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  :احمد محمود
چون بهرجهت همین انسان موجب دربدري . دید انسان تفنگ را نمی -شد داستان طور دیگر تمام می–کاش . انسانی است. خوب است

. هرچند آنکه تفنگ را دیده جوان است و به اعتبار همین جوانی است که تفنگ را بار دیگر میکارد. سنجاب و روباه و خرگوش شده است
و . و پیش بروند و خاك را پس بزنندکشد؟  ر چادر سبز شده و بتدریج قد میاشوند و ببینند درخت گردوئی کنمیشد مردها بیدار . نمیدانم

اگر قرار است پایان . شاید خوب نباشد. همینطور بنظرم آمد. هاي فلزي پوسیده است؟ نمیدانم ببینند که قنداق ریشه و ساقه داده و قسمت
  .عوض شود باید فکر کرد

البته با هم خیلی تفاوت دارند ولی موضوع همین مسائل . زشکپور همچین داستانی در مورد تفنگ و خرگوش نوشته بودیادم هست که پ
  .بود
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  تقدیم به دوستداران و نگاهبانان طبیعت
   براي روز جهانی زمین

  »صلح سبز«
بلـوط،   ي اش سنجاب مادر را دیـد کـه روي شـاخه    ي دوربین تفنگ بعد از باران، شکارچی از روزنه

هـاي خـیس درخـت     سنجاب مادر از روي شاخه بلوط دید نور آفتاب از برگ. ها، پنهان شد  پشت برگ
تر را پوشـاند و آرام پهـن شـد زیـر      هاي قوي هاي نازك و بعد شاخه گردوي مقابل گذشت و اول شاخه

: سنجاب مادر بـا خـودش گفـت    .ي زرد و علف تازه ي وحشی و بابونه جا که پر بود از بنفشه درخت؛ آن
  » !چه روز قشنگی«

هایش فندقی و حنایی که تو سایه روشن زیر درخت، کنار سـنگ بزرگـی بـا     و چشم گرداند به بچه
فنـدقی بعـد از هـر    . کردند ها را دنبال می ها و سنجاقک هاي کوتاه و بلند، زنبورهاي عسل، پروانه پرش

کـرد، بعـد دمِ پشـمالوي خـود را      ا دقت دورها را نگاه مـی نشست و ب پرش، فرز و چاالك روي دو پا می
پرید و هـر   شد که حنایی با جست بلندي، روي او می ي پرش دیگري می گرفت و آماده وار باال می حلقه

  .پیچیدند هاي مرطوب به هم می ها و علف الي گل دو البه
 بـه  ند در پناه شـاخ و بـرگ گـردو   سنجاب مادر به زاغ نگاه کرد، زاغ با پرهاي سیاه و سفید و دم بل

  .داد هایش غذا می جوجه
هاي جنگل چشم دوخت و گوش خواباند، جنگل پر بود از برگ سبز و آواز پرنـده و   بعد به دوردست

  .صداي زالل آب
سـنجاب  . جویـد  اش چیزي را می بعد پایین زیر درخت بلوط خرگوش سیاه را دید که نزدیک حفره

ي راسـتش را بـه قنـداق تفنـگ      گونه. شکارچی زهرخندي زد. ه بیرون آمدهاي انبو مادر از پشت برگ
هـا را بـه شـدت     صداي شلیک، برگ. چپ را بست، نفس را حبس کرد و ماشه را کشید  چشم. تکیه داد

سـنجاب مـادر از روي درخـت بـه     . ها پرواز کردنـد  پرنده. هاي آب باران را به هوا پراند پس زد و پشنگه
زده از  هـاي کوچـک وحشـت    سنجاب. ا موجی از خون، در هوا چرخید و سقوط کردپهلو پرتاب شد و ب

نگاهش گشـت  . هاي بلند به محل سقوط سنجاب مادر رسید شکارچی با گام. درخت گردو باال کشیدند
رد خون را دید کـه  . به چپ و بعد به راست نگاه کرد. اثري از سنجاب نبود. ها و دوروبر سنگ روي علف

ها خوابانـد و تـوي حفـره     تفنگ را روي علف. کنار حفره زانو زد. نگ حفره کشیده شده بودي ت تا دهانه
هـایش   هایش را به هم فشرد و چشم دندان. حفره تاریک و عمیق بود. جز سیاهی چیزي ندید. نگاه کرد
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لوله تفنگ را داخل حفـره کـرد، انگشـتش را روي ماشـه گذاشـت،      . را تنگ کرد و دست به تفنگ برد
فنـدقی و حنـایی روي   . مکث کرد و بعد به حفره تُف انداخت و پـا شـد و دمـغ بـه سـمتی رفـت       کمی

هـاي بـاران از نـوك     قطـره . زاغ در آسـمان دور شـده بـود   . لرزیدند ي گردو از ترس می بلندترین شاخه
هـاي پراشـک،    توي حفره، خرگوش سیاه با چشـم  .چکید ها می ها و دامن علف ي گل ها روي گونه برگ

  .اي از گوشت و پوست رانش را برده بود گلوله تکه. کرد ر سنجاب مادر بود که ناله میکنا
***  

هـا را   باد، سرد و سمج برگ. زند جاي جنگل سرخ و زرد و نارنجی می همه. ورند ها انگار شعله درخت
هـاي خشـک،    ها و علف پایین روي برگ. دهد هاي کوچک پرواز می شان را مثل جرقه لرزاند و بعضی می

کشـند،   به النه مـی هاي مرده را  ها و حشرات و ملخ ها که با شتاب دانه حنایی نشسته و به ردیف مورچه
ها از دور همراه بـاد   صداي زاغ. خاراند ها را روي پوست تنش می کند و گاهی جاي نیش مورچه نگاه می

. کنند ي زمستان است، زیر خاك چال می ها را که آذوقه ط فندقی و سنجاب مادر، گردوها و بلو. آید می
صـداي غـرش چیـزي از دور شـنیده      .کشـد  زند و سـرك مـی   رمق پاره ابري را پس می آفتاب صبح بی

سـنجاب مـادر بـا    . کنـد  شود و بعد تهدیدکننده و ترسناك فضا را پر مـی  دم نزدیک می به شود و دم می
کنـار درخـت   . لنگـد  پـاي چـپش مـی   . رود به طرف درخت گردو مـی . افتد ها می احساس خطر یاد آدم

. کننـد  نـدقی از مـادر تقلیـد مـی    فو  حنایی. کند کشد و نگران به جهت صدا نگاه می قد می. ایستد می
حنـایی و فنـدقی بـه سـرعت بـاال      . کشـند  حاال هر سه از درخت باال می. اند قد مادر شده همرنگ و هم

رسـند و بـا شـتاب داخـل      اش هراسان می بعد خرگوش سیاه و جفت ،روند، سنجاب مادر به سختی می
کـامیونی پرصـدا و یـک    . نشـینند  ها می شاخهزنند و آرام روي  ها تو آسمان دور می زاغ. شوند حفره می
. زنـد  هـاي خشـکیده را شـیار مـی     هایش علف الستیک. شود به درخت گردو نزدیک می. رسد نفس می
. گیرنـد  کشند و در آسمان اوج می ها پر می زاغ. گریزند شاخه و درخت به درخت می به ها شاخه سنجاب

سـال و دو نفـر    یکـی میـان  . شوند از آن پیاده می سه نفر. افتد کامیون نزدیک درخت گردو از نفس می
شـان گـردن و بعـد     یکـی . ها تبر دارند شوند، جوان شان خرد می ها زیر پاي روند، برگ جوان، راه که می

سال رو به آن که پشـت فرمـان بـود،     گیرد، میان کوفتگی تن را می. چرخاند کمر را به چپ و راست می
  ».جا زدم، روي اون درخت یه سنجاب اون... ل و گیاه و شکار بودگاز جا محشر  بهار این«: گوید می

ي عمیق، حالم گرفته شد، خواسـتم   افتاد اما مثل مار خزید تو یه حفره«: کند به بلوط پیر اشاره می
  ».شلیک کنم تو حفره اما دیدم حیف گلوله، فکر کردم شاید زنده بمونه، پوست قشنگی داشت

چـاي و آتـیش   «: کند سال می ، رو به میاناستآن که پشت فرمان . روند وتوك با باد می ها تک برگ



9 

 

  ».با تو
المصـب هزارتـا   «: نـد ک می  ي درخت حلقه ها را دور تنه ایستد و دست سومی کنار درخت گردو می

  » .دهقنداق تفنگ می
ـ    وکوبد بیخ تنه، تبر با صداي سنگینی در پ بعد تیزي تبر را می. کند غلو می رو سـت و تـن درخـت ف

سال کنـار سـنگی مشـغول روبـه راه کـردن       میان. شوند ها جدا می رود و تعدادي برگ زرد از شاخه می
چنـد  . گویـد  اي را روي سنگ نشانده است و به باد که مزاحم است، ناسزا می کتري دودزده. اجاق است

صـداي خشـک و   . گیرانـد  کند و سـیگاري مـی   د، نگاه میرقص ي آتش را که در باد می زبانهدقیقه بعد، 
هـا   تراشـه . شـکافند  از دیگري بیخ درخت را میپس تبرها یکی . ها جنگل را پر کرده است ي ضربه خفه

نـم عـرق،   . ي مردهـا پـر از تراشـه اسـت     روي سـر و شـانه  . روي زمین. پرند ریز و درشت به اطراف می
منـد   رصدا، لجـوج و قـدرت  هاي پ هر دو با نفس. اندازد شان را برق می گردن  ها و پشت پیشانی و شقیقه

هـاي کلفـت    طناب ضخیم و بلندي به یکی از شـاخه . درخت، قرص و محکم ایستاده است. زنند تبر می
هـا از دور   ها و سنجاب پرنده. یک سرِ طناب به قالب پشت کامیون وصل است. درخت گره خورده است

طور کـه چـاي    دارد و همان اجاق برمیسال کتري را از روي  میان. برد دود اجاق را باد می. کنند نگاه می
  »!آهااااي چاي حاضره«: کند ریزد، با صداي بلند، رفقایش را خبر می ها می را در استکان

رود و در باد  ها باال می ي استکان ي کتري و دهانه بخار مالیمی از لوله. زند رنگ چاي به خرمایی می
گیرنـد و بـه    ستین، عرق پیشانی و گردن را مـی مردها با آ. ها قطع شده است صداي ضربه. شود گم می

سال استکان چاي را در نعلبکـی   میان. اند هاي آتش نشسته حاال هر سه کنار شعله. روند طرف اجاق می
  »خواد یا نه؟ بازم می«: پرسد کند و می شان سیگاري روشن می یکی. کند خالی می

  ».ندازمشنه بابا، با کامیون می«: دهد میراننده جواب 
دو سه تا دیگه داریم، روزي سه چهارتا بایـد  «: ریزد سال دومین استکان چاي را تو نعلبکی می میان
  ».بندازیم

شـان   یکـی . بـارد  نم مـی  باران پراکنده و نم. کند هاي ابر را جمع می باد پاره. کشد چاي را هورت می
  » .شه ت خشک و خالی میجا تبدیل به دش اگه همین جوري پیش بریم، چندوقت دیگه این«: گوید می

  ».ها بجنبید بچه«: ریزد سال ته استکانش را دور می میان
موتور با چنـد نـیم تکـان    . گرداند نشیند، سویچ را می رود و پشت فرمان می شود، می راننده بلند می

 کـامیون آهسـته  . دهد یکی فرمان می. زند ي اگزوز بیرون می دود سیاه و غلیظی از لوله. شود روشن می
. دهـد  کند و پا را روي پدال گاز فشار مـی  راننده دنده عوض می. شود طناب کشیده می. کند حرکت می
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درخـت  . کنـد  آرام ترمز می. شنود نده صداي شکسته شدن درخت را مینرا. کند طناب تو هوا بازي می
اي  تـوده کنـد و   خورد و بعد سقوط می هایش به شاخ و برگ درختان دیگر می شاخ و برگ. شود کج می

هـایش   رود و بـه جـان شـاخه    سال با تبر به طرف درخت مـی  میان. شود از خاك و برگ به هوا بلند می
  .افتد می

***  
بـاد خنکـی از جانـب رودخانـه      ، در آغاز یک صبح بهاري که نرمـه اي شاید نه چندان دور در آینده

آرام گرگ و میش هـوا را   برد و خورشید آرام هاي دشت می ها را تا دوردست ها و علف وزد و عطر گل می
روباه مادر سـرش را  . آید ها بیرون می ي پنهان در علف ي جوانش از حفره زند، روباهی با دو توله پس می

  .کشد ید و هوا را بو میپا جا را با دقت می گرداند و همه به اطراف می
ها آسوده کنار مادر از سـروکولِ هـم    توله. کنند زار پرواز می ها و علف خوانند و روي بوته ها می پرنده

شان را بـه رخ   هاي تیز و براق هاي تهدیدکننده، دندان ستند و با خرناسیا روند، رودرروي هم می باال می
وتـاب   گیرنـد و پـیچ   دیگـر را گـاز مـی    شـمالوي هـم  کنان سروگوش و دم پ کشند و غرش دیگر می یک
نگاه روباه پرنده را در آسمان دنبـال  . پرد اي می اي از پشت بوته ه پرند. شود روباه مادر دور می. خورند می
. دونـد  کنـان دنبـال مـادر مـی     ها بـازي  لیسد، توله کند و بعد با زبان سرخ و درازش دور دهان را می می

هـا را بـه سـمت     هـا و گـوش   ایستد و چشم بیند و می روباه مادر می. جنبد یاي م چیزي پشت درختچه
ناگهان صـداي  . زنند نشینند و به مادر زل می می میي دو سه قد ها در فاصله توله. ندک درختچه تیز می

عقـب   هـا  غلتد، توله ها می ادر روي علفروباه م. کنند ها پرواز می پرنده. دهد انفجاري دشت را تکان می
هـا   تولـه . دوند ها می پرند و با سرعت به طرف آن دو مرد با تفنگ از پشت درختچه بیرون می. کشند می

پرند و بـه طـرف    ها می ها و بوته هاي بلند از روي علف وار با پرش شوند و دیوانه سراسیمه از جا کنده می
ا چشمان نگـران بـه عقـب    زنند و ب نفس می ایستند، نفس رسند، می به رودخانه می. گریزند رودخانه می

اختیـار بـه آب    شوند و بـی  دوباره از جا کنده می. آید چنان با سرعت می یکی از مردها هم. کنند نگاه می
غلتانـد و بـا خـود     کند و می ها زیرورو می بلعد و بعد در میان موج آب سرد و پرزور هر دو را می. زنند می
  .برد می

***  
آورد کـه   شاید به یـاد مـی  . کند هاي دشت نگاه می ها و بوته هحنایی از روي سنگ بزرگی به درختچ

پر از بنفشه و بابونه و پر از پروانـه  . جا جنگلی بود پر از پرنده و سنجاب اي نه چندان دور، این در گذشته
ها مادر، برادر و جفـتش را یکـی بعـد از دیگـري زدنـد و       ورد که شکارچیآ میو زنبور عسل و باز به یاد 
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هـایش   ي اشک، بچـه  بعد، از پشت پرده. ها را تارومار کردند ها و دارکوب ها را بریدند و زاغ رختد. بردند
آینـد و او   ي خرگوش سیاه، بیرون مـی  گاهشان، حفره بیند که با دو بچه خرگوش ابلق از تنها پناه را می

بینـد کـه    را مـی روبـاهی    وقت بچـه  آن. گرداند هایش دیده شود، صورتش را برمی خواهد اشک که نمی
. کنـد  کـوبش مـی   ي بچه روباه درجا مـیخ  خواهد فرار کند، اما ناله می. شود رمق نزدیک می حال و بی بی

