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،جمعيت زيادي از مرد و زن جلو پرده اي كه به ديـوار             »ده نمك «ميان جاده مشهد،كنار سقاخانه     
« روي پرده كه از دو طـرف لولـه شـده بـود فقـط تـصوير                .برف و گل،جمع شده بودند    بود،ميان  

تختي باالي مجلس زده بودند و يزيد بالياس و عمامـه سـرخ روي آن               :ديده ميشد » مجلس يزيد 
پهلويش تنگ شراب و سيب و گالبي در سيني گذاشـته شـده      .جلوس كرده مشغول بازي نرد بود     

بال با عمامه هاي سبز گردن كج و حالـت افـسرده،زنجير بـه              يك دسته از اسراي صحراي كر     .بود
سه نفر سرباز سبيل از بنـاگوش در رفتـه هـم پـر سـرخ بـه       .گردن،جلو يزيد صف كشيده بودند   

،با شلوارهاي چاقچور مانند پف كرده،كـه در چكمـه          كالهش زده ،شمشير برهنه در دست گرفته      
  .فرو كرده بودند ، بحالت نظامي كشيك ميدادند

بنظـر ميĤمـد    . ن پرده دار شال و عمامه سبز ،عباي شتري مندرس و نعلين گل آلودي داشت              جوا
قوزك پـايش سـرخ كبـود رنـگ مثـل           .الگوي لباس خود را از مد اسراي روي پرده برداشته بود          

صورت چاق و سرخ او مثل صـورت قمـر   . چغندر سرمازده ،از پشت زير شواري بيرون آمده بود       
سرش را تكان مي داد و      .جواني پوشيده شده بود و گوشه لبش زخم بود        بني هاشم از جوش عرور      

  :از ته حلقومش فرياد مي كشيد
به پيشانيش ميزد و مردم هم از او تقليد مي          .(اين ها مصايبي بود كه به سر خاندان رسول آوردن         

عيوني كه  اگه سي . حاال از اين به بعد مختار مي آيد و اجر و اشقيار و كف دستشون ميذاره               ).كردند
 -من چيزي نمي خوام   –اينجا واسادن بخوان باقيشو ببينن نياز صاحب پرده را مي ندازند تو سفره              

من چهار سر نونخور دارم ،چهر جونمرد مي خوام كه از چهار گوشه مجلس چهر تا چراغ روشـن                   
  .ر ميارهبكنن ،تا بعد بريم سر باقي پرده و ببينيم مختار چطور پدر اين بد مروت صاحب ها رو د

صد در دنيا هـزار در آخـرت          هر كي چراغ اولو روشن بكنه ،بهمون فرق شكافته علي اكبر خدا           «
  »كي ميخاد صنار با علي اكبر معامله كنه؟-عوضش بده

مگه تو نمي خواهي بري زيارت حضرت رضا؟        !اي ننه !اي بي بي  !اي خانوم !اي زوار حضرت رضا     «
حرومزاده ها  -جلو صورتت، هر چي من ميگم تو هم بگو        اين صاحب پرده رو ببين دستت رو بگير         

  ١



،بكش بـه   فوت كن به دستت   بگو يا خضر پيغمبر ، يا ابوالفضل ،         ! يا صاحب شمايل  : بگو   -نمي گن 
دسي كـه بايـد چـراغ دسـتش بدسـم           .صورتت حاال هر چي به دلت برات شده بنداز تو ميدون            

  ».بخورده ،دس علي عوضش بده
ه و سفيد توي دستمال چركي كه جلو پرده بزمين افتـاده بـود پرتـاب                از اطراف مقداري پول سيا    

  :جوان خم شد پولي را برداشت الي انگشت گرفت. شد
برو اي جوون،تو كه بقد يه بال مگز نقره فداي اسم حضرت رضا كردي بـرو هـر مطلبـي داري                     «

برو بي .ننهبرو .اجرت با حضرت صاحب چراغ، هر مطلبي داري خدا همين امشب تو مشتت بذاره            
بحق امام غريـب در غربـت بيمـار         . ننه ام البني عوضت بده، حق به تير غيب گرفتارت نكنه          ! بي

هـر  . خدا بقد وسعت بتو بـده     ! برو جوون . هر مراد و مطلبي داري صاحب اسمت بهت بده        . نشي  
كي چراغ چهارم رو روشن بكنه بحق ضامن آهو خدا چهار شتون بدنشو پنج سـتون نكنـه، يعنـي                    

  ».دا عصاي فقر و بيماري بدسش ندهخ
پستانهاي درشـت آويـزان     . زن چاقي كه موهاي وز كرده ،پلك هاي متورم ،صورت پر كك مك            

چادر سياه شرنده اي مثل پـرده زنبـوري بـسرش بنـد بـود ،                . داشت پولها را بدقت جمع ميكرد     
نش ،چارقد آغبـانو    روبند خود را از پشت سرش انداخته بود، ار خلق سنبوسه كهنه گل كاسني بت              

يك شليته دنـدان موشـي هـم روي آن مـوج            .سرش و شلوار دبيت حاجي علي اكبري بپاش بود        
ولي چادرش از عقب غرقابه گل شده و تـا          . ميزد و مچ پاهاي كلفتش از توي ارسي جير پيدا بود          

  .مغز سرش گل شتك زده بود
معركـه بـسه هـا ،راه       !  علويـه  آهـاي «:درين بين سورچي از باالي گاري با لهجه دركي فريـاد زد           

  » .ميافتيم
زن چاق برگشت نگاه زهر آلودي به گاريچي انداخت و بعد از آنكه پولها را تا دانه آخر ورچيد و                    
گوشه چارقدش گره زد،يك بچه دو ساله را بغل كرد و دست بچـه كوچـك ديگـري را گرفـت                     

بـا زن جـواني كـه روي خـود را           او هم پرده را لوله كرد و برداشت و          .اشاره به صاحب پرده كرد    
  .محكم گرفته بود براه افتاد

هر يك با آفتابه،لولهنگ سماور حلبي خودشـان بـه طـرف چهـار              .ميان جمعيت همهمه افتاد بود    
  .گاري كه رديف در ميان جاده ايستاده بودند هجوم آوردند

ا پهلـوي   آخر از همه علويه خانم و همراهانش وارد گـاري يوزباشـي شـدند و جـاي خودشـان ر                   
بچه ها از شدت سرما پنجه هاي يخ زده خود را در دهانشان فـرو كـرده                 .نشيمن سورچي گرفتند  

  .ها ميكردند كه گرم بشوند
ميـان گـاري    .سقف گاري از چوبهاي هاللي تشكيل شده بود كه رويش را بانمد پوشـانيده بودنـد               

 بـود از رختخـواب بـسته و         باربندي شده بود و مسافرين روي بارها با اثاثيه خودشان كه عبارت           



در ميـان   . آفتابه و ظرف مسي خود را در اطراف گاري آويزان كرده بودند            -سماور نشسته بودند  
گاري ناخوش رو بقبله ،افتاده بود زن و مرد و بچه هم هر طوري ميتوانستند جاي خودشان را باز                   

  .ميكردند
 گونه شباهت صرتي بين آنهـا       - هيچ -علويه خانم مبان صاحب پرده ،زن جوان و دو بچه نشست          

 پـس از انـدكي تأمـل        –وجود نداشت، فقط زرد زخم گوشه لب وجه اشتراك اين خـانواده بـود               
  :علويه رويش را بصاحب پرده كرد و گفت

اعتقاد مردم  .دوريه آخر زمونه  .انگار خير و بركت از همه چيز رفته       . امروز چيزي دشت نكرديم    -«
  »با چهار سر نونخور چه خاكي بسرم بكنم؟! هيسست شده همه اش سه زار و هفت شا

بعـد علويـه   .مثل اينكه از او حصاب ميبـرد .مرد جوان با حركت سر مطالب علويه را تصديق كرد         
 بچه كه از سرما ميلرزيـد مثـل انـار           -نشسته بود زد   يك بامچه محكم بسر بچه اي كه پهلويش       

 و داخـل گـاري و داد و فريـاد           صداي او ميـان صـداهاي خـارج        -شروع بگريه زاري كرد   .تركيد
دوتكـه  .خود سـفرة نـاني در آورد      علويه دست كرد از كنار رختخواب بستة        .سورچي گم شده بود   

االهـي بريـشه عمرتـون بگيـره، كوفتوماشـراكنين،          «:نان پاره كرد بدسـت بچـه هـا داد و گفـت            
اي نـان را بـه   بچه ها با اشتهاي هرچه تمـامتر تكـه هـ      ».زهرماركنين، يه دقه منو راحت بگذارين     

  .نيش ميكشيدند و با چشم هاي آلوده بمسافرين نگاه ميكردند كه مشغول جابجا شدن بودند
ولي به نظر ميامد همه آنها از علويـه         در اين گاري از كوچك و بزرگ ده دوازده نفر مسافر بود،               

شـي   چون روابط نزديكي بين علويه و يوزباشي وجـود داشـت و خـود يوزبا               -مالحضه مي كردند  
فقط ننه حبيب، جيران خانم، مـشهدي معـصوم،         .راحت ترين جاها را براي علويه تعيين كرده بود        

بـاقي مـسافرين    . ننه گالبتون، پنجه باشي و فضه باجي در اطراف خانواده علويه جا گرفته بودنـد              
  .خود را كنار كشيده شوال يا لحافي بخودشان پيچيده و كنار گاري لم داده بودند

گـاري بلـرزه   . صداي شالقش بلند شد. فحش آب نكشيده بزبان روسي و تركي داد      سورچي چند   
، باز صـداي شـالق   »گحبه«:به اسب ها تكرار ميكرد» .سيكين آروادين. يع تو يودوشومات -«:افتاد

 صداي زنگ گردن اسبها،تكان اثاثيه،صـداي چـرخ گـاري و دعـا              -بلند شد و گاري حركت كرد     
صداي صلوات از همـه گـاري هـا بلنـد      . مشخصي توليد كرده بود   خواندن مسافرين هياهوي غير     

  .با جاروجنجال از جلو و عقب گاري يوزباشي حركت ميكردندگاري هاي ديگري . شده بود
واسيه شوم بچه ها    !  آقا موچول  -«:علويه با صورت غضبناك برگشت به جوان صاحب پرده گفت         

  چي گرفتي؟
  .ه هس هيچي، پول پيش من نبود، نون تو سفر-«
مگـم  .  اونجا در دكون ،شامي كباب درس كرده بودن بوش به بچه ها خورده دلـشون خواسـه                 -«

  نگفتم شامي بخري؟

  ٣



  . پول كه پيش من نيس-«
هفـت شـاهي بهـت      »پـاده «آرد تو دهنت بود بمن بگي؟مگه     . جيگرت براي پول لك زده    !  هوم -«

  ندادم چگار كردي؟
 -سته بگيرم،جيران خانم هـم تربـت سيدشـهدا داد          خودت گفتي براي سينه زينت پيه بزونشا       -«

سنار هم شيره خريدم وانگهي از صبح تا شوم من جون ميكنم مجلس گرمـي ميكنم،آخـرش هـم                
  .هيچي عايدم نميشه

 معلوم ميشه زير دمت     -رو بمن براق ميشي؟   حاال با من يكي بدو ميكني،       ! خوشم باشه !  اوهوم -«
  .از كنمنگذار دهنمو و.....خارخاسك در آورده

 آخـه مگـه بمـن      -«آقا موچول پاهاي سرما زدة خودش را از توي گيوه خيس در آورد نشان داد              
  پس چطو شد؟. وعده نكرده بودي برام يه جفت جوراب پشمي بگيري

