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  اشاره.

  
  

  يك.
  

و پس از  اپ رسيدچبه  1389زمستان هم، دوازددر نشريه فراسو، شماره  بارنخستينداستان اين 
  . بازچاپ شد 1392بت در آبان و آذر در پنج نوي عصر مردم در روزنامه

  
  

  دو.
  

» مي«بر چسباندن  اگر آقاي گلستان اصرار داردنانچه چست. از سپارنده نگارش اين نسخهآيين 
». مرفتمي« :طور نوشته شدهاينجا ، در اين»ميرفتم«نويسد و ميصرف شده  جزء بهاستمراري 

 فاز فعل صر ي واحدطلب يك واژه درستي،، بهستان چونسپارنده اين است كه آقاي گلگمان 
ندارد پچنين ميه سپارندزند. ي فعل پيوند ميرا به ادامه» مي«آن كند، مي استمراري» مي«با شده 
به آن  انديگري كه گلستي نكتهكند. ا برآورده مير فاصله، چنين خواستينيماستفاده از كه 

 در رسم نگارش فعلي» �ِ   « يي كلمه به جاكنندهتمام» ه«ست كه پس يي»ي«حساسيت ويژه دارد 
همچنين  مودب است و فروتن.آقاي مويد  ،گفتم«نويسد: جايي مي؛ او معمول شدهفتاده و جا ا

» ي«صورت ها به»ه«هاي زير يق است، و كسرهها درست و دقمالحظه كرديد در اين نامه فعل
اين رسم را سپارنده  .1»تواني داشتبفهم مياز آدمي زبانداشت كه ترين چشمآيند، كمدرنمي

                                                 
  ، ابراهيم گلستان، مجلده دنياي سخن »يك مقاله و چند استاد«از  1 
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 داند هيچوگرنه بعيد مي كار خواننده استكومك» ي«آن آوردن دارد كه  تغيير نداد اگرچه باور
زديك نجويده و  كمكي» ي«(اين  كندادا مي» يحيا« طور ادا كند كهناهمرا » ي«خواني، آن ارسيف

 يف اضافه را به واژهآن گذشته، گلستان حر از. گردد عمومن)و ادا ميشود به كسره خوانده مي
باره آورد توضيحي در اينبه خاطر نميسپارنده ». دركتاب«يا » ازايران«نويسد ، ميچسباندبعد مي

پيدا هم دليل  خودش در معلومات چنين رسميبراي وانده باشد، و از آقاي گلستان جايي خ
  . است ي بعدي جدا كردهبه رسم متداول، حرف اضافه را از واژه كند، پس جسارت كرده ونمي

  
  

  سه.
  

ي ادوارد نوشته ،The Reign Of Terrorاز كتاب روي جلد اين داستان  عكساينكه ديگر 
؛ برداشته شده .Taylor. Garnett. Evans & Co، توسط 1912چاپ شده به تاريخ  براون،

ارد براون، ترجمه حسن جوادي، ادو، »هاي تبريزنامه«ي فارسي اين كتاب با عنوان كه در گردانده
بريز در تها در ي حضور قشون روساين عكس مربوط به دوره ده است.هم آم ؛نشر خوارزمي

از صندوقي در سرداب خانه «عكس با داستان  نسبتاست. شاه بداد صغير محمدعلي تسدوران ا
  د.كنمي عكسي وصفدر تماشاي كه راوي گردد برمي ي به دار آويختنيصحنه به، »قديمي ما
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  ماسرداب خانه قديمي صندوقي در ز ا
  
  
 
ن، چند صندوق رختدان بود با ها پيش، وقتي كه بچه بودم مما، سال هسرداب خان در

هم براي  ،هارنج كه كوبيده بودندشان روي مخملب زهاي بريده ابا نقش هاي مخمل ورويه
هاي سايش. مخمل ي هم براي گيردادن مخمل به چوب و حفظ مخمل ازيزينت و زيبا

ها يك متر و هاي رختدانندازهداشت. گلي و سبز و آبي و عنابي. ا ندوق رنگ ديگرصهر
همين حدود هم  در پهنا. و در بود و يك كمي كمتر از يك متردرازا  اي درهخرد

درهاشان  .خراطي گرد ،كوتاه ،چوب ازبود چهارگوشه زيرشان يك پايه  هر شان. دربلندي
شد ت پشت كه لوال داشت ميسم شدند ازميز و وقتي كه با، شدمي از رويشان باز

روي رخت  ،كرده تا را، هاختها ركه باز بمانند. در صندوقبه ديوار شان داد تكيه
الي به، و الهاي تابستانها لباسزمستان هاي زمستان بود،چيدند كه، تابستان، لباسمي

وش بگيرد و هم  ريختند هم تا رخت بوي خهاي يخ يا ياس يا بيدمشك ميگلها رخت
  آمد.بوي خوش نگذارد كه بيد بيايد. از بوي نفتالين كسي خوشش نمي

خالي بنزين و نفت؛ روغن در هاي يلبح بن شن درهم بود.  يديگر در سرداب چيزهاي
 اي، كوچك؛ وهاي شيشهكلوك رشي دربا ت ،اي رنگ لعابيفيروزه هاي بزرگ سفاليِكلوك

هاي هاي آبليمو، بطري؛ بطريسركه در پوشش زمختي از پيزرهن آبغوره و پهاي شكمرابهق
آن زن  آتشه، كهليمو؛ و همچنين عرق، سهشيره و سكنجبين و بهشربت نارنج و سركه

 كشيد ومي رو، طاووس، براي پدرمهربان آبلهبسيار بسيارآبي بلند چشميهودي قامت
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ميانش  بودچسبيده كه طال اش كه يك سجام نقره ها پدر از آن درشب آورد، ومي
عرق خوردم،  ه كش رفتم نه اصلنن عرق نآ من هرگز ازكرد. ريخت و نوش جان ميمي

ره آنقدر دادندمان و شات و اُترُج يگرش، از خوشبوهاي خوشگوار بيدمشكاما از جور د
كرديم. ، كه ديگر نگاهشان هم نميجگر، تبريد، و گاهي به زور هم حتابراي جالي 

رما بود و قسبك و خارگ، گردو، خز رفتن يواشكي به سردابه چيزهاي ديگر بود. مقصود ا
ات، گزهاي اصفهان كه ابِ يزد، جوزقند بوانانجيرخشك و كشمش و بادام، سوهان قم، قط

ذپوش كه رويشان عكس اي كوچكِ كاغهاي تختهبانده بودندنشان الي آرد در جعبهخوا
ا پسرهاشان، شان بودند گاه به گاه با شريكشان بود كهاي سازندهصاحبان قنادي

ا  خنده اميقه، هميشه بيهاي بيدار، تمام با پيراهنها سبيلوانشان ريشو، جبزرگترهاي
شكلِ از جلو نقابدار كه برداشتي از ايهاي استوانههميشه پف كرده، هميشه با كاله

  يش گذاشته بودند.كاله پهلوي رو اسمكه هاي افسران ارتش فرانسه بود، هكال
 بعد اي دهي دريا بهشان تكيه ؛خوردندها براي اينكه رويشان بنشيني هم به درد ميرختدان

نشستي و شربت را كه توي ت، روي گليم كف سردابه ميحاز ظهرهاي تابستان كه ول، را
و با مكيدي كشيدي و از الي برف توي كاسه ميسرمي ييواشكي ساخته بود كاسه بزرگ

ها فقط عكس است يكي از رختدان كه در ده بوديكه فهمي بعديا خوردي ميبرف 
ها يكي فقط براي كردي. از رختدانها نگاه ميها به عكسسراغ عكس ، گاهي ،رفتيمي

ي كه حاشيه چاپ كرده يمقواهاي هاي چسبانده روي قابها بود كه پر بود از عكسعكس
سال اول  چند آن ي كه پيشتر پدر درياهاشتند، عكسهاي كمي برجسته دبا نقش
ها گاهي گروهي بود وگاه يك هايش. عكسآشناها و دوستاز ش جمع كرده بود ييزناشو

هي توي يك بيضي تنه، گاتك،  بعضي تمام قد يا نيمداد؛ گاهي فقط چند نفر را نشان مي
چروك صافِ بيهاي شونده به كلي، با چهرهشونده تا محورنگبا گرداگردِ به تدريج يك

هاي حبش باشد. و براي همين شيشهصا تر ازبود عكس شسته رفتهسايه. چون رسم بي
شدهِ يك مداد، بسيار تيز  كردند. اول با نوكِ نازكِكسِ منفي را پيش از چاپ اصالح ميع

  يغشار شيشه كه بيآن و ها ازمشتند روي صورتكي كه ميبعد با يك لكه رنگ قرمز ال
ها و ابروها. با اين كار هرجور و چشمحساس عكسبرداري بود، و نه روي دهان  يِيشيميا
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شد قرمزي الك پوشيده مي انوك آن مداد ي و موي زيادي از جوش و آبله و چين و سالك
كردند، فيلم تخت يا پيچيده دور ميآمد. عكاسي را روي شيشه كس نميچاپ ع و در
  .خورداي هم كه نميهاي حرفهبينآمد و به آن دورنمي اي هنوز گيرلوله

ايلي و  هاي مردم ايران از. عكسي بود كه بيست سي نفر نمونهها ديدني بودندعكس
، اما اگر درست نگاه شان نشان ميدادهاي جور به جور محليلباس دهاتي و شهري را در

ند. مام، يكي هستلباس، آدمهاي عكس، ت ديدي كه با وجود اين همه شكل وميكردي مي
، يك چنين عكس درآوردن از كارهاي يك كس بود. امروزه هم حتا ها تمام ازصورت

اين گرفته بودند كه عكس گرفتن  سال پيش از سخت مونتاژ است. اين را هشتاد
 نور آفتاب بردر  حسّاسِ كُند بود و عكس راهاي كمروي شيشه ي مصنوعي بريروشنابي

 در اين، كه جز اين وسيله ديگر نبود. مردي كه كردندحسّاس كُند چاپ ميكاغذهاي كم
سالي در اهللا نصرت اسمش بود كه ي تمام اين گروه بود امانيه تنهاعكس با تكرار خود، ب

بعد  اين، بود كه قشون ساخلوي شيرازكه اين عكس را درست كرده بود صاحب منصب 
با دوست بوده  ارتش پادگان شيراز. او ، يعني افسرهااسم ها وعوض شدن اصطالحاز 

آن عكس را درآوردن، در وقت حمله نيروهاي بريتانيا و  بعد،  بيست سالي بعد ازپدرم، و
تهران بود و ما رفتيم در يس نظام وظيفه يبه ايران كه او ديگر ر 1320ريور شه شوروي در

را دست انداخت  ما داوطلب شويم كه بفرستندمان به جبهه براي دفاع از مام مقدس ميهن،
سه  همان دو خبر بوديم كه جنگ درمراشناخت چون باخبر بود و ما بي مكه از اسموقتي 

ست ست يا ول شدهرضاشاه ول كرده ا تمام است و رسيده بوده است و وزه اول به آخرر
بودنش به جاي  لو شيرازهمان زمان ساخدر رفته است. سرهنگ نصرت  واند يا ولش كرده
شاه كه  اي ناصرالدينجبا صورت خودش به  بود عيد اسكناس چاپ كرده كارت تبريك

انتقال سلطنت به هاي دوره قاجار بود كه با وجود وي اسكناسها همچنان رآن سال
مچنان از گردش بود و نشر اسكناس ه هاي اول دوران پهلوي، هنوز دررضاشاه و تا سال

  ود.بانگليسي شاهي  اختيار بانك امتياز  و در
شان كه هم بودند. يكي گر پدر كه صاحب منصب قشون باشند بازها دوستان ديكسع در

صاحب زن و فرزند بود تا  كرد وشيراز زندگي مي لباس شخصي در دكتر بود هميشه با
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ش، كريم هدايت. يس بهداري ارتيشد ر آخر دوران پهلوي به تهران رفت ودر وقتي كه 
قياس با ديگران در و قشون بود  بود كه صاحب منصبهم  يكي از دوستان ديگر پدر

ي فقط او بود با پدر، يتاسهين عكس ديگر هم بود و توي يكي دوچند بلند بود و درقد
هاي گروهي كه زير تصوير عكسدر صميمي بود. رفاقت  هشان، كه اين ديگر نشانييدوتا
اهللا نوشته بود سرتيپ  فضل واعكس  شان را گذاشته بودند زيراسم ، گاهي،شانمكدا هر

نه با  ميان نه با آنها و در اينيادم است كه  يا كلنل، درست يادم نيست اما درست در خان،
ها ديدي. زن، هيچ عكسي از زني نبود و هيچ نشاني از زني نميمرد ديگري و نه تنها، حتا
  بافته بود از موي سياه دم اسب. داشتند كه اين يك نقابِ "پيچه"هنوز روبنده و حجاب و 

حرم هم رسم نبود اي مَهبا زن د حتي بعضي هم گاهي در چاخچور.ي بودنزنها تمام چادر
  .بردندنمي زن دار باغ و تفرجِ هعكس بگيرند. عكاس ها را هم با خود ب

تك و گاهي آمد و بوده، وقتي كه جوانتر به چشم مي از پدر چندين عكس هم بود
شان مامبه صف ايستاده، تي با جمع بسياري، رج به رج نشسته يا صف يگروهي، و چند تا

شت شد پتخت را ميداز مسجد نو يا باغانگ حمايل، و چشمار فشنتفنگ به دست و با قط
شدند به جا جمع مي در اينشهر در شيراز  "احرار"ي بود كه يهاها از سالاين آنها ديد. 

