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  :اشاره
البته .  ي چهل است نويسان دهه ترين پاورقي رسول ارونقي كرماني يكي از معروف

اش كه در  هاي طوالني ست كه ارونقي كرماني بيشتر با پاورقي ذكر اين نكته ضروري
، اما در عين حال گهگاه  ، شهرت داشت شد منتشر مي» اطالعات هفتگي«مجله 

، ضمنا با توجه به اينكه تلقي و  كرد داستانهايي كوتاه نيز در اين مجله منتشر مي
، فاصله  ، با آنچه امروز مد نظر ماست نويساني چون او از داستان كوتاه تصور پاورقي

منتشر مي شدند ، نبايد  دارد و از طرفي اين داستانها در نشرياتي براي عامه مردم
اما فراموش نكنيم  . حاصل كار آنها امروز ضعيف به نظر مي رسد  تعجب كرد اگر

ترين نويسندگان پاورقي در ايراني بوده كه بسياري براي  كه او يكي از محبوب
در اطالعات هفتگي و چه در قالب رمانهايي در قطع   چه به صورت پاورقي –آثارش 

سر و دست  -)شد اغلب توسط كانون معرفت منتشر ميكه (كتابهاي جيبي 
هايي از آثارش  شايد همين دليل كافي باشد كه الاقل با خواندن نمونه!  شكستند مي

   ! آمده شان مي بدانيم پدران و مادران ما در آن روزگار از چه داستانهايي خوش
 

***  
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باربري .  هيچكاره بودهمه كاره و .  شناختند را در كوچه ما همه مي» عباس«
، معركه  شد و اگر هم كاري نبود حاج فيروز مي.  كشيد آب حوض مي.  كرد مي
خواند تا دو  رقصيد و تصنيف مي مي ، زد بشكن مي، آورد  ادا و اطوار درمي.  گرفت مي

  . سه ريالي از اين و آن تلكه كند
 آورد كوچه را در مي ي ساكنين كه تقليد همه مثل يك هنرپيشه ماهر و زبردستي بود

آورد كه چه طور با سبزي فروش سر  تقليد رقيه خانم زن حسين قلي را در مي. 
او در تقليد استعداد عجيب و خارق  . ريزد اطواري مي و زند و چه قر كوچه چانه مي

  . رفت اي داشت و دلقك محله ما بشمار مي العاده
ها نظير قارچي بود  و مثل خيليپدر و مادر نداشت .  يك سال قبل به كوچه ما آمد

اش پر  چهره.  اي داشت لبان آويخته و چشمان گرد گود افتاده!  رويد كه از زمين مي
اي  هاي مات پنبه ، لكه خوره و جذام مبتال شود  آبله بود و سرش مانند كسي كه به

اين خنده يك  ، خنديد ، اما چون هميشه مي بسيار زشت و كريه المنظر بود.  داشت
براي فردايش اميد نداشت  . اش بخشيده بود نوع جذابيت و نمك بخصوص به چهره

، روي اين اصل هر چه به دست  كرد كه فردايي هم براي او وجود دارد و فكر نمي
رفت و چند  ، يكراست به ميخانه پست و كوچكي كه در آن حوالي بود مي آورد مي

  . كشيد ر ميمزه س ، بدون غذا و گيالس عرق كشمش پشت سر هم
.  زدند كف مي.  شدند هاي كوچه دور او جمع مي ، بچه كرد عباس وقتي مست مي

،  كردند آواز بخواند انداختند و او را وادار مي كشيدند و فرياد و قشقرق راه مي هورا مي
  . برقصد و ادا و اطوار همه را در بياورد

  
***  

  
ماجرا را .  عاشق شده استيك روز ناگهان توي كوچه ما شايع شد كه عباس 

ها انداخته بود واال وي مردي نبود كه اسرار خود را  معشوقه سنگ دل او بر سر زبان
، او  دانستند ، چنانكه در مدت يك سال هيچ كدام از ساكنين كوچه نمي فاش كند

  . كرده و چه ماجراها و حوادثي پشت سر گذاشته است سابقا چكار مي
ار و ثروتمند زياد بودند و عباس هم عاشق عفت خانم كه اشخاص پولد در محله ما 