علويه عوض جواب دستش را بلند كرد زد تو سر زينت كه با رنگ برافروخته كـه و كـه سـرفة                      
 االهي اين ذليل مـرده هـا بـزمين          -«:طب قرار دهد گفت   خشك ميكردو مثل اين كه همه را مخا       
ببين اون بچه نصف توه، از اون يـاد         )ته گاري را نشان داد    (گرم بخورن كه جونمو به لبم رسوندن      

  ».االهي درد و بالش بخوره تو كاسيه سرت. بگير
خواهر بچه تو گاري با صورت زرد،رنگ دمپختك بروبر به آنها خيره نگاه ميكرد،زينت سادات و                

  .كوچكش طلعت سادات كه شكم باد كرده و پلكهاي سرخ داشتند بگريه افتادند
و خال گوشتي كه رويش  مو درآورده بود    ننه حبيب كه صورت درازي مثل صورت اسب داشت          

 -«:روي شقيقه اش ديده ميشد،همينطور كه انگشتر عقيـق را دور انگـشتش مـي گردانيـد گفـت                  
خـدارو  .  سه تا گل شامي كباب خريدم با هم قاتق نونمون ميكنـيم            من دو .خواهر حاال عيبي نداره   

  !خوش نميياد اين بچه سيدارو اينجور ميچزوني
پارسال همين فصل بود بـا      . االهي اجرت با ابوالفضل باشه،حضرت رضا خودش مرادت رو بده            -«

 سال دريغ    سال به  -يادش بخير، كاروبارمون سكه بود    . گاري نجف قلي خدا بيامرز مشد ميرفتيم      
هر دفعه پرده داري ميكرديم دس كم شيش،هفت قرون،خانم گاهي پاش ميفتـاد يـازه    ! از پارسال 

 خدا بيامرز هم با ما همسفر بود،هوا همچي سرد بود كه سـنگ را         زن نايب  -.زار مك جمع ميشد   
ه پـاي   نميدوني اين زن چي ب    .ميتركوند،از باالي گاري باد و طوفان ميزد،من قولنج ايالووس كردم         

والحاف خـودش رو آورد انـداخت رو من،يـه آجـرهم داغ             .مثل شبپره دور من ميگشت    .من كرد 
علويه تو زيارت جدت ميري،زوار ميبـاس بـه هـم رسـيدگي             :بمن ميگفت .كرد گذاشت رو كمرم   

 هر منزلي كه پياده ميشديم تا مرو جابجا نميكرد          -خانوم اين زن نبود يه پارچه جواهر بود       ...بكنن
اگه اون با ما نبود من تا حاال هفتا كفن پوسـونده بـودم خـاك بـراش خبـر            . نميگرفت دلش آروم 

٤



 تابستون كه برمي گشتيم تا نيشابور زنبور زدش از همين زنبور سرخ ها،مثـه تـوت سـيياه                   -!نبره
  !عمرش را داد به شما.شد

را بـراي   جيران خانم كه تا حاال از دهنش مثل دهنة خيك شيره دعا بيرون ميĤمـد،روي زبـانش                  
فار ميفرستاد و تسبيح ميانداخت خودش را       ،استغسفيد بختي خال آبي به شكل خروس كوبيده بود        

نـشان داد و بـه       زن جواني را كه پهلوي صاحب پرده و علويه نشـسته بـود               -داخل صحبت كرد  
  :علويه گفت

ال تـا    بادتون هس،پارسال منم تو گاري شما بودم،ماشاال اين همون عـصمت سـاداته؟از پارسـ               -«
  !خدا بهت ببخشه.حاال خوب رشد كرده

  . امسال پاش رو گذاشته تو دوازده-«
   ماشاال،ماشاال، خدا بهت ببخشه؟-«
روزگار منو شيكسته،اگه مي بيني موهام جو گندمي شـده از           . خانوم خودم هم سن و سالي ندارم      «

ميباس پيـشوني    آدم   -باد نزلس،سال مشمشه اي يادتون هس؟من تازه دسم به چفق در ميرسيد           
داشته باشه،دخترم هم مثل من پيشوني نداره،پارسال كه آوردمش مـشد،شما ديـده بـوديش يـه                 

 اول  -دختر بود تر گل و ور گل،يه خرمن گيس تو پشتش خوابيده بـود،از لبـاش خـون ميچكيـد                   
 مـرغ هـر چـي چـاقتره         - يه مرتيكه ترياكي گند دماغي بود كه نگـو         -صيغه عبدالخالق دالل شد   

خـوب تـا    .باوجوديكه پولش با پارو باال ميرفت از اونا بود كه از آب روغن ميگرف             ! تنگترهكونش  
.  از كليه سحر مثل سگ سوزن خورده دنبـال پـول ميدوييـد             -همچين نباشه كه پول جمع نميشه     

،با خودم شرط كردم پيسي به      خانم از هفته دوم ديدم يه صيغه ديكه هم آورده تو خونه ول كرده             
 چه درد سرتون بدم،سه ماه آزگار از اين محضر باون محضر            -ه تو داستونا بنويسن   سرش بيارم ك  

اون يخورده پول و پله هم كه پـسنداز كـرده بـودم از        .كشوندمش اينجور ادما پول بجونشون بسه     
اما دسم جـايي    .بين رف،عبدالخالق هم پنج تمن مهريه اش رو هپروكرد عاقبت طالقش رو گرفتم            

  . به سرچي ميتونستم بكنم؟هر چي كردم ديدم از پردويدن پوزار پاره ميشهبند نبود،به زن لچك
 من هزار جور كلفت بـارش كـردم،گفتم ايـن           -آخر حاضر شد مهريه شو با يه تمن مصالحه بكنه         

همين مي خواسي آب كمرتـو تـو دل دختـر مـن     ! پولو برو ماس بخر بسرت بمال مرتيكه بي حيا   
    خالي بكني؟ 

؟من صيغه من ميشي  «:يك روز نه گذاش نه ورداش گفت      .ش من دس ميكشه   ديدم به سر و گو    «
هنوز لكلكونت باقيس؟تو با    .خوشم باشه،به مرده كه رو ميدن به كفنش ميرينه        :بهش توپيدم گفتم  

بچه من خوب تا كردي حاال ميخواهي منم تو چاله بندازي؟االهي پايين تنت رو تخته مرده شـور                  
بمن فحش بده از آتـيش خاكـستر عمـل مييـاد،پس چـرا              ! هنتقربون د :اون ميگفت .خونه بيفته 

 تو با زبونت مار رو از تو سوالخ بيرون ميكشي،اگه هفتاد دختر             -دخرت انقد خاله خواب رفتس؟    
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اما با زبونم اين چند غاز مهريه عصمت رو نميتـونم از تـو              :من گفتم .كور داشته باشي شوور ميدي    
مخلص كلوم،به هزار ماجرا يه نيماله صابون و چـادر و           . زد زير خنده   پدر سوختة بي غيرت   .بسونم

اينم باز يـافتيس از خـرس مـويي         :با خودم گفتم  .نيمداري كه سر دخترم بود از چنگش در آوردم        
پشت دسم را داغ كردم كه ديگه       !قربون هر چي سورچي چارواداره،بازدس دل اونا وازتره         .غنيمته

  .با حاجي جماعت وصلت نكنم
  !م پول داشته باشه، كوفت داشته باشه آد« :جيران خانم

پنجه باشي كه كپنك پشمي بخودش پيچيده بود و روي مجري پنبه دوزيش چرت ميـزد و كلـة                   
صـورتش غـرق آبلـه،دماغ دراز،ريـش        _ مازوئي تراشيده اش را در شبكاله سرخ فرو كرده بود           

  مرده باشد قندران ميجويدتنكي از الي آبله ها بيرون آمده بود و تا حاال مثل لوطيي كه عنترش 
حيف نباشـه بـراي مـال دنيـا آدم     «:يكمرتبه گوشش را تيز كرد،كنجكاو شد و گفت.و فكر ميكرد  

  .وصليه جونشو به آب و آتيش بندازه
اوهـم گرفتـه در دهـنش    .بعد قندران را از گوشه لپش درآورد به مشهدي معصوم تعـارف كـرد        

  .گذاشت و مشغول جويدن شد
هاي سياه وزل نگاهي به مدافع خود پنجه باشي كرد و چادررا محكـم تـر                عصمت سادات با چشم   

فقط سر دماغش مثل دهنه     .عصمت سادات نيم تنه روح االطلس ماشي بتنش بود        .بخودش پيچيد 
  .تفنگ دولول پيدا بود

 خانوم چه دردسرتون بدم،سه مرتبـه بـه صـيغه اش دادم،سـه              -«:علويه دنبالة حرفش را گرفت    
يه شيكم زاييد و ديگه رو نيومد،خانوم با دعا آمدن ير زائو بچه دعـايي               . گرفتم مرتبه هم طالقشو  

  .شد مرد
فضه باجي كه دده سياه پيري بود و موهاي سفيد دور صورتش پوش زده بود چارقد سمنقر پـاره                   

آرواره هـاي جلـو آمـده داشـت و داغ مهـر نمـاز بـه پيـشانيش ديـده                     . اي بسرش بـسته بـود     
  ». قسمت رو سيمرغ هم نمتونه بهم بزنه-«:د و گفتسرش را تكان دا.ميشد
 ازاون سر و نـه ببعـد عـصمت كـزاز كـرد،ده بـيس تمـن خـرج دوادرمـون رو دسـم                         -«:علويه

بعد يخـورده جـون     .گذش،همچي شده بود مثه تيغ ماهي،اگه دماغشو ميگرفتي جونش در ميرفت          
ـ        :گرفت باخودم آوردمش تهرون،توجهش كـردم،گفتم      رون اذيـتش كـرده     گـاس باشـه از مـا بهت

كـور،   گرچه هنوز سر خونيه اولش نرفته،اما چشم شيطون       .دعا براش گرفتم حالش بهتر شد     .باشن
من نمـي  . الحمدال چهارستون بدنش درسه-گوش شيطون كر،حاال معقول يه پيرهن گوشت گرفته    

، خوام امسال بيام مشد،همش به اصرار يوزباشي شد،با خودم گفتم حاال كه حضرت منـو طلبيـده                
زنه نباد خونه بمونه،دق ميكنه،خياالتي ميشه،يه نفر بغل خـواب          چون  يارم،  ي اونم با خودم م    ،خوب

  ٦



اين بچه سيدرو باخودم آوردم بـه هـواي اينكـه شـووري             . ميخواد؟اين شد كه به كن راه افتاديم      
  .براش دست و پا كنم،سرش رو رو باليني بذارم تا سروسامون بگيره

 خــانم ايــن درســه،دختر نبــاد خونــه -«:سبيح ميانــداخت گفــتجيــران خــانم همينطــور كــه تــ
دخترم ربابه هينكه پاشو گذاش تو ده،براي اينكـه         -بمونه،خودش خودشو ميخوره،تب الزمي ميشه    

بختش واز بشه نذر ونيازي نبود كه نكـردم،از زيـر تـوپ مـرواري ردش كردم،بـردمش حمـوم                 
 نماز پيـرهن مـراد بـراش دوختم،آخـرش     جهودها،چادرشو از تو روده گوسبند رد كردم،ميون دو       

گفتم هر چي باشه خويش و قوم وصيله جون هسن،اگه گوشـت همـو بخـورن اسـخون همـو دور                     
كوفتش كردم،شفتش كردم،كردمش تو حلق پسرعموش اوسـتا يوسـف بنا،امـا دختـرم              -نميرزن

 انگـشتش   بخور و به خشد كمال نيس،غيرتي و كاريس هان،از كار روبرگردون نيس،ماشاال از پنج             
جيـران خـانم دختـرت را بگيـر الغ          :من همچي بار آوردمش كه نيان بـه مـن بگـن           -هنر ميريزه 

