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، بی تاب و دل نگران به راهی خيره شده بود که هر دم برايش سال ها بود 
ديگر خسته شده بود که به قاب در پشت زد و پای راستش را به  سال هايی دراز .

  پايين ديرک گذاشت و همان جور خيره به کوچه و خم دورش نگريست . 
   ))د ؟ پس پدر کی از جنگ می آ ((

  اين پرسشی بود که در سر می پروراند .                  
و خم شده و خسته ی پدر بر  ناخش را زمانی دانست که سايه ی بی جو پاس

پدر با زمين کوچه افتاد و پس از چندی که برای دختر زيبا و بانمک سال ها بود ، 
پنجه های بی جانش ديوار را گرفت و به سختی خود را توی کوچه کشيد و با نگاه بی 
نايش به دخترش نگريست . هر گام که جلو می گذاشت نيم نگاهی به دخترک کنجکاو 

يدن پيش روی خويش پايين می سپس سرش را به بهانه ی داه می انداخت چشم به ر
انداخت و نگاهش را به زمين می دوخت و ناچار کم کم داشت به دخترش نزديک می 

  شد که بانگ دخترک در گوش پدر پيچيد که با چه منش و بالندگی می گفت : 
ن به دست بيگانه ی بابا ! ما پيروز می شيم ، بايد پيروز بشيم وگرنه کشورمو ((

   ))فاسد نابود می شه . 
  و چه افسرده می شود زمانی که به ياد پاسخ خود می افتد که می گفت : 

   ))آره ، دخترم ، ما حتما پيروز می شيم .  ((
و اکنون نه تنها پاهايش که همه ی تنش از شرم و ناتوانی همچون بانگش می 

چنين ناتوانی و سستی  بر پدرش که هنوز به لرزيد و اين ها دختر را می رنجاند که 
ميان سالی هم نرسيده بود ، چيره می شود و شده است . چه دم های زجرآوری برای 

است که پدر آرزو می کرد که هيچ زمان به دخترش ، پاره ی تنش و تنها  رپدر و دخت
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رايش کسی که دارد ، نرسد تا آن همه خفت و خاری که بر او تحميل شده بود حتا ب

  بازگو نکند . 
ولی ديگر درست يک گامی خانه و دخترش بود که ايستاد و دخترش انگار می 
  دانست که از برانگيختگی و شادی اش کم شده بود ولی با شور هرچند کم تر گفت : 

 پدر ! پدر جون ! چی شد؟  - 
ش تر و تنها آه سوزناکی از او شنيد که دخترک نااميدانه تر و اين بار با نگرانی بي

 گفت : 
 بابا ! خواهش می کنم بگو چی شد ؟ تو رو جون من ...  - 
 خب . دخترم ! بريم خونه تا بهت بگم . همه چی رو بهت بگم .  - 

با هم توی خانه رفتند و کنار هم نشستند که پدر در هنگامی که نمی دانست چه 
 ن گفت : بانگ لرزان و آهنگ تاسف بار و غمگيمی گويد ولی لب باز کرد و با همان 

 ما شکست خورديم ... !  هسی آن - 
 ناباورانه سخن پدر را به آرامی بازگو کرد .  هسی آن

 ما شکست خورديم ؟  - 
 آره . هنگ کنگ و چند تا ... آره ، پنج تا بندر ديگه هم به اونا مال اونا شد ...  - 
 هنگ کنگ مال اونا شد ؟  - 
ره . با پنج بندر ديگه ... به اونا مصونيت قضايی داده شده ، تنها حقی که به آ - 

 ما دادن ... 
 در هنگامی که هنوز باورش نشده بود ولی با شوری که همراه نااميدی گفت : 

 ؟ چه حقی به ما دادن ؟ اعتراض  - 
 نه ...  - 
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 لغو ؟  - 
 نه ...  - 
 دوباره مذاکره کنيم ؟  - 
 نه ...  - 
 پس چه حقی ؟  - 
 صرف ترياک ! حق م - 
 اين کثافتا فقط می خوان همه مونو معتاد کنن تا راحت تر کشورمونو بگيرن .  - 
 درسته . ما هم چيزی نبايد بگيم . هر کی ناسازگاری کنه با قانون اونا طرفه .  - 

 برافروخته و خشمگين شده بود گفت :  هسی آندر هنگامی که 
 ما نبايد بذاريم . هر جور شده .  - 
 چه جوری ؟  - 
 .. اونا می خوان ما رو معتاد کنن ، تنها همين بسه که معتاد نشيم . - 
 چه جوری ؟  - 
با ورزش ، بابا ! ما ورزشکاريم . بايد مردمو به سوی ورزش بکشونيم تا  - 

آموزش بديم بهشون که اعتياد با نيرومندی و ورزش و ميهن پرستی منافات 
 داره .  
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در خيابانی دود آلود از بوی و مه ترياک که راه دم و باز دم کشيدنی را به شش 
های تندرست نمی داد ، آن دختر تندرست و رزمی کار داشت به گونه ی غم ناکی گام 

برمی داشت . با گام های کوتاه ولی تند می خواست خود را از آن همه دود و بوی 
  عفنش دور کند . بگريزد و گريخت . 