گداران يعني تفن  – "اس. پي. آر"كردند تا به ضد مي "مشق نظام"تمرين تيراندازي. و 
ده بودند در جنوب ايران، ي بود كه آمينيروي نظامي بريتانياكه اسم  –ايران جنوبي 

  تمرين ماند. اين جنگ پيش نيامد، تصويرِ .بجنگند
داد از وقتي كه براي اول و يتر نشان مبزرگ بود كه او را جواني هم عكس پدريچند تا
حكم حبس نظر بود،  تبعيد و زير در تهران ش، چند سالي بعد، كه درمن ديدم كه آخر بار

مسجد نزديك  اندن نماز ظهر دراش برود بيرون مگر براي خوخانه اجازه كه از داشتنبي
عكس ديگر او نشسته  شاه عبدالعظيم. در -كش خيابان ري اي در كمركوچه اش درخانه

داشت  گه ميبود سرجانماز، يا روي تشكچه و با انگشت الي كتاب كلفتي را به نيمه باز ن
از پايان خوانده است باز نگه دارد تا پس ي را كه پيش از گرفتن آن عكس مييتا شايد جا

ن يا شايد فقط وانمود كرده باشد كه مشغول خواند ؛اش را راه بيندازدكار عكس  مطالعه
 ها داشت. درالحنك هم در تمام عكساللهي و تحتبزرگ آيت همكتاب بوده است. عما
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دار و ا از پسرهايش، پسرها تمام، عمامهتهم نشسته بود روي صندلي ميان چندي يتاچند
درشتي بود. چماق را گاهي به كار چماق كله وش، و او تكيه داده به چوبدستي كهپعبا
رفته است بار مي دويكيكرد. از جمله سالي شيراز زندگي ميدر بود وقتي هنوز  هبردمي

ن با شاهاي شرابهاشان به خمرهخانه برده است درها و حمله ميسراغ محله يهودي
هاي ح شراب خمرهجور از ترشهگفتند. چمياق شايد همان چم .ضرب قاطع چماق

   نميدانم.  –مانده است شكسته دور ميدرهم
عكسي هم بود كه با تمام اينها تفاوت داشت، و تنها همان يكي بود، كه مردي را نشان 

بزرگي  رفت، و پشت ميز كاراش ميگردي داشت كه تا فرق كله ني بلندداد كه پيشامي
. كه عنوانش با حروف ناشناسي بود. مرد ريشي به روي خوانداي مينشسته بود و روزنامه

داد ست. هرچيز عكس نشان ميارجيو خ ،نه داشت و پيدا بود فرنگي استچا
باس مرد. و رنگ ل ريش و ست، از حروف روزنامه و شكل اتاق توي عكس وخارجي

گرفته  ي براي عكس گرفتن قيافهيبگو جوري كه ،هم ،عكس هم، حتي.  مرد  ننشسته بود
ديدي كه گرچه با حروف فارسي بود خطي نوشته مي ،است. در كنج عكس هم، باال، كج

داري بود كه مرسوم نوشتن زبان ط گوشهالخشد درست بخوانيش هم با رسماما هم نمي
است، كه مرسوم در  "ُرقعي"تند  سبك را بعدها شنيدم كه گف ت، و اسمفارسي نبود، نيس

  .يرا بگويند تركيه و خطشان را عوض كنند به التين ماني بوده است پيش از آن كه آنجاعث
هم  در شد به آنها داد. با ترتيبي نميرختدان ترتيبي نداشتند.  هاي روي هم ريخته درعكس

از و بعد باز آنها را توي رختدان ريختن ترتيبي هم اگر  شان كردن،هم نگاه درآوردن و در
ال، انگار التار، انگار آوردي انگار فشان ميورد. وقتي هم بيرونآاول بود دوام نمي

خبر بودي، و بيرون كه اش بيآوردي كه پيش از درآوردنكشي چيزي بيرون ميقرعه
 آمد.كسي كه پيش بود يا بعد ميند به عديدي ربطي نداشتهم، تصادفي، مي شانكشيديمي

ند. ترتيب و ربطشان  فقط اين بود. دپدر بو در جمع، خاطرات ،منفرد بودند كهواحدهاي 
تأكيد و نظم، بيتشخيص، و هرچه بود همان بود، بيرهنما و بيبيصندوق انباري بود 

، گاهي هم آدم، وضع، روحيه، رويداد –داد ها نشان ميي كه عكسيطرفداري از چيزهابي
ها يكي عكسفضاي روزگار هم بودند. وقتي به  هپسندي و طنازي. اما نشانيك لحظه خود
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 هاي گذشته ازرفت و فاصلهكردي وقت پيش و پس ميديگري پشت هم نگاه مي بعد از
شد، و تر ميها پيش كهنهخورد. ديروز از سالها زمانه بُر ميعكس رفت. درميان مي

حال حل  شان درتر انگار زنده بود و حاضر بود. بُعد زمانيآن پس از هايپارسال و سال
آنها كه داشتندش سراغش  هجور محفظه يادبود بود كه، مانند حافظشد. صندوق يكمي
شان را شان يكيهايجا شدنجابهدر د و را بجنبان اي  يادبودهارفتند تا وقتي كه حادثهنمي

 وقت شايد بدانستند هست. و اين برايشان بس بود. شايد ازبياورد رو، بياورد بيرون. تا آن 
  ياد رفته بود كه اين هم بود. رفت كه اين هم هست. ازيادشان مي

بارها ديدن از آن قدر كه وقتي پس  –رفته بود  ،ياد صاحبش، پدرم مانند اين عكس كه از
سم كيست تا خودم كه اين ديگر كيست، و آن را بردم بهش نشان بدهم بپراز و پرسيدن 

تكه كرد دم. آن را گرفت و پاره كرد و تكهكرنمي نان زياد برآشفته شد كه هيچ باورديد چ
ها پراند به آسمان و زمين و هام، و بيراها درآوردهكه آن رام و به من داد زد غلط كرده

هم  وش كرده بوده است آن را نگه ندارد و ازفرامغفلتي كه كرده بوده است و  خودش از
رفت ظهر بود و پاي منقل ترياك بود و تنها بود. ظهرها گاهي مي بدرّاند، بسوزاند. بعد از

خانه بود و تنها بود و شايد از  مهمان داشت ولي آن روز درخانه  دربه مهماني گاهي 
 ديد براي پرسيدن. عكس را كه ستهمين هم بود كه فرصت بود و ديدم وقت مناسبي

نديده بودم كه خشمگين شود،  ظهرها پاي منقل وافورش بعد از زياد برآشفته شد. هرگز
يا به اين مقدار به اين اندازه كه حتي به خود بد و بيراه بگويد. من از خودِ كشيدن اصلن. 

سكوتِ راحت و  ديدن خودش كه آسوده لم داده است و در آمد اما ازترياكش خوشم نمي
آن زمان  آنكه اين را ازبي –رسيد وشي به من ميخ ،ش انگار با هميم، از هميميوقارِ تنهاي

  فهمم.ملتفت باشم. شايد توان توجه نداشتم كه بفهمم، ملتفت باشم، اما امروز از يادبود مي
كردم، رفتم تماشايش ميي كه پهلوش ميظهرهاي تر بودم بعد ازها وقتي كه بچهيشترپ

كرد. چاي دورنگ برايم درست ها ميزد برايم و تعريفزدم براش و حرف ميحرف مي
كرد. بعد چاي را داد. اول چند حبه قند در نصف استكان آب داغ حل ميكرد بهم ميمي

ماند و چاي زير مي ريخت. قنداب غليظ كه سنگين بود درقطره روي آن ميآهسته قطره
ش، و زديماند تا وقتي به هم نميم ميهشد و دورنگه باال، و توي استكان دورنگه ميدر 
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اكنون، يشترها بود. پاين  خورديش.خورديش. بازيچه بود كه شيرين و گرم ميآهسته مي
مم را، كه كالرا ديد و شرمساري خاموش و بي م از خشم خودآن روز، وقتي كه بُهت ساكت

اط و روزگار سخت و ترس و از احتي ،بعد ،كم وجا و ناحق بود، آرام شد كمشرمساري بي
فهميدم آن حرفها چه ربطي به ما دارد. خواستم بلند شوم ه من نميها زد كخطر حرف

 ه امر بود نه تلقين، و نه  تذكرِ امر نبود كه ميداد. ن»  . بشين.نرو  بشين.«بروم كه گفت 
هاي ربِط روي ورقبه هم بي يِهم جدا هاي ازگفته بود، انگار خواندن لغت تكليف. فقط 

هاي عكس پيش رويم بود، پارهعنوان. نشسته ماندم. تكهه بيپارشيرازه يك كتابِ پراكنده از
شد بوي رچه گاهي كه حقه داغ ميكشيدنش اگكرد. ترياك و ترياكش جزّ وجزّ مي

 . آهسته مك ميزذ و نگاه خيره بسته بود درداد، اما بيشتر، دود با بوي نرمي بودناخوشي مي
داشته بود و از كنار حبه ترياك نگه دره امتداد وافورش به نوك انبر و زغال كه روي حُقّ 

داد آهسته چيزي را كه ول مي شد. دودتر ميهاش رنگ روشن آتش درخشندهمكيدن
غضم  كه گير بُ ي كرد كه من نفهميدم. با لحن مثل دود نرم پرسيده بود.سوالگفت، انگار 

با » سّيش؟جُ دتخو«صدايم نزديك بود كه بتركد. نگذاشتم. پرسيد صبر بيدر كرده بود 
نگاهشان كردن. گفتم بي  هاي عكس پراكنده روي فرش،پارهاشاره كرد به تكه تكان سر

چكاند. و داشت از قوري چاي توي استكان مي»  خيلي بود؟«پرسيد » توي رخدون بود.«
كردم به چيزي نگفتم. نگاه مي  »؟خيلي بود«پرسيد »  توي رخدون تو زيرزمين.«گفتم 

گفت »  اين، همين. همين يكي.«و بعد گفتم »  خيلي.«گفتم »  چن تا بود؟« دستش. پرسيد
چاي دورنگ بود. نگاهش كردم. شوق  آن چاي بود سُراند پيشم. و سيني را كه در» بخور.«

صيري كه خواهم از تقعذر مي كند خيال اين كه فكر ازمن فواره زد، انگار. ولي  در
خواستم هم، خواهم، كه نميدم است كه عذر مينكرده بوي كه اصلن ينداشتم، از خطا

نشد كه بغضم  نگذاشت، نشد، نتوانستم كه بپرم ببوسمش. عذري نداشتم كه بخواهم. ديگر
نشسته  » ي كه.دگريه نداره. كاري نكر«ق شد گريه. گفت شورا نگه دارم. زدم زير گريه. 

 ي موي سرم.خم شد و دستم را گرفت كشاندم پيش و دست ديگرش را گذاشت رو
م از ننشد. شايد نتوانست ، نمي كه گفتي تو. ولي دوباره نتوانستيهازخواستم بگويم چيمي
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ين نگاه كنيم به يبخور بريم پا«ا اين كه گفت يا نخواستنم از نتوانستن. ت –نخواستن بود 
  »عكس بقيه.

 وها از حرف امهكرده شايد گريكنم كه فكر ميآورم فكر ميامروزه كه آن روز را به ياد مي
 نبود. چاي دورنگش بود. چاي دورنگش كه حكايت از ست. اما نبود. حتمنخشم او بوده 

دانم چه وقت بود كه حس كردم. نميهمان ها ميكرد. و اين راهمان باهميم و از هميم
هاي گذشته از مرگ او نيست كه به حّسم دانست كه دوستش دارم. اين سالاندازه مي

و  هداشت، و نه وظيفداشتم. نه حرمت، نه چشمن جور، امروز، كه دوستش ميآورد ايمي
نه هيچ چيز ديگري كه بدانم يا بتوانم بدانم، هيچ، االّ  همان دوست داشتن تند و ساده و 

دانم كه مي .ديوارو بي حدّ است.ط تند و ساده و بين درست فقبسيار، كه دوست داشت
غش و شفاف، و با پاكي آگاه، به شكل بي عين حالدر  حصر و انحصار، وحصار، بيبي

هميم. به حضور و غياب هم زياد كار ندارد. آن را مهم  همراه با همان باهميم و از
حتي اگر است گاهي  جورهاي اصلي درست هميشه هميندارد. دوست داشتننمي

نديشيدن به ا انديشيدن به عاقبت.عاقبت، بيداشت، بيچشميكسويه هم بوده است، بي
ابي است. دوست عاقبت يك امر اخالقي است، و اخالق يك دستگاه فكري و رفتار انتخ

  كردم.تر از شيشه.  به چاي دورنگ نگاه ميتر، پاك، شفافداشتن يك امر خالص
ش در نوشيدمش تا دورنگيتر بود نوشيدن. آهسته ميدرست آمد آن را بنوشم وليدلم نمي

و داشت با قلمتراش دسته رنگه بماند. ا تكان نخورده  همان دوشود، استكان، تا مي
تكه ورچيدن سترد و شروع كرد به تكه، ميكراندميش پاي منقلش روي حّقه را پوصدف
انداخت تا، شايد چيزي پيدا كند براي آنها نگاه به اطراف مي هاي پراكنده آن عكس، وپاره

تكه سنگ دان كوچكي از نقره كه يك با ترياك را آن ريختن. وافور و سوزن و انبر را در
 گرفته را رويش زير چهارگيره باريك ريز جاداده بودندزرافشان صاف و نازك صيقل