حاال سه تا بچه داره مثل دسه گل،يكي از يكي ملوس تر شوورش هم بي اجازه ربابه آب                  ! گيست
  .از گلويش پايين نميره

لـة مطلـيش را     ،و دنبا علويه،از روي بي ميلي شرح خوشبختي دختر جيـران خـانم را گـوش كـرد               
من بزور طالقشو گرفتم،ديدم ميخواد هفتـه       .عصمت هم عبدالخالق را دوس داشت     ! خانم -«:گفت

دو ماه آزگار،بعد از اونكـه      .،دخترم ميشه سييا بخت و سييا روز      يي يه صيغه بياره تو خونه ول كنه       
ي تـو  طالقشو گرفته بودم،هر شب عصمت باالي سفره جاي عبدالخالق رو واز ميذاشـت،هر غـذاي      

من از تـرس  .تو اطاق تنها با خودش حرف ميزد.سفره بود بخيال خودش تعارف عبدالخالق ميكرد      
شور آخـري رو خـودش هـم        .اينكه مبادا دخترم از دس در بره،دو دفعه ديگه به صيغه اش دادم            

شـورش دس و پـاي منـو        .دوس نداش،بچه اش هم كه مرد خودش بمن گفت كه طالقشو بگيرم           
آخه چه خبط و خطائي،چه گنـاهي،از مـن سرزده؟اشـك ميريخـت مثـه ابـر                 :ماچ ميكرد،ميگفت 

  »!باهار،من دلم ريش ريش ميشد
گـاري جلـو ايـستاد،گاري يوزباشـي هـم ناچـار بـود              .در اين وقت صداي داد و بيداد بلنـد شـد          

علويه و همة مسافران زير لب مشغول دعا خواندن شدند؟فنوت در هوا ميچرخيد و روي               .بايستند
  :صداهاي درهم و بر هم شنيده ميشدها فرو ميĤمد گردة اسب

آقـا  »...بكش...گاري رو عقب بكش،حاال جلوتر،زودباش،بكش    »!زور بزن !يا علي بگو  »«!افسارشو ببر «
  .موچول و پنجه باشي و چند نفر ديگر از مسافرها پياده شدند

ـ .و اسبي كه در برف زمين خرده بود بضرب قنوت بلنـد كردنـد        .يراق را بريدند   وان از شـدت  حي
يال و دم اسبها و جاهاي ضرب خودشان را حنا بسته بودنـد،نظر قربـاني و                -درد به خود ميلرزيد   

كجي آبي بگردنشان آويزان كرده بودند،براي اينكه از چشم بـد محفـوظ باشند،اسـبهاي الغـر و                  
مسلول كه خاموت گردن آنها را خم كـرده بـود و عـرق و بـرف بهـم آغـشته شـده از تنـشان                          

  ٧



گوشت تنشان ميپريد   .شالق سياه زهي تردر هوا صدا ميكرد و روي لنبر آنها پايين ميامد            .يدميچك
بهـر ضـربت شـالق      .ولي بقدري پير و ناتوان بودند كه جرأت شورش و حركت از آنها رفته بود              

سرفه كه ميكردند كـف خـونين از دهنـشان بيـرون            .همديگر را گاز ميگرفتند و بهم لگد ميزدند       
  .ميامد

آنهايي .و برف خشك براق را لوله كرده بسر و روي سورچي و مسافرين ميزد             زاني ميوزيد   باد سو 
گاريهـاي نمـدپيچ    .كه پياده شده بودند دوباره سوار شدند،صداي زنـگ گـردن اسـبها بلنـد شـد                

ميلغزيدند و از روي جادة ناهموار ميگذشتند،دو طرف جاده بيابان بي پايان بود كه از برف سفيد                 
 تپه و ماهور از دور ديده ميشد،مه خفه و سرماي مـوذي سـيالي از آسـمان پـائين                    چند.شده بود 

اسبها سرشان را تكـان ميدادنـد مثـل اينكـه           .آمده بود كه از روي لباس بتمام تن سرايت ميكرد         
  .شالق روي كپل آنها داغ انداخته بود.كمك ميخواستند

ه بود مهاري را در دسـت گرفتـه   يوزباشي با كاله تخم مرغي و پوستين چركي كه بخودش پيچيد          
يـك ورقـه بـرف كـاله،        -فاصله به فاصله يك مشت كشمش لر كش در دهـنش ميريخـت            .بود

  .ابروهاو سبيل او نشسته بود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
روده كوچيكـه روده بزرگـه رو       !بتركـي هـي   «:علويه باز يك بامچه بسر زينت سادات زد و گفـت          

  .»بگير ،به لنبون! بخوره كه خدر مرد خداسبدين به خدر!خورد
زينت سادات با هفت لنگه گيس،كه با قيطان سـياه بافتـه شـده و               .يكه تكه نان داد دست بچه ها      

پشت سرش ريخته بود،اشك ميريخت و سورمه هائي كه به چشمش كـشده بودنـد مخلـوط بـا                   
  .يكشيداشك شده تا روي گونه هايش دوانيده؛ ولي نان را بتعجيل به نيش م

مشدي معصوم با صورت پيسش،مثل اينكه لب بسر كه زده تمام اسباب صورتش را بهم كشيده                
با اين يابوهـاي مردنـي اگـه    -«:شده و به همان حالت مانده بود،در حالي كه قندران ميجويد،گفت  

  ».امشب به آبادي برسيم ميباس تو سقاخونه شم روشن كنيم
 را مثل چرم بلغار از زير چادر در آورد،حركتي از روي            جيران خانوم دستهاي غاغاله خشكة خود     

  !خدا بخير بگذرونه-«...ناميدي كرد
من امتحون كردم،به سمنون كه رسيديم      !ديگه پرش رفته كمش مونده،هميشه،خانوم    -«:ننه حبيب 

  .راه سبك ميشه
ونه؟من ه،هنوز سه روز مونده كه به سمنون برسيم،آخه نه اينكـه زمـس  خدا از دهنت بشنو «:علويه

  !تو اين را بزرگ شدم
يابوي كهـري كـه زمـين       -«:پنجه باشي، بدون مناسبت،با حرارت مخصوصي شروع بصحبت كرد        

چهـل تـومن بـه دوس       .من لنگه همين اسـب را داشـتم       ! يادش بخير  -خرده بود خوب اسبي بوده    

  ٨



تخـم عربـي بـود و ختيكـه سـوار           .يه چيزي ميگـي يـه چيـزي مـي شـنوين           .ممدخان فروختمش 
هر كه بمن نگاه ميكرد دهنش واز ميموند،هميشه يه تفنگ حسن موسا رو دوشم بود،يـه                ميشديم،

تو . نشون من ردخور نداشت    -دو قطار هم فشنگ حمايلم ميكردم     .مورز هم به قاچ زين ميگذاشتم     
بـا  .يادمه تازه تپلغالفو آورده بودن،من سواره تيرهاي تيلغالفو نشون ميـزدم          .ساوچبالغ بنوم بودم  

ميدونين چطـو شـد از      .م،بر ميگشتم سردو به تير اولي،بعد به تير دومي،نشون ميزدم         اسب ميتاخت 
،اون ميخواس پر كردن و خالي كردن مـوزر رو  از            اين كار دس كشيدم،يه روز رفتم خونه برادرم       

دوسه بار بهش نشون دادم،يدفعه حواسم پرت شد،ضامن را ننداخته بودم لولة موزر             .من يادبگيره 
من از اون سرونه توبه كار شدم       .ف اون بود تيرخالي شد،خورد به بازوش شيكس       همينطور كه طر  

  .كه دس به اسلحه نزنم
لوليـه تفنـگ رو نبـاد هيچوقـت جلـو كـسي             -«:فضه باجي سرش را با حالت پر معني تكـان داد          

  .چون شيطون درش ميكنه.گرفت
بود،اين حكايت ناشي   عصمت سادات،هينطور كه لوله هاي دماغ خود را بطرف پنجه باشي گرفته             

از شجاعت و برازندگي را با لذت گوش داد،ولي علويه كه زير لـب دعـا ميخوانـد هـيچ اعتنـائي                
  .نكرد

خـودم نعلـين هـاي شـما رو درس           بمنزل كـه رسـيديم       -«:پنجه باشي به عصمت سادات گفت     
  .ميكنم،همه اش خيس و پاره شده

  ! جدش عوضت بده،چه مرد دل رحيمي-«:علويه
ات چادر سياه خود را تا روي نعلين هايش كشيد در اينوقت سرو صداي گـاري كـه                  عصمت ساد 

ننه حبيـب   .صداي زوزه سگي از دور ميĤمد     .روي يكورقه برف ضخيم حركت ميكرد خفه شده بود        
جيران خانوم و فضه باجي هم در حالت چرت         .صلوات فرستاد و كفشهايش را در آورد دمرو كرد        

وم چپقش را چاق كرد و با لحن خسته كننده اي كـه داش بريـده                از او تقليد كردند مشدي معص     
بريده حكايتي نقل كرد كه دو يال قبل در همين محل يك گله گرگ به قافلـه زده،يـك بچـة دو          

ولي ننه حبيب عقيده اش اين بود كه آتش پيـه چـشم             .ساله را پاره كرده و يك گوساله را كشتن        
  .گرگ را آب ميكند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ساية گاري ها روي بـرف كـش        ...جاده يكنواخت و خسته كننده بود،هوا هم كم كم تاريك ميشد          

دشـت و  .يك آبادي كوچك با مسجد خرابه و سقاخانه اش از دور پيـدا شـد          .ميĤمد و دراز ميشد   
  .هامون از برف پوشيده شده بود
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ـ .صحرا تيره رنگ سايه هـاي كبـود و سـياه روي بـرف هـا ميخزينـد                  د دقيقـه قافلـه ايـست       چن
يك فانوش بادي هم در داخـل گـاري بـه سـقف             .فانوس بادي جلوي گاري را روشن كردند      .كرد

  .سايه هاي دراز از دنبالش كشيده ميشدند.دوباره سر و صدا و نالة چوب بلند شد.آويزان كردند
نـد سـردش   ماه كنار آسمان تنها و گوشه نشين،بشكل داس نقره اي بود و بنظر ميĤمد كه بـا لبخ    

  .انتظار مرگ زمين را مي كشد و با چهره اي غمگين به اعمال چركين مردم زمين مينگرد
  .وقتيكه كاروان ايست ميكرد،صداي سوزناك چرخ گاري خفه ميشد
  .بعد از دور متل هزار پاچند گاري بي هم بزحمت در جاده ميلغزيدند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
ي زني را كه تـشخيص داده بودنـد غمبـاد دارد بـه زحمـت عـوض                  سقف گاري چكه ميكرد،جا   

كردند،ولي ننه حبيب معتقد بود كه استسقا دارد چون زياد آب ميخورد و سال قبل زن آبـستني                  
براي .را ديده بود كه دو سطل آب خورد و تا آنساعتي كه جانش در رفت خيار ترشي ميخواست                 

  .خيار ترشي دادند،همينكه خورد چانه انداختاينكه امه نكند و مشغول ذمه اش نباشد باو 
يه خورده پامو   !  بيا جونم  -«:علويه كه ظاهراً كسل شده بود دراز كشيد و به عصمت سادات گفت            

 از پارسال سر راه امامزاده داوود كه زمين خوردم پام مئوف شـده ،هـر وقـت                  -مشت و مال بده   
  .سرما ميخورم ،يا زياد راه ميرم ،باد تو پام ميريزه

عروسم كمر درد شد ،هرچي دوا درمون كرديم فايده نكـرد،         .سيد خانوم زنجفيل بخور   «:ننه حبيب 
  .عاقبت زنجفيل پرورده خوبش كرد

نگاه شـررباري   » . يادت باشه ،اين منزل كه پياده شديم ،برام زنجفيل بخر          -«:علويه به آقا موچول   
چادر دست كـرد پـاي علويـه را از    به آقا موچول انداخت عصمت سادات خيلي با احتياط از زير    