بچه روباه که خـیس و خسـته و گرسـنه اسـت، شـاید بـراي حنـایی و        . رود ریزد و جلو می ترسش می
نه بیرون رفتـه بودنـد،   خرگوش سیاه تعریف کند که صبح زود وقتی با مادر و خواهرش براي شکار از ال

هـا غلتیـده و مـردي بـا      آلـود روي علـف   اند که مادرشان خون اند و بعد دیده صداي وحشتناکی شنیده
اند به آب بزنند و آب که پرزور بـوده، خـواهرش را    وقت مجبور شده آن. ها را دنبال کرده است تفنگ آن

هـا و   خرگـوش . زار بگریـزد  قلـب علـف  ها خـالص کنـد و بـه     او توانسته خودش را از چنگ موج برده و
ر هـاي خشـک د   بچـه روبـاه روي علـف   . برنـد  ها او را به داخل حفره که گرم و جادار است، می سنجاب

گـذارد و   بعـد از خـوردن قـارچ سـرش را روي دسـتش مـی      . آورند برایش قارچ می. نشیند اي می گوشه
روصدا که ترسناك شـده اسـت، زمـین و    س. برد آید، خوابش می توجه به سروصدایی که از بیرون می بی

حنایی که احساس خطر کـرده اسـت،   . چسبند شان می ها از وحشت به مادرهاي بچه. لرزاند حفره را می
ي حفـره   بـه دهانـه  . خـزد  کشد و رو بـه بیـرون مـی    ي حفره می زند و چنگ به دیواره ها را پس می بچه

هـاي تودرتـوي زیـر     روشنایی و آسـمان، آهـن   به جاي. رود جلو می. نیمه تاریک است. شود نزدیک می
سنجد، اتومبیل کـه درسـت روي حفـره     حرکت اوضاع را می نشیند و بی عقب می. بیند اتومبیلی را می

ي حفـره بیـرون    آید و آهسـته سـرش را از دهانـه    حنایی دوباره جلو می. افتد ایستاده است، از صدا می
. کنـد  بوي غریب آهن و بنزین و روغـن کنجکـاوش مـی   . کشد هوا را بو می. بیند ها را می چرخ. آورد می

. ایسـتند  کنـار نهـر مـی   . رونـد  بـه طـرف نهـر مـی    . شوند چند لحظه بعد، سه مرد از اتومبیل پیاده می
  ».جا چادر بزنیم، جاي بدي نیس همین«: زند شان بلندبلند حرف می یکی. شان تفنگ دارد یکی

  ».جا جنگل بود یه زمانی این«: کند وبر اشاره میاش به دور آن که تفنگ دارد با لول تفنگ
  ».جا خوبه، جاي بدي نیس آره، همین«: گرداند اش می بعد رو به رفیق

  . گردند هر سه به طرف اتومبیل برمی
شـان را از   بار و بندیل. شوند مردها با سروصدا مشغول می. دهد دزدد و گوش می حنایی سرش را می

کنند و براي چیدن قـارچ   یک ساعت بعد، چادرشان را نزدیک نهر آب علم می. آورند اتومبیل بیرون می
  .شوند دور می

***  
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اي رعدوبرق سکوت و سیاهی گسـترده   جایی دور، براي لحظه. شود نمک سرد می تاریکی دشت، نم
کشـد و گـاهی کـه سـر      هـا مـی   ي غذا و استخوان بچه روباه نزدیک چادر، پوزه به ته مانده. کوبد را می

ـ بین گاه زیر اتومبیل، برق چشمانش را مـی  گرداند، حنایی و خرگوش سیاه از نهان یم هـا کـف    بچـه . دن
. کنـد  دل مـی  دل. اش کرده اسـت  فکر تفنگ کالفه. خواهد سري به چادر بزند حنایی می. حفره خوابند

دور . رسـد  زند و با احتیاط بـه چـادر مـی    نشیند و عاقبت دل به دریا می رود، پس می چند قدم جلو می
کند کورسوي فانوس کوچکی فضاي چـادر را روشـن    داخل را نگاه می. درز در باز است. گردد چادر می

حنایی بـا تـرس از   . اند کوبی سرِ شب، دراز به دراز افتاده مردها خسته از عیش و نوش و پاي. کرده است
تفنـگ پـایین پـايِ یکـی از     . ر را پر کـرده اسـت  دها چا بوي تند الکل و صداي نفس. شود درز وارد می

صـدا بـه    پایـد و بعـد بـی    مردها را می. ترسد اول می. گیرد ي چادر نگاه حنایی را می ه مردها کنار دیوار
هـایش را   دنـدان . رود قنداق میسراغ . سرد و سخت است. زند اش را گاز می لوله. شود تفنگ نزدیک می

اي دیگـر   خواهـد تکـه   شناسـد، مـی   و بوي آن را میطعم . کَند اي از آن می کند و تکه نداق فرو میبه ق
سـرد و بـه سـرعت خـودش را بـه       حنایی نـرم از درز بیـرون مـی   . غلتد یکی از مردها به پهلو می. بکَند

هـا پـیش    شان است، درختی که سـال  گوید که قنداق تفنگ از درخت گردوي رساند و می خرگوش می
  .ها بود ها و پرنده اش پناه آن هاي مهربان شاخ و برگ

صدا مشغول حفـر نقبـی از کنـار     بی. کنند روباه را خبر می. گیرند تفنگ را بیرون بکشند تصمیم می
روباه قنـداق را بـا دنـدان    . ند استلخُروپف مردي که غلت زده بود، ب. شوند ي چادر به داخل می دیواره

بـا زور و  . یگن اسـت تفنگ سـن . کنند حنایی و خرگوش کمک می. کشد گیرد و به سمت سوراخ می می
هر سه تند و سریع مشغول کندن شـیاري  . رسند روند تا نزدیک سنگ بزرگ می تقال ذره ذره پیش می

  .بارد باران نرم نرمک می. کنند چند دقیقه بعد تفنگ را در شیار چال می. شوند ي تفنگ می به اندازه
هـواي سـرد،   . آیـد  ز چادر بیـرون مـی  شود و ا ها بیدار می ي صبح، یکی از مردها با آواز پرنده سپیده

خواهد خمیازه بکشـد، چشـمش بـه سـنجاب و خرگـوش و روبـاه        می. زند پوست صورتش را نیش می
. انـد  ل زدههـا بـه او ز   بینـد، از پشـت علـف    مالـد، درسـت مـی    چشمانش را می. خورد یکه می. افتد می

. زنـد  پتوهـا را کنـار مـی   . یسـت ر جایش نستفنگ . رود سراغ تفنگ می. گردد عقب به چادر برمی عقب
تفنـگ غیـب شـده،    «: کنـد  هول و منگ بـا صـدایی خفـه بیدارشـان مـی     . کنند دوستانش غُرولُند می

  »!که یه روباه کنار خرگوش و سنجاب نشسته  تر این عجیب
ر را بـه  داثاث داخل چا. شوند بعد بلند می. شود باورشان نمی. کنند آلود نگاهش می دوستانش خواب

هـر سـه از   . کنـد  شان به نقبِ کنار چـادر اشـاره مـی    یکی. دنبین هیچ نشانی از تفنگ نمی. یزندر هم می
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هـا   خرگوش و سنجاب و روباه آسـوده و مراقـب بـه آن   . کنند رد تفنگ را پیدا می. شوند چادر خارج می
. هسـتند  گیج و مات. رسند به محل چال تفنگ می. گیرند مردها آشفته دنبال رد را می. شوند خیره می

. زنـد  زند و خاك مرطوب و زیرورو شده را با چنگ کنـار مـی   تر است، زانو می شان که از همه جوان یکی
چشـمانش  . خورد بیند، جا می قنداق را که می. کشد تفنگ را بیرون می. خورد دستش به لوله تفنگ می

ـ  جا جوانه شوند جایی از قنداق کنده شده و همان براق می زده  دوسـتانش بهـت  . تي سبزي روییده اس
مـرد  . شـان بنـد آمـده اسـت     زبان .خواهند چیزي بگویند می. بینند جوانه را که در حال رشد است، می

بـا  . کنـد و بعـد بـه دوسـتانش     شان کنارشان هستند نگاه می هاي ها که بچه تفنگ در دست، به حیوان
. نشـیند  خنـدي روي لبـانش مـی    رود بعـد نـرم   به فکر فرو می. کند کمی مکث دوباره به قنداق نگاه می

نگاهش مثل کبـوتر  . شود پوشاند و بلند می کارد، با خاك رویش را می تفنگ را آرام در شیار به درازا می
هـا را در افـق    پرنـده  انبـوه . شـود  ي سـبز مـی   اش پر از جوانـه  دشت در ذهن. کند روي دشت پرواز می

  .پوشاند جا را می همهآفتاب گرم و روشن . آیند به سوي دشت میبیند که  می
  1371 بهار
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  ي سبز قصه
هـا   جیک جوجـه  توجه به جیک پسري بی. زدند بام، حیاط خانه را دید می ها از روي آنتن پشت کالغ

 »جشـن سـبز  «کردند، توي حیاط نشسـته بـود و روزنامـه     ي مقوایی به باغچه نگاه می که از توي جعبه
، چرخی زد و روزنامه را قاپیـد و بـرد و گذاشـت روي    طخواند، باد از دیوار باال کشید و آمد توي حیا می

 ،بـه جهـنم  «: پسرك ناراحت دستی به موهایش کشید و با دلخوري غـر زد . رف دیوارطشاخه چنار آن 
  ».من که خونده بودمش

نگاهش پر کشـید بـاالي   . یرون آوردبعد رفت توي فکر و پا شد و تیرکمانش را از زیر خاك باغچه ب
نگاهش عصبانی برگشت به تیروکمـان،  . درخت و نشست روي روزنامه و یاد خبري افتاد که خوانده بود

هـا   گنجشک. اش توي حیاط پیچید قدر کشید تا صداي شکستن دو طرف آناش را از  با خشم دو شاخه
ـ  دست. روبه درخت ایستاد رپس. ها که شاهد ماجرا بودند، چندبار برایش بال زدند و کالغ ایش را کنـار  ه

  »!جشن سبز«: دهانش بلندگو کرد و با صداي بلند فریاد کشید
زنـان از الي   هـا پروبـال   هنوز درش را باز نکرده بود که جوجـه . هاي تند رفت سراغ جعبه بعد با قدم

ـ    کجشنگروي درخت، مادربزرگ . غچه هجوم بردندامقواها به ب اش را بـا   ه، عینـک ها بـا دیـدن روزنام
ـ  خبر جشن سبز شد، اشک شوق تـو چشـم   جا کرد و مشغول خواندن ها جابه منوك بال، روي چش اي ه

هـاي کوچـک    گنجشک. هایش را صدا زد ها و نوه و نبیره اش حلقه زد و با صداي بلند بچه گرد و قشنگ
جیـک   جیـک . لند خوانـد هاي چنار، دوروبر مادربزرگ جمع شدند و او خبر را بلندب و بزرگ روي شاخه

بـاد پیروزمندانـه   . جـا پخـش شـد    ها شنیدند و خبر به سـرعت همـه   کالغ. ها به آسمان رفت گنجشک
چنـگ انـداخت و روزنامـه را ربـود و سرمسـت و      . چرخی تو آسمان زد و به سمت درخت شیرجه رفت

مـرغ  . یـا رسـید  ی به ساحل دربرفت و رفت و رفت تا یک شب مهتا. صفیرکشان راه دریا را پیش گرفت
جـا را   ارتفـاعی همـه چیـز و همـه     ي کم پیردریایی که با چشمی خواب و چشمی بیدار، از باالي صخره

هـا را   سـرداد و بـال  آوازي خواب مرغان دریا را آشفت و . پایید، باد را دید که گشتی روي ساحل زد می
  .شب و سکوت و خواب به هم ریخت. زمان باز و بسته کرد هم

چـه را   شـان کـرد و آن   نگاه. مرغ پیر  خمیازه کشید. ی سراسیمه دوروبرش جمع شدندمرغان دریای
اي  جلسـه . ها را خبر کردند رناها و پلیکانها، د زده اردك ها ذوق مرغ. که دیده و خوانده بود، تعریف کرد

جاسوسان سـاحلی کـه از تصـمیم    . مشورتی تشکیل شد و تصمیم گرفتند براي شرکت به جشن بروند
صـدا و دزدکـی بـه آب زده، خبـر را بـه       ها بـی  هاي دریایی مطلع شده بودند، از سوراخ و زیر سنگ غمر
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. رونـد  اید، مرغان دریایی براي شرکت در جشن سبز به شهر مـی  ها رساندند که چه نشسته گوش ماهی
. جسـتند  کنان از آب بیرون مـی  ها شادي ها دیدند که ماهی گیران شبگرد، آن شب از داخل قایق ماهی
  .رفتند هاي کوتاه و بلند دوباره در آب فرو می زد و با قوس شان زیر نور ماه برق می هاي پولک

***  
. هـاي دریـایی رسـید    هـا گذشـت تـا بـه مـرغ      سپیده پاورچین پاورچین، نرم و سبک از روي علف

دریـا   هـاي کوچـک   هاي ساحل لغزید و بعـد روي مـوج   هایش را آرام از هم باز کرد و روي صدف چشم
وتاب مالیمـی بـه هـوا     صدا برگشت و روزنامه را از سنگ گرفت و با پیچ ها دیدند که باد بی پرنده. غلتید

  .برد و راهی جنگل و کوهستان شد
 ***  

ها گذشـت، بـه    ها بیرون آمد،  از کنار صدف ها و علف زیر دریا، ماهی کوچک رنگینی از الي مرجان
ها که غمگین توي فکر سفر مرغـان دریـایی بودنـد،     مع بچه ماهیهاي دریایی سالم کرد و به ج ستاره

  »تونین برین شهر ناراحتین؟ ها؟ البد از این که نمی چیه بچه«: پیوست
ها اطالع دادند که پدربزرگ بـا پلیکـان پیـر     خرچنگ... خوشی براتون دارم خبر«: بعد با خنده گفت

خودشون ببرن و بگـردونن و بـه جـاش تـا یـک سـال        ها رو با قراره اونا همه بچه ماهی... مذاکره کرده
  »!پدربزرگ براشون غذاي مفت و مجانی حاضر کنه

  » از کجا؟... مفت و مجانی؟... غذا؟«: ها با تعجب پرسیدند بچه
  ».ها از صدف«: ماهی رنگین تابی خورد و گفت

اب طالیی با حیـرت  روز بعد عق. ها رقص و شنا و شیرجه زدن توي آسمان دریا را از سر گرفتند بچه
هـا بـراي شـیرجه رفـتن تـوي       اند و بچه مـاهی  ها با منقارهاي باز، ردیف کنار دریا نشسته دید، پلیکان

عقاب طالیی از ترس و تعجب دو بال داشـت، دو بـال   . روند کیسه زیر منقارشان از سروکول هم باال می
. سـال سـپرد و رفـت    خت بلـوط کهـن  روزنامه را به در. باد به جنگل رسید. هم قرض گرفت و فرار کرد
  .ندکُو نوازش ها را شانه  رفت تا گیسوان سبز درخت

طـوطی  . سرها را صـدا زد  به ها و شانه دارکوب از دور با ترس به روزنامه نگاه کرد و فریادزنان طوطی
ـ   «: وغش خندید و به دارکوب گفـت  بزرگ زودتر از همه رسید و با دیدن روزنامه غش ن اي بابـا تـو از ای

  »!س این که فقط یک روزنامه... ترسیده بودي؟
بـین   ذره. مقابـل روزنامـه نشسـت   زده دارکوب، رفت روي شاخه بلـوط   تبعد از مقابل چشمان حیر