هاي نرم پراكنده خاكستر را از روي رخت و گذاشت توي سيني و برخاست، و پره
  »بريم. ،خب«اند، تكاند. گفت رپيراهنش پس زد، پ

سوي سربخاري  دو اش درگل را كه با لنگهنقره بيكوچك لند شدم. يك گلدان من هم ب
  »بريزين اون تو.«براي زينت اتاق گذاشته بودند نشان دادم گفتم 
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  ريخت. و رفتيم.
بود،  دير تنش هم االنام. بسسر صندوق را نبسته بوده ين كه رسيديم توي سردابه ديدميپا

مانده بوده است. بسته بودم هم  د بازخورد. او هم كه به هرحال ديده بوديگر، به درد نمي
كرد. نگاهش كردم. داشت توي صندوق را نگاه مي كرديم، دوباره.اگر، حاال بايد بازش مي

انگار ديگر نميخواست دعوايم كند كه داشت به روي » يش، ها.سّخوب شد كه جُ«گفت 
خوب شد «گفت آورد. يك بار كرده بود، ديگر بسم بود، البد. گذشت كرده بود. خود نمي

 يكي درآوردنرا يكي هاو شروع كرد به عكس» ادي. خوب شد.درش آوردي. بهم نشون د
چيزي نگفت.  » چرا؟«پرسم گفتم پرسم انگار نميشان كردن. آهسته، انگار ميو نگاه

ي نكرد يوباره اعتنانگفته بود، البته. اول  د»  كي بود، گفتين؟«همچنان آهسته، پرسيدم 
پشيمان شدم كه فكر » همين كه گفتم. نباس كسي ميديد.«ست. بعد گفت دهانگار نشني

پرسيدم. بعد نكرده بودم نشنيده است. دلم ميخواست بپرسم مگر چه عيبي داشت، ولي 
گذاشت روي هم روي رختدان ديد و ميآورد و مييكي درميرا يكي هاهمچنانكه عكس

. بدونه اگر، يا اگر كه يادش ي نداره بگهچيز ازش آدم وقتي ندونه بپرسن«ي، گفت يپهلو
ن و گفت. يه وقت ديدي كه پرسيد ه وقت ديديگفت يا ي يه وقت ديدي رفت نباس بگه

آنكه خواسته باشه نگي. آدم بايد تا ميتونه بدونه هرچيز را. ولي بايد يادش هم گفتي بي
گفتن ميشه الزم. گاهي هم ن را بگه چه چيز را نه. دونستن هميشه الزمه. باشه چه چيز

ال. قبول؟ مثل يه بچه خوب فعال فقط بشنو. ندوني كيه بهتره حا گفتنه كه واجبه. گاهي ن
  » خب؟«و رويش را به من گرداند پرسيد » هم حاال فعال فقط بگو چشم.

دانستم چه چيز يا خواست چيزي بهش بگويم اما نميمي خواست بگويم نه. دلمدلم مي
ستم بدانم. كوچك و بزرگ بودن نداشت برايم، نبود برايم. تمناي خواچه جور بگويم. مي

جيبي روزانه نبود كه ربط داشته قويم، به سالهاي عمر. مثل پول توتدانستن چكار داشت به 
تر نه سخت خواست بدانم. هنوز امروز هم نه بيشتر نه بهترباشد به سن و سال. دلم مي

ستن مثل هواست، كه چه نوزاد باشي چه پير كردم كه دانكنم همچنانكه حس ميحس مي
هوا، خيلي  هوا داري. سهمت از كس در صدساله حق هوا داري. سهم مساوي با سهم هر

هايت است. بيشتر شايد نه، ولي كمتر حتما نه.  گنجايش ريه كه حدّت كني، به وسعت و
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انم.  پدرم همچنان خواستم بدشود منِ آدم شد. ميخواستم بدانم. با دانستن است كه ميمي
تا  كرد.آورد و به هركدام مدتي متفاوت نگاه ميشان ميكرد. بيرونها نگاه ميبه عكس

  »شما چكار ميكنين اينجا؟«يم. گفت ياينكه مادرم آمد ديد ما آنجا
به آشپز كه دنبالش توي  بدهد بردارد عجب بود. آمده بود روغن براي پختپرسش نبود، ت

كس عكس نگاه ميكنين؟ ع«مادرم گفت  »كنيم.عكس نگاه مي«گفت زمين آمد. پدرم زير
پدرم »  ؟عكساي روزگار جووني. مخالفين ،عكس نگاه ميكنيم«پدرم گفت » ن!نگاه ميكن

را ديد گفت  . وقتي كه آشپزآن روز من بزرگتر بود. چهل سالش نبود هنوز سي سال از
درآورد  و مقواي پاره را خرده كاغذ لدان روي طاقچه سربخاريبرود به اتاقي كه بوده از گ

. نرو نه. نه. نميخواد« كه اين را گفت باز گفت ديگ بسوزاند، اما همين ببرد بريزد زير
داده بود به  از كلوك درآورده بود و توي كاسه ن رامادرم كه روغ» سين. نرو.حمدحم

زخم زبان بود  دوباره» مقوا ؟ چه مقوا؟ تو گلدون؟ كدوم گلدون؟ «ممدحسين آشپز گفت 
ها. بعد، ت. پدر دوباره رفته بود سراغ عكسولي بيشتر از پيشي. و از سردابه بيرون رف

و انتظار به من  سوالسكوت، نگاه  م بود سر گرداند و، دروي رختدان خهمچنانكه ر
منتظر  و ،گفت كه  فهميده باشمرا مي شنفهميدم چه چيز»  فهميدي؟«د گفت انداخت. بع
ي نگفته باشم به جز خواستم هم چيزگويد. مياز بگويد تا درست بفهمم چه ميبودم كه ب

م خواستبا چيز ديگري نگفتن مي  پاسخ برايش به من نداده بود هنوز. كه سوالهمان 
فم خواستم با چيزهاي ديگر حرنمي  واب همان پرسشم.انتظار ج هنوز دربفهمانم كه من 
كه    –يا شايد هم به همين خاطر  –ا بود. هرچند هسانگار مجذوب عك را بگرداند. او

شان، ي داشت آن اندازه كه با جمعيهاش البد آشناآدم آنها بود و با بسياري از خودش در
 و  اين كار راضي است. داد كه ازها نشان ميعكسشان، عكس انداخته بود، و ا بعضييا ب

كرد و شان مينگاه ، خيره و شناسا،كشيد از رختدان بيرون ويكي ميرا يكي هاباز عكس
ماندند. و شايد تكان نمييي كه تخت و بيدار رختدان پهلوقوس گذاشتشان روي پشتمي

جدا، به روي هم  آورد دسته ديگري،ي كه تازه درمييشروع كرد از آنها براي همين هم او
يكي را، خودش  و»  ميپرسيدي. ،اينارو ديدي؟ اينارو خوب بود ميديدي«بگذارد. پرسيد 

  ش.اهنوز نگاه نكرده، همينطور كه بيرون كشيد گرفت نزديكم، روبرويم كه بهتر ببينم
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بودند. دار يك چوب دراز بود كه  هم به دار زده بود. چهارتن را كنار يك عكس دار زدن
 ين هريجفت تير بلند به هم بسته كه پا باال، افقي، خوابانده بودندش از هر دوسو روي دو

هم به زمين گير داده بود و، و كج، به سوي هم رفته بودند باال تا  شان جدا و دور ازمكدا
در شده بودند. و هر دو انتهاي مثل نشانه ضرب به هم رسيده و از هم گذشته، آن باال

سر جاي به هم رسيدن اين تيرها،  شان. در هر دوميان چوب دراز افقي جا افتاده بود در
كرده بودند از ميان  جدا ردند. چهار طناب ديگر را جدابسته بود با طناب رهاشان رامك

هوا، از  به زمين، نيمه راه، در بودندشان توي تير سرتاسري، و روي كه كوفته يهاقرقره
شان پشت ور كج بود و دره بود از گردن، با سرهاشان كه يكشان يك آدم آويختهركدام

فري، شان، يك دسته بيست سي ناهاي آويزانين، زير پپاي هاشان به هم بسته بود ومچ
هاي گنده زده از زير كالهگرفته و بيرونبلند خم هايبيشترشان شال بسته و با زلف

براي اين عكس را از  ر اصلندادند انگاجلوه مي هاي عكسبه بيننده مرغيشان خود راتخم
  نند.زرفتن است كه دارند دار ميآنها گ

و » دار؟«پدرم يكه خورد پرسيد »  م.دار زدن را ديدهدم من خو« ،نگاه كردم به عكس گفتم
ديد. انگار تازه عكس را مي»  آهان.«نگاهش كردم گفت  ،عكس را پس كشيد از پيشم

دهد. انگار وقتي كه پيش من گرفته بود، نگاه نكرده بود چه چيز را نشان مي انگار عكس را
كجا «و تصادفي درش آورده بود، پرسيد  واخورده بود و پشيمان بود و نخواسته بود

گفتم  بيگي، آنجا. علي بود نزديك قلعهي باغچه نايبان تومگفتم وقتي كه خانه»  ديدي؟
زنند، خواستم كسي مرا ببرد دار مي قلعه بيگي گفتند دارند روبرويخانه شنيدم كه مي در

براي بچه خوب نيست زدن؟  تماشا اما مادرم گفت الزم نكرده، بچه چه كارش به دار
لب به آنكه بيشتر له هاي پشت بام باال. از آنجا بيپ وقت خودم رفتم، يواش ازتماشا. آن

ت آويزان است. سگردنش حلقه افتاده بندي كه دور شد ديد آدمي ازوب ميبام بيايم خ
كه شايد سياه  سياه بودشد ديد صورتش را خوب مي. عكس، كج گردنش، مثل توي اين

زنند همه دار ميدهنش آويزان. وقتي  هدهانش درآمده بود و از گوش ، و زبانش ازودشده ب
 شان درآمده يا نه. زبان همهديد  شد درست ديد وشوند؟ توي اين عكس نمياين جور مي

خودم پرسيدم  دانم چه جور به فكر رسيد ازنمي نه درآمده بودن زبان.نه سياهي صورت 
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ديدم هم كه  ؟هدخوريخيلي يواش چرخ م  باد اش درتنه  ،آويزانطناب  آيا در آن باال، از
، پاي دار داشت قدم گندههم، همان شكم ست. اميرلشكرههاي دستش از عقب بستمچ
منصبان قشون كه به قد بود. اما پهلوي صاحبگنده بود انگار كوتاهزد. از بس هم شكممي

كردم مام مدت كه تعريف ميتر نبود.  تاهوتبودند زياد هم ك صف، انگار خبردار ايستاده
انم ر خمگ«فقط گفت  م ي كه قصه را تمام كردوقت  گفت.پدرم گوش داد و هيچ نمي

» دلم ميخواست ببينم. هر روز كه دار نميزنن.«گفتم  » جونت نگفته بود بهت نرو، ها؟
چرا نباس دلم ميخواس ببينم. «گفتم  » بزنن، بله؟ ميخواي بگم«پدرم خنديد و گفت 

پدرم »  اگر بده چرا ميزنن؟«گفتم »  خانم جونت گفته بود خوب نيس.«گفت » ميديدم؟
م ميگن نه، آدم ميخواد بدونه چرا وقتي به آد«گفتم »  نيدن، نه دار.حرف مادر را نش«گفت 

گفتم  .» هآدم بايد حرف پدر و مادرش را گوش كن«نگاهم كرد و لبخند زد. گفت »  نه.
نديده بودي  بهتر «گفت  .» ، حاالبون نميديدم، نديده بودم ودم و نرفته بودم رواگر كرده ب«

 ،گاهي وقتي نه. گاهي وقتي هم نه گاهي وقتي.«گفتم  » آدم. نبود؟ خيرآدم را ميخواد مادرِ 
جهت؟ چه وقت هت؟ چه جوري بيجيعني چه بي«كرده پرسيد ترش»  جهت.اونهم بي

  »جهت؟بي
يادم بود كه پدرم تازه رفته بود  جهت. درجهت هم نگفته بودم بييچيزي نگفتم. اما ب

 ها درصبح رفتم، تازه گذاشته بودندم به مدرسه. سال اول بود سفر، من هم تازه مدرسه مي
ف بعد، با ص ،ايستادند و ماه صف واميرا ب زدند، مامي زنگكه حياط مدرسه، اول 

 بود.  صبح چند روزي از به سفر رفتن پدرم رفتهرفتيم. اين يعني مرتبيم. آن سركالس مي
صدايم زد كه از صف بيا بيرون. از مدير كه مرد ريزي بود  وقتي كه صف بستيم آقاي
ه كرد به دانستم چرا بايد از صف بروم بيرون. ديدم مدير اشارصف آمدم بيرون، و نمي

دستم  كه  حياط،كرد روي آجر كف چك پاخورده را پهن ميفراش كه داشت يك گليم كو
گريه و او  پاهايم را از  افتادم روي گليم و زدم زير را گرفت و كشانيد و پيچاند كه افتادم، 

كردن گره و بازآنها كند، بي هايم را به يك ضرب ازكشانيد و كفشمچ گرفته بود و مي
ابي كه ميان قوس طناز هاي پاهايم را راند و رد كرد م مچكشانيدبندشان و همچنان كه مي

سر يك چوب گرد دراز و كلفت كه  يان دو سوراخ در هرم دو سر درآمده بود از از هر
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مدتهاي مديد   –اي بوده است و، آن روز صبح، خشك و بريده بود قتي نهال  نورسيدهو
سر  سرش يك فراش، و آن يك .پر بودگر، انگار، يك لوله تو و پوستش كنده، كه ديمرده 

هايم كه شانهبه هاي پاهايم در چنگ يك دستش بود و من مچديگر فراش ديگري كه 
كان دادن از گير خواستم با تنم را تدادم و ميآوردم و تكيه ميافتاده بود روي گليم زور مي

توانستم، و آن دوتا شد، نشد، نميبلند شوم، كه نمي  ها خالص شومطناب و چوب فراش
حلقه  تر وپيچيد و قوس كوتاهچيد و ميپي چوب را چرخاندند كه قوس طناب به گرد آن

 هاي من بهافتاد. تكانچوب سفت گير هوا الي طناب و پاهايم، باال در شد تاتر ميتنگ
همين بود فقط، انگار،  انگار شد،چيز تنها همين مي زدم، و هررسيد و جيغ ميهيچ جا نمي

قاي ناظم آمد و شروع كرد با تركه تا آ، رسيددادم نمي به شنيد انگار كهكس مرا نمييچه و
شنيد، انگار، يا من زدم كه هيچكس نميزدن به كف پاهايم، پاهايم، و من همچنان جيغ مي

ها و ناظم و معلم و مدير، تمام غريبه،  ميان بچه داد، اگر ازشنيدم اگر كسي ميپاسخي نمي
نبود ببيند؟ و من هنوز تمام دور، كسي بود كه باشد و بشنود كسي نبود كه بشنود؟ كسي 

ام و دارند كنند. حس اين كه پايم بسته است و گيرافتادهجور ميدانستم براي چه ايننمي
جا چرا مرا  خبر از هر. و من بيهاي تركه ناظمداد تا ضربهزنندم آزار بيشتري ميمي
بعد،   – كه نبودم  –كس هم نگفت و ندانستم. انگار خودم كور و كر بودم زنند. هيچمي

با پاهاي من هنوز  –افتاد كه ها هم چوب را ول كردند ناظم ديگر نزد. رفت. فراش
من بلند  كه نشد. بعد پاهايم را از گير درآوردند، و –خواستم كه برخيزم و مي درگيرش. 

