، بعد از پدر در 

داشت كه در اطراف ورامين زندگي مي كرد ولي آن زمان ورامين هم جاي دوري بود و من به ياد نداشتم كه خاله ام 

م چند سال دارد و را كي ديده بودم، مثل اينكه حاجي آقا و مهمانش از من فارغ شده بودند، من نمي دانستم مادر

 جوابشان را نداده بودم. تو فكر بودم كه صداي شعر خواندن مهمان حاجي آقا از عالم خيال بدرم كرد:

 ز اظهار درد، درد مداوا نمي شود شيرين دهان بگفتن حلوا نمي شود

 درمان نما، نه غيظ كه با پا زمين زدن اين بستري ز بستر خود پا نمي شود

 دواي خود اي طبيب درديست درد ما كه مداوا نمي شود ضايع مساز رنج و

 بي ادبي كردم وسط حرفش دويدم

 شود مي سرد چايتان آقا -

 پسر؟ چيه اسمت -

 .آقا رحيم، -

 .باشي آقا حاجي پادوي فقط است حيف جواني اين به داري؟ هم هنري آقا رحيم -

 نش زبان ركي داشت.حاجي آقا جابجا شد. از اين حرف خوشش نيامد ولي مهما

 .جان پسر بلدي چي -

 .نخواست خدا نشد، ولي داشتم مشق و درس به عالقه شدم خانه آور نان مرد پدرم آقا، نيستم بلد چيزي -

 پوزخندي زد.

 گرفته ياد هم چيزي يواش يواش كه بكن ها آنجا كني مي هم پادويي بكن، شاگردي صنعتگر يك پهلوي برو -

 آخر عمرت پادو مي ماني. تا اينجا باشي،

 حاجي آقا دوباره جابجا شد.
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 خودت باالخره باشي پادو سازي حلبي دكان حتي اما آموزي، نمي هنري فروختن، گران و خريدن ارزان جز اينجا -

 و خواهد مي صنعت مملكت اين رود، هدر ها اينجا عمرش تو پاكي و بخوبي جواني است حيف. شوي مي ساز حلبي

 اهد كار و پستكار مي خواهد، چانه زدن و قيمت را باال پايين كردن كه هنر نيست.خو مي هنر

 چيست؟ مادرت كار -

 .آقا اندازه بند -

سرش را تكان داد، خوبه، باز هم كار او بهتر از كار توست، هنري دارد كاري مي كند مزدي كه مي گيرد حاصل كار 

مي گويند  Coiffeuseد، در فرنگستان اين ها را كوافوز خودش است، توي اين مملكت ارج و مقامي ندار

بروبيايي دارند، محل كار تر و تميزي در سر هر خيابان دارند، شغل خيلي پر درآمدي هم هست، اصالً درش اش را 

مي خوانند دختر پسر ها در كالج درس آرايشگري مي خوانند ديپلم مي گيرند پروانه كار مي گيرند، اين هم براي 

ش حرفه اي است، اما خب اينجا هنوز جا نيفتاده، مثل خيلي چيزهاي ديگر منتظريم ببينيم فرنگي ها چه مي خود

 رو. هستيم رو دنباله هميشه هستيم، كنند ما هم تقليد مي كنيم، اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد، هميشه دستدوم

 :گفت و آقا حاجي به كرد

 هست؟ آينده به اميدي شما بنظر -

 

چند روزي حرف هاي آقا سيد محمدرضا، افكارم را مشغول و مغشوش كرده بود. زندگي حاجي آقاي خودمان را با 

آن كيا و بيا، با آن خانه بزرگ و آن رفت و آمد ها، با آن سبد هاي سنگين كه گاهي مجبور مي شدم زمين بگذارم و 

مادر پا به خانه آن ها گذاشته بود زندگي ما هم رنگ تازه خستگي در كنم، در ذهنم زير و باال مي كردم. از وقتي كه 

اي يافته بود، خاله و عمو و زن داي و دختر عمو و فالن و بهمانشان مشتري مادرم شده بودند، اين سيد جوان چه مي 

گفت كه كار حاجي آقا هنر نيست. اگر هنر نيست پس اين زندگي عالي از كجاست؟ رفاه خود و خانواده اش، 

يش بچه هايش، تازه كلي هم نانخور جانبي داشت. كدام حلبي ساز زندگي فرش فروش را دارد؟ چه فرمايش آسا

هايي آقا فرمودند. به قول آقا، مادر من هنري داشت زن حاجي آقا نداشت، مادر من از اينجا تا خانه آنها با پاي پياده 

 ست آن قدر و منزلت كه حضرت آقا سيد فرمودند؟مي رود زن حاج آقا جز با درشكه جايي نمي رود، كو؟ پس كجا

پايم  پدر صلواتي بدجوري حواسم را پرت كرده بود، آن جوري كه هميشه با ميل و رغبت به سوي تيمچه مي رفتم،

ديگر جلو نمي رفت، كششي در خودم احساس نمي كردم، هرچند كه گفته هاي او را قبول نكرده بودم اما چيزي در 

 ود كه نمي دانستم چي بود. يك روز حاجي آقا كاغذي كه رويش يك خط نوشته بود به من داد.درونم شكسته ب

 رحيم با خط درشت اين را روي يك مقوا بنويس مي خواهم بزنم باالي سرم.

 كاسب حبيب خداست

كه بهش اطمينان  فهميدم كه حرف هاي آقا سيد، افكار اين پيرمرد را هم به هم زده، حاال با كي درد و دل كرده بود

داده بودند كه حضرت پيغمبر خودش فرموده كاسب حبيب خداست كاري هم كه حاجي آقا و همه ساكنان آن 

 تيمچه و جاهاي مشابه مي كردند جز كسب نام ديگري نداشت.

****************************** 

 .نره يادت بنويس رحيم -

 .ماند مي يادم مادر نه -
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 خري؟ب بايد چي بگو -

 سماق هم همينقدر قهوه، زردچوبه اندازه زردچوبه، بابونه گل نصف بابونه، گل چارك نيم حنا، چارك يك -

 .بزنيم چلوكبابي بخر بيشتر سماق خرده يه -

 هر دو خنديديم.

وجه چلوكباب ما عبارت بود از كته و پياز و سماق كه قاطي مي كرديم ولي خيلي خوشمزه مي شد، تابستانها كه گ

فرنگي و فلفل سبز هم ارزان بود، ضيافت مان حسابي شاهانه بود مادر گوجه فرنگي و فلفل ها را كباب مي كرد و 

 قاطي بقيه مي خورديم.

 مادر؟ شد تمام -

 ... و بخر هم وازلين نره، يادت سرخاب و سفيدآب برود قربونت ننه -

 است؟ عروسي خبره چه -

 صبحي اول كن ولمان ننه -رم انشاءاهلل يك روزي عروسي خودت باشد.ب بااليت و قد قربان آره -

 ؟ چي باالخره -

 بگيرند؟ زن بايد همه مگر هيچي، باالخره -

 هم خواهي مي زن هم. خواهي مي همسر خواهي، مي همدم تو نيستم، زنده هميشه كه من معلومه، پسرم، معلومه -

 اشد يار دالرامت باشد.ب غمخوارت باشه مواظبت من از بعد كه مادر

 .رفتيم ما آقا نكن، برزخم صبح اول خدا ترا ننه -

 .ها بخري را ها اين امروز همين رحيم ببين -

 .نباش نگران خرم مي بروم، بايد كجا ميدانم ها وسط آن برم مي را آقا حاجي منزل اثاث وقتي مادر، خرم مي -

قاطي هيچ  كاري بكار هيچ كس نداشته باش،واظب خودت باش،مپسرم، پيرشي همراهت، به خدا بسالمت برو -

 دسته اي نشو، منه سنه نه.

كفش هايم را پوشيدم و راه افتادم. مادر تازگي چيزهايي درست مي كرد و با خودش خانه مردم مي برد، البته از 

وازلين را مي گذاشتيم زير  روزيكه آقاسيد گفته بود مادر من هنرمند است من بيشتر در كارهايش كمكش مي كردم.

آفتاب نرم ميشد سفيدآب را از پارچه نازك الك مي كرديم روي وازلين حسابي قاطي مي كرديم يه خرده گالب هم 

مي ريختيم، توي كاغذ مومي به اندازه يك قاشق مي گذاشتيم مي بستيم توي قوطي كبريت مي گذاشتيم يك مقدار را 

ته بندي مي كرديم، زنها خيلي از اين چيز ها خوششان آمده بود مادر مي گفت هم با سرخاب قاطي مي كرديم و بس

 از سفيدآب به سر و صورتشان مي مالند و از سرخاب به گونه هايشان بوي گالب هم مي داد خوشبو مي شدند.

ديم و الك مي گل بابونه را حسابي توي هاون من مي كوبيدم و مادر از پارچه الك مي كرد، زردچوبه را هم مي كوبي

كرديم با حنا قاطي مي كرديم نصف مي كرديم توي نصفي قهوه الك مي كرديم توي نصفي سماق. قهوه اي مال 

 موهاي سفيد شده بود سماقي براي زن هاي جوانتر كه گويا رنگ خوشي به موهايشان ميداد.

ه و شوخي به همديگر مي گفتيم كه دو سه روزي صداي هاون از خانه ما به گوش همسايه ها مي رسيد و ما با خند

  ادويه مي كوبيد ...

 جوريست؟ چه پلو ادويه مادر راستي -
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 غذا همه از تر خوشمزه خودمان كباب چلو نيست، الزم فنگ و دنگ همه اين غذا لقمه يك براي رحيم، دانم مي چه -

 .است عالم هاي

مثل اين كه خبرهايي شده بود، سكوت  د غريبي بود،وسط راه رفت و آمبا همين افكار سوي تيمچه رهسپار شدم،

مرگ باري بر كوچه سايه افكنده بود، همه با عجله مي رفتند اما هيچكس با هيچكس حرف نميزد. معموالً صبح ها 

من قبل از باز شدم دكان ها سر كارم مي رفتم، امروز هم دكاني باز نديدم و اين از نظر من هيچ معنايي نداشت. اما 

به نظرم سنگين بود، مثل هر روز سبك نبود يا من خودم حال خوشي نداشتم باز هم صبح اول وقت ننه ام پيله  هوا

زن بگيرم چه بكنم؟ كرده بود كه زن بگيرم آخه چگونه؟ ما كه خودمان به زور سيلي صورتمان را سرخ مي كرديم،

 خت هم نبوديم.اما خوشب يكي ديگر را هم بدبخت كنم؟ البته با بدبخت نبوديم،

پدر مرده بود مادر هم با مرگ پدر ترك  نه اين كه چون پول نداشتيم خوشبخت نبوديم نه، بي كس و كار بوديم،

به خاطر من تنهايي و بي شوهري را پذيرفته  به پاي من نشسته بود، در جواني پير شده بود، شور و جواني كرده بود،

 هم خواستارش بودند اما فقط يك كلمه مي گفت:نه. بود، بعد از مشدي جواد، كسان ديگري

  پنجم قسمت

توي تيمچه فرش فروش ها حاجي آقا هايي بودند كه بارها به من مي گفتند رحيم اگر مادرت شكل خودت هست ما 

حاظريم و من با هر كدام كه همچو حرفي زده بودند قطع سالم و عليك كرده بودم، مادرم مي گفت: خدا يكي، يار 

 يكي، دل يكي، دلدار يكي

يار خودش كه در گور پوسيده بود و از مرداني كه يارشان در خانه بود و بدنبال ديگري مي رفتند با تمام وجود متنفر 

 بود.

 زنب به اگر نبيني خير رحيم. بياوري هوو زنت سر بر اگر كنم مي ات نفرين مرده چه باشم زنده چه هرگز، رحيم -

م جوانمرگ بشوي اگر بروي زن ديگري نگاه كني، اگر زنده باشم عاقت مي كنم و اگر مرده باشم رحي. نماني وفادار

 روحم راحتت نمي گذارد.

 اولي؟ كو شمايلت و شكل قربون جان ننه -

 .گرفتي زن وقت هر نه، -

 گيرد؟ مي زن كي -

 .كنند مي ناز اولش ها پسر و دختر همه -

 ويه ها آماده است؟اد نداري؟ اي ديگه كار مادر -

 و هميشه با همچون مفري سخن مادر را عوض مي كردم.

مادر آنچه مي گفت از صميم دل بود، او بعد از مرگ پدرم، توي صورت مرد بيگانه اي نگاه نكرده بود. او با تمام 

و مادر با اين تجربه،  وجود نسبت به پدر وفادار مانده بود. پدر جسمش در كنار او نبود اما روحش مدام همراه او بود

 مطمئن بود كه بعد از مرگش همراه من خواهد بود.

به بازار فرش فروش ها رسيدم تيمچه خودمان. در طول اين همه سال هيچوقت در بزرگ تيمچه را بسته نديده بودم 

بزرگ بود كه گاري دري شايد به طول چهار متر و به عرض سه متر، وقتي لنگه هاي در را باز مي كردند به اندازه اي 

 به راحتي وسط آن رفت و آمد مي كرد و امروز اين در بسته بود.

 حيران و سرگردان در كنار در ايستادم.
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 شده؟ چي -

دور و برم را نگاه كردم كسي توي كوچه نبود. خسته بودم روي سكويي پهلوي در نشستم و منتظر ماندم، چقدر آنجا 

تا اسب را كه از سر كوچه رد مي شدند شنيدم، بلند شدم دويدم اول كوچه، اسب بودم نمي دانم فقط صداي سم چند 

سوار ها دور شده بودند. دوباره برگشتم سرجايم نشستم، پس چرا هيچ كس نمي آيد؟ كو حسن؟ كو محسن؟ نقي 

 سبيل چرا پيدايش نيست؟ حاجي آقا كو؟ حمال ها كجايند؟

ر آمده بود. زير آفتاب چمپاتمه زدم، اضطرابي در دلم افتاده بود. اضطراب آفتاب د دوباره بلند شدم رفتم سر كوچه،

 براي چه؟ من براي چه نگران بودم؟ من يك القبا.

ولي عادت چندين ساله ام به هم خورده بود، چندين سال بود كه هر روز بي خيال آمده و بي خيال رفته بودم، تصور 

ي كردم تا زنده ام همين برنامه هر روز و هر روز بي وقفه انجام خواهد تعطيلي تيمچه را هرگز نكرده بودم، فكر م

شد. امروز روز خريد حاجي آقا بود، امروز بايد سبد سنگين را به كول مي كشيدم، امروز مثالً مي خواستم براي مادرم 

  خريد كنم.

شده يا نزديك ظهر است، خدايا  نمي دانم چند ساعت آنجا نشسته بودم ولي از گرم شدن آفتاب فهميدم كه يا ظهر

هيچكس نيست كه خبري به من بدهد؟ نمي دانستم برگردم خانه يا نه؟ مي ترسيدم من از اين ور بروم از آن طرف 

 حاجي آقا سر برسد خيلي بدش مي آمد كه يك روز سركار نروم.

ند. ترسيدم، قبل از آنكه آنها جلوي يكدفعه ديدم عده زيادي دارند فرار مي كنند و گروهي ژاندارم دنبالشان كرده ا

من برسند دويدم توي كوچه، خودم را زير هشتي خانه اي پنهان كردم جمعيت مي رفت و دنبالشان چند تن ژاندارم 

كه اسلحه داشتند و گاهي صداي تير هم به گوش مي رسيد. من هيچ از اين چيز ها نديده بودم، من اساساً هيچ اهل 

جمعيت مي ترسيدم از شلوغي فرار مي كردم در طول تمام زندگيم با كسي گالويز نشده بودم.  جنگ و دعوا نبودم، از

نه دست بزن داشتم نه كتك خورده بودم. تنها آلت دفاعي من قهر بود، خيلي زود مي رنجيدم و قهر مي كردم با 

ا نداشت، از همان دوران تلنگري مي شكستم و با احساس توهيني اشكم سرازير مي شد. مادرم تاب ديدن اشكم ر

 كودكي ام و حاال كه پسر جواني بودم، هيچوقت.

باالخره بي آنكه بفهمم چرا تيمچه باز نشد، چرا خاك مرده سر شهر پاشيده اند چرا ساير دكان ها هم تا صلوۀ ظهر 

 برگشتم. بسته ماند و آنها چرا فرار مي كردند و ژاندارم ها دنبال كي ها بودند سالنه سالنه به خانه

 مريضي؟ شده چه رحيم بده مرگم خدا -

 .است بسته جا همه مادر، نه -

 چرا؟ -

 .نفهميدم -

 هم؟ نپرسيدي -

 .نديدم شناختم مي كه را آنهايي بپرسم؟ كي از نه، -

 .نبود كه نبود آشنا حاال پرسيدي، مي يكي از پسر، بده عمرت خدا -

 چادرش را انداخت سرش.

 برم سر و گوشي آب بدهم. من باش تو -

 نيمساعتي طول كشيد تا در زد پريدم باز كردم.
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 خبره؟ چه فهميدي -

 .اند كشته اش خانه توي را شاعري جوان گويند مي -

 جوان؟! شاعر؟ -

*********************************** 

آقا نيامد. يكروز آقا مرتضي قهوه  مثل مرغ سرگشته هر روز صبح و عصر دم تيمچه رفتم، روي پله ها نشستم حاجي

 چي گفت:

 ... باشد شده مريض شايد برو حاجي؟ خانه روي نمي ا چر رحيم -

نمي دانم هيچوقت نه من نه مادرم عادت نداشتيم بدون اينكه حاجي آقا يا زنش احضارمان كند به خانه شان برويم، 

 فكر مي كرديم بي ادبي است، قابلشان نيستيم.

 ار فرق مي كرد سه روز بود از حاجي آقا خبري نبود. باز هم سر خورده و افسرده برگشتم خانه.ولي اين ب

 الل زبانم الل، زبانم است، مريض شايد بدهم، آب گوشي و سر حاجي خنه بروم گفت مي امروز چي قهوه مادر، -

 افتاده؟ اتفاقي شايد

 آقا را مي فرستاد خبر مي داد. صمد خب اند؟ مريض هم خانه اهل بقيه است مريض خودش -

 چي؟ باشد مرده كسي اگر -

 .بودند خبردار تيمچه اهل همه بود مرده اگر شود، مي پخش عروسي از زودتر مرگ خبر نكن بد خيال نه مرده؟ -

 .گيرد نمي را سراغش هم هيچكس من جز كنم مي تعجب -

به كار خودشان مشغول است، آنقدر دارند كه غم  سرشان ديگران اونه، بدست چشمت تو فقط ام بيچاره پسر -

 ديگري را نخورند.

 بزنم؟ شان خانه به سري بروم فردا گويي مي تو پس -

 .برو حتماً برو، -

 بروي؟ است قرار كي تو -

 .مانده خيلي -

، راهي كه هميشه فردا صبح منقلب و نگران راهي منزل حاجي آقا شدم. راه برايم خيلي طوالني شد، پاي رفتن نداشتم

با سبدي سنگين خيلي تند و قبراق مي رفتم، حاال بدون بار، به سنگيني طي مي كردم. هزار فكر نا بجا كرده بودم، اگر 

بروم ببينم حاجي آقا مرده؟ كمي منظره مرگ او را مجسم مي كردم بعد به خودم دلداري ميدادم كه مگر پدرت مرد 

ويي شيطان در درون من مي گفت، با مرگ اين يكي هم عزت تو بيشتر مي چه شد؟ اگر پسرش مرده باشد چي؟ گ

شود. دلم از همين ها مي گرفت، چرا سرنوشت من چنين رقم خورده بود كه هر مردۀ جواني مرا به جلو مي راند، نه 

م پادوي خدا نكند آقا صمد هرچند كه تنبل است و دل به كار نمي دهد اما پسر با ادبي است مهربان است به چش

خيلي با محبت است. حاجي خانم چي؟ آنوقت مادرم از نان مي افتاد، حاجي خانم  حجرۀ پدرش به من نگاه نمي كند،

كلي دست مادرم را گرفته، خويش و آشنايان زيادي دارد كه مادرم را معرفي كرده، نه خدا نكند. هيچ حب و بغضي 

اي نه براي من نه براي مادرم بوجود نمي آورد هرچند كه نسبت به دخترشان نداشتم، مرگ و زندگي اش مسأله 

 مادر يكبار گفته بود:
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 كند، اصالحم بيايد بگويم را رقيه خاله نداشتم جرأت بود زنده شوهرم مادر تا من شده عوض بدجوري زمانه رحيم -

اين دختر و شايد دختر هاي  يه نسبت دلم موقع همان از من و. كنند مي كار همه همسر و سر جلوي ها دختر حاال اما

 مثل او چركين شده بود مثل اينكه يكي از درون نهيب زد:

 .كن مُس مُس كمتر برو، تند تند را راه بقيه بدو رحيم، بكن جون -

نيروي تازه اي پيدا كردم كلمات براي من آهنگ مخصوصي داشتند مُس مُس دو تا سين داشت كه صداي كشيده 

ا برايم تداعي مي كرد، جان گرفتم پا تند كردم نمي دويدم ولي مثل دويدن مي رفتم. وقتي شدن قلم ني روي كاغذ ر

جلوي در حاجي آقا رسيدم نفس نفس مي زدم. بسم اهلل الرحمن الرحيم و با دستگيره در را دو بار كوبيدم. صبر 

تا برسند عجله نكنند، همه اهل  كردم فاصلۀ اتاق تا در را پيش خودم حساب كردم، هميشه در را مي زدم مي ايستادم

 خانه حاجي آقا در زدن مرا مي شناختند.

 رحيم فقط دو بار در مي زند

طول كشيد كسي نيامد، صداي پايي روي سنگفرش هاي حياط بلند نشد، صداي باز شدن در اتاق شنيده نشد، صداي 

  پايين آمدن از پله ها شنيده نشد.

دو ضربه ديگر زدم. نع، نمي شنوند، مگر درون خانه چه خبر است؟ مگر مي شود دوباره دستگيره را بلند كردم و 

 همگي با هم بميرند؟ چرا نمي شود؟ چرا نمي شود؟

ممكن است غذاي مسمومي خورده باشند و همه مرده باشند، ممكن است از بوي زغال همگي خفه شده باشند، ممكن 

 است ...

گيره بود يكي دراز و يكي گرد حلقه اي، مردم عادت داشتند كه يك قانون روي در هاي قديمي معموالً دو تا دست

نانوشته را اجرا كنند و آن قانون اين بود كه اگر مردي در را مي زد دستگيره چكشي دراز را به صدا در مي آورد و 

اي چكش مي اگر زني بود از صداي چكش دستگيره حلقه اي استفاده مي كرد. كساني كه توي خانه بودند از صد

فهميدند كه پشت در زن است يا مرد. فكر كردم نكند حاجي آقا و صمد آقا خانه نيستند و دو تا زن نمي خواهند در 

 را به روي مردي باز كنند، چه كنم؟

دل به دريا زدم و چكش حلقه اي را تكان دادم. يكبار دوبار ، سه بار. كسي نبود، همه رفته بودند، شايد خبر مرگ 

فاميلشان را از شهر ديگري شنيده بودند و همگي رفته بودند. سالنه سالنه برگشتم، ننه ام بيشتر از من فك و 

 دلواپس بود، برايش تعريف كردم كه هم اينطرف در را زدم و هم آنطرف در را، ولي كسي خانه نبود.

ين كه حاجي آقاي محسن و حسن چند روزي گذشت و من بدون تعطيلي هر روز و هر روز سر به تيمچه مي زدم، از ا

مي آمدند و آنها مثل هميشه چايي مي بردند و جارو مي كردند و آماده خدمت بودند دلم يكجوري مي شد، چه مي 

دانم شايد حسوديم مي شد باالخره روزي كه نوبت مادر بود كه خانه حاجي آقا برود رسيد، صبح مادر گفت: تو امروز 

راه ميروي ميايي كه چه؟ بمان خانه من بروم، باالخره ته و توي قضيه را در مي آورم مثل مي خواهي نرو، الكي اينهمه 

 تو دست خالي بر نمي گردم.

 يه خرده به من برخورد، بعد از مدت ها قلم و دواتم را آوردم و بعد از رفتن مادر كمي مشق خط كردم .

 اي غايب از نظر به خدا مي سپارمت

************************************* 
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دو سال از آن روز مي گذرد. در طول اين دو سال هيچكس باالخره نفهميد كه چه بر سر حاجي آقا و اهل و عيالش 

آمد اما آنچه مسلم بود اين بود كه قتل و مرگي اتفاق نيافتاده بود كه اگر بود حتماً پاي نظميه و قانون به خانه شان باز 

 مي شد ولي نشد.

ره سرگردان شدم، دوباره بيكار شدم و هر قدر سن ام باالتر مي رفت احساس ناراحتي ام بيشتر و بيشتر مي من دوبا

شد. وقتي مشدي جواد با تي پا بيرونم كرد حاال مي فهمم كه اصالً حاليم نشد سهل است كه حاال كه بگذشته نگاه مي 

پسر بزرگي بودم و بيكاري بد جوري آزارم مي داد  كنم ميبينم خوشحال هم شده بودم. اما حاال وضع فرق مي كرد،

مخصوصاً كه احساس مي كردم نانخور مادر شده ام، هر چند كه مادرم بود، و مرا به اندازه تمام دنيا دوست مي داشت 

 اما غيرت مردانگي ام راحتم نمي گذاشت.

 وه چي صدايم كرد:روزي كه به قصد پرس و جوي، سري به تيمچه فرش فروش ها زدم آقا مرتضي قه

 رحيم رحيم، -

 بيا يك چايي پيش ما مهمان باش

سالم و عليكي جانانه كرديم، سابقه و چندين و چند ساله آشنايي، عميق تر از آن بود كه به اين زودي محو شود اگر 

 من پيشش نمي رفتم كه چاي بخورم خب براي خودم دليل داشتم.

 نياوردي؟ گير كار هنوز رحيم -

 ه آقا مرتضي.ن -

 او؟ پهلوي ميري كرده بيرون را شاگردش باقر حاجي -

 چرا؟ را؟ محسن آقا -

 .بود ديده كجي دست اينكه مثل شد حرفشان -

 كه شد مي سرش حالل و حرام آنقدر او محاله، محسن به كنم شك خودم دست به اگر من ندارد، امكان محسن؟ -

 .نبود باوركردني

 يا صاحب كارش؟ داني مي بهتر تو -

 كه هايي قند حتي محسن كه بودم شاهد بار چند من بوديم نزديك هم با خيلي محسن و من دانم، مي بهتر من من، -

 .گرداند برمي تو به دوباره شد نمي خورده و گذاشتي مي چايي پهلوي تو

 كني؟ مي من با را محسن دعواي چرا حاال خب -

 زدن كار آساني نيست مي گويند خداوند از تهمت نمي گذرد. تهمت گرفت، آتش دلم بود، دوستم -

 نه؟ يا باقر حاجي پهلوي ميري رحيم -

  نه -

 چي؟ خاطر به مثالً چرا؟ -

 خودم من بود من از بدتر وضعش تازه بود پدر بي من مثل هم محسن خوردم، محسن با كه نمكي و نان خاطر به -

وچكتر از خودش را هم اداره مي كرد حاجي باقر برود دنبال محسن، من ك بچه تا دو محسن طفلي مادرم و هستم

 جاي محسن را نمي گيرم، نكند به پشت گرمي من محسن را جواب كرده؟ هان؟

 .برسانم تو به را پيامش كه كردم قبول بيخود رحيم، دانم نمي -

 .ديگر يكي دنبال بره كرده، بيخود آهان؟ داده، پيام اون پس -
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 لجبازي نكن. پشت پا به بختت نزن. تو هم گرفتاري، رحيم، -

 آواره و دربدر اينقدر داشتم اقبالي و بخت اگر من است؟ خوشبختي هم پادويي بخت؟ كدام بخت، بخت بخت اَه -

ي م سراغم به اي تازه بالي و درد شود روبراه بارم و كار ذره يك مياد تا شد، نمي گم اربابم مرد، نمي پدرمشدم، نمي

 آيد، پير شدم بخدا دارم پير مي شوم بسكه شب و روز غصه مي خورم.

 روي؟ نمي سربازي چرا -

 دنيا اين در شود مي مگر بكنم؟ چه را مادرم بروم من تازه هستم، مادرم كفيل ندارم پدر. نشد بروم، خواستم مي -

شمهاي هيزشان به دنبالش هستند، چچشمشان، هنوز كه هستند هايي گرگ بگذارم؟ تنهايش منم اميدش تنها كه

كجا بروم؟ چه جوري بروم؟ دلم مدام شور مادر را دارد پدرم او را به من سپرده گفته رحيم، جان تو و جان مادرت، 

نمي توانم ولش كنم نمي توانم تنهايش بگذارم، او تنهايم نگذاشت، مي توانست سر و سامان بگيرد، مي توانست 

 اما به خاطر من بود كه به همه گفت:نه. مي فهمم حاال كه بزرگ شدم بهتر مي فهمم.صاحب خانه و زندگي شود، 

 .كرد زشتي خندۀ و سربازي برو خودت بده شوهر را مادرت -

 قند و چايي كه تعارف كرده بود روي زمين تف كردم چايي را پاشيدم روي زمين.

 .بود زهرماري چايي اين از بهتر خوردم مي زهرمار تف، -

 رحيم رحيم -

 .رحيم كوفت رحيم زهرمار -

 از آنجا فرار كردم و ديگر هرگز پا به تيمچه فرش فروش ها نگذاشتم.

فاصله بين تيمچه تا خانه را اصالً به ياد ندارم چگونه طي كردم، بشدت ناراحت بودم هر كس از راه مي رسيد به مادر 

اط نداريم شرافت هم نداريم. وقتي خانه رسيدم مادرم از سر و من توهين مي كرد همه فكر مي كردند چون آه در بس

 وضعم فهميد كه ناراحتم.

 آمده؟ مرگش خبر نشده؟ پيدايش هم باز آقا حاجي شده؟ چي پسرم؟ چيه -

 چقدر بمانم؟ بيكار چقدر آخه شوم مي ديوانه دارم ديگه نباشد، كس هيچ تن به سر خواهد مي دلم مادر داني مي -

 و آن را بشنوم باالخره خودم را مي كشم. اين حرف

 .شده چيزي يك رحيم، شده چي -

 است؟ ساكت و زند نمي حرف اونهم يا زند؟ مي حرف آدم با خدا مادر، ببينم بگو من به -

 داري؟ چكار خدا با نگو، كفر پسر نگو كفر -

 نه؟ يا زند مي حرف خدا ببينم بگو من به تو -

 .نشنيده چيزهاي حق به -

 را بدتان و خوب چقدر زد حرف شما با چقدر ندارند، را شنيدنش شعور آدمها منتها زند مي حرف كنم مي فكر من -

 نكرديد؟ گوش چرا گفت

 زده؟ سرت به خوبه؟ حالت رحيم -

 .بگذارم بيابان به سر مانده كم شوم زنجيري مانده كم ديگه اما نزده سرم به فعالً جان ننه نه -

 نصف جانم كردي؟ شده چي -
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 را مباس زور زور مرد هم باز زاييدي، را عباس مرد، آنهم زاييدي، را اكبر رفتي مرد، زاييدي را اصغر مادر؟ ميداني -

 آخه كرديد، درست را مبري نرفتيد رو از ام باز مرد هم آن زاييدي را كبري نرفتيد رو از مرد هم آن زاييدي هم

ادان حرف بزند؟ هي به شما گفت شما نبايد بچه دار شويد شما نبايد بچه داشته ن هاي آدم با بايد جوري چه خدا

بدبخت كرديد، بيچاره كرديد. زنگوله  باشيد باز هم از رو نرفتيد. من بدبخت گردن شكسته را آواره روزگار كرديد،

 دلم نسوخت.پاي تابوت پدر شدم. مادرم اشك توي چشم هايش پر شده بود و چانه اش مي لرزيد، اصالً 

 .بشويم رخت كنم درست قاتون بروم بدهد نجاتم شكسته گردن يك كه نشدم هم دختر الاقل -

 نشدم؟ بدبخت نكردم؟ شوهر كردم؟ چه بودم دختر كه من پسر -

 هي نكردي باور بياوري بچه نبايد گفت خدا انداختي؟هي پس بچه هي آوردي بچه هي چرا بودي بدبخت اگر -

 ... هي ... هي كردي سماجت

 .داد خدا را بچه داد، خدا پسر -

 دارد؟ خبر شما هاي كار از كجا خدا خدا، گويند مي كنند مي اشتباهي هر...  خدا خدا، خدا، -

 ابوالفضل حضرت سفره كني، مي پيدا كار انشاءاهلل بگو، استغفراهللبشور، را صورتت و سر شو، بلند نگو، كفر پسر -

  خود ابوالفضل گره كارت را باز مي كند.انشاءاهلل كردم، نذر

 سفره حاال كردي ول را خدا تو شود نمي باز كارم از گره كنم مي خدا خدا اينهمه وامانده، من كار در خدا مادر، آي -

 كني؟ مي باز ابوالفضل حضرت

 .بيا بشور را صورتت و دست برو بگو استغفراهلل شو، بلند گي، مي كفر رحيم -

در آوردم لحافم را انداختم روي زمين و روي آن ولو شدم، هزار تا فكر توي كله ام برو بيا داشت، اما هرچه لباسم را 

فكر كردم باالخره نفهميدم من كه به خاطر مادر عصباني شده بودم بخاطر او از پيش قهوه چي فرار كرده بودم، چرا 

 سر مادر داد زدم چرا با او يكي بدو كردم.

  ششم قسمت

صر پنجشنبه رغايب بود، در محله اي كه بتازگي آنجا اسباب كشي كرده بوديم بروبيايي بود مادر چادر به سر رفته ع

بود بيرون در، مثل اين كه با همسايه هاي تازه اختالط مي كرد، من چند روز بود با مادر سرسنگين بودم نه فقط با 

هنري بايد داشته باشي، حق داشت پادوي دم دكان بودن كه مادر كه با خودم هم، حق با آن آقا بود كه گفت پسر 

هنر نبود، اگر كاري بلد بودم اين همه مدت ول نمي گشتم، الاقل براي كسي هم نمي توانستم كار بكنم براي خودم 

  كار مي كردم، اگر مادر كار نداشت تكليف زندگي ما چه مي شد؟ چي داشتيم بخوريم؟

 اقچه بود باز كردم كه ببينم براي شام الاقل نان داريم؟از جا بلند شدم سفره روي ط

  خدا را شكر كردم الاقل نان داريم، گرسنه نمي مانيم. مادر با سليقه تمام دو تا نان را تا كرده توي سفره گذاشته بود،

شمهايم را صداي بسته شدن در را شنيدم و صداي پاي مادر را، دويدم سرجايم نشستم و خودم را به خواب زدم چ

بستم، مادر وقتي وارد اتاق شد، طرف قاليچه رفت. بوي مطبوعي تمام اتاق را پر كرد. به به چه بوي خوبي، نتوانستم 

  خودم را نگه دارم بلند شدم سر جايم نشستم.

  .آورده حلوا ها همسايه از يكي شو، بلند رحيم -

 .مياد خوبي بوي بينم مي حلوا؟ -
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رد. بشقاب حلوا را وسط سفره گذاشت. يكي از نان ها را جلوي من گذاشت و يكي را جلوي سفره را آورد باز ك

 خودش.

 .هستي گرسنه حتماً هم تو ام گرسنه من رحيم، بخوريم شام -

 درحاليكه حلوا را با نان لقمه مي كرد يكريز صحبت مي كرد.

رود خياطي، كارش گرفته مي گويد اگر من  مي ثروتمند هاي آدم خانه است، خياط آورده حلوا كه خانم اين -

 بخواهم مرا هم همراه خودش مي برد براي كوك زدن، براي بعضي كارهاي ساده، خيلي تعريف مي كند.

 .نشو خياط شاگرد آخرعمري نكن، ول را خودت كار بخدا، ترو جان ننه -

گيرند و به مادرهايشان كمك مي كنند مي  مي ياد را ما فن يواش يواش ها دختر چرخد، نمي زندگيمان آخه رحيم، -

بيني من يكي يكي مشتري هايم را از دست مي دهم، سابق بر اين هر هفته سه تا خانه مي رفتم حاال مي بيني كه همه 

 اش خانه هستم گاه گداري مشهدي رقيه خبرم مي كند كه بيا فالن جا عروسي است.

 آب از سر ما گذشته. بكن، خواهي مي كاري هر دانم نمي من مادر -

 ندارد؟ كه عيب كنم كمك خياط اين با گم مي -

 فكري كردم گفتم: كمك عيب ندارد اما خانه مردم نرو، توي همين خانه هرچه كار بياره من هم كمك مي كنم.

 خنديد، خنده تلخ،

 كني؟ مي خياطي تو تو؟ -

 ها را كي مي دوزه؟ مگر خياط مرد تا حاال نديدي؟ مرد هاي لباس مگر كه، است بيكاري از بهتر كنم نمي چرا -

 .دوزد مي زنانه لباس اين ولي ديدم، چرا چرا -

 .كنم مي باشد كاري هر بده يادم تو دوختم؟ من داند مي كي باشد -

 .سفره سر نشستم آمدم مادرم، رختخواب روي گذاشتم كردم تا را لحافم شدم بلند شد، روشن اي يكدفعه دلم -

 ب حلواي خوشمزه اي هست مادر.عج -

 .زد مرا دل است شيرين خيلي جانت، نوش -

 فهميدم كه بهانه مي آورد كه نخورد و سهم اش را به من بدهد.

تعارف نكردم، مثل اين كه اشتهايم دو برابر شده بود همه حلوا را تمام كردم، من با يك تكه نان حتي ته بشقاب را 

 هم پاك كردم و خوردم.

 ادر مي داني چقدر خوب مي شود؟ از اول صبح تا موقع خواب من و تو بدوزيم فكر مي كني چقدر مزد بگيريم؟م -

 .نيستي بلد هم را آن اصالً كه هم تو نيستم، بلد ديگري كا دوز پس و كردن كوك جز من پسر آخه -

مع كردم بشقاب را بر داشتم گذاشتم روي ج را سفره شدم بلند جا از گيرم، مي ياد بده يادم تو مادر، گيرم مي ياد -

تاقچه، سفره را از پنجره تكان دادم تا كردم گذاشتم سر جايش، چند روز بود دست به سياه و سفيد نزده بودم، 

 انگاري خون گرم توي رگهايم راه افتاده بود.

 .بده يادم امشب همين از بيا كو؟ ات سوزن و نخ مادر -

 د.مادر با ناراحتي نگاهم كر

 گذاشتي؟ كجا كو جانماز، توي گذاشتي مي قبالً -

 .دهم مي يادت فردا صبح، فردا كن صبر شود، مي سنگين شب كار رحيم -
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 پس كو؟ كرديم شروع صبح اول از را كارها همه ما مادر، كن ول بابا اي گفته؟ كي شود؟ مي سنگين چرا شب كار -

مچه فرش فروش ها صبح نرفتم؟ مدرسه صبح نرفتم؟ پس چرا تي نرفتم؟ صبح جواد مشدي دكان نشد؟ سبك چرا

 همه شان نصفه كاره ماندند، بگو نخ و سوزن كجاست، يااهلل.

 .گذاشتم رف باالي است چايي قوطي توي -

اين قوطي چايي از زمان پدرم مانده بود، قبالً كه پدر بود هميشه تويش چايي مي ريختيم، بعد از مرگ پدر كه 

نبود، قند مي ريختيم، حاال مادر جاي نخ و سوزن و دگمه و سنجاق كرده بود. بلند شدم و پيراهنم را وضعمان خوب 

 آوردم، پشت پيراهنم را روي زمين صاف كردم، سوزن را نخ كردم و خودم شروع كردم به دوختن.

 بلدي كه تو بروم بااليت و قد قربان الهي -

 همينه؟ خياطي -

 ي بود كه صداي خنده مادر را نشنيده بودم، نه فقط او كه خودم هم نمي خنديدم.مادر غش غش خنديد. مدت

 .زنم مي نويسم مي خوش خط با خودم درمان باالي زنيم مي تابلو يك مادر -

 .پسر شه نمي زودي اين به -

 نه؟ مگر تونيم مي باالخره ولي نه زودي اين به خب -

 رحيم؟ ديگر سال چند -

 غ نيست مادر، بگذار ببينم اسمش را چي بگذاريم؟درو باشد دير -

حسابي كيف كردم، آينده درخشاني براي خودمان ترسيم مي كردم، وضعمان خوب مي شد، خانه بزرگتري كرايه مي 

كرديم، شايد هم چند سال بعد موفق مي شديم خانه اي بخريم، من كار توي خانه را دوست دارم، ددري نيشتم، 

هد پهلوي مادر باشم، ديگه بهتر از اين نمي شود، هنر هم هست، من ديگر آقا باالسر نخواهم هميشه دلم مي خوا

داشت، توي خانه كي ميداند من هم با مادرم كمك مي كنم؟ تازه كمك كردن كه عيب ندارد، ولي لباس زنانه دوختن 

نشنيده بودم، از مادرم مطمئن هستم فكر مي كردم براي مرد عيب است، تا حاال مردي كه لباس زنانه بدوزد نديده و 

دهنش كيپ است، اسرار خانه را پيش هيچ كس نمي برد، براي همين زياد با زنهاي همسايه اخت نمي شود، نه كاري 

به كار ديگران دارد نه به هيچكس رو مي دهد كه سر از كار ما در بياورند، مسلماً هيچ كس نمي داند كه من مدتي 

 است بيكارم.

 كردم، پيدا كردم خياطي شمشير. پيدا -

 .ام نشنيده اسمي همچي حاال تا شمشير؟ چرا شمشير؟ -

مادر راست مي گفت اما من دنبال اسمي بودم كه دو تا سين داشته باشد، اتفاقاً اين دو حرف را بهتر از حروف ديگر 

 مي نويسم.

 .شمشاد گذاريم مي خب -

 سد صد تا اسم پيدا مي شود.بر اسم به كار پسر، برسيم آنجا به تا -

 نيامد؟ خوشت شمشاد از تو -

 قبول اصالً ببينم كنم صحبت خانم اين با فردا بگذار هستم، دوختن فكر در من ندارم هنوز اسم به كاري من رحيم -

 .نه يا كند مي

 نگفته؟ خودش مگر كند، نمي قبول را چي چي -
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 ش ببرد، اين را هم كه تو نمي پسندي.خود همراه مرا كه بود اين منظورش ولي گفت -

حالم گرفته شد، براي چند دقيقه اي آسمان تاريك روزگارم سفيد شده بود روشنايي اميدي سو سو مي زد، آنهم 

 پژمرد.

*********************************** 

ان نمي آورديم، روزگار چند روز، باز هم در سكوت گذشت. من و مادر جز به ندرت آنهم حرفهاي ضروري را به زب

 باز هم برايم سخت گرفته بود سخت تر از سخت.

 مادر زير لب غر غر مي كرد: چهار بار رفتم اين بشقاب حلوا را بدهم اين خانم خانه نبود.

 دارد؟ لذتي چه رفتن كار سر داني مي رود، مي كار سر مادر حالش به خوش -

 مگر چه خبرشان است؟ دوزند؟ مي لباس خدا روز هر مردم يعني -

 .ديگه پوشند مي دارند است برازندگي دارندگي مادر خب -

 مادر آهي كشيد، بشقاب را روي طاقچه گذاشت، رفت توي حياط.

 قلم و دواتم را برداشتم، روي مقوايي كه الي روزنامه كهنه ها پيدا كرده بودم شروع كردم به تمرين خط:

 ارب از مادر گيتي به چه طالع زادمكوكب بخت مرا هيچ منجم نشناخت ي

 دوباره سه باره همين يك بيت را نوشتم، نوشتم تا اينكه صداي در بلند شد. مادر توي حياط بود در را باز كرد.

 .آورديد تشريف بشقاب دنبال حتماً بفرماييد، خانم سالم -

ديد بكنم، واهلل فرصت نكرده بودم تا حال ج همسايه از ديدني آمدم ندارد را شما قابل نه، بشقاب براي فقط نه -

 خدمت برسم.

 .چشم روي قدم آورديد، صفا فرموديد، مشرف ماست از خدمت كنم مي خواهش -

 و خانم آمد توي اتاق. از جا پريدم.

 .سالم -

 خانم هيچ انتظار ديدن مرا نداشت.

 .كرد كيپ را چادرش تندي بده، مرگم خدا وا -

 احوالتان، خدا نكرده مريض هستيد اينموقع روز خونه تشريف داريد. حالتان آقا سالم -

 مادرم مداخله كرد.

 .نيست پيدايش است مدتي كارش صاحب جان، خانم انيس نه -

 شه؟ مي مگه وا -

 .شده فراهم كاري ديگه جاي نه بكند آنجا از دل تواند مي نه شده بيكار رحيم، طفلك ديگه، شده -

 . زن جا افتاده و با تجربه اي به نظر مي آمد، نگاهي به مقوايي كه رويش نوشته بودم انداخت.انيس خانم نشست

 هستيد؟ نويس تابلو -

 خوشم آمد كيف كردم.

 .كند مي خط مشق است، بيكار وقت هر دارد، عالقه بچگي از همينجوري، نويسد، مي خودش دل براي نه -

داخت، از فرق سر تا نوك پايم را ورانداز كرد مثل اينكه خريدارم بود، انيس خانم نگاه دقيقي توي صورت من ان

 سرخ شدم، بعد رنگم پريد، روي پاهايم صاف نشستم، اصالً نمي دانستم چه بايد بكنم.
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 مادر دويد چايي درست كند. بعد از كمي سكوت، انيس خانم با لحن خيلي مهربان پرسيد:

 پسرم؟ داري سال چند -

 خانم. سال نوزده -

 بود؟ كاره چه اربابت اين شوي، مي اوستا يك ما سن به برسي تا سالمي جاهلي، جواني، انشاءاهلل، بشي پير -

 .خانم فروش فرش -

 بود؟ چي اسمش شده؟ گور و گم چرا شده؟ چي پس فروش؟ فرش -

 ... حاجي -

 بود؟ پاچنار شان خانه آنكه شناسم مي شناسم مي آه آه -

 خوشحال شدم، باالخره يك كسي پيدا شد كه خبري از ارباب من بدهد.دلم تپيد، 

 .كوچه ته هشتي، توي داشتند بزرگي در بلي بلي -

 .بودم خانمش دختر و خانمش خياط شناختم، مي است خودش آهان -

 است؟ خالي هم شان خانه شدند؟ چي داريد؟ آنها از خبر -

خت، زير لبش مثل اينكه دعا مي خواند يا چيزهايي مي گفت چه مي دانم انيس خانم آهي كشيد، سرش را پايين اندا

شايد هم داشت كسي يا كساني را نفرين مي كرد. جرأت نكردم دوباره سراغ حاجي آقا را بگيرم. او هم ديگر چيزي 

 نگفت.

تاي خوبي است، امروز درست يك ماه و نيم است كه در اين دكان نجاري مشغول كارم، فاميل انيس خانم است اوس

 روز اول كه آمدم صادقانه گفتم كه نجاري اصالً بلد نيستم. پرسيد:

 دوست داري ياد بگيري؟ -

 معلومه اوستا. -

 نه، اينجوري جواب نده بگو دوست دارم نجاري ياد بگيرم، خنده ام گرفت! -

 دوست دارم نجاري ياد بگيرم. -

ي خوب دقت كن به ذهن بسپار، اره و تخته هم مي دهم تمرين كن، آن آهان اين شد، پس از امروز هر چه مي بين -

 اره كهنه را هم ببر خانه تان شب ها هم بيكار نمان.

 چشم اوستا. -

 گفتي اسمت چيه؟ -

 رحيم اوستا. -

  نگاهي توي چشمهايم كرد: خب رحيم آقا فعالً من كار مي كنم تو فقط نگاه كن.

نجاري شدم و چونكه مزه بيكاري و سرگرداني را كشيده بودم از هيچ چيز گله نمي  و اينچنين بود كه من شاگرد

كردم، اره دستم را بريد صدايم در نيامد، توي دكان از سرما يخ مي كردم راضي بودم، ناهار توي دكان يك لقمه نان 

 خلي مي خوردم خوشحال بودم و هر روز هزار بار خدا را شكر مي كردم.

و پنجره ساختن بود و من يواش يواش مي توانستم تخته ها را اره كنم اما رنده كاري و ميخ كاري را  اوستا كارش در

 خودش مي كرد.
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يكي از روز ها اوستا جلوي در دكان نشسته بود چپق مي كشيد و رفع خستگي مي كرد و من چوب بزرگي را اره مي 

 واش نزديك شد، نزديكتر، و از جلوي دكان گذشت.كردم، صداي چرخ درشكه اي از پيچ كوچه بلند شد، يواش ي

 اوستا پكي به چپق زد و زير لب گفت:

 پدر صلواتي. -

من به كار خودم مشغول بودم، هنوز رويم آنقدر با اوستا باز نشده بود كه همكالمش شوم و اوستا هم شايد هنوز 

 قابلم نمي دانست كه طرف خطابش قرارم ده.

بعد من صبح زود مثل هر روز دكان را باز كرده بودم و داشتم جلوي دكان را آب و جارو  آن روز گذشت، يك هفته

مي كردم، ديدم اوستا برخالف هميشه و برخالف اقتضاي سنش بسرعت وارد دكان شد و جواب سالم مرا وسط دكان 

 ا شنيدم كه زير لب غريد:داد، آب را كه پاشيدم ديدم همان درشكه باز هم از جلوي دكان ما گذشت و صداي اوستا ر

 مردكه الدنگ، افاده اش به نواب مي ماند گدائي اش به عباس. -

 لباسش را درآورد آستين هايش را با كش باال كشيد و آماده كار شد.

رحيم آقا، خدا نكند اول صبحي يك آدم نحس جلوي چشمت و سر راهت ظاهر شود آن روز تا غروب نحسي مي  -

 آوري.

 گاهش كردم اما چيزي نپرسيدم.با تعجب ن

وقتي جلوي دكان را آب و جارو كشيدم روز هاي خوش بچگي ام برايم تداعي مي شد آنروز ها موقع غروب و اول 

صبح، يعني وقتي پدر مي خواست از در خانه برود يا به خانه برگردد مادر جلوي در كوچه را جارو مي كرد و آب مي 

و من آن بو را دوست داشتم. از روزي كه اينجا كار مي كنم بي آنكه اوستا تكليفم  پاشيد و بوي تربت بلند مي شد

كرده باشد به خاطر دل خودم صبح ها به محض اين كه در دكان را باز مي كنم جارو مي كنم آب مي پاشم بعد مي 

ست بوي تربت بودم روم توي دكان و تا مدت زيادي بوي خوش تربت به دماغم مي پيچد و سرحالم مي كند. چنان م

 كه اصالً فراموش كردم كه اوستا چه گفت و چه كرد.

آنروز اوستا داستان پادشاهي را برايم تعريف كرد كه گويا از سلطنت خلعش كرده بودند و سر به ديار غربت 

اين  گذاشته و غريبانه در شهري زندگي مي كرد منتها چون رويگري مي دانسته شاگرد دكان رويگري مي شود و از

راه ارتزاق مي كند و نمي ميرد و بعد نمي دانم چه مي شود كه دوباره به كشور خودش بر مي گردد و دوباره شاه مي 

شود و به ملت دستور مي دهد: جانان پدر هنر آموزيد. اوستا منظورش به من بود و نصيحتم مي كرد كه سعي كنم 

 باشم گرسنه نمي مانم.هنر نجاري را حسابي ياد بگيرم چون اگر هنري داشته 

حق با اوستا بود اگر من كاري بلد بودم آن چند ماهه بيكار نمي گشتم و آنهمه غم و غصه نه خودم مي خوردم نه مادر 

 بيچاره ام.

اوستا هفته به هفته مزدم را مي داد و قول داده بود وقتي كه حسابي نجاري را ياد گرفتم و توانستم بدون كمك او كار 

 را اضافه خواهد كرد. كنم مزدم

اولين مزدم را كه گرفتم بعد از ماه ها، نيم كيلو گوشت خريدم و دو تا سنگك خشخاشي و يك جفت جوراب براي 

 مادرم خريدم و به منزل رفتم.

هيچوقت قيافه راضي مادرم را فراموش نمي كنم جورابها را گرفت و پيشاني مرا بوسيد. مي خواست دستهايم را هم 

 كه خودم را كنار كشيدم و نگذاشتم.ببوسد 
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 الهي رحيم پير بشي انشاءاهلل، الهي يك دختر شير پاك خورده نصيب تو شود انشاءاهلل. -

زندگي انيس خانم بدجوري دل مادرم را برده بود، انيس خان هم يك پسر داشت كه شوهرش طالقش داده بود و او 

پنج تا هم از دو تا زن « شوهر گردن شكسته اش»به قول خودش پاي پسرش پير شده بود و شوهر نكرده بود اما 

 بعدي بچه پس انداخته بود.

نه انيس خانم و نه پسرش كاري به كار آن مردك نداشتند، انيس خانم خياط قابلي بود و از همين راه زندگي خود و 

زنش به نظر من هم، مرد  فرزندانش را تأمين كرده بود. حاال ناصر آقا خودش زن داشت و در كنار مادرش و

 خوشبختي بود، آثار رضايت از زندگي را در چهره همه شان مي شد خواند.

مادر مدام در انديشه زندگي اي مثل آنها براي خودمان بود، در تخيالت و تصورات خودش مرا زن مي داد و همراه 

 عروسش و من زندگي را به خوشي مي گذراند.

 شد مي تونيم دست باال كنيم و دختري را خواستگاري كنيم.رحيم وقتي مزدت دو برابر  -

 كو تا آن موقع مادر، من تازه اره كردن را ياد گرفته ام. -

 گفته بودي چوب و اره مي آري خانه چرا نياوردي؟ -

 نه مادر خاك اره تمام زندگيت را كثيف مي كند، همانجا ياد مي گيرم. -

 دلواپس من نباش. -

 ش كن.نه، فرامو -

اولين بار كه تونستم با مسطره كار كنم اولين چيزي كه اره كردم و دور و برش را صاف كردم يك كدنگ بود كه با 

 اجازه اوستا براي مادرم ساختم.

رحيم آقا از اينكه هميشه با ياد مادرت هستي خوشم مياد پسرجان، قدر مادرت را بدان مادر تو هم مثل انيس خانم  -

ش را فداي پسرش كرده، اينجور زنها را خدا روز قيامت در كنار عرش خودش جا مي دهد، ناصر پسر ما، جواني ا

حق شناسي است سعي كن تو هم مثل او باشي، اصالً با ناصر نشست و برخاست بكن، اخالقش را ياد بگير، پسر ماهي 

 است، من هميشه آرزو داشتم خدا پسري مثل او قسمت من كند.

 و پكي به چپقش زد و ديگر هيچ نگفت. اوستا آهي كشد

بطوري كه فهميده بودم اوستا بچه نداشت و اجاقش كور بود و هميشه در آرزوي يك بچه به سر مي برد البته نه حاال، 

وقتي كه جوان بود، حاال سني از او گذشته بود و ديگر هوس بچه دار شدن را از سر انداخته بود اما گاهگاهي آهي از 

 سينه اش بيرون مي آمد و اسرار دلش را پيش آشنا و بيگانه فاش مي كرد. سر درد از

اما آقا ناصر كه اوستا مي گفت با او دوست شوم مرا زياد محل نمي گذاشت، نمي دانم مرا بچه سال مي ديد و اليق 

يد نداشت. اما انيس نمي دانست، يا از صبح تا شام كار مي كرد و ديروقت به خانه مي آمد حال و حوصله ديد و بازد

خانم و مادر من حسابي با هم جور بودند و مي توانستم بگويم كه مادرم، كمتر به ياد پدر مي افتاد و كمتر غصه مي 

 خورد.

چه مي دانم شايد هم علت اصلي، كار پيدا كردن من بود و اينكه انيس خانم اين كار را براي من جور كرده بود و 

 او مي دانست،به هر صورتي كه بود مادر يك انيس خانم مي گفت و صد دعا مي كرد.مادر هميشه ما را مديون 

اما راستش را بخواهيد من زياد و به اندازه مادر از اين زن خوشم نمي آمد، خيلي حرف مي زد، به همه چيز كار 

غلب مي زدم بيرون، داشت، مي خواست همه سوراخ سنبه هاي زندگي آدم را سر بزند، مقتي مي آمد خانه ما، من ا
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مادر مي فهميد چرا جيم مي شوم و الكي بهانه اي پهلوي او مي آورد كه مثالً رحيم كار دارد، رحيم حمام مي رود، 

 رحيم بازار مي رود، و از اين جور بهانه ها.

***************************** 

رفت توي خانه مردم و آنچه را كه در دكان سه ماه بود كه پهلوي اوستايم كار مي كردم، اوستا خودش اغلب مي 

 ساخته بوديم توي خانه ها سر هم مي كرد.

يكي از روزها دمادم ظهر بود، اوستا نبود و من تنهايي توي دكان داشتم چوبهاي در بزرگ خانه حاج ابوالقاسم را اره 

مي شنيدم، هرچند كه توي افكار مي كردم، پشتم به در دكان بود و سرم به كار خودم بود اما صداهاي بيرون را 

 مخصوص خودم غوطه ور بودم صداي درشكه را مي شنيدم كه از پيچ كوچه اي رد شده بود.

صداي اره، تداوم صداي درشكه را قطع مي كرد، اما باز هم در فاصله هاي معين شنيده مي شد صدا نزديكتر شد، 

، مثل هميشه، اما وقتي توي دكان تاريك شد و صدا قطع نزديكتر شد و من فكر مي كردم از جلوي دكان رد مي شود

 شد سر برگرداندم ديدم درشكه كامالً جلوي دكان ما ايستاده است.

با تعجب نگاه كردم، درشكه چي سرجايش نشسته بود اما زني از طرف چپ درشكه پياده شد، دور زد آمد به طرف 

داشتند، اگر سفارشي مي گرفتيم هميشه مرد هاي صاحب كار دكان ما. خيلي تعجب كردم، هيچوقت زنها با ما كار ن

مي آمدند و با اوستا قرار و مدار مي گذاشتند. دستپاچه شدم، اوستا كه نيست من چه جوري قرار بگذارم؟ من كه بلد 

 نيستم. زن چادري دستگيره در را چرخاند و سرش را آورد تو. يادم رفت سالم بكنم، ماتم برده بود.

 محمود نيست؟اوستا  -

 خير -

 آه اونهم كه هميشه خدا پيدايش نيست. يك خرده مكث كرد بعد گفت: -

 كارش دارم مجبورم دوباره بيام، نگاهي بي اعتنا به من كرد و گفت: -

 خداحافظ -

 خداحافظ -

را نگاه مي  وقتي مي رفت ديدم زني كه طرف راست درشكه نشسته بود كله اش را چسبانده به شيششه درشكه و ما

 كند.

 درشكه راه افتاد و من نفس راحتي كشيدم كه سفارش چيزي را نداد و اال من نمي توانستم معامله را راه بياندازم.

توي اين فكر بودم كه باالخره بايد ياد بگيرم در نبود اوستا هم بتوانم كار را راست و ريس كنم، ايندفعه كه به خير 

 ي ديگري بيايد و اگر من كاري نكنم حتماً اوستا ناراحت مي شود.گذشت، اما امكان دارد مشتر

 رفتم سراغ چوبي كه داشتم اره مي كردم و كارم را از سر گرفتم. عصري وقتي اوستا آمد برايش تعريف كردم.

 رفت.همان درشكه كه هميشه مي آيد و شما دوستش نداريد، جلوي دكان ايستاد و زني پايين آمد و سراغ شما را گ -

 نگفت چكارم دارد؟ -

 نه، گفت باز هم مي آيد. -

بيخود مي كند، من ديگر خانه آنها كار بر نمي دارم، آدم عاقل از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود، مردكه  -

 الدنگ.

 در حاليكه تراشه ها را از جلوي پاي اوستا جمع مي كردم با تعجب نگاهش كردم.
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پنجره ارسي خانه شان كار كردم، كار نگو، نه اين كه فكر كني كار معمولي، نه! با عشق، رحيم شش ماه تمام روي  -

با تمام وجود، مثل يك نقاش، تكه تكه چوب ها را بريدم و ذره ذره به هم چسباندم و ميخ كوبيدم، مصطفي شيشه بر 

 يني نمي تواني بفهمي.را صد دفعه بردم آوردم تا آن پنجره پنج متري را تمام كردم، چه ساختم، تا نب

 اوستا به فكر فرو رفت و من چشم به دهانش جلوي او ايستاده بودم.

 مدتي به همان حال گذشت. آهي كشيد و موهايش را عقب زد و گفت:

اما رحيم حق مرا ندادن، آن طوري كه قرارمان بود حق مرا ندادند، حق مرا خورد اين مردكه دائم الخمر حق مرا  -

ا چه مي فهمند كارگر چقدر زحمت مي كشد، چقدر عرق مي ريزد، چه خون دل مي خورد تا كار صاحب خورد، اينه

كار خوب از آب در بيايد، ميداني چه گفت؟ وقتي گفتم حضرت آقا اين مزد كار به اين خوبي نيست، من بيشتر از 

 اينها كار كرده ام، نه برداشت و نه گذاشت با مسخره گفت:

و كه نصف روز را چپق كشيدي ... رحيم اگر هماني را هم كه داد، نمي داد بهتر از اين بود كه اوستا محمود ت -

اينجوري مرا خوار كند آتش گرفتم، سوختم، خيلي غصه خوردم، گريه ام گرفت براي خودم فكر ها كرده بودم، 

بودم وقتي مزدم را گرفتم او را شش ماه بود عيالم شب و روز نداشت من همه اش مشغول كار بودم و به او قول داده 

ببرم پيش پدر و مادرش، فكر كرده بودم از اينجا سوقاتي خوبي براي آنها مي بريم و موقع برگشتن هم براي برادر 

زاده هايم كه مثل بچه خودم دوستشان دارم سوقاتي مي آورم اما با بدقولي اين مرد همه نقشه هايم نقش بر آب شد، 

 ه شد.هر چه رشته بودم پنب

اوستا ساكت شد، و من تمام حركات او را در روزهايي كه صداي چرخ هاي درشكه از دور شنيده مي شد و بعد 

درشكه از جلوي دكان ما رد مي شد را در خيال مجسم كردم، پس اين بود علت عداوت اوستا با صاحب آن درشكه و 

 آن درشكه چي.

بايد داد، ما عقلمان به اندازه عقل زنهايمان نيست. من با صاحب كارم  رحيم ما مردها آدمهاي خوبي نيستيم، انصاف -

دعوايم شد و حق خودم را نتوانستم بگيرم، اما همه كاسه كوزه ها را سر عيال بيچاره ام شكستم. طفل معصوم همه 

مش پدر و مادرش را دير رفتن ها و زود برگشتن هاي مرا در خانه تحمل كرده بود به اين اميد كه بعد از سالها مي بر

مي بيند، دلش خوش بود، پر درآورده بود و در آسمان ها پرواز مي كرد، غمم را مي خورد، تر و خشكم مي كرد، 

 دلداريم مي داد، دست ها و پا هايم را مي ماليد كه خستگي كار از تنم بدر آيد ...

سم مي كرد لبخند گذرايي بر لبش نشست اوستا لحظه اي به گوشه دكان خيره شد گويي لحظات خوش گذشته را تج

 و آهي كشيد.

صبح روزي كه بايد دستمزدم را مي گرفتم به او گفتم: زن امروز روز عيش است، امروز شوهرت با پا در را باز مي  -

كند، دستهايش پر از سوقاتي هاي سفرمان هست. با خوشحالي تا دم در بدرقه ام كرد، دعايم كرد، پشت سرم يك 

آب پاشيد كه زود برگردم. يك راست رفتم خانه بصيرالملك، صاحب كارم، رحيم نمي داني وقتي آفتاب از  آفتابه

توي شيشه هاي رنگي ارسي، توي اتاق مي تابد پنجره چه عظمتي دارد. خانوم خانوما زن بصيرالملك جاي خواهرم 

 دستور مي داد: خيلي با محبت بود از صبح كه من مشغول كار مي شدم مدام به دايه خانم

براي اوستا محمود چاي ببريد، براي اوستا محمود ناشتايي ببريد. و هرازگاه يكبار مي آمد و به كارم نظاره مي كرد  -

 و با محبت مي گفت:

  «اوستا محمود دست و پنجه ات درد نكنه محشره»
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 همين حرفش كلي خستگي را از تن من بيرون مي كرد.

ن محترم مرا برد توي اتاق پنجدري، جلوي پنجره ساخت خودم نشستم و گويي فتح آن روز هم مثل يك مهما

سومنات كرده بودم، پر از غرور و افتخار بودم، واقعاً رحيم شاهكاري بود كه من ساخته بودم. حتماً تعريف هاي خانم 

 مي هم مي دادند.در دل آقا اثر كرده بود و من منتظر بودم عالوه بر دستمزد خوبي كه خواهم گرفت انعا

بصيرالملك در حاليكه رب دشامبري بر تن داشت وارد اتاق شد و من به احترامش از جا پريدم. راستش را بخواهي 

من با خانم بيشتر اخت بودم تا با آقا. آقا سبح مي رفت و براي ناهار مي آمد و بالفاصله بعد از ناهار مي رفت و شب 

سالم و عليكي با او مي كردم، خيلي وقت ها هم من مشغول كار بودم و او بي  برمي گشت و من معموالً صبحها فقط

اعتنا به من طول حياط را طي ميكرد و مي رفت سوار درشكه مي شد. خانوم خانوما، تا شوهرش وارد اتاق شد بلند شد 

 و بيرون رفت و ما دو تا تنها مانديم و جناب بصيرالملك آب سردي بر سر من ريخت.

ي رحيم؟ از قديم نديم گفته اند قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهري. آدم مفتخوري كه معلوم نيست چند تا مي دان

 ده را چه جوري صاحب شده و تمام عمر مفت خورده چه مي فهمد كه كار كردن و عرق ريختن يعني چه؟

در چرخاندم عيالم در را باز كرد، شاد بعد از غروب آفتاب مثل كتك خورده ها به خانه برگشتم. تا كليد را توي قفل 

و خندان، سرخاب سفيداب ماليده بوي گل و گالب مي داد، پيراهن چيت خوشگلش را به تن كرده بود و موهايش را 

روي شانه هايش ريخته بود، خودش را براي سفر آماده كرده بود. قيافه من چنان درهم بود كه يكدفعه وارفت، از 

در را پشت سرم بست. بي آنكه حرفي بزنم لباس كارم را درآوردم و مثل هميشه سر و  جلو راهم كنار كشيد و

صورتم را شستم و همانجوري كنار حوض نشستم، همه رشته هايم پنبه شده بود. طفلي جرأت نمي كرد حرفي بزند، 

االخره از پله ها صداي قاشق و بشقاب را مي شنيدم، داشت سفره را مي چيد محلش نگذاشتم، مدتي سكوت كرد و ب

 پايين آمد.

 آقا محمود شام حاضر است. -

 ميل ندارم. -

 قيمه پلو درست كردم. -

 بيجا كردي. -

مدتي صدايي نشنيدم، فقط گاه گاهي دماغش را پاك مي كرد و بعد صداي قاشق و بشقاب دوباره بلند شد طفلي بي 

 آنكه لب به غذا بزند سفره را جمع كرده بود.

 تمقسمت هش

 آن شب وقتي سر بر روي بالش گذاشتم دلم ماالمال از شادي بود. نميدانم چرا؟

آيا به خاطر اين بود كه باالخره راز عداوت اوستا را با آن صاحب درشكه فهميده بودم؟ در درون خود به كند و كاو 

رف هاي اوستا را دوباره و چند مشغول شدم، مدتي از اين دنده به آن دنده برگشتم، خواب از سرم پريده بود، همه ح

 باره مرور كردم. آدم هاي تازه اي در دنياي افكار و تخيالتم پيدا شده بودند.

از بصيرالملك بدم آمده بود، حق اوستاي مرا تمام و كمال نپرداخته بود، تصويري كه اوستا از او برايم ترسيم كرده 

درست و حسابي نداشت مالك بود! آخه مالك بودن هم كار  بود مرد شكم گنده مفت خوري بود كه كار و كاسبي اي

شد؟ همه اولياء و انبياء ما كه نمونه و الگو براي ما هستند هيچكدام مالك نبودند، هيچكدام صاحب مال و مكنت 

نبودند، شيخ عباس هميشه در مسجد محله مان كه روضه مي خواند تعريف مي كرد كه اميرالمؤمنين علي عليه السالم 
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ز راه كشاورزي زندگي خودش را اداره مي كرد بيل مي زد، شخم مي زد، مي كاشت اصالً آنها خدا را هميشه مالك ا

دانسته اند اين آدم ها كه خودشان را مسلمان مي دانند چه جوري باور كرده اند ناني كه مي خورند حالل است، آخه 

اي در آن زندگي مي كنند خريد يا فروخت؟ رعيت مگر  مالك فالن ده يعني چه؟ اصالً مگر مي شود دهي را كه عده

 گاو و گوسفند است كه مالكي به ديگري بفروشد. حق با اوستاي من است بصيرالملك مفت خور است.

خانوم خانوما زن بصيرالملك را بي آنكه ديده باشم و يا حتي اوستا تصويرش كند برايم عزيز شد، در تخيالتم سنبل 

 احترام به يادش مي آوردم و چون قدر اوستا را فهميده بود دوستش داشتم. مهر و محبت شد، با

دلم براي عيال اوستا خيلي سوخته بود، نمي دانم چرا وقتي به ياد او بودم زني شبيه مادرم شكل مي گرفت، مظلوم و 

ز هم گسيخت و بي سر و صدا. يواش يواش افكارم به هم ريخت كلمات و افراد قاطي هم شدند، نظم تفكراتم ا

 چشمهايم سنگين شد و ... خوابم برد.

 صبح صداي غلغل سماور مثل هر روز بيدارم كرد.

 سالم ننه جان. -

 عليك السالم، صبحت بخير. -

يكباره مثل اينكه جرقه اي در مغزم درخشيد، حرفهاي ديروز اوستا همه شفاف شدند همه آدم ها و حرف ها يكجا 

كدفعه مثل اينكه احساس بزرگي كردم، حس كردم كه من هم مرد شده ام، من هم مرد درون مغزم جمع شدند. ي

 هستم، از جا بلند شدم با عجله كارهايم را كردم و با عالقه دويدم طرف دكان.

اوستا مدتي بود كه اختيار دكان را به من سپرده بود، صبح ها براي كار توي خانه هاي مردم مي رفت و دمادم غروب 

، كارهاي روز بعد مرا معين مي كرد، گپي مي زديم چپقي مي كشيد و بعد دوتايي دكان را مي بستيم و نصف مي آمد

راه را هم با هم بوديم بعد از هم جدا مي شديم. مثل پدر با من رفتار مي كرد و چون بچه هم نداشت گاهگاهي به من 

آن روز تا غروب كه اوستا بيايد در افكار مي گفت هم خوشم مي آمد هم دلم برايش مي سوخت. « پسرم رحيم»

خودم غوطه ور بودم. و باالخره نمي دانم چه زماني از روز بود كه بياد روزي افتادم كه با مرتضي قهوه چي سر مادرم 

 حرفم شده بود گفته بود مادرت را شوهر بده برو سربازي و من بدم آمده بود.

م درخشيده بود دوباره روشن شد. لحظه اي دست از كار كشيدم با جرقه اي كه صبح بين خواب و بيداري در مغز

انگشتانم موهايم را چنگ زدم چشم هايم را بستم و با دوتا انگشتم به مغزم فشار آوردم، مثل اينكه درون مغزم 

ي بود غوغاي بود، بيچاره مغزم در تالش بود چيزي را كه فراموش كرده بودم به يادم آورد. چي بود؟ كدام خاطره ا

كه فراموش كرده بودم؟ از كوزه مقداري آب كف دستم ريختم و بصورتم پاشيدم، از خنكي آب خوشم آمد توي 

ليوان تا نصفه آب ريختم و جرعه جرعه نوشيدم. دوباره به كارم پرداختم، همينكه ميخ را روي چوب گذاشتم و 

كوبيده شد. ذهنم روشن شد، آنچه را كه دنبالش  چكش را بلند كردم كه بر سر ميخ بكوبيم گويي پتكي بر كله خودم

 بودم يافتم.

اوستا گفته بود كه ما مرد ها آدم هاي خوبي نيستسم، آه پس همين حرف بود كه به دل من نشسته بود، من هم مرد 

 بودم و از اين بابت خوشحال بودم حتي با باور كردن اين مطلب كه آدم خوبي نيستم!

م چند سال پيش وقتي از پيش مرتضي قهوه چي برگشتم با وجود اينكه به خاطر مادر با او حق با اوستا بود، من ه

دعوايم شده بود با خود مادر سر سنگين شده بودم، نيمچه دعوايي با او كرده بودم آه پس من مرد شده بودم و 

 خودم حاليم نبود.
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ا راجع به پنجره ارسي تعريف كرده بود براي مادرم وقتي به خانه بر مي گشتم تصميم گرفتم تمام داستاني را كه اوست

 بازگو كنم.

البته اين صورت قضيه بود اما منظور اصلي ام اين بود كه به مادرم حالي كنم كه ما مردها موجودات عجيبي هستيم 

ز مسئله اوستا با وجود اينكه سالهاي سال از آن ماجرا مي گذرد اما طوري نسبت به زنش دل سوزانيد كه گويي هنو

 تر و تازه بود.

مي خواستم با زبان بي زباني از مادرم دلجويي كنم و در حديث عيال اوستا به او حالي كنم كه اگر هم گهگاهي با او 

سرسنگين مي شوم نه به خاطر اين است كه دوستش ندارم بلكه كامالً به دليل اين است كه خيلي دوستش دارم!! مادر 

با او همدردي مي كرد وقتي صحبت از شام « بيچاره اوستا محمود»گوش كرد گاهي با گفتن  با عالقه تمام داستان را

 نخوردن اوستا محمود و گريه زنش كردم آهي كشيد و گفت:

رحيم ما زنها هميشه سنگ صبور مرد ها بوديم و هستيم، فرقي نمي كند مرد مرد است يا پدرمان است يا  -

 كارمان سوختن و ساختن است.شوهرمان يا پسرمان، در هر صورت 

 مادر هرگز همچو مسئله اي براي شما پيش آمده؟ -

 اووه هزار بار -

 پدرتان يا پدر من؟ يا ... -

 همه، همه، -

 هيچ انتظار نداشتم بخندد ولي خنديد و گفت:

دانگي تان كمك كرده باالخره شماها يك جوري بايد ثابت بكنيد كه مرد هستيد و ما زنها به خاطر اين كه به مر -

 باشيم خيلي از مواقع مثل بچه هايمان شما را مي بخشيم.

 آه پس زنها خيلي راحت بچه هايشان را مي بخشند،

 خوشحال شدم، پس من كه بچه مادرم بودم بخشيده شده بودم.

ه همراه من آنجا از آن شب به بعد عادت كردم هر چه در دكن مي گذشت براي مادر تعريف مي كردم و او مثل اينك

 كار مي كند در جريان همه مسائل قرار داشت.

دورادور محبت اوستا و زنش در خانه ما جا باز كرده بود و مادر خيلي دلش مي خواست يكبار قيمه پلويي درست كند 

 و اوستا و زنش را دعوت كنيم.

 مادر من رويم نمي شود به اوستا بفرما بزنم. -

 م دكان.مي خواهي من بيايم د -

 نه، نه -

 پس خودت بگو. -

 آخه به چه مناسبت؟ چرا مهماني مي دهيم؟ -

 راست مي گي، بماند تا انشاءاهلل عروسي تو. -

راستش را بخواهيد مدتي بود كه ديگر از زن بدم نمي آمد، حتي از خدا پنهان نيست از شما چه پنهان كه بعضي 

كه اگر غروب بعد از كار به خانه اي بروم كه زنم منتظرم باشد چه روزها، ضمن كار پيش خودم مجسم مي كردم 

احساسي خواهم داشت. هميشه زندگي ناصرآقا، الگويم بود و جز به آن صورت، حالت ديگري برايم متصور نبود 
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آينده تصور يك زندگي مشترك با مادرم و با زنم و بچه هايم ايده آل بود و هميشه به آن فكر مي كردم. وقتي به آن 

خوش مي انديشيدم گذشت روز را اصالً درك نمي كردم يكدفعه مي ديدم در دكان باز شد و اوستا آمد، مي فهميدم 

غروب شده و آن روز هم تمام شده و مادر در انتظار من است و برايم چايي گذاشته، شام پخته و لباسهايم را شسته و 

و عالقه اي مفرط به پيشواز شيرين و گرم مادرم پرواز مي كردم و  تا كرده و روي هم چيده و من تمام راه را با عشق

 با ديدن قيافه راضي او خستگي كار از تنم دور مي شد.

در همين انديشه ها بودم كه باز درشكه چي درست جلوي در دكان ما دهنه اسبها را كشيد و ايستاد يكباركي دلم 

  هري ريخت.

نيست اگر هم همان زنه كارش داشته باشد الزم نيست من بگويم كه اوستا گفته  ولي فوراً متوجه شدم كه خود اوستا

كارش را قبول نمي كند بمن چه؟ من مي گويم اوستا نيست و او خودش هم مي بيند كه در دكان جز من كسي نيست 

 باز هم برمي گردد.

 اما كسي از درشكه پائين نيامد و درشكه چي فرياد زد:

  آهاي جوان -

 م را ول كردم بطرف در دكان رفتم و گفتم:كار

 بله! -

توي درشكه سه تا زن نشسته بودند كه دو تا به نظرم بچه آمدند و يكي زن بزرگي بود و من با تصور اين كه خانوم 

 خانوما است بطرفش جذب شدم و پرتو محبتم از مانع حجاب رد شد و سراپاي وجود او را گرفت.

 :درشكه چي رو به من گفت

 انيس خانم را مي شناسي؟ -

 با سر اشاره كردم.

گفت: ميروي خانه شان و به پسر و عروسش مي گويي كه امشب به خانه نمي رود بگو منزل آقاي بصيرالملك است 

 كارش تمام نشد ماند، شايد فردا شب هم نيايد خب؟

 چشم. -

 خانم را به آقا ناصر رساندم و با عجله به خانه رفتم.آنها رفتند و من غروب قبل از رفتن به خانه مان پيغام انيس 

 مادر اين انيس خانوم گرگ بيابان است. -

 چي شده؟ -

 سر از منزل بصيرالملك درآورده. -

 اِ؟ -

 باور كن، همين حاال به آقا ناصر پيغامش را رساندم كه امشب نمي آيد، شايد فردا شب هم نيايد. -

 است ديگر، هرجا آش است آنجا باش است. خب پسرم خياط دوره گرد -

 مادر براي همين است اينقدر فضول است. -

 رحيم! -

 من اصالً ازش خوشم نمي آيد به همه چيز كار دارد. -

 رحيم فراموش نكن كه اگر او نبود شايد هنوز هم بيكار بودي. -
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 هنوز هم؟ -

 شايد. -

حق با مادر بود اوستا محمود خويشاوند انيس خانم بود و اگر امروز يه خورده از فراموشكاري خودم خجالت كشيدم 

 مادر من نفسي به راحتي مي كشيد و ناني در سفره و آبي در كوزه داشتيم از بركت اين خويشاوندي بود.

 قسمت نهم

ستند بيايند ننه جان چي داريم؟ مي خواهي بروم به آقا ناصر و زنش بگويم امشب كه انيس خانوم نيست و تنها ه -

 پيش ما؟

نه رحيم، بگذار زن و شوهر يك شب هم كه شده تنها باشند، عيششان را بهم نزن. هيچ چي نگفتم، سابق بر اين  -

مادر از اين جور مطالب پيش من نمي گفت اما مدتي بود كه احساس مي كردم تعمدي در كار است و مي خواهد روي 

 من باز شود.

 د جريان ديروز را برايش تعريف كردم:فردا غروب وقتي اوستا آم

جايتان خالي بود اوستا )خنديدم( درشكه سوگلي شما ديروز باز هم جلوي دكان ايستاد، فكر كردم دايه خانم باز  -

 هم كارتان دارد اما ايندفعه سراغ شما را نگرفتند با من كار داشتند.

فهميده كه ديگه كارش را قبول نمي كنم مي خواد تو را گير با تو؟ نمي گذارم كارشان را قبول كني، حتماً مردكه  -

 بياره، غلط كرده

 نه اوستا صحبت كار نبود پيغامي داشت -

 وقتي مطلب را گفتم راحت شد

 مي بيني رحيم؟ دنيا چقدر كوچك است؟ كوه به كوه نمي رسد، آدم به آدم مي رسد يعني همين -

 هم ديدم توي درشكه بوداوستا فكر مي كنم خانوم خانوما را  -

 زن بيچاره -

 تعجب كردم، از نظر من، زني كه آنقدر مهربان باشد و اينقدر ثروتمند اصالً نبايد بيچاره باشد

 چرا اوستا؟ -

رحيم از ظاهر مردم نمي شود پي به زندگيشان برد، تو مو مي بيني و من پيچش مو، مادر تو خوشبخت تر از اين  -

 زن است.

 من؟ مادر من؟مادر  -

 آره رحيم، مادر تو، حتي انيس خانوم -

 آخه چرا؟ -

اوستا چپقش را آتش كرد، روي چهار پايه اي كه من تازگي برايش ساخته بودم نشست پك طوالني اي به چپق زد و 

 گفت:

شايد هم رحيم زن جماعت، غالم محبت است، زن مرد گدا، شوهرش را چنان دوست مي دارد كه زن يك پادشاه،  -

گدا از نظر عاطفه زنش خوشبخت تر از شاه باشد، زن گرسنگي را تحمل مي كند، تشنگي را تحمل مي كند، برهنگي 

را تحمل مي كند، شوهرش بچه دار نشود عالقه مادري را كه قوي ترين عاليق وجودش است از ياد مي برد، كتك 

 بخورد، تحمل مي كند، فحش بدهي تحمل مي كند اما، اما
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 وستا پك ديگري به چپق زد:ا

اما رحيم بي وفايي شوهرش ديوانه اش مي كند، هوو را تحمل نمي تواند بكند، اينكه زير سر شوهرش بلند شود را  -

تحمل نمي كند، زني كه مثل گل لطيف است زني كه مثل موش در برابر شير است وقتي پاي زني ديگر به زندگي اش 

ديگري در سر راه شوهرش قرار گرفته، مي شود پلنگ، مي شود گرگ، با چنگ و باز شود و بفهمد كه جز او زن 

 دندان از حق خودش دفاع مي كند، با چنگالهايش هوو و شوهر بي وفا را تكه تكه مي كند.

 مگر بصيرالملك زن ديگري دارد؟ -

 اوستا آهي كشيد و سرش را تكان داد و گفت:

ز كار خدا در نياوردم، معلوم نيست چرا نان را به يكي مي دهد و اشتها را به رحيم جان من به اين سن رسيدم سر ا -

ديگري، ما اينهمه سال در آرزوي يك بچه سوختيم، اينهمه دوا و درمان كرديم اينهمه خرج كرديم خدا يك بچه به 

در نعمت را نفهميد، ما نداد، بعد به اين مردكه الدنگ پشت سر هم سه تا دختر داد، اين نمك نشناس، قدرنشناس ق

گويا در همان روزهايي كه زنش هنوز در بستر بود و زائوي حمام نرفته بود مردكه بي غيرت شال و كاله مي كند و 

 مي رود خانه ميرزا حسن خان تارزن، مي شناسي كه؟

 ميرزا حسن خان تارزن؟ -

من سالم و عليك كرد و فكر كرد تو پسرم آره همان كه آندفعه رفته بوديم از پهلوي سقا خانه پنير بخريم با  -

 هستي و گفت ماشااهلل چه پسر خوشگلي

يادم آمد، مخصوصاً كه تعريفم كرده بود خوشم آمده بود، مردي بود ني قلياني با صورت تيغ زده، فوكول زده، عصا 

د، مثل اينكه در دست و يك انگشتر عقيق،دستش بود كه هر وقت با دست حرف ميزدانگشترش تق تق صدا مي كر

عقيق شُل شده بود،نه فقط انگشترش صدا ميكرد بلكه دندان مصنوعي هايش هم توي دهش تق تق ميكردو من 

 خنده ام گرفته بود.

  آره اوستا يادمه -

گويا مردكهء تارزن بساط مشروب چيده و اين بي غيرت هم تمام شب را نوشيده و به تار ميرزا گوش داده، حاال  -

ي گفته و چي نگفته،يا چي داده كه اين تارزن بي شرف هم شبانه خواهر بيوهء خودش را انداخته توي بغل نمي دانم چ

 مردك.

  ايواي -

آره رحيم، تو خانوم خانمها را نديدي كه چه خانمي است يك انگشتش به صد تا زن مي ارزد، تو حاال باور ميكني كه  -

ر زني، حتي گدا زن، شوهر ملك طلق است،و زن تا وقتي مهر و اين زن شوهرش را دوست داشته باشد؟ براي ه

محبت شوهر را در دل دارد كه مطمئن باشد فقط به خودش تعلق دارد، وقتي اين تعلق از بين رفت همه چيز تمام 

 ميشود.

 اوستا ببخشيدها شما يه جوري حرف ميزنيد مثل اينكه توي دل زنها هستيد -

يده هستم،من هر چه را كه ميگويم ديده ام،پدر من هم سر مادرم هوو آورد، مادر آي آي آي رحيم،من درد كش -

بيچاره ام،مادر سياه بختم،كه كه وقتي جوان بو با دار و ندار پدرم ساخته بود و بسكه زن نجيب و سر به راهي بود 

به خاطر اينكه صاحبخانه را  حتي به پدر و مادرش هم نگفته بود كه خيلي از شبها بي شام خوابيده و خيلي از روزها

  فريب دهد سماور سرد را كنار بساط گذاشته و قوري بدون چاي را دستمال انداخته
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  آتـش از خـانـه همسـايهء درويـش مخــواه

  كانچه بر روزن او مي گذرد دود دل است

 ل خواهر كوجيكم گرفته...اما وقتي پدرم دستش به دهنش رسيده فيلش ياد هندوستان كرده،رفته زني به سن و سا

واي واي رحيم چه شد؟ چه آتشي به پا شد؟ هيچ وقت ضجه هاي مادرم را فراموش نميكنم، هيچ وقت اشك هاي 

 چشمهايش را روي سرو صورت داداش كوچيكم كه هنوز توي بغلش مي نشست، فراموش نمي كنم.

ا و صميميت از بين رفت،ديگر مهر و محبت ما رحيم يك شبه زندگي مثل بهشت ما تبديل به جهنم شد،ديگر آن صف

نسبت به پدرمان فروكش كرد.باور كن من يكي،بارها و بارها وقتي شب مي خواستم بخوابم آرزو ميكردم كه صبح 

بيدار شوم و ببينم پدرم مُرده. مادر هر روز هزار بار مي گفت:الهي خبر مرگش برسد،الهي سكته كند بميرد. اما 

  لكه مادرمان از غصه دق كرد و مُرد.رحيم،پدر نمرد ب

 آخه چرا طالق نگرفت؟ -

طالق؟ طالق؟ رحيم طالق مي گرفت كجا مي رفت؟چكار ميكرد؟ بچه ها را چه ميكرد؟زن جماعت بدبخت، مهر  -

مادري است كه مي گويند سگ بشي مادر نشي راست ميگويند، نود درصد زنها همه بدبختيها را مي پذيرند،تحمل 

فقط و فقط به خاطر بچه هايشان، تازه مادر من يا زن هايي مثل مادر من،همين خانوم خانمها طال ق بگيرند  ميكنند

كجا بروند؟زنگي شان را چگونه بگذرانند؟رحيم بيشتر زن هاي دروازه قزوين، زن هاي بيوه هستند،همه زن ها كه 

ند، مادر ما ماند و سوخت، اما بعد از مرگش همهء ما را فاسد نيستند، نه، از ناچاري و العالجي تن به اين كارها مي ده

آتش زد، پدر خواست زنش را بياورد سر خانهء مادرم، توي رختخواب مادرم، توي لباسهاي تن مادرم، قيامت كردم، 

من قيامت كردم، از همه بچه ها بزرگتر بودم،بيشتر مي فهميدم، با مادرم سالهاي بيشتري زندگي كرده بودم، تصور 

اينكه زني كه آتش به زندگي مادرم زده بيايد سر جايش و خانمي كند ديوانه ام كرد توي صورت پدرم ايستادم، 

سرش داد كشيدم، رحيم حتي دست رويش بلند كردم، مرگ مادرم عقلم را زايل كرده بود،حسابي قاطي كرده 

 پيش مادرم. بودم،مي خواستم آنقدر عصباني بشود كه بزنه مرا بكشد و راحت شوم،بروم

ولي نزد، حتي يك سيلي هم به من نزد، وقتي صدايم را بلند كردم و وقتي دستو را بلند كردم كه بزنمش،مستقيم نگاه 

كرد توي صورتم بعد تف كرد روي زمين و اهلل اكبر گفت، دستهايش را بلند كرد طرف آسمان و زير لب يك 

 ه عاق ات كردم.چيزهايي گفت بعد رو كرد به من گفت:برو حروم زاد

 گفتم به درك بگور پدرت خنديدي، سر پيري معركه گرفتي خانه خرابمان كردي.

رحيم ديگر از آن به بعد نه او مرا ديد نه من او را ديدم،بچه ها را برداشتم آمدم تهران. گفتماز آن شهري كه 

 هوايش قاطي هوايي است كه از دهان پدر عياش من بيرون مي آيد دور شويم.

رحيم من يك چيزي مي گويم تو يك چيزي مي شنوي، اما مصيبتي كه من تا بزرگ شدن سه تا بچه كشيدم نصيب 

هيچ بنده خدايي نشود، تو خوشبخت بودي كه پدرت مُرد و مادرت كنار تو بود، بدبخت كسي است كه مادرش مُرده 

رد و مادرت به پاي تو ماند و حاال به هر طريقي باشد،يتيم واقعي مادر مرده است نه پدر مرده، مي بيني كه، پدر تو مُ

 بود زندگي كرديد و به اينجا رسيديد.

پدر ناصر مُرد و انيس ماند و بزرگش كرد و حاال شكر خدا زندكي خوبي دارند، گرسنگي و تشنگي و برهنگي قابل 

 تحمل است، بي عاطفگي و نامهرباني ها پدر آدم را در مي آورد.

 كوچه انداخت.اوستا نگاهي به 
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هي رحيم، پسر شب شده، زود باش لباس ات را بپوش برويم، فردا صبح زود من بايد بروم منزل بشيرالدوله،پيغام  -

 داده كارم دارد.

اوستا راست مي گفت خيلي از غروب آفتاب گذشته بود قصهء تلخ او، شيرين بود و هيچ كدام گذشت زمان را 

 نفهميده بوديم.

 ه عيالم مي گويم: زن! مادر من بدبخت شد كه تو خوشبخت شوي.رحيم گاهي ب -

 اوستا خندهء تلخي كرد.

 تراشه هاي چوب را با جارو زير ميز جمع كردم، در دكان را بستم و با اوستا راه افتادم.

مه رحيم سعي كن از زندگي ديگران عبرت بگيري، سعي كن از تجربهء ديگران درس بياموزي، مبادا بخواهي ه -

چيز را خودت تجربه كني، نه، عمر ما كفاف نمي دهد، هيچ وقت نگو من تافتهء جدا بافته ام، من مي توانم، من ميكنم، 

نه، نه ما همه مان عاجزيم، كوريم، كريم، چالقيم، پس با تكيه به تجربيات همديگر بايد آنقدر قوي شويم كه اين پل 

 آري پسر آزموده را آزمون جهل است. زندگي را طي كنيم و به درٌه سرنگون نشويم،

  مادر با دقت داستان اوستاي مرا گوش كرد، چند بار وسط حرف من گفت:

  خدا پدر تو را بيامرزد، خدا رحمتش كند، خدا بيامرز خيلي پاك بود. -

  اما بعد از اينكه قصه غصه هاي اوستام تمام شد كمي به فكر فرو رفت و بعد سر بلند كرد و گفت:

  رحيم پس عاق پدر دنبالش است كه اجاقش كور است. -

  انتظار هر حرفي را داشتم جز اين

  اِ اِ مادر تو ديگه چرا؟ -

  خب رحيم، نبايد با پدرش درشتي مي كرد، نبايد حرف بد مي گفت -

ر جواني بگيره بياره و واي مادر، زور مي گي ها، چطوري پدر مي تواند به خاطر ... استغفراهلل، بره سر پيري دخت -

  هيچ به فكر آينده و زندگي بچه هايش نباشد، بعد بچه اش نمي تواند يك كلمه هم حرف درشت بزند؟

  نه -

واقعاً زوره، از خدايي خدا دوره كه به يك بچه اي كه مادرش مرده حكم كند كه بسوز و با پدري كه قاتل واقعي  -

  مادرت هست درشتي نكن

  د و گفت:مادر آهي كشي

نمي دانم رحيم، نمي دانم، اما از قديم و نديم به ما گفته اند كه احترام پدر و مادر واجب است حاال شما جوانها جور  -

  ديگري فكر مي كنيد، من نمي فهمم. ما جلوي پدر و مادرمان جيك نمي زديم،حرف بد چيه؟ اصالً حرف نمي زديم.

ت هوو آورده بود، اگر پدر من هم مرد عياشي بود آنوقت جز اين مي گفتي، آره مادر، اگر پدر تو هم سر مادر -

سالگي بار سنگين معاش سه بچه را به گردن گرفته پدرش درآمده، آنوقت تو مي  61بيچاره اوستاي من از سن 

  گويي عاق پدر بدنبالش است؟

  پدره چي شده؟ -

 دهنمي دانم، اوستا هم ديگر خبرش را نداشته، ولش كر -

  پدره نيامده سراغ بچه هايش؟ خبرشان را نگرفته؟ -

  نه كه نگرفته، حتماً خدا خواسته، روز از نو روزي از نو، دوباره بچه پس انداخته. -
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  چي بگم رحيم، من نمي فهمم پسرم -

بنده هاي تازه مادر، مگر تو فكر مي كني هر كس كه بچه ندارد بدبخت است؟ برعكس من فكر مي كنم خدا به  -

  خوبش رحم مي كند و بچه نمي دهد از قديم گفته اند آدم بي اوالد، پادشاه بي غم است.

  مادر خنديد:

حاال نمي فهمي، انشاءاهلل وقتي براي بچه هالك شدي يادت مي آورم، پسر زندگي بدون بچه يعني جهنم، يعني  -

  است. بدبختي، يعني بي حاصلي، درختي كه ميوه ندارد براي سوختن

  فرمايش مي كني مادر، شمشاد درخت بدي است؟ -

صداي كشيده شدن قلم روي كاغذ توي كله ام طنين انداخت، احساس كردم باد مطبوعي به طرفم مي وزد، حالم بهتر 

  شد

يم عاق نه مادر، خدا بهتر از من و تو مي داند كه گناهكار واقعي كيست و بي گناه كدام است، اگر عاق والدين دار -

  ولد هم داريم، حتماً خدا به حساب پدر اوستا هم رسيده، مطمئن باش.

  پس مادرش چرا مرد؟ -

مگر مردن بد است؟ مردن خالص شدن است، از زندان زندگي بيرون رفتن است مادرش در اين ميانه بي گناه بود  -

در بياورم آره ننه جان قربان شكلت بروم كه خدا خالسش كرد گفت تو جا خالي كن تا من پدر هر چه گناهكار است 

  خدا عادل عادل است.

  خدا به دور صحبت مرگ و مير نكن، تو جواني هزار تا آرزو داري تو نبايد اينقدر مرگ را دوست داشته باشي. -

  نگران نباش مادر، مرگ به اين زودي ها به سراغ من نمي آيد. -

شوهر را به دلم گذاشت، داغ فرزند بدترين داغ هاست ديگر من تاب تحمل خدا مرا پيش مرگ تو بكند، خدا داغ  -

  ندارم.

  حاال كي مي خواد بميره ننه جان، صحبت عروسي بكنيم. -

  مادر با تعجب نگاهم كرد، اين اولين بار بود كه من خودم اين خرف را پيش مي كشيدم

ت پيدا مي كنم، از انيس خانم كمك مي گيريم، اون خيلي دختر انشااهلل، انشااهلل يك دختر شير پاك خورده اي براي -

  دم بخت دم دست داره

  باالخره اينهمه پيغامش را مي برم مي آورم يك دستي بايد باال بكند. -

  مادر باز هم با تعجب نگاهم كرد.

امسال بهار براي من من خودم هم نمي دانستم چي شده كه حتي از صحبت كردن راجع به عروسي هم خوشم مي آمد 

رنگ و بوي ديگري دارد وقتي به شكوفه هاي درخت بادام نگاه مي كنم گوئي زيباترين منظره ها را نگاه مي كنم، 

هرگز تا به امروز متوجه اينهمه زيبايي و اين بوي دل انگيز نشده بودم، عصر ها كه پياده از دكان بر مي گردم از 

ام گل دادند رد مي شوم احساس مي كنم به شب نشيني فرشتگان دعوت دارم و جلوي خانه هايي كه شكوفه هاي باد

به مهماني خدا مي روم، برگهاي سبز مثل زمرد مي درخشند، باد معطر است، نسيم جان مي بخشد، زمين و آسمان در 

  حال مشاعره اند آخ كه چقدر خدا اين جهان را زيبا آفريده است.

  استان زندگيش را براي تو گفت؟اصالً چي شد امروز اوستا د -

  صداي مادرم رشته افكار عطرآلودم را پاره كرد.
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  هان؟ -

  مي گم چي شد اوستا محمود سفره دلش را پيش تو باز كرد؟ -

  چي شده؟! -

  يادم رفته بود كه چه شد كه صحبت به زندگي اوستا پيوست.

  ؟هه يادم رفته بگذار ببينم صحبت از كجا شروع شد -

  تو چي گفتي؟ حتماً تو از زندگي خودت گفتي اونهم از زندگي خودش. -

زندگي من؟ نه، من چيزي نگفته ام، تازه زندگي من هيچ چيزي ندارد كه انيس خانم ندانسته باشد و به اوستا نگفته  -

درشكه چي پيغام آهان،آهان، يادم آمد برايش تعريف كردم كه درشكه بصيرالملك جلوي دكان ايستاد و باشد،

  انيس خانوم را داد و به او گفتم كه فكر مي كنم زن بصيرالملك را ديدم، حرف از اينجا شروع شد.

  كه چي؟ -

  اوستا مي دانست كا خانوم خانوما هوو دارد.مادر، -

  خانوم خانوما؟ زن بصيرالملك؟ -

  آره مادر -

مي سوزاند درونشان آشنا هارا، من فكر مي كردم زن آدم هاي پولدار بحق چيزهاي نشنيده، بيرونشان بيگانه ها را  -

  بي غم و غصه اند.

  خنديدم

  ننه جان، اوستاي من عقيده دارد كه تو خوشبخت تر از خانوم خانوما هستي -

  هه فرمايش مي كند، خبر از بدبختي هاي ما ندارد، اصالً كي مي داند كه ديگري چه مي كشد؟ -

  در همانطوريكه ما ها نمي دانيم توي خانه اعيان اشراف چه خبرهآره ما -

هيچ خبري نيست رحيم، هر چيزي هم باشد از الي در، درز پيدا نمي كند. ما فقير فقرا طشت رسوائي مان از بام مي  -

  مي كنند.افتد، آنها چنان آرام، كارهايشان را راست و ريست مي كنند كه نان خوران سفره شان هم خبر پيدا ن

  كدام خوبه؟ -

  هر چه صداقت تويش هست خوبه -

  ميگم مادر به قول معروف زن راضي مرد راضي گور پدر قاضي -

  كه چي؟ -

  كه خب بصيرالملك زن گرفته خانوم خانوما هم راضيه حرف نزده به ديگران چه؟ -

هيچ زني چه زن اعيان اشراف باشد چه زن ويم پسر،اگر رحيم، راضي باشد كه حتماً نيست حق با تست اما به تو بگ -

از هوو راضي نمي شود، دل كه پولدار و فقير ندارد دل دل است، رحيم دل كه شكست ديگر دل نمي شه،  گدا گشنه،

منتها اضطرار، ناچاري آدم را وادار به سكوت و سلوك مي كند، چي بكند؟ با داشتن بچه كجا برود؟ هر زني چه دارا 

ار باالخره براي زندگي اي كه دارد زحمت كشيده، گوشه گوشه هاي خانه اش را ساخته، خانه اش را دوست چه ند

دارد، زندگيش را دوست دارد، بچه هايش را دوست دارد چه بكند؟ مردي كه زير سرش بلند شده، مردي كه رفته 

دروغ مي گويد، اگر يك ذره ندارد، زن ديگري گرفته، نه تنها زنش را دوست ندارد بلكه بچه هايش را هم دوست

محبت زن و بچه در دلش باشد نمي رود با دست خودش آتش به خوشبختي آنها بزند رحيم چه من مرده چه زنده، 
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چه پيش تو باشم چه نباشم نفرينت مي كنم اگر روزي با داشتا زن و بچه، چشمت به دنبال زن يا دختر ديگري باشد، 

رحيم، هيچ گناهي باالتر از دل زنت را بشكني، اگر گناه بكني، اگر دست از پا خطا كني، رحيم شيرم حرامت باشد اگر

دل شكستن نيست آنهم دل دختري را كه دل از همه كنده و به تو پيوسته، رحيم نگو زن راضي مرد راضي، از من كه 

يچ زني حتي دختر گداي سر مادرت هستم، از من كه عزيزترين كسم در همه عالم تو هستي بشنو و باور كن كه ه

كوچه هم اگر در كنارت بخوابد و زنت بشود رضايت نمي دهد كه بر روي بالش تو سر ديگري باشد حتي اگر دختر 

  يار يكي، دل يكي، دلدار يكي پادشاه باشد، پس يادت باشد خدا يكي،

  مي دانم مادر -

ختي ترا مي خواهم هيچ مردي با عياشي و كثافتكاري فقط دانستن كافي نيست بايد باور داشته باشي، من خوشب -

خوشبخت نمي شود سعادت خود مرد هم در پاكي خودش است اصالً خدا نمي گذارد آب خوش از گلوي مرد زنباره 

  پائين برود.

  زن چي؟ -

ت گفتي از عدالت زن هم همينطور، فرق نمي كند، خدا نگاه به مرد و زن نمي كند، پدر گناهكار را در مي آورد خود -

الهي بدور است كه بصيرالملك عرق خور در حالت مستي زن بگيرد و زنش در بستر زايمان باشد، بعد هم از ناچاري 

يك آقا بگويد صد تعظيم بكند و خدا هم مثل تو فكر كند زن راضي است، نه پسر جان صبر كن تا مكافات الهي به 

 را از كجا مي دانست؟گوش تو هم مي رسد، اوستاي تو اين خبر ها 

 نمي دانم -

 قسمت يازدهم

 راست گفته اند: آشنائي روشنايي است.

روزهاي اول كه در دكان را باز مي كردم، در و ديوار فشارم مي دادند خدا خدا مي كردم كه زودتر غروب بشود و 

ضع فرق كرده، گاهي عجله دارم كه برگردم اما از وقتي كه با اهل محل آشنا شده ام و در و همسايه را شناخته ام و

 زودتر به دكان بيايم و خبرهاي تازه بشنوم.

مخصوصاً كه اوستا مدام با من حرف مي زند، درد و دل مي كند، نصيحتم مي كند، از گردش روزگار هزار قصه مي 

صوف مي كرد، من هم داند سابق بر اين كه كارم خوب نبود، وقتي مي آمد با اخم و تخم خراب كاري هايم را صاف و 

ناراحت و نگران آمدنش و اخمهايش بودم، اما حاال كه مي آيد و كارهايم را وارسي مي كند لبخند مي زند دستي به 

 پشتم مي زند و تعريفم مي كند.

 راهي باقي نمانده است. فكر مي كنم اگر پدرم« اوستا رحيم»مي گويد و معتقد است تا « رحيم نجار»حاال ديگر به من 

هم بود بيشتر از اين دلبسته اش نمي شدم، خيلي به هم عادت كرده ايم، مثل پدر و پسر واقعي شده ايم عصرها كه 

مي آيد، چائي تازه دم برايش فراهم كرده ام، عادت عجيبي دارم تا اوستام گل چائي را نخورده دل ندارم براي خودم 

 مي خورم. چائي بريزم، وقتي اولين چاي را او خورد بعدش من هم

 حاال ها كمتر كارهايم را وارسي مي كند، مگر وقتي كه خودم مي خواهم

 تو ديگه ماشااهلل داري، ننه ات برايت اسپند دود مي كند؟ -

 مادر از اين كه كارم را دوست دارم راضي است.
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جلد بلند شدنت و تند تند رحيم آن دو تا كار اولت را دوست نداشتي، صبح ها بزور بيدارت مي كردم اما از صبح  -

كار كردنت مي فهمم كه داري به طرف دكان مي پري، خدا را شكر پسرم، اگر كارت را دوست داشته باشي پير نمي 

 شوي، اگر زندگيت را دوست داشته باشي جوان مي ماني.

آب پاشيدن معنا  امروز صبح زود آمدم در دكان را باز كردم ديشب باران مفصلي باريده بود ديگر جارو كردن و

نداشت، جلوي دكان يك عالمه گل جمع شده بود، خواستم خاك اره ها را بياورم بريزم روي گل ها صاف و صوفش 

كنم، اما ديدم وقت مي گيرد، قرار بود شش لنگه در خانه سقا باشي را همين امروز تحويل بدهيم، همسايه بود، بيشتر 

وستا هميشه سعي مي كرد پايان كار را چند روز ديرتر به صاحب كار بگويد از ديگران چشممان بهم مي خورد، البته ا

  كه بدقولي نكرده باشيم، اما سقا باشي يه خورده عجله داشت نوك به نوك شد.

همه كارهاي پنج لنگه تمام شده، امروز فقط يك لنگه در است كه بايد تا آمدن اوستا تمام كنم لباسم را در آوردم 

يت و پيراهن سفيد چلوارم را كه براي كار بود پوشيدم آستين ها را باال زدم و در حاليكه آفتاب بهاري شلوار سياه دب

همراه عطر شكوفه هاي سيب را كه از ديوار همسايه سرك كشيده و بدرون دكان ما نفوذ كرده بود با تمام قدرت مي 

 بلعيدم شروع به كار كردم.

وبراه بود، مزد خوبي مي گرفتم، ننه ام راضي بود و مثل زن هاي خوشبخت حال خوشي داشتم، شكر خدا همه چيز ر

مي خنديد، اوستام مثل پدرم بود جاي خالي پدرم را پر كرده بود، كار را باالخره ياد گرفته بودم و از كار كردن لذت 

همراه داشت. مالشي در مي بردم ، مهمتر اينكه امسال بهار برايم زيباتر جلوه مي كرد. نسيم بهاري بوي خوشي به 

دلم بود كه لذت بخش بود احساس مي كردم همه را دوست دارم حتي فكر مي كردم انيس خانوم را هم دوست 

داشتم، و بي اعتنايي آقا ناصر را هم تحمل مي كردم، حق مي دادم آخه فكر مي كرد من هنوز بچه ام كم محلي مي 

ود، شبها بعد از شام شب چره را مي رويم خانه آنها، منهم زن كرد، يواش يواش كه بزرگ شوم با من دوست مي ش

بگيرم و بساطي جور كنم آنها هم مي آيند پيش ما ، زن هايمان مثل خواهر مي شوند ما هم مثل برادر، مادر هم كه 

به چه  عاشق بي قرار انيس خانوم است، زندگي او منتهاي آرزويش است، اوستا هم با زنش به جمع ما مي پيوندند به

مي شود؟ پدر و مادر دار مي شويم ، پدر بزرگ، مادر بزرگ، مادر، خواهر، برادر، بچه، بچه هاي من به آقا ناصر عمو 

ناصر خواهند گفت بچه هاي اون هم حتماً به من عمو رحيم مي گويند، نه خوبست دائي رحيم بگويند، مرد بيگانه 

ش شود، مگه چه فرقي مي كند؟ دل بايد پاك باشد، چشم بايد پاك برادر زن بيگانه بشود بهتر است كه برادر شوهر

 باشد، اسم ها چيزي را عوض نمي كنند، چه چيزها كه نديديم و نشنيديم، واي خدا بدور مگر مادر نمي گفت ...

 يكدفعه ديدم سايه اي جلوي در دكان را گرفت، گرماي آفتاب قطع شد و بالفاصله صداي بچه گانه اي گفت: اَه

 سرم را بلند كردم، رنده را از روي چوب برداشتم دختر بچه اي بود گفتم:

 اَه به من دختر خانم؟ -

از حرفي كه زده بودم خنده ام گرفت، لبخندي زدم، اما زود لبخند از لبم پريد چه مرگم شده بود؟ من كه اينقدر 

؟ ديوانه شدي رحيم؟ اين چه حرفي بود گستاخ نبودم، اگر پدرش يا مادرش پشت سرش باشند چي! چه غلطي كردم

 زدي

 اما با كمال تعجب دختره گفت:

 چرا اَه به شما؟ مگر شما اَه هستيد؟ -

 توي دلم گفتم، عجب بچه پررويي هست عجب حاضرجواب است گفتم:
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 البد هستم و خودم نمي دانم. -

نمي دانستم يك بچه آنهم دختر توي دكان آمد توي دكان! رنده را روي چوب گذاشتم و كامالً به طرفش برگشتم، 

نجاري چه كاري مي تواند داشته باشد؟ از سر و وضعش معلوم بود كه بچه اعيان اشراف است چادر چاقجور گران 

قيمتي داشت پيچه دست دوز روي صورتش بود، بيرون را نگاه كردم هلل اي، نوكري هم بدنبالش نبود، آخه اين بچه 

 ند؟تنها اينجا چكار مي ك

 با صدائي كه احساس كردم مي لرزد گفت:

 برايتان پيغام دارم. -

تعجب كردم، يك لحظه فكر كردم اوستا از منزل بشيرالدوله فرستاده ميخي، چكشي، رنده اي، چيزي الزم دارد و 

 پرسيدم: براي من؟

 «بله»خيلي مؤدبانه پاسخ داد:

 جاي اوستا گرفته گفتم: فكر كردم شايد براي اوستا پيغام آورده و مرا به

 من رحيم نجار هستم ها!! -

  مي دانم -

مي دانست؟ از كجا مي دانست، من تازگي رحيم نجار شده بودم، از روزي كه اوستا از كارم تعريف كرده بود اين 

مي  اسم را پيدا كرده بودم جز خودم و ننه ام هيچكس ديگر اين خبر را نمي دانست، اين يك الف بچه چه جوري

 دانست؟ با تعجب پرسيدم:

 شما كي هستيد؟ -

 و با هزار برابر تعجب پاسخ را شنيدم

 دختر بصيرالملك -

 بطرفش رفتم، خيلي زود موضوع دستگيرم شد، باز هم پاي انيس خانم در ميان بود، راحت شدم، نفس راحتي كشيدم

 نيس خانم است.سالم دختر خانم ببخشيد نشناختمتان، البد پيغام براي پسر ا -

 بله زحمت است ولي بگوييد شايد كارشان در منزل ما طول بكشد نگران نشوند. -

 به روي چشم -

 يادتان كه نمي رود؟ -

 اگر زنده باشم نه -

 عجب بچه حاضر جوابي بود، اصالً باور نمي كردم كه با آن قد و قواره اينقدر زبان باز باشد گفت:

 اشيدخدا كند هميشه زنده ب -

 خنده ام گرفت، شيطنتم گل كرد گفتم:

 بخاطر پيغام شما؟ كه برسانم؟ -

 جوابي نداشت فقط گفت: خداحافظ و دوان دوان از دكان بيرون رفت.

 از پشت سر نگاهش كردم تا از كوچه سقاخانه پيچيد و رفت.
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امروز كه عجله دارم كارم را تمام كنم، اين  رفتم سر كارم، رنده را برداشتم، شيرازه ها را رنده مي كردم، استغفراهلل،

بچه هم از راه رسيد و كارم را لنگ كرد، تا دوباره آن سرعت اوليه را پيدا كنم مدتي طول مي كشد، هم كارم 

 گسيخته شد هم افكارم.

تا بيايد كار آنروز فرصت نكردم دستمال ناهارم را كه هر روز مادر برايم مي بست باز كنم، تا غروب، تا وقتيكه اوس

كردم، دوست نداشتم اوستام از اينكه كار تمام نشده ناراحت و نگران بشود، نمي خواستم بدقولي كرده باشد، وقتي با 

گفتن « بارك اهلل»محبت دست به پشتم مي زد زنده مي شدم، جان مي گرفتم، خستگي از تنم بيرون مي رفت يك 

 اوستا يك دنيا برايم لذت داشت.

اوستا آمد يك نوك پا پهلوي سقا باشي رفته بود و از بخت بد من، سقا باشي گفته بود كه فعالً كارش را غروب وقتي 

تعطيل كند چون برادر زنش مرده بود و سرشان به روزهاي سوم و هفتم مشغول مي شد و اوستا نمي توانست در آن 

 شلوغي در ها را جا بزند.

 ود كار را تحويل بدهيم اوستا ديگر كارم را هم وارسي نمي كرد.ناراحت شدم، غصه ام گرفت، وقتي قرار نب

 نشست، چائي برايش ريختم، چپق اش را روشن كرد.

 چه خبر آقا رحيم؟ -

 خبر سالمتي اوستا -

 كسي سراغ منو نگرفته؟ -

 نه اوستا -

 نگاه مشكوكي توي صورتم كرد.

ند، دستپاچه شدم و فكر مي كنم او هم فهميد كه خودم را نفهميدم چرا؟ تابحال سابقه نداشت اينجوري نگاهم ك

 باختم.

 امروز كسي سراغ منو نگرفت؟ -

 گفتم كه نه، مگر قرار بود كسي بيايد؟ -

 قند را توي دهانش گذاشت و در حاليكه نگاهم مي كرد استكان چائي را وسط دو انگشتش مي چرخاند

 يده ...سقا باشي مي گفت يك زن چادري را اينجا د -

آه از نهادم بلند شد، به خداي احد واحد اصالً فراموش كرده بودم، نه اينكه تعمدي در كار باشد اصالً كامالً يادم رفته 

 بود نمي دانم چرا خنده ام گرفت.

 زن چادري؟ اي بابا يك الف بچه بود دختر بصيرالملك بود. -

 دختر بصيرالملك؟ نهزت خانم؟ -

 ا نفهميدمواهلل من اسمش ر -

 چي مي گفت؟ باز دنبال من آمده بودند؟ چرا فيروز درشكه چي را نفرستادند؟ -

نه اوستا، صحبت انيس خانم بود، مثل اينكه كنگر خورده لنگر انداخته، باز هم بمن پيغام داده كه به پسرش و  -

 عروسش بگويم كه امشب هم مي ماند.

 خب چرا دختر به آن بزرگي را فرستادند. -

 اوستا بزرگ نبود كه يك دختر بچه بود. -
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 تنها بود؟ -

 آره اوستا -

 پياده آمده بود؟ -

 بلي -

 اوستا چائي اش را خورد، چپق اش را كشيد.

رحيم يك چائي ديگر بده ببينم اصالً اولي حاليم نشد، تازگي اينها خيلي اينجا رفت و آمد مي كنند نمي دانم چه  -

 مرگشان است.

 كار انيس خانم است. كار -

 اوستا كلي فكر كرد و بعد گفت:

 آندفعه كه دايه آمده بود و سراغ مرا مي گرفت انيس خانم پيغام نداشت كه، و اال باز به تو مي گفتند. -

 رفت و ديگر خبري نشد، معلوم نشد چه كارتان داشتند. -

 د بگو كه اوستا وقت ندارد.گفتم كه كار ديگه قبول نمي كنم، اگر صحبت كار و نجاري ش -

 راستي راستي هم اوستا وقت نداريد. -

 خدا را شكر رحيم، قدم تو براي من ساخت، الحمدهلل كار و بارم خوب است، شكر -

 آخه اوستا دست تنها بوديد. -

. استغفراهلل، ال اله اال قبالً كه نبودم، سالها قبل چند تايي شاگرد آوردم اما پدر سگ ها يا دزد از آب در آمدند يا .. -

 اهلل، اوستا تفي كف دكان انداخت، سرش را خاراند بعد نگاهم كرد.

 رحيم گفتي چند سال داري؟ -

 بيست سال اوستا -

 بيست سال؟ اما كوچكتر ديده مي شي، بچه سال ديده مي شي، يه خرده بزرگ بشي خيالمان راحت مي شود. -

 مي دي بر مي دارم، قوت دارم كه، سالَم را چكار داري؟چرا اوستا؟ هرچي را كه دستور  -

 اوستا آهي كشيد و گفت:

 با كار كردنت كار ندارم بچه سالي، مثل دختر خوشگلي، آن پدرسگ ها بر و روئي نداشتند گند كاشتند .... -

 قسمت دوازدهم

اعت خوشم مي آيد؟ توب دلم با تعجب نگاهش كردم، يعني اوستا چه جوري فهميده بود كهد تازگي از زن جم

يكدفعه مثل اينكه چيزي هري ريخت، نگران شدم، امروز كه ناخواسته پنهانكاري كرده بودم اوستا صحبت شاگرد 

هاي قبلي را پيش كشيد، خاك بر سر سقاباشي اگر سخن چيني نكرده بود اوستا بد دل نمي شد، ولي آخه آن بچه كه 

  م نگذاشت شكل و شمايلش را ببينم، اوستا چرا نگران شده؟زن نبود يكذره قد داشت، پيچه اش ه

 گفتم اوستا، رحيم پدر سگ نيست، شير پاك خورده، نگران نباشيد.

 اوستا مثل اينكه از گفته اش پشيمان شده باشد گفت:

ر خودم نه نه رحيم دلم از بابت تو قرص است اممتحانت كرده ام پسر چشم پاكي هستي، پسر خوبي هستي، من اگ -

 پسر داشم بهتر از تو نمي شد، اما رحيم زمانه خراب است، زمانه.
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حرصم گرفت فكر مي كنم عصباني شدم وقتي استكان چاي اوستا را از كنارش برمي داشتم نگاهم به نگاهش افتاد، 

 توي مردمك چشمش را ديدم

 با تعجب نگاهم كرد

، من تا به امروز متوجه نشده بودم كه تو چشم و ابروي به اين خوشگلي فتبارك اهلل احسن الخالقين، ماشااهلل ماشااهلل -

 داري.

 لجم گرفت و با بي اعتنايي گفتم:

 چشم هاي خودتان خوشگله اوستا -

 نه رحيم، تعارف نيست، عجب خوشگلي پسر، چشم بد درو، چشم نامحرم دور -

 با وجود اينكه دلگير بودم خنده ام گرفت.

ند، پسر خوشگل بدتر از دختر است، من نمي دانم چرا نگفته اند پسر هاي خوشگل و كم سال هم نخند رحيم نخ -

 حجاب داشته باشند.

  دوباره خنديدم

باور كن رحيم مرد ناپاك، مرد آلوده، برايش فرق نمي كند، كثافت كثافت است هر جا كه برسد و بتواند، گندش  -

 دامنگير مي شود.

م و بيش يك چيزهايي به گوشم خورده بود اما هيچكس تا به امروز موضوع را برايم شرح راجع به اين مسائل ك

نداده بود، اما هرچه بود احساس كردم آن بيرنگي و يكرنگي كه بين من و اوستا به وجود آمده بود ترك برداشت، 

حرفها نزده بود، آخ لعنت بر اوستا فكر كرده كه من دروغ گفتم و سر و سري در كار بوده، تا به امروز از اينجور 

 بصيرالملك و تخم و تركه اش.

 شب وقتي به خانه رسيدم مادر از رنگ و رويم فهميد كه حالم خوب نيست.

 چه خبر ها رحيم؟ -

 خبر سالمتي -

 اوستا محمود خوب است؟ -

  آره -

 كار سقا باشي را تحويل داديد؟ -

 نه -

 تمام مي شود. چرا؟ تو كه ديشب گفتي امروز كار -

 زن برادرش مرده، نه، نه، برادرزنش مرده -

 كي اوستا؟ -

 نه بابا سقاباشي -

 چته؟ حوصله نداري -

 سرم درد مي كند -
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واقعاً هم سرم درد مي كرد، توي راه كه مي آمدم همه گفت و گوئي را كه با اوستا كرده بودم چندين بار مرور كردم، 

بودم كه صحبت شاگردهاي قبلي را پيش كشيدم، پس اوستا تعمدي در اين كار نداشت و اما متوجه شدم كه اين من 

 من بي جهت نگرانم

 نگران چي بودم؟ كارم؟

ولي اگر خالفي نمي كردم كه اوستا بيرونم نمي كرد، اوستا منو مثل پسرش دوست داشت من هم كه خوب كار مي 

 بيرونم كند.كردم و راضيش كرده بودم، خب مسأله اي نبود تا 

توي رختخواب لحافم را روي سرم كشيده بودم و آن زير داشتم فكر مي كردم و همه جريان آنروز را چندين و 

 چندين بار مرور كردم، يكدفعه مثل ترقه از جايم بلند شدم.

 مادرم هنوز مثل من بيدار بود.

 چيه رحيم؟ چيه؟ امشب جور ديگري هستي -

 دن به آقا ناصر بگويم كه مادرش باز هم امشب نمي آيد.مادر يادم رفت موقع آم -

 اي واي رحيم، خاك بر سرم حتماً حاال نگرانند -

 چي بكنم؟ بروم بگويم؟ -

 دير وقته رحيم، شايد خوابيده باشند -

 اگر نگران باشند كه نمي خوابند -

 ا بود؟نمي دانم واهلل چه بگويم، خيلي بد شد، چرا فراموش كردي؟ حواست كج -

اي بابا تو هم نصف شبي اصول دين نپرس، سرم درد مي كند، چه بكنم بلند شوم بروم خبر بدهم يا كفه مرگم را  -

 بگذارم و بخوابم؟

 تو بگير بخواب خودم مي روم يك جوري خبر مي دهم، تو مثل اينكه چيزي هم طلبكار شدي -

 صداي در كوچه را شنيدم كه آرام باز كرد و آرام بست. مادر بلند شد لباسش را پوشيد چادرش را سر كرد و من

 ديگر برگشتن اش را نفهميدم خوابم برده بود.

اما وسط هاي شب مثل اينكه يكي تكانم داد بيدار شدم هنوز سرم درد مي كرد، مادر خوابيده بود صداي نفس هايش 

 را مي شنيدم.

د بياورم، دوباره از اين كه صميميت بين من و اوستا، اعتماد مدتي طول كشيد تا آنچه را كه ديروز گذشته بود يا

متقابلمان بهم خورده بود ناراحت شدم، دلم گرفت، بلند شدم رفتم توي حياط، كنار حوض آب به سر و رويم زدم يه 

 خرده نفس كشيدم، سردم شد برگشتم رفتم توي رختخوابم.

 مادر خواب آلوده پرسيد:

 چيه رحيم؟ مريضي؟ -

 نه، چيزيم نيست دست به آب رفتم -

غلتي زد و پشت به طرف من كرد و خوابيد، بيچاره نفسش به نفس من بسته بود، ديشب يك كلمه حرف نزده بودم، 

از صالي صبح تا اذان شب تنها مي ماند و چشم به راه من است و دلخوشي اش آن چند كالم حرف زدن با من است، 

  وز مره من باشد ديشب دمقش كردم، نگران شد، گله مند شد.عادت كرده در جريان كار هاي ر
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ولي خب خودم هم نگرانم، دلم گرفته، يك دروغ ناخواسته اعتماد اوستا را از من سلب كرد لعنت بر من، لعنت بر 

 بخت بد من، تا مي آيم جان بگيرم اوضاع بهم مي خورد.

 كي خوابم برد.مدتي توي رختخوابم بيدار ماندم و بعد ديگر نفهميدم 

 صبح مادر صدايم كرد:

 رجيم، رحيم حالت خوب نيست؟ نميروي سر كار -

 از خواب پريدم

 چرا نمي روم؟ مي روم مي روم، واي آفتاب سرزده، ديرم شده -

 سرت خوب شد؟ -

 سرم؟ يه خورده فكر كردم سرم درد نمي كرد، آره خوبه، خوبم، چائي داري؟ -

 و سر و صورتت را بشوي زير چشم هايت پف كرده، نكنه سردي كردي؟آره كه دارم بلند ش -

 سردي؟ براي چه؟ -

 ديروز ماست بوراني خوردي سردي كردي -

 فكري كردم ماست بوراني؟

 كجا خوردم؟ -

 ناهارت بود، يادت رفته؟ -

 ي خورم.آه نه، نه مادر ديروز فرصت نكردم ناهار بخورم همانجوري توي دكان مانده امروز م -

خاك عالم، ديروز ناهار نخوردي؟ چرا؟ براي همان است سردرد داشتي، بخارات شكم خالي سردرد مياره، چرا  -

 نخوردي؟

 كار داشتم، فرصت نكردم -

 پس گفتي كار سقاباشي را تحويل نداديد؟ -

 تحويل نداديم اما من تا اوستا بياد كار را تمام كردم -

د، چرا اينقدر به خودت ستم مي كني؟ روز به اين بلندي، گرسنگي كشيدي؟ ديدم حالي بر تو الهي مادر برايت بمير -

 نبود، بلند شو، يك صبحانه حسابي بخور

طفلي مادرم مثل بچه كوچولو ها برايم لقمه درست مي كرد و من با خنده و شوخي دهنم را باز مي كردم و لقمه لقمه 

 مي خوردم.

م حالم كلي فرق كرده بود، خنده و شوخي با مادر مثل اينكه اثرات بد جريان ديروز را وقتي از خانه بيرون آمد

كمرنگ كرده بود، پيش خودم فكر كردم، چرا بايد اوستا از من دلگير بشود؟من كه كار بدي نكردم، آن دخترك 

پرسيد كسي سراغش را  آمد و حرفي گفت كه نه بمن ارتباط داشت نه به اوستا، خب من جواب اوستا را درست دارم،

گرفته من گفتم نه، كجاي حرفم دروغ بود؟ اصالً موضوع را من بزرگ كردم، اوستا شايد هيچ به اين فكر ها نبود، 

ولي نگاهش يك جور ديگر شده بود، بعد چي؟ آخر سر چي؟ آهان گفت: چشم هاي من خوشگله و بايد پيچك 

 بزنم، پيچك؟

ام مي گشت ولي به دلم نمي نشست، وقتي رسيدم جلوي دكان، يكدفعه يادم  پيچك؟ همينجوري اين كلمه توي كله

 «پيچه»آمد:
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آنروز اوستا خيلي زود آمد، سر حال بود، يك كار خوبي گير آورده بود، قرار مداري گذاشته بود و پولي هم بابت 

 شروع كار گرفته بود.

آورند، توي دكان جا باز كن كه آنها را بياوري رحيم فردا نزديكي هاي ظهر چوب هايي را كه خريده ايم مي  -

 بگذاري توي دكان، شبها شبنم پدر چوب ها را در مي آورد.

 اوستا باران هم مي بارد -

بهاره ديگه رحيم، از قديم نديم گفتند زندگي زن و شوهر مثل هواي بهاره، گاهي مي خنده، گاهي گريه مي كنه،  -

 گه، مگر نه؟گاهي گرم است گاهي سرد، اما قشن

 چي اوستا؟ -

 حواست كجاست اوستا رحيم -

حق با اوستا بود من حواسم به جاي اينكه به حرف اوستا باشد دلم ماالمال از شادي شده بود مي ديدم كه غم و غصه 

ديشبم الكي الكي بود، اوستا مثل هر روز با من گرم است با من صحبت مي كند، بمن اوستا رحيم مي گويد، الهي 

 شكرت.

 ميگم بهار قشنگه مگر نه؟ -

 خيلي اوستا، خيلي قشنگه، نفس بكشيد اوستا، مي بينيد؟ اين بوي گلهاي خانه همسايه است، شكوفه هاي سيب. -

رحيم پس تو را بايد ببرم خانه ما را ببيني، مست مي شوي، آنقدر گل و ريحان هست كه آدم از بويشان كالفه مي  -

ديم رسم بود مادر بزرگ هاي ما وقتي مي خواستند مرغ كرچ را روي تخم مرغ بخوابانند مي شود، رحيم از قديم ن

رفتند سراغ زن هاي بي اوالد، مي گفتند دست اين زنها خوب است هيچ تخمي لق نمي شود، وقتي هم چيزي مي 

ا شگون دارد و محصول خوب كاشتند تخم ها و دانه ها را از دست آنها رد مي كردند، باز هم اعتقاد داشتند دست آنه

 باال مي آيد، عيال من هم شايد به آن علت است كه محال است يك دانه بكارد و سبز نشود.

رحيم هر ميوه اي كه بخورد تخمش را مي كارد دو سه سال ديگر ميوه همان را مي خوريم، نمي داني در باغچه ما 

ح تا غروب با آنها ور مي رود، چه بكند؟ سرگرمي چقدر درخت ميوه، چقدر گل، چقدر سبزي هست، طفلي از صب

ديگر كه ندارد، منهم كه روز ها نيستم، دلش به آنها خوش است، اما صفائي دارد، بهار گوشه اي از باغ بهشت است، 

  يكي از شبها كه هنوز شكوفه ها روي شاخه هستند با مادرت بيائيد خانه ما، حيف است تو نبيني

چندين و چندين بار بمن گفته كه قيمه پلوئي درست كنم اوستا و خانمش را دعوت كن اما من  اوستا واهلل مادرم -

 جرأت نكردم

 جرأت؟ جرأت براي چه پسر؟ با سر مي آئيم، اما از كجا مادرت فهميده كه من قيمه پلو را دوست دارم؟ -

 من گفتم -

 تو؟ تو از كجا فهميدي؟ -

 خودتان گفتيد -

 يادم نمي آيد -

 همان شب كه براي حساب كتاب خانه بصيرالملك رفته بوديد و برگشتيد و ... -

آخ باز هم اين بصيرالملك لعنتي حرفش بميان آمد، حرفم را قطع كردم، نمي خواستم ديگر راجع به آنها صحبت 

 بكنم.
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 يكدفعه مثل اينكه چيزي كشف كرده باشم گفتم:

قرار مدارتان را بگذاريد نوشته بگيريد كه اينهم مثل آن پدر صلواتي آخرش اوستا با اين صاحب كار تازه حسابي  -

 جا نزند.

نه رحيم، ديگه با تجربه شدم سه قسط كرديم يكي را گرفتم يكي را وسط كار مي گيرم و آخري را تا نگرفتم كار  -

 را تحويل نمي دهم.

 خوبه -

 اوستا خنديد و گفت:

جه اش را پرواز ياد داد، اولين روزي كه بچه كالغ مي خواست تنهائي بپرد كالغ رحيم مي گويند كالغ وقتي جو -

 آخرين وصيتش را كرد و گفت:

بچه جان گوش كن ببين چه مي گويم، هر وقت آدميزاده اي ديدي كه تو را ديد خم شد روي زمين، فوري پرواز كن 

 و فرار كن، چون خم شده از زمين سنگ بردارد و تو را بزند.

 چه كالغ نگاهي به مادرش كرد و گفت: مادر اگر سنگ را از توي جيبش در بايورد چه بكنم؟ب

 مادره گفت: بپر فرزندم بپر با عقل و هوشي كه تو داري خودت بهتر از من مي تواني سرت را نگه داري.

بارك اهلل پسرم، سعي كن  حاال رحيم آقا تو هم ماسااهلل بهتر از من حواست جمع است و مي تواني سرت را نگه داري

از اشتباهات ديگران پند بگيري، با دقت به اطرافت نگاه كن كاري را كه آخر عاقبت خوشي ندارد اصالً نكن، هر 

كاري را كه خواستي شروع كني آخر عاقبتش را در نظر بگير آبي را كه آبرو ببرد در گلو نريز، در همه كارها توكل 

ور ديگري حق تو را خورد بخورد خدا نگهدار حق تست، تو هواي كار خودت را داشته به خدا بكن، تو حق كسي را نخ

 باش، ديگري را كه توي قبر تو نخواهند گذاشت، هركس در گرو اعمال خودش است.

 رحيم آقا امروز مثل اينكه از چاي خبري نيست. -

 ت مي كنم.آخه اوستا امروز زود آمديد، هنوز چائي نگذاشته ام، همين حاال درس -

نه ديگه ولش كن من دارم مي روم، بروم اصالحي بكنم حمامي بروم از فردا كه كارمان شروع مي شود فرصت نمي  -

 كنيم و خداحافظي كرد و رفت.

قسمت سيزدهمدر هاي سقا باشي را كيپ هم كنار ديوار چيدم، چوبهائي كه فعالً الزم نداشتيم روي هم تلمبار كردم، 

ارو كردم توي گوني ريختم، زمستانها اين ها را توي اجاق مي سوزانديم اما حاال حاالها يكي مي آيد دو تراشه ها را ج

سه هفته در ميان، همه را بار االق مي كند مي برد، فكر مي كنم اوستا اينها را به نانواي محله خودشان مي دهد و 

د ظهر بود يك كمي از غذايم مانده بود، روي بجايش نان مي خرد.دكان را حسابي تميز كردم.گرسنه ام شده بو

نيمكتي كه هميشه براي نا هار خوردن مي نشستم، نشستم دستمالم را باز كردم ضمن اينكه مي خوردم كوچه را نگاه 

مي كردم، مردمي بي خيال رفت و آمد مي كردند، كسي با كسي كاري نداشت لقمه دوم را برداشته بودم كه صداي 

شم رسيد.گوش ها را تيز كردم، دلم شروع كرد به تاپ تاپ زدن، واي خدا باز مثل اينكه درشكه كالسكه اي به گو

آن لعنتي است، يكدفعه باز هم پيدايشان نشود.از همه شان وحشت داشتم از خود درشكه، از درشكه چي، از زن 

رفت.درشكه آمد، آمد، دلم هائي كه تويش بودند از خود مرد كه به تنهايي سوار مي شد و اينطرف و آنطرف مي 

هري ريخت...ولي نايستاد، رد شدلقمه اي را كه توي دهانم داشتم قورت دادم يك ليوان آب رويش خوردم كه پائين 

برود، مثل اينكه در راه گلويم گير كرده بود، الهي شكر، رسيده بود بالئي ولي به خير گذشت.آن شب به جاي شب 
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ابيم هر چه كه شده بود و آنچه كه اوستا گفته بود و من گفته بودم همه را براي قبل از لحظه اي كه رسيدم تا بخو

ننه جان دكان صاحب دارد، اوستا حق دارد كه انتظار دارد هر چه در نبود او اتفاق مي  -مادرم تعريف كردم گفت:

حاليت نمي شود اما اون يا من افتد تو بازگو كني، تو وظيفه داري همه را به او بگوئي، خيلي چيزها هست كه تو جواني 

 نداشت؟ چرا -.نداشت اوستا به ارتباطي خانم انيس پيغام مادر آخر - دنيا ديده هستيم مي فهميم كه چي به چيه

 نداره دل ديگه رفته شده، دردسري ما، براي هم زن اين بابا -اونه خويش اوستا شناخت؟ مي چه ترا خانم انيس

ز پيش پاي تو اينجا بود، آمده بود كه بگويد به تو زحمت داده و تشكر بكند، پول خوبي امرو اتفاقاً برگشته، -برگرده

آره، مي  -راستي؟ -خودش گفت، شب جمعه هم قول گرفت شام برويم خانه شان -از كجا فهميدي؟ -هم گرفته.

م پس هم بدهيم، اوستا چرا كه نه، بسكه تنها مانديم پوسيديم، حاال خدا را شكر مي توانيم هر جا كه خوردي -آيي؟

مي گويد بهار، باغچه خانه اش ديدني است همه گل  -اوستا محمود؟ چرا؟ -هم مثل اينكه مي خواهد دعوتمان بكند.

خوشا بسعادتشانيكدفعه احساس كردم كه نسيمي وزيد و دلم مثل غنچه گلي  -و ريحان است.مادر آهي كشيد

آهان پس هلو را بيشتر دوست  -ا؟مادر با تعجب نگاهم كرد.مادر منو دوست داري يا هلو ر -شكفت، شاد شدم

منو بيشتر  -ترا -منو بيشتر دوست داري يا هلو را؟ -چي ميگي پسر؟ منظورت چيه؟ -داري؟ باشد قهر قهر تا قيامت

رحيم چي مي گي؟ نه به ديشب  -منو بيشتر دوست داري يا سيب را -چشم هاي بادامي ترا -دوست داري يا بادام را

ميگم مادر آنها توي باغچه شان درخت هلو، سيب، گالبي و هزار تا چيز ديگر  -ه به اين شب، چته؟ حالت خوبه؟ن

 -معلومه كه نه -ندارند بعداً تو مي گي خوشا بحالشان؟ حاضري منو بدهي و خانه آنها را بگيري؟« رحيم»دارند اما 

 -م داري، اوستا محمود گفته برايم اسپند دود كنيپس چي ميگي؟ بگو خوشا بحال خودت كه پسري مثل اوستا رحي

چشمش شور است، بلند شوم اسپند دود كنم پاي چشم هايت از ديروز سياه شده، يك خرده هم پف كرده، اوستا 

از بيخوابي است، ديشب خوب نخوابيدم براي همان است، فردا صبح درست مي شود دل نگران  -چشم كرده

ن را باز كردم امروز قرار است چوب ها را بياورند و من منتظر آنها بودم وقتي ديدم نباش.صبح مثل هميشه زود دكا

از چوب خبري نيست رفتم سر كار خودم.از اوستا اجازه گرفته بودم يك نردبان داشتم مي ساختم چوبهاي پله هايش 

 -چرخ هائي بگوشم رسيدرا بريده بودم داشتم رنده مي كردم كه صاف بشود.گرم كار بودم كه صداي سائيده شدن 

يا حضرت عباس...اما كالسكه نبود يك گاري بود كه چوب هاي ما را مي آورد، گاريچي پياده بود و دهنه اسب را مي 

كشيد بيچاره اسب نفس نفس زنان بار سنگين را بزور مي كشيد اما عوضي مي رفت از در دكان بيرون رفتم با صداي 

نجا، برگرد اينطرفو گاريچي سر اسب را بطرف كوچه ما برگرداند و آرام آرام مشدي اينجا، اي -بلند فرياد زدم:

نزديك شدچشم به چوب ها دوخته بودم، ماشااهلل عجب چوب فراواني اوستا خريده، معلوم بود ديروز خيلي سرحال 

جوان است بود، كار حسابي اي گير آورده، من هم كار گيرم آمده، خدا را شكرگاريچي نزديكتر كه آمد ديدم 

هي رحيم سالمنگاهش كردم فوري جواب سالمش را دادم به  -مشدي نيست ... نزديكتر كه شد يكدفعه فرياد زد:

آه محسن توئي پسر تو كجا اينجا كجا؟محكم همديگر را بغل كرديم، اسب با تعجب نگاهمان  -مغزم فشار آوردم

تو چطوري؟  -اق شدي، معلومه خوش مي گذرهپس اوستا رحيم توئي هان؟ به به، چه بزرگ شدي، چ -مي كرد.