اول بـراي  . بیرون کشید و با یک پا آن را مقابـل روزنامـه گرفـت    شمطالعه را با نوك قرمزش از زیرِ بال
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هـا و بـال و    جنگل پر شد از صداي شاد و آواز پرنـده . ل جنگلخودش خواند، بعد با صداي بلند براي اه
بـه گـوش    و ها و جویبارهاي جنگل خبر را با خود به دشت و صـحرا بردنـد   چشمه. هاي مستانه پرزدن

هـاي دشـت هـم سـر در گـوش نسـیم        گـل . همه بار سفر بستند. داندنآهوها، کبوترها و سبزقباها رس
  ».ما را هم با خودت به جشن ببر«: که گذاشته و با التماس از او خواستند

هـاي   گـل «: عاقبـت اللـه زرد گفـت   . و بـرد » .تان را ببرم توانم عطر و بوي من فقط می«: نسیم گفت
مـان را   هـاي قشـنگ   رنـگ ... توانیم توي جشن شرکت کنیم اگر نمی... عزیز، فکر خوبی به ذهنم رسید

  »!توانیم بفرستیم می
  »!چه جوري؟«: شقایق آبی پرسید
  ».ها روي بال پروانه«: الله خندید و گفت

***  
هاي شب کارمندان برج مراقبت فرودگاه ناباورانه خبر هجوم هزاران هزار پرنـده را از خلبانـان    نیمه

اي نداشتند جز بـه صـدا درآوردن آژیـر     وقت تنگ بود، چاره. هواپیماهاي دور و نزدیک دریافت کردند
هـا   خبر فرودگاه با شنیدن جیغ آژیر، سراسیمه به سـمت پناهگـاه   بیحمله هوایی، کارکنان و ماموران 

هـاي مبـدأ    از هواپیماهـا خواسـته شـد بـه فرودگـاه     . پدافندها فوري آماده مقابله شـدند . هجوم بردند
سـکوت و تـاریکی و تـرس بـر     . ها خاموش شدند ها، باند و نورافکن هاي ساختمان برگردند و تمام چراغ

  .فرودگاه حاکم شد
***  

ها رفت، چـراغ را روشـن    آفتاب سر نزده بود که مادربزرگ بیدار شد و با سالم و صلوات به اتاق بچه
  ».پاشین که وقت نمازه... ها پاشین بچه«. کرد

. پنجره را بـاز کـرد کـه ناگهـان صـدها پروانـه بـه اتـاق ریختنـد         . بعد آهسته به پنجره نزدیک شد
شمان نگران و دهان بـاز و خـاموش تکیـه بـه دیـوار داد و      زده پنجره را بست و با چ مادربزرگ وحشت

  .هاي آبی و سفید و رنگارنگ ها پر شد از پروانه اش و دید که اتاق بچه دستش را گذاشت روي سینه
مـرغ عشـق    ،شانه به سر ،ها از دیدن آن همه طوطی، سبزقبا هاي گربه ها چشم بام بیرون روي پشت

ها و لبه دیوارها نشسته بودنـد   ها و درخت ها و دکل نگ هم روي سیمو کبوتر چاهی که پهلو به پهلو، ت
  .آمدند دسته می فوج و دسته فوج. وقال و صداي پروازشان شهر را از خواب بیدار کرد قیل. زد برق می

***  
یکـی تحویـل    ها را یکـی  ماهی ها و نهرهاي جاري توي شهر، بچه ها کنار استخرها و حوضچه پلیکان
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رفتنـد،   رقصـیدند و بـه هـر طـرف مـی      زدند، می ها موج می پروانه. دادند هاي آب می ضاستخرها و حو
هاي سبز هـم آمـده بودنـد کنـار      قورباغه. گرفتند گوش را به بازي می هایی بازي هاشان بچه گربه بعضی

رفتنـد، ابوعطـا    هـاي رنگـی آب کـه سـرباال مـی      نماهـا و فـواره   هاي کوچـک و آب  استخرها و دریاچه
  .ندندخوا می

رفـت و   قرار هی از این طرف شهر به آن طرف شـهر مـی   تاب و بی آفتاب که سر زد فرماندار شهر بی
خواست براي دفاع از شهر با هرچـه کـه دمِ    کرد و از مردم می دستورهاي الزم را به افراد خود صادر می

خصوص بـا تمـام نیـرو    هاي م پاش نشانی و آب آتش  صدها اتومبیل. ها بریزند شان است به خیابان دست
قـبالً  شهردار که . بارید انگار از آسمان پرنده می. شد هرلحظه بر تعداد مهاجمان افزوده می. آماده بودند

بایـد خیلـی زود خـودش را بـه فرمانـدار       ،ها بود نآها را شنیده بود و حاال نگران حال  خبر آمدن پرنده
کـه ناگهـان    ،انـد  براي اذیت کردن مردم شـهر نیامـده  آزارند و  ها، بی گفت که این پرنده رساند و می می

. تـان بخیـر   سالم جناب شهردار، صبح«: زنان گفت نفس اش نشست  نفس طوطی سبز بزرگی روي شانه
من االن . ها بگو نگران نباشند به پرنده«: شهردار گفت» کنید؟ تان پذیرایی می هاي این طوري از مهمان

  ».ها بگو ما را ببخشند ه پرندهب. گویم موضوع را به فرماندار می
مـا هـم   . نگـران نباشـید  ... جنـاب شـهردار  «: طوطی منقار قرمزش را به گوش شهردار نزدیک کـرد 

ها و حیوانات کوه و جنگل و دریا که بدون کسـب اجـازه وارد    من از طرف همه پرنده .تقصیر نیستیم بی
دانیـد   شما می... کنم یز عذرخواهی میهاي عز اند از شما و همه مردم خوب و به خصوص بچه شهر شده

بـه  ... ایـم  جا رسـانده  خودمان را با هزار مکافات و زحمت به این ،که ما فقط براي شرکت در جشن سبز
چون مـا  ... کنیم ان را ترك میشد بعد از پایان جشن به خوبی و خوشی شهرنمردم بگویید مطمئن باش

ل و همه چیزمان یعنی طبیعـت، آب و هـوا، زمـین و    دانیم که این جشن براي حفاظت از جان و ما می
  » .شود جنگل و دریا برپا می

اش  هاي پرنده را شنید و گل از گـل  فرماندار هم که حاال آمده بود و پیش شهردار ایستاده بود حرف
بعـد   ».نزدیک بود فرمان حمله را صـادر کـنم  ... چرا قبالً اطالع ندادید؟!... طور؟ که این«: شکفت و گفت

هـاي   مأموران بـا کمـک ماشـین   «: سیم را مقابل صورت گرفت و دستور داد اي حق به جانب بی با قیافه
ضـمناً حرکـت هـر نـوع وسـیله      ... هاي شهر مشغول شوند وشوي در و دیوار و خیابان پاش به شست آب

  ».استوآمد فقط با دوچرخه آزاد  نقلیه شخصی و غیرضروري در شهر اکیداً ممنوع و رفت
از مردم خوب و مهربان خواست که از مهمانـان عزیـز تـا     و بعد از نیروهاي انتظامی، نظامی و غیره

  .پایان جشن پذیرایی کرده و به مهمانان ناخوانده آسیبی نرسانند
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طوطی بزرگ با تشکر فراوان از فرماندار و شهردار، اجازه مرخص شدن خواست تا به جمـع یـارانش   
رویی از جیب کتش چنـد دانـه پسـته مرغـوب خنـدان درآورد و بـه طـوطی         شهردار با خوش. بپیوندد

هـا   تعارف کرد و دوباره از مردم خواست که بعدازظهر در پارك بزرگ و زیباي شهر حاضر شوند تا با آن
  .   از نزدیک صحبت کند

***  
پشـت   خلـق و صـمیمی   شهردار خوش. لرزاند ها را می ها درخت ابراز احساسات شدید مردم و پرنده

ها را دید کـه از سـروکول مـردم بـاال      ها و پروانه پرنده. تریبون قرار گرفت و به گرمی از همه تشکر کرد
میکروفـون  . کردنـد  هـا پـرواز مـی    الي بادکنک هاي عشق، سفید و زرد و سبز و آبی البه مرغ. رفتند می

ا صـاف کـرد و مشـغول    شهردار لبخند زد و با چند سرفه آرام سـینه ر . جمعیت ساکت شد. خرخر کرد
 :گذاشـتند  هـا مـی   سـر کـالغ   روي جایگاه پارك، سـارها از روي سـیم بـرق سـربه     روبه. رانی شد سخن

پرانی کردند تا آخرسـر حوصـله کـالغ جـوانی سـرآمد و از       قدر مزه آن .»خبرچین آنتنِ دشمن ماست«
. ز روي سـیم پریدنـد  سارها بـا سروصـداي زیـاد ا   . شان حمله کرد کنان به جمع کوره دررفت و پرخاش

سار بـه سـرعت گریخـت و کـالغ بـه      . تر بود، دنبال کرد شان را که از همه بازیگوش کالغ عصبانی یکی
. ووصـل شـد   سخنرانی چندبار قطـع . هر دو چندبار باالي سر جمعیت دور زدند. سرعت به طرفش رفت

هـایش را   غ لجـوج بـال  نفس افتاد و براي خالصی از چنـگ کـال   سار به نفس. همه مشغول تماشا شدند
ها را بست و با سـقوط آزاد سـر در    کالغ هم بال. اي شیرجه رفت بست و از آن باال به سمت پنجره خانه

پنجره بسته بود، کـالغ رسـید و بـا    . سار به پنجره نزدیک شد و با چاالکی جاخالی کرد. اش گذاشت پی
جره و بعد غلتید توي حیاط و غـش  نپه کالغ افتاد روي لب. د زیر خندهجمعیت زدن. سر به شیشه خورد

  .کرد
سـارها خودشـان بـراي    . ها از این حادثه غمگـین شـدند   مردم، شهردار و پرنده. بارید نم می باران نم

شـهردار دوبـاره مشـغول سـخنرانی شـد کـه نگـاهش بـه         . نجات جان کالغ عصبانی به طرفش رفتند
کمـان بزرگـی بـا قـوس بلنـد و       رنگـین . دنـد همه کنجکاو به آن سمت نگاه کر. ها خیره ماند دوردست

هایی افسون شـده، دیدنـد    نگاه. زیبایش مثل پرچم رنگارنگی زمین و آسمان را به هم متصل کرده بود
  ».سبز میهن سبز، زمینِ«: اي ظاهر شد کمان نوشته که روي رنگین

ها توي آسمان پارك و فضاي شـهر   ها و بادکنک ها، پروانه خندیدند، پرنده هم مردم. شهردار خندید
حاال که طبیعت زیبا اراده کرده تـا در  «: عاقبت شهردار گفت. وتاب مشغول شدند به رقص و پرواز و پیچ

به یاري خدا، فردا پانصد میهمـان  ... کنم هایم را کوتاه می جشن بزرگ ما شرکت داشته باشد، من حرف



19 

 

شوند تا پیام آشتی، دوستی و محبت با گـل و گیـاه، درخـت و پرنـده، آب و      نوجوان وارد شهر می عزیز
  ».شان را گرامی بداریم هوا را به همراه بیاورند، باید مقدم

  .گاه گروه ارکستر شهرداري، آهنگی را نواخت که همه را به شوق آورد آن
  » .راهندها در  قاصدك... آي مردم«: کسی با صداي بلند خواند

  ».هاشان سبز کاکل«: ها گفتند طوطی
  ».هاشان گرم عطر نفس«: ها خواندند قناري

  ».با هزار چشم روشن«: آهوها گفتند
  » .شان سیاه مثل شب نگاه«: سارها خواندند

  » .و آبی دریایی«: مرغان دریایی سرودند
  » .با نیم هزار قلب عاشق«: هاي عشق گفتند مرغ

  ».صدا و استوار هاي نرم، بی گامبا «: ها غریدند پلنگ
  ».ها را آزاد کنیم ها را بشکنیم و پرنده قفس«: ري فریاد زدسپ

  ».ها را نیز ها و تنگ آکواریوم«: ها گفتند ماهی
  ».شهر را آذین کنیم«: پدربزرگ فریاد زد

  ».ها را با آب و گالب و آیینه روشن کوچه«: مادربزرگ آوا سر داد
  »...هاي سبز در راهند قاصدك... هاي سبز در راهند قاصدك« :صدا خواندند و همه یک

ها کـامیون مخصـوص حمـل     نزدیک غروب، در میان هلهله مردم و پرواز شورانگیز هزاران پرنده ده
و شب طاق آسـمان  . گیري از شهر خارج شدند زباله، پر از تفنگ و تیر و کمان و تور و دام و قالب ماهی

  .ها شهر را نورباران کنند تا ماه و ستاره قدر پایین و پایین آمد آن
  1375مرداد 
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  ها کوسه 

هـاي پـر از    عرب و عجم، با زنبیل ،ها زن. روز تابستان همه جاي کوچه را پر کرده بود آفتاب داغ نیم
مـان   آقـا بقـال اصـفهانی محلـه     آمدنـد کـه عبـاس    ماهی و سبزي و خارك زرد داشتند از ته کوچه می

مگـه شـماها صـاحاب نـدارین؟     «: کشید اش هی داد می ي دکان فکسنی عصبانی شده بود و از تو دهنه
ي هـم   خورین و تـو سـروکله   ه وول میمگه خونه و زندگی ندارین که از صبح صحر تا شومِ خدا تو کوچ

ازتون گرفتن؟ خـب بـرین سـر اون یکـی      هرآباد به این بزرگیدینا مگه لشگ بی... آخه المصبا.. .زنین می
ها و اون بیابون درندشت سر خیابون و هـی بـزنین تـو     برین تو قطار قراضه... برین دم خط آهن... چاررا

  ».شه از دست شما مکافات داریم یآخه این چه وضعیه؟ تابستون که م. هم  سرِ
هـا   یواشکی سریدم طـرف بچـه  . ي درخت کُنار قایم شده بودم خیز برداشت طرف من که پشت تنه

وقتی به او نزدیک شـد   .»مدول غیبی«راست رفت طرف  آقا یک عباس. که پاي دیوار گلی ایستاده بودند
  » .زوزيي مو و دو رگه... با تو هستم ها«: هایش گفت از الي دندان
ي ما لجـش گرفتـه بـود، خیـز برداشـت و پـسِ        آقا که از خنده ها زدیم زیرِ خنده، عباس من و بچه

مدول مثـل روبـاهی جاخـالی    . که در حال فرار بود، کرد» مدول«ي پشت گردن  گردنی محکمی حواله
رخـورد کـردم و   برگشتم تا فرار کنم اما به شدت با کسـی ب . آقا پرید طرف من عباس. داد و تیز در رفت

ي مش جعفر اسـت کـه تعـادلش بـه هـم       وقتی نگاه کردم، دیدم زن الغر و تکیده. به طرفی پرت شدم
جعفـر بلنـد    جیغ و داد زن مش. خورده و با پیت حلبی پرآبی که روي سرش بود، ولو شده وسط کوچه

ـ  آقا یورش تندي به طرف من آورد که به موقع پا شدم و همراه بچه عباس. شد دول غیبـی و ناصـر   ها، م
جعفر که پا شده بـود و داشـت    آقا و زن مش هدفی و نادر برادرم، به سرعت خودمان را از تیررس عباس

رفـت و سـرش را پـایین     ناصر هـدفی کـه جلـوتر از مـن مـی     . کرد، دور کردیم ریز ناله و نفرین می یک
  » .گربه گم بهتره بریم دنبال رضا می«: انداخته بود، گفت

  ».ه کري؟ گفتمت بریم دنبال رضا گربهمگ« : بار صدایش را بلندتر کرد ناصر این. جواب ندادم
ـ و رضـا دو  خفـاش و رضـا   گربـه ات گفتم که رضا  صبح به... ها ورديـ وولک تو هم وقت گیر اُ  خرچ