را  هايمسوخت و كفش نداشتم. فراش كفشكه افتادم. پاهايم مي، رومشدم بدوم در
انگار دلش سوخته بود برايم » بكن پات، بَبَم.«و باز گفت » بكن پات.«گذاشت كنارم گفت 

جور به من ميگفت. اما خودش نبود، مگر نه، كه دستم را كشيد افتادم، كه پاهايم را كه اين
ايم وب را باال گرفت تا پاهچ سر الي آن طناب و چوب گير انداخت، وگرفت و كشاند و 

يم را به من بكند گل يآنكه نگاهز تركه ناظم؟ بعد بيا هوا بماند براي خوردن ضربه در
و تا كرد و برد، با آن افتادم. گليمش را تكاند زير من بيرون كه من، باز، داشتم مي كشيد از

  پاهايم بود. هايطناب كه عقدش هنوز روي مچ چوب، با آن 
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من. از  از ، دورهاشان. آقاي مدير كه مانده بود هنوز درحياطها رفته بودند سركالسبچه
كالس هم  سر»  كالس، حاال. معقول باش من بعد، سيدابراهيم. ديگه برو سر«دور گفت 

  –اتفاقي نيفتاده باشد. اتفاقي هم نيفتاده بود  هيچكسي چيزي به من نگفت. انگار 
هنوز سوزش  وقتي كه رفتم نشستم سرجايم پايمشان. براي من بود كه افتاده بود. براي

   زد.مي عداشت َوجَ
 زدم.زدم زير گريه و مادرم را صدا مي كه رسيدم رفتم نزديك خانهظهر كه خانه مي

شد، ظهر براي نهار يا هاي اول و دوم، وقتي كه مدرسه تعطيل ميكالس هاي كوچكبچه
شان كدام هاشان به حساب اين كه خانهشدند و براي رفتن به خانهدسته ميعصر، دسته

شهر  ندشان. دردبرشدند و ميدسته مي هاي مدرسه همراه هرفراشسمت مدرسه باشد 
را زياد دورتر از  هاشد كه مدرسههاي تنگ پياده گذشتن نميكوچه از و زكوچك آن رو

گريه زرزرِ بلند اما  مان رسيده بودم كه زدم زيرها گرفت. من نزديك خانههاي بچهخانه
ين توي يمان كه دويدم پااي داالن خانههخواست بپرسد چه مرگم است. از پلهكسي ن
بغل گرفت و سخت فشردم  گريست دويد پيش و مرا دركه داشت مي ،مادرم، هم  ،حياط
 هقشكست از هقي كه مييمادرم، با صدا ام را زيادتر كرد. وبوسيد، كه اين گريهو مي
دانستم نمي»  ا.هها معقول باشن. معقول باشن بچهفلك ميكنن كه توي خانه هم بچه« گفت
هرچه بوده و  قلي نبوده استام كه عادانستم چه كرده بودهنمي جور بايد عاقل بود،چه

دانستم هم كه مادرم از كجا فهميده بود هميده بوده است. نمياست آقاي مدير از كجا ف
به آن آزار  فهميدمبود كه  از حرف او اين فقطمن گذشته بود.  بر مدرسه در آنچه كه

كنند هارا فلك ميمدرسه بچه وقتي كه گفت براي چه است كه در .فلك كردن يندگومي
 »خانم عالمتاج هم دخترهارا فلك ميكرد؟«هق گريه پرسيدم فكر پيش، و با هقمن بي

بود كه مادرم تا همين دوسال پيش » ناموس«ي يمتاج مدير مدرسِه دخترانِه ابتداخانم عال
سال ششم را داد و تصديق قبولي آن دوره را گرفت. حان رفت، تا وقتي كه امتبه آن مي

آمد هفته مي يك معلم سرخانه دو يا سه بار در خانه شوهر نرفته بود،به پيشتر، وقتي هنوز 
داد. معلم كه با پدرش هاي دستچين شده ميسه چهار تا دختر خويشاوند درس به او و

يق، و روايت و تحق ركتابهاي شع رفاقت نزديك داشت مرد اديب سرشناسي بود، نويسنده
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آثار «ام رگوشه و كنار فارس، به ندهاي دور مانده از دورهآن جمله  شرح مفصلِ آثارِ باز از
را خودش كشيده بود. آن مرد  هاي روشن تصوير آن يادگارهاي ويرانكه طرح» عجم

كه حافظ  سي،خانه داده بود قران بود و زبان فار ي كه درهايالدوله نام داشت، درسفرصت
واقع، تاريخ ايران نبود و فقط  طراحي، با كمي تاريخ باستان كه، در امالء و و سعدي بود و
همچنين سياق. سياق رسم جاري  شاهنامه بود. و هاي پيشداديان و كيانيان ازفشرده افسانه

ه خانه شوهر رفتن و ب نوشتن سياهه و حساب خرج و خريدهاي روزانه خانه. بود در
هاي نگهداري سه بچه بعدي، با درگيري فرزند اول و كار شدن، و مرگ دو ردابچه

-ادرس خواندنش را و ،شوهرش طي تحول اجتماعي و سياسي و اداري ايران آن سالها
رفتن  ايستانده بود تا اينكه فرصت فراهم شد و اين بار رفت دبستان هرچند ممنوع بود

خواندند. ناجور هم بود آن درس مي ا درههايي كه دختررده به مدرسهكهاي شوهر زن
هاي حداكثر، ده دوازده ساله با زن ،هايهم نشستن و باهم درس خواندن بچه پهلوي
 گذاشت پهلوي مادر پدرم كه درمي اول، مادرم مرا حوش بيست ساله. دروكرده حولرشد

خود به مدرسه هايم مرا همراه اما بعد، براي جلوگيري از شيطنت كردخانه ما زندگي مي
شدم و، برد. در سركالس منِ چهار پنج ساله، روي نيمكت پهلوي او نشانده ميمي
شدني بود كه آرام بنشينم.  شد وكنم كه ميكوشيدم و گمان هم نميدانم چه جور، مينمي

 ،سپرد به دست خانم ناظم كه دختر خانم مدير بود و اسمش، هنوز يادم استگاهي مرا مي
سين بود يا با صاد.  ا الف، بادانم نوشتن اسمش با عين بود ينمي بود اگرچهخانم عكسي 

يك گوشه از ميل مادرم هم به اين مدرسه رفتِن خودش براي دنبال كردن حساب بود به 
 هاي محدود دربود تا عالمت ربا عدد گره گشات جاي سياق. گويا براي مادرم عدد، و كار

 هر در آن. عمل اصلي حساب و بعد از چهار سياق در محدودترِ نامكانات ظاهر سياق و
ي ي، و با تصديق شش سالِه ابتداحال هرگز اين با او به مدرسه رفتن به درد من نخورد

كه تيقدرس خواندنش كشيده شد به وهاي جلسه و رسيد به آخر. اما حضور درگرفتن ا
 آن تصديق، يك معلم كه  موزش خانگي برايش دوباره به راه افتاد. اين بار بعد از گرفتنآ

هاي سال آمد و درسي حسابدار بود پيدا كردند برايش كه بعد از غروب ميياداره دارا در
مدرسه فلك  داد. اين بعد از آني بود كه مرا درخانه به او ياد مي بيرستان را درداول 
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دانم نمي سال درست هشتاد كردند. آن روز پدرم رفته بود سفر، و من امروز، هنوز، بعد از
كس اين را شنيد همان مهمل مرسوم را  چه كس سفارش كرده بود مرا فلك كنند. اما هر

 وام، تمام اين هشتاد و چندين سال يقين داشته گفت كه جور استاد به ز مهر پدر. و من در
هم  كجا كه بيايد. از مهر پدر هر نيست از جور بدتر همچنان يقين دارم كه هيچ چيز از

  هاي بهتري باشد.شايد چيز
كرد، عادت كرده زندگي مي وادر خانه اول زن گرفتن پدرم  آن روزها مادر پدرم، كه از

، بنالد، آهسته. همچنين عادت عزاي مرگ فرزند اولش بگريد وقت فرصت كند در بود هر
را از دست  كنند برود اين كاروقت در آشپزخانه بادمجان و كدو سرخ  مي داشت كه هر

ها. اين فرصت براي من كردنبه سرخ دپز بود بگيرد خودش پاي تابه بايستكه آش هر
دستش  بشقاب كناردر چيده روي هم هايكردهرفتم از سرخيواش مي .هميشه غنيمت بود

يند بود هم جيغي كه او آكرده خوشفتم، كه هم عطر و طعم كدوهاي سرخرش ميَجلد كِ
اند به سويم كه داشتم با كدوي كش رفته رپميگير توي دستش را كشيد و انبر و كفمي

رفتم. آن روز وقت غروب كه او رفته بود در آشپزخانه كدو سرخ كند، و من درمي
هاي برشته بودم، با يك بشقاب بريدهمشق شب نوشتنم  غيظ صبح سرگرم و از دانستمنمي

به من نگاه  اش داشتهاي گيرندهنگاهش كردم كه با چشم» بخور.«ت كدو آمد تو و گف
»  بي؟، بيتو ازكجا خبرشدي«  پرسيدم»  س.تركه بهتر ازننه.  بخور.« كرد. باز گفت مي

و خم كه »  تو گلي. حيفه.«بعد گفت »  م.نوش جونت، ننه ،تاداغه، يخ نكرده بخور«گفت 
پس، نگاهش كردم، پرسيدم  سرم را كشيدم شد.  شد مرا ببوسد صورتم از اشك او تر

بلندي زن زيباي باال» كشي. نباس. ناحق.حيفه. زوده تو درد ب«گفت » جون؟يبچيه بي«
  بود.