هان در ميان دود و هوای متعفن چشمش به سايه ی آشنايی افتاد . جلو رفت با ناگ
  همه ی احساس نفرت و خفگی و ... 

وای ! باورش نمی شد . کسی که پيش رويش نشئه و گيج کنار بساط لميده بود ، 
  پدرش بود . به آرامی و ناباوری گفت : 

 پدر !  - 
 هسی آن داشت به او می نگريست . او با زور به دخترش نگريست که بهت زده 

در هنگامی که اشک در چشم هايش پر شده بود به سويش رفت و دستش را گرفت و با 
را ، مردی را که آن گوشه ی چپ ايستاده بود تا راهی  ياناندوه دردآوری که دل 

برای رفتن به خانه اش در بيرون شهر بيابد ، ريش ريش کرده بود با اشک هايش 
 گفت : 
. اون لعنتی رو ول کن . ما بايد ورزشکار  استعمال کنیتو نبايد  ،ر ! نه پد - 

باشيم تا بتونيم کشورمونو از بيگانه ها پاک کنيم . پدر ! واسه ی اين لعنتی 
 پنج تا بندرمون رو از دست داديم ... 

 را پس زد ورش  بی اعتنا به اشک های او ، باورش نمی شد که پد هسی آن
  با حالت شلی گفت : زمين افتاد که پدرش هسی آن

برو اون ور . به تو چه ؟ دختر ! اصال تو چه کار می تونی بکنی ؟ اين حق  - 
منه که هر چقد می خوام ترياک بکشم . اصال دختری مثل تو که نبايد اين 
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حرفا رو بزنه . بايد توی خونه بمونی تا يه شوهر خوب بياد سراغت ، يکی 

 مثل من . 
با نااميدی و سرگردانی برمی خيزد و خيره به پدرش می  هسی آنندد . و می خ

 نگرد که پدرش می گويد : 
 جوری به من خيره شدی ؟ گمتو که هنوز اين جايی . برگرد خونه . چرا اين  - 

 خونه .  شو
در ميان دودهايی که برای او خفگی آور گام برمی داشت با نااميدی   هسی آن

ت نبود زيرا ديدن نشئگی پدر از همه ی سختی هايی که بود ولی ديگر برايش سخ
  کشيده بود برايش زجرآورتر و سخت تر بود . 

ی آيد بال او مخوش چهره ناخودآگاه به آرامی دن يانبداند به خانه رسيد بی آن که 
 نيا. به خانه رسيد و در را گشود و تو رفت و برگشت تا در را ببندد که چشمش به 

فتاد . داشت دلش از جا کنده می شد و چه تپشی بر جانش ا هسی آنبا ديدن  يانافتاد . 
دختری با چشم های سياه درخشان و بينی خوش نمای که به چهره ی کشيده و توپرش 
می آمد و لب کوچک و بانمکش که چهره ی نازش را نازتر می کرد که گونه هايش 

ايی که دن نمايان می شد و نگاه گيرکه تنها با خندي ندزير لپ های تپل پنهان شده بود
  را گرفته بود و رها نمی کرد .  ياندل 

 افتاد ، دمی کشيد و به آرامی پلکی زد و يانپس از اين که چشمش به  هسی آن
انگار همه ی مردها را چون پدرش می دانست که نمی شد بی نگاهی در را بست . 

  رنجور شده بود .  يانسخن شان را باور داشت . 
   ))مد ؟ اون دختر از من خوشش نيو 1چم  ((

                                                             
  دربردارنده ، گيرای ، رساندن دريافتی ، يعنی ، معنی دادن .  چم = 1



9  
به سوی ها نگريست و چانه َش را گرفت و به آرامی انگشتان بهم پيوسته َش را 
روی گونه َش گذاشت و با ناباوری از آن جا دور شد و با همان روز رفت به بيرون 

او گل های باغچه ی پشت خانه اش باز هم روييده بودند و به شهر که خانه َش بود . 
که پاکيزه بود و لبخند می زدند ولی ديگر برايش ارزشمند نمی نمود . توی خانه رفت 

ايستاد و در آن به ی روی ديوارآينه  جلوی يان. تنها بود  يانآراسته با اين که برای 
نگريست . چهره َش را به دو سوی برد سپس با باريک بينی به خود نگريست . خود 

گونه هايش زير پوستش پنهان شده بود ، چشمان  آنهسی چهره ی کشيده که چون 
و بادامی و بينی گوشتی و بزرگ که کشيده بود و به چهره َش می آمد  مشگی درخشان

و لبی کوچک و رنگ پوستی زرد و دلربا و ابروهايی مشگی و چهره ای پاک و 
  پاکيزه و بانمک . پيش خويش می گفت که : 

 مده ؟ او از چی من خوشش نيو - 
ن تازه نخستين پرسش هايی از اين گونه ناباوری ها و شگفتی يش بود . ولی و اي

می او می بايست مهر آن دخترکی را که نامش را هم نمی دانست ، به خود بکشد و 
  دانست که اين آغاز راه هست . 