جلو چراغ همينكه چادرش پس رفت دو تا ابروي پاچه بزي وسمه كـشيده              .روي بي ميلي ميماليد   
  .و يك دهن گشاد كه گوشه اش زرد زخم داشت به اسباب صورتش اضافه شد

طلعت خوابيده بود ،زينت سادات چرت ميزد و فاصله بفاصله سرفه ميكـرد ،باوجوديكـه دعـاي                 
و قربـاني جلـو سـينه       سياه سرفه كه روي پوست كدو نوشته شده بود با ببين و بترك و نظر                ضد  

از تة گاري زني كه پستان سياه باد كرده خود را توي حلق بچة زردنبوئي چپانيده                .اش آويزان بود  
بود و بچه مثل زالو شيرة تن او را از روي كيف بيرون ميكشيد ،مانند اينكه با زينت قشه گذاشته                    

  .باشد بسرفه او جواب ميداد
  ! بما انقدر فرصت نداد كه يه پياله گل گابزبون باين طفلكي بدم يوزباشي اقالً-«:علويه
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 سيد خانوم نـشاسه بـراش خوبـه ،سـينه رو            -«:ننه حبيب انگشتر عقيق را دور انگشتش گردانيد       
 حتمـاً چـشمش  .امشب هم وخت خـواب بـه خورنـد يـه خـشخاش تريـاك بهـش بـده               .ميپزونه
  .چطور براش يه تخم بشكني؟ چايمون كرده چيزي نيس.كردن

خدا من كشتيارش شدم پاي پرده بتمرگه ،مگه حـريفش شـدم؟          .از بش اله وله خورده    !  بتركه -«
اينهمـه  ! االهي به زمين گرم بخوري كه منو بستوه آوردي        ! صد سال عمر تو رو يه روز بكنه ،بچه        

بـه اون   .بگـذار !  سر بكنم ،يه دفه كپه مـرگ نـيس         بسم االهي زير اسب اجل بري ،سياهتو خودم       
به اون جنـست لعنت؟همـه اش       .پسونش آتيش بگيره كه بتو شير داد      .باباي گور به گوريش رفته    

چون بهش كشمش لر كـش و بـا سـلوق           .توبرفا دويد بعد هم از پهلوي يوز باشي تكون نميخورد         
من گفت كـه خيـال دارد زينـت رو          يوزباشي ب .بدتر از همه عزيز دردونه يوزباشي هم شده       .ميداد

  .براي ثواب به وجه فرزندي ور داره
كـه ميذارن،مخـصوصاً اگـه        اصالً يوزباشي بچه ها رو خيلي دوس داره مردا پا بسن           -«:ننه حبيب 

  .بچه نداشته باشن،دلشون واسيه بچه پر ميزنه
يغة نجف قلي   پارسال من ص  )قدري آهسته تر  ( بيشتري مردا خودشون بچه هسن،     -«):متفكر(علويه

اين مرد با يه تپه ديش و پشم هر شب سرش را ميذاش تو دومنم گريه                ! خدا بيامرز شدم خانوم   
 نگو كـه وختـي بچـه        -.ميكرد،آواز تركي ميخوند،ميگفت باش الالئي بگم، بهش بگم تو بچة مني          

هـم  بوده مادرش مرده اصالً مادرش رو نديده بود ،منم گايي دلم ميسوخت ،گريم ميگرفـت ،بـا                  
چن دفـه تـو روش   -.گريه ميكرديم ،بعد كه دق دلي مون خالي ميشد يه مرتبه با هم ميخنديديم         

اگه ريشتو سگ بخوره قاتمه ميرينه ،خجالت نميكشي؟بيشتر از همين          !مرتيكه نر خر جزعلي   :گفتم
 كاشكي ميديدي چطور قربون صدقه ام ميرف ،هر كار كردم كـه             -اداهاش بود كه من ذله شدم،     

رفتم دم مرده شور خونه ،آب غسل مردة كنيز سييارو گرفتم ،بخـوردش             .يرم قبول نكرد  طالق بگ 
اسـتغفرال،خاك بـراش خبـر نبره،خـانوم،دو مـاه بعـد تختـه بنـد                .دادم تا مهرش بمن سردبـشه     

  .شد،عمرش رو داد بشما
 -«:ننه حبيب همينطور كه با انگشتر عقيقش بازي ميكرد به حالت پر معنـي سـرش را تكـان داد     

  ».الهي هرچه خاك اونه عمر شما بشها

چند تپه .قافله افتان و خيزان وارد عبداهللا آباد شده بود،صداي صلوات گوش فلك را كر ميكرد
 شبيه آلونك هاي ماقبل تاريخ ،يك كاروانسراي شاه عباسي ،باالي سر كاروانسرا كه چراغي گل

اي اينكه باعث عبرت دزدها كور كور كي ميسوخت دو تا جمجمة آدم را گچ گرفته بودند بر
  .بشود
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گاري ها از داالن كاروانسرا وارد محوطة چهار گوشي شدند كه ميانش يك سكوي بزرگ براي 
دور تا دور ايوان طاق نما و اطاق هاي تنگ و تاريك مثل .بار انداز شتر و قاطر درست شده بود

  .هلفدوني براي مسافرين ساخته شده بود
د،هريك حمله بطرف لحاف ودشك وآفتابه و لولهنگ خودشان آوردند و ميان مسافرين ولوله افتا

جل وژندة خود را برداشته و بطرف اطاق هاي كاروانسرا روانه شدند، هر دستة مركب از پنج يا 
  .شش نفر يك اطاق براي خودشان گرفتند

ك اطاق خانوادة علويه با پنجه باشي ،فضه باشي و ننه حبيب،كهباصرار به آنها ملحق شدند،ي
چراغ نفتي را كه روشن كردند،اطاق عبارت بود از سوراخ تاريكي كه ديوار .براي خودشان گرفتند

كه ريزش فضلة كود كاه گلي دودزده داشت،بسقف اطاق يك تاب زير النة چلچله بسته بودند 
بديوار قي خشكيده چسبيده بود،يك اجاق كنج اطاق زده بودند ،يك تكه مقواي چرب .شده بود

  .ك بادبزن پاره و مقداري خاكروبه گوشة اطاق جمع شده بود،ي
فضه باشي دو تا قوري چرك ،ترك خورده را .عصمت سادات ساكت و مطيع ،منقل را آتش كرد

آقاموچول هم،براي جلوگيري از سرما و حفظ عورت و عصمت زنان .آب كرد ،گذاشت كنار منقل
  .ود  جلو در آويزان كرداز نظر نامحرم،يك تكه زيلو پاره كه همراهشان ب

از بيرون صداهاي مخلوط و همهمة سورچي ها،دعوا،فحش،گريه و سوز باد از الي درز زيلوي پاره 
  .داخل اطاق ميشد

،صورت برافروخته و چشم هاي رك علويه با حال پريشان چادرش را پس زد،با موهاي وز كرده 
ي سياه هاي افريقا شده بود ،كه در زده ،جلو چراغ شبيه مجسمه ها و بت هاي خونخوار و شهوت

پاهش را مثل متكا دراز كرده و مشغول آه و .عين اينكه مظهر شهوت هستند جنبة الهويت دارند
  .ناله شده بود

زينت و طلعت با .فضه باجي كنار منقل كز كرده بود،تسبيح ميانداخت و زير لب ذكر مي گفت
  .رفته بودندصورت اخم آلود چرك و چشم هاي قي بستة سرخ،دم گ

  ».دده سييا خونه ما نيا                                          عروس داريم بدش مييا«
مثل اينكه آواز خواندن را وظيفه خودشان ميدانستند و يا قيافة فضه باجي آنها را وادار بخوا ندن                   

  .كرده بود
هي الل بميري،زبون بسه قفا     اال«:علويه مشت خود را پر كرد توي تيرة پشت زينت سادات كوبيد           

فضه باجي تـو دونـي و       .بشي،جفتتون ذليل و زمين گير بشين كه منو كاس كردين،سرسام كردين          
 در مـسجده، نـه كندينـه نـه          -.اين جوونم مرگ شده ها رو ببين،چـه بالئـي گرفتـار شـدم             خدا  

 كـه   حيف جل،حيف كرباس،گدارو جون به جونش بكني گدازادس،خدا خرو شـناخت          .سوزوندنيه
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مثـه  ! رخت نوهاش رو تماشا كنـين     .شاخش نداد،االهي رو تختة مرده شور خونه از تنت در بيارن          
  .كهنة تنبون به تنش وايساده

  !سر كچل و عرقچين،كون كج و كمرچين -
  ».بچه هسن،ماشاال تقس هسن. عيب نداره خانوم -«

تو چشمم تورك   انگار  «:بعد علويه با صورت متورم و چشم هاي رك زده بحال غمناكي گفت            
  !عصمت بيا نگاه كن.افتاده

عصمت سادات آمد نگاه كرد،ولي بي آنكه عقيدة خود را ابراز بكند دوباره رفت ساكت و بي                 
  .طرف سرجايش پاي منقل نشست

 ايشاال بال دوره خانوم چيزي نيس،فردا مـن بـه بـرنج دعـا ميخونم،بـĤب روون                  -:ننه حبيب 
  ».ميدم،خوب ميشه

يد پشمي خود را كه آستين هاي فوق العاده دراز داشت بخود پيچيـد و               پنجه باشي كپنك سف   
عـصمت سـادات را گرفـت و بـا ذوق و شـوق      بعد از آنكه در مجري خود را باز كرد كفش        

  :مشغول درست كردن آن شد،زير لب با خود زمزمه ميكزد
  »....ديشب كه بارون مييومد،خيلي مزه كردي«

باشي با چاروق و مچ پيچ پـشمي كـه غـرق گـل و بـرف           در اين بين پرده زيلو پس رفت،يوز      
بود،كاله بلند پوستي كه دورش دستمال ابريشمي بسته بود،پوستين باد كـرده چـرك،زيش و               
سبيل حنا بسته،دماغ بزرگي كه رويش را سالك خورده بود و چشم هاي ريزي كه مثل مـيخ   

 سـبيلش پـائين آمـده       زير ابروهاي سرخ كم موي او ميدرخشيد،وارد شد،مف يخ بسته روي          
 صورتش جلو چراغ سرخ و قاچ قاچ بنظر ميĤمد،مثل اينكه بـا شـالق بـسرورويش زده                  -بود

ولي ناخن  دستكش پشمي پاره شبيه كيسة حمام بدستش بود،شستش جدا ايستاده بود            .بودند
  .ها از سوراخ سرپنجه بيرون آمده بهم دالي ميكردند

ج كـج جلـو منقـل آمد،دسـتش را روي آتـش             يوزباشي برف روي پوستينش را تكان داد،كـ       
 گويا از بسكه روي نشيمن گاري نشسته بود زانوهايش بهمان حالـت خـشك شـده                 -.گرفت

بود، بي اختيار فحشهاي مخلوط تركـي و روسـي از زيـر سـبيلش در ميĤمـد و معلـوم نبـود                       
  .يا به اسبها و يا به هوا فحش ميدادبشخص معيني 

ـ    ب نـيم تنـه مـراد بگـي خـودش يـك مـشت كـشمش لـر كـش           يوزباشي دست كـرد جي
  .درآورد،ريخت تو مشت زينت و طلعت،كه با چشم گريان پاي منقل نشسته بودند

بيا اينجا،من بـرات تـو اطـاق خودمـون          ! يوزباشي«:علويه پر و بال گرفت،گل از گلش شگفت       
بـدو  ! پاشـو ! چول آهاي آقا مو  -ميخواي برم از كاروانسرادار برات تخم مرغ بگيرم؟       .جاگرفتم