روس تذرو قدم خراه رفتن مثل تذرو، مثل  ي بود. فرز و خدنگ بود. دريباالزن زيباي بلند
و تيمن شان بوده. براي تبرك شان و بزرگ واليتايلياتي بود. پدرش خان تيره داشت.برمي

ده كه شوهرش داده بودند شان بوزيادتر براي خانوادهو زورِ  حيثيتو شايد هم اميد كسب 
اللهي كه اهل همان اهللا برگشته، آيتمجتهد شده، از نجف آيترفته، نجف سيدِ به آقا و

گفتند جّدش، سي و سه نسل پيش از او امام محمدتقي، امام نهم واليت خودشان بود و مي



Do-Library 
(http://do-lb.blogspot.com) 

١٧

 هزاري نقره درهاي پنجگفت، نقد در سكهمي را، خودش عروسي او هبوده است. جهيزي
به شيراز. سيزده  ندسوار تفنگدار فرستاده بود بار روي دو قاطر همراهش با چهار لنگهچهار

ها و كوهسار اه با برادران و پدر در دشتآن، همر ساله بود كه شوهرش دادند. پيش از
 كرده. ازمرال مي هو وده، شكار كبك و آزرانده، تاخت ميسبزه پوش سميرم اسب مي

به سرزمين زادگاهي برنگشته بود.  اش بيرون، ديگرخانواده وقتي كه برده بودندش از پيش
نه   –يك از خويشان خود را نديده بود دش. نفرستاده بودندش. و ديگر هيچنبرده بودن

شوهر كه  همادر و نه پدر، و نه هيچ كدام از برادرانش را. تازه رسيده بود به شيراز و خان
هاي مكرر، تمام با پادرمياني زن دوم كه اهل شهر بود و به ازدواج بود شوهر شروع كرده

ه ادار فهميده بود بايد چگونه بماند، فهميده بود قلق براي ماندن و حفظ تسلط و اختيار در
زن اولش كه ايلياتي بود،  هاي تازه است برايش.اندرون خانه شوهر تهيه مرتب زن

رسم اهميت و به حكم سنت و روند  ااش يخواه از طبيعت آزاده ،بيبي ،من بزرگمادر
مدت شوهر هاي مكرر كوتاه يا بلندازدواج نداده بود به خط دراز و همچنان درازتر شوندهِ

امور  هكنندمنظم مدير و هرا رسانده بود به مرتب عمل خود به سرپرستي زن دوم كه در
فضل خاص براي طلب علم خاص و كسب  هدوراندروني حرمسراي شوهري كه طي 

تغيير، غريبه گشته بود به قالب قواعد بي كرده درقوام پيدا روحاني  رفيع هرسيدن به رتب
آن فضاي تنگ و واحد دستورهاي سنتي، و كشانده شده بود به اين  كار جستجوي فكر در

چرا مورد وبدون چونهايش بايد ها و داوريدادن فرمان كه دريافت  توقع و اين موضعِ
و  –مركزي  وكالت از هت ورتبا كه او رسيده است به حد حجّ قبول كليه كسان باشد زير

 به حّد باورِ  تصورِ اش، و درباور رسيدهبه  دِّبه ح ديگر تصورِ كه در  – ييحتي منشا
فظ براي حي يكننده نظام نهاكننده و مقررمحيط و مردمش، معين رسيدِه   ميراثي و راسخِ

مأمور برگزيده و مختار  كننده وست، و اوست كه گوينده و روشنصالح و نجاح آدمي
 فرهنگ پذيرش و تن دادن به چنين ادعا از سوي مردمي كه در اجراي آن نظام. است در

 بندي ساختمان روابط و رفتارو استخوانگفتگو ستون اعتقاد شان اطاعت بيهزاران ساله
  آسان كردن و پيشبرد كار و خواستش است.  شان است، تضمينِاجتماعي
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بند، او ميان ديد و اراده خود خواسته كه با پشتكار و رنج، گاه هم به ميان چنين تخته و در
پناه حرمت  تصادف، به دست آورده است آزاد است تا آمرانه بخواهد، و بتواند، كه در

عت را برحسب ديد و جما و هاي جسماني خودوحانيش ترتيب اداره اميال و حاجتر
بير و تشخيص خود معيّن و مجرا و محترم سازد؛ و همچنين برحسب همان ديد ميل، و تع

ه بخواهند ديگر و برتر يا حتي برابر او ي كهايح بداند، با كسان و انديشهو ميل، اگر صال
يل و تنها تماانداز اين چنين نظام و نوع تفكر چشمدر چرا كه  ،فتداباشند ضد باشد و دربي

گذاشتن اثر هزشي محوري دارد، كه شايستاجازه دارد و ار ،ترجيح اوست كه حق دارد
و به حاجّه، مكالم، بيدربست، يك  –داشته باشد  ثيرااست و بايد و به تأكيد هم بايد كه ت

 هر و –اند ديگران كه عوام ومال زور پيش بيايد. كه حاجت يا امكان اع ، اگراهم حت زور
 را عوام خواند و عامي ديد كه آن كار و ديد مجهز به اطالع خاصياز  ان كس را ميتو

اي حقي يا اجازه  –ش را براي خود دارند يندارد كه اينان ادعاي داشتن اختيار انحصار
انديشي مشكالت خويش ندارند و اين اوست و امثال براي سنجش و قضاوت و چاره

  د.نبكشانكه بايد ديگران را به دنبال خود  او كمياب
اساس، محصول ترس و تصور  ريگ و، درو مردهاين با حدّي از اعتقادشان كه ارثي است 

ي كه حاصل يد زندگاني محدودشان، نه اعنقادهاكهن تنگ و كُن هحيط و اميد، و ديد در
د، نه عصرشان باشمعارف هم هحدّ و در صحن شان درصيبودن مداوم و مُصرّ شخجوينده 
هاي خورد و ها و خواستهداشتتر از چشماندازي گشادهپيش چشم اي برآمده درعقيده

پيوسته پنهان و پوشيده از پيش  زير جلدِ معاشي روزانه، ولي به واقع و در خوابي و ميل و
ده از نان، جاندار از زور ذاتي و رشد غريزي و ميل به ريشه گستردن، جنبشچشم
هرچند  ،حيات جوشندهِ شور نده وكور اما رو جهد نيروي كوشانِ ست وش و جُ ككشم

ولي درهم تنيده و به هم بافته با قصد فطري قيادت  خيز و پروازنداننده و غافل از آرزوي 
ها اين انگيزه هآنكه از راز و ريشو رسيدن به رتبه و توان تحكم و سلطه، بي ،و سيادت

شان را محركه يرويهويت ن بدون آنكه اندازه و اصلن بدانند، يا نزياد بدانند، يا اصل
 افتند و از همان فضاي تنگ و درجريان زندگي به راه مي در ،ندبشناس درست يا اصلن

 روند وكنند و مياند آغاز ميآن رشد كرده اند و دراي كه در آنمايههمان فضاي تنگِ كهنه
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ان شدر چشم عادت، از ،كه همان فضا مكتب و قطبي از نام و ند به سوي هرشوكشيده مي
را،  ييتصميم كه فكر و فن بزرگ بودن و فرمانروا در ايندرخشنده بيايد، به اين غرض و 

ها و روايات بازمانده و، راه متن از ايمان را عقيده و اي وانديشه ييرا، پيشوا ومت برترحك
سوده بودن آشناتر و بيشتر، وامانده از روزگاران پاشيده از هم را كه از سوده بودن و فر

چه جذب شدن، به ذهن بسپارند. و  كار جذب، چه جذب كردن  تراند درو آسان آماده
فرق  وفهم و با قبول عقالني،  را كه فرق دارد با» بر كردناز «اين به ذهن سپردن را، اين  

، با كنار گذاشتن ييب، با شكيباشتاهاي شخصي ارادي و عيني، آرام، بيدارد باسنجيدن
و تو عادت به آن  ست،اي يا جا گرفته اسي شده در ذهن جا دادهوار چه كه بيرون تجربهِآن

كار خيل  كردن گره از كار پي بردن به راه و رسيدن به راز نيل به آمال و باز و در ياگرفته
به  بقبوالني و تاراني. به بيراهه مي تو ديگران را با آن و راندراهه ميتو را به بي ،مردمان

 ليحل مسا آن نيست راز رسيدن به آرزوها  و جز و بياوري كه همان است كار
پهناورتر و هاي دانش رفتنبا پيش پيوسته اي كهمردم، مجموعه پيچيده »سرنوشتي«

همين ديروزِ ديروز، و امروز  ،ديروز د از آنچه مانده است به ميراث ازشوتر ميپيچيده
اي دارند كه نام كاركشتهبه  بانهاي به ظاهر وش روي مردم است. اينان حكم بستانپي

شان و دوخهاي مستمرِ زدن درجا تكرارِ  از زمانِ رونده دنيا و در شانكشته بودنكار
  ست و بوده است و هست.پيشينيانِ خودشان ميشده

رشدي چنان آهسته  ،خور حاجات و ممكنات روزدر ،زمان سلطه ادراك و دانشي كه در
 هندهاي نوسالي در مسير كُر برجاي است، نهالو تا ابد استواداشت كه انگار ثابت است 

ند دييرودادند ميشان مياينان چنان كه پرورش و شدند به اينان،كهن گشتن سپرده مي
رفت، پيش ، پيش ميتكامل انديشه و شناخت سير درعطفي به آنچه داشت  توجه وبي
ست. دارد، ميسر نيكان نخوردن فكري مغايرت كه درك و شناختن تغيير با ت آمد، چرامي

ار هم و ديد پيش مانده بود كه انگار تكرببه هم بستِه م نزدشان همان دايرِه سر پس در
و در شبهه چرخيدن افتاد هاي نو چنان شكاف در چرخ است، تا به نيروي اوضاع و شرط

ديدگاه عمومي دگرگون  تصور چنين دوام پيدا شد. هم وقدرت و تقدس و كه شك در
 و چندان كه در حدّ سرگذشت خانوادهِ آن پدربزرگ  –هم گسست  ار ازتكر هشد و رشت
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شد رسيدند تنها به سن ر كام مرگ كودكانه دررفتند و از بزرگ كهتمامي فرزندان آن پدراز 
شرع رفت، به دستگاه  هسر از محكمپدر ميل پيدا كرد. اولين فرزند پ هيكي به تكرار حرف

ابتداي دگرگون شدن وضع  ، درمردهم . و بعد ولتي دادگستري كه عدليه اسمش بودد
  هشت فرزند ذكور ديگر ماند.  اجتماع.

خودش  عمرش را به فرزند دوازده سال اخيربعدي اكنون داشت عكس يادگار ده  پسر
شان را بيرون كشيد و ديدي زد و گذاشت بعد وقتي كه چند عكس ديگر داد.نشان مي
» ر چيك!اِه! اين هم عكس مست«ر شده گفت گيغافل زد، ناگهان،سوم، كه لق مي هروي دست
ش من و گفت و عكس را گرفت پي!»  بيچاره مستر چيك. مستر چيك زبون بسّه«و گفت 

 ه. . انگليسيه ديگگرفته چه جوري ي؟ ببين چه جور شق و رق نشسته، خودش راميبين«
 راما غرو«و گفت » دنيا! هن روگردهار شدبه زور همين باد و توپ دركردن سو انگليسي. 

 .مستر چيك قنسول انگليس بود در شيراز. احمق شد«گفت يم»  كوري مياره، حماقت.
احمق شد قنسول  ها اونيه كه خودش را عاقل بدونه و ديگرون را احمق.ترين آدماحمق

آورد، همراه در از روي همين عكس  بود كه شكلش را توي روزنامه گفت »  صاحب.
اما سياست  .گفت آبروي قنسول رفت.  به كل خانه گيرآورده بود.قنسول اي كه از پيكنامه

 . دربود شيراز چه كاري به كار آبرو دارد. آبرو الزم نداشت مستر چيك. قنسول انگليس در
سنگي  چاپِ . قعآن مو چاپ سربي نبود در موقع. اصلنآن  ساختند درشيراز گراور نمي

گذاشتند گرداندند روي سنگ و كاغذ ميه را برميشتوننوشتند و دست مي بود كه اول با
ي همين عكس شكل قنسول را با فت از رو. گشد چاپرويش و، زير فشار منگنه، مي

داد كه د كمك ميآمامه جواني ميگفت توي روزن روزنامه به چاپ درآوردند.  قلم درسياه
نوشت، و از وب ميالخصوص قصيده. انشا هم خگفت، عليذوق بود، خوب هم شعر ميبا

شان همين چيزها بود، از جمله نقاشي. او عكس را برد و باذوق بود كه حرفه هيك خانواد
عكس را كشيد درآورد و  لدجَ هم فرز و ش كه نقاش بود. اواه يك قوم و خويشداد ب

نه  ،اندشد كه پيكش را گرفتهمي قنسول خبر كه بايد همين آمد.در "مثل برق"روزنامه 
اش، چندين دهوردند، كه آوردند. اين جوان كه خانواآر نه بعدتر، روزنامه را درميزودت

يادش « براي درس خواندن رفت به خارج.  خوشنويس داشتند بعد و نسل، نقاش و شاعر
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 ، شيرازي.چه ذوقي! چه ذوقي داشت .بود به خير كه خونگرم بود و با صفت. باذوق
ز همان فرنگ تبريك ميفرستد ا ههم كه عيد ميش خان، هنوزلطفعلي .شيرازيِ شيرازي

   »ن.برايمو
  »ن بياد؟يبرم بگم ممدحس«گفتم 

. بگذار. نه. عكسش را تو روزنومه درآورديم بسّش نه«فهميد. خنديد. خوشش آمد. گفت 
  »بود.

گويد پدرش را درآورديم، ديگر چه عكسش را درآورديم را جوري گفت كه انگار مي
آي گيرافتاد! «گفت  . كه ممدسين را صدا كني ندنعكسش، به سوزا اجتي به پاره كردنح

ش و تعريف كرد وقتي خبر به» قنسول، قنسول انگليس اون هم، اون هم اونجوري گير؟
 را سياه كرده بود با قنسول هابند كه روزگار قافلهرسيده بود كه ميرعباس، يك دزد گردنه

 آورد ازاي ميي نامههندي قنسولگره پيك و همين امشب و فردا شب است ك مكاتبه دارد
رش، كه پيش از وفادا حبيب، نوكرنسول براي او، پدر همراه با بابابراي قنسول، يا از ق او

ها پس از مرگ پدر با ما بود تا وقتي كه مرد پس از يش ما و تا سالتولد من آمده بود پ
غروب بيرون دروازه  ، بعد ازرونددمت، همراه هم ميخپنجاه سال و بيشتر وفا و محبت و 

اينكه  راه توي تاريكي تا كنند توي يك گودال كناراه پل فسا، كمين ميسعدي، سرر
شود. از صداي سم اسب آيد، پيك پيدا ميشب، صداي سم اسب ميديروقت، نزديك نيمه

ن ييكشندش از اسب پاگنده هندي ميفهمند كه آن خودش است. مي هو از سفيدي عمام
برندش از ميان اندازندش روي اسب و يدك ميمي بسته، دمر،اندازند و كتيگيرش م
ر دور نبوده بُراه ميان باباخاني و درِ سلب، گورستان.آراهه رو به سمت سروهاي بيابان  بي

رسند تا اند كه راه گم كنند، كه نكردند، و صاف ميترسيدهخيلي، ولي درشب مي
بودند.  راه منتظر شان بود وقتي كناري خودمشكل اسبها گفتشورخانه قبرستان. ميمرده
را  هاشيهه بيفتند هندي ملتفت شود. اسبها به اند پيك كه نزديك شد اسبترسيدهمي
فتند اكنند راه بيبشان برند كلي دور، دور از راه، ميان بيابان، با اين ترس كه وقتي ولمي

آنها، كه اگر  يزي نبوده آنجا براي بستنيچ چ. درخت و هبه سمت طويله بروند، برگردند
بود، اما االن  همراه برده اش راديدند. چراغ قوههم بوده، شايد توي تاريكي نمي
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چشم بيايد هم چون چراغ  دور به زترس اينكه  نور ا ند هم ازخواسته آن را روشن كنمي
، دينام كه دهددينام صدا مي كردن كار كرد ازمي اش كه با دينام كوچكش كارقوه
اش كه پشت هم فشار ود كه روي ماشهتير باش به شكل هفتچرخد. چراغ قوهمي
 افتاد و قوهدينام به چرخش مي ،كنيهم تير در مي آوردي كه انگار داري پشت سرمي
شد. چرخيدن دينام زرّ و رساند به حباب ريزي كه دم لوله توي لوله بود و روشن ميمي

فكرش را درست «ها را گذاشتند توي تاريكي. گفت اي نداشتند و اسبكرد. چارهزرّ  مي
اشتندشان به اميد هم بوده است براي چاره جستن، آنجا. آن وقت. گذ دير» نكرده بوديم.