شكسته نفسي  -الحمدهلل چرا كه خوب نباشند مثل محسن نوكري زبر دست دارند. -خوبي؟ مادرت، بچه ها خوبند؟

بودم رحيم پسر بودم، پير شدم، كمرم شكسته بسكه كار  -نكن تو سرور آنها هستي، آقائي، خوب پسري هستي

مال خودت  -ول هم كه داري، تو كه كار نمي كني، بيچاره اسب.هر دو خنديديمماشااهلل وضعت خوبه ات -كردم

نه بابا  -بزرگتر از تو بود؟ -آره زن صاحب اين اسب شده، خنديد -خواهرت؟ -نه بابا مال خواهرم است -هست؟
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نان خور  يك وجب قد دارد طفلي را زور زوركي شوهر داديم چه بكنيم رحيم نمي توانستم برسانم مادرم گفت يك

باشد  -آره مي بيني كه كارخانه چوب بري داره، من هم گاريچي اش شدم -وضع شوهرش خوب است؟ -كمتر بهتر

نه بابا تا ولش مي كنه خانه ماست، ميگم دخترك گليم پاره ما  -بيگانه كه نيست داماد خودت است، خواهرت راضيه؟

خوبه شوهره مي گذاره هي بياد پيش  -رمتر نيست گرمترهنرمتر از فرش هاي كاشانه؟ ميگه آره آقا داداش، اگر ن

آن هم مثل اينكه از خدا مي خواد، آخه دو تا زن ديگر هم داره، هر چه اين يك وجبي كمتر به پر و پاي آنها  -شما

بپيچد جنگ و دعوا كمترهدلم سوخت ناراحت شدم، الواري كه روي دستم بود سر خورد افتاد روي نوك انگشتم 

چه مي كرديم رحيم؟ نان شان را نمي  -محسن چرا اين كار را كردي؟ خواهرت را بدبخت كردي -فتدردم گر

توانستم در بياورم، از بيچارگي از گرسنگي، از نداري الهي بسوزد نداري، بگذار يكطرف چوب را بگيرم سنگين 

مي كنم، من مداخله نكردم، مادرم نه بابا، تازگي پيشش كار  -صاحب كارت بود؟ نمي دانستي زن و بچه داره؟ -است.

خخودش داد، مثل اينكه دالك حمام، خواهرم را ديده بود براي حاجي خواسته بود، بعداً حاجي مرا هم برد سر كار، 

هر جور مي خواهي  -پس بگو خواهرت را فروختي -راستش را بخواهي رحيم، امروز همه مان زير بال حاجي هستيم

مي فروختم يا خواهرم را، الاقل اين ديگر اشكال ندارد، شوهرش دادمتوي دلم گفتم بي حساب كن، يا بايد خودم را 

غيرت، نان بي غيرتي مي خورد، چه فرق مي كند دالل محبت هم كارش اينجوري است، الاقل آن دالل بيگانه هاست 

ديگه حرفي نداشتيم ول كن محسن خودم بر ميدارم تو بنشين پشت فرمانسرسنگين شدم  -اين خواهر خودش را ...

بيكار  -با اوستا محمود بيا پيش ما -كه بهم بزنيم، از محسن بدم آمد، تند تند چوبها را از روي گاري خالي كردم

 -خداحافظ -تا ببينيم چه پيش مياد -باالخره براي خريد چوب هم كه شده بيا -نيستم دكان روي دست من مي گرده

زحمت سر اسب را برگرداند و رفت، وقتي تنها شدم يادم آمد اكه نه چائي خير پيشتازيانه را پشت اسب زد و با 

تعارفش كردم نه يك لقمه ناهار، ولي نگران نشدم چون ازش بدم آمده بود چوب ها را وارسي كردم، بنظرم خشك 

نمي كرد، آقا  نبودند، بايد اوستا بياد ببينم چه مي گويد، رفتم سر كار قبلي ام، نردبانم.فكر محسن و خواهرش ولم

محسن به خاطر يك لقمه نان دو تا زن ديگر را هم بدبخت كرده، زن هائي مثل مادر اوستاي خودم، بچه هايشان مثل 

بچه هاي آن زن ولي نه، زن دومي حقش است بسوزد، زن اولي مثل مادر اوستاي من، محسن بچه هاي اون زن اولي 

كه نان نداشتيم؟ مگر من و مادرم نان داشتيم؟ پس من چرا رضايت  را فدا كرده كه خودشان را نجات دهد، يعني چه

ندادم مادرم شوهر بكند، چرا مادرم نخواست شوهر بكند نمي توانست؟ هر كه ديدش مي خواستش، اما گرسنگي 

كشيديم خانه و كاشانه كسي را خراب نكرديم، مردكه احمق سوار گاري شده خوشحال است اگر بجاي اسب، گاري 

كشيد اما خواهرش را نمي فروخت بهتر بود، بيچاره دختر هم كه راضي نيست، اصالً شايد نمي فهمد چه بالئي  را مي

سالم رحيم اقا،  -سالم اوستا -سرش آمده، وقتي كمي عقلش رسيد آنوقت است كه واويالست.اوستا با عجله وارد شد.

شما بهتر مي  -چطورند؟ خوش جنس اند؟ -خدا را شكر اوستا، نعمت است. -مي بينيم كه توي چوب غرق شدي

 ها الوار يكي يكي نيامده خوشت انگاري - شناسيد اوستااوستا كتش را انداخت روي ميز با عجله رفت طرف چوب ها

 تر چوب خشك، چوب بجاي سگ پدر -شد، سرخ بعد پريد، اول رنگش رفت، هم در اش قيافه كرد، نگاه را

مي بينم مثل خيك گنده شده، مال حرام خورده، خاك بر سر قرار بود چوب خشك  خور، مردم مال لعنتي، فرستاده،

كارمان كلي عقب  -بفرستد، ديدي چه شد رحيم؟ ميداني چه مي شود؟حقيقتاً نمي دانستم چه مي شود، متوجه نبودم

جوري؟  چه -خودمان نمي توانيم خشك كنيم؟ -مي افتد، تا اين چوب ها خشك بشود كلي كارمان عقب مي افتد

تابستان بود آره مي شد اما يكروز باران مي بارد يكروز آفتابه، ديدي چه شد رحيم؟ ديدي؟ مردكه با شكم گنده اش 
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نشسته پشت بساط فرمان ميده، چنان قربان صدقه آدم ميره كه آدم فكر مي كنه از انبياء و اولياء است تا پول را مي 

معلومه كه دادم، اگر نمي دادم كه تحويل نمي  -همه پولش را داديد؟ -گيرند قول و قرارشان را فراموش مي كنند.

باالخره اوستا مرگ نيست كه چاره نداشته باشد شما بگوئيد چه بايد كرد من بكنم،  -داد، به اين زودي نمي داد.

نيست كجا ببرد رحيم؟ توي شهر جز اين بي انصاف كس ديگري  -نميشه برويد پس بدهيد؟ بگوئيد بفرستد ببرد.

 -كه چوب بفروشد، اينهم كه مي گويد برو دو ماه ديگه بيا، يا لج مي كند مي گويد اصالً نمي فروشم زور كه نيست.

چرا نمي تواند؟ مال خودش است مي گويد ميل ندارم  -آخر مگر مي شه؟ مگر مي تواند بگويد نمي فروشم؟

 -مگر پول نمي دهيد؟ مفت كه نمي خريد -اهبفروشم، يا همين است كه هست مي خواهي بخواه نمي خواهي نخو

رحيم مگر پول بدهي مي تواني همه چيز بخري؟آه پس اينطور! من فكر مي كردم با پول مي شود هر كاري كرد، 

مردكه چون پول داشت دختري به اندازه نوه خودش را بغل گرفته، اما ما پول مي دهيم حتي چوب خشك هم نمي 

كتش را پوشيد و بدون خداحافظي بيرون رفت.فكر مي كردم ميره سروقت مردكه چوب  توانيم تحويل بگيريم اوستا

فروشچوب ها را دست زدم پدر صلواتي خيس خيس داده بود، اين محسن احمق چرا الاقل مداخله نكرده بود كه 

ي هم خشك هايش را بار بكند، يك عده آدم متقلب دست بدست هم داده اند و بكمك هم نان مي خورند و راض

هستند، مثل اينكه خدا آن باال اعمالشان را نميبيند.چطور شد قيمت زن، دختر، كمتر از چوب هست؟ هر كه مال و 

منال داره هرچه دلش مي خواد زن مي گيره هر دختري را مي خواد چشم بسته تقديمش مي كنند، يعني زن جماعت 

ف بچه را زن خودش بكنه و بقول محسن كم از چوب خشك است؟ چه جوري مردي مثل خيك مي تونه يك ال

اشكال هم نداشته باشد؟ مگر ميشه؟ خيانت است، جنايت است، اما چرا صداي هيچ كس هم در نمياد؟ هر روز هر 

روز در هر گوشه اين دنيا از اين جنايت ها مي شود اما نه قاضي نه محسن نه ژاندارم، هيچوقت ديده نشده كسي در 

نه تنها كسي به اين كارها بد نمي گويد بلكه با به به و چهچه، مباركباد هم مي گويند، ولي  اين معامله مداخله كند،

خدايا مردم چرا نمي فهمند، حاال ببين بچه هاي خيكي چه شدند، شايد مثل اوستاي من آواره دشت و بيابان شدند و 

بشود؟دو طرف نردبان را وسط دكان  مردك هم انگار نه انگار، مگر پدر اوستا ككش گزيد كه اين مردك هم حاليش

روي زمين گذاشتم و يكي يكي پله ها را چيدم، تازگي با سانتيمتر كار مي كردم، از ژست خودم خوشم مي آمد، مداد 

را مي گذاشتم پشت گوشم و متر را مي انداختم دور گردنم، اوستا يكي داشت فلزي، مي گذاشت توي جيبش، مال 

خوشم مي آمد.يك تكه آئينه شكسته روي ديوار ميخ كرده بودم و گاهگاهي كه كارم  من از متر هاي خياطي بود،

فروكش مي كرد ژست خودم را جلوي آئينه نگاه مي كردم ، حسابي اوستا رحيم شده بودم، خدا آن شاعر را رحمت 

كند خوب حرفي زد كه گفت پسر جان هنر آموز.****************************صبح وقتي چشمم 

نه پر ستاره  -هوا ابري نيست؟ -معلومه در مياد -مادر آفتاب در مياد؟ -باز كردم مادرم داشت نماز مي خواند. را

خدا را شكرغلتي زدم و لحاف را روي سرم كشيدم هنوز زود بود بلند شود.وقتي صبحانه مي  -است صاف صافه

آخه احوال آفتاب را  -چرا؟ چيه؟ چه شده؟ -امروز جائي بايد بروي؟ دكان نمي روي؟ -خورديم مادر سؤال كرد:

نه دكان مي روم اما تصميم گرفتم چوب ها را بيرون دكان بچينم زير  -گرفتي، فكر كردم حتماً دكان نمي روي

دعا مي كنم، انشااهلل  -آفتاب،انشااهلل خشك بشود بيچاره اوستا خيلي ناراحت است، مادر دعا كن زود خشك بشوند.

تدوقتي در دكان را باز كردم بوي چوب تر همه دكان را پر كرده بود، در را باز گذاشتم لباسم را كارتان عقب نمي اف

عوض كردم و يكي يكي الوار ها را بيرون آوردم و دو طرف دكان چيدم، يك كمي هم به ديوار همسايه تكيه دادم كه 

هم بود و خيالم راحت شد.تا غروب  هوا به هر دو طرفشان بخورد و زودتر خشك شوند، شكر خدا را آفتاب گرمي



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

5 6  

 

اوستا نيامد و من قبل از آنكه بيايد دوباره چوب ها را جمع كردم و سر جايش گذاشتم دمادم غروب ديدم بيحال و 

متفكر پيدايش شد آمد ايستاد جلوي دكان، سالم كردم، حالش خوب نبود جرأت نكردم حرفي بزنم، همانجا ايستاد، 

د دكان بشود، مي ترسيد چشمش به چوب هاي تر بيفتد و داغش تازه شود، كمي آنجا مثل اينكه مي ترسيد وار

رحيم شب جمعه است در دكان را ببند برويم.راست مي گفت عصر  -ايستاد تسبيحش را دور انگشتش چرخاند.

م، نردبان هنوز پنجشنبه بود و معموالً اين روز ها يه خرده زودتر كار را تعطيل مي كرديم تند تند لباسم را پوشيد

وسط دكان بود، همانجا ماند در دكان را بستم چون فردا تعطيل بود دو قفله كردم و با اوستا راه افتادم.وسط راه هيچ 

كلمه اي راجع به چوب ها نگفت، با وجود اينكه چيزي نگفت ولي مي فهميدم كه شش دانگ حواسش پهلوي چوب 

 هاست.

 

 

 قسمت چهاردهم

كرد و يك هفته مثل امروز آفتابي بود من چوب ها را خشك مي كردم، نمي خواستم چيزي به  اگر خدا كمك مي

اوستا بگويم دلم مي واست يكدفعه ببيند كه كه چوب ها خشك شده اند، از اينكه راجع به آنها نه گفت و نه پرسيد 

  راضي بودم.

  به آن دو راهي كه راهمان را از هم جدا مي كرد رسيديم.

  م مزدت را نمي خواهي؟رحي -

پنجشنبه به پنجشنبه مزد يك هفته مرا مي داد، اگر يادش مي رفت، هيچوقت نشد كه من يادش بياورم، گاهي شنبه 

  خودش مي آمد و با كلي گله و نگراني، مزدم را مي داد و با مهرباني سرم داد مي زد.

  پسر آخه چرا يادم نمي آوري -

  مهم نيست اوستا -

  دت است پسر، حقت است، مال من نيست كه، مال خودت است.مز -

  اوستا مزدم را داد و خداحافظي كرد و رفت.

امشب شب جمعه بود و يادم بود كه بايد شام برويم منزل آقا ناصر، رفتم سر ميدان ده تا تخم مرغ خريدم، مقداري 

ي كرد خرد مي كرد توي روغن برشته مي كرد هم خرما خريدم، دلم هواي خرما كرده بود، مادر خرما را پوست م

  تخم مرغ مي زد با نان مي خورديم، خيلي خوشمزه مي شد.

  مادر پنج تا از تخم مرغ ها را بگذار توي دستمال امشب ببريم خانه انيس خانم، پنج تا هم مال خودمان -

خانم از اون جا كبريتي خيلي  پير بشي پسر، خوبيت نداشت دست خالي برويم خوب كردي، ميگم رحيم انيس -

  خوشش آمده آن را هم ببريم

  خب ببريم -

مادر قوطي هاي خالي كبريت را جمع مي كرد و پارچه هاي رنگي كوچك كوچك را كه خود انيس خانم به اندازه يك 

چيز بقچه برايش داده بود، روكش مي دوخت بعد مثل برج روي هم سوار مي كرد و از پشت با نخ مي دوخت، 

خوشگلي مي شد، گذاشته بوديم روي طاقچه پهلوي آينه، توي قوطي كبريت ها هر چه دستمان مي رسيد مي 

  گذاشتيم، نخ و سوزن ميخ و پونز، دگمه و از اين خرت و پرت ها

  رحيم پيراهنت را هم شسته ام اطو هم كرده ام اونها روي متكاست. -
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ي داد تا چين و چروكش باز شود بعد مي انداخت روي طناب نيم خشك مادر پيراهن منو مي شست و آنقدر تكان م

كه شد بر مي داشت، چادرش را روي زمين پهن مي كرد و پيراهن را روي چادر با دستش صاف صاف مي كشيد و با 

  دست اطو مي كرد يقه و سر آستين ها را هم روي سماور داغ مي چسباند، بخدا مثل اينكه اطو كرده بود.

  صابون را با شانه و حوله برداشتم رفتم كنار حوضظرف 

  رحيم چي داري مي كني؟ -

  هيچي سرم را مي شويم -

  رحيم سرما مي خوري پسر هنوز هوا سوز دارد. -

  نگران نباش سرماي زمستان نيست كه سوز بهار است، آدم را جوان مي كند. -

  ست و صورت و پاهايم را هم شستم و آمدم.موهايم را صابون زدم تا گردنم شستم آب كشيدم د

  حيف بود با گردن چرك پيراهن تميز بپوشم. -

پيراهن را پوشيدم جلوي آئينه موهايم را شانه كردم، توي آئينه خودم را نگاه كردم، مثل اينكه اوستا حق دارد پسر 

  خوشگلي هستم

  مادر من خوشگلم؟ -

  خنديد

  ابرويت، طاقه معلومه كه خوشگلي، چشم و -

  مادرم پيراهن چيت اش را پوشيده و آماده رفتن بود

بشكني جلوي مادرم زدم، اين اولين بار بود كه همچو كاري مي كردم، بنظرم همه چيز روبراه بود، حمام كرده بودم 

مرغ خريده لباس تميز پوشيده بودم، مزدم را گرفته بودم، چوبها داشتند خشك مي شدند، براي انيس خانم تخم 

بودم، فردا هم بوراني خرما داشتيم، امشب هم حتما، پلو مي خورديم، مادر هم سرحال بود، خودم هم خوشگل بودم، 

از همه مهمتر براي اولين بار مثل آدمهاي حسابي مهماني دعوت داشتيم، خدا بندگانش را اينجوري نعمت باران مي 

هواي خوش بهاري را وارد ريه هايم كردم و پشت سر مادرم، از خانه كند، وقتي از حياط رد مي شديم با تمام قدرت 

  خارج شدم.

  منزل انيس خانم دو كوچه باالتر از خانه ما بود، چند بار تا دم درشان رفته بودم اما توي خانه را نديده بودم.

اما تر و تميزي بود كف  وقتي وارد خانه شان شديم عطر خورش قرمه سبزي همه حياط را پر كرده بود، حياط كوچك

حيات آجري بود وسط حياط يك حوض نقلي آبي رنگ قرار داشت كه چهار طرفش باغچه بود گل و سبزي كاشته 

بودند چهار تا پله باال رفتيم توي يك اتاق بزرگ فرش انداخته بودند دو تا پشتي باالي اتاق به ديوار تكبه داده بودند 

  پشتي ها انداخته بودند.دو تا لحاف با مالفه سفيد جلوي 

  آقا ناصر برخالف هميشه خيلي گرم و مهربان بود.

  خانم شما بفرمائيد روي پتو، بفرمائيد خواهش مي كنم -

  انيس خانم به زور مادرم را برد باالي اطاق به پشتي تكيه داد.

  رحيم جان تو هم بيا پهلوي مادر -

  يوار نشستم.نه من همينجا مي نشينم، فوري كنار د -

  آقا ناصر آمد پهلويم نشست با دست زد روي ران من
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  خب پهلوان چطوري؟ -

  به مرحمت شما -

 كار و بارت خوب شده؟ از خويش ما راضي هستي؟ باهات خوش رفتاري مي كند؟ -

  مادر مداخله كرد

  براي اوستا جانش را فدا مي كند. -

  كر، كار هم ياد گرفتي؟خب خب پس با هم ساختيد، خدا را ش -

  بلي -

  به چكش كاري رسيدي؟ -

  بلي -

  براي مادر چه ساختي؟ -

  مادر مداخله كرد

  رحيم دارد يك نردبان براي من مي سازد. -

 آفرين، آفرين، معصومه كجائي؟ چائي بيار -

كه بچه اي را تشويق كند. من ديگه  راستش را بگم از تعريف هاي آقا ناصر زياد خوشم نيامد، مثل آدم بزرگي بود

  بچه كوچولو نبودم يك پا مرد شده بودم، ولي اين آقا ناصر هنوز مثل روز هاي اول مرا مي ديد.

  زني جوان بدون چادر با روسري وارد اطاق شد، توي سيني پنج تا چائي آورده بود.

م زن آقا ناصر بود، دويدم جلو سيني را از دستش سالم معصومه خانم، مادرم كه نيم خيز شد من تمام قد بلند شد -

  گرفتم.

  هر سه نفر با هم گفتند:

  رحيم آقا شما چرا بفرمائيد بنشينيد -

  خواهش مي كنم ما كه مهمان نيستيم -

  چائي را جلوي انيس خانم گرفتم

  قربان دستت پسرم، خدمت از ماست، ماشااهلل ماشااهلل -

  و بعد بردم براي معصومه خانم بعد جلوي مادر گرفتم

  آقا رحيم واهلل خجالتمان مي دهيد آخه شما چرا؟ -

  و دوتاي ديگر را با سيني گذاشتم جلوي ناصر و خودم

نمي دانم چرا يكدفعه اي بدون اينكه تصميم قبلي داشته باشم اين كار را كردم، معصومه خانم خيلي ناز بود دلم نيامد 

  ون خدمت بكند.ما همه بنشينيم و ا

  صداي خيلي قشنگي داشت، يه خرده مثل اين كه صدا توي دماغش مي پيچيد و آهنگ خوشي بيرون مي آمد.

  اينروز ها خانم بزرگ ما را تنها گذاشتند مزاحم شما شديم. -

  چه مزاحمتي؟ وظيفه ام بود، پيغام آوردن كه زحمت ندارد. -

  آقا ناصر گفت:
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به چشم برادرم نگاه مي كنم، اگر تابحال كم لطف بودند پيش ما نيامدند، دورادور خدمتشان ارادت  آقا رحيم را من -

  داريم.

  احساس كردم لحن بچگانه اي كه قبالً داشت عوض شده مثل يك مرد با من صحبت مي كند خوشم آمد.

مهر و محبت باشد بيگانه خويش است برادري به محبت است هيچ ارتباطي نه به شكم مادر دارد نه پشت پدر، اگر  -

  اگر نباشد بچه خود آدم هم بيگانه مي شود.

  درست است آقا ناصر، رحيم چنان دلبسته اوستاش شده كه انگاري پدرش است. -

  انيس خانم گفت:

محبت اوستا محمود يك پارچه آقاست، جواهر است الهي امثالش بين مرد ها فراوان بشه ببين چقدر نجيب و با  -

  است كه آرزوي بچه بدلش ماند اما دست از زن نازايش نكشيد، مرد مي خواهد اينقدر فداكار.

  معصومه خانم گفت:

حيف مردي با اين خصوصيات بايد بيست تا بچه داشت تا آدم خوب زياد شود، عوضش آدم هاي صد تا يك قاز،  -

  يك كاروان بچه بدنبالشان است و خنديد.

لنشين بود، هنوز جرأت نكرده بودم توي صورتش نگاه كنم، اصالً عادت نداشتم توي صورت زنها خنده اش هم د

نگاه كنم، اما گفتم كه تازگي مثل اينكه سر و گوشم مي جنبيد، اما معصومه خانم به جاي خواهر من بود، قبل از اين 

  ادرش باشم و دائي بچه هايش.كه اينجا بيايم، قبل از اينكه او را ببينم با خودم قرار گذاشتم كه بر

بچه؟ راستي اينها بچه ندارند؟ دور و بر اطاق را نگاه كردم، هيچ چيز كه گوياي وجود بچه در اين خانه باشد نبود، 

  نكند بچه دار نمي شوند؟

  دلم گرفت، خدا نكند، حيف است زندگي به اين خوبي لنگي داشته باشد.

در من خيلي دوستتان دارد، هميشه بياد شما دو تا است مي گويد مثل ما خب مادر صفا آوردي لطف كردي ما -

تنهائيد ولي خب ما هم تنها بوديم اما معصومه خانم )نگاهي با مهرباني به زنش كرد( ما را از تنهائي در آورد انشاءاهلل 

يد دور و برتان پر از سر و آقا رحيم هم عروسي به خانه مي آورند شما هم از تنهائي در مي آئيد و تا سر مي جنبان

  صداي خنده و گريه نوه هايتان مي شود.

خب پس موضوع بچه دار نشدن منتفي است اگر نمي توانستند بچه دار شوند به اين راحتي راجع به اين مسئله 

  صحبت نمي كردند.

  شايد تازه عروسي كرده اند چه مي دانم؟

كنم آقا ناصر نگذاشت گويا غيرتي شد چون معصومه خانم را هم خواستم بلند شوم استكان هاي خالي را جمع 

  نگذاشت بلند شود خودش بلند شد و استكان ها را جمع كرد و رفت كه دوباره چائي بياورد.

  مادرم به انيس خانم گفت:

  خب خواهر مثل اينكه خانه بصيرالملك خيلي كار داشتيد، يا خيلي خوش گذشت. -

ان نيست از شما چه پنهان كه من اولين بار بود آنجا رفتم،من خياط خواهر آقاي بصيالملك هستم، واهلل از خدا پنه -

حاجي كشور خانم، سالهاست آنجا رفت و آمد دارم، لباس همه شان را من مي دوزم، عروسشان، زن بصيرالملك افاده 

انم صد سال آزگار هم لباس اش طبق طبق است. براي خودش خياط مخصوص داشت فكر كنم ارمني بود، كشور خ
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دوخت اون را نمي پوشيد حتماً بايد آب مي كشيد، حاجي خانم است اهل نماز و دعاست شيك پوش است، اشراف 

  زاده است اما دين و ايمان درستي دارد.

  آقا ناصر با چائي ها وارد شد.

  معصوم دنبال خرما گشتم كجاست؟ -

  پيدا مي كني؟ اصالً تو چيزي را مي تواني پيدا كني؟ معصومه خانم با خنده گفت: كجا باشد

  اذيت مان نكن، خانه مال تست خودت مي گذاري خودت بر مي داري -

  معصومه خانم رفت كه خرما بياورد.

آقا ناصر جلوي هر كس يك چائي گذاشت و نشست: بگذار چائي دوم را با خرما بخوريم مزه دارد، امروز خرماي 

  د.خوبي گيرم آم

من و مادر هيچوقت چائي را با خرما نخورده بوديم، ما از خرما به جاي غذا استفاده مي كرديم يا بوراني مي كرديم يا 

  الي عدس پلو مي گذاشتيم.

  راستي آقا ناصر چكاره است؟ هنوز نمي دانستم.

را از دستش گرفت يكراست آورد معصومه خانم با يك ظرف پر خرما آمد آقا ناصر مثل ترقه! از جا بلند شد خرما 

  طرف من

  رحيم خان شما برداريد ببريم بگذاريم پهلوي مادر ها -

  يكي برداشتم

همين؟ سه چهار تا بردار كه چائي حسابي بچسبد، آقا جان حاال تو بايد بخوري كه استخوان مي تركاني، بخور، نوش  -

  جان كن

  هاي انيس خانم را گوش بدهم.من بيشتر دلم مي خواست بجاي خرما، صحبت 

  معصومه خانم همانجور سرپابود.

  مادر اجازه مي دهيد سفره شام را بياورم؟ -

  بگذار چائي مان را بخوريم -

  شما بخوريد من بروم غذا را بكشم -

  نمي دانم چرا از دهنم پريد:

  معصومه خانم كمك نمي خواهيد؟ -

  اش را نفهميدم، من كه حرف بدي نگفته بودممادر چشم غره اي كرد كه معني 

  آقا ناصر گفت:

  شما توي خانه هم اينقدر سبك پا هستيد؟ طنز تلخي توي حرفش بود. -

  صداي انيس خانم به كمكم آمد.

ميداني ناصر؟ رحيم آقا چون تنها بچه مادرش است و مادرش دختر ندارد هميشه دور و بر مادرش چرخيده مثل  -

  ا مهربان و گوش بفرمان است.دختر ه

  پس من چرا نيستم؟ -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6 1  

 

وضع تو فرق مي كرد، ما گرفتار بدبختي پدر پدرسگ تو بوديم، توي خانه ما نفرت از پدر حكومت مي كرد توي  -

خانه اين ها حسرت از دست دادن پدر، اين مادر و پسر غم مشتركي داشتند كه محبت سرچشمه آن بود اما تو چه 

م به اندازه پدرت تقصير كار مي دانستي و گناه دربدري مان را بپاي من هم مي نوشتي، براي همان تو بسا مرا ه

هميشه از خانه فرار مي كردي و حال آنكه آقا رحيم هميشه توي خانه است، من نديدم رحيم سر كوچه بايستد يا با 

  كشد بعد خنديد و ادامه دادجوان هاي كوچه و بازار اختالط كند هر جا كه هست بسوي مادر پر مي 

  نه فقط مثل دختر ها خوشگل است مثل دختر ها هم خانه دار است. -

نمي دانم چرا با وجود اينكه ما مرد ها باور داريم كه كشته مرده زنها هستيم اما از اين كه شبيه آنها باشيم بدمان مي 

  آيد، به مردانگي مان بر مي خورد.

س خانم خوشم نيامد، اما آقا ناصر بلند شد و رفت به كمك معصومه خانم انيس خانم چشمكي زياد از تعريف آخر اني

  به من زد و گفت:

  مگر تو آدمش كني خيلي تنبل است، پسر من است اما تنبل است چه بكنم؟ -

  مادرم گفت:

  ؟نگو انيس خانم، ماشااهلل كارش را بيرون مي كند بيچاره يكساعت شب استراحت نكند -

نه خواهر از اولش تنبل بود باور كن تا معصومه بياد رختخوابش را هم جمع مي كردم، ناخن هايش را هم من مي  -

گرفتم، بخودم ستم كردم، گفتم پدر ندارد بگذار الاقل راحت باشد، اما بد كردم، طفلي معصوم از صبح تا شب توي 

در راه خدا، دست به سياه و سفيد نمي زند، اين بچه كمري  اين خانه كار مي كند، من كه بيرون هستم، ناصر هم كه

شده، من مي دانم منتها برويم نمي آورم، خواهر زاده خودم است بچشم مادر شوهر به من نگاه نمي كند، اما خدا را 

 خوش نمي آيد از صبح تا غروب تنهاي تنها اينجا باشد و كار كند شب هم ناصر حتي چائي را هم بگويد بريز به

  دهنم، بگذار آقا رحيم تو، بيشتر با اين نشست و برخاست بكند شايد ياد بگيرد.

  صداي آقا ناصر بلند شد.

  هي آقا رحيم داداش بيا پائين، بيا حاال كه كار كردن دوست داري بيا ... -

  صداي معصومه خانم بگوش رسيد:

  ناصر عيب است خجالت بكش، مهمان است ... -

  اهي به مادر و نگاهي به انيس خانم انداختم، هر دو خندان بودند، پرده در را كنار زدم و بيرون رفتم.بلند شدم نگ

سيني بزرگي روي زمين مطبخ بود كه از سير تا پياز هر چه كه الزم بود معصومه خانم تويش گذاشته بود. ناصر خان 

  يك طرف سيني را گرفته بود معصومه خانم طرف ديگرش را.

  ا خدا مرگم بده آخه ناصر مهماني گفتند صاحبخانه اي گفتند بگذار خودم مي برم.و -

  اينقدر بشقاب و ليوان چپاندي اين تو، تو مگر حريفش هستي -

  تو بردار -

  رحيم جانم آمد، جوان است، قوي است ماشااهلل بازوهايش را ببين، پهلوان است. -

  آي كلك زبان باز -

  برو خورشت را بكش كار به كار ما مرد ها نداشته باشبزن بكنار،  -

  معصومه خانم رو كرد به من:
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آقا رحيم ببخشيد شب اول، شايد اخالق ناصر ناراحتتان بكند ولي بعداً عادت مي كنيد اين اينجوري است، مهمان  -

  من كه مهمان نيستم معصومه خانم -سرش نمي شود.

يم جان بيا كه من پير مرد زور بلند كردن اين سيني را ندارم خنديد من هم داداش رحيم خودم است بيا رح -

خنديدم، ناصر شايد خيلي خيلي سن داشت سي سالش مي شد اما بسكه تنبل بود حاضر بود پيرمرد خطاب شود اما 

 كار نكند.

رفتم استكان هاي خالي سيني را برداشتم و آوردم توي اطاق، ناصر هم دنبال من آمد، سيني را يك گوشه گذاشتم 

 چائي و ظرف خرما را بردارم ناصر سفره را از توي سيني برداشت كه روي زمين پهن كند.

  
 قسمت پانزدهم

 واي واي ناصر سفره را پشت و رو انداختي، پسر آنورش را بينداز -

  حاليكه زير لب مي كفت:ناصر برخالف ظاهر بيروني اش، خيلي ادا اطوار داشت با خنده سفره را برگرداند در 

  خدا رحم كرد معصوم نديد واال سفره را مي بايست دوباره آب مي كشيد. -

خالصه با اين تفاصيل شام را كه حلي خوشمزه و خيلي آبرومندانه بود در يك محيط كامالً صميمي خورديم، آن بفرما 

ر زود صميمي شديم، مثل اينكه سالهاي و تشريف آورديد و مرحمت كرديد در همان يكساعت اول تمام شد، چقد

رحيم »سال بود كه با هم نشست و برخاست كرده بوديم، سالهاي سال بود همدم و همكالم هم بوديم آقا ناصر بمن 

  انيس خانم هم رحيم جان مي گفت اما معصومه خانم رحيم خان مي گفت.«. ناصر خان»مي گفت و من به او « جان

  نشستيم انيس خانم صحبت مي كرد و ما گوش مي داديم. بعد از شام نزديكتر بهم

حرف توي حرف آمد، جريان سه روز مهماني من ناتمام ماند، مي گفتم كه براي اولين بار رفتم خانه بصيرالملك،  -

كشور خانم فرستادم، گويا زن بصير خواهش، التماس، پيغام پسغام كه من بروم برايشان خياطي بكنم، باالخره با 

حديد كشور خانم رفتم، حاجي خانم خيلي با گذشت است دلش بزرگ است با وجود اينكه زن برادرش گويا صال

پشت چشم برايش نازك مي كرد اما بمن گفت فقط بخاطر گل روي برادر زاده ام مي گذارم بروي، مثل اينكه 

  شوهرش مي دهند.

  يكدفعه پرسيدم: مگر دختره لخت بود؟

ه خانم گفت: رحيم خان، اعيان اشراف لباس را براي لختي نمي پوشند هزار تا قر و قميش همه خنديدند، معصوم

  دارند، لباس را براي فخر مي فروشند.

  ناصرخان گفت: براي پول در آوردن عرق كه نمي ريزند قدر پول را بدانند، علف بيابان است.

  انيس خانم غريد:

  چي بايد بخوريم؟ قر و قميش آنها نباشد من و امثال من -

اي مادر خدا كريم است، خب ببخش كشور خانم ماه است عزيز است لنگه ندارد دلش بزرگ است با گذشت است  -

  بس است؟ به مرغ خان گفتيم كيش و خنديد

ناصر خان آنطوريكه من فهميدم آدم بگو بخندي بود و براي همين خصوصيتش بود كه معصومه خانوم تنبلي اش را 

  ته بود.پذيرف

  مادرم پرسيد: چند تا دختر دارند؟
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  سه تا -

  به كارمان درآمد پس شما براي هر كدام يك هفته غيبت خواهيد كرد؟ -

نه بزرگه را شوهر دادند بچه هم دارد كوچيكه ده يازده سالش است اين دختر وسطي است كه برايش لباس  -

  دوختم.

  تمام شد؟ -

  ها ماند كه آن را هم خودشان گفتند تمام مي كنند. فقط پس دوز زير دامن -

مادر نگاهي بمن انداخت، اول معني نگاهش را نفهميدم اما بعد يادم آمد كه انيس خانم پيشنهاد كرده بود مادر را با 

زار خودش ببرد كه اين كار ها را بكند و من نگذاشتم، حاال مي بينم اشتباه كردم، چه عيب داشت؟ زندگي اين ها ه

  برابر بهتر از زندگي ماست، چرا نگذاشتم؟ نمي دانم

  معصومه خانم پرسيد:

  خب شاه داماد كيه؟ -

  شازده است ... بگذار ببينم اسمش را گفتند ها ... يادم رفت، شازده نمي دانم چي -

  ناصرخان گفت:

  ك كاروان شازدهبابا اينهمه شازده تو اين مملكت از كجا آمده اند؟ يك تا شاه است ي -

  خب بچه هايش هستند ديگر -

  آخه چند تا؟ چه جوري؟ و چشمك زد. -

  خب مادر هي زن گرفتند هي بچه پس انداختند همه شان شدند شازده -

  زن گرفتند يا صيغه كردند؟ لبهايش را جمع كرد -

  چه مي دانم چه غلطي كردند بهر صورت شازده درست كردند. -

مسخره خنديد: پرسيدند كاروان ساالرتان كدام است؟ يكي جواب داد آن زنجيري كه آن جلو مي رود،  ناصرخان با

  حاال افتخار اينها به كي هست؟ به آن مردكه بچه باز گردن كلفت

  ناصر خجالت بكش -

ان دور بشقاب چرا؟ از كي؟ من خجالت بكشم كه شرم دارم بگويم رعيت فالني ام يا آنهائيكه دور و برش بادمج -

  مي چيدند؟ تره برايش خرد مي كردند شاعر دربار شعر مي گفت!!

  شپش سر مليجك به چه ماند اي عزيزان

  به ميان سنبلستان چرد آهوي ختائي

  همه خنديدند اما من يكي از اينهمه سين و شين كه توي شعر بود حال ديگري پيدا كردم معنيش را نفهميدم.

  كان مي داد.ناصرخان سرش را ت

  معصومه خانم زد روي دستش:

  تو چه ميگي هم نام هماني؟ -

اينهم گلي است كه آن پدر پدر سوخته ام آب داده، خود كثافتش را ول كرديم اسمش رويمان ماند، چه بكنم؟  -

 اسم را عوض نمي كنند.

  د ديگري بهتر.اسم شما اسم قشنگي است، به اسم كه نيست به عمل است يكي آنجور مي شو -
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ناصر آقا شايد به خاطر اينكه موضوع را عوض كند و كمتر غصه اسمش رو دلش سنگيني كند رو كرد به معصومه 

  خانم و گفت:

  معصومه خانم شام دادي خالص؟ شب چره اي، نخود كشمشي، دهنمان خشك شد. -

  ماشااهلل به اين اشتها -

  مهمانهايمان پزيرائي كن. نا سالمتي مهمان داريم، من هيچ، از -

  كدام مهمان؟ آنهمه كار را تو كردي يا رحيم خان؟ -

  من و رحيم يك روحيم در دو بدن مگر نه رحيم جان؟ -

  با سر تصديق كردم

معصومه خانم از توي گنجه يك بشقاب پر از كشمش و گردو آورد و از اطاق بيرون رفت. وقتي برگشت توي يك 

  ري گوجه سبز داشت.پياله كوچك مقدا

  نوبرانه است. -

  ناصرخان زل زد به گوجه و بعد با شيطنت به معصومه خانم نگاه كرد و گفت:

چي؟ نوبرانه؟ گوجه؟ برو كلك دوساله هر چه نوبر مياد تو اداي ويار در مي آوري كه ما هم فكر كنيم ويار داري  -

  «مسخره»ست، برو بابا هي نوبرانه مي خري مي زني باال، از بچه خبري ني

معصومه خانم مي خنديد، انيس خانم هم غش كرده بود از خنده، نگو اين صحبت ها سابقه طوالني داشت و برخالف 

  تصور ما معصومه خانم نمي رنجيد، عادت كرده بود، خوب با شوهرش جور بود، حسابي همديگر را شناخته بودند.

  يداز شوخي گذشته نوبرانه است بفرمائ -

  كي شوخي مي كند؟ من جدي جدي هستم، حتماً يك ماه ديگه هم براي خيار ويار داري هان؟ -

  ايندفعه ما هم خنديديم.

  پاسي از شب گذشته بود

  رحيم دير وقت است برويم؟ -

  كجا؟ به اين زودي؟ -

  آخه راهتان دور است! -

خوش گذشت، خدا سايه انيس خانم را از سر هيچ كداممان كم  نه ديگه ديروقت است، ما كه سير نمي شويم، خيلي -

  نكند.

  كوچكتان هستم، منكه كاري نكردم طفلي معصوم هر چه بود كرده بود. -

  چيزي نبود خاله خانم خجالتم مي دهيد يه خرده آبش را زياد كرده بودم. -

  كلك گوشت هاي ويارانه شده بود؟ -

د و نزديك نيمه شب بخانه برگشتيم، خواب از سر هر دوتايمان پريده بود و مدتي خالصه شبي فراموش نشدني بو

  توي رخت خواب نشستيم و صحبت كرديم.

  مادر چرا بچه ندارند؟ -

  آخه بعضي از زنها تا بيست سالشان پر نشه نمي زايند، فكر مي كنم معصومه از آنهاست -

  چند سالش مي شه؟ -
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  رفته توي بيست سال انيس خانم گفت تازه -

  انشااهلل بچه بياره، خيلي خوبيند، هردوتايشان -

  مادر خنديد

*********************************** 

  صبح از گرماي آفتاب كه رويم مي تابيد بيدار شدم.

  م، مادر كو؟لحظه اي چشم به آسمان، جريانات ديشب را به ياد آوردم، امروز جمعه است، ديشب دير وقت خوابيدي

  برگشتم ديدم نشسته دارد خرما پوست مي كند.

  سالم مادر -

  سالم رحيم صبحت بخير -

  زود پاشدي؟ شب دير خوابيديم -

  ديگه عادت كردم رحيم، سر ساعت شش انگاري يكي صدام مي كنه -

  صبحانه خوردي؟ -

  داري بخواب، استراحت كن.آره مادر، مال تو هم آماده است بلند شو بخور يا دوست  -

  نه، مي خواهم بروم دكان -

  دكان؟ جمعه است پسر -

ميدانم، اما آفتاب گرمي است، حيف است چوب ها توي دكان بمانند و بيرون اينقدر گرم باشد، بروم چوب ها را  -

  هوا بدهم.

 هر جور دوست داري -

ا را يكي يكي بيرون آوردم و به ديوار تكيه دادم، خودم هم گرما تا توي دكان هم نفوذ كرده بود اما همه چوب ه

 جلوي دكان نشستم و در بحر تفكرات غوطه خوردم.

 

قسمت شانزدهم ديشب خيلي خوش گذشته بود، احساس مي كردم كس و كار پيدا كرده ايم، از غريبي درآمده ايم 

اما اصالً اينطور نبود، انيس خانم هم خوبه، ناصرخان مهربان بود، من هميشه فكر مي كردم خودش را مي گيرد، 

يواش يواش دوستش دارم، اما از همه بهتر معصومه خانم است، چقدر خوبه، چقدر مهربانه، باالخره تا برگرديم يك 

نگاه بهش كرده بودم خوشگل نبود ولي بدگل هم نبود. زن بايد مهربان باشد عروسك نيست كه خوشگل باشد، اصالً 

تر از عروسك فرنگي هاست، مرد كه نمي خواد تماشاش بكنه، تو ذوق نزنه، خوبه. كاش معصومه خانم زن معمولي به

خواهر داشته باشد، واي چي مي شه؟ من و ناصرخان باجناق مي شيم، مادر هم از تنهائي در مياد همه مان توي يك 

دور و برش باشد كه كارهايش را بكند  خانه زدگي مي كنيم. خوبه، ناصرخان تنبل است از خدا مي خواد يكي مثل من

راستي باالخره نفهميديم ناصرخان چكاره است؟ حتماً مادر من مي داند، مي گفت بيرون كار مي كند توي خانه بايد 

استراحت كند، اما خانه خوبي دارند ها فرش دارند، ظرف و ظروف دارند. چه مي دانم شايد جهيزيه زنش باشد، 

ده ديگه. خوشا به سعادتشان، خوب با هم جور شدند، خدا مرا هم عاقبت به خير بكند، بقول دختر خاله اش است آور

مادر يك دختر شير پاك خورده اي نصيبم بشود. خنده ام گرفت. هول كردم! اطراف كوچه را نگاه كردم اگر كسي 

شسته ام براي خودم مي خندم. مرا مي ديد حتماً فكر مي كرد آدم خلي هستم روز جمعه در دكان را باز كرده ام و ن



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6 6  

 

اما جنبنده اي در كوچه نبود. صداي قار و قور شكمم خبرم داد كه وقت ناهاره، ظهر شده، شايد هم از ظهر گذشته 

تازه متوجه شدم كه براي خودم ناهار نياوردم. اي دل غافل، امروز مي خواستيم بوراني خرما بخوريم، ديدي نشد! 

ر فكر ناهار بود حاال قسمت نشد كه بخوريم. نگاهي به آسمان كردم، يك ذره ابر هم بيچاره مادر صبح اول وقت د

نبود، آفتاب گرم گرم بود حيف بود به خاطر شكم خودم چوب ها را به اين زودي جمع كنم. ولش كن، صبر مي كنم 

برد، بلند شدم رفتم  تا غروب، ديشب شام حسابي اي خورده ام. فكر كردم اگر بيكار بنشينم گرسنگي امانم را مي

توي دكان نردبان وسط دكان ولو افتاده بود. اينرا درست مي كنم هم وقت مي گذرد، هم اينرا از وسط راه جمع مي 

كنم مدتي وسط دكان ايستادم گرسنه بودم لباسهايم را نياورده بودم، با اين پيراهن نمي توانستم كار بكنم، شايد تا 

اينطرف ديگر نمي شود، اين تنها پيراهن خوبي است كه من دارم، طفلي مادرم با چه ديروز مي شد اما از ديشب به 

زحمت اطو مي كند انصاف نيست كثيفش بكنم، ديگه بعد از اين مهماني مي رويم مهمان مي آيد، كو تا وقتي كه من 

ودمان هستيم كار مي بتوانم پيراهن تازه اي براي خودم بخرم. پيراهن را در آوردم، لخت شدم، خب توي دكان خ

كنم، براي آنكه كامالً احتياط كرده باشم رفتم بيرون و دو تا از چوبها را آوردم تكيه دادم باالي در دكان، ديگه كسي 

نمي توانست مرا ببيند. هوا هم گرم بود و تا غروب بي وقفه كار كردم. كار جلوي همه خواسته هاي بدن را مي گيرد، 

چ چيز نمي كني. غروب چوبها خيلي خشك شده بودند، فكر مي كنم دو روز هم زير وقتي كار مي كني هوس هي

آفتاب بگذارم حسابي خشك خشك مي شوند. از تصور قيافه اوستا و رضايتش جان گرفتم، همه چوبها را جابجا 

ود، محل كردم در دكان را بستم و بطرف خانه پر كشيدم، انيس خانم خوب فهميده بود براي من خانه پناهگاه ب

آرامش و آسايش بود خانه را دوست داشتم، اهل بيرون رفتن نبودم، بدينجهت دوست و آشنائي هم نداشتم، 

پسرهاي محله مان را نمي شناختم، با هيچكس اختالط نمي كردم، هيچوقت بيكار نبودم كه سر كوچه بايستم، پاتوقي 

كه حتماً زن و بچه هم داشتند اما جلوي دكان ها عاطل و  نداشتم وقتي از سركار بر مي گشتم و مرد هائي را مي ديدم

باطل نشسته و به رهگذر ها تماشا مي كردند تعجب مي كردم، توي قهوه خانه فكر مي كردم چه جورد آدمهائي جمع 

شند هستند؟ همه بيكس و كارند؟ مگر مي شود اينهمه آدم تنها باشد؟ اگر زن و بچه دارند كه بايد حاال پهلوي آنها با

اگر مادر و خواهر دارند خب مثل من بايد كنار عزيزانشان باشند، خالصه هيچوقت نفهميدم كه مردها چه جوري دل 

دارند كه عزيرانشان را در خانه تنها مي گذارند. وقتي رسيدم خانه، در كوچه باز بود! مادر هرگز عادت نداشت در 

يا خانه نبود كه خانه تنها بود چي شده؟ تا از سر كوچه به كنار در  كوچه را باز بگذارد يا خانه بود كه خودش تنها بود

برسم دلم بشدت مي تپيد. وقتي نزديك شدم صداي انيس خانم را شناختمتوي هشتي داشت با مادر صحبت مي كرد. 

م جان سالم، عليك السالم، سالم به روي ماهت، رحي -سالم انيس خانم  -خوشحال شدم ، چه زود هواي ما را كرده 

براي اينكه واسطه خير  -تشريف مي آوريد، انعام براي چي؟  -امروز فرداست كه بيام از اوستا محمود انعامي بطلبم. 

آهان، بلي، هوا خوب بود، كار  -شدم، كجا پسري مثل تو پيدا مي كرد كه روز جمعه را هم در دكانش را باز كند. 

دم يك جا بند بشه، پير بشي پسر، ناصر خيلي از تو خوشش آمده، هواي بههاره ديگه رحيم، نمي گذاره آ -داشتم 

خب خواهر ديگه مي روم، قربان قد و باالت، هر وقت بيكاري،  -لطف دارد  -فهميده كه پسر جدي و كاري هستي 

 انشااهلل، خدمت مي رسم وقتي انيس خانم رفت مادر از نگاهم فهميد كه مي پرسم براي چي -منهم خانه هستم بيا 

آخه ديشب من دستمال تخم مرغ ها و آن برج كبريت را يواشكي گذاشتم كنار پشتي، تا بوديم جلويش  -آمده بود؟ 

نشسته بودم نديدند، بعداً كه ديدند، خوششان آمده، آمده بود تشكر بكند، رحيم آن برج را فكر كردند خيلي چيز 

وي بازار پيدا نمي شه مادر دوباره خنديد فكر خب مادر هنر تويش هست كار دست است ت -مهمي است و خنديد 
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آره كه مي دانم براي همان  -سر به سرم مي گذاري هيچكس نداند تو ميداني كه چي به چيه؟  -كرد شوخي مي كنم 

مي فهمم كه زحمت كشيدي، اوستاي من ميگه كاري كه دست آدميزاد مي كنه هيچ ماشيني در هيچ جاي دنيا نمي 

مادر روده بزرگم داره روده كوچيكم را  -خب بيا تو، چرا همينجوري ايستادي؟  -مان ارزش داره. تونه بكنه، براي ه

مي خورد. الهي بميرم برايت، فكر كردم ناهار مي آئي، خب پسر يك تكه نان و پنير الاقل بخر بخور قوت بايد داشته 

نمي آمد پولي بدهم و چيزي بخورم، باشي كه كار بكني، گرسنه مي ماني مريض مي شوي ها ولي من هرگز دلم 

هرگز نشده بود، بدون مادر چيزي براي خودم بخرم، صدها بار از جلوي جگركي رد مي شدم بوي جگر مستم مي 

كرد، مي ديدم مردهايي كه خون از صورتشان مي چكد، شكم گنده، صد كيلو، ايستاده ايد سيخ سيخ جگر مي خورند. 

عزيزم، شكم خودم را سير بكنم، گرسنگي مي خوردم ولي بدون مادر آب نمي اما من هيچوقت دل نداشتم بدون 

مادر! تو هم وقتي سر سفره خودمان  -نوش جان  -مادر دست و پنجه ات درد نكند، عجب خوشمزه شده  -خوردم 

لي خورششان خي -هستي راخت تري؟ من نان و پنير خانه خودمان را بيشتر با لذت مي خورم تا چلو خورش ديشب 

نگفتم خوشمزه نبود اما من توي خانه خودمان راحت ترم، دست به سفره خودمانكه دراز مي  -خوشمزه بود رحيم 

خياالت كردي، خيلي آدمهاي خوبي اند، مهمان دوست  -كنم آسوده ترم، ديشب فكر مي كردم همه نگاهم مي كنند. 

 -راستي كي بايد آنها بيايند خانه ما؟  -ط نكرديم. اند، انيس خانم مي گفت ناصرخان گفته چرا زودتر با هم اختال

رحيم ما بايد يك چيز  -كي؟ مادر يه خرده نگاهم كرد، دور و بر اطاق را نگاه كرد.  -خودمان بايد دعوتشان كنيم 

چي مي خواهيم مادر؟ گوشت مي خريم، برنج مي خريم، روغن مي خريم،  -هائي داشته باشيم اينجوري كه نمي شود 

نه رحيم فقط اينها نيست يك مجمع ظرف مي خواهيم، يك سفره بزرگتر مي خواهيم، ديگ  -رست مي كني؟ چي د

بزرگتر مي خواهيم، ما هر چه داريم براي دو نفر است. حق با مادر بود من فكر ظرف و ظروف را نكرده بودم همه 

ا حسابي گرم و آفتابي بود و من هر روز اش در فكر گوشت و نان بودم. خدا كمك كرده بود سه چهار روز بود كه هو

به محض رسيدن به دكان، چوب ها را مي آوردم زير آفتاب پهن مي كردم، نصف روز يك طرفشان را آفتاب مي 

دادم نصف روز ديگر طرف ديگرشان را، خوشم مي آمد كه اوستا چوب ها را بيرون دكان نبيند، بدينجهت قبل از 

مي كردم و بهمان حال اول توي دكان مي چيدم. صبح چوب ها را چيده بودم و نزديكي آمدنش تند تند چوبها را جمع 

هاي ظهر بود كه داشتم پشت و رويشان مي كردم و در عالم خياالت غوطه ور بودم، چند روز بود در فكر مهماني 

باز بود كه يك مجمع خودمان بودم و اينكه چجوري بايد ظرف تهيه كنيم، فكر مي كردم كاش با اوستا آنقدر رويم 

خدا قوت يه هو پريدم، يه خرده  -ظرف از آنها براي يك شب قرض مي گرفتيم و روز بعد پس مي داديم، يا مثالً ... 

هم ترسيدم، توي عالم خودم بودم، يك صداي بچگانه از خياالت بيرونم آورد. قسمت هفدهم برگشتم، دختربچه اي 

پشت سرم بود، نفهميدم چيزي گفتم يا نه ولي با صداي جيغ جيغو كه بنظرم در حاليكه محكم پيچه را چسبيده بود 

شما قاب چوبي هم درست مي كنيد؟ خنده ام گرفت، از قد و قواره اش و از سفارش كار  -بلندتر از طبيعي بود گفت: 

 -ي كنيد؟ قاب كوچك درست م -چه اندازه؟  -يك قاب عكس  -تا چه قابي باشد خانوم كوچولو  -دادنش گفتم: 

براي شما بله! نه حرفي زد نه گفت درست كن، نه پرسيد قيمتش چند مي شود نه پرسيد كي حاضر مي شود 

همينجوري كه بيخبر پشت سرم سبز شده بود يكدفعه از جلوي چشمم دويد. چرا مي دويد؟ نفهميدم. وقتي برگشتم 

اده بود يك زن آمده بود توي دكان و من احمق توي دكان ياد آن دخترك دفعه قبل افتادم كه سقا باشي راپرت د

يادم رفته بود به اوستا بگويم و يك شب و روزم سياه شد. اينطرف و آنطرف را نگاه كردم ببينم چه چيزي را وارونه 

بگذارم كه وقتي اوستا آمد يادم بيايد كه بگويم دختربچه اي سفارش يك قاب عكس داده. هرچه نگاه كردم چيزي 
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سيد، باالخره جارو را وارونه گذاشتم كنار ميز، سر جارو باال دسته اش پائين، فكر كردم اينجوري اوستا هم به نظرم نر

رحيم،  -متوجه مي شود و حتماً معذرتي هم هست براي دفعه قبل. وقتي اوستا آمد و نشست چشمش افتاد به جارو. 

جارو را وارونه گذاشتن نحس است  -چي اوستا.  -اين چه كاري است كرده اي، شگون ندارد.  -بله اوستا  -رحيم 

واهلل اوستا دفعه قبل كه جارو را نگذاشته بودم نحسي بار آمد، ايندفعه انشااهلل مبارك  -بدشگوني است. خنديدم. 

موضوع چيه؟ برايش تعريف كردم كه چرا جارو را نشانه گذاشته ام. يه خرده موهايش را با دست بهم زد  -است. 

 -مثل موش دويد، توي جمعيت گم شد نفهميدم. يه خرده فكر كرد بعد گفت:  -كدام طرف رفت؟  -: بعد پرسيد

نه اوستا اصالً مثل اينكه كسي دنبالش كرده  -نگفت كي دنبالش مي آيد؟  -نه كه نپرسيد.  -نپرسيد چند مي شود؟ 

تي ندارد، براي خاطر خودت درست خب رحيم درست كن يكذره تخته كه قيم -بود بدو بدو آمد بدو بدو هم رفت. 

ديگه بچه اندازه نمي خواد، حتماً  -معلومه كه بد نيست، اما اندازه هم نداد.  -كن، ياد مي گيري، بد كه نيست. 

هرچه كه تخته ريزه داري  -چه اندازه باشد؟  -عروسك بازي مي كند مثالً مي خواد توي اتاق عروسك هايش بزند. 

خبر سالمتي. اوستا تعمداً بطرف  -آره بابا، خب چه خبر؟  -اينقدر خوبه؟  -تم جلوي اوستا. چهار تا انگشتم را گرف

چوبها نگاه نمي كرد، منهم خدا خواسته سعي مي كردم طوري بايستم كه صورت اوستا بطرف چوبها نباشد، دو روز 

رحيم پايه ها چرا اينقدر  -هم صبر مي كرد چوب خشك خشك تحويلش مي دادم. اوستا چشمش به نردبان افتاد. 

 -پسر اين كه نردبان نشد پلكان شده  -كه راحت باشد  -آخر چرا؟  -اوستا به اندازه طول كف پاست  -پهن است؟ 

فكر نمي كنيد اينجوري راحت تر باشد؟ اوستا بلند  -نه بد كه نشده اما فرم سنتي خودش را ندارد.  -بد شده اوستا؟ 

ديوار و از پله هايش باال رفت، هر پله كه باال مي رفت قيافه اش بازتر مي شد، باالي نردبان شد نردبان را تكيه داد به 

از حق « ببين»پس الكي گفته اند جهان را به چشم جواني مبين، مثل اين كه بايد گفت  -برگشت، آن باال نشست. 

ن خواهد رفت هر چند كه پدر چوب نبايد گذشت رحيم خيلي راحت است، بارك اهلل پسر، مادرت پابرهنه باال پائي

صاحب چوب در آمده و خنديد. يه خرده دلگير شدم خودش اجازه داده بود ولي خوب فكر كرده بود مثل نردبان 

هاي معمولي خواهم ساخت، البته من از چوب هاي تازه اصالً برنداشته بودم همه چوب كهنه ها بود كه از دو تا در 

اوستا مثل اينكه از قيافه ام فهميد كه ناراحت شدم، تند تند پائين آمد، دستش را  شكسته، صاف و صوف كرده بودم.

مثل دختر ها دل نازك نشو، شوخي هم سرت نمي  -زد زير چانه من با انگشتش صورتم را طرف خودش برگرداند. 

في كه زده بود شود؟ بزور لبخند زدم ولي از چشمهايم فهميد كه ناراحت شده ام. فكر مي كنم خودش هم از حر

آقا ما رفتيم خدا نگهدار. تا بگويم اوستا چائي نخورديد يا  -شرمنده شده، كتش را برداشت انداخت روي دوشش. 

خداحافظ بسرعت رفته بود. يادم آمد كه اين اخالق اوستا است، يا اخالق همه ما مرد هاست، بجاي دلجويي از كسي 

با آنها سرسنگين مي شويم. اوستا رفت در حاليكه نردبان ديگه از چشم كه اذيتش كرده ايم يا دلش را شكسته ايم، 

من افتاد يك لگد زدم به پايه اول و زير چائي را خاموش كردم چشمم به جارو افتا، سرباالئي. راست مي گفت اوستا 

يا اوستا سكته  نحس بود، تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيز ها، نحسي چه جور مي شود؟ من كه نبايد پس مي افتادم

مي كرد، همين كه اوستا دل مرا شكست خودش نحسي است، همه ذوق و شوقم فروكش كرد، رحيم باال بري پائين 

بيايي، شاگرد دكاني، ارباب، اوستاست، صد سال ديگر هم خدمت بكني، مزدوري، الكي فكر مي كني پدرت مرده خدا 

ا فدا هم بكني خونت جداست. دلم گرفت حتي عارم مي آمد اينرا برايت پدر كرده، بيگانه بيگانه است خودت ر

بگويم كه چشمهايم پر اشك شد اما نمي گذاشتم بيرون بريزد، فكر مي كردم اگر اشكهايم روي گونه هايم بريزد از 

مردي مي افتم، مرد نبايد گريه بكند، ديدي اوستا هم چه نيش زباني زد، مثل دختر ها نباش. آخخ، دلم را شكست 
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د هم گفت شيون نكن با لگد جارو را پراندم، رفت افتاد باالي باالي چوبهاي تازه، يه خرده نگاهش كردم، خنده ام بع

گرفت، جاروي بيچاره!... فردا چوب ها را باز هم زير آفتاب چيدم اما ذوق و شوق هر روز را نداشتم. چه فايده؟ من 

نمي كنم، من به اندازه مزدم كار نمي كنم دو برابر بيشتر از زيادي دل به اوستا بسته ام، من هيچ احساس كارگري 

وظيفه ام كار مي كنم، يعني بعد از اينهمه كار چهار تكه چوب اينقدر براي اوستا ارزش دارد كه ذوق من زد؟ من از 

دبان خودش اجازه گرفته بودم، خودش گفت بساز، براي مادرت هر چه مي خواهد بساز، چرا اينجوري كرد؟ ديگه نر

را نمي برم، هر وقت پرده در را مي خواهد بشويد خودم مثل هميشه مي روم روي طاقچه كج مي شوم از ميخ در مي 

آورم، مثل اينكه همه وسايل زندگيمان جور شده فقط مانده نردبان، چهار تا بشقاب نداريم انيس خانم اينها را دعوت 

م آقا ناصر و معصومه خانم حالم را جا آورد، ياد آن شب جمعه كه كنيم، نردبان مي خواهيم چه بكنيم؟ ياد انيس خان

اصالً نفهميديم كي وقت برگشتن شد، اگر معصومه خانم خواهر داشته باشد خيلي خوب است، هم مهربان است هم 

سازگار است هم شيرين زبان است، دست پختش هم كه خوب است، حاال اگر همان غذا توي خانه خودمان پخته 

برابر براي من خوشمزه تر است، ايندفعه اگر مادر صحبت عروسي و زن گرفتن بكند بايد دل به دريا بزنم  شود صد

و بگويم كه پرس و جو كند ببيند معصوم خواهر دارد يا نه؟ خدا كند داشته باشد، اما خيلي كوچكتر از خودش نباشد، 

م نكند دوست ندارم زنم مثل مادرم بيوه خودش خوبه، درست همسن خودم است، جوره جوره خدا اگر جوانمرگ

بشود، با هم بميريم يا الاقل با يكي دو سال فاصله نه اينكه من پير بشوم بميرم و او مثل مادر تازه جوان باشد، 

كوچكتر از خودم نمي خوام يا اندازه خودم يا يكسال فوقش دوسال كوچكتر، آره بچه هاي من ديگه مثل خودم نبايد 

گ بشوند، دو ات بچه بيشتر هم نمي خواهم يكي دختر يكي پسر، اگر من يك خواهر بزرگتر از خودم با يتيمي بزر

داشتم وضع فرق مي كرد ياد محسن افتادم و خواهرش كه به چوب فروش متقلب فروخته بود پدرسگ اگر چوب 

با گاري آورد من هر روز  خشك داده بود من بدبخت اينهمه خرحمالي نمي كردم ببين چقدر بار كشيدم، باري را كه

پير بشي پسر يكه خوردم، يه خرده هم ترسيدم،  -دوبار جابجا مي كنم آخرش هم ... ****************** 

توي عالم خودم بودم انتظار كسي را هم نداشتم، اينموقع روز اوستا چرا آمده؟ يكي از الوار ها دستش بود همه چوب 

الهي به پيري برسي رحيم  -سالم اوستا.  -شادش دلخوري روز قبل را از يادم برد. ها را بيرون دكان ديده بود، قيافه 

جان، اين اولين بار بود اوستا مرا رحيم جان مي گفت هميشه وقتي سرحال بود يا از كارم راضي بود اوستا رحيم يا 

چوب بلند شد يعني  رحيم نجار خطابم مي كرد، چوب را روي ميز گذاشت با رنده رويش كشيد صداي تراشه شدن

رحيم خدا عمرت  -كه خشك بود، چكش را به دستش گرفت يك ميخ همينجوري كوبيد، حسابي خشك شده بود. 

بدهد، الهي روزي خودت صاحب دكان شوي، الهي مثل خودت رحيم ديگري پيدا كني، پسرم فكر و خيالم را راحت 

ي روم كار نصفه را تا غروب تمام مي كنم تحويل مي دهم از كردي، از فردا كار بشيرالدوله را شروع مي كنيم، حاال م

فردا صبح زود مي آيم دكان تو كمك مي كني خرد مي كنيم بعد تو به كار خودت برس من به كار خودم. اوستا رفت 

بيرون، تك تك الوار ها را وارسي كرد همه خشك بودند فقط آن قسمت هايي كه به زمين چسبيده بودند خوب 

نشده بودند. برگشت توي دكان، الواري را كه روي زمين بود بلند كرد قوس داد، صاف كرد، به تمام خوب خشك 

سطوح چوب دست كشيد، از قيافه اش مي فهميدم كه وضع چوب كامالً عاليست. نشست، دگمه كتش را باز كرد، 

 -چند است بطرفم دراز كرد. رحيم جان اين انعام اول كار. يك اسكناس كه نفهميدم  -دست كرد توي جيب بغلش. 

من هم مزدي نمي دهم، اين انعام تست، هر روز اينهمه چوب را بردي  -نه اوستا، من براي خاطر پول كاري نكردم. 

آوردي، صداقت تست مهرباني تست، تو مثل پسر من هستي، من اگر پسرم هم بود انعامش مي دادم، مگر پدر به 
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آخه ندارد، منهم براي كارم مزد مي گيرم، اگر چوبها خشك نمي  -ستا ... آخه او -پسر دست مريزاد نمي دهد؟ 

شدند بدقولي مي شد، قرار مدارمان بهم مي خورد، بشيرالدوله خيلي پاي بند قول قراره، من اصالً نمي دانستم چه بايد 

انم به شهرتش لطمه بكنم، مردكه خدنشناس كلي كرايه گاري خواست باضافه كلي زيان، گفت اگر چوب ها را برگرد

نه  -خب نا مرغوب بوده ديگه ...  -مي خورد توي بازارچه همه مي بينند فكر مي كنند جنس نا مرغوب داده ... 

خب اوستا رحيم يك چائي بده  -مرغوبيتش كه حرف ندارد فقط تر بود. پول را نگرفتم ولي اوستا گذاشت روي ميز. 

اوستا بايد ببخشيد چائي نگذاشتم.  -آره چائي پس نه قند آب؟  -وستا؟ چائي ا -بخوريم دهنمان را شيرين كنيم. 

اينوقت روز؟ نه، وقتي شما مي  -پس تو خودت چائي نمي خوري؟  -اوستا نگاهي به پريموس انداخت، خاموش بود. 

ي مزه نمي تنهائ -آخه چرا؟  -بلي اوستا  -يعني صبح تا غروب بي چائي مي ماني؟  -خوريد، يكي هم من مي خورم. 

پسر تو عجب بي خرج و مخارجي، يعني از روز اول كه اينجا آمدي  -دهد، عادت هم ندارم در طول روز چائي بخورم 

قناعت مي كني؟ دلت به حال اوستا محمود مي سوزه؟ قند و  -نه كه نه  -هيچوقت براي خودت چائي نگذاشتي؟ 

ور پسرم بخور نوش جانت، مال منو كي بايد بخورد؟ وارث چائي را مصرف نمي كني كه اوستا محمود زيان نكند؟ بخ

براي خودت چائي دم كن از اول  -كه ندارم. اوستا بلند شد پريموس را روشن كرد و كتري را گذاشت روي آن. 

صبح مي آئي تا غروب مي ماني كه من بيايم؟ من تا غروب ده تا چائي خوردم مي رسم اينجا. اوستا خداحافظي كرد و 

قسمت هجدهم تا رفت اول پريموس را خاموش كردم، بعد نگاهي به اسكناسي كردم كه روي ميز گذاشته بود رفت. 

ده توماني بود، يعني پول خوبي. آنروز غروب وقتي چوب ها را مي آوردم توي دكان، ذوق و شوق هر روزي را 

از بين رفته بود، هر روز كارم يك نداشتم، كارم با پول خريداري شده بود، آن احساس قشنگي كه هر روز داشتم 

حالت ديگري داشت، بزرگي بود، محبت بود، عشق پدر فرزندي بود، اما امروز باز هم مزدور شده بودم كارگر دكان 

 -نجاري بودم، وظيفه بود، كار در برابر مستمري بود. و براي من ديروز بهتر از امروز بود. ده تومان را دادم به مادرم. 

خواهر  -كيه؟  -خودشان مهمان دارند.  -ظروف بخر، همسايه را دعوت كنيم، خيلي دير كرديم. مادر ظرف و 

معصوم خانم. دلم هري ريخت، رنگم پريد، صدايم لرزيد، دستپاچه شدم، صداي قلبم تاپ تاپ بلند شد يعني درگاه 

خونه؟ ديدي؟ مي گويند خدا روزي الهي باز بود؟ ما چيزي خواستيم و خوا داد؟ نه چك زديم نه چونه عروس آمد تو 

مرغ كور را توي النه اش مي رساند، آخ خدا جون متشكر، اگر شكل معصوم باشه محشره، حرف نداره، سازگاره، با 

انيس خانم مي گويد  -راستي مادر باالخره فهميدي ناصرخان چكاره است؟  -زندگي بخور و نمير من مي سازه. 

روكوب كار، من هم روم نشد بپرسم كه يعني  -ور كاري است؟ چي چي گفتي؟ آن ديگه چه ج -روكوب كار است. 

شايد هم خودش مزد بده است، صاحب كار  -بايد مزد خوبي گرفته باشد  -چه كار مي كند، گفتم شايد بدش بياد. 

ن است. فكر كردم خدا نكند خودش صاحب كار باشد، در آنصورت خواهر معصوم هم حتماً راضي نمي شود زن م

كي؟ ناصر؟ ناصر كه  -پدر و مادر دارد؟  -مزد بگير بشود، حتماً دلش مي خواهد شوهرش الاقل مثل ناصرخان باشد. 

آهان معصومه خانم؟ نه مادرش  -نه بابا معصومه خانم.  -پدرش رفته زن گرفته، مادرش هم انيس خانم است. 

ير شده دو سال بعد اونهم مرده. خوب شد مثل خواهر انيس خانم بود كه مرده بعد از مادرش پدرش هم زمين گ

خودم درد كشيده است، هرچند كه بي مادري بالست، باشد خودم هم پدرش مي شوم هم مادرش خيلي خوبه، عزيز 

دردانه نيست، بچه ننه نيست، عزيز بي جهت نيست، سرد و گرم روزگار را چشيده، مثل خودم، اون با من بيشتر 

معصوم خانم تافته جدا بافته است، خيلي نازه. يعني خواهره ناز نيست؟ مادر چي مي  -ان. جوره تا معصوم با ناصرخ

خواهد بگويد؟ تافته جدا بافته منظورش چيه؟ باشد من كه توي صورتش نمي خواهم نان بخورم، نجيب باشد، سازگار 
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آن كجا. پس سيب هست منتها  هر دو سيب اند اما اين كجا و -باشد، همدرد همسر باشد، صورتش را مي بخشم ... 

حتماً معصوم سيب سرخ است و اين سيب زدر، اما معصوم هم زياد خوشگل نبود هر چند كه خوشگلي اصالً منات 

نيست، زن هزار حسن دارد يكي صورت زيباست، آنهم ما نخواستيم، نجيب باشد، خانه دار باشد، قدر زندگي را 

با محبت باشد، همين كافيه، طفل معصوم نه پدر ديده نه مادر، باز من  بداند، بس است، مثل معصوم مهربان باشد،

مادر دارم جانم به جان مادر زنده است، باشد اگر عروس خوبي باشد كه حتماً هست مادر من مادرش مي شود، مادر 

مثل  -خيلي مهربان است، اينقدر كه مرا دوست دارد حتماً كسي را كه من دوست مي دارم دوست خواهد داشت. 

اينكه از دماغ فيل افتاده. اي بابا مثل اينكه از حاال مادر شوهري شروع شده، هيچ به دل مادر من ننشسته، حاال اگر 

جرأت بكنم بگويم، ننه جان وقتي عروست شد درست مي شه، چه مي شود؟ بگويم؟ بگم اصالً اون هم شام بياد خانه 

د خواستگاري كنيم، درست است كه خانه خواهرش خيلي بزرگتره، اما ما، خوبه بياد ببينه وضع و حالمان چطوره، بع

اگر صبر بكند من هم تا سن ناصرخان، مثل او ميشم، مثل خواهرش برايش زندگي جور مي كنم زن خوب و فرمانبر 

رانه پارسا كند مرد درويش را پادشاه، زن اگر خوب باشد مرد ترقي مي كندحتماً هم خوب است، حاال ببين حياي دخت

باعث شده با مادر زياد خوش و بش نكرده مادر بد تعبير كرده، خجالت كشيده مادر فكر كرده خودش را مي گيره، 

اعيان اشراف نيست كه دماغش پر باد باشد، آنهم بي جهت، دختر بي مادر، دختر بي پدر چرا بايد از دماغ فيل افتاده 

مي گم يكي بيشتر بخر خواهر معصومه  -داريم تا مجمع.  مجمع -ننه جان يك مجمع بشقاب چندتاست؟  -باشد؟ 

خانم هم بياد. چشمم سياهي رفت، خيلي جرأت كردم تا اينجا هم پيش رفتم، درست است كه مادر خودش گاهگاهي 

صحبت زن و عروسي و اينجور چيز ها را مي كند، اما نخواستن راحت تر از خواستن است، من هميشه گفته ام كي مي 

بگيره، كو تا عروسي، اين زن و عروسي گفتن خيلي فرق دارد با اينكه بگوئي مي خوام زن بگيرم مي خوام  خواد زن

واه واه رحيم  -عروسي بكنم جرأت مي خواد رو مي خواد شجاعت مي خواد يه خرده پر روئي و بي حيايي الزم دارد. 

ظهر مي آمدي مي ديدي سه تا كوچه را بهم  -اااي و -حوصله داري زندگي برايمان نمي ماند دو تا پسر دارد عزازيل 

زده بودند، تا پيش پاي تو، توي كوچه بودند يه عالمه سنگ از جلوي در جمع كرده ام، دو تا ديوانه. بخشكي شانس. 

اوستا رحيم ما اينقدر تعريف شما را كرديم كه  -**************************************** 

ما  -، امروز كه مي آمدم محكم محكم سپرده كه براي شب جمعه وعده شام بدهيد. عيال هم دلبسته شما شد

تو پسر مائي، همراه مادرت بيا كه عيالم منتظر ديدن تست. منزل اوستا را بلد  -كوچيك شما هستيم اوستا محمود. 

نبايد گذشت هيچوقت با  نبودم، در طول اين مدت پيش نيامد كه مثل ارباب قبلي منو به خانه اش بفرستد، از انصاف

من مثل پادو رفتار نكرده، آخه خودش هم روزگاري مثل من بوده و حال مرا خوب مي داند اما حاجي فرش فروش از 

تا  -گذر امير را كه بلدي؟  -است اما خوب بلد نيستم. « گذر امير»اوستا مي دانم خانه تان  -كجا حال مرا مي فهميد؟ 

آهان وقتي گذر امير رسيدي دو تا دكان چسبيده بهم  -پرسان پرسان مي شود پيدا كرد. به حال آنجا نرفته ام اما 

است يكي عامل قند و شكر است يكي يك بزازي كوچيك، از هر كدام، منزل اوستا محمود را بپرسي نشانت مي 

حتماً  -ام خوب نگاه كن. ضمناً در و پنجره دكان هر دو تايشان را، من ساخته  -چشم اوستا.  -دهند، زود بيائيد ها. 

اوستا مادر به اندازه مهماني سه نفر ظرف و قاشق و ليوان خريده بود، دو تا هم كه داشتيم، مي شد انيس خانم اينها را 

رحيم اين خرودن ها پس دادن دارد، پسرجان  -مادر خوب شد براي دعوت اوستا هم ظرف داريم.  -دعوت كنيم 

من از مهماني بدم نمي ياد اما لقمه توي گلويم  -است، خدا مي رساند رحيم خركيه؟ خدا كريم  -مي توني برساني؟ 

بگذار ما هم مثل آدم هاي ديگر با مردم نشست و  -گير مي كنه وقتي ياد مي آورم كه هر رفتي، آمدي دارد. 
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ارد يه خرده از بابت انشاءاهلل زن بگيري باالخره عروس جهازيه د -برخاستي بكنيم، آدم ببينيم، خدا بزرگ است. 

كو عروس؟ تو حاال عروس را پيدا كن جهاز هم نياورد بي  -اثاث خانه وضعمان روبراه مي شود رو مردمي مي شود. 

تو؟ تو كه نگاه  -پيدا كردي؟ كجا؟ كيه؟ من ديدم؟ مادر زد زير خنده:  -پيدا كردم  -خيالش، روزي رسان خداست. 

آره كه ديدم نوه خواهرم است، البته چهار سال پيش ديدم حتماً حاال بزرگ  -خودت ديدي؟  -نميكني، كجا ديدي؟ 

همان موقع بود كه تو تيمچه فرش فروش ها كار مي كردي، فكر مي كنم  -چهار سال پيش؟ من كجا بودم؟  -شده. 

دي كه همه چيز تو چنان عصباني بو -چرا بمن نگفتي؟  -همان روز آخر كه رفتي و ديگه بعد از آن نرفتي همانروز. 

حاال دوازده سيزده بايد  -چند ساله مي شه؟  -فراموشم شد، تازه چه مي گفتم؟ آنروز كه بفكر زن گرفتن نبوديم. 

مگر پدرت  -عروسك بازي نمي خوام بكنم كه، شريك درد و غم مي خوام. -چرا نه؟  -دوازده سيزده؟ نه.  -باشه. 

نه قربان قد و بااليت بروم نسخه زندگي  -يك زن تمام عيار است. با من عروسك بازي كرد؟ دختر از نه سالگي 

خودت را براي من نپيچ، من نمي خوام رحيم ديگري آواره روزگار كنم، از خودم بزرگتر باشد اشكال ندارد ولي 

همه زن بوده كه بوده، غلط بوده، احمقانه بوده، براي همين اين -هميشه زن كوچكتر از شوهرش بوده.  -كوچمتر نه. 

 -بيوه دور و برمان پر شده است. شوهر پير و پاتال مرده زن جوان آواره شده، بچه هاي نيم وجبي سرگردان شدند. 

خب كوكب را بگير سيزده، چقدر فاصله داريد؟ پس اسمش  -بيست و يك سال  -تو خودت مگر چند سال داري؟ 

ي شود نوشت دو تا سركش دارد آخرش را هم كوكب است، يك لحظه حالم يك جوري شد كوكب را خيلي قشنگ م

، چه مي دانم "كوكب بخت مرا هيچ منجم نشناخت"تا بخواهي مي شود كش داد، صداي قلم گوش هايم را نواخت، 

شايد بخت من همين كوكب باشد، بسته مادرم است حتماً وضع و روزگارشان هم بهتر از ما نيست، اما آخه بچه 

من مي گم خوبه، دختر كه شوهر بكنه زود بزرگ مي شه، استخوان مي  -لي بچه است. نه مادر خي -دوازده ساله؟ 

اگه به منه من دوازده ساله نمي  -نه، تو بايد قبول كني.  -اگر تو بايد بپسندي و قبول كني خب مبارك اسا.  -تركاند. 

    دختر ها را از نه سالگي شوهر مي دهند. -خوام. 

چه فرق مي  -مرد فرق مي كند  -مگر من ترشيده ام؟  -يم بگو دختر ترشيده مي خواهي رح اووه - خودم سن و قد 

تو فكر مي كني آقا ناصر چند سال دارد؟ معصومه خانم چند سال؟ مادر راست مي گفت اقالً  -كند؟ چه فرق مي كند؟ 

قصد بدي داشته باشم از  هشت نه سال با هم فاصله داشتند، اما خوب بودند خيلي خوب بودند يكدفعه بدون آنكه

خواهر معصومه خانم باشد قنداقي اش را هم قبول دارم. ************************ اوستا  -دهنم پري. 

جلوي دكان ايستاده بود و بمن نشان مي داد كه چوب ها را چه جوري پشت دكان تلمبار كنم كه رويهم باشند اما از 

ببين رحيم يكي از راست بگذار يكي  -تو آمد بكند و حسابي خشك بمانند. هم فاصله داشته باشند كه هوا تويشان رف

فكر مي كنم فهميدم حاال دو  -از چپ، رديف بعد را برعكس اينجوري با انگشت هاي دستش نشانم داد فهميدي؟ 

بطرف رديف مي چينم نگاه كنيد ببينيد اينجوري بايد باشد؟ صداي چرخ هاي درشكه اي توي كوچه پيچيد. اوستا 

درشكه روسي با دو چراغ كريستال آئينه دار شمع سوز »صدا برگشت، كالسكه آمد و آمد و از سر كوچه ما رد شد. 

بادگير، رنگ درشكه مشكي براق بود، چراغ هايش قرمز، تشك سبز و با فنر هاي نرم، دو اسب يك قد و يك رنگ و 

وجود آن كه بهار بود و هوا رو به گرما مي رفت، باز كاله يك اندازه، هر دو جوان، سورچي با سبيل تاب داده كه با 

پوستي بر سر نهاده و به همان اندازه درشكه تر و تميز و براق مي نمود، صاف در صندلي خود نشسته بود و به روبرو 

، مال آشنا نيست اوستا سرش را باال انداخت -« نگاه مي كرد، انگار مي خواست ابهت منظره را بيشتر نمايان كند.

مال يك آدم پولدار شكم گنده است، عليا مخدره هايش هم  -عجب چيزي بود  -اينطرف ها نيست، نمي شناسمش 
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اَه رحيم نه،  -اوستا اينجوري خوب شد؟  -از كلمه عليا مخدره و ژست اوستا خنده ام گرفت.  -تويش لميده بودند. 

برو كنار،  -جالت كشيدم كه نفهميده بودم چه بايد بكنم. پس تو گفتي فهميدم؟ دستهايم به پهلوهايم آويزان شد، خ

برو كنار خودم بچينم، تو ياد بگير، اينكه كار ندارد يكي به راست يكي به چپ. اوستا هن هن كنان چوب ها را روي 

كند رحيم تو چنان سبك اين ها را جابجا مي كني كه آدمي كه از دور نگاه مي كند فكر مي  -هم چيد فقط دو رديف. 

وزن پر است، سنگين است پسر جان، اينهمه مدت اينها را تو هر روز به كول كشيدي؟ آخ خسته شدم، تازه اينها 

جواني،  -نه اوستا مهم نبود، خيلي سنگين نبودند.  -خشك شدند طفل معصوم وقتي خيس بودند چقدر سنگين بودند. 

خودم مي ريزم  -اوستا چائي حاضر است.  -جز نشي، انشااهلل. ماشااهلل زور بازو داري، خدا كمكت كند، پير بشي اما عا

تو بقيه چوبها را بچين، آفتاب دارد غروب مي كند. اوستا رفت توي دكان و من ضمن اينكه چوبها را به پشت دكان 

متفكرانه  منتقل مي كردم نگاهم به اوستا هم بود، ديدم جلوي نردبان كه كنار ديوار زير ميز جا داده بودم ايستاده و

رحيم. دلم هري ريخت، حال چه  -حاال مي آيد مي پرسد كه چرا نردبان را نبرده ام، چي بگويم؟ نگاه مي كند، حتماً

بكنم چه بگويم؟ اگر احساس كند كه با او قهر كرده بودم يا بدم آمده نردبان را نبردم فكر مي كند زيادي فضول 

آب شود، اوستا سرم داد بزند، نمك بحرامم بنامد، چه مي دانم هزار شدم، بدش مي آيد، شايد باز هم بين ما شكر

بيا پسر چائي بخور برو يك لحظه سرم گيج رفت، آخ  -بله اوستا  -رحيم چاره نداشتم جواب دادم:  -فحش بدتر، ... 

ه پسر سرد مي ن -اوستا شما بخوريد كارم تمام شد مي آيم.  -چه فكر كردم، چه نگران شدم، نمي دانستم چه بكنم. 

مي  -شود از دهن مي افتد، چائي لب سوز خوبه، بيا جرأت نمي كردم بروم توي دكان و اوستا و نردبان را يكجا ببينم 

صبر كن يكي ديگر براي خودم بريزم بيايم بيرون، هواي توي  -زحمت مي كشيد  -خواهي بياورم بيرون، هان؟ 

وار ها را بلند كردم و بردم پشت دكان وقتي برگشتم اوستا يك دكان يواش يواش دارد گرم مي شود. يكي از ال

بيا رحيم، دستم لرزيد چائي ريخت روي قند ها زود  -استكان چائي دست راستش بود يك استكان دست چپش. 

بخور له نشود. قند ها خيس شده بودند كلي از چائي را توي نعلبكي ريختم كه قاطي قند شد دوباره ريختم توي 

ببخش، پيري است ديگه، پيري و هزار درد بي درمان، دستي كه يك عمر اره بكشد و ميخ بكوبد باالخره  - استكان.

به فغان مي آيد، فريادش بلند مي شود: بس است، ديگر بس است پدرم را درآورديد، مگر چند سال مي توانم هي 

گويند در ديار فرنگ كارگر فقط سي سال رحيم مي  -بكوبم هي بكوبم؟ اوستا چائي اش را خورد آهي كشيد و گفت: 

پس بقيه  -از عمرش را كار مي كند بعداً ديگر كار نمي كند. در حاليكه الوار ها را بلند مي كردم با تعجب پرسيدم 

آخه  -حكومت خرجش را مي دهد. خيلي تعجب كردم، مگر همچو چيزي مي شود.  -عمرش را چي مي خورد؟ 

مي گويند همه و همه سي سال كار مي كنند بقيه عمر بيكار مي گردند و مفت مي خورند. نمي دانم چطور اما  -چطور؟ 

تا زنده اند، تا وقتيكه زنده هستند ديگه با چند سالش كار ندارند فقط سي سال بايد كار كرد بعد  -چند سال؟  -

؟ از كجا مي آورد. گفتم: خالص. باورم نشد، چه جوري حكومت مي تئاند اينهمه پول فراهم كند و به رعيت بدهد

از آنهائي كه فرنگستان رفت و آمد مي كنند، شازده مبشر ميرزا برادر بشيرالدوله تعريف مي  -اوستا از كي شنيديد؟ 

كرد، مي گفت آنجاها بهشت پير هاست، آنقدر خوش و سرحال هستند، روزگارشان هزار مرتبه بهتر از جوان 

رحيم من چهل و چهار سال است كار  -مفت بخوره روزگارش خوب مي شه خب معلومه آدم كار نكنه و  -هاست. 

مي كنم صبح بعد از نماز صبح يك لقمه باال مي اندازم مي زنم بيرون، سگ دو مي كنم تا وقتيكه آفتاب غروب كند، 

نفس مي افتم  حاال ديگه قوتم تمام شده سابق بر اين فكر مي كردم تا نفس دارم كار خواهم كرد اما حاال حاالها از

صبح بزور از خواب بلند مي شوم و شبها از خستگي زياد خوابم نمي برد، آنقدر توي رختخواب اينور آنور مي گردم، 
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دعا مي خوانم، ده دفعه از يك تا صد مي شمارم تا خوابم ببرد، هنوز چشمم گرم نشده از درد دو تا دستهايم ز خواب 

نو. من، هم به حرفهاي اوستا گوش مي دادم و هم كارم را مي كردم، اوستا مي پرم، و دوباره روز از نو روزي از 

چپقش را روشن كرد توي فكر فرو رفته بود پك هاي خيلي محكم به چپق مي زد و هي با دستش سرچپق را تكان 

ان صبح باز خدا را شكر حال و روزگار من خوب است بيچاره شاطر محله ما روزگار سگ دارد، قبل از اذ -مي داد. 

نمي دانم شايد دو سه ساعت بعد از نيمه شب در دكان را باز مي كند، خمير گير و پادو ها هم مي آيند، بيچاره آنقدر 

توي تنور خم و راست شده كه پشتش قوز درآورده، بسكه توي آن زيرزمين مانده، آفتاب نديده رنگ بصورت 

ست بايد همينجوري هي برود هي بيايد، بيچاره هميشه از درد ندارد مثل مرده ها مي ماند، اما چه بكند؟ تا زنده ا

مثل اينكه زنش  -زن و بچه ندارد؟  -پشت مي نالد، هرچه هم در مي آورد خرج دوا درمان مي كند، اما چه فايده؟ 

رود  مرده يك دختري داشته شوهر داده رفته كرمان، نه اين از اون خبر دارد نه اون از پدره با خبر است، خودش مي

خودش مي آيد، هيچ كس و كار ديگري هم ندارد. قسمت بيستم توي دلم گفتم دختر هم مال مردم است ببين 

گذاشته رفته، اما پسر بود حاال بر دل پدر نشسته بود، ببين ما چه جوري با مادرمان سر مي كنيم من، ناصرخان، 

دختر خمير گير دلم گرفت، بگذار مال ما هم پسر محسن، هميشه دلم مي خواست بچه ام دختر بشه اما از بي وفائي 

بشه، باز به خودم ميره با وفا مي شه، بدرد بخور ميشه، دختر را چه بكنيم؟ مي گذاره ميره، اما هميشه دلم مي خواد 

دختر بشه اسمش را هم مي خواهم ستاره بگذارم ستاره كه حسابي سين را بكشم و خوشگلش بكنم. ياد حرفهاي 

دم و آن نوه خواهرش، كوكب، يك وجبي، دهنش بوي شير مي دهد مادر مي خواهد ببندد به ريش من مادرم افتا

چرا مي خندي؟ حتماً مي گوئي  -من بروم؟ خنده ام گرفت.  -داره تمام مي شه اوستا  -رحيم تمام كردي؟  -بيچاره، 

و حرفي نمي زنم، شما راحت باشيد، من نه اوستا همچ -بودنم هم دردي را دوا نمي كند، نشستم دارم چپق مي كشم. 

رحيم فردا غروب نمي آيم، تو و مادرت هم زود بيائيد، توي حياط چائي خوردن مزه  -بكار خودم هستم، بسالمت. 

چشم اوستا خدمت مي رسيم. اوستا بلند شد استكانها را برداشت رفت توي دكان، داشت لباس هايش را مي  -دارد. 

ودم فقط نگران شدم كه اگر فردا اوستا نيايد حتماً مزد مرا هم نمي دهد، نمي دانم مادر پوشيد، من بكار خودم ب

قاب عكس؟ يك لحظه مكث كردم، قاب  -رحيم اين قاب عكس را ساختي؟  -چيزي براي جمعه تا شنبه دارد يا نه. 

تو بساز، آمد آمد نيامد هم نيامد،  -عكس اوستا؟ نه واهلل يادم رفته، وقت هم نكردم، معلوم نيست دنبالش مياد يا نه. 

باشد  -حتماً بچه محله مان بوده و اال بچه محله ديگر تا اينجا نمي تونه بياد، بجاي يكي دو تا بساز چيزي نيست كه. 

هر  -اوستا مي سازم، فردا ديگه چوبها را جابجا كردن ندارم كارم را كه تمام كردم مي سازم گفتيد چه اندازه باشد؟ 

ما رفتيم آقا رحيم،  -ر بيست، ده در بيست و پنج، ببين كدام شكيل تر مي شه. اوستا از در دكان بيرون آمد. چه ده د

دستتان درد نكنه اوستا، خدا نگهدار. وقتي كارم تمام شد پائين آمدم. رفتم  -روي ميز مزدت را گذاشتم يادت نره. 

ده بود؟ حتماً گذاشته بود كه من چائي بخورم، توي دكان، پريموس روشن بود، اوستا براي چي خاموشش نكر

پريموس را خاموش كردم، توي كتري يكذره هم آب نمانده بود! به نردبان نگاه كردم مثل اينكه اوستا وراندازش 

كرده بود چون من به ديوار تكيه داده بودم اما حاال افتاده بود، چه خوب شد اوستا هيچي نگفت كلفتين را آوردم ميخ 

يه اول را در آوردم يكي از پايه هاي نردبان را كندم حدود نيم متر مي شود، چوب صاف خوبي بود گذاشتم هاي پا

روي ميز، نردبان را به گوشه تاريك دكان بردم يك جوري در راستاي كف دكان خواباندم كه همينجوري ديگه 

بم گذاشتم و راهي منزل شدم. وقتي امكان نداشت اوستا چشمش به آن بيفتد. لباسم را پوشيدم مزدم را توي جي

 -آخه پريروز هم داده بود.  -اوستا فردا نمياد براي همان امروز مزدم را داد.  -مزدم را به مادر دادم تعجب كرد. 
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مگر برايت نگفتم كه اوستا  -پس چي بود؟  -نه مادر آن كه مزدم نبود.  -مگر ندادي ظرف خريدم.  -پريروز؟ 

راست ميگي؟ نه كه گفتي من همش فكر مي كردم تا آخر هفته  -ذوق زده شد انعامم داد. چوب هاي خشك را ديد 

راستي مادر فردا شب دست خالي مي  -ديگه مشكل خواهيم داشت دستش درد نكند، خدا از بزرگي كمش نكند. 

خواهي تخم غاز مي  -تخم مرغ؟ براي اوستا؟  -مي خواهي باز ده تا تخم مرغ بخرم؟  -چي بگم واهلل؟  -رويم؟ 

قوطي كبريت خالي هم به اندازه  -پس چي بكنيم؟  -رحيم فكر نمي كنم اليق اوستاي تو باشد.  -بخرم. مادر خنديد. 

مردم قوطي خالي هايشان را  -من تا بحال نشنيدن.  -نميشه قوطي خالي خريد؟  -ندارم، باز اون رومردمي دارد. 

 -كي مي نشيند پارچه بگيرد؟ اصالً شايد بلد نباشند  -آخه چرا؟  -ال خب مي اندازند سطل آشغ -چكار مي كنند. 

از مادربزرگ خدابيامرز تو، از هر انگشتش يك هنر مي باريد،  -پس تو چه جوري ياد گرفتي؟ از كي ياد گرفتي؟ 

اون مي پخت  نمي داني چي بود رحيم، گليم مي بافت، كار سوزن مي كرد، از اينجور كارها مي كرد، رحيم سمنوئي كه

من جاي ديگر هرگز نخوردم عسل بود انگاري يك من عسل قاطي اش مي كرد، يادت هست قبل از مرگ پدر خدا 

مي خواهي  -نگو دهنم آب افتاد.  -بيامرزت توي محله مي پختيم؟ خيلي هم شيرين مي شد اما اين كجا و آن كجا. 

 -ه چقدر باشد؟ يك كيلو، دو كيلو؟ مادر يه خرده فكر كرد خرما؟ ماه رمضان نيست كه مادر؟ تاز -خرما بخر ببريم 

رحيم نوبرانه خيار بخر، فصلش كه هست. پيشنهاد خوبي بود خدا خواسته خودمان هم نوبر مي كرديم تازه مي گفتيم 

سر راه كه مي آمديم ديديم خريديم، آره اينجوري خوب مي شد، يك كيلو مي خريم دو نفر آدمند، نانخور ديگر 

ارند يك كيلو خيار نوبرانه كم خرج هم ندارد الاقل الاقل پنج ريالي مي شود. صبح ها كه مي رفتم سر كار، هميشه ند

روزگار دكان بازار بسته بود و آنروز با وجود اينكه دنبال خيار بودم البته كه نديدم، عصر اوستا گفته بود دكان را زود 

بروم. اما اگر پيدا نكردم چي؟ جاي بخصوصي كه نداشت گاهگاهي  تعطيل كنم پس مي شد موقع برگشت دنبال خيار

توي كوچه ها صداي فرووشنده هاي دوره گرد بلند مي شد نوبره خياره گل به سر خياره نوبر بهاره قسمت بيست و 

دم با برداشتم مدتي اينور و آنورش را نگاه كر يكم يكدفعه چشمم افتاد به پايه نردبان كه ديروز واچيده بودم ،

سانتيمتر اندازه گرفتم چهل و هشت در بيست و يك بود. خوبه چيز خوبي مي شود. با عجله مسطره را آوردم عرض 

چوب را به چهار قسمت تقسيم كردم چهار تا پنج سانت يك سانت هم سهم اره ، با خط كش چهارتا خط كشيدم اره 

شكلي كه بدست آمد شبيه قاب عكس هاي هم گذاشتم ،را برداشتم و چهار تكه اش كردم تكه ها را روي ميز كنار 

معمولي نبود دو تا چوب را هشت سانت كوتاه كردم دوباره پهلوي هم چيدم ، بدك نشد چوب ها را صاف كردم 

چهار طرف چوبها را دو به دو نر و ماده كردم ، درست مثل چارچوب پنجره تند تند چسب زدم ميخ كوبيدم شكل 

آمد حال بايد خشك مي شد، بعد بايد سمباده مي زدم ، نگاهي به سايه آفتاب كردم  يك چارچوب خوشگل در

نزديك ظهر بود، بدك نيست مي گذارم زير آفتاب تا ناهارم را بخورم خشك مي شود. اما رنگ به چهره نداشت 

داري رحيم، پسر  چوب بد رنگي بود ، چكار كنم؟ ايكاش دور و برمان رنگرزي ، نقاشي ، كسي بود ، عجب آرزوهايي

ظهره ، چكار كنم؟ خداجون كمكم كن. در حاليكه به فكر رنگ چارچوب بودم ناهارم را خوردم. چارچوب را حسابي 

سمباده كاري كردم صاف صاف مثل شيشه شد، اما رنگش توي ذوق مي زندچكنم؟ چكار كنم؟ كاش چوب گردو بود 

ردو يك زماني از عمرشان مثل ماشين عكس برداري مي از خودش نقشو نگار داشت، اوستا مي گفت درخت هاي گ

شوندهر چه جلويشان رد بشود عكس آن را برمي دارند براي همان يكدفعه از چوب گردو منظره يك كاروان در مي 

آي، يا يك آدم يا چند تا مرغ، خيلي ها عكس طوفان را در دلشان دارند، درهم و برهم، ايكاش يك تكه چوب گردو 

وقع حسابي خوشگل مي شد. نگاهم به پريموس افتاد، امروز اوستا نمياد، پريموس را روشن نمي كنم، بوي داشتم، آنم
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پريموس مدتي بود سرم را درد مي آورد، كهنه شده بود هر چه تميزش مي كردم افاقه نمي كرد. يكدفعه مثل اينكه 

اب عكس را برداشتم باالي پريموس چيزي پيدا كرده باشم خوشحال از جا پريدم، پريموس را روشن كردم، ق

گرفتم، نه پسر اول روي يك چوب امتحان كن، شايد سوخت شايد آتش گرفت، يك تكه چوب برداشتم روي 

پريموس گرفتم نزديكتر به شعله دورتر اينور آنور، بعضي قسمت ها خيلي سوخت بعضي جاها فقط گر گرفت، بد 

ابجا سوزاندم هم روي قاب را هم پشت قاب را، پريموس را نشد خوشگل تر از قبل شد. تمام قاب عكس را ج

خاموش كردم هر كس وارد دكان مي شد فكر مي كرد توي هواي به اين گرمي تراشه آتش كرده ام، بوي سوخت 

چوب همه جا را پر كرد، باز اين بو بهتر از بوي پريموس بود. با دستمال گردنم روي قاب را تميز كردم، چيز خوبي 

گر يه خرده براق مي شد ولي چه كنم؟ دكان را بايد تعطيل بكنم بروم خانه، اگه اوستا بياد چي؟ خودش مي شد ا

گفت زود تعطيل كن، باشد مي گويم براي خاطر چه كاري زود رفتم، چه مي شود؟ فردا جمعه است مي آيم كار مي 

يك  -قاب چوبي را نشان دادم . آنجا رفتم، كنم آن به اين در. در دكان را بستم، سر راهم مطبعه اي را سراغ داشتم

نه رو مي گذارم. با تعجب  -پشت عكس مي خواهي بگذاري سفيد نمي خواد.  -تكه مقواي سفيد اندازه اين مي خوام. 

خودت  -نگاه كرد، شايد سر و وضعم به آدم درست و حسابي شبيه نبود با ناباوري يك تكه مقوا آورد، بزرگتر بود. 

 -كار دارم مادر  -چرا به اين زودي؟  -ببر. پولش را دادم و به سرعت به خانه آمدم. مادر هاج و واج ماند. به اندازه 

همين را قلم و دواتم را آوردم. دستهايم خيلي  -پس چي مي بريم؟  -نخريدم. با تعجب نگاهم كرد.  -كو خيار؟ 

مادر يك  -آرنج دستهايم را دو بار صابون كشيدم. كثيف بود، آستين ها را باال كشيدم رفتم كنار حوض حسابي تا 

تكه مقوا نداري؟ يا تكه كاغذ؟ مادر هميشه زير گليم يك چيز هايي داشت. كاغذ دور كله قند را بيرون آورد، 

چكار داري مي كني رحيم،  -گرفتم، خيلي خوبه نشستم و دو سه بار روي همان كاغذ نوشتم: جور استاد به ز مهر پدر 

مي خواهم تابلو بكنم  -م حالي كن. قاب را كه توي دستمال گردنم پيچيده بودم در آوردم نشانش دادم. به من ه

براي اوستايم. با خط خودم چيز بنويسم، بنويسم كه جور اون بهتر از مهرباني هاي پدرم است. مارد قاب را گرفت 

رنگ؟ ولي گل كاريش  -م رنگ نداره؟ چه مي دان -آره چطور؟  -خودت ساختي؟  -پشت و رويش را نگاه كرد. 

حاال بگذار بنويسم وقتي اين  -مي بينم اما باز هم بي رنگ است. راست مي گفت اگر رنگ داشت بهتر بود.  -كردم. 

بره زيرش حال مياد. مقوا را با احتياط برداشتم مبادا لكه بشود، مبادا رويش ترشح بكند مبادا نقطه اي بي جا بيفتد. با 

چند بار توي هم توي هم نوشتم جور استاد به ز مهر پدر وقتي تمام كردم متوجه شدم مادر توي اتاق  دقت تمام

چيه مادر؟  -دارم ميام. صداي قاشقي كه توي كاسه چيزي را بهم مي زد قبل از مادر وارد اتاق شد.  -مادر!  -نيست. 

ميگم رحيم روي قاب بزن فكر كنم بهتر از  - حنا؟ حنا؟ براي چه؟ -حناست.  -شام حسابي بايد بخوريم. خنديد. 

مادر يك تكه پارچه مي خوام.  -اين رنگ باشد. نوشته را گذاشتم روي تاقچه، بد پيشنهادي نبود، باالخره رنگ بود. 

يك تكه  -به سرعت رفت و بقچه اي را كه انيس خانم برايش داده بود آورد، پارچه هاي رنگ به رنگ تويش بود. 

چلوار ندارم اما يك تكه پاتيس صورتي  -ببين پيدا مي شه؟ مادر مثل اينكه همه تكه ها را از حفظ داشت. چلوار سفيد 

بده همان را بده. پارچه ها را بهم زد و يك پارچه صورتي بيرون آورد. بزرگ بود با دندان جرش دادم چهار  -هست. 

ي كار؟ بلكه خراب شد، زير كار مي مالم، قاب را تكه كردم يكي را گلوله كردم زدم توي آب حنا. كجا بمالم؟ رو

برگرداندم، پارچه را خيلي آرام روي چوب كشيدم، مثل تشنه اي كه آب بخورد حنا را كشيد، دوباره خيس كردم 

روي  -به به خوب شد، خيلي بهتر شد، يك چيزي شد،  -ببينم رحيم؟ قاب را جلوي رويش گرفتم.  -دوباره سه باره. 

خرابش نكن  -مي گم يه خرده مركب هم قاتي حنا بكنم شايد بهتر شد؟  -بزن خوشگل مي شه.  -كار بزنم؟ 
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همينجوري خوبه قاب را برگرداندم پارچه تميز ديگري را گلوله كردم، مادر بلند شدصبر كن رحيم يه خرده صبر 

م كن. همين كار را كردم ، قلم پارچه را ببند اينور قاشق، بيا نخ بدهم با نخ محك -كن رفت يك دانه قاشق آورد. 

خوبه رحيم ، از هول حليم تو ديگ مي افتي ،  -نقاشي درست شد با دقت چند بار آب حنا را دادم به خورد چوب. 

خودم ميبرم ، مي ترسيدم مادر  -بس است خوشگل شد ، بده بگذارم زير آفتاب خشك شود. قسمت بيست و دوم 

 -ك چيز تكي شد من تا به حال چوبي به اين شكل و شمايل نديده بودم. خرابش كند، خيلي خوشگل شد ، اصال ي

فكر مي كرد  -چرا؟  -رحيم يادم مي آيد پدرت هيچ وقت از اين نوشته خوشش نمي آمد. با تعجب نگاهش كردم. 

فكر مي كرد تو كمتر از اوستاي خطاط دوستش داري ، هميشه دلگير مي شد.  به محبت پدريش توهين مي شود،

قيافه پدرم بعد از سالهاي سال جلوي چشمم مجسم شد با آن سبيل هاي كلفتش با آن ابروهاي پر پشتش با آن يال 

خدا رحمتش  -لوطي محل بود داش آكل ديگري بود ، هم در قدرت هم در مروت. و كوپال زمختش ، پهلوان بود ،

نداريم كه احسانش  ش فاتحه مي خوانم ،شب جمعه است رحيم فاتحه اي بخوان ، من هر شب جمعه براي -كند. 

آرام شروع كردم به چي برايمان گذاشت تا چيزي هم خرج خودش بكنيم ،كنيم الاقل دعايش كنيم. توي دلم گفتم ،

 خواندن دعا اين اولين بار بود كه برايش فاتحه خواندم. كمي به سكوت گذشت ، نوشته ام را برداشتم نگاه كردم ،

چي؟  -رحيم شيشه دارم ها.  -حتما خيلي خوشگل مي شود. توي قاب امتحانش نكرده بودم ،خوشم آمد هنوز 

اين  -خب قاب عكس كه بدون شيشه نميشه.  -چه جوري؟  -نمي خواهي قابت را شيشه بزني؟  -شيشه؟ براي چي؟ 

ش را در مي عكس خودش سياه است اين سفيد مثل برف ، مگس بنشيند رويش دخل بد تر ، -كه عكس نيست. 

آن روز كه بچه هاي تخس خواهر معصومه خانم توي كوچه بازي  -تو از كجا شيشه داري؟  -آورد شيشه مي خواد. 

مي كردند زدند شيشه پنجره مشد علي را شكستند ، روز بعدش ديدم شيشه شكسته را كنار ديوار گذاشته اند 

مي آورم مادر با يك تكه شيشه كج شكسته از زير خانه  حاال -كو؟  -برداشتم آوردم گفتم حيف است الزم مي شود. 

يك دقيقه ببر سر گذر ، شيشه  -آخه چه جوري ببريم. ما كه الماس نداري؟  -بگذار بشويم تميز بشه.  -بيرون آمد. 

دست راست قنادي. من اصال محلمان را نميشناختم  -كجا شيشه بر هست.  -بر هست بده مي برد كار ندارد كه. 

نه  -پدر صلواتي ، آن را هم نميشناسي؟  -قنادي كجاست؟  -ت دكان باز نديده بودم كه بفهمم چي به چيه؟ هيچوق

خودم مي برم راست ميگي طفلك معصوم ، -كه نمي شناسم كجا ديدم؟ هميشه درشان بسته بود چه صبح چه شب. 

مسطره داريم نه سانتيمتر با وجب هم  چه جوري اندازه بگيرم؟ ما كه نه -تو اندازه اش را بگو خودم مي برم. 

تو شيشه را خشك كن دو تايي مي صبر كن ،نه ، -مي خواهي برم از انيس خانم متر بگيرم؟  -نميشود.ماتم برد. 

نه كثيف  -مي خواهي نوشته را هم بياور همانجا بدهم درست كند.  -رويم من شيشه را برمي دارم تو قاب را بردار. 

آنچه را كه آره دارم. ماشا اهلل مادر با تمام نداريمان ، -مي كنم چهار تا ميخ مي خوام ، داريم؟  مي شود خودم درست

ننه جان نبودي رحيم خالص. خنديد. وقتي عشقم گل مي كرد ننه جانم مي  -ميخ ، رنگ . شيشه ،مي خواستيم داشت ،

********* وقتي جلوي در شد و مادر از اين لفظ خوشش مي آمد. *************************

هزار فكر بيراه پدر آمرزيده دلواپس شدم ، -ما هستيم اوستا.  -كيه؟  -اوستا رسيديم آفتاب كامال غروب كرده بود. 

سالم عليكم بفرمائيد صفا آورديد، خانم بيا مهمانها  -سالم  -خودم گفتم در دكان را زود ببند زود بياييد كردم ،

ما رسيدند. به به چه حياطي چه خانه اي، منكه به عمرم همچو خانه اي نديده بودم، گل گل گل رسيدند، دير رسيدند ا

تا دلت بخواد، چه ميوه هايي، زردآلو ها عطر مي دادند، گوجه هاي سبز، باغچه هزار رنگ بود، مثل اينكه همه را با 

نبود اما ياسمن ها و اقاقيا ها پر گل  دست چيده بودند رديف به رديف، منظم، مرت، روي درخت هاي ميوه گل ديگه
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بودند، چقدر با صفا بود وسط حياط حوضچه كوچكي بود كه فواره اش را باز كرده بودند و آب شر شر از پاشوره هاي 

حوض بيرون مي ريخت. كنار حوض دو تا تخت را به هم چسبانده و رويش پتو انداخته بودند بساط سماور در يك 

سالم حاجي خانم ممادرم چه خوب بلد بود زن  -بفرمائيد صفا آورديد، مشرف فرموديد  -. گوشه اش غلغل مي كرد

به به خوش آمديد، قربان قدمتان، آقا  -اوستا را به نام صدا كند، من گيج شده بودم كه به او چه بايد خطاب كنم. 

خب جوان چرا اينقدر دير  -نشستيم.  محمود راه را نشان بده، بفرمائيد. راه معلوم بود بايد مي رفتيم روي تخت مي

مگر آدرس درست و  -براي پيدا كردن اينجا؟ زن اوستا با تعجب گفت:  -كجا؟  -سرگردان شديم.  -آمديد؟ 

چطور؟ مگر نگفتم از اون دكاندار ها بپرسي  -حسابي نداده بودي؟ خيلي سر راست است، نشانه خوب نداده. 

راست مي گي رحيم هيچ  -كان تعطيل بود اوستا با ناراحتي زد روي دستش. آخر هر دو د -يكراست ميايي اينجا؟ 

عصر جمعه زود تعطيل مي كنند، مثل خودتان، مگر نمي دانستي؟ فكر مي كم منظور زن  -يادم نبود ... روي من سياه 

باالخره چه  -د بنشينيد خسته شديد خدا را شكر كه رسيدي -اوستا عصر پنجشنبه بود دستپاچه شده بود جمعه گفت. 

يك صاحب منصبي از در خانه اش بيرون آمد، مادرم رفت جلو و پرس و جو كرد، خدا پدرش  -جوري پيدا كرديد؟ 

پدر آمرزيده مثل اينكه توي عطر شيرجه رفته بود تن و بدن منم عطري  -را بيامرزد خوب نشانمان داد. مادرم گف: 

بفرمائيد چائي هايتان سرد  -پسر نوه خاله خانمه زن اوستا نخودي خنديد آه بله  -شد. اوستا خنديد البته با تمسخر: 

اين  -مي شود، اوستا عادت دارد لب سوز مي خورد منهم مثل اون شدم فكر مي كنم همه چائي داغ دوست دارند. 

صبح يكي، تو خانه هم نمي خورد، صبح به  -رحيم ما، اهل چائي نيست، صبح تا غروب يكدانه هم چائي نمي خورد. 

خدا آقا رحيم شما  -خدا به شما ببخشد پسر خيلي خوبي است. زن اوستا نيم نگاهي از زير چادر به من كرد.  -تمام. 

را نگه بدارد، نمي دانيد آن چند روزي كه حاجي فالن فالن شده چوب تر به آقا محمود فروخته بود روزگار من چه 

همه اش ناراحت، شب تا صبح الحول مي گفت، الهي حاجي خير نبيند، سياه بود، همه اش اخم كرده همه اش تو فكر 

حرامش باشد اينها فكر مي كنند با مال تقلبي زندگي مي توانند بكنند، محال است، خرج دوا درمان مي شود خرج 

ل پر مريضي و بيماري مي شود، نمي داني چه به روزگار من و خودش آورد، اما يكروز ديدم خندان و سرحال، دستما

هان چه خبره؟ آفتاب از كدوم طرف درآمده ابر هاي آسمان را تارانده؟ چي شده؟ چوب ها را از گوجه و خيار آمد،

پس گرفت؟ گفت: نه، اوستا رحيم همه را خشك كرده، گفتم الهي خوشبخت بشود، الهي به پيري و سربلندي برسد، 

الهي عاقبت به خير بشي ايت كردم سر نماز صبح و عصر،آن از آن حاجي اين هم از اين جوان، آقا رحيم نديده دع

انشااهلل، خوشبخت بشي، خداوند پسري مثل خودت نصيبت بكند، بفرمائيد چائي بخوريد آقا محمود ظرف خرما را 

بكش جلو. توي دلم شكر مي كردم كه نه خرما خريديم نه خيار، اينها دو سه هفته پيش خيار نوبرانه خورده اند 

پا زد به پايم، نگاهش كردم، اشاره كرد به دستمالي كه قاب را پيچيده بوديم، آه بلي اصال نمي دانستم چه  مادرم با

زماني مناسب است كه آن را به اوستا بدهم، فكر كرده بودم مثل دستمال تخم مرغ هاي خانه انيس خانم مي گذاريم 

حاال با چشم و ابرو اشاره مي كرد كه دستمال را باز كنم. يك گوشه بعد خودشان باز مي كنند و نگاه مي كنند اما مادر 

انشااهلل اوستا و حاجي خانم خوششان بياد، رحيم خيلي رويش زحمت كشيده. دلخور شدم مادر نبايد منت سرشان  -

مي گذاشت، هول هولكي دستمال را گذاشتم جلوي خودم و دو تا گره گنده را كه مادر محكم بسته بود شروع كردم 

چيه رحيم؟ خجالتمان دادي، پسر به خانه پدر كه ميرود، از اين كار ها نمي كند، تو كه بيگانه نيستي ما  -باز كردن. به 

هم بيگانه نيستيم. زن اوستا هيچي نمي گفت از زير چادر چشم به دست من دوخته بود. آخ مادر مثل اينكه سفر حج 

ا چشم به دست من بود و من از خجالت عرق كرده بودم اما مي كرديم چنان گره زده كه نمي شود باز كرد، شش ت
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بگذار خودم باز كنم اوستا خنديد، بده مادر خودش بسته خودش باز بكند، اين زن ها خوب  -گره ها باز نمي شد. 

 باز -بلدند چه جوري گره هاي كور را باز كنند، خودشان گره مي زنند، باز كردنشان را هم فقط خودهايشان بلدند. 

شروع كردي آقا محمود؟ اوستا چشمكي بمن زد كه از صميميتش خوشم آمد. باالخره مادر نمي دانم چه جوري خيلي 

زود و فوري هر دو گره را باز كرد و با افتخار تابلو را بيرون آورد. در گرگ و ميش هوا، چقدر زييبا ديده مي شد. 

اهلل ماشااهلل اينهم كه خط خودت است، مي دانستم خط خوبي ماشا -اوستا دست دراز كرد و تابلو را از مادر گرفت. 

داري اما مسطوره اش را نديده بودم به به، به به جور استاد به ز مهر پدر، بارك اهلل آفرين ببين خانم، ببين اوستا 

امد، محمود چه شاگرد با استعدادي دارد؟ ببين چه قاب خوشگلي ساخته، ببين چه كرده؟ زن اوستا زياد خوشش ني

فكر مي كنم اگر به جاي اين قاب يك كيسه حنا آورده بوديم بيشتر خوشحال مي سد. ولي من دلواپس اون نبودم، 

انشائاهلل در آينده اي نه چندانن دور جاي استاد محمود را مي  -من اوستا مد نظرم بود كه شكر خدا را پسنديده بود. 

د خدا سايه شما را از سر رحيم كم نكند، پسرم سايه پدر به سر خدا بدور اوستا اين چه حرفي است مي زني -گيري 

مادر جان جدي جدي پسر خودم است، اگر پسر داشتم به اندازه رحيم  -نداشت، خدا سايه شما را بر سرش انداخت. 

 -؟ كمك مي خواهيد خانم -دوستش نمي داشتم زن اوستا بلند شده بود مي رفت شام بياورد. مادرم از جا بلند شد. 

بد نيست كمكش كنيد، تعارف مي كند، يواش  -نه شما بفرمائيد بنشينيد خودم فراهم كرده ام اوستا به مادرم گفت: 

يواش از كار كردن خسته مي شود. مادر في الفور بلند شد و دنبال حاجي خانم بدرون خانه رفت. هواي غروب بهار، 

      ل سماور، چاي و خرما، همه و همه سرحالم كرده بود.بوي گل ها، پند اوستا، پسرم پسرم گفتنش، صداي غلغ

رحيم اينجا كه مي نشيني از همينجا كه نگاه مي كني در طول يك شبانه روز تابلو هاي رنگارنگي را مي بيني هر كدام 

 يك شكل هر كدام به يك رنگ نگاه كن اين درخت ها اين سردرخت ها اين گل ها اين موقع روز يك حال و هوايي

دارد يك رنگ و جاليي دارد مي بيني كه مثل اينكه رنگ خاكسبري روي همه چيز پاشيده اند اما اول صبح بيا و ببين 

حاال يك جور قشنگ است صبح زود جور ديگر آفتاب كه دارد طلوع مي كند همين درخت ها همين گل ها همين 

ي آن هم يك جور است ظهر كه آفتاب باالي سنگفرش كق حيلط مثل اينكه آب طال همه جا پاشيده اند روز طالي

آسمان است همه چيز نقره اي است آب حوض مثل اينكه ميرقصد فواره مثل اينكه خرده شيشه مي پاشد آنهم 

قشنگ است شب شبهاي چهاره ماه نمي اني رحيم چه غوغايي است در تاريكي شب درختها مثل اينكه سربسر 

ل اينكه راستي راستي خوابيده اند و ناه چقدر زيبا زير ابر ها ناز و عشوه مي كند گذاشته با هم پچ پچ مي كنند گلها مث

خوا را قربان برم چي ساخته هزار نقاش چيره دست هم گوشه اي از آنرا نمي توانند آنطوريكه هست بكشند لطافت 

  اهلل اكبر اهلل اكبرهوا در شب در صبح، هرم آفتاب در ظهر، مگر مي شود اينها را با رنگ و قلم عجين كرده 

خيلي جالب بود درست وقتي اوستا اهلل اكبر ميگفت صداي موذن به گوش رسيد اذان غروب بود حق با اوستا است 

هيچ نقاشي ولو خيلي ماهر كجا مي تواند وقتي عكس مسجد و گلدسته هايش را مي كشد صداي اذان را در آن 

  بگنجاند

ينم خستگي تمام روز از تنم در مي آيد خدا را شكر مي كنم فقط اگر پسري رحيم غروب به غروب كه اينجا مي نش

مثل تو داشتم كه اينجا باال پايين مي وفت ديگر هيچ غمي نداشتم اما حيف كه خدا قابلم ندانست گويا قسمت ما هم 

 همينقدر بود شكر
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گاه مي وزيد و قطرات آب را از فواره نمي دانستم چه بگويم حسابي محيط و محاط گيجم كرده بود باد خنكي گاه به 

روي ما مي پاشير دلنشين بود لذت بخش بود خوشابحال اوستا كه همه شب اينجا مي نشست همه شب شاهد اينهمه 

  زيبايي بود مي شود روزي منهم مثل اوستا بشوم

آدم مي شود اهل  رحيم دختر هم داشتيم خوب بود پسري مثل تو دامادم مي شد چه فرق مي كند داماد هم پسر

  باشد عزيزتر است. اما نشد ناشكري هم نمي شود كرد گله ار مشرب قسمت معصيت است بايد رضا بداده داد

لوستا لحظه اي چشمهايش را بست با تسبيحي كه دستش بود بازي مي كرد صداي مادر از توي اتاق شنيده مي شد اما 

زودي با هم اخت مي شوند من بهد از اينهمه مدب كالمي نداشتم كه نفهوم نبود كه چه مي كويد زنها چه خوب به اين 

  به اوستا بگويم

  راستي رحيم رنگ اين قاب را از كجا آوردي

  خنديدم

  از كي ساختي كجا بود كه من نديدم

  امروز ساختم اوستا

 با تعجب قاب را برداشت و دوباره نگاه كرد

آوردي رد خور ندارد با دقت ورانداز كرد آهان اينها را سوزاندي من سقف همين امروز؟ دستت درد نكند تميز در 

  بعضي از خانه ها را چوبكاري مي كنم بعد مي سوزانم روغن جال ميزنند خوب در مياد اين رنگ چيه

 حناست اوستا

  ند توي حياطحنا؟ اوستا قاه قاه خنديد در همين موقع حاجي خانم همراه مادرم هر كدام يك سيني به دست آمد

  خوب با هم اختالط كرديد صحبت هاي مردانه مثل اينكه شيرين تره

  خنده روي لب اوستا خشكيد نفهميدم چرا

مادر سفره را وسط تخت پهن كرد بشقاب هاي گلسرخي دا چيد يك تنگ دوغ با چهار تا ليوان توي يك سيني 

ر از سبزي خوردن وسط سفره گذاشت يك پياله كوچكتر بود يك گوشه سفره گذاشت حاجي خانم يك بشقاب پ

ماست يك پياله ترشي يك ظرف بزرگ خاگينه )من اسمش را نمي دانستم مادر بعدا يادم داد ( يك پياله روغن داغ 

كرده از توي سفره كوچكي نان سنگك خشخاشي تا كرده در آورد گوشه گوشه سفره گذاشت دوباره زنها رفتند كه 

  غذا بياوند

ين سبزي ها مال باغچه خودمان است نگاه كن اون طرف زير آن درخت ها نه ببين همانجا كه اصال درخت رحيم ا

نيست آخه سبزي آفتاب مي خواد سايه پرور نيست يك لقمه سبزي با ماست بخور تا مزه سبزي خانه پرور را 

  بفهمي

ا خودش يك لقمه درست كرد توي ماست من عادت نداشتم قبل از مادر دست به غذا دراز كنم اطاعت نكردم اوست

  فرو كرد و گذاشت توي دهنش بخور جوان بخور كه حاال موقع خوردن تست بيا اين تربچه چه رنگي دارد

  صبر مي كنم مادر با حاجي خانم بيايند

  مي آيند رفتند غذا بياورند بخود

  جي خانم آمدند و اوستا لقمه را به من دادوقتي ديد كه من دست دراز نمي كنم خودش يك لقمه گرفت مادر با حا

  بزن توي ماست بخور ببين چه كيفي مي كني
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عطر غذا ها تمام حياط را پر كرده بودند من بزور اوستا آن شب خيلي غذا خورد م ولي مثل خانه انيس خانم به ما 

 خوش نگذشت

  بعد از شام حاجي خانم پرسيد

 شما خدمت سربازي رفته ايد ؟

  خانومنه 

  چرا به سن قانوني نرسيده اين

  كفالت منو دارد پدر ندارد كفيل منه معافيت بايد بگيرد

  براي جوان خيلي خوب است مردش مي كند زبر و زرنگش مي كند

اوستا رحيم نخوانده مالست ماشااهلل زور بازويي دارد كه نپرس آن الوار ها را مثل پر مرغ بلند مي كند من پيرمرد 

  ي برداشتم كمري شدميك

  حاجي خانم خنده بدي كرد

  علف به دهن بزي خوش آمده

  اوستا ناراحت شد مادر منهم جابجا شد اما من زياد به دل نگرفتم

 اگر خودت بخواهي مي تواني داوطلب خومت سربازي بري بد كه نيست هيچي نشي گروهبان كه مي شي

  پس مادرش چه بكند

  سر ندارد ما كه نداريم چي شده اگر دختر داشت چه مي كرد همانرا بكندخيال كند دو سال پ

زن اوستا بد هم نگفت اصال چرا گروهبان منكه سواد خواندن و نوشتن هم دارم مگر شاه مملكت باسواد است از 

  قزاقي ببين كجا رسيده

  صداي اوستا از خياالت بيرونم كشيد

نمي گذارم مفتي از دستم برود بجاي گروهبان اوستاي نجار ماهري مي شود  بعد از قرني يك آقا رحيم پيدا كردم

  آينده خوبي دارد ماشااهلل ببين چي ساخته

  باز هم قاب را برداشت

معرفتش را ببين اين پسر عاقبت به خير مي شود فهميده دادي كه گاه بگاه سرش مي زنم از روي غرض و مرض 

  نيست جور استاد است

  رش داد هم مي زني باور نمي كنم اخم و تخم ات قسمت منه هر و كرت نصيب آقا!!يعني تو س

وقتي خواستيم خداحافظي كنسم و برگرديم زن اوستا از روي تخت تكان نخورد اوستا ما را تا دم در آورد مدتي هم 

  دم در ايستاد تا ما از پيچ كوچه پيچيديم تعد صداي بسته شدن در را شنيديم

  خوش استقباي بد بدرقه بودمادر چه 

  مادر مثل اينكه توي فكر ديگري بود

  كي

  زن اوستا نه به آن اول نه به اين آخر

  آهي كشيد

  چه مي دانم رحيم رلخوريش از كجا بود
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  اول كه سرحال بود چقدر دعايم كرد آخر سر محل سگ هم به من نگذاشت باز خدا را شكر با تو خداحافظي كرد

  نيم رحيم دارا هستند اينها وصله تن ما نيستند بنده پروري كرده بود زحمت كشيده بودچه بك

  ما كه زور نيامده بوديم خودش پيغام پسغام داد رفتيم

 ولش كن اوستا خوب است كافيست

 قسمت بيست وسوم

 

ه ميخوام قاب سفارشي آن نردبان مادر شده گوشت قرباني, يك پله ديگر را چيدم قاب درست كردن برايم مزه كرد

دختر بچه را درست كنم اره كاريش را اينجا ميكنم ميخ كاريش را مي برم خانه هر چند كه اوستا خودش گفت بساز 

اما باشد پنج شنبه به حساب خود اوستا براي خودش قاب ساختم اين را ميبرم توي خانه مي سازم هوا گرم شده توي 

 ا بهم بريزم توي حياط كنار حوض مي سازم.اطاق هم نمي برم كه زندگي مار ر

آن روز تمام وقت به فكر نظام بودم اينكه مي توانم داوطلبانه بروم نظام شكل وقيافه ان صاحب منصب خويشاوند 

  اوستا دلم را برده بود چه ژستي داشت راه كه مي رفت صداي جررج كفشهايش از ده قدمي شنيده مي شد

بود شنيده بودم در نظام صبح به صبح افسر ارشد يك ورق كاغذ ميگيرد بدستش و از  صورتش را چه صاف تيغ زده

 عكس ميكشد روي صورت پسرهاي جوان صدا نبايد در بياد

و اين به خاطر آن است كه خوب تيغ زده باشند ياد ميگيرند كه چه جور تيغ را بكشند كه صاف بشود صورتش برق 

 كجا مي رفت؟ مي زد چه عطري زده بود دمادم غروب

خودم را توي لباسهاي او جا دادم , به به رحيم چه خوشگل مي شوي مياد بهت, اصال تو براي ارتش ساخته شده اي , 

 اگر پدر داشتم چه راحت مساله حل مي شد.

اين  اما كار نجاري را هم دوست داشتم اوستا را هم دوست دارم, اصال اين دكان اين الوار اين پريموس اين بوي نفت

 دود واين تراشه ها را دوست دارم, عادت كرده ام از كار كردن خسته نمي شوم چه بكنم؟

 دلم مالش رفت.

خنده ام گرفت رحيم عجب ديوانه اي هستي مثل اينكه همه چيز درست شد فقط مانده دل كندن از اين دكان دود 

 گرفته كو پر؟

پوستش در آمده يه خرده راحت شده مي خنده باز مي خواهي  مادرت را چه ميكني؟ بيچاره تازه يه خرده آب زير

 گرفتارش كني؟

تو به اين دكان دل بستي اينقدر به اينجا عادت كردي كاني كه نه زبان دارد با تو حرف بزند نه دل دارد كه ترا 

 دوست داشته باشد مادرت كه در تمام زندگيش در وجود تو خالصه شده چه بكند؟

نمي روم شايد همينجا نگهم بدارند شايد يك جوري بگذارند شب به شب بروم خانه اما خرج  خب براي مردن كه

 خانه را چي بكنم؟

آخ درد كه يكي دوتا نيست كه آدم بتواند تحملش كند حواسم پرت شد يكدفعه اره را بجاي اينكه روي تخته بكشم 

 روي انگشتم كشيدم واي خون ريخت روي چوب.
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نگشتم را محكم گرفتم دويدو بيرون دكان ول كردم يك عالمه خون ريخت روي خاكها دستمال اره را انداختم وا

گردنم را محكم بستم دور انگشتم سوز كرد باز كردم توي كتري , آب بود دويدم آوردم كتري را گذاشتم الي دو 

 نم؟رانم خم شدم روي انگشتم آب ريختم با اين يكي دست شستم خون همينجوري مي آمد چه بك

خاك اره بريزم, دويدم از زير ميز خاك اره جمع كردم ريختم رو انگشتم خيس ش سنگيني كرد افتاد ولش كن تا 

قيامت كه خون نمياد بالخره خودش بند مياد ولي دوباره با دستمال بستم دستمال بزرگ بود خوب كيپ نمي شد 

 ل اينكه بهتر شد مثل اينكه ذق ذق نمي كند .مجبور شدم جر دادم يك بندي از پارچه را دور انگشتم بستم مث

ول كن مرد بچه كه نيستي رفتم سر كارم, اين قاب فسقلي كار دستم داد ديدي مال اوستا چه سرراست تمام شد اصال 

نفهميدم كي شروع كردم كي تمام كردم اين نحسي بار اورد چوبها را انداختم يكطرف احساس كردم دلم مالش مي 

 شده خيلي عجيب است؟رود گرسنه ام 

 من كه ناهار خورده ام توي دستمال ناهارم هيچي نمانده سرم گيج رفت چي بخورم؟

 دلم ضعف ميره چشمانم تار شد يعني چه؟چرا اينجوري شدم؟نكند دارم مي ميرم مردن چه جوري مي شود؟

ند دوتا قند انداختم توي دهنم جوانمرگ مي شوم مادرم تنها مي ماند سرم را تكان دادم پريدم تند طرف قوطي ق

روي زمين دراز كشيدم دكان دور سرم چرخيد چرخيد گوشهايم وزوز كرد دلم به هم خورد دارم مي ميرم دارم مي 

ميرم طاق باز دراز كشيدم روي خاك اره ها نرم بود اما سردم شد پاهايم مور مور مي كرد مي گويند مرگ از پا 

 آيد باال, باال.............شروع مي شود شروع شده دارد مي 

 رحيم,آقا رحيم چيه؟چه شده؟بيدار شو چشمانت را باز كن چيه؟رنگت پريده بدنت يخ كرده چي شده؟

صداي اوستا بود گويي يكدنيا با من فاصله داشت گويي آن طرف كوه البرز صدام مي كرد زبانم بند آمده بود نمي 

 ي توانستم باز كنم.توانستم جوابش را بدهم چشمهايم را هم نم

 رحيم اوستا رحيم حرف بزن چي شده؟

دستهاي گرم اوستا راروي پيشاني ام احساس كردم خوشم آمد گرمم كرد مثل اينكه روحم از كله ام داشت بر 

ميگشت توي بدنم بزحمت پاي راستم را تكان دام سنگين سنگين بود يعني اين پاي من بود؟مثل انكه يكي از الوارها 

 اهايم افتاده بود.روي پ

 ده چي شده؟رحيم آقا رحيم.«رحيم حرف بزن چه باليي سرت آ

 ناله اي از گلويم در امد.

اوستا دستش را گذاشت زير سرم سرم را بلند كردم مثل اينكه آب قند درست كرده بود پيرمر بيچاره با زحمت نيم 

 خيزم كرد رحيم آب قند را بخور ببينم چي شده, دستت چي شده؟

با چشمهاي بسته آب قند را جرعه جرعه خوردم انگاري خون تو رگهايم به جريان افتاد نفس عميقي كشيدم كه 

 اوستا فكركرد آه ميكشم.

 چرا آه ميكشي؟طفلك من چه باليي به سرت آمده؟چه شده؟

ه دستهايش را مي چشمهايم را باز كردم گويي اوستا پشت تور سفيد ايستاده بود خوب نميديدمش اما حركت عجوالن

 فهميدم.

 آاااخ
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جانم عزيزم رحيم جان حرف بزن ببينم با كسي دعوا كردي تو كه اهل دعوا نيستي, خبر بد شنيدي؟چه خبري؟تو 

 جز مادرت كسي را نداري كه خبرش برايت بد باشد بگو ببينم من پيرمرد را نصفه عمر كردي.

را نگاه كردم چشمهايم سنگين بود تور سفيد داشت كنار ميرفت نشستم اوستا پايش را حائلم كرده بود دور وبرم 

 چشمم به بيرون دكان افتاد غروب شده بود

 چي شده؟از كي اينجا افتادي؟

 نمي دانم

 ناهار خوردي؟

 با سر اشاره كردم كه آري

 دستت را بريدي؟هان؟خون خيلي رفته؟با سرم گفتم نه.

 است چطور نه؟ تمام پارچه خون است روي تراشه ها خون

اوستا نمي دانم چرا روي زمين دوباره خواباندم كتري را برداشت و دوان دوان از دكان بيرون رفت حواسم كار افتاده 

بود گرسنه ام بود دلم ضعف مي رفت چي شد اينطوري شدم؟دستم بريد خون ريخت شستم بستم اهان گرسنه ام 

گرسنه ام شد؟چيزي برا خوردن پيدا نكردم چي شد؟چي شد؟ديگه  شد ناهاركه خورده بودم به آن زوي چرا دوباره

 د كه چي شد؟«يادم نمي آ

 اوستا با عجله امد.

رحيم تو فقط هيكل داري پسر درونت پوك است مثل يك بچه هستي با يك انگشت بريدن هيكل به اين بزرگي 

 افتاد؟

 ويش قند انداخت آورد كنارماوستا از كتري شيري را كه آورده بود توي ليوان خودم ريخت ت

 گذاشت روي زمين دوباره دستش را گذاشت زير سرم.

خودت كمك كن سرت را بلند كن اين شير را بخور بخور تا حالت جا بيايد تو خيلي ضعيفي درونت خاليست مرد 

 جواني مثل تو نبايد اينقدر نحيف باشد

 شير را خوردم به به چقدر خوشمزه بود.

 كي شير خورده بودم خيلي مزه داد يك ليوان تمام شد.يادم نمي آمد 

 ميتوني بشيني؟

 تكاني به خودم دادم نشستم اوستا برايم دوباره شيرريخت. وباره قند تويش ريخت و اين بار خودم گرفتم

ه اوستا متفكر وغمگين پهلويم روي تراشه ها نشسته بود وچشم به چشم من دوخته بود صداي چرخهاي درشكه اي ك

 ا ز سر كوچه رد ميشد شنيده شد.

 اوستا تفي روي زمين انداخت.

 پرسگ ها, مفت خورها, پير پاتال ها, زنباره ها ,خاك بر سر ها

 عرق خورها , خنده ام گرفت اوستا هر چي فحش بلد بود رديف ميكرد.

ه بكنم؟بروم درشكه كرايه هان چيه رحيم حالت بهتر شد؟مي توني بلند شوي؟غروبه ميترسم مادرت دلواپس شود چ

 كنم؟

 نه خودم ميروم.
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 حالت بهتر شد؟

 خوبم دردسر براي شما درست كردم.

 چي ميگي پسر؟از غصه داشتم پس مي افتادم واي رحيم نمي داني وقتي اينجا به دراز افتاده ديدمت چه كشيدم

 اشك توي چشمهاي اوستا پر شد.

 م چرا ديگه ناراحتيد.خنديدم ,حاال كه خوبم حاال كه بهتر شد

 اشكهاي فروخورده است رحيم خودم را نگه داشتم حاال ول كردم اوستا دستمالش را درآورد اشكهايش را پاك كرد.

از اينكه اينقدر دوستم داشت قوت گرفتم, پاهايم را جمع كردم باز كردم دستهايم را تكان دادم گردنم خشك شده 

 بلند شدم دستم را گرفتم به ديوار. بود با دستهايم ماليدم يا علي مدد

 يه خرده بشين روي چهار پايه بشين.

 نشستم هنوز حال حال نبودم اما هوا داشت تاريك ميشد.

 بيا بقيه شير را هم بخور بگذار بروم نان و كره بخرم بياورم

 نه اوستا مي روم خانه شام مي خورم.

 شيررا بخور خودم همراهت مي آيم.

ن تنهايي فكرنكردم بتوانم بروم شير را سر كشيدم كت ام را از روي همان لباس كارم پوشيدم وهمراه نه نگفتم چو

 اوستا راه افتادم.

اوستا از ديدن وضع خانه مان قيافه اش درهم فرو رفت.گويا فكر نمي كرد منزلي كه من در ان زندگي ميكنم اينقدر 

 گاري رنگ اوستا از من پريده تر بود.محقر باشد خودم كه رنگ به صورت نداشتم اما ان

 ماردم با دستپاچگي رختخوابم را انداخت.

 نه نمي خوابم حالم خوب است.

 دراز بكش نخواب

 شام را بدهيد بخورد چي داريد؟

جواب نداد و اوستا هم اصرار نكرد موقع رفتن ده تومان بمادرم داده بود و سفارش كرده بود برايم  "مادرم تعمدا

 بخر وشير بخرد.جگر 

 وقتي اوستا رفت مادر چادر از سر انداخت و دويد كنارم نشست سرمرا گرفت بوسيد.