يک دم مگر يک واژه از سخن های دخترک از سرش دور می شد ؟ نه ، 
  بانگش از گوش او بيرون نمی رفت .  هرگز . چهره ی دختر از يادش و

. اون لعنتی رو ول کن . ما بايد ورزشکار باشيم ، ما  (( تو نبايد استعمال کنی
بايد ورزشکار باشيم تا بتونيم کشورمونو از بيگانه ها پاک کنيم . پدر ! واسه ی اين 

  ج تا بندرمون رو از دست داديم . )) لعنتی پن
بيرون رفت و روی چمنزار دراز کشيد . به گل زرد نگريست و يک دم دخترک 
زيبا را در آن ديد و لبخند زد . رو به آسمان کرد و او را ديد . ديگر نمی توانست تاب 
آورد . ناخودآگاه برخاست و به شهر رفت . به دم خانه ی دخترک کشيده شد . ناگهان 

  بانگ پدرش را شنيد . 
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رم ! من قبل از جنگ به سمتش کشيده شدم . دخترک ! من ! دخت هسی آن - 

 معتادم . 
 نه ... نه ، پدر ! بگو داری شوخی می کنی .  - 
نه ، دخترم ! راسته . حقيقت داره اما دخترم اين دليل بر اين نمی شه که  - 

 نتونم ازت حمايت کنم ... 
نه ، پدر ! علت شکست ما همين بوده . معتادايی مثل شما جنگيدن .  - 

 کشورمون با وجود شماها نابود می شه . 
آمد که از خانه  هسی آنکه آوای سيلی آمد . پس از زمانی آوای هق هق گريه های 

با شگفتی  يانو  يانبيرون دويد . دويد و دويد تا به بيرون شهر رسيد به نزديک خانه ی 
ه َش آن را به از خان ياننشست که می رفت تا اين که او کنار درختی  هسی آنبه دنبال 

آسانی از نمای خاوری می توانست ببيند . به آن پشت زد و پاهايش را بغل کرد و همچو 
تاب نياورد و جلو رفت و پس از زمانی کنار دختر نشست که  يانکودک يتيم گريست . 

  گفت : 
 خانم ! چی شده ؟ می تونم ...  - 

هم با لبخندی  يانپريد و برخاست و کناری رفت و پس رفت که  هسی آنکه 
 برخاست و جلو رفت و گفت : 

 ببخشيد . ترسيدی ؟ می خواستم ببينم می تونم کمکت کنم ؟  - 
ين پی کارتون ، به کمک شما نيازی نيس . خواهش می کنم رنه ، شما ب - 

 بفرمايين تا با خودم تنها باشم . 
 لبخندش بيش تر شد که گفت :  يان

 باشه . باشه . نترس .  - 
 يده ام ؟ کی گفته من ترس - 

 خنده ی بانمکی کرد و گفت : 
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 بسيار خب . شما نترسيدی تنها برای اين چون باروت پريدی که ...  - 
 چون يکه خوردم . کمی غافلگير شده بودم .  - 
بسيار خب ، يکه خوردی . من تنهات می ذارم تنها اين جا دور از شهره ،  - 

 نمی ترسی که يه گرگی ... 
 می تونم از خودم نگه داری کنم . نه ، به فکر من نباشيد ، من  - 
 راسی ؟ شما ورزشکار هستی ؟  - 
 آره . من کاراته کار هستم .  - 
 کاراته ؟!!  - 
 ين ؟ فک می کنی من زورشو ندارم ؟ نره . چرا مسخره می کآ - 
 زور ؟ چرا ولی شگردهای رزمی درستی نداری .  - 
 می گی کاراته خوب نيس ؟   - 
 خوب هس ، برای بچه ها . چرا بهت برمی خوره ؟  - 
 هی ! می گی من بچه ام ؟ تو داری منو خار می کنی .  - 
 نه ، من می گم که ...  - 
 که من بچه ام ، آره ؟  - 
 نه ... نه .  - 
 چيه ؟ می ترسی که ...  - 
 ترس ؟ من ؟ ...  - 

 آورد و گفت :  هسی آنبسيار با بالندگی چهرهَ ش را دم گوش 
 ز کسی نمی ترسه ... ، ا يان...  - 

  
 و کمی دوری گرفت و باز گفت : 

. به زودی می گيری که شگردهای خوبی  و می گمستشار  ... می دونی که  - 
 ياد نگرفتی . 
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 جدی ؟ چطور ؟ می دونی چی می گی ؟  - 
 آره .  - 
تو که تنها داری حرف می چطور می گی که شگردهای خوبی ياد نگرفتم  - 

 زنی و چيزی نديدی ؟ 
 چی می خوای بگی ؟  - 
 تو که ضربه شست منو نچشيدی چه طور می گی که شگردهام خوب نيس ؟  - 
 تو داری منو تهديد می کنی ؟  - 
 آره .  - 

 و خشم و يک دندگی را در چشم هايش ديد سپس لبخندی زد و گفت : 
 باشه . دختره ی کله شق خودخواه !  - 
 تو چی گفتی ؟  - 
 من ...  - 
 باشه بيا يه رزم بذاريم توی مردم .  - 
 توی مردم ؟  - 
 آره . می ترسی ؟  - 
 نه ، من نمی ترسم . بهت گفته بودم که ...  - 

