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 1 بیسیکلِت

 .داشت هم بلندی قد الغر؛ خیلی بود الغر

 رقصید؛ می تنش در آژانی اونیفرم رفت می که هرا

  .کند می بازی :گفتمی خودش

 این به شاید .بود درزی دائمی مشتری .دارد لباس وسواس گفت شدمی ، ـ پاسبانی اونیفرم ویژه به ـ بود زیاد لباسش مصرف

 .داشت ایتشک همیشه موضوع همین از و بودند ندوخته برایش را میلش باب لباس هیچوقت که دلیل

 شاه رضا رسیدن سلطنت به از پس سال هفت درست ـ کردمی خدمت نظمیه در که بود سالی پنج اجباری، خدمت احتساب با

 لِی لِی پاسبانی یدرجه همین روی ولی بگیرد ترفیع داشت دوست خیلی .بودند عقب او از هاهمخدمتی بیشتر و ـ

 .کردمی لِی لِی او و دنددا نمی درجه کند، لِی لِی خواستنمی.کردمی

 ،سرپاسبانی کَم کمِ باشد داشته را نظارت حُسنِ عزاداری منع قانونِ اجرای حُسن بر بتواند اگر که بودند گذاشته شرط باال از

 .نظارت همین بشود اش غم و همّ تمام داشت سعی خوشحال هم او.شدمی بیشتر هم مواجبش یعنی این و است شاخش روی

 کرد؛می تخدیر را همه بهاری موسم و بود کوچیده ردینفرو سوز دیگر

 .ها شب خاصه

 .بود ها شب اش پُست بود؛یعنی شب کشیک

 چون است جوان گفت شدمی.بود باالتر پستش هم از گردن و سر یک از بیشتر داشت،قشنگ همکار پُست سر که هاییوقت

 فکر همیشه. آورد نمی خود روی به ولی نبود راضی هیچکدام اش،ازیالغر از نه و بلند قد از نه.بود نرسیده سالگیچهل به هنوز

 .بود مظنون سبب همین به اش¬تأهل یآینده به و شده ماندنش عزب سبب عامل دو همین که کردمی

 ودیحد تا.بود شده شخصیتی و کرده پیدا بیایی ـ برو محلّه در هم او بود کرده منع را خوانی روضه و روضه شاه رضا وقتی از

 کیفی هم و کمّی هم هایش،حساب حق دیگر حاال.بود نکشیده کسی پشت از تسمه هنوز ولی بود کرده نسق را محله مردم

 بردند؛بامی حساب بقیه و داد می حساب داشت؛او دوست را این کردند؛خودشمی نگاه او به دیگری جور همه.بودند شده بیشتر

 پاسبان کارِ که دادمی جوالن دستش در گاهی و کمر در گاهی هم داغان و درب و سیاه تقریبَن باتوم یک.باتوم یک کمک

 .شد می پاگیر و دست هم گاهی البته.انداختمی راه را برازنده

 نشود سرش حساب حرف مورد این در داشت سعی اینبار بود حساب در سرش آنکه با و شود اجرا باید شاه دستور بود معتقد

 و زدمی چشمک او به 2تهران خیابان در دکانی از مشکی بیسیکلت یک بود روزی چند.داشت وجود مشکلی میان این در ولی

 کتاب و حساب چه هر یعنی.بپرد توانستنمی زد،ولیمی پَرپَر مشهد هایخیابان جدید مُد این داشتن شوق از داشت برازنده

 به رسیدن از پس و باشد حسابش حق آخرین این که بود کرده عهد خود با.دارد کم خیلی و رسدنمی پولش دیدکرد،میمی

 آرزویش به هاشب شیفت همین در بود کرده نیت.نکند مماشات و اهمال مذکور قانون اجرای در ـ بیسیکلت یعنی آرزوـ این

 بود انداخته را اشکشیک علت همین به.ندارد سوز و سوخت داشت یقین ولی بکشد طول مدتی است ممکن دانستمی.برسد

 در همه.بود دعوا شب شیفت سر اصلن.بگیرد آتو او از توانستنمی کسی و نمودمی ترساده محله مردم کردن تَلکه چون شب
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 این بدجور ولی بزنند شان استراحت از باید دانستندمی.باشند شب شیفت تا زدندمی را هم آب زیر توانستندمی تا نظمیّه

 .بود شده عزیز شب شیفت

 نواخته آبدار یکشیده یک و گرفته را صمدجامی یعنی رقیبش و همکار ییقه برازنده.بود کشیده کاریکتک به کار یکبار حتی

 برازنده گردن به دستش حتی کند تالفی که بود زده جَست چه هر سپس و خورده گیجی هم جامی گوشش؛صمد در دم بود

 .زمین ویر بود شده خسته،وِلو خودش و شده بُر نفسْ آخر.بود نرسیده هم

 اما. باشد شب کشیک هفته یک توانستمی آمدمی در که هرکسی نام.شود فرجی بلکه کشید کشیقرعه به کار که شد این

 ؟!آمدمی بیرون سفالی ظرف از برازنده پاسبان نام هفته هر چگونه نبود معلوم

 !است؟ ایکاسه نیم چه زیر ای کاسه چه که بودند شده شکّی دیگر هایآژان

 زرنگ بچه آن دست از کاری امّا.آید در نامش تا دهدمی حساب حق برازنده بود فهمیده بود زرنگ بچه که شانیکی

 .بود بیشتر برازنده ینبود،سابقه چه هر.آمد¬برنمی

 جای یک حساب حق بدون اصلن.دادمی حساب حق و گرفتمی حساب داد؛حقمی و گرفتمی.بود بستان ـ بده اهل کلّن

 .حساب گرفت؛حقمی و دادمی بار یک وقت چند هر ولی نداشت هم مالی گور و گیر اگر حتی.داشت لنگی اش زندگی

 .نبود برازنده و زنده حساب حق دید؛بدون می حساب حق را چیز همه

 جدیدِ یمحله ساعت،سَرِ رأس برازنده بود،پاسبان ربوده و برده را شب کشیک ی¬کلک،قرعه با که هاییشب همان از یکی

 آمده مشهد به تهران از تازه که بود همکارش عنایت.بیاید هم عنایت پاسبان که شد منتظر و گرفت تحویل را پست خدمت

 :که بود قرار این از جریان.بود

 دقیقن. درآمد برازنده پشت هم نظمیه رئیس و گرفت باال کار و شد حرفش شبش شیفت همکار با برازنده پاسبان پیش چندی

 تنهایی مدتی برازنده که شد اینگونه.بوده میان در حساب حق پای زدند می حدس همه ولی شده حرفشان چه سر نشد معلوم

 .آمد عنایت تا بود گشته

 بود کشیده که قدّی نهایت یعنی.بود نکشیده نه،قد.بود کشیده قد و بود آمده دنیا تهران در ولی بود مشهدی اصالتن عنایت

 رسیدمی هم اگر.رسیدنمی هم برازنده پاسبان آرنج به و بود اشمدت کوتاه یحافظه و هوش یاندازه به اش قد.بود قدر همین

 .آقا کوچیکم: کردمی اعتراف خوب را مطلب لُپ همیشه خودش.بود کمتر برازنده از قد هم و سن نظر از هم.رسیدمی زور به

 .«آقا» گفتمی برازنده به

 .بود معترف این به هم برازنده و بود یخوب یبچه.نداشت بیشتر سال یک و بیست

 یک در بیچاره(.بود ساده زیادی هم شاید)زدمی گیج کمی اینکه دیگر.بود زبان و سر بی اینکه مثلن.چیزها خیلی یعنی خوب

 نشاقرض دارند مردم حاال و داده قرض پول مردم به که کردمی فکر.گیردمی حساب حق برازنده شدنمی متوجه اصلن اول ماه

 دهدمی قرض پول مردم است؛به نیکوکاری انسان چه که کردمی خیر دعای برازنده برای ماه یک آن تمام در و دهندمی پس را

 که خانه به.کرد بغض را ماه یک آن تمام عنایت طفلکی.شود حفظ آنها آبروی تا گیردمی پس را قرضش و آیدمی شبانه و

 .برازنده انسانیت برای ریختمی اشک فلحا زیر و بخوابد توانستنمی گشتبرمی

 که بود نفر دو نام دیگر حاال و آمد خوشش عنایت از است اینگونه دید که هم برازنده پاسبان.بود برازنده مرام تاثیر تحت خیلی

 :که قدر و قضا حساب به گذاشتمی را این عنایت.آمدمی بیرون نظمیه میز روی سفالیِ ظرف از همیشه

 .«داره شو مستطاب ی بنده این هوای هم خدا»



  

 .کرد همراه خود با را او برازنده پاسبان همین برای

 پاشآب کامیون پاشیِ آب از ساعتی چند و بودند بسته هاکرد؛مغازهمی گَز را حوالی همان برازنده و بود کرده دیر حاال اما

 توک و تک.کردمی هوایی را زمینی خاک و گرد بدجوری شدمی رد اُتولی یا بیسیکلت که گاهیگه ولی بود نگذشته

 .شدمی تازه دلش داغ باز دیدمی که را گذری هایبیسیکلت

 همانطور و شده روشن سرش پشت زمین برگشت،دید وقتی و رفت متری چند و بخورد خاک کمتر تا ایکوچه داخل پیچید

 شد؛ شنرو دست به فانوس عنایتِ معصوم جمال به چشمانش کرد نگاه را باال که

 نسناس؟ پس کجایی ـ

 ...بود همسایه خونه مننه ـ

 چه؟ تو به تننه ـ

 ...شدم شام معطل ـ

 ...خب نخور...شیکمت بخوره کارد ـ

 ...نمیشه که ناشتا...نمیشه که چیز آقا ـ

 ...میشی 3بندخواب بخوری خرخره تا...بهتره ناشتا...دفه صد این ـ

 ؟...خوردم چی نفهمیدم...بوده سنگین کنم فک...راسته البت ـ

 به برازنده نگاه ناگهان که رساند او کنار به را خود هم عنایت و افتاد راه و کرد لق دستش در را باتوم و نداد پاسخی برازنده

 دید؛ می باید آنچه ندید ولی افتاد عنایت کمر و دست

 کو؟ ت باتوم ببینم ـ

 :گفت و کشید دلش به دستی عنایت

 ...اس خونه خ خ...چیزه چ چ ـ

 ت؟ ناموس سالحتم ته، سالح باتوم نگفتم من مگه االغ ـ

 ...جاموند باتوم بیارم فانوسو برگشتم...گفتین ـ

 !ناموسی بی...نداری ناموس دیگه االن تو ـ

 ...آقا نداره عب ـ

 درآورد؛ شاخ برازنده

 ...عیبه ش همه...چی؟ ـ

 ...امنه جاش...هم ننه پیش ناموسم...باشه جمع خاطرتون آقا نه ـ

 کرد؛می داغ داشت برازنده

 ...شی جزاء باید...سرت بر خاک ـ
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 :گفت و کرد باال را سرش پایین؛بعد انداخت را سرش عنایت

  ...بگین شما چی هر ـ

 !کشی فانوس هفته آخر تا ـ

 تحلیل را عنایت نقز انسخن ذهنش در کردمی تالش روبرو به خیره برازنده پاسبان و بودند رسیده اول یکوچه به تازه

 .است افتاده دام در زود امشبش صید که شد کرده،خوشحال شکار را سیاهی چیز چشمانش کرد حس بعد کمی.کند

 :که گشود لب نطقش یادامه در عنایت

 بینین؟ می شمام آقا ـ

 ...بله ـ

 ؟...مشکوکه ـ

 آنها؛پیرمردی به بود رسیده تاریکی در دیگر سیاهی آن.نفهمی به زد را خود حواس عنایت و انداخت عنایت به نگاهی برازنده

 کشید؛ سوتی و شد تازه دلش داغ باز بیسیکلت دیدن با آورد؛برازنده می همراه خِرکِش را اش بیسیکلت که پیاده

 !ایست ـ

 ایستاد؛ تاریک جسم و گفت برازنده

 !بنداز نور عنایت...ببینم جلو بیا آروم ـ

 دارد؛ بیسیکلت ترک چیزی شد معلوم و انداخت نور هم ایتعن و نزدیک آمد یواش یواش

 بود؛ شده هول پیرمرد

 ...سالم س س ـ

 :که آمد در برازنده

 کنی؟ می غلطی چه خیابون تو شب موقع این مرتیکه ـ

 ...شبه سر هنوز ـ

 ...هستی که جوابم حاضر ـ

 ...بودم ضیافت ـ

 موقع؟ این تا بوده ضیافت کی ی خونه ـ

 ...داداشم ـ

 :گفت و عنایت به کرد رو شنید که را این

 !عنایت ـ

 آقا؟ بله ـ

 کنیم؟ می باور ما ـ



  

 ...باشه ام 4تاطوله اهل نمیاد بهش خب ولی...آقا نه ـ

 کنیم؟ باور میشه ـ

 ...نظمیه بریمش می الحفظتحت...آقا نه ـ

 که؛ جنبید زبانش باز ولی شد رد عنایت گوش بیخ از که انداخت غضبی برازنده

 ...بگین شما چی هر...چیزه ـ

 مرد؛ به کرد رو برازنده

 چیه؟ اسمت ـ

 ...نصرت ـ

 نصرت؟ باهات کنیم چه خب ـ

 ...نکردم کاری که من...دونم نمی ـ

 ...درازه...گرده می زبونت بدجوری ـ

 از که پیرمرد یبغچه و ختاندا دست ناگهان و دارد نگه را خود این از بیش نتوانست دیگر و کرد مزمزه را افکارش کمی برازنده

 را بغچه هم برازنده.کرد سکوت ولی خورد یکّه کشید؛پیرمرد بیرون بیسیکلت ترک از را دادمی هاییپیام برازنده به ابتدا همان

 تومانی یک اسکناس چند و کاغذ چند هالباس از یکی الی از میان این یافت؛در لباس تکّه چند و کرد باز فانوس نور زیر

 تفریقی و جمع و تقسیم و ضرب خود با را بغچه محتویات.کرد تأمل ای لحظه ولی بگوید چیزی خواست.زمین روی دسرخور

 شروع بشکن دلش در و رسید بغچه داخل شیرشکری یعمامه و عبا و کاغذها و هااسکناس میان منطقی یرابطه یک به و زد

 .کرد باریدن به

 ...خودشه:گفت خود با

  انداخت؛ ینهس در بادی بعد و

 آخوندی؟...کارته؟ چه به عبا ـ

 تا داد اش کش و برداشت زمین روی از را هااسکناس و بگوید؛کاغذها چه دانستنمی و بود شده دستپاچه حسابی پیرمرد

 .دهد ادامه برازنده

 داد؛ که

 کو؟ جوازت ـ

 زده حدس درست که کردمی کیف داشت و بود هربود را برازنده چشمان هااسکناس پشت خورشیدِ پرتوی و شیر نافذ نگاه برق

 .نبود پیرمرد به حواسش و

 ...داره راه بفهمه باید...کنم حالیش باید:که کرد نیت همانجا

 نوشته قرآن از ای آیه آن روی که درآورد شلوارش جیب از را کاغذی تکه لرزیدمی که دستی با پاسبان،پیرمرد خیاالت اثناء در

 سپس نداشت؛ که درنیاورد؛سواد سر انداخت؛چیزی نگاهی پاسبان؛برازنده به داد و داشت نگار و شنق اطرافش و بود شده
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 و ناشدنی وصف بالهتی با زاده نو آهوی یبچه مانند و بود دلش به دیگری و فانوس به دست یک که انداخت عنایت به نگاهی

 .نداشت سواد هم برازنده؛او به بود زده زُل درشت، چشمان

 .دیگه کور عصاکش کوری:گفت خود با

  :که پراند یهو و کند جمع را معضل قهرمانانه باید خودش که شد خبردار اش شَست و داد دلداری خود به بعد ولی

 کو؟ جوازت...یه شناسایی اینکه ـ

 شد؛ هول ولی کند زرنگی است،آمد طرف ناشی با که گرفت پیرمرد

 ...اس خونه جوازم ـ

 کجاس؟ تخونه ـ

 ...داداشمه یخونه...نیس که خودم یخونه ـ

 کجاس؟ داداشت خونه ـ

 ...بود ضیافت که همونجا ـ

 شود؛ تمام گران برایش جمله این کردنمی هم را فکرش و بود شده هول

 .شد که

 :که درآمد برازنده

 ...بریم!...بوده؟ ضیافت که ـ

 کجا؟ ـ

 ...بوده ضیافت که همونجایی ببر رو ما برگرد...داداشِت یخونه ـ

 ...آخه ـ

 ...جلو بیفت راه یاال...مرضهِ مال آخ ـ

 و بست بیسیکلت ترک را بغچه باز  و ـ نپیچید خوب ولی ـ پیچید بغچه در دوباره را هالباس کرده خرابکاری دانست که پیرمرد

 .بود آشوب دلشان در سه هر نه.بود آشوب دلشان در دو هر.افتادند راه همه

 هست؟ عبا و جواز گرفتن نادیده برای هم تریآسان و ترکوتاه راه که کند حالی پیرمرد این به آنجا تا ونهچگ بود فکری برازنده

 سویش به که ایخانه و بود زده حدس درست برازنده کند؟زیرا منصرف راه یادامه در را پاسبان چگونه که بود فکری پیرمرد

 .نبود ضیافت یخانه و بود روضه مجلس بودند راهی

 شدن مرخص یاجازه او به تا کند حالی برازنده پاسبان به را اشهاضمه مشکالت چگونه بود فکری.بود آشوب دلش هم عنایت

 بدهد؟

 الزم حاجت قضای داشت.آوردمی در را اشهاضمه جهاز صدای کمکم و کردمی دارش پیچهدل آرام آرام بود خورده که شامی

 .دارد نگه سفت را عضالتش توانستمی هنوز ولی شدمی



  

 به معده از خود راه داشت پیچه و پیچ هم طرفی از و بگوید نه توانستنمی و بود افتاده جلو برازنده پاسبان دستور به طرفی از

 یا 5کرده تنگ معده آیا که بود درگیر خود با.دهد دستش کار بود ممکن لحظه هر و پیچهدل شدمی و کردمی باز را روده

  شده. هاینگون چه؟که

 .کند خالص را خود ای گوشه در فرصتی در که کرد می راضی را خود داشت

 آمدمی راه اشبیسیکلت و او سر پشت که برازنده اعمال به حواسش اصلن و رفتمی سالنه سالنه و بود وسط پیرمرد

 و بود زده بیرون بغچه درز از ودب کرده مشوّش و مشغول را برازنده فکر که کذایی هایاسکناس آن از اسکناسی یگوشه.نبود

 کرد نیت و بست کمر به را دید،باتوم را پیرمرد پرت حواس و خلوتی و تاریکی که هم برازنده پاسبان.گذاشتمی سرش به سر

 در که اندیشید بعد ولی ایستاد خبردار ایلحظه و افتاد پادشاه دستور یاد.کند یکسره را کار نرسیدند نظر مورد یخانه به تا که

 برای هم کسی و گشود نخواهد حکومت کار از ایگره روضه مجلس در نفر چند دستگیری اشمالی نیاز یبحبوحه این

 چیز چقدر عفو که افتاد دلش به ناخودآگاه اینکه تا شدنمی رضا دلش هنوز ولی داد باش آزاد خود به.برد نخواهد خبر شاهنشاه

 رضای برای هم بعد و کند تجربه را گذشت و عفو امشب یک گرفت تصمیم لحظه یک در و دارد هم اخروی اجر و است خوبی

 :شد کار به دست پس.نماید سر به دست را پیرمرد خدا

 ضیافتی؟ چه...بودی؟ ضیافت پس ـ

 :گفت برازنده که دهد پاسخ که برگشت پیرمرد

 ...بگو میری که همونطوری ـ

 :داد ادامه و شد خیره مقابل به پیرمرد

 ...بود سورون ختنه...ختنه...واال ـ

 چیکار؟ خواد می آخوند سورون ختنه ـ

 ضیافت؟ بره تونه نمی آخوند مگه ـ

 بغچه؟ تو میذاره اونم...عبا؟ بی گردهمی بر اونم...شیرشکری؟ یعمامه و عبا با اونم...ضیافت؟ میره روضه ماه آخوند ـ

 ...بگی شما چی هر...واال بگم چی ـ

 و یأجوج قوم این که خواندمی ذکر لب زیر گاهی.شد خواهد بدتر اوضاع بگوید بیشتر دانستمی.بگوید نداشت چیزی پیرمرد

 به اگر ولی بود نفر یک کردندمی دستگیر را او اگر که فرستادمی لعنت خود به گاهی و نرسد روضه مجلس به پایشان مأجوج

 دستگیر و و باشند باقی روضه مجلس در نفر چند هنوز ستنی معلوم و باشد پهن روضه بساط هنوز است ممکن برسند خانه

 زدمی حرف که همینطور نیز برازنده.نبود حساب حق دادن یآماده هنوز ولی بود شده شکّی برازنده طمع به هم کمی.شوند

 .کشید می نقشه اسکناس رفتن کِش برای

 قدغنه؟ چراغ بی بیسیکلت نمیدونی مگه ـ

 ...امانته...سرکار نیس خودم از آخه...واال نه ـ

 .گفت لب زیر برزانده

 ...حالت به خوش...غنیمته همینم ـ

 .بعدی ی گزینه سراغ رفت و شد ناامید هم گزینه این از و
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 :اندیشید اینبار

 ...پیرمرده این کردن راضی از تر دردسر بی اسکناس رفتن شُله،کش کیسه سر خود به خود که حاال

 و انداخت عنایت به نگاهی.شد گم شاه سرِ و شد زیاد و کم فانوس نور که بکشد بیرون بغچه از را اسکناس تا کرد دراز دست

 دهد؛ می تکان تکان را فانوس تبع به و پیچد می خود به دید

 عنایت؟ چته ـ

 ...آقا هیچی...آقا چیزه ـ

 به حواسش دانستنمی عنایت.رفته هک همانجایی به برگردد فانوس نور شد منتظر و کرد زمزمه لب زیر چارواداری فحش تا دو

 پا زیر را قانون که نیست آدمی برازنده که دانستمی خوب.است احواالتی چه در بگوید توانستفانوس؟نمی یا باشد پیچه¬دل

 .بدهد شدن مرخص اجازه داشته هم تاخیر که او به ماموریت حین در و گذارد

 آدرسی با.شود فرجی بلکه بچرخاند بیشتر را آندو و کند طوالنی را سیرم گرفت تصمیم و رسید بندیجمع به ذهن در پیرمرد

 برازنده.پیرمرد بعد و رفت عنایت اول.بود شده نصب مسیلی روی که رسیدند چوبی پلی به و شدند دیگری خیابان وارد داد که

 روی افتاد نور باالخره که بود غچهب به حواسش دانگ پنج از بیش.بود کرده کمین بغچه روی به نور افتادن برای صیادی مانند

 مانده باقی حواس دانگ یک از کمتر آن با آنکه از غافل ولی ـ نکرد نیست،معطل حواسش پیرمرد دید که هم برازنده و بغچه

 بیندازد دست خواست تا ولی کرد را شاه پهلوی کاله قصد اینبار و شد دوال و ـ است رسیده پل روی که دهد تشخیص شدنمی

 تاریکی در برازنده اما.رفت ایلحظه بکشد،نور بیرون بغچه مشت از را اسکناس کند تولید اضافی صدای آنکه بی و اشیو و

 که خودش سمت کشید و نکرد رهایش و نداد اهمیت ولی نیست اسکناس که کرد حس ابتدا.گرفت انگشتان با را چیزی

 پخش بود آن در چه هر و شدمی باز داشت بغچه.دارد انگشتان در ار بغچه یپارچه از قسمتی دید برازنده و آمد نور خبربی

 دست از را اسکناس و بزند گره را بغچه که گرفت کمک دیگر دست از و شد نزدیکتر و کرد خم بیشتر را خود برازنده.زمین

 یطوقه هایپرّه به ـ دزمی لق کمرش در و بود پیش خودش از متری نیم کهـ باتوم شود،که تمام کار بلکه دهد نجات بغچه

 .پیرمرد روی بیفتند که شدند خم برازنده و بیسیکلت و گیرکرد بیسیکلت

 خواست نیوتن اسحاق شادروان قوانین از یکی اساس بر و نیاورد تاب را رفته،فشردگی چرخش الی چوب کرد حس که پیرمرد

 وارد ـ! بود شده یکی برازنده با دیگر حاال که ـ بیسیکلت به جهت خالف در و اندازه همان به نیرویی و کند حفظ را خود تعادل

 از بخشی هاجامه با و خوردند زمین هم با که نخورد زمین تا شد عنایت آژانیِ اونیفرم دامن به دست پل از نیفتادن برای و کرد

 .زدند دم کوتاهی آخ و آه سپس.شدند دار عهده را خیابان نظافت

 را او برق مانند برازنده فریاد صدای.نشده سبک اش¬روده و دل هنوز دید ولی داده دستش رکا هاضمه جهاز کرد فکر عنایت

 فهمید ظلمات از و نشست جایش سر هول بود پیچه تمامن و نمانده او از دلی دیگر حاال که ایپیچه دل با و شد بلند و گرفت

 ادامه راهش به کورمال کورمال.نبود کار در فانوسی ولی کرد کورمالی را زمین فانوس دنبال به.آمده فانوس سر بالیی که

 :رسید پل ی لبه به اینکه تا شد می بیشتر برازنده ی ضجه صدای رفت می که پیش.داد

 کجایین؟ آقا ـ

 کرد؛می ناله فقط برازنده

 یهو؟ شد چی آقا ـ

 ...عنایت...کمک...کمک ـ



  

 صدای صدا، تنها.بود کرده خیابان وسط پهن مسیل آبیِ سفر راهی و پرت پل از را بیسیکلت،برازنده.داد پاسخ سختی به برازنده

 گذرد؟ می چه دلش و فکر در نبود معلوم و بود برازنده های ناله

 .شود می زیاد هم گفتنش «چیز چیز» شود هول عنایت اگر دانستمی

 .نشه دستپاچه االن کنه خدا فقط:گفت خود با

 اش¬باطل عنایت که بود برنیامده و برآمده مسیل از دعا.کرد آسمان راهی و نآمی مرغ یگُرده بر گذاشت و گفت را این

 به باید هم طرفی از.برود خواستمی و بود فشار تحت هاروده یناحیه از شدّت به و بود شده هول و بود کرده عرق عنایت.کرد

 برازنده به کمک برای اگر اینکه یک.رفتن و ماندن بین.داشت قرار پاسخبی پرسش دو راهیِ دو بین ولی کردمی کمک برازنده

 انتخاب باید زودتر چه کند؟هر چه تبعاتش و برازنده با برود حاجت قضای برای اگر اینکه دوم و کند؟ چه اشهاضمه با بماند

 .دهد عنایت دست کاری که بود جزم اش عزم هاضمه دستگاه این زیرا کردمی

 .نالید برازنده باز

 رسید؛ فرا عنایت یبرا انتخاب یلحظه

 شدین؟ چیز!...آقا!...آقا ـ

 نیافت؛ اما بیابد را واژه آن تا آورد فشار ذهنش به

 ...آ زبونمه تُکِ...شدین؟ چیز میگم آقا ـ

  بیابد؛ را کرده گم یواژه تا زد ذهن در چرخی و نشست همانجا

 :گفت هاناله میان در بود دیده خود چشم به را آمین مرغ شدن پرپر تاریکی همان عنایت،در عنایتِ از که برازنده

 ...غرق ـ

 داد؛ پاسخ درنگبی عنایت

 !غرق...درسته بله ـ

 آورد؛ می زبان به را شنید می آنچه از خود ظن عنایت و بود ناواضح و ضعیف برازنده صدای

 ...بیارم کمک میرم من پس باشه...کمه؟ آبش ـ

 :شنید کج اینگونه او و گفت برازنده باز

 نرم؟...مرگ؟...چی؟ ـ

 :آمد در برازنده صدای

 ...پام ـ

 ...میام زود نظمیه میرم بیسیکلت با...میرم چیز با...میرین؟ می دارین...؟ چی ـ

 .بیسیکلتی نه و بود پیرمردی نه کرد کورمالی چه هر ولی کند پیدا را بیسیکلت برگشت و گفت عنایت

 :پرسید برازنده از
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 شماست؟ پیش بیسیکلت آقا ـ

 :که داد پاسخ مشقّت و زور به هم برازنده

 ...نه ـ

 و را هایش پیچه،رودهدل.شد ویران عنایت سر بر دنیا که کردمی تمرین را خود چندم انعکاس مسیل در داشت برازنده یِ«نه»

 .بیاورد تاب فشار ههم این بار زیر تواندنمی دیگر کردمی حس عنایت و دادندمی فشار را هایش شانه برازنده نجاتِ مسئولیتِ

 .بود خواهد تر سخت هبوطم بمانم من اگر ولی گذشته کارش از کار و کرده هبوط که برازنده:اندیشید خود با

 .شنید هم دیگر ی¬جمله یک شدن دور هنگام.شد دور مسیل و پل از کورمال کورمال همانطور برازنده فریاد و ناله میان در

 ...پام آی...نو رخت...رختام ـ

 به خود تحمل رساندن از ناامید و رفتمی راه سختی به و پیچیدمی خود به که درحالی شد دور مسیل و پل از که کمی ایتعن

 که خاکی و گرد و شد رد اتولی.گرفت را هایشچشم نوری گشت،درخشانیمی هاروده رهایی جهت مناسبی محل خانه،دنبال

 .شد می دور بیسیکلت با دست به فانوس کرد؛شخصی باریک چشم و کشید گردن عنایت.ببیند خوب نگذاشت کرد پا به

 

 پاورقی

 دوچرخه:بیسیکلت - 1

 .شوند می خارج آن از و وارد مشهد به تهران سمت از مسافران و زائران که قدیمی خیابانی:تهران خیابان - 2

 کردن خواب را کسی افسون به: بندخواب – 3

 (روسی هب سوپ همان)بُرْش و شراب:تاطوله -4

 کردن پرخوری:کردن تنگ معده - 5

 

 

 سَمْع سْتراقِاِ

 .لنگید می مسیل در اش گذشته شب چند سقوط از پایش هنوز ولی بود کرده تن آژانی نوی اونیفرم دست یک برازنده

 .شوند کاسب چیزی بودند نتوانسته ولی گذشت می شان شیفت از که بود هم ساعتی دو

 آن به بشود که موجودی حتی آمدی،نه نه و رفتی آخوندی،نه نه و شیخ صدایی،نه نه و سری هخوانی،ن روضه نه و روضه نه

 برازنده. بود کار در ای¬توطئه هم شاید.بودند کرده فراموش را روضه و جلسه محله مردم هماهنگ اقدامی در انگار.کرد شک

 هم حق داشت؛خب شک همه به.کردمی شک بود؛باید کارش ابزار شک.کند شک چیزی به اینکه برای بود زده لک دلش

 عنایت به هایش توصیه از یکی همیشه.است اششغلی هایستون از یکی شک بود معتقد.کند شک که گرفتمی مواجب.داشت