اين زن از لحاظ زيبايي چشم و چراغ زنهاي محله .  ، شده بود شوهري پولدار داشت
ساله قد بلند و زيبا بود كه سپيدي  30يك زن .  رفت و كوچه ما به شمار مي

و  كرد و چشمان بادامي  هاي خوش تركيب و متناسب او چشم را خيره مي ساق
لرزاند و هر وقت با اندام كشيده و مواجش  دلها را مي، سياهش زير سايه مژگان بلند 

 كشيد شته جوانان را به دنبال خود به خاك ميگهاي سره ، نگا رفت در كوچه راه مي
.  

، زينب براي شستن رخت به  ه استشدعاشق كه شايع شود عباس  روز قبل از آن
خواست دائما حرف بزند و  ، اين زن ولنگار و وراج دلش مي خانه عفت خانم رفته بود

  ، چشم و گوشش را باز كند و آن هاي خود بدين جهت مجبور بود براي تنوع حرف
  . بيند با آب و تاب براي سايرين تعريف نمايد شنود و مي چه را كه مي
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اي هم داشت و از آن  ، حرفهاي تازه رفت كه براي شستن رخت مياي  هر خانهه ب
هاي شسته را  وقتيكه زينب رخت.  برد تري به خانه ديگري مي خانه هم حرفهاي تازه

آويخت عفت خانم كه  ، مي ، كه شكم داده شل شده بود كشيد و روي طناب آب مي
  : د گفت، بدون مقدمه خندي شويي روي عسلي نشسته بود كنار طشت رخت

  . باوركن از خنده روده بر شده بوديم.  ديشب دو سه ساعت با آقا خنديديم زينب-
ها بود و زير پيراهن عفت خانم را توي دستهاي  زينب كه مشغول آب كشيدن رخت

  : اي ايستاد و گفت داد لحظه سرخ و كبودش فشار مي
  بود ؟شده مگر چي  ، چرا خانم -
  ؟ شناسي ، اين عباس را مي ميري مياگر بگويم تو هم از خنده -
  ؟ شناسم چرا نمي -
  . او عاشق شده است -
  !عاشق  -
ورزد و براي همين هم به اين كوچه  وار عشق مي ، يكسال است كه ديوانه آري-

  . آمده است
  ؟ خوب عاشق كي است  -
  . و بخاطر من به اين كوچه آمده است! ؟  ، مي فهمي عاشق من شده -

  : قاه قاه خنديد و باز تكرار كردبعد عفت خانم 
  ... به خاطر من-

كرد موضوع  زينب كه حسن كنجكاويش بشدت تحريك شده بود و احساس مي
  : ، گفت جالبي براي وراجي پيدا كرده است

من با اين سن و سال حاضر نيستم صورت كريه .  چقدر احمق و ديوانه است!  اوه -
، اما راستي از كجا پي  مثل شما شده استاو را ببينم تازه عاشق خانم خوشگلي 

  ؟ برديد
  . خودش گفت كه تو را دوست دارم …؟ از كجا -
  ؟ چطور -
او هم ، پريروز ننه را فرستادم كه يك آب حوضي صدا كند .  گوش بده زينب -

يك .  وقتيكه عباس مشغول كار بود من هم زير آفتاب نشسته بودم.  عباس را آورد
، تعجب كردم ولي حرفي نزدم و بعد  نگرد زل زل به صورتم مي دفعه متوجه شدم كه

او خنديد و از توي .  ، پايين كشيدم باال رفته و زانوانم پيدا بود  ام را كه كمي دامن
آشپزخانه سيب زميني  جز ننه كسي در خانه نبود كه او هم در.  حوض بيرون آمد

.  انستم منظورش چيستد نمي.  عباس يك راست به طرف من آمد . كرد سرخ مي
دفعتا ديدم لبخندي كه بر لب داشت محو شد و ناگهان خود را به روي پاهاي من 

  : از فرط ترس و وحشت جيغ زدم و او گفت.  انداخت
يكسال قبل تو را ديدم و به دنبالت .  دارم و ديوانه تو هستم خانم تو را دوست مي -