  .ان سینما رفته
بـردارد   اي را از روي زمین نادر دوال شد تا قاشق رویی شکسته. مدول به جاي من جواب ناصر را داد



21 

 

  »رن استخر و سینما؟ آرن که این همه می اینا پول از کجا می«: و در همان حال گفت
بـرن   رن و مـی  ي مس و سیم مس کش می لوله ها از تو لوکوموتیو قراضه... خو معلومه«  :مدول گفت

  ».حرفانیس رضا دوچرخ که وضعشون خوبه، اون یکی هم که اهل ئی«: نادر گفت ».فروشن می
رفتـیم کـه    شد، می آهن ختم می ي راه ن که از انتهاي کوچه شروع و به منطقهابه طرف بیاب داشتیم

اش یکتـا پیـراهن و شـورت     محمود گدا، با شکل و شمایل همیشگی. یکهو چشمم به محمود گدا افتاد
 آمد و چیـزي را رو زمـین بـا    ي کوتاه و پاي برهنه با سروصورت آفتاب سوخته داشت رو به ما می کهنه

  .رقصید زد و تو هوا می کشید و گرد و غبار مالیمی هم کنار آن چیز موج می نخ دنبال خودش می
اش محمود و مادر محمود  تقریباً دو سه ماه پیش بود که اکبر گاریچی با گاري اسبی زهوار در رفته

قابلمـه بـه    چند روز بعد هم کـه مـن  . وپِرت و اثاثیه مختصر منزل به محل ما آورد را با یک مشت خرت
قاسـم بابـاي   «: دست همراه مادرم نزدیک شیرِ فشاري فلکه تو صف ایستاده بودم، به مادرم گفتـه بـود  

انداز مختصري که داشـتیم   سال اوله با پس. محمود دو سه ماهه رفته کویت و هیچ خبري ازش نداریم
سال و وضع ما بدتر شـد   یه سال شد، دو. شه مون خوب می آد وضع سر کردیم به امید این که قاسم می

حاال هـم  . شوري آهن رخت مجبور شدم برم بیمارستان راه. یواش رفتم زیرِ بارِ قرض و بدهکاري و یواش
  » ...دونم زنده است یا خدا نکرده بالیی سرش اومده ام بلکه ازش خبري بشه ولی نمی چشم به راه مونده

خواهر خدا کریمه، حتماً گرفتـاري  «: ود کهمادر من هم شروع کرده بود به دلداري دادن مادر محم
  ».آقا با چمدوناي پر پول برگشت خدا رو چی دیدي، یه هو دیدي قاسم. پیدا کرده

روزهـاي اول  . شـد  جوشـید و قـاطی نمـی    هاي محل نمی محمودگدا همیشه تنها بود و اصالً با بچه
ها هم کار به زدوخـورد   وقت گاهی. شوخی اذیتش کردند و سر به سرش گذاشتند ها چندبار شوخی بچه

آمـد و   سـالنه رو بـه مـا مـی     محمود داشت سالنه. کشید اما محمود هیچ وقت با ما کنار نیامد که نیامد
 ،رفـت  کرد و با احتیاط جلـو مـی    نادر که داشت خیره نگاهش می. ها هم دیگر متوجه او شده بودند بچه

  »کشه؟ انگار محمود گدا یه ماهی گنده گرفته، اما چرا داره اونو رو زمین می«: گفت
  » .تر باشه مث این که دو کیلو هم بیش... البد سنگینه«: ناصر هدفی گفت

  » .س یه بچه کوسه«: اختیار گفتم زده و بی تر که شدیم، من حیرت نزدیک
هـاي ریـز و ردیـف     چشـم . اش حلقـه زدیـم   محمود که رسید، همگـی بـا احتیـاط دور او و کوسـه    

هـاي ریـز و    و ردیـف دنـدان    سروکله. باز بود، ترسناك بودند مانند کوسه که دهانش نیمه هاي اره دندان
اش آدم را بـدجوري   شـکل و باریـک    هاي سـیاه روي پوسـت خاکسـتري رنگـش و دم داسـی      تیز، باله

  » .کاش کوسه مال من بود«: فکر کردم. ترساند می
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من زیرچشمی نگاهی به مدول کردم و او هم بـا نگـاهش   . کرد اش نگاه می مود با غرور به کوسهمح
حتماً . کرد چپ به مدول نگاه می محمود داشت چپ. من آرام به محمود نگاه کردم. به کوسه اشاره کرد

  »فروشیش؟ محمود می: نادر گفت. او شده بود  متوجه اشاره
کشیده شـدن کوسـه خـاك کـف کوچـه را      . ا کشید و راه افتادمحمود بدون جواب نخ بچه کوسه ر

  ».ها ازش بگیریمش بچه«: مدول موذیانه گفت. شیار زد
  »جوري؟ اما چه... آره واهللا«: من از خدا خواسته گفتم

  » .بجنب لّاتونی یا امیر تو می. مون باش دعوا کنه با دعوا، یکی«: مدول گفت
  ».باشه«: گفتم

اش  سـینه بـه سـینه   . خودم را به او رسـاندم و سـرِ راهـش قـرار گـرفتم     . شد میمحمود داشت دور 
گیر شده بود، رنگش پریـد   او که غافل. هایش که سیاه و درشت و براق بودند ایستادم و زل زدم تو چشم

  »چیه؟«: ش انگار غرید هاي سفید و از الي دندان
خـوام   هیچـی مـی  «: سه انـداختم و گفـتم  نگاهی به کو. ماندم معطل که چه بگویم. دل تو دلم نبود

  »بدونم از کجا پیداش کردي؟
: هاي سیاه و براقش تنگ شده بودند، دستی به موهاي بلندش کشید و گفـت  محمود که حاال چشم

  »فهمیدي؟. با قالب گرفتمش. پیداش نکردم«
. الب نـداري گی؟ تو که ق چرا دروغ می«: گفتم. زد لرزید و قلب من هم تندتند می صداي محمود می

  »گی گرفتمش؟ می. یه کوسه مرده لب شط پیدا کردي. کنه تازه کوسه نخ قالبو پاره می
اي بـه   با پا ضـربه . دلم قرص شد. لرزید که ناصر و نادر و مدول آمدند یواش داشت می م یواشیزانوها

راه  محمود که خطر را حـس کـرده بـود، خواسـت    . ها غلتی خورد کوسه روي خاك. پهلوي کوسه زدم
سرِ نخ از دست محمود ول شد و افتـاد روي  . وپهن کوسه بیفتد که من پایم را محکم کوبیدم رو سر پت

خم شـد  . رنگش پریده بود. محمود که دو سه قدم بدون نخ و کوسه رفته بود، به سرعت برگشت. زمین
  »داري عنتر؟ مگه مرض«: م نگاه کرد و گفتیها راست تو چشم. و سرِ نخ را از روي زمین برداشت

عقب رفـت و از پشـت افتـاد     اش، محمود عقب معطل نکردم و با هر دو دست کوبیدم تو تخت سینه
مدول خم شد و مثل قرقی چنگ کشید و کوسه را از روي زمین قاپیـد و خیـز برداشـت و    . روي زمین

آمـد، سـکوت کوچـه را     صداي سوت قطـاري کـه از طـرف خرمشـهر مـی     . رفت به طرف انتهاي کوچه
من و . زد هاي درشتش برق می بغض کرده بود و اشک تو چشم. محمود پا شد و محکم ایستاد. شکست

ام خـورد   اش به شانه مشت. محمود خشمگین مشتی به طرف صورت من فرستاد. نادر و ناصر خندیدیم
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یـز  خواستم گارد بگیرم اما محمود معطل نکرد و مثل خرگوش از جا کنده شـد و ت . و به عقب هولم داد
مدول داشـت مثـل   . اراده از جا کنده شدیم من و ناصر و نادر هم بی. و چاالك رد مدول را گرفت و رفت

اي در حـدود   محمود بـا فاصـله  . رفت هایش پایین آمده بود می بندان قطار که حاال میله باد به طرف راه
مـن و  . ا از نزدیـک شـنیدیم  صداي سوت لوکوموتیو ر. کرد هفتاد هشتاد قدم مانده به او انگار پرواز می

کوب شدیم و چشم به مدول و محمود کـه بـه دنبـال هـم بـا سـرعت بـه طـرف          نادر و ناصر درجا میخ
بنـدان   سوار پشت راه هاي باري و سواري و چندتایی هم دوچرخه ماشین. دویدند، دوختیم آهن می خط

  ».گن مدول غیبی  اش نمی هخود ب بی. ها ره این مدول خوب داره می«: نادر گفت. ایستاده بودند
  » .فقط خدا کنه قطار نرسه«: من گفتم

  » .شه شناسیش؟ اگه الزم بشه از رو قطارم رد می مگه نمی«: ناصر گفت
ي  بندان نزدیک شده بود کـه سـروکله   مدول به راه. دلواپس کوسه و مدول بودم. زد قلبم تندتند می

بـان کـه مرتـب چـپ و      سوزن. لی کنار خط پیدا شدهاي گ لوکوموتیو سیاه و دودي قطار از پشت خانه
پایید تا چشمش به مدول افتاد، پرچم سبزي را که با دسـت بـاال گرفتـه بـود پـایین       راست خود را می

. بنـدان رسـید و از زیـر آن رد شـد     مدول به اولین میله راه. آورد و به سرعت دوال شد و سنگی برداشت
هاي ریز و درشـت   سنگ با خط برخورد کرد و تکه. پرت کردبان سنگ را با خشم به طرف مدول  سوزن

ي  مدول از خـط و از میلـه  . هایشان به صدا درآمد بندان بوق هاي پشت راه ماشین. آن به هوا کمانه کرد
کشـید و بـه    لوکوموتیـو پشـت سـرهم سـوت مـی     . من و نادر و ناصر برایش کف زدیم. دوم هم گذشت

  .بندان به خط رسید تر از راه ی پایینمحمود کم. شد بندان نزدیک می راه
  .ره زیر قطار می. خدا کنه خر نشه. تونه رد بشه نه نمی

هـاي لوکوموتیـو روي    چـرخ . نفس من بند آمد. لوکوموتیو رسید. صداي ناصر بود که هول کرده بود
ـ  صداي سـوت لوکوموتیـو همـراه بـا بـوق ماشـین      . خوردند انگار داشتند لیز می. چرخیدند خط نمی ا ه

بـاره سـرعت گرفـت و از     یـک . محمود انگار خیال عبور از روي خط را داشـت . محشري به پا کرده بود
کشـید و ترسـناك جلـو     لوکوموتیـو سـوت مـی   . ریز خط باال کشید و پایش را روي خط گذاشت خاك

. دود سـیاه و غلیظـی آسـمان را قیرگـون کـرده بـود      . هامان حـبس شـده بـود    نفس تو سینه. رفت می
مـردم   من داشتم می. هاي سبز و قرمزش را به طرفی پرت کرد و به سمت محمود دوید ان پرچمب سوزن

دسـتش را بـه طـرف    . بان به او رسید محمود حاال وسط خط بود که سوزن. کشیدم و از ترس نفس نمی
محمـود روي  . اختیـار چرخیـد   بان بـی  سوزن. محمود وسط خط زمین خورد. ي محمود دراز کرد شانه

هـایم را   خواسـتم چشـم  . ده بـود بند آمزبانم . ایستاد قلب من داشت از حرکت می. خیز شد یمدستش ن
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سـپر لوکوموتیـو بـه    . بان محمود را بغل زد و یـک پـایش را روي خـط گذاشـت     ببندم که دیدم سوزن
. زد همـه چیـز را پنهـان کـرد     بخار غلیظ و سفیدي که از اطراف لوکوموتیو بیرون می. بان رسید سوزن

: دمفریـاد ز گرفـت،   اختیار به جلو کشیده شدم و با صدایی که انگـار از اعمـاق جـانم مایـه مـی      بیمن 
  »...محمود.... محمود«

ریز پرتـاب   بان را در میان بخار دیدم که با سر به طرف پایین خاك و یک لحظه بعد محمود و سوزن
  .شدند

***  
مـن داد  . گرفـت  و پوست تـنم را گـاز مـی   کشید  خورد و زوزه می وتاب می کمربند پدرم تو هوا پیچ

هـاي غضـبناك پـدرم رنـگ      چشم. کوبیدم کردم و خودم را به در و دیوار اتاق می زدم و التماس می می
امان به پروپـا و   داد و کمربند را بی غرید و فحش می می. اش منقبض شده بود خون گرفته بود و صورت

. شد هاي کمربند کنده می ي از گوشت و پوست تنم با دندانا کوبید و با هر ضربه انگار تکه تمام تنم می
خواهد رگ و پـیِ   آمد که می ماهی غول پیکري به نظرم می اش مثل کوسه هیکل پدرم در لباس نظامی

خـورد   تابانه به هم مـی  هاي در بی چِفت در اتاق از تو بسته شده بود و لنگه. هایم را خرد کند و استخوان
بـه  . آمیخـت  هاي عصبی پدرم درهـم مـی   اي مادرم بود که با فریادهاي من و نعرهو انگار صداي فریاده

آقـا و مـادرم را بـاالي سـرم      در اتاق با فشار باز شد و در یک آن علی. دیوار خوردم و روي زمین غلتیدم
آخـه   ولش کـن دیگـه،  «: گفت و میرفت  شنیدم که انگار با پدرم کلنجار می آقا را می صداي علی. دیدم

  ».برنامگی اي داره؟ تابستونه و بیکاري و بی این کارا چه فایده. شتیشکُ
. کـردم  شنیدم و احساس آرامش می هاي ملتهبش را می صداي نفس .مادرم باالي سرم زانو زده بود

نفس راحتی کشـیدم و از  . مادرم پا شد و در را از تو بست. کشان از اتاق بیرون برد آقا پدرم را کشان علی
رفـت و  . هایش انگار خـیس بودنـد   رنگ صورتش پریده بود و چشم. هاي خیسم نگاهش کردم الي مژه

آب را الجرعه سر کشیدم و دوباره دراز کشیدم و  خـوابم  . اي پرِ آب برگشت کاسه ي دیگر با چند لحظه
  .برد

وزوز تنـدي تـو مغـزِ    . رفـت  هایم را که باز کردم، سرم گیج می چشم. وقتی بیدار شدم، اول ترسیدم
  . کشید مادر کنارم نشسته بود و دستش را به نرمی روي موهاي سرم می. کردم سرم حس می

پاشـو بـرو لـبِ حـوض یـه آبـی بـزن بـه         . آقا رفته اون اتاق خوابیده بابات با علی. پاشو. ـ پاشو مادر
  .سروصورتت
چـاره زیـرِ   بـان بی  ي مـردم و اون سـوزن   د، بچـه آخه فکر نکردي اگه خدا رحم نکرده بـو «: ادامه داد
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و بیمارسـتان  بابات هم از دیروز تا حاال مرتب ت. خدا خیلی رحم کرده. شدن تیکه می چرخاي قطار تیکه
  ».حاال پاشو برو صورتتو بشور. اعصابش خرد شده. آهن بوده راه

مشـتی  . کسی توي حیاط نبـود . سوخت ها بدجوري می جاي شالق. حالی بلند شدم میلی و بی با بی
ام زدم و  یکـی دو مشـت دیگـر آب بـه سـروکله     . خنکی مالیم آب حالم را جـا آورد . آب به صورتم زدم

هـا   ته دلم خوشحال بـودم کـه آن  . بان کردم، رفتم تو فکر محمود و سوزن بازي می بطور که با آ همان
مادرم سفره را پهن کـرده  . با عجله پا شدم و رفتم تو اتاق. مادر محمود سر برسد دترسیدم نکن. ندا سالم