  .ببين اگه آبگوشت هم داره يه باديه بگير بيار،من اسخونام همه درد ميكنه
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  . نميخواد،سلمان بك ناخوش بود،من خودم امشب تو گاري روي بار ميخوابم-«:يوزباشي
  . شاگرد كرم علي رو بفرس-«
  .به شاگرد كرم علي از گاري افتاده،پاش در رفته،كرم علي تو گاري خودش ميخوا-«
   مگه صاب سلطان اطاق عالحده واسش نگرفته؟-«
  . با صاب سلطان قهر كرده-«
   رجب علي سورچي پس كجا ميخوابه؟-«
  . همسايتونه-«
  ». در هر صورت من سري بتو ميزنم-«

 پـس   -«:علويه رويـش را كـرد بـه ننـه حبيـب           .يوزباشي با قدمهاي كج از اطاق بيرون رفت       
  ».شاممون رو بخوريم

،ميترسـم از دهـن افتـاده باشـه،وگرنه        د كه من دو سه گل شامي كبـاب خريدم          خدايي ش  -«
با حركت تحقير آميزي انگشتش را زد به كاسة آبگوشـتي كـه             » .آبگوشتش كه آب زيپوس   

سفره را باز كردند،فضه باجي اول دوتا لقمه شامي براي بچه هـا گرفـت               .آقاموچول آورده بود  
  ». جزابيه نمكه-«:يدعلويه از شامي چش. كه مست خواب بودند

  »! كار آب و آتيشه-«:ننه حبيب
پـشتش  .شامي را با تخم مرغ و كاسةآبگوشتي كه آقا موچول آورده بود قاتق نانشان كردنـد               

ننه حبيب از گوشة چارقدش دو حب كوچـك تريـاك در         .هم نفري دو تا پياله چائي خوردند      
هـر  .ين كشيدند و حاضر خواب شدند     فتيله را پاي  ». بدين بچه ها بخورن    -«:آورد به علويه داد   

 صداي خر خر آنها مانند موسـيقي مخـصوصي          -.كدام لحافي بخود پيچيده بگوشه اي افتادند      
  .بلند شد

فقط پنجه باشي مشغول وصله زدن نعلين عصمت سادات بود و با خودش زمزمه ميكرد،ولي               
  .رفتمدتي كه گذشت علويه بلند شد،چادر را بخودش پيچيد و از اطاق بيرون 

  .بوي گند و عرق انساني و مواد تجزيه شدة نامعلوم در هوا موج ميزد
اوالً طرز مخـصوص    .ارادان و پاده موضوع صحبت زوار خانوادة علويه بود        از ايوان كي،قشالق،  

گدائي آنها جلب نظر مسافرين را كرده بود ثانياً رابطـه عجيـب آنهـا را كـسي نميتوانـست                    
گيسش را در مسافرت سفيد كرده بود و سالي به دوازده ماه            حدس بزند،حتا زرين تاج خانم      

كه از اين امامزاده به آن امامزاده ميرفت،صيغه ميشد و بقول خودش با چشمهاي كـوچكش                
چيزهاي بزرگ ديده و گرم و سرد روزگار را چشيده بود،از آنها سر در نياورد،چون عالوه بر                 

هيچكدام با هم شباهتي نداشتند،در طي راه        اينكه علويه،آقاموچول،و عصمت سادات و بچه ها      
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و گاهي از دهـنش در ميرفـت        علويه گاهي عصمت سادات را عروس خودش معرفي ميكرد          
همچنين آقاموچول را گاهي پـسر گـاهي        ».ميخواهم دخترم را ببرم مشهد شوور بدم      «:ميگفت

گاهي ميگفت  بچه هاي كوچك را هم      .داماد،و گاهي برادر او گله اي خودش معرفي كرده بود         
  .گاهي ميگفت نوه و گاهي هم ميگفت بچه خودش هستند.سر راهي براي ثواب برداشته

از طـرف   .معلوم نبود بچه ها مال خودش،يا مال دخترش يا مـال يـك نفـر سـورچي بودنـد                  
ديگر،دلسوزي و توجه مخصوصي كه نسبت به يوزباشي از خود ظاهر ميكرد مورد سوء ظـن                

صغرا سلطان كـه ابتـدا در        .جهي بدست خله شلخته ها داده بود      واقع شده و موضوع قابل تو     
گاري يوزباشي بود گفته بود كه در قشالق،علويه شب را بغل يوزباشـي خوابيـده،اين مطلـب                 
باعث كنجكاوي و تنفر و نقل زبان زنهاي نجيب نما و خانم باجي ها شده بـود كـه بـا آب و                       

رفدارهائي كه علويه پيدا كرد فضه بـاجي و         ط.تاب حاشيه ميرفتند،و تف و لعنت ميفرستادند      
بيخـود گنـاه زوار حـضرت رضـا رو نبـاد            «:فـضه بـاجي جـواب داده بـود        .ننه حبيب بودنـد   

ديـك بـديك ميگـه      «:و ننه حبيب افزئده بود    ».كسي رو كه تو قبر كس ديگه نميذارن       .شوس
خوب سر عمر،دس بـه دنبـك هـر كـي بزنـي صـدا               ! خوب! روت سييا،سيايه ميگه صل عال    

من از خانوما و كرباليي هاي خدايي و نمازي كه جانماز آب ميكشن و برا مـردم از تـو                    .ميده
خوداتــون آب نمــي .لنگــشون حــرف درمييارن،تــا خودشــونو نجيــب قلــم بــدن،زياد ديــدم

 بهمين جهت علويه جاي آنها را با صـغرا سـلطان عـوض       -».بينين،وگرنه شنوگر قابلي هسين   
  .خودش،در گاري يوزباشي جا دادكرد،هر دو آنها را آورد پيش 

در هر منزلي كه قافله لنگ ميكرد،علويه بعد از كسب اجازه يوزباشي،به آقـا موچـول اشـاره                  
ميكرد،فوراً هر پنج نفر بلند ميشدند،دم امامزاده يا سقاخانه و يا كاروانسرا محل مناسبي پيـدا                

ول مأمور توضيحات مجـالس     آقا موچ .كه با خودشان داشتند باز ميكردند     ميكردند،و پرده اي    
روي پرده بود و هر جا گير ميكرد علويه باو نهيب ميزد و اشتباهش را درسن ميكرد،عصمت                 
سادات براي سياهي لشكر و دو بچه بعنوان كتك خورده و مخصوصاً براي مجلس گرم كنـي                 

 را  بچه ها مثل دو طفالن مسلم گردنشان را كج ميگرفتند،و علويـه وقـت بزنگـاه آنهـا                 .بودند
  .نيشگان مي گرفت و از صداي ناله و زاري آنها تماشاچيان بگريه ميافتادند

همة اسرار اين خانواده روي پرده اي كه نمايش ميدادند نقش شده بود و بنظر ميĤمد كه اين                  
پرده مربوط به زندگي آنها و باعث اهميت و اعتبارشان شده بـود،زيرا اگـر پـرده را از آنهـا                     

 موجودات معمولي،مزخرف،گرديده و در تودة بـزرگ زوار حـل و هـضم              ميگرفتند همة آنها  
  .ميشدند

عيد قربـان و نـزول گوسـفند از آسمان،صـحراي           .پرده از مجلس عيد غدير خم شروع ميشد       
ــه،    ــر القم ــضل،حمله نه ــگ ابوالف ــي اكبر،جن ــگ عل ــد،ظهور  كربال،جن ــام،تخت يزي بازار ش
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همـة ايـن    ....  مـسلمين و غيـره       مختار،خولي،سگ چهار چـشم،پل صراط،جهنم،بهـشت،غرفه     
مجالس تأثير مخصوصي در تماشاچيان ميكرد،زيرا يك تكـه از افكـار و هـستي خودشـان را                  
روي پرده مي ديدند،يك نوع احساس همدردي و يگانگي فكري همـه آنهـا را بهـم مربـوط                   

  .ميساخت
بـاز ميـشد   روي اين پرده سرتاسر عقايد،ايده آل و محرك مردم نقش شده بود،و بتدريج كه    

بمنزلة آينه اي بود كه نه تنها عقايد ماوراي طبيعي خـود را ميديدنـد كـه مطـابق محـيط و                      
احتياجات خودشان درست كرده بودند،بلكه يكجور انعكاس،يك آينه اي بود كه تمام وجـود              

  .معنوي آنها رويش نقش بسته بود
درخشيد،مسافرها صبح هوا صاف بود،آفتاب روي برفهاي پوك و خشك مثل خرده شيشه مي            

مشدي رجب علي و يوزباشي كنار گاري خودشـان         . به جنب و جوش افتاده بودند      تك و توك  
ايستاده بتركي و فارسي دستود ميدادند،علويه با صورت باد كرده بيخوابي كشيده وارد اطـاق               

  :شد،يك تيپا به آقاموچول زد و گفت
ابيدي؟پاشو پـرده رو وردار بيـا،       خجالت نميكشي تا اين وقت روز خو      ! مرتيكه خرس گنده     -«

هر كس هـم سـر      !فضه باجي،ننه حبيب،پنجه باشي،شما بي زحمت بيائين        .آنقدر وقت نداريم  
  ».راهتون ديدين با خودتون بيارين

علويه شالن شالن از پله ها پائين رفت،نزديك طاق نما دستمال كثيـف خـود را پهـن كـرد                    
  :ديوار گذاشت و با صداي دو رگه شورع كردآقاموچول هم،خواب آلود،پرده را آورد كنار 

  . هر كي يه صلوات بلند بفرسه،رختخواب بيماري تو خونش نيفته-«
  ! االهم صل عال محمد و آل محمد -«
 هركي يه صلوات بلند بفرسه،سرا زيري قبر علي به فريادش برسه،حرومزاده هـا صـلوات                -«

  !نميفرسن 
   ! االهم صل عال محمد و آل محمد-«
الل از دنيا نري يه صـلوات  -ق تيغ اسالم رو بررا بكنه،حق نون گدايي كف دستت نذاره  ح -«

  !بلند تر 
  ! اال هم صل عال محمد و آل محمد -«

  :مرده از اطراف دور مجلس جمع ميشدند آقاموچول صدايش را بلندتر كرد
آخـر مـا هـم مـستحقيم،اين دكـون          . هر كي اين مجلـس رو نـشكنه علـي دلـشو نـشكنه              -«
  ».تس،ميباس نونمون از قبل شما برسهما
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روي پرده محمد برفراز منبر ايستاده علي       .همينطور كه حرف ميزد الي پرده را كمي باز كرد         
  .را سر دست گرفته بود و جمعيت انبوهي دورش جمع شده بودند

 هر كي وضـو نـداره رد        - بسم االهه رحمان رحيم،حمد و صمد و واجب التعظيم         -«:بعد گفت 
ميـدوني عيـد    . پاشو اينكه ميبيني،اينكه سياحت ميكني،اينجا مجلس عيد غدير خمه         بشه باجي 

  »...غدير خم يعني چه؛بر مسلمين و مسلمات الزمه كه 
در اين وقت زن سبيل داري كه سي و پنج يا چهل ساله بود مثل مادر وهب،چادر نماز پشت                   

اور در آمـد فريـاد      گلي بسرش و دستش را به كمرش زده،با صورت خشمناك،از اطاق مجـ            
  :كشيد

 آهاي علويه،قباحت داره خجالت نمي كشي،خجالتو خوردي آبرو روقي كردي؟ديشب تـو             -«
 كليه سـحر هـم پاشده،كاسـة        -.همين االن ميباس رو برو كنم     گاري مرادعلي چه كار داشتي،    

خودت هفت سر گردن كلفـت بـست نيس،مـرد          .گدائي دستش گرفته مردوم رو زاورا ميكنه      
ايي از چنگم در بيياري؟مسلموني از دس رفته،آهاي مردم شاهد باشين،ببينين ايـن             منم ميخو 

  »...تو ميخوايي بري زيارت؟حضرت كمرتو بزنه.زنيكه بي چشم و رو چي بروز من آورده 
از همه اطـاق هـا   .آقاموچول هولكي پرده را دوباره لوله كرد.مردم از پاي معركه متفرق شدند     

 حتي عباسقلي كه جوان ناقص الخلقه كـروالل بود،كلـة بـزرگ و              زوار دور علويه جمع شدند    
پاهاي افليج داشت،از هيجان مسافرين كنجكاو شده تا دم ايوان خودش را ميان بـرف و گـل                  
كشانيده بود و صداي وحشتناكي،كه نه شباهت بـه صـداي آدميـزاد داشـت و نـه بـصداي                    

ست چيزي بگويد و خودش را داخل       مثل اينكه ميخوا  .جانوران از حنجرة خود بيرون مي آورد      
درين بين يوزباشي كج كج     . او را به مشهد ميبردند كه حضرت رضا شفا بدهد          -.سايرين بكند 

  .بطرف جمعيت رفت
چـه خبره؟كـولي     زنيكـه چاچولبازآپاردي،   -«:علويه چشمهايش گـرد شـده بود،فريـاد ميـزد         

اون گـه بـا اون گالـه        !سر عمـر    !قرشمال بازي در آورديةكي مردت رو از چنگت در آورده           
 ميـدوني چيـه،   -.اين همون پيرزن سبيل داريه كه حضرت صاحب زمون رو ميكـشه      !ارزوني  

من از تو خرده برده ندارم،كونت رو با شاخ گاب جنگ انداختي،جلو دهنت رو بگيـر و گرنـه                   
ـ   .هر كي بمن بهتون نا حق بزنه،خشتكشو در مييارم         ا من باباي اون كسي كه بمن استاد ببنده ب

ديشب مـن از    . پنجه باشي شاهده   -گه سگ آتيش ميزنم،همچي ميكنم كه دستش شق بمونه        
  .تو اطاق جم نخوردم

خوب نيس  ! صلوات بفرستين صاب سلطان   ! علويه خانم    -«:فضه باجي ميانجيگري كرده گفت    
  ».اينجور داد و فرياد ميكني

  :صاحب سلطان نگه پر كينه اي به فضه باجي انداخت
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پـدر  . مادر عروس گوش كنين ،لنگ كفش كهنيه علويـه هـم بـصدا در اومـد                 يه كلمه از   -«
ذغالدوني اعيون،  اين دده برزنگي رو ببين كه تا جوون بوده كنج مدبخ،تو            ! سوختيه سييا سگ  

بـه حالـت تمـسخر آميـز رويـش را           ( !ميگه نون و پنير،تو ديگه برو سر تو بذا كنج خال بمير           
  ! خرچسونههمه رو مار ميزنه،مارو):بمردم كرد

انگـاري نـوه اترخـان رشـتيه،زنيكه        .انقده فيس نداره  ! اه! اوهم:(فضه باجي زير لبي قر قر افتاد      
 سنده رو نيزيـه هيـوده ذرعـي         -حرف دهنشو نمي فهمه،تو خالم كه بيفته دساش پر كمرشه         

مـرگ  .همه مردم ماه تابون نميشن كه،خودت آيينتو گـم كـردي           نميشه زير دماغش گرف؟   
بخواب هيچ مسلموني نيايي،ريختش از دنيا برگشته هنـوزم دس وردارنـيس،       ! هبرات عروسيي 

  .كودوم قرمساقه كه بغل تو بخوابه؟
خـوب ئاسـيه    «:ولي صاب سلطان بي آنكه وقعي به گفتة فضه باجي بگذارد به علويه ميگفـت              

من بيخود خط و نشون نكش كسي از تو واهمه نداره،اونيكـه از خـداي جـون داده نترسـه از                    
ايـن ديگـه    .شاهدت كييه گف دمـبم    :پنجه باشي شاهدته؟بروباه گفتن   .نديه كونداده نميترسه  ب

مـن دنـدونم    .خود بچشم خودم ديـدم    .... چيزي نيس كه بشه حاشا كرد،عالم و آدم ميدونن          
درد ميكرد،رفتم اطاق زنجان يه پك وافور كشيدم،وخت برگشتن رفتم سري بگاري مرادعلي             

بمـن اشـاره    .ر گاري نشسته بود با ارسي هاي جير تو بازي ميكـرد           بزنم ديدم عباسقلي جلو د    
چون با مرادعلي مييونمـون شـكرآب بـود نخواسـم بلنـدش             .كرد كسي نيس،اما من ديدمت    

 آقـاموچول بگـو ببيـنم ديـشب         -آقاموچول بيدار بود  .بعد اومدم در اطاقت اونجا نبودي     .بكنم
  علويه تو اطاق شما بود؟

  :شش سرخ شد،ساكت ماند،علويه رويش را كرد به آقاموچولآقا موچول تا الله هاي گو
  سخ اللبازي در آوردي،مگه آرد توي دهنته؟-«

  ».خوابيده بودم..من نميدونم،من نديدم«:آقاموچول
!  چشمهات آلبالو گيالس ميچيد؟نمكم كـورت كنـه        -«:علويه كوس بست بطرف آقا موچول     

پسريه جرت قوز   .م داره كمرمون ميزنه   خوشم باشه،حاال امامزاده اي كه خودمون درس كردي       
امـا خـاك تـو      ! علقه مضغه،يادت هس ترو من از كجا جم و جور كردم؟خواسم آدمت بكنم            

پـدري ازت   .ديشب كـدوم گـور رفتـه بـودي؟من خبرشـو دارم           .اصلن جوهر نداشتي  ! سرت
 اين دس مزدم بود؟پنجه باشي بمن گفت كه ديشب رفته بودي بيرون،           .دربيارم كه ايوال بگي   

 اگـر ميـل كـون دادن        - كرم از خود درخته،پس خودت خارشتك داشـتي        -دم صبح اومدي،  
نكنه كه رفته بودي بغل صاب سلطان ميخواس با چـشماش           ! نداري چرا گرد بيغوله ميگردي    

ذليل شـده؟تو رفتـي     -آقا شاشش كف كرده،هان فهميدم كاسه زير نيم كاسس        ! تو رو بخوره  
  !ه ما نريده بود غالغ كون دريده بودواسه من انگش تو شير زدي،كسيكه ب
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انتظـام ميدانـست بـراي نمـايش        قراولي كه بكالهش منگولة سرخ بود و خـودش را مـأمور             
  :مداخله كرد و به علويه گفت

  مگه سقت را با بوق حموم ورداشتن؟!  باجي چه خبره؟داد و بيداد راه انداختي-«
ز يـه تيكـه اخ و تـف بـه       .گ پـف پ   مرتيكـه الـدن   ! در كونت را چف كن    !  برو برو  -«!علويه

گمون ميكنه من ازش ميترسم؛چس رفته گوز اومـده،         ! كالهش چسبونده مردوم رو مي چاپه     
 نكنه تو هم مزاجت شير خشتي باشه كه پـشتي ايـن ذليـل مـرده را                  -حاكم دهن دوز اومده   

  ميكني؟
همـه   بييا،اينم،بقولي خودت،دامـاد يـا پـسرت؟ديگه چـي ميگي؟خوبـه كـه            -«:صاب سلطان 

سـيد جـد كمـر زده تـو مـرو           !  آهاي -! :علويه به آقا موچول   .ميدونن بغل يوزباشي ميخوابي     
نديدي؟وقتي با اين زنيكه هزار كيره رو هم ريختي،بمن نارو و بهتـون مـي زني،اسـناد دروغ                  

اگر زبوني گفتم كه عصمت سادات را به تو ميدم واسـيه سـرت گـشاده،تو هـم                  :بمن ميبندي 
گ بنداز بغلت واز بشه،تو حاال هنوز ميباس بري رو پشت بون بازار قـاپ               برو سن ! باورت شد 
يا اينكه گمـون ميكنـي      ! اگه مردي يه تار موش رو نميدم هزار تا مثه تو رو بگيرم            .بازي كني 

 باشـي مهربـوني ميكـنم حـسوديش          از وقتي كه به پنجه     -آج و داغ چشماي بادوميت هستم     
كور بودي كه من اونجا كنار اطاق خوابيده بـودم؟           -تو اصلن مرد نيستي   ! خاك بسرت .ميشه

  منو نديدي؟! آهاي ذليل مرده 
  . نه-«
دسست سپرده،ذليل شـده زرده بكـونش نكـشيده،         ! كي ميگه كه مرده نميگوزه    . نه و نگمه   -«

حاال رو بمن براق ميشي؟آشي برات بپزم كه روش يه وجب روغن باشه،به يـوز باشـي چـي                   
تموم شب پنجه باشي بيدار بود،كفش عصمت سادات رو وصـله           .شما شاهدي ! پنجه باشي .بگم
  .ميزد

 به دو دس بريده ابوالفضل،من تا نزديك صـبح بيـدار بودم،نعلينـاي عـصمت                -«:پنجه باشي 
چـشماش مثـل روغـن سـفيد        ! ساداتو وصله پينه ميكردم،علويه خانم تو اطاق ما خوابيده بود         

  .بشه اگر بخواد دروغ بگه
ه باشي جاني گرفت،شيرك شد و تو دل صـاحب سـلطان واسـه رنـگ                علويه از شهادت پنج   

بمن بهتون نا حق ميزني؟گناه زوار امام رضا رو ميشوري؟ جهود           ! زنيكه پتيارة سيالني  « :رفت
هر چه تو توبره خودشه بخيالش تو توبره همه هس،خودت دلت ميشگنه فاسق جفـت و تـاق                

يي آقا موچولم گول ميزنـي؟ پنجـا فـوج          نوقت،مييا.ا.ميگري،هر قلتشني رو رو خودت ميكشي     
نصب شما تو اطاق ما چه كار داشتي؟نگو كـه بـود بـود              سيالخوري هم ابنة تورو نميخوابونه،    

من پسون بكونش ميكنم،چاك دهنشو جر ميدم كه بمـن          بخيالت همه مثل تو هسن؟    .ميكرده
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ودت بـه ننـه     تا حاال كسي نتونسته بمن بگه باالي چـشمت ابروس،تـو خـ            .افتراي نا حق بزنه   
فاسـق هـر چـار واداري       .»نه صيغه ميشم به عقدي،جنده ميشم و نقدي       «:گالبتون گفته بودي  

اونوخت مـن سـيد وامونده،كـه ديـشب از زور پـا درد              .ميشي،دروغي ميگي صيغه اش هستم    
نميتونسم از جام جم بخورم،ميگي تو گاري مرادعلي بودم،حوالـت رو ميـدم بحـضرت رضـا،                 

  .يلرزوني حضرت عباس تنتو بلرزونههمينطور كه تو منو م
خوب،خوب كمتر جانماز آب بكش،زنيكه بي چشم و رو هنوز دو قـورت و              -«:صاحب سلطان 
خوبه كه همه ميدونن با اين زنيكـه عـصمت          .بخيالش خبر ندارم،حاال نذار بگم    ! نيمش باقيس 

هواي اونـا   اينارو اسباب دست كردي تا مردارو ب      .سادات طبق ميزني،آقاموچولم بچه خوشگلته    
ايـن  )اشاره كرد بزينت و طلعـت     (رو خودت بكشي،و گرنه دك و پزت را الغ ببينه رم ميكنه،           

ننه گالبتـون مـن بتـو چـي     ! بغل هر چارواداري ميخوابي،آهايدوتا بچه هاي تخم مول هسن،   
  .گفته بودم؟ميخوام روبرو كنم