 «کنه شک باید چینظمیه» :بود همین

 .آمد سراغش به جدیدی شک شب آن که بود راسخ کار این در آنقدر



  

 دیگر عبارت به بود؛همچنین کرده کند،شکنمی شک که این به یعنی.بیندنمی مشکوکی زچی چرا که این به بود کرده شک

 کند؟ نمی شک چرا اینکه به بود کرده شک

 :گفت خود با

 ...مرض مثل چیزی مثلن...؟!شده مشکل دچار ام شک یقوّه نکند

 ...«نمیشه مریض نکردن شک شب یه با که آدم!...خیر» :که زد تشر خود به باز ولی

 و کرد می چه هر ولی.نکند ترک را پُست شک بدون امشب کرد کرد؛نیت نیّت باز.کند مشکوکش که بود چیزی دنبال اَن قَویّ

 .ها کوچه پس کوچه این در زنده موجودی یا جانور یک از دریغ حتی.کردنمی پیدا مشکوکی چیز گشتمی چه هر

 توانستند می آندو و بود کرده ساکن هم را هاکوچه خاک و گرد که بود این آن و داشت خوبی یک کمدست محله سکون البته

 سر دلخوشی این امّا.باشد خوش همین به دلشان و کنند استنشاق و استشمام جمع خاطر با را بهار تهِ خواهدمی دلشان تا

 را اش¬شک گرفت میمتص که شد همین پس.شود تمام شانکشیک تا بود مانده خیلی هنوز و کردنمی گرم را برازنده شکِّ

 این برای مصداقی شدند و کند شک عنایت به کرد تالش ندید،ناچارن عنایت جز جانداری انداخت نگاه چه هر چون و بیازماید

 .«تراشن می همو سر میشن بیکار که ها دالک:»که مثال

 شکست؛ را کوچه کِسِلِ سکوت برازنده ناگهان که

 ...مشکوکه ـ

 توی انداخت را لرزان نور و کرد سرایت فانوس به تکانش و ریخت دلش بود،هُرّی خودش عوالم دراو، به پشت که عنایت

 :داد پاسخ پته تته با و برازنده هایچشم

 آقا؟ چی ـ

 ...پایین بگیر...کردی کورم ـ

 داد؛ ادامه برازنده و گرفت را مطلب خوشبختانه عنایت

 ...کوره و سوت خیلی...نداره امکان ـ

 فانوسه؟ ربخاط یعنی ـ

 کرد؛ هوا از پر را سینه و کشید صورت و سر بر کالفگی از دستی برازنده

 ...کوره و سوت...میگم رو محله و کوچه مردک ـ

 نه؟ مگه...دیگه خوایم می همینو مام ـ

 شد؛ جدی ، کرد زنجیر که کمرگاه روی و برد پشت به را دست و کرد سنگین را ها قدم برازنده

 !شکوکم...نفله مشکوکه ـ

 ...نیس من تقصیر دیگه پس خب ـ

 کند؛ نطق برازنده تا کشید هم در ابرو و شد جدی هم او و گفت عنایت را این

 ...کمه چیزیت یه یعنی نمیکنی شک وقتی...ماس کار ابزار شک ـ
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 کمه؟ ابزارمون یعنی پس...باشه ابزار شک اگه ـ

 ...میگیریم مواجب ش واسه داریم...تباتوم مثل...ابزاره...بعله ـ

 :گفت و داد چرخی دست در را باتوم عنایت

 گیریم؟ می مواجب مونشک قدّ ما آقا ـ

 ...مونه مواجب از بیشتر مونشک...نه خب ـ

 ...نمیاد ام شک من که همینه پس خب ـ

 نیس؟ مشکوک همین...نیس؟ خبری بینی نمی...دونی؟ نمی شک و آژانی تو مردک ـ

 ...نیس کوکمش که من نظر به آقا ولی ـ

 و کرد باریک چشم و عنایت سمت چرخاند سر درنگفارسی،بی شیرین زبانِ تلخِ یواژه چند کردنِ مزمزه کمی بعد برازنده

 :داد ادامه

 !شی مشکوک باید...نباشه؟ مشکوک آژان که داره معنی چه اَصَن...بینم بذا ـ

 را آلود دردسر یجمله آن و شدمی الل کاش کرد بود،آرزو دهش مطلق تاریکی گرفتار برازنده بلند قد یسایه زیر که عنایت

 :گفت و کشید بیرون برازنده تاریکیِ از را خود سپس.افتادنمی گیر اینگونه تا کردنمی زبانش هایناهمواری راهی

 آقا؟ چجوری آخه ـ

 ...زود...بکن کاریش یه..باش دونم،زود نمی من ـ

 ...نمیاد ام شک خب ولی میخواد دلم ـ

 ...میکنم جزات یا میشی مشکوک یا ـ

 داشت؛چیزی انسان گوش به زیادی شباهت گرفت؛کلون را هایش چشم ها کلون از کلونی و کرد ها¬خانه در به نگاهی عنایت

 :گفت خوشحال و کرد خطور ذهنش به

 ؟...هاخونه در کنم سمعاستراق برم ـ

 !برو ـ

 ؟1کنن نمی عیب ـ

 ...میده اجازه که قانونم...ملّتیم امنیت حافظ ما...ماس دست رشه شبِ...آژانیم ما مردک ـ

 ...چیزه...آخه ـ

 ...بیاری فانوسو بایس ماه آخر تا...رفت شدی جریمه ـ

 مرکب ایچهره با و نشنید صدایی ولی گذاشت گوش رسید که ایخانه اولین در پشت دید زور پر را برازنده یسمبه که عنایت

 :شنید و برازنده به رو برگشت بیچارگی و ناکامی از

 ...بعدی برو ـ



  

 تا کرد گوشمالی را خانه چند درب.کند اشمشکوک که نشنید صدایی هم باز اما.کرد تکرار را کار همین و روبرویی یخانه رفت

 کش صدا به گرفت تصمیم هم عنایت.رساند عنایت گوش به را خود زنان¬نفس صدا یک هاخانه از یکی در پشت از اینکه

 :گفت و کرد برازنده به رو خوشحال.کند

 ...مشکوکم خونه این به...مشکوکم...چیزم من آقا ـ

 در؛ به گذاشت گوش دوباره و شد نزدیک هم کرد؛عنایت تمرکز و گذاشت گوش خانه درب به و زد کنار را عنایت و آمد برازنده

 آقا؟ میشنوین ـ

 ...دونم نمی ـ

 نیس؟ مشکوک ـ

 چی؟ ـ

 ...چیزا ـ

 چیزا؟ کدوم ـ

 ...باشه چیز نکنه...دیگه گریه صداهای...صداها ـ

 چیه؟ دیگه چیز ـ

 ...روضه ـ

 ...بود برده ام شک خودمم من اتفاقن ـ

 شد؛ مانع و گرفت را دستش عنایت که بکوبد و بگیرد را در کُلون تا برد دست برازنده

 چته؟ ـ

 ...آقا نزنین ـ

 کنن؟ می عیب ، باز چیه ـ

 ...میرن در که باشه ضهرو اگه...نه ـ

 در از و کشید اش تراشیده و کشیده صورت و چانه به دستی سپس.ماند زده شگفت عنایت هوش میزان از لحظاتی برازنده

 کرد؛ برانداز را خانه بلند دیوار و گرفت فاصله

 ...بده آب گوشی و سر یه دیوار سرِ برو گیرممی قلّاب من...بیا ـ

 برم؟ من ـ

 ...باال بره بیاد شهربانی ئیسر میگم...نه ـ

 ...آقا ان خواب...چیزن االن که ایشون ـ

 ؟...باشی کشفانوس عمرت آخر تا خواد می دلت مثکه تو! نه...میندازی؟ دس رو شهربانی رئیس ـ

 ...کنیم چیز خلق به بتونیم تا بیگیرین قالب جسارتن...آقا کنم نه،غلط نه ـ
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 ...میکنه درد کولم و کت هنوز...  آ یواش ـ

 ولی ببندد کمر به را باتوم که نبود راضی تنش موی یک و دادمی عذابش پیش شب چند یتجربه هنوز آنکه با برازنده

 برازنده پای کنار هم را کاله و فانوس.کرد خود یکوتوله باتوم با را بود کرده برازنده که کاری همان هم عنایت.بست

 :گفت و افتاد عنایت باتوم به برازنده نگاه.گذاشت

 باال؟ ببری خوای می اینم ـ

 ...چیزمونه که گفتین خودتون ـ

 ...ته ناموس...آفرین ـ

 باال را تنه کمی و گذاشت قلّاب در را اول پای و برداشت خیز درنگبی عنایت و داد تکیه دیوار به را پشت و گفت برازنده را این

 داشت؛نگه را خود ولی شد خم زانوهایش و خورد تکانی زندهنشاند،برا اششانه روی را بعدی پای تا کشید،سپس

 !یاال برو....میکنه درد گفتم خوبه ـ

 .چرخاند چشم و افتاد خانه حیاط به نگاهش.کشید باالتر را خود عنایت و

 جوری همین اشانرژی.است ناراضی خود از چقدر اینکه و افتاد اشالغری یاد باز که زدمی زور عنایت پاهای فشار زیر برازنده

 اشحنجره از سختی به که صدایی با و کشید خوردن غصّه از دست زود اینبار.کند کمترش خوردن غصّه با نخواست و بود کم

 :گفت آمددرمی

 خبره؟ چه ـ

 مسلط خانه حیاط تمام به هنوز.ساییدمی برازنده یچانه زیر به هی که بود معلق دیگرش پای و شانه روی پایش یک عنایت

 بود؛ نشده

 ...شده و آمد انگاری...روشنه چیزا از یکی و زیرزمین چراغ...بینم¬نمی خوب ـ

  حیاط؟ تو بری میتونی ـ

 ...چیزتون رو بزارم پا باید جسارتن...بدین اجازه ـ

 چی؟ رو ـ

 ...سرتون رو ـ

 سرِ راهِ یمیانه در ولی باال کشید را اشمعلق پای بود حیاط در تمرکزش که عنایت که بود نکرده آمادگی اعالم برازنده هنوز و

 اقبال خوش نخورد؛ولی چکمه خاک تا بست را دهانش برازنده.شد پیدا برازنده دهان در شده گم پای و کرد گم را راه برازنده،پا

 آباء و جد به کنان مجمجه.درآمد و نیاورد تاب برازنده داد که شود بلندتر تا داد فشار و رساند سر به را پایش زود عنایت و بود

 باشد؟ کوتاه قدش اندازه این انسان یک شودمی مگر که فرستادمی لعنت عنایت

 و کرد واژگون هایشچکمه با را داد؛فانوسمی دست از هم را زانوها اختیار رفت؛داشت راست و چپ متری نیم دیگر طرف از

 .شد افزون دردهایش به هم تاریکی درد

 به یا نیز آنرا که برداشت را دیگر پای، او اوخ و آخ به توجه داد،بیمی عذابش سقوط حس و بود شده لهو هاتکان از که عنایت

 .تار برازنده دنیای از نیمی و شد فرو برازنده چشم در پا اینبار و کرد گم را راه باز که بگذارد برازنده سر روی یا و برساند دیوار



  

 سوزش به که نبود میس امکان ایت اما خواستمی دلش خیلی گرچه.پیچید کوچه واردی و در به برازنده فریادِ یناله صدای

 همانطور کنانچشم،ناله به دیگر دستی و سر به دستی با و شد تمام لنگش پای تاب که بود لحظه همین.دهد اهمیت پا قوزک

 حسابی دیگر دردی که بود مانده فرودش به متری نیم هنوز.شود زمین نقش که رفت و خورد سُر بود داده تکیه دیوار به که

 روی سپس و فانوس روی شد پرت وَری یک و زد جستی بود؛برازنده شده فرو لگن به باتوم.کرد جمع را دردهایش جمع

 .دهد اهمیت آن به نداشت فرصت هنوز ولی بود شده بُر اَمان هم پایش سوزش دیگر طرف از.غلتید دستش

 دیوار سر محکم هنوز را هایشدست آرنج ولی خراشیدمی پا با را دیوار تنها و برود باال ستتوان نمی کوشیدمی چه هر عنایت

 از زن یک برازنده و خودش صدای و سر از دید.ببیند را خانه حیاط از بخشی توانستمی هنوز.نکند سقوط تا بود گذاشته امانت

 بعد و کردند پچی پچ ابتدا دیوار روی عنایت یکلّه و سر ندید با و آمدند بیرون زیرزمین از دست به فانوس مرد دو و غرفه

 حدود جمعیتی اَش پس از و برگشت زیرزمین به مرد دو از یکی عنایت ی زده بهت چشمان پیش.دادند سر دزد دزد فریاد

 عنایت.داشت آخوندی لباس شانیکی.کردند فرار خانه بام طریق از و آمده بیرون زیرزمین از تا دو تا دو و یکییکی نفر پانزده

 :که نالید برازنده حال از خبربی

 ...دیگه چیز...بوده چیزم...بوده روضه...خودشه...آقا ـ

 تکلم قدرت و کرد گم را پایش و دست و بود ندیده وقت آن تا که دید چکمه در برخاستن،آتشی ضمن برازنده که بود همینجا

 .آورد در پا از را آتشین ی چکمه بود که سختی هر به کنان لِی لِی.داد دست از را

 و انداخت برازنده اندام بر لرزه آمدندمی بیرون کوچه انتهای هایخانه از یکییکی دست به چماق که هاهمسایه دزد دزد فریاد

 غیر و آژان فانوسی،-بی این در آنهم کردن دزد دزد این دانستمی و بود جایش سر حواسش و هوش.کرد بیشتر را وحشتش

 چشم تنها زده،با باتوم کمرِ به دیگر دست و خورده پا چشمِ به دست یک.داد خواهد دستش کار و شد نخواهد سرش انآژ

 خاموش تا دادمی تکان نیز را بود گرفته شلوار یپاچه به که آتشی.شد دور لنگان کوچه سر مردم،از هجوم جهت خالف بینایش

 بیسیکلت یاد باز سامانی و سر بی آن در.گرفتمی گُر بیشتر آتش لنگیدمی تندتر چه هر که دیدند هاهمسایه ولی شود

 .شد دور بیسیکلت حسرت با که شد این.بخورد دردش به خیلی توانستمی اکنون که بیسیکلتی.افتاد اشنداشته

 :داد اصد 2نگران و ایستاد شان¬یکی ولی گذشتند زده دزد ی¬خانه مقابل از برازنده پی در دست به چماق جمعیت

 ...دیوار رو! ... اونجاس دزده... کنین ولش اونو ـ

 که بیاید پایین دیوار از راحت خیال با که شدمی آماده داشت و بود کرده شُل را هاآرنج عنایت.خانه همان سمت برگشتند همه

 به دیوار یلبه از و کشید باال دیوار از باز را خود سختی به و(کرد حس شاید یا)دید را کوچه هولناک خیل و جمعیت یهجمه

 :که درآمد محکم و بلند صدایی با دید که را صحنه این.دنبالش گذاشتند دیوار پایین از هم مردم.دوید برازنده مخالف سمت

 ...چیزم من ـ

 گریز و قیبتع کمی.دنبالش گذاشتند باز باشد، رفته بین از کالم تاثیر دُز که انگار سپس.ایستادند او به خیره ای لحظه جمعیت

 :گفت و ایستاد عنایت باز و شد

 ...چیزم من میگم ـ

 :داد سر بانگ باز اینکه تا دادند ادامه دیوار پای مردم و دیوار سر ندادند؛عنایت اهمیت اینبار مردم

 ...چیزم من بابا ـ

 :کرد داد میانشان از یکی و باشند افتاده شک به که انگار.شدند سُست ای لحظه برای جمعیت



16 
 

 چیه؟ چیز ـ

 :گفت دیگری

 بوده؟ کجا چیز...میگه دروغ ـ

 :گفت دیگری

 ...بگه راس شایدم ـ

 :که آمد در یواش و بقیه به کرد رو دیگر مرد

 چیزه؟ جِدّن یعنی ـ

 :پرسید کنجکاو که بود پا و دست میان هم ای بچه پسر

 چیه؟ چیز!...آقاجون آقاجون ـ

 :گفت و کرد دیگر مردی به رو بچه پدر

 چیه؟ چیز میدونی شما ـ

 :گفت طلبکارانه بیاورد کم که خواست نمی همچنین و دانست نمی چون هم مرد

 ...گفت بچه جلو نباید که رو چیزی هر ـ

 :پرسید یواش اینبار و شد کنجکاوتر پدر

 بدیه؟ چیز «چیز» مگه ـ

 دونین؟ نمی شما مگه ، آقا ای ـ

 :شد بلند عنایت صدای باز که

 ...چیزم میگم ـ

 :کرد عالوه بچه پدر

 چیه؟ «چیز» اون نمیدونه هیشکی یعنی ـ

 :گفتند ناامیدی با نفر چند

 ...دونیم نمی ما نه ـ

 :داد بانگ بزرگشان

 میکرد؟ چه دیوار سر وگرنه ، دزده که نکنین شک...نیس چیزا ازون این ـ

 و دویدمی که همانطور عنایت.گیوه یگهلن دیگری و طرفش انداختمی چوب یکی.دادند ادامه تعقیبش به درنگبی همه و

 یکی کورمال و انداخت دست.دارد هم سوت قاعدَتَن آژان که آمد یادش نخورد،ناگهان گیوه و چماق و چوب تا داد می جاخالی

 و شد دیوار یلبه بر تعادلش حفظ هولِ بگذارد لب بر و بیاورد باال خواست تا ولی کرد بیرون جیبش از را آژانی ابزارهای از

 .افتاد زمین روی و خورد سُر دستش از سوت



  

 .خورد حسرت

 .بودند دنبالش به دزد دزد فریاد با همچنان مردم

 .دیدمی را بودند بام از فرار حال در دست به فانوس که هاییهیئتی و چرخاندمی سر گاهی دویدمی که همانطور عنایت

 .سوخت خودش حال به دلش

 :زد می داد غضب با و دویدمی دیگر حاال

 ...چیزم...چیزم من بخدا ـ

 

 پاورقی

 گرفتن خرده -نکوهیدن:کردن عیب - 1

 بیننده – کننده نگاه:نگران – 2

 

 نخود چاهِ

 زمان ولی بود مانده شانشیفت پایان به ساعت یک از انداخت؛کمتر نگاهی اشجیبی یقراضه ساعت به عنایت فانوسِ نور زیر

  .شتگذمی کنانسرفه شانبرای

 از مدام.کنند دشت چیزی که خواستنمی هم دلشان و بودند نکرده دشت چیزی بودند گرفته تحویل را شیفت که شب سر از

 .بیشتر کرد؛برازندهمی درد دوشان هر بدن.زدندمی چُرت نشسته یا لَمیده رَف آن به رَف این

 .نیاید شدنمی

 برازنده.آمدمی حساب به شاه دستور برابر در مقاومت و بهانه ،1 کَژمَژ کمی حتی صحبتی هر و بود حسّاسی ماهِ ماه،

 پیش،قبل ساعت چند همین.بود آمده و خریده جان به را سختی.بدهد پاسبانش همکاران دیگر و نظمیه دست آتو خواستنمی

 .سابقه این با آژانی برای ندارد؛آنهم خوبیّت کردمی حس.بود برداشته چشم از پست،ضِماد گرفتن تحویل از

 با. آوردمی فشار اش شک یقوّه به خیلی نه و داشت را کسی گوش بریدن قصد نه.نداشت درمانی و درست حالِ همین برای

 !کند صرف را«ریلکس»فعل شب آن کشیک آخر تا داشت ذهنش،سعی در بیسیکلت فکر آمدِ و رفت وجود

 .مشهد در بریتانیا کنسولگری در باغبانی خدمت هایالس از پدر هایعایدی معدود از بود؛یکی پدرش کالمتکیه ریلکس

 و کوب پست،پاشنه گرفتن تحویل از پس کمی شب اوّلِ آمد کرد؛یادش بیرون ذهنش از را پدر کالم¬تکیه فکر یک هجوم امّا

 ایروضه ولی واکاوید را هاسمبه سوراخ یهمه و زد کنار را ریشبی یصاحبخانه و دیشبی یخانه همان سراغ رفت غضب با

 .نیافت

 آمد کرد؛یادش تحمیل او به را خود خاطره یدنباله که برگرداند را پدر کالمتکیه و کرده بیرون ذهن از را افکار این کرد تالش

 هم برازنده بودند، تراشیده را هاشانریش و برده نظمیه به را محله مردان یهمه صبح امروز اینکه از صاحبخانه یگِله برابر در

 :که بود درآمده و داده نشان او به را اششده پیچیده 2لفافه دست و بود زده باال را اونیفرم آستین

 ...نذارین آژان دنبال دیگه که باشین شما تا ـ
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 ...«مردم دیوار سرِ بره نباید هم آژان خب:»بگوید خواستمی هم صاحبخانه

 .نگفت که

 .بود آمده بیرون و انداخته پایین را سرش بود شده وارد که همانطور برازنده و نگفت او

 را هاقدم و نداشت را هایشگفتن!« چیز!چیز»یحوصله را؛اصلن عنایت حتی.کرد سر به دست را بد افکار یهمه و آمد خود به

 و دشدن کرخت پاهایش و افتاد هارَف از رَفی به چشمش باز.کند حفظ را او با خود معنادار یفاصله تا بود کرده کندتر

 .لمید باالتر رف چند هم او و بود گرفته را مطلب و نبود باغ بیرون خیلی هم عنایت.نشست

 و باشد رسیده همکاران به اخیر روزهای اتفاقات خبر ترسیدترفیع؛می دنبال فرستاد را حواسش و بسته،هوش چشمان با برازنده

 !ترفیع بی ترفیع: که خورد می ذهنش به احتمال این تلنگر شهربانی در موجود هایسوسه با

 به صدا سمت به و کشید پیش را تنه کمی کرد؛سپس باز را هایشپلک و درگیر را نظرش صدایی که بود عوالم همین در

 .مالید را 4امنیت شاهدان و کرد شک.کرد حضور اعالم چشمانش پیش 3ایسایه شَبَهِ و کشید سرک تاریک یکوچه

 .شد می دور داشت سایه شبهِ نظرش به

 .مالید باز

 .کرد گشادتر را امنیت شاهدان

 .نبود شَبَحی دیگر اما

 .یابد باز را قبلی از بهتر ایخلسه تا داد خود به هاییتکان و کرد شُل را عضالت دوباره

 .نداد نشین؛اهمیتخاک خودش و بود شده رَف کِشِخاک که اونیفرم به پرید شد،فکرش بسته که هاچشم

 و زد پس را درد،دستش سوزش ولی کشید اشکوفته عضالت به هم دستی و شد«ریلکس»فعل صرف ذکرش دوباره

 گذارد چشم بر را ضماد دوباره است بهتر برگشت خانه به وقتی که اندیشید.گذشت خیرش کرد؛از مصرف¬بی را«ریلکس»فعل

 .رسانید-برازنده گوش به دوان¬دوان را خود صدا همان دوباره که باشد ترقبراق فردا برای بلکه بمالد بدن بر هم چیزی و

 .بود لرزانده را کلون تنِ و خورده چارچوب یتخته به در:بود این صدا

 .سایه شبهِ کشید؛باز سرک و کرد تکرار را قبل بار بدنی عملیات او و انداخت برازنده هایاندیشه در هم خفیفی لرز،لرز آن

 مالش؛ باز

 .برگشت راه ی نیمه از باشد کرده فراموش ار چیزی که انگار اینبار سایه اما

 هایقدم و رفته خواب کرد حتم و دید جلوتر رف چند را عنایت فانوس نور کوچه، در نگاهی با و برخاست سختی به برازنده

 .بود کناری یخانه که صداها انتشار مرکز به رساند را خود یآهسته و سنگین

 کردن بیدار برای موجود هایگزینه ذهن در و بود کج عنایت رفِ سمت به قرنیز شتپ گردنش هنوز ایستاد در مقابل در وقتی

 خانه رف روی را فانوس و آمد بیرون خانه از سفید هایریش با مردی و شد باز آهسته در که کردمی بررسی را عنایت

 .آمد صدا همان باز که بست را در وسواس با و زد بغل زیر را ایکیسه گذاشت،سپس

 .آورد تو قرنیز پشت از را گردن و سر تا کرد تالش و چرخاند گردن برازنده و بود آشنا صدا



  

 می فانوس گردن در را جامانده دست سرسری داشت و بود برداشته را بعدی قدم کند باال سر آنکه بدون سفید ریش مرد

 عقب را او که بود ترس ولی کرده خود با فکری چه نشد معلوم.خورد برازنده پاهای به صورتش و سر و نشد فرصت که انداخت

 .دید تنه یک و پا دو فقط و کرد باال سر تاریکی سنگینیِ زیر برد؛سپس عقب

 .کرد خوف بیشتر رفت می قهقرا به که همانطور

 .است کرده فکری چه خود با نشد معلوم هم باز ولی

 مرکّب اشخوف و هول برازنده دیدن با سفید ریش مرد که بود آورده تو و کرده رد قرنیز پشت از را گردن و سر دیگر برازنده

 در و هاپله روی غلتاند و چوبی در به کوبید و برد ترعقب را او هم ترس.داد ترس دست به را دستش و زد فریادی نیمچه و شد

 باال؛ برد ار صدایش و قرنیز پشت برد را گردن و سر ترسریع کمی اینبار و دوباره برازنده.کرد ولو خانه حیاط

 ...بیا پاشو!...عنایت!...عنایت ـ

 خرندهای از کمی یفاصله با هاپله نزدیک همان برزانده.حیاط کم نور در بود انداخته نور عنایت و بود تو برازنده بعد لحظاتی

 کرد؛ گره هم به کمرگاه در را هادست و ایستاد باغچه

 ...بگرد رو ها سمبه سوراخ همه برو ـ

 را کردمی چاق نفس و تکاندمی را لباس روی هایخاک که سفید ریش مرد رفتار چپ چپ نگاهی با که حالی رد هم عنایت

 زن.کرد ها¬غرفه در کشیسرک به شروع ایوان الیهمنتهی از یکییکی سپس.رسید ایوان به و رفت باال هاپله از داشت نظر زیر

 بود جامانده غرفه در که اش پسرک به و برگشت آمد،بعد ایوان به بتداییا یغرفه از و کرد سر چادر گیشلخته با صاحبخانه

 :گفت

 ...نخودی بدو ـ

 که تا.سپرد مادر درِگوشی به را گوشش و ایوان هاینرده به چسبید و جست بیرون سرتراشیده و کوتاه قدی با ایپسربچه

 ادامه را پچ پچ او رفتن بعد و کرد سکوت هم مادر و شد مادر چادر یپناهنده ترس از رسید،پسربچه آندو به ایوان روی عنایت

 :گفت ناگهان و کرد صدا فیلتر را چادر و کشید پچپچه از دست باز افتاد که عنایت کردار به زن نگاه.داد

 ...نرن چکمه با بگین...خونیم می نماز خونه این تو ما! جالل آقا ـ

 کمی و داشت درشتی هیکل که بود صاحبخانه مرد جالل آقا.داد مهادا کارش به توجهبی و نشد زن صحبت مغلوب عنایت

 نور زیر سفید ریش مرد درکنار جالل آقا.بود رسانده حیاط به را خود برسند ایوان به اشمیزه ریزه پسر و همسر آنکه از پیش

 باغچه.بود زده زُل هایشچکمه به و ایستاده باغچه یعنی برازنده استقرار محل روبروی سر،درست پشت دیوارِ از آویخته فانوسِ

 می را ها¬دست و خوردمی کرده،حرص توقف حساسی جای چه برازنده دانستمی که صاحبخانه ولی بود تاریکی در

 صاحبخانه مرد به رو و کشید بیرون کمر از را باتوم باغچه تاریکی همان در و کرد شک مرد های¬نگاه به کمی برازنده.سایید

 داد؛ اشاره

 میکنی؟ نیگا چی به ـ

 بلعیدن از پس و کرد مزه مزه خوب را حرفش.نداد نشان واکنش زود زنش شکایت به نه و برازنده به نه صاحبخانه جاللِ آقا

 :گفت برازنده به رو دهان، در کرده تجمع بزاق

 میگردین؟ چی پِیِ شما آخه ـ

 تویی؟ صابخونه ـ
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 ...بله ـ

 کیه؟ اباب این پس...خبره؟ چه اینجا هس معلوم ـ

 .چسبید اش پشت دیوار به و پرید رنگش برازنده صدای ضخامت از سفید ریش پیرمرد

 و شود نزدیک ایوان انتهای به آهستهآهسته و نامحسوس کردمی تالش که زد دید را همسرش و یافت فرصتی صاحبخانه مرد

 :گفت برازنده به درنگ بی سپس

 ...اقوامه ـ

 یواشکی؟ اونم...کنه؟می چه اینجا صبح موقع این ـ

 ...عیادت بود اومده ـ

 کو؟ تون مریض ـ

 ...من عیادت بود اومده ـ

 ...اَم میّت من پس مریضی تو اگه ـ

 ...میشه سرپا و پره می بستر از ام میّت صدا و سر این با واال ـ

 :کرد خالی عنایت سر را اشحرص و نداشت را پاسخ این انتظار برازنده

  عنایت؟ میکنی کارچی داری هس معلوم ـ

 و او از بود رفته ایوان انتهای به که زن موقعیت تغییر به توجهبی و شد خالص غرفه آخرین وارسی از عجله با هم عنایت

 گفت؛ و چسباند ایوان ینرده به را خود و گذشت چادر زیر یپسربچه

 ...نیس خبری ـ

 :شنید

 صابخونه؟ نه مگه...هبود روضه مجلس اینجا انگار...زیرزمین برو بیا ـ

 به نشنود برازنده که جوری وارزمزمه و محتاط و شمرد غنیمت را فرصت باز صاحبخانه مرد عنایت با برازنده صحبت اثنای در

 :گفت سفید ریش مرد

 موندن؟ نفر چن ـ

 :شنید

 ...ساعته یه...اَن زیر اون نفری ده هنوز ـ

 !آهو ضان یا ـ

  ل!جال آقا کن کاری...کمه هواشون ـ

 در چاه درب روی که برازنده هایچکمه تا را نگرانش نگاه و شد مستأصل و سرخ باشد کرده تب که انگار صاحبخانه مرد

 مانده چاه در نفری ده هنوز.بود کرده گم را پایش و دست کمی.بود چاه در حواسش و هوش.داد بود،کش ایستاده باغچه تاریکی



  

 چشمان زیرکی.کشید برازنده چشمان تا را نگاهش.بود کرده خوش جا چاه درب روی و بود رفته عدل هم برازنده و بودند

 :که درآمد هول و باشد شده سفید ریش مرد با اش زمزمه متوجه نکند که کرد نگرانش برازنده

 ...من عیادت بود اومده مَمَد حاج کنین باور...قربان؟ روضه کدوم ـ

 :گفتبود، بومهن یک یلرزه پس آبستن هنوز اش حنجره که سفید ریش مرد

 ...شکرخدا شده بهتر دیدم اومدم ولی...ندارهحال شنیدم...جالل آقا عیادت بودم اومده...بله قربان بله ـ