م سفره ناهار که خوردیم، مادر. مثل اکثر اوقات، ماست و خیار داشتیم. چید ها را می بود و داشت ظرف
خالصه یادت باشه که کار بدي «: رود، برگشت و گفتخواست از درِ اتاق بیرون ب تی میوق. را جمع کرد
یـه وقـت   . باید کارتونو جبران کنین. ش در بیارین هچارخودش و مادر بی وري باید از دلِجکردین و یه 

  ».نهک هم نزنه به سرت و بري بیرون که بابات دیگه زنده زنده پوستتو می
ترسیدم که بـا مـادر محمـود     تر از همه از این می وحشت داشتم و بیش. دراز کشیدم و رفتم تو فکر

. آمـد  از خودم بـدم مـی  . او را نداشتم يها کشیدم و جرأت نگاه کردن به چشم خجالت می. رو شوم روبه
گین هـایم سـن   یـواش داشـت پلـک    یـواش . رفتم بیمارستان راست می شدم و یک خواست پا می دلم می

. ي مـدول غیبـی را شـنیدم    دویـد کـه صـداي سـوت ممتـد و کشـیده       شد و خواب زیرِ پوستم می می
کشید، من و  خوابید و صداي سوت مدول توي فضاي ساکت کوچه خط می بعدازظهرها وقتی پدرم می

رفـتن  ي  دو دل مانده بودم و داشتم با وسوسه. رفتیم تو کوچه زدیم بیرون و می نادر یواشکی از اتاق می
پاشدم و آهسـته از اليِ  . چیز را در ذهنم به هم ریخت اما سوت دوم و سوم مدول همه. رفتم کلنجار می

نگـاهی بـه   . حیاط خلوت بود و انگار تو گرماي تند بعدازظهر خوابیده بـود . در نگاهی به حیاط انداختم
يِ در خودم را کشیدم بیـرون و  با خیال راحت از ال. ي درها بسته بود همه. ها انداختم هاي همسایه اتاق

بـه داالن کـه رسـیدم،    . شنیدم، رفتم طرف داالن پاورچین پاورچین طوري که فقط صداي قلبم را می
مـان مشـغول    دانستم مادرم تو اتاق ننه مشدعلی مادر صاحبخانه می. سرم را نگاه کردم شتم و پشتگبر

  .که در را باز کردم و زدم به کوچه حیاط تو خواب سنگین بعدازظهر فرو رفته بود. گپ زدن است
جـا سـوت و کـور و خلـوت      همه. کرد داد میگرماي کوچه بی. نتظر ایستاده بودمدول سرِ چهارراه م

مـدول  . کرد جا می ها را جابه چرخاند و کاغدپاره هاي کف کوچه را می صدا خاك باد داغی آرام و بی. بود
  »کتک خوردي؟. ها قدر لفتش دادي پسر چه«: با دلخوري گفت

  ».سوزه چه جورم، تنم داره می! آره بابا«: گفتم
امروز صبح هـم بابـام   . م حسابی کتک خوردممن«: اش کشید و گفت موهاي فرفري مدول دستی به
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  ».بردم دمِ مغازه، بعد از ناهار جیم شدم
  ».ها وردیم که نمردناُراستی دیدي چی شد؟ شانس «: بعد از مکث کوتاهی دوباره گفت

ي محکمـی بـه درِ مغـازه زد و زیـرِ لـب       شدیم، مدول با پا ضربه آقا که رد می از نزدیک مغازه عباس
ـ      اگه این بدجنسا می«: و گفت. آقا کرد چندتا فحش نثار عباس م کـه  یذاشتن کـه سـرِ چـاررا بـازي کن

  ».رفت زیرِ قطار محمود نمی
دو سـه  . حوصله سـوت کشـید   هم بی دوبار دیگر. بعد سوت بلندي کشید و خواب کوچه را به هم زد

با صداي غیژغیژ خشکی بـاز شـد و رضـا از در بیـرون زد و      گربهي رضا  دقیقه گذشت تا درِ حیاط خانه
یـوار جمـع   د  دور هم زیر سایه. مان آمدند سالنه به طرف ناصر هم پیدایش شد و سالنه. سرش نادر پشت

اش را از جیب شلوارش بیرون کشید و در حالی کـه   تیرِ کمان تازه گربهرضا . جا نشستیم شدیم و همان
  » این چه کاري بود کردین؟. کار کنین خواین چه حاال می«: کرد پرسید هاي قرمز آن را امتحان می کش

ي آن  شـکر از لبـه   هاي کوتاه نی بد حصیري که روي سر داشت و سرِ شاخهزن جوان عربی با یک س
  ».خواین؟ چندتا ازش بلند کنم شکر می ها نی بچه«: گفترضا . بیرون زده بود از کنارمان رد شد

  ».میهمی مونده که جیغ و داد اونو در بیار. مون نیست دیگهبسّ«: ناصر بالفاصله و معترضانه گفت
خیلـی دلـم بـرا محمـود و     . هـا  اما به خیر گذشت«: هاش نشست و گفت رنگی رو لب بعد لبخند کم

  ».سوخت بانِ سوزن
  »کتک خوردي نه؟«: نادر از من پرسید

  ».رسن وردي ولی شب خدمتت میبرو که شانس اُ«: گفتم
خواسـت بـرا   . تقصیر خودش بوده«: کشید رضا داد می. رفتند دیگر کلنجار می با هم گربهناصر و رضا 

  ».ي مرده نره رو خط قطار یه کوسه
فهمـی تقصـیر مـا     می. نحس، تقصیر ما بود ي بیچاره«: ناصر که پاك از کوره در رفته بود داد کشید

  ».چاره پدر هم ندارهمحمود بی. آد خدا رو خوش نمی. یمحاال هم باید یه جوري تالفی کن. بود
  ».حاال هم باید یه جوري تالفی کنیم. گه تقصیر ما بود ناصر راست می! هوي رضا«: من گفتم

اول بـریم یـه جـایی    . هاي نـدار  جا نشسـتن کـه فایـده    بابا این«: شد نالید که نادر که داشت بلند می
  ».کنیم فکري برا تالفی کردن می تنی بعدشم یه آب

تـو راه یـه فکـري بـرا     . آهن اول بریم حوض راه. گه نادر راست می«: مندانه پاشد و گفت رضا رضایت
  ».کنم تالفی کاراتون می

ـ  من بابام گفته اگه تال. ها خیالین شماها خیلی بی«: ناصر ناراحت گفت وري از دلِ فی نکنین و یـه ج
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  ».کنم سیاه می نواش در نیارین، روزگارتو مادر بیچاره
ـ . راحـت باشـه  خیالت . کار کنیم گم چه بعد می. حاال بریم«: رضا که راه افتاده بود گفت ر خـوبی  فک

  ».دارم
هـاي   هن راه رضـا بـا شکسـتن چنـدتا از مقـرّ     یب. آهن همگی با ذوق و شوق راه افتادیم به طرف راه

نـادر  . سـوزاند  مان را مـی  باد داغ پوست صورت. ار خط تیرکمانش را خوب امتحان کردتیرهاي برق کن
  ».ها بریم از سمت مرداب بچه«: پیراهنش را درآورد و روي سرش کشید و گفت

هاي سبز و بلندي پوشـانده   هاي زمستان گذشته پرآب شده بود، علف دورتادور مرداب را که از باران
هـا   به جز صداي وزوز باد که تو علف. جنباند ها را آرام می انداخت و علف ن میباد سطح آب را چی. بودند

کـردي، گرمـا را    هـا کـه نگـاه مـی     به دوردسـت  .آمد چ صدایی از کسی و از جایی درنمیپیچید، هی می
  . یدلرز زد و می یدي که تو هوا موج مید می

  ».جا شنو کنیم ها همین ـ بچه«
  . صداي مدول بود که سکوت را شکست

  » .اس حاال پر از لجن و قورباغه. جا شنو کرد شه این نه بابا دیگه نمی«: نادر گفت
بـر زدیـم و رفتـیم بـه سـمت       آسا میـان  همه ساکت راندیم به طرف خط آهن، از کنار دپوهاي غول

هـن کنـار هـم و در امتـداد     ي آ ها بود روي خطـوط زنـگ زده   ها و لوکوموتیوهاي قراضه که سال واگن
در میان داالنی دراز از آهن و پوالد به لوکوموتیو سیاه و بزرگـی رسـیدیم    .دیگر صف کشیده بودند یک

  . جانی زیر نور آفتاب به خواب رفته بود که مثل هیوالي بی
  ».از تشنگی مردیم. ها وایسین یه نفسی تازه کنیم ـ بچه«

هـیچ  . ن وقتشـه اال. هـا  گـم  می«: چپ و راست گرداند و ادامه دادرضا بود که نالید و بعد سرش را به 
فروشـیم   بعدش می. بکَنیم اپیشنهادم اینه که یه عالمه لوله مسی از لوکوموتیو .پلیس ملیسی هم نیس

تونیم با نصف پـوال کلـی گـل و شـیرینی بخـریم و ببـریم        وقت می اون. آد و یه عالمه پول گیرمون می
  ».بیمارستان

هـا را   طـوري لولـه   حـاال چـه  . رضا تو عجب تخم جنی هستی. ها گی می راس«: زده گفت قمدول ذو
  »بکَنیم؟

  ».ره سینماالکی نیس که این همه می. میشگیشهکارِ ه. رضا خودش بلده«: نادر گفت
 اگـه کسـی بخـواد   «: ي رضا ایستاد و قرص و قاطع گفت به سینه ناصر عصبانی و جري پرید و سینه

مونو یـه   قرار شد ما کار قبلی. جا لیسا بریزن اینکشم تا پ و داد میذارم  بزنه من یکی نمیها  دس به لوله
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  ».جوري درستش کنیم نه که یه دردسر تازه درست کنیم
هـاي کنـار    هاي خشک و ریگ ي لوکوموتیو رو علف جا نشست زیر سایه رضا که پکر شده بود، همان

ترسـی برگـرد بـرو     خب تو اگه مـی «: انگار که بجود گفت چپ به ناصر نگاه کرد و کلمات را خط و چپ
  » .خونه المصب

  ».ترسی تو همش نق میزنی و می«: ناصر خواست چیزي بگوید که رضا مهلت نداد و گفت
باید یه پولی داشته باشیم کـه  . ي نحس ببین بیچاره«: بعد لحن صحبتش را عوض کرد و آرام گفت

کنم؟ خو حاال بگو ما کـه   گفته اگه تالفی نکنی، روزگارتو سیاه می مگه خودت نگفتی بابام. تالفی کنیم
  »اي نداریم چه جوري تالفی کنیم؟ پول و پله

مگـه تـوام   . هـا  اصالً به تو چه مربوطـه . آري آدمو باال می تو کفر«: گرانه رو به رضا گفت ناصر پرخاش
  » ...تقصیرکاري که

سروصـدا مثـل    همگـی بـی  . زبان ناصر را بند آوردرفت  ها راه می صداي پاي سنگینی که روي ریگ
صداي پا انگار با ضربان قلـب  . ها پاره سوسمار روي زمین دراز کشیدیم و نرم و سریع خزیدیم الي آهن

جمع کـرده  رضا دو سه متر دورتر پشت چرخ بزرگ لوکوموتیو دست و پایش را . من هماهنگ شده بود
چند لحظـه  . کردم هاي کنار خط را نگاه می ي بزرگ آهن ریگ همن از درز تک. زدبود و بیرون را دید می

متـري ظـاهر    ي نیم روي صورتم به فاصله آلود با سروصداي زیاد روبه ی خاكبعد یک جفت پوتین مشک
هـاي بچـه کوسـه محمـود را بـه یـادم         ها و دندان هاي ریز و ردیف بندهاي منظمش چشم سوراخ. شد

هـاي مـن    هاي چشـم  شدند و انگار تو کاسه جا می ها جابه زیر پوتین ها با سروصداي زیاد ریگ. انداخت
 ،ها چنـد قـدم جلـو رفتنـد     پوتین. کشیدند هایم را می انگار استخوان. نفسم بند آمده بود. چرخیدند می

سـالی را دیـدم کـه تـو سـایه رو       چرخی زدند و چند لحظه بعد هیکل درشت پلیس میان ایستادند، نیم
کاله را از سر برداشت و با دستمال سفیدي عرق روي پیشـانی و دور  . امی نشستهاي خشک به آر علف

. ها گذاشت کالهش را با احتیاط روي علف. ري بودندتسبیل و موهاي سرش خاکس. سرش را پاك کرد
ها کرد و خیلـی آرام   نگاهی به چپ و راست و بعد به دوردست. کالهش در حال افتادن بود  زده زنگتاج 

قوطی سیگاري بیرون کشید و سیگار لفـی از تـوي   . اي رنگش فرو کرد وي جیب بلوز سرمهدستش را ت
ور  بعد کبریت کشید و چوب کبریت با انفجار کـوچکی شـعله  . گذاشتهایش  قوطی برداشت و بین لب

پک محکمی بـه سـیگار زد و دود غلـیظ و    . به نوك سیگارش نزدیک کردرا ي قرمز کبریت  شد و شعله
اي کـه سـگ تنومنـدي در     من مثل گربـه . اي رنگش به هوا فوت کرد هاي قهوه را از میان لبرنگی  آبی

گلویم خشک شده بـود  . موهاي سرم سیخ شده بود. خوردم مقابلش قرار گرفته باشد، از ترس تکان نمی
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باره جلـونظرم ظـاهر شـدند، سـنگ      ي گناهانم یک همه. ترسیدم و از صداي ضربان قلب خودم هم می
هـاي   هـا و نگهبـان   آهن براي پراندن کبوترها و عصبی کردن پلیس ردن روي سقف دپوهاي راهپرت ک

آهـن، سـنگ گذاشـتن روي     هاي پاسگاه پلـیس راه  آهن، خرما چیدن از نخل آهن، شنا تو حوض راه راه
فکر کردم اگر گیر بیفـتم حتمـاً تمـام    ... ها و بان هاي خط دور از چشم سوزن خط و عوض کردن سوزن

یا حضرت عبـاس، نکنـه   «: زیر لب گفتم. دزدها هم به گردن من خواهد افتاد دزدها و مس اهان آهنگن
  ».گیر بیفتم

ته سیگارش را دور انداخت و چنـد قـدم بـه طـرف چـرخ      . سال حرکتی کرد و بلند شد پلیس میان
نفهمیدم بـه   .هاي جلو شلوارش را باز کرد دکمه .جا که رضا مخفی شده بود، رفت بزرگ لوکوموتیو، آن

بـا چنـان سـرعتی از روي    . ها بیرون کشیدم و پا به فـرار گذاشـتم   پاره چه صورتی خودم را از الي آهن
سـرم را   پشـت . جهیدم که انگار بال درآورده بودم هاي سنگ و آهن می هاي خار و تکه ها و بوته تراورس

ـ    . کردم نگاه هم نمی س کـردم کسـی دارد دنبـالم    کمی بعد خواستم بایستم و نفس تـازه کـنم  امـا ح
نفـس بلنـد و راحتـی    . هـا را دیـدم   بچه و سرم را برگرداندم. خواست از جا کنده شود قلبم می. کند می

  .ها بدجوري درد گرفته بودند سوخت و جاي شالق تمام بدنم می. کشیدم و ایستادم
ـ . مان را پایین انداختـه بـودیم  زدیم و سرهای نفس می همگی نفس ي ناصـر   نـده ي خ داي قهقهـه ص

که خدا بخواد رضـا گیـر   ها مثل این بچه«: بریده بریده گفتنادر . همه خندیدیم. را به هم ریخت سکوت
  ».افتاده