 الهي در وباليت بخورد به سر من چه كردي؟با خودت چه كردي؟انگشتم را توي دستش گرفت چي زدي؟دوا زدي؟

 نه

 .س چي كردي؟همينجوري ول كردي؟چرك ميكند كار دستت مي دهد خدا مرگم بدهد

بلند شد رفت بيرون اطاق صداي كشيده شدن كفش هايش را روي پله ها شنيدم پايين رفت رفت توي مطبخ 

 «.چشمهايم رابستم خوابم مي آ

برگشت گرد سفيدي توي قاشق همراه آورده بود زاج را سوزاندم خوبست خوب ميكند انگشتم را باز كرد بقچه 

 زاج را توي آن ريخت و روي زخم دستم گذاشت وبست.. پارچه هايش را آورد يك پارچه بلند برداشت

 انگشتم دوباره به ذق ذق افتاد درد گرفت بي تابم كرد.

 تحمل كن خوب مي شود تحمل داشته باش.
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 شام آورد سيب زميني پخته بود پنير صبحانه هم همراهش آورده بود

 صبح تا تو بلند شوي مي روم پنير ميخرم امشب اين را بخور.

 م شوري نمي خواد دلم يك چيز شيرين ميخواد.دل

 شيرين؟چي بدهم بخوري؟چيز شيرين؟چاي شيرين مي خوري؟

 باشد بده.

 سيب زميني ها رو پوست كرد با پشت قاشق له كرد همراه چايي شيرين خوردم

 خسته شدم مي خوام بخوابم.

داخت سردم بود اما بعد از شام حالم بهتر شد مثل دوران بچگي لحافم را دور بدنم تا كرد كت ام را هم رويم ان

 خوابيدم.

 صبح وقتي بيدار شدم بوي غذا توي اطاق پيچيده بود يعني چه؟مادر براي صبحانه چه مي پزد؟

بدنم كوفته بود مثل اينكه تب كردم به طرف پنجره برگشتم صداي ظرف وظروف از پايين مي امد مادر كنار حوض 

 داشت ظرف ميشست.

به لحاف گير كرد بياد انگشتم افتادم از زير لحاف بيرون آوردم مثل اينكه دستم ورم كرده بود همه چيز را به دستم 

ياد آوردم سرم را تكان دادم هنوز گيجبودم مثل اينكه دير كرده ام آفتاب پهن شده مادر چرا بيدارم نكرده؟اما 

 د.«نتوانستم بلند شوم شل بودم مادر باال آ

 دار شدي؟چطوري؟هان رحيم بي

 مادر چرا بيدارم نكردي؟دير كردم.

 براي چه دير كردي؟اوستا خودش گفت تا حالت خوب نشد نرو.

 اوستا گفت؟

 اره حالت خوب نيست بيحالي ديشب تا صبح ناليدي دستت چطور است؟

 خوب ميشه خوب ميشه.

 مي خواي بلند بشي جگر بخوري؟

 جگر؟

 د شدمخيلي دلم ميخواست بخورم بلن

 بيارم؟

 نه بگذار بروم سر وصورتم را بشورم بيايم

 چطوري؟

 بدنم كوفته است انگاري استخوان در بدن ندارم وارفتم.

 مثل كتك خورده ها شدي؟خون رفته قدرتت با خون ريخته.

ت مادر هيچ هر چه فكر كردم يادم نيامد تا اين زمان كتك خورده باشم نه از دست پدر كتك خورده بودم نه از دس

 وقت هم با كسي گالويز نشده بودم , ولي تمام بدنم كوفته بود.

آب واقعا روشنايي است شفاست سر وصورتم را با آب خنك حوض شستم موهايم را خيس كردم زير آفتاب ولو 

 شدم خوشم آمد.
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 ميشه مادر هر چه ميخواهي بدهي بخورم همينجا بدهي؟

 بگذار زير دستت. چرا نميشه صبر كن متكا را بيارم

 نه بابا نمي خوام تكيه ميدهم به هره حوض

 مادر گوش به من نداشت نه تنها لحافم را آورد بلكه گليم جلوي آستانه دررا هم آورد.

زنها واقعا چقدر عاقلند راحت شدم گرماي آفتاب وخنكي آب زنده ام كرد مادر از پله هاي زير زمين كه جاي 

 توي تابه به اندازه كف دست بزرگ كباب جگر آورد نمك هم آورد. مطبخمان بود بيرون آمد

 بخور جاي خون رفته پر مي شود.

 خودت چي؟

 من كه مريض نيستم.

 نه مادر عطرش تا اطاق پيچيده تو نخوري من لب نميزنم.

 رحيم..

 مرگ من مادر نصف نصف.

 خل شدي پسر اين را براي تو درست كردم كه قوت بگيري.

 ش ميكنم.خواه

مادر يك تكه كوچك از جگر را بريد گذاشت توي دهانش , بي نمك است نمك بزن بخور نوش جانت جانت 

 دردروبالت سر من.

 عجب خوشمزه بود جدي جدي پولدارها عجب كيفي ميكنند؟

م يكبار هم جگر هم خوشمزه بود اگر كار وبارم درست بشود هر هفته يكبار بايد شير بخر»به ياد شير ديروز افتادم آ

 انشاهلل.

 د با دستمالي پر كه اول نفهميدم چي بود.«عصري اوستا آ

 رحيم جان چطوري؟

 سالم اوستا ,ببخشيد شما را از كار انداختم.

 راحت باش ,تو خوب شو حواسم جمع بشود بقيه كارها روبراه مي شود دستت چطوره؟انگشتم را نشانش دادم:

 خوبه ديگه درد نمي كند.

 يكي دو روز آب نزن جواني زود جوش ميخورد.

 اوستا فردا ميام سر كار تا فردا خوب خوب مي شوم.

 نه پسر نه اينكه بلند بشوي بياي , حاللت نمي كنم تنهايي ميري آنجا حالت به هم مي خورد بدتر ميشوي چه خبره؟

 داماد در حجله معطل نيست كه ولش كن.

 رم چايي بدست آمد.بخور بخواب تا جان بگيري ماد

اوستا خدا شما را از بزرگي كم نكن حاجي خانم حالشان خوب است؟زحمت داديم خسته شدند بفرماييد چايي تازه 

 دم است.

 مادر پهلوي چايي خرما هم گذاشته بود اوستا دوتا خرما را با چايي خورد و دستي به سر من كشيد ورفت.

 اورد توي اطاق.مادر دستمالي را كه اوستا اورده بود 
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ببين رحيم اوستا چي آورده توي پاكت هاي جدا جدا گوشت قند شكر چايي برنج كره خرما توي يك قوطي مقداري 

عسل نخود لوبيا ولپه,پنير گردو,كشمش,واي خداي من بعد از مرگ پدرم هيچ وقت اين همه چيز ميز با هم نخريده 

 بوديم.

 است. مادر به اندازه دو هفته حقوق ومزد من

 آره مادر خيلي پولششده.

 فكر ميكني همينجوري خريده يا از مزدم كم مي كند.

نه رحيم محال است همچو كاري بكند آقاست مهربان است ديروز رنگش مثل برف سفيد شده بود خيلي دوستت 

 دارد.

برايش كار بكنم هميشه  مادر من هم مثل يك بيگانه برايش كار نمي كنم هيچوقت فكر نكرده ام كه مثل يك كارگر

 فكر كرده ام كار خودم است دكان خودم است پدر خودم است.

 از تو صداقت ديده راستي درستي ديده قدرت را مي شناسد خدايا شكر.

  مادر همه آنها را برداشت وبرد پايين

 دوباره دراز كشيدم.

ر شده بود هي ميرفت هي مي آم عطر غذا صداي شستشوي چيز ميزها از حياط به گوش ميرسيد مادر حسابي پر كا

 تمام خانه را پر كرده بود.

 رحيم هر وقت گرسنه شدي بگو ناهارت را بياورم.

 هر وقت داري ميخورم مادر.

 ده دقيقه ديگر مي آورم.

 باشد.

 روز بعد استاد سر ظهر له له زنان آمد

 يا اهلل

 مادرم زود دويد طرف چادر نمازش.

 اييد.بفرماييد بفرم

 سالم اوستا اوستا؟

 اوستا نردبان را هن هن كنان بدوش كشيده از دكان تا اينجا آورده بود.

 برو كنار برو كنار خودم مي گذارم كنار ديوار

 آخه اوستا چرا اين كار را كرديد؟

 تو نياوردي خودم آوردم.

 خيلي خجالت كشيدم زبانم بند آمد.

خجالتمان داديد, بزرگواري كرديد رحيم حالش خوب شد مياورد اينهمه راه  "واقعادست شما درد نكنه اوستا محمود 

 را چرا بار كشيديد.

فرق نمي كند انگار رحيم آورده مگر فرق ميكند؟اصل كاري درست كردنش بوده كه رحيم درست كرده به نيت شما 

 درست كرده خوب هم درست كرده.
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 زير سايه شما زير دست شما.

 وري؟ميبينم توي حياط قدم ميزني.خب رحيم چط

 حالم بهتر است جان گرفتم فردا انشاهلل ميام سر كار.

 خوبه رنگ ورويت هم برگشته صورتت حالت بيماري ندارد خدا را شكر.

 اوستا بفرماييد ناهار ناهار حاضر است.

كنيد به رحيم زيادي برسيد قد نه مادر سالمت باشيد بايد بروم جايي حاجي خانم حاال منتظرم است شما نوش جان 

وقواره اش گول زنك است درونش پوك وخاليست.حسابي بدهيد بخورد.حيف است پسر به اين جواني مثلپر سبك 

 وبي وزن باشد.انگشت ات چطور است؟

 خوب اوستا هيچ مشكلي ندارد.

 خدار وشكر من رفتم خدا نگهدارت مادر رحيم را به شما شما را به خدا ميسپارم.

اوستا رفت ومن بدو به طرف نردبان رفتم دوتا پله اش را درآورده بودم اوستا از چوبهاي تازه دوتا پله تازه بريده و 

به جاي آن دوتا كوبيده بود از خجالت عرق كردم.از قهر كردنم پشيمان شدم نبايد با پدرم اينجوري رفتار ميكردم 

يد رنجيد آنهم پدري مثل اوستا محمود آدم خوب با خدا با ايمان حق با مادر است در برابر پدر بايد مطيع بود نبا

كاري نه اهل رزم است نه بزم سرش به كار خودش گرم است جبران ميكنم اگر زنده ماندم جبران ميكنم,نمي گذارم 

 يكذره از من برنجد اگر يك سيلي هم توي گوشم بزند آخ نخواهم گفت خدا جون قول ميدهم عهد ميكنم.

يگر رحيم ديروزي نيست كشته مرده اوستا محمود است اگر نيامده بود شايد كف دكان مرده بودم دوروز رحيم د

 است تمام ناز ونعمت خدا رو توي خانه ما ريخته صاحب كار به اين خوبي؟واهلل كسي نديده

 ماشالهه رحيم عجب نردباني ساختي دست مريزاد

 قابل شما را ندارد ننه جان

*********** 

 

پشت دكان باالي الوار ها با مسطره طول وعرض الوار ها را اندازه مي گرفتم ديدم همان دختر بچه كه قاب عكس 

 سفارش داده بود دارد مي آيد خدا را شكر قاب را درست كرده بودم پريدم پايين .

 سالم خانم كوچولو.

 آمد تو جواب سالمم را نداده بود.رفتم طرف ميز وسط دكان كه قاب عكس را رويش گذاشته بودم دنبالم 

  دوباره گفتم:

 سالم عرض كرديم ها.

 مثل اينكه مي ترسيد كسي درون دكان باشد ازآدميزاد رم ميكرد اطراف را نگاه كرد و بعد از كلي تاخير گفت :

 عليك سالم , شما ظهر ها تعطيل نمي كنيد؟

 ا تعطيل است پس حاال چرا دنبال قاب عكست آمدي؟توي دلم گفتم اي كلك اگر فكر مي كردي كه ظهر اينج

 گفتم:

 وقتي منتظر باشم نه.

 مگر منتظر بوديد؟
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 بله.

 منتظر كي؟

 منتظر شما.

دختره مثل دلمه مي مانست خوشم مي آمد سربسرش بگذارم خيلي جالب بود با يك وجب قد براي خودش قاب 

حرفهاي گنده گنده مي زد مثل موش مي دويد وسط جمعيت , عكس سفارش مي داد تنهايي دنبال سفارشش مي آمد 

حاال هم صلوه ظهر كه جنبنده اي توي كوچه نيست پيدايش شده آمده اين بچه بزرگتر نداره؟صاحب نداره؟خودش 

 با پاي خودش آمده بود,

 اما از من پرسيد :

 بامن كاري داشتيد؟

 عوضي گرفتمماشالهه عجب زرنگ است, تخس است يك لحظه فكر كردم 

 پرسيدم:مگر شما نبوديد كه قاب مي خواستيد؟

 با سرش گفت آري

 خب برايتان ساخته ام ديگر.

 و قاب را از روي ميز برداشتم و به طرفش دراز كردم.

 ي بود كه در نظر گرفته بود نپسنديد وگفت:»مثل اين كه قاب بزرگتر از آ

 ولي من كه اندازه ندادهبودم.

 درست كردن را نداشتم اصال حوصله جر وبحث نداشتم گفتم: حوصله دوباره

 خب شما يك چيزي خواستيد ما هم يك چيزي ساختيم ديگر اگر باب طبع نيست بيندازيد زير پايتان خردش كنيد.

 دلم برايش سوخت بچه بود داشت بزرگ مي شد نخواستم دلش بشكند اضافه كردم:

 يكي ديگر ميسازم.

 شه دوباره بخواد گفتم:براي اينكه روش ن

 بيشتر از يك هفته است كه ظهر ها اين جا منتظر مي نشينم.

 توي دلم گفتم دِ بگير قال قضيه را بكن طوري كه دستش به قاب برسد بطرفش رفتم وقاب را بسويش دراز كردم.

الل اگر دروغ بگويم  دستش را به دستم ماليد. زبانم"وقتي قاب را مي گرفت خدا مرا ببخشد احساس كردم تعمدا

اين كاررا كرد اما دروغ نگفته باشم چادر سياهش روي دستش افتاده  "هيچ نيازي به اين حركت نداشت اما تعمدا

بود با همان قاب را گرفت.از نظر من كار تمام بود ومي بايست تشريف مباركش را مي برد اما با كمال تعجب از من 

 پرسيد :

 انه زنتان ناراحت نمي شود؟شما كه ظهر ها نمي رويد خ

 با بي حوصلگي گفتم :

 من زن ندارم.

 قد وقيافه بعيد بود پرسيد:» با سماجتي كه از آ

 كسي را هم نشان كرده نداريد؟

 عجب باليي بود !راست گفتند فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه, تصميم گرفتم سربسرش بگذارم.
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 گفته اند آش پيشكش را مي خورند. اينكه اهلش بود از قديم ونديم

 منتظر بود كه ببيند من كسي را نشان كرده ام يا نه گفتم:

 چرا.

 از رو نرفت !!

 پرسيد:

 خب به سالمتي كي هست؟

 راستي كي بود؟معصوم كه خواهر نداشت نوه خاله مادرم را هم كه نمي خواستم اما مادر كه مي خواست.

 نوه خاله مادرم.

 ت انشالهه پس همين روزها شيريني هم مي خوريم.مبارك اس

واهلل من ز رو رفتم خجالت كشيدم سرم را پايين انداختم شايد اين يك وجبي هم خجالت بكشد و بزند به چاك اما 

بر وبر از زير پيچه منو نگاه مي كرد , نگاهش سنگين بود ومن با چشمهاي به زير انداخته احساس ميكردم نخير 

 من بود گفتم: منتظر جواب

 براي مادرم مبارك است من كه نمي خواهم الهي حلوايم را بخوريد.

 توي دلم خنديدم او او جدي جدي خنديد:

 خدا نكند.

يعني چه؟اين دختره چه جوري جرات ميكند با پسر عزبي توي يك دكان خلوت سر ظهر كه هيچ جنبنده اي توي 

 ت ميگويند آخر زمان شده.كوچه نيست اينجوري خودماني حرف بزند راس

 چه قدر تقديم كنم؟

 بابت چه؟

 اصال اصل قضيه را فراموشم شده بود قاب عكس يادم رفته بود!

 بابت قاب

آه بلي قابي ساختمآمده ببرد.اما از يك پايه نردبان مادرم ساخته ام زحمتي هم نداشت هر چند موقع بريدن پدرم 

 م وصلش كردم تمام گفتم:با چهارتا ميخ به ه"درامد اما بعدا

 ما آنقدر ها هم نالوطي نيستيم.

 آخه....

 آخه ندارد ناسالمتي ما كاسب محل هستيم.

مارا مديون  "اين را از اوستا ياد گرفته بودم اوستا گفته بود هر چند كه بچه است اما بچه همين محله است و مسلما

شتم ونشان دادم وگفتم:دوتا تكه چوب اينقدري هم قابلي دارد هم محله اي ها ميدانست.دوتا چوب روي ميز بود بردا

 كه شما حرف پولش را مي زنيد؟

 يادگار ما باشد قبولش كنيد گفت:

 اختيار داريد صاحبش قابل است دست شما درد نكند.

و با چشمهايش  بايد سرش را مي انداخت پايين و مي رفت, اما نفهميدم نه تنها نرفت بلكه تعمدا پيچه اش را باال زد

 توي تخم چشم هاي من خيره شد.
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انگاري آب داغي را از فرق سرم ريختند تا پايين دخترك بزرگ بود شانزده هفده ساله درشت قابل به شوهر ,گوش 

 د:«بزنگ خواستگار, بي آنكه دست خودم باشد يكدفعه از دهنم در آ

 فتبارك الهه احسن الخالقين.

م؟بي آنكه حرف ديگري بزند پيچه اش را پايين آورد وبدون خدافظي سالنه سالنه رفت آيا شنيد؟يا من زمزمه كرد

 بيرون.

با نگاه دنبالش كردم ,امروز كسي توي بازارچه نيست كه وسط دست وپا گم شود بايد ببينم از كدام طرف مي رود 

ت از زير پيچه حسابي منو نگاه اخه اين كيه؟من فكر ميكردم بچه است, اما دختر رسيده است چقدر سرزبان دار اس

مي كرد , همه حركات منو زير نظر داشت, من بگو كه فكر ميكردم با يك دختر بچه كم سن وسال طرفم داشتم سر 

 به سرش ميگذاشتم.

رحيم خاك بر سرت با آتش بازي كردي اگر پدر گردن كلفتي داشت چي؟اگر برادر بزن بهادري داشت چي؟اگر 

 سر ميرسيدند؟

بزرگه ات گوش ات بود تا بيايي ثابت كني كه قاب عكسساخته اي كتك را نوش جان كرده بودي بخيري تكه 

گذشت خدا رحم كرد, تازه از رختخواب بلند شدم اصال نا نداشتم كه از پس شان بر بيام, خدايا شكر به مادر بيچاره 

رفت وآمدش به هم ريخته گاهي مياد  رحيم رحم كردي اگر اوستا سر مي رسيد چه مي شد؟ظهره اما اوستا زمان

 گاهي نمياد, واي خدا عجب باليي رسيده بود خدايا شكر كه بخير گذشت.

وقتي خطر وجودش رفع شد بخود آمدم ,انگاري خوشگل بود يك نظر ديدم فقط يك لحظه چرا پيچه را باال 

پر دماغش خورد آخه دختر ها  برد؟نكند از لحن صحبت هاي من فهميد كه فكر ميكنم دختر بچه است حتما به

دلشان نمي خواد بچه سال ديده شوند, مخصوصا كه اينجوري سر وزبان دار هم باشند,پيچه را باال آورد تا من حساب 

خودم را برسم با يك دختر خانم سر وكار دارم نه با يك دختر بچه از كدام طرف رفت؟از طرف راست كوچه پس 

ا بشناسدش نميدانم شايد هم تازه به اين محل آمده اند شايد اوستا هم منزلشان طرف راست است شايد اوست

 نشناسد با چادر وچاقچور كه زنها را نمي شود از هم تشخيص داد مگر اينكه پيچه را براي اوستا هم باال ببرد.

ت كار ندارد در از اين فكر ناراحت شدم نكند از آن دخترهاي ولگرد بود كه اگر بود خب براي همه پيچه باال مي رف

ميان جمعيت پايين مي آورد هر جا الزم شد باال مي برد.آزان كه باالي سرش نيست مواظب باشد نه پدري نه 

 برادري,دوباره از اينكه پدر ي برادرش سر مي رسيد و مرا مي زد تنم لرزيد.

ا مي كنم مجازاتش به تنم نمي دانم چه كار خيري كرده بودم كه خطر از سرم گذشت خدايا هر گناهي كرده ام ي

 بخورد نه آبروم , اوستا روي من حساب مي كند, اگر پا كج بگذارم نانم را بريده ام پس به اوستا جريان را مي گويم.

 چي بگويم؟بگويم دختره خودش را به من نشان داد؟خجالت ميكشم سرخ وسفيد مي شوم كار بدتر ميشود نگويم؟

د اوضاع بدتر ميشود توكل به خدا مي كنم يك جوري مي گويم كه بددل نشود تازه بعد مثل آن دفعه يكي خبر ميده

 من بيچاره كه كاري نكردم , آهو خودش با پاي خودش آمد كه شكارش كنم من چه بكنم؟

 "عقل درست وحسابي ندارد, حتما "د شايد هم دختره خل بود شايد از آمد عقب افتاده هاست حتما«از اين فكر بدم آ

وخانواده ندارد واال در اين صلوه ظهر تنها وبيكس نمآمد سراغ من , به اوستا جريان را مي گويم اهل محل را مي  خانه

 شناسد حتما اگر دختر خل وچل توي اين محله باشد آن را هم خبر دارد.
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خانه بشيرالدوله آن روز از بخت من اوستا نيامد آن نظم وترتيب هميشگي كارمان به همخورده بود از روز يكه توي 

د كم مي ماند حال واحوالي ميكرد و گاهي چايي هم نمي خورد مي «شروع به كار كرده بود كم مي آمد وقتي هم مي آ

 ده بود من آنجوري افتاده بودم مزد منو دو برابر كرد.«رفت,اما از روزي كه به خانه ما آ

مي پزدومن هم كيف روزگار را مي كنم ام مادر خدا عمرش بدهد مادر مرتب برايم شير وخرما مي دهد آبگوشت 

حاليش نيست كه اين دو برابر شدن مزدم براي خاطر جان خودم است خيال ورش داشته كه رحيم حاال كه مزدت 

 بكفايت است بگذار بروم خواستگاري كوكب.

ن زودي ها ترشيده نمي مادر بگذار نفسي بكشيم خون رفته جايش بيايد حاال خيلي وقت داريم نترس كوكب تو به اي

 شود.

 رحيم چي؟رحيم پير ميشود.

 نترس شهر هرته رحيم پيرميشود هر دختر بچه اي را بخواهد مي تواند بگيرد.

 تو كه ميگي بچه سال نمي خواهي.

نه اينكه ميخوام ,يعني غصه پيري رحيم را نخورقرار مدارها را مردها گذاشته اند سنت ها را مردها ساخته اند 

چوقت حق خودشان را پايمال نكرده اند,تو مگر نميداني آن اوستاي نجار كه حاال چوب فروش بازار شده خواهر هي

 بچه سال محسن را خريده؟مي داني سن اش چقدره؟مثل پدربزرگ دختره است.

م آه رحيم روده درازي نكن حرف زيادي ميزني تورا چه به كار اين وآن وقت زن گرفتن تست, بزرگ شدي منه

 آرزو دارم دلم مي خواهد نوه هايم را ببينم بغل كنم مادربزرگ خطابم كنند چقدر كش ميدهي.

 جا.»پس بگو,درد دردِ خودت است, آرزوي نوه كردي, خيرم باشد كو تا آ

 تو لب بجنباني درست ميشه.

 يم؟ه مادر با چي ما هنوز انيس خانم اينها را دعوت نكرديم عروسي مي توانيم راه بينداز

 بگيرم؟ شان وعده جمعه شب براي همين

 بگير, من بدهكارم حواسم پرت است چيزي را كه خوردم بايد پس بدهيم واال توي شكم ام نفخ ميكند.

 بروم گذاري چي؟مي جمعه شب سخت ميگيري رحيم الكي حرف توي حرف مي آوري, هميشه اين كار تست, بعد از

 خواستگاري؟

 نه

 تا كي نه؟

 نم.نمي دا

 رحيم از وقتي كه مريض شدي بداخالق شدي حاليت هست؟

نه حاليم نيست چرا بايد بد اخالق شده باشم؟تو مادر هيچ وضعيت مرا درك نمي كني من حال زن گرفتن ندارم شر 

 فهم شد؟آنهم كي؟يك الف بچه نه قربان تو با آن لقمه اي كه برايم گرفته اي.

 آخه تو دختره را ديدي؟

 نه ميخواهم ببينم تو ديدي كافيست نه ديدم

.ببينم كه قد نميكشه سن اش باال نميره دوازده ساله است بچه است ,من حاجي شكم گنده چوب فروش نيستم كه 

دختر بچه بغل كنم آن مردكه خرس است خاك بر سر حيوان است حاليش نيست, بعضي ها را پول كور ميكند كر 
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هر غلطي كه بتوانند بايد بكنند. نه مادر بگذار چند روزي نفس بكشيم, خدا مرا  مي كند فكر ميكنند چون پول دارند

 خر پول نكند كه خودم هم خر ميشوم همينكه دارم بس است.

مادر ديگر حرفي نزد خدا رو شكر تا مدتي آتش بس شد تا يكي دوماه صحبت كوكب را نمي كردهميشه اينجوري 

گفتم بياد عروسي بزنو بكوب مي افته وقتي زير بار نرفتم و حرف اول وآخر  ميشه تا يه خرده يادش ميره كه من چي

 را زدم يادش مياد كه نبايد زياد اصرار بكند ومن راحت مي شوم.

 خانم كوچولو.

با وجوديكه ديده بودم دختربزرگي است اما شايد براي خاطر سبك كردن گناه خودم هنوز كوچولو مي گفتم, داشتم 

 يزدم گل را بطرفش گرفتم.خودم را گول م

 اين مال شماست؟

 نه مال شماست.

 مال من است؟پس اين گل را براي من آورده است؟آخه چرا؟

 از چه بابت؟

 اجرت قاب عكس.

خنده ام گرفت, طفل معصوم مثل خودم است مال مفت از گلويش پايين نمي رود زورش به اين گل بود,باشد قبول 

 دارم گذاشتم روي ميز.

 ا دسپاچگي گفت: جلوي چشم نگذاريدش .ب

 به چشم.

گل را برداشتم گذاشتم پشت الوارها,خب بالخره بايد بفهمم اين دختر با اين شيرين كاري اسمش چيه؟مبادا با 

 ديگري اشتباه كنم.

 اسم شما چيه دختر خانم؟

ورده بود, گل را برداشتم جلوي ديگه دختر كوچولو نگفتم خانم شده بود خانمي فهميده كه بجاي مزد قاب گل آ

دماغم گرفتم و نگاهش كردم مثل اينكه در گفتن اسمش مردد بود عجب غيرتي!صورتش را كه نشان داده بود گل 

 هم كه آورده بود اسمش مگر چب ود كه؟

 محبوبه.

 محبوبه شب!از آسمان افتاد توي دامن من.

 او به من چه گفته بود؟گل را روي ميز گذاشتم هنوز ايستاده بود چه بگويم؟

 د آهان مثل خودش حرف ميزنم پرسيدم:«يادم آ

 شما نشان كرده كسي نيستيد؟

اگر سر وگوشش نمي جنبيد كه مي جنبيد حقش اين بود كه به من بگويد بتو چه مگر فضولي؟حق هم داشت به من 

بودم سرم به كار خودم , حاال حاال ها رحيم چه ارتباط داشت كه دختر هاي محله چه ميكنند و چكاره اند من نجاري 

هم قصد زن گرفتن نداشتم , تازه توي اين محله اعيان نشين به گور پدرم مي خندم كه هوس زن گرفتن ميكردم اين 

 لقمه ها بزرگتر از دهن من بودند.از قديم ونديم گفته اند آنجا برو كه بخوانند نه انجا كه برانند.

 مي خواستند من نخواستم.
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 نده ام گرفت,صدايش شيرين بود حرفهايش بامزه بود گفتم:خ

 چرا؟مگر بخيل هستيد؟نمي خواهيد يك شيريني مفصل بخوريم؟

 نه الهي حلوايم را بخوريد.

 پس اون هم تصميم گرفته بود مثل خود من حرف بزند منم گفته بودم حلوايم را بخوريد.

 چرا؟

ق توي چشمهايم زل زد كه خجالت كشيدم سرك را پايين انداختم دسته اره را دوباره پيچه را باال برد چنان با اشتيا

چنان ميان انگشتانم فشار دادم كه انگشتم درد گرفت , و وقتي به خود آمدم رفته بود,آتشي در دل من برپا كرده 

 ورفته بود.

اما شيرين بود,محبوبه شب بود نگاهش تا درون رگهايم را سوزاند نه اينكه بسوزد نه گرم شد مطبوع بود درد بود 

 آمد وعطر افشاند و رفت))محبوبه((.

تا به خانه برسم مدام با اسمش وررفتم محبوبه نه سركش داشت نه سين داشت نه شين اما مقبول بود دلم را برد 

 خوشم آمد به دلم نشست معجزه است ها يك عمر دنبال چه بودم چه نصيبم شد ,اسمش به خط خوش نمي شود اما

 خودش خوشگل بود شيرين بود,نرم بود, لطيف بود دلم را ربود.

 

 مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد كه ز انفاس خوشش بوي كسي مي آيد

كجايي رحيم؟دير كردي بد دل شدم,زود باش لباست را عوض كن سر وصورتي صفابده ديگه كمكم پيدايشان مي 

 شود.

 آه بلي مهمان داريم.

 ريم مگر فراموش كردي؟معلومه كه دا

 نه كه فراموش نكردم.

مادر توي اطاق عجب سور وساتي راه انداخته بود , بوي چند نوع غذا همه جا پيچيده بود احساس كردم گرسنه ام 

شده, زود كنار حوض تن وسرم را شستم لباسم را پوشيدم و رفتم توي اطاق همه چيز مرتب بود مادر از صبح زود 

 ديف كرده بود هوس كردم بنويسم قلم ودوات مدتي بود پشت آيينه جا مونده بود.همه كارها را ر

 رحيم حاال چه وقت اين كارهاست.

 تا بيايند مادر.

 حاال ديگر پيدايشان مي شود.

 حاال ديگر پيدايشان مي شود.

 باشد كار بدي كه نمي كنم بيايند.

 كاغذ داري؟

 يم هم كاغذ برايت نگه داشتميك تكه از مقواي اوستا مانده زير گل

 الهي قربان تو ننه جونم.

 مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد كه ز انفاس خوشش بوي كسي مي آيد

 

 مژده,مژده,مژده, مي آيد , مسيحا,مسيحا,مسيحااا
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لي چرا رسوا براي اولين بار از اينكه مادر سواد خواندن نداشت خوشحال شدم اگر مي خواند شايد رسوا مي شدم و

مگر خودش همه اش در فكر زن دادن من نيست خب بسم اهلل اين شروع كار است خوبه كه دختر با پاي خودش 

بياد بعدا ناز و ادا نميكنه شلتاق نمي كنه خودش بپسندد خوب است بعدا نمي گه پدرم مادرم قوم و قبيله ام بدبختم 

بدبختي ما خوشبخت مي شويم اگر سازگار باشد اگر مرا كردند گرفتارم كردند نه چرا فال بد مي زنم چرا 

همينجوري كه هستم بپذيرد كه پذيرفته ديگر مشكلي نداريم تازه از كجا معلوم خودش دختر كي هست شايد 

پدرش بناست شايد بزاز اشت شايد حمال است چه مي دانم شايد اصال پدر ندارد بي پدر است آه نه بي پدر حرف 

است پرنده قلب من است رحيم بدجوري گرفتارت كرد رحيم بيچاره ميشي بدبخت ميشي به بدي است عزيز من 

  اين زودي اسير شدي دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

همه نوشته هايم را روي زمين چيدم ماشاهلل به خودم همه را خوب نوشته ام همه خوبند با وجود اينكه مدتها بود مشق 

ا پسنديدم خوب نوشتم انتخاب برايم مشكل بود اين نه آن اين يكي آخه چرا اين يكي مگر بد نكرده بودم اما همه ر

 است همه خوبند مردد ماندم كدام را ببرم از مادر كمك بخوام اونكه متوجه نمي شود

م چشمهايم را بستم يكي را برداشتم اتفاقا خيلي قشنگ بود بفال نيك گرفتم توي حرفهاي شعر دنبال اسمش گشت

ميم ميرود ح و ب صاحبدالن واو خواهد ميشود محبو ب دوم نداشتيم ه آخر دوتا داشتيم ه پنهان و ه خواهد چه بكنم 

ب نداشت ولش كن نوشته را خراب نكن مي خواستم حرفهاي اسمش را پر رنگ بكنم اما ترسيدم خراب بشود كاغذ 

يد جمعه طوالني شد شب طوالني تر اما تنها نبودم با هم ديگه نداريم همان را برداشتم تا فردا صبح خيلي طول كش

خيالش گرم قال و مقال بودم همه اسرار دلم را گفتم هرچه بود هرچه كه داشتم همه را اقراركردم پدرم مرده بود 

 يتيم بودم از غصه هايم از قصه هايم همه را با خيالش در ميان گذاشتم

 صبح شد آفتاب بيرون آمد

 مادر خداحافظ

 سالمت رحيمب

ديگر بطرف دكان نجاري نمي رفتم نه ديگر آنجا دكان نبود ميعادگاه عشق بود او آنجا بود همانجا پيدايش شد 

همانجا ماند گويي منتظرم بود چشم براهم بود رحيم آمدي صدايش را مي شنيدم شما كه ظهرها به خانه نمي رويد 

ي كلك پس تو از همان زمان همه را رشته بودي تو با آن قدت با زنتان ناراحت نمي شود اي شيطان كوچولو اي بال ا

آن هيكل ات كه مرا گول زد و فكر ميكردم بچه اي عروسك داري آخ كه چه دير متوجه شدم ببيت طفل معصوم از 

كي مرا ميخواد رحيم عجب االغي هستي عجب خري دختر كه نمياد راست توي بغل آدم از اشاراتش از حركاتش 

همي ترا ميخواد رحيم با آتش داري بازي ميكني مگر فقط خواست دختره زمانه زمانه بدي است مواظب باش بايد بف

شايد پدرش راضي نباشه شايد مادرش راضي نباشه آنوقت چه خاكي به سرت ميكني هان با خيالش زندگي ميكنم 

يل و تبارش منو نخواهند خودش مي مجنون ميشوم آهان آواره دشت و بيابان مي شوي بيچاره ميشوي چرا بيچاره ا

خواد كافيست فكر كردي مشكل از همينجا شروع مي شود اصل خودش مي خواد كافيست فكر كردي مشكل از 

همينجا شروع ميشود اصل خودش نيست قوم و قبيله اش آخرش چي آخرش اينه كه اونو بمن نمي دهند خب 

ه اينرا هيچكس در هيچ جا نتوانسته و نمي تواند با خيال خوشي آره خيالش را كه نمي توانند از من بگيرند مي توانند ن

  باشد برو جلو
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در دكان را باز كردم دستمال ناهارم را جاي هميشگي اش گذاشتم حاال چه بايد بكنم خب برو اره را بردار الوار را 

 كنبيار مثل هر روز كارت را بكن خياالت را از سرت بدور كن رحيم خودت را بيچاره ن

الوار را گذاشتم روي ميز خدايا كمكم كن دستم را نبرم بسم اهلل شروع بكار كردم يكساعت دوساعت رفت و آمد 

زيادي تو كوچه بود چه خبره دلم شور افتاد نكند خانه آنها آتش گرفته نكند پدر يا بردارش فهميده اونو كشته نكند 

خبر شده با يك نگاه و چند كالم حرف كه قيامت به پا  خودش خودش را كشته آخه براي چي مگر چه شده مگر چه

نمي كنند اره را از توي الوار در آوردم و برگشتم توي كوچه را نگاه كردم زنها و مردها كاسه بدست مي رفتند عجله 

داشتند كجا مي روند نكند گفت حلوايم را بخورند جدي جدي مردم براي گرفتن حلوا مي روند نگران شدم دلم 

د آدم بيرون دكان پسر بچه اي را كه ظرفي بدست مي دويد صدا كردم آهاي پسر با توام بايست ببينم چه خبره لرزي

كجا مي روي اين آدمها بدنبال چه مي روند خنديد ميروند پلو خورش بگيرند مگر خيرات است بلي كجا كي خيرات 

پس خبر اين بود خوبه اوستا امروز پيدايش  ميده منزل آقاي بصير الملك پسر دار شده خيرات مي دهد راحت شدم

  نمي شود ولي كفري ميشود مرد كه خيرات مي دهد زنش زاييده خانوم خانما يا خواهر تارزن

برگشتم سركار دوباره آمد بخيالم كجاست چرا پيدايش نيست رحيم بخودت قول نده مگر هر روز مي آيد كه امروز 

چه جوري چه مي دانم دلم برات شده خياالت برت داشته از كجا فهميدي كه  هم بيايد دلم گواهي ميدهد كه مي آيد

مياد دلم مي گويد مي گويد مي آيد حتما مي آيد ببينيم و تعريف كنيم حوصله كار نداشتم ول كردم آمدم ايستادم 

و بروم روزي را در دكان مردم را نگاه ميكردم دلم برايشان سوخت اينهمه آدم محتاح آن يكنفرند اي خدا قربان ت

 چه جور قسمت كردي حساب و كتابت چيه ما كه سر درنياورديم

مثل اينكه برق زد يفرق سر من افتاد تمام بدنم لرزيد او را ديدم وسط جمعيت شناختمش حاال ديگر بين هزاران نفر 

رود ظرفش  هم باشد مي شناسمش دلم كه مي طپد مي فهمم اوست آره خودش است يك لحظه فكر كردم دارد مي

را پر كند مثل اينكه بدم نمي آمد اينجوري باشه اما نه اون من مثل يك القبا نباشد محتاج بصير الملك ها نباشد مثل 

خودم به نان خشك سازگار باشد منت چلو و پلو را نكشد داشت مي آمد طرف دكان آره واهلل دارد مي آيد كاغذ توي 

ي دستم چه حوري بدهم نمي دانستم دلم هم نمي خواست باز هم بياد جيبم بود هول هولكي در آوردم گرفتم تو

توي دكان هواي اوستا را هم داشتم وقتي نزديكتر شد فرار كردم انگاري نمي توانستم روبرويش بايستم كاغذ از 

 دستم افتاد روي زمين دويدم توي دكان برگشتم رسيده بود پايش را گذاشت روي كاغذ آه از دلم در آمد نديد

كثيف شد لگد خورد ولي نه گويا ديد عجب شيطاني هست اين دختر يك سكه از دستش انداخت روي زمين خم شد 

 هم سكه را برداشت هم كاغذ زير پايش را آري ديد فهميد برداشت و رفت همانطوريكه دل من رفت

يزي نماند صاحب شد دلم را دلم را همراه خود برد دلم را كه توي همان تكه كاغذ پيچيده بودم ديگر براي من چ

باختم در گرو عشق او گذاشتم رفت دلم از كفمم رفت او ربود دلربايم او بود نه به زور نبرد خودم دادم خودم باختم 

به او سپردم نگهش مي دارد دوستم دارد چشمهايش دروغ نگفتند دوستم دارد ميدانم من كه تجربه اي ندارم اما 

مترين مساله دوست داشتن است اگر همديگر را دوست داشته باشند همه مشكالت فكر ميكنم بيت زن و شوهر مه

 حل ميشود

مدتي گيج و منگ نشستم يك ساعت دوساعت نمي دانم نشانيكه در كف كوچه روي ديوار كوچه براي طلوع و 

شدم رفتم دم در  غروب آفتاب گذاشته بودم ساعت تقريبي روز برايم معلوم ميكرد انگاري از ظهر خيلي گذشته بلند

دكان سايه را نگاه كردم آسمان را نگاه كردم آري از ظهر خيلي گذشته رحيم بيچاره تو هنوز ناهار نخوردي اصال 
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حاليم نبود گرسنه ام نبود سير شده بودم بي نياز شده بودم تنها نيازم او بود ايكاش كاغذ را به دستش داده بودم 

مي ماليدم مثل آنروز اما هيچ نمي دانستم زير چادر كيست چكاره است  ايكاش جرات ميكردم دستم را به دستش

  بچه سال است يا يك دختر دم بخت خوشگل شيرين عسل

تشنه ام بود آب خوردم هوا داشت گرم مي شد هوا خفه بود نفسم سنگيني ميكرد رحيم خاك بر سرت بكنند امروز 

  واد چهارچوبه را ببره بريدي اره كردي چي ميگيرا هيچ كار نكردي حاال اوستا مياد حاال مياد ميخ

مثل اينكه از خواب بيدار شدم بسرعت رفتم سرميز الوار را روي ميز دراز كردم اره را تيز كردم و بسرعت تمام اره 

 كشيدم

 عرق كردم دوباره تشنه شدم آب خوردم ناهار چي اصال بدنبالش نبودم يك موقعي برگشتم به در دكان نگاه كردم

 كه آفتاب غروب كرده بود پس اوستا امروز نمي آيد بيخودي عجله كردم بيخودي هول شدم

روزها پشت سر هم مي گذشتند لحظه اي بدون خيال او نمي گذشت اوستا در هفته قبل فقط دو بار آمد يكي وسطه 

د دو كلمه اي هم كه هفته يكي آخر هفته مزدم را داد همينجوري سر پايي آمد و رفت اصال با من حرف نمي زن

ميگويد چه بكن چه نكن توي صورتم نگاه نمي كند خدايا چي شده هر چه هست تقصير خودم است حتما فهميده 

حتما يكي بگوشش رسانده دختره دوبار آمده و رفته مگر ميشود شتر دزديد و دوال دوال رفت چه بكنم اصال نمي 

گويم دختر كوچلو آمد و قاب را گرفت و رفت جون مزد نگرفتم شنيد كه خودم يكجوري قضيه را سر هم بياورم مي 

بجايش يك شاخه گل آورد خب اين كجايش بد است من كه دنبالش نرفتم اوستا با من طرف است محله را كه نمي 

 تواند زير نظر بگيرد من نبايد كار بد بكنم ديگران كه خود دانند اما رحيم

 "طمع خام بين كه قصه فاش  "

 "قيبان نهفتنم هوس است از ر "

اين گل خوشبوي من با سواد است ، نكته سنج است ، اديب است ، شاعر است ، پس قصه عشقمان را فاش كرده ، به 

 كي گفته ؟ حتما به مادرش ، دخترها همه راز دل را با مادر در ميان مي گذارند ، مادر عاشق شدم عاشق

اين را بفال نيك گرفتم ، او از دل من با خبر است دل به دل راه دارد حروف را شمردم هشت تا سين و شين دارد ، 

 فهميده كه دو حرف محبوب من سين و شين است .

 از كجا اين شعر را پيدا كرده كه هم مناسب حال است و هم داراي اينهمه حرف خوش آواز ؟

 ببوسم آنرا فقط و بمانم همانجا شب يكيكاغذ را ده بار بوسيدم بوي بهشت مي داد دل نمي كندم مي خواستم در تار

 . بود همين توي بدنش و تن عطر ، بود پيچيده كاغذ توي لبهايش گرمي بمالم لبهايم به

 صداي بسته شدن دكانهاي اطراف هوشيارم كرد .

ز در نه ديگر بايد رفت ، بايد برگشت ، هيچوقت و هيچ لحظه اي از زندگي بدست و اعتبار ما نيست هميشه همه چي

 گذر است چه خوب چه بد مي گذرد .

اگر لحظه هاي خوشي پايدار بودند بهشت بود اگر غم ها پايدار بودند دوزخ بود پس چون هر چه هست مي گذرد 

 گويا برزخ همينجاست .

داشت به  كاغذر را تا كردم ، دل در او پيچيده بود ، با احتياط تا كردم گذاشتم توي جيب پيراهنم ، روي قلبم ، اينكه

خانه مي رفت پاي من نبود بال در آورده بودم پرواز مي كردم ، بين زمين و هوا ، روي زمين نبودم ، سبك شده بودم 

 ، وجودم ماالمال از دوست داشتن و مهر ورزيدن بود .
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 رحيم آمدي ؟ پدرم در آمد پسر . -

 صداي مادر بود دم در منتظرم بود .

 سالم مادر -

و زنده شدم از روزيكه حالت بهم خورده هزار فكر توي كله ام هست تا بروي تا بيائي صد بار مي ميرم رحيم مردم  -

  و زنده مي شوم

 مادر بچه كه نيستم -

 يادت رفت رو دوش اوستا آمدي ؟ -

  يكبار كه هزار بار نيست پيش آمد و تمام شد -

ا شوم ، نكند مادر بفهمد ، چه كنم ؟ كجا بگذارم ؟ هر جا لباسم را در آوردم بوي عطر توي اطاق پيچيده نكند رسو

 بگذارم پيداست ، عطرش عالمگير است ، همه خانه را پر كرده قائم كردن فايده ندارد .

 كشتن شمع چه حاجت بود از بيم رقيبان

 پرتو حُسن تو گويد كه تو در خانه مائي

دم توي يك وجب اطاق جائي نبود كه پنهانش كنم دوباره بوئيدم ، مادر رفته بود شام بياورد ، اينور آنور را نگاه كر

 كجا پنهانت كنم ؟ كجا ؟

صداي پاي مادر آمد ، از پله ها باال مي آمد ، هول كردم تند تند فرو كردم توي رختخوابم كه يك گوشه اطاق رويهم 

 بود .

 رحيم سر و صورتت را بشور شام بخوريم . -

ه دست لطيف او را گرفته بود بشويم و نشُشتم ، دست چپم را شستم ، با دست چپم صورتم دلم نمي آمد دستي را ك

 را شستم ، بگذار همينجوري بماند ، امشب در آغوشم باشد و شد .

 

 . بود نشسته ها پله روي مغموم و متفكر كردم نگاه ، پنجره از ، نبود اطاق توي مادر شدم بيدار وقتي صبح ***

 يد ، نان هم خريده بود ، پنير هم داشتيم .سماور مي جوش

 انگاري خودش صبحانه اش را خورده بود ، هيچوقت بدون من صبحانه نمي خورد ، امروز چه شده ؟

كاغذ را كه زير بالشم گذاشته بودم برداشتم بالش و لحاف را توي تشك گذاشتم و دوباره كاغذ را توي آنها جا دادم 

  زدم گره را شب چادر و گذاشتم شب توي چادر ، رختخوابم را گوشه اطاق

 سالم مادر صبح بخير -

 سالم رحيم -

 چرا اينجا نشستي ؟ -

 همينجوري -

 سرسنگين بود ، مثل اوستا توي صورتم نگاه نمي كرد .

تم نشستم كنار حوض ، باز هم نمي خواستم دستم را بشويم ، بايد طوري مي كردم كه مادر نفهمد ، يك وري نشس

 طوري كه دست چپم بطرفش بود ، اجبارا پشتم هم بطرفش شد .

 فكر مي كنم ناراحت شد بلند شد رفت زير زمين ، تندي باز با دست چپ صورتم را شستم و دويدم توي اطاق
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 هميشه مادر برايم چائي مي ريخت ، اما دير كرد نيامد .

اب پنير را روي سفره گذاشتم مادر آمد ، بقچه حمام من خودم چائي ريختم خوردم ، نان را وسط سفره پيچيدم بشق

 را آورده بود .

منكه نگفته بودم حمام مي روم ، ولي خب اغلب روزهاي جمعه اين كار را مي كردم ، چيزي نگفت ، فقط در حاليكه 

  بقچه را جلوي پنجره مي گذاشت گفت :

 سر راه صابون بخر نداريم -

 را مي شويم هوا گرم شده دم حوض خودم -

 با تحكم گفت:

 نه برو حمام -

 ا ؟ ... -

 وقتي از در خارج مي شدم گفت :

 اگر آمدي ديدي نيستم يك تك پا مي روم منزل انيس خانم -

 باشد خداحافظ -

 خداحافظ -

قه نداشت مادر يك جوري شده بود ، هرگز سابقه نداشت تنها روز تعطيلي كه من خانه هستم جايي برود ، هرگز ساب

 با زور مرا حمام بفرستد چي شده ؟

يكساعته برگشتم مادر نبود ، آئينه و قيچي را آوردم جلوي پنجره ، از بچگي عادت كرده بودم ، مادرم موهايم را 

كوتاه مي كرد ، از نداري بود ، پول سلماني هم از آن خرجهاي بيخودي است كه هميشه هست ، بزرگ كه شدم 

 مي كنم .خودم اين كار را 

گر چه حيف است كه  "موهايم را شانه كردم ، پس محبوبه من از موهايم خوشش مياد صدائي توي گوشم پيچيد 

 عزيز دل من ، اگر هم كوتاه بكنم بخاطر تو خواهم كرد ، بخاطر عشق تو . "زلف هايتان كوتاه شود 

سوزن مادر يك رشته نخ برداشتم ، موها را محكم  با قيچي يكدسته از موهايم را بريدم ، دسته كردم ، از قوطي نخ و

بستم مبادا يك تار مو بيفتد ، آئينه و قيچي را بر مي داشتم مادر آمد ديد كه آئينه را سر جايش مي گذارم ، ديد كه 

 قيچي دستم هست .

 پس چرا كوتاه نكردي -

 حاال زوده -

 ه كن درويش شديزود نيست رحيم چند روزه مي خوام بگم موهايت را كوتا -

 بد شدم ؟ -

 آره ، پريشان حالتت نشان مي دهد. -

 توي دلم گفتم ، برو از چشم محبوبم نگاه كن ، دل ندارد يك تار مويم كم شود .

 باشد براي بعد -

 اه -
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، كاغذ  نمي دانستم چه بايد بگويم نمي دانستم چه بايد بكنم قلم و دواتم را آوردم جلوي پنجره زير آفتاب نشستم

 نداشتم .

 ننه جانم برايم كاغذ كنار گذاشته ؟ -

  هر وقت احتياج داري ياد ننه جانت مي افتي -

دلخور بود حق داشت از روزيكه دلم جاي ديگر بود حواسم بخود نبود ، به خانه مي آمدم ، مي نشستم مي خوردم مي 

، انگاري كسي دور و برم نيست هر جا نگاه مي كردم  خوابيدم اما در عالم خودم بودم ، انگاري مادر را نمي بينم

 چشمهاي قشنگ او بود ، به هر چه دست مي كشيدم لطافت و گرماي دستهاي او را بيادم مي آورد .

 سر يك قوطي مقوائي را از زير گليم بيرون آورد و بطرفم انداخت .

 مادر دلخور بود سر سنگين بود يك جوري بود .

 

 كرد چه افكار دل مجنون خرمن با كه وه يلي بدرخشيد سحربرقي از منزل ل

 ساقيا جام ميم ده كه نگارنده غيب

 نيست معلوم كه در پرده اسرار چه كرد

  بدرخشيد ، بدرخشيد ، سحر سحر اسرار اسرار اسرار

 

 

 (61 )  
 

و اينطرف ها پيدا نشده اما زياد  از خدا پنهان نيست ، از شما چه پنهان كه با وجود اينكه چند روز است نديدمش

 خودش اگر آنطوريكه ، خواهم مي آنطوريكه ، است آغوشم در گذارم مي هم روي چشم تا شب دلواپس اش نيستم .

 آمدن هوس كه بيند مي را خوابم شبها هم او شايد ، نكشد خجالت هم شايد دانم مي چه ، كشد مي خجالت بفهمد

 . كند نمي

 ، چه حالي ؟ چه روزگاريمنكه با اين راضيم 

 و بودم شب خدايا تا به امروز كجا بود كه دير آمد ؟ خيلي زودتر مي توانست بيايد خيلي زودتر ، تمام روز بفكر

 خواب كه هست بيادم حتما ، بيندازد آغوشم در را خودش و ببندم را چشمهايم بگذارم بالش بر سر زودتر اينكه

 ...شب هر هم او اگر ، شود مي نمايم

 سر من با كه تو باشد كنارم صبح تا شب ديگه چه جوري بفهمم كه دوستم دارد ؟ غير ممكن است بياد من نباشد و

 مي گل روشن روز ، بكند حاليم بايد جوري چه ديگه ، دارد ياري سر ؟ بخوابم آئي شب نيمه هر چرا ؟ نداري ياري

ها توي دكان پهلويم مي آيد ، مگر اينكه خنگ باشم نفهمم چي تن تنهاي ، كند مي نقاشي كاغذ برايم روشن روز ، دهد

به چيه رحيم عجب شانسي آوردي واقعا از آسمان افتاد توي بغل ات ، پسر فكرش را مي كردي ؟ كي فكر مي كرد 

كه توي همين اطاق يك وجبي توي همين رختخواب كه مادر تازگي با تكه پارچه هاي كوچكي كه انيس خانم برايش 

 بگيري آغوش در را ماه قرص مثل دختري شب هد حسابي نو نوارش كرده ، هرمي د
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از اينكه اوستا هر روز غروب به غروب نمي آمد راضي شده بودم ، دلم نمي خواست افكار شيرينم گسيخته شود ، 

ورت او را ببيند نمي خواستم پاي نا محرمي به خلوتكده ما وارد شود ، مي خواستم تنم بوي او را داشته باشد چشمم ص

 و در كله ام جز ياد او ياد ديگري نباشد .

پنجشنبه اوستا آمد ، مثل هميشه سرد ، كم حرف ، مزد دو هفته را يكجا داد ، لنگه هاي پنجره را كه درست كرده 

 بودم وارسي كرد .

 حويل بدهدرحيم وسط هفته مشدي رجب را مي فرستم بده اينها را ببرد دم در آقاي بشير الدوله ت -

 چشم اوستا -

 خداحافظ -

 بسالمت اوستا -

 رفت از وسط كوچه برگشت ، خدا را شكر كمي قيافه اش باز شده بود .

 ببين رحيم تو مشدي رجب نگي ها بهش بگو حاجي آقا ، خوشش مياد ، خوش اخالق ميشه . -

 چشم اوستا -

د ، چه مي دانم شايد از من هم فرار مي كرد ، اما ديگر فرصت رفت ، به عجله ، با سرعت ، گوئي از دكان فرار مي كر

 پرداختن به اخم و تخم نه اوستا را داشتم نه حتي مادر را .

مادر هم سر گران شده بود ، گوئي از نگاه كردن به من ابا داشت ، كمتر با من حرف مي زد ، منهم كمتر به حرفش 

نيم ، حرفها همه حرفهاي ما بود ، يك عالمه حرف توي دلم بود كه به مي كشيدم ، چه بگويم ؟ حرفي نداشتيم كه بز

 محبوبم بگويم يك هزار بار بايد مي گفتم كه بد جوري گرفتارم كرده ، دلم را ربوده و رفته .

 صبح جمعه برخالف هميشه كه مادر مي گذاشت تا هر وقت كه مي خواهم بخوابم ، زود بيدارم كرد .

  ي با تو هستم ، بلند شورحيم بلند شو ، ه -

 چشمم را باز كردم باالي سرم ايستاده بود .

 چه خبره ؟ -

 چه خبر بايد باشد ؟ لنگ ظهره -

به آفتاب نگاه كردم چرا دروغ مي گفت ؟ هنوز آفتاب وسط آسمان نبود هنوز خيلي هم مانده بود كه وسط آسمان 

 برسد .

 لجم گرفت

 ت ماست هامثل اينكه امروز روز استراح -

 بلند شو ، كمتر حرف بزن -

 از من دلخور بود ، معلوم بود كه دلخور است جاي حاشا نبود .

 چه شده اول صبحي بد اخم شدي ؟ -

 حرف زيادي ميزني بلند شو اول برو حمام بعد بيا كارت دارم . -

 چه كاريه كه بايد اول صبحي غسل بكنم ؟ سمنو بايد بپزي ؟ -

 بلند شدم خواهي نخواهي

 فقط براي سمنو پختن غسل نمي كنند ... -
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زنها عجب شامه قوي اي دارند ، انگاري بوي عروس به بيني اش خورده ، انگاري فهميده كه كسي تمام دلم را پر 

كرده ، از كجا فهميده ؟ چه جوري فهميده ؟ من كه هر روز كاغذ محبوب را توي جيبم روي قلبم با خودم مي بردم و 

 خودم مي آوردم ، تازه موهاي خودم هم توي جيب بغلم است ، مادر از كجا بددل شده ؟با 

وقتي از حمام برگشتم لحاف و تشك و بالشم را آش و الش وسط حياط انداخته بود . روكش همه را در آورده شسته 

ي سه تا پايه ديگر انداخته بود بود روي طناب بود . بالشم را روي پايه نردبان زير آفتاب گذاشته بود ، لحافم را رو

 تشكم روي زمين بود ، نه چيزي گفتم نه چيزي پرسيدم .

 اما اين مالفه و روكش را تازه دوخته بود ، عجب آدم بيكاري هست ها

 حوله و لنگم را خودم توي حوض آب كشيدم ، انداختم روي طناب ، رفتم توي اطاق

  ر آورم كه صداي مادر از زير زمين بلند شدهوا گرم بود مي خواستم شال و قبايم را د

 رحيم آمدي ؟ -

 بلي آمدم -

 قبل از اينكه لباست را در بياوري برو منزل انيس خانم ... -

 باال آمد رسيد جلوي پنجره

 براي چي ؟ -

 نردباني دارند كه بايد بياوري اينجا -

 نردبان ؟ ما كه نردبان داريم -

 اينكه تا بام نمي رسدچهار تا پله دارد ،  -

 كي مي خواد بره بام ؟ -

  تو يا من -

 من مي روم ، چه خبره ؟ بام ريخته ؟ موش سوراخ كرده ؟ -

 نه بام ريخته نه موش سوراخ كرده ، هوا گرم شد ، يكي مان مي رويم پشت بام مي خوابيم . -

 من كه زياد احساس گرما نمي كنم -

دم ، شيرين ترين خوابي بود كه امشب ها مي كردم ، نه گرما حريفم بود نه پشه خاكي اصال احساس هيچ چيز نمي كر

 ها

 من مي روم ، چانه نزن ، تو برو نردبان را بياور -

 آخه خودشان الزم ندارند؟ -

 حتما ندارند ديگه . مادر بيحوصله شده بود -

 پرسيدي ؟ -

 رحيم روده درازي نكن ، ميري يا خودم بروم ؟ -

  عجب گيري افتاديم ، كفش هايم را پوشيدم و راه افتادم

 ناصر خان در را برويم باز كرد ، سالم و عليك كرديم ، روبوسي كرديم ، بنظرم مهربانتر شده بود .

 كم پيدائي رحيم جان -

  بيكار نيستم ناصر خان ، شما كه مثل من هيچوقت خانه نيستيد -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 4  

 

 رده ، اگر از صبح تا شام كار نكنم چه جوري خرج سه نفر را در بياورم ؟چه بكنم آقا رحيم زندگي نمي گ

 چرا سه نفر ؟ انيس خانم كه خودش كلي درآمد داشت ، چيزي نگفتم بي ادبي بود .

 تو هم گرفتاري ، مي بينم صبح زودتر از من مي روي ، حاال كه باز خوبه ، فردا كه زن بگيري ، بيشتر بايد كار بكني -

 دمخندي

 كو زن آقا ناصر ؟ كي مي خواد زن بگيره -

 اتفاقا ديگه وقتش است ، زياد طولش نده بله بگو و قال قضيه را بكن ... -

از چي صحبت مي كرد ؟ نكند مادر داستان كوكب را گفته ، مثل اينكه خبرهائي داشت كه من نداشتم به اينها چه 

گيرم ، دلم مي خواد ، خيلي هم مي خواد اما اين موضوع بخودم ارتباط ارتباط دارد كه من كي مي خوام زن بگيرم يا ن

 دارد به در و همسايه چه مربوط است ؟

 خم شد نردبان را بلند كند ، عجب نردباني بود ، بلند ، تر و تميز ، تازه ساخت .

 شما زحمت نكشيد من خودم بر مي دارم -

 كمك ات مي كنم -

 دارم نه چيزي نيست خودم بر مي -

سنگين نبود ، حق با اوستام بود اگر قرار بود اينهمه پله به آن پهني باشد كه من ساختم دو تا مرد هم حريفش نمي 

 شد

ماشاهلل با اين زور بازو كه تو داري زن گرفتن حق ات هست ... و خنديد منهم خنديدم ، خبر نداشت كه با چند  -

 ودم .قطره خون كه از دستم رفت مثل جوجه شده ب

 به مادرت سالم برسان -

 بزرگي تان را مي رساند . -

يادم رفت من هم بگويم به انيس خانم و معصوم سالم برساند ، احساس كردم زنها تعمدا آفتابي نشدند ، و اال هميشه 

 تا مرا مي ديدند سه تائي دورم جمع مي شدند .

آنها و هم مادر در جريانش هستند باشد ، اين به آن  يك خبرهائي هست ، يك خبرهائي كه من بي خبرم ، ولي هم

 در ، توي دل من هم غوغائي است كه اينها خبر ندارند ، من مي دانم و محبوبم و باالي سرمان خداي بزرگمان

 اما جريان اين نبود ، طشت رسوائي من از بام افتاده بود كه خودم را مادر به بام تبعيد كرد .

ارم با اينهمه فاصله دور از مادر خوابيده باشم من باالي بام دوازده پله پايين تر ,بياد شبهايي در طول عمرم بياد ند

افتادم كه پدر زنده بود اما سه تايي رئي بام مي خوابيديم.شبهاي تبريز جون مي دهد براي پشت بام خوابيدن دمادم 

مي دانم چطور مادر مي فهميد كه من سردم صبح يخ مي كني توي چله تابستان چله زمستان مي شود سردم مي شد ن

است وقتي لحاف را روي شانه هايم مي كشيد با چشماني نيمه باز به صورتش لبخند مي زدم,موهايم را نوازش مي 

 كرد دوباره خوابم مي برد ازآن شبها تابه اين شب؟

بت يكسال نيست صحبت عمر صح است كرده پر شبرا آخ خدايا چقدر فاصله است ,چقدر غصه وقصه بيت اين دوتا

من است صحبت بدبختي هاي من است,بي پدريم در بدري مان بي نان وآبي مان, رحيم,بيچاره چه داستاني زندگي 

هم امروز ترا از خود راند مثل مرغي كه جوجه »تو دارد دل به پدر بستي از دست رفت دل به مادر خوش كردي آ

 د مي راند.هايش را بزرگ كردند نوكي مي زند و از خو
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دلم گرفت باالي بام زير آسمان تك وتنها خوابيده بودم,احساس غربت كردم انگاري بيكس و كار شدم,انگاري بين 

 منو مادر جدايي وفراق افتاد,مادرم,مادرم..

 گريه ام گرفت از لحظه ايكه امروز صبح با مادر نامهرباني بيدارم كرده بود بغض فروخورده اي در گلو داشتم غمي

مبهم دلم را چنگ مي زد وحاال, تنهاي تنها هستم رحيم تنهايي,كسي صدايت را نمي شنود عقده دل باز كن گريه كن 

سبك كن,بي مادر شدي چه فرقي مي كند؟جسمش پايين است اما روحش از تو جدا شده ترا از خودش رانده با تو 

اطاق بيرونت كرد روده درازي مي كني رحيم  سرسنگي بود وبالخره هم كرد آنچه را كه مي خواست,دورت كرد از

زياد حرف مي زني رحيم,ميري يا خودم بروم رحيم,همه اينها حرفهاي سرد بود محبت با آن عجين نبود بوي فراق 

مي داد وفراق افتاد توئي رحيم,تويي كه يك عمر در كنار بسترش خوابيدي حاال تنها بين زمين واسمان ولت كرده 

ي گرمت است تو كه از پشه نناليده بودي بهانه بود همه اينها را بهانه كرد مي خواست دورت كند ,تو كه نگفته بود

 جدايت كند كه كرد.

بالشم خيس شده بود برگرداندم با آستينم اشكهايم را تند تند پاك مي كردم كه اينطرف بالشم هم خيس 

ات رنج بيشتري دارد از جدايي پدر در حالي كه نشود,گريه امانم نمي داد گريه كن رحيم جدايي مادر در حال حي

 مرده باشد بياد نداشتم كه براي مرگ پدر اينقدر گريه كرده باشم.

اشكهايم از درون دلم بيرون مي آمدند دلم شكسته ام جگرم آتش گرفته دار مي سوزم بي مادري بالست بي مادري 

 پدر در مي آورد بي مادري جگر را مي سوزاند.

 كي خوابم برد ,نمي دانم.نمي دانم 

دمادم سحر كه بصداي اذان بيدار شدم توي اطاق كه بودم صداي اذان را نمي شنيدم اما اينجا بيدارم كرد از گلدسته 

 مسجد محل بود,صداي پاي مادر را شنيدم داشت مي رفت كنار حوض وضو بگيرد.

وشن شده بود حي الفالح,برخاستم تصميم گرفتم حي علي الصلوه گويي اشكهايم دلم را صاف كرده بود گويي دلم ر

بلند شدم نماز خواندم بدرگاه الهي رو مي آوردم شايد همه گرفتاريها و غمهايي كه بسرم مي ريزد از بي نمازي است 

 از حالل وحرام نشناختن است.

بم داد وضو گرفتم از برخاستم از نردبان پايي نرفتم كنار حوض مادر داشت مسح مي كشيد سالم دادم با تعجب جوا

 الي اهلل"توي پنجره نگاهم مي كرد هيچي نگفت دوباره رفتم باالي بام روي كاه گل دو ركعت نماز خواندم قربتا

دو روز است توي دكان خدا وكيلي ول ميگردم دستم بكار نمي آيد قدم ميزنم راه ميروم و گاهي از صداي خودم كه 

كنم هم خنده ام ميگرد انگاري خل شده ام ديوانه شده ام رحيم خجالت بكش بلند با خودم حرف ميزنم هم تعجب مي

 به سرت زده

تصميم ميگرفتم نقشه ميكشيدم لحظه به لحظه زماني را كه اين آتشپاره آمد و آتش به خرمنم زد را جلوي چشمم 

رفتي خيلي تند اون محرم تو  مجسم ميكردم شبهايي را كه در آغوشم بود را دوباره بياد مي آوردم نه رحيم خيلي تند

نيست اون بيگانه است نبايد دستش را توي دستت ميگرفتي معصيت است گناه كردي دست به نامحرم زدي براي 

  همان عزيزترين كس ات را خدا از تو گرفت گناه مجازات دارد و چه زود مجازاتت كرد

هم زد شيطان با لذت بندگان خدا را گول مي نه ديگر دستم به دستش نخواهد خورد ديگر توي چشمهايش زل نخوا

زند و گولم زد او را هم گول زده او هم گناه ميكند نه اين گناه كاري عاقبت خوشي ندارد يكباره قال قضيه را ميكنم 
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همانطوريكه ناصر خان گفت بله ميگويم زن ميگيرم اين برو بياها اين نامه پراني ها درست نيست هر چند كه هر دو 

  تيم هر دو آزاد هستيم اما باز هم درست نيستعذب هس

تكليفم را روشن ميكنم اگر منو ميخواد خوب مادر را ميفرستم براي خواستگاري مساله اي نداريم من دوستش دارم 

او هم دوستم دارد مهمترين مشكل همين است كه حل شده پدرش چكاره است باشد ديگه از اوستاي ما باالتر نيست 

تا نگفت اگر دختر داشت به پسري مثل من شوهرش ميداد خب من هرچه دارم ندارم همين هستم يا شباوس مگر آن

  قبول ميكند يا نه ديگر گول شيطان را نمي خورم ديگر دنبال لذت گناه آلود نمي روم

 پيرمردي زهوار در رفته وارد دكان شد

 رحيم نجار تويي

 با اجازه تان

 سالم عليكم

  م رفته بود سالم بدهم و او جواب سالمم را مي داد با دستپاچگي گفتمخجالت كشيدم ياد

  سالم امري داريد

 اوستا محمود روانه ام كرده آمدم دنبال كارهاي كرده

 خاك بر سرم كارها را تمام نكرده بودم چه بكنم

 هنوز حاضر نيست

 چطور

 نتوانستم تمام بكنم خيلي بود

 ديروز بايد مي آمدم يكروز هم ديرتر آمدم چطور حاضر نكرديچهار تكه كه بيشتر نبود من 

 گفتم كار زياد بود تمام نشد

 ميدوني من از كجا آمدم كجا بايد بروم تو بايد حاضر ميكردي مگر اوستا دستور نداده بود

  مشدي خم رنگرزي نيست كه فرو كنم در آوردم كار دارد كار مي فهمي

 ه اوستا گفته حاجي خطابش كنم جون ميگرد و خوش اخالق ميشودعصباني شد يكدفعه يادم آمدك

 من پيرمرد را سكه روي يخ كردي با اين پا درد اينهمه راه را آمدم چه جوري دست خالي بروم

 يكي ديگر جلوي دكان ايستاد اين ديگه كيه

 ا دست بسر كنمنگاه كردم محبوبه بود دلم فرو ريخت صدايم لرزيد چكار كنم چه جور اين پيرمرد ر

 حاجي چشم حاال شما تشريف ببريد من تا فردا پس فردا حاضر ميكنم خودم ميبرم دم در منزلشان

محبوبه رد شد مثل اينكه متوجه شد غريبه توي دكان است آهسته آهسته قدم بر ميداشت معلوم بود كه مي ماند تا 

 اين مزاحم برود

يد تا من زودتر به كارم برسم فردا عصر قبل از اذان مغرب خودم مي بله حاجي شما فرموديد چشم شما تشريف ببر

  برم در منزلشان

عرقچين را از روي سرش برداشت موهايش را خاراند دوباره عرقچين را به سرگذاشت فس فس كنان از دكان 

د و با طمانينه آن را بيرون رفت با نگاه دنبالش كردم تا مطمين شوم كه دور ميشود با خيال آسوده چپقش را تكان دا

 پر شالش زد دستي به پاشنه هاي گيوه اش كشيد و لك لك كنان به راه افتاد
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 از پيچ كوچه كه پيچيد محبوبه پيدايش شد اين دختر عجب باليي است كجا بود

  آخر رفت

قفل كردم كه بي  فورا دستهايم را زير بغلم گره كردم پشت ميز كارم ايستادم كه بين ما فاصله باشد دستهايم را

  اختيار به طرفش دراز نشود

  سالم

  سالم

نگاهش نكردم رفتم به طرف ديوار لباسم آنجا اويزان بود دسته موهاي گره كرده را از جيبم در آوردم بطرفش 

تر برگشتم نزديكتر نرفتم مي ترسيدم مثل آهنربا مرا جذب ميكرد آهنرربا بود اما نه كهربا بود من در برابرش سبك

از كاه مي شدم ديگر آهن نبودم پر در مي آوردم بي اختيار مي شدم مرا بطرف خودش مي كشيد سرگردانم ميكرد 

  توي دلم زمزمه كردم اهدنا الصراط المستقيم دور ايستادم دستم را به طرفش دراز كردم

 اين مال شماست

 با اشتياق نگاه كرد مثل اينكه منتظر بود

  چي هست

  فت چه بگويم گرفت پيچه را باال زد دوباره صورتش را ديدم خنديدم او هم خنديدخنده ام گر

  برگ سبزيست تحفه درويش

چشمهايش جادو ميكرد مسحورم ميكرد مثل مار كه موري را مسحور كند جادو كند اسير كند بطرف خودش بكشد و 

 ين بازي ادامه داشته باشد كار را تمام بايد كردباالخره خردش كند نه ديگر نبايد اختيار از كف بدهم ديگر نبايد ا

 مي خواهم بيايم خواستگاري

  گويا هيچ انتظار شنيدن اين جمله را نداشت

 نمي شود

 چرا

  مكث كرد بددل شدم نكند همانطوريكه نوشته هوس است دلم فرو ريخت خنده بر لبم خشكيد رنگم پريد

  مي خواهند مرا به پسرعمويم بدهند

 اه

بهانه است چه بگويد با تو چند صباحي بودنم هوس است هوس كه خواستگاري نمي خواد هوس كه جدي نيست حتما 

توي دلش به من مي خندد كه پسر بچه اي چشم و گوش بسته ام كه تا با اون آشنا شدم مي خواهم بروم خواستگاري 

  بهانه مي آورد

  تو هم مي خواهي

  نه

چه جوري بفهمم راست مي گويد يا دروغ فرق راست و دروغ را چه جوري مي فهمند اگر سرم را پايين انداختم 

 هوس نيست پس بايد بفهمم اونهم مرا بخواد بخواد كه زنم بشود پسر عمو بهانه است گفت

 دارم ميروم خانه خواهرم كه به او بگويم پسر عمو را نمي خواهم

 خوب حتما مي پرسد پس كه را مي خواهي
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 جواب بود هميشه جواب دم دستش بودحاضر 

 مي گويم نجار محله مان را

از صداقتش خنده ام گرفت خنده بلندي كردم آسمان دلم از شك و بدگماني صاف شد چه زود مي گذرد قهر و 

  آشتي بين دو عاشق دو دلداده دو دلباخته

 راست مي گويي

 آره

 پس چرا نميگذارد بروم خواستگاريخب اگر راست مس گويد كه مطمين شده ام صادق است 

 پس بگذار بيايم خواستگاري

  نه صبر كن اآلن وقتش نيست صبر كن اول خواهرم بايد به پدر و مادرم بگويد بعدا خودم خبرت ميكنم

  راست مي گفت خبرم ميكرد يا سر به سرم گذاشته

  راستي راستي حاضري زن من بشوي زن من يك ال قبا

دم نگاه كردم نمي دانستم دختر كي هست اما از سر و وضعش معلوم بود كه وضع زندگيش بهتر از به سر و وضع خو

 من است

 آره

دلم برايش سوخت او هم گرفتار دل بود به اين خوشگلي به اين زيبايي با آن سواد با آن هنر زن آدمهاي بهتر از من 

  ميتوانست بشود

 حيف از تو نيست

  يد بدون تامل جواب هر چه كه بود حاضر داشتبازهم مي دانست چه بگو

 مگر تو عيبي داري

  عيبم چه عيبي باالتر از نداري چه عيبي باالتر از بيكسي و غريبي

  عيبم اين است كه با دست خالي عاشق شده ام

  خنديد

  لطفش به همين است

رنوشت من نوشته شده است از اول زندگيم مثل خيال آمد مثل رويا رفت رفت و مرا تنها گذاشت گويي تنهايي در س

تنها بودم نه خواهري نه برادري نه هم بازي اي نه درست و حسابي مدرسه رفتم كه همشاگردي يكدل داشته باشم نه 

توانستم سربازي بروم كه آنجا دوستاني داشته باشم نه اهل دم كوچه ايستادنم كه آنجا آشنايي داشته باشم مدام كنار 

كه مرا از خود راند توي از صبح تا غروب غروب به غروب چشمم به در بود ه اوستايم مي آيد اونم ديگر  مادرم بودم

  نمي آيد و اين دختر

روي بام گوشه تنهايي ام بود دنج بود سجاده ام كاهگل بام بود و مهرم هم همان بود با لذت روحاني سر بر زمين 

م درون ستاره ها دنبال خدا ميگشتم آنجا نبود اما صدايم را مي شنيد مرا ميگذاشتم و نماز مي خواندم سر باال ميكرد

  مي ديد هر لحظه اي كه به در بارگاهش مي رفتم در برويم باز بود

آسمان روي بام نزديكتر بود آسمان تهران بنظرم نزديكتر از آسمان تبريز بود ستاره ها را بهتر مي شد ديد ميشد 

 لمس كرد ميشد شمرد
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بچه بودم دستم را دراز ميكردم كه ستاره ها را بگيرم دور بودند خيلي دور اما حاال نزديكترند ولي ديگر  وقتي

 ميفهمم كه به دست گرفتني نيستند

 هايم گفته به مستنطق يك مثل شب از آن صبحدمي كه بعد از گريه شبانه با صداي اذان بلند شدم و نماز خواندم هر

م انگاري به خدا حساب پس مي دهم خدايا شكر خدايا سپاس از آنروز ديگر گناه نكرده ميكن رسيدگي هايم كرده و

ام ديگر دستم به نامحرم نخورده هيچ هوسي در دل ندارم تصميم گرفته ام بروم خواستگاريش زنم بشود حالل من 

  اهلل

يش نمي شود هر چه هست راضيم ديگر بخوابم هم نمي آيد وقتي پايين بودم هرشب كنارم بود اما اينجا ديگر پيدا

 نمي خواهم بيايد نيايد بگذار تا بعد.....

از آمدنش واهمه دارم ديگر كمتر در انتظارش مي مانم شبها كه توي بستر مي روم سعي ميكنم به او فكر نكنم نه به 

  نگاهش نه به گفتارش

 مادرم يادم داده چه بكنم

  رحيم ميخواهي بخوابي دعا بخوان

 يي مادرچه دعا

  قل اعوذ برب الناس را بخوان بلدي مي گويند اينرا بخواني شيطان گولت نمي زند

خجالت كشيدم بلد نبودم بقول خودم من درس خوانده بودم مادر بيسواد اما او بلد بود نمي دانم چه جوري ياد گرفته 

 بود اما بلد بود

  نرا بنويس ياد بگير بيسواد كه نيستيبجاي شعر كه هي مي نويسي و صد تا يك غاز نمي ارزد اي

 بگو بنويسم

  قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس

 آرامتر مادر دارم مي نويسم تند تند نمي شود

  خب بنويس تا اينجا را نوشتي

  آره اله الناس

 مادر سكوت كرد نگاهم كرد زير زبانش چيزي ميگفت

 خب اله الناس

  توانم بگويم از اول بايد بخوانم رحيم من اينجوري نمي

 خنديدم خودش هم خنديد آخ بميرم برايت مادر مدتي بود خنده قشنگت را نديده بودم

  قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شرش وسواس الخناث

قشنگ بود  يواش مادر يواش در نوشتن خناث ماندم امالش را بلد نبودم چه جوري مي نويسند اما كلمع وسواس

 خوشم آمد

  نوشتي

 نه بلد نيستم نمي دانم خناث را چه جوري بنويسم

 هر جور نوشتي بنويس مهم خواندن است مگر من نوشتن بلدم

  حق با مادر بود اما ناسالمتي من با سواد بودم بهر صورت
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 خب بگو

 خنديد

 چيه چرا مي خندي

 جوابم را نداد اما خواند

 ملك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدورالناس قل اعوذ برب الناس

 صبر كن في صدور...الناس الذي يوسوس في صدورالناس

  قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدورالناس من الجنۀ والناس

اما صبح تا برسم دم در دكان چند بار نوشته ام را از جيب در  غلط غلوط نوشتم آنشب از روي نوشته خودم خواندم

 خواندم خواب شبموقع آوردم نگاهش كردم حفظ كردم عصر وقتي به خانه برگشتم فوت آب بودم

مدتي بود مي خواندم و مي خوابيدم راحت هم مي خوابيدم قبل از خواب نماز شبم را مي خواندم و با وضو مي رفتم 

اين دعا را مي خواندم گاهي بجاي يكبار چندين و چند بار مي خواندم كه خوابم مي برد و صبح كه توي رختخواب و 

 بيدار ميشدم همين دعا نوك زبانم بود

يكروز جمعه بعد از ناهار مادر ظرفها را برد شست و وضو گرفت آمد توي اطاق سجاده اش را پهن كرد جا نمازش را 

كوچك توي جانمزش بود تا آنروز متوجه آن نشده بود برداشتم باز كردم كتاب  باز كرد مهر وتسبيح و يك كتابچه

 دعا بود

  مادر اين چيه

 كتاب دعاست

  تو كه نمي تواني بخواني

  شگون دارد

  از كجا گرفتي

  انيس خانم داد

ه بود ورق زدم آخ من نگاهش بكنم ببينم آخه چي نوشته اينهمه مدت ندادي من بخوانم باز كردم خيلي ريز نوشت

 خداجون همين دعا را هم دارد خوشحال شدم

 مادر قل اعوذ را دارد دستپاچه شده بودم

 اهلل اكبر

 معني اش را هم دارد چه خوبه

 اهلل اكبر

نماز داشت مي خواند نبايد با او صحبت ميكردم اشتباه كردم خودم براي خودم خواندم كيف كردم عجب معني خوبي 

ز كجا مي دانست شيطان را فرار مي دهد همينجوري دهن به دهن سينه به سينه بهمديگر ميرسانند يكي دارد مادر ا

به انيس خانم گفته انيس خانم به مادر گفته و مادر بمن ياد داده بگذار نمازش را تمام بكند بگويم اينهمه سال بي 

 آنكه بداند چه مي گويد متوجه شود كه حرفهاي خوبي زده است

 م علينا و علي عبادالصالحين السالم عليكم و رحمۀ اهلل و بركاتۀالسال

 دستهايش را از روي زانوها بلند كرد دوبار تكان داد و گره زير چانه اش را باز كرد
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 رحيم وقتي يكي نماز ميخواند با او حرف نمي زنند

 حال آنكه اين دعا توي جا نماز تو بودببخش مادر مي دانم اما دستپاچه شدم آنروز سر امال كلمات مانده بودم و 

  چي نوشته

 قل اعوذ برب الناس

مادر خيلي ذوق كرد خيلي خوشحال شد مثل اينكه كشف تازه اي كرده بود كه كرده بود كتابچه را از دستم گرفت 

 بوسيد روي چشمهايش گذاشت باز كرد نگاه كرد چه فهميد هيچي

 ايم معني اش را بگوبگذار نماز عصر را هم بخوانم بعد بر

چند بار از رو خواندم نوشته خودم افتضاح بود هم خنده دار بود هم گريه آور حيف كه سواد درست حسابي نداشتم 

دعاهاي ديگر هم داشت انا اعطيناك الكوثر اينرا بارها شنيده بودم روضه خوان ها آخر روضه ها مي خواندند عجب 

ا ناصر خان سواد درست حسابي دارد راستي باالخره ما نفهميديم روكوب كار كتاب دعاي خوبي انيس خانم داده حتم

  يعني چكاره

 خب بگو رحيم بگوشم

بگو پناه مي جويم به پرودگار آدميان پادشاه آدميان اله يكتا موجود آدميان از شر وسوسه شيطان شيطاني كه 

 ن باشد يا از نوع انسانوسوسه و انديشه بد افكند در دل مردمان چه آن شيطان از جنس ج

 تمام شد

 آره

  يعني چي

مثل اينكه مادر نفهميده بود حتي معني فارسي اش را هم نفهميده بود تا جاييكه خودم فكر ميكردم فهميده ام برايش 

 توضيح دادم

 خالصه شيطان را دور ميكند مگر نه رحيم

بود همان را مي دانست باور كرده بود و حفظ ميكرد با بقيه اين همان معني اي بود كه از اول توي كله مادر فرو رفته 

 كلمات كار نداشت ماحصل همان بود و كافي هم بود

 

د واخرين الوارها را دستور داد كه ببرم ورنده كنم وچه بكنم و چه نكنم باز هم «عصر پنجشنبه بعد از اينكه اوستا آ

 د كه برود.مزد دو هفته را داد بدون اينكه حرفي بزند راهي ش

چون تصميم گرفته بودم ديگر گناه نكنم چون تصميم گرفته بودم هيچگونه شيله پيله توي كارم نباشد از سرسنگيني 

 اوستا هم ديگه داشت حوصله ام سر مي رفت دنبالش راه افتادم .

 جلوي در دكان ايستاد.

 چيه؟چه مي خواهي رحيم؟

 د قاب عكس را برد.«دختره آ چيزي نمي خوام اوستا مي خواستم بگويم آن

 برد كه برد حال اصاحب دكان توئي.

 شرمنده شدم

 اما اوستا مزد نگرفتم.
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 خوب كردي چيزي نبود اندازه مال من بود؟

 نه بابا خيلي كوچيكتر بود.

 خب همين؟

 جرات نكردم بگويم بجاي مزد گلم داد وبقيه داستان...

 گشت.اوستا راه افتاد چند قدم كه رفت بر

 رحيم هر وقت فرصت كردي اين شعر را براي من بنويس مي خواهمش.

 چي اوستا؟

 مداد داري؟دارم.

 كاغذ چي؟

 نداشتم روي همان الواري كه بايد اره مي كردم نوشتم:

 زن بد در سراي مر دنكو هم در اين عالم است دوزخ او

 

 شناسد ,من غيرمستقيم پندم دادو رفت.يعني چه نكند اوستا از راز من آگاه است؟دختره را مي 

 شال وكاله كردم در دكان را بستم و راه افتادم باز هم فكر هاي عجيب وغريبي به كله ام هجوم كرد .

محبوب مدتي است پيدايش نيست چي شده؟عروسي كرد؟زن پسر عمو شد؟بازار گرمي مي كرد؟همه دختر ها از 

 اين نازها دارند.

مرا به خود آورد از كوچه تنگي داشت عبور مي كرد خودم را چسباندم به ديوار كه رد شود  صداي موتور كاميوني

آمد و آمد جلوي پاي من ايستاد دوتا سرباز سبيل از بناگوش در رفته پريدند بيرون وتا من بجنبم دست وپاي مرا 

 گرفتند ومثل گوسفند انداختند پشت كاميون .

ون پر از پسرهاي كم سن وسال بود بعضي ها رنگ پريده وبعضي ها بي اعتنا بلند شدم نشستم گوش تا گوش كامي

 بعضي ها گريه مي كردند.

 سربازگيري بود.

هايي كه مي دانستند »مارا بردند واز شهر خارج كردند بنظرم طرف شاهزاده عبدالعظيم مي رفتيم منكه نمي دانستم آ

 صحبت مي كردند.

 ه چندتا ساختمان سفيد كنار هم قرار داشتند ديده شد گويا پادگان بود.وسط بيابان از دور جايي بزرگ ك

كاميون هن هن كنان و پت پت كنان فاصله را طي كرد از در بزرگ پادگان وارد شد جلوي ساختمان ايستاد وپرده 

 پشت كاميون را باال زدند.

 بياييد پايين.

توي يك محوطه اي كه دور تادورش سيم خاردار كشيده يكي كي پريديدم پايين همه را مثل گله گوسفند بردند 

 بودند.

 همه در هم مي لوليدند,گويا از صبح كاميون كاميون سرباز جمع كرده واينجا تلمبار كرده بودند.

هوا كامال تاريك شده بود چراغ ساختمان سفيد روشن بود اما جايي كه ما بوديم تاريك تاريك بود بعضي ها گريه مي 

ننه ام,آخ خواهرم ,پدرم,زنم,بچه ام از هر دهن ناله اي بيرون مي آمد چند فنري هم يك چيزهايي مي  كدند واي
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گفتند وقاه قاه مي خنديدند بلبشوي عجيبي بود من گويا ماتم برده بود هيچ نه ناله مي كردم نه حرف ميزدم نه مي 

 خنديدم نه گريه مي كردم فكر ميكنم صد نفري مي شديم.

 چه مي كرد؟دلواپسم بود.باز فكر مي كرد پس افتادم غش كردم دستم را بريدم حاال چه مي كنند؟حتما مادرم حاال

دست به دامن انيس خانم وناصرخان مي شود,من حرف نمي زدم ولي آنها مي ناليدند كه حاال پدرمان,مادرمان 

ست وسط جمعيت مي گشت فقط يك نگرانمان هستند سرباز سيبيل كلفتي كه پاهاي مرا گرفته بود يك تعليمي بد

 جمله را هزار بار تكرار مي كرد:ننه من غريبم راه نندازيد.

د و تا حدي انجا را روشن كرد از صداي قار وقوري كه راه افتاده بود فهميدم خيلي از وقت شام گذشته اما از «ماه باال آ

 شام خبري نبود.

همان كاميون پت پتي بود كه با چراغهاي روشن بطرف قرار گاه اين صدنفر راچه جوري بايد شام بدهند؟مثل اينكه 

 ما آمد.

نزديكتر كه شد دور زد وپشت به ما ايستاد سه چهار سرباز قد ونيم قد الغر ترياكي بيرون پريدند كاميون مثل 

 كاميون هاي شن كش خر خر صدا مي كرد واز آن باال يك عالمه نان را پايين ريخت اين شام ما بود.

رسنگي كه پيش بياد آدميزاد سنگ را هم مي خورد چه آنهاييكه گريه مي كردند چه آنهاييكه مي خنديدند تا نان گ

 را ديدند حمله كردند به طرف نان.

شايد يا حتما من تنها كسي بودم كه از جايم تكان نخوردم,ما گرچه ندار بوديم اما نمي دانم مادر چه كرده بود چشم 

چ وقت هالك شكم نبودم اگر خيلي ميخوردم واگر نبود صدايم در نمي آمد طاقتم در برابر ودل من سير بود هي

گرسنگي وتشنگي خيلي بود وقتي كار داشتم خوراك فراموشم مي شد اصال از صحبت كردن راجع به شكم ابا داشتم 

 داي كله شق.فكر مي كردم ادم را كوچك مي كند شايد مشدي جواد حق داشت كه به من و مادر مي گفت گ

گدا بوديم كه بوديم كله شق هم كه بوديم ضررمان به كسي نميرسيد به ديگران چه كه ما چه بوديم وچه هستيم همه 

 خوردند وبنظرم بسكه گرسنه بودند وحاال خوردند و وا رفتند ,صدا از كسي بيرون نمي آمد داشتند چرت مي زدند.

 ر تا دور محوطه را قدم مي زدند به اين مي گفتند گشت زني.همان سرباز سيبيل كلفت با تو تاي ديگر دو

ماه باال آمد هوا خنك شد گويا امشب همينجا بايد مار ابخوابانند,هيچ دلواپس نبودم جاي من هميشه زير اسمان روي 

 كاه گل بام بود امشب دوازده پله پايين تر مي خوابم مگه چه مي شود؟

واب داريم سركار رختخواب ما كجاست,سركار زيراندازي رواندازي بالش صداي نق ونق بلند شد:سركار ما خ

 متكايي...

 لوس بازي در نياوردي خانه عمت نيست كه دستتان را بگذاريد زير سرتان بخوابيد.

 دادوقال بلند شد فرياد كشيدند سوت زدند گريه كردند.

 ننه من غريبم راه نياندازيد همينه كه هست.

بمان همينجاست دور بر را نگاه كردم,آبي به چشمم نخورد چه بكنم؟بلند شدم در يمان عده اي خب پس جواي خوا

 كه دراز كشيده بودند بلند شدنم جلب توجه كرد سرباز هاي گشتي متوجهم شدند.

يم را كاري بكار آنها نداشتم گيوه هايم را در اوردم ,شالم را باز كردم قبايم را در آوردم شالم را باز كردم قبا

 دراوردم آستين هايم را باال زدم قد قامت الصلوه قد قامت الصلوه

 روي زمين تيمم كردم و روي زمين تيمم كردم وري زمين نماز مغرب وعشا را بجا اوردم.
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شالم را زير سرم گذاشتم وقبايم را رويم انداختم وبدون آنكه با كسي كاري داشته باشم شروع كردم به خواندن 

 دعاي شبم.

 صبح به جاي اذان با شيپور بيدارمان كردند تند تند بلند شدم باز هم نمازم را خواندم ولباسم را پوشيدم ونشستم.

 خواب از كرده پف چشمهاي با خواستند مي قو پر بالش خواستند مي وبالش لحاف شب پسرهاي ديگر همانهايي كه

 .بودند كرده بق خصمانه ونگاه رفته هم در واخمهاي

اب طلوع مي كرد كه باز هم كاميون پت پت كنان آمد با جيپ دور زد همه را ورانداز كرد آن سه تا سرباز آفت

 گفت چي نفهميدم,كرد صدا را بودند آمده بجايشان ديگر تاي سه و بودند رفته و شده تمام كشيشان كه شب گشت

د بلند شديم بصف كشيدند وثل صف سربازان دا برپا ما زدوبهمه سوتي آنها از يكي رفت وقتي اما داد دستور چه و

 شكست خورده افتان وخيزان بطرف ساختمان بردند.

من از ديشب اينطور فكر كرده بودم كه يا همانطوريكه قبال هم مي دانستم بخاطر كفالت مادرم ولم مي كنند يا زور 

آرزوي خودم ومحبوب بود پس  زوركي بخدمتم مي برند كه آن قسمت اول را مادرم دوست داشت و اين قسمت دوم

 هيچ نيازي به آه وناله نبود.

يك عالمه صاحب منصب اينور وانور در رفت وامد بودند وهيچ كس هم زياد محلشان نمي گذاشت ,آن فاميل زن 

اوستا چه دبدبه وكبكبه اي در غربت براي خودش فراهم كرده بود اينجا بيست تا بيشتر مثل او بودند وچه حوصله 

اوند به اينها داده بود يكي يكي اين پسرها را مي بردند جلو و سواالتي مي كردند بعد دستوراتي مي دادند اي خد

 وقتي نوبت به من رسيد تقريبا ياد گرفته بودم چه جوري بايستم و چه جوري جواب بدهم.

 پسر اسمت چيه؟

 رحيم قربان.

 كار ميكني؟

 بله قربان.

 چه كاره اي؟

 نجار قربان.

 پدرت چكاره است.؟

  پدر ندارم قربان

 مادر چي ؟

 دارم قربان.

 برادر داري؟

 نخير قربان.

 عمو؟

 نخير قربان.

 دايي؟

 نخير قربان.
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صاحب منصب درجه داري را صدا كرد وچيزي گفت,رفت وبرگشت زير گوشش موضوعي را گفت.من همانجوري 

 ايستاده بودم.

 گفتي نجاري آهان؟

 بلي قربان.

 اسم اوستاي تو چيه؟

 اوستا محمود قربان.

 صاحب منصب نگاهي به درجه دار كرد

 برو بيرون تا صدايت كنم.

 وقتي آمدم بيرون براي اولين بار با آنهايي كه از ديشب يكجا بوديم شروع به صحبت كردم.

 ببينم از تو چي پرسيد؟از تو؟تو؟

 اشد تا صدايش كنند.به هيچكس نگفته بودند كه برو بيرون ومنتظر ب

 

 

 

 

 

 

همينجوري كه سرگردان ايستاده بودم خويشاوند زن اوستا را ديدم چقدر ديدن يك آشنا حتي خيلي آشناي دور در 

ميان عده اي غريب و در غربت لذت دارد مي خواستم به طرفش بروم و به او بگويم كه من كفيل مادرم هستم ديگه 

ينجور كارها بدم آمده بود مي خواستم كفيل باشم و از اينجا در بروم ولي آن آقا رفت خسته شده بودم از نظام و ا

نمي دانستم اينها را چه بنامم بهمه جناب سروان مي گفتم وقتي قيافه ي يكي در هم مي رفت مي فهميدم كه باالتر از 

 است.جناب سروان است وقتي گل از گلش باز مي شد مي فهميدم كه پايين تر از سروان 

نزديكي هاي ظهر شد نوز سوال و جواب از بقيه تمام نشده بود خدايا مادر در چه حال است فكر مي كنم حاال در خانه 

ي ما عزا هست عزاي يكنفره ما كه كسي را نداشتيم در عروسي يا عزايمان شركت بكند شايد جمعه است انيس 

است آب توي صورتش مي پاشند سركه جلوي  خانم و پسر و عروسش هم باشند شايد مادر حال ضعف و غش

دماغش مي گيرند پارچه ي سوخته مي آورند آب قند درست مي كنند چه مي دانم حاال آنجا چه خبر است رحيم در 

فكر خودت باش كه معطل و گرسنه اينجا ايستاده اي چكارم دارند؟سوال كرد و فهميد كه بيكس هستم نه عموئي نه 

برادر بزرگتري منم و مادرم بيكار و عاطل باطل هم كه نيستم نجارم آدرس اوستا را هم مي دايي اي نه پدري و نه 

دهم بروند تحقيق كنند اصال اين خويش زن اوستا ديد كه مي رفتم خانه ي اوستا مي تواند بگويد كه كار دارم نان آور 

 خانه هستم.

يك تكه نان دادند و خورديم باز هم انتظار باز  ظهر از گرسنگي داشتم واقعا غش مي كردم يك چيزي شبيه آش با

هم سر پا ايستادن خدايا كمكم كن نمازم را در خانه بخوانم خدايا كمكم كن زودتر خالص شوم شروع كردم به 

خواندن نمازم همانجوري ايستاده سرپا نمازم را خواندم دعاي شبم را خواندم نه يكبار نه دوبار با انگشتانم حسابش را 

نه بار خوانده بودم كه سربازي فس فسوء الغر مردني كه فكر مي كنم وزن پوتين هايش بيشتر از خودش بود  داشتم

 و به زحمت آنها را حمل مي كرد آمد روي پله
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 رحيم نجار-

 بلي قربان-

 هستند. "قربان"ديگه فكر مي كردم همه ي ساكنين اينجا 

 بيا باال.-

دور رد شديم او بزحمت راه مي رفت و من پشت سرش جلوي دري ايستاد روي دويدم بدنبالش دويدم از توي كري

 در نوشته بود:پزك ارتش بمن دستور داد بروم تو در را باز كردم و رفتم تو

 سالم-

 پسر تو نمي داني كهق بل از ورودي به اطاق بايد در را بزني و اجازه بخواهي؟-

 در تمام عمر مچو چيزي مي شنيدم. نه واقعا نمي دانستم اين اولين بار بود كه

 برو بيرون.-

  چنان فرياد زد كه عقب عقب امدم و خوردم به در يواشكي دستم را بردم عقب و در را باز كردم و رفتم بيرون

 درو ببند-

 در را بستم يك لحظه بعد دوباره فرياد زد:

  حاال بيا تو-

 اتفاقا در باز شد. چه بايد مي كردم؟با دستم تاپ تاپ زدم به در و

 احمق اينجوري نه با انگشت.-

  انگشتش را كج كرد و چند ضربه زد روي در

 اينجوري فهميدي؟بلي قربان جون بكن-

 با احتياط در زدم

 لش ات را بيار تو!!-

  رفتم تو

  خبردار بايست-

 نمي دانستم خبر دار يعني چه ولي صاف ايستادم

 كتر است آن بياد بيرون تو برو.صبر كن يكي پهلوي آقاي د-

!! 

من بروم پيش دكتر؟آخه براي چي؟من كه مريض نبودم به هر صورت صبر كردم اين بار گروهبان بداخالق از خود 

راضي كه به من ادب ياد مي داد اما خودش بي ادب بود پشت ميز كوچكي نشسته بود و دفتر دستكي جلوي رويش 

 بود.

اطاق آمد بيرون مثل لبو سرخ سرخ بود يا تب كرده يا اطاق خيلي گرم بود با عجله بي  پسري هم سن و سال من از

 آنكه كسي را نگاه كند دويد بيرون.

 تو برو تو.-

 باز هم بايد در را بزنم؟-

 هر دري كه جلوي روت باشد.-
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 دوتا تلنگر به در زدم صدايي نودب گفت:

 بفرماييد.-

 و.آهسته در را باز كردم رفتم ت

 سالم قربان.-

 سالم عزيزم اسمت چيه؟-

 رحيم قربان.-

 خب خب رحيم آقا.-

 نگاهي به كاغذي كه جلويش بود انداخت چيزي را خواند بعد با دقت مرا ورانداز كرد.

 كجا كار مي كني رحيم؟-

 نجاري قربان.-

 اوستا داري؟-

 بلي قربان.-

 اينقدر قربان قربان نگو من خوشم نمياد.-

 !!چه جوري بايد مي فهميدم كداميك از اين آقايان از قربان خوششان مي آيد كدام نه؟نفهميدم.

 رحيم به من بگو ببينم رفتار اوستا با تو چطور است؟-

 خوب مثل پسرش دوستم دارد-

 احساس كردم لبخندي گذرا از روي لبانش گذشت.

 هان هان كثل پسرش اهان-

 وستاي توآقا رحيم من جوانترم يا ا-

 خنده ام گرفت

 چرا مي خندي؟-

قربان اوستاي من پيرمرد است همه ي موهاي سرش موهاي ريشش سفي سفيد است كمرش يه خرده خم شده -

 چهل و چهار سال است نجاري مي كند زهوارش در رفته

 پس اينطور زن دارد؟-

 بلي-

 رحيم لباسهايت را در اور مي خوام معاينه ات كنم.-

مرم را باز كردم قبايم را درآوردم و با پيراهن چلوار و شلوار ايستادم آقاي دكتر داشت چيزي مي نوشت شال ك

 سرش را بلند كرد نگاهم كرد.

 رحيم همه را درآر-

 خجالت مي كشيدم با ناراحتي پيراهنم را در آوردم كمرم را محكم كردم.

 امعه ات هر چه كه هست.رحيم معطل نكن همه را در آور همه را شلوارت زير ج-
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و آن لحظه بود كه فهميدم نفر قبل از من چرا مثل لبو سرخ شده بود هر چه التماس كردم مشد و باالخره اگر همانجا 

مرا مي كشتند بهتر از آن بود كه لخت و عورم كنند و بعد آقاي دكتر هي مرا چرخاند و هي معاينه كر از سر تا 

 يي بود كه گرفتار شدم.پارا...خدايا اين ديگر چه بال

 بپوش رحيم بپوش برو پسرم ديگر كارت ندارم.-

 تند تند لباسهايم را پوشيدم ضمن اينكه من لباس مي پوشيدم درجه دار قبلي را ضدا كرد و شنيدم كه گفت:

 به فالني بگوييد خالف به عرضتان رسانده اند-

 روهبان بدعنق بي تربيت مهري كف دستم زد و گفت:چيزي نفهميدم سرخ شده و تب كرده بيرون آمدم همان گ

 به نگهبان در نشان بده آزادي.-

 آاااخ آزادي

تا شهر برسم دويدم دويدم به طرف غروب آفتاب مي دويدم آفتاب كم مانده بود غروب كند و از چشما پنهان شود 

سرم نگاه مي كردم ديشب و امروز چه كه پا به شهر گذاشتم از نفس افتاده بودم زير درختي نشستم تازه به پشت 

برمن گذشت؟مادر در چه حال است؟مال من كه تمام شد حاال بايد تيمار مادر را بدارم حتما گريه كرده گريه كرده 

خسته شده حتما حاال بيحال افتاده تا مرا ببيند دوباره مي زند زير گريه فكر كردم چرا منتهاي غم و منتهاي شادي 

ستند؟چرا هم وقتي خيلي غمگين هستيم گريه مي كنيم هم وقتي خيلي خوشحاليم؟اسم اينرا هردو به يك شكل ه

گذاشته اند اشك شوق آن يكي اشك غم است آخه چرا؟مگر خدا خالت كم آورده بود كه در موقع خلقت از يك 

 جويبار بدو حالت متضاد استفاده مي كرد؟

دويدم كه اگر مي دويم مردم با حيرت نگاهم مي كردند من خستگي ام كم شد دوباره به راه افتادم ديگر نمي 

دلواپس نظر مردم بودم هميشه اينطور بود از بچگي از قبل از فوت پدر هميشه ي روزگار بخودم ستم مي كردم تا 

مردم درباره ام بد فكر نكنند قدم هايم به طول يك متر ميشد به سرعت تمام مي خواستم خودم را باالي سر مادر 

 انم و يگويم مادر نگران نباش برگشتم.برس

نزديك در خانه رسيدم قبل از باز كردن در گوش خواباندم صداي گريه نمي آمد مادر بسكه گريه كرده بخواب رفته 

 در را آهسته باز كردم.

 رحيم آميد.-

 آمدم سالم.-

 عليك سالم-

خودم مجسم مي كردم دنبال آن بودم پس همه ي جا خورده بودم انتظار اين منظره را نداشتم آنچه را كه براي 

 دلواپسي هاي من بي جهت بود مادر كك اش هم نگزيده سرگردان بودم چه بگويم؟

 فهميدند كه كفيلي؟-

 از كجا مي دانست؟چه جوري مطمئن بود جريان را برايم گفت:

نگرانم گفت مدتي است خانه ي اوستا وقتي دير كردي اتفاقا انيس خانم پيش از آمدنت اينجا بود وقتي ديد خيلي -

رحيم خويششان نرفته گفت برويم از اون بپرسيم حتما مي داند چه پيش آمده من خدا خواسته چون فكر مي كردم 

 باز هم حالت بهم خورده يا در دكان ماندي يا اوستا برده خانه ي خودش
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م جاي تو خالي شام هم نگذاشت برگرديم مطمئن بود كه دفعه ي قبل بيچاره از نفس افتاده بود تا ترا بياره اينجا رفتي

ترا اشتباهي گرفته اند بعنوان سرباز فراري گفت سر راه ديده بود پسرهايي را كه سركوچه ها و سرگذر ها ايستاده 

بودند بزور مي گرفتند و مي انداختند توي كاميون ديگه فهميدم كه موضوع اينه خب چرا اينقدر طولش 

 كفيلي؟ تو كه بفهمند توانستند نمي بش دادند؟همان

 مادر چي مي گفت؟مثل اينكه همه ي تشكيالت به خاطر من تنها كار مي كن يك گروه بوديم.

 تا نوبت به من برسد تا عصر طول كشيد.-

 اذيت كه نكردند؟كتك متك كه نزدند؟-

 براي چي؟چرا كتك بزنند؟مگر تقصير كار بوديم؟-

افتاد همانجا كه ماه ها نردبان از زمين به بام تكيه داده شده بود نردبان نبود چي نگاهم به گوشه ي حياط 

شده؟چيزي نگفتم حوصله نداشتم حوصله ي حرف زدن نداشتم خسته ي خستيه بودم سرو صورتم را توي حوض 

 شستم رفتم توي اطاق جلوي پنجره طاق باز دراز كشيدم و خوابم برد.

 رو تو رختخوابت پسر.رحيم بلند شو چيزي بخور ب-

 كجا هستم؟چرا تمام تنم درد مي كند؟چرا پاهايم مور مور مي كند؟انگشت هاي پايم خشك شده.

 رحيم بلند شو-

 گرسنه بشدت شب چشمم را باز كردم مادر سر سفره نشيته بود من از كي خوابيده بودم؟شب بود دمادم نصفه هاي

بودم كوفته بودم نشستم كشان كشان خودم را سر سفره رساندم بشدت  خسته كرد مي درد پاهايم بدجوري اما بودم

 تشنه بودم دوتا ليوان آب پشت سر هم خوردم آب گرم بود ولرم بود ساكت يه خرده مادر را نگاه كردم

  بخور بگير بخواب خسته اي وارفتي-

 برايم غذا كشيد خوردم و كم كم خواب...

 

ش بود اما ذهنم روشن شد ، نگاه كردم ديدم مادر رختخوابم را پهن كرده ، بعد از از سرم پريد ، درد پاهايم بجاي

چند ماه باز هم رختخوابم را توي اطاق پهن كرده بود ، حتما ديشب نبودم دلش سوخته ، حتما با خدا عهد كرده كه 

ش نبود ، كي برده ؟ حتما سالم برگردم دوباره اجازه بدهد پهلويش بخوابم ، پس نردبان بي دليل نبود كه سر جاي

خودش هن و هن كنان برده پس داده ، بلند شدم رفتم توي حياط وضو گرفتم برگشتم بي آنكه حرفي بزنم نمازم را 

  خواندم ، رختخوابم را جمع كردم گرفتم روي كولم

 كجا ميري رحيم ؟ -

 توي حياط -

آي است ، مادر شمالي بود رشتي بود بزبان خودشان به توي حياط چرا ؟ چرا همينجا نمي خوابي ؟ توي حياط پر وي -

 سوسك و مورچه و اينجور چيزها رويهم ويآي مي گفت

 مهم نيست مادر دلواپس من نباش -

 بلند شد جلوي مرا گرفت ، رحيم مگر ديوانه اي ؟ كف حياط مي خواهي بخوابي ؟ آخه چرا اينجا نمي خوابي ؟

ار مادر خوابيده بودم ، مگر خودش بيرونم نكرد ؟ مگر خودش با تحكم نگفت چرا نمي خوابم ؟ منكه يك عمر كن

 ، مادر نه ؟ راند خودش از مرا كه كنم مي فراموش را شب برو نردبان را بيار و روي بام بخواب ؟ مگر تا زنده ام آن
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ز گوشه بامي كه پريدم ا - نشيند برخاست چو كه كبوتر نيست دل ، شد تمام ، خوابيد نخواهد تو پهلوي ديگه رحيم

  پريدم

 برو كنار مادر -

 يعني چي ؟ اين ديگه چه اخالقي است پيدا كردي ؟ -

 اخالق سگي -

 گيرم حاال توي حياط خوابيدي وقتي زمستان آمد چي ؟ -

 تا آنموقع كي مرده كي زنده ؟ كو تا تابستان ! -

اختم روي زمين و افتادم رويش و لحاف را كشيدم تا باالي ديد كه اصرارش بيفايده است رفتم توي حياط تشكم را اند

 سرم

چرا اينقدر با مادر سر گراني كردم ؟ دلم شكسته بود ، امروز هم بر خالف انتظارم ، سر حالش ديدم ، گويا اگر ناله و 

د حتما زاري كرده بود ، اگر مي آمدم مي ديدم توي رختخواب دراز كشيده و مريض احوال است وضع فرق مي كر

كنارش مي خوابيدم ، ولي نه ، از هيچ طرف بوي محبت نشنيدم ، رحيم دل مادر را شكستي شايد حاال دل توي دلش 

 منهم كه شد حاليش مادر كردم مي گريه جدائيش از من بام باالي بر شبكه نيست چرا اينكار را كردي ؟ مگر آن

دل ترا بشكند اما تو حق نداري ، كي همچو قانوني وضع  دارد حق اون است مادر اون پسر ؟ شوم اش دلواپس حاال

كرده ؟ اين ظالمانه است يك طرفه است خالف قانون طبيعت است ، منكه كوه نيستم ، سنگ نيستم ، جلوي كوه 

فرياد بزني ، عزيزم برميگردد عزيزم ، چطور شده مني كه از يك مشت جنس بنجل بي دوام پوسيدني ساخته شده ام 

متر از سنگ باشم ؟ اين قانون نيست اين زور است ، من زير بار زور نمي روم ، پسر حرمت مادري را حفظ . بايد محك

 بايد چرا آخه كه نكردم سوالي كوچكترين شب كن ، مگر حرف بدي زدم ؟ مگر درشتي كردم ؟ گفت برو رفتم ، آن

خواب بايد مي خوابيدي ، چرا ؟ مگر بازيچه ب همينجا گفت وقتي ، نكردم احترامي بي هم حاال خب ، بام باالي بروم

هستم ؟ مگر هپلي هپو هستم ؟ مگر خل و چل هستم ؟ كه از خودم هيچگونه اراده اي نداشته باشم ؟ قبول دارم 

اخالق سگي دارم ، چه بكنم ؟ خودم كه نكردم ، چه مي دانم از كدامشان به ارث بردم از خودش يا از پدرم ، 

ست ديگه درست بشو نيست ، بد ، انگي ، شتر كين هستي ، هر چه هستم همين هستم ، بچه همينجورم ، دلم كه شك

خودش هستم از سر راه كه برم نداشته ، از خون و استخوان و پوست خودش هستم ، دو سال آزگار شيرش را 

 خوردم اخالقم با شير اندرون شده با جان بدر شود ، خب چطوري ؟ هان ؟

م داشتم خفه مي شدم لحاف را كنار زدم ، پسر وضعم امشب در برابر ديشب حال و احوال غلتي توي رختخواب زد

شاهانه دارد ، خيلي هم خوبم روي تشك نرم ، توي حياط كوچك ، ديشب توي بر و بيابان روي خاك خوابيده بودم ، 

 جدي جدي راست مي گويندها ، نظام مرد را مي سازد ...!

كرد مادر بلند شده بود ، گوئي هزار سال است خوابيده ام خواب شيريني كرده بودم ، صبح صداي شر شر آب بيدارم 

 بعمرم اينهمه راه را ندويده بودم خسته و خراب عميق خوابيده بودم سرحال بودم بلند شدم .

 سالم مادر -

 عليك السالم -

 چه شب ويا فراموش كرده بود كه آنبا من سر سنگين بود ، برايش گران آمده بود كه رحيم حرف شنوي نكند ، گ

 ، دارد انتظار است مادر خب ، شده بدهكار شكسته گردن رحيم هم چيزي اينكه مثل ، بود كرده من با تخمي و اخم
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 خمير مثل كه من نبودم بلد حرف كه من ؟ كند نمي تربيت را اش بچه خودش مادر مگر ، بيخود دارد انتظار بيخود

م هر شكلي دارم خودش بمن داده ، بد شكلم خودش كرده ، خوش شكلم خودش كرده بود دستهايش توي شكل بي

، زود رنجم خودش كرده ، منكه تقصير ندارم ، تو دل مادر را نبايد بشكني گناه كردي ، گناه گناه گناه ! گناه را كسي 

هي بر مي گردد ، اول اون دل مرا مي كند كه اول بار بكند ، مقابله بمثل صدا در برابر كوه است ، چه بخواهي چه نخوا

 شكست ، دل شكسته جز آه و ناله چه پس مي دهد ؟

 در صدا خورد .

! 

اينموقع صبح كي دارد مي آيد خانه ما ؟ ما كه كسي نداريم ، بسرعت بلند شدم رختخوابم را كول گرفتم دويدم توي 

 اطاق ، مادر سالنه سالنه رفت بطرف در ، در را باز كرد .

  م اوستا خوش آمديد صفا آورديدسال -

 رحيم آمد ؟ -

  بلي كه آمد ديروز دمادم غروب آمد ، بفرمائيد تو ، بفرمائيد ، رحيم ، رحيم -

 رختخوابم را تندي جابجا كردم ، يك وجب خانه كه صدا كردن نمي خواد خودم همه چيز را شنيده بودم

 دويدم بيرون

 سالم اوستا -

 جناب سروان سالم -

 هر دو خنديديم ، بفرمائيد تو اوستا ، خودتان را زحمت داديد ، صبح به اين زودي آمديد

اوستا آمد ، توي دستش دستمالي بود كه داد به مادر ، يك چيزي آورده بود ، بفرمائيد صبحانه ميل كنيد ، حاضر 

 است .

ه سفره را آوردم تويش نان پيچيده بود باز كردم چائي را مادر دم كرده بود اما هنوز سفره را نينداخته بود ، با عجل

 قند و شكر را گذاشتم .

 عجله نكن رحيم ، حاال حاالها هستم ، آمدم صبحانه را با شما بخورم -

 مادر آمد با ظرفي پر از خامه و توي يك شيشه هم عسل بود ، اوستا آورده بود ، خودمان هم پنير داشتيم .

 چه خبر بود ؟ خب رحيم تعريف كن ببينم -

همه را براي اوستا از باي بسم اهلل تا تاء تمت تعريف كردم ، وقتي جريان معاينه را تعريف مي كردم اوستا هم سرخ 

شد سرش را پائين آورد گويا ناراحت شده بود ، مادر با تمام وجود گوش مي داد ، اينها را ديشب به او نگفته بودم ، 

 و نپرسيد منهم خسته بودم خوابيدم .نه اينكه قصدي داشتم ، نه ، ا

 

دوباره نفت ريختم و راه انداختم از تميزيش خوشم آمد دود سياهي هم كه اطراف پريموس روي ديوار جمع شده 

بود آنها را هم پاك كردم خرده چوبها را يك طرف ريختم چوبهاي قابل مصرف را يكطرف جمع كردم فقط تراشه 

خوردم ديدم پسر بچه ده دوازده ساله اي در حاليكه چند تا گوني روي كول گرفته بود ولو بود ناهار را داشتم مي 

  وارد شد

 اوستا رحيم تويي
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 آره گوني آوردي

 اوستا محمود داده ديدم دستمال نان مرا نگاه ميكند

 خيلي خب بگذار آنجا اطاعت كرد

 كار نداري

  بيا بشين با من غذا بخور بيا سر ظهره

ف نبود آمد نشست روي يك تكه نان يه خرده سبزي خوردن گذاشتم نصف كوكوي سيب زميني را هم اهل تعار

 پهلويش گذاشتم بقيه نان را جلويش كشيدم بخور نان باز هم دارم اسمت چيه

 عليمردان

 خنده ام گرفت گفتم بي ادب كه نيستي هاج و واج نگاهم كرد ناراحت شدم دستش جلوي نان خشك شده بود

 ور پسر شوخي كردم تو اين شعر را نشنيدي كهبخ

 داشت عباسقلي خان پسري پسر بي ادب و بي هنري

 نام او بود عليمردان خان كلفت خانه زدستش به امان

 نيشش باز شد سر و صورتش چرك و كثيف بود

 نه تو بي ادب نيستي اما عليمردان دور بر تو آب پيدا نميشه

دارد تو آنجا چكار ميكني پادو هستم پس سقا باشي به تو نمي گويد سر و صورتت را بايد چرا نميشه آقا سقاخانه آب 

 بشويي خجالت كشيد كمي سرخ شد توي دلم گفتم رحيم حقا كه ناجوانمردي يك لقمه نان دادي با هزار فرمان

  را برايت بخوانمبخور من ديگه نمي خورم سير شدم قبل از آمدن تو شروع كرده بودم تو بخور تا بقيه شعر 

 آب براي خوردن داري

تشنه اش بود اما سر و صورتش انقدر كثيف بود كه دلم نيامد توي ليوان چايي خودم آب بدهم ليوان اوستا را 

  برداشتم از توي كتري آب ريختم دادم دستش يا اين نيت كه اوستا ديگه توي دكان چاي نمي خورد

ي دهنش را با سر آستين اش پاك كرد و زير لب گفت لعنت بر يزيد قاتل آب را با شاالپ شولوپ سر كشيد جلو

 امام حسين

بقيه هر چه كه مانده بود را خورد تند تند مي بلعيد دلم بحالش يوخت اي روزگار از من هم بدبخت تر پيدا مي شود 

 سراغ بقيه شعر را نگرفت من هم نخواندم پرسيدم

 مادر داري

 نه زن پدر دارم

 ر داشت پدرت چكاره است آبحوضي مادرت چرا مرد نمرده پدرم طالقش دادهپس پد

 تو چرا با مادرت نماندي

 تا هفت سالگي پهلوي مادرم بودم اما هفت ساله كه شدم پدرم با يك آژان آمد دم در خانه مادرم و مرا بزور گرفت

 چرا

 گفت عصاي دستم باشد

 اينطور توي كثافت وول مي خورد دلم خيلي سوخت طفل معصوم مادر نداشت كه

 زن بابا اذيت ات نمي كند كه
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 پدرم زن به دهم مي را اش همه ميگرم مزد ريال دو روز هر ميگردم شببر نه كاري به كارش ندارم صيح ميام بيرون

  پس تو مادر داري چرا گفتي نه

 م زن پدر دارمكدام مادر من است مادر خودم كه رفت ديگه پيشم نيست كه پس مادر ندار

 با تمام كوچكي مي فهميد چه دارد مي گويد

 توي دكان چه كار ميكني

 جارو ميكنم آب مياورم خاك گيري ميكنم هر كاري كه باشد ميكنم

 حاال خيلي راحت نشستي فكر نمي كني اربات دعوايت بكند نه آقا هنوز بر نگشته

 كجا رفته رفته ناهار

 دكان باز نيستپس كي دم در دكان است مگر 

 نه

 بسته رفته

 آره

 مگر مي دانست ميايي اينجا

 نه

 پس تو كجا بودي

 يعني چه كجا بودم

 وقتي اربات مي رفت كجا بودي

 جلوي دكان

 تو بودي در دكان را بست

 آره مگه چيه

 آخه پس تو كجا بايد مي ماندي پوزخندي زد

 جلوي دكان مي نشينم تا برگردد

  هر روز

 روز هر

 اوستا محمود را از كجا مي شناسي

  همينجوري

  چه جوري

  با ارباب سالم عليك مي كند منم هر وثت از جلوي دكان رد مي شود سالم مي دهم

 امروز كجا ديدي

 كي را

 اوستا را

 داشت مي آمد گوني ها را بدهد به تو ديد جلوي دكان ايستادم بمن گفت ببر بده به اوستا رحيم

  ن خب ناهار كجا مي خوريآها
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 همانجا جلوي دكان

ناهارت را خورده بودي جواب نداد لبخند زد دست توي جيبش كرد يك دستمال مچاله شده خاكستري و سياه چهار 

خانه كه ببزرگي چارقد مادر من بود كشان كشان از جيبش در ۀورد گذاشت روي پايش دوباره دستش را كرد توي 

 د يك تكه سنگك بيات بيرون آورد قسمت سه گوش و خمير سر نان سنگك بودجيبش نگاهش به من بو

  اينها ناهارم اينجاست سنگك را بطرفم دراز كرد

 مي خورس ناهارت را من خوردم تو هم ناهار منو بخور

  نه سيرم نگه دار براي خودت

 تعارف كه نمي كني خنده ام گرفت

 ذاشت سر جايش دستمال را هم تپاند روي آننه بابا بگذار عصري بخور تكه نان را گ

  نمي افتد

 خيلي دلم بحالش سوخت خيلي

 عليمردان چايي مي خوري متفكرانه نگاهم كرد

 هان چايي نه بابا عادت ندارم يه خرده توي صورتم زل زد بعد پريموس را نگاه كرد بلند شده بود كه بره

 شيد با آستين پاك كرداگر داري قندم رابده بخورم دماغش را باال ك

آاااخ جگرم كباب شد يك مشت قند بهش دادم همه را امروز نخورها دندانت درد ميگرد كم كم بخور دوباره 

 دستمال را بيرون كشيد قندها را ريخت توي جيبش دستمال را تپاند توي جيبش ا؟ خنديد

دوباره دستمال را تپاند توي جيبش كه  يادم رفت بخورم دستمال را در آورد يك حبه قند گذاشت توي دهانش و

 لباسش ور آمد قلبمه شد

 كاري نداري

  نه

  با لذت قند را با صدا توي دهنش خرد مي كرد

 شيرين كام باشي

 عجب حرفهايي بلد بود چي بايد مي گفتم آهان گفتم نوش جان

 رحيم مي گويند توي شهر چو افتاده سردار سپه تاجگذاري ميكند

د به ما چه چي به ما ميماسه ما بايد زحمت بكشيم مزد بگيريم حاال چه فرق مي كند روي پول عكس اين بكند نكن

 باشد يا آن ارزش پول كه باال نميره ميره

 ميگم دكان بازار تعطيل ميشه

 بشه نشه كجا را داريم بريم در شميران باغ داريم يا در كرج

 ميريم ورامين

داشت آن مقدمه چيني ها بيخود نبود واال خودش مي دانست كه براي ما فقير فقرا نه ورامين آهان پس مادر نقشه 

 ناصرالدين شاه....بود نه جد بزرگوارش

 سفر بخير سوقاتي ما را فراموش نكني



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 5  

 

مسخره بازي را بگذار كنار با هم مي رويم بريم تو اين دختره را ببين همانجا خواستگاري هم بكنيم ديگه داري پير 

 يميش

  مادر چرا دوست داري وقت و بي وقت خون مرا كثيف كني روي سگم را باال بياري آندفعه گفتم كه نه باز هم بگم

رحيم چه پسر چه دختر فرق نمي كند وقتي مي تواند زن بگير يا شوهر بكند و نكند مردم هزار حرف نامربوط بارش 

  ميكنند

 مي خواهد بگويندبكنند مثال چه مي گويند بگذار هر چه دلشان 

نه رحيم اينقدرها هم كه فكر مي كني نبايد بي خيال بود مردم آدم را چنان رسوا مي كنند كه ديگه سرش را نمي 

 تواند بلند بكند

 ننه جان كن دور و بري هاي خود آدم دهنشان كيپ باشد مردم كاره اي نيستند

 خودش گويا حرفهايي زده بود يه خرده دستپاچه شد من البته منظوري به او نداشتم اما

 پسر يك دندگي نكن يكبار بريم هم فال است هم تماشا

 حوصله ندارم

 يكبار بگو راحتم بكن اصال مي خواهي زن بگيري يا مثل عموي خدا بيامرزت عذب اوغلي مي ميري

ياياد نمي خواهم بگويم چه بگويم بگويم كه زن مي خواهم اما آن زن فقط محبوبم بايد باشد جز او دختر شاه هم ب

نگويم اگر پرسيد دختر كيه پدر داره يا نداره مادر داره يا نداره چي بگم من كه فقط مي دانم پسر عمو دارد و مي 

 خواهند شوهرش بدهند

ياد حرفهاي محبوبه افتادم چي گفت گفت دارند مرا مي دهند به پسر عمويم بعد گفت مي رود خانه خواهرش پس 

د براي چي مي رفت آنجا آهان كه راز دلش را به خواهر بگويد كه او هم به پدر و مادرش بگويد خب خواهر هم دار

 پس پدر و مادر دارد اما چكاره اند

 تو از چي ناراحتي حوصله ات را سر برده ام

مان ببين چي ميگه خدا اصال رحيم اخالقت خراب شده خودت حاليت نيست براي همين است كه ميگم زود سر و سا

 بگير اين بد اخالقي هات بخاطر همينه

 بخاطر چيه بخاطر اينه كه نمي خوام كوكب خانم ترا بگيرم كه نمي خوام عروسك بازي بكنم

خب زور نيست كه نگفتم حتما همان را بگير اصال من گفتم آهااان هوپ غلط كردم كوكب ذليل مرده را فراموش كن 

 زن بگيري يا نه من جوابي براي در و همسايه داشته باشم اما باالخره تكليف منو روشن كن بايد

ااااآخه به مرم چه چرا اينقدر زاغ سياه مرا چوب مي زنند نه اهل عيش و نوشم نه اهل قمار و التاريم نه عرق خورم 

  يدچكارم دارند سرم به كار خودم مشغول است نه اهل اين محل را مي شناسم نه سالم و عليك دارم بابا ولم كن

 قبايم را برداشتم و بدون خداخافظي رفتم بيرون تا وسط كوچه رفته بودم دوباره برگشتم

 مادر از پنجره ديد كه برگشتم رفتم ايستادم جلوي پنجره

 ننه جان تا تاجگذاري به تو ميگم كه برو خواستگاري راضي شدي

 لبخند محزوني زد هيچ نگفت

 نه انيس خانم كه رسيدم در صدا كرد باز شد و آقا ناصر بيرون آمددوباره از خانه آمدم بيرون جلوي خا

 آه سالم رحيم خان
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 سالم از من است ناصر خان چطوريد

 خوب خوب تو چطوري كم پيدايي شنيدم رسيده بود باليي ولي به خير گذشت

 ساعت پدرمان در آمد ۴۲بلي گذشت اما يك 

 را گرفتيخوبه مزه سربازي را چشيدي برگه معافي ات 

 نه هنوز

 چرا ندادند

 سالم تمام بشود بعد بدهند ۴۲نه مثل اينكه بايد 

 سالم است ۲۴ساله نشدي آه من پير شدم  ۴۲پسر 

 اصال نشان نمي دهيد

 شوخي ميكني ببين موهاي شقيقه ام سفيد شده

 نه چيزي معلوم نيست حاال كو تا پيري

 كن ما هم شيريني اي بخوريم رحيم شنيدم خبر مبري هست بابا دست باال

 هيچ خبري نيست آرزوهاي مادر است من بي خبرم

همه مادرها اينطورند هي آدم را هل مي دهند زود باش زود باش بعد ناصر خان سرش را تكان داد آي رحيم من فكر 

  همي چه مي گويمميكنم مرد خدا به دور خواهرش را هم بگيرد با مادره مادر شوهر است حاال زن بگير بعد مي ف

آقا ناصر با من درد دل مي كرد اما من خوشم نمياد دوست نداشتم آدم حرف نزديكترين كسانش را به بيگانگان 

بگويد آخه من كي بودم كه ناصر خان پشت سر زن و مادرش با من حرف مي زد چه جوري حاضر بود از زني كه 

 شيرش را خورده به بيگانه گله كن

رص بود هيچوقت گله مادرم را به كسي نمي كردم اگر چه گاهگاهي بين ما هم شكر آبي ميشد اما من هميشه دهنم ق

  چه جوري مي توانستم از او به ديگري شكايت كنم

 سر كوچه رسيديم خداخواسته گفتم

 با اجازه تان ناصر خان من از اينطرف بايد بروم

 خداحافظ پيش ما بياييد

 چشم

 من درويش كه آنشكاري سرگشته را چه آمد پيش دلم رميده شد و غافلم

حساب روز و هفته از دستك بيرون رفته محبوبه پيدايش نيست نمي دانم چي شده بزور شوهرش دادند مگر مي 

شود چرا نمي شود اينقدر دخترها را بزور كتك شوهر مي دهند كه بي حساب است مگر وقتي مادرم را به مردي كه 

ي دادند مادر راضي بود تصميم را پدر خانواده مي گيرد دختر چكاره است بگويد مي خواهم يا به اندازه پدرش بود م

 نمي خواهم

 از تصو اينكه محبوب زن ديگري شده رگ گردنم سيخ مي شد خون بصورتم مي دويد و چشمانم تار مي شد

مگر از قديم نديم دختر و پسر  رحيم اگر شوهر كرد چي كار ميكني چكار ميكنم نمي دانستم مي توني فرارش بدهي

 با هم فرار نمي كردند حاال هم مي كنند مي تواني اگر بخواهي مي تواني
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اين فكر يه خرده آرامم مي كرد دلگرم ميشدم بلي آخرين عالج همين است اگر به زبان خوش ندادند به زور مي 

 برم اصل خود دختر است كه دو ستم دارد همين

  جله رفته باشد چياما اگر تا بحال به ح

دلم گرفت غير ممكن است محبوب من با ديگري به حجله نمي رود در حجله بدست رحيم بايد باز شود نه ديگري 

 خب بعدا هم مي توانيد فرار كنيد

بعد كدام بعد اگر دست مردي فقط مثل خود من بدست محبوب بخورد ديگر محبوب براي من مي ميرد نه امكان 

ببرم محال است هر چند برايش مي ميرم اما اين در صورتي است كه حتي در خياالتش هم جز من  ندار دست دوم را

 كسي نباشد

آه خدايا فكر و خيال دارد مرا از پا در مياورد آخه من خاك بر سر اصال نشان خانه اش را هم ندارم چه بكنم مگر 

ش كه مي توانم بروم مي توانم در خانه شان را بزنم و خيال داري بروي به خانه اش نه توي خانه كه نه اما سر كوچه ا

نشانه خانه اي ديگر را بپرسم باالخره يك كاري مي توانم بكنم زياد هم دست پا چلفتي نيستم اما يك باليي سرش 

  آمده اينهمه مدت كه ننشسته من بسراغش بروم خودش مثل رويا آمده و مانده و رفته

 خدايا خبري بمن برسان واهلل جوانم يك عالمه آرزو دارم خدايا محبوبم را به تو سپردم

مادر خوب خبر داشت توي شهر برو بيايي بود و ديوارها را رنگ ميكردند دكاندارها را مجبور كرده بودند شيشه 

ر و پنجره هايشان را پاك بكنند ديوارهاي فرو ريخته را تعمير مي كردند و مهم اينكه هر چه نجار توي شهر بود از د

 پنجره ساز گرفته تا مبل و صندلي ساز همه و همه داشتند لوله براي پرچم و علم مي ساختند

كاري هم نداشت هر روز ده پانزده تا مي شد ساخت و اوستا كه كار بشيرالدوله را تحويل داده بود ايندفعه اين كار را 

 گرفته بود

دستور اينكه چه بايد بكنم وسط هفته بود حدود چهل و چند  اما با زهم بدكان نمي آمد مگر براي پرداخت مزد من و

  تايي از اين لوله ها را آماده كرده بودم كه او ستا آمد

رحيم يه خرده عجله كن يك ماشين سر كوچه باال ايستاده همه نجارها محله آنچه را كه ساخته اند آنجا ساخته اند 

  آنجا تحويل مي دهند ما هم بايد برويم آنجا

 ن چه بكنم اوستام

 هر چي ساختي بردار بيار سر كوچه

  اوستا بسرعت رفت منهم لوله ها رو بغل كردم دنبال اوستا دويدم

سر كوچه ماشين باري كوچكي ايستاده بود و تا نصفه پشت اش پر از اين جور لوله ها بود ما هم ساخته خودمان را 

شدن آنرا نگاه ميكرديم كه صداي چرخهاي درشكه از طرف تحويل داديم ماشين رفت من و اوستا داشتيم دور 

 راست شنيده شد

 اوستا با يك نگاه شناخت

 درشكه مردكه است

كروكي درشكه پايين بود سه تا زن تويش نشسته بودند من براي اينكه خانوم خانوما را ببينم توي درشكه را نگاه 

 كردم
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ه بود دستپاچه شدم مثل اينكه خودم را پشت اوستا قايم كردم چرا وااي چه مي بينم خدايا محبوب من آن وسط نشست

 نمي دانم

  اوستا با خوشحالي گفت

خانوم خانوماست با محبوبه خانم دختر وسطي بصير الملك ماشاهلل ماشاهلل ديگر نفهميدم او ستا كي رفت من كي 

 آمدم

ين باالتر نمي شود من يك القبا كجا بصيرالملك كجا هيچ انتظار اين بدبختي را نداشتم بدبختي معلومه بدبختي از ا

آخه اين دختر چرا اينهمه مدت يكبار هم بمن نگفت دختر كيه خدايا چه بكنم كمكم كن بايد دل بكنم بايد 

فراموشش كنم من و اون وااي وااي تفاوت از زمين تا آسمان است مگر مي شود باور كرد كه پدرش رضايت بدهد 

 شود هرگز هرگز چهاين دختر زن من ب

بكنم چه خاكي بسرم بزنم رحيم احمق بيشعور خاك بر سر اين عاشق شدن چيه چه بر سر خودت آوردي بدبخت 

 شدي بدبخت خدايا دستم بدامنت كمكم كن اي خدايي كه همه دربند ماندگان را رها مي كني كمكم كن

بتنهايي بتوانم تحمل كنم نه بايد راز دل را به مادر  فقط انتظار شيدم كه عصر بشود برگردم خانه اين باري نبود كه

بگويم او عاقلتر است او جهانديده تر است حتما راهي جلوي پاي من مي گذارد باالخره يك كاري مي شود كرد زن 

است زن ها را بهتر مي شناسد شايد بتواند بمن بگويد اگر محبوب پافشاري كند پدرش رضايت مي دهد كه زن من 

 بشود

وان دوان رفتم بخانه مادر بود مثل هميشه آرام اما كمي دلگير از من مگر نه اينكه او هم بخاطر زن گرفتن من بگو د

  مگو كرده ايم خب مادر بشين تا برايت بگويم

از كجا شروع كنم از كجا به تو بگويم اصال تو محبوبه را مي شناسي چگونه به تو بگويم كه پسرت تنها پسرت كه 

كرد در دل دارد پيش تو مي آورد اينهمه مدت يك كلمه از دختري كه با او سر و سري پيدا كرده براي تو فكر مي 

 نگفته نه شروع كردن خيلي مشكل است مهم اينست كه از كجا شروع كنم چه بگويم

  يا حق خدايا خودم را به تو سپردم

  مادر بصير الملك يادته

  ت مكث كرد گفت بگوشم آشناست اما به جا نمي آورمنگاه استفهام آميز به چهره ام دوخ

  يادته انيس خانم مي رفت توي خانه شان براي خياطي

  آهان يادم آمد همان كه حق اوستاي ترا خورد

 آفرين مادر عجب يادته

  رحيم يكي نيكي فراموش نيكي فراموش نمي شود يكي بدي يادمه آره يادمه

  تم براي خواستگاري دخترشان بمن مي دهندمادر فكر ميكني اگر ترا بفرس

 نگاه محبت آميزي بمن كرد تا حدي جان گرفتم اما اشتباه كرده بودم گفت

حاال ديگه شوخي ات گرفته اينهم شد جواب من همه جا صحبت تا جاگذاري است تو قول دادي قبل از تاجگذاري 

 بريم خواستگاري

 سر قولم هستم بريم همين فردا بريم

  م حوصله ندارم سر بسرم نگذار تو يا جدي جدي هستي يا دلقك دلقكرحي
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 مادر به روح پدرم جدي هستم

  چشماش گشاد شد دراز كشيده بود بلند شد نشست توي صورتم زل زد

  مثل اينكه كارت از دلقكي گذشته خل شدي پسر

صورتش را مي خراشيد يا بامبي ميزد روي  مجبور شدم تمام داستان را نه حقيقت را برايش بگويم مادر هرازگاه يا

 رانش

 رحيم بيچاره شديم بدبخت شديم پسر اين چه كاريست كه شروع كردي

 واي رحيم ايكاش پايت مي شكست به آن محله نمي رفتي

 چرا مادر مگر عيب دارد دختر خودشان دنبال من آمده منكه دنبالش نرفته بودم

 انم را مي آوردببينم رحيم همان كه پيغام انيس خ

يكدفعه مثل اينكه چيزي در مغزم صدا كرد چي چي گفتي مادر آه مثل اينكه حق با مادر بود گويا همين دختر بود 

آره واهلل خودش بود منتها من واخود نبودم پس اون فكر مي كند كه من مي دانم دختر كيه اي واي ميگم چرا يك 

ش آخه چه جوري با چادر و چاقچور چه جوري مي شود شناخت تازه كلمه اشاره نكرد نگو فكر ميكند من شناختم

 من اصال زنها را نگاه نمي كنم آنهم يك دختر بچه چه ساده بودم من حق با مادر است من خل شدم

رحيم پسرم اين وصله جور ما نيست پسرم آنها كجا ما كجا آخه هيچكس كرباس را روي حرير وصله مي زند 

اطرخواهي رسوايي داره بدبختي داره آنهم چي تو و دختر يك شازده يك اشراف زاده فراموشش كن ولش كن خ

 واهلل عاقبت خوشي ندارد

 مادر چه بكنم مي گويي چه بكنم آب از سرم گذشته دلم آنجاست منهم ولش كنم اون ول نمي كند

 مي دهندنه پسر اون بزرگتر دارد اون فك و فاميل دارد نمي گذارند مي كشند اما به تو ن

تصور اينكه محبوبه را بكشند ديوانه ام كرد حالن بهم خورد مادر راست مي گويد خيلي از اين اتفاقات مي افتد پدر 

 كنار باغچه منزلش سر دخترش را مي برد مگر نشنيديم

 ولي آخه فقط بخاطر خاطر خواهي ما كاري نكرديم

آدم نيست چه جوري پدري راضي مي شود به خاطر كار دل  مادر فقط بخاطر خاطر خواهي اين كار دل است كار خود

 دخترش را بكشد

 نه مادر اگر همينجا تمام شود تمام شده اما عاقبت اين كار خودش نيست بخاطر عاقبتش است كه پدر مي كشد

 ترا بخدا مادر فال بد نزن انشاهلل هيچي نمي شود انشاهلل بخوشي تمام مي شود

 شايد آني كه توي درشكه بود آن دختره نبود يا اوستا نشتاخت رحيم شايد اشتباه كردي

مادر چي مي گفت تمام تار و پود وجودم فرياد مي زدند كه محبوب من است اگر نگاهش هم نمي كردم از ضربان 

 قلبم مي فهميدم كه او دارد رد مي شود اوستا ممكن است اشتباه كرده باشد اما من نه

 س خانم را بياورم اون حسابي با آنها آشنا شده تو شكل و شمايلش را بگو شايد آن نباشدرحيم مي خواهي بروم اني

  نه مادر نه پاي انيس خانم را به ميان نيار دوره مي گرده لغز بارمان مي كنه

خيال كردي خير باشد فكر كردي همينجوري مي مونه نقل محافل ميشه تمام شهر خبردار ميشن كم از خبر 

نيست نجار محله دختر اشراف را محله را برده هه هه برم بگم بياد شايد اوني كه تو ميگي فرق داره تاجگذاري 

  اوستا چند ساله از آنها خبر نداره اما انيس خانم تازه بر و بچه هايشان را ديده
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بسر انداخت و ساكت ماندم مگر نه اينكه عقل خودم ديگه قد نمي داد بگذار مادر يك كاري بكنه مادر چادرش را 

  رفت

احساس كردم يه خرده آرام شدم قلبم كه متالطم بود آرام گرفته مثل اينكه پر شده بود سر ريز شده بود ديگه 

گنجايش نداشت حاال كه عقده دل پيش مادر وا كردم آرام شدم بيخود نبود كه حضرت علي با آنهمه علم و دانش 

 د مي كردمي رفت سر چاه و غصه هايش را توي چاه فريا

آدميزاد حتي قدرت تحمل افكار و اعمال خودش را ندارد مي تركه منفجر مي شه خدايا چه مي شود هه چه مي شود 

صحت خواب چه شده چه شده حاال من چه بايد بكنم اگر پا پس بكشم همه چيز مي آيد به روال سابق چكار كنم اول 

اوستا نگذارم اون كه نشان خانه من را نداره براي او فقط دكان  كاري كه بايد بكنم اينه كه ديگر پايم را توي دكان

شناسه چه بكنم به اوستا چه بگويم بگويم نمي نمي آيم چه بكنم نمي پرسد رحيم ازما بدي ديدي اوستا آقاست من 

ش يك هيچ بدي از او نديدم نه رويم نمي شود نمي تونم بگم كه نمي آيم كاش ايكاش اوستا خوش بيرونم كند ايكا

روز برم ببينم در دكان بسته است آن موقع راحت مي شوم ديگه رو در روي اوستا نمي ايستم ديگه مجبور نيستم 

دروغ هم سر هم كنم خاك بر سرت رحيم مزدت را چكار ميكني هان سي شاهي صنار جمع كردي فكر مي كني فتح 

كار پيدا مي كنم مي روم محله ديگر امروزه  خيبر كردي پسر دوباره گرسنه مي ماني نه فقط خودت كه مادرت هم

كار نجاري باال گرفته دستور دولت است همه مغازه دارها در و پنجره شان را تعمير مي كندد مي روم يك جاي ديگر 

چه بكنم جز فرار راه ديگري ندارم اه اه رحيم بدم آمد ناجوانمردي بي مروتي پس اون چي اون چي بكنه بيشعور 

مي رفت مي آمد تو خنگ حاليت نبود پس اون از خيلي پيش دلباخته تو رفتي خب جون خودت را نجات چند ماه بود 

دادي رفتي محبوبت چه بكند اگر بكشندش قاتل واقعي تويي مگر مي تواني بقيه عم راحت بشي واي واي رحيم حاال 

چه به روزگار تو مي آورد از بند زنده است خيالش روزگارت را تنگ كرده اگر بميرد بناحق بميرد ميداني روحش 

تن آزاد ميشه بال در مياره هرجا بري دنبالت مياد شي و روز نداري خواب و بيداري نداري نه نه مبادا فقط بفكر 

خودت باشي ديگران هر چه مي گويند بگذار بگويند اما شما با هم قاطي شديد بهم پيوستيد پسر پيوند دل مهم است 

و شوهرها هستند كه از هم دورند نسبت به هم بيگانه اند هر چند سرشان را همه شب روي  نه پيوند تن آنقدر زن

يك بالش مي گذارند تو و اون يكدل و يك جان شده ايد عقد و عروسي و قرارو مدار و بنويس و بريز و بپاش اينها 

 همه تشريفات است كار تو از كار گذشته

 مادر و انيس خانم آمدند

خواستگار برايش آمده و خجالت زده شده خجالت مي كشيدم سرم پايين بود جرات نگاه كردن مثل دختري كه 

 نداشتم چي بايد بگويم چه چيزها را دوباره بايد تكرار كنم

آقا رحيم به مادرت گفتم آن چند روزي كه خانه بصيرالملك بودم داشتند خودشان را براي مراسم خواستگاري از 

د پسر عطاءالدوله خواستگارش بود آدم هچل هفتي نيست كه نه بگويند پسرشان اصل و دخترشان آماده مي كردن

نسب دار است با سواد است مثل اينكه مي گفتند در فرنگستان هم تحصيل كرده من را برده بودند براي عروس 

ي بود مي خانم لباس بدوزم سه دست لباس كامل دوختم از حال و هواي دختر من نفهميدم كه راضي نيست راض

خنديد خودش چند بار رفت دنبال مغزي براي پيراهن اش دختري كه نخواد خواستگار بياد اينجوري پر در نمياره 

 واهلل چي بگم

 خبر نداري كه عروسي شده يا نه
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 بگمانم آنجور كه عجله داشتند عروس خانم حاال پابماه است خيلي دستپاچه بودند آخه داماد خيلي باال بود يك چيزي

  هم بايد نذر خدا مي كردند كه دخترشان مقبول مادر داماد بشه

من جرات نداشتم نه حرفي بزنم نه انيس خانم را نگاه كنم اصال مثل اينكه گناهكار بودم و داشتند در مورد گناهان 

  من صحبت مي كردند

  انيس خانم از شكل و شمايلش بگو

غر ميزان بود چشم و ابرو مشكي دختر بود ديگه مثل دخترهاي ديگه چيز واهلل چي بگم پسته قد بود نه چاق بود نه ال

 فوق العاده اي نداشت كه چشمگير باشد

 شايد خواستگارها نپسنديدند

  نمي دانم هيچ خبر ندارم نه اينكه بد بود نه اما آش دهان سوزي هم نبود

  قربان قدت انيس خانم نمي تواني يك خبر درست و حسابي پيدا بكني

 از كي ديگه به چه بهانه اي منزلشان بروم چه بگويم بپرسم لباسها خوش قدم بود

هر دو تاشان خنديدند من اصال حوصله خنديدن نداشتم اما دلم مي خواست مادر مي پرسيد آخه اسم دختر چي بود 

 اما نمي دانم يادش نبود يا هول شده بود

 ا هر كس در عالم خودش انيس خانم گفتمدتي به سكوت گذشت هر سه فكر مي كرديم منته

ميگم فردا سري به خانه كشور خانم بزنم سر و گوشي آب بدهم باالخره اگر عروسي باشد عمه خانم را بيخبر نمي 

  گذارند حتما دعوتش مي كنند هر چند كه بين خواهر شوهر و برادر زن شكر آب است

 يه شما شديم همه اش دردسر برايتان فراهم كرده ايمالهي قربات قدمت انيس خانم ما از زماني كه همسا

 نه بابا چه دردسري رحيم هم مثل پسر خودم هست فكر ميكنم اين بال سر ناصر آمده است

بال خدا همه مي گويند بال عشق بالست دوست داشتن بالست دختري به آن نازنيني خاطر خواه آدم شدن بالست آره 

 استرحيم بالست شاهنامه آخرش خوش 

دو شب و دو روز بود كه بي آنكه آگاه باشم مدام بدرگاه خدا دعا مي كردم كه دختر بصير الملك زن پسر 

عطاءالدوله شده باشد اي هدا كمك كن انيس خانم بيايد بگويد زاييده اي خدا كمك كن بگويد با شوهرش فرنگ 

ساختي اين كار را بكن الهي دختره محبوب من  رفته خدا جون تو كه قادري تو كه با يك كن فيكون زمين و زمان را

 نباشه خدايا كمكم كن خدايا جز تو چه كسي را دارم اي همه بيكسان را فرياد رس

نه رحيم از جلوي دكان ايستادن كاري ساخته نيست برو و بگرد خانه شان را پيدا كن ،مادرت را بفرست خواستگاري 

هر كسي رد ميشه يه سنگ مي زنه كه يك گردو بيفتد ،هزارتا خواستگار يا آهان يا نه.دختر مثل درخت گردو است ،

 ميره و مياد ،كتك كه نميزنند مادرم را كتك نزنند ،خودم به جهنم.

