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   پيشکش به بوشهر زادگاهم

  
  
  

  احمدآقا
  

نه شب  .   حاال ديگه عوض همه چی زلزله مياد             
هی  .   همش ترس و دلهره       .   خواب داريم، نه روز آروم        

 خری  سرخودمون زندگی آروم بی            .   زلزله، هی زلزله      
م قوز باال قوز شده        ی پدر سگ   ها ه اين زلزله داشتيم ک

و از صب تا شوم مرِگ سياه جلومون ورجه ورجه                    
در و ديوار و سقف و درخت و آب حوض                  .   کنه می 
اما وختی زمين لرزه         .   خواد از زمين ريشه کن بشه           مي 

داره و لپر       آب موج ور مي . يهمياد آب حوض تماشاي
ش ا وه خس   گا .   ريزه بيرون      زنه و از سر حوض مي        مي 

کنه، نکنه يه هو      شده زمين رو اين شاخ ون شاخ مي             
اونوخت ديگه حساب همه          .   زمين از رو شاخش بيفته        

سقف با هزار خروار خاک رو سر             .   همش دلهره    .   پاکه
ش آدم خراب بشه و آدم مثه خرخاکی اون زير نفس                      

ببره و هی بدونه که راه پس و پيش نداره و هی بدونه  
کاری ازش ساخته نباشه و بعد هی            ميره و که داره مي

اون باال، آدم و خر و گاو بچرن و ريشه درخت از دل  
راسی که اگه زمين دهن واز            .   و جگر آدم کود بگيره         

بتونه نگاه                     که  کيه  بده  درسه قورت  رو  کنه و شهر 
چپ بش بکنه؟ مگه نشِوه؟ تا دنيا دنيا بوده زلزله هم                     

ل زمين به اين       عقده د   .   م تمومی نداره    وختبوده؛ هيچ
يه روزی جای       .   يه تموم نشدني    .   شها خالی نمي    زودي    

اين همه کوه و تپه که حاال رفته آسمو، دره و دريا                        
چنون زلزله دل و روده زمين رو به هم ريخته                     .   بوده   

کمک فوری    « .   که زيرش رفته رو و روش رفته زير                 
تا کنون پانصد      .   شير و خورشيد سرخ به زلزله زدگان           



سنگ صبور                                                                            ٣  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

قند و شکر و دوا و پتو         .    آوار بيرون آمده          الشه از زير     
ميان                      ز  ا به ساخلوِِ شير  متعلق  دی  نفرا درهای ا و چا

از ديشب تاکنون سی و سه         .   زلزله زدگان تقسيم شده        
دث شده          لزله حا ز ر  هنوز           .   با حاصله  تلفات  ن  ميزا
نيست       م  معلو رستی  کز         ها کمک .   بد مر ز  ا يع  ی سر

ارند شهر    مردم د    .   لرزد   هنوز شيراز می     .   شود ارسال می    
باز در رو همون پاشنه          .   تموم شد  »   . را تخليه می کنند     

خه  می  يکی سرشو             .   چر  ، ند مو يکی  و  فت  ر يکی 
کنن و توليد مثل      زادا جماع می       باز آدمي     .   جنبوند  می 
مين                     می  ز و  ر يونه  ر مو مثه  کشون  تر و  تخم  و  کنن 
تو رختخواب                  .   گيره  می  ز  ا ين هيکل لندهورتو  ا پاشو 

آخه تو برای      .   که کار باشه    يه کاری بکن      .   بيرون بکش    
ت هی   چی خوبی، پاشو يه خرده بنويس، از اول زندگي             

م نويسنده بشم        گفتی مي   . اما هيچ غلطی نکردی        .   خوا
لی، همش خودتو گول مي                مگه  .   زنی  همش حرف خا

خوای از رو زندگی گوهر يه چيزای بنويسی؟          نگفتی مي

. دونه   يه دفه ديدی رفتی زير آوار، کسی چه مي                   .   شايدم  
تو که کسی    .   دس کم کاری کن که يه چيزی ازت بمونه            

زاد و رودی هم نداری اگه همين حاال زير آوار                         .   نداری    
هامم    از کجا معلومه که نوشته       مونه؟   رفتی چی ازت مي       

از اول دنيا تا حاال چقده چيز              .   با خودم زير آوار نره            
زير خاک        رفته         .   رفته  ز بين  نوشته ا عرب و   .   چقده 

نوشته           مغول چقدرشو سوزو        ؟  د کر بود  نا و  ی ها ند 
ساسانی کو؟ کليه و دمنه رودکی کو؟ کارهای بيهقی                   

اسم                   ما  که  يگه  د ی  ا چيز ها  کو صد و  ؟  ن کو م شو
پرسم اين مملکت هيچ نداشت؟        دونيم؟ از تو می        نمي 

هخامنشی و اشکانی و ساسانی از زير بتّه در اومدن؟                    
ی، نه کتابی، نه هنری، نه اقتصادی، نه مذهبی، نه قشون          

ين                 نه قصه   ا هيچ؟  نی،  ختما نه سا نه شعری،  ی ،   ها ا
شرفا، عرب برای ما         کجاس؟ اينارو کی نابود کرد؟ بي

. به درک    .   م داشتيم نابود کرد        هر چي  .   هيچ چی نياورد
مرغی   .   شمم نويسنده نمی  من. شونو نداشتيمالبد لياقت
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که اومدن          .   که انجير می خوره نکش کجه           اين همه 
گرفتن؟ دنيا ديگه چيزی کم و کسر              نوشتن کجا رو     

همه چيزا کهنه     .   شهديگه چيز نو توش پيدا نمي . نداره
يه وخت خيال     .   گی راس مي    .   داره    و يا دس کم، نيم       

خيال داشتم از رو زندگی گوهر              .   داشتم نويسنده بشم      
من                        با  خونه  ين  ا تو  که  نشين  ه  ر جا ا تا  چند  ين  ا و 

 زندگی    خواسم از    مي .   کنن چيزای بنويسم      زندگی می    
. مونه  مثه آفتابه خالی مسجدنو مي         .   اين گوهر بنويسم      

ش بگيره ورش      اون جا گذوشتنش که هر کی تنگ           
داره آب توش بريزه ببردش خال و کارش که تموم                       

اما حاال    .   نويسم  م مي  آخرش   . شد گوشه خال ولش کنه     
حاال  .   کنم آخرش يه کاری می    .  تموم بشههابذار زلزله

خوام از زلزله فرار          حاال می   .   ه ر دس و دلم به کار نمي
پس پاشو برو زير بازارچه يه تکه              .   خيلی خوب   .   کنم 

م چيزی نخوردی       تو که ديشب    .   ت نون بخر بذار دهن        
تا حاال                پا شدی رفتی مدرسه  کله سحرم  . . . و صب 

بخورم         نمي  م چيزی  د            .   خوا ميا ز خوردن بدم  از  .   ا
م شد کار که آدم هی         اين  .   فته ا خوردن دلم آشوب مي         

خوام مي. خوام روزه بگيرموره هی خال پر کنه؟ میبخ
نگشتونه آب بخورم                            ا يه  بادوم و  دونه  . روزی يه 

از  .   خوام خورا ک بخورم          نمی .   خوام جوکی بشم      می 
پس  .   خوردن مال آدمای احمقه             .   د آ خوردن بدم می       

خوای چيزی بخوری پاشو برو يش آسيد       حاال که نمی
بی       .   راس گفتی    .   ملوچ   کار حسا ين شد  ين    .   ا فقط ا

تو  .   از تو هم  به من اياغ تره            .   آسيد ملوچ دوس منه       
تو منو   .   شیوخت با من رفيق نمی       تو هيچ  .   بدجنسی  

وختی   .   شناسهاما آسيد ملوچ من رو می          .   جزونی   می 
ش ، مثه اين که بخواد سالم و تعارف              رم پيش   که می  

شه و رو تارهاش تاب         کنه، رو پاهای درازش بلند می     
زبو        می  به  و  ره  ق سالمتی        ن عنکبوت   خو چا من  با  ا 
من زبون تموم      .   ا رو بلدم     من زبون عنکبوت      .   کنه می 

من حضرت   .   موجوداتی که باشون سروکار دارم بلندم
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من يه   .   اونم زبون جن و انس رو بلد بود                .   م سليمون 
می   م   بلقيس  ا منه      .   خو بلقيس  م  هر ش صيفه   .   گو کا

يه جام بلور تراش بود که از بس آِب آلوده                     .   شدنمی 
کنم يه دقه     خواهش می    .   ريختن توش مثه سفال شده       

آره تو از      .   خوام بام حرف بزنی         نمی .   مو راحت بذار       
خوای؟ من از همه جا و همه کس              جون من چی می     

زير پتو پناه                          ين خونه  فرار کردم و اومدم تو کنج ا
اما تو    .   بردم که کسی رو نبينم و با کسی حرف نزنم                

نمی           حت  ا ر منو  ن  آ ری     يه  ز صُ  .   ذا تو    ا م  تا شُو ب 
مدرسه با توله سگای مردم سروکله بزن، حاال هم که                   

آخه تو از     .   ذاره    خوای يه دقه راحت بکنی اين نميمی
ترو به حضرت     .  دونمخوای؟ بله، میجون من چی مي

عباس همون صفحه هميشگی رو نذار که از اول تا                    
اگه تو . زاد منیتو هم. تو دوس منی. مآخرش از حفظ

اما   .   دونم   من همه اين ها رو می        .   شمفله می  نباشی من ن   
اگه من نباشم که      .   بذار تو خلوت خودم بپوسم          .   ولم کن   

تو  .   بذار بات حرف بزنم         .   کنی تو از تنهايی وحشت می        
رو هم نداشته        اگه من   .   که هيچ که رو تو اين دنيا نداری            

 نباشم تو زندگی سگ       من اگه  .   شیباشی که بيچاره مي      
نی     مي  خيا  .   گذرو می  تو  من         ل  ز  ا ندگی سگ  ز کنی 

. بدتره؟ سگ که ديگه ترس زلزله و نظميه رو نداره                    
دونسم کجای من قايم شدی، جاتو              آخر که اگه می      

می     غ  ا نگو نکنی               د بام بگو  ين قده  تا ا خيلی  .   کردم 
بينی حوصله  ندارم بات يک           وختی که می    .   ه ها  حرف

برو گمشو                      ر  عجب  .   و دو بکنم، دس از سرم وردا
فت      ا م  گيری  د ون   .   ا مي      بير م  مرد تو       مو  مو  تو نن  ز سو

ت فرار    شم از دس    اگه ولم نکنی پا مي       .   سوزونی   مي 
زنم تا ديگه صداتو        رم ميون مردم پرسه می        کنم میمی

تا تنها نباشم     مي .   نشنفم  اين          .   رم  قده    اگه از دس من 
پاشو، چارش يه       .   دم  عاجزی من راهشو بت نشون می            

ت و منو با هم راحت          خود  .   مثقال ترياکه، بگير بخور          
دونی که مرگ       ای بيچاره يعنی تو اين قده نمی             . کن 
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مگه نمی          ؟  مرگ توهِِ منی؟ پس          من  رفيق  که تو  گی 
پام می           رو              چرا خودکشی پيش  ری؟ چرا خودم  ذا

هنوز زندگی برای        .   ت کور   کشم تا چشم   بکشم؟ نمی   
دس کم    .   من تازه بيس و پنج سالمه        .   من تماشا داره      

شه اين جور نمي     .    مردمو بشناسم    بايد زنده بمونم و         
بايد بمونم که ته و توشو         .   که مثه خر بيام مثه گاو برم       

رم      بيا نيس             .   در  اومدنی  در توش  رنج و    .   ته و  همش 
ره           غم آدمي    .   ه شکنجه و کوچ و فراق         . زادم تمومی ندا

نشسن                 منتظر مرگ  گذوشتن  رو دس  دس  برو  .   همه 
يز رو  اين آدم تنها موجودی بود که همه چ                .   خيام بخون    

. نويسی  خونی ونه می     بدبختی تو اينه که نه می        .   حل کرد   
لق زدی و چند تا        گيرم چن سال ديگه هم تو اين دنيا لق  
بيست                ه  د و  نم  گند و  نج  بر نی  گوسفندم        گو و  و  گا ا 

چی؟                          که  ش  خر آ ی،  بيد ا خو گوهر  بغل  و  دی  خور
خيلی چيزای    .    زندگی برای من قشنگه        حواست پرته؟     

خوام   مي .   خواد ببينم    می ديگه توش هس که من دلم          

خوام بمونم     مي. رهبمونم ببينم ظلم تا چه حد پيش مي
ه                          ر ا د کشيدن  ه ستم  قو ه  ز ا ند ا چه  تا  م  د آ ببينم  . و 

ی رنگين کمون دروغ         ها خوام بمونم و تموم رنگ          مي 
و خوام مردم      مي .   خوام بمونم و بنويسم        مي .   رو ببينم   
کنی شناختن آدمای خوب وبد            تو خيال می    .   بشناسم 

کنی ديدن طبيعت و خودش کم کيف داره؟ گمون می
ز طبيعت تموم شدني             ت کور،    ه؟ چشم   لذت بردن ا

مونم و تو رم تو خودم حبس            دندت نرم؛ من زنده می         
می         می  منم  .   دم تا بميری     کنم و اين قده ِبت شکنجه 

تو مي        تو  اسيد  ال می   .   خورم   هميشه مثه  چته  حا . فهمم 
نيومد خونه؛     ش.   دلت واسيه گوهر جونت تنگ شد           ب 

او                        به  تو چه حقی  بيد،  بيرون خوا که  بود  ولش  ا شب 
هر شب زير    .   کارش صيغه رويه      .   داری؟ زن تو که نيس          

حال  .   تو هم صيغش کن تا مال خودت باشه           .   ه پی يکي  
باشيم           .   عزا نگير    هم دوس  با  بيا  ال  پيش      . حا برو  پاشو 

بايد از       . آسيد ملوچ يه خرده باش حرف بزن                 نه، من 
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فر      ر کنم   اين خونه  مياد     .   ا يه      .   همش زلزله  بايد برم 
م سعدي .   کنه چه فرق می    .   برم سعدی   .   جای قايم بشم     

خيال کردی سعدی تا ترا اونجا ديد از گور    . مثه اينجاس
دست مي  پا مي   ه مي   شه  گور           گير تو  خودش  پهلو  ه  بر

. شنمرم گهواره ديب رو نوک کوه می                مي . خوابونه    مي 
ز باال تماش               ز کجا    .   کنم ا می اگه شهرم خراب بشه ا ا

که کوه نريزه و خرد نشه؟ می                 می  . رم تو بيابون       دونی 
زلزله که ديگه     . خورهاونجا هم مثه همه جا زمين قاچ می

 فکرش رو بکن آدم سر و مرو   .شهاين چيزا سرش نمی
زو                      ر آ و  ميد  ا ر  هزا و  بکشه  نفس  باشه  نشسه  ه  گند
يا زمين                     مبه  دم بر آ داشته باشه، يه هو سقف رو سر 

حاال چرا تو      .    واز کنه و آدمو درسه قورت بده                دهن  
لته و              همش آيه ياس می        بيس و پنج سا خونی، تو تازه 

داری              تو نمی   .   تا مردن خيلی وخت  تو با   .   ميری  اصال 
کون آسمون پاره شده و تو از توش                .   همه فرق داری        

حاال پاشو برو پيش       .   ای  تو تافته جدا بافته       .   افتادی پايين      

ببين چه جوری     .    باش حرف بزن      يه خرده    .   آسيد ملوچ   
شونو مکيده   های تو خالی که رمق         اون همه الشه مگس      

ش چيده و داره رو تارش رقاصی                 ها دور تا دور کنتره          
هللا آسيد ملوچ      .   کنه می  از کجا کی     .   رسيدن بخير   .   ياا

شهر اومدی؟ حالت خوبه، دماغت چاقه؟ مثه اينکه                      
آوردم                         برات  که  ديروزی  هنوز همون الشه مگس 

ديگه   .   کشی؟ ديگه چيزی توش نداره            ی نيش می   دار   
اين چرک و خون و دل و           .   بسه ته، ريقشو در آوردی          

کشی چه   روده مگس که تو داری اين جوری باال می                   
مزه            ای داره؟ خيلی به دهن            مزه   ت مزه کرده؟ البد 

دل و روده و چرک و خون مگس چه                   .   ده  حليم می  
ره؟ من عنکبوتم                      ا وگوسفند د  مگس  فرقی با مال گاو 

همشون  .   خوری   تو آدمی گاو و گوسفند می          .   خورم   می 
 بازم   . علف بايد به دهن بزی شيرين بياد      . چرک و خونن
. من آدمم تو عنکبوتی    . ت زدیتر از دهنحرفای گنده

من  .   تو چه لياقت داری که برابر من اظهار وجودکنی                    
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می        م  منطق سر و  می    .   شهعقل  فکر  من  .   کنم من 
تو خيال کردی من بلد . کنمهرکاری که دلم بخواد می

من . منم دستگاه عصبی و فکری دارم. نيستم فکر بکنم
بلدم     ها نقشه .   کشم من نقشه می   .   مهندسم  من  يی که 

 تو خيال کردی       . مونی  شون در مي    بکشم تو، تو يکي     
از                       ری  کا هيچ  و  نشسم  جا  يه  تو  ق  طا ا گوشه  تو  من 
دستم ساخته نيس و همش چشام بدس توه که يه مگس        

فت   الشه                         کو ين  ا  ، ی بد ل  و م  ر تا تو  ی  ر بيا ی  بگير ی 
دونی چرا اينجا گوشه         عنکبوتی که از جنس خود منه مي

اين نر    .   شو کندم  م افتاده؟ همين ديشب کلک          کار تو نُک    
خوابی، منم بغل اون          تو بغل گوهر مي     .   ام  من ماده    .   بود  

به خيال خودش اومده بود           . ديشب تورش زدم. خوابيدم
. ش کردم    ش که کرد بعد نعل      شگذوشتم عي   .   عيش بکنه  

من تا حاال نذوشتم يه دونه نر از دس من جون سالم در             
ينا   .   اين کار زحمت داره آقا             .   همشون رو کشتم     .   ببره   ا

تو                   خودشون مي     دونن چه کلکی تو کاره، هنوز خاک 

شون اما من امون       .   بندن  سريشون تموم نشده فلنگو مي         
غز سرم دارم     دو تا شاخ وحشتناک و کوتاه تو م             .   دم  نمی 

تونم درازشون کنم و کششون            که هر وخت بخوام می         
تونم کشنده    شاخای من تو خاليه و از توشون مي             .   بدم  

. اين کار تو نُک من عجيبه        .   ترين زهرهارو بيرون بريزم             
کنی سست و نازکه؛ اما از          تو خيال می    .   دونی   تو که نمی   

ن م .   آد اما اين کش مياد         فوالد کش نمی     .   تره  فوالد محکم
من آمپول زهرو تو تن           .   کنم شب و روز اينجا جون می          

لی می       بعد تار پيچ       شکارم خا و  واسيه   .   کنم ش می  کنم 
می             بت  ه  ز بسو لت  د ينکه  تو              ا ل  ما ز  ا من  د  جو و گم 

. توانم بدوم      من هشتا پا دارم که مثه برق می             .   تره  کامل  
م جمع          م بخوا گر رمو ميون      .   کنم شون می  ا شون و شکا

می   چش  .   کنن حبس  حت               هشتا  ا ر که  م  ر ا د بين  تيز م 
حيف که يه خرده  . تونم چار طرف خودمو تماشا کنممی

هشتا عينک دوربين الزم دارم تا بتونم مثه                    .   م بين نزّيک  
ببينم   که همين   .   شماها  تونی   جوری چشّای منو نمی        تو 



سنگ صبور                                                                            ٩  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

چشّای من    .   فتادی   ديدی از ترس پس می          اگه می   .   ببينی 
ترسناکه    ز             .   خيلی  ا گه  گذشته، من ا ين  ا ز  به    ا  آسمونم 

اما تو    .   دوم   شم می شه فوری پا می     زمين بيفتم باکيم نمي      
تو هنوز   .   س اگه از يه پله به زمين بيفتی کارت ساخته                 

اينا تار می         .   دوکای زير شکم من رو نديدی               دم  من از 
ر می       .   بيرون    تا مثه شما  .   بافم  سازم و خودم می        خودم 

ه دهن   نيسم که پنبه رو يه جای ديگه بکارين بعد بدين ب     
به                    بتا نخ  واستون  تا  کارخونه  تار       .   دوکای  خودم  من 

تو خيال می کنی       .   بافم  سازم و خودمم می        خودمو می    
اول يه     .   بافتن کارتونک کار آسونيه؟ بايد جون کند آقا                    

رسونم و   بافم و سرشو به ديوار می         رشته اصلی افقی می     
بافم و   ی فرعی رو می      ها بعد رشته  .   ش اونجا    سبونم چ می 

اگه الزم بشه آخر هر           .   چسبونم  هم به ديوار می       اونارو      
و شکل  .   دم  کدوم از اين تارا رو يه سنگ ريزه گير می                    

کنی اين تنها تو      تو خيال می    .   کنم شاقول تو هوا ولش می   
هسی که از قوه جاذبه زمين و تعادل قوای طبيعی خبر                       

تار من هشت     .   شهداری؟ منم اين جور چيزا سرم می                
اونا    .   کنن دوازده ضلعی درس می            هم  ها يه بعضی  ضلع

تار  .   بيشتر برای هوای واز خوبه که باد و بارون باشه                        
زده ضلعی خيل         برای اين گوشه اتاق تو            .   ی محکمه دوا

ه          د يا ز هم  هشت ضلعی  نه    .   همين  خو مثلثی   ها بعد  ی 
آخر سر   .   کنه  درس می    ها بزرگ وکوچک ميون اين رشته   

ده      ها ميون خونه     زک        ها ی مثلثی پر نا نازک  حتا    ی  که   ،
می                     س  در ببينه  و  ر نا  و ا نه  نتو هم  مگس  کنم و  چشم 

تو تن من پنج جور      .   ذارم    ی چسب می   ها شون ذره    ميون  
چسب هس که تو هر قسمت از تارام يکی از اونهارو                      

اونوخت ديگه مگس که پاش اينجا برسه                .   زنم  کار می   
پاکه     ينکه        .   ای   تو خيلی شلخته  . حسابش  شايد برای ا

ه شلخته        قد ين  ا نی  تي     .   ی ا ز مد  ، گوشه      ببين ين  ا ه 
تو چکار به کار      .   کارتونکت پاره شده درسش نکردی             

تونم شبانه    کارتونک من داری؟ من اگه دلم بخواد می                     
همون جور که تو دس دلت بکار            .   روز هزار متر تار بتنم 
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. ره  ره که بنويسی، من دس و دلم به کار تابيدن نمی                   نمی 
ز فردا خراب       خواد چکار؟ اين خونه خودش امرو                  می 
تو هم بايد فکری      .   تپوندش زير خاک       و زلزله مي  . شهمی

خيلی خُب، حاال بيا با هم مثه           .   به حال خودت بکنی        
من که از ميون تموم موجودات          . هميشه دوست باشيم

زنم و   تنها تو رو تو اتاقم راه دادم و بات حرف می                       
. تو ديگه نبايد منو آزار بدی             .   گيرم  واست مگس می    

 ميرم دکون جبيب دبه يه دونه مگس گنده               همين حاال   
مي   مي .   آرم   گيرم مي   چاقالو واست مي        رو  رم  شينم 

ز زير تاق          .   نه .   سکوی کاشی تو دکون حبيب         ول ا ا
. تاق دروازه و توش هميشه سياهه              .   شممشير رد می    

می             ول سالم  حبيب خودش    .   کنم تو دکون حبيب ا
جومای برنجی پر از پول جلوش             .   پشت دخله نشّسه     

ميگه   »   . سالم « گم  می .   ذاشته گ  قای    « حبيب  آ سالم 
آدما گوش تا گوش رو سکوهای             »   . خودم، بفرمايين       

منم  .  خورنکاشی نشّسن دارن حليم و فرنی و آش می

جات  .   شينمگيرم و رو سکو می      ميرم مثه بچه آدم می        
مگس          ونجا چه  ا که  لی  ول              خا و هم  تو  ی پرورای  ا

ني         .   زنن  می  ومده بپرسه    تا نشّسم هنوز شاگرد حليمی 
گيرم  فِِرزی يه دونه مگس گنده می           »   خوری؟    چی مي  « 

اين درسه که من برم واسيه         . ذارم تو قوطی کبريتمی
خ و                   اسم شا و عوضش  تو  و  م  ر بيا م  بگير مگس  تو 

مهندسی            و  بخونی  جز  ر و  بکشی  خم      شونه  ر به  تو 
دونی که جونت دس منه و اگه بخوام                بکشی؟ تو می    

د           می  ز هم  چشم  يک  به  نم  به          تو م  نگشتا ا ن  ميو ن 
گن  ت در بياد؟ اگه من بکشمت مي            ت تا ريق    چلّونم  

قا                          آ حمد ا که  د  بو اسه  خو ر  طو ين  ا ر  قد و  قضا 
وخت   اگه ولت کنم خودت نفله بشی، اون                .   بکشدش  

که                         گرفته بود  دور وبرش  ر لشگر  هزا گه  می گن ا
نّسن                        نتو  ، س ا نخو ش  د خو ا  خد ن  چو  ، ش بکشد

ري    بکنن  کا می     .   ش  ال  فيق   م .   کشمت همين حا ر ن 
ما فايده نداره          .   خوام   نمی  بياد         .   ا هر کاری به سرت 
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همه چيز . سمسخره. گن خدا اين جور خواسه بودمی
من ممکن بود باشم يا       .   وجود مام اتفاقيه        .   رو اتفاّقه     

به هم نچسبيده بودند                    .   نباشم  لحاف  اگه دونفر زير 
ممکن بود که اونا اصال         .   احمد آقايی وجود نداشت           

اونوخت احمد       .   که برن زير لحاف       خودشونم نباشن     
آقا کجا بود؟ تازه شايد جای من يکی ديگه بود، مثه                      
. خيلی موجودات ديگه که هسن اما احمد آقا نيسن                   

تو هم   .   شايدم اصال من احمد آقا نباشم و يکی ديگم             
جور    هم می       .   همين   ، حاال  هم       همين  و  باشی  تونی 

منه      .   نباشی   س د ين  هم          .   ا بکشمت،  نم  تو می  هم 
. گذشتم منم قهار و بی     .   من خدای توام       .   ت بذارم     ده زن  

. شهمنم اگه اراده کنم که تو نباشی يا باشی همون مي                 
بعد  .   م درقی بکوبم رو سرت         تنها کافيه با لنگه ملکي      

تو، اين گوشه راحت و گرم و             .   ديگه کارت تمومه        
ونوخت هر             نرم بشينی و هی مگس       ای منو بخوری ا

         ه؟ ببين چه جوری رو        چی سرت بياد بگن خدا خواس

. کنه خوره و چپ چپ به من نگاه می           تاراش تاب می       
تو اصال چرا به      .   مونه  مثه آژانای دم صندوق پست می            

نمی            ق  تا ا ره  جا ا تاق                من  ا ين  يه ا کرا دی؟ چرا من 
کوفتی رو به ميرزا اسداهللا بدم و تو انگل من باشی و                     
کجا                    يشب  د هر  گو که  نگی  بمن  اصال  خت  نو و ا

تقصير اين شيخ محمود ديوثه که اين            همش  .   خوابيده    
. ده  بدبختو مايه دس کرده به اين و اون صيغش می                   

می           ر  ش شو ا بر لم  د نه  خيلی  ون      هيچ .   ز بير خت  و
آخه تو چه جور دوسی هسی که نتونی              .   خوابيد   نمی 

بايد از اتاق من بری يا کرايش            . بگی ديشب کجا بوده
ر اگه تو فک    .   شهمن عنکبوت منکبوت سرم نمی       .   بدی  

اقال فکر اين      .   من نيسی، اقال فکر اين کاکل زری باش  
گير باش که از گشنگی         جهان سلطون بدبخِت زمين        

تو کاکل زری رو        .   من که بچه داری بلد نيسم      . رهنمي
اگه به اميد منی،       .   بياد خدا ول کردی رفتی پی دلت               

رم مدرسه معلوم نيس تا شوم          شم می من صُب پا می   
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اگرم   .   زنم  يگه بات حرف نمی      د .   برگردم يا برنگردم          
محل سگ بت نمی            مروز بيايی  مو    .   ذارم    همين ا رو 

اگرم بيای التماس کنی و رو دس              .   گردونم    ازت برمی     
ديگه نه من نه تو       .   و پام بيفتی ديگه بات کاری ندارم               

حاال راسشو بگو ديشب کدوم گوری بودی؟ منو بگو             
دنيا همش دل           ين  مو بتو پتياره خوش کرده           که تو ا

تو که   .   ودم و تو هم اين جوری از آب در اومدی                      ب 
دونی که من از صيغه         تو خودت می     .   شوور من نيستی    

بچم می                و  م  د خو ندگی  ز اّس      .   چرخونم   روی  ر گه  ا
اما تو    .   دارم    گفتی چرا منو نگرفتی؟ من که دوسَِت می   می

خودت گفتی     .   برو دختر بکر بگير      .   خوای   دختر بکر می    
غ کر            «  خب چه حقی به     »   . دن  بگيرمت؟ مگه سرم رو دا

حاال ديگه کارت به انجا           .   هر جا بودم، بودم         .   من داری     
  رسيده که تو رو منم واميستی؟
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  بلقيس
  
خوام بدونم كه اين جنده سربازي چطو شده                  من مي  

نيومده          ديشب خونه  ره             .   كه  تازگي دا ديگه  ينش  . ا
. شه كه دنيا داره خراب مي            خدايا چه باروني، مثل اين            

ين    نه         همه   ا آسمو ي  كجا ب  ه،       .   آ بگير مت  قيو
حاال  !   چشمم روشن   .   باره    جوري داره شرشر مي         همين 

بيرون مي                   به    ديگه خوب راش ياد گرفته، شبم  . خوا
رويم گذشته، حاالها ديگه صاف و              كارش از صيغه     

وم                       حر و  حالل  رسيد،  كي  هر  ي  پا ير  ز س  ا ر سر 
معلومه، اين از روز           . كنه  خوابه، واسش فرق نمي           مي 

جن       هم  ولش  د   ا بو ه  كه            . د ي  د مر هر  ختا صيغه  و و ا
مياوردش خونه مي             شد، سينه مي   مي  بردش تو      كرد 

نمي       و  قش  تا ببينه           ا و  ر نگش  ر كسي  اشت  حاال  .   ذ
مردك خودش خونه                       گاسم  ؟  ه د ز غيبش  چطوري 

داشته       ه     .   زندگي  د بر همون        گاسم شب  غ،  با جا   تش 
سونن بيشترشون اهل       اونا كه صيغه مي     .   نه .   خوابيدن    

مال بوشهر، مال فيروزآباد،              .   ونان   اهل بير   .   شهر نيسن 
 چراغ زيارت       همشون ميان شاه     .   مال زيرگل، چمدونم         

بار يه     گاسم اين   .   چراغ كمرشون بزنه        كه ايشالو شاه     ـ 
تش   ر پاپشمي لندهور زلف چتري صيغش كرده برده               لُ 

اين   .   كمرش مثل پوالد      .   تش آسياب ستائي     باغ؛ يا برده  
نمي        يي  ه جا ر زيرش بر             پتيا كه آب  به  خيلي  .   ه خوا

مي   او                    .   شه سرش  كه  ري  تفا ا و  له  قربي و  قر  ون  ا با 
البد بردتش آسياب       .   كنه  آد، زود مردا رو خر مي               مي 

رفتني             .   ستائي  ما چه  رفتم ا آسياب ستائي  روز   .   منم 
ه افتاديم رفتيم خيابون                      دم  .   سيزه بدر با بمونعلي را
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اختيار، با پاي پياده           دوميل باغشاه، دم دختراي صاب               
رودخونه آب       .   ونه رفتيم آسياب ستائي      زديم تو رودخ        

رودخونه خشك بود،         .   تا زير زانوم آب بود            .   داشت  
ون    يه    ا داشت               وخت  آب  ش  ميونا ز  ا يم    . جاش،  د ز

مثه  .   اينقده آدم بود كه جاي سوزن انداز نبود                    . آب   به 
پر                            الغ  ا با  رشكه  د با  ، ل تو هو با  ما  د آ ملخ  و  ر  مو

 خشك و .   شور آسياب ستائي رفتن منو ببره          مرده   . بودن   
خالي با پاي پياده با اين جاكش بافوري مكه همش                      

بيرون           تپه، آدم مي        خونه مي    تو قهوه    ها  مثه گدا باس 
همه خاليق اونقده وايسه تا علف              خونه ميون اون       قهوه

قهوه              و بره  ا تا  بكشه        زير پاش سبز شه  بافور  . خونه 
قد يه دول انتر، الي يه              دونه سيخ كباب، به        همش يه  

از . آورد هولكي داد بم و رفتنصبه نون سنگك خمير
بم  .   بس هولكي بود نصب ريحوناش ريخت رو زمين                

تا بگم قهوه                "   گه  مي  زير درختا بخور  چي   بگير برو 
جاها پرسه     بعد كه خوردي همين       .   چائيم واست بياره       

م         بيا من  تا  ن  مي  . "   بز تو         : " گم  بش  م  ميا ت  با منم 
كجا        : " گه  بم مي  . "   خونه   قهوه   كلفت  ميون صد تا كير 
تا بخوري من      .   خونه كه جاي زن نيس          تو قهوه   . مياي  
كه تنگ غروب           نشون به   . "   گردم    برمي   همون نشوني 

خونه اومد بيرون         مثه مرده از گور گروخته از تو قهوه                
خواسي از صب تا       خب مردك، اگه مي        .   كه بريم شهر   
خونه بتپي و بافور بكشي، ديگه من رو                شوم تو قهوه    

الهي ذليل درد       چرا سينه كردي با خودت آوردي كه                
كار ازت نمياد                كه بقد يه خروسم  كي  .   بشي  رو   هر 

دس خري     ماهي يه    كم بلده سالي     بيني مردش دس       مي 
بافور             .   تو لجن بزنه     ما تو همش بلدي يا پس منقل  ا

ني                بز ر  و ز خال  تو  يا  بزني  ه   .   چرت  د ين     مر ا ر  شو
چه اليق بود دادن؛            خاليق اون     .   رو ببره     پيشوني من   

گوهر همش جووناي طاق و          .ننسر من ك خاك عالم به
مي           ش  د خو و  ر ب            جفت  آ ر  نا ا مثه  و  لمبو   كشه 

انار    روز صورتش مثه گل        ميكه و روز به        شون مي  شيره
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شه، اما من خدا تو سر زده، عوضش               وارنگ مي      رنگ  
ي       پيز همش  يد  كنم       با جا  و  ر له        . تو  پي ن  و ا ور   مثه 

فيروزآباديو كه پونزه روز آزگار آوردش و بردش تو                   
جوون مردم مثه        .    كشيدش رو خودش       اتاقش و هي     

فت      تيغ  ر هي شد  بر و              به . ما و  ن  د گر و  چه سر   ، به
كنه              نصيب  خدا  داشت،  زويي  از       .   با رسم،  مثه  قد 

نه مثه بمونعلي جاكش مردني       .چكيد سبيالش خون مي
گذره يه خاك تو   شه و سال تا ماه مي كه حركتش نمي

همش يا پس منقل بافور خوابه يا تو              .   كنه  سري نمي  
كشه تا لنگ ظهر      از بس بافور مي        .   زنه    زور مي    خال 

لهي جيگرش زيرپاش بشينه          .   خوابه    حاالها ديگه      .   ا
اگه راه و چاهي         .   شينه ازش اقم مي      .   كنه  پنجه هم نمي   

 دنيا رو     حال گوهر كه هم اين         خوش به   .رفتم داشتم مي
هر كي   .   گذرونه هم او دنيا جاش تو بهشته              خوش مي   

اگه سيد باشه  .  بهشتهصيغه مرد مسلمون بشه جاش تو
من از روز اول خدا تو سرم زده                 .   كه ديگه چه بهتر     

هنوز دس راس و        . بخت تو خشت افتادم        بود و سياه    
. چپ خودم نشناخته بودم كه ننم مرد و آبله گرفتم                     

خر                        مثه  و  خوردم  تو سري  م  با با زن  ز  ا همش  بعد 
كه هيچ                  كردم تا گير تو جاكش افتادم  كاري    كلفتي 

هر روز آشناهاي       .   خدا پيشوني بده      .   ازت ساخته نيس     
هاي   حق ناله    الهي به   .   كنه  طاق و جفت زير و رو مي           

شه  تو رو بت مي     :   ليال كه رو تخته مردشور بيفته     دل ام
رو اسير كون موسير كردي يه            گفت مرد؟ دو ساله من        

گوشه نشوندي كه همي پيزيت جا كنم و منقل بذارم                
چي   يه چي جلوت؟ آخر زني گفتن، مردي گفتن، واس                 

رم زن يه       واسيه چيت؟ مي     .   زندگيم پاي تو بسوزونم          
هم       ني  ز پهن  مي   پا  ه  ؛ شب            شد ه د مر كم  س  د شم، 

. چلوندم تا ريقم در بياد           گيردم تو بغلش اينقده مي          مي 
داشت كه جونم خالص        كاشكي خدا من رو ور مي          

ي دژ گال      چوله تو صورتمه، اگه يه كپه      از به چاله.بشه
احمدآقا     .   كنه  هاش پر نمي     چوله  تو صورتم بريزن چاله      
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همش سرش يا تو كتابه       . حق داره محل سگ بم نذاره           
زنه؛    ها با خودش حرف مي         يا گوشه اتاقش مثه ديوونه  

كنه؛ كه     يا زير زيركي به قد و باالي گوهر نگاه مي                   
رو تخته تن               كنم،   چه .   شور بيفته   ايشالو قد و باالش 

واهللا تن و     . اي شدم    دس خودم نبود كه آبله          . خدا كرده
صورتم   . بدنم مثه گل محمديه، يه دونه آبله توش نيس     

دو پينه    .   شور صورتم ببره      س كه ايشالو مرده   پر از آبله
سربازي هي رو دار صيغه برو، هي شب و روز كير                     

ر       بخو م  و طفل                  .   حر ي  ا ل  نبا د لت  د و  چش  م  ز با
مگه چه چيزت از من بهتره؟ هي اور و اتفار . معصومه

بيا      ش  ما                 يه .   خب  خيلي .   برا ا ري؛  دا رنگي  و  آب   
از به توش زدن مثه          .   الشه  تنت كه آش     عوضش پايين   

زايمونم كه كردي، لگوره هم كه پس                 .   دولچه شده    
زن  .   مونه   انگار نديدم كمت مثه همبونه مي            .   انداختي    

خدا  .    خشت از تنش ور مياد         هر زايموني كه بكنه يه        
م           ييد ا نز من  كه  و شكر  ليمو           به .   ر مثه  م  نا پسو ا  خد

اصلن شوورم زورش كجا بود           .   دس نخورده      .  مونه مي
ايشالو جيگرت پايين بياد مرد؛ همش              . كه بچلوندشون

رسه تو رختخواب مثه مرده           از وختي پات مي       .   پنجه 
كشي و خبر از دل من          جون به پشت نفس از كون مي     

ه نزيكت؟ با اين                 واسيه چي   .   نداري     چيت؟ با اين را
با                       ؟  ت د يا ز ل  پو ين  ا با  ؟  خوشت ن  بو كمر    ز ين  ا

دار    مهره سوالخ    .  قرصت؟ طالقم بده برم يه گورسوني
رم تو محله       اگه شوورم پيدا نشد، مي          .   مونه   زمين نمي   

. شم تا شبي ده تا مرد روم در برن               مردسون جنده مي      
تو كه نه براي دنيام        . مهرم حالل جونم آزاد. خوام نمي

اووخت هي گوهر هر شب زير      . خوبي نه براي آخرتم
ه       نر يه  چش                 پاي  هي پشت  و  نه  بز پا  و  س  د غولي 

كنه         جوري    ببين لگورش چه     !   اونا   .   واسيه من نازك 
كه الهي جزت تو             داره سر حوض آتيش مي           بارونه 

شده از    تو غافلي كه اين وصله زمين          .   جيگر ننت بيفته   
. بارونه     صب تا شوم چه الو ارژني تو اين خونه مي                 
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ه ايشالو كمت رو آب بگيره يه عالمي از دستت آسود             
ر نه                    .   بشن  نگا ا كه ننش گم و گور شده،  ديشب  ز  ا

نگار يه ننه      داشته     ا ين                .   ايم  نتظار از ا ز لقمه حروم ا ا
نمي    م  اشت   بيشتر د مي         .   شه  م  د آ و  لم  كه       عا نن  و د

كل   نيس           كا بواش  تخم  ري  بود        .   ز كه  ر  خونه شوو
در       مي  د دم             .   رفت  لنگش  يه  بود  يه لنگش تو خونه 

 اي علي كاكاي      ـ  اي روزا امان امانه              "  دروازه باغشاه         
نه    ما مي      ـ ز به  ز  كوچه      ا ه  لچه       ـر و د ه  كسش شد   "

كرد            هنوز          .   آخرش خدا رسواش  تا رفت تو حرم، 
دسش به قلف اما قربونش برم نرسيده بود، كه جفت                   

همه  .   هاي دماغ لگورش مثه ففاره خون تركوند                   لوله 
كل         كا فهميدن  تخم      مردم  مه    زري  ببين   .   حرو ! ببين، 

ايشالو كمت     .   شه  مي جوري داره تو حوض دوال               چه 
زري    يه كاكل   .   بارونه     چه الو و ارژني مي    . رو آب بيفته

اووخت من .ريزه زري از دهنش مي گه صد تا كاكل مي
حاالها ديگه مثه       .   باس بي زاد و ولد از دنيا برم                 مي 

تا  .   خوابه    هاي محله مردسون شبا هم بيرون مي             دوپينه   
مي        ش  نا ز ال سفت  نه          حا خو تو  د  ر و كرد    .   آ خوب 

بچه مال من     "   گفت .   ي زد تو كونش بيرونش كرد حاج
كه      .   "   تابه   نيس، مال ميرزا حسين تون            تا ديدن  صد 

ز دماغش خون            جوري تو حرم آقام شاه            چه  غ ا چرا
يكي نيس بگه زنكه جنده آبت نبود، نونت               .   ففاره زد     

رو ستا هوو نيومدي كه اومدي، سوگلي نبودي                  .   نبود  
 كه ماشالو    اومد،     كه بودي، شوورت از پست بر نمي              

زنه، اگه جاي        هزار ماشالو گردن حاجي رو تبر نمي               
مونه    من بودي كه شوور جاكشم مثه خروس اخته مي                

كردي؟ چرا رفتي زير پاي تون تاب حاجي      كار مي چه
گرفت    خوابيدي؟ خدايا كاشكي يه مردي بود منو مي                 

چلوندم كه هرچي خورده بودم از                تو بغلش اينقده مي  
مد       ميو ر  د ل  .   حلقم  بغلم           ا د  مر يه  كه  م  بمير من  هي 

شي؟ همش پنچه؟ دوپينه         خدايا تو راضي مي       .   نخوابه   
غولي بكشه رو خودش و من            سربازي هر شب يه نره       
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يه         ملكي  لنگه  رزو  قا               آ باشم؟ احمدآ داشته   جوون 
. همش سرش تو كتابه     .   ذاره     من محل نمي    خوبه؛ اما به      

ما مگه گوهر مي           خيلي خوب بچه     من   ذاردش به       ايه؛ا
زشتم   برس  من  له      .   ه؟  چا پر  اسيه   .   س  چوله  صورتم  و

او شب خوب دز      .   خنده   گه مي   همينه كه با گوهر مي      
يواشكي در اتاقش واز كرد اين ور و             . شون رو گرفتم

نباشه               كسي  تاقم         .   اون ور نگاه كرد ببينه  ز تو ا من ا
يواش در      يواش   .   تاريك تاريك بود        .   كردم    نگاش مي   

احمد   .   تاق گوهر    هم گذاشت و پريد تو ا        اتاقش رو رو
نازه، جيگرشو      .   تره  آقا خوشگله، جوونه، ازمن كوچك

م   ن    .   بر و گوش               ا ن  قشو تا ا ر  د پشت  خيلي  شب 
م       د يسا ا پس                 . و د  بو يك  نز ن  هنشو و  هن  ي  ز صدا ا

. چه صداهايي ازشون در ميومد           .   چقه خوب بود     . بيفتم 
مي             چه  قربون صدقش  كاشكي  .   رفت   جوري گوهر 
ون كه از     بد .   ديدمشون، دلم خيلي سوخت          شد مي  مي 

سر شب تا صب همش با هم كشتي كمرك گرفتن و           

گاسم ديشبم يه لر ممسني   . از سر و كول هم باال رفتن
غ                    با رفتن  هم  با  ه  د آور چتري گير  ين شيخ   .   زلف  ا

هم   به يه چش به    .   محمود جاكشم خوب راهش بلده            
كندشون   ده و مي     خونه دس بدسشون مي        زدن دعا مي      

مي              ر  د ش  د خو و  هم  بغل  ه   تو  مثه      مر .   ر هي  دك 
ره، هي گوهر قربون صدقش             گنجشك روش در مي       

زي                     مي  با زلفش  گردنش و سر و  با گل و  ره و هي 
آشيح، جونوم، زير مي             .   " كنه  مي  ميام        زن  .   " رم رو 

تو                         كه  بچلونه  ينقده  ا مو  د آ مرد  چقده خوبه  يا  خدا
كنه و                   جيگر آدم سوالخ بشه و گوشت تن آدم پف 

 دس و پاش مثه       هاي صورتش پر بشه و زير چوله چاله
بره قربوني دس و پا بزنه و هي عرق بشينه و از حال                      

اگه   .   چه باروني مثه دمب اسب         !   قيومت  .   بره تا بميره     
احمدآقا دس روم بذاره مثه مرغ كرك زير دسش تپ     

كاشكي اينقده آب كه از آسمون            .   خوابم    كنم مي   مي 
مي                    مي  ز  ا و ه  ا ر من  ل  د تو  ه  ر د   با ببين    . كر  ، ! ببين
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. خواد ماهي بگيره        ض دوال شده مي      جوري تو حو      چه 
افته تو حوض      االن مي    .   ي زمين بشي     الهي بچه وصله     

يه عالمي از دسش       . كه خونه نيس بيرونش بياره و هيچ
. چه، خدا كنه كه بيفته تو حوض           من  به .   شن آسوده مي    

رم   كه نديده باشم مي       تا افتاد تو حوض، منم مثه اين             
تونه    گيره نمي    نسلطون پيرسگم كه زمي      جهان  .   تو اتاقم    

يا  .   احمدآقا هم كه خونه نيس         .   از جاش تكون بخوره         
ه          قمر بني   بگير رو آب  كمش  بچه       !   هاشم  و  ا چطور 

باشم          اشته  ند من  باشه  اشته  من   .   چه  من  به .   د مگه 
خدا   بلقيس ترا به    :   "   گه  پاي مردمم؟ همش بم مي          بچه 

به   تو               چشت  نيفته  نيس  ننش  يه وخت  ين بچه باشه  ا
. كه تو خونه نيس درش بياره             هيچ . چه  من  به .   "   حوض  

. رو   داره، هم ننش        احمدآقا، هم خودش رو دوس مي                
كنم   تا افتاد تو حوض از پشت شيشه اتاق نگاش مي                 

مي    هي  هي                      كه  و  آب  و  ر د  ميا هي  و  آب  ير  ز ه  ر
بعد  .   خوره تا كمش رو آب بگيره             قلپ آب مي     قلپ 

بياين   "   زنم   آرم و دروغكي داد مي              گري در مي      كولي  
دم     به  ده                كاكل  .    برسين دا مر تو حوض  ده  فتا . زري ا

كنين            كمكم  ين  بيا ا  خد ن  نو مثه       .   مسلمو م  يد د من 
هميشه داره خوش خندون واسيه خودش تو حياط                    

تاق داشتم                .   كنه  بازي مي     من ظرفام شسم بردم تو ا
مي     ديگه                    جارو  بود  كردم، صداي جارو تو گوشم 

جاروم كه تموم شد اومدم           .   صداي چيز ديگه نشنفتم      
كمش رو آب گرفته            تو حيا   همش يه چش    .   ط ديدم 

اش برسه، اگه     خدا ايشالو به داد دل ننه. هم زدن بود به
. خدا بكشيدش بيرون        شما رو به   .   كنه  بفهمه سكته مي  

باشه          بلكه  زنده  هنوز  م  ي  .   ا كي           ا ديدي چه خا خدا 
م شد  به  بي   .   سر بچه  د          چه  بو ري  ا ز وز       .   آ ر يه  گه  ا

ها،شما    ايه بياين همس   .   رفت   ديدمش جونم در مي         نمي 
به    كنين       رو  د برس       سلطون به   جهان  .   خدا رحم  . فريا

رن خاكش      اووخت مي     .   "   ي مردم از كف رفت          بچه 
وختيم   .    دق رودار تو روم نيس             ديگه مثه آينه  . كنن مي
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مي           مد  و ا قا  آ حمد مي         ا جيگر  جز  ش  جلو م  نم و    ر ز
كشتمش؟ خودش        . كنم  دروغكي شيون مي        مگه من 

پاي مردمم؟ بش         مگه من بچه   .   افتاده تو حوض مرده          
داري پس چرا خودت           شو دوس مي     اگه تو ننه    "   گم مي

جوري با      اما من روم نمياد اين           .   "   پائيش   شيني به  نمي 
گاسم يه شبي دسم گرفت برد       .   احمدآقا حرف بزنم         

تاقش     . شه حاال اگه گوهر نياد خيلي خوب مي              .   تو ا
يه       م  بر يد  يه          با و  ب شيخ  ه سفيدا د خاب    خر گل سر  

طي حسن يوسف واسيه خودم از بازار              اي و يه قو      پنبه 
تا يه دسي    .   خوام  سورمه و وسمه هم مي. حاجي بخرم

خدا كنه ايشالو       .   تو خودم ببرم، گاسم دلش بخوادم               
شه؟ بايد برم      يعني مي  .   وخت برنگرده       گوهر ديگه هيچ 

بندازم      پاك               .   بند  م  موا كشمشك بخرم  يه خرده هم 
ه زن مش    خوبه پاشم برم خوني       .   اما پول كه ندارم. كنم

اگه   .   رضاي مسگر، ببينم زنش كار و باري نداره بكنم                  
له        پ و  ل  مسي               پو كاسه  ن  و ا نكنم  ا  پيد ي  رو      ا م  ا

آقا بقال گرو       فروشمش؛ پيش علي      نه، نمي   . فروشم   مي 
اگه يه دفه احمدآقا بياد پيش من ديگه                  .   ذارمش     مي 

دونه من بعد دو سال كه شوور          نمي.ره پيش گوهر نمي
چراغ اگه مرادم بدي يه              يا شاه  .  كردم هنوز دختر بكرم

  .كنم دسه شعم نذرت مي
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   کاکل زری کاکل زری کاکل زری 
  

يه هو ديبو از پشت        .   ننم رف رف تا تاريک شد         
ننم  .   درختا در اومد قاپش زد و بردش تو کتِه زغالی                      

تاق ننم بسه       .   ديگه نميادش      ننم با ديبو رف تو        .   دِر ا
ننم  .   رف هوا    .   بعد آقا ديبو تنوره کشيد        . اتاق خودمون
کته     بخوره؛ رشک و                 رف تو  رو  ديبو  ی زغالی سر 
اووخ ننم دردش          .   ديبو افتاده رو ننم          .   شپاش بگيره   
کچل اومدتش ببره، مرده شور       » .آخ مردم«اومد گفت 
ه    ببر تو                   .   کلّش  هی  ما ه  چقد  ، ر چها  ، و، سه د يک، 

برق                 .   حوض هس    فتاب  آ تو  ننم   دس لنگوای  مثه ا

. ماهيا مال خودمه       هميه اين    .   مثه خون سر مرغ     .   ميزنن  
گيرم   مي »   . همش مال خودت باشه        « احمد آقا گفت      

حاال که    .   شون  خوابونم     برم شب تو بغل خودم مي         می 
هموجور که ديبو       .   خوابم    ننم نيس، تو بغل ماهيا مي         

شم ديبو و ماهيا       اووخ من مي      .   خوابه    تو بغل ننم مي    
ننم قربون صدقش      .   اووخ ننم دردش مياد           .   شن ننم  می 
اين   « از ننم پرسيد     .   داره      ديبو رو دوس مي        ننم .   ره   مي 

د گفت          »   بچته؟   بعد با هم    »   . ها « ننم سرش تکون دا
نون خورديم         خت             .   نشسيم  ندا ا ننم رختخواب  بعد 

ننم تو بغل ديبو      .   من او دور دورا خوابيدم              .   خوابيديم    
بيد    ا م     .   خو يد د می       .   منم  بون صدقش  قر فت   ننم  . ر

يا پيش  هر وخ اومدی شيراز ب           .   من کنيزتم   « گفت   می 
ديشب پيش احمد آقا        »   . اينجا خونيه خودته       .   خودم   

ُ صب يه دفه چشّام واز کردم ديدم تو اتاق                   . خوابيدم    
شب رفته بودم رو پله دم در اتاق                .   احمد آقا خوابيدم        

دونم چطو شد که       اما نمي   .   ننم نشسه بودم تا ننم بياد         
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تاق احمد آقا خوابيدم                   احمد آقا من      .   بعد ديدم تو ا
بلقيس  .   داره     اما بلقيس هيچ دوسم نمي       .   داره     دوس مي    

. ترسم   می يلیازش خ    .   دراه     ننم و جی جيم دوس نمي        
بعد  .   نونم داد خوردم    احمد آقا. صُب خيلی گشنم بود

اووخ    .   حرف زد    اتاق وايساد با خودش               رف گوشه   
ميرم مدرسه     « گفت   تو برو تو طويله پهلو جی           .   من 

 بيفتی  نری تو حوض دوال بشی که   . ت تا ننت بياد جي
. ننم هميشه ميگه سر حوض نرو       »   . ماهيا بخورنت ها      

تو  .   جی جيم ميگه بيا پهلوی خودم تا واست متَل بگم        
د          ميا خال  بو  له  ي گُه            .   طو پر  لگن  يه  فش  لحا ير  ز

همه  »   . بوات خيلی پول داره          « جی جيم ميگه    .  گذوشته
تو کوچه    .   من ننه دارم      .   بچه ها بوا دارن من بوا ندارم               

بوات،    .   تو بوا نداری       « ازی بکنيم ميگن    که ميان با هم ب
اينجا باش    اگه بوام بياد    » .ننت رو از خونه بيرون کرده

ميگم  .   »برو گمشو با ما بازی نکن«ن ميگ. کنم دعوا می
ايشالو بوات جونش         « ميگه  .   »  چرا بوا ندارم        نننه، م   « 

 دلم ميخواد يکی از ماهيای تو              يلیخ »   . آتيش بگيره    
دلم ميخواد مثه       .   زی کنم   و دسم باش با   تحوض بگيرم 

ه برم             ايشالو ننم     .   نم نيومدش   ن .   ماهيای تو حوض را
  .ديبو همراهش نياد. تنها بياد خونه
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   احمد آقا  احمد آقا  احمد آقا  
  

هر روز تو مسجد نو        .   بازم تو مسجد نو ديدمش         
و بازار حاجی و                         غ و سيد ميراحمد  وبازار شاه چرا

و پالسه                     ميزنه  ر وکيل برای خودش پرسه  هر  .   بازا
يه                   وخت   دنبال  ينکه هميشه  ا مثه  ره و  بيکا ديدمش   

با مردم کوچه و بازار خودمونيه و                 .   گرده    چيزی مي   
اما اسم مضحکی داره ـ         .   همه بش ميگن دکتر هندی       

هر وخت بم     .   والقلم    دکتر سيد وکيلی صاحب سيف     
را               « ميگه  .   رسه  می  تين  اسپو ر ب  کتا ش  خر آ تو 

حرف            »   نخواندی؟       غليظ هندی  با لهجه  و  قلم  لفظ 

منم از بس گفته راسپوتين، اسمش گذوشتم              .   زنه   می 
اين همه کتاب تو دنيا هس،           « گم   مي »   چپُ اروسی    « 

تين بخونم                  راسپو ين سن و سال  ا بيام تو  مگه  .   چرا 
من ده پونزّه سال پيش يه بار اين کتابو                .   کتاب قحطيه   

خواندن اين       .   هرچی بخوانی کم است       « ميگه  »   . خوندم   
از خواندن آن        دست کم   .   کتاب خيلی خاصيت دارد        

ازش   »   . از خواص سيانور دوپتاس اطالع پيدا می کنی       
خيلی خّل وضعه هرچه مسخره کنی دلگير           .   بدم نمياد    

قيافه   .   بازاريا خيلی ميدن کولش وَ لش ميکنن        . شه نمي
سيد الغر خپله گردن کوتاهيه که موی      . مضحکی داره

موهای رو     .   سياه چرب پرپشتی رو سرش وز کرده              
ک       شقيقه رو  می   هاش  ه  کل رو سرش          وتا کنه و يه کا

ه        .   مونه   مي  ر ا د بلبلی  هه؟       پيشوني  . گوشای  تا کو ش 
تناسب صورت                 ش  معلومه وختی که موهاش بريزه 

 بد  چشم و ابروش خيلی تو همه و خيل            .   شه بهتر مي  
اصال صورتش    .   کنه چونه نداره        آدم خيال می      .   چونس  
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رش نيست ، اما مثه اينکه از           لباش د  . شکل الک پشته 
. د توشون ول ميده و اونا رو روهم فشار ميده                      تو با  

 مثه اين   .   زنه لباش رو هم چسبيده           وختی حرف نمي     
م   ز تو دهن           یکه  بيفته      ترسه يه چيزی ا يا  .   ش بيرون 

ترسه تا دهنش      شه و مي   شايد آب تو دهنش جمع مي        
بري         م  اونوخت، زير گلوش          .   ه بيرون    زواز کنهُ شّری 

قه   زخم بوده حاال خوب شده و جاش صاف و                  برا   .
ما خوب رخت مي       .   گه ماده خنازير بوده            مي  پوشه،   ا
مثه  .   سسرو وضعش شسه  و رفتَ     .   ی سفيد هندی  سالبا

هميشه بو عطره    .   مونی دعوت داره         مه اينکه هميشه به    
ما من تا خودم رو شناختم يه دس لباس نو                   .   ميده   ا

باشم پيش     وخت يادم نمياد رفته           هيچ .   دم ي بخودم ند    
. باشه   باشه و واسم لباس دوخته            هخياط اندازم گرفت         

کهنه        خت  ر هميشه  چک              ننم  کو اسم  و م  با با ی  ها
همين يه دس رخت و اين بارونی کوفتيم که               . کرد می

معلوم نيس    .   خريدم تنم کردم       »   تل عالّفا   « دارم از رو         

ز تن                         يا ا ديدن و  اصلش از خونه کدوم بدبخت دزّ
اصال رخت    . فروختن» تل«کدوم مرده کندن بردن سر 

 از اولش لخت       اچی خوبه؟ اگه آدم مثه حيون               ای  بر 
گشت چه عيبی داشت؟ کی بود که آدميزاد دفه                     مي 

اول پس و پيش خودشو يه تکه پوس حيوون آويزون        
يخ                            ر تا دارش کرد؟ اصال  کرد؟ چرا کرد؟ چی وا

د کو؟ ما از خودمون چی مي                   نيا و         آدميزا دونيم؟ د
هزار  خت فقط شش يا دهوکهنگی ، اون آدميزاد به اين

خ دس و پا شکسه؟ چقده دلم ميخواس خوب                ي تار  
می                        زندگی  د عصر حجر چه جوری  دميزا آ بدونم 

چه جوری پرستش تو روحش رخنه کرده؟                 .   کرده   
های عشِق خام و کال چه جوری بوده؟ چه                      بچگی 

کرده؟ چه موزيکی          خودش زمزمه می         جوری آدم با       
داشته؟ ترس چه جور روحشو تو چنگ گرفته؟ چه                   

آتشو                     ا  عکس  ول دفه که  برابر مرگ داشته؟ ا لعملی 
ديده چه کرده؟ چه جور بفکر افتاده که خوراکشو رو 
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شده؟ حتما     ش جفت مي    آتش بپزه؟ چه جوری با ماده
ين کارو ميکردن                      نبوه و جلو همديگه ا ه  پنا . پس و 
. خُب چه عيبی داشته؟ همه چيزا خام و طبيعی بوده                 

حجر           عصر  ز  ا پيش  ه  ز ؟           تا ه د بو جوری  چه  وضع   
ده      غرض                خونوا و  مهرها  دو     ها و برخوردها و  ها و 

ها؟ مالکيت حتما از همون اولش چيز   ها و دروغ رويی
آدم ميخواسه هر چيزی مال خودش             .   وحشتناکی بوده    

ر و                  .   باشه  عو و  لخت  بچه  و  د  مر و  ن  ز مشت  يه 
مي                  پشم  هم وول  ر، تو  غا يه  تو  لود  فه  .   زنن   آ ها   قيا

کوتاه و فرو رفته با          های    پيشوني  .   زمخت و وحشتناکه      
ه               مد آ بر رشت  د ی  ها برو ه و           .   ا د ز جلو  پهن  ه  ز پو

های بلند و پاهای        نناخ  .   افتاده      دندونای از لب بيرون           
ی ار  مقد .   های نکره     های دراز وهيکل          کوتاه و دست     

تخم پرنده جلوشون        ميوه و تخم و برگ درخت و             
ه     لو ننه               بچه .   و ن  پسو به  ه  د ر خو ی شير هاشون   ها

 نشسه آواز دردناکی رو از               ای   زنی گوشه   .   چسبيدن  

ه  .   گلوش بيرون ميده         بيرون          ای صدا ز گلوها  م ا  خا
گيره و باش      يه هو پدری دس دخترش رو مي             .   پره   مي 

. بغلش بخوابه      خواد    یکنه و م    ماچش می   .   کند بازی می
برادر دختر       .   کنه  دختر با نفرت از دس پيرمرد فرار مي       

ماچش گيره و  داره و دخترک رو تو بغل مي خيز ورمي
شتناک سر ميدن و با هم       ح های و    هر دو خنده     .   کنه  مي 

چند تا زن ومرد ديگه هم همين کارو               .   شن چفت مي  
زها وحشتناک تو          .   کنن  مي  ر مي     آوا پيچه و همه     غا
شکافه و غار     برق کشداری دل آسمونو مي           .   قصند رمي 

کنی             دنباله   .   رو روشن ميکنه      اش رعد تو دل خالی 
بچه هراسون بهم نزّيک        مرد و زن و       .   لرزونه     غارو مي    

مي     .   ميشن  ه  پنا ن     همه  ر از         .   جو هيچ  که  س  فسو ا
دونم که      اما من از رو خودم مي           .   دونيم    خودمون نمي     

آدميزاد از         . غم و شادی درس مثه همين امروز بوده                 
و                      ناخوش و زور گويی  ز  گرسنگی و    روز اولش ا

رنج مي      آسودگی و سيری و هم               د بر  تنهايی  از  ه، و 
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گمونم آدم هميشه دلش          .   د بوده    زبونی و آزادی شا          
باشه                  رو جفت  يا با  و  و سير  د  زا آ گمون  .   ميخواسه 

. کنم آدم از همون اولش از تنهايی وحشت داشته                     مي 
م       تنها منهم  خه  ني           .   آ  س دو من  با  هميشه  . یستو که 

سيف .   من تنهام   .   بعضی وختها اشکم رو در مياری            
رم  پس وختی ميگم اگه تو رو تنهات بذا               .   القلم هم تنهاس     

منم که زشتی و زيبايی رو بت نشون             .   ديونه ميشی راس ميگم         
می                        تميز  ت  ا بر و  ر بد  و  ب  خو که  منم  م  م    ميد منو    .   د تو 

. ذاری     تو منو چرک نکه مي      .   کنی  شناسی، تو با من آشتی نمي       نمي 
. تو بايد اول از همه با من آشتی کنی               .   من صفا و آشتی ميخوام      

زندگی کرد                      عصر حجرم  د  آدميزا ونم مثه تو       .   م من با همون  ا
. کرد   هميشه تو شک و ترس زندگی می        . لجباز و حرف نشنو بود

گه من نبودم حاال نسل تو هم مثه نسل ماموت منقرض شده                        ا
اومده و حاال نشونی                            .   بود   تو ميدونی چقده جونور رو زمين 

بنويس        .   گوش بگير   .   ازشون نمونده        ره تو      .   پاشو يه خرده  چا
اون چيزی     .   تونسی بنويسی     يتو م  .   کنم  من بت کمک می    .   نوشتنه 

               برای کی بنويسم وختی         .   که برای اين کار الزمه تو تو هس
برای خودت بنويس، بنويس بذار                بکنم؟  ش  پ تونم چا    نمي 
پ     .   باشد  چا مي  .   رسه  شم مي  وخت  منجالب        تو  تو  گوهر  گی 
خوای از منجالب بيرونش بکشی؟              مگه نمي  .   خيلی خب  .   افتاده    

دسش  .   شناسه اال او رو نمی      خُب بمردم نشونش بده کسی که ح            
بگير و از منجالب بيارش بيرون و با همون هيکل لجن آلودش                        

کاکل زری و جهان سلطونم همين جور              .   ش بده    بمردم نشون      
لقلم نگرد            .   بلقيس همين جور     ا با اين سيف  ينقده  ز اين       .   ا من ا

با اصرار بردم خونش که کتاب            .   پسره هندی خوشم نمياد       
تو محله لب     .   بده بخونم     ش رو بم قرض        راسپوتين   

ای با هف هشتا اتاق اجاره کرده و                 آب يه خونه گنده       
اتاقش    .   کنه  زندگی می      يه اتاقش رو فرش کرده توش             

تا            . شسه و رفتس    با چند  يه گَبه قشقايی توش فرشه 
. ميز و صندلی و يه تختخواب تاشو ساخت بروجرد               

يخته               و آ ميخ  گل  هم  س  لبا  س د وِن    .   چند  چمد يه 
.  ساخت هندسونم گوشه اتاق بود         ،  چرم زرد     نونوار از 
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تو يه طاقچه هم چندتا شيشه عطر و اودکلن و وازليِن      
ش زير يه آيينه که تو دل            سر و اسباب ريش تراشي       

 من از زمين      ل ش با ما    زندگي   .   طاقچه آويخته، گذاشته      
خش پ ش يه عالمه کاغذ       زرو مي   .   تا آسمون فرق داره         

روشون                 نگليسی  ا به  که  د  بو ا  پر د     و  بو نوشته  . چيز 
مي     « گم   مي  چيه  ينا  ؟     ا يسی حال   « ميگه  »   نو ح  شر

آخه تو چه شرح     « گم   مي .   م گرفت   ا  من خنده   » .خودمه
نبين    »   حالی داری که قابل نوشتن باشه؟              ميگه فلفل 

تو خبر نداری که من در هندوستان انقالب                .   چه ريزه    
ه انداختم و در دسته بندي               های گاندی و شوکت          را

داشته     م   علی دست  ز تو چمودون               » . ا ش  اونوخت ا
عکس خودش که رخت ژنرالی تنش بود بيرون آورد               

عکس عکِس خودش بود که قمه و          .   و بمن نشون داد     
شايدم قالبی     .   ششلول هم بخودش آويزون کرده بود               

نه               عکاسخو ين  ا ز  ا يکی  تو  و د  س و        بو لبا که  يی  ها
اشون عکس   ب مشتريا     طياره و اتومبيل قالبی  ميدن تا             

. عکس که ديدم زد زير دلم           .   اشته بود   ور دارن، ورد          
از هر چی     .   ان و نظامی وحشت دارم           ژ من از رخت آ      

من دشمن   « گفت   داشت می   .   شينه دارمُ اقم مي         نشون  
برای اينکه اين فواحش هستند  . م يسدشمن سيفل .فقرم

من بايد روزی قدرتی            .   دهند   ليس می فکه بمردم سي    
 من .بدست بياورم و هر چه فقير و فاحشه است بکشم

من از   .   مها را بنويسم وکميته درست کن   خواهم اين می
لفنون         را ا غ   »   عليگر « د ر دم         فا بمر که  لتحصيل شدم  ا
 و فاحشه است بايد نابود      يرمن هر چه فق. خدمت کنم

» . تو هم بايد بيايی و در کميته من معاونم باشی                .   مکن 
اگه نظميه بفهمه     .   اسم کميته که شنيدم دلم ريخت تو         

خواد    چو آدمی سر و کار دارم که مي            هم   که من با يه    
سيد « گفتم  .   کنه  کميته درس کنه روزگارم رو سياه می      

گه   می                     ا آستينت  بزنی چوب تو  ين حرفا  ا ز  ا ينجا  ا
که                .   کنن  ناخوش شد  ين هر کی فقير و  ز ا گذشته ا

معلوم ميشه مغزت     .   نبايد کشتش، بايد عالجش کرد           
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س وبعد فکر کردم نکنه خود يارو جاس             »   . عيب داره     
ميدونی    « تو پشتم لرزيد و از ترسم گفتم           .   نظميه باشه  
خدارو    .   ايرونه      نجا هندسون نيس، اينجا      ي سيد چيه،ا   

زم نداريم که يه بو          ال ما  .   شکر که ما همه چی داريم        
کميته آدم                     بياد واسمون  گندويی مثه تو از هندسون 

بعدش با غيظ کتاب راسپوتين رو           »   . کشی راه بندازه        
ميز و          رو  نداختم  بيرون            ا هر چه   .    از خونش اومدم 

رم                        بخو بت  ن شر ا ليو يه  يسم  ا و که  د  کر س  لتما ا
م       د نسا مي     .   وا تنم  م  يد    تمو ز برو         .   لر رو باش  يگه  د

من هر چی از اين جور چيزا           .   آدم خطرناکيه      .   شم نمي 
بم  ا ب خو شب تا صُ .   شم بازم گرفتار مي       .   کنم  فرار می    

. ان اومده ببردم نظميه           ژ کردم آ     همش خيال می    .   نبرد  
تازه آدم بياد کميته بسازه اونم برای                    !   ردکه احمق    م 

کشتن گدا و سيفليسی؟ گمونم خودش تخم سيفليسه            
ين فکر افتاده           من اگه قرار باشه گدا بکشم            .   که به ا

جهان سلطون   .   بايد اول از همين خونه خودمون بگيرم 

ف           ا ی  گدا يه  ؟  هر شب          لکيه نباشه  هر  گو گه  ا که  يج 
اط تا لب ديوارش      شاش و گه زيرش رو پاک کنه، حي

گيره، و اگه من و گوهر يه لقمه نون تو دهنش                   گه مي  
يه    .   نذاريم جونش در ميره            کيه؟  گدا که از       بلقيس 

خر                       ر  جو ر  هزا نه  خو ون  ا خونه  ين  ا م  تا شو صّب 
 ه نون و ترياک       ر کنه تا يه شی سنّار در بيا        الی مي  حم

گوهرکيه؟ هم فاحشه هم         .   بمونعلی رو دس و پا کنه         
رو با فاحشه فرقی داره؟ هر روز زير                     يغهمگه ص .   گدا  

خوابه تا يه لقمه نون برای شکم خودش               پای يکی مي    
م؟ يه گدا؟ يه         تازه خودم چکاره          .   ه ار و بچش در بي     

باره و     از سراپام اکبير مي          تومنی که     معلم يبس و پنج    
ز پس از بقّال چقّال نسيه            .   هميشه هشتم گرِو نُهمه      ا

اصال هر   .   چه رد بشم    ار  ز شه زير با   بردم ديگه روم نمي
 مدرسه و همه     رمدي  .   شناسم گداس    کی رو که من می      

همه           محمود حکاک،  و شيخ  هسن       معلما  . گداشون 
 برد  ومدی   ارپس بايد همه رو کشت؟ مرده شور اون د
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همش می ترسيدم اژان بياد          .   که تو از توش دراومدی            
هی زلزله و هی بارون و           .   تا صّب نخوابيدم     .   بگيردم   

داش  پي گوهر که گم وگور شده          .   آژان    هی ترس از      
 آس                    .   نيس تو  ری  ز کل  کا يدم  د خونه  م  مد و نه  تا و

معلوم  .    ننشم قفل بود    ق در اتا    .   ده  راتاقشون خوابش ب        
 قبغلش زدم بردمش تو اتا           .   هر نيومده    وگ   بود هنوز    

تر اين پسرک چار        از همه بدبخت   . ش ندموخودم خواب
جای  اصال من بايد از اين خونه برم يه               .   س  له اس پنج 

 از بس گند و    .   ديگه که ديگه چشمم توچشم اينا نيفته       
ديونه مي                  ک  رم  دا م گرفته  دور جا       . شم ثافت  هيچ  تو 

ت پس بيفته     بازم اينجا اگه يکی دو ماه کرايه اتاق              . تونی بری نمي
کرايه                                 تا برج  ديگه بايد برج  هللا بروت نمياره جای  ميرزا اسدا

ز اين گذشته      .   بدی   فقير و     همه .   همه جا همين جوره       .   ا  مردم 
کاکل زری رو که         .   حاال تازه تو با اينا اُخت شدی          . اند مريض

ببينم                     ن  ن سلطو جها پيش  له  ي طو تو  فتم  ر م  بند ا خو
همه جا تاريک بود و شُر شُر بارون             .   زندس يا مرده       

با اون صدای دورگه                .   ميومد   منو ديد  : ش  گفت   تا 
احمد آقا قربونت برم اومدی؟ از گوهر خبری نشد؟                      « 
کاکل   « گفت  »   . من مدرسه بودم    . من خبر ندارم ،گفتم«