. وقتی رسید همه دوبـاره زدیـم زیـر خنـده    . آمد وار می اما رضا را دیدیم که داشت با سرعتی دیوانه
هـاي راه آهـن تمـام دنیـا کـرد و       پلـیس ي  هرچه فحش تو چنته داشت حوالـه . زد نفس می رضا نفس

  .نشست
  ».پاشین بریم حوض کارخونه یخ. شم ها من که دارم از تشنگی خفه می بچه«: کمی بعد نادر گفت

  ».جا هم که نگهبان داره اون«: ناصر گفت
از پلـیس و   قـد  پسـر تـو چـه   . یه دقیقه حرف نزنیشه تو  می«: رضا بِروبِر نگاهی به ناصر کرد و گفت

اصالً تو بهتره وقتی بزرگ شدي بري پلـیس بشـی تـا    «: بعد با پوزخندي اضافه کرد» .ترسی ن مینگهبا
  ».هم خیال خودت راحت باشه هم ما یه رفیق پلیس داشته باشیم

ناصر اگه پلیس بشه، نون مـا میـره تـو    ... آره والّا«: به هم مالید و گفتهایش را  مدول پا شد و دست
  ».ترسه وقت دیگه از دزدا می کنن چون ناصر اون تازه دزداهم کیف می. روغن

شـه کـه ترسـو     باالخره یـه روزي ثابـت مـی   . ترسم من از پلیس ملیس نمی«: ناصر با دلخوري گفت
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  ».گم چرا یه کاري بکنیم که آبرومون بره فقط می. نیستم
چیـا   و جزیـره بلـم  ت .تو شط کوسه هس. هیچ پلیس و آدم بزرگی تو دنیا نبود  کاش اصالًٌ«: نادر نالید

آقـا، تـو خونـه     مون، سر کوچه عباسجا پلیس هس، تو باغ باغبون میذاره دنبال کنن، این مون می نبالد
  ».کنن مون میکار کنیم؟ همه مثل کوسه دنبال خب ما باید چه. هم که جا نیست

  ».چه کیفی داشت اگه این همه کوسه دوروورمون نبود. ، گُل گفتیآره والّا«: رضا گفت
نباشـه،  باغبون نباشـه، آدم بـزرگ   . گن پلیس نباشه می. اینا رو باش«: اصر با خنده رو به من گفتن
س از روي زمـین   هو همین رضا تخم هر چی پرنده و لوله مسی و آهن پـار  وقت دنیا خرتوخر میشد اون

  ».شتدا ور می
یر و کمانش بود هاي مناسب براي ت کند مشغول جمع کردن ریگ رضا مثل مرغی که دانه جمع می

جـا   اون. پاشین، پاشین، تا با ناصر دعوام نشده، بریم آب بخـوریم و بـریم بنگلـه   «: و با لحن تندي گفت
  ».هم حوضِ آب، هم خارك و هم گنجشک. چی داره همه

***  
هاي بزرگ  ي پارك پر از بوته محمدي تو هوا پراکنده شده بود و محوطه هاي بنگله بوي گل نزدیکی

تک و توکی هم درخـت اکـالیپتوس و   . باز هاي باز و نیمه هاي صورتی ریز و درشت با غنچه گل. گل بود
هـا در   وسط پارك حـوض پـر از آب زالل بـود و گنجشـک    . نخل و کاج که تو پارك سایه انداخته بودند

فضـاي پـارك را روي سـر گرفتـه     . کردند شان را با سروصداي زیادي خیس می کنار آن داشتند پروبال
هاي ویالیی سایه انداخته بـود، بـه هـم     اي را که بر خانه کننده  شان سکوت خفه و جیک دند و جیک بو

هاي گل و  ها رد شد و خودش را کشید پاي بوته رضا تیروکمانش را آماده کرد و از روي نرده. ریخت می
نـادر خندیـد   . ناصر کردم اي به نادر و من با نگاه اشاره. ها رفت به طرف حوض الي بوته دوال دوال از البه

سـنگ را آرام و  . هـاي ریـز و درشـت کنـار پـارك برداشـت       وخم شد و سنگ کوچکی را از میان سنگ
هـا گـم شـده     جیک گنجشـک  سنگ با صداي نرمی که توي جیک. صدا به سمت حوض پرتاب کرد بی

ر آن طـرف  هـاي نخـل پربـا    ها سراسیمه پر کشیدند و رفتند روي شاخه گنجشک. بود، وسط آب افتاد
هـاي گـل دمـغ و     جا زیر بوتـه  ها پرواز کردند، همان رضا که نفهمیده بود چرا گنجشک. پارك نشستند

هـوي  «: زده گفـت  هـاي پـارك کـرد و ذوق    مرتبه حرکتی به طرف نـرده  نادر یک. پکر به انتظار نشست
  ».یه فکري... ها بچه

  »چِت شده؟ ها په«: با تعجب پرسیدم من. شدها خیره  زده به گل ها ایستاد و مات بعد کنار نرده
  ».جاستقد گل این ببین چه«: نادر گفت
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  ».مگه تا حاال ندیده بودیشون؟ نکنه زده به سرت. این که دیدن نداره«: مدول با پوزخند گفت
 ه بودمشون اما نـه مـث  چرا بدبخت دید«: زده گفت ها خیره شده بود، ذوق طور که به گل نادر همان

  ».حاال
بینـی؟ سـیاه سـفید یـا رنگـی       مگه حاال چه طوري مـی «: فهمید، پرسید حال نادر را نمی مدول که

  »اسکوپ؟
  ».بینم ال میتو گُ من دارم صورت محمود! کاکاسیاي دو رگه«: نادر شمرده و کلمه به کلمه گفت

ـ     مـی «: نادر بشکنی زد و گفت. وواج به هم نگاه کردیم من و ناصر و مدول هاج ل تـونیم یـه عالمـه گ
  »فهمیدین خنگاي خدا؟. بچینیم و ببریم بیمارستان

  ».ـ نه بابا مگه باغبوناش خوابن که بذارن ما گل بچینیم«
اگـه  . مون بره نزدیـک آلونـک باغبونـا    یکی. یه سروگوشی آب میدیم«: ناصر گفت. صداي مدول بود
  ».االن بهترین وقته. جا با دس عالمت بده خبري نبود از همون

  ».زنده باد نادر«: گفتبعد از ته دل 
  ».، زنده باد نادرآره والّا«: شحال و از ته دل گفتممن هم خو

چند دقیقه بعد از نزدیکـی آلونـک بـا دسـت     . ها رفت نادر خودش داوطلبانه به طرف آلونک باغبان
بوي خـوبی همـراه   . هاي گل ها گذشتیم و افتادیم به جان شاخه ما معطل نکردیم و از نرده. عالمت داد

هـا بـا صـدایی     خوردنـد و گـل   ها تندتند تکـان مـی   ساقه. با زنبورهاي ریز و درشت تو هوا پراکنده شد
ي ناگهـانی   رضا که از حملـه . لرزاند هول و هراس شیرینی دست و پایمان را می. شدند خشک چیده می

مگـه زده بـه    هوي، چتون شده المصبا؟«: گونه گفت پچ هاي گل ماتش برده بود، آهسته و پچ ما به بوته
  »...ها فهمن میان سرتون؟ االن باغبونا می

  » .پاشو بیا کمک کن. تو دیگه هیچی نگو«: نادر که تازه به ما پیوسته بود گفت
چـه گلـی، چـه    . آخـه پـدر بیـامرز، مـن الکـی گفـتم      «: رضا از همان جایی که نشسته بـود گفـت  

  ».یمي مس بکَن بیمارستانی، اینا همه کشکه، خواستم یه کم لوله
رضـا صـدایش را   . تـري مشـغول شـده بـودیم     هاي رضا دوباره و با سرعت بیش توجه به حرف ما بی

! خب این کارتون با کندن لوله مس چه فرقی داره؟ این کار هم دزدیـه، آقـا ناصـر هـدفی    «: بلندتر کرد
  »...بانه با این کارا راضی ها، مگه محمود و سوزن چه دل خوشی دارین

اي از طرف آلونـک بلنـد شـد و     تمام نشده بود که صداي نخراشیده و نتراشیده هاي رضا هنوز حرف
  ».خیطه، باغبونا دارن میان«: ناصر داد زد. مان انداخت رعشه به جان
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مدول و نادر به شدت با هم برخـورد کردنـد و هـر دو بـا     . ها من و نادر و مدول پریدیم به طرف نرده
ها چوب بـه دسـت داشـتند     باغبان. شتم و با ترس نگاه کردمگرمن ب. هاي گل ولو شدند رو زمین شاخه

هـاي بلنـد    دنـد و بـا گـام   هـا را از روي زمـین چنـگ ز    سرعت گل مدول و نادر به. آمدند مثل اجل می
چهارتایی مثل بـاد زدیـم بـه طـرف     . ها بودیم، رساندند طرف نرده خودشان را به من و ناصر که حاال آن

  .آهن پل هوایی راه
***  

آهـن   کـارگران راه . رضا هنوز نیامـده بـود  . ي درختی دور هم جمع شده بودیم یک پل زیر سایهنزد
ناصـر کـه بـدجوري بریـده بـود، نگـاهی بـه        . کردنـد  دسته داشتند محل کارشـان را تـرك مـی    دسته
  » !چه خارایی داشتن. سوزه جام داره می همه«: هایش کرد و گفت دست

سـوخت و روي پوسـت دسـتمان     لمان از نـیش خارهـا مـی   گفت؛ ما هم دست و با ناصر درست می
هـاي گـل را تـو هـوا      آمـد و شـاخه   سالنه مـی   رضا سالنه. مه بسته بودلَهاي باریک و نازك خون د رگه

. کـردیم تـو گیـر افتـادي     چی شـده؟ مـا فکـر مـی    «: رضا که رسید، نادر پرسید. داد مان تکان می براي
  » .خواستیم بیاییم نجاتت بدیم می

اروا «: زد، گفـت  اش با درخشش زیبـایی بـرق مـی    هاي سیاه و بادامی رضا که چشم. خندیدیم همه
هـا نشسـتم و جـم نخـوردم امـا       جـا زیـر بوتـه    وقتی دیدم هوا پسه همون. افتم من گیر نمی! شکمتون

. خود مشـغول چیـدن گـل شـدم     باغبونا که رفتن، نفهمیدم چرا خودبه. راستش بدجوري ترسیده بودم
  ».که تنهاتون بذارم شد نمی

  »خب اگه رفتیم بیمارستان کی بلده کدوم بخش و کدوم اتاق باید بریم؟«: خندید و پرسیدبعد 
  ».شی، خیلی خوب شدییواش داري آدم م توام یواش«: نادر به شوخی گفت

یه جایی اول خودمونو تمیـز  . ان لباسامونم خاکی. مون کثیف شده ها سروصورت همه بچه: من گفتم
  ».کنیم

  ».تو بیمارستان یه حوض بزرگ و تمیز هس«: رضا گفت
***  

خواستیم وارد بیمارستان شویم کـه نگهبـان چـاق و    . عصر بود و تُک گرما شکسته بود که رسیدیم
  »کجا؟... ها«: اي با اونیفورم مخصوص سرِ راهمان سبز شد چله

  ».میریم مالقات محمود«: اي حق به جانب گفت ناصر با قیافه
  »محمود دیگه کیه؟«: هبان پرسیدنگ
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  ».همون محمود گدا که با قطار تصادف کرد. محمود دیگه«: ناصر گفت
گـدا بـه گـدا، رحمـت بـه خـدا،       «: نگهبان با تمسخر گفـت . اش گرفت ناصر هم خنده. ما خندیدیم

  ».خودتونم که دست کمی از گداها ندارین
  » .مالقات امروز مالقات بی .فردا بیایین برین پیِ کارتون، برین پس«: بعد گفت

گـی   حاال مـی . میما این همه راه کوبیدیم و اومد. ت بذار بریم جون بچه! عمو«: به التماس افتادناصر 
  ».شه نمی

ي آدم  مگـه بچـه  . فـردا  ن کـه پـس  متـو تگف«: اش سر رفته بود با خشونت گفت نگهبان که حوصله
  ».قدغنه. هرتی که نیس. امروز مالقات نداریم. یننیس

نگهبان زیرِ بار نرفت و دو سه بار هم من و ناصر را هل  ،هرچه التماس کردیم. همگی به زبان آمدیم
هاي بلنـد بـه    ناچار رفتیم و دور ازچشم نگهبان از روي نرده. مان هم بزند داد و چیزي نمانده بود کتک

ه سمت حوض بزرگی که زیـر  تک و با احتیاط ب تک. سختی گذشتیم و وارد باغ بزرگ بیمارستان شدیم
گـه از لـج    شـیطونه مـی  «: لب حوض مدول گفت. ها تو هواي خنک و ملسی بود، رفتیم ي درخت سایه

  ».یارو نگهبانه و هرچی نگهبانیه یه شیرجه بزنم تو حوض
مان را صاف و صوف  مان را خوب شُستیم و موهاي سروصدا اما با ذوق و شوق و خنده سروصورت بی
ي منظم و مرتـب   دسته ها را که حاال پنج لدیگر خوب تکاندیم و گُ ایمان را به کمک همه لباس. کردیم

هـا تـو    سروصـورت بچـه  . شده بودند با آب حوض تر و تمیز کردیم و راه افتادیم به طرف بخش جراحی
ـ . ناصر جلو افتاده بود و بقیه به دنبـالش . زد هاي بلند از تمیزي برق می سایه روشن زیر درخت دتا از چن

مدول دسته گلش را بـو کشـید و   . خیابان مشجر و پرگل گذشتیم تا به ساختمان بزرگ بخش رسیدیم
  »شه بره تو بخش؟ چه بویی، اما حاال کی روش می! به به«: سرِ حال گفت
. تقصـیرم  که تو این جریان من بی  چون. رم اگرم بخواین من اول می. ریم همه با هم می«: رضا گفت

گه راضی بودن و قبـول کـردن، فـوري    ا. یندگم که شماها اوم رم و بهشون می یم. تمدخالتی هم نداش
  ».کنم خبرتون می

هوي رضـا یـادت باشـه یـه     «: رفت تو بخش که ناصر صداش زد و گفت رضا داشت می. قبول کردیم
  ».دیگه باید بگی محمودآقا. اش نگی محمود گدا وقت به

ي  مـا کنـار باغچـه   . صدا رفت تـو راهـروي بخـش    بی چپ به ناصر کرد و رضا برگشت و نگاهی چپ
وآمـد   هاي سفید از در بخش رفـت  تک و توکی پرستار زن و مرد با لباس. روي بخش منتظر بودیم روبه
روي مـا جلـو    راست آمد و روبـه  رنگی از خیابان اصلی بیمارستان پیچید و یک کادیالك سیاه. کردند می
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سن و سـال مـا از آن پیـاده     اي شیکی همراه پسر و دختري همچند لحظه بعد خانم و آق. بخش ایستاد
پسرك شلوار و پیراهن سفیدي پوشیده بـود و پـاپیون زرشـکی    . بوي خوبی تو فضا پراکنده شد. شدند
دختـرك بـا بلـوز    . اش بـود  قیمـت  هاي تروتمیز و گران رنگ کفش رنگی هم به یقه داشت که هم خوش
هاي دودي ماشین بـاال   شیشه. خی زد و خم شد توي ماشینهاي سفیدش چر اي و دامن و کفش سرمه

ي بـزرگ شـیرینی را از قسـمت عقـب      چند لحظه بعد دخترك یک جعبـه . شد بود و چیزي دیده نمی
دوباره خم شد تو ماشین و این بار با یک دسته گـل بـزرگ   . ماشین بیرون کشید و به دست پسرك داد

زده نگـاه   مـا حسـرت  . مراه خانم و آقا وارد بخـش شـدند  و رنگارنگ ظاهر شد و بعد از مکث کوتاهی ه
  .کردیم می

  »خو چرا ایناره را داد تو؟ . فردا مالقاتیه گه پس به ما میاون نگهبان نامردو بگو، «: ناصر گفت
  ».ن یلشن یا حق و حسابی دادهیا فام«: نادر گفت

  ».رومون واز بودي درا  نه بابا اگه ما هم سرووضع اونارو داشتیم، همه«: مدول گفت
  »کنین محمود قبول کنه که ما بریم پیشش؟ ها فکر می بچه«: من پرسیدم
  ».دونم شاید بگه یه کوسه بیارین تا آشتی کنم نمی«: مدول گفت

  ».هاش براش بیاریم با کوسه ما حاضریم شط«: من گفتم
ه با لبخند و بـرق شـادي   رضا را دیدیم ک. و به در بخش اشاره کرد» .ها رضا بچه«: ناگهان ناصر گفت

  .آمد در چشمانش بطرفمان می
  1369تابستان 
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  :آبادي محمود دولت
  هاي نظر از برخی ابهامات در حلقه آقاي دالور، صرف

  .ها با داستان بسیار خوب و جذاب و انسانی است پیوند صفحه
  نباشید خسته. کنم شما حتماً باید به نوشتن ادامه بدهید فکر می
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.  