از روي غريزه  –ردند و ندادند كه، از قرار ك» محبت كنن صدا ندن.ن بلكه خودشو«خدا 
. خودشان برگشتند و نشستند توي چاله، آشنا بودن، و اين كه شب است و تاريك است

 نزديك ،د سوار، پيكنروي جاده بفهم گوش به راه توي تاريكي تا از صداي  سم اسب
يقين نداشتند كه آيد؛ شب كه پيك ميقين نداشتند كه امشب است يا فرداهم ي است. اصلن

است يا سهو  كار است راست راه است، در او رسيده بود كه پيكي در اين خبر كه به اصلن
ها پيش سال وقت درحاال انگار همان  »ومد!ا«آيد. آيد يا نميمي اصلن يا شايد فريب.

شهر رو به پل فسا  از» يه وقت ديديم اومد!«است، كه گرم و برانگيخته شد. گفت 
كند. هندي كه منتظر نبود لو. اسب رم ميپرد جدهد، ميحبيب مهلتش نميرفت. مي

كشاند تا كشد، ميچسبد به يك لنگش، ميبيب ميحن. ييورندش پاآميشود. دستپاچه مي
  ن.ييانداختندش پا

ا درنياورده تير داشتند امتيرش. آنها هم هفتبرد براي هفتافتد اما دست ميپيك مي
زند به دست و بازوي هندي. لگد مي اش را گرفته بود اما حبيب بابودند. پدر چراغ قوه

حبيب افتاد. باباهندي به التماس مي»  نشسُّيم روش. ييروش. دوتا من هم زدم. نشسّيم«
 كرد وكه هي التماس به ما مي«زباني حرف زدن هندي گيرد از لهجه و از نوكاش ميخنده

بدهندي! مسلموني؟ شمر هم مسلمون بود «حبيب گفت  » ونه.مخورد مسلهي قسم مي
تكان نخورد، در نرود. همين.  ،دهد، فقطخواستند صدا نكاري بهش نداشتند. مي» نسناس!

نگاه اندازد و قوه را مينور چراغ  شان كند. پدربادا نشانهمات» همه باالتر، مارونشناسه. زا و«
مستر چيك تا او آنها را درست نبيند.  اي پيكِ هجفت و چسبيده به چشم ودارد نزديك مي
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خورد مسلمان قسم مي ست،اقعيتير وترسد كه هفتبيشتر مي بيندهندي چراغ را كه مي
دار و ها هيكلري بود. پاتان بود. پاتانچراغ نگذاشته بود او درست ببيند. لندهو. نورتاس

حبيب سر برده بود دم گوش پدر، » اش را بگرد.حبيب جيب«گفته بود  بلندبااليند. پدر
گشت تا پيك، مي هايوي بغلو دست برده بود ت» م نيارين، اقو.اس«بود  گفته بسيار آهسته

اي، طنابي ندي، تسمهولي چيزي، ب». ببنديمش«نامه را جست و درآورد و داد به او گفت 
شمام چيزاي «بيب گفته بود ح» با دستمالت.«تن. پدر گفته بود شان نبود براي بسبه همراه

ش هم، و به هم كمك ندو خواسته بود پاتان را بچرخانند، كه چرخاند  »ها، آقو!نميگي
هاي دستش را گذاشتند با شكم روي خاك آمد، و از پشت مچردند تا اورا دمر كردند تا ك

روي هم تا حبيب زانو گذاشت رويشان كه مرد از درد ناله كرد، كه شايد هم كلوخ يا خار 
سفتي انگار تنه، گشته بود چيز  برده بود زير تنش از زير، و حبيب باز دست رفته بود در

نياورد، و بعد  تن پاتان فشار ش برا پيش و پس كرد تا برجستگيسنگ، كلوخي رقلوه
ره، انگار وارونه روي او سوار شده است كه مرد زير بيچا ،هايشراحت نشست روي دست

بشين روپاش، دوپاش. آقو. «ش ديگر قادر نبود بجنبد. حبيب گفته بود سنگين بارفشار 
اك برآنها فشار خ رفت و رو بهرا گ كدو پاي پي هم نشست، و هر كه او» بشين، بشين.

كند. حبيب عمامه بزرگ پاتان آورد و سرگردانده بود درتاريكي ببيند حبيب دارد چه ميمي
باال  يك تاج از هرا كه يك وري شده بود از سرش انداخت، سرپارچه عمامه را كه مثل جقّ 

هم، كه كرد و داد  ند ازجنباند تا تاهاش را باز كمي بود به يك دست و زد گرفتهبيرون مي
ق پاهاي پاتان. به اسو او محكم بست دور » ور ساق پاش.سفت ببند، آقو، د« به او گفت
روي  پيك كه بر هاي دستا حبيب كشيد از ميانه بست دور مچشان، و دنباله رهم بست

هم بودند و خوب كشيد تا گرهش سِفت ِسفت شد، آن وقت از روي مرد بلند شد و 
بسته. و وپا د بست به دقت، درست. دور مرد دستز عمامه دراز را كه وِل افتاده بوبا هدنبال
پيچ شد تا زير زانوهاش، آنجا ته ن، تمام، پارچهييشانه به پا دو كمك كردند تا مرد از هر

توي تاريكي در زير جا بلند شد ايستاد باالي مرد  پارچه را الي تا گره زدند. حبيب از
پيچ پيك قنسول سفيدي عمامه كه تن . تنهاشيراز هي آسمان پاك جلگهاستاره ييروشنا

 زد ولي، شايد، حس كرده بود كه دربود پيدا بود. پيك، افتاده، خسّ و خّس نفس نفس مي



Do-Library 
(http://do-lb.blogspot.com) 

٢٤

داد. ي نداد، نمياش باشد كه هيچ دادي، حتي صدايشب ميان بيابان كسي نبود كه فريادرس
بست تا صدا ندهد. چشمهايش را هم تا نبيند و بعد  بيب گفته بود  پوزش را هم بايدحاما 

گريز سگ پدر اگه هندستون  را حالو اي اين«نشناسد كه كي بوديم. آن وقت گفته بود 
»  بسّيم اي طو، آقو؟ يم را كجو عمامه گير ميورديم غلوم قنسولو اينجور از ه بود مادنسّ

ه رفته بود ما اين جا از كجا عمامحاال اين انگليس سگ پدر اگر هندوستان را نگ«كه يعني 
  »بستيم اين طور آقا؟آورديم غالم قنسول را ميگير مي

و با چه لذتي گفته بود! و با چه لذتي خدمتكار قنسول را گرفته بود و بسته بود و ولش 
هاي شركت ار بيابان، انگار تاريخ و داستانكرده بود چنين روي خاك، ميان كلوخ و خ

كار حبيب و چنين  مه سياه كلكته تنها براي ساده كردندخ كاليو وو  هندوستان شرقي
رزن بود؛ كص شخيص لرد اتفاق افتاده؛ انگار پاتان بينوا خود شخ  –شب، البته  –روزي 

اسير و پيش پاي قدرت پيروز باباحبيب افتاده.  ، اين جوريا جرج پنجم خودش، حتا
  دانست.دادن ؟  نمي آزارلج و  تِپرستي بود يا انتقام شرق از غرب، يا لذميهن

بعد  هنوز، امروز همين منوال. من هم حاال، گفت برها قصه را ميخودش هم كه بعد سال
اينكه  برد ازگفت و چه لذتي ميها به ياد دارم كه او خودش با چه دقتي قصه را ميسال

ه جرأت و آن روزگار ترس و تنبلي اين كار ب گفت. از هرچه بگذريم، درقصه را مي
تار و طرز فكر فرزندي از تصميمي احتياج داشت كه دور بوده از راه و رسم شهري و رف

 جاي احترام ازتوقع بي آمدند با مفت حرمت گرفتن وبار ميهاي روحاني كه خانواده
آمدند با نتيجه بار مي منين آورنده سهم امام و خمس، و درمو كاسب محله و از

هاي پيش از جنگ جهاني سالاقتصاد  دريكنواخت كه  سانِيك هاي سطحيِاشتدچشم
سطح دليري كننده زير حقير داشت كه سازنده و تعيينحدّي به ناگ ،حوش آنوحول واول 

تهور دور از رسم؛ مانند قامت خدنگ و  در اينشد. او شايد شان ميتوقع هو پهناي عرص
يلياتي اهل سواري و شكار و بلندي كه داشت بهره برده بود از خون مادرش، آن زن ا

آشناي شوهري زندگاني دربسته حرمسراي شهري نا گيرآنكه پاي يشتر ازپوسعت صحرا 
روحاني قوامش  هباشد كه دوره طلب علم خاص و كسب فضل خاص براي رسيدن به رتب

آن سوي فضاي تنگ  اش كرده بود به جستجو درتغيير، غريبهقالب قواعد بي آورده بود در
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گير كرده بود به بس  ،همان وضع خت گرفتن بهي، كشانده بودش به اُ د دستوري ارثو واح
  چوبه معتاد.كر و فكر در چهارن به جز ممكنات سنتي، به ذكردن و نديد

اي از نشانهگفت، بيگفت با لذت و خوشي ميحاال هم كه آن حكايت پاتان پيك را مي
خودش  گفت. ازداوري، مينتيجه، و بيسعي آشكار در گرفتن گفت، بينيش در زبان مي
 ناترس نوكر خواست يك نمونه از جسارت و سرِ كنم ميمي  گفت، گمانهم نبود كه مي

پيش من  ن، دريينوكر بود و در رديف اجتماعي پا اش بازهاي برجستهرا، كه با تمام صفت
به من ياد داده و مستقيم دخالت پيدا اصرار و بيگذاشته باشد به صورت سرمشق، تا بي

بلكه  ،كنم، شايد تا گفته باشد نه او، خودشجور بايد بود. شايد هم من اشتباه ميباشد چه
شأن او، در آورد. كه آورد. چون چنين كاري نوكرش بايستي كه نوكر قنسول را به بند مي

 حقيقت آنچه در شايد هم بيشتر ازر خودش، چيزي. نبوده است. قنسول بود اگ ،خودش
 كنم ازمي افتم فكرها به ياد اين رويداد ميبست. حاال كه بعد سالكرده بود به او مي حبيب

حبيب گذاشت شايد براي اينكه به فرزند گفته باشد كه سهم خود كم كرد و روي حّصه بابا
حرمت گذاشتن به  شناخت و هم در نوكر نبايد بود. همت هم كرده بود كه هم در كمتر از
نساني از خط صنف و حرفه و از حد امتيازهاي اجتماعي و سدّ تفاوت هاي دلپذير اصفت

اش، در رفتارش به قصد حفظ هاي اساسي انسانيارزش طبقاتي گذشته بود و آدم را در
  كرد.ش نگاه كرده بود و برآورد كرده بود و توصيه مياهاي اساسي انسانيارزش

يان نوكر و آقا شايد به خاطر برجسته اشاره هم كه كرده بود. هرچند نامستقيم، به فرق م
و مقابله با مشكل.  حاال كه  يجويهركردن لزوم فكر قاطع و درست و تند بود در وقت چا

  – گفتمرگش اين داستان را براي من مي ها پيش ازهاست كه  او مرده است و سالسال
هايش را بايستي گفته از رامكان هر تعبيمن  –ها پيشتر از گفتنش اتفاق افتاده بود كه سال

حبيب خيلي مواظب باكرد باميگفت. تعريف فقط، كه چه مي كنمباز بگذارم. تعريف مي
بايد بفهمد كه خواسته بود بگويد هندي نوقتي كه  حتاخودش مواظب بود. از بود، بيشتر 

تمام  را هاكشانندش. اينشان را نبيند تا بعد نشناسد، و نداند كجا ميكي هستند، و قيافه
به هر   "ز"ايست كه با زياد كردن يك كه لهجه  ،سته گفته بود هم در زبان زرگريهم آه

كه بشنوند اندازند تا ديگران وقتيهجاي هر كلمه آن را از شكل و از صداي عاديش مي
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شان فقط همين سر درنياورند كه يعني چه، هرچند آنجا ديگراني هم اگر بودند از ميان
دانست و چند كلمه بيشتر نمي صورت فارسي را از آورد چون به هرپاتان سر درنمي