ننـه گالبتـون    .گرفتندلنگه كفش خودش را در آورد،ولي دو نفر از تماشاچيان جلو دستش را              
در ايوان كاروانسرا براي ننه حبيب قسم ميخورد و هفت قدم رو بحضرت عباس ميرفت كـه                 
انگشتر عثيث او را ندزديده،ولي در همين موقع يوزباشي كه رگهاي گردنش از شدت خـشم                
بلند شده بود سه گرهش در هم كشيده بود و برق ناخوشي در ته چشمش ديده ميشد،مردم                 

ورود او بقدري نا    . را شكافت و با صورت ترسناكي مثل برج زهرمار وارد ميدان شد            تماشاچي
غافل بود كه ساكت شدند در حاليكه زبان يوزباشي تپق ميزد و آب دهنش ميپريد،رويش را                

   ديشب اومدم كجا بودي ها،چرا تو اطاق نبودي؟-«:به علويه كرد
  .رسونم،رفته بودم زهر آب بريزمبهمين قبلة حاجات،رفته بودم بيرون دس به آب ب-«
 زبون بازي رو بذار كنار،صغرا سلطان و سلمان بك هم شاهدن كـه ديـشب تو،تـو گـاري                  -«

  .كرم علي بودي
صـغرا سـلطان ديگـه در كونـشو بـذاره،من اونـو خـوب        !  از دهن سگ دريا نجس نميشه    -«

شده ميـره زيـارت     خونه واز كرده بود،حاال كه كاسبيش كساد        .تو كوچه قجرها خير   .ميشناسم
خودت ميدوني،از بسكي برامن خبر چيني كرد جاشو عوض كردن؟اون          .گناهاش رو پاك بكنه   

سلمون بك تـرك خـر هـم ديـشب داش           .ميخواد خون منو تو شيشه بكنه،بخون من تشنس       
اگه من بدادش نرسيده بودم     .نوبيه غش كرده بود،زمينه گاز گرفته بود      :نفس از كون ميكشيد   

چاال پاش رو خردم آخه     ! بيا ثواب بكن كون بچه يتين بذار      .رو گز كرده بود   راه كرباس محله    
من با اين پا دردم چطور ميتونستم از جا جم بخورم؟به يه وزاريياتي خـودم رو تـا كنـار آب                   

همه اينا مي بينن من سيد زمين مونده سنار سه شايي از پرده داري در مييـارم داره                  .كشوندم
ار سر نونخور ابابيل كه نيسم باد بخورم كف برينم؟همش پشت           چشماشون ميتركه،من با چه   



از فضه باجي،مشدي معصوم،از ننه حبيب بپرسين اگه تو تمـوم راه            سر من دو بهمزني ميكنن،    
  .ما يه كلمه از اونا حرف زده باشيم 

 خودم دو مرتبـه آمـدم نبودي؟خـود كـرم علـي ميگفـت تـو رفتـه بـودي تـو                       -«:يوزباشي
  .اب سلطان گرفتهگاريش،تورو جاي ص
بهمون صديقه طاهره اگه من با با كرم علي ساخت و           . خدا بسر شاهده   -«:علويه با رنگ پريده   
 ديشب برات چايي دم كردم آوردم دم گاري،ديدم عوضي گرفتم،گاري           -.پاخت داشته باشم  

آه و نالـه ميكرد،خـوب هـر چـه باشـه دل آدم از               .عباسقلي اونجا مشسته بود   .مال كرم علييه  
آدم ميباس فكر اون دنياشم بكنه،سرازيري قبر،روز پنجاه هـزار          : كه نيس،با خودم گفتم    سنگ

سال،خوب همه زوار شامشون رو خرده بودن،سروساموني داشتن،اما اين عاجزي عليـل زبـون         
كـي  .هيشكي بفكـرش نبـود    )اشاره بعباسقلي كرد  (بسه رو انداخته بودن گوشيه گاري،تو سرما،      

وانگهي زوار ميباس بهم رسـيدگي      . از هميه بندهاش عزيزتر باشه     ؟شايد هم پيش خدا   ميدونه
 رفـتم تـه مونديـه       گفتم قسمتش بوده،دو تا چايي داغ ريخـتم دادم بـه عباسـقلي،بعد            .ميكرد

صبح هم به مشدي    ! حاال اين همه حرف واسم در آوردن      .غذاهامون رو هم آوردم دادم بهش     
 -.ه چايي تازه ده هم صبحي بهـش دادم        رجب علي گفتم كولش كرد اوردش تو ايوون،يه پيال        

  اومدم ثواب كنم كباب شدم اينهم عباسقلي حيي و حاضر،همچي نيس عباسقلي؟
بطرف عباسقلي اشاره كرد،همة نگاه ها بطـرف ايـوان برگـشت،ولي عباسـقلي كـه از ابتـداي               
مجادله خودش را مي لرزانيد و صداي نامفهومي از گلويش بيرون ميĤمد،حركت مخـصوصي              

  .لبها و ابروهايش كرد و زوزه كشيد،بطوريكه نفي يا اثبات مطالب علويه را تأييد نكردبا 
راس راسي  ! سيكين آروادين،پيه «:يوزباشي دستهايش را بكمرش زده،رنگ شاه توت شده بود        

تقصير من بود كه خواسم ثواب بكنم تورو بـا اون ريخـت             ! گيرتمان را كه با نون نخورديم ها      
  .خودم آوردمگر گريفته ات با 

 امـروز اينجـا،فردا بـازار       -:اشك تو چشمهاي علويه جمع شد و با صداي خراشيده اي گفـت            
بهمون جد مطهرم،زينت و طلعت     .فردا تو وجب زمين ميخوابم    .دروغ كه نميتونم بگم   ! قيومت

. جفتشون جفتشون روبروم پرپر بزنن،سيياشونو سرم بكنم،اگه من با كرم علي راه داشته باشم             
دروغكي آبغوره ميگيره ديگه اين چيزي نيس كه بشه         !  اشگش دم مشكشه   -«:سلطانصاحب  

حاشــا كرد،عــالم و آدم ميــدونن،خودم ديــشب ارســي هــاي جيــر علويــه رو دي عباســقلي 
درغگو اصلن كم حافظه ميشه،پس چرا حرفت رو پس گرفتي؟تا حـاال ميگفتـي كـه از                 .ديدم

  .هس،آقاموچول مقر اومدجات جم نخورده بودي،پس يه سوسه اي تو كارت 
نذلر دهـنم   ! زنيكه لوندپتياره پاردم سابيده   !  آبكش بكفگير ميگه هفتاد سوالخ داري      -«:علويه

غالغه كـونش پـاره     ! حاال واسيه من نجيب شده    .واز بشه،همينجا هتك و هوتكت را جر ميدم       
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تـو  .رو كنممراد علي كجاس؟چرا رفته قايم شده؟ميخوام همين االن روب! بود ميزد من جراحم  
 آقـا موچـولم االن حقـش رو كـف دسـش             -خودت ديـشب بـا آقـا موچـول كجـا بـودي؟            

صـاب  !  حاال واسيه مـن دم در آورده       -.پرده رو از آقا موچول بگير     ! آهاي پنجه باشي  .ميذارم
 اي كور بـاطن،هر چـي از        -سلطان بال به بالش داده،پيشترا روبروي من جيك نميتونس بزنه         

ارواي اون بابـاي جاكـشت،بخيالت      ! از گوشت سگ حرومترت باشه    مال من زير و رو كردي       
ميرسه مت عاشق چشمهاي بادوميت هستم؟يه اردنگ رو به قبله بهت ميزنم،بري اونجا كـه               

  .حاال صاب مودي من شدي؟زود باش پرده رو بده پنجه باشي.عرب ني بندازه
ولي مـراد   . را كنار كشيد   آقاموچول با رنگ پريده هولكي پرده را به پنجه باشي داد و خودش            

علي در ايوان روبرو چنباتمه زده بود و عين خيالش نبود و دالك سرش را ميتراشـيد علويـه                   
بگربـه گفـتن گهـت درمونـه        !  هر ري،گورت رو گم كن برو      -«:رويش را كرد به آقا موچول     

هـم  برو گم شو، ديگه رويت را نميخوام ببينم،يه ديزييه از كار دراومـده              ! روش خاك ريخت  
 گه  -.تو اليق ايني كه بري بغل صاب سلطان بخوابي        ! جنده خايه دار  پشت سرت زمين ميزنم،   
  ».كاشكي يه مو از تن او بتن تو بود! پنجه باشي بقير پدرت

اخ و تف غليظي روي برفها انداخت،مثل اينكه مبخواست سرتاسر زندگي خودش را تـو ايـن                 
 من شيله پيلـه تـو   -«:وع از بين نرود گفتصاب سلطان براي اينكه موض.اخ و تف غرق بكند   

كارم نيس،راس حسيني هسم،مشدي كرم علي بقانون خدايي و شرعي منو صـيغه كـرده كـه           
تا مشد همراش باشم،ترو خشكش بكنم،اين رو همه ميدونن،هيشوقت هم خييـال نـدارم كـه                

 قرمساقي سـر    اما تو معلوم نيس چه بامبولهايي ميزني و كاله        .مرد كسيرو از دسش در بييارم     
  .مردت ميگذاري

تا جـون از كونـت در       ! بمرده كه روميدن به كفنش ميرينه،داخل آدم      !  خوشم باشه  -«:علويه
تو رو سـنه نـه؟گاس مـن خواسـه          .ره،زنيكه هزار كيره،ميخواسم بدونم فوضول و قابضم كييه       

  .باشم برم مشد اونجا دختر يتيمم رو شوور بدم
اگـه سـرت    .خفخون بگيـر  ! ددوين گورين سيكيم  ! پي اوقلي  ك -«:يوزباشي حرف علويه را بريد    

بره زبونت نميره ها،رو كه نيس سنگ پاي گزوين بگردش نميرسـه؛پدري ازت دربيـارم كـه              
ميري بغل مردم ميخوابي او نوخت دو ذرع هم زبون داري؟من ميرم تو رو همـين                .حظ بكني 

  .ميگذارمجا 
هميه اين حرفا رو صـاب      .حرومي كرده باشم  اگه من بتو نمك     !  بهمون قبليه حاجات   -«:علويه

هميه اين آتيشك گرفته هـا بـا هـم          ! سلطان از تو لنگش در آورده،او نه كه موشك ميدوونه         
باو چهارسر نو نخور چه خاكي      .ساختن واسيه اينكه من سيدزمين مونده رو از چشمت بندازن         

  بسرم بريزم چه بكنم؟
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  .خون بگير،الل شو چمچاره مرگ بكون خف-«:يوزباشي تهديد آميز
 االهي آتيش بريسه عمرتون پيگيره،پس حاال معلوم ميشه تـو ميخواسـي مـه سـيد                 -«:علويه

زمين مونده رو برا ثواب بيياري زييارت،ميخواسي آب كمرتو تـو دل زوار امـام رضـا خـالي                   
  !كني

 چـوم مـن در زنـدگيم زيـاد عـرق خـورده بـودم             -«:يوزباشي رو كرد بـه مـشدي معـصوم        
م محض ثواب يه زن سيد بي بضاعت بگيرم،بچه سيد پيدا بكنم تا گناهام آمرزيده               ها،ميخواس

  .بشه
هر شب مييومدي راسيه مـا      !  قربون دهنت  -«:علويه تو حرفش دويد و خودش را داخل كرد        

سر تخت بر بربا،از من ميپرسيدي كه زن سيده رو پيدا كردي يا نه؟يـه شـب از دهنـت در                   
دهنت بو شاش ارمني ميده،عقلت سـر جـاش نـيس           : گفتم خودت كه هستي من   :رفت و گفتي  
مـن از تـو     .ديگه ول كن معامله نبودي     من او گيرم شد،يه شب با تو خوابيدم،        -«.برو فردا بييا  