 آمد و باز گفت :  هسی آنبا لبخندی که همراه با خشم بود کنار گوش 
 از هيچ چی نمی ترسه ...  يان - 

 و دور شد و باز گفت : 
بگی ولی يه باشه . يه رزم می کنيم . هر چند تو بخوای و هر جا که تو ...  - 

 جای خلوت بی مردم . 
 باشه . پس هم اکنون و همين جا .  - 
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نه . هم اکنون من گرسنه هستم و بايد برم خونه ام تا چيزی  هم اکنون ؟ - 

 بخورم ... 
 می نگريست که باز هم گفت :  آن هسیبا لبخند گيرايی به  يان

! اگه بازم شتاب داری که به من ضربه شست نشون بدی خب  انوبخب  - 
برابر خواهد بود اگر چيزی که من می خورم ، شما هم بخورين تا برابر 

 باشه و هم ... 
 و هم چی ؟  - 
ه و ! چرا اين انداره خشمگين هستی ؟ خب بقيه شو بشنو ، هم برابر باش بانو - 

 هم خوب . 
 نه ، نياز نيس .  - 
بخورين ؟ من براتون خوراک می آرم سپس همين جا  نياز نيس خوراک - 

 رزم می کنيم . 
 باشه . اگه نگريزی .  - 

خنده ای کرد و رفت . به خانه نزديک شد . تو رفت . در را بست که بانگ 
 در مغزش پيچيد که می گفت :  هسی آن

  (( باشه . اگه نگريزی . )) 
  گفت :  انگيزیشور لبخند  زبان باز کرد و با

 بانو !  گريز ؟ تازه منو با زنجير مهرت بستی . چه جوری بگريزم ؟ - 
با لبخند بانمکش دارد به سوی او می آيد و او جلو  هسی آنيک دم به ديدش آمد که 

رفت و در آغوشش کشيد و زمانی که چشم باز کرد ، هيچ ديد . در آغوشش هيچ بود مگر 
خوراک رفت . برنج و گوشت را در  2 . سرش را جنباند و به سوی آوند هسی آنرويای 

افتاد هسی آن دو کاسه ريخت و با لبخندی از خانه بيرون رفت که جلوی خانه چشمش به 
                                                             

 آوند = ظرف .  2
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 لبخندی زد و به آن يانکه داشت به سوی هايش می نگريست و دم تازه ای می کشيد . 

 شدر هنگامی که دو دست دختر بچه ی شيرين نگريست که داشت سوی ها را می نگريست
  بيش تر شد و جلو رفت .  يانمی کشد شان . لبخند  را پشت خود کليد کرده و داشت

 بفرما بانو جان ! اينم خوراک برابر برای يک رزم برابر .  - 
 و آوند پـُر را به او داد که دخترک گفت : 

 آها ! می خوای زياد بخورم تا سنگين بشم و ببازم .  - 
 ها ؟ خب ، باشه .  - 

 وی کاسه ی خود می ريزد و می گويد : ت نهسی آاز روی برنج 
 درس شد ؟  - 

می خشکد که می  يانتنها نگاهی می کند و چيزی نمی گويد . لبخند بر لب  هسی آن
 گويد : 
 درس شد ؟  - 

با رنجوری آغاز به خوردن می  يانتنها سری می جنباند بی آن که بنگرد و  هسی آن
  کند که با خود می گويد : 

  (( آخه چرا ازم خوشش نمی آد ؟ )) 
آوندها را به خانه َش برد و خود آمد . رو به رويش ايستاد  يانخوراک خورده شد و 

  گفت :  هسی آنکه 
 خب ، اگه بردم بايد موهاتو ببرم .  - 
 موهامو ببری ؟ باشه ، اگه من بردم بايد آوندهای کثيف خونه مو بشوری .  - 
 چی ؟  - 
 همين که شنيدی . نگران نباش بسيار نيس .  - 
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 شگفتا !  - 
 آره .  - 
 آماده باش برای بريده شدن موهات .  - 

 لبخندی می زند و می گويد :  يان
 تو هم آماده باش برای شستن آوندهای خونه ی من .  - 

 يانرا گرفت و  ی کاراته گارد گربه هسی آنزمانی در خاموشی گذشت که ناگهان 
يورش برد و  هسی آنبه چشم هايش .  خيره شد سپس هسی آنلبخندش دو چندان شد و به 

  گفت : 
 حاال .  - 

 هسی آنی خنده اش گرفته بود که دست چپش جلوی چهره اش آمد و کوب تراس يان
گرفت سپس پايی که به سوی کشاله ی رانش  يانرا گرفت . کوب ديگرش را دست راست 

را زير زانو و تنه ی پای خود نگه  هسی آنپای  يانمی آمد با تنه ی پای خود گرفت ولی 
هسی و به ناچار  ه بوددر هنگامی که زانوی خود را به آرامی بر زمين گذاشتداشته بود 

توی پای ديگرش  نياهم زانوی ديگرش را خم کرده بود و روی سرپا نشسته بود که  آن
با همه ی زورش دو دستش را می خواست از  هسی آنبر زمين و زانويش خم شده بود . 