.  من عاشق تو هستم.  تاقي اجاره كردمآمدم و بعد به خاطر تو در پايين اين كوچه ا
  ! به من رحم كن.  دارم دوستت مي
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چشمهاي كالپيسه و صورت زشت او .  از نفرت و تعجب سر جايم خشك شدم
هاي لجن خشك شده بود و بوي تعفن تنش در  ، روي لباسهايش لكه وحشتناك بود

  : بزند گفتمكه مبادا دست به عمل جنون آميزي  از ترس اين.  پيچيد سرم مي
 كنيم خيلي خوب عباس جون برو و كارت را تمام كن بعدا در اين باره صحبت مي -
.  

دورن ه پس از آن من هم ب.  بسيار خوشحال شد و دوباره توي لجن حوض رفت
اين ماجرا را وقتي . .. كند ساختمان رفته به ننه گفتم كه هرچه زودتر او را از سر وا

راستي من از .  هر دو آنقدر خنديديم كه حد نداشت كردم براي شوهرم تعريف مي
  ؟ نكند باليي بسرم بياورد.  ترسم چشمان او مي

  : زينب خنديد و گفت
، اما سر  احمق و ديوانه است.  او سگ كيست كه به شما چپ نگاه بكند.  نه خانم

  . باشد بزير و بي آزار مي
گري كه بعدازظهر مشغول همانروز زينب اين واقعه را با آب و تاب در خانه دي

و همان شب اكثر كوچه اين ماجرا را با شوهران و افراد .  رختشويي بود شرح داد
  . خانواده خود در ميان گذاشتند و خنديدند

  . عباس هم فهميد كه رازش فاش شده است و دو روز بعد ناگهان مفقوداالثر شد
  

***  
  

يكسال .  نبود كجا رفته استمعلوم .  هيچكس از او خبر نداشت.  هفته گذشت يك
آزگار بود كه او از عشق را در قلب خود مكتوم داشته براي كسي فاش نكرده بود و 

، با عجز و  پس از يكسال كه بخود دل و جرئت داده پيش معشوقه سنگدل خود
هاي  ديد كه همه از آن باخبرند و حتي بچه حاال مي.  التماس سر دروني را گفته بود

  : زنند جمع شده دسته جمعي فرياد ميشرور دور هم 
  ! عاشق شده.  عباس ديوونه عاشق شده عاشق شده -

بزودي پي برد .  ، اما نتوانست رفت كه عشق خود را فراموش كند.  بدان جهت رفت
اش  هر قدر از خانه و كوچه معشوقه.  كه امكان ندارد عفت خانم را فراموش نمايد

فتد و چهره زيباي عفت ا شتر قلبش بضربان ميكرد كه بي ، احساس مي شد دور مي
  . شود در برابر ديدگانش مجسم مي

ظاهرا منتظر بود كه باز مثل .  هفته بعد عباس را دم دكان بقال سر كوچه ديديم يك
اما ديگر ساكت و .  معمول هر كاري پيش بيايد انجام بدهد تا مزدي دريافت كند

هم از چهره زشت و  ورد و آن لبخند دائمي آ بشكن نميزد و شكلك درنمي. آرام بود 
  . اش محو و زايل شده بود ابلهانه

ايستاد  ساعتها آنجا مي.  ديديم از آن روز به بعد اكثرا او را دم در خانه عفت خانم مي
چند بار شوهر عفت خانم او را فحش و ناسزا داده .  دوخت و چشم بدر و ديوار مي

ايستاد و  ، با گردن كج و چشمان منتظر مي آرام ، ولي او ساكت و تهديد كرده بود
كرد و بعد  ، يكبار او را از سر تا پا نگاه مي آمد هيمنكه عفت خانم از خانه بيرون مي
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گرفت و به دنبال باربري و آب حوض كشيدن و ساير كارها  راه خود را پيش مي
 اگر يكروز نمي،  عادت كرده بود كه هر روز يك بار عفت خانم را ببيند.  رفت مي