  ندازند.اهاي زيادي را بايد بي"ز"دانند اين قلق اغلب خبر دارند و مي ديگران هم از
  »تون را بدين آقو.عمامه«حبيب گفته بود 

من يادت مياد «پرسيد يم ان قصه گفتن از منيم و حاال،» م؟براي چه عمامه«پدر گفته بود 
  »اي بودم؟عمامه

كاسه زانوش  ه سياهش را دورنشست عمامآمد وقتي كه ميادم هم مييادم بود. گفتم. به ي
ت تمرين وق در هاش چه با  تفنگ ودر تمام عكسدرست درآيد. و  كه در قالبِ پيچيدمي

مامه بر ع ،هاش يا برادران و پدر، چه با رفيقآر.پي.راي درافتادن با سربازان اسبتيراندازي 
موسسان براي انتخاب شاه تازه بعد  مديره مجلس عضو هيأتسر داشت حتا وقتي كه 

 درفه باال. هاي رسمي نشسته بود روي صُدر جلسهخلع سلطنت از خانواده قاجار بود و 
هايش بود هم عمامه داشت هم هميشه غنچه گل در شكاف ها كه با رفيقتر عكسبيش
شال  ش. باونكلين طال توي جيب روي سردارينويس كدش، هم خوكمه باالي سرداريد

هم به جاي و » يواش!«هايش. حبيب به زرگري گفته بود باالي كفش "گتر"گاهي  گردن و
 بود كه حرف نزن، و دست دراز كرده بود كه عمامه را بده.دادن جواب هيس! كرده 

فت، دور تا دور س ،بيب عمامه را گرفت تايش را كشيد بازش كرد بستحگفت وقتي مي
گفت وقتي حبيب خوب كله هندي كه چشم و صورت و دهانش را تمام پوشانيد. پدر مي

دَمَر به شكم روي  داختندشداشتندش انسر گرفتندش، ور اش را بست از  پا وروي كله
بُر زدند كشان بردند ميانهم يدكرا  ودش رفتند سراغ اسبهاشان سوار شده و اوخ اسبِ 

  در سلب.  شورخانهِبه سمت سروهاي آباباخاني  و مردهاهه از ميان بيابان ررفتند از بي
  »اش كردين مُرد؟مُرد؟ خفه«زده، غافلگير، گفتم شگفت

  »رد؟مُ«واخورده گفت 
  »رد؟ش كردين مُفهتون سفت بس. گناه نداشت خا عمامهشو بكله«گفتم 
  »مُرد مُرد، كي گفت كه مُرد؟«گفت 
  » تين.ونه، گفورخشبردينش مرده«گفتم 
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 داشته شيره  شوررد وقتي بردندش آنجا مردهام، خنديد. تعريف كحبت زد پس كلهبا م
با  ن واي بودبا شيره ،رم كرده هيكلش ند. ازاوقت مرده آوردهكرده بي فكركشيده، مي
رتش كه پيچ الي عمامه، سفيد، با صوبلند كفنهم رم كرده، با آن قد  بودن باز شورمرده

 جايش هست، دارد؟ اگر ي آيا سرش سرديدنمي بسته بود و توي پارچه سياه عمامه پدر
حرفهاشان فهميده بود  يا چه؟ ترسيد. هندي هم از ،خاكشير است دارد آيا خوني و خرد و

دادن.  قسم و كرده بود به ناليدنشروع  »آي ترسيد!«بود.  ترسيدهاند، شورخانهكه توي مرده
ها صداش الي پارچه وقتي هم از  "مردك سنّي!"دهد، يدان كربال ميآنها را قسم به شه
شوي ههم مردهردوشان ترسو.  "مردك ترسو!" شور تازه واقعن ترسيدبيرون زد، مرده

ها و ز پشت عمامه سياه كه سفت دور چشماقِ دراز. ن ديالاي، ريغو، هم هنديِ پاتاشيره
است، نمرده  خورده كه زندهخوانده و قسم ميداده و هي اشهد ميدهانش بود هي قسم مي

شور هم كه فهميد هندي نمرده بود شروع بعد مردهنده خاكش كنند. زو گناه دارد كه زنده
 هند ِهِلك هِِلكاز آي پدر سگ صاب! «گفت گفت. ميبد مي خنديد وكرد به خنده. مي
  »دي بسّت نبود؟هندسّون را دا هم بدي دسّ انگريزِ، اي نسناس؟ اومدي ايرون را
گفت نزديك   اين قصه را گفتن. بود از گفت. دور برداشتهرا مي كرد قصهپدر كيف مي
گفت رد. ميپرست خودش عالمي دااي بشود وطنشور شيرهسحر، مرده زصبح پيش ا

با اسبي كه حبيب سوارش  اسبش و مواظبش باشد خودش با حبيب را گذاشت آنجا تا
خانه پسران آ اسكندر، قضيه را براي آنها گفت. آنها گفتند  زرونه بود رفت دروازه كاآمد

شان ها قلدرهاي محله دروازه كازرون بودند. يكيفوري هم رفتند. اين .روندخودشان مي
راي ايز گم كردن مناسب بود. پي. آر، گويا، كه اين خودش ب هم رفته بود توي اس.

خورد. برايشان باج م به دردشان ميكردن بعدي ه شد. براي بادگري سرشان ميلوطي
ريب، غسبيل هم داشت. تعريف كرد آنها رفتند و او هم آمد اول وقت رفت به سيد حاج 

وقتي كه  .را نشناخت لود بود. اوآاده بست و رفت تو. متولي خوابزها را دم اماماسب
دش اول. عمامه نشناخته بواش چرا سرش نبود. بيپرسيد عمامهگفته بود كيست متولي 

خواسته سرش هوا بخورد يك كم، نياورده. گفته بود آمده است نماز جواب داده بود مي
 كه. گفته بود نماز حاجات است، نذر كرده ،مرد گفته بود هنوز صبح نيست، نشده .بخواند
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م جدَ  .است نماز براي شكر كردن .»كرد ييچرند ميگفتم، نبايد ازخدا گدا«است. گفت 
به گفته و تلفظ  چه الزم است بگويم. خواهم، چه الزم دارم.چه مي داند منخودش مي

كند. گذاشته است كه هم  بنا به گفته من عوض نمي من نياز ندارد. عقيده و تصميمش را
اني من را به دست خودم و و براي ديگران. زندگ –من خودم كاري بكنم براي خودم 

  خودمان درستش كنيم يا خرابش كنيم.هاي ديگري مثل خودم داده است كه ما دست آدم
به داره، بس كه قديمي او خيلي تجراگه به كسي نگي، «كند. قبول نمي ،ندارد وليتيمس او

  ي گرفته بود و ايستاده بود به خواندن.رفته بود و وضويگفت » س. خداس ديگه.و دنياديده
ماز از سرعادت باشد چسبد. نجا آورد. گفت گاهي نماز ميه ه دلش بيك نماز سير از ت

ت كه نيست، مكانيكي، چسبد. گفت نماز خواندن رفت و آمد لنگر ساعميناست كه 
كه بايد قبول كني، خودتي كرده. تمامش بايد توي دل باشد تا قبول باشد. و ماشيني، كوك

د گفت بع»  ببيني از ته دلت درآمده و ته دلت نشسته، يا نه.اي، كه بايد ببيني كه قبول كرده
طويله  دو را برد و ول كرد در ره كشيده بود وبرگشته بود خانه و اسب حبيب راهم يدك 

بي و خانم جانم، كه مادرش و مادرم بودند، تمام و از هشتي گذشت رفت توي خانه. بي
 حبيب رفتهاند چون با اسب و با بابااپسش بودهشب بيدار به انتظار برگشتنش بودند. دلو

آمد. خوابش نمي ،با وجود تقالهاي پيش ،اند، اما حاالبرنگشته بوده بوده است و تا دير
مقاله نوشتن، و رونويس كردن نامه. وقتي  كرد خسته است، نشسته بود به سرحس هم نمي

حمام كه خوابيده  ها تمام شد صبح بود ديگر. رفت به حمام، حمام گرم حسابي. دراين
نزديك ظهر آمد خانه ديد حبيب آنجاست.  هول  كش خوابش برد. بعدانتظار كيسه بود در

شد كه چه پيش آمده است. حبيب گفته بود، هيچ، پسران آاسكندر گفتند خوبيّت ندارد 
فهمد كه كار ربطي دارد به آقا. او هم ديده بوده را ببيند مي بماند آنجا چون  هركس او

، سيده بود هندي چه شدبود و آمده بوده است. از حبيب پر نمانده گوينداست درست مي
نبرده بودندش. اداي نجاتش را درآورده  ييكجا بردندش. گفته بود تا وقتي آنجا بوده جا

 را به فحش كشيده بودند كه مردك را چرا تا آن وقت بازنكرده بوده شوربودند و مرده
 كجا و ها بودنديبودندش چند تا بوده و ك آورده است و چرا نفهميده است كه آنها كه

كه بازش يشتر از آندند برو، و پبو آوردند و به او هم اشاره كردهگفته بود ادا درمي ؟رفتند
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هم داده  اي برو بخواب. و مقاله و رونويس رابود خسته كنند هم او آمد. پدر بهش گفته
خانه ين قلم كه هم مكتبمحمد ابراهيم مشك ييكربالبه هش ببرد را بود بهش گفته بود سر

آوردند. وزنامه كه با چاپ سنگي درش ميهاي رطاط بود و كاتب صفحهداشت هم خ
اتاق مانده بود مثل اينكه مردد بود. بعد كه بهش  همان در بود و را گرفتها هحبيب نوشته

كيسه كوچكي را كه چرمي بود  و» اينم اين.«روي، گفته بود گفته بود چرا معطلي نمي
ست، قيطان ين چيست؟ حبيب گفته بود سرش بستهرسيده بود اپ او  ،بود پيش او گرفته

سكه  ييده بيست تا«داده بود و گفته بود  خفتكش الك و مهرشده است. و آن را تكان
، زبود با ؟ حبيب كيسه را باال گرفته بود و تكان دادهييگوپرسيده بود از كجا مي»  طال.

پرسيده بود » ال.يره ط، لنشون طالجلنگجلنگ شكل گردشون، از از» بشنوين.«گفته بود 
» باهم نبوديم مگه؟ از جيب هنديو. همون ديشب.« حبيب گفته بود » ن؟از كجا آورديشو«

و » ميكنن البد،. اين، همون ديشب.«حبيب گفته بود » بازش هم مگر كردن؟«پرسيده بود 
قچه، بود گذاشته بودش توي طا گيرد؛ بردهكند كيسه را نميبعد كه ديده بود او را نگاه مي

م كو؟ چي بگم، گفتم عمامه نميدونسَم چكار كنم،«وايستاده مانده بود همانجا. گفت 
ي ترو بيامرزه، آقو، به فكر عمامه خدا پدرت«حبيب گفته بود » كردي؟ مو چكارعمامه

كي از جيبش درآوردي، به من نگفتي از جيبش «و او گفته بود » وخ، حالو، آقو؟اي
جيبش درآوردي. ميومدي ميخواسي پس بدي بهش. بيذاري  درآوردي. بيخود كردي از

اسكندر؟ حاال شما آ يخدا حفظت كنه، آقو. ميذاشتم براي پسرا«حبيب گفته بود » پهلوش.
  كرد.مقصودش كميته حزب دموكرات فارس بود كه  فرق نمي»  بدين به كميته.

عدش؟  انگار ب وقت چه شد،انداخت. گفتم آنها نگاه ميبه عكسديگر چيزي نگفت. 
كرد. بعضي را تند، بعضي را يكي نگاه ميها را يكيها بود. عكسنشنيد. توجهش به عكس

لوي ان روي هم روي پشت كاس رختدان. پهشگذاشتماند، و بعد مييشان مروي
فت شان كم بود. بعد گهاي پيش كه ديگر چهار پنج دسته شده بودند و جا برايدسته

وقتي كه آن نامه و مقاله «گفتم » .مداودر«گفت » ؟دموزنامه دراوروقتي «گفتم »  ها؟«
  .»ديگه. همين ديگه درآمد، « گفت  »مد؟دراو
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 يگر ازها بود كه انگار دتوجهش به عكس يا خسته بود يا اش تمام بودفكر كردم يا قصه
كاري نبود، چه «كار كرد؟ گفت هآن ميل و لذت تعريف رفته بود. پرسيدم قنسول چ

شيراز به  در »كار يك قنسول.س مُسَه نيك لچ« گفت »تالفي آن كارتان.«گفتم  »؟كاري
 من زياد فضولي بود كه اين سوالگويند. فكر كردم شايد چلك مُسَه مي ،بازي الك دولك

ها كارشان جدي نيست. اين جور جوابم داد. چيزي نگفتم. گفت تالفي و لج كارِ
گذارند گندش زياد لشان نيست بچرخانند. نميخواهند يك مملكت را كه ماست. ميجدي

شان باشد. اين وقت، اما جوري كه جور با صالح كدهند اما يدرآيد. الزم باشد جواب مي
 در اينتياطي كرد براي اين بود كه احشود گفت بيه فرستاده بود كه ميهم كه اين جور نام

ميانه مردم يكي  هاشان نداشتند كه ازتجربه صاحب بدبخت دربيخراب شده مملكت 
لك و كننده و ممانع اين جور كارهاي مملكت خراب بلندشده همت كند گيرشان بيندازد.