  با لبخندی نمی گذاشت تا اين که زبان باز کرد و گفت :  ياندرآورد ولی  ياندست 
هی ! دختر ! ديدی که زورت بسياره ولی شگردهات کارگر نيس . اکنون  - 

 تو هيچ روشی نيس . شگردی يو به تو نشون می دم که 
 راسی ؟ چی ؟  - 
 اين .  - 

را روی زانوی خودش می گذاشت با پرش  هسی آنهم زمان با اين که دو دست 
زانويش خم شده بود و توی پايش بر زمين بود را سوی ديگر پای کوتاهی پای ديگرش که 

پايش را  هسی آنبود ، آورد و برخاست و راست شد که  يانکه زير پای ديگر  هسی آن
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رخت انداخت و به چشم های دنگاهی به  يانو برخاست و راست شد که را فراهم آورد 

که به نگريست سپس با لبخندی بيش تر به پای او می زد و او پس می رفت  هسی آن
درست  يانهم به او . چهره ی  يانبه درخت چسبيد و  هسی آندرخت می رسند و پشت 

چشم به واکنش او  يانترسيده بود ولی  هسی آن. بود  هسی آنرو به روی چهره ی 
  با دل خوری گفت :  ياندوخته بود که کمی درازا کشيد و 

 يه کاری بکن .  - 
ريخت و انديشه اش را فراهم آورد که رويش به چيزی کشيده شد .  هسی آنترس 

لب باز  ياندرست هست ، او خلع سالح شده است . نااميدی دردناکی بر او چيره شد که 
  کرد و گفت : 

 پاسداری کن . بيانديش . از خودت  - 
 خشمگين شد و غريد :  يانهيچ واکنشی نديد که 

 ... يه کاری بکن . اگه من يه بوالهوس بودم چی ؟ ...  - 
 کمی آرام تر شد که آهسته تر گفت : 

... بيانديش . گاردها رو رها کن و تنها از خودت نگه داری کن . تو تنها  - 
 ايد بگردی . تو تن داری . ی . تنها دنبال راهی برای گريز بپا نداردست و 

لبخندی زد و  يانسر نزد .  هسی آنزمانی در خاموشی گذشت و هيچ کنشی از 
 گفت : 
 خب بانو ! شما باختی . آوندها چشم به راه شماس . بانو ! ...  - 

 : باز گفت  يانخشمگين شد و دندان هايش را به هم فشرد که  هسی آن
  بفرمايين ...  - 

 با خشم گفت :  هسی آندست هايش را رها کرد و پس رفت که 
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 باشه . بسيار خب . بس کن می شورم .  - 

 آهسته گفت :  يانو به سوی خانه رفت که 
 خوشگل تر و نازتر می شی !  زمونی که خشمگين می شی - 

با دلخوری دارد آوندها را می شويد . کنار در  هسی آنتوی خانه رفت و ديد که 
جلو آمد و کنارش ايستاد و با لبخندی  يانبه انديشه گراييد که  هسی آنايستاد . دلخوری 

  گفت : 
بانو ! ديدی زورت بسياره ولی شگردات درست و خوب نيس و کاربرد  - 

 نداره . کاراته حتا گاردهای ناقص و بی خودی داره . 
 ن . اينم از آوندات ... خيله خب . بس ک - 

 نگريست و رو به او کرد و باز گفت :  يانبه 
 بخت يارت بود که آمادگی نداشتم . بار ديگه ...  - 
 هی ! چم بازم ؟  - 
 آره .  - 
باشه . من که گفتم هر اندازه که تو بخوای و هر جا که تو بگی می پذيرم به  - 

 اين پيمان که کسی مگر خودمون اون جا نباشه . 
 .  به اميد ديدارباشه .  - 
 .  به اميد ديدار - 

  پس از رفتن او بود که به آرامی گفت :  يانو از آن جا می رود . 
داشته و بخوای و هر اندازه که تو دوس هر جا تو بگی ، هر زمون که ت - 

 باشی . آه ! می شه که تو از من خوشت بياد ؟ 
توی خانه رفت و روی زمين نشست و انديشيد تا اين که آوای پای پدرش را  هسی آن

  شنيد که آهسته و شمرده می آمد . او نشئه بود . 
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ی به خود ورزش هايش را شريخت و بی هيچ نرم 3 روزها کار کرد و خیهسی آن 
 که ا اينپيگيری کرد تا آن گيری که او را به شکست کشانده بود ، بارها بازانجام کرد ت

  بيابد برابر با روش های کاراته چه کند ولی نتوانست که نتوانست . 
ی مافتاد که با خشم به او  هسی آن به باوری چشمشبا همه ی نا در را گشود و  يان

  پس از زمانی لبخندی زد و گفت :  ياننگريست . 
 بفرما بانو ! شگفتا ! از اين ورا .  - 
 .  مهمونی نيومدم . اومدم رزم کنيم - 
 خوشم می آد از رو نمی ری .  - 
 همون جا که بار پيش رزم کرديم .  - 
 باشه . هر چی تو بگی .  - 

گارد کوب  هسی آناز خانه بيرون آمد و زير همان درخت ايستادند . اين بار 
 هسی آن که که بی گرفتن گارد ايستاده هست هسی آن. نزديک  می گيردرا  4راسته 