 یه؟ یکی همین مهمونت ـ

 :گفت و کرد فکری صاحبخانه

 ...رفت زودتر ام یکی...نه ـ

 کرد؛می تعلل زیرزمین ورودی در که افتاد عنایت بلند صدای به برازنده نگاه

 ...بینم بیا...بود؟ کی صابخونه ـ

 :شنید رسید، که عنایت به.کشید را حواسش ایوان از زنش ابروی و چشم برساند،حرکات عنایت به را خود تا صاحبخانه مرد

 ...تو برو بگیر اینو ـ

 اشتنبلی ایستاد؛هم آستانه در ترف پایین که پله دو عنایت و پایین رفت را هاپله و گرفت را فانوس و کرد گوش حرف مرد

 شده چیده هم روی نخود هایگونی زیرزمین دور تا ببیند؛دور را تنبلی این برازنده و باشد دید در خواستنمی هم و شدمی

 .نیامد عنایت گیر چیزی ولی چرخاند زیرزمین در را فانوس عنایت خواست به مرد.بود

 هیبت از فانوس نور زیر اشکوفتگی نداشت دوست اصلن.خوردنمی تکان اشریکیتا از و بود ایستاده سیخ همچنان برازنده

 :گفت و کرد دراز سفید ریش مرد به رو را باتوم.کند کم اشآژانی

 ...ببینم جلو بیا ـ

 و شد نزدیک برازنده به احتیاط با و زدمی نفس نفس هنوز بود کرده سرایت زانوهایش به بومهن هایلرزه پس که میانسال مرد

 ایستاد؛ فاصله حفظ با

 قربان؟ بله ـ

 دستت؟ چیه این ـ

 ...نخودچی ـ

 ...ببینم بده...میکنی؟ مسخره ـ

 مرد. کرد بررسی و گرفت را کیسه و انداخت دست سختی به برازنده و کرد دراز را دستش تنها و نرفت جلوتر سفید ریش مرد

 کرد؛ مزه مزه و برداشت نخود کمی مه برازنده.ایستاد جایش سر و برگشت عقبعقب سفید ریش

 ...نخوده ـ

 ...قربان که کردم عرض ـ

 شد؛ خارج زیرزمین از نخود کیسه دو با عنایت
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 ...آقا نخوده گونیای پُره...یه گونی فقط ـ

 :گفت و آمد بیرون دنبالش به هم صاحبخانه مرد

 ...کنین باور...نیس کسی...قربان که گفتم ـ

 :داد ادامه و کرد اشاره دست در کیسه دو به نبوده خالی دست که کند ثابت چون عنایت

 ...ما به داده اینارم ـ

 به رو عنایت به اهمیت¬بی برازنده که کشید¬می راحتی نفس داشت و رفته کنار چاه درب روی از برازنده که دید صاحبخانه

 :پرسید صاحبخانه

 تو؟ مگه نخودبریزی ـ

 ...قربان بله ـ

 ...داری ام چاه پس ـ

 بلند چاه از گفتگو و سرفه ضعیف صدای ناگهان و افتاد اتفاق ترسیدمی آنچه که گشت می مناسبی پاسخ دنبال صاحبخانه

. گرفت را اش تصمیم و شد زنده و مُرد صاحبخانه مرد.برگشت چاه درب سمت به و چرخاند سر و شد صدا جلب برازنده.شد

 کرد؛ خفتش باغچه به نرسیده و رفت برازنده سمت هب بازنده یک ی روحیه و تپش پر قلبی با سپس

 ...خدمتتون دارم عرضی یه من آقا ولی...دارم بله ـ

 ...بگو ـ

 ...اونور بیارین تشریف ـ

 .کند دور چاه درب و باغچه از را برازنده مگر افتاد پیش خودش و

 کرد؛ که

 ...داره نباشید خسته جای واقعن...شب موقع این...سخته کارتون واقعن شما ـ

 :شد بیدار و کرد ایدرهّ دهن برازنده بگیر حساب حق شمّ

 ...سخته خیلی ما کار بله ـ

 آمد؛ صاحبخانه همقدم و

 ...و زنین می خونواده و استراحت و خواب از ...دونن نمی رو شما قدر ولی نباشه جسارت ـ

 در و باغچه سمت به و برید را گفتگو برازنده.شد بلند اهچ از سرفه صدای دوباره که بودند شده دور چاه از متری دو ـ یکی دیگر

 گیاه و گُل و گِل با ایماهرانه طرز به که بود چاه بوده؛درب ایستاده کجا که دید تازه حاال و کرد دقت کمی.برگشت چاه واقع

 قدم دو و کرد رها را او هم برازنده.کرد بدل و رد پیرمرد با فایدهبی نگاهی و خورد حرص بیشتر صاحبخانه مرد.بود شده چفت

 صاحبخانه؛ پیش برگشت پس.بود نشده قطع حساب حق یوسوسه ولی شد قطع صدا که برداشت باغچه سمت به دیگر

 !خب ـ

 :کرد قاطی را عنایت اینبار برزانده.آمد صداها همان باز کند صحبت به شروع خواست صاحبخانه تا



  

 نمیاد؟ صدا...میشنوی؟ عنایت ـ

 :گفت بعد و کرد گوش و نجنباند را دهان و فک دمی بود گرم نخود یکسیه دو با شسر که عنایت

 صدایی؟ چه...نه ـ

 ...اس سرفه انگار ـ

 :گفت عنایت

 ...چیزه...آقا نه ـ

 باغچه طرف به صدا دنبال به و شد جدا صاحبخانه مرد از دوباره برازنده که گشتمی نظر مورد یواژه دنبال ذهن در عنایت

 که بود غریقی زد؛عینمی نفس بود؛نفس شده خشک شد؛دهانشمی کبود وارده فشارهای از داشت دیگر صاحبخانه.دز قدم

 به هم بعد. نداشت صورت هایرگ در خونی دیگر بینوا آن اما کرد نگاه سفید ریش مرد به است؛باز ناقابل پاره تخته یک دنبال

 انگشت زن.کند می رصد را خانه بام و اذکاری،دیوار ی¬زمزمه با و گزدمی لب که دید را همسرش و چرخاند سر ایوان

 .کردمی رها باز و کشیدمی را گونه و لپ پوست و انداختمی

  دم دیگر و شود غرق و کند سرنوشت تسلیم را خود داد ترجیح و کشید صورت و سر به دستی دید که را هاناامیدی این

 به ـ خانه همین دیوار پشت درست ـ کوچه از! دزد! دزد فریاد که برسد چاه کشف به دهبرازن که بود مانده قدمی دو هنوز.نزد

 برازنده. نبود نفر دو ـ یکی صدای صدا.برد بین از پاک را بود گذاشته چاه کشف سر او که تمرکزی و تعادل و رسید گوشش

 را عنایت صدای فقط.نبود جایش سر عنایت ولی بود درحیاط نخود کیسه بود؛دو شده دیر ولی کند پیدا را عنایت تا سرچرخاند

 آخرین روی باشند زده آتش را مویش که انگار دست به فانوس که یافت حالی در را او بعد و دهدمی ایست مشتاقانه که شنید

 .کرد دزد گرفتن به دعوت هم را او خروج یلحظه عنایت.بود جَست در خانه خروجی یپله

 از عنایت سر پشت خواسته خدا از و کرد بازدم را داشت دم هرچه نداشت نفس حبس برای یتیظرف دیگر که صاحبخانه مرد

 کمی گرچه و ندانست مناسب را ماندن این از بیش برازنده.خانه زن هم بعد و سفید ریش پیرمرد او سر پشت و زد بیرون خانه

 .رساند آنها به را خود ،ولی دیر

 گشت عنایت دنبال کردندمی دزد تعقیب به تشویق را عنایت و بودند شده جمع که هاییهبچ و هازن میان در و رسید کوچه به

 :یافت و

 کجاس؟...کوش؟ ـ

 :گفت پریده رنگ با زنان جفتک عنایت

 ...رفت اینور از میگن نه...اونوره ـ

 :گفت بغض با ها زن از یکی

 ...بومه رو جن کردیم فک اول ـ

 :گفت دیگری

 ...دیدم منم ـ

 :نالید عدب زن

 ...میگه راس ـ
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 :گفت و کرد گریه به وانمود دیگری

 ...ترکید مون زَهره...بود شبح مث ـ

 :گفت ناباورانه هم عنایت

 !میگین؟ راس...بابا نه ـ

 عنایت گیجی که برازنده.دادمی دزد از را خود خاص مشخصات هرکس شلوغی آن در و کردندمی صحبت هم در و هم با همه

 بگیرد؛ دست در را بحران مدیریت خواست دید، را

 !بکش سوت گرفتیش...بیام در جلوش میرم اینور از منم...برو اونور از تو عنایت ـ

 ...قربان چشم ـ

 جهت در هم برازنده.دوید گویان!« ایست» و چرخاند را باتوم دیگرش دست با و چسبید محکم را فانوس دست و گفت را

 گرفت پیش خود خانه راه که هر و شد ریزخنده به بدل هاشان پچ پچ شدند مطمئن آندو شدن دور از هاهمسایه وقتی.مخالف

 .دنبالشان به ها بچه و

 :گفت آهسته زنی رفتند می که همانطور

 ...سیاه نخود پِیِ رفت ـ

 :گفت هم دیگری

 ...میان مردامون االن...برنگشتن تا بریم...نخود نخود ـ

 .ندرفت و کردند ریزی هایخنده بقیه و

 هایهیئتی امداد به تا زد کنار را چاه درب و بست را خانه درب و انداخت اش حیاط به را خود درنگبی نیز صاحبخانه مرد

 تنگی با و کنانسرفه جوان و پیر مرد ده سپس و خمیده قد آخوند یک ابتدا و شد کمک هم سفید ریش مرد.برسد محبوس

 .رفتند هاشانخانه به بام از هم بعد و ایوان از هم پشت و دآمدن بیرون نخود چاه از یکی ـ یکی نفس

 حیاط در آویخته فانوس تک همان نور زیر مؤدب و سینه به دست که پسرش به نگاهی صاحبخانه آمد در چاه از که نفر آخرین

 :گفت و انداخت بود ایستاده

 ...نخودی باریکال ـ

 .کرد خوش جا ایوان روی مادرش بغل و دوید تیز و غنجید دلش نخودی و

 آنکه ندارد؛دوم فانوس آنکه اول.یافت تعقیب ندادن ادامه برای محکم دلیل چهار که بود نرفته ته تا را کوچه آن هنوز برازنده

 و متقن آنقدر قبلی دلیل سه آنکه چهارم و گذاشته جا را ها¬معرکه،غنیمت درحیاطِ آنکه ندارد؛سوم رمق و است کوفتهتن

 به نباید گرفت تصمیم برازنده که کردمی بیرون را شب کم کم داشت آسمان.نیست چهارم دلیل به نیازی هک هستند محکم

 در به را کلون سرِ و رسید خانه همان در به.باشد نکرده تمام را اش شیفت خالی دست تا برگشت و دهد ادامه تعقیب

 :گفت و کرد باز را در صاحبخانه.کوفت

 گرفتینش؟ ـ

 ...جامونده منخودچی های کیسه...گیریمش می ـ



  

 ...میارم االن... بله بله ـ

 و کشید سرک برازنده که بیاورد را هاکیسه حیاط وسط از تا رفت بِدو و کرد رها باز نیمه را در و نکرد تعارف داخل به را او مرد

 را کیسه دو و برگشت صاحبخانه دبود؛مر ایستاده پیش دقایقی او که همانجایی باغچه،درست در نوری جز ندید مشکوکی چیز

 .داد تحویل

 :گفت برازنده

 سخته؟ ما کار قد چه بینین می ـ

 ...نباشین خسته...نداریم که آسون کار...دیگه همینه کار ـ

 ایدریچه نظرش به که باغچه نور منبع از و بکند را گیریمچ برای خود تالش آخرین خواست مرد پاسخ از سرخورده برازنده

 پیچید؛ برازنده گوش بعد و کوچه در عنایت سوت صدای که بود نکرده وا لب هنوز بپرسد،ولی آمد می

 ...گرفتمش بیاین آقا ـ

 مرد.دید درگیر دوش به خرجین و ژولیده مردی با را او و کشید گردن عنایت سمت به و گرفت فاصله در از کالفه برازنده

 را در که داشت لب بر تبسمی و کرد استفاده فرصت بود،از آورده در شاخ ایتعن یگفته از و دانستمی را ماجرا که صاحبخانه

 .بست

 داد؛ ادامه خوشحال عنایت

 ...زد می چرت داشت ناکس ـ

 کاری سخت شرایط صاحبخانه که بود شده مطمئن دیگر فرستادمی لعنت عنایت و خود به که همینطور و بود حرصی برازنده

 .کندنمی درک را او

 

 پاورقی

 نادرست و خمیده – کوله و کج:کژمژ - 1

 .پیچند دست یا پا بر که ای پارچه: لفافه – 2

 (خودساخته ترکیبی.)باشد مانند سایه آنچه:سایه شَبهِ – 3

 .است ها چشم از استعاره اینجا در:امنیت شاهدان - 4

 

 سماور زغال

 :گفت برازنده

 ...نبردی تمدن از بویی تو ـ

 ...کنن می همه آقا ـ

 !ریزهمی جا هر شو سِرگین که گوسفنده و اسب ـ
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 :گفت و انداخت فانوس و افتاد ایخانه دیوار درکنار زمین روی 1سنده مقداری به نگاهش پاسخ، از پیش عنایت

 ...ببینین خودتون...ایناهاش ـ

 رو درنگبی و کردند خفه را بینی هایپرّه اشسبابه و شست انگشت دو و خورد چین صورتش و شد دید،مشمئز تا برازنده

 :نالید و رساند او به را خود عنایت.پیچید یاکوچه به و کرد تند را هایش قدم و برگرداند

 ...دارم نگه خودمو تونمنمی دیگه من آقا ـ

 ...کنم چیکارت ببینم وایسا ـ

 ندارین؟ چیز خودتون شما مگه ـ

 :گفت حرصی و زد بازدم یکجا را بود کرده جمع هاریه در دم چه هر و کرد آزاد انگشتان از را بینی هایپرّه برازنده

 ...دارم چیز منم چرا ـ

 ...ترکممی دارم...بیشتره من چیز آقا ولی ـ

 ...ببرن آژان تا دو همون میدادی شم بقیه...نخوری شوهمه خواستیمی ـ

 کردم؟ صداشون که همونا ـ

 ...بله ـ

 ...اومدن و نشنفته رو گاریچی هایناله گفتن خودشون...نکردم صداشون که من ـ

 ؟!بیا علی! بیا علی میزد داد بود کی ـ

 ...آقا بودم من ـ

 ...داری قبول خودتم که خوبه ـ

 ...رسه نمی منزل به زور بار گفتن قدیم از ، آقا بعدشم...داره دوس خیلی«چیزام»ازین...مونههمساده علی آخه ـ

 :گفت برازنده

 گرفتیم؟ زور به گفته کی دوّمن...نمیرسه منزل به که کجه بار اون اوّلن ـ

 کرد؟می گریه و میزد سرش تو چیگاری چرا پس ـ

 ...کنیم استنطاق میده اجازه ما به قانون...ایم2میرشب ما...شن متمدّن اینا تا میکشه طول...دونسنمی قانون اون ـ

 :گفت باشد نگرفته ای نتیجه که انگار و کرد فکر کمی عنایت

 ...بوده کرده گم راهشو گفت اونکه ولی ـ

 کردی؟ باور تو...پَروند دروغ ـ

 ...بله ـ

 :داد ادامه جدی و محکم و کرد اخمی او به رو برازنده



  

 ...کنن اطمینان همدیگه به نباید آژانام حتی...کنیم باور نباید ما!...کردی غلط ـ

 ...دارم اطمینان شما به من ولی ـ

 ...خودته نفع هب این که البت خب ـ

 را پهلو لَختی داشت فانوس که دستی همان با و فشار تحت رفت دوباره نبود ممکن برایش برازنده مداریقانون هضم که عنایت

 :گفت و مالید

 ؟...ها گوشه کنار همین بدین اجازه میشه...دارم نگه خودمو چیز تونمنمی دیگه من آقا ـ

 ...نمیذاره قانون بذارم منم ـ

 داد: ادامه طاقت بی هم عنایت.کرد لق دست در را بلندش باتوم سپس

 ...نیفتادیم پا از تا کنین پیدا قانونی یه خدا رو تو ـ

 :گفت باال سری با باشد یافته درخشانی حل راه که انگار و داد سُر چانه تا صورت هایکناره از را بود آزاد که دستی برازنده

 ...بزن رو ها خونه این از یکی در برو ـ

 در؟ کدوم ـ

 ...کنه نمی فرقی ـ

 ...آقا دارن فرق خیلی...نمیکنه؟ فرق چطو ـ

 فرقی؟ چه ـ

 ...داره فرق کوچه اونور یا باشه کوچه اینور بعد...داره فرق شون جِنسا...داره فرق رنگاشون...دارن فرق هم با دَرا آقا ـ

 اشاره کوچه چپ سمت های¬خانه به غرّه چشم یک با داد ترجیح شنید و دید را عنایت استدالالت قوی یبنیه برازنده وقتی

 :گفت و کند

 ...بزن رو یکی برو...  اینور ـ

 :،گفت گشت برمی که همانطور و نرسید بندی¬جمع به خود با ولی کرد رد را خانه دو درب عنایت و ایستاد برازنده

 ...بود بهتر اولی همون بدین اجازه اگه...نه ـ

 ...ترکممی دارم دیگه منم...بزن در برو ـ

 :گفت و زد را کلون باز بالفاصله.درآورد را کلون صدای و کرد دست به دست را فانوس و رسید اولی در مقابل به

 ...خوابن حتمن آقا ـ

 ...نمیشناسی اینارو تو...میگیرن روضه صفرم و محرم بعد ماه دو اینا...خواب؟ ـ

 :،گفت باشد آمده نائل طبیعت اسرار از سرّی شفک به که انگار بسیار شگفتی با عنایت

 ...کنم می حالیشون االن...ئه؟ ـ

 چوبی؛ در به کوبید را کرده گره مشت و
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 ...کنین باز...آژانه...کنین باز ـ

 ...میگه همینو قانونم...همینه!...آهان ـ

 .آمد خوشش و گفت برازنده را این

 ...آقا مرسی ـ

 .مدآ خوشش و گفت عنایت هم را این

 را کوبش برازنده.کرد مُشتی را در اشپی در و شد جَری هم عنایت.کوبید در به باتوم ته با باری چند و شد شریک هم برازنده

 که دستی همان با.بود چسبانده هم به را زانو دو و بود کرده خم بیشتر را کمر دیگر حاال.نبود کن ول عنایت ولی کرد رها

 توانستنمی دیگر را چشمانش.کند کم اشمثانه بر وارده فشار شدت از اینچنین شاید تا مالیدمی را پهلویش داشت،یک فانوس

 کوفتمی در به همچنان پایین سری با ولی دادمی عذابش ها¬چشم در پیاز یرَنده وقت سوزش شبیه چیزی و دارد نگه باز

 داشت شتاب بود،با رفته عقب به قدرت با که مشتی و کند کنترل را اشمشت نوسانات نتوانست عنایت و شد باز در ناگهان که

 فقط عنایت.شد خانه وارد عنایت از جلوتر مشت و داد جاخالی و دید هم او که شدمی نزدیک صاحبخانه دهان و فک به

  .شود تر خفیف خوردنش زمین شاید کند کوتاهی لمس را در لت یک و بکشد پهلو از دست ایلحظه در توانست

 .شد که

 .مرد نورش و شکست حیاط در ها پله روی غلتی از بعد و شد رها دستش از فانوس یول

 خبرتونه؟ چه...چیه؟ ـ

 خودش درگیر و بگوید کالمی توانستنمی که عنایت.گفت اعتراض و دلهره با بود میانسال مردی که صاحبخانه را این

 :که درآمد مدعی و بود سرجایش حواسش هنوز اما برازنده.بود

 کنین؟ نمی واز درو چرا ینمبب ـ

 ...بودم خواب...خُب وقته دیر ـ

 !یاال...ببینم تو برو...فهمی؟ می...قانونه ـ

 .شد وارد دنبالش برازنده و رفت مرد و

 ...مشکوکیم خونه این به ما ـ

 .کرد بلند زمین روی از و گرفت را عنایت دست و

 ...بفرمایین باور...قربان نکردیم کاری که ما ـ

 ...بیار توفانوس برو...میگم بهت الحا ـ

 ...چشم ـ

 به و سوخت دلش و پیچید می خود به که افتاد عنایت به برازنده نگاه بیاورد را فانوس ها پله روی از و برود صاحبخانه تا

 :گفت صاحبخانه

 کجاس؟ مستراح...بینم نمی...بزرگه حیاطت ـ



  

 رو و رنگ خونسردی با و داد را فانوس و رسید بود شده عنایت اونیفرم گردگیری کمکِ دیگر حاال که برازنده به صاحبخانه

 :گفت ایرفته

 ...گالبی درخت پشت...حوض بعد...چپ دست...اونوره ـ

 :گفت و کشید عنایت اونیفرم گردگیری از دست برازنده و

 ...!برو بیا...کجاس که فهمیدی!...بگیر ـ

 برداشت عنایت سر پشت قدمی مرد.رفت دوال دوال همانطور و زد چنگ را ،فانوسآژانی لباس هایخاک باقیِ به توجهبی عنایت

  :گفت برازنده به رو و

 ...نکنه گُم که برم باهاش خواین می...اس چوله چاله اونجا ـ

 کالمش؛ وسط پرید برازنده

 ...بمون...نکرده الزم ـ

 روی هایغرفه در یشیشه به را صورت و سر که افتاد رشتد و ریز یبچه تا پنج ـ چهار به نگاهش برازنده و ایستاد مرد و

 .بودند گرفته رو هاغرفه چهارچوب در که سر به چادررنگی زن دو نیز کردند؛ومی تماشا را حیاط و بودند چسبانده ایوان

 ان؟ کی اینا ـ

 ...اون...سالشه دو تُپُله پسره اون...سالشه سه یکی اون...سالشه هفت یکیشون...هام بچه اونام...مادرمه اونم...زنمه اون ـ

 خودتن؟ های بچه...داری بچه همه چه...دیگه بسّه ـ

 :داد پاسخ حال سر

 ...اَن من های بچه تاشون پنج هر...قربان بله ـ

 به نگاهی چشمی زیر و کشید رو و سر به دستی.نداشت صحبت یحوصله و بود رسیده هم برازنده پهلوهای به فشار دیگر حاال

 کرد؛ دفاع خود از و شده او ضعف نقطه متوجه هم مرد که زد حدس و انداخت مرد انچشم

 ...!باشی بوده خواب نمیاد بهت ـ

 :گفت و کرد متکلفی و مصنوع ی¬خمیازه و مالید را چشمانش مرد و انداخت ای فاصله مستراح آهنی در شدن بسته صدای

 قسم شاهو پاگون الکی ما...قسم شاه پاگون به اصلن...کنین باور...دیمبو خواب که قسم مبارک سر به...قربان بودیم خواب ـ

 ...نمیخوریم

 :داد ادامه و ببیند را حوض نتواند برازنده که ایستاد جوری و کرد عوض را خود موقعیت و چرخید صحبت ضمن مرد

 ...کنین باور...نمیخورد قسم بیخودی رو قبلی شاه پاگون پدرمونم ما ـ 

 :که زد تشر و شد جابجا و رفت سر اشحوصله.گذشتمی طوالنی و سخت برازنده برای انتظار هاید،ثانیهمر پرگویی از

 ...میکنی ورّاجی قد چه...بابا ای ـ

  بیند؛ را حوض نتواند هم باز برازنده که ایستاد ای گونه به و چرخید او با هم مرد
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 روتون به گالب راستش...نکردیم باز هم از پلک اصلن که کنیم ادعا ونیمنمیت البته...نشه تفاهم سوء وقت یه بگیم باید خب نه ـ

 ...شب فردا از که میدیم قول ما بگذرین شما حاال ولی...رفتیم مستراح دوباری شب سر از

  خوری؟ می وُول اینقد چرا...چته؟...دیگه کافیه ـ

 :شنید بعد و گفت برازنده را این

  ...دارین وول کم یه شما کنم فک...سیاه روم...سارتهج...ببخشید...قربان؟ ما...وول؟ ـ

 ببیند را عنایت مگر کشیدمی سرک تاریکی به بود،مدام درمانده هم مرد کردن ساکت از و چرخیدنمی زبانش دیگر که برازنده

 که باشد عنایت دیدن اقمشت اندازه این تا که نداشت را روزی انتظار هرگز.برساند نجات اتاق به را خود و دهد تحویل را پست و

 یچهره نور هم بعد و فانوس نور مالید؛ابتدا را هاچشم.انداخت ایفاصله و خلل انتظارش در آهنی در شدن بسته و باز صدای

 .بود نشده مسرور عنایت یچهره دیدن از اندازه این کنون تا که اندیشید خود با.دید را عنایت

  .شد که

 و گذاشت حوض لب را فانوس برازنده به توجه بی و رسید حوض به خرامان زد،خرامانمی مقد سبک سبکباری از که عنایت

 هاآژان حیثیت حفظ برای آمددرمی اشاشک داشت عنایتی بی این از دیگر که برازنده.کرد تازه نفسی و زد آب به دستی

 لحظاتی به یعنی) خود سبکی از بعد به را عنایت کردن ادب داد ترجیح و بگوید عنایت به چیزی صاحبخانه جلوی نخواست

 میان در بیاندازد فانوس گردن در دست خواست تا و رفت پیش صدابی پس.کند موکول(پهلوها کشیدن تیر رفع از پس

 برود که برگشت و نشد متوجه ابتدا.گرفت را چشمانش چیزی بود زده دامن حوض آب در عنایت هایدست که هاییتالطم

 و کند خالص شامه دست از را چکمه تا کرد ستون را پا یک.گرفت را اشچکمه تجربه سال چند از حاصل آژانیِ یشامه ولی

 روی که دید را زغال عدد شد؛دو دقیق و سرچرخاند و شد سرنوشت تسلیم.چربید شامه زور ولی برساند نجات اتاق به را خود

 حوض لب و کرد تا زانو سختی به.آمدند رو و زدند حباب آب از دیگر زغال دو که ایستاد حوض لب و برگشت.اندمعلق آب

 بیرون آب مخفیگاه از سر و زدند حباب نیز دیگر هایزغال یکییکی که بود مکاشفه در مستغرق و برداشت را زغالی و نشست

 .مانده باز دهانش و زده زل واقعه این به خیره چشمان با که دید را مرد و کرد باال سر برازنده.آوردند

 چیه؟ اینا ـ

 :گفت شده خشک دهان با مرد

 !زغاله مبارک پاگون به ـ

 بودی؟ خواب پس ـ

 ...بله حدودی تا ـ

 ...بگرد حوضو تو بکن دست عنایت ـ

 ...چشم ـ

  :که درآمد برازنده.کند تر دهنی و لب بزاق، با و بیابد فرصتی توانست مرد و گفت عنایت را این

 بیرون؟ بیان میگی ودتخ یا بگردم رو خونه برم خودم ـ

  ؟!سرکار کیا ـ

 ...بگیرا روضه...مهمونات ـ



  

 ...باشن خواب ممکنه بیچاره مهمونای ـ

 ...کن بیدارشون یواش نداره عب ـ

 ...میشن خواب بد ـ

 رفت؛ در کوره از برازنده

 بوده؟زیرزمین؟ کجا روضه ...هان؟...مردک؟ میندازی دس منو ـ

  ...کنیننمی توجه ما رایضع به شما برم تون قربون واال ـ

 رسید؛ خدمتش به عنایت

 !بده قانونو مأمورو جواب...نیستن؟ تو با مگه ـ

 :پرسید عصبانی باز برازنده

 زیرزمینه؟ ـ

 :گفت را راستش رفتمی زوال به رو که اشتکلم قدرت همان با و ندید موثر حاکم جبر بر را گی¬پرچانه صاحبخانه مرد

 ...زیرزمینه فقط شاه جون به...بله...بله ـ

 ...مردک نخور قسم شاهو جون اینقد ـ

 ...کردم عرض رو قبلی شاه ـ

 :که داد صدا حوض سر همانجا عنایت

 ...اینا... و استکان و قندون...هس چی همه تو این آقا ـ

 ...بگرد زمینو زیر برو بیا ـ

 از و بدمد آن در را گفتگو یادامه که نداشت نایی یگرد و بود مرد به خیره برازنده.رفت و برخاست تیر شصت مانند عنایت و

 .برگردد پر دست عنایت تا کرد تحمل پس بگذرد راحت توانست نمی هم امشب اتفاقی کاملن شکار از طرفی

 .برگشت که

 ...بینم بیفت راه...برو ام تو...برو ـ

 شده مطمئن محاسباتش مجموع از که برازنده.ترف برازنده سمت به و شد خارج زیرزمین از دیگر نفر سه با که بود عنایت

 و شود خودش گریبانگیر بود کرده نهی آن از را عنایت که ایتمدنیبی و قانونیبی نخواست و آمد سراغش به وسواس بود،باز

 :گفت جمله یک

 ...بیام زود و مستراح برم من باشه اینا به حواست ـ

 ...جمع خاطرتون ـ
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 و دید را مستراح درِ گالبی درخت بعدِ و کرد رد را حوض تند هایقدم با دوال دوال و دست به انوسف جمع خاطری با برازنده و

 به شروع نیز همزمان.شد مثانه کردنسبک مشغول و آویخت دیوار دراز و پهن میخ به را فانوس و بست را در.تو انداخت را خود

 .کرد بگیرها روضه برای کشی نقشه و ریزی طرح

 :گفت خود با

 ان نفر سه...خوبه تومن یه همون...نیستن بده تومن نه،دو ولی...میدادن تومن دو کاش...بدن اگه تومن یه یکی...اَن نفر سه ـ

 ...میتونم باهاش...تومن چار میشه...ان نفر چار نه...تومن سه میشه

 :شد دیگر احتماالت بررسی پول،مشغول مقدار این های توانایی مرور از پس و

 دربیاد ترکبندشم و بوق پول باید باالخره...نمیدم تخفیف من نه...چی؟ بدن کمتر اگه...چی؟ باشن نداشته یا نشن اضیر اگه ـ

 من...فهمی؟می ممنوعه آقا...روضه اومدن کردن غلط اصن...من بدن بگیرن قرض هم از شونه قوم یخونه...چه؟ من به...دیگه

 ...وگرنه بِدَن باید...شوخیه؟ گهم...قانونه...پادشاهه دستور...که گمنمی

 :کرد مزه مزه کمی

 ...داره حبسم تازه...خوبه همین...بیشتره شونجریمه نظمیه برن اگه میگم آهان...کنم؟ می چیکارشون بگم وگرنه ـ

 :افتاد تهران خیابان مشکی بیسیکلت یاد بعد

 ...میشه جور داره بسیکلت پول...نوکرتم...گرم دمت خدایا...جون آخ ـ

 افتاد؛ قولش یاد سپس

 ...میشم پادشاه قانون متمرکز فقط و فقط شب فردا از...آ هس یادم قولم خدایا البته ـ

 اش آژانی مخصوص ژست گرفتن و اونیفرم کردنمرتب حال در و بود شده تمام کارش دیگر که گفت وقتی را جمله این