مروز هي          بلقيس خدا نشناسم        .   ده  ر نخو چ زری ا اين 
پر نون بذاره تو دسش               که هيچ،     حاال من   .   نکرد يه 

اگه داری      .   فردا بميرم باور کن         .   امروز بميرم باور کن          
ب          ه  بد ن  نو تکه  خدا               ه يه  ه  ر بخو ی  ر ز کل  کا ين  ا

ی زبونم مثه از تشنگ چکه آبم بده من، يه. عوضت بده
مثه اينکه   . ه بو گنده ميومديلتو طو» .سنگ پا ماله شده

ه خال پاک مي             هر وخت    .   کردن    داشتن يه جائی چا
گمونم تا حاال     .   خوام باال بيارم         روم تو طويله مي         مي 

ديگه روش     .   ت تنش رو خورده باشن        سديکه کرما پو     
دنيا برگشته        ز  د زنده بمونه               .   ا زم ميخوا ما با هنوز  .   ا

گوهر و کاکل زری را دوس              .   دلش هس   محبت تو   
با اين که نصب تنش کرم خورده بازم تو فکر                   .   داره    

  .اينه که کاکل زری گشنه نمونه



سنگ صبور                                                                            ٣٠  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

  
   
   
   
   

         جهان سلطان جهان سلطان جهان سلطان 
  

خدايا چه خاکی بسرم شد اين دختر نيومدش،                 
تا حاال هيچوخت نشده       .   نميدونم چه بسرش اومده           

چه شده، کجا     .   بود که شب از خونش بيرون بخوابه              
ای کاکل زری طفلک          .   منم که پا ندارم پاشم         .   فته ر 

مثه مرغ سرکنده واسيه ننش پرپر ميزنه، يه پاش اينجا                
ظهری بود اومد اينجا، از بِس بارون                  .   يه پاش بيرونه      

دور و بر خودش نگاه          .   خورده بود تَِر تليس شده بود           
بعد  .   گشت  پی ننش مي   .   بخيالش من خوابم      .   کرد   می 

 مثه غريب غربا اومد گوشه           که ديد من چشّام وازه،            

      شکم کز کرد نشست برم يا ضامن      ا  قربون غريبی     .   د
خورد و با خيزرون  آهو که چه جوری يزيد شراب مي

دل فرنگی واست کباب                    مي  به لبای مبارکت که  زد 
نه او امام حسين بود که يزيد سرش رو گذوشته بود تو                        .   شد

د به لبای    ز  خورد و هی خيزرون مي            تشت طال و هی شراب مي       
يه شکارچی بود     .   او امام رضا بود که ضامن آهو شد             .   مبارکش   

تو راه که      .   که يه ماده آهوئی گرفت ميخواس ببره سرش رو ببره                   
آهو به قدرت خدا به زبون اومد و                 .   رفت به امام رضا رسيد         می 

به حضرت شکايت کرد که من يه بچه شيرخوره دارم که حاال                      
شما .   خواد من رو ببره          و مي اووخ اين شکارچي         .   وخت شيرشه  

حضرت  .   ضامن من بشين تا من برم بچم رو شير بدم و برگردم                  
اووخ آهو رف بچش رو شير داد و برگشت اومد                       .   ضامنش شد 

اومد      . م بخشيدش و ولش کرد         اووخ شکارچي      .   پيش شکارچي   
؟          « :   گفت  فته ر کجا  مدش  نيو نمي  »   ننم  دونسم     من 
نيه شيخ  البد رفته خو     « :   گفتم .   چی جوابش بدم        چی 

ی که زن شيخ محمود آبسنه و         ا  محمود حکاک، واسه       
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آخه   »   . ميخواد يه بچه مقبوِل مقبولی مثه خودت بياره                 
نخوره                غصه  طفلی  تا بچه  دروغش گفتم  ننش  .   من 

. معلوم نيس کجا رفته نيومده         .   پيش شيخ محمود نيس    
الهی براش بميرم که بچم          .   دق کش ميشه    .   ِبش ميگم  

اشت        د نحسی  نی  پيشو ن      و .   چه  د کر هی  . اسش سيا
اووخ من      .   همونجا نشس پهلوم ديگه چيزی نگفت           

ديدم انگاری نصب تنم تو هوا اُويزونه، بعد بوش بلند       
ز بوش مي     .   شد ميباس رو    .   همه جا بو گرفته     .   فهمم  ا

اووختی که زمين گير شدم،           .   دار زيرم يه لگن باشه          
. فهمم  اما از بوش مي    . فهمم کی تو خودم در ميرم نمي

. کنه  هر يه عالمه گُه و کرم از زيرم پاک می                  شبا، گو  
باشه                       دلش  غ  ا ، عزيزش چر بده طول عمرش  . خدا 

خدا عوضش بده، . هيشکه مثه گوهر خانم دلسوز نيس
بغض تو   .   ظهری بود اومد کز کرد کنار جام نشس                 

همين جا نشس    .   ننش رو ميخواس      .   گلوش گرفته بود      
از  آره    .   تموم خونه بو گرفته بود         .   ديگه چيزی نگفت     

وختی تو خودم در        .   ديروز تا حاال کسی پاکم نکرده             
. گيره خودم از بو خودم اُقم مي. فهمم ميرم از بوش مي

تونی لگنو     تو مي  « بش گفتم   .   هنوز لگنو همونجا زيرمه   
اما  » .تونم مي«گفت » رو از زيرم بيرون بياری پر شده؟

تونه    بچه پنچ ساله چجوری مي       .   تونه   دونم که نمي      مي 
ه و شاش رو  از زير تنه سنگين يه زن گُنده             لگن پر گُ

زه زير                         ِسنی بيرون بياره؟ اول يکی ميباس دس بندا
تونم تکون بخورم، همش           من که نمي. کمرم بلندم کنه

خيلی . بينم، ديگه هيچی سقف و زير چونه آدما رو مي
رف لحاف رو پس زد و رف             .   وخته پا نشدم وايسم        

ادم که بلکه تکون       ايقده رو دسام زور د            .   زير لحاف    
مثه  .   کنه  کف پام رو زمين گير نمي         .  بخورم، مگه ميشه
. چار دس و پا رف زير لحاف            .  خوابه خمير رو هم مي

د        دا مد              .   گاسم تکونم  نيو ر  د ما  ا زيرم جنبيد،  . لگنو 
گوهر نازنينم . کشيدش که درش بياره گاسم داشت مي

می            ليش  خا مد  ميو م  تا شو م  توش          شو ب  آ  ، د کر
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. ذوشت زيرم      کرد و دوباره مي          پاکم می   گردوند و       مي 
هر جا هس امشب      .   ميادش   .   حاال باشه تا خودش بياد         

بو گند خورد زير دماغش از زير               .   ديگه پيداش ميشه      
. » شه نمي « لحاف اومد بيرون دويد رف تو حياط گفت  

قَواِّل زنگ              بلقيِس  ين  ا به  لتماس کردم          هر چی  ز ا با
منِ                      ز زير  لگنو رو ا ين  بيا ا ره  دا بنده خدای     ثواب   

خواد دل از حقلم باال بياد خدا               کُتروم بکش بيرون مي      
فرو نرف                د، تو گوشش  نميا ما    .   رو خوش  کر گفتم 

تنم رو ميخورن             بيا         .   دارن گوشت  دسات درد نکنه 
. کرما دارن گوشت تنم رو ميخورن       . زيرم رو پاک کن

جنده  .   انگار نه انگار، مثه اينکه با ديوار حرف ميزنی                     
مثه        ز  با رو پشت بون              زنگ  همش  يهودی  رقاصای 

مي       ميگه        .   کنه  چش چرونی  ه  بيرا و  ميگه  .   صدتا بد 
فرسخي           «  ز هف  ا مثه خال شده  نمي   خونه  رد   ت  شه 

اگه ديگه صدام      .   وختی ميام تو طويله باال ميارم              .   شد
تراشم، مگه من       زدی هر چی تير تو عالمه واست مي             

مگه  .   خودم رو فروختم؟ همين جوری که لگن زير ته   
تو يه   .   بذار باشه تا خدا ازت راضی بشه             .   شه  مي چتو 

نفر ميخوای از صُب تا شوم دس بسينه برابرت وايسه                   
، سينه  » در سلب  « همچی آدمی تو      .   تر و خشکت کنه    

وختی تو خودم در ميرم، اصال             .   خوابيده » جوون آباد«
از بوش که تاِزن و با           .   فهمم  فهمم، اما از بوش مي    نمي

گير نشده بودم        اما اوختا که زمين       .ها فرق داره بو کهنه
پا      .   رفتم خال خوشم ميومد       هر وخ مي     اونجا سر کُر 

اما حالو همجوری که خوابيدم تو خودم در                 . شسم مي
بلقيس کجا رفته؟ برو       « پرسم   از کاکل زری می        .   ميرم  

ره تو گلوم                     بيادش اينجا که جون دا بش بگو يه سر 
فت رفت دو ساعت ديگه برگشت گ           .   کنه  قل مي   قل 

ميادش گاسم پيش زن شيخ        « :   گفتم »  .خوام ننم رو می«
تونی بری     تو مي  .   زن شيخ محمود آبسنه      .   محمود باشه   

زيرم در بياری؟                        گفت  »   زير لحافم اين لگنَو رو از 
من  .   اووخت چارچنگولی رف زير لحاف               »   . تونم   مي « 
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اما هر چی زور زدم نتونستم             .   رو آرنجام زور آوردم              
خم            مثه  بندشم،  م  ها پا و  بيد           ر ا خو هم  و  ر م  ها پا . ير 

بعد  .   ميباس يکی باشه زير کمر دس بذاره بلندم کنه                 
آخرش خود گوهر مياد درش             .   لگنو رو بيرون بياره          

خدا خودش از       .   شه آخرش امروزه پيداش مي            .   مياره   
حاج اسمعيل نگذره که روز اين زن و بچه رو سياه                    

خدا رو بحق گلگون کفن صحرای کربال قسمش . کرد
تا مثه من    .   ا تنش غلغله کرم نشه از دنيا نره            ميدم که ت    

آخه من چه کردم که         .   نشه عزرائيل جونش رو نسونه           
غلغله کرم بشه          تنم  م،          .   بايد  نزد نا حق  منکه حرف 

. منکه به کسی بهتون نزدم که ايجوری سرم آوردی                     
. همش تو خونش جون کندم تا آخر به ای روز افتادم              

نمی              من  ی  ا خد ما  ا  ، گذشتم ،       من  ه زو       گذر ا تر و  ا
کشه و سزای     گذوشته و حق و ناحق رو خودش مي              

. تو غصه کاکل زری رو نخور            « گفت  .   همه رو ميده     
ش تا ننش     خوابونم     من نونش ميدم، تو اتاق خودم مي              

برای خودمم نون و آب آورد گذوشت پهلوم  » .بيادش
برو مرد که بسوِز دل زينب            .   و از طويله رفت بيرون           

ننشينه         روت  بد  ری          برو ج   .   گرد  دا تا عمر  که  وون 
د           آبت سر من         .   نونت گرم باشد و  ز  همی جور که ا

دسگيری                      يتيم  ی  ر ز کل  کا ين  ا و  گير  مين  ز م  کتُر
  .کنی، علی اکبر حسين خودش دست بگيره می
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   احمد آقا  احمد آقا  احمد آقا  

  
مي                  چه  ی  ر ز کل  کا تکليف  ش  د نيا گه  شه؟  ا

مي          پتی  کون  با  کوچه      هيچی،  تو  يی       فته  ا گد به  . ها 
با اين    .   س  کنه، ميگه حرومزاده          ميباباش که قبولش ن       

من خودم از      .   حرفا، دنيا به اين قشنگی را گند زدن                
ئی                     دعا باشم؟ کی يه همچو ا م  با با پسر  معلومه  کجا 

تازه بود و نبودش چه فرقی داره، کی                    .   تونی بکنه    مي 
کی                      ببينه که  دفتر گذاشت  دستّک و  نيا  د ول  ا ومد  ا

زه مگه قصه خودشون مسخ                  ره تخم و ترکه کيه؟ تا
رو                      بچه .   نيس  همديگه  حوا  و  دم  آ ه  د ما و  نر  های 

ختن                        ا ند ا پس  و  ر د  ا ميز د آ نسل  و  ن  ئيد همه  .   گا
چه نقّاالی ناشی و جاهلی         .   حرومزاده اندر حرومزاده               

ديگه        .   چقده مزخرف گفتن      .   بودن    ِد بنويس  . خيلی خُب 
ديگه خوب       . راجع به همين کاکل زری يه چيزی بنوس                   حاال 

مي     ِب  ن  شناسي خو ب      .   شو جع  ا ن       ر جها و  هر  گو ن و   ه  سلطو
های   های گوهر تو خونه حاج اسمعيل و زن              زری و بدبختي کاکل

ج اسمعيل بنوس         حاال که گوهر گم شده، بذار            .   ديگه حا
درسه، همه چيزرو بم         .  نويسم پيداش بشه اونوخت می

نيس         .   گفته  نوشتنِی  که  گفته  ی  ا های   حقيقت .   چيز
ت کنه ي                      ز زندگی گفته که اگه کسی جرأ ه عوری ا

دشون از بس راسه، کسی باورشون               روز کاغذ بياره         
قصيه         .   کنه  نمی  نا هنر  چه  گی  يسند خت     .   نو و هيچ 
همه چيز بم گفته،     .   شه حقيقت رو رو کاغذ آورد            نمي 

تونه    اين الفبا نمي     .   شه نوشت  ما اونا که او گفته نمي          
صاف .   اين نيس   .   ها  تراشی   داری بهونه می       .   اونا رو نشون بده         

وختی بت    .   زنگ و کپک زندگی تو        .   تنبلی .   تنبليه و رو راس بگو   
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آخه همش    .   ميگم خودتو بکش، ميگی هنوز دنيا واست تماشائيه               
زنده      .   گی بنويس    اگه راس می       .   شه تماشا کرد    که نمي   تا  ای   تو 

تونی    دونم تو مي      من مي  .   هارو در بياری         بايد دس کم ادای زنده             
آخه برای کی       .   بنويس بذاره باشه       .   ذاره     بنويسی، اما تنبلی نمي       

  بنويسم؟
د خودت          .   من خوشم مياد    .   برای من بنويس        برای همزا

همه چيزا که گوهر بت گفته، پس            .   برای مردم بنويس         .   بنويس  
ری، بيشتر برای                         دا ديگه منتظر چه هسی، اين اخالق سگی که 

  . نويسی اينه که نمي
برای اينه که       .   از خودم بدم مياد          .   راس ميگی    

حاال ديگه کارم       .    جهنم شده  زندگی برام      .   نويسم   نمی 
مثه شراب جا افتاده و صاف           .   پخته و جا افتاده شده        

ی که از تو تخم به ديوار زندونش                 ا  مثه جوجه   .   شده 
نوشته             تُک می   بيرون،  د  بيا که  منم شب و     کوبه  های 

. کنن که بياين بيرون     خورن و اذيتم می روز تُوم رو مي
می         لج  باشون  من  ما  نمی    ا و  ب         کنم  ن  بيا م  ر ا ن  ذ و . ير

می       لج  دی  هار          .   کنم  بيخو مثه سگ  که  همينه  ی  برا
من  .   خوام برم پاچه اين و اون رو بگيرم                   شم و می   مي 

نه ماه و نه روز و نه ساعت و            .   خوام بزام       آبسنم و می    
. خوام بقچه بنديم رو زمين بذارم                می .   نه دقيقه دارم       

شکمم تو دس و    .   تونم با اين شکم راه برم           ديگه نمی   
         ، ه د فتا م ا نمی              پا م جلوش رو بگيرم  گه بخوا تونم،    ا

. هر چی تو سرمه بايد بيرون بريزم. خودش مياد بيرون
بايد بزام خيلی خُب        .   بايد هر چی توم هس بدم بيرون   

نويسم که رفيق منی، همزاد منی، اما حاال    واسيه تو می
هنوز  .   حاال که حوصلش ندارم      . نويسم نه يه روزی می

ب              بايد ازش  که  حاال که گم     .   پرسمخيلی چيزا هس 
مثه موش   .   راسی گوهر چه زندگی گندی داره               .   شده 

هی مردا از آب پرش           .   کنه  تو گوشه خال زندگی می       
برای همين ساخته      .   کنه  کنن، هی او خال رو پر می           می 
می     .   شد يش  ا ستا اج            تر مو بحر  هر  گو يکتا  که  کنيم 

که ما را انديشه و سخن دادی تا از                 .   آفرينش مائيم     
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ت  هاي   که بر تو و آسمان      .   ان ممتاز شويم     ديگر جانوار  
يشيم   دل                      .   بيند ر  د ا  تر بيم  و  گوئيم  د  و ر د ا  تر که 

که پيوسته چشمه چشمان از       .   بپرورانيم و مهرت نبينيم
من يه دختر رخشوری بودم که              «   !   دستم تو بجوشد   

نه             خو تو  و  د  بو خجسته  اسمش  نا          ننم  گو ر بز ی  ها
ننم می           .   کرد   رخشوری می      ونای که  ز ا  رفت   يکی ا

کرد، همين حاج اسمعيل تاجر        خونشون رخشوری مي
دار    خيلی پول   .   گمرک بود که تو گمرک حجره داشت     

ننه  .   رفتم خونه مردم         از کوچکی من با ننم می         .   بود  
يه گوشه              رخشوری می       واسيه خودم  منم  ی ا  کرد و 

می      ی  ز م     با د کمکش             .   کر م  گ شد ر بز که  م  ها بعد
شيدم ک  زد و ميشس، من آب می      کردم، او چنگ می می

می    پهن  داشت، اسماشون          .   کردم    و  حاجی ستا زن 
يه                    نين بود که هر ستاشون تو  ز نا و  و شيرين  زليخا 

رفتم    گاهی من تنها می     .   کردن    خونه با هم زندگی می        
خونه حاجی و تو دس زناش می پلکيدم و براشون                    

فردا رفت      « گفت   مثال زليخا به ننم می . کردم پادوی می
رفتم    منم می  »   . مکم کنه و روب دارم گوهر بفرس ک              

می         دستيش  تو  حاجی  نيه  م    خو ار         .   کرد د ر و ر  بگذا
دختر   .   گشتم خونمون     شد برمی   شبم که می  .   کردم    می 

له             ه سا د ز ا و د ه  اشتم            ا  د ند غمی  هيچ  که  م  د بو . ی 
عروسکام رو از جونم بيشتر           .   کردم    عروسک بازی می      

بيا                 .   خواسم   می  ميگه  ننم  به  ، حاجی  ز روزها يکی ا
ننم بعدا واسم تعريف کرد که           .   رم  گمرگ بات کار دا        

وختی رفتم گمرک ديدم حاجی نشسه پشت صندوق   «
حاجی زودی ميرزا         »   . نويسه   آهنی، ميرزاشم داره مي           

می  ميگه                شو  ننم  به  و  ه  د سيا نخو ل  نبا د من  « فرسه 
تا ازش بچه                مي  بشه  زنم  ر بشم     خوام گوهر  من  .   دا

همووجا بله و      »   . شه خواب ديدم که از گوهر بچم مي             
کنن، من که اونجا نبودم ببينم اونا بهم                 هاشون می    ری ب 

آخرش روزگار من سياه شد و ديدم يه                  .   چی گفتن  
  .روز زن حاجی شدم
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   اسمعيلجحا
  با خوشی و خيلی خودمونی

ننه جون خوش اومدی، صفا آوردی، حالت                      
چطوره؟ دماغت چاقه؟ خوب کردی اومدی، کارت                        

  .داشتم
  خجسته
  گی دارهلحن حاجی براش تاز. متعجب

م         بوسيد ا  ر ی شما  جی         .   پا حا ق سر  تصد ز  ا
  .خدا بشما طول عمر بده. يم شکرا زنده

  حاج اسمعيل
  .با حرومزادگی و مار از سوراخ بيرون کشی

ل           با و  ل  حا حتما   ، چيزی           نه منم  به   ، به خو ت 
ی خيلی   ا  دونی مرحوم شوورت بزنده             تو مي  .   گی  نمي 

دلم مي              داشت؟ من  بتو        بمن اعتقاد  د يه کمکی   خوا
راسی ديروز گوهرو پيش زليخا ديدم، ماشااهللا                    .   بکنن 

بايد زودی             مي .   درشت شده پا به بخته        دونی دختر 

شوورش داد و از سر وازش کرد؟ دختر بالغ مثه ميوه      
مي    ه  نچيني        رسيد گه  ا  ، نه مي        مو لق  ش  د خو شه  ش 

خب بگو ببينم    .   خوره    فته و ديگه بدرد صاحبا نمی          مي 
تر وخت شوورشه،     چه خيالی واسش داری؟ اين دخ               

  . نباس گذوشت بترشه
  خجسته

  متعجب  خيلی خوشحال
م              د بگر قت  تصد نيسم  که  ل  خيا يه     .   بی  گه  ا

. ش  ذارم     داری پيدا شه رو چشام مي             کاسب کاِر نون     
. تا قسمت چه باشه    .   ش بندازم      خوام ترشي     منکه نمی  

  .خدا شمارو از سروری کم نکنه
  حاج اسمعيل

  آره پيش شاد ـ سرش را مي
من يه فکری    .   زّيک، حاال شدی زن حسابی         نيا ن  

م          د کر هر  گو اسيه  ين  .   و می      ا خوشبخت  هللا  ا . شه شا
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او بايد بياد     . بگو مبارک باشه. خوام سر بلندش کنم می
  . تو خونيه خود من

  خجسته
  خبر، با شوق از همه جا بی

اول خدا     .   او کسی نداره       .   گوهر کلفت شماس    
زدين              .   دوم شما    زدين سر خودتون   خدا .   هر گلی 

البته شما   .   ايشالو سايه شمارو از سر همه ما کم نکنه             
  .صاب اختيارين

  حاج اسمعيل
  با تردستی

می                 بت  چی  ببين  کن  ز  ا و تو  گوشا . گم  ننه 
بچم                      مي  هيچ  حاال  تا  م  زنا ين ستّا  ا ز  ا من  دونی که 

حکيم فرنگی گفت     .   پارسال که رفتم هندسون        .   نشده  
مي      بچت  حتما  اسه         .   شه تو  نخو ا  خد ال  حا ين   .   تا  ا

گذشت تا پريشب تو عالم خاب ديدم يه سيد نورانی                  
اگه تو گوهر رو بگيری         « :   با عمامه سبز اومد بم گفت        

اين قسمت ديگه      »   . شه بی برو برگرد از او بچت مي             
بگو مبارکه     .   شه جلوش رو گرفت       کار خداس، نمي       

نم               مي  برسو ن  آسمو به  و  ر ش   م سر ا ام   .   خو ميخو
طال و جواهرش    خوام غرق  مي. ش سوگلی خونم بکنم

ش  کنم و با طاس و سينی نقره و سوزنی ترمه بفرستم              
حاال برو زود ترتيب کارشو بده تا عصری                  .   حموم  

بگو  .   من اختيار دارم        .   خودم آخوند بيارم عقدش کنم            
تونه جلوش  ش نمی ا چيزی که خدا بخواد بنده. مبارکه

  .رو بگيره
  خجسته

  هاج و واج و ترسيده
خواين دخترم رو رو           مي !   خدا مرگم بده حاجی        

در                       ز تو اون خونه  که ا ببرين؟ نعشش رو  ستّا هوو 
دختر من    .   شما رو بخدا از اين خيال بگذرين              .   ميارن   

   ئين     .   کنيز شماس ما تاج سر پای       .   شما  خاک  گوهر 
همين  .   ترسم  کشدش، می     بخدا خانم زليخا می    . شماس
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باس يکی رو      يم، می   ا  ما فقير بيچاره     . يه دونه رو دارم          
کنيم       لنگه خو   پيدا  دين         .   دمون  زيا برای سرما  . شما 

کنيم، يه تيکه نون از تصدق           تون می    هميجوری کلفتي    
يم    سرتون می    بده        .   خور عمرتون  بل     .   خدا  قا گوهر 

. کلفتی شمارم نداره تا چه رسه به اينکه زنتون بشه                   
  .ترسم خانما بچم رو بکشن می

  حاج اسمعيل
  آلود با خنده خشم

 بعد از پونّزه سال که      شه تو پدر بيامرز معلوم می
ش  رو نشناختی که سلوک       تو خونيه منی هنوز حاجی        

زهره دارن نگاه چپ به گوهر               .   با زناش چه جوريه        
منه                   ن  ز  ، نيس تو  ختر  د يگه  د هر  گو کسی  .   بکنن؟ 

رو   جيگرش  !   جرأت داره بش بگه باالی چشت ابروه                  
کشم       می  ن  گه        .   بچه شدی  .   بيرو ا قسم،  يکی  يکی 

چش         يکي  پشت  د  ا بخو ن  کنه         شو ک  ز نا اسش  و  
تو  .   ش اونجائی که عرب رفت و نی انداخت           فرسم می

برو خونه خودت ترتيب           .   ش با من    باقي  .   حرف نزن    
اما ببين، تا      .   کارو بده تا خودم عصری با آخوند بيام                  

امروز ساعت  . ها خواد کسی بدونه کار تموم نشده نمی
رسه تا به     گوهر بيشتر بمن می     .   تو کارت نباشه     .   خوبه  

يگری    هنوز                 . د کلفتی،  من  خونيه  ومدی  تو ا  وختی 
د            بو ه  مد نيو بدنيا  هر  هر            .   گو گو ؟  فته ر دت  يا مگه 

بيا اين ده تومنو بگير برو خونت ترتيب               .   زاد منه     خونه  
خرج زيادی      .   کارو بده تا خودم عصری با آخوند بيام          

ن           .   نکن  ای شگو بر باشه  مختصری  چيز  از   .   يه  من 
  .ياد تظاهر خوشم نمی

          ، خبر بی  جا  همه  ز  هول           ا و  ر ه  د ز فلک  من 
هولکی بندم انداختن و حموم بردن گربه شورم کردن             

درد سرت      .   و آوردن نشوندن پای سفره عقد                ديگه 
ندم، همون شب تو خونيه خودمون، مثه مرغ سر کنده   

می                 پا  و   س د جی  حا خر سگی  ِه  گند تن  ير  م    ز د . ز
در می         که          .   رفت   داشت جونم  خونين و مالينم کرد 
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چی بگم   .   دش خضاب بشه     الهی ريشش به خون خو        
. اصال نفهميدم چه شد    .   پوش افتادم       که بيهوش و بي     

يه هفته مثه مرده تو خونيه خودمون افتاده بودم و مثه                     
يومد و به ننم       رفت حاجی هی می       سيل ازم خون می      

اما کی حال  . آورد داد و هی رخت و لباس می پول می
بعد منه برد خونيه       .   داشت به رخت و لباس نگاه کنه           

شه  از حق نمی    .   ودش و يه اتاق بم داد نشسم توش              خ 
گذشت که حاجی خيلی بم مهربون بود، برای اينکه                   
من هميشه صاف و ساده بودم و کينه کسی رو تو دلم   

اگه   .   زدم    نداشتم و پشت سر زنای ديگش حرف نمی            
ديدم تو دل       هر از گاهی هم يه رنجشی از هووا می                 

فتم   نمی  می      .   گر فتم  کو چی سر  ن      هر  د ا ختر     د د و   
گفتن، من هيچ      گفتن، گدا گشنه بم می        رخشور بم می     

اما حاجی به زنای ديگش خيلی بد اخالفی                .  گفتم نمی
برای اينکه      .   ترسيدن   کرد، و اونام خيلی ازش می               می 

ديدی سر يه چيزی کوچکی          يه هو می   .   زد   بی هوا می    

همون  .   بمن کاری نداشت      .   زدشون    خوردن می      تا می  
من .  بدبخت رو ناقص کردجوری که آخرشم زليخای

زد،    زد به من می      بچه بودم، اگه کتکی که به اونا می               
خدا از سر تقصيراتم بگذره که حاجی برای                .   مردم    می 

ينقده زليخا رو زدش که ناقص                         خاطر من يه روز ا
ما  .   دونه که من تقصير نداشتم          خدا خودش می      .   شد

کرديم و     همه مون با هم تو يه خونه گنده زندگی می                
ز    همين جهان   .   خورديم     يه آشپزخونه خوراک می          ا

چيز                    ن  موهم واسيه  ه  د فتا ا له  طوي گوشه  که  سلطون 
او  .   او کلفت خونيه حاجی بود، ازش بپرس               .   پخت می

يه روزی که من سر همين کاکل           .   دونه    از من بهتر می     
م               بود دم  خو ه  ما تو  من        .   زری  با  زليخا  هيچی،  سر 

 اونکه    دونی چطور بود؟ من پيش از             می .   دعواش شد    
خونيه حاجی برم زناش همه شون با همديگه کارد و                  

ز در کوچه                .   خون بودن      ز صب که حاجی پاش ا ا
پريدن به پر       ذاشت بيرون اونا مثه سگ و گربه می               می 
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. کردن    و پاچه هم و همديگه رو خونين و مالين می                 
اما تا من اومدم خونيه           .   ديگه فحشی نبود که بهم ندن         

م شدن دوس جون جونی         حاجی، اونا همه شون با ه          
همونائی که اول سايه هم رو           .   و دشمن من يکی شدن 

حاال جوری با       .   زدن و بخون هم تشنه بودن            با تير مي   
. ها با هم خواهرن         هم دوس شدن که انگار که سال            

ديگه اين     .   من تنها شدم بده و اونا همشون شدن خوبه 
اين   .   کردن که جونم به لبم رسونده بودن   قده اذيتم می

خاک                    قد  و  ن  د کر واسم  هی  و سيا جنبل  و  و  د جا ه 
قبرسون و پيه گرگ و گراز و آب مردشور خونه و                     
بالم ولو کرده بودن، که                           اسخونای مرده تو دس و 
ديگه از جونم سير شده بودم و مرگ خودم رو از                       

دونی ما هممون تو يه حياط گنده             می .   خواسم   خدا می 
 زيرزمين و     ها  که دور تا دورش اتاق بود وزير اتاق                      

تا پيش از اون       .   کرديم    خونه داشت زندگی می         حوض  
که من بيام خونه حاجی، زليخا سوگلی خونه بود و                   

می       م  خود زش                 من  ا مثه سگ  يگه  د ونی  ا که  م  ديد
. دادم     و دم به دمش نمی       .   ترسيدم   منم می  .   ترسيدن   می 

وب       غر جی  ول                     حا ا  ، نه خو مد  ميو ر  ا ز با ز  ا که  ها 
که سوگ             می  زليخا  ق  تا ا تو  بود    ليرفت  نجا    .   ش  و ا

می        و  ر می    رختاش  و  تنقّّالت         کند  و  چای  يه  نشس 
پاکيزه بود                .   خوردن     . زليخای بدبخت خيلی پاک و 

اگه يه لکه آب رو سماورش            .   اصال وسواس داشت      
کرد   زد و تا پاکش نمی        شد، دنيا رو بهم می        خشک می  

ی واسيه عصرونه حاجی          ا  يه سفره  .   شد راحت نمی    
 اگه تابسون بود، شيردون            . گرفت که بيا به تماشا       می 

برف  .   کرد مثه خون کفتر       بلور از آب هندونه پر می            
کشيد که  نداخت توش و روپوش مخمل روش میا می

دو  .   نداخت   ا  سماور رو آتيش می       .   مگس توش نيفته    
می       ه  ميو ر  جو ش       سه  ور د جا       .   چيد  جی  حا اسيه  و

خت   ا  می  می   .   ندا ه  می     .   ذاشت   مخّد حاجی  رسيد   تا 
گرفت    د زليخا بادبزن رو می          خو .   کند  رختاش رو می      
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. چه بادبزنای قشنگی داشت          .   زد   دسش و بادش می      
دور تا دورشون رو خودش گلدوزی کرده بود و با                           
ابريشم روشون رو گل و بتّه انداخته بود و دورشون                       

امروز    .   های قشنگ قشنگ دالبر دوخته بود              با پارچه    
جا                             وجب  يه  ا  د فر م  د آ قيموت،  ز  و ر ا  د فر ينجا  ا

زليخا، حاجی رو       .    آدم راسش رو بايد بگه          خوابه،     می 
ر و تو حجره           .   پرسيد  مثه بت می    حاجی هميشه ناها

بود                    می  بتش  نو که شب  نی  ز هر  با  م  و شو د  ر خو
خورد که شب اونجا  ناشتائی هم همونجا می. خورد می

هر شب نوبه يکی از ما بود که حاجی پيشش               .   بوده   
فت    نمی  لش               می .   ر د که  يگه  د يکی  پيش  فت  ر
اما از وختي که من اومده بدم تو خونَش،                  .   اس  خو  مي 

وختيکه سر همين کاکل زری      . موند بيشتر پيش من می
دونی حاجی از خوشحالی بگم            آبسن شدم، ديگه نمی       

رو پاهاش بند       .   ها شده بود     مثه بچه  .   چطوری شده بود
من ديگه شده بودم چشم و چراغ خونيه حاجی،    . نبود

کرد،    قبله نماز نمی     زبونم الل زبونم الل، حاجی به                
باالتر از حرفم کسی نبود حرف             .   کرد   بمن نماز می    

نه   م سوگلي   .   بز ن سلطون        .   ش ا  من شد جها ين  ا ز  ا
بپرسين ، روزی که کاکل زری رو آوردم حاجی چه                        

تموم محله     .   ی داد    ا  جشنی گرفت و چه سور و وليمه         
چهار دس    .   ديگه بگم چکار نکرد        .   رو دعوت کرد        
 جانک و بندباز و انتری تو            کچلک و  .   قوال و پهلوون       

نذر  .   کردن    کوفتن وبازی می        زدن و می      خونمون می    
که شد                    لش  يه سا  ، باشه بچه پسر  گه  که ا ه بود  د کر

ش کنه و موهای      ا  ببردش کربال زير ناودون طال ختنه              
فقير                       به  ه  بد طال  نش  ز همو و  اشه  بتر و  ر ش  سر

ماِه خودم که بودم، روزی يکمی دو بار                     .   ها  بيچاره   
ش رو ول می کرد ميومد              کار و کاسبي    ميون روز،      

مي      بم  نه سر  بسه               خو ل  دسما اسم  و هميشه  و   ، د ز
اما   .   ترکيدن    ديگه هووا از سوز داشتن مي            .   آورد     می 

مخصوصا از بعد از اونی که           .   تونسن بکنن    کاری نمي    
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حاجی زليخا رو زد و طالقش داد، اون دو تای ديگه                          
گوشه  ديگه اون      .   هم حساب کار خودشون رو کردن             

حاال واست ميگم      .   ها و زخم زبونا تموم شد          و کنايه   
يه روزی که من        .   دعوای زلخيا با من چه جوری بود              

ماه خودم بودم اينقده سنگين شده بودم که از جام                      
شکمم تو دس و پام افتاده          .   تونّسم تکون بخورم        نمی 
پس اين شکم    « :   همين جا بود که من بش گفتم        .   ( بود  

ازی به پشتت چسبده يه روزی           تو که حاال مثه شکم ت   
قشنگه                     خيلی  که  ال  حا ؟  ه بود لو  و پات  و دست  . تو 

سر هيِچ هيچ با زليخا دعوامون          )   » . صاف و صف شده   
من تو   .   خدا خودش ميدونه من تقصير نداشتم             .   شد

تاق خودم، تو آفتاب خوابيده بودم و از زوِر زير                               ا
زمسون بود و هوا        .   پيچيدم   درد مثه مار بخودم می           دل  

 سرد بود، همين جهان سلطون داشت اتاقم رو                خيلی 
اتاق من باالخونه بود و زيرش زيرزمينی        . زد جارو می

رفتم    تابسونا می    .   بود که خرت و خورت توش بود              

يه هو   .   دادم باال خونه         توش و خرت و خورتا رو می            
مثه                        ريز،  يه  که  بلند شد  زليخا  د  يا و فر د  ا د صدای 

می         فحش  بمن  له          بارون  پ ز  و ا د  باال می   ه  دا . ومد  ا  ا 
با پاش بزنه تو                         وختی اومد باال، خيز ورداشت که 
کُمم، خدائی بود که حاجی رسيد و زليخا رو از باال                     

دونه که      خدا خودش مي      .   خونه پرتش کرد تو حياط         
ش شکّس و چن ماه      همون روز دنده        .   تقصيرم   من بی  

رفت شل    ديگه هم تو خونيه حاجی بود، راه که می                  
اصال  .   طالقش داد و بيرونش کرد           بعد حاجی    .   زد   می 

يد                   پر پلنگ  مثه   ، بگم حاجی  به  نشد  کلمه  يک  من 
منم رو خون افتادم         .   ها انداختش پائين        روش و از پله        

اين قده ضعيف     .   و هنوز ماهم تموم نشده بود زائيدم                
حاجی زليخا رو      .   شده بودم که نزّيک بود آزار بگيرم               

. ئيدم  منم زا   .   طالق داد و ديگه اسمش رو هم نياورد                 
زنای ديگه حاجی هم حساب کارشون کردن و ديگه                    
يه ماهی مونده                      بم کار نداشتن، تا يه روزی همچی 
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مد                       و ا حاجی  که   ، بشه لش  يک سا زری  کل  کا بود 
» .   دس و پات رو جمع کن بريم کربال              « خونه گفت    

  ».من از خوشحاليم نزّيک بود پس بيفتم
  زليخا

  شه درنده و خشمگين تو درگاهی سبز مي
م       آی    توا با  قّه          .   جنده  د يه  تا شب  که  ه  چطور

کنی   حاجی مياد پهلوت اين قده واسش نک و نال می                 
و اور و اتفار ميای که اصال يادش ميره شب نوبه کيه                 

پهلو تو کپشّ مي         ره مي       و همين جا  به؟ حاال        ذا خوا
هم        گل  هم  تو  يگه  مي           د کمون  تر يه  ما و  خوای    هم 

ئی    ا قده                .   بز ين  ا و  ه  ر ميا رو  هفتاش  از      سگ  ر  تفا ا
تو که کست مثه ماده سگ پف          .   خودش در نمياره         

کرده و رنگت مثه گُه پخته شده، بازم انتظار داری که          
حاجی بياد شبا سفتت بزنه؟ ايشالّو ميون لگنت آتشک  

  . فرنگی بيفته، جنده قرشمال
  گوهر

  خوابيده
خدا  .   زنه   هر کی اليق دهن خودش حرف می             

 حاجی نگفتم    وخت به    من هيچ  .   دونه    خودش بهتر مي     
بينين   شما که مي  .   که شب نوبه کسی پيش من بمونه         

من حال اين حرفارو ندارم که حاجی رو شب نگه                      
دونه من روز روزونش که                خدا خودش مي      .   بدارم    

آبسن نبودم، هميشه حرفم با حاجی اين بوده که شب           
د          نيا من  پيش  کسی  د      .   نوبه  ميا ش  د و صاب   .   خو ا

ديشبم که حاجی      .   رم تونم بگي    اختياره، جلوش که نمی    
کرد که     اينجا اومد، اينقده کمرم و زير دلم درد می                      

يد نصب شب   « :   حاجی گفت   .   تّرکيدم    داشتم مي    شا
که اومد     »   . ت  مونم پيش    من مي  .   دردت بگيره        شب 

  .خودت ازش بپرس
  زليخا

  با خشم
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خُبه، خُبه، جنده مرده سونی حيارو خورده آبرو                
ه            د ا د قورت  و  مي  .   ر ب          همه  جی  حا که  ونن  چش د

مگه ما سه نفر چمون بود       .   شد اگه بچش می    .   شه نمي 
هم و مايه ترکّمون رو بياری؟              که تو بايد اين گل هم        

دونن که بچه، بچيه ميرزا حسين تون                تموم شهر مي   
ن                      ر بذا ت  چشا و  ر گيسات  لهی  ا که   ، به ختر   .   تا د

ی جلنبر، که ننَت تا ديروز که آب و                رختشوِر جنده     
رو رو بون حموم   ی محلهرنگی داشت جوون و جاهال

کشيد رو خودش، وختيم که پير هف  می» حاج هاشم«
  .هفو شد رو تو جاکشی کرد

  گوهر 
جهان سلطون   .   شه که بنشينه   خيز مي   با ترس نيم    

اگه خودت بوا و ننه داشتی،            .   کشه  دست از جارو مي       
او که ديگه دسش از        .   زدی    پشت سر مرده حرف نمي       

دون محشر       سال، تو مي    دنيا کوتاهه، روز پنجاه هزار               

بايد جواب خدا رو بدی           .   گيره   خودش دومنت رو مي      
  )زنه بگريه مي(

  زليخا
ديگه                       گُه زيادی نخور دو پينه سربازی، حاال 

  ... کارت بجائی رسيده که
مي    (  بر  جهان                    خيز  نه،  بز گوهر  به شکم  لگد  با  که  ه  ر ا د

. خورده به قلم پاش          لگد مي  .   اندازه جلو       سلطون خودشو رو مي      
زليخارو مي      ب  ز تو حياط          .   بره عقب    گيره مي    عد  صدای حاجی ا

تو دسش يک دستمال يزدی        .   حاجی تازه از بازار رسيده              .   بلنده  
اندازدش       پر از نارنگيه که به محض رسيدن تو اتاق، هولکی مي                    

از ساق   .   گوهر رو خون افتاده و زيرش خون ريخته                   .   گوشه اتاق    
و تو خودش می                 ز ديدن        . پيچه  پاش خون سر ميخوره  زليخا ا  

و شروع می          حاجی يکه می      کالت رو    . ) کنه به شيون    خورده 
م که دختر رخشور بياره تو خونش              ا  کسي !   بذار باالتر      

نبايد توقع نجابت ازش داشته باشه، اين ما بوديم که                      
ايشالّو هرچی خوبی        .   آفتاب پشت دسمون رو نديد           
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بت کردم و تو خونَت زحمت کشيدم مثه روغن حلوا     
، دلت خوشه که تخم و ترکه پس انداختی،               پس بدی   

باز رو ميرزا حسين           دونی که کُم ای قواِل زنگ              نمی 
مگه حکيم   .   شه ت نمي   تو که بچي   .  تاب باال آورده تون

ده که زليخا       حاجی فرصت نمي    ( فرنگی نگفت آبت تَنُکه؟        
می               پلنگ  مثل  کنه  م  تما و  ر فش  رو              حر ش  گلو و  ش  و ر ه  پر

ز پله               بردش     کشه می   گيره و می     می  های   لب پله و با تمام قوت ا
کشه، بعد     کنه تو حياط زليخا جيغ بلندی می           باال خونه پرتش می       

  .)بره کنه و صداش می چند ناله بريده می
ال     فت            « حا وکثا گند  ين  ا مجبورم  رو    حتما  ها 

مدتي              ا  چر ؟ اصال  که چی ين         بنويسم؟  ا زندگی  يه 
ه؟ بمن چ  .   دختره تو سرم افتاده؟ اين چه نوشتنی داره          

ع و                     منجالب شر تو  زنی  که  م  بريز اشک  م  بيا ال  حا
شه، زير     زنه و از زير پای اين پا مي  عرف دس و پا می

رک          پای يکی ديگه مي       به؟ به د آبا از       !   خوا حاال که 
ها و   آسيابا افتاده معلوم شده که تموم اين شمشير زنی       

کشي      م  د ن             آ کشيد س  نا خر فحل  مثل شتر  و  ها   ها 
ها، برای به نوا رسوندن پائين          ها و اژگون کردن وتمدن

کی تو اين دنيا از خودش اختيار داشته که  . ها بوده تنه
. اين زن برای همين کاره           !   گوهر داشته باشه؟ به درک          

از وختی که دس چپ و راس خودش               !  همش مجبور
رو شناخته درون خودش ديوی ديده که چار چشمی               

ده  ش و او مثل گداها چشمش بدس او بو               ا  پاييده    مي 
ببخشدش              ه  نبود ِه  گنا ی  برا نه         .   که  لما ظا که  يوی  د

ده و گوشت تن آدم رو تو آتش چسبناک                شکنجه مي 
بخشه و   اگرم دلش خواس  می         .   کنه  جهنم جزغاله می     

مزدش گريه . خواد اما برای آمريزدن مزد مي. آمرزه می
و چسناله و زنجموره و سينه زنی و زنجير زنی و کتل  

و دشمن خنده و شادی و          . و تعزيه و شاخ حسينيه         ا
از نقاشی و مجسمه سازی و ساز و آواز               .   يه  پايکوبی   

ت  اگه يه آدمکی از گل درس کنی بايد چشم                 .   بيزاره    
. ش کنی   کور بشه روز قيمومت جون بش بدی و زنده  
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تونه چيزی ازش        آدمو چار چشمی ميپاد و آدم نمی              
وختی من بچه بودم       .   همه جا با آدم هسش       .   قايم کنه   

رفتم خال     وختی که می    .   گفتن همه جا هسش      می بمن 
ترسيدم اونجا هم وايساده             از خودم بدم ميومد و می            

می     .   باشه  ر  و ين  .   کنه  بعد شو دش       ا خو  س د شم 
حاج اسمعيل شيره شو که خوب مکيد، ميزنه تو             . نبود  

بيرونش می        من            مي .   کنه  کونش  گه کاکل زری مال 
 اين خونه     بعد دس از پا درازتر با بچش مياد تو                . نيس

کنه با من و بلقيس و       خرابه جل و پالسش رو پهن می   
زندگی می            هی صيغه  .   کنه  بمونعلی و جهان سلطون 

زير جهان                    ز  سلطون  ميره و هی شاش و گه و کرم ا
کنه و يه مشت نره خر مياره تو خونه جلو                  جمع می  

مي    بچش  من                چش  تو چن  بعد  و  ش  خود و  ر کشه 
تازه ثوابم       .   ذارن کف دسش و ميرن پی کارشون               مي 

دونی برای       آخه اين چه نوشتنی داره؟ تو می              .   داره    
نوشتن زندگی آلوده و چرک اين چند نفر، آدم ناچاره 

ه            د شد طر کلمات  و  لغات  ه؟           ا  چه  ر بيا غذ  کا رو  ی 
اونوخت جواب مردم رو چی بدم ؟ آخه شاش و گُه                      

اينا   .   و چرک و خون و فحش بده آدم رو کاغذ بياره                     
مگه  حيف نيس؟    .   لش آشوب ميفته    آدم د    .   بده، مهوعه     

بينی زندگی گوهر و جهان سلطون چه جوره؟ سرو کارشون          نمی
زنن؟ تو      کنن؟ تو پر قو غلت می         با چيه؟ تو بهشت زندگی می          

شون  خوای زبون سعدی رو تو دهن اونا بذاری؟ اينا زندگي                            مي 
. شنوی  شونم همينه که از صُب تا شوم می         بينی و زبون      اينه که می

منت   تو                     تو  ز فلسفه مالصدرا حرف بزنه؟  ا ظری جهان سلطون 
فته که حقايقی هم هس             گه بخوای چشاتو ببندی و            .   يادت ر ا

که                           باشی  هم  ه  يسند نو خت  نو آ و  ببينی  و  ر حقيقت  ی  ا نخو
ز هفت بند ديو                      .   شه نمي  ميذارن، من بايد ا تازه مگه 

بايد باديه      .   نشين بگذرم و لگد مالش کنم          زشت باديه    
م            د و  نم  بز تش  آ و  خون و              لر و  چرک  ز  ا پر  های 

بايد باديه رو       .   ها رو از بين ببرم         های مار و عقرب        لونه  
اگه بخوای همش        .   با آتش پاک کنم و جاش گندم بکارم               
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پيش نمي            از  با       .   کنم  از تو تعجب می      .   ره   بترسی که کارت  تو وختی که 
تنها هسی، می           ترسی صاف و رک و راس با خودت حرف                   خودت هم 

مگه تو   .   واضحه  .   ترسی با خودت هم خلوت کنی          تو حتی می   .   بزنی  
اونقده هم که تو خيال کردی من               .   بينی  زلزله رو نمی     

نيسم        ر  کا ا جسم؟           .   فد ا  و سر صحر ر نم  جو مگه 
ها چه جوری خونه رو، رو سر آدم             بينی اين زلزله نمی

کنه؟ اصال من چرا بايد حواس خودم رو                  خراب می    
چ                    مگه  ؟  بکنم م  د مر ک  چر طبقه  ين  ا جه  ای  متو يز

تر نيست که من بايد گوهر و جهان سلطون رو               قشنگ 
ببينم که ناچار بشم اين حرفهای زشت و رکيک رو                   

من بايد در باره دخاتير متعيِن پساتين رگ                .   بکار ببرم    
کرده و جوانين شريف و اصيِل شواشيش کف کرده و 
بساتين پر زهر و عندليب و بساتير نرم و اغاشيش گرم  

و           ر  و عطريات سکرا ه و             و  معطر ق  عشا ز  نيا و  ز  را  
غذيه و اشربه و اقضيه                      پول   منِد غلتان در پر قو و از ا

ن و                    لمندا ما نعمت  و  ز  نا و  مبهی  و  مشهی  و  مقوی 

غير                           ابواس با حالوِت دوشيزگان باردار و نواميس 
عين                   بضاّ و فّراجين متعينه و  مکشوفه دست نخورده 

آفتاب تن               تفاقا  ما   شانرا برهنه نديده،           مستوره، که ا ا
های تاريک از بستر حالل شوی خوي پاورچين                    شب

گريزند و در       پارورچين نزد مهتر، به سر طويله می                
اما آن هم نه       .   کنند، بنويسم     تاريکی تفويض بضع می       

بلکه بايد    .   بدان شيوه که اخالق خواننده فاسد شود               
تقيه                       با  و  متجاهره  و غير  لفافه  و  همه چيز در پرده 

ره       .   باشد  ر خدای نکرده از جاده عفاف و اخالق                   اگ  .   کاری ندا
خارج شدی، يک دستگاه تصفيه اخالق کوچک جيبی با کتاب                    
ثار                              آ لعه  مطا ز  ا تا پس  بفرست  م  محتر ننده  ا خو برای  خودت 
مستهجن و رکيک تو، توش اُق بزند و اخالق خودش را تو آن                          
دستگاه باال بياورد و پس از تصفيه دوباره آن را هورت بکشد تا                             

من بايد از ازهار معطر و عندليبان                 . سد نشود  اخالقش فا    
خوش نوا و فراوانی نعم الهی و ترفيه خلق و تخذير                      
جلق و محاسن نماز و روزه و آداب استنجاء و قبايح                     
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استمناء و ذمائم استشها باليد و بالفّم و رزائل سحق و                
آبغوره و فوائد مجالس تنوير و پرورش                       صفرا بری 

ی و وجوب غسل ترتيبی و        افکار و سنّت نوره و واجب   
ص شياف                        ا خو و  بت  تر ب  آ ب  ا ثو و  تماسی  ر ا
ماره                       ماره و تنقيه فرج ا چارشيرينی و تدهين نفس ا

با تقيه            .   بنويسم    ما همه در پرده و  بايد از     من می  .   ا
انجير و گردو و زيتون و زردالو عنک و خرما خرک و 

اما همه بزبان      .   چوب ذرتی و فوائد ماچنگ بنويسم              
ر      آ ن  استه               متعينا پير ن  يا ا گد ن  با بز نه  و  يد   .   استه  با

در                      نوشته  تا  نم  بپوشا ه  د پر ير صد  ز ا  ر د  خو ی  ها
مجالس اعيان زبان بزبان بگردد و سر کالس درس به                

چرا مکتوبی به محبوبه متعيِن         .   نو نهاالن آموخته شود        
ننويسم             لهی برخی تو شوم       :   لخت االغوش خودم  ا

هالی تو   فدای آن چشمان فتّان عابد فريب ش              .   عزيزم   
بياد  .   گلی زيبا و خوشبو از تو به يادگار دارم                  .   گردم   

آن را از روی          »   باغ ارم     « داری در آن شب مهمانی            

قيبان بمن                      از چشم ر پنهان  بر گرفتی و  پستان خود 
دادی؟ غلط گفتم دلدارم، مرا ببخش، که چه کلمه                       

مبتذلی بکار بردم           کلمات          .   زشت و  من نبايد از اين 
حق اين    .   های خود بکار ببرم زشت و رکيک در نوشته

داشت                   جای  تو  بر سينه  گل  ن  آ که  يم  بگو که  . بود 
درست است که من خود، اين انابر بهشتی و اين زر                    

م، اما     ا  دست افشار را کرارا بوئيده و بوسيده و ليسيده                   
اگر نام آن را بر کاغذ بياورم از جاده عفاف بيرون                            

ين گل                .   گردم    می  ا ديگر  افسوس که حاال  ، فغان و 
طروات و شادابی آن شب را ندارد، زير خشکيده و                        
پژمرده الی ديوان حافظ من در آرمگاه الهام بخش                          

روئی     اين گل زمانی بر سينه چون تو مه           .   خود آرميده      
ها جا    اين گل در آن شب برسينه گل گل          .   مقام داشته    

هر  .   کعبه من است   .   گرفته بود و اکنون بت من است           
برم و از آن        ر آن نماز می     ب .   کنم  روز آنرا پرستش می        

آن  .   زنم   هايش بوسه می    جويم و بر خشک برگ نياز می
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دارم، تا هنگام مرگ آن             قدر آن را الی حافظ نگاه می         
لينم،          « :   را الی کفنم بگذارند           گر طبيبانه بيايی بسر با

آه،   .   محبوب من   »   . گفتم چاک دهم زندگی از سر گيرم
دو  .    نه يک هفته است؟    .   چه اوران فراق مرگبار است             

من . دانم چه مدت است غلط گفتم که نمی. هفته است
م              ا ه  د گم کر را  ن  ما کار         .   ز هم  عتم  ديگر سا گوئي 

قيقه و                .   کند  نمی  د تو حساب زمان و مکان و  عشق 
ساعت و روز و هفته و ماه و سال را از من به يغما                      

ه    د ن می      .   بر گما ما ترا             ا که  روز است  فقط يک  کنم 
نه  « .   ی ا  اد خود غافل ساخته      تو مرا بکلی از ي       .   م ا  نديده   

ياد                        که   ، ی و ر بهشتی  ی  ا لم  مشغو بتو  ن  چنا ن  آ
نگاه تو کشور وجودم را           »   . آيد   تم از نسيم می      خوشي 

در خواب و بيداری، شعله جانسوز                .   به آتش کشيده     
هيچ بيادم هستی؟ هيچ        .   نگاه تو هستيم را می سوزاند          

نه                         می  ديوا ز عشق  ا د  ر دا تو  دلسوخته  عاشق  نی  دا
ديشب آنقدر به ماه نگاه کردم تا ترا در آنجا             . شود می

بديدم                 ه  ميد ر آ ناشن  لماس  ا تختی  بتو  !   عزيزم   .   بر 
های مهتاب، تو هم به          کنم که در اين شب       التماس می    

تالقی                       با هم  آن  در  ما  ه  نگا بلکه  تا  ه خيره شوی  ما
من هيچگاه آن شب مهتابی        .   کنند و همديگر را ببينيم       

ود، به حريم عشق خود        را که مرا بخانه خود، بباغ خ             
دارم که            .   شود  خواندی فراموشم نمی          خوب به ياد 

تو  .   شوهرت بسفر رفته بود و باغ خالی از اغيار بود                    
تو ميدانی که      .   ( ی خوابيده بودی        ا  زير بيد، روی کاناپه     

را جايز می                   لغات فرنگی  ر بردن  بکا نم    من  گر   .   دا ا
خالصه  . )   شود  بنويسم ميز يا سرير يا نيمکت لوس می     

 بر کاناپه آرميده بودی و من بر نوک انگشتان پای                      تو 
های لرزان بيد خطوط ماه را               شاخه .   زدم    تو بوسه می   

آورد و      برقص در می  . که بر چهره نازنين تو افتاده بود
آه  .   خواند    زمزمه فواره استخر بگوشم نوای عشق می               

با سکوت                      ، تو  ه  ند ز ه سو نگا  ، تو ه  نگا ن شب  آ که 
دانی     می .   زند   شتر حرمان میش چسان بجانم ني ملکوتي
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دل را    .   گويد   که نگاه تو خاموش است، اما سخن می             
تو روح منی، تو        .   کند  دل را تسخير می      .   کند  ذوب می    

کنم تو برای شوهر امبسيلت          وقتی فکر می    .   دنيای منی    
پروا لغات فرنگی را بکار            عزيزم چنانکه گفتم من بی        ( 

م   می  است                .   بر حمق  ا و  ن  ا د نا ز  ا بهتر  مبسيل  تو  .   ا
کنی اگر بنويسم شوهر تو نادان و احمق                 تصديق می   

اما امبسيل شکيل است، با مزه          .   شود  است توهين می    
شکل توهين را نداره و در اين               .   است، متعينانه است     

نم تو عزيز آن را بخوبی                نکته لطفی است که می      دا
می     ا می       درک  مر فکر     )   بخشی  کنی و  خالصه وقتی 

م             می  زه         کنم که تو برای اين شوهر ا ين اندا بسيل تا ا
ند ترا با        سهل الوصولی که هر وقت بخواهد می             توا

مغزم                     کند،  ئی تملک  عتنا ا بی  و  هی  خودخوا کمال 
. يم ا  من و تو برای همديگر ساخته شده          .   شود  ذوب می  

تنها عشق   .   زندگی من به محاق شام ابدی فرو رفته                 
عزيزم،    .   تواند مرا از اين ورطه برهاند                 توست که می   

مرا در خلوت خود بخوان            .   مرا منور کن     بيا و شام    
های تو     هرگاه بياد حالوت لب         .   جام وصل بدستم ده      

ولو که شوهرت     . . .   و از اين که مرد ديگری            .   فتم ا  می 
آنرا در اختيار دارد، از حسد دنيا به چشمم تيره         . باشد

کنم که خودم را بکشم و          گاه فکر می    .   شود  و تار می    
اما به دو دليل        .   ماز اين همه رنج و غذاب روحی بره                

ر را نمی        ز گناهان                اينکا ينکه خودکشی ا کنم، يکی ا
که                       توست  ر  ا يد د ميد  با نکه  آ يگر  د و  است  ه  کبير

ديروز پستچی همراه مکتوباتی            .   خواهم زنده بمانم         می 
های اين      که از خارج برايم رسيده بود يکی از کتاب                   

بی   ده                   ا  ا فرستا مصر  ز  ا که  نيز  ا  ر لکوندری  لقضيب ا
ي        برا د    بودند  تو عزيز               .   م آور ين نويسنده با  ز ا من ا

خوشم                     و  ا ز  ا ر  چقد که  م  د بو ه  د کر خيلی صحبت 
قلمی                نمی .   آيد   می  ه چه عفت  ين نويسند ا که  نی  دا

نويسد که روح  چنان رقيق و لطيف و ظريف می. دارد
ها، در حريم فرشتگان، در آنجا که جز                 آدم در آسمان     
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فظ من   حا .   آيد  پاکی و عفت وجود ندارد، به پرواز می
يکی               « :   فرمايد    می  بتخانه  چون طهارت نبود کعبه و 

اصال  »   . است، نبود خير در آن خانه که عصمت نبود                
و اين عجب نيست      .   من ادب عرب را دوست دارم               

زيرا که من از دوران صبی روبروی تشکچه استاد،                       
ين    .   م ا  صرف مير و سيوطی و مغنی را فرا گرفته               با ا

. فيف گفت و نوشت   توان جز ع     زبان مقدس اصال نمی
ند و گرنه برای تنوير و تنقيه            ا  افسوس که مردم نا فهم         

ه          ر چا فارسی  نمی      ا  زبان  آن  بجای        ی جز  که  يدند  د
بی                     عر ت  لغا  ، رسی فا عفيف  غير  ت  کلما و  ت  لغا
بگذارند و اصوال، مهما امکن بايد کوشيد تا هر چه                    
. بيشتر لغات و کلمات عربی جای فارسی را بگيرند                  

ر بود اين يک کاغذ            .    آوردم     سر عزيزت را درد          قرا
عاشقانه باشد، نه در باره تفوق و فضيلت لسان عربی                    

حيف و صد   .   پرستم  بر فارسی، من زبان عربی را می              
حيف که تو نازنين با اين زبان غنی آشنائی نداری،                      

يت                             ا بر بی  عر ن  با بز هم  ا  ر د  خو ی  ها مه  نا ال  ا و
 اما چون ذوق سرشاری در اين گونه مسائل      . نوشتم می

در تو هست بذکر اين نکته مبادرت ورزيد، غرضم                      
در اين کتاب حکايتی         .   لقضيب بود   ا  نوشتجات اين ابی      

يمن                         ر  د که  ينست  ا ن  آ خالصه  که  ندم  ا خو و  ا ز  ا
با                      را  معشوقه خودش  ه شوهر  نی نوبی جکرگا جوا

اين يک حکايت عاشقانه است که         . کند خنجر پاره می
دانی     من می  تو نازنين     .   آميخته به معرفه النفس است        

دانی که آن       اما نمی   .   لنفس چقدر مهم است     ا  که معرفه   
را با چه عفت و کف نفسی نوشته و در عين آنکه آن                 
ما بحر فاضل آن                 يک حکايت عشقی ظريفی است، ا

السطور    ی از راه عفاف بيرون نرفته و با اينکه بين                  ا  ذره   
همه قضايا معلوم و مبرهن است، اما نامی از بوسه و                   

نيع و آن لغات وکنايات و اشارات کثيف و    آن عمل ش
مستهحجن و عنيف، که خاص لسان مثله شده فارسی            

نيست        ن  آ ر  د جوان            . است  ين  ا ينکه  ا کالم  مخلص 
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ش با شوهر خود در       ا  عاشق پيشه، شبانه که معشوقه        
را می                 با خنجر شوهر او  بيده ،  در     بستر خوا کشد و 

ه ی از خون بوده، با معشوق             ا  همان بستر که حوضچه     
در البالی اين حکايت پرشور و             . خود جمع می شود     

يک جفت چشم سياه    .   ظريف، صورت تو نمايان بود           
به باد داده        )   چون من   ( فتان که هستی جوان نويی را            

اي  .   و او را واداشته بود تا خار راه را از بين بردارد                             
دانم ممکن      اما چون می     .   کاش من چنان جرأتی داشتم    
نتيجه از ديدار تو محروم          است مرا قصاص کنند و در 

اما   .   گردم، حاشا و کّال که به چنين کاری دست بزنم                 
بمن بگو که تو کی به يمن رفتی که من خبر نشدم؟                

معلمت همه   « .   چرا روزگار آن جوان را سياه کردی                   
جفا و                       و  ز  نا و  ب  عتا خت،  مو آ ی  لبر د و  خی  شو

تو اين فتنه گری و جادو گری را              »   . ستمگری آموخت    
ی؟ اين را بدان که آفتاب زندگی من بر     ا هاز که آموخت

بيا تا جان    !   ای بت من    !   ای محبوب من   . لب بام رسيده

بيا که آرزومند يک نگاه و يک             .   و تنم را فدايت کنن        
» . سوزم اما به پيداست دودی             می « آه که    .   لبخند توام    

پس گوهر و جهان سلطون و کاکل زری و                .   خاک بسرت کنن     
ي                رن؟ ا نا همشون سورمه خدا به چشم           بلقيس اصال وجود ندا

ونا رو ببينه               و نبايد کسی ا فليج و         .   کشيدن  ا اگه جهان سلطون 
زمين گيره و چن ساله از تو جاش تکون نخورده و زيرش از                            
شاش و گه و کرم لپر ميزنه، آيا بايد بنويسی در بستری از گل                           
سرخ خوابيده و با فرشتگان آسمانی هم آغوش است، به درک                        

کتابتو بيندازه دور، اينا وجود دارن                    .   لش بهم بخوره     که خواننده د  
می     نفس  گي       و  زند و  می      کشن  که  همينه  ن  تم         شو د خو و  بينی 

شون بدی و زبون        توشون هسی و بايد همين جور که هس نشون 
شون بذاری و هر کلمه و لغتی که بکارشون                 خودشون تو دهن       

س را  .   شون بکنی   خوره بکار بزنی و با ترازو خودشون وزن                     می 
گفتی باالخره مملکت همه جور آدم الزم داره، هم                        
نويسنده متعينين و متعينات ميخواد، هم نويسنده گدا،                  
. منم اگه خواسم نويسنده بشم، ميشم نويسنده گداها                  
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اينهمه نويسنده داريم که دايم دسشون تو پر و پاچه                      
های متعينات     متعينانه، يه شب ميرن به يکی از مهمونی         

 تو تاريکی گير ميارن و باش چش و ابرو                و زنکی رو     
تنه                ئين  پا و سرگذشت  ميشن  پا  که شد  ن، صُب  ميا

در ميارن و تازه همين رو » برشته تحرير«خودشون رو 
مي        س د يه  زي            ما با ه  جند ی  ا بر ، و        کنن  ی بعد ی  ا

فقط در همين يه رشته         تخصص  اونا نه از      .   س  شونم 
دارن، و نه می                  ه دونن ي     گوهر و جهان سلطون خبر 

  .همچو موجوداتی هم هسن، و نه زبون اونارو ميدونن
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         کاکل زری   کاکل زری   کاکل زری   
  

بوای   .   بلبل سرگشته منم، کوه و کمر گشته منم           
ظالم من رو کشته، زن بوای بد جنس گوشت من رو                   
با هف آب                         رو  مهربون اسخونام  هر  خورده و خوا

منم شدم  .   گالب شسه و زير درخت گل خاک کرده               
کاکا   .   اما من خواهر ندارم          .   و درخت    يه بلبل پريدم ر      

چقده ماهی تو      !   يه هه  .   تهنای تهنا. من تهنام. هم ندارم
يک، دو ، سه، چهار، پنج، شش، هف، هش،                 .   حوضه 

نه، ده، يازده، بيس، سی و صدتان، هزارتان، ديبو از                           
تنوره حموم                    مياد، مثه  دود در  يبو تنوره     .   دهنش  د

 يه هو   . من شيشه عمرش زدم زمين         .   کشيد رف هوا     
مثه تنوره    .   گرومبی خورد زمين و دود شد             .   دود شد   

ديگه هيچ وخت حموم       .   من از حموم بدم مياد . حموم
کف دس و پام      .   رم، گل سرشورم ميره تو چشام            نمي 

مي    مي     پيرک  هی سنگ  دم          شه، ننم  ر د روشون  کشه 
سوزه، اين       آب صابون و کُنار ميره تو چشام مي             .   مياد  

کنه زير آب هی در  رم ميهی س. سوزه که نگو قده مي
ره، هی آب مي          ديگه حموم        .   خورم    ميا هيچ وخت 

خوريم ـ نون      ننم خوراکی مياره تو حموم مي        . رم نمي
که      هو سر کا به       .   و  خو حموم  ه  لقمه      .   چقد نا  ز هی 

آب  .   شوره   ننم سرم مي   .   ذارن     گيرن دهن هم مي        مي 
گل سرشورم ميره تو       .   صابون و کُنار ميره تو چشام           

ت    .   چشام   لی    ننم رف  کته زغالی شبه      .   و کته زغا . تو 
من از تو کته زغالی         .   شبم خيلی شبه .   روزم اونجا شبه   

ديبو تو کته زغالی قايم شده، اگه من برم                 .   ترسم  می 
. کنه  ذاره تو دهنش يه لقمم مي           گيره مي    اونجا پام می      
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يه روز سفيدی که آفتاب تو حوضه، با احمد آقا ميرم          
اتاقمون همش درش .تو کته زغالی ننم رو درش ميارم

د           .   قلفه  قا بزرگه،  آ نمي  " احمد  بخوردش        يبو  . تونه 
دِر اتاقش      .   احمدآقا وايساد تو آسونه دِر اتاق خودش              

اما دِر    .   توش پيداس. در اتاق او وازه . ماِن مثه در اتاق
کنی؟ نگفتم     کاکل زری چکار می        « گف  .   اتاق ما قلفه     

مي             و  نر ض  حو ه سر قد ين  هيا          ا ما ض  حو تو  فتی 
با                 خورن    مي  ين لقمه نون کباب رو بگير ببر  ت؟ بيا ا

از  .   چقده خوشمزه بود      »   . جهان سلطون با هم بخورين    
از شکر پنير و از پشمک و از          .   نون کباب خوشم مياد       

د           ميا خوشم  مسقطيم  و  چه  خته        .   کلو و خيلی  ما  ا
بياد ميخورم          .   نخوردم     . ننم نيومدش    .   هر چی گيرم 

قلفه       تاقمون  لی شبه      .   ا کته زغا ره     درش نمي    .   تو  ذا
آفتاب ميفته تو حوض تکون تکون           .   آفتاب توش بيفته 

. توش سيان، مثه چشای ماهيان          .   توش آبيه    .   خوره    مي 
ديبو افتاد رو ننم دهنش خورد،               .   گيره   چشام درد مي      

های   هاش چنگ زد، من وختی بچه بودم از ممه                  ممه 
من . هی زورش داد، هی تکون خورد. ننم شير خوردم

گذ               ن  و بير ف  لحا ز  ا م  م سيلشون       چشّا د بو وشته 
» . من رو کشتی    .   آخ مردم     « گفت   ننم هی مي   .   کردم    می 

ميومد         ز ديبو خيلی مي         .   ننم دردش  ما ا بش  . ترسيد  ا
برم      « گفت   می  د             »   . قربونت  ور آ ر د ننم  تنبون  يبو  . د

ننم اينقده قربونش رف تا ديبو              .   ميخواس بخوردش       
د        بر بش  ننم        .   خسش شد خوا هيچوخت  يگه  د بلکم 
بوام که     .   من ديگه ننه ندارم        نيادش، ديبو خوردتش،            

  .شد ندارم، کاشکی احمد آقا بوام می
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         جهان سلطان  جهان سلطان  جهان سلطان  
  

از او روزي که گوهر گم شده، خدا حالل کنه                     
ذره آش کارده از                        همش يه لقمه نون و کباب و يه 
. گلوم پائين رفته، که خدا عمرش بده احمد آقا داده                       

ه که   هيچ وخت آفتاب در نيومد          .   دونم    چن روزه، نمی   
شبا و روزا بهم       .   همش بارون، همش بارون            .   بدونم   

اين قده بارون مياد که ای يه نصبه سقف                  .   چسبيده  
مي        هم  له  ي حت شم                طو ا ر مبه  بر م  و سر ر د  ا . خو

سونه راحت شم؟      دونم واسه چی چی جونم نمي           نمي 
گه و                   و  تو شاش  تنم  تموم  خوبم؟  واسيه چی چی 

ز بوش   همی ا  .   از هيچ جای خودم خبر ندارم              .   کرمه  
کاکل زری بيا برو        « گفتم  .   برم بخدا     پناه می   .   فهمم  مي 

من  »   . پيش احمد آقا بگو يه دفه بياد اينجا کارش دارم   
محمود                     که پا ندارم از جام تکون بخورم ببينم شيخ 

تَش                   د ا د کی  به  يگه  د ر  با ين  ا يه   .   حکاک  کاشکی 
پيدا می            براش  ديگه صيغه       شووری  و  هميشگی  شد 

خت نشده بود که شب از         تا حاال هيچ و     .   رفت   نمی 
بذار بلقيس از سوز بترکه، جنده            .   خونه بيرون بخوابه        

اول شيخ محمود مياد تو حياط، مردک هم                .   مردسونی   
مردک هم     .   » يااهللا   « شيخ محمود ميگه    .   دنبالش مياد تو      

هللا    « ميگه   ا قش           .   » يا تا ا تو  ن  مير هم  با  هر   .   بعد  گو
واسشون چايی دم کرده و روش رو سفت و سخت                   

شيخ محمود گفت    .   نن شي اونا مي. کنه الم ميس. گرفته
ئيه                          «  قشقا  ، ليه ر شو د ی  نا خا ز  ا ن  خا د  ا مر  ، نم خا
گوهر » .طالب شماس) يه ِچمدونم مال کدوم زير پلی(

شيخ »   . کنيز ايشونم، اختيارم دس شماس             « ميگه من   
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صيغش ميکنه يه چايی ميخوره . ش ميشه محمود وکيل
سوزوی کور     تا بلقيس   .   بعد پا ميشه ميره پی کارش          

بشه         .   بشه  زنين که صيغه  بگو وختی    .   حيِف گوهر نا
کوچه                   تو  تو،  داشت،  ندگی  ز خونه  له     گوهر  تپا ها 

بينش؟ خدا هيچ       چيدی، حاال که ذليل شده مي           ورمي   
ه    بند نکنه       ا  تنا ذليل  رو  دستگاه            .   ی  و  دم  که  روزی 

نفس  .   ش کنن  ا  داشت صدتا مثه تو ميباس بيان کلفتي          
هيچ    .   گوهر بود    رفت و ميومد       حاجی که می     گوهر 
کنه          .   گناهی نداشت     ذليلش  که  بود  . خدا مصلحتش 

وختی که اومد تو خونيه حاجی            .   مثه گل محمدی بود
تاب چه   ميرزا حسين تون. مثه صدف دس نخورده بود

گُهی بود که گوهر نگاش کنه؟ اين رو زليخا از ميون                    
روزگار خودش و گوهر رو با                .   لنگش در آورده بود          

 او روز خودم با گوهر تو حرم بودم که                   .هم سياه کرد
گفتم برو ببين اگه احمد        «. دماغ کاکل زری خون افتاد

احمد آقا که اومد         »   . آقا اومده بگو يه سری بياد اينجا             

. او دور دورا تو آسونه وايساد                .   لباساش تر تليس بود      
از  .   شنفتم اينقده دور بود که من حرفاش رو بزور مي                    