با تنه ی  آن هسیو به پهلوی  می شودخم  ياند که مشت راسته َش را پرتاب می کن
هسی و يک دست  برمی خيزد يانکه  می شودخم  آن هسید و نز می دست به آرامی 

. دست های  هم می گيردرا  هسی آنو دست ديگر  رودمی و پشت او  می گيردرا  آن
راست شده  هسی آنو روی شانه هايش نشسته از جلويش ضربدروار  هسی آن

می به سوی راست  هسی آنچسباند . روی می او را به درخت  ياننزديک درخت . 
  :  می گويدپس از درنگی  يان.  ه هستو سوی چپش به درخت چسبيد رود

                                                             
 خـُی = عرق پيشانی .  3
 راسته = مستقيم .  4
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 خب بانو ! اکنون چی کار می کنی ؟  - 
 کاری نمی تونستی بکنی .  چاگه اين درخت نبود تو هي - 
 راسی ؟ باشه . - 
که باز د وباز هم داشت خشمگين می ش يانو  می بيندن هيچ کاری از حسی آن 

 می گويد : 
 ببين . درخت يا ديوار ، تو بايد بتونی ازش زود آزاد بشی اکنون بيانديش ...  - 

 با دندان های به هم فشار آمده لب می گشايد و باز هم می گويد :  يان
و به هر ... گارد ها و قيد ها رو رها کن از خودت نگه داری کن هر جور  - 

 راه . نترس . 
می کند و همسانی می دست او را رها  يانزد . می  يانبه تندی روی پای  هسی آن

و با دو دستش که به هم گره کرده  برمی گردد هسی آنسپس  می گيردو پای خود را  سازد
 :  می گويدد و می کن يانرو به  هسی آند . می افتزمين  ياند . نزمی  يانبه پشت 

 من بردم . حاال بايد موهاتو ببرم .  - 
و يک پايش را کشيده  چشم هايش را به آرامی می بندد و پس از کمی باز می کند يان

می  هسی آنبه تندی به پای  يانچرخاند و پای کشيده ی می  راو ديگری که بر پنجه بود 
 :  می گويدو  برمی خيزد ياند . می افتخورد و او زمين 

 هنوز نباختم . بانو ! راسی نامت چيه ؟ بايد بدونم که با کی رزم می کنم .  - 
 .  چونگ هسی آن - 
 .  شين يان. منم ،  هبوبسيار خ - 
 بسيار خوبه ؟  - 
 نامت .  - 
 تو چرا همش خودمونی سخن می گی ؟  - 
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 ِاه ! خب ... بهتره اين رزمو به يه جايی برسونيم .  - 
 باشه .  - 

 هسی آنهنوز پابرجا بود که  يانو  می کندکرده بود را  يانهمان کاری که  هسی آن
د و او با لبخندی به ناچار می کنرا قيچی  يانآورد و پای می پای ديگرش را به ياری 

پس  هسی آنند تا اين که اشان رزم می کند ولی همان گونه روی زمين با پاهمی افتزمين 
هسی د و با پاهايش دو پای می جه نياد می آي . ولی زمانی که جلو می خيزدد و برمی جه

. او داشت زمين می  می گيرد وآن را می زند همانند اژدهايی که دمش را بجنباندرا آن 
 پس از درنگی  ند .می خورزمين هر دوکه  با خيزی پهلوهای او را می گيرد يانافتاد که 

  با لبخندی گفت :  يان
 بسی سنگين شدی . نيمروز چی خوردی ؟  - 

با  هسی آنهم بلند شد و با لبخند به او نگريست که  يانبرخاست و  آنهسی ولی 
 خشم به او سيلی زد و گفت : 

 بار ديگه نشونت می دم .  - 
آن را برده  هسی آنهنوز همان سويی بود که سيلی  يانو از آن جا رفت . چهره ی 

  نگريست و با خود آهسته گفت :  هسی آنبود . زمانی پس از آن به دور شدن 
 به من ...  به چشم دشمن نگا می کنه . چرا نمی تونی دوسم داشته باشی ؟  - 

و اشک هايش سرازير شد و او با توی دست پاکش کرد . دمی بلند و غمين کشيد و 
 توی خانه رفت . به آينه نگريست سپس روی تخت نشست و با خود گفت : 

بی برگشت نمی تونه دوسم داشته باشه . چرا ؟ شايد کس ديگه ای رو دوس  - 
 داره . شايد ... 

را ببيند  هسی آنبرخاست و رفت به شهر و در خيابان ها به سوی ها می نگريست تا 
ايستاد و ناخودآگاه بی به  يانو ديد . کنار در خانه شان نشسته بود که سرش را باال آورد و 
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چشمش به او افتاد و با خشم برخاست و  هسی آن، لبخندی زد که  هسی آن ياد داشتن سيلی

لبخند بر لبش خشکيد و آهی کشيد و جلو رفت و به در  يانتوی خانه رفت و در را بست . 
  با خشم گفت :  هسی آنايستاد .  ياندر را باز کرد و  هسی آنپشت زد و نشست . 

اومدی اين جا ؟ تو تنها يه  تو اين جا چی کار می کنی ؟ به چه هوده ای - 
 حريف ... 