 .بیرون آمد برازنده و کرد قیژقیژی آهنی در سپس.بود

 را موجودی انداخت چشم حیاط در چه هر بعد به آنجا از ولی کرد تحمل را آب پر حوض هم بعد و گالبی درخت زیر یکیتار

 افتاد باالخانه هایغرفه به نگاهش بعد و«نباشه؟ پشه میشه مگه...نداره امکان این:»اندیشید کنانزمزمه.زدنمی پر هم پشه.ندید

 حرص برازنده. کردند ریزخند به شروع برازنده دیدن با و بودند چسبانده هاشیشه هب درشت،صورت و ریز هایبچه همان که

 :کرد فریاد و خورد

 ؟!عنایت!...عنایت ـ

 :نالید بود، گرفته رو که همانطور و کرد باز را در لت یک و دور شیشه پشت از سرزنش با را آنها و آمد ها بچه مادر

 ...بردن آقامونو ـ

 و سرشان پشت مرد چهار همان و روندمی پیش که دید را آژان دو و انداخت کوچه به را خود و خواند را اماجر ته تا برازنده

 رؤیای از بخشی هنوز انگار.بردارد قدم از قدم نتوانست.شد میخکوب جایش سر و کرد زمزمه لعنت خود به.آنها پی از هم عنایت

 آرزوهای خرمن به آتش آنها شدن دور.روندمی خود پای با که دیدمی را تومانی یک اسکناس چهار و بود همراهش مستراح

 کرد؛ پریشان را افکارش صدایی ناگهان.بود کرده حساب خیلی آنها ندادن تحویل انداخت؛روی برازنده

 ...برن در قِسِر نمیذاریم...گرفتم رو ها بچه فانوس...بیاین!...آقا!...آقا ـ

 .بروند نظمیه به هم با تا کردمی دعوت را او و دادمی تکان را فانوس و پریدمی پایین و برازنده،باال دیدن با که بود عنایت



  

 ...دیگه بیا عنایت ـ

 :گفت خواند؛عنایت را عنایت جمع میان از که بود صدایی امّا این

 ...اومدم...اومدم وایسین ـ

 .رفت و

 که نفری دو همان از شان؛یکیعنایت یهمسایه بود اسبانپ شناخت؛علی را ببیند؛او را صدا صاحب تا کشید گردن برازنده

 .بود کرده قسمت آنها با را گاریچی از گرفته غنیمت هایهندوانه سرشب عنایت

 رها،دست دست با و شد سنگین،خم بغضی همدست و بود گذاشته عنایت پای به که خورد را اطمینانی حسرت برازنده

 دورتر و دور هم بیسیکلت حسرت تا داد مهلت و کرد ترک سالنه سالنه را در آستانه و انداخت شکسته فانوس درگردن

 .داشت نگه معطل اش مشک در هم را اش اشک.شود

 .نداشت خوبیّت و بود آژان خودش قول به

 

 :پاورقی

 انسان خشک و سفت مدفوع:سنده ـ1

   عسس - شبگرد – شب نگهبان:میرشب ـ2

 

 حوری

 سایه هاشورِ که کوچه دیوارهای و در به توجهبی و بود نو فانوسِ به رفتن وَر بود؛محو مانده بعق و شده کُند هایشقدم عنایت

 .خوردندمی روشن و

 خود مال را اشهوش و دوید برازنده گوش تا شیشه به ناخن برخورد صدای و زد محک را شیشه ضخامت انگشتان پشت با

 :گفت رفت، می جلو جلو که همانطور برازنده.کرد

 ...اینا و باشم گفته...کنممی کم اتمواجب از حتمن رو بعدی بشکنی اینم اگه ـ

 :شدند،گفت همقدم وقتی و رساند برازنده به را خود عنایت

 ...جمع خاطرتون ـ

  غرّید؛ و زد را برازنده چشم برازنده؛نور صورت توی انداخت را فانوس نور ناخواسته و

 ...!کن گوش حرف...آ مونیمی ساده آژان یه عمرت آخر تا باشی اینجوری...شی؟ بلد رو 1دیسیپلین خوایمی کِی تو ـ

 ...شماس با گوشم ـ

 ...اومدی دیر که ام امشب...شکستی فانوسو که دیشب...دیگه نیس ـ

 ...آقا ، اومد دیر که مه ننه تقصیر ـ

 میاد؟ شب آخر که میره کجا تننه تو نفهمیدم من...آ عجیبه ـ
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 ...بینه می دختر ها همساده ی خونه در میره صبح از...م واسه دختره دنبال ـ

 :پرسید شگفتی با و خورد ای یکّه برازنده آرامش

 بگیری؟ زن خوایمی تو...؟ ئِـه ـ

 ...نمیخونه رم هیشکی حرف...شده مُصِر مننه...زوریه ـ

 بدن؟ شوهرت زوری که دختری تو مگه ـ

 ...ترسیده مننه چشم...داره داستان آقا راستش ـ

 چی؟ از ـ

 ...س3طبقه چار پایینِ که همون ...2ارگ تو یکافه بردنم محلّا بچه پیش وقت چن...نیستم بلد مشهدو منکه ـ

 از ترکیبی با و کرد ماندگی عقب احساس بدجوری و دید جلو را عنایت ارگ خیابان یعنی شهر تمدن مظهر شنیدن با برازنده

 :اش جمله وسط باشد،پرید شده پرت راقهق به که کسی تمسخرِ و حسادت

 ...خب!...روشن ت ننه چشم!...رفتی؟ ام اَرگ ـ

 ... یهو که میکردیم اختالط داشتیم...خانوم تا چن سرمیزِ رفتیم پاسبون علی اصرار به کافه تو اینکه مَخلص ـ

 چی؟ یهو ـ

 ...باشن زده آتیش موشو انگاری...شد ظاهر م ننه یهو ـ

 داد؛ ادامه اندوهناک عنایت ولی ترکید خنده از و داد کف از را حنجره فرمان و گرفت شتاب رازندهب در خنده ناگهان

 ...نگو که کرد پا به قشقرقی یه ـ

 :پرسید اشتیاق و عالقه با بود رفته در دستش از خنده ترمز که برازنده

 شد؟ چی بعدش...بعدش...خب ـ

 ...نیس کن ول حاالم...بگیره زن مواسه کفش یه تو کرد پاشو موقع ازون...دیگه هیچی ـ

 :پرسید قهقهه با و گرفت را چشم یک یگوشه شوق شبنم شست انگشت با برازنده

 شد؟ چی دختره ـ

 ...بکشه معاشرت به کار نذاش م ننه دیگه ـ

 :گفت پنهان حسادتی با سپس شد خنک دلش برازنده

  ...نکن عجله شدن عاشق واسه...میگم چی ببین ـ

 :که درآمد کرد؛سپس تایید نه و ردّ نه عنایت

 میگی که شمام...آقام؟ یا کنم مننه حرف به نمیدونم...تارَن و تیره مننه با همینم سر...نکن 4کابین نشدی عاشق میگه آقام ـ

  ...موندم بالتکلیف...کنم ولش اَن کُل



  

 دس زیر بایست زن...کنی پیشرفت تونینمی دیگه بگیری زن...کاریتازه آژان یه االن تو...بچّه گیرهمی پیشرفتو جلوی عشق ـ

 ...میشی خور توسَری بگیری زن اینجوری...گیر پا و دست نه باشه

  کرد؛ شک برازنده ایجابی و سلبی جمالت و رفتار به کمی عنایت

 بپرسم؟ چیزی یه هس رخصت ـ

 !فرصت...میشی متمدن داری...باریکال ـ

 ...کشیدین شو ضرر و شدین عاشق خودتون میکنه فک آدم که میگین جوری یه شما ـ

 نیست آدمی عنایت و کرده اشتباه که اندیشید خود با و داد پوشش مختصرش و کوتاه یخنده زیر را خورد که اییکّه برازنده

 :گفت و کرد صاف را صدایش و شود متمدن زودی این به که

 ...کنم نمی کابین نشم سرپاسبان و نگیرم ترفیع تا من...زده؟ گاز خر مومُخ مگه...هرگز...هه...عاشق؟ ـ

 را برازنده کِیف یرشته و درآمد عنایت یحنجره از صدایی ناگهان که شدمی کیفور پاسخش صالبت از داشت برازنده

 و ژولیده کرد؛پیرمرد رصد زود را ترس عامل اما لولید جا در کمی هم برازنده.رفت عقب به قدمی دو عنایت.کرد ریشریش

 مانند و نشسته دیواری گوژ،پای پشت با و بود شده اشچرک صورت آذین سفیدش و سیاه بلند هایریش که پوشیژنده

 .بود نمانده سقوطش به چیزی و کردهخم گردن تمامش نیمه سیگار خاکستر

 !؟...برگشتی باز که تو ـ

 به و افتاد ریتم از بود شده نائل پاندولی ریتمی به ازمَج و واقع بین که پوشژنده حواس و هوش و کرد داد که بود برازنده

 بود؛ خوردنش یکه اوج دید؛این را برازنده و کرد سرباال زحمت

 !بازنده؟ پاشبون شمایی ـ

 ...آبائـته و جدّ هفت بازنده ـ

 ...دارم قبول بله ـ

 ...برازنده...مردک ام برزانده من ـ

 ...دارم قبول اینم...بله ـ

 ...نبینمت محله این تو گهدی بودم گفته ـ

 .رفت چشمانش و چرت تویِ خزید پوشژنده

 :گفت نمود،محتاط می الخلقه وجود،عجیب ذی این اشمبهوت نگاه از که عنایت

  میشناسینش؟ رو زردَنبو این آقا ـ

 ...بود گرد دوره...اسشادونه ـ

 :توپید محکم و سفت و گذاشت اشادبییب حساب به را اشحالیبی و دید چرتی را شادونه باز و گفت برازنده

 میفروشی؟ شادونه میکنی؟هنوزم چیکار اینجا!...توام با!...هوووی ـ

 ...وانمیکنه ما کار از گره دیگه شادونه...پاشِبون بابا ای ـ
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 ...!بگردش عنایت ـ

 و گشت را شادونه 5گُروسِ پوشتن کراها با و پوشژنده زمین،کنار روی گذاشت تمام احتیاط و احترام با را نو فانوس هم عنایت

 را سیر خیلی رنگ ای قهوه یماده آن برازنده.داد نشان او به دستکف در را چیزی و ایستاد برازنده کنار برگشت پر دست

 :پرسید متعجبانه و گرفت شادونه به رو و برداشت

  قوروت؟ قره ـ

 :گفت هم عنایت

 ...آقا اَس م همه چه ـ

 :که 7کرد صولت و انداخته 6گینشئه چرت گردن در دست همچنان شادونه که ددی امّا برازنده

 ...نظمیه بریم باس پاشو...شادونه پاشو! نزن چُرت ـ

 یک یقواره به را آبلیمویی شربت که انگار سپس.رساند کوچه کف به را شادونه سیگار معلّق خاکستر هم و سَر صولت،هم این

  :که درآمد ملتمس لحن و ملتهب صدای با و گشتبر اش¬خمیده تعادل به ادامه در باشد کشیده سر کوزه

 ...بوگو بهش شما داداش...شو من بیخیال پاشِبون...کردم غلط...نظمیه؟...چی؟ ـ

 :که درآمد مدعی هم گفت؛عنایت عنایت به خطاب را آخر جمله این

 ...آژانم منم...بینی؟ نمی ـ

 :نالید و کشید باال 8مُفی کند او به نگاهی حتی آنکهبی شادونه

 خورم؟می دردتون چه به پیزُری منِ...بوگو چیزی یه شما...برم پاگونت قربون ـ

 :گفت برازنده

 ...باالس از دستور...نداره راه... ورداشتی؟ قوروت قره گذاشتی رو شادونه ـ

  ...نمیارم دَووم نظمیه تو من ـ

 !کن بلندش عنایت...نبینمت اینجا بودم گفته ـ

 کمی و کرد اصابت عنایت عزم پای به حرکت از پیش که انداخت طوری را اشترکش آخرین تیر شنید را جمله این تا شادونه

 :گفت و کرد پا و دست مرهمی زود ولی خراشید

 ...براتون دارم چرب یلقمه یه من ـ

 یه؟ چی ـ

 ...میگم بشی نظمیه و ببند و بگیر بیخیالِ ـ

 :گفت و سپرد فراموشی به را کهنه هایزخم برازنده حتی که عنایت تنها نه که کرد اثر چنان شادونه مرهم

 ...!شادونه بینم بگو!...عنایت وایسا...میشم بیخیال باشه بخور درد به اگه ـ



  

 گشتان تا داشت نیاز که فرصتی در ولی کرد باز سختی به را اشمشت و آورد باال کمی را راست دست تمام رمقیبی با شادونه

 کِدر آستین روی داد هُل را کبودش هایلب یگوشه هایتَرَک روی از سرریز بزاق و مُف کند،معجون راست کمر اشاشاره

 :بود،گفت کرده باز زحمت به که دهانی با بچرخاند طرفی به گردن آنکه بی سپس دیگر دست

 ...اس ادونهش رنگ دَرِش که ایخونه...توت درخت بعدِ...اونجا...کوچه همین تهِ ـ

 داشت؛ نگه معطل را چُرت سختی به و کرد چاق الغری نفس

 ...داره روضه روز چن ماهی...اسروضه...همونه ـ

 :گفت کُندی این از خسته برازنده.شدنمی راست بیشتر و بود شده رگبهرگ اشاره انگشت کمر انگار ولی شد تمام اشجمله

 !؟...دونستم نمی من چطو ـ

 ...محله این تو اومدن تازه ـ

 دارِ جهت نگاه تا برازنده.شد هپروت سرزمین وارد بیعاری گشاد یدروازه از و کرد بیعت چرت دست در دست و گفت شادونه

 :گفت دید، را عنایت

 ...دیگه داره مُهم و اَهَم اَم قانون ـ

 .نگفت هم چیزی ولی نیاورد در سر چیزی برازنده ی جمله این از عنایت

 ...شادونه باشی گفته دروغ اگه لتحا به وای ـ

 شادونه رنگ تا برازنده.رسیدند نظر مورد یخانه در به زود خیلی و افتادند راه عنایت با و نشنید پاسخی و گفت برازنده را این

 :دید،گفت را در ای

 ...!بزن در...خودشه ـ

 آمد؛ خانه درون از زنانه صدایی.کوبید را در و نیامد گفتنش ولی داشت تردید در ایشادونه رنگ به عنایت

 کیه؟ ـ

 ...آژانه کن وا ـ

 کی؟ گفتی ـ

 ...یاال واکن...آژانه میگم ـ

 میانسال شد؛زنی باز در.زد رَد او چشمان در را سابقهبی جدّیتی برق و کرد برازنده به نگاهی بود گفتگو این یشنونده که عنایت

 .بود چارچوب در رنگی چادر با

  نی؟میک معطل آژانو ـ

 :گفت و چادر زیر داد هل را حنایی و سفید های طرّه دستپاچه زن

 ...میگشتم حجاب پی ـ

 کو؟ مردت ـ
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 حیاط تاریکی تا جنباند گردن آستانه همان مکالمه،در حین برازنده کند آژان تقدیم و بکشد بیرون پاسخدانش از پاسخی زن تا

 دید از که مردی.رفت راست به شانیکی و چپ به شانیکی و آمدند حیاط به ایوان هایپله از مرد دو دید که کند اندازه را

 لحظه این.افتاد برزانده نگاه در نگاهش ایلحظه فاصله همان از و کرد کوتاهی مکث دیوار پای رفتمی راست سمت به برازنده

 :گفت و کجاست مردش بگوید گرفت تصمیم سرانجام زن که بود ای لحظه همان

 ...رسرکا خوابه ـ

 کشیوقت مسئولیت زن این که فهمید شد،زود مطمئن که اشبینایی از و کرد باز و فشرد را هاپلک برازنده و بود شده دیر اما

 در اما کرد چنین هم تو؛عنایت انداخت را خود و زَد کنار در جلوی از را زن،او سرنوشت به تفاوتبی و شده دارعهده را

 زودتر برزانده.بود دویده چپ از که مردی آن دنبال گذاشت و گذشت بزرگ حوض برازنده،از ی¬توصیه بدون حیاط هایمیانه

 روی را کرده خم زانوی بود مانده فقط و بود کشید باال هم را اشدیوار،تنه یشانه در دست بود کرده نشان او که مردی.رسید

 مرد پای مچ و انداخت دست بپرد آنکه بی و بود رسیده دیوار ایپ برازنده.نشد برازنده بلندِ قدِّ حریف که کند رها دیوار یگرده

  :گفت و کشید و گرفت را

 ؟!هان!...اینا؟ و قانون از فرار...بینم پایین بیا ـ

 کوبیده از خاطرش آنکه از پس برازنده.کرد احساسـ کتف دو میان جایی ـ اشپشت در سوزشی که بود نشده تمام اشجمله

 زنی همان کار دید؛کار را ضربه این نیروی صاحب هم بعد و زمین روی دمپایی دو ابتدا و شد،برگشت جمع زمین به مرد شدن

 که نیت این به کرد را بود ولو حیاط کف هنوز که زن سمت به رفتن عزم برازنده.بود شده ولو حیاط کف برازنده هُلِ با که بود

 از مرد آن.رسید برازنده به بود گریخته چپ از که دیگری مرد با نایتع درگیری صدای کهـ بگیرد انتقام شاید ـ کند کاری

 دو هوابی و کرد رد را بزرگ حوض و رساند را خود و برخورد اشآژانی حمیّت به برازنده.چربیدمی زورش و بود ترقوی عنایت

  .بزند زانو مرد تا یدکوب بود او به پشت که مرد زانوهای از کدام هر پشت به باتوم با جُدا و محکم یضربه

  .زَد که

 زده زانو مرد یگرده توی گذاشت لگد با زنانه هاینفرین و لعن میان در و کرد صوف و صاف را خود بود شده جَری که عنایت

 روشن را خانه زیرزمین یکطرف چراغ و پیچید خانه دیوارهای در به مرد هایضجه برق و هاناله رعد.باشد کرده تالفی کمی تا

 رفتارشان از آمدندمی باال ها پله از که همینطور.شدند خارج زیرزمین از مرد ده حدود سرش پشت و جوان آخوند یک ابتدا.کرد

 :گفت دید که را آخوند عنایت.اند کرده را خود کار حساب دیگر هاصحنه این دیدن هم شاید و شنیدن با که شدمی معلوم

 ...بوده روضه...روشن مونچشم ـ

 که دید ایوان روی آخر یغرفه مقابل را سر به چادررنگی هشت ـ بود،هفت زنانه فریاد و جیغ صدای درگیر هنوز که برازنده اما

 :گفت احتیاط با و کند چرانی چشم کمتر برازنده تا آمد کالم به آخوند.اند ایستاده تاریکی نورِ زیر

 ...که ردینک الش و آش رو همه...خبرتونه؟ چه من عزیز من، برادر ـ

 دید؛ را جوان آخوند و چرخاند سر خورد می چین اش چهره و کشیدمی پشت به دستی که همانطور برازنده

 ...! رو تو خاصه...کنم می تون بیچاره ـ

 :داد ادامه دیگر مردهای به رو و کرد جابجا دوشش روی را عبا و گذاشت تر عقب را عمامه آخوند

 ...کردم موخود سعی یهمه من که دیدین ـ

 کیه؟ صابخونه ـ



  

 آمد؛ پیش قدمی و شد جدا آخوند پشت مردهای ی توده از گندمی جو ریش ته با مردی و غرید برازنده را این

 ...منم ـ

  :که درآمد تر خشن برازنده

 !یاال...میان زناشونم...شهربانی میرن الحفظ تحت همه عنایت...؟!تویی پس ـ

 :که درآمد مالیم و کرد مشت شدست در را تسبیح صاحبخانه مرد

 چرا؟ دیگه زَنا ـ

 ...یه یکی همه جرم...تودهن ببند ـ

 کرد؛ تایید بلند عنایت

 کنین؟ می پرت 9پاچپله آژان به...بیاُفتین راه...اَن مجرم همه...نشنیدی؟ ـ

 :داد ادامه تر نرم لحنی با صاحبخانه

 جرمه؟ سهو مگه...کرده سَهو...نبوده که عمدی...سرکار بود ترسیده زنم خب ـ

 ...جرمه ش همه...میزنه آژان که تمزن...داری که آخوند و روضه ـ

 ...بگذرین شما...کردیم خبط ـ

 اندیشید و کرد طمع درنگبی ولی کند دشت یکجا را بیسیکلت پول سومِ ـ دو تواندمی همینجا درست که کرد حس برازنده

 :گفت  و کند کسب را بیسیکلت پول سوّم ـ سه حسابشحق با تواندمی ندک خفت نظمیه راه در را جماعت این اگر که

  ...جرمه ام درازی زبون میفهمی شیجریمه و بکشی حبس که هفته یه...نمیگذره قانون بگذرم منم ـ

 هشیارانه او و شد نزدیک آخوند به هم انداخت؛عنایت پایین را سر دید بیهوده را خشمگین آژان با زنی چانه که صاحبخانه

 قراولیپیش با مردها جمع و برخاستند دیگر مرد دو کمک با هم الش و آش مرد افتاد؛دو راه خودکار تماسی گونه هر از پیش

 به نیز را آنها غیرعرفی شاید اقدامی در آژان که شدنمی باورشان.بودند ایستاده هنوز هازن ولی.شدند در و آستانه راهی آخوند

 کرد؛ فریاد و گذاشت پیش قدمی دید را نما این که ازندهبر.ببرد گاهتوقیف

 ...!زود...ها ضعیفه بیفتین راه...نبودم؟ شما با مگه ـ

 مقابل از فاصله حفظ با و آمدنددرمی تاریکی از تا دو تا دو و یکییکی و گرفتندمی رو رنگی چادرهای با غرغرکنان ها زن

 :زد دم یا دخترانه صدای که کردندمی عبور برازنده

 ...نمیام من ـ

 بود؟ کی ـ

 ...سرکار هیشکی ـ

 یک از هم آن ـ نداشت آنزمان و آنروز تا را ایجمله چنین شنیدن تصور و توقع اصلن که برازنده.گفت صاحبخانه مرد را این

 زد؛ دید را سر به چادررنگی یک ایوان انتهای تاریکی در شنیده، نو ی جمله این تحلیل بین در ـ ضعیفه

 ...ببینم جلو بیا ـ
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  ...اس بچه... زادمه برادر...کرد گی بچه ـ

 :که آمد دخترانه صدای باز ولی نالید صاحبخانه مرد را این

 ...نمیام من...که گفتم ـ

 نیمه به هاپله تاریکی از که دید را سر به چادررنگی تاریکی،یک کمِ نورِ در و کرد باریک چشم صاحبخانه به اهمیتبی برازنده

 چشمان و کردمی ترروشن و روشن را دختر سفید یچهره قندیل نور روشنی.شودمی نزدیک حیاط رواق،در قندیل زیر روشنی

 :کرد برسد،داد برازنده به تا و شد نگران رویی رودر این به دختر عموی.تر تار و تار را برازنده

 ...هنمیفهم...اس بچه...باش نداشته کاریش سرکار!...حوری شو الل ـ

 سال چند خاطرات ثانیه از کسری در.بود آشنایی نام برایش کرد؛حوری متمرکز را برازنده عصبی دستگاه«حوری»نام همین

 یکی برازنده بهت و سکوت در.شد مات و دید را دختر.کرد وزیدن به شروع ایسرگیجه سرش در و کرد مرور ذهن در را پیش

 :گفت آخوند گوش در مردها جمعیت از

 ...11بگیریم کاله نشده دیر تا ـ

 :گفت مردی

 میشه؟ چی آخرش ببینیم بذارین!...هیس ـ

 ...کنین صبر فعلن...نه هنوز ـ

 ها زن و شدند برازنده بهت به خیره و ایستادند در دم عنایت معیّت در مردها و آخوند و گفت آهسته جوان آخوند را جمله این

 بودند برازنده مغز در زنی گشت آخرین حال در هاشریان در موجود هایخون یتتمه که همینطور.کردند چنین تر عقب کمی

 :بگوید واژه یک حوری چشم در چشم که یافت فرصتی او

 حوری؟؟ ـ

 دو و کشید تیر هایشپاشنه تا که کرد حس زانوها در بکشد؛لرزی پر داشت صورت در رو و رنگ از چه هر که داد اجازه سپس

 .شد آبی برازنده و گرفت بزرگ حوض یلبه به اشپاشنه و برداشت عقب به قدم

 تا رساند را خود درنگبی و شد هول ور غوطه ی برازنده دیدن با عنایت.کردند شتکی آب سِپرِ را هادست عمویش و حوری

 ابلهانه بغضی با نشاند،سپس و کشاند حوض ساحل لب تا بال بحر از را او و گرفت بغلش زیر از سختی شود؛به شدنش غرق مانع

 نالید؛

 شد؟ چی آقا ـ

 ...ببر اینجا از منو ـ

 ...این...بود؟ چی...چیزا این...میشن؟ چی چیزا این پس ـ

 ...بمون الل ـ

 ...آقا چشم ـ

 رسد نمی برازنده بلندکردن به زورش دیگر و کندمی آنها انداختن خطر به خرج را دارد زور هرچه عنایت دید که حوری عموی

 خیسِ یتنه سنگینی درکوچه فانوسبی عنایتِ.بست را در بعد و کرد تسهیل در دم تا را آنها رفتن بیرون و دآم کمک به



  

 خیسی رد و کردمی خِرکش را دیگرش پای و کرده ستونی نیمچه را پا یک سختی به هم برازنده و انداخته خود روی را برازنده

 برازنده بار سنگینی تحمل بلکه گذارد زمین را کنجکاوی بار که بود ایبهانه دنبال عنایت.گذاشتمی جا کوچه تن روی را

 یافت؛ را بهانه سرانجام شود؛که آسان کمی برایش

 ؟!رو حوری...میشناختین؟ چیزو اون آقا ـ

 را عنایت پاسخ و کرد لرزیدن به شروع برازنده و کشید رسید،دستی که برازنده خیس تن به گشتمی را شهر که خنکی نسیم

 .داد عطسه جفت یک با

 

 پاورقی

 انظباط - ترتیب و نظم:دیسیپلین - 1

 .بود روشنفکران و وکال،هنرمندان سیاسیون، پاتوق سالها که مشهد در قدیمی ؛خیابانی(ارک یا)ارگ خیابان:ارگ - 2

 .داشت قرار ارگ خیابان در که مشهد ی بلندمرتبه ساختمان اولین:چهارطبقه - 3

 درآوردن عقد به – کردن حنکا:کردن کابین - 4

 .بدن و جامه چرک:گُروس - 5

  مخدرات و تریاک استعمال اثر بر رخوت با آمیخته کیف حالت:نشئه - 6

 کردن تندی – کردن خشم:کردن صولت - 7

 بینی آب:مُف - 8

 دمپایی:پاچپله - 9

 .ها آژان به رشوه برای ریختمی پولی کس هر و گرفتندمی کاله مردم که بوده معمول دوره آن در ظاهراً:گرفتن کاله - 11

 

 تُرکه شهباز

 .شود پا سرِ تا کرد را خود تالش تمام برازنده لرز، و تب روز دو از بعد

 .شد که

 به را کرده صابونی و آب هایچکمه و کرد تن به و درآورد 1دوالبچه از را آژانی نویِ اونیفرم دست یک تمام وسواس با

 یک و دست یک همان با هم پیرش تقریبن پدرِ.بگوید پدر برای را حوری دیدن طمینانش،ماجرایا حصول تا خواستنمی.پا

 کوچک یبرازنده برای که بود بزرگ،پدری یبرازنده.نشد او رفتار و کردار جلب زیاد و بود باغچه گیاه و گل سرگرم سالم پای

 عجیبی خیلی چیز هم شناخت؛سرماخوردگیمی وبخ هم را اشپسری وسواسِ و اشوسواسی پسرِ و بود کرده هم مادری

 به هم با و آمد برزانده یخانه در به(ادب رسم به شاید اینبار)شب هر معمولِ برخالف اما عنایت.نکرد کنجکاوش نبود؛پس

 افتادند؛ راه به شانپست یمحله سمت

 ...خدا شکر بهترین خیلی آقا ـ

 اش؛ نگرانی اصل سراغ رفت ، موجز وضیحت این با و زد تاقی یعطسه پاسخ در برازنده

 رفتی؟ کی با من غیبت تو ـ
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 ...باش جامی صمد با گفت سرپاسبان ـ

 نداشته؟ کشیک...چی؟ دانش ی کوچه پس...خپل؟ مردک اون...صمد؟...چی؟ ـ

 :گفت و زد لبخندی و آمد اش خنده جامی صمد خواندن خپل از عنایت

 ...؟!بذاره پا شما ی¬حوزه تو داره جرأت کی...نرفته کسی دارم خبر ـ

 راه دنبال همزمان چون ولی بگوید شودمی رد ذهنش از چابک که موضوعی از خواست ادامه در و گفت عنایت را جمله این

 خورد؛ سُر اَشکف از موضوع دُمِ ببخشد تسلّی را پیش شب دو یحادثه از ماندهباقی کنجکاویِ حس تا گشتمی نفوذی

 ...!آقا ـ

 ه؟چی ـ

 بیابد؛ را موضوع دُمِ نتوانست ولی گشت عنایت

 ...رفته یادم بگم خواستممی چیزی یه...هیچی...چیزهـ

 مرور ذهن در را حوری عموی یخانه به رسیدن هایهرا و امشب گشت یبرنامه.شد خیال یجاده راهی و نداد اهمیت برازنده

 :پرسید دوباره و شد او خیال راهزن بعد یثانیه پنج درست عنایت که کردمی

 آقا؟ ـ

 میگی؟ چیه؟چی ـ

 ...چیزه که میگم چیزو...چیزه میگم ـ

 ...بزن حرفتو...عنایت؟ چته ـ

 کیه؟ حوری یعنی...بود؟ کی ی¬خونه داد آدرس شادونه که ای¬خونه...اومد یادم دیگه چیز یه...کنین ولش چیزو اون ـ

 براندازی متوجه تا عنایت.کرد برانداز را عنایت پای تا سر سپس و رفت درهم ابروهایش و ایستاد خیال یجاده وسط برازنده

 برازنده شاهینیِ چشمان به اشوحشی آهوی نوزاد سان به هایچشم آن با آنکه جز ندید ایچاره و فشرد را هالب شد برازنده

 بمانَد؛ خیره

 .ماند که

 :که تَشَرید کرده دَم صدایی با برازنده

 ...نداری مدنیّت تو...خانوم ریحو نه حوری ـ

 یا بدهد(حوری با مالقات شب یعنی)شب آن پیرامون توضیحی خواستنمی برازنده که بود لحظه همین و همینجا تا درست

 باشد قرار و نداند را ماجرا عنایت اگر شد خواهد سخت کارش که اندیشید ولی بگوید شانگذشته و حوری یدرباره چیزی