  .زن خواسه بودم نه عفريت
 شبها خرخرميكنه،رنگش ميپره،دندوناش كليـد ميـشه،آب        -)رويش را كرد بمشدي معصوم    (

با قيافه جدي برگـشت     .(ميخوره بصورتم،خواباي بد ميبينم   از دهنش راه ميفته،موهاي زبرش      
  .آقا موچول دامادمه: بعد گفتم رو براي من صيغه بكن،گفتي-)بطرف علويه

مرد مثل سيل ميمونه زن ميباس اونو ظفـت و رفنـتش            : خدا پدرت رو بيامرزه،گفتم    -«:علويه
  .بكنه،من خودم هم،جورابت را وصله ميزنم

  !ديگه رم وصله ميزني اما جوراب خيلي هاي -«
پس معلوم ميشه تو همين ميخواسي آب كمرتو تـو دل مـن و عـصمت                !  خدا ذليلت بكنه   -«

من اگـه يكـي از ايـن بتـه          .خالي بكني،نه اينكه من سيد زمين مونده روبرا ثواب زيارت ببري          
هاي صحرا رو از زمين ميكندم بهـش ميگفـتم كـه مـن سـيدم،زوار امـام رضـا هـسم ،مـي                        

اگه روي سنگايي كه زييارت ميرن ميشـسم،مي غلتيـد مـنم بـا              .(با خودش ميبرد  غلتيد،مرو  
اگه اين بال خورده ها،برق زده ها،كوفت       )يك سقلمه به پهلوي زينت سادات زد      .خودش ميبرد 

اون پـدر آتـيش بجـون       ! خودم مثل اين سنگا مي غلتيـدم ميـرفتم زييـارت          نبودن،.گرفته ها 
هر چي گنـده و منـده مـال         ! ن و دخترم خالي بكنه    گرفتشو نم ميخواس آب كمرشو تو دل م       

  .من دردمنده
  . خدا رو خوش نميياد با زوار امام رضا اينجور رفتار بكنن-:پنجه باشي آهسته گفت
هـشدرت  .بيخود خودت رو بشاغال مرگي نزن،برو پيش سفت زنت        «:يوزباشي به علويه گفت   

تو گاري من ديگـه     ! در مييارم رو پاره ميكنم،اگه طرف گاري من اومدي نيومدي،رسست رو          
  !صالت ظهره حريكت ميكنيم هان! باال.من مسافر گرفتم.جا براي تو ودار و دسه ات نيس
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!  خدا ذليلت بكنه كه من زن لچك بسر رو با سه تا بچه قد و نيمقد سر صـحرا گذاشـتي                     - «
را مـن فـرق     ب! روزي ما در كون خر حواله شده بود       ! تره گرفتم قاتق نونم بشه،قاتل جونم شد      

نميكنه،به آدم گدا چه صنار بدي چه صنار ازش بسوني،من از شرق دسمم شده يه لقمه نون                 
 از هـر    -.خودمو در مييارم،اما خدا جاي حق نشسه ما هم يه خدايي،يه ابوالفضل لباسي داريم             

االهي .اجرت با حضرت باشه،اون دنيا كه دروغ نميشه       .دسي بدي از همون دس پس ميگيري      
من قلتشن آقا،آقا باال سر الزم نداشتم،اون صـاب         . هميشه سواره باشه خودت پياده     مرد نونت 

  رفتي؟.... سلطان جنده سوز موني رو هم حواله اش رو ميدم به همين امام غريب 
  »!.جيره ام رو به يخ بنويس بذار جلو آفتاب! خبرت رو بيارن

بعـد رفـت مثـل گـل سرسـبد،باالي          » .گارييا را ميفته  «:يوزباشي از ميان كاروانسرا فرياد زد     
  .فحش هاي مخلوط روسي و تركي از كنار لوچه اش بيرون ميريخت.نشيمن پف كرد نشست

از ديـشب  .هر كه رو نگاه كني،يه بدبختي داره«:ننه حبيب امد صورت علويه را بوسيد و گفت     
.  بزرگم بود  قابلي نداشت،اما يادگاري مادر   .تا حاال انگشتر عقيقم كه شما ديده بودين گم شده         

  »شما اونو نديدين؟
ننه حبيب بطرف گاري دويد قنوت محكم تر از معلـوم در هـوا              .علويه با سر اشارة منفي كرد     

چرخيد و روي گرده اسبهائي كه از شدت درد و سرما پوست تنشان ميپريد فرود آمد مثـل                  
پـسي و   اسـبها از زور  -اينكه يوزباشي ميخواست دق دلي خودش را سـر آنهـا خالـب بكنـد             

  .بيچارگي همديگر را گاز ميگرفتند و بهم لگد ميزدند
  .گاري ها با تكان و لغزش برفهاي گل آلود را شكافتند و خارج شدند

امـان از دس شـما      «:علويه مشت خودش را پر كرد روي تيرة پشت سادات كوبيـد و گفـت              
شده قد مهـر    ورپريده ها،كه مثل هند جيگر خور ميمونين،از بسكي جوش و جال زدم صورتم              

اون باباي قرمساقتونم كه زرتش قمسور شد،اونم ميخواس آب         .نماز،االهي بزمين گرم بخورين   
  »!كمرشو تو دل منو عصمت خالي بكنه

از اين واقعه بيش از يكماه گذشت،يوزباشي روز قبل از حركتش بطرف تهران بـراي آخـرين                 
جلـو  .ن شـد،ديد گوشـة حيـاط      بار رفت كه ضريح امام رضا را زيارت بكند،همينكه وارد صح          

آفتاب پرده اي باز كرده اند و جمعيت زيادي دور آن هجوم آورده است نگـاهش بـه پـرده                    
چي افتاد و پنجه باشي مسافر خودش را شـناخت كـه از روي ناشـيگري پـرده را تنـد تنـد                       

  :ميچرخانيد و بلند ميگفت
ه ادعاي خـدايي كـرد و       بهشت شد داد رو تماشا كن،شد داد همون حرام زاده اي است ك             -«

  .به غضب االهي گرفتار شد
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  . اين تصوير زنيس كه زناي محصنه كرده و تو دهن اژدها افتاده-«
  . اي باجي،اي بي بي،اي ننه،پل سراط رو تماشا كن كه از مو نازكتر و از شمشير تيزتره-«

        كرده در روز عيد قربانياينكه بيني سوار حيواني                                                
 ملك طاطائيل رو در لطف خلقت تماشاكن ، نصب تنش از آتيشه و نصب تنش از برفه و                   -«

  ...تو جهنم ميگرده 
 پنجـه باشـي شـروع       -علويه با سر اشاره اي به او كرد،مفهومش اين بود كه مختصرش كـن             

  .الل از دنيا نري يه صلوات بلند بفرس«:بگدائي كرد
 بوگـو  -دو كف دست رو جلو صورتت بگير تا من يه دعا بكنم   :تماشاچيان كرده گفت  بعد رو ب  

  ! باسم تو،به نذر تو،بدوستي تو،يا علي،يا علي يا علي
  .بكش بصورتت تا اگه بال بدومنت باشه بريزه«
دس علـي   :دسي كه مارو نا اميد نكنه     .حاال يكي ازين كنج مجلس يه چراغ تو دس ما بگذاره          «

  .هنا اميدش نكن
  آگه دس علي دس خدا نيس چرا دس ديگه مشگل گشا نيس؟

  ».از جوونيت خير ببيني،هيچوقت محتاج خلق خدا نشي.نياز پرده چي رو بند از تو ميدون
برو نون كـدائي علـي بـدومنت        «:پنجه باشي براي تشويق ميگفت    .از اطراف پول سياه ريختند    

 بـرو امـشب جمـال علـي رو در      صـاحب چـراغ   ! نگذاره،حق سرماييه كاسبي بدومنت بگذاره    
  »!خواب زيارت بكني

كرم سيصد نفر شد سه قرون؟چاهـار نفـر ميخـوام از ايـن              «:نگاهي در سفره انداخت و گفت     
  !چهار گوشيه مجلس دامن از علي بگيرن،چاهار قرون قربون چشم پر نور علي بكنن

بي و وسـعت رو  دسي كه يه قرون علم كرد،نيميه امشب علي رو زيارت كنه و سرماييه كاس             «
  .از دس علي بگيره
  .يوزباشي معركه را شكافت جلو رفت.مردم متفرق شدند

 همه اش نه هزار و سه شايي؟خير و بركت از مردم رفته،عقيدة             -«:علويه به پنجه باشي گفت    
پارسال معقول پونزده زار،شونزده زار مـك در اومـد داشـتيم،با چاهـار سـر                .مردم سس شده  

  »بكنم؟نونخور چه خاكي بسرم 
  !دو تا از اسبان نفله شدن.ميدوني؟آه تو منو گرفت!اقر بخير«:يوزباشي جلو آمد گفت

حـال و  !يوزباشـي «:بعد خندة ساختگي كرد.علويه برگشت نگاه زرد آلودي بصورت او انداخت    
چن وخته كه   دماغت چاقه؟ ! سبز باشي ! پارسال دوس امسال آشنا   ! احوالت چطوره؟چه عجب  

  مشد هسي؟
  شما كي اومدين؟.يه هفته ميشه«:زباشي.ي
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دور از جون شـما   .چاهار پنج روز هس،شما رو كه ديدم انگاري دنيا رو بمن دادن           ! اي« :علويه
 ....من ازون زنيكه گود زنبور كخونه،ازون جنده سر بازي،لجم گرفته بود كه روبرو ! باشه

  خوب برو بچه ها سالمن؟آقا موچول كجاس؟
اونم ميخـواس آب كمرشـو تـو دل منـو عـصمت             . ولش كردم  ذليل شده را  :علويه عاروق زد  

سادات خالي بكنه،پنجه باشي خوب مرديس،كاردونه،ميـدوني،مجري پينـه دوزيـشو سـه زار              
پدر عاشقي بسوزه؛گلويش پيش عصمت سـادات گيـر كـرده     .فوروخت،حاال پرده گردون شده   

اگـه آقـا    .ش بكـنم  اما هنوز فوت و فند كاسه گري رو بلد نيس ميباس من كلمه بكلمه حقـن               
حـاال نـون آب و گلـشو        .چون خودش بر و رويـي داشـت       .موچول بود بيشتر مشتري مييومد    

ميخوره،ميدوني رفته بچه بيريش تو حموم شدهژفاليقش هم همين بود من اونـو ديگـه پـسر       
  .خاك بسرش آدم ميباس جوهر داشته باشه.خودم نمي دونم

  مگه آقا موچول دامادت نبود؟«
هنـوز  .تا اون بيياد مرد بشه دم شتره بـزمين ميرسـه          .ون عرضه نداش كه   ا! خاك تو سرش  «

  »مززة پاي عرقه،خوب حاال كي حركت ميكني؟
  .فردا حريكت ميكنيم،تو هم مييايي؟مارو كه غال نميگذاري«
  »خودم جورابت رو وصله ميزنم،ديگه مثل ايندفعه مارو مييون راه نگذاري؟«

ير خنده بطوريكه لثه هاي كبود دندانهاي گراز كـرم          يوزباشي با صورت قاچ خورده اش زد ز       
  .خورده اش همه بيرون افتاد

  :علويه يك بامچه محكم تو كلة زينت سادات زد
االهي آكله شتري به باال پايينت بريزه كه جونم رو بلبم رسوندين،از دس شما جونم مـرگ                 «

رشـو تـو دل مـن و    اون باباي جاكـشتونم خـواس آب كم  ! شده هاس كه من باين روز افتادم      
  »!عصمت سادات خالي بكنه
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