زد و  ها با خودش حرف مي شد و تا تنگ غروب مثل ديوانه ديد ناراحت و عصباني مي
  . داد دو دستهايش را تكان مي

، طرحهاي  اش برسد كه بوصال معشوقه كردند و براي اين ها او را مسخره مي خيلي
  . كردند عجيب و غريبي برايش پيشنهاد مي

 داد و با وجودي روزها دم خانه معشوقه كشيك مييكروز جمعه مثل معمول و ساير 
، باز  روند دانست روزهاي جمعه عفت خانم و شوهرش عصر براي گردش مي كه مي

اي از  آنروز عفت خانم عده.  ساعت دوازده ظهر آنجا پاي ديوار كز كرده بوداز 
خانمها هنگام صرف ناهار يكي از .  دوستان و آشنايان را براي ناهار دعوت كرده بود

  : بشوخي گفت
  ؟ دارد عفت باز هم اين عباس تو را دوست مي -
  . دست بردار نيست.  بله-

.  ، قرارگذاشتند آنروز سربسر عباس ديوانه بگذارند گشتند مهمانان كه پي تفريح مي
.  بعدازظهر عباس ديوانه ديد كه در خانه عفت خانم باز شد.  ترتيب كار را دادند
اشاره دست او را پيش خواند   ننه با.  ي متوجه شد كه ننه است، ول چشمانش برق زد

  : وگفت
  . دارد با تو كار الزمي .  خانم مرا پيش تو فرستاد ، عباس -

لبانش  ي، از خوشحال ، ولي وقتي كه ننه راه داد تا او از در وارد شود شد باورش نمي
 ننه به سالن انتظار وارد شدوقتي با راهنمايي .  را ميان دندانهايش گرفت و فشار داد

  : با هيجان زايدالوصفي گفت.  ، ديد كسي نيست
  ؟ پس كجاست-

در ايستاده  تزنها و مردها پش.  اي بعد عفت خانم بدورن آمد ننه بيرون رفت و لحظه
، عباس به قدري خوشحال  كردند يكي دو نفر از زنها از سوراخ كليد نگاه مي.  بودند

اي در برابر عشق خود ايستاده بود و از  مانند مجسمه.  ف بزندتوانست حر بود كه نمي
  . خورد جايش تكان نمي

عطر دل آويزي كه از پيكر او بمشام .  داري بتن داشت عفت پيراهن آبي رنگ چين
لحظاتي زل زل خيره ماند و بعد دفعتا .  ، وي را سرمست كرده بود رسيد عباس مي

زن زيبا كه از چهره .  ي پاهاي عفت خانم انداختوار پيش دويد و خود را برو ديوانه
، ولي بزودي متوجه شد  آميز او ترسيده بود خواست جيغ بكشد زشت و حركت جنون

، روي اين اصل با نفرت و كراهت خم شد  خورد كه نقشه تفريحي شان بهم مي
  : بروي سر او كشيد و گفت كاله عباس را برداشت و دست خود را 

  . عزيزم-
.  بوسيدو عباس بپاي او افتاد و لبهاي آويخته و كلفت خود را بمچ پايش گذاشت 

اش كرده و مهمانها را خوشحال كند از او  كه بيشتر مسخره عفت خانم براي آن
  : پرسيد

  ؟ خيلي دوستم داري -
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  : ، صدايش دگرگون و گره شده بود عباس آه كشيد
عباس كه .  خوامت دنيا بيشتر مي از همه، اگر بدونيد چقدر دوستت دارم !  آخ-

جرئت يافته بود نيمه خيز روي زانوهايش ايستاد و اين بار لبها را بروي ساق عفت 
اراده لگدي  ، زن از برخود لبهاي لزج و كلفت عباس چندشش شد و بي گذاشت

، بدرون  خنديدند ، در اين وقت مهمانان در حاليكه قاه قاه مي محكم بسينه او كوفت
  . يختندسالن ر

هاي ناآشنا و  اشخاص صاعقه زده چهره عباس كه بر زمين افتاده بود هاج و واج مثل 
،  هيچ انتظار ندشت كه با اين همه زن و مرد مواجه شود.  كرد غريبه را تماشا مي