نه بياد نزّيکم، از بس بو           ک  بو گندم کسی رغبت نمی       
تا هف خونه بوت      « بلقيس ميگه   .   بو خال ميدم    .   ميدم  
نيومد            »   . ميره   ميشه   .   اونوخت رفتنش، اصال تو  مگه 

گفتم  »   حالت چطوره؟      « کسی نزّيکم بياد؟ اومد گفت           
زنده       «  دلت شور گوهر نزنه         « گفت  »   . يم شکر ا  ای، 

» . کم پيداش ميشه      هر جا هس ديگه کم      .   پيداش ميشه    
از بس بو ميدم، همه ازم فرار              .   زودی رفتش      اووخت     

پاک می               مي  زيرم  گوهر که  غير  هيچ    .   کرد   کنن،  ز  ا
يه آدم ايجوری نماز ميخواد              .   کاری رو گردون نبود           

تا نفست ميره و مياد و حواست            « چيکار کنه؟ ميگه      
ميباس با اشاره چش و        .   سر جاشه، بايد نماز بخونی        

» .  عيب نداره     ابرو دو ال و راس بشی، نجسم که باشی               
تا  .   تونم با اشاره چش ابرو دوال و راس بشم                    من نمي  

خدا هم مثه بلقيس ازم        .   کمرم تو کرم و تو گه غرقه          
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ئيل بياد، از بوم نزّيکم نياد                         فرار ميکنه، بلکم تا عزرا
جونم بسونه، يکروزه بره، ماه حاجيون دو سال تمومه             

هنوز نيومده، گاسم                 .   زمين گيرم     ه حاجيون  حاال ما
اووختا، وختی از خونيه حاجی مسلم                .   ومده و رفته      ا 

. واسمون گوشت قربونی مياوردن ماه حاجيون بود                     
ها رو که خريده بودند مياوردن                 شبای عيد قربون بره       

مي                هندونه  ِس  پو جلوشون  ط  حيا تو  يختن،    ميبنن  ر
بسه      ن  بو بع             ز هی  مد  ميو ب  قصا که  تا صُب  بع   ها 

. وان سرشون ببرن     خ فهميدن مي مثه اينکه می. کردن می
روز عيد     .   های بهشتی هسين     شما بره  « خدا بشون گفته      

» . حاجيون اگه سرتون ببرن، يه راس ميرين تو بهشت                  
مثه  .   زدن    هاشون رو بانگ مي        کردن و بچه     بع مي هی بع

گرده و     همين کاکل زری که سه روزه پی ننش مي                
بعِد بيست سال با کون پتی زد از            .   کنه  بع می   هی بع  

بحق خون ناحق ريخته حسين،          .   يرونم کرد    خونش ب   
تا تنش کرم نزنه از دنيا نره، که روز من و گوهر رو                        

کاکل زری وختی تو خشت افتاد، حاجی                 .   سياه کرد   
اووخ باورش شد         .  هولکی دويد اول به بلش نگاه کرد

ورداشت اين قده ماچش کرد که               .   که پسره نه دختر      
ز دسش گرفت گفت            » . چاد   بچه مي  « :   قمر بچه رو ا

خودم کليه سحر رفتم خونيه قمر گفتم زود پاشو بيا                 
خودم با دس خودم        . خوره که گوهر خانم داره باد مي

نظر قربونی و     .   واسش خشت بسم، رختاش رو آوردم           
قوری و                     با  با بسترک و چش  ببين و  و  هللا  ا چل بسم 
دندون گرگ و نمک تبرزه و کُس کفتار واسش بند                     

ذوشته بودم که بندازم به           کرده بودم و حاضر آماده گ             
نيل آوردم خودم رو            .   کاچی واسش پختم     .   گردنش   

ی ا  هنوزم تو اتاق رو بقبله           .   ديوار چپ و راس کشيدم    
کشيدم                     کل زری  تيل واسيه کا با  م  خود نشونی که 

ديگه هر چی     .   بچه هزار ماشالو قد يه کشتی بود . هس
شيرينی زير طاق مشير بود ما معجومه آوردن خونه                     

ايشالّو زبونتون       .    چی قوال بود خبر شدن        هر .   حاجی  
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. شما ميخواين فردا جواب خدا بدين             .   غلغله کرم بشه     
ه بر خدا       ز گوهر      .   پنا ا گفتم     .   حيف  محمود  به شيخ 

. دوال و راس بشم         .   تونم    حاال که من کترومم نمی         « 
هميجوری که خوابيدی با           « شه؟ ميگه    نمازم چه مي     

دختر   »   .  بکن چش و ابرو دوال راس بشو و پاشو بشين     
در                     ميمونی که مردم واست حرف  بيرون  چرا شب 
بيارن و بچت مثه جوجه بی مادر اينطرف و اونطرف                     
کباب                      واسش  دلش  دم  آ ؟  کنه جيک  و  جيک  ه  بدو

ن سلطون                 .   ميشه  و جها زری  کل  کا ی  بگی ا نباس 
بدبخت تو اين خونه خرابه چه بسرشون اومد؟ بلقيس      

ترا  « گفتم  .   سهشنا سربازی که رو دس بريده کسی نمی 
کن،                   بلند  زيرم  قه  د يه  بيا  ميپرسی  که  کسی  بهمون 

پير کفتار   « ميگه  »   . کرما دارن گوشت تنم رو ميخورن             
بسينه                      س د جلوت  يد  خر ر  ز مثه  ی  ميخوا يکی  تو 

جوون «يه همچی آدمی سينه . وايسه تر و خشکت کنه
بيده    »   آباد    بذاری          .   مگه واجبه    .   خوا اگه کپه مرگت 

مون   جون  .   و ذله و ذليلمون کردی   اسمون زمين مياد؟ ت
واسيه   .   بو گندت هفتا خونه رفته        .   مون رسوندی      به لب  

ايشالّو درد و بالی         »   ميری راحت شيم؟       چی چی نمی   
يت                     ر قو با هر  و شو ت  د خو تو سر  ه  ر بخو هر  . گو

می        نقره           هروخت حموم  و سيينی  تاس  من  نُه  رفت 
گيس، مثه    .   کردم    خودم سر کارش می       .   همراش بود     
که         هاش می    ی رو شونه   گالبتون رشت     تن  ريخت، به 

مي  می  بشه               شد  ز  وا تا  کنی  عت شونش  يه سا س  . با
های طال که مثه       با سرگيسی  .   گيساش مثه کمند ابريشم 

آتيش بشون آويزون بود               تن و بدن مثه بلور        .   حب 
فتن    ر آوردش             .   با هوو  روستا  هر ستاشون  .   حاجی 

همشون پيشش    .   وختی گوهر اومد       .  اجاقشون کور بود
ين قده جادو و جنبل و             .   اره کوره شدن       مثه ست  وا ا

که نگو        هی کردن  نا              .   سيا و به قدرت خدا هر چی ا
بيشتر    .   کردن    جادو و جنبل بيشتر واسش می           حاجی 

اشت       د می  وسش  جی            .   د حا که  ل  و ا ن شب  همو
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حاجی نذر    .   تصرفش کرد، کاکل زری حجله گير شد             
زير                          کربال  ببردش  د،  بيا گه پسر گيرش  ا کرده بود 

بلش رو ببره و هموزن موای سرش طال                نودون طال       
اگه او روز من نبودم، زليخا با                 .   ها بده    به فقير بيچاره     

خودم از پشت       .   انداخت لَغت ميزد تو کُمش بچشُ مي
ش تا بخواس خدا خود حاجی از راه رسيد            سر گرفتم

زنکه جنده واسطه گوهر         .   ها انداختش تو حياط         از پله    
اجی نيس، مال ميرزا        نازنينم در آورد که بچه مال ح               

تابه  مرده شور ريخت ميرزا حسين تون. تابه حسين تون
. داد    سرتا پاش بو گُه می      .  ببره که مثه عمِر گلی ميمونه

او قابل بود که گوهر نگاش کنه؟ خوب حاجی زد تو         
خدايا تو خودت گواهی که بچه             .   کونش بيرونش کرد 

 من خودم اُو روز تو حرم همراهش               .   مال خود حاجيه      
با چشُای خودم ديدم         .   بودم که دماغ بچه خون اومد             

که چجوری مشت خورد تو دماغش خون مثه ففاره                   
حاال برو جواب خدا         .   ازش راه افتاد و بچه غش کرد              

يه وخ حاجی گيسای زليخا رو پيچوند دور                 .   رو بده    
تو حياط                         نداختش  ا هو  يه  يله،  دم  آوردش  دسش 

.  برای گوهر بميرم. تا ديگه بهتون نزنی. کمرش شکس
وختی دماغ بچه خون اومد، مردم تو حرم بلند بلند                       
هليش                        وُ  ز کردن  ه وا را فرسادن و واسش  صلوات 

اووخ تو صحن همه        .   دادن از حرم بيرونش کردن                
واسيه چی چی بچه      « همه داد ميزدن        .   دورش گرفتن      

» حرومزاده رو بردی پابوس اقا که مشتت واز بشه؟                         
نبود            گوهر  رو  تو  ج     .   رنگ  ش  جنبال و      آخر و  دو  ا

روزگار گوهر مثه شب         .   سياهيای هووا کارشون کردن    
معلوم ميشه زير کاسه يه نيم         »   حاجی گفت   .   کتار شد  

کردم    کردم و خيال می        تاحاال باور نمی       .   ی هس  ا  کسه 
بچه مال خودمه، اما حاال که تو حرم دماغش خون                      

امام که دروغ        .   افتاده ديگه حتمه که بچه مال من نيس     
 چی گوهر ِازوجز کرد و دو پايی رفت و                 هر »   . نميگه 

ش کردش     رو قرآن، حاجی باورش نشد، از خونه                     
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. شون حنا بسن    زناشم از خوشحالی رفتن کُس         .   بيرون   
ميشه            ما بنده ضعيف،    .   هر چی خدا خودش خواسه 

         اما اين ظلمه، ظلمه       .   چکاری از دستّمون ساخته هس .
تو که اينارو خودت خوب خوب ميدونی، نباس يه                       

گنبه شاشو              د  مثه  تو شهر  رو  هی  پنا بی  بدبخت  ختر 
ميدونسی که بچه مال                   کنف کنی، تو خودت خوب 

چرا آبروش بردی؟ اووخ کربالمم  از                    .   خود حاجيه    
ف     ر د             .   دسم  بو گفته  جی  حا به  نم  خا هر  من  «   گو

دارم بايد اورم با             جهان سلطون قدم از قدم ور نمي             بی 
بود که من     حاجيم قبول کرده        »   . خودمون ببريم کربال        

ای از اقبال سياه من بود که             .   رو هم با خودشون ببرن         
اگه زليخا او روز         .   امام نطلبيده بود       .   بايد ای جور بشه       

ای جر و دعوا رو راه ننداخته بود نه روزگار خودش                      
شد، نه روزگار من و گوهر و کاکل زری،                     سياه مي  

ديگه هيچوختم رنگ کربال و نجف           .   امام نطلبيده بود       

. باشه .   من لياقت پابوسی امام رو نداشتم            .   بينم  رو نمی   
  .خدا خودش هرچی خواسه ميشه
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         احمد آقا  احمد آقا  احمد آقا  

  
  عمر سعد وقّاص را با سپاه،
  .فرستاد تا جنگ جويد ز شاه

  چو آگاه شد زان سخن يزدگرد
  . اندر آورد گرد زهر سو، سپاه

  بفرمود تا پور هرمزد راه، 
  بپيمايد و برکشد با سپاه

  م بدش نام و بيدار بود،که رست
  .خردمند و گُرد و جهاندار بود

  ستاره شُمر بود و بسيار هوش، 

  . بگفتار موبد نهاده دو گوش
  مايگان را ببرد، برفت و گران

  .هرآن کس که بودند بيدار و گرد
  برين گونه تا ماه بگذشت سی،

  . رزم جستند در قادسی همی
  بدانست رستم شمار سپهر،

  ود، با داد و مهرستاره شُمر ب
  کين رزم را بوی نيست،«: همی گفت

  ».ره آب شاهان بدين جوی نيست
  بياورد صُالّب و اختر گرفت،
  .زروز بال، دست بر سر گرفت

  . يکی نامه سوی برادر بدرد
  :ها همه ياد کرد نبشت و سخن

  نخست آفرين کرد بر کردگار، 
  .کز و ديد نيک و بدر روزگار

  .مانپژوهنده مردم شود بدگ
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  .گنه کارتر در زمانه منم
  .از ايرا، گرفتار آهو منم

  ست،  که اين خانه از پادشاهِی تهي
  .به هنگاِم فيروزی و فرهی ست

  زچاُرم همی بنگرد آفتاب، 
  .کزين جنگ ما را بد آيد شتاب

  .و بهرام و زهره است ما را گزند
  .نشايد گذشتن زچرخ بلند

  همان تير و کيوان برابر شدست،
  رد ببرج دو پيکر شدست،عطا

  ست و کاری بزرگست پيش، چنين
  .همی سير گردد دل از جان خويش

  ها ببينم همی، همه بودني
  . وز و خامشی بر گزينم همی
  بر ايرانيان زار گريان شدم،
  .زساسانيان نيز بريان شدم

  دريغ آن سر تاج و آن تخت و داد،
  دريغ آن بزرگی و فر و نژاد،

  ز تازيان،کزين پس شکست آيد ا
  .ستاره نگردد مگر بر زبان

  برين ساليان، چارصد بگذرد،
  گزين تخمه گيتی کسی نسپرد،

  از ايشان فرستاده آمد بمن،
  سخن رفت هر گونه بر انجمن،

  که از قادسی تا لب رودبار،
  . زمين را ببخشيم با شهريار

  سو، يکی برگشايند راه، و زان
  . بشهری کجا، هست بازارگاه

  يم و فروشيم چيز، بدان تا خر
  .از آن پس، فزونی نجوييم نيز

  پذيريم ما ساو و باِژ گران،
  .نجوييم ديهيم کُند آوران
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  شنهشاه را نيز فرمان بريم،
  . گراز ما بخواهد گروگان بريم

  ست گفتار، کردار نيست، چنين
  جز از گردش گّژ پر گار نيست،

  برين نيز جنگی بود هر زمان،
  . دمانکه کشته شود صد هژبِر

  بزرگان که با من بجنگ اندرند،
  .بگفتار ايشان همی ننگرند

  چو ميروی طبری و چون ارمنی،
  .بجنگ اند با کيش آهرمنی

  چو کلبوی سوری و اين مهتران،
  که گو پال دارند و گرز گران
  همی سرفرازند ايشان که اند،
  بايران و مازندران برچه اند؟

  ست اگر نيک و بد، اگر مرز و راه
  .ز و بشمشير بايد ستدبگر

  بکوشيم و مردی بکار آوريم،
  نداند کسی راِز گردان سپهر،

  که جز گونه گشّست بر ما بمهر،
  چو نامه بخوانی، ِخرد را مران،

  .بپرداز و بر ساز با مهتران
  همِه گرد کن خواسته هر چه هست،

  های نشست، پرستنده و جام
  همی تاز تا آذرآبادگان ـ 

  .دگانبجای بزرگان و آزا
  هميدون گَله هر چه داری زاسب،

  .ببر سوی گنجور آذر گشسب
  ز زابلستان هم زايران سپاه،

  .هر آن کس که آيند زنهار خواه
  بذار و بپوش و بياری مهر،

  .نگه کن بديِن گرد گردان سپهر
  .کز و شادمانيم و زو با نهيب
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  زمانی فراز و زمانی نشيب، 
  سخن هر چه گفتم بمادر بگوی،

  .همانا مرا نيز روینبيند 
  درودش ده از ما و بسيار پند

  .بده، تا نباشد بگيتی نژند
  ور از من ، بد آگاهی آرد کسی،
  .مباش اندرين کار غمگين بسی

  چنان دادن که اندر سرای سپنج،
  .کسی که نهد کنج با دست و رنج

  هميشه بيزدان پرستی گرای،
  بپردازد دل زين سپنجی سرای،

   روزگار،که آمد بتنگ اندرون
  .نبيند مرا زين سپس شهريار

  تو با هر که از دوده ما بود، 
  .اگر پير، اگر مرِد برنا بود

  همه پيش يزدان نيايش کنيد،

  شب تيره او را ستايش کنيد،
  .که من با سپاهی بسختی درم
  .ِبرنج و غم و شوربختی درم
  رهايی نيايم سرانجام از ين،
  .خوشا باد نوشيِن ايران زمين

  يتی شود تنگ بر شهريارچو گ
  . تو گنج و تن جان گرامی مدار

  کزين تخمه نامدار ارجمند،
  .نماندست جز شهريار بلند

  بکوشش مکن هيچ سستی بکار،
  .بگيتی جز او نيست پروردگار

  زساسانيان يادگار اوست و بس،
  .کزين پس نبينند ازين تخمه کس

  .دريغ اين سر تاج و اين مهر و داد
  .خم شاهی ببادکه خواهد شدن ت

  تو پيروز باش و جهاندار باش،
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  .زبهر تن شه، بتيمار باش
  گر او را بد آيد، نو شو پيش اوی،

  .بشمشير بسپار پرخاشجوی
  چو با تخت منير برابر شود،
  .همه نام بوبکر و عمر شود

  تبه گردد اين رنجهای دراز،
  .شود ناسزا شاه گردن فراز

  نه تخت و نه ديهيم بينی نه شهر،
  .اختر همه تازيان راست بهرز

  چو روز اندر آيد بروز دراز،
  .نشيب درازست پيش فراز

  بپوشند از ايشان گروهی سياه،
  .زديبا نهند از بِر سر کاله

  نه تخت و نه تاج و نه زرينه کفش،
  نه گوهر، نه افسر، نه برسر درفش،

  ِبرنَجد يکی، ديگری برخورد،

  .بداد و ببخشش، کسی ننگرد
   چشم رخشان کند،شب آيد يکی

  . نهفته کسی را خروشان کند
  ی روز و شب ديگرست، ستاننده

  .کمر بر ميان و کُله بر سرست
  زپيمان بگردند و از راستی،
  گرامی شود کژی و کاستی،

  پياده شود مردم جنگ جوی،
  .سواری که الف آرد و گفتگوی

  کشاورز جنگی شوی بی هنر؛
  نژاد هنر کمتر آيد ببر،

  ن از آن، آن از اين؛ربايد همی اي
  .زنفرين ندانند باز آفرين
  نهان بر از آشکار شود،

  .دل شاهشان سنگ خارا شود
  بدانديش گردد، پسر بر پدر،
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  .گر پدر، همچنين بر پسر چاره
  شود بنده ی بی هنر شهريار،

  نژاد بزرگی نيايد بکار،
  بگيتی کسی را نماند وفا،

  .ها شود پر جفا روان و زبان
  ز ترک و از تازيان،زايران و ا

  .نژادی پديد آيد اندر ميان
  نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود،

  .ها بکردار بازی بود سخن
  ها زير دامن نهند، همه گنج

  .بميرند و کوشش بدشمن دهند
  چنان فاش گردد غم و رنج و شور،

  .که شادی بهنگام بهرام گور
  نه جشن و نه رامش، نه کوشش، نه کام،

  .نبل و ساز دامهمه چاره و ت
  زياِن کسان از پی سوِد خويش؛

  .بجويند و، دين اندر آرند پيش
  نباشد بهار از زمستان پديد،

  .نيارند هنگام رامش نبيد
  چو بسيار ازين داستان بگذرد،

  .کسی سوی آزادگان ننگرد
  بريزند خون از بی خواسته،
  شود روزگار مهان کاسته،

  دل من پر از خون شد، و روی زرد،
  .ها شده الژورد ن خشک و لبدها

  که تا من شدم پهلوان از ميان،
  .چنين تيره شد بخت ساسانيان

  چنين بی وفا گشت گُردان سپهر،
  دژم گشت و از ما بِبريد مهر،

  مرا تير و پيکان آهن گذار
  همی بر برهنه نيايد بکار،

  همان تيغ، کز گردن پيل و شير
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  . نگشتی بزخم اندر آورد سير
   پوست بر تازيان،نَبرد همی

  .زدانش، زيان آمدم برزبان
  مرا کاشکی اين خرد نيستی،
  .گر انديشه نيک و بد نيستی
  ند، بزرگان که در قادسی با من
  .ند درشتند و بر تازيان دشمن

  گمانند، کين بيش بيرون شود،
  .زدشمن زمين رود حيجون شود
  .ز راز سپهری کس آگاه نيست

  .ندانند کين رنج کوتاه نيست
  ای بگذرد روزگار، چو بر تخمه

  چه سود آيد از رنج و از کارزار؟
  ترا ای برادر، تن آباد باد،
  .دل شاه ايران، بتو شاد باد

  ست، که اين قادسی گور کاه من

  .ست کفن جوشن و خون کااله من
  چنين ست راِز سپهر بلند،
  تو دل را بدرد برادر مبند،

  دو ديده زشاه جهان برمدار،
  ويش در کارزرا،فدا کن تن خ

  که زود آيد اين روز آرمنی،
  ».چو گردون گردان کند دشمنی
  :چو نامه بمهر اندر آورد، گفت
  .که پيونده را آفرين باد جفت

  که اين نامه نزد برادر برد،
  ».بگويد جزين هر چهاندر خورد

  فرستاده ای نيز ، چون برق و رعد،
  .فرستاد تازان بنزديک سعد

  ر سفيد،ای بر حري يکی نامه
  .نويسنده بنوشت تابان چوشيد
  بعنوان بر، از پور و هرمزدشاه،
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  .جهان پهلوان، رستم نيک خواه
  سوی سعد وقاص جوينده جنگ،

  .جهان کرده بر خويشتن تار و تنگ
  سر نامه گفت از جهانداِر پاک،

  .ترس و باک نبايد که باشيم بی
  کزويست برپای، گردان سپهر،

  .مهرش دادست و  همه پادشاهي
  وزو باد بر شهريار آفرين،

  .ست و تخت و نگين که زيبای تاج
  که داد بفّر، اهرمن را ببند،
  .خداوند شمشير و تاج بلند

  بپيش آمد اين با پسنديده کار،
  .ببيهوده اين رنج و اين کارزار

  بمن بازگوی اين که شاه تو کيست؟
  چه مردی و آيين و راه تو چيست؟

  ؟بنزد که جويی همی دستگاه

  !برهنه سپاه! برهنه سپهبد
  بنانی تو سيری و هم گرسنه،

  .نه پيل و نه تخت و نه بار و بنه
  ست، بايران ترا زندگانی بس

  .ست که تاج و نگين بهر ديگر کس
  که با پيل و گنجست و با فّر و گاه،

  .پدر بر پدر، نام بردارشاه
  .بديدار او، در فالک ماه نيست

  .تبباالی او، برزمين شاه نيس
  هر آنگه که بر بزم خندان شود،
  گشاده لب و سيم دندان شود،

  ببخشد بهای سر تازيان،
  .که بر گنج او زين نبايد زيان

  سگ و يوز و بازش ده و دو هزار،
  .که با زنگ زرند و با گوشوار
  بسالی همه دشت نيزه وران،
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  .نيايند خورد از کران تا کران
  که او را ببايد بيوز و بسگ،

  .شت نخجير گيرد بتگکه در د
  شما را بچشم اندرون شرم نيست؟

  زراه خرد مهر و آزرم نيست؟
  بدان چهر و ، آن زاد و، آن مهر و خوی،

  چنين تاج و تخت آمدت آرزوی؟
  گر بر اندازه جوِئی همی، جهان

  سخن بر گزافه نگوئی همی،
  سخن گوی مردی برِ ما فرست،

  .ديده و گُرد و دانا فرست جهان
  بگويد که راه تو چيست؟بدان تا 

  بتخت کيان رهنمای تو کيست؟
  سواری فرستم بدين نزد شاه،

  .بخواهم ازو هر چه گويی بخواه
  تو چنگ چنان پادشاهی مجوی،

  .که فرجام کار اندر آيد بروی
  دار نوشين روان، نبير جهان

  .که با داد او پير گردد جوان
  پدر بر پدر شاه و خود شهريار،

  .يادگارزمانه ندارد چنو 
  .را مکن پر زنفرين خويش جهان

  .مشو بدگمان اندر آيين و کيش
  .نگه کن بدين نامه پند مند

  ».مکن چشم و گوش خرد را ببند
  چو نامه بمهر اندر آيد بداد،

  .بپيروز شاپور فرخ نژاد
  بِر سعد وقاص شد پهلوان،
  .زايران بزرگان روشن روان

  همه غرق در جوشن و سيم و زر،
  .رين و زرين کمرسپرهای ز
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         بلقيس   بلقيس   بلقيس   
  

الهی پيش مرگ احمد آقا بشم که چه جوری                 
می    يه  د   گر ش          .   کر برا بميرم  لو  يشا کتاِب    .   ا گمونم 

جيگرم رو آتيش       .   کرد   خوند که گريه می       جوهری مي    
بی مي       .   زد   می         داشت يه کتا . کرد   خوند و هی گريه 

دارای زير         م تو محرم و صفر برای دکون         علی بقال مش
ا      ر ز يه                 با گر همه شون   ، نه ميخو جوهری  کتاب  چه 

چشاش سرخ شده بود   . کرد اما بلند گريه نمي. کنن می
ظهری بود که از مدرسه اومد رف              .   و اشک توش بود   

تا اومد     .   دونم نون خورد، يا نخورد               نمي .   تو اتاقش    

کاکل زری ورپريده هم مثه جن بو داده دويد رف                         
 کباب تو    دنبالش و وختی از تو اتاقش دراومد، نون و           

دسش بود؛ برد تو طويله واسيه جهان سلطون، نشّس                   
از وختی که  . احمد آقا خيلی الغر شده. با هم خوردن

گوهرو غيبش زده، جوون روز بروز بيشتر زرد و الغر   
. کرد   گمونم برای خاطر گوهر بود که گريه می            . شه مي

. حاال که ماه محرم نيس که آدم کتاب جوهری بخونه                   
دونه     ی هوا ابره و بارون مياد، آدم نمي                 وخت  .   شوم بود   

چراغ شعم     من رفتم يه سری برم شاه        . شه کی شوم مي   
شکر خدا مثه اين که زمين دهن واز کرده . روشن کنم

گفتم  .   دونم که ديگه نميادش          مي .   گوهرو قورت داده          
تا زوده برم يه دسيه شعمی که نذر کرده بودم روشن                  

باطل نشه          م تو آبی که      رفتم يه حمو    .   کنم که نذرم 
. نجس نباشم و زودی اومدم بيرون و رفتم تو حرم                      

شم  نماز مي    همی ماه تا ماه که بی        .   شم منکه نجس نمي
الهی جيگر . منکه غسل جنابت ندارم. الزمه برم حموم
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. کنه  بمونعلی پائين بياد که حاالها ديگه پنجه هم نمي               
اما از روزي که گروهر با بچش              . چراغ خلوت بود شاه

چراغ که دماغ کاکِل زری تو حرم       پيش آقام شاهرفتن 
زيارت نومه خون        .   آقام خون اومد، خيلی شلوغ بود              

  ».ميخوای واست زيارت نومه بخونم: اومد گفت
رم                 « :   گفتم  ا د نذر  دسيه شعم  يه  من  ر  د برا نه 

. روم رو سفت گرفته بودم          »   . خوام روشن کنم برم         مي 
وختی   .   آخه گناه داره تو حرم آقا آدم روش واز باشه                  

ميخواسم شعم اولی رو روشن کنم، يه بچه آخوندی                  
بی   بی « :   مثه هلو اومد پهلوم و يواش زير گوشم گفت               

که                   با خدايی هس صيغه ميشی؟ يه جوون مسلمون 
              تو هم بيا داخل ثواب         .   اومده زيارت و مهمون آقاس

من دلم ريخت تو و يه هو دسم تکون خورد  و                » .شو
آتيش گرفت و      اشکای شعم چکيد رو انگش         دسم  ت 

اووخ آخوندو        »   . برادر من شوور دارم           « :   هولکی گفتم   
گاسم گوهر هميجوری      .   تندی از پهلوم رد شد رفت           

واسش   .   اما او شيخ محمود حکاک داره             .   صيغه ميره  
ميکنه      پيدا  ديدم که گوهر تو                .   مرد  دفه خودم  چن 

با يه مردی اومد تو خونه                      . خونه بود، شيخ محمود 
خوند و اونارو با هم ولشون کرد و                همونجا صيغه رو     

گفتم  . تونستم صيغه برم     منم کاشکی مي   .   خودش رف     
شووری که دو      .   اما مثه اينکه ندارم          .   من شور دارم      

خاک                     يه  نتونسه  ز  هنو و  گرفته  و  ر من  مه  تمو ل  سا
می    ی  م           توسر بکر ختر  د ز  هنو و  اسمش   .   کنه  ميشه 

گذوشت شوور؟ من رو گرفت که پيزيش رو جا کنم             
با    منقل  بذارم جلوش         و  ره     خدا ورشم نمي      .   فور  دا

دونم اگه او        اما منکه نمي    .   جونم از دسش خالص بشه
مرد و که ميخواد من رو صيغه بکنه، اگه صورتم رو                   
ببينه که پر از چاله چولس، بازم ميخوادم ياد نه؟ نه                         

يه  .   خواد صورتم رو ببينه         اول مي    .   خوادم     هرگز نمي   
گردونه      بر مي  وختی که ديد، روش           .   نظر که حالله    

شور صورتم رو      الهی مرده     »   . خوام    نمي « ميگه  .   ميره  
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وختی از    .   بشوره که مثه عروسک رو خشت ميمونه             
وشنه،                          ر قا  آ احمد  ق  تا ا غ  ا يدم چر د برگشتم  م  حر

ش           بود مده  نيو نعلی  د       .   بمو ميا ير  د و  از    .   ا ير  د شبا 
ه   رو                 .   خونه ميادش      قهو تو  و ا تاقم  تو ا رفتم  زودی 

يه پيرهن    .   آقا رو اتو بزنم        آتيش کردم که پيرهن احمد   
و يه زير شلورای بم داده بود که براش شسه بودم                        

گفتم تا نم داره اتوش بزنم و يه                .   اتوش مونده بود         
ری                            ز کل  کا ی  ا که  قش  تا ا تو  م  بر تر  ير د ه  د خر

باشه           ب  خوا ه  گ شد نّمر جندِه        .   جو ننِه  که  الی  حا
ش نيس، خودش ريگ تو جو من شده، همش                 پتاره   

آقا چسب        يه               .   يده به احمد  د  گه احمد آقادلش بخوا ا
پا شدم  .   تونه   کاری سرم بياره که جلو کاکل زری نمي   

يه خرده سرخاب سفيداب         .   يه دسی تو خودم بردم          
م     د طول             .   کر خيلی  بکشم  وسمه  اسم  ميخو گه  ا

ِباس يه ساعت وسمه جوش رو بيارم وسمه              . کشيد  می 
رو                 .   بجوشونم   لو  هسه شفتا نه  دو يه  هولکی  مدم  و ا

 آتيش و با مغزش واسيه خودم ابروم رو                  گذوشتم تو   
م      کشيد اشتم            .   ختات  د خم  گل سر غن  و ر چکه  يه 

بخودم زدم و پا شدم رختا رو ورداشتم رفتم که برم                       
ديدم   .   اول از پشت درگوش وايستادم               .   پيش احمداقا     

خوب که گوش     .   مثه اينکه داره با يکی حرف ميزنه              
ه احمدآقا هميش     .   خونه   گرفتم ديدم مثه اينکه شعر مي         

به      کتا تو ش  مي  .   سر که  از             شعر  و آ يکه  ا مثه  نه  خو
ز نمي        .   خونه   مي  مثه روضه خونای رو         .   خونه   اما آوا

دِر اتاقش رو زور دادم ديدم نشّسه از                     .   خونه   منبر مي  
پر از اشکه           رو يه کتابی مي        گاسم  .   خونه و چشاش 

مي         ی  هر جو ب  نه   کتا رو          .   خو ب  کتا يد  د منو  تا 
ي   .   گذوشت زمين و روش برگردوند                نکه بدش  مثه ا

من سی کردم ديدم       .   اومده بود که رفته بودم پيشش              
گفتم  . دلم خوش شد    .   مثه اينکه کاکل زری اونجا نيس     

بذارش همونجا رو        « گفت  »   . رختات واست آوردم           « 
گفتم  .   و روش رو برنگردوند که بم نگاه نکنه                »   . زمين  
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هموجور که روش       »   . ش  مثه ايکه کاکل زری نيس          « 
سداهللا اومد اينجا ديد           زن ميرزا ا      « .   بديوار بود گفت       

ننش نيس، بردش پيش خودش نگاهش بداره تا ننش                    
ديگه حرف    »   . رختا رو بذار همونجا باشه           .   پيدا بشه   

بکنه            .   نزد   لی  ه خا نگا يه  برنگشت بم  چنونی   .   اصال 
من  .   حواسش پيش گوهره که خواب و خوراک ندراه                   

گفتم                 و  ر  د دم  گذوشتم  رو  ری        « رختا کا قا  آ حمد ا
ازم روش بديوار بود و برنگشت               ب »   نه«گفت » نداری؟

بکنه         لی بم  ه خا م حروم         .   يه نگا همه سرخاب سفيدا
برمی   . شد بم             کاشکی  لی  خا و  ه خشک  نگا يه  گشت 
اگه   .   خيلی بداخالقه     .   خدا بگم چکارش بکنه       .   کرد   می 

باگوهر اوجوری        .   زد   گفتم داد مي      يه کلمه ديگه مي     
. کنه  اتفار مياد، اووخ به من که ميرسه پشتش را مي                    

 روشکر که خودش اين ضعفيه جنده رو گم و                خدا  
او  .   شه که نيادش     اما آخه چه جوری مي         .   گورش کرد     

ينجان     ين    .   هرجا هس اخرش ميادش          .   بچش ا فکر ا

مرده شورم ببرد که دسيه شعم رو زود               .   نکرده بودم      
ميباس يه چن روز ديگه هم دس            .   بردم روشن کردم        

ش رو  آخه بعقل راس در نمياد که بچ             . داشتم   نگه مي  
  .ول کنه بره ديگه نيادش
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  کاکل زری 
  

هللا و        .   مون نشّسيم پای سفره        هم  من و ميز اسدا
آقا ـ که علی آقا از من گنده تره              خانم کبری ننه علی      

يوسف  .   ـ و خانم شوکت و خانم عشرت و يوسف            
. يوسف سر سفره نبود    .   تو ننی ميخوابه     .   شير ميخوره   

از  .    بشينه پای سفره    تونه   نمي .   هنوز دندون در نياورده             
ننه      .   خوره    های خانم کبری شير مي         ممه  خانم کبری 

ننه خانم شوکت وننه خانم عشرت و ننه              .   علی آقان    
  های ننم     منم وختی کوچيک بودم از ممه           .   يوسفم هس

های ننم بازی       حاال همش مردو با ممه        .   خوردم  شير مي

وختی خانم کبری      .   خوره    و ازشون شير مي     .   کنه  می 
اووخ بازم       .   هن يوسف در مياره گريه ميکنه ممش از د

جيم   ديگه احمد آقا هس، جی     . ممش تو دهنش ميذاره
اينجا همش ميز اسداهللا       .   م هس، ننم نيس      هس، بلقيس   

ننه                    ننه خانم شوکت و  آقا و  و خانم کبری ننه علی 
و ننه يوسف هسن          خونيه ميز اسداهللا      .   خانم عشرت 

          هس کی  ا ر خو ش  تو ل        .   خيلی  ما م  ما نيه  ميز  خو  
ميز اسداهللا و خانم کبری ميان خونيه ما از                 .   ان   اسداهللا   

ميسونن               ننم پول  و  وبلقيس  آقا  ميگم    .   احمد  ننم  به 
کبری که چی                   «  نم  ميدی به خا واسيه چی چی پول 

ای اتاقيه که        ای پول کرايه       « ميگه »   چی ازش بخری؟       
که حاال درش قلفه وننم توش نيس             »   . شينيم توش مي   

ن، هم      ای خونه مال ميز اسداهللا          هم .   و منم توش نيسم     
هللا           ميز اسدا مال  ما  ن   خونيه  تو او           .   ا ووخ حاال من  ا

ديگه از او      .   ان   خونيم که مال ما نيس مال ميز اسداهللا              
هللا                  اسدا ميز  مال  ن و  ما مال  که  نِی  تو          خو ومدم  ا ن  ا
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خانم   .   هاشون   خونيه ميز اسداهللا و خانم کبری و بچه              
 خودش رف     کبری دسم گرف نشوندم پای سفره و             

وختی من نشسه بودم پای سفره، ميز             .   خوراکی بياره       
خانم شوکت و خانم عشرتم         .   اسداهللا و علی آقابودن          

تو سفره  .   خانم کبری رفته بود خوراکی بياره                .   بودن   
ه بود                    نون بود و آب بود و خربيز نم    .   همی  بعد خا

ه              گند ه  گند مه  معجو يه  با  ی  مد       کبر و ا ی  ختی   .   ا و
آبگوشت   .   رف   تی کُتی راه میمعجومه تو دسش بود کُ

کلّه  .   و کلم پلو با پياز و گوشت کوفته تو معجمه بود              
د       بو هم  هم و          .   گنگيشکی  چيکی  کو مه  معجو يه 

کلّه گنگيشکی                   پلو و  زکلم  . معجومه بزرگو بود پر ا
اول ميز اسداهللا لقمه گرف        . اينجا خيلی خوراکی هس .

د         بو بسه  حنا  ش  همون           .   دسا نگ  ر ی  نگشتر ا يه 
يی که تو پيشونی خراس تو کوچه هسن تو                ها  مهره  

من  .   خانم کبری بمن گف بخور         .   ن  دس ميز اسداهللا      
. رسيد  خواسم لقمه وردارم، اما دسم بمعجومه نمي                  

پاره کرد گذوشت جلوم و                     يه تکه نون  خانم کبری 
. روش واسم کلم پلو ريخ با کلّه گنگيشکی خوردم                  

هللا    .   تليت و گوشت کوفته هم خوردم            .  گف ميز اسدا
؟              «  ه گم شد ه  ز و ر چن  ی  ا گف       »   ننه  ی  کبر نم  خا
هللا يه چيزی       »   . ميگن چن روزه      .   دونم    نمي «  ميز اسدا

با يه مردی     .   جايی نرفه    « اووخ خانم کبری گف          .   گف 
ميشه                ش  پيدا ديگه  روز  فه چن  قا        »   . ر آ علی  وخ  ا

انوخ   .   اووخ ميزاسداهللا قايم زد پشت گردنش                .   خنديد  
ش ريخ بيرون و      علی آقا گريه کرد و برنجا از تو دهن               

ز پای سفره رف          ا ميز             .   پا شد  با  کبری  نم  ووخ خا ا
هللا يه چيزی گف              .   اسدهللا دعوا کرد         . اووخ ميز اسدا

کبری گف             نم  خا ووخ  تو حوض       « ا بيفته  نکنه  گفم 
بميره، گناه داره اوردمش اينجا چن روزی بمونه تا                           

يه وخ   »   ثواب داره، اووخ بمن گف               .   ننش پيدا بشه    
ديگه   »   . نه « من گفتم   »   . ری ها  نری سر حوض بيفتی بمي  

بلقيس  .   خونه  احمد آقا نماز نمي. ميزاسداهللا نماز خوند
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نمي          وجی   ز  نما بمونعلی هم  و  نماز   .   خونن   جيم  ننم 
فهمم   خونه، من هيچ نمی       وختی ننم نماز مي      .   خونه   مي 

هی دوال ميشه، هی راس ميشه و ميشينه و              .   چی ميگه  
. ف نميزنه   وختی نماز ميخونه با من هيچ حر          .   پا ميشه  

با خدا حرف ميزنه، وختی نماز ميخونه، تا من ميرم                     
. داد ميزنه     .   دم سماور آب جوش بريزم تو استکان                

. من ميدونم که باخدا حرف ميزنه            .   بامن حرف نميزنه      
اما من ميدونم که به يه زبون ديگه تو نماز بمن ميگه                     

ز پهلو سماور برو او طرف            .   نکن «  اووخ که ميز       »   . ا
 کوچه، من و علی آقا رفتيم تو حياط              اسداهللا رف تو      

رنج بازی کنيم               تو  « علی آقا بمن گف      .   زير درخ نا
چرا اومدی خونيه ما ؟          .   ننتم جنده شده رفته      .   گدائی   

چرا  .   حاال که تنبون من پات کردی مثه ِلبِدی شدی                 
بام  .   من از علی آقا بدم مياد          »   تنبون منو کردی پات؟         

ز حوض خونيه      حوض اينا ا     .   من رو ميزنه . دعوا ميکنه
دلم خواس برم       .   يم توش ماهی هس     خيلي. تره ما گنده

او تو در زير زمين          .   با ماهيای تو حوض حرف بزنم            
                    ر تو زيرزمين هس و انا ينجا   .   ديدم خيلی خربيزه  ا

      مثه در   .   در زير زمين قلف بود         .   خيلی خوراکی هس
خانم کبری از      .   کردم    من گريه مي    .   اتاق ننم قلف بود       

جونمرگ   « يرون با علی آقا جر کرد و گف      اتاق اومد ب
ميزني          داد          »   ش؟   شده چکار شداری  اووخ سنار بم 

نخودچی                      »   گف  خودت  اسيه  و چه  ر زا با ير  ز و  بر
منم رفتم سنارم رو نخودچی کشمش             »   . کشمش بخر  

منکه  .   منکه جيب ندارم      .  خريدم ريختم تو دومن پيرنم
های   رخت  .   هنوز مرد گنده نشدم که پيرنم داشته باشه              

علی آقا هم يه جيب کوچيکی         .   احمد آقا حبيب داره         
منکه تنبون   .   آخره او بوا ننه داره که جيب داره                  .   داره    

هللا گف             ميزاسدا م نيس،  از            « پا نه  دو کبری يه  خانم 
تنبونای علی بده ای بکنه باش، ای جوری بده راه بره                   

. اووخ خانم کبری يه تنبونی کرد پام                »   .   جلو دخترا    
ی آقا تو دالون قايم شده بود             وختی اومدم خونه، عل          
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زير دسم و هر چی نخودچی کشمش تو دومنم                    زد 
اووخ من گريه  . بود ريخ رو زمين، اووخ پنجيرم گرف

نرو باش    « کبری خانم يه اناری بم داد گف                 .   کردم   
من پهلو خانم     »   .   بازی کن، همين جا پهلو خودم باش    

مد سرک                     ميو هی  قا  آ علی  م  د بو مطبخ  تو  ی  کبر
دلم   .   رف انداخت و مي هی روم نيشتَک ميکشيد و  مي
د برم خونيه خودمون پيش احمدآقا                   مي  ينجا   .   خوا ا

اما وختی علی اقا        .   خانم کبری من رو دوس ميداره               
ميکنه خيلی باش جر و دعوا نمي                ذيتم  همش  .   کنه  ا

اووخ علی آقا هم          »   . جونمرگ شده نکن     « بش ميگه   
گفت   يم .   ميخواس تنبونش رو از پام در بياره                 .   ميکنه 

منه چرا تو کردی پات؟             «  همون جوری که        »   تنبون 
ديبو تنبون ننم در مياورد ، ميخواس تنبونم از پام در                        

اما وختی ديبو تنبون ننم در مياورد، ننم خوابيده       . بياره
د   نميگه   .   بو هيچ  يبو              .   ننم  د د  ا ميخو لش  د ش  خود

علی آقا ميخواس همی جوری          .   تنبونش رو در بياره         

اووخ که      .   دم تنبونم رو در بياره            که من وايساده بو         
شوم شد هنوز ميزاسداهللا تو کوچه بود، خانم شوکت                 

گف       ومد  زی                 بچه « ا با زی،  با موشک  يم  قا ين  بيا ها 
دلم خوش شد     »   . کنيم  آقا            .   من  ز علی  منکه ا اووخ 
اووخ    .   ترسيدم سرجام وايسادم و نرفم بازی کنم                  مي 

تو هم بيا با     «   خانم شوکت اومد دسم رو گرف گف              
ز من گنده         »   . بازی کن    ما   ه   خانم شوکتم ا خانم   .   تر

خيلی گنده نيسن که قّد خانم         .   تره   عشرتم از من گنده       
اووخ خانم       .   کبری باشن، از من يه خرده گنده ترن                

» .برين قايم شين«عشرت چش علی آقا رو گرف گف 
خانم شوکت دس منو گرف کشيد و يواش که علی                 

نشنفه گف      ل         « آقا  کته زغا بريم تو  بشيم   بيا  يم  قا » . ی 
من تو کته زغالی نميام ديبو           » اووخ من ترسيدم گفم         

» . بريم تو سرپله     « اووخ خانم شوکت گف         »   . اونجان    
ها رفتيم باال، خيلی         از پله    .   دسم کشيد بردم تو سر پله        

اووخ خانم       .   چراغ نبود     .   اووخ شوم شوم بود        .   پله بود    
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د                     ا د رم  زو و  بغلش  تو  گرف  رو سف  من  . شوکت 
من خيلی خوشم    .   رد و بلم رو گرف       اوووخ ماچم ک        

اووخ تنبون خودش رو کشيد پايين و تنبون منم   . اومد
ما بل او     .   کشيد پايين و بلم رو ماليد به بل خودش                ا

ننم بود          مثه بل  بوده         .   پهن بود  ننم لخت  من وختی 
ديدم       ننم پهنه   .   بل من درازه        .   بلش رو  مثه لوز   .   بل 

ما تا علی آقا از       من خيلی خوشم اومد، ا        .   مسقطی بود   
ها اومد باال، منو زودی ول کرد و تنبون خودش                        پله  

رو کشيد باال و داد زد و خيلی خنديد و زودی دس                       
اووخ تنبونم       .   من ترسيدم   .   علی آقارو گرف برد پايين           

ديده         .   رو کشيدم باال و رفتم پايين             بخيالم علی آقا 
ترسيدم    مي       .   خيلی  قا  آ علی  ما  لم      .   خنديد   ا د يگه  د

آقا                نميخوا   ينجا   .   د برم خونيه خودمون پيش احمد  ا
خانم   .   ديگه خانم شوکت نميذاره علی آقا بزنتم      . بهتره

. علی آقا ازش ميترسه       .   شوکت از علی آقا گنده تره           
رو گرف                  نم   .   اووخ علی آقا چِش خانم شوکت  خا

. عشرت به من حرف نزد دويد رف تو اتاق قايم شد                    
علی آقا    .   ودم  اووخ من وايساده بودم و هيچ جا نرفته ب    

اووخ من دويدم و          »   ! بدو برو قايم شو گمشو       «: داد زد
ها رفتم     از پله    .   خيلی تاريک بود      .   باز رفتم تو سرپله       

. ها وايسادم       ها نرفتم باال، ميون پله           اما از همه پله       .   باال  
ديگه خانم شوکت بام نبود که            .   ترسيدم برم باال       مي 

ه ماچم   دلم ميخواّس بازم خانم شوکت بام باش        . نترسم
اووخ اونجا خيلی         .   کنه و بلم را بذاره رو بل خودش               

خواسم برگردم برم        .   اومد    سياه بود و صدای آدم نمي          
تاق     پايين   .   زودی خانم شوکت اومد تو سرپله              .   تو ا

د يواش گف           پله   . من گف  »   . کاکل زری     « :   ها وايسا
بازم منو گرف      .   ها باال    اووخ و يواش اومد از پله             » بله«

اما تا خواس بلم رو         .   کرد و زورم داد          تو بغلش ماچم  
ه       ر بيا ر  له            .   د پ تو سر ومد  ا نم عشرت  را      .   خا ما  و  ا

اما بلم رو     .   خانم شوکت من رو زور ميداد             .   ديد   نمی 
خانم شوکت    .   بعد خانم عشرت اومد باال          .   در نياورد      
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ديگه   . اووخ خانم عشرت ما رو گرف. من رو ول کرد
يم                 د نکر زی  با زی،  با بگيرک  ني       .   چش  خو ووخ  ه ا

د        بو وسی  عر يه  نم            .   همسا خا و  ی  کبر نم  خا و  من 
کنيم                رفتيم سيل  قا  ا . شوکت و خانم عشرت و علی 

که نگو                    بودن  ه  کرد روشن  غ  ا ينقده چر زنا    .   ا همه 
. رختای سبز و گلی، مثه رخت عيد برشون کرده بودن  

خيلی قوال    .   اووخ خيلی شيرينی و شربت اونجا بود              
.  اونجا بود     يه جانک هم    .   يه کاکا سياهم بود      .   هم بود   

جانکو با نی     .   رخصيد   ای هم بود مي       يه ملو گنده گنده      
مردی، اووخ همه می                    . خندنيدن    پا ميزد تو کون يه 
يه مردی    .   خانم کبری بمن کلوچه مسقطی داد خوردم 

ه           گند خيلی  يش  ر که  د  اشت      بو د ی  بش     .   ا نکو  جا
مردو گف     »   . تو بايد سنگ نيم من بخوری        « گفت   مي 

بايد کفش آهنی بکنی         « اووخ جانکو گف       »   . ميخورم   « 
اووخ جانکو زد تو          »   . خب ميکنم  « :   مردو گف    »   . پات  

ه           گند يش  ر که  و  د مر ريشش              سر  ووخ  ا اشت  د ی  ا
  . منم خنديدم. اونا خنديدن. وراومد افتاد رو زمين
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  احمد آقا 

  
هي زلزله    .   ديگه بايد از اين خونيه تق و لق در برم                   

مي                  ا  ق صد چر ق  چر ي سقف  ا تير هي  و  د  . کنه  ميا
. خوب گوشات رو واز کن   ! حضرت آقاي آسيد ملوچ

توش                    بگيرم  ه  يه حجر مسجدنو  تو  برم  م  ميخوا من 
حياطش ولنگ     .   اونجا از اينجا غُرس و قايم تره . بشينم

ط                          تو حيا ميرم  ميدوم  زمين جم خورد  تا   ، زه وا . و 
يه  .   اما يه هو آدم نيس ميشه ها           .   خودش يه حرکتيه      

. شکنه کنه و مي    تکون خرد کننده آدم رو جا کن مي            
اصل کار، ترس همون آنيه که آدم              .   شه يه جوري مي   

گمونم ديگه ترس ازين باالتر             .   ميره   دونه داره مي     مي
. شد آدم تو فراموشي و بيهوشي بميره            کاش مي   .  نباشه

نمي        آدم  مرگي هم وجود            کاشکي اصال  دونش که 
د      ر ا ه              .   د ين سيا ا ز  ا بختي  بد ما  ي  ا که      بر نيس  تر 

مي      مي  نيم  و ي   د مثه           .   ممير عمر  يک  مرگ  ين  ا فکر 
وختي فکر ميکنم     .   موريونه تو مغز سرمون وول ميزنه             

کنم   که ساعت مرگم چه جور يهو چه حالتي پيدا مي               
. رگاي دسام و بازوام کش مياد و ميخواد دلم وايسه                        

سوزه و    شايد اين تنها وختيه که دلم براي خودم مي                 
له وختي زلز    .   ميخوام خودم تو عزاي خودم گريه کنم                

هزار سال ديگه مردم ميان دور هم جمع                 .   شهرو بلعيد  
يه روزي اينجا يه شهري بوده و خاک            «ميشن و ميگن 

خوره ميره      زلزله که اومد، کوه موج مي             »   . تش  بلعيده  
نور  .   تودل زمين و دل زمين آشوب ميکنه و اُق ميزنه                   

بازم همه     .   خورشيد تو دل تاريک خاک قايم ميشه               
مي       ش  جا ب     چي سر  و  جاشه و       چسبه  نيا سر د ز  ا
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فهمه چه بوده و چه جوري بوده و چي                 هيچکس نمي  
ميدهايي که تودل خاک، خاک شد               .   شده  تازه   .   چه ا

اگه بعدهام يکي از آدم ياد بکنه ديگه چه فايده داره؟         
هاي نموک، مثه کباب الي نون روهم                  آدما الي ماسه      

هوا و وحشتناِک خروارها خاک،       تا ميشن و توفشار بي
اونوخت اوناي که جون در بردن،                  .   ده ميشن   له و لور   

چسبن   ها باالي زمين باز تو تاريکي بهم مي                نر و ماده     
. من ميخوام از اينجا برم          .   ندازن  و تخم و ترکه پس مي

اما تورو چه جوري جابجات کنم؟ اگه مثه آدم حرف              
خوام از اين خونه           آقا می   «   گفتم   شد، بت مي  سرت مي

برم       به  م اسباب        مي .   خرا کنم  خوا گند     .   کشي  ز بو  ا
حشت                  و اي سقف  تير ق  چر چرق  و  ن سلطون  جها

اما   »   . کنم، پاشو دس هم رو بگيريم و از اينجا بريم           مي
تو، اين شعري که يه         .   شه ت نمي   تو که حرف حالي      

گفته                      جه  ا خو ن  خا محمد  غا آ ي  ا بر ئي  قشقا عر  شا
نه  .   ت کنم  ا  نه طبع ترا که شعر حالي       « شنيدي؟ ميگه    

ل            عا ح  مد که  ا  تر که            فهم  ا  تر يش  ر نه   ، کنم يت 
» . ت کنم  ا   ريشخندت سازم، نه خايه ترا که خايه مالي                

لي        حا حرف  هم  نمي  ا  تو  چي        .   شه ت  اي  بر تو  پس 
فته                 ر کجا  هر  گو که  نگفتي  خرشم  آ ؟  بي حاال  . خو

يه شيشه دهن گشاد واست گير ميارم و تو               !   فهميدم  
ت تو گوشه     برم   دارم مي      ت توش و ورمي        ندازم     رو مي   

لت ميکنم تا اونجا براي خودت يه               حجره مسجدنو و     
بتني        ه  ز تا ر  رسش              .   تا د گتر  ر بز ه  د خر يه  کاشکي 

که منم توش جا مي           ئي            ميکردي  دوتا شدم و اونجا 
با هم براي خودمون تاب مي                مي  خورديم و      نشسيم 

تو خيال ميکني اگه       .   زديم    گرفتيم و گب مي      مگس مي  
من برم و تو اينجا تنها بموني ديگه مگس تو اين اتاق             

بگيري        تو  که  ميشه  من             بند  طر  خا اسيه  و ينا  ا ؟  شون
مونه و اونوخت تو از           شونم نمي اگه من برم يکي. ميان

رو کنتره            گشنگي مي   هاي کهنه     ميري و الشه پوکت 
تو خيال ميکني من بلد نيسم       . تاپ ميخوره. گرد گرفته
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مگس بگيرم؟ من خيلي از تو فرزتر مي تونم مگس                   
مگس که بروم     .    ياد گرفتم    از باباهام تو جنگل        .   بگيرم  

ياد                      نشس ، چنوني قابش ميزنم که توبايد بيايي ازم 
. من اصال خود ميمونم    . مونم من مثه ميمون مي. بگيري

همچين                      م  ر ميا دسم  ش  ا يو  ، م و ر  نشس مگس  تا 
هاي صورتم، يه جوري که اصال مگو نفهمه                نزديکي   

اونجائي که مگو        .   گيرم   چه خبره، خوب نشونه مي          
ن    نشو نمي نشسه  از                ه  بعد  مگسو  که  ئي  ونجا ا  ، م گير

بعد يواش نيشتک    . گيرم اونيکه پا شد در بره نشونه مي
ندازم و يواش پوس صورتم يا دماغم رو تکون                       مي 

ي ا  زير پاي مگسو زلزله ميفته ـ مثه همين زلزله            .   ميدم  
زلزله                    پوس صورتم  وختي  ميفته ـ  ما  مين  ز رو  که 

تا پا شد،   .   بره  بجون مگسو انداخت، ميخواد بپره در                
به تماشا             بيا  که  ميزنم  فهم     .   چنون قاپش  گه  ا مگس 

وشعور داشت هيچوخت رو زمين که همه جاش از                 
براي اينکه      .   پريد   همش مي  .   نشس  لرزه نمي     زلزله مي   

زلزله نمياد            حاال حظ کردي      .   تو هوا که هيجوخت 
بدجنس آب زير کاه؟ باباهاي منم تو جنگل همين                     

رو خ          جور حشره     ز  ميگرفتن و الي        ها رو ا ودشون 
تو خيال ميکني من حاال ديگه   . چلوندن دندوناشون مي

. خورم    خورم؟ حاال هم مي         متمدن شدم و حشره نمي       
هاي   ديدم بومي      بچه که بودم کنار درياي بوشهر مي              

ز ميگ پخته          گنده از ساحل عربسون گوني            هاي پر ا
ش مي         فرو ه شکم                  براي  د ز قحطي  م  د مر و  وردن  آ

ها نعره  کارد پاره ميکردن و ميگ فروشها رو با  گوني
ميک  ! ميگ خشو   !   ميگ اومد    !   ميگ اومد    « کشيدن    مي 

آخرش تو کور باطن هم نفهميدي ميگ             »   ! خشو اومد    
. چيه؟ خُب خر خدا، ميگ همون ملخ خودمونه ديگه                 

ه       خوشمز يعني  هم  بون            .   خشو  ز که  ري  ا د حق  تو 
عوضش  .   تو عنکبوت شيرازي هسي       .   بوشهري نفهمي   

. شهري سرش ميشه ميگ خشو يعني چه        عنکوبت بو   
ميگ                       دت  مدرسه سعا م  د ز  رو هر  هم  ما  ونوخت  ا
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هاش رو     اول سرش و بال       .   خورديم     خريديم و مي      مي 
گرفتيم تو     ش رو مي     ي ا  کنديم بعد دو تا پاهاي اره             مي 

گوشت          ر  تنه شو و  ن  تو           دسمو وشتيم  ميذ ش  لو آ
هنمون    مي                 .   د ه  د ز نمک  غ  مر تخم  ه  د ر ز ه  د    مز ا . د

ملخ بوستان خورد و مردم          « عديم گفته   نخوندي که س    
و هميشه   .   ؟ تا آدم بوده هميشه قحطي هم بوده               » ملخ 

کنُه                 پر  و  ر تا شکمش  ميگشته  ي  چيز يه  ل  نبا د . هم 
ت تو شيشه دهن گشاد، درش           وختي که تو رو کردم         

گيرم زير بغلم که ببرمت تو حجره            بندم، مي  رو هم مي
ه گرفتي   م تو مسجدنو و تو هم توي اون سرگيج             ا  تازه   

توني واسيه خودت جا پا پيدا کني، يه هو آژان                 و نمي
پزي، خودش رو تو            زير بازراچه، پهلو دکون کله                

زق                      ر ا مثه چشّاي  چشّاش  و  پيچيده  بنفش  وني  ر با
تو اين    « :   شامي تو تاريکي برق ميزنه، مياد جلو ميگه               

تو اين شيشه، عکس و      « من ميگم   »   شيشه چي داري؟      
ل                د عا ن  ا و نوشير ا ت  لختي    تفصيال و  گبر  هاي    

کن                »   . شه مملکت  تماشا  ب  خو من  ن  جا ر د ا . بر
اينجا   .   شهرفرنگه، از همه رنگه، مسکن شتر گاو پلنگه             

. ند که دارن پنير تو پوس ميکنن ا دختراي ترک. استنبله
المسبا هر کدومشون       .   تار زلفشون مثه گالبتون رشتيه          

يه دونه ماچ از لپاشون           .   يه خرمن کون و کپل دارن            
اين   .   شي  تا آخر عمرت مريض و بيمار نمي           ورداري،       

. ريششو تماشا کن    .   ديگه شيخ صنعونه با دختر ارمني         
ين پنج من ريش دين و آخرت رو ول                        با ا قرمساق 

ترسا              دختر  ل  نبا د رفته  ه  د يمون   .   کر به شيطون   ا شو 
فروخته بيک غاز، و واسيه خاطر دختر ارمني سنگ                    

داده           شا برادر جچان من خوب تما           .   نيم منم قورت 
با                       .   کن  بلور  حوض  تو  ه  ر ا د که  ه   هند جه  ا ر ين  ا

ميکنه                    ي  ز با بوسه  هندي  ن  پستا ر نا ي  ا ختر پسه  .   د
ميذارن              اين زليخا زن      .   خندون و شکر پنير دهن هم 
اون مرد     .   هاش    عزيز مصره تو مجلس نشسه با نديمه          

. نوراني که دِم در اتاق وايساده خود حضرت يوسفه                       
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 يه دونه تُرنج تو        هاي زليخاي پتياره، هر يکي             نديمه  
اما از حسِن خدا       .   دسشون گرفتن ميخوان بوس بگيرن       

نج                     تر ض  عو و  ن  ن شد حيرو يوسف  ت  ِد حضر ا د
ن       يد بر نو  ه       .   دساشو د مو فر عر  آن      « شا غبغب  نج  تر

نج                     تر بچاي  که  ديدم، چنان شدم  يوسف عزيز چو 
تماشا کن    .   دست بريدم     پير است و     « .   خوب  جهان 

د                بی  اين فرهادکش فريا ز  د ا ، که کرد افسون و         بنيا
ينم         ن شير جا ملول  رو         »   .   نيرنگش  کن  ه  کو د  فرها

تماشا کن که چه جوري داره تو خون خودش غلت                    
اوني که انگشت بدندون حيرون مونده،                   .   خوره    مي 

همون شيرين محبوبه خسرو پرويزه که فرهاد بدبخت              
فدا کرده     « شاعر فرمود     .   هم دل در گرو عشقش داده            

.  جان شيرين، جان شيرين       چنين فرهاد مسکين، ز بهر        
اينجا ديگه شهر فرنگ       .   خوب تماشا کن برادر جان          »   

مونه            .   نيس  خود يرون  ا عدل         .   همون  ه  گا ر با ينجا  ا
اون سال و زمونه         .   انوشيروان عادل پادشاه گبراس                

شمشير اسالم پدر . مردم از زور خري آتيش ميپرسيدن
اگه ذولفقار حيدر کّرار نبود،               .   المسبشونو در آورد          

ال من و تو هم بجاي حجراالسود، ميباس آتيش                   حا 
خوب تماشا کن برادر من، اونيکه ميبيني تاج                .   بپرسيم 

نوشيروان عادله              اوين همون     .   خسروي سرشه خود ا
يه نفر ظالم سرتاسر خاکش پيدا نمي                 . شد مرديه که 

برادر    .   اون يکي وزيرش بوذرجمهره که اونجا واساده            
ه         د پر  ، ن تما           جا نو  نشو هر  ا جو ي  کن ها فرش  .   شا 

تخت طاوس رو تماشا کن          .   بهارسون رو تماشا کن       
اين زنگ بزرگ       .   که از هزار من زر ناب ساخته شده             

برادر    .   رو که ميبيني از طاق آويزونه خيلي نقل داره                    
کن        تماشا  ب  خو که سر           .   من  نگيه  ز ن  همو ين  ا

هر کي . زنجيرش تو کوچه، تو ميدون مال فروشا بوده
مي    ظلم  کسي       بش  ز  ا يا  ه  فته       شد مير اشته  د يت   شکا
زنگ تو بارگاه انوشيروان صدا              .   کشيده   زنجير رو مي     

بريد اوني که زنگ رو زده             « داده      کرده، فرمون مي         مي 
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بريد ظالمو بگيرين بيارين          .   شيد تا بدادش برسم       بياري   
خوب تماشا کن برادر من ببين چي             »   .   تا شقّش کنم  

س مثه حاال نبوده که بابا از هرک             .   بودي بکجا رسيدي      
يه دقّه هم که ميخوايم يه جا            .   و ناکس زور بشنفيم        

کاسبي     اسيم  ط و                   و بسا د  ميا ن  ا ژ آ بکنيم  نو  مو
اي بر    .   مونو بهم ميزنه و فرياد رسي هم نيس              زندگي   

خوب تماشا کن برادر جان           .   خرمگس معرکه لعنت     
  .من، اين است شهر ظلمات

  
بارگاه خسرو انوشيروان عادل خسرو بر تخت                    .   تيسفون  

جبه وزارت در پيشگاه            سته و بوذرجمهر بي       زرين نش    
ها   ها و مجسمه    دان    ها گوهرنشان،گل       پرده. خسرو ايستاده

ها و   هاي کافوري در قنديل            شمع.   و ظروف طال و نقره        
تجمل و حشمت پر زرق       .   سوزد   هاي زرين مي       شمعدان  

اي از آهورا مزدا            پيکره  .   زند   و برق ساساني چشم را مي        
اي نگهباني       که بر آتشکده     در طاق نمائي نمايان است           

يک زنگ بزرگ زرين با رسِن ابريشمن از طاق                    .   دارد    
  .بامداد پگاه است. آويزان

  
  انوشيروان

  سردماغ
اي؟ پس چرا       اين چه ريختي است که شرفياب شده           

نکرده               جبه  را تنت  تت  را رتت           ی وز اي؟ گرز صدا
  کجاس؟ 

  
  بوذرجمهر 
  گيرد آوري بخود مي ريخت خنده

چاکر هميشه ستايشگر     .   ر مبارک باشد    قربان اگر خاط       
ام، ولي امروز اين سحر خيزي بالي                سحر خيزي بوده     

آن جمله نبود که خاکسار عرض کرده                .   جانم گرديد     
بودم و خدايگان از آن خوششان آمده بود و دستور                       
فرمودند آن را با حروف زرين بر باالي ايوان نقش                           
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» باشيسحر خير باش تا کامروا «منظور خاکسار . کنند
  .همين امروز بالي جان خودم گرديد. است

  
  انوشيروان

  چه شده حکيم؟
  

  بوذرجمهر
شدم، دزدان        قربان همين حاال که داشتم شرفياب مي             

البته   .   ام را بردند        تو کوچه لختم کردند و گُرز و جبه             
اين هم از مواهب سحرخيزي است، زيرا معلوم است                   

رواتر      ام که دزدان از من سحرخيزتر ، و در نتيجه ک                   
  .اند بوده

  
  انوشيروان

  ناگهان جدي

گفتي کشور در امن و امان است؟  مگر نه تو همشه مي
لخت                       روشن  روز  هم  ا  ر ر خودت  حال چطو پس 

  کنند؟ مي
  

  بوذرجمهر
  خورد جا مي

. ام   قربان حقيقت همان است که هميشه بعرض رسانده   
يکديگر شير                     ن  ز پستا ا ميش  و  کشور گرگ  ين  ا ر د

قط يک شوخي بود که ديشب بنظرم         اين ف   .   خورند    مي 
رسيد و خواستم امروز با ابراز آن موجبات انبساط                       

آوردم                  هم  فرا را  طر خسرو  وگرنه جبه و گُرز        .   خا
رود و پس از اندک            فورا مي    ( .   وزارت موجود است          

  .)زماني با جبه و گرز وزارت بر ميگردد
  

  انوشيروان
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اند    ام اخيرا گروهي از خزرها بمرز تجاوز کرده                      شنيده 
اما تو در     .   اند   و گاو و گوسفند رعايا را غارت کرده                 

  .اي اين باره بما گزارشي نداده
  

  بوذرجمهر
کنيم،   ما هم مي   .   ها اهميت ندارد        قربان اين دله دزدي          

زن          ما  نان  با آن     مرز ن            هاي  بستر شوهرا ز  را ا شان  ها 
اما آنچه باعث       .   آورند     دزدند و باين سوي مرز مي            مي 

ني بسيار اين غ          الم است، توجه سرشاري است          نگرا
ها   که خدايگان به شايعات خالف واقعي که مزدکي                  

مي           مبذول  نند  ميرسا يند    بعرض  ما رها حضور      .   فر با
ام که مقصود اينها جز اخالل            خدايگان معروض داشته

  .چيزي نيست
  

  انوشيروان

بما گزارش شده که وضع          .   حکيم خوب گوش کن      
نيست        يا خوب  قليت   .   رعا حبشي    مخصوصا ا  و هاي 

به آنها    .   ها هيچ خوب نيست      خزري و هياطله و ترک          
شود و مال و جان و ناموس و معتقدات ديني                  ستم مي

موبدان                        و  دهگانان  زي  با و  دستخوش سازش  آنها 
تو خوب ميداني که ما با چه الزيکا را گرفتيم،                   .   شده 

با                          و اين تنها رفتار بد و تعصبات نارواي زرتشتيان 
زحمات ما را به هدر داد و             مسيحيان آنجا بود که تما         

  .ما از آن همه تالش و خونريزي سودي نبرديم
  

  بوذرجمهر
همچنانکه بر خدايگان نيز پوشيده نيست، ما ناچاريم                   
که هميشه در تقويت دين زرتشتي بکوشيم، و گرنه                  
پليدي همچون کيش                       آيين  خداي نکرده باز گرفتار 

ه مزدک خواهيم شد، براي همين است که تا ايران بود           
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اند و نبايد گذاشت         دين و دولت پشتيان يکديگر بوده             
  .اي در اين کشور رخته کند دين تازه

  
  انوشيروان 

ايم واين دين است که           بدبختانه ما اسير اين دين گشته        
نه ما حاال که خوب فکر         .   کند  بر مردم ما حکومت مي     

انديشي بود  بينم پدرم چه آدم روشن و پاک کنم مي مي
تضعي     ها   ف دين زرتشتي زد و بمزدکي            که دست به 

در يک کشور بايد هميشه توازن قوا در هر     . ميدان داد
يک دين و يک عقيده و يک طرز           .   چيز محفوظ باشد    

نابودي مي            ين          .   کشاند   فکر ما را به  ز ا ما بايد بيش ا
  .نرمش داشته باشيم

  
  بوذرجمهر

ز قتل عام مزدکي                  ها اين گونه       چرا خدايگان پيش ا
ين               انديشيدند؟      نمي   هميشه نگراني بزرگ خاکسار ا

ين                          ا ي  ها حفر به  حد  ز  ا بيش  ن  يگا ا خد که  ه  د بو
ِف نمک           اين شخص از    .   نشناس توجه دارند         ارداويرا

بس در دربار بيزانس مانده دوستدار روميها شده و                        
بخود آهورامزدا سوگند           .   ديگر ايران را دوست ندارد              

آن                        ز  ا روميهاست،  نکه جاسوس  آ بر  ه  عالو و  ا که 
آتشه      ه  مزدکي    دو  را              اي  اي است که تاج خسروي 

  .تواند برسر خدايگان ببيند نمي
  

  انوشيروان 
  با خشونت ساختگي

کدام مزدکي؟ سرتاسر کشور را بگردي يک مزدکي                     
نمي           ا  پيد نه  نمو ي  نمي   .   کني  برا تو  چه       يعني  ني  ا د

کشتاري از آنها شد؟ حاال خودمانيم، کيش بدي هم                     
ان پخش شود،    زمين و ثروت ميان همگان يکس           .   نبود  

داشته                    همه چيز  بد است؟ چه الزم است يکي  ين  ا
آه  ( باشد و گروهي ديگر به نان شب نيازمند باشند؟                 
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 حاال خودمانيم حکيم درست است که من و             ) کشد مي
هاي   ايم اما آرزوي يکي از آن جشن                تو ديگر پير شده     

شد بدلم مانده، چه         مزدکي که در زمان پدرم بر پا مي         
همه لخت مادرزاد در          .   چه زنهايي    شادي و رامشي،        

اصال مال   .   همه از آِن يکديگر بودند          .   آغوش همديگر     
نداشت    در             .   معني  در سن هفده سالگي  ر  با من يک 

ين رامش          ز ا ها بودم و در آن رامش بود که                   يکي ا
م               چشيد ا  ر بگي  ا همخو ِت  لذ که      .   معني  ني  ز هر 

پدرم مادرم را بيک مزدکي داد                . ميخواستي مال تو بود  
و چون اين کار همگاني بود، چرک              .   کام بگيردتا ازو

مي              ز  و مر ا نکه  چنا پسند ـ  نا نم          و  بگما د  نبو يد  نما
  . تر از امروز بودند آنروزها مردم متمدن

  
  بوذرجمهر

شد و نژادها       قربان آنوقت کشور پر از حرامزاده مي                   
قاتي مي     وا مي         .   گشت  هم  ر يگان  بر         خدا که  رند  دا

  مشتي حرامزاده فرمانروايي کنند؟
  

  انوشيروان
معني                           د هم  نژا دم است،  ده يعني چه؟ آدم آ مزا حرا

هرمزد پسر     .   همين حاال هم نژادها قاتي هستند           .   ندارد    
ها   بايد فکر نو آورد وکهنه          .   خودم مادرش ترک است          

  .را دور انداخت
  

  بوذرجمهر 
  .نفرين بر اين ارداويراف که حرف حرف اوست

  
  وانرانوشي
  جدي
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ف        .   اين درست نيست       منافع ما را در دربار            ارداويرا
ما خدمات    .   بيزانس حفظ کرده و ما را سربلند ساخته             

نمي               ش  مو ا فر گز  هر ا  ر و  مهبد       مي . کنيم  ا و  تو  بينم 
همچنانکه شما وزيران من         .   گوييد   هميشه از او بد مي       

منکه نبايد فقط به يک       .  هستيد، او هم مشاور من است
 با  کنم، اما     من بدهن صد نفر نگاه مي       .   دهن نگاه کنم     

حرف را عوض مي کند و         ( .   زنم   دهن خودم حرف مي        
 خيلي وقت است که      . ) کند  بزنگ توي طاق اشاره مي           

مي               ، ه د نکر ا  نگ صد ز ين  بمن            ا ا  نر آ علت  ني  ا تو
  بگويي؟

  
  بوذرجمهر

با دلخوري ساختگي کرارا بعرض رسانده شده کسي                  
به صدا                       ا  ر نگ  ز ين  ا که  د  ر ا ند يتي  کسي شکا ز  ا

باره صدا نکردن زنگ           ديروز که باز در           .   درآورد       
ها در آتشکده       فرمايش فرمودي، چاکر ديشب ساعت             

بدرگاه آهورامزدا ناليدم و دعا کردم که اين زنگ ولو          
مي                         مظلو و  يد  آ ر د ا  بصد ه  هم شد ر  با يک  ي  ا بر