پيش توي كيسه خود  زها را امورهاي دولتي، كه اينام دهنده بايد دولت باشد وبادملت به
جود و دولت كسي واين مملكت جز مأمورهاي دولت  ا درجاين در هااند. براي اينكرده
فرستند براي كسي كه سفارت مي ل را راحت توسطكه كس باشد. پيغام و پو ندارد
تا بعد  اندكجا خورده كنند ببينند ازخواهند به رِنگي كه ميزنند برقصد. حاال شروع ميمي

ها جور تالفي.  ايناي دارد نبايد بترسد از هيچش تالفي كنند. اما آدم اگر وظيفهبه وقت
ت را تلف نكن زيادي به ترسيدن. اهم وقت ه تالفي، توكنند زيادي بوقت را تلف نمي

    كارت. هخواهي توجهي داشته باشي، توجه كن به جنسِ نتيجمي
ود كارش را كرد. آبرو با احتياط گفتم گفتيد آبرويش رفت. گفت آبرو و سياست؟ كارش ب

كرد كارش را نمي ؟تكه كارش اس ايبه جاي اجراي وظيفه، وظيفه نگاه داشتن
شان مطرح رفت؟ ما؟ ما براي كسيش دستگاهش. آبرويش پهلوي چه ش بود پاييآبروبي

نه پيش آنها،    –داريم بلعندمان. ما بايد آبرو نگهكه دارند مي  اندمطرحها براي ما نيستيم. آن
همين. اين را هميشه به ياد خودت نگه  مان. بفهم. مان پيش هركدامپيش خودمان هركدام

  بدار.
»  ها؟« گفتند. گفت م مردم چه ميبرويش رفت. گفت اصطالحي بود. گفتگفتم شما گفتيد آ

روزنامه را  كهآور بود. گفتم وقتيهم كرد كه انگار حرفم برايش تعحبوري نگاج
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ودربايستي بود كه ربيشتر از  اهللا!گفتند باركاگر خواندند! گفت خواندند،  خواندند.
شان آنقدر يها هم حسودد؛ بعضيششان مياين جرأت حسودي گفتند. بعضي هم ازمي

اند، توي اين ست. مردم، مردمي كه مردمزياد بود كه گفتند اين خودش كار انگليسيها
كس پرسيد، هيچكس نميآورديم هيچ اينكه كاغذ را چه جور گير از چيزها كجا هستند؟

ها همه فقط براي چاپ ه اينني چه حاجتي به دانستن؟ تازدانست. براي بدزباچيزي نمي
ايم فقط. پز نداديم كه شب خودمان ما وانمود كرديم كه چاپ كرده آن مقاله و آن نامه بود.
  كاري را كه بايد كرد بايد كرد.دادن.  انداختيم. لزومي نداشت پز رفتيم و پيك را گير

و  اصل قصدت سينه كفتري كردن كرديم. كار را براي پز دادن نبايد كرد مگر اينكه در
يم يتوانيم هم، به خودمان بگوباشد. همين كه بتوانيم و، مي پز مان خودِگردن گرفتن و ه

خوب كردي كه كردي، آفرين برتو، همين براي ما بس بود و بس هم هنوز هست. سهم 
د. پز دادن از قماش ندرست ببين و دنرا درست بسنج وضع خود يدمردم هم همين كه با

خودت را ن ت كه اصلسخت بهتر اساقع براي كردن يك كار و هاست. دربازيهمان حقه
اگر  –اي دت. خوش باش كه كاري كه كردهننديده بگيري. بگذار ديگران هم نديده بگير

اين  از ترزياد است آن بس است برايت. جا بودههاي درست و خوب و بكاري كه كرده
توي  گذار بگذارندتمواظب باش ن خراب كردن آن است، يا دست كم به آن لطمه آوردن.

  مردنگي، نگذار پشت جعبه آينه باشي.
هاي ديگر و ديگر خم آن دسته عكس و عكسي را كه در دستش بود گذاشت روي يكي از

خب، اين هم «و بعد گفت  »عجب اين اتاق دم دارد.«. گفت نشد كه باز عكس درآرد
به  ميارزيدپس چه فايده؟ «گفتم » كيا هسّن.اما نميدونستي اينها ديدي يها كه معكس

كرد، گفت كاري بود كه بايد كرد. هم نگاهم  نگاهم كرد و باز» زحمتش كه كشيدين؟
 از من برنداشته ش همان كردن. بعد ديدم نگاهش راي كارها هست كه بايد كرد. فايدهبعض
يند. انگار آن نگاه بخيره بودنش انگار االن مرا نمي ست و دردارد، به من خيره، برنمياست

ست. انگار دن جهت به جاي ديگري رفتهعوض كرو بي ، گذشته استاز ميان من، هيكلم
با نگاه و با صبرش دنبال چيزي بود، دنبال فكري بود، دنبال حرفي بود. و آهسته آن نگاه 
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تر شد. نرم زد پشت شد  تا مهربانتر ميشد انگار شناسندهگشت، آهسته نرم ميخيره برمي
  »   ا بكن.  بكن.اين كاره توهم بزرگ شدي از« ام، گفتكله

دانم. هاي من چرخيد، ولي چرخيد. چرايش را نمياشك توي چشم شايد بايد نگويم كه
آن  آيد. اشكم دراختيار اشك ميها شد كه بيآن وقت دانم اما ديدم باز ازهنوز هم نمي

آمد. اين اختيار ميآنكه بفهمم چرا، هميشه بيآمد گاهي زود، بيشتر بيها هربار كه ميسال
ها گم شد. هرگز كتك مرا به گريه نينداخت، دردهاي شديد تن و ناخوشي هم بعد حال

  هاي انساني، چرا. زياد.ها و دوريينزديك نه.
اش گفتم مقصود قنسول از آن نامه را به ديدن تغيير حالتم نكشاند  او براي اينكه سكوتم 

وال، گفت ود نه از معني سوال با نگاه محبت بود، و از فهم علت سلبخند كه ب چه بود؟ با
با  ،و گفت حاال ديگر گذشه و رفته»  رفاقت ظاهر براي روز مبادا.«و بعد گفت »  شيطون!«
هاي براي نقشه .داري به ملعنتدمتكار تا وقتي كه الزم شد. مردمخيره كردن مأمور و خذ

ز دزد و قالتاق داري، چه مردمي؟ گفتيد كه دزد بود، قالتاق بود. گفت اسياسي. گفتم مردم
 چپ بهشود به چپدزد و گرسنه و احمق بهتر مي هاشان كي؟ بابهتر براي نقشه

نداشته باشد است كه خوب است، شعور و شرف راست كرد. حرص داشته باشد راست
درست و خوب  ني كه واقعيهاخواهد. آدموكلنگ شعور ندارد، شعور نمياست. بيل
 نقلق هستند، ثالثبد شوند وكم نوكر و مطيع مي نانيث آيند،كه كم گير مي نبفهمند اول

آورد، احتياط هم ترديد، ترديد هم اند. شعور احتياط ميتنبل بيكاره هم هستند، نمولمع
كنند وال ميخورند. سحال به درد اطاعت نمي هر كشد به بزدلي، گاهي. بگو اغلب. درمي

  هوش و كنجكاو اگر باشند.با –زيادي 
از رختدان بيرون كشيد. گفت  يك عكس كنم دست برد بازد نگاهش ميدم. دينگاهش كر

شد آبش كرد بردندش خفر اسبش را هم براي دولت بريتانيا خوردند. در شهر نمين ضمن«
» نفهميدن اصل كاري شما بودين؟« پرسيدم   »سروستان، آنجا تبديل به احسنش كردند. و

گيرآورديد؟ كجا  نپرسيدند آن را ازروزنامه درآورديد  گفتم وقتي كه نامه قنسول را در
كارشان است. ما  پولتيك در هاست كه يك جورگفت يك عده گفتند كار خود انگليسي

اي كه دفتر روزنامه آنجا بود. شايد هم الي درتوي خانه گفتيم انداخته بودندش ازمي
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اشيم و مان فرستاده . اما اين را كه خودمان رفته ببفهمي نفهمي فكر كرده بودند كسي براي
رسيد. ما پز نداديم و فرستاده را گرفته باشيم مثل اينكه به فكر كسي نرسيده بود، نمي

حواست باشد. «و گفت ن. مامان رسيد به جانندادن اش همان را گفتيم و همين پزهمه
  »خوب؟

 كرد و بعد آن را گذاشت روي رختدان و، باز چند تاي ديگركه عكس نگاه مياو همچنان
ي كه پيك يشان روي هم، كنار، گفت آنهاگذاشتديدشان مييك ميبهيكرا برداشت كه 

به خودشان بستند  ش رااخودشان گفته بودند و آنقدر همه اش ازرا پس بردند آنقدر همه
كجا گير است  كه پيك در اندردند. گفتند وقتي كه فهميده بودهاصل عوض ك كه قصه را از

و او تنها، كت  ستند هيچكس پهلوي او نبوده اااند تا درش بياورند ديده بودهرفته بوده
بسته، چشم و گوش و دهان بسته، افتاده بوده است پهلوي چند تابوت، كه تا حدي هم 

ها اند كه دزدچون گفته بوده –شور ساخته بودند كه دزدها قول مرده طور بوده. ازهمين
اش قنسول است و قراول و فرّاند كه اكه دزدها وقتي كه فهميده بوده –اند اورا گرفته بوده

  ترسيده بودند و دررفتند.
شور گفت مرده چه؟  گويندگفت دروغ ميشور بپرسند او ميآمدند و از مردهفتم اگر ميگ

داند كه عمر يعني شور ميداد. مردهبروز نمي .شرف نبود كهشور بود، جاسوس و بيمرده
اي كجا حال و حواس و يرهاي هم بود. ش، شيرهنشرف بودن. ضمنارزد به بيچه، نمي

نداندنم كه اين خدانم براي سر به سر گذاشتنم بود يا حوصله  دردسر دارد؟ و خنديد. نمي
  را گفت.

شدن هست؟  شوربهترين راهش مرده يعني چه آياآمدم بگويم براي اينكه بدانيم عمر 
؟ شرف باشدشود بياست، فقط، كه ميخواستم بگويم آيا آدم در وقت زنده بودن مي
دانم. پرسيدم. پرسيدم ميرعباس چه كار كرد آخر؟ گفت گذشته و رفته، من چه ميگفتم. نن

كند يك دزد؟ گفتم مقصودم قنسول با ميرعباس  خواستي چه كار. ميگردنه بستن ،دزدي
كني تو، هم، ها! با ميرعباس او هيچ،  ها ميوالچه كار كرد آخر؟ گفت گذشته و رفته. س

  . پرسيدم يعني چه ؟ ها خيليقالتاق تهران با بزرگترهاش در
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طلب بسيار، يعني حاضر به چاكري بسيار. حوصله شده باشد گفت يعني فرصتانگار بي
شان خوب است. توي لباس خراب باشد هر لباس و حرفه كه باشد براي آدم در هرجور
خورد، يك وقت شغل و لباس و رسم مانع شان ميست. به درد سياستشان كافيبراي

خورد بسيار. قالتاق و دزد و نوكر و جاسوس مانع كه نيست، هيچ، به درد هم مي نيست.
د هم كشند بعمي ازشان كارآوردنشان زياد! مي .هم كم نيست. زياد. اوه، خيلي

زن خودش َلهَلهلوحِ آنكه بينواي سادهشان، آخر. گاهي هم بيفرستندشان الي دست عمهمي
فهمند. شود، نميگويند و باورشان ميد و چرت ميدارنها دور ور ميملتفت باشد. اين

ا يك پا خودشان روند كناري، يآيند يا زود ميا نميهاش يا توي اين گودهترينباهوش
بگذريم  اين هم، اگرچربد. كه ميوقتيچلد. تاكه ميوقتيشوند يك كاره، كارچرخان. تامي
ه خودشان نيست، بستگي اختيار و قو ي كه دريهاحال و وضع ز تصادف و از اتفاق، ازا

يا   –شان دارد شان. مقدار حرص و پاكي بستگي به هوششان يا به پاكيدارد به حرص
هوش و شعور، تمرين و  –هوششان دارد مقدار حرص و پاكي هم بستگي به  شان.به پاكي

 تربيت نگو.  فقط هوش كافي نيست. از هوش بايد شعور بيايد. شعور با تمرين و تربيت
ي. سوخته بودن هم، براي دزدي هم محتاج هوش و فكر و شعورĤيد. حتي در پدرفكر مي

ج. بخوان اما نگاه كن. ببين. بخوان. بسن معطلي ديگر. فكر را ول نكن كه اگر كردي ول
كردن، نه يعني بر بسنج. يادگرفتن نه يعني ازخواني قبول نكن يك هو. هرچه را كه مي

خواني يا بشنوي چه مي هر ي قبول نكردن.  بسنج.  ازگاهي ياد گرفتن يعنقبول كردن. 
كمك بگير براي سنجيدن. براي سنجيدن به فهم محتاجي. براي فهم بهتر هم به بهتر 

ي اي كاش فهمت از فهمي بعدها. ولرا بهتر مي ين حرفهااسنجيدن. به بيشتر سنجيدن. 
  فهم خودم هم به همچنين، اي كاش.  تر بود.همين حاال درست

هاي مدرسه هرچند صفحه نصف كتاب ها بود تا به نصيحت. درام به قصهشتر عالقهمن بي
كردم اگر وال ميها هم از خودم سوقتمانند گذاشته بودند. من  هاندرز و پاي صفحه

شنيدن اندرز و پند كافي هست پس چرا هنوز احتياج به اندرز و پند هست بعد از 
  .خيلي هزارسال  – دانم هارهزارسال، چه ميبيشتر، دو، سه، چ ، هزارسال؟ بعد از

  