  … روزگارِ
  75چاپ شده در ماهنامۀ چیستا 

دوروبـرش را پاییـد   . ناله کرد و سه نظام چرخیدگیربکس . تراش را پایین کشید حمید کالج ماشین
  » .گن یه طرف صورتش سوخته می... شناسمش من نمی... اسمش یوسف«: گفتو رو به من 

. اتومـات  ورزد  رات ورپاچرخید نزدیک کرد و س فوالدي که با سه نظام می  ي الماس را به قطعه رنده
. هـاي ذوب  بیرون کشید و دسـتهاش را پـاك کـرد و راه افتـاد طـرف کـوره       شنخ پنبه را از جیبِ بلوز

دو یـاکریم از زیـر سـقف سـالن      .گرماي کوره دلچسب بـود . همراهش رفتم، پاي اولین کوره ایستادیم
ي نـازك بـراده    هـاي تـراش گشـتی زدنـد، دو باریکـه      کف سیمانی و البـالي ماشـین  پایین آمدند، رو 

لونـه  « : حمیـد گفـت  » اینـا رو بـاش  « : با خنده گفتم .برداشتند و با پرواز بلندي به زیر سقف برگشتند
 تا تکـون ... دنیا میان  هاشون که لخت به بیچاره بچه«: گفتم» هاي تیز شمشیري اونم با براده... سازن می

حواسـتو   « :بعد دوباره گفـت » اگه زنده بمونن« : حمید گفت» بخورن بال و تنشون خونین مالین میشه
بـه مالقـات    خـوام  مـی انگـار   بابـا  و کشـتی، تـو کـه مـا ر   « : گفتم» میدونی که چه وضعیه؟. جمع کن

: بعد نگاه به موهام کـرد » .تره مهمرژینسکی دزما از  فعالًٌ برا«: سرد نگاهم کرد خون» ؟ ارژینسکی برمدز
  »میرم بخورم، تو چی؟«: گفتم» ناهار چی؟«: گفت» روزگاره دیگه«: گفتم» !شه موهات داره سفید می«

  .آدرس را قبالً داده بود» بینی که فعالً کار دارم می«: گفت 
***  

بـرف  . شوم پیاده میکشم و  با تقال خودم را از الي مسافرها بیرون می. ایستد اتوبوس تو ایستگاه می
صـدا   هـا و رهگـذرها، انگـار اشـباح، بـی      ماشـین  ،نشـینم  بان روي نیمکت می زیر سایه .اردب ریز می یک
انـد، بـرف    هـا کـه روي دیـوار نشسـته     ها با پر و بال پف کرده زیر نگاه مراقب کالغ گنجشک. گذرند می

راه . تـر بـه چهـار نمانـده اسـت      قه بـیش کنم، چند دقی به ساعتم نگاه می. زنند باغچه را بیهوده نُک می
  . افتم می

***  
اي را ورق  جـزوه . انـد   شان را زیر بغـل زده  رنگی دو دختر و پسر جوان کالسورهاي ي آبی مقابل دکه

مـرد  . لغـزد  مـی  نگاهم به داخـل دکـه  . روم شوم و جلو می پشیمان می  .باید صبر کنم تا بروند. زنند می
کبریتـی سـبزي    مخمـل  کُـت . کنـد  جـا مـی   ها را جابه ها، کتاب ه قفسهتنومندي پشت به دریچه، رو ب

. کننـد  هـا سروصـدا مـی    کالغ. دارم کتابی از زیر نایلون روي میز برمی. ام کمی هول شده. پوشیده است
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مـرد آرام  » ببخشید آقا، قیمـت ایـن جـزوه چنـده؟    «: گیرد اي را رو به دریچه می یکی از دخترها جزوه
  »!چه شکسته شده؟این که گُل مرادیه، «: خورم یکه می بینم را که می صورتش. گردد برمی

***  
سـر   ، تند و گزنده بود و من پاي اکالیپتوس، بغل دیوار سنگر گرفته بودم که جیمـز از پشـت  آفتاب

» .پاشـو «: گفـت . گردنم را فشـار داد  سرِ لوله وینچسترش پشت. خواستم برگردم» ...ها باال دست«: گفت
هاي آبـی و موهـاي    چشم. روي صورتم قرار گرفت ي اسلحه روبه لوله. یدم و نگاهش کردمچرخ. پاشدم

ي  تیـرم را گرفـت و بـا لولـه     هفـت . گیـر شـده بـودم    غافل. زدند برق می طالیی جیمز تو نور تند آفتاب
من جري را دیدم مسلح که جان را جلـو  ي سبز چ برگشتم و تو زمینه. سرم اشاره کرد تفنگش به پشت

و بـه  » ...!ده تا«  :جا گفت جیمز همان. حاال دیگر من و جان بازي را باخته بودیم. آمدند اخته بود و میاند
» !مـا از اول شـرط کـردیم   «: جیمز گفت» .چهار تا«  :من گفتم. هاي کوچک پاي دیوار اشاره کرد  سنگ
جـري جیمـز را   » نـیس  گن رحم تو دلش می... رهادر می همونخدا آخه خطرناکه، اگه بگیرتمون «: گفتم

مـن  . قبول کردیم» سیکس، شش، شش«: هایش را مقابل صورت من گرفت پس زد و شش تا از انگشت
اي در آن زنـدگی   اي کـه مـرد صـورت سـوخته     آهنـی خرابـه    ها را بـه درِ  رفتیم و سنگ و جان باید می

اول ... یـس «: جان گفت» .بخوریمها من تشنمه، اول آب  بچه«: گفتم. کردیم زدیم و فرار می کرد می می
  .شان را فشار داد ي زنگ منزل بعد رفت و دکمه» آب

جـین خـواهرش بـا موهـاي آشـفته و       .نواخت کولرهاي گـازي محلـه را پـر کـرده بـود      صداي یک
بعـد  » ...واتـر »  :جـان گفـت  . شد پیداهاي پف کرده و پیراهن صورتیِ نازکی تو قاب سفید پنجره  چشم

به دیوار تکیه دادم و با آسـتین عـرقِ پیشـانی و      رفتم تو سایه. فت که من نفهمیدمچیزهاي دیگري گ
. با بطري بزرگ آب و لیـوان  ،جري خواست کنار دیوار چمباتمه بزند که جین آمد. دور گردنم را گرفتم

خـنکم  . ي بطري را رو سرم خـالی کـرد   آب که خوردیم جان ته مانده. جین ظریف و کوچک و زیبا بود
هـا را   بین راه سـنگ . ها را از پاي دیوار برداشتم و همراه جان رفتم دوال شدم و سنگ. و کیف کردمشد 

هـا   خیابـان . در، ترسناك شده بـود . روي در آهنی ایستادیم روبه. سه تا جان... سه تا من. قسمت کردیم
د و صـدایم در  سـوزان  م را مـی یپاهـا  آسـفالت، کـف  . کردنـد  ها از سر کوچه تماشـا مـی   بچه. خلوت بود

تـو کـه   «: بـا پوزخنـد آهسـته گفـتم    . هولکی زد که به دیـوار خـورد   جان اولین سنگ را هول. آمد نمی
نگـاهش  . نفسـم بریـد  . جـان جیـغ کشـید   . نوبت من بود، دستم را با سنگ عقب بردم» .آبرومونو بردي

را  دسـتی مچـم  . رگردمخواستم ب. کرد می سرم اشاره هایش از ترس باز مانده بود و به پشت چشم. کردم
جـان  . صورت سوخته بـود » ها؟   کنی باالخره گیرت اُوردم، په این تو هستی که سنگ پرت می«: گرفت
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شـرط کـه مـرد و مردونـه      یه نترس، کاریت ندارم، به«: گفت. نفسم بند آمده بود. مثل فشنگ در رفت
» وردار خـارك «: گرفـت  اي را جلـو صـورتم   بعد پاکت کوچک میـوه » .قول بدي دیگه سنگ پرت نکنی

. ش بـه دلـم نشسـت   برق چشمان. گرفت س را از آدم مینگاهش تر سمت چپ صورتش سوخته بود اما
اختیـار داخـلِ پاکـت رفـت و سـفتی       دستم بـی » خجالت نکش... بخور«: دستم را ول کرد و تکرار کرد

  .اش دنبالم کرد خندهي  صداي قهقهه. مرتبه از جا کنده شدم چنگ زدم و یک. ها را لمس کرد خارك
***  

. کشـد  پسر جوان کیف پول را از جیب عقب شلوارش بیرون می. گوید مرادي قیمت جزوه را می گل
خـواهم برگـردم و    مـی . روم گـذارم و مـی   کتاب را سر جایش می .ام منگ شده. کنند دخترها تعارف می

هـا زیـر    بـرف . جم کـرده اسـت  مرادي از پسِ آن همه سال گی دیدن گل. ام مستأصل شده. منتظر بمانم
شـیطان از    چنـد پسـربچه    سروکله. زند م را نیش مییها ها و گونه کنند و سرما گوش جیرجیر می مپاها

ي  سـروکله  بـه هاي برفی را  خندند، گلوله کشند، می آیند، فریاد می شلوغ و پرصدا می. شود دور پیدا می
  .گیرند زنند و خیابان را روي سر می هم می

***  
هـاي   رفتـیم و گلولـه   که برهنه تو ساحل جزیره می خرچو رضا دو گربهمن بودم و نادر و ناصر، رضا 

صداي قیل و قالمان آسمان شط و جزیره را پر کـرده  . کوبیدیم ي هم می اي را به سر و کله خیس ماسه
... هـا بسـه دیگـه    بچـه «. ددا مـی  پرواز ي شط داده بودند سینه به سینه خوار را که هاي ماهی بود و مرغ

  » .بزنیم به آب
. کـرد  ها را نگـاه مـی   ناصر ایستاده بود و پرنده. بس داد و تا زانو رفت تو آب بود که آتش خرچرضا دو

هـا کـه حـاال     نگاهش را از پرنده» !کیا؟«: گفتم» راستی امیر، چه جوري باهاشون آشنا شدي؟«: پرسید
داشتن تـو  ... جوري همین«: گفتم» ؟آمریکاییا دیگه«: من دوخت کردند کَند و به باالي سرمان پرواز می

کردن، منم وایسادم و نگاشون کردم، اونام وایسادن و بِرّوبِرّ نگـام کـردن، راه افتـادم     محلشون بازي می
شـو   یهو دیـدم تفنـگ  . اومد جلو و پرسید شما بازي کرد؟ منم از خدا خواسته گفتم آره »جان«که برم، 

  ».داد دستم
زبونمـانِ کـه بلـد    «: ناصر گفـت » .چه بهتر. باشه«: گفتم» .مانم باشون آشنا کن«: گفت خرچا دورض
» باباشون چی؟ تا حـاال دیـدیش؟  «: نادر پرسید» ...جان خیلی وقته این. کم بلدن هچرا ی«: گفتم» .نیسن
مـا پوسـت   گر» .گمـونم فـورمن حفاریـه     هپیکاپ شورلت داره، ب هآره، چند دفه هم دیدمش، ی«: گفتم

رفت تو آب و آمد بیـرون دراز کشـید    گربهرضا . مان رایها کف پاها سوزاند و ماسه مان را می سروصورت
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بعـد  . رضـا تـا گـردن دفـن شـد     . نادر و ناصر هجوم بردند طرفش و ماسه ریختند رو بدنش. ها رو ماسه
ی باباشون تا حـاال صـورت   امیر، راستهی «: ها داد زد ي بچه سرش را به من گرداند و تو شلوغی و خنده

خودمـونیم، اون روز کـه مچتـه گرفـت شـانس      «: دوباره داد کشـید » دونم نمی«: گفتم» دیده؟ ۀسوخت
» .کـرد  دونه چکـارت مـی   ش و خدا می بردت خونه البد می. رسید اگه تنها بودي خدمتت می... ها اُوردي

لـت  تا خارك گوخواسه با چند میرحمه،  گن خیلی بی گه، شانس اُوردي، می رضا راس می«: ناصر گفت
خـو  «: نـادر گفـت  » .گین خطرناك نیس قَدام که می این ...ر نحس بهتره حرف نزنیگُتو فُ«: گفتم» .بزنه

ـ رضـا دو » .ش، سـنگم نـزن، در بـزن    مردي برو درِ خونـه  هیه بار دیگه اگ. کاري نداره دلِ «: گفـت  خرچ
رضـا خیـاط از   » .جزیـره جا کوسه داره، بریم او طـرف   این«: ناصر گفت» .بزنیم به آب... ها خوشی دارین

هاي مرطوب نشسـتم   من رو ماسه» .جا کوسه داره گه، این ناصر راس می«: زیر تلِ ماسه بلند شد و گفت
» .کنـیم  جـا شـنو مـی    همـین ... کوسـه  کوسه بی«: تا زانو رفت تو آب و گفت خرچرضا دو. تا قلعه بسازم

دیـواره  ... ها، اوطرف جزیره بهتره هی بچه«: زد نادر داد. اي به قلعه زدم و رفتم تو آب پاشدم و با پا ضربه
حوصـله از تـو آب    بعـد بـی  » .گه نادر راس می«: نگاهم کرد خرچرضا دو» .تونیم شیرجه بزنیم می... داره

نه بابا یـه وقـت دیـدي صـورت سـوخته      «: گفت گربهرضا » .از تو درختا بریم«: ناصر گفت. زدیم بیرون
طرف روي دیـواره   آن. که تا نزدیک ساحل روییده بود رفتیم وحشیاز کنار بیدهاي  ».جلومون سبز شد

  : ایستاده بودیم که ناصر گفت
: با صداي کلفت اداي ناصر را درآورد، بعد بـا خنـده گفـت    گربهرضا » .شون ها لباسا چی؟ نبرن بچه«

زد و  ها، سـوت مـی   ت تو درختنادر رف» ي ما بزنه؟ آد دس به لباساي رنگ و رو رفته آخه حاال کی می«
کرد که ناگهان جیغ بلنـدي کشـید و بـا سـرعت بـه       انبار می چید و روي هم تل هاي نازك را می شاخه
  : ما دوید و داد زد سمت
همیـدیم چـه جـوري از روي دیـواره     نف» ...صورت سوخته تو درختاس... فرار کنین... ها خیطه بچه«

ي نادر  زده شنا کردیم رو به ساحل مقابل که صداي قهقهه شیرجه رفتیم تو آب و وحشت شلپ و شلپ
  .خندید قاه می تو آب که چرخیدیم نادر را دیدیم، ایستاده بود رو دیواره و قاه. سر شنیدیم را از پشت