همه مست بودند و با .  رقصيدند خنديدند و دور برش چرخ ميزدند و مي آنها مي
هر » ها…عاشق ديوونه ها - عباس ديوونه هاها«:  آهنگ يكدستي دم گرفته بودند

زدند و قاه قاه  ، دستي به سرش مي گشتند كدام از زنها و مردها خنده كنان دور او مي
عباس از خجالت و شرم سرش را وسط زانوها گذاشته بود و كز كرده و . خنديدند  مي

ديد  وقت كه ميهر . نگريست  ، آنها را مي كرد بدبخت با نگاهي كه طلب ترحم مي
آمد و  دلش درد مي خندد ، زدند و مي سرش مي عفت نيز همراه آنهاي ديگر دستي به

باالخره يكي از مهمانان كه دختر  . اشكي بريزد  توانست ، حتي نمي از انبوه فشار غم
.  ديگر بس است:  خود را بميان انداخت و فرياد زد.  اي بود طاقت نياورد ساله 18

  . ما را بخدا نزنيدش.  گناه دارد
  

***  
  

عفت خانم و شوهرش فكر .  ، چندين هفته از عباس خبري نشد پس از آن روز
اش پيدا  ، ولي يكروز صبح زود باز سرو كله اند كردند كه ديگر از شر او راحت شده

ايستاده  شد و در كنار در خانه عفت در سر نبش كوچه با گردن كج و قيافه مغمومي 
از آن پس .  خنده هميشه را بلب نداشت و صورتش گرفته و اندوه بار بودديگر  . بود

ماند تا وقتي  ، منتظر مي كه چيزي بگويد ايستاد و بدون آن هر روز در سر كوچه مي
در اين موقع با نگاه پر از حسرت و  . ، او را ببيند شود كه عفت خانم از خانه خارج مي

  . نگريست ، همچنان مي نظرش دور نشده بودكرد و تا از  التماس او را دنبال مي
،  زدند دانستند و در كوچه و خيابان از اين عاشق بدبخت حرف مي همه ماجرا را مي

و بعضي ديگر سر به  اش دست بردارد دادند كه از عشق بيهوده ها پندش مي بعضي
ند و از كرد تقريبا هر روز عصر مردم بيكار و جوانان او را دور مي.  گذاشتند سرش مي

ايستاد و فقط  او اكثرا خاموش مي.  كردند ، از اندازه محبت او سئوالها مي اش عشق
  : گفت داد و با اندوه مي گاه گاه آه سوزناكي از سينه بيرون مي

  . كشد آه خدايا عشق او مرا دارد مي-
  

***  
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،  بودشوهر عفت خانم كم كم از اين ماجرا كه موجب افتضاح و آبروريزي آنها شده 
گفت كه به هر ترتيبي باشد به اين مسخره بازي  ناراحت و عصباني شده به زنش مي

ديگر همه اهل محله درباره عشق و .  خاتمه بدهيم و شر او را از سر خود دور كنيم
زن و شوهر  . كنند و اسم من و تو بر سر زبانها استفاده است دلدادگي او صحبت مي

  : باالخره عفت خانم گفت در اينباره خيلي فكر كردند و
گويم كه من هم عاشق تو  با مهرباني براي او مي.  نقشه خوبي بفكرم رسيده است-

مثال يك گردن بند  . ، ولي به يك شرط كه برايم چيز گرانبهايي هديه كني هستم
تواند چنين چيزي بدست آورد و در نتيجه از اين كه  البته او نمي.  مرواريد پر قيمت

  . رود ، پي كارش مي خالي مرا ببيند نبايد دست
شوهر اين نقشه را پسنديد و فرداي آنروز موقعي كه عفت خانم تك و تنها از خانه 

لبخندي برويش .  اشاره او را پيش خواند بيرون آمد و عباس را دم در منتظر ديد با 
  : زد و گفت

ا بيشتر از عشق و ، اما ميداني كه ما زنه دارم من هم تو را دوست مي!  عباس جون-
،  دهم را بتو ترجيح مي مكه من شوهر از اين.  ، طالب جاه و جالل هستيم محبت