 تنها يه حريف ؟ چم تو منو به چشم يه دشمن می بينی ؟ ...  - 
 دستش را سوی انگليسی ها دراز کرد و آن ها را نشان داد و باز گفت :  يان

 ... دشمن تو و ما اينه . اينا هستن ، نه من .  - 
 ... اونايی تو هم مانند  - 
باشه . اينم با رزم نشونت می دم مانند به درد ؟ خائن چی ؟ به من می گی  - 

 نخور بودن شگردايی که آموختی . 
 چه طور جرات می کنی ؟  - 
 بازم ...  - 

 :آرام تر و آهسته تر از پيش می گويد 
 ... هر زمون که تو بخوای و هر جا که تو بگی تنها بی مردم .  - 
 باشه .  - 

روی تخت نشست و سرش را از آن جا رفت . به خانه َش رسيد و تو رفت .  يان
 گرفت و با خود گفت :

  آخه چرا نمی خوای بگيری ؟ دوِست دارم .  - 
   را ديد که با پشيمانی گفت : هسی آنآوای در آمد . در را باز کرد و 

می بخشيد از اين که بهتون گفتم مانند اونايی . خب از خشم چيزی گفتم ولی  - 
 چنين قصدی نداشتم . 
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 بسيار خب . هر زمون تو بخوای رزم پسين آغاز می شه .  - 
 باشه . به اميد ديدار .  - 
 به اميد ديدار .  - 

   پيش کش کرد . با خود آهسته گفت : يانبا لبخندی رفت و لبخند را به  هسی آنو 
 از نوشتن ِش ناتوانه .  5 دوِست دارم . اين اندازه که زبان از گفتنش و خامه - 

   

                                                             
 خامه = قلم و هر آنچه که بتوان با آن نوشت .  5
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افتاد . خواست به شهر برود  يانروزها گذشت تا اين که دل شوره ی عجيبی به جان 
و رفت . نزديک خانه ايستاد و دسته گل سرخی که در دست داشت را بوييد که در خانه 

بود . دلش داشت می ايستاد که دسته گل از  هسی آنباز شد و پسری بيرون آمد که کنار 
  و رفت که بانگ پسر را شنيد . دستش افتاد بر زمين . گامی جل

 !  سن، خانم  سنو بايد بهت بگن خانم  ن ووسِ به زودی زن من می شی . زِن  - 
نگاه کرد که ببيند آيا می خندد يا نه . او مانند هميشه بر لبش لبخند  هسی آنبه 

آن ها را گرفت و با  يانچنبره زده بود که  يانکم رنگی بود . اشک در چشم های 
و برگشت تا برود . به گل ها نگريست که پاهايش را روی آن ين چکاند خشم به زم

ها گذاشت و گويی روی دل خويش گذاشته و می رود ، غمناک و آهسته و تيک تاک 
پسر از کنارش گذشت و با .  داشت نوميدانه و بی هدف گام برمی داشت که  وار

کنار دوستانش در  يانی شتاب به او شانه ای زد و پيش رفت تا اين که جلوی چشم ها
او را با شگفتی می  يانبود و در هنگامی که  يانرستورانی نشست که سر راه 

های لرزان آز و دست  د باوافور را گرفت و به سوی دهان خود بر سننگريست که 
 ياناز آن بيزار بود و اکنون لبخندی بر لب  هسی آن. همان چيزی که  و خمارش

در را باز کرد  هسی آن. در زد .  نه می رودبه در خابا شور و  آمده که برمی گردد
  : و گفت 
 چيه ؟ چی ؟ تو ؟  - 
 آره . اومدم بگم بهت که نامزدتو ...  - 
 نامزدم چی ؟  - 
 دوسش داری ؟  - 
 خب ...  - 
 داره ترياک می کشه .  - 
 نه ، تو دروغ می گی .  - 
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 بهتره بيای تا بهت بگم کی دروغ می گه .  - 
 باشه .  - 

 با خشم می گويد :  هسی آنآن جا نبود .  سنبا هم به همان جا می روند ولی 
 خب ، حاال دونستم که تو دروغ می گی .  - 
 .  استعمال می کردنه ، من راس می گم . خودم ديدم که داشت  - 
 چه جوری نشون می دی ؟ تو نمی تونی نشون بدی چون نامزدم سالمه .  - 
 و اگه تونستم چی ؟  - 
 نمی تونی .  - 
 اگه تونستم چی ؟  - 
 اگه تونستی ... من ...  - 
 با من ازدواج می کنی .  - 
 با تو ؟ اما روشن نمی شه .  - 
 اگه شد . اگه روشن شد چی ؟  - 
 باشه . می پذيرم ولی اگه روشن نشد چی ؟  - 
 منم معتاد می شم .  - 
 تو هم ؟  - 
 آره .  - 
 باشه . چه جوری نشون می دی ؟  - 
ی بينيم که خماری بهش فشار می آره برو خونه ی من . منم با اون می آم . م - 

 يا نه . 
 باشه .  - 

همه ی شهر را می گردد که به کافه ای می رسد . تو می  ياناز هم جدا می شوند . 
آن جا نيست . بيرون می رود و همه ی شهر را دوباره  سنرود . به سوی ها می نگرد . 