 

 

 

راه افتادم ،خانه شان آشنا تر از آن بود كه معطل شوم ،خانه بزرگ اشرافي ،دري به بزرگي تمام خانه ما ،درختها از 

ر بودند ،ساختمان بزرگ گچ كاري شده ،همه چيز عالي ،همه چيز مرتب.رحيم برگرد خاك بر سر ديوارها هعم باالت

اينجا جاي تو نيست تو به اين طبقه تعلق نداري ،پسر سورچي اين ها وضعش بهتر از وضع تو است ،ديوانه 

 اي،خياالت واهي مي كني ،برو ،برو ،برو.
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وم دور شوم گويي دستور براي جلو رفتن بود ،دور تا د.ر خانه را طواف كردم و من به جاي اينكه به نقطه مقابل بر

.محبوبه من در اين خانه است ،چكار مي كند؟هر كاري مي كند بكند ،مهم اين است كه به ياد من باشد ،فراموشم 

نه.يك خانه ندارند  نكند ببين چند روز است كه نديدمش ،نكند به زور از اين خانه دورش كرده اند،مي تونند چرا كه

كه ،اين جور آدمها در كرج يا شميران هم خانه دارند ،ييالق قشالق مي كنند ،مثل ما نيستند كه زمستان و تابستان در 

 همان خانه يك وجبي بمانيم.ييالق مان باالي بام باشد و شقالق مان زير زمين.

 

 

 

 ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش

 

 

  بايد از ورطه رخت خويشبيرون كشيد 

 

 

پشت خانه كوچه باغ طويلي بود اما مزبله كثيف ،محل قضاي حاجت حيوانات و آدم هاي حيوان صفت ،اما هر چه بود 

جاي مناسبي بود !مي شد دور از چشم آدمهاي فضول چند لحظه اي محبوب را ديد،و راز دل گفت .خوب خانه را 

وز بيايم جلوي دكان بايستم اين دفعه ديگه شوخي بردار نيست .ممكن است شناختم برگشتم چه بكنم؟ آيا هر ر

 بصيرالملك با آژان خدمتم برسند .

 

 

 

برگشتم خانه كو قلم و دواتم؟مدتي بود چيزي ننوشته بودم ،براي دلم مي خواستم بنويسم ،نوشتن هم مثل غم دل به 

 چاه گفتن است ،سبك مي شوي تشنه مي شوي.

 

 

 

 ي است راه عشق كه هيچش كناره نيستراه

 

 

 

 آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست

 

 

 

 راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست

 

 

 

 آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست
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م.يك تكه چندين و چندين بار نوشتم در حالي كه قدم به قدم به جان فدا كردن در راه محبوب نزديك تر مي شد

 كاغذ كوچك بريدم دورش را باقيچي صاف كردم ،و رويش نوشتم :

 

 

 

 پشت باغ خانه تان منتظر هستم .

 

 

 

 صبح رفتم سراغ عليمردان ،جلوي در سقاخانه آفتابه و جارو به دست داشت ،راه منتهي به دكان را جارو مي كرد .

 

 

 

 عليمردان !هيس!-

 

 

 

 سالم .-

 

 

 

 بيا اين ور كارت دارم.-

 

 

 

 بي محابا جارو را انداخت زمين و دويد به طرفم.

 

 

 

من نمي توانم هر روز بيايم و اينجا بمانم ،قرار است دختر خانمي « ديدم مي دانم. » ببين عليمردان دكان بسته است ،-

با دستم « مي فهمم»ت آميزي كرد و گفت كه اينقده است ،چادر چاقچول كرده بياد با من كار دارد ،خنده اي شيطن

،عجب بچه تخسي بود گفتم :ببين اين كاغذ را وقتي آمد ميدي « پيش مي آيد :»پشت گردنش ،آي شيطان خنديد 

اِ !تو از «مي شناسم دختر آقا بصير الملك را مي گويي؟» بهش ،فهميدي؟قدش يه خرده از تو بزرگ تر است .گفت:

ي آد از اينجا رد ميشه و شمع روشن مي كنه،الهي برايش بميرم او هم مثل من متوسل كجا مي شناسيش؟گاه گاهي م

 به خداشده،خدا ميشه به ما دوتا رحم كني؟

 

 

 

 ببين عليمردان خيط نكاري؟-
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.« تو كارت نباشد اگر علي ساربان است مي داند شترها را كجا بخواباند» ،چه جوري ميدي؟« بيخيالش»باز هم خنديد:

آقا رحيم ما »يه دوهزاري گذاشتم كف دستش ،« گفتم كه بيخالش »،پسر مواظب باش به كسي ديگه اي ندي خوب؟

دلم برايش سوخت ،كاش بزرگ تر ها هم صفا و صميمت عليمردان را داشتند . خداحافظ «نمك پرورده ايم 

 «خداحافظ ،نگران نباش علي آقا قوي »عليمردان ،
 

 

 

ترسيدم يك دفعه عوضي «بگم كي داد؟»دم كه به صداي پايش برگشتم.هان چيه؟نفس نفس ميزدداشتم دور مي ش

 باشه. خنديدو رفت.-بدهد گند باال بيايد .گفت : نه ،اسمم را نگو ،بگو نجاره داد.

 

 

 

ي انگاري ديگه تصميم را گرفته بودم به راهي افتاده بودم كه اصال برگشت نداشت ،ديگه اخيار دست خودم نبود يك

از پشت هول ام مي داد،يا يكي از جلو مي كشيدم ،يا با هم زنده مي مانيم و زندگي مي كنيم يا اگر فهميدم به من نارو 

زده اند و همه اين ها نقشه شيطاني است مي دانم چي كار كنم كه بصيرالملك از دبدبه و كبكبه بيفتد ،همان دم حجله 

مي كشم ،حاال كه به پولشان مي نازند و فكر كرده اند كه مي شود دل رحيم به جاي گربه خود عروس بي عصمت را 

بي كس و كار را بازيچه قرار داد من هم مي دانم كه چه بكنم ،گناه دارد؟گناه اين است كه زندگي مرا به آتش 

نكردند كه كشيده اند.پدرپدرسوخته اش كارم را هم از من گرفت ،فقط به فكر زندگي خودشان هستند ،اصال فكر 

 رحيم بيچاره بعد از بيكاري چه خاكي توي سر خودش بريزد؟گاوهاي خوش علف ،آدمهاي جلف عرق خور.

 

 

 

 وقتي رسيدم خانه مادرم از بيرون آمده بود ،داشت چادرش را تا مي كرد.

 

 

 

 سالم مادر.-

 

 

 

 عليك سالم رحيم .چه خبر؟-

 

 

 

 چه خبري بايد باشد؟-

 

 

 

 دختره پيداش نشد؟-
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 نه.-

 

 

 

 بال گرفته آمد آتش را روشن كرد و گم و گور شد.-

 

 

 

با وجود اينكه مي دانستم حق با مادر است اما دلم نمي ؟آمد كه به محبوب من نامهرباني كند ،بد بگويد ،نفرينش 

 كند.لباس ام را در آوردم و بي حال روي زمين دراز كشيدم.

 

 

 

 حيم رفته بودم پيش مالي محله .ر-

 

 

 

 براي چي؟-

 

 

 

 گفتم يك استخاره اي بكنم ببينم آخر عاقبت كارمان به كجا ميرسد ؟اصال صالح است ؟مصلحت است ؟-

 

 

 

 خب؟-

 

 

 

بان جدت مال كتاب دعا را باز كرد .يه چيزهايي خواند كه نفهميدم.خبيث خبيث مي گفت ،حاليم نشد ،گفتم آقا قر-

 بروم به زبان خودمان بگو چه نوشته؟من كه سواد ندارم .

 

 

 

گفت خالصه مطلب مادر اينكه آبگرمابه پارگين را شايد.باز هم حاليم نشد ،گفت مادر اگر پسرت پسر خوبي است 

باشد دختر ،گناه نكرده ،معصيت نكرده ،پاك است محال است دختر ناپاك نصبيش شود ،ولي اگر ناپاك و گناه كار 

 پاك هم گير بياورد در طول زندگيش دختره پايش خواهد لنگيد اين دنيا دار مكافات است !
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 خب بالخره چي فهميديم؟-

 

 

 

رحيم من از تو مطمئنم هستم مي دانم كه خودت هم مثل يك دختره باكره پاكي ،دلم روشن شده انشاهلل كه دختره  -

تايي تو ،دلش را برده ،دورو برش را مردهاي كچل شكم گنده يا الغرو ترياكي را خالفي نكرده ،خشگلي تو ،اوس

 ميبيند ،مثل تو نديده تا ديده عاشقت شده.

 

 

 

 خنده ام گرفت گفتم :مادر راست گفتند كه سوسكه به بچه اش مي گه الهي قربان پاهاي بلورت.

 

 

 

  مثل گلي.رحيم خودت را دست كم نگير ماشاهلل هزار ماشاهلل-

 

 

 

 پس مادر اين گل آماده شده كه بره خواستگاري ،آهان ؟-

 

 

 

 مثل اينكه اين قسمت را پيش بيني نكرده بود ،خيلي جا خورد.

نه رحيم ، اينرا از من نخواه ، آدم بايد به اندازه گليم اش پايش را دراز كند ، خودت برو ، از تو خوشش آمده ، اما  -

از در كوچه بيرون بيندازند ، يك عمر طوري نكردم كه حرف بد بشنوم ، سر پيري ، بي آبروئي باال  منو ممكن است

مي آورند ممكن است به خدم و حشم اش دستور بده پس گردنم را بگيرند با يك اردنگي بيرونم كنند آنجا رو كه 

 بخوانند نه آنجا كه برانند .

 غلط بكنند مگر شهر هرته ؟ -

 باالتر از من را كشتند صدايش در نيامده لگد زدن به سر زن بيوه بيكسي كه كار ندارد.آي رحيم  -

دختري كه پسر را مي خواد مادرش را هم بايد بخواد ناخن را كه نميشه از گوشت جدا كرد ، پسر زن ميگيره معني  -

 اش اين نيست كه مادر را بايد طالق بده .

 ا ولش كن ، مادر هم براي خودش خدائي دارد .حاال تو بكار خودت برس ، مادر ر -

 پس تو نري ؟ كي بايد بره خواستگاري ؟ -

 كمي فكر كرد و گفت : شايد انيس خانم را بفرستيم آشنا داند زبان آشنا .

غير از اون هيچكس هم دور و بر دكان ما  "خبري نيست  "هر روز دو بار به عليمردان سر مي زدم با تاسف مي گفت 

نه رحيم آقا ، مگر يكي ديگه هم بعله ؟ خنديدم ، نه پسر منظورم مثال اوستا خودش يا بصير الملك  "ابي نشده ؟ آفت

 "نه مردي اينورها نديدم  "است ، 
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تا اينكه ظهر يك روز گرم مرداد ماه بود كه عليمردان وقتي مرا از دور ديد بطرفم دويد ، چنان خوشحال بود كه 

واهلل يه خرده اول بد عنقي كرد دلم  "چي گفت ؟  "دادم آقا رحيم دادم  "خيري اتفاق افتاده  گوئي براي خودش امر

و سكه اي را كه محبوب كف دستش گذاشته بود نشانم داد ، بگذار توي جيب  "را شكوند اما بعد مژدگاني هم داد 

 ات ديدم ، گم مي كني ها ، با سرش اشاره كرد كه نه .

 گاه دويدم ، همانجائي كه گفته بودم .دويدم ، بطرف ميعاد

كوچه اي جلوي رويم بود كه بر عكس باغ محبوب بسيار كثيف و گندآلود بود ، تصور گلي در ميان اين مزبله آزارم 

داد ، چرا ما بايد در همچو جاي كثيفي وعده ديدار داشته باشيم ؟ پشت ديوار پر از گل و ريحان است اما حيف كه ما 

به آنرا نداريم ، محبوبم آمده بود كنار ديوار ايستاده بود مظلوميت از تمام وجودش نمايان بود دلم مي اجازه ورود 

خواست با مهرباني در آغوشش بگيرم و از او بخاطر اين ميعادگاه كثيف پوزش بطلبم ولي نه ، به خدايم قول داده ام 

 كه دست از پا خطا نكنم .

 ي هم گذاشتم .كف دو دست را در مقابل خودم برو

 سالم -

 سالم -

 روزهائي را كه نيامده بود شمرده بودم مي دانستم چند روز از آخرين ديدارمان مي گذرد .

 اين بيست و سه روز را كجا بودي ؟ -

  زنداني بودم -

ينكه متوجه دلم هري ريخت ، نكند بخاطر آنچه كه گذشته زندانيش كرده اند كه گند را بدتر باال نياورد ؟ مثل ا

 حيرتم شد گفت :

 به پدرم گفتم ، او هم قدغن كرد كه از خانه خارج شوم . دكان تو چرا بسته ؟ -

 لبخند رنگ پريده درد آلودي بر لبم گذشت .

 نمي داني ؟ -

 نه -

 از پدرت بپرس -

 چه طور ؟ -

ديدم در دكان را بسته اند و ميخكوب پدرت دكان را خريده ، ده روزي مي شود ، يك روز صبح كه سر كار آمدم  -

كرده اند ، فورا شستم خبردار شد ، فهميدم قضيه از كجا آب مي خورد ، رفتم پيش اوستا ، گفتم چرا دكان را بسته 

ايد ؟ گفت بصيرالملك آدم فرستاد و پيغام داد كه قيمت دكان را بگو ، من گفتم فروشنده نيستم ، گفت بصيرالملك 

دكان را پرسيد جواب سوالش را بده ، من هم قيمتي گفتم كه گران تر از قيمت روز بود فرستاده فقط از تو قيمت 

اش رفت و آمد گفت بصير الملك گفت دو برابر مبلغ مي خرم به شرط آن كه از فردا ديرتر نشود ، من هم قبول 

 كردم همين .

 با يك حركت سريع پيچه اش را باال زد و گفت :

 بيكار كرد ؟ تو را از نان خوردن انداخت ؟ آخر زهر خودش را ريخت ؟ پس پدرم تو را -

 احساس كردم خون تمام رگهايم توي صورتم جمع شد ، خدايا اين دختر را چقدر دوست دارم گفتم
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 عوضش اين ترياق شفايم را داد . -

 مثل اينكه حرفم را نشنيد يا شنيد و بروي خودش نياورد باز گفت :

 نان خوردن انداخت ؟تو را از  -

 خيلي دلواپس كارم و نانم بود گفتم :

 البد مي دانسته كه دور از تو نان از گلويم پائين نمي رود ! ... -

خودم از حرفي كه زده بودم خنده ام گرفت ، رحيم با حجب و حيا ، رحيم كم حرف بي زبان ، رحيمي كه تا بامروز 

جاع شده ! چه زبان در آورده ، خدايا اكسير عشق معجزه مي كند ادم را از صورت زن نامحرمي را نديده بود ، چه ش

اين رو به آن رو مي كند ، اين دختر ، به اين نازنيني به اين مهرباني ، واهلل باورم نمي شود دختر بصير الملك عاشق 

 من يك القبا شده ؟! شده كه شده مهم اينست كه پايان اش خوش باشد .

 ستم تو را به من نمي دهند .از اول مي دان -

بيا خواستگاري بيا به پدرم بگو كه مي خواهي وارد نظام بشوي ، كه مي خواهي صاحب منصب بشوي مگر نمي  -

 خواهي ؟ هان ؟

 چرا نمي خوام ؟ تمام وجودم ترا مي خواد ، تك تك اعضايم ترا مي طلبد معلومه مي خوام

 صال نميگذارد حرفم را بزنمچرا مي خواهم ، ولي فايده ندارد ، ا -

 چرا ، چرا ، وقتي تو را ببيند ... -

طفلكم فكر مي كرد ، پدرش هم مرا از ديد او نگاه مي كند ، فكر مي كرد مرا ببيند ، تسليم مي شود ، رحيم با چشم 

 ابروي خوشگل را

 پدرت مرا ديده -

 چي ؟ كي ؟ كجا ؟ -

ي توانست تصورش را هم بكند ، لحظه اي را كه روي ركاب درشكه پريدم خيلي تعجب كرد باورش نمي شد ، اصال نم

را ياد آوردم ، ناراحت شدم ، هر چه باداباد بايد بگويم چه شده ، مگر نمي خواهم محرم اسرارم باشد ؟ مگر قرار 

 نيست زنم باشد ؟ خب از همين حاال بايد صادق باشم .

ه كرد ، باز هم يكي دو روز مي آمدم دم دكان مي ايستادم و كشيك مي وقتي پدرت دكان را خريد و در آن را تخت -

كشيدم ، كشيك مي كشيدم تا تو بيائي و نيامدي ، نمي دانستم چه بكنم ! چه طور تو را ببينم ، مي ترسيدم به زور 

  شوهرت داده باشند ، به همان پسر عمويت ... اسمش چه بود

 منصور -

 خان ، خيلي مالدار است نه ؟آهان ! براي همان منصور  -

وقتي صحبت پولداري كسي پيش مي آمد من ديگر كاري نمي توانستم بكنم ، در برابر ثروت بي حساب اين و آن 

من يك القبا چه داشتم كه رو كنم ، و اين ها ، اين طبقه اعيان و اشراف ، بنده پول و غالم زر بودند ، از نگاهم حالت 

لبخند محزوني نگاهم كرد ، طفل معصوم اين كه مي دانست من شاگرد نجار بيكس و بي  سرزنشم را درك كرد و با

چيزي هستم ، اين را ديگر چرا قاطي آنها كردم ؟ از سرزنشي كه بناحق روا داشته بودم شرمنده شدم . ديگر 

 نتوانستم به چشمهاي گله بارش نگاه كنم ، سرم را پائين آوردم :
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دي ، تا اين كه يك روز درشكه پدرت را ديدم كه از جلوي دكان رد مي شود ، كروك آن را هر چه منتظر شدم نيام -

عقب زده بودند و آقا جانت در آن لم داده بود ، وقتي جلوي دكان رسيد زير چشمي مرا ديد كه دست به سينه 

ن كرده ؟ چه به روز او آورده ايستاده ام ، به روي خودش نياورد ، بي اختيار شدم ، به خود گفتم دخترش را كجا پنها

 ؟ جلو پريدم و دهنه اسب ها را كه آهسته كرده بودند تا بپيچند گرفتم و گفتم آقا عرض داشتم .

 بي اراده چنگ زد به صورتش و گفت : واي خدا مرگم بدهد

 .چرا ؟ خدا نكند فرشته اي به وجاهت شما بميرد ، به دنبالش فوج فوج جوان ها فنا مي شوند .. -

با نگاهم مي خواستم اثر كالم ام را در چهره اش بخوانم ، از فوج فوج جوان گفتن منظوري داشتم اما باز هم خودش 

 را به نشنيدن زد .

 خوب ؟ بعد ؟ -

 

 آقا با چنان خشمي به من نگاه كرد كه زانوهايم سست شد اگر نفتي داشت آتش مي كرد . -

و بم ولي بسيار خشمناك گفت : بگو ، سر جلو بردم مي خواستم هيچ كس نفهمد رو به جلو خم شد و با صداي آهسته 

درشكه چي نفهمد ، اهل محل نفهمد ، آهسته در گوشش نجوا كردم : چرا اذيتش مي كنيد ؟ دست از سرش برداريد 

 ، من هستم كه مي خواهد زنم بشود ، با من طرف هستيد .

ود شد ، به طوري كه به خودم گفتم االن خداي نكرده جلوي پايم مي افتد و مثل اينكه مار پدرت را گزيده باشد ، كب

تمام مي كند ، نگاه پر كينه اي به سراپايم انداخت ، يكي دو بار خواست نفس بكشد و حرفي بزند ، صدايش باال نمي 

ا با دست چپ از پشت آمد ، بعد يكدفعه مثل فنر از جا پريد ، تا سورچي بيچاره آمد به خودش بيايد ، شانه او ر

گرفت و چنان او را عقب كشيد كه يك پايش به هوا بلند شد و چيزي نمانده بود به زمين پرت شود دست راست 

او شالق را از دست سورچي  "اين را بده به من ببينم  "مرد بيچاره با شالق به هوا بلند شد ، پدرت مثل شير غريد : 

شالق را بر بدنم كوبيد از باالي زانو تا سر شانه ام پيچيد و همان جا محكم ماند . قاپيد و تا بيايم بخودم بجنبم چنان 

پدرت مي خواست شالق را بكشد و دوباره به بدنم بكوبد ، ولي شالق سر جايش چسبيده بود من هم با آن جلو 

  كشيده شدم.

ا نمي شود به صداي بلند از ميان خون از محل شالق بيرون زد وپيراهنم پاره شد پدرت كه ديد شالق از بدنم جد

دندانهاي به هم فشرده اش فرياد زد:حرامزاده مزلف اگر يك بار ديگر حرف او را بزني مي دهم گردنت را خرد 

 كنند اگر باز اين طرفها پيدايت بشود مادرت را به عزايت مي نشانم.

پرت كرد وگفت:راه بيفت ورفت,ببين چه  شالق خود به خود شل شد از دور بدنم افتاد پدرت شالق را جلوي سورچي

 به روزم اورده.

با تعجب نگاهم مي كرد دست كردم از جيب بغلم تكه پيراهن سفيدم را كه خون آلود بود بطرفش دراز كردم 

 رنگش پريد لباي گلگونش سفيدش شد پارچه را گرفت گفتم:

 بگير پيشت باشد يادگاري خون ما هم به خاطرت ريخت باكي نيست.

 از ميان لبهاي لرزانش صداي محوي به گوشم رسيد:

 آخ.
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يه خرده نگاهش كردم اين دختر مثل گل اين دردانه اشراف زاده اين محبوب نازنين من است كه به خاطر من 

 نگران شده ناراحت شده رنگش پريده الهي من پيش مرگش شوم گفتم:

 برود هم دست بردار نيستم. حاال مي گويي چه بكنم؟مي خواهم بيايم خواستگاري سرم

 صبر كن خبرت مي كنم.

 چه طوري؟

 نشاني خانه ات را بده.

 يه خرده نگران شدم فقط مانده پدرش خانه مان را بر سرمان خراب كند گفتم:

 چه فايده دارد؟اجاره اي است اگر پدرت بو ببرد آن جا را هم مي خرد.

 خيلي فوري تصميم گرفت گفت:

اط خانه مان مي ايم آخر باغ وبرايت كاغذ مي اندازم همين جا كاغذ را مي پيچم دور سنگ و از سر خوب از توي حي

 ديوار پرت مي كنم گاهي بيا اينجا سر وگوشي آب بده.

 هه گاهي بيام؟من هرروز اين دور وبر ها پرسه مي زنم چه كنم؟پدرت كارم را گرفته وتو قرارم را.

 گفت :ديگر بايد بروم.

د تصميم گرفته بودم دستم به دستش نخورد اما دلم مي خواست چيزي را كه به دستهايش به تن وبدنش هر چن

 خورده را در سينه ام بفشارم روي قلبم بگذارم ببويم ببوسم گفتم:

 من اين همه يادگاري به تو داده ام زلفم را خون تنم را تو به من چه يادگاري مي دهي؟

 شه,گفت:هميشه اماده جواب بود همي

 اول بار كه من به تو يادگاري دادم؟

 !؟چه يادگاري؟

 دلم را
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دو سه روز سر ظهر رفتم توي كوچه باغ قدم زدم دور خانه اش را طواف كردم گوش خواباندم خبري نبود وقتي از او 

دلش را برد؟بالخره بزور بعله  بي خبر مي شدم هزار فكر ناجور به كله ام هجوم مي كردايا چه شده؟بالخره پسر عمو

را گفت؟حاال چكار مي كند؟خوش است؟سرش بر دامن منصور اقاست؟رحيم تو ول معطلي پسر هيچ ديوانه اي 

 همه بيا وكيا را ول مي كنئ مي ايد به نان خالي تومي سازد؟»آ

به مرا كشته است؟آيا گاهي فكر مي كردم آن پدر كه من ديدم اگر خشمگين شود دخترش را هم مي كشد,آيا محبو

مثل پدر مريم چالش كرده؟مادرش كه اوستا تعريفش مي كرد چه مي كند؟مادرش هم درد دل دختر را نمي 

فهمد؟زن كه بايد از دل دختر بهتر خبر داشته باشد محبوب من چه باليي سرت آوردند؟رحيم بميرد اگر تو ازرده 

 باشي.

 اال اي آهوي وحشي كجايي

 شناييمرا تنت چندين ا
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  دو تنها دو سرگردان دو بيكس

 دد ودامت كمين از پيش واز پس

 بيا تا حال يكديگر بدانيم

 مراد هم بجوييم توانيم

 كه ميبينم كه اين دشت مشوش

 چرا گاهي ندارد خرم وخش

  مگر خضر مبارك پي در ايد

 كه اين تنها بدان تنها رساند

 

 

شت ديوار خانه اشان گلوله اي كاغذ را كنار ديوار پيدا كردم كاغذ را دور سنگ بعد از يك هفته سرگرداني بالخره پ

كوچكي پيچيده واز روي ديوار پرتاب كرده بود برداشتم گذاشتم توي جيبم دلم به شدت مي زد تا از جلوي درشان 

وز از اينجا رد مي وكوچه شان رد شوم مردم وزنده شدم برايم اين لرزيدن وترسيدن عجيب بود هر روز ميايم هر ر

شوم چرا امروز اينقدر دل نگران ومضطرب هستم؟بعد از اينكه از ناحيه خطر دور شدم دستي روي سينه ام كه خاطر 

محبوبم را در ان جا داده بودم كشيدم كاغذ با سنگ روي قلبمم بود چرا اينقدر نگران بودم هان؟هر روز دست خالي 

ان او بر سينه ات بود اگر ترا مي ديدند اگر ترا مي گرفتند وبقصد كشت مي امدي ودست خالي مي رفتي امروز نش

به مخاطره مي افتاد پدر اگر خط دخترش را "كتك ات مي زدند واين نامه را بدست مي اوردند جان محبوبت خپحتما

 توي دستهاي تو مي ديد اول ترا مي كشت بعد بسراغ دختر دلبندش مي رفت.

من نه به خاطر خودم كه به خاطر او بود,محبوب عزيزم كجا بخوانم؟كجا بروم؟اه كه  خوشم امد لذت بردم دلهره

دكان چه جاي دنجي بود خانه من بود از صبح تا غروب تنهاي تنها با خياالت خودم با خاطرات او هيچ احدي مزاحم ما 

 نبود..

خانه انجا امن تر است وقتي وارد شدم مادر ديدم توي كوچه اصال امكان ندارد بتوانم نامه اش را بخوانم پس بروم به 

 گفت:

الهي به خاك سياه بنشيند كسي كه ترا سرگردان كرد پسر به اين بزرگي را عالف كوچه وبازار كرد آ]ه مرد هم 

 اينموقع به خانه بر مي گردد؟الهي ذليل بشود بصير الملك دكان را تعطيل كرد.

 را باز كردم:بدون اينكه جوابش را بدهم كاغذ دور سنگ 

 پسر عمو را جواب كردم به او گفتم كه او را نمي خواهم گفتم فقط تو را مي خواهم رحيم فقط تو را

جمله آخر را دو سه بار خواندم باز هم يك ظرف پر از لذت از فرق سرم ريخت تا نوك پايم مرا دوست دارد مر امي 

 خواهد اين مهم است.

كردن پسرعمو را از انيس خانم خيلي زودتر اورده بود من مي دانستم عمه اش محبوبه نمي دانست كه خبر جواب 

اين خبر را پخش كرده بود اما از زبان خودش شنيدن لذت ديگري داشت باز هم آن نامه توي جيبم چندين روز 

وپيامي مي  سرحالم كرد,هر روز به ميعاد گاه مي رفتم هر روز چشم به باالي ديوار داشتم كه سنگي پرتاب مي شود

 آورد.

 وجببه وجب پشت خانه شان را شناخته بودم تمام درختهايي كه انجا بود شمرده بودم.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 4 2  

 

پشت ساختمان قسمتي از ديوار به اندازه يك كف بشقاب ريخته بود خودشان خبر نداشتند من ديده بودم براي 

 "آن قسمت را تعمير ميكنم اساساخودم فكر مي كردم كه وقتي دامادشان شدم خودم گچ واهك درست مي كنم و 

پسرزرنگي مثل من الزم بود كه به كارها برسد خدايا مي شود روزي همراه پدر "پدر محبوبه پا به سن شده بود حتما

محبوب توي آن درشكه بنشينم؟خواهم گفت آقا جان بياد داريد چه جوري با شالق خونم را ريختيد؟هم خواهد 

 به من تكليف خواهد كرد كه:"ماخنديد هم شرمنده خواهد شد وحت

 رحيم جان از گذشته ياد نيار.

خواهم گفت پدر حالوت همه دلتنگي هايم را از بين برده اگر بخاطر محبوب سرم هم برود باكي نيست.خدايا مي 

 شود آنروز را به چشم ببينم؟

دوستتان داشتم و او خواهد گفت به مادرش خواهم گفت:اوستا محمود آنقدر از شما تعريف كرده بود كه من نديده 

 رحيم من ترا نديده اصال دوستت نداشتم وخواهيم خنديد خدايا يعني مي شود؟

ولي رحيم اينجوري كه نمي شود تو فكر مي كنيرحيم نجار را به اين راحتي مي پذيرند؟تو بايد خودت را باال بكشي به 

 حد آنها .

يشه كه نجار نمي مانم دري به تخته بخورد يك خرده سرمايه داشته مي رسم اگير بصير دستم را بگيرد مي رسم هم

 باشم دست وبالم باز شد چوب فروشي راه مي اندازم.نظام چي؟

به محبوب قول نظام دادي خببلي اگر خيالم از مادرم ومحبوب آسوده باشد نظام هم ميتوانم بروم آقا ناصر مي گفت 

افه توجه مي كنند چيزهاي ديگر را بعدا همانجا ياد مي دهند نظام هم مي رسته اي در نظام هستكه بيشتر به قد وقي

 روم مهم فعال مساله رها شدن از اين تنگناست.

 حاج علي كجا هستي؟چرا امروز هيچ كس ته باغ نيست؟

 صدا از پشت ديوار بود انگاري صداي محبوبم بود كمي مكث كردم شك كردم اخه من صداي بلندش را نشنيده بودم

هميشه طوري ارام حرف ميزد كه من بزور مي شنيدم چه بكنم چه بگويم خدا رو شكر زود تصميم گرفتم يا خدا 

 كمكم كرد كه به عقلم رسيد بگويم:

 اين كوچه چه قدر خاك وخاشاك دارد!

 جب دختر باهوشي است اصال به نظر من زنها خيلي باهوشتر و زرنگترند فوري صدايم را شناخت.

 بوب تو هستي تنهايي؟رحيم؟مح

 اره

 منتظر نماند وسنگ را انداخت وسط اسمان و زمين كاغذ از دور سنگ باز

شد و مدتي معلق اينور و انور رفت تا كمي دورتر از من روي خس و خاشاك،رفتم به طرف كاغذ،برداشتم،يك جمله 

 به نظرم رسيد:

 خشمگين شدم هم ناراحت. به قصد كشت كتكم زدند.دلم فرو ريخت.دستهايم لرزيد.هم-

 كتك ميزنند؟-

 عيبي ندارد.-

 -عيبي ندارد؟خيلي هم عيب دارد،دارند زجر كشت ميكنند.-
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باور نميكنند تو ميخواهي بروي توي نظام،مگر نميخواهي؟خدايا اين دوره و زمانه عجب صاحب منصبها دل مردم را 

عيب دارد؟هنر نيست؟كدام نظامي اگر جنگ نكرده باشد بردند،انگاري نظام باالتر از همه جاست آخه نجاري چه 

 اگر آدم نكشد به بياد مانده ؟اما ميگويند اسم نجاري كه تخت طاوس را ساخته بر پايه ي آن حاك است،

 اين آرسيهاي رنگ برنگ كار نجارهاست.

 توي نظام؟چرا،ميخواهم،..وقتي رفتم ميبينيد.-

 كي ميروي؟-

گر دخترشان زنم بود و ميخواستم بروم نظام ناله و شيون ميكردند،به هزار وسيله چنگ عجب گيري افتادم،حاال ا

 ميزدند كه برايم معافي بگيرند.

واهلل دنبالش كه رفتم....چند ماهي طول ميكشد....ولي از سال ديگر عقب تر نميافتاد.خواستم بگويم اگر آقا جانت -

 ن تنهايي چه ميتوانم بكنم.دستش را روي سرم بگذارد همه كار ميشود اما م

 پرسيدم:

 مياي فرار كنيم؟-

 واي نه خدا مرگم بدهد،ميخواهي يكباره خونم حالل شود؟صبر كن ببينم چه ميشود.-

 آخر تا كي صبر كنم؟من كه بيچاره شدم.-

 اگر رضايت ندادند آن وقت يك فكري ميكنيم.-

در اين ميان بدبخت شدم كارم را از دست دادم و ويال در و  زودتر هر فكري داري بكن من دارم از دست ميروم.من-

داشت شدم.هر روز بجاي اينكه در دكّان كار بكنم پشت ديوارشان سرگردانم ،باالخره اينجوري نميشود مرگ يكبار 

 شيون هم يكبار.

 محبوب ميگم....ميشنوي؟محبوب..-

ته بود.چرا الاقل نگفته بود ميرود؟دوباره صدايش ديگر جواب نيامد يا ميشنيد جواب نميداد يا گذشته بود رف

 كردم،صداي پاهايش كه ميدويد از كنار ديوار شنيده شد:

 خداحافظ حاج علي آمد.-

الهي براش بميرم پس حاج علي را ديده بود كه جرات نميكرد حرف بزند،من چقدر بد دلم،چقدر بي انصافم،فوري 

 ،اما اين حاج علي چكاره است؟هزار تا فكر ناجور به كلهام هجوم ميكند

 

********************************** 

 رحيم آن روز كه گفتي،پدرم با شالق تو را زد و خونت را ريخت شرمنده شدم.

دلم سوخت،جگرم آتيش گرفت،آرزو كردم كهاي كاش به جاي تو شالق پدر بر سر من ميخورد،مرا ميازرد اما با تو 

را چه زود پذيرفت...مادر به قصد كشت كتكم زد،رحيم اگر دايهام به دادم نرسيده بود،ديگر كاري نداشت.خدا دعام 

زنده نبودم.تمام بدنم كبود شده،تمام بدنم بنفش شده،اگر تو يك ضربه خوردي و خونت ريخت الاقل راه جلوي 

 رار هم نداشتم..پايت باز بود و در رفتي،اما من ده تا بيشتر خوردم،خونم مرد و اسير بودم و راه ف

اما به امام رضا قسم كه از كتك خوردن به خاطر تو هم خوشحالم،به هر يك از اين كبوديها رو كه نگاه ميكنم 

 چشمهاي زيباي تو به يادم مياد.
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لذت ميبردم،نه اينكه فكر كني تو را فراموش ميكنم كه دوباره به يادم ميايي نه،اما ياد تو تو روي پست بدنم،توي 

،و درون استخوانم با خونم مخلوط ميشود و سرپاي وجودم را گرم ميكند.تو بگريزي از پيش يك شعله ي خم گشتم

 من ايستادهام تا بسوزم تمام....نامه ي محبوبم را آنقدر خواندم كه حفظ كردم،چرا انقدر اذيتش ميكنند؟

دري داشت،خوب يك چيزي،انهمه كه اوستا چرا انقدر نامهربان و بي انصافند؟آخه مگر اين دخترشان نيست؟اگر ناما

 خانم خانمها را تعريف ميكرد پس كوو؟

خدايا به من رحم نميكني به آن دختر بي چاره رحم كن،خدايا كمك كن از آن خانه نجاتش بدهم،توي خانه صافا و 

 صميميت مهم است فرش و قالي حرير به چه درد ميخورد؟

طالئي.اصال نميتوانستم باور كنم كه مادري انقدر سنگ دل باشد كه محبوب من توي قفس گير كرده توي قفس 

 دختري را كه خودش به دنيا آورده و از گوشت و استخوان خودش است اينچنين بي رحمانه بزند.

من تا به اين سنّ،يك تلنگر از مادرم نخوردم،پدرم هم هيچ وقت مرا نزده بود.براي همان هيكوقت اهل بزن و جنگ 

 از دارند،آن بزني دست عجب زن و مرد اين.بود الملك و بصير جناب دست از خوردم كه اي بودم،تنها ضربهو دعوا ن

 .شوهر از هم اين و زن

خدا ناصر چي بگم بكند،يك تخم لقي دهن مادرم و ذهن خودم شكست،كه وقت و بي وقت سرك ميكشد و تمام 

بوده كه مجبب باال آورده و با زرنگي به پاي من افكار مرا مسموم ميكند.نكند اين كتك به خاطره گندي 

 و عصباني را پدرش و مادر انقدر كه نيست اي مينويسد؟نكند مادر داغ آن را به دل دارد واال بين من و محبوب مساله

 بارها كشورشان عمه ميگفت خانم نيست،انيس اي تازه و قريب چيز هم يشان خانواده توي باشدگويا كرده ديوانه

ه دايي حيدر كه گويا از رجال دربار احمد شاه بوده و حاال در فرنگستان زندگي ميكند صحبت كرده كه دختر ب راجع

يكي يك دانهاش عاشق مهتر شد كه بيست هم بزرگتر از خودش بود رفت و زنش شد،يعني رحيم بيست و يك ساله 

 ي نجّار كه اوستا كار شده بدتر از مهتر پير و پاتال است؟

به من نارو بزنند ميدانم چه كار بكنم،مي دانم.مدتي بود كه نقشه ميكشيدم در همان حجله گاه،تكليفم را با اما اگر 

 محبوبه ي ريا كار و پدر و مادر بي چشم و رويش معيّن بكنم.

چه ميشود؟آخرش اين است كه مرا هم ميگيرند ميكشند،بكشند بهتر از ادامه ي زندگي اي است كه با خيانت شروع 

 ود و ادامه داشته باشد.ش

 بعد تصميمم عوض شد.

نه رحيم اين كار درستي نيست اگر عروس ات را بكشي اول اونها پولدارند هم زر دارند هم زور نميگذرند حقيقت بر 

مال شود،نمي گذرند علم و آدم بفهمند كه دخترشان بي عصمت بوده و تمام كاسه كوزهها سر بيچاره ي تو ميشكند و 

 تو،مادرت به خاك سياه مينشيند.بعد از 

اما كار بهتري ميكنم،اگر فقط محبوب را بكشم ميشوم قاتل ظالم و همه نفرينم ميكنند همه توف به صورتم مياندازند 

و آخر سر هم گوش تا گوش ميايستند و رقص مرگ مرا بر باالي دار تماشا ميكنند و از اينكه به مكافات جنايتم 

 شوند.رسيدهام همگي راضي مي

برعكس اگر خودم شهامت داشته باشم كه دارم،اول محبوب خيانت كار را ميكشم و بعد هم خودم را ميكشم،در 

آنصورت با وجود اين كه دو نفر را كشتهام قضيه كامال فرق ميكند و من قهرمان ميشوم ،قهرماني مظلوم دامادي 
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م بود كه حرفهايشان را بشنوم،به اظهار همدرديها قيرتمند،مردي خيانت ديده و گرچه آنروز در اين جهان نخواه

 يشان بعد از مرگ هم راضيام و روحم شاد خواهد شد.

باالخره به اين آدمهاي پر فيس و افاده كه فكر ميكنند با پول حتي دل جوان مرا هم ميتوانند بازيچه ي نقشههايشان 

آن پسر عيان زده ي بي مروت را پيدا ميكرد و  قرار دهند ميفهمانم كه اشتباه ميكنند.اگر پدر مريم ميگشت و

ميكشت و بعد هم خودش را ميكشت هم ريشه ي عياش و كثافت كاري را در دل جوانهاي ديگر ميخشكاند و هم 

خود را از زندگي پر از غم و رنج بعد از دخترش خالص ميكرد.رحيم به همه ي پدر مادرهايي كه فكر ميكنند 

بهاي خورد كردن جواني،حفظ كنند ياد خواهد داد كه ديگر هرگز اشتباه نكنند،اگر مرد و ميتوانند ابرويشان را به 

مردانه ميگفتند محبوبه بيوه است يا حتي حقيقت را ميگفتند امكان داشت كه خون جوانمردي اي كه از پدرم در 

كر كرده باشند،رحيم رگهايم جريان دارد،همنجوري قبولش ميكردم و دم نميزدم.اما واي بر روزگارشان اگر ف

 نميفهمد.

 

 

****************************** 

 

تمام راه را دويدم،به سرعت،بدون توجه به عابريني كه با تعجب نگاهم ميكردند،آن روز غروب كه از پادگان رها 

مالحظه اي شدم،تمام راه بيرون شهر را دويده بودم اما وقتي وارد شهر شدم قدم آهسته كردم،اما امروز هيچ 

 جلودارم نبود فقط ميخواستم زودتر به خانه برسم،زودتر مادر را ببينم و خبر را به او بعدهام.

توي كوچه يمان بچه ها قاب بازي ميكردند و من بي محابا ميدويدم گويا يكي از قابها زير پام گير كرد و بطرفي 

 چه بايد بكنم وقتي گذشتم شنيدم كه گفتند:پرتاب شد،صداي اعتراض بچهها را ميشنيدم اما نميفهميدم كه 

ديوانه است.راست هم ميگفتند ديوانه شده بودم پر در آورده بودم،دلم ميخواست همه ي اهل محل اين خبر را -

 بشنوند،با من برقصند و پايكوبي كنند....

 مادر......مادر....ننه جان...-

 چيه رحيم؟چه خبره؟-.

 ادند...دنبالم فرستادند پيغامم د-

 كي؟چه كسي؟-

 پدر محبوب،پدرش گفته بروم خانه يشان.....مادر تمام شد،غصههايم تمام شد...-

 الهي شكر....الهي شكر...-

وسط اتاق نميدانستم چه بكنم،بنشينم؟بأيستم؟برقصم؟ پايكوبي بكنم؟خدايا شكرت باالخره آن دروازه ي بسته 

  كعبه ي اعمال من بوده از نزديك ميبينم.برويم باز ميشود.باالخره آن خانه را كه 

 

محبوبم را در كنار پدر و مادرش با چهره اي شاد و لبي خندان.كه سر از پا نميشناسد.آخ خدايا چه شور و نشاطي در 

 صورتش ميبينم.

تو سه شنبه،چهار روز ديگر،ننه جان جان چهار روز ديگر رحيم تو داماد بصري الملك ميشود چهار روز ديگر -

 خويش خانوم خانوما ميشوي،پسر تو،دختر اون.
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 تنها ميروي؟-

ديدم مادر بي ميل نيست،كه همراه من باشد اما مگر آنموقع كه التماس ميكردم براي خواستگاري برود خودش 

 نگفت اين كار را از من نخواه؟

 آري مادر پيغام داده تنها بروم.-

ين خبر خوش را بايد به آنها هم ميدادم،خودم گفتم بايد برويم،خودم خانم،ا انيس ي خونه رفتيم شبچره براي شب

 پا پيش گذاشتم،احساس برتري ميكردم،گويي از بزرگواري آنها به من هم سرايت كرده بود،به اين زودي رحيم؟

را با  واال براي خودم هم باور كردني نيست اما به اين زودي بلي به اين زودي.ناصر خان و مادرش و زناش مسائل

شك و ترديد تلقي كردند،ناصر خان گفت:رحيم جان بي گدار به آب نزن شايد كاسه اي زير نيم كاسه باشد،تنهايي 

 چه كاسه اي؟-نرو.

 شايد پدرش ميخواهد تنهايي توي تله ات بندزد و نوكرهايش را به جانت بندزد و دخلت را در آورد.-

 مادرم با نگراني گفت:

 خدا مرگم بده،ناصر آقا شما چقدر باهوش هستيد من اصال به اين فراست نبودم.واي خدايا رحم كن،-

نه مادر اين چه فكري است كه ميكنيد،اگر ميخواستند مرا لت و پار كنند الزم به اين كار نبود،همان نوكرها تو كوچه -

 گيرم ميآوردند و ميكوبيدند نه اينكه ببرند توي خانه.

كوچه ميزنند كه رهگذرها شاهد باشند؟آژان سر برسد؟توي آن باغ بي سر و ته داد و  عجب ساده اي رحيم جان،تو-

 فريادت هم به جايي نميرسد.

 ولي من زير بار نميرفتم،انيس خانم گفت:

 اما آدمهاي بدجنسي نيستند،دلرحم هستند.رفتارشان با زير دست ظالمانه نيست.-

ميكردند،هنوز قبول نميكردند چهار روز ديگر رحيم داماد بصري  دلم گرفت يعني هنوز اينها مرا زير دست حساب

 الملك خواهد شد.

 ميخواهي ناصر خان همراه تو بيايد؟

نه نميشود،اول بسم االه،فكر ميكنند من تنهايي جرات نكردم بروم،بعد كار كه بهتر نميشود بدتر هم ميشود،شايد -

 محبوبه خودش هم فكر كند دست پا چلفتي هستم.

 عصومه خانم خنديد و گفت:م

رحيم خان دلتان از جانب محبوبه خانم قرص باشد،اون شما را خوب شناخته،كه كار به اينجا رسيده،روي حرفش -

 مانده و گفته مرغ يك پا دارد و پدر و مادرش هم دوستش دارند،دلش را نشكستند.

،اينها فكر ميكنند خوش خشك كار به اين جا تو دل گفتم خبر از كتكهايي كه محبوب ي نازنين من خورده نداريد

رسيده نميدانند چه خون دلي ما خورديم،اما هر چه بود گذشته حاال بايد خودم را آماده كنم كه روز سه شنبه به 

همشان نشان بدم كه در مورد من اشتباه ميكردند،بي خود آن همه عذاب مان داند،بيخود دختر نازپروردهشان را 

 مرا شالق زدند،بيكار كردند. كتك زدند،بي جهت

بهر صورت رحيم خان من در اختيار شما هستم،از امروز تا فردا فرج است،تا سه شنبه كه خيلي مانده،باز هم -

فكرهايتان را بكنيد صالح مصلحت كنيد ما در اختيارتان هستيم.ميخواهيد همه ي ما بياييم زيور خانم و مادر من و 

 تگاري نيست؟معصوم و ما دو تا،مگر خواس
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 چه خبر است؟اگر خواستگاري هم باشد لشكر كشي نيست.-

 از حرفي كه زدم خودم هم خندهام گرفت.

 انشااهلل مبارك است بد به دل راه ندهيد.باالخره مرگ يه بار شيون هم يه بار.-

وبي هستند آقا شما را بخدا چرا سر عروسي صحبت از مرگ و شيون ميكنيد؟نه بابا من ميشنسمشان آدمهاي خ-

 رحيم با دوماش افتاده تو روغن.

 ناصر خان با شيطنت گفت:

 با دمش؟-

 :گفت كرد كار جيگرم تا كه ملتمس حالتي با مادرم بخوابم ميخواستم وقتي شب

رحيم بالييت بخور تو سر ما،مواظب باش،من جز تو در تمام دنيا هيچ كس را ندارم،به خاطره خدا مواظب خودت -

 هايي كه ناصر خان زد منو بددل كرد.خدا نكند ميخواهند سر به نيستت كنند و خالص شوند؟باش،حرف

 خالص از چي؟-

واال رحيم حاال هل كردم ميگم اينها آدمهاي پولدار و سرشناسي هستند چه جوري راضي شدن دختر عزيز درّدانه -

ينجوري به اين راحتي رضايت بدهند كه زن تو يشان را زن تو بكنند؟اگر دختره پاك و منزّه اش،رحيم فكر نكنم ا

بشود،اينها هزار دوز و كلك بلدند،ممكن است تو را بكشند،كه دختر از خر شيطان بياد پائين،خاك مرده سرد است 

تا تو زنده هستي دست از سر تو بر نميدارد اما اگر ببيند كه مردي شايد چند ماهي به يادت باشد بعد انگار نه انگار 

 ن آن پسر عموي پولدرش ميشود.ميره ز

 آخه مادر به اين اساني مرا ميشود كشت؟-

چرا نميشود پسر،مگر تو كي هستي؟امير كبير را كشتند صدايش در نيامد.كلّ علم و آدم فهميد كه رگ امير را توي -

با زر و زور قادر حمام زدند،مرد به اين بزگي كشته ميشود،آب از آب تكون نميخورد،تو فكر كردي كي هستي؟اينها 

 به هر كاري هستند.

 ميگي چي كار كنم؟-

 نرو،رحيم،نشنيده بگير،نرو.-

چطور نروم مادر؟من منتظر اين لحظه بودم،من همه چيزم را از دست دادم كه به اينجا برسم حاال -

 كارم،محبوبم،خوشبختيام دو قدمي من است ميگويي نرو؟

 واهلل رحيم دلم گواهي بد ميدهد..-

اصال بيخود كرديم رفتيم خونه ي ناصر خان كاش پاي من ميشكست نميرفتم.تا قبل از آنكه آنجا برويم خوشدل -

 بودي حاال چي شده؟باز آنها يك حرفي گفتند تو گرفتي ولم نميكني.

دل  پسر از قديم گفتند در همه ي كارها بايد صالح و مصلحت كرد.ما بيكس و كاريم خوبست با اين جور آدمها در-

 كنيم،يك عقل آنها دارند،يك عقل خودمان،رويهم ميگذريم ببينم صالح كار چيه؟

ميداني مادر؟كار دل صالح و مصلحت با اين و آن بر نميدارد،دل من آنجاست،مگر ميشود در كار دل هم با آشنا و -

حبوب را در كنار بيگانه مشورت كرد؟ميروم هر چي باداباد يا رحيم سرش را در راه محبوب ميدهد يا سر م

 ميگيرد،توكل بر خدا.
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تا روز سه شنبه قدم از خانه بيرون نذاشتم.طفلي مادر قبايم و شال كمرم را شسته آنقدر تكان تكان داد كه 02فصل 

ور را جوش آورد و با حوصله قطعه چين و چروكش باز شد روي طناب وقتي نم بود با دستش صاف كرد و بعد سما

 قطعه و تكه تكه قبا و شال را اتو كرد،شلوار و پيرهن ديگري داشتم كه فقط وقتي مهماني ميرفتم ميپوشيدم.

گيوههايم را خودم دو سه بار با صابون شستم اما چون كهنه بود رنگش چرك شده بود پاك نميشد،توي يه پياله گچ 

 چ حسابي روي گيوههايم ماليدم،نو نوار شد.را دوغاب كردم و با يك پار

رحيم ريشت را هم صفايي بده.با قيچي ناهمواريهاي موهايم را كه بلند و كوتاه بودند خودم درست كردم پشت -

موهيايم را مادر چيد،يك دستمال سفيد از صدوقچهاش بيرون آورد،نمي دانم از كي مانده بود شايد مال پدرم 

جيب قبايم گذشتم.قبايم روي ميخ بود و شالم روي طاقچه تا كرده،صاف و تميز،مادر يك زن بود،آنرا داد كه توي 

شمالي بود.من هميشه فكر ميكردم زنهاي شمالي بخاطر اينكه هميشه دوربرشان آب است،تميز هستند،هرگز بياد 

از بيرون ميآمدم اول ندارم كه از همان بچگي بدون شستن دست و صورت اجازه داشته باشم سر سفره بنشينم،تا 

 بايد سر و صورتا را ميشست و همين عادتم شده هنوز هم اولين كارم است.

تا وقتي مشغول شستن بوديم ساعتها زود زود ميگذشت اما روز سه شنبه از صبح تا برسيم به غروب يك دنيا طول 

 كشيد.

 م كيپ كيپ بود..ناهار اصال از گلويم پائين نرفت انگار يك كسه روغن خرده بودم گلوي

پسر جان غذا يات را بخور،گرسنه ات ميشود،آنجا زيادي ميوه و شيريني ميخوري فكر ميكنند نديد بديد هستي و -

 خنديد.

 ميل ندارم اصال ميل ندارم بگذار براي شا م-

 

 

 

 

 شايد شام هم نگهت بدارند.-

 اگر دير كردم تو بخور منتظرم نباش.-

ند بمان بگو نمي مانم تا تو برگردي من مي ميرم و زنده مي شوم الهي وقتي از اين در برگشتي نه اگر اصرار كرد-

 دوتا شمع مي روم روشن ميكنم.

 خنده ام گرفت:

مگر ميدان جنگ مي روم؟باز به دلت بد آوردي؟من هيچ نگران نيستم فقط نگرانم كه چه جوري بايد با پدر -

 محبوب روبرو بشوم.

 الت بكشه كه تو را شالق زده تو نگراني؟اون بايد خج-

هيچ ياد شالق نبودم راست مي گوئي خوبه الاقل يك خط طلب من است حتما خودش هم ناراحت است كه دامادش -

 را كتك زده!

 پيش مياد اما بعد از عروسي همه چيز درست مي شود اينقدر از اين اتفاقات افتاده نمي خوري؟جمع بكنم؟-

 تر جمع كن مي خواهم لباسهايم را بپوشم.آره مادر زود-
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 پسر كو تا غروب عجله داري؟-

 خنديدم.

  تا مادر رفت ظرفها را بشويد لباسهايم را با دقت و احتياط پوشيدم.

 ايواي مادر جورابم سوراخ است كو سوزن و نخ؟-

 بين پيدا مي كني؟صبر كن خودم ميام مي دوزم يك جفت ديگر هم داري شسته ام باالي صندوق است ب-

 اونها درب و داغونترند اين خوبش بود كه پوشيدم.-

 آمد نخ و سوزن را آورد مادر ديگه نمي تواند سوزن را نخ بكند.

 بده من نخ كنم من نباشم كار تو زار است مگر نه؟-

 خدا آنروز را نياورد كه من بي تو زنده باشم.-

 روز؟كدام روز شايد همين فردا-

ها خدا را شكر نمردم و اين روز را ديدم توكل به خدا كردم ترا به خدا سپردم تا بري و برگردي دعا مي  سرحالي-

 خوانم با دعا آنجا حفظ ات مي كنم.

 و باالخره وقت رفتن رسيد.

بوسيدم مادر باالي سرم قران گرفت سه باز از زير قران رد شدم ايستادم و قران را به سرم ماليدم بعدگرفتم قران را 

 روي چشمهايم ماليدم و به مادر دادم.

 خداحافظ.-

 بسالمت پدرم انشاهلل خندان برگردي زود بيا طولش نده چشم براهم.-

بعد از مدتها مادر سرم را به طرف خودش خم كرد و پيشاني ام را بوسيد منهم صورتش را بوسيدم تا دم در حياط 

 وقتي وارد كوچه شدم پشت سرم آب پاشيد شنيدم كه ميگفت: دنبالم آمد يك كاسه آب با خودش آورده بود

 مثل اين آب روشن راحت بري و برگردي الهم صلي علي محمد و آل محمد.-

 زني بچه به بغل از روبرويم ظاهر شد بچه تا رسيدند پهلوي من عطسه كرد صداي مادرم را شنيدم:

 رحيم بايست صلواتب فرست.-

 ايستاده و نگاهم مي كند ايستادم سه بار صلوات فرستادم و راه افتادم. معلوم شد مادر هنوز آنجا

خدايا كمكم كن خدايا به سالمت برگردم باز هم از اين كوچه رد شوم باز هم وارد اين خانه شوم باز مادر را ببينم 

ه ي اول را تو حفظ ام خدايا كمكم كن وقتي مادر را مي بينم خندان باشم خوش خبر باشم سالم باشم خدايا چند دقيق

 كن مشكل چند دقيقه ي اول است بعد كه كني رويم باز شد راحت مي شوم.

حتما مادر و خواهر محبوبه را مي بينم حتما برادر كوچكترش را مي دهند بغلم به من چي ميگه؟داداش آره معموال 

ل اول حتما ميگه رحيم جان....به من خواهر زنها و برادر زنها به داماد داداش مي گويند پدرش چه خواهد گفت؟او

چي ميگه؟رحيم جان؟به فكر نمي كنم به اين زودي جان بگويد حتما يا آقا رحيم ميگه يا رحيم خان....باالخره يك 

ساعت ديگه معلوم ميشه چه مي خواد بگه از من معذرت مي خواد كه شالقم زده مادر محبوبه حتما ميگه آقاي ما يه 

بخشيد من خواهم گفت اختيار مرگ و زندگي من به دست آقاي بصير الملك است آره به  خرده عصباني است مي

 اين زودي نمي توام مثل محبوبه به پدرش آقاجان بگويم زبانم نمي گرده خجالت مي كشم.

 با احتياط دستگيره ي در را گرفتم و دوتا ضربت زدم.
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ا راهنمايي كرد باال رفتيم ايوان بود يك دري را باز كرد وارد زني در را به رويم باز كرد جلو جلو مرا به طرف پله ه

 اطاق شدم.

 بصير الملك روي يك صندلي نشسته بود و پا روي پا انداخته بود خواستم گيوه هايم را در اورم

 سالم عرض كردم.-

 سالم بيا تو نه نه الزم نيست گيوه هايت را بكني بيا تو.-

تم با گيوه اي كه تمام كوچه هاي كثيف و گند را كه جابه جايش كثافت سگ و آدم است ؟!از اول زندگي به ياد نداش

 راه رفته باشم و با همان وارد اطاق شوم دلم چركين شد اينها چرا اينقدر كثيف هستند؟فقط ظاهر را رنگ مي كنند.

ساخته بي انصاف مزد حسابي  وارد اطاق كه شدم نگاهم به پنجره اي كه اوستا ساخته بود افتاد به به عجب چيزي

 نداده پيرمرد را رنجانده نگاهم به پنجره بود حواسم پرت شده بود.

 بگير بنشين.-

بخود آمدم توي اطاق يك صندلي بود كه خودش نشسته بود يك صندلي ديگر هم جلويش بود فكر كردم روي آن 

 يم تا خواستم بنشينم صداي پدره بلند شد:خانوم خانوما مي آيد مي نشيند من و بچه ها هم روي زمين مي نشين

 آنجا نه روي آن صندلي.-

 احساس كردم چيزي در درونم شكست دستهايم بي آنكه بفهمم شروع به لرزيدن كرده بودند.

صد رحمت بهآن گروهباني كه پهلوي دكتر ارتش ديدم آن مهربانتر از اين بود نشستم همان لحظه از آمدنم پشيمان 

 رف مادر را گوش كرده بودم بيچاره گفت نرو.شدم ايكاش ح

 چند سال داري؟-

 بيست و يكسال.-

 پدرت كجاست؟-

 بچه كه بودم مرد.-

 فكر كردم حتما از اينكه پدر ندارم احساس پدري نسبت به من مي كند و مهربانتر مي شود سرش را تكان تكان داد:

 يا نه؟پس اينطور كه پدرت فوت كرده مادر چه طور داري --

 بله.-

 ديگه چي؟-

 هيچ كس.-

حتما حاال مي گوشيد از اين به بعد همه كس خواهي داشت پدر و مادر محبوب پدر و مادر تو هستند خواهر و 

 برادرش خواهر و برادر تو.....

 تو دخترمرا مي خواهي؟-

من دخترش را مي خواهم دخترش  اين چه سوال نامربوطي بود؟اينهمه دنگ و فنگ از اول به اين خاطر روع شده كه

 مرا مي خواد همه ي عالم فهميده اند اين ديگه كيه؟ديدم بر و بر نگاهم مي كند ناچار گفتم:

 بله.-

 مي خواهي او را بگيري؟-

 عجب آدم خنگي است خب معلومه براي همين كار آمده ام/
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 از خدا مي خواهم-

 ت:مثل اينكه عصباني شد چرا نمي دانم با غيظ گف

 خدا هم برايت خواسته-

قربان خدا بروم كه كس بيكسان است آشناي غريبان است خدا معلومه خواسته اگر كمك خدا نبود اين سد چه 

 جوري مي شكست؟

 خوبگوش كن اگر من دخترم را به تو بدهم يك زندگي برايش درست مي كني؟يك زندگي درست و حسابي-

 ود:با دست دور اتاق را نشان داد و افز

 نمي گويم اين جور زندگي ولي يك زندگي جمع و جور و مرفه آبرومند راحت و با عزت و احترام.-

من صد سال ديگ هم يك دهم اين زندگي را نمي تواسنم فراهم كنم اينرا خودش هم مي دانست اگر زير پرو بال 

 مرا نگيرد كجا مي توام اليق محبوبه زندگي جور كنم گفتم:

 انم باشد ميكنم جانم را برايش مي دهم.هر چه در تو-

جانت را براي خودت نگه دار نمي دانم توي گوشش چه خوانده اي كه خامش كرده اي ولي خوب گوشهايت را باز -

كن يك خانه به اسم دخترم مي كنم كه در آن زندگي كنيد با يك دكان نجاري كه تو توي آن كاسبي كني ماه به ماه 

 كمك خرجي برايش مي آورد.دايه خانم سي تومان 

مهريه اش بايد دو هزار و پانصد تومان باشد واي به روزگارت اگر كوچك ترين گرد ماللي بر دامنش بنشيند ريشه 

 ات را از بن مي كنم دومانت را به باد مي دهم به خاك سياه مي نشانمت خوب فهميدي؟

 بله آقا.-

ه من گردن شكسته توي گوش دخترش چيزي نخواندم من خامش اين ديگر چه جورش است مثل اينكه نمي داند ك

 نكرده ام من بدبخت خام شده ام...

 برو خوب فكرهايت را بكن و به من خبر بده.-

 فكري ندارم بكنم فكرهايم را كرده ام خاطرش را مي خوام جانم برود دست از او نمي كشم.-

 گيري مي را دستش كني مي عقد را زنت است شبمبعث ااينج بيا ديگر روز ده ي جمعه شب بس است تمامش كن-

 داري؟ سواد بياور بياوري خودت با است الزم چه هر بري مي و

 بله خوش نويسي هم مي كنم.-

نمي دانم چرا راجع به خوش نويسي حرف زدم شايد مي خواستم بگويم كه هنري هم دارم فقط نجار خالي نيستم اهل 

ينهمه ميرزا كه در دربار شاهان رفت و آمد مي كردند جز سواد و خوش نويسي چه هنرم هنرمند هم هستم مگر ا

 چيز ديگري داشتند؟

 دست كر توي جيب اش قطعه كاغذي در آورد و همانجا كه نشسته بود دستش را به طرف من دراز كرد.

و ارسي چرم بخرد روز فردا صبح مي روي به اين نشاني سپرده ام اين آقا ببردت برايت يك دست كت و شلوار -

 پنجشنبه با سر و وضع مرتب مي آيي حاليت شد؟

 بله آقا.-

 خوش آمدي.-
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يعني چه؟يعني من اينقدر در نظر اينها بي ارزش هستم؟من اصال شوهر دخترشان نخواهم شد رهگذري هستم كه 

دادند؟خوبه كه خودم نيامده ام وارد خانه ي شان شده ام شيريني به سرشان بخورد يك چايي تلخ هم نبايد به من مي 

 پيغام داده اند آمدم اين چه وضعي است؟كو مادر دختر؟كو خود دختر؟

يلند شدم خواستم بيرون بروم دل صاحاب مرده ي من هواي محبوبه را كرد آمده بودم او را ببينم شوخ و شنگ 

 پهلوي پدر و مادرش چي شد؟

بوبه نكگرفته باشم گيرم بصير الملك نمي فهمد گيرم كه فكر مي كند فكر كردم دور از ادب است بروم و حالي از مح

از دماغ فيل افتاده است گيرم كه پول رو سفيدش كرده و به اندازه ي نصف من هم صنعت بلد نيستم محبوبه چه 

يم را هم بكند؟آن بيچاره دست اينها اسير و گرفتار شده است هر چه باداباد من بخاطر اون اينجا هستم اون نبود پا

 از پاشنه ي در اين...تو نمي گذاشتم.

 گفتم:

 سالم مرا به محبوبه برسانيد.-

 گوئي روي آتش اسپند ريختند فرياد زد:

 برو-

 ديگر بياد ندارم كه راهي را كه با آن ذوق و شوق آمده بودم چه جوري...

د آنچه ما انگاشتيم حق با اوستا بود به اين برگشتم پس اينطور پس اينطور ما زياران چشم ياري داشتيم خود غلط بو

مرد جز الدنگ لقب ديگري نمي آيد خودشان نشسته اند و بريده اند و دوخته اند چه فس و فيس و من منه قربان 

راه انداخته اند تن آدمي شريف است به جان آدميت نه همين لباس رعناست نشان آدميت ناسالمتي ما از درشان 

قند توي دهانمان نگذاشتند فهم و شعور عليمردان بيشتر از همه اهل اين خانه است ما را باش وارد شديم يك حبه 

  كه فكر مي كرديم در برابر اينها كم از اينهاييم

از دروازه گل و گشادشان كه بيرون رفتم گويي از در زندان قلعه بيرون آمدم الهي شكر راحت شدم خواستم بپيچم 

بنشينم تا حالم جا بياد فكر مي كردم هنوز هم آنجا حال و هواي قبلي را برايم دارد اما ديدم توي كوچه باغ آنجا كمي 

نمي شود حاال ديگه همه اهل اين خانه مرا شناخته اند ممكن است بيرون بيايند و مرا آنجا ببينند و معلوم نيست چه 

  بكنند

جا مي نشستم و افكار بهم ريخته ام را نظم مي دادم اي افتان و خيزان راه افتادم ايكاش دكان بقرار سابق بود و آن

لعنت بر تو مردكه الدنگ از خود راضي واهلل از قديم نديم هر جا رفتيم و هر كه را ديديم مودب نشسته بودند حتي 

بود مالي محله مان كه از نظر علم و دانش باالتر از همه است چهارزانو مي نشيند اين مرد كه اصال نشستن هم بلد ن

 پاها را چه جوري

چه بكنم خدا به مادر بيچاره بدبختم چه بگويم حاال چه فكرها مي كند چه آرزوها دارد چه نقشه ها مي كشد بيچاره 

چند روز پيش باز هم گفت نرو رحيم نرو ولي نه ديگه رحيم راه برگشت ندارد مثل سگ هم بيرونم مي كرد كه 

  يگردم خب حاال چه بكنمكردم باز براي بدست آوردن محبوب بر م

از پيچ كوچه خودمان كه پيچيدم و در بسته خانمان را ديدم تمام تنم شروع به لرزيدن كرد چه بكنم نمي شود تمام 

رشته هاي مادر را پنبه كرد نمي شود تمام رشته هاي مادر را پنبه كرد نمي شود تمام آرزوهايش را يكجا بر باد داد 
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هن براي من ساخته يكدفعه اي آوار كرد در را محكم زدم يادم رفته بود كليدم را بياورم نمي شود كاخي را كه در ذ

  گويي پشت در به انتظار ايستاده بود با قيافه اي شاد و خندان در را باز كرد

  هان رحيم قربان قد و باالت چه خبر

  مادر خيلي خبر

مادريش فهميد دستپاچه شد بزور و زحمت خنديدم واي كه لب مثل اينكه قيافه ام بدجوري در هم بود با شم زنانه و 

  خندان با دل گريان و آتش گرفته چه كار شاق و طاقت فرسايي است

مادر پسرت خوشبخت شد نمي داني چه خانه اي چه زندگي اي چه برو و بيايي حياطشان به اندازه همه محله ماست 

 د تا نانخور توي آن خانه هست تا نبيني باور نمي كنيهر چه گل و ميوه كه فكر كني توي باغ دارند چن

 خب از خودشان بگو چه گفتند چه كردند

  تا نبيني متوجه نمي شوي چه مي گويم كار تمام است ده روز ديگر عقد كنان است

  الهي شكر الهي شكر نذرهايم قبول شد مادر بشكني زد و قري به سر و كمر داد كه من هرگز نديده بودم

  نه جان پس قر و فر هم داشتي ما نمي دانستيمن

  معلومه مادر كه براي عروسي نور دو چشم اش نرقصد كي برقصد

  آآآخ دلم آتش گرفت

  از خانوم خانوما بگو

  يك پارچه خانم است حق با اوستا بود تا نبيني متوجه نمي شوي كه چه مي گويم

  محبوبه چي چكار مي كرد

 ه بودمحبوبه هيچي نشست

  حاال چرا نمي آيي باال بيا همه را تعريف كن

دارم مي روم آمدم خبرت كنم كه دل نگران نباشي منتظر من هستند شام دعوتم هم خوشحال شد هم دلتنگ 

  خوشحال از رفتن من و دلتنگ از تنهايي خودش

ي حسابي نخوردي انشاهلل كه برو بسالمت برو پسر جان خدا رو شكر عاقبت بخير شدي برو چند روز است كه غذا

  اشتهايت برگشته باشد

  كليدم را بده

اين چند لحظه كه با مادر بودم بيشتر از آن مدتي كه در آن خانه اموات سپري كردم خسته ام كرد كوفته شدم وا 

بي كسي چه  رفتم خدايا كجا بروم دلم مي خواهد بنشينم يك فصل گريه بكنم تا گريه نكنم دلم آرام نمي شود خدايا

درد بدي است نه خانه اي نه عمه اي نه عمويي نه دايي اي آخه خدا مرا اينچنين تنها آفريدي مرا هم مثل آن چهار 

  پنج تاي ديگر مي كشتي راحتم مي كردي در تمام اين عالم يك نفر نيست كه بتوانم غم دل با او بگويم و گريه كنم

يا بود رفتم كه من هم بروم تو ديدم نه اينجاها جاي من نيست همه مي خندند هر جا را نگاه كردم چراغاني بود برو ب

 دنبال نمرده اي مرده هيچ ات شب اين در يعني خدايا روند مي درون يا آيند مي بيرون شب همه از مهماني و عروي

چرا مي خواهي  نمرده ات كس كه تو رحيم اي شده بيوه اي شده يتيم اي مرده مادر يك خانه بودم عزا مجلس يك

به مجلس عزا بروي مرده چرا نمرده تمام آرزوهايم مرده همه نقشه هايم نابود شده دلم دلم مرده مردن فقط بي 

نفس شدن نيست بيدل شدن هم يك نوع مردن است دلم را شكستند ايكاش سرم را مي شكستند فكر كردم ديدم 
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خيلي بهتر از حاال بود بي آنكه راه را بشناسم داشتم بدون  آنروزي كه مردكه با شالق كتكم زد حال و روزگارم خيلي

مقصد مي رفتم كجا بروم نمي دانستم به يك محله خيلي درب و داغون رسيدم فالكت از سر و روي همه خانه ها و 

آلونك ها مي باريد نمي دانستم كجا مي روم دنبال چه چيزي هستم فقط چشمهايم از اشكهاي فرو خورده مي سوخت 

انه اي مي طلبيدم كه گريه كنم يك چراغ بادي كنار يك دري آويزان بود نظرم را جلب نزديكتر كه شدم ديدم در به

باز است يك در سبز تخته اي رفتم تو مثل اينكه صداي صحبت هم مي آمد در آستانه در كفش هايي جفت شده بود 

كفش كثيف بيرون مي روند توي اطاق چه خدايا شكر هر چه هست و هر كجا هست حتما تميز است واخ واخ با 

آدمهاي كثيفي هستند كه خودشان خبر ندارند گيوه هايم را در آورردم با چه حالي اينها را پوشيده بودم در عرض 

  چند ساعت چه بودم و چه شدم

يك  سحرگه به تن سر به سر تاج داشت شبانگه نه تن سر نه سرتاج داشت ايكاش منهم به تن سر نداشتم رفتم

امامزاده بود آري يك امامزاده اين امامزاده ها هم ثروتمند و بيچاره دارند يكي انقدر مفلوك ديگري آنقدر ثروتمند 

كه نور چلچراغهايش تا فرسنگها بچشم ميخورد خدايا ما باالخره نفهميديم تقسيم تو بر چه معياري است اينكه ديگه 

دورش را يك تجار مومني شبكه بسته بود دو سه نفر آنطرف تر  امامزاده خودت هست وسط اطاق يك قبري بود كه

نماز مي خواندند چسبيدم به نرده ها نشستم انگاري از آنور دنيا آمده ام خسته و خراب بودم روي زمين افتادم 

پسري به قد و قواره عليمردان تنها مثل من محكم چسبيده بود به نرده ها چشمهايش بسته بود ساكت ساكت از 

خت اش معلوم بود كارگر است مثل عليمردان جيب هاي كت مندرسي كه پوشيده بود ور آمده بود انگاري خواب ري

  بود اما نه يم چيزهايي مي گفت لبهايش تكان مي خورد شايد دعا ميكرد

ريه پيدا جاي دنجي پيدا كرده بود اما دلم مي خواست يكي مرده بود و ديگران گريه ميكردند منهم بهانه اي براي گ

مي كردم يكمي كه بخودم فرو رفته بودم صداي گريه پسرك بلند شد چه گريه اي چه ضجه اي چه ناله اي همه اطاق 

  كوچك را صدايش مي لرزاند خدايا چه شده اين كه ساكت بود اين كه خواب بود چه شد

ي براي هيچي كه گريه نمي خودم را روي زمين بطرفش كشيدم دستم را گذاشتم روي شانه اش چيه چه شده هيچ

كنند چي شده هيچي نه يك چيزي شده بگو چي شده اشكهايم راه خود را پيدا كردند مثل او ضجه نمي زدم ولي مثل 

باران اشك از چشمهايم مي ريخت بگو چي شده هيچي نشده آخه چرا گريه ميكني صداي گريه اش بلند تر شد 

ن كاري از دستم بر بياد هيچي بگو مادرت مرده نه پدرت مرده نه ضجه هايش دلخراش تر شد بگو چي شده شايد م

  خواهر برادرت مرده نه خب پس براي چي مي كني

 ما.....ما....مادرم ....مادرم

گفتي كه مادرت نمرده چي شده مريض است نه آخه پس چرا گريه ميكني انگار همان نه نه گفتن ها فاصله اي بين 

جه تركي گفت دلم براي مادرم تنگ شده خب چرا نمي روي ببيني مادرت كجاست غم و دلش ايجاد كرد با له

 شهرستان تو چرا اينجايي

  فعله ام

 اي خدا بزرگ اي خداي بزرگ اي خداي بزرگ آخه چرا

پا بپاي او گريه كردم ما دوتا گريه كرديم چه گريه اي نمي دانم چه مدت اما هر دو به هق هق افتاديم هر دو پسر 

اش غم منهم همين بود ايكاش تو مي دانستي كه غمهاي بدتري در انتظارت هست كه غم دوري مادر در برابر آن ايك

 حباب صابون است
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دوتايي محكم نرده هاي چوبي را گرفته بوديم و ته مانده اشكها هم آرام آرام توي صورتمان پهن مي شد چقدر بهم 

از غم دوري مادر اشك مي ريخت و من از غم دل شكستن او او در شبيه بوديم زنجيرهاي غم مارا بهم تنيده او 

آرزوي ديدار مادر بود و من سراپا وحشت از ديدار او چگونه به خانه برگردم چه بگويم با اين چشمهاي پف كرده از 

  گريه فراوان

به خيابان رسيدم از آنجا وقتي خواستم برگردم راه را گم كردم اصال نمي دانستم كجا هستم از عابرين پرسان پرسان 

  ديگر راه را بلد بودم

وقتي آرام در را باز كردم چراغ اطاق خاموش بود خدا را شكر مادر خوابيده بود ديگه چشمهاي پف كرده پسر از 

  خواستگاري برگشته اش را نمي ديد

 رحيم آمدي

  آره مادر بخواب خوابت نپره

  نه بيدار بودم چشم براهت بودم خوش گذشت

  خيلي

 خدا را شكر خدا را شكر

با غم و اندوه لباسهايم را در آوردم سينه پيراهنم از اشكهايم خيس بود طاق باز آويزان كردم كه تا صبح خشك 

  شود

 دعايم را خواندم و رفتم خوابيدم

يد كفش و لباس به فردا هر چه كردم پايم نيامد كه بطرف خانه اي كه نمي دانم چكاره مردك بود بروم و براي خر

 بازار برويم

مادر از اينكه برايم لباس دامادي مي خريدند خوشحال بود سر از پا نمي شناخت از صبح تا غروب اينور آنور مي 

 بي را قبل شب رفت مي گفت مي خنديد اما نمي دانست توي دل من چي ميگذرد خواب ديشب تا حدي جريانات

هنوز احساس مي كردم بدترين معامله را با من كرده اند آيا نمي دانستند كه  سوخت مي دلم هنوز اما بود كرده رنگ

اولين بار دختر خودشان پاپي من شده حتما نمي دانستند اگر پدره مي دانست بمن نمي گفت توي گوشش خوانده اي 

از خود و خامش كرده اي ايكاش پدرم بود كه به رگ غيرتش بر مي خورد و مي فهميد چه جوري جواب مردك 

  راضي را بدهد

 ميگم رحيم ما نبايد براي محبوبه چيزي بخريم

  چي گويي خواب بودم بيدار شدم چي

  ميگم آنها براي تو رخت و كفش مي خرند ما هم بايد براي عروسي چيزي بخريم

 چي بخريم خودشان مي دانند كه من چيزي اليق آنها ندارم

 قبول كردند

 ن مي دانند كه من چيزي اليق آنها ندارمچي را قبول بكنند خودشا

 قبول كردند

  چي را قبول بكنند خب معلومه قبول كردند كه فرستادند دنبالم

 خدا را شكر عجب آدمهاي خوبي هستند
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پرسان پرسان نشاني خانه را از روي نوشته اي كه در دست داشتم پيدا كردم در يك محله دور افتاده يك در چوبي 

  شكل سر شير داشتكه چكشي به 

رحيم اين در را زدي كار تمام است يعني ديگر راه برگشت نداري ديگر اسر و گرفتار مي شوي باز هم آزادي باز هم 

اختيار زندگي خودت را داري باز هم مي تواني برگردي برو دنبال يكي كه پدرش قبولت داشته باشد مادرش دوستت 

گذارند الاقل يك چايي تلخ تعارفت بكنند پسر تو مگه ديوانه اي دختر كه داشته باشد الاقل يك نقل توي دهانت ب

قحط نيست چه فراوان دختر زن و دختر ارزان ترين جنس بازارند اگر نبودند كه چهارتا چهارتا زن يك مرد مفنگي 

رد عاقل باش پيزوري نمي شدند برو برگرد اين در را نزن باز شدن اين در بسته شدن بقيه درها را به همراه دا

ديوانگي بس است زندگي فقط چشم و ابرو و خط و خال نيست فردا مثل نوكر خانه شان با تو رفتار مي كنند حاال باز 

دمشان الي در گير كرده دخترشان خاطر خواه تو شده فردا كه خاطر خواهي رنگ باخت پدرت را در مي آورند 

  ن نقشه دارند بيچاره ات مي كنندديدي كه پدره گفت مهريه اش دوهزار و پانصد توما

 دستم انگار بدون فرمان مغزم شير را در چنگ گرفت و يكبار كوبيد

حتما گوش بزنگ بودند گويي منتظرم بودند در بالفاصله باز شد نوجواني الي در را گشود كت و شلوار به تن داشت 

گفت حتما رحيم آقا هستيد دايي ام منتظر شماست  و كاله پهلوي بر سر نهاده بود سالم كردم با مهرباني جواب داد و

خدا را شكر يك آدميزاد سر راهمان پيدا شد رفت كه دايي را خبر كند حياطي بود نقلي و كوچك تر و تميز كف 

حياط آجر فرش بود وسط آن مثل تمام خانه ها حوض گرد كوچكي قرار داشت در سمت چپ يك درخت موي 

و لبه ديوار بر سر پا ايستاده بود گوشه باغچه چند بوته گل داوودي زرد رنگ ديده پرشاه و برگ با كمك داربست 

ميشد ايواني به عرض يك متر كه با پله اي از حياط جدا ميشد سه در سبز رنگ با پنجره هاي مربع شكل كه از داخل 

ي برگ هاي مو رد ميشد و بر با پشت دري هاي سفيد و ساده تزيين شده بود نگاه را به خود ميكشيد آفتاب از البال

در و پنجره ها مي تابيد و روشنايي درخشان آن كه انگار روغن خورده باشد به همراه تكان هاي شاخ و برگ ها بر 

در و پنجره مي رقصيد همه جا شسته و رفته بود بي علت احساس كردم كه دلم روشن شد اگر همچو خانه اي براي 

م از گدايي به شاهي رسيده ام حتما هم بخاطر آسايش دخترشان خانه بهتر از اين ما بخرند چه مي شدو من فكر ميكن

نباشد بدتر از اين نخواهد شد بنام محبوبه مي خرند بخرند من و او نداريم جهيزيه خودش است من هم خوشبخت 

  مي شوم

  صداي پايي از روي پله ها بلند شد

ا پايين آمد ااا؟ اين همان ميرزا حسن خان تار زن است كه قبال ديده بودم پيرمردي با قد دراز و قيافه ترياكي از پله ه

هماني كه دندانهاي مصنوعي اش موقع حرف زدن تق تق ميكند پس پدره مرا فرستاده پهلوي برادر زنش گويا كار 

 چاق كن اش است همه كارها روبراه ميكند

  سالم عرض كردم

 رت بودم نيامديآقا رحيم بفرما صفا آوردي ديروز منتظ

 نشد كار داشتم

 خب بفرما يك چايي بخور تا من لباس بپوشم با هم برويم

  خدا را شكر اين جا مثل اينكه با آن خانه زمين تا آسمان فرق دارد آدم اند مي فهمند از پله ها باال رفتم
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گاري خيلي پيرتر از مادر من بود دري زني ني قلياني قد بلند با صورت الغر استخواني كه پر از چين و چروك بود و ان

 را به روي من باز كرد

  بفرماييد تو خوش آمديد

واي واي اين زن پدر محبوبه بود اين مرد كه عجب لش خوري هست آدم كفاره مي دهد توي صورت اين زن نگاه 

  كند مرد كه چه جوري مادر محبوبه را

ه زن خوشگلي است ول كرده آمده اين را گرفته ،واي خدايا چه كه نديدم اما از بر و روي محبوبه ميشد فهميد ك

جوري هر هفته ميآد اينجا و سرش را پهلو يسر اين عجوزه روي يك بالش مي گذارد ؟خاك بر سر حتما عرق سگي 

 را مي خورد و چشمهايش را مي بندد ،واه واه واه.

ست مال كدام مظلوم و بيكس است كه باال كشيده بعد با اين كثافت طبع به خاطر پول بادآورده اي كه معلوم ني

،خودش را باالتر از من هم مي داند كه الاقل اگر آهي در بساط ندارم الشخور هم نيستم .تفاوت من و اون همين بس 

كه آن مردكه با داشتن زن و فرزند اين عجوزه را گرفته و من عذب اوغلي يك القبا كه آه در بساط ندارم ،دختر 

 ك را دارم مي گيرم.ديگر طبيعت تعالي با طبيعت پست را چه جوري مي شود تشخيص داد؟بصيرالمل

 

 برايم چائي آورد ،همان پسر جوان.

 

بفرمايئد يك پياله چائي ميل كنيد،قابل شما را ندارد ،اختيار دازيد صاحبش قابل است زحمت كشيديد،خانه ي -

 خودتان است ،به صاحبش مبارك ،ممنون.

 

خره تارزن آمد ،كت و شلوار پوشيده بود ،وقتي توي لباس خانه بود،قوز پشتش معلوم نبود اما حاال قوز در اورده باال

بود ،آهان ترياكي ها معموال قوزي مي شوند ،بس كه خم مي شوند روي منقل به مرور قوز در مي آورند.حتما 

كشد تا بتواند با اين ملكه وجاهت سر يكي كند  بصيرالملك هم روي منقل به مرور قوز در مي آورد ،ترياك را مي

 ،آدم سالم كه احتياج به دوا و درمان ندارد.

 

 واقعا بعضي از مردها چه بد سليقه اند.چه بگويم شايد هم كج سليقه ، آخر مادر محبوب كجا اين ملكه وجاهت كجا؟

 

مرد از زبان افتاد اما توانستيم كفش و لباس مرا پا به پاي ميرزا حسن خان راه افتادم و آن روز تا عصر بيچاره پير

 بخريم.

 

 سر راه هم به خانه مقداري نقل و نبات خريدم و آمدم خانه.

 

 مادر بريام اسپند دود كرد ،لباس ها را پوشيدم و سرپايم را دود داد.

 

به شماره نخ هاي لباست عمر كني الهي به پيري برسي پسر ،خدا رو شكر نمردم و تو را در لباس دامادي ديدم،الهي -

 ،الهي به پاي هم پير شويد.
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لباس را در آوردم و با دقت روي چوب آويزان كردم ،دوباره لباس هاي خودم را پوشيدم،مادر براي اولين بار توي -

 لباس خودم براندازم كرد :

 

 واهلل رحيم به نظرم توي اين لباس ها بهتر نمود داري.-

 

ن جوري فكر ميكردم.نمي دانم شايد يك عمر بود كه به اين لباس ها خو گرفته بودم راحت بود خودم هم همي

،قبراق بودم.،براي تن خودم بود عاريتي نبود،اما چاره اي هم نبود ،يا مكن با فيلبانان دوستي يا بساز خانه اي در 

ه صد ني ،پاكباخته شديم.خون داديم دل خورد پيل ،توكل به خدا ما كه افتاديم ،آب از سرمان گذشته چه يك ني چ

 داديم سر داديم ،آبرو واحترام بر باد داديم ،اين هم از شكل و شمايلمان،برو رحيم تا به اخر ببين آنجا چه خبر ....

 

من ادم بد دلي نيستم اما از خدا پنهان نيست اقرار مي كنم كه نسبت به پول خرج كردن ميرزا رحيم خان شك كردم 

خريد بنجل ،هر چه خريد ارزان مايه ،خدا مرا ببخشد اما به ادم ترياكي عرق خور هم نمي شود خوشبين بود  ،هر چه

،اين آدم ها دست از ناموسشان هم مي كشند و يك بسته ترياك مي كشند ،چه جوري از پول نقدي كه نه حسابرس 

 داشت نه حساب دان نخورد؟ من كه نمي توانم باور كنم.

 

كه من تا بيست سال ديگر هم نمي توانستم چيزهايي را كه در عرض يك هفته خريدم بخرم اما خوب درست است 

 عقل كه دارم بفهمم چي به چيه؟

 

توي يك محله شلوغ يك خرابه را خريد ،من كه نه پول داشتم نه حق مداخله ولي دلم براي محبوبه مي سوخت كه 

 اين خرابه زندگي كند. بايد از آن خانه ي بزرگ و آباد بيايد و در

 

يك در چوبي سبز رنگ كوچك به رنگ در كوچه ي خواهرش باز مي شد وارد داالن باريكي مي شديم كه سمت 

راست داالن مستراح بود ،يعني تا وارد خانه مي شدي بوي گند به استقبالت مي آمد وقتي داالن به انتها ميرسيد با يك 

تاقي بود و در كنار يك انباري كه با دري به هم مربوط مي شدند ،دست راست پله به حياط مربوط مي شد.دست چپ ا

در كمركش حياط ،دهنه ي تاريك معجدي بود كه در سقف زردي از آجر داشت ،اين دهنه ي باريك با چند پله به 

چه مطبخي كوچك دود زده اي مي رسيد ،ميان حياط حوض كوچكي با آب سبز رنگ و لجن بسته قرار داشت ،هر 

خواستم تا آمدن محبوب آب حوض را عوض كنم نشد براي اينكه خيلي به نوبت آب محله باقي بود ،روبه روي در 

ورودي پلكاني از گوشه ي حياط باال مي رفت و با دري به ايوان باز مي شد ،و از درون به اتاق كوچكتري راه داشت 

اتاق بزرگ عبور ميكردي ،نمي گويم خانه ي ما بهتر از اينجا كه پنجره اي رو به ايوان داشت اما در نداشت و بايد از 

بود نه ،ما فقط يك اتاق داشتيم ،مطبخ هم نداشتيم ،گوشه ي زير زمين را مادرم براي خودش مطبخ كرده بود اما همه 

تواند اين خانه  چيز مثل گل تميز بود ،بارها ديده بودم كه مادرم ديوارها را هم با دستمال تميز ميكرد ،آيا محبوبه مي

 را تميز و شسته و رفته بكند ؟ گمان نمي كنم.

 

 دكانم بد نبود مخصوصا كه به خانه نزديك بود و من از آنهمه پياده رفتن ها آسوده مي شدم.
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بالخره مخلص كالم اينكه نه بصيرالملك خانه را ديد كه بفهمد مي ازرد يا نه ،نه من فهميدم كه چقدر خريد و چقدر 

 اب كرد.حس

 

 باشد مال حرام همان بهتر كه دود ترياك شود و خرج عرق سگي،خدا بهتر مي داند كه چي بايد كجا برود.

 

كليد در را هم به من نداد كه الاقل بروم و تميز كنم گفت به آقاي بصير الملك بايد تحويل بدهم،بده ،دلتان خوش 

 حاليكه محبوبم درونش است متعلق به من است؟ است باشد مگر نه اينكه تا ده روز ديگر اينجا در

 

شبها باز هم مهمان بازي مان گل كرده بود ،من به شدت متوجه گفته هاي خودم بودم كه مبادا پيش ناصر خان كه 

مثل يك مفتش ميپرسيد و تحقيق مي كرد حرفي از دهانم بپرد و بفهمد كه روز خواستگاري براي من بدتر از روز 

 عزا بود.

 

 بالخره آقا رحيم بعد از عقد حتما بايد طال به زنت بدهي شگون دارد.-

 

 ازكجا بياورد مگر خودتان نميدانيد كه مزد رحيم در هفته چقدر است؟-

 

 قسطي مي شود خريد ،قسطي بخريد.-

 

 چه جوري؟ از كجا مي شود خريد؟-

 

 جفت گوشواره كف دستش بود.معصومه خانم بلند شد و از اتاق بيرون رفت وقتي برگشت يك 

 

 وهلل من مي خواستم اين ها را با يكي ديگه طاق بزنم ،اما كلي از دستمزدش كم مي كنند دلم نيامد.-

 

 ناصر خان گوشواره ها را گرفت و انگاري تازه مي ديد :

 

 چرا مي خواهي بفروشي مگر گوشواره نمي خواهي؟-

 

خوشم آمده مي خواهم اين را با آن طاق بزنم اما اين را ارزان مي خرند و آن  مي خواهم منتها يك طرح ديگر ديدم-

 را گران مي فروشند.

 

خب بعضي ها كارشان همين است سر يكي كاله مي گذارند و از سر ديگري كاله بر مي دارند و بعد فكر مي كنند 

 ماسب هم حبيب خداست.

 

ه باد ميرود ،از قديم و نديم گفته اند باد آورده را باد ميبرد ،خيلي براي همين آخر سر زندگي شان ،فنا مي شود،ب-

 كم عاقبت به خير مي شوند.

 

 آنهايي كه در كسب و كارشان انصاف ندارند عاقبت به خير نمي شوند.-
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 معلومه.-

 

باال ول ميكند.وقتي مي افتند من به چشم خودم ديدم،با همين دوتا چشم،مثل اينكه خدا مي بره باال باال باالتر و از ان -

 هزار تكه شده اند.

 

خوب با كسب حالل كه آن همه آالف الوف نمي شود بهم زد ،پول براي اين ها علف خرس است .ارزان خريدن و -

گران فروختن هم كار است؟كار آن است كه با دست يا پا يا مغز انجام دهي آن بركت دارد ،آن عاقبت به خيري 

 عامله ها...دارد نه اين م

 

 خب بابا گوشواره ها چند؟-

 

  اما معصوم خانم قسطي بايد بدهم كار مزدش را كم نمي كنم ولي قسطي مي دهم

  باشد رحيم آقا قبول

 بايد به من فرصت هم بدهيد تا دكانم جا بيفتد تا آشنا شوم تا مشتري گير بياورم چند ماهي طول ميكشد

ان رسيد بدهيد باالخره محبوبه خانم عروس ما هم هست ببريد توي بازار قيمت توقيت نمي خواد هر وقت دستت

  بگذاريد از طرف من امين هستيد

  وقتي به خانه برگشتم مادر سر از پا نمي شناخت

ميگم رحيم زن گرفتن تو به معجزه شبيه است پسر با جيب خالي با دست خالي شكر خدا را همه چيز دارد روبراه 

ر رفت سر صندوق اش چند تا بقچه رنگ وارنگ را كه با پارچه هاييكه انيس خانم داده بود چهل تكه مي شود ماد

 دوخته بود يكي يكي از صندوق در آورد و دور و بر خودش روي زمين چيد

  ننه جان دنبال چيزي مي گردي

فتم آخه رسم ده ماست كه زنهاي رحيم واهلل يك النگو دارم كه از وقتي پدرت مرد از دستم در آوردم و بدندان گر

بيوه طال بخودشان نمي بندند منهم النگو را در آوردم نگه داشتم براي روز مبادا گفتم وقتي كفگير به ته ديگ خورد 

الاقل رسنه نباشيم اينرا م فروشم و مدتي سر مي كنيم خدا را شكر كه به آن فالكت گرفتار نشديم همين را هم مي 

عزيز من است چشم و چراغ من است دردانه من است حاال كه توقع هيچ چيز از تو ندارند الاقل دهم به عروسم آنهم 

دست خالي نباشيم و مادر النگويي را كه سالهاي سال پيش گويا پدر در يك روز پر نشاط و مملو از خوشبختي بقول 

پارچه و كاغذ كه دورش پيچيده بود  خودش همان موقع كه من دندان در آوردم و نمردم به مادر داده بوداز توي كلي

  در آورد

 عجب چيزي داري ننه چه دلي داري اينهمه سال بمن نشان ندادي

  حاال نشان ميدم حاال كه دم حجله ات ايستاده اي حاال كه منتظر عروس ات هستي توفير كه ندارد

در مرده يتيم است نه پدر مرده خدا بيشتر خدا ترا براي من نگهدارد خدا را شكر الاقل ترا دارم بي مادري بالست ما

  عوضش را به تو بدهد هر چند كه محبت هاي تو عوض ندارد

 پسر چي ميگي من چه كرده ام برايت اينهم از پدر خدا بيامرزت مانده من نگهدار آن بودم همين

 مادر دوباره بقچه ها را سر جايش گذاشت
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 آه فراموش كردم ديگه پير شدم يادم رفت

 ي مادرچ

  دوباره بقچه ها را در آورد يك كيسه بيرون آورد از تويش يك پاكت كاغذي در آورد

 اين اين را مي خواستم در بياورم اين يادم رفته بود

 چي هست

 مادر شوهر هم بايد بزك دوزك بكند مگر نه

ي رفت و سرخاب سفيداب مي با تعجب نگاهش كردم هرگز بياد نداشتم كه مادر حتي آنموقع كه توي خانه مردم م

  برد خودش از اين كارها بكند

رحيم پير شدم گيس هايم سفيد شده براي اولين بار بخاطر عروسي تو حنا مي بندم پيراهني را كه سر عقد خودم 

  پوشيده بودم مي پوشم ديگر براي كي بايد بماند لباس بعد از اينم كفن است

  عمرت بدهدچي ميگويي مادر خدا صد و بيست سال 

نفرينم مي كني اينهمه عمر بدبختي است نكبت است خدا آنروز را نياورد دعايم كن تا سر پا هستم بميرم مزاحم شما 

 نشوم توي رختخواب نيفتم ايستاده بميرم مثل درخت ها

  ني گفتنگرا و معصوم حالتي با مادر شود بسته ما عقد بود قرار كه پيغمبر حضرت مبعث شب دو روز مانده به

 رحيم من ميگم به انيس خانم و ناصر خان و معصوم خانم يك بفرما بزنيم آخه باالخره اينهاهمه كس و كار ما هستند

حق با مادر بود باالخره انتظار داشتند ولي من يكي جرات اين كار را نداشتم مگر مي شد اين ها را برد و بور شد اگر 

ا با ما مي كردند من ديگر سرم را توي سرها نمي توانستم بلند كنم باالخره هر جلوي آنها همان معامله ده روز قبل ر

  چه كردند با خودم كردند در خلوت بدون نظارت غير نه اصال امكان ندارد

  هان رحيم تو چي ميگي

  چي داشتم كه بگويم مگر رحيم گردن شكسته اختياري داشت كه اظهار نظري بكند

قد خصوصي است فقط خودي ها هستند فك و فاميل آنها و ما دوتا انشاهلل بعدا توي خانه مادر نمي توانيم بگو ع

  خودمان دعوتشان ميكنم و مفصل پذيرايي مي كنيم

تو به محبموبه بگو باالخره خياط سرخانه شان است لباس برايشان دوخته بد است نيايد حاال از طرف ما هيچ آنها 

  خودشان دعوت كنند

  ه محبوب را ديگه نمي بينمكي بگم منك

  خ نبايد منتظر بماني تا لحظه عقد امروز برو فردا برو

  تمام نامه والسالم بيا شب توي دلم گفتم مادرم هم عجب دلش خوش است مردكه حكم كرده كه فالن

  ولش كن مادر بگذار كار خودمان روبراه شد غصه بيگانگان را نخور

  و باالخره روز موعد رسيد

روزيكه خاطره انگيزترين روز در زندگي هر دختر و پسري است روزي كه آرزوي هر پدر و مادري براي 

  فرزندانشان است روزيكه تا لحظه مرگ فراموش نشدني است

مادر نو نوار چارقد سفيد بسرش بست و پيراهن چيت گلدارش را پوشيد سر از پا نمي شناخت و من هم كت و شلوار 

  سي هاي چرم را بپا كردم در حاليكه دل تو دلم نبود به راه افتاديمرا پوشيدم و ار
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  وقتي جلوي درشان رسيديم و من خواستم در را بزنم مادر با تعجب گفت

  اينجاست

 آره مادر

ولي در بسته است خانه ايكه عقد و عروسي است اينقدر سوت و كور نمي شود فكر كردم حاال كيا و بيايي است 

  صف كشيده اند همسايه ها به تماشا ايستاده انددرشكه ها 

  بيا مادر تو هم عجب انتظاراتي داري

 در را زدم و مدتي هم طول كشيد تا در را باز كردند

مادر يك كله قند توي بغل داشت جلو افتادم دايه خانم بفرمايي زد و اون را از پله ها باال برد من ماندم توي حياط 

داي مادر را از آن تو مي شنيدم هيچكس بمن چيزي نگفت هيچكس نه به پيشوازم آمد نه جلوي پنجره اي كه ص

الاقل بدرونم برد هواي پاييزي و غروب پاييز كم كم سرد مي شد اما من عرق كرده بودم و نسيم سرد عرق هايم را 

ادر و خواهرش مي گفت كه سرد مي كرد و به تن و بدنم مي چسباند صداي مادر را شنيدم كه گويا به محبوبه يا م

  آرزوي چنين روزي را براي پسرم داشتم

پس مادر محبوبه را ديده بايد بپرسم آيا بنظرش خوشگل است خوشش آمده اما از كجا معلوم كه همچو فرصتي 

 دست دهد شايد ديگر مادر را نبينم شايد هرگز نفهمم كه نظر مادر نسبت به محبوبه چي هست

بودم و اينهمه بي اعتنايي كه مثل تير بدرون قلبم شليك ميشد مصمم ترم ميكرد اگر همه اينها تصميم ام را گرفته 

نقشه باشد بخاطر اينكه لكه ننگي را كه بر دامنشان نشسته با قرباني كردن من و به بازي گرفتن زندگيم پاك كنند 

بيوه تقديم فالن الدوله يا سلطنه بكنند اين آرزو را به دلشان ميگذارم ديگر برايشان دختري نمي گذارم كه بنام 

 اگر....اگر...

مادر از فراست افتاده بود البته ظاهرا اينجوري نشان مي داد اما حتما به توصيه خوش بود بود كه ديشب ناصر خان دو 

  دختره هم اگر دانستم نمي هيچ كه من داد زفاف شب ساعت تمام به من تعليمات

ند دو تا تيغ ژيلت توي جيب دامادي ام گذاشته ام تا حق بي ناموسي را كف دستشان اما تصميم من تغيير نمي ك

بگذارم اگر امروز عروسي ما سوت و كور است فردا عزايمان غوغا خواهد شد همه شهر با خبر خواهد شد و بصير 

را تحمل ميكنم اما بي  الملك ديگر نخواهد توانست كه حاشا كند رحيم نجار كي بود و چه كاره بود من همه اهانت ها

ناموسي را هرگز ببين يكنفر از آنهمه فك وفاميل شازده و اعيان و اشرافشان پيدا نيست پس حق با ناصر خان است 

  كاسه گنده اي زير نيم كاسه است

 دستي بازويم را گرفت بيا برو آقا داماد خطبه عقد خوانده شد

باسي معمولي نشسته بود برد مادر مي خنديد محبوبه مثل گلي زيبا اما دايه خانم بود مرا به اطاقي كه محبوبه توي ل

غمگين نشسته بود و سر به پايين انداخته بود به چه فكر ميكرد او بايد خيلي خوشحال ديده مي شد اما غمگين بود 

رش مي يعني جه مگر خودش يك تنه اين راه را طي نكرده و مرا هم بدنبال خودش نكشانده بود اگر بزور شوه

دادند خب يك امر ديگر اما او بزور شوهر كرده بود الاقل ظاهر قضيه چنين بود چه بايد مي گفتم نشستم پهلويش 

بيادم آمد كه گويا موقعش است كه گوشواره ها را بدهم از جيب ام در آوردم تيغ ژيلت پهلوي گوشواره ها بود 

ريد گوشواره ها را گذاشتم كف دستش هيچ حرفي نزد دستم به آنها خورد چه خوب كه از روي كاغذ دستم را نب
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هيچكس حرفي نمي زد اصال كسي توي اطاق زن جواني وسط در ايستاده بود انگاري فقط آمده بود سرك بكشد و 

 منتظر بود در برود يك دختر كوچك بود از شباهتي كه به محبوبه داشت حدس زدم خواهرش بايد باشد

كه دده خانم صدايش مي كردند اين ديگر چه بساطي بود چيده بودند نه سفره عقدي  دايه خانم بود و يك زن ديگر

نه الاقل يك جلد كالم خدا كه تبرك كنيم التجا كنيم پناه ببريم شايد عاقبت بخير بشويم اگر عروسي در خانه ما بود 

ريني حسابي مي خريدم يك سفره واهلل هزار مرتبه رنگين تر از اينجا مي شد با قرض هم بود الاقل چهار تا ظرف شي

عقد مختصري مي چيدم اينها ديگه كي هستند انگاري گدا هستند مادر بارها و بارها گفته كه طبع آدم بايد واال باشد 

آنقدر ثروتمند هست كه طبيعت گدا دارد راست مي گويد اينها پولشان از پارو باال مي رود اما حاليشان نيست طبيعتا 

  گدا صفت هستند

مادر بلند د و النگوي خودش را داد به محبوبه محبوبه با بي اعتنايي گرفت نه تشكري نه الاقل يك لبخندي مادر النگو 

را برداشت و خودش دستهاي كوچك محبوبه را بسمت خود كشيد و النگو را كرد توي دستش و او را بوسد دستهاي 

ه مثل تندر بر مغزم كوبيد رحيم اين دختر لقمه دهن تو كار كرده مادر كنار دستهاي مثل پنبه سفيد و نرم محبوب

نيست اين دختر عروس آن زن نمي تواند باشد آن زن از لحظه تولد زحمت كشيده كار كرده با اين دستهاست كه 

بعد از شوهر به تنهايي ترا به اينجا رسانده آن دستها مقدس اند اين دست به سياه و سفيد نزده مفت خورده مفت 

 اصال نمي داند زندگي يعني چه رحيم بايد بكني گشته و

ميلي شديد مثل همان لحظه اي كه بي اختيار توي دكان دستهايش را گرفتم در من بوجود آمد بي مالحظه مادر دستم 

 را روي دستش گذاشتم و زمزمه كردم آخر زن خودم شدي

از لذت از فرق سرم ريختند و تا نوك پايم  گرماي دستش در تمام بدنم جريان پيدا كرد باز هم يك ظرف بزرگ پر

  پايين رفت غم و غصه هايم فروكش كرد تصور لحظه اي كه

همان زني كه آماده فرار وسط درگاه ايستاده بود آمد جلو يك جفت النگو پت و پهن به دست محبوبه كرد و او را 

ادر فكر ميكرد پدرش مادرش فك و بوسيد الاقل يك مباركبادي هم به من نگفت ما چه كرده بوديم چه شد م

فاميلش به من هم يك چيزهايي خواهند داد من دلم مي خواست فقط يك ساعت مچي به من بدهند كه بدردم مي 

خورد اما انگاري اصال من آدم نبودم كه آنجا نشسته بودم نمي دونم مادرم از قهره بود يا واقعا از شادي كه هل كشيد 

سيني برداشت و ضرب گرفت مادرم دده خانم و خواهر محبوبه دست مي زدند يواش  و هلهله كرد دايه خانم يك

يواش مجلس از حالت عزا در مي آمد كه مشتي محكم چندين بار وسط اين اطاق و يك اطاق ديگر كوبيده شد همه 

 ساكت شدند صداي خشني از آنطرف بگوش رسيد

 چه خبرته دايه صدايت را سرت انداختي دايه خانم

 آقا خوب دخترمان دارد عروس مي شود شادي مي كنيم ديگر شگون دارد وا

 فريادش بلندتر شد

 دنبك را بده دستشان ببرند خانه شان تا كله سحر هر قدر مي خواهند بزنند اين جا اين سرو صدا را راه نينداز

شادي ما بگوش ديگران  گويي خاك مرده بر سر همه مان ريخت صدا صداي بصير الملك بود كه مي ترسيد صداي

  برسد و در و همسايه بفهمند كه دخترشان را به رحيم نجار داده اند

بيجا كرده اند...خورده اند من كه بپاي خودم نيامده ام خودشان پيغام دادند آمدم تازه اگر هم به پاي خودم مي آمدم 

هم نگاه نكن من كه زوري نداشتم تازه اگر خب جواب مي دادند نه ما دخترمان را به تو نمي دهيم برو و پشت سرت 
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اينقدر بي ميل بودند مي خواستند دخترشان را از تهران دور كنند بفرستند شهرستان بفرستند فرنگستان با اين 

هارت و پورت از پس يك وجب بچه در نيامدند حاال همه اخم و تخم هايشان را سر ما مي ريزند آن از 

 ن چه فرقي با عزايمان داردخواستگاريمان اينهم از عقدما

  همان زن پف كرده اي كه وسط درگاه ايستاده بود آمد تو و گفت

  محبوب بيا آقا جان با تو كار دارد

پس خواهر بزرگ محبوب بود كه النگو داد و محل سگ هم به من نگذاشت محبوبه بي آنكه نگاهي بطرف من بكند 

 و از اطاق رفت بيرونيا مرا هم همراه خود ببرد از جا بلند شد 

 مادر خودش را كشيد طرف من و زير گوشم نجوا كرد

 رحيم اينجا چه خبر است

 چيه مگر

 حاال به نه شب آخه نه به آن

 شب كدام

 كو پدره كو مادره پس كنند مي اينجوري چرا حاال برگردي نكردند ول شب نيمه تا خواستگاري شب

 توفيري شب و او را براي همچو عقدي آماده نكرده بودم واال امشب با آن بودم كرده چاخان شب يادم آمد كه آن

 ندارد

خدا پدر اين دايه خانم را بيامرزد كه به داد ن رسيد گويي از غيبت خانمهاي خانه استفاده كرد و دزدكي يك ظرف 

كنيد از اخالق مادرم خوشم  شيريني نخودچي كه به اندازه انگشتدانه بودند آورد جلوي من و مادر دهانتان را شيرين

آمد شيريني را بر نداشت گفت دهانمان شيرين است احتياجي به شيريني نيست اما من اجبارا يكدانه نخودچي 

برداشتم كه تا به دهانم بگذارم توي دستم خرد شد و ريخت روي شلوارم دده خانم به دايه اشاره كرد كه دوباره 

بود روي يك ميز عسلي گوشه اطاق بياورد كه من شيريني بردارم ولي خودم ظرف شيريني را كه برده بود گذاشته 

  گفتم زحمت نكشيد انگاري قسمت نبود

خدا را شكر نه دفعه قبل نمكشان را خوردم نه اين دفعه خدا گذاشت چيزي بخورم براي اجراي نقشه ام الاقل بار 

خانم و دده خانم هم از اطاق بيرون رفتند من  نمك گير شدن از روي دوشم برداشته شد مدتي سكوت گذشت دايه

  ماندم و مادر مثل دو غريب مثل دو مزاحم خدايا فرجي

 رحيم من يكي اينجا شام بخور نيستم تو بمان من مي روم

مادر چه دلش خوش بود من فكر نمي كنم شامي در كار باشد سالي كه نكوست از بهارش پيداست پلي از دست مادر 

  ين ديگه چرا روي زخم دل من نمك مي پاشدعصباني شدم ا

 واهلل رحيم از آدم تا خانم هيچ جاي دنيا همچو عروسي اي ديده نشده بود

سرم پايين بود نمي دانستم چه بگويم خاك بر سرت رحيم با اين خاطر خواهي ات اگر يك دختر هم شان خودت 

ين كه اصال نه تنها عروسي نيست در مجلس عزا الاقل چاي گرفته بودي عروسي ات هزار هزار برابر بهتر از اين بود ا

 و خرمايي به مردم مي دهند اين گدا گشنه ها

 دايه خانم آمد تو

  بفرماييد كالسكه حاضر است
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مادر با تعجب از جا پريد منهم مثل او مثل آدم مفلوك شكست خورده اي از اطاق نحس از پله ها و از طول حياط رد 

وبه چادر به سر دوش به دوش من مي آمد نه بدرقه اي نه گريه اي نه خنده اي نه پدر نه ادر نه آن خواهر شديم محب

خيكي هيچ كدام تا دم در نيامدند اصال من مادر محبوب را نديدم هر چند كه فقط دلم مي خواست او را ببينم پس 

  آنهمه تعريف اوستا باد هوا بود

م كروكي كالسكه پايين بود و من مجبور شدم دوال نشستم چون سرم مي خورد باال من و محبوب توي كالسكه نشستي

دايه مقداري شيريني قند و يك قابلمه بزرگ غذا آورد توي كالسكه مادرم روي زمين بود دايه آمد نشست هيچكس 

  بشود خم شدم گفتم به مادرم نگفت بفرما نمي دانم چرا مادر متوجه اينهمه نامهرباني و بي ادبي نشد خواست سوار

 نه ننه جا نيست برو خانه

  الهي برايش بميرم با تضرع گفت

 تست عروسي شب آخر امشب

 توي دلم گفتم چه مي داني كه شام غريبان من خواهد شد گفتم

 براي همين مي گويم برو خانه ات ديگر

  نگاهش تا درون قلبم رخنه كرد خاك بر سرم با اين زن گرفتنم

خواستند سر عقد كليد خانه صاحب مرده را به من يا به دختر خودشان بدهند همه كاره ما دايه خانم بود كه باز الاقل ن

 صد رحمت به شيري كه خورده بهتر از همه شان است

 همه شوم سوارش داشتم آرزو كه است كالسكه همان اين من شب خدايا اين منم رحيم اين محبوب است محبوبه

هيچ احساس شادي در دل نداشتم راه بنظرم خيلي خيلي طوالني آمد هوا خفه بود يقه پيراهنم  حيف اما هست چيز

باز بود اما داشتم خفه مي شدم دور و اطراف در هاله خاكستري اي فرو رفته بودند هر چند كه پاي گرم محبوبه به 

بيادش آه ها كشيدي اين دختر پايم فشرده مي شد اما گويي من كرخت شده بود رحسم اين دختر هماني است كه 

 همان است كه بخاطرش كار و زندگيت را از دست دادي رحيم چرا چرتت گرفته چرا منگ شدي

صداي سم اسبها مثل پتكي بر مغزم فرود آمدند گويي روي كاسه سرم راه مي رفتند دست كردم توي جيبم دو تا تيغ 

 رگ مي بردژيلت همانجا هستند اين كالسكه ما را به حجله گاه م

باالخره راه به پايان رسيد دايه خانم كليد خانه را از جيب در آورد و در خانه را باز كرد تاريك غمبار سرد بيروح 

ماتمكده .... همه كاره خانه دايه خانم بود خودش در طول هفته جهيزيه محبوب را آورده و چيده بود مقداري هم چيز 

ردم و آورديم وقتي من همراه دايه مشغول خالي كردن اثاثيه از كالسكه ميز توي كالسكه بود كه من كمك اش ك

بودم محبوبه مثل دختر مادر مرده اي كنار ديوار حياز كز كرده بود و ماتش برده بود او هم ناراحت بود او هم 

تادم دستم دلشكسته بود باالخره اگر به من هم بي توجهي ميشد بپاي او هم بود دلم برايش سوخت باالي سرش ايس

 را شب را به ديوار تكيه دادم و تمام هيكلش تحت لواي من بود پرسيدم چرا اينجا ايستاده اي بفرماييد اوي اطاق

 ... اگر حتي بود مظلوم هم او بود معصوم هم او شود باز هايش اخم شايد كه خنديدم باشيد داشته تشريف

بود جان مي بخشيد همه غمها را از دل من مي زدود خون  جوابم را نداد هاج و واج نگاهم مي كرد نگاهش شيرين

 گرم توي رگهايم مي دواند از خود بيخودم
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مي كرد ، زمان و مكان را فراموش مي كردم و رحيم ديگري مي شدم ، شاد ، سرحال شنگول و با تمام بدبختي ها ، 

ه ديوار تكيه داد چشمهايش را بست و با امشب سر ما منت مي گذاريد ؟ سرش را بلند كرد و ب -يك داماد واقعي 

 گرم بدنم تمام خوردم غوطه لذت از دريائي ميان در گوئي شب امشب و هر -شيرين ترين صداي گوش نواز گفت : 

 كردم فراموش را چيز همه.  اوست كالم در قدرتي چه خدايا ، يافت بخشي لذت خراش قلبم و كشيد تير رگهايم شد

پدر و مادرش را آن بي اعتنائي ها را ، آن عروسي عزا گونه را و همه و همه را ، با لذت تمام  هاي نامهرباني آنهمه ،

خنديدم امشب همه ملك جهان زير پر ماست ، خدايا شكرت مگر هر دو طالب اين لحظات نبوديم ؟ دايه خانم الله 

د ، اولين بار بود كه غذا خوردن ها را روشن كرد و در طاقچه اطاق ها گذاشت و ما را براي خوردن شام صدا كر

محبوبم را مي ديدم ، به اندازه دو نفر غذا خورد انگاري او هم از چند روز به اين طرف لب به غذا نزده بود ، اما من 

 -اصال اشتها نداشتم با غذا بازي كردم و فقط مزه آنرا چشيدم هنوز سفره بر زمين بود كه دايه خانم بلند شد : 

ن هم بايد بروم ، مي داني كه منوچهر بهانه مرا مي گيرد ، خانم گفتند زود برگردم و به او برسم آخر محبوب جان ، م

خانم جانت خيلي خسته هستند . خنده ام گرفت خانم جانش براي چه خسته بود ؟ براي عروسي دخترش زحمت 

 ، دخترش زفاف شب كرده بود آنهم در كشيده بود ؟ چه كرده بود ؟ چه گلي سر ما زده بود ؟ حاال دايه را هم احضار

 ؟ هان ؟ اند كرده احضار چرا را دايه ، گذاشتند نمي تنها را او و ماندند مي او خانه در صبح تا عروس خانواده كه شبي

 به احتياج تا ندارم فردائي كه من ؟ شاهدي چه ولي ، باشم نداشته من هم شاهدي بعدا كه باشد تنها اند خواسته حتما

داشته باشم ، چه بهتر كه اين زن هم برود ، مادرم را فرستادم كه فردا گرفتار آژان و تحقيق و مستنطق  شاهدي

نشود ، بگذار اينهم برود ، اين بيچاره مهربانتر از همه است چرا گرفتار شود ؟ اين بنده خدا چه تقصير دارد ؟ همان 

را يكسره كنم ، بعد از اينهمه توهين و بي اعتنائي ديگر كاسه  بهتر كه دوتائي تنها در اين جا بمانيم و من براحتي كار

صبرم پُر پُر شده با يك قطره سرازير خواهد شد محبوبه از سر سفره بلند شد مي خواست دستهايش را بشويد ، 

رفت پائين دايه خانم برايش آب ريخت و دست و دهانش را شست من هم چراغ بادي را روشن كردم و بردم 

وي پله داالن كه بنده خدا چشمش جلوي پايش را ببيند . دايه خانم محبوبه را با خودش برد باال ، رفتند گذاشتم ر

توي اطاق كوچك ، در را هم از پشت بست ، انگاري جز من بيگانه اي در خانه هست ، مدتي آنجا پچ پچ كردند و بعد 

با خودش آورد بُرد گذاشت توي مطبخ ، چادرش را بلند شد آمد پائين ، سفره را جمع كرده توي سيني گذاشته بود 

از روي پله برداشت و سرش كرد من جلوي داالن ايستاده بودم منتظر بودم بدرقه اش كنم ، ما فقير فقرا اگر آه در 

بساط نداريم اما معرفت و ادب داريم آمد بطرف داالن چراغ بادي را برداشتم و راه را برايش روشن كردم جلوي در 

خداحافظ دايه  -جان شما جان محبوبه ، خداحافظ ، خدانگهدارتان  -ايستاد نگاهي به طرف حياط كرد و گفت : كوچه 

خانم زحمت كشيديد ، باز هم تشريف بياوريد ، محبوبه چشم براه شماست . در را بستم و برگشتم ، محبوبه توي 

فتم تو در اطاق بزرگ را بستم و آرام در اطاقي اطاق كوچك بود من نمي دانستم آنجا چه شكلي است با چراغ بادي ر

كه مجبوبه آنجا بود را باز كردم ، روي رختخواب نشسته بود لحاف ساتين صورتي ، همرنگ لباس خودش ، مالفه 

هاي سفيد او را به يك فرشته شبيه كرده بود كه وسط ابرهاي سفيد در پرواز بود ، خدايا اين منم ؟ اين 

همه دلتنگي هايم رنگ باخت همه نامهرباني ها فراموشم شد ، محو نگاهش شدم پس خواب  ؟ است من شب محبوبه

نمي بينم بي اختيار گفتم : باالخره ... نگاه از من دزديد سرش را پائين افكند با چين هاي دامنش بازي مي كرد گفتم : 

بيده بودي مي دانستي چه بر من مي خوا راحت كه هائي شب نه ، بگذار سير تماشايت بكنم ... زمزمه كردم : تمام

راحت خوابيده بودم ؟ پس او هم مثل من در تب و تاب بوده ؟ خدايا همه اينها حقيقت  -گذرد ؟ تعجب كرد گفت : 
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دارد ؟ اين دختر به اين زيبائي به اين مالحت فقط بخاطر من بي خواب بوده ؟ خدايا هيچ كلكي در كار نيست ؟ 

 -؟ اصال من خوابم يا بيدار ؟ دستهايش را مثل بال پرندگان بطرفم دراز كرد و گفت :  خدايا او پاك و منزه است

 بمن را او بده بمن را او خدايا كردم مي التماس ، كردم مي التماس خدا درگاه به بود دراز آسمان به شبدستهايم هر

تو با آن قدرت اليزالت دو دلداده را  و ؟ خواست مي كمك تو از مدام من مثل هم او ؟ گويد مي راست خدايا.  برسان

بهم رساندي ؟ خدايا شكر خدايا سپاس رفتم توي اطاق چراغ بادي را وسط دو الله قديمي كه روي طاقچه بود 

گذاشتم آخ كه اين پدر صلواتي دست از سر من باز نمي دارد باز هم اينجا ، در بهترين شرايط ممكن ، روي الله ها 

سبيل هاي چخماقي با سماجت به روي من زل زده بودند ... حالم گرفته شد ، آنچه كه از نقش ناصرالدين شاه با 

كثافتكاري اين مرد بر من صدمه خورده بود بسرعت از جلوي چشمهايم رد شد برگشتم و سيماي معصوم و زيباي 

رده ام كه تو را به من من كه نمي فهمم چه كرده ام ! چه ثوابي به درگاه خداوند ك -محبوب دوباره حالم آورد : 

پاداش داد ، هنوز هم گيج هستم انگار خواب مي بينم ، مي ترسم كه بيدار شوم ، آخر چه شد كه تو از آسمان به 

دامان من افتادي محبوبه ؟ كه هر روز مثل قرص قمر بر در دكان تاريك من ظاهر شدي ! كه نفسم را بريدي ! دختر 

 د چنان به قهقهه خنديد كه مرا به رقص آورد .؟ چشمانش از شادي و طلب موج مي ز

 

  فصل دوم

صبح قبل از طلوع آفتاب بيدار شدم بعد از ماه ها توي اطاق خوابيده بودم ، امشب مادرم تنها خوابيده . چه فرق مي 

واب كند مدتي است كه اطاق ، براي خواب او اختصاص پيدا كرده بود ، محبوبه در كنارم مثل بچه معصومي در خ

عميقي نفس مي كشيد ، مدتي توي صورتش نگاه كردم ، كوچك بود ، الاقل پنجسال از من كوچكتر بود و من نمي 

خواستم اينقدر تفاوت سني داشته باشيم . مدتي نگاهش كردم ، گرسنه ام بود بيست و چهار ساعت بود كه چيز 

بيرون ، هوا گرگ و ميش بود و سرد هم بود چراغ  درست و حسابي از گلويم پائين نرفته بود آرام بلند شدم ، آمدم

بادي را روشن كردم رفتم توي مطبخ ، دايه خانم الاقل نخواسته بود ظرفها را خيس بكند كه تا صبح خشك نشوند ، 

بهر طريقي بود ظرفها را شستم ، سماور را روشن كردم ، مدتي دنبال كليد در گشتم كه بروم نان بخرم ، پيدا نكردم 

ري دايه خانم با خودش برده بود يك تكه سنگ پيدا كردم گذاشتم الي در و رفتم دنبال نان ، نان را كه خريدم انگا

فكر كردم كه اصوال نبايد پنير هم داشته باشيم ، رفتم پنير هم خريدم هنوز دكان ها را نمي شناسم با كسبه آشنائي 

نوز خوابيده بود . سماور مي جوشيد چائي دم كردم سفره را ندارم بدينجهت يه خرده دير كردم . برگشتم ، محبوبه ه

باز كردم و نان گرم را تويش پيچيدم ، جاي استكان و بشقاب و قندان را كورمال كورمال پيدا كردم . همه جاي خانه 

 را گشتم ، تازه مي فهميدم چي به چيه ، خدا را شكر من هم

 

هر چند كه هر دختر ديگري را هم كه ميگرفتم به رسم معمول صاحب خانه شدم واين از بركت سر محبوب بود 

 جهيزيه مي آورد منتها كمو زياد داشت مثل اينكه همه چيز داريم الهي شكر.

ايكاش مادرم حاال پهلوي سماور نشسته بود ومثل هر روز براي هر دوتاي ما چايي ميريخت ديگه چه كم 

تم يك چايي برا خودم بريزم بخورم دلم نيامد نه روز اول بدون داشتم؟هيچي دلم از گرسنگي مالش مي رفت خواس

 محبوب چايي نمي خورم.

مدتي جلوي پنجره نشستم به حياط يك وجبي نگاه كردم باغچه اي هم داشت منتها خالي اگر محبوبه مثل مادر ذوق 

 .اش را داشته باشد مي توانيم سبزي خوردن تازه داشته باشيم حاال ببينيم چه مي شود
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دلم بدجوري مالش مي رفت يك لقمه سنگگ برداشتم خوشمزه بود خيلي خوشمزه مثل اينكه توي اين محله نان را 

بهتر از محله ما مي پزند اين خودش خيلي نعمت است آفتاب روي باغچه پهن شد, روي حوض تابيد آب حوض 

 ت.كثيف بود بايد عوض كنيم بايد بپرسيم نوبت آب اين محله چه تاريخي اس

يواشكي در اطاق كوچك را باز كردم محبوبه باز هم خواب بود خدايا اين دختر چقدر مي خوابد,دلم نيامد بيدارش 

كنم دوباره رفتم توي اطاق بزرگ جلوي پنجره نشستم ,خدايا شكر همه چيز به سالمتي تمام شد خدا رو شكر هر دو 

دم رفته بود ولي نه اگر سرم كاله رفته بود حاال حتما در زنده ايم چه كاري مي خواستم بكنم؟شيطان بدجوري در جل

اين اطاق خون موج ميزد تصميم گرفته بودم رگ گردن محبوبه را ببرم و رگ دست خودم را آنقدر خون مي رفت 

 كه راحت مي شدم.

 حوصله ام سر رفت بلند شدم دوباره در اطاق كوچك را باز كردم بيدار بود.

 نوم؟بلند نمي شوي تنبل خا

 خنديد:واي آنقدر گرسنه هستم كه نگو.

 مي دانم سماور روشن است ناشتايي آماده است.

 واي من مي خواستم بلند شوم...

 اين چرا همه جمالتش را با واي شروع ميكند؟نفهميدم...

رف ها را هم شسته اده كرده ام نان تازه برايت خريده ام ظ«نمي خواهد شما بلند شويد خانم ناز نازي من سماور را آ

 ام.

 گويا خجالت كشيد با تعجب وشرمندگي گفت:

 ظرف ها را؟خدا مرگم بدهد!

 خدا نكند.

 با نگاهش باز مرااسير كرد طلبيد و در آغوشم دو ساعتي نازيد.

ي ديم سماور از جوش افتاده بود چايي ريختم يك«نزديكي هاي ظهر براي خوردن ناشتائي از آن اتاق كوچك بيرون آ

را جلوي او گذاشتم يكي را جلوي خودم يك تكه نان سنگگ برداشت كمي پنير تا خواست ببرد جلوي دهانش 

 يكدفعه گفت:

 رحيم اين كه بوي نا مي دهد.

خنديدم بده ببينم پنير را بو كردم بوي پنير مي داد )پنير به اين خوبي !خودم صبح خريدم كجايش بوي نا مي 

 دهد؟بخور ناز نكن.

 يد گفت:كاش يكيم پنير از خانه آقا جانم آورده بوديم.خند

 د اول بسم اهلل شروع شد گفتم:پنير پنير است چه فرقي ميكند؟«بدم آ

نمي دانم شايد هم حق داشت اينها نسبت به خوراكي خيلي حساسيت داشتند ولي ما نه,هرچه نرم تر از سنگ بود مي 

 خورديم وخدا رو شكر ميكرديم.

خورديم دوباره رفت روي رختخواب دراز كشيد ومن استكان ونعلبكي وقوري را بردم شستم سماور را صبحانه را 

 جمع كردم سري به ديگ غذاي ديشب زدم غذا بود مي شد هم ناهار گرم كرد و هم شام .
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شمانش ظرفهايي را كه شسته بودم با دستمال خشك كردم و سيني ناهار را مرتب كردم ورفتم توي اطاق پهلويش چ

 خواب الود بود خمار شده بود واين حالت آتش به جان من مي زد...

سه چهار روز وضع به همين منوال گذشت همه كارها را من مي كردم خريد مي كردم مي آوردم سبزي را پاك مي 

هم گاهي شور بود »كردم مي شستم خرد مي كردم گوشت را تكه مي كردم محبوبه قرمه سبزي درست مي كرد آ

 اهي بي نمك.گ

ولي خب همه اينها پيش مي آيد دخترها يك مدت غذا خراب مي كنند تا بالخره ياد مي گيرند اينهم مثل بقيه كم كم 

 راه مي افتد.

اما مهمترين مشكل من اين بود كه چه جوري تنهايش بگذارم ودنبال كارم بروم هر چه منتظر شدم كه خودش 

 اورم بعد بروم سر كارم حرفي در اين مورد نزد تا اينكه يك روز خودش گفت:پيشنهاد بكند كه بروم مادرم را بي

 رحيم جان سر كار نمي روي؟

 بيرونم مي كني؟

 واي نه به خدا ولي دكانت چه مي شود؟

 اول بايد كمي وسيله بخرم ابزار كار ندارم ولي انشالهه جور مي شود.

نها ماندن تو است اما وقتي ديدم خودش جويا شد فهميدم كه نخواستم بگويم اين مشكل بعدي است مشكل اصلي ت

اده كرده كه در خانه تنها بماند پس مشكل دوم را مطرح كردم بسرعت بلند شد رفت توي اطاق كوچك «خودش را آ

 خش وخشي بگوشم رسيد برگشت.

 بيا اين پنجاه و چهار تومان بگير آقا جانم داده بودند كارت راه مي افتد؟

استگاري آقا جانش گفته بود ماهي سي تومان مي دهد برا كمك خرج مان ولي مثل اينكه آنرا هم مثل كليد روز خو

 در خانه مصلحت نديده بود به من بدهد داده بود به دخترش,گفتم:

 راه مي افتد ولي پول باشد براي خودت آقا جانت براي تو داده.

 دو برابر پس ميدهي.. گفت:من وتو نداريم انشاهلل كارت كه روبراه شد

 پس بدهم."خنده ام گرفت,پس اين قرض است نه كمك خرج من هر چه مي گيرم دو برابرش را بايد بعدا

پول را به طرفش هل دادم دوباره كشيد جلوي من ,دوباره هل دادم طرف خودش عاقبت پول را برداشت و گفت:اگر 

 قبول نكني ميريزم توي احپجاق .

 ه ولجباز است مگر به خاطر همين صفت اش حاال اينجا جلوي من ننشسته است؟مي دانستم يك دند

گفتم:من از تو لجباز تر نديدم دختر وپول را كه به طرفم هل داده بود برداشتم,دستهاي كوچكش را فشار دادم و 

 انگشتانش را بوسيدم..

وتو تا ديشب ها بود آنروز صبح منو تو اين دختر كوچك به اندازه يك زن جا افتاده عقل داشت راست مي گفت من 

 نداريم ما شده ايم.

واقعا يا پول كمك خرج خيلي خوبي بود در حقيقت حقوق يكماه من بود كه اوستا مي داد مقداري اره و دنده وميخ 

 وچكش وسمباده خريدم منتها مشكل كار فقط اينها نبود مساله مهم اين بود كه هنوز در محل شناس نبودم طول مي

كشيد تا به من مراجعه كنند اما دست روي دست هم نگذاشتم به چند نجار سابقه دار مراجعه كردم وگفتم كه مي 
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توانم روز مزدي برايشان كار كنم مخصوصا كه خدا را شكر كار هم فراوان بود دولت دستور جديد داده بود دكان ها 

 ني در مي آمد.را مرمت كنند در پنجره ها را تعميير كنند خالصه لقمه نا

يكروز وقتي از سركار خسته وخراب رفته بودم خانه محبوبه پكر بود حق داشت طفل معصوم از صبح تا غروب تنهاي 

دلتنگ مي شد هر چند كه نصف بيشتر روز را مي خوابيد و شبها من بيچاره خسته وخراب  "تنها توي خانه مسلما

 رد.بودم ماشالهه او مثل گل ميشكفت وعشقش را مي ك

 بع داز شام پرسيد:

 رحيم فكر نظام نيستي؟

 پرسد؟ مي دارد چه بماند تنها بايد هم را ها تعجب كردم اين دختر هيچ متوجه نيست كه من نظام بروم اينشب

 با تعجب پرسيدم فكر نظام؟

 مگر نمي خواستي صاحب منصب شوي؟<اره نمي خواهي توي نظام بروي

خوش كنكي بهش بدهم گفتم:چرا..چرا...البته ولي اول بايد به اين دكان سر وسامان چاره نداشتم مجبور بودم دل 

 بدهم خيالم از

 

 

 

 

 

 

جانب اش آسوده شود بعد يك نفر را مي گيرم كه جاي من آنجا بايستد....آره شاگرد مي گيرم يك شاگرد نجار 

امد خنديد منهم خنديدم و مثل گربه اي ملوس البته اگر عاشق پيشه از آب در نياد؟و خود مي روم نظام خوشش 

 خزيد بغلم...

راه و چاه خانه داري را بلد نبود كاركردن بلد نبود بدتر از همه خريد كردن بلد نبود از رفتن به دكان بقال و قصاب و 

ظرفها را مي  نانوا عار داشت از روز اول من صبح ها از خواب بيدار مي شدم نان مي خريدم سماور را روشن مي كردم

شستم اون فقط رختخوابمان را جمع مي كرد توقع داشت كلفت بگيرم نوكر بگيرم اما از كجا؟مگر نمي دانست كه من 

شاگرد نجار بودم كه عاشقم شد بنظر او زندگي آواز قمر شعر حافظ و داستان ليلي و مجنون بود يا همان دوراني كه 

نگاهم مي كرد و دزدانه پيامم مي داد اما چهره ي واقعي زندگي همين بود برايم گل مي آورد نامه مي نوشت عاشقانه 

عرق ريختن نان دراوردن جان كندن از صبح تا غروب كاركردن فقط به اميد لحظه اي در شبانگاهان آسودن و در 

 كنار هم بودن.

دم كه انجا جاي او نيست اما دلم برايش مي سوخت وقتي در مطبخ گود افتاده ي تاريك غذا مي پخت احساس مي كر

من هم مي فهميدم كه جايگاه او در آن خانه ي برزگ و با آن همه برو بيا بود اما چكنم بزور كه به اينجا نياوردمش 

تازه اين خانه را هم پدر مهربانش خريده بود اگر دخترش را مي خواست بي پول كه نبود مي توانست جاي بهتري 

 ره هم خبر نداشت تار زن ترياكي سر همه ي مان كاله گذاشت.بخرد چه مي دانم شايد آن بيچا

 محبوب تو مثل مرواريدي هستي كه توي زغالداني افتاده است.-

 نگاهم مي كرد نه مي خنديد و نه حرفي مي زد مي فهميدم كه توي دلش غوغائي برپاست.

 اهم خراب بشوند.اصال ناهار درست نكن حاضري مي خوريم حيف از اين دستهايت است نمي خو-
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هركاري كه من بلد بودم ميكردم تابحال يكبار نگذاشته ام ظرف بشويد اما چه بكنم كه متاسفانه غذا پختن بلد نبودم 

روزهاي اول از هيچ چيز گله نمي كرد هر وقت هم من گله اي از سروصدا مي كردم مي خنديد و انگشتش را روي 

 ي با هم هستيم چه گله اي؟لبهاي من مي گذاشت كه هيس!گله نكن وقت

اما تازگي حوصله اش سر رفته بهانه ي سروصداي بچه هاي توي كوچه را مي گيرد واي اينها پدر و مادر ندارند؟اينها 

چرا هميشه توي كوچه بازي مي كنند خانه ندارند؟ميگفتم محبوبه جان پسر بچه اند پسر بچه ها معموال توي كوچه با 

خانه ي تان پسر بچه نداشتيد نمي داني چه مي كنند پسر بچه ها از ديوار راست باال مي روند  هم بازي ميكنند تو توي

 ناراحت مي شد اشك توي چشماش جمع مي شد و ميگفت:

حيف نماندم كه شيطنت منوچهر را شاهد باشم داداش كوپولويم حتما حاال مي نشيند داداش كوچولويم شايد هواي 

 منو كرده.

 گويم خب برو برو ببين پدرش لحظه ي آخر اتمام حجت كرده بود كه:نمي توانستم ب

 تا روزي كه زن اين جوان هستي نه اسم مرا مي بري نه قدم به اين خانه مي گذاري.-

از وقتيكه اينرا فهميده ام ديگر حواسم جمع است كه حرفي نزنم بياد خانه و خانواده اش بيفتد اما هيچ سر در 

 ري از دخترشان دل كنده اند آيا دلشان هواي اين طفل معصوم را نمي كند؟نمياورم آخه چه جو

اما مقايسه ي اينجا و آنجا چيزي نبود كه يكروزمان خالي از آن باشد خودش ياد مي آورد از هر بهانه اي براي اين 

و آرامش خانه شان كار استفاده مي كرد صداي آب حوضي يا لبو فروش يا كهنه خر و كهنه فروش او را بياد سكوت 

مي انداخت صداي جيخ و داد بچه ها و گفتگوي عابرين توي كوچه يادش مي آورد كه فاصله ي ساختمان آنها تا 

 كوچه آنقدر زياد بود كه هيچ صدائي تو خانه ي شان نفوذ نمي كرد.

انم حمل كرده بودم و باالخره نوبت آب محله رسيد هر چند گه آنروز اتفاقا مقداري الوار خريده و خودم به دك

 مگو بگو محل آب مير با مان حوض و انبار آب به انداختن آب براي گذشته شب حسابي خسته بودم تا پاسي از

 ديگر هاي همسايه به و بزند ما وقت از كه بود مترصد و نبود من پاپي زياد ايم آمده محل اين به تازه ما چون داشتم

د هم حوض را تميز كردم و آب انداختم هم آب انبار را پر كردم يخ كرده و ب كندني جان بهر باالخره كند اضافه

 خسته بهواي يك چاي گرم آمدم توي اطاق.

 اوه....هوا دارد سرد مي شود.-

 محبوبه توي رختخواب لحاف را تا زير گلو باال كشيده بود.

 چه قدر برو بيا و سر صدا بود مگر چه كار مي كرديد؟-

 پدر من در آمده حال بجاي خسته نباشيد ببين چه مي پرسد.هو خانممو باش 

 گفتم:

 به چه سرو صدائي خانم جان تو چقدر از مرحله پرت هستي....-

 ديدم اخم كرد فهميدم كه حاال بايد قهر كند و من حوصله ي قهر كردنش را نداشتم ادامه دادم:

 ديدي!اين محله كه خيلي خوب است جانم بايد محله ي مارا مي -

متوجه شده بودم كه وقتي از بدبختي هاي خودم ميگفتم برعكس سابق مثل اينكه خوشش مي آمد ارضا مي شد و يا 

 چه مي دانم شايد هم از اينكه مرا از آن بدبختي به اين خوشبختي رسانده شاد مي شد.
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ود و اينجا حمام نداشتيم درست مشكلي كه دامنگيرمان شده بود اين بود كه محبوبه عادت داشت توي خانه حمام بر

است كه تقصير من بود كه خانه اي در خور او نداشتم اما من بود و نبودم را قبال اعالن كرده بود همه ي شان مي 

دانستند كه آه در بساط ندارم اما پدرش كه مي دانست دخترش در چه خانه اي بزرگ شده و احتياجاتش چيه چرا به 

ه اي بخرد كه حمام داشته باشد؟البته من هيچ مشكلي نداشتم هميشه قبل از اينكه محبوبه تارزن دستور نداد كه خان

از خواب بلند شود مي رفتم حمام و وقتي برميگشتم طوري كج كج از جلوي پنجره رد مي شدم كه مرا نبيند چون 

ج علي كه آشپزشان بود مي ميگفت دوست ندارد مرا بقچه به بغل د راه برگشت از حمام ببيند من او را به ياد حا

 انداختم منهم سعي ميكردم در تاريكي صبح بروم و زود برگردم كه محبوبه بيدار نشده باشد.

از بچگي مادر يادم داده بود هرگز لباسهاي زيرم را جز خودم كسي نه مي بيند و نه مي شويد و با همان عادت دوران 

و همراه حوله و لنگ ام آويزان ميكنم كه خشك شود اما بقيه  عذبي باز هم توي حمام لباسهاي زيرم را مي شوم

 لباسها را هميشه مادر مي شست.

از روزيكه به اين خانه آمده ايم هر چه لباس چرك و كثيف داريم گوشه ي صندوقخانه اطاق روبروئي بغل در حياط 

شيند لباس بشويد اما اصال سراغ مادر مرا تلنبار شده بود البته من انتظار ندارم خود محبوبه با آن دستهاي مرمرش بن

 هم نمي گيرد واال اگر مادرم بيايد حتما خودش لباسها را مي شويد و همه ي كارها را هم مي كند.

البته كسي كه از پدر و مادري به دنيا آمده كه تا به امروز دلشان برايش تنگ نشده و نخواسته اند دخترشان را ببينند 

باشم كه حال مرا درك كند من براي مادرم مي مبرم از روز عروسي مان تا به امروز هر روز يكبار  نبايد انتظار داشته

به خانه يمان مي روم و به مادرم سر مي زنم اگر چيزي الزم دارد كاري دارد انجام مي دهم پول مي دهم باالخره 

 اونهم جز من در اين دنيا كسي را ندارد.

 رحيم كي بيايم خانه ي تان؟-

 مي خواستم ببينم كي بياد تو مي افتد نبايد يكروز دعوتت كند؟و يا الاقل احوالي از تو بگيرد؟-

 بچه است رحيم آداب دان نيست بگذار خودم بيايم.-

 نه مادر سبك مي شوي صبر كن نا سالمتي تو مادر شوهرش هستي.-

 هايمان را مي شويد.يكروز آمدم ديدم دايه خانم آمده و بيچاره نشسته تمام رخت چرك 

 سالم دايه خانم خدا قوت ببخشيد كه زحمت مي كشيد.-

 دايه خانم هم زياد با من صميمي نبود توي اين خانه احساس مي كرد مادر زن من اون است.

 نه چه زحمتي لباس دخترم است.-

دايه خانم نشسته بود و  دلم هري ريخت نكن لباسهاي مرا جدا كرده و نمي شويد؟رفتم توي اطاق محبوبه پهلوي

داشتند صحبت مي كردند از پشت پنجره نگاه مي كردم كه ببينم آيا لباسهاي مرا جدا كرده اند يا نه خيلي پكر بودم 

براي خودم تصميم گرفتم اگر جدا كرده باشند لباسهايم را بردارم ببرم بدهم مادرم بشويد هميشه اختالفات بزرگ 

 شود البته جدا گذاشتن لباس من زياد هم مساله كوچكي نبود.از اين مسائل كوچك شروع مي 

توش طشت و زير مشت و مال دايه خانم نمي توانستم تشخيص بدهم كه لباسها من كدام است كف اطاق دراز 

  كشيدم و سرم را بلند كردم و از پنجره مواظب بودم

الند و بعد محبوب يكي يكي رخت ها را تكان واخ واخ چند بار شست چند بار كف اش را گرفت چند بار آب كشيد چ

 داد و روي طناب كه آويزان كرد نفس راحتي كشيدم.
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اين اولين و آخرين باري بود كه دايه خانم رخت شست بعد از آن هر پانزده روز زني محترم نام مي امد و رخت ها را 

 مي شست و يه خرده كار بار هم مي كرد و مي رفت.

 .باالره يك ماه گذشت

 صبح وقتي به ديدن مادرم رفتم حالش زياد خوب نبود.

 چيه مادر؟-

 رحيم هوا سرد شده فكر ميكنم سرما خورده ام.-

 خب مواظب خودت باش نفت داري؟-

 آره چليك تا نصفه پر است.-

 مواظب باش مادر مريض بشوي كارمان زار است من نمي دانم چه بايد بكنم.-

 ت.نگران نباش خدا بزرگ اس-

ظهر وقتي به خانه برگشتم مادر خانه ي ما بود خيلي تعجب كردم چرا به من نگفت كه مي خواهد بيايد پيش ما؟اصال 

 صبح حالش خوب نبود موضوع چيه؟

از طعم غذا فهميدم كه دست پخت مادر است پس خيلي وقت است كه آمده با دقت دور و بر اتاق را نگاه كردم تميز 

كار هم كرده خدارا شكر كردم ولي برخورد اوليه شان را حيف نبودم كه ببينم اما از حق نبايد  و مرتب بود پس مادر

گذشت رفتار محبوبه خيلي محترمانه بود همانطوري كه انتظار داشتم باالخره درست است كه عاشق بيقرارش بودم 

 مي نسبت به مادر برايم خيلي گران بود.اما مادر روح و جانم بود همه جور توهين بخودم را مي پذيرفتم اما بي احترا

بعد از چاي هصر مادرم چادر به سر افكند كه برود محبوبه مي خواست همراه من تا نزدكي در كوچه بدرقه اش كند 

 اما مادر تعراف كرد نگذاشت بيايد محبوبه اصرار كرد اما مادرم گفت:

 نه محبوبه جان جان آقاجانت نيا من ناارخت مي شوم.-

 رفتيم حياط وسط تا مادر همراه برگشت محبوبه شد دلگير بماند شب ر ميكنم از اينكه هيچداممان اصرار نكرديمفك

 .كردم سوال كه

 مادر موضوع چيه؟صبح نگفتي كه ميايي؟-

 واهلل رحيم بنا نداشتن بيايم ديدي كه اصال حالم خوب نبود.-

 خب؟-

 هم قد نمي دهد كه چه بكنم.ميدانم ناراحت مي شي اما چه بكنم عقل من -

 موضوع چيه؟-

 چه بكنم؟چه جوري بگم مي ترسم غصه بخوري.-

 چي شده بگو چه غصه اي؟ديگه هيچ غصه اي حريف رحيم نيست.-

 خدا را شكر الهي هميشه شاد باشي.-

 بابا بگو دلمان رفت.-

 موضوع معصومه خانم است-

 دلم فرو ريخت

 ان دعواشون شده چه خبره؟چي شده مريض است؟با ناصر خ-
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 نه رحيم اين خبرهاي نيست آمد دنبال گوشواره هايش-

 چي

 آره گوشواره هايش

مثل اينكه سنگي ببزرگي حوض بر سرم كوبيدند خدايا چه جوري پولش را بدهم آخه مگه قرار نبود قسطي بدهم 

 بود معني صبرگفت توقيت نكن يعني چه يعني هر وقت داري بده ندارس صبر مي كنم اين 

 نگفتي مهلت بده

 گفتم اما گفت موضوعي پيش آمده كه نمي تواند بگويد

يعني چي پيش آمده ناصر خان دعوايش كرده يا ميخواد نقدي بفروشد خيلي بد شد مادر هيچ اينجايش را فكر 

 نكرده بودم آخه چرا

يلي توفير دارد رويش نمي شود بگويد كه بيشتر واهلل رحيم مقل اينكه طال گران شده با قيمتي كه با هم طي كرديد خ

  بدهيد لج كرده مي گويد خود گوشواره را مي خوام

 من آنروز گفتم كارمزد را كم نمي كنم اما قسطي مي دهم قبول كرد

 نمي دانم دلم مقل سير و سركه از صبح دارد مي جوشد من هم عقلم بجايي نمي رسد

 بريزم چه جوري مي شود به اين دختر بيچاره گفت گوشواره ها را بده آخه جه جوري بكنم چه خاكي به سرم

 مادر از كوره در رفت

وا مثل اينكه چه گلي تو سر تو زدند افاده ها طبق طبق آنهمه آدم يك چوب كبريت به تو ندادند پولشان از پارو باال 

 ادگار شوهرم دادم به زنتمي رود منتها گدا صفت هستند مثل اينكه چه كرده اند باز من را بگو ي

  صدايت را بياور پايين مي شنود

 بشنود يك الف بچه است مثل اينكه ملكه مملكت است دختر بچه بي عقلي است كه همه را گرفتار كرده

مادر زن من است احترام خودت را نگه دار بي عقل است يا با عقل است ديگر تمام شده عروس تو هست زن من 

  خريدم مي گوشواره كردم مي غلط من بودي نكرده شيرم شب خودت داري اگر آناست اصال تقصير 

  مادر بشدت عصباني شد بسرعت بطرف در كوچه رفت خارج شد و در را محكم پشت سرش بهم زد

وسط حياط خشكم زد نمي دانستم چه بكنم بدوم دنبال مادرم بروم پيش ناصر خان دست بدامان انيس خانم بشوم 

ن چه سرنوشتي است كه من دارم هر دم غمي آيد بمبارك بادم محبوبه از پشت پنجره نگاهم مي كرد بزور خدايا اي

قدم برداشتم واقعا پايم جلو نمي رفت ايكاش همان لحظه زمين دهن باز مي كرد و مرا مي بلعيد و اين مساله خاتمه 

  پيدا مي كرد آهسته آهسته از پله ها باال رفتم وار اطاق شدم

 ه شده رحيمچ

 هيچ مگر قرار بود چيزي بشود

 نه ولي مثل اينكه با مادرت جر و بحث داشتيد

  بزور لبخند بي رنگي به لب آوردم

 نه داشتيم خداحافظي مي كرديم

 خنديد و گفت اين رسم خداحافظي است

 حق با او بود اين نه رسم خداحافظي بود نه من عادت به اين درشتگويي داشتم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7 5  

 

  نه گفتم ولم كن محبوبه تو ديگر دست از سرم بردارملتمسا

طفل معصوم دست از سرم برداشت اما فكر گوشواره هاي اين دختره دمدمي مزاج بي شعور دست از سرم بر نمي 

داشت از قديم نديم گفته اند با بچه معامله نكنيد اين زن گنده به اندازه بچه عقل و شعور ندارد خودش گوشواره ها 

د خودش پيشنهاد كرد حاال چرا زيرش مي زند از غذايي كه ظهر مادر درست كرده بود باقي بود محبوبه ديد را آور

  كه حالم خوش نيست بي كمك من غذا را گرم كرد آورد سفره را چيد

 شام مي خوري

  نه ميل ندارم محبوب تو تنها بخور

داد اما از سوال محبوبه رنجيدم موقع شام يا ناهار ديگه نمي  با وجود اينكه واقعا ميل نداشتم و غصه گلويم را فشار مي

 پرسند مي خوري تكليف مي كنند كه غذا حاضر است بيا بخور

 بهر طريق مثل اينكه حال من را معصومه گرفته دل نازك هم شده ام

 غذا بزند محبوبه به تنهايي نشست سر سفره مات اش برده بود انگاري او هم بدون من نمي توانست لب به

خدايا شكر چقدر ما شبيه هم هستيم چقدر دلمان بهم راه دارد مدتي در سكوت گذشت نمي دانست در دل من چه 

غوغايي است آخ لعنت بر بي پولي محبوبه از سر بلند شد آمد نشست جلوي پايم دستهايش را گذاشت روي 

 زانوهايم

 شدهرحيم خان اگر تو شام نخوري من هم نمي خورم بگو چه 

 موضوع مهمي نيست خودم يك كاري مي كنم

 خوب بگو من هم بدانم من كاري بدي كرده ام

  دخترك مظلوم بي گناهم الهي من فداي تو بشوم مگر مي شدود تو كاري بدي بكني

 پس چي چه شده چرا نمي گويي

يك مساله بغرنجي پيش مي چي بگويم چه جوري بگويم خدايا مرا چرا نكشتي كه راحت شوم هر لحظه از زندگيم 

آيد خدايا هريك از اين بال ها كه سر من آمده و مي آيد براي خرد كردن يك جوان كافي بود رحيم تو جان سگ 

 داري اينهمه مصيبت مي كشي باز هم زنده اي نگاه منتظرش را به صورتم دوخته بود

 آخر مي ترسم ناراحت بشوي خودم يك فكري برايش مي كنم

ه ديوانه شدم تو را به خدا بگو چه شد به خدا ناراحت نمي شوم اين طور بيشتر زجر مي كشم چرا حرف رحيم من ك

  نمي زني

  چه حرفي بزنم بگويم گوشواره ها عاريتي بود بگويم قسطي بود بگويم آخه چه بگويم

فكر نامربوط مي كند با سرم خود به خود پايين افتاد داشتم از خجالت آب مي شدم چه بكنم اگر هم نگويم هزار 

مادرم بد مي شود فكرهاي كج مي كند چه بكنم دل به دريا چاره ندارم بگذار بگويم مگر نه اينست كه اين زن 

  شريك غم و شادي من است با صدايي كه براي خودم هم آشنا نبود و گويي از ته چاه بيرون مي آيد گفتم

 ام مادرم برايم گرفته حاال طرف مالش مي خواهد من چيزي از كسي قرض گرفته ام يعني من نگرفته

خدايا اگر آرش جان خود را در چله كمان نهاد و تير را انداخت رحيم بيچاره هم آبرو و حيثيت خود را در اين دو 

  كالم نهاد و از دست داد

 نگاهش نمي كردم كه ببينم چه حالي پيدا كرد اما خيلي راحت گفت
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 را ترساندي مالش را پس بده حاال مگر مالش چه بودخوب اين كه چيزي نيست م

فكر كرده بود يا اصال فكر نكرده بود كه موضوع خيلي مهم است صحبت قرض پول نيست پاي حيثيت و محبت در 

ميان است پاي آبروي من و دل او در ميان است اگر دلتنگ بشود اگر ناراحت بشود رحيم چه خاكي بر سرت مي 

 هم مي كردكني هاج و واج نگا

  حاال مگر مالش چه بود

 گوشواره يي كه سر عقد به تو دادم

سرم را بلند كردم نگاهش كردم رنگش پريد رنگهاي لبهاي سرخ فامش برنگ چانه لرزانش در آمد اشك توي 

عا چشمهايش دويد وا رفت آري من به چشم خود شكستن اش را ديدم او هم همه چيز را تحمل كرده بود اما اين واق

غير قابل تحمل بود مدتي نه او چيزي نه من مي دانستم چه بگويم دلم ماالمال از غم و اندوه بود من كه نمي خواستم 

اينطور شود من كه تصميم داشتم اقساطي قيمتش را بپردازم با ناراحتي تمام در حاليكه بغض گلويم را گرفته بود 

 گفتم

ي مادرم مي گويد نمي شود يارو خود گوشواره را خواسته محبوب من مي خواستم پول جمع كنم و پولش را بدهم ول

 بهترش را برايت مي خرم

عزيز دل من محبوب نازنين من سرش را بلند كرد با چشمهايش كه پر از غم و اشك بود توي صورتم نگاه كرد 

  زانوهايم را بغل كرد و گفت

 نگفتي همين اآلن مي آورمرحيم جان من تو را ميخواهم نه گوشواره را چرا زودتر 

 بلند شد و به اطاق كوچك كه صندوقخانه مان هم بود رفت

فكر كردم انگاري زياد هم از گوشواره ها خوشش نمي آمد چون در تمام اين مدت يكبار هم من بگوشش نديده 

آنروزها گم بودم شايد هم علت اينكه فراموش كرده بودم قسطش را بدهم اين بود كه بكلي در كشاكش مسايل 

شده بود چه مي دانم شايد معصومه شايد معصومه از اينكه قسط اش را ندادم غيظ كرده واال نمي بايست اينجور با من 

  رفتار كند چه مي دانم شايد هم بخاطر اينكه در عروسي بفرما نزديم دلگير شده اند

 ورد گذاشت توي دست منمحبوب آمد گوشواره ها را همراه النگويي كه مادر برايش داده بود آ

 گفتم النگو را ديگر چرا اين مال مادرم است پولش را قسطي به او مي دهم

اتفاقا همانروز كه گفته بود تنها يادگار پدرت است تصميم گرفته بودم وقتي وضعم خوب شد يك النگوي بهتر براي 

ميد كه يادگار پدرم است راضي و خوشحال محبوب بخرم و اين النگو را به مادر برگردانم مسلما اگر محبوب مي فه

 مي شد كه به مادرم برگردانيم

 گفت پس مادرت النگو را هم خواسته ديگر ببر همه اش را پس بده

 نه مادرم نخواسته بود اما ممكن است توي دلش چيزهايي بگويد گفتم

سر عقد به زنت يك چيزي بدهم اگر  خوب مي گويد يادگار شوهرم است اينها را براي حفظ آبروي تو دادم الزم بود

 دوستشان داري پولش را به مادرم مي دهم قسطي مي دهم

 نه رحيم ببر بده من از تو هيچ نمي خواهم من كه براي طال و جواهر زن تو نشدم

 خدايا اين زن چقدر مهربان است محبوبه من تو چقدر بزرگواري

 محبوبه من شرمنده تو
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 مدستش را گذاشت روي دهان

 نه نگو رحيم اين را حرف نزن .... فداي سرت

كف دستش را بوسيدم انگشتش را بوسيدم من اين دستهاي كوچك را غرق طال مي كنم به گوش هاي ظريف 

گوشواره الماس مي كنم به اين گردن سپيد سينه ريز مي بندم حاال مي بيني محبوبه يك روز روزي كه پولدار بشوم 

و روز هم جان بكنم اين كار را مي كنم اگر نكردم حاال مي بيني بگذار امسال بگذرد بگذار شب به خاطر تو اگر شده

 اين دكان سر و ساماني بگيرد مي روم توي نظام محبوب جان هر كاري كه تو دوست داري مي كنم

مام غم خودش را بگردنم آويخت موهايم را با دستهايش آشفته كرد با نگاهي مرد افكن چشم در چشمم دوخت ت

هايم فروكش كرد همه غصه هايم آب شد خدايا اين دختر يك فرشته است يك ساحر است ببين چگونه آسمان 

تيره تفكراتم را صاف و آفتابي كرد در مخمصه عجيبي گير كرده بود از چند ساعت پيش غصه بر تمام وجودم چنگ 

انستم چه بكنم حاال با اين لبخند شيرين با اين مي زد مثل اسيري كه زير پايش چاه باشد و باالي سرش جالد نمي د

 نگاه پر از تمنا همه چيز را روبراه كرد

  سرم را روي سينه گذاشتم و قطرات اشكي كه از شوق در چشمهايم پر شده بود روي لباسش ريخت

 محبوبه همه را بگذار توي سبد ببرم پس بدهم

 پس مي گيرند

 خرس ندادي كه تو كارت نباشد من مي دانم چه بكنم چرا نبايد پس نگيرند پول دادي علف

 وقتي گوشت را گذاشتم جلوي آقاي قصاب باشي نگاه بي تفاوتي بگوشت كرد و بر و بر منو نگاه كرد

 جناب قصاب اين گوشت است دادي

 با دستش مثل اينكه كهنه نجسي را نگاه مي كند گوشت را زير و رو كرد و گفت

 من دادم

 اين محله قصاب ديگري داريم جز شما توي

 به كي دادم

 چه فرق مي كند مگر بهر كس يك جور مخصوصي گوشت مي دهي مگر پول ها با هم فرق مي كند

 خنديد و دندانهاي زرد و سياهش از زير سبيل هاي كلفتش معلوم شد

و بارمان به دكان شما مي  خب معلومه فرق دارد آقا كه شما باشيد من چاكرتان هستم شناسيم همكاريم روزي كار

 افتد از شما كار خوب مي خواهم پس بايد گوشت خوب هم بدهم

 اما اگر نشناختي اين رگ و پي را بايد قالب كني اين مروت است

 آقا رحيم به شما كه نداديم دلخوريتان براي كي هست

 زنم زن من از شما گوشت مي خرد يا همه اش استخوان مي دهي يا رگ و ريشه

زن شما ارادت ندارم خدمتشان خيلي ببخشيد بعد از اين بگوييد عيال آقا رحيم هستم بچشم ما مي دانيم چه گوشتي 

 تقديم كنيم

حاال اينرا عوض كن آدم حالش بهم مي خورد دست بزند انگاري هرچه را كه براي گربه كنار گذاشته بودي دادي 

 نگاه كن آخه اين چيه
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با دستم تكه تكه بلند كردم گرفتم جلوي چشمش وزن كرد محبوب گفته بود يك كيلو  تمام گوشت را باز كردم و

 گوشت خريده ولي اين مي گفت سه چارك و يك پونزه است پس بقيه چه شده مگر مي شود

 از خودتان خريده يك كيلو خريده چطور شد كم شد

  بفرما سواد كه داري سنگها را نگاه كن

كه اول بار گفت ديگر چيزي نگفتم شايد محبوب اشتباه مي كند شايد گربه خرده شايد  راست مي گفت همانقدر بود

 توي راه انداخته بهر صورت به همان ميزان گوشت داد بد نبود مي شد كاريش كرد

  سبزي را بردم پهلوي سبزي فروش

  سالم حاجي آقا

 السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته

 توي دلم گفتم آي آدم

ي آقا شما گل هم كيلويي مي فروشيد هيچي نگفت بر بر سبزي هايي را كه توي سبد بود ريختم جلوي حاج

 پيشخوانش اسفناج ها هر كدام به اندازه يك گردو گل به دم اش چسبيده بود

اين انصاف است اين مروت است شما باور كرديد كه كاسب حبيب خداست اين جنس بنجل فروختن و سر مردم 

 شتن خدايي است شيطان توي كارتان نظارت داردكاله گذا

اشتباه كردم نبايد اينجوري صحبت مي كردم عصباني شد سرم داد كشيد با دستش همه سبزيها را از روي پيشخوان 

 ريخت روي زمين

 چه براي من موعظه مي كند بردار برو مردكه كسي كه اين ها را خريد كور بود

 مي گوييد اين تيكه كالم شماست اين ادبشما مثل اينكه به همه كس كور 

 

يه زن من ،پرسيده سبزي داريد ؟ عوض اينكه بگوييد بله دارم سرش داد زديد كه  _به كي گفتم كور ؟  _شماست ؟ 

يعني كوري نميبيني. يه خرده نگاهم كرد، يه خرده كه سبزي ها را كه روي زمين ريخته بود نگاه  "پس اينا علفه؟!  "

اهان آن آبجي را ميگي؟ آخه آمده دكان من مي پرسه سبزي داريد؟ كور هم از اينجا _ينكه بيادش امد. كرد،مثل ا

رد بشه از بوي سبزي مي فهمد كه اينجا دكان سبزي فروشي است آن ضعيفه كه چشم داره مرا مسخره مي كرد؟ 

صورت يكي سبزي فروشي گفت  توي دلم گفتم محبوب تو هم با اين خريد كردنت واقعا آبروريزي مي كني. بهر

يكي من گفتم و بالخره حاضر نشد سبزي ها را برگرداند.منهم عصباني شدم با پاهايم همه ي سبزي ها را له كردم و 

امدم بيرون. آقارحيم خودكرده اي،خودكرده را تدبير نيست،اين دختر خريد بلد نيست،پخت و پز بلد نيست،رخت 

ز كرده توي ناز و نعمت بزرگ شده حاال آمده هپي افتاده توي نكبت، با آن دست شستن بلد نيست،از اول كه چشم با

هاي سفيد مثل برفش سبزي پاك كند،باز هم شكر كن. ولي من كه دنبالش نرفتم،من كه خاطرخواه اش نشدم 

خودش مرا بفراست انداخت،خودش دنبالم آمد،گل آورد،ناز كرد عشوه كرد من هم جوانم دل دارم،گرفتارش 

شدم،هم گرفتار شدي هم گرفتارش كردي،اونهم ناراحت است ،اونهم غصه ي ناز و نعمت خانه شان را مي خورد،مثل 

اينكه قرار شد گناه بپاي كسي باشد كه اولين بار مرتكب شده است،من بي گناهم،ولي نمي گذارم ناراحت بشود.تا 

هم خودم مي كنم،بهتر از دوباره پس دادن و با كسبه ي حاال كه نگذاشتم يكدانه قاشق هم بشويد،بعد از اين خريد را 

محل يكي بدو كردن است،ظهرها كه مي آيم ناهار بخورم مي روم خريد هم مي كنم،بگذار محبوبه از اين كار هم 
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آسوده شود،چه بكنم؟ دوستش دارم. براي بدست آوردنش خيلي غصه خورده ام،كارم را از دست دادم،از مادرم جدا 

اكي نيست خودش جاي همه چيز را در قلب من پر كرده است،با اين كه تنبل است و تا لنگ ظهر مي شدم ولي ب

خوابد اما باكي نيست،بچه است،بزرگ كه شد يك پا خانم مي شود،زن زندگي مي شود،زحمت من هم كم مي 

گردد،منهم صبر  شود.اگر صبر كنم همه چيز درست مي شود.مثل مشهور درست است كه گر صبر كني ز غوره حلوا

مي كنم جهنم كار نجاري و كار خانه خسته ام مي كند،زندگيست ديگه،ما هم قسمتمان همين بوده،هر كه را طاووس 

بايد جور هندوستان كشد،مي كشيم،نازش خريدار دارد. توي دكان داشم دريچه ي پنجره اي را درست مي كردم كه 

سالم عليكم شما صاحب  -ا امده بود سفارشي بدهد،خوشحال شدم. ديدم مرد جا افتاده اي وارد شد.سالم كردم.حتم

من اوستا شعبان هستم نجارم، پرسان پرسان آمدم اينجا.ميرزا حسن خان شما را  -كاري داشتيد؟  -دكان هستيد؟ 

بلي.  -چه كاري هست از دست من برمي آيد؟  -معرفي كرد،كار دارم،فرصت داريد؟ خوشحال شدم،با عجله گفتم: 

در و پنجره سازي؟ مي پذيرم. بيعانه اي داد و قولي گرفت ورفت. ظهر بدو بدو  -ن همين كار كه دستت هست. عي

گفتم: از يكي از نجارهايي كه سرش خيلي  "از كي؟ "رفتم خانه.خيلي خوشحال بودم.به محبوبه خبر دادم پرسيد:

ف را دست گرفته و حاال كه ديده نمي رسد كار شلوغ است.مي گفت تمام در و پنجره ي خانه ي يكي از اعيان و اشرا

را بموقع تمام كند، كار مرا ديد و پسنديد،جزئي از آن كارها را به من سپرد.بيعانه اي را كه گرفته بودم بردم گذاشتم 

روي طاقچه، روي طاقچه سي تومان هم بود.فهميدم كه امروز دايه خانم آمده بود،معموال دايه خانم وقتي مي 

ت است كه پول مي آورد،اما حال و هواي خانه ي پدري را هم مي آورد،محبوبه باز هم بياد آنها مي آمد،درس

افتاد،خب حق هم داشت،دلش پدر و مادرش را مي خواست،دلش براي خواهرهايش و برادرش تنگ مي شد و در 

را بجاي ديگري معطوف نتيجه تا چند روز سرسنگين ميشد،من مي فهميدم مدارا مي كردم،شوخي مي كردم،حواسش 

مي كردم،تا كم كم فراموشش مي شد،وقتي گفتم كار گرفتم و پول را روي طاقچه گذاشتم لبخند محزوني 

نمي دانم! مي دانستم اما تجاهل مي كردم.مي خواستم كم كم خودش  -از چي؟  -ناراحتي محبوبه؟  -زد.پرسيدم: 

بايد هواي پدر و مادري به سرش بخورد كه اينقدر نامهربان بفهمد كه نبايد هر ماه اين وضع تكرار شود،هرماه ن

نه ناراحت نيستم،فقط دلم براي خانم جانم تنگ شده،فقط  -بودند،خودپسند بودند،پرفيس و افاده بودند.گفت: 

همين. كنارش نشستم با دستم چانه اش را باال آوردم و سرش را به طرف خودم بلند كردم.توي چشمان قشنگ پر از 

ديگه ازاين حرف ها نزني ها ! حاال ديگه خودت كم كم بايد خانم جانم بشوي. معموال در  -نگاه كردم و گفتم: غمش 

اينگونه مواقع خودش را بغلم مي انداخت.موهايم را آشفته مي كرد.سرش را روي سينه ام مي گذاشت و همه چيز 

ورد و با چين هاي دامنش بازي كرد، نمي دانم دايه تمام مي شد، اما چانه اش را از روي دستم كشيد.سرش را پايين آ

 -باز چه گفته بود،چه خبر تازه اي آورده بود.دست هايش را از روي دامنش برداشتم و بدست گرفتم.سرد سرد بود. 

 آره مگر تو سردت نيست؟ -سردت هست محبوب؟ 

رست كردم،ظهر چيزي به محبوب نگفتم فردا تا غروب توي دكان تمام كارهايم را كنار گذاشتم و يك كرسي نقلي د

اما غروب كه كرسي را با خودم آوردم.مثل بچه هايي كه اسباب بازي قشنگي خريده باشند ذوق كرد.ده دفعه مرا 

بوسيد،كمك كردم كرسي را راه انداختيم.خيلي خوشگل درست كرد لحاف و تشك هايي كه جهيزيه اش بود جلوه ي 

 كرسي روي دار كنگره مسي سيني توي و كرديم مي روشن را گردسوز چراغ ها بخاصي به كرسي و اطاقمان داد.ش

 و نشستيم مي كرسي طرف يك بهم چسبيده دو هر و نوشيديم مي خورديم،چاي مي كرسي زير را گذاشتيم،شام مي

 .خواند مي برايم را حافظ يا مجنون و ليلي ي عاشقانه اشعار محبوب
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 صاحبدالن را پيشه اينستغالم عشق شو كانديشه اينست همه 

 

گاهي بسكه خسته بودم خوابم مي برد.گاهي هم گوش مي دادم و خنده ام مي گرفت،نمي توانستم به او بگويم دختر 

هر باليي كه سر من و تو آمده و چه بسا بازهم بيايد از بركات اشعار عاشقانه ي حافظ و داستان ليلي و مجنون است، 

يم زندگي عشق است دلدادگي است اما حاال مي بينيم كه نه حقيقت زندگي خيلي با هم تو و هم من فكر مي كرد

عوالم عاشقي فرق دارد.راست گفته اند كه وقتي گرسنگي از در وارد شود عشق از پنجره فرار مي كند،همه ي اينها را 

خورده بوديم .حاال بايد اگر هم مي دانستم ولي به او نمي گفتم،ديگه كار از اين حرف ها گذشته بود،ما گول دلمان را 

 -مي سوختيم چاره اي جز ساختن نداشتيم.گاهي با تاسف نگاهم مي كرد،از نگاهش خنده ام مي گرفت.مي گفت: 

رحيم،لذت نمي بري؟خوشت نيامد؟ الحق كه فقط بايد صاحب منصب بشوي. خواب آلوده نگاهش مي كردم و گونه 

م، ما كجاييم و مالمتگر بيكار كجا؟ جمعه شبي كه تمام روز را در خانه اش را نيشگون مي گرفتم و چيزي نمي گفت

مانده بودم و خستگي كار را نداشتم حال خوشي داشتم،مثل روزهايي كه تمام فكر و ذكرم محبوبه بود و چه ساده 

بهم سازيم و  انديش بودم كه تصور مي كردم تنها غمم دوري از اوست ! و اگر او پهلويم باشد اگر غم لشكر انگيزد

بنيادش براندازيم، خوش خوش بودم،دلم واي آن سبكبالي گذشته را كرده بود،كل دارايي من در اين خانه جعبه 

حلبي بود كه گويا آن زماني كه پدر زنده بود،يك پيت خالي را داده بود حلبي ساز در و جاي قفل درست كرده 

قتي كه بياد دارم مخزن متعلقات من بود.هر خرت و پرتي كه بود،تويش نمي دانم قبال چي مي گذاشتند ام من از و

داشتم توي آن مي گذاشتم البته قفل كليد هم نداشتم سرش باز بود آخه چيزي پنهان از مادر و حاال هم از محبوبه 

ندارم كه قفل كنم،جاي اين تنها دارايي من روي رف آشپزخانه است،سرحال بودم رفتم از روي رف پايين آوردم 

رش پر از گرد و خاك بود.آوردم كنار حوض دستم را مرطوب كردم و با دقت دور تا دور جعبه را تميز د

كردم،دوات و قلم ني ام توي آن بود،درآوردم.تازگي چايي را بسه بندي كرده بود بودند.توي هر بسته يك مقواي 

ر محبوبه زير كرسي نشستم.دواتم را توي سفيد بود كه من خوشم مي آمد و دو تا از انها را داشتم،آوردم،رفتم كنا

سيني مسي زير چراغ گذاشتم و گفتم: مي خواهم برايت شعر بنويسم تا بفهمي من هم چيزهايي سرم مي شود. 

 پهلويم نشست و با دو چشم شهاليش حركت قلم را روي كاغذ دنبال مي كرد.

 

 

 دل مي رود ز دستم صاحبدالن خدا را

 

 خواهد شد آشكارادردا كه راز پنهان 

 

اين كلمات بي جان،آتش به جان هر دوتايمان انداخت،محبوبه گرم شد،داغ شد،سر از پا نمي شناخت،چراغ روي 

كرسي را برداشت برد گذاشت روي طاقچه،خاموشش كرد.چه مي كني دختر؟ خنديد آمد پهلويم، چه مي كني؟ اول 

مياد،چشمهايم بسته مي شود. چشمهايش را بست،طوفاني در غروب است مي خواهي بخوابي؟ آره خواب دارم،خوابم 

... است قرارداد يك شب وجودمان برپا بود،حق با محبوبه بود هروقت ادم خوابش بياد مي خوابد،اول غروب آخر

 كوبيدم، و بكوبم طاقچه ديوار روي بودم نوشته كه را شعري كرد وادارم بروم بيرون اينكه از قبل تمام، اصرار به صبح

تصميم گرفتم قاب خوشگلي بسازم و يكي بزرگتر بنويسم و بياد روزهاي خوش گذشته بر باالي سرمان آويزان كنم 

تا هروقت بهر دليلي دل من يا دل محبوب من گرفت با نگاه كردن به آن بياد بياوريم كه چقدر مشتاق هم بوديم و 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 8 1  

 

ن جمعه روز خوبي بود،قلبم ماالمال از عشق و محبت بود، بخاطر با هم بودن غم ها را فراموش كنيم. شنبه ي بعد از ا

حال شوريدگي محبوبه گويي به كالبدم جان مي دميد، آن هفته، بيشترين كاري را كه اوستا شعبان برايم آورده بود 

انم بود يا انجام دادم.باز هم جمعه آمد و محبوبه در انتظار شبي مثل هفته ي قبل بود. بعد از ناهار در زدند. يا دايه خ

مادرم كه ان نبود و اين بود،آمد،از اينكه كرسي گذاشتيم اظهار شادي كرد.نشست.صحبتش گل كرد.دمادم غروب 

خواست برود،محبوبه فكر مي كنم تعارف كرد كه بماند.اتفاقا همانطوريكه گفته اند تعارف آمد نيامد دارد، مادر هم 

ي خلوت و بدون مزاحم بودم هرچند كه مادرم باشد،من هيچ پذيرفت و ماند، راستش خود من هم در انتظار شب

حرفي نمي زدم.زير كرسي تا خرخره فرو رفته بودم و گوش به حرف هاي اين دو مي دادم كه يكي مادرم بود و 

ديگري محبوبم، هر دو را دوست داشتم و به هر دو عالقمند بودم. مدر حسابي نطقش باز شده بود.داشت براي 

مي كرد كه چه جوري بچه هايش قبل از من مرده اند و من همه چيز او هستم،قوت زانوي او محبوب تعريف 

هستم،نور چشمش هستم و چقدر آرزوي دامادي مرا داشت.ترسيدم يكدفعه بگويد كه وقتي پدر محبوب دنبال من 

دارم با عروسم  -ه اي؟ واي ننه چقدر حرف مي زني،تخم مرغ به چانه ات بست -فرستاد ما چه فكرهايي كرده بوديم. 

 كنار قبل هاي شب مثل خواهد مي محبوبه خواب موقع آره و هر سه خنديديم.شب -اختالط مي كنم حسوديت شد؟ 

 و من پاي بطرف گذاشت را سرش هم خوابيد،مادر ديگر طرف رفت و شد كردم،دلخور اشاره چشم با.بخوابد من

من بلند شدم رفتم نان خريدم.سماور را روشن كردم، چايي را هميشه، معمول مطابق صبح. خوابيد كرسي ديگر طرف

دم كردم.بساط ناشتايي را كنار اطاق برپا كردم،محبوبه بيدار بود اما عادت كرده بود همانجا دراز بكشد و كار كردن 

شو،مادرم مرا تماشا كند و گاهگاهي هم حرفي بزنيم و بخنديم. با پا زدم به پايش.با تعجب نگاهم كرد.گفتم بلند 

اينجاست،الاقل جلوي او بنشين پاي سماور،چايي را من اماده كرده ام الاقل توي استكان تو بريز. بلند شد و رفت كه 

سر و صورتش را بشويد،تا بيايد مادر دور و بر كرسي را مرتب كرد و لحاف هايمان را تا كرد و برد گذاشت جاي 

رحيم مگر مرغت مي خواهد تخم  -ميزد رو كرد به من و گفت:  هميشگي. سر صبحانه مدر درحاليكه چشمانش برق

چي گفتيد خانم ؟ مي دانستم كه اين چند ماه را محبوبه  -طاليش را بگذارد؟ محبوبه خود را به نفهمي زد و پرسيد: 

خودش هم در انتظار بود و شادي هم نگران است براي همان طوري كه انگاري مساله زياد مورد توجه من نيست 

هيچي، مي پرسد تو حامله هستي يا نه،نخير حامله نيست. مثل اينكه مادر از اين جواب رك بدش آمد يا  -گفتم: 

آخر وقتي ديدم محبوبه جان صبح بلند نشد چايي  -شايد او هم چشم براه و منتظر بود چشمي نازك كرد و گفت: 

لي خاطرت را مي خواهدها! توي خانه ي درست كند،پيش خودم گفتم حتما خبرهايي هست.محبوبه جان رحيم خي

خودمان دست به سياه و سفيد نمي زد. رنگ صورت محبوبه سرخ شد،از اول هميشه حاضرجواب بود و هيچ نيازي به 

خوب خانم من هم در خانه ي خودمان دست به سياه و سفيد نمي زدم. ديدم جنگ دارد مغلوبه  -تفكر نداشت.گفت: 

لكي پراند و به محبوبه برخورد چه مي كردم؟طرف كدام را مي گرفتم؟بهتر ديدم ساكت مي شود،مادر حرفي زد و مت

خوب،همين است كه لوس شده اي ،مادرجون. من نمي گويم  -بمانم،مادر به قهقهه خنديد و با لحن طنزآلودي گفت: 

ود، من هم در وجود او حق با مادر نبود،اگر عشق و عالقه اي كه من نسبت به محبوب دارم براي يك لحظه كمرنگ ش

تصوير يك دختر لوس را خواهم ديد،كسيكه جلوي مادرشوهرش بخوابد و شوهر مثل نوكر جلويش كار بكند و 

الاقل براي حفظ ظاهر امر هم شده يك امروز را بلند نشود كه مادر نفهمد پسرش شوهر نيست،زن نگرفته بلكه 

ست هرگز فراموش كند كه اين دختر از آن باال باالها افتاده شوهر كرده،واقعا هم لوس است اما مادر هم نمي باي

توي ما،ما كجا و اون كجا؟اما راست گفته اند: زخم تير به تن است زخم زبان بر جان. محبوبه استكان چاي نيم خورده 
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اش را بر زمين نهاد و نشست،ديگر لب به صبحانه نزد،من فكر كردم اگر نازش را بكشم ممكن است مادر 

الهي بميرم مادر،چرا  -ديش شود.پيش خودم گفتم مساله اي نيست بعدا مي خورد اما مادر متوجه شد و گفت: حسو

تو چيزي نمي خوري؟زن،پس فردا مي خواي بزايي،زن بايد بخورد تا جان داشته باشد. محبوبه نه به مادر نگاه كرد نه 

ميل ندارم. و صم بكم نشست سر سفره،نه بلند شد برود  -به من كه با نگاهم التماس مي كردم كه ادا درنياورد.گفت: 

 نه با ما همراهي كرد، تند تند صبحانه خوردم،مادر هم صبحانه اش را خورد.با اشاره به مادر گفتم برويم.

 خواهي نخواهي بلند شد چادرش را سر كرد.محبوبه ي اخمو را بوسيد و خداحافظي كرديم و از خانه بيرون رفتيم.

 

 (0 ) 
 

كمر زمستان شكسته بود ، بوي عيد مي آمد ، اين اولين عيدي بود كه ما كنار هم بوديم ، من در خانه اي كه متعلق به 

  زندگي مشتركمان بود عيد را پذيرا بودم .

مدتي بود دايه خانم پيدايش نبود نه اينكه من چشم براهش باشم ، هرگز ، جز يكبار آنهم اولين بار كه محبوبه با 

اصرار و من بميرم و تو بميري پولي را كه پدرش مي داد بمن داده بود من ديگر كاري به پول او نداشتم بلكه هر چه 

هم در مي آوردم روي طاقچه مي گذاشتم كه محبوبه خرج كند ، خودم هم هر وقت مي خواستم خريد بكنم پول را از 

مي آمد و پول مي آورد و محبوبه آنرا هم روي پولهاي ديگر روي طاقچه بر ميداشتم ، اما متوجه بودم كه دايه خانم 

 مي گذاشت .

عالوه بر اين ، عادت كرده بودم كه وقتي دايه خانم مي آمد چند روزي محبوبه با من سر سنگين مي شد و اين امر را 

سعي مي كردم من حمل بر دلتنگي اش نسبت به پدر و مادرش و خانواده اش مي كردم و حق را به او مي دادم و 

 بيشتر محبت اش بكنم تا شايد بتوانم جاي خالي آنها را برايش پر بكنم .

روز پنجشنبه بود ، كارهاي اوستا شعبان را تمام كرده بودم و منتظر بودم بيايد كارها را تحويل بگيرد و مزدي را كه 

 قرار گذاشته بوديم تمام و كمال بپردازد .

آيم ، منتظر خواهم ماند كه اوستا شعبان بيايد ، براي فردا نقشه كشيده بودم ، اگر  به محبوبه گفته بودم ظهر نمي

همه پولم را مي داد فردا عصر جمعه جالبي راه مي انداختيم مثل جمعه هاي قبل ، دلم از شوق ديدار محبوبه لبريز 

يم با هم صحبت مي كرديم و بود ، چقدر روزهاي جمعه را دوست داشتم ، كنارش مي نشستم و با هم نفس مي كشيد

 ساعتهاي متوالي بدون اينكه گذشت زمان را درك كنيم از مصاحبت هم لذت مي برديم .

اي خدا چرا هر چه من رشته مي كنم پنبه مي شود ؟ تا غروب هر چه منتظر شدم اوستا شعبان پيدايش نشد پول الزم 

 اي محبوبم بخرم نشد كه نشد .داشتم ، مي خواستم شيريني بخرم ، مي خواستم هديه اي بر

با حال زار دكان را بستم و براه افتادم ، فقط شوق ديدار محبوبه و لذت مصاحبت اش بود كه به پاهام نيرو مي داد ، 

 هر چه مي شود بشود مهم اين است كه زني مهربان در خانه چشم انتظار من است .

ر را مي زدم تا محبوب متوجه شود كه منم ، دارم مي آيم ، مثل هر هميشه قبل از اينكه در را با كليد باز بكنم اول د

روز چند ضربه به در زدم و در را با كليدم باز كردم و وارد داالن شدم ، محبوبه برعكس همه روز كه روي پله ها 

 منتظرم مي شد دوان دوان آمد توي داالن ، نه سالمي نه عليكي با عجله گفت :

  ، تكمه هاي يقه ات را ببند رحيم اينطور نيا تو -

 چرا ؟ -
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  آخه دايه جانم اينجاست -

 خوب باشد ، مگر دفعه اول است كه مرا مي بيند ؟ -

 با عصبانيت گفت :

 نه دفعه اول نيست ، ولي چرا با ريخت مرتب نبيندت ؟ اينطور كه درست نيست ، صبر كن . -

ه دلگير بودم اين امر و نهي محبوبه هم كالفه ام كرد ، صبر كن ، حالم اصال خوش نبود از بد قولي اوستا شعبان ك

دست دراز كرد و تكمه هاي يقه ام را بست ، هيچ اعتراض نكردم مثل مجسمه جلويش ايستادم كه هر كار مي خواهد 

اي بود  بكند اما خون خونم را مي خورد ، اين همان دگمه اي است كه محبوبه عاشق باز بودنش بود ، اين همان يقه

كه هميشه ترجيح مي داد باز باشد و موهاي سينه ام بيرون بزند ، چه شده ؟ شستم خبر داد كه بايد دايه حرفي زده 

است مثل هميشه ، من بيچاره تمام دوران از همان بچگي عادتم بود كه از سر كار يا از بيرون كه مي آمدم هميشه 

ض مي شستم ، وقتي هم كه هوا سرد نبود پاهايم را هم مي شستم بدون استثنا سر و صورت و دستهايم را كنار حو

بعد مي رفتم توي اطاق ، منتها اول بايد لباسم را در مي آوردم بعد مي آمدم كنار حوض ، خواستم بروم توي اطاق باز 

 جلويم را گرفت .

 رحيم جان ، تو را به خدا اول دست و رويت را سر حوض بشور . -

نگاهي حاكي از غضب توام با تمسخر بصورتش كردم ، اين دختر بنظرم حالي بحالي است سر  نشستم لب حوض ولي

و صورتم را شستم و بي صدا از پله ها باال رفتم ، دايه در باالي پلكان به پيشوازم آمد و سالم گفت ، عليكي گفتم و رد 

 شنيدم دايه تشريف برد . شدم ، پچ و پچي با هم كردند و بعد از چند دقيقه صداي بسته شدن در را

 محبوبه آمد توي اطاق بي آنكه حرفي بزند و يا نگاهم بكند رفت زير كرسي و خودش را بخواب زد .

مدتي هم من دندان روي جگر گذاشتم اينطرف كرسي كز كردم ، حرف نزدم ، غصه خوردم به روزهاي خوش فكر 

چگونه بال و پر گشوده بودم ، چگونه مي آمدم تا غصه هايم كردم به حال و هواي قبل از رسيدن به خانه فكر كردم 

را در دامن اش فراموش كنم ، چه نقشه اي براي امشب و فردا كشيده بودم ، همه به هم خورد همه پريد ، نگاهش 

كردم مظلوم و معصوم دراز كشيده بود پلك هايش بهم مي خورد اما خودش را به خواب زده بود ، طفل معصوم حتما 

ز هواي مادرش را كرده ، حتما باز دلش براي پدرش تنگ شده ، وضع اين فرق مي كند من هم پدر ندارم اما الاقل با

مي دانم نيست ، مرده پوسيده خيالم راحت است اما اين طفل معصوم مي داند كه هست اما دستش به دامن شان نمي 

 را گذاشتم روي پيشاني اش :رسد ، باز هم دلم سوخت رفتم پهلويش باالي سرش نشستم دستم 

 چته ؟ چته محبوبه ناراحتي ؟ -

 نه -

  چرا يك چيزيت هست -

 گفتم نه سرم درد مي كند و زد زير گريه -

 خنده ام گرفت و تعمدا هم با صداي بلند خنديدم : ااا سر درد كه گريه ندارد ، االن خودم درمانت مي كنم .

اندازه وسع خودش برايمان مي آورد نه چيز مهم نه ، مثال سبزي مي خريد پاك  مادر هر بار كه مي آمد يك چيزي به

مي كرد مي آورد ، توي شيشه هاي كوچك انواع و اقسام گياه هاي داروئي را خشك كرده برايمان آورده بود ، همه 

كم درد و گل گاو را خودم يكي يكي پرسيده بودم و روي يك كاغذ نوشته توي شيشه انداخته بودم ، نعناع براي ش

 زبان براي سرما خوردگي ، سنبل الطيب براي طپش قلب ، گل محمدي براي سر درد ، گل پامچال براي سر درد و ...
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خب محبوبه خانم سرشان درد مي كند چه بدهيم ؟ گل محمدي عطر خوبي داشت ، اول اينرا دم مي كنم اگر خوب 

 شد كه شد اگر نه از آن يكي مي دهم .

اندم برايش دم كردم و بردم دادم خورد ، موقع شام بود و از قرائن پيدا بود كه براي ما شام نخواهد داد آب جوش

رفتم مطبخ روي چراغ نفتي ديگي بود كه غذاي ظهر را تويش پخته بود در ديگ را باز كردم ، يك كمي مانده بود ، 

پهن كردم آوردم غذا هم خورديم چائي هم گذاشتم گرم شود ، سماور را روشن كردم چائي دم كردم سفره را 

 خورديم جمع كردم بردم شستم جابجا كردم فكر كردم كه ديگه حاال كاري هم نمانده سرش خوب مي شود !!

با خوشحالي برگشتم توي اطاق نشستم پهلويش دستم را گذاشتم روي پيشاني اش ، تا دستم خورد به سرش زد زير 

  گريه

 ، لبخند يك آماده غذاي يك گرم چاي يك بكشم نفسي كه آيم مي شب ا شام كار مي كنمخدايا چه بكنم ؟ صبح ت

 . من بدبختي هم اين ، آورد در تنم از را ام خستگي

  آخر به من بگو چه شده ، من كاري كرده ام ؟ شايد دايه ات حرفي زده -

  واي نه به خدا -

 نبسته بودم ؟ پس چي ، بگو ! به خاطر اين كه من دگمه هايم را -

خدايا من چه خاكي توي سرم بريزم ؟ اين چرا با من اينطور مي كند اين دگمه هاي باز را مي پرستيد من گاهگاهي 

كه حوصله نداشتم مخصوصا دگمه هايم را مي بستم كه نگاهش به سينه من نيفتد ، هميشه نگاه پر از شور و شوقش 

 جوري مي كند ؟ گفت :به دگمه هاي باز من بود آخه حاال چرا اين

 

 نه وشروع كرد دوباره گريه كردن

پيش خودم فكر كردم اين دارد با من لج ميكند مثل بچه ها وقتي مي گويي نكن نكن مي كند واگر بگويي بكن نمي 

كند تا حاال مي گفت سرم در دمي كند سر دردش علي الظاهر خوب شده دو برابر من هم غذا خورد كاري هم كه 

 كه عزايش را بگيرد پس بهانه مي اورد گفتم: نمانده

مي داني كه خيلي بامزه گريه مي كني؟دلم مي خواهد اذيتت كنم تا گريه كني ومن تماشاكنم.,ولي آخر گريه بي 

 خودي كه نمي شود.

  گفت:

من  نمي داني؟نشنيدي مادر صبح چه گفت؟اصال الزم نيست تو فردا صبح براي صبحانه درست كردن بلند شوي

 خودم كه فلج نيستم.

از صبح تا حاال اثر كالم اينقدر مي ماند؟باور نكردم اگر اينقدر حرف مادر به پردماغ خانم خورده بود اصال مي بايست 

وقتي من آمدم چايي حاضر بود سيني شام را آماده مي كرد و غذا را روي شعله كم چراغ هم مي گذاشت,همان كاري 

 صحبت سر اينها نيست اين دختر كلك مي زند. كه مادر من هميشه مي كرد

گفتم:آها پس از اين ناراحت شدي؟او كه مقصودي نداشت مگر نديدي چقدر قربان صدقه ات مي رود؟نديدي چقدر 

 ناراحت شد كه تو صبحانه نمي خوري؟

 گفت وقتي دلشان هر چه مي خواست گفتند كه ديگر اشتهايي باري آدم نمي ماند!

 رف زدنش خنده ام گرفت گفتم:از لفظ قلم ح
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 خوب مادرم غلط كرد راضي شدي؟حاال ديگر گريه نكن مي خواهي دل مرا آب كني؟

 واي اين حرف را نزن اصال هم غلط نكردند شايد من اشتباه كردم شايد من حرفشان را بد فهميدم.

 خنده ام گرفت در آغوشش گرفتم.

 آشتي كرديم.

 

 

3  
 

  ي گند نان تازه مي آيداه چه بوي بدي بو

 به حق چيزهاي نديدو نشنيدع بوي نان تازه گند است؟

 اره چرا رنگ ديوار اي ناطاق سبز است؟من از رنگ سبز حالم به هم مي خورد.

 خنديدم وگفتم:

 خوب فردا كارگري مي اورم رنگش را قرمز كنند.

مايل به زرد شده بود تازگي ها كارهاي عجيب بدقت توي صورتش نگاه كردم هم الغر شده بود هم رنگش سفيد 

غريب مي كرد بجاي اينكه مثل ادميزاد بنشيند غذا بخورد برنج خام را مشت مشت بر ميداشت و چرخ چرخ مي 

جويد وقورت مي داد ديگه دوست نداشت زير كرسي بخوابد ويا حتي بنشيند البته اخرهاي ماه اسفند بود و هوا هم 

 تقريبا گرم شده بود.

بايد كرسي را بر مي داشتيم اما شبها خسته از سركار بر مي گشتم و جمعه ها هم كارهاي واجب تري بود كه بايد مي 

كردم فرصت نمي شد تا اينكه روز جمعه قبل محبوبه را فرستادم توي حياط نشست زير افتاب خودم كرسي را 

آوردم گذاشتم بماند زني پيدا كرده بود البته دايه خانم برداشتم و اتاق را جارو كردم مالفه لحاف وتشك ها را هم در 

 پيدا كرده بود محترم خانم هر پانزده روز مي آمد رخت ها را مي شست ومي رفت.

وقتي همه چيز را جابجا كردم از پنجره نگاهش كردم ببينم كه چكار مي كند مي خواستم صدايش كنم خانم بفرماييد 

 تحويل بگيريد.اطاق تر و تميز شسته رفته را 

ديدم طفلي كنار باغچه نشسته عق ميزند نفهميدم چه كنم از پنجره پريدم پايين رفتم پهلويش پشت اش را ماليدم 

 شانه هايش را ماليدم گفت:

 به من دست نزن جلو نيا حالم به هم مي خورد.

 از من؟اره بو ميدهي,بوي ادميزاد مي دهي.

 نده به اين مي گويند گفتم:از بدبختي ام خنده ام گرفت,قهر خ

 مگر ادميزاد چه بوئي دارد؟

 نمي دانم فقط حالم به هم مي خورد امشب بايد توي تاالر بخوابي من مي خواهم تا صبح پنجره را باز بگذارم.

اين بود دستت درد نكند؟يك روز جمعه را كه بايد استراحت بكنم خر حمالي كرده ام آخر هم سر كار خانم مي 

از امشب برو تنهايي توي تاالر بخواب بي تربيتي!تاالر هم اسم ان اطاق بزرگ بود كه همه همه دوازده سيزده گويد 

 متر بيشتر نبود.گفتم:

 سينه پهلو يكني دختر هنوز هوا سرد است.
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 من توي اطاق در بسته خفه مي شوم بوي قالي مي دهد بوي پرده مي دهد حالم به هم مي خورد.

 مرضي است؟اين ديگه چه 

اما بوي قالي بوي پرده را براي خاطر من مي گفت,خودش ديد كه بدجوري به من برخورد كه گفت جلو نيا چون قالي 

وپرده مال خودش بود الكي انها را پيش كشيد كه عذر حرفي را كه زده خواسته باشد چند روز بعد دايه خانم امد 

لو نيا بوي ادميزاد مي دهي مگر او آدم نبود؟نگاهش به نگاه محزون بغلش كرد وبوسيد اما نشنيدم به او هم بگويد ج

وغمگين من افتاد ماشالهه هم زرنگ است هم باهوش انگاري فوري فهميد من با تعجب نظاره گر اين بوسيدن وبغل 

 :گفت يكدفعه بود اورده بو شب كردن هستم دايه خانم يك گل دان

 برشان گردان ما الزم نداريم.واي دايه جان اين گلهاي بو گندو چيست؟

 از زرنگي وتخسي اش خنده ام گرفت گفتم:

 بفرما!شب بو هم بوي گند مي دهد وما نمي دانستيم.

 دايه خانم با مهرباني نگاهي به من كرد وبعد محبوبه را محكم در اغوش گرفت وگفت:

 مبارك است محبوب جان ,حامله هستي.

دتي بود بي آنكه بخواهم نگران بودم كه مبادا بچه دار نشويم دلم مي خواست بقدري خوشحال شدم كه حد نداشت م

بچه ام زودتر بدنيا بيايد وزود بزرگ شود چون هميشه در اين دلهره بودم كه خودم بميرم وپسرم مثل خودم يتيم 

 شود مرا باشد از درد طفالن خبر كه در خردي از سر برفتم پدر.

تر بهتر اما در سكوت من و سكوت محبوبه,اين آرزو تا حدي دير شده بود دلم مي براي بچه دار شدن هر چه زود

 خواست لب ودهن دايه خانوم را ببوسم ودهن اش را پر از همان گلهاي شبو بكنم.

**** 

 

چيزي به عيد نمانده چندتا سفارشي كار داشتم كه مجبور بودم تا چهارشنبه سوري تحويل دهم دست تنها بودم هنوز 

نقدر كار وبارم رونق نداشت كه شاگردي بگيرم.خرج خانه هم در حقيقت دوبرابر شده بود هم خانهء خودمان هم ا

خانه مادرم پدر محبوبه گفته بود كمك خرجي به ما مي دهد اما هميشه بوسيله دايه جان مي فرستاد او هم تحويل 

كرده وچه مي كند البته گاهگاهي يك چيزهايي دخترش مي داد , من كاري به كارش نداشتم اصال نمي پرسيدم چه 

 كمكي براي من نبود ومن چاره اي جز كار مداوم نداشتم. "براي خانه مي خريد بي انصافي نبايد كرد اما حقا

 گله اي زياد نداشتم فقط دنبال فرصتي بودم كه قابي براي محبوبه درست كنم وبعنوان عيدي تقديمش كنم.

خوابيدم ومحبوبه توي اطاق كوچك در را از پشت مي بست نمي دانم ايا راست مي گفت مدتي بود در تاالر مي 

وپنجره را باز ميكرد يا نه كاري به كارش نداشتم اما همه را تحمل ميكردم رويم هم نمي شد از كسي بپرسم ايا زنها 

نيده بودم كه زن وقتي وقتي حامله مي شوند همه شان همچو رفتاري با شوهرانشان مي كنند؟برعكس چيزهايي ش

 351تا351حامله است عشوه ونازش دلكش تر است.... صفحه

 

 

 

خالصه وقتي ديدم اينجوري است صبح بلند ميشدم صبحانه را درست مي كردم و كاري به كارش هم نداشتم يواشكي 

كه خيلي هم راضي است در را مي بستم و ميرفتم دكان،ديگر نميدانم لنگ ظهر بيدار ميشد نميشد اما معلوم بود 
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چون حتي يك بارهم اعتراض نكرد ونگفت كه بيدارش كنم تا باهم صبحانه بخوريم، چون دم عيد بوداين دوساعت 

كار اضافي كلي به نفعم شدونه تنها كار ديگران را راه انداختم بلكه قاب عكسي را كه ميخواستم ساختم وبراي اولين 

دم رنگ كه نه الك والكل زدم منتها بعضي جاها به رنگ خود چوب بار روي چوب كنده كاري كردم ورنگ ز

ماندوبعضي جاها الكي شدچيز خوشكلي از اب درامدقلم ودواتم را از خانه اورده بودم توي دكان وروي مقواي 

  سفيدي كه از چاپ خانه خريده بودم اين بيت را نوشتم:

  محمل جانان ببوس انگه بزاري عرضه دار

 ختم اي مهربان،فرياد رسكز فراغت سو

 

همه جاي دكان خاك اره بودگردو خاك بود ديدم اينجا بماند كثيف ميشود ، بعد از انكه خشك شد برداشتم و با قاب 

  رفتم پيش شيشه

  اقا رسول سالم-

 سالم رحيم حالت چطوره چه عجب از اين طرفها-

 قربان دستت يك شيشه اندازه ي اين قاب برايم ببر-

 چشم تو جان بخواه تو سر بخواه شيشه كه قابل ندارد به-

 قربان صميميت ات صاحبش قابل است-

 اقا رسول وقتي قاب رااز دستم گرفت نگاه عجيبي به صورتم كرد!!!

 فكر كردم نوشته ام را خوانده وخياالتي كرده است خنديدم و گفتم :

 براي زنم است اولين عيدي است كه باهم هستيم-

 پر از سرزنش به من كرد وهيچ نگفت نگاهي

شيشه را بريد وبا دستمال پاك كرد كمك اش كردم مقوا را گذاشتيم زير شيشه به به خيلي قشنگ شد يك مقواي 

ديگر الزم است كه پشت شيشه بگذارد رفتم از دكان پهلويي يك جعبه ي خالي گرفتم اوردم پريديم گذاشتيم پشت 

ه فاصله روي مقواي زرد رنگ گذاشت و حسابي كيپ كرد و ميخ زد وكار تمام شداما ان بعد دوتا شيشه ي باريك ب

 در طول اين مدت يك كالمم با من حرف نزد!

 دست شما درد نكند اقا رسول ،شيشه جلوه اس را يك عالم بيشتر كرد ،چقدرپولش ميشود؟-

 مهمان باش قابل ندارد-

 نه نميشود ،چقدر بايد بدهم ؟-

  يشت ، يك چيزبراي اينجا ميخواهم ان موقع تخفيف ميدهيمي ايم پ -

 انكه وظيفه ام است،اما اين فعال نقد است ،اين را بگيريد كه من هم رويم بشودبهاي كار را بطلبم!!-

اقا رسول مرد جا افتاده اي بود اهل نماز ، هرروز صلوه ظهر در دكانش رامي بست و مي رفت توي مسجد نماز 

راي تظاهرچون كسي پاپي اين قضيه نبود ذاتا ادم مومني بوداز همه ارزان تر حساب ميكرد،خوش قول ميخواند نه ب

 بود ،وبا كسي جر وبحث نميكردو بارها ديده بودم كه وقتي هم كه بيكار بود كتاب ميخواند.

 اقا رسول دستي زد به شانه ام وگفت:
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تي كه امدي اين محل من متوجه ات هستم سرت به كار رحيم تو بجاي پسر من هستي ،جوان خوبي هستي فاز وق-

خودت است وبا كسي كاري نداري ،حاال فهميدم كه يك سال بيشتر نيست كه زن گرفته اي پسرم جواني زورمندي 

سالمي ،بهترين عيدي براي زنت اين است كه عرق نخوري ،تو كه ضعيف نيستي كه بگم مثل بعضي ها از عرق كمك 

 كسال بيشتر هم نيست كه داماد شدي.ميگيري فجواني ،ي

 تعجب كردم يعني چه؟من كي لب به عرق زدم؟كي بهتان زده؟كي پشت سر گويي كرده؟گفتم:

 ولي اقا رسول من درتمام عمرم لب به عرق نزدم ،كي نمامي كرده است/-

 نگاه سرزنش اميزي به من كردو گفت:

 شام ميرسد.كسي نمامي نكرده بوي مشروب از ده قدمي تو به م-

 بوي مشروب؟تعجب كردم توي كف دستم پوف كردم كه ببينم بوي مشروب ميدهد كه:-

  اهدستهايم ...خنده ام گرفت ،سرم را تكان دادم اماخيلي خوشحال بودم

اقا رسول بوي الك الكل است،قاب را درست كردم منتها انرا گذاشتم توي افتاب بويش پريد،اما دستهاي من هنوز  -

 يدهدبو م

 دستهايم را بو كرد شرمنده شداما چشمهايش حالت سرزنش را ازدست داد تبديل به نگاه پوزش شد

رحيم مرا ببخش كم مانده بود بروي و من اين گناه را به گردن بگيرم ،خدا را شكر كه من اشتباه كردم خيلي -

تان را ميداني كه شيطان با يك جوان چه ناراحت شده بودم ،پسرم از من به تو نضيحت هرگز لب به عرق نزن،ان داس

 كرد؟

  نه نميدانستم و خيلي عالقمند بودم كه بشنوم اقا رسول نشست و به من هم تكليف كرد كه بيشينم

يه خرده بشين تا برايت تعريف كنم ،امر به معروف نهي از منكر،ثواب دارد ، درس است،حيف همه را به شعرنمي -

 ست،خالصه ميكنم :دانم واال حالوتش بيشتر ا

ابليسي به شبي رفت به بالين جواني ،گفت مجبوري يكي از اين سه كاررا كه ميگويم انجام بدهي يا پدرت را بكش يا 

با مادرت بخوابيايك ليوان شراب بخور،پسر جوان ديد كه از همه اسان تر وبهتر همين سومي است،گفت همين 

كشت هم با مادر زنا كرد...پس بدان كه ام الخثائث است،مست كه شراب را ميخورم ،خورد ومست شد هم پدر را 

شدي قبح از بين ميرود ،چون عقلت از كار ميافتد وميكني انچه نبايد بكني و وقتي كه مستي ازسرت پريد مي بيني كه 

 كار از كار گذشته وپشيماني سود ندارد

 

 

همه ي كارها را نمام كرده و تحويل داده بودم اين دو روز  دو روز مانده بود به عيد چهارشنبه سوري بود خدا را شكر

 را بايد توي خانه بمانم و خانه تكاني بكنم.

محبوب ديگر نازش خريدار داشت حامله بود ويار داشت هي استفراغ مي كرد نازك نارنجي شده بود اعصابش 

را در كنار دلش مي پرورد و زحمتي  داغون بود و من همه و همه را تحمل ميكردم با ين انديشه كه بچه ي مان

 متحمل ميشود كه از من هيچ كاري ساخته نيست.

همه جا را جاور كردم حوض را خالي كردم از آب انبار پرش كردم به نوبت آبمان كم مانده بود ايندفعه فقط انبار را 

م كه شده توي حياط مي آيد و پر مي كنم حياط را جارو كردم باغچه را بيل زدم محبوب انشااهلل براي هواخوري ه



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 8 9  

 

سبزي مي كارد چهار تا گل مي كارد مطبخ را كه فكر ميكنم از روز اول كه آمديم جارو به خود نديده بود تميز كردم 

 .رسيد عيد شيشه ها را پاك كردم محترم خانم مالفه ها را شسته بود با محبوب كمك كردم آنها را هم دوختيم وشب

 چيده بود طفلك با هر چه كه داشتيم يك چيزي درست كرده بود اما دل من گرفته بود. محبوبه سفره ي هفت سين

بياد مادرم بودم كه بعد از سالهاي سال كه بپاي من خودش را پير كرد و شوهر نكرد حاال تنهاي تنها نشسته و نمي 

 دانم او هم هفت سين چيده يا نه.

ي كرد يك كيلو گندم مي خريدهم سبزه سبز مي كرد هم سمنو مي همه ساله با همان نداري مان سنت ها را حفظ م

 شد مي خوشمزه چقدر و پخت مي انداخت مي گوشت تكه چند تويش كه پخته نخود و گندم عيد پخت هم برايشب

 مي را همانها ساله همه كه داشتيم دهشاهي ي سكه تا پنج گذاشت مي قرمز سيب و سير سين هفت ي سفره سر

ان مي گذاشت از توي قران بر مي داشتيم و ته كيسه مي كرديم تا سال ديگر خرجش نمي كرديم و قر الي و آورد

باز هم موقع تحويل سال دوباره الي قران مي گذاشت ته سبزه را پنبه پر مي كرد انگاري سبزه ها از توي برف بيرون 

 زده اند.

گل جلوي آئينه مي گذاشت توي يك بشقاب سنجدها را با نخ و سوزن روي يك شاخه ي درخت مي دوخت و مثل 

دو بوته سير ميگذاشت و ميگفت پدر بزرگش هميشه به سير ثوم مي گفت و مثل نان مقدس اش مي داشت يك بوته 

سير را همه روزه تا سيزده سال حبه حبه با غذا هر چه كه بود مي خورديم و مي گفت تا اخر سال سالمتي مي آورد و 

 بوديم.خدا را شكر سالمت هم 

 هيچ او اما باشد ما با مادرم كه كرد مي تمايل اظهار را عيد شب حاال مادر چه مي كند؟دلم مي خواست محبوبه الاقل

 آمده بوجود مادرش و پدر و او و بين كه اي دلخوري و كدورت شده حامله محبوبه كه حاال كردم فكر منهم و نگفت

السكه را بفرستند دنبال ما كه برويم و پهلوي آنها باشيم باالخره پدر ك يا بيايند يا سال تحويل سر و برود بين از

 كشتگي كه نداشتيم چطوري مي شد دخترشان بغل من باشد اما خودشان چشم ديدن مرا نداشته باشند؟

ما نگاهم به نگاه محبوبه تالقي كرد او هم مغموم بود او هم متفكر بود او هم دلتنگ بود دلم براي او هم مي سوخت 

هردو عزيزمانمان را از دست داده بوديم اما عزيز من خيلي تنهاتر از همه آنها بود حاال حتما گريه اش گرفته غصه 

 مي خورد بياد بيست سال گذشته افتاده كه در آغوشش بزرگم كرد و حاال من اينجام و اون آنجا.

اطرش مادرم را تنها گذاشته ام دل به او محبوبه را نگاه كردم عزيز من عشق من مونس تازه ي من دختري كه بخ

 بسته ام و كنارش هستم.

 مي خواهم موقع تحويل سال نگاهم به روي تو باشد.-

خنده ي كمرنگي بر لبانش نقش بست انتظار داشتم مثل هميشه بطرفم بخزد خودش را توي بغلم بيندازد ولي تكان 

 نخورد حركت نكند....

از سقاخانه صداي نقاره بلند شد سال تحويل شد محبوبه بلند شد و رفت توي  صداي شليك توپ تحويل سال آمد

 اطاق كوچك جعبه اي آورد و به من داد:

 عيدي توست.-

باز كردم به به يك ساعت با زنجير طال خيلي خوشگل بود اما آخه كي تا به حال ديده نجار ساعت طال توي جيب 

خوشحال تر مي شدم ولي خنديدم طفلك ذوق داشت پول ها را براي  جليقه اش بگذارد؟اگر يك ساعت معمولي بود
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خريد اين كنار مي گذاشت قابي را كه ساخته بودم به او دادم برگ سبزي است تحفه ي درويش گرفت خوشحال شد 

 و صورتم را بوسيد انگاري مي خواست در آغوشش بگيرم و ....

 رحيم جان برويم ديدن مادرت؟-

 خودش به اينجا مي آيد. نه الزم نيست او-

 آخر بد است مادر توست جسارت مي شود.-

 نه بد نيست خودش اين طور راحت تر است.-

توي دلم گفتم بد اينست كه شش ماه است يك كالم نگفتي برويم خانه ي مادرت امشب يك لب تكان ندادي كه 

 مادرت تنهاست برو بيار اينجت حاال مي خواهي بروي كجا؟

 امشب بودم كرده فكر ماندم تاالر در منهم و كوچك اطاق توي رفت محبوبه زندگيا عيد شب عيد اولين شب شد شب

 .ند حرفي او اما اطاق آن توي ميروم من يا من پيش آيد مي

 رحيم...رحيم جان.-

 خوشحال شدم پريدم توي اطاقش سر از پا نمي شناختم.

 رحيم اين قاب را بزن روي ديوار.-

 برايش داده بودم توي دستش داشت. قابي را كه

 خواندي؟-

 آره.-

 توي چشمهايش نگاه كردم انگار نه انگار داشت روي ديوار دنبال جاي مناسب ميگشت.

 

 

 روز عيد بعد از ناهار مادرم آمد.

 

ناعت يك قواره چادر براي محبوب عيدي آورده بود،الهي من فدايش شوم از همان خرجي كمي كه بهش مي دادم ق

 كرده و اين را خريده بود.

 

 به به دست شما درد نكن ،چه با سليقه !اتفاقا چقدر هم پارچه نياز داشتم.-

 

 يك زخم زباني هم به من زد.يعني چيزي را كه الزم دارد من نمي خرم.

 

مادرش را ديده چنان  تازه با مادر صحبتمان گل كرده بود كه در زد و سركله ي دايه خانم پيدا شد ،محبوبه انگاري

 دايه را بغل كرد و بوسيد كه صادقانه بگوييم من به شدت حسادت كردم.

 

بعد هم با اشاره ي چشم و ابرو من را برد اتاق كوچك سه تومان به من داد و گفت رحيم جان اين را به دايه هديه 

 بده.

 

 مادر را بكوبد.گفتم: ميدانستم كه منظورش فقط هديه دادن به دايه نيست ميخواهد من و
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 اي همه؟...-

 

سه تومان پول كمي نبود درست است كه پول پدرش بود اما حساب دستش نبود تازه پدرش روزي يك تومان براي 

 ما كمك خرجي مي دادپول سه روز بود.

 

 آره ،محض رضاي خاطر من-

 

 آخر مگر چه خبر است؟-

 

 ا مي شنوند ،به خاطر من بده.تو را به خدا يواش حرف بزن ،صدايت ر-

 

 خب ،پول را دادم به دايه خانم

 

اگر عيدي دادن رسم است كه هست و من بايد حتي به دايه هم عيدي مي داد پس چطور شد كه اولين عيدمان بود و 

ي كه يك چوب كبريت هم پدر و مادرش برايمان عيدي نفرستاند؟فرق آنها با آن همه ثروتي كه داشتند با آن هاي

 اصال هيچي نداشتند چه بود؟

 

بيچاره مادر من ،از نان و خورشتش بريده بود ،و پول جمع كرده بود الاقل يك قواره پارچه براي محبوب آورد ،من از 

اول ازدواجمان يك هل پوچ از اين ها نديدم،درست است كت و شلواري كه مي پوشم ،كفش هايم را آن ها خريده 

 لباس خودم راحت تر بودم لباس سنتي مملكت خودمان بود ايراني بود.اند ،نه من ،من توي 

 

دلم براي مادرم سوخت وقتي مي رفت همراهش رفتم ،براي برنج و روغن خريدم يك جعبه شيريني خريدم ،قند و 

شكر خريدم ،خرماو گردو خريدم ،بردم خانه اش ،سرك كشيدم خبري از سفره هفت سين نبود خبر از سنجد و 

 نو نبود.سم

 

 مادر سمنو نپختي؟-

 

 نه رحيم حوصله نداشتم ،اگر مي پختم سهم شما را نمي آوردم ؟چه سوالي!-

 

 چرا نپختي؟گندم نداشتي؟-

 

 نه پسر حالش را نداشتم يك كيلو گندم كه قيمتي ندارد.-

 

 دعايم كرد ،چيزهايي را كه خريده بودم جا به جا مي كرد و دعايم مي كرد.

 

 الهي به پيري برسي الهي هميشه با زن و بچه ات خوش باشي الهي هميشه دلخوش باشيد .انشاهلل زنت پسر بياره.-

 

 چه فرقي مي كند مادر اتفاقا من دختر بيشتر دوست دارم.-
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پسر عصاي پيري است دختر مال مردم است مي آيند و مي برند ،باز پسر كمك پدر و مادر است من اگر تو را -

 نداشتم چه مي كردم؟

 

 توي دلم گفتم بيچاره مني ،اگر من نبودم زندگيت بهتر از حاال بود الاقل حاال تنها نبودي.

 

تو همه چيز من هستي در را كه باز مي كنم تو را مي بينم انگاري تمام دنيا را به من مي دهند.پسر جان خدا از تو -

 م.راضي باشد من از زمين تا آسمان از تو راضي

 

وقتي وارد خانه شدم محبوبه كنار باغچه نشسته بود داشت ستفراغ مي كرد ،خدايا چقدر استفراغ چقدر ويار ،آخه اين 

 زن هايي كه ده دوازده تا بچه مي آورند ده دوازده بار اين همه مصيبت مي كشند؟با اين حال و روزگارچه مي كنند؟

 

تاق،توي اتاق كوچك و رختخوابش را پهن كردم و گفتم دراز بكش دستش را گرفتم بلندش كردم و بردمش توي ا

 حالت جا بيايد ،نوازشش كردم ،موهاي سرش را صاف كردم ،دستهايش را توي دستم گرفتم.

 

 نه رحيم نبايد اينجا بخوابي ،برو جايت را توي تاالر بينداز.-

 

هم نوازشش كردم خودم را به نشنيدن زدم مثل اينكه فكر كردم ناز مي كند ،بازار گرمي مي كند،عشوه مي آيد با ز 

همان آدم بي حال نبود،بغلش كردم آوردم باال ،مثل ترقه از جايش بلند شد و رفت جلوي طاقچه جعبه آرايشش را 

 باز كرد يك قوطي در آورد و به طرفم دراز كرد .

 

 اين ديگر چيست؟-

 

 هيچ بمال به دستت پوستت نرم مي شود.-

 

 بد از پوست من هم حالت به هم مي خورد ،حاال ديگر بايد مثل زنها از اين جور چيزها بمالم؟ال-

 

نه به خدا،ولي اينكه فقط مال زن ها نيست...خب دستت نرم مي شود ،خودت راحت مي شوي آقاجانم هم از اين  -

 تفاده مي كنند ،منصور...چيزها مي ماليد ،آنقدر دستشان نرم بود كه نگو جوان ها هم مي مالند همه اس

 

پس اين محبوبه ي مستوره دستهاي منصور را هم امتحان كرده بود واال از كجا مي داند كه نرم بود؟آتش غيرتم زبانه 

 كشيد قوطي را به گوشه اي پرتاب كردم و از جايم بلند شدم:

 

نمي آيد ،ديگر به تو دست نمي زنم چرا بهانه ميگيري محبوبه؟من از اين چيزها نمي مالم ،اگر تو هم خوشت -

 ،كفش هايم را پوشيدم و در كوچه را به طوري كه صدايش را بشنود بهم زدم و بيرون رفتم.

 

بي هدف قدم بر ميداشتم ،اما هواي خنك بهاري ،نسيم جان بخشي كه مي وزيد ،حالم را جا آورد عصبانيتم فروكش 

 كرد ،آرام شدم.
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ر و غريب تر از من در اين شهر بنده اي داري؟ اگر بعد از ظهري از خانه مادر نيامده بودم كجا بروم؟خدايا بي كس ت

 حتما مي رفتم پيش اش،اما دلم نمي خواست بفهمد از محبوبه قهر كردم ،از خانه بيرون زدم ،خدايا كجا بروم؟

 

هايشان راه مي رفتند .خوش نشستم لب جوي آب مردم رفت و آمد مي كردند ،بعضي از زن ها دوش به دوش شوهر

خوش صحبت مي كردند ،خدايا محبوب چرا بدعنق شده؟چرا بهانه مي آورد؟چرا اتاقش را جدا كرده؟همه ي 

اخالقياتش قابل تحمل است ،تا به حال هم تحمل كردم اال اين تنها خوابيدنش ،آخر من چرا بايد چند هفته تنها در 

 تاالر بخوابم؟

 

ها گذاشتن زن حامله ،گناه دارد ،خدا نمي بخشد ،اونهم بيكش است اونهم جز من پناهي حاال چكار مي كند؟تن

ندارد،آخه پس چرا مرا از خود مي راند ؟من كه به هر سازي زده رقصيده ام ديگر چه بكنم؟آيا از آن زمان كه 

ي خور هم شده ام عروسي كرديم ،هه چي عروسي ؟!اخالق من تعقيير كرده؟نه وهلل منهمان رحيم هستم ،تو سر

،مادر راست گفت توي خانه عادت داشتم حاضر و آماده بروم و بخورم و بخوابم ،اينجا همه كار مي كنم ،پس يك زن 

 آتش جوابي چه با ؟ گفت چه. گذاريد مي منت ما سر امشب: گفتم اول شب از شوهرش چه توقعي دارد؟پس كو ؟

 بيچاره ؟مادر بكند چه رحيم گويد نمي نداشت؟اصال شب د هفتهچن اين.شب هر و امشب: كرد؟گفت تر تيز را عشقم

 برخيزد نقاهت بستر از كه نداد مهلت است من پدر سن كه الدنگش پدر بود زايمان بستر توي روز ده اش

 ؟ آورد نمي ياد به ،اصال خوابيد عجوزه آن بغل و كرد مست رفت شب همان
 

ان گرفتم ،عصبانيتم تماما از بين رفت كرختي ام تبديل به انرژي شد يكدفعه فكري مثل جرقه توي ذهنم درخشيد ،ج

 از جا بلند شدم و يك راست رفتم در دكان را باز كردم .

 

خوب فكري به كله ام رسيده ،اداي پدرش را در مي آورم شايد بترسد شايد بفهمد كه من هم مرد هستم،تازه قبول 

 ش هميشه تاج سرمن است !ندارد كه نجابت پدرش را داشته باشم. پدر

 

شيشه ي الكل صنعتي را برداشتم توي ليوان كمي آب ريختم كمي الكل ريختم و توي دهنم پر كردم و گرداندم و 

 بيرون ريختم ،واخ واخ دهانم سوخت ،اين چه مزه ي....مزخرفي دارد اين هايي كه عرق مي خورند ديوانه اند

راهي خانه شدم با قصد در را محكم بستم كفش هايم را روي زمين كشيدم  خوب شب در دكان را بستم به اميد يك

 در تاالر را باز كردم و رفتم تو لباسهايم را در آوردم در وسط را باز كردم و وسط درگاه ايستادم

 من آمدم

  پلك چشمهايش تكان مي خورد خنده ام گرفت

 خودت را به خواب نزن مي دانم كه بيدار هستي

 خودداري كنم بطرفش رفتم بغلش كردم كه ببوسمش گفت نتوانستم

 حالم خوش نيست رحيم برو بگذار بخوابم

آب سردي بر روي سرم ريخت همه اشتياقم از بين رفت عشقم پژمرد قلبم شكست و با دلي شكسته رختخوابم را 

  در تاالر پهن كردم و گويا خوابيدم

  شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدورالناس من الجنۀ والناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من
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اواخر ارديبهشت ماه بود گويا دوران ويار محبوبه خانم داشت تمام مي شد الهي شكر هرچه بود گذشت خدايا شكر 

مي كه به من تاب تحمل همه چيز را دادي خب زندگي است ديگه باال و پايين دارد بين همه زن و شوهرها شكر آب 

شود اصل اينست كه همديگر را دوست داشته باشند از قديم گفته اند زندگي زناشويي مثال هواي بهار است گاهي 

 گرم است گاهي سرد گاهي آفتابي است گاهي ابري گاهي مي بارد گاهي مي ايستد

بود صبحانه ام را به  روز جمعه بود مطابق معمول من صبحانه را آماده كردم و چون گرسنه ام بود و آفتاب پهن شده

تنهايي خوردم هفت روز هفته را تنها صبحانه مي خوردم شش روزش كه هيچ عجله داشتم بروم سركار اما جمعه ها 

 را دلم مي خواست پهلوي زنم بنشينم و باهم صبحانه بخوريم اما گويا زن حامله پر خواب مي شود بشود چه بكنم

  وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم

 كه در طريقت ما كافريست رنجيدن

 نزديكي هاي ظهر صداي خش خشي از اطاق كوچك شنيدم فهميدم بيدار شده توي رختخوابه در وسط را باز كردم

 رحيم حوصله ام سر رفته از بس كه توي خانه ماندم پوسيدم

 نه سالمي نه صبح بخيري مثال كه خانم از اشراف زادگان است و بنده از گدايان

  جا ببرمت باغ دلگشاك

  آره

  وقتي حالت تسليم داشت لذت مي بردم خوشم آمد خنديدم گفتم

  بلند شو ببرمت

  حاال نه بعد از ظهر برويم الله زار برويم گردش

صبحانه را خورد ناهار را هم كمكش كردم درست كرديم و خورديم ظرفها را بردم گذاشتم پهلوي حوض رفتم سر و 

  هم كه برويم گردشصورتي صفا بد

 وقتي برگشتم ديدم خانم باز هم رفته توي اطاق كوچك خوابيده در را هم از پشت بسته بود

نشستم گوش بزنگ كه بلند مي شود و مي رويم با صدايم مي كند مي روم پهلويش تا دمادم غروب خبري نشد 

گردان بودم نمي دانستم چه بايد بكنم نمي خواستم بيدارش كنم اما مي ترسيدم واقعا مي ترسيدم چون حيران و سر

توانستم عكس العملش را پيش بيني بكنم دندان روي جگر گذاشتم رحيم صبور باش بگذار بحال خودش بچه ترا 

دارد در درون دلش تحمل مي كند كار آساني نيست يكي مثل خودش مثل تو دارد از وجودش تغذيه مي كند جان 

دارد مشقت دارد خلقت است در خلقت بنده خدا دستيار خداست مواظب رفتار  مي گيرد خونش را مي مكد زحمت

 خودت باش تو چه مي كني تو براي اين بچه چه كرده اي

 خودم از شراكت خودم در خلقت اين بچه شرمنده مي شدم من هميشه بفكر خودم بودم

يابان الله زار رفتيم جاهاي تماشايي آفتاب دم غروب بيدار شد چادر به سر كرد پيچه را زد درشكه گرفتيم و رفتيم خ

غروب مي كرد جمعيت خيلي ديدني بود فكر كردم راه رفتن برايش خوب است اين تمام مدت حاملگي را اگر 

 بخورد و بخوابد در موقع زايمان به مشكل بر مي خورد گفتم

 مي خواهم راه برويم يك چيزي بخوريم حالت خوب است

  آره خوبم
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م و كمي راه رفتيم خيلي صفا داشت از اينكه كنار من است و متعلق به من است احساس لذت و غرور مي پياده شدي

 كردم تصور اينكه بچه كوچك من را با خودش بگردش آورده است عالقه ام را دو چندان مي كرد

روشن بود منكه  پيرمردي با يك گاري دستي مي گذشت چغاله بادام مي فروخت يك چراغ توري هم وسط چغاله ها

  مرد بود و ويار نداشتم هوس كردن بخورم پرسيدم

  از اين مي خواهي

 ذوق زده مثل بچه ها گفت آره برايم بخر

دو زن و يك مرد جوان از كنار ما ي گذشتند هر دو زن پيچه ها را باال زده بودند لب و لپ هايشان به نظرم بيش از 

چشم ها سرمه كشيده و بي حيا يكي از آنها دست جلوي دهان گرفته بود مي حد سرخ آمد قيافه هاي وقيحي داشتند 

 خنديد و ديگري كه قد بلندي داشت با صدايي كه آماده شليك خنده بود آهسته گفت

 خفه شو خوبيت نداره

مرد همراهشان حواسش جاي ديگر بود من كنجكاو شدم كه ببينم اينها براي چه همچو حركاتي مي كنند و چشمم 

بطرف آنها بود و متوجه شدم كه همان زن كوتاه قد موقع رد شدن از پهلوي گاري دستي دو سه دانه چغاله بادام كش 

رفت خنده ام گرفت با آن دك و پوز با آن لفت و لعاب در برابر دو تا چغاله بادام نتواستند نفس خود را مهار كنند 

ا اختيار زير شكم اش را هم نخواهد داشت آنها دور شدند راست گفته اند آني كه اختيار شكم اش را ندارد حتم

 پرسيدم

 چه قدر بخرم

  هيچي

 اا يعني چه تو كه گرسنه بودي

  جلو جلو راه افتاد و با غيظ گفت حاال نيستم درشكه بگير مي خواهم برگردم خانه

  محبوب چرا اينطوري مي كني

نه مثل اينكه مرا تازه مي ديد نگاهي تحقير آميز به سرا پاي من چه كار مي كنم خسته شده ام مي خواهم برگردم خا

  كرد و گفت

  امروز خيلي مشدي شده اي دگمه بسته و تر و تميز ارسي چرم

 مگر تازه ديده اي خودت اين طور مي خواهي چرا بهانه مي گيري

گه ميگه ايكاش يك پيراهني داشتم خدايا تكليف من چيه دگمه ها را مي بندم اينجور ميگه باز مي كنم يك جور دي

  كه اصال دگمه نداشت

اخم كرده سرش را به طرف ديگر برگرداند و به انتظار درشكه ايستاديم كه خدا را شكر از دور نمايان شد تا رفتم 

 درشكه را صدا بكنم برگشتم ديدم پيچه را باال زده يعني چه

شود با غيظ خودش را كنار كشيد توي درشكه نشست  دستم را گذاشتم زير كمرش كه كمك كنم سوار درشكه

ترسان ترسان پهلويش نشستم مي ترسيدم نگذارد و حكم كند كه روبرويش بنشينم اما خدا را شكر گذاشت عصر 

جمعه بود شلوغ همه جور آدم توي خيابون وول مي خورد جوانكي قرتي از كنار درشكه گذشت توي درشكه را نگاه 

پيچه اش را باال نمي زد وقتي محبوبه را كنار من پيچه باال زده ديد فكر كرد كه شايد زن كرد هيچ زن محترمي 

 خرابي را دارم مي برم خانه سوتي زد و دور شد



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 9 6  

 

 از ناراحتي لبهايم را گاز گرفتم شوري خون لبم را احساس كردم

 هد خون به پا كنمچرا پيچه ات را باال زده اي مي خواهي مرا به جان مردم بيندازي دلت مي خوا

 نخير مي خواهم بداني من هم بلدم پيچه ام را باال بزنم

 هه اين را كه از اول مي دانستم

 خوب خوب است كه دانسته مرا گرفتي

آآااخ كه هر چه مي كشم از ناداني است كجا مي دانستم كه دختري كه با همه اشتياق مرا مي خواست اينجوري 

د كجا مي دانستم كه كسي با تمام وجود مرا مي طلبيد دو ماه است جدا از من مي خوابد روزگارم را سياه خواهد كر

  هرگز

پيش بيني نمي كردم كه بچه اي كه هنوز معلوم نيست از چه قماش است ما را اينقدر از هم دور كند تمام مدتي كه 

توجه هر كه را از پهلوي درشكه رد مي  توي درشكه بوديم بي اعتنا بمن بطرف ديگر برگشته بود و با پيچه باال زده

 شد جلب مي كرد باالخره به خانه رسيديم بنظرم آمد راه برگشت مان ده برابر راه رفت طوالني شد

از درشكه پياده شد كرايه درشكه را دادم آمدم بي كالم سيخ سيخ جلوي در ايستاده بود در باز كردم تند تند وارد 

ف اطاق دويد حواسم بكلي پرت شده بود اين چه گردشي بود اين چه جمعه اي بود شد چادر را از سر برداشت بطر

 اين چه تفريحي بود

يادم رفته بود كه ظرفهاي ظهر توي حياط ولو هستند آبكش ماند زير پايم كم مانده بود سكندري بخورم با لگد 

 گوشه اي پرتاب كردم و غريدم

 بر پدر هر چه آبكش است لعنت

بيرون در آوردم احساس كردم تبسم مليحي صورتش است فكر كردم سر آشتي دارد گويي بر روي  كفش هايم را

آتش درونم آب ريختند آرام شدم خونسرديم را باز يافتم داشتم لباسهايم را در مي آوردم كه خودش را كشيد 

اش دوباره در هم رفت گوشه اطاق مثل مصيبت زده ها زانوها را بغل كرد قيافه عبوس اش دوباره بازگشت اخم 

خدايا اين زن ديوانه است دوباره جوش آوردم دوباره دنيا جلوي چشم ام تيره شد خدايا يك مرد بدبخت به چه 

  كسي بايد پناه ببرد كتم را درآوردم يك چيزي الزم داشتم كه خشم ام را بر سرش بريزم

گر ديگر با تو از خانه بيرون بيايم تو شوهر نكرده بر پدر و مادر من لعنت اگر ديگر اينرا بپوشم پشت دستم داغ ا

  اي فقط نوكر گرفته اي كه ظرفايت را بشويد

  از جا پريد

 نوكر نگرفته ام ظرف شستن هم مرا نكشته

 برايش دلم بود ضعيف بود حامله خدا بنده اين بود سرد بود خنك هنوز شب با عجله از پلكان پايين دويد هواي اول

لب حوض نشست ظرفها را جلو كشيد كاسه را به كوزه مي زد ديگ و قابلمه را محكم به زمين مي  حرص با سوخت

كوبيد دلم مي خواست بروم بغلش كنم دستهايش را ببوسم چشمهايش را ببوسم و توي بغلم توي اطاق برگردانم 

چه نازش را مي كشم لوس بروم نروم چه فايده اين ظرفيت محبت ندارد هر چه من كوتاه مي آيم بدتر مي كند هر

 من عشق همان اين است من شب تر مي شود مدتي در تاريكي از پشت پنجره نگاهش كردم خدايا اين همان محبوبه

 بروم كن كمك من به بخرم را نازش كن كمك هم باز من به كن كمكم خدايا است من جان و روح دختر اين است
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ن است تنها كس من است خدايا دوستش دارم حتما دوستم دارد از م زن اين اي خانواده نگهبان تو خدايا بيارمش

 همه بريده بمن چسبيده حتما او هم با هودش كلنجار مي رود حتما او هم مثل من در رودرواسي گير كرده

بلند شدم چراغ را روشن كردم دلم نيامد من در اطاق روشن باشم او در تاريكي در ايوان را باز كردم وسط 

  يستادمچهارچوب ا

 دق دلت را سر كاسه و بسقاب در مي آوري

نه سرش بلند كرد نه حرفي زد اگر از جانب مقشوقه نباشد كششي كوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد چكار كنم 

خدا يك لبخند اگر بزند اگر با آن نگاه سحر آميزش نيم نگاهي بمن بكند از روي پله ها مي پرم پايين بغلش مي 

ام ظرفها را بشويد مگر رحيم مرده مگر تا به امروز خودم نشستم چله زمستان يخ حوض را شكستم گيرم نمي گذر

  ظرف شستم حاال كه بهار است

 بلند شو بيا سرما مي خوري هوا سرد است

هيچ عكس العملي نشان نداد دوتا كاسه و بشقاب نمي دانم چرا شستن اش اينقدر طول كشيد رفتم چراغ را آوردم 

يوان باال گرفتم كه الاقل ببيند چه مي كند بنظرم آمد الكي يك ظرف را دو سه بار مي شويد ادا در مي آورد روي ا

 خنده ام گرفت دلم مالش رفت بچه است عزيز من است قهر كرده با من لج مي كند اما آخه خودش سرما مي خورد

 محبوب

تي هايم از بين رفت دوستش دارم عاشقش هستم سرش را بلند كرد دست از كار كشيد خوشحال شدم همه ناراح

تمام وجودم متعلق به اوست تمام وجودش مال من است حامله است كار كوچكي نيست دارد بچه ام را جان مي بخشد 

 اخالقش بخاطر حاملگي تغيير كرده واال هميشه خوب بوديم هميشه مهربان بوديم هميشه در كنار هم خوش بوديم

 محبوب نمي آيي

جا برخاست ظرفي را كه دستش بود توي حوض ول كرد چشم به من دوخته بود دستهايش را با دامنش پاك كرد  از

 كاري كه من خيلي بدم مي آمد آمد جلوي ايوان چانه اش مي لرزيد الهي من فدايش شوم گفتم

 آهان اين طور دوست دارم اين طور كه چانه ات مي لرزد دلم مي خواهد سير تماشايت كنم

آوردمش توي اطاق اشك مثل مرواريد غلطان روي گونه هايش مي ريخت بدون اخم بدون افاده جلويم ايستاد 

دستهايش را توي دستهايم گرفتم آخ كه چقدر سرد بود چقدر يخ كرده بود تمام بدنش را در آغوش جا دادم سرش 

يم فراموش شد هيچ كار بدي نكرده بود را روي سينه ام گذاشت نفس اش روحم را زنده كرد شادم كرد همه گله ها

اصال همه تقصير من بود نمي دانم چه كردم كه ناراحت شد اما مطمين هستم كه كاري كرده ام محبوب من دل نازك 

 است دوستم دارد از شدت عشق مي رنجد با يك تلنگر همه چيز مي شكند دلش مي شكند آخ عزيز دل من گفت

  رفتي مشروب خوردي كه فهميدم كردي قهر كه شب آن

 در نكند سرسنگيني من با و بترسد و بزنم گولش كه بودم زده حقه مخصوصا كه شب مشروب آه يادم آمد همان

 نبندد رويم به را اطاق

 از غصه تو بود

 از غصه من

 از غصه اين كه توي اطاقت راهم نمي دادي

 خوابيديم كوچك اطاق توي دوباره بعد به شب و از آن
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بوم غلطان شده بود به حساب من ماه هشتم اش بود اما دايه خانم عقيده داشت پا به ماه است !!؟ دست و پايش  مثل

باد كرده بود صورتش متورم شده بود دماغش چهار برابر شده بود لب هايش مثل اينكه باد كرده كلفت شده بود 

كه با شوهر نمي سازند بدويار مي شوند و  يك كالم همان محبوب نبود زشت شده بود. من شنيده بودم زن هايي

زشت،راست بود همان شده بود اما هر چه بود به هر شكل بود دوستش داشتم محبوب را دوست داشتم نه چشم و 

ابرويش را، عشق هايي كز پي رنگي بود عشق نبود عاقبت ننگي بود. دايه خانم زود بزود مي آمد و من خوشحال 

ني و دلواپسي پدر و مادرش بود. خدا خدا مي كردم وقتي بچه بدنيا آمد ما را ببخشند،من بودم چون اين نشانگر نگرا

حاال هيچ،دخترشان را بطلبند،نوه شان را دوست داشته باشند،فكر مي كردم شايد بداخالقي محبوبه به خاطر دوري از 

ود و مسلما من به تنهايي نمي پدر و مادرش باشد،حتما هم بي تاثير نبود.بچه ي معصوم همه را از دست داده ب

دايه جان چرا اين  -توانستم جاي همه را برايش پر كنم. روزي كه دايه خانم امده بود محبوبه با استيصال گفت: 

شكلي شده ام؟ مثل اينكه خودش هم مي ديد كه خيلي تغيير قيافه داده، اي كاش او هم شنيده بود كه اي نبخاطر 

آيينه دل اوست وقتي دل صاف و شاد است صورت هم زيبا و بشاش مي شود و  تغيير اخالقش است.صورت آدمي

رحيم آقا  -برعكس. دايه خانم با بي حوصلگي گفت:درست مي شوي مادر درست مي شوي،بعد رو كرد بمن و گفت: 

ت،بگيريد اين آدرس قابله اي است كه بچه ي نزهت خانم را بدنيا آورد،منوچهر را هم او بدنيا آورد،خيلي ماهر اس

نه جانم كجايش زود است؟پا به ماه است.تو را به  -الزمتان مي شود. خنديديم و گفتم:حاال كه زود است دايه خانم. 

خدا هر وقت دردش شروع شد، فورا قابله را خبر كن، دست دست نكنيدها! يك وقت يك نفر ديگر زودتر او را مي 

قابله،از دو روز قبل كه نبايد اين جا زيج بنشيند،قيمت خون پدرش دايه خانم چيزي كه فراوان است  -برد سر زائو. 

پول مي گيرد. دايه با التماس گفت:خوب بگيرد فداي سر محبوبه،تو را به خدا شما غصه ي پولش را نخوريد،زود 

خبرش كنيد،يك مرد دست تنها كه بيشتر نيستيد،يك وقت خداي نكرده كار دستتان مي دهد. فكر كردم چرا نمي 

خواهد خودش بيايد اينجا بماند تا خيال همه مان راحت شود؟چرا پدر و مادرش دل نمي سوزانند چرا زورشان فقط به 

من مي رسد؟ من چه بكنم؟ نمي توانم كه يك ماه دكان را تعطيل كنم و روي درش بنويسم بعلت زايمان عيال آنهم 

ترس دايه خانم،اگر خيلي ناراحت هستي همين فردا مي ن -نه زايمان بلكه پيشواز زايمان عيال تعطيل است،گفتم: 

خدا عمرت بده،حواس ما هم جمع مي شود.  -روم مادرم را مي آورم پيش محبوبه كه تا وقت زايمان همين جا بماند. 

محبوبه هم چيزي نگفت،از خدايش بود،اصال نمي توانست كار بكند،پدر من بيچاره در مي امد هم توي دكان كار مي 

هم توي خانه،محبوبه عينهو بشكه شده بود طول و عرضش يك اندازه بود،فكر مي كنم بسكه مي خورد و مي كردم 

خوابيد و هيچ تحرك نداشت اينجوري شده بود،بهر صورت صبح زود از خواب بلند شدم،قبل از طلوع آفتاب،رفتم 

كفش كهنه و هزار آشغال ديگر بود  آن اطاقي كه پهلوي داالن بود و پر از آت و آشغال و جاي لباس هاي چرك و

آنجا را حسابي تميز كردم جارو كردم چيزي نداشتيم كف اش پهن كنم،تصميم گرفتم از خانه ي مادرم همان حصير 

و گليمي كه خودش داست بياوريم و موقتا اينجا پهن كنيم.هر چه مي خواست از خانه ي خودش بردارد 

و رفتم دكان.موقع ظهر يك ساعت زودتر دكان را بستم و رفتم منزل  بياورد،صبحانه را درست كردم چايي وردم

خوب چه خبر است سر  -نه مادر،هنوز دو هفته اي باقيست.  -هان رحيم خوش خبر باشي،محبوبه زائيد؟  -مادرم. 

خانه نيستم سالمتي،آخه من  -چه خبره؟  -مادر آمدم دنبال تو كه بياي خانه ي ما.  -ظهر آمدي،بيا باال چيزي بخور. 

واهلل  -مي ترسم در نبود من محبوبه دردش بگيرد،چه بكند؟دست تنها چه بكند؟خدا نكرده باليي سرش مي آيد... 
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رحيم من هم نگران بودم اما چه مي توانستم بگويم؟خودم بگويم مي آيم آنجا؟ سبك مي شدم هم من هم تو،حاال 

چرا راضي نباشد؟تو كه  -محبوبه جانم راضي شد؟  -گفتم. نه،دايه خانم دل نگراني كرد من  -خودش گفت بروم؟ 

نه رحيم،عروس صد سال هم بماند دختر آدم نمي  -مثل دخترت باهاش رفتار كني،راضي مي شود،مشكلي ندارد. 

شود،آنهم محبوب كه ما را اصال قبول ندارد وصله ي تن ما نيست، به دمش مي گويد با من نيا بو مي دهي،هميشه 

تو چي ؟ تو قبولش داري؟تو اگر بزرگي كني و محبت كني بچه است رام مي شود.سگ را نوازش  -ست. طاقچه باال

كني دم تكان مي دهد آدميزاد كه از سگ بدتر نيست،بياد ضرب المثلي افتادم كه نمي دانم از كي شنيده بودم كه مي 

وزگار مرا سياه نكنند شانس آوردم،اول گفت: يك سگ به از صد زن بي حيا، خدايا تو كمكم كن، اگر اين دو زن ر

بسم اهلل،ببين چه جوري دلش پر است،خدايا توكل به تو... مادرم آمد و خيل زود كدبانوي خانه شد،خريد را به عهده 

گرفت،جارو و ظرف شستن را به عهده گرفت.آشپزي را تقبل كرد و من چقدر احساس راحتي مي كردم.تازه لذت 

نوكري در آمده بودم واقعا مرد خانه شده بودم.محبوبه كارش فقط تشكر كردن شده بود و  زندگي را مي فهميدم از

 -مادر هم ناراحت مي شد،وقتي تشكر مي كرد انگاري احساس مي كرد كه پايين دست است كلفت است.مي گفت: 

رم كه جلوي رويم واي كه چقدر تعارف مي كني،خانه ي پسرم است،نبايد مثل مهمان بنشينم و دست روي دست بگذا

دوال راست بشوند. ماشاهلل خانه مثل گل تميز و مرتب شده بود، فرش هاي جهيزيه ي محبوب خرسك بود گويا ما را 

قابل فرش بهتر نديده بودند، اما از روزيكه مادر هر روز جارو مي كرد آن پشم و كرك هاي اضافي اش درآمده بود 

ه جارو كرده،حوض هميشه تميز،ناهار بموقع مي خورديم، شام بموقع مي و كلي رنگ و رو باز كرده بود،حياط هميش

خورديم،ديگر صبح من صبحانه ي آماده با نان گرم كه مادر مي خريد مي خوردم.خدا را شكر همه چيز روبراه بود و 

ن دنياي گردان،ثابت من خدا خدا مي كردم كه بچه ديرتر بدنيا بيايد تا مادر بيشتر بماند. اما متاسفانه هيچ چيز در اي

نمي ماند،يواش يواش مادر بدعنق مي شد،نمي دانم چرا وقتي من خانه بودم همه كارها را مي خواست بكند،نمي 

دانستم وقتي من نيستم چه كار مي كرد كه در حضور من مدام مشغول بكار بود،مي خواستم از محبوبه بپرسم كه در 

لحت نيست بالخره مادرم است كلفت مان نيست كه،يكروز ديگر نبود من مادر چه كار مي كند؟بعد ديدم مص

نتوانستم خودداري كنم. سر ظهر براي ناهار آمدم ديدم مادرم طشت را گذاشته جلوي رويش و دارد رخت مي 

 -شويد،به بند رخت نگاه كردم كه سرتاسر حياط بسته بود پر از لباس شسته بود فهميدم محترم خانم آمده پرسيدم: 

خوب محبوب كه به من  -پس تو چرا لباس هايت را نداده اي بشويد؟  -چرا بود.  -مروز اينجا رختشوي نبود؟! مگر ا

حرفي نزد،يك كالم نگفت اگر لباسي داري بياور بده اين زن برايت بشويد عيبي ندارد،دو تا پيراهن كه بيشتر نيست. 

مثل اينكه در تمام عمر رختش را رختشوي مي اهلل اكبر آدميزاد چه زود خودش را فراموش مي كند،مادرم 

شست،حاال اينجا همچو انتظاري دارد، آن زن كه نمي دانست رخت ها مال كيه،حاال كه دلش هوايي شده مي آورد مي 

مي خواستي خودت بياوري برايت بشويد،مجاني كه كار نمي كند؟پولش را مي  -داد آن بيچاره هم مي شست.گفتم: 

استي خودت بشويي،وقتش اول صبح بود نه حاال كه وقت ناهار است مي خواهي مرا عصباني گيرد،اگر هم مي خو

اوا  -كني؟ اما عصباني شده بودم.با پا به طشت كوبيدم،جمع كن اين را،اگر ناراحت هستي برگرد برو خانه ات. 

دربياوري،زن من كمك همين كه گفتم،اگر مي خواهي از اين اداها  -مادرجان،من آمده ام كمك زنت،كجا بروم؟ 

الزم ندارد. وقتي رفتم توي اطاق محبوبه خيلي گرم با من سالم و عليك و خوش و بش كرد،كتم را درآوردم زود 

گرفت زد روي ميخ ،جوراب هايم را درآوردم فوري برداشت يك جفت جوراب تميز آورد،!!؟ عجيب بود هرگز از 

و بقول خودش نمي توانست دوال شود ولي شد! وقتي خوب تو كوك اش اين كارها نمي كرد،با وجود اينكه پابماه بود 
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رفتم ديدم اي دل غافل، اين از اين كه من با مادرم يكي بدو كردم خوشحال شده و پر درآورده،خيلي غمگين 

مي شدم،چرا؟مگر مادرم چه بدي به او مي كرد؟مگر همه ي كارها را نمي كرد؟ البته مادرم بي تقصير نبود،اينرا هم 

دانستم،از كارهاي او هم سر در نمي آوردم،يك مرد هيچ وقت نمي تواند آنچه را كه در دل زن مي گذرد بفهمد،زن 

يك معماست چه اي نزن مادرت باشد زنت باشد،خواهرت باشد و يا دخترت،كارهايش مخصوص بخودش 

انه ي پدرش براي بچه لباس است،تفكراتش مخصوص به خودش است ،محال است بتواني بفهمي كه چرا؟چرا؟ از خ

و وسايل قنداق و بندناف و مشمع و كهنه و پشه بند و از اينجور چيزها آوردند.محبوبه مي گفت سيسموني،من تا به 

حال اين كلمه را نشنيده بودم ولي اط صداي سين خوشم آمد كلمه ي خوش آهنگي بود.مادر نمي توانست اين كلمه 

،البته زياد هم محل نكرد خيلي بي اعتنا برخورد كرد،چه مي دانم شايد به خاطر را تلفظ كند چي چي موتي مي گفت

اينكه موقعيت آنها را نداشت كه براي نوه اش از اينجور چيزها بخرد اما من بيشتر بدين جهت خوشحال بودم كه اين 

و خواهرش براي ديدنش مي مقدمه اي باشد براي پاگشايي خودهايشان،اگر محبوبه مي زاييد اصوال بايد پدر و مادر 

آمدند و من خيلي اميدوار شده بودم كه مي آيند،چقدر خوب مي شد اگر مي توانستيم دور هم باشيم،من خدا شكر 

كار و بارم خوب بود تقريبا توي محله مان معروف شده بودم رحيم نجار را همه مي شناختند و سفارشات زيادي مي 

. قابله مدام دستور آب گرم مي داد،پارچه ي تميز مي خواست،مادر طفلي هي گرفتم. و بالخره لحظه ي موعود رسيد

از پله ها مي رفت پايين آب گرم مي كرد مي آورد،محبوبه درد مي كشيد،سرخ مي شد دندان هايش را بهم فشار مي 

سرش داد،آسمان روي سرم خراب مي شد هيچ كاري از دستم برنمي آمد،هيچ كمكي نمي توانستم بكنم،باالي 

نشسته بودم،نمي دانستم چه بكنم،دست هايش توي دست هايم بود،نوازش اش مي كردم،بازوانش را مي 

 -ماليدم،درددل مي كرد،عرق مي كرد،آرام مي شد انگاري چرت مي زد،دوباره از اول، سه باره،...ده باره... 

ن نديده بودم،بعد از من كه مادرم ديگر نه...نه...زايمانم راحت است. من هرگز زايما -محبوبه،خيلي درد مي كشي؟ 

بچه نياورده بود،نه خواهر داشتم نه خاله نه عمه هيچ نديده بودم،خدايا اين درد تمام شدني است؟نكند محبوبه سر زا 

برود، آنموقع من چه مي كنم،خدايا كمك اش كن،خدايا بچه نمي خوام خودش را نجات بده محبوبه ي مرا، مونس 

نگران نباش  -انعام خوبي به قابله بده.  -بگو چه مي خواهي؟ -رحيم جان سرت را جلو بياور.  -شب و روز مرا. 

راضيش مي كنم. پيشاني اش را بوسيدم،خيس عرق بود،مادرم وارد شد و اين صحنه را ديد،پشت چشمي نازك كرد: 

جاي پاي دومي را محكم كن خوب محبوبه خانم حاال هم دست برنمي داري!بگذار اول درد اين يكي تمام بشود،بعد  -

سر نترسي داري ها !... محبوبه ناراحت شد،از نگاه هايش فهميدم،بي انصافي است در اين حال كه درد امانش را 

 -بريده بود نيش زبان هم بخورد،طفل معصوم به تنهايي درد مي كشد،به تنهايي متحمل اينهمه ناراحتي است.گفتم: 

اي قاتق نانش بشوي يا بالي جانش؟ برخالف انتظارم مادرم خنديد: چشم من خفه مي  مادر، بس مي كني يا نه؟آمده

شوم تا مرغت تخم طاليش را بگذارد. ناراحت شدم شايد مادر هم منظور بدي نداشت اما در اين بحران درد زايمان و 

،يعني چه؟تخم طال يعني رحيم -ناراحتي عصبي كه دامنگيرم شده از كجا مي توانستم پي به منظر اصلي اش ببرم. 

چه؟ اي بابا اين محبوبه هم عجب بي هوش و بي استعداد است،خدا نكند بچه مان به او رفته باشد.اين دومين بار است 

كه اين سوال را مي كند مگر يكبار ديگر مادر نگفته بود؟بي آنكه من جوابش را بدهم مادر كه خنده كنان از اطاق 

ينكه بگذار بچه ات به دنيا بيايد و مهرش توي دل آقاجانت بيفتد، آن وقت ببين چه يعني ا -بيرون مي رفت گفت: 

جور يك ده شش دانگ را به اسمت مي كند! اگر شش دانگ را نكند، سه دانگش كه حتما روي شاخش است. هيچ 

بكنند،به ديدن  نگفتم،پس معلوم مي شود مادر هم آرزو مي كند كه تولد اين بچه دلخوري ها را از بين ببرد،آشتي
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دخترشان بيايند.حاال ده شش دانگ و سه دانگ پيشكش خودهايشان،همانكه ديدارشان تازه شود كلي در محيط 

زندگيمان اثر دارد. و صداي گريه ي بچه در فضاي خانه طنين انداخت،پسر بود،گرد و تپل و سرخ با موهاي سياه 

و سالم بود،هيچ عيب و نقصي نداشت،انگشت هاي دست و  تابدار،نمي شد فهميد شبيه كي هست،خدا را شكر صحيح

پايش به قرار بود،چشم و گوش هايش مرتب بود،خدايا شكر،خدايا شكر. محبوب جان متشكرم،خيلي زحمت 

كشيدي،قدم اش براي هردوتايمان مبارك باشد،انشاهلل خوش قدم باشد خوش روزي باشد،با پدر و مادر بزرگ 

يدم و يك اشرفي طال روي پيشاني اش گذاشتم. به قابله بيشتر از آنچه حقش بود شود،پيشاني محبوبه را بوس

دادم.يك قواره پارچه هم برايش خريده بودم با يك كله قند مادر داد و راهي اش كرد،همه چيز به خوبي و خوشي 

اظب بچه بودم كه تمام شد. يك هفته ي تمام باالي سر محبوب نشستم،مواظب بودم كه لحاف از رويش كنار نرود،مو

وقتي مادرش خواب بود بيدار كه مي شد آب قند برايش مي دادم،پستانك اش را توي دهانش مي گذاشتم، تر و 

خشك اش مي كردم. محبوبه باز در درياي غم غوطه ور بود،نه نگاه مهرباني نه كالم محبت آميزي،تمام توجه اش به 

ديگر محل ما نمي گذاريد محبوبه خانم!  -دقه اش مي رفت،مي ليسيد. بچه بود.با اشتياق مي بوسيد مي بوييد،قربان ص

نو كه مياد به بازار،كهنه ميشه دل آزار. سرش را بلند كرد و نگاهم كرد و خنديد: اي حسود ! راست گفت انگاري 

جا بماند،بعدا آخر بچه شير مي خواهد،بگذار دو سه ماه اين -اقال بگذار شب ها پيش مادرم بخوابد.  -حسوديم ميشد. 

 وقتي كه شب ها ديگر براي شير بيدار نشد،چشم مي دهم مادرت ببرندش پيش خودشان.

در 6به !پس بفرمايي تا شب عروسي ايشان خداحافظ آقا ما رفتيم. ده روزي بود شب وروز مشغول زايمان بوديم

گر تحويل مي دادم كار در شب بد هم دكان را باز نكرده بودم يكراست رفتم دكان,كاري داشتم كه بايد تا دو شب دي

نبود دكان را از تو بستم يك چراغ بادي داشتم روشن كردم وبه كارم رسيدم گوشه دنجي بود براي فكر كردن , 

سبك سنگين كردن اتفاقات روزمره ده روز زايمان دخترشان گذشت نيامدند واه واه عجب شتر كين هستند عجب 

د آن خواهرهايش چه مي گويند؟كوچيكه هيچ خواهر بزرگه كه شوهر دارد بي رحم هستند عجب نامهربان هستن

هميشه زير نظر پدر ومادر كه نيست بلند شود بيايد ناسالمتي خواهرش زاييده باز هم محبوبه هواي آنها را كرده واال 

كي بايد بچه را توي من هر چه فكر مي كنم كار خالفي نكرده ام كه باز هم مستحق بي اعتنايي و نامهرباني باشم تا 

بغل اش بخواباند؟آخ پس اين زنها ده تا بچه را چجوري مي زايند؟اگر با بچه اول پدر فراموش مي شود... پاسي از 

شب گذشته بود باز شيطنتم گل كرد بطري الكل صنعتي را برداشتم مقداري تي ليوان ريختم با اب قاطي كردم لب 

يدم دفعه قبل بد نشد شايد اين بار هم افاقه كند. واخ واخ چه مزه بدي داردآخه زدم يه خرده هم به دور بر لبهايم مال

آنها چطوري مي خورند به چه چيز اين دلخوش اند؟ وقتي به خانه رسيدم بچه خوابيده بود مخصوصا خم شدم 

م آخه چرا بايد وپيشاني محبوبه را بوسيدم تا بوي آن به بيني اش بخورد. خودم از حرفي كه زده بودم شرمنده بود

نسبت به بچه خودم حسودي بكنم؟اما فقط حسودي نبود بلكه مي فهميدم كه محبوب بچه را بهانه مي كند كه به من 

بي اعتنايي بكند واال صبح كه من پايم را از خانه بيرون مي گذاشتم مادر بچه را مي برد پهلوي خودش ومحبوبه خانم 

داز ناهار تا غروب افتاب اين دردم مي آورد وحرف من اين بود روز تا  توي رختخواب مي خوابيد تا لنگ ظهر بع

شب با بچه بازي كن شب كه موقع استراحت همه است بگذار مادر ببرد پهلوي خودش اون از بودن بچه لذت مي برد 

بنشينم. آره راست  و خدايش بود كه تنها نماند. سالم ناز دار خانم!... تو كه باز هم خوابيده اي! درد دارم نمي توانم

مي گويي ننه رستم هم چهل سال خوابيد وخنديدم و الكي تلو تلو خوردم داشتم اداي مست ها را در مي آوردم. 

خنديد :لوس نشو رحيم. تو لوسم نكن. نمي توانم آنقدر شيرين هستي كه نمي شود لوست نكرد. سرحال بود 
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اين زن سركش بهترين حقه را يافته ام كارم را تكرار خوشحال شدم تظاهر به سر مستي كردم براي رام كردن 

خواهم كرد گفتم: تو اگر اين زبان را نداشتي كه گربه مي بردت دختر سرم را بردم جلو كه ببوسمش. باز از اين 

كثافت ها خوردي؟ اره,بدت مي آيد؟ خيلي زياد ديگر نخور. الهي قربان تو بروم هر حركتي ميكنم به خاطر توست 

لب نظر تو است خواستم به طرفش بروم كه مادر ميان دو لنگه در ظاهر شد يك دستش را به كمرش زد ونيم براي ج

شوخي نيم جدي گفت: شما ها از اين كارها دست بردار نيستيدها!....بس است ديگر تازه عروس وداماد كه نيستيد. 

ي است كه از اين مهمتر است؟ ناسالمتي شب نيم خيز شدم مادر حسابي حالم را گرفت گفتم: مثال بفرماييد چه كار

شش بچه تان است بايد اسمش را نتخاب كنيد. بحساب من چهارده روز از تولد بچه مي گذشت شب شش كدام 

است؟بروي مادر نياوردم اگر دماغ مادر را مي سوزاندم ممكن بود قهر كند برود اوضاعمان بهم بخورد رو به محبوبه 

ردي محبوبه جان؟ از آنجا كه خدا تو را به من داده و تو هم پدر او هستي دلم مي خواهد گفتم: چه اسمي انتخاب ك

اسمش را بگذاريم عنايت الهه. غش غش خنديدم يك الف بچه اسم به اين گندگي گفتم: اگر خدا مرا به تو داده بايد 

ي بچه بازي كه نيست بزرگي گفته اند اسم من عنايت اهلل باشد... مادرم با عجله گفت: بس كنيد ادا واصول در نياورد

كوچكي گفته اند معموال اسم بچه را بزرگتر ها مي كگذارند پدر بزرگي مادر بزرگي كسي! محبوبه با حالت اعتراض 

گفت :خانم,پدر بزرگ مادر بزرگ به وقت خودش سليقه به خرج داده اند واسم بچه هاي خودشان را انتخاب كرده 

ما پدر ومادرش هستيم دلمان مي خواهد اسمش عنايت اهلل باشد مادر رنجيد ديدم  اند حاال نوبت ماست اگر

اشكهايش سرازير شد و از اطاق بيرون رفت,اما حق با مادر بود هميشه بزرگتر ها اسم مي گذارند وبعد پدر ومادر 

كي معموال از اسامي آنچه را كه دوست مي دارند صدا مي كنند وبدينجهت است كه اغلب بچه ها دوتا اسم دارند ي

انبيا واوليا سات كه پدر بزرگها ومادر بزرگها روي اعتقادشان مي گذارند واسمي كه بچه را با آن مي نامند از اسم 

هاي امروزي است صداي مادر از روي پله ها به گوش رسيد.مثال من بخت برگشته مادر بزرگ هستم صد رحمت به 

نند تقصير بچه خودم است مرا فقط براي كلفتي مي خواهند.براي اينكه بخرم دده ومنيز يك كلمه تعارف به من نمي ك

بپزم ,بشورم وبچه داري كنم اين هم دستمزد من من خاك بر سر من كه از اول بخت واقبالم سياه بود يك وجب 

مدنش من داشتم دختر را ببين چه نتقي گرفته!... دلم به حال مادر سوخت همان احساسي را پيدا كرده بودكه قبل از آ

احساس كلفتي وبندگي آني كه آزار دهنده است كار بدني وجسماني نيست كار هميشه وهمه جا هست خسته مي 

ي كه ازارت مي دهد زخمي است كه بر روحت وارد مي »شوي مي خوابي بلند مي شوي خستگي ات تمام شده ,اما آ

ستن ورفتن دلگير بودم نه,در عرض يكساعت همه شود كه در خواب هم سوزش رهايت نمي كند من نه اينكه از ش

چيزيكه مرا مي ازرد اين » كارهايي را كه محبوب در عرض چهارده پانزده ساعت انجام مي دهد انجام مي دادماما آ

انديشه بود كه او مرا گير آورده نوكر خود كرده فرمان ميدهد,كار مي كشد بر گُرده ام سوار شده وبه هر طرف كه 

كند مي كشاندحاال مادر هم همچو حالي پيدا كرده اگر زني بود صاحب مال ومنال ,دستش به دهنش مي اراده مي 

رسيد يك سر وگردن باالتر از محبوبه بود وضع فرق ميكرد در آن موقع كار نبود بزرگواري بود كمك بود ,محبت 

ا كرد: كجا مي روي؟رحيم؟ترا به خدا بود اما حال وضع فرق ميكند بلند شدم كه دنبالش بروم محبوبه پشت سرم نجو

دعوا راه نينداز من حال ندارم. دروغ مي گفت به تجربه فهميده بودم از اينكه با مادر سر سنگيم مي كنم ارضا مي 

شود بمن بيشتر محبت مي كند مادر هم نصف كارهايي كه مي كرد ادا بود اينهم يك جور ديگر حقه بازي مي كرد 

و زن گرفتار شده بودم پهلويش نشستم روي پله ها نشسته بود مخصوصا آنجا نشسته بود كه من بدبخت مابين اين د

از از جريانات توي اطاق هم بي خبر نباشد واال مي رفت توي اطاقش آنجا دور بود صداي ما را نمي توانست بشنود. 
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نترس كار دستت نمي دهم چه خبرته معركه گرفته اي؟مي خواهي سينه پهلو كنيكار دستم بدهي؟ با گريه گفت:

حاال چه مي  -راحتت مي كنم خيلي دلت مي سوزد؟اگر من برايت مادر بودم ، اجر و قربم برايت بيش از اين ها بود . 

نخير بنده غلط مي كنم ، مرا چه به اين فضولي ها ! من فقط بايد  -گوئي ؟ مي خواهي خودت اسم بچه را بگذاري ؟ 

خوب  -چه اسمي ؟ اسم پدرت را ، الماس خان را  -م بگو چه اسمي دلت مي خواهد ؟ گفت -كهنه هايش را بشورم . 

بگذار الماس ، اين كه ديگر غر و زر ندارد ! من مي دانستم مادر چرا دوست دارد اسم نوه اش را الماس بگذارد ، اوال 

ر قوي و محكمي بود ناخود ياد شوهرش را زنده مي كرد و دلش با يادش الاقل خوش بود هم چون پدرم مردي بسيا

آگاه فكر مي كرد كه با اين اسم نوه اش قوي مي شود و مثل چند تا بچه پر پر شده اش از بين نمي رود الاقل مثل 

پدر شصت سال زندگي مي كند ، عالوه بر اين واقعا هم الماس نه اينكه اسم پدرم بود و دوستش داشتم بلكه جدي 

ود كه آدم را ياد پيرمردها مي انداخت ، الماس درخشنده بود پر تلولو بود ، جواهر جدي خيلي بهتر از عنايت اهلل ب

بود ، گران بود ، زيبا بود ، مثل پسر كوچكم كه بي خبر از همه جا كنار مادرش خوابيده بود و به آرامي نفس مي 

محبوبه راضي نيست ، واله من هم  كشيد . خدا را شكر غائله تمام شد ، اما مي دانستم كه چون با مادر دعوا نكرده ام

داشتم اخالق زنانه پيدا مي كردم ، چه بكنم ؟ نمي توانستم اخم و تخم اينها را تحمل كنم آمدم توي اطاق در اطاق را 

زن گنده ! سر يك بچه قشقرقي به پا كرده ! خوب ، از اول بگو مي  -بستم كه مادر صدايم را نشنود و آهسته گفتم : 

بگذارم و تمامش كن . با همين تمامش كن ، در حقيقت داشتم به محبوبه هم حالي مي كردم كه تو هم خواهم الماس 

رحيم جان ، آخر الماس كه اسم غالم  -تمامش كن ولي با حالتي كه گوئي در مخمصه بدي گير كرده است گفت : 

اين زن ، گويا غالم سياه ها ،  سياه هاست ! اسم خواجه مادربزرگم بود من دوست ندارم ! عجب عقل ناقصي داشت

اسم مخصوصي دارند ، اصال بنظرم دروغ مي گفت ، مادر بزرگ گفت كه قابل دسترس نباشد ، تازه شنيده بود كه 

اسم پدر من الماس است اگر شعور داشت موقع عقد الاقل گفته بودند رحيم پسر الماس ، نمي بايست مي گفت اسم 

د ، پدرم مرده بود و ياد و خاطره اش براي من عزيز بود و اگر او هم واقعا رحيم غالم سياه است ، اسم پدر من بو

حاال تو شروع كردي ؟ اسم اسم است ديگر ، مگر غالم سياه آدم  -جان را مي خواست بايد احترامش مي كرد گفتم : 

حاال چرا عصباني مي شوي ؟  -نيست ؟ اگر الماس نگذاري فردا مادرم قهر مي كند مي رود ، دستمان مي ماند بسته . 

تو عصبانيم مي كني ديگر ، سر هيچ و پوچ ، همه اش دنبال بهانه مي گردي ، حاال مادر ما يك كلمه  -من فقط ... 

حرف زد ، يك چيزي از ما خواست ، ببين تو چه الم شنگه اي به پا مي كني ؟ راستي راستي بي آنكه بخواهم خلقم 

شمكش سه جانبه ، يكماه بيشتر نبود مادر آمده بود اين چندمين بار بود كه ايندو سر تنگ شد ، زندگي ما شده بود ك

شاخ مي شدند ، اين دختر هم مرا به بازي گرفته است تا لب جوي مي برد و تشنه ام برمي گرداند . بچه را بهانه كرده 

ا تا پايم را مي گذارم بيرون ، گرفته بغلش ، تا من هستم ناز و نوازش اش مي كند يك لحظه زمين نمي گذارد ام

كنارش مي گذارد و مي گيرد مي خوابد ، روز خوابيده شب خواب ندارد من بيچاره خسته و خراب مي خواهم بخوابم 

صداي حرف زدنش با بچه يا گريه بچه نمي گذارد بخوابم ، اصال چه كاري هست بنده توي اطاق كوچك آنور اطاق 

اق بزرگ مي خوابم كه الاقل خواب راحتي كرده باشم ، در برابر ديدگان متعجب اش يالقوز بخوابم ؟ الاقل توي اط

رختخوابم را برداشتم و رفتم توي اطاق بزرگ خوابيدم ، دلش مي خواهد توي اطاقش باشم و نباشم . چهل روز 

چه مي رسيد ، گذشت ، دقيقا به همين منوال ... محبوبه از رختخواب بلند شد ، حمام رفت ، كم كم خودش به ب

گاهگاهي سفره را پهن مي كرد ، چائي مي ريخت ، ولي خب همه كارها را مادر روبراه مي كرد ، خريد در برف و 

بوران كار ساده اي نبود ، ظرف شستن كنار حوض ، استخوان مي تركاند . يكروز كه هوا سرد و برفي بود بعد از 
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 -خوب رحيم جان ، من هم ديگر خداحافظي مي كنم .  -گفت :  صبحانه هنگامي كه مي خواستم سر كار بروم مادرم

نه ديگر ، ماشااهلل محبوبه كه حالش جا آمده ، من هم بايد به سر  -كجا ؟ حاال چرا مي خواهي به اين زودي بروي ؟ 

ا كام يك كلمه خانه و زندگيم بروم ، البته اگر تو صالح بداني . منتظر شدم كه محبوبه عكس العملي نشان بدهد ، الم ت

حرف نزد ، چكار داشت حرف بزند ؟ مادر رحيم مي رفت رحيم دست به خدمت بود ، قبال كه بچه نداشت ، بهانه 

نداشت كارها بگردن من بود حاال كه بچه دار هم شده نازش بيشتر شده ، با وجود اين چيزي نگفتم ، صبر كردم 

ديدي  -افظي كردم . از پله ها كه پائين رفتم مادرم اشاره كرد . خودهايشان كنار بيايند ، لباسم را پوشيدم و خداح

من كه دلم تنهائي را  -خب تو خودت گفتي مي روي .  -حقم را كف دستم گذاشت ؟ يك كلمه نگفت آهان يا نه . 

ان ندارم نمي خواد من كه دوست ندارم در خانه تنها زندگي كنم ، اينجا تو هستي ، نوه ام هست ، من كه زحمتي برايت

، مثل كلفت جلوي شما كار مي كنم ، كهنه مي شويم ، خريد مي كنم غذا مي پزم اما دلم خوش است كه تو هستي بچه 

ام هست ، تازه تو از صبح تا غروب جان مي كني ، انصاف است يك كرايه خانه هم بخاطر من بدهي ؟ اين انباري كه 

پس دلت مي خواهد بماني ؟ خودت دلت مي خواهد نه  -نكرده ام . قبل از من هم خالي بود من كه جاي شما را تنگ 

آره من بيست سال با تو زندگي كرده ام معلوم است دلم مي خواهد پهلوي پسرم باشم ، جز تو كسي را ندارم  -؟ 

د ، بدور بپاي تو پير شده ام ، بگذار پيري را هم كنار تو باشم . مادر راست مي گفت انصاف نبود آخر عمري تنها باش

بودن مادر براي من نعمت بود « رحيم مادرت را تنها نگذار » از مروت و جوانمردي بود ، تازه پدر وصيت كرده بود : 

محبوب جان  -كارم توي دكان هم بهتر پيش مي رفت ، چون خستگي كار خانه را نداشتم ، برگشتم توي اطاق : 

تو چرا بايد خرج دو تا خانه را بدهي ؟ خرج كرايه خانه مرا بدهي مادرم حرفي مي زند كه انگار بد نيست ، مي گويد 

ولي  -؟ مي گويد خوب من هم همين جا براي خودم يك گوشه اي مي پلكم ، آن هم وقتي آدم خانه اش جا دارد ... 

دست و نه ولي آدم مستقل نيست دست و پايش بسته است . ؟! چه استقاللي چه  -چيه ؟ ناراحتي ؟  -آخر رحيم ... 

پائي ؟ مگر مادر چكار مي كند ؟ اصال كاري به كار ما ندارد ، منظورش چي هست ؟ شب توي اطاق ما كه نمي خوابد ، 

تازه چند ماه قبل از آمدن مادر ، محبوب اطاق اش را جدا كرده بود خودش اينطور مي خواهد ، چه ارتباطي به مادر 

ته مي كند ، هر وقت كار هست پيش ماست ، اين ها بهانه است فقط دارد ؟ آن بيچاره آنور حياط توي انباري بيتو

مادر من سر كول تو سوار مي شود ؟ چه كار مي كند ؟ غير  -وقتي تنها هستيم براحتي از من سواري مي كشد همين . 

يم همين از اين است كه خدمتت را مي كند ؟ دست و پايت را بسته ؟ كه مستقل نيستي ؟ خوب ، مي روم به او مي گو

واي خدا مرگم بدهد ، اين طور نگوئي ها ! خيلي بد  -االن جل و پالست را جمع كن محبوبه مي گويد بايد بروي . 

است ، كي من همچين حرفي زدم ؟ راست است صراحتا همچو حرفي نزد اما معناي كل كالمش همين بود ، شهامت 

خوب -در اين ميان مرا پيش مادرم خراب كند گفت:  نداشت آنچه را كه در دل دارد به زبان بياورد مي خواست

يا علي. -باشد. -پس محبوب جان تو هم يك تعارفي بكن باالخره مادر من است. -بمانند هر كار صالح مي داني بكن. 

من نمي توانم بفهمم چه جوري است كه زنها مي گويند شوهرمان  7بي آنكه چيزي به مادر بگويم بيرون رفتم. فصل 

ت داريم اما چشم ديدن مادرش را نداريم آخه همچو چيزي مي شود؟واهلل من خانوم خانوما را بي انكه ببينم را دوس

صرفا به خاطر اينكه مادر محبوب است دوست دارم با وجود اينكه محل سگ به من نگذاشتند اما اگر روزي پا در 

ن هن و هن اش با وجود اينكه فضولتا توي زندگي ما خانه ي ما بگذارند زير پايشان خاك مي شوم. اين دايه خانم با اي

مداخله مي كند و خودش را يك سر و گردن باالتر از مادر من تصور مي كند من به احترام شيري كه به محبوبه داده 

تحمل اش ميكنم وقتي مياد با روي باز پيشوازش مي كنم آخه مادر من يعني بدتر از اوست؟بفرض اگر بجاي مادرم 
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م مي آورديم بي حرف نبود هزار تا ناز و نوز داشت ممكن بود غرغرو باشد كار بلد نباشد دزد باشد هزار كلفت ه

درد بيدرمان ديگر داشته باشد.باالخره هر چه هست مادر من است اگر گاهي حرفي هم مي زند تحمل اش آسانتر 

طرفداري نكنم و پيش محبوب مادر را است اما واقعا كار من خيلي مشكل بود مجبور بودم پيش مادر از محبوب 

سرزنش كنم. اگر اينجور نمي كردم الم شنگه اي برپا مي شد كه دودش باز هم به چشم من مي رفت. ظهر كه رفتم 

خانه ديدم دايه آمده پول آورده و محبوب مثل هميشه روي طاقچه گذاشته بود من هر چه مي آوردم و هر چه 

اي ميگذاشتم و درش را مي بستم كليدش هميشه پهلوي محبوب بود. پول را  محبوب داشت همه را توي صندوقچه

برداشتم كه بگذارم سرجايش دوتومان كم بود از سي توامن دوتومان كم زود بچشم مي خورد رفتم پهلوي محبوبه 

ده بود. اين پول كه كم است بكند باز به دايه دادي؟ و خنديدم چون دايه خوب اين دختره را گير آور-پرسيدم: 

تو را به خدا حرفي نزن رحيم آخر توي خانه ي ما زحمت مي كشند بچه -به چه مناسبت؟ -نه به مادرت. -گفت: 

داري مي كنند پخت و پز مي كنند تو را به خدا حرفي نزني ها بد است. اين حقه بازي و زيا كاري زنانه داشت در من 

دم كه پس نيفتم اين دختره ي يك وجبي با دوتومان دادن مي هم اثر مي كرد داشتم خاله خان باجي مي شدم پيش ز

خوب بكند وظيفه اش است مي خواستي بنشيند و من و تو -خواست مادرم را حسابي تا سر حد كلفتي پايين بياورد. 

بادش بزنيم؟خانه ي مفت شما و ناهار مفت بايد كالهش را باال بيندازد كه ديگر سر پيري بناندازي هم نمي رود. 

خواستم گفته باشم كه مادرم بيكار و بيعار نمي گشت كار داشت زندگي داشت در آمد داشت هنر داشت مثل زنهاي 

خانواده ي او مفت خور نبود كه همه اش نشسته اند بزك دوزك مي كنند. طفلك مادر كرسي را مرتب كرده بود 

الهي مادر خدا مرا بي تو نكند هر ادائي  آتش خوبي درست كرده بود كرسي دم دم بود خسته بودم رفتم زير كرسي

هم كه داشته باشي در برابر مراحم ات هيچ است من كه اينهمه ادا اطوار محبوبه را تحمل ميكنم آخرش هيچ به 

هيچي....تو هم ادا در بياور تو هم ناز كن خودم خريدارش هستم كرسي گرم حسابي چسبيد كم مانده بود خوابم 

مي كندم بايد مر فتم دكان خوش به حال محبوبه توي اطاق گرم زير كرسي پهلوي بچه همه ي ببرد حيف كه بايد دل 

كارها را هم كه مادر مي كند كيف كن محبوبه كيف كن ما رفتيم. زندگي كج دار و مريزمان جريان داشت الماس 

ر روز با هر پيشرفتي كه او مي نشست الماس چهار دست و پا راه رفت كم كم بلند شد دندان در آورد راه افتاد و ما ه

كرد دلخوش بوديم از خنده اش شاد مي شديم وقتي گريه مي كرد دلتنگ مي شديم مادر تمام حواس اش به الماس 

بود مجموعه اي از بچه هاي از دست رفته اس و شوهر به خاك خفته اش بود از صبح تا غروب مواظب بچه بود بچه 

نبود كي به كيه؟جذب محبت شده بود آنقدر كه مادربرزگش را دوست داشت هم او را مي خواست بچه كه حاليش 

مادرش را محل نمي گذاشت اين ها از خانه ي پدري اينجوري عادت كرده بودند مگر خودش را دايه بزرگ نكرده 

به دايه بود؟مگر چند سال است مادرش را سراغ اش را نگرفته؟محبتي كه دايه خانم به او دارد و متقابال او نسبت 

خانم دارد هزار برابر مادر اصلي اش است. با پسرش هم همان رفتاري را مي كرد كه با خودش كرده بودند در نتيجه 

در نظر الماس او در درجه ي دوم قرار داشت اصل مادر من بود و محبوبه بجاي اينكه عيب و علت را در وجود خود 

مخصوصا بچه را از او دور مي كند كه چه بكند؟بچه جز زحمت  بجويد با مادرم دشمني مي كرد فكر مي كرد مادرم

كار ديگري نداشت. مصيبت ما وقتي شروع شد كه الماس زبان باز كرد اولين كلمه اي كه ميگفت دده بود ن خوشم 

ن مي آمد دده تركي بود يعني پدر و اين بچه گويا ترك بودن را از پدر من به ارث برده بود تا مدت زيادي فقط همي

كلمه را ميگفت و هربار كه ميگفت مادرش اخم ميكرد حسودي ميكرد من خنده ام ميگرفت آخه چه بكنم؟اين بچه 

خودش زبان باز كرده نه كار من است كه اصال حوصله ي سر به سر گذاشتن باهاش را نداشتم نه كار مادرم اصال توي 
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گرفته بود. اما من گاهي مادر را ننه صدا ميكردم و مادرم  خانه كسي اين كلمه را نميگفت تا او ياد بگيرد طبيعتا ياد

هم با وجود اينكه اسم الماس را خودش گذاشته بود اما نمي دانم تعمدا يا كامال خالي از ذهن اغلب بچه را ننه صدا 

نه بچه ميكرد. دومين كلمه اي كه الماس ياد گرفت ننه بود و چقدر شيرين ننه ميگفت نانا ميگفت يواش يواش شد ن

هم به مادرش ننه ميگفت هم به مادربزرگش اما محبوبه لج ميكرد ناراحت مي شد اخم ميكرد سر بچه داد مي زد. 

شبها توي اطاق دور هم مي نشستيم هركس به كاري مشغول بوديم من مشق خط ميكردم و محبوبه گلدوزي مي كرد 

سه تا در رفت و آمد بود پيش من مي آمد قلم ام را مي  مادر هم نخود و لوبيا مي آورد پاك ميكرد الماس هم بين ما

دستش را مي گرفتن با قلم روي كاغذ خط خطي ميكرد وقتي خسته مي شد قلم را ول ميكرد مي  "دده بده"خواست 

-ننه نخوري ها خامه بايد بپزم به به بشه بعد بخوري خب؟ -رفت سراغ مادرم نخود مي خواست لوبيا مي خواست. 

-نمي گفت خاب مي گفت و ما مي خنديديم. مي رفت طرف محبوبه سوزنش را مي خواست و ميگفت: خب نه خب 

باز گفتي ننه؟درست حرف بزن تا بدهم. بچه طفل معصوم مي زد زير گريه مادرم با -ننه بده. سرش داد مي كشيد: 

ورد بيا ننه بيا بغل خودم. وا چه اداها؟تا بچه طرفش مي رود او را مي چزاند اشكش را در مي آ-رنجش ميگفت: 

خوبه ديگر تو هم روغن داغش را زياد نكن هي!بچه!اين دلش مي -الماس قهر ميكرد و مي دويد بغل مادرم ميگفتم: 

خواد بگوئي خانم جان تو هم بايد بگويي خانم جان خالصمان كي هي ننه ننه مي كني تخم سگ!البته مي دانستم كه 

نم جان خيلي مشكل بود اصال هيچكس پهلوي او اين كلمه را نمي گفت تا او ياد زور مي گويم براي بچه گفتن خا

بگيرد تازه خانم جانش چه گلي به سرش زده بود كه مي خواست خاطره اش جاودان بماند باز صد رحمت به ننه من 

مادر واقعي اش  كه مثل پروانه دور سر اين بچه مي گشت از صبح تا غروب الماس دور و بر مادر مي پلكيد انگاري

همو بود كه بود محبوبه روز بروز بدعنق تر مي شد تمام هوش و حواس اش متوجه آمدن دايه خانم بود مي نشستند 

پچ پچ مي كردند و بعد كه او مي رفت حالي به حالي مي شد اينقدر ديگه از خانه ما باغ ما اطاق پنجدري و پرده هاي 

اي سنگين سرخ و ميزهاي بلند عسلي شان مي گفت كه حوصله ما سر مي پولك دوزي قالي و گل و گلدان و مبل ه

رفت انگاري نخورده بود نديده بود واهلل من و مادر واقعا نخورده بوديم اما هيچوقت به زبان نياورديم اين وقت و بي 

من دوست وقت از روغن كرمانشاهي پلو زعفراني دوغ و شربت آلبالوي خانه شان مي گفت و كالفه مان ميكرد 

نداشتم الماس فيس و افاده داشته باشد نمي خواستم فردا كه بزرگ شد پز پدربزرگ و مادربزرگ نديده و نشاخته 

اش باد توي دماغش بيندازد دوست داشتم مثل خودم خاكي باشد با نداريمان بسازد و شكرگزار باشد باالخره مادر 

مقبول محبوبه خانم اشراف زاده شدم آنهم نه من بدنبالش مرا هرطوري كه بود جوري تربيت كرد و بزرگ كرد كه 

رفته باشم او به دنبالم آمد او شكارم كرد او گرفتارم كرد آنها هرچه بودند باشند باالخره تمام هارت و پورت شان 

اند  بقول خودشان دختر عزيز دردانه شان را نتوانستند خوب تربيت كنند و ناخلف از آب در آمد حاال گرفتارش شده

دلم مي خواست پسرم را مادرم تربيت كند نه زنم حتي مادر وقتي از دستش عصباني مي شد به او پدرسوخته مي 

گفت حتي وقتي نازش مي داد همين كلمه را مي گفت خودم هم مي گفتم و الماس ياد گرفته بود و چقدر شيرين اين 

ت مي شد عزيزم اين حرف ها بد است ديگر نزني ها اگر كلمه را تكرار مي كرد و من لذت مي بردم اما محبوبه ناراح

يك دفعه ديگر حرف بد بزني كتكت مي زنم كتك تنها وسيله تربيت ا. بود مگر خودش را با كتك بزرگ نكرده 

بودند همان راه را براي پسرم در پيش گرفته بود ومن و مادر نمي پسنديديم در رفتارش با ما جبهه مي گرفت از باال 

ي كرد او باال دست بود ما زير دست من منه قربان منم منم بزبزها دو شاخ دارم به هوا حكايت غريبي بود نگاه م

خون مي خوردم و دم بر نمي آوردم چه كسي بايد به اين دختر حالي مي كرد كه تو ديگر دختر بصير الملك نيستي 
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كن پياده شو با ما بيا سرت را پايين بياور زن رحيم نجاري مادر بچه اش هستي فراموش كن آن االف الوف را ول 

زندگي كن زندگي را براي ما و خودت تلخ نكن اينقدر كناره نگير خاكي باش همه ما را خدا خلق كرده همه ما خاكيم 

همه ما خاك مي شويم آخه چقدر پز چقدر فيس و افاده چقدر ناز و دا روز بروز نسبت بهم بيگانه تر مي شديم ديگر 

يگر را نمي فهميديم رحيم جان در نظر او سقوط كرده بود حرف كه ميزد مثل جاهل ها بود راه كه مي رفت زبان همد

مثل لوطي ها بود نشستنش مثل داش ها بود منهم لج ام مي گرفت گاهي مخصوصا اداي داش مشدي ها را در مي 

يف كند ننه دلم هواي كله پاچه كرده آوردم پاشنه هاي كفش را مي خواباندم گشاد گشاد راه مي رفتم تا حسابي ك

فردا بخوريم آره ننه پول بده برايت بگيرم از آنجايي كه محبوبه با همه چيز مخالفت مي كرد و به همه چيز هم 

مداخله مي كرد گفت واي خانم چه كار مشكلي است تميز كردنش كه خيلي سخت است ول كنيد توي دلم گفتم به 

اصال كي نظر ترا خواست كه مي فرمايي ول كنيد گفتم ننه ام كه خودش نمي پزد صبح تو چه مگر تو بايد پاك كني 

مي رود از بازار مي خرد روز بعد جمعه بود ساعت نه از خواب بيدار شدم مادر صبح زود رفته بود كله و پاچه را 

يم محبوبه خانم كه خريده بود نان سنگك خشخاشي هم خريده بود كله پاچه را گرم نگه داشته بود كه بلند شو

متوجه شد محل اش نكرديم از خجالت بلند شد دو تا ظرف چيني كه جهيزيه اش بود و گويا براي توي صندوق 

گذاشتن آورده بود چون در عرض اين چند سال من نديده بودمشان ظرفها را برداشت رفت به مطبخ كه مثال كله 

كشيده بود و آورد گويا كله پاچه را معموال توي ظرف مسي مي پاچه را توي آنها بكشد مادر همه را توي سيني مسي 

كشند كه دير سرد مي شود به به سنگك و ترشي و كله پاچه مدتها بود به اين خوشمزگي كله پاچه نخورده بودم 

مادر قبل از اينكه خودش بخورد يك لقمه كوچك درست كرد و گفت الماس جان بيا كله پاجه بخور جان بگيري 

خوشمزه است الماس تازه از خواب بلند شده بود خمار بود با گريه دست مادر را پس زد مادر براي اينكه  ببين چه

بچه را سر شوق بياورد لقمه را گذاشت دهان خودش و گفت نخور بهتر خودم مي خورم تو نمي خوري محبوب نه 

م منظورم اين بود كه مزه بياورم و بيايد ميل ندارم خنديدم و با تقليد از مادر گفتم چه بهنر خودم مي خورم من ه

بخورد اما مثل اينكه ملكه چين نشسته و دارد به غالمان خودش نظاره مي كند چنان به كله پاچه نگاه مي كرد كه 

انگاري الشه سگ است و ما الشخوريم كه داريم آنرا مي خوريم محبوبه سكوت كرده بود اما خوب اخالقش توي 

نستم دارد نقشه مي كشد يك كاري مي خواهد بكند يك حرفي بزند از آقاجان اش از باغ دستم آمده بود مي دا

شيميران عمو جانش از انگشتري برليان خاله جان اش باالخره يك چيزهايي توي دلش مرتب مي كرد قيافه اش داد 

اي چه تصميمي راجع مي زد كه دارد نقشه مي كشد چشمهايش دو دو مي كرد رحيم جان باالخره چه تصميمي گرفته 

به چي مگر وضع كارت خوب نيست از دكان راضي نيستي چرا چطور مگر خوب قرار بود شاگرد بگيري قرار بود 

بروي تو نظام نمي خواهي بروي يك سر و گوشي آب بدهي اوهوم مي روم يك روزي مي روم فهميده بودم دارد 

كمتر مي شود آخه مردي كه هم زن دارد هم بچه دارد  حرفهايي رديف ميكند اين زن هر چه سنش ميره باال عقلش

هم كفيل مادرش است نظام مي رود آقا مي بخشد غالم نمي بخشد آن روز كي است رحيم هر كاري وقتي دارد تا 

جوان هستي بايد بروي مي گويند درس خواندن دارد خوب پس چرا زودتر نمي جنبي حسابي خلق ام را تنگ كرد 

م گرفته بود بكند عصباني شدم مي گذاري يك لقمه بخوريم يا مي خواهي زهرمارمان كني همان كاري كه تصمي

محبوبه مادرم براي اينكه موضوع را عوض كند از سر صبحانه بلند شد و رفت نشست پاي سماور ول كن محبوبه جان 

طاق كوچك رفت و در بين دو كله پاچه كه نخوردي بيا اقال چاي بخور با غيظ گفت نمي خواهم و از جا بلند شد به ا

اطاق را محكم به هم زد وا اين چشه چرا همچين مي كند گفتم ولش كن ننه چاي بريز البد دلش از جاي ديگر پر 
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است طفلي الماس هاج و واج نگاه مي كرد وقتي مادرش گذاشتش روي زمين و رفت زد زير گريه ننه بيا بغل خودم 

ند شده طفل معصوم خدا عاقبت ترا بخير كند بچه خودش را انداخت بغل مادرم مادرت باز امروز از روي دنده چپ بل

و ساكت شد دلش از جاي ديگر پر است سر من خالي مي كند مادر هم مثل محبوبه از اينكه من با محبوبه يكي بدو 

ه كوزه ها مي كردم راضي مي شد گفتم كسي با تو كار نداشت باز نخود هر آش مي شي وا تو ديگه چرا همه كاس

براي من بود ميگي دلخور هم نشم چشمت كور خود كرده اي خود كرده را تدبير نيست چه كرده ام زن گرفتم 

معصيت است كار بدي كردم حاللش كردم عشق و عاشقي آخر عاقبت ندارد مي بيني كه تو آبش را زياد نكن 

اه معصوم الماس افتاد چشمهاي خمارش هنوز حرفهاي صد سال پيش را جلو نيار من الل مي شوم آهان نگاهم به نگ

از گريه و خواب پر بود خونم به جوش آمد خدايا اين بچه چه گناهي دارد اين بچه همه را دوست دارد او كينه بدل 

ندارد حاال توي دل كوچك اش چه مي گذرد چه فكر ميكند چه ميخواهد بگويد كه نمي تواند چه مي خواهد بكند كه 

ا ما لياقت داشتن اين بچه را نداشتيم بچه به اين خوشگلي به اين نازنيني پسرم با داشتن پدر و مادر قادر نيست خداي

بدبخت تر از من يتيم شده آن مادر كه همه اش بفكر خودش است اين هم من كه همه اش بفكر اهلل اكبر اهلل اكبر از 

وشيدم كمي قدم زدم شلوار و جليقه ام را جا بلند شدم مغزم سوت مي كشيد جوش آورده بودم پيراهن ام را پ

پوشيدم بايد بروم بيرون مثال كه امروز روز تعطيل من گردن شكسته است مني كه هيچ وقت جمعه ها دوست ندارم 

پايم را از خانه بيرون بگذارم اما اينجا خانه نيست جهنم شده دارد آتش مي گيرد بروم يه خرده توي كوچه ها قدم 

اد هوا بخورم اصال بروم دكان كار بكنم باز در دكان آرامترم كسي نيست كه سر به سرم بگذارد برنم حالم جا بي

گوشه دنجي است دنبال كت ام گشتم توي اطاق كوچك مانده بود استغفراهلل چه بكنم بروم بردارم يا بدون كت بروم 

يلي جوانتر ديده مي شوم اگر خوشگلتر حاال از پنجره نگاه مي كند اين هم حرف تازه اي مي شود اتفاقا بدون كت خ

شوم هزار فكر بيراه ديگر مي كند خدايا اين زن چرا اينقدر شكاك است آخر عشق و عاشقي باشد حسادت اين دارد 

به زندگي خودش و من آتش مي زند فكر كرده بودم چفت در را از پشت زده يك لگد به در زدم نزذه بود لنگه هاي 

ديوار خوردند جلوي پنجره ايستاده بود برگشت فهميده بود دنبال كتم آمده ام به كت ام كه  در بشدت باز شدند و به

روي ميخ آويزان بود نگاه كرد تو چته جابجا شد يك كالم حرف نزد چرا چيزي نخوردي دلم نخواست دلت 

نمي فهمي كه من خسته نخواست يا عارت آمد اين اداها چيست كه از خودت در مي آوري ما نبايد بفهميم نمي فهمي 

شدم كه اين زندگي نيست كه زندگي فقط كله پاچه خوردن و خوابيدن نيست كه عمرت به باد مي رود و باز تنبلي مي 

كني نمي خواهي يك كار درست و حسابي بگيري به فكر اين بچه نيستي كي بايد او را تربيت كند به همين زندگي 

حياط اشاره كرد وسط چهارچوب در ايستاده بودم دستم را گذاشتم روي حقيرانه راضي هستي با دست به اطاق و 

چهارچوب و گفتم چرا نمي گذاري آدم توي خانه خودش راحت باشد چه از جانم مي خواهي چرا بهانه مي گيري بچه 

يك ساله ادب مي خواهد معلم مي خواهد من كه نمي فهمم تو چه مي گويي درست حرف بزن ببينم ته دلت چيست 

من همينم كه هستم مگر از اول مرا نديدي من كه دنبالت نيامده بودم آمده بودم آمدي ديدي پسنديدي با دست 

زدم به سينه ام تو زن من شدي من رحيم نجار چه از جانم مي خواهي ؟اول همه چيزم خوب بود،يقه ي بازم،دست 

دفعه همه چيزم اخ شده ؟من همان نبودم كه:حال  زبرم ،موي اشفته ام،لباده ام ،قبايم،گيوه ام،حاال چطور شدكه يك

دل گفتنم باتو هوس است؟مادرم هم گويي از اين كه اسرارمگو را فاش ميشنودسركيف بود صداي خنده ي توام با 

رحيم رحيم ميفهمي چه -مسخره اش را از پشت سر شنيدم ،ديگه حسابي ديوانه شدم ،محبوبه هم گويا شنيد گفت: 

-يفهميدم ،ديوانه ام كرده بودند،دوتا زن،بجانم افتاده بودند،من داشتم خرد ميشدم ،گفتم: ميگويي ؟بس كن نم
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حاالچپ ميرم راست ميام دستور مي دهي ،رحيم جان اين را بمال به دستت چرب بشود،نرم بشود،رحيم جان دكمه 

ماند،موهايت را كوتاه كن،توي ييقه ات را ببند،سينه ات پيداست خوب نيست،رحيم جان زلفت را شانه كن زير كاله ب

قاب غذا بخور،پاشنه ياورسي هايت را ور بكش،دگمه ي كت ات را ببند،اين كاررا بكن ،ان كاررا نكن،فقط مانده يك 

دست هم بزكم بكني،روزي ده دفعه به گوشه وكنايه ميپرسي،رحيم نظام نميروي ؟پس كي ميروي؟پس چطور 

بودم ،كي به تو گفتم توي نظام ميروم ؟ با عصبانيت گفت:نگفتي ؟پشت شد؟مگر روزي كه من تو را ديدم نظامي 

خوب تو پشت ديوار باغ خر منو گرفته بودي كه ميروي توي نظام يا نه؟من هم براي دلخوشي تو -ديوار باغ نگفتي؟ 

بودم  يك غلطي كردم وبدهكار شدم...راست ميگف من االغ خودم تو دهنش انداخته بودم ،از اول هم خودم گفته

همان روزها بود كه زن اوستاگفته بود كه خويشش توي نظام است و ميتواند كاري براي من بكند،من هم هوايم 

-برداشته بود خودم را توي لباس صاحب منصب ها تپانده بودم ،خوشم امده بود. يك دفعه صداي فريادش بلند شد: 

دراوردن گفتي ميروم نظام؟نگفتي بهترش را برايت روزي كه خانم دستبد وگوشواره ي سر عقد مرااز دست وگوشم 

ميخرم ؟ مادرم قاطي ماجرا شد:دپس بگو خانم دلشان هواي طال وجواهرات كرده ،پاي مرا چرا به ميان 

حاالسركوفتم ميزني ؟بايد -ميكشيد؟ديواري كوتاهتر از ديوار من پيدا نكردي؟جشمت به اين يك جفت گوشواره.... 

روم براي تو طال بخرم؟مگر تو نظام النگو وگوشواره يطال خيرات ميكنند؟خسته ام كردي ،ذله شدم ازديوار مردم باال ب

،من دستم را چرب نميكنم ،پسر عمو جانت بايد دستش را چرب كند من كه نان زحمت نكشيده نميخورم كه دستم 

را بزنم ،من نظام برو را چرب كنم!چرب هم كنم فردا همين اش است وهمين كاسه،ببين محبوبه ،حرف اخرم 

خرجش را اقاجانم ميدهند -نيستم،خانه ي خاله كه نيست؟درس خواندن دارد،دودو چراغ خوردن دارد،خرج دارد.... 

اين قدر پول اقا جانت را به رخ من نكش ،من همينم كه هستم ،بهتر از اينم نميشوند زن گرفته ام شوهر كه نكرده -

ه تند رفتم خورم فهميدم كه تند رفتم،نياد اين اخرين جمله رو ميگفتم ،اين يعني امًمي خواهي بخواه نمي خواي نخوا

بس است ديگر،برو، ديگر نعره نكش  -پايان خط يعني بوي جدايي يعني طالق ومن هم از طالق وحشت داشتم 

پسرم هر چه  ،خودت را بيشتر از اين از چشمم نينداز بيخود عصباني شدم،دست خورم نبود،قيافه ي مظلوم وگريان

رحيم جان اينقدر حرص نخور مادر،تو كه اين غذا زهر مارت شد حاال محبوبه يه  -كردكرد صداي مادرم بلند شد 

چيزي گفت،شما ببخشيد ،خودش پشيمان شده من پشيمان شدم من غلط كردم...مجبوبه با يك خيز امد طرف دري 

خيال ميكنيد نميشنيدم چطور زير گوشش ورد -بود كه من ايستاده بودم فكر كردم با من است اما با مادرم 

ميخوانديد؟حاال كه كار به اينجا كشيد خيالتان راحت شد؟همه ي اين بساط زير سر شماست مادر دوتا دستش را بلند 

خاك بر سر من كه اينجا كلفتي ميكنم و هزار جور حرف مفت ميشنوم وجيكم در نمي ايد -كرد وبه سر خود كوبيد 

است؟نه جانم زير سر من نيست،رحيم ديگر از چشم تو افتاده،ديگر از عاشقي فارغ شدي ،ديگر كبكت زير سر من 

خروس نمي خواند،ديگر سير شده اي نگذار دهان من باز شود ها!! مادر باور نكرده بود كه محبوبه دست نخورده 

تلقي كرد ميترسيدم اين حرف را جلو  بود،با وجود اينكه من قسم خوردم كه پاك بود،باكره بود اما با شك و ترديد

اره خفه ميشوم اين هم مزد دستم،بر پدر من لعنت -ننه تو صدايت را ببر -بكشدكه انموقع ديگر واويال بود داد زدم: 

اگر ديگر اينجا بمانم بچه را داد بغل محبوبه،دوان دوان رفت بقچه ي لباسهايش را بست وچادر به سر انداخت،لبه ي 

حاال خيالت راحت شد؟همين را مي  -ين كشيده ميشد شيون كنان در را بهم كوبيد ورفت گفتم: چادرش بر زم

خواستي؟بفرما نميدانستم چه بكنم؟مادرم كجا رفت؟فكر كردم حتما ميرود خانه ي انيس خانم،نشستم پهلوي 

ود،ميايد اشتي سماورشايد حاال ديگر محبوب بيايدصبحانه بخورد،مادر را كه بيرون كرد خيالش راحت ميش
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ميكنيم،زن وشوهر ها گاهي از يان دعواها دارند،بعد اشتي ميكنند من رشته ي محبت تو پاره ميكنم شايد گره خورد 

به تو نزديك تر شوم ف ولي نه اين دعواها مثل ترك هاي كوچكي هستند كه ظرفيت حيات را ميشكنند بلور دل را 

من هيچ وقت يادم نميرود زخم زبانهايي كه در اين مدت از محبوب  ترك دار ميكنندكدام رشته محبت؟ گره كره؟نه

شنيده ام،كارهايي كه ديده ام نه،چيزي را فراموش نكرده ام ولي چاره چيه؟بچه داريم الماس مظلوم توي بغل 

مادرش كز كرده است غصه ي مادربزرگش را خواهد خورد حسابي با او جور است.. هرچه صبر كردم نه امد نه 

ي از روي اشتي كرداگر مي اورد بچه را ميداد بغلم دستش را ميگرفتم كنارم مينشاندم نازش مي دادم اشتي حركت

ميكرديم،ولي نيامد اگر صدايم ميكرد با سر به سويش ميدويدم در اغوشش ميگرفتم هم او هم پسرم را هردو عزيز 

به قندان گير كردپراندمش طرف ديگركتم توي  من اند هردو را مي پرستم،اما صدايم نكرد از جايم بلند شدم پايم

اتاق كوچك بود به بهانه برداشتن كت رفتم انجا شايد كالمي بگويد شايد نگاه سحر انگيزش را به صورتم 

بدوزدتسليم ميشوم معذرت ميخواهم دستهايش را مي بوسم تا مرا ديد پشت به من كرد كتم را برداشتم عادت 

د روي طاقجه ميگذاشتم انها را برداشتم راه افتادم توي مجله برو بيايي بود از پسربچه داشتم هرچه پول توي جيبم بو

حاج اسماعيل كيه؟من چون صبج زود ميرفتم دكان وشب -حاج اسماعيل مرده.  -چه خبره؟ -اي سوال كردم 

چهار شانه با سبيل  ا؟چرا؟با ان يال و كوپال؟جوان بود مردي-قصاب محله -برميگشتم زياد اهل مجل را نميشناختم 

هاي از بنا گوش رفته بازوان ستبر خالكوبي شدهقابل به مرگ نبودصداي صلوات از گوشه ي بااليي به گوش 

رسيدايستادم بلي عده اي مرد اهلل اكبرگويانوصلوات گويان تابوت قصاب را به دوش ميكشيدند بيكار بودم حال 

ودم كه مشايعت مرده ثواب داردرفتم پشت تابوت چند تا زن درست وحسابي نداشتم دنبال مفري ميگشتم شنيده ب

به سر وسينه ميزدندوگريه ميكردندحتما عيال و دخترو خواهر حاج اسماعيل بودندكمي با جمعيت راه رفتم بعد 

نمي خواهي ثواب كني؟بگير دسته ي تابوت را به من داد برخالف -مردي كه جلوي من بود برگشت طرف من گفت: 

ي سبك بود قصاب اقال صدو بيست كيلو وزن داشت اما گويي پر كاه توي تابوت بوده،تعجب كردم پياده تصورم خيل

رفتيم تا ابن بابويه، اولين بار بود قبرستان مي ديدم مرده مي ديدم،مرگ پدرم يادم هست اما مرا نگذاشتند به 

آن چاقي به آن هيكل چرا اينجوري سبك قبرستان بروم،كنجكاو شدم كه قصاب را در حال مرده ببينم،آخه مرد به 

شده بود؟مگر روح وزن دارد؟ با دو سه نفر از مردها رفتم توي مرده شورخانه،پارچه را از رويش برداشتند.واي 

خداي بزرگ،من امكان نداشت اگر نمي دانستم كه قصاب مرده مي شناختمش،پوست و استخوان،رنگ 

بود،گونه نداشت.دو تا گودي وحشتناك دو طرف دماغش ديده مي شد. پريده،ماسيده،مچاله شده،دماغش دراز شده 

هيس... شستند،كفن كردند،آوردند گذاشتند روي زمين،مال آمد همه مان پشت سر مال سرپا  -به چه مرضي مرد؟  -

ايستاديم،قصابه جلوي همه مان بود همانجوري سرپايي نماز ميت خوانديم و بالخره دفن اش كردند. با جمعيت 

رگشتم،رفتم خانه قصاب،پدر صلواتي عجب دبدبه اي،كبكبه اي داشت،ياد گوشت هايي كه به محبوبه قالب مي كرد ب

افتادم،پوست و استخوان را با مقداري چربي توي كاغذ مي پيچيد و مي داد،نه به محبوبه به هركس بي زبان بود 

شتي رفتي،وبال اش به گردن تو ماند،لذتش را بدبخت بود،بي كس و كار بود،شناس نبود،چه كردي مرد؟همه را گذا

ورثه مي برند،تو بايد جواب بدهي،يادم آمد همان گوشتي را كه خودش دو ساعت قبل يك كيلو حساب كرده بود 

وقتي برگرداندم گفت كم است،راست هم مي گفت اما بعدها شنيدم كه خودش از اول كم مي فروشد،چه شد 

آن  -خوره گرفت.  -به چه مرضي مرد؟  -خورد؟جز گناه چه نصيب تو شد؟ مرد؟كم فروشي هايت به چه دردت 

آه خدايا،تو چقدر عادلي تو چقدر  -خوره خونش را خورد، گوشتش را خورد.  -ديگر چه جور مرضي است؟ 
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حكيمي،سزايش همين بود،گوشتي را كه از راه حرام آورده بود همه آب شد،خون مردم را به شيشه گرفت،خون 

بين رفت،اهلل اكبر،اهلل اكبر. واقعا آنهايي كه گناه مي كنند چقدر نادان و جاهل هستند،ما اگر گوشت مان  خودش از

يك پونزه يك چارك كم بشود يا نشود،مي گذرد اما وبال بگردن قصاب مي ماند،رحيم خدا را شكر كه كار تو كم 

،در دكان را باز كردم،چوبهايي را بايد اره مي فروشي و بدفروشي ندارد،خداراشكر. رفتم به دكان،دمادم غروب بود

كردم،بيكار نبودم،تصميم گرفتم شام به خانه نروم،بگذار محبوبه ببيند كه هر وقت بدعنقي مي كند تنها مي ماند،مادر 

هم كه نيست بگذار توي خانه بماند،با بچه اش است،تنهايي يه خرده راجع به رفتارش فكر كند،شايد پشيمان 

ندگي چي هست كه اينقدر سخت گرفتيم؟ از كجا معلوم كه فردا من هم مثل اين قصاب نيفتم و شود.آخه ز

نميرم؟چهار برابر من بود،به اندازه ي تمام عمر من،در ماه گوشت مي خورد،خانه اش كم از خانه ي بصيرالملك 

جهنم توي همين  نبود،اما چه فايده؟ تا آنهمه گوشت آب شود و به آن روز مرگ بيفتد ببين چه كشيده

دنياست،ايكاش محبوب را هم مي بردم مردكه ي قصاب را ببيند،حتما بهمين خاطر است كه يم گويند قبرستان رفتن 

ثواب دارد، آدم بيدار مي شود،آگاه مي شود،مي فهمد كه عاقبت اينجا بايد برود،حرص و آز كم مي شود،حيف 

كرد،همسايه ها را نمي شناسد،هم محله اي ها را نمي محبوبه در همه ي اين مدت با هيچ كس رفت و آمد ن

شناسد،اصال يكبار هم نپرسيده آخه شما هيچ فك و فاميلي نداريد؟ مادر با چه رويي رفته خانه ي انيس خانم؟ما كه 

سال تا سال خبر از آنها نداريم،فكر كردم بروم سري به آنجا بزنم شايد مادر كاري داشته باشد،شايد از دلش 

م بياورم خانه،الماس دوستش دارد،مادر براي بچه هالك است،اما نه،بگذار يكي دو روز بعد مي روم،مادر هم درآور

بيخود آتش بيار معركه شد،چند بار گفتم تو مداخله نكن،ولي مي كند،چه بكنم؟ گرسنه ام شد،وقت شام است بروم 

رست كرده چشم براه من است،دوستش خانه،محبوبه منتظرم است،حتما حاال سر و صورتي صفا داده،شامي د

دارم،زنم است،عاشقش هستم،امروز تند رفتم،نبايد مي گفتم همينم كه هستم،بايد ماليمتر حرف مي زدم،بد 

كردم،چه بكنم؟ در دكان را بستم و راه افتادم،وقتي وارد محله ي خودمان شدم،ديدم سر كوچه ي قصاب عده اي 

اهل محل،مرد و زن نشسته بودند،در خانه ي قصاب باز بود،توي حياطش هم پر  روي زمين نشسته اند!! جلو رفتم،بلي

بود شام غريبان بود،پلو و خورشت قيمه،سيني سيني دور مي گرداندند،من هم نشستم،چه بروبيايي بود،مثل اينكه 

را سبك مي واجب بود مال مردم را بخورد و شب شام غريبان اين بساط را راه بيندازد،فكر مي كنند گناهانش 

كنند،اي خدا مردم چرا كج فهم اند،نه به آن كم فروشي و بدفروشي، نه به اين احسان و بذل و بخشش،يك بشقاب 

پلو با يك پياله قيمه و يك زيردستي سبزي خوردن جلويم گذاشتند،از خدا پنهان نيست از شما چه پنهان ناهار هم 

اشي در زنده بودنت يك پونزه از گوشت مرا خوردي بعد از نخورده بودم،بشدت گرسنه ام بود،خوردم،اي قصاب ب

مرگت بيشتر از آن را خوردم،اينچنين حق به حقدار مي رسد،مردم باور ندارند. روضه خوان روضه خواند.دل من 

گرفته بود به حال خودم گريه كردم،به حال الماس پسرم گريه كردم،به حال محبوبه گريه كردم،به حال مادرم هم 

فاميل تان بود؟ خنده ام  -خدا از بزرگي كم تان نكند.  -بلي.  -خدارحمتش كند آدم خوبي بود.  -ردم. گريه ك

گرفت.فكر كرده بود براي قصاب دارم گريه مي كنم،غم خودم امروز از صبح روي دلم سنگيني مي كرد،بغض ام را 

م.بگذار محبوبه نگران بماند،بگذار اينجا خالي كردم،ساعت از نيمه شب گذشته بود،دلم مي خواست ديرتر برو

دلواپسم شود،بگذار غصه بخورد،هميشه دور و برش هستم،قدرم را نمي داند،اشتباه مي كنم هميشه كنارش 

هستم،بايد يك جايي پيدا كنم كه گاهگاهي بروم،اين مي بيند كه من هيچ پناهگاهي ندارم،هيچ كس و كاري 

ي داشتم،اگر مي دانست مي توانم چند شب به خانه نروم،اينطور نمي ندارم،حسابي سوارم شده،اگر خانه ي اميد
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كرد،فردا به بهانه ي مادرم مي روم منزل انيس خانم،ناصرخان مرد است مي فهمد با هم خوب اخت شده بوديم،ببين 

بر از حال و از وقتي كه محبوبه آمده،همه را از ياد من برده،حتما مادر تعريف مي كند كه چه باليي است،انيس انم خ

احواالتمان حتما دارد،عمه كشور خبرگزاريش خوب كار مي كند. مثل اينكه مراسم تمام شده بود.وقتي سرم را بلند 

كردم يكي دو نفر با تعجب نگاهم مي كردند شادي متعجب بودند كه من كي هستم اينجا نشستم،خويش كه 

عت دو بعد از نيمه شب بود،توي اطاق كوچك خوابيده بود، نبودم،بيگانه و اينهمه عزاداري؟ وقتي به خانه رسيدم سا

در را هم از پشت بسته بود،احتياج داشتم سرم را روي دامنش بگذارم،هنوز بغض در گلو داشتم،دلم ماالمال از غصه 

سر و صدا نكن بچه  -محبوب بيا آشتي كنيم. جواب نداد،آهسته با پا زدم به در،گفت:  -بود،پشت در ايستادم: 

دست بردار رحيم. خدايا چه بكنم؟پشت در نشستم،پاهايم تاب تحمل تنم  -به گور پدرش كه خوابيده.  -ابيده. خو

محبوب جان...محبوب جان...در را باز كن...  -را نداشتند،سرم داغ شده بود،چشمانم مي سوخت .با التماس گفتم: 

بودم. تا من خانه بودم محبوب از اطاق بيرون صبح وقتي بيدار شدم همانجا پشت در بدون لحاف و تشك خوابيده 

نيامد،صبحانه درست نكردم،يك لقمه نان و پنير گذاشتم الي دستمال رفتم دكان،پريموس را روشن كردم و بي منت 

صبحانه خوردم،تا ظهر كار كردم،سر ظهر ديدم پايم اصال نمي آيد بروم خانه،از جلوي قهوه خانه،سيب زميني پخته 

خته خريدم،نان هم داشتم،آمدم نشستم توي دكان ناهارم را هم خوردم،يك لقمه غذا كه اين همه دنگ با تخم مرغ پ

و فنگ ندارد،چقدر بايد به خاطر شكم منت مادرم يا زنم را بكشم؟ديدم بدم نمي آيد چايي اي درست كنم،هرگز 

بود،چايي را دم كردم گذاشتم روي  بعدازظهر ها توي دكان چايي نمي گذاشتم اما سيب زميني حسابي تشنه ام كرده

اوستا رحيم،سالم. اين  -كتري كه دم بكشد. پشت به در دكان داشتم تخته اره مي كردم و توي خياالت خودم بودم، 

اوستا جان سالم  -صداي آشناي كي بود؟يك لحظه فكر كردم بصيرالملك است،برگشتم،آه خدايا كي را مي بينم؟ 

ه ايد؟آفتاب از كدام طرف درآمده ياد پسرتان را كرده ايد؟ محكم همديگر را بغل قربان قدم هايت،راه گم كرد

كرديم،پدر و پسر بعد از سال ها بهم رسيده بوديم،اوستا با دستش آرام آرام مي زد به پشت من،رحيم،رحيم...رحيم. 

داده احساس كردم  دلگير بود،چشم هايش پر از اشك شد،من خوشحال شدم،گويي هديه ي گرانبهايي خداوند بمن

پشت و پناهي پيدا كرده ام،از بيكسي نجات پيدا كرده ام.مي خواستم دكان را ببندم بروم سراغ ناصرخان،بالخره 

اوستا بفرما،بفرما كاش زير قدمت رحيم قرباني مي  -پناهي پيدا كردم دارم داغون مي شوم ،دارم منفجر مي شوم. 

بنشين تعريف كن ببينم چه مي كني؟ اوستا دور و بر دكان را نگاه كرد: رحيم زنده بماند انشاهلل.بنشين  -شد. 

زير سايه شما اوستا،هرچه دارم از بركت اوستايي  -خداراشكر مثل اينكه كار و بارت هم خوب است الهي شكر. 

خودت هم شعورش را  -شماست،شما يادم داديد،نانم از قبل محبت هاي شماست،تا زنده ام شاگرد شمايم. 

شتي،مثل تو خيلي ها پيش من مي آمدند،اما دست خالي رفتند،خب بنشين بگو ببينم پسر چه جوري رفتي داماد دا

بگذار اوستا جان يك پايي  -بصيرالملك شدي؟سرت بزير بود اما انگاري كارت آن باال باالها صورت مي گرفت. 

امروز هوس چايي كردم،نگو قسمت برايتان بياورم،امروز از قدم خوش شما چايي گذاشتم،خيلي عجيب است 

به به چه چايي خوشرنگي،پير بشي پسر،براي خودت هم بياور. استكان  -شماست كه قبل از شما وارد دكانم شده . 

خوب بگو ببينم داماد بصيرالملك، چه مي كني؟ زنت براه  -ديگر نداشتم،الكي گفتم من خوردم شما نوش جان كنيد. 

ا قد كشيدي؟آره بار زندگي سنگين است،آنهم اداره كردن دختري كه در ناز و است؟سازگار است؟الغر شدي ي

حاجي خانم چطورند؟سالمت هستند؟... اشك هاي اوستا مثل  -نعمت بزرگ شده،خيلي مشكل است خيلي مشكل. 

 باران ريخت توي صورتش.دستپاچه شدم،ناراحت شدم،ايكاش نمي پرسيدم حتما باز دعوايشان شده،حتما باز كتك
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كاري كردند، حتما باز از آن حرف هاي نامربوط زده،اوستا دستمال بزرگي را از توي جيب اش بيرون آورد مثل بچه 

 -ها،هق هق مي كرد،خدايا چه شده؟جرات نمي كردم حرف ديگري بزنم،چشم هاي خودم هم داشت پر مي شد. 

رفت،رفت بدبخت شدم رحيم،تنها شدم،به رحيم...رحيم...حاجي خانم آتش به جانم زد،حاجي خانم تنهايم گذاشت،

چرا نمي رويد  -اخم تخم اش هم خو گرفته بودم،چهل و پنج سال كنارم بود،شوخي نيست،عمر آدمي است،رفت. 

رحيم از دستم  -دنبالش؟چرا گذاشتيد برود؟قهر كرد؟ مي ترسيدم بپرسم طالق گرفت.از اين كلمه وحشت داشتم. 

جايي رفت كه نمي توانم پيش اش بروم. آه فهميدم.حاجي خانم مرده،گويي تمام رفت،جايي رفت كه برگشت ندارد،

دلگيري هايي كه از اين زن داشتم... همه آب شد و بخار شد فقط مهربانيهاش نماد پيدا كرد گريه ام گرفت گريه 

زد اگر محبوبه  كردم پا به پاي اوستا باز نه فقط براي حاجي خانوم براي خودم تصور مرگ محبوبه جگرم را آتش

بميرد من چه ميكنم؟اگر روزي بي او شوم چه ميكنم؟اگر روزي بروم خانه و او نباشد؟خانه سوت و كور است 

زندگيم سياه است ديگر زنده ماندنم بي فايده است بداخالق هست ناسازگار هست اما دوستش دارم انس گرفتم 

شكهايش را پاك كرده بود و داشتم مرا نگاه مي كرد. قهرش هم شيرين است اخم هاش هم خواستني است... اوستا 

رحيم...پسرم....تو چه غمي داري هان؟اين گريه ي همدردي نيست اين گريه ي دردمندي است چيه؟خوشبخت -

نيستي؟هان؟بچه داري؟ با سر اشاره كردم آري اوستا خوشبختي را فقط در بچه دار شدن مي دانست آخ كه چه 

نه -توي همان خانه اش است؟ -آري -كه خوب است غصه ي چرا داري؟مادرت زنده است؟ كار و بارت -اشتباهي! 

بگو درد دلت را -محبوبه خوب است؟زنده است؟ خنده ام گرفت اشكهايم را پاك كردم -آري -پيش شماست؟ -

و مي چه بگويم اوستا چه بگويم؟خودم ه واماندم دارم مي سوزم -بگو سبك مي شوي من گريه كردم سبك شدم. 

مي داني رحيم؟ان دختر وصله ي تن تو نبود تو يك كالم نيامدي با من كه مثل -سازم محبوبه دار آتشم مي زند. 

پدرت بودم صالح و مصلحت كني بارها به تو نصيحت كرده بودم كه سعي كن از تجربه ي ديگران استفاده بكن 

ن همه ي مان سرو ته يك كرباسيم از خدا بيشتر نمي اشتباه ديگران را تكرار نكن نكونه من فرق مي كنم نه پسر جا

دانيم كه خودش فرموده ظلوما جهوال نادانيم همه ي مان از صدر تا ذيل خب بگو ببينم چه شده؟اصال من هميشه در 

جرات نكردم خودش خاطر خواهم شد. -حيرتم كه تو چه جور جرات كردي دختر بصير الملك را خواستگاري كني؟ 

اوستا جان هم -كجا ترا ديد؟چه جوري تو را شناخت تعريف كن ببينم.پدرت از هيچ چيز خبر ندارد. آخه چه جور؟-

اگر در دكان شما شاگردي نمي كردم كار به اينجا نمي كشيد -من؟ -قاتق نان ام از شماست و قاتل جانم از شماست؟ 

داد امد برد من گردن شكسته مزد  هي رفت و امد به انيس خانم پيغام اورد و پسغام آورد سفارش قاب كذائي

-نگرفتم بجايش گل اورد و خب.... اوستا نگاه مي كرد و سرش را تكان مي داد خب؟و شد آنچه كه نبايد مي شد. 

هميشه ايننطور است -نمي بايست مي شد من راهنما نداشتم پدر باالي سرم نبود جواني بود و بهار بود و سر شوريده. 

هيچي الكي گاهي الكي الكي اخم مي كند تخم ميكند قهر ميكند -اختالفتان سر چي هست؟  هميشه...هميشه خب حاال

-آخه حرف حسابش چيه؟پدر و مادرش چه مي گويند؟ -آشتي ميكند بهانه ميگيرد ذله ام كرده نمي دانم چه بكنم. 

اصال اجازه نمي دهند اين بنده ي هه پدر و مادر؟اصال اسمش را نمي اورند اصال پايشان را توي خانه ي ما نگذاشته اند 

خب رحيم طفل معصوم دلش از انجا پر است مگردختر نمي -خدا بديدنشان برود ولش كردند طردش كردند... 

من چه تقصير داردم؟مرا چرا مي -آنهم آن مادر يك پارچه محبت يك پارچه خانمي <تواند دل از پدر و مادر بكند

م ناراحت است خودش هم غصه مي خورد دعوا كه يكطرفه نمي شود هر چزاند؟خودش را چرا مي چزاند؟خودش ه

دو طرف ناراحت مي شوند الغر شده تكيده آن محبوبه ي سابق نيست سرو وضعش هميشه قاطي است حتي سرش 
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رحيم مواظبش باشد گل ناز پروده است مادر بچه ات است دخت كم آدمي نيست حاال نمي -را هم شانه نمي كند. 

مي آمد حاال كه شده مواظبش باش تو مردي هرچه باشد زن است ضعيف است محبوبه خانم يادم است  بايست پيش

يك پارچه خانم بود واهلل اكبر سرنوشت چه كارها مي كند ان خواهر بزرگ كه از خوشبختي دارد مي تركد اينهم از 

ايد شما را ناراحت مي كردم دلم پر بود نبايد ميگفتم نب-اين طفل معصوم يك چائي ديگر بده ببينم غصه دارم كردي. 

راحت شدي؟سبك شدي؟خب همين خوب است وقتي دلت از غصه خالي بشود از كينه هم -از غصه مي تركيدم. 

خالي مي شود نرم مي شوي ميروي سويش زنت است دختر كم كسي نيست جواهري است بپا چند شب تا پاسي از 

ي و نان مي خوردم يك چائي هم مي خوردم و موقع رفتن دهنم را از شب گذشته توي دكان كار مي كردم سيب زمين

آن زهرماري مي ماليدم مي رفتم خانه مثل اينكه همين كار سبكم مي كرد از حرص بي اعتنايي هايش اينكار را مي 

كردم. تحمل قهرش را بيشتر از چهار روز نداشتم شب چهارم دلم مي خواست بهر حقه اي هست آشتي كنم اگر 

شتي ميكرد كه فيها المراد اگر نمي كرد ديوانه مي شدم عصبي مي شدم و زمين و زمان بد مي گفتم دق دلم را سر آ

ديگ و قابلمه وكاسه وبشقاب در مي آوردم س رالماس داد مي كشيدم به در و ديوار لگد مي زدم خودم بعدا مي 

ز كوره در مي رفتم اخالقم تند شده بود بدخلق شده فهميدم كه ديوانگي كرده ام اما دست خودم نبود داشتم كم كم ا

بودم صبرم داشت تمام مي شد. شب دير وقت رفتم خانه شام خورده وسير شده از اينكه فكر مي كرد كباب و شراب 

خورده ام لذت مي بردم مثل بچه ها ميگفتم بگذار دلش بسوزد بچه خوابيده بود و خودش نشسته بود گلدوزي 

دوخت ولي من باالخره نفهميدم براي چي مي دوخت كجا مي انداخت مي فروخت يا مي فرستاد ميكرد هي گل مي 

براي مادرش كاري به كارش نداشتم خودش صالح خودش را مي دانست به من مربوط نبود اي شكل نشستن اش 

گاهم بكند پهلوي بچه خوشم امد خدايا اين زن من است اين بچه ي من است هر دوتا را دوست دارم بي نكه ن

بكارش مشغول بود اما حتما او هم بهانه اي پيدا نمي كند كه با من سرحرف را باز كند من باز بايد پيشقدم مي شدم 

اولين بار قدم را او برداشت اما بعد از آن هرگز نشد قدم ديگري بردارد هميشه من بودم كه آشتي مي كردم و پيش 

درست كنارش نشستم زيرچشمي نگاهم كرد جان گرفتم جرات پيدا او مي رفتم. وسايل خطاطي ام را آوردم و 

دل -چه مي دانم؟هر چه دلت مي خواهد . -لوس نشو ديگر بگو چه بنويسم؟ -چه بنويسم؟ جوابم را نداد. -كردم. 

ري از محبوبه محبوبه محبوبه. دلم ماالمال از عشق بود نگاه او هم عا-من تو را مي خواهد. قلم راب رداشتم و نوشتم: 

كينه بود لبخند زيبائي روي لبانش نقش بست نگاهم در نگاهش گره خورد تمام وجودم زيرو رو شد همه ي كينه ها 

و عداوت ها رنگ باخت همه ي دلخوري ها از بين رفت عشق من عزيز من زن من دستهاي پر از تمنايم را بسويش 

ذاشت چشمهايش پر از اشك شد اشك شوق اشك محبوب. توي بغلم خزيد سرش را روي سينه ام گ-دراز كردم. 

محبوب جان بايد -شادي اشك ندامت و پشيماني محبوبم محبوبه ي شبم مادر بچه ام پسرم الماس پر بهايم آخ....

كجا بره؟جايي ندارد برود،حتما رفته ورامين خانه ي پسر -خوب خودشان خواستند بروند. -بروم دنبال مادرم. 

روز مهمان ميشود،هميشه كه نميشود بماند.بايد بروم بيارمش. در آغوشش گرفتم و گفتم:  خاله،يك روز،دو روز،سه

نه چه ناراحتي؟برو بياورشان. اگر ميگفت آري ناراحت ميشوم، حتما دنبال مادر نميرفتم،باالخره -ناراحت ميشوي؟ -

اتاقي براش بگيرم و مقداري من  به هر جان كندني بود پول و پله اي جور ميكردم،فكر كرده بودم در همان ورامين

كمكاش كنم،مقداري هم ميتوانست براي پسرخاله كه دوخته فروشي داشت كار كند و زندگياش را بچرخاند،اما از 

-يك طرف هم دلم براي الماس ميسوخت،اين چند روز مثل كسي كه چيزي را گم كرده ميرفت و ميامد و ميگفت: 

ميخواهد اما بروي خودش نميآورد سابق از نانا بدش ميآمد جوابش را نميداد اما  نانا،محبوب هم ميفهميد كه مادرم را
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جانم چه ميگي؟چه -من متوجه شده بودم اين روزها تا ميگفت نانا كه همون ننه بود محبوب فوري جوابش ميداد: 

م ورامين،پسرخاله و زنش ميخواي ننه به قربانت. صبح جمعه قبل از اينكه محبوب و الماس بيمار شوند راه افتادم،رفت

صفا -و دختر و پسرش الحق آدمهاي مهرباني بودند،من اولين بار بود كه ميديدمشان،خيلي تحويلم گرفتند. 

پس چه خانم -آقا رحيم و همه ي تهران،مي گويند از هزار نجّار يكي مثل او نميشود. -آورديد،مشرف فرموديد. 

كلبه ي ما اليقشان نبود؟جان فدا -ميكردند،صله ي رحم ميكردند. تشريف نياوردند؟قابل ندانستند؟بنده نوازي

حق -نه بابا اين حرفها نيست عروس من خيلي خاكي است،بچه دار است جانش به جان بچهاش بند است. -ميكرديم. 

-با مادر است الماس يه خرده سرما خورده بود ترسيدم بدتر بشود. وقتي داشتيم بر ميگشتيم مادر تو راه گفت: 

بگو آدم -توجه نكردم،اما صداي خوبي داشت،مهربان بود. -كوكب را ديدي؟اينرا ميخواستم براي تو بگيرم،بد بود؟ 

بود،پدر و مادرش هم خوبند نميداني اين يه هفته با من چه كردند.خاله خانم گفتند و مثل پروانه دور و برام 

ر و حكم صحبت ميكردند،نديده خاطرت را ميخواستند،به ميچرخيدند وقتي رحيم آقا ميگفتند مثل اينكه از كدام امي

ديدي چطور پا به بخت و اقبالت دادي؟خويش مان بودند،لقمه ي دهنمان -فهميدم. -وجودت افتخار ميكنند. 

همت نبود،قسمت كه با پاي خودش تو بغل آدم نميآيد. -بس كن مادر قسمت نبود. -بودند،وصله ي تنمان بودند. 

فاقا قسمت با پاي خودش توي بغل آدم ميايد. مادر هم خنديد،خوب نگفتي سر خود آمدي دنبال ات-خندهام گرفت:

آره،راستي اين دختر -خودش گفت برو بياورشان اخمهايش باز شده؟روبراه است؟ -يا با اجازه ي ملكه آمدي؟ 

و بارش تهران ميخواهند  مثل اينكه چند تا خواستگار داره،يكي خوششان آماده،اما كار-خوبه كه شوهر نميكنه. 

نمي دانم مثل اينكه -چي كاره است؟پسر،خواستگار كوكب. -بيايند پرس و جو كنند ببينند اهل است،خوب است. 

قهوه چي است،شاه عبدالعظيم يك قهوه خانه كوچيك دارد. خدا رو شكر مادر بدون هيچ كينه و عداوتي با محبوبه 

رو انداخت تو بغل مادرم،دلم سوخت،بچه ي بيچاره اسير بدخالقي ما شده روبرو شد،الماس نانا نانا گويان خودش 

رحيم جان تقصير از من بود،بايد مرا -بود. آن شب وقتي محبوبه كنارم دراز كشيد خيلي صميمي و با مهرباني گفت: 

اش عوض ببخش.در آغوشش گرفتم،وقتي مظلوم ميشد محبوب واقعي بود،وقتي شاخ و شانه ميكشيد،به نظرم قيافه

ميشد،زيبايياش را از دست ميداد،ديدارش رنج آور ميشد بغلش كردم موهايش را نوازش كردم،خدا رو شكر باز هم 

همه چيز روبراه شد،پسرم بغل مادرم و كنار او خوابيده بود و محبوبم بغل و كنار خودم. اوستا گاه گاهي پيشم 

آره،رحيم -خودتان غذا ميپذيد؟ -نش تنها زندگي ميكرد. ميآمد،مي نشست و با هم درد دل ميكرديم،بعد از مرگ ز

كاري ندارد،يكساته ميپزم،دو سه روز ميخورم،اغلب حاضري ميخورم،خدا بيامرز هم بود اغلب شبهاي تبستن نان و 

-پنير و خربزه يا انگور و يا هندوانه ميخرديم. خيلي هم خوشمزه است،آبگوشت هم بلدم،عدسي هم بلدم. 

خودم،ميروم همام شال و كالهم را قبايم را در ميآورم همنجوري ميروم تو،خودم را -ا كي ميشويد؟ لباسهايتان ر

ميشويم لباسهايم را هم ميشويم ميام بيرون،كاري ندارد كه،اجبار خودش اوستاي خوبي است،تو حاال مجبور نيستي 

م بگويم كه من بيچاره همه ي كارها را وقتي خداي نكرده تو هم دست تنها شودي ميبيني كه همه كار بلدي. نخواست

رحيم تنهايي هم دنيايي دارد،شبها وقتي كار خورد و خوراكم تمام ميشود،يك -بلدم،ما با بودن زنمان،كارگر شديم. 

كنده كار رحيم،رويش گل و بته -چه كاري اوستا؟ -تخته راش يك متر در يك متر و نيم دارم روش كار ميكنم. 

نم گل و بته برجسته ميماند،گاهي چنان مشغولم كه يك دفعه ميبينم از نيمه شب گذشته،كار كشيده ام،متن را ميك

بعد ميدهم مبل ساز ها،صفحه ي ميز ميكنند،چهار پايه -بعد چي كارش ميكنيد؟ -قشنگي است مشغول كننده است. 

ج خانم نيست كه حرف در بيا تنها هستم،حا-بايد بيام ببينم. -ميگذرند الك الكل ميزنند چيز غريبي ميشود. 
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بياورد....... اوستا آهي كشيد و مدتي سكوت كرد بعد گفت رحيم زن جماعت با خيالي جنگشان و صلحاشان خياالت 

ميكنند براي خودشان ميبرند،مي دوزند،بي آنكه تو خبر داشته باشي داستانها ميسازند،بعد،هم تو را آتيش ميزنند هم 

مرد بار نكرد،خدا از سر تقصيراتش بگذرد،من حاللش كردم خدا بيامرزدش،هم مرا خودشان را،چه ها كه به من پير

خانه خراب كرد هم خودش را. براي اينكه موضوع را عوض كرده باشم گفتم،اوستا آن كنده كاري حتما بايد روش 

كه روي  روي چوب گردو هم ميشود،بهتر هم ميشود،مي داني رحيم چون خيلي كار ميبرد خوب است -راش باشد؟

چوب بادوام باشد،راش موريانه نميزند،چوب گردو هم با دوام است. شب باز قمر در عقرب بود،حال محبوبه باز بهم 

مثل اينكه پسر -بود سرددرد را بهانه كرد و رفت توي اتاق كوچك بخوابد با اشاره از مادر پرسيدم چيه؟چي شده؟ 

ت،يعني زن من حاال هم چشمش به دنبال پسر عمويش كي؟كدام؟ منصور. دلم فرو ريخ-عمويش زن گرفته. 

فكر ميكنم دلش ميخواد بره عروسي،نمي دانم دعوتش ميكنند يا -خوب به ما چه؟ -است؟اينكه خودش ردش كرد. 

دايهاش -از كجا اين خبرها رو گرفتي؟-چه ميدانم با دختر يكي از شاهزاده قراضه ها. -با كي عروسي كرده؟ -نه. 

ند پارچه هم خريدند داده دايه ببرد بدهد برايش بدوزند. باز دايه آمد و اوضاع به هم خورد،خوب چرا آماده بود،رفت

خودش اين خبرها را به من نگفت؟ چرا نگفت رفتيم بازار و پآرچه خريديم؟ناسالمتي من شوهرش هستم،نبايد 

ن ميگه،كراپ ديشان ميگه،يك همچو چه ميدانم كريپ دشي-چه پارچه اي خريده؟ -بفهمم زنم كجا ميره كجا مياد؟ 

نه همنجوري داد دايه برد. چيزي نگفتم،موقع خواب محبوبه پشتش را به من كرد فكر كنم -چيزي. به تو نشان داد؟ 

تا صبح مواظب خودش بود كه به طرف من برنگردد يا دستش به دست من نخورد. صبح بي آنكه ببينمش،رفتم سر 

اوستا و كاري را كه ميكرد ببينم،به شوق كاري كه نديده بودم،كار خودم را كار،دلم ميخواست بروم خانه ي 

كردم،ولي رحيم تا آخر عمر كه نبايد در و پنجره بسازي برو از اوستا ياد بگير،كار ظريفي است،هنر است،توي خانه 

ه تيزي چشم تو است و نه هم ميتواني انجام بدهي،تازه تو بهتر از اوستا انجام خواهي داد،اوستا پير شده نه چشمش ب

دستش به محكمي دست تو. مدتي بود ناهارها به خانه نميرفتم،عادت كرده بودم مثل آن زمان كه پسر بودم صبح به 

صبح مادر چيزي تو دستمالم ميگذاشت و در دكّان ميخوردم حاال هم صبح به صبح مادر غذا ي باقيمانده شب را توي 

روي پريموس گرم ميكردم و ميخوردم،هم كارم را بهتر انجام ميدادم هم از يك قابلمه ميگذشت مياوردم دكّان و 

نوبت خطر جنگ و دعوا كاسته شده بود،شب به شب به خانه ميرفتم. تا غروب كار كردم،خودم با خودم قرار گذاشته 

است به اين زودي  بودم بروم خانه ي اوستا،اما وقتي موقعش رسيد پشيمان شدم اوستا تازه پيش من آمده بود،ممكن

بروم بد باشد،بگذار يكي دو روز هم صبر كنم.. برگردم خانه ببينم اوضاع از چه قرار است،نميشد بي اعتنا ماند،اين 

زن با تار و پود من عجين شده بود،زندگيم و زنده ماندنم به اشارت او بسته بود،چه بكنم خدا؟باز حالش بهم 

بال الماس را شير ميداد،حاال بچه را هم از شير گرفته،ديگه كاري به كار هيچ است،باز با ما و مادر سرسنگين است،ق

كداممان ندارد ساعتها توي اتاق كوچك ميماند،يا ميخوابد يا سردرد را بهانه ميكند دراز ميكشد يا سرش را پائين 

گر كمك من باشد،اگر ميآورد و گولدوزي ميكند. خيلي دلم ميخواهد شعري قشنگ بنويسم و همان را گلدوزي كند،ا

همدل و همسر من باشد كار قشنگي از آب در ميآيد.من بنويسم و او بدوزد،امروزها ميگويند دولت به عناي دستي 

بها ميدهد،اين هم يك جورش،قاب هم من ميسازم و قاب ميگيرم،اينهم باالخره از هيچ بهتر است،كاچي بهتر از 

چه كنم؟ دو تا دست كه بيشتر ندم؟بچه يك نفر -و كثيف است؟  مادر اين الماس چقدر چرك-هيچي همين است. 

محبوبه القل مادر كارها را ميكند رخت و لباس الماس را تو عوض كن،سر و صورتش را بشور -به پا ميخواهد. 

ا ا -من چه بكنم؟خانم دنبال خودشان اينور و انور ميكشند. -موهايش را شانه كن،بچه توي كثافت وول ميخورد. 
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مگر من به شما نگام -ي تو مياي تميزش بكني من ميگويم نكن؟بسم اهلل من كي دست تو را گرفتم نگذاشتم؟ يعن

خوب -خانم الماس سر و صورتش كثيف است ميفرماييد بچهام مثل ماه است ديگه باشد برايش خواستگار نميآيد. 

يز نكن،خوب بيا بچه ات رو ببر نونوارش ميگويم ماه است الهي قربونش برم كه هست اما نميگم تو دست نزن تو تم

الماس جان بيا خودم سر و صورتت را بشورم از قديم گفته آن آشپز كه -كن كور چه ميخواهد از خدا؟دو چشم بينا. 

دو تا شوداش يا شور ميشود يا بي نمك،طفل معصوم خبر نداري كه مادرت اشراف زاده است و عارش ميآيد دست 

كلفت بايد اين كار را بكنند،ما هم كه نداريم،بيا پسرم،بيا پسرك مظلوم بدبختم،من بي پدر  به فين تو بزند،نوكر و

رحيم بي انصافي نكن با همان نداري چنان تو را تميز بيرون ميآوردم كه -يتيم شدم تو با پدر و مادر يتيم شودي. 

تم اما هماني را كه داشتم مادر هيچ كس نفهميد نداريم. مادر راست ميگفت،من نصف نصف الماس هم لباس نداش

آنقدر ميشست و روي طناب صاف و صوف ميكرد و بعد موقع تا كردن الباليش شاخه ي نعناع ميگذشت كه هميشه 

بوي خوب از تن و بدنم به مشام برسد. بلي براي اخم و قهر آن هفته هم همين گين دماغ الماس كافي بود. يكي دو 

ه بود،مادرم گوش به زنگ حاملگياش بود،گويا وقتي من خانه نبودام اينها هم بيكار ماه بود كه بچه را از شير گرفت

نبودند و بهم متلك ميگفتند و به هم ميپريدند،آن از پشتي هاي قاليچه يشان،پرده هاي زر دوزي،باغ شميران آقا 

بود جور ديگر نيشش را جان،باغ كرج عمو جان،روغن و ماست چكيده دهشان ميگفت و مادر را ميچزاند،اين هم زن 

ميزد و روز به روز وضع خانواده گيمان بدتر ميشد و فاصله ها بيشتر و بيشتر. يك روز مادر از سر خير خواهي چه 

ميدانم يا شايد هم بد خواهي،گفته حاال چي شده كه صحبت حاملگي پيش آمده خوب نتوانستم ته توي قضيه را در 

نه خانم از -آخر از بس ضعيف هستي،جان نداري،بايد دعوا درمان كني. -گفته:  بياورم ،اينجوري حاليم شد كه مادرم

آن وقت هم كه بچه بشي نميدادي ديديم،آدم سر و مرو -ضعف من نيست، آخر اين مدت من بچه شير ميدادم. 

ه مادر شايد ضعف از رحيم است. اين حرف خيلي ب-گنده از خانه ي پدرش بيايد،آنوقت تا شيش ماه حامله نشود؟ 

وا ديگه چي،پس -برخورده،فكر اينكه به پسرش توهين بشود غير قابل تحملش بود دستها را به كمر زده و داد زده: 

اين يكي از كجا آمده؟پسر الماس خان ضعيف باشد؟وقتي قداره ميكشيد يك محله را گرق ميكرد،از پهلوي من ردّ 

ي است عليحده. آقا ما چند روز هم تاوان اين بگو مگوي زنانه ميشد حامله بودم،حاال اگر همه ي بچههايم مردند امر

را پس داديم و تاوان گناه پدر كه قداره كش بود من نميگويم پدرم شغل خوبي داشت نه،اما در دوراني كه نه 

را كالنتري بود و نه آژان بود و نه حساب كتابي بود قداره كش هر محله كالنتر محله ي خودش بود و تمام اهل محل 

زير لواي خود ميگرفت و محافظت ميكرد،داداش اكل معروف هم قداره كش بود،لوطي محله بود جوانمرد بودند باج 

سيبيل ميگرفتند،اما يك موي سبيلشان كار هزار دفتر و دستك بانگ و ثبت امروز را ميكرد،وقتي به مال علي قسم 

ره هر شغلي بد و خوب دارد،واال من شرافت پدرم را هزار ميخوردند،سر ميباختند اما عهد و پيمان نميشكستند. باالخ

هزار بار بيشتر از ناصر الدين شاه ميدانم كه تخم و تركه اش نفس ما را با فيس و افادهشان بريدند. 

--******************************** مادر آهسته طوري كه محبوبه از اتاق كوچك نشنود گفت: 

راحت هست بزك دوزك كرده لباس كرپ داشين پوشيده موهايش را افشان كرده تشريف بيار خانم ات چشم به 

تو عطر شيرجه رفته،منتظر تخم طالست. هيچي نگفتم،محبوبه آمد توي اتاق،به به چه زيبا شده بود،بوي مست كننده 

م آخه چطوري ي عطرش سحرم كرد،نگاه دزدانه اي به او كردم،وا اهلل انگاري مادرم هم حسودياش ميشد،من نميفهم

با آن اصرار كه ميگفت،زن بگير،و حاال كه زن گرفته ام،مادر بچهام است،حسوديش ميكند،عجب گيري افتادم. شا م 

خورديم،الماس خوابيده بود مادر بغلش كرد و برد اتاق خودش،مدتي بود الماس شب ها هم پهلوي مادر 
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مگر خودش را دايه بزرگ نكرده بود؟نمي گويم مادر بد ميخوابيد،اينها عادت كرده بودند،هيچ نگران بچه اش نبود،

چه خبر شده كه -نگهش ميداشت،نه هزار مرتبه بيشتر از ما دوستش داشت،اما بي اعتنايي محبوبه ناجور بود. 

محبوب تو چي كار ميكني كه هر روز خوشگل  -چشمات باز قصد جانم را كرده اند؟ خنديد و توي چشمانم زول زد.

فقط همين. به نظرم آمد مسخرهام ميكند،اگر هم قصد شوخي ندارد،گويا -يچ فقط شوهر خوبي دارم. ه-تر ميشوي؟ 

يه كمي خل است،وا اهلل شنيده بودم شاهزادهها يه كمي خل ميشوند،....روز تا شب ما با گله و دعوا ميگذارد،حاال ما 

ت،لنگه ندارد،ماه است همه ي شديم شوهر نمونه؟ بلي هر وقت خانم خروساش كبك ميخواند رحيم تك اس

وجودش خواستني است،همه ي كارهايش مقبول است،حتي رگ بر آمدن گردنش.صداي در كوچه بلند شد،اين وقت 

شب؟عجب خروس بي محلي،اين چه موقع در زدن است؟ از جانب اوستا نگران شدم،مرد بيچاره پير بود و تنها،نكند 

عجله دو تا پله يكي،پائين دويدم.چراغ بادي را برداشتم و به طرف در كوچه باليي سرش آماده باشد،از جا پريدم و با 

به به مشرف فرموديد،قدم به -سالم سالم،به به بفرماييد بفرماييد. -رفتم،مادر هم از اتاقش بيرون آمد و دنبالم كرد. 

پاشو محبوب -ود. چشم شما كجا اينجا كجا؟راه گم كرديد؟چه عجب. دويدم توي اتاق محبوب روي زمين ولو ب

پاشو،مهمان آمده،پسر خاله است با پسر و دخترش. تند تند بالش را برداشتم انداختم توي اتاق كوچك،كلي خرت و 

پرت اينور و انور ولو بود همه را تند تند جابجا كردم،بساط خطاطيام را سرجايش گذاشتم،محبوب هم با خودش ور 

نه بفرمائد جان شما -در اتاق دوخت. مادرم پشت سر مهمانها پيدا شد: ميرفت چادر نازك به سر انداخت و چشم به 

-سام عليكم،محبوبه نگاه تحقير آميزي به همه شان كرد اما احترام كرد: -نميشود،اول شما بفرماييد. پسر خاله وارد:

از آنها نشست.  بفرماييد قدم به چشم،صفا آورديد. طفلك ها همانجا جلوي در نشستند اما كوكب يه خورده باالتر

دختره همان كوكب بود كه مادر براي من در نظر گرفته بود،بدك نبود،نگهش كردم،زيبا نبود اما زشت هم نبود. 

پوست سبزه و چشماني ريز و لبان باريك داشت،دماغش سرباال بود،با نمك بود،طفل معصوم سر و وضع خوبي 

ون زده بود،معلوم بود صد تا شور ديده،گويا آماده بودند نداشت،پيراهن چيني به تن داشت كه دامنش از چادر بير

درباره ي آن قهوه چي كه خستگارش بود پرس و جو كنند،دختررا آورده بودند كه به بهانه اي برود و شوهر آينده 

ن اش را ببيند خب صفا آورديد محبت كرديد بروم شام بياورم از راه رسيديد حتما گرسنه ايد نه خاله جان نه به جا

شما شام خورده ايم رو دربايستي كه نداريم با اينهمه مادرم به مطبخ رفت مي دانستم كه از شام براي ناهار فرداي من 

كنار گذاشته است يه خرده آبش را زياد مي كرد مي آورد ماشااهلل كدبانوست محبوبه دنبال مادرم رفت مطيخ مطمئن 

نداشت، بلكه از دست اينها عصباني بود چون عيشش را بهم زده بودم براي كمك نرفته چون مادرم نيازي به كمك 

بودند تند تند از پله ها باال آمد بي آنكه حرفي بزند رفت توي اطاق كوچك، چند تا قاب چيني كه سال تا سال توي 

صندوق خاك مي خورد را برداشت و برگشت رفت توي مطبخ. خب پسرخاله انشااهلل بوي و سالمتي شنيده ام امر 

خيري در پيش است مبارك است ما هم شيريني اش را مي خوريم اقا داماد بايد مرد خوشبختي باشد ك كوكب خانم 

نصيبش ميشود توكل به خدا رحم اقا رفتيم پرس و جو كرديم بد پسري نيست قهوه خانه كوچكي دارد كوكب دختر 

مي كند من دخترم را مي شناسم بارك اهلل كم توقعي است چيز زيادي نمي خواهد خودش زندگي پسر را هم روبراه 

افرين كوكب خانم مبارك است انشااهلل سالمت باشيد كار و بار خودتان چطر است پسرخاله راضي هستيد؟ شكر خدا 

را لقمه ناني در مي اوريم ناشكر نيستيم ميگذرد واهلل رحيم خان اين كارگرها چند سالي هر چه در مي اوردم يا مي 

له مي كردند ديدم انجور نمي شود هم پولم از بين مي رود هماعصابم خرد مي شود با چند نفر صالح دزديدند يا نف

مصلحت كردم دختر مي اوردم وسط كار شوهر مي كرد ول مي كرد مي رفت زن مي اوردم از جنس ها مي دزديد به 
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كرديم پسرخاله نگاهي به طرف  شوهرش مي داد خالصه چه بگويم گشتيم و چند تا زن بيوه بي بچه و بيچاره پيدا

دخترش كرد و با حالت شرمندگي گفت: صيغه كردم راحت شدم ديگه كارگر نيستند خودشان را صاحب كار مي 

دانند... اووه پس بد نشده هم فال است هم تماشا و خنديديم نه واهلل اقا رحيم بجان همين دوتا بچه اصال اين اين 

بدور از خانه مانده ام كارگر هاامانم را بريده بودند كار خالف شرع هم  حرفها نيست از كوكب بپرسيد يك شب

نكردم كردم؟ محبوبه سيني شام بدست مثل برج زهر مار وارد اتاق شد فهميدم مادر مجيزش را خوانده يا چه وردي 

د كرم پسرپسر خاله خوانده كه اين سيني برداشته واال از اين كارها نميكند عارش مي ايد نگين سلطنت ياقوتش ميافت

گفتند پاهايش بسكه اويزان مانده درد گرفته بود به اصرار من دراز كرده بود طفلي خوابش برده بود بيدارش كردم 

سه نفري ناهار فرداي مرا خوردند چائي ريختيم محبوبه حرف نمي زد فقط بفرمائيد مي گفت. بفرمائيد چائي ميل 

تم: اسمش كوكب است بهش بگو كوكب جان مي خواستم با خانم خانم كنيد خانم دستتان درد نكند صرف شد گف

گفتن و بفرمائيد صرف شد فاصله ايجاد نشود واقعا من هم خوشحال بودم بعد از عمري مهماني رسيده بود فاميلمان 

ل مادر بود بيجاره ها يك كوله بار هم نان و ماست و تخم مرغ آورده بودند، خجالت كشيدم چون من وقتي رفتم دنبا

يك هل پوچ هم همراه نبرده بودم. كوكب با حسرت محبوبه را نگاه مي كرد با آن بزك و دوزكي كه كرده بود، با 

آقا -آن پيراهن كريپ دوشين تازه كه پوشيده بود، با آن موهاي افشان كه نصف بيشترش از چادر بيرون زده بود. 

خوبست، چه زن نازنيني گرفته ايد. معمول است اين يك نوع رحيم،ماشااهلل شما همه چيزتان خوبست،سليقه تان هم 

ادب است، رسم و رسوم ملي ماست گفتم نه به نازنيني شما. از قيافه محبوبه فهميدم كه بدش آمد مي بايست مي 

گفتم بعلي زن من شازده است دختد بصيرالملك است ماه تابان است و خيلي منت سر ما گذاشته كه اينجا مثل برج 

ار نشسته است و الم تا كام حرف هم نمي زند ولش كردم بطرف پسر خاله برگشتم با خاله اش گرم صحبت زهرم

بود مادرم مي پرسيد كه چرا خانمتان را نياورديد و داشت توضيح مي داد كه گويا رفته رختخوابها را پهن كند كمرش 

كه كوكب خواستگارش را ببيند به اصرار رگ به رگ شده بيچاره مدتي است كمر درد دارد امروز هم بخاطر اين

كوكب را روانه كرد و اال همه كارها را كوكب انجام مي دهد مادرش قادر نيست كرم طفلك داشت چرت مي زد موقع 

خواب هم بود آماده شديم كه ترتيب خواب مهمانها را بدهيم مادرم گفت محبوب جان من امشب بچه را مي آورم 

م توي انبار مي خوابم پسر خاله شما هم با كرم توي اتاق من بخوابيد كوكب گفت خاله توي اتاق شما بخوابد خود

جان مزاحمتان شديم زحمتتان را زياد كرديم انشااهلل جبران مي كنيم مادر گفت چه حرفها مي زني كوكب جان چه 

م دلم مي خواست مزاحمتي خانهت خودتان است براي كوكب خانم هم همين جا توي تاالر رختخواب مي اندازي

محبوب به مادرم مي گفت شما هم توي انبار نمور نخوابيد بيائيد باال همينجا پهلوي كوكب خانم بخوابيد اما محبوبه 

يك كالم حرف نزد و من دبدم بيچاره مادر بخاطر اينكه مهمان نوازي كرده باشد تن به خوابيدن در انباري داد مه 

تخواب را كول گرفتند و رفتند طرف اتاق مادر كه قرار شد پسرخاله و كرم آنجا بوي نا مي داد مادر و پسر خاله رخ

بخوابند ماند رختخواب براي كوكب من مي دانستم كه ما بيشتر از همانهائي كه بردند رختخواب اضافي نداشتيم چاره 

االن برايت تشك مي چه بود محبوبه از جا تكان نخورد من بلند شدم و بطرف اتاق كوچك رفتم و به كوكب گفتم 

آورم كوكب تعارف كرد كه واي ميترسم كمرتان درد بگيرد طفلي چون مادرش كمري شده بود فكر مي كرد هر 

كس كار سنگين بكند كمر درد مي گيرد خنديدم گفتم چقدر دلت براي كمر من مي سوزد خنديد گفت خيلي بدنبال 

د زد يعني چي رحيم ما كه رختخواب نداريم رختخواب هاي من محبوبه آمد توي اتاق و در را از پشت بست و فريا

خودمان را نشانش دادم و گفتم پس اينها چيه خوب مال خودمان است من هم مي دانستم مال خودمان است اما چاره 
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نداشتيم هر طور بود بايد يك شب را دندان روي جگر مي گذاشتيم تا آبرويمان نرود دختر بصيرالملك كه مادر كلي 

پز داده بود كه از سوزن گرفته تا حياط همه چيز جهاز آورده عيب بود دختره را بدون رختخواب بگذاريم خوب هم 

مال خودمان باشد نمي خواهند كه با خودشان ببرند پس ما خودمان كجا بخوابيم مي دانستم اگر بگويم برو با كوكب 

كردم گفتم روي زمين يك شب كه هزار شب نمي بخواب بدش مي آيد اصال توهين مي شد اگر همچو پيشنهادي مي 

شود ناسالمتي فاميل من هستند آمده اند خانه من مهماني من كه از زير بته سبز نشده ام آخه آخه ندارد ناراحتي االن 

مي روم مي گوريم بلند شويد برويد خانه تان زنم رختخواب نمي دهد چنان عصباني بودم كه اگر جلويم را نمي 

جدي جدي اين كار را مي كردم دنبالم دويد و بازويم را گرفت رحيم ولم كن من نمي توانم دو نفر گرفت حتما 

مهمان توي خانه خودم بياورم زيادي انتظار داشتم اين خانه من نبود هيچ چيزش به من تعلق نداشت جهاز زن يعني 

به سرت مي زند روز اول دهن شان را .... كه بزني باالي در ورودي داخل هم شوي به سرت مي زند خارج هم شوي 

پر مي كنند مي گويند فالن و بهمان جهيزيه دخترمان كرديم داماد را وقتي سوار شدند همه اش مي شود جهاز من 

ظرف من خانه من فرش من من خاك بر سر روي گليم نشسته بودم خانه اجاره اي داشتم از اين خوشبخت تر بودم 

نم و پسر و عروس اش مهماني آمدند توي اين خراب شده يك نفر تا به امروز پا بوي آن اتاق چند با انيس خا

نگذاشته وقتي مي گويم خانه من چنان با تحقير نگاهم مي كند كه دلم مي خواهد زمين دهم باز كند و مرا ببلعد غلط 

نكن رحيم جان نكن  كرده فاميل مادرم آمده به ديدن ما ما ديدن نداريم بدبختي خودمان براي خودمان بس است

زشت است صدايت را بياور پايين آبرو ريزي نكن به مهمان بر مي خورد خوب بيا بيا اين رختخوابها را بردار و ببر 

اين زن عادتش اين است تا من هوار نكشم حرف حساب گوش نمي كند هر لقمه اي را با يك جرعه زهر توي گلوي 

اتاق روي زمين پهن كردم بفرمائيد كوكب خانم ديگر بايد ببخشيد آدم فرو مي كند رختخواب را برداشتم وسط 

گفت دستتان درد نكند برگشتم توي اتاق كوچك توي صندوقش يك عالمه چيز ميز بود كه ميشد زيرمان پهن كنيم 

اما مخصوصا روي فرش دراز كشيد چادر نماز و شال كشميرش را كه خيلي بهش مي نازيد انداخت رويمان بي انصاف 

يشترش را انداخت روي من الماس تقريبا لخت خوابيده بود گفتم شال را بينداز روي بچه من نمي خواهم ولي سرما ب

مي خوري رحيم هوا سرد است من سردم نيست بگير بخواب چرا اين بچه اينقدر نق نق مي كند مي زنم تو دهانش 

دم حوصله بچه ام را هم نداشتم اما خانم حالشان ها ... واي نكن رحيم بچه ام دارد دندان در مي آورد عصباني بو

كوك بود بزك كرده لباس كريپ دوشين پوشيده قبل از آمدن اينها در عالم ديگري بود حاال هم با آنهمه حرص و 

جوش كه بمن داده بود با آن اخم و تخم كه كرده بود منتظر بود بنده حالم خوش باشد... پشت كردم بهش كه 

مي تپيد خدايا اين اخالقش درست بشو نيست هر مرحله اي كه پيش مي آيد يك جور بد اخالقي بخوابم دلم بشدت 

مي كند من مي دانم كه نبايد امشب رختخواب خودمان را هم از دست مي داديم ولي جه مي كرديم چاره چه بود 

چه مي شد مثال مادرم آنقدر صميميت نداشت كه مثل خواهري برود پهلوي كوكب بخوابد يا پهلوي مادر بخوابد 

مرض كوفت داشت يا اين دختره دم بخت هر وقت عصباني ام مي كرد نمي دانم چه علتي داشت كه ادرارم زياد مي 

شد ديدم بايد بروم دست به آب مدتي صبر كردم اينور آنور غلطيدم ديدم نه نمي شود تصميم گرفتم بروم و ديگر 

بچه است خوابيده منهم يك گوشه مي خوابم من كه با آنها رو در توي اتاق برنگردم بروم توي رختخواب كرم 

وارسي ندارم الكي مي گويم الماس نق نق مي كند نگذاشت بخوابم بلند شدم يواشكي طوري كه نه محبوبه بيدار شود 

طرف نه كوكب در وسط اتاق را باز كردم در تاريك روشن اتاق ديدم دختره متكا را زير سرش نگذاشته قل داده يك

خدا خواسته خم شدم برداشتم در اتاق بزرگ را كه باز كردم بيدار شد و ديد متكا را مي برم گفت پشيمان شديد شما 
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كه نمي خواهيد نه ببريد شوخي كردم و خنديد عجب دختر شاد و شنگولي هست توي خواب هم خوش اخالق است 

فتم تو پسر خاله با صداي بلند خر خر مي كرد و كرم رفتم دست به آب بعد با احتياط در اتاق مادر را باز كردم ر

هفت پادشاه را خواب مي ديد متكا را گذاشتم پهلوي متكاي كرم اصال با پا زده بود لحاف را انداختته بود لحاف را 

آوردم و يواشكي روي هر دو تايمان كشيدم و دراز كشيدم مدتي طول كشيد تا خوابم برد ولي خوابيدم دمادم صبح 

ار شدم ديدم كرم خواب است پسرخاله هم كماكان خواب بود باز هم يواشكي بيرون آمدم وفتم سرو صورتم را بيد

شستم رفتم نان خريدم برگشتم بردم توي مطبخ گذاشتم توي سفره ديدم هنوز كسي بيدار نشده آرام برگشتم بردم 

رفتم پهلوي محبوبه و الماس دراز كشيدم توي مطبخ گذاشتم توي سفره ديدم هنوز كسي بيدار نشده آرام برگشتم 

صبح شد يكي يكي بلند شدند محبوبه باز سردرد كذائي به سراغش آمده بئد نه حرف ميزد نه نگاه توي صورت 

كسي مي كرد صبحانه نخورده رفت مطبخ كسي كه تمام مدت مي نشست يا مي خوابيد تا لنگ ظهر و صبحانه را يا 

ز مطبخي شده بود همانجا ماند تا ظهر من له تنهائي دمخور سه نفري شده بودم كه من درست ميكردم يا مادر امرو

براي اولين بار مي ديدمشان مساله اي نبود خوشم مي آمد پسر خاله از كسب و كارش مي گفت و از فوت وفن 

ا اون هم بازي فروشندگي و بازاريابي كم كم صميمي شديم با هم شوخي مي كرديم الماس را هم بمن سپرده بودند ب

 كوكب نيسيت هم اينطور آقا رحيم مي كرديم پس اينطور هرچه فروش بره باال تعداد صيغه ها بايد زياد بشه نه واهلل

 رحيم آقا گفت مي و خنديد مي پسرخاله نميشه پيدا نجار زن كارگر هيچوقت شما كار تو رفته كاله شما سر گفت مي

همه مي خنديديم. آمدم جلوي پنجره كه مادر و محبوب را صدا كنم صداي  شما؟ كار تو بيام كنيد عوض را كارتان

مادر را شنيدم كه به محبوب مي گفت تو برو توي اتاق خوب نيست بهشان برمي خورد من ناهار را مي كشم نه خانم 

چه شده  شما برويد من همين جا هستم يكدفعه صداي افتادن چيزي به گوش رسيد بعد صداي مادر چته محبوبه باز

عنقت توي هم رفته به خاطر اين است كه پسر خواهربيچاره من يكشب به اينجا آمده؟ ولم كنيد انم حوصله ندارم ها 

ديگر شما سر به سرم نگذاريد دلم به اندازه كافي خون است وا دلت خون است چه شده كه دلت... فكر كردم اينها 

كنند بخاطر بودن آنها دعواست پريدم پائين محبوبه از پله هاي هم صداي بلند آنها را مي شنوند خب بده فكر مي 

مطبخ داشت مي آمد باال حرصش را سد پله ها در مي آورد پاها را محكم مي كوبيد روي پله ها ديگه نپرسيدم 

 موضوع جر و بحث چي هست فقط گفتم ببين محبوبه نگذاري امشب بروند ها اصرار كن بمانند تا تو نگوئي نمي مانند

  نگاه تندي به صورتم انداخت و دور شد

 البته شئد باز امشب الاقل محبئبه هاي اخم اينكه اميد به داشتم نگهشان كردم سرهم دزوغ و كلك و دوز هزار با 

 مهمان است دوست مهمان خيلي محبوبه كه كردم وانمود و شدم دروغ به متوسل من و كردند تمايل اظهار خودشان

 خرده حالش خوب نيست واال خيلي خانم است يه امروز است نواز

 مثال و كرده ناراحت را محبئبه زياد كار كه بود كرده تصور خودش پيش كوكب كنم مي فكر شام از بعد شب    

 گفت مادرم به كرد رو شده خسته

 شويم مي و كنم مي جمع را ها ظرف من پختيد شما است من نوبت ديگر امشب    

 ن چه دختر كدبانوئي است ماشاهلل فرز وزرنگ من هم گفتم باشه من هم كمكت مي كنمببي گفت مادرم    

 كوكب و پائين بردم كردم جمع من شود بلند گذاشت كوكب را مادر نه خورد تكان جايش از محبوبه نه شام از بعد    

اتاق باز هم بقرار شب قبل  توي برگشتيم و كرد جارو را حوض بر دورو كرد جارو را مطبخ شست را ظرفها همه خانم
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رختخوابها را پهن كرديم و من چون ديشب تقريبا راحت خوابيده بودم امشب خيلي زودتر از شب قبل تصميم گرفتم 

 بروم پيش كرم به كرم گفته بودم امشب مهمان داري مي خواستم ببينم ديشب فهميده بود يا نه گفت بفرمائيد

م مي آمد و خواب را از سرم مي پراند، خدايا چه بكنم، اين دختر باز برج سراغ به شب روزم هاي غصه تمام    

زهرمار شده، نه مهمان دوست دارد، نه خلوتي اهل است، نه در جمع سازگار است، خدايا عجب غلطي كردم، چرا 

ن حرف مادرم را گوش نكردم اگر اين كوكب را ديده بودم، عاشقش نمي شدم، عاشقي بخورد تو سر من، يك ز

ساده بود، مي گرفتم، وصله تن مان بود، هم طبقه مان بود، بگو بخند است، كاري است، به قهوه چي رضايت داد، به 

من هم رضايت مي داد، اگر من دلم توي خانه خوش باشد كارو بارم هم بهتر مي شود، همه اش دعوا، همه اش 

ت كه اينها آمده اند، انگاري من بال در آوردم، جنجال، همه اش تو سري خوردن، همه اش كم احترامي، دو روز اس

احترامم مي كنند، ارج ام مي گذارند ،خودم را نوكر نمي دانم، خودم را پائين تر احساس نمي كنم، پر در آورده ام، 

آقا رحيم مي گويند و از دهنشان نمي افتم، آخ اين سركوفت بصيرالملك مرا كشت، سركوفت مال و منالشان اعصاب 

اغون كرد، اين منم منم بز بز ها، دو شاخ دارم به هوا، ديوانه ام كرد، ايكاش همين دختر را گرفته بودم، زن مي مرا د

گرفتم، آقا مي شدم، مرد خانه مي شدم، حاال چي هستم، مدام نگران اخم خانم، مدام نگران گوشه و كنايه اش، متلك 

كه چه غلطي كرده بودم خاك بر سرت رحيم با اين عاشق هايش، واي خدا نجاتم بده، اه كه چه غلطي كردم، اه 

 شدنت خاك بر سرت با اين زن گرفتنت

 حقيققا بروند امروز گفت مي ديشب پسرخاله آنطوريكه است ممكن كه آوردم بياد و كردم باز چشم وقتي صبح    

هنم يكبار ديگر به خاطر ج بودم كرده عادت هم محبوب تخم و اخم به بمانند هم باز خواست مي دلم گرفت دلم

اينها باز هم صبر مي كنم اما از مجالست اينها خوشم آمده احساس خوبي داشتم مثل اينكه خودم را تازه شناخته ام 

پس رحيم تو هم آدم هستي تو هم كسي هستي به تو هم مي شود افتخار كزد مي شود از كارت تعريف و تمجيد كرد 

وجودب باعث سر افكندگي شود من چنان از وجود خودم مايوس شده بودم كه اينقدر بدبخت و اكبيري نيستي كه 

خودم از خودم بدم مي آمد فكر مي كردم هرگز و هرگز نمي توانم سري در ميان سرها باال ببرم و عرض اندامي 

 بكنم اما دو روز است كه بزرگ شده ام شغلم ارزش پيدا كرده خودم با ارزش شده ام

اينها آمدند تا حاال محبوب جز همان جر و بحثي كه بخاطر رختخواب كرديم ديگر با من حرف  كه اي لحظه از    

 نزده امروز بايد خوذم بروم مطبخ ببينم براي چه آنجا مي پلكد

 آنجا من كه انگار نه انگار نكرد نگاهم اصال بود كرده گرم را سرش الكي مطبخ توي رفتم پائين مطبخ هاي پله از    

ام چند دقيقه اي من نگاهش كردم و او محلم نگذاشت مادر ار اتاق پائين آمد داشت مي آمد طرف مطبخ با  ايستاده

 التماس گفتم

 تمانند كن تعرف هم امشب جان محبوب    

 ام چكاره من كن تعارف خودت    

 م كه نكرده امكرد مي بايد چه دانم نمي بود بويش گله عالمه يك كه كرد ادا طوري را ام كاره چه    

 مانند نمي كه نكني تعارف تو تا    

 گفت و من به كرد پشت    

 ماندند تعارف بي خوب كه ديشب    

 برود خواهد مي پسرخاله حاال اما    
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 گفت پوزخند با    

 درون نمي بروند بگوئي هم او اگر كنند مي تعارف نترس است ورامين به رفتم وقت حاال ظهري دم االن    

 گفت خشمناكي صداي با و آمد پائين ها پله از كنان تلق تلق كرد مي تكيه پا يك روي حاليكه در مادرم    

 اند انداخته لنگر و اند خورده كيگر گذاشتم پائين و باال ديگ بسكه درآمد مت پدر بمانند كند تعارف را چي چي    

لكي كه كمك مي كند نگو الاقل دبگ را كمك نمي كند كه با مادر ا بود مادر دست كنار روز تمام محبوبه انصاف بي    

بردارد بنده خدا پير زن كمري شده بود اما هرچه بود خواهر زاده خودش بود خودش يادش رفته كه توي خانه آنها 

 اطراق كرده بود ناراحت شدم گفتم

 بگذاري پائين و باال ديگ تو خواهد نمي مربوطه چه تو به    

 ر گفتماد    

 چسباند مي تنور به پستان پسرخاله براي قدر اين آقا كه شد چه حاال    

 دلمان ما و آمدند روز دو حاال نشسته بست آنجا رفته خودش مادر طال سر دو چوب شديم ما كن درستش و بيا    

ه زن چه مادر چ بودم شده بيزار است زن هرچه ازدست حسابي شده مدعي بداريم نگه هم ديگر روز يك خواست

 آدم را دستي دستي ديوانه مي كنند با تشدد گفتم

 كن چفت را دهانت    

 اند آورده سرم به چه ها ساس انبار اين بوي ها شب ببين آمد در پدرم كنم نمي چفت    

تش گله دس تمام بودند آورده در را پدرش ها ساس كه االنصاف و الحق زد باال آرنج تا را خود دست يك آستين    

 به گله سرخ و متورم بود ادامه داد

 رحيم بگويم تو به خارانم مي را پشتم و سينه و سر روم مي راه صبح االه تا شب اند كرده پاره تكه را بدنم تمام    

 خوابم مي كوكب پيش تاالر توي آيم مي امشب من ماندند خودشان هم اگر...  ها كني تعارفشان مبادا

از اول هم بايد همانجا مي خوابيد اصولش اين بود دوتا رختخواب مي انداختيم براي مرد ها دو تا هم  مادر بيچاره    

 براي زن ها چه مي شد مثال چند شب صميمانه بخوابيم

 بودند سرپا سه هر بودند شنيده را ما مگوي بگو انگاري اطاق توي برگشتم    

 كرديم بايست ببخشيد تنگ را جايتان داديم زحمت خيلي رحيم آقا    

 بياوريد هم را جان الماس و خانم محبوب بياوريد تشريف ما پيش    

 گذرد نمي بد بياييد كوكب عروسي به مانده هفته يك    

 گفتم كنيم مي جبران را خانم محبوب و جان خاله هاي محبت كنيم مي جبران انشااهلل    

 يد هم بياييم مگر مي شود بي ما شيريني ها را بخوريدبا خانم كوكب عروسي براي آييم مي حتما    

 مي پسرخاله بيا جان محبوب كردم صدايش بزور ماند مطبخ توي محبوب آمد جلو مادر آمدند پايين خالصه    

 و كرد اي ادبانه بي و سرد خداحافظي آمد كه بودند كوچه در دم بكنند خداحافظي خواهند مي ببرند تشريف خواهند

اين كه در را پشت سرمان ببنديم محبوب توي اتاق رفته بودهمراه مهمان ها رفتم وقتي راهي ورامين شدند  از قبل

 برگشتم.

 پرسيده مادر    

 اي شده پژمرده شده زرد رنگت چقدر محبوب    
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 گريه زير زده    

 رحيم دست از    

 كرده كار چه مگر رحيم    

 گفت كنان هق هق    

 كرده شب ها مي رفت سراغ كوكب كار چه    

 اينقدر ماندم مي آوار زير اگر شد مي رو و زير دنيا اگر شد مي خراب سرم بر خانه سقف تمام اگر گويد مي مادر    

 نبود دردناك برايم

 آوري مي در رنگ ما براي ديگر حاال ها حرف چه وا    

 است ننگ رنگي چه خانم نيست رنگ    

اين دختر چه بگويم اينها توي خانه شان گويا از اين چيز ها ديده اند كه همچو فكرهائي مي كنند پدر  به بگويم چه    

گنده اش رفته بغل خواهر اكبيري آن مردكه تارزن خوابيده آن باال باال ها آن شاه خاك بر سر زن سيرش نكرده 

ي كنند به اين راحتي دختر باكره دم بخت يك مرد را چسبيده به .... اهلل اكبر اين ها هم ديده اند ياد گرفته اند فكر م

به بستر خودش راه مي دهد آن مريم شيميراني وقتي گول خورد خودش را كشت دختر يك پيرمرد دهقان بود 

غيرت داشت حيا و آبرو داشت اگر از اين تخم و تركه شازده ها بود اين دوله ها سلطنه ها ممالك ها حتما يك 

صدايش درنيايد تازگي مد شده وقتي گندي باال مي آورند جانه دانشان را مي بندند مي زوند كارش مي كردند كه 

 خارج نيست و نابودش مي كنند دست و دهانشان را پاك مي كنند بر مي گردند انگار نه انگار

 كوكب نه است كاره اين دحيم نه اي كرده خيال جانم نه    

 شب تا صبح بيدار بودم نيستم بچه كه من خانم ديدم خودم    

 ميخواستي نرفتي چرا بيرون بكشي او بغل از و بگيري را اش يقه بروي خواستي مي گوئي مي راست اگر خوب    

 بريزي را دو هر آبروي بروي

 شود بپا خون و بيايد هم كوكب پدر ترسيدم مي    

خون به پا مي كنند سرش را گوش تا گوش  بكند غلطي همچو دخترشان وقتي ما هاي طبقه هم كه داند مي پس    

 كنار باغچه مي برند و ننگ را با خون مي شويند اما پدرهاي بي غيرت با پول همه چيز را روبراه مي كنند

 كند عقد را او شوي مجبور ترسي مي جانم نه    

 كند عقد را او كه باشم مرده من مگر را آشغال اين كند عقدش    

يكروز به من گفت پسر مرده يا زنده من ترا نمي بخشد اگر فكر خيانت به زنت به مغزت خطور  كه مادري مادر    

كند روي لج و لجبازي ببين چه گفت حق داشت اين بهتان هاي محبوبه آدم را ديوانه مي كند كله آدم سوت مي كشد 

 همه چيز را فراموش مي كند فراموش مي كند كه آدم است

ند چرا ناراحت مي شوي مگر او ناراحت شد كه تو آمدي نامزدش را از چنگش در آوردي مگر ك عقدش نبايد چرا    

 تو رحيم را قر نزدي

 افتاده زنيكه اين اطوار و قر دنبال شده سير من از كه حاال خواست نمي را او خودش نزدم قر من    
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وكب بد است خب همه چيز خوب را مي خواهند ك براي بود خوب تو براي اطوار و قر چطور گويد مي خنده با مادر    

پسرم خوشگل است خوش برو رو است زن ها و دختر ها ولش نمي كنند تقصير او چيست چه طور براي تو خوب بود 

 براي كوكب اخ است هر كس پول ندارد دل هم ندارد

د مثل شير غران در اتاق باال و پائين شو مي بلند جا از نداشته را ها متلك اين انتظار گويا شود مي عصباني محبوبه    

 مي رفته و مي غريده تا من باشم براي شما درد دل نكنم من همين امروز تكليفم را با رحيم روشن مي كنم

 از اي كلمه هيچ بودم گرفته تصميم برگشت راه در ولي شنيدم را اينها مگوي بگو صداي شدم داالن وارد رقتي    

و متكبرانه اش نكنم چه فايده دارد آهن سود كوبيدن است اين ها از همين قماش اند  سرد حركات بخاطر محبوبه

كل عالم را پائين تر از خودشان مي دانند من را كه خودش به دنبالم آمده عاشقم شده سرم پايين به كار خودم بود 

فاميل من خدا را شكر كه  هوايي كرده گرفتار كرده بسكه تو سري خوردم خوار و خفيف شده ام چه برسد به فك و

بي كس و كارم هر روز مهمان ندارن مسافر نمياد برو بيا ندارم واال روزگارمان سياه بود وارد كه شدم رو به مادر 

 كردم و گفتم

 شد راحت خيالت حاال رفتند    

 راه انداخته قشقرقي چه حال به تا صبح از ببين بيا شد تر راحت خانمت خيال بشود راحت من خيال چرا    

 گفتم بريده را ما همه نفس زن اين شديم بدهكار ما باز چه يعني    

 بگو آخر ايستادم روبرويش و كردم باز شدت با را اتاق در آمدم باال و كردم طي يكي تا دو را ها پله ، كند مي غلط    

 چيست تو حساب حرف ببينم

 كشي نمي خجالت چيست داني نمي راستي راستي    

 ام كشته آدم بكشم خجالت كه ام كرده كار چه    

 رفتي مي زن آن سراغ به ها شب يفهميدم هستم اخمق من كردي خيال    

 جوري چه آخه صلحشان و قهرشان خيالي از زنها اوستاست با حق زند مي است بهتاني چه ديگه اين اكبر اهلل    

هرت است مگر الكي است دختري كه آورده برود عروس  شهر مگر چي دختر آن بكنم كاري همچو من است ممكن

شود به اين آساني؟ عجب گيري افتادم اين تخم سوء ظن توي مغزش كاشته شده حاال من قسم هم بخورم كه اشتباه 

 مي كند همچو چيزي نيست باور همواهد كرد بيشتر مرا عصباني خواهد كرد چه بكنم ؟ بي اختيار گفتم

 خوب كردم كه رفتم حاال چه مي گوئي رفتم كه رفتم خوب    

 زد فرياد آمده بيرون حدقه از چشمان با    

 كني مي هم كلفتي گردن تازه چيز همه بي زنكه اين پهلوي اي رفته اي گذاشته را زنت كني نمي حيا رفتي كه رفتي    

 گمشو برو نگفت كلمه يك حيا بي زن

اله ما هم شد مي حيا اصال همه ما سر و ته يك كرباسيم فقط ايشان عليا خ نوه چيز همه بي شد هم ما مهمان حاال    

 مهدره و دختر بصيرالملك هستند و باغ در شيميران دارند و كرج حرصم گرفت گفتم

 خواهد مي را خاطرم نگفت كه نه    

 آورد در را ادايم    

 ني اين زن خجالت نكشيد حيا نگردك نمي شرم رحيم كن بس خواهد مي را خاطرم خواند مي را خاطرم    

 كردي مي چرا تو است بد اگر كردي حيا تو مگر    
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 خوابيدم كنارت اتاق توي آمدم كردم كار چه من    

 بودي كرده هم را كار اين گرنه و نكردي پيدا اتاق    

چشم ام تهمت زنا و خيانت  توي راست راست شود دريده ما بين احترام پرده شد باعث چگونه او عنقي بد كه آخ    

تمن مي زند و من هم تهمت هرزه بودن به او، مال من تهمت نيست عين حقيقت است ولي همه حقايق را هم نبايد به 

 زبان آورد گفت

 توست مثل شوهري من مثل فطرتي پست زن لياقت گوئي مي راست    

 شد بلند آسمان به فريادم    

 اي چي شده چه از جانم مي خواهي شده هار شده دراز زبانت    

 چشمهاي آن از او بدن جزء جزء از چقدر كه آه است من شب محبوبه همان ايستاده من روبروي كه زن اين خدايا    

 گفت است محبوبه همان اين آيا داشتم نفرت اش وقيح

 را هم ببينم ريختت حتي خواهم نمي ديگر بكن خواهي مي غلطي هر برو خواهم نمي جانب از هيچ    

 پيش قرني از بعد مهمان تا دو داريم ما كه است زندگي چه اين آخه آلوده دهن و ندريده يوسف گرگ بيچاره من    

 آمد باال مادرم كرده برپا اي شنگه الم چه ببين نشده رد كوچه پيچ از هنوز آمد ما

 شده بلند سرت زير نبيني را ريختش خواهي مي پس    

 كرد و گفت من به رو    

 

 كند نمي فرصت ديگر بشويد كثافت آورد نمي در زبان طور اين بودي گذاشته دامنش توي ديگر بچه تا دو اگر    

 كند غايب حاضر را شوهرش و ببنددد شوهرش كار و كس به ننگ هزار

 

 

، محبوبه انگار نه انگار كه بچه  گريه زير زد بعد كرد و كرد نگاه ، كرد مي نگاه واج و هاج حياط توي الماس طفلي    

اش گريه مي كند از جا تكان نخورد مادر برگشت توي حياط ،الماس را بغل گرفت ، محبوبه دويد لب پنجره و فرياد 

 زد:

 كنيد حفظ را خودتان احترام نكنيد دخالت شما خانم -    

، مي دانم چرا بهانه مي گيري ، مي خواهي  است پر كجا از دلت دانم مي كه من گذاشتي؟ باقي هم احترامي تو-    

رحيم برود توي نظام دلت براي او نسوخته ، فقط ميخواهي او لباس نظام بپوشد ، چكمه به پا كند ، شمشير ببندد و 

صاحب منصب شود تا تو هم بتواني پيراهن كرپ داشين بپوشي ، و به اين و آن فخر بفروشي ، نترس پيراهن كوپ 

 خته اي ، صاحب منصبش را هم پيدا مي كني آن قدرها هم بي دست و پا نيستيدوشين را كه دو

 . خدايا ، واي:  گفت و كرد بلند آسمان بطرف را دستها محبوبه    

 ؟ پيراهن اين كجاست ، كو:  پريدم جا از بودم شده ديوانه خورده تير خرس مثل    

 ي؟دار كار چه گيراهنم به رحيم ، نكن:  زد فرياد    

 از آن نرفته پائين گلويمان از خوش آب پوشيد ايكه لحظه از ، است قدم بد ، است يمن بد ، لعنتي پيراهن اين    

 . مادر و من با مگويش و بگو از اين ، اش بهتان از اين ، داريش مهمان از آن ، اول شب
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در نماز كشيده بود كه كثيف نشود برداشتم ، چا را رويش سليقه با و بود آويخته ميخي به پرده پشت كه را پيراهن    

يقه آنرا با دو دست كشيدم تا پاره كنم المروت پاره نشد با دندانم به جان پيراهن افتادم و پاره پاره اش كردم و از 

 پنجره انداختم توي حياط : بيا ، اين هم از پيراهن كرپ داشين ، صاحب منصبي مرا هم خواب ببيني .

 شده بودم بيزار شده بودم در حاليكه قدم به قدم به من نزديك شد و خيره بچشمانم زل زد و گفت : سير او از    

 را ها زن همين لياقت تو ، جانت كوكب همان پيش برو ، نياور هم مرا اسم ديگر برو ، شدم تو زن كردم غلط -    

 . چرا بگويم اگر لعنت من بر ، بگيرش برو اصال ، داري

ستم آيا قيافه من هم در چشم او همان قدر زننده است كه چهره او در چشم من مي نمود ؟ همان قدر دان نمي    

 كريه ؟ همان قدر نفرت انگيز ؟ فرياد زدم :

 . گيرمش مي شده كه هم تو چشم كوري به ، گيرمش مي روم مي -    

 . جهنم به -    

تالطم گير كرده و براي نجات به هر چيزي متوسل مي شود  پر درياي توي كه بودم شده غريقي مثل درست من    

اما گاهي به انچه كه پناه آورده كه نجات يابد گردابي است كه در كام مي كشدش ، راه افتادم كه بروم ، اما كجا ؟ تا 

 وسط تاالر رفته بودم كه برگشتم و گفتم :

دنبال پول روي طاقچه گشتم نبود ، فرياد زدم پول ها را  ؟ اي گذاشته كجا را ها پول ، خواهد مي پول گرفتن زن -    

 كجا گذاشته اي ؟

 فاميل شكم توي چپاندي و كردي ميوه قاب قاب ، كردي خورشت و پلو را همه ؟ پولي چه ، است ماه آخر -    

 . محترمت

ر پولش نداشتم خودش كا به كاري من ، بود شده من گردن وبال اش جهيزيه مثل هم پدرش تومان سي ماهي اين    

مي گرفت خودش خرج مي كرد ، خودم هم هر چه دستمزد مي گرفتم مي اوردم مي گذاشتم توي صندوق ، كليد 

 صندوق هم هميشه در اختيار خودش بود گفتم :

 پيدا گشتم ، نداد ، خواستم مي را كليد ؟ كجاست مرده صاحب اين ؟ كجاست ، بياد در چشمت تا ، كردم خوب -    

ردم زير فرش گذاشته بود ، در صندوق را باز كردم پولي نمانده بود همه را خانم پيراهن كريپ دوشين خريده بود ك

مزد خياط داده بود به دايه بذل و بخشش كرده بود ، بكند ، بخرد ، زن است ، خرج دارد چشم شوهر كور ، زن 

تا مهمان آمده يك بشقاب غذا جلويشان بگذارد ؟ بابا گرفته بايد خرج كند ، اما آخه حق ندارد بعد سالهاي سال دو 

فك و فاميا كنيز و غالم كه از دهات مي آيند ، بخاطر گل روي كنيز و كلفت احترامش مي كنند يعني من و مادرم در 

حد يك كلفت و نوكر نيستيم ؟ اين الم شنگه براي چي راه افتاده ؟ آخه اين دختر كه همه اش صحبت پلو و خورش 

ران زده و روغن كرمانشاهي و شربت و مربا و گز و قطاب و باقلوا مي كند ، كه سيني سيني خيرات مي دادند ، زعف

اينقدر دلش كوچك است كه دو روز مهماني را كه از جيب خودم خوردند و گورشان را گم كردند و رفتند را تحمل 

از اين بازيها بردارد ، چشمم افتاد به شال كشميرش ، كند ؟ بايد بگذارم بروم ، يك مدت بماند ، تنها بماند تا دست 

روانداز خوبي است ، من اگر قرار است توي دكان بخوابم يك همچو چيزي الزم دارم ، برداشتم ، فريادش بلند شد : 

اين  آن را كجا مي بري ؟ به هر جا دلم بخواهد ، هار شده بودم ، ، ديوانه شده بودم چشمم به النگوهاي دستش افتاد ،

اولين بار بود كه توي دستش مي ديدم ، پس اينطور ، مخصوصا زده به نيت طعنه زدن به فقر و ناداري كوكب ، براي 
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چزاندن دل اون طفل معصوم ، زنها بي آنكه بدانند چه گناه هاي نابخشودني مي كنند ، ظاهر قضيه اين است كه خود 

 ا به رخ كشيدن است ، ديگران را خفيف كردن است .را مي آرايند ، اما نيت شان شيطاني است ، خود ر

 ببينم دربياور را آن -    

 ؟ را چي -    

 را النگو -    

 . بكش خجالت ، آورم نمي در -    

 . بياور در گفتم -    

ي رحم ، با ب اينقدر ، خشن اينقدر ، ناجوانمرد اينقدر ، هستم خودم اين كه كردم نمي باور ، بودم شده ديوانه    

 خشونت دستش را گرفتم النگوها را كشيدم .

 پر ديگ يك گوئي بود خورده دستش به چادر روي از انگشتم نوك وقتي كه هماني ؟ دستهاست همان اين خدايا    

 همان اين ؟ بودند ياس برگ لطافت به كه هاست دست همان اين ؟ بودند ريخته پايم نوك تا سرم فرق از لذت از

ت كه نگذاشتم ظرف بشورند ديگ بسابند مبادا كه خراب شوند ؟ چرا اينقدر بنظرم زرد و بي رنگ مي هاس دست

 آيند ؟ چرا مثل دست مرده بي روح و سردند ؟

 . آورم مي در خودم كن صبر -    

 . بياور در خوش زبان به بياور در:  كردم رها را دستش    

 رتاب كرد : بگير برو گمشو .پ طرفم به و كشيد بيرون را النگوها    

 . شود گم پدرت -    

 كني جفت هم را پدرم هاي كفش نيستي اليق تو ، بكش آب را دهانت ، نياور را پدرم اسم ، شو خفه:  پريد بطرفم    

 . آبرو بي چيز همه بي مرتيكه ، نبر شده خراب خانه اين توي را پدرم اسم ،

آبرو پدر پدر سوخته ات است كه اگر آبرو داشت ، دختر پانزده ساله اش پاشنه  بي ، است پدرت چيز همه بي -    

 دكان مرا از جا نمي كند ، همان پدر پدر سگت كه ...

 پارس مادرت به كوكب رفتن خاطر به كه دوي مي اي هرزه ماده سگ هر دنبال كه هستي تو سگ پدر:  زد فرياد    

 كني مي

يك سيلي محكم ، كه اگر به يك مرد زده بودم مي افتاد زير گوش اش خواباندم . تلو  كنم مي چه نفهميدم ديگر    

تلو خورد و دست به ديوار گرفت ، اگر گريه كرده بود پشيمان مي شدم ، بغلش مي كردم پايش را مي بوسيدم مثل 

 باز هم زبان درازي كرد :بچه اي كه خطا مي كند و كتك مي خورد بعد مي دود توي بغل آدم ، ولي نه كه نكرد بلكه 

 توي هم لحظه يك ديگر ولي ، شدم تو زن كه كردم غلطي بد ، بود حقم سيلي اين ، است من تقصير ، داري حق -    

 . مانم نمي خانه اين

 چانه ، كرد مي نگاه ما به بغض با و ورچيده لب كه بود آغوشش در پسرم ، شد ظاهر اطاق در دم نگراني با مادرم    

مي لرزيد و آماده گريه بود ، به شدت ترسيده بود ، خدايا اين همان بچه ايست كه من مي ترسيدم يتيم شود ؟  اش

خدايا بندگان تو چقدر احمق هستند كه فكر مي كنند بيشتر از تو مي دانند مثال من خواستم از يتيم شدن پسرم 

بي پدر خوشبخت تر از اين طفل معصوم بودم ، اين مادر پيشگيري كنم ، اين بچه با پدر و مادر يتيم است ، واهلل من 

 است كه اين بچه دارد ؟ رو به محبوبه كردم و گفتم :
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 روي؟ مي كجا ببينم برو -    

 . كن تماشا و بنشين:  گفت    

 شو پياده شيطان خر از بيا ، جان محبوب:  گفت مهربان و آرام لحني با مادرم    

 ار ببينم چه طور مي رود .بگذ كن ولش:  گفتم    

 به در آستانه از را پايش ندادند اجازه سال اينهمه ؟ پدرش خانه ؟ رفت مي بايد كجا ، برود ندارد جائي دانم مي    

 . كردم نگاهش و پنجره جلوي نشستم ؟ تواند مي حاال بگذارد درون

سي مي رود گردن بند به گردنش بست عرو به اينكه مثل ، ريخت آن توي را لباسهايش آورد را چمدانش    

 انگشتري به انگشت اش كرد ، اشرفي اي كه براي تولد پسرم بهش داده بودم برداشت ، گفتم :

 . من به بده را آن -    

 . كن ول رحيم:  گفت مادرم    

 . بگيرم خواهم مي ام داده خودم -    

 ا كه هنوز توي دستم بود گذاشتم توي جيبم .النگوه با و برداشتم كرد پرتاب بطرفم را اشرفي    

 از و افكند سر به را چادر ، برداشت را چمدان ، كشيد مادرم بغل از را بچه رفت بود شده آماده كه مثال دانش جامه    

 توانست نمي پراند حياط وسط آنرا حرص با بود راهش سر من كفش لنگه يك پوشيد را هايش كفش شد خارج اطاق

برود قدرت اينكه يكدست چمدان را حمل كند و بچه هم بغل اش باشد را نداشت ، هيچي نشده تلو تلو  راه درست

مي خورد دلم سوخت از پله ها داشت مي رفت پائين ، از وسط پلكان بوسط حياط جستم جلوي پله داالن نشستم و 

 راهش را بستم .

 . بيا كوتاه ، كن ول ، جان محبوبه:  گفت مادرم    

 . باش نداشته كار تو:  گفتم    

 : گفت گرفت ام خنده ، من جلوي رسيد ، دهد مي خاتمه چگونه را نمايش اين ببينم خواستم مي    

 . بروم بگذار شو رد -    

 اسير كه معصوم طفل اين براي دلم ، سوخت خودم براي دلم ، سوخت او براي دلم ، كردم نگاه صورتش توي    

ده بود سوخت ، نگاهش كردم ، با تاسف با دنيائي غم با دنيائي غصه ، آخه چرا ؟ چرا آن عشق به ش ما هاي حماقت

 اينجا انجاميد ؟

 . بروم خواهم مي كنار برو -    

 ؟ بروي خواهي مي و اي كرده بار مرا خانه ؟ سادگي همين به ؟ بروي خواهي مي -    

پرت هايش را تپانده بود با حرص جامه دان را محكم كوبيد روي  و خرت كه است چمدانش به منظورم كرد فكر    

 زمين : حاال رد شو مي خواهم بروم .

 ! مانده كاري اصل نصفه ولي ، نصفش از اين ، خوب -    

 ؟ كاري اصل -    

لوي پله و ج از گذاشتم ديوار كنار زمين روي آهسته و كشيدم بيرون آغوشش از را پسرم ، شدم بلند آرامي به    

 داالن كنار رفتم و با دست به در اشاره كردم : حاال بفرمائيد تشريف ببريد هري ...
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 سرش پشت را ها پل تمام ؟ برود كجا ، بود تازه مد اينها ، بود نمايش همه اينها ، رود نمي دانستم مي اول از    

پهلوي خودم ، مدتي هاج و واج كنار ديوار ايستاد  ، بماند همينجا بايد هم باز ، نداشت برگشت روي ، بود كرده خراب

 و بعد سرش را آورد پائين مثل بچه آدم رفت توي اطاق .

 با هم را حمامش بايد الماس ، ببرد بيرون خانه از را بچه اين ندارد حق ديگر ، كن باز را هايت گوش خوب ننه -    

 . رفتيم ما علي يا ، سپردم دستت ؟ فهميدي ، برود تو

 ؟ باشد تلخ اينقدر زندگي شود مي آيا ، خدايا واي ، دوزخ دروازه ، نه ، دره جهنم نه خانه ، آمدم بيرون خانه در از    

 ؟ شود تنفر به تبديل چنين اين عشق شود مي چگونه

 همان اين ؟ افسرد ؟ شد خاموش ؟ شد چه آتشين عشق آن ؟ مرد ؟ رفت كجا ؟ شد چه نازنين محبوب آن    

ريست كه گاه و بيگاه لذت به در دكانم مي افشاند ؟ اين همان است كه با من راز دل مي خواست بگويد ؟ اين دخت

 همان است كه همه چيز را بخاطر من ول كرد و آمد ؟

 دبدبه آن كسيكه ، ماند نمي وفادار هم شوهرش به نكند وفا مادرش و پدر به كه دختري ، باشد يادت ، رحيم آري    

به را پايمال هوا و هوس نفس و آتش شهوت بكند ، زندگي محقر ترا هم ول مي كند اين رسم روزگار است ، كبك و

اين قانون غير قابل تغيير است ، همانطور هم مَرد ، پسري كه بخاطر زن ، مادرش را بيازارد در آينده نه چندان دور 

احمق و نادان هستند كه فكر مي كنند پسر را از مادر  بخاطر زن ديگري ، زن قبلي را خواهد آزرد ، دخترها و پسرها

 جدا بكنند بُرده اند يا دختر را از پدر و مادرش دور كنند تمام محبت هايش را به خود اختصاص داده اند .

 آن به ؟ خانه برگردم ، خانمانم بي هم من كسم بي هم من ؟ بروم دارم را كجا من ؟ بكنم چه خدايا ؟ بكنم چه    

ه ؟ واي نه ، اصال پاي رفتن نداشتم ، ويالن و سرگردان توي كوچه راه مي رفتم ، شال كشمير زير بغلم بود و من خان

 فراموشش كرده بودم ، در عالم خودم بودم جريانات سه روز را مرور مي كردم .

 ؟ فروشيد مي آقا -    

 . آورد بخودم زني صداي    

 ؟ خانم را چي -    

 اشاره كرد به شال : اينرا . دست با    

 . نيست فروشي ، خانم نه ، شدم شال متوجه تازه    

 باز را دكان در وقتي ، افتادم راه دكانم بطرف ، دكان روم مي ، دكان روم مي ، دارم رواندازي ، آورد بيادم خوب    

ودش جا و مكان ندارد ، اگر كليد خ اما ، اوست به متعلق دكان اين ، معصوم طفل ، سوخت محبوبه براي دلم كردم

 اينجا را داشت امروز الاقل اميدي داشت .

 بر خاك ام خورده كتك انگاري ، ام گرفته كُشتي انگاري ، بود كوفته بدنم اعضاي تمام ، نداشتم كردن كار حال    

چقدر بي غيرتم ، كو  ام بچه مادر ، زنم ، محبوبم صورت توي زدم مرده صاحب دست اين با ، دست اين ،با من سر

مردي و مردانگي ؟ پدرم جوانمرد بود دست روي ضعيف بلند نمي كرد ، هار شده بودم ديوانه شده بودم ، چه بكنم ؟ 

بروم به پايش بيفتم ؟ پوزش بطلبم ؟ پايش را ببوسم ؟ صورتم را جلو ببرم بگويم بزن ؟ بزند كه دلش خنك شود ، 

 د ، دوباره در آغوشم بخزد ، دوباره سرش را روي سينه ام بگذارد چه بكنم ؟غصه از دلش بيرون رود ، مرا ببخش

 ها ماه و بود آويزان ميخ به كه را قبايم آوردم در بستري بصورت كردم صاف كردم تلمبار هم روي را ها اره خاك    

م ، شال كشمير خيلي نرم كرد درست رختخوابي عجب ، كردم متكا مثل كردم مچاله برداشتم بود مانده استفاده بدون
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است ، چه كيفي دارد زيرش خوابيدن ، اين سه شب را ديدم محبوبه صدايش در نيامد ، نگو كار اين شال است ، نرم 

 است ، سبك است ، گرم است ، هزار مرتبه بهتر از آن لحاف سنگين پنبه اي است .

تعريف كرده بود كه شبي كه مادرش برادرش را مي  خودش محبوبه كه آمد يادم ، كردم مرور را ها گذشته مدتي    

زائيد ، با خواهرش بدون زيرانداز و پتو توي نمي دانم انباري يا كجا خوابيده بودند خب چه شد ؟ يك شب كه هزار 

 شب نمي شود تازه آن دو شب را زير اين شال نرم خوابيده بود كه خيلي هم گرم است .

 

 تتان درد نكند.دس شده خوشگل خيلي اوستا-    

 نمي رحيم. كنم مي دور خودم از ها چوب اين كندن با ريزه ريزه را هايم ،غصه كرده پر را تنهايم روزگار رحيم-    

 خراشد مي خراشد ،مي افتد مي جانت به موريانه مثل غصه و غم هستي تنها وقتي ، فرساست طاقت چقدر تنهايي داني

خود مي آيي كه از درون پوك شده اي ،با يك تلنگر وا مي روي ،پوسيده مي  به موقعي يك و تراشد ،مي تراشد مي

شوي و فرو مي ريزي،در تنهايي غصه ها بزرگ مي شوند مثل تكه سنگي كه توي آب انبار بيفتد ،چه جور صدا مي 

تنهايي درمي آورد كند ،غصه ها هم آنطور بزرگ مي شوند.اما اگر كار داشته باشي مسئله توفير مي كند ،كار تو را از 

مونس بي صدايت مي شود،مطيع و فرمانبردار تو ،اين كار روي چوب مرا نجات داده باور كن رحيم بعد از مرگ 

حاچيه خانم كم مانده بود قاطي كنم،يواش يواش در تنهايي با خودم حرف مي زدم ،گاهي با آدمي موهم دعوا مي 

بودم خدا اوستا فضل اهلل را حفظ كند دستم را گرفت و اين فن را كردم،فحش مي دادم .خودم متوجه حال و روزگارم 

 يادم داد.

 كنيد؟ مي رنگ خودتان اوستا-    

 .كند مي الكل ،الك كند مي رنگ خودش ساز مبل دهم مي نه-    

 .ام گرفته ياد اوستا بلدم را زدن الكل الك من-    

يك روز مبل ساز خوبي مي شوي ،وضع ات بهتر مي شود ،ترقي  بجنبي خودت ،به زرنگي خيلي ،تو رحيم شي پير    

 مي كني ميداني رحيم ؟ ما مردها اسير زن هايمان هستيم راست گفته هر كه گفته:

 پادشاه را درويش مرد كند پارسا و فرمانبر و خوب زن    

ي كه دارد موفق مي شود اما كار هر حاال كارش ،در است گرم اش زندگي و خانه به اش زن به پشتش مرد وقتي    

برعكس ،واي از روزگاري كه زنت ناسازگار باشد ،به زندان قاضي گرفتار به كه در خانه بيني به ابرو گره ،از خانه 

ميزني بيرون اما مگر افكارت ولت مي كند؟مادام مثل خوره تو را مي خورند ،من با حاجي خانوم زندگي خوبي داشتيم 

پا پيچم شد بهتاني به من زد كه دود از كله ام بلند شد ،ديوانه شدم ،هر چه مدارا كردم نشد رحيم ،اما آخر آخر ها 

كه نشد ،آخر سر مرا بدبخت كرد خودش هم دق كرد ،وقتي زن سوءظن پيدا كند ،ديگر به هيچ وسيله اي نمي تواني 

ا براي من و خودش تبديل به جهنم از دلش در بياوري،قسم هم بخوري باور نمي كند ،نمي داني رحيم چطور زندگي ر

كرد ،نمي داني چه به روزگار من آورد خدا پدر بصير الملك را بيامرزد ،درست است كه سر پنجره ي ارسي حقم را 

نداد اما دكان را خوب خريد ،زندگي ام را نجات داد ،وقتي دكان را فروختم و تو هم آواره شدي حاجي خانوم تا حدي 

د باز هم شيطان درونش به وسوسه پرداخت ،زور مي گفت تو رحيم را جاي ديگر مي بيني ،تو راضي شد اما مدتي بع

دست از رحيم بر نمي داري ،جوان بي آن كه بداني روزگار من به خاطر تو سياه شد ،و ديگر روي سفيدي به خود 

 نديد.
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د از كله آدم بلند مي شود ،تو كه اصال در دو گفت مي راست ،اوستا افتادم محبوبه بهتان ياد ميزد حرف استاد وقتي    

باغ نيستي ،ماتت مي برد ،دستپاچه مي شوي ،رنگ به رنگ مي شوي و همين حركات بيشتر متهم ات مي كند ،كوكب 

 بيچاره چه خبر از ماجراي ما دارد؟مثل من كه نمي دانستم تمام اختالفات اوستا با زنش سر من است.

قاضي باشد خداست ،ديدي ما بي گناه بوديم ،حاال كنار هم نشسته ايم و آن بيچاره زير  بايد كه آني رحيم اما-    

خاك پوسيده ،اصال رحيم تا روزي كه زنم واخودم بكند به پير به پيغمبر من نمي دانستم كه تو اينقدر خوشگلي ،باش 

نستم پايم را توي دكان خودم ،پسر من هستي ،تو را مثل پسرم دوست دارم ،اما وقتي دلش چركين شد ،ديگر نتوا

بگذارم ،يادت هست كه بيرون مي ايستادم و زود بر مي گشتم ،اين ها را مي گويم كه تو هم متوجه شوي ،نمي گويم 

مراقب رفتار خودت باش ،چون نمي شود فهميد كه زن ها به چه چيز حساسيت دارند ،تو فقط هميشه به ياد خدا باش 

 دان ،بقيه را ول كن خدا خودش قضاوت مي كند .هميشه خودت را در محضر او ب

 اما شوم سبك كنم دردل خواست مي ،دلم نشد رويم اما بگذارم ميان در اوستا با را خودم ماجراي خواست مي دلم    

 .نداشت گفتن ياراي زبانم

بود ،دوتا تخت توي ن خبري معطر هاي سبزي آن از ،و ها گل آن حياط توي ديگر بود كور و سوت اوستا ي خانه    

حياط را اوستا روي هم خوابانده بود ،پايه هاي روئي رو به هوا بود ،معلوم بود كه مدت هاست كسي روي آن ننشسته 

،توي اتاق اوستا مجموعه اي از اتاق و مطبخ بود ،چراغ خوراك پزي را گوشه ي اتاق گذاشته بود ،همان جا مي پخت 

 وابيد.،همان جا مي خورد و همان جا مي خ

 كم استاد چشم نور اما بود آويزان سقف از ،تارعنكبوت بود نديده خود به جارو رنگ اتاقش كه بود ماها انگاري    

 .نبود ها آن متوجه بود شده

 ؟ كو انداز كجاست؟خاك جارو اوستا-    

 .نكش رحيم؟زحمت بكني خواهي مي چه-    

نكرده كه نيستم ،توي خانه اغلب كارها را من مي كردم حاال مادرم آمده  ،كار است من ي وظيفه اوستا زحمتي چه-    

 بيكار شدم.

 است؟ خوب خانم است؟محبوبه خوب مادرت راستي-    

 .ام خاله پسر ي خانه ورامين رفتند ها بچه ،همراه خوبند دو هر شما مرحمت به-    

 نرفتي؟ تو چرا خوب چه-    

 بياورم ،بيكار كه نيستم .در بايد ،نان دارم كار-    

 گردند؟ مي بر ،كي بيام در تنهايي از روز چند بگذار من پهلوي ،بمان اينجا بمان پس-    

 بگذرانند؟ خوش چقدر كه دارد اين به ،بستگي دنبالشان بروم بايد خودم-    

تمام عمر ازدواجمان هرگز  در كه بود اين شدم مرتكب زندگي در من كه ،اشتباهي رحيم فرستادي كردي خوب-    

از هم جدا نشديم تا ،مرگ ما را از هم جدا كرد و اين اشتباه است ،آب زالل هم يك جا بماند مي گندد ،نمي دانم كه 

كبوتر ها را ديده اي و دقت كرده اي و چگونه دو جفت مدام در حال مغازله و بوس و كنارند؟اين به خاطر اين است 

ي تابستان شدت دارد زن و شوهر از هم جدا مي شوند چون تخم ها در گرما خراب مي كه يك ماه مرداد را گرما

شود ،جدا مي شوند كه تخم نگذارند ،و همين جدايي يك ماهه در هر سال ،بقيه سال آن ها را شيرين مي كند و 

به طرف جنس مخالف  اينقدر نسيت به هم وفا دارند كه اگر يكي بميرد آن ديگري تا آخر عمر تنها زندگي مي كند و
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ديگري نمي رود و رحيم به خاطر همين است كه در تمام دنيا كبوتر مقدس است ،و در باالي حرم ها رفت و آمد مي 

كند و دانه ي فراوان نصيبش مي شود ،چون مردم حتي آن هايي هم كه فاسدند ،تقوا و پاكي را دوست دارند و محترم 

عفت و نجابت نبرده باشند ،دربرابر پاكان و با تقوايان فروتن مي شوند.در  مي دارند ،هر چند كه خودشان بوئي از

هيچ جاي دنيا كبوتر را نمي كشند ،شكار نمي كنند مقدس مي دانند ،كبوتر حرم مصون از تعرض است ،منظورم اين 

ن اشتباه را است كه زن را به سفر بفرست ،خودت مسافرت كن ،هميشه نچسب به خانه يه زن ،اشتباه است ،من اي

 كردم پسرم تو تكرار نكن.

 .ماندم اوستا پيش    

 دكان ،به رفتم مي محلمان به ،گهگاهي بودم يافته را ،پدرم بود شده زنده ،پدرم شد اميدم ي خانه اوستا ي خانه    

مي رسيدم و  را حسابشان رفتم مي هفته به هفته و بدهند خواهد مي چه هر مادرم بودم سپرده نانوا و قصاب و دار

 بدهكاري شان را مي دام ،اين وسيله ارتباط من و مادر بود ،مادر مي فهميد كه سالمت هستم ،كار مي كنم ،زنده ام.

 ام بچه و زن ام،پيش رفته ورامين كرد مي فكر اوستا و خوابيدم مي دكان توي رفتم نمي اوستا ي خانه به گاهي    

ر كه در آن سفري كه براي آوردن مادر به ورامين كرده بودم را شاخ و بال  چه آن ي همه گشتم مي بر ،وقتي هستم

 مي دادم و تعريف مي كردم.

 بيايند؟ خواهند نمي-    

 .است تر ،ارزان ورامين كنم منتقل را ام زندگي خواهم ،مي گذرد مي خوش اينكه مثل ،آنجا اوستا نه-    

 ميشود چه كارت    

 ودم اينجا كار ميكنم گاهگاهي به آنها سر مي زنمخ روم نمي خودم نه    

 دوستي دوري اند گفته قديم از نيست بد اينهم نيست بد    

 شرنگ هنوز ميكردم عادت نبودنشان به داشتم خودم رود ديده از آنكه هر برود دل از ترسيدم مي خودم اما    

ود در درونم از مادر هم رنجيده بودم اونهم سر ب نباخته رنگ محبوبه اداهاي هنوز بود او كام در آخر دعواي

 ناسازگاري داشت دوتايي به جان من افتاده بودند

 ميگشتم بر و شدم مي پشيمان راه وسط شدم مي خانه راهي شد مي تنگ دلم بار هر    

وي دكان با اين ت آخه خانه برگردم خواهد مي دلم وجود تمام با ديدم كردم تمام را كارم اينكه از بعد يكروز    

زندگي سگي كه داشتم حوصله ام سر آمده بود خانه اوستا هم كه مدام نمي توانم بروم حاال ديگر اوستا فكر ميكند 

 مادرم و زن و بچه ام از ورامين برگردانده ام گاه گاه مي روم خانه اوستا

وم تو چه بگويم چه مي گويد پسرم چه بر و كنم باز را در كه كردم آماده را خودم ايستادم درمان جلوي رفتم    

ميكند طفل معصوم گرفتار اخالق نحص اطرافيانش شد دده دده الهي قربان تو بروم الهي دده برايت بميرد نه چرا 

بميرم تا پسرم زنده است زنده باشم پسرم يتيم نشود صداي بگو مگو از توي خانه شنيدم نمي دانم محبوب چي مي 

ا توي اطاق بود يك چيزهايي مي گفت پس هنوز جنگ و دعوا ادامه دارد صداي مادر گفت صدايش دور بود حتم

نزديكتر بود حتما توي اطاق بود يك چيزهايي مي گفت پس هنوز جنگ و دعوا ادامه دارد صداي مادر نزديكتر بود 

 حتما مطابق معمول توي حياط است دارد كار مي كند

 شد واالخون آالخون پسره    

 صداي محبوبه بطور مبهم بگوش مي رسيد نتوانستم بفهمم چي مي گويد باز    
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 زندگيش و سرخانه برگردد و بشود سر كوكب از زودتر كن دعا    

 گفت مادر دوباره گفت چيزي محبوبه باز    

 دافت مي آسياب از ها آب و كند مي اش صيغه صباحي چند يك نيست خام هم قدرها آن كند نمي عقدش نترس    

 ااا؟    

 كه مادر است داغ تنور آتش هنوز گويا نه برگشتم نداريم خبر ما كه است حرفهايي عجب سرما پشت چه يعني    

 توي رفتم چرا ديگه مادر زند مي دختره سر پشت چيه حرفها اين بشود چي قهوه زن خواهد مي كوكب دانست مي

 كشيدم دراز بودم كرده درست كه رختخوابي روي دكان

 حرفهاي آخرين كردم مرور را قبل ماه سه گفتگوهاي كردم فكر بود خواب حتما شده چه آمد نمي الماس صداي    

 رسيده اينجا به كار چرا شده چه كردم تكرار دوباره را محبوبه

ل خود مث رفته سر اش حوصله هم مادر كرده تكرار را خودش هاي گفته هي اون كه رسيدم نتيجه اين به باالخره و    

من فهميده كه اين به هيچ صراطي مستقيم نيست قسم و آيه هم سرش نمي شود حاال همكالمش شده چه مي دانم يا 

مي خواهد بچزاندش يا واقعا او هم باور كرده كه رحيم بيكار نيست صيغه اي كرده حاال اگر كوكب هم نشده چه 

 فراوان زن زن صيغه بشو

ي به پايان نمي رسيد هر شب و روز با آن درد و عذاب ياد آور خاطره هايم بود هر لعنت فصل اين گذشت نمي بهار    

لحظه اش با شكنجه و اندوه سپري مي شد كي اين بهار تمام مي شود كي بوي پيچ امين الدوله دست از سر من بر مي 

م مشتاق و شيفته او از راه دارد بوي خاطره هايي كه اين همه تلخ شده بودند خواب مي ديدم كه توي دكان ايستاده ا

مي رسد با لبخند مهربان و عاشقانه يك شاخه گل بهمراه داشت دستم را دراز مي كنم كه بگيرم اما به من نمي دهد 

چرا محبوبه چرا فرياد مي كشيدم التماس مي كردم اما فرار مي كرد بسرعت مي دويد از خواب مي پريدم خيس 

دهد چرا حتما من لياقت گل گرفتن را ندارم در خواب نداد اما در بيداري داد و  عرق بودم محبوبه ديگر بمن گل نمي

 گرفتارم كرد ايكاش دستم خشك شده بود و آن يك شاخه گل را نمي گرفتم

 بساز هست ات بچه مادر است ات زن شده تمام اي كرده اشتباه اگر نيست ميكاش و ايكاش صحبت ديگر رحيم    

 سوزب نيست چاره هم سوختي

 را صورتم و سر خريدم كفش جفت يك رفتم بود روبراه اوضاعم شكر را خدا بودم كرده كار دكان توي بسكه    

 كردم را كارهايش بود خوب حالش اوستا پيش رفتم بودم گذاشته جا اوستا خانه توي را پيراهنم كردم اصالح

 م توي جيبم گذاشتمه را النگوها و اشرفي آوردم در پر خانه بطرف و كردم را خريدش

 و كينه همه كند مي خشك را رطوبت همه كه آفتابي مثل بزند برويم لبخند يك كافيست بگويم چه بكنم بايد چه    

 محبوبه كردم باز را اتاق در رفتم باال ها پله از تاپ تاپ زد مي بشدت دلم كردم باز را در روند مي بين از هايم گله

 دميكر گلدوزي داشت بود نشسته

 سالم    

 سالم    

 گفت كنم باز را كفشم بند شد خم    

 رحيم    

 بود پايين سرش شدم خوشحال شد گرم دلم خنديدم رحيم جان كردم بلند سر    



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 3 5  

 

 جا همان برو هم حاال بودي كه جا هر بودي كجا حاال تا    

در وجودم از بين رفت عشقم به كينه بدي تبديل شد  تمنا اشتياقو تمام كردم سقوط چاه ته به نه زمين به آسمان از    

 فقط گفتم چشم

 برگشتم بودم آمده كه راهي از و    

 حاجي خدابيامرزد مكه بروم برگشتم كه بعد آنجا بروم خواهد مي دلم هست جنوب بنادر در خوبي كار يك رحيم    

جي خانم شده ايم يعني مي شود قسمت بشود و حا آقا حاجي الكي الكي تو و من محمود آقا گفت مي هميشه را خانم

برويم سفر حج نشد رحيم تا وقتي آن خدا بيامرز بود براي من مقدور نشد به اندازه دخل ام خرج داشتم حاال شكر 

خدا را با وضعم بهتر است كار زيادتر شده يه خرده هم پول آن دكان پر و بالم را باز كرد بي دكان هم كار دارم مي 

ماشاهلل يكروز خدا بيكار نيستم شبها هم كه اين كنده كاري را دارم اما دولت يك عده نجار مي خواهد براي بيني كه 

 كار در بنادر جنوب مي گويند دستمزد خوبي هم مي دهند مي گم تا زور بازو دارم بروم آنجا بعد بيايم بروم سفر حج

 را او منزل هارا نيت اند گفته قديم از اوستا انشاهلل    

 خنديد و است تركي رحيم چي يعني    

 حج نيت حاال كني مي منزل آنجا كني نيت هركجا يعني آنجا يعني اورا كجا هر يعني را ها است تركي هم اتفاقا    

 است همت و قسمت صحبت رويد مي حتما ايد كرده

 دتي است عظماسعا كه بميرم همانجا و بروم شايد باشد مرگم سفر شايد رحيم دانم مي چه    

 شود مي كار و كس بي باز بيچاره رحيم اوستا بميريد نكند خدا    

 چه بودي عذب كه آنزمان چه هستم متوجه من هستي خدا با تو پسرم خداست خوب هاي آدم كار و كس رحيم    

 نندما مي تنها گناهكار آدمهاي خداست بيكسان كس نيستي خدا ياد بي شكر را خدا داري زن كه حاال

 خواهد مي زيادي مهارت كاريست چه جنوب اوستا    

 تو كه ندارد كار سازيست اسكله است سازي بلم گويا اند خواسته معمولي نجار مهارتي چه نه رحيم برويم آيي مي    

 كني مي چه را بچه و زن اما داري بازو زور تواني مي من از بهتر

 ند به پسر خاله ام هم مي سپارم گاهي بهندار من كار به كاري هستند مادرم با    

 

 .است خوبي مرد بزند سر آنها    

 . برويم بكن كني هشان روبرا تواني مي اگر تست خود مشكل اينها دانم نمي من ديگر    

ه ب رفتم اشتياق آن با مدت آنهمه از ؟بعد بكنم چه نروم ؟اگر بكنم چه كردم فكر موضوع اين به راجع روز چند    

خانه آن چه معامله اي بود كه با من كرد؟اصال وقت نكردم خم بشوم صورت پسرم را ببوسم خودش براي خودش 

بهتان زده قهر كرده هوار كشيده من بيچاره كه هيچ تقصير ندارم حق با مادر است آالخون واالخون شدم آواره شدم 

ا آنجا مي شويم ظرفم را انجا مي شويم اين اصال توي دكان از بس خوردم وخوابيدم از شكل دكان در آمده رختم ر

نمي گويد بروم ببينم توي دكان چه خبر است ؟اين همان رحيم است كه توي دكان ديگري ولش نمي كرد حاال رحيم 

هم مال خودش است دكان هم مال خودش است ,اخه نمي گويد بروم ببينم مرده است يا زنده است؟كار ميكند يا 

 بيكارول گردد؟
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 ولش نبايد مدت اينهمه, است جوان شوهرت دختر گويد كو؟نمي شوهرت دختر نميپرسد اش شكسته گردن دايه    

 زن كنار در زندگي به ميل باز, خانه برگردم كه شد شل پايم باز. فهمد مي كه گنده زن آن فهمد نمي كني؟اين

يخ محبوبه مثل سنگ گنده اي جلوي پايم سبز  مثل قيافه رفتم جلو بار هر اما جوشيد من در مادر كنار ودر وفرزند

شد وپاي رفتن را شكست ,با خودم كلنجار رفتم به خودم نهيب زدم ,رحيم تورا از خانه بيرون كرد چه جور 

ميشود؟اگر خانه تو بود جرات داشت با اين كار را بكند ؟زن جماعت اينجور است ,اگرلمروز بروي و نازش را بكشي 

كند كه اصال نفهميدي كه عذرت را خواست كه مثل سگ از خودت راند ,فردا دمت را مي گيرد پررو ميشود ,فكر مي

از دكان هم مي اندازد بيرون,وفا كه ندارد ,مادر خوب فهميده ,زنها خوب همديگر را ميشناسند ,سير شده ,دلش را 

و فرو نشست ,خودت را يخ  زده اي ,اينها مخلص دل هوسناك خودشان هستند ديگر به تو ميل نمي كند هوس بود

روي آب نكن مرد باش يك بار اشتباه كردي دنبال دلت رفتي اين طوري شد دل صاحب مرده ات را سر كوفت بزن 

,جلوي ضرررا از هر كجا كه بگيري منفعت است,بگذار تا هر زمان كه مي خواهد تنها بماند برو,با اوستا برو هم از 

كن خودت را از زير بار منت اين قوم وقبيله خالص كن ,تو خانه نداري آواره اينجا دور شو هم پول وپله اي جور 

 شده اي اگر خانه مال تو بود جرات ميكرد به تو امر ونهي كند ؟

 صادق سيد آقا به دادم آوردم را پول همه گذاشتم گرو هم را النگوها, كردم راخرد طال اشرفي زرگرها بازار رفتم    

ي بود سقط فروشبود ,كارو بارش خوب بود مي دانستم كه دستش به دهنش مي رسه محتاج محترم مرد, همسايمان

 سي شاهي صنار ما نيست .

 ونانوا بقالي, قصابي دكان به سري اي هفته فقط شماشما, نجاري كار براي جنوب روم مي من دستت قربان سيد آقا    

بش برسيد خدداشما رايراي محله نگه دارد,عمر باقي باشد حسا به استشما بدهكار و كرده خريد مادرم وهرچه, بزنيد

 جبران مي كنم.

 را همسايه انقدر وتعالي تبارك خداوند فرمود حضرت است خويشاوندي فوق ما همسايگي رحيم آقا داري اختيار    

ه ات هم وبچ زن مني اوالد هم تو باش راحت,ببرند ارث هم از كه داد خواهد دستور كردم فكر كه كرد سفارش

بمنزله عروس ونوه خودم هستن,برو بسالمت از هر نظر خيالت جنع باشد حاال كه جواني برو دنبال كار بعد پيري 

 ميرسد وهزار درد بي درمان.

 .شما اميد به بعد و خدا اول هستم شما مديون    

 ...تستاما عيال اهل پهلوي حواسم باشد راحت خيالت من جانب از باشد راحت خيالت    

 .كن ولش كن ولش:وگفت خاراند را وسرش كرد مكثي صادقي سيد آقا    

 نگرانيد؟ چيزي بابت هست؟از اي مساله كرديد سيد؟نگرانم آقا كن ولش را چي    

 .بسالمت برو كن ولش بگويم جوري چه دانم نمي رحيم واهلل    
 

 .روم نمي نگوييد شده؟تا چي شدم نگران    

 رحيم مادر آقا مرتضي ما چند بار به من گفته كه... آقا واهلل    

 شده؟ چي؟چي كه    

 ...نكند.. نكند سرم بر خاك نداشتم خبر ام خانواده از بود مدتي وريخت فر دلم    

 دارد؟ اعصاب ناراحتي شما خانم رحيم آقا ببينم    
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 ه؟داد فحش كسي كرده؟به شده؟بداخالقي چي مگر اعصاب؟نه ناراحتي    

 سگا طبق طبق ها افاده افتاده فيل دماغ از اينكه مثل ها ببخشيد خيلي اينكه مثل گويد مي مرتضي آقا مادر واهلل نه    

 هيچكس با جوري چه جوان زن واال,دارد دردي, مرضي ندارد تقصيري طفلي هم شايد گفتم من...وق و وق دورش به

 مش كرده وجوابش نداده.سال است مادرش جاي كه من خانم كند؟حتي نمي تا

 است المك بصير شازده دختر من خانم,است دراز داستانش سيد اقا واهلل دادمن؟گفتم مي جواب گفتم؟چه مي چه    

 سبك شدمنهم سبك انگاري,خنديد دارند را افاده باشند نداشته هم هيچ دنيا دار از شناسيد مي كه را ها شازده اين

 ذر اخالق نحس اش را خواستم.ع هم بردم باال را زنم هم شدم

 بيايي بايد ها وبچه خانم با شب يك برگرد سالمت به برو پس آهان بوده خواهي خاطر صحبت رحيم آقا پس    

 .است شيرين خيلي حتما كنيد تعريف برايمان را تان وعاشقي عشق وداستان ما پيش

شده ام كه حاضر نيستم توي صورت نه خودش نگاه  متنفر چنان, است تلخ چنان حاال بود شيرين گفتم دلم توي    

كنم ونه بچه اي كه زاييده ,نخواستيم آقا نخواستيم گه خورديم عاشق شديم پا از گليم خودمان بيرون گذاشتيم گه 

زيادي خورديم وحرف مادرمان را گوش نداديم و دوپا را در يك كفش كرديم وبسوي بدبختي واوارگي دويديم 

 هه ,آواز دهل از دور شنيدن خوش است واقعيت زندگي با خيال ورويا فرق مي كند.داستات شيرين؟هه 

    60 

 

 

 هاي استان در كه آنهايي كنند مي زندگي دريا از دور آنهاييكه ديگريست دنياي دريا كنار در آفتاب غروب    

 .اند محروم نعمت اين از هستند ايران مركزي

نارنجي,عنابي زرد آبي كبودي هزار رنگ كه نام ندارند وآفتاب مثل سلطاني فاتح در , سرخ,آميخته بهم هزاررنگ    

ميان اين رنگها با جال وجبروت با طمانينه ومتانت ذره ذره پشت پرده شبستان مي رود, دل نداري لحظه اي چشم از 

 ان تو جاودان بماند.اين منظره برداري دوست داري زندگي در همان لحظه پايان پيدا كند اين تصوير در چشم

 خوردو مي ديگري يكي به يكي آورد مي بوجود پرچين دامن شكن چينو همچون كوچكي هاي موج ماليمي باد    

 /دانم چه؟نمي براي آب كجا؟زير,روند فرومي هم با دوتايي

غروب آفتاب  از زودتر داشتند زندگي خانهو ها نزديكي آن كه كارگراني همه پنجشنبه غروب بود جمعه شب    

اسكله را ترك مي كردند من واوستا توي چادر زندگي مي كرديم همه فكر مي كردند پدر وپسريم رشته هاي محبت 

محكمتر از عاليق خانوادگي ما را بهم وصل كرده بود هر دو دردمند بوديم واين درد مشترك بود كه يگانه مان كرده 

ند بيرون چادر روي شن ها سجاده اش را پهن مي كرد وزير بود شب هاي جمعه اوستا نماز جعفر طيار مي خوا

 آسمان كبود با خداوند ارز ونياز مي كرد تسبيح مي زد و به تك تك مردگاني كه مي شناخت فاتحه مي خواند.

 است من وبر دور حتما شوند مي آزاد ها روح جمعه شب است خانم حاجي فاتحه تسبيح واخر تسبيح اول رحيم    

احساس مي كنم مي فهمم كه حجاب ها را از جلوي چشمش برداشته اند وحقايق را فهميده است سائل  را وجودش

 فاتحه است مي آيد برايش نثار ميكنم مي رود.

 زندگيم به كردم مي نظاره افتاب غروب وبه نشتم مي سرش پشت صامت و ساكت ومن كشيد مي طول اوستا نماز    

كه او هم براي من مرده بود وقتي عشق نيست زندگي مرگ است حاال چه مي  زنم به بودم گذاشته سر پشت كه

 كند؟آيا اينهمه مدت سراغي از من گرفته؟
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 سالم يك زنت كه ميگفت الاقل فرستم مي پول سيدآقا براي آيند ومي روند مي ها بچه فهميدم مي گرفت مي اگر    

 ...آه,فرستاده برايت وخالي خشك

رحمته واهلل وبركاته چيه رحيم؟باز رفتي توي فكر مي خواهي برگرد برو سري به خانه ات بزن دل و وعليكم اسالم    

 نگراني غصه مي خوري برو برو سري بزن بيا.

 هيچ رو ومي آيد مي هميشه دايه هستند خودش ومادر پدر,هست سيد آقا هست مادرم ندارم نگراني هيچ اوستا نه    

 .نيستم نگران

 ت برايشان تنگ شده؟خب حق داري جوان حق داري.چي؟دل پس    

 بيرونم وباز بروم ترسيدم مي ترسيدم مي,خانه آن از بودم بيزار بودم؟نه كرده را ام خانه بود؟هواي شده تنگ دلم    

 طول اوستا نماز كه شنبه پنج غروبهاي مخصوصا گرفت مي دلم غروبها نداشتماما را خانه به رفتن هوس اصال نه كند

 يكشيد اسكله كارگر ها خالي مي شد ودور وبرم ساكت بود تنهايي دلم را چنگ مي زد وغصه هايم را رو مي آورد.م

 كه كردم تعريف برايت بود كار تو هميشه سرم نداشتم وآشنا دوست هم زياد ندارم وفاميل فك زياد من رحيم    

فرصت معاشرت وبرو بيا را نداشتم اما باور كن  ام كرده كار بكش موقع همان از كردم ولش من گرفتو زن پدرم

شبهاي جمعه كه ميشينم سر سجاده گويي مرده ها را خبر مي كنند يكي كي مي آيند وطلب فاتحه مي كنند چه كس 

 هايي؟چه كس هايي كه در غير اين موقع اصال بيادم نيستند اما سر نماز همه دور وبرم مي نشينند و منتظر فاتحه اند.

ي مي خنديدم وگاهي هول ميكردم نه من هرگز همچو نمازي نخواهم خواند من جز پدرم مرده اي ندارم كه گاه    

سائل فاتحه باشد اما وقتي اوستا با مهرباني و عالقه براي زنش ,زني كه آخر عمري روزگارش را سياه كرده بود فاتحه 

 را داشت؟ مي خواند دلم مالش مي رفت يعني هنوز در زواياي قلبش محبت او

 كرد؟يعني خواهم فراموش را ها وگله ها كينه باشم؟ايا داشته دوست را محبوبه دوباره توانست خواهم هم من ايا    

 شود؟ جاري بدنم تمام در عشق سابق مثل هم باز

اره دوب كند مي كمك تو به خدا است تو حالل زن شود مي كني اراده تو شود؟اگر نمي چرا رحيم شود نمي چرا    

دوستش داشته باشي به خدا رجوع كن به خدا متوسل شو ,يا مقلب والقلوب واالبصار يا مدبر واليلوالنهار يا محول 

 الحول واالاحوال حول حالنا الي احسنو الحال.

 ...وواالبصار مقلب يا    

خواندن قل اعوذ برب الناس  بعد شب هر بعد به آنروز واز بودم گرفته ياد بندر كارگران از يكي از را دعا اين    

 همين دعا را مي خواندم آنقدر تكرار مي كردم تا خوابم مي برد.

 ميكرد تعريف اش گذشته خاطرات از گاهي گفت مي داستان گاهگاهي كند مشغول مرا فكر اينكه براي اوستا    

 .گفت مي سخن جد به گاهي كرد مي شوخي گاهي كرد مي نصيحتم گاهي

ويند وقتي كريم خان زن در شيراز بازار وكيل را مي ساخت هر از گاهي براي سركشي مي رفت واز گ مي رحيم    

نزديك كارها را نظارت مي كرد در چندمين رفت وآمدي كه داشت كاركرد بناي جواني نظرش را جلب كرد ديوار 

متوجه كسي شود سرش بكار  بازار بلندشده بود وبنا آن باال مي نشست وبا صداي بلند آواز مي خواند بي آنكه

خودش گرم بود,ان زمان كه از اين وسائل تازه نبود كه عمله از پايين اجر را پرت مي كرد وبنا آن باال بي آنكه اجر را 

نگاه كند دست دراز مي كرد وآجر را مي گرفت و روي كار مي گذاشت ودوباره دستش را براي گرفتن آجري ديگر 

 دراز مي كرد.
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رعيا مدتي مي ايستاد وتماشايش مي كرد و تحسين اش مي نمود وبه اطرافيان مي گفت كه عجب بناي ال وكيل    

 ماهري است روزي يكي از همراهان كه پيرمرد

 

 

 :گفت بود اي ديده دنيا    

 دارد خوبي زن نيست ماهر زياد بنا وكيل جناب-    

 :كرد تعجب شدت به خان كريم    

 ي بنا روي ديوار زنش توي خانه چه ارتباطي به مهارت او دارد؟چي؟اوستا يعني-    

 :گفت پيرمرد    

 استوار ديوار بلندترين باالي بر را او كه است زنش عشق قدرت اين است گرم پشت زنش به بنا اين وكيل جناب-    

 دهد مي انجام را كارش عالقه با و رفته فرو خوشي عالم در و كرده

ور نكرد و پيرمرد از او اجازه گرفت كه فرصت بدهد تا به او ثابت كند كه آنچه مي گويد عين حقيقت با خان كريم    

 است.

 يهانه به پيرزن كند درش به راه از و بنشيند بنا اوستاي جونا زن پاي زير كه كرد مامور را گرد دوره زني پيرمرد    

وان را ديد آشنا شد بمرور رفت و آمدهايش زياد شد و ج زن يافت بنا اوستا ي خانه به راه پرت و خرت فروش ي

كم كم صحبت ها از خريد و فروش و صحبتهاي خصوصي مبدل شد پيرزن به زن اوستاي بنا باوراند كه با اين همه 

حسن جمال و اين قد و قواره و يال و كوپال و اين چشم و ابرو و عشوه و غمزه حيف است زن يك بناي معمولي شده 

 وكيل الرعاياست او اليق شاه و وزير است.او اليق 

 جوئي بهانه كرد آغاز نامهرباني شد سرسنگين شد نامهربان شوهرش به نسبت و خورد گول كرد باور جوان زن    

 كرد جهنم به تبديل را زندگي بهشت و كرد

بدعنق شد وآسمان گرم  زنش كرد غروب اش عشق شد تار و تيره زندگيش آسمان شد بيچاره وارفت بنا اوستاي    

 حيات شان سرد و افسرده شد.

 از كوتاهتر اولي نصف شد مي ساخته بازار ديگر ديوار برد بازار به سركشي براي را الرعايا وكيل تجربه با پيرمرد    

 زد: مي فرياد عمله سر بر مدام و كرد مي كار حالي بي با كوتاه ديوار باالي بر مغموم و صدا بي بنا اوستاي اولي

 .اندازي مي شل اندازي مي كج اندازي مي بد را آجر    

 .شكستند مي و برميگشتند زمين بر يكي يكي آجرها و    

 آواز خوش مرغ كه آمده اوستايبنا سر بر چه كه كرد تعريف پيرمرد شد ملول اندازه بي و كرد نگاه مدتي وكيل    

 .است رفته بين از مهارتش و شده الل

ب تا مدتي از شب گذشته نتوانستم بخوابم آيا دايه خانم هم همين معامله را با ما مي كند؟آيا اوست كه ش آن    

 محبوبه را نسبت به من سرد مي كند؟نكند پدرش نقشه كشيده طالق دخترش را بگيرد؟
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 63 فصل    

 

 

 

 

 

مجنون صدا مي كردند و واقعا مجنون بود عاشق زنش بود  را او ها بعضي شناختيم مي بندر توي همه را مراد كاكا    

وقتي از نرگس خاتون صحبت ميكرد گوئي در پرده اي از لذت و افتخار پيچيده بود تمام شب و روزش وصف عشق 

 و عاشقي اش بود به همه ميگفت همه داستانش را مي دانستيم.

گاه پنهان مي شد با االغ نرگس خاتون فرار دادم همه ي  و آمد مي گاه ابر زير از ماه وقتي مهتابي شب يك در-    

قبيبله خواب بودند هيچكس دنبالمان نكرد و االغه چه خوب مي دانست كه آهسته قدم بردارد و آن راه پر از شادي 

 و شعف را طوالني كند تمام قرار و مدارهايمان را روي االغ تجديد كرديم حجله گاهي با عظمت بر روي االغ بستيم

 كه هنوز پابرجاست.

 مراد؟ داريد؟كاكا بچه چندتا-    

 مي قاه قاه قنداق توي كوچكترينش و شوهر خانه بزرگيش خوشگلتر يكي از يكي بهتر يكي از يكي تا هشت-    

 .خنديد

شادي و  از سرشار ماه تمام و فرزاندانش و زن پيش رفت مي يكبار ماه هر بوديم بندر كه مدتي طول در مراد كاكا    

عشق بود نزديك به آخر ماه پرواز مي كرد هر كار مشكلي را با جان و دل انجام مي داد خستگي نمي فهميد غم 

 نداشت گرماي محبت زنش خون را در رگهايش به جريان انداخته بود و سرزنده بود.

 :گفت كه بود مادر با حق شايد ميكردم فكر گاهي    

 وبه مي گذاشتي اينقدر پاپي تو نبود سرش بكار بچه ها بود و كمتر دنبال بهانه ميگشت.محب بغل بچه تا چند اگه-    

 .كرد مي مند عالقه زندگي و زن به را مان ي همه كه بود مراد كاكا وجود بركت از برگشتم خانه به اگر باالخره و    

برسم وقتي رسيدم موقع خواب بود الماس  كه كشيد طول مدتي پياده پاي با خانه تا و رسيدم شهر به كه بود شب    

خوابيده بود اين بار بي آنكه حرفي بزنم الماس را بوسيدم مادر شكسته شده بود اما محبوبه معلوم بود كه كك اش 

 هم نگزيده بود من زير آفتاب جنوب سياه شده بودم الغر شده بودم فكر ميكنم ده سال پيرتر از سن ام شده بودم.

 ن همه مدت حتي آغاز سخن مشكل بود چه بگويم؟چگونه صحبت را شروع كنم؟اي از بعد    

 گلدوزي داشت هم باز نكرد نگاهم كردم نگاهش شديم تنها برد كرد بغل هم را الماس بخوابد برود شد بلند مادر    

 دارد؟ اي فايده چه گلدوزي اينهمه آخه بدوزي گل من قبر روي الهي كرد مي

 وز خوشگلي ها!هن جان محببه-    

 دوستش باشم مراد كاكا مثل توانستم مي هنو كردم نگاهش مدتي كرد مي نگاهم نه زد مي حرف نه بود ساكت    

 كرد مي فكر بود؟آه چه از دلگيريش زد ام پس كرد خشكم آلودش اخم ي قيافه اما كنم شروع دوباره باشم داشته

 چقدر احمق اند گفتم: زنها كه آخ گذرانم مي خوش كوكب با دارم من كه

 شد؟ خنك دلت خواندم پس را اش صيغه-    

 عزير زن اين ريختم صادق سيد آقا دست كف دراوردم هرچه درآمده بندر آفتاب زير پدرم زن كدام صيغه كدام    

 نسيه پدرشان خيرات بقال و قصاب<آيد مي كجا از بنشن و نان و گوشت پول آخر كه آورد نمي خودش بروي هيچ
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مي دهند؟اصال ممنون نيست كه هيچ يك قورت و نيم اش هم باقيست چه بكنم خدايا؟از دربه دري خسته شده ام 

دلم مي خواهد سرخانه و زندگيم باشم كنار بچه ام باشم كنار مادرم باشم زنم را مي خواهم خزيدم به طرفش دستم 

 را گذاشتم روي شانه اش و زير گوشش زمزمه كردم:

 د ز دستم صاحبدالن خدا را.ميرو دل-    

 سارغم به اول روز احساس همان آوردم مي بياد يا خواندم مي اينرا وقت هر بود زندگيم گر معجزه بيت شاه اين    

 كردم دراز سوريش به را تمانيم از پر دستهاي شد مي زنده عشقم دوباره باخت مي رنگ ها كينه دوباره آمد مي

ر آغوشم بياندازد پدر كشتگي كه نداشتيم من كه گناهي نكرده بودم او هم گناهي د را خودش كه كردم باز آغوش

نكرده بود بسكه دوستم دارد حسادت مي كند سوء ظن پيدا مي كند اين خيلي خوب هم است كاكا مراد مي گفت زن 

 .وقتي عاشق است حسود است وقتي بيتفاوت شد يعني كه ديگر دوستت ندارد دستم را با تغير پس زد

 نزنو من به دست رحيم كن ولم-    

 .شد بلند فرياد    

 !ديگر ام برگشته حاال خواستي مي مرا بيندازي؟خوب راه قشقرق خواهي مي باز-    

 در كه شال يك بكنم؟با توانستم مي چه بود پيش در زمستان بود مشكل خيلي برايم دوباره دري به در تصور    

دكان بخوابم خانه ي اوستا هم به طور مداوم نمي توانستم بروم مي فهميد كه با زنم به  توي هم باز شد نمي زمستان

هم زده ام نمي دانم چرا دلم نمي خواست او هم خبردار شود اصال دلم نمي خواست احدي بداند كه با زنم قهرم از 

ادر را هم به خاطر دايگي بچه اش خانه ام فراريم به خانه راهم نمي دد خانه مال اوست مالك اوست و صاحب اختيار م

رو مي داد اگر تنبل نبود او را هم بيرون مي كرد مدتي ساكت نشستم سرش پائين بود در قيافه اش كوچكترين بارقه 

ي اميدي وجود نداشت اگر آن شب كنار هم خوابيديم از استيصال بود نه از مهر و محبت كه عشق در وجود 

 هردوتايمان نابود شده بود

روزي كه من خانه بودم و محبوبه به همراه بچه حمام رفته بود مادر تعريف كرد كه دايه آمده بود و خبرهاي تازه     

 آورده بود.

 خبر؟ چه تازه جان دايه-    

 مي كيف آدم ، زند مي پيانو جانم خجسته ، گل دسته مثل دختر تا دو ، قلو دو ، زائيد عاقبت نزهت ، سالمتي خبر -    

بيا و تماشا كن ، منوچهر آنقدر شيرين شده كه نگو ، هزار ماشااهلل ، آقا جانتان مي گويند پايت را روي زمين  كند

نگذار بگذار روي چشم من ، بچه به اين كوچكي انگار چهل سال از عمرش مي رود ، چه قدر با ادب ، چه قدر با كمال 

... 

 جان دايه چه ديگر -    

اله ات حميد خان ترياكي شده ، شب و روز پاي بساط منقل ، هر چه گيرش مي آيد ، مي كند تو خ پسر اينكه ديگر    

 حقه وافور و دود مي كند به هوا ... راستي برايت نگفتم ؟

 ؟ نگفتي را چي -    

 ؟ گرفت زن آقا منصور كه -    

 گفتي برايم هم را شدنش پسردار ، گرفته است وقت خيلي كه زن -    
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نه بابا آن زنش را نمي گويم ، يك زن ديگر گرفته ، سر دختر گيتي آرا هوو آورد ، اسمش اشرف السادات است  -    

 ، پدرش آدم محترمي بوده ، اداره جاتي بوده ولي مرحوم شده .

 ؟ جان دايه گوئي مي راست -    

 بگويم برايت بود رفته يادم ، شود مي ماهي سه دو...  اوهوه -    

 از منصور بعيد است ! حاال زنش چه كار مي كند ؟ -    

 زن بايد بال و اال گفته آقا منصور به ، كرده وادارش زور به خانم نيمتاج ، نخواسته كه خودش منصور بيچاره -    

لم مي د من بگيري زن بايد ، شود نمي نه گفته ، خواهم نمي زن من پيغمبر و پير به واهلل گفته منصور چه هر ، بگيري

خواهد تمام وقتم را به نماز و روزه بگذرانم و عبادت كنم ، نمي توانم براي شما زن درست و حسابي باشم ، بيچاره نه 

كه آبله رو است ! اين طور گفته تا خودش هم زياد سبك نشده باشد . آخر سر هم خودش دست و آستين باال زده و 

فته ، يك دختر قد كوتاه سفيد تپل موپول ، نيمتاج خانم شد خانم اشرف خانم را پيدا كرده و براي منصور آقا گر

بزرگ و اشرف هم شده خانم كوچيك . آن اوايل هيچ كس اشرف را به حساب نمي آورد ، خانم باال و خانم پائين 

 نيمتاج خانم بود ، ولي از بخت بد او زد و دختره حامله شد ، بين خودمان بماندها ! ...

ناتوها از آب در آمده ، مي گويند آّبش با خانم بزرگ توي يك جوي نمي رود ، گفته چرا نيمتاج خانم  ان از دختره    

بايد همه كاره و كيا و بيا باشد ؟ من به اين خوشگلي و آن وقت او سوگلي باشد ؟! خالصه روزگار را براي آقا منصور 

را كرده بودم ، مي گويد اين حرفها سرم نمي شود من  بيچاره سياه كرد ، هر چه مي گويد من از اول با تو شرط هايم

يكي نيمتاج هم يكي ، زندگي را به كام شوهرش زهر كرده ، حاال هم كه نزديك به سه ماهش است ، منصور خان 

 مرتب به نيمتاج خانم مي گويد تقصير توست كه اين بال را به روزگار من آوردي .

 ؟ گويد مي چه نيمتاج خوب -    

هيچ ، الم تا كام حرف نمي زند ، ان قدر خانم است كه نگو ، همين خانمي اوست كه زبان منصور آقا را بسته است  -    

، فقط يك دفعه به خانم جان شما درد دل كرده و گفته اند كه من شرمنده منصور هستم ، اين تكه را من برايش 

 گرفتم .

 ؟!!    

اش با داشتن زن رفته يك زن ديگر عقد كرده و بچه درست كرده هيچ  كلفت گردن عموي پسر اينطور پس -    

اشكالي ندارد هيچي كه هنوز هم پسر عمو جان عزيز است ، يك پا آقاست ، محترم است ، اما من بيچاره گردن 

 شكسته دو كالم با دختر خاله ام كه داشت عروس مي شد حرف زدم يكسال است تاوان پس مي دهم .

 منصور كه خودش نرفته زن بگيرد دايه مي گفت نيمتاج خانم به زور مجبورش كرده . آقا آخه -    

 را پايش و دست كه نيست بالغ نا معصوم دختر ؟ كرد ازدواج به مجبور شود مي را مرد مگر گويند مي ور و شعر -    

ينها عادت دارند عيب هاي خودشان ا ؟ كني مي باور چرا تو ، مادر چيه حرفها اين ، بكنند تجاوز بهش بزور و ببندند

را طوري سرپوش مي گذارند كه حسن جلوه مي كند ، مرديكه با زن آبله رو خوابيدنش هم از روي انسانيت نبوده كه 

 اگر بوده سرش هوو نمي آورد .

 . كرده خواستگاري را دختره اين رفته و زده باال آستين خودش زنه نيست حاليت چرا رحيم -    

ننه جان تو چرا باور كردي ؟ مگر يادت رفته مي گفتي هيچ زني حاضر نيست شوهرش را بغل ديگري ببيند ،  -    

 شوهر توي گور باشد براي زن قابل تحمل تر است تا بغل هوو .
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 : خنديد مادر    

 ؟ بگيري زن خواهي مي ؟ چيه منظورت حاال تو خب -    

غلط كردم براي هفت پشتم كافيست ، نه اما انچه سوز دارد داستان يك بام و  يكبار خندم مي پدرم گور به ؟ من -    

دو هواست ، پدر پدر سوخته اش دو تا زن دارد ، پسر عموي عزيزش دو تا زن دارد ، عمويش فالن كاره است ، هيچ 

 عيبي ندارد ، رحيم بيچاره حق ندارد نفس بكشد .

تو براي خودت گناه نمي كني ، تو براي خودت با عفت هستي كاري به  ؟ خوبي ديگري بخاطر تو مگر جان پسر -    

 كار ديگران نداشته باش ، هر كسي در گرو اعمال خودش است ، در قيامت نامه اعمال هر كس بدستش است .

ته دوباره رف كي ؟ آورده خبر آنجا از كي ؟ دنيا آن تا كو سوزم مي دارم دنيا اين ؟ قيامتي چه ؟ مادر گروئي چه -    

برگشته ؟ خودت شاهدي كه با اين غيرت الكي اش چه جوري آواره دشت و بيابانم كرد حسرت خانه به دلم بود ، 

 من يك چيزي مي گويم تو يك چيزي مي شنوي ، پدرم در آمد ، پير شدم .

 به خدا بكن . توكل ، نكن بلغور را ها گذشته ، روبراهيد حاال شكر را خدا ، گذشت ، رحيم كن ولش -    

 ... اخه شد تازه غمم گرفت اتش دلم -    

 . كردم قول نقل را آورده دايه خبرهاي كه بود من تقصير ، گويم نمي تو به هيچي اين از بعد ديگه -    

 من چه هر بدهم را جوابش جوري چه دانم مي ، بگويم چه دانم مي گفت كالم يك ايندفعه ، نشد هم بد ، نه -    

 ه ميام ، بدتر مي كند هه هه آقا جانم منصور خان ام پدر صلواتي ها ...كوتا

 ، بودم اَخ و دادم مي چوب بوي من ، استفراغ درد سر ، خوردگي بهم دل ، شد بهم محبوبه حال باز بود تابستان اول    

شود ؟ اما باز دلم شاد است  مي ويار بد اينقدر هم زن واه واه ، زند مي بهم را حالش بويش پزد مي غذائي هر مادر

بچه ديگري در راه است ، بچه را دوست دارم ، اميد دارم كه بچه ديگر ارتباط مان را صيقل دهد ، رنگ خاكستري 

زندگيمان را روشن كند ، مادرم هم خوشحال است او هم فكر مي كند اگر چند تا بچه دور و برمان باشد زندگيمان 

 رنگ ديگري خواهد يافت .

 مبارك باشه انشاهلل . -    

 اذيت زياد زايمان سر كه اول دفعه ؟ چرا ، است نگران بسختي است حامله اينكه از گوئي ، است سرگردان محبوبه    

 ؟ ترسد مي چه از ، نشد

 ؟ خواهد نمي را بچه ؟ شده چه ، شد نمي باز هايش اخم كردم مي شادي اظهار و خنديدم مي من چه هر    

شده بودم ، فكر مي كردم با پدر و مادرش توطئه اي چيده اند ، حتما مي خواهند ببرندش ، اگر برود چه مي  دل بد    

كنم ؟ نه اينكه دوستش داشته باشم ، نه ، كم كم دلم ماالمال از نفرت مي شد ، اما زن طالق دادن براي مرد سر 

ي من چنين بود ، شبها تا نيمه خوابم نمي برد دمادم شكستگي است ، چه مي دانم ديگران چه احساسي دارند ، اما برا

صبح مي خوابيدم و مدام كسل و بي حال بودم ، به مادر سپردم اگر صبح آمد ديد خوابم ، بيدارم نكند بگذارد بخوابم 

يه مي ، چون بدجوري خوابم بهم خورده بود ، فكر و خيال مثل خوره به جانم افتاده بود ، به مادر گفته بودم وقتي دا

آيد تنهايشان نگذارد ، نگذارد پچ پچ بكنند ، مي ترسيدم ، مي ترسيدم توطئه اي در كار باشد ، مي ترسيدم نقشه 

بكشند و مرا بيچاره تر بكنند ، محبوبه مدام دنبال بهانه مي گشت ، مدام با من سرگران بود ، نه اينكه من نبودم اما 

 ل موم توي دستهايش نرم بودم ، اگر مي خنديد پرسرگراني من عكس العمل رفتار او بود ، مث
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 ، گرفتار بودم شده ميشدم،گرفتار مغموم و كسل ميكرد اخم اگر اوردم مي در    

 ؟ بودي كجا ظهر رحيم-    

 بودم نرفته كه دلگشا ،باغ بدبختي،سركار دنبال بودم كجا-    

 ! ماندي نمي دكان توي ظهرها كه تو-    

رفته ؟پس ان موقع ها كي به سراغم مي امدي ؟يك بعد ازظهر نبود؟از وقتي تو زنم شدي پايم را از دكان  يادت-    

 بردي

 خانه بيا ظهر عوضش برس كارت به برو شو بلند زود ؟خوب ميخوابي ظهر لنگ تا ها صبح چرا پس-    

 كرده اي؟ بق منكسره عنق ميزنييامثل عق يا كه كنم تماشا را چي؟تو كه بيام-    

 ندارم حال هستم حامله خوب-    

 . خوردت نميشود عسل من هفت با..........ديديم هم نبودنت حامله-    

 اي شده سير تو-    

 ! اي شده من سر باال ،اقا نذار من سر به سر قدر ان!........ها دهانت توي ميزنم-    

را عصباني ميكندميدانستم همه اين ها توطئه است ان كه سير  من مخصوصا است،ميدانستم بهانه دنبال ميدانستم    

شده بود،او بود ،نه اينكه من مشتاقش بودم نه،اما اول او شروع كرداول او از خودش راند،در كمال اشتياق با تمام نياز 

م ،اشتياق از به سويش رفتم ،با سردترين كلمات وبا تلخ ترين نگاه ها مرا از خودش راندو كم كم من هم رانده شد

دست دادم،افسرده و ملول شدم وهمه ي زندگيم به خورد خواب و بيداريم در غم ميگذرد،خواب از سرم پريده بيدار 

كه هستم ارزوي خواب دارم ال اقل وقتي ميخوابم از دنياي واقعي اطرافم ميبرم ومغزم استراحتي ميكند،برايم يك 

وابم وقتي بيدار ميشوم بجاي اينكه خستگيم از بين رفته باشد احساس خواب عميق،ارزو شده بود،عميق نمي توانم بخ

ميكنم كسل ترشده ام ،كوفته تر شده ام،صداي چهچه ي پرندگان كه زماني فكر ميكردم اشعارعاشقانه است،ازارم 

ه ميدهدصداي عزاداريست،صداي ضجه و ناله است ،افتابي كه گرمابخش حياتم بودداغم ميكرد گويي كمر بسته ك

جزغاله ام بكند،باد كه ميوزيد نسيم دل انگيزي بودكه بوي گل به مشام مي اوردحاال كه باد ميوزدفكر ميكنم ديو ها 

وشياطين قصد بهم زدن هرچه كه دارم را كرده اند اخ كه رنگ طبيعت چه بد عوض شده است،حتي شوخي وبازي با 

 نميكند پسرم هم دلم را وا نميكندحتي درددل كردن مادر هم سبكم

 عشق ،اي ميكني سرنگون ذلت چاه ودر ميكشي سراب لب به ،تا هستي واقعي شيطان برتو،كه لعنت عشق اي    

 اخر و ميفريبي اول توكه بر لعنت عشق اي باشند كشيده شيرين روكش رويش كه هستي هالهل زهر كه تو بر لعنت

لعنت بر تو كه مدهوش ميكني وبد ترين بال ها را  عشق اي نمايي مي بندي ديوانه واخر ميكني مست ميگدازي،اول

 سر گرفتاران خود مي اوري.

 

 

 

    (61) 
 

 

 بخوابيم؟ برويم ايي نمي ايد مي خوابم من جان رحيم-    

 بخواب برو تو خوب-    
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 تو؟ بي-    

 گفتم : تعجب ميكردبا نگاهم خمار دوچشم كردم،با نگاهش تعجب وبا كردم بلند را سرم    

 !ميخورد هم به من از حالت كه تو-    

 سر اشمئزاز با ميخواهدمادرم را همان فردايش ايد مي بدش چيز يك از ،ادم ديگر است همين ويار خوب:خنديد    

 :گفت ميرفت بيرون اتاق از كه حالي زدودر بغل خشونت با را دادوبچه تكان

 يا سرش نميشود.وح شرم اصال زن اين!خدا به دارد قباحت-    

 ......اي شده حيا بي خيلي ميگفت كه ميشنيدم را غرغرش ميرفت پايين ها پله از وقتي    

 ميشوددارد راه روبه دارد ،محبوبه خانه،رحيم برگردم ميخواهم دلم كه كردم احساس دكان در ظهر هاي نزديكي    

در در گوشه ي اين دكان تنها نمان،فكر وخيال بده،اينق به رو تغيير هم كن،تو كمك ميشود،توهم گرم دوباره

نكن،ظهرها برو خانه ،او كه ديشب اغوش گرمش را به روي تو باز كرد،تو هم گرم شو،توهم سعي خودت را بكن،يا 

مقلب القلوب واالبصاربه خدارجوع كن،از خدا كمك بخواه،خدايي كه دلها رو بهم نزديك ميكنه ،زن وشوهرها رو به 

نه ،كينه ها را از دل ها ميزدايد،مگر اندفعه نكرد؟بازهم ميكند همه ي زن وشوهرهاگويا از اين جور هم مهربان ميك

برنامه ها دارند چه ميدانم چرا؟ولي دارند ،اما تا اخر عمرباهم مي سازند نمي دانم شايد باهم مي سوزند،به هر صورت 

،تو دو قدم بروجلو دكان را بستم ،گويي دوباره پر تو سعي ات را بكن او يك قدم امده تو مردي تو از او بزرگتري

دراوردم ،سر راهم ،روي چهار چرخ انار نو برانه ميفروختند چهارتا انار درشت خريدم ،سر الماس محبوبه انارميخورد 

اينار هنوز معلوم نيست چي ميخواهد بخورد هرچه ميخورد باال مي اورد،اما انار ترش و شيرين است به هر مزاجي 

سازد،انشااهلل بخورد،فكر اينكه بچه ي مرا در دلش دارد سر شوقم اورده بود،بازهم داشتم گرم ميشدم ،اگر اينبار مي

دختر بياورد خوب است،يك پسر داريم يك دختر داشته باشيم جور است،تازه پسر هم باشد بد نيست دو تا پسر ان 

زي ميكنندباهم كشتي ميگيرندمن هميشه تنها بوده ام هم خوب است،الماس همبازي پيدا ميكندباهم ميدوند باهم با

براي همان حاالهم گوشه گير شده ام،دير جوشم ،دوست واشنايي ندارم يك دوست صميمي كه هم سن من 

باشداوستا را دوست دارم اما پدر من است هم زبان من نيست تا بحال نگفته ام كه محبوبه چه باليي به سرم مي اورد 

مي اوردتا بحال نميداند كه از دست محبوبه فرار كرده ام به همراهش به بندر رفتم فرار نكرده بودم وچه به روزگارم 

 ،بيرونم كرده بود گفته بود برو

 اي حوصله است اي گله نيست،گرهم اي گله بگويم چه رفيقان دست از-نكن را ها گله دوباره رحيم كن ول    

يشب به گذار اغاز تولدي ديگر براي زندگيمان باشد،تولد دومين د كن شروع ديشب از كن ول را گذشته-نيست

فرزندتان ،فرزند تو ومحبوبه،دختري كه ماه ها به خوابش ميدي ،وبا تمام وجود درتمنايش بودي به ان محبوبه فك 

 كن به ان مجبوبه اي كه دل از كف ات ربوده بود.

 مادر سالم-    

 اصال به اندازه غذا درست نكرده ام ديدي چه شد؟ ؟من امدي ظهر عجب چه رحيم سالم-    

 داريم؟ نان ميخوريم نان با نيستم كه بيگانه مادر نيست مشكلي-    

 خرم مي ميروم نيست اندازه به -    

 كومحبوبه؟-    
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پيش  دوروز: گفتم حمام كجا،گفت كردم سوال ميرفت ،داشت شده حيا بي خيلي محبوبه اين ،رحيم حمام رفته-    

 رفته بودي حمام گفت من كه تقصير ندارم از رحيم بپرسيد چرا؟....

 كرد برمال وقيحانه اينجور نبايد كه را راست حرفهاي ي همه بوداما گفته را راست حرف نيامدخب بدم دلم توي    

 : گفتم

 كار داشتي ؟ چه ميزدي راه ان به را ،خودت ميكني دخالت خصوصيش كارهاي توي زيادي توهم مادر-    

 ميرود؟ كجا نپرسم!وا-    

 ندارد پرسيدن است بغلش زير حمام بقچه وقتي -    

 ي حوصله.ندارد حيا كن قبول بكن را طرفداريش كمتر خوبه است؟خوبه بغلش زير چي بفهمم كجا از چادر زير -    

 . نان دنبال رفتم نداشتم بحث جرو

ورد،به شدت گرسنه بودم ،اول ناهار الماس را داديم خوردمن هم ناخنك زدم ميخ را كوچكم ي روده بزرگم روده    

 ،ساعت دو شد نيامد ،سه شد نيامد يعني چه؟

 ماند حمام توي تمام ساعت هشت شود مي مگر رفته كجا    

 بماند گرم سماور روي گذاريم مي همينجا را محبوبه مال بخوريم را ناهارمون ما رحيم گم مي    

اشد بخوريم بعد از ظهر قراره يكي بياد توي دكان كارش را تحويل بگيرد بده بخورم اگر نيامد پيش الماس مي ب    

 مانم تو برو سري به حمام بزن ببين چه خبره

 در صداي چهار ساعت هاي نزديكي مدت اينهمه بكنم فكر چه به كه بگيرم تصميم توانستم نمي نبود دل توي دل    

 در خورد مادر توي حياط بود دويد به طرف در آمد آمد به ضربه يك آمد

 داد مي گل بوي آمده حمام از بودم منتظر كردم مي نگاه پنجره از    

 بيااابياااا رحيم رسيد گوشم به مادر فرياد    

ود چي شده ب افتاده دراز به دراز در جلوي محبوبه بزرگ خداي واي كوچه در طرف به دويدم پايين پريدم پله از    

 چرا افتاده

 اطاق توي ببرش كرده غش اينكه مثل    

 بلند چادرش وقتي كردم بلندش زمين از كاه پر مثل و گرفتم را سرش زير ديگر دست با و زانوها زير دستي با    

 افتاده زيرش كه ديدم را حمامش بقچه شد

 بياور را حمامش اسباب ننه حمامش اسباب    

مامش را برداشت تند تند از پله ها باال رفت و تا من به اطاق برسم تشك اش را توي اطاق كوچك ح بقچه مادر    

پهن كرد و شمد روي آن كشيد نگاهي توي صورتش انداختم پيشاني اش پر از عرق درشت بود محبوبه جان چي 

 شده توي حمام حالت به هم خورد

 مام نبودهح كه او زمين بگذارش گفت حوصلگي بي با مادرم    

 فهميدي كجا از پرسيدم فرياد با داشت سرلج هم باز مادر شدم عصباني    

 دهد نمي حمام بوي اينكه از است تنش صبح هاي لباس همان كه اين از است خشك كه موهايش از    

 پيچيد بخودش گرفت درد كجايش دانم نمي گذاشتم تشك روي آهسته را محبوبه    
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ادر را از سرش برگرفت هوا گرم بود به من گفت بلندش كن شمد را از زيرش بيرون بكشم چ آهسته مادرم    

 دوباره بلند شدم مادر با وحشت گفت

 كرده خونريزي ببين رحيم    

 سر گويي بود وحشتناك شدم خيره بود كرده سرخ را تشك و مالفه و دامن كه خوني به زدم زانو اش تشك كنار    

اند محبوب جان چه شده چرا زمين خورده اي آخر آخر چرا تمام وجودم ماالمال از دلسوزي و  بريده را گوسفندي

همدردي شده بود محبوب عزيز من چرا اين بال سر تو آمد مادر برخالف من حالت تهاجمي داشت گويي رفته رفته 

 بعد با غضب گفت عصبي تر مي شد دامنش را باال زد و بين پاهايش را ورانداز كرد اول مات اش برد و

 اند كشيده پايين را اش بچه داده رفته نخورده زمين جانم نه خورده زمين كاه زير آب دختره    

 نرفت پايين دادم قورت هي گرفت را گلويم راه چيزي شد كوبيده سرم فرق بر اي صاعقه گويي    

 گفتي چي چي    

 انداخته را اش بچه رفته هيچي    

گفته اين بچه فقط مال اوست كي به او اين حق را داده بي اجازه من بي خبر ازمن بي اراده دستم را  كي اش بچه    

باال بردم تا يك سيلي زير گوشش بزنم اي عفريته هفت خط اي جادوگر حرامزاده مادر دستم را ميان زمين و هوا 

 گرفت

 يزي مي ميرد برو حكيم بياورخونر زور از دارد خودش بكشي را او خواهي مي كني مي كار چه    

 بري مي سر خبرته چه    

 ره مي دست از دارد زنم    

 بدو بدو برات بميرم آخ    

 به عصبانيتش دوم مي چرا فهميد وقتي اما دادكشيد سرم كه بودم زده تنه سخت زني به شوم متوجه آنكه بي    

را نمي ديد جلوي چشم ام قيافه رنگ پريده محبوبه  اطرافم چشمم اصال زدم مي نفس نفس دويدم شد تبديل محبت

بود و مالفه پر از خون وقتي رسيدم جلوي در قابله اي كه الماس را بدنيا آورده بود در را زدم تازه متوجه شدم كه با 

 كفش هاي كهنه مادر كه پشت شان را خوابانده و توي خانه مي پوشيد اين همه راه را دويده ام

و مادر باالي سر محبوبه نشستيم بي هوش بود رنگ پريده و نزار آخ كه وقتي زبانش كار نمي كرد  من شب تمام    

 چقدر مظلوم و دوست داشتني بود الماس مدتي دور و برش چرخيد

 شده اوف بخواب مادرت پهلوي بگير بيا جان الماس    

 اوف اوف گفت مي تاسف با و مادرش صورت روي زد مي را كوچكش انگشت    

 جريان اين و لحظه اين مختص فقط نه كه بود چشمهايش توي بزرگ غمي زد نمي حرف هيچ بود شده تكيده مادر    

 بود پسرش بدبختي غم بلكه بود

 بياور حسابي حكيم يك برو نشد بيدار صبح اگر رحيم رحيم    

 كجا بفهمد چه بر سر يك زن آمده از مرد يك چيه به چي كه شود مي حاليش حكيم از بهتر كه قابله مادر    

 كمك بي بچه خود نباشد هم اگر كه آورد مي دنيا به را بچه فقط قابله دارد تجربه فهمد مي جان پسر فهمد مي    

 آيد مي دنيا به ديگري

 بشود صبح بگذار حاال    
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 ترسم مي دهد نمي امان خون نيستم آمدنش هوش به دلواپس من    

 ون بند نياد چي مي شودخ شود مي چي    

 بردش مي خون دور به خدا    

 برد مي چي يعني    

 

 گفت آيد مي در چاه ته از گويي كه صدايي با و كرد نگاهم ناراحتي با مادر        

 ميرد مي پسر ميرد مي        

ويي شب ده برابر شده بود گويي گ شود صبح تا كردم خدا خدا شمردم را ها ستاره كردم نگاه را آسمان آنقدر        

آفتاب بنا نداشت بيرون بيايد نه خواب داشتم نه آرام اگر مي توانستم بخوابم اينقدر بدبختي نمي كشيدم مادر 

چادرش را رويش كشيده بود به ديوار تكيه داده بود گاه چرت مي زد گاهي مي پريد اما من تا صبح چشم بر هم 

 نگذاشتم

ي دانستم اينقدر محبوبه برايم عزيز است خدايا نمي دانستم اينقدر محبت اش در دلم ريشه كرده نم من خدايا        

خدايا مرا ببخش اين بار محبوبه را به من ببخش دوستش دارم خدايا روا مدار الماس بي مادر شود بدبخت مي شويم 

 بدبخت

 است نشده صبح شب كدام شد صبح باالخره        

 ور از پا مي افتيبخ چيزي        

 ندارم اشتها نه        

 تلخ چايي يك        

 عينك با خميده بود پيرمردي داشتم سراغ را حكيمي اوستا خانه و ما منزل بين دويدم را راه همه هم باز دويدم        

 داشت مي بر گاهي و گذاشت مي دماغش روي گاهي كه دار دسته

 ارد از دست مي رودد زنم دامنتان به دستم        

 شده چه        

 بردش مي دارد خون        

 است ماه به پا زاييده شده چه آخه        

 وقتي حكيم خانه بردم را حكيم و گرفتم درشكه آورده ما سر و خودش سر باليي چه بگويم شد نمي رويم        

 گاه كرد الماس كنار مادر كز كرده بودن را اطاق بر دورو داد تكان تاسف با را سرش ديد را محبوبه

 كرده رد را يكي اين كه دارد بچه تا چند مگر        

 است يكي همين        

 آورده سرش را بال اين كجا چه يعني ورچيد را لبهابش حكيم        

رفت دويدم دنبال دوا  و نوشت بااليي بلند نسخه يك بزنيم حرفي كشيديم خجالت مادرم نه دانستم مي من نه        

 مادر گفته بود جگر گوسفند هم برم كبابش كنيم بدهيم بخورد جان بگيرد جاي اينهمه خون را بايد پر كرد
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 دستم توي دستش شب تمام بكند باز را چشمش بزند حرف كالم يك خدايا گذشت قبل شب مثل هم شب آن        

نفهمم با دستهايم گرماي تنش را احساس مي كردم و مي  من و شود سرد اش تن ترسيدم مي نشستم سرش باالي

 دانستم كه هنوز زنده است

 توي گاهي كشيد مي دراز ساكت و گذاشت مي مادرش پاي روي را سرش گاهي بود شده ملول هم الماس        

ه را محبوب من كرد مي خشك شست مي كهنه هي طفلي مادر داد مي نوازش را مادرش موهاي و نشست مي بغلش

 بلند ميكردم و او زيرش را عوض مي كرد

 بدهيم خبر مادرش و پدر به كني نمي فكر رحيم        

 چي كه        

 كنم مي فكر وقتي كشد مي سوت سرم اصال شود مي چه بگويم توانم نمي اصال        

 نيمبك چه ما كرده خودشان شعور بي دختر داشتيم خبر ما مگر كرديم ما مگر        

 كنند نمي ول ترا بيايد سرش باليي الل زبانم اگر اما درست همه اينها پسر اي پسر اي        

 زور و زر با اند خريده را حق پول بوده تا داشتند زور داشتند پول بود مادر با حق بود كرده فكر خوب مادر        

 خدايا بكنم چه اند كشته را مظلوم

 ن بال را سرش آورده كيه آخر بروم دنبالش خودش بيايد ببيند چه خاكي به سرمان مي كنداي كه پدرسگي آن        

 رفته كه پيش رفته كجا كه دانيم نمي كه شناسيم نمي آخه        

 باشند داشته خبر آنها شايد بپرس حمام برو        

 ما را گير آورده بود بود حقه همه بود نقشه همه آنها نكرده حمام قصد اصال اين پسر        

 كرد خام را ما عجب بكند خواد مي چه نفهميدم جوري چه        

 الماس بود بيهوش محبوبه گذشت سكوت به مدتي كرد مي فكر داشت بكند چه دانست نمي ماند ساكت مادر        

 خوردم مي غوطه غم از دنيايي در من و زد مي چرت بيچاره مادر بود خوابيده

خدايا جز چند ماهي بقيه زندگي مشترك ما تلخ بود هميشه قهر بوديم هميشه دعوا كرديم شيريني آن چند ماه         

ارزش اين همه بدبختي را داشت آن عشق سوزان ارزش اين تحقير جانگذاز را داشت اگر دوستم داشت آيا بچه مان 

 هم حرف زديم چه بودرا مي گشت بفكر آخرين حرفهايش بودم چه گفت آخرين كالمي كه با 

 رو و زير مرا بود خوبي شب ها ماه از بعد بود شبي چه چهارشنبه شب ماجرا اين از قبل شب آري شب آخرين        

 اي آمد فرود مغزم بر پتك گويي كه بودم شب آن سكر در هنوز كرد فروكش هايم گله همه داد تكان مرا كرد

وه و ناز حيله زنانه بود همه حقه بود مي خواست چهارشنبه بهانه اي براي عش همه آن بود نقشه همه آنها نادان احمق

بيرون رفتن از خانه را داشته باشد حمام را بهانه كند كي مي تواند جلويش را بگيرد پس بي من نمي توانست بخوابد 

 اياكشك بود چرا نمي خواست مرا نمي طلبيد من وسيله بودم وسيله اي براي كشتن بچه مان واي خد

 است حال چه ببيند بيايد بگذار خانمش دايه دنبال برو گم مي رحيم        

 توانم نمي آنجا توانم نمي اين جز ميكنم بگي كاري هر        

 الل زبانم نكرده خدا پسر آخه        

نشينم غصه زندگي خودم ب حاال بكندد خواهند مي من با چه هر بعدا بگذار بكنم چه ميرد مي چي كه الل زبانت        

 را بخورم
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 مدتي در دم رفت شد بلند بود من از بيشتر مقاومتش قدرت مادر ماشاهلل شوم بلند نداشتم نا شد بلند در صداي        

 كه كسي همان انشاهلل باشد خبر خوش برسد راه از يكي انشاهلل كرد مي اميدوار مرا حركتي هر بيايد تا كشيد طول

 آورده براي احوالپرسي بيايد انشاهلل پدرش باشد انشاهلل مادرش باشد سرش را بال اين

 شد شنيده ها پله از مادر آمدن باال صداي        

 مادر بود كي        

 بسته درتان گفت كنند بازي برود كه بودند آمده الماس دنبال پسرش مرتضي همراه بود صادق سيد آقا زن        

 پيدايش نيست فكر كرديم مريض است الماس شديم نگران است

 گفتي چه        

 شهر باالي خوبيه دكتر خيلي حجت دكتر دنبال بره رحيم آقا خوبه گفت شد نگران دل گفتم را احوال و حال        

 است اشراف اعيان دكتر نشسته

اسم دكتر حجت را شنديه بودم  شوند حاضر هايمان مرده باالسر بايد هم مرگ دم اشراف اعيان اين خدا واي        

مي دانستم آن باال باالهاست پيش اش بروي يك عالمه مي گيرد تا چه برسد بيايد توي خانه آن حكيم زپرتي ته 

 كيسه ام را با نسخه اش و كرايه رفت و برگشت اش و حق القدمش باال آورد اين را چه بكنم

رد به جاي خودش دختر مردم است مادر الماس است زن تست ك مي غلطي هر محبوبه حاال پسرم برو رحيم        

خدا نگرده بعدا پشيمان مي شويم و ندامت ما را مي كشد كه ايكاش دكتر حجت را باالي سرش مي آورديم و 

 نياورديم

 بگويم چه بودم ساكت        

 نيست استخاره هيچ حاجت خير كار در نكن دست آن و دست اين رحيم        

 است اش خانه توي حتما است جمعه بيار برو شب شو بلند        

 شهر بيرون رفته شايد تابستان چله معلوم كجا از        

 كردي را ات سعي تو خداست مصلحت ديگه نباشه اگر برو تو        

 مادر آخه        

 شود بيدار شود بلند دختره بايد باالخره ندارد آخه چيه        

واهلل چي بگم چه جوري بگي حرفت را به مادرت بگو خودت هم از پا افتادي رنگ به صورت نداري شب تا صبح         

 چشم روي هم نمي گذاري اينجوري مگر مي تواني بري كار بكني بلند شو بلند شو

 شود مي چند درشكه كرايه ميداني اينجا تا آنجا از آخه مادر        

ديگه پيش آمده نبايد پيش مي آمد بي عقلي زنت است خودسري يك دندگي هيچ كس را  بكنم چه بشود خب        

 به حساب نياوردنش است چه بكنيم

 ندارم پول مادر واهلل        

 برو را اينها ببر ببر من به داد آورد در را هايش گوشواره كرد باز را چارقدش مادر بيا بيا بروم تو قربان الهي        

 ردكت دنبال

 بفروشم ببرم كجا بسته جا همه جمعه روز        
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 بروم ميخواستم بكنم چه بكنم چه نكردم پيدا را هيچكس زدم سر رفت مي اميدي كه جايي هر به پياده پاي        

 بگويم توانم مي تر راحت بيگانه يك به گفتم مي چه شده چه پرسيد مي نشد رويم اما بگيرم قرض او از اوستا پيش

زنم سر خود رفته اين كار را كرده اما به آشنا نمي توانستم بگويم تصميم گرفتم بروم پيش دكتر و جريان را  كه

بگويم و شايد گوشواره هاي طال را با خودش معامله كنم در بزرگي با رنگ قهوه اي سوخته تراشكاري عالي درشكه 

 رو در را زدم چند بار باالخره پيرمردي لنگان لنگان آمد

 كيه        

 دارم مريض كنيد باز        

 پذيرند نمي مريض ها جمعه دكتر آقاي        

 رود مي دست از دارد زنم دامنتان به دستم        

 پذيرند نمي مريض ها جمعه دكتر آقاي گفتم        

 نكنيد اميدم نا ام آمده دور راه از خدا به دهم مي قسم را شما        

 ايي از دور به گوش رسيد به من نشنيدم چي گفت يا پرسيدكه پيرمرد گفتصد        

 به ارتش منصب صاحب يك رفتن راه مثل محكمي پاي صداي بعد و شد سكوت مدتي ميمرد دارد زنش ميگه        

 شد باز و چرخيد پاشنه رو خشكي صداي با در و رسيد گوش

 پشت سرش پيرمرد و بود ايستاده جلو دكتر آقاي        

 رود مي دست از دارد زنم دامنتان به دستم دكتر آقاي سالم        

 چشه سالم        

 ميره خون روز دو دكتر آقاي خونريزي        

 زاييده        

 بگويم چطوري بگويم چه... نزاييده نه        

 بود ماه به پا بود حامله ماهه چند        

 تازه بود ويار داشت دكتر آقاي نه        

 كجاست ات خانه        

 ببرمش خواهم مي وكجا ام آمده كجا از گفتم        

 بيار درشكه برو راه اينهمه اوووه اوووه        

 به و نشست درشكه توي وقتي زد مي قدم اش وسيع حياط توي دست به كيف برگردم تا درشكه دنبال دويدم        

 اد نگاهي توي صورتم كرد و پرسيدد تكيه درشكه پشتي

 داري بچه تا چند اي كرده عروسي وقته چند        

 لرزيد مي صدايم بودم پاچه دست دادم توضيح        

 را ها گوشواره موضوع جوري چه دانستم نمي بلكه نبود محبوبه فقط نگرانيم ديگه حاال نباش نگران گفت        

 ند كه حق القدم خودش را بردارد و بقيه بهاي گوشواره ها را به من بدهدك مي قبول آيا كنم حل باهاش

 اطاق از مادر ديد را زنم جاي همه خودم چشم جلوي نشست من پيشاني بر شرم عرق كرد معاينه را محبوبه        

بوبه را فشار مح شكم زير محكم دستش با كردي چه ما با كه تو بر لعنت زن اي نداشت كردن نگاه تاب رفت بيرون
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داد به اندازه يك كاسه خون ريخت بيرون لخته لخته دكتر سرش را تكان داد دل من فرو ريخت روي طاقچه 

 دواهايي كه حكيم قبلي داده بود ديده مي شد

 خورده چي ببينم بيار        

م بخورد نسخه نوشت يك نسخه ه باز را اينها كنار گذاشت برداشت را تا دو كرد نگاه يكي يكي آوردم را همه        

طوالني تر از قبل تقويت اش بايد بكنيد پدر خودش را در آورده قرص آهن نوشتم بخورد ويتامين نوشتم شربت 

تقويت نوشتم خودش را با صابون بشويد تا عفوني نشود اين كهنه ها را بعد از شستن با اطوي داغ اطو كنيد حمام مي 

تو هم فعال كاري به كارش نداشته باش دندان روي جگر بذار تحمل كن تا زخم اش رود تو خرينه نرود آلوده است 

خوب شود تو هم بايد تميز باشي تو هم خودت را بشور ديگه بقيه دست خداست اين ها كاريست كه از دست ما بر 

 مي آيد يا اهلل

 جراتم بده خدايا كمكم بكن خدا بكشم پيش را ها گوشواره جوري چه زدن تاپ تاپ به كرد شروع دلم        

 بگويم چه لرزيد صدايم دكتر آقاي        

 كرد نگاهم برگشت        

 داري دوستش خيلي        

 است فكر چه در بيامرز خدا اين فكرم چه در من هه        

گوشواره ها كرد نگاهي  به نگاهي گرفتم جلويش و آوردم در جيبم از را ها گوشواره ببخشيد خيلي دكتر آقاي        

  توي صورت من انداخت

نجار..... سرش را تكان داد:خدا نبخشدكسي را كه تخم لقي توي دهان اين مردم بيچاره ي اين -چه كاره اي ؟ -

مملكت شكست.ورفت هه هه،هران كس كه دندان دهد نان دهد. دست كرد گوشواره ها را برداشت گذاشت توي 

يك ماه از ان ماجرا گذشت ،در طول اين يك ماه نه محبوبه سراغ مرا گرفت ونه من ( 65درشكه خبر كن )-جيبش 

مي داني -ديگر توي اتاقش قدم گذاشتم ،توي اتاق ديگر همراه مادر صبحانه و شام ميخوردم وهمانجا ميخوابيدم . 

وما نمي توانست  رحيم ؟نمي خواهم تو زندگيت دخالت كنم ،اما اگر محبوبه پول نداشت اين بال را سر خودش

پول پدرش -بياورد،پرس وجو كردم هفتاد هشتاد تومان برايش اب خورده داده ،اگر نداشت بچه تو را نفله نميكرد 

با سي تومان كه انهمه سرخاب وسفيد اب،لباس -سي تومان -مگر پدرش دوماه چقدر مي دهد؟ -است چه بكنم ؟ 

ع كرد،هر دفعه دايه مياد ميره اقلكن پنج توماني بهش نميده كرپ داشين،پول خياط نميشه داد زياد هم اوردوجم

حساب مادر درست بود من هم هرچه در مي اوردم در اختيار محبوبه بود ،هر وقت پول ميخواستم او با كليدش باز 

ميكرد ومن بر ميداشتم راست ميگفت سه تا حكيم ،در عرض دو روز كلي از من پول گرفتند،انهم براي يك معاينه 

نمي دانم كدام پدر سگي اين بال رت به سرش اورده چقدر چاپيده چه داده چه گرفته شايد انگشترش را داده شايد ،

گردن بندش را داه ،من گردن شكسته كه شوهر نيستم خبر از رفت وامد زنم داشته باشم ،انگ بي غيرتي به پيشانيم 

ت در كوچه پيدا كرده ام اينهم مزد اينهمه خدمت كه خورده ،زنم رفته و بچه ام را پايين كشيده ونعش اش را پش

برايش كرديم يك دستتان درد نكند نگفت يكماه است نمي گويد رحيم مرده است يا زنده ،نمي گويم بياد اين اتاق 

الاقل از انجا صدايم كند يكبار از مادر پرسيد رحيم چه خاكي توي سرش ميكند ؟ هرچه صبر كردم خبري 

افتضاح بود ،اوضاع جسميم هم دل به دريا زدم رفتم اتاق كوچك نه سالمي نه عليكي هيچ نگفت ،با  نشد،اوضاع ماليم

بي اعتناعي به در چشم دوخته بود،احساس كردم خون در رگ هايم به جوش امده،مغزم سوت كشيد ،مي خواستم 
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-يش بود ،شايد پولي ان تو باشد برگردم واال ممكن بود منفجر شوم ،جعبه ي پول روي تاقچه بود ،كليد هميشه پهلو

اين ماه هنوز دايه نيامده پول ندارم عجب زن بي پشم ورويي است گويا تا بحال از پول پدرش -من پول الزم دارم 

زندگي ميكرديم ،گويا من هميشه دستمزدم را تحويلش نميدهم ،اصال من ميدانم با پولي كه دايه مي اورد چه ميكند 

خرح ادم كشي ؟رفتي بچه ي من را انداختي؟تمام  -خرج كردم -ارم پول ها را چه كردي ؟ گفتم من پول الزم د-؟ 

دار وندارمان را به كه دادي؟بگو پيش كي رفته بودي؟همين كه جلوي چه كسي دراز كشيده و خودش را در 

،بروم ببينم  اختيارش گذاشته بود خودش مسئله بزرگي براي من شده بود ،دلم چركين بود ،مي خواستم بشناسمش

چه جور ادمي است مي ترسيدم فكر بكنم كه مرده بوده.......... با دستپاچگي بدون اينكه جواب سوالم را بدهد گفت : 

هرچه پول داشتم زير چراغ الله گذاشته ام بردار برو انگار ارث پدرش را ميداديا من جيره خوارش بودم،پول خودم -

سي شاهي زير الله بود . من هيچوقت دلواپس امدن نيامدن دايه نبودم ،اصال بود،اما چه پولي؟همه همه سه تومان 

توي خانه نبودم كه ببينم امد يا نه،پول هم كه به من ارتباط نداشت ،خودش ميگرفت خودش بذل و بخشش 

د گفت ميكرد،اما ايندفعه چون محبوبه ضعيف و الغر شده بود متوجه برخورد دايه بودم مي خواستم ببينم چه خواه

اين مي گويد چه غلطي كرده و دايه چه عكس العملي نشان خواهد دادباالخره ما با مادرش اشنا نشديم فعال مادر 

واقعيش همين دايه خانم است ،دلم مي خواست دو كالم نصيحتش ميكرد مي گفت كه كارهايش همه غلط است ان از 

نمي دانم چرا ؟دلم شور ميزند مي خنديدم ،نترس هيچ نه -اين دايه نيامد ؟ -عاشق شدنش اين هم از بچه كشتنش 

طوري نشده ،پول ها را برداشته وزده به چاك در طول اين مدت فهميده بودم دل محبوبه براي دايه شور نميزند بلكه 

نگران مقرري ماهانه است كه بگيرد وبذل و بخشش كندسرمه و سفيداب بخردو لباس بخرد بطوري كه مادر تعريف 

ك روز صبح ،سرحال وشاداب از خواب بلند شده لباسش را عوض كرده بزك كرده سرمه كشيده لپ هايش ميكرد ي

را قرمز كرده نشسته كي؟سر ظهر،وقتي كه من نبودم مدتها بود ديگر ظهر خانه نميامدم مادر مي گويد :امروز كبكت 

نقشه اي داري ؟ مادر ماتش برده باز -هيچ همينجوري -چرا؟ -هيچي فقط خوشحالم -خروس مي خواند چه شده ؟ 

بود كه چه كسي وچجوري با اين دختر در ارتباط است كه بهش خبر رسيده بود دايه امروز مي ايد،وگويا خودش هم 

فهميده چه غلط گنده اي كرده نخواسته دايه از رنگ و روي پريده اش متوجه موضوع بشود انروز هفت قلم ارايش 

فت قلم سرخاب سفيداب پنهان كرده مادر مي كويد صداي در بلند شددايه امد كرده ورنگ پريده اش را زير ه

ئايه جان كحا بودي ؟چه شده ؟دروغ نگو از چشمانت ميفهمم اقا جانم -محبوبه پا برهنه از پله ها به پايين دويد 

دختر زبان به  طوري شده ؟خانم جان؟پس چه شده ؟مي دانم يك اتفاق افتاده زود بگو دايه گفت :بر شيطان لعنت

دهان بگير ،نه اقا جانت طوري شده نه خانم جانت هيچ خبري نيست ،يك چايي به من نميدهي ؟ نشست وچايي 

دلم از حلقم در امد تو كه  -خورد،دو دستي مقداري پول جلوي محبوبه گذاشت ،بايد ببخشي دير شد گرفتار بوديم 

نداخت وبا گل هاي قالي بازي كرد !چه بگويم محبوب جان مرا كشتي بگو ببينم چه شده ؟ دايه سرش را پايين ا

سر زا رفت ،دايه با گوشه چار -اشرف خانم زن منصور چه شده ،بگو ديگر -ناراحت ميشوي ...اما ،امااشرف خانم .... 

هفت ماهه دردش گرفت ؛از بس كه چاق شده بود خدابيامرز -سر زا رفت ؟يعني جه ؟ -قدش اشكش را پاك كرد 

وميخوابيد قد كوتاه هم بود اين اخري شده بود عين دبوم غلتان ،دست وپايش عين متكا ورم كرده بود  ميخورد

،انگشت ميزدي جايش فرو ميرفت سفيد ميشد ،بايد صبر ميكردي دوباره به حالت اولش برگرددهيچ كفشي به 

  ه ميگفتند كمپايش نمي رفت اين اخري ها يه جفت كفش ازكفش هاي منصور اقا را مي پوشيد هرچ
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بخور پرهيز كن راه برو تا راحت زايمان كني گوشش بدهكار نبود چهل پنجاه روز پيش يكدفعه دردش گرفت سر 

هفت ماهگي افتاد به خونريزي سه شبانه روز درد كشيد هر چه حكيم ودوا در شهر بود منصور خان برايش اورد از 

بيچاره خانم بزرگ,نيمتاج خانم را مي گويم با آنهمه برو  زير سنگ هم شده مي كشيد و مي اوردشان باالي سرش

بياو خدمو حشم خودش خم شده بود كمر بستهء هوو و خدمتش مي كرد ولي چه فايده روز سوم تمام كرد. بچه اش 

چطور؟او هم مرد؟ نه يك پسر كپل وتپل وسفيد ماماني قربان كارهاي خدا بروم بچه هفت ماه صحيحو سالم مانده 

زرگ دايه گرفته كه شيرش بدهد بچه را برده پيش خودش مي گويد خيال ميكنم دو پسر دارم. منصور چه خانم ب

كار مي كند؟خيلي ناراحت است؟ ناراحت كه هست ولي بين خودمان بماند ها,نه آن طور كه بايد باشد, مثل اينكه 

چسبيده,ايم بچه توي بغلش است ما هم  خانم بزرگ بيشتراز او ناراحتي ميكند پسر خودش را ول كرده وپسر هوو را

اين مدت آنجا بوديم يا من مي رفتم ويا خانم جانت منوچهر را نگه ميداشت ,يا او ميرفت ومن ميماندم ومنوچهر 

نزهتو خجسته كه شبانه روز پيش خانم بزرگ بودند. من دير وقت شب آمدم پسرم در اتاق مادر بزرگش در ان 

مي خورديم كه مادرم گفت امروز دايه خانم اين جا بود. به به پس مبارك است پول سوي حياط خوابيده بود شام 

رسيده. فهميد دستش را خوانده ام ودلواپس دايه خانم جانش نمي شود چشم براه پول است براي همين گفت: ول 

ايه جان كن رحيم حوصله ندارم. پس تو كي حوصله داري؟ مادرم گفت:صبح كه خوب وسرحال بودي ولي وقتي د

تشريف اوردند وخبر تمام مرگ وميرهاي شهر را دادند از اين رو به ان رو شدي. حق با مادر بود دايه خانم هيچ 

لزومي نداشت خبر مرگ ها را براي محبوبه بياورد به جهنم كه زن دوم پسر عمويش مرده بود,...خورده بود هوو 

يند من كه تا آن لحظه خبر از خبرها نداشتم كنجكاوانه شده بود هر كه خربزه مي خورد پاي لرزش هم بايد بنش

پرسيدم: مرگ ومير,خبر مرگ چه كسي؟ گفت اشرف زن منصور وزد زير گريه. اا!!!!؟؟؟..اوهو..اوه.. من فكر كردم 

چي شده!زن..دوم...پسر عموي...توو.. سرزا رفته؟تو هم كه اورا اصال نديده بودي .حاال غمبرك زده اي كه چه؟ سالي 

هزار نفر سر زا مي روند توو بايد براي همه عزاداري كني؟ رحيم او يك زن جوان بوده بالخره ادمي را ادميت الزم 

است. ده..كه اينطور!پس چرا آنوقتي كه رفتي بچه خودت را تكه تكه پايين كشيدي ادميت الزم نبود! مادرم كه گويي 

فت:واهلل همين را بگو. تو ميروي بچه خودت را , بچه مرا اين سخنرا مدتي مي خواست بگويد ونمي گفت به تندي گ

بي اجازه من, بي خبر از من مي اندازي بعد مي ايي براي اشرف خانم آبغوره ميگيري؟تو هم خيلي ادم هستي؟قسم 

حضرت عباس را باور كنم يا دم خروس را؟ آن بچه نبود يك لخته خون بود انداختمش چون دليل داشتم. دليل 

ال بفرماييد ببينم دليلتان چي بود؟ مادرم گفت:جانم دليلش اين است كه مي خواهد به قر وفرش برسدصبح داشتي؟مث

به صبح بزك دوزك كند وبه خودش ور برود,تو جان بكني ومن هم كلفتي كنم,ايشان بشوند خانم پايين وخانم باال 

ب را نگير مبادا از زن ديگري بچه دار بشوي وبنشينند وفقط دستور بدهند كه به اين نگاه نكن با آن حرف نزن كوك

ها!ولي خودش ميرود بچه تو را مي اندازد نا آزاد باشد تا كشبه كشمش شود وتو بگويي باالي چشمت ابروست 

پسرش را بردارد ويا علي مدد برود خانه پيش خانم جونش. ديدم آنچه را كه من در زواياي دلم دارم مادرم به زبان 

العمل محبوبه بودم كه مثال بگويد نه همچو چيزي نيستدليلش حال بدم بود ويار مشكلم بود اورد منتظر عكس 

صدايش در نيامد با عصبانيت فرياد زدم: دروغ مي گويد؟دروغ مي گويد؟ رحيم,تو را به خدا دست بردار. اين بعني 

؟عارت مي آيد؟حاال من اخ چه؟يعني هر چه مادرم گفت عين حقيقت است فرياد زدم: از من بچه نمي خواهي هان

شدم توي دكان نجاري كه داشتي مرا مي خوردي يادت مي آيد. آنوقت بچه بودم حاال مي فهمم چه غلطي كردم. 

سيلي محكمي توي گوشش خواباندم,مادرم گفت حقت بود در حاليكهبا يك دست گونهاش را گرفته بود رو به مادرم 
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ط تو مي خواني. نماز مي خوانيدو اينطور ميانه يك زنو شوهر را به هم مي كرد وگفت:خانم شما نماز ميخوانيد؟ نه فق

زنيد؟رويتان مي شود كه اين آتش را به پا كنيدو بعد رو به خدا بايستيد؟از ان دنيا نمي ترسيد؟ اخر چه فايده اي از 

غير از عزت واحترام هم اين كار مي بريد؟ بدبختي من چه نفعي به حال شما دارد؟چه هيزم تري به شما فروخته ام؟

كاري كرده ام, از خدا بترسيد من كه از شما راضي نيستم. چته؟چرا صدايت را سرت انداخته اي؟ رحيم با من اينطور 

نكن اسيري كه نياورده اي رفتم بچه ام را انداختم خوب كاري كردم مي داني چرا؟از دست تو از دست مادرت وطعنه 

ي خواهم بچه دار شوم كه بيشتر اسير عذاب تو و مادرت بشوم؟ديگر كارد به هاي او نمي خواهم ديگر بچه نم

استخوانم رسيده دلم مي خواهد سر به بيابان بگذارم و بروم. شما ها ديوانه ام كرده ايد چه قدر نجابت كنم؟چه قدر 

شت را ديدي بچه ات كوتاه بيايم؟يك وقت ديدي بچه ام را برداشتم ورفتم ها.. بچه ات را برداري وبروي؟پشت گو

را هم ديدي,آنقدر بچه توي دامنت بگذارم كه فرصت سر خاراندن هم نداشته باشي .. حاال اين يكي را انداختي بقيه 

را چه ميكني؟از اين ببعد بايد سالي يكي بزايي در حاليكه اينها را مي گفتم قيافه اش را در حالي كه حامله بود جلوي 

مي شد,رفتم به طرفش دستش را گرفتم وبه طرف اطاق كوچك كشيدم. نكن  چشمم مجسم كردم تپل وخوشگل

رحيم حالش را ندارم مريضم دست از سرم بردار. مادرم كه ديد حالت آشتي پيدا كرده ام بلند شد و از اطاق بيرون 

رفت. محبوبه دستش را با نفرت از دستم بيرون كشيد گفتم: تو مريض هستي؟تو هيچ مرگت نيست چه 

؟حكيمو دكتر توصيه كرده بودند تا يكماه هوايش را داشته باشم حاال پنجاه روز بيشتر گذشته بود اخه من مرضي

شب درازه نترس تا ماه ديگر  -نه .  -خوشحالي ؟  -نه .  -حامله نيستي ؟  -(  61چگونه همه چيز را تحمل كنم. ) 

يك سال ديگر سپري شد ، پسرمان پنج ساله بود و  سي شب فرصت داريم . يك ماه ، دو ماه ، سه ماه ، شش ماه ، و

محبوبه حامله نمي شد حتما يك دردي داشت ، حتما مريض بود عيبي علتي ، يك چيزي من كه حكيم نيستم بدانم 

برو پيش حكيم . همراه مادرم رفته بودند پيش حكيم علفي ،  -يك روز پيشنهاد كردم كه در فكر معالجه باشد . 

و كفلمه گرفتند و آمدند ، طفلي مادرم هر روز خودش علفيات را دم كرد و بخورد محبوبه داد .  مقداري جوشانده

يك ماه ، دو ماه باز هم خبري نشد ، الماس شش سالش را تمام كرده بود ، واقعا ديگر مي بايست بچه دار مي شديم . 

بحانه بخورم پارو را برداشتم و رفتم بام را يك روز صبح زود كه از خواب بيدار شدم برف باريده بود قبل از آنكه ص

پارو كنم ، گويا از صداي برخورد پارو با بام هم محبوبه بيدار شده بود هم الماس ، آمدم پائين حياط را هم پارو كردم 

و رفتم توي اطاق . الماس و محبوبه ناشتائي شان را خورده و تا گردن پهلوي يكديگر زير كرسي فرو رفته بودند . 

نظره قشنگي بود ، دو عزيزم كنار هم ، دستهايم يخ كرده بود ، در حاليكه دستها را به هم مي ماليدم خطاب به م

پسرم گفتم : الماس خان عجب هواي سردي شده ! محبوبه گفت : ديدي خوب شد كه توي حياط نرفتي ! وگرنه 

يايد پهلويم مادرش نگذاشته با خنده گفتم : سرما مي خوردي . فهميدم وقتي من توي حياط بودم الماس مي خواسته ب

آره جانم ، بگذار پدرت سرما بخورد ، تو چرا بروي ؟ خنديد و سر الماس را بوسيد ، بچه خودش را لوس كرد و  -

خودش را به مادرش چسباند خوشم آمد با شوخي خطاب به پسرمان گفتم : الماس جان مي خواي يك داداشي اي ، 

يت دست و پا كنم ؟ محبوبه خنديد و گفت : حيا كن رحيم . از جا بلند شدم و گفتم : حيف كه آبجي اي ، چيزي برا

 -يك جاي خوب . كتم را از روي ميخ برداشتم و كليد در صندوق را زير فرش بيرون آوردم .  -كجا ؟  -بايد بروم . 

خوب خرجي را بايد  -رجي مان است . پول كه نمانده ، آخر برج است ، اين پول خ -پول .  -چه مي خواهي رحيم ؟ 

عجب خلي هستي هيچ آدميزاد اول صبح عرق مي  -باز مي خواهي بروي مشروب بخوري ؟  -خرجش كرد ديگر ! 

خوره ؟ گفتم : باز مي خوام بروم هر كاري دلم خواست بكنم ، فرمايشي بود . يك مقدار پول برداشتم جلوي آيينه 
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م ، مرحمت زياد . اوستا محمود از مكه داشت بر مي گشت ، موقع رفتن كليد خانه اش موهايم را شانه كردم : ما رفتي

را به من داده بود ، در طول اين مدت مرتب به خانه اش سر زده ام ، باغچه اش را آب داده ام البته گل و سبزي 

مي گردد اين پدرم است .  ندارد اما درختهايش ميوه داشت اينجا خانه اميد من شده ، اين اوستاي من نيست كه بر

انشاءاهلل وقتي برگشت الماس را مي آورم ببيند ، الماس بايد او را پدربزرگ صدا كند ، طفل معصوم نه از طرف پدر نه 

از طرف مادر ، پدربزرگ نديده است ، بگذار بيگانه بهتر و مهربانتر از خويش باشد . قند و چايي خريدم بردم خانه 

ند را خرد كردم و سر جايش ريختم ، مقداري هم روغن و برنج بايد بخرم ، اوستا كس و كار اوستا ، نشستم كله ق

نداشت كه بياند مفت بخورند و بروند ، براي خودهايمان تهيه مي بينم ، شايد او بي كس ترين و آرامترين حاجي اي 

ا اوستا كار كرده بود نصف ديگرش باشد كه از راه مي رسد . چوب كنده كاري را توي زير زمين گذاشته ام نصفش ر

را من كار كرده ام و تا آخر هفته تمام مي كنم ، مي خواهم وقتي اوستا نگاه مي كند ، متوجه نشود كدام طرف كار 

خودش است ، خوب دست به فرمان شده ام ، از اين كار بيشتر لذت مي برم با ذوقم سازگارتر است تا ساخت در و 

پنجره دارم كه امروز عصري بايد تحويل بدهم . از خانه اوستا راهي دكانم شدم ، هوا سرد  پنجره . آه دو دست در و

سرد است يخبندان شده ، امشب اگر ماه در بياد كارمان زار است ، بعد از يك شب برفي ، مهتاب شب بعد استخوان 

اي ما نگه دارد ، در خانه ما خبر از خريد مي تركاند ، يادم باشد بايد براي خانه اوستا هم نفت بخرم ، خدا مادرم را بر

ندارم همه را خودش تهيه مي كند ، محبوبه تا لنگ ظهر خواب است وقتي هم بيدار مي شود اگر هوا سرد است زير 

كرسي است و اگر گرم است هر جا سايه است ولوست ، الماس بزرگ شده ، پسر ماهي شده چند روز قبل با هم 

انگاري خودم هستم ، چشمهايش ، دماغش ، زلف هاي مثل شبق سياهش ، فقط پوست جلوي آيينه ايستاديم ، 

صورتش به مادرش رفته ، سفيد مثل برف لطيف مثل جگرگ ، خدايا پسرم را عاقبت به خير كن ، مبادا سرنوشتي 

به ياد روزهايي  مثل خودم در انتظارش باشد در حاليكه لنگه در را رنده مي كردم و ناصافي هايش را سمباده مي زدم

افتادم كه مجبوبه پاشنه در دكان را در مي آورد ، وقت بي وقت بسراغم مي آمد ، آه كه قبال جزو خاطرات شيرينم 

بود اما حاال كه به آن روزها فكر مي كنم ، آن خاطرات آغازيست براي بدبختي هاي امروزم كه نه تنها شيرين نيستند 

عمر بده خودم مواظب الماس باشم ، با اين چشم و ابرويي كه اين دارد وقتي هيجده بلكه تلخ تلخ اند ، خدايا به من 

نوزده ساله شود ، دختر بصيرالملك ديگري پيدا مي شود و به خاك سياهش مي نشاند ، بايد مواظبش باشم ، بايد 

آمدن نتواند ، چه فرق يك لحظه از چشم ام دور نكنم مبادا گرفتار شود مبادا مثل پدرش توي هچل بيفتد و بيرون 

مي كند دختر و پسر ؟ هر دو را بايد پاييد هر دو را بايد حفظ كرد ، من اگر پدر داشتم ، اگر آن جوانمرد غيرتي 

باالي سرم بود حتما اين نمي شد كه حاال شد مواظبم بود ، رفت و آمدهايم را زير نظر داشت ، شب و روز مراقبم بود 

آقا  -نكرده اند من بايد تمام و كمال در حق پسرم بجا آورم الماس خيلي خوشگل ...  ، آري كاري را كه در حق من

بيا خانه ...  -چيه ؟ چه خبره ؟  -رحيم ... ايواي آقا رحيم ... بيا ... بيا پسر جواني فرياد زنان به طرف دكانم مي دويد 

كرسي آتش گرفته ، چي شده ؟ مادرم مرده  چي شده ؟ آتش گرفته ؟ فكر كردم حتما منقل برگشته -زود بيا خانه . 

الماس ...  -چي شده ؟ بگو دلم باال آمد .  -، خدايا بي مادرم نكن ، محبوبه چيزيش شده ؟ باز حالش به هم خورده . 

، بيا ... زود بيا ... بيا ، دويد ، برگشت  -خدايا الماس ؟ چي شده ؟ با بچه ها دعوا كرده ؟ چي شده ؟ بگو .  -الماس . 

بي انكه دكان را ببندم همانجوري پابرهنه روي زمين يخ كرده دويدم ، يك نفس تا به خانه دويدم به كوچه خودمان 

پيچيدم و از ديدن جمعيتي كه در كوچه بود يكه خوردم ، مردم بيكار در زمستان هم توي كوچه و بازار ولو هستند ، 

؟ حتما اتفاقي مهمي است كه اينهمه آدم جمع شده اند صداي جيغ آن هم چقدر زياد ! چه قدر انبوه ، الماس چه كرده 
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از درون خانه مان به گوشم رسيد . جمعيت راه باز كرد زمزمه كردند پدرش است پدرش آمد ، راه بدهيد ، الهي 

بميرم و با ديدن من گريه دسته جمعي جمعيت بلند شد آخ خدا الماس من چه شده؟خيز برداشتم وسط حياط مادر 

واي واي رحيم آمدي؟رحيم بيچاره شديم بدبخت شديم واي علي اصغرم واي -هاي آشفته اش را چنگ مي زد: مو

علي اصغرم. واي خداي من واي خداي بزرگ الماس من دراز به دراز افتاده بود روي برفها همان برفهايي كه صبح 

روي كوچك اش پارو كند حاال مرده اش را مادرش از ترس اينكه سرما مي خورد نگذاشته بود بيايد همراه من با پا

روي برف گذاشته اند مالفه ي سفيدي هم رويش انداخته اند مالفه را پس زدم بغلم گرفتم آخ خدا سرد بود مثل يخ 

حوض؟كدوم حوض؟حوض ما كه جاي غرق -افتاده تو حوض. -چرا؟آخه چرا چي شده؟ -شيون جمعيت برخاست. 

دق سقط فروش. آخ خدا اين كه هميشه آنجا مي رفت اين كه تمام تابستان حوض خونه ي آسيد صا-شدن نيست. 

-كنار حوض آنها بازي ميكرد با پسرشان آب بازي ميكردند تابستان توي حوض نيفتاد توي اين سرما چه جوري؟ 

مادر  رحيم...رحيم بيچاره ي من....بدبخت شديم الماس مرد الماس مرد...بدبخت شديم چراغ خونه مان خاموش شد.

شيون مي كرد به سر خودش مي زد تمام زنهاي محله همراه او مي ناليدند كو محبوبه؟ پس محبوب كو دويدم باال 

محبوبه حتما مثل هميشه زير كرسي است. محبوبه را وسط اتاق زنها دوره كرده بودند رنگ به چهره نداشت گريه 

تمام صورتش بود چشمهايش دو نقطه ي سياه بود تا  نمي كرد اما معلوم بود كه اشكش خشكيده لبهايش به سفيدي

رحيم بياورش اينجا بيرون هوا سرد است. خانه سوت و كور بود گويي -مرا ديد ناليد دستها را به طرفم دراز كرد: 

همه منتظر شمشير عدالت الهي بوديم كه بر فرقمان فرود آيد و خفه شويم نه محبوبه بهانه مي گرفت نه من داد مي 

نه مادر غر مي زد اگر محبوبه بچه دوست بود اگر مي دانستم كه بچه ي مرا دوست دارد دلم مي خواست زدم 

كنارش بنشينم سرش را روي سينه ام بگذارم شانه هاي الغرش را بمالم و غمهايمان را با هم تقسيم كنيم محبوبه 

؟محبوبه ي شب من مرد ديگر افسرد اين زن الماسمان آخ الماس عزيزمان محبوبه...محبوبه.... محبوبه؟كدام محبوبه

كه در خانه ي من است محبوبه ي شب من نيست او چيز ديگري بود او سراپا عشق و محبت بود اين زن؟اين قاتل 

بچه هاي من است يكي را تكه تكه كرد اين ديگري را هم خدا به قصاص آن از ما گرفن خدا عادل است خدا رحيم و 

دهد اگر شكر گزار باشي نعمت را داري اما اگر كفران نعمت كني از تو مي ستاند و ستاند مهربان است نعمت را مي

الماس را برد ما لياقت داشتن چنين دردانه اي نداشتيم چه روزها كه از ترس داد وف ريادمان به گريه مي افتاد چه 

ت الهي را به جا آورديم؟خدايا گله شبها كه اشكريزان به زير بال مادرم مي خزيد ما چه كرديم؟ما چگونه شكر نعم

از تو حماقت است حق همين بود كه تو كردي عدالت همين بود كه شد. ما بندگان نادان تو فكر ميكنيم كه تمام شور 

و عشق جواني به خاطر لذت اني ماست و تو جاذبه ي عشق را در دل دختر و پسر مي اندازي كه با هم خوش باشند 

ي دانيم و نمي فهميم همه ي اين شور و گريه هاي جواني به خاطر وجود الماس بود براي تو چقدر احمق هستيم كه نم

الماس مد نظر بودنه عشق محبوبه و نياز رحيم و ما ...ما چه كرديم؟الماس را فراموش كرديم و مدام در فكر 

ل پيش پا افتاده و تو خوب به خودهايمان بوديم و چه بگو مگوهاي احمقانه كرديم به خاطر هيچ و پوچ به خاطر مسائ

ما فهماندي كه مساله مهم يعني چه؟غم واقعي يعني چه؟ در كمال سكوت بر سرمان فرياد زدي كه خفه شويد شما 

لياقت پرورش بنده ي مرا نداريد. اسوتا از سفر برگشت بي صدا بدون خوشي آنهمه كه براي آمدنش نقشه كشده 

قشه هاي مارا به هم زد. اوستا گريست من هم همراه او و براي اولين بار بودم همه نقش بر آب شد دستي قهار ن

انچنان كه دلم مي خواست گريه كردم بغضم در گلويم گره خورده بود همدلي نداشتم كه دردل كنم همكالمي 

زرگي نداشتم كه غم دل با او بگويم اوستا با من همدردي كرد غم ام را درك كرد مي دانست بچه نداشتن چه غم ب
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-است نه او نمي دانست او نمي دانست بچه از دست دادن يعني چه؟خدايا ايكاش لذت بچه داشتن را نمي فهميدم. 

اوستا...اوستا...اوستا. خودش بدتر از من ناله مي كرد خودش بيشتر از من ضجه -رحيم كمتر ناله كن كمتر زاري كن. 

ست پدر هستي داغ ديدي حق داري گريه كني خودت را سبك آاااه رحيم چه بگويم؟هر چه بگويم بيخود ا-مي زد. 

بكن نگذار گريه در گلويت بماند غمباد مي گيري از درون مي شكني غمهايت را بيرون بريز گريه كن. سرم را روي 

زانوهايم گذاشتم ساعتها در پيش روي اوستا گريه مي كردم پيرمرد مهربان برايم چايي درست مي كرد گل گاوزبان 

رحيم يك مشت سنبل طيب تويش ريختم براي آرامش قلب خوب است. و يكروز خودش يك سيگار -ي كرد دم م

رحيم بعد از فوت مرحوم حاجي خانم اين مرا آرام كرد مي دانم ضرر دارد اما -روشن كرد و داد به دست من. 

ايمان با دود سيگار خراب مي زندگي بعد از دست دادن عزيز چه فايد اي دارد عزيزمان كه زير خاك پوسيده ريه ه

چه بايد بكند؟مي نالد مي گريد ضجه مي زند بعد آرام مي -مادرش چه مي كند؟محبوبه خانم؟ -شود؟بگذار بشود. 

توي اطاق خودش آن طرف -مادرتون چي؟آن كه داغ بچه هايش را هم به دل داست. -شود دوباره شروع مي كند. 

مي گذرد رحيم مي -ش را مي شنوم كه مي نالد علي اصغرم...علي اصغرم. حياط تنها مي نشيند گاهي صداي ناله ا

گذرد ماه هاي اول كه حاج خانم مرده بود من فكر مي كردم دنيا به آخر رسيده فكر ميكردم كه زندگي من تمام 

هم موقع ناهار  شده من هم طولي نمي كشد كه مي ميرم و از خدايم بود كه بميرم اما نه كه نمردم بلكه مي بيني كه باز

گرسنه ام مي شود و موقع شب خوابم مي آيد سردم مي شود تشنه ام مي شود....و....زندگي جريان دارد. سه ماه 

گذشت و امواج درد و اندوه كم كم فروكش كرد حق با اوستا بود با مرده هيچكس نمرده سه ماه بود كه اصالح 

توي ريشم پيدا شده بود موهايم آشفته و نامرتب بود ريشم را  نكرده بودم ريشم بلند شده بود چند تار موي سفيد

زدم و با قيچي نامرتبي موهايم را صاف كردم از وقتي كه الماس مرده بود به طرف محبوبه نرفته بودم هيچ هوسي در 

ن دل نداشتم هيچ كششي نسبت به او احساس نمي كردم پير شده بودم دلزده شده بودم اميدي هم به بچه دار شد

نداشتم اين زن با خودش چه كرده بود نمي فهميدم اما ديگر بچه دار نمي شد. رحيم پس اوستا تمام عمر چه 

كرد؟مي دانست كه بچه دار نمي شود آيا زنش را ول كرد ديدي كه تا اخر عم ساخت بعد از مرگش هم مي سوزد 

و اگلدوزي ميكرد كار ديگري نداشت كه بكند باز هم مي سازد. شبي بعد از شام من و محبوب در اتاق نشسته بوديم 

بيچاره مادر مثل كلفت همه ي كارها را مي كرد و بعد از شام سفره را جمع مي كرد ظرفها را بر مي داشت و مي رفت 

توي اطاقش گاهي مي خوابيد گاهي نماز مي خواند و گاهگاهي مي رفتم و از پنجره نگاه مي كردم مي ديدم كفش و 

را گذاشته جلوي خودش دارد با آنها حرف مي زند. بعد از كاه ها گويي محبوبه متوجه وجود من در جوراب الماس 

خانه و در كنار خودش شد سر بلند كرد و نگاهم كرد داشتم سيگار مي كشيدم خدا را شكر به خاطر سيگار كشيدن 

شايد هم منصف شده بود و مي فهميد كه  داد و قال نكرده بود شايد مي فهميد كه از غم پسرم به سيگار پناه برده ام

بهتر از ترياك است كه مردهاي فاميلش مي كشند بهر.... صورت كاري به كارم نداشت چه مي دانم شايد او هم ديگر 

ولم كرده بود و بي تفاوت شده بود. اما نگاهش گرم بود به هيجانم اورد از جا كنده شدم بعد از مدتي جعبه چوبي اي 

خطاطي ام را تويش مي گذاشتم را آوردم قلم نثي دوات پر از ليقه ومركب فرو كردم وشروع به نوشتن را كه وسايل 

كردم. چه مي نويسي رحيم؟ كاغذ را به طرفش برگرداندم!دل مي رود ز دستم صاحبدالن خدا را. فكر كردم شايد 

ا بي تفاوتي اعتراض الودي گفت: چه تجديد خاطرات گذشته تلنگري باشد بر احساسات خفته ام بر عشق افسرده ام ب

قدر از اين شعر خوشت مي ايد!يكي كه نوشته اي؟و با دست به باالي طاقچه اشاره كرد اين همان شعري بود كه او را 

ديوانه كرده بود مرا گرفتار كرده بود ما رابهم پيوسته بود. گفتم:هر چند سال يك دفعه هوس ميكنم باز اين را 
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دوزيش برگشت ,نوشتم كاغذ را روي طاقچه گذاشتم كه خشك شود انتظار داشتمبردارد و همراه بنويسم. به كار گل

آن به كنارم بيايد اما نكرد. صبح كه چشمم به شعر افتاد غصه ام گرفت ,برداشتم پاره كردم وسرراهم به دكان توي 

نرسد. روزهاي پنجشنبه عصر كوچه پاچيدم. تا كه از جانب معشوقه نباشد كشش ,كوشش عاشق بيچاره به جايي 

زودتر از هميشه دكان را مي بستم ,اوستا مي امد وبا هم راهي ابن بابويه مي شديماو سر قبر زنش مي رفت ومن سر 

قبر الماس تنهايم. زن او انتظار داشت اما الماس من با داشتن مادر بي كس بود ,هرگز نشد محبوبه بگويد كه برويم 

محبت را از پدر ومادرش به ارث برده بود من پيش خودم مطمئن بودم كه اگر در موقع سر قبر پسرمان ,عاطفه و 

تولد الماس كينه ها را دور نينداختند وپيش ما ,نه پيش دخترشان نيامدند الاقل در مرگ نوه شان بداد وفرياد هاي 

ريستند و دل سنگ آقا جان و دختر عزيز از دست داده اشان مي رسند اما انگار نه انگار كه سنگ ها به حال او گ

خانم جانش نرم نشد. الماس ,الماس خان پدر به قربانت تو بنده خوبي بودي زود ترا برد كه نامردي روزگار را نبيني 

ما مانديم و كوهي از غم كوهي از درد درياي اشك و زندگي اي بي عشق ومحبت,آرام آرام مي گريستم با پسرم درد 

زنده اش چشمان شاد وخندانش در كنار مادرش زير لحاف كرسي بود وآخرين تصوير  ودل مي كردم آخرين تصوير

مرده اش تن بي حركت وتسليم شده اش زير دست مرده شور,آخ الماس جان تو چه زود تركم كرديپدر بي تو تنها 

ه ماند,عصاي پيري اش شكست كمر پدر هم شكست. آقا با خودتان چه ميكنيد؟بس است گريه نكنيد ما هم

گرفتاريم ما همه غصه داريم. برگشتم زني يا چه مي دانم دختري باالي سرم ايستاده بود, پدرتان است؟ با تعجب 

نگاهش كردم. مي دانم صورتش زير نقاب بود نمي شد چيزي را ديد. پسرم است پسر گل به سرم تنها مونس 

,شاعريد؟ با تاسف سرم را تكان دادم زنه شبهاي تنهاييم ,تنخا يادگار عشق زندگيم. آخ چه قشنگ حرف مي زنيد

نشست انگشت اش را گذاشت روي قبر الماس زمزمه اي از زير پيچه اش به گوش مي رسيد براي پسر من فاتحه 

مي خواند در راه برگشت اوستا بي مقدمه پرسيد: رحيم آن زن كه بود سر قبر؟ نشناختم اوستا ناله مي كردم دلداريم 

ه خواند. نگاه تاسف باري به صورتم انداخت وگفت: رحيم مواظب باش مبادا گول بخوري زنهاي داد براي الماس فاتح

خراب توي قبرستانها ولو هستند دنبال شكار ميگردند مردهاي زن مرده را فوري پيدا ميكنند وشكارش مي كنند 

مردو زن دختر وپسر  مواظب باش. من كه زنم نمرده مواظب چي باشم؟ اينها يك گروه اند يك خانواده كثيف

مردهايشان از غيبت مردم از خانه هايشان استفاده مي كنند به دزدي مي روند گول چرب زباني هيچكدامشان را 

نخور. نميدانستم گريه كنم بخندم ,هر دم از اين باغ بري ميرسد تازه تر از تازه تري ميرسد.از آن روز به بعد مثل 

همراه اوستا سر قبر زنش مي نشستم و براي زن اش فاتحه مي دادم اوستا  بچه اي كه مي ترسد از پدرش جدا شود

همراه من بر الماس كوچك من فاتحه مي خواند. مدتي گذشت يكروز دمادم ظهر كه غذايم را گذاشته بودم روي 

د كوتاه پريموس كه گرم شود ديدم در دكان باز شد و زني يا دختري آمد تو. چادر رنگ ورو رفته اي به سر داشت ق

وچاق بود ,يك لحظه گويي تصويري كه در ابن بابويه سر قبر الماس در ذهنم نقش بسته بود جان گرفت همان دختر 

دور و بر  -عليك  -بود هماني كه اوستا سفارش ام كرده بود الحذر,الحذر. براي چه آمده؟اينجا چرا آمده؟ سالم. 

برادرم  -ا مرا به جا نمي آوريد ؟ تجاهل كردم : نه امري داريد ؟ شم -دكان را نگاه كردم پرسيدم : كاري داشتيد ؟ 

شهر ري توي  -كجا ؟  -پيغامي برايتان دارد گفت : اگر فرصت كرديد سري به دكانش بزنيد . الوار فروش است . 

كه خالص.  هر وقت الزم داشتم چشم مي روم . رنده را برداشتم و رفتم طرف ميز كارم يعني -راسته شاه عبدالعظيم. 

تندي رفت بيرون ، فهميدم كه هر چه گفت كلك بود ، كي گفته بود من الوار ميخواهم ؟ اينها همه چرت و چوال بود 

به هم بافت منظور ديگري داشت . آنروز گذشت و موضوع فراموشم شد ، وقتي آدم به چيزي عالقه مند نيست زود 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 6 1  

 

بودم كه پاپي اين موضوعات هچل هفت شوم. تقريبا دو سه  فراموش ميكند ، من غمگين تر و دلشكسته تر از آن

هفته بعد از آنروز ، در يك بعد از ظهر كه ناهار خورده بودم و داشتم ناهار مي خوردم ديدم دخترك از در عقبي 

 دكانم كه توي پسكوچه بود دارد توي دكان را نگاه مي كند . پيچه اش را باال زده بود صورتش مثل خمير باد كرده

بود بيني پهني كه انگار با مشت بر آن كوبيده بودند توي صورتش فرورفته بود و نوك آن بدون اغراق به لب هايش 

مي رسيد .يك چشمش تاب داشت و با نگاهي بي حيا مرا نظاره مي كرد. خاطرات گذشته جلوي چشمم مجسم شد. 

يز محبوبه هم نمي توانست باشد اما ادا و اطوارش نه اينكه قيافه اش كوچكترين شباهتي به محبوبه داشته باشد ، كن

همان بود ، دام گشتردن همان بود ، پدر سگ مادر فالن لنگ ظهر آمدي كه چكار ؟ خون به كله ام صعود كرد در 

هرزه بي سر و پا چه از جان من مي خواهي ؟ چرا  -دكان را باز كردم و محكم از بازويش گرفتم كشيدم توي دكان. 

كني؟ نه در سر قبر پسرم حيا مي كني نه اينجا دست از سرم بر مي داري ور پريده هر جايي تو پدر و مادر  دنبالم مي

نداري؟ برادرهاي بي غيرتت كدام گوري هستند ؟ ديگه پايت را اينجا نگذاري فهميدي واال مادرت را به عزايت مي 

بكنم ؟ مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي نشانم. انگاري هيچ انتظار همچو حركتي از طرف من نداشت . چه 

ترسد ، باليي كه دختر بصير الملك بر سرم آورده تا آخر عمر خاك به سرم كرده اين كوتوله بوزينه چه مي خواهد 

؟ هيچ نگفت الم تا كام ، با عجله بيرون دويد و ديدم كه نفس نفس زنان كوچه را مي دود. پدر سگ بد مصب ، آخر 

زنها ما را ول نمي كنند ، پدر سوخته ها الكي جوراب و چاقچوز پوشيده اند هرجا كه ميلشان مي رسد  الزمان شده

پيچه را مي اندازند باال يعني كه ... بعلي. *** سر شب خسته و كوفته راهي خانه شدم تا در را باز كنم و وارد داالن 

ه بيا توي اتاقم فهميدم كه باز هم موضوعي پيش آمده عليك سالم يك دقيق -سالم ننه  -شدم مادرم به پيشواز آمد. 

چه خبره ؟ چه شده ؟  -باز هم حرفهايي دارد كه مي خواهد بگويد شايد دايه خانم باز هم آتشي روشن كرده است. 

واهلل امروز سر ظهر مرا خواب كرد و رفت بيرون دمادم غروب آمد وقتي وارد خانه شد پرسيدم كجا بودي گفت :  -

به شما چه مربوط است خانم ؟  -ون سرش را باال گرفت و بي اعتنا زا پهلويم رد شد دوباره گفتم كجا بودي؟ بير -

شوهرت سپرده كه هر كس توي اين خانه مي آيد يا از آن بيرون مي رود بايد با اجازه من  -مگه من زنداني هستم ؟ 

خانه  -از خانه خودش خبر داشته باشد ؟ به طعنه گفت : باشد . من نبايد بدانم چه خبر است ؟ پسر بيچاره من نبايد 

خودش؟ از كي تا حاال ايشان صاحبخانه شده اند ؟ اشتباه به عرضتان رسانده اينجا خانه بنده است خانم خيلي زود 

اين  من -يادتان رفته . يكه خوردم هيچ انتظار نداشتم همچو حرفي بزند اما او از جواب دادن طفره مي رفت . گفتم : 

حرفها سرم نمي شود بگو كجا بودي ؟ با لحني گزنده گفت : اگر نصف اين قدر كه مراقب رفت و آمد من هستيد 

مزاقب نوه تان بوديد االن زنده بود. آتشم زد پدر صلواتي هيچ به روي خودش هم نمي آورد كه كم كاري از خودش 

بازي مي رفت خانه همسايه ، برود به او سر بزند يا هم بود ، هيچوقت هم نشد كه وقتي آن بچه بيچاره ام براي 

شما هم اگر به جاي آنكه برويد بچه تان را  -سراغش را بگيرد خدا خواسته يا ددري بود يا ولو و خواب آلود گفتم : 

پايين بكشيد راست راستي به حمام رفته بوديد االن اجاقتان كور نبود. با فرياد گفت : نترسيد عروس جديدتان 

ميخواهيد بدانيد كجا بودم  -ايتان مي زايد . با تعجب نگاهش كردم ، اين ديگر چه بامبلي است جور ميكند گفت : بر

؟ رفته بودم عروس بيني ، رفته بودم خواستگاري , مبارك است ، رفتم برايتان معصومه خانم را خواستگاري كنم ، 

وب به هم جور مي آيند ، راستگفته اند كه اب چاله را پيدا الحق پسرتان انتخاب خوبي كرده ، اين دفعه در و تخته خ

مي كند كور كور را ؛عروس تازه خوب به شان و شئوناتتان ميخورد عمويش اژان است ،برادرانش صابون پز و قداره 

كش ومادرش كيسه دوز حمام است چطور است ؟مي پسنديد؟كند هم جنس با هم جنس پرواز رحيم راستش را 
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را هم چركين كرد يادم امد كه تو وقتي هنوز زن نگرفته بودي دلت پهلوي معصومه زن ناصر اقا گير بخواهي دل م

گفتم مادر چه مي گويي ؟تو -كرده بود نكند راست ميگويد؟هان ؟زبانم الل زبانم الل مبادا زن مردم را ...استغفرااهلل 

عصومه كيه ؟عروس كيه ؟واي خدا باز به سرش زده ديگر چرا ؟باز اين خياالتي شده ايثن وصله ها به من ميچسبد ؟م

اين وصله ها به پسر من نميچسبد صبح تا غروب داردجان ميكند نگذاشت -مادر گفت من هم جوابش را دادم گفتم : 

حرفم را تمام كنم با فرياد گفت :خودم ديدم با همين دوتا چشم هايم دختره را كشيده بود داخل دكان !!عجب است 

كجا فهميد اسم دختره معصومه است ؟پدرش چه كاره است مادرش چكاره ؟اخه همه و همه من دودقيقه اين زن از 

اين دختره را توي دكان فحش باران كردم يعني در اين دو دقيقه به حساب او ميشود كرد ؟ مادر خنديد !!چه جاي 

ه با اين ادا و اطوارش با حرفهايش واهلل رحيم اين دختر-خنده است ؟جواسم كه پرت شده بود دوباره متوجهش شد 

اهان ....پس تو از اين ناراحت شده اي يك -ادم را ديوانه ميكند نانجيب ميكندمچبوربه مقابله به مثل ميكنه گفتم : 

نفر توي دكان رحيم با او الس زده ؟رحيم كه دفعه ي اولش نيست كه از اين كارها ميكند خوب دخترها توي خانه 

ي من چه كار كند ؟او چه گناهي دارد ؟جوان است ،صد سال كه از عمرش نرفته !دخترها دست  يشان بتمرگند بچه

مادر -از سرش بر نمي دارند از دخترهاي اعيان واشراف گرفته تا به قول تو برادر زاده اژان ....حاال كم كه نمي ايد!! 

ه ميكني بابا اين دختره مريض است تمام تو به جاي اينكه دلداري بدهي از هر فرصتي براي نيش زبان زدن استفاد

وجودش پر از شك وسوظن است با او مدارا كن بيچاره است غريب است همه كسش را از دست داده ... حاال ببين 

نه كم نمي ايد اصال برود عقدش كند خاليق هرچه اليق لياقت شما يا كوكب خيره سر بي -چه ميگفت ،گفت : 

نيست اسمش را بنويسد وپسر شما برايش شعر حافظ و سعدي خطاطي ميكند خيلي حياست يا همين دختري كه بلد 

بد عادت شده تقصير خودش نيست اتفاقا از خدا ميخواهم اين دختر را بگيرد تا خودش و فك وفاميلش دماري از 

مفت خورده و  روزگارتان در اورند كه قدر عافيت بدانيد پسر شما نميفهمد ادم نجيب پدر مادر دار يعني چه ؟مدتي

ول گشته بد عادت شده الزم است يك نفرپيدا شود،پس گردنش بزند وخرجي بگيرد تا او ادم شودتا سرش به 

سنگ بخورد من ديگر خسته شده امهرچه گفتيد ،هر كار كرديد،كوتاه امدم سوارم شديد،امر بهتان مشتبه شده 

تان غلط كردند،پسرم چه گناهي دارد؟عجب گرفتاري دايه جان-راست ميگفت دايه خانم كه نجابت زياد كثافت است 

شديم ها مگر پسرم چكار كرده ؟من چه هيزم تري به تو فروختم ؟سيخ داغت كرده ؟مي خواستي زنش نشوي ،حاال 

هم كاري نكرده البد ميخواهد زن بگيردبچه ام ميخواهد پشت داشته باشد ،تو كه اجاقت كور است ،بر فرض هم زن 

ري ندارد!تو هم نشسته اي يك لقمه نان ميخوري يك شوهر هم باالي سرت است مردم دو تا و سه تا بگيرد به تو كا

زن ميگيرند صدا از خانه شان بلند نمي شود اين ادا ها از تو در امده كه صداي يك زن را از هفت محله ان طرف تر 

م است توي كوچه يك زن ميبينيمي گويي ميشنوي قشقرق بپا ميكني اگر فاميل من بيايند اينجا مي گويي رفيق رحي

رحيم ميخواهد او را بگيرد همه بايد اهسته بروند اهسته بيايند مبادا به گوشه ي قبا خانم بربخورداصال ميدانيچيست 

رحيم هم نخواهد زن بگيرد خودم دست و استين باال مي زنم هر طور شده زنش ميدهم باورش شد اللموني گرفت 

باالخره ننه -هد در حاليكه از پله ها باال مي رفت گفت : مرا ببين با كي دهان به دهان ميشوم ! ديگر جواب نداشت بد

نه كه نگفت همه الطائالت را رديف كرد تا از جواب دادن طفره برود  -جان گفت ازلنگ ظهر تا غروب كجا بود ؟ 

كه هنوزه خجالتش را ميخورم كه  پس انگ بي غيرتي هم به من خورده بي خبرم ان از بچه سقط كردنش كه هنوز

خبر نداشتم اين هم از غيبت هاي اخيرش دو پله را يكي كرده باال رفتم توي اتاق بزرگ كنار بساط سماور نشسته 

مادرت -سالم وزهر مار امروز عصر كجا بودي ؟ -سالم -بود وفهميده بود من دارم از اتاق مادر مي ايم باعجله گفت : 
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هيچ جا گفتم بروم گردش امدم دم دكان خانم معصومه خانم تشريف -م گوري بودي ؟ گفتم كدا-گزارش داد 

داشتند ديدم مزاحم نشوم بهتر است ماتم برد،بر شيطان لعنت انگاري ابر باد ومه وخورشيد وفلك در كارند كه ما 

دادم سر رسيده اين  ازهم دور نماينددقيقا در ان دودقيقه اي كه ان دختر بي سر پادر دكانم سبز شد ومن فحشش

جز امدادهاي شيطاتي ماخذ ديگري نميتواند داشته باشدشيطان كمر به نابودي اين خانه بسته شيطان مترصد است كه 

پس -اين اشيانه را بهم بزند واال چگونه ميشود نوك به نوك مسئله لوث شود ؟ مادر وارد معركه شد نشست گفتم : 

خوب عاقبت كه ميفهميدم وقتي عروس خانم را مي اوردي توي اين خانه رو -اينطور زاغ سياه مرا چوب ميزدي ؟ 

راستي ميدانيد خانم معصومه خانم لوچ هم هستند خوشكلي هاي رجيم اقا را دو -كرد به مادرم وبا تمسخر گفت : 

مرگمان امديم خانه كاري نكن زير لگد لهت كنم ها ....باز ما خبر  -باپا ارام زدم به زانويش وگفتم : -برابر ميبيند 

من ديدم اقا دكان نمي رود نمي رود وقتي هم مي رود ساعت -رفتم توي اتاق كوچك كتم را اويزان كنم كه گفت : 

دارم كه دارم تا چشمت  -دوي بعد از ظهر ميرود نگوقرار مدار دارد ديگه داشت حوصله ام را سر مي اورد گفتم : 

ه كوتاه مي امدم بدتر ميكرد قسم ايه كه بابا من بي گناهم من خبر از كور شود حاال بازم حرفي داري ؟ من هرچ

كوكب نداشتم من اصال اسم اين دختره ي پدر سگ را نميدانستم ولي باور نمي كند اخرش اينقدر مماجعت و لجاچت 

د ؟مگر قانون ميكند كه مجبور ميشوم همه ي گناه هاي نكرده را بپذيرم ببينم باالخره چه ميكند ؟چه مي تواند بكن

عرف وشرع نيست كه چهار زن بگيرخب من خاك برسر كه تا امروز جز او كسي در زندگيم نبوده اگر لجاجت كند 

اگر زندگي را بر من زهر كند مي روم زن ميگيرم خودش مجبورم ميكند ايا خالف شرع مي كنم ؟مگر پدر پدر 

ا ادعاي شرافت ونجابت دارند كه كرده اند من يه ال سوخته اش اين كار را نكرده ؟مگر منصور جانش نكرده ؟انه

قباي نجار ندار بي پدر خر كي هستم كه نكنم ؟اما نكرده ام ونميكنم هم حق با مادرم است اين دختره دست دستي 

من حرفي ندارم ولي شايد عموي اژانش وبرادرصابون پز و چاقوكشش -ادم را نا نجيب ميكند از رو نرفت گفت : 

ه باشند ديوانه شدم ديوانه پس اين زن همه را ميشناسد چه جوري ؟اين همه اطالعات را چه جوري حرفي داشت

بدست اورده ؟اگر ديوانگيش گل كند و.... و پاي آن آدمهاي ناتو را وارد معركه چه ميشود؟ از اين بعيد نيست برود 

كه اهل جنگ و دعوا نيستم و هرگز نميتوانم به برادرهايش خبر بدهد و آنها هم سر وقت من بيچاره بيايند و من هم 

-از پس آنها بر آيم اين تصورت و تجسّم وضع ناهنجاري كه ممكن بود پيش آيد از خود بي خودم كرد فرياد زدم: 

اگر يك بار ديگر حرف آنها را بزني چنان توي دهانت ميزنم كه دندانهايت بريزد توي شكمت. مادرم كه متوجه 

تازگيها زبان در آورده،خانه ام،دكّان ام،.خانه مال من است،من صاحب دكان -گفت: عمق فاجعه شده بود 

من -آره تو گفتي؟ جوابم را نداد فقط رو كرد به مادرم گفت: -هستم،رحيم چه كاره است؟رحيم هيچ كاره نيست. 

رف از صاحب خانه نخير فقط حرف از زن گرفتن رحيم زديد. پس با اين گفتگو معلوم شد ح-حرفي از دكّان زدم؟ 

بودن را زده بود چون به آن قسمت نه اشاره اي كرد و نه اعتراضي،اما اين مسئله ي زن گرفتن از كجا در آماده 

حسود را چه كنم؟او ز خود به رنج در است. مدتي توي اتاق باال -بود؟خدا يا چه كنم؟توانم آنكه نيازارم اندرون كسي

 الماس كرٔ  دو سر به پائين در تفكرات خودشان غوطه ور بودند،خدا رو ش و پائين رفتم هم مادر هم محبوبه هر

 از خالي هم الماس مرگ دارد،حتي دورو سكه هر كند،واقعاً گريه و شود ناراحت فرياد و داد اينهمه از كه نبود

شد.غم  پيدا چشمانم جلوي الماس مرگ روز در محبوبه ي پريده رنگ و مظلوم قيافه. است نبوده خير و مصلحت

توي چشمانش موج ميزد و گريه توي سينه اش گره خورده بود،آخ كه او هم زجر ميكشيد،جلويش ايستادم و با 

كي گفته؟مادرت كه ميگويد من اجاقم كور -آخر كي به تو گفته من ميخواهم زن بگيرم؟ -استيصال گفتم: 
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خواهد.......خودم هم.....دختره را........دم در ميگويد،.....رحيم...رحيم...پشت مي-است،بغضش تركيد و گريه سر داد: 

اوهوي........چه دل نازك....به خر شاه گفتند يابو. مادر ديگر -دكان.......ديدم.....كه با تو.....الس ميزد. مادر گفت: 

حسابي با دختري كه نصف خودش سنّ داشت الج و لجبازي ميكرد،ديگه حوصلهام سر رفت رو به مادر كردم و 

پاشو،برو توي اتاق خودت،همه ي اين آتيشها از گور تو بلند ميشه.مادر فهميد حسابي عصباني هستم بدون -: گفتم

-اعتراضي فوري از جا بلند شد رفت،ياد حرف ناصر خان افتادم كه سالها پيش وقتي من هنوز عذاب بودم گفت: 

ه مادر باالخره مادر شوهري اش را نشان رحيم استغفر اهلل استغفر اهلل پسر اگر با خواهر خودش هم عروسي كن

ميدهد،راست گفت،اين همان مادر است كه مدام در آرزوي عروس دار شدن بود حاال از راه نرسيده با راپرتهايش 

خلق مرا خراب كرد. در نبود من هم خدا ميداند توي اين خانه چه ميگذارد.لب طاقچه ي پنجره نشستم مغزم داشت 

نشد يك روز بيام توي اين خراب شده و -محكم سرم را گرفتم و شقيقههايم را فشار دادم.  منفجر ميشد با دو دست

داد و فرياد ناداشته باشيم.نشد يك شب سر راحت به بالين بگزاريم.آخر محبوب چرا نميگذاري زندگي يمان را 

ار كردن توي دكّان ميماني من نميگذارم؟تو چرا هر روز با يك زن بي سرپا روي هم ميريزي؟به بهانه ي ك-بكنيم؟ 

و هزار كثافت كاري ميكني؟آخر بگو من چه عيبي دارم؟كورم؟؟شلم؟كرم؟بر ميداري خط مينويسي ميبري ميدهي 

كي گفت من به او خط دادم؟من به گور پدرم خنديدم خودت كه ديدي.به قول تو -به اين دختر كه شكل جغد است. 

زد واال بالاه من كه از برادرهايش حساب ميبرم يك دفعه دختر شكل جغد است،خوب ميايد دم دكان كرم ميري

پيغامي از بردرهايش آورد در دكان همين،ديگه ولم كن نيست. هر دفعه به يه بهانه به در مغز مياد.حاال تو نميخواي 

كامل  ناهار بمانم؟چشم،ديگر نميمانم،ببينم باز هم بهانه اي داري؟آخر من تو را به قول خودت با اين شكل و

بگذارم،دختر بصير الملك رو ميگذرم و ميروم دختر كيسه دوز سفيد آب ساز را ميگيرم؟عقلت كجا رفته؟پشت 

دست من داغ كه ديگر ظهرها به دكّان بروم،بابا ما غلط كرديم،توبه كرديم،حاال خوب شد؟سرش پائين بود مظلوم و 

حاال -م هواي او را كرد رفتم و كنارش نشستم. مغموم،طلسم شدم،همه ي دلگيري هايم فرو كش كرد.باز هم دل

برايم چاي نميريزي؟ او هم منتظر اين لحظه بود او هم جز من كسي را ندارد.او هم قريب هست و ما به هم تعلق 

داريم.يك چاي خوشرنگ برام ريخت و با دستي لرزان جلويم گذشت دستش رو گرفتم و بوسيدم: ببين با خودت 

هم خون ميكني،وقتي ميبينم اينقدر غصه داري و خودت رو ميخوري،آخر به فكر من هم چه ميكني؟تو دل مرا 

باش،من كه از سنگ نيستم،آن از بچه ام، اين هم از زنام كه دارد از دست ميرود. اشكهايش فرو ريخت با ناله گفت: 

مادرم غلط ميكند،من اگر -مادرت ميگويد ميخواهد زنت بدهد،ميگويد ميخواهم پسرم پشت داشته باشد،ميگويد..... 

بچه بخواهم از تو ميخواهم،نه بچه هر ننه قمري را،من تو را ميخواهم محبوب جا،بچه ي تو را ميخواهم،هنوز اين را 

نفهميدي؟حاال خدا نخواسته از تو بچه داشته باشم؟به جنگ خدا كه نميشود رفت،من زن بگيرم و تو زجر بكشي؟نه 

نيستم،با هم ميمانيم،يك لقمه نان هم داريم با هم ميخوريم، تا زنده هستم با هم  محبوبه اين قدر هم هم بي شرف

هستيم.وقتي هم كه من مردم تو خالص ميشوي،از دستم راحت ميشوي،فقط گاهي بيا و فاتحه اي براي ما بخوان. 

دا نكند اگر هم خودش رو انداخت توي بغلم تمام صورتش از اشك خيس بود: نگو رحيم،خدا اون روز رو نياورد،خ

اگر زن ميخواي اصال خودم برات -ا؟ -يكروز شده من زودتر از تو بميرم،اگر زن ميخواهي حرفي ندارم برو بگير. 

دست و آستين باال ميزنم و برات زن ميگيرم،ولي نه از اين زن هاي اشغال،دختر يك آدم محترم،يك زن حسابي 

نگ بر ميداره همه ي اين علم شنقها براي خيال باطلي در مورد دو برات ميگيرم. واقعاً اين دختر عقلش رو پاره س

دقيقه توي دكّان آمدن آن دختر بي سرپا،راه انداخته بود،حاال ميگويد خودم برات زن ميگيرم واقعاً خل شده،ديوانه 
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كارد و پنير  دست از سرم بردار محبوبه من زن ميخوام چه بكنم؟تو همين يكي هم مانده ام،تو و مادرم-شده،گفتم: 

هستيد،آمانم را بريديد،واي به آنكه يك هوو هم اضافه شود،اصال اين حرفها رو ولم كن،يك چاي بريز بخوريم،اين 

يكي سرد شد. ********************************** شب از نيمه شب گذشته بود،ما بيدار 

را توي دست گرفته بودم و او ديگر از زبري  بوديم،كنار يكديگر دراز كشيده بوديم و من دست هاي مثل پنبه ي او

دست هايم گاليه نميكرد بهانه نميگرفت.سيگاري آتيش زدم و به فراغت و آرام آرام گاهي به سيگار پكي ميزدم و 

تو مرا دوست نداري. خنديدم و دستهايش را فشار -فكر ميكردم ديگه دوستم نداري. -زير گوشش نجوا ميكردم: 

موهاي مواجش فرو دادم و با تمام وجود عطر تن و بدنش را ميبلعيدم. چطور فكر ميكردم كه  دادم و سرم را توي

صاحب اين چهره بد است؟من اشتباه ميكنم،او هرگز نميتواند بد باشد،حتما من بد هستم حاليم نيست،من چه كرده 

ار خودم مشغول است و با دلي پر از ام،كه او به اين فكر افتاده كه من دوستش ندارم،من بي خبر از همه جا سرم به ك

عشق و اميد به سوي خانه پرواز ميكنم و هر دم از اين باغ باري ميرسد.تزه تر از تازه تري ميرسد،هراز گاه يك چيز 

را بهانه ميكند خودش و مرا زجر ميدهد،اگر هزار و يك كارهايي كه او ميكند من بكنم،اصال توي صورتم نگاه 

ت كه رفتي و بچه را انداختي،گفتم البد از من بعدش ميآيد،هميشه ميترسيدم،ميترسيدم كه باز آن وق-نميكند،گفتم: 

رحيم..... منتظر بودم چيزي بگويد كه اين غم هميشگي از دلم زدوده -به بهانه ي حمام بروي و ديگر برنگردي. 

اد بچهام را انداخت،اما چيزي نگفت شود،اين انديشه كه مثل خوره درونم رو ميخورد و پوچ ميكند كه چون مرا نميخو

سيگارم را خاموش كردم دستم را زير سرم گذاشتم و نيم خيز شدم،كامال مصلط بر سر و صورتش شدم،با دقت 

صورتش رو نگاه كرد،اشكهايي كه از گوشه هاي چشمانش سرازير بود ميدرخشيد،با انگشتم اشكهايش را پاك 

بكش دختر.. خودش رو به طرفم كشيد،محكم در آغوشم فرو رفت،اشكهايش  ا......ا.....گريه ميكني؟خجالت-كردم: 

امانش نميداد،دلم ميخواست من هم گريه بكنم،اين گريه ي غم نبود،اتفاقا اين گريه غمها را ميشست و با خود ميبرد 

باش،تو به ديگر نگذار عذاب بكشم رحيم،ديگر طاقت ندارم،ديگر هيچ كس را به جز تو ندارم،تو پشت من -گفت: 

اين حرفها چيست؟دختر بصير الملك كسي را ندارد؟اگر تو بي كس -داد من برس.با شوخي و مهرباني گفتم: 

باشي؟بقيه ي مردم چه بگويند؟اين حرفها را جاي ديگر نزني ها. مردم بهت ميخندند.همه كس محبوبه خانم 

چيز من تو هستي ارزش تو براي من از تمام گنج نگو رحيم اين حرفها رو نزن،همه -ثروتمند،رحيم يك القبا باشد؟ 

هاي دنيا باال تر است،من روي حصير هم با تو زندگي ميكنم،زنت هستم،تو سرور معني،هر كس بخندد بگذار سير 

بخندد،هر كس خوشش نميآيد نآيد من و تو نداريم،آنچه من دارم هم مال توست،من خودم تو را خواستم،اگر خاري 

من ميميرم.هر چه هستي به تو افتخار ميكنم،خودم تو را خواستم پايش هم ميايستم،پشيمان هم  به پايت فرو برود

امتحانم كن رحيم،امتحانم كن. همه ي اين اعترافات محبت آميز را همراه دنيايي -راست ميگويي محبوب؟ -نيستم. 

محبوب جان،با خودت  نكن-اشك كه از دالش از چشم هاي زيبايش سرچشمه ميگرفت قاطي كرد.دلم سوخت: 

اينطور نكن،من طاقت اشك هاي تو را ندارم. از فرق سر تا نوك پايايش را بوسيدم،بويدم،دوستش دارم،عزيز من 

است،مادر پسر من است،پسرم هر چند نيست اما خودش كه است،مگر نه اينكه موقع زايمان دعا كرده بودم خدايا 

ه چه دعاام رو پذيرفت؟ هميشه همينطور است،هميشه قرباني را ميپذيرد بچه را نخواستم محبوبم را نگاه دار.ديدي ك

الغر شده اي محبوب،يك شكل ديگر شده اي لوپ هايت -الماس را قرباني محبوب كرد محبوب من عزيز دلم. 

زشت شده -ديگر تپل نيستند،صورتت چقدر كشيده شده،چشم هايت درشت تر شده اند،نگاهت بازيگوش نيست. 

 شده بزرگ هم عقلش آمده،انشااهلل در بچگي از كرٔ  حبوب جان،زن شده اي خانم شده اي. خدا رو شنه م-ام؟ 
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 آرام.باشيم شريك هم شادي و غم در و بخوريم را حاللمان لقمه يك بگذارد.نكند بچگي ديگر كند كمك خدا.باشد

نفس هايش تمام دلتنگي هايم را از  باشد،صداي آمده مادرش پناه به مدتها از بعد كه اي بچه خوابيد،مثل آغوشم در

بين برد،تمام گله هايم آب شد،تمام ناراحتي هايم فراموشم شد،گذشته هر چي بود گذشت،نبايد ماجراهاي تلخ را 

نشخوار كرد.نبايد گذشته را هر روز و روز به ياد آورد و گله كرد،تمام شد،بچه داشتيم،حاال نداريم،حامله بود حاال 

 ندارم،هنوز او از اي گله هستم،هيچ خانه توي حاال كرٔ  ي داشت و بيابان كرده بود خدا رو ش نيست،من را آواره

 ميايم،پرواز او بوي به باشم جا هر هستم او ياد به هستم جا هر و هست روزم افكار مشغوليت و شيم ي محبوبه

ا صدا زدم،از اتاقش بيرون آمد،از ر مادر بروم كار سر ميخواستم وقتي صبح. ميآرامم كنارش در شبانگاهان و ميكنم

ديشب كه بهش گفتم برو،رفته بود و صبح هر چي منتظر شدم سماور را هم توي اتاق نياورد،چه بكند او هم از 

پسرش انتظار محبت دارد نه اخم و تخم. ننه،محبوب هر جا خواست برود ميرود،نشنوم ديگر جلويش را گرفته باشي 

از مدتها نسيم صلح و صفا و مهر و محبت در خانه ميوزيد،و من با فراق بال به  بعد كرٔ  خدا رو ش 67ها.. فصل 

دنبال كار بودم و همانطور كه محبوبه ميخواست رفتار ميكردم،من هميشه ايام به دلخواه او زندگي كرده ام،هر چه 

ق و اشتياق بر ميگشتم گفته و هر چه خواسته انجام دادم،مگر نه اينكه بعد از ماهها دوري از خانه وقتي با شو

نگذاشت حتي پسرم را ببوسم حتي كفشم را در آورم و فرمان داد،رحيم از همان راهي كه آمده اي برگرد. و من 

برگشتم و شيش ماه تمام آفتاب داغ جنوب بر مخم تابيد و غم بي كسي و تنهايي و غربت را تحمل كردم و دم زدم. 

ه ميروم،غروبها زودتر دكان را تعطيل ميكنم خريد ميكنم و به خانه اي كه مملو حاال ميگويد،بيا و ميروم،ظهرها به خان

از عشق و محبت است بال ميگشايم. آن روز دم دم ظهر بود وقت صداي اذان بلند شد كارم رو ولم كردم و دست و 

سالم از -سام عليكم. -صورتام رو شستم و لباسهايم را پوشيدم از دكان كه بيرون آمدم دو تا مرد جوان سر رسيدند. 

-دارم ميروم ناهار،كاري داشتيد؟ بهم ديگر نگاهي كردند بزرگه پرسيد: -به اين زودي داريد ميبنديد؟ -من است. 

ما دوباره ميام. از اينجور -دو ساعت ديگه،بعد از ناهار. برگشتند در حالي كه ميگفتند: -كي بر ميگردي؟ گفتم: 

 كار كه نبود روزي كرٔ  ي پا پيشان نبودم،بيكار كه نبودم دنبال كار بدوم،خدا رو شمشتريها ميآمدند و ميرفتند.زياد

. داشتم كافي اندازه به مشتري جهت بدين بودم كار بودم،تميز جدي كارم توي ميكردم،و كار صداقت با.باشم ناداشته

سفارششان باشم،نه كنجكاو شده  و كارشان منتظر اينكه نه..نيامدند غروب تا اما برگشتم ناهار از بعد و خانه رفتم

بودم كه نوع كارشان را بفهمم.چند روزي گذشت يك روز موقع غروب كه باز هم ميخواستم دكان را ببندم پيدايشان 

حتما تازه -آقا رحيم تو مگر مرغي كه به اين زودي ميروي توي النه. -ا؟به اين زودي در دكان را ميبندي؟ -شد. 

من كار ميكنم كه زندگي بكنم،زندگي -خنديدند. يه خورده ناراحت شدم و گفتم: عروسي كردي هان؟ و هر دو 

هوم -نميكنم كه كار كنم،همين مقدار كه كار ميكنم براي گذراندن زندگيم كافي است ميروم استراحت ميكنم. 

چرا -بترسم؟ از چه-شايد هم ميترسد،هه هه...هه هه -انگاري زن خوشگلي داري واال...... -فلسفه ي خوبي است. 

حتما زن ات خط نشان كشيده كه زود برگرد،براي همان قبل از آن كه احدي دكانش را ببندد،راه ميافتي -بترسم؟ 

آقايان ببخشيد شما براي رجوع كار آمديد يا -پسر توي خانه چه كار ميكني؟حوصله ات سر نميرود؟ -ميري خانه. 

-داريم،اما دورادور از تو خوشمان آمده،آمديم با هم رفيق باشيم. وا اهلل آقا رحيم ما كار نجاري ن-مفتش هستيد؟ 

راستش رو بخواهي بي خبر از خانه ي تو هم نيستيم،انگاري لقمه ي بزرگ تر از دهانت برداشتي توي گلويت گير 

ر مدتي است زي-چه كمكي؟چه لقمه اي؟ -كرده،دلمان برايت سوخت،اومديم در راه مرد و مردانگي كمك ات كنيم. 

نظرت داريم،عينهو شاگرد مدرسه ها راست مياي و راست ميروي،آخه مرد حسابي تو آبروي هر چي مرد است برده 
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اي،مردي گفته اند،كد بسته تسليم زن ات شده اي؟كه چي؟مگر زن قحط است؟ماد بايد مرد باشد،تو داري اخالق 

به زنها كه -زنهاي شما مرا از كجا ميشناسند؟ -يم. زنهاي ما رو هم خراب ميكني آنها هم انتظار دارند ما مثل تو بشو

خيلي ببخشيد من اصال متوجه نيستم شما چه ميگويد -به حمام ميروند اخبار همه ي شهر را بخش و ضبط ميكنند. 

ديرم شده بايد بروم. هر دو هر هر خنديدند. دو سه هفته پيدايشان نشد تا اينكه دو تايي مثل دو تا اسب دو درشكه 

به شانه ي هم آمدند...... اين بار قبل از ظهر بود توي دكّان كار ميكردم،آمدند نشستند.از هزار جا حرف  شانه

زدند،هزار تا داستان گفتند آدمهاي شوخ و شنگي بودند،يواش يواش به حضورشان خو ميگرفتم،آنها مينشستند 

سه تا بود. عباس نام برادر بزرگتر بود و صحبت ميكردند و من گوش ميدادم و كار ميكردم و اين آغاز دوستي من 

رحيم اين دكان را از مشدي يعقوب چند خريدي؟ وا رفتم نه -حمزه نام برادر كوچكتر. يكروز عباس پرسيد: 

ميدانستم صاحب قبلي دكان مشدي يعقوب نامي بوده نه ميدانستم چند خريده اند،به من من افتادم،گويا رنگم هم 

نكنه جهاز زنت است؟ و هر دو خنديدن،من دندان روي جيگر گذاشتم و دم -ان گفت: پريده بود،حمزه خنده كن

نزدم اما واقعاً نفهميدم مطلب چگونه درز گرفت و من چه گفتم و آنها كي رفتند... آن شب تا صبح خوابم 

گفت همه چيز من نبرد.محبوبه بي خبر از همه جا در كنارم به خواب آرامي فرو رفته بود،او كه تقصير نداشت،مگر ن

تو هستي،ارزش تو براي من از تمام گنجهاي دنيا باالتر است،من روي حصير و بوريا هم با تو زندگي ميكنم زنت 

هستم تو سرورم هستي،من و تو نداريم،آنچه من دارم مال توست،امتحانم كن،امتحانم كن رحيم.خوب اين طفل 

شكسته شوم، اگر لب بجنبانم دكان را به نام من ميكند و از معصوم تعمدا نخواسته من بين همكاران و دوستا سر 

زخم زبان اينجور آدم ها راحت ميشوم ولي آخه چه بكنم؟مگر دكان براي كار كردن نيست؟مالكيتاش را ميخواهم 

چه بكنم؟من كه راحت كار ميكنم،به گور بابا يشان خنديد مسخرهام كردند. شب سنگين است و غم و ناراحتي در 

رگ ميشود،آن شب غم نداري مثل كوهي بر روي دلم سنگيني ميكرد هر چه خودم به خودم دلداري ميدادم آن بز

غمام كمرنگ نميشد تا اينكه صبح دميد و آفتاب درخشيد و غم ها رنگ باخت.اوستا محمود همراه آقايي آمد به 

د ،دنبال شريك كار مي گردد ،من گفتم كار سالم رحيم اوستا حجت را آورده ام كار تو را ببين-سالم اوستا . -دكان . 

رحيم حرف ندارد ،اوسنا جان نگاه منيد :اينها اين نمونه كار رحيم است . اوستا با دست به كارهاي تمام كرده ام 

رحيم ،اوستا حجت پر مشغله است ،در يكي از دوائر  -اشاره مي كرد و اوستا حجت هم كارها را وارسي مي گرد . 

ار است ،كار بزرگي را برداشته ،كار دولتي ضرب االجل دارد، در موعد مقرر بايد تحويل داده شود دولتي مشغول ك

،براي همان مي خواهد تو كمكش كني. خوشحال شدم توي دلم دعا كردم معامله سر بگيرد ،اوستا حجت از كارم 

. خدا را شكر با جديت و عالقه خوشش بيايد و مرا كمك كار بگيرد ،دعايم مستجاب شد و كاري فراوان گيرم آمد 

كار را دنبال كردم هر روز عصر اوستا حجت مي آمد و كارهاي كرده را معاينه مي كرد و اگر اشكال داشت ،عالمت 

مي گذاشت و من فردا قبل از شروع كار جديد ،اشكاالت كار قبلي را تماماً رفع مي كردم و عصر همان روز تحويل مي 

كه پا بپاي اوستا بلكه بيشتر از خود او هم كار كردم اما آخر سر اندكي بيشتر از كار مزد روزانه دادم . اما با وجود اين

اوستا مزدم خيلي كم شد  -ام نصيبم شد و حال آنكه خودش نفع سرشاري برد . وقتي اوستاي خودم آمد گله كردم : 

يگه ،تو در حقيقت كارگر اوستا حجت بودي خب رحيم كار مزدي همينجور است د -من بيشتر از اين را اميد داشتم . 

رسم بدي است ،بي انصافي است من بگمانم  -صاحب كار او بود خب ،منفعت زياد را هم او برد اين رسم كار است . 

يعني چي اوستا  -ميدانم ،مي فهمم اما خب اون سود سرمايه اش را هم برد .  -دو برابر خود اوستا حجت كار كردم . 

؟يعني اينكه سرمايه گذاري را او كرد .تو چيزي داده بودي ؟نه ،شراكت كه نكردي اگر كرده بودي يعني چه  -؟ 
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سرمايه اي جور كن اين دفعه مستقيما براي خودت كار  -گله اي ندارم اما انتظار بيشتري داشتم .  -حق گله داشتي. 

چي بايد بكنم ؟چي بايد  -ايت كار بگيرم . من هم كساني در اداره ها دارم .مي توانم بر -چه جوري ؟  -بگيرم . 

بايد مقداري پول نقد داشته باشي يا ضمانت نامه معتبر داشته باشي بعد از اينكه مدتي اوستا برايم  -داشته باشم ؟ 

توضيح داد باالخره به اين نتيجه رسيدم كه الاقل بايد سند ملكي داشته باشم كه بتوانم كار درست و حسابي گير 

،اوستا رفت و مرا تنها گذاشت اما كو سند ؟كدام سند ؟من حتي دكان هم بنام خودم نيست . توي فكر دور و بياورم 

درازي غوطه ور بودم و نمي دانستم چه بكنم چه جوري سرمايه اي گير بياورم ،آيا محبوبه حاظر مي شود خانه را بنام 

؟مگر خودش نگفت من و تو نداريم ،هر چه من دارم  من كند و من با اين سند كارهاي بهتري بگيرم ؟چرا نمي شود

مال تو است ،امتحانم كن .تازه من كه نمي خواهم دست به هيچ چيز خانه بزنم فقط روي كاغذ اسم من باشد كلي مي 

توانم سرمايه جور كنم حتي يكسال نشده مي توانم خانه را هم عوض كنم و يك خانه حمام دار بخريم كه طفلي 

حمت حمام رفتن هم نجات پيدا كند ،منهم دلهره رفتن و برگشتنش را ديگه نداشته باشم . ايكاش مس محبوبه از ز

شد بصير الملك ضمانتم را بكند ،پشت ام را بگيرد ،اگر او پشت من باشد ،اعتبار پيدا مي كنم ،ديگه رحيم آسمان 

ق ام را نمي خورد و با عرق من جيب جل نيستم كه نتوانم خودم شخصاً كار را براي خودم مي كنم يكي ديگر ح

رحيم آمدم دنبالت ،عباس منتظرت است ،گفت يك نوك -سالم حمزه . -سالم رحيم . -هايش را پر پول نمي كند .. 

خودش مي گويد ،بيا ؛بيا بابا كمتر ميخ بكوب كمتر رنده بزن ،پسر در عين -چه كارم دارد ؟ -پا ،بيا كارت دارد . 

رت است ؟يا كار مي كني يا مي روي بر دل زنت مي نشيني ،ما واهلل مرد نديده بوديم اينجور جواني پير شدي چه خب

دور نيست ،تو دكان را ببند يه خرده -وارد معقوالت نشو بگو عباس كجاست ؟ -،تو عينهو بپه محصل ها را مي ماني . 

ان را بستم و همراهش رفتم . ****** همراه من بيا ؛دختر باكره نيستي كه مي ترسي . به رگ غيرتم بر خورد ،دك

كدام دو -پسر دو تازن تو را گير آوردند مثل خر از تو كار مي كشند هي هم امر و نهي مي كنند تو حاليت نيست . -

پسر اگر خاطر ترا مي خواست آنموقع -چه خاطري ؟هه هه . -تا زن ؟مادرم بخاطر من به اين بدبختي افتاده ،زنم... 

حتماً بر و رويي داشت و تو يك الف بچه بودي مي رفت زن يك حاجي پولدار مي شد .ترا هم از كه جوان بود و 

آنهم از زنت از صبح تا غروب گرفته خوابيده و جان مي كني ،فقط دلت خوش است -نكبت و فالكت نجات مي داد ... 

جوري سوار شوند . مثل اينكه كه هر وقت ميلش هست راهت مي دهد ،اين زن جماعت خوب بلدند ما مرد ها را چه 

خوب پس هم خانه مال -اين دو تا برادر از سوراخ سنبه ي زندگي ما خبر داشتند ،هرچه مي گفند عين حقيقت بود . 

حاال هم ار ترس -پس بگو بر و رويي داشتي شوهر كردي هه هه ...هه هه -زنت است هم دكان . و هر دو خنديدند . 

و به موقع مي روي هان ؟ مي ترسي هم لب به مشروب بزني ،مگر پدر خودش عرق نمي آقات به موقع سر كار ميايي 

آي آي رحيم ،دلم بحالت مي سوزد ،حيف از جواني -خورد هان ؟آن برادر زن دوم اش مشتري هميشگي اينجاست . 

چطوري وقتي  تو-نه بابا هنوز هم جوان است ؛ضرر را از هر جا جلويش را بگيري نفع است. -ات كه فنا دادي. 

يك روز جمعه را هم كه تعطيلي داشتي مي دويدي سر قبر -پسرت پر پر شد نيامدي اينجا غم ات را سبك كني؟ 

آن طفل معصوم. نگاهي توي صورت هر دو برادر كردم ،شك كردم اينها انگاري تمام مدت سايه به سايه من 

كيه و چه بال سرم مي آورد به اينها گفته ام و نه راجع به ،زندگيم را تعقيب كرده اند . من كه يك كلمه از اينكه زنم 

حاال من -الماس حرفي زده ام ،اينها چگونه از احواالت من با خبرند؟دور و برمان را نگاه كردم كسي نبود ،بلند شدم : 

رسم اما هم از كي ؟معلومه كه نمي ت-مي ترسي ؟ واقعاً مي ترسيدم اما از رو نرفتم گفتم : -چجوري بروم خانه ؟ 

قربان دستت يك -خاك بر سرم. -پسر تو مست هستي. -مادرم زن مومني است ،هم زنم ،خودم هم بي نماز نيستم. 
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امشب كاتك نخور -فنجان قهوه به اين دوست ما بده. مردك با خنده يك فنجان قهوه بزرگ جلويم گذاشت و گفت: 

م موقع شام بود ،نمي دانستم چجوري رفع و رجوع كنم تا دافعه بعد .و همه خنديدند . ****شب وقتي كه برگشت

محبوب جان -،حالم خيلي بد بود ،مزه دهنم گس بود ،حوصله نداشتم . محبوبه يك چايي برايم ريخت ،نوشيدم. 

قبالً خوشگل نبودم ؟ خوشگل تر شده اي. بوسيدمش ،يعني اين زن هم مرا خر كرده -امشب چه خوشگل شده اي ؟ 

بود كه با دست خودش بچه ام را پايين نمي كشيد ،آنهم از مادرم ،اگر اين دو تا زن مواظب بچه ام ؟اگر خر نكرده 

رحيم جان شام -بودند حاال الماسم پهلويم نشسته بود هر دو بفكر خودشان هستند ،حق با حمزه و عباس است... 

-ي آت و آشغال به خوردم داده بودند . گرسنه نيستي ؟ نه گرسنه نبودم همراه آنهمه عرق كل-هان ؟... -بياورم ؟ 

نه -اگر تو نخوري من هم نمي خورم ،چرا ميل نداري ؟مگر اتفاقي افتاده ؟ -راستش ميل ندارم .تو شامت را بخور . 

اتفاقي نيفتاده .به بدبختي خودم افسوس مي خورم چه بگويم ؟كه از دست شما دو تا هرچه مي كشم ،پدرم را در مي 

ده ؟رحيم ترا به خدا بگو ،چي شده ؟چرا دست دست مي كني ؟ چه بگويم ؟بگويم كه تو مرا سوار چي ش-آورد ... 

شده اي؟از صبح تا لنگ ظهر مي خوابي و من بدبخت جان مي كنم شب هم كه مي آيم مثل اينكه لبه ي پرتگاه راه 

م تو شود كه يك ماه طول مي مي روم مدام دست به عصا هستم كه مبادا كوچكترين خالفي ؛كالمي باعث اخم و تخ

كشد تا بر طرف شود ،چه بگويم كه دلم از مرگ بچه ام خون است چه بگويم كه وقتي فكر مي كنم دستي دستي 

خودت را ناقص كردي به خاطر اين بود كه از من بچه نداشته باشي ،شايد سفارش پدرت بود .شايد توصيه مادرت 

د چه بكنند و چه نكنند ،پدر پدر سوخته ات ببين چند سال است زن دوم را بود آنها كار كشته هستند ،آنها مي دانن

واهلل يكي -گرفته مي داند چه بكند كه از او بچه دار نشود .فقط بخاطر ... اينها را بگويم ؟باز خون بپا مي شود .گفتم : 

اي بزرگ ،اداره ها و ميز و از نجار هاي معتبر از آنها كه كارهاي بزرگ بر مي دارند سفارش در و پنجره خانه ه

صندلي هم مي گيرند،مي گويد در و پنجره پسر هاي رضا شاه را هم به او سفارش داده اند .راست و دروغش پاي 

خودش ،حاال اين بابا آمده كارهاي مرا ديده و پسنديده ،چند روز پيش آمده به من گفت مي خواهم هرچه كار به من 

هم ولي صاحب كار نبايد بفهمد ،چون آنها مرا مي شناسند و كار را بخاطر شهرت و مي دهند يك سوم اش را به تو بد

مهارت من سفارش مي دهند اگر بفهمند من كار را به تو سپرده ام ،سفارششان را پس مي گيرند ،تو راضي هستي يا 

الخره بگويم حق مرا كم داد نه ؟ اين داستان مربوط به كار قبلي ام بود بقول خودم داشتم مقدمه چيني مي كردم كه با

و سود بيشتري برد و انتظار داشتم محبوب هم مثل من دلش به حال من بسوزد و كمكم كند ,آخه جز او چه كسي مي 

تواند كمكم بكنه ؟اما انگاري تو باغ نبود ,يا خودش را به كوچه علي چپ زد گفت: خوب مي خواستي قبول كني ,مي 

عطلي ؟ خوب من هم دلم مي خواهد قبول كنماگر سه چهار دفعه از اين كارها خواستي بگويي راضي هستم چرا م

بگيرم با مشتريها آشنا مي شوم و كمكم اسمم سر زبانها مي افتد و خودم براي خودم كار مي گيريم ولي موضوع 

هد سرمايه اينجاست كه كه طرف مي گويد كه تو هم بايد سرمايه بگذاري ولي من كه سرمايه ندارم , چوب مي خوا

مي خواهد هزار دنگ وفنگ دارد ,با دست خالي كه نمي شود چقدر سرمايه مي خواهد؟ فكر ميكرد با سي تومان كه 

پدرش مي دهد مي شود كاري كرد,هر چه هم من رويش گذاشته بودم هفته قبل همه را خانوم با دايه جانش رفته بود 

سر ,و گوشواره ,ماتيك ,سرخاب خريده بود ومي گفت همه را پيراهن تافته آبي ,كفش هاي پاشنهن بلند,عطر ,گل 

براي شب ها ,براي دم روب براي وقتي كه رحيم مي ايد خريده ام اي زن حقه باز ,كي تابه حال توي اتاق توي حياط 

يك وجبي كفش پاشنه بلند پوشيده و منتظر شوهرشده ؟از صبح تاتا غروب تنها كاري كه مي كرد گلدوزي بودو 

خره ما نفهميديم كه اين گلها كجا مي رود؟به جاي آن اگر خياطي مي كرد ديگه كلي پول نمي بردو نمي ريخت باال
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دامن آن زن ارمني كه خياط شازده ها بود . هر چقدر هم كه بخواهد من اه در بساط ندارم . خوب بايد فكري كرد از 

د صادق همسايمان تنها كسي بود كه سرش به تنش يكي قرض بگير رحيم. از كي قرض كنم ؟كي را دارم؟اين آقا سي

مي ارزيد و مي شد دست نايز به سمتش دراز كرد اما محبوبه چنان با زن وبچه اش بد تا كرده بود كه من رويم نمي 

شد همچو تقاضايي بكنم مخصوصا كه طفلي الماس توي حوض خانه انها افتاده بود وبهانه بيشتري دست محبوبه بود 

قبل از آنها محل سگ به هيچ كدامشان نمي گذاشت اما من مي دانستم كه آنها بيچاره ها تقصير نداشتند وحال آنكه 

كم كاري از طرف خانه ما بود مادرم و زنم . به كي رو مي كردم گفتم: من به او گفتم شما به من پولي قرض بدهيد تا 

ا گرفتم قرض شما را پس مي دهم آن بيچاره هم من وسيله جور كنم و كارم را راه بياندازم بعد كه دست مزدم ر

حرفي ندارد قبول مي كند ولي گفت بايد يك گروبي ,چيزي داشته باشي . كمي فكر كردو گفت :خوب يك كاري 

بكن رحيم دكان را گرو مي گذاريم . دكان ؟هه هه يك وجب زمين؟ نه باباب دكان كه فايده ندارد كوچك است 

ل نمي كند . خوب خانه را گرو مي گذاريم چطور است كافي است يا نه؟ اين تنها اميد ارزشش انقدر نيست طرف قبو

من بود اما مگر ميشد به صاحب كار گفت كه خانه هم مال من نيست مال زن من است . كم حمزه و عباس به خاطر 

يست بايد انگ نوكر بي مزد اينكه خانه هم مال من نيست متلك بارانم نكرده اند حاال چو بيفتد كه خانه هم مال من ن

و مواجب دختر بصير الملك را به پيشاني بزنم. به نظر من كه خوب است فقط او هم بايد قبول كند . اما به هيچ عنوان 

نمي توانستم بگويم خانه مال من نيست و محبوبه را با خودم اينور آنور ببرم كه مالك اصلي زن من است و شما با او 

كه مي فهميد حتمابه ريشم مي خنديد . مقدماتش را جور كن من از گرو گذاشتن خانه حرفي  طرف هستيد نه من,هر

ندارم . نه من مي دانم نمي خواهد تو راه بيفتي و دنبال ما به محضر و اين طرف آن طرف بيايي با صد تا مرد سرو كله 

ويم من كه تنها نيستم . نه خوبيت ندارد بزني كه چيه؟مي خواهي خانه را گرو بگذاري . خوب هر جا برويم باهم مي ر

اگر دلت مي خواهدخانه را گرو بگذاري... من مي گويم.... خوب چه مي گوييي ؟ چطور بگويم به نظر من ...بهتر 

است تو اول خانه را ...به اسم من بكني بعد من آن را گرو مي گذارم . حاال چه فرقي مي كند رحيم جان ؟ منوتو كه 

پا پا با هم به محضر مي رويم يا ميگوييم دفتر دار به خانه بيايد امضا مي كنيم . خانم چه خياالتي مي  نداريم يك نوك

كرد براي يك وجب خانه زپرتي محضر دار بيايد خانه.هه هه ان هم براي گرو. من كه نمي توانم پير مرد محضر دار 

خواهد زنم توي محرض بيايد ,بقول خودت من وتو را براي گرو گذاشتن يك ملك ...به خانه ام بكشم ,دلم هم نمي 

كه نداريم فردا مي رويم خانه را به اسم من بكن ترتيب بقيه كارها بامن ,تو ديگه هيچ جا نيا . حاال چه عجله داري ؟ 

چرا فردا ؟بگذار من فكر هايم را بكنم ... مطمين بودم كه مشير ومشاورش دايه جانش بايد كارها را رهبري كند من 

بيچاره گرفتار سه تا زن بودم كه زندگيم را خراب كرده بودند گفتم: چه فكري يارو عجله داره اگر من برايش ناز 

كنم صد تا مثل من منت اش را مي كشند او كه دست روي دست نمي گذارد بنشيند تو فكرهايت را بكني بعالوه چه 

اطمينان نيست ولي... پس موضوع چيست ؟نمي فكري؟ مگر تو به من اطمينان نداري ؟ چرا رحيم جان موضوع 

خواهي خانهن را به نام من بكني ؟مي ترسي خانه ات را بخورم ؟دست ودلت مي لرزد ؟ آخه من هنوز گيج هستم 

,هنوز درست نمي دانم موضوع چيست ؟ گيج هستي يا به من اطمينان نداري ؟نگفتم مرا دوست نداري؟ اين چه 

ي به دوست داشتن دارد ؟س چه چيزي به دوست داشتن ربط دارد هان؟ صبح خيلي حرفي است رحيم ؟اين چه ربط

زودحتي قبل از آنكه مادر از رختخواب بيرون بيايد ,از خانه بيرون رفتم ,شايد همه همه يكي دو ساعت خوابيده بودم 

خانه آمدم بيرون ,هواي وقتي بيدار شدم به شدت تشنه بودم دانم تلخ بود و سرم سنگين بود داشتم خفه ميشدم ,از 

سرد صبحگاهي سرو صورتم خورد نصف راه را رفته بودم كه احساس كردم حالت عاديم را به دست آوردم . كجا مي 
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روم ؟ صبح به اين زودي كجا مي روم ؟اگر ديشب غلط نكرده بودم وعرق نخورده بودم امروز را داشتم كه بروم 

ما رويم نشد با دهان نجس ,با شكم پر از عرق كه مسجد نمي شود رفت . مسجد محل و نماز صبح را به جا بياورم ,ا

رفتم دكان در دكان را باز كردم هنوز تاريك بود چراغ موشي را روشن كردم ,پريموس را روشن كردم صبحانه را 

چه مي خواهد همينجا مي خورم .امروز محبوبه بيدار مي شود و مي بيند نيستم باز هم فكرو خياالت مي كند ,بگذار هر

فكر بكند اين مثل اينكه وقتي از جانب من نگران است حرف شنوتر است . مي گويد دوستم دارد من از كجا بفهمم 

كه راست مي گويد؟هان؟ بچه ام را خوب نگه داشت ؟بچه ام را سقط نكرد؟تروخشكم مي كند؟درو مادر ش بال و 

ا سالمتي با جناق من هستند محل سگ به من مي گذارند؟ پرشان را رويم كشيده اند؟خواهر و شوهر خواهرش كه ن

اصال كوچكترين كمترين به من يا مادرم كرده اند؟ انهم خودش كه مثل سگ و گربه با مادرم در كشمكش و 

كشاكش است ,كه هر وقت عشقش گل مي كند رحيم جان هستمهر وقت هوس ندارد نوكرش هستم همه چيز هم به 

ميم بگيرد مثل يك نوكر از خانه اش بيرونم مي اندازد گويا از روز اول پدرش فكر نام خودش است هر وقت تص

بكري كرده ,خودشان جنس خودهايشان را بهتر مي شناسد ,فهميده كه دخترش يك روزي از من سير مي شود 

آورد,خدايا وخوب خيلي راحت مي گويد رحيم خداحافظ . تصور اينكه رحيم روزي چنين خوارم كند دلم را به فرياد 

چه بكنم ؟در اين صورت چه بكنم ؟ ديگر چگونه جلوي مردم سرم را بلند كنم ؟ همه باو.ر ميكنند كه بصير الملك 

براي مرا خريده بود تا دخترش عيش بكند حاال مثل تفااله تف ام كرده اند . بوي سوختگي به خودم آورد . اي دل 

ي سوخت . پريموس را خاموش كردم نمي توان به كتري دست زد غافل آب كتري تمتم ابش را كشيده بود وداشت م

مثل گلوله آتش بود .توي ليوان آب ريختم خورديم از خيذر صبحانه گذشتيم . باز هم حرفهاي ديشب رامرور كردم 

بكند . اگر دوستم دارد ,اگر نقشه اي در كار نيست ,اگر نميخواهد بگذارد برود خوب چه عيب دارد خانه را به نام من 

,خودش ميگويد كه من وتو نداريم وقتي زندگيمان رو به راه مي شود وقتي من ميتوتنم كار كار بكنم و زندگي بهتري 

داشته باشيم چرا اين كار را نكنيم ؟ اصال زن وشوهر يعني چه؟يعني شريك زندگي ,در همه چيز در همه كار اصال 

را به نام هر دويمان مي كرد انجوري صميميت بيشتري مي شد ما  اگر پدرش آدم بود كه نبود از روز اول خانه ودكان

شري ك همه چيز هم بوديم ,مگر در طول اين چند سال من گردن شكسته بيكارو بيعار گشته انم كه صاحب هيچ 

 چيز نگشته ام اصال اگر صحبت ضمانت و اعتبار نبود براي من مالكيت خانه ودكان مساله اي ايجاد نميكرد. اما حاال

وثيقه ملكي . پول نقد اعتبار مي اورد . اگر پدري باالي سرم بود اكر عمويي داشتم اگر كس و كاري داشتم به اين 

بدبختي نمي افتادم كه محتاج محبوبه بشوم اون هم ناز ميكندحاال ميخواهد فكر كند آن هم فكر چي؟ با ئايه جانش 

م نمي خورد فكر ميكنم در پايين كشيدن آن بچه هم آن مشورت ونصلحت بكند اخ كه بدون صالحديد آن زن آب ه

زنكه آب زير كاه كمكش كرد واگر نه آن چگونه به تنهايي مي تواند اين كار را بكند ؟عجب سر نگه دار هم هست 

تا امروز لب تكان نداده و يك كالم از اين سربروز نداده حتي به من كه به قول خودش براي او عنايت اهلل هستم .ياد 

الماس افتادم و اينكه ما در تمام مدت با هم بگو ومگو داشتيم سر اسم گذاري آن طفل معصوم چه بهانه هايي جور 

كردند. ماذر فكر كرد اسم پدر را بگذارد شصت سال عمر ميكند يا خدا اي خدا اشكم سرازير شد. با عجله اشك 

مرا ذر اين حال ببيند. از مردي فقط اين رال كم داشتم هايم را پاك كردم وبه در دكان نگاه كردم نكند كسي بيايد و 

كه زارهم بزنم . احساس مي كردمشتم خالي شده زير پايم گودالي باز شده ,متر صد يك واقعه بودم فكر ميكردم 

اين كار كردنو رفت و امدها همه الكي هستن ,مهم اطمينان از نحبت محبوبه است اگر دوستم نداشته باشد من هيچ 

. نه اينكه خانه برايم مهم بود من كه بعد از مرگ پدر در خانه اجا ره اي زندگي كرده ام باز هم ميشد اجاره  ندارم
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كرد يا صاحب دكان بودن يا نبودن در اره كشيدن تاثيري نداشت در دكان اوستا هم كه شاگرد بودم همين كار را 

طمينان از اينكه مرا ول نمي كند و نمي رود يعني اطمينان از ميكردم .اما حاال مالكيت خانه يعني مالكيت محبوبه يعني ا

اينكه بيرونم نميكند منكه تا زنده ام امكان ندارد ولش كنم من حتي بچه هم نمي خواهم اما اورا مي خواهم شايد از 

اش را  عشقي كه داشته ام اثر چنداني نمانده است اما حاال به او عادت كرده ام انس گرفته ام حتي اخم و تخم

پذيرفته ام ,اگر نخواهد خانه رابه نام من بكند معلوم است كه مي خواهد تركم كند ومتر صد زمان مناسبي است ولي 

اگر خانه را به نام من كرد يعني دوستم دارد بقول خودش من وتو نداريم به كارم به يپشرفتم عالقه مند است ومن با 

. سالم رحيم ,سالم رفيق. برگشتم عباس و حمزه بودند نمي دانستم از  دلگرمي واطمينان كار كنم و به پايش بريزم

ديدنشان بايد خوشحال باشم يا دلگير ,مجالستشان شيرين بود اما خودم مي فهميدم كه آدم هاي نا باب هستند دارند 

  مرا از راه به در مي برند ,آن شب ديدي چه به روزگارم آوردند؟

و كمكم كند ,آخه جز او چه كسي مي تواند كمكم بكنه ؟اما انگاري تو باغ نبود ,يا مثل من دلش به حال من بسوزد 

خودش را به كوچه علي چپ زد گفت: خوب مي خواستي قبول كني ,مي خواستي بگويي راضي هستم چرا معطلي ؟ 

وم و كمكم اسمم خوب من هم دلم مي خواهد قبول كنماگر سه چهار دفعه از اين كارها بگيرم با مشتريها آشنا مي ش

سر زبانها مي افتد و خودم براي خودم كار مي گيريم ولي موضوع اينجاست كه كه طرف مي گويد كه تو هم بايد 

سرمايه بگذاري ولي من كه سرمايه ندارم , چوب مي خواهد سرمايه مي خواهد هزار دنگ وفنگ دارد ,با دست خالي 

با سي تومان كه پدرش مي دهد مي شود كاري كرد,هر چه هم كه نمي شود چقدر سرمايه مي خواهد؟ فكر ميكرد 

من رويش گذاشته بودم هفته قبل همه را خانوم با دايه جانش رفته بود پيراهن تافته آبي ,كفش هاي پاشنهن 

بلند,عطر ,گل سر ,و گوشواره ,ماتيك ,سرخاب خريده بود ومي گفت همه را براي شب ها ,براي دم روب براي وقتي 

مي ايد خريده ام اي زن حقه باز ,كي تابه حال توي اتاق توي حياط يك وجبي كفش پاشنه بلند پوشيده و  كه رحيم

منتظر شوهرشده ؟از صبح تاتا غروب تنها كاري كه مي كرد گلدوزي بودو باالخره ما نفهميديم كه اين گلها كجا مي 

خت دامن آن زن ارمني كه خياط شازده ها بود . رود؟به جاي آن اگر خياطي مي كرد ديگه كلي پول نمي بردو نمي ري

هر چقدر هم كه بخواهد من اه در بساط ندارم . خوب بايد فكري كرد از يكي قرض بگير رحيم. از كي قرض كنم 

؟كي را دارم؟اين آقا سيد صادق همسايمان تنها كسي بود كه سرش به تنش مي ارزيد و مي شد دست نايز به سمتش 

به چنان با زن وبچه اش بد تا كرده بود كه من رويم نمي شد همچو تقاضايي بكنم مخصوصا كه دراز كرد اما محبو

طفلي الماس توي حوض خانه انها افتاده بود وبهانه بيشتري دست محبوبه بود وحال آنكه قبل از آنها محل سگ به 

م كاري از طرف خانه ما بود مادرم هيچ كدامشان نمي گذاشت اما من مي دانستم كه آنها بيچاره ها تقصير نداشتند ك

و زنم . به كي رو مي كردم گفتم: من به او گفتم شما به من پولي قرض بدهيد تا من وسيله جور كنم و كارم را راه 

بياندازم بعد كه دست مزدم را گرفتم قرض شما را پس مي دهم آن بيچاره هم حرفي ندارد قبول مي كند ولي گفت 

اشته باشي . كمي فكر كردو گفت :خوب يك كاري بكن رحيم دكان را گرو مي گذاريم . بايد يك گروبي ,چيزي د

دكان ؟هه هه يك وجب زمين؟ نه باباب دكان كه فايده ندارد كوچك است ارزشش انقدر نيست طرف قبول نمي كند 

شد به صاحب كار گفت . خوب خانه را گرو مي گذاريم چطور است كافي است يا نه؟ اين تنها اميد من بود اما مگر مي

كه خانه هم مال من نيست مال زن من است . كم حمزه و عباس به خاطر اينكه خانه هم مال من نيست متلك بارانم 

نكرده اند حاال چو بيفتد كه خانه هم مال من نيست بايد انگ نوكر بي مزد و مواجب دختر بصير الملك را به پيشاني 

و هم بايد قبول كند . اما به هيچ عنوان نمي توانستم بگويم خانه مال من نيست و بزنم. به نظر من كه خوب است فقط ا
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محبوبه را با خودم اينور آنور ببرم كه مالك اصلي زن من است و شما با او طرف هستيد نه من,هر كه مي فهميد 

مي دانم نمي خواهد تو  حتمابه ريشم مي خنديد . مقدماتش را جور كن من از گرو گذاشتن خانه حرفي ندارم . نه من

راه بيفتي و دنبال ما به محضر و اين طرف آن طرف بيايي با صد تا مرد سرو كله بزني كه چيه؟مي خواهي خانه را 

گرو بگذاري . خوب هر جا برويم باهم مي رويم من كه تنها نيستم . نه خوبيت ندارد اگر دلت مي خواهدخانه را گرو 

چه مي گوييي ؟ چطور بگويم به نظر من ...بهتر است تو اول خانه را ...به اسم من  بگذاري... من مي گويم.... خوب

بكني بعد من آن را گرو مي گذارم . حاال چه فرقي مي كند رحيم جان ؟ منوتو كه نداريم يك نوك پا پا با هم به 

مي كرد براي يك وجب خانه محضر مي رويم يا ميگوييم دفتر دار به خانه بيايد امضا مي كنيم . خانم چه خياالتي 

زپرتي محضر دار بيايد خانه.هه هه ان هم براي گرو. من كه نمي توانم پير مرد محضر دار را براي گرو گذاشتن يك 

ملك ...به خانه ام بكشم ,دلم هم نمي خواهد زنم توي محرض بيايد ,بقول خودت من وتو كه نداريم فردا مي رويم 

بقيه كارها بامن ,تو ديگه هيچ جا نيا . حاال چه عجله داري ؟ چرا فردا ؟بگذار من فكر خانه را به اسم من بكن ترتيب 

هايم را بكنم ... مطمين بودم كه مشير ومشاورش دايه جانش بايد كارها را رهبري كند من بيچاره گرفتار سه تا زن 

رايش ناز كنم صد تا مثل من منت بودم كه زندگيم را خراب كرده بودند گفتم: چه فكري يارو عجله داره اگر من ب

اش را مي كشند او كه دست روي دست نمي گذارد بنشيند تو فكرهايت را بكني بعالوه چه فكري؟ مگر تو به من 

اطمينان نداري ؟ چرا رحيم جان موضوع اطمينان نيست ولي... پس موضوع چيست ؟نمي خواهي خانهن را به نام من 

؟دست ودلت مي لرزد ؟ آخه من هنوز گيج هستم ,هنوز درست نمي دانم  بكني ؟مي ترسي خانه ات را بخورم

موضوع چيست ؟ گيج هستي يا به من اطمينان نداري ؟نگفتم مرا دوست نداري؟ اين چه حرفي است رحيم ؟اين چه 

ز ربطي به دوست داشتن دارد ؟س چه چيزي به دوست داشتن ربط دارد هان؟ صبح خيلي زودحتي قبل از آنكه مادر ا

رختخواب بيرون بيايد ,از خانه بيرون رفتم ,شايد همه همه يكي دو ساعت خوابيده بودم وقتي بيدار شدم به شدت 

تشنه بودم دانم تلخ بود و سرم سنگين بود داشتم خفه ميشدم ,از خانه آمدم بيرون ,هواي سرد صبحگاهي سرو 

را به دست آوردم . كجا مي روم ؟ صبح به اين  صورتم خورد نصف راه را رفته بودم كه احساس كردم حالت عاديم

زودي كجا مي روم ؟اگر ديشب غلط نكرده بودم وعرق نخورده بودم امروز را داشتم كه بروم مسجد محل و نماز 

صبح را به جا بياورم ,اما رويم نشد با دهان نجس ,با شكم پر از عرق كه مسجد نمي شود رفت . رفتم دكان در دكان 

هنوز تاريك بود چراغ موشي را روشن كردم ,پريموس را روشن كردم صبحانه را همينجا مي خورم را باز كردم 

.امروز محبوبه بيدار مي شود و مي بيند نيستم باز هم فكرو خياالت مي كند ,بگذار هرچه مي خواهد فكر بكند اين 

د من از كجا بفهمم كه راست مي مثل اينكه وقتي از جانب من نگران است حرف شنوتر است . مي گويد دوستم دار

گويد؟هان؟ بچه ام را خوب نگه داشت ؟بچه ام را سقط نكرد؟تروخشكم مي كند؟درو مادر ش بال و پرشان را رويم 

كشيده اند؟خواهر و شوهر خواهرش كه نا سالمتي با جناق من هستند محل سگ به من مي گذارند؟ اصال كوچكترين 

؟ انهم خودش كه مثل سگ و گربه با مادرم در كشمكش و كشاكش است ,كه هر كمترين به من يا مادرم كرده اند

وقت عشقش گل مي كند رحيم جان هستمهر وقت هوس ندارد نوكرش هستم همه چيز هم به نام خودش است هر 

وقت تصميم بگيرد مثل يك نوكر از خانه اش بيرونم مي اندازد گويا از روز اول پدرش فكر بكري كرده ,خودشان 

نس خودهايشان را بهتر مي شناسد ,فهميده كه دخترش يك روزي از من سير مي شود وخوب خيلي راحت مي ج

گويد رحيم خداحافظ . تصور اينكه رحيم روزي چنين خوارم كند دلم را به فرياد آورد,خدايا چه بكنم ؟در اين 

نند كه بصير الملك براي مرا خريده صورت چه بكنم ؟ ديگر چگونه جلوي مردم سرم را بلند كنم ؟ همه باو.ر ميك
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بود تا دخترش عيش بكند حاال مثل تفااله تف ام كرده اند . بوي سوختگي به خودم آورد . اي دل غافل آب كتري 

تمتم ابش را كشيده بود وداشت مي سوخت . پريموس را خاموش كردم نمي توان به كتري دست زد مثل گلوله 

رديم از خيذر صبحانه گذشتيم . باز هم حرفهاي ديشب رامرور كردم . اگر آتش بود .توي ليوان آب ريختم خو

دوستم دارد ,اگر نقشه اي در كار نيست ,اگر نميخواهد بگذارد برود خوب چه عيب دارد خانه را به نام من بكند 

و زندگي بهتري  ,خودش ميگويد كه من وتو نداريم وقتي زندگيمان رو به راه مي شود وقتي من ميتوتنم كار كار بكنم

داشته باشيم چرا اين كار را نكنيم ؟ اصال زن وشوهر يعني چه؟يعني شريك زندگي ,در همه چيز در همه كار اصال 

اگر پدرش آدم بود كه نبود از روز اول خانه ودكان را به نام هر دويمان مي كرد انجوري صميميت بيشتري مي شد ما 

ين چند سال من گردن شكسته بيكارو بيعار گشته انم كه صاحب هيچ شري ك همه چيز هم بوديم ,مگر در طول ا

چيز نگشته ام اصال اگر صحبت ضمانت و اعتبار نبود براي من مالكيت خانه ودكان مساله اي ايجاد نميكرد. اما حاال 

اشتم به اين وثيقه ملكي . پول نقد اعتبار مي اورد . اگر پدري باالي سرم بود اكر عمويي داشتم اگر كس و كاري د

بدبختي نمي افتادم كه محتاج محبوبه بشوم اون هم ناز ميكندحاال ميخواهد فكر كند آن هم فكر چي؟ با ئايه جانش 

مشورت ونصلحت بكند اخ كه بدون صالحديد آن زن آب هم نمي خورد فكر ميكنم در پايين كشيدن آن بچه هم آن 

تنهايي مي تواند اين كار را بكند ؟عجب سر نگه دار هم هست زنكه آب زير كاه كمكش كرد واگر نه آن چگونه به 

تا امروز لب تكان نداده و يك كالم از اين سربروز نداده حتي به من كه به قول خودش براي او عنايت اهلل هستم .ياد 

ايي جور الماس افتادم و اينكه ما در تمام مدت با هم بگو ومگو داشتيم سر اسم گذاري آن طفل معصوم چه بهانه ه

كردند. ماذر فكر كرد اسم پدر را بگذارد شصت سال عمر ميكند يا خدا اي خدا اشكم سرازير شد. با عجله اشك 

هايم را پاك كردم وبه در دكان نگاه كردم نكند كسي بيايد و مرا ذر اين حال ببيند. از مردي فقط اين رال كم داشتم 

ير پايم گودالي باز شده ,متر صد يك واقعه بودم فكر ميكردم كه زارهم بزنم . احساس مي كردمشتم خالي شده ز

اين كار كردنو رفت و امدها همه الكي هستن ,مهم اطمينان از نحبت محبوبه است اگر دوستم نداشته باشد من هيچ 

د اجاره ندارم . نه اينكه خانه برايم مهم بود من كه بعد از مرگ پدر در خانه اجا ره اي زندگي كرده ام باز هم ميش

كرد يا صاحب دكان بودن يا نبودن در اره كشيدن تاثيري نداشت در دكان اوستا هم كه شاگرد بودم همين كار را 

ميكردم .اما حاال مالكيت خانه يعني مالكيت محبوبه يعني اطمينان از اينكه مرا ول نمي كند و نمي رود يعني اطمينان از 

مكان ندارد ولش كنم من حتي بچه هم نمي خواهم اما اورا مي خواهم شايد از اينكه بيرونم نميكند منكه تا زنده ام ا

عشقي كه داشته ام اثر چنداني نمانده است اما حاال به او عادت كرده ام انس گرفته ام حتي اخم و تخم اش را 

ن مناسبي است ولي پذيرفته ام ,اگر نخواهد خانه رابه نام من بكند معلوم است كه مي خواهد تركم كند ومتر صد زما

اگر خانه را به نام من كرد يعني دوستم دارد بقول خودش من وتو نداريم به كارم به يپشرفتم عالقه مند است ومن با 

دلگرمي واطمينان كار كنم و به پايش بريزم . سالم رحيم ,سالم رفيق. برگشتم عباس و حمزه بودند نمي دانستم از 

گير ,مجالستشان شيرين بود اما خودم مي فهميدم كه آدم هاي نا باب هستند دارند ديدنشان بايد خوشحال باشم يا دل

دعوا معوا كه  -خوبم .  -اوستا رحيم چطوري؟  -مرا از راه به در مي برند ,آن شب ديدي چه به روزگارم آوردند؟ 

سي سال است سه ساله اي طفل معصوم  -هه هه نيستي ؟  -نه بابا مگر بچه ام .  -كتك نخوردي كه ؟  -نشد ؟ هان 

اگر دعوا  -دهه ؟ چي شده ؟ پس گفتي كتك نخوردي ؟  -سر بسرم نگذاريد حوصله ندارم .  -هه هه ... هه هه هه . 

همينجوري ، خسته ام ديشب كم خوابيدم صبح هم زود  -معوا نشده ، اگر كتك نخوردي پس چرا حوصله نداري ؟ 

پس چه مرگت  -نه .  -مي ترسي ؟  -نه .  -است كه همراه ما بيايي . پسر پس امشب واجب واجب  -آمدم دكان . 
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است ؟ اگر كتك نخوردي ، اگر از زنت نمي ترسي ، اگر ننه جانت اخ ات نمي كند بيا ، اگر نيايي پس دروغ مي گي 

با خودشان  ديشب كتك خوردي حاال مي گي خسته اي مدتي با اينها كلنجار رفتم ، انگاري مامور بودند مرا با زور

ببرند و باالخره هم بردند . شب وقتي مي خواستم به خانه بروم دوباره قهوه خواستم ، مرد كه خنديد و گفت : بار دوم 

باز هم مست كردي ؟ باز هم رفتي از آن زهر ماري  -افاقا نمي كناد . مست ال يعقل افتان و خيزان راه افتادم . 

فتار كردم هر سازي زدي رقصيدم گفتي نرو سر كار گفتم چشم ، شب زود بيا يك ماه آزگار به ميل تو ر -خوردي ؟ 

خانه گفتم چشم ، گفتي مي خواهم هر جا دلم خواست بروم گفتم برو ، باز هم مي گوئي مي خواهم ببينم موضوع 

ن بود كه پس اين يك ماه به خاطر همي -چيست ؟ موضوع اين است كه تو دلت نمي آيد خانه را به اسم من بكني . 

خانه روشنائي مي كردي ؟ مي خواستي خانه را به اسمت كنم ؟ مست بودم اما اصال در طول اين مدت به اين فكر 

نبودم كه گول اش بزنم ، آخه چرا گول بزنم ؟ براي چه گول بزنم ، مگر قبال خالفي كرده ام ؟ كه به قولش اين 

كفر مرا در مي آوري ها ! فكر  -مانم فقط دلم شكسته گفتم : يكماه ترك كرده باشم ؟ از روز اول هر طوري بودم ه

...  -رحيم رحيم ندارد خانه را به اسم من مي كني يا نه ؟ هان ؟  -رحيم !  -مي كني مي خواهم سرت كاله بگذارم ؟ 

سم من باشد چه تو مثال اين خانه را مي خواهي چه كني ؟ بچه كه نداري ، خرج ات كه با من است ، حاال چه خانه به ا -

به اسم تو ، مي خواهي خانه را با خودت به آن دنيا ببري ؟ مي خواهي بعد از خودت خواهر و برادرت بخورند و يك 

آهان پس موضوع اين است ، پس تمام داستان تجاري و خانه اعيان و اشراف ، اداره ها و كاخ  -آب هم رويش ؟ 

در باغ سبز بود ؟ پس يك ماه دندان روي جگر گذاشتي عرق  پسران رضا شاه و شراكت و گرويي بهانه بود ؟

نخوردي ، الواتي نكردي كه مرا خام كني ؟ حاال كه پسرم از بين رفته مي خواهي خانه را به اسمت كنم كه مبادا به 

ه اي كس ديگري برسد ؟ مي خواهي دار و ندارم را از چنگم در بياوري و بار خودت را ببندي ؟ نه جانم ؟ خواب ديد

خير است . خدايا ما كجاييم و مالمتگر بيكار كجاست ؟ من در چه فكرم اين زن در چه فكري است من اصال در فكر 

اين چيزها نبودم به روح پدرم قسم كه فقط مي ترسيدم مرا بيرون كند و برود ، خونم به جوش آمد با مشت كوبيدم 

غلط مي  -من خانه به اسم كسي بكن نيستم .  -بكني فهميدي ؟ بايد خانه را به اسم من  -روي زمين و فرياد زدم : 

خانه را به اسم تو بكنم  -كني ، حاال مي بينيم ، اگر اين خانه را به اسم من نكني هر چه ديدي از چشم خودت ديدي . 

ه اش فرو رفته كه چه بشود ؟ كه البد معصومه خانم را بياوري اينجا . واي خدايا اين زن يك فكر احمقانه اي توي كل

آره كه مي آورم تا چشم  -قسم و آيه برايش خواندم باز هم دست بر نمي دارد چه بكنم ؟ ديوانه ام مي كند گفتم : 

ان وقت من هم مي مانم و تماشا مي كنم ؟  -تو كور شود تا ده تا بچه بزايد ، تا توي اجاق كور از حسادت بتركي . 

ين هر چه گفتم خودم نگفتم گويي رحيم نبود كه حرف مي زد گويي يكي عجب دختر پررويي است ديگه بعد از ا

نخير تشريف مي بريد منزل آقا  -ديگر بجاي من عمل مي كرد انگاري واقعا شيطان توي جلد من فرو رفته بود . 

تم آيا اينجور جانتان ، همان كه با اردنگي از خانه بيرونتان كرد . اگر من سر عقل بودم اگر قصد فريب محبوبه را داش

بايد حرف مي زدم ؟ آنهايي كه با حيله و خدعه عمل مي كنند اينجوري حرف مي زنند ؟ من اصال در فكر حقه بازي 

نبودم اصال در فكر اينكه سر محبوبه كاله بگذارم نبودم ولي او حسابي ديوانه ام كرده بود و هر چه گفتم و هر چه 

عرق پدر سگ دو چندانش كرده بود به ياد حرفهايش افتادم و با صداي  كردم فقط از روي خشم و ديوانگي بود كه

رحيم بس كن باز كه  -تو پشت من باش رحيم جان ... من كه جز تو كسي ندارم .  -بلند مثل خودش تكرار كردم : 

ه كردم يك من خفه بشوم ؟ ديگه نفهميدم چ -خفه شو اسم پدر مرا نياور .  -هار پدر پدر سگت است .  -هار شدي ! 

نه ، نه  -خانه را به اسم من مي كني يا نه ؟  -دفعه ديدم با مشت و لگد دارم له و لورده اش مي كنم و فرياد مي زنم : 
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نه او برايم خانه نمي اورد ، او خانم اين خانه مي  -، نه همان معصومه خانم را كه گرفتي برايت خانه هم مي آورد . 

را مي كني ، من كه اجاق كور نيستم ، تو هستي ، من پسر مي خواهم ، وارث مي شود و تو هم كلفتي بچه هايش 

نيست كه خيلي محترم هستي ؟ دانشمند هستي ؟ امالكت مانده ؟  -خواهم ، مادر راست گفته ، من پشت مي خواهم . 

چل هم پس مي ترسي سلطنت ات منقرض شود اين است كه وليعهد مي خواهي ! حاال خيال كن چهار تا كور و ك

انداختي ، وقتي نان نداري بدهي همان بهتر كه اجاقت كور باشد ، چهار تا صابونپز و قداره كش كمتر ، چهار تا گداي 

سر گذر و گردنه گير كمتر ، بچه هايي كه بابايشان تو باشي و ننه شان معصومه لوچ ، نبودشان بهتر از بودنشان است 

بلولند يا كچلي بگيرند يا تراخم ، آخر و عاقبت هم معلوم نباشد سر از كجا در . بچه هايي كه بايد توي گل و كثافت 

مي آورند . پس اينطور ، اگر من مست بودم و هر چه مي گفتم از روي عقل نبود محبوبه خانم كه هر چه مي فرمودند 

گذر مي شوند ، رحيم حرف دلشان بود پس من اين تصوير را در ذهن ايشان دارم بچه هايم كور و كچل و گداي سر 

جان ، عنايت اهلل هم كشك بود ، واقعا همه هوس بود حاال هوس خانم فروكش كرده و رحيم از نظر افتاده پريدم 

بطرفش محكم دهانش را گرفتم مگر نگفتم خفه شو ؟ خيال مي كني خودت خيلي خوشگل هستي ؟ خودت را توي 

دق هستي ... بهت بگويم ، يا اين خانه را به اسم من مي كني يا آيينه ديده اي ؟ عين تب الزمي ها هستي ، آيينه 

نعشت را دراز مي كنم . حسابي ديوانه شده بودم عرق سگي حسابي سگم كرده بود خون جلوي چشم ام را گرفته 

، بود ، ديگه پرده احترام و حرمت بين ما پاره شده بود محبوبه در نظرم عينهو عفريته اي بود كه فحاشي مي كرد 

زن دست بردار ، ول كن ، چرا عصبانيش  -شيطان كمكم مي كرد تا ركيك ترين حرفها را بزبان بياورم مادرم گفت : 

مي كني كه كتك بزند ؟ تو مي داني كه شوهرت چقدر جوشي است ، تو كه آخر اين كار را مي كني پس زودتر بكن 

نمي دهي ؟ حاال نشانت مي دهم  -هم خواهيد ديد . اگر پشت گوشتان را ديديد خانه را  -و جانت را خالص كن . 

لختت مي كنم تا بتمرگي توي خانه و ان قدر گرسنگي بكشي تا سر عقل بيايي و پريدم توي اطاق كوچك هر چه پول 

روي طاقچه بود برداشتم هر چه جواهر توي صندوقچه بود برداشتم سينه ريز توي گردنش را باز كردم و به زور 

انه چه مي كند ؟ ديوانه شده بودم با فرياد به مادرم گفتم : از فردا حق ندارد پا از در خانه بيرون بگذارد قاپيدم ، ديو

رحيم ديوانه شده اي ؟ دختره را له و  -رفتم در كوچه را كليد كردم و رفتم اطاق مادرم . بدنبال من مادرم هم آمد . 

نگ و دعوايتان ، خدا بدور ، اين چه حركاتي است كه در مي لورده كردي نه از ان عشق و عاشقي تان نه از اين ج

حرف بزرگتر را گوش نكردن آخر عاقبت  -غلط كردم عاشق شدم به گور پدرم خنديدم عاشق شدم .  -آوريد . 

ها كن ببينم ،  -بهتر از اين ندارد . مادر جلوتر آمد نگاهي توي صورتم كرد نگاهي به چشمهاي خون گرفته ام كرد 

تو عرق خوردي ؟ هان ؟ تو عرق  -چي چي رو ببيني مرا نديدي ؟ رحيم گردن شكسته را نديدي ؟  -ن ببينم . ها ك

خوردم كه خوردم بچه كه  -خوردي ؟ مي بينم ديوانه شدي مي بينم حركات عنيف در مي آوري مي بينم هار شدي ؟ 

با كدام الت و لوت همقدم شدي هان ؟ تو  غلط كردي خوردي ، غلط زيادي كردي خوردي ، پسره احمق -نيستم ... 

شيرم حرامت  -بابا دست بردار تو هم نصف شبي موعظه مي كني .  -كه اينكاره نبودي ، تو كه پاك و منزه بودي . 

نمي خواهي كه نخواه ، مثال خواستن  -باشد ، شيرم حرامت باشد من پسري را كه دهن اش نجس باشد نمي خواهم . 

زبان درازي مي كني ؟ فكر كردي مادرت هم آن دختره ورپريده است ؟ كه نه حيا  -من زده ؟ ات چه گلي به سر 

مي گذاري كفه مرگم را روي  -دارد نه شرم ؟ من مادرت هستم ، با خون جگر ترا بزرگ كردم ، به پايت پير شدم ... 

 -رش همه چيز را از دست داديم . نگذار ، كفه مرگت را پهلوي آن زن سوگلي ات بگذار كه بخاط -زمين بگذارم ؟ 

خفه شو با دهن نجس اسم خدا را بر زبان نيار خفه . بلند شدم كتم را انداختم روي دوشم از اطاق  -اهلل اكبر ، اهلل اكبر 
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آمدم بيرون رفتم روي پله ها از پشت پنجره محبوبه را ديدم زانوها را بغل كرده بود و كنار چراغ گردسوز كز كرده 

گر حالت عادي داشتم حتما دلم برايش مي سوخت اما احساس كردم اگر پايم را توي اطاق بگذارم باز هم دعوا بود ، ا

راه مي افتد . از در كوچه بيرون آمدم در را محكم بهم كوبيدم ، عقل كه به سرم نبود بفهمم نصف شبي همسايه ها 

ه مي كشيدم و جلو مي رفتم . وقتي جلوي عرق خوابند و سر و صدا نبايد كرد ، پاشنه ها را روي سنگفرش كوچ

ها ها ميداناستم بر ميگاردي . بي آنكه بگويم يك بطر عرق با يك ليوان  -فروشي رسيدم گويي از خواب بيدار شدم. 

پيش ميادها پيش مياد دالگير نشا ، داراست ميشا زن ها  -خالي و يك بشقاب سيب زميني سرخ كرده روي ميز بود . 

داد و بيداد مي كنناد بعد عادت مي كنناد. آااه... *** وقتي به خانه برگشتم مادر سماور بدست مي رفت هامه اول 

اطاق باال . كمي اين پا و آن پا كردم سرم سنگين بود بجاي خون ، عرق در تمام رگهايم جريان داشت داغ داغ بودم 

به اسمش بكن و شر را بكن واهلل من خير هر دوي شما را  بيا و خانه را -وقتي باالي پله رسيدم شنيدم مادر مي گويد : 

ننه بي خود برايش روضه نخوان ، اين كله نپز است ، پخته نمي شود ، برو كنار ببينم ، زبان خر را خلج  -مي خواهم . 

ه ؟ اگر زن با خانه را به اسمم مي كني يا ن -مي داند ، باالي سرش ايستادم ، خودم مي فهميدم كه عينهو الت شده ام . 

مگر  -تجربه اي بود يك كلمه مي گفت : آري تا خشم من فرو بنشيند بعد ، حرف نزد ، جوابم را نداد ، محلم نكرد . 

با تو نيستم ؟ عين ترب سياه نشسته و رو به رويش را نگاه مي كند ، پرسيدم خانه را به اسمم مي كني يا نه ؟ گويا 

اكه پررو آدميزاد هي ! ريختش را ببين ،  -با يك لگد به رانش زدم .  -نه .  -ند . تعمدا مي خواست مرا ديوانه تر بك

از دنيا برگشته ، كفاره مي خواهد آمد به رويش نگاه كند ننه من مي روم وقتي برگشتم اين قالي ها را جمع كرده 

ستند توي اين هايهوي اين باشي مي خواهم بفروشمشان پول الزم دارم . واي كه اين پيرزن ها چقدر بفكر شكم ه

بده اين بخورد تا هارتر شود . از اطاق رفتم  -ناشتائي نمي خوري ؟  -دعوا و مرافعه مادر مهرباني اش گل كرد . 

بيرون ، نمي دانم چرا ياد ناصرالدين شاه گردن شكسته افتادم ، نمي دانم چه سري است كه اين مردك در زندگي 

له هايي افتادم كه روز اول ازدواج مان هم چشمهاي وق كرده اين مردك به روي من زل من جاي پايي دارد ، به ياد ال

زده بود ، شايد اين الله ها نحس اند شايد اين نگاه پليد است برگشتم ، رفتم توي اطاق كوچك الله ها را از روي 

. وقتي صداي در اطاق كه بستم  اينها را هم مي برم پول الزم دارم -طاقچه برداشتم محبوبه با تعجب نگاهم كرد . 

حاال خيالت راحت شد ؟ االن مي رود همه را مي فروشد و تا شب  -قطع شد صداي مادر را شنيدم كه مي گفت : 

نصفش را خرج عرق و شراب مي كند . مثل اينكه من هر پلي كه پشتم بود شكسته بودم ، حتي مادر كه هميشه سر 

م با محبوبه همكالم شده بود . الله ها را بردم توي مطبخ روي طاقچه گذاشتم و نگهدار من بود ، در مورد عرق خوري

از در كوچه بيرون رفتم . كجا مي رفتم ؟ باز هم دكان هامبارسون ؟ اما نه آنجا حاال بسته است ، خسته و كوفته بودم ، 

روي تراشه هاي چوب دراز كشيدم . يكراست رفتم توي دكان خودم در را باز كردم و رفتم تو ، دوباره از تو بستم و 

( آن تلخ وش كه صوفي ام الخبائثش 61هيچ بياد ندارم كه كي خوابم برد اما وقتي بيدار شدم شب شده بود . )

خوانده ، واقعا ام الخبائث است . بياد داستاني افتادم كه نمي دانم كي برايم تعريف كرده بود ، آن پسر جواني كه 

يا پدرت را بكش يا با مادرت زنا كن يا يك ليوان شراب بخور و او شراب را خورد و آن دو  شيطان به او تكليف كرد

كار را هم در عالم مستي انجام داد . وااي وااي از وقتي كه مستي از سر آدم بپرد و هوشيار شود . خدايا ، چه كردم ؟ 

بد كردم درشتي كردم ، دلش را شكستم ، اي  چه كردم ؟ با زنم چه كردم ؟ با زندگيم چه كردم ؟ خدايا با مادرم چه

خدا ، اي خدا . گرسنه و تشنه زار مي زدم ، از گناهاني كه كرده بودم از غلط هايي كه كرده بودم ، خدايا رحيم ديشب 

من بودم ؟ آنقدر بي غيرت ، آنقدر نا جوانمرد آنقدر بي مروت ؟ خدايا من بودم محبوبه را زدم ؟ من بودم آنهمه بدو 
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يراه گفتم ؟ من نبودم ، واهلل من نبودم . چرا رحيم تو بودي ، خودت ، من ؟ يعني من اينقدر احمق هستم ؟ آري ب

هستي ، اينقدر بي مروت هستم ؟ آري هستي وااي وااي وااي خدايا لعنت بر عباس ، لعنت بر حمزه ، الهي بميرند ، 

ا مرا از راه بدر بردند ، من كه تا آن روز لب به عرق نزده الهي جوانمرگ شوند ، الهي خير نبينند ، آن خاك بر سره

بودم من كه يك شب بي دعا نخوابيده بودم ، خدايا چرا ؟ آخه چرا ؟ خدايا تو خودت كه مرا مي شناسي ، من كه 

يي هرگز دور و بر حرام نگشته بودم ، آخه انصاف است اينجوري بشه ؟ يك شبه همه چيز بهم بريزد ؟ حاال با چه رو

توي صورت محبوبه نگاه كنم ؟ چه بگويم ؟ چه جوري معذرت بخواهم ؟ خدايا پايش را ببوسم مرا مي بخشد ؟ چه 

بكنم ؟ چه جوري بكنم ؟ زير پايش بيفتم ، خاك پايش شوم ، بگويم تا مي تواني مرا بزن تا مي تواني فحش ام بده ، 

رحيم را ، رحيم را كه ترا دوست دارد ، رحيم را كه فكر  تا مي تواني و زور داري لگد كوب ام بكن ، مرا ببخش ،

دوري تو ، ديوانه اش مي كند ، هر چه كردم و هر چه گفتم از ترس جدايي بود مي ترسيدم مرا از خانه بيرون كني 

اين مي ترسيدم از من سير شوي و بگذاري بروي ، من بمانم تنها ، تنها ، بي تو ، بي كس . خدايا كمكم كن ، خدايا 

بنده گنهكار پريشان روزگار را كمك كن . با مشت محكم مي زدم به سرم وااي وااي ، الهي بميري رحيم ، الهي خير 

نبيني رحيم ، اين دستها چالق شوند ، آن پا چالق شود ، خدايا . رويم نشد به خانه بروم چه جوري بروم ؟ مستي از 

پشيمان ، نه ، اصال نمي توانم توي صورت محبوبه نگاه كنم اصال نمي سرم پريده ، اما بدتر شدم ، شرمگين ، غمگين ، 

شود ، مگر بازيچه است ؟ ديشب لت و پارش كردم امشب بسراغش بروم ؟ شب تا صبح بدرگاه الهي ناليدم خدايا 

كار توام توبه كردم ، غلط كردم مرا ببخش كمكم كن ، خدايا بنده ات را كمك كن ، خدايا سگ درگاه توام ، بنده گنه

، خدايا ، خدايا . مادرم شيرش را حرامم كرد يعني چه ؟ يعني بدبختي ، يعني سياه بختي ، يعني وضع بدتر از اين مي 

شود كه هست ، تا به امروز دعايم مي كرد آنهمه بد مي آوردم ، بعد از اينكه نفرينم كرده چه خاكي به سرم بكنم ؟ 

ر تو . رحيم ، گناه خودت را به پاي ديگران ننويس ، خودت گناهكاري آي عباس لعنت بر تو ، اي حمزه لعنت ب

خودت كرده اي ، عباس چه بكند ؟ حمزه چه بكند ؟ آنها مرا بازور بردند ، آنها زير پايم نشستند آنها التم كردند ، 

ت ، ديگران را من كه عرق فروشي نمي شناختم يعني دست و پايت را بستند و بردند ؟ آري خودت رفتي با پاي خود

مسئول ندان ، فرداي قيامت مي تواني بگويي عباس كرد ؟ حمزه كرد ؟ خودت بايد جوابگوي اعمال خودت باشي ، 

خودت بايد پاسخ بدهي ، چه جوابي داري ؟ چه جوابي ؟ هيچي ، چه دارم بگويم ؟ بيچاره هستم ، بدبخت هستم ، 

را جلوي تو زد از اوستا بدت آمد ؟ تو چرا زنت را به آن روز  بخت برگشته هستم . مگر تو نبودي وقتي اوستا زنش

انداختي ؟ هان ؟ آره واهلل از اوستا بدم آمد مدتها به سراغش نرفتم ، من يكبار يك سيلي به محبوبه زده بودم دستم 

ب پسر احمق چند را با آتش سيگار سوزاندم كه مبادا تكرار كنم اما عقلم زايل شده بود عقلم را از دست داده بودم خ

هزار نفر گفته اند و مي گويند كه شراب عقل را زايل مي كند فرق تو با حيوان همان يكذره عقل است كه توي كله 

ات هست تو با دست خودت آن را هم زايل مي كني چه مي شوي حيوان بدتر از حيوان چون حيوان الاقل عرق نمي 

ل از دست مي دهي و آنوفت خاك بر سرم بكنند خاك بر سرم خورد كه بد مستي كند تو هم عرق ميخوري هم عق

بكنند چه بكنم خدايا كمكم كن يا مقلب القلوب و االبصار حول حالنا اي احسن الحال هه هه مزخرف نگو كسي كه 

روز درهاي دعا به رويش بسته است با دهن نجس خدا  ۲روز دعايش مستجاب نيست تا  ۲۴شراب خورده باشد تا 

معصيت است چه بكنم خدايا چه بكنم خدايا چه بكنم خدا خدا نگو فعال تا چهل روز شيطان راهنماي توست را نخوان 

هر كاري كه مي كني نقشه شيطان است خوب گول ات زد خوب به خاك سياه ات نشاند لعنت بر شيطان نه لعنت بر 

ن مخلص خدا را از بندگان گنهكارش خودت شيطان فرشته خداست در روز اول خلقت از خدا اجازه گرفته تا بندگا
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جدا كند بشناساند شيطان همه بندگان خدا را وسوسه مي كند منتها آني كه پاك است گول نمي خورد آني كه ناپاك 

 ۲۴است فريب شيطان را مي خورد و مي شود مثل تو پشيمانم پشيمانم غلط كردم مگر در توبه هميشه باز نيست تا 

لهي به روي تو باز نيست تا وقتي كه آن زهرماري كه خوردي از تن و بدنت بيرون رود روز هيچ دري از در هاي ا

آنموقع توبه كن شايد پذيرفته شود چرا شايد هان چرا شايد حساب و كتاب الهي براي خودش مقرراتي دارد هر 

ه اندازه ذره اي بدي دميلي نيست كه تو هر غلطي كه كردي با يك توبه همه پاك شود مو از ماست بيرون مي كشند ب

جواب داري به اندازه ذره اي نيكي پاداش دارد بايد ترازوي اعمالت را سبك سنگين كنند بايد همه چيز رسيدگي 

شود آن دختر بيچاره را تو لت و پار كردي اين حق الناس است اون بايد ترا ببخشد تا بعدا خدا هم ببخشد فهميدي 

ايش را ببوسم اميدي به بخشش اش هست زن ات هست دوستت دارد چه چه بكنم بروم دستش را ببوسم بروم پ

ميدانم شايد هم ببخشد همه شايد شايد خدا شايد ببخشد زنم شايد ببخشد يك جواب خالي مي خواهم يك روزنه 

اميدي مي خواهم يك دلداري مي خواهم چه بكنم اوستا سالم السالم رحيم خان چيه مريضي رنگ و رويت پريده 

رازير شد و با زبان الكن آنچه را كه پيش آمده بود براي اوستا تعريف كردم بعضي جاهايش را هم خجالت اشكم س

كشيدم بگويم اما از همان مقدار كمي كه گفته بودم اوستا وا رفت رحيم عجب اشتباهي كردي پسر كار كوچكي 

ه شده بودم اوستا آن بدمصب عقل را از نكردي دختر ناز پرورده بصير الملك را زدي پسر تو ديوانه شده اي ديوان

سرم پراند آن خاك بر سرها مرا عرقخور كردند من كه اينكاره نبودم گفتي كي بودند دو تا برادر بودند يكي عباس 

يكي حمزه .... آي واي پسر اينها همان هايي هستند كه به تو گفته بودم چاقو كش و الت و دزدند همان كه 

دور و برت مي پلكيد دود از كله ام بلند شد يعني چه يعني اينها دستي دستي مرا به اين  خواهرشان سر قبر الماس

روز انداختند آخه چرا من چه هيزم تري به آنها فروخته ام من چه بدي به آنها كرده بودم من كه آنها را نمي شناختم 

يري افتادي رحيم با تمام محبتي كه به آخه اوستا چرا چرا زير پاي من نشستند چه مي دانم پسر چه مي دانم عجب گ

تو دارم بايد بگويم كه كله شقي هيچوقت نصيحت گوش نمي كني آن از عاشقي ات اين از زن داري ات پسر تو با 

آتش بازي كردي بصيرالملك اگر بفهمد روزگارت را سياه مي كند مگر مي شود دختر مثل دسته گل اش را به تو 

ي واهلل اوستا جز پريشب تا امروز رفتارم با او بد نبود دوستش دارم او هم دوستم دارد هه بدهد و تو با او اينطور كن

چه خوش خيالي پسر بعد از اينهمه حرف و كتك فكر مي كني باز هم به تو رو نشان دهد چه بكنم اوستا شما عاقل 

ه سرزنش آميزش را تحمل كنم اگر هستيد راهي به من نشان بدهيد جرات نمي كنم يا به خانه بگذارم نمي توانم نگا

بروم و ببينم صورتش كبود شده از خجالت مي ميرم اگر ببينم مريض شده از غصه دق مي كنم واهلل كاري كردي كه 

نمي دانم چه بايد بكني مي خواهيد... چه نمي دانم نمي دانم ديگه عقلم قد نمي دهد بد جايي گير گير كردم اي كاش 

ي مرده بودم و اين روز را نمي ديدم ايكاش كنار الماس چالم مي كردند و اين بدبختي را من هم مثل بچه هاي قبل

نمي ديدم ايكاش بميرم ايكاش نابود شوم با ايكاش ايكاش چاره نمي شود بلند شو برويم خانه ات محبوبه خانم 

ا من رو ندارم بيايم نه دختر با معرفتي است من كمي باهاش صحبت بكنم شايد فرجي شد شما تنها مي رويد اوست

خودت بايد بيايي و ببيند كه پشيماني زنها دل مهرباني دارند كينه اي اما زود هم كينه را از دل مي برند زخم تن و 

بدن را فراموش مي كنند زخم دل را فراموش نمي كنند دلش را شكونده ام خودم مي دانم خودم مي دانم اصال 

قصدم اصال اين نبود كه سرش كاله بگذارم خانه را از دستش در آورم شما كه مي نفهميدم چه مي كنم واهلل اوستا 

دانيد شما كه خودتان راهنماييم كرديد قصدم فقط اين بود كه كار و بارم خوب شود روزگارمان خوش شود او هم 

شدم خب بلند  راحت شود اما اينجوري شد رفتي سبيل بياوري ريش را هم از دست دادي بيچاره شدم اوستا بدبخت
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شو راه بيفتيم هرچند كه دلش را شكستي اما من زنها را مي شناسم حتما حاال چشم به در دوخته و منتظرت هست 

يعني ممكن است توكل به خدا يه خرده كه راه آمده بوديم اوستا پرسيد طال و جواهراتش را كه گرفتي پهلويت 

ي اگر دزد بزند كي مي فهمد كه توي دكان فكسني جواهر هست نه اوستا توي دكان گذاشتم دكان عجب عقلي دار

است احتياط را نبايد از دست داد حاال برو بردار بيار با خودمان ببريم كه طفلي ببيند تو عصباني بودي واال منطورت 

مراه اذيت و آزارش نبود يا خداي ناكرده فروش جواهراتش خدا اوستا شما را براي من نگه دارد يتيمي تا دم گور ه

آدم است من اينجا پهلوي مشهدي يداهلل مي نشينم خودت برو زود برگرد كمرم درد مي كندبه آرامي در را باز كردم 

گوش خواباندم هيچ صدايي نمي آمد اوستا بفرماييد تو برو شما را به خدا اول شما بفرماييد ببين پسر چه كردي 

و افتاد و من پاورچين پاورچين به دنبالش ياهلل صداي من در جرات نداري پايت را توي خانه خودت بگذارياوستا جل

نمي آمد دلم بشدت مي تپيد اگر اوستا جلويم نبود محال بود بتوانم پا پيش بگذارم از داالن رد شديم وارد حياط 

ه شديمياهلل مثل اينكه هيچكس توي خانه نبود شايد هم خوابيده اند محبوب مي خوابد اما مادر هيچوقت عادت ب

خوابيدن قبل از شب ندارد اوستا نگاه پرسش جويانه اي به من كرد كه از كدام طرف بروم اوستا ار اينور بفرماييد از 

پله ها باال رفتم از توي پنجره اطاق بزرگ را نگاه كردم محبوبه را نديدم اما انگاري مي خواستند جارو پارو كنند همه 

كردم آنجا هم نبود پس محبوبه نيست شايد حمام رفته اما من كه گفتم  چيز در هم بر هم بود اطاق كوچك را نگاه

حق ندارد بيرون برود صدا كردم مادر مادر هم نيست يعني چه رفتم طرف اطاق مادر در باز بود وارد شدم مادر سالم 

شد صورت  وااي رحيم باالخره آمدي چي شده مادر مادر زد زير گريه و بصداي هايهاي گريه اش اوستا هم وارد

مادر پف كرده چانه اش كبود شده گردنش خراشيده و خون آلود چشم هايش از زور ورم باز نمي شد چي شده مادر 

چه باليي سر تو آمده رحيم بيچاره شديم رحيم بدبخت شديم رحيم رحيم آخه چرا اينجوري شدي سالم خانم مادر 

شست پهلوي مادر چي شده خانم چه باليي سر شما آمده اوستا محمود است انگاري مادر نفهميد يا نشنيد اوستا ن

محبوبه كو كجا رفته پسر محبوبه نگو بالي آسماني بگو محبوبه نگو گرگ بيابان بگو ببين به چه روزم انداخته ببين 

عني من پيرزن را چه كرده اينقدر كتكم زد اينقدر به ديوارم كوبيد اينقدر توي سرم زد كه گريه امان مادر را بريد ي

چه ترا چرا با تو چرا حاال كجاست حق مرا كف دستم گذاشت ديدي چه جور محبت هايم را جبران كرد چه شده 

مادر بعد از من دعوايتان شد خودش كجاست نمي دانم دو روزه رفته نمي دانم كدام گوري است دلم هري ريخت 

بصير الملك اش از آسمان به زمين افتاده بود هيچ اثاثيه اش را هم برد نه اوستا با تعجب نگاه مي كرد انگاري دختر 

باورش نمي شد آن دختر نازنين با مادر پير من چنين كند دويدم طرف اتاق اوستا اوستا چيه رحيم بياييد باال بياييد 

اينجا اوستا بعدا گفت كه فكر كرده بود نعش محبوبه روي زمين افتاده بدو بدو آمد چيه رحيم چه خاكي به سرمان 

ده در آستانه در ايستاده بودم و تماشا مي كردم اوستا وارد اتاق شد تمام رختخوابها روي زمين ولو بود همه پاره ش

پاره فرش ها را نمي دانم با چي بريده بود و روي تكه تكه آن آتش ريخته و سوزانده بود پشتي ها را جر داده بود و 

ك تمام لباسها را با قيچي خورد كرده بود هيچ چيز سالم توي پشم و پنبه اش روي زمين ريخته بود توي اتاق كوچ

اتاق نبود حتي پرده ها را هم پاره كرده بود گويا قوم مغول هر جا وارد مي شدند همين كار را مي كردند اوستا با 

زنش را  تاسف سرش را تكان مي داد هر دويتان ديوانه شديد اوستا منو عرق ديوانه كرد اون ديگه چرا شوهر ديوانه

هم ديوانه مي كند فكر نمي كردم اوستا اينطور قضاوت بكند اما اگر چه تلخ گفت اما راست گفت لعنت بر شيطان 

انگاري اين چند روزه تمام كار و بار شيطان مربوط به خانه خرابي ما مي شد خانه مان را ويران كرد و رفت چه مي 

بكنم واهلل رحيم نمي دانم فعال به مادرت برس ببين غذايي چيزي دانم شايد هنوز هم دست برنداشته است اوستا چه 
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خورده فكر مي كنيد محبوب كجا رفته نمي دانم جز خانه پدرش جايي ندارد كه برود خدا كند خانه پدرش رفته باشد 

خانه خواهرش هم ممكن است رفته باشد هر جا مي رود برود مي ترسم مي ترسيد چي مي ترسيد چه شده باشد 

انم الل باليي سر خودش نياورد.. خدايا همه چيز را مي شود تحمل كرد جز اين را كه محبوب باليي سر خودش زب

بياورد درست اوضاع خيلي خيلي بدتر از آني بود كه من تصور مي كردم اما نمي دانم چرا دلم كمي آرام گرفته بود 

راضي مي كرد من مي دانم بد كردم مي دانم ديوانگي احساس اينكه محبوب هم مقابله به مثل كرده بود گويي دلم را 

كردم مي دانم خطا كردم اما او هم بي گناه نيست اگر معصوم مانده بود اگر برعكس من نجابت كرده بود اگر مي 

آمديم و مي ديديم مظلوم و مغموم نشسته صورتش باد كرده چشم هايش متورم و اشك آلود است آن موقع تحمل 

ندان براي من مشكلتر بود حاال هر دو در يك كفه قرار گرفتيم حتي من فكر مي كنم كفه او اين مصيبت صد چ

سنگين تر است چون من مطمين هستم اگر عرق نخورده بودم امكان نداشت چنين خطايي بكنم رحيم به داد پيرزن 

ا من برگردم مادرم آنقدر برس ببين چي مي خواد چشم اوستا شما هم بفرماييد يك جاي سالمي پيدا كنيد بنشيند ت

حالش بد بود كه اوستا رفت دنبال دكتر من مانده بودم كه به دكتر چه بگويم عروس اش زده آخه چه جوري بيچاره 

نا نداشت حرف بزند فقط بي اختيار اشك مي ريخت مادر كجات درد مي كند قلبم رحيم قلبم آآآآخ كه خود من هم 

ستا سر و گوشي آب داده بود محبوبه خانه شان نبود اوستا شايد خانه خواهرش دست كمي از مادر نداشتم بيچاره او

رفته رحيم آنجا را نمي شناسم خدا نكند باليي سر خودش بياورد نه من ديگه دلم از اين بابت راحت شده خبر مرگ 

د يك قبيله اند شما زودتر از هر خبري مي پيچد ببين حاال منزل كدام خويش و فاميلش است يكنفر دو نفر كه نيستن

فكر مي كنيد چه بشود نمي دانم رحيم اگر محبوبه فقط بگويد قهر كرده آمده خب بر مي گردد نه اينكه خودش 

برگردد و بايد بري دنبالش اما اگر .... مي دانستم اوستا چه مي خواهد بگويد و نمي گويد خودم هم جرات نمي كردم 

ه بود و نمي دانستك كجاست هر چند كه بي اجازه من همراه دايه جان گوش به بقيه حرفش بدهم هر چند كه رفت

اش همه جا مي رفت و من هرگز نمي پرسيدم براي چي ميره و مياد اما مي دانستم اگر يكباره بخواهد برود من 

اين به  داغون مي شوم مادرم را زده اما چه بكنم كه هنوز ميل به بودنش دارم اگر با او روبرو شوم خواهم گفت كه

آن در رحيم پسر تو نمي تواني كه شب و روز باالي سر مادرت بنشيني فك و فاميلي نداري كه چه بكنم يك مدت 

بيايند بنشينند پهلويش تو برو به كار و كاسبي ات برس پسر خانه خراب شده اي خبر نداري اگر..... اگر از اين خانه 

د به سرم از آنچه كه مي ترسيدم خود كرده اي جانم خود كرده را هم بيرونمان كنند آهان چه بايد بكنم اوستا آم

تدبير نيست هيچ راهي نيست كه دوباره به حال اول برگرديم محبوب بياد و دوباره توي اين خانه سه تايي زندگي 

از محبوب كنيم وهلل رحيم من درست نمي دانم تو با آن دختر بيچاره چه كرده اي او به پدر و مادرش چه مي گويد تا 

خبر نرسد نمي شود پيش بيني كرد كه در بر روي چه پاشنه اي مي گردد صبر كن منتظر باش همينجوري بي خبرت 

نمي گذارند فعال در فكر اين پيرزن باش فاميل و كسي داريد دختر خاله ام ورامين است آهان آهان ياد آمد من 

اور چند روزي تيمار مادر را بخورد زن ها بهتر درد همديگر را امروز اينجا پيش مادر مي مانم تو برو دخترخاله را بي

دوا مي كنند آخه آن بيچاره هم زياد سالم نيست دايم كمر درد دارد تو حاال برو كمر درد دردي نيست كه مدام باشه 

زحمت شايد خدا كمك كرد خوب شد و آمد بچه كوچك كه ندارد اگر هم دارد آن را هم بردارد و بيايد براي شما 

نمي شود اينجا بمانيد نه چه زحمتي دلواپس من نباش امروز مي تواني بري برگردي نگاهي به آفتاب كردم روز كوتاه 

است اوستا زود غروب مي شود اجازه بده فردا بروم مادر كوكب وقتي ما وقع ما را شنيد خيلي ناراحت شد خيلي 

شتم آقا رحيم واهلل من خانم شما را نديدم اما از خدا پنهان خيلي من هيچ انتظاري اين همه دلسوزي و محبت را ندا
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نيست از شما چه پنهان بچه ها مي گفتند خيلي افاده اي است مثل اينكه از دماغ فيل افتاده رگ غيرتم بجوش آمد 

ن آخه دختر خاله دختر كم آدمي هم نبود بصيرالملك آدم كوچكي نيست لقمه براي دهن ما بزرگ بود اشتباه را م

كردم خب حاال گذشته در فكر گذشته نباشيد خدا خودش فكر همه چيز را مي كند فعال در فكر خاله خانم باشيم من 

راستش نمي توانم بيايم مي بينيد كه عاجز شده ام كمر درد امانم را بريده شما زحمت بكشيد خاله خانم را بياوريد 

براي شما زحمت مي شود اين حرفها چيه رحيم خان بيگانه اينجا ديگه كارتان نباشد خودم مواظبش مي شوم خيلي 

نيست كه جاي مادر خدا بيامرزم است شما نبوديد ما با هم بوديم شوهر خاله ام هم سر رسيد بعد از سالم و عليك و 

 احوالپرسي و اطالع از اوضاع مان با دلواپسي گفت آقا رحيم بوي مقاومت به مشام مي رسد حتما پدره طالق دخترش

را خواهد گرفت مواظب باش چه جوري چه جوري ندارد مي تواني طالق ندهي هيچ قانوي هيچ قدرتي نمي تواند ترا 

مجبور بكند كه زنت را طالق بده بگذار همانجوري بماند باالخره مجبور مي شود برگردد يا اينكه كلي مي تواني آنها 

ق اش بده چرا صحبت نحس مي كنيد زن و شوهري است را بچاپي بعد طالق بدهي هر قدر مي خواهي بگير بعد طال

آقا رحيم انشاهلل برگردد سر خانه و زندگيتان هر چه باشد هشت نه سال با هم سر رو روي يك بالش گذاشته ايد 

پيراهن نيست كه در آوري بيرون بياندازي زن است مادر آن طفل معصوم است كه آنجا زير خاك خوابيده 

ر شيطان لعنت كنيد باز هم روزهاي خوش پيش ني آيد همه زنها و شوهرها دعوا مي كنند بعد استغفراهلل بگوييد ب

آشتي مي كند خانم اين حرفها كدام است آنها حتما تقاضاي طالق مي كند اعيان و اشراف قانون مي دانند مقررات مي 

حاال كجاست ا! آقا رحيم حاال خانمتان دانند آقا رحيم را بيچاره مي كنند فقط مي تواند بگويد طالق نمي دهم همين 

كجاست واهلل نمي دانم شايد خانه خواهرش باشد شايد خانه عمه اش باشد كلي فك و فاميل دارند من چه مي دانم 

كجاست اين گويا سرنوشت من بود كه وقتي محبوبه پايش را از درب خانه بيرون مي گذاشت من ديگر نمي دانستم 

كند اي رحيم خاك بر سر... اوستا ديروز غروب دايه خانم آمد خانه ا چه خوب چه خبر  كجاست كجا مي رود چه مي

محبوبه خانم كجاست نگفت كجاست فقط گفت آقا فرموند عصر دوشنبه يكساعت به غروب مانده بروم خانه شان 

ت چه كارت دارد خانه بصيرالملك بلي ديگه خب خدا رو شكر پس رفته خانه پدرش اول كجا رفته نمي دانم خب نگف

از حرف زدنش بوي آشتي مي آمد يا دعوا مثل هميشه سرسنگين بود اصال اوستا از روز اول نه من به دل دايه نشستم 

نه دايه به دل من پدر صلواتي آني كه به دلت نشسته بود و تو به دلش نشسته بودي چه شد اوستا شوهر دخترخاله ام 

م را طالق بدهم نمي دهم دوستش دارم اجبار كه نمي توانند بكنند مي توانند مي گويد نمي توانند مجبورم بكنند زن

پسر اگر آنها دلشان را بخواهد اين كار را مي كنند چه تو بخواهي چه نخواهي اگر محبوبه خانم لب تكان بدهد كه 

ي رقصانند كه خسته طالق مي خواهد پدرش آنقدر قدرت دارد كه اين كار را بكند حتي اگر من نخواهم ترا آنقدر م

بشوي تازه اگر دختري بگويد مهرم حالل جانم آزاد هم عقدش باطل است يعني چطور خب مي گويد مهريه ام را 

نمي خواهم تمكين هم نمي كنم خداحافظ خداحافظ به همين راحتي اوستا آهي كشيد و گفت به همان راحتي كه 

وري بپذيرم نه فوري هم نپذير ببين مزه دهانشان چيه عقدت كردند به همان راحتي هم فسخ مي كنند پس من ف

شايد هم مي خواهد آشتي تان بدهند راست مي گوييد اوستا دلتان روشن است نگاهي پر مالل به رويم انداخت و 

سرش را تكان داد و گفت نه رحيم بنظر من كه اميدي نيست چنان بي رحم زد تيغ جدايي كه گويي خود نبودست 

دوشنبه نه چشمم خواب داشت نه دلم تاب هيجده روز از آن شب نحس گذشته بود شبي كه مست  آشنايي تا عصر

كردم و با خودم كاري كردم كه دشمن با دشمن نمي كند چنان سر كالفه را گم كردم كه صد كس پيدايش نمي كند 

از دست رفته ام اشك مي  مادر را بردم ورامين اوستا توي خانه خودش است و من هر شب و هر روز بر مزار زندگي
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روز دعايم مستجاب نمي شود نجسي در تن و بدنم است از ترس اسم خدا را به زبان نمي  ۲۴ريزم مي گويند تا 

آورم اما چه كسي جز او را دارم در اين تنهايي غربت جز درگاه او به كجا مي توانم رو بياورم كه را صدا كنم با كه 

تر از دوري از خداست من نه فقط محبوبه ام را كه خدايم را از دست داده ام درد دل كنم دوري از محبوب آسان

جرات ندارم رو به درگاهش بياورم چه جوري مي توانم با دهان نجس او را بخوانم كاري كرده ام كه نه راه رفت دارم 

ايم از عرق خالي شود و روز بايد از گفتن نام خدا ابا كنم تا رگه ۲۴روز بايد خون دل بخورم  ۲۴نه راه بازگشت 

بتوانم ناله فرو خورده ام را بركشم و خدايم را بطلبم در اين چند روز جز مقداري نان خشك كه توي كيسه اي بر 

ديوار مطبخ آويزان بود چيزي نخوردم اصال حوصله خوردن ندارم اگر از ترس از مردن نبود اين را هم نمي خورم 

يا امكان دارد مرا ببخشد آيا هنوز بارقه اميدي هست آيا در گوشه دلش جايي تمام اميدم به الطاف محبوبه است آ

براي من هست اگر برگردد اگر مرا ببخشد غالم حلقه بگوشش خواهم شد تا بحال هم بودم تا بحال هم هر چه گفته 

ادقانه مي گويم و امر كرده ام انجام داده ام من هيچ گناهي جز آن يكشب را قبول ندارم فقط آن شب خطا كردم ص

كه من نكردم بلكه آن ام الخبايث كرد آن عرق زهرماري كرد با صداقت به پدرش مي گويم او هم شرابخوار است 

مي فهمد كه چه مي گويم آيا انصاف است تمام اين هشت نه سال را با يك شب قضاوت كنند آيا من حق دارم محبوبه 

نه بياد دارم كه احترامش هم مي كرد محبت هم ميكرد ،گاهي هم بهم  را به خاطر اينكه مادر را كتك زده طالق بدهم

ميپريدند ،خوب دختر ومادر هم گاهي با هم بگو مگو ميكنند. يك ساعت به غروب مانده جلوي درب شان بودم . 

حوض ايستاده بفرما از اين طرف حاج علي كنار -دايه خانم در را به رويم باز كرد ،نه من سالم دادم نه او سالم كرد . 

ودست ها را مودبانه به يكديگر گرفته بود ،نه من سالم دادم نه او سالم داد فيروز كالسكه چي روي پله نشسته بود 

،نه سالم داد نه سرپا ايستاد من هم سالم ندادم نه اينكه تعمدي داشته باشم نه واهلل سالم سالمتي مي اورد 

يااهلل ،از پله ها باال -بودم كه واقعا اسم خودم را فراموش كرده بودم  مسلمانيست من بيچاره چنان دلواپس و نگران

رفتم ووارد پنج دري شدم سالم ،پدرش مانند روز خواستگاري روي مبل لم داده بودباز هم با ان قيافه اي كه پدر 

يم مثل روز بنشين خواستم كنارش روي زمين بنشينم مگر نمي خواستيم با هم صحبت بكن-كشتگي را داد ميزد : 

واهلل ما كه -دستت درد نكند -خواستگاري دستور داد:اينجا نه روي ان مبلي ان طرف اتاق بود رفتم روي ان نشستم 

ديگه چه كار ميخواستي بكني ؟دخترم براي تو بد زني بود ؟در حق تو كوتاهي كرده بود ؟چه گله و -كاري نكرديم 

رويي هستن اين همه سال يكي امدم به درد دل من برسد؟بپرسد چه شكايتي از او داشتي ؟عجب ادم هاي بي چشم و 

گله اي دارم؟دخترشان چه زني براي من بوده ؟ان از خانه داريش ان از بچه داري اش كوتاهي چه معني دارد؟ايا 

متوجه بچه نشدن وبچه توي حوض غرق شدن كوتاهي مادر نيست ؟چه گله اي باالتر از اينكه بي صالحديد من بچه 

مان را سقط كرد وخودش را اجاق كور درست است كه حق با دخترشان است كه من شاه نيستم كه وليعهد بخواهم 

ولي ادم هستم ادم هستم كه دلم بجه بخواهد ؟اينها گله ندارد؟كي امدند به درد دل ما برسيدند؟هشت سال ازگار 

قدر نشناختم بگويم ؟همه ي اينها را بگويم ؟فقط گفتم انگار نه انگار ،حاال فكر ميكنند جواهري به من داده بودند من 

مثال چكار -دست دختر شما درد نكند نمي دانيد چه به روز مادر من اورده پدره خودش را به نفهمي زد و پرسيد: -: 

چه كار كرده ؟چه كار نكرده ؟تمام زندگيم را به اتش كشيده دست روي مادرم بلند كرده پيرزن بيچاره -كرده ؟ 

مانده بود پس بيافتد بي انكه به اصل مطلب كه لت و پار شدن مادر بود توجه كند از انجايي كه بيشتر در فكر مال  كم

زندگيت را به اتش كشيده ؟كدام زندگيت را ؟چيزي را سوزانده ؟بگو تا من -و منال دنيا هستند همين را گفت : 

دم ببينم در طول اين هشت سال زندگي چه خريده ام خسارتش را بدهم من كه مثل اينها صورت برداري نكرده بو



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 8 3  

 

وچه چيزي مال من است چون اصال در فكر مال من و مال تو نبودم ،اما باالخره مگر ميشود در طول اين هشت سال از 

خوب البته جهاز خودش بوده قالي ها و -صبح تا شام كاركرد وهمه را فقط خورد ؟بازهم چيزي نگفتم گفتم : 

خوب اين كه از اين بريم سراغ مادرت ماهي چند بار مادرت را كتك ميزده ؟ من دروغ گو نيستم نمي -رختخواب ها 

فقط همان يك روز من بايد او رابه شدت -فقط همان روز كه از خانه قهر كرد و رفت -توانم دروغ بگويم گفتم : 

ن زن عذاب كشيده بودم وخون جگر تنبيه كنم وخواهم كرد چون اگر من جاي او بودم و شش هفت سال از دست اي

خورده بودم هفته اي هفت روز كتكش ميزدم دخترم بايد به خاطر اين بي عرضگي كه بخرج داده تنبيه شود باتعجب 

نگاهش كرد من با اين پدر چه بگويم ؟اين شازده ،يا اشراف زاده اين اقاي بصير الملك عوض اينكه به بچه هايش 

را بياموزد ببين چه مزخرف ميگويد ترجيح دادم حرفي نزنم راست گفته اند كه جواب احترام به پيرزن پيرمردها 

ابلهان خاموشيست اما نگفته اند ومتوجه نشده اندابلهان نفهم از خاموشي طرف مقابل پرو ميشوند بالحني خشمگين 

ه به خاطر ننه ات مردك تو حيا نمي كني دختر مرا اينطور زير مشت و لگد خمير وخرد كرده اي ؟تاز-گفت : 

شكايت هم مي كني ؟اخر يك مرد جسابي يك مرد ابرودارمردي كه يك جو غيرت و شرف سرش بشود زن خودش 

ناموس خودش را بزند ؟ان هم يك زن بي دفاع كه همه چيزش را گذاشته دنبال ادم الت بي سرپا يي مثل تو را افتاده 

هاي زنت را برمي داشتي پول هايش را ميگرفتيدارو ندارش را مي  ؟اين را مي گويدند مردانگي ؟تو حيا نمي كني طال

من ؟من؟ كي گفته من به محله  -بردي عرق خوري تو ي محله ي قجرها صرف زن هاي بدتر از خودت ميكردي ؟ 

ي قجر ها مي روم ؟محبوبه دروغ مي گويد اوستاي بيچاره اينها را خوب شناخته به من ميگفت ترا مي رقصانند ببين 

چه تهمت هايي به من مي زنند من اصال نمي دانم محله قجر ها كجاست و اينها اينقدر احمق هستند كه فيس و افاده 

هايشان شاهزاده هاي مفنگي سلسه ي قاجار است نفهميده اند كه نبايد اسم محله بد نام را قجر بگويند واقعا كه 

م واال حسابي حالش را به جا مي اوردم كه مردكه ي احمق از خرند ...جيف كه در ان زمان ايه واضر يوهن را بلد نبود

خدا كه عالمتر نيستي خود خدا گفته كه وقتي زنتان حرف شنوي نكرد تمكين نكرد كتكش بزنيد در حقيقت اين من 

بودم كه در طول اين هشت سال اشتباه كردم و اين دختره ي تنبل چموش بهتان گو را كمتر كتك زدم واال هيج جاي 

ران دستور بي احترامي به بزرگتر نيامده ايكاش جناب بصير المك به جاي اينكه با ميرزا حسن خان تار زن بساط ق

خفه شو اسم دختر مرا بي وضو نبر او -شراب و مطرب بگسترد يه خرده پاي منبر مينشست تا بفهمد چي به چيه 

را چوب بزنندمن اين شش هفت سال مراقب دروغ مي گويد ؟او روحش هم خبر ندارد من گفته بودم زاغ سياهت 

بودم ببينم كي حيا ميكني كي كارد به استخوان دختر من ميرسد كي از عرق خوري ها وكثافت كاري هاي تو خسته 

ميشود وتوي بيچاره قدر اين زن را ندانستي قدر اين فرشته اي كه خدا به دامانت انداخته ندانستي هيچ كس اين قدر 

جل مدارا نمي كرد كه او كرد توي دلم گفتم من فقط به اندازه تو پول ندارم واال عرق خوري كه  باشوهر الت اسمان

تو هم ميكني ا لواتي هم كه ميكني وسربلند هم هستي اخران عجوزه را ادم هووي زنش ميكند ؟ گفتم :ديگر چطور 

ميده اي بود بايد ميپرسيد چكار كرده اي قدرش را بدانم ؟بگذارم روي سرم حلوا حلوا كنم ؟ اگر ادم بود اگر پدر فه

مثل ادم حرف -؟چه جوري قدرش را مي شناختي اما ادم نبود فقط روي مبل لميده بود فكر ميكرد ادم است گفت : 

بزن اين حرف ها ديكر زيادي است بايد فورا دخترم را طالق بدهي سه طالقه غير قابل رجوع فهميدي ؟واي خدايا از 

همين وحشت داشتم در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن من خود به چشم خويش ديدم  همين ميترسيدم از

دوستش -چرا طالقش بدم؟زنم است دوستش دارم،طالقش نميدهم،طالق عرش را ميلرزاند،نه. -كه جان ميرود 

وردم كه داري؟دوستش داري كه با مشت و لگد كبودش كردي؟اگه مرده بود چي ميشد؟هان؟چنان باليي سرت ميآ
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ياد بگيري يك مرد چطور بايد با زنش رفتار كند،نه اين كه فكر كني دختر من به خانه ات بر ميگرددها نه. بلكه براي 

اينكه آدم بشوي،براي اينكه با يك بدبخت ديگر كه بعدها به تورت ميافتاد، و به آن جهنم وارد ميشود،اين طور رفتار 

قتي شما كتكش زديد و سياه و كبودش كرده بوديد پدر و مادري را خوب نكني كه عبرتت بشود. خواستم بگويم و

بلد بوديد؟همان موقع هم گفتيد كه بس كه دوستش داريد زديد،مگر فرقي هم ميكند؟گفتم: خوب همه ي زن و 

شوهرها دعوا مرافعه ميكنند.قهر ميكنند،شما عوض اينكه نصيحتش كنيد كه بر سر خانه و زندگياش برگردد آتيش 

را تيز تر ميكنيد؟محبوبه مرا ميخواهد،من ميدانم،من هم او را ميخواهم،زن طالق بده هم نيستم. با صداي بلند گفت: 

محبوبه بيا تو ببينم. محبوبه انگار فتح خيبر كرده،سر افراشته،در لباس كرپ دوشين تازه اي كه بدون اطالع به من -

كرده بود،با موهاي آويخته،كفش قندره عطر زده،بزك  با خرج تمام موجود يمان با دايهاش رفته و خريد

كرده،مغرور و بي اعتنا،وارد اتاق شد. هيچ فكر نميكردم در شرايط روحي بسيار بدي كه داريم يا بايد داشته باشيم 

محبوبه اينطوري هفت قلم آرايش كرده و با قر و قميش بياد تو اتاق،يعني چه؟يعني اين زن هيچ احساس ناراحتي 

كند؟به قول خودش من خورد و خميرش كردم پول اين شكل و شمايل را چه جوري درست كرده؟من بيچاره از نمي

آن روز تا به امروز تنها ريشم را نتراشيدهام بلكه موهايم را شانهام نكردم،اصال از آنروز غذا نخوردم يعني اين زن از 

عاً ما نميتوانيم آنها را درك كنيم،واقعا وصله ي تن متالشي شدن زندگي مشترك مان هيچ احساس نگراني ندارد؟ واق

ما نيستن،هيچ كارشان شبيه كار آدميزاد نيست نه عشقشان نه طالقشان و نه جدايي شان. واقعا كه......به آرامي از 

ال روي اضطرار بلند شدم و از روي ادب سالم كردم.. نه فقط جواب سالمم را نداد كه سالم مال من يا ديگري نيست م

زهرمار. چه -محبوب. -خداست و به احترام خدا جوابش واجب است،حتي نيم نگاهي هم به طرف من نكرد. 

بگويم؟به اين پدر و دختر بي تربيت چه بگويم؟نمي گويم من هرگز به او زهرمار نگفته ام،اما نه در جمع و نه در 

مستاصلو درمانده نگاهي به هر دو كردم و پيش روي مردي كه هشت سال با ما بيگانه بود گيرم كه پدرش باشد. 

آقا جانم -آقا جانت ميخواهند طالق تو را بگيرند. -روي مبل نشستم. ديگر اليق اينكه مورد خطاب گيرد نبود،گفتم: 

چرا؟ ميخواستم كه خودش بگويد كه بخاطر اينكه كتكم زدي و بگويم تو هم مادرم رو -نميخواهند،خودم ميخواهم. 

شي ميرفتي بگويم بهتان است،بگويد طالهايم را به زور گرفتي،بگويم دست نخورده توي اتاقت زدي،بگويد عيا

گذشته ام. باالخره حق با من بود كه علت طالق را بگويد و من بگويم غلط كردم هر چه كردم و نكردم از اثر عرق 

خودم رو به اين روز انداختم و در برابر زهرماري بود كه اشتباه كردم كه پا به پاي دو تا آدم الت و حقه باز رفتم و 

پدرش دست و پايش را ببوسم معذرت بخوام و در پيشگاه پدرش قول ميدهم كه تا لحظه ي مرگ هرگز و هرگز 

تو كه خاطر مرا -عجب آدم وقيحي هستي،هنوز نميداني چرا؟ -لب به اين كثافت نخواهم زد اما او چه گفت؟ 

 ديگر نميخواهم،بچه بودم عقلم نميرسيد،اگر ميرسيد يك لًش بي سر و پا مثل يك روز ميخواستم حاال-ميخواستي. 

پس من هم طالقت نميدهم.آن قدر بشين تا موهايت مثل دندانهايت سفيد شود. به شدت -تو رو انتخاب نميكردم. 

يخورد ببين عصباني شده بودم،اين دختر عجيب دم در آورده تا در خانه بسكه موش مرده بود آدم حالش به هم م

چي شده؟ قيافه ي ملتمس قبل از ازدواج مان را با اين قيافه ي طلبكار و وقيح مقايسه كردم بي اختيار خنديدم و 

ديگر حرفي،ندارم كه بنشينم،حرف زور ميزنيد،بابا من زنم رو طالق -نيشت رو ببند و بشين. -پدرش فرياد زد. 

ه دادم برسيد.مگر شما انصاف نداريد؟اين مرد ميخواهد يك زن و نميدهم،دوستش دارم طالقش نميدم.اي مسلمانها ب

شوهر را به زور از هم جدا كند،گوشت را از ناخن جدا كند. مثل اينكه فهميده بودم اينها همه توطئه كردند تا طالق 

حيمها براي دخترشان را بگيرد و گويا از روز اول ازدواج مان اين نقشه را داشتند،سرنوشت رحيم،دل رحيم،زندگي ر
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اينها بازيچه است منظر و هدف اطفأ آتيش هوس دردانهشان بود كه خاموش شد،پس براي اينكه ريشه ي اين 

توطئهها خشكيده شود بايد سعي كنم پافشاري كنم و زير بار طالق نروم،زور كه نميشود؟ميشود؟ يادم آمد كه اوستا 

خروار خروار تزوير در انبان دارند،تو كي هستي رحيم؟موشي گفت هر كاري كه بخواهند ميكنند،زر دارند،زور دارند،

در برابر شيري،آنهم نه موش جلد و چاالك موش مورد و بي رمقي،دو هفته است كه خون دل خورده اي،و حاال اين 

مرتيكه ي پدر -زن بزك و دوزك كرده مثل اينكه به مجلس عروسي ميرود،جلوي تو ايستاده و تحقيرت ميكند. 

ايت را بياور پائين،مرا از نعره ات ميترساني،بي شرف بي همه چيز؟چه خبر است؟اينجا هم گردن كلفتي سوخته صد

ميكني؟فكر ميكني باز هم از ترس آبرو با تو بي همه چيز ميسازد،تف به گور پدر پدر سوخته ات،هر چه با تو با 

صدايمان را سرمان بندازيم؟آدم بي چاك و انسانيت كنند،نجابت كنند وقيح تر ميشوي؟خيال ميكني ما بلد نيستيم 

دهان تر از خودت نديده اي،فكر نكن من از آبرويم ميترسم.من اگر آبرو داشتم دخترم را به دست تو نامرد حرام 

زاده نميدادم،از تو بي شرف ترم اگر طالق دخترم را نگيرم. يعني چه؟اين مرد به قول خودش از طبقه ي اشراف 

است،شازده و الدوله است بصير الملك است،اين چه كلمات مستهجن چاله ميداني است كه  است،جزو آدمهاي مهم

نثار من و روح پدر بيچارهام كرد؟اگر الت سر گذر بود موقع دعوا و مرافعه كلمات ديگري به زبان ميآورد؟ در زمان 

ودب باشند،خوب من كه ٔ  م عصبانيت و خشم موقع كه است اين مهم هستند مهربان و ودبٔ  صلح و دوستي همه م

به قول اينها بي شرف و بي همه چيز هستم من كه مرتيكه ي پدر سوخته هستم من كه وقيح و نامرد و حرام زاده 

هستم،من كه پدرم پدر سوخته بود و مرا حرام زاده به دنيا آورده مگر چه گفتم؟چه كلمه ي ناا مربوطي از دهانم 

في نداريم كه بشينم،حرف زور ميزنيد،بابا من زنم را طالق ديگر حر-بيرون آمد؟من چه گفتم؟ گفتم:

نميدهم،دوستش دارم و طالقش نميدهم.اي مسلمانان به دادم برسيد مگر شما انصاف نداريد؟اين مرد ميخواهد)مرد 

گفتم نامرد كه نگفتم(يك زن و شوهر را از هم جدا كند،گوشتش را از ناخن جدا كند. حاال ميگويند با صداي بلند 

گفتم؟حاشا نميكنم،خوب عصباني بودم،در بدترين شرايط ممكن قرار گرفته ام،دارم زندگيام را ميبازم، دارم فشار 

زور ناا حق را متحمل ميشوم،آدم هستم،از سنگ كه نيستم انگاري خانم خانما گوش ايستاده بود و متوجه شد 

ا از الي در داخل اتاق كرد و به اعتراض شوهرش خيلي بي ادب است.در حالي كه چادر سياه به سر داشت،سر ر

آقا،آقا؟ آقا جان مهربان كه يك عمر محبوبه وصف محبتهاي بي دريغش را نسبت به خانواده به سر من -گفت: 

گردن شكسته زده بود و با وجود اينكه من خبر از زن گرفتن و عرق خوريهاي شبانهاش در آن خانه ي تارزن داشتم 

برويد بيرون و در را ببنديد. يعني به شما ارتباط ندارد،شما چه -ده بودم با تشر داد زد: اما هميشه ساكت گوش دا

كاره عيد كه مداخله ميكنيد؟بريد بيرون. من ساكت و صامت ناظر اين جريانات بودم،دم نميزدم،چه بگويم؟جواب 

خوب گوشهايت را باز كن ببين -اين مرد را چه بدهم؟زور دارد،پول دارد،قدرت دارد هر كاري كه ميخواهد ميكند. 

چه ميگويم.صالحت در اين است كه طالقنامه را امضائ كني.به نفع خودت است،اگر كردي كه كردي،اگر 

اول اينكه تا نفقه دخترم را ماه به ماه در حضور من به دخترم -نكردي،يك،..... با انگشتهايش يكي يكي ميشمرد: 

ميآيد،نفقه هم بايد در شأن و شئونات زن باشد،خداوند و پيغمبر گفته ندهي و رسيد نگيري،دخترم به خانه ات ن

اند،قانون هم ميگويد دخترم من بايد كلفت داشته باشد،فرش و رخت خواب و وسايل زندگي داشته باشد،بايد حداقل 

از اين. سالي دوبار خرج كفش و لباس و چادرش را بدهي،پول حمام و دوا و درمان و خرج خانه را بدهي،اين كه 

خواستم بگويم كه روز اول كه در همين اتاق مرا خر كرديد و دخترتان را به ريش من بستيد آن خدا پيغمبر و قانون 

كجا بودن؟اگر آن روز من ميفهميدم كه قانون چيست مسلما ميفهميدم كه نميتوانم از پس آن بر آيم و ميگفتم ما را 
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ز خانه و دكّان و كلي جهيزيه هم بارش كرديد و فرموديد ماهي سي بخير شما اميدي نيست شر نرسانيد اما آن رو

تومان هم كمك خرجي لطف ميكنيد و گولم زديد حاال چي شده؟خدا و پيغمبر فرموده و قانون مقرر كرده؟....چه 

بنده كرده دوما به اطالع جنابعالي ميرسانم دخترم دكان و خانه را به اسم -بگويم؟.....نرود ميخ آهني در سنگ...... 

از كجا بياورم؟مثل اينكه خيلي زن سازگاريست -است،بنابر اين بايد برايش خانه بخري....... با بي اعتنايي گفتم: 

آهان موضوع همين جان،تازه اينكه چيزي نيست،اصل مطلب مانده،بايد مهريهاش را تمام و كمال -حاال....... 

مهريه مثل يك غرض است و عندالمطالبه بايد بپردازي يعني هر بپردازي،ميداني كه پول كمي هم نيست،ميداني كه 

وقت كه زن بخواهد ميتواند مهريهاش را بگيرد،حاال چه قبل از طالق چه بعد از آن،شيرفهم شد؟ اياي اي اين پدر 

 مادر دخترها عجب آدمهاي بي چشم و رويي هستند موقع عقد يواشكي ميگويند مهريه رو كي داده كي گرفته؟اينها

رسم و رسوم است بخاطر حرف مردم است،اما ببين چه ميكنند همان روز هم كه مهريه را خودشان بريدند و دوختند 

من يك كالم حرف نزدم چون من فكر كردم كه زن طالق بده نيستم خوب هر چه ميخواهند تعيين كنند اما حاال 

كفّ -دستم را به طرفش دراز كردم و گفتم:  همان آدمهاي محترم دارند سر كيسهام ميكنند،دارند لهام ميكنند.

ولي من ميكنم،ميدهم آنقدر كفّ اين دست چوب بزنند،تا مو در بياورد،دخترم -دستي كه مو ندارد نميكنند. 

مهريهاش را به من بخشيده است يا مهريه را ميدهي يا مياندزمت توي هلفدني،تا آنقدر آنجا بماني كه موهاي 

ايت سفيد شود. فكر ميكرد آنقدر نفهم هستم كه نميدانم زندان رفتن من دردي از درد جنابعالي هم مثل دندانه

دخترش كم نميكند، من آنجا پير بشوم و دخترش را طالق ندهم چه ميشود؟ نرم شد،ديد كه از تهديدش نترسيدم 

ي نبستهام زندان بروم،چه براي من زندان رفتن مساله ي مهمي نبود وقتي زندگيام را باختهام وقتي در آزاد بودن طرف

رشته ي افكارم را صدايش -اما... -ميشود؟آنجا هم نجاري ميكنم،بيكار كه نميمنم،براي من بيكاري مصيبت است.. 

اما اگر راضي به طالق بشوي،اوال مهريهاش را ميبخشم،در ثاني دكان را -پاره كرد سر بلند كردم و نگاهش كردم. 

ه جا زده متوجه شده بود،كه هر چند ندارم،بي كسم،تنهاي تنها هستم اما ريش و هم به اسم خوت ميكنم. فهميدم ك

 و كردم استفاده موقعيتم از  قيچي دست من است اگر زير بار طالق نروم بصير الملك حسابي حالش گرفته ميشود 

من خانه -وخته. س پدر ي مرتيكه است وقيح و پرو ميكند،عجب گير گلويت توي خانه- ميشود؟ چه خانه پس-: گفتم

خالصه خوب فكرهايت را بكن،فقط دكان،اگر هم قبول -را هم ميخواهم،نمي توانم كه توي بيابان زندگي كنم كه. 

نكني ميفرستم عموي آژان و و برادرهاي معصومه خانوم بيايند تمام قضيه را برايشان شرح ميدهم.دكان و مهريه 

هم در هر دادگاهي كه الزم باشد شهادت ميدهد كه تو زير پايه  دخترم را هم به اسم معصومه خانم ميكنم دخترم

اين دختر نشسته ي* تا هم مجبور بشوي او را بگيري و هم افسارت به دست او الت و پاتش بيفتد،حاال ديگر خود 

داني.اينها ديگر شعر و ور بود كه سر هم ميكرد،چيزي كه باعث كوتاه آمدنش شد همان موقعيت قانوني من 

البته نميدانم آن قانون مهرم حالل و جانم آزاد را اينها مثل اينكه نميدانستند وأال اينهمه چانه نميزدند چه ميدانم بود،

شايد هم اوستا اشتباه ميكرد همچو قانوني نيست،به هر حال پيش خودم فكر كردم، پدره را دست به سر كنم شايد با 

همين فردا صبح علي طلوع،مياي -ب،كي بايد طالق بدهم؟و كجا بروم؟ خيلي خو-خود محبوبه بتوانم كنار بيام. گفتم: 

اينجا دم در منزل،با فيروز خان ميروي محضر،من تمام دستورات ر داده ام،امضائ ميكني فهميدي؟سه طالقه،بعد كه 

ميكنم. بد  امضا كردي و تمام شد،من روز بعدش مهريه و دكّان را به تو ميبخشم و در همان محضر دكّان را به اسمت

دل شدم،از اين آدمها همه چيز ميشود انتظار داشت،با حقه زنم دادند و با حقه طالقش ميگيرند شايد باز هم حقه اي 

از كجا كه بعدا زير حرفتان -در كار باشد،مي گويد من تمام دستورها را دادهام پس خودشان كارها را تمام كرده اند. 
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از آنجا كه من -و حمزه را هم همين مرد به جان من انداخت نميدانم كه.  نزنيد؟دلم چركين شده بود شايد عباس

مثل تو پستان مادرم را گاز نگرفتم. نه معني سه طالقه را فهميدم و نه معني پستان مادرا را گاز گرفتن را،به هر 

كه از اتاق خارج  نه خير من ميدهم و بلند شد-پول محضر را من بايد بدهم؟ با عجله گفت: -صورت ولش. پرسيدم: 

-چي كارش داري؟ با ادب و نزاكت گفتم: -محبوب. -شود محبوبه به دنبالش راه افتاد كه با عجله صدايش كردم: 

اجازه بديد دو دقيقه تنها با او صحبت كنم،نمي گذاريد خداحافظي كنم؟ب غضم كم مانده بود بتركد،دلم شروع كرد 

ميبيني پسر.چيزي از عمرت نگذشته همه جور مصيبت را ديده اي ياد به تپيدن،آخ كه رحيم چه روحهاي سختي را 

آن شاعر شهيد افتادم كه گفته بود كه من كه خود راضي به اين خلقت نبودم زور بود از لحظه اي كه به ياد دارم مرگ 

ندي و پدر،دربدري و خانه بدوشي،كارگردي و روزمزدي بعد بي كاري،دربدري،عشق بد فرجام،مرگ فرزند،بي فرز

حاال از دست دادن زني كه هشت سال تمام با هم نفس كشيديم و با هم سر به يك بالين گذشتيم،حاال اين زن رو از 

تو ميگيرند. قدرت دارند،مي توانند،تو چه حقي داري در حالي كه اه در بساط نداري،مرگ براي ضعيف امر طبيعي 

كسي كه زر ندارد حق داشتن دل را هم ندارد اينها قسمت است كسي كه پول ندارد غلط ميكند عاطفه داشته باشد،

پول دارها و مالدارها است كه با پول همه كار ميكنند من گردن شكسته نگاه تو روي زني نكردهام اينجوري بد 

عاقبت شدم اين مردكه گردن كلفت رفته زن هم گرفته و بغل آن عجوزه ميخوابد اما چون پول دارد آقاست و آقا 

بگو ببينم چه كار داري؟ صداي محبوبه بود اما صدايش آشنا نبود -ت و ارباب استاي روزگار،لعنت بر تو. جانم اس

انگاري هيچ مرا نميشناخت آخ كه چه زود اينها همه چيز را فراموش ميكنند عشقشان هم سرسري است. پدرش در 

ن سالهايي كه بايد پيش ما ميبود تركمان من همين نزديكيها هستم. هه هه،آ-حالي كه از اتاق بيرون ميرفت گفت: 

كرد،اگر مثل پدري باالي سر ما دو تا بود حتما كارمان به اينجا نميكشيد اگر من هم اشتباه ميكردم و خالف ميكردم 

مثل پدري راهنماييم ميكرد و به راهم ميآورد،حاال ما را كه هشت سال شب و روز در خلوت با هم بوديم تنها 

كه...... وقتي در را بست و من و محبوبه تنها شديم گويي تمام گلههايم از بين رفت،ديدم باز هم  نميگذارد واقعاً

دوستش دارم و باز هم ميتوانم در آغوشش بگيرم، دستهايش را ببوسم و طلب بخشش كنم: چقدر خوشگل شودي 

ش حسابي با من خداحافظي تو كه شب قبل-رفتي،بي خداحافظي؟ -ديگر دوره ي اين حرفها تمام شده. -محبوب. 

راستي حال مادرت چطور است؟ اصال فراموشم شده بود كه چطوري كتكش زده -كرده بودي. پوزخندي زد و گفت: 

راستي؟شيش سال -راهيش كردم رفت خانه ي پسر خاله. -بود هيچ حرفي در اين مورد بهش نزدم. جوابش دادم: 

نه ديگر كاله سرم -شو محبوب،برگرد سر خانه و زندگيت.  بيا از خر شيطان پياده-دير به صرافت افتادي. 

نه خودت نگذاشتي،سيرتت -ديگر دوستم نداري محبوب؟ -نميرود،ديگر پشت گوشت را ديدي مرا هم ديدي. 

من ميدانم كه بد -....... -سيرت تو چي؟بهتر از من بود؟سازگار بودي؟سربه راه بودي؟ -صورتت را پشاند. 

يمان هستم،هر دو مقصريم،هر دو گناهكاريم،هم من اشتباه كردم هم تو،من فكر ميكردم تو كردم،ولي به خدا پش

آنقدر عاشقم هستي،آنقدر خاطرم را ميخواهي كه نبايد دست و دلم برايت بلرزد،تو هم همچو اشتباهي كردي،تو هم 

قتي الماس مرد يك كلمه فكر كردي چون دوستت دارم هر كاري مجازي بكني و كردي و من دم نزدم يادت ميآيد و

از تو گله كرده باشم؟ البته سرنوشتش بود اما تو هم مواظباش نبودي،هميشه كنار كرسي خوابيده بودي و مادرم هم 

كلفتي ميكرد و هم بچه داري،اما من چيزي در اين مورد تا اين لحظه به تو گفتم؟اما آن شب بد كردم،مست بودم 

هاه......توبه ي گرگ مرگ است،به محض -توبه ميكنم محبوبه جان توبه ميكنم.  غلط كردم،مي فهمم كه اشتباه كردم

قول ميدهم،غلط كردم،بده دستت -اينكه برگردم،دوباره دكانت را پاتوق زنهاي به قول پدرم بدتر از خودت ميكني. 
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ميگفتم وقتي نه خانه را ببوسم،تو خودت مرا بد عادت كردي اگر هم زني به دكانم ميآمد،من فكر ميكردم و به خود 

اي داشتم و نه دكاني،زني مثل محبوبه عاشقم شد ،دنبالم افتاد و پاا از دكانم آن طرف تر نگذاشت. پس البد حاال 

تو هر چه دلت ميخواهد بگويي بگو،فكر ميكردم باز هم -حاال كه چي؟حاال كه تنبانت دو تا شده؟ -كه....حاال كه...... 

ز تو نصيبم ميشود،آره اين فكرها را هم كردم به تو دروغ نميگويم،اما فقط در حد فكر مثل تو گيرم ميآيد،بهتر ا

بود،اما تو هزار تهمت بي جا به من زدي به خدا تو هم به من مديون هستي،حاال گذشتهها را ولم كن بگذار دستت را 

ش رسيده كه حسابها را راست ميگويي من هم به تو مديون هستم،بد جوري هم مديون هستم،حاال وقت-ببوسم. 

تصفيه كنيم. شيش هفت سال بود كه ميخواستم اين دين را به تو بپردازم.با تمام قداري كه در بازو داشت چنان در 

صورتم نواخت كه براي يك لحظه چشمانم تار شد احساس كردم چيز گرمي تمام سوراخ بينيام را پر كرد. اما هيچ 

به صورتم سيلي زده بود گرفتم وبا تمام صميميت بوسيدم خون دماغم روي دلگيري از او نداشتم همان دستي را 

دستش ريخت. خون مرا ريختي محبوب جان حاال راحت شدي؟دلت خنك شد؟ نه....راحت نشدم اگر مي توانستم 

وقت راحت مي شدم موقعي دلم خنك مي شد كه اين خون از رگ گردنت » اين رگ بي غيرتي را با تيغ از هم بدرم,آ

بريزد. اهلل اكبر اين همان رگي است كه بارها گفته بود ارزو داشت تمام هستي خود را به پاي صاحب آن بريزد تا 

سربلند بماند؟خدايا من همان رحيم هستم كه او به دنبالم آمد وخانه خرابم كرد؟خدايا آن عشق بود يا هوس كه 

دارم ,محبوبه اين پلنگ بهتر از بره مظلوم وبي تبديل به نفرت شده است؟ محبوب جان من اين پلنگ را دوست 

دست وپاست محبوبه طالق نگير ترا به روح الماس قسم مي دهم طالق نگير من هم از دست مي روم. دستش را از 

دستم بيرون كشيد وگفت:ولم كن برو گمشو. محبوب,... محبوب جان چطور دلت مي آيد؟ بي اعتنا به همه چيز رفت 

انصاف. سيل سرشك ما ز دلش كين بدر نبرد در سنگ خاره قطره باران اثر نكرد گفتم به گريه  ودر را بست اي بي

دلش مهربان كنم چون سخت بود در دل سنگش اثر نكرد نمي دانستم چند ساعت در ان اطاق تك وتنها نشستم 

ريخت. هوا تاريك  وكسي سراغم را نگرفت,گويي بر زمين ميخكوب شده بودم واشك بي امان از چشمهايم فرو مي

شده بود بي انصاف ها يك چراغ موشي هم توي اطاق نگذاشتند وقتي بوي غذا بلند شد فهميدم كه دارند شام مي 

خورند. فيروز خان كالسكه چي در اطاق را باز كرد و گفت: كي مي رويد؟ همين حاال... دل از من برد وروي از من 

؟ چرا چون الله خونين دل نباشم؟ كه با ما نرگس او سرگران كرد؟ صباگر نهان كرد خدا را,با كه اين بازي توان كرد

چاره داري وقت وقتست كه درد اشتياقم قصد جان كرد ميان مهربانان كي توان گفت كه يار ما چنين گفت وچنان 

ـــــــــ فصل آخر كرد عدو با جان حافظ آن نكردي كه تير چشم آن ابرو كمان كرد. ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

آخرين خبري كه از محبوبه دارم اين است كه با منصور خان پسر عمويش عروسي كرد آري هوو شد كسي كه از 

نگاه بي خيال من به روي زني در كوچه پي كار خودش مي رفت آتش مي گرفت وروزگار مرا سياه مي كرد رفت زن 

بيد ما بالخره اين زنها را نشناختيم ,من پير شدم اما سر از مردي شد كه يك شب در ميان در بغل زن ديگري مي خوا

كار اينها در نياوردم منصور آقا بيوه زن دوم اش هم بود! از خودتان بوييد شما چه كرديد؟عمو جان خسته شديد مي 

 دانم خالصه بگوييد. سيروس جان من هيچوقت نمي دانستم كه صيغه محرميت نوع ديگري هم دارد هميشه فكر مي

كردم صيغه مي خوانند كه با هم... اما اوستا محمود خدا بيامرز يكروز مادرم را با خودش برد پهلوي مالي محله 

وصيغه خواهر برادري برايشان خواند وبرگشتند اين بار اوستا شد دايي من. خيلي جالب بود خيلي خوشم آمد اوستا 

را با هم عجين كرده بود در طول زندگيم خيلي به دادم  مرد مهرباني بود مثل پدر من بود گويا سرنوشت زندگي ما

رسيد ودر جريان طالق وجدايي ما هم دو رادور ناظر قضيه بود بعد از آنكه فهميد خانه را بايد تخليه كنم و واقعا هم 
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نها چيزي براي زندگي نداشتيم آمد دنبالمان وگفت: رحيم من كه با شما رودرواسي ندارم خودت مي داني كه تك وت

بزرگي بي كدبانو » زندگي ميكنم وكم كم ديگر قابل به كار هم نيستم وتو مادرت بياييد دم خور من باشيد,خانه به آ

مانده من ميدانم مادر تو زن با سليقه اي است مي تواند بز هم سبزي وخرمي را به خانه بياورد. مادر در رفتن يه 

ديديم كه اوستا درست مثل مادر من معتقد  "تي داشته باشد اما بعداخرده اين پا و آن پا كرد مي ترسيد اوستا خياال

است كه خدا يكي يار هم يكي دلدار يكي. سيروس جان بعد از محبوبه من هرگز نتوانستم خودم را راضي كنم كه زن 

دار و ديگري را بجاي او بپذيرم وميبيني كه تنها زندگي كردم وگله اي هم ندارم. اما همان دختر اصل ونسب 

استخوان دار وشريف ونجيب رفت شوهر ديگري كرد وبغل منصور تارزن خوابيد. به شود گر محك تجربه آيد به 

ميان تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد هه هه اينها چرا اينقدر مطرب توي خانواده شان داشتند؟ خب ديگه 

ري داشتند مطمئن باش اوقات بيكاري شان را به تارزني بيكاري مادر تمام بيعاري ها وبدعادتي هاست اگر آنها هم هن

ومشروب خوري صرف نمي كردند. من به شما افتخار ميكن كنده كاري هاي روي چوب شما در تمام كشور بي نظير 

است. پسرم من تمام عشقم را روي چوب پياده ميكنم من با تمام وجود عاشق اين كارم,خداوند اوستا محمود را قرين 

نايت خودش قرار بدهد او يادم داد واما سيروس جان برويم سر اصل موضوع اندكي پيش تو گفتم غم دل رحمت وع

ترسيدم كه دل آزرده شوي ورنه سخن بسيار است. داستان شما در عين تلخي آنقدر شيرين بود كه من يادم رفت 

م مادرت معصومه خانم اولين زني براي چه پيش شما امده ام. من از سالها پيش دوست ناصر خان پدرت بودم وهست

بود كه دلم خواست خواهري داشت وزن من مي شد.,اما خب سرنوشت چيز ديگري بود شكر خدا پدرت امروزه كار 

وبارش گسترش فوق العاده اي پيدا كرده وباز هم شكر خدا كه وضع تان خيلي روبراه است اما سيروس جان من 

در آخرين روزهاي زندگيش ناصر خان را كه فاميلش بود خواست وبه او واقعا مثل عموي تو هستم اوستا محمود 

گفت كه بعد از من جان تو وجان رحيم چون اوستا مي دانست كه من كس ديگري ندارم وعرضه دوست خوب پيدا 

كردن هم ندارم از آن روز ما دوتا واقعا مثل برادريم عموجان درست است كه پدرت را دوست دارم واحترامش مي 

نم اما به تو مي گويم از اين كارش كه ترا از دانشكده بيرون كشيده وبرده توي شركت حسابدارت كرده دلگير ك

شدم. خودم بيرون آمدم. پس اشتباه از خودت است پسرم پول را هميشه مي تواني پيدا كني اما وقتي جواني گذشت 

برو دانشكده را تام كن بعد برگرد پيش  ديگه شوق وذوق درس خواندن را از دست مي دهي برو دنبال درس ات

پدر جاي تو كه هميشه محفوظ است. ميدانيد عموجان مساله سودابه بيشتر مرا فراري داده دست از سرم بر نمي دارد 

خودتان بهتر از همه مي دانيد كه مردها مثل زنها ودختر ها نيستند كه هزار خواستگار مي ايد وچون ميل ندارند 

د ما مردها وقتي مي فهميم كه دختري دوستمان دارد نمي توانيم دست برداريم..واهلل من هر چند فراموشش مي كنن

مدتي است كه دورادور مي گردم ولي خيالش ولم نمي كند شايد علت اينكه قرار گذاشته اند كه پسرها به 

ه اولين خواستگار جواب بله خواستگاري بروند همين است چون اگه قرار بود دختر ها از ما خواستگاري مي كردند ب

مي داديم. آه سيروس جان اي كاش جوان مي دانست و پير مي توانست ايكاش تجربه اي كه من حاال بدست اوردم 

در سن تو داشتم راست مي گويي ما مرها در برابر محبت بي چاره ايم تا بفهميم كه حتي زن گداي محله دوستمان 

ن نمي دانم بالخره چه بايد بكني اين دختر هم از آن اعيان واشراف من منه قربان دارد نمي توانيم بي خيال بمانيم. م

هاست تو پول داري موقعيت اجتماعي داري اما مي ترسم وقتي عشقش رنگ باخت صحبت پدر دانشمند ومادر 

مي گويد هنرمندش را پيش بكشد وبر تو هم همانرود كه بر من رفت. براي همين است كه دانشكده نمي روم مادر 

از دل برود هر انكه از ديده برفت. نه سيروس جان گاهي دوري آتش عشق را تيز تر ميكند نمي دانم من نميدانم 
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تكليف تو چيست؟واينكه چه بايد بكني بدست خودت است يا براي مدتي برو خارج يا دانشكده ات را عوض كن نمي 

پسرجان حاال فرار بكني بهتر از انست كه فردا فرارت دهند تواني به شهر ديگري منتقل شوي؟ نميدانم بايد بپرسم. 

گول عشق وعاشقي را نخور من به اين نتيجه رسيده ام كه عشق دام شيطان است وهميشه هم بدعاقبتي وهزار 

عشق بدون وصلت زيباست وصلت وزناشويي قاتل عشق است وبالي جان هر دو طرف  "مصيبت بدنبال دارد اتفاقا

دلت در خياالتت در روياهايت همه هنرمندان دل شوريده دارند عشق بي وصلت منشا هنر است دوست بدار توي 

وصلت دام شيطان است بر حذر باش. هيچ وقت نگو ما تافته جدا بافته هستيم نه همه ما سرو ته يك كرباسيم وهمه 

ايكاش آنقدر عقل وشعور  انسانها در طول تاريخ حيات اشتباهات همساني را مرتكب شده ومدام تكرار مي كنند

داشتيم كه از تجربيات ديگران عبرت مي گرفتيم. عمو جان به شما قول ميهم من اشتباه شما را تكرار نخواهم كرد 

سودابه هرگز نخواهد توانست مرا مثل محبوبه شما به دام ازدواج بشد سعي خواهم كرد فراموشش كنم. آفرين 

سرپرتگاه گير بيافتيبه خدا متوسل شو شب دعاي مرا بخوان قل اعوذ برب پسرم از خدا كمك بخواه قبل از اينكه 

الناس ... ها ها ها! چرا ميخندي؟ آخه براي شما خيلي افاقه كرد... كرد ,كرد در موقع اش كرد من هم اگر پدري مثل 

كردم چه بنم كه از  ناصر خان باالي سرم داشتم يا عمويي دلشكسته وزندگي باخته مثل من در كنارم بود اشتباه نمي

هر طرف بيكس وكار بودم باشد حاال گله اي ندارم خاطرات شيريني دارم كه روز وشبم را پر ميكنند وتنهايم نمي 

گذارند,ما كه هميشه قهر نبوديم ما كه هميشه با هم دعوا نمي كرديم لحظات شيريني هم داشتيم خدا رو سپاس 

محبوبم هم خيانت نكردم خدا را شكر ميكنم كه آنقدر كف نفس داشتم  ميگويم كه حتي به عشق نافرجام وبد فرجام

كه الماس ديگري را سر پيري بدبخت نكردم خدا رو شكر كه در تمام مراحل زندگي پاك ماندم وتهمت ها وافترا ها 

د عمو را تحمل كردم و دم نزدم روزي كه بميرم خيالم از بابت اعمال وافكارم راحتِ راحت است صدسال عمر كني

جان شما با هنرتان متعلق به همه كشور هستيد. اين پاداش صبوري وبردباري ام در برابر مشيت الهي است خودم 

ميدانم خدا رو شكر با سربلندي خود را به اينجا رسانده ام خوش عاقبت شده ام از خدايم سپاسگذارم. رشت بهار 
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 »کتابخانه مجازی تک سایت  «



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –سراب شب 
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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