 برایش که ندارد هم را عنایت غیر کسی اساسَن که کرد،دید نگاه را برش و دور خوب وقتی طرفی از.کند شا¬همراهی یا کمک

 بخشی کند خودنمایی اشلحن در افکارش بر مسلط گیبیچاره آنکهبی گرفت تصمیم الجرم بخواهد کمک او از و کند دل درد

 بگوید؛ را واقعیت از

 ...بمونه دتخو پیش که بدی قول...بدی قول بایس ـ



  

 :است،گفت برده در به سالم جان برازنده براندازی از که کرد یقین وقتی هم عنایت

 ...باشه کابین قضیه نکنه کردممی فک شهمه نبودین که روز دو این راستش...آقا جمع خاطرتون ـ

 میشه؟ چطو باشه اگه ـ

 ...پیشرفتو جلوی کردن کابین گفتین خودتون شما آخه ـ

 اش؛ جمله وسط پرید چکمه با برازنده

 ؟!که میفهمی...میشه منقرض امنسل وگرنه...کنم کابین باید...هس اَم دیرم...سالمه چِل که خودم وگرنه...گفتم«تو»به من ـ

 ...نسله واسه کابین...تون نسل...میگین راس ـ

 ...داری وقت هنوز که ننبی خودتو...مهمیه چیز کابین که همینه واسه...یه مهمی چیز خیلی نسل!...چی؟ پس ـ

 ...چیزیه چیزِ میگین راس ـ

 :گفت و شد مسلط اششگفتی بر عنایت بپیچند،که ایکوچه به خواستند.بودند رسیده خدمت محل یمحله به که بود دقایقی

 ...اومدیم بار سه و دانش ی کوچه این!...نرین آقا ـ

 امشب؟ همین ـ

 ...بله ـ

 دریای در مستغرق هم برازنده.بگوید خواستهمی که افتاد موضوعی دُمِ دنبال به باز عنایت.ددادن ادامه مستقیم و نپیچیدند و

 باز رفتمی محله هرجای.کشیدمی دانش یکوچه سمت به را او ـ بیرون هم شاید یا ـ درون از نیرویی انگار ولی بود خاطرات

 آن وارد هم بار یک هرگز پیش هایشب در که بود درحالی این.آوردمی در دانش یکوچه از سر جلد،آخرش کبوتری مثل

 عنایت نیت به را خاطراتش 2پریموس چراغ حال هر به.بودند نداده اهمیت یا بودند ندیده را کوچه یا بودند؛حاال نشده کوچه

 بپزد؛ او تا ماند منتظر و کرد روشن

 رو وعده سه آقاش...نماز حرم رفتنمی آقام با صُب به صُب آقاش...بود مونروبرویی یبود،همساده 3عیدگاه مونخونه وقتی ـ

 اینا و آش و حلوا و غذا برامون مناسبت و نذری یبهونه به...کرد مادری یتیم منِ برا شمننه...بود مکبّرم و مؤذن آخه...رفتمی

  ...رفتیممی مام...داشتن روضه بار یه ماهی..بود مهربونی زن...میفرستاد

 ؟...میرفتین ام روضه شما پس ـ

  داد؛ ادامه و بود خاطره غرق برازنده

  ...حیف...اما...بزنه آخرو حرفای آقاش با بره بود قرار...کاشت گالبی نهال براشون...کرد روبراه شونو باغچه آقام یادمه ـ

  شد؟ چی بعدش...چی؟ِ  حیف ـ

 ...آقام سالم به آقاش علیک جز نموند هیچی دیگه موقع اون از...شهربانی خدمت رفتم من بعدش ـ

  آقاش؟ علیکِ یا کرد حیف چیزو همه شهربانی یعنی ـ

 نگرفته؛ عنایت که گرفت برازنده

 ...بود دلخور شهربانی از آقاش...دوش هر ـ
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 چی؟ سرِ ـ

 کجی نده ها 4نظامنامه به اینقد...بود لجباز خرده یه...نفروشه چادری که نمیرفت اِشکَت تو...داشت بزازی یحجره آقاش ـ

 ... و بستن شو حجره و ریختن روز یه اینکه تا کرد

 :پرسید و پرید کالمش به شگفتی با عنایت

 ...بوده المنظر قبیح خیلی...میکرده کج شو دهن...جدی؟ ـ

 هب رو و کرد راست را اشاره انگشت کمر و زد زل عنایت یایستاده چشمان در و عنایت،ایستاد همدردی از ناامید دیگر برازنده

 :گفت و گرفت نشانه او

 فهمیدی؟...دیممی کشیک رو کوچه این ته و سر فقط امشب از ما!...عنایت ـ

 ؟!خانوم حوری...ببخشین...حوری؟ واسه یا روضه واسه ـ

 اینجاس هس خبری هر اصن...بود روضه اینجا شبماون که دیدی...انروضه اهل اینا...وقت؟ ازون میگم دارم چی...نخیر ـ

 ...اینجاس با اولویت االن...کردیم امنسق...  رفتیم رو دیگه هایهکوچ...

 دانش یکوچه به دارند باز و اندکوچه دو تقاطع در که کرد،دید باز چشم وقتی و زد هم پشت پلک چند و نگفت چیزی عنایت

 که دانستمی برازنده.نزند دَم و کرده درک را او داد ترجیح که بود پخته را او چنان برازنده خاطرات چراغ ولی پیچندمی

 یعنی اش¬بهانه تنها طریق از دارد که هدفی برای باید و بیابد عمویش یخانه در را حوری شب هر توانست نخواهد قاعدتن

 توصیه برسند،برازنده بود ایشادونه رنگ درش که ایخانه به تا کوچه در.شود آنها ی¬خانه وارد روضه منع قانون اجرای همان

 کرد؛ عنایت به هم را آخر های

 ...کن جمع خوب حواستو ـ

 شد؟ چی بعدش...گفتینمی خب...جمع خاطرتون ـ

 کرده؛ روی زیاده گویی خاطره در فهمید برازنده

  ...بگیریم رم گذاشتی جا اونشب که فانوسی باشه حواست...میگم بعدن بعدشو ـ

 ...هس حواسم ـ

 ...میکنم خوف بیشتر من میگی که اینو ـ

 شد؛ مانع برازنده اینبار که خزید افکارش به نظر مورد موضوع دُم از پایی ردّ دنبال به و نکرد عنایتی کنایه این به عنایت

 بگی؟ میخواستی چی نیومد یادت باالخره ـ

 ...آقا نه ـ

 فغان ینعره صدای هناگا حوری عموی یخانه به مانده خانه چند یفاصله در و گفت وجدان عذاب با عنایت را آخر یجمله

 .بودند پیچیده آن از که تقاطعی همان سر تا برد کشان کشان و کشید را دو هر مانندی،گوش

 ...کش نفس آآآآی:بود این صدا

 :گفت برازنده رسیدند که تقاطع به



  

 ...ببینم بنداز نور ـ

 انضمام به را بودند کرده تن مشکی یراهنپ شانمشکی شلوار و کت زیر که دارریش ته مخملی کاله دو و انداخت نور عنایت و

 جدا دو آن و کشید سوتی.زدندمی هم یکله و سر توی و گرفته یقه که لب،دید پشت در رفته در گوش بنا از سبیل دو

 شناخت؛ را یکی شدند؛برازنده

 میکنی؟ غلطی چه اینجا تو تُرکه شهباز ـ

 :گفت آذری شیرین ی لهجه با متعجب و آمد نزدیک خوران تلو تلو روشن، ابرویی و چشم با جوان و قد بلند مرد

 !بازنده؟ پاسپون خودتی...ئه ـ

 ...بوده بابات بازنده ـ

 :داد ادامه و تکانید صدادار را اش یزدی دستمال طوقی به رو و گذاشت باالتر را کالهش شهباز

 ؟!اس زاده حالل قد چه...طوقی؟ بینی می...الخالق جلّ...ئه ئه ـ

  ...موال هب آره ـ

 دهد؛ بروز تفاوتی بی کرد تالش برازنده

 نبودی؟ حبس تو مگه لُمپن...بده منو جواب ـ

 ... 6اُول ساق گفتم منم...5گلدینخوش گفت...کنه حفظ تونو¬سرهنگ خدا ـ

 :گفت هبرزاند.نشد پیدا هم باز موضوع دُم و نیامد یادش ولی آمد می یادش چیزهایی داشت سرهنگ نام شنیدن با عنایت

 سرهنگ؟ ـ

 !میدونی که خودت...بودم نکرده کاری که من ، بعدشم...موال به آره ـ

 ...یاال...هاتون ننه پیش ببرین تونو بدمستی...سرتون رو گذاشتین رو محله...مرگتونه؟ چه خب،االن خیلِ ـ

  :کرد،گفتمی تعادل حفظ سختی به که شهباز

 شده؟ چی نمیدونی که شما آخه ولی چشم ـ

 :که انداخت و شد کنجکاو نایتع

 شده؟ چی مگه ـ

 ای سُقلمه را او شده،پهلوی تا آرنجِ با اشنوچه حواس کردن دانگشش برای سپس و کرد عنایت به خریدارانه نگاهی شهباز

 :که ریخت زبان و کرد

 شمایی؟ میگن که عنایت پاسپون ـ

  ...خودمم...بله بله ـ

 :گفت شُل دهنی و لب با شهباز باز

 میگفتم؟ چی خب...شما؟ خوبی...کوچیکم ـ
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 :داد ادامه او به رو و زد دید زیرکانه را برازنده سپس

 زورتون ایننحیف کم یه شما الل،چون زبونم الل زبونم که میکنه کَلکَل شبه سر از ...طوقی این میگه چی ببین آخه...آهان ـ

 ...کنین کولـش اینو نمیرسه

 برازنده ضعف نقطه همانا که هدف بر تیر و بود درست کاملن اش هدفگیری که چرا است خوبی ندازتیرا داد نشان ترکه شهباز

 :داد ادامه ماهر تیرانداز این.نشست خوبی به بود

 ...میگرفته 7گبورگه و میل زورخونه تو...نبین اینجوری رو بازنده پاسپون گفتم...کردم دفاع شما از من البت ـ

 :گفت تأملبی و آمد وجد به ترکه شهباز ریخیتا دروغ این از برازنده

 نمیرسه؟ زورم من...چی؟ ـ

 :که کوبید طوقی پشت به دستمالی، دستِ همان با و پیچید انگشتان دور را یزدی دستمال شهباز

 ...باختی شرطو بیاد کن رد...؟!یارو گفتم دیدی...آها ـ

 :گشود لب و کشید باال را دماغش و کرد جمع را هابال طوقی

 باختم؟ کِی...یَره برو ـ

 ...میکنم 8تآتیشی سماور هم بدی شرطو بایس هم ـ

 :که درآمد برازنده به رو محترمانه خیلی طوقی

 ...بشه انجام کاری که بود وقتی مال تومن دو قرار...نمیشه که حرف با...پاسپون ها ببخشید ـ

 :تگف بلند تعجبی با و کرد اش شوق چاشنی را گیزده ذوق عنایت

 بستین؟ شرط تومن دو ـ

 بیرون کت درونی جیب از نوبت به را نخورده تا تومانی یک اسکناس عدد دو معطلیبی شهباز ینوچه طوقی که شد این و

 :گفت جدّی و گرفت عنایت به رو و کشید

 ...تومن یه اینم...تومن یه این...ایناهاش...بعله ـ

 :داد ادامه و نواخت خود صورت به سیلی چند دسوگن خوردن ضمن برازنده نظر جذب برای شهباز

 سماور...  شما مال تومن دو...شه کم این روی بده،بذا حالی یه و بیا من مرگ...پاسپون من مرگ...برسی سر شما بود خدا کار ـ

 ...بری می شما ندارم شک من...من مال اَمآتیشیش

 تقاطع آن بود،در پاشیده آن بر سفیدی گرد روزگار که بلند هایمو و ریش آن با«وسوسه»جناب چگونه نشد معلوم اثناء آن در

 بیسیکلت فکر...غنیمته تومنم دو:»کرد زمزمه چنین گوشش در روی هر به ولی شناخت و یافت را برزانده روشن ـ تاریک

 و سن البته و سفید ریش احترام به تنها و تنها هم برازنده...«.بده رد جواب محاله دیگه حوری پیش بری بیسیکلت با اگه...باش

 پذیرفت؛ را پیشنهاد این بود گذشته«وسوسه»جناب از که سالی

 ...داریم ام تری واجب کارای ما...آ ندین لِـفتش ولی...باشه ـ

 :داد ادامه ، برازنده طمع 9کردنرَگ از خوشحال شهباز



  

 ...گردین برمی و میرین کوچه ته تا... جم خاطرت...پاسپون نه ـ

 کشید؛ و گرفت را طوقی ستد مچ سپس

 ...11گیر تاوون دست بیاد کن رد وتومن دو حرفش و مَرده طوقی یاال ـ

 شهباز و داد را تومان دو هم طوقی.شد خم درنگبی و بکند دل اش باتوم از نتوانست ولی داد عنایت به را آژانی کاله برازنده

 :گفت بعد و دید طوقی فقط که زد چشمکی ذاشتگمی اش کت جیب در که همانطور و گرفت را تومان دو ترکه

 ...آ نمیکنی اذیت پاسپونو...احتیاط با خیلی ـ

 ...خان شهباز چشم ـ

 هم دست به فانوس عنایتِ و شهباز و شد سوار برازنده یگرده بر احترام و ادب نهایت با و درنگبی و بود طوقی پاسخ این

 عرق و آمدمی سنگین برازنده برای هم همین اما نداشت زیادی وزن وقیط.افتاد راه به دوال دوال برازنده و ماندند

 در به آلود حسرت نگاهی نیم رفت، مسیر در برازنده و بود حوری عموی یخانه از بعد کمی کوچه،جایی تهِ موقعیت.ریختمی

 کرد؛ پایین و باال را طوقی داد خود به که تکانی و زد رسید،دور کوچه انتهای به وقتی و کرد خانه رنگ و

 ...میبازی که نیفتم پاسپون یواش ـ

 محبوبش عموی یخانه در مقابل از باز برگشت در.کرد ذخیره راه یادامه برای را اشنفس و نداشت صحبت توان برازنده

 خر طوقی عوض در.داد ادامه خوران غصّه و بزند دید و بچرخاند گردن نتوانست بود اشدوش روی که باری فشار از ولی گذشت

 ی¬خانه بام از که دید را مرد چند ی¬سایه و فانوس نور و کشید گردن و کرد استفاده برازنده غفلت از سواری خر این از کیف

 :کرد اشاره و زد لبخندی و داد تکان دست آنها برای ماهر خرسواری سان به گریختند؛سپس¬می حوری عموی

 ...!برین ـ

 انرژی نه دیگر برازنده که بود نمانده پایان خط و تقاطع تا متری چند.داد ادامه اش¬مالیح به طوقی به اهمیت¬بی برازنده

 شود؛ سبک و برسد انداز بار به زودتر چه هر «بار» این که کردمی دعا دعا و داشت را حوری نه و بیسیکلت به فکرکردن

 .شد مستجاب دعایش که

 هم به اشبود،تنظیم کرده تنظیم هاگرده روی وزن با را تعادلش که او ولی کردحس هاشانه و هاگُرده روی عجیبی سبکی

 که همانطور.خورد زمین عنایت و ترکه شهباز پای پیش تعادل،درستبی و سست و نکرد یاری پاهایش از یکی و خورد

 شنید؛ عنایت زبان از جمله یک هم سپس و کردنجفت پا صدای برخیزد کردمی تالش و زدمی نفسنفس

  !قربان سالم ـ

 :گفت شد می راست سختی به داشت و تکاند می را خود که همانطور ، دوشش روی بار مجهول سرنوشت از گیج برازنده

 ...شی خبردار خواد نمی...حاال خوبه ـ

 دو و پاسبان علی و جامی صمد همراه به مشهد شهربانی رئیس11نوایی سرهنگ جز نبود دید؛کسی را روبرو و شد راست و

 فهماند او به شده زمین نقش که طوقی دیدن ولی کردمی انگولک را تمرکزاش قلب ضربان صدای و سر آنکه با.12بیگی¬لعهق

 :گفت بلند و سرخ و چسباند داده؛پا را اشحاجت الهی امر به و شده خیر یواسطه که بوده سرهنگ این که

  ...بخیر شبتون...قربان سالم ـ

 :گفت غضب با و کرد سپر سینه سرهنگ و ایستادند خبردار همه و نهاد سر به و زدچنگ تعنای دست از را کالهش سپس
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 ؟...التـا یه کیهمپاله شده عَسَس...خبره؟ چه اینجا معلومه ـ

 :گفت محکم و شد پیشقدم عنایت

 ...باشن داشته هکجاو که اونن از تر مفلس اینام...نبوده 13پالکی اینجا واهلل...اینجائیم شبه سر از ما قربان ـ

 کژدم؟ کنی می مسخره منو ـ

 :گفت زنان نفس و خبردار همچنان برازنده

 !قربان کرد غلط ـ

 ...نداشتم توقع یکی تو از...نگو هیچی دیگه تو ـ

 ...قربان کردم غلط منم ـ

 ؟!میاد بار به ایسواییر چه برسه«حضور مُشیر»گوش به رفتار این خبر اگه دونیمی!هان؟...کنی؟می14بازی تُرنا پُست سر ـ

 مالیم و گذاشت پیش قدمی خبردار همانطور و کرد استفاده فرصت از بود داده تو زور به را خود یگنده شکم که جامی صمد

 :گفت

 ...اَن« 15ریاستین ذو» ایشون دیگه االن قربان البت ـ

 ...بدی من یاد رو پاکروان جناب القاب و کنی شیرینی خود خواد نمی تو ـ

 ...قربان چشم ـ

 باشد؛ کرده دفاعی خود از خواست جامی صمد ریخت و رخت دیدن از حرصی برازنده.سرجایش برگشت و

 !قربان شده تفاهم سوء ـ

 ...شدم ناامید ازت خیلی که براز نگو هیچی ـ

 :گفت عنایت

 شرط تومن دو نمیخواس ازندهبر پاسبون...نیست ما متوجه تقصیر و قصور ایذره که قسم شاهنشاه مبارک سر به قربان ـ

 ...ببنده

 بستین؟ هم شرط خدمت حین...چی؟ ـ

 :کرد زمزمه و شد زنده و مرد برازنده

 ...ان لوت و الت مش یه شرط؟اینا کدوم...محضه کذبه باورکنین...میگه الطائالت...کاره تازه این قربان!عنایت شو الل ـ

 :گفت و روبرگرداند سپس و دید را او و سرچرخاند سرهنگ و کردمی خشک و تر را طوقی داشت و بود رفته شهباز

 ...گریزو قانون سگ پدر این کنین اِش جلب ـ

 سرهنگ. کردند جلب و قبض را طوقی و ترکه او،شهباز به اعتنابی و برازنده چشمان پیش و رفتند بدو آژان علی و جامی صمد

 کرد؛ تقدیم عنایت و برازنده به را چپی چپ نگاه

 ...که بلدی...بریتانیاس قونسول فردات پستِ...شی می جریمه اَم تو زبرا ـ



  

 ...اینگیلیسا از من قربان ـ

 ...صُبی شیفت اَم فردا پس از...پاسبان نباشه حرف ـ

 ...قربان چشم ـ

 به کرد تعقیب،شروع ضمن بود سرخ هنوز و ریختمی عرق که برازنده.دنبالش بقیه و افتاد راه و زد کمر به را هادست و

 التماس؛

 ...شده تفاهم سوء که قسم مبارک پاگون به قربان ـ

 :گفت ، رفت می که همانطور و نشنید سرهنگ زد جِز او چه هر

 !ات پُست سرِ برگرد براز ـ

 !قربان اطاعت ـ

 شد فرمانپذیر و کند رها هم را نوایی سرهنگ یعنی نوایش تنها دامن نواییبی این در شد ناچار ولی کردمی دق داشت برازنده

 ولی دید را شانبعدی هایریزخنده و کردند بدل و رد طوقی با شهباز که چشمکی هم عنایت.ایستاد میخکوب همانجا و

  خورند؟نمی تلوتلو دیگر آندو چرا که بود این دادمی آزارش که پرسشی

 خودش موضوع دُمِ همان دُم بود؛آن آشنا ها دُم از کیافتاد؛ی دیگر دُمِ چند به ذهنش چشمِ که بگیرد را موضوع این دُمِ خواست

 نزدیک برازنده به نازنده و کرد سوا ذهنش هایشلوغی از را آن باالخره و انداخت گشت؛دستمی دنبالش شب سر از که بود

 :گفت و شد

 ...اومد یادم آقا ـ

 رفت؛ عقبش هم عنایت.شد دور عنایت از گُرده به دستی و صورت و سر به دستی برازنده

 آقا؟ بگم..بگم؟ نرفته یادم تا...بگم خواستممی که چیزی...اومد یادم بخدا آقا ـ

 :گفت و نالید کمر درد از دمی رفت می که همانطور برازنده

 ...عنایت شو الل...بگی خوام نمی نه ـ

 :گفت وار زمزمه و ایستاد مانجاه کند رها راحتی این به را موضوع دُم آمدنمی گریز،دلش و تعقیب آنهمه بعد که عنایت

 ...زنی گشت بیاد شهربانی رئیس امشب بوده قرار...نگفتی نگی بعدن که میگم من آقا ـ

  رفت؛ عقبعقب و شد هول برگشت؛عنایت عنایت طرف به و کنارگذاشت را جامی صمد ریزخندهای از خوردنحرص برازنده

 ...کردناعالم بودین چیز شما که پیش شب دو از ـ

 :گفت قهقرا حال داد،در تشخیص درست را او خشم که زد؛عنایت ایعطسه سپس و کرد غضب برازنده

 ...چیزین هنوز مثکه آقا ـ

 کمر درد از که حالی در و کشید کمر از را باتوم بود شده خون یکاسه که هاییچشم با و گرفت را اش مُف آستین با برازنده

 :دوید می جمله این گفتن ضمن هم ایتعن و دنبالش گذاشت دویدمی کُند

 بود؟ چی چیز اون... داد ای...میگم چیزو...کردم چیز اصن نه...چیزتونم یعنی...چیزه آقا ـ
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 پاورقی

 گنجه:دوالبچه - 1

 .کردند می استفاده خوراک و خانه کردن گرم برای آن از ها گذشته در که چراغی:پریموس چراغ - 2

 .حرم نزدیکی در مشه دیمیق محالت از یکی:عیدگاه – 3

 نامه آیین:نظامنامه - 4

 آمدی خوش[:آذری ترکی]گلدین خوش - 5

 باشی سالمت[:آذری ترکی]اول ساق - 6

  .کنند زورآزمایی گود در بدان گیران کشتی و شده ساخته آهن از کمان مانند آلتی:گبورگه و میل - 7

 گیردمی سماور یدسته دو چون را او هایگوش و ایستدمی دزد پشت وزیر آن در که است بازی اترن از  کردن؛بخشی آتشین سماورِ یا:آتیشی سماور - 8

 .کشد می باال سوی به و

  آمدن هیجان به - شدن تحریک: کردن رگ - 9

 .بازی ترنا در گیر؛کارپرداز تاوان یا:گیر تاوون - 11

 .بود آذربایجان ی منظقه اهل او.خورشیدی 1321 سال تا رشادگوه ی واقعه از پس مشهد شهربانی رئیس:نوایی رفیع سرهنگ - 11

 دژبان:بیگی قلعه - 12

 سقف بدون ی کجاوه:پالکی - 13

 .کنند می مشخص را دزد و جالد ، وزیر ، شاه ، بازیکنان توسط قاپ انداختن با که جمعی دست بازی نوعی:ترنابازی - 14

 منصب حفظ با ، مشهد گوهرشاد مسجد ی واقعه از پس رضاشاه دستور به او.دارد او مقام دو به اشاره که پاکروان اهلل فتح القاب از:ریاستین ذو - 15

  .شد دار عهده نیز را( ع) رضا امام آستان ی التولیه نائب سمت خراسان استانداری

 

 1 بریتانیا قونسول

 .بود شب

 .بود مطبوع هوا

 .داشت جریان ارگ در بهار

 شهربانی رئیس دیشب برخورد از بعد.بود نبود؛ناراحت بهاری پیچید ارگ خیابان به سالنه سالنه که برازنده هوای و حال امّا

 ی کوبیده گوشت از و بخورد بود نتوانسته هم شام.بود شده پهلو آن به پهلو این از مدام و بگذارد هم روی پلک بود نتوانسته

 چون آمد،برنمی دستش از کاری ولی بود مضطرب و ناراحت.تمالیاح ضعف برای بود گذاشته جیبش در و گرفته ایلقمه ناهار

 .اند کرده مشوب او به نسبت را شهربانی رئیس ذهن دیشب رویدادهای که داشت یقین

 پس را بریتانیا سرکنسولگری باغ تلخ یخاطره یذهنش،رژه در حوری با مالقات شیرین یلحظه کشیدنپیش با کردمی تالش

 همان دقیقن هاانگلیس به برازنده نسبت.است کرده هاانگلیس کشیکچی را او دوباره روزگار گردش که شدنمی باورش.بزند

 شهربانی رئیس جبرِ به که«انگلیسی ایپونه»باید و نداشت ایچاره«پوش اونیفرم مارِ»این بار این ولی پونه به بود مار نسبت



  

 گرداندمی را او روزگار که طرفی ـ طرف این به روزگار گردش با خواستمی سرسختانه.کردمی تحمل را شده سبزانیده مقابلش

 .بود اشامشب هایبرنامه مرور حال در و کند مخالفت ـ

 پیاده از بیش سرعتی با که دید را فانوسی نور بریتانیا کنسول ساختمان مقابل در و کرد باال سر بود مانده که کمی یفاصله در

 مقابل رویِپیاده بیسیکلت بر سوار که دید را عنایت شد که رفت؛نزدیکترپیش کنجکاو و شودیم انسان،جابجا یک رَویِ

 پس اما پنداشت اشبیسیکلتی خیال از بخشی را اشسرخوش راکبِ و بیسیکلت این ایکند؛لحظهمی طی را کنسول ساختمان

 راکبی با است مشکی بیسیکلت یک عنواق که شد مطمئن و کرد باریک چشم و کشید هم در ها،ابروچشم مالش از

 را او،پاها دیدن با که آمدمی برازنده سمت به داشت تعادلیبی در و بود آویخته بیسیکلت یدسته به را فانوس خوشحال؛عنایت

 تیشگف و طلبکاری میان لحنی با و برسد گردشش به که گذاشت تنها را روزگار برازنده.ایستاد بیسیکلت و کشید ترمز زمین به

 :پرسید

 کیه؟ مال این...بینم واستا ـ

 :زد نفس بشّاشی با و حال سر عنایت

 نه؟ خوشگله...آقا سالم ـ

 کجا؟ از این پرسیدم ـ

 ...اَن بِرون بیسیکلت خوان می برگشتن که مهمونی از گفتن سپردن من به...2اسکوایره خانوم مال ـ

 و شود تلخ که شد ایبهانه همین و کرده پیشرفت بریتانیا کنسولگری 3ابیالبحاجب مقام تا سرعت با عنایت که انگارید برازنده

 .بگیرد نشانه را عنایت ذوق

 گرفت؛ که

 میکنی؟ بازی پُست سر!...گمشو یاال...پایین بیا ـ

 نالید؛ و شد پیاده عنایت

 ...نداره عب گفتن اسکوایر خانم خود...میشدم بلد داشتم ـ

 ...دیوار به بده ش تکیه وبر... کردن غلط فِالنی خانم ـ

  میشین؟ برزخ چرا آقا ـ

  ...بسّه پشتمون هفتاد واسه دیشب همون ـ

 ...تره حال با و تر مُدرن خیلی که اَرگیم تو عوضش االن خب ـ

 بینی؟ می مدرنیته تاریکی این توی االن تو نه...هس؟ کسی ارگ تو االن ـ

  :گفت و کشاند عقالنیت آرام و امن سرزمین به را خود زود شبختانهخو و کرد نوسانی حماقت و عقالنیت مرز در عنایت

 ...بودن که پیش ساعت دو ـ

 رها را گفتگو میان،حواسش در جمله یک و بود شده بیسیکلت آن باالی و قد مصلوب حواسش و هوش.نداد پاسخی برازنده

 :شنید لُندی لُند ی زمزمه اینکه د،تاغلتان می بیسیکلت سمت به مستقیم گاهی و چشمی زیر را ها چشم و کردمی

 ...چیزه قضیه که میگن راس پس ـ
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 :که درآمد و نیامد خوش برازنده به مرموزگویی این اما گفت عنایت را پیچ¬لفافه ی¬جمله این

 میگن؟ راس کیا...قضیه؟ کدوم ـ

 ...آقا هیچی ـ

 شم؟ دوزخ یا میگی!...کن نگا من به ـ

 ...دارین مشکل اینگیلیسا با آقاتون اخراج ی یهقض سر شما میگن آخه...چیزه ـ

 گفته؟ تو به کی ـ

 کند؛ درستش خواست و شد پشیمان خویش ی گفته از عنایت

 ...دیگه میگن نظمیه تو ـ

 :گفت و داد تکان تأسف ینشانه به سری برازنده

 ...کرده خودشو کار دادی کیشیک جامی صمد با که شبی دو همون پس ـ

 !همین...بوده بریتانیا قونسولگری کیشیکچی شما با گفت صمد...آقا نه ـ

 اینقشه فکر بعد به حاال از یا بخورد را تلخش خاطرات و سرکنسولگری مقابل کشیک ی¬غصه بود مانده بالتکلیف برازنده

  :گفت برازنده.شد اضافه آنها به هم جامی صمد های سوسه یغصه که ، باشد بیسیکلت برای

 ...بشه افلیج آقام شدن باعث اونا...نیس ماجرا ی مهه این ولی آره ـ

 :پرسید تعجب با عنایت

 شد؟ باعث صمد...صمد؟ ـ

 ...صمد...آره ـ

 ندارین؟ همو دیدن چش همینه واسه ـ

  ...باشم داشته نبایدم ـ

 حرف به کرد شروع همحتاطان داشت¬برمی اشدسته از را فانوس که همانطور و داد¬ تکیه دیوار به را بیسیکلت و رفت عنایت

 برازنده؛ از کشیدن

 کرد؟ چیز آقاتونو جوری چه ـ

 نمود؛ آغاز را کنسولگری مقابل گزکردن و کرد زنجیر کمر پشت را هادست برازنده

  ...بود جامی صمد همون سر زیر شم همه...زدن تهمت آقام به اونا ـ

 ان؟ کی اونا ـ

 ثابت نتونم من تا...انداخت چو نظمیه تو رو دروغ مشت یه و رفت نشه رو دستش چون بعدشم...بریتانیا سرقونسول با صمد ـ

 ...کرده غلطایی چه کنم

 غلطایی؟ چه ـ



  

 قونسولگری همین کیشیکچی موناجباری ی¬دوره آخرای جامی صمد و من پیش سال چن...بدونی راستشو که میگم بهت ـ