  .زنجيرش را بکشد تا خاطر خدايگان آسوده گردد
  

  انوشيروان 
  آمرانه

 هر  چرا بايد    .   خواهم اين زنگ از صدا بيفتد             من نمي  
ه باشد من در لشگرکشي                     ين زنگ صدا کرد وقت ا

را                    .   باشم  نگ  ز ين  ا ي  ا ر صد با يک  من  يد  نبا ا  چر
  بشنوم؟

  
  بوذرجمهر

مگر خداوندگار با آن همه گرفتاري چه گناهي دارند                        
که شب و روز يک مشت مردم نادان مزاحم شوند؟                    
اگر گذاشته بوديم هر دقيقه اين زنگ صدا کند، حاال                    
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يگا          پور               زبانم الل خدا لمجانين گندي شا را دا در  ن 
  .شود اينقدر روشان داد بستري بودند، مردم را که نمي

  
  وان رانوشي

تواني بگويي آخرين کسي که اين زنگ را                  حکيم مي  
  صدا درآورد کي بود و چه وقت بود؟

  
  بوذرجمهر

وري آنرا بصدا         بله قربان، دو سال پيش بود که پيشه               
ش درآورده بود،          خانه او را دهگاني از دست            .   درآورد      

که خدايگان بدادش رسيدند، و خانه را به او مسترد                       
  .داشتند

  
  وانرانوشي

  ميداني بعد چه شد؟
  

  بوذرجمهر
  .خاموش و خود باخته به تنه پته مي افتد

  .آنچه خسرو فرمايد همان است
  

  انوشيروان 
مأمورين مالياتي شما به پايمردي             .   گويم   حاال من مي    

ور بعنوان      ز دست آن پيشه     آندهگان همان خانه را ا            
ور ناچار      ماليات پس افتاده بيرون آوردند و آن پيشه                     

رمنستان کوچ کند          مردم           .   شد به ا ني چرا  ميدا حاال 
ت نمي     ين زنگ نزديک شوند؟ حکيم                جرأ به ا کنند 

يک علت ديگر هم هست که کسي بوسيله اين زنگ                
کند، و آن اين است که شما تيراندازان ماهر          تظلم نمي

ايد که هر کس به آن نزديک شود جا                  کرده   مأمور   
به اين ترتيب کدام خري است که به              .   درجا بزنندش      

  آن نزديک شود؟ 



سنگ صبور                                                                            ٩۴  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

اما صدايي از آن در          . خورد در اين هنگام زنگ تکان مي(
اما زنگ بي      .   خورد    چکش بر درون کاسه مي        .   نمي آيد   

است        به زنگ خيره             .   صدا و خاموش  خسرو و وزير 
  .) مانند مي

. اما خاموش است      .   خورد   اينکه تکان مي. عجيب است
ه               نديد ا  ر چيزي  کنون چنين  تا م   من  کار     .   ا ين يک  ا

  .اهريمني است
  

  بوذرجمهر
  شادمان

گمان خاکسار     .   راستي که اين ديگر از عجايب است            
اين است که يکي از رعاياي فضول، يا يکي از اين                       

ش گل کرده و زنگ را           سر ، شوخي   هاي خيره     مزدکي   
د       در اصل ستمي روي                بيخود تکان  ، ولي چون  ده ا

  .کند نداده خود زنگ صدا نمي
  

  انوشيروان
دانم     اين بار ديگر مي       .   زود برو ببين و خبرش را بياور           

چکار کنم که زنگ از اينصورت مسخره بيرون بيايد                     
بوذرجمهر (. و به کوچکترين دادخواهي رسيدگي شود

 نکند اين کار اهريمن باشد که صداي            ) رود    بيرون مي    
نمي      ز  ما  ش  بگو پيکره           مي .   ( رسد  نگ  بر  ا بر د  و ر

اي آهورامزدا کشور پهناور ساساني تو                  . )   اهورامزدا       
هاي روم يکي پس از ديگري              امپراتوري      .   مرا دادي      

شکست خوردند و باژگزار ما شدند، هياطله از صفحه  
. خزرهاي وحشي منکوب شدند         .   روزگار محو شدند       

نشستند                  د  خو ي  جا جيحون سر ن سوي  آ به  کها  . تر
ها را از يمن بيرون راندم و يمن دست نشانده                     حبشي 
دو هزار ميل لشکرکشي به يمن ، تنها به توکل . ما شد

تمام تالشم    .   اينها تو مرا دادي         .   و ياري تو انجام شد        
آتشکده خاموش نشود                اي آهورامزدا          .   اين بود که 
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ساسانيان راياري کن تا جهان برجاست بر سر ير اين                   
  .را فروزان نگهدارندملک بمانند و آتش ت

  
  بوذرجمهر

انوشيروان بتندي بسوي او رو              .   رسد  نفس زنان سر مي     
  .مي کند

جرأت                            که  ه  د فتا ا ني  د کر نا ر  و با ق  تفا ا يک  ن  با قر
  .بازگوي آن را ندارم

  
  انوشيروان

  با تمسخر
نگ                    ز موشي  خا ز  ا باشد  چه  هر  که  حکيم  بگو 

  .تر نيست باورنکردني
  

  بوذرجمهر

ني رفته و خودش را به زنجير              قربان يک خِر گَر مرد        
تکان                          نبوده زنگ  ميان  ما چون قصدي در  ليده، ا ما

  .خورده ولي صدا نکرده
  

  انوشيروان
  با شگفتي

دهد که خر بيايد خودش را به زنجير  اين چه معني مي
زود   .   عدل بمالد؟ حتما اهريمن رفته تو قالب اين خر                 

ا برو بگو موبد موبدان بيايد اينجا و غَرض اين خر ر                     
  .بما بنماياند

  
  بوذرجمهر

گمان خاکسار اين است که خدايگان و موبدموبدان                     
. اين معجزه آهورا مزداست           .   را در اين کار راه ندهند             

پيش                     لحظه  چند  همين   ، باشد رک  مبا طر  خا ر د گر  ا
و »   . کدام خري است که بزنگ نزديک شود             « فرمودند     
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تأمل در آن،                      که با جزئي  مر حکمتي است  در اين ا
  .ن خواهد شدمطلب روش

  
  انوشيروان

  انديشناک
  چه حکمتي حکيم؟

  
  بوذرجمهر

شود که اين خر صاحبي داشته باشد و از او                آيا نمي   
ستمي ديده و بدرگاه خدايگان براي دادخواهي آمده                         
باشد؟ هم اکنون وقت آن است که از اين پيش آمد                      
استفاده شود و خبر آن بدورترين نقاط کشور پخش                    

ر ساسا      يا که شهر د  نيز             شو ي  گَر خر  د  ا بد حتي  ني 
چنانکه خدايگان آگاهند ما يک خبر جعلي                .   رسيده  

بدهن سفير روم انداختيم که قناسي کاخ تيسفون براي  
راضي                           که  پيرزني بوده  ِن  آ ز  ا زمينش  بوده که  آن 

بدادن آن نبوده و شهريار نخواسته اند آنرا بعنف و                       
 عدوان بگيرند، و اين خبر تا کرانه درياي سياه نشت                      
. کرد و آنهمه سپاس و ستايش بدرگاه سرازير ساخت             

هن                            د نيز  پيرزن  نه  خا ن  داستا ز  ا قعه  ا و ين  ا کنون  ا
خواهد کار را        خاکسار اجازه مي        .   تر خواهد بود       پرکن  

  .به غالم واگذار فرمايند و نتيجه نيکوي آن را ببينند
  

  انوشيروان
  سخت شادمان

ه راستي که تو چه حکيم دانايي هستي بوذرجمهر ، ن                  
موبد موبدان و نه مهبد پير، و نه برزويه هيچکدام گره            

حتما جز اين نيست که اين         . گشاي اين امر نتوانند بود           
هي                        خر از صاحبش ستم ديده و بدرگاه ما بدادخوا

  حاال چه بايد کرد؟. آمده
  

  بوذرجمهر
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است               ن  يگا ا خد ر  کا مِد  آ ين  بهتر          .   ا ين  ا ز  ا يگر  د
د  نمي  طلب                 .   شو ر  د ي  عمر ن  يگا ا خد نچه  ش آ

کوشيدند اکنون بمعجزه آهورامزدا خود به پيشگاه                 مي
ه     مد مي       .   آ ا  ر خر  حِب  و سياسِت سخت      صا بيم  يا

که                        مي  بپيچد  دنيا  در  يگان  زه عدل خدا وا آ تا  کنيم 
از                    که  ي  خر جز  هند  فا ر ر  د همه  ملکش  تاسر  سر
پناه                  و به زنجير عدل  ديده  صاحب ستمگرش جور 

  .برده و داد خود ستانده
  

  انوشيروان
اين خودش جنجالي از شوق در            .   ر را بياوريد      اول خ    

موبدموبدان هم بايد باشد           .   مردم پديد خواهد ساخت         
حتما بايد جنبه مذهبي بآن        .   تا عمل خر را تعبير کند       

اما قبال خودت او را ببين و مطلب را آن                  .   داده شود     
چنانکه ميداني باو تلقين کن که جز آن که خواست                  

م در تاالر و پرده را             رود د     بوذجمهر مي    ( .   ماست نکند  

زند و    اي با آدم ناپيدائي حرف مي               زند و لحظه     پس مي  
می          بر د  خو ي  د     بجا د آن          . ) گر يا  آ بگو  بمن  ال  حا  

اند که کسي به آن        تيراندازاني که مراقب زنگ بوده                 
ه                       د بو ي  د عتما ا بل  قا ص  اشخا  ، د نشو ديک  ند؟    نز ا

کرديد     منظورم اينست چطور امر را به آنها متشبه مي                 
  رز نکند؟که مطلب د

  
  بوذرجمهر

کرديم و     نشان را انتخاب مي         تري   از ميان مغان متعصب    
شوند فقط  گفتيم آنهائي که بزنگ نزديک مي به آنها مي

جاسوسان ما  . شان واجب است ها هستند و قتل مزدکي
که                         همين  و  ند  د بو م  د مر ن  ميا ر  د ز  و ر و  نيز شب 

رد،                    مي  فهميدند کسي قصد نزديک شدن بزنگ را دا
ز    ا پيدايش شود                 پيش  ن زنگ  ميدا محوطه  در  آنکه   

گاه نيز مردم      .   شد گوناگون سر به نيست مي       بوسايل    
پيشه          ن  آ نند  ما را  عمدا مي        بخصوصي  گذاشتيم    ور، 
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د         يک شو د نز نگ  نبال               .   بز بد يند  ما فر ه  ز جا ا ال  حا
ا                        ر م  عا ر با تيب  تر و  م  و بر ن  بدهم     موبدموبدا  .نيز 

وذرجمهر    ب .   کند  انوشيروان با تکان دادن سر موافقت مي   (
  .)رود بيرون مي

  
  انوشيروان

ه مي               (  تاق را ناگهان مکث     .   رود    خندان و سبکسر در ا
  ) .ايستد کند و دوباره برابر پيکره آهورامزدا مي مي

يک کشتار عظيم از      .   يک قرباني بزرگ براي آفتاب              
مانويان و بودائيان و مزدکيان و مسيحيان و زروانيان                          

ک آتشکده تازه در        بناي ي   .   گاه تو، اي آهورامزدا             ر برد  
اي آهورامزدا، من بنده کمترين    . شيز و يکي در فارس

من فرزند خود آذرنوش را در راه تو                      .   درگاه توام       
را                 .   قرباني کردم        هد دين خود  نيز بخوا گر هرمزد  ا

نيز                      و را  تو سرپيچي کند، ا دستور  از  عوض کند يا 
  . نابود خواهم ساخت

ه با      رود و خر گَر       در اين هنگام پرده پس مي            (  ي همرا
سربازن به اشاره       .   آيند   بوذرجمهر و دو سرباز بدرون مي              

  .)روند بوذرجمهر بيرون مي
  
  

  بوذرجمهر
  شادمان

يگان                     !   خداوندگارا         اين خر را آهورامزدا براي خدا
  .دهافرست

درهم مي               ن روز  نشان             انوشيروا ثر  متأ را  کشد و خود 
  .دهد مي

ت بوذرجمهر ببين اين خر خودش بهترين نشان آن اس  
جر                     ز و  گرسنگي  هم  ما  ر  کشو ن  يا پا ر چا حتي  که 

اسف          .   کشند  مي  وضع  ديدن  قت  طا را      ا  من  و  ا نگيز 
  .ندارم و هم اکنون است که خواهم گريست
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  بوذرجمهر
گار خوبست اينها را در باِرعام و پيش مردم                    د خداون    
  .حتما موثر است. بگويند

  
  خر 

فرمائين ما به چه        گار، مالحظه مي      دقربون زبون خداون       
ترسند و   انوشيروان با وزير سخت مي           ( .   روزي افتاديم        

بنده يک .  قربان نترسيد.)برند به آغوش همديگر پناه مي
باور بفرمائين حتي رمق ندارم که لنگ و       . آزارم خر بي
مرا آوردن       ور   ينجا هم کاري نداشتم بز       .ندازميلگدي ب

  نجايا
  

  انوشيروان
  ترسيده

ن  .   زند   عجيب است که خر حرف مي         که قرار    ر  وجا
  .حتما اهريمن در قالب او رفته. ست حرف بزندين

  
  بوذرجمهر

ها همه    آن  .   قربان اين از جانواران کليله و دمنه است                    
ين خر گَ      .   گويند   سخن مي  ا ز حکماي     شايد  يکي ا ر 

باشد        ن  ا ر نو است و           .   جا خر  باشد  چه  هر  ل  حا بهر
  .تواند داشته باشد نميی آزار

  
  خر

فقط در   .   وران باشم    کنم از حکماي جان        بنده غلط مي    
ما کجا و   .   جهان يک حکيم هست و آنهم شما هستيد         

حکمت کجا؟ همانطور که فرموديد، من هر چه باشد                 
  .خرم

  
  انوشيروان 
  به بوذرجمهر
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موضوع را    .   زود برو به موبدموبدان بگو بيايد اينجا                   
  .توان شوخي گرفت نمي

  
  خر 

وختي در کشوري خر         .   قربان بخودتون زحمت ندين           
موبدموبدان که جاي خود رو داره، اگه                       .   بياد  بزبون    

از    گور بيرون بياره کاري              ير بابکان هم سر از      دش ار  
  .دسش ساخته نيس

  
  انوشيروان

ز مي           (  با ا  ر خود  لت  ره                 حا کنا رجمهر  بوذ ز  ا و  بد،  يا
   تو چطور توانستي زنجير را تکان بدهي؟).گيرد مي
  

  خر
. سميعني دور از جان شما گَر ه          .   قربون، بنده ناخوشم   

ش هميشگي و   ر عالوه بر خا     .   اين ناخوشي خيلي بديه 

   دردناکش            پوس ختن  دم فرار              .   اندا ز آ مردم هم ا
من رو صاحبم تو      .   ندازن    ا  کنن و تف رو آدم مي           مي 

رامزدا ول کرده بود که براي خودم                     وبيابون بياد آه       
اينا اومدن به زور بنده رو گرفتن و                   .   بچرم تا بميرم     

  .برام تکون دادنبردن پاي زنجير و اونو 
  

  انوشيروان
  .شود براق مي

  از کي شاکي هستي؟. ت را بگوا حاال شکايت
  

  خر
  .از هيچکس قربان، شکايتي ندارم

  
  انوشيروان

کار                      يش  برا عمري  که  تو  ر  بکا نا حِب  ين صا ا خر  آ
ي حاال بايد ترا در بيابان رها کند و تيمارت                     ا  کرده   
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بايد   .   منکند؟ اين ظلم است و ما ظلم را دوست نداري               
داشت و تا آخر عمر          خودش نگاه مي      ی  ترا در خانه      

  .پرداخت به تيمارت مي
  

  خر 
  خندد مي

خودشه و   .   واره    عيال. يه کیقربان صاحب من آدم مفلو
يه و تنها وسيله       یاو کارش کودکش      . خور چهارسر نون

از صُب تا شوم هردومون مثه خر               . کارش من بودم       
همون خر بود و      شد باز    کرديم و شب که مي       کار مي   

تازه شکم خودش و زن بچش رو             .   همون يه پله جو      
تونم    گه نمي ي من حاال که د     .   تونس سير کنه    بزور مي    

سوزنه تا براي       مي   براش کار کنم، دلم بيشتر بحال او               
او حاال کارش خوابيده و پول خريد يه خر                     .   خودم   

تا تيغه  علف      باز من تو چرا گاه چند         .   ديگه هم نداره     
ي ا  ه روز، يه درنده         ي  نيش بکشم تا    هبيارم ب    ممکنه گير   

بشه شکم    بشم            پيدا  حت  را کنه  ه  ر پا ون و       .   مو  ا ما  ا
کنن؟            نون   ر  چکا ش  پيش          ( خورا هسته  آ رجمهر  بوذ
نوشيروان نزديک مي                        مي  ا به  را  کند و   رود و خودش 

کنند، سپس از هم جدا        مدتي درگوشي با هم صحبت مي  
  .)آيند شوند و هر دو خوشحال بنظر مي مي
  

  انوشيروان
ي و از    ا  تو عمري در اين آب و خاک زندگي کرده                    
حاال  .   ي ا  امکاناتي که برايت موجود بوده استفاده کرده

ز بيابان         .   بايد وظيفه خودت را انجام بدهي                 ترا ا ما 
مي              مي  خاصّه  له  ي طو ر  د و  يم  به          گير که  يم  ر گذا

مرتب و                    ه و جو  کا تيمار شوي و  نيکوترين وجهي 
ت ا   هيج کاري هم از گُرده           هاي تازه بخوري و          علف 
م از                .   کشيم  نمي  عا ِر با در  آن است که  فقط شرطش 

  .صاحب خودت شکايت کني و از ما دادخواهي کني
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  خر
من هرگز    .   آهورامزدا کورم کنه اگه همچو کاري بکنم     

گذشته از اين، هر        .   نميام يه خونواده رو بدبخت کنم             
جور                      ه  د فته  مير ئين  پا من  گلوي  ز  ا که  کپل جوي 

ليا   مديون          .   گرفتن   تش رو ازم مي        ما من چرا خودمو 
تونه داشته باشه؟ من       ي ميا اصال خر چه وظيفه. بدونم

  .به هيچکه مديون نيسم
  

  انوشيروان
دهم    مي .   تَکَل ابريشمين و لگام زرين خواهي يافت                

ت پالوده      خوراک    .   ت بزنند    هاي   چهار نعل طال به سم     
خ                        بريشم  ا ز  ا بستري  ر  د و   ، د بو هد  خوا ام با شکر 

ت شکايت    فقط يک کلمه از صاحب      .   خواهي خفت    
  .کن

  
  خر 

نمي   منو  ينم           .   شناسين شما  د پاک  تشتي  ر ز يک  . من 
 بزرگ زرشت فرموده از دروغ و بهتون دوري                        شتِِ

اگه شاهرگ منو بزنين يه         .   کنين که از گناهان بزرگه           
  .کنم همچو گناهي نمي

  
  انوشيروان

مي      نکني  گر  کنند     د  ا ا شقه  تر هن       ( .   هم  ين  ا ر  گام د
مي                   ه  ن شنيد و بير ز  ا هم  ر د ي  ها ا دم       صد هر  که  د  شو

توجه پوزه بر فرش بهارستان            خر بي  .   شود  تر مي   نزديک   
سرش را   .   ش را شنيده    ا  مالد و آنگاه گوئي بوي ماده               مي 

مي      بلند  ا  ن         بهو ا ند د و  مي           کند  ن  نشا ا  ر يش  هد   ها . د
. دهند   انوشيروان و وزير به صداهاي بيرون گوش مي                      

آلود و     رود و يک سرباز با تن خون            ناگهان پرده پس مي        
  .)شود شمشير شکسته وارد مي

  
  سرباز
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ها ريختند شهر را غارت کردند و ايوان                  قربان لختي    
  . بدست آنها افتادهزني
  

  انوشيروان
  .کشد شمشير مي

ه                   چ  و گر و  ن  نگهبا ن  ا ز با پس سر ؟  ميگوئي يار ط ه 
  ند؟ا چکاره

  
  سرباز

. بدر بردم     قربان همه کشته شدند و تنها من يکي جان             
موبدموبدان را هم زنده در              .   ند ا  را کشته     مردم دهقانان       

ندند و هم اکنون لختي              يوان         آتش سوزا ند و  ا  ها در ا
بوذرجمهر آهسته از        ( . حرم خدايگان بدست آنها افتاده

انوشيروان متوجه او نيست زيرا در                 .   رود    در بيرون مي      
  .)ميرد افتد و مي همين موقع سرباز بزمين مي

  

  خر
از کار گذشته و خدايگان بايد بفکر جون خودش  کار 
  .باشن

  
  انوشيروان 

  دستپاچه و ترسيده
  ها افتاده؟ چه گفت؟ حرم من بدست لختي

  
  خر 

  .بله قربون
  

  انوشيروان 
  تو از کجا فهميدي؟

  
  خر 
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بفهمم؟ مگر نه             چون خرم مي     ؛ قربون    فرمائين نبايد 
  .همين االن سرباز گفت

  
  انوشيروان

شد پيش برادرزنم خان ترک             ش مي  کا .   حواسم نبود    
  .بروم و با لشگري براي سرکوبي اين نامردان برگردم

  
  خر

  ين که باز همون خر باشه و يک کيله جو؟دبرگر
  

  انوشيروان
  .آخر تو راهي نشان بده

  
  خر 

  وقتي جيک جيک مسونت بود ياد زمسونت نبود؟
  

  انوشيروان
با                       من  ؟  ني ميز ف  حر تو  که  است  ني  با بز چه  ين  ا

  .نگونه اصطالحات آشنائي ندارماي
  

  خر 
اين زبون مردم اين کشوره که من از تو کوچه و بازار 

  .همه مردم اين جوري حرف ميزنن. ياد گرفتم
  

  انوشيروان 
  .ستميافسوس که من زبان رعاياي خودم را هم بلد ن

  
  خر

معلومه همش سر خدايان رو باين زنگ مسخره گرم                  
اگه بتونين اين زنگ         .   فقط يه راهي هس      .   کرده بودن      

ياي                       رعا بگوش  يد صداش  رين شا بيا ر  د رو بصدا 
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مکتون ک واقعي و مردم فداکار خدايگان برسه و به                     
  .بيان

  
  انوشيروان
دهد که زنگ       دود و رسن زنگ را تکان مي              با شتاب مي   

د              ور بيا ر  د ا  بصد ا  زنگ               .   ر نه  خا ن  بدرو ز چکش  با
را تکان    او با تمام نيرو رسن         .  کند خورد، اما صدا نمي مي
تاب نمي           مي  بار              آ  دهد، زنگ  همچون  گهان  نا و  ورد 
بزمين مي     ا  پنبه  با شمشير به زنگ حمله            .   افتد   ي  ه  نگا آ
مي                  مي  هم  ز  ا نيست  بيش  پوستي  که  ا  نر آ و  د     کند  ر د .

دود برابر        کند و مي    ي پرت مي    ا  سپس شمشير را بگوشه   
   .پيکره آهورامزدا

  .اي آهورامزدا ساسانيان را ياري بده
  

  خر
  کيمانهح

تونه زنگ پوستي رو بصدا          شک آهورامزدا هم نمي          بي 
  .در بياره

  
آ     مي            ژ آقاي  راس  ن سر خودتون  ين شيشه    .   مگا ا تو 

کني   اگه باور نمي      .   عکس و تفصيالت انوشيروان گبره           
تاق     .   نماس   اين شيشه جام جهان      .   بيا تماشا کن    اين ا

ملوچ                آقاي آسيد  عنکبوت  .   خواب جناب مستطاب 
قچه     .   منه  و ين صند منه     ا ر  ا اسر مو       .     فا حر همه  من 
حتي  .   گه  دونم که بکسي نمي       تونم بش بزنم و مي        مي 

از اون     .   اين خودش ديده که من بغل گوهر خوابيدم                  
اينم بهمون    .   پائيد   باال، تو تارش نشسه بود و مارو مي               

نم  دو   نمي .   پاد   هميشه منو مي   .   پاد   منو مي  .   بدجنسي توه
. بايد بخورم     من غم و غصه اونم    . کنم اگه بميره چکار

  .اگه بچه داشتم تو فکر مرگ اونم بودم
  

  آژان
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  دست به هفت تير
وايسا         تم            ( .   همونجا که هسي  د و تو صور نزديک ميا

. زنه    ماهرخ ميره و زود شيشه رو از زير بغلم قاپ مي                     
  .)شکنه افته مي شيشه مي

  
  شيشه

هاي منو از      تکه .   منو خُرد کردي که خدا خُردت کنه              
شديم که    ه داشتيم بهم اُخت مي       تاز  .   هم جدا کردي      

کردم هزار سال عمر           خيال مي   .   مارو از هم پاشيدي         
زير         ا  هاي شيشه   مثه  جوم   .   کنم  مي  ز  ي ساساني که ا

  حاال چکار کنم؟. خاک در اومدن
  

  آسيد ملوچ
کشه و قاه قاه  ها بيرون مي خودش رو از زير خُرده شيشه

ون ش مثه صداي جهان سلط      ا  با صداي دو رگه       .   خنده   مي 

داشت اون تو نفسم         .    عوضش من آزاد شدم        ! بدرک   
  .رفت پس مي

  
  شيشه 

ه      ذر د           ا  هر  بو بهم چسبيده  تنم  ز  ا م     .   ي  بود . قشنگ 
نمي         .   درخشيدم     مي  ديگه هيچکه  ما حاال  تونه همه     ا

تازه   .   ل بهم بچسبوندشون  واونارو پيدا کنه و مثه روز ا
آمد مگسي    « .   ديگه تموم شد    .   با هم دوس شده بوديم         

  ».اپيدا شدپديد و ن
  

  آسيد ملوچ
حاال بايد  صَب کني تا اسرافيل صور          !   تموم کجا شد   

ه              ر ذ هر  ووخت  ا  ، گوشه       ي ا  بدمه يه  ز  ا پر      ت  نيا  د
چسبن، ميشي     گيره هوا ميره مثل آهن ربا بهم مي               مي 

معلوم ميشه مسلونم نيسي       !   کور باطن    .   ت  مثه روز اول       
شما .   آزاد شدم   . من ديگه رفتم. شه و معادم سرت نمي
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خودتون    .   تونين تو سر و مغز همديگه بزنين          م تا مي  ه 
بين           خو ن  تو د خو اسيه  ن   .   و جو يفتون      وهيچ  حر ري 

  .شه نمي
  

  من
  .دستپاچه و سخت ترسيده

ذاري ميري؟        ان تنها مي    ژ چشم و رو منو با اين آ   اي بي
هر دونه انگشت       .   ش  شناسي تو اينو نمي    .   ترسم  من مي  

يه خاطر   دس کم واس     .   اين، به يه رود خون راه داره                  
اون مگساي که با دس خودم برات گرفتم دادم کوفت 

  .کردي بمون
  

  آسيد ملوچ
  .خودش تکان ميده و رو پاهاش باال و پائين ميره

هيچ که نداشته باشي      .   از دس من کاري ساخته نيس           
تا  .   دس کم فکر که تو سرت داري، ازش کمک بگير                 

گذشته از اين، من        .   سالمتي تو جونور متفکري هسي        
چرا واسيه يه دونه مگس کوفتي تو ، آزادي خودمو                       
فدا کنم؟ تو اتاق خراب شده تو نباشه، گوشه خال که          

م. هسکم اونجا آزادکه هس دس.  
  

  من 
  با التماس

منو از دس اين خالص کن             پره دس بند به         مي .   بيا 
مي   مي    دسم  نه  يم              ز کر ل  چا ه  تو سيا تم  ز ا ني   ند . خا

  .بيارهاونوخت هيچکه نيس بياد درم 
  

  آسيد ملوچ
رم که مي                  دا تا دوک زير شکمم  تونم    من فقط چند 

تاراي باريک چسبناک که فقط بتونه               .   نمبت باشون تار     
اين هم    .   شم من کجا حريف اين مي     . بندازه مگسو گير

نيس          که  من  جنس   ، تو باش         .   جنس  يد  با ت  د خو
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نتوني به خودتم           .   کارمن نيس    .   کلنجار بري     تو اگه 
 چي خوبي؟ يه کار ديگه           کمک کني پس واسه چي      

  .ببر خونه گوهر رو بنداز زير پاش. کن
  

  گوهر
با چادر و روبند از اونطرف بازارچه پيدا ميشه وخودش               

  .رسونه رو بمن مي
برم              قربونت  لهي  ا ري        .   سالم، سالم،  ز کل  کا ل  حا

  خوبه؟
  

  من
ماهي              .   خيلي خوبه    با  ره  گنده دا مرو  هاي تو     سر و 

   تو کجا بودي؟بگو ببينم. کنه حوض بازي مي
  

  گوهر
  طناز

بيا با من تا ببرمت يه جاي          .   حاال کجا ميخواي بري         
  . خوبي

  
  من 

  ميترسم
من بات   .   افتادي      مثه اينکه تو مرده بودي، چطور راه                 

  .ترسم ازت مي. نميام
  

  گوهر
  خندد مي

چقده  .   ترسي؟ تو چقده بي چش و روئي             از من مي    
ام ماچ   حرومي بت دادم و شبا از فرق سرم تا ناخون پ     

ليز مي           مي  روم  حاال ميگي ازت      .   خوردي     کردي و 
 )کشه  گيره و بطرف خودش مي           دسم رو مي    ( ميترسم؟   

  . بيا با من تا ببرمت يه جاي خوبي
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  من 
  تو مردي. من نميام

  
  آژان

  گيره پيش مياد دس گوهر رو مي
ها        هسي؟  ره  آتشکي        !   چکا ون  ا ز  دو        ا و  هاي بيس 

  .بريم کميسريراه بيفت . شوهي محله مردسوني
  

  گوهر
  .سخت هول خورده. خواد بره نمي

م خونم   ي بيا بر .  بازارچه فيلهرخونم زي. بخدا من نجيبم
معلمم شاهده                ما     .   بت نشون بدم، اين آقا  تو خونيه 

  .ولم کن.  دسم شکسي)فرياد ميزنه(. شينه مي
  

  آژان
  تهديد آميز

دندت رو خرد                     ميزنم دک و  ِببر که همچي  تو  صدا
ه   نا              .   اميکنم  خورد چه گُه  ه سربازي،  را    ( .   جند و  ا

  )کشد که ببرد مي
  

  آسيد ملوچ
. جنده اونجوري نيس        .   شناسمش منم مي  .   بابا ولش کن

ديگس       ر  جو ه        .   يه  ز جا ا با  ه  نون       .   س  جند قا براش 
اما هنوز رنگ       .   روي کنه     دادن دسش که صيغه    ؛ نوشتن

  .محله مردسون نديده
  

  آژان
  نرم ميشه

بيا زير طاقو،           اگه ميخواي نبرمت کميسري           يه دقه   ،
  .م تو کارويبر
  

  گوهر
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  کشه دسش رو بزور از تو دس آژان بيرون مي
مرده شور اون اخ و تف             .   برو گمشو ازت بدم مياد           

ميموني                زبک  ا مثه  که  ببره  ه شور    .   جلو کاالت  مرد
  .ريختت ببره

  
  آژان

اونجا    .   ت کميسري    برم   اگه نياي بريم زير طاقو، مي             
 هس که با صاب منصب کشيک   چند تا آژان ديگه هم

حاال ديگه     .ميشيم ششتا و هر ششتامون روت در ميريم
  .خودت ميدوني

  
  گوهر
  بيچاره

زير طاقو                      سگ .   حاال که زوره يا حسين، برو بريم 
  .خور

  

  آسيد ملوچ
  .م منم ميام تماشايبرو بر

  
  شيشه

کنه؟ من     هاي منو کي از رو زمين جعم مي              پس ذره    
هاي تن من       باد اومد ذره        ! گه نابود شدم؟ اي واي          ي د 

خواد کجا ببردشون؟ ديگه             مي .   رو تو هوا بلند کرد         
نمي        ينا تکه     .   رسه  دس من بشون  من      ديگه ا هاي تن 

حاال ديگه     .   وختي با هم بوديم چه خوب بود             .   نيسن 
مي   هم                    کجا  به  ز  با و  کنيم  ا  پيد و  ر يگه  همد نيم  تو
  ؟.بچسبيم

  
  آسيد ملوچ

اينقده کم حوصله       .   صّب کن تا اسرافيل شيفور بزنه         
بيشتر          .   ديگه چيزي نمونده        .   نباش   ديگه ظلم از اين 
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همين فردا پس فرداس که صداي شيفورش               .   شه نمي 
  .شنفييرو م
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  بلقيس  

  
ش                        د نميا يگه  د مه  معلو  ، ه د کر گم  ش  ر گو يگه  . د

. گوز از گون قاطر رفت          .  باونجائی رفت که نادر رفت
. نيس احمدآقا ميگه شيخ محمودم غيبش زده،پيداش                  

رفته           هندی  يه  با  نبود         .   گفته گوهر  گوهر جنده  گه  ا
احمد آقا ازش       .   رفت زن هندی ختنه نکرده بشه             مي 
ديش که خونه                    « پرسه   مي  دا ر بکی  با ين  رو ا گوهر 

؟    ميگه    »   برنگشته محمود  دمش        « شيخ  بکسی ندا من 
رفته                 هندی  با يه  همين جوری  خودشون   .   خودش 

تاشون همديگه رو پيدا کردن و با هم ساخت و پاخ                  

گفتم  من مي» دم منکه زن مسلمون به هندی نمي. کردن
سازه و ميره دروازه  که اين زنکه با مرد حاللِِ تنها نمي

برنش تو     کنن مي   باغشاء نظاميای باغ تخت بلندش مي            
نه يکی نه دو تا نه ده          .   کنن  رودخونه لنگش هوا مي          

مرد مي          لمه  يه عا ، شبی  من   .   کشه روخودش        تا مثه 
ه صورتم از آبله مثه تُرش بالو ميمونه               بدبخت نيس ک    

مم که کاری  شوور جاکش. کنن مردا نگاه سگ بم نمي
همش پنجه، دوسال آزگارهمش پنجه، که       . ازش نمياد

ميرم و يه      آخرش مي    .   خدا ايشالو جيگرت پائين بياد            
گوهر پتياره هر شب يکی، هر           .   خوابه    مرد بغلم نمي    

له مردسون،     دلم ميخواد جنده بشم برم مح           .   روز يکی    
. شب تاريکه حاليشون نيس       .   اونجا سربازای مس ميان          

نمي          ئی  رشون جا در             چش و چا روم  ميان  هی  بينه، 
يکي          يکي .   ميرن   ميره، بيرون  د تو     شون  ميا ما   .   شون  ا

احمد آقا بم نگاه       .   چکنم که ريختم مثه سگ ميمونه       
پيش                همه حواسش  ما هميشه  ا ميکنه  نگاهم  نميکنه، 
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 گم شده اوم حواس خودش           از وختی گوهر      .   گوهره   
. فهمه ميباسم فکر و حواسش پيش گوهر باشه           رو نمي   

گوهر عزيز دلشه حاجی زنکه سر بزای رو رو سر ستا    
آوردش         ختی                .   هوو  و ی  ا مثه  ختشور  ر ه  ختر د يه 

جا سنگينی                      و  ری  لدا پو ی  ا به  جی  حا زن  دشو  خو
ميبينه که سوزنی ترمه واسش ميخره و مچاش پر از                  

حاجی از    .   يه هو خودشو گم ميکنه      النگو طال ميکنه،      
نذر ميکنه اگه خدا        .   او ستا زن ديگش بچش نميشه         

. بش بچه بده ببردش کربال زير نودون طال ختنش کنه        
اين جنديه يه وجبی هزار تا جادو و جنبل ميکنه و                    
که                       به هوای ای  ميبينه حاجی اجاقش کوره  وختی 
حسين                         ميز  پای  ير  ز ه  مير ه  ر بخو و  ر جی  حا رث  ا

حموم سر خونيه حاجی ميخوابه و اين کاکل               تونتاب    
شور خونه     زری رو که ايشالو کاکلش رو آب مرده                    

ش يه    چن روز بعِد حموم زايمون   . بيفته ترکمون ميزنه
شب که نوبه زليخا بود ، حاجی رفت پيش زليخا که                  

اوالش سوگلی خونيه حاجی بود، بحاجی ميگه تو که       
 فرنگی   مگه نه رفتی هندسون حکيمای         .   بچت نميشه  

بت گفتن آبت تُنُکه بچت نميشه؟ ای بچه گوهر مال                
زن ميز اسدالهللا اومد          .   تو نيس، مال ميز حسين تونتابه          

باين نيم وجبی بزمين گرم خورده رحم کنه ورداشت                     
بچه                دهن  تو  ز  ا لقمه  های خودش      بردش خونشون 

درآورد گذوشت تو دهن اين کيونی تخم حروم، اوم                       
ک بازی ياد داد که          عوضش رفت يه بچش کون کون         

ننت به عزات بشينه          لهی  اووخت حاجی جاکش          .   ا
شکنه و از    اينقده زليخا رو کتک ميزنه که دندش مي                

کندش بيرون و بعدم طالق نومش واسش                  خونه مي   
چو ميفته   .   يه سالی که از زايمونش ميگذره             .   ميفرسته 

ير                       ز بال  کر ه  ببر بچش  و  هر  گو د  ميخوا جی  حا که 
و موهای سرش بتراشه، هم          نوودون طال ختنش بکنه         

ه                    ر بيچا بفقير  ه  بد ل  پو ش  ی سر ا مو ن  ز همِه  .   ها  و
يه روزی گوهر با         .   کننن که حرکت کنن      کاراشون مي     
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رو ور ميدارن  سلطون پيرسگ پا ميشن بچه همين جهان
. ميرن شاه چراغ که بخيال خودشون از امام اذن بگيرن 

نمودونم، شب شهادت حر بود                 شب قتل مسلم بود 
 حرم شلوِغ شلوغ بود که جای سوزن انداز                نمودنم،    

بچه بغل گوهر بود و هی با جهان سلطون زور               .   نبوده   
اما هر چی زور       .   مياوردن که برن قلف امام رو بگيرن                

ميارن مثه اينکه پاهاشون زنجير کرده باشن، قدم از                      
فهميده   امام قربونش برم مي         .   تونسن وردارن         قدم نمی   

ب                  بپا  ن  ورد ا د  حرومزا بچه  نمي      وس که  خواد    اش، 
د     بيا يکش  حد جلوشون              .   نزّ اُ مثه کوه  ر  زوا جمعيت 

هميجور که . گرفته بودند و نميذوشتن نزّيک امام بشن
داشتن زور ميدادن ميرفتن جلو، يه هو بخواس خدا،                      

های دماغ کاکل زری مثه لوله آفتاب خون                  جفت لوله  
واسيه اينکه     .   ای تو جمعيت افتاد که نگو          قشقره  .   ميفته 

مام قدرتشو نشون بده معجزه کرد و نذوشت بچه                    ا 
يک بشه              نزّ يح  بضر ه  د پا         .   حرومزا بغل،  گوهر، بچه 

مردم ميدوون دنبالش و تو صحن گيرش              .   ميذاره بدو      
آشيخ علی آقای زيارت نومه  . اش ميکنن ميارن و دوره

زنيکه پتياره چرا آبروی خودت رو                 « خون داد ميزنه        
خيال کردی     .   يای ميبری و با نطفه حروم بحرم آقا م              

مام                        ا با   ، ميشه ز  ا و مشتت  نی  و نميد ؟  لته خا نيه  خو
اين ميگه زن     .   مردم ميخوان سنگسارش کنن» شوخی؟

سلطون  کيه، اون ميگه ولش کنين بره، که اين جهان                   
ميزنه                    د  ا د ه  د بو کشی  جا ش  کار هميشه  دم   « که  مر

تو . از پسر موسی بن جعفر شرم کنيم. خجالت بکشين
يه دهاتی دسش . بچه خوردشلوغی حرم دست بدماغ 

. مردم هووش ميکنن       »   . خورد تو دماغ بچه خون افتاد             
رت           يا ز ی  قا آ علی  تف            شيخ  پيش  ه  مير ن  خو مه  نو

ن            جها تو صورت  ه  ز ميگه    ميندا فالن    « سلطون  فالن 
رتر؟ بی               حيا کارت بجائی        شده، معجزه از اين آشکا

اووخت چک » رسيده که معجزه آقا رو قبول نميکنی؟
مردمم ميريزن سرشون       .   سلطون   جهان  ميذاره تو گوش       
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و ميخوان بکشنشون، که آژان سر ميرسه از زير پای                    
ره           اونجائيکه ميخواد               .   مردم درشون ميا ز  ما خدا ا ا

که                    ه  د بو نشسه  ه  تو حجر حاجی  کنه  ه  روشون سيا
ه             غ جفت      واسش خبر ميرن که بچت تو حرم شا چرا

تاجرای که تو حجره        .   های دماغش خون افتاده             لوله 
حاجی   .   ش ميرن     حاجی بودن پا ميشن از پيش           پيش 

تير شهاب ميره خونه مي          بينه سروصورت کاکل         مثه 
حالش بهم    .   زری پِر خونه و هنوزم خونش بند نيومده           

نازنين مي       .   ميخوره ميافته غش ميکنه         دون    شيرين و 
يادش مياد که       .   گالب ميزنن صورتش بهوشش ميارن          

ی بچه ميز    از گوشه و کنارم شنيده بوده که کاکل زر                
مگه نه زليخا بش گفته بود که کاکل             .   حسين تونتابه    

زری بچه ميز حسين تونتابه، کتکش زده بود بيرونش                     
داره ميافته تو بختار          کرده بود؟ پا ميشه چوب ور مي             

رو                        هر  گو ن  د نبو نين  ز نا و  ين  گر شير ا که  هر  گو
ميون دعوا جهان سلطون مياد ميونجی گری       . کشت مي

ه از پله باال خونه ميندازدش تو                کنه، حاجی هلش ميد      
حياط کمرش ميشکنه و گوهر و بچش هر دو تا شونو        

ميگه            کوچه  تو  ه  ر بده           « ميذا و  بر کيه  هر  ل  ما بچه 
کنه      رشون         »   . بزرگش  غ سنگسا ا ه چر تو شا کاشکی 

کرده بودن کشته بودنشون تا ديگه نباشه هر روز يه                      
اگه   « احمد آقا ميگه      .   گردن کلفتی بکشه رو خودش           

اتاقش    « گفتم  »   . يادش بايد به نظميه خبر بديم         گوهر ن   
ميمونه؟          نشه،       « گفت  »   همی جوری قلف  پيداش  تا 

د             نمي  ز کر تاقش وا ِر ا د تاقش          »   . شه  ا ِر  د کليد  گه  ا
اشتم   مي       .   د نبينه  کسی  که  يواشکی  رو       شب  ختم  ندا

داشته                  خيلی چيز  بنظرم  يخدونش،  ميرفتم سر  قلف 
 اما اون    درسه که از خونيه حاجی چيزی نياورده. باش

دو سالی که زن مشدی رمضون حناساب بود خيلی                   
اما حيف که النگوای طالش هميشه            .   چيز جعم کرده     

نمي               جداشون  ز خودش  ا و  دسشه  ميز    .   کنه  تو  زن 
اين گوهر اي جوری سر بزير نبينش، از               « اسداهللا ميگه     
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های آب زير کاهيه که کسی باين آسونی                 اون جنده     
اس ميگه، خيلی خوب       ر »   . سر از تو کارش در نمياره           

آخرشم سر مشدی رمضون بيچاره رو             .   اتش   شناخته 
د          .   هم خورد     فتا روی ا بصيغه  اسمش صيغه  .   بعدش 

رويه، اما حاال و حروم هر کی گيرش اومد کشيد رو                      
نه مثه من که همش پنجه، که الهی جيگرت            .   خودش   

حالو من بايس بشينم اينجو بچه پای            .   پائين بياد مرد      
ازی بشم و خودش جوونای طاق و               اين دو پينه سرب      

  .جفت از روش در برن
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  احمدآقا  

  
آخه من و کاکل زری؛ بی تو چکنيم؟ از صُب تا شوم   

بدرخونه سفيده          که        .   چشمامون  ين جهان سلطونم  ا
حيف نيس که اين زنکه افليج          .   کسی نيس  بش برسه    

. ای افتاده       ش يه گوشه    بمونه تو نيس بشی؟ با تن لمس
چند دفه از رو دقت، من اين               .   طويله پيشش    رفتم تو    

بيفته                           گه يه روزی پاش  ا که  ه کردم  نگا رو  له  طوي
باشه            م  تو سر عکسش  يسم  بنو م  ا عکاسی   .   بخو چه 

ندازم     درام و هی مي        احمقی هسم، هی عکس ور مي         
بعدشم تا   .   ده پونزه سال اول زندگيم که هيچ               .   کنار  

ونم  اومدم يه چيزی ياد بگيرم و يکی دو سطر جيز بخ           
يه لحاف  آش و الش روش            .   بگير و ببند شروع شد     

از وختی گوهر       .   افتاده، بو گندش تا سر کوچه ميره              
ه                          د کر  م د ش  ير ز گه  و  ش  لمه شا عا يه   ، فته . ر

خونه چن دفه خواسه بذارش تو کوچه،گوهر                     صاب 
ميره، خيلی وخته        راسی عجيبه که چرا نمي       .   نذوشته  

ه    د ه             .   مر ند ز ه  ند ز ش  ما چشما مثه      ا  ، س چشمای  ا  
هاش نون     قورباغه تو سرش چرخ ميخوره، و آرواره                    

زيرش کرم     .   يه دندون تو دهنش نيس      . جوه خشک مي
مثه چال مرگ تو طاق طويله                .   وول ميزنه      چشماش 

طاق طويله ضربيه، و از بيرون پشت بونش مثه                  .   افتاده  
کرد و همين     اگه گوهر تر و خشکش نمي. بون حمومه

 حاال هفت کفن پوسونده       يه لقمه نونم بش نميداد، تا          
چه  .   من بايد حتما از اين خونه برم يه جای ديگه                 .   بود  

يه جا يخورده بيشتره، يه           .   شه فرق ميکنه ، بو گند که عوض نمي        
مرض قرار گرفتی؟ کدوم گوری ميخوای                   .   جا يخورده کمتره        
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هزار و سيصد و سيزه خورشيديه، تو هم بيس و                 بری؟ آقا، سال       
. ته   اين زندگی خودت و دور وريا                .   يسیپنجسالته بچه هم که ن      

   که هس کشک خالته      .   همينه  ته            .   آش  ته نخوری پا پا . بخوری 
رم مسخره س               ز بخوای بری             .   چسناله و بهونه فرا ز شيرا گه ا ا

ز سفر بگي              حاال کدوم گوری         .   ی ربوشهر، بايد بری نظميه جوا
بری       بنويس      .   ميخوای  پاشو  ر نزن       .   بدبخت  ِز . خيلی خب 

تو همين خالدونی ميمونم تا گوهر            .   هيچ گوری نميرم  
مثه  .   چشماش تو طاق طويله افتاده بود               .   پيداش بشه    

وحشتناک بود وختی        .   اينکه ميخواس جونش در بره            
خير از   « گفت  .   چشماش بمن انداخت وحشت کردم             

ببين                جوني   باين شيخ محمود  ات ببينی يه سری بزن 
ده                بار بکی دا ين  تش که هيچ ازش خبر          گوهر رو ا

ريم      کنده                 . ندا مرغ سر  مثه  يشب  د زری  کل  کا ای   
همش تا صُب با خودش حرف        .   خواب بچشش نرفت   

اين بلقيس گيس بريده هم که رو دس بريده                 .   زد   مي 
حاال  .   همسايه بايد بدرد آدم برسه            .   شاشه کسی نمي  

امروز بميرم باور کن، فردا              .   من هيچ؛ آفتاب لب بونم         
کرده؟    کس چه گناهی      اما اين بچه بي      .   بميرم باور کن      

غلت                         لبش  و  ر مفش  و  د  بو ه  د يسا ا و ی  ر ز کل  کا
مي                  مي  ه  نگا من  ی  چشما تو   ِبر و   بِِر و  د  ر د   خو . کر

ها اينقده بآدم نگاه ميکنه که آدم از رو                    بعضی وخت   
با نگاهش آدمون       .   دونه چه فکر ميکنه       آدم نمي    .   ميبره  

مرغ رو منقل سرخ کردم با             دوتا تخم    .   خجالت ميده    
د خودتم مثه همين کاکل زری  يادت ميا. هم خورديم 

همين شکل           منم  بد  ال م      بودی؟  د بو و سال   .   ها  بسن 
ننم ميرفتم کنار                        همين کاکل زری که بودم روزا با 

ای   ننم يه عالمه رخت چرک بار االغ شارجه                 .   دريا   
بدريا که     .   افتاديم     کرد و با هم پشت سرش راه مي            مي 
ود آل نشس رختا را تو آِب سبِز کف رسيديم، ننم مي مي

. کوفت   دريا ميشُس و اونا رو قايم رو تخته سنگ مي                 
م                         ها کا کا و  من  و  م  ها عمو و  م  با با ک  چر خت  . ر

ونارو رو ماسه               پهن می    اونوخت ا من لِنگ   .   کرد   ها 
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کردم و با       ها گوش ماهی جمع مي        تنبون رو ماسه      بی 
ها قی    هائي که آب دريا اونارو رو ماسه                  الشه پر ياله    

روز، يه سرباز هندی اومد يه . کردم کرده بود بازی مي
ام   باالی سرم وايساد که زير سايه پر و درازش گم                       

ريشِش گرد    .   يه ده تير لخت بغلش جسبيده بود          .   کرد  
دندوناش مثه گوش        .   يه هو خنديد   . و سياه و براق بود

هيا سفيد بود     بعد دس کرد تو جيبش و يه دونه               .   ما
 نباد، که مثل قارچ نارنگی بود و همون رنگ و                     آب  

باز خنديد                 و  د  دا بم  داشت  مثه همين    .   مزه هم  من 
کاکل زری که امروز نون و تخم مرغ از دسم گرفت،                
با ترس و تعجب آب نبات رو ازش گرفتم و چشمام                   

ختم          ندا ا ش  د          .   تو چشما کر حشت  و هم  و  ا يد  . شا
. شايد تو خواب ديدم        .   شايد اينطورو نبود       .   دونم    نمي 

ندگی من از اولش         ز. شايد اصال با ننم کنار دريا نرفتم
ه          د بو غ  و ر ه             .   د د بو غ  رو د گذشته  چه  گذشته  .   هر

مه که  ترسم آينده اوني که هميشه ازش مي. اس مسخره

يه پيرهن، تا زير        .   دونم چه جوری از آب در مياد           نمي
نافم، چرک و زمخت مثه پوس همبونه، و مف پشت                   

د              بو ه  د کر ر  ناسو و  ر پس         .   لبم  يکی  لی  م سا با با
گربه ماده هميشه شش هفتا بچه         ام مثه     ننم .   نداخت    مي 

تو دس و پاش ولو بود و بابامم مثه گربه نره شب رو                  
يه عمامه سفيد . گشت پشت بون حموم، دنبال ماده مي

عرقچين رو يه کدو حلوائی که ريش                 شل و ول بی    
اين شيخ   .   جوگندمی محرابی چرکی زيرش بسه باشن             

محمود حکاکه که هميشه از گوهر وکالت داره که او          
ه               بد س صيغه  ا خو لش  د کی  بهر  و  مهر     .   ر ختی  و

ميزنه بچشماش                مي  مضحکی  يه عينک بادومی  کنه، 
چراغ و بازار حاجی و مسجدنو               هميشه دور و ور شاه        

گرده    و سيد ميرمحمد پالسه و همش دنبال شکار مي            
بياره ببردش پيش گوهر                      . که تکه باب دندونی گير 

مي           ه  مير هسش،  جا  همه  پهلو ص  هميشه  فا و  شينه  حا
غ    قلمدون سازا و عالقبندای تو صحن شاه              ميره  .   چرا
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چراغ    شينه رو شيرای سنگی و مثه عقاب، زُوار شاه          مي
مي          ز  ندا ور يخش              رو  عزوبت  کدومشون  ببينه  کنه 

وختی يکی که باب دندونش باشه پيدا کرد،                 .   گرفته  
با  .   ديگه محاله ولش کنه، هر جا رفت ميره دنبالش                   

وختی که اونا مشغول        .    رفيقه  تمام زيارت نومه خونا          
اند و قيافه جدی دارن ميره يواش زير                     زيارت خونی      

ميگه      ن  مي  « گوششو يم      آشيخ  ز ا ه شون     »   ند خند و 
. اهللا قُِر شونه     فتح .   شناسندش  اونام خوب مي       .   ندازه     مي 

تاريکی گيرش ميارن                    وختی حرم خلوته، تو گوشه 
. هی او داد ميزنه و فحش ميده            .   کنن  اش مي     خايه پيچ   

مي      بش  ينا  ند   ا ده         .   خند ر خو ن  مثه سگ سوز همش 
دوه وختی که مردک توحرم وايستاده                  دنبال شکار مي     

ميگه               گوشش  ير  ز ه  مير نه  ميخو عا  عليکم   « د سالم 
عظم اهللا اجور کم و اجورنا، انشاء اهللا کسالتی                      .   مومن  

ريد و حال شما خوب است              که     .   که ندا در شهر ما 
انه خوب و    کجا منزل داريد؟ خ          .   گذرد    بشما بد نمي   

راحت و نزديک بحرم با تمام وسايل، از هر جهت                      
است       ه  د ما زل                 .   آ نا ر حضرت  ا و زَ برای  قيمتش هم 

ساِل  متعه شرعيه حالل طيب و طاهر و جوان              .   است 
دست به نقد هم حاضر است و يا احيانا خادمه وجيهه  

. آيد   شود بدست مي    که از لحاظ ِحلّيت خطبه هم مي          
ار شاهچراغ لِخ لِخ ميکرد ميرفت تو باز» .اهللا برويم بسم

  .که گيرش آوردم سربسرش بذارم
  من 

اقور   .   به به، جناب آقا شيخ سالم عليکم و قلبی لديکم    
  باشه، کجا تشريف ميبرين؟

  شيخ محمود
ذهبی که    »   .   ُاستُر ذهبک و ذهابک و مذهبک«فرمودند 

کنيم               ن  پنها کسی  ز  ا که  يم  ر ا مقصد      .   ند يد  با پس 
االمکان، اين جور بهتر      اريم حتیخودمان را پوشيده بد

  .هيچ، همين طرف ها داشتم پرسه ميزدم. است
  من 



سنگ صبور                                                                            ١٢١  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

  پس چرا مذهب خودت رو پنهان نميکنی؟
  شيخ محمود

العالمين شکر که تيغ       از کی پنهان کنم؟ الحمدهللا رب            
مذهب                    داشتن  به پوشيده  حتياجی  اسالم براست و ا

هر                   .   نيست  در  ر  کفّا برای صدر اسالم بود که  ين   ا
تقيه برای    .   گوشه و کناری بقصد اسالم نشسته بودند             

خطر  .   حفظ جان از جمله واجبات است            .   همين است  
اما حاال که ديگر اسالم عالم گير             .   ها  جانی بود آنوقت     
  شده لزومی ندارد

  من
  ش از دروغ شروع شد؟ اهللا پس بای بسم
  شيخ محمود

  .ت مباح است واهللا خون
  من 

م              ب سالم  ا جو ا  چر بگو  ال  مگه           حا ی،  د ندا و  ر ن 
دونی که سالم مستحب و جوابش واجبه و همين                 نمي 

  حاال از تو منکری سر زد؟ تو مگه مسلمون نيسی؟
  شيخ محمود

ليه             .   لعنت بر شيطان    ا توب  ا و  ربی  هللا  حاال  .   استغفرا
رسی يک    هر وقت بمن مي     .   عليکم السالم    .   دهيم   مي 

 بشما  اما من   .   ال باهللا   اّ الحول والقوه        .   پرانی    لنترانی مي    
اميدوارم خداوند خودش ما را هدايت                     .   ارادت دارم         

حيف از شمائی که از پدر و مادر مسلمان و                 .   فرمايد   
طور بعضی      يد و اين    ا  در خانواده مسلمان بوجود آمده    

  بله، چه عرض کنم؟... اوقات
  من 
شايد شما خبر نداريد که        .   خواسم خبری بشما بدم       می

  .خيلی وقته خدا مرده
  شيخ محمود

  .ت واجب است هللا مشرک هستی و قتلوا
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  من 
من ملحدم، من      .   من کافرم    .   م  من دهري    .   م  من زنديق    
ل شئی در غير     اشرک نيسم، منکرم، استعم ممرتدم  من 

بگو ببينم از گوهر چه خبر داری؟  . ديله فرمود ما وضع
بار ديگه برای کی بقول            اين  .   چن روزه پيداش نيس         
  خودت حاللش کردی؟

  شيخ محمود
ر روز      .   گوئی   فهمم چه مي     نمي درست   همين سه چا

هندی               يک  را برای  و  ا بعقد        م پيش  سلمان الهوری 
چطور هنوز برنگشته؟ البته من او            .   انقطاعی درآوردم          

همان شب برود       ماهه خطبه کردم و قرار شد            را يک   
ه ببرد خانه آن شخص               ا  بچه   ش و  ا  بخانه   را همرا ش 

ندگی   خانه ز     هندی بازرگان است و     هندی چونکه اين
اتفاقا همين امروز پيش از ظهر هم،              .   دارد از خودش         

مسجد نو ديدمش، از حال گوهر پرسيدم                  او را در      
گفت حالش خوبست و ازش خيلی تعريف کرد و از                 

ش بروم و     ا  من برای وليمه دعوت کرد که فردا بخانه                  
دانی     اما نمي   .   برايت مياورم         روم ناهار و خبرش را            مي 

و دلش    .   ه اثنی عشری استشيع. چه آدم نازنينی است
دانی چقدر دست و دل           نمي .   مملو از مِهرعلی است      

هم مانند اين سيد        ای کاش جوانان شهر ما         .   باز است   
  .هندی با اعتقاد و خداشناس بودند

  من 
  اين بدبخت رو از کجا تور انداختی گرفتيش؟

  شيخ محمود
هيچ، آمد دِر دکان و خواست برايش مهر اسمی بکنم                   

ِب مطولی داشت که تمام و کمال را روی               و اسم عجي 
اسمش حکيم و دکتر      .   يک مهر ورشوی برايش کند          

حب سيف        کيلی صا و علی  محمد  د    ا  سيد  بو . لقلم 
ی روی يک     مسا چنين    خواهد که     ميدانی چه هنری مي

ناخن کنده شود؟ اين کار از              مهر کوچک، بقدر يک       
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مد، و فقط داعی است که          آ  عهده هر حکاکی بر نمي       
  .کار مهارت دارد در اين

  من
زير پای اين پسره لوس و نُنُرم       . ببين، همين يکی کم بود

بر سرت            خاک  ی؟  بيد ا روت           .   خو تو  تف  ديگه  گه  ا
ديگه آدم تو اين خراب شده            .   انداختم از خودت کمترم           

حاال بيا راسش رو بگو، خودمونيم، اين چه                  .  قحط بود
تو اين زن بدبخت رو مايه دس خودت         معنی داره که

 او رو به اين و اون           ؛ دی و مث آفتابه خال رو دار              کر 
چندتا جمله عربی باصطالح خودت             کرايه ميدی و با       
  حاللش ميکنی؟
  آشيخ محمود

در بيان نکاح      « آخر تو چرا اينقدر پر مدعا و نافهمی؟            
متعه بدانکه مشروع بودن متعه پيش فرقه ناجيه اثنی                    

اج     بنص قرآن و              اعي معشريه  آن  ست و مشروعيت 
لمخالفين  قا ل  ديث موافق و مخالف ثابت است خال       احا

گويند که مشروع بودن آن نسخ نشده و                چه ايشان مي     
احاديثی که در باب نسخ شدن آيه کريمه قرآنيه نقل                     

قول عمر ملعون که  ند همه معارض يکديگرند وا کرده
ه و يهللا عل  ا  عه در زمان حضرت رسالت پناه صلی           تدو م   

کنم از آن داللت          ی مي هن آله و سلم حالل بوده و من           
ميکند که   ا بر  نسخ نشده بوده و بواسطه قول عمر                ن 

ه صريحه قرآنيه را نسخ کردن معقول نيست              ي ملعون آ   
ده                         م کر د خود حرا باجتها ملعون  عمر  گر  ا که  زيرا 
 اجتهاد در مقابل نص قرآنی خطاست و اگر روايت از        

پناه صلی        بود         ا  حضرت رسالت  هللا عليه و آله و سلم 
چگو   تا             پس  به  جميع صحا بر  حکمی  چنين  ين  ا نه 

  »زمان خالفت عمر ملعون مجهول بوده باشد؟
  من

خودت رو     .   آخوند دور ور داشتی، من نگفتم نبر برو                
بگوشتی               ميخوره آ گوشتی بگوشتی  کن بگو  خالص 

 فرقی داره باکار ی           خُب اين چه    .   هم نصيب ما ميشه    
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بی  « که اون مردی ميکنه که ميره محله مردسون ميگه                  
  »بی ما همش يه قرون داريم، اگه ميشه بيايم تو؟

  شيخ محمود
چراغی را     .   گيری   ای نادان دستگاه خدا را ببازی مي                 

. که ايزد برفروزد، هر آنکس پف کند ريشش بسوزد                     
خداوند فرموده زن برای تمتع است، مثل گوسفندی                    
که سر ميبری گوشتش را ميخوری، زن هم برای تمتع                  

هللا قتلت واجب        .   است  اگر صدر اسالم بود       .   است وا
برو يک نان بخور و صد تا نان            .   سنگسارت ميکردند     
ين      شما درس خوانده        .   ی ا  صدقه کن که زنده       های ا

زنيد و    ي م م ا  فکل .   کافر و مشرکيد       سال و زمانه همه      
مي               ک  پا کلوخ  با  را  ن  نتا مي       کو ل  خيا و  کنيد   کنيد 

چنان در جواب خدا مثل             فردا   .   ش اين دنياست     ا  همه 
و      ر  د د            خر  يا ا  ر جدت  که  نی  بما خيال  .   کنی   حل 

  .یا کرده
  من

م صدقه کنم که     ا  چون زنده     !   همش چسناله و گدائی       
                     تو و امثال تو بنوا برسين؟ زنده بودن که کافی نيس .

وختی آدم نتونه از زنده بودن     . س خر چسونه هم زنده
تو خيال   .   س  مند باشه کجای آدم زنده            خودش بهره     

ه      مي  ند ز ن          کنی  ز ت  کجا ؟  ی ه ا نفس     ؛ س  د ختی  و  
وختی تو کوچه      ؛  س  تونی بکشی؟ کجاست زنده         نمي 

  .فتی اژان پا بپات راه ميره راه مي
  شيخ محمود

نه مال کسی     .   م که اژان دنبالم باشد          ا مگر من چه کرده
ز بام خانه کسی باال رفته                 ا  را برده      ژان   آ .   م ا  م، و نه ا

ن شما هستيد  ي بآدمی که کاری نکرده چکار دارد؟ ا                   
ن معيوب است و از زور پر مدعائی و اينکه                   که انفتا   

دانيد خدا را        دانيد يا نمي      چند کلمه زبان فرنگی مي         
  .بنده نيستيد

  من 
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آخه اين کار که با         .   ت بشوم    قربان آن ريش محرابي           
جاکشی فرقی نداره که اين زنکه بدبخت رو هر روز                     

مي            خری  ه  نر پای  ير  قِ           ز ز  ا و  زی  ده   ندا استفا بلَش 
   کار تو دنيا قحط گرفته؟مگه ديگه. ميکنی

  شيخ محمود 
ه              د کر ل  خيا تو  ن سفيه  ملعو ی  ی   ا رم      ا کا فقط  من   

حکاکی است؟ هيچکس در شرح مسائل شرعيه بپای              
نمي     در             .   سدرداعی  ميکنی  مالحظه  که  ا  ر ين حقير  ا

علمای                    و  تقليد  جع  ا مر محضر  ر  د ف  اشر نجف 
نمي                    هم  نها  آ تو شکم  گه  تو  که  ی  ر ا گو ر شوی  بز

غ خورده و استخوان خرد               های دراز دود           سال   چرا
مر           « فرمود    .   م ا  کرده    مستحب است سعی نمودن در ا

ازدواج و شفاعت کردن طرفين را راضی نمودن از                        
عليه          ق  د م صا ما ل    ا حضرت          ا که  يست  و مر م  سال

اعت  فاعات ش  فسالم فرمود افضل ش      ا  اميرالمومنين عليه 
 است در نکاح تا خدا جمع کند بين دو              د بين دو فر    

لسالم مرويست که فرموده           ا  کاظم عليه   نفر و از امام        
قيامت که          سه نفر در ظل عرش خدا مي           باشند روز 

پناهنده     کسي        ا  هيچ  و  نيست مگر سايه ا در       ی  که برا
تزويج نمايد يا خدمت او نمايد يا                 مسلمان خود را      

آله     ه و يسر او را بپوشاند و از رسول خدا صلی اهللا عل         
 مومن   که در ترويج بين دو نفر             روايت است کسي      

کاری کند که ميان آنها جمع شود خدا ترويج نمايد                    
هزار زن از حورالعين که هر زنی در قصری از                        بر او   

که                می  قد هر  به  و  قوت  يا و   ر هر         د به  و  گذاشته 
ی که در اين عمل تکلم نموده ثواب عبادت                   ا  کلمه 

را به صيام                  يک سال که شب    قيام و روزها  را به  ها 
  .مواظبت نموده باو دهند

  من
نگفتم منبر نرو؟     .   پياده شو با هم راه بريم          .   يواش باش     

حاال بگو ببينم اين هندی که گوهر رو بش دادی از                      
  س؟ کجا فهميدی که ختنه کرده
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  شيخ محمود

از                      اسالم  نور  ن است  مسلما که  نکس  آ  ، ملعون ی  ا
تعجب ميکنی او را از چه رو           .   کشد  ش نُتُق مي   ا  ناصيه 

ای ساده    .   دين است   شناختم؟ کار من تشخيص کفر و   
باشد                     ه  د کر ختنه  که  ببينم  است  م  ز ال چه  ح  . لو

اما بيا پسر جان، ما نبايد با هم             .   لحوفقولواالاله االاهللا ت         
باشيم   ا  .   دشمن  هی          ي با  ميد کشی  جا د  اسنا بمِن  نکه 

کند                ترا هدايت  وند خودش  ين          .   خدا رزش ا نيا ا د
خوابی نه من       نه تو در گور من مي        .   ها را ندارد        حرف  

من                    در گور      معاش  ِه  را ين  هی ا را بخوا راستش  تو 
لکم  « .   م ا  است، وآنرا راه، معاش حاللی تشخيص داده                   

  ».دينکم ولی دينی
  من

با هم دوسيم         نباشيم چکار کنيم       .   خيلی خُب ما  . اگه 
حاال اگه     »   . روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد               «

بگو                         هر  گو به  هندی،  که  د مر ين  ا پيش  فتی  ر ا  د فر
نه و زندگيش بزنه که اين زنکه              بيادش سری به خو      

ضمنا آخوند مواظب باش        .   گيره   ه مي افليج داره رو گُ         
ت نخوری که      ا  بمال مفت هم که رسيدی نا خرخره            

نفله بشی          ه  راسی آخوند حاال که گفتی           .   خدا نکرد
اباحه    .   مسئله گفتن ميدونی من يه مسئله دارم برام بگو    

  .و تحليل چيه؟ بگو و داخل ثواب بشو
  ودشيخ محم

. کند  غروب دارد مي          واهللا نمازم دير شده، آفتاب هم               
هر چند ميدانم محرک تو در          .   باشد برای وقت ديگر        

رش بمکه برند، چون خر عيسی گَ«. اين سئوال چيست
ابوجهل ملعون هم مثل تو بود          »   . بيايد هنوز خر باشد      

الشّقی . و رسول خدا نتوانست براه راست داللتش کند
  .السعيد سعيد فی بطن اُمهی فی بطن اُمه وقش
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  کاکل زری   

  
پا شدم                       وز شد  ر ووخ  ا بيدم،  ا خو ووخ شب شد  . ا

گف  .   اووخ علی آقا خنده کرد           .   ميزاسداهللا رف دکون         
خواس    ديگه نمي   .   بيا بريم واسيه خودمون بازی کنيم             

ط بازی              »   . خُب « من گفّم   .   بزنتم   تو حيا فّم  ر اووخ 
. زی کرديم     تو باغجه زير درختای نارنج با               .   کرديم   

يه اسب   .   يکی بود؟يکی نبود غير از خدا هيچکه نبود               
سفيِد سفيدی بود که موای دمبش و يالش مثه پشمک               

کاسيه خون بود        .   بود   اووخ اسبو رو       .   چششاشم مثه 
واسيه اينکه پرو وبال   . پريد وردار ميرف تو آسمون مي

. داش؛ هر چی مرغ تو آسمون بود ازش ميترسيدن                    
از  .    من ديگه از ش نترسيدم         وختی علی آقا خنديد        

د            ر ميخو ن  آسمو تو  ی  آسمون          .   علفا تو  ی  با آ ز  ا
من و علی آقا، هی آب از تو حوض توآفتابه         . ميخورد

. کرديم و هی برديم ريختيم تو باغچهِِ ِگل بازی کرديم
يه روزی شيخ محمود سوار اسبو شد گف منم ببر تو               

ديبو               .   آسمون   در خونيه  تا رسيدن  يبو   .   رف رف  د
اووخ من يه    .  بود دم غار شپشای جونش ميجسنشسه

. گردو اِز گل درس کردم مثه گردوای راس راسکی                        
اووخ علی آقام يه آدمکی درس کرد که يه بل گنده                       

گف . اووخ يکيم درس کرد که يه بل پهن داش. داش
کنيم                    له بازی  واسيه خودمون تو سر پ من  .   بيا بريم 

 اما اگه خانم شوکت        . ترسم برم تو سر پله       تنهائی مي   
نمی      باشه  م  باشه             .   ترسم  همپا م  با هم  قا  آ علی  گه  ا

تا چشای اسب سفيد و افتاد        »   . خُب « گفّم  .   ترسم  نمی 
اينقده باش رو آسمون کوفت که             .   به ديبو تنش لرزيد  

شيخ محمود که ايشالو       .   آسمون ميخواس سوالخ بشه        
ديبو پا شد به شيخ     .   بميره با ترکه ميزنه رو گردنش             

اووخ    .    سالم کرد و يه مش پول ريخ تو دسشمحمود
ديگه بسمِه    « اووخ ننم ميگف   . پريد رو اسب سفيد من
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اونجو    .  اووخ پا شديم رفتيم تو سرپله » .من رو کشتی
بيا  « اووخ علی آقاگف         .   نشّسم تو سر پله آفتاب بود          

» . خُب « من گفّم   »   .   بالمون با همديگه جنگ بندازيم            
شلوارت در     «  بمنم گف   . اووخ شلوارش رو در آورد               

بخيالم ميخواد شلوارش        .   منم شلوارم در آوردم           .   » بيار  
. اما نگرف    .   رو که خانم کبری بم داده بود ازم بگيره                    

قا نشس رو برو من                منم نشسم روبرو      .   اووخ علی ا
قا    آ رو                    .   علی  ننم  لبای  و  د  ميکر ه  خند يبو  د ووخ  ا
اووخ بلش      .   اووخ علی آقا بلش رو باد کرد              .   ميجويد  

اووخ علی آقا        .   منم بلم باد کردم       .   و ماليد به بل من      ر 
حاال بل من از بل تو ترسيده ميخواد بره زيرش                «گف 

بی         .   قايم بشه    » خُب « من گفُم   »   . تو حاال بايس بخوا
خيلی دلم خوش شد که بل علی آقا از بل من ترسيده  

علی آقا از من       .   اووخ من خوابيدم         »   . خُب « گفّم  .   بود  
اووخ    .    علی آقا بلش کرد زيؤ بل من          اووخ    .   گنده تره    

اووخ ديبو       .   روم شاشيد   .   با بلش من رو سوالخ کرد         

اووخ    .   گوشت ننم دندون ميگرف و سوالخش ميکرد             
ميکشه               ميخش  ر  چا ميکنه  خ  ال تنش سو گوشت  که 

هر روز ميره از چار ميخ وازش ميکنه مياردش                     .   ميره  
ميکنه                   ووخ سوالخش  ا ؛  ميکنه ماچش  ميفته  . روش 

زد  .   انم کبری اومد تو سر پله زد تو سرمن              اووخ خ     
اووخ    .   علی آقا از سر پله افتاد           .   پس گردن علی آقا       

. اووخ خانم کبری شلوار من کرد پام                .   پاشد در رف     
تو                           آورد  رو گرف  و دسم  زد تو سرمن  ز  با اووخ 

تو مثه ننه    « اووخ تف انداخ تو صورتم گف               .   حياط  
 بش  بچه ما ازی چيزا سرش نميشه تو           .   جندت هسی   

ننم ديگه زن ديبو        .   اووخ من گريه کردم          »   . ياد دادی      
حاال افتاده روش، تنش             .   ديگه نميادش     .   شده رفته   

پا ميزنه و                    ننم زير پاش دس و  سوالخ ميکنه و هی 
. بلقيس ميخواد منو بخوره         »   . کشتيم بسمه  « هی ميگه   

بام دعوا ميکنه         زمين           « ميگه  .   همش  ورپريده وصله 
ننه جندت معلوم نيس       .   گ ای بتمر    شده بگير يه گوشه    
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لگورش ول کرده اينجو که آتيش              .   کدوم گوری رفته        
» . نَفَل تخم حروم     .   ايشالو کُمت رو آب بگيره          .   ببارونه    

اووخ خانم شوکت و خانم عشرت تو حياط وايساده                     
اگه پهلوش بودم اوم تف مينداخ              .   بودن سيل ميکردن      

ميخواس برم پيشش           .   تو روم     ما دلم  ن       .   ا م اووخ خا
کبری چادرش انداخ رو سرش دس من رو گرف برد              

تاق احمد آقا قلف بود           .   خونمون    تاق ننمم قلف      .   ا ا
د    گف                . بو بلقيس  به  ی  کبر نم  خا خ  و يگه    « ا د
اوخ خيلی چيزای ديگه هم به بلقيس             »   . خوايمش    نمي 
از ای لقمه      « گف  .   بلقيس قايم خوابوند تو تُکم         .   گف 

 اومد    شيخ محمود در زد      »   . حروم هر چی بگی برمياد         
سماور آتيش کرده بود و بمن             .   ننم تو اتاق بود       .   تو 

مردو   »   . برو واسيه خودت تو حياط بازی کن »گفّه بود 
منم رفتم    .   دو تاشون رفّن تو اتاق ننم            .   هم باش بود     

. مردو هم سالم کرد       .   شيخ محمود سالم کرد     .   اونجو   
بود          فته  ش ِسف گر رو دسش        .   ننم  طالشم  ی  لنگوا ا

و کوچه راه ميره روِش سف            مثه وختی ت    .   کرده بود     
اووخ ننم      .   اوخ ننم چائی گذوش جلوشون           .   گرفه بود    

پچ   مردو با شيخ محمود پچ       .   نشس روش رو واز کرد           
اما همش نشسه     .   اووخ شيخ محمود نماز خوند    . کردن

اووخ شيخ محمود      .   بود، پا نشد که دوال و راس بشه              
برو واسيه     « اووخ ننم سنار بمن داد گف            .   پا شد رف   

ننم  » .   ت از زير بازارچه نخودچی کشمش بخر                خود  
اووخ باز      .   مردو رو دوس داره            .   ديگه منو دوس نداره   

ننه   « بلقيس زد پس گردنم و ِپنجيرم گرف گف                 مثه 
مه           « گف  »   . جنده شه   گف  »   . کاکل زری تخم حرو

ترسيدم   اووخ خيلی مي      »   . ايشّالو کُمش روآب بگيره          « 
م و تف   اونم بزنه پس گردن         .   که به احمدآقا هم بگن        

اووخ خانم کبری من رو تو حياط ول                .   تو روم بندازه        
اووخ من از بلقيس ترسيدم دويدم      . کرد رف خونشون

مگه تو خونيه     « جيم تو طويله، بم گفت       رفّتم پيش جی
اونجا چی چی      « گف  »   . ها « گفّم  »   ميزاسداهللا نبودی؟        
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کلم پلو با حليم و آبگوش و خربيزه            « گفّم  »   خوردی؟     
. جيم بلند شد   اووخ بو گند جی       »  .دو انار و گوش نخو

اسم                     ميخو  ، هيا ما پيش  ض  حو فم سر  ر م  يد و د من 
همش  .   اما اونام ازم بدشون اومد               .   باشون حرف بزنم      

اگه نزّيکم     .   ميرفن ته حوض و نزّيک پاشوره نميومدن      
اوخ بلقيس رف تو         .   کردن    ميومدن تو روم تف می          

بل                       با  بلش  قا  آ که علی  و بش گف  قا  آ حمد  ا ق  تا ا
ل زری جنگ انداخه بود و بلش رفته بود زير بل                    کاک  

رفّم تو    .   اووخ احمد آقا بونگم زد            .   من قايم شده بود      
ترسيدم بزنه پس گردم و تف تو روم                اما مي   .   اتاقش   
. جيم  نون و حلوای ارده خريده بود     واسيه جی. بندازه

خودتم بشين باش      .   ت جي ببر واسيه جی«و او بم گف 
حاال  .    بيرون تو کوچه      اووخ خودش رف          »   .   بخور  

نه احمد آقا،      .   ديگه من هيچکه ندارم که دوسم بداره               
  .نه ننم، نه ماهيای توحوض دوسم نميدارن
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  جهان سلطان    
  

بکنه،                    د خفم  ميخوا بيِخ خرم  پا گذوشته  ر يکی  نگا ا
نفسم پس ميره و بزور تو           .   هيچکم نيس بدادم برسه       

. تونم تکون بدم       دسامم ديگه نمی     .   گلوم درو تو ميکنه       
ه شيشه                    خرد باروت و  تو صندوق سينم  که  مثه ای 

باشن    بشه               .   ريخته  پيدا  دم آخری يکی  کاشکی ای 
برای رضای خدا پاهام رو به قبله کنه و يه چکه آب                      

ه           يز بر م  گلو تو  کل     .   تربت  کا بند        ديگه  پيشم  يم  ر ز
  . تا اومد، زودی ميدوه ميره تو حياط. نميشه

. تو که از دنيا خيری نديدی           .   ی رنه بمي خدا  نک   .   زبونت گاز بگير      
. صَب کنی تا پاهات خوب شه پاشی راه بری ايشالو                    حالو بايد    

ا                         زهر عزيز  قبر شيش گوشيه  زيارت  بری  خدا  ميد  با تا  . باشی 
گوهرم ايشالو چن روز ديگه پيداش ميشه مياد زيرت پاک ميکنه              

گوشت نخود خوشمزه             و  بگوشت  آ يه  د       و  واست  س ر ئی هم 
. گيرم   نه، خودم ميدونم که ديگه پا نمي             .   وری  ميکنه ميخ  

از . بهشتم ديدم. های تو آسمون رو ديدم خودم مالئکه
پر  .  تر بود از باغ ارمم قشنگ. تر بود باغ دلگشام قشنگ

های فراشی پر       معجومه  .   از مالئکه و کنيز و غلوم بود           
ما                     د آ اسطه  و ليمو  ب  آ بت  وشر قيمه  پلو  ز شکر  ا

من و گوهر     .   ی اونجا بود     چقده حوری بهشت      .   مياوردن     
های قشنگ     نشسه بوديم زير درخت بهشتی که ميوه              

دن                        ور آ قيمه  و  پلو  بود شکر  ه  يد وز ا ش  ز ا قشنگ 
خورديم و دسامون با آفتابه لگن طِاليی جواهرنشون                     

گفتم ميخوام    .   اما حاجی اسمعيل تو جهنم بود         .   شسيم
ميشه؟ از      .   برم پيشش تف تو روش کنم           گفتن مگه 
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کاشکی  .   جهنم رد بشی، جزغاله ميشی         هزار فرسخی     
تو                       تربت  آب  چکه  يه  خدا  رضای  ی  برا د  بو يکی 

تو مگه چکار    .   ميری   زبونت گاز بگير تو نمي        .   نه .   حلقم بريزه    
که بمي      . ی؟ بايد حاال پاهات خوب بشه پاشی راه بری                     رکردی 

نيسم                بلد  هم  تين  د ه شها نی سيا پيشو بخت  بد . من  
  .کننن ميآخرش مثه مرده جهودا ميبرن خاکم 
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  احمد آقا     
  

هر چی ميرم    .   امروز بازم دکون شيخ محمود بسته بود            
رفتم   .   گفتم شايد سفر رفته باشه     .   اونجا دکونش بسته       

رفته دم دکون،        « ميگه  .   خونش، زنش ازش خبر نداره             
برنگشته     دکوني    .   ديگه  رن            هم  زش خبر ندا » . اشم ا

قا شمارو بخدا بمن کمک کنين چه خاکی              « :   گفت  ا
. شما يه راه و چاهی پيش پای من بذارين  . سرم بريزمب

من بکی رو بيارم؟ بکی بگم؟ من نون آوری غير از                       
ولم کرده رفته و من بی خرجی              .   شيخ محمود ندارم      

م    ند ه               .   مو ر ا ند خبر  ش  ز ا ميگم  کی  هر  گفتم  »   به 

خودی شور نزنه هر جاس پيداش              خواهردلتون بي        « 
غ            .   ميشه  با باشه  رفته  دوستاش  با  نه  «  گفت  » . شايد 

غ ماغ نبود، حتما رفته يه زن ديگه                            برادر، و اهل با
من راه    .   گيره   دونستم يه زن ديگه مي     هميشه مي. گرفته

من نُه ساله زنشم دو تا زن ديگم             .   و چاهی بلد نيستم     
خودم ميدونسم       .   گرفته بود طالق داد و من رو گرفت           

. که يه روزی منم طالق ميده ميره يه زن ديگه ميگيره                    
من ميدونم سه چهار روز         .   ی خدا خواسه ميشه     هر چ  

ديگه پيداش ميشه ميگه ضعيفه پاشو برو خونيه کس               
طالق نومت             ينم  رت ا کا گفتم   »   . و  هر     « من  نه خوا

يه زنی هم     .   خودی فکر نکن انشااهللا که زن نگرفته               بي 
. نشس چند روزه رفته برنگشته         بود که تو خونيه ما مي

ا            د هم  له  پنچ شش سا چک  کو بچه  خيلی      يه  که  ه  ر
تابی ميکنه، نميدونيم چکارش کنيم، حاال من ميرم                  بی 

مي                م  کرد ش  پيدا گه  ا لش  نبا پيش       د خونه  فرسمش 
زن خوشگِل ملوسيه، گمونم هفده هژده سالش              »   . شما
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من تو کار اين کاکل زری سر گردونم،                 .   بيشتر نباشه  
کنم          ش  ر چکا نم  و ميون      .   نميد مضحکی  بستگی  يه 

اصال  .    اينکه بچه خودمه  مثه. يکنم خودم و او حس می
ين کاکل زری خوِد خودمه                   ينکه ا ا دونم     نمي .   مثه 

نميدونم سرنوشت خودم چی          .   سرنوشتش چی ميشه   
وختی بچه بودم، قد همين کاکل زری بودم که                  . ميشه

بابام سفر رفته بود، رفته بود            .   بابام رو ننم زن گرفت          
ننم  .   ای گرفته بود       شيراز و اونجا يه دختر چارده ساله              

يه شب ماه رمضون سر افطار من و ننم             .   خبر نداشت   
اس                     ميخو ننم  و  ه  يم سر سفر د بو نشسه  م  کا کا و 

يه زن عمو داشتم که اسمش          .   اش رو واز کنه          روزه    
او                           ينکه  ا ی  ا بر  ، د بو بد  ننم  با  خيلی  و  د  بو باب  ر

شد و ريختش مثه ديب منگلوسی         خودش بچش نمي     
هنوز توپ    اومد تو اُرسی ما وايساد کنار سفره،                 .   بود  

هات رو ورداری           بايد بچه   « :   گفت .   افطار در نرفته بود         
شوورت رفته شيراز زن گرفته و تو              .   از اين خونه بری 

ه           د ا د طالق  و  باشد،            »   . ر فته  گر ق  بر ينکه  ا مثه  ننم 
کاسه فرنی خشک شد          رو  بعد    .   چشماش  يه ساعت 

ننم سرش دستمال بسته بود و        . عموم اومد تو اتاق ما           
تکه کاه با تُف چسبونده بود          رو پلک چشم چپش يه       

ننم  .   پريد   برای اينکه پلک چشمش از زور گريه مي                 
د      بو ه  د و           .   خوشگل شد بو ه  ه شد اشيد تر تش  ر صو
يه جا   « عموم اومد تو اتاق گف            .   رنگش مهتابی بود      

اگه ميخوای     .   هات پيدا کن برو        واسيه خودت و بچه       
تا تکليف            نبار پائين  شورت  .   ات معلوم بشه      برو تو ا

اين اُرسی رو هم        .   گرفته و تو رو طالق داده            رفته زن     
يم                ر ا د مش  الز مون  د خو يه          »   . ما  تو  م  کا کا و  من 

من يه پيرهن چرک بابام که           .   خوابيديم     رختخواب مي     
بودم تو                      بو عرقش مي     با خودم برده  يواشکی  د،  دا

کردم و يواش يواش            رختخواب و عرقش رو بو مي            
 گلوم  مثه بادکنکی که سوراخ شده باشه فسی گريه از           

ميريخت       رسی                .   بيرون  اُ ز  رو ا اسبابامون  ديگه  بعد 
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های ترشی     درآورديم برديم تو اتاق انباری بغل کلوک        
های   های خرما شيره و ماهی شور و گوني             انبه و خمره

و تنباکو ولو کرديم            موش بود            .   برنج  از  نباری پر  ا
اش چادر      های سياه و پشمالو تو هر گوشه          وعنکبوت   
مين انبار بود که بار اول با آسيد               من تو ه   .   زده بودن      

ملوچ آشنا شدم و ديگه تموم عمرم همراهم اومد و                   
ننم همش گريه تو چشماش بود، اما ما               .   همزادم شد    

فقط چشمای سرخ تب دارش         . ديديم اشکاش رو نمي
از همون روز ،        .   بود که لبخند زورکی تو رو ما ميزد              

نام ننم    مثه اينکه او     .   ديگه زن عموها با ننم حرف نزدن    
صُب زود عمو     .   روز بدی بود       .   رو طالق داده بودن            

يخدونت رو واز        « بزرگه اومد تو انباری به ننم گف                
تو  « .   ننم براق شد و گفت      »   . کن ببينم توش چی داری         

يخدون من چی ميخوای؟ مگه کسی ميره سر يخدون                
تو؟     تو               »   زن  بی هوا چک گذوشت  عموم  ونخت  ا

يخدون رو     صورت ننم و قندشکن ورداشت و قفل             

يه                          توش  ز  ا کرد و  ق ولو  تا ا ميون  اسباباش  کند و 
تسبيح صدف پيدا کرد و گذوشت تو جيبش و گفت               

بعد ازچن روز بابام از شيراز اومد                  »   . اين مال کاکامه       « 
د                 .   بوشهر  بو ه  نه شد بيگا من  ی  ا بر يگه  د و  من  .   ا

بابای خودم                        نمي  ونو  ديگه ا ما  دونسم طالق چيه، ا
اما   .   رد گوشت تنم ريخت     وختی ماچم ک     .   دونسم    نمي 

شب اومد تو انباری با ننم حرف زد و ماچش کرد و                     
خواسم تورو طالقت          من نمي  .   مجبورم کردن      « گف  
. کنم  حاال رجوع مي      .   من يه طالقت بيشتر ندادم         .   بدم  

ننم تُف تو رو بابام انداخت و              »   . تو بازم زنم ميشی       
توله                « گف   تا  ونکه هفت  ا ز  بعد ا نکشيدی  خجالت 

» ون زدم بازم رفتی يه زن ديگه گرفتی؟                  واست ترکم    
گفت                 و  د  کر ماچش  م  با با م  ز ن       « با کرد رم  » . مجبو

انوخت دسش گرفت از اتاق انباری بردش بيرون تو                        
نه      خو ض  دم                   .   حو نکر ت  جرأ ما  ا م  د بو ر  ا بيد من 
آخرش تا ازش       .   دلم خوش شده بود       .   دنبالشون برم      
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ميخواس از     .   نپرسيدم تحليل و اباحه چيه ولش نکردم             
بره    دسم  در  نگی ولت نمي      « بش گفتم   .     تو  .   کنم  تا 

مدرسه ما يه شاگرد فضولی هس که تو مدرسِه خان                
حجره داره و سر درس شرعيات همش از مِن بدبخت  

ازم پرسيده اباحه و تحليل چيه و من               .   مسئله ميپرسه   
گفتم، خودم      اما دروغ مي       »   . ميخوام جواب اونو بدم            

الِم اخونديش بازم        ديدم در ع       مي. ميدونسم چه کثافتيه
کشه اقرار کنه تو قرن بيستم بازم از اين                    خجالت مي   

اباحه و تحليل      « :   گفت .   ها رواج داره           گند و کثافت    
چنان است که شخصی به ديگری دخول کردن کنيز                 
خود را حالل کند و اين قسم از خواص فرقه ناجيه                      
که                  حبش  گفتن صا د  بمجر چه   ، است يه  عشر ثنی  ا

شود و    تو حالل کردم حالل مي         دخول کردن او را بر           
تعيين مدت نيز شرط نيست و کنيز بمحض خريدن و             
يا به اباحت گرفتن دخول  باو جايز                       مالک شدن و 

زنا                   مي  شود هر چند کنيزی فاجره باشد يا در نتيجه 

غ شد، مي      »   . بهم رسيده باشد     خواست تف تو      سرم دا
من                           گه  داشت؟ ا تقصيری  و چه  ما ا زم، ا بندا روش 

     س د منجالب                 بتونم  ين  ا تو  ز  ا و  م  بگير و  ر هر  گو  
ره              بی        .   بيرونش بکشم خودش خيلی کا ينکه آ ولو ا

تم کم بود     همين .   بريزم سرش بگيرمش، بايد نجاتش بدم         
تو                              ری  بيا جنده  يه  و  ی  ر ا بذ ت  قی سر مسا قر ی  کال ی  بيا که 

چرا نگيرم؟ مگه الزمه آدم زنی رو که ميخواد . ات خونه
 باشه؟ اگه من دسم       بگيره حتما دخترکی الپاش داشته      

مي    مي  که بدنيا مي              رسيد حکم  آد   کردم هر دختری 
اش رو ور  قابله اول کاری که بکنه با انگشت دخترکي

همنجوری که پسرها رو ختنه ميکنن، دخترا هم                .   داره    
ميت و                      و محر همه  ين  ا تا  ن  ر بيا ن  و سرشو ر کا ين  ا

جا از بين      های روحی وحشتناک و تعصبات بی   شکنجه
اصال  .   خوديه    ا ختنه پسرها يه چيز هجو و بي        اتفاق   .   بره  

چرا راه دور بريم،           .   ختنه برای آدم طبيعی الزم نيس             
ما                      ا ه  د کر ر  له شوو وسا د که  ببين  و  ر بلقيس  همين 
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. شوورش کاری ازش نمياد و او دشمن زمين وزمونه                     
کينه شتری به گوهر و جهان            سلطان و حتی      ببين چه 

ب تو دهن     يه چکه آ   .   باين کاکل زری بدبخت داره              
يه دس رو سر کاکل زری           .   ريزه    جهان سلطون نمي    

تا                 نمي  برسه سر گوهر رو گوش  گه دسش  ا کشه و 
ه      ميبر لوس            .   کوش  من  ی  برا خودشو  هی  عوضش 

ميخواد                له و  ميما بم  فحل خودشو  مثه سگ  ميکنه و 
. تو دشمن عفت و عصمت عمومی هسی         .   درسه قورتم بده       

رو دارت زد تا مردم از شّرت                بايد تو    .   تو کافری، تو انارشيستی         
ببينی    ری اين فکر خودتو بلند بگو تا           ا اگه جرأت د. خالص بشن

ميکنن                   بدترت  تو هر چی نه  ز شروع      . چه جوری چوب  با
تونم    کردی؟ من حرفای که بتو ميزنم به هيچکه نمی                

هر چی دارم      .   تو آخه ناسالمتی سنگ صبور منی . بزنم
ميگم   يا            .   بتو  بترکی  يد  با گه     .    من آخرش يا تو  ما ا ا

گوهر پيداش بشه منو تو بغل بگيره، اونوخت ديگه                     
ميخوام   .   من گوهررو دوسش ميدارم            .   بايد تو بترکی     

برای من فرق نميکنه که زير پای چن نفر                .   بگيرمش  
با منه         .   خوابيده     خودش بم گفت      .   ميدونم که دلش 

اگه از اين شهر رفته باشه البد همين              .   دوسم ميداره      
خوب دق دلم       .   گفتم کاغذش مياد . روزا کاغذش مياد

ای که دم صندوق پست وايميسه خالی                رو به مردکه      
هر کی ميخواد کاغذ بندازه تو صندوق، اول                   .   کردم   

بعد ميندازدش      .   گيره رو پاکتش ميخونه         اونو ازش مي       
اول از جلوش رد          .   مردکه پدرسوخته       .   تو صندوق   

پهلو صندوق ، رو يه پيت خالی نشسته بود با                .   شدم 
د      تس  ميکر زی  رد          .   بيحش با برقی  ز جلوش  ا همچی 

مردکه سياه توه الغر شقيقه         .   شدم که پام بپاش گرفت   
زد دو تيغه دندون    ای بود که وختی حرف می فرو رفته

نگاه  .   مصنوعی زنگ خوردن تو دهنش لق لق ميزد                 
تسبيحش                        و  د  يسا ا و پا شد  د  و ز و  د  کر بم  ی  تند

ميدون ارگ              .   گذوشت تو جيبش     من رد شدم رفتم 
يه دقه به کاشی کاری عکس         . خانی رو دور زدم کريم
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باز                       ه کردم،  ر ارگ نگا د ديو سفيِد رو سر  رستم و 
برگشتم از سوک ديوار تلگراف خونه نگاه کردم ديدم   

يواش يواش رفتم         .   پشتش به صندوقه داره قدم ميزنه            
تو صندوق                     ختم  ندا ا و  ر غذ  کا تندی  ش،  پشت سر

مچ             .   پست  و  برگشت  جل  ا مثه  هو  يه  رو   که  دسم 
آسيد               .   گرفت   مثه  داشت،  چش  هم  نش  د گر پشت 
دم بقدر يه عنکبوتم چش                 .   ملوچ   که آ ين بدبختيه  ا
ره     فقط دوتا چش ناقص جلوش داره و پشت                  .   ندا

ر نميشه             بيفته خبردا تفاقی  اگه يه زنبور      .   سرش هر ا
چه خبر بود که اگه         .   فهمه  پشت گردنش بشينه نمي       

مثه  آدم دور تا دور سرش رديف چشم داشت، يا                        
عدسی                    تا  ر  ا هز چند  که  اشت  د چشم  تا  و  د مگس 
. داشته باشه که تمام دور و ور خودش رو خوب ببينه       

يا مثه شاخک خرچنگ که رو هر کدومشون يه چش                
چه خوب بود اگه سر انگشتای دس آدمم                 .   خوابيده    

آدم دس بکنه تو جيبش هر چی                    تا که  داشت  چش 

 آدم رو     يا جراح که شکم     .   بخواد زود بتونه پيدا کنه            
پاره کرده و ميخواد اون تو نگاه کنه خوب ببينه، و تا                      
انگشتش بکنه تو گوش و دماغ مريض، بتونه تا تهش                  

کنه        راس           .   رو خوب تماشا  دم  آ که  اصال يعنی چه 
لق بزنه و نتونه تعادل رو خوب               راس رو دو تا پا لق          

بهتر نبود آدم رو چار دس و پا راه ميرفت           . نگاه بداره
دس کم تعادل خودش رو            .   لی بهتر بود   مثه خر؟ خي    

ه            ر ا هد نگا ميتونس  که  پا و           .   بهتر  کف  ن  آ با  م  د آ
مثله شده        رو    « .   س  ش خيلی مسخره     انگشتای  غذ  کا

برای کی نوشتی؟ اگه راسش نگی ميبرم ميدم اينقده                   
» . شالق در کونت بزنن که تا کمرت له و لورده بشه                  

رو  دسم  .   های جوون آباد کاغذ نوشتم            من برای مرده       « 
ميخوام فرار کنم؟ مگه چکار کردم                 !   ول کن    » . مگه 

فقل                        د  ور آ ر  د جيبش  ز  ا کلييد  يه  و  د  کر ول  دسم 
دو نفر    .   ها را در آورد          صندوق رو واز کرد و پاکت             

تا مردک رفت       .   اومدن کاغذ شون بيندازن تو صندوق            
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پا                       تير شهاب  مثه  من   ، کنه جواب  و  ل  نا سئوا و ا با 
دک با اون همه        مر .   گذوشتم بدو بطرف بازار وکيل             

که                       دو نفری  و  ز  در صندوق وا پاکت تو دسش و 
. ميخواسن کاغذاشون بندازن تو صندوق تماشائی بود                 

تو بازار کفاشا که رسيدم ديگه مثه آدم راس و درس                
ه رفتم      سر چارسو بازار وکيل يه دونه پالوده از                    .   را

احمد خريدم و عرق اُترج ريختم روش خوردم                       کل 
. د، واسيه اينکه همش خيال ميکردم            که زهر مارم ش      

پالوده رو خورده نخورده تو بازار         . مردک دنبالم کرده
نزّيک   .   وکيل راه افتادم رفتم طرف دواخونه خورشيد                    

القلم جلوم     بازار شمشيرگرا بود که يه هو ديدم سيف               
يد            ند منو  و  ا ما  ا  ، ار          .   سبز شد ز با تو  م  پيچيد من 

يه ستونی   شمشيرگرا و رفتم تو مسجد وکيل و پشت            
  .قايم شدم
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  جهان سلطان      
  

امام نطلبيده بود واالّ يه زيارتی ميرفتم اسخون سبک                     
يه پام ميذوشتم      .   اووختا که ميتونسم راه برم            .   کردم مي

اونروز چقده حرم شلوغ          .   پيش، يه پام پس راه ميرفتم       
نبود           .   بود   ز  مون تو هم چپيده       هم .   جای سوزن اندا

. آورديم      ا، زنا تو مردا، بهم زور مي             مردا تو زن      .   بوديم   
برسيم بضريح قلف رو بگيريم و از                   زود  ميخواسيم 

ذن بخوايم           کاکل زری نشسه زير نودون طال               .   امام ا
از                     قی هم  يه عرب قلچما تراشيده  رو  دالک سرش 
عقب گرفتنش تو بغل و دساش از زير روناش بيرون                    

يد و  آورده و ال پاشو از هم واز کرده دالکم جلدی پر 
کاکل زری     .   بلش رو گذوشت الی نی و با تيغ بريد              

رنگ نيل شد     پنير         .   طفلک  مشت شکر  يه  پريدم  من 
ذوشت صداش بلن  طبل و نقاره نمي. ريختم تو دهنش

آورديم بريم قلف رو           همين جوری که زور مي         .   بشه 
م ميخواس بره       اي   بگيريم، يه دهاتی نخراشيده نتراشيده 

زور مي              هی   ، ه بگير رو  نمي        قلف   ، د ور چه       آ دونم 
داد که يه هو دسش خورد           مرگش بود که مهلت نمي       

. تو دماغ کاکل زری و خون مثه لوليه آفتابه راه افتاد                         
به ای حضرت عباس دس مرد که دهاتی خورد تو                      

غ کاکل زری          ما که             .   د ينقده حاجی خدانشناس ـ  ا
ايشالو تا بدنش غلغله کرم نشه از  دنيا نره ـ گوهر                      

. من نفهميدم چه شد    .   ه نزّيک بود بميره  رو کتک زد ک
نمي               ديدم  ومدم  ا هوش  تکون          وختی  م  ز جا ا تونم 

زنه    کرمای سفيد سفيد مثه برنج زيرم وول مي             .   بخورم   
. و از رو لحافم مياد باال ميخواد بره تو چش و چارم                       
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های  دويديم و تو ميون سبزه مثه گلوله پشت سرهم مي
يم و رو هم      دروازه سعدی گربه نوروزی جعم ميکرد                 

از ِبه    .   ننم گيسم رو بافته بود مثه دو تا مار  . نداختيم مي
نور                       و ا و  ر  و ين  ا و  ر م  نسم سر نميتو د  بو سنگين 

نم      و د بار                     .   بگر ی  ه سعد ز ا و ر د م  د مد  ميو له  ف قا
با دخترا ميرفتيم سوار اشترای که خوابيده                .  نداخت مي

اشتر  .   خورد ميشديم      هاشون تکون مي      بودن و آرواره          
يه    بدو         من ترسيد  پا گذوشت  پا شد و  من دلم    .    هو 

مثه اينکه    .   يه باکيم ميشد    .   ريخت تو، اما خوشم ميومد 
اينقده شيون کردم و کولی            .   از او کارا بام ميکردن             

ز اشتر                            تا ساربون اومد بغلم کرد ا بازی در آوردم 
منم نميادش        .   آوردم پائين         پيش  ننش   .   ديگه  گاسم 

 آسونه هيچ    احمدآقا اومد وايساد تو            .   تش  اومده برده       
گفتم   .   نگفت  ری؟             « من  دا خبر  گوهر چه  ز  هيچ  »   ا
هی بش ميگم    .  با دسمال دماغش رو گرفته بود. نگفت

گوهر   « هی ميگم   .   هيچ نميگه  »   کاکل زری کجا رفته؟  «

مثه اينکه    .   هيچ نميگه همش وايساده نگاه ميکنه     . »کو؟
ن      ميبر يگه               .   حجله  د لو  حا ه  خوب شد خوبه  لم  حا

باال بپرم تو آسمون       .   پرم بيرون    ميتونم از سقف طويله ب  
قليون چاق کنم بش تعارف          .   اونجا پهلو خدا بشينم        

من قليون   »   . تو خانمی   .   نه، اول تو بکش       « ميگه  .   کنم 
ئکه       بمال هی  و  ميکنم      ميکشم  ه  نگا زن      .   ها  ش  خر آ

خصه و                   مير ن  وسيمو عر تو  ا  خد و   ، ميشم ن  يکيشو
گوهر شليته   .   قليون چاق ميکنه مياره ميه دس مهمونا              

خاله مو مو مو ، رو رو رو، .  پاش کرده ميرخصهسرخ
عدس پلو، ماش پلو، تو باغ نو، چن ماه داری ، خاله                         

ئی؟ خاله جون قربونتم، حيرونتم،                   جون چرا نمي      زا
تيش سر                        بال گردونتم، آ ه کرمونتم، صدقه  را رفيِق، 
قليونتم، تو کوچه ميری کفش پاتم، تو خونه ميای زن              

اهه دارم، خاله جون          باباتم، شش ماهه عروس هش م           
م        ر ا ند لی  قباش                .   حا  ، ا خد ی  قبا رو  ريخت  قليون 

از سوراخ طويله افتادم پائين،کرما منو تو                      .   سوخت 
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حجله گذوشتن و گذوشتن رو کولشون، ميبرن خونيه                  
های شيرينی گذوشتن       خونچه. قواال ميرخصن. اکبر آقا

ند      خر ن  غل    .   ميو نا  مي   قليو ور            غل  د تا  ر  و د د  کر
شيرينی مثه   .    الله عباسی زده بودن         بادگيراشون گالی       

ها رو گذوشته       کرما خونچه    .   کرم ريخته بود تو حياط         
از  .   بودن رو کولشون ميبردن از سوراخ طويله بيرون                       

يه                     ، من  من و خدا شيرينيای که گذوشته بودن جلو 
لوز گذوشتم دهن خدا خورد، او هم يه لوز گذوشت                     

س ديگه با خدا خيلی دو         .   تو دهن من، منم خوردم           
جنده پتياره     « حاجی گفت  . ديگه ازش نميترسم. شديم

تو زن منی ميری بچه حرومزاده واسم درس ميکنی؟                     
اين بچه مال من نيس، از اولشم بمن گفته بودن که                      

يه  .   ميخوام سرت رو ببرم        .   بچه مال ميزحسين تونتابه        
عمر با آبرو زندگی کردم که توی جنده بيای تخم                       

اجی تو حموم ريشش       ح »   حروم واسم پس بندازی؟            
رو رنگ و حنا گذوشته بود و چار زانو نشسه بود تو                     

يه  .   اتاق منتظر گوهر بود که بيارن دس بدسشون بدن                  
از باال خونه افتادم کف            .   هو دنيا رو سرم خراب شد         

کرما اومدن گرفتنم         .   ديگه يادم رفت چه شد        .   حياط  
دنم تو حجله              نری    .   رو کولشون بر نه،    .   امشب  نرو 

. ای زلف تو لوله لوله لوله         .   عروس کشونه     فرداشب    
ه قد کوتوله         تُرش        .   ای چشم سيا کی هسی؟ من  تو 

خودم   .   تو کی هسی؟ من شيرين علی بگ         .   علی بگ  
گل                      بون  عر د  گو توی   ، پوشه ه  م سبز ر يا که  و  سبز 

گلی از دس من وردار و بو کن، ميون هر                    .   ميفروشه  
مدن  نکير و منکر با گرز آتشی او          .  دو زلفونت فرو کن

قبر   همی حالو    .   صَب کن .   قربونم من مسلمونم       .   تو 
. عربيه، يادم رفته        .   همی حالو ميگم    .   زير زبونمه     .   ميگم 

ميگم        کن  آخ صَب  خوِن             .   آخ  روضه  ز  ا دفه  ر  هزا
آهای   .   صَب کن تتا از کرمای بپرسم. باالی منبر شنيدم

شما رو به خدا زود باشين جواب نکير و منکر                 !   کرما  
  . رو بدين
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. ت رو واز ميکنم         ت رو بگو واال با گرز آتشی فرق              زود شهادت     
دراز    .   آخ آخ چه سنگينه     .   کرما بردنش بيرون        .   من مسلمونم   

بياين   .   و باريک و تاريک با صد خروار خاک رو سينم     
من نمردم من صداتون رو          .   م  من رو ببرين، من زنده           

بيرون،                  .   شناسم مي  برم  قبر  ز  تا سرم بلند کردم که ا
بسنگ        د  ر خو الخونه             پيشونيم  با ز  ا ش  بيهو و  لحد   

ميرن تو                           يش کردن  را آ ديدم کرما هف قلم  دم  فتا ا
حجله پيش حجی، و اکبر آقا تو حجله منتظر منه که                  

خون مثه لوله آفتابه از دو تا              .   کرما بيارنم تو حجله         
آی بدوين فرار کنين که            .   لوله دماغش بيرون پريده           

 آخ حاال   .   کرما دويدن      .   بچه حرومزاده آوردن تو حرم          
بياين مردم که             !   اگه نگی   .   ميگم سرزبونمه     آخ، آخ 
قلعه  .   بادا بادا بادا، ايشالو مبارک بادا                    .   عروس آوردن        

بگی ميرم و ميام، دوت، دوت، دوتا دونِه قر ميدم و                          
طويله    .   بخدا من مسلمونم     .   حالو ميگم   .   يادم رفته    . ميام

. ازتون ميترسم     .   من با شما نميام    .   رو سرم خراب شد      

من  . خواين ببرين؟ شما چقده زشتين          مي شما منو کجا   
از  .   نرو به خدا کاريم نداشته باشين            . از شما بدم مياد      

! آب  .   هق . . .   ِهق  . . .   اشهد .   گم  حالو مي   .   ترسم  شما مي 
  ...ِهِق... يه چکه آب! گوهر! يه چکه آب
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  کاکل زری       
  

ننم      جی  پيش  رفتش  بردنش        .   جيم  پا     .   اومدن  ولش  ا
ف     نداشت يه گوشه     ا ميخوردنش             ای  کرما  ه  بود ده  . تا

رف باالی سر      .   احمدآقا باشون اومد رف تو طويله                 
 تو کله پاچه       جيم مثه استخون     صورت جی   .   جيم  جی 
اووخ دسمالش دم دهنش گرف تو آخور نگاه                    .   بود  
هی سرش برد تو آخور کاه کرد، هی سرش باال           . کرد

چشاش گنده    .   آورد رنگ ماهيای تو حوض شده بود               
اووخ با دسمال دهنش و چشاش             .   شده و گريه کرد      

کرد که     پاک کرد، هنوز احمدآقا تو آخور نگاه مي                    

اووخ    .   جيم رو گذوشتنش تو صندوق         آدما اومدن جی     
جيم پا در آورده           جی .   گذوشتنش رو کولشون رفتن          

وختی تو طويله بود خيلی دلش ميخواس راه بره               . بود
پاشو قربون قد و باالت برم، برو دم دکون کل                    «گفت 

ننم              مون بگو جی   ب  جيم گفته سنّار خرک بده وختی 
ميدم             رم  ميا پولش  ومد  برم           .   ا هات  پا قربون  . پاشو 

کنم          ميتونسم کون سره  منم  مثه     .   کاشکی  ميتونی  تو 
گنگيشک بپری بری زير بازارچه فيل دکون کل بمون                   

» . چندتا خرک بياری بذارم گوشه قُپم؟ بخودتم ميدم                    
او روز احمد     . ام  ديدهمن هزارپا رو . حالو پا درآورده

نبر                           ا با  آورد تو حياط  تاقش گرف  ا تو  ز  آقا يکی ا
رو لِه کرد      باز پاهاش مي         .   سرش  ما  رپا     .   جنبيد  ا هزا

ره           ّا  احمد آقا ميره گوشه اتاقش با جن             .   هزارتا پا دا
بعد مياد ميگه     .   حرف ميزنه و خودش خودش ميخنده             

ری                      «  بيا بگيری  دونه مگس  گه بری يه  کاکل زری ا
ها            سنارت   باشه  زنده  ما  ا ميدم،  گوشيه     »   .   ميرم  منم 
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حياط يواش يواش دس ميکنم يه دونه مگس به چه                    
زنده                .   گيرم   گندگی مي    ميگيرم و دسم  اووخ باالش 

او هم يواشکی پاهاش        .   زنده ميارم ميدم به احمد آقا             
اووخ ميبردش تو اتاق           .   رو ميگيره باهاش حرف ميزنه      

بعد دس   .   هبا مگسو حرف ميزنه و واسش قصه ميگ            
ه           ميد بم  ر  د سنا ميا لی  ق      .   خا و تو صند . گذوشتش 

آدما اومدن چار گوشيه نمدش     . جيم رف پيش ننم جی
که ببرنش                   با کرما گذوشتنش تو صندوق  رو گرفتن 

منکه ننه نداشته باشم      .   پيش ننم که رفته بدور دورا             
ماهيای حوض     .   تر  اينقده تاريک ميشه که از شبم سياه           

رو آب ميگيرن ديگه دهنشون            همشون ميان رو پهلو        
جيم   وختی جی   .   اشون بِربِر نگاه ميکنهچش. واز نميکنن

بعد  .   ه کرد   اه نگ ل ميزاسدالهللا اومد تو طوي           .   رو بردن     
رو جارو      دسات درد نکنه طوطه        « گف    رف به بلقيس    

به بلقيس بگه ميکنه           »   . بزن   هللا  اووخ    .   هرچی ميزاسدا
تن کرما رف    .   جيم رو جارو کشيد        بلقيس رف جای جی      

برنج تو خاک     .   ما بازم اومدن رو خاک             ا زير خاک،      
مثه تو   .   جيم تر بود     زميِن زير پای جی       .   خته بودن   ي ر 

بود        لی  زغا هر  .   کته  مي        بلقيس  و  جار زم      چی  با د  ز
جيم کرم    جی .   کرما تو خاکا ميلوليدن        .   اونجو تر بود      

جاروش که تموم شد اومد سر حوض دس              . شده بود
      ثه چشای ماهيا     چشاش تر بود، م        .   و روش رو شس

برو پس از سر حوض ميفتی غرق           « بمن گفت   .   بود  
دم        .   ميشی  گه گشنته برو  م نونت                ا بيا تا  يسا  ق وا تا ا

، احمدآقا نونم داد خوردم                مگشن نيس  « گفم  »   . بدم  
م نونت بدم          « گف  »   رف؟     جيم کجا   جی  بيا تا  » . برو 

وقت بم نميگه    چهي .   ترسم  از چشاس مي     .   بلقيس بده   
تخم  « بم ميگه   »   . ورپريده     « ه ، همش ميگ   »  قربونت برم«

اوخ دهنش کج شد و چشاش . تو سرمم ميزنه» .حروم
  اومده بود، من با         ر م آب شو    از چشای    .   دکوچيک ش  

چه  ار  فروِش زير باز        مزه آب نمک زُرت      . زبونم ليسيدم
د      ا ميد ينه       .   فيل  حوض شير آب  آب   .   عوضش  من 
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چطوره که از تو جوب آب شيرين             .   م  ا  حوض خورده      
چشای آدم آب شور مياد؟ ديبو افتاد                 رد ميشه اما از       

دندون گرف                رو  هی ننم بش    .   رو ننم گوشت تنش 
بلقيس بمن نميگه قربونت        »   . قربونت برم       « گفت  مي 
. ديگه ننم نميادش      .   اووخ ديبو تکون ميخورد            .   برم  

. جيم رفته    هم ننم رفته، هم جی       .   جيم نيس   ديگه جی   
کاشکی باز ميشد برم خوني خانم           . ؤفتم يکاشکی منم م   

خانم شوکت من رو ماچ کرد و بلم بازی        . کت ايناشو
ينا نيس               .   کرد   بهتر از خونيه خانم شوکت ا . هيچ جا 

ها ميومد اينجو اتاق ننم          ناگه خانم شوکت خودش ت          
بيدم                     ميخوا بغل خودش  ز ميکرد و من شبا تو  رو وا

. ه ميکنم گهرچی خانم شوکت بم مي       .   ود بخيلی خوب 
گه بگه سر حوضم نرو، با          م      ا هيا ميگم       ما نکن  بازی 

بگه نميکنم          » چشم «  بلقيس هر چی  ما  سر حوضم  .   ا
  .با ماهيام بازی ميکنم. ميرم
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  احمدآقا 
      

شيخ محمود نيست و نابود شده، هر چه ميگردم اونم                  
بلقيس چنونی زير پای جهان سلطون          .   پيداش نميکنم    

رو جارو کشيده بود که انگار نه انگار که يه وختی يه   
مثه اينکه منتظر يه      .   ه طويله افتاده بود         موجودی گوشي     

بود         روزی  بود            .   همچه  نده  ز ن سلطون  وختی جها
زبس             .   بلقيس چش نداشت ببيندش        ديدم ا ما حاال  ا

البد   .   گريه کرده چشماش مثل کون خروس شده بود                
واسيه خودش گريه ميکنه که يه روزی بروز جهان                     

هر کی تو مرگ يکی ديگه گريه بکنه             .   سلطون ميافته   

بلقيس گفتم    .   ی مردن خودشه که گريه ميکنه           برا   به 
. سوزه   انگاری که خيلی دلت واسيه جهان سلطون مي   «

. بهتر شد که مرد چه بود ، مثه يه تکه گوشت گنديده               
اين   « گفت  »   . ای افتاده بود کرمش زده بود                 يه گوشه  

تا وخت مردنم       .   مون خوابيده       شتريه که دم خونيه هم       
منم ممکنه هم    .   ق بيفته  همه چی ممکنه واسيه آدم اتفا          

پس برای همينه که       « گفتم  »   . گير  کور بشم، هم زمين       
ميسوزه             ن سلطون  تشنگی       .   دلت واسيه جها ز  ا گه  ا

نمي             آب تو حلقش  يه چکه  که  رختی چطور     ميمرد 
گف  »   چسبونی؟    شد که حاال واسش پسون به تنور مي     

بدنش کرم زده       .   ترسم نزّيکش برم      نشس، مي    اقم مي   « 
. از پر و پام بيان باال برن تو جونم                 ترسيدم    مي .   بود  

ول قبرشه، خوب نيس پشت سر                 ا امشب شب  حاال 
» . خيلی رنچ کشيد    .   خدا بيامرزدش       .   مرده حرف بزنيم       

دادم جهان                        محل خبر  هل  رچه فيل با زا با رفتم زير 
من و يه    .   شناختنش  همه دکوندارا مي         .   سلطون مرده    
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بوت                     تا يه  علی  ج  حا ن سيد قبرسو ز سر  ا  ، ل حما
تابوتو زهوارش در رفته بود مثه                 .   م آورديم     ورداشتي    

اش از تو       اينکه سالها بود مرده بود و ميخای زنگ زده      
در                         زگور  مرده ا مثل  د تخته،  خای گل و گشا سورا

وختی حمال خواس بلندش         .   اومده پريده بود بيرون             
کنه، تابوتو رقصی کرد و کج و کوله شد و جيغش                  

ومد       و          « گف  .   درا بلندش کنی تهش  تا  که  ميره   ای  ا
يه مسلمونم پيدا     .   بلکی مرده ميون راه بيفته تو کوچه             

تابوت   .   نميشه راه خدا، يه تابوت نو سر قبرسون بذاره  
نو اومد و نومد داره، کسی جرأت نميکنه بسازه، مبادا       

بوی خالی مرده شور خونه           »   . اول خودش توش بيفته     
تموم کاسبای زير بازارچه ميرن تو               .   ديوونم کرده بود       

شور خونه و مثه قطار شتر پشت سر هم            رده  خالی م   
بت          نو تا  ميشن  يسه  تو             ر ن  و ا ن  بر برسه  ن  . شو
مي          هی  برا و  نه           ناصرخسر يعقل  ال و  مست  گذشت، 

چون ميخوارگان، ديد قبرستان و مبرز روبرو، بانگ                         

نعمت                         و  نيا  د نعمت   ، ن  گا ر نظا ی  ا که  ن  ها د  ز بر 
اين   .   خواره بين، اينش نعمت، آنش نعمت خوارگان                   

حمال  .   حسابی که هيچوقت کهنه بشو نيس        شدحرف   
های تابوت رو جاکرد و  سنگ ورداشت چند تا از ميخ

چند تا ازکاسب کارای زير بازراچه                  .   آوردش خونه       
تو خونه                ومدن  ا بوت  تا با  کوچه        بلقيس .   هم  ِر  د م 

کاکل زری بازم سر حوض     . کرد وايساده بود گريه مي
د   که                      .   بو د  بو ه  فهميد ری  ز کل  کا تر  د و ز همه  ز   ا

من تو اتاقم بودم اومد تو آسونه                .   سلطون مرده     جهان  
جيم سرش از رو بالش افتاده پائين                جی « وايساد گفتم      

رفتم ديدم     »   ده   هر چی باش حرف ميزنم جواب نمي             
هميشه      مثه  تش  د      صور بو ش  رسيدم        .   ا که  من  ه  ز تا

بعد سر تا پای تنش به خمپازه افتاد و              .   بخرخر افتاد     
د              ز  ا د و        تنش جمع و واز شد و کف  بيرون ز هنش 

و بعد يواش چشماش واز شد و به              .   زود تموم کرد       
د       فتا ا ق  گوشه     .   طا نفر  ر  فتن و          چها گر رو  نمد  های 
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تو                     گذاشتنش  ن  د کر بلند  ما  کر و  ن  ن سلطو جها با
کرمای سفيد و    .   بازم کرم رو زمين مونده بود              .   تابوت   

تو نافم    .   های لبش ميلوليدن       براق، رو پيشونی و گوشه          
باال         و  د  فتا م      پيچ ا ورد آ يه          .     طويله تو  رفتم گوشيه 

رو                    جا و يه  کهنه خشکيده  کفش  لنگه  يه  که  آخور،
همون  .   کوتاه موريونه خورده توش بود باال آوردم                        

از حلقم تو                     آسيا شده  کباب ظهر، ترشيده و  نون و 
بفکرم آمد که      .   آخور سرازير شد و دندونام کُند شد              

شايد يه وختی يه اسب يا يه خر هم تو همين آخور                
هللا حق، محمد اَرسول اهللا                .   اال آورده بود         ب  الالله االا

عليا ولی اهللا،فاطمه الزهرا بنت رسول اهللا، و الحسن و                      
هللا      لحسين سبط نبی ا هللا، وعد رسوله            .   ا . هذا ما و عبدا

لحافش رو انداخته بودن روش و با نمد گذوشتنش                      
ميون             .   تو تابوت     وختی برداشتنش مثه عکسی که از 

کوزه و پارچ لب         .   ش خالی شد   قاب درش بيارن جا         
رفتم تو اتقام      .   شکسه آبخوريش گوشه جاش ول شد         

غ درس کردم                         ا د پريموس روشن کردم روش قند 
صدای پريموس حاللم        .   خوردم دلم کمی آروم شد            

منقل فرنگی و . ها اتاقم مرده بودن اسباب. رو جا آورد
من دلم    .   کوزه آب و کرسی و کتابام همه مرده بودن                   

نبود       .   ن سلطون نسوخته بود       برای جها     . بمن مربوط 
مدتها بود که آرزوی مرگش رو              .   زنده نبود که بميره        

داشتم، يه موجودی که فقط چشماش تو کاسه سرش             
کرد   هاش کار مي      خورد و شکمش و آرواره            چرخ مي   

بود؟                      برای چی خوب  و الشش کرم گذوشته بود، 
ای که تو دکون کبابی تو             بارونيم با لک چربی گنده           

های   شونه .   شتش داغ بسته بود از ديوار آويزون بود                    پ 
اش مثه پوس خری که           جمع شده و چروک خورده           

. گنده باشن و نمک زده باشنش شل ِمشُلی آويخته بود
تا                       م  بد ن  جو بش  يد  با من  که  خت  ش سو ا بر لم  د

بايد هر روز بکشم تنم و         .   خودش رو بتونه تکون بده           
 زير   تو ده رخت چرک با خشتک و           .   اش کنم    زنده   
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ز اخ و تف گوشه                     بغل  های بو گندو ودسماالی پر ا
بايد بدم بلقيس بشوره        .   نشس  اقم مي   .   اتاق ريخته بود       

هوا تاريک تاريک         .   دِر اتاق رو بسم و نشسم           .   دشون  
صدای تلپ تلپ بارون رو پشت بون، مثه اين                    .   بود  

بود که من رو گذوشته بودن تو گور و داشتن روم                      
يختن      مير ک  م   .   خا يه  زم            مثه  ا لو با  که  قديمی  ه  د ر

گور                      تو  ک  ا ر خو و  ش  لباسا و  کفش  و  گيش  ند ز
همشون رفته بودن       .   حاال راحت شدم      .   گذاشته بودنش 

. تو سرم خالی خالی شد      .   و فکر منم با اونا رفته بود            
خلوت شد        خونه  نه         .   ديگه   ، هس ن سلطون  جها نه 

. دونم اين کاکل زری رو چکارش کنم                   گوهر، نمي    
م            د خو پيش  مش  ر بيا يد  ری          با جو يه  و  ر بلقيس  يا   

آخر برای چی؟ که         .   راضيش کنم که ازش نگهداری بکنه 
اونوخت چی بشه؟ چه دردی دوا ميکنه؟ ولش کن بياد خدا هر                           

دا تو   گ اينهمه کور و کچل و ناخوش و ناسور و                 .   چی شد شد 
ونا             ينم يکی ميشه لگنه ا بگير           .   شهر وله، ا  ه ب بيکاری؟ تو دس

د نبره             با کا ثهم .   کاله خودت که  تا هس         کل   ر  آخه   .    زری هزا
من ميدونم خودمم        .   کاکل زری شکل بچگيای خودمه   

م       د بو رو               . همين شکلی  ی  ر ز کل  کا من  خه  آ
اونوخت     .   شناسم اونای ديگه رو که نمي      . شناسمش مي

ومد تو      ه  .   بلقيس ا د          .   اَ ز خودم بدم ميا اگه جهان    .   ا
بلقيس نمي   .   سلطون نمرده بود       ه، از     .   خوابيدم     بغل  اَ

. ندازه   اگه گوهر بفهمه تف تو روم مي. دخودم بدم ميا
منکه باورم نمياد که تو نيس و                     آخه تو کجا رفتی؟ 

با اين زندگی گندی که داشتی، چه خنده               .   نابود بشی    
اشتی       د طی  نشا ه   .   و  خند ی   چه  دم         . ا آ رو  تو  وختی 

. خنديد   خنديدی، مثه اين بود که دنيا به آدم مي                    مي 
ا يه شبی هم   تو اينقده مرد عوض ميکنی، بي  «بش گفتم 

باشيم       ميرسيم       .   با هم خوش  هم  بيشتر به  که  هر  .   ما 
چون تو خيلی     « گفتم  »   روز چشامون تو چشای همه           

هر چي             ، رم ميدا ميدم           دوست  بت  ی  بخوا م  لم   .   ا د
کنی                       وا  رو  تاقم  در ا بيای  د يه شب يواشکی  ميخوا
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ات که     بيای تو، و من خواب باشم و از صدای نفس                 
 بشم و سر بخوری تو       بيدار   »   ! اومدم    « يواش بم بگی      

اگه تو ميخوای تا        .   حرومه   .   گناه داره      « بم گفت   »   جام  
کنه         محمود بگم واست صيغم  ميام       .   بشيخ  اونوخت 

اگه شيخ محمود تو رو صيغت کنه          « گفتم  »   . ات   پيش 
د           چه فرقی ميکنه که بی       .   من ديگه ازت خوشم نميا

صيغه شيخ محمود يه شب يواشکی بيای تو اتاق من؟        
. چرا بدم بياد، تو آقائی           » گفت »  مياد؟مگه از من بدت

گفتم  »   . اما حرومه     .   ميدونم کاکل زريم دوس ميداری               
بيا راسش رو بگو تو با هيشکه تاحال همين جوری                 « 

بندم             « گفت  »   نبودی؟     باين شوم غريبون من تا حاال 
نشده          ز  تا شوور کردم بعدشم صيغه           .   بحروم وا دو 

 زری مال     الهی زبونشون غلغله کرم بشه، کاکل              .   رفتم  
جيه        ِد حا ِد خو ديده بودی،                 .   خو گه  ا را  تو حاجی 

از جهان سلطون . ام شکل خود حاجيه ميديدی که بچه
دس مردکه دهاتی تو حرم خورد تو دماغ بچم      . بپرس

خون راه افتاد و مردم مثه قوم لوط ريختن سرم که                        
. امام دماغش رو خون انداخته بود. س بچت حرومزاده

. اون دنيا جواب خدارو بدن                خدائی هم هس، برن          
اون امامی که        .   گذاره     منکه گذشتم، اما خدای من نمي          

دماغ بچه من رو خون انداخت خودش بره جواب                       
من دار و ندارم تو دنيا همی کاکل زری                   .   خدارو بده      

شوورم و    .   همه بش  ظلم کردن       .   بش ظلم شد  .   بود  
غ و همه مردم بش ظلم کردن                       . خدا و آقام شاه چرا

ب      د  نبو ه      يکی  بگير ش  گو فم  جهان     .   حر همی  فقط 
که مي       بيگناهم        سلطون بود  بچگی   »   . دونس من  من 

حتی يادم    .   بينم  خودمو تو صورت اين کاکل زری می              
يادم مياد     .   مکيدم   مياد که چه جوری پسون ننم رو مي             

شايد برادرای ديگم           .   خوردم     که چه جوری شير مي      
ديدم که چجوری از پسون ننم شير ميخوردن و حاال                    

کنم خودم شير ميخوردم، ننم نُه تا بچه آورد                ال میخي
له                             نف د  و ز د  و ز ما  ا ن،  د بو قلو  و  د ن  تاشو چند که 
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يکی زير پسنش بود، دو تا تو شکمش بود،              .   شدن  مي 
اونوخت شبم     .   سه چهار تا قد و نيم قدم دنبالش بودن     

چسبيدن و    گرفت و زير لحاف بهم مي          بابام مچش مي     
اما برای     .    رو ميديدم      و من همه چی    . من نگاه ميکردم

حميد هنوز   .   اونا مهم نبود که من خواب بودم يا بيدار        
نمرده بود خاله بابام، کَرم نوکرمون رو صدا کرد و                         

ه              « گفت   ميگير بو  بسونه  تا کن،  خاکش  ببر  گه    .   بيا  ا
اين جور    »   . ميره زود ببر چالش کن          نمرده تو راه مي        

بوديم         بوشهر   ، بود             .   بود دو سالش  م  کا کا و حميد،
ننم پا   .   من قد همين کاکل زری بودم            .   اسهال داشت    

بماه بود و شب تا صُب با الشه نيمه جون حميد ور               
هوا گرم بود و همه مو رو مهتابی خوابيده                  .   رفت   مي 

هنوز آفتاب نزده بود، از الی جفت و بست                     .   بوديم   
آلود ننم رو ديدم که            های نيمه بازم صورت اشک     پلک

بسينه     ميکرد و          اش چسبونده      حميد را   بود و زمزمه 
» . ای خدا پاره جيگرم رو ازم نگير                « .   اشک ميريخت   

اونوخت صورت حميد مثه اينکه از اسخون تراشيده                  
پا شدم رفتم    . حالم بهم خورد. تو چشمم خورد. باشن

صدای دريا و      .   اوق زدم      »   بِِِرِيم  « تو حياط، پای نخل        
پا شدم  .   بوی شيلوهای ترشيده تو سرم ول شده بود              

ه و             .    پيش ننم وحميد    رفتم   هن سيا پيرا با  م  با با خاله 
چارقد ابريشمی سياهش که صورت سرخش رو دور                

اين   « گرفته بود باالی سر ننم وايساده بود و ميگفت                   
ده              کر تموم  نميشه،  چيزی  يگه  تا         .   د مين  ز ش  بذار

ننم تو سايه    »   . خدا رو خوش نمياد         !   جونش در بره      
ر م                بغلش فشا تو  د و   ستون نشسته بود و بچه رو  يدا

صدای  .   هنوز بدنش گرمه      .   واهللا تموم نکرده        « ميگفت  
مي        قلبش رو  بترسين     .   شنفم تپ تپ  خاله   »   . از خدا 

م گفت     با کشته         « :   با ما کشتيم؟ خدا  بچتو  تش   مگه  . ا
ه         نبود بدنيا  ئی،             .   عمرش  ميزا تا  دو  لی  که سا خوبه 

ت برای چيه؟ يکی تو کُمته، دوتام که دنبالت                     حرص  
. يسی که اجاقت کور باشه        مثه دختر من ن     .   راه ميرن     
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بده کَرم ببره خاکش کنه تابسون هوا گرمه بو ميگيره                    
و ننم هی    »   . کنه  ی دوساله شيون نمي       کسی واسيه بچه    

مه        « گفت   مي  گر تنش  هنوز  رو       .   بخدا  دلش  صدای 
آلود دريده ننم تو چشمام             چشمای اشک   »   . شنفم مي 
اط باز دويدم و رفتم تو حي           .   باز تو نافم پيچ افتاد         .   افتا  

ونطرف           .   باال آوردم        »   ِبرِيم  « زير نخل     ز ا ونوخت ا ا
شب پيش سرش رو    .   مهتابی سرو کله رباب پيدا شد          

حنا بسه بود و با کاغذ قند پيچيده بودش و رنگ حنا                   
ده بود، اومد                        مثه لکه   ز کاغذ قند پس دا های خون ا

ا مال زنای       ای جنده گری      « .   جلو و دندوِن غرچه کرد          
با ای            ميخوان  که  زيه  رو پيش            شيرا داها خودشون   ا

ما که اجاقمون          .   شوورشون عزيزتر ونی بکنن           واال 
لرزه که مال تو  کوره اينقده دس و دلمون رو بچه نمي

ه    مي  ز ه    .   لر جند تو              هر چی  ما  ته،  بسه  کردی  گری 
گريه و نوحت بکن تو        .   خونمون عزيز جوون داريم             

» . هر چی نه بدترت و بچه رو بده ببرن خاکش بکنن                  

ديد، بچه رو تنگ تو          شنيد و نمي    اصال نمی  گمونم ننم   
بغلش گرفته بود وآهسته تکون ميخورد و چشمش تو               

اونوخت بابام با چار تا            .   صورت حميد قفل شده بود       
بابامم    .   هام با زناشون اومدن دور ننم حلقه زدن                   عموم  

يه      بگر د  گه     .   ز ر بز گف                عمو  و  د  کر ا  عو د ش  با م  ا
 اونوخت     . و گرفت از اونجا بردش            »   . قباحت داره      « 

کشيد و                        بيرون  ننم  بغل  تو  ز  ا و  ر بچه  ر  بزو باب  ر
يقه ننم دريد و پستوناش پيدا    . دادش به کَرم نوکرمون

اونا ننم رو گرفته بودن و            .   شد وشير ازشون بيرون زد         
ننم خودشو ميزد     .   نميذوشتن از جاش تکون بخوره            

. من دويدم با کَرم رفتم تو نخلسون              .   گفت  وکفر مي   
توش مار بود و چاه آب و            .   ده بود   نخلسون خيلی گن    

بود                ه سياه  زنبورهای سيا ز  ا پر  قبر        .   و  ديلم  کَرم با 
هللا تو     کوچکی کند وحميد رو با رخت و چل بسم                ا

گردنش و النگوی فوالدی که برای نظر قربونی تو مچ            
خودم   .   ننم راس ميگفت     .   دستش بود گذوشت تو قبر       
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 گمونم ديدم که يه        .   ديدم که تو چشماش نگاه بود            
اونوخت کَرم خاک روش            .   خنده کوچکی هم کرد        

من هميشه سر قبر    .   اومد    ديگه صدای ننم نمی      .   ريخت  
تابسون که رفت يه بوته مرمر             .   حميد بازی ميکردم        

شک با گلهای ريز سفيد از ميون قبرش سر در آورد                  
. که من دلم نميومد بش دس بزنم و گلهاش رو بکنم                  

با رخت . ر ميکردباز کا. هاش ور ميرفت باز ننم با بچه
مثه اينکه حميد نمرده بود، يا             .   باز ميخنديد    .   ميشس 

اما قبر حميد، سنگ صبور من        .   اصال نبودش که بميره       
هام   هام و قصه  ميرفتم سر قبرش و تمام غصه. شده بود

چن دفه ننم اومد دسم گرفت از اونجا      . گفتم براش مي
برو يه جای ديگه بازی          .   اينجا بازی نکن      « برد و گف     

دادم، بازم ميرفتم اونجا                اما من بش گوش نمي       »   . کن 
بغير از حميد             .   کردم    بازی مي     با هيچکه  ينکه  برای ا

و هيچکه مثه    .  تونّسم صاف و رو راس حرف بزنم نمی
هر چی به کاکل زری        .   داد    حميد به حرفام گوش نمي        

بگی سرحوض بازی نکنه تو حوض ميفته، بازم گوش   
 خيال ميکنه ننش تو      شايد .   گيره و سر حوض ميره   نمي

  .و دنبال ننش ميگرده. حوض افتاده
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  بلقيس  
      

کی ديگه جرأت      .   منکه ديگه تو اين خونه بمون نيسم           
پناه بر خدا، طرفای طويله              .   ميکنه شب بره تو حياط      

ه      د مر ميشم              مثه  ترک  زهله  ميمونه  جان  .   شورخونه 
دم                        آ و  ر و  ر ش  د خو هو  يه   ، نشسه نجا  و ا ن  سلطو

صُب بود که رفتم خونيه حاج         .   رو بکوه سياه     .   ميندازه 
ظهری بود    .   صادق قناد رختاشون شسم آفتاب کردم              

منقل                        که خرد و خسه اومدم خونه نون خورديم و 
واسيه مشدی آتيش کردم چائيم دم کردم گذوشتم                     
جلوش نشس به ترياک کشيدن ؛ منم دس و پام دراز                    

شتم های پ    مهره  .   کردم گفتم يه خرده خسکی در کنم            
هنوز چشّام گرم      .   از خسگی جريق جريق صدا ميکرد          

! جان سلطون   « نشده بود، احمد آقا اومد دم در گفت                   
اينجوری شده، شماحواستون پيش کاکل زری باشه                   
بيان                            زارچه بگم  زير با ه تا من برم  تاق مرد نره تو ا

کردش تو . دس کاکل زری تو دسش بود«. وردانرنش
شاش خشک خشک    چ .   دلش خيلی گندس     .   اتاق ما     

مثه           .   بود، دلم ريخت تو          يه هو چشّام سياهی رفت، 
کاکل زری     .   اينکه خونه رو بلن کردن زدن تو سرم                

نگشتاش                 و ا ميخورد  تکون  لنگر ساعت  مثث  جلوم 
به؟ ننش که                .   ليسيد  مي  حاال امشب ديگه کجا ميخوا

ميباس يا پيش ما      .   نيس، جان سلطونم که رف او دنيا            
رن           .   بخوابه يا پيش احمد آقا           تا شب ورش ندا اگه 

او . شيطون ميره تو قالبش پا ميشه مياد خفه مون ميکنه
تونس راه بره، حال چجوری              که وختی زنده بود نمي         

اگه خدا    .   وختی مرده ميتونه پاشه راه بره؟ زبونت بگز        
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. بخوا همه چی ميشه شيطونه رفت تو قالبش پا ميشه              
ون وختی مرده گناهکار باشه و زود ورش ندارن شيط                    

ستا جوون بود مثه       .   ميره تو قالبش پا ميشه راه ميفته            
يه شب از پشت مرده شور خونه با هم             .   شاخ شمشاد  

ازون جوونای مشدی لب آب که چپقای                 .   رد ميشن   
شون ميگه هر کی راس ميگه          نقره پر شالشونه ـ يکي      

ده                         مر تو  بوتای  تا به  ميخ  يه  مرده شورخونه  تو  ه  بر
ه            برگرد بکوبه  همشون        ييک .   شورخونه  ز  ا که  شون 

نصب شبی  .   تر و بزن بهادرتر بود ميگه من ميرم               لوطی  
ميدن بش ميگن برو                   ميکنن ميارن  پيدا  ميخ  يه  ميرن 

اونم مثه شير ميره در مرده شورخونه رو زور                   .   بکوب  
ميده، جريقی ميکنه واز ميشه، ميره تو ، رفيقاش دم                      
ميبينن                      ميسن  ا و چی  هر  ما  ا ميسن  ا و ش  منتظر ر  د

اووخت     .    يه ساعت واميسن، ميبينن نيومد          . نيومدش   
بسم اهللا ميگن شعم روشن ميکنن ميرن تو مرده شور               

يه هو ميبينن رفيقشون افتاده پای يه تابوت، يه                   .   خونه  

ده                             فتا تابوت در آومده ا ز تو  مرده کفن کرده هم ا
ه              کرد غش  رفيقشون  ش و  ميکنن       .   رو بلندش  ن  ميا
ش که بزور    تش تو بغل    ميبينن مرده چنونی سفت گرفته   

ميکنن و بعد که خواسن رفيقشون                  از هم جدا شون 
بلند کنن، ميبنن رختاش به تابوتو چسبيده خوب که                  
نگه ميکنن، ميبننن ميخی که ميخواسه به تابوتو بکوبه               

قبای خودش               رو دومن  بعد جوون بدبخت        .   کوفته 
. مشدی پا شد رفت از خونه بيرون            . ديونه شد زد بکوه

» .  و تنها با مرده تو خونه بمونم           من ميترسم تک   « گفتم  
پا شدم اومدم درِ           .   خونه   محلم نذوشت رفت قهوه        

احمد   .   ميترسيدم تنها تو خونه بمونم         .   کوچه وايساد      
کاکل   .   آقا رفت آدمارو بياره، من وايسادم در کوچه                        

تاق            .   زری دم در بازی ميکرد              زهام ميرفت برم تو ا
ن تو جان سلطو   « ازکاکل زری پرسيدم          .   جان سلطون   

مثه ازرق شامی چشماشو تو         »   ديديش چجوری شده؟   
خواب رفته، اما چشاش وازه،               « چشام وردروند گفت          
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ر نمي            بيدا ميزنی  ميگه      .   شه هر چی بانگش  احمدآقا 
رو بکوه سياه، بچه نيم         »   . ديگه هيچوخت بيدار نميشه        

از ترس دل تو دل من           .   وجبی چه چيزا رو نگاه ميکنه    
آدمای    .   ک کشيده   نيس، ای رفته تو چشای مرده سر             

. زير بازارچه با احمد آقا اومدن تو خونه ورش بدارن            
صورتش مثه    .   دونم چرا احمدآقا گريه نکرد               من نمي  

چشّام که به     .   هميشه صافه و چشّاش خشک خشکه        
همشون  .   تابوتو افتاد زانوام لرزيد و توکمرم لق شد                    

در گاهی طويله از آدم پر               .   دنبال هم رفتن تو طويله          
ث  .   شد ومدن                  گاسم  آدم ا که ای همه  ر باشه  واب کا

رنش        دا نه      .   ور ميدو چه  ميگه      .   کسی  محمود  آشيخ 
د            بو ه  نشد ترک  ش  ز باشه            .   نما ر  بکا ا ثو گه  ا لو  حا

زه    قلقل          .   اش سبک ميره     جنا وختی جون تو گلوش 
بريزه                  تو حلقش  تربت  آب  نبود  کسی  گه   .   ميکرد  ا

تو                        بت  تر ب  آ باشه  کسی  س  نبا ا  چر د  بو ر  بکا ا ثو
اقت نيآورد وختی ديدم همه مردا گلوش بريزه؟ دلم ط

احمد آقا يه راس        .   رفتن تو طويله منم دنبالشون رفتم             
بود و گريه           .   رفت باالی سرش        تو صورتش صاف 

بعد زودی اومد رفت سرآخور و سرش کرد تو       . نکرد
پز بلند بلند گريه       مشدی حاجی کله      .   آخور و قی کرد       

رو گرفت              .   ميکرد   بمون باالی نمدش  مشدی  .   کل 
پا    جی  فت      حا گر ش  پا ت       .   ئين  بو تا تو  . گذوشتنش 

الحافش همون     .   اووخت الحاف کشيدن رو سرش             
ه       ِف شرند تل                 الحا ز سر  ا واسش  گوهر  که  د  بو ی  ا

مثه جيگر زليخا از هم واشده          .   حصير بافا خريده بود        
کاکل زری آتيش بجون گرفته هم مثه جن بو                  .   بود  

. داده اونجا وايساده بود و بربر به مرده نگاه ميکرد                            
وخت همه  آدما با هم تابوت رو بلند کردن و رفتن          او

از به سبک    .   تابوت مثه پر کاه سبک ميرفت          .   زيرش   
حتما  .   مثه اين که خالی بود        .   ميرفت نزّيک بود بيفته       

ديگه سرو   .   مردا از در کوچه رفتن بيرون              .   کاره    ثواب   
کاکل زری هم دنبال جنازه             .   خلوت شد  .   صدا نبود   
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رفت تو    .   باشون نرفت    احمد آقا   . دويد رفت خاکسون
د                 کر پيش  ق  تا ا ر  د و  تاقش  ل و       .   ا د چه  نَغَل  بچه 

نم بارون      ظهر بود اما هوا مثه شو بو و نم           .   جرأتی داره 
مد   تنش                 .   ميو ش  بگو ن  و ر با  ، ميشه خيس  فش  الحا

هه،            .   ميخوره    تا سر قبرسون سيد حاج علی خيلی را
د        نبو نه  خو تو  تو             .   هيشکه  د  بو رفته  تنها  قا  آ حمد  ا

غير از من و احمد        .   ترسيدم    خونه مي   من تو  .   اتاقش   
گوهرم گم و     .   مشديم نيس   .   آقا هيشکه تو خونه نبود        

جان سلطونم مرده،کاکل زريم دنبال جنازه             . گور شده
ن       کسو فته سرخا ن           .   ر خو تو  قا  آ حمد  ا و  يم   من  . ها

درکوچه رو کلون کردم و پاورچين پارورچين رفتم                         
تاقش گفتم برم تو           م کنه          .   دم ا ما ترسيدم دعوا يه  . ا  

چيکار                     ببينم  م  کشيد قش سرک  تا ا تو  فتم  ر زی  و ر
ه با خودش حرف                        د يسا ق وا تا ا ديدم گوشه  ميکنه، 

همين جوری که      .   آخرش ميترسم ديوونه بشه         .   ميزنه  
تو اتاقش نگاه ميکردم دسم در رفت خورد بدر، در                       

يه هو از جاش پريد وسرم داد زد                .   غرچی صدا داد      
که     مگه من چکار    !   چتونه همش منو ميپائين       «   کردم 

منکه کارت    « گفتم  »   . همتون چار چشمی منو ميپائين         
ببرم                             ری  ا د چرک  رخت  گه  ا ببينم  م  مد و ا  ، م ر ندا

م     ر رم                »   . بشو بشو م  ميبر ش  کا چر خت  ر ختی  و
بعد مثه   .   های شلوراش بو ميکنم و ماچ ميکنم            خشتک 

ای بار    .   گل ياس واسش ميشورم و ميارم بش ميدم                 
ق سرک کشيدم                  تا تاقش تو ا ِر ا د کی تو  هيش .   رفتم 

رفتم سالم   .   ديدم نشسه داره چيز مينويسه           .   خونه نبود    
هيشکه تو خونه     « گفتم  .   کردم ميترسيدم دعوام کنه           

اووخت زدم بگريه و مثه            »   . نيس زهلم ميره تنها بمونم 
. از سرجاش پا شد اومد پهلوم          .   بارون اشک ميريختم       

خيلی  » من گفتم   »   چرا يخ کردی؟       « دسام گرفت گفت      
ميريختم    و همين  »   . ترسم  مي  مثه      .   جور اشک  اووخت 

اينکه دلش برام سوخته باشه، تو صورتم نگاه کرد و                   
چشاش تو صورتم دووند، خوشم اومد هموجوری                    
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کنه    گفت        .   نگام  » مشدی خونه نيس؟       « اووخت بم 
دوتا دساش آورد زير بغلم از پشت گرفتم                  »   .نه«گفتم 

تنگ گرفتم تو بغلش و پسونام رو تند تند               .   تو بغلش  
صورتم و   .   ديدم    ديگه صورتش رو نمي       .   زد   چنگ می  

درد و بالت بخوره تو           « گفتم  .   تنم مثه تنور ميسوخت      
هيچ نگفت اما نفس      »   . من خيلی دوسِت ميدارم       . جونم

می                 و  ر نم  د گر پشت  نفسش  و  د  ميز ند   نفس  ز . سو
ماليد                آورد رو شکمم  ونوخت دسش  رو     .   ا مم  ر و 

. دلم ضعف رفت و تُف دهنم خشک شد          .   چنگ زد   
  م کشيد و زود بردم تو رختخوابش که گوشه                بعد دس

باورم    .   دلم هری ريخت تو       .   اتاق افتاده بود خوابوندم              
ميخواسم   .   خيلی وخت بود دلم ميخواسش           .   نميشد 
اما دندونام قلف شده         »   »   . الهی پيش مرگت بشم      « بگم  
د   مد             .   بو نميو ر  د م  گلو ز  ا م  تکون    .   صدا رتش  صو

ی که  ميخورد مثه ای که يه جائيش درد ميکرد وخت                   
                       رفتم تو رختخواب از چشّاش رو ديدم، دلم خواس .

پسونام   .   زبونم بند اومده بود          .   رو صورتش نگاه کردم         
. اما دلم ميخواس بيشتر درد بگيرد             .   خيلی درد گرفت      

ميريخت تو        دلم  زمين              .   هی  رو  ميخواس از  وختی 
نميتونسم از جام تکون        .   بلندم کنه، سنگين شده بودم        

ديگه   .   رم نداشتم از حال ميرفتم         بنظ .   اومد روم      .   بخور  
ررس نمي         د چرخ       .   ديدم    صورتشم  صورتش جلوم 

ما تنش خيلی سنگين نبود            ميخواس     .   ميخورد، ا دلم 
دلم ميخواس سقف اتاق رو هر             .   خيلی سنگين باشه  
د پائين          ر تو گوشم گفت          .   دومون بيا بعد خيلی هموا

انگار صداش از ته  » اگه شوورت سربرسه چه ميکنه؟«
بير    ه  ميومد    چا بنظرم             .   ون  بعد  نتونسم جوابش بدم، 
اووخت پيرهنم  . واسيه اينکه دندوناش برق زد. خنديد

مثه اينکه بچه بود و شير        .   زد باال و پسونام رو خورد             
ينقده پسونام خورد که ميخواس              .   ميخواس بخوره       ا

. پسونات مثه سنگ ميمونه      « گفت   بم مي  .   جونم در بره      
من  .   حرف ميزد، با من نبود         اما مثه اينکه با يکی ديگه          
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اووخت     .   شد که بخواد از او کارا بام بکند               باورم نمي     
» . مثه ای که مشتی باشون زور ورزی نميکنه                 » گفت  

گفت         خت  و و منو            « ا خيلی  تو  که  نسم  و ميد من 
ميومد                  »   . ميخواسی   بيرون  ه  ز ته چا . انگار صداش ا

» تو ميدونی من هنوز دختر بکرم؟            « اووخت بش گفتم    
پس مشدی   .   ها، ميدونم، تو نُه دری            « ت خنديد و گف    
بکنه            »   گفتم  »   چکارس؟     کاری  بام  نتونسه  » . هنوز 

خواس از روم پاشه که غُرص گرفتمش                 اووخت مي     
اووخت يه هو توم سوخت و مثه            »   . دروغ گفتم    «گفتم 

روغن داغ از هم وا شدم و از گوشه چشُام اشک تو                      
که  دلم پيچ افتاد، مثه ای           .   سوالخ گوشم راه واز کرد           

مثه ای که ميخواسم تو        .   تونسم جلو خودم بگيرم         نمي
مثه ای که ميخواسن دل و روده هامو                 .   خودم در برم       
ن      و بير خت      .   بکش  ميسو م  جا اس      .   همه  ميخو لم  د

الهی قربونت      « انگار ميگفتم     .   زيردس و پاش بميرم          
بشم           گت  مر پيش   ، م رو            »   . بر م  د خو ی  ا ما صد ا

هم رفته    بعد يه هو صورتش رو ديدم تو             .   شنفتم نمي 
د   کنه             .   بو يه  گر  س ميخوا که  ی  ا که      .   مثه  ی  ا مثه 

اما   .   انداخته بودنم تو حوض خيس عرق شده بودم                   
همون وخت ديدم که من خودم ديگه چشّام چيزی                    

بود            .   بينه  نمي  لو شده  و خون  تشک  قا      .   رو  آ احمد 
من کنيزتم، الهی درد و          « گفتم  .   دخترکيم رو ورداشت   
ه بی نماز بودی      اگ  « بم گفت   »   . بالت بخوره تو جونم        

» مو خونی کنی؟      چرا اومدی پيش من که رختخواب              
اما باورش      »   . من دختر بودم تو پارم کردی             « بش گفتم   

حالو خودت بايد رو تشکی رو بشکافی               « نشد وگفت    
رو چشم    « گفتم  »   . و بشوريش و پنبه هاشم بشوری           

اووخت دويدم رفتم تو اتاق خودم و مثه                      »   . ميذارم    
لطون سوار يه اسب سفيدی      ديدم جان س     .   مرده افتام      

شيخ محمودم افسارش رو گرفته بود و با سلم و  . شده
پس  .   های حوض ماهی مياوردنش پائين     صلوات از پله

قُه                    قُر که  د  نيا ئين  پا کسی  ين،  نيا پيش  ين،  شيخ .   بر
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اشت             د ل  با ئکه  مال مثه  د  ن و      .   محمو و جو خيلی 
ريشش مثه    .   ای پهنی سينش بودها      .   خوشگل شده بود    

زد،    از صورتش نور بيرون می. کی بودشبق مشکی مش
و جان سلطون مثه دختر شاه پريون يواش يواش از                     

ماهی ميومد پائين و دوتا دده سياه                      پله   های حوض 
اين   .   همم با طاس و بقچه جواهر نشون همراش بودن                 

ريگای ته حوض      .   دفه خوشگل شده بود که بيا تماشا       
ن                  بود ه  ر شد جوا ا  خد بقدرتی  هيم  تو      .   ما ی  هيا ما

ای دم و دستگاه       « گفتن  .   وض ماهيم طال شده بودن        ح 
مثه ای که تو عالم        »   . مال جان سلطونه که رفته بهشت         

گفت                  و  د  يسا ا و من  جلو  مد  و ا تو    »   خواب  ختی  و
سکرات بودم، هر چی صدات زدم بلقيس، بلقيس، بيا                   
يه چکه آب بريز تو گلوم جون تو گلوِم قلقل ميکنه                  

نی خودش   نيومدی، عوضش همی مالئکه و که ميبي            
اومد آب تربت از بهشت آورد کرد تو حلقم گفت،                     

خالو خودم     »   . بخور که تو دنيا خيلی زحمت کشيدی           

جوون                       ر  يه شوو که  م  ا ميخو ش  ز خدا ا پيش  ميرم 
جوونی مثه رسم گيرت بياورد که يه بچه تو شکمت                 
بندازه و کار ازش بياد، نه مثه مشدی که همش پنچه                      

م تو اطاق احمدآقا         همی حالو رفت     « بش گفتم   »   . ميکنه 
دخترکيم رو ورداشت و يه بچه ملوسی انداخت تو                     

احمد آقا شوورم       .   من ديگه شوور نميخوام         .   شکمم
احمد آقا از ای غلطا نميکنه که گوهر               « گفت  »   .   شده 

. در از پاشنه ور اومد          »   . رو بذاره و بياد بغل تو بخوابه        
اومده بود دِر         .   از صدای احمد آقا ازخواب پريدم                  

گفتم  »   پاشو ببين کاکل زری کجاس         »    ميگفت اتاق ما    
برنگشته        «  کسون  ز سرخا تو       « گفت  »   . ا تا  ميرم  منم 

مسجدنو بازم سری به شيخ محمود بزنم بلکم پيداش                
تنها بمونم        « من گفتم   »   . کنم  گفت  .   ميترسم تو خونه 

» . ازچه ميترسی؟ اگه بچه داشتی، بچت قد من بود                  « 
 جاش تو    از جان سلطون ميترسم، خوابش ديدم             « گفم  

مثه اينکه    .   شناخت  مثه ای که منو اصال نمي        »   . بهشته 
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» . جان سلطون ترکيد     « گفت  .   بام از او کارا نکرده بود              
هيچ خلقش   .   اووخت دِر کوچه رو بهم زد و رفت                  

ننود    بود    .   تنگ  هميشه  ديدم            .   مثه  د وختی  ميا دم  يا
صورتش تو هم رفت مثه ای بود که دردش اومده بود 

کنه         گريه  ميخواس  ه     م .   و  گم شد محمود  . يگه شيخ 
اصال  .   گاسم با گوهر رو هم ريختن رفتن مسجد بردی   

. همش حواسش پيش اونه       .   از خيال گوهر بيرون نميره 
زن شيخ محمود زبون بسه يه انگشتش به صدتا گوهر            

اول يه راس       .   اومد تو، هيچ بم محل نذوشت          .   ميارزه    
طويله سر جای جان سلطون سرک کشيد                . رفت تو 

ه      ه  گند بی     بچه  لنگ  م  ز ه          نو مير ه  ا ر ن  بل   .   تنبو چه 
ره        گنده   اومد رفت تو        .   مثه مال مردا ميمونه         .   ای دا

بعد اومد     .   چه دل و جراتی داره           .   طويله سرک کشيد     
تا حال   .   بيا تو اتاق تر ميشی       « گفتم  .   رفت سر حوض    

هيا بازی            »   کجا بودی؟      با ما هيچ نگفت، مثه هميشه 
تر ميشی     « گفتم .   همينجور بارون نم نم ميومد          .   ميکرد  

ميشی     برو يه گوشه     تر  نذوشت    »   . ی بشين  محل  . بم 
خدا رحمتش کنه      « اووخت ميزاسداهللا اومد تو گفت               

رو                .   راحت شد    طويله  پاشو  درد نکنه  لو دسات  حا
ميز اسداهللا هم تو       .   منم رفتم طويله رو روفتم           « .   بروف   

بود     ط  بشم               .   حيا آقا  مرگ احمد  لهی خودم پيش  . ا
  .چقده خوب بود
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  ل زری  کاک
      

يه پسری   . يکی بود يکی نبود، غير از خدا هيشکه نبود
همش يه ننه خالی داشت که هميشه          .   بود بوا نداشت      
وختی زن ديبو       .   شد رفت زن ديبو مي        ننش نبود، مي     

يه  .   خوابيد    گرفت تو بغلش مي      شد، شبا بچش مي    نمي 
به ننش گف          بچه    « روزی  من           چرا همه  رن  دا بوا  ها 

ننش  »   . واسيه من يه بوا بخر بيار خونه           ندارم؟ بيا برو         
اووخ رف بازار شب که             »   . خب واست ميخرم     « گف  

اومد ديد يه بوای واسش خريده بچه گندگی، کّلش                     

قد کلّه خر بود، يه سبيلی داشت قد سبيل عمری که               
با کون                       که سرش  آتيش زدن  رچه  زا با زير  و شب  ا
واسش سبيل                        ل   زغا با  و  بودن  ه  د کر رس  د قيلون 

بودن و از پشگل واسش تسبيح درس کرده                  کشيده   
ريختن روش الو گرفت و همه جاش                     بودن و نفت 

شب که اومد خونه هيچ با         .   ترقه و فشفشه زده بودن          
د       نز ف  حر ننم                  .   بچش  و  ر ه  د فتا ا يبو  د مثه  و  د مر

. سوالخش کرد و گوشت تنش رو با دوندون جويد                  
باز بچه هو به      .   اووخ فريادش رف ديگه برنگشت                

ه بوای خوب خوبی بخر که هميشه پهلوم ي«ننش گف 
اما نخريد،     »   . خب « گف  »   . مثه احمد آقا باشه      .   بمونه  

مد           نيو يگه  د ف  ر دشم  پيش          .   خو له  ي طو تو  فتم  ر
جيم ديد خر کای که از کل بمون واسش خريده                   جی 

بودم پهلوش گذوشته و سرش از رو متکا افتاده پائين             
و چشاَش وازه و دهنش وازه اما هر چی باش حرف                       

دم جواب نداد رفتم يه خر کی ورداشتم خوردم و                       ز 
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هی تو سقف نگاه کرد      .   جی حرف بزن      جی »هی گفتم 
آقا ميگم جی جيم            .   و هی حرف نزد        ميرم به احمد 

بذار کارم      . ت بکن ميگه، برو بازي. ديگه حرفی نميزنه
اووخ کتابش بس و چشّالش مثه ماهيهای تو                 »   . بکنم 

. جيم  يش جی اووخ اومد رف تو طويله پ              .   حوض شد  
با  »   . زود بيا بيرون       « هولکی گف    .   اووخ خيلی ترسيد      

کاکل   . گف جان سلطون مرده       .   هم رفتم پيش بلقيس     
باشه پيش       تاق           هوش  .   ت  زری  ا تو  ه  نر باشه  ت بش 

مشدی  .   خيلی گريه کرد     .   بلقيس گريه کرد     »   . مرده   
بيرون                     هيچی نگفت، هی دود از سوالخای دماغش 

احمد   .    پاشد رف   اووخ    .   مثه سوالخ دهن ديبو       .   ميومد  
جيم تک  جی. من و بلقيس اومديم در کوچه. آقام رف

پهلوش                       خرکای  با  له  طوي بود گوشه  ه  د فتا تنها ا . و 
هی  .   اونا خيلی بودن       .   احمدآقا با آدما اومدن خونه               

آفتاب کف حياط سياه شد، هی سفيد شد و هی آدما               
ه مي       را آقا رف باالی سر جی            .   رفتن   تو  جيم   احمد 

يه چيزيم    .   صورتش سرک کشيد    روش دوال شد تو         
با خودشون آوردن بودن که جی                     جيم   مثه صندوق 

جيم تو دس گرف؛        پزو دس جی       کله  .   توش بخوابونن      
. جيم رو بس     بعد ولش کرد و با دساش چشّای جی             

داشتن گذوشتنش تو صندوقو                 ننم   .   اووخ ورش  به 
من اين بواهای که هی مياری چن شب ميمونن                « گفم  

ت ميجون    خ ميکنن و گوشت تن     هی ميزنن تنت سوال     
. ميگن من از روز اول بوا نداشتم » .خوام بعد ميرن نمي

بوات تاجر بوده و خيلی پول داشته و               « جيم ميگه    جی 
وختی بچه بودی تو شاه چراغ            .   خيلی نوکر داشتين     
او روزم که لب حوض بودم              »   . دماغت خون اومد         

من بواهای     « گفتم  .   دماغم خون اومد ريخت رو سنگ            
يه بوا ميخوام      .   ری نميخوام که هی بيان هی برن            ايجو  

ننم گريه کرد و از چشاش گريه             »   . که پهلو من بمونه     
هر روز    .   دلم ميخواد احمد آقا بوام بشه      . بيرون ريخت

ميکرد                       ز  وا ق  تا ا ِر  د خونه  ميومد  ميرف شو  ننم  که 
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با يه مردی        .   خوراکی درس ميکرد ميخورديم                اگه 
م      اومده بود، جام مي            نداخت  ديگه قصه        ا يخوابيدم 

اگه آدم باش نبود ميگرفتم تو بغلش              .   گفت  واسم نمي   
اما اگه آدم همراش بود تو بغل                 .   واسم قصه ميگف    
بيد        ا ميخو و  د تر                .   مر ف  طر و  ا م  د خو ی  جا تو  من 

اما همه آدما ننم رو ميزنن و روش ميافتن                  .   ميخوابيدم    
سوالخش ميکنن و گوشت تنش       .   و ميخوان بکشنش     

ميکنن        خودم دي     .   رو ميجون     . دم با بلشون سوالخش 
جيم بشن تا بذارنشون تو           کاشکی آدما بميرن مثل جی      
جيم رفتم سر     همرای جی    .   صندوقو ببرنشون خاکسون        

آب روش ريختن، کرماش           .   بردنش حموم     .   خاکسون   
د      بر ب  کهنه                .   آ لته  نش  کو و  غش  ما د خ  ال تو سو
اووخ آوردن انداختش تو قبر و هرچی خاک   . چپوندن

 اينقده خاک ريختن روش که ديگه         .بود ريختن روش
ديگه   .   تاريک تاريک شد      .   همه جاش رف زير خاک         

هنوز کرماش    . تونه از زير او همه خاک بيرون بياد نمي

کاشه آبش و خرکاش و        .   تو خرابه رو زمين راه ميرن             
بود             ه  ول شد کرد       .   کرماش سرجاش  جارو  بلقيس 

دور     ريخت   تو          .   شون  گذوشت  ورداشت  کاسه شم 
يگ   .   آخور    د قا شدم       من  حمدآ ا بچه  تو    .   ه  ميرم  شبا 

بم        ميخوا تاقش  عيد              .   ا روز  هللا  اسدا ميز  بچه  مثه  منم 
کنم         پام می        .   تنبون نو پام می  ر  سرم حنا   .   کنم  پوزا

بندن، کاله ميذارم سرم، يه گنگيشک قشنگ قشنگ    مي
می              حنا  کلش  کا رو  ميخرن،  نخودچی         واسم  بندم، 

دهنش          ميذارم  تاق احمدآقا             .   ميجوم  که تو ا اوشب 
وابيده بودم بلقيس يه هو خودش رو انداخ تو اتاق                       خ 

مثه ايکه جان سلطون توحياط راه                 « گف   می ترسم، 
پچ باش حرف      احمد آقا پاشد رف پيشش پچ          »   . ميره  

. خودش انداخ روش    . زد، بعد آوردش تو رختخوابش
بکشن و                      و  ر ننم  ن  ا ميخو ن  ميا که شبا  ما  د آ مثه 

ميکنن    الخش  گف      .   سو ننم  مثه  پ   « بلقيسم  لهی  يش ا
بشم    بکشدش        »   مرگت  آقا  حمد  خودش   .   کاشکی ا
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حمدآقا نمي               ه، هی ا ميگفت  .   ذوشت   ميخواس بمير
. عيبی نداره     « گف  »   . ترسم کاکل زری بيدار باشه           مي « 

ونا               »   . بکن خودم قربونت ميرم           من خوابيده بودم، ا
. نه، از اولش بگم، ايجور نبود               .   بخيالشون من خوابم       

م، احمدآقا       شوم بود، من هنوز دم کوچه بازی ميکرد                 
بيا برو بگير تو اتاق        « تو خونه بود اومد دم در گف               

من بخواب، نون تو باديه هس وردار بخور بعد برو                        
با  .   ی اتاق وايساد         اووخ خودش رف گوشه          »   . بخواب   

من نون خوردم گفتم يه تکه هو            .   خودش حرف ميزد       
. جيم زير خاکه      يادم نبود که جی       .   جيم ببرم    واسيه جی   

دشو      ما سر کر حاف            گفتم  ال ير  ز هر شب   ، ميشه ن 
جيم نيس سردشو     جيم ميخوابيدن امشب که جی           جی 

خواسم يه تکه     .   جيم نيس   اما يادم اومد که جی   . نميشه
م                  د نبر يگه  د  ، ببرم ما  کر واسه  نون       .   نون  قا  آ احمد 

تيرای   . تاريِک تاريک بود        .   چراغم روشن نکرد       .   نخورد
هی                        ، م د هی شمر  ، م د هی شمر  ، ن تا ه  قش سيز تا ا

آسمون  .   نصبش خرابه    .   آجره   . ه تير ندارهيلطو. شمردم
ن                       پيدا ز الش  ا ره  و ستا ه  ما و  و سفيد  ه  و سيا بی  . آ

يه نفر اونجا  «جيم همش توش نگاه ميکرد ميگفت  جی
نشسه همش مارو ميپاد و يه دفتر گذوشته پهلو دسش          

اگه بچه بدی     .   همش هر چی ما ميکنيم توش مينويسه         
بی باشيم توش    باشيم توش مينويسه، اگه هم بچه خو            

م بعد خوبارو ميذاره يه طرف ترازو و بدار                    .   سهي نو  مي 
 راگه يه نفر س    .   ميذاره يه طرف ديگيه ترازو ميکشه               

حوض بره دوال بشه تو حوض او از باال ميبنه بدش                     
  ».مياد
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  سيف القلم   
      

هفتا       ين يکی شد  ا بود؟ اسمش         .   با  ببينم اسمش چه 
يک لک   .   از يادم نميرود        اش هيچوقت      قيافه  .   نازی بود     

مثل کفتر چاهی وحشی          .   زشت رو چشمش بود       اما 
همين حاال بايد اسمش را تو دفترم بنويسم که                 .   بود  

سليمه و خانم امير و خانم ملوک و خانم               .   يادم نرود      
اتاق دو     .   ساالر و خانم شوکت وگوهر، اين هم نازی                

چهار تا جا داشت که چهار نفر           .   دری ديگر جا ندارد          
تاق دو دری          .   اند   و بغل همديگر خوابيده       بزور ت     تو ا

د             بو حت  ا ر م  ر جا            .   کا همين  ز  ا است  ر يک 

گذشتم   کن که مي    شان رو زمين و از کفش          کشيدم   مي 
حاال بايد اين يکی را هم           .   رسيدم تو اتاق دو دری            مي 

. بايد از ستا پله بيندازمش تو حياط             .   ببرم تو زيرزمين       
و از آنجا هم       بعد از آنجا بکشم ببرم تا دم زيرزمين                 

من  .   چه کار پر زحمتی است       .   ش پائين   ستّا پله بيندازم
تازه . يک تنه همه کارها را خودم ميکنم. معجره ميکنم

بايد از آنجا او را بکشم تا لب گودال و آنجا لختش                       
حيف که يادم رفت آن انگشتر طال را از دست                  .   بکنم 

هر گور دويست سيصد تا بيل   . خانم امير بيرون بياروم
ميافتم      .   خاک ميبرد     ز قوه  کاشکی يک نفر را پيدا        .   ا

اگر شريک خوب     .   نه، اين فکر را نکن  . ميکردم کمک ميکرد
ی خودش ميساخت                  برا ا يکی  ز و       .   بود خد نديدی شهبا مگر 

. بله    خانبابا با چه شک و ترديدی اين گودالها را برايت کندند؟                          
ديدی چطور با گفتن حقيقت سرشان را شيره ماليدم؟              

تب    ند   مي مر چه                 « .   پرسيد ي  ا بر ا  ر لها  ا د گو ين  ا
. آقا جان شما پولتان را بشناسيد   «من گفتم » ميخواهی؟
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ل   ا می           سئو ا  چر ه  د بيهو ی  من         ها کنيد  ض  فر ؟  کنيد
بعد همه   »   . ميخواهم آدم بکشم و در اينها چال بکنم                

بقدری اين حقيقت گنده بود که درکش                 .   خنديديم   
شوخی  خيال کردند من دارم            .   برای آنها مشکل بود        

خته              .   ميکنم  ندا ا ن  دستشا دند  کر ل  حرف        خيا ز  ا م  ا
اين مردم     .   خودشان خجالت کشيدند و نفسشان بريد            

بند چادرش     .   ام کرد     اما اين يکی خسته      . خيلی احمقند
بسکه زور زدم       .   شد گره کور خورده بود و باز نمي               

. بندش را پاره کنم، چون ابريشمی بود دستم رابريد                      
ای خودم بخرم برای           بايد يک قلم تراش کوچک بر           

آخر بند ابريشمی به اين محکمی را            .   اين جور مواقع       
خواهيد؟ مگر زندگی شما چقدر دوام                 برای چه مي     

نبال                              د ؟  يد د ميگر م  ا و د با ی  ها چيز ل  نبا د که  د  ر ا د
. چيزهائی بگرديد که دوامشان باندازه زندگيتان باشد                       

صبح، خّرم و خندان از خواب بلند ميشويد و دو سه                    
بدهيد،   .   آئيد تو مسجدنو و شاه چراغ            يساعت بعد م   

تان اينجا و با يک         آورم     من هم مي   .   بدام من می افتيد       
مگس                      ل  با يک  ر  بقد فقط  که  نج  ر نا بت  ن شر ا ليو

دنيا         فرستم  ريزم مي     سيانور توش مي      شما .   تان به آن 
خوردن    .   دانيد که چه معجونی است اين سيانور              نمي 

د همه  باي  .    و جا درجا خشک شدن همان          همان است   
کنم             بود  نا و  نيست  را  ن  از         .   تا پس  ن  هتا نگا چقدر 

به  .   شود  خوردن يک ليوان شربت سيانور خوشگل مي             
اما در آن موقع ديگر کاری از                .   کنيد  من التماس می     

خيال ميکنيد من شما را اينجا          .   آيد   دست من بر نمی    
از                        که  نيد  نميدا ما  ا ی تسکين شهوت،  برا ورم  آ می 

ان که مثل نگاه آهوی تير          ديدن آن نگاههای ترسيده ت           
  .شود خورده است انزالم مي

ار ک چهار ماه است دست به اين          .   ببين، تو خيل کُند کار می کنی         
بايد   .   اين خيلی کم است     .   ای   اش هفت نفر کشته      ای حاال همه      زده 

احمق، جا کو؟ من که         .   دست کم روزی يک نفر را بکشی            
 تو .   اين خودش اشکال بزرگ کار من است           . جا ندارم
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بيشتر                    ديگر  نفر  برای هفت هشت  زمين که جا  زير 
از اين خانه برو        بعد از آن که پر شد چکار کنم؟            .  نيست

ره کن                    اجا را  بزرگتری  بايد         . و يک جای  لبته همين کار  ا  
پس تو نميدانی که من ميخواهم بروم يکی از                 .   بکنم 

آن وقت تمام      .   اين باغهای مسجد بردی را اجاره کنم                
. ميکنم و روزی يک نفر را ميکشم           کف آن باغ را قبر         

بايد با درشکه آمد و        .   اما اين کار خرج زيادی دارد                 
نبايد   .   مسجد بردی تا شهر خيلی دور است          .   شد کنم 

بروم         بردی  بهشت            .   مسجد  رشک  غ  با طرفهای  ن  آ
حتی  .   تر است   وآسياب ستائی بهتر است، بشهر نزديک      

 هائی را که ديگران به آسياب ستائی می               می توانم زن      
هی  .   زمين خداداد هم فراوان است               .   آورند غُر بزنم       

هنوز اين خانه جا           .   کنم  کشم و هی چال می        می  ما  ا
د       ر ا د               . د ر ا د جا  هم  ن  آ ط  يگر     .   حيا همد بغل 

نم     مي  با ط              خوا هم  با  مت  قيا ز  رو تا  ن  بزنند و   . .   شا
امروز زود شروع به کار             .   کوفت و آتشک بهم بخورانند          

.  تو يکی را نفله کردی         هنوز يک ساعت به ظهر داريم و           .   کردی   
بيار                     ر  را بردا ديگر  . حق با تو است    .   حاال پاشو برو و يکی 

اگر تو نبودی که مرا اينجور تشويق کنی کاری از                       
. اين تو هستی که مشوق من هستی         .   دستم ساخته نبود 

تو هم   .   االن ميروم و شکار ديگری بدام می اندازم                      
قلب                     ت  قو من  به  و  باشی  من  ه  ا همر جا  همه  يد  با

کشم اين سردرد لعنتی هم          هر وقت يکی را مي . دهیب
می       ا  پيد تسکين  را            .   کند  کمی  د  خو که  قتی  و ز  ا

بايد آنقدر آدم        .   ام اين سر درد مرا ول نکرده                شناخته 
  .بکشم تا اين سردرد ولم کند

  »حاال شما چطور است؟. آقا مال ميور سالم عليکم«ـ 
  »شما چطورين؟. تصّدق سرتون آقا»ـ 
يک چمدان کوچک از        .   دم بد نيستم   از برکت ج     « ـ 

ام از حيدرآباد رسيده و در آن چند دست لباس                     اثاثيه   
ام ميان لباسهايم بود که ميخواهم         زنانه مال عيال مطلقه
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 و قبا را     فعال اين چادر و روبنده           .   آنها را بتو بفروشم       
  ».ام تا ببينم چند خريدرای برای نمونه آورده

  ».ساقا شما بگو، جنس مال شما»ـ 
زياد باشد، چون حاال که فکر                     « ـ  نتظارم  ا من شايد 

. کنم می بينم من آن زن را خيلی دوست ميداشتم                 می 
آوردم بوی        امروز که آنها را از ميان چمدان بيرون می             

د و                        کر منقلب  ا  ر لتم  حا د  ر خو غم  ما د به  که  نها  آ
بکنم       مي  که             .   خواستم گريه  بود، حيف  زنينی  نا زن 

ه قسمت نبود با هم زندگی  ناسازگار بود، و افسوس ک
  »بيست تومان خوب است؟.کنيم

اما من    .   ده تومنم نمی ارزه    . نه آقا اين چه فرمايشيه«ـ 
  » .چون که شما آدم خوبی هسين. ده تومن ميخرم

  ».ده تومان که قيمت همين چادر است«ـ 
آقا به سر حضرت موسی که تو معامله پيشی که               « ـ 

آخه چادر     .   کردم   اون لباسارو از شما خريدم ضرر              

اگه اطلس شّسه بود باز يه           .   عبائی که مشتری نداره          
  ».کنن ای روزا همه چادر کرپ دوشين سر می. چيزی

. من سيدم  .   حاال عيبی ندارد دوازده تومان بدهيد                   « ـ 
  ».رود جای دوری نمي

دو ماه تو دو       .   کنه  به امت که اسم خداس ضرر می       «ـ 
حاال که    .   بشه کونم ميمونه تا يه مشتری واسش پيدا              

ميدم              ر  مشتری    .   شما هسين ده تومن و پنجزا وختی 
آتيش گرفته ميخواد يه جنسی بخره، دو ساعت زير و                
. روش ميکنه و از به چونه ميزنه زبون آدم چوب ميشه

آخرشم هزار تا قسم و آيه به آدم ميده که مال مرده                       
  ».نباشه

ها چيست؟ مرده کدام است؟ تو بايد          آقا اين حرف«ـ 
گفتم اينها مال عيال مطلقه من     ! م خودت را بشناسیآد

باز هم قرار است چند دست ديگر از هندوستان . است
ها را    اما به امت قسمت ميدهم مبادا بگوئی آن                .   برسد 

خواهم مردم       من آبرو دارم و نمي           .   ای   از من خريده      
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کهنه          خت  ر که  يند  مطلقه        بگو ن  ز ی  را      ها ش  ا
  ».فروشد مي
  ».يم و به ای کارا کار نداريمنه آقا، ما کاسب«ـ 

حاال بايد بروم دواخانه شفا و             .   خرج امروز هم درآمد     
شود بايد نصف پول       دارد تمام مي       .   کمی سيانور بخرم

اين شهر چه    .   هايشان را پای خريد سيانور بدهم              لباس  
رد          دا ينجور نيست          .   سرمای بدی  د ا آبا آنجا   .   حيدر

رد، اينجا   های تابستانی ميشود زندگی ک هميشه با لباس
کاشکی گفته بودم همين ميور         .   يک پالتو الزم دارم           

مي                   ا  پيد يم  ا بر کش  ما کلفِت سر لتو  پا د    يک  . کر
شايد هم خدا خودش برساند من           .  ای نيست حاالعجله

  . بايد همه کارهای خودم را به خدا بسپارم
القلم، حال سرکار؟        به به، حضرت آقای دکتر سيف«ـ 

مثه اينکه سر درس      .   خيلی دير بدير خدمت ميرسيم         
  »آميز ممدلی حکيم هم ديگه تشريف نميارين؟

بله چند روزی رفته          .   قربان شما بروم آقا محمد آقا        «ـ 
هوای آنجا در اين فصل خيلی مطبوع              .   بودم بوشهر    

پيرزن سرما خوردم                   .   است  ما در برگشتن در کتل  . ا
. هوای شيراز برای ما مردم هندوستان خيلی سرد است  

هنوز س    حکيم             مگر شما  علی  محمد  زا  مير آ س  در ر 
  »ميرويد؟ حالش چطور است؟

ه                  « ـ  پرسيد ز شما  ا هم  فعه  د چند   ، به خو لش  . حا
  ».تشريف بيارين، درسش سودمنده

او هنوز    .   زند   نه عزيزم، درسش چنگی بدلم نمي            « ـ 
. عقيده ارسطو را دارد که ميگويد زمين ساکن است                  

 خودمانيم، خيلی پرت و پال        . درسش چه شنيدنی دارد
  ».گويد مي
نظير ما            .   فرمائيد    آقا چه می    « ـ  فضالی بی  ز  يشان ا ا

چند  .   شون پيدا نميشه هسن که حتی تو تهرون هم مثل
تو                            تهرون  برن  که  بودن  ده  کر دعوت  زشون  ا ر  با
نکردن                      قبول  يشون  ا بدن  درس  الر  . مدرسه سپهسا
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ون                     بير ز  ز شيرا مو ا پا من  ميگه  ؟  ميگه ميدونين چی 
از همه اينا      .   علمه بياد شيراز     هر کی طالب     .   گذارم نمي

گذشته او يه شاهی پول از کسی قبول نميکنه، کيه که          
که                    نه  بز ف  حر ه  نقد و ا نفس  يه  و  بشينه  عت  سه سا

  »دهنش کف کنه و يه شاهيم پول نخواد؟
ام و بنظرم هيچ        تمام فرمايشات او راگوش داده                  « ـ 

تری در زندگی هست که           کارهای مهم     .   ارزش ندارد        
شود  و حتی مي   .   شود انجام داد          مي بدون فلسفه هم     

ببينم اين پالتو را         .   آنها را خيلی بهتر انجام داد              بگو 
را                 چند خريده     آن  ينکه خيلی وقت است  ای؟ مثل ا

  ».پوشيده ای، چونکه نخ نما شده
رم          « ـ  دا که  بتازگی يک           دو سه سالی است  ما  ش، ا

پارچه         با  نگليسی دوخته        پالتو نو  دم         ی ا م که هنوز  ا
  ».پوشم گيرم و مي دو سه روز ديگه مي. طهدکون خيا

رويم     وقتی پالتوت را گرفتی يک روز با هم مي                  « ـ 
های قشنگ را تماش        کنيم و خانم     سعدی گردش می     

  ».کنيم می
مثل                   « ـ  منهم  ؟  نيستم م  د آ من  مگر  ؟  ر چطو يعنی 

اما از فواحش        .   ديگران از صورت زيبا خوشم ميآيد              
اگر   .   هستند آنها مايه پخش کوفت و آتشک            .   بيزارم    

ين   .   بردم    قدرت داشتم تمام فواحش را از بين مي                   ا
است فلسفه من که از فلسفه آقای ارسطو و اقا ميرزا                   

فعال خدا حافظ      .   محمدعلی حکيم خيلی نافع تر است        
  ».بايد بروم جائی کار دارم

  ».خدمت شما برسيم. خدا حافظ«ـ 
 بايد يک نفر را پيدا کنم         .   پالتو او برام کمی بلند است          

زه خودم باشد            ندا د خياط        هر چند مي   .   که ا شود دا
ئين    پا د        کمی  بگير تو  ا  ر مي      .   ش  ا  ر ين  . شناسمش ا

زودتر از ديگران بخانه من ميآيد و شربت را بی صدا                     
دهم    يک پالتو الزم دارم، مي            .   هوا سرد است    .   ميخورد   
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اينهم پای درس حکيم    . ريز رنگش را عوض کند رنگ
اين .  احمقانه ميپرسيدخيلی منم منم ميکرد و سئواالت

طول مي کشد                     يکی خيلی  ، يکی  ره يده ندا فا . جور 
نور                       ختم سيا و ميفر نگی  ز آب  که  نی  ما ز ن  آ ش  کا
ميريختم تو ظروف آب و يک باره هزار نفر را با هم                       

چه خوب است يک روز صبح پا شوم بيايم . کشت می
هيچکس                   و  است  لی  خا ببينم شهر  ر  زا با و  توکوچه 

. شدم  ه يک شهر بی سکنه مي    آنوقت من پادشا      .   نيست 
غ و                           ا هچر و شا حاجی  ر  ا ز با تو  ز  ا بروم  ال  يد حا با
مسجد نو يکی از آن فواحش کوفتی را پيدا کنم ببرم                   

ببينم اين آژان از بوی            .   خانه سرش را بکنم زير آب           
من ميفهمد که همين چند دقيقه پيش من يک نفر را              

با  ميروم    .   ام؟ ميروم لباسم را به لباسش می مالم               کشته 
د غافل و احمق                 .   او حرف ميزنم        دميزا ين آ چقدر ا

  .حاال ببين چطور با او حرف ميزنم. است

حوال شما خوبست؟                    « ـ  ن، ا ژا آ قای  آ سالم عليکم 
فراوانی نعمت ماشاءاهللا          .   راستی که شهر خوبی داريد         

. حيدرآباد ما اينطور نيست          .   بارد    از در و ديوارش مي           
  ».ت استآنجا خرابه است و پر از کافر بت پرس

  »شما تازه شهر اومدين؟«ـ 
بله، خان نايب ما زاده همين خاک پاکيم، اما سالها             «ـ 

اما  . رويم آئيم و می مي. ايم در هندوستان تجارت داشته
عجب شهر آبادی است شيراز و چه مردمان خوبی                   

  ».دارد
ينجا بشما خوش          .   ما کوچک شما هسيم    « ـ  هللا ا انشاا

  ».گذره مي
بنظرم در اين شهر دله دزدی و            .   مابله از محبت ش     « ـ 

قتل هم کمتر بشود، چونکه مردم با اين همه نعمت                   
  ».ديگر نبايد بکارهای حرام دست بزنند

ها بنون شب محتاجن برای         مردم فقيرن آقا و خيلی         « ـ 
دزّی هم          .   همينه گهگاهی هم دزّی ميشه          ميدونين؟ 
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اين مردم حال و دماغ دزّی               .   حال و حوصله ميخواد        
  ».رنهم ندا

در آنجا دزد و        .   حيدرآباد ما خيلی بد جائی است           « ـ 
جانی فراوان است و چون بيشتر مردم مسلمان نيستند                   

دور از جان       .   به مال حرام خيلی دست درازی ميشود               
که                      ر و آدمکش هم هستند  مردم بدکا شما در آنجا 

بيشرشان  .   کشند  بندگان خدا را به يک آب خوردن مي        
م          که  فر هستند  کا بدبخت و         هنديهای  م مسلمانان  دا

  ».کشند بينوا را می
چن وخته که چن تا زن و مرد           .   اينجا هم هسن آقا      « ـ 

پيداشون                  نميتونه  ه  ميگرد نظميه  چی  و هر  گم شدن 
کوچه                   .   کنه  تو  و  د  ولگر زنای  همين  ز  ا بيشترشون 

رن                    درسی ندا ِر راس و  کا معلوم  .   هسن که کس و 
ر دنبالشون     نظميه داره دربد        .   نيس چه بسرشون اومده        

ممکنه يکی اونارو کشته باشه، خدا خودش                .   ميگرده   
  ».بهتر ميدونه

نه آقا در اين شهِر شعر و ادب هيچوقت اين جور                 « ـ 
آخر برای چی؟ کی هست که بيايد             .   افتد   اتفاقات نمی     

ين جور اشخاص را بکشد؟ خدا خودش رحم                       و ا
خداوند ما را از شّر مردم شرير و بدکار حفظ                     .   کند 
ميشوم      بن .   کند  بشما توفيق بدهد        .   ده مرخص  . خدا 

  ».مرحمت شما زياد
  ».سايه شما کم نشه آقا«ـ 

دنبال چه ميگرديد؟ اگر            .   عجب مردم احمقی هستيد       
اگر من    .   من ساربانم که ميدانم شتر را کجا بخوابانم                

که                    ين زودی بفهميد،  با پفيوزها  ميخواستم که شما 
و چقدر  ای خدا ت     .   حاال اولش است      .   کشتم  آنهارا نمی     

فقط تو تنها ميدانی که . ای در اين راه بمن کمک کرده
من هم دارم بتو کمک ميکنم، ميخواهم زحمت ترا کم 

تو در آن باال خيلی کار داری که يک تنه بايد                      .   کنم 
من نماينده تو در اين جا هستم ديگران                .   انجام بدهی     

در ميليونها آدميزاد يک نفر            .   دل و جرأتش را ندارند            
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زور پيدا ميشود که دل و جرأت اين کار را                    مثل من ب   
داشته باشد و اين برای آنست که زحمت تو را کم                     

بجای اينکه سالها      .   برای خودشان هم بهتر است         .   کنم 
ز کون بکشند، من در عين                     ناخوش بشوند و نفس ا

بايد از من ممنون       .   شان می کنم    صحت و سالمت نفله    
ن کم می    باشند که آن همه زجر و شکنجه را از سرشا     

اما راستش را بگويم که وقتی يکی از آنها را سر          . کنم
. کنم، خودم را بتو خيلی نزديک می بينم               به نيست می   

من خودم را عين تو         .   ما که با هم رو درواسی نداريم              
شوی که فرقی ميان     بينم، بقدری تو بمن نزديک مي مي

آنوقت است که خودم رابر همه       . تو و خودم نمی بينم
توانم يک دنيا        کنم می   حس می  .   بينم  ادر می   کارها ق    

هر کس را اراده          .   خلق کنم و يک دنيا را نابود کنم             
! آها  .   من هم قهارم     .   من هم قادرم      .  توانم بکشم کنم مي
مثال همين زن بلند و باريک که تن شهوت             .   پيدا شد  

طلس مي                ا در  ميان چا نگيزش را  رد از            ا دا ند و  لغزا

می       برو  نمونه     رو يد  ا     آ را    .   ستی خوبی  قتلش  کمر 
به ببين چطور اين       .   ان کاره هم هست      . بستم، تمام شد

کند و انگشتانش       طرف و آن طرف خودش را نگاه می      
پيچه   می        با  ی  ز با ش  يک شکار           .   کند  ا ل  نبا د د  ر ا د

مرغ ماهيخوار      .   ميگردد، و من هم دنبال يک شکار              
ها کنار آب می نشيند تا ماهی کوچکی را پيد                  ساعت 

 بزند، اما از شاهينی که باالی سرش             کند و آن را تُک       
دارد نزديک        !   کند بی خبر است آها       رقص مرگ می     

يواش خودم را بش بمالم و             .   بروم دنبالش      .   شود  می 
چند قدم آن طرفتر جلوش وايستم و تو صورتش نگاه  

اما   .   چه تن گرم و نرمی دارد           .   کنم و تو روش بخندم        
ه بنظرم هيجان کشتن او، تن مرا خيلی سرد کرده ک                   

غصه نخور،    .   گرمی تن او اين جور تنم را سوزاند                 
هيم شد           تن تو هم مثل تن من        .   بزودی مثل هم خوا

سرد خواهد شد و اندک اندک سرد شدن آن، برای                     
خودش   !   آها  .   من لذتی دارد که تو ازش خبر نداری                  
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او  .   همين لبخند ساده دل مرا قوت داد              .   است خنديد   
خنده و گريه؟ اينها         .   نبايد حاال بخندند، بايد گريه کند

کج و کوله شدن پوست صورت       .   با هم تفاوتی ندارد         
کی  .   ميان غم و شادی يک مو فاصله است        . و لبهاست

بود؟ شوپنهاور بود که گفت لذتی که يک شير از پاره 
برد، کمتر از دردی است       کردن و خوردن يک آهو می
می              ن  ه شد ر پا ز  ا هو  آ نج           .   کشد  که  ر و  د  ر د ين  ا

تفاوتش       مردن،              کجاست؟  ز  اينست که مدتی پس ا
وقتی که ديگر وجود ندارند، من از اين کارم لذت                         

  .برم و آنها نيستند که ديگر رنج ببرند می
سالم عليکم خانم جان حال سرکار خوبست؟ ما                « ـ 

غريب اين شهريم، معلوم ميشود شما دلبران اين شهر                 
يد            ر ا ند لطف  نظر  ن  يبا در          .   بغر عتی  م سا د بو يل  ما

  ».خدمتتان باشم
مردم با من حرف نزنين، مانع                        « ـ  ر جلو  آقا تو بازا

  ».دارم، بريم پشت شاه چراغ

ه و      .   آيم   چشم خانم عزيز من دنبال شما می           « ـ  اما را
ميخندی؟ چه     . »چاه را خوب بلد نيستم مبادا گم بشوم

ری         دا مليحی  يد            .   خنده  با چرا  ل  و سا ين سن  با تو 
مردم پخش کنی؟ چه                    ميان  فاحشه بشوی و کوفت 

برای کشيدن آن رو زمين         . ندام باريک و نازکی داریا
ای   ی بزغاله     خواهد، خودت مثل الشه          اصال زور نمي     

تو يکی را اصال ميتوانم بغل           .   شوی  دنبالم کشيده مي      
کنم و تن نيمه گرمت را تو بغل خودم بفشارم و تا                     

مال  .   آنجا ديگر تو مال من نيستی         .   لب گودال ببرمت       
ديگرهم نيستی      مال       اص .   هيچکس  که  ال ديگه نيستی 

اين جا همان جای خلوتی است که می              .   کسی باشی  
قدم               ؟  بزنی حرف  من  با  استی  هسته         خو آ ا  ر يت  ها
خيلی خوب             برسم؟  من  تا  باب     .   کردی  بنظرم لقمه 

هستی       بی  چر هِن  نيا             .   د د ين  ا ر  د يگر  د عت  يک سا
  .نيستی
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چند  .   ـ خانم، من خدمت سرکار ارادت غايبانه دارم                     
دانم در بازار حاجی             رکار را، نمی      روز پيش بود که س       

اما هيچوقت خيال      .   بود، يا بازار وکيل زيارت کردم                  
م    نمی  د نصيبم                 .   کر ر  با سرکا ئی  آشنا ر  فتخا ا روزی 

 ی بد لخي غربت   .   من در اين شهر تنهای تنهايم         .   بشود  
  ».چيزی است خانم

  »مگه شما اهل کجا هسين؟«ـ 
ه دارم و هميش      ا تجارت    جآن  .   من اهل هندوستانم      « ـ 

با           آيم و می     باين شهر قشنگ می     روم و خيلی مايلم 
مثل شما آشنا بشوم تا بلکه رنج تنهائی                  خانم خوبی 

شما نميدانيد که تنهائی چه        .   بيش از اين آزارم ندهد            
  ».درد بی درمانی است، مخصوصا برای غريبان

آشنا                    « ـ  ر  چطو ن  بتو چر ن  بو ز ين  ا با  لو  ماشا شما 
  »ندارين؟

مشکل       « ـ  خيلی  من  نم  چاق            خا ن  ز ز  ا و  م  پسند  
با يک          .   گوشتالود هيچ خوشم نميايد         مثل اينکه آدم 

من از زنهای گندمی نرم و           .   جوال پنبه سرو کار دارد           
دختران                  يد، شکل  ميا خيلی خوشم  مثل شما  نازک، 

ين،               .   هندی   شما مثل دختران هندوستانيد گذشته از ا
مدام                   ز ميمانم و  من چون هميشه خيلی کم در شيرا

و کاسبی هستم، فرصت پيدا نمی شود،           گرفتار کار      
قيقه                    د چند  ل  منز ه  بند يم  و بر ئيد  ما بفر ال  در   ا  حا ی 

  » .خدمتتان باشم
به بهونه خريد اين قرقره از خونه              . تونم آقا من نمی«ـ 

بيرون، اگه دير برم بد ميشه                   يشالو يه روز       !   اومدم  ا
  ».ديگه

م و                         « ـ  ر ا د ر  کا ک  گمر م  و بر يد  با هم  من  قا  تفا ا
ي       نمی  ز نم  استکان             توا يک  دقيقه  چند  فقط  نم،  بما د  ا

چای برای آشنائی و ياد گرفتن بنده منزل در خدمتتان             
تری   کنيم و باقی ديدار را برای روز مناسب                  صرف می  

باور کنيد     .   بنده منزل نزديکاست؛ بفرمائيد           .   گذاريم     مي 
  ».که از شما خيلی خوشم آمده



سنگ صبور                                                                            ١٧٨  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

  »منزل کجاس؟«ـ 
  ».همين دوقدمی پشت مسجد جمعه است«ـ 
  ».می ترسم دير بشه«ـ 
ميدانم    .   خواهم    منکه بِد شما را نمی     .   نه خانم جان     « ـ 

فقط يک ربع ساعت سرپائی تشريف          .   شما مانع داريد  
گيريد و بعد تشريف        آوريد و بنده منزل را ياد مي               می 
  ».بريد مي
خب  « ـ  لتون             .   خيلی  نبا د ز  ا من  جلو  ئين  ما بفر شما 

  ».ميام
 شنوی ببين چقدر    چه زن حرف     »   . قربان قدم شما     « ـ 

بی زحمت است؟ کاری از اين لذيذتر پيدا ميشود؟                     
هنوز لذت کشتن آن زن، اسمش چه بود؟ هان نازی                     

خوابانم      ترا هم مي    .   هنوز لذتش زير دندانم است           .   بود  
دستهاتان را هم ميگذارم          .   بزنيد.. تو بغل او تا با هم ط

درست است    .   دور گردن همديگر تا خوب بهم بماليد          
ي    تو  کوه                   که  مثل يک  من  ی  برا ما  ا دمی،  آ لف  ا ک 

بزرگی هستی که نابود کردنت مثل اين است که من                   
کنم                         پنهان  مردم  را از چشم  نم يک کوه بزرگ  بتوا

نيايد و از کوچه          .   بطوريکه هيچکس آنرا نبيند          نکند 
دختر خوبی است، خدا         .   ديگر برود؟ نه دارد ميايد              

 چقدر خوب   .   خودش دستش را گرفته دارد مياوردش    
من حاال تمام     .   من و تو همکاريم      .   من کمک ميکنی   

حاال ديگر خودت       .   قوت تو را در خودم حس ميکنم            
آنقدر خودم را توانا ميبينم که              .   را برای من لوس نکن      

بگيری              ديگر تو هم نمي       رم را  نی جلو کا رد    .   توا دا
اينها بايد خيلی از       .   بپای خودش بگودال ميايد           .   ميايد  

آ   .   من ممنون باشند     نه،  .   نها اصال دعوا نميکنم       من با 
دعوا نيست          که      تا آن دقيقه     .   بين ما جنگ و  ی آخر 

زبانشان کليد ميشود، آنها را قربان صدقه ميروم و تو                       
  .روشان ميخندم

ه تشريف                      « ـ  ين را بفرمائيد خانم جان رسيديم، از ا
خانه و   .   خانه خلوت است و پرنده پر نميزند            .   بياوريد    
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اين خانه     .   ستان است  زندگی اصلی کاری من در هندو    
خواهم بيايم اينجا         م و انشااهللا می       ا  را هم اخيرا خريده         

به  .   زندگی درويشی است، بايد بسازيد           . ماندگار بشوم
به چه خانم قشنگی، عين دختران خوشگل هندوستان               

باشيد               پيچه .   هستيد  راحت  ريد  دا را  ين    »   . تان  با تو 
بايد       ه سال              . . .   بچگی چرا  نزد پانزده شا مگر  بدهی، 

توانم     ترا مي   .   يشتر داری؟ همين حاال راحت ميشوی             ب 
تو وزن يک بره       .   بغل بزنم و تا گودال زير زمين ببرم               

خانه خودت     .   ت را بده بگذارم اينجا           ا  پيچه « را داری       
  ».است

  »اينجا هيچکِس ديگه نيس؟«ـ 
دلتان می            « ـ  نم جان،  هم         نه خا ديگر  خواست کس 

ی   خانه  باشد؟ چون من ميخواهم آزاد باشم نوکر در                  
دهم، يک نوکر هندی دارم که بناست از              خود راه نمی

حال شما خوشتان   .   البته مسلمان است   . هندوستان بيايد
  »نيامد؟

  ».اين عکس ريشو کيه بديوار آويزونه. نه خوبه«ـ 
اين شخص يکی از حکمای بزرگ روس است و                 «   

البته ممکن بود اسمش چپ        .   اسمش راسپوتين است     
. رش اسمش را راسپوتين گذاشته          ارسی باشد، اما ماد        

  . آدم خوبی است
  ».با شما قوم و خويشه«ـ 
در هندوستان با او دوست            .   نه، با من دوست بود        « ـ 

او طبيب است، منهم از علم طب           .   ما همکاريم    .   شدم 
يتان              .   دکترم   .   بی بهره نيستم     برا بفرمائيد  حاال اجازه 

  ».بفرمائيد رو اين صندلی راحت باشيد. چای دم کنم
  ».کشه، ميخوام برم، ديرم ميشه نه، چای طول مي «ـ
نه خانم جان، يعنی اينقدر اين خانه بد است که                    « ـ 

خواهيد تشريف ببريد؟ من چراغ  شما هنوز نرسيده مي
تان   پيچه .   کشد  فقط يکدقيقه طول مي      .   پريموس دارم       

بگذاريد روی ماهتان          .   را مرحمت کنيد بگذارم اينجا           
.  خيلی عاشق پيشه هست    راخوب تماشا کنم، آخر من 
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نه                         ريد، خال مهرويان سياه و دا چه خال قشنگی دا
دو جان         ه ـ هر  آن              فلفل سيا کجا و  ين  ا ما  ا سوزند، 

  ».کجا
  » .خواد دم کنين قربون دساتون، چای نمي«ـ 
پس يک ليوان شربت نارنج اعال برايتان درست                    « ـ 

  ».کنم نوش جان کنيد می
  ».زحمت نکشين«ـ 
، برای يک خانمی بقشنگی شما          زحمت کجا بود     « ـ 

ه                 مد آ ل  و ا فعه  د ی  ا بر نمی      ا  که  که  ينجا  ا شود  يد 
ئی    نکنيد    گلو تصور              .   تر  نم  خا که  هم  ها  ر ينقد ا
  » .يد بنده فقير و قابل ترحم نيستما فرموده

  
های   آنقدر با تشنج     .   حاال بگذار موقع التماس کردن او هم ميرسد              

کارش   .   دصورتش بتو التماس کند که جدش پيش چشمانش بياي               
  .تمام است

  ».اختييار دارين، من کوچک شما هسم«ـ 

هاتان کمی خفته       ببينم، شما خانم مثل اينکه چشم        « ـ 
  »يد؟ا آيا هيچوقت سوزاک نداشته.است

پيش                       « ـ  ما  يه  تا  من  کم،  پا من  قا  آ نه   ، خدا بر  ه  پنا
  ».م تموم نشدها هنوز عده. شوور داشتم

  »نشديد؟بعد از شوهرتان با مرد ديگری طرف «ـ 
  ».نه آقا بخدا من نجيبم«ـ 
  »شوهرتان چطور شد؟«ـ 
يه زن ديگه هم       .   آقا خيلی بداخالق و حسود بود             « ـ 

اما   .   ميگفت آشنا داری      .   همش منو کتک ميزد     .   داشت  
نمي                  م  چيا سر ي  ا من  م  هشا بنی  قمر  ن  شد؛  بهمو

ازش   .   م بم نميداد و ميرفت پيش اون زنش                 خرجي  
گرفتم     م        .   طالق  کرد قا     . مهرم حالل  آ مثه شما  همه   

او از به بد اخالق بو روزی هزار بار مرگم رو                        .   نيسن 
اسم        ميخو ا  خد ز  ش خالص         .   ا ز شر ا که  خدا  شکر 

  ».شدم
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. خانم، وقتی مرد بد می شود باحيوان فرقی ندارد                     « ـ 
ينقدر                    ا که  اشته  د ک  ا ز حتما سو هر شما  ين شو ا
. بداخالق بوده، يکی از عالئم سوزاک بداخالقی است

قع                    من گفتم    وا در  رم، يعنی  دا طب سررشته  ز  که ا
. م ا  در هندوستان دکتر شده       . طبيب خيلی حاذقی هستم

م که همين حکيم که      ا  يک دوائی از هندوستان آورده                
عکسش بديوار است تجويز کرده و با آن هزار نفر را                

من  .   هر کس خورده فوری خوب شده            .   م ا  عالج کرده     
 خبر  مطمئن هستم که شما سوزاک داريد و خودتان                

  ».نداريد
  ».نه آقا من از ای چيا ندارم«ـ 
اگر داريد که خوب         .   احتياط که عيبی ندارد خانم           « ـ 

شما موقع   .   شويد، اگر هم نداريد که ضرری ندارد                 می 
  »گيرد؟ قاعدگی زير دلتان درد نمي

  ».چرا آقا، بعضی وختا«ـ 

ئيد   « ـ  ما اک              ,   بفر عالمت سوز ين خودش  ا نگفتم؟ 
بمحض  .   شما خاطر جمع باشيد    .   آوردم      االن می    .   است 

آخر رو حرف دکتر که نبايد            .   شويد  خوردن عالج مي       
د     ز عقلند                 .   حرف  قص  نا نان  ز يند  ميگو ينکه  قعا ا وا

يک  .   ت نيست   رخت و لباس درستی هم که تن    » .راست است
ر عبائی و يک قبای چيت و اين کفش کهنه                      شايد  .   چادر نيمدا

درنيايد                   زشان  ا    .   پول ده مثقال سيانور ا اسمعيل خان شفا    ميرز
بايدخودتان پول         .   برای هر مثقال سيانور چهار قرآن ميخواهد                   

  .خودتان را بدهيد
  ».هر چی شما بفرمائين. خيلی خُب«ـ 
ی ا  کمی تو شربت ميريزم، هيچ مزه          .   آورم     االن می    « ـ 

  .يک ربع ساعت ديگر تو در اين دنيا نيستی» .هم ندارد
  ».قربون دس شما«ـ 
اش تا من بروم و دوای دردت را                 حاال همين جا ب     « ـ 

. تا ديگر نتوانی اين کوفت و آتشک را بمردم بدهی                      »   . بياورم    
ينقدر راحت بميری که خودت حظ کنی                 کاش خود من هم        .   ا
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ز همه جا مي        بی  ئی بمن بدهند و بگويند بخور                م  خبر ا وا ردم د
م    د و                     يخوب  بشو گلويم خشک  يواش يواش  آنوخت   ، شوی 

ت           مام بشود و اصال خودم ندانم چه خبر                زبانم بند بيايد و بعد 
  .است

بفرمائيد خانم جان اين شربت را ميل کنيد؛ ريشه                   « ـ 
ين شوهرها چقدر           نمي .   شود  مرضتان قطع می     دانيد ا

  »راستی خانم اسم شريف چيست؟. نصافندا بی
  ».کنيز شما نمکی«ـ 
دت               « ـ  خو مثل  هم  اسمت  ؟  قشنگی اسم  چه  به  به 

پس چرا   .    نوش جانت    خانم نمکی بيا بخور      .   ميماند  
  »يک قُلپ؟

  ».آخه تلخه«ـ 
اين مزه شربت نارنج است، البته کمی هم تلخ                 .   نه « ـ 

ثر بکند             .   است  ا تا  تلخ باشد  را سر       .   دوا بايد  ليوان 
  ».تو که قُلپ قُلپ ميخوری. بکش

هر چی خوردم      .   خوام    بگيرين من نمي    .   خيلی تلخه  « ـ 
  ».من پاکم. بسمه

عتماد نداری؟ من تا حاال           خانم تو بمن که طبيبم ا       « ـ 
ين دوا خوب کرده                          با ا را  بيمار کوفتی  ر تا  . م ا  هزا

  ».بخور خانم جانم تا خوب بشوی
  ».س آخه بدمزه«ـ 
دچار سرگيجه می              « ـ  بخوری  قُلپ  قُلپ  گر  . شوی  ا

  ».نصف آنرا يکمرتبه و بعد نصف ديگرش را بخور
  ».تلخيش تو دهنم ميمونه. ـ گلوم جعم ميشه

بيا اين حب قند را بخور تا دهن              .   شدحاال خوب     « ـ 
ر                    بخو ا  ر ن  ا ليو قی  با بعد   ، د بشو ين  استی   .   شير ر

  ».دانی چه اکسيری است اين دوا نمی
ميخوره                 « ـ  ره احوالم بهم  دلم آشوب    .   مثه اينکه دا

م داره از حلقم باال          ا  دل و روده       .  اين دوای بديه. ميکنه
  ».مياد
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قيش را زود                      « ـ  با ين است که کم خوردی،   برای ا
ثر بکند       بعد خوب   .   اولش همينجور است      .   بخور تا ا

خيلی خوب، حاال ليوان را بده ديگه کارت                  .   شوی  می 
م شد                تما رش  کا ديگر  خدا  است  م  يد      .   تما با ال  حا

اين همان جان عاريتی است           .   بنشيند و استراحت کند      
ه بود          بتو سپرد دوست  از          .   که  باين خوبی  که  حاال 

قب عزرائيل را      خواهی بمن ل      عهده بر می آيم تو نمي        
بدهی؟ حاال بايد تئاتر را از اول تا آخر تماشا کنم و                       

برای حرف زدن تقال نکن           .   لرز شروع شد    .   لذت ببرم    
م    هی؟                 .   عزيز ميد زحمت  خودت  به  بيخودی  ا  چر

حرف  .   نفست را برای جنگيدن با مرگ الزم داری                    
زبانت دارد بند         .   زدن برای حال تو هيچ خوب نيست             

کنم در    نجا پشيمانی؟ گمان نمی      آيد، از آمدن به اي            می 
زه           باندا ببين چه   .   ی حاال ترسيده باشی        تمام عمرت 

حت       ا ر ن  ميکنم   آسا طول         .   ت  بيشتر  قيقه  د و سه  د
عوضش از آن همه رنج و         .   تحمل کن جانم. کشد نمي

ميشوی            شکنجه زندگی خالص  هيچ       .   های  ز  يگر ا د
اگر خودت ميخواستی        .   مردی تو سری نخواهی خورد  

جرأتش را     .   يلی برايت مشکل بود      خودکشی بکنی خ     
م                 .   نداشتی   ر ا ند ا  ر کشی  د خو ت  أ جر تمام  .   منهم 

يک                     تش  جرأ ل  د و  ف  طر يک  کشی  خود وحشت 
ين کار را برايت آسان کرده                 .   طرف   من از   .   م ا  من ا

نترم             با مهر تو  به  تو  عمر شکنجه      .   خدای  بجای يک 
کشيدن و ساعتی صد بار مرگ را رو برو ديدن، من                     

زدن،     ی در يک چشم بهم     بی آنکه خودت متوجه باش         
می                   حتت  ا ر س  پتا و  ر  نو مگس سيا ل  با يک  . کنم  با 

الهی خودم قربان آن          .   تحمل داشته باش عزيز دل من 
چشمان سياهت بروم که سياهی آن دارد کم کم گشاد 

د  می  قشنگ                 .   شو ر  چقد ال  حا نی  ا نميد ت  د خو تو 
رنگ از صورتت پريده و سياهی چشمان و               .   ی ا  شده 

من اين لرز تن ترا       . کند رکه ميهايت مع مژگان و زلف
. توانی    خواهی داد بزنی نمي          مي .   خيلی دوست ميدارم       
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در بروی نمي                   مي  پا شوی  ز جايت  نی    خواهی ا . توا
توانستی با من       گشت و می    ت مي  ا  کاش زبانت تو دهن   

اما التماس چشمانت کافی است، من              .   درد دل کنی      
التماس چشم را بيش از التماس زبان دوست ميدارم                      

را دوست                  ی   همه من  رام و بی سروصدا   چيزهای آ
رم     وقيح و زشت می شود              .   دا زبانی  لتماس  يک  .   ا

ندازد    ا  آهوی تير خورده هيچوقت داد و فرياد راه نمی          
کند و      .   و زبانش چيزی ندارد بگويد               ه می  فقط نگا

تو                ن  چشما مثل   ، ند ميز ف  حر نش  همين  .   چشما
من  .   چشمانی که حاال تب دارد آنها را ذوب ميکند                    

دانم شماها      من نمي  .   دانم    قط يک چيز را خوب نمی       ف 
آيا راستی از      .   کنيد  در اين حالت به چه چيز فکر مي            

است                  ی  بد چيز  خيلی  تنفر  ؟  يد ر ا د تنفر  تنفر  .   من 
ها   شماها که ديگر جزی زنده         .   هاست  مخصوص زنده     

ر مي              مي .   نيستيد  کا هنوز  نم که فکر تو  گر   .   کند  دا ا
دانم که      اما مي   ,   کنی  سوزن بتنت فرو کنم حس نمی         

آيا مرا    .   خواهد بدانم       دلم مي . کند هنوز فکر تو کار مي
هيچوقت                      ا  تر که  من  خر  آ نی؟  ا ميد دشمن خودت 

چه دشمنی با تو دارم؟ من از اين               .   ام   نديده و نشناخته 
اين کاری است که مدتها          .   کار خودم خوشم می آيد         

م و تجربه پيدا      ا  م و زحمت کشيده      ا  روی آن فکر کرده   
آيد که تو نباشی تا فردا باز با              من خوشم می   .   م ا  کرده   

اين اندام نرم و نازکت، تو کوچه و بازار راه بيفتی و                           
اگر در اين شهر       .   نگاه مردان گرسنه ترا از دور بخورد       

فقط يک مرد بود و آنهم من بودم با تمام زنهای شهر،       
 شماها مال   ی  کشتم و همه    آنوقت من هيچ زنی را نمی       

اما اگر راستش را بخواهی من دشمن              .   خوِد من بوديد  
من در اينجا غريبم، من          .   مردها هستم، نه دشمن زنها         
اما اين لهجه گَند هندی،      . فارسی را بهتر از آنها ميدانم

من کوتاه    .   مرا هميشه موردتمسخر آنها قرار ميدهد               
من زشتم اين ماده خنازير، صورت مرا شکل                  .   قدم  
ی اعتنائی به من      پولم و کس     من بی  .   ها در آورده         مرده   
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من هميشه دلم ميخواسته       .   من تنهای تنها هستم     .   ندارد    
آيا از اين کار بزرگتر هم             .  کارهای بزرگی انجام بدهم

سراغ داری؟ چقدر دلم ميخواست ميتوانستم اين ماه                     
بکشم               ز شما  ا يکی  مثل  هم  را  نم  ز ر  گر خوب    .   ز ا

اما   .   بخواهی بدانی فاحشه درست و حسابی اوست                 
تو خيال کردی که        .   ی ندارم     ا   چاره   جز کتک زدنش     

خوردی؟      اين تنها تو بودی که از شوهرت کتک می               
مي               کشت  بقصد  ا  ر ر  ز ه  ما هر شب  نم   من  ما   .   ز ا

مرا لو                 مي  ترسم بکشمش و کس و کارش بفهمند و 
لرزد؟ ميخواهی حرف بزنی؟             هايت مي    چرا لب. بدهند

نگفتم در اين حالت نبايد حرف بزنی؟ با اين رقصی                     
به ا    ری بگوئی؟ همين حاال                     که  فتاده چه دا ندامت ا

د      می شو م  ی سرد              .   تما د و بز تو  تن  ش  ز ين سو ا
پستان      .   شود  می  ما چه  ری        ا دا بغل    .   های سفتی  زير 

ت چرا چاک خورده؟ البد نخ قرقره را برای                       پيراهن   
اما تو از همه آنهائی که           .   خواستی   درز و دوز آنجا مي      

دارت که     دارو ن     .   پيش از تو اينجا آمده اند فقيرتری               
فقط چهار عباسی است با همين چادر عبائی و قبای                

مير                .   چاک خورده         ز دست خانم ا را ا نه انگشتری 
بياورم         ميرزا اسماعيل              .   بيرون  آقا  درست است که 

شفا دوا فروش نازنينی است، ولی او پول سيانور را                      
های پاره چی بود تنت کرده     اين رخت. خواهد نقد مي

تر   ت کردم چقدر قشنگ         بودی؟ ببين حاال که لخت          
هو هستی           آ مثل يک  ترا     .   شدی؟ درست  پاشو  حاال 

ببرم پيش باقی دوستهايت، نازی مدتی است منتظر تو             
  ».است
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  احمدآقا    
      

زدن همه اونائی که دور برم بودن                    به يک چشم بهم    
مونده و        .   نفله و سر به نيس شدن        بلقيس  فقط همين 

ومدم خونه ديدم        وختی از مدرسه ا       .   شوور وافوريش       
کاکل زری تو طويله، همون جای سابق جان سلطون                   

وختی بلقيس در رو       .   خوابيده و يه لُنگ کشيدن روش
کاکل زری افتاده تو حوض             « :   روم واز کرد گفت          

چشماش مثه کون خروس سرخ شده بود و              »   . مرده   
من ميدونسم که کاکل زری تو حوض    . بهم اومده بود

شاگرد کل بمون بم گفته         زير بازارچه         .   افتاده مرده        
نه اونجور تلخی که تو زبون آدم پيدا ميشه، يه                     .   بود  

جور تلخی که از تو دل آدم ميجوشه سراپام رو تو                      
چنگ گرفته بود که حتی اونو تو نُک انگشتام حس                   

جان سلطون و گوهر و شيخ محمود و کاکل             .   ميکردم   
وختی گوهر گم شد دلم        .   زری، همه گم وگور شدن          

به عشق او بود که خونه           .   ی خوش بود     به کاکل زر     
اگه برای خاطر او         .   ميومدم که اونو تر و خشک کنم            

شد بدو بيام به اين         نبود، الزم نبود تا مدرسه تموم می            
شکمش باد کرده بود و رنگش کبود            .   خونه مرگ زده     

وختی از سر     .   چشماش به طاق افتاده بود            .   شده بود   
يگه نمي               د ديدم  ومدم  ا ا     قبرسون  تو  ين خونه    تونم 

بم             .   زندگی کنم     . ديدم اصال شبم نميتونم اونجا بخوا
تو شهر باين بزرگی يه        .   فکر کردم کجا برم و چکنم         

يه شب تو خونه                     بتونم  که  رم  درس ندا   اش   دوس
بلقيس  .   باره    بخوابم، از در و ديوار اين خونه مرگ ِمي                

ميگه تو خونيه تنها ميترسم و       .   هم قوز باال قوز شده         
دسش  .   نه که تنهاش نذارم تا شوورش بياد           ِازوِجز ميک
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گرفتم بردمش تو اتاقم و هولکی گرفتمش تو بغلم و                  
تنم  .   رختاش بو دود مرده ترياک ميداد                .   ماچش کردم     

مي             می  تلخی  ن  همو م  تو سر و  خت  . جوشيد  سو
رو گزيدم                 زدم و لبش  ناله کرد و     .   پسوناش چنگ 

دومن پيرهنش      .   فوری صداش تو گلوش ته نشين شد          
لرزيد و ميخواس حرف بزنه، اما             تنش می. ال زدمرو با

بعد شلوارم    .   بارونيم در آوردم           .   اومد    صداش در نمی     
دس که    .   ميون پاش خيس بود       .   کندم و روش افتادم          

  .زدم تموم تلخی ها از تو تنم در رفت
  ».گاسم يکی بياد تو. َدِر کوچه وازه«ـ 
ز باشه    « ـ  ميترسی جان سلطون بياد تو، يا کاکل             .   وا

  »زری؟
  ».ـ نگو ميترسم

  ».حاال که ديگه تنها نيسی که بترسی«ـ 
  ».هرکی ميخواد بياد، اما گوهر نياد«ـ 
  »اگه شوور جاکشت بياد چکار ميکنی؟«ـ 

  »او نفس از کون ميکشه، بياد تو اتاق تو چکار؟«ـ 
يگه                     « ـ  د يم  چسبيد بهم  ن  مو ئی  تا و  د که  ال  حا

  »نميترسی؟
 باش که جونم داره در           زود   .   الهی برات بميرم       .   نه « ـ 

  ».من تو رو از جونم بيشتر دوس ميدارم. ميره
اگرم   .   خواد بميری حال وختش نيس            نه، حاال نمي     « 

بعد  .   همين حاال زيرم بميری تا نشم که ولت نميکنم               
از                         ر د قت  تا ا تو  مت  ميبر ميکنم  لت  کو ش  ا يو

بعد  .   ت کف اتاق و از خونه ميرم بيرون                 خوابونم     مي 
بمن چه؟ منکه ترو . ن سکته کردهکه فهميدن همه ميگ

اين   .   تو خبر نداری      .   خودت از خوشی مردی         .   نکشتم 
همون کاريه که غير از تخم و ترکه پس انداختن همه           
. جور هنر و موزيک و شعر و ادبيات رو بوجود آورده

ول                          ومده ا ا که  ديوثی  که هر  بوده  برای همين هم 
تا                          ه  کشيد ن  نشو و  خط  ش  ا بر ه  د کر که  ی  ر کا

ش بجائی که مثل خال رفتن بايد زير جلگی             ت  رسونده   
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و تو همون    .   و پنهونی و با ترس و دلهره  انجام بگيره                
. کسی هسی که بهشت الی پاته و خودت خبر نداری            

بيچاره بدبخت تو همونی که وختی تو عربسون بدنيا                   
ميومدی زنده زنده خاکت ميکردن چونکه زن ارزش                      

يم که همون سال     حاال کار ندار     . يه شتر گر هم نداشته
پادشاهاش پوران دخت و                      و زمونه تو اين مملکت 
آزرميدخت بودن و کسی دخترش رو زنده زنده چال         

  . کرده نمي
چی داری ميگی؟ منکه         .   درد و بالت بخوره بجونم «ـ 

الهی   .   سوزه   داره توم مي       .   شنفم چی داری ميگی       نمي 
. آخ سوختم    .   پيش مرگت بشم    .   خودم قربونت برم         

  ».بوای بوام. شتیمنو ک. مردم
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  بلقيس     
      

. به دو دس بريده حضرت عباس که تخصير من نبود                  
نمي   از  .   خواسم که کاکل زری بيفته تو حوض               من 

هر چی   . کرد صُب تا شوم سر حوض با ماهيا بازی مي
از به باش     .   ومد   بش می گفتم نکن بيو ای طرف، نمي           

ووخ، من      ا .   بگو نگو کردم ديگه سرزبونم مو در آورد             
يه دقّه رفتم زير بازارچه نيم وقّه گوشت بخرم واسيه                      
شوممون درس کنم، اووخ زير بازراچه عروس کل                         

. يه ساعت وايساد ور يا مفت زد         . عباس گرفتم بحرف
پدر شوور و مادر شوورم ميخوان برن کربال و                  «گفت 

من چن روزی نفس راحت ميکشم از صُب ميام تو                   

 واسيه خودم پرسه ميزنم تا          بازار حاجی و شاه چراغ           
. شوورمم که بردنش اجباری تو باغ تخته                .   شوم بشه  

ای همه جوونای       .   ميخوام واسيه خودم سيری بگردم             
ملوس و قشنگ خودشان ميان ميگردن، من چرا کنج                   
خونه بمونم و چس مادر شوورم بو کنم؟ تا حاال هر                     

نميدونی چه حرمله اييه که ايشالو               .   چی کردم بسه      
مثه ای که منو با چس خريده با             .    پائين بياد    جيگرش  

خورده گرفته از صُب تا شوم يکی             .   گوز آزاد کرده         
ميخواد دس بسينه جلوش وايسه هی رو دار واسش                     

پيره سگ پاش لب گوره،         .   قليون چاق کنه بده دسش        
شه اما وسمه و سرخاب و سفيدابش           نمازش ترک مي      

ی تو خودم    اما مِن تازه عروس تا يه دس         . شه ترک نمي
ميبرم، دنيا رو آخر ميکنه که قرشمال زنگ باز تو که                     

کلفتای  . . .   ت بزنه چرا واسيه        شوورت نيس که سفت     
زير بازراچه بزک دوزک ميکنی؟ از ترسش جرأت                       

م                  ر بذا کوچه  ِم  د مو  پا م  ر خدا ورش       .   ندا کاشکی 
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الهی که بره     . شدن ميدوشت عالم از شرش خالص مي
پاش که از چنار راه          بکوری چشمش،      .   ديگه برنگرده      

ق و                        طا های  آشنا خودم  بيرون واسيه  گذوشت  ر  دا
  ».گيرم جفت می

نزّيک   .   اووخ رفتم خونه ديدم کُمش رو آب گرفته                    
اووخ    .   دويدم زير بازارچه شيون کنون              .   بود پس بيفتم  

کل بمون و مردای ديگه اومدن از حوض کشيدنش                      
ن سلطون                      جا ی  جا له سر  ي طو تو  نش  د بر ن  و بير

ت        بوندنش  ا مد        خو و ا قا  آ حمد  ا قا        .   ا  آ حمد  ا وختی 
من نديده بودم مردای جوری               .   اومدش زد زير گريه          

وختی احمد آقا       .   اووخ بردن خاکش کردن            .   گريه کنه   
. از سرخاکسون برگشت دس منوگرفت برد تو اتاقش                  

که نگو           ماچم کرد  ينقده  بم         .   ا بچه شير خورده  مثه 
 اووخ هولکی انداختم رو زمين و تنبونم                 .   چسبيده بود    
مثه ايکه ديوونه شده        .   شد من باورم نمي      .   رو در آورد        

مثه بره قربونی زيرش         .   خواس جونم در بره          می .   بود  

پا می      خواسم    ديگه هيچی تو دنيا نمی        .   زدم    دس و 
ينقده خوب بود         .   غش کردم     ما بعدش    .   که نگو  .   ا ا

ترسم   هر چی التماس کردم که مي          .   زودی پاشد رفت       
پناه  .   ونه رفتش بيرون     نرو بحرفم گوش نگرفت و از خ

مگه تخصير من بود که       .   ها ميمونه    بر خدا مثه ديوونه        
کاکل زری کُمش رو آب گرفته؟ من خودم يه عالمه                     

ها نشده پس چرا       اگه مثه ديوونه       .   واسش اشک ريختم     
صُب ميره  .   حاال ديگه الم تا کام با آدم حرف نميزنه                  

هر چی باش حرف ميزنی مثه          .   شو مياد ميره تو اتاقش
اگه آژانو نيومده بود دِر             .   ای که با ديوار حرف ميزنی            

. کوچه که باش حرف بزنه، آدم خيال ميکرد الل شده            
خواسم از    وختی آژانو اومد در خونه بند دلم بريد، می

يه آژانی در       « رفتم دِر اتاقش گفتم          .   ترس پس بيفتم    
ها از جاش پريد دور           مثه دويونه     »   . کوجه کارت داره         
تاق دويد اووخ             هولکی يه مشت کاغذ و دفتر تو            ا

اينارو ببر تو اتاقت قايم کن             « دس من گذوشت گفت       
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من  .   اووخ دويد رف دم در پيش آژانو                   »   . کسی نبينه  
ها که بدرد     آخه ای کاغذ پاره. ميدونم که ديوونه شده

خوره که توش فلفل زرچوبه بپيچه       دکون عطاری نمي
اه بر   پن .   گفت قايمشون کن کسی نبينه        چی بود که مي     

وختی خاک تو سريش       .   خدا، پسرو پاک ديونه شده            
گفت      بم  م شد  ها            » تمو ينجا ا يگه  د گمشو  و  بر پاشو 

مگه من   »   . کنم  پيدات نشه که قلم پات رو خرد مي               
منکه همش دل تو دلم    . خودش ميخواس. چکار کردم

ای که دِر کوچه         واسيه  .   نبود که نکنه مشدی سر برسه       
 کاکل زری مرده        هم واز بود و خودمم واسيه ای که                

خودش ميخواس اووخ ای             .   بود احوالم خوب نبود           
  . جوری ميگه
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  احمدآقا     
      

اول کاری که ميکنم بايد از اين خونه مرگ خورده                        
اين زنکه لگوريم چشته خور       . برم و گورم رو گم کنم

ای هم که دس خر         خيال ميکنه همون چن دفعه        .   شده 
مش مياد خودشو     ه .   تو لجن زدم، دس خودم بوده               

نمي               ديگه فرق  منم  برای  ميکنه  که    .   کنه  لوس  حاال 
زندگی سرتاسرش لجن گرفته بايد بيشتر گندش رو                

اگه بخوام حسابی گندش رو باال بيارم بايد                   .   در آورد      
شکمش رو باال بيارم بعد ولش کنم بياد خدا تا فردا                    
يه کاکل زری ديگه بيفته تو خشت، بعدم يا بيفته تو                   

ب     ميون             .   شهحوض خفه  مثه خودم  ديگه  معلم  يه  يا 

ام که با ننم ميرفتم لب         بچِگي. مردم لق لق بزنه راه بره
دريا، اگه يه موج گنده ميومد منو ميبرد ميونای آب،                       

سلطون و   ديگه احمدآقا و کاکل زری و گوهر و جان                  
القلم وبلقيس و ميرزا اسمعيل خان شعله مدير                  سيف

اصال شيراز   .   تنمدرسه، هيچ کدومشون وجود نداش              
اين دنيای کثيف رو        .   نبود اصال دنيائی وجود نداشت           

با خلقت من بوجود اومده ، نعش             .   من بوجود آوردم         
دل و روده خونيه          .   ها رو رديف تو حياط چيده بودن              

بو  .   محله لب آب رو با بيل و کلنگ بهم زده بودن                    
گند چرک و خون و الشه های تجزيه شده و رطوبِت               

غ آدم رو مي             خون خورده زير           . سوزوند    زمين، دما
 ناسلومتی بام دوس       سيف القلم هندی، آدم ميکشی پندی؟              

اگه منم    .   کرديم    بود و هميشه با هم انگليسی بلغور مي           
ين                         خونه   ز ا ا يکی  خودم هم  حاال  بودم،  رفته  اش 
هاشون چه     الشه .   های باد کرده آش و الش بودم             نعش

. ها نگاه کنم     شينه بزنده    جوری شده بود؟ ديگه اقُم مي         
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اينارو    »   هر چی نوشته داشتم گذوشتم تو دسش گفتم          
ديدم اگه دسشون       »   . ببر تو اتاقت قايم کن کسی نبينه          

مي   ه                  کشِ  بيفته  بد ز  و بر بيا  که  ق  استنطا ير  ز . نم 
وختی از خونيه       .   انوشيروان کيه      .   آسيدملوچ کی بوده       

ی حياط    القلم برگشتم نفت ريختم روشون گوشه      سيف
م         د ز لوشون  خنک شد   ا لم  اه         .   د ر کوچه  تو  وختی 

رفت آدم خيال ميکرد تازه وارديه که دنبال يه                           می 
آدم دلش براش        .   مثه غريب غربا بود       .   گرده    جائی مي   

اونوخت همين آدم ده نفر رو کشته و تو                 .   سوخت  مي 
دونسم گوهر يه روزی           اگه مي   .   اش چال کرده        خونه  

باين شکل در مياد و شکمش اين جوری باد ميکنه و                 
فرو                   تو صورتش  ريختی  ين  ا ون قشنگی  با چشمای 

ديگه نِمی        ميکنه،  ونقده دوسش داشته             کش  تونسم ا
هاش که باون قشنگی رو دندوناش                 اون لب    .   باشم 

رو                        ز  ا و  د  بو ه  له شد غا جز ری  جو چه   ، قصيد مير
مثه اينکه صورتش رو کز داده     . دندوناش گروخته بود

ش رو   بودن، اما موهاش، جابجا همون برق مسی خود     
اين چن    .   من نميدونم چکار کنم که تو آدم بشی             .   هنوز داشت  

نفری که تو اين خونه دور هم ديگه جمع شده بودن، مثه تموم                         
هر چيزی   .   مردم ديگيه دنيا ناچار بودن که تو همديگه وول بزنن         

. یرکَ تِ  تو خودتم مثه همه يه روزی مي            .   بايد يه روزی تموم بشه          
زنده        ما تا  بايد       ا از                 ين نن  ا ای  و  رو ول کنی  زيها  من غريبم با ه 

بخر                   ات   زندگي    بازی  واسيه خودت اسباب  ببری   باش  ؛  لذت 
رد و خودت     گوهر م   .   سرت رو به يه چيزی گرم کن           .   بازی کن    

گرفته بود و                ديدی که چه جوری الشه           اش ترشيده بود و گند 
ای هم     اينه که هس و چاره        .   چه جوری از هم متالشی شده بود            

پاشو برو از خان       .   نفهم .   خودتو به خری بزن        . کننداره، فراموش 
بعدشم  .   بکش تا يادت بره         بابای طهودی يه بتر شراب بگير سر            

مستنطق    . چشماتو رو هم بذار تو تاريکی بغل بلقيس بخواب                   
ها حرف ميزد، مثه اينکه            عدليه وختی راجع به نعش          

اش   وختی گفتم بچه    .   راجع به کود خال حرف ميزد            
. مثه اينکه حرف منو نشنيد      . فه شدهافتاده تو حوض خ
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آخه يه    .   تو هم اونجا نشستی هی تو منو نيش ميزنی             
اين خونه خونيه توه، چرا کلنگ             .   خرده همدردی کن        

من از بيداری       .   اش ميذاری؟ يه لحظه بخواب              تو پی  
فقط گوهر    .   به هيچ چيز دلبستگی ندارم        . وحشت دارم

د                    بو ه  د ا د گير  نيا  د ين  با منو  که  د  اس  .   بو مش ميخو
ميداشتم     يه               .   دوسش  تو  رفت و  ز چنگم  ا که  نم  و ا

کاشکی اقال يه هفته      .   دنيای خالی و تاريک ولم کرد              
با هم   .   بش گفته بودم دوسش ميدارم افسوس که نشد              

بی اونکه بهم بگيم همديگه رو دوس               .   جور بوديم     
بنظرم اين     .   داشتيم   داريم ، همديگه رو دوس مي               مي 

ه رو دوس ميداشتيم        وختی همديگ    .   حرفا لوس ميومد      
اونم حرف زدن با اين کلمات              .   ديگه گفتن نداشت     

مبتذل      س  ی              .   لو د بو پستی  م  د آ تو   ، لت        .   نه د خت  و هر 
رو                     فتی بغلش مي   رخواست مي    مي  ری  کا ين فدا ا ما  ا بيدی،  خوا

بگي            و  ر دستش  که  اشتی  محمود            رند ب شيخ  منجال ز  ا و  ی 
 توفقط پائين    .   دوسش نميداشتی    . تو دروغ ميگی      .   بيرونش بکشی    

رو دوس ميداشتی           ميداشتی              .   تنت  و دوسش  گه راس ميگی  ا
 پای يه گردن کلفتی بخوابه،           رشدی هر روز زي        چطور راضی مي     

رو خودش در مياورد                        که نون خودش  و  هر   .   ا وخت     تو هم 
بيدی      گرفتی بغلش مي      فتی مي  رميخواسی مي    فقط       .   خوا ونو  ا تو 

مي             دت  خو ت  لذ ی  ا اسيش   بر محله            .   خو بری  ينکه  ا ض  بعو
های ول بخوابی اين کارو با گوهر                    پول بدی بغل زن        مردسون   
تو يه آدم     .   خودت رو که ديگه نبايد گول بزنی               .   کردی    مفتی مي  

ديگه فرقی نداری                          تو  .   مرد رند گندی هسی که اصال با مردم 
 دلش با   .   گفت  گوهر راس مي      .   ميفهمی، دروغگو      .   دروغگو هسی     

ا تو چيزائی     ام  .   او تمام وجودش رو بتو ميداد               .   زبونش يگی بود      
و نداشت بش نمي         دی     که ا من تو دروغ بزرگ          .   راسه    . دا

بابام هميشه به ننم       .   نطفه من با دروغ بسه شده      . ام شده
هاش بقدری بچه    گفت و بعضی از اين دروغ دروغ مي

فهميدم بازم      گونه بود که حتی منم که بچه بودم مي              
ميگی آدم بايد راسگو باشه؟ کهزاد و قمر تاج ، دکتر                   

ک   کليمی                     و ر  ميو به  و  ر ثيه  ثا ا ب  با ر لب  محله  يل 
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شيخ .   با شوهرش و دکتر هندی رفتن سعدی      . فروخت
محمود آخرش راه معاش خودش و او، هر دو رو                         

پر از چرک و      .   هاشون چجوری بود         الشه .   پيدا کرد    
های   خون و گند و گه تو هم جوش خورده و پوست                 

سر تل حصير باقا دکون غلومحسين          .   رباب   .   تاسيده   
تومن          .  ميور يهودی. فروش دس قيمت تموم لباسا يازه

ر        رزا ولد         .   و چا بيست و شش ساله  محمدعلی  سيد 
. آب زندگی     .   حاج سيد عبدالمطلب متولد هندوستانو          

چقدر زحمت کشيده      .   القلم   دکتر وکيل صاحب سيف     
تا روی يه مهری به اندازه ناخن اين همه چيز نوشت                      

های آش     ن تنه زن و مرد لخت با پائي         .   بش تحويل داد      
دو تا    .   هشتّا زن و دو تا مرد          .   و الش شده عورشان       

 يه ليوان فلزی و يه کاسه ذُرتی              . شيشه پر از سيانور     
و يه تکه چوب که سرش يه لته چرک سبزی پيچيده               

مستنطق آقای مهدی      .   با يه جلد کتاب راسپوتين. بودن
. فواحش سوزاکی و کوفتی    . و طبيب قانونی. سرايندی

يانور به عنوان دوای عکسای از دواخانه                     چل مثقال س   
د                     بو ه  خوند تين  راسپو کتاب  تو  چون  يد،  خر . شفا 

نبابا وسلمه و گوهر           خا بغل        .   شهباز و  رو  تموم نعشا
ديوار خوابونده بودن و روشون لنگ حموم و گونی                        

مثه گرگ همديگه رو پاره          !   بدرک   .   پاره کشيده بودن        
 زن فاحشه دشمن اسالمه و کوفت و سوزنک              .   کنين 

ها برای     تموم الم شنگه    .   رو ميون مسلمونا پخش ميکنه    
از  .   منم آسيد ملوچ شدم     .   زن فاحشه لخت و عور بود          

بسکه بش نگاه کردم و باش حرف زدم منم مثه آسيد                   
که              .   ملوچ شوم    مثه آسيد ملوچ  تاق،  ا نشسم گوشيه 

يم مي                 دا ه  ر دا دوک  ير شکمش  نا         ز همو با  و  يسه  ر
می            قی  ا قند بچه  مثه  و  ر آسيد      پيچه  مگس  مثه  منم   ،

از مال    .   ملوچ دور و بر اتاق خودم رو کنتره ريسيدم                     
ديگه کسی جرات نداره           .   آسيد ملوچ هم خيلی بهتر      

چی پای صندوق پست باغ ملی بياد            اگه نظميه   . بياد تو
غ رو می         .   کنم  اش مي    توخفه   تا      فتيله چرا کشم پائين 
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نبيند   چپش            .   کسی  لقمه  تو سرک بکشه  د  بيا هر کی 
. مثه بلقيس با صورت پر چاله چولش باشه           ميکنم ولو    

بی       د  بيا کی  نمي   هر  نه   نصيب  که      .   مو ی  مگسا مگه 
آبله                 رو باشن ولشون       ميخورن بتور آسيد ملوچ، اگه 

دش                    مي  خو همچين  ر  طو همی  منم  ؟  ن بر کنه 
. ها بلرزه افتاد        روانداخت تو اتاق من که تموم کنتره                 

قص                       بر بلندش  روپاهای  و  ز چا پريد  ا ملوچ  آسيد 
تاق خيره شد        .   مد دراو     مثه برق خودشو بدر       .     بدر ا

بله                  تاق رسوند، يه مگس درشت صورت ّآ ِی پسون    ا
زنبوری کنتره            رو لرزوند         سنگی سبزه الغِر کمر  . ها 

يه چشم   .   ای زير شکم آسيد ملوچ به کار افتاد               دوک   
او هی    .   اش کرد پيچيدش تو کنتره          بهم زدن موميائي       

دوک               هی  د،  ز پا  و   س آ       د ير شکم  ز ی  ملوچ  ا سيد 
تو  « .   آخرش شاخ رو بند کرد   . کرد گرفت و ول مي مي

می       بخدا  اه                 رو  ر ط  تو حيا داشت  چيزی  يه  ترسم، 
مثه  .   سلطون زنده شده بود واگشته           ميرفت گاسم جان     

ديگه   »   » . ای که ميخواس لب حوض آفتابه آب کنه                
اومدی بدی ديگه منم يه دس            .   الزم نيس بهونه بياری         
 روز غروبا که آفتاب          هر »   . کشم  چربی سر کچلت مي    
رفتم    خوابيد با ننم از خونمون می            ذره ذره تو دريا مي           

هنوز هرم آفتاب تو گوشه آسمون بوشهر              .   لب دريا    
های نرم و      ما يواش يواش تو ماسه          .   کشيد  تنوره می    

آورديم       بعد رختامون رو در مي           .   رفتيم   ولرم فرو می      
ب        می  آ تو  فتيم  مي    .   ر لخت  نگاش      ننم  من  و  شد 
خوب گيرت    »   . کردم    همه جاش رو نگه مي       .   کردم    مي 

تو مگس منی، نه؟ اول . تونی بخوری تکون نمي.آوردم
پيچ    ه  می    کنتر ون              ات  بير لته  د تو  هر چی  بعدم  کنم 

آسيدملوچ        مي  آسيد         .   کشم، مثه  ميدونی اسم من  تو 
ين گوشه، تو اين همه                    منکه بيخودی نيس ا ملوچه؟ 

م        د کر کمين  لزله  منو            .   ز و  بيا  ميگی  س  را گه  مثه  ا
. آخوندک ماده که نرش رو ميخوره بشکن و بخور                     

ميدونی آخوندک ماده آخوندک نرش رو چجوری                       
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ميخوره؟ وختی آخوندک ماده از کيف داره حالی                          
بحالی ميشه، سرش رو برميگردونه و يواشکی کمر                   
دل                      ونوخت سر  ا ميکنه،  دو نصف  رو  نر  آخوندک 

 های  شينه اونجاهاش که نرمه ميخوره و تکه            راحت می
سفت و سختش رو دور ميندازه و راهش رو ميگيره                   

. شکمش پر از تخم ميشه که تو هم وول ميزنن              .   ميره  
ميگی بيا و منو بخور                  تو که   .   حاال تو هم اگه راس 

حاال که يه مليون تخم بيشتر توت           .   بمرادت رسيدی      
ديگه منو برای چه ميخوای؟ حال چرا اينقده                   .   ميريزم   

 زده؟ معلومه، خيال         خوری، مگه مارت         پيچ و تاب مي  
يم               فور ا و مشدی  مثه  منم  چرا      .   کردی  تو  ببينم  بگو 

منو                       نمي  بيا  بخوری؟  و  ر نرت  آخوندک  مثه  تونی 
بخور، بعد پاشو برو يه گوشه هی تخم بريز، هی تخم               

يه بچه ميندازم تو دلت تا بعد             .   و ترکه منو زياد کن        
مشدی جاش                      باسم شوورت  ره سجل احوال  دا تو ا

بدرک بذار بدنيا بياد          .   س   حرومزاده      دنيا پر از     .   بزنن  

آلود کنار ديوار تو             های خون     زجر بکشه و هی نعش      
خونيه لب آب رو ببينه و هی مثه کاکل زری ِلنگ بی                   
تنبون، با ماهيای تو حوض بازی کنه، بعدم که بزرگ                      

ها زيج بشينه تو رو قاپ          شبم تو کنتره   .   شد معلم بشه  
 حاال نمير که     نه »   . برات بميرم     »   « بزنه و روت دربره           
نيس       ل وختش  من             .   حا ير  ز ال  حا همين  گه  ا راسی 

مي             ب  ا خر خيلی  وضع  ی  لم     .   شه بمير و نظميمه 
هر چی داد بزنم بابا خودش از خوشی مرد،                  .   کنه  نمي 
نيم                مي  بز رت  ا د يد  با تلی  قا تو  مثه       .   گن  ونوخت  ا

رئيس پارکه و مستنطق و يه           .   القلم سرم ميارن       سيف
بيا باقی    »   نم جلو ميگن   انداز     عالمه جاروکش بلديه مي         

. نگاه کن، آجانو داره ميادش               »   . هارو نشون بده        نعش 
  .منکه کاری نکردم

  آژان
دهد و از الی در نيمه باز تو حياط سرک                   در کوچه را هل مي         

  .کشد مي
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  آهای يکی بياد ببينم اينجا کيه؟
  بلقيس

شود  از پشت تشت پا مي      .   شويد  تو حياط لب حوض رخت مي          
  .ميرود دم در

   داشتين؟چکار
  آژان 

اعتنا سرش را از روی بلقيس بر               زند و بی     پکی به سيگارش می     
   .گرداند بطرف کوچه می

  .برو بگو مردت بياد
  بلقيس

رد نمازش که پشت کمرش گره زده خشک                           دستهاش را با چا
  .می کند

  شوور من خونه نيس، شما با کی کار دارين؟
  آژان

 و همه جا را ورانداز           رود تو حياط       کند و می    در را بيشتر باز می        
  .کند می

می     کی  ينجا  نی،               ا ز ينجا  ا ز  ا نفرين؟  شينه، شما چن 
  چيزی گم شده؟

  بلقيس
  ه وسردرگميدترس

يه زن اين جا کرايه نشين بوده چن روزه که رفته                         
  .تش نيومده

  جهان سلطون
کشاند و از چهار طاقی           کون خيزکنان خودش را روی زمين می                 

من اين جا بودم اما اسباب کشی               . ن آيد دم در پهلو آژا           طويله می    
رفتم      ما بام نميان                        .   کردم  . حاالبرگشتم کرمام رو با خود ببرم، ا

دولتين بياين باين کرما بگين با من بيان                           شما را بخدا که آجان 
  .بريم

  !شينه ديگه اين جا کی مي
  سيبلق
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يه معلمی هم اين جا اجاره نشينه که الهی قربونش                    
تيم تو کار و هنوز مزّش        همی ديشب تواتاقش رف       . برم

  .زير دندونمه
  جهان سلطون

  .کشد گيرد مي با خشم چادر نماز بلقيس را مي
  پس کرمای من چکارن، اونا داخل آدم نيسن؟

  ها کرم
  .تو يک کاسه بلور تو هم وول ميزنند همه با هم

  .ما هم ميايم. ما هم اين جائيم، ما هم اين جائيم
  آژان

  .و بيادش ببينمکو اين معلم کجاس؟ برو بگ
  بلقيس

  .زند از همانجا که ايستاده فرياد مي
  . يه دقه بياين دم در شمارو ميخوان! احمدآقا

  من

ز و باريک با کله خربوزه                   ای و صورت زردنبو مثل نعش               درا
مرده شور    .   روان يا آدمی که تو خواب راه ميرود و ميروم دم در                         

  .ترکيبم رو ببرن که مثه جن ميمونم
  ؟کيه چه خبره

  آژان 
تا بريم پشت مسجد جمعه چند تا نعش                بيا  يه سری 
تو خونيه يه هندی پيدا شده ببين اون زنی که از اين                      

  .خونه گم شده بلکم تو اونا باشه
  ها کرم

هميشه او ميومد      .   ش  شناسيم ما هم گوهرخانم رو مي         
  .ماه ميايم. ما را تر و خشک ميکرد

  جهان سلطون
  با تعرض

گوهر اومده      .   و رو نخوری ها      احمدآقا گول ای آجان           
نشون دار     .   همراش نرو     .   خونيه من مهمون من شده        

ميمونه       با  و بکش          .   مثه  ر  کنا رو  ن       ( .   خودت  ا ژ آ  )به 
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تا گوهر رو بت نشون بدم                     بيا  من  با  من  .   ميخوای، 
  .برو بريم. ش شناسم مي

  آژان
  .شناسی بريم نگه کن ببين مرده تو مي

  من 
  .من مرده ندارم

  آژان
  .بيفت دس خودت نيست که نيائیشه، راه  نمي

  کل بمون
  .گذارد تو ترازو در حاليکه سنگ مي

  اين بچه خوبی بود، آجان چکارش داره ميبردش؟
  بقال

من پول يک چارک ماس ازش طلب دارم، اين پول                       
  .)رو زمين تف ميکند(. يه چارک ماسم رفت

  بلقيس
  .دنبال من و آژان ميدود تو کوچه

                 ، ها دي  برگر دی  زو قا  آ حمد ته     ا خلو خونه  زم   .     با
دندونمه               زير  م، مزش  مورمور         .   ميخوا تموم جونم 

خودم کنيزتم، تا تو بری و           .   الهی قربونت برم       .   ميکنه 
  .برگردی من نصفه عمر ميشم

حاال که رفتی      .   ما هم رفتيم خدا ميدونه کی برميگرديم               
همه درای زندونا وازه بفرمائين                . کوزت بهَ دلی نفتی. رفتی

اين کُند و زنجير       .   ه، تعارف نکنين     خونيه خودتون      .   تو 
می          که  ا  ر ها  دستبند ای              و  بر ه  لو و ط  حيا تو  بينين 

هر کی مياد زنجيری،        .   دس خالی نياين تو       .   شماهاس  
ره تو ارگ                           بيا ره  با خودش وردا دستبندی، کُندی 

شماها چرا بايد      .   اش سر نره     خانی که حوصله      کريم  
شين اگه شماها آزاد با        .   آزاد بگردين و آزاد فکر کنين              

سرتاسر تاريخ آدميزاد         .   تونم بچاپم     که من ديگه نمی     
خواسه تموم     هائی بوده که دلشون مي  پر از ياردان قلی

به                 يه ضر با  که  باشه  اشته  د يه سر  م  ر سکنه شهر 
ها گل تا زانوه و         تو کوچه   .   شمشير از تن جداش کنن       
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ديگ   .   چاهای خال دهن واز کرده که آدمارو ببلعه                     
غ و کور و کچالی که دورش            آش کارده تو بازار مر            

ز بناهای عمروليث               .   له له ميزنن   مسجد جمعه ا اينم 
صفار با نون و پياز و شمشير برادرش يعقوب ليث و                  

  . خليفه بغداد
  يعقوب ليث

ه سوخته      د سيا ی شکل بلوچ      مر راز                 ا د بزرگ  در  چا يک  تو  ها 
پهلوی او رو زمين يک تکه نان             .   نالد   کشيده و از درد قولنج می            

نه پياز و يک شمشير برهنه گذاشته               خشکيده    دا ز هر    .   و چند  ا
   .اند خرو عمروليث و غالب پسر فيروز پزشک او پهلويش نشسته

نشدنی است         ر  کا ين  نيستم         .   ا حاضر  بميرم  گر  ا من 
  .ام بکنيد اماله

  غالب پسر فيروز
مير است             .   امير بسالمت باشد      ماله تنها عالج درد ا . ا

راط و هم ابوعلی        هم بق  .   روده امير بسختی بسته شده         
  .اند سينا تنها عالج قولنج را اماله دانسته

  يعقوب ليث
مردان مي                     با ا کنند،   مرد نبايد حاضر شود کاری که 

  .شيشه اماله با او بکند
  از هرخر

ماله که آدم نيست قربان             ز غالم        .   شيشه ا امير که نه ا
خوشش می آيد و نه از کنيز، دست کم بد نيست يک    

  .نددفعه مزه اش را بچش
  يعقوب ليث

فقط شمشير زن خوبی هستی و اال درخريت تو                   تو 
  .شکی نيست

  عمروليث
. ای نيست    برادر حاال که تنها راه درمان اينست چاره                     

  .رضا بده
  يعقوب ليث

نه سرشکستگی       گو ين  ا مي   با  من           ها  ز  ا بعد  هی  ا خو
  ايران را اداره کنی؟
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  عمروليث
يم                 ر ا د م  الز ا  تر د  وجو باشی        .   ما  ر  بيما تو  گر  ما  ا

  .توانيم بغداد را فتح کنيم نمی
  يعقوب ليث

ه و                       ز جما نهمه شتر  آ و  يم  د ا د که  ر  کشتا نهمه  آ با 
ين زودي                  که تلف شدند به ا يانی  پا ها تصرف    چهار

يلچی           حاجب داخل مي       ( .   بغداد ميسر نيست      شود و ورود ا
رد             را اعالم ميدا رد               .   خليفه  که وا ره می کند  يعقوب با سر اشا

با           .   شود  و  د  و ر می  بر                  حاجب  نيرومندی  و  بلند  ال  با بی  عرا ا
کامال                          .   ميگردد    و  ز اطلس سرخ زردوزی است  بی ا عرا لباس ا

  .)سالح است بی
  ايلچی خليفه

مير خراسان            پيغمبر خدا، خليفه         .   درود بر ا جانشين 
مرا واسطه                        فته و  يا هی  گا آ مير  بيماری ا ز  مسلمين ا

  .احوال پرسی قرار داده
  يعقوب ليث

ا خليفه در جنگم درودی از     اما چون من ب. درود بر تو
رم            ندا و  ا پيغمبر            .   برای  نشين  جا ا  ر خود  که  کسی 

را                          مي  و  منکر ا ز  نهی ا به معروف و  مر  يد ا ند، نبا دا
 مردم  بزمين بگذارد و تمام هم خودشرا صرف چاپيدن

ها مسلمان نيستند که بايد          مگر ايراني     .   مسلمان بکند   
 به  جان بکنند و کار بکنند و نتيجه تمام زحماتشان                 

بغداد سرازير شود؟ شما ميدانيد که اين قشر طالئی                    
را در بر گرفته از خون وعرق بيوه زنان                           د  بغدا که 
سيستانی است؟ اين را هم بدان که من امير خراسان                   

  .اين را فراموش نکن. من پادشاه ايرانم. نيستم
  ايلچی خليفه 

را                      نبايد با خشم خود  بيماری است و  بستر  مير در  ا
. ن حامل پيغام خوشی از طرف خليفه هستم           م .   بيازارد   

می         ظل  ه  د فرستا هللا سالم  ده             ا ا د فريب  ا  ر گويد شما 
پيش  .   بودند که به کار به اين خطيری دست می زديد              

ين                        را ا د  بغدا که  ميری جرأت نداشته  ا ز شما هيچ  ا
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حاال هر چه بوده گذشته و خدای قادر               .   چنين بلرزاند     
 خليفه مسلمين   متعال بتو نشان داد که هر که بر روی                

می      ب  منکو بکشد  د  شمشير  به       .   شو يد  د گر بر  شما 
ن و                     و سيستا ن  اسا خر ت  ر ما ا پيش  نند  ما و  ق  مشر
مستظهر                  خليفه  بمرحمت  و  باشيد  اشته  د ا  ر ن  ما کر

  .باشيد
  يعقوب لٍيث

کند و به     نشيند وبه آرنج تکيه می         نيم خيز در بستر می      
  .کند نان و پياز و شمشير اشاره می

ن       يتا پا قتی  و همه            شما   ، گذاشتيد ک  خا ين  با ا  ر تان    
های پايتان مانند شتران          گدايانی برهنه بوديد و پاشنه            

. جمازه پينه بسته بود و کفش بخودتان نديده بوديد                     
از صدقه         ما حاال  مين در زر و                  ا ن ز يرا مردم ا یسر 

از من به معتصد خليفه بگو ميان         .   زنيد   پرنيان غلت می     
ک               هد  اين شمشير حکم خوا فقط  او  آشتی  .   رد من و 

ای بيش     گر زاده      من روي    .   ميان ما امکان ناپذير است          

. اين شمشير بود که مرا بپادشاهی ايران رساند                .   نيستم 
حاال اگر از اين بيماری برخيزم کار من و معتصد را                      

معين خواهد کرد          که          .   اين شمشير  پيروز بشوم  اگر 
گردم و با همين نان و          هيچ، واال بزندگی عياری بر می           

  . حاال شما مرخص هستيد. کنم  میپياز سر
  .)ايلچی بيرون می رود(

  از هرخر
در           .   آفرين بر تو يعقوب         رحمت بر آن شيری که ما

ديدی مردک موشخوار چه زيورهای گرانی                    .   بدادت    
  .بخودش بسته بود

  يعقوب ليث
  به عمرو و ازهرخر

چه                     هر  ه  را ر سر  د و  ن  به سيستا ديد  برگر يد  با شما 
 و دوباره بر گرديد تا بغداد را   توانيد سپاهی بگيريد می

من را در جندی شاپور بگذاريد و اگر                  .   ويران کنيم     
ين نقشه را دنبال کنيد                ازهرخر      ( .   هم مردم ا  مبادا   ) به 
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تمام کوشش    .   بگذاری ميان علی و عمرو بهم بخورد               
. معتصد اين است که ميان اين دو برادر نفاق بيندازد                      

علی را هم     .   من عمرو را بجانشينی خودم معين کردم              
و شکر                 مثل شير  هم  با  و  کنيد  اضی  ر ن  تا د خو شما 

ريد اين عرب         .   باشيد  های از سگ کمتر ميانتان          نگذا
  .آلود ماهی بگيرند نفاق بيندازند و از آب گل

  
وختی من رسيدم همه اونجا بودندـ مدعی العموم و                   
مستنطق و رئيس پارکه و جارو کشای بلديه و تمام                    

با     سيف.   ها  نعش  هم  لقلم  نعش   ا پا     الی سر  کُر  ها سر 
بند به دستش بود و مثل موشی که           نشسه بود و دست     

تو تله گير افتاده بود، همش اين ور و اون ور خودش        
جاروکشای بلديه هم         .   کشيد  کرد و بو می      رو نگاه می     

ند                  د بو بسه  کلنگ صف  و  بيل  با  ت  مو له  عم . مثل 
 ها بيرون کشيده      هار ا از گودال           ها بودن که الشه       اين  

  .بودن

  مستنطق
  اسم شما چيه؟

  من
ملوچه       آسيد  من  مي         .   اسم  يج  ز قم  تا ا . شينم گوشيه 
مي       ر  و شکا ر از      !   عجب .   کنم  بلقيس  ميشه  م  معلو

. اَه دلم بهم خورده         .   دوکای زير شکم من خبر نداری            
اين همه گوشت گنديده پر چرک و خون اينجا چکار              

  می کنن؟
  مستنطق

  اشاره به سيف القلم
حاال برويد نگاه       .   د اوالد پيغمبر کشته      ها را اين سي      اين  

ه       .   کنيد  گويند از     می .   شناسيد ها را می     ببينيد اين مرد
  .ببينيد آنجا نيست. خانه شما هم زنی گم شده

  من
ها نگاه    روم و خوب بمرده           ها پيش می    با حال تهوع بطرف الشه        

  .اند کنم مرد و زن قاتی پاتی بغل هم خوابيده می
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هارو نمی           ين  ا من  ز صورت           ( ناسم ش آقا  ا ئی  نما ن  گها نا
.  اما مثه اين که اين زن خودشه             . ) خورد    گوهر بچشم می    

حاال لُنگ رو از رو          .   صورتش که آش و الش شده          
من  .   اش وردارين تا زير نافش رو نگاه کنم                    پائين تنه   

  .شناسمش که خودشه يا نيس از نافش مي
  مدعی العموم

  .شود سخت خشمگين می
شما چکار  .   ناموسيه   اين بی   .   حيائيه   آقای معلم اين بی       

 اين جانی     ) اشاره به سيف القلم      ( بزير ناف مرده دارين؟              
را لخت        های خود را می         وقتی که قرباني       کشته آنها 

می              می  ل  گودا ر  د و  ه  د خته      کر ندا لُنگ   .   ا ين  را    ا ها 
. دار نشود      اند که عفت عمومی جريه         مأمورين انداخته        

؟ راستی    گوئيد روی نافش را پس بزنيد              حاال شما می   
  .که شما آدم بی بند و باری هستيد

  من 

است        ه  د خيلی سا قا  می   .   آ گه شما  من        ا که  ين  ا خو
بايد لُنگ رو از روش عقب بزنين                  بشناسم  من  .   ش، 

  کدوم عفت؟. عالقه زيادی هم بعفت عمومی ندارم
  مستنطق

چه می            برای  بگوئيد  روی              آخر  ز  ا ا  ر لُنگ  هيد  خوا
مگر  .   ته نيست عورت مرده پس بزنيد؟ اين کار شايس                

  .ام معلم هم هستيد شما انسان نيستيد، ناسالمتی شنيده
  من 

  به گوهر
آخه تو که اين همه با اين و اون ميری، يه شبی هم                      

من    پيش  اسخون             .   بيا  لمون  ما يا  ما شوره  مگه چِش 
  داره؟

  گوهر
. بهمين شاه چراغ من تا حاال بندم به حروم واز نشده                     

  .دماش ش هر مردی با من بوده صيغه
  من 
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خواد يه شب يواشکی بيای تو جام که              اينقده دلم مي      
دلم ميخواد من خواب باشم و يواشکی از نفست       . نگو

بغلم               تو  مت  بگير س  غُر و  بشم  ر  ا من       .   بيد ز  ا گه  ا
  . خوشت مياد امشب بيا ديگه

  گوهر
  .ام بکن کنيزتم هسم صيغه. اين جوری نميام، حرومه

  من
اگه عشقت کشيد     .   ينهش افُم مي   .   اهل صيغه ميغه نيسم    

ای برو     اگه پابند صيغه    .   اگرم نه که نه      .   همی جوری بيا     
من ديگه مجبور نيسم آب کمرم           .   دنبال شيخ محمود     

  .رو با صدای شتر فحل خالی کنم
  گوهر

  با کرشمه
  .آخه همی جوريم که حرومه. روم سياه بشه چه حرفا

  من

 گوهر در اتاقم       ( .   کنيم  حاال تو بيا، يه جوری حاللش می            
ميده يواش سر ميخوره تو             .  اومدی؟ چه خوب شد         ) هل 

  .حاال شدی بچه حرف گوش کن
  گوهر

  .با شتاب و نگرانی ليز ميخوره تو جام
  .به نظرم بلقيس بيداره

  من
  حاال لخت شو. گور پدر بلقيس

  گوهر
  .خوام، همی جوری خوبه نمی
  من 

  .کنم ماچش می
  .نه، لخت شو

  گوهر
. خوام برم    کارت بکن می. هبلقيس بيدار. خوام  نه، نمی

  .وختی اومدم کاکل زری بيدار بود
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  من 
کنی   تو خيال می    .   بينه  اون که هر شب می      .   بيدار باشه    

  اينای که مياری تو اتاقت کاکل زری هيچ نديده؟
  گوهر

ره   .   بينه  پرسی؟ چکار کنم که می         اصول دين می      چا
  چيه؟

  من
که  مثه اوال     .   حاال بيا لخت شيم    .   خيلی خُب دعوا نکن  

به به، چه بو خوبی        .   ننه باباهامون تو جنگل ولو بودن             
بو کاغذ کتاب حاج بابای          .   ميدی؛ تو بو ننم رو ميدی          

باشه                   ه  موند نموک  ی  جا که  کلکته  ی  اصفهونی چا
  .ميدی

  گوهر
  داده؟ ت چه بوئی می گی، مگه تن ای چيا چيه می

  من

مي        رو  تو  بو  د    ننم  تو              همين .   دا بغل  زير  ز  ا که   بو 
  ميدونی اگه بگم پشتت مثه پشت ننم ميمونه            .  شنفم مي

هر چی   .   تو خوِد ننمی    .   ديگه حسابی بم حروم ميشی         
.  بقد ننم خوشم نميومد      من از هيچ زنی      .   حرومتر بهتر    

  .ام من همه جای ننم رو ديده
  گوهر

کاکل   .   گناه بر خدا زود کارت بکن می خوام برم                     
  .ترسه زری بيدار ميشه می

  من 
  جبور بودی؟چرا اومدی ، مگه م

  گوهر
  .آخه تو خيلی تنهائی. دلم واست سوخت 

  من
تنها نيسی؟ حاال راس           .   ما همه مون تنهائيم        مگه تو 

  بگو ببينم از من خوشت مياد؟
  گوهر
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نمي      خوشم  گه  دم              ا خو اسيه  و جهنم  تيش  آ که  مد  و
تو بمن حرومی، ما که عقد          .   خريدم بيام اين جا         نمی 

  . باشحاال زود. خدا خودش رحم کنه. نشديم
  من 

حاال  .   اگه خوشت بياد خودش به صدتا عقد ميارزه                
. کنم  خوای خودم عقدت می          که چيزی نشده، اگه می         

بلدم    تو                  :   من  و  رخت   دس يه   ، زوجتُ و  نگحت  ا
و                  بخت  بد و  د و  تخت  ی  ال با و  مگه  . . .   مطبخت 

  اش رو نشنفتی؟ صفحه
  گوهر

اما مال    .   مثه همون چيزای که شيخ محمود ميگه ميگی      
يادت   .   اما دوسِت ميدارم         .   تو کافری    .    نيس تو قبول   

مياد اونشب تو راه پله ماچم کردی؟ خدا سر شاهده                      
بيدم خواب        .   سوخت  تا دو روز جاش می           شب خوا

  .ديدم رفتم تو جهنم
  من 

  مهرت چن کنم؟... کدوم جهنم؟ انکحت و زوحت
  گوهر
  .زود باش می خوام برم. شينه، نگو اُقم می

  من
  .خُب حاال لخت شيم

  هرگو
  .سردمه

  من 
کرديم و رگبار        اگه تو جنگل رو درخت زندگی می              

  کوبيد روسرمون بازم سردت بود؟ بارون مي
  گوهر

  )لخت شد(شه  آخه سردم مي
  من 

  به به، اين خاالی باين قشنگی چيه رو دلت کوفتی؟
  گوهر

  .زير دل درد داشتم، گفتن نزاس خال بکو؛ منم کوفتم
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  من
ما               مشت  يه  لت  د و  ر که  ی  ا باشن     مثه  ه  پاشيد . ش 

  وختی می کوفتی دردت نيومد؟
  گوهر

مي               د  ر د لم  د ير  ز به  ز  رم            ا چکا فهميدم  نمی   ، د کر
  .سوزن آجينم کردن. کنن می
  من
دونی اووختا يه زنی بوده تو تهرون اسمش بدری                       می 

هرکه   « بوده روش کمش با همين خاال نوشته بودن                  
  »خواهد گو بيا و هر که خواهد گو برو؟

  گوهر
  ش؟ وديتو ديده ب

  من 
او  .   مال خيلی وخت پيش بوده         .   مال حاالها نبوده        .   نه 

  .مال صد سال پيشه. وختا من نبودم
  گوهر 

. خوام دس بم بزنی          پاشو گمشو ازت بدم مياد، نمی            
  .تو خيلی بد اخالقی

  من 
که باقی حرفاش نتونس                            تو دهنش  بوندم  يک ماچ قرص خوا

  .بزنه
  .شوخی کردم

  گوهر
  .تو با بلقيس هم راه داری. نه، اصال تو بد اخالقی

  من
. کنه  بخدا نه، او ريختش رو آفتابه دم خال ببينه رم می                    

های تو صورتش، من صدتا چوبيش             با اون همه آبله        
  .شو به بلقيس نميدم داشته باشم يکي

  گوهر
نمي                    ؛  ببينه و  ر بچم  و  من  ه  ر ا ند چش  و  ما       ا نم  و د

  چکارش کرديم؟
  من 
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 نافش رو به بينم       زير دلش خال کوبيده بود، اگه زير                 
که             .   شناسمش مي  تش  ر ز صو ا  ، ه تش له شد ر صو
ه   .   شناسمش نمی  تش له شد ر ری       .   صو جو چه  خه  آ

  ممکنه صورت گوهر باين شکل در بياد؟
  مدعی العموم

  .شود دار می اين حبس دارد، ناموس عمومی جريحه
  من

دار                  يحه  جر رين  نذا و  کنيد  که حفظش  بر شماست 
زير نافش رو با اين          منم عالقه زيادی ندارم که             .   بشه 

کنم       ه  نگا ل  ديده                 .   حا بود  ه  زند وختی  کافی  بقدر 
  .شينه حاال ازش اُقم می. بودمدش

  مدعی العموم
  به سيف القلم

  بگو به ببينم اين زن رو شکمش خال داشت؟
  سيف القلم

ده                  هاش مانند برگه قيسی          لب .   اند   دو تا آژان باالی سرش ايستا
  .ودر هاش پس می مچاله شده از رو دندان

منکه زانی نيستم که با او زنا کرده باشم          . استغفراهللا آقا
استغفراهللا ربی      .   و بدانم زير شکمش خال داشته باشد           

اليه       ثنی عشری      من آقا مسلمان و شيعه       .   و اتوب  ی ا
ه اسالم شمشير زده            .   هستم  م   من در را ر من     .   ا افتخا

ام ترک نشده، اصال بيش           اينست که هنوز نماز و روزه   
 ساعت هيچکدامشان در خانه من معطل             از يک ربع     

ند  نمی  می  .   شد نبض      تا  ند  مد می      آ ا  ر ن  فتم و    شا گر
دادم و آن    ديدم و نسبت مرض بشان می زبانشان را می

کردم    وقت يک ليوان شربت، نارنج براشان درست می          
  .همين. ريختم توی آن و آن گرد را مي

  گوهر
عارف به او     القلم که آن را با لبخند و ت             شربت را از دست سيف      

  .خورد دهد ميگيرد و يک قلُپ از آن مي مي
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نگار خيلی تلخه، نمی         شربت نارنج دوست        .   خورم    ا
  .دارم نمي

  سيف القلم
به                     بشی، حيف نيس دختری  تا خوب  بخور عزيزم 
وجاهت تو کوف داشته باشه؟ يک ذره از اين دوا در                 

خودم در صحرای سند از امتزاج             .   شود  ايران پيدا نمی       
اين اکسير است      .   ام   ی آنرا بدست آورده          صد گل هند  

  .خانم جان
  گوهر

  با خنده. دارد ليوان را دور از خودش نگاه مي
گی؟ گی کوفت       کاکو ای چک و چرندا چيه که می             

احمد آقا همين چن       .   من مثه گلم . داره؟ رو بکوه سياه
م                 بر بونش  قر لهی  ا که  رفت  پهلوم  پيشا  گه   .   شب  ا

 تو سيد ملو، مثه     حاال  .   کوفت داشتم او هم می گرفت          
  اجنه اومدی ميگی که کوفت داری؟

  سيف القلم

من دکترم    .   بخور عزيزم، حقا که زن ناقص عقل است      
عقلی      قص  نا حکيم         .   تو  علی  محمد  کتر سيد  د من 

تو زن منی و بايد تمکين          .   صاحب سيف القلم هستم    
  ميدانی اگر تمکين نکنی خونت مباح است؟. کنی

  گوهر
م          ز شربت  ا يگر  د قُلپ  زبانش سنگين         يچند  د  خور

  .شود می
ميمونه     .   بخدا خيلی تلخه     ره دل از         .   مثه کوچوله  دا

اماچيزی باال      .   چند اق خشک    .   زند   اوق مي    ( .   حلقم باال مياد     
  .)آورد نمی

  .خورم بگير ديگه نمی
  سيف القلم 

نخوردی هم      .   يک قُلُپ ديگر بخور     . حاال خوب ميشی
  .همشيره کارت تمام است

  گوهر
  .شود زبانش سنگين مي. زابا التماس وحشت 
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بيا اين    .   خوام     نمی .   ام تنهاس     ترا بخدا بذار برم، بچه            
خودت            .   پولت   واسيه  مم  بند گلو  ، ری      .   بيا ز کل  کا
ره پايين مياد              .   تنهاس   خدايا گناهم      .   خدايا جيگرم دا

سخت ( از زندگی هيچ خيری نديدم            . . .   من  . . .   چی بود   
 تکان نمی    اما زبانش     .   کوشش می کند حرف بزند       .   برعشه ميافتد    

  .)خورد
  سيف القلم

  شروع می کند به لخت کردن گوهر
. اين معلوم است که همه چيزت حاال مال من است                 

ين گردن         ا له  رزد      بند هم خودش کلی می         ب هر   ( ا گو
ز تاب و توان می                بسختی می   آنگاه به پهلو بزمين         .   افتد   لرزد و ا

و را تند تند لخت می            غلتد و سيف   می  ن  با پول آ    . ) کند  القلم ا
ها   کاشکی آن وقت     .   شود يک خروار سيانور خريد          می

فروختم توی آبها از          که آب زنگی می آوردم شهر می          
يکی  .  شدند ريختم تا همه شهر نابود می اين سيانور می

بايد همه را     .   شود  وقت تلف می    .   يکی زحمت دارد       

گلوبند را از گردن گوهر باز می کند می                   ( .   يکجا نابود کرد      
هاش   کند و لباس     بعد گوهر را کامال لخت می         گذارد تو جيبش و  

گذارد همانجا و پای او را می گيرد و کشان کشان از اتاق                            را می   
رد            .   برد   بيرون مي      اسم اين يکی هم      .   ) گوهر هنوز جان دا

  .اين را هم بايد اسمش را در دفترم بنويسم. گوهر بود
  مستنطق

  اشاره به سيف القلم
  داشته؟بگو ببينم اين زن روی شکمش خال 

  سيف القلم
  خشمگين

نم آقا      من چه می    را               !   دا او  که  ن بپرسيد  ين جوا ز ا ا
نده                   .   شناخته  مي  ز د  زيا من  نه  ر خا د ن  مشا کدا هيچ 

  . اند نمانده
  مسنتطق

گوئی فاحشه نبوده، او را عقد               اين زن که خودت می         
  کرده بودی، پس چرا او ا کشتی؟
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  القلم سيف
آورد تومانی         کند؛ خانم لقا برای من زن می              فرق نمی   

شيخ محمود هم اين زن را برايم             .   گرفت   سه قرآن می    
همين                      گفت کارش  گرفت و  و همين قدرها  آورد 

صيغه و فاحشه با     .   من دشمن سوزاک و کوفتم        .   است 
  .هم فرقی ندارد
  شيخ محمود

  .تکاند از در کوچه ميايد تو ودو تا دستک عبايش را قايم مي
  

بحال شما زنده         مرگ شومه،    مرگ گَنده،      .   ها  خوش 
غير  .   هيچ خبری اونجا نيس        .   مرگ گهه   .   مرگ لجنه   

ه               ند ز حسرت  و  يکی  ر تا و  ما  چيز           سر ؛  ن د خور ها 
ره به     ( .   هر چی بود ديگه تموم شد         .   ای نيس    ديگه   اشا

من  .   جهت فنا کرد      اين خدانشناس مرا بی          ) سيف القلم  
  .گناهی نداشتم

  مستنطق

  بسيف القلم
  تو اين زن را با شيخ يک روز کشتی؟

  القلمسيف 
يک روز داشتم از        .   من کاری به شيخ محمود نداشتم         

گذشتم برابر دکانش رسيدم ديدم             داالن شاه چراغ می         
ايستادم نگاهی بدستش کردم ديدم خوب  . کند مهر می

بکند          .   کند  می  مهری  يم  ا بر گفتگو      .   خواستم  خل  دا
يم  گفت     .   شد د  محمو ين شهر         « شيخ  ا هل  ا نم  گما
ما          .   نيستی  ا نم  هندوستا هل  ا عشری    گفتم  ثنی  ا  شيعه 

ين را که گفتم شيخ ذوق          »   . هستم، المومنون اخوه           ا
کرد؛ کارش را گذاشت زمين و بدکانش دعوتم کرد                      

. ظاهرا خيلی مهربان بود          .   و برايم چای سفارش داد            
گفت    می      « بعد  ا  ر نی  هر         ز يه شو علو ه  هر طا شناسم 

کنم   داشته مطُلّقله است، اگر بخواهی برايت خطبه می                
چو       نقطاعی  ا تو              بعقد  است  معلوم  ظاهرت  ز  ا که  ن 

خودت از سادات هسی اگر خواسته باشی ببينی به                   
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می                     ا  ر و  ا ا  د فر است  ال  حا هم  نظر  دم       يک  ر و آ
غ    ق                     »   . شاهچرا در يکی از روا و را  ديگر ا های   روز 

مسجد نو آورده و قرار شد من پنجاه تومان نقد به                      
پنج تومان هم دادم بخود شيخ و قرار                .   ضعيفه بدهم  
ضعيفه را بردم     .  ن ديگر هم بعد به او بدهمشد ده توما

نه   حسين                  .   خا لدين  عالءا توی صحن سيد   ، ه ا ر ر  د
. برايش شلغم پخته خريدم دادم خورد و آمديم خانه                     

. ی خودش ببرد       اين زن خيلی اصرار داشت مرا بخانه              
و من فورا نسبت مرض به او            .   ما نرفتيم آمديم خانه        

من دوايی      دادم گفتم من دکترم و تو کوفت داری و                    
و بعد، از اين         .   دهم بخوری خوب خوب بشوی             می 

دوا که آن را در کتاب راسپوتين خوانده بودم ريختم                         
روز ديگر رفتم        .   تو شربت نارنج دادم خورد و مرد                

غ باز شيخ داشت مهر می               بعد از   .   کند  داالن شاهچرا
سالم و احوالپرسی گفتم بفرمائيد برويم خانه ما امروز         

بردمش تو اتاق، گفت          .   پاشد راه افتاد.مهمان ما باشيد

. گردد    پس کوه خانم کجاس، گفتم رفته حمام بر می                
با يک   .   در دلم گفتم تو هم بزودی او را خواهی ديد                     

دنبال گوهر                      نارنج شيخ محمود را هم  ليوان شربت 
  .والسالم. فرستادم

  مستنطق
کشتی   های هر جائی را برای اين می               گويی زن     تو می  

ت       ه  عقيد به  چه           که  بخت  بد ، شيخ  اشتند د فت  کو و 
آخر اين شيخ بيچاره       .   گناهی داشت که او را کشتی           

  چه گناهی داشت؟
  سيف القلم

آورد و باعث شيوع کوفت            گناهش اين بود که زن می  
  .او هم مثل خانم لقا بود. شد و آتشک می

  شيخ محمود
آقا بخدا من به اميد وليمه عروسی به خانه اين کافر                      

جعفر مرا مسموم      بن  ند جدم موسی   حربی رفتم که مان       
. کرد و آنقدر لگد بشکم مبارکم زد تاجانم در رفت                     
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هيد          ند ش  گو حرفش  هم           .   به  ن  مو مأ ز  ا ين سگ  ا
  .تر است ظالم

  مستنطق
  به سيف القلم

  چرا اينکار را کردی؟
  سيف القلم

ها را به صيفه      اين آخوند کارش جاکشی بود و زن                 
د    مي  منهم او   .   وجودش در اين دنيا زيادی بود                  .   دا

  .راکشتم، هم خودش راحت شد هم ديگران
  گوهر

به شکل و لباس تابلو مريم و عيسی کار رافائل کاکل زری را در                
  . خشمگين و آشفته است. شود بغل گرفته با شتاب وارد مي

رو                          از خودش و جونوراش فرار کرديم و عطاش 
. نشس يه بوئی ميداد که آدم اُقش مي. بلقاش بخشيديم

جويم    حاال يه سوراخی مي       .   ه از عقب مياد      آدمم دار      
ولمون   .   خودش هم دنبالمونه         .   که توش قايم بشيم       

ين  .   کنه  نمي  بود                 ا يک  نزّ که  د  ا د بمون گشنگی  قده 
تازه وختيم يه ميوه بو گندو از باغش چيديم                   .   بميريم  

  .اين الم شنگه رو سرمون در آورد و بيرونمون کرد
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  سن اول
  

هفتم    ز        .   آسمان  رها ا و سيم و         خشت ديوا زر  ها ی 
های رنگارنگ دو تخت از الماس روبروی هم                       سنگ

اند و سرگرم      زروان و اهريمن برآنها نشسته              .   گذاشته  
ميان اين دو تخت ميزی است از        . بازی شترنگ هستند

م                    جا و  نگ  ط شتر بسا که  بنفش  ت  قو ها و   يا
ماه و ستارگان      .   های گوهرين بر آن جا دارد               صراحی  

ن             ختا ر د بالی  ال ز  قاب              شگفتا ز  ا يی  يا و ر نگيز  ا
جابجای صحنه لک     .   زنند   های زمرد سوسو می       پنجره  

ز گاهی                       هرا فتاده و  بنفش و سبز ا و  نور سرخ  های 
گذرد و صحنه را با انوار رويايی سايه                   توده ابری مي       

از درون قاپ پنجره بزرگی آتشفشان                 .   روشن ميدهد    
  .کشد انگيز دوزخ زبانه مي هول

وبرو با موهای زرين دراز     ايست سخت خ اهريمن پری
های                         هر  گو ز  ا جی  تا و  ه  د فتا ا يش  ها نه  بر شا که 

دو بال سفيد ژاله نشان از دو             .   گوناگون بر تارک دارد       
ظريف، زيبا، چاالک و هوشمند             .   سو بر کتف دارد      

زروان ديو درشت اندام ترسناکی است با تن                    .   است 
خال خالی با دو شاخ منحنی چرک زنگ خورده و                    

هايش    دو بال چرکين سياه از کتف          .   ر چشمان آتش با     
آويزان است و دمی چون دم گاو دارد که از تخت                          

هايش بيرون      و دندانهای گرازی از لب              .   آويزان است      
نمايد و با ته       خشن، سنگدل و آشتی ناپذير مي          .   زده   

  .گويد لهجه غليظ عبری سخن می
  زروان

تندرآسا مي          ای را پيش مي        مهره   ز بازی خودش        .   غرد   راند و   ا
  .کشد دارد و سر مي جامی از شراب بر می. شادمان است
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  کنی؟ حال چکار می
  اهريمن

مهره               د  ر دا ظرافت و            همچنانکه سر بر عرصه شترنگ  با  ا  ر ای 
استيالی او از هر جهت بر محيز آشکار             .   کند  اطمينان جابجا مي      

  .گرد پرسش زروان را نشنيده مي. است
 غير از   . مثل اينکه از اين اکسير خيلی خوشت آمده                

  .بينم کار ديگری بکنی خوردن آن نمی
  .زروان
  الف زن

اينهمه جونور خلق       .   ای ندارم بکنم        آخر من کار ديگه       
ديگر                      مشيا هم  با خلقت  کاريه؟  کردم خودش کم 

د                فتا ا ش  جو ز  ا ينش  فر آ تو        .   ديگ  که  بی  ين شرا ا
ين       .   درست کردی من را تنبل تنبل کرده               با وجود ا

ده           دا م تمام      ميدونی دستور  نگور          ا ا يکسره  عدن را 
  بکارند؟

  اهريمن

  افسوس کنان
اگر راستش را بخواهی من اين شراب را برای مشيا                       

اما افسوس که تو        .   حوصلگی در بياد      ساختم که از بی     
  .اش از اينجا بزمين برسه نگذاشتی يک چکه

  زروان
يک چکه از اين معجون         .   زنی   هائی مي    عجب حرف   

اين را بدون       .   اره   او ظرفيتش را ند       .   برای سر او زياده         
ای   مهره  ( .   که مشيا هيچ وقت نبايد باين اکسير لب بزند              

 اگر او از اين بخوره            . ) گيرد   ای مي    راند و مهره        به پيش مي   
  .چشم و گوش واز ميشه و ديگر خدا را بنده نيست

  اهريمن
غم و ترسی    .   اين درست دوای درد اين بيچاره است                  

دست  .   که تو تو دلش کاشتی پاد زهرش همين شرابه              
ای کمی همدردی        کم برای اين موجودی که ساخته             

  چرااينقده آزارش ميدی؟. داشته باش
  زروان
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  برآشفته
گشه              مر چه  يگه  د ؟  ر ا ز ه و           .   آ ر ميخو ز  و ر و  شب 

ميخوره و تو يه باغ وحش باين گل و گشادی واسطه                    
وضع  .   مرگ ميخواد بره گيلون         .   خودش جولون ميده        

  .رهاو اينجا از تموم جونورای ديگه بهت
  اهريمن
  با تمسخر

گمون ميکنی اين تنها برای اشرف مخلوقات تو کافيه                  
اين کار که هر جونور ديگر هم             .   که بخوره و بخوابه        

  بلده بکنه 
  زروان 

  با الف و غرور
لش                      د تا  بنشينه  که  م  د ا د يش  فکر من  ؟  ميگی چی 

او ميتونه در آن واحد            .   ميخواد برای خودش فکر بکنه   
  .رخونه و سرگرم بشهفکر خودش راهزار جور بچ

  اهريمن

شينه فکر ميکنه و    مي .   همين فکرشه که بدبختش کرده        
  .غم و درد زندگيش پيش چشمش مياد

  زروان
  آخر چه غم و دردی؟

  اهريمن
  .بيچارگی و ترس. تنهايي، بی هدفی

  زروان
ی دوروئی اين جونور شدی که چقدره      تو هيچ متوجه

ش ميگه بله    زبون   .   جالبه؟ هيچ جونور ديگه اينو نداره               
تو دنيا    .   دلش ميگه بله زبونش ميگه نه          .   دلش ميگه نه    

  .هيچ موجودی نيست که بکمال دو روئی او برسه
  اهريمن

تو او را از رو الگوی       . ای نيست خوب، اينکه چيز تازه
دست کم بايد شباهتی به خود        .   خودت خلقش کردی       

  .تو هم داشته باشه
  زروان
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  .کند ترنگ میشيند و اشاره به عرصه ش راست مين
ببين که در اين مدت کوتاه چه              .   اش   بيا، اين نمونه      

ده                  ما درست کر فکر شه    .   بازيچه خوبی برای  ين  ا
اگر اينم نبود که من و تو را سرگم کنه کالفه                  .   ديگه  

لبته با شرابی که تو درست کردی خيلی               .   شديم  مي  ا
  .اند  سرگرم کننده هر دوشون. باهم جور ميان

  اهريمن
کنم که با آن همه کوششی که تو در             میاما من گمون

باز هم    .   ای که کامل باشه       ساختن اين موجود کرده          
دواند و سر را از عرصه             ای به جلو مي      مهره  ( .   خلقتش ناقصه   

   مات.)دارد بر مي
  زروان

  .دهد ای به خنده سر می نعره
بنظرم خيلی با هم بازی        .   ت پيشرفت کرده       خيلی بازي    

  .کنيد می
  اهريمن

مون از اين بازی خوشمون مياد، مخصوصا                 ما هر دو    
بينه   هر وقت منو مي     .   او که خودش درستش کرده            

  .کشه کنه و بازی رو پيش مي ذوق مي
  زروان

ببينيش         د  يا ز که  نيست  يد          .   صالح  با ال  ال حا حا ين  ا
رياضت بکشه و با خودش فکر بکنه تا راه زندگيشو                   

زياد لوسش نکن و      .   اين هنوز خام خامه         .   ياد بگيره    
  .  بدهنش ندهدهن

  اهريمن
  با حرامزادگی

تو هم چندون ميل نداری که او              .   حاال که خودمونيم       
کمکش                           ه  د خر يه  ال  ا و  ، ه بگير د  يا گيشو  ند ز ه  ا ر

ش؟ اين ترسی       ترسوني   آخر چرا اينقده مي        .   کردی    مي 
  .ای مجال فکر کردن بش نميده که تو دلش کاشته

  زروان 
  .کشد بخنده نعره می



سنگ صبور                                                                            ٢٢٠  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

وزی ديدی اومد اينجا روی               ش که يه ر     اگه نترسوني    
  .اين تخت سرجای من نشست

  اهريمن
  .دونی چه سر نترسی داره اما باو جود اين نمي

  زروان
  جاسوس مآبانه

  کنيد چی مگه؟ خوب بگو ببينم وقتی با هم بازی مي
  اهريمن

ه             ر ا د چيز شک  بهمه  و  خشمه  تو  نی    .   همش  نميدو
با اينکه تو را نديده همش خيال             .   چقده با مزه است      

را                   نگ  ل شتر و ا ه  مهر و  ری  الشخو تو شکل  ميکنه 
  .بشکل الشخور درست کرده

  زروان 
مهره از    .   کند  دارد و بآن نگاه مي           ی شاه سياه را بر مي        خندان مهره     

  .سنگ سياه و بشکل الشخور است

ين شکلی                    ا که  من  ؟  منه مثل  ش  چيز چه  ين  ا خر  آ
 . )دارد     گذارد و وزير را بر می              مهره را بجای خود می          ( .   نيستم 

ببين خيلی شبيه   .   اما اين را درست از روی تو ساخته               
  .هنر هم نيست بی. تو ست

  اهريمن
آخر چون تو را هرگز نديده اين را از روی الشخور                        
ساخته برای اينکه خيلی از الشخور بدش مياد و هر                   

  .وقت نزديکش مياد سنگش ميزنه فرارش ميده
  زروان 

را درست    دونم الشخور را چ         کنم نمي   هر چی فکر می    
  .فايدش چی بود. کردم

  اهريمن
اما اين را جدی        .   البد برای جوری جنس باغ وحش              

دونست تو همين شکلی هستی که         اگر مشيا مي    .   ميگم 
. ساخت  حاال هستی، مهره شترنگ را از رو خودت می     

کنه که تو اين شکلی      اما او اصال به مغزش خطور نمی
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شکل حاال اگر خودت را بش نشون بدی شايد                . باشی
ببينه           .   مهره را عوض کنه         . خيلی دلش ميخواد تو را 

  .هميشه غُر ميزنه
  زروان 

  .منکه خودم را هيچوقت بش نشون نميدم
  اهريمن

ترا مي               ديگر از          .   بينه  باالخره يه روزی  که  اونوقته 
ری       هزار جور از روت نقاشی             .   دستش خالصی ندا

  .کنه می
  زروان

  .خندد رعد آسا مي
. مه من چه شکلی هستم   فه  و آخرش هم درست نمی        

  .خوب باالخره نگفتی از چی حرف ميزنه
  اهريمن

. خيلی موجود شکاکيه     .   بمن هم اعتماد نداره         .   از هيچ   
جاهل و پر مدعا و        .   خالصه دماغش خيلی باالست        

له شقّه   رست            .   ک د جوشی  هفت  عجب  که  استی  ر
  .کردی

  زروان
  خوشحال

مشيا        به  ين  فر لم                 .   آ د که  يه  د جو مو ن  همو ين  ا
  .اشرف مخلوقات باشهخواست  مي

  اهريمن
دونی که اين اشرف مخلوقات تو چه موجود                  اما نمي   

  .ناقصی هم هست
  زروان
  مجذوب

  .ناقص؟ چه نقصی داره
  اهريمن

  .يه نقص خيلی بزرگ
  زروان

  چيه؟
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  اهريمن 
  اندوهناک 

  .عشق نداره و نميدونه عشق چيه
  زروان 
  با شگفتی

  عشق چی هس؟
  اهريمن

ز ع              نبرده     ميدونم که خودت هم ا ما   .   ای   شق بوئی  ا
متاسفانه عشق را نميشه بکسی درس داد و گفت چيه، 

باشه              م  د آ که         .   بايد تو دل خود  و نه  گمونم عشق ا
بتونی يکنفر ديگر را از خودت بيشتر دوست داشته                    

آيا تاحال شده که ديگری را از خودت بيشتر                    .   باشی 
  دوست داشته باشی؟

  زروان
  با خشم ساختگی

به چه مناسبت يکی ديگر را از        . قعيهاين کفر وا! هرگز
خودم بيشتر دوست داشته باشم؟ اصال من هيچکس               
تا چه رسد باينکه از خودم                        ديگر را دوست ندارم 

  . بيشتر دوستش بدارم
  اهريمن
  اندوهناک 

شايد بزرگترين      .   خوب، اين خودش بدبختی بزرگيه              
هم          .   هاست  بدبختي   مشيا  که به  توست  مرض  همين 
رده عشق چاشنی سرشتش کرده        اگر يک خ    .   رسيده  

  .بودی حال و رزوش بهتر از اين بود
  زروان

  .ببينم نکنه مشيا چيزی بت گفته باشه
  اهريمن

  .نه بابا، اون بدبخت که از اين چيزا بوئی نبرده
  زروان 
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عالقه                        چيز  همه  به  که  م  نکرد ويدش  جا ا  ر و  ا من 
  .داشته باشه

از                       را  يگر  د يکی  ميگی  تو  که  ن جوری  آ مشيا  گر  ا
نوقت ناچاره                    خودش بيشتر دوست داشته باشه که ا
. غم آن يکی را هم بخوره و بدبختيش چند برابر ميشه       

بدل                       غمی  هيچ  يد  نبا و  مه  د آ لف  ا يه  ال خودش  حا
  .داشته باشه

  اهريمن
ری                        ا ند خبر  عشق  ز  ا ت  د خو تو  ن  چو ؛  عکس بر

ه              نمی  ر دا لمی  عا چه  غم      .   دونی عشق  به  غم عشق 
اصال  .   دم را پاک ميکنه آن جور غم و روح آ. يه شيرين

اش چيه؟ اين بدبخت که بايد              عشق فايده     زندگی بی    
اگر عشق هم تو زندگيش نباشه پس            .   آخرش بميره     

  .برای چه زنده است
  زروان 

  حاال تو ميگی مثال چه بايد کرد؟

  اهريمن
را                   يگر  همد تا  د  کر رست  د واسش  يک جفت  يد  با

  .دوست داشته باشند و آن يکی اين را کامل بکنه
  روان ز

ر ديگه دست تو را مي             تو يکی براش     .   بوسه  اين کا
  .درست کن

  اهريمن
تو که ميدونی من از خلق          .   اش را ندارم         من حوصله   

  .کردن خوشم نمياد
  زروان 

تنبلی     به              .   تو چقده  ينقده جونور ساختم و خم  من ا
م            د ر و نيا م  و بر نور             ,   ا جو يه  ختن  ی سا ا بر تو  ال  حا

پخت   بينم دست حوصله نداری؟ بيا يکی هم تو بساز ب              
  .تو چطوره

  اهريمن
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واقعا مشيا حق داره کالفه باشه، من خودم مدتيه اين                       
کنم                  ر  چکا بد  ا عمر  ين  با که  ميده  رنجم  هيچ  .   فکر 

مت                        قيا م  قيا تا  يد  با تو  و  من  که  دی  کر را  ش  فکر
ام   من که حوصله    .   بنشينيم و همديگر را تماشا کنيم         

يگه خلق   حاال بيام يه موجود بيچاره د            .  ره  سر مي داره
ين                      ز وقتی ا ا بشه؟ تو خودت  کنم که دشمن جون 

س               تر ز  ا ختی  ا سا ر ها  ر نو عدن           جو تو  ا  ر ت  پا ت 
  .ترسی ذاری، بيشتر از همه از مشيا می نمي

  زروان
  برای چی بترسم؟

  اهريمن
ات را گرفت و گفت چرا منو ساختی چی                 اگر يخه   

  جوابش ميدی؟
  زروان

  کنه؟ ها هم مي مگر از اين غلط
  اهريمن

  ان خند
  .از خود من که چند بار پرسيده

  زروان
  تو چی جوابش دادی؟

  اهريمن
  چی داشتم بگم؟

  زروان
  .اش کنی خواستی مسخره می

  اهريمن
تازه مسخره کردن        .   مخش خرابه    .   اين دويونه است! به

  .کنه که کار را درست نمی
  زروان

جدد ميگم؛ بيا تو هم دست باال بزن يه جفتی براش                  
کن    زيم    .   درست  بنشينيم           بندا منون  خود شون بهم و 
اگر   . شيم ما که داريم از بيکاری کالفه مي. تفريح کنيم
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يکی ديگر مثل او درست کنيم که با هم جدال بکنند                  
  .شه خيلی تماشائی مي

  اهريمن
تا يه خرده                        ميدم  ر بشه بسازم باو عشق  من اگر قرا

اگر عشق داشته باشند ديگر         .   شون رنگين بشه     زندگي   
  .ندجنگ با هم نمی

  زروان
ين   نباشه           ا با من، تو کارت  ين کار را تو          .   ش  حتما ا

د              ميا ر  د آب  ز  ا ببينيم چی  يح       .   بکن  تفر که يک  ما 
  .حسابی نداريم

  اهريمن
  .سر ذوق ميآيد

برای اينکه من بايد مخلوق           .   آخر کار آسونی نيست       
ش که با مشيای تو جور در           خودم رابه جوری بسازم            

برای اين کار       .   مل بکنه  مال من بايد مال تو را کا           .   بياد  
. ناچارم که الگوی کارم را عينا از روی کار تو بگيرم                         

اگر   .   منتهی بايد تغييرات ظريفی که الزم داره بش بدم      
ری                  کا بچنين  دست  من  تو  ی  مشيا خلقت  ز  ا پيش 

برای همينه که      .   ميزدم ديگر دست و بالم بسته ننود             
منو تو پوست گردو                 خلقت مشيای تو دست و پای 

  .گذاشته
  زروان

  شادمان و مجذوب
می بينم که خودت را        .   ت خوشم آمد   خيلی از اعتراف

  .کنی در برابر او خيلی کوچک حس مي
  اهريمن

  صميميت با
ين درست نيس                  من  .   تو خودت خوب ميدونی که ا

هيچ  .   کنه  ش نمي   گرم   هيچ چيز دل. سوزه دلم براش مي
اقرار کن که       . همش با خودش دعوا داره. هدفی نداره

  .شد ساختش  بهتر از اين ميخيلی
  زروان
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ميگی        راست  مال  کا يه            .   تو  يد  با که  خوبيه  فکر  ين  ا
تونه که تخم و      فقط يه جفت مي    .   جفت براش بسازيم       

بندازه                    من  .   ترکه اونو مثل سگ و گربه به جون هم 
را نکرده بودم               ين فکر  بکار       .   قبال ا کی دست  حاال 

  شی؟ مي
  اهريمن 

  آرام
  .يک شرط داره

  زروان 
  چی؟

  اهريمن
شرطش اينه که تو اصال به مخلوق من کاری نداشته                 

ش بايد اختيا دارش هم من         اگر قراره من بسازم. باشی
  .باشم

  زروان

اصال وقتی من مشيا را ساختم هيچ بتو گفتم که بش               
کار نداشته باش؟ االن تنها دوست تو همين مشياست                 

هستيد           هم  با  ز  و ر و  می     .   که شب  که    خودت  بينی 
با اونی           عوضی که پي    حاال  .   ش من باشی تمام وقت 

  ميگی به مخلوق تو کار نداشته باشم؟
  اهريمن

من                     با  چنين شرطی  و  ا ختن  ز سا ا پيش  تو  که  ال  و ا
نباشم         باش  که  با             .   نکردی  و  و تنهاست  اينکه ا دوم 

فقط گاهی باشون     .   هيچکدام از جونورا دمخور نيست             
ميکنه     زی  ينکه                     .   با ا ؟  ه ر ا د د  عتما ا من  به  مگر  ه  ز تا

ميدونی        خود   تو        .   ت خيلی خوب  با  من  ينکه  ا سوم 
دارم شرط ميکنم که با مخلوق من کار نداشته باشی                  

حاال اگر قبول      .   و سرنوشت او بايد بدست من باشد          
  .اگرم نه که نه, داری تا يه جفت براش بسازم

  زروان 
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تو خيال کردی که مخلوق تو            .   از تو تعجب می کنم      
رار بگيره؟ من       اينقده جالب باشه که مورد توجه من ق              

هزار جور جونور خلق کردم که تازه اداره کردنشون                       
من وقتم کجا بود که بيام صرف           .   کار حضرت فيله      
  مخلوق تو بکنم؟

  اهريمن
  پس قبول ميکنی؟

  زروان
  .معلومه

  اهريمن
  .قول بده
  زروان

  .قول ميدم
  اهريمن

قول بده که اگر بخواهی تو کار مخلوق من دخالت                      
  .کنی جاويد نباشی

  وان زر
تو خودت ميدونی که جاويد بودن من و تو دست                     

  .خودمون نيست
  اهريمن
يک وقت    .   همينکه قول بدی خودش کافيه           .   ميدونم   

ديدی اگر زير قولت بزنی خود بخود از جاويد بودن                       
  .افتادی

  زروان
قول ميدم که اگر دخالتی در مخلوق تو بکنم جاويد                     

  . نباشم
را زد و مشيانه                     مشيانه زنی     .    خلق شد آنگاه اهريمن رگ خود 

بلند باال با موهای سياه وحشی آشفته و             .   است زيبا و سحرانگيز      
اندامی برهنه و چشمانی افسونگر که نگاهش نورها و گوهرها                          

گرگون مي          د خيره                         را  وزخ  د ن  زا له فرو به شع و چون  زد،  سا
در                 .   کند   آن فروکش  می       ی  شود شعله   می  و  ا ديدن  ز  زروان ا
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در دم برا           اهريمن    .   بر مشيانه به سجده ميافتد        شگفت ميشود و 
  .غايب می شود

  صدای اهريمن
موشش                        بکلی خا دا  مبا ه نکن،  نگا تنور  ين  ا به  د  زيا

کار                   .   کنی  ن  آ با  الها خيلی  حاال حا ما  دوست  ين  ا
شايد تو روزی آن        . تنها اميد او همين تنور است. دارد

  . راخاموش کنی
  . و رامی شنودفقط صدای ا. مشيانه اهريمن را نمی تواند ببيند 
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  سن دوم
  

عدن      غ  برگ                   .   با و  خ  با شا نش  دا با شکوه  و  کهن  های   درخت 
ش  هاي   برگ  .   انگيز بر صحنه چتر زده        های شگفت   رويايی و ميوه       

ش چون    هاي   شاخه .   کمان و هر برگی رنگی دگر             چون رنگين    
. دود    های آن مي      آبگينه است و آب زندگی از درون کنده و شاخه

. و عظيم پيوسته در باالی آن در حرکت است                شمشيری آتشين    
گرفته           برف  را  در پوست خرمن سفيدی             .   زمين  را  د  مشيا خو

و تکه سنگ    .   پيچيده زير درختی غير از درخت دانش نشسته                    ا
رد که با سنگ ديگر نوک آنرا مي                       سايد و   چخماقی در دست دا

رد                 .   کند  تيز مي   . ميکالنژ را دارد         .   شکل و اندام و قد و باالی دا
نه                باک است و شش     ام و بی    آر   دانک حواسش پيش کار هنرمندا

طاوس با شکوه و مغرور بغل دست او ايستاده و                   .   خودش است    
و نگاه مي                   مشيا چون از کار        .   کند  چتر زيبايش را گشوده و به ا

  .دهد شود آنرا به طاوس نشان می تراش سنگ فارغ مي
  

  مشيا
م            د کر رست  د قشنگی  چيز  چه  يه       .   ببين  م  مير ال  حا

تا دستم برسه از     .   شخور باش ميزنم و برات ميارم             ال 
مي        لم خنک بشه       جونوراش  د مي   .   کشم  کنم   گمون 

  .نازه خيلی باين جونورا مي
  طاوس 

جونورا چه گناهی دارن؟ اونا هم مثل همه ما اسير                       
تو بايد    .   دست اونند و کاری از دستشان ساخته نيست      

کار        .   يه کاری بکنی که کار باشه           کشتن جونور که 
  .دنش



سنگ صبور                                                                            ٢٣٠  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

  مشيا 
  لرزد مي

ين                     ز ا ين خراب شده پوست ا بگو ببينم تو ا راستی 
پيدا نمي     کلفت  ين سوز             تر  ز ا شه بکشم به خودم و ا

  سرم خالص بشم؟ 
   طاوس

از حق نبايد گذشت که تو خيلی جون سخت هستی              
دونم چرا ترا از           نمي .   که تو اين سرما دوام آوردی               

 و پيلی به    باز هم ما يه پشم      .   تر آفريد   همه لخت و پتی
وقتی سروکله تو       .   اما تو هيچ نداری        ,   تنمون چسبيده    

پيدا شد من به اهريمن گفتم مشکل تو بتونی جون در           
  بينم نه بابا خيلی پوست کلفتی اما حاال می. ببری
  مشيا

  با تمسخر

کنم   گمون مي   .   امروز هنوز سروکله اهريمن پيدا نشده          
رن  با هم ديگه خلوت کردن و برای بند جون خدا دا                     

  .نقشه ميکشن
  طاوس

او از خوِد ماست        .   تو بيخودی با اهريمن خوب نيستی     
فهمی   بعدها خودت مي      .   و زياد با زروان خوب نيست       
  .که او برای تو دوست خوبيه

  مشيا
  دلخور

اما من    .   اند   با من دوسته يا با او؟ اينا که همش با هم                
شترنگ هم   .   با مزه و شوخه     .   چندون ازش بدم نمياد          

فهمم که چطوره که        اما اين را نمي       .   کنه  يبد بازی نم     
لی به الالی      اين دوتا هميشه با هم خلوت کردن لی               

  .همديگه ميذارن
  طاوس
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مي            تنگ  دلش  ن  روا مي    ز هم صحبت  يه  د،     شه  خوا
اهريمن خودش      .   ناچاره که با اهريمن خلوت بکنه             

باشه          دلش نمي    و  د که پيش ا ما ناچاره       .   خوا کس  .   ا
پي             يمن  هر ا ز  ا غير  هم  نمي  ديگه  بند  تموم  .   شه شش 

يک نفر نيست    .   اند   هاش باش کارد و خونی           عمله اکره
  .که تحملش را داشته باشه

  مشيا
ينا اونجا بيکار نيستند         .   کنم  من باور نمي      يه چيزی   .   ا

ن   هست   ميو ن  من             .   شو قت  و هر  که  ه  ر چطو پس 
. حاال کار دارم        « فرسته   خوام برم پيشش پيغوم مي          مي 

» . ا خودم صدات بکنم      خودتو با جونورا مشغول کن ت            
  .من هنوز ريختشو نديدم چه شکليه

  درخت دانش
اهريمن    .   بايد راستش را بش بگيم        .   مشيا راست ميگه    

خواد    پلکه، مي    مدتيه که دور ورش مي          .   بش کار داره       
بلکه راز مرگش را ازش در بياره که او هم دم الی                          

هيچکدام از ما دل خوشی      . خيلی ناقالست. ده تله نمي
خيلی پيش از اونکه تو پيدات بشه             .   نداريم    از زروان        

من و اهريمن و اين طاواس دست به يکی شده بوديم        
نفله    کنيم    که  نشد   .   اش  ما  به کمک تو        .   ا يد حاال  شا

او يک    .   بايد بما کمک کنی    . بتونيم کاری از پيش بريم
دم و دستگاه زشتی برای حفظ خودش درست کرده                   

  .گذاره احدی توش رخنه کنه که نمی
  مشيا

  خواهيد از بين ببريدش؟ حاال چرا مي
  درخت دانش

  .ها را بخور تا خودت بفهمی بيا يک دانه از اين ميوه
  مشيا

  .آخر توصيه کرده که از اين نخورم
  درخت دانش

نمي        ينکه  ز بشه             برای ا وا د چشم و گوشت  بيا  .   خوا
  .بخور تا همه چيز را بفهمی
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  مشيا
  .ترسم من از اين شمشير آتشی مي

  درخت دانش
ز دل خودت                      لحظه ترس ا برای يک  فقط کافيه که 

ز اين شمشير کاری ساخته               .   دور کنی     اگر نترسی، ا
  . اين يک بچه ترسونک کوکيه. نيست

چيند و   ای از آن درخت مي         دارد و ميوه مشيا متهورانه خيز بر مي(
غرد و شمشير     آيد و تندر مي        خورد در دم صاعقه پديد مي              مي 

  .) غلتد شود و به زمين مي سرد می
  .ببين کوکش در رفت

با تو     مشيا شکفته مي  (  انگيز باطراف خود نگاه            ي ه رو  ج شود و  ا 
بيند تازه و برای نخستين           چه را اطراف خود می         ن گوئی آ   .   کند  می 

  .)بار است که ديده
حاالست که ظلم و دروغ       . تو حاال معرفت پيدا کردی

و دررويی و نارو و خودخواهی و عشق و محبت را                       
  اختخواهی شن

  )رود مشيا با نيزه سنگی خود از يک سوی صحنه بيرون مي(
  اهريمن

پيدا می                 ر  بخا و  ميان مه  ز  دلپذير و      .   شود  چنگ بدست ا نغمه 
  .اش بگوش ميرسد سحرانگيزی از چنگ

  ميوه را خورد؟
  درخت دانش

  .ميوه را خورد. کار تمام شد
  اهريمن

  .حاال ديگر وقتش است
  درخت دانش

  چکار کردی؟. خوب
  يمناهر

د             نم پس ندا م  ز دست          .   هر چه کرد فقط ا ر  کا ين  ا
  . مشيانه بر مياد

  .)زند لبخند مي(
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مال                  .   عجيبه  ز  غير ا ميزنه  همه کس حرف  ز مرگ  ا
هر کلکی زدم لوح محفوظ را هم بم نشون                .   خودش   

خونه و  نشينه برای خودش از روش مي گاهی مي. نداد
 .دونسم اون تو چی نوشته          کاش مي   .   خنده   هر هِر مي   

  .شايد راز مرگش هم تو اون نوشته باشه
  درخت دانش

نيست               مهم  د  يا ز ن  آ يگر  د ال  آن        .   حا ی  برا چونکه 
  .تونه جاويد باشه دروغی که گفته ديگه نمي

  طاوس
  .شاهد باشيد که دروغ اول را خودش گفت

  درخت دانش
ترسم مشيانه را نابود         مي .   بايد زود دست بکار بشيم          

  .کنه
  منياهر

. يش مشيانه و سخت بگو نگو شونه      همين حاال رفته پ      
ميدونين   . خواد ببردش عرش، اما مشيانه باش نميره مي

امروز به من چی ميگه؟ ميگه خيال ميکردم با آفرينش           
مشيا يک دوست خوب برای خودم درست کردم که                    
از دست شماها خالص بشم و او را بيندازم ميونتون                    

ه             بر ل  جدا تون  ها با می      .   تا  ال  حا ما  خي    ا که  لی بينم 
  .عرضه و نافهمه بی

  درخت دانش
بايد   .   هنوز خودش مخلوق خودش را درست نشناخته 

هر چه زودتر ورش داری ببريش با مشيانه روبروش                        
  .ون که بهم برسه کار زروان تمامه نفسش. کنی

  اهريمن
بايد يکی باش حرف بزنه و روشنش کنه تا بعد من                   

ه ترسم سر بزنگاه خل خلی دب         مي. ببرمش پيش مشيانه
  .ايم پنبه کنه در بياره و هر چه رشته

  درخت دانش
بگذارين من باش حرف بزنم، چونکه هنوز آنطور که                     

دو سه دفعه بيخودی       .   شايد و بايد به تو اعتماد نداره             
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زت                      ا و  ختی  ا ند ا دستش  اشتی  گذ ش  بسر سر 
  .سرخورده
  اهريمن

  زند پوزخند می
 اش به تنه ما      درسته که از وقتيکه تنه        .   موجود جالبيه     

خورده خيلی فرق کرده، اما بديش اينه که خيلی دير                       
شه که برای     اين شک  .   باوره و به همه چيز شک داره             

شايد  .   هنوز خيلی مانده تا آدم بشه            .   من خيلی جالبه    
  .بعد از خوردن ميوه يه چيزی بشه

  مشيا
با هيجان در حاليکه الشه گوزنی بزرگ بر پشت و نيزه سنگينی                     

  .افتد ش به اهريمن مي  چشمدر مشت دارد سر ميرسد و
کردم باز هم دوتائي             تو اينجائی ؟ من خيال می         !   آها  

برای بندگون                         با هم خلوت کردين و  ون باال  تون ا
اين راز و نيازها چيه که            .   سرگشته خدا نقشه ميکشين     

  تمومی نداره؟

  اهريمن
  خونسرد. اشاره به گوزن

  اين بيچاره را چرا بی جان کردی؟
  مشيا

منم با   .   جوابم نداد و پاگذاشت بفرار             باش حرف زدم        
ندمش           يسا وا نيزه  ين  باال             . . .   ا ون  ا تو؛ تو  ينکه  مثل ا

حاال بيا يه دست      .   گاهی دلت سر ميره ميائی پيش ما           
  .شترنگ بزنيم

  درخت دانش
ام که     من هميشه بتو گفته    .   حاال وقت شترنگ نيست      

وسته         د ما  با  يمن  هر از         .   ا بهتر  وستی  د هيچوقت  تو 
ظالم فقط يک نفره که بايد همه  . کنی ياهريمن پيدا نم

هم                     و  ا و  ؛  بکنيم ا  ر ش  و شر بکنيم  يکی  به  دست 
  .زروانه

  مشيا
  .اندازد الشه گوزن را به زمين مي
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صاف و پوست    .   من از قايم موشک بازی خوشم نمياد
بگين              م  ا بر ا  ر چيز  همه  ه  تُک      .   کند ف  حر ها  شما

ميگين من   .   زبونتون هم از ما ميترسين بيرونش بدين               
  ار کنم؟چک

  طاوس
ز کن        خوب گوش     ديگرون فرق           .   اتو وا اينجا با  تو 

بينی يه جفتی برای خودش           هر کی را که می      .   داری    
حاال بايد پاشی بری       .   داره غير از تو که تنهای تنهائی             

  .تو يه جفت داری. جفت خودتو پيداش کنی
  درخت دانش

  .دود تو حرف طاوس مي
من تنهائی   اهري   .   جفت و تنها آفريده شده بودی            تو بی  

ترا که ديد دلش بحالت سوخت و جفتی مثل خودت                
همنشين            که  د  کر رست  د دوستش        برات  و  باشد  ت 

  .بداری
  مشيا

  ذوق زده و مشتاق
  پس کجاست؟

  درخت دانش
برای همينه که ميگم اهريمن بهترين            !   يه ذره حوصله      
زروان اين جفت تو را ورداشته برده                   .   دوست توست   

  .سهقايمش کرده که دست تو بش نر
  مشيا 

  با هيجان
  کجاس؟ من جفتم را ميخوام. ميرم پيداش ميکنم

  طاوس 
  يه خرده صبر کن، مگه هفت ماهه بدنيا اومدی؟

  درخت دانش
اين رو بدون که         .   نميدونی اين جفت تو چقدر قشنگه    

شون نيست که بتونه مثل او         تو تموم اين جونورا يکي          
  .يارت بشه و سرگرمت کنه

  .مشيا ذوق زده
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  ؟ مثل خودمه ؟ شکل خودمه؟چجوريه
  اهريمن

  خندان
ش همين يه ذره عقل هم که داری از سرت                 اگر ببيني   

  .يه انگشتش ميارزه به صد تا طاوس. پره مي
  .کند يزی ميمحرکت مسخره آ

  .نه بابا
  اهريمن
  به طاوس

هر چی باشه دست پخت منه،       .   خواد دلخور بشی        نمي 
تاب   ب مثل کرم ش   ) به مشيا  ( خوای قشنگ باشه؟         نمي 
خشه     مي  ر هم                .   د من  چنگ  ی  ا نو ز  ا ش  ا صد

. کنه  زنه آدم را خواب مي            حرف که مي    .   نوازتره      گوش  
مثل او   .   دستش که بدستت برسه هوش از سرت ميره           

بيخودی نيست     .   زنه ، اما چه حرفای شيرينی        حرف مي
که زروان شب و روز بپاش افتاده و آرزومند يک                           

خندش هر   يه لب  .   هاش بشنفه    سخن مهرآميزه که از لب        
مشيانه شاهکار    .   جونوری رو سرجاش خشک ميکنه           

جائی که مشيانه باشه تاريکی          .   مشيانه خوِد منه     .  خلقته
. او خود عشقه     .   وجودش دلبستگی و عشقه        .   راه نداره    
  .او زندگيه

  مشيا
  در رويا

بخنده،                      اينجا کسی را نديدم  بلده؟ من  گفتی خنده 
بلد نيست         ينجا هيچکس خنده  ر      .   ا ا من خيلی خنده 

رم        دا خودم              .   دوست  پيش  خودم  ئی  تنها تو  هی  گا
دلم   .   خندم، اما خنده يه آدم تنها چه فايده داره                       مي 
مثل خنده خودم                     مي  ا هم  ر ديگه  يکی  د خنده  خوا

  .ببينم
  درخت دانش 
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ببين او چيه که      .   ديدی    شو مي  خنده  .   اگر مشيانه بود      
را                               و  ه ا کرد ول  را  ديگر  موجودات  تموم  ن  زروا

  .چسبيده
  مشيا

  شور و شوقبا 
اگه بودش روبرو هم           .   ش  خواد ببينم      دلم مي   لیمن خي  

  .خنديديم نشستيم و مي مي
  درخت دانش

اصال خبر نداره که تو         .   او هم مثل تو تک و تنهاست        
ه         .   هستی  برد ن  ميخش             زروا ر  غاری چها يه  تش تو 

ز غصه مي             اگر تو   .   کشيده   . ميره   نری نجاتش بدی ا
ه فرار مي                  وقتی   .   گرده    حيوونکی همش دنبال يه را

بيفته غم و غصه           تا بهم  دو  هاتون يادتون         چشم شما 
  .هرمي

  مشيا
  غم زده

  .شايد او منو نخواد
  طاوس

ين جونورای        .   حواست کجاست؟ شما جفت هميد        ا
. ديگه را نديدی که همشون جفتن؟ اونم جفت توست

  . خندهرزنه زي اگه تو را ببينه از خوشحالی مي
  مشيا

  کند به الشه گوزن اشاره مي
من جفتمو   .   اينام جفت بودن    . اينام دوتا بودن. مثل اين

م     مي  ا له       .   خو حوص ينجا  ا ه    ا  من  مير با  .   م سر 
او کجاست؟ منو ببرين        .   گيره   تون حرفم نمي    کدوم هيچ

  .پيشش
  درخت دانش

او راه و چاه را          .   ش من راه بيفتی بری پيشيبايد با اهر
مي      نشون  ه   بت  کدوم        ما .   د هر  کمک       هم  بت  مون 

  .کنيم مي
  مشيا
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  کار کنم؟چحاال من 
  درخت دانش

مرگشو ازش در                         ز  ز مشيانه بخواهی که را تو بايد ا
  .بياره

  طاوس
های زروان خوشگل          من اينقده مشيانه را پيش چشم           

  .کنم که طاقتش بره و روش را زمين نندازه مي
  درخت دانش

فقط اين تو و مشيانه هستين که ميتونين راز مرگش را          
بيارين     ز اين راز             رهيچکس غي  .   بدست   از خودش ا

تونين ازش   اگر تو و مشيانه کمک کنين مي. خبر نداره
  .تونين با هم زندگی کنين بعد مي. در بيارين
  اهريمن 

اما باو که      .   حاال راه بيفت بريم پيش مشيانه عزيزت               
رسيدی اين پوست خرس را بکن بينداز دور که از                     

  . ديدنت وحشت نکنه

  مشيا
  .شه آخر سردم مي

   اهريمن
اونجا سرزمين هميشه        .   اونجا از سرما خبری نيست          

  .بهاره
  درخت دانش

ز ميوه      کند که او هم آنرا          ش را بسوی مشيا پرت مي           هاي   يکی ا
  .قاپد مي

ين    ا تا چشم و                  بيا  ه  مشيانه جونت بخور بده به  هم 
. اهريمن و مشيا از صحنه بيرون ميروند               ( .   گوشش واز بشه     

  .)رسد صدای چنگ اهريمن بگوش مي
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  سن سوم
  

نگيز که هر    ا  های افسون      غار بزرگی است پر درخت و گل و گياه          
ها از    استاالکتيت و استاالگميت       .   ی سوسو ميزند   ا  گوشه آن ستاره     

ی بستری از     ا  در گوشه   .   ند ا  سقف و کف آن بهم جوش خورده            
. ند ا  نگيز گسترده و مشيانه و زروان بر آن آرميده                   ا های شگفت گل

لشعاع قرار     ا  يانه زشتی وحشتناک زروان را تحت             زيبائی اثيری مش
شوند و پشت درختان پنهان           مشيا و اهريمن وارد غار مي             .   داده    
گردد و از زشتی زروان              مشيا از ديدن مشيانه واله مي             .   شوند  مي 

. دارد که خودش را به بستر گل برساند                 خيز برمي   .   خورد    جا مي  
  .  دست داردشود و دست او را در اما اهريمن او را مانع مي

مي                ب سر  ا ز شر ا ئی  ن سبو ا و ر ش         ز چند ی  ا و صد ور    کشد  آ
  .دهد ترسناک خود را بيرون مي

هم من     دونی که در اينجا يکنفر حاکمه و آن        مگر نمي
  .هستم
  مشيا

  با ناز و کرشمه
تر بنشين که از بوت  کنم يه خرده اونطرف خواهش مي

  . شم دارم خفه مي
خيزد و    رد مشيانه بر مي      خو  چون زروان از سرجايش تکان نمي               ( 

  )نشيند تر مي آنطرف
تونه تو گند زندگی کنه؟ يه خرده              آخر آدم چقدر مي        
  .به خودت عطر بزن

  زروان
  واله و مجذوب زيبائی مشيانه

يد                       با تو چرا  قشنگی  موجود به  بدونم يک  م  ميخوا
اما تو روز بروز پيش چشم من             .   اينقدر بد دهن باشد       
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لقت تو دامی بود که        کنم خ   گمون مي   .   تر ميشی قشنگ
بينم تو چقدر با       حاال مي   .   اهريمن پيش پای من نهاد          

اما واقعا که خيلی        .   کله و پفيوز فرق داری            مشيای بی   
تو بايد بدونی که هيچ عطری در دنيا پيدا                 .   دهنی    بد 

  .من اثر داشته باشد شه که منو خوشبو کند و رو نمي
  مشيانه

  با ناز
 همش از  .   زنی ف ميتو همش با رمز و کنايه با من حر
ند،  ا  گی اونا کی      نمي   اهريمن و مشيا حرف ميزنی، اما            
 نقت بم بدده     واون   .   تو اصال با من رو راست نيستی          

  . هم ميگی؟ بات قهرم
  زروان
اين تو سرشت    .   وانم با کسی روراست باشم         ت  من نمی  

منو دوست بداری شايد الی                    .   منه  اگر يه روزی تو 
خواهم تو با من        مي من  .   دريچه قلبم را روت باز کنم            

از  .   هام راضی نيستند      عمله اکره       به عرش بيائی، اما         

اگر نشد    .   اما بايد راضی بشه       .   همه بدتر همين اهريمنه       
تو عرش منو نديدی . هلش ميدم تو جهنم جزغاله بشه

هائی    يک رنگ   . تمامش از نوره. که چه جای با صفائيه
ش اما راست    .  اونجا هست که هيچ چشمی آنها را نديده

موی    ر ايش يک ت  پ های اونجا       را بخواهی تمام قشنگی        
کنم   اگر بيائی عرش، من دِر عدن را باز مي                  .    هيچه وت 

دونی؟ بردن تو          مي .   کنم  و تموم جونورها را آزاد مي               
خواهم که      اما من مي    .   به عرش برای من کاری نداره               

بيايی                    تو من را دوست داشته باشی و بميل خودت 
عرش من بی تو      .   م عرش  ي با من بر    بيا  ) با التماس    ( .   باال  
  .نوره بی

  مشيانه
تو رو دوست داشته باشم؟ تو دوست داشتنی هستی؟             

تو  .   شينه ت که آدم اُقش مي         با اين بوت و با اين شکل       
چيزات را از         که اصال با من روراست نيستی و همه            

قايم مي     تو يک               من  داشته باشم؟  دوستت  کنی چرا 
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. بمن نشون نميدی     هات رو      ره ک دونه از اين عمله ا           
نشين من کردی و       فقط همين ماره که شب و روز هم           

مي            ا  ر من  جاسوسی  تو  بيش  يک   .   کند  همش  من 
زبون خودم        خواهم که مثل خودم باشد و           دوست مي   
من در اين مدت هنوز نتوانستم زبون اين                  .   حرف بزند    

خواهم که ازش خوشم          من يکی مي   .   مار را ياد بگيرم        
  .هم نازش بکشمبياد و نازم بکشه و من 

  زروان
  خودش را لوس می کند

  .بيا منو ناز کن
  مشيانه
  با تنفر

  .شه دست بتو بزنم چندشم مي! سی سال
  زروان

  .پس بذار من نازت بکشم
  مشيانه

  با زخم زبان
  !شه؟ چه خاله خوش وعده تو ناز سرت مي

  زروان
  تهديد آميز

دونی     اگه نمي   .   تو هنوز خشم و غضب من را نديدی            
ن جا   وم   کينه و نفرت تو دل       زشتر ازهمه چي    بي .   بدون   
زمين و                 .   دارد     بياد  ال  ون روم با بهم          اگر ا زمان را 

خشم من بچکد رو زمين تا گاو            يک ذره از      .   يزم  ر  مي 
خيال کردی اين جور نرم            .   کند  ماهی را سوراخ مي         

م؟   زنم با موجودات ديگه هم اينجوري                بات حرف مي     
تو خيال   .   سنتر  هام مثل سگ ازم مي        تموم عمله اکره       

کنم   ت مي  ا  ر بگيره يه فوت       ا م قر   اگر مشيتّ   .   کردی   
  .نيست و نابود ميشی

  مشيانه
  با لجبازی
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تو  ،  اگر راست ميگی بکن تا اونوقت تنهای تنها بشی                
  .که هيچکه رو نداری

  زروان
رو نخور           ئی من  تنها غصه  ئی عادت        .   تو  تنها به  من 

  . کردم
  مشيانه

  !تنها و جاويد. اين بدبختيه
  زروان

  بی حوصله و کالفه
دونم اين روده درازيت  من نمي. تو خيلی حرف ميزنی

خوبه که هنوز پر مشيا به         .   را ديگه از کی ياد گرفتی           
فته      نگر ت  مي           .   پر يمن  هر ا قتی  و نم  است    گمو خو
  .تو خيلی پر چونه هستی. اهللا نگفت بسازدت بسم

  مشيانه
  .آخرش از مشيا بمن چيزی نگفتی که او کيه

  زروان

  اکنو از سر
ينجاست که تو                  !    بابا  یهيچ  اونم يکی از جونورای ا

مشيا تکانی    ( .   ش  نميبينی هنوز نديديش و هيچوقت هم          
اهريمن    .   خورد که خودش را از دست اهريمن خالص کند                     مي 

چقدر  !   َ اه  . ) کند  دارد و امر به سکوت مي            او را محکم نگاه مي        
حاال پاشو برام شراب        .   ممن امشب چرت و پرت ميگ         

خدا  .   بينی ديگه تو سبو شراب نيست          نمی بيار؛ مگر    
بابای اين اهريمن را بيامرزه که اين معجون بهشتی را                      

هريمن چه دوست خوبيه             .   ساخت  که ا من  .   راستی 
خواد شعر     شم و دلم مي     خورم نرم مي       وقتی شراب مي   

خواد احدی از جونورها را               اونوقته که دلم نمي        .   بگم 
خورم    که مي  وقتی   .   شراب خيلی چيز خوبيه      .   بيازارم     

تو ميدونی من      .   از حالت جاويد بودن هم بيرون ميام                 
  چقدر تو رو دوست دارم؟

  مشيانه
  .خودش را لوس می کند
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ناقالئی      تو  .   همش حرف تو حرف مياری          .   تو خيلی 
ند تا پاشم برات شراب        ا  اول بگو اهريمن و مشيا کی           

  .بيارم
  زروان

  مفتون
و نشون  اگر با من به عرش بيائی حاضرم اهريمن را بت                 

اينقدر مسخرگی بلده       .   او دوست جون جونی منه   . بدم
آدم را از خنده روده                 مشيا خيلی     اما  .   کنه  بر مي   که 

يه جونور کله خراب حرف نشنويه که از             . اله استخن
ديدنش برای تو هيچ لطفی . بس نق ميزنه عاجزم کرده

  .ولش کن بره گمشه. نداره
  مشيانه

پا مي                دن شراب  ور آ د  برای  ندا   .   شو ميان           ا و  ا هنه  بر دلنشين  م 
و گل    سبزه  مي   ها  مد    ها  با                .   خرا ن  روا ز و مفتون  تشنه  چشمان 

و مي        بی بر                مي .   چرخد   حرکات ا ر سبوی شرا غا ز گوشه  رود ا
  .دهد بدست زروان دارد و مي مي

تو اگر راست ميگی و منو دوست داری چرا اينقدر                     
  کشی؟ رنجم ميدی؟ چرا منو چارميخ مي

  زروان
  آزار دهنده

را بدونی            برای    ينکه قدر عافيت  زاد        .    ا گر هميشه آ ا
زير دلت مي         ميره          زباشی خوشی   تو .   نه و رنج يادت 

کنم   هر کاری من مي      .   نبايد تو معقوالت دخالت کنی          
  .درسته
  مشيانه

مثال اگر غم و رنج و ترس و تنهائی نبود دنيای قشنگ 
  تری نبود؟

  زروان
  از جا در ميرود

ق حرف ميزنی و     عجيبه، تو هم مثل اين مشيای احم            
گيری هيچ حيوون       دايم از ما ايراد بنی اسرائيلی مي                 

اگر غم و رنج       .   ها بکنه   ای نيست که از اين غلط          ديگه  
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نباشد           ئی  تنها و  س  تر ری       .   و  جو چه  پس شما 
  .)کشد کوزه شراب را سر مي(خواهيد از من بترسين؟  مي

  مشيانه
  با خواهش و کرشمه

  نوريه؟او چه جور جو. بمن بگو اين مشيا کيه
  زروان

بهيچ چيز                  يک موجود احساساتی حرف نشنويه که 
باغ عدن باين بزرگی را ساختم گذاشتيم                .   قانع نيست   

حمه                    ا مز همش  و  حته  را نا هم  ز با دستش  ير  ميگه  . ز
اما تو يه     .   همش تو فکر فراره» .چکار کنم چکارنکنم«

اصال  .   تونی از اينجا فرار کنی           وقت خيال نکنی که مي   
ه فرار               تو نبايد هيچوقت       بفکر فرار بيفتی، چونکه را

ای هستی که اگر هزار سال            تو، تو يک دايره        .   نيست 
خورده و بايد دوباره       راه بری آخرش سرت بديوار مي

او حاال خيلی از اينجا دوره             .   برگردی و باز روز از نو          
و من دو رو ور اينجا را هزار جور جونور گذاشتم که   

نمي       ت  جرأ ينجا        هيچکس  ا پاش  ه     کنه  ر فقط  .   بگذا
يکنفر هست که اينجا رو بلده، اونم وردست خودمه                     
که خيلی بش اعتماد دارم و هيچوقت از اين کارها                       

  .کنه نمي
  مشيانه

  ذوق زده
  ! البد همين ماره. کيه

  زروان
او از تموم اين       . ش بيني اگه بيای عرش مي. اهريمنه. نه

همين  .   مسخره است     خيلی .   تره   موجودات با من اياغ          
ر   ه            چند  مز با  خيلی  ر  کا يک  پيش  ز  د ک ی  ا  و يه  .   ر

جونوری که من خودمم هيچوقت نديده بودمش، از                     
تو باغ پيدا کرده بود آورده بود باال، اينقده سر اين                            
غش                        ز خنده  که همه ا ورد  آ در  مسخرگی  حيوون 

سه هيچ  رهمين اهريمن وقتی بپای عبادت مي   اما. کردن
طول  ش هزار سال      ا  هر سجده  .   رسه  کسی بگردش نمي
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ش ا  درازی سجده        کشه، به حدی که من خودم از             مي 
هنوز تو        م سر ميره و گاه مي        ا  حوصله   شه که وقتيکه 

گردم    سجده است ميرم دنبال کارهام و بعد که بر مي                 
او بی اجازه من          .   بينم هنوز در حال سجده است           مي 

مثل تو و مشيا     .   فهمه با کی طرفه      يم .   خوره    آب نمي   
ون ت  خونم تو کت     ن مي  تو  گوش  ه نيست که هر چی ب     

ز تمام موجوداتی که من                 .   ره   نمي  مخصوصا تو که ا
حاال بيا تو     .   تر هم هستی    تری و قشنگ     م لوس   ا  ساخته 

مي    .   بغلم بخواب     فکر  موجودی          هر چی  ز تو  کنم ا
خواد همش پهلو تو        دلم مي   .   تر سراغ ندارم        خوشگل 

 اگر تو با من بعرش نيای ناچارم به عرش همين                 . باشم
ف يک موی تو که      يح .   توش باشی     که تو  جا بسازم     

  . مشيا بش دست پيدا کنه
  مشيانه

بيارش   .   همش ميگی مشيا، اما نميگی چجور حيوونيه            
شه؟  ش چطور مي     مگه اگر من ببينم     .   بمن نشونش بده     

مي       لم  د خيلی  ببينم      من  د  ون            خوا ا ز  ا همش  تو  ش، 
حرف ميزنی تا اونو بمن نشون ندی نزديکت نميام،                     

  .امبات هم عرش نمي
  زروان

.  مشيا ز غير ا  ه حاضرم تموم جونورامو بت نشون بدم ب 
من يه باغ وحش گنده دارم که آدم توش گم ميشه؛                      
همش را بتو نشون ميدم بشرط اينکه بهونه ديدن مشيا             

اگر   .  تو به مشيا چکار داری؟ او خيلی زشته. یررا نگي
  !ی همَ اخهلخي! اَخه. هخوريش دلت بهم م ببيني

  مشيانه
  بازیبا لج

شه که هر    اين نمي   .   نه، مخصوصا ميخوام مشيا را ببينم    
اگه مشيا را بم نشون         .   چی تو بگی بايد همون باشه         

زنم تا بری پيش جونورای            ندی اصال بات حرف نمي        
  . و با اونا حرف بزنیغبا

  زروان
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  با خود خوری وخشم نهفته
باغ وحش من کافيه        .   شه مشيا نمي  !   لجبازی نکن زن      
او ديوونه       .   مشيا وحشتناکه    .   مت کنه  که تو رو سرگر     

  . مخ نداره. است
 کند که جلو برود و       در اين هنگام باز مشيا حمله مي             

ر و خشمگين    ا قر  زروان بی      .   گيرد   اهريمن جلوش رامي  
مي           .   است  مين  بز ا  ر دمش  را        مرتب  و سرش  کوبد 

مي                ن  تکا ن  تکا ف  نطر آ و  ف  ينطر نش         ا با ز و  هد  د
های مشکوک     گاه پرد و ن     آسا از دهانش بيرون مي           برق  
  .  خودش مياندازدر و وربدو

  مشيانه
مشب    نيست           چ ا ينکه حالت خوب  ا مثل  خيلی  .   ته؛ 
ت  تو وقتی خشم  . ئی تر و بدبوتر از هميشه ناک وحشت

  .شی گيره خيلی زشت مي مي
  زروان

  .آيد به خشم می

از                       من  درسته که  ميزنی؟  من حرف  با  ينجور  ا ا  چر
ما تو        يرف زدن تو خ       ح  د، ا کم    هم کم  لی خوشم ميا

من حالم خوب نيست؛ تو         .  داری شورش را در مياری
ميکنی        يت  ذ ا هی  برم سری             .   هم  يد  با حتم،  را نا من 

را                         ش  عر س  و خر ی  ا م صد د گر بر و  نم  بز ش  بعر
اين خروس                 نمي .   شنفم مي  که  دونم ديگه چه خبره 

همش تو فکر جهنم خودم       .   لعنتی مرتب فرياد ميزنه         
کنم،    مي  آتش  رش ش و هی زي      هستم که مدتيه ساختم     

 زبري  « کشه و هی ميگه      هی زبونه مي     .   خالی خاليه      اما  
. اما من هنوز چيزی ندارم بريزم توش                 »   . توم پرم کن     

ه             يد فا باشه  جور  ين  ا گر  يه           ا  ا د زيا خرج  ؟  چيه . ش 
ميشن      م زبيخودی هي     ری          .   ها حروم  هزار جور گرفتا

بايد سر و             اين    هم   باز  .   صورت بدم      ديگه دارم که 
. برم عرش      بايد  .   ر ميزنه   دلم شو  .   خروس نعره کشيد      

چاره نداری       .   گردم؛ فکرهات را بکن       مير بدميرم و زو
ت هم    ديگه چهار ميخ    . مگر اينکه با من به عرش بيائی
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شود تنوره     پا مي  ( گردم     چونکه زودی بر مي . کشم نمي
  .)پرد کشد و از دهنه غار بيرون مي مي

  اهريمن
م مي          د آ به پشت  ند                 دست  ميرا را جلو  و  ا و  رد   پوست  و .   گذا

  .شود آدم برهنه مي. کشد خرس را آهسته از دوشش مي
ازش بخواه راز مرگش            .   اين تو اين مشيانه       .   حاال برو    

  .را ازش در بياره
  مشيا

رساند و روبرويش پای بستر             جستی ميزندو خود را به مشيانه مي    
ميايستد            له  وا و  خيره  را                  .   گل  ن خودش  نه چنا مشيا يدن  د ز  ا

ن                مي  زد دست  ت  که جرأ زد  رد           با ندا را  و  ا مست      .   به  دو  هر 
يکديگرند       را             صدای گوش     .   تماشای  مشيا  هريمن  ا ز چنگ  نوا
  .گيرد او ميوه را پيش مشيانه مي. بحال خود می آورد

  .بيا اين رابخور
  مشيانه

  .همچنان مست تماشای اندام اوست

  تو کی هستی؟
  مشيا

  .من جفت تو مشيا هستم. اين را بخور تا مرا بشناسی
  مشيانه
و سپس کوزه    .   خورد    گيرد و مي      ميوه را از دست او مي           با شوق  

  .دهد دارد و باو مي شراب را بر مي
تا  .   چوقت فراموش نکنی      يمرا ه     تو هم از اين بخور تا         

هايم    خورم غم وقتی مي. حاال، اين تنها مونس من بوده
  .کنم را فراموش مي

  مشيا
  .کشد گيرد و سر مي کوزه را مي

   را از کجا گير آوردی؟اين. به به؛ چه چيز خوبيه
  مشيانه

خودش که از اين هنرها   . اين شرابه که اهريمن ساخته
  .فقط بلده آدم را بترسونه. نداره
  مشيا
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  تو بلدی از اين درست کنی؟
  مشيانه

  .نه
  مشيا

ها                        بعد م  بگير د  يا ينجا  ا يد  با ا  ر يکی  ين  ا ختن  سا
  . بدردمون ميخوره

  .سازه وری ميجپرسم که چ خودم از اهريمن مي
   نهمشيا

  با شگفتی
  شناسی؟ مگر تو اهريمن را مي

  مشيا
  با شگفتی متقابل

  شناسی؟ مگر تو او را نمي
  نهمشيا

ميگه خيلی   .   م ا  نه، من فقط اسم او را از زروان شنيده                  
  .ندا باهم دوست

  مشيا
 من ترا ساخته اما تو هنوز او را    يکنم که اهر تعجب مي

  .یا نديده
  مشيانه 

  ترا هم اهريمن ساخته؟
  مشيا 

  نه مرا زروان آفريده
  مشيانه

  ی؟ا ت زروان را ديدهقتو هيچو
  مشيا

د و                    بو نشسته  ت  پهلو که  د  نبو يبه  د قا  آ همين  مگر 
  کرد؟ داشت بات دعوا مي

  مشيانه
  ديدی؟ چرا، مگر تو ما را مي

  مشيا
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يمن                       مي  هر ا ما  ا کنم  غون  ا د ا  ر مخش  م  بيا خواستم 
  .نگذاشت

  مشيا
  ش ن رو ببينممن خيلی دلم ميخواد اين اهريم

  مشيانه
اما   .   ش  خواست زروان را ببينم            لی دلم مي   يمن هم خ   

من . چقده بد ترکيب بود. حاال که ديدمش اُقم نشست
برم                        م  د بو فته  گر وقت  ش  ز ا فعه  د که صد  بگو  ا  ر

و از   »   کار دارم      « آورد که       پيشش و او هی بهونه درمی          
من  .   اما ديدن اهريمن کاری نداره           . رفت زيرش در مي

مخصوصا چون   .   خيلی بچه خوبيه    .   ش ميدم  بت نشون   
  .ی ازش خوشم ميادلتو را برای من ساخته خي

  مشيا
و .   ( ا خبر نداشتم که اهريمن منو ساخته           الاما من اص    
فهمم   حاال خوب می     !   آها  )   آيد   ی يادش مي     زگوئی چي   

حتما  .   خواست من اهريمن را ببينم          که چرا زروان نمي

من                مي  که  بشم  و  ا من  بدو دست  که  ز شّ  ترسيده  ا ر و 
  . خالص کنه زروان
  مشيانه

  خوب، تو ازش نپرسيدی که چرا منو ساخته؟
  مشيا

من  .   من ساخت که من از تنهائی در بيام              او ترا برا ی       
دق مي               داشتم  ئی  تنها زور  ز  تا          .   کردم    ا ن  زروا ما  ا

چشمش بتو افتاد فورا ترا قاپيده آورده اينجا قايمت                        
  .یآخر تو جفت من. کرده که دست من بت نرسه

  مشيانه
  کنجکاو

 کنه؟ راستی     رنترسيد تو گلوش گي     .   چه خوش سليقه   
  بمن بگو اين اهريمن چه شکليه، شکل زروانه؟

  مشيا
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اما اهريمن      .   نه بابا؛ زروان که شکل الشخور ميمونه               
حاال تو به شکل     .   خيلی هم با مزه است      .   خيلی مامانيه    

  ری؟ااهريمن چکار د
  مشيانه

  زير پاکش
  ؟به خوشگلی خودت هست

  مشيا
  بخودش ميخرد

اما يه خرده      .   شه انگشت کوچکه من هم نمي       .   نه جانم   
  .يه خرده که نه، خيلی. تو شبيهه به خود
  مشيانه

  مگر زنه؟
  مشيا

  .نه
  مشيانه
  مرده؟

  مشيا
  .نه

  مشيانه
  پس چيه؟. يعنی چه

  مشيا
من که وارسی نکردم ببينم          .   گمونم کمی خنثی است     

  .چيه
  مشيانه

  .ای ناقال؛ راستشو بگو
  مشيا

  .دونم بخدا نمي
  مشيانه

  .فهمم چيه ش فوری مي اگر من ببينم
  مشيا

  .آخر اين خيلی مرموزه. شما بله، منکه نتونستم
  مشيانه
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نمي        ر  د رم    من که هيچ سر  را شناخته        .   ا م ا  تا خودم 
م و همين ماره که تو دست و پام می               ا  همين جا بوده     

 )گردد    ر مي  کند ودنبال ما        دور و بر خودش را نگاه مي               ( پلکه  
  پس اين کجا رفت؟

  مشيا
مار رفت پيش اهريمن تا من و تو تنها باشيم و بتونيم                  

  .حرفهامون را بزنيم
  مشيانه

  .کند هايش را بسوی مشيا دراز می ناگهان دست
من تورو ناز      .   بيا پيش من بنشين    .   من تو رو ميخوام        

  .ز کن، ميخوام بوت رو بشنفماتو منو ن. کنم
  مشيا

ب راه رود چشمانش را به چشمان حوا دوخته                      چنانکه در خوا      
هر دو واله و بسته          .   نشيند رو بستر گل بغل دستش         رود مي     مي 

گيرد   لرزد و دست مشيانه را مي           هاشان از عشق مي    تن. يکديگرند
  .کند مالد و با موهای بلند او بازی می به تن خودش مي

قشنگی تو پيدا    ه کردم کسی ب      من هيچوقت خيال نمی      
نشين   اين جونور زشت هم          تو نيست که با    حيف .   بشه 

  باشی؟
  مشيانه
  در رويا

ميدونی من     .   بيا نزديکتر    .   تو چه بوی خوبی داری          !   به 
يه  .   اما اينجوری نبودی         . يه وقت تو را تو خواب ديدم

چشمات  .   دونم چجوری بودی          جور ديگه بودی نمي        
خواد    دلم مي   .   سوزونه    همينجور بود؛ تو دلم رو مي            

  خوای؟ تو منو مي. نمهميشه نگاشون ک
  مشيا

های   ها و پرنده      تو از تمام گل . من خيلی تو رو ميخوام
تری هيچکس بمن اينجوری نگاه نکرده              عدن خوشگل
من و تو اينجا جامون نيست بيا از اينجا              . که تو ميکنی

  .فرار کنيم
  مشيانه
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  با حسرت
. ند ا  کجا برويم؟ تموم جونوراش دور و ورمون گرفته                      

بمن ميگه اصال    .   مونوچوب ميزنه       اه خودشم کالغ سي    
کجا  .   ترسم  من ازش مي     .   خيلی ظالمه   .   راه فرار نداری      

  !بريم
  مشيا

يک جائی که خودمون باشيم          .   ميريم يک دنيای ديگه        
جائی که غير از من و تو          .   و آقا باال سر نداشته باشيم        

بنشينيم  .   ديگه هيچکس نباشه بنشينيم و بهم نگاه کنيم          
  خنده بلدی؟تو . و با هم بخنديم

  مشيانه
  .آره، بلدم

  مشيا
  .من خنده را خيلی دوست دارم. پس بيا با هم بخنديم

مي               ه  قا ه  قا و  د هر  ه  نگا خنده         آ طنين  و  غار       ی  خندند  ر  د نها  آ  
يک          .   پيچيد  می  د نز بهم  ه  نگا لب     می   آ و  ند  ي   شو بهم     ها ن  شا

می                می  گل  بستر  بر  و  د هر  و  تاب          چسبد  و  پيچ  و  غلتند 
بستر گل خالی     .   پوشاند   روی آنها را می         خوردند و گلبرگها          می 
نور غار    .   ايستد   گوئی زمان می      .    خاموش است    زهمه چي  .   ماند   می 

ز زير گلبرگها بيرون                    .   گردد    دگرگون مي      ز زمانی هر دو ا پس ا
  .سوزند ی يکديگرند و در عشق مي هر دو شيفته. آيند می

. ترسم  ديگر از تنهائی نمی       .   من ديگر هيچ غمی ندارم         
  .يد بخاطر همديگر هميشه زنده باشيممن و تو با

  مشيانه
  غمگين

مي        تو  و  من   ، يم   نه ه و            .   مير يد و جا که  نه  و  ا فقط 
  .ميره نمي
  مشيا

آزادی ما       .   ما بايد اين طلسم جويد بودن او را بشکنيم             
اگر او نميره زندگی برای ما ممکن                .   در نابودی اونه         

تو بايد بمن     .   او زيادطه      .   دنيای مال ماست       .   نيست 
کن   بيم                  کمک  يا ر د زش  را ا مرگش  ز  ا ر تا  تا    .   ی  و  ا
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نگفته           هيچکس  به  ا  ينر الا پاش           .   حا ير  ز گر  ا تو  ما  ا
  .بکشی ميتونی بفهمی

  مشيانه
  .کند خودش را لوس مي

اگر خشمش    .    اگر بدونی چقدر ظالمه          . ترسم  مي من  
ميکنه          دم رو سوسک  آ ز سوسک     .   بگيره  خيلی ا من 

ميترسم   کرد             .   شدن  فوتم  گرفت  وز خشمش  ر يک 
دونی     نمي .   انداختم زير سنگ و سوالخا . مسوسک شد

هزار تا کرم و حشره بآدم . آدم چقدر بده سوسک بشه
ها پامو گاز      هی مورچه    .   کنن  نيش ميزنن و انگولک مي     

اگه بياد ببينه تو اينجائی هر دومونه سوسک   . گرفتن مي
  وخت چکار کنيم؟ناو. کنه مي

  مشيا
را             !   گوش کن    بودن  طلسم جاويد  يد  کنيم     با  .خرد 

. حتما رازی داره       . ميره ازش بپرس چجوری مي. نترس
ر                       بيا بدست  را  دلش  کنی،  دعوا  باش  نيست  م  . الز

بکن                 قشنگی خودت  تشنه  ا  ر و  ا ر  ينقد ره      . ا که چا
. يه ا  دونی قشنگی چه سالح برنده          تو نمي  .   نداشته باشه   

همين دست     با  مي       من  ببر  با  م  و  ج  ها را  پ نگم  وستش 
برابر تو که رسيدم              مي  ما  صدای  ( .   سست شدم کنم، ا

داره    .    من بايد زود برگردم          ) رسد  چنگ اهريمن بگوش مي       
بايد ازش بپرسی چه جوری                  .   ميادش    يادت نره که 

آيد و آهنگ رفتن         خيزد و از بستر گل فرود مي             برمي  ( ميره    يم 
  .)کند مي

  مشيانه 
  .شود هراسان بلند می

  .تو چکنم؟ منم با خودت ببر من بی! نرو! نرو
  مشيا

  .رود یهمچنانکه م
با خودم می               برمی   تو را  راز       .   برم   گردم و  وقتی که 

. شه زها درست می    يدی همه چ   يمرگش را ازش پرس         
  )گردد نزد اهريمن برمی(
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  مشيانه
ی ي ز بسو يند روی بستر گل و رويا انگ            ينش  ن می يغمگ 

  .کند ره نگاه میينگرد و خ ا رفته میيکه مش
  زروان

  .غلتد ل می و بر بستر گآيد تنوره کشان بدرون غار می
ک نفر  ي .   گذارن     قه راحتم نمی    يک دق  ي . هيعجب اوضاع

ش خود  يل احمق پ   يئ  چیيپ .   ست که دلسوز باشه     يهم ن  
ی ا   چنون زلزله    ده ج دستگاه کون را چرخانيک پيرفته 

ا يده بودم دن      يرتر رس  ي قه د يک دق  ي اومده بود که اگر           
می    بش               .   شد آخر  خرا داشتند  نکردم  درستش  هنوز 

دونی دست      الغ چرا بکاری که نمی    ا«گم  می. کردن می
ل بهونه گرفته بود      يخائ ينوه عموه م     » گه   می »   زنی؟    می 

خلقم    من هم  »   . خواستم سرگرمش کنم      زد، می     نق می  
د هزار   ي با اال  ح .   و پالش را سوزاندم          تنگ شد تموم پر

رجه کنه تا پر در        و سال مثل گنجش لندوک ورجه و          
ه  يب  ر ا  .   ا جون               ي من  که  م  د بو خته  ا سا ر حمق  ا ن 

. ضه است عر  لی ترسو و بی   ياما خ   .   ره يجونورهام رابگ        
ره، يه خر مردنی رو بگيش رفته بود جون يچند وقت ب

س در   تر خره چنون لگدی واسش پرانده بود که او از  
 )کشد  بو می  ( .   اد يک بوئی م   ي نجا ي  ا ) متعجب ( .   رفته بود    

  .شنفم ی میا ک بوی تازهي
  مشيانه
رد وحشت     خو  دماغ زروان که تکان مي             ی  ها  از پره    

من فقط بو    .   شنفم که بوئی نمی      چه بوئی؟ من     .   کند  می 
. ا جونم، خودت را ناراحت نکن               يب .   شنفم تورو می    

ل بدجنسه که تو را ناراحت           يئ  چیيهمش تقصير اين پ     
  نم چکار کرده بود؟يبگو بب. کرده

  زروان
  لرزاند شادان خودش را بسوی مشيانه می

منتظر بود      » جونم  « با من بودی گفتی         ن ي م ا  ؟ همش 
م ي ا با من بر   يترا بخدا پاشو ب      .   کلمه را از دهنت بشنوم         

ک عالمه جونور     ي .  مدونی من چقدر تنها تو نمی عرش
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من ي اهر  ين  از ا   .   ند ا  م که همشون بخونم تشنه       ا  ساخته 
پام را از        .   خوره    پدرسوخته هم چشمم آب نمی          تا 

می    ب       عرش  م  ر می        .   رون  يگذا ق  چا قا ونم  ک ي .   شه ا
االن   .   ش را خلق نکرده       ا   لنگهه که خداينسناس بدجنس

دونی     می .   فتهي دستگاه کون بکلی از کار ب          د ک بو ي نزد  
ده بود و    يچکار کرده بود؟ رفته بود ترمز زمان را کش               

خوشبختانه لنت ترمز      .   افتاد    ز داشت از کار میيهمه چ
. شد لی بد می  يود، واال خ        ب شل بود و خوب نگرفته        

کی دلش    ست اگر قرار باشه هر        ينکه درست ن   ي آخر ا   
جا لولی   ي ونه پس من ا    خ چی را بچر   پي ک ي خواست   

  زم؟يسرجال
  مشيانه

کند سر   کنه و دست می     با کرشمه رويا انگيز خودش را لوس می                
  .دهد هایش را نوازش می و گوش زروان و شاخ

من  .   ل گذاشتیيئ چیير خودت بود که اسمش راپيتقص
چ مرگ  پي ک روز اون       ي ده  ينها نفهميکی از ايترسم  می

. را بچرخونه و خدای نکرده زبونم الل نفله بشی                     تو  
می     ا  پ              چر ؟  نن بز دست  ی  ر ا هم      يگذ تو  گ  مر چ 

  گه، نه؟يهمونجاست د
  زروان

  با اطمينان خاطر
باشه      يخ  حت  را لت  ه      يپ .   ا دست  من  مرگ  چکس يچ 
چی  .   ستيچ مرگ من تو کارخونه ن         يچونکه پ   .   ستين 

گه ي ک جور د   ي .   ستيچی ن پي گم؟ اصال مرگ من        می 
  .دونه چکس نمیي خودم هر ازيغ. است

  مشيانه
کند   وار اطاعت می        زروان برده       . کند سر او را تو دامن خود يله می

  .از خودش اختيار ندارد
ی؟ درسته که تو همه کاری را             ا  نقدر تو ساده    ي چرا ا   

ند، اما     ا  ر فرمونت   ي تونی بکنی و تموم موجودات ز             می 
پ           يکي ک روز    ي شه  ا نمی ي آ  ز مرگت را  دا يشون به را

  کنه؟
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  زروان
  آيد جان می هبه

کسی بتونه دست       ست که يگفتم راز مرگ من جائی ن          
فقط خودم ازش خبر            ش خودمه و    يپ .   دا کنه  يبش پ  
  .دارم

  مشيانه
  با کرشمه

ای                         بر مرگ  ه  ا ر که  دی  نکر ری  کا خوب  تو اصال 
ک وقت خدای نکره       ي چونکه ممکنه   ! خودت گذاشتِی

بگ           الل، خشمت  ن        يزنبونم  به  و خودتو سر  ه  ست ير
  .کنی

  زروان
  .کشد آه می

. هم خوبه که باشه       اما باز    .   ن کار هم دست من نبود       ي ا 
راض        يتو خ   با   ا م؟ از صبح ت    يال کردی من  ک ي شوم 

ه؟ يمشت پدرسوخته زبون نفهم جوال رفتن کار آسون                 

ل           خا د ها  ر کا همه  می تتو  ون          .   کنن    ند د تا  و د من 
ف يکوچولو واس      ز رو             يه  نُک بزنه ا ل ساخته بودم که 

ش گل   ا  من مسخرگی  ي کنه بخوره، اهر   ز جمع ين چيزم
حاال  .   دش تا شد به چه درازی         يکرده اومد گرفت کش       

. د کند انداختش دور        ي خوره؛ با      چ نمی يگه بدرد ه    ي د 
ف کنم دلت برام کباب        ي زها را برات تعر       ياگر همه چ    

  .دونی من چقدر بدبختم و نمی. شه می
  مشيانه

ا     چرا  را لوس    ي تو  می   نها  رهات         شون  کا تو  که  کنی 
   ببرند؟دست

  زروان
فقط  .   شه همه کارها را کرد          آخر دست تنها که نمی      

کارهام راه دادم که کمکم                 من را تو   ي ک خرده اهر     ي 
 ين اگر ا   .   لی فضوله يست؛ منتهی خ   يمی هم ن    آد کنه، بد

ک من دوغ چقده      ي کردم     ش می   عبادتش نبود حالی       
ه        ر دا م          تو نمی  .   کره  که   يدونی من چقدر خوشم  د  ا
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همه، از سجده کردن          شتر از  ي ب . فتنيجلوم به سجده ب     
هر   يهم  ا م   ي ن  خوشم  طول           يمن  ل  ر سا ا هز که  د  ا
  .کشد می

  مشيانه
  اد؟يافتم بدت م پس از من که جلوت بسجده نمی

  زروان
ن من بودم    ي ا .   من توقع ندارم که تو مرا سجده کنی              

ش از همه بتو سجده کردم و بدبختی من هم از               يکه پ  
به   .   همان روز شروع شد         سجده چ موجودی     هي من 

دونم چطور شد که تا خوشگلی          اما نمی   .   نکرده بودم      
دم فوری به سجده افتادم و بعد که سرم را از                   ي ترا د   

ک ده نه، صد دل عاشقت         ي دم  ي سجده بلند کردم د       
  .چ از تو توقع ندارم که من را سجده کنیيمن ه. شدم

  مشيانه
  آب زير کاه

  .خواد دلخور بشی نمی. کنم کی بت سجده میباگر 

  زروان
  .کشد آه می

ن قشنگی  ي کشم که تو با     جالت می  خ من  .   فیينه، تو ح    
ر خودم بود که وادارش کردم               قصيت .   بمن سجده کنی   

. نجوری بشه   ي کردم که ا      هيچ فکرش را نمی      .   ترا بسازه
م             د ز و  ر نا و  با نمی  .   من  کار      ي با  من  تو  ر  بکا ست 

  . داشتم می
  مشيانه 

  ر پاکشيز
. حرف بزن    برام    .   ف کن ي به کی نارو زدی؟ برام تعر              

  .اديلی خوشم ميمن از حرف زدن تو خ
  زروان

لی با  يمن و او خ     .   گم   من را می   ي اهر  .   بش کلک زدم     
اما من    .   ا ساخت ياو ترا برای مش         .   مي هم دوست بود     

. اده  ي دم که انگشت کوچکه تو هم برای سرش ز              ي د 
ت کردم که دست       ا  مي نجا قا ي آوردم ا        عاشقت شدم و   
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 را ساخته    کاشکی من خودم تو       .   چکس بت نرسه  يه 
ما عشق تو منو رسوا کرد          .   بودم    بگوش خودم از       .   ا

ه       کر ا له  می    عم م  م   ها که  نهمه       ي « گن يشنفم  آ با  و  ر ا
نست         نتو تش  ر نه           ي قد مشيا بقشنگی  ی  د جو مو ک 

ه     ز ن           ي د »   . بسا نمو م  ا بر و  بر آ پدر      .   ه دگه  ه  ز بسو
  .خاطرخواهی

  مشيانه
  لی منو دوست داری؟يمگر تو خ

  زروان
ر        چقد نی  و بگم          .   نميد ت  ا بر ر  ا من     .   بگذ خر  آ

ما نمي   .   دونستم عشق چيه      نمي  دونم اهريمن چقدر          ا
ود که تا ترا ديدم؛ عشق تو             ب عشق تو تو کار گذاشته       

ی نداشتم جز     ا  تمام وجود مرا گرفت و ديگه چاره                 
ت ا  اينکه بش نارو بزنم و ترا وردارم و از همه قايم                         

من خيال ميکنم هر کدام از جونورهام ترا ببينند                    .   کنم 
بگمونم خود اهريمن بت نظر           .   ميشن فوری عاشقت     

ه       ر ا د نمي  .   سوء  خته        ا  شناسي تو  پدر سو خيلی  ش، 
  .است

  مشيانه
جاويدی و من     تو. آخر من و تو که با هم جور نيستيم

اين چه فايده داره که تو تا ابد زنده بمونی                    . ميمرم مي
 و هی شاهد مرگ اونهائی که ساختی باشی؟ مگر تو                

 نداری؟ من چندبار         را که ساختی دوستشون         یي اينها  
ز خوشگلی                      دم، ا نور تماشا کر تو چشمه  را  خودم 

آخر حيف نيست گه من       .   خودم هوش از سرم رفت          
  بميرم و تو زنده باشی؟

  زروان
من بتو قول ميدم اگر با من بيائی عرش ترا هم جاويد                 

دارم ازهم متالشی         .   من اصال حالم خوب نيست   . بکنم
او  .   کنه   را بو مي    ل داره تنم     يئ  مثل اينکه پيچی    .   ميشم 

من ديگه خيلی پير      .   قرار نبود بمن هم کار داشته باشه        
کسی     يه چيزيم شده که جرات نمي          .   م ا  شده  کنم به 
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من  .   بت دروغ گفتم      .   من بنا نبود اين جوری بشم. بگم
نمي ي د  کنم         گه  ويدت  جا ال حس       .   تونم  حا نکه  چو

اگر   .   کنم دوران جاويد بودن خودم هم تمام شده                     مي 
را د      ينطور نمي         تو من  ا  زا .   شد وست ميداشتی شايد 

ديگه هيچ کاری از من           .   هام غلط بود      اولش حساب     
  .ساخته نيست

  مشيانه
چرا اين حرف را ميزنی؟ تو که ميگفتی به همه کاری              

  گفتی؟ مگر چه شده؟ برام نمي. قادر هستی
  زروان 

گوش  .   ی نيست  ا  چاره. دونم من بايد بتو يکی بگم نمي
خروس عرش فرياد کشيد و من              آنوقت نبود که      .   بده  

چون                       رفتم عرش  قتی  و ؛  ه چه خبر ببينم  فتم  ر د  زو
ئيل پيچ دستگاه کون را پيجونده بود، اوقاتم تلخ     پيچی

اما فوری پشيمون شدم        .   و باالش را سوزاندم            پر .   شد
مونه خواستم دوباره پر            چونکه ديدم کارهام زمين مي            

 هر چی   و بال در بياره، اراده کردم پر در بياره، اما                            
فقط يک خردن پر و بالش جونه            .   زور زدم ديدم نشد          

د   ک       .   ز هر  يگه  د ما  ه                اا د را ا ديدم  کردم  کار   ا  ری  م 
اما خودم ميدونم که          .   البته هيچکس نفهميد    .   کنه  نمي 

دونم چه شد که اينجور         نمي .   قدرتم تموم شده        گهي د 
آنوقت اين      .   ترسم ديگه هيچ کاری ازم نياد             مي .   شدم 

  .خورتم م ميا تهساخ جونورهائی را که
  مشيانه

  چرا اينطور شد؟
  زروان

وقتی از پيش تو       .   کنه  ديگه عقلم کارنمي      .   فهمم  نمی 
تموم                           ما حاال قدرتم  نا بودم، ا بهمه کاری توا رفتم 

  .شم جون مي دارم بي. شده
  مشيانه

ی رئيل اکبي    يچیپ کنم همين    بت نگفتم؟ من خيال مي       
. ی اينطور شد     بوده که يه پيچی رو چرخونده و تو                
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ده                     مي  کر ری  بکا گه خرا ا کنی  ه  نگا خواستی خوب 
  .درستش کنی

  زروان
اونجا    .   نه جانم پيچ مرگ و زندگی من اونجا نيس                 

جونوراست        بيار          .   مخصوص  يه خرده شراب  پاشو 
  .بخورم، شايد حالم جا بياد

  مشيانه
کوزه شراب ديگر مي               شود مي   پا مي   دهد به     آورد مي       رود يک 

  .کشد زروان که سر مي
  .ميری  نگفتی چه جور ميشه که ميتو بمن
  زروان

  .کند ای پرت می هراسان کوزه شرابی را که در دست دارد بگوشه
من                           ز  ا د  ا د د  يا بتو  کی  را  ين  ا ببينم  بگو  ش  با د  زو

تا دنيا    .   هيچوقت نخواهم مرد       .   ميمرم    من نمي  یبپرس 
حاال زود     .  ما دنياست و تا عالم کون سرجاشه من زنده

  دت داد که از من بپرسی؟باش بگو اين را کی يا

  مشيانه
  خونسرد و خندان

آخر تو اين بر       .    خبر دارم     زتو که ميگی من از همه چي 
که                       کيه  ؟  ه بد د  يا چيز  بمن  د  بيا هست  کی  ن  بو بيا
جرات داشته باشه پاش را از اينجا بگذاره؟ از خودت       

ور اينجا را        شک داری؟ مگر نه خودت ميگی دور و               
  گرفته؟ جونور
  زروان

  .شود نرم مي
  )دوزد چشماش را بچشمان شرربار مشيانه مي. (راست ميگی

اصال مثل اينکه عقلم      .   راستی که تو چقدر خوشگلی       
من هيچوقت تو را باين خوشگلی          .   م ا  را از دست داده         

تر هيچ موجودی را سراغ           از تو خوشگل    .   نديده بودم      
  .ندارم

  مشيانه
  گرفته
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  ها؛ چرا ريختی شون دور؟ حيف شراب
  زروان

  . باز شراب بيارپاشو
  مشيانه

ری بود که ريختی خهمين کوزه آ. ديگه شراب نداريم
  .دور

  زروان
  همش خوردی؟. يک عالم شراب اينجا بود

  مشيانه
تو خودت    .   های ترا فراموش کنم           خوردم تا شکنجه     

بعدشم ميگی عاشقت    .   دونی چه بسر من مياری           نمي 
ميخ مي            .   هستم  ر چا ينجا  ا را  من  تنها     همش  و  کشی 

خبر    خورم مياد بتو       آب مي   .   يه   اين مار لعنتي     مونسم  
. نميدی    يک دونه از جونورات را هم بم نشون                  .   ميده  

پس اگر شراب نخورم چکار کنم؟ اونم که زهر مادرم 
 لتماس باين مار بکنم تا کوزه را              ا  هزار تا    دباي  .   ميشه 

خودم که دست و      .  بخورم بياره بگذاره بدهنم يه چکه
حاال هم بام دعوا        .   شم بخورم   تونم پا    بندی نمی    پام می   

 من  ) کشد  آه می   ( .   ها را خوردی        کنی که چرا شراب       مي 
ت بگيره و من را       ا  ترسم که تو خشم     از آن روزی مي         

بسازی                 برای خودت  ديگه  من چرا   .   بکشی و يکی 
  باشم؟ همش بايد دلهره مرگ و مير را داشته

  زروان
  با حسرت

ديگه نمي              يه     خيالت راحت باشد که من   تونم حتی 
بت گفتم که ديگه نتونستم پر و بال . مورچه هم بسازم

. غم من که يکی دو تا نيست         .   ئيل را در بيارم          پيچی 
دلم مي         نشسم و يه چيزی      خواست مي    من هر وقت 

اما حاال ديگه اصال کاری ازم             .   ساختم  برای خودم مي       
نيست   خته  ئی              .   سا بيا ش  عر به  من  با  يد  با تو  . حتما 

ل      (  بتو راست بگم    ي گه با ي  حال د   ) پريشان حا من از   .   د 
اگه دست خودم      .   ترم   تموم جونورهای ديگه زشت           
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اما من که خودم را      . ساختم خوشگل می بود، خودم را
من از زير بته       .   جوری از اول بودم             من همين  .   نساختم  
داشتی، ديگر غمی        تو اگر من را دوست مي  . مدر اومد

دونی ؟ من دل تو را           مي . ردمم نداشتم و هيچوقت نمی
  .خوام يم

  مشيانه
. تونم   نم بت بدم، اما دلم را نمي             تو  من خودم را مي        

  .دست خودم هم نيست
  زروان

 افسوس که من همه      .   خوام    نه، من فقط دل تو را مي           
 بينم که   حاال می   .   تونم بگيرم غير از دلت           ترا مي   زچي 

  .اهريمن و مشيا بيشتر از من آنجا راه دارند
  مشيانه

 ميگی شيشه عمرت را     اگر من دلم را بت بدم، بمن             
  کجا قايم کردی؟

  زروان

  حال از خود بيخود و بی
حس  .   بوی مرگ مياد . چه بو بدی مياد. من خوابم مياد

من دلت    .   ت  تونم بترسونم     کنم که ديگه حتی نمي       می 
حالتش دگرگون است و دمش را به سختی به                 ( .   خوام    را مي   

  .دلت را بمن بده.) کند زمين ميگوبد و تقال می
  مشيانه

  افسونکار
  .شيشه عمرت کجاست؟ بگو جونم

  زروان
  افسون شده

بايد درخت راه بيفته          .   زير درخت دانش چالش کردم             
افسوس که دير       .   ش در بياد     رتا شيشه عمر من از زي       

  .خوام حاال ديگه دلت را هم نمي. شده
  مشيانه

  فته؟ درخت چه جوری راه مي
  زروان



سنگ صبور                                                                            ٢۶٣  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

  سخت شوريده
ده کنيد می           اگر تو و     را نيد درخت را راه           ت  مشيا ا وا
  . بيندازيد

  .)روند مشيانه و اهريمن با شتاب از غار بيرون مي(
  مشيانه

ين      ز  با .   های خوب خوبی بلدی          تو چه قصه    هم از ا
  .ها برام بگو قصه

  زروان
  .سست و از کف شد

نيست          ديگه قصه  ين  ا مه      .   نه،  ر من تما بوی   .   کا من 
 لرز به تنش ميافتد و پشت سرهم          .   ( شنوم  مشيا را مي    
زه می     ديده         . )   کشد  خميا را  . يد ا  حتما شما همديگر 

  .کرد لعنت بر اين اهريمن که آخر کار خودش را
گردد و شيشه سياهی در  مشيا دوباره بدرون غار بر می

د       ر ا د گل                .   دست  بستر  ی  پا خيز  بيک  ا  ر د  خو و  ا
مي               مي  د  خو ر سر  و بد ا  ر و شيشه  ند  ند    رسا خا . چر

. و روان است       ا ال من نيز چنگ زنان و متبسم بدنب         ي اهر  
خورد و نعره       زمين می   ه جهد و ب    زروان سپندوار می          

  .کشد می
  مشيانه 

  !زود باش شيشه را بزن زمين
رعد و برق و توفان بر      . کوبد مشيا شيشه را برزمين مي

زروان     .   صداهای درهم بگوش می رسد           .   خيزد   می 
تمام درختان در        .   رود    شود و بهوا می      ذوب و دود می        

می     لوله  يک      و و  فتند  کن             ا يشه  ر ی  يگر د ز  ا پس  ی 
لرزد و ستارگان        زمين مي   .   ريزند    بر زمين مي    .   شوند می

د می    می       خر بزمين  فتند   شوند و  در       .   ا مشيانه  مشيا و 
شوند   ها هموار مي    ها و بلندی پستی. آغوش همديگرند
تنها درخت     .   کند زمين صاف است      و تا چشم کار می      

مي            داب بجا  و شا انش سرسبز  از         د و خورشيد  ند  ما
خورد و شعله گرم خونين آن از پشت  ين جوش میزم

 .تابد درخت دانش بر مشيا و مشيانه می