***  
. کننـد  هـا از ایـن درخـت بـه آن درخـت پـرواز مـی        کـالغ . ریزند پایین ها می ها از روي شاخه برف

. رنگ آبی دکه زیر برف محـو شـده اسـت   . اند جا ایستاده ها آن جوان. کنم گاه میگردم و به عقب ن برمی
  .کند می یم را سرهاي پاها سرما پنجه

***  
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: اش را درآورد و گفـت  نـادر دمـغ و کُفـري پیـراهن     .مان را داغ کـرده بـود  یآسفالت خیابان کف پا
ن مچاله را زمین انداخت و روي آن پیراه» .کف پاهام تاول زد... شه ي خنک پیدا نمی المصب یه سایه«

» .یـه قُلـپ آب  ! ي خنـک  یه سـایه . ..من گلوم تاول زد«: گلویش را با دست مالش داد گربهرضا . ایستاد
. گزیـد  مان را مـی  پوستمان، برق آفتاب تیز بود و یها را درآوردیم و انداختیم زیر پاها یکی پیراهن یکی

: سـنگ برداشـت   گربـه از خم کوچه که پیچیـدیم رضـا   . جا ماندیم و بعد راه افتادیم چند دقیقه همان
مـا  «: شان ایستاد خم رو در رويبا اخم و تَ خرچنادر و ناصر دنبال سنگ بودند که رضا دو» ها سنگ بچه«

پکـر   رضا گربه» مون؟ نه بندازین دنبالاو خواین وقت شما می  شیم او داریم از گرما و تشنگی هالك می
شدیم کـه در صـدا    ي صورت سوخته رد می صدا از کنار خانه بی. سنگ را به دیوار کوبید و زیر لب غرید

زنان به در خانه  بعد ایستادیم و نفس. ها دویدیم ي آمریکایی مثل فنر از جا جهیدیم و تا سر کوچه. کرد
: مچم را گرفـت  گربهرضا . سوخته را دیدیم که جین را بغل کرده بودجان، جیمز و صورت . نگاه کردیم

انگـار از  . زبانش گیر کرد و تپق زد» ...خوا می... خواد می.... نقشه داره... زنه شون می داره گول... هی امیر«
  ».تون که آدم بدي نیسحاال دیدین؟ گفتم«: دستپاچه گفتمخواب پریده باشم 

جـان و  . قـدم از قـدم برنداشـتیم   . اشاره کرد بیاییـد . دست تکان دادیم هم ما. جان دست تکان داد
ـ رضـا د . ها دنبالم پـا برداشـتند   بچه. یواش جلو رفتم من یواش. مان راه افتادند جیمز به طرف بـا   خروچ

  :آرنج به پهلویم زد
شما کیلـی  ... ساالم«: جان گفت. وقتی رسیدیم دور هم جمع شدیم» آب... اول بگو آب بیارن... هی«

... کیلی کـوب آدم ... نه«: جان گفت» هست خیلی خطرناك... آخه مستر، اون«: گفت گربهرضا » !ترسید
مه، شـما  کیلی تشن ببین مستر، ما هست کیلی«: حوصله گفت نادر بی» مورادي... هست اسم مستر، گل

جیمـز سـر تکـان داد و    . ها خندیدند، جان به جیمـز نگـاه کـرد    بچه» واتر؟... واتر... هست در منزل آب
مـا کیلـی   ... اون آمد... زمین افتاد... هکسوار دوچر... و جیمز... من دیروز«: جان گفت. چرخی زد و رفت

جیمز، جري را خبر کـرده بـود و بـا دو بطـر آب      .»حاال هستیم کیلی دوست... اما کومک کرد... ترسید
بـا اون  «: گفـت » چرا جین نیومـد؟ «: به جان گفتم. ور شدند ها حمله ها به بطري بچه. بدون لیوان آمدند

دنـدونام یـخ   ! وولـک چـه آبـی   «: اش را با آستین پاك کرد و گفت دهانِ خیس گربهرضا » کیلی دوست
  ».زد

***  
. کـنم  پا سسـت مـی  . کنند ام می ها وسوسه شعله .اند آتش روشن کرده رو ي پیاده چند نفر تو حاشیه

انگـار صدسـاله کـه    «: کند شان به آسمان نگاه می یکی. ایستم گویم و کنارشان می شیدي میخسته نبا
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... خـواد ببـاره   هرچی کـه دلـش مـی   «: گوید یکی دیگرشان می» .خواد بباره باره و صدسالِ دیگه می می
  :کنم ها نگاه می نشینم و به رقص گرم شعله می» .د آ باالخره بهار می

پیچند و دود و گرماي خوشـی   کنند، به هم می جا عوض می. شوند زرد می. شوند سرخ و نارنجی می
بـه ردیـف   . آتش چـه کیفـی دارد  . اند گیرم، هنوز کمی چرب و چیلی هایم را روي آتش می دست. دارند
صـداي  . کـنم  آیند نگاه می برف سوت و کور به نظر میی از ها که پشت حریر سفید و نازک فروشی کتاب

  . رقصند خورند و می نم پیچ وتاب میهاي برف جلو چشما دانه .آید ها می قارقار کالغ
***  

همـین جـوري دارن   ... شـن  مادرسگا تمـوم نمـی  «: گفت گربهرضا . جستند جلو پاهامان میها  ملخ
ي  ه مانند و کلهایش بلند بود با پاهاي دراز و اره ها و شاخک دست. شان را گرفت خم شد و یکی» .میان

صـداي   .باریـد  چند روز بود ملخ مثل بـاران مـی  . اي هاي شفاف مثل دو حباب شیشه مستطیل و چشم
شـدند،   خزیدنـد، لـه مـی    زیردسـت و پـا مـی   . ا پـر کـرده بـود   آورشان کوچه و خیابـان ر  پرواز چندش

هـا آویـزان    به در و دیوار و شاخ و برگ درخت. آمدند  کندند و باز می زدند، جان می جهیدند، پرپر می می
. شـان در امـان نبودنـد    هاي بـرق هـم از هجـوم    ها و دکل سیم. رفتند ها باال می بودند و از سروکولِ آدم

بعد انگـار  . بستند تا کیپ می  ها را کیپ زد، مردم درها و پنجره ه میلَ مایی که سگ لَهروزهاي اول تو گر
ملخ سنگین و پرصـدا پـرواز   . هم دستش را باز کرد گربهشان را با پا له کرد و رضا  ناصر یکی. عادي شد

داغـی از  کـرد و هـرم    آفتـابِ بعـدازظهر بیـداد مـی    . خسته، کوفته و تشـنه . آمدیم از لب شط می. کرد
بـرادر بـزرگ رضـا     علی ژیگـول ، نادر و ناصر و خرچو رضا دو گربهمن بودم و رضا . شد آسفالت بلند می

ي  داریـم بـه محلـه   ! هـی امیـر  «: ام زد رفتیم که ناصر روي شانه کردیم و می ها را شوت می ملخ. خرچدو
جلـو  . دیم یکهو جـا خـوردیم  از خمِ کوچه که پیچی» .آره، یادشون بخیر«: گفتم» .رسیم ها می امریکایی

اول ایسـتادیم بعـد   . رو بودنـد  پیـاده  در، کنـارِ  چندتا پاسـبان نزدیـک  . منزل صورت سوخته شلوغ بود
داخـل  . تـا نزدیکـی محـل دویـدیم    . جستند ها جلو پاهامان تندتند می ملخ. مان را تند کردیم هاي قدم

مـأموري او را بـه   . هاش زده بودنـد  دستجمعیت که شدیم صورت سوخته را دیدیم و برق فلزي که به 
هـاي   چشـم . مأمور سبیل بلنـد و سـیاهش را رو بـه بـاال تـاب داده بـود      . ردب ها می طرف یکی از جیپ

ي پـت و پهـنش روي پاهـاي     اي صـورتش مسـتطیل بـود و تنـه     شیشه مثل دو فنگ .رنگی داشت بی
بعد خودشـان از  . باز کرد و او را هول داد توبه جیپ که رسیدند، مأمور درِ عقب را . خورد درازش لق می

  . هاي صورت سوخته را با دستمال سیاهی بستند چشم. دو طرف سوار شدند
ـ بـه ناصـر و رضـا دو   . جیپ حرکت کرد و رفـت  کـوب دور شـدن جیـپ را     مـیخ . نگـاه کـردم   خرچ
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یی سـرِ بچـه آمریکاییـا    البد بال... نگفتمت خطرناکه... خودش بودها... حاال بِهِت ثابت شد؟«. پاییدند می
نگفتـه بودمـت آمریکاییـا رفـتن اصـفهان؟ از موقـع هجـوم         مگه«: گفتم. بود گربهصداي رضا » !اُورده
ئـی  «: یکـی پرسـید  . جلـو رفتـیم  » خو از کجا معلوم که برنگشته باشـن؟ «: حق به جانب گفت» !ها ملخ
 گربـه رضـا  . کرد کوبید ش پرواز میي کف، ملخی را که جلو صورت و با ضربه» کار کرده بود؟  چاره چه بی

چـی چـی رو   « :هایش تو هم رفت ، بعد سگرمهدستی پوزخندي زد بغل» .مثل این که آدم کشته«: گفت
گـن   مـی «: بعد رو کـرد بـه مـرد اولـی    » .رسید چاره آزارش به مورچه هم نمی بی !جون؟ آدم کشته بچه

شناسمش، سیاسـی کـه تـو ئـی بیغولـه       بابا من می«: یکی دیگر گفت» .کرده سیاسیه، اعالمیه تاپ می
جـانی تـاپ   رپول نداشتی بـرات م . کرد، با انصاف بود نویسی می کنه، دمِ دادگستري عریضه زندگی نمی

          ».کرد می
چند پاسبان و مردي با لباس شخصـی از الي  . اختیار عقب کشیدم بیي در صدا کرد و باز شد،  لنگه

آن کـه ماشـین   . شـان بـود   چندتا کیسه و کتاب و یک دستگاه ماشین تحریـر دسـت  . در بیرون آمدند
خلـوت  آقـایون لطفـاً محـل رو    «: تحریر را گرفته بود و لباس شخصی پوشیده بود رو به جمعیـت کـرد  

  .یکی هم درِ آهنی را بست و قفل بزرگی به آن زد و سوار جیپ شدند» .کنید
بـا   گربـه رضـا  . دادنـد  ها که جـوالن مـی   ما بودیم و آفتاب و ملخ. چند دقیقه بعد خیابان خلوت بود

اي تـو کـار نـیس، نـه      مون راحت شد، دیگه صورت سوخته دیگه خیال... ها بریم بچه«: خوشحالی گفت
» .من که تا حاال نه لبِ شط دیده بودمش نـه تـو جزیـره   «: نادر گفت» نه لب شط و نه تو جزیره ...جا این

هـاي ریـز و گـردش را     چشم. تر بود از همه بزرگ علی ژیگول» .ها، وایسین هی بچه«: علی ژیگول گفت
ش  خونـه  شه، بریم تـو  نمی يکس نیس، یاروام بردن زندان، حاال حاالم ازش خبر هیچ«: تنگ کرده بود

پسـر  «: خندیـد  علی ژیگول» ...شون برگشتن نه بابا، یهو دیدي همه«: ناصر جا خورد» ببینیم چه خبره؟
» .مگه تو خنگی، دیگه برگشتنی تو کار نیس، سیاسی بوده، حاالم رفت جـایی کـه عـرب نـی انـداخت     

» بـا شـاه؟  «. متعجـب کـرد  » .با شاه و دولت مخالفـه «: گفت علی ژیگول» سیاسی دیگه چیه؟«: پرسیدم
هـاي   خانـه . مصطفی اطراف را دید زد و به طرف دیوار گلی رفـت و از آن بـاال کشـید   . چیزي نفهمیدم

  . ساخت اطراف زیر آفتاب داغ با الالیی کولرهاي گازي خوابیده بودند خوش
وسوسه شـده  . نگاهم کرد خرچرضا دو. و ناصر و نادر از دیوار باال رفتند گربه، رضا علی ژیگولبعد از 

... نـه رضـا  «: گفـتم . کرد مرادي از دور نگاهم می انگار گل» چیه بق کردي؟ مام بریم یا نه؟«: پرسید. بود
مـن و مـن   » !بریم ببینیم اون تو چه خبره... اما چه فایده... آد منم دلم نمیخو «: رضا گفت» .آد دلم نمی

از دیـوار  . دل تـو دلـم نبـود   . اول او رفت باال بعـد مـن  . رفتمبا رضا . کردم و عاقبت کنجکاوي غلبه کرد
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هـاي درشـت و    کـه بـا گـل   جـی  هـاي وحشـی لگ   از بوتـه  مان زمین بزرگی بود پـر  روي روبه .گذشتیم
ي حیاط چسبیده به دیـوار نزدیـک در    اتاق، کوچک و گلی، گوشه. سفیدشان پهن شده بودند رو خاك

  . کردند ها ورجه وورجه می ملخ. ها ریخته بودند تو بچه. بود
از کنـار باغچـه رد شـدیم و رفتـیم تـو      . ي کوچکی بود پر از گلِ سرخ دمِ در، نزدیک شیر آب باغچه

روي دیـوار  . جا به هم ریخته بود همه. آمد بوي کاغذ و مرکب و گل سرخ می. هواي اتاق خنک بود. اتاق
علـی  . کـرد  رو نگاه مـی  ي دیوار روبه اي بود که انگار به پنجره عکس پرنده ،که رنگ سبز روشنی داشت

م بیـرون، چشـم  . کـرد  زیر تخت را وارسی می گربهرضا . کرد جا می اثاثیه را جابهداد و  فرمان می ژیگول
 یکی را. اي، سالم و پاره و پوره روي هم ریخته بود سِ خالی پرندهفي ق به تعدادي کتاب افتاد که گوشه

قـایم کـردم و از     کتاب را الي پیـراهنم . بود» زنده باد آزادي«. وي جلدش را نگاه کردمر. بیرون کشیدم
مثـل ملـخِ بزرگـی تـو چهـارچوب در       ژیگـول علـی  برگشتم و دیدم » کجا؟... ها امیر«. اتاق بیرون زدم

  ».کاش یه تفنگ واقعی داشتم«: پیش خودم گفتم. کرد ایستاده بود و نگاهم می
***  

از . کسی هم دوروبرها نیسـت  ،جز دود و خاکستر چیزي باقی نمانده است. اند ها فروکش کرده شعله
خورم، چیـزي بـه پـنج     یکه می کنم، ساعتم را نگاه می. شود بلندگوي دانشگاه مارش نظامی پخش می

» شنبه دانشگاه تعطیـل خواهـد بـود؟    یک«. افتم با شتاب راه می .رود هوا رو به تاریکی می. نمانده است
. دارم هایم را بلنـد برمـی   قدم. بعد از تماس به خانه خواهیم رفت و به یاد آن روزها گیالسی خواهیم زد

خیـر دانشـگاه بـاز    «. کـنم  باداباد یک جوري صدایش می هرچه. اند نزدیک دکه باز هم چند نفر ایستاده
مرادي همراه دو نفر به طرف پیکانی که بغلِ خیابان پارك شـده   گل. ام به دکه نزدیک شده» .خواهد بود

مرادي را هـول   کند و آن یکی گل یکی از آن دو نفر درِ عقب را باز می. رسند به پیکان می. روند است می
. گـذرد  اي، رهگـذري، نمـی   انگار هیچ تنابنـده . دهم رو تکیه می به دیوار پیاده. مکن عرق می. دهد تو می

بـرف یکریـز   . کننـد  تکـه مـی   ي گنجشـکی را تکـه   ي درختی کشته ي خمیده ها روي شاخه تنها کالغ
  .بارد می
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