  ...گرفتمی بهونه و کردمی اذیت خیلی...ادعا پر و بود ینظام یارو...بود 4بارت سرهنگ سرقونسول موقع اون...بودیم

 کرد؟ می چیکا مثلن یعنی ـ

 ...میکنن چیکا دارن جامی صمد و اون فهمیدم من اینکه تا...بود کرده اسیرمون...کشیدمی بیگاری ما از تونسمی تا ـ

 میکردن؟ چیکا اونا خب ـ

 ...میفروختن خودشون به تر گرون بعد وقت چن و کردنمی دپو ریقونسولگ باغ تو مردمو بار و خوار...کارا خیلی ـ

 کردین؟ چیکا شما خب ـ

 ...میبردم شهربانی رئیس به شم چوغولی...نکردم همدستی من ولی دادن نشنون خوش روی منم به اولش ـ

 کردن؟ چیکا اونا خب ـ

 ...نریخت زهرشونو و شدن همدست خائن جامیِ صمد با نامرد اینگیلیسیِ اون ـ

 نه؟...کردن کاری یه یعنی این ـ

 کی اونم...ورداشته رو قونسولگری باغ هایمیوه که زدن تهمت آقام به...کنن دَک منو تا کردن خالی آقام سر شونو کینه...آره ـ

  ...نشین خونه و شد افلیج وَرِش یه و زد سکته تهمت اون ی غصه از آقام که شد همون...؟!من آقای

 شدین؟ دَک...کردین؟ اچیک شما ، خب ـ

 آبرویی بی با عمرشو ی¬تتمه افلیج پیرمرد این نخواستم منم...میکنن شکایت آقام از بشم دماغ موی اگه کردن تهدیدم اونا ـ

 ...شدم دک تو قول به و بود شده تموم اجباریم دیگه منم...شد خیر به ختم براشون قائله که شد این...کنه سر

 دادند؛ ادامه برگشت مسیر در و زدند دور و رسیدند کنسولگری نساختما دیوار انتهای به

 ...کردن نامردی حقش در اما...کرد خدمت شونباغچه و باغ به اینهمه آقام ـ

 :پرسید بغض با عنایت

 نرفت؟ لو ها دپو آخرش پس ـ

 همون به اوضاع بود سرقونسول یارو اون تا ...میکرد انکار سرقونسولم ...کرد تفتیش نمیشد که رو قونسولگری ساختمون ...نه ـ

 ...بود منوال

 کنه؟ کاری نتونس ام شهربانی رئیس یعنی ـ

 شدم من که شد این و میخورم دردشون به گفت دید روزمو و حال وقتی ...کرد کاری یه من برای ولی نه که اونا برای ـ

 ...پاسبون

 خیلی...داره فرق اونا با اسکوایر خانوم کنین باور...بهتره نیمبمو همینجا ما میگم که من...بوده گذشته مال اون آقا ولی ـ

 چی؟ یعنی«یو سی» آقا راستی«...5یو سی» گفت بهم رفتن موقع تازه...مهربونه
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 کوتاهی دلیل به شاید ـ تولد ابتدای همان در عنایت که بود پنداشته نیک همکاری و همگامی مدت این از پس که برازنده

 چند برای حتی را جامعه با او یفاصله و بخرد جان به را سختی این داد مانده،ترجیح عقب جامعه از اعتس چندین ـ اطرافیان

 :گفت ترشرویی با و کند کم شده که هم ثانیه

 بمونیم؟ میگی تو بعد...ندارم اینارو دیدن چشم من میگم بهت دارم مردک...فالنی سر تو بخوره«یو سی» ـ

 :داد ادامه دهبرازن و خزید خود در عنایت

 ...میرم دارم من...باشه اینجا به حواست...بسه خاطره...خب خیل ـ

  ...نذارین تنها منو آقا؟ کجا ـ

  ...بیارم و بگیرم رو جاگذاشتی اونشب که فانوسی میرم ـ

 ...دیگه بیام منم پس خب...اینا خانوم حوری خونه میرین آهان ـ

 ...هباش نداشته آژان قونسولگری که نمیشه ـ

 ...نرین شمام پس ـ

  اس؟ نکنه درد دستت جای...میشم تو جورکِش دارم...نمیرم خودم واسه که من بعدشم...نرم من که نمیشه ـ

 با متری چند و کرد خِرکش را بیسیکلت معطّلی بی و نکرد بیسیکلت نبردن بر مبنی عنایت جز و عزّ به اعتنایی و گفت برازنده

 پای نشستمی زین روی که همانطور سپس و کرد لِی¬لِی بار سه ـ دو و گذاشت رکاب در را پا یک و بگیرد شتاب تا راند خود

 :دادید عنایت.رفت زنانرکاب و رساند مخالف رکاب به را دیگر

 ...میان دیگه ساعت یه تا گفتن اسکوایر خانوم ـ

 ولی شد لُند و غُر به بدل اش جز و عزّ و اند روز تشیف فردا از که آمد یادش بیسیکلت مسیر به خیره عنایت و شد دور برازنده

 ولی است ایشعله چه این ندانست هم خودش.کرد احساس خود درون در ایشعله سپس و جرقه ابتدا.فروخورد را غرغرها

 .بفهمد کشیک ضمن که کرد تالش و پُست سر برگشت

 را سرهنگ بیسیکلت گاهبهگاه گرفتن قرض یتجربه هاحساب حق بدل و ردّ یواسطه به پیش سال چند همان از که برازنده

 و رفت راست و رسید دانش یکوچه به قبول قابل زمانی در و مناسب سرعتی با.نبود بیگانه آن راندن با و داشت کارنامه در

 بیسیکلت که تا.گرفت فاصله در مقابل از و کرد ته و سر را بیسیکلت کوچه تاریکی در.ایستاد حوری عموی یخانه درب مقابل

 تا و گیرداد رکاب در را پا.نبود صدایی ولی کرد تیز رسید؛گوش هاش¬گوش به جیغ چند ضعیف داد،صدای تکیه دیوار به را

 از و کرد سرایت پاهایش به برازنده گوش از و شد دور،نزدیک از زنانه ممتد هایناله هم بعد و جیغ باز شود راست خواست

 دلیل سه به.نرفتن و داشت؛رفتن انتخاب برای گزینه دو.شدمی وصل و قطع کرد؛صدا تیز گوش باز.آورد پایینش بیسیکلت

 سوم بود؛و ضعیفه یک انسان آن اینکه خواست؛دوممی کمک«انسان»یک اینکه اول.رفت و گرفت را صدا ردّ محکم و متقن

 اصلی مقصود و کار به و گشت برخواهد زود که داد امید خود به.داشت تن بر که هم پُست،اونیفرم سر و بود آژان برازنده اینکه

 .رسید خواهد( حوری عموی ی خانه به کشی سرک)اش

 کرد تیز گوش بود خواهی کمک به آغشته ـ مفهوم در ـ که هاییناله دنبال به و پیاده گاه و سواره گاه را کوچه سه ـ دو برازنده

 یک انتهایی دیوار به که دید زخمی صورت با را پرت،زنی ایکوچه در باالخره شد دور دانش یکوچه از خوب وقتی و

 تصور به ابتدا برازنده.بردمی پایین و باال کندمی حمله او به رو که جانوری سمت به را شکسته فانوس و داده تکیه 6سولدونی



  

 قدمی دو و کشید کمر از را تومبا و داد تکیه سولدونی ورودی دیوار به را بیسیکلت است گرسنه و هار سگ یک جانور آن اینکه

 :زد داد و رفت جلو

 ...حیوون کن ولش...کن ولش...هوی ـ

 همان و رفت 7گُرشال جنگ به شودنمی باتوم با فقط و کرده اشتباه که دانست صورتش رویت با برازنده چرخاند سر جانور تا

 پیش آهسته،باز هاییقدم با و گرفت سیخشمشیر، مانند را باتوم و کرد سنگر را بیسیکلت سپس.گرفت پس را قدم دو

 :کرد هم غرغر.رفت

 کنی؟ می چیکار اینجا تو زن آخه ـ

 .نشد شنیده و بود ناواضح اشگریه و ترس و بغض میان در که آورد زبان به جمالتی و پیچید پاها دور را بلندش دامن هم زن

 روی کرد پرت را بیسیکلت ناگهان و ایستاد ایشسرج برازنده.آمد او سمت به دید را برازنده جنگی ژست که گرشال

 و ترسید برازنده.کشید نشان و خط برازنده برای هادندان با و واژگون بیسیکلتِ روی پرید سپس و کرد جاخالی گرشال؛جانور

 زن. گرداندبر اولش جای سر را او غرّشی با و بزند دور را پشت،او از زن که شد مانع و گرداند روی هم گرشال.کرد عقبگردی

 و جیغ و شدمی نزدیک زن به گرشال.نداد دست از را خود نور ولی شد پرت طرفی به فانوسش و افتاد زمین به کشانجیغ

 یا کاله که بود این رسید زنش نفس نفس ذهن به که کاری تنها نبود زن از کمتر لرزهایش که برازنده.نبود کارساز زن یضجه

 !را؟ دو هر یا کند پرت جانور طرف به را باتوم

 .کرد که

 تاریکی پاها با برازنده.داد ادامه زن سمت به راهش به ولی شد جابجا کمی فقط جانور و خوردند گرشال به کاله و باتوم

 شگفت رو پیاده بودن تمیز از که بود کردن؛همینجا پرت برای چیزی یا سنگ تکه یک از دریغ ولی کرد کورمالی را اطرافش

 که همینطور. بترساند را گرشال و آورده در را اونیفرم یتنه گرفت تصمیم سپس.آورد ایمان پروردگارش یعجزهم به و شد زده

 را چیز آن هوابی و برد جیب در دست زد؛سپس دست خورد؛دوباره ایبرآمدگی به دستش کردمی باز را تمسه سگک و دگمه

 با را چیز آن دور کشید؛کاغذِ بو کشید؛باز بو گرشال.افتاد یشپا پیش و خورد گرشال به چیز آن.کرد پرت گرشال سمت به

 .شد خوردن سرگرم و نشست و کرد خم را پا دو و درید تیزش هایدندان

 گرفته دهانش مقابل را دستی که درحالی کشاندامن زن و بزند دور گرشال پشت از که رساند زن به دست یاشاره با برازنده

 برازنده به را خود سولدونی بیرون در و کرد رد هم فانوس روی از را پا محتاط و زد دور را د،گرشالنزن ناخواسته جیغی تا بود

 .شدند دور سولدونی یکوچه از هم با دو به و کرد راست را بیسیکلت هم برازنده. رساند

 به کردمی متمایز جهان زانسربا سایر از را آنها که خودشان خاص دستارهای با هندی سرباز سه بریتانیا کنسولگری مقابل

 :بود این اشترجمه که گفت ایجمله شانیکی و آمدند بود، پذیرفته را سرکنسول لَمِ که رفی سمت

 ...نیستن ایشون گشتیم آقا حضرت ـ

 اشک به و کشید ایزوزه فقط بود درگیر و آشفته الکلی مشروبات حد از بیش مصرف از حاصل ناهوشیاری با که اسکوایر آقای

 ساختمان مقابل رَف روی اسکوایر کنار را خود کهنه صمیمتی با و سررسید هراسان و هول عنایت و رفتند آنها.داد ادامه ریختن

 :گفت و گرفت نفسی و داد جای

 ...رفتن آشنایی،کسی خویشی، و قوم یخونه شاید...نیستن چیزتون...گشتم رو جا همه میستر ـ

 داد؛ ادامه شد؛عنایت بیشتر اشگریه کرد؛سرکنسول افشاء هم سرکنسول برای را خود ماهیت جمله این با عنایت
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 ...نذارین تنهاش خواستین می خب ـ

 و کردمی کِشیبیسیکلت که دید را برازنده سپس و بیسیکلت جلوی چراغ سفید نور ابتدا و کرد باال سر گفت که را جمله این

 انگلیسی زن سمت به که همانطور و برخاست و شد روشن بود بیسیکلت بر سوار که اسکوایر خانم جمال به چشمش آخر در

 :گفت اسکوایر به دوید می

 ...آوردن تشریف خانوم...چیزن...ان چیزتون...اسکوایر میستر ـ

 پیاده اسکوایر خانم.رساند همسرش به را خود و برخاست تعادلبی و کرد سرجمع را اشمانده باقی مشاعر یتتمه هم اسکوایر

 برای خواست بود، گرفته قرار عاطفی یصحنه این تاثیر تحت که عنایت.ریخت اشک و گرفت قرار همسرش آغوش در و دش

 :گفت یواش و زد پس را او برازنده که بیاندازد برازنده آغوش به را خود تسلی

 ...!مردک...جات سر وایسا شو گم ـ

 .شد سرخورده عنایت که

 که گفت برازنده به ایجمله و ایستاد زن که رفتندمی کنسولگری ساختمان سمت به گردن در دست انگلیسی شوهر و زن

 :بود این اشمعنی

 ...«یو سی...»تو به من ی هدیه بیسیکلت این...ممنون خیلی ـ

 جمله یک و افتاد نوسان به خبر،فشارش در موجود شادی زیاد حجم بود،از دریافته را اسکوایر خانم کالم مفهوم که هم برازنده

 :گفت

 ...آبجی دستتون قربون ـ

 و کرد مرتب را اش¬اونیفرم و داد تکیه بود شده گفتگو این مبهوت که عنایت به را بیسیکلت برازنده و رفتند شوهر و زن

 :گفت

 ...اینا معرفت به بازم ـ

 داد؛ ادامه و افتاد عنایت حسود نگاه به نگاهش و

 ...بود شده گرشال ی طعمه بیچاره بودم رسیده دیر...دمرسی دادش به من...نبوده ام لطفی البته ـ

 خوراک که بود خودش شام سهم آمد گشت؛نیافت؛یادش را ها گرفت؛جیب را او خفیفی ضعف که بود لحظه همین درست

 یک برابر در کوبیده گوشت ی¬کرده؛لقمه خوبی ی¬معامله کرد حس وجود تمام با.کوبیده گوشت یلقمه شده؛همان گرشال

 :پرسید و کرد دلخور عنایتِ به رو رضایتمندی با انگلیسی؛سپس یکلتبیس

 بوده؟ چی جریان دونی نمی عنایت ـ

 پاسخ میل بی بود کرده شک اسکوایر خانم مهربانی به کمی و بود برازنده به هدیه تقدیم و «یو سی» تقسیم شاهد که عنایت

 :داد

 ...کردن گم راهو و شدن اجد اسکوایر آقای از مزاح سر اسکوایر خانم مِثکه ـ

 :گفت عنایت و پست سر برگشتند بیسیکلت با و شد تمام اونیفرم با برازنده کار

 شد؟ چی فانوس پس ـ



  

 ...نشد امشب ـ

 :پرسید تری سنگین میلی بی با انگلیسی زن عنایتی بی از سرخورده همچنان عنایت

 شد؟ چی «یو سی» این معنی باالخره ـ

  ...کرد من با اسکوایر خانوم که کاری همین...دیگه همین عنیی یو سی...؟«یو سی» ـ

 

 پاورقی

 .است مشهد در بریتانیا سرکنسولگری بریتانیا؛مراد کنسول:بریتانیا قونسول  - 1

 .است بوده شهدم در بریتانیا سرکنسول میالدی 1942ـ1936 هایسال طی در اسکوایر گایلز.است اسکوایر گایلز آقای همسر منظور:اسکوایر خانم - 2

 دربان - دار پرده:الباب حاجب - 3

 .میالدی 1935 ـ 1931 هایسال طی مشهد در بریتانیا بارت،سرکنسول جانسن سرچارلز دوم سرهنگ:بارت سرهنگ - 4

 «بینمت می» معنی به(see you) انگلیسی اصطالحی:یو سی - 5

 تاریک و کثیف جای:سولدونی - 6

  .شود می حاصل شغال و گرگ یوندپ از که جانوریست:گُرشال - 7

 

 ...بهترون ما از

 عنایت و برازنده.غلتیدمی چاله درون و عقب به مغلوبانه دوباره و رفتمی جلو کمی و بود تند گاری چرخ برای چاله شیب

 هُل و بودند گذاشته گاری پشت به را دیگر بخش و کردندمی گفتگو بخشی بودند؛با کرده تقسیم بخش دو به را زورشان

 بود،با گرفته را االغ افسار دست یک با و نشسته گاریچی یک سرجای درست گاریچی یک مثل که میانسال گاریچی.دادندمی

  :دادید هندی یا است انگلیسی نبود مشخص که ایلهجه با و داد تابی را اشرفته در بناگوش از هایسبیل دیگر دست

 ...!فشار ـ

 داده دست از را حوری پدری یخانه یافتن امکان آن تبع به و شب شیفت شهربانی رییس دستور ،بهامروز از که برازنده پاسبان

 :کرد زمزمه دلخور و بود،ترش

 ...!مردک بگیر زبون ـ

 :گفت سختی به و داشت،ناواضح دندان به را روشن فانوس یدسته که عنایت

 ؟...!نَگـیلن اَژَتون و بیشیکلت!...هیش ـ

 ؟ 1نه سَنَه رو تو...بگیرن که گیرم دوّمن...توننمین که اوّلن ـ

 :دادید باز و زد االغ پشت به را افسار کنسولگری هندی کارمند

 ...بیشتر...فشار...نه حرف ـ
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 یک شد راحت آن سالمت از که بود،خیالش کرده رها زمین روی را بیسیکلت که سر،جایی پشت به چرخاند صورت برازنده

  :گفت و چرخاند گردن عنایت به رو و شد جاری بازوانش در بدن از نامشخصی بخش از انرژی مشت

 حاضری؟ ـ

 :گفت دهان به دستگیره ، پیشین انرژی همان با عنایت

 ...وَله ـ

 ...سه ، دو ، یک پس ـ

 بیرون بود،مچاله گیرکرده هایشاندندان بین که«سه»عدد کردند بلند را گاری انتهای وقتی و زدند زور و شمردند هم با دو هر

 کنسولگری هندی کارمند گردانی کار با اینکه تا شدند داغ فشار اثر بر و«علی یا:»گفتند دلته از و گرفتند نفس سپس.آمد

 برازنده.راست،ایستاد مسیر از انحراف کمی با جلوتر متر چند و کرد حرکت گاری و شد پیروز چاله شیب بر گاری چرخ بریتانیا

 :شنیدند که دادندمی شدنچاق مهلت هانفس به و استراحت فرصت کمرها به و گرفته زانو به را دست دو دوال،هر عنایت و

 ...دیگر رفت من ـ

 :کرد زمزمه و گرفت را پیشانی عرق و کشید بیرون شلوار جیب از دستمالی وضعیت همان در برازنده

 ...دیگر کنی می غلط ـ

 :داد ادامه لندب شود می دور دارد گاری که دید وقتی و

  کوشن؟ پس ، بینم واستا ـ

 کرد؛ اشاره داشت قرار برازنده دید راستای در که مکانی به دست با بریتانیایی ـ هندی کارمند

 ...اونجا...پشت...خِشت...روضه...مَغاک ـ

 افول حال در نورِ یباقیمانده از شدن راست هنگام برازنده.شد دور مسیرشان و آندو از سرعت به و کرد کج را خر سر و

 داد به و ندید چیزی برهوت بیابانی میان در گودال چند و تل چند نشیب و فراز جز ولی زد دید را دوردست و دزدید خورشید

 :گفت

 ...!کن صبر...نبود این قرارمون ، ئه ئه ـ

 برگردانَد،دادید؛ او به رو آنکهبی و کرد تند ، بود شده تمام زدنش دور که گاریچی

 ...«یو سی...»بیسیکلت... قرار ـ

 .شد دور کنان خنده و

 کمر به اعتنا بی دید؛عنایت ضرب کمرش و خورد زمین فانوس کرد باز که را دهان و ندید جایز را سکوت این از بیش عنایت

 :گفت و کرد راست را خود کمر تنها فانوس

 ...آ کردیم پیاده گاری از بیسیکلتو شد خوب ـ

 کند؛ سرپا را باتوم هم و او هم تا برگشت یسیکلتب طرف به برازنده

 ...بپا فانوسو ـ



  

 آقا؟ کنیم چیکار حاال ـ

 ...خواستن اَزمون که کاری ـ

 بیایم؟ روز بریم نمیشه...میشه شب داره آقا ـ

 برگشت؛ شده سرپا بیسیکلتِ با دست به باتوم برازنده

 ...میان جمعه شبای فقط اونا...گفت؟ چی اسکوایر خانوم که شنیدی...نخیر ـ

 :گفت و برداشت زمین روی از را روشن فانوس عنایت

 ...قونسول گفتین که شما ـ

 یه حال هر به...بود تمدن از دور نمیکردیم قبول...کرد خواهش ازمون...فرستاد آدم بودی شاهد که خودت ولی...میگم هنوزم ـ

 ...گذاشتیم قرار و دادیم قولی یه مام و کرده لطفی

 بدیم؟ شون گوشمالی بیایم بعدن نمیشه...ظلمات؟ تو چرا آخه ـ

 میترسی؟ چیه ـ

 نمیترسین؟ شما ـ

 بترسم؟ باید چی از ـ

 ؟...!نشنیدین خبرو مگه ـ

 داد؛ ادامه مرموز و آهسته صدایی با برازنده خبربی و منتظر چشمان یمشاهده با سپس و گفت را جمله این عنایت

 ...برگشته 2قاتل اصغر که پیچیده خبر ـ

 و افتاد راه به بود داده ترپیش گاریچی که آدرسی سمت به و گرفت را بیسیکلت خِرِ بیخِ و داشت نگه خونسرد را خود برازنده

 همپایش؛ عنایت

 میگی؟ مزخرف چرا ـ

 :داد ادامه مرموز و آهسته همانطور عنایت

 ...دادن خبر تهرون از ـ

 :گفت و دکر تر را شده خشک زبان،کام با برازنده

 ...بچه کردن اعدام که اونو ـ

 :داد ادامه ناکرعشه صدای با عنایت

 ...برگشته روحش میگن ولی...میدونم ـ

 ...نمیاد که مشهد...میره تهرون همون بیاد روحشم ـ

 ...بیرون زده تهرون از قاتل اصغر روح گفتن همه میگه اومده تهرون از تازه که داییم...آقا نگین ـ

 شد؛ جکاوکن برازنده
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 ...خب ـ

 ...مَشَده راه تو میگن ـ

 ...خب ـ

 ...دیگه میرسه که روزاس همین میگن ـ

 افتاده؟ راه روحش روزه چند نگفتن...زیاده راه که اینجا تا تهرون ـ

 ...آقا نه ـ

 ...برسه که مونده روزی چن احتمالن پس ـ

 میگین؟ جدی ـ

 ...نکن شک ـ

 کاهید؛ اش حنل مرموزیت از و شد سبک کمی عنایت

 ...نمیرسه امشب که غنیمته بازم...ففاُف ـ

 مشهد؟ میاد داره شهر همه این بین چرا نمیدونی حاال...ترسینمی قیامت از میترسی قاتل اصغر روح از که اینقد یعنی ـ

 ...نتونسته هشتم امام زیارت بیاد داشته دوس همیشه میگن...آقا چرا ـ

  ؟...زیارت میاد داره پس ئه ـ

 ...بله ـ

 شد؛ آهسته صدایش و مرموز لحنش باز

 ...داشت جنون...که میدونین...میگیره قربونی تا چن سفرم این تو نکنین شک آقا ـ

 ...میره دائیش به زاده حالل میگن راس ـ

 میشناختین؟ قاتلو اصغر ی دایی شما مگه ـ

 ...همین ی لنگه...شناختم خوب رو تو دایی اما...نخیر ـ

 :گفت و نماند هایشدندان شمردن معطل برازنده و زد گشادی لبخند و کرد قوز عنایت

 اینجاییم؟ چی واسه رفته یادت...کنار بذا مزخرفاتم این!...وایسا صاف ـ

 شد؛ جور و جمع عنایت

  چی؟ واسه ـ

 ...روضه و اشک ماال خشت یمحله میان که ان کی اونا ببینیم اومدیم...کن جمع حواستو عنایتـ

 پرید؛ اش جمله به چکمه با عنایت

 ...اومد یادم ، جمع خاطرتون...بعله بعله...آهاااان ـ



  

 و تلّ جز چرخاند چشم چه هر ولی زند تخمین را مسیر تا ایستاد برازنده.رسیدند بزرگی گودال به و بود شده غروب دیگر

 و ردّ دنبال شاید و کردمی بررسی را نو محیط این کهنه فانوس با او به پشت هم عنایت.ندید گودال و شده کوت هایخشت

 :،گفت باشد کرده کشف را نجات راه که انگار بعد کمی برازنده.گشتمی قاتل اصغر از نشانی

 ...جلو بنداز نورو...کجایی؟...همینه ـ

 نکنیم؟ گیر...عمیقه این آقا ـ

 ...تو بریم وگودال این مجبوریم...میرینمی نترس ـ

 عنایت کردندمی هموار گودال در را بیسیکلت هم کمک با که رفتند؛همانطور پایین را گودال و انداخت نور عنایت خوشبختانه

 :نالید

 داره؟ سرقونسول خانوم به دخلی چه اینجا آخه فهمم نمی من آقا ـ

 ...باشه داشته بریتانیا قونسولگری به ربطی که یقین ولی دونم نمی رو فالنی خانوم به دخلش ـ

 ربطی؟ چه ـ

 میکنی؟ جیم سین حساس شیب این تو...میدونم؟ چه ـ

 :توپید برازنده و شد تَراز نا کمی و کرد گیر نیمه و نصفه خشت چند به بود برازنده دست در که بیسیکلت فرمان سپس

 !بیا راه ، نزن نق اِنقد ـ

 هایوارسی در عنایت نگران چشمان ناگهان هک بودند شده خالص گودال شیب از تازه و آمدند راه بیسیکلت و ترس با دقایقی

  :گفت مرتعش لحنی با و برداشت ها خشت میان از را چیز آن و شد خم و افتاد چیزی به زمینی

 !...آقا ـ

  ؟ نق بازم ـ

 ...چیزه...آقا نیس نق ـ

 چیزه؟ کدوم این...داری زیاد چیز تو ـ

 پرسید؛ یواش و احتیاط با و کرد نگاه و فتگر را چیز آن و برگشت عنایت به رو و ایستاد برازنده

 بود؟ چی قاتل اصغر شغل گفتی ـ

 گفتم؟ کی من نه...من؟ ـ

 ...بگی وقتشه پس خب ـ

 :گفت و داد قورت یکجا را داشت دهان در بزاق چه هر و انداخت نگاه بیخودی را راست و چپ عنایت

 ...فروشی بامیه...بام...بام کنم فک ـ

 و شده مشمئز سپس.داد راه دل به هم را ترس و شد مجبور بود،باالخره حوری جایگاه تنها دلش وقعم آن تا که برازنده

 داد؛ ادامه پته تته با و کوبید سر بر دست کف با عنایت.کرد دستمالی دستمالی با را دستش و انداخت را بامیه دستپاچه
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 ...رسیده زودتر اون...وای ای ـ

 ...ترسه می ما از «اون...»مبترسی که نباید ، آژانیم ما ـ

 :گفت آلود بغض و آهسته بود شده نازل او بر که ترسی با و نشد برازنده حرف دلگرم دیگر عنایت

 ...نیس تنمون اونیفرم که ما...آژانیم؟ ما بدونه کجا از اون آقا ـ

 ...نیس مون شیفت چون...نمیذاره قانون خب ـ

 نیس؟ مون شیفت نیس تنمون اونیفرم چون یعنی ـ

 ...نیس تنمون اونیفرم نیس شیفتمون چون...نه ـ

 میشه؟ شیفتمون کنیم تنمون اونیفرم اگه یعنی آقا ـ

 شد؛ کالفه برازنده

  ...میدونم چه...دیگه کن بس...ئه ـ

 :گفت و دهد روحیه عنایت به خواست زود و

 ...میندازه راه کارمونو ام باتوم همین...نداره عب حاال ـ

 کرد؛ عالوه برازنده دلداری از کرد،دلسردمی سرایت نیز هایشاندام به داشت صدایش شارتعا که عنایت

 چیز شهرو ینمیدونین،همه...تهرون¬ت¬ت...بودم چیز سال اون خودم من...رحمه بی و چیز خیلی اون آقا...باتوم؟ یه ـ

 ...بود ورداشته

 چشمان در را ترس و دید را او شدگیخشک که ازندهایستاد؛بر سیخ و کرد سکوت ناگهان شد تمام که عنایت یجمله

 مهربان و مالیم لحنی با و است وقوع شرف در اتفاقی سرش پشت در که شد خبردار اششست کرد مرور عنایت یورقلمبیده

  :پرسید

 نداری؟ روت به رنگ چرا...چیه؟! ... جان عنایت ـ

 و پشت را برازنده و کشید بلندی فریاد سپس جُنباند سری باشد شده قفل هایشدندان بین زبان که کسی مانند جان عنایت

 فریادها نیز شبح دو.زد داد و فشرد را هاپلک شانفانوس نور از و دید را شبح دو برازنده.شد پنهان برازنده پشت خود و کرد رو

 شده مانع عنایت ولی بگریزد عقب به هک زدمی پا و دست هم برازنده آنها تبع به.رفتند پس و دادند پس زنانه هاییجیغ با را

 آژان که آمد یادش ثانیه از کسری در زدن زور از ناامید برازنده.دهد دست از را بلندی باال این به سنگری نداشت دوست و بود

 دست از را فانوس بود جور هر و داشت نگه حایل را بیسیکلت کرد؛سپس باز را ها پلک از یکی و جمع را جسارتش تمام و است

 زن دید؛دو بهتر گشود؛حاال محتاط هم را دوم پلک گرفت؛سپس شبح دو به رو و آورد باال مرتعش دستی با و قاپید عنایت

 فانوس بانوی با و شد غریبه ترس با شناسدمی را خود نهال که باغبانی مانند و کرد دقت برازنده.فانوس یک با سر به سیاه چادر

 نبود؛ باغ در و بود بسته را چشمانش سنگر پشت همچنان اما تبود؛عنای حوری آشنا؛او دست به

 اصغره؟...خودشه؟ آقا ـ

 :آمد خود به ـ بود شناخته را برازنده که ـ حوری عموی زن تشرِ با که بود حوری دیدن محو و شنیدنمی را عنایت برازنده

 !بگیر چشم!...کن حیا...ناموس؟ دزد یا آژانی تو ـ



  

 ...تقصیر عذر ـ

 داد؛ ادامه و گرفت نفس توانست تا کرد؛سپس کم نگاهش غلظت از کمی و شد سبک و گفت را این دهبرازن

 زن؟ تا دو...ساعت؟اینجا؟ این آخه ـ

 گشود؛ زبان حوری

 قدغنه؟ محله این تو زن تا دو ـ

 :گفت مالیم برازنده

 ...میکشن چادر وقت یه...نداره امنیت...بیابونه ـ

 باشه؟ داشته اموات گور سر که هدار امنیت شهر این کجای ـ

 ...نیس گورستون که اینجا خانوم حوری ـ

 !...هَس ـ

 :نالید عنایت

 ...باشه نداشته کاری من با بگین خدا رو تو آقا ـ

 :گفت محکم و کرد ای چاره بود،پس نخواهد انتظارش در نسل انقراض جز عنایتی،سرانجامی چنین با که دانست برازنده