اگر تو هم .  كند علتش اينست كه او پول دارد و چيزهاي گرانبهايي برايم هديه مي
، مطمئن باش كه عشق تو را قبول  بتواني يك چيزي پر قيمت بمن هديه كني

  . خواهم كرد
  : نداشت عفت خانم با او حرف بزند با خوشحالي گفت عباس كه انتظار

  ؟ مثال چي -
  ! يك گردن بند مرواريد -

داني من صاحب هيچ چيز نيستم و در هفت آسمان  عباس خواست بگويد خودت مي
اگر يك گردن بند بياورم :  ، ولي آنا فكري به مغزش رسيد و گفت يك ستاره ندارم

  ؟ دهي كه عشق مرا قبول كني قول مي
  ! دهم قول مي.  بله
  

***  
  

از تنگ غروب ابرهاي متراكم آسمان را فرا گرفته و برف .  باريد آن شب برف مي
گراييد و عباس با قدمهاي  همه جا كم كم بسپيدي مي.  شروع به باريدن كرده بود
  . رفت لرزان روي برف راه مي

اد و بعد از فكر زياد ها و خيابانها راه افت او آن روز پس از مالقات عفت در كوچه
  نگريست تا آن بگردن سپيد و صاف خانمها مي.  باالخره راه حل آنرا پيدا كرده بود

پس از چند ساعت .  اش ببرد چه را كه در جستجويش بود پيدا كند و براي معشوقه
وي .  را ديد كه گردن بند مرواريد بر گردن او آويزان بود در يكي از خيابانها خانمي 

رفت تا آن گردن  ، آن شب ساعت يازده مي اش را ياد گرفت تعقيب كرد و راه خانهرا 
  . بند را بدست آورده و دل معشوقه سنگدل را نرم كند
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به اولين اتاقي كه وارد شد جز .  ، از ديوار باال رفت كه ترديد بدل راه بدهد او بي آن
كه همان خانم با شوهرش  از آنجا به اتاق ديگر رفت و ديد.  چند صندلي چيزي نبود

كنار تختخواب كمد كوچكي . كرد  مرد خروپف مي.  اند روي تختخواب دراز كشيده
عباس بي آنكه ترس و وحشتي داشته باشد با خونسردي جلو رفت و وكمد را .  بود
از .  گردن بند مرواريد را برداشت و با شتاب و عجله از اتاق بيرون آمد، كرد  باز

گفت عفت از ديدن اين هديه گرانبها  با خود مي.  گنجيد ت نميخوشحالي در پوس
ذوق زده شده خود را در آغوش او خواهد انداخت و براي اولين بار لبان آندو روي هم 

  . قرار خواهد گرفت
اي از  ناگهان احساس كرد سايه.  باريد وقتيكه از در خانه بيرون آمد هنوز برف مي

صداي پاسبان كشيك در سكوت سپيد شب . ن كرد شروع بدويد.  سر كوچه پيدا شد
  : برفي تا دور دست دنباله كشيد

  ! ايست-
  . ، اما عفت بخاطرش آمد خواست بايستد

.  رفت پاهايش توي برف فرو مي.  دويد پاسبان دوباره فرياد زد ولي او همچنان مي
خود پاسبان چند گلوله پشت سر هم شليك كرد و عباس سوزش دردناكي در سينه 

  : اي گفت باصداي خفه.  احساس كرد
  ! سوختم-

ها عفت ايستاده  بنظرش رسيد كه در انتهاي كوچه در ميان برف.  اما باز توقف نكرد
او همچنان .  خندد خواند و باز برويش مي اشاره دست پيش مي  است و او را با

  . رفت بسوي عفت مي.  دويد مي
جلوي در خانه عفت خانم ديدند كه خون فردا صبح ساكنين كوچه جسد عباس را 

خورد و سايه لبخند گم و دور دست  لته و دلمه شده از پيرهن چركتابش بچشم مي
اش بود و باال سرش  يك دستش روي زخم سينه . لغزيد اش مي ، روي چهره گذشته

  . خورد ، گردن بند مرواريد آويزان بود كه با وزش باد تكان مي به دستگيره در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايان
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