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گرگ 
آسمان یک لحظه چشم به هم نگذاشته است .از دیروز غررو

یرکریر

میبارد .فکر میکنم که تمامی ابرهای دنیا در باالی آسمان شهر ما جمر
شدهاند .سیاه ،سنگین ،سرد .سرما به حدّی است که هروقرت برهآن فکرر
میکنم زیرکرسی هم سردم میشود.
مدام این فکر به سرم میافتد که با گالشهای پارهام درمیان ایرن همره
برف چه کنم .دیشب یک لحظره وروا

بره چشرمم نرفرت .وردا وردا

میکردم به واطر گالشهای پاره من هم که شده آسمان دست نگاه دارد.
امّا نگاه نداشت .همین جور بارید .ری و درشت ،وشک و آ دار .آرام و
تند .فهمیده بود که من هول ه ار دنیا گرفتهام .با من لر برازی مریکررد.
بیقرار بودم .مثل آسمان باالی وانهمان .تا چشمم میوواست گرم بشود
چی ی به من نهیب میزد .پشت پنجره میآمدم ،بررف تننارار شردو روی
زمین را که میدیدم ،عصهام بیشتر میشد .فردا با این همه برف چگونره
به مدرسه بروم؟
مادرم دلداریام میداد .میگفت «پسرجان بخواب .فکر فرراا بارا  .را
صاح برف بند میآید .صاح زوا گالشهایت را زیر کرسری مریگراار را
گر شوا .یک جوراب کلفت هم میپوشی و میروی به جنگ برفهرا .را
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برف بخواهد از سوراخ گالشهایت بگارا و به جورابهایت برسد ،رسیدی
به مدرسه .آنجا گالشهایت را بیرون بیاور و بگاار کنار بخاری ا خشک
بشوا .ظهر هم که ایگه غصهای بدارا ،هروا گرر شردس اسرت» امّرا بابرام
نظرش این ناود .میگفت «فراا به مدرسه برو .یک روز چشم گاوس ».مادرم
مخالف بود .میگفت «بچه از ارسش عقب میمابد ».بابام میگفت «بمابد.
ما که ارس بخوابدیم از گرسنگی مرایم که این بچه اومیا

باشه؟» امّرا

وودم دوست داشتم به مدرسه بروم .کرار یرک روز و دو روز کره نارود.
بیشتر از سه ماه برف و بوران بود .اگر فردا به مدرسره نمریرفرتم ،دیگره
رفتنی ناود .تصمیم وودم را گرفته بودم .حرفهای مادرم هم مررا کمری
آرام کرد.
به روتخوا

رفتم و چشمهایم کمکم گرم شد .چشم کره براز کرردم.

تنها بودم دربیابانی برهوت ،مثل کف دست .از وودم پرسیدم مرن درایرن
بیابان چه میکنم .ج من هیچ کر

دیگرر آنجرا نارود .کمری ترسریدم.

بهآسمان نگاه کردم .وورشید مثل یک دسته گرل آن براال نشهرته برود و
داشت مرا نگاه میکرد .ناگهان از گوشۀ آسمان لشرکری از ابرهرای سریاه
آمدند .تا به وود بیایم وورشید وانم را با وودشان برده بودند .هوا سررد
شد .ابرها پایینتر آمدند .آنقدر پایین که اگر دست براال مریبرردم دسرتم
درابرها فرو میرفت .اما ترسیدم .ترسیدم دسرتهرایم از زور سررما یر
ب ند .از دوردست زوزه گرگی بهگوشم رسید .آسمان شررو بره باریردن
کرد .برفها ری و آ دار بودند .بعد سنگین و بیقرار شدند .بره اطرراف
نگاه کردم ،بقیه جاها وشک بودند .تنها آسمان باالی سر مرن مریباریرد.
درهمین گیرودار سروکنۀ گرگ سیاهی پیدا شد .سر به طرف آسمان کررد
و زوزو بنندی کشید .مو به تنم سی شد .از شدت ترر

پاهرایم شررو
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بهلرزیدن کرد .گرگ زوزو غریای میکشید .ورو

گروش دادم .کهری را

صدا میکرد .گوش تی کردم .ای ودا ،داشت میگفت «محموا ».حهرابی
ترسیده بودم .گرگ از زوزه کشیدن دست کشرید .آمرد و آمرد ترا رسرید
بهن دیک من .کمی توی چشمهای من نگاه کرد .چشمهایش مثل دو تکه
زغال سرخ شده شرعنه مریکشرید .برگشرت و برا پاهرایش شررو کررد
بهپاشیدن برف به چشمهای من .مریوواسرتم فررار کرنم .امرا نتوانهرتم.
پاهایم سنگین شده بود .گویی از آنِ من ناودند .وواستم فریراد بکشرم و
بابام را به کمک بخواهم .اما صدایم درنیامد .از شردت ترر

زبرانم بنرد

آمده بود .برف پاشیدنِ گرگ که تمام شد .برگشت .نگاه دیگری کرد .برار
دیگر سر به طرف آسمان کرد و زوزو بنندی کشید .ناگهران ویر بننردی
برداشت .باالی سر من بود .دندانهای ب رگ و پنجههای تی ش آماده بود
تا درگوشت بدن من فرو برود .فریادی جگروراش کشریدم و از وروا
بیدار شدم .مادرم وحشتزده مررا تکران مریداد« .محمروا .محمروا چره
شدس؟» وینی وینی ترسیده بودم .گی بودم .هنوز باورم ناود کره وروا
دیدهام .کمی از آبی که مادرم آورده بود ووردم .ویرالم راحرت شرد کره
دروانه وودمان ههتم ن دیک بابا و مادرم .آن طرفتر ورواهر و بررادرم
در زیر کرسی ووا

بودند و داشتند ووا

هفت پادشراه را مریدیدنرد.

دلم نیامد ووابم را برای مادرم بازگو کنم .ترسیدم .مادرم به وروا
داشت .میگفت «آامی هرچه ارخواب بایند ار بیداری سر

براور

مریآیرد».

اما بابام میگفت «خوابهای عجیب و غریب مربوط بهزیاا خورابه .شرکم
آا که سرنگین باشره هرچره ایرو و اجنره و شریاتین هسرت مریآینرد
بهخوابش ».اگر ووابم را برای مادرم تعریف مریکرردم بردون بروبرگررد
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نمیگذاشت فردا به مدرسه بروم ،یا اینکه وودش هرم برا مرن مریآمرد.
آنوقت جیره قالیاش ناافته میماند و بابام کنی با مادرم دعوا میکرد.
صاح که مادرم مرا از ووا

بیدار کرد ،دویردم بره طررف پنجرره .ای

ودا ،چقدر برف باریده بود .توی حیاط اندازه یک کوه برف بود .ولکرن
ناود .باز هم داشت میبارید؛ ری و بیقرار .مادرم را صدا کرردم .غصرهام
گرفته بود .کوه برف را توی حیاط نشانش دادم .مرادرم گرفت «بتررس.
این برف پشت بامه که بابات و حیاط روفته .ا صاح بابات سه بار برفهرا
را پارو کراس ».و بعد مثل اینکه با وودش حررف ب نرد ،گفرت «بررفهرا
خیلی ریزبد .برف ریز خوب بیست .آسمان هم که هنوز ال گرفتره اسرت.
بار سنگین اارا ،ا بهزمین بگاارا ولکن بیست».
نان و چایم را پشت پنجره ووردم .زیر کرسی قرار نمیگرفتم .مرادرم
گالشهایم را زیر کرسی گذاشته بود .حهابی گرم شده بود .جورا هرای
وصنهدارم را پوشیدم .پالستیک کتا هایم را برداشتم و از وانه زدم بیرون.
برف تمامی کوچه را پوشانده بود .تا چشم کار میکرد سرفیدی برود.
همهایهها مشغول پارو کردن برف پشت بامهایشان بودند .بابام میگفت
«برف را هرچه زوا ر پارو کنی بهترس .سنگین که شد پارو کرابش مکافات
اارس ».مواظب بودم روی سرم نری ند .به وانههایی که بررفهرایشران را
پارو میکردند میرسیدم ،صدا میزدم «مواظب باشید ».و میدویدم .یکری
دو بار لی ووردم .اما زود بنند شدم .و دوباره راه افتادم .در کوچه ترک و
توکی رهگذر دیده میشد .برف همه را تنال کرده بود .مثل اینکره قصرد
نداشتند سرکار بروند .به قارسرتان رسریدم .ترسریدم از آنجرا بگرذرم .از
وانه ما به مدرسه راه میانبُری بود کره از قارسرتان رد مریشرد .راهرم را
دورتر کردم .اما در عوضش بدون تر

و لرز بود .تا بره مدرسره رسریدم
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برف حهابی درگالشهایم نفوذ کرده بود .نوک انگشتانم از شردت سررما
درد میکرد .جرأت نداشتم به نوک بینیام که سروز مری زد دسرت بر نم.
پوست صورتم سوزن سوزن میشد.
به مدرسه که رسیدم سراز پا نمیشناوتم .بخراری روشرن چره کیفری
داشت .من عاشق گروم گروم کردنش بودم .ترا ماصرر از بخراری غفنرت
میکرد شیر منا را زیاد میکرردیم .نفرت در تشرت زیرر بخراری جمر
میشد و صدایش بنند مریشرد .ناگهران درپروش آهنری بخراری برههروا
میرفت .و برسروکنه همره مرا دوده مرینشهرت .چقردر مریوندیردیم.
بههوای پاک کردن گنولههرای ریر دورده از صرورت همردیگر حهرابی
وودمان را سیاه میکردیم .مثل حاجی فیروز میشردیم .آن روز دیگرر از
در

واری ناود ،ساعت ونده و تفریح بود.
وارد کال

که شدم هوای سرد کال

مثل سینی توی صورتم وورد.

وینی غصهام شد .دلم میوواست گریه کنم .بخاری کال
سردِسرد .سردتر از دستهای من .کال

واموش بود؛

سرد بود و همه بچهها از سررما

میلرزیدند .مش قنار زنگ مدرسه را زد و لحظهای بعد آقرای جمشریدی
معنم کال

ما وارد شد .ماصر برپا داد .بنند شردیم .برجرا داد .نشهرتیم.

آقای جمشیدی دستهایش را به هم میمالید و با دهانش هرو مریکررد.
آقای جمشیدی هم سردش بود .با وودم گفرتم هروا بایرد حهرابی سررد
باشد که آقای جمشیدی هم سردش شده است .یکراسرت رفرت طررف
بخاری برگشت .ازشدت غضب صورتش پررچین و چرروک شرده برود.
ماصر را صدا زد .وینی وینی عصاانی بود .فکر کردم همین االن صرندلی
را توی سر ماصر وُرد میکند .امرا نکررد .تنهرا گفرت «ماصرر بریعرضره
بخاری چرا خامو

است؟» ماصر سرش را پایین انداوته بود .مِنمِنکنران
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گفت «آقا بفت بدارن ».صدای آقای جمشیدی به هوا رفت .گفرت «بقرت
بدارن .بفت بدارن چیه .بدو برو مش قنار را صدا کن ».ماصرر رفرت و برا
مش قنار برگشت .آقای جمشیدی رو به مش قنارر کررد و گفرت «مرش
قنار! چرا بفت بدارید .بچههای مرا مریض میشوبد ».با وندهای لبهای
مش قنار از هم باز شد .رج دندانهای طالییاش بیرون زد .گفت «آقرا از
ااارس بفت بداان ،خوامان هم که بواجه برداریم .خوا ران بایرد بخریرد».
گفت و رفت .آقای جمشیدی کمی این پا و آن پا کرد .بعرد رو کررد بره
ماصر و گفت «زوا از بچهها پول جمع کن و برو بفرت بخرر ».مرن اولرین
نفری بودم که پول توجیایام را دادم ماصر چروی درکال

زد پولهرا را

جم کرد .منا نفت را برداشت و بدو رفت.
آخ چه کیفی داشت .صدای گروم و گروم بخاری مرا بره یراد صردای
ساز و دهل میانداوت .دلم میوواست آقای جمشیدی اجرازه مریداد و
من در وسط کال
آ

حهابی میرقصیدم .گرمای کال

قند تروی دل مرن

میکرد .آقای جمشیدی گفت «کفشهای ان را اربیاورید را خشرک

بشوا .برای اینکه بوک ابگشتابتان گر بشوا .چارزابو بنشینید ،مثل من».
سر همۀ ما یکباره وم شد تا از زیر می چارزانو نشهتن آقای جمشیدی
را باینیم .جورابش سوراخ بود .وندهام گرفت .این آقرای جمشریدی چره
مغ ی داشت .امکان نداشت جور دیگری بشود نوک انگشتان یر زدهمران
را گرم کنیم.
تا زنگ مدرسه را ب نند ،دلم توی حیاط بود .میوواسرتم بایرنم بررف
چه اندازه آمده است .آسمان باز هم میبارد یا نه .از درزهرای چروبی درِ
کال باد سردی میآمد .شیشهها ی زده بودند .معنروم برود بررف ق ر
نشده است .باالوره زنگ آور را زدنرد .از کرال بیررون زدم .ای وردا
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چقدر برف آمده بود ،اندازه یک کوه .جورا هایم را پوشیدم .کتا هرایم
را در کیف پالستیکی که مادرم دووته بود گذاشتم و راه افتادم.
هوا حهابی گرفته بود .پکرپکر بود .همین طور یکری میبارید .ریر
و آ دار .اما جای شکرش باقی بود که باد نمیآمد .دانههرای ریر بررف
رقصکنان به زمین مینشهتند.
برف که میآمد من واکانداز را برمیداشتم و با بابرام بره پشرتبرام
میرفتم .مادرم هرچه میگفت «سرما مریخروری» گروش نمریدادم .دلرم
نمیآمد بابام را تنها بگذارم .کمرش زیربار این همه برف درد میگرفرت.
چون ناسالمتی من هم مرد وانه بودم .دلرم مریوواسرت هرچره زودترر
بهوانه میرسیدم .واکاندازم را برمیداشتم و میرفتم سروقت برفهرای
روی پشتبام .میانبُرر زدم .بایرد یرک جروری از دسرت بررفهرا فررار
میکردم .درقارستان پرنده پر نمیزد برف تمام قارها را پوشانده بود .دلرم
بهحال مردهها سووت .بیچارهها زیر این همه برف چکار میکردند .تنهرا
نردههای آهنری و شریروانی قارهرای اعیران و اشرراف معنروم برود .روی
قارهای شیروانیدار برفی نااریده بود .چقدر وو اسرت آدم وقتری هرم
میمیرد اعیان و اشراف باشد .الاقل درآن دنیا هم ویالش راحت و آسوده
است که برف و باران روی سرش نمیبارد .هرقدر که مریگذشرت بررف
تندتر و سنگینتر میشد .سروکنه باد هرم پیردا شرد .بررفهرا را از روی
زمین جارو میکرد و در چشمهای من میریخت .راهی که از میان قارهرا
به طرف وانه ما میرفت از برف پوشیده شده بود .باد جروالن مریداد و
نمیگذاشت راه را پیدا کنم .هرقدر جنوتر میرفتم عصراانیترر مریشرد.
ترسیدم .نکند پا روی مردهها میگذارم .نکند صدای پای من مردهها را از
ووا بیدار کرده است و عصاانی شردهانرد .و ایرن براد نیهرت ،شرال
قارستان است که به سروصورت من میوورد .شرو کردم به سروره قُرل
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هواهلل وواندن برای مردهها .مادرم به من یاد داده بود .تا شاید دل مردههرا
به رحم بیاید و به باد بگویند مرا اذیت نکند .امرا براد دسرتبرردار نارود.
برفها را بنند میکرد و به سروصورت من میکوبید .مثرل همران گرگری
که دیشب در ووا برفها را به صورت من میپاشید .هرقدر برا دسرت
جنوی چشمهایم را میگرفتم فایدهای نداشت .چشمهایم دیگر جرایی را
نمیدید .برف مثل دیواری جنوی چشمهایم را گرفتره برود .ناگهران زیرر
پایم والی شد .در گودالی فرو رفتم و تمام برفهای اطرف را برا ورودم
پایین بردم .در ن دیکیام حفاظ آهنی قاری قرار داشت .بردون بروبرگررد
پای روی سنگ قاری گذاشته بودم و گور فرو ریخته بود .سعی کردم باال
بیایم .اگر کمی باال میآمردم و دسرتم بره نرردههرای آهنری قارر پهنرویی
میرسید ،وودم را باال میکشیدم .دناال پالستیک کتا هرایم گشرتم .الی
برفها گیر کرده بود .یکی دو بار سعی کردم تا باال بیایم .اما بیشرتر فررو
رفتم .زمین زیر پایم شُل بود .در این باال رفتنها بود که کمربنرد شرنوارم
پاره شد .قوز باالقوز شد .سعی کردم با یک دست شنوارم را باال بکشم و
با دست دیگر باال بیایم .اما بیفایده بود .مثل اینکه کهی از پایین پاهرای
مرا محکم گرفته بود و به طرف وودش میکشید .وینری ترسریده برودم.
برف هم بیقرار میبارید؛ سنگین ،آ دار عصاانی .سقف آسمان سروراخ
شده بود .دستهایم از شدت سرما سیاه و کاود شده بود .سروزن سروزن
میشد .پوست صورتم میسووت .چشمهایم درد میکرد .استخوانهرایم
تیر میکشید .دیگر قدرت باال کشیدن شنوارم را نداشتم .شنوارم که پایین
افتاد سرما چون سوزنی در عضالتم فرو رفت .گریهام گرفته برود .مرادرم
را صدا میکردم .میدانهتم صدایم به مادرم نمیرسد امّا دلم میوواسرت
برسد .ای کاش این باد سررحم میآمد و صدای مرا به مادرم مریرسراند.
اما میدانهتم باد اینکار را نمیکند .باد آدم ناود که رحم و مروّت داشرته
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باشد .وگرنه من چه بدی به او کرده بودم که اینقدر شالقش را به سرر و
صورت من میکوبید.
سرما مثل گرگ بدنم را میوورد و باال میآمد .کمکم احها کرردم
پاهایم دیگر از من نیهت .سنگین و لَخت شد .بعد شد یک تکره چرو .
دیگر احهاسش نمیکردم .بهتر .از درد و سرمایش راحت شردم .کرمکرم
سوزش پوست صورتم جرای ورودش را برهدرد و بعرد برهکروتری داد.
چشمهایم درد میکرد .پنکهایم سنگین شده بود .ووابم میآمد .آخ کره
ووا چه کیفی داشت.
هوا روشن و آفتابی بود .من حهابی گررمم برود .درآفترا کنرار حرو
دراز کشیده بودم .هوشنگ وان ،گربه من ،آن طرف در آفتا لمیده بود و
مشغول لی زدن دستها و پاهرایش برود .ناگهران گرگری زوزه کشرید.
ترسیدم .وورشید در پشت ابرهرا پنهران شرد .آسرمان تیرره و ترار شرد.
درآسمان برقی جهید .آسمان دوپاره شد .براران بردی شررو برهباریردن
کرد.وواستم به اتا بروم نتوانهتم .بدنم از وودم ناود .باران ،تگرگ شد،
بهاندازه یک پرتقال .هرکدام کره روی سرر مرن مریافتراد ،آورم بره هروا

میرفت .تگ رگ ،برف شد .برف ،بوران شد .درهمین حین در حیاط براز
شد و گرگی سیاه درآستانه درظاهر شد .از دندانهایش فهمیدم کره آمرده
است مرا بخورد .فریاد زدم مادرم را صدا کردم.
دربغل مادرم بودم ،کنار بخاری قالیاافوانه .همرۀ همهرایههرا جمر
شده بودند .مدام از من میپرسیدند «محموا چه شدس اسرت؟» زبرانم بنرد
آمده بود و هیچ چی یادم نمیآمد .وان جان هم درکنار من نشهته بود .و
مهربانانه بهمن نگاه میکرد .جنو در قالیاافوانره گررگ سریاهی ایهرتاده
بود .داشت مرا نگاه میکرد .با اشارو دست و سر بهمادرم فهماندم کره آن
گرگ آمده است تا مرا بخورد .وان جان فهمید .گفت «آهروی کوچولروی
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من بترس ،گرگ به و کاری بدارا .گرگ ورا بجات ااا ».کمکم همه چی
یررادم آمررد .ورران جرران و سررگش گرررگ .ورران جرران را مررن از کررودکی
میشناوتم .تنها زندگی میکرد ،هرجا که میرفت گنرهای از سرگهرا بره
دناال او بودند .مخصوصاً زمهتان که سگها گرسرنه بودنرد ،وران جران
استخوان و آشغل گوشت میورید و به سگها میداد .یک سگ همیشره
با او بود ،سگی سیاه و ب رگ .او را گرگ صدا میکرد .از وودم میپرسم
«گرگ چگوبه مرا بجات ااا؟ چه ا فاقی افترااس اسرت؟» هریچ چیر یرادم
نمیآمد .وان جان برای همهایهها تعریف میکرد «باید به بازار میرفرتم
تا برای مینا وانم گوشت و نان بخرم .ظهر میهمران داشرتند .اصرالً قصرد
نداشتم از سرقارستان بروم .بهقارستان که رسیدم به دلم افتاد که از اینجا
بروم .راهم را ک کردم و وارد قارستان شدم .برف یکریر مریباریرد و
اجازه نمیداد آدم یک قدمیاش را بایند .ناگهران گررگ برهطررف وسرط
قارسان دوید .هرچقدر صدایش کردم گوشش بدهکار نارود .براالی یرک
قار ایهتاد و شرو به پار کردن کرد .تعجب کرده برودم .گفرتم گررگ
حتماً دیوانه شده است ،وگرنه چرا از ورودش برازی درمریآورد .وقتری
بهگرگ رسیدم .این طفل معصوم را دیدم .چی ی نمانده بود که برف کرالً
از چشم مخفیاش کند .دستش از برف بیرون بود .اما سر و صرورتش را
پوشانده بود .بیرونش آوردم .شنوارش پایین افتاده بود .فوراً پالتوی وودم
را رویش انداوتم ،کولم گرفتم و شرو به دویدن کردم .باورم ناود زنرده
بماند .تمام بدنش ی زده بود ».به اینجا که میرسد سرکوت مریکنرد و
نگاهش را به من میدوزد .گرگ درآستانه در ایهتاده است و مرا نگاه میکند.
برف یکری و بیقرار میبارد.
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ساندویچ 
زمان زیادی گذشت تا توانهتم بفهمم ساسان و بهر اد زنرگ تفرری چره
میوورند .به محض اینکه مش قنار زنگ مدرسه را به صدا درمریآورد،
وسوسۀ عجیای به جانم میافتاد .هرچه این پا و آن پا مریکرردم فایردهای
نداشت .تا ماصر همره را از کرال

بیررون نمریکررد ،ساسران و بهر اد،

سرکیفهایشان نمیرفتند.
از بیرون کال

پا بنندی میکردم تا از پشت شیشههای پنجره بفهمرم

چه میوورند .آخ که با چره نراز و ادایری کیرفهرایشران را روی میر
میگذاشتند .دستمال سفیدی جنو سینههایشان آوی ان میکردند و بعد از
کیفهایشان چی عجیب و غریای را که در کاغرذی پیچیرده شرده برود
بیرون میآوردند .تکهای از آن را میکندند و به ماصر میدادنرد و شررو
میکردند به ووردن .آخ چه ووردنی ،چره کیفری داشرت .ایرنکرار هرر
روزشان بود .مثل کار هر روز ماصر که بیرون کردن ما از کال

بود .مثل

کار هر روز ما که تماشا کردن از پشت پنجره بود.
ما هم چی ی برای ووردن داشتیم ،وودم و عنی را میگویم .گوشرت
کوبیدهای که مادرم هر شب از سهم وودش برای صاح من میگذاشت.
عنی پهر آبجی کوکب بود .همهایه دیوار بهدیوار ما .از من کوچکتر
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بود ،اما وینی فرز و زبروزرنگ بود .شبهای جمعه که با هم به قارستان
شهر میرفتیم ،عنی کوالک میکرد .اول صار میکردیم تا روضهوروانهرا
حهابی از زنها گریه بگیرند .نوبت پخرش حنروا و نقرل و شریرینی کره
میرسید ،عنی کمین میکررد و ناگهران مریپریرد ،مثرل هوشرنگ وران.
هوشنگ وان گربرۀ مرن برود .کهری جررأت نداشرت از گرل براالتر بره
هوشنگوان بگوید .حتی داش احمد که به وراطر قنراریهرایش دشرمن
وونی گربهها بود .اما هوشنگ وان از آن گربههای معمولی ناود .ورودم
ب رگش کرده بودم .با اد

بود .همهایه و دوست و آشنا سرش مریشرد.

اگر گوشت را جنو چشمش میگذاشتند انگار نه انگار .عارش میشد کره
نگاه کند .کمی فی

و افادهای بود .هوشرنگ وران شرکمش را از جرایی

دیگر سیر میکرد.
هر روز ساعتها در میان گلها مینشهت و غر بازی گنجشرکهرا
میشد .ناگهان از کمین میپرید و یکی از آنها را مریگرفرت .آنکره از
همه چا تر بود .من هم مینشهتم کنار حیاط و شکار هوشرنگ وران را
تماشا میکردم.
از حوصنۀ هوشنگ وان لجم میگرفت .هرچه میگفتم «هوشرنگخران!
بپر .بپر ».گوشش بدهکار ناود .درست زمانیکه من فکرش را نمیکرردم،
میپرید .مثل فنر ،مثل گنوله .تند و سری  .مثل بر و براد .آنقردر سرری
بود که گنجشکها فرصت پریدن پیدا نمیکردند .شکار که تمام مریشرد
تازه گنجشکها به وود میآمدند .جیک و جیکشان به هوا میرفت .پرر
میزدند و همگی باالی دروت توت میرفتند .و تا ساعتی جررأت پرایین
آمدن نداشتند .اما هوشنگ وان تا بعد از ظهر دیگر کاری به کرار آنهرا
نداشت .من از هوشنگ وان وینی ووشم میآمد .درتمام محنره گربرهای
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به زیرکی هوشنگ وان ناود .بیوود کره مرن اسرمش را هوشرنگ وران
نگذاشته بودم .حقش بود .گربههای دیگر اینقردر میومیرو مریکردنرد ترا
لقمهای جنویشان انداوته شود .اما هوشرنگ وران اهرل التمرا

کرردن

ناررود .روزی دو ر سرره گنجشررک مرریگرفررت و بقیرره روز را در آفتررا
مینشهت .دست و صورتش را حهابی تمی میکرد .بعد مغرورانه چرتی
میزد .عصر که میشد از دروت توت باال میرفت و از آنجا وودش را
به پشت بام همهایهمان میرساند و میرفت سروقت گربههای دیگر.
عنی هم مثل هوشنگ وان بود .مثل دیگر بچههرا التمرا

نمریکررد.

عقم میگرفت وقتی بچهها مثل گداها التما میکردند« :خابم .آقرا .رورا
به خدا به ما هم بدهید .خدا اموات ان را رحمت کند .الهری برور بره قارر
اموات ان باارا ».اما عنی اهل این حرفها ناود .گوشهای کمین مریکررد.
میپرید .جمعه شیرینی یا سینی حنروا را قرام مریزد و پرا مریگذاشرت
بهفرار .تا به وود میآمدند عنی در قارستان گم شده بود.
اولین بار که عنی پیشنهاد کرد شبهرای جمعره بره قارسرتان بررویم
مخالفت کردم .به عنی گفرتم «بابرا از هریک کراری ابردازس گردایی برد
بمیآید ».اما عنی گفت «ما که گدایی بمیکنیم .بره زور حرخ خوامران را
میگیریم .قاپ میزبیم .اصالً و جلو بیا .کنار بایست .من که قاپ زا بیرا
اباالم ».همرین شرد کرار هرهفتره مرن و عنری .یواشرکی از وانره جریم
میشدیم .یکراست میرفتیم قارستان .اول میرفتیم پرای معرکره مرشرد
عاا  .آخ که ما را میکشت با آن مار دوشاوش .هرهفته میگفت نشران
میدهم اما نشان نمیداد .بعد میرفتریم شرمایلوروانی .درویرش فرتحاهلل
هرهفته شمایلووانی میکرد .هروقت که به:
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چندان جوابان الیر
رفتند برزیر زمین
رفتند و ما هم میرویم
....
میرسید حالم دگرگون میشد تر

غریای به سرراغم مریآمرد .فکرر

اینکه روزی من هم درزیر این واکها باید بخوابم بردجوری بره جرانم
میافتاد .نوبت پول جم کردن درویرش فرتحاهلل کره مریرسرید برا عنری
میزدیم به چاک .عنی میگفت «از چی شروع کنم ».میگفتم «از شیرینی.
بعد حلوا .بعد بقرل ».دسرت آورر کره حهرابی شریرینی و حنروا و نقرل
میووردیم ،میگفتم «علی ورا به خدا شریرینی بسره ،میروس ».مریرفتریم
سروقت قارهایی که میوه پخش میکردند .تنها قارهرای اعیران و اشرراف
میوه پخش میکردند .هرفصنی یک جور :سیب ،ویار ...والصه کمری از
ع ا درمیآوردیم .میوههایی که سال به سال وانۀ ما رنگش را نمیدید .امّا
هیچ وقت تنهایی نمیووردم .کمی هم برای وواهرم مریآوردم .جروری
که مامان نایند .اگر میدید گوشت تنم را با دندان میکند.
اوایل از اینکه عنی شیرینی مردهها را قام میزند میترسیدم .ممکرن
بود مردهها بدشان بیاید .شب بیایند به ووا مان .اما عنی مرا قران کررد.
مردهها که وانۀ ما را بند ناودند .تازه ما که کار بردی نمریکرردیم .سرهم
مردهها را که نمیووردیم .آنها فاتحه میوواستند .وب مرا هرم فاتحره
میوواندیم .یک مشکل دیگر هم داشتم .نمیشد برای هر نقل و شیرینی
یک فاتحه وواند .عنی راهش را بره مرن نشران داد .گفرت «یرک فا حره
میخوابیم برای همۀ مراسها ».راست میگفرت .مرادرم کره مریوواسرت
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شبهای جمعه به گدا پول بدهد .برای یک قرران اسرم سری ر چهرل ترا
مرده را میبرد .میگفرت «ایرن پرول بثرار پردر ،مراار ،بریبری ،خالره» و
همینطور میشمرد .من نگران بودم مردهها سر فاتحه دعوایشران شرود.
اما عنی میگفت «خیالت از این بابت راحت باشد .ا بخواهرد صردایشران
اربیاید .بکیر و منکر با گرز خدمتشان میرسند».
هررر روز مررن و عنرری راجر برره ورروراکی ساسرران و بهر اد صررحات
میکردیم .عنی میگفت «شاید آنتورهم که ما فکر مریکنریم خوشرمزس
بااشد ».اما من نظرم این ناود .باید وینی وینی ووشم ه میبرود .وگرنره
این قدر ادا و اصول در نمیآورند .دستمال که بیدلیل جنو سینههایشران
آوی ان نمیکردند .اصالً از آبی که از لب و لوچه ماصر آوی ان بود میشد
این را فهمید.
وینی سعی کردیم زیرزبانی ساسان و بهر اد را بکشریم .امرا نرم پر
نمیدادند .بعد قرار شد که شبهای جمعه سروقت شیرینی و حنوا نررویم.
تمام قارستان را بگردیم .باینیم کجا چی ی شرایه آنچره ساسران و بهر اد
میوورند برای مردههایشان میدهند .فایرده نداشرت .تمرام قارسرتان را
زیرپا گذاشتیم .هرهفته مثل هفته قال بود .یا حنوا بود یا شریرینی .سررقارِ
مردههای اعیان و اشراف میوه هم میدادند .اینجا بود که فکر عنری مثرل
هوشنگ وان بهکار افتاد .هرچقدر شیرینی و نقل و حنوا بود ،جم کررد.
گفت «است بزن ،با اینها کار اار  ».میرفت قام میزد و میآمرد .یرک
کیهه پرشد .گفتم «علی با اینهمه بقرل و شریرینی و حلروا چکرار کنریم.
ماار اگر بایند پوست از سر میکند .بگویم از کجا آوراسا  ».گفرت « رو
کارت بااشد .ار تویله مش رمضان پنهان میکنیم ».عجب مخی بود این
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عنی .طوینه مرش رمضران بره فکرر جرن هرم نمریرسرید .گفرتم «حرا
میخواهی با اینهمه شیرینی چکار بکنی ».گفت «میخواهم اهان ماصرر
را باز کنم».
تمام شب ووابم نارد .مدام با وودم کننجار میرفتم .وول میووردم.
باالوره صدای مادرم درآمد« .بچه بگیر بخواب شراش بره جابرت افترااس،
اینقدر وول میخوری ».تا صاح ووابم نارد.
صاح زود از وانه زدم بیرون .رفتم سررا عنری ،کیهره شریرینی را از
طوینه مش رمضان برداشتیم و راه افتادیم به طرف مدرسه .مدام از وودم
میپرسریدم «اگرر ماصرر بگفرت ،چکرار کرنم؟» ترا رسریدیم بره مدرسره.
یک راست رفتیم طرف کال  .ماصر در کال

بود .عنی وارد شد .من از

پشت پنجره نگاه میکردم .دلم طاقت نیاورد همراه عنی بروم .عنی حرف
میزد و مدام کیهه را نشان میداد .داشت زنگ میوورد کره عنری آمرد.
وقتی کیهه شیرینی را دستش ندیدم ویالم راحرت شرد .وینری بریقررار
بودم .مدام میپرسیدم «علی ماصر گفت ساسان و بهزاا چی مریخوربرد».
عنی هم میگفت «بابا دستپاچرهام نکرن مریگرویم .ماصرر اول راضری
نمیشد .می گفرت ،آقرای نراظم گفتره کهری ناایرد بفهمرد ایرنهرا چری
میوورند .اگر آقای ناظم بفهمد من به شما حرفی زدهام از ماصرری بررم
میدارد .اما کیهه پر شیرینی را که دید نتوانهت جنو ورودش را بگیررد.
رضایت داد .مرا به حضرت عاا

قهم داد که به کهی نگویم .من گفتم:

باشه ،اما در دلم گفتم ج محمود .ماصر گفرت ایرنهرا هرر روز غرذایی
میآورند که اسمش ساندویچه ».من منتظر بودم که عنی براز هرم چیر ی
بگوید که زنگ وورد.
در صف کنی به مش قنار فحش دادم .وینی بیوقت زنگ مدرسره را
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زد .تازه داشتیم به جای وو

ووبش میرسیدیم .عنی هنوز نگفتره برود

ساندویچ چیه ،چه جوری درست میشود .چارهای ناود .باید دندان روی
جگر میگذاشتم تا زنگ بخرورد .گذاشرت .زنرگ ورورد .مثرل هرر روز
سربیرون رفتن از کال
پشت پنجره کال

با ماصر کننجار نرفتم .حتی برای نگراه کرردن از

نوبت هم نگرفتم .با عنی رفتیم گوشۀ مدرسه .و مرن

مدام میپرسیدم «ایگه چی گفت ».کفر عنری درآمرده برود .برا عصراانیت
گفت «مخم را خورای ».حرف دیگری ن د.
باورم نمیشد .نکنه عنی یک مقداز از حرفها را پیش ورودش نگراه
داشته باشد؟ اما نه غیرممکن بود .عنی آدم نامردی ناود .لجم گرفت .ماصرر
حق نداشت آن همه شیرینی را بهواطر گفتن یک اسم بگیرد .گفتم «علی
باید میپرسیدی چیه .از چه چیزی ساخته میشروا .کجرا مریفروشرند».
عنی هیچی نگفت .اما من ولکن ناودم گفتم «از اون ولدزباها است .از اون
حقهها است ».عنی گفت «چره کسری را مریگرویی» گفرتم «ماصرر را ».و
پرسیدم «علی بکنه باز هم شیرینی میخواهد ،بررای همرین همره چیرز را
بگفتس است ».عنی گفت «به بابا .بردبخت اوبرم بمریاابسرت چیره .فقر
میگفت خیلی خوشمزس است».
دیگر با عنی حرف ن دم .مدرسه هم که تع یرل شرد برا عنری حررف
ن دم .عنی از این طرف جوی آ

میرفت و من از آنطرف .به وانه کره

رسیدیم عنی گفت «قهری ».گفتم «به ».و وندید .من با عنی قهرر نارودم.
توی این فکر بودم که ساندویچ را چهطوری مینویهند ،برا سرین .یرا برا
صاد .یا با ث .مدام با وودم ساندویچ را تنفظ میکردم .هجی میکردم ترا
بتوانم وو

ادا کنم .به وانه که رسیدیم رفتم پیش مادرم .مادرم درحرال

قالی بافتن بود .وواهر کوچکم روی زانرویش وروا

برود .از پنرههرای
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چوبی نردبان باال رفتم و رسیدم باالی دار قالی .کنار مادرم نشهتم .گفرتم
«ماار سابدویک چیه؟» مادرم پرسید «چی چی پیک ».گفتم «سا ...بدِ ...ویک».
وینرری سررعی کررردم تنفررظ درسررت را یررادش برردهم .امررا موفررق نشرردم.
حوصنهاش سررفت .گفت «ماارجان من چه میاابرم سرابدلهپریک چیره،
جنه ،ابسه ،مراس ،زنس ،ایوس ،پریه ،ما گورمان کجا است که کفنمان کجرا
باشد .بابات این او سیر و بیم گوشت را هرم بره زور مریگیررس را لر و
شوری ارست کنیم .ما هم که جرز آبگوشرت و شروربا چیرز ایگرری بلرد
بنیستیم .بربج هم که از این سال به آن سال ،عیدی بیایرد و ایگری علرم
بشوا ».بیوود وقتم را تنف میکردم .مادرم نمیدانهرت سراندویچ چیره.
داشتم پایین میآمدم که مادرم گفت «حا فکر و مشغول بکن ،بگاار بابات
از سرکار بیاید .از اون بپرس .حتماً میاابد».
مادرم راست میگفت .بابام حتماً میدانهت .مرادر بیچرارهام فرصرت
نداشت پایش را از وانه بیرون بگذارد .یرا سرر قرالی برود و یرا مشرغول
رفت ورو  .یا تن و شور درست میکرد و یا داشت پیراهنهای پارو مرا
را وصنه میکرد.
رفتم جنو در حیاط .نشهتم تا بابام بیاید .باالوره بابام آمرد .بابرام ترو
وودش بود .من پشت سرهم میپرسیدم «بابا ،بابا سرابدویک چیره ».انگرار
صدای مرا نمیشنید .مادرم که سکوت بابام را دید ،صدایش درآمد« .خب
مرا باین بچه چه میگوید زبابش مو ارآورا .یرک جروابی بهرش بردس .از
صاح ا کلۀ ظهرر رفترهای ،حرا هرم کره برگشرتهای مثرل برت زهرمرار
میمابی ».بابام رو کررد بره مرن و گفرت «چیره باباجران ».پرسریدم «بابرا
سابدویک چیه .از چه ارست میشه و کجا میفروشند ».بابرام متوجره نشرد
من چه می گویم .چند بار گفتم .فایدهای نداشت .بعد مثل کال

اولیهرا
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برایش هجی کردم« .سابدویک .سه بخشه ،سران ...اِ ...ویرک ».بابرام مراتش
برده بود .مانده بود که به من چه جوابی بدهد .وینی وینی تعجب کردم.
تا آن روز فکر مریکرردم بابرام تمرام چی هرای عرالم را مریشناسرد .امرا
نمیدانهت ساندویچ چیه.
ظهر هم گذشت .فکر ساندویچ مثل ووره به جانم افتاده برود .دسرت
از سرم برنمری داشرت .مثرل هرر روز کنرار حرو

نشهرته برودم و بره

هوشنگوان نگاه میکردم .اما حواسم جای دیگری برود .هوشرنگ وران
پشت گلها کمین کرده بود .گنجشگها مثل هر روز جم شده بودنرد و
جیکجیککنان نان ووردههای ته سفره ما را می ووردند .مادرم هرر روز
برای گنجشکها ته ماندو سرفره را مریریخرت ،مریگفرت «ثرواب اارا».
ناگهان هوشنگ وان از جا پرید .در آسمان یک وط منحنی درست کررد.
آمد و آمد درست روی سر یک گنجشک تپرل و مپرل .بعرد پرا گذاشرت
بهفرار .از دیوار باال رفت و روی پشتبام گم شرد .مریدانهرتم کره روی
پشتبام دور از چشم همه مشغول ووردن شکارش است .ناگهان فکرری
در مغ م جرقه زد .با وودم گفتم «این هوشرنگ خران عجرب مخیره .آا
باید به جای مدرسه رفتن بیایرد پریش هوشرنگ خران چیرز یراا بگیررا».
چ و ر این فکر از اول به مغ من نرسید .جانت را بگویم هوشنگ وران،
عقل کل.
بدو رفتم دروانۀ عنی .درزدم .عنی جنو درآمد .گفت «چیه .زوا با
بنه اعوا میکند ».گفتم «یک بقشه حسابی اار  ».قضیه هوشنگوان را
برایش گفتم تمام چی هایی که به مغ م و ور کرده بود .گفرت «بقشرهات
حرف بدارا» صدای ننه عنی که بنند شد عنی دوید و رفت.
تا صاح ووابم نارد .باید یک نقشرۀ حهرابی مریکشریدم ترا مرو الی
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درزش نرود .اولین کار وارج کردن ماصر از کال

بود .بعد پنهان شردن

زیر می ها .مرحنۀ آور حمنه بود .صد بار نقشه را در مغر م مررور کرردم.
صاح شد .صاحانه نخورده از وانه بیرون زدم .نمی وواستم شرکمم را برا
نان بیات و چای پرکنم .رفتم سرا عنی .عنی آمد .پرسیدم «صراحابه کره
بخوراسای ».گفت «به ».گفتم «کار ارسرتی کررای .برزن بررویم مدرسره».
دربین راه همه چی را با عنی مرور کردم.
در

اوال داشتیم ،اصالً حواسم بره در

نارود .مردام وردا وردا

می کردم تا هرچه زودتر زنگ تفریح را ب نند .باالوره مش قنارر زنرگ را
زد .ماصر مثل هر روز سختگیری نکرد .بچههرا برا وروردن زنرگ یراد
گرفته بودند وودشان بیرون بروند .همه رفتند ج من و عنی کره در زیرر
می پنهان شده بودیم .ماصر در کال
را بیرون آوردند .نف

را بهت .ساسان و به اد کیفشران

از دیوار بیرون می آمد از من و عنری درنمریآمرد.

می ترسیدم صدای نف های ما را ماصر بشنود و تمام نقشههایمران بهرم
بخورد .در همین وقت در کال

باز شد .ماصر از جرا پریرد .قررار نارود

کهی بیموق م احم شود .مرتضی بود .چی ی گفت و رفت .ماصر پشت
سر مرتضی از کال

وارج شد .ساسان و به اد دستمالهای سفیدشان را

آوی ان کرده بودند .ساندویچهرا را روی میر گذاشرته بودنرد و مشرغول
جابهجا کردن کیفهایشان بودند .مرن و عنری از کمرین بیررون آمردیم.
بهطرف ساندویچها پریدیم ،مثل هوشنگ وان .ساندویچها را از روی می
برداشتیم .تا ساسان و به اد بره وودشران بیاینرد از کرال

ورارج شرده

بودیم .گی شده بودند .باورشان نمیشد چره اتفراقی افتراده اسرت ،مثرل
گنجشکهای حیاطمان .هردو با هم زدند زیر گریه .صدای گریرهشران را
میشنیدم .وودمان را درمیان بچهها گم کردیم .امّا مثل اینکه موی بچهها
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را آتش زده بودند .مشتریهای هر روزه پشت پنجره از سروکول هم براال
میرفتند .مدام میگفتند :تقهیم کن .تقهیم کن .اما من میوواسرتم بایرنم
ساندویچ چیه .عنی مهنت نداد .شرو به گاز زدن کرد .یک گاز ورودش
یک گاز به بچره هرا .کاغرذ را براز کرردم .گرویی قنرداقش کررده بودنرد.
همانگونه که مادرم وواهرم را قندا میکرد .نان شکل و شرمایل ویرار
چنار داشت ،نه مثل ورب ه بود ،با شکافی در سرتاسر شرکمش .شرکمش
را باز کردم .سا ی بود .بوی ووش شوید یرکراسرت وارد بینریام شرد.
شویدها را کناز زدم .ویارشور بود ،دهانم آ

افتراد .بعرد گوجرهفرنگری

بود .زیر همه الیههایی از گوشت بود به نازکی کاغذ .درتمام عمرم چنین
گوشتی ندیده بودم .به نظرم رسید باید ووشم ه باشد.
ساندویچ را هنوز ناهته بودم که مرتضی دوان دوان آمد« .فررار کنیرد.
فرار کنید .آقای باظم آمد ».آقای نراظم جنرو همره برود .سرمت راسرتش
ماصر و سمت چپش ساسان و به اد .پشت سرشان ویل بچرههرا .جرای
ماندن ناود .با آن شال ماری که دست آقای ناظم برود سرنوشرت بردی
انتظارمان را میکشید .پا گذاشتیم به فرار .تا مش قنار به ورودش بیایرد و
سد راه ما شود از مدرسه بیرون زده بودیم .آقای ناظم فریاد زد «کجا فرار
میکنید پدرسوختههای بزمجه .مش قنار بگیر آن سگ ولرههرا را ».مثرل
گنوله می دویدیم .صدای پای عدهای از بچهها به گوشم رسید .میدانهتم
عدهای برای وودشیرینی هم که شده به دناال ما می آیند .یک آن به عقب
برگشتم .عنی زمین وورده بود .برگشتم تا کمکرش کرنم .زودترر از مرن
بچههای کال

ششمی رسیدند .فرار کردم .کمی که رفتم کمکرم پاهرایم

شُل شد .میدانهتم که عنی را گرفتهانرد .دلرم طاقرت نیراورد عنری تنهرا
دستگیر شود .برگشتم.
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عنی دراین جریان تقصیری نداشت .این نقشه من بود.عنی تنها چو
رفاقت با من را میوورد .چقدر به حرال هوشرنگ وران غا ره وروردم.
گربۀ ووشاختی بود .هروقت کره دلرش مریوواسرت گنجشرکی شرکار
می کرد .نه ماصری بود که موی دماغش بشود و نه آقای ناظمی کره مثرل
اجل معنق از راه برسد و کوفتش کند .گربههرای دیگرر هرم مثرل آدمهرا
حهود و وودشیرین ناودند تا دناالش کنند .دستگیرش کرده و کشاکشران
بیاورندش پیش آقای ناظم.
مش قنار زنگ کال ها را زد .من و عنی جنو دفترر ایهرتاده برودیم.
سرجای وودش ،دور تا دور مدرسه .آقرای

بچهها صف بهتند .هرکال

ناظم ما را برد وسط مدرسه .بعد ،از بچهها وواست که به واطر دزدی ما
را سه بار «هو» کنند .کردند .آخ که چقدر دلم میوواست زمین دهان براز
میکرد و مرا میبنعید .کتک شرو شد .چه دردی داشت .توی دلم هر ار
فحش دادم به کهی که شال ماری را اوترا کرده است .چنرد ترای اول
زیاد درد نداشت .انگشتانم را جم کردم .شال دور انگشتانم میپیچیرد.
امّا آقای ناظم فهمید .چندتایی به سروکنهام زد که ترن دادم .درد از نروک
انگشتانم راه میافتاد و می آمد باال .باال و باالتر تا مع م .از آنجا راهرش
را ک میکرد پشت حدقههای چشرمم .مثرل ایرن برود کره مینرۀ دا در
چشمانم فرو میکنند .دستهایم که کروت شد .درد کمتر شد ووشحال
شدم .اما چندتایی دیگر که زد ،درد چند برابر شد .اگر آقای مدیر واسر ه
نشده بود .معنوم ناود آقای ناظم چره بالیری سرر مرن و عنری مریآورد.
دستبردار ناود .همه سرکال

رفته بودند .من و عنی جنو دفتر ایهرتاده

بودیم .بعد مرتضی را آوردند .ما به مرتضی گفتره برودیم ماصرر را گرول
ب ند و بهبهانهای از کال

وارج کند .مرتضی به ماصر گفتره برود آقرای
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ناظم با تو کار دارد .ترا چشرم آقرای نراظم بره مرتضری افتراد برا شرال
سروقتش رفت «پدرسوخته! حا با ازاها هماست میشوی .از قرول مرن
اروغ میگویی و ماصر را از کالس خارج میکنی ا آن او گدا گشرنه هرر
غلطی میخواهند بکنند ».شدیم سه نفر .اینقدر ودا ودا کردم ترا آقرای
ناظم رفت  .مرتضی از جیاش سنگ مرمرش را بیرون آورد .کمی برا تیر
تراشید و کف دستهای من و عنی ریخت .گفت «به ما کف است ان
بمالید .ارا را کم میکند ».مالیدیم ،نکرد .وینی سوز میزد .مرن از عنری
بیشتر کتک وورده بودم .حقم بود .من وودم به آقای ناظم گفته بودم کره
عنی تقصیری ندارد .فکر اینکار از من بوده است.
از زورِ درد نفهمیدم چ وری ظهر شد .زنگ مدرسه را که زدند ،همره
رفتند .آقای مدیر ما را مروص کرد .نمیتوانهتم کتا هایم را بره دسرتم
بگیرم .دادم بچههای هم محنیمان بیاورند ن دیکیهای وانره برودیم کره
بابام با چند نفر از دوستانش به ما رسیدند .صدای گریه مررا شرنیده برود.
جرأت نکردم بگویم چه اتفاقی افتاده است .دسرتهرایم را پشرتم پنهران
کردم .بابام از چشمهایم که مثل دو کاسۀ وون شده بود فهمید باید کتک
بدی وورده باشم .گریه من بیشتر از آنکه شال ماری آقای نراظم باشرد
از وفت و وواری سرصف بود .از هویی بود که بچهها کشیده بودند .اما
جرأت حرف زدن نداشتم .عنی جرأت کرد وگفت .بعد دستهای مرا به
بابام نشان داد .از چشمهای بابام فهمیدم که حهابی دلش سرووته اسرت.
پرسید «کی ورا به این روز ابداخته!» عنی زودتر جوا

داد «آقای باظم».

دستهایم حهابی ورم کرده بود .سیاه و کاود شده برود .ورودم هرم
ترسیدم ،ورمش از مدرسه وینری بیشرتر شرده برود .بابرام گفرت «بررویم
مدرسه ».نمیوواستم بروم .می ترسیدم آقای ناظم بابام را هم ب ند .برا آن
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شال مراریاش دمرار از روزگرار هرکهری مریتوانهرت دربیراورد .امرا
نمیتوانهتم ایرنر بره بابرام بگرویم .گفرتم «بابرا جران بره جران اایریا
استهایم اصالً ارا بمیکند .من حا ایگرر مررا شردسا  .از ایرن کترک
بیشتر هم که بخور باکم بیست ».اما گوش بابام بردهکار نارود .برا بابرام
بهطرف مدرسه راه افتادیم.

مش قنار به محض دیدن بابام رنگ از رویش پرید .مش قنارر بابرام و
دوستانش را می شناوت .کمتر کهی بود که اصغر شی و عاا

غالمررضرا

و احمد یک گوش را نشناسد .هرکدام برای به هم زدن یک محنره کرافی
بودند .مش قنار وواست جنو بیاید اما بابام با دست او را کنار زد و گفت
«مش قنار حرمت همسایگی را بگاار از بین بروا .و همسایه ما هستی ما
با و کاری بداریم .ترف حساب ما آقای باظم است ».مش قنار کنار رفرت.
بابام و دوستانش یکراست رفتند داول دفتر .آقای نراظم براالتر از همره
نشهته بود .پایینتر معنم انشاء و تاری و حهرا

ترا جنرو در .بابرام برا

صدای بنند گفت «آقای باظم کیه؟» آقای نراظم گفرت «فرمرایش!» بابرام
مهنت نداد کمربند پهن و چرمیش را از کمرش باز کرد .سگک بر رگ و
آهنینش را در دستانش گرفت و رفت طرف آقرای نراظم .چشرمهرایم از
شدت تعجب و تر

داشت بیرون میزد .بابام میوواست آقای نراظم را

ب ند .مگر امکان داشت؟
معنم انشاء با اعترا بنند شد« .این چه مسخرسبازیه .مگر شهر هر ره
که سر ان را پایین ابداختهاید و بدون اجازس وارا افتر شدساید .مگر اینجا
تویله است ».که اصغر شی امانش نداد و با سرینه دسرت ووابانرد تروی
گوش معنم انشاء .بعد با یک دست یقهاش را چهاید و برا دسرت دیگرر
ضامن چاقویش را زد .تیغۀ چاقو مثل مار سرر بیررون آورد .دلرم هروری
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پایین ریخت .باورم نمیشد .چاقوی اصغر شی روی گنوی معنرم انشراء
بود .چشمان معنم انشاء از تر

چی ی نمانده بود بیرون ب ند.

بهمن میگویند احمد یک گرو .
احمد یک گوش آمد وسط دفتر .گفت « 
هرکه کان بخورا گوشش را کف استش میگاار  ».عاا

غالمرضا هرم

پشت به در ایهتاده بود تا کهی داول و وارج نشود .آقای نراظم پر

از

اینکه چند کمربندی بابام به سروصورتش زد دستش را گرفت ،مثل مرن.
آی ودا باورم نمیشد .آقای ناظم هم مثل من انگشتانش را جم میکرد.
دلم نیامد به بابام بگویم دارد کنک میزند .پر

آقرای نراظم هرم دردش

میآید ،مثل من و عنی .مدام میگفت «ولی محتر اجرازس بدهیرد وضریح
میاهم ».بابام هم میگفت «مر یکه مگه و به ایرن تفرل معصرو اجرازس

ااای وضیح بدهد ».و میزد.
از تر

جرأت نگاه کردن در چشمان هیچ ک

را نداشتم ،حتی مش

قنار .رنگ مش قنار مثل گچ سفید شده بود .دناال بابرام از مدرسره آمردم
بیرون .بابام گفت «برو خابه .من بعداً میآیم .به ماارت بگو باهرار ارسرت
بکند ».بابرام وفتری برگشرت دسرتمالش پرر از سراندویچ برود .امرا کرت
بیروتیاش دیگر در تنش ناود .آخ که چه دکمههای قشنگی داشت.
هوا وینی سرد بود .دستهایم کمی درد میکرد .اما سراندویچ وینری
وینی کیف داشت .ساندویچی که بابام وریده بود.
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هوا کمی سرد شده است ،امّا زیر پتو گرم است .کرکهرای زبرر سریاهش
صورتم را میوورد .ولی اهمیت نمیدهم .انگشتان زوم و زینری شردهام
سوز میزند .روغن وازلین هم واصیت وودش را از دسرت داده اسرت.
انگشتانم از سرشب زُ میزند .مادرم دستهایم را چر

کرده است .امّا

درد دستبردار نیهت .مثل مار از نوک انگشرتانم وارد مریشرود ،آنقردر
میرود تا به مغ سرم میرسد و درآن جا مثل بادکنک میترکد و مررا بریترا
میکند .اما من به زُ زدن انگشتان زوم و زینی شدهام فکر نمیکنم.

آور سال بود .کارنامهها را میدادند .نوبت به من رسید .مُهر قاولی برا
آن حاشیه کنگره دارش را که دیدم ،دنیا را بره مرن دادنرد .از ووشرحالی
درپوستم نمی گنجیدم .ورقه را از آقرای نراظم گررفتم و بره طررف وانره
شرو به دویدن کردم.
آ

گل و الی جویها را پخش کوچه کرده برود .چنرد براری زمرین

ووردم .تقصیر گیوههای پاره و گشادم بود .گریه نکرردم .بره ایرن زمرین
ووردنها عادت کرده بودم .به ویررا

کره رسریدم پرا شُرل کرردم .داش
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احمد با س لهای پرآبش باال آمده بود .هوای ونک ویرا
وورد .آ

بره صرورترم

از لاههرای سر ل لپرر مری زد و بره روی زمرین مریریخرت.

نف هایم به شماره افتاده بود .گفتم «اا

احمد بخرور  ».داش احمرد از

دو چشم نابینا بود .اگر کهی دزدکی سر به س لهایش میگذاشت ترا از
آبی که آورده بود بخورد ،فوری متوجه میشرد ،آنوقرت برا دسرتهرای
ب رگ و قویاش حهابش را میرسید .داش احمد میگفت آ

دهان زده

را کهی نمی ورد .شغل داش احمد آ کشی بود .داش احمد صدای مررا
شناوت .گفت «محموا ویی؟ بخور ».سر به س ل گذاشتم .دمراغم تروی
آ

رفت .دستپاچه بودم .چند جرعه ووردم .آ

در گنرویم شکهرت.

کمی سرفه کردم و دوباره شرو به دویدن کردم.
درِ حیاط بازبود .مادرم میگفت «این حیاط بیست ،کاروابسررا سرنگی
است ».مادرم سر قالی بود .وواهرم روی دامن بنند و رنگ و رورفترهاش
که یادم نیهت بابام کی وریده بود ،ووابش برده بود .جهرتی زدم براالی
تخته و پهنوی مادرم نشهتم .پشت سرهم مادرم را صدا مریکرردم .والره
قمر تاج همهایهمان ،پهنوی مادرم مشغول قالی بافتن بود .با چشرمهرای
ری ش ویره شد به من «بچه زبان به اهان بگیر .چیه از جلرو اریرکریرز
ماار ماار میکنی .بچه ازس خوابیدس اسرت ».ایرنرا گفرت و شررو کررد
بهگره زدن تارها .کارنامهام را نشان دادم .اما واله قمرتاج سواد نداشت تا
مُهر قاولی کارنامهام را بخواند .مادرم دست از بافتن کشریده برود و نگراه
میکرد .کارنامه را به دستش دادم .لاخندی در گوشۀ لاش شکفت.
مادرم سواد نداشت .پردرش در پرن سرالگی ورشکهرت شرده برود.
طناکارها داروندارش را برده بودند .وودش هم سر به بیابان گذاشته برود
و به غربت رفته بود .مادرب رگم مانده برود برا شرش ترا بچره و لشرکری
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طناکار .مجاور شده بودند برای سیر کرردن شرکمشران قالیارافی کننرد و
کارگر دیگران باشند .مادرم با تمام عالقهاش به باسواد شردن هریچ وقرت
فرصت تحصیل را نیاته بود .امّا وینی دلش میوواست مرن و ورواهر و
برادرم باسواد بشویم.
مادرم کارنامهام را که می بیند وینی وروشرحال مری شرود .مری گویرد
«ماارجان بخوان باینم چه بوشرته اسرت ».مریوروانم« :قارول اسرت ».از
گوشه چارقدش یک قران به من میدهد .وواهر کوچکم از ووا بیردار
شده است .مادرم پهتانش را در دهانش می گذارد تا بخوابد .از تخته قالی
پایین می پرم و میدوم طرف کوچه .صدای مرادرم از قالیارافوانره بننرد
میشود« .یک قران را خرج بکن .بینداز قلکت ».با ورودم مریگرویم «ایرن
ماار عجب آامی است .وقت گیر آوراس است .حا کره وقرت پرول قلرک
ابداختن بیست .ازس این قلک که هیک وقت پر بمی شروا .را بخواهرد پرر
شوا ،شکسته می شوا که بررای برراار برزرگم لاراس بخربرد ».مریدوم از
محمدحهن ،بقال سرکوچه ،ورو قندی میورم و بهوانه باز میگردم.
در حیاط مینشینم تا بابام بیاید.
ن دیکیهای ظهر بود که صدای پای بابام آمد .صدای نعل گیروههرای
بابام برایم آشنا است ،یکنواوت و آهنگین .بابرام از سررکار آمرده برود،
وهته و بیحوصنه .مینههای قالی درازکنیاش را کنار دیروار گذاشرت و
به طرف حو رفت .دناالش راه افتادم و پشت سرهم میگفتم «بابا ،بابرا
قاول شد  .اوچرخه را کی میخری؟» کمی تو هم رفت .صرورتش مروج
برداشت .مثل آ حو  .چی ی نگفت .به آ حو ویره شردم .سرا
و دلمرده بود .نان ووردهها در گوشه حرو جمر شرده بودنرد .بابرام
آستین پیراهن آبیاش را باال زد .و رو به من کرد و گفت «بابا جون ،چند
ا لماه بزن ».زدم.
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تنماه آ

سا پر از واکشیر را میمکید و براال مریآورد .نفر هرای

تنماه عمیق و سخت بود ،مثرل نفر هرای مرادرب رگم .امرا تنماره مثرل
مادرب رگم ونطِ وونی نداشت .بابام داشرت وضرو مریگرفرت و مرترب
اهللاکار ،اهللاکارر مری گفرت .عرادت داشرت موقر وضرو گررفتن بگویرد.
وضویش که تمام شد از لب حو

برواست .رو بره مرن کررد و گفرت

«امسال استم نگ اسرت .صردیخ ششرمات را کره گرفتری اوچرخره را
می خر  ».بعضم گرفته بود می وواستم گریه کنم ،امرا نکرردم .ترا کرال
ششم ه اران بار بایرد شرب و روز مریشرد و مرن وروا

دوچروره را

می دیدم .وینی دیر بود اما کاری نمیشد کرد .همین دیشب بود که بابرام
سرپول چادر با مادرم دعوایش شد .با انگشتانم شماره مریکرنم ،یرک دو
سه چهار پن شش ،دو سال دیگه .دو سال دیگره دوچرورهسرواری چره
کیفی دارد .الستیک دوچروهام را برمی دارم و به کوچه میروم تا گشرتی
ب نم .از جنو قالیاافوانه که رد میشوم .مولرود دوترر والره قمرتراج برا
موهای بنند و دم اسایاش را می بینم کره مشرغول برافتن و آواز ووانردن
است .به ناهید میگویم «او سال ایگه» و او میوندد.

برای آوردن آ

ووردن به ویرا

رفته بودم .س لهرای آ

سرنگین

بودند و مرتب لپر میزدند یا به بغلم پاهایم مریووردنرد .براالی قروزک
پایم سوز میزد .پوستش کنده شده بود .اما وون نمیآمرد .بره وانره کره
رسیدم سماور داشت قُل میزد .کم آ

بود .مادرم سرقالی بود و ورواهر

کوچکم توی بغنش ووابیده بود .ودایی بود که گریه نمیکرد .مرتب و
میزد .بابام کنار سماور چمااته زده بود .عرادتش برود وورشرید بفهمری
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نفهمی رفته بود ،شاید پشت کوههای مهتوفی .شاهرتان مرا تاریرک برود.
چرا کمسو و دلگرفته بود .غمزده سوسرو مریزد .مرادرم چشرمانش را
تنگ کرده بود تا رجهای ری نقش را پیدا کند .چند گره میزد و بهطرف
بابام برمیگشت و میگفت «مرا ،یه مقدار پول برای لااس بچرههرا بردس».
بابام میگفت «وصله کن ».مادرم میگفت «بره صراحب وقرت وصرلهبرراار
بیست ».این حرفها به گوشش بابام نمیرفت .بابرام سر ل آ

را تروی

سماور والی میکند .جریز و بری سماور به هوا میرود .بابام میگویرد
«او روز ایگر زمستان است .سرما پدر کوچک و بزرگ را ارمریآورا .بایرد
چند گوبی زغال بخریم .سرما که پدر و ماار بدارا .سنگ را می رکابد چه
برسد به آامیزاا .این قدر پیله بکن .یک جوری بزرگ میشروبد .مگرر مرا
بشدیم ».به حیاط میروم .میدانم آور کار به دعوا میکشد ،مثل همیشره.
مادرم کتک میوورد .شام کوفت همۀ ما میشرود و مرادرم غرذای سررد
شده را هوری والی میکند توی چاه ،مثل همیشه.
آسمان پر از ستاره بود .ماه با صورت گرد و قشرنگش مثرل صرورت
منکتاج دوتر ربا

وانم ،همهایهمران ،آن گوشره نشهرته برود .شررو

میکنم به گشتن میان ستارهها .دناال ستاره بخت و اقاالم میگردم .مرادرم
میگوید« .هر آامی یک ستارس بخت و اقاال اارا ».کمی که نگاه مریکرنم
گردنم درد میگیرد .کنار حو

مینشینم.

چرا شاهتانها یکییکی واموش میشود ،اما چرا وانرۀ مرا هنروز
روشن است .مادرم برای اینکه بتواند ما را به مدرسه بگرذارد شربهرای
قالی میبافد .اگر مادرم شبها قالی ناافد .از مدرسه رفتن واری نیهرت.
من با همین گوشها حرفهای مادرم برا والره قمرتراج را شرنیدهام کره
میگفت «قمر اج خابم اگر شبها کار بکنم پول افتر و مداا بچرههرا را از
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کجا بیاور  .چندر غازی که صالح ارمیآورا کفاف خرجمران را بمریاهرد
چه برسد به خرج مدرسه بچهها .ازس پایش را وی یک کفش کراس اسرت
که بچهها به مدرسه بروبد ،ا کمک خرجمان بشوبد».
توی حیاط ما همه کار مریکننرد .والره قمرتراج و دوتررش مولرود،
معصومه زنِ داش احمد ،فاطمه وانم زن مش حیدر ،مادرم ،ج زن مرش
امراهلل .مش امراهلل وینی دوست دارد او را امراهلل وان صدایش بکنند .امرا
گوش کهی بدهکار نیهت .مااشر حاج نهاندی اسرت .چشرم و گوشرش
باز است تا اموال حاجی نفنه نشود.

بابام صاح زود سرکار رفته بود .وقتی کره سررکار مریرفرت همرۀ مرا
ووا

بودیم .مادرم از سرقالی آمده بود تا نان چای ما را بدهد .از مرادرم

میپرسم «بابا کی رفت؟» مادرم میگوید «ستارس که بره آسرمان بروا ».و
میپرسد «منظور؟» میگویم «هیچی ».چای درگنویم میشکند .چند سرفه
پشت سرهم میکنم .مادرم با کف دست به پشتم میزند .نان وشک کرار
وودش را کرده است .گنویم میسوزد .از مادرم میپرسم «بابا برای مرن
پولی بگااشت ».میدانهتم که پولی نگذاشته است .کنک کارم این بود ،ترا
از مادرم پولی بگیرم .مادرم میگوید «به ماار .خوا میاهم .اما بره یرک
شرط ».میپرسم «چه شرتی؟» زل میزنرم در چشرمان مرادرم .ورواهرم
قرار نمیگیرد .مدام و میزند .چند روزی است که حالش ورا
وآ

اسرت

سردناات هم که دادهاند حالش بهتر نشده است .مرادرم مریگویرد.

«شرتش این است که از امروز بیایی کنار روی ختره قرالی بنشرینی را
گرس زان را یاات بدهم ».اومهایم توی هرم مریرود .سررم را مریانردازم
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پایین .با تکه نان وشک شرو به ور رفتن میکنم .انگار نه انگرار چیر ی
شنیدهام .اما مادرم ولکن نیهت میگوید «اول سال که بخواهی به مدرسه
بروی به کفش ااری ،به مداا ،به افتر .بابات هم که پولی بمیاهرد .اصرالً
بدارا که بدهد ».میپرسم «برای اااشم چی؟» مرادرم مریگویرد «اوبرم برا
قالیاافی من و خواهرت پااشاهی میکند .وگربه صردبار از ارس خوابردن
افتااس بوا ».مادرم کمی مکث میکند و ادامه میدهد« .بابرات مریخواهرد رورا
بهخیاتی بگاارا ».میپرسم «پیش کی؟» میگوید «حسین آقا خیاط».
دکان حهین آقا اول بازار است ،دکانی دراز و بیقرواره ،برا دو سرکو
دردو طرف دکان ،که شاگردها آنجا مینشینند و دووت مریزننرد .یرک
می چوبی رنگ و رورفته در وسط و یک اتوی زنگزده روی آن .در تره
دکان آینهای قدی است ،آبنه رو مثل زن عمویم .حهین آقا لاا های عید
من و برادرم را میدوزد .یک ماه به عید مانده من و برادرم ع ا میگیریم.
دعوا و کتککاری بابرام برا مرادرم شررو مریشرود .مرادرم چنرد روزی
بهحالت قهر به وانه مادرش میرود .وانۀ مادرب رگم چند کوچه پایینترر
از وانه ما است با دری کوچک از چو

گردو .اینقردر کوتراه کره سرر

آدمهای ب رگ به آن میوورد .چند شاهرتان دور ترا دور حیراط و یرک
قالیااف وانه ،مثل وانه ما .مادرب رگم مرتب سرفه میکند و ونط آجرری
رنگش را مریریر د الی یرک دسرتمال .مرادرم مرییرد «استسرقاء اارا».
نمیدانم استهقاء چه مرضی است .توی کتا هایم نیهت .مادرم میگوید
«سینههایش گندیدس است ».مادرب رگم همه چی را با صردای زیرر تنفرظ
میکند .مدام وواهرم را نیشگون میگیرد که چقدر میوورد .آنوقت من
و وواهرم میزنیم زیرونده .در وانه مادرب رگم بیشتر از وانره وودمران
بهما ووش میگذرد .ما هم از بابامان پول میگیریم هم از مادرب رگمران.
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بابام وسط روز میآیرد جنرو در .کمری پرول بره مرادرب رگم مریدهرد و
میگوید «زن عمو بدس به ماار بچهها ».بابام مرادرب رگم را زن عمرو صردا
میکند .اما مادرب رگم هیچ وقت پول بابام را قاول نمیکند .مرادر اصررار
میکند که مادرب رگم پول را بگیرد ،اما مادرب رگم میگوید «اختر عقلرت
بمیرسد .فراا به و سرکوفت میزبرد .مریگویرد خرجری مراارت را مرن
میااا  ».اما این ماجرا زیاد طول نمیکشد .مادرم آشتی میکند و همگری
برمیگردیم وانه .بابام دست من و برادرم را مریگیررد و مریبررد برازار.
یکراست دکان حهین آقا ویاط .بابام هرسال برای لحاف کرسی از مرش

حایباهلل لحافدوز پارچه میورد .مقداری از همان پارچه را بررای کرت
و شنوار من و برادرم میگذارد .برادرم همیشه اعترا

میکند و میگوید

«من پارچه لحافی بمیخواهم ».اما برای من فرقی نمیکند .پارچره پارچره
است .برادرم از موقعی که به دبیرستان میرود زیربرار پارچرههرای مرش
حایباهلل لحافدوز نمیرود .میگوید «همکالسیهایم مسخرسا میکنند.
پارچها

که مرغوب بیست .حسین آقا هم که مثل جُل میاوزا ».مرادرم

هم هرچی به بابابم غر میزند فایدهای ندارد .حهین آقا یک مردل بیشرتر
بند نیهت .کت جنو راست بنند ،مدل میرزا بنوی های بازار .برای پرروو
که میرویم کنی میوندیم .توی آینه قدی و بیریخرت حهرین آقرا کره
نگاه میکنیم ،برادرم میگوید «مثل چوپانها شدسایم ».کُتی بیآستین ،بنند
و بیقواره .من میوندم .اما بررادرم بغرض مریکنرد و موقر برگشرتن
بهوانه میزند زیرگریه.


وینی زود یاد میگیرم .اوایل سختم برود .مرادرم تارهرا را روی تکره
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چوبی میانداوت و من یکی یکی میگرفتم و وامه را به آن گره میزدم.
چند روزی گذشت ،تارها به راحتی توی دستم نمیآمدند .انگشتانم زوم
و زینی شده بودند .مخصوصاً انگشت نشانه دست راستم ،که روی تارهرا
فشار میآورد .شبها از گوشۀ نراونم ورون مریآمرد .مرادرم مریگفرت
«پوست استهایت بازک است ».حنا میگیرم کنفرت مریشرود .آن وقرت
چاقو هم به انگشتانت کارگر نیهت چه برسد به تار قالی.
شب که میشد دستهایم را حنا میگرفتم .بدجوری سوز میزد .امرا
ووشحال بودم که باالوره گره زدن را یاد گرفتهام .تند تند گره مریزدم و
رجها را پر میکردم .مادرم میگفت «اگر بتوابی یک جیرس بارافی اول مدرسره
همه چیز ااری ».فکر داشتن کفش و کیف و لاا  ،ووا

از چشمهرایم

میربود و سوز دستهایم کمتر میشرد ،امرا لحظرهای بعرد سروز لعنتری
سراغم میآمد .نوک انگشتانم زُ میزد .مادرم میگفت «بره براخنهایرت
بگاس بکن .چشمابت را روی هم بگاار ا خوابت بارا ».اما هرچه چشمهایم
را روی هم فشار میدادم ،ووابم نمی بررد .مثرل ایرن برود کره بره نروک
انگشتانم سوزن میزدند.
صاح کنۀ سحر که میشد مادرم مرا بیدار میکرد .جیره برایم برداشرته
بود .تازه میفهمیدم ستاره به آسمان یعنی چه .مادرم میگفت «اگر بعرد از
زان آفتاب کارت را شروع کنی جیرسات ا نگ غروب میمابد».
روزهای اول وینی وینی سختم بود .چشمانم پر از وروا برود .امرا
کمکم عادتم شد .تا مادرم صدا میزد از ووا میپریدم .هرشب با هرول
ووابم میبرد .صاح زود قالیاافوانه تاریک بود .چرا را با غرولند مرش
امراهلل روشن میکردیم .میگفت «اسراف بکنید خدا چشمها را بررای کرار
ار اریکی خلخ کراس است ».واله قمرتاج از من و مادرم زودتر مریآمرد.

کفشهایآرزو41


می گفت «سرفههای پیرسگ که بمیگاارا خواب وی چشرمهرایم برروا.
پشت چشمهایم که گر میشوا .سرفههایش ثل اکان آهنگرری شرروع
می شوا ،.پشت سرهم .خدا هم که از راضی بمی شوا .مثل کالغ غارغار
میکند ».شوهرش را می گفت .احمدآقا شوهر واله قمرتاج بود .یکری از
چشمهایش کور بود .عینک تیرهای می زد .قد بنندی داشت کره کمری ترا
شده بود ،مثل کمان حالجی .قاالً م ر بود .اما حاال دیگر نمیتوانهت
کار بکند .در ویابانهای باالی شهر گردایی مریکررد .آن طرور کره بابرام
میگفت ،در دسته حهین جگری تناک میزده است .تناک زدنش معرکره
بوده است .کمی که پیر می شود دیگر کهی برای کار به سراغش نمیآید.
بابام می گوید «مطربی کار جوانها است .باید ال و اماغ ااشته باشری را
بتوابی خوب بزبی ».بعد از من و مادرم ،مولود می آمد .مولود دوترر والره
قمرتاج بود .زن آقانورِ پاساان بود .بعد معصومه وانم میآمد .آورر همره
فاطمه وانم .من و وواهرم و مادرم پیش هم مینشهتیم.
هر رجی که مریبرافتم شرانه و قیچریاش را مرادرم مریکررد .مرادرم
میگفت «استهایت جان بدارا شابه را محکم بکروبی .قیچری را هرم برد
میکنی .کج و کوله می شوا .امراهلل خان اعوا میکنرد ».مرادرم کره نارود
سعی میکردم وودم اینکار را بکنم ورا که میشرد از ناهیرد ورواهرم
کمک میوواستم .ناهید میگفت «اگرر ارسرت کرنم آببارات مینرو کره
خریدی به من میاهی ».از تر کتک مادرم همیشه قاول میکردم.
آفتا کمکم باال می آمد و وودش را تروی قالیارافوانره مریکشرید.
مادرم موق بافتن آواز میوواند .من ووشم میآمد .تندتر میبافتم .چراقو
را از ته دل برگنوی گرهها میکوبیدم .مثرل ایرنکره مریوواسرتم بکروبم
بهگنوی حاج نهاوندی .همۀ کارگرها موق گره زدن ترانره مریوواندنرد.
نمیدانم از کجا و از کی یاد گرفتهاند .هرکدام چی ی میوواندند.
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مادرم همیشه یک شعر را میوواند که اینطور شرو میشد:
ر قالیاافی اراک کراس اسیر ...
اما مولود دوترواله قمرتاج شعر دیگری می وواند که وینری قشرنگ
بود .جوانی به اسم ابوالقاسم سرچشمه میرود و عاشق دوتری مریشرود
بهنام شهربانو.

رفتم کنارچشمه
اید باز و کرشمه
گفتم اهل کجایی
گفتا اهل شیراز
بعد پدر و مادرش را به وواستگاری دوتر میفرستد .نام د میشروند.
اما چندی بعد ابوالقاسم به دست نوکرهای وان کشرته مریشرود و همره
ع ادار میشوند و مادرش این شعر را میوواند.
پلو پختم چلو شد
آمدبت چطور شد
ابوالقاسم برار
بورچشم ابتظار
قالی ریشه ریشه
بخت من باز بمیشه
ابوالقاسم برار
بورچشم ابتظار
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مولود که میوواند دست نگاه میداشتم .گوشهایم را تی میکردم ترا
باینم آور قصه چه میشود .مادرم پایم را نیشگون میگرفت و مریگفرت
«کارت را بکن ذلیل مراس»
دردم می گرفت اما چی ی نمیگفتم .حمام که میرفتم تمرام عضرالتم
سیاه و کاود بود .بچهها می پرسیدند چری شرده .مریگفرتم «جرابور زاس».
آن وقت همگی با هم میگفتند «آرس جابور زاس ،جرابور اوپرا ».و مریزدنرد
زیرونده و من هم با آنها میوندیدیم.

تابهتان نف های آور را میکشید .با مادرم بهمدرسه رفتم تا اسرمنویهری
کنم .مدام گیوهها از پایم بیرون میآمد و عقرب مریمانردم .مرادرم منتظرر
میشد .نفرین میکرد و من میرسیدم .بعد دوباره راه میافتادیم.
درِ مدرسه باز بود .مش قنار فرراش مدرسره روی صرندلی چروبیاش
نشهته بود .ما را که دید وندید .دندانهای طالییاش بر مریزد .مرادرم
در زد و وارد دفترشد .من کنار در ایهتادم .میترسیدم داول بشوم.
مادرم با آقای مدیر حرف میزد .میدانهتم چه میگوید .مرادرم مثرل
تع یهووانها شعرهایش را از حفظ بود« .امروز اینجا و فراا بازار قیامرت.
آقای مدیر جلوی ان را میگیر  .پدر پول بمریاهرد .مرن هرم کره برا
قالیاافی به رخت و لااسهایشان بیشتر بمیرسم ».مرادرم قربران صردقه
بچههای آقا مدیر میرفت و دعرایشران مریکررد .مرن مانرده برودم کره
بچههای شهته و رُفته آقرا مردیر برا اون لارا هرای تروتمیر و تیتریش
مامانیشان چه احتیاجی به دعاهای مادر من دارند .اما مادرم ولکن نارود.
همینطور پشت سرهم از ائمه کمک مریگرفرت و دعرا مریکررد .بررای
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اسمنویهی پول می وواستند .نمری دانهرتم چقردر .امرا مرادرم مریگفرت
«بودجهمان نمیرسد که بدهیم ».آقای مدیر مرا کنار در دید .گفرت «بچره
بیا تو ».اجازه گررفتم و داورل شردم .آقرا مردیر بره مرادرم گفرت «بچرۀ
ارسخوابی ااری».
سرم را پایین انداوتم .از وجالت مثل لاو سرخ شده بودم.

قالی به حاشیه رسیده بود .مادرم میگفت «مراهی بره امرش رسرید».
مش امراهلل مدام غُر میزد« :ای بیل و کمر ان بخورا .رنهرای لرش ران
وی گل بروا .است بجناابید و امروز مامش کنید«.
ستاره به آسمان بود که سرِ کار رفتیم .باید جیرره دو روز را یرکروزه
می بافتیم .قالیاافوانه حال و هوایی دیگر داشت .هرک

چی ی میگفت

و نقشهاش را برای چندروز تع یل و پول ونعتی بازگو میکرد .بابام قول
داده بررود برررای وررواهرم چررادر بخرررد .وررواهرم در پوسررت وررودش
نمی گنجید .مولود دوترواله قمرتارج یکری به وواهرم میگفت «چراار
گلاار ریز خیلی قشنگه و گلهایش اگه صور ی باشه محشررس ».و ناهیرد
وواهرم تندتر گره میزد .و با سر حرفهای مولود را تصدیق میکرد .نره
ناشتایی ووردیم نه ناهار تا قالی را به آور رساندیم.
آفتا

پر نورتر و گرمتر از همیشه بود .ساک شده بودم .مثل ایرنکره

قالی با همۀ سنگینیاش روی دستهای من بود .و حاال آمده برود پرایین.
احها

غریای داشتم .مش حیدر زودتر آمده بود تا برا قراطرش قرالی را

به حجره حاج نهاوندی بارد .تا حجره حاج نهاوندی دناال قرالی دویردم.
بقیه هم آمدند .همه برای ونعتی رفته بودیم.
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هایشران
از بازار مهگرها که گذشتیم صدا بهصدا نمیرسید .با چکش 
به جان دیگهای مهی افتاده بودنرد .دیرگ را مریچرواندنرد و چکرش
می زدند .منظم و پشت سررهم .آفترا

از طرا گناردی برازار کوچرهای

روشن درست کرده بود .از بازار مهگرها که رد شدیم بازار لحافدوزهرا
بود .جنو هر دکانی باری پناه بود .شاگردهای لحرافدوزی افتراده بودنرد
روی تشکها و دووت می زدند .جنو دکان مش حایباهلل که رسریدم پرا
شُل کردم .برای جواد هم محنهمان دست تکران دادم .جرواد از مرن یرک
سال ب رگتربود .از بچگی دکان مش حایباهلل شاگردی کرده برود .حراال
یک لحافدوز درست و حهابی بود .هفتهای بیهت تومان م د میگرفت.
سرهفته مادرش م دش را می گرفت .به جواد هرم چیر ی مریداد .جرواد
شیرینی که میورید به من هم میداد.
قالی را جنو حجره پهن کردند .حراجی و میرزابنروی هرایش بیررون
آمدند .حاجی به زور راه میرفت .همیشه فکرر مریکرردم هررآن ممکرن
است از زور چاقی بترکد .اما نترکیده بود .درعو

میرابنوی هایش الغر

و مردنی و چرتی بودند .حاجی تهایح مریچروانرد و غرر مریزد .ایرراد
می گرفت .قالی که ذر شد ،حاجی گفت «بارید اباار ».حمرال کارونهررا
مع ل نکرد .ما ماندیم و حاجی .حاجی چی ی به مش امراهلل داد و گفرت
«اینها را را کن».
نمی دانم چقدر داد .سهم ما را به مرادرم داد .ترا وانره پشرت سرر
مادرم میدویدم.

هوا کمی سرد شده است .امّا زیرپتو گرم است .کُرکهای زبر سیاهش
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صورتم را میوورد ولی اهمیت نمیدهم .انگشتان زوم و زینی شردهام سروز
می زند .روغن وازلین هم واصیت وودش را از دست داده است .انگشرتانم
از سرشب زُ میزند .مادرم دستهرایم را چرر

کررده اسرت .امرا درد

دست بردار نیهت .مثل مار از نوک انگشتانم وارد میشود ،آنقدر میرود
تا به مغ سرم میرسد و درآنجا مثل بادکنک مریترکرد و مررا بریترا
میکند .اما من به زُ زدن انگشتان زوم و زینی شدهام فکر نمیکنم.
فردا روز اول مدرسه است .من امهال کال

پنجم میروم .برروالف

هرسال امهال همه چیر دارم .حاضرر و آمراده .کرت پارسرالم را مرادرم
شهته و یقه سفید زده است .دیگر آقای ناظم نمریتوانرد مررا برا شرال
ماری ب ند و بگوید «کُرّس بز چررا یقره سرفید برداری ».دفترر و مرداد هرم
وریدهام .باالتر از همه امهال دیگر برا آن گیروههرای زهروار دررفتره بره
مدرسه نمیروم .دیگر بچههای می اولنشین نمیتواننرد گیروههرای مررا
مهخره کنند تا کار به فحش و دعوا و مرافعه بکشرد .از فرردا نمریتروانم
مثل بقیه بچهها هرچقدر که دلم وواست بدوم و کفشهایم بیرون نیایرد.
سکندری نخورم .دستهایم زومی نشود .فردا صاح زود با کفشهای نو
به مدرسه میروم.
ووابم نمیبرد .و هرچه به آسمان نگاه میکنم صاح نمیشود.
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اعدامیها 

صدای بابام که در کوچه پیچید ،مادرم هول برش داشت .ظررفهرای
غذا را انداوت و به طرف در حیاط دوید .تازه شام وورده بودیم .مرادرم
بهاط سفره را کنار حو

چیده بود .بابام برای وضو گررفتن بره کوچره

رفته بود .عادت هر شاش بود .میگفت «آب جوی میز رر از آب حرو
است ».آ

حو

از کثیفی سا و کدر شده بود .سیاهی شب کردورتش

را بیشتر کرده بود .آشغالهای کف حو
که با تاریک شدن هوا کف حو

معنوم ناود .مثل ماهیهای من

چمااته میزدند.

وینی از شب نگذشته بود .اما با رفتن مر ها به النه ،همهایههرای مرا
هم به وانههایشان میرفتند .شام میووردند و میووابیدند .درعوضرش
صاح کنه سحر بنند میشدند .بابرام مریرفرت سرروقت مینرههرای قرالی
درازکنیاش .داش احمد سروقت س لهرای آبکشریاش .و مرش حیردر
قاطرش را بار میکرد تا ورت و پرتهایش را در دهات اطرف بفروشد.
مادرم که از در حیاط بیررون رفرت .مرن و دادشرم دویردیم .ورواهر
بر رگم پرریش ورواهر کوچررکتررم مانررد .آوره از ترراریکی شرب وینرری
میترسید .اما من تر

به دلم ناود.

وانۀ ما کیپ فاحشهوانه بود .چنرد کوچرۀ تودرترو کره شرب و روز
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نداشت .غریاهها کالهنمدیها ،تناان گشادها ،کاله مخمنیهرا ،مثرل شرهر
فرنگ .آمدنشان بیسروصدا بود .اما رفتنشران مصریات داشرت .مهرت
میکردند و عربده میکشیدند .وای به روزی که اشتااهی سر از وانره مرا
درمیآوردند .چو

و چما ها بیرون کشیده میشد .زن و مرد ،کوچرک

و ب رگ ،تا نعش غریاه را نمیانداوتند ولکن ناودند.
من نمیدانهتم چکار میکنند که مهت میشروند .امرا سررنتر
برههررک
میکردند .چاقو درمیآوردند و عربرده مریکشریدند .

پیردا
هرم کره

دلشان میاست فحش میدادند .منم دلم میوواست هرچه زودتر بر رگ
بشوم .مهت کنم و چاقو بکشم .عربدهکشی کرنم و برههررک

کره دلرم

وواست فحش بدهم مخصوصاً به حراج رضرا برا پهرر لرو

و نُنُررش.

بهدوچروه کوفتیاش که مدام درحال تمی کردن و پ دادنش بود .مرادرم

میگفت « این فکرها را از سرت بیرون کن .آخر و عاقات بدارا .به ارس و
مشقت بچسب ا برای خوات آقا بشوی ».نمیدانهتم آوروعاقارت نردارد
یعنی چه .اما از آقا شدن هم هیچ ووشم نمیآمد.
کوچه ظنمات بود .مثل این بود که به در و دیوار قارر و دوده پاشریده
باشند .مخصوصاً بعد از آورین تیر چرا بر که ن دیرک وانرۀ مرا برود.
تنها وانۀ بعد از ما وانۀ اشررف زاغری برود .از آنجرا بره بعرد ترا دلرت
میوواست بیابان ودا بود .اشرف زاغی از ورانمهرای محرل برود .بابرام
میگفت «خابم خابمها است ».وودش رئی

برود .کنری ریخرت و پراش

داشت .ج وودش پن زن دیگر در وانهاش کار میکردند .آخ که من از
سگ سیاه و پشمالوی کوتولهاش چقدر بدم میآمد .اسمش «مشکی» بود:
اومو و ل باز .از چشمانش آتش میبارید .شرّ بود .تا مرا میدیرد پرار
میکرد و من اشرف وانم را صدا میکردم .مشکی ج بره حررف اشررف
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وانم به حرف هیچ دیارالاشری گوش نمیداد .منم هرموقعی که حروا
اشرف وان پرت بود مشکی را با سنگ میزدم و میدویردم بره حیراط و
در را پشت سرم میبهتم.
بابام داشت کهی را صدا میکرد .اما چی ی نگذشت که تاریکی بابرام
را بنعید .مادرم هر در فریاد کرد بیفایده بود .اصالً بابام صدای مرادرم را
نشنید یا اگر شنید ،نشنیده گرفت .چرا؟ نمیدانم.
زیر تیر چرا بر یک نفر افتاده بود .مادرم وشکش زده برود .کمری
گذشت بعد مثل اینکه بر به تنش وصرل کررده باشرند ،دویرد .صردای
داداش داداش مادرم سرکوت شرب را زومری کررد .دلرم هروری پرایین
ریخت .باورم نمیشد آنکه زیر تیر چرا بر افتاده دایی مرن باشرد .مرا
هم دویدیم.
کت و شنوار سفیدش یکپارچه وونی برود .از پهنروی چرپش ورون
مثل فواره بیرون میزد .قدی بنند و صورتی زیاا داشت .از دایی عنی هرم
ووشگلتر بود ،مثل پنجه آفتا  .هرچند مادرم مریگفرت «از اایری علری
قشنگ ر و ابیا بیست ».اما غریاه قشنگتر بود .مادرم سر غریاره را روی
دامنش گذاشته بود .غریاه ناله میکرد و از درد مثل مار به وود میپیچید.
مادرم روسرری اش را در پهنروی سروراخ شرده غریاره فررو کررد .فایرده
نداشت .وون امان نمیداد .مادرم گفرت «چراار را بیراور ».بردو رفرتم و
آوردم .مادرم چادرش را محکم دور کمر غریاه بهت.
در کوچه کهی نارود .وراک مررده پاشریده بودنرد .از آن همره ورون
وحشت کرده بودم .گرویی کرارد برگنروی گوسرفند گذاشرتهانرد .مرادرم
وحشتزده بود و چشمانش داشرت ازحدقره بیررون مریزد .یرک مرتاره
شرو کردن به فریاد زدن «ای مسلمانها ،جوان مرا را کشرتند ».وراک
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کوچه را توی سرش گرفت .شیون مادرم را هیچ وقت اینطروری ندیرده
بودم .بوی وون داشت حالم را بههم میزد.
اولین وانهای که باز شد وانه طاهره کور بود .کورِکور هم ناود .چون
یک چشمش سالم بود .به این اسم معروف شده بود .هرمسرایه مرا برود.
ناصر پهرش هماازی و هرم کالسری مرن برود .همرین پارسرال برود کره
شوهرش افتاد تو چاه و مرد .حهن شوهر طاهره کور چاهکن بود.
بعد از ظهر بود .من توی کوچه مشغول بازی بودم .طاهره کور سروپا
برهنه از وانه بیرون زد .مثل زن بچه مرده باال و پایین میپریرد و کمرک
میوواست «ای وای شوهر و چاس خفه شرد ...کمرک ...کمرک »...اولرین
کهی که به کمک رفت آقا احمد بود ،همهایه دیوار به دیوار مرا .کرارگر
راه آهن بود .تازه از سرکار برگشته بود .هنوز دستمال غذایش دستش بود.
طنا

به کمرر بهرت و پرایین رفرت .هرچره منتظرر شردیم براال نیامرد.

همهایهها جم شده بودند .طاهره کرور بره هروش مریآمرد و از هروش
میرفت .وار به ع ی وانم رسید ،زن آقا احمد .چره محشرری برپرا شرد.
ظهر عاشورا بود .ع ی ورانم برا نراون تمرام پوسرت صرورتش را کنرد.
سربرهنه شد .تمام موهایش را کند .مثرل گوسرفند سرربریده روی زمرین
غنت میزد.
تمام اهل محل جم شده بودند .چاه مثل گوری دهان باز کرده بود و
منتظر بود .به نظرم دیوی میآمد ،گرسنه و سیریناپذیر .بابام از راه رسید.
جمعیت را شکافت .مادرم شیون کشرید .بابرام را بره صدوبیهرتوچهرار
پیغمار و چهارده معصوم قهم داد که وارد چراه نشرود .امرا بابرام زیربرار
نرفت .دستمالش را در سرکه فرو بررد و جنرو دهرانش بهرت .طنرا
بهکمرش بهت و پایین رفت .از تر


را

داشتم قالب تهی میکردم .با وودم
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میگفتم « بکند بابا هم مثل بابای باصر و محمد پایین برروا و ایگرر برا
بیاید .آنوقت من هم مثل آن او یتیم بشو  ».تا بابام برگردد نف

کهری

درنیامد .چاه مثل ع رائیل به همه دهن کجی میکرد و هیچ کر

جررأت

جیک زدن نداشت.
بابام برگشت .گفت «خدا رحمتشان کند ».شیون جمعیت بههوا رفت.
طاهره کور به ن د مادرم که آمد همه چی عو

شد .صدای «ای هوار

مسلمانها ،جوان مرا را کشتن» مثل توم تو محل پیچیرد .در وانرههرا
یکییکی باز میشد و فانو

به دست بیرون میآمدند.

وینی طول نکشید تا مش سیفاهلل درشکهچی محل ،اسربهرایش را
به درشکه بهت .صدای زنگوله اسبها وصنه ناجوری به تن شرب برود.
حال و حوصنه سربه سرگذاشتن با اسبهای مرش سریفاهلل را نداشرتم.
حتی دلم هم نمیوواست پشت درشرکه مرش سریفاهلل سروار بشروم و
دزدکی سواری بخورم .نه اینکه از شال مش سریفاهلل بترسرم .درد کره
داشت .چند باری نوشجان کرده بودم .دل و دما نداشتم .حال آدمهرای
ووا زده را داشتم.
مادرم با کمک طاهره کور غریاه را به داول درشکه برد .غریاه تکران
سختی وورد و از حرکت ایهتاد .مادرم گوشت صورتش را کند و گفرت
«ای خدا ما کرا ».اما مرش سریفاهلل مهنرت نرداد .شرالقش را در هروا
چرواند و برپشت اسبها فرود آورد .اسبهرا درشرکه را ازجرا کندنرد.
سوار شدم .به مردهشوروانه که رسریدیم .چشرمهرایم را بهرتم .همیشره
بهن دیکی مردهشوروانه که میرسیدیم پا میگذاشتم به فررار .زهرره آنرا

نداشتم که به در ب رگ چوبیش نگاه کنم.
بیمارستان ن دیکیهای مرده شوروانه بود ،وینی ن دیک .درِبیمارسرتان
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با زنجیری آهنی قفل بود .مادرم و طاهره کور دست بهگوششان گذاشرته
بودند و فریاد میکشیدند ،به نوبت .صدای طاهره کور وحشرت شرب را
بیشتر میکرد .جرأت نمیکردم به درشکه برگردم .جهد وونآلود غریاره
قهمت عقب درشکه بود.
وینی گذشت تا نگهاان آمد .شاید بهنظر من وینی آمد .ووا آلرود و
غرولندکنان ،فحش میداد .پدرسووتههایش را شنیدم .اما برهروی ورودم
نیاوردم .رو به مادرم کرد و گفت «صاح بیایید .حرا کره اکترر بیسرت».
میوواست برگردد که صدای جی طاهره کور بنددل نگهاان را پاره کررد
«ای خولی ،ای حارث .جوان مرا اارا جان میاهد .اربا براز بمریکنری.
میگااریمش پشت ار و میرویم .خروبش گرران رو و آن اکترر قماربراز
پدرسوخته ».مع ل نمیکند .با مادرم دست و پای غریاره را مریگیرنرد و
میگذارند پشت در بیمارستان.
نگهاان با دلخوری دررا باز میکند .دستپاچه میشرود .چنرد نفرری را
صدا میزند .با روپوشهای سفید بننرد و کرالههرای زشرت سرفید روی
سرشان میآیند .آخ که من چقدر از بیمارستان برا دکترهرا و پرسرتارهای
بداوالقش بدم میآید .مخصوصاً از روپوشهای سفید و بنندشان که با
کاله و دهنبند مثرل ع رائیرل مریشروند .بریدلیرل نیهرت هرکره را بره
بیمارستان میبرند مردهاش را بیرون میآورند .برای همین است کره اسرم
بیمارستان را کشتارگاه گذاشتهاند.
به محل که رسیدیم جمعیت زیادی جم شده بود .تازه رجای پاساان
با دوچروه فکهنیاش آمده بود .رجای پهت محل بود .امرا هریچ وقرت
سر پُهتش ناود .هر شب وانه یکی از وانمها پال
رئی

بود .به محض آمدن

کالنتری به محل ،بابام رجای را وار میکرد .رجاری فروراً از گررد
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راه میرسید و میگفت «قربان ارحال گشتزبی بروا  .سروت ران را کره
شنید  ،آمد  ».میدانهتم درو میگوید .با وود میگفتم «اون جای بابای
اروغگو .و که همیشه خابۀ ملک خابم خوابیدسای».
صدای پای بابام از دل تاریکی جمعیت را به وود آورد .نف زنران و
سراسیمه بود .رنگش پریده و نرینری چشرمهرایش ریر و گونرههرایش
برجهتهتر شده بود .همه دور بابام جم شدند .میخواستند بفهمنرد چره
اتفاقی افتاده است .بابام شرو کردن به تعریف کردن «برای وضرو گررفتن
به لب جوی آب آمدس بوا که از بزایک خابه اشرف زاغی صردای بالرهای
آمد .بگاس کرا  .او بفر بوابد .یکی روی سینه ایگری بشسته بوا .بزایرک
رفتم .عاداهلل بوا .با چاقو بشسته بوا روی سرینه یرک غریاره .صردا زا ،
عاداهلل چکار میکنی؟ عاداهلل برخاست و زا به بیابان .اباالش کررا  .امرا
ار اریکی گم شد».
عاداهلل چند روزی بیشتر ناود که از سربازی برگشرته برود .مروصری
آمده بود .قدی بنند و بازوهایی پیچ در پیچ داشت .چشرمهرایش سریاه و
درشت بود .صورتی پر و دلنشین داشت .دم قهروهوانره مریایهرتاد و از
دوران ودمتش حرف میزد.
شبها وسط ترنا بازی در قهوهوانه غ ل میوواند .صدایش گررم و
نفهش گیرا بود .بابا میگفت «شش دانگ صدا دارد ،اما چگونه برا چراقو
روی سینه غریاه سردرآورده بود چی ی بود که عقل من قد نمیداد.
بابام به همراه رجای پاساان راهری کالنترری شردند .بابرام کره رفرت،
سروکنه هرم برادر عاداهلل پیدا شد .هرم برادر ب رگ عاداهلل برود .وقتری
شنید عاداهلل آدم کشته ،اعترا

کرد «مثل سگ اارید اروغ میگویید .را

همین ا ن عاداهلل پیش من بوا .خیا ی شدساید .همه ان را مریگرویم».
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طاهره کور پرید وسط معرکه «خوا اید عاداهلل اباال غریاه میاویرد».
هرم جوش آورد « و به هرجای بابد رت خندیدی .غول یک چشم .بهترس
ارت را بگااری .روز روز چشم و چال ارست و حسابی بداشرتی .حرا
که شب ار است ».طاهره کور چاک دهانش را کشید «من ار را گااشتم.
و ارت را بگاار که بوی زهرماری که خورای حال آا را بههم مریزبرد،
پسر یک است .از اون بابات که ازای کرا یک اسرتش را قطرع کرابرد.
این هم از اااا بامرات که جوان مرا را کره مثرل رخرش بروا فرر
زمین کرا .ازس مگر من نها اید  .مش صالح هم ایدس».
هرم ماند که چه بگوید .طاهره کور را میشد از میدان بردر کررد امرا
بابام را نه .اینجا بود که زد به سیم آور «کشته که کشرته .براز شسرتش.
اگر ز شوا باز هم میکشد .بگاارید از همین ا ن یک چیز را خوب رو
گو های صاحبمراس ران فررو کرنم .پشرت سرر عارداهلل پرنج را برراار
ایستااسابد ،یکی از یکی شمر ر .اگر یک مو از سر عاداهلل کم بشوا خراک
خابه ان را به وبرس میکشیم».
چشمهای هرم داشت از حدقه بیررون مریزد .کمری تنوتنرو ورورد.
دست به دیوارگرفت .من میان جمعیت وودم را پنهان کردم .نمیوواستم
چشم هرم به من بیفتد.
ن دیکیهای صاح بود که بابرام از کالنترری برگشرت .پشرت سررش
مأمورین شهربانی آمدند .سروان منک با چو

قرانونش مرترب بره کرف

دست وودش میزد .یکجا بند ناود .مدام باال و پایین مریرفرت .دنارال
عاداهلل بودند ،امّا پیدایش نکرده بودند .سروان منرک بره بابرام مریگفرت
«قضیه خیلی جدیه .باید ا ظهر بشدس پیدایش کنریم از مرکرز خواسرتند.
مقتول از اقوا شهاابو است .خوا ملکه با رئیس شهربابی صرحات کرراس».
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بابام فکری کرد .رو کرد به سروان منک و گفت «جناب سروان فکر کرنم
بدابم کجا است ».چشمان سروان منک برقی زد .راه افتادند .بابرام جنرو و
مأمورین شهربانی دناالش ،تا وانه ل فاهلل عرر فرروش .ل رفاهلل دایری
عاداهلل بود ،چا و تپل مثل ویک .سرطاسش اندازه یرک دیرگ برود کره
روی بدنش سنگینی میرد .درِ وانه ل فاهلل بهته بود .به یک چشم بههم
زدن بابام سر دیوار بود .پایین پرید .صدای افترادنش آمرد .لحظرهای بعرد
دررا باز کرد .همه ریختند تو .از سروصدای مرأمورین شرهربانی ل رفاهلل
سراسیمه و هراسان از اتاقش بیرون زد .چشمش کره بره مأموریرت افتراد
گفت «اایی جان ،خوا ان را بیخروا خسرته بکنیرد .االیری ایگره عرر
قاچا ارست بمیکنه ».صدایش دو رگه و کنفرت برود .امّرا بابرام گفرت
«اایی صحات عر قاچا بیست .اباال عاداهلل هسرتند ».ل رفاهلل گفرت
«به حضرت عااس اینجا بیست .حا اایی بگو باینم چکار کراس؟»
سروان منک جنو رفت .با چو
جای چو

قانون محکم کوبید برسرر ل رفاهلل.

قانون باد کرد و باال آمد .وون توی چشمهای ل فاهلل دوید.

سروان منک گفت «مر یکه قرمسا اگه اینجا بیسرت ،بگرو بایرنم کردا
گوریه ».ل فاهلل گفت «به باموسم بمیاابم .به ارجهات قسرم بمریاابرم».
چشم بابام به قالی لوله شده کنار شاهتان افتاد .دوید و برا لگرد بره کمرر
قالی کوبید .قالی مثل دروتی که با تار از ریشه ب نری افتراد .نالرهای بننرد
شد .مأمورین به طرف قالی دودیدند .عاداهلل وسط قالی پنهان شرده برود.
رنگ به صورت نداشت .مثل جنازه بود .مهنتش ندادند .مثل حالجها کره
پناه میزنند با باتوم افتادند به جان عاداهلل .دستبند زدند و کشانکشران
عاداهلل را بردند .سروان منک برگشت به طرف ل رفاهلل« .مرتیکره پفیروز
بهدرجه من قهم میووری ».و برا چرو


قرانون ووابانرد تروی سررش.
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«بالیی به سرت بیاور که مرغان هوا به حالت گریه کننرد ».بعرد رو کررد
به مأمورین و گت «این پدرسوخته را هم بیاورید».

ظهر بود .آفتا
کاا

آنقدر پایین آمده برود کره داشرت صرغیر و کایرر را

میکرد .به نظرم رسید در جهنم باز شده است .آتش میبارید .بابرام

که برگشت ،کالفه بود .داشت با وودش حررف مریزد ،زیرلاری .مرادرم
سرقالی نرفته بود .می گفت :هول کرده و دست و دلش برهکرار نمریرود.
هرچی آ

طال هم وورده بود ،حالش جا نیامده بود.

ناهار حاضری داشتیم ،آ دو تنیت .من که اصرالً دوسرت نداشرتم.
اگر آ دو را با غذای دیگری میووردیم وو

بود .امرا تنهرا دوسرت

نداشتم .مادرم بادیه مهی آ دو را وسط سفره گذاشت و نان وشک را
داول بادیه ریخت .از زور گرسنگی چند قاشق ووردم .امرا بابرام دسرت
توی سفره نارد .مادرم گفت «لب باز کن مرا .ما را که بصف جان کررای.
بگو باینم چی شدس؟» بابام گفت «حسرابی افتراایم رو اراسرر .غریاره از
اقوا شهاابو است .خاک این کوچه را به وبرس میکشن .حا خردایی بروا
که عاداهلل را گرفتند .پسر بخرت برگشرته همران اول کرار برههمره چیرز
اعتررراف کرررا .مرراار پرسرریدا برره چرری اعتررراف کرررا؟» بابررام گفررت
بهبدبختی ا  .سرشرب برا عاراس اوس ولری ،اکارر بلارل ،حسرن آ قری
« 
میرونا عر خوری .برمیگران ا اکره جگرکری آاااان قردرت چیرزی
بخوربد .او ا جوان که گویا راسشان را گم کراس بوابرد بره اکره جگرکری
میرسند .پا شُل میکنند .بگاهی به آااان و مشتریهایش میکنند .گویرا
میخندبد .آااان قدرت ولدزبا میگویدا به رو خندیردن عارداهلل .عارداهلل
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برمیگراا و میگویدا بههرجای بابد ر ماارشان بخندبد .اسرت مریکنرد
بهکارا جگرکی و راس میگیرا اباال آن او .یکی به چپ فررار مریکنرد و
یکی به راست .جوان بخت برگشته به ترف خابرۀ اشررف زاغری مریروا.
مشکی سگ بگهاان خابه اشرف جلو پایش ارمیآید .جوان از رس ،پرا از
پا بربمیاارا .عاداهلل سر میرسد و گالویز میشوبد .وقتی من بررای وضرو
گرفتن از حیاط بیرون آمد کارازکار گاشته بروا .ای کرا یرک اقیقره
زوا ر بیرون رفته بوا  ».بابام سکوت میکند و نف میگیررد .و دوبراره
ادامه میدهد« .بمیاابم چرا حرف واهان عارداهلل مریگااشرتند ».مرادرم
میپرسد «چطوری؟» بابام میگوید «عاداهلل را که به کالنتری برردیم .همره
آنجا بودند ،رئی

شهربانی ،دادستان و فرماندار .دادستان وقتی عاداهلل را

دستبند زده و سروکنه شکهته دید صدایش باال رفت« :کدا پدرسوختۀ
بیپدر و مااری این جوان را بهاین روز ابداخته .مگه شهر هر ه .مگه قابون
وجوا بدارس .چرا به خاتر یک امر جزئی استبند زاید .زوا استش را باز
کنید .به اجازس چه مقامی او را زاساید ».دادستان بره عارداهلل تعرارف کررد
بنشیند .دستور چای داد .دادستان گفت« :جروان باراحرت بارا  .مجررو
حالش خوبه .همین ا ن ار بیمارستان بسرتری اسرت .یرک زخرم جزئری
برااشته .ازس ورا که سگ هار بگرفته بوا .حتماً کاری کراس که مسرتحخ
این نایه بواس است ».عاداهلل ووشحال شد .کمی به وودش آمد« :بله بله
قربان .ارست میفرمایید .بهمن خندید .هر اویشان .من هم مجاور شد
برای حفظ حرمتم ار محل نایهشان کنم ».دادستان رو کررد بره رئری
شهربانی و گفت «بگفتم جناب رئیس .قصیر از آنها بواس به از عارداهلل».
بعد رو کرد به عاداهلل و گفت« :حا با خیال راحت ،کرل جریران را بررای
من و جناب رئیس و آقای فرمابدار عریف کن ».عاداهلل داشت مریگفرت:
عصری رفته بودیم عر ووری که دادستان توی حرفش دوید« :مست که
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باوای ».عاداهلل ماند که چه بگوید .فکری بود .دادستان حرف تو دهرانش
گذاشت« .معلومه که مست باوای .بهایت یک پیرک هرم خروراس باشری.
آامی مثل و که بروبرازوی رسرتم را اارا کره برا لاری رر کرران مسرت
بمیشوا ».عاداهلل گفرت« :آرس مسرت باروا  .و ااامره ااا .او بفرر بوابرد.
جلوی اکه آااان قدرت کره رسریدبد ،ایسرتاابد .بگراهی کرابرد و زابرد
زیرخندس .آااان گفتا عاداهلل به و خندیدبد .به من برخورا .ابارالشران
کرا  .رسیدبد و پا گااشتند به فرار .یکی از آنها رفت ترف خابه اشرف
زاغی .مشکی سگ اشرف جلرویش ارآمرد .بره او رسرید  .گالویرز شرد .
قصیر خوا بوا .من هم یک بوک چراقو بهرش زا  ».دادسرتان نگراهی
بهرئی

شهرانی و فرماندار کرد که بنرد دل مرن پراره شرد .و بره عارداهلل

گفت« :خوب بیا پایین این صورت جلسه را امضاء کن ا زوا ر قال قضریه
کندس بشوا .شما هم برویرد بره زبردگی ران برسرید ».امرا دادسرتان درو
میگفت .جهد درپ شک قرانونی برود .مرن ورودم برا رجاری پاسراان را
درسردوانه دیدم .بابام نف

ن دیک غرو

عمیقی کشید و گفت «خدا به خیر بگارابد».

بود .آسمان رنگ وون داشرت ،قرمر قرمر  .برهنظررم

رسید چاقو بهگردن آفترا

گذاشرتهانرد و ایرن ورون آفترا

اسرت کره

بههمهجا پاشیده است .دست مثل ورون آن غریاره کره یرک آن از جنرو

چشمم کنار نمیرفت.
سروکنه پاساان ها که پیردا شرد راه افترادم .حتمر ًا وارری شرده برود.
یکراست بهطرف دکه آژدان قدرت رفتند .آژدان قدرت مشغول براد زدن
کاا ها بود .تا چشمش به مأمورین افتاد رنگ چهرهاش عو

شرد .اول
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قرم ر و بعررد سررفید ،مثررل مررردههررا .تررا بررهوررودش آمررد دسررتبنررد را
بهدستهایش زده بودند .اعترا


کرد .استوار گفت «آااان سروصدا بکن.

جناب سروان و ماشین بشسته ،هرحرفی ااری آنجا برزن ».راه افتادند .تا
به جیب شهربانی رسیدند سروان منک پیاده شد .چو

قرانونش دسرتش

بود .آژدان قردرت گفرت «جنراب سرروان مررا بره چره خراتر بازااشرت
کراساید؟ جنسهایم خراب میشوا .مشرتری پرای بسراط اسرت ».دسرت
سروان منک باالرفت و پرایین آمرد ،یکری ،دوترا ،سره ترا ،آژدان قردرت
بهزمین نشهت و سرش را با دست گرفت .سروان منک گفرت «مر کیره
بیهمه چیز قرمسا  ،با کارا بساط و آا کشته شدس است .محرک قترل
بواسای .حا تلاکاری چرا بازااشتت کراسابد .چو و آستینات مریکرنم.
باید بروی اون پایین آب خنک بخوری».
آژدان قدرت را که بردند .مأمورین شهربانی شرو کردنرد بره گشرتن
محنه .دناال کاردی بودند که با آن غریاه کشته شده بود .تمام ورابههرای
اطراف را گشتند .پشتبامها و سوراخ سناهها را .بیفایده بود .مثرل یرک
تکه ی  ،آ

شده بود و به زمین رفته بود .اینقدر گشتند که دیگر چشرم

چشم را نمیدید.
آسمان سیاه و ظنمات بود .هوا سنگین و دلمرده بود .دلم میوواست
توی حو

بروم همانجا کنار ماهیهایم بخوابم.

صاح کنه سحر دوباره سروکنه مرأمورین شرهربانی پیردا شرد .اول از
همه فرستادند دناال بابرا بم .مرن هرم رفرتم .سرروان منرک سروار جیرپ
شهربانی درمحل گشت میزد .پاساانها ریختند توی دکان نرانوایی .همره
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جا را گشتند .مدام از وودم میپرسیدم «اکان بابوایی چررا؟» رنرگ بابرام
پریده بود .گوشۀ چشمهایش قی کرده بود .اما چی ی پیدا نکردند .دسرت
والی بیرون آمدند .سروان منک به بابام گفت «عارداهلل مریگویرد بعرد از
فرار اوبارس برگشتم به سرویراب .کارا را پشت اباار آرا بابوایی ابداختم و
رفتم خابه ااییا  .به بظر من اینجا بعیدس .قا ل سعی مریکنرد ار اولرین
فرصت از است آلت قتل خالص بشوا .باید ار بیابان ابداخته باشد ».بابرام
گفت «جناب سروان ما سوراخ سناههای اتراف را بلد  .چاس قنرات هرم
این ترفها زیااس .بعید بیست ار چاس ابداخته باشد».
جهتوجو از وانه اشرف زاغی شرو شد .بعد تا چشم کار میکررد
بیابان بود .کمی که رفتیم بره چراههرا رسریدیم .ترسریدم ن دیرک بشروم.
پاساانها با تر و لرز ن دیک میشدند .نرور چررا قروههرای بر رگ را
میانداوتند توی چاه .بعد سنگ مریانداوتنرد ترا عمرق چراه را بفهمنرد.
چاهها اینقدر عمیق بود که صدای بره زمرین رسریدن سرنگ بره گروش
نمیرسید .با وودم میگفتم «حا کارا وی یکی از این چاسها باشرد .چره
بدبختی باید از این چاس پایین بروا و کارا را بیرون بیراورا ».وینری دل و
جرأت میوواست.
ظهر شده برود .روده ب رگرهام داشرت روده کوچکرهام را مریورورد.
پاساانها با بیمینی میگشتند .حهابی وهته شده بودند .آفترا هرم کره
دمار از روزگار همه درآورده بود .سروان منک به داد همه رسرید .گفرت
«برای امروز کافیه .ابااله جسس فراا ».برگشتیم .آ گوشت حاضر برود.
بابام به سروان منک گفت «جناب سروان کلاه ارویشی مرا قابرل شرما را
بدارا .اما یک لقمه بان و پنیر ارآن پیدا میشروا ،راس اور ران را بزایرک
کنید ،ما خوشحال میشرویم ».چقدر وو شد کره سرروان منرک قارول
نکرد .مگر میشد یک قشون را سیر کرد .من که از گرسنگی میمردم.
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آ گوشت را تنیت کرده بودیم که بابام برواست .فکرری برود کمری
تأمل کرد .داشت با وودش حرف میزد .از وانه زد بیرون .پشت سررش
دویدم .مادرم هر چقدر گفت نرو غذا سرد میشود و از دهران مریافترد،
گوش ندادم.
شاطر تازه از کار دست کشیده بود .تا بابام را دید رنگ به رنرگ شرد.
بابام گفت «خدا قوت شاتر ».شاطر وینی شُرل جروا

داد ،قربران شرما.

شاطر مشغول شمردن پول بود .یک کوه پرول وررد و اسرکنا

جنروش

بود .بابام گفت «عمو شاتر میاابی عاداهلل اعترراف کرراس کرارا را پشرت
اباار آرا اکان شما ابدخته است ».شاطر گفت «از کجا بدابم ».رنرگ بابرام
پریده بود .میدانهتم عصاانی شده است .بابام گفت «میاابی اگر کرارا را
کسی پنهان کراس باشد جرمش چیه ».چشمان شاطر از تر

بازِباز شرده

بود .مثل چشمهای گربهام هوشنگ وان کره درتراریکی گشراد مریشرد.
ترسریدم کره ب نرد بیررون .بابرام کمری وهرتگی درکررد .عصراانی بررود.
درحالیکه در چشمهای شاطر نگاه میکرد ،ادامره داد« :شررکت ار قترل،
حداقل اس سال زبدابی اارا ».شاطرگفت «مشدی این حرفها را چرا برای
من میزبی .من که از کارا خاری بدار  ».و با دست روی وردههای نران
زد و گفت «به این بمک مر ضی علی من خاری از کرارا بردار  ».بابرام از
کوره درفت و گفت «شاتر به زن و بچههایت رحم کن .مرممورین کرار را
گیر بیاوراسابد .اگر فراا پیدا بکنند سروقت و میآیند و میکِشرندت زیرر
اخیه ».صدای شاطر هم باال رفت ،دسرتهرایش مریلرزیرد« :ترال کره از
خوا پاکه چه منتش به خاکه .میبرن که میبرن .مگر ا حرا از کرف
است کسی هم وابستهابد مویی بکنند .اعدامم که بمیکنند».
بابام عصاانیتش را وورد .صدایش را پایین آورد و گفت «بارین عمرو
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شاتر ».بگذار دست و حهابی روشنت کنم ،فقط بهواطر همهایگی .فردا
نگویی مشدی به من نگفت .این تو بمیرری از آن ترو بمیرریهرا نیهرت.
آدمی که کشته شده از فامیلهای شهاانو اسرت .شرووی کره نیهرت .زن
شاهه .دارند پروندهسازی میکنند .به روح رسولاهلل قهم شاطر باور کرن.
عاداهلل را میفرستن باالی چوبره دار .دسرت برردار نیهرتن« .بابرام دیگره
هیچی نگفت .سکوت بدی حاکم شد که مثل ووره مرا مریورورد .بابرام
بنند شد .بعد با پا و ی روی زمین دکران نرانوایی کشرید و گفرت «ایرن
خ  ،این بشان .خوا اابی ».بابام روی زمین عالم ضر کشرید .ونردهام
گرفت .بابام سواد نداشت اما عالمت ضر را بند بود.
از نانوایی بیرون رفته بودیم که شاطر صدا زد «مشدی ».شُلو بیرمق.
دستهایش میلرزید .میوواست سیگاری روشن کند ،نمیتوانهت.بابام
کم کش کرد .چنرد پرک محکمری بره سریگار زد .دود سریاه و غنیظری از
دهانش بیرون داد .ترسیدم دل و روده شاطر آتش گرفته باشد .از این فکر
وندهام گرفت.
بابام گفت «عمو شاتر حرف بزن ،وقت نگره ».شراطر آ دهرانش را
قورت داد و گفت «صاح زوا آمد اکان .نرور را روشرن کررا را گرر
شوا .رفتم پشت اباار آرا .کارا خوبین آنجا افترااس بروا .عجرب کررا .
کارا را شناختم .کارا آااان قدرت بوا .گفتم ،عصر که آااان آمد کارا
را میاهم .اما بعد که جریان قتل را فهمید  ،رسید  .بمیاانستم چکرار
کنم .برا کارا را شستم و ار اباار آرا پنهان کررا  .عصرر کره مرممورین
شهربابی آمدن و اکان را گشتند جرأت بکررا چیرزی بگرویم ».بابرام برا
دستپاچگی به شاطر گفت «حرا هرم خیلری ایرر بشردس .ایکره کرارا را
خوات باری یا مممورین جای کارا را از اهابت بیرون بکشند ومنی هفت
صنار فر میکند .بلند شو با هم برویم کالبتری».
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رفتن بابام با شاطر بهکالنتری همان و دوباره آمدن مأمورین شرهربانی
بهمحل همان .کارد را وسط آردهای نانوایی پیدا کردند .شاطر درکالنتری

ماندنی شد .بابام میگفت «به او مشارکت ار جر زاسابد .اما چون خوا
اقرار کراس است اااستان گفت خفیف میاهند».
مدت زیادی نگذشت که عاداهلل و آژدان قدرت و شاطر را بره تهرران
بردند .بابام میگفت «کار بی پیدا کراس است .خدا به جوابی عاداهلل و زن
و بچه شاتر و آااان رحم کند».
مررن و برررادرم بیرررون زیرراد آفتررابی نمرریشرردیم .مررادرم ایررنطرروری
میوواست .میترسید برادران عاداهلل بهواطر شهادت بابام بالیی سر مرن
و برادرم بیاورند .الاته بابام تنها شاهد ماجرا ناود .طاهره کور هم شرهادت
داده بود .اینطور که بابام میگفت «منتظر کسی بواس است ،که مریبینرد
عاداهلل اباال غریاهای میاوا .مجارور مریشروا ارخابرها را بانردا .از
رس اینکه ماااا وارا خابه او شوبد».
طاهره کور منتظر عادالعنی پاساان بوده است .بعد از مررگ شروهرش
با عادالعنی پاساان سروسّری داشت .این حرفها را مرادرم مریگفرت .و
من نمیدانهتم سروسّری داشتن یعنی چه .اما طراهر کرور شراهد اصرنی
ماجرا ناود .این را چند ماه بعد بعداهلل از رادیو گفت.
عصر بود .هوا کمکم تاریک میشد .تاریکی مرردم را کریش داده برود
بهطرف قهوهوانه .رفته بودم قهوهوانه دناال برابرابم .درقهروهوانره جرای

سوزن انداوتن ناود .استکانها پر و والی میشد .رادیو روشرن برود .امّرا
کهی گوشش بدهکار صدای رادیو ناود .صدای به ووردن دری آهنین از
رادیو بنند شد .دلم هوری پایین ریخرت .گوینرده رادیرو گفرت «ایرنجرا
زبدان قصر است ».مثل اینکه وراک مررده در قهروهوانره پاشریده باشرند.
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ناگهان پچپچهها ق

شد« .با ا عاداهلل ...محکومیتا اعدا  :.گوشها همره

تی شدند .اکار قهوهچی استکان به دست ماتش بررده برود .اسرتکانهرای
چای همه نیمهکاره بود .قناریهای قهوهوانه هم الل شده بودنرد .گرویی
آنها هم میدانهتند باید گوش بدهند.
رنگ به صورت بابام ناود .باورم نمریشرد کره عارداهلل دارد از رادیرو
حرف میزند .صدایش اصالً تغییر نکرده بود .با وودم گفتم «یعنری ایرن
همان عاداهلل که چند ماس پیش برابش هران ،خواِخواشه ».عاداهلل بود و
داشت جریان قتل را موبه مو تعریف میکرد .به اسم بابام که رسرید مثرل
اینکه قهوهوانه را کوبیدند سرمن .عاداهلل بره اعردام محکروم شرده برود.
وودش گفت .بعد از عاداهلل ،آژدان قدرت صحات کرد .دنارالش شراطر.
آژدان قدرت ده سال گرفته بود و شاطر یک سال .به دو رفتم وانه .مادرم
که شنید ،گفت «خدا بخیر بگارابد».
از آن روزبه بعد مادرم آرام و قرار نداشت .دلواپ

من و برادرم برود.

وواهرم که زیاد از وانه بیرون نمیآمد .برادران عاداهلل را کرارد مریزدی
وونشان در نمیآمد .از چشمهایشان آتش میبارید .بیشتر از همه بابرام
را مقصر میدانهتند .اگر بابام شهادت نمیداد .طاهره کور جرأت شهادت
دادن نداشت.
مادرم مدام دناال ما بود .تا یک دقیقه دیر میکردیم فروری بره کوچره
میآمد .ما را که میدیرد آرام مریشرد .آنوقرت وردا روز برد ندهرد .ترا
میووردیم من و برادرم را کتک میزد و میگفت «ذلیرل مرراسهرا ،مگرر
بگفتم به کوچه بروید ».شب هم که میشد به بابام غُر میزد و مریگفرت
«بیا از این محل برویم ».امّا گوش بابام بدهکار این حررفهرا نارود .بابرام
میگفت «کجا برویم .با کدا پول .با کدا خابه».
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چی ی نگذشت که وار آوردن عاداهلل به شهر درتمرام محنره پیچیرد.
محل درتب و تا

عجیای بود .انتظار غریای موج میزد .رفت و آمرد در

کوچه کمتر شده بود .جوانها سرگذر کمتر میایهرتادند و در قهروهوانره
کمتر آفتابی میشدند .اگر هم میآمدند ،حرفی نمیزدند .سالم و چرای و
وداحافظ .مثل این بود که محل طنهم شده بود.
بابام تا پاسی از شب بیدار مینشهت .ووابش نمیبرد .قردم مریزد و
با وودش چی هایی میگفت.
محنه درانتظار میسووت .کاسۀ صار همه لاری شده بود که واری مثل
بر و باد درهمه جا پیجید .عاداهلل را سحر دار میزدند .بابام آرام و قررار
نداشت .مادرم مض ر

بود .میترسید من و برادرم بررای تماشرا بررویم.

میگفت «برااران عاداهلل اگر امشب شما را باینند مطمئنراً بالیری سرر ان
میآوربد .ا شب هفتش ما بشدس از خابه حخ بیرون رفتن بدارید».
آورین شب تابهتان بود .هوا بفهمی نفهمری سررد شرده برود .مرن و
برادرم زودتر از هرشب رفتیم پشتبام .ووابم نمریبررد .بررادرم پرسرید
«بیداری ».گفتم «آرس ».پرسید « و هم مریخرواهی مراسرم اعردا را ماشرا
کنی ».گفتم «آرس ».گفت «بلند شو برویم».
پشتبام به پشتبام رفتیم تا به کوچه رسریدیم .از دیروار مثرل گربره
پایین پریدیم .و شرو کردیم به دویدن .محل اعدام میردان ارک برود .ترا
وانه ما راه زیادی ناود ،چند کوچه .جمعیت مثرل سریل از چهرار طررف
شهر سرازیر شده بود .وسط میدان چوبه داری سربنند کرده بود ،بنندبنند،
چندبرابر قد یک آدم ب رگ ،با گردنی کشیده و وم شده بره طررف جنرو
مثل غول بیابان .همانهایی کره شربهرا مرش امرراهلل تعریرف مریکررد،
دربیابانها در کمین روستاییان مینشینند و هرچه قدر فرار مریکننرد براز
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سایه غول بیابان از آنها جنوتر است .طنابی هم از آن آوی ان برود ،چنارر
زده مثل مار عینکی ،با یک چارچوبه درست زیر طنا .
مردم به طرف چوبه دار هجوم میآوردند .و پاساانها با باتوم آنها را
عقب می راندند .جنو جمعیت بررادران عارداهلل ایهرتاده بودنرد ،آشرفته و
پریشان .نگاهشان مات چوبه دار بود .جیب شهربانی که آمد همهۀ غریاری
درجمعیت افتاد .مردم وودبهوود راه باز کردند .عاداهلل با دستهای بهته
از جیب پیاده شد .قیافهاش کمی تغییر کرده برود .موهرای شرقیقههرایش
بهسفیدی میزد ،مثل بابام .امّا بازوهایش همچنران سرتار برود .آرام برود.
نگاهش را درمیان جمعیت رها کرد .مثل کفترهای محمد نصرراهلل .چررخ
زد و چرخ زد و دروسط ،روی چارپایه نشهت .نگهاان عاداهلل را بهطرف
جنو هل داد .عاداهلل نگاهش را از چوبه دار بریرد .پشرت سررش رئری
کالنتری آمد .بعد دکتر و آماوالن

آمدند .دکترر عارداهلل را معاینره کررد.

نفهمیدم چرا .بهحال آنها چه فر میکرد .عاداهلل سالم باشد یرا بیمرار .مگرر
نه اینکه تا چند لحظۀ دیگر او را دار میزدند .امّا دکترر کرارش را دقیرق
انجام داد .عاداهلل با رئی

کالنتری صحاتی کرد .دستهای عاداهلل را براز

کردند .به آرامی به طرف چوبه دار رفت .پاساانها عقب کشیدند .نگرران
و مض ر

بودند .عاداهلل باالی چارپایه رفت .جریران واقعره را تعریرف

کرد .بعد غ لی وواند .همان غ لی که شبهای ترنا بازی میوواند.
همه شب بهااسا سر
چو سگان بر آستابت
چو رقیب گر بیاید به بهابه جدایی

کفشهایآرزو67


سوز غریای داشت .تا رسید به اینجا:
به کدا مکتب است این
به کدا ماهب است این
که کشند عاشقی را
که و عاشقم چرایی
شیون جمعیت به هوا رفت .روز عاشورا بود .همه به سر و سینه وود
میزدند .گریهام گرفته بود .بهبرادرم نگاه کردم .چشمهایش پراز اشک بود.
غ ل که تمام شد .پاساانها دویدند .دستش را از عقب بهرتند و بعرد
چشمانش را .حنقه طنا

را بره گرردنش انداوتنرد .سرکوت وهرمآوری

برجمیت چناره زد .جمعیت ناگهان سنگ شدند .مثل مردههای قارستان،
مثل قصهها .احها
زهرهام داشت آ

کردم نفهم به راحتی باال نمیآید .از ترر

وفگری

میشد .یکی از پاساانها لگد محکمی بره چارپایره زد.

چارپایه به طرفی پرت شد .زیر پای عاداهلل والی شد .عارداهلل رهرا شرد.
تقال میکرد .سعی کرد وودش را آنقدر بکشد تا پایش به زمرین برسرد.
نرسید .رعشهای تمام بدنش را گرفت .دوباره تالش کرد .اینقدر وودش
را کشید که وشک شد .و از تقال باز ایهرتاد .مثرل ایرنکره فهمیرده برود
فایدهای ندارد .وودش را رها کرد .نالهای کرد و واموش شد.
مردم همینطوری پول میریختند .اطراف چوبره دار پرراز پرول شرده
بود .عاداهلل که از تقال کردن ایهتاد .جمعیت کمی بهعقب رفت .و دریک
چشم بههم زدن از هم پاشید .همه دروم کوچه پ کوچهها گم شدند.
من و برادرم مثل باد مریدویردیم .مرن مردام دسرتی را برشرانههرایم
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احها

میکردم .حهابی وحشت کرده بودم .به کوچه وودمان رسیدیم.

چرا همۀ تیرها روشن بود .بعد از کشته شدن غریاره بره تمرام تیرهرای
چرا بر  ،المپهای نو بهته بودند .بیاوتیار ،چشمم به طرف تیر چرا
بر پایین وانهمان افتاد .همانجایی که عاداهلل روی سینه غریاه نشهته بود.
سایههایی دررفتوآمد بودند .ترسیدم .وودم را محکم بهبرادرم چهااندم.
از تیر چرا بر باال رفتیم و وودمران را برهپشرتبرام رسراندیم .امّرا
ووا مان نمیبرد .داشت سپیده میزد .بابام لرب حرو

داشرت وضرو

میگرفت .از آن شب به بعرد دیگرر بررای وضرو گررفتن از وانره ورارج
نمیشد .مادرم آتش را درآتشگردان میچرواند تا سماور را روشن کند.
آنی فکر عاداهلل از مغ م وارج نمیشد .مردام از بررادرم مریپرسریدم
«وقتی تناب را بهگرابش ابداختند چه حالی ااشت .بعد چی .ارا

آمد.

بیامد .کی پایین آوربد ؟»
صدای قوقولی ورو
چقدر صاح وو

نازنین وانم مرا بهوود آورد .صاح شده برود.

بود .از برادرم میپرسم «چرا آا ها را ارشب میکشرند».

و برادرم میگوید «بمیاابم .شاید چون کشتن مثل شب زشت است».
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خداحافظویراب 
در محنۀ ما کهی نیهت که داش احمد را نشناسد ،با آن دو س ل بر رگ
آ کشی و دو چشم کورش .مادرم میگویرد «ار بچگری زن پردر

او را

کور کراس است ».امّا بابام چی ی دیگری میگوید« :ار کواکی مرریض و از
بیاوا و اکتری کور میشوا».
از زمانیکه من یادم میآید ،شرغل داش احمرد آ کشری اسرت .آ
اکثر اهالی محل را او تأمین میکند .پیش از اذان صاح به ویررا
و اول از همه آ

مریرود

نانوایی را میآورد ،بعد نوبرت بره وانرههرا مریرسرد.

آنهایی هم که دستشان به دهانشان نمیرسد مجاورند بچههایشران را
راهی ویرا
ویرا

کنند ،مثل وود ما.
از وانه ما فاصنه زیادی ندارد ،با دهانهای آجری که دست من

بهباالیش نمیرسد .پهنایش بیشتر از شش قدم ب رگ من اسرت .دیرواری

درپشت دارد که کمی قوز میکند .و بعد تمام میشود ،مثل آدمهای قوزی.
به هانه ویرا

که میرسیم نهیم ونکی به صورتمان میوورد .بایرد

کمی بایهتیم تا چشممان بهتراریکی عرادت کنرد .آنوقرت سرالنهسرالنه
پاهایمان را روی پنهها میگذاریم ،پنههایی سنگی ،وی
آنهایی که برای اولین بار برای آ

آوردن به ویرا

و ل ج و نام مئن.
میآیند حهرابی
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تر

برشان میدارد .از تر

نمناک ویرا

افتادن ،دستهایشان را به دیواره سنگی و

میگیرند و ترسان و لرزان پایین میروند .حدود ده پنرهای

که پایین میرویم ،المپی کمسو در محفظهای از توری فن ی است که نور
بیرمق وود را به دیوارههای نمور ویرا
و وسی تر میشود .میایهتیم .نف
میافتیم .تا محل برداشتن آ

میپاشد .در اینجا پنه پهنترر

تازه مریکنریم و برهطررف پرایین راه

حدود بیهت پنهای دیگر باقی است.

در انتهای پنهها در کن راست دیروار یرک المرپ دیگرر ههرت کره
بفهمی نفهمی محوطه را روشن میکند .اما تا آنجا چشممان بره تراریکی
عادت کرده است .تنها برای اطمینان واطر وو
تر

برش میدارد .عاور بیوقفه آ

است .آدم تنها که باشد

به همهمه آدمیان میمانرد .بره نظرر

میرسد کهی از کوره باالیی حرف میزند .مثرل صردا زدن کهری از راه
دور .چند باری من از تر

س ل آبرم را انداوتره و فررار کرردهام .بابرام

می گوید ،ویال برم داشته است .به همین واطر ،همیشره جنروی ویررا
منتظر میشوم تا کهی بیاید و همراه او پایین بروم.
س ل را که در آ

روان قنات میزنم سرمایش به زیرر پوسرتم نفروذ

میکند .کیف میکنم .سرما مثل مورچه از پوسرت بردنم براال مریرود ترا
بهمغ سرم میرسد .س لها که پر میشرود راه مریافرتم بره طررف براال.
س لهای پرآ

سنگیناند .چند باری نف

تازه میکنم تا به باال میرسم.

کار هررزه من و دوستانم مهابقه باال آمدن از پنهها شده است .هرک
زورش بیشتر است و نف

که

بیشتری دارد برنده میشود.

داش احمد صاح زود با دو س ل بر رگش از وانره بیررون مریآیرد.
س لهایش مخصوص به وود او است .پرآ

که میشود در محنه کهری

مرد بنند کردن آن نیهت .همیشه حنبهای ب رگ روغن نااتی را میگیرد
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و میدهد استاد یحیی تا برایش دسته درست کند .س لهرایش ترو محنره
تکِتک است.
با اینکه چشمهایش جایی را نمریبینرد .محنره را مثرل کرف دسرت
میشناسد .بابام راست میگوید که داش احمد بو میکشید و هرکجرا کره
دلش بخواهد میرود.
داش احمد آرام آرام به طرف ویرا

راه میافتد .گاهی زیرلب آوازی

میوواند و با وود حرفهرایی مریزنرد .پیرراهن نر نمرای چاروانرهای
مری پوشرد کره همیشره جنررو آن برآمرده اسرت .ایرن برآمردگی رادیرروی
تران یهتوری است که همیشه همراهش ههت.
آنهایی که برای اولین بار داش احمد را در ویررا

مریبیننرد دسرت

درداول پیراهن چاروانهاش میبرد و با چی ی برازی مریکنرد و ناگهران
گوشهایش تی میشود و گونههرایش مریلررزد ،جرا مریوورنرد .فکرر
میکنند داش احمد جنی شده است .امرا همران موقر داش احمرد روی
موج یکی از ایهتگاهها بود.
داش احمد همهایه مرا اسرت .در شاهرتان کنرار قالیاافخانره زنردگی
میکند .از وانه بدون رادیوی تران یهتوریاش بیرون نمیآید .رادیرو کره
همراهش باشد دیگر تنها نیهرت .روی همره ایهرتگاههرا مریرود .دقیقراً
میداند که کدام ایهتگاه کجا است و چه ساعتهایی برنامه دارد.
به ویرا

که میرسد نف

راحتی میکشد .ویرا

قنمرو حکومت او

است .تنها جایی است که نه تنها وود را از دیگران کمتر نمیبینرد ،بنکره
از همه سرتر است .در ویرا
ندارد .آنقدر در ویرا

دیگر ترسی از تصادف با گاری و درشرکه

راحرت اسرت کره مرن همیشره ویرال مریکرنم

درتاریکی که چشمهای ما کور میشود .چشمان او همرهجرا را مریبینرد.
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چند پنهای میرود ،میایهتد ،دستی در پیراهن چاروانهاش میکند .کمری
با موج رادیو ور میرود تا به ایهرتگاهی مریرسرد کره موسریقی پخرش
میکند ،موج را تنظیم میکند ،پارازیت رادیو را میگیرد و راه مریافترد و
شرو میکند پا به پای رادیو وواندن.
داش احمد و بابام دوستان قدیمی ههتند .بابام مریگویرد «وقتری مرا
آمدیم سر ویراب ،همسایه ما گرگها و سگها بوابد .کسری حاضرر باروا
اراین محله زبدگی کند .اا احمد که آمرد خیلری خوشرحال شردیم .از
نهایی ارآمدس بوایم .همامی برایمان پیدا شدس بوا».
داش احمد با بابام ان

و اُلفتی دارد .جانش را به بابام مردیون اسرت.

وودش اینطور تعریف میکند :در یکری از روزهرای سررد زمهرتان کره
برف تا کمرکش کوچه باال آمده بود ،اگر پدرم نرسیده بود گرگی او را از
هم دریده بود .همیشه به اینجا که مریرسرد صرورتش گرل مریانردازد.
دستهایش را به هم میمالد و میگوید :صالح چنران برا چمرا بره سرر
گرگ کوبید ،که تا یک ساعت گرگ ناله میکرد.
من با اینکه بارها جریان حمنه گرگ را شنیدهام .امرا هربرار کره داش
احمد به وانه ما میآید ،اصرار میکنم جریان را دوبراره تعریرف کنرد ،و
داش احمد هربار شاخ و برگ بیشتری به قصهاش میدهرد و مرن بیشرتر
ووشم میآید.
موهای جنو سر داش احمد ریخته است .اما شقیقه و پشت سررش را
موهای مجعد و ورمایی پوشانده است .صورتش آفتا
م

سووته ،به رنرگ

است .گونههایش کمی فرو رفته است .صرورتش را همیشره برا تیر

اصالح میکند ،و من از اینکه دست به صورتش بکشم ووشم مریآیرد.
نینی چشمانش واکهتری است .در مجمو قیافهاش به دل مینشیند.
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عصر بود که از وانه بیرون زدم .سایه دیوارها قد کشیده بودنرد .مرش
ترا

چوپان با هیهیاش کوچه را از جا برداشته بود .ب ب برهها و زنگِ

زنگوله ب غالهها در کوچه طنینی ووش ایجاد کرده بود .بوی تنرد پشرکل
گوسفندها در کوچه پیچیده بود .آمدن مش ترا

و گوسرفندهایش بررای

همه به معنی پایان روز بود.
چی ی نگذشت که سروکنه محمرد سریرابی پیردا شرد ،برا چارپایره و
پریموسش .چند تنمارهای زد و چررا را روشرن کررد .چررا پریمرو
محمد سیرابی صدای زناور میدهد .من از وی وی ش ووشم میآید .چرا
که گرم میشود دیگ ب رگ سیرا

و شیردان را روی آن میگذارد.

محمد سیرابی بچه پنجم وانواده است .ج سیرا فروشی کار دیگری
بند نیهت .وودش همیشه این را میگوید .تا بهاط سیرا

را برپرا کنرد،

شرو میکند به تعریف کردن از ودمت سربازیاش.
هفت سال است که ودمت میکند .یک ماه میرود .فرار مریکنرد .ترا
بیایند دستگیرش کنند .به محض اینکه از زندان بیررون مریآیرد .دوبراره
فرار میکند .یکبار پرسیدم «محمد ،چرا فرار میکنی ،اذیتت مریکننرد؟»
درحالیکه با صدای بنند میوندید گفت «به بابا ،ار ش کویته .ظهرر پلرو.
شب پلو ».میپرسم« :پس چی؟» وندهاش میماسد و میگوید« :بمیاابرم.
چیزی اارا که من بمی وابم حمل کنم .از ایوارهای بلند

بد میآید».

من مشتری هرروزه محمد سیرابی ههتم .بخار دیگر که بنند میشرود
میگوید« :بکشرم ».مریگرویم« :بکرش ».یرک قرران را از جیرب پیرراهنم
درمیآورم و میدهم .محمد میگوید« :ابشااهلل کره اسرتت سراک باشرد.
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سیرابیها روی استمان باا بکنرد ».و مثرل هرر روز مریگویرد« :اشرت
کرایم از آا حاللزااس ،لعنت برهر چی آا حرا زااس است».
سیرابی دا دا است .اما محمد با دستهایش از دیگ بیرون میآورد
و پاره پاره میکند .دستش آخ هرم نمریگویرد .پوسرت دسرتهرایش از
پوست ور عمو حهین گچی هم کنفتتر است .میپرسرم« :اا

محمرد

استت بمیسوزا ».بادی بره غاغرباش مریانردازد و مریگویرد« :محمرد
سیرابی و این حرفها .اختیار اارید».
سیرا

را که میری د .میگویم« :اا

محمد ،جگر ».نگاه چپ چپری

میکند .و یک تکه جگر هم میدهد .وینی دوسرت دارم .بیشرتر از همره
اینها شیردان کیف میدهد .اما پولم به شیردان نمیرسد .شریردان وینری
گران است.
به زودی داش احمد هم میآید .س لهایش را کنار دیوار میگرذارد.
کنار دیگ چمااته میزند و میگوید« :محمد ،پنج قران بکش ،جگر یراات
بروا ،آب هم حسابی بریز».
محمد سیرابی با وندو دورگه و کنفتش میگوید« :چشم اا

احمرد.

سیرابی بهت بدهم که ابگشتابت را هم بخوری».
سیرابی هنوز تمام نشده است که محمد سیرابی میپرسرد « :رازس چره
خار اا احمد ».و داش احمد اوّل از همه از کارش مریگویرد« :محمرد
امروز یک الو از محلههای با افتااس بوا روی چراس .اول خواشران چنرد
کورسای پایین رفته بوابد ،رس برشان ااشته بوا .برگشتند .بهمن گفتند.
گفتم چرا خوا ان بمی روید .یکی از آنهرا کره رفتره بروا مریگفرت آا
خیا ی میشوا .مثل اینکه کسی اارا صدایش میکنرد .صردای شُرشُرر
آب اون پایین یک جور ایگه است ،مثل صدای جن و پریها است .قاول
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کرا و رفتم .چند کورسای پایین رفتم .هیچی پیدا بکررا  .بمریخواسرتم
است خالی برگرا  .خوبیت بداشت .باز هم رفرتم .برهجرایی رسرید کره
ایگر بمی شد او او هرم رفرت .خیلری خیلری نرگ بروا .روی شرکم
خوابید  .فشار آب زیاا بوا».
داش احمد مکثی میکند .مثل این است که دارد وهتگی از تن برهدر
میکند ،و یا تر هایش رامیری د .بقیه آ

سیرابی را سرمیکشد .محمد

سیرابی ماتش برده است .مو بهتن من سی میشرود .محمرد درحرالیکره
مشغول پاره کردن سیرابی است میگوید« :خب بعد چی شد اا

احمد؟»

داش احمد ادامه میدهد« :از نگه را شرد  ،زور آب کمترر شرد .یرک
سیم وری آنجا بوا .الو آنجا گیر کراس بوا .الو را برااشرتم .روی ایرن
فکر بوا که چطوری برگرا  .رفتم پایین ر .به یک حلقه چاس رسید  .الو
را بستم کمر و خوا را با کشید  .به سرچاس که رسید  ،کرارگران حراج
اقتصاا ارحیاط مشغول کار بوابد .مراکه ایدبد رسیدبد .گفتند بابسماهلل.
این ایگه چه جور مخلوقیه .یکی گفت بکنه جن چراس باشرد .گفرتم چری
اارید میگویید ،جن چیه .منم احما آبکش».
صحات داش احمد گل میانردازد .سررمحمد سریرابی وینری وینری
شنو میشود .کمکم صحات به کاوترها و قناریهاو سهرههرا مریرسرد.
اکار بیبی فاطمه حهابی پکر است .دو تا از کاوترانش را بچههرای عرالم
بیابانی گرفتهاند .عالم بیابانی وانهاش وینی پرایینترر از وانره مرا اسرت.
اطراف وانهاش دیارالاشری زندگی نمیکند .برههمرین وراطر اسرمش را
گذاشتهاند بیابانی .کارش پختن نان برای اهالی کوچه است.
اکار از زا دم سفیدش طوری تعریف میکند کره گرویی از بچرهاش دارد
حرف میزند « :مصب او ساعت یک بفس میپرید ،آخ بمیگفت .آنقردر
اوج میگرفت که از چشم میافتاا .مثل یک بقطه سیاس ارآسمان میشد».
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بههرقیمتی شده است ،بگیرند .اما
واس ه فرستاده بود که کاوترانش را 
قدرت پهر ب رگه عالم بیابانی پیغام داده است که اگرصد تومان هم بدهد
محررال اسررت ،زا دم سررفید و زیربررال قهرروهای اکاررر را پرر

بدهررد.

هردویشان را قیچی کرده اسرت .اکارر کره ایرن وارر را مریشرنود آه از
نهادش بنند میشود .به ارواح باباش قهم میوورد که تمام کاوتران پهرر
عالم بیابانی را بکشد.
اکار درحال قهم ووردن است که عموولی هم از گررد راه مریرسرد.
عموولی در راهآهن کار میکند.آنطور که وودش میگوید ،شغنش وینی
مهم است ،سوزنبان است .کافی است یک لحظه غفنت کند ق ار از وط
وارج شود .عموولی قال از آنکه به وانهاش برود سری به بهاط محمرد
سیرابی میزند.
عموولی اکار را نصحیت میکند که بچگی نکند و کار دست ورودش
ندهد .اکار درحالیکه بغض گنویش را گرفته میگوید« :عمو آخره زاغ ا
سفید را قیچی کراس .به اروا بابا اگر اینکار را کراس باشرد سرعلها را
از بی و بن میکنم».
عموولی میگوید« :مگه بچهای پسر .قردرت بیسرت سراله کاو ربرازس.
میآا زاغ ا سفید ورا قیچی کنه .مریگیررمش .ابردان روی
مگه الش 
جگر بگاار».
اهالی محل کمکم به وانههای وود میروند .هوا به تاریکی مریزنرد.
هادی پهر عنی ورو

از راه میرسد .پای چشمش سریاه و کارود شرده

است .پدر عنی قناریفروش است .بههمین عنت به عنی ورو

معروف

است .از هادی میپرسم« :پای چشمت چی شدس؟» با دلخوری مریگویرد:
«گربه چشم بابا را اور ایدس رفته با ی قفس ،قناریهای همه رفتهابد و
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لک .بابا بزایک بوا مرا بکشد .زور
سر من خالی میکند».
پریمو

به گربه که بمیرسد ،ا الیا

را

محمد سیرابی رفتهرفته بینف تر مریشرود .دیرگ سریرابی

والی میشود .و در کوچه ج تک و توکی نمیمانند.
با داش احمد به وانه میرویم .مادرم بهاط چای را جنو اتاقمان برپرا
کرده است .پدرم مشغول قند شکهتن است .داش احمد سر لهرایش را
بهگوشهای پرتا


میکند و برا صردای بننرد معصرومه را صردا مریکنرد.

معصومه وانم زن داش احمد درحال بافتن قالی است .بنند میشرود و از
قالیاافوانه بیرون میآید .کُرکهای قالی را در حیاط میتکاند .موهرایش

درهم ریخته و پریشان است .سال به سال موهایش شانه نمیزند .پیرراهن
بنند والوالیاش از زور چرکی به سیاهی میزند .معصرومه ورانم روی
زغال نفت میری د و کاریت میزنرد .در سرماور آ

مریریر د و منتظرر

سرخ شدن زغالها میشود .مادرم چای میری د و میگویرد« :بارر بررای
اا

احمد ».داش احمد نیاش را از سرر رف برمریدارد و کنرار دراترا

مینشیند ،و میزند .وینی دقت میکنم باینم دستهایش را چگونره روی
سوارخها حرکت میدهد .کرار وینریوینری مشرکنی اسرت .مرن حتری

نمیتوانم صدایش را دربیاورم .داش احمد میگوید« :برای بری زان بایرد
بفس قوی ااشته باشی ».من حاال وینی کوچکم .ب رگ که شردم ،نفهرم
که مثل داش احمد شد میوواهم یک نیزن درست حهابی بشوم.
داش احمد که میزند لب براالییاش مریپررد .گونرههرایش گنگرون
میشود .توی محل رودست داش احمد نیزن نیهت .کمی میزند .نفهی
تازه میکند و شرو به وواندن میکند .نمیدانم چرا هروقت مریووانرد
من غصهام میگیرد .همیشه هم یک شعر را میوواند:
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الری ایرر خرریردار مرحارت
لااسری برافترم برر قرامرت ال
زاسرت ایدس و ال هراو فریاا
بسراز خنجرری بیرش زپرو ا
اگر استم رسرد برچرخ گراون
یکی را اااسای صردگوبه بعمت

کرزاو گررر اسررت بررازار مررحارت
زپرروا مررحنرت و ررار مررحاّرت
که هرچره ایدس بیرند ال کنرد یراا
زبررم برررایردس ررا ال گرراا آزاا
از او پرسم که این چوبست و آنچون
یرکی را قررص جرو آغشرته ار خرون

صدایش آرام و دلنشین درگوش وانرههرا مرینشریند .همره سرکوت
میکنند .مادرم میگوید« :خیلی با سوز میخوابد ».مادرم مرا صدا میزنرد.
داش احمد میگوید :محمود جان برو شامت را بخور« .من برا بریمیلری
بلند میشو ومیرو  ».زیرچشمی داش احمد را نگاه میکنم .داش احمد
قف

قناریاش را برمیدارد و به حیاط میآورد و آوی ان میکند برهمری

ب رگی که به دیوار کوبیده است .مینشیند و شرو مریکنرد برا رادیروی
تران یهتوریاش ور رفتن .داش احمرد دشرمن گربرههرا اسرت .همیشره
ووا

و بیدار است .میگوید« :اگره چشرم قنراری بره گربره بیفترد ل

میشوا ».کمی شام میوورم .و به روتخوابم میروم .مادرم جایم را کنار
حو

انداوته است .کمی غنت میزنم .ستارهها را یک یک مریشرمارم.

میوواهم باینم کم شدهاند یا نه .اگر کم کم شده باشند حتماً کهی مررده
است .مادرم میگوید ،هر آدمی یک ستاره دارد .وینی دوست دارم ستاره
داش احمد را پیدا کنم .بعد دست بارم و برش دارم دو تیکهاش
بگذارم جای چشمهای کورش .اینقدر میگردم تا فرشته ووا
چشمهایم را باندد.

کنم و
بیایرد و
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صدای ورو
مادرم مرا از ووا

نازنین وانم ،همهایهمان که درگوش کوچه مریپیچرد
بیدار میکند .کنی دردلم بهاین ورو

میکنم .با وودم میگویم .چی میشد این ورو

بیمحل نفرین

نازنین وانم ناود .مرن

هم تا وقتی که دلم میوواست میووابیدم .آخ که چه کیفی داشت.
آفتا

هنوز ن ده است .وورشید وانم وودش هم ووا

هواونک است .بفهمینفهمی سردم میشود .بابام سرحو

مانده است.
درحال وضو

گرفتن است .مدام اهللاکار اهللاکار میگوید .چشمهایم هنروز پرراز وروا
است .به مادرم میگویم« :ماار هنوز فرشته بیرداری چشرمهرای مررا براز
بکراس است .بگاار بخوابم ».مریگویرد« :بررو سررحو

صرور ت را بشرور.

فرشته همین ا ن از راس میرسد».
داش احمد س لهایش را برداشرته و درحرال بیررون رفرتن از وانره
است .بابام با صدای بنند مشغول نمراز ووانردن اسرت .مرادرم برا آترش
سرخکن ،آتش را دورسرش تا

میدهد .از هر طرف جرقرههرای آترش

بیرون میپرند .دایرهای سرخ درآسرمان درسرت مریشرود ،چقردر زیارا
است .مشغول تماش کردن مادرم ههتم که بابام نمازش تمام مریشرود و
میگوید :محمود بنند شو تا چای درست شود مینهها را بیاور .باید هرچه
زودتر قالی را دراز کنریم .برا دلخروری و وروا آلرودگی برمریویر م و
بهسروقت مینهها میروم .مش حیدر قاطر را آ


و جو میدهد .اساا

و

اثاثیهاش را بیرون آورده است تا بار قاطرکند .مش حیدر دردهات اطرراف
وردهری میفروشد .صدای شانه کوبیدن فاطمه ورانم زن مرش حیردر از
قالیاافوانه بنند شده است .بره آسرمان نگراه مریکرنم ،چنرد ابرر سریاه
درآسمان سرگردانند .ستاره ناهید هنوز در آسمان است .نگاهش میکرنم.
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پشت یکی از ابرها پنهان میشود .مثل ناهیرد ورواهرم وقتریکره برا هرم
قایمباشک بازی میکنیم ناهید نی مثل ستاره هماسرمش وجرالتی اسرت.
بهمحض اینکه کهی به وانره مرا مریآیرد از وجالرت فررار مریکنرد و

درگوشهای پنهان میشود .تا کال

ششم در

ووانده اسرت .امرا بابرام

دیگر اجازه نداد به درسش ادامه بدهد .با اینکه همیشه شاگرد ممتاز بود.
بابام میگوید« :استمان نگ است .گاشته از آن خوبیت هم بدارا اخترر
زیاا ارس بخوابد .سر به هوا مریشروا ».ناهیرد در ابتردا مردتی برا گریره
سرقالی میرفت .اما کمکم عادت کرد .دیگر حرفی ن د .بابام هم قول داد
برایش یک انگشتر طال بخرد .اما نمیدانم چرا همیشره مریگویرد« :قرالی
بعد ».مادرم ناهید را از ووا

بیدار مریکنرد ،ترا سررقالی بررود .سرماور

قُلقُل میکنرد .مرادرم چرای را دم مریکنرد و مرن مینرههرا را مریآورم،
سنگیناند .مجاورم یکییکی بیاورم .امرا پترک را زورم نمریرسرد .بابرام
میگوید« :باید مرا بشوی را بتروابی پترک را بلنرد کنری ».رادیرو برنامره
صاحگاهیاش را پخش میکند .شریر وردا بره ورزشرکاران صراح بخیرر
میگوید .من از صدای طانش وینی ووشم مریآیرد .مریورواهم هرچره
زودتر ب رگ بشوم تا بتوانم به زوروانه برروم و برا صردای طارل مرشرد
ورزش کنم .بابام مینهها رابه زمرین مریکوبرد .سره مینره برا فاصرنههرای
مشخص از هم دو تا به فاصنه نیم متر ،و سومی چند متر دورتر ،و شرو
میکند به بهتن ن ها به دور این سه مینه .بابام میگوید» «بپر صاحابهات
را بخور .ا من کمی کار کنم .بعد بیا جای من ،ا من صاحابه بخور ».
مادرم میگوید« :زوا ر بان و چای ان را بخورید .امروز هزار کار اار ».
نان بیات را سق میزنم .وینی وشک است .سعی میکرنم بره زور چرای
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شیرین آن را پایین بدهم .پایین نمیرود .چند لقمهای میوورم و میروم
سروقت قالی دراز کردن.
آفتا

تا نیمههای حیاط آمده است که کار قالی تمام میشرود .مرادرم

سرقالی است .وواهرم در بغنش یکسره و میزند .تعجب میکرنم کره
چ ور با اینهمه گریه از نف

نمیافتد .امروز فاطمه وانم زن مش حیدر

روضه دارد .فاطمه وانم حیاط را آ

و جارو و سماور را روشن میکند،

و مرا به گرفتن صندلی برای نشهتن آقای روضهووان میفرستد .درمحنه
ما تنها آقای ابوالحهنی صندلی دارد .آقای ابوالحهنی کارمنرد راهآهرن اسرت.
باید فرد وینیوینی مهمی باشد .من این را از کراوات زدنرش فهمیردهام.
درمحنه ما کهی کراوات نمیزند .هرک

هم که ب ند مهرخره مریکننرد.

بهکراوات افهار تمدن میگویند .و من نمیدانم افهار تمدن چیهت.

فاطمه وانم سروقت همهایهها می رود .و یکری یکری آنهرا را وارر
میکند .همۀ همهایهها هنوز نیامدهاند که سروکنه آقا پیردا مریشرود .آقرا
قاطرش را کنار در حیاط میبندد .زنها رو می گیرند .آقا یرااهلل یراهللکنران
وارد میشود .مادرم سرقای است و وواهرم هنوز گریه میکند.
زنها همه چشم به دهان آقا دووتهاند .آقا سررفهای مریکنرد .فاطمره
وانم یک لیوان آ

ودمت آقا مریبررد .نروشجران مریکنرد .چی هرایی

بهعربی می گوید .من نمیفهمم .به «ابوالقاسم محمد» کره مریرسرد همره

صنوات میفرستند .من هم میفرستم.
آقا قد بنند و کشیدهای دارد .ریش تُنُرک و بننردی تمرام صرورتش را
پوشانده است .فاطمه وانم می گویرد :قیافره آقرا مثرل معصرومین اسرت.
صاحب کرامات است .کفرشهرایش جنرو پرایش جفرت مریشرود .مرن
هرچقدر به مغ م فشار میآورم تا بفهمم کرامات چیهت عقنم بره جرایی
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قد نمیدهد .آقا کمی حرف میزند .من از صحاتهایش سردر نمیآورم.
بعد شرو میکند به وواندن:
ر همان روزی که قار میکنند نگ
به بالینم بهند خشت و گل و سنگ
به است اار که با موران ستیز
به پا اار که از قار گریز
مو به تنم سی می شود .آدم در جایی تنگ و تاریک با یک لشگر مور
و من چکار می کند .آخ که چه دردی دارد .تازه ،آدم هم نتواند فرار کند.
من که از مردن و قار اصالً ووشم نمیآید .شیون زنها به آسمان میرود.
آنچنان به سر و سینه میکوبد که ترر

بررم مریدارد .آقرا همرین طرور

میوواند ،تا میرسد به کربال ،سر ظهر ،روز عاشورا ،و زبان حال زینب
ر آی ...حسین گم شدسا  .ای روا ای روا
به حال خم شدن ای روا ای روا
آخ کرره چرره گریررهای از زنهررا مرریگیرررد .فاطمرره وررانم مرریگویررد تررو
روضهووانها رودست «آقا» پیردا نمریشرود .گریرهای کره ایرن از مرردم
می گیرد امکان ندارد کر دیگرری بتوانرد بگیررد .فاطمره ورانم راسرت
میگوید ،چه گریهای می گیرد .امّا درست موقعی که زنها دارند وودشان
را می کُشند دست نگه میدارد .دعایی می وواند و بررای اهرل مجنر و
صاحب روضه طنب آمرزش میکند .مثل آبی برآتش ،گریه و زاری زنها
را واموش میکند .آقا بنند میشود و راه میافتد .فاطمه ورانم بره دنارالش
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با سکههای یک تومانی دربشقا تا دم در میرود .آقرا کره مریرود همره
زنهررا برره سرکارشرران برمرریگردنررد .دوبرراره صرردای کوبیرردن شررانه از
قالیاافوانه بنند می شود .وواهرم همچنان گریه میکند که دلم میسروزد،
از مادرم میگیرم و درحیاط میگردانمش .اینقدر مریگرردانم کره هرر دو
وهته می شویم .آفتا حاال درست وسط آسمان آمده است و یکراست
به وسط سر من میتابد.
مادرم با صدای پای بابام از بافتن قالی دست میکشد .بابام مینرههرا را
به کنار دیوار می گذارد و لب حو مریرود .چنرد تنمارهای مریزنرد و
مشت مشت آ به سر و کنهاش میپاشد .مادرم فوت محکمی به سماور
میکند .در سماور آ می ری د و چنرد تکره زغرال در دودکرش سرماور
می اندازد .هنوز فاطمه وانم زن مش حیدر ،ناهید ورواهرم ،معصرومه زن
داش احمد سرقالی ههتند .در حیاط ناگهان باز میشود و محکم به دیوار
میوورد بابام رو برمیگرداند .مادرم هرول مریکنرد ،داش احمرد اسرت.
وینی عجنه دارد .رنگ از صورتش پریده است .قیافهاش از سفیدی مثرل
گچ شده است .همین طور که می آید بابام را صدا مریکنرد .در صردایش
لرزش عجیای وجود دارد .هیچ وقرت داش احمرد را ایرنطرور ندیردهام.
«صالح ...صالح ...کجایی؟» بابام جوابش را می دهد« .اینجایم احمرد ،چری
شدس ،هول برت ااشرته اسرت؟» احمرد ورودش را بره بابرام مریرسراند.
دستهای بابام را میگیرد« .کاری بکن صالح ».بابام میپرسد« :چری شردس
احمد .حرف بزن .ما را که بصف جان کرای ».داش احمد میگوید« :اارن
ار ویراب را میبندبد .اارن ایوار جلویش میکشند».
بابام آهی میکشد و میگوید «چند روزی است که حررفش رو اهران
خلخاهلل بوا .فکر بمیکرا به این زوای است بهکار بشوبد ».صدای بابرام
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میلرزد .داش احمد التما کنان میگوید « :ورا خدا بگاار باندبرد .کراری
بکن .حخ و حسابی بدس ،ریشی گرو بگاار .هر چی بخواهند میاهم».
صدای بابام باال میگیرد« .چی ااری میگویی احمد .پای اولرت ارکرارس.
صمیم حّر سرسپور که بیست .پنج ومان بگااریم گوشرۀ اسرتش ».داش
احمد با اعترا میگوید« :اولت ایگه چه صیغهایه .این اولرت را حرا
کجا بوا که ما از خاری بداشتیم .اولت چه به بستن ویراب .اولت کره
کار براین بان مرا بیست».
بابام می گوید« :احمد سعی کن بفهمی .اولت اارا کارهایی مریکنرد.
صحات جمع کران ارشکهها است .می گویند باید ماشین جای ارشکه را
بگیرا .ویراب که جای خوا اارا .میگویند آب باید با لوله بیایرد .ایرن آب
بهداشتی بیست».
داش احمد میگوید« :گور پدر بهداشرت هرم کرران .بهداشرت ایگره
کیه ،که حا مدعی ما شدس .اگه استم به این بهداشت برسه میاابم چره
بالیی سر بیاور  ».داش احمد میپرسد« :حا میشه کاری کرا یرا بره؟
چه کار کنم صالح؟»
بابام میگوید « :هیچی اباال کرار ایگرری برا  .بران کره فقر روی
آبکشی بیست ».حرف بابام تمام نشده که داش احمد بنند میشود و راه
میافتد .من هم دناالش میروم .دستش را مریگیررم و هرر دو بره طررف
ویرا میرویم.
در کوچه قیامت کاری است .جای سوزن انداوتن نیهت .از همرهجرا
آمدهاند تا بهتن ویرا را با چشم وودشان باینند .براور کردنری نیهرت.
مأمورین شهرداری آمدهاند .پاساانها مردم را با باتوم متفر میکنند .یک
آقای کراواتی به کارگرها دستوراتی می دهد .آجر و گل همه آمراده شرده
است .داش احمد جنو میرود .اعترا میکند .مرد کراواتری مریگویرد:
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«آقا جان ،این آب بهداشتی بیست ،پر از میکروب است .بچههای ان کور و
کچل میشوبد ،بایا بسته شوا ».عدهای ووشحالند .عدهای ناباورانه نگاه
میکنند .عدهای بیتفاوت سرتکان میدهند.
داش احمد میگوید« :پس اگر قرار است ار ویراب را باندید .بگااریرد
من برو و بعد باندید ».و سعی میکند ورودش را بره ویررا برسراند.
مأمورین مان میشوند .هنش می دهند .و از در ویرا دورش میکنند .و
کارگران به دستور آقا کراواتی شرو به چیدن آجرها مری کننرد .در یرک
چشم به هم زدن در ویرا بهته میشود .من باورم نمیشود .پ آ از
کجررا بیرراوریم .حُررر سرسررپور مرریگویررد« :سرررگار بعرردی یررک فشرراری
گااشتهایم .هر کس آب می خواهد بهآنجا بروا ».مردم متفر مریشروند.
س لهای داش احمد کنار در ویرا افتاده است .داش احمد مریگویرد:
«محموا جان کمک کن مرا ا خابه برسان ».تعجب میکرنم .داش احمرد
که به کمک کهی احتیاج نداشت .وودش که راه وانه را فوت آ برود.
میگویم« :اا احمد سطلهایت آنجا است بیاور  ».میگوید« :به ،ایگره
به ارا بمیخورا».
داش احمد یکراست به شاهتانشان میرود و دراز میکشد .رنگ از
روی معصومه وانم پریده است .بهنظررم موهرای پریشرانش ،پریشرانترر
ش ده است .مرادرم سرفره را انداوتره اسرت .امرا دسرت کهری برهسرفره
نمیرود .از قالیاافوانه صدای شانه زدن کهری برهگروش نمریرسرد .از
چشمهای مادرم و ناهید میفهمم که گریه کردهاند .دما بابام تیر کشریده
است .بهحیاط می آیم .قناری داش احمد در گوشه قف ک کرده است ،و
با نگاه غمزدهاش مرا نگاه میکنرد .بغرض گنرویم را گرفتره اسرت .دلرم
میوواهد گریه کنم .اما میترسم قناری داش احمد تو لک برود.
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خانۀکوچکما 
ظهر بود که بابام از سرکا برگشت .صدای آمدنش را که شنیدم ،برهطررف
در حیاط دویدم .بابام تو فکر بود .سالم دادم .جوا

نداد .برهنظررم آمرد

صدای مرا نشنید .رنگش پریده و حالتش پریشران برود .مینرههرای قرالی
درازکنی را توی حیاط انداوت و با عجنه بیرون رفت .مرن هرم دنارالش
رفتم .تا مادرم به وودش بیاید و فریاد ب ند «محموا و کجرا؟» در کوچره
بودم .مثل معرکۀ مارگیرها مردم جم شده بودند .عمنهها با بیل و کلنگ
به جان وانه حاج رضا افتاده بودند .وانه حاج رضا چند وانره براالتر از
وانه ما بود .صرحات ویابرانکشری و آسرفالت کرردن برود .حراج رضرا
درپوستش نمیگنجید .مدام میگفت «اینجا خیلری آبراا مریشروا ».مرن
مانده بودم که آباد شدن چه رب ی به ورا

کردن وانه حاج رضا دارد.

بابام مثل سیروسرکه می جوشید .از تغییرر حالرت صرورتش فهمیردم.
کمی این پا و آن پا کرد و برگشت .من جنوتر از بابام وودم را بره وانره
سا حرو

نگراه

رساند .بابام یکراست لب حو

رفت .کمی در آ

کرد .من هم رفتم باینم در حو

چیه که بابام اینطور ویره شده اسرت.

اما چی ی ناود .ج همان دو تا ماهی سرخ و سریاه مرن کره تره حرو
داشتند وول میووردند.
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بابام گفت «محموا لماه بزن ».چند تایی زدم تا کاسه تنماه پر از آ
شد .با تنماه بعدی آ

بهطرف حو

ما هر ماه آ اناار را پر از آ

راه گرفت .آ

پراز واکشیر برود.

میکردیم .اما چی ی نمیگذشرت کره پرراز

واکشیر می شد .نمیدانهتم این واکشیرها از کجا وارد آ اناار میشوند.
مادرم ظرفها را در وانه نمیشهت .میگفت «این خاکشیرها بچرههرایم
را مریض میکنند ».آور شب همرۀ ظررفهرا را در ویررا

مریشهرت.

می گفت «آب ویراب ،آب قنا ره .مثرل اشرک چشرم مریمابرد ».امرا بقیره
همهایهها ظرفهایشان را با آ

حو

گرلمرالی مریکردنرد و برا آ

آ اناار آ کشی میکردند.
بابام چند مشتی آ

که به صورتش ریخت .آستینهایش را باال زد ترا

وضو بگیرد .و مدام میگفت « اهلل ا اهلل ،لعنت خدا برال سیاس شریطان».
می دانهتم که اتفاقی افتاده است .هرموقعی که وارر بردی مریشرد بابرام
همین حرفها را می زد .آن رنگ و روی پریده این الاهلل االاهلل گفتنهرای
پشت سرهم بیدلیل ناود .اما نمیدانهتم چه اتفاقی افتاده است.
مادرم از سرقالی بنند شده بود و داشت کُرکهای قالی را که مثل کنره
به پیراهن بنند کرباسیاش چهایده بود تکان میداد .رفت سروقت چررا
فتینهای .آ گوشت روی چرا قُل مریزد .ظررف غرذا را از روی چررا
برداشت .صدای «باهار حاضرس» مرادرم کره در حیراط پیچیرد مرن دویردم
بهطرف سفره .اما بابام همچنان بر لب حو


ماتش برده بود.

کمی بعد بابام به وانه آمد و قامت بهت .نماز بابام زیاد طول نکشید.
آمد کنار سفره .اما دستش در سفره نرفت .فکری بود .داشت برا ورودش
چی هایی می گفت .مادرم پرسید «صالح چی شدس؟ عزا گرفتی ».امرا پردرم
هیچی نگفت .مادرم ولکن ناود .دنااله حرفش را گرفرت و گفرت «خرب
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چیزی بگو مرا .کشتیهایت که غر بشدس .باهار را که زهرمار مرا کررای.
لب باز کن .بگو چه ا فراقی افترااس اسرت ».بابرام مری دانهرت کره مرادرم
دستبردار نیهت .دستی به موهای سرش کشید .با آه بنندی گفت «ظهرر
که می آمد خابۀ حاج رضا را خراب میکرابد ».مادرم مهنت نداد و گفت:
«خراب میکرابد که میکرابد به ما چره مربوتره ».پردرم عصراانی شرد.
گفت« :زن ابدان روی جگر بگاار .یک اقیقه زبان به اهران بگیرر .قررارس
ارمحله ما خیابان بکشند .صحات از این بوا که هر خابهای که ار مسریر
خیابان باشه خراب کنند .خابۀ ما هم کره سررباش اسرت .ارسرت وسر
خیابان میافتد .همها خراب میشوا».
لب باالیی مادرم شرو کرد به پریدن .هروقت هول برش مریداشرت
لب باالئیش میپرید .مادرم رو کرد به بابام گفرت «غراایت را بخرور مررا.
مرا حرف مفت میزبند .اینجا کجا و خیابان و آسفالت کجا .اولت مگره
پول پیدا کراس که برای یک مشت کور و کچل خرج کند ».بابام گفت «نره زن،
اینطوری نیهت .این تو بمیری از آن تو بمیریها نیهت .پهر حاج رضرا
در شهرداری مهئول است .برای زمینهای باباش هم که شده ایرنجرا را
ویابان میکند ».بابام راست میگفت .پشت وانه ما تا چشم کار مریکررد
زمینهای حاج رضا بود.
غذ ا از دهان افتاده بود .من و وواهرم و برادرم چمااتره زده برودیم و
بابام را نگاه میکردیم .وینی گرسرنهام برود .روده کروچکم داشرت روده
ب رگم را میوورد گربهای جنو در مدام میومیو میکررد .منتظرر گوشرتی،
استخوانی بود .اما بیچاره نمیدانهت که بهورود مرا هرم چیر ی نرسریده
است .از میومیو کردنش کفرم درآمد .دمپرایی را برداشرتم و تروی سررش
زدم .گربه ونگی کرد و پا گذاشت به فرار.
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مش قنار که زنگ مدرسه را مریزد مریدانهرتم ن دیرک ظهرر اسرت.
همدیگر را هُل میدادیم و میدویدیم .یکی دو کوچره کره مریدویردم از
نف

میافتادم .گیوههایم مدام از پاهایم بیرون میآمدند و به سنگها گیر

میکردند .سکندری میووردم و با سر بهزمین میآمدم .همیشه دسرتهرا
و پاهایم زوم و زینی بود .اما روز بعد همه چی یادم میرفرت .ترا زنرگ
مدرسه زده میشد پا میگذاشتم به دویدن و مهابقه با بچهها.
از جنو مدرسه تا سرکوچهمان من و عنری ،دوسرتم ،مهرابقه گذاشرته
بودیم .هر دوی مان حهابی عر کرده بودیم .به محنه که رسیدیم عدهای
با لاا هایی مثل لاا های آقرا مردیر داشرتند کوچره را ذر و نریمذر
میکردند .من و عنی کنار دیوار نشهتیم .تا از کار این غریاهها سر دربیاوریم
وسط کوچه یک سه پایه چوبی گذاشته بودند و از دستگاهی که روی آن
سوار بود ،ته کوچه را میدیدنرد .جروان بننردباالیی کره چرو

رنرگ و

وارنگی به دستش گرفته بود مدام این طرف و آن طرف میرفت.
مردی را که پشت دستگاه بود مهند

صدا میکردند .آقرای مهنرد

مدام دستور میداد .جاهایی را معنوم میکرد و کارگرها همانجا می های
چوبی بهزمرین فررو مریکردنرد .از مهنرد

بردم آمرد .نمریدانرم چررا،

همینطوری .موقعی که چشم چپش را میبهت ترا برا چشرم راسرتش از
سوراخ دستگاه نگاه کند وندهدار میشد .من و عنی به سایلهای نرازکش
کنی وندیدیم .مثل این بود که مورچه پشت لاش راه رفته بود.
جنوتر بابام ایهتاده بود تازه از سرکار برگشرته برود .مینرههرا و پترک
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کارش هنوز دستش بود .مینهها وینی سنگین بودنرد .مرن آنهرا را بننرد
میکردم .اما زورم به پتک نمیرسید .هر روز برا پترک ور مریرفترم ترا
بنندش کنم .مادرم تا میدید میگفت «آخر یک روزی میابردازی پایرت را
قلم میکنی ».به قنم که میرسید میگفتم «به ماار قلم غلطه .پایم را افتر
میکنم ».بعد میزدم زیرونده.
کار غریاهها تمام شده بود .وسایلشان را بار ماشین کردند .بابام رنگ
به چهره نداشت .مثل مهتا

شده بود .مهند

که وواست سوار ماشرین

بشود بابام جنو رفت و گفت «آقای مهنردس ،خابره مرا چقردر
میشوا .همها

که بیست؟» صدای بابام میلرزید .مهند

خرراب

اومری کررد.

چین به ابرو انداوت و با غرولند پرسید «همان خابره کوچرک سررباش».
بابام تصدیق کرد .مهند
همها

گفت «هنوز که معلو بیسرت .ولری فکرر کرنم

باید خراب بشوا ».اینرا گفت و در ماشین را بهت .راننرده گراز

داد .کنی گردوواک به هوا بنند شد .چقدر دوست داشتم مرن هرم سروار
ماشین میشد .آخ که اون صندلیهای نرمش چه کیفی داشرت .جمعیرت
داشت متفر میشد که حاج رضا به طرف بابام آمد.
حاج رضا با قد بنند و دما گنده و صورت الغرش وقتی راه میرفت
لنگر برمیداشت .مثل شترهای مش قربان ،شتردار محنه .بهبابام که رسرید
ونده موذیانهای در صورتش بود .گفت «صالح باید عقببشینی کنی .اینجا
قرارس خیابان بشوا .ا کی اینجا باید خرابه باقی بمابد .وقت آباای این محلره
است ».بابام با حاج رضا کاردوپنیر بود .از قدیم ندیم برا هرم برد بودنرد.
حاج رضا به بابام گفته بود ،باالوره از این محل بیرونرت مریکرنم .همره
اینها را من از مادرم شنیده بودم .اما نمیدانهتم چرا حاج رضا ایرنقردر
از بابام بدش میآمد.
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بابام درحالیکه سعی داشت بقیه هم صدایش را بشنوند گفت «ما کره
بخیل آباا شدن محل بیستیم .پول خابه ما را بدهند خوا خابه را خرراب
میکنم .ما که بمیخواهیم خار مغیالن بشویم».
وندهام گرفته بود .بابام چه حرفهای عجیب و غریرب مریزد .ورار
مغیالن چیه .حاج رضا دوید وسط حرف بابام و گفت «ما بیپول خرراب
کرایم .بدون اینکه یک اابه اس شاهی غرامت از شهرااری بگیریم .و هم
باید بدون پول خراب کنی .اگر خراب بکنی .خرابش میکنیم ».میدانهرتم
که بابام از کوره درمیرود .رنگش میپرد .دماغش تیرر مریکشرد .و کرار
دست وودش میدهد .بابام به حاج رضا گفرت «اگرر چراار زبرت سررت
بیست خراب کن .بامرای اگر خراب بکنی ».بابام رفت بهطرف حاج رضا.
مردم واس ه شدند .حاج رضا کمی ترسیده بود .گفت «صالح یاات هست
گفتم اگر یک روز به آخر عمرت باشد از این محل بیروبت میکرنم .حرا
همان روز است .جل و پالست را مریابرداز بیررون .مثرل سرگ برا لگرد
بیروبت میکنم».

شب شده بود .توی ایوان نشهته بودیم .سماور قُل مریزد .امشرب برا
همۀ شبها فر میکرد .همه اهل محل این را میدانهتند .رادیوی ب رگ
بابام واموش بود .رادیو را بابام از تهران وریده بود .وقتی روشن میکرد
صدایش محنه را برمیداشت .روزی که بابام رادیرو را وریرد همرۀ اهرل
محل برای دیدنش به وانه ما آمدند .کمکم وانه ما پاتق اهل محرل شرد.
برنامۀ گلها و کارگاه جانیدالر که دیگر جای سوزن انداوتن نارود .بابرام
برای راحتی اهل محل دو تا بنندگوی ب رگ ورید .دیگر الزم ناود کهری
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بهوانه ما بیاید .از باالی پشتبامها و حیاطهرا صردای رادیرو برهراحتری
شنیده میشد .رادیو که واموش بود محنه چی ی کم داشت.
مهتا

بود .آسمان مثل هرشب پرستاره بود .امرا نمریدانرم چررا نرور

همیشگیاش را نداشت .گرفته بود .مادرم داشت سفره را جم میکررد و
وواهر ب رگم درحال ریختن چای در استکانهای کمر باریک بود .قوری
را برداشت و فوت محکمی در سماور کرد .واکهترهای ری ش بهاطراف
پراکنده شد .بابام رو کرد به مادرم و گفت «بعد از یک عمر جان کنردن از
این اس به آن اس رفتن از این خابه به خابه سرگاو زان ،برا چهرل پنجراس
کیلو آهن زبان بفهم سروکله ااشتن ،یک خابه خرابره ارسرت کررایم را
سقفش با ی سر بچههایمان باشد .حا باید آوارس کوس و اشت بشویم .با
این همه اوست و اشمن ،ابگشتبمای این و آن بشویم .یک عدس خیابران
میخواهند .ما ااریم اشمن شاا میشویم .حاج رضا او متر عقرببشرینی
کراس ،اس هزار متر پشتش زمین اارا .آنوقت بشسرته ابردان یرز کرراس
برای این یک خشت خابه .صاح میرو شهرااری .مملکت قابون اارا».
ننه آقا با لچک سفید و بنندش که همیشه از زیر گنو سنجا میکررد،
از باالی عینک ذرهبینیاش به بابام زل زده بود .کمی وودش را جابرهجرا
کرد و گفت «بنه جان .روی شهر را که با بی بپوشابدسابد .وجب به وجرب
قابون است .برو بظمیه شکایت کن .برو بلدیه .مگر می وابنرد خابرهات را
خراب کنند».
ننه آقا مادر بابام بود .آنطور که وودش میگفت سه تا شاه را برهیراد
داشت .اما درست و حهابی نمیدانهت چند سرال دارد .صرورتش پرراز
چین و چروک بود .هنوز بهکالنتری میگفت نظمیه .بهشهرداری میگفت
بندیه .من وندهام میگرفت .هی با وودم میگفتم :نظمیه ،بندیه.
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را پهن کرده بود .باید صاح زود مدرسره مریرفتریم.

مادرم روتخوا

اما هیچ دلم نمیوواست بخوابم .ووابم نمیآمد .هنوز آورر شرب نشرده
بیاید چشمهایم را باندد.

بود که فرشتۀ ووا

نیمههای شب بود که از ووا
پرسید :محمود چی شده؟ ووا
درووا

بیدار شدم .وینی ترسیده بودم .مرادرم
دیدی؟ چی ی نگفتم .نگران میشد.

دیدم حاج رضا و عمنهها با بیل و کننگ داشتند وانه را سر

من و وواهر کوچکم ورا

میکردند .دیوار درحال وررا

شردن روی

سر وواهرم بود که من ورودم را پررت کردم روی ورواهرم .از وروا
پریدم .تا صاح دیگر ووابم نارد .میترسیدم بخروابم براز حراج رضرا برا
کارگرهایش بهووابم بیایند .میترسیدم درووا
کوچکم ورا

وانه را سرمن و وواهر

کنند.

ورو ووان لاا هایم را پوشیدم .پالستیک کتا هایم را برداشرتم و
از وانه زدم بیرون .سرکال

حواسم به در

ناود .شش دانگ حواسرم تروی

وانه بود .همهاش با وودم میگفتم اگر وانه ما را ورا

کنند باید بهکجا

برویم .جایی به فکرم نمیرسید .بابام صاح سررکار نرفرت .مریوواسرت
بهشهرداری برود .زنگ اول تعنیمات دینی داشتیم .راج به طهارت برود.

زنگ دوم حها

بود .اما چی ی دستگیرم نشد .براالوره مدرسره تع یرل

شد و راهی وانه شدم.
بابام هنوز بهوانه برنگشته بود .وینیوینی گرسنه بودم .اما باید منتظر
میشدیم تا بابام بیاید .باالوره آمد .وهته و مانده .کوفته شده بود .کفری
بود .تا ظهر مع ل شده برود امرا مهنرد

را نردیرده برود .گفتره بودنرد:
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کمیهیون دارند .من نمیدانهتم کمیهیون یعنی چه .با وودم فکرر کرردم
کمیهیون دارند یعنی سرکار نیهتند ،بروید فردا بیایید .بره بابرام همرین را
گفته بودند .مادرم سفره را انرداوت .مثرل هرر روز آ گوشرت داشرتیم.
وواهرم بدون مع نی شرو کرد به ووردن و من با اینکره وینریوینری
گرسنه بودم ،به بابام نگاه کردم و دست به سفره ناردم.
مادرم رو کرد به بابام و گفت «مرا چیزی بخور .انشاءاهلل کره خرراب
بمیکنند .یک سفرس پنج ن بار کراسا  ،حضرت خوا ارست میکنرد.
با بخوران هم که کاری ارست بمیشوا .آخر از پا میافتی».
مش حیدر تازه از سرکار برگشته بود .داشت قاطرش را گوشۀ حیراط
میبهت .مش حیدر دستفروش بود .از شهر جن

میوریرد برار قراطر

میکرد و در روستاهای اطراف میفرووت .چند برار همرراه مرش حیردر
بهروستا رفتم .اما از موقعی که قاطرش مررا در رودوانره انرداوت دیگرر

مادرم اجازه نداد همراه او بروم .اجرا شران کرور برود .مرادرم ایرنطرور
میگفت .چون بچهدار نمیشدند مرا وینی دوست داشتند ،هرم ورودش
هم فاطمه وانم زنش .مش حیدر همیشه برایم آ ناات مینرو مریوریرد.
چه کیفی داشت .چقدر ووشم ده بود .مخصوصاً آورش که بهعهلهای
وس ش میرسید.
مش حیدر میوواست در حیاط را باندد .نگاهی بره بیررون کررد .برا
عجنه برگشت و بابرام را صردا کررد« .صرالح ،صرالح ،مهنردس برا جیرپ
شررهرااری آمرردس اسررت ».بابررام آنقرردر عجنرره داشررت کرره یررادش رفررت
گیوههایش را پا کنرد .مرن گیروههرایش را برداشرتم و برهکوچره دویردم.
مهند

از ماشین پیاده شده بود و با مردم صرحات مریکررد .حاج رضرا

موذیانه میوندید .معنوم بود از ووشحالی قند توی دلرش آ

مریشرود.
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مثل سگ دور و بر مهند

میگشت .اهل محل همه جم شرده بودنرد.

بابام با زیرشنواری و پیراهن بننردش رو برهروی مهنرد
صحات مهند

ایهرتاده برود.

که تمام شد بابام پرسید «آقای مهندس کلیف ما چیره؟»

درحالی که با دکمههای صدفی کتش بازی میکررد گفرت « مرا

مهند

خابه شما خراب مریشروا ».حراج رضرا دهرانش ترا بنراگوش براز شرد،
همهمهای در جمعت افتاد .بابام گفت «آقای مهندس ،من کارگر  ،کرارگر
فر  .گرابم ار برابر قابون از مو هم بازک ر است .اگر قابون بگوید بمیرر
میمیر  .اما مائیم و چند سر عائله و این مشت خشت و گل .کلیرف ایرن
بچهها چه میشوا ».و مرا نشان داد.
مهند

درحالیکه سعی میکرد اهرالی را مرورد و را

قررار بدهرد

گفت «خیابان محرل را آبراا مریکنرد .بره بفرع اهرالی اسرت .شرهرااری
بواجهای برای اینکار بدارا .گاشته از همۀ اینها خروا شرما پریشقرد
شدساید و قاضای خیابان کراساید .بوشته اااساید که خوا ان خابههای ان
را خراب میکنید» حاج رضا پشت سرهم در تأیید حررفهرای مهنرد
میگفت «بله .بله ،آقای مهندس صحیح میفرمایید .فرمایشات شما مترین
است .همه اهل محل میخواهند اینجا آباا بشوا .آباا .خیلی آبراا ».بابرام
رو بهمهند

کرد و گفت «آقای مهندس همۀ اهل محل یعنی این ».حاج

رضا را نشان داد .مص فی وان حرف بابام را ق ر کررد و گفرت «آقرای
مهندس مصد شکمی را که جلو بوا پارس میکرا .با اینها بحر بکنیرد
حرف حساب حالیشان بیست .شما استور بدهید ما هم خراب میکنیم».
مص فی وان کارمنرد بازنشهرته شرهرداری برود .کراله نخری برهسرر
میگذاشت و عصایی بهدست میگرفرت .چشرمش هرم بفهمری نفهمری
وو

نمیدید .دما بابام تیر کشیده بود .رنگش مثل مهترا

شرده برود.
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دستهایش میلرزید .روکررد بره مصر فی وران و گفرت «اگرر مصرد
شکمهای گندس را پارس میکرا که ما این روزمان باوا .مصد بیلزن بروا
یک بیل و باغچۀ خوا میزا .پیر شدی عقلت پرارسسرنگ برمریاارا».
به مغ م فشار آوردم تا باینم مصرد چره کهری برود کره دسرتور مریداد

شکمهای گنده را پاره کنند .اما نتوانهت بینی در باعچره ورودش بر ند.
فایدهای نداشت .بابام دنارال حررفش را گرفرت و گفرت «باینیرد آقرای
مهندس .ورا به خدا بگاهی به سر و وضع ایرن محرل بیندازیرد .مرا یرک
حما ارست و حسابی بداریم که خوامان را میز کنیم .سه ماس یرک برار
حما برویم کالسمان را میابدازیم با  .بان بداریم بخوریم پیاز مریخروریم
اشتهایمان باز شوا .کفش پای بچهسایمان بیسرت .خیابران مریخرواهیم
اُ ول پدرمان وی آن ویراا بدهد ».محمدحهن بقال نیر بره صردا درآمرد
«راست میگوید آقای مهندس .ما اگر یک حما مراابه ااشته باشریم کره
از صف کشیدن ارپشت حما زبابه راحت بشویم یک بران مریخروریم و
صد بان شکر میکنیم .ثوابش هم بثار اموات شما .خیابان میابان بهارا ما
چه میخورا».
آقای ابوالحهنی معترضانه جمعیت را شکافت و به جنو آمد «از رقی
محل جلوگیری بکنید .امروز ایگر زمان ت ت ت رقی و ماشرین اسرت».
زبانش میگرفت چی ی نمانده بود ب نم زیر ونده.
آقای ابولحهنی کارمند راهآهن بود .هر روز صاح دستمال غرذایش را
برمیداشت و با دوچروه هرکولهش مریرفرت راهآهرن .آخ کره حهرین
پهرش چقدر پ دوچروه باباش را میداد .تنها حقرو بگیرر محنره برود.
وانوادهاش با دیگران رفت و آمدی نداشتند .کهر شأنشان میشد.
بابام از کوره دررفت و گفت «آقای ابوالحسنی شما از کی اهرل رقری
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و پیشرفت شدساید که ما اتالع بداریم .شما هنروز فرر رقری و رقره را
بمیاابید .شما بهتر است به جای آباای محل جلو اختر ان را بگیرید که
کلی محل را آبراا کرراس اسرت .مرا آب برداریم کره خوامران را بشروییم.
جسارت است آقای مهندس ،بصف این مرا خواشان را با سنگ و کلروخ
پاک میکنند ».آقای ابوالحهنی وودش را جم و جرور کررد و در برین
جمعیت گم شد .بابام پی حرفش را گرفت «آقای مهند

اجرازه بدهیرد

حرف آور را ب نم .ما آدمهای بیسرواد چانرهگررد ههرتیم .زیراد حررف
میزنیم .سر شما را درد میآوریم .ما مثل ق ره ههتیم و شما دریا .ما کره
نمیتوانیم به شما چی ی یاد بدهیم .شما وودتات عقل کل ههتید .در
وواندهاید .من هم به نوبه وودم ویابان میورواهم .آن ترقری کره آقرای
ابوالحهنی حرفش را میزد من هم قاول دارم .شکم ما هم آنقردر گنرده
نیهت که کهی بخواهد پارهاش کند .واهلل ما هم از دست این گردووراک
وهته شدهایم .اگر دولت میوواهد اینجا را آباد کند ،بکند .دستش درد
نکند .اما باید جور ما را بکشد .سرپیری که نمیتوانم با چنرد سرر عائنره
دربیابان چادر ب نم.
آقای مهند

به ساعتش نگاه کرد و گفت «همان که گفتم .شهرااری

بوجهای برای خراب کران خابههرا اختصراص بردااس اسرت ».و راهرش را
گرفت که برود .پدرم دناال مهند

رفت« .آقای مهندس همان که گفتم،

برای ما خابه بمیشوا این استها پینه بسته ا این خشت و گل با رفته
است .از مال ازای که ارست بشدس ،وقتی که ما آمدیم روی ایرن محرل
همه اینجا بیابان بوا .همسایه روزهایمان سرگهرا و شربهرا گررگهرا
بوابد ،حا یک مشت پفیوز آمدسابد اینجا برای ما خیابانبشین شدسابرد.
اگر راست میگویند اهل رقی و آبااابی هستند پول جمرع کننرد غرامرت

کفشهایآرزو
 98

خابه مرا بدهند .من فراا خررابش مریکرنم ».امرا گروش آقرای مهنرد
بدهکار این حرفها ناود .سوار شد و رفت .حراج رضرا جنرو وانرهاش
ایهتاده بود .با سر بابام را تهدید میکرد و میگفرت «خررابش مریکنریم.
خوامان خرابش میکنیم».
حاج رضا یک فامیل ب رگ درمحل داشت .چند تا از پهررهایش مررد
دولرت بودنرد .بروبیرایی داشرتند .مررا تنهرا برودیم .تنهرا کر

و کارمرران

درکوچهای پایینتر عمویم بود.

وورشید داشت در پشت کوههای مهتوفی فرو میرفت .چهره آسمان
گنگون بود .مثل این بود که از باالی کوه کهی مشت مشت وون بهصورت
آسمان میپاشید .صدای تق تق در حیاط که آمد دویدم .عمویم بود .زیرلای
با وودش چی هایی میگفت .عادتش بود .همیشه با وودش حرف میزد.
بابام میگفت «از موقعی که از پشتبا افتااس اینتور شدس اسرت ».سرالم
کردم .صدایم لرزید .از ته دل ووشحال بودم .حراال دیگرر تنهرا نارودیم.
مادرم با گوشۀ چادرش قوری را از روی سماور برداشت و برای عمرویم
چای ریخت .بابام رو به عمویم کررد و گفرت «علری خیلریخیلری بایرد
مواظب باشی .این بیشرفها خطرباکند .پای خابه ما بشستند را خررابش
کنند .یک بوبت و کشیک بدس ،یک بوبت هم من ،ا صاح .اگر خاری شد
صدا بزن ».عمویم گفت «خیالت راحت باشه ااا  .ا خون رو رگهرایم
باشه بمیگاار یرک کراس از خابرهات را براا باررا .بره مرن علری گرگری
میگویند ،به برگ چغندر ».عمویم یکی از سالها که برفی زیاد آمده برود
دربین راه با گرگی بروورد میکند و با چما گررگ را مریکشرد .از آن
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موق عمویم را عنی گرگی صدا میزدند .عمویم بنند شد که بررود .بابرام
گفت «چایت را بخور و برو ».عمویم چایش را هرورتی سرکشرید .چمرا
گرگیاش را برداشت و رفت.
جرای ران را ابداخترها برویرد

تاریک و هوا وفه بود .مرادرم گفرت «
بخوابید ».به روتخوابم رفتم .دلم شور عجیای میزد .هرچقدر چشمانم را
روی هم فشار میدادم ،ووابم نمیبرد .نصفههای شرب برود کره صردای
درچوبی حیاط بنند شد .عمویم بود« :ااا اارن خابه را خراب مریکننرد».
همگی رفتیم بیرون .حاج رضا و چند نفری سرِدیوار وانه مرا بودنرد .برا
بیل و کننگ .تا چشمش به بابام افتاد گفت «آمدبد .لت و پارشان کنید».

ن دیکی های صاح شده بود .چند ساعتی از درگیری گذشته بود .دهان
عمویم پر از وون بود .سر برادرم شکهته بود .پیراهنی بره ترن نداشرت.
بابام آش و الش شده بود .موهرای مرادرم آشرفته و پریشران شرده برود.
دستش ورم کرده بود .وواهرم گریه میکرد .بغض گنویم را گرفتره برود.
اگر پاساانهای گشت نمیرسیدند ،بابام را کشته بودند.
سر بابام شکهته بود .وونِ سر بابام روی صورتش وشک شده بود و
به چهرهاش حالت عجیای داده بود .وینی دلم میوواست به زوم سرر و
صورتش دست ب نم .اما جرأت نمیکردم .مدتی گذشت .سرروکنۀ افهرر
کالنتری پیدا شد .تا چشمش به ما افتاد ،شرو کررد بره بردوبیراه گفرتن.
تعجب کرده بودم .چرا به ما فحش میداد .ما کره دعروا را شررو نکررده
بودیم .دستور تشکیل پرونده داد .گفرت «هررکس شرکایت اارا شرکایت
کند .مممور میفرستم محل حقیخ کند .رسیدگی میکنیم .پدر کسی که
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محله را بههم ریخته است ارمریآور  ».بابام بنند شد تا با رئی کالنترری
صحات کند .اما پهر حاج رضا دراتا افهر نگهاان نشهته بود .برگشت.
رو به مادرم کرد و گفت «شکایت فایدسای بدارا .حرف ما پیش بمریروا.
کسی اینجا بیست به ااا ما برسد .ا پسر حاج رضا مابدس است تررف مرا
را بمیگیربد ».استوار کریمی آمد و بابام را صدا کرد .بابام رفت .وودم را
کنار دراتا افهر نگهاان رساندم .رئی کالنتری برا بابرام حررف مریزد.
«باینید اینجا باید خیابان بشوا .شما اارید با اولت با منویات اعلیحضرت
همایوبی مخالفت می کنید .معنی مخالفت با اولت را هرم کره مریاابیرد.
ماشاءاهلل بچه که بیستید .می اابید که چوب وی آستین کسی مریکننرد
که با اولت مخالفت بکند .رضایت بدهید و سرکار ان بروید .را اراسرری
برای ان ارست بشدس است».
بابام کالفه بود .مانده بود که چه بگوید .حاج رضا و پهررش دراترا
رئی کالنتری مشغول چای ووردن بودنرد .زیرچشرمی بره بابرام نگراه
می کردند .بابام گفت «جناب سروان اولت شرمایید .قرابون هرم شرمایید.
چشم و گو شاس هم شمایید .ما اینجا آمدسایم که ااا خروا را بگیرریم.
حرف باحقی که بداریم .اگر شما وی سرما هم بزبیرد مرا سررمان را برا
بمیکنیم .اما کار اولت که خراب کران خابه مررا بیسرت .اولرت بررای
مرامه ».رئی کالنتری نگذاشت بابام حرف دیگرری ب نرد .بننرد شرد و
استوار کریمی را صدا زد« .سررکار کریمری ،ایرن مر یکره پفیروز ایرنجرا
ایستااس و زبانارازی میکند .با پس گرابی از اینجا بیروبش کنید».
از کالنتری تا وانه کهی الم تا کام حرفی ن د .وقت رفتن بره مدرسره
بود اما نرفتم .دست و دلم به کار نمیرفرت .از حرل کرردن مهرئنههرای
وانهای به مهافت فلان ،طول فالن ،عرضش چه می شرود حرالم برههرم
می وورد .از کالنتری که آمدیم بابام به مادرم گفت «اگر دولت میوواهد
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وانه ما را ورا کند تا زمینهای یک مشت پفیروز آبراد بشرود .مرا اون
دولت را نمیوواهیم .اگر کهی دست به دیوار وانرهام ب نرد گرردنش را
ورد می کنم .حاال که دولت و قانون طرف حاج رضا اسرت .از ایرنجرا
نمیروم .مگر اینکه وانه را روی سر من و بچههایم ورا کنند».

توی کوچه نشهته بودم که مش قنار فراش مدرسه مرا دید .با تعجرب
پرسید «محموا اینجا چه کار مری کنری .چررا مدرسره برفترهای؟» گفرتم
«میخواهند خابهمان را خرراب کننرد .برههمرین خراتر مدرسره بررفتم».
دوچروه مش قنار شیکترین و تمی ترین دوچروه محل برود .رودسرت
نداشت .به دو طرف فرمانش دو تا بو ووشگل وصل بود .هرر روز کره
میآمد راه میگرفتیم دبنالش که بو ب ند .میزد .مریگفرتم «یکری ایگره
یکی ایگه» وینی کیف داشت .می وواستم زودتر بر رگ بشروم .شرب و
روز کار کنم .پولهایم را جم کنم .آنوقت یک دوچروه ووشگلترر از
دوچروه مش قنار بخرم.
اصالً منتفت نشدم چه جوری غرو

شد .گداعنی داشت اذان میداد.

چه صدای قشنگی داشت .من وینی ووشم می آمد .بابام قامت بهته بود.
داشتم نگاهش میکرردم .هریچ وقرت نمرازش قضرا نمریرفرت .همیشره
سروقت می وواند .روزهای سرد زمهتان ی های حو

را میشکهت و

وضو میگرفت .مادرم میگفت «مرا سینه پهلو میکنی .یمم کرن ».امرا
بابام دستبردار ناود .هر شب نمازش را شمرده شرمرده مریووانرد .امرا
امشب وینی تند وواند .نمازش که تمام شد مادرم گفت «صرالح ،امشرت
الم بدجوری شور میزبد .ورا خدا بیا و به این بچههرا رحرم کرن .از ایرن
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یک مشت خشت و گل است بکش .بیا برویم خابه ماار  .یک ا ا خرالی
میکند میمابیم آنجا ».بابام با ونق تنگی گفت «هرایان مریگرویی زن.
یک عمر خون ال خوراسا ا این چارایواری با بروا .ا منتکش پدر و
و ایگران بااشم .بمیخواهم بچرهسایرم از ررس صراحاخابه جررأت برازی
کران را بداشته باشند .ما از اینجا برویم ا یرک مشرت از خردا بریخارر
بهبان و بوایی برسند .زمینهایشان رقی بکند و ماشینهایی که با شیشه

کران خون امثال ما خریداری شدس است از روی خابۀ ما راّ بشوا ».مادرم
مض ر بود .تالش میکرد یک جوری بابام را راضری کرن« .مررا چررا
سرسختی میکنی .همه می گوینرد خواسرت اولرت اسرت .برا اولرت کره
بمیشوا ارافتاا ».بابام صدایش اوج گرفت« .اگر اولرت اولتره کره بایرد
برای ملت باشه .اگر ما ملتایم که ار ما عمرمان یک قد خیرر از ایرن
اولت بدیدیم .حا ابدانهایش را برای این حیراط خرابره مرا یرز کرراس
است .زن این حرف لخ را از گو هایت بیرون کن .اگر ما خابره را روی
سر خراب کنند .من از اینجا بیرون برو بیستم که بیستم ».مادرم گفرت
«اگر بالیی سرت بیاوربد چی؟ کلیف من و این بچهها چه میشوا ».بابرام
گفت «آن موقع ایگر چشمم باز بیست ا شاای اشمن را باینم .بچهها را
بار خابه ماارت».
صدای زوزه شغالها میآمد .ووا

به چشرمانم نمریرفرت .چشرمم

به آسمان بود .اما مثل هرشب دناال ستاره بخت وود نمریگشرتم .مرادرم
می گفت هرآدمی یک ستاره بخت دارد که موق مرگش به زمین میافترد.
وینی دلم به حال بابام میسووت .می وواستم قنّکم را بشکنم و هرچری
پول درآن ههت به بابام بدهم تا وانرهای بخررد مرا را از ایرنجرا باررد.
جاییکه حاج رضا نااشد .افهر کالنتری نااشد .مهند

شهرداری نااشرد.

دولت و منویات هماینونی هم که نمیدانهتم چیهت ،نااشد.
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بابام به کوچه رفت .هروقت بیووا

میشد در کوچره قردم مریزد.

مادرم در زیر نور کمرنگ چررا سررقالی برو و ریشره مریزد و گهرواره
وواهرم را تکان می داد و آوازی سروزناک مریووانرد .بغرض گنرویم را
گرفته بود .دلم می وواست گریه کرنم کره ناگهران فریراد بابرام درکوچره
پیچید .دلم هوری پایین ریخت .مادرم گفت «یا حضرت عااس ».و همگی
هراسان به کوچه دویدیم.