 !پاشو...بوده؟ خری کدوم صغرا...بینم پاشو ـ

 قاتل اصغر هیبت با مردی به متعلق تواندمی زنانه و نازک صداهای این که شد حالی را احتمال این عنایت همینجا درست

 تبسمی با و شد معرکه وارد مزاحم خرمگسِ یک نابالق یکرّه مانند و بازیافت را خود تمرکز زود خیلی و برخاست و نباشد

 :گفت گشاد

 ...چیزه همون اینکه آقا...ئه ـ

 عمویش زن و حوری چشم به محیط کم نور علت به ولی کرد عوض برعکس و نیلی تا سفید از رنگ چندین آندو پیش برازنده

 :کرد زمزمه عنایت به رو ایبرافروخته خونسردیِ دهد،با نجات انقراض از را خود نسل کردمی تالش که درحالی سپس.نیامد

 ...داری جایزه من پیش تومن یه کنی هواداری خوب اگه...باش داشته رو هوا تر عقب روب! باش آدم ـ

 شود؛ جدا باغبان از خالی دست نداشت دوست شد می باغ وارد و داد می تمیز را چاه و راه داشت کم کم که عنایت

 بدین؟ مو جایزه االن میشه جسارتن آقا ـ

 خودخوری داد ترجیح بود نکرده گیر حساسی شیب و سخت یگردنه چنین در جودو یعرصه به گذاشتن پا روز از که برازنده

 یک اسکناس یک جورابش از کنان لِیلِی و آورد بیرون چکمه از را پا.کند اجابت ارتجالن را 3بندگردنه این حاجت و کرده

 :گفت عنایت؛عنایت دست کف کوبید و کشید بیرون را شده لول تومانی

 ...میبرم من...تونه مزاحم ام یکلتبیس کنم فک آقا ـ

 :گفت حوری ناگهان.کارش دنبال رفت هم عنایت و داد هم را بیسیکلت و گفت ناسزا نگاهش با برازنده
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 ...بریم باید دیگه ما ـ

 :داد ادامه حوری به رو هول و کرد جور و جمع سختی به را حواس برازنده

 ...نشده ولی عموتون خونه بیام خواستم بار چن بش اون از راستش...دارم حرف!...واستین نه نه ـ

 چی؟ که ـ

 ؟...بردین یاد از پاک منو انگار شما ـ

 :گفت و گرفت رو چارقدش با حوری

 ...همین...بودیم همساده وقتی یه ـ

  ...داشتم ارادت آقات به همیشه من...نیس گیهمساده رسم اینکه خب ـ

 ...نداش ازت خوشی دل اما آقام ـ

 ...نیس جرم که شدن نآژا ـ

 ...نداش بد ظنّ نظمیه و آژان به بیخودی آقام...حجّته آقام حرف ـ

 ...افلیج پدر یه با بودم مونده...نبود که ام کسبی و کار...نداشتم ای چاره منم ولی...میدونم آره ـ

  ...نیس آقات وضع نقلِ ـ

 باشی؟ دیده بدی آقام و من از شما اینکه مگه...مهست و بوده ت ننه ـ آقا مدیون من نباشه و باشه چی هر نقل ـ

 ...بود نیکی مرد آقاتون...کنه حفظش خدا ـ

 ...بود گذاشته قرار و قول آقات با نیک مرد همون ـ

 ...بود تونرفتن نظمیه قبل مال قرار و قول ـ

 ...خوام می خاطرتو هنوزم من ولی ـ

  دین؟کوچی محله از کردین تن آژانی رخت تا همین واسه ـ

 ...بگیرمت زوری اومدم باشه خودمون بین...محله برگشتم پر دست بعدش سال یه عوض در ولی...که رفتم...شماس با حق ـ

 :که درآمد ناغافل عمو زن

 ...بده مرگم خدا ، وا ای ـ

 داد؛ ادامه الینقطع و بگیرد را بهره حداکثر زمان از داد ترجیح برازنده

 ...رفتین مَشَد از گفتن بعضیا فقط...«بُکْم صمُّ» هام همساده و در...بودین رفته محله اون و خونه ازون...نبود ردی ولی ـ

 کرد؛ نازک چشم پشت حوری

 ...میترسیدن...نگن شو راست داشتن حق ـ

 کنن؟ خوف که ام لولو من مگه...حرفیه؟ چه این ـ



  

 ...دارن خوف چینظمیه از مردم...همینه ـ

 گرفت؛ زبان را او ملتمسانه و کرد سد را راهش برازنده باز ولی برود که برداشت قدمی ردلخو و گفت حوری را این

 ...کنین سوا نظمیه از و من حساب ـ

 :که پرید عمو زن

 ...نمیشه سرش مروت و رحم چی نظمیه... نخیرم ـ

 :گفت هم برازنده

 ...میگه قانون که کنه رو کاری...باشه نقانو مطیع باید چی نظمیه...قانونه نقل...آبجی نیس رقّت و مرحمت نقل ـ

 :که درآمد عصبی و ناراحت حوری

 میکنه؟ کشی مظلوم که قانونی...قانون؟ کدوم...قانون؟ ـ

 ...نکردم کشی مظلوم باشم کرده کاری هر من...میری تند داری ولی عزیزه خیلی ت خاطره خانوم حوری ـ

 :گفت و فهمید برزانده.داشت برازنده به اش پیش هایسال اعتماد ی تتمه از نشان که کرد،سکوتی سکوت حوری

 خوبه؟...بگه آقات چی هر اصن...بوسی دس میرم باشن جا هر...میارم در آقات دل از میام خودم اَصن ـ

 ...شده تموم چی همه ـ

 ...نکردی کابین هنوز میدونم...کارو این من با نکن عزیزونت جون ـ

 ...همساده اومدی دیر ـ

  ...میفتم آقات پای به میام من بده تونو خونه نشونی تو...نکردم کشی مظلوم من رضا امام ینهم به ـ

 :گفت آلود بغض صدایی با و زیر به سر و انداخت عمو زن به نگاهی حوری

 ...بخوا ازشون برو...باشه ـ

 ...میام فردا بده نشونی...کجان؟ خب ـ

 ...امامه زائرای از خیلی و منو آقای ـ ننه قبر...خشت تلّ بعد نجااو...گودال بیرون...جلوتر کم یه...همینجان ـ

 شد؛ داغ خبر این از برازنده گوش و سر

 مردن؟ ت ننه و آقا...قبر؟ ـ

 ...شونکشتن...نه ـ

 غرید؛ و کرد بلند را باتوم برازنده

 ...نمیذارم ش زنده کن مُلتفـتم...کرده؟ قتل جرأت سری به لچک 4ریشمال کدوم ـ

 آمد؛ فاصله از عنایت صدای

 کمک؟ بیام...شد؟ چی آقا ـ
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 کرد؛ صاف را صدا برازنده

 ...باشه خودت کار به سرت ـ

 :گفت کرده دم صدایی با و شکست زانو و گرفت سر بر دست برازنده و خودش کار در رفت سرش احتمالن عنایت و

 چرا؟ آخه...شدیم خراب خونه وای ای ـ

 ...قانونه گفتن ـ

 شد؟ ریاینجو کِی ـ

 :داد ادامه درنگ بی حوری

 ... ت باتوم نه و بودی تو نه وقتی...گوهرشاد مسجد رواق و صحن تو...شونزدن گولّه با پیش سال چن ـ

 بود؛ کرده شده؛بغض تر چشمانش یگوشه کرد حس هاسال شاید و هامدت از بعد و آورد پایین را باتوم برازنده

 ...5بهلول یقائله همون...وای ای ـ

 :که درآمد ناغافل باز عمو زن

 ...پاکروان دژخیم همون ، نخیر ـ

 کرد؛ مخاطب را حوری برازنده

 میکردن؟ چیکار گوهرشاد آخه ـ

 کشید؛ آهی حوری

 ...کنن کاری 6قمی حسین شیخ آزادی برا تا شدن جمع ـ

 ...نمیکرد مخالفت شاه قانون با حسین آشیخ کاش...حیف ـ

 ها؟...کنه؟ غضب شاه نمیخوان زوری لباس و کاله مشهد ردمم اینکه سر بود حق آخه ـ

 :گفت و کرد تأملی برازنده

 ...دونم نمی ـ

 :داد ادامه و انداخت حوری به نگاهی و شد پا سر سپس

 ...تعقیبه تحت که هنوزم...بوده بهلول تقصیر که شنیدم من ـ

 نواب وقتی...شد طاق 7احتشام نواب ردن،طاقتک اش¬حبس حرم ی¬کشیکخونه تو که چیا¬نظمیه...رسید بعدش بهلول ـ

 که منبر رو...مردمه دست رو بهلول دیدم آن یِگ...شد ای¬غلغله...بودم مسجد حیاط تو هنوز من پاش زیر انداخت شو کاله

 صلوات مردمم و گفت...8«پیروز یا میشیم کشته بجنگیم،یا داریم که ای¬قوّه آخرین تا باید»گفت شنیدم خودم نِشست

 ...فرستادنمی

 برنگشت؟ چرا ت بیچاره ی ننه بود، اونجا که آقات خب ـ

 ...نکشه اونجا به کار تا ، موند...نداشت برگشتن دل...میکرد دق داشت م ننه...زناست لباس نوبت مردا بعد میگفتن ـ



  

 ...کرد خودشو کار شاهم...کشید که دیدی ـ

 ...نمیشه که بخدا...نمیشه پامال آقام ـ ننه خون ولی...آره ـ

 هم برازنده.زدند هق و گرفت بغل را او عمویش زن و گریه زیر زد و نیاورد تاب دیگر هم حوری.شد موم دیگر برازنده خشم

 گرفت تصمیم و فروخته مملکت رایج وجه تومان یک مبلق به را نظر،خود مورد آغوش آمد یادش ولی گشت آغوش دنبال

 نالید؛ و نکند گریه آغوشبی

 ...!اینجا میاین جمعه شب هر که شمائین سپ...پس ـ

 :داد پاسخ حوری عموی زن

 ...باشین داشته کاریشون اگه مدیونین ولی...اومدن فاتحه واسه و شدن جَری مردم کمکم ولی بودیم خودمون اوّالش ـ

 کشید؛ گریه از دست زودتر حوری ولی دهد پاسخ خواست برازنده

 ...همین...یه نذری و عاشورا زیارت یه ایهفته شوندلخوشی همه...نگین نظمیه به یهمسادگ همون حرمت به...خدا تورو ـ

 :گفت عصبانی و برد باال را صدایش کالفگی و ناراحتی با برازنده

 ...رو نظمیه این کنین وِل...بابا ای ـ

 :داد پاسخ دلخوری با عمو زن و رنجید حوری

 !جان حوری بریم...؟...کنینمی ول چرا شما...کنیم؟ ول ما ـ

 و شد بلند فاصله از عنایت فریاد صدای ناگهان که کردمی 9بندش زبان داشت و بود برازنده دهان بر مُهری مانند جمله این

 یرشته و شد شل برازنده دل چسبید؛بند او به پشت از کَنه مانند و کرد رها برازنده کنار را بیسیکلت و رسید کنان چیزچیز

 :که زارید باز یتعنا. گسست افکارش

 ...اومد م ننه مرگ...اوناهاش...خودشه دیگه...اومد چیز آقا...اومد ـ

 پیاده را عنایت تا چرخیدمی خود دور شد؛داشت تربود،شل شل که دلش بند ولی نریخت هرّی برگشت،دلش غافلگیر یبرازنده

 فانوسی با موزون کمی و آهسته هایقدم و نرم حرکات با که کردند رصد را سفید یپارچه یک چشمانش تاریکی در که کند

 مشهد به قاتل اصغر روح دیگر که نکرد آمد؛شکمی آنها دامن و دل سمت به گودال شیب یدامنه تاریکیِ دل از دست در

 صدایی با و شد جهنم برایش گودال و نیست کار در ایحوری دید و سرچرخاند که دهد نجات را حوری ابتدا خواست و رسیده

 پرید؛ عنایت به لرزان

 رفتن؟ کجا اینا پس...ئه؟ ـ

  ...دادن نجات خودشونو حتمن آقا ـ

 کو؟ بینم،فانوس واستا...شو الل ـ

 با ، کرده خیس ترس از را خود که شخصی لحن و صدا با و گرفت باال بود دستش در هنوز که را شده خاموش فانوس عنایت و

 :زارید اشک

 ...آقا بریم...خدا رو تو...میاد داره... بریم آقا ـ

 :نالید دستپاچه ی برازنده
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 میشه؟ چی حوری پس...که نمیشه...نسناس رو تو بمیری ـ

 مکرر تکرار ضمن و گرفت سرعت و ربود را بیسیکلت زنان جفتک و شد پیاده برازنده از ناامید جمله این شنیدن با عنایت

 در حوری که بود شنیده منابر پای ها¬قدیم آمد دید،یادش جامانده را دخو که هم برازنده.شد دور برازنده از«کمک» یواژه

 .شدند دور و گذاشت عنایت دنبال به و شودنمی یافت جهنم

 در سپس.کرد نظاره را گودال آنطرفی شیب از رفتن باال در آندو تالش و ایستاد و رفت قدمی چند قاتل اصغر سفیدپوش روح

 سینی درون هایبامیه روی و گرفت سر از سفید یمالفه و برداشت خشت چند روی از را کوچکی سینی و شد خم جا

 .شد ملحق عمویش زن و حوری به گودال بیرون و افتاد راه به برازنده و عنایت جهت خالف انداخت؛سپس

 .دندار قاتل اصغر روح به شباهتی هیچ او جسم نداند تشخیص آژان آندو چگونه که بود اندیشه در حوری عموی

 

 پاورقی

 .شود می برده کار به نادرست آن آذری معادل که است فارسی در «چه؟ تو به» همان منظور[:آذری ترکی]نه سنه رو تو – 1

 از پس و داشت اشتغال فروشی بامیه و گردی دوره به او.است ایران ایزنجیره قاتل اولین«قاتل اصغر»به معروف بروجردی اصغرعلی:قاتل اصغر - 2

 .شد آویخته دار به تهران توپخانه میدان در 1313 تیرماه در و دستگیر سرانجام ، ایران و عراق در نوجوان و خردسال پسر 33 قتل و تجاوز به ارتکاب

 .کند غارت را مسافران و بندد را ها گردنه راه که دزدی:بند گردنه – 3

  دیوث – حمیت بی:ریشمال - 4

 .داشت پررنگی نقش آن هدایت و گوهرشاد ی واقعه در وگنابادی؛ا بهلول محمدتقی:بهلول – 5

 کاله قانون به اعتراض جهت شاه با مالقات برای تهران به سفرش در که مشهد تقلید مراجع و علما از قمی حسین سید اهلل آیت:قمی حسین شیخ – 6

 .شد المالقات ممنوع ماموران توسط شهرری در شاپو

 .گوهرشاد واقعه هنگام در(ع)رضا امام حرم خادمین از یرضو احتشام نواب:احتشام نواب – 7

 .است بهلول شخص از مستقیم نقل جمله این – 8

 .نپیماید خالف راه و نگوید سخن تا بندند را کسی زبان آن ی وسیله به که افسون نوعی:بند زبان – 9

 

 آژان سیـبیلِ

 بودند دیگری دیگ سر که آشپز مرد دو به رو و دکشی زدن هم از دست حوری عموی.شدمی کنده جا از داشت در کلون

  :پرسید یواش و ،متعجب

 مونده؟ کسی ـ

 :داد پاسخ مرد دو از یکی و کشیدند بازی از دست ها بچه

 ...اومدن همه نه ـ

 های¬پله.کشید را در و فرستاد زیرزمین به را هابچه و مرد دو حوری عموی و شد عالوه کُلون به هم در کوبیدن صدای

 کرد؛ باز دهان در به رو و شد سر باالی آفتاب گُرگُرِ بانِسایه شد؛دستش جمع هایشچشم آمد می باال که را یرزمینز

 کیه؟ ـ



  

 و 1شُله دیگ دو بین از«کیه؟»فریاد و حیاط سنگفرش روی دمپایی شدن کشیده صدای و شد بیشتر هاکوبش پاسخش در

 نفسی و انداخت ایوان روی زنان به نگاهی و برگشت در پشت اند؛درسترس در پشت را خود و گذشت سرعت به بخارهاشان

 از مثل و داخل انداخت را خود و زد کنار دریپشت با همزمان را صاحبخانه«سالم»در موجود«الفِ»کرد؛عنایت باز را گرفت؛در

 کشید؛ سرک ها دیگ در و رساند حیاط وسط به را خود هارفته در بند

 ...هس ام طمطراقی پر یروضه عجب...بَه بَه ـ

 تکیه هاپله مجاور دیوار به را بیسیکلت که همانطور و آورد پایین هاپله از سنگین هایقدم با را بیسیکلت اش،پی در هم برازنده

 که نکنه: »آمد پایین را پله فکر این با در بستن از پس عمو.پریدمی حوری عموی رخسار از داشت که شد رنگی متوجه دادمی

 «؟!بوده من کار دیشب ترسوندن فهمیدن

 :گفت بلند کرد می خونسردی به وانمود که حالی در سپس

 !...بفرمایین...یه نذری ـ

 :گفت حوری عموی به رو دید زیرزمین دَرِ سر که را«حسین یا»مشکی کوچک یپرده و زد ناخنکی شله دیگ به عنایت

 ...!زود...بیرون نبیا بگو خوش زبون با خودت...میگیره ته نذریت ـ

 :نالید ، دیدمی رفته دست از را چیز همه شواهد همه این با که عمو

 ...ولی...چشم ـ

 :زد داد زیرزمین به رو و نداد ادامه و

 ...!بیرون بیاین!...رحیم کربالیی!...عباس میرزا!...سید آقا ـ

 :گفت و داد او به و برداشت را عنایت نویِ فانوس حیاط ی گوشه از و رفت و

 ...بود جامونده ازونشب ـ

 :گفت و کشید دستش از را فانوس عنایت

 ...نمیخوره دردمون به دیگه ـ

 کنین؟ چیکار خواینمی حاال خب ـ

 ...اَن شب شیفت که اونایی به میدیم ـ

 کنین؟ چیکار میخواین ما با...نمیگم فانوسو...نه ـ

 :گفت ، آمدند می بیرون زیرزمین از جوان آخوند یک اولیقر پیش به یکی یکی که روضه میهمانان رصد ضمن عنایت

 ...ریختی هم به شهرو هات روضه این با...میشین تکلیف تعیین اونجا...شهربانی میرین الحفظ تحت همه...آهااااا ـ

 شده گره اهکمرگ در هایدست با که برازنده.شد بلندتر و ترنگرانه زنانه پچپچ صدای.چسبید محکم را حوری عموی بازوی و

 در نشد بود؛معلوم گرفته رو چادر با او به خیره زد؛حوری دید را ایوان،حوری روی ایستاده زنان میان در کردمی گز را حیاط

 گشود؛ دهان ابتدایی آرامش همان با و خواند چیزهایی ولی چه حوری نگاه

 ...!کن ولش!...عنایت ـ
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 آقا؟ چرا ـ

 برخورد؛ برازنده به و آورد می چرا و چون برازنده برای عنایت که بود باری اولین این

  ...میگم من چون ـ

 و کردند بدل و رد را شگفتانه نگاه جفت چند هم روضه نشست،مردان عنایت دل در برازنده کالم ترشی و تندی که همانطور

 :داد ادامه برازنده

  ...برسین تون روضه به برین!...برین ـ

 !آقا آخه ـ

  ...بیفته جا شله تا میستیموای...مرض و آخه ـ

 کرد؛ جوان آخوند به رو

 ...شو مشغول برو آقا حاج...شمام با ـ

 :نالید و زد دستی را اش عرقچین داشت حضور هم خانه این به برازنده پیش شب چند شبیخون در که رحیم کربالیی

 ...جدیدشه کلک اینم ـ

 :گفت برازنده به و داد رحیم کربالیی به تَخمی و اخم و گزید لبی عمو

 میگی؟ حسینی و راسّ ـ

 کرد؛ پیشدستی برازنده به رو جوان آخوند

 !بفرمایین...تو بفرمایین!...کربالیی بریم...برسه حسین آقام ضریح به دستت ایشاال شما ولی نشدم حاجی که من ـ

 :گفت برازنده ناگهان که بودند زیرزمین اول ی پله روی

  !کن صبر ـ

 :نالید دوباره و کرد جابجا را پیشانی عرق عرقچین با رحیم ایستادند؛کربالیی و شدند نگران و هول بقیه و آخوند

 کلکه؟ گفتم دیدین ـ

 :گفت آخوند به رو و انداخت رحیم کربالیی به بعد و ایوان به نگاهی برازنده

  ...بشنوم منم بخون بلند ـ

 :گفت بند نیم زبان با تعجب و ذوق از حوری برگشتند؛عموی زیرزمین به هم مردها و شانغرفه به هادرآورد؛زن شاخ عنایت

 !بفرما شمام پاسبون ـ

 ...عنایت بیا...برسین توننذری به...میشینم حیاط تو ـ

 را برازنده زیرزمین هایپنجره از ساکت همچنان هابچه ولی برگشتند هادیگ سر به صاحبخانه یاشاره با آشپزها

 تند و خشن عملی انجام منتظر لحظه هر و باشد هاشانمهمان از جزوی تواندمی آژان یک که شدنمی اورشانب انگار.پاییدندمی



  

 جیب از دستمالی و نشست شدمی منتهی ایوان به که عمارت راست سمت هایپله روی و رفت زیر به سر برازنده.بودند او از

 :شنید و ایستاد کنارش دلخوری با بگیرد؛عنایت را گلو زیر و گردن هایعرق تا کشید بیرون

 نمیشینی؟ چرا ـ

 ...خوبه همینجا ـ

 آمد؛ زبان به و گرفت قصه ته از و دربیاورد عنایت دل از را ترشی و تندی خواست برازنده

 ...گفتی چیزی یه اومدنی ـ

 ...همین...بود خوب خیلی ارگ...شدیم کار روز شد حیف خیلی گفتم...هاااا...من؟ ـ

 ...میگفتی اینا و بیسیکلت از...نه ـ

 شد؛ هول عنایت

 میشه؟ چی حاال...گفتم اسکوایر خانوم با قرارمون از...هیچی هیچی ـ

 ...سر به کُال اینبارم یه ، کُال به سر بار اونهمه ـ

 رساند؛ برازنده گوش به را خود دهان عنایت سپس و کردند سکوتی دو هر

 خواد؟ می رو اشم ام خانوم حوری که مطمئنین حاال آقا ـ

 میکنی؟ فک چی تو ـ

 ...نداره دوس الغر و بلند قد کسی هر آقا ـ

 ...کردنت فک اون با...بتمرگ بگیر ـ

 اصلن گریه؛ زیر زد اختیاربی و لرزید برازنده هایشانه زینب حضرت نام شنیدن شام؛با اُسرای یشد؛روضه بلند روضه صدای

 موضوع پدرش تا بود آورده فشار خود به خیلی بود؛دیشب نباریده را گوهرشاد کشتار ختل خبر بغض بود؛هنوز آمده همین برای

 .نفهمد را

  .نفهمید که

 برازنده رسید زینب حضرت معجر به که خوان¬روضه.بود چشمانش پیش مدام حوری مادر و پدر مظلوم ی¬چهره تصویر امّا

 برازنده هایواکنش ماتِ و خوردمی را هالب حرص از که عنایت.زد هق و گرفت صورت جلوی را دستمال و برداشت سر از کاله

 که؛ درآمد آهستهبود، شده

 نکنه؟ غضب موقع یه ندادیم گوشمالی بفهمه سرقونسول خانوم...آقا ـ

 داد؛ ادامه دید را برازنده عنایتی بی که عنایت

 ...دیگه نمکدونه و نمک بحث آخه ـ

 :گفت جمله یک و کرد االب سر قرمز اشک از چشمان با برازنده

 کنم؟ اللت یا میشی الل ـ
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 .کردن گریه بلندبلند به کرد شروع و زد خود سر تو و است روضه تأثیر تحت کند وانمود دید بهتر عنایت  و

 آغوش در رفت و کشید جیغ دیوار روی آژانی دیدن با بود آمده حیاط به شیطنت برای زیرزمین از که ای بچه بعد لحظاتی

 از همه به توجه بی شان؛علیعنایت همسایه بود،همان پاسبان شناخت؛علی را آژان شد؛عنایت قطع هاگریه حوری؛صدای عموی

 جوری اونیفرم یتسمه در را دست دو هر که درحالی جامی صمد و کرد باز را در و دوید و انداخت خانه حیاط به را خود دیوار

 شد؛ خانه مد،واردآ می نظر به کمر به دست که بود داده گیر

 !آژان؟ با اونم عزا مجلس...روشن خیلی نظمیه چشم ـ

 :گفت علی

 ...کرده ام گریه آژانش ـ

 :گفت عنایت.خنده زیر زدند دو هر و

 ...یه علی ئه ـ

  :گفت و ایستاد عمارت های پله پایین همانجا و برخاست برازنده و شد قطع هم خوان روضه صدای دیگر

 ...ت محله نه ،اینجاس ات شیفت نه ـ

 علی نه مگه...نمیدن انجام خوب کارشونو...کردن خراب مارو شغل همکارا از بعضی میدونی...اینجاس امناتموم کار ولی ـ

 پاسبون؟

 ...خان صمد بله ـ

 یگشت آمدند؛صمد بیرون زیرزمین از شد؛مردها صحبت گرم و ایستاد پاسبان علی کنار خانه ورودی هایپله دم و رفت عنایت

 .زد دیگ یلبه به ایضربه چند کشیده کمر از باتومِ با و کرد مکثی دیگ یک سر و زد حیاط در

 کیه؟ برا شله اینهمه...نمیشین نفرم ده که شما ـ

 :گفت حوری عموی

 ...هس هام همساده سهم نذری تویِ ـ

 :گفت معترض بود خوده فرو را حرصش بود مدتی که جوان آخوند

 باال؟ بری مردم دیوار از ادهد اجازه شما به کی ـ

 !برازنده؟ نه مگه...قانون ـ

 کرد چَپِه و داد هل پا با و کرد تعادلبی را دیگ دیگر دست کمک با شنید،ناگهان را برازنده سکوت وقتی و گفت صمد را این

 .کنند صبر که رساند آنها به نگاه با حوری عموی ولی خوردند یکه روضه مردهای و سوخت دلشان هاحیاط؛زن کف

 .کردند که

  رفت؛ پیش برازنده و شدند ساکت عنایت و علی

 !قانون بی...نمیزنن لگد ، کوبنمی پا نظام قانون تو...هووووی ـ

 :گفت خونسرد صمد



  

 ام علی...بدم راپورت یه کافی...میشه تموم گرون برات قانونی بی این که میدونی...گذاشتی پات زیر قانونو تو که فعلن ـ

  ...شاهدم

 ...منه با بدشم و خوب...منه یحوزه اینجا ـ

 ...بود من ی حوزه ام قونسول ـ

 ...نمیشدم ردم اینگیلیس قونسول دم از سیا سال صد وگرنه...میفهمی؟...مافوق...رفتم سرهنگ حکم به من ـ

 کنی؟ نشر و حشر بری بود گفته مافوق ـ

 ؛2زد زه برازنده

 ...بگیره باال کار نذا...کن کم شرّتو صمد ـ

 :داد ادامه جمعیت همه به رو و بلند صمد

 ...میشه تموم گرون تون همه واسه...میگم آخره بار ـ

 :گفت و گذاشت پیش قدمی حوری عموی

 کنی؟ میخوای غلطی چه مثلن ـ

 بود؟ من با یارو این...چی؟ ـ

 :تگف و زد پس را صمد دست و گذاشت پیش پا برازنده و گرفت را عمو ی یقه و رفت و

  ...چاک به بزن و کن جمع تو کوزه کاسه...میگم آخره بار منم ـ

 برم؟...شهربانی رئیس 3آفیسِ میرم راس چاک به بزنم که میدونی ـ

 :کرد زنجه عنایت

 ...باش داشته منو هوای جون علی!...خان صمد نرو آفیس...خدا رو تو نه ـ

 که ماندمی آتشفشانی به عنایت هایگویی زیاده از که ندهبراز.نداد پاسخی و انداخت غبغب در بادی هم پاسبان علی

 داد؛ ادامه صمد به رو و خورد حرص تنها دارد نیاز نشانیآتش

 !بگو دردتو ـ

 داد؛ بیرون را غبغب در موجود باد پاسبان علی

 ...همین...کن چرب آژانو سیبیل ـ

 چی؟ پرسیدم ـ

 کرد؛ اعالم را خود نیاز صمد

 ...مونه بسّ بیسیکلت همین سابالح علی...ناقابل ـ

 جان برای اینبار که شدنمی باورش ولی است پول صمد درد کردمی فکر همیشه.کرد طواف برازنده سر دور حیاط لحظاتی برای

 همه آن خاطرات.بپردازد را سنگینی تاوان چنین که نبود آماده بود؛هنوز دل دو.برداشته خیز است بیسیکلت همان که برازنده
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 و جانی یصدمه همه آن تا بود زده شب شیفت آوردن دست به برای که هایی¬حقه کرد؛از خطور ذهنش به مشقت و سختی

 اعالم مخاصمه ترک با و دهد انصراف بازی ستیزه این از همینجا که گذشت ذهنش از.حساب حق أخذ برای جسمانی

 :پاشید او زخم به نمک و کشید عرقچین به دستی یمرح کربالیی که بازگردد معیوب قوانین همان آغوش به و کند طرفی¬بی

 ...آ ندی بیسیکلتو ـ

 کرد؛ حوری به رو و مالید را ها چشم و شد تازه برازنده دل داغ

 ...تونم نمی بیسیکلت بدون من...دیگه ببخشید باید خانوم حوری ـ

 :گفت حوری

 فروختی؟ بیسیکلت به منو یعنی ـ

 ...شین خوشبخت شاالای...ببخشید باید...دیگه بله ـ

 :گفت صمد به رو و

 ...!ببر رو روضه مردای و زن بیسیکلت جای! صمد بیا ـ

 ...خواستی خودت...باشه ـ

 ...خواستم خودم آره ـ

 خورد؛ پیچ برازنده خیال دهلیز در جامی صمد بلند صدای ناگهان که

  میکنی؟ چیکا...برازنده بودم تو با ــ

 :گفت و برگشت حیاط واقعیت به و ردک رها را خیال حیاط برازنده

 ...!شو بیخیال بیسیکلتو ـ

 ...منه مال...منه حق...منه ی حوزه از بیسیکلت این...نبود؟ ات بس شب شیفت همه اون ـ

  شد؛ سمج کند؛صمد بازی اش پیشانی روی عرق های قطره با آفتاب تا داد کرد؛فرصت مکثی باز برازنده

 نه؟ یا میدی بیسیکلتو ـ

 :که درآمد شاکی حوری عموی

 ...نیس آژانِش از توقعی دُزدهمی آدم چرک از شدالکِ که مملکتی تو ـ

 :گفت عمو گوش در رحیم کربالیی

 ...نیا ما حموم دیگه شما پس ـ

 داد؛ پاسخ درگوشی هم عمو

 ...که نگفتم رو شما حموم ـ

 :گفت حوری عموی به رو خیره چشمان با و خشمی صمد

 کنم؟ ت فهخ یا میشی خفه ـ



  

 را او خودخواسته ولی کند نگاه حوری به خواست¬گرداند؛می چشم درحیاط.کرد¬می انتخاب باید برزانده و بود تنگ وقت

 در درست انگار کرد؛ وا گرفت؛چشم را بود؛تصمیمش زیرزمین درِ سر در«یاحسین»کوچک پرچم دید که چیزی ندید؛آخرین

 :گفت و شد میاندار و کشید دست داشت بیسیکلت برای که هایی¬نقشه و آرزوها یهمه از لحظه همین

 ...قبول ـ

 شکست؛ را سکوت خود برازنده.شدند ساکت هم شهر سپس و محله آن که حوری عموی ی خانه تنها نه شد؛انگار سکوت

 ...نبینمت دیگه فقط...تو مال...ببرش ـ

 گرفت؛ قرص را دستش مچ و رساند ار خود کرد؛برازنده جدا دیوار از را بیسیکلت و رفت معطلی بی صمد

 قول؟...آ میشی الل ـ

 ...روزمونه هر کار که قول ـ

 جدا روحش از برازنده آرزوی از بخشی پله پله.برد باال ها پله از را بیسیکلت و کشید برازنده دست از را اش¬مُچ جامی صمد

 .آرزو نیمی و ماند روحش و رفت صمد با و شد

 :گفت حوری به رو حوری عموی,  دش کوبیده چارچوب به که در

 ...بپوشی چشم باید رو فردا ی روضه وضع این با ـ

 بشکنم؟ مو ننه ـ آقا نذر میخواین ازم...نذره...میدونین که شما! جان عمو ـ

 ...شیطون به خدا لعنت ـ

 داد؛ ادامه بغض با حوری

 ...بودیم نبرده گوهرشاد مسجد از و بودی نکشیده دستمو کاش...گوشمه تو آقام اذون آخرین صدای هنوز ـ

  ...بدوش میگی تو نره میگم من...اهلل اال الاله ـ

 :دادید سپس و پوشاند را بزرگش بینی و دهان رنگی چادر با عمو زن

  ...بدین باید خودتون برادرتونو جواب دنیا اون ـ

  ...زدن رو خونه ردّ...بینی؟ نمی...نمیشه...زن بیگیر دهن به زبون ـ

 :گفت تر مالیم حوری.نشست حوض لب مستاصل و گفت عمو

 ...دیگه جای یه نشد اینجا ـ

 خطر به ¬روضه برا  مردمو امنیت نمیتونیم...نمیشه...نرفته یادم شستمو گوهرشاد مسجد دیوار و در از که خونایی هنوز ـ

 ...قانونه فعلن که بینی می...بندازیم

 که یه قانونی چه این ...قانونه میگن کردن قدغن شم روضه حاال...قانونه گفتن کشتن آقامو ...قانونه گفتن بیکارکردن آقامو ـ

 کشه؟ ضعیف

 :گفت و برداشت سر از عرقچین باشد یافته حلی راه که انگار رحیم گریه؛کربالیی زیر زد اینبار و گفت حوری
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 چطوره؟ من حموم ـ

 میگی؟ چی هس معلوم ـ

 ترکاند؛ لب و کرد صاف و کشید را فرماونی دامن و شد مسلط خود به برازنده

 ...بگیرین روضه اینجا نیس صالح دیگه...میگه درست عمو...میگم چی من بدین گوش ـ

 :گفت عنایت

 بگیرین؟ روضه کاریه چه اصلن...خطرناکه...میگه راس...بعله ـ

 داد؛ ادامه برازنده به رو و کرد عنایت به چپی چپ نگاه حوری

 ...آخره روز...ندهمو فردا یه فقط اما ـ

 ...میشه دماغ موی...شده حساس...داره آمارتونو نسناس این...نمیشه اینجا...که گفتم ـ

 :گفت امیدوار و نگران حوری

 بریم؟ کجا پس ـ

 کَبالیی؟ کجاس حمومت ـ

 ...دانش ی کوچه سر...همینجا ـ

 ...محله حموم میرین فردا...خوبه ـ

 :گفت جوان آخوند

 ...نیس امن ـ

 ...هستم من...جمع خاطر با...تو برین شما...من با نشاو ـ

 :گفت عنایت

 ...باری شین خیال بی شما...نمیشه کن ول که صمد...میشیم بیچاره آقا ـ

 :گفت بلند عنایت به تفاوت بی برازنده

 ...برین...بخونین تونو روضه برین حاالم ـ

 صاف را وارونه دیگ و کرد کمک حوری عموی با ایستاد؛برازنده یحور ولی برگشتند هاغرفه به هازن و زیرزمین به مردها و

 :نالید آشپزها از بیفتد؛یکی جا تا گذاشتند را اش مانده ته و کردند

 رحم؟ بی اینقد چی نظمیه...نداره ببند و بگیر اینهمه که روضه یه و نذری یه آخه ـ

 :گفت کرد، می آتش را دیگ زیر که حالی در عمو

 ...اس دیگه جای کار عیب...نیس نظمیه و آژان از عیب ـ

 :گفت برازنده به و آمد تر نزدیک حوری



  

  ...کنیم جبران بتونیم کاش...گذاشتین منت... میشه سر درد خیلی تون واسه امروز ی قائله ـ

 کنم؟ چه شاه حکم با موندم فقط...نیس منّتی ـ

 :گفت حوری عموی

 همینه؟ خراسانم شاه حکم ولی جسارته ـ

 ...آقا پابوس میرم راس یه روضه بعد دافر ـ

 :داد ادامه شد؛سپس کفترها خور دم و کشید پر حرم تا و گفت برازنده

  ...بخونن ما برا ام خطبه یه بدین رضا شمام اگه...میریم حرم تا که ما میگم ـ

 شد؛ شاکی حوری

 میگه؟ چی داره بینین می جان عمو ئه ـ

 :دادید عمو زن

 ...دریده چِش آژانِ...یروی پُر که واقعن ـ

 :گفت عمو

 نمیکشی؟ خجالت...هان؟...میکنی؟ خواستگاری حوری از حقی چه به بگیر رشوه توئه ـ

 ...برا دادم بیسیکلتمو من جان عمو ولی ـ

 ...ندی میخواستی خب...بمالی؟ شیره رو ما سر میخوای بیسیکلت یه با اَن دوّم...نیستم تو عموی من اوّلَن ـ

 :گفت حوری

 دادی؟ من برای بیسیکلتو مگه اَصن ـ

 به حرم حریم از را او خوان روضه صدای اینکه تا رفت فرو فکر به پاسخ برای و برازنده دهان بر شد مُهری حوری ی جمله این

 نشست؛ هایش گوش به حوری عموی صدای سپس.داد هبوط حیاط حریم

 ...!برازنده پاسبون!...پاسبون ـ

 شده؟ بعله؟چی ـ

 ...میگفتی آقا پابوس از داشتی شما...نشده چیزی باش آروم...کجاس؟ حواست ـ

 :گفت و نشده مگویی ـ بگو که کرد شکر را خدا و شد جمع خاطرش کمی حوری آرامش دیدن با برزانده

 ...ببرم آقامم باید گفتم...بعله بعله ـ

 ...ایشاال ـ

 کرد؛ زمزمه متعجب و دندی را عنایت ولی کرد رصد را حیاط گیج کمی و شنید برازنده

 کو؟ عنایت این ـ
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 :گفت حوری عموی.شنیدند را زمزمه عمویش و حوری

 ...بیرون زد و کرد غرغر کم یه ـ

  ...نداده دستمون کار تا برم منم اجازه با پس...رفت؟ ـ

 :شنید که بود نزده کنار را دری پشت ی پرده هنوز و

 ...برازنده پاسبون ـ

 او؛ سمت به را جیبی ای آیینه دیگر دست با و گرفته را چادر گلوی دست یک با هک دید را حوری و برگشت و

  !شما به میدمش...مونده برام گوهرشاد ی قائله از که چیزی تنها...مه ننه یادگار ـ

 ؛دید را برازنده چند.شد روبرو آن در خود ی¬شکسته تصویر با و گرفت را خورده ترک ی آیینه.کرد غرور احساس برازنده

 .کند انتخاب را یکی فقط ، را تصویر یک خواست می دلش.گشت خودش دنبال

 .نمیگه دروغ آینه:گفت می همیشه حوری پدر که آمد یادش

 .شد بسته در و رفت کنار دری پشت ی پرده

 

 پاورقی

 .پزند می هم هنوز و پختند می محرم جمله از خود های مناسبت و مراسم در قدیم از ها مشهدی که آش شبیه خوراکی:شُله - 1

 رفتن در به میدان از – زدن جا:زدن زه - 2

 کار دفتر:آفیس - 3

   

 گرمابه

 گرمای از خاطرات یجذبه دادمی اجازه و ماندمی خیره اینقطه به و ایستاد می گاهی و نبود کیف سر و حال سر برازنده

 .کنند دورش گرمابه

 مسجد در مادرش و پدر شدن کشته تلخ خبر و حوری با مالقات ماجرای بود مانده شام یسفره سر که افتاد دیشب یاد

 کالم تکیه همان و ندارد خوشی حال پسر ی¬برازنده که بود کرده حس پدر ی برازنده.نه یا بگوید پدر یبرازنده به را گوهرشاد

 :بود گفته را اش همیشه

 ...باش ریلکس ـ

 :بود شده نوشته آن روی که بود گرمابه در سرِ ویتابل به خیره نگاهش هنوز.آمد خود به برازنده

 .«سلسبیل ی گرمابه»

 .داد ادامه گرمابه مقابل 1کشی قراول به و گرفت تابلو از را نگاهش

 آمد یادش باز.داد خاطرات دست به را دستش و ایستاد دوباره گزکردن قدمی چند از پس و برگشت را گرمابه طول و افتاد راه

 تعریف پدر برای مگو ماجرای بود سختی هر به و کرد رها را خودخوری و کند ریلکس پدر ی¬توصیه هب نتوانست دیشب که



  

 علت به گوهرشاد یواقعه روز که کرد یادآوری پدر به و برسد برگریز به پدر پژمردگی نگذاشت امّا.پژمرد سخت شد؛پدر

 .گریخت احتمالی نفرین گیر از هم پسر ی¬رازندهب و شد آسوده کمی پدر خیال و بوده خانه در پا شست انگشت دررفتگی

 به تا گفتند حوری مادر و پدر با همسایگی خوب خاطرات از و بگذارند هم روی پلک نتوانستند صبح نزدیک تا پسر و پدر

 جمله یک فقط و بود شده آلوده خواب کم کم بود گذشته او از سالی و سن که پدر اما.رسیدند برازنده و حوری ازدواج موضوع

 :گفت پسر ی برازنده به

 ...داره شو ارزش دختر اون ـ

 .شد خواب و

 است برازنده پاییدن مشغول و داده تکیه گرمابه مقابل یخانه دیوار فاصله،به در که افتاد عنایت به آمد؛نگاهش خود به برازنده

 .بود کرده دماغ ی¬حفره راهی جتسجو برای که شد انگشتی سرگرم و دزدید چشم برازنده از زود ولی

 نیرویی نبود خودش دست رفتن آن.رفت حرم به سال چندین از آفتاب،پس زدن سر از پیش امروز که آمد یادش باز برازنده

 سیر دل یک رضا حضرت با سپس.بود داده پر همانجا و برده هم را کفترهایش از تا دو.بود کشیده حرم سمت به را او پاهای

 سنگین. بود زده بیرون و گرفته قولی و داده قولی هم آخر.بود بسته دخیلی و ریخته اشک یواشکی و نرم نرم و کرده دل درد

 چند آرزوی امروز ی¬روضه از پس کرد عهد همانجا و کند بیدار را پدر بود نیامده دلش از.بیرون بود زده سبک اما بود آمده

 .بود ندیده را ضریح و صحن رنگ بود شده علیل وقتی از پیرمرد.کند برآورده را پیرمرد این ی¬افتاده تعویق به سال

 و نیامد کوتاه دیگر اینبار و گرفت را عنایت زیرچشمی نگاه مچ باز کرد باال سر وقتی و چرخاند سر و کرد ول را خاطرات باز

 :گفت

 تو؟ چته ـ

 ...هیچی ـ

 غنیمت برازنده با نبرد از که بیسیکلتی همان با جامی صمد دور از دید که بود بعدی پرسش کردن آماده مشغول همینطور

 ی برازنده و شد نزدیک برازنده به عادت روی از عنایت.شوند می نزدیک کارزار ی صحنه به پاسبان علی همراه به بود گرفته

 پرسید؛ عنایت از درگوشی و متعجب و داد بازی دهان در را کشیده،بزاق هم در ابرو

 ن؟کرده؟ها خبرش اینو کی...لعنت ای ـ

 رسید؛ زودتر صمد صدای ناگهان که نفهمی به زد را خود حواس عنایت

 ...میکنه چه عشق...کجا؟ به میاد کجا از آدم...پاسبون؟ علی بینی می ـ

 نکرد؛ ول اما خنده؛صمد زیر زدند و

 ...گرمابه کش قراول شده ادعا اون با یکی...علی؟ بینی می ـ

 پُست و کرد موکول بعد به را انتقام و آورد فشار خود روی برازنده.خندید صدابی و دانهدز هم خنده؛عنایت زیر زدند دو هر باز و

 .چسبید سفت را اش

 کجاس؟ االن حوری میدونی...بیچاره ی برازنده ـ

 ...تمدن بی...خانوم حوری نه حوری ـ

 ...رفته سرت گشادی کاله تو که اینه مهم...میکنه فرقی چه دیگه ایناش ـ
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 میگی؟ چی ببینم بنال درست...چی؟ یعنی ـ

 ...حرم رفتن خودشون اینجا کاشتن رو تو ـ

 ...بریم هم با گذاشتیم قرار نخیر ـ

 ...بود باهاشون آخوندم...بخونن خطبه میرفتن داشتن دیدم خودم ـ

 خطبه؟ ـ

 !برو بیا...کنن عقدش بذاری نباید...میرسی بهشون بری زود اگه...نخور غصه حاال...بعله ـ

 ...قول...دادم قول روضه مردای به من...برم تونم نمی نم نه ـ

 ...بازنده...بازنده میگیم بهت بعد به ازین...دادی کف از و حوری...بیچاره ی بازنده ـ

 .خنده زیر زدند دو هر و

 ...ام برازنده من...ام برازنده من ـ

 که بودند رسیده گرمابه و برازنده مقابل به سبانپا علی و داد؛صمد تکانی را برازنده عنایت و علی و صمد های¬خنده صدای

 :گفت صمد

 ...کنی معرفی نیس الزم...ای برازنده میدونیم ـ

 و کرد صاف را صدا مردانه و جدی خیلی و داشت نگه معطل را خیال و بازشناخت را موقیت برازنده.خندیدند علی معیت در و

 :گفت

 ...خرمگس شد پیدا ت کله و سر که باز ـ

 ...خورده دماغم به شیرینی ویب ـ

 ...دیدی بد خواب خوردی سنگین ـ

 ...حمومه تو خوابم تعبیر داده راپورت معبّر...نمیگم که خودم از ـ

 ...پزن نمی شیرینی حَموماش تو اینجا ـ

 علی؟ نه...نپزن؟ شیرینی چرا بگیرن روضه حموم تو وقتی ـ

 .پوشاند را ورودی در قد تمام و داد تغییر را اش موقعیت برازنده و شد نزدیک صمد.خنده زیر زدند دو هر و

 ...نیس شیرینی و شَر جای اینجا ـ

  ...نمیکنم باور که نبینم رو تو خودم تا بعدشم...میبری رو نظمیه آبروی داری که تویی شَر ـ

 مرگته؟ چه دیگه...گرفتی که بیسیکلتو ـ

 ...شدی شب پُست کلک با شبا خیلی تو...بود حسابات حق از چشمه یه که بیسیکلت این ـ

 چی؟ که حاال...نه؟ سَنه رو تو ـ

 :کشید کمر از را باتوم صمد



  

 ...کنم تفتیش رو تو این باید من...کنار برو نیس کفشت به ریگی اگه ـ

 ...میذارم دلت به رو تو این دیدن حسرت ـ

 :گفت و 2بست شیشکی صمد

 داری؟ رو هوا علی...ترسم می نگو اینجوری ـ

 ...خان صمد آره ـ

 برازنده کمر به باتوم با و کرد حمله دیگر طرف از هم پاسبان چسبید،علی را دستش مچ برازنده و برد باال را باتوم صمد

 صدادار و محکم و خورد گره هم به رسیدن،پاهایش از پیش ولی آمده دسته کدام به کمک برای نشد معلوم عجوالنه زد؛عنایت

 صمد دیگر دست ی¬پنجه در پنجه که کرد¬می صاف کمر داشت هم برازنده.شدند سرنگون دو ره و کرد برخورد علی به

 که بزند زانو که رفت می جامی صمد پاهای آرام آرام و شد می پیروز داشت بلند قد دلیل به برازنده.زدند زور دو هر و انداخت

 .بود دژبان دو همراه شهربانی رییس نوایی سرهنگ.کرد سیخ را همه آژانی سوت صدای ناگهان

 برازنده؟ ام تو با...اینجا؟ خبره چه هس معلوم...مرگتونه؟ چه ـ

 :گفت که بود صمد با پنجه در پنجه همانگونه برازنده

 ؟...قربان بله ـ

 !وایسا صاف...کنین؟ می امنیت تامین اینجوری ـ

 :گفت و ایستاد سیخ و شد جدا صمد از و

 ...قربان شده ما خدمت مزاحم صمد...تقصیر عذر ـ

 خبره؟ چه گرمابه این تو ببینم بگو...جریانم در خودم من...نخیر ـ

 کرد؛ خطر احساس دیگر های آژان از آژان یک مقام در بار اولین برای و شد هول واقعن برازنده

 ...قربان هیچی ـ

 ...ببینم کنار برو در جلوی از یاال ـ

 و شد باز خودش در دهد هل را در سرهنگ اینکه از قبل ولی رفت کنار در یجلو از اکراه با و کُند میلش برخالف برازنده

 یکی. بودند ها هیئتی و حوری عموی.شدند خارج حمام از یکی یکی بغل زیر بغچه مرد چندین.رود کنار شد مجبور سرهنگ

 کربالیی. کرد¬می فتعری حمام بخار کیفیت از دیگری و بست¬می دستمالی سرش به دیگری و کرد¬می خالی را گوشش آب

  خارج نفر آخرین و شمارد¬می را گرفته که هایی¬پول دارد که کرد¬می وانمود هم حمام صاحب مرد همان رحیم

 .شد

 :گفت آنها به رو سرهنگ

 بوده؟ خبر چه تو اون ـ

 :گفت خونسردی با حوری عموی

 ...دالکی...کشی کیسه...نظافت خبره...خبره؟ چه حموم تو ـ



82 
 

 درنگ¬بی وارسی از پس بیگی¬قلعه.کشید سرک آستانه همان از خود و فرستاد تو را بیگی¬قلعه سر ی¬هاشار با سرهنگ

 :گفت و برگشت

 !قربان نیس روضه از خبری ـ

 :گفت و سرجایش برگشت سرهنگ

 میگی؟ چی تو پس صمد ـ

 ...عزیزتون جان به قربان ـ

 ...چُلمن نخور قسم منو جون ـ

 ...میگن دروغ اینا...ودهب مجلس خودم جون به...چشم ـ

 بود؛ آورده خود با که شد بیسیکلتی دامن به دست سرهنگ ذهن انحراف برای است افتادن گیر حال در دید که صمد

 ...همینه کردم عرض تون خدمت که بیسیکلتی قربان راستی ـ

 :گفت و انداخت زمین روی بیسیکلت به خریدارانه نگاهی سرهنگ

 ؟براز توئه بیسیکلت این ـ

 ...قربان نه ـ

 چی؟ یعنی نه ـ

 عنایت؟ نه مگه...گرفتش من از صمد قربان ـ

 وسط؛ پرید صمد.شد بیسیکلت وارسی مشغول سرهنگ و کرد سکوت و انداخت پایین را سر عنایت

 ...شاهده ام علی این قربان...این یه کذابی عجب ـ

 :گفت علی

 ...دهشاه عنایتم تازه...بودم شاهد خودم من...قربان بله ـ

 کرد؛ عالوه سرهنگ

 عنایت؟ میگن راس...درسته که هاش نشونه ـ

 برایش صمد که بود همینجا و خورد سُر جامی صمد تا پاسبان علی از نگاهش سپس.لرزید دلش و کرد برازنده به نگاهی عنایت

 :کرد تمجمج باشد گرفته را مطلب که انگار عنایت و کرد ابرو و چشم

 ...بله ـ

 :گفت سرهنگ

 ...بگو بلندتر نشنیدم...چی؟ ـ

 ...اس برازنده پاسبون مال...بله ـ

 برازنده؛ به کرد رو شکست؛سرهنگ دلش برازنده



  

 ...بود بعید تو از براز ـ

 ...کذبه بخدا...قربان نمیگم دروغ من ـ

 کذبه؟ اینم ...دزدیدی بیسیکلتو گفتن ...شده شکایت ازت ـ

 ...دادن پیشکش و بیسیکلت سرقونسول خانوم ...ربان؟ق دزدی کدوم ...رسوندن عرضتون به خالف ـ

 :گفت صمد

 ...دیده و بوده اونم باشه پیشکشی اگه ...بپرسین همکارش از !...قربان میگه دروغ داره هم پشت ـ

 :که وسط پرید پاسبان علی باز

 ...شاهدم منم بله ـ

 :پرسید پاسبان علی به رو سرهنگ

 بودی؟ اونجا مگه تو ـ

 :گفت و کرد جمع را پایش و دست و انداخت صمد هب نگاهی علی

 ...گفت بهمون خودش...بوده که عنایت ولی قربان نبودم من ـ

 عنایت؛ به کرد رو سرهنگ

 نه؟ یا یه پیشکشی بیسیکلت این...میگن؟ راس ـ

 :گفت را دوم دروغ بیشتر نفس به اعتماد با و تر محکم بود گرفته جرأت اول دروغ از که عنایت

 !بوده؟ کجا پیشکشی...قربان نه ـ

 اکنون و شده ور شعله عنایت دل در بریتانیا کنسولگری مقابل پیش شب چند که کوچکی یبارقه آن شد معلوم دیگر حاال

 عنایت که بیسیکلتی بیسیکلت؛ گرفتن یعنایت؛کینه دل در برازنده یکینه.است بوده کینه یبرداشته،شعله را عنایت سراپای

 :گفت سپس سوخت؛ می عنایت حماقت و بالهت برای دل همان ولی شکست بیشتر دلش برازنده.دانست می خود حق را آن

 ابله؟ میکنی کارو این چرا...میدونی حقیقتو که تو آخه ـ

 ...شم قانون مجری منم وقتشه...خودته ی توصیه ـ

 کرد؛ سرهنگ به رو است عنایت با صحبت از تربخش نتیجه کوبیدن هاون در آب که بود دریافته مدت این در که برازنده

 ...دادن خودشون خانوم...ندزدیدم من...من...نیس باغ تو ابله این قربان ـ

 میگن؟ دروغ اسکوایر آقای همسر بگی خوای می...دیگه بسه ـ

 ...ان گو دروغ اینام ی همه که ایشون تنها نه ...میگن دروغ ایشون ...قربان بله ـ

 قلعه ...میشی جلب مقامات به حتاکی و تهمت همچنین و اسکوایر خانوم بیسیکلت دزدیدن جرم به تو دهبرازن ...اینطور که ـ

 ...!کن جلبش بیگی

  داد؛ ادامه سرهنگ و شد نزدیک برازنده به بیگی قلعه



84 
 

 ...بعد تا میدی کشیک تنهایی رو محله این فردا از تو عنایت ـ

 ...قربان چشم ـ

 :گفت میان این در حوری عموی و کرد می مقاومت یبیگ قلعه برابر در برازنده

 ...شاهدم من...نکرده دزدی اون ـ

 :گفت نداشت، برتن آخوندی لباس که جوان آخوند سپس

 ...شاهدم منم ـ

 دادید؛ داد، آشوب احتمال که سرهنگ.کردند شهادت اعالم همه یکی یکی و

 !بیگی قلعه رشهستی؟بب چی معطل...نیس قبول شماها شهادت...باشین ساکت ـ

 که بود نرفته قدمی بردند؛دو خود با و کردند مهار را برازنده و شدند ور حمله عنایت و پاسبان علی و صمد کمک با بیگی قلعه

 هم بگیران مزد و ایستاد بود؛برازنده گر¬نظاره دیواری کنج از عمو زن معیَت در که شد روشن حوری جمال به هایش¬چشم

 :گفت سپس ایستادند،

 نمیگین؟ چیزی چرا پس خانوم حوری ـ

 بگم؟ باید چی ـ

 ...«میستم وای پات به بیرون بیای وقتی تا من» بگین باید شما االن ـ

 ...واستم پاتون به خوام نمی منکه...بگم؟ اینو چرا ـ

 چرا؟ آخه...ئه؟ ـ

 ...نمیشم بگیر حساب حق زن من...رفته؟ یادت...بودی بگیر حساب حق شما ـ

 ...گیرم نمی حساب حق دیگه هک من ولی ـ

 ...بشی وسوسه بازم ممکنه اما ـ

 ...بمونی مجرد نمیتونی که همیشه چی؟ آخرش بعدشم...شه وسوسه جایی هر ممکنه کسی هر ـ

 :کرد دخالت عمو

 ؟!پاسبون فهمیدی...اش کنم هیئت جوونای از یکی زن خوام می...بمونه مجرد نیس قرار ـ

 پیچید؛ گوشش هلیزد در حوری عموی صدای پژواک

 میشنوی؟ پاسبون!...برازنده پاسبون!...پاسبون ـ

 علی و صمد و عنایت هنوز آمده؛همچنین گرد مردان از برزخی در و نیست حوری از خبری که دید و آمد خود به برازنده

 هل را بیگی قلعه نگدر¬بی و شد جری.است درگیر بیگی قلعه درازی دست با فعلن و شوند نزدیک او به که اند¬نکرده جرأت

 :گفت و داد

 ...بترسن ازم مردم خوام نمی...نیستم پاسبون دیگه من ـ



  

 کرد؛ داد گرمابه صاحب مرد همان رحیم پا؛کربالیی زیر انداخت و کند نوبت به را ها پاگون و

 کنیم؟ صدات چی پس ـ

 ...خودمو اسم ـ

 :گفت عمو

 پسرم؟ چیه اسمت ـ

 :گفت بلند و رسید امداد به تحمل¬بی رحیم بیاورد؛کربالیی زبان به را خود اسم کشید¬می خجالت کرد؛انگار سکوت برازنده

 ...میکنیم صدات حُر ما...حُرّی که ما برا ـ

 ...شه برازنده اسم این که واقعن ـ

 :گفت سرهنگ

 میکنی؟ امیاحتر بی نظام ی درجه به...میندازی؟ پا زیر رو نظمیه پاگون...خبره؟ چه اینجا...ببینم واستین ـ

 :که زد داد و کرد شلیک هوای تیر یک و درآورد را تپانچه و

 !شین متفرق...کنار برین ـ

 را اسلحه و وسط انداخت را خود خوشخدمتی نیت به صمد و کرد گیر اسلحه گلوی در گلوله که کند دَر را بعدی تیر خواست و

 و برساند سرانجام به را خوشخدمتی این که کرد¬می تالش داشت قوا تمام کند؛با گشاد را گیرش تا گرفت سرهنگ دست از

 پای به و رفت در اسلحه گَلوی گیر و گرفت از گلوله و چکید ماشه ناگهان که نبود تپانچه گرفتن ی¬نحوه به حواسش اصلن

  .چسبید را پا مچ و کرد پرت را تپانچه کنان فغان صمد و شد فرو صمد خود

 شد خم و برساند پایان به را خوشخدمتی این تواند¬می که اوست فقط کرد حس عنایت و رفتگ پهلو عنایت پای کنار تپانچه

 .رفت ور کمی و برداشت را تپانچه و

 :گفت بود ترسیده چشمش که سرهنگ

 !باش مراقب...من بده آروم رو اسلحه ـ

 ...میکنم درستش االن قربان جمع خاطرتون ـ

 خواستند-می او از و چرخیدند¬می دورش به عنایت دست چرخش با جمعیت و بودند شده مضطرب صمد تیرخوردگی از همه

 عنایت.شدند ساکت همه.بود هوایی خوشبختانه که شد در هم دوم ی¬گلوله ناگهان اینکه تا.بگیرد پایین را اسلحه سر که

 وررفتن به و گرفت زمین به رو را تپانچه ی¬لوله و نشد کن¬وِل عنایت اما گیرکرد و نشد باز که کند شلیک را بعدی خواست

 :نالید صمد های فغان میان در بود رفته صمد امداد به که پاسبان داد؛علی ادامه

 ...رفت دس از...برسین خان صمد داد به کنین ول رو تپانچه ـ

 همیشه هک سرهنگ.نشست سرهنگ پای به بار این و شد در لوله گلوی از سوم ی گلوله ناغافل اینکه تا نداد اهمیت کسی که

 خورده زخم خودی از که شد نمی باورش حاال شد خواهد جانباز و مجروح متخاصم دشمن با نبرد های میدان در کرد می فکر

 :گفت کنان لِی لِی و زده بیرون حدقه از چشمان با و

 ...نامردا ...نامردا ـ



86 
 

 استفاده فرصت از نیز سایرین و وریح عموی.شد سرهنگ به رسیدگی مشغول و رساند را خود بیگی شد؛قلعه زمین نقش و

 و سر یک رعنا ی¬برازنده البته.شدند دور محل از سرعت به و کرده پنهان خود میان را او و زدند حلقه برازنده دور و کردند

 .است شده استتار کاملن گفت شد¬نمی و بود بلندتر بقیه از گردن

 .شنیدند هم را دیگر ی گلوله چند شدن در صدای شدند می دور که همانطور

 پار و لت را بوده چی¬نظمیه چه هر عنایت که دید و برگشت آن رسید،یک برازنده گوش به ها آژان«اوخِ و آخ»صدای وقتی

 کف که بود بیسیکلت همان دید که هم را چیزی آخرین.آید¬نمی در چی¬موجود،نظمیه این از که کرد یقین دیگر.است کرده

 در و کند دل راحت نظمیه و بیسیکلت از و نداشت آن به نسبت حسی اینبار انگار ولی.بود پا و دست زیر و.شده واژگون کوچه

 .شد دورتر و دور کوچه

 .رفت برازنده ، برازنده

 

 پاورقی

 کردن نگهبانی:کشیدن قراول – 1

 .آورند درمی دهان از توهین و تمسخر مقام در که صدایی:بستن شیشکی – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