  آن جاست او را می يابد . جلو می رود .  هسی آنمی گردد که در کوچه ای که خانه ی 
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 ببخشيد آقا ! می تونم کمک تون کنم ؟  - 
 کمک ؟ نه ، نه . فقط نامزدم نيس . دنباِل شم تا يکم بريم تفريح کنيم .  - 
 تفريح ؟  - 
 آره . يه مشروبی بخوريم و ...  - 
 آها ! خانم شما نامش چی يه ؟  - 
 می شه .  سنه ولی بعد چونگفعالً  - 
 ؟ گمون کنم رفته باشن خريد کنن .  چونگ - 
 نه ، نرفته خريد . پدرش گفت .  - 
 پس دنبال من بياين ...  - 
 برای چی ؟ نکنه که تو باهاش ...  - 
 نه ... نه . ولی با هم پيداش کنيم  ...  - 
 آخه به تو چه ؟  - 
 خب من ... آخه ...  - 
 آخه چی ؟  - 
 ا نشونت بدم . ره ، يادم اومد . بيفک کنم يه جايی ديده باشِمش . آ ... - 
 تو از کجا می شناسی يش ؟  - 
 به . همسايه مونه ها .  - 
 خب بريم .  - 

 هسی آنبا ديدن  سنبا هم به خانه اش می روند . در را می گشايد . تو می روند که 
 می گويد : 

 تو اين جا چی کار می کنی ؟  - 
 ! اين آقا می گه تو معتادی ، آره ؟  وو - 

 در و پنجره ها را کليد می کند و برمی گردد و می گويد :  يان
 ساعت روشن می شه .  بيست و چهارپس از  - 
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 دخالت می کنی ؟ مگه فضولی ؟  هسی آناصالً به تو چه ؟ چرا توی زندگی منو  - 
همسايگی می خوام بهش بگم که نامزدش  6 نه . من همسايه شونم و برابر با هود - 

 معتاده . از همون قماشی که ازشون بيزاره . اينو روشن می کنم . 
 ساعت توی اين جا زندونی کنی ؟  24تو می خوای منو  - 
 تقريباً ...  - 

 با خشم گفت :  هسی آناين را با لبخند شيرينی می گفت که  يان
  ! عزيزم ! ...  ووبذار اين جا باشيم .  - 

 لش را به گونه ی دهشتناکی دريد کهمانند خنجری بود که د يانحرف او برای  اين
 باز می گويد :  هسی آنشنيد 

 ... عيبی نداره . اون با جون خودش معامله کرده ...  - 
 جون ؟ باشه ، جونم هم گرو می ذارم .  - 
 چی می گی ؟ چرا اشکالی نداره ؟ نه ،  - 
 !  وومنظورت چيه ؟  - 
شهر . برم پيش دوستام . ازتون شکايت می کنم . از  من می خوام برم به - 

 ی بکشی . اهمه تون حتا تو . تو منو زندونی کردی و می خو
 ! من نامزدتم .  وومن ؟  - 
 نمی خوام نامزدم باشی . قاتل پست !  - 

  با خشم دستش را می گيرد . يانو دستش را باال می برد تا به او سيلی بزند که 
 ن ... نک روش دس بلن - 

 : باز می گويد يان می پيچاند که ناله ی او درآمد وو دستش را 
 و برای آخرين بارت باشه . خب ؟  - 
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 خب ، باشه . غلط کردم . ديگه دس بلن نمی کنم .  - 

 دست او را رها می کند و می گويد : 
 بار ديگه جوری دست تو از بدنت جدا می کنم که همه ی دنيا ناله تو بشنون .  - 
 باشه . درو وا کن .  - 
 نه ...  - 

هم به گوشه ای ديگر می رود کنار پنجره و می هسی آن و روی تخت می نشيند . 
زبان باز کرد و  يانِکز می کند . زمانی گذشت که  هسی آنگوشه ای نزديک  سننشيند و 
 گفت : 
ساعت باز می شه ، همه چی همين جا هس به  بيست و چهار... در پس از  - 

 اندازه ی يک هفته ی ما . 
 پدر و مادرم نگران می شن .  - 
 مگه پدر و مادرم داری ؟ تو که گفتی هيچ کسو نداری .  - 
 خفه شو . خفه شو .  - 
 چقد راحت بد دهنی می کنی .  - 
 هيس !  - 

 می غرد .  يانو به سويش می خواهد خيز بردارد که 
 همين زودی ؟ يادت رفت ؟ به  - 
 نه ... نه ...  - 

 و دوباره سرجايش ِکز کرد و باز گفت : 
 يادم نرفته ...  - 

 می نگرد و باز می گويد :  يانپس از زمانی به 
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 به تو چی می رسه که اينو نشون بدی ؟ - 
 ... به من ؟   - 
 :  می گويدباز  و خنده ای می کند سپس سنسپس به  نگاهی می اندازد هسی آنبه 
 به من همه چی می رسه .  - 
 هر چی بخوای بهت می دم ، من از خانواده ی ثروتمندی هستم .  - 
 روشنه . هر چی بخوام ؟  - 
 آره .  - 
 نه . چه واهمه ای داری ؟ تو می دونی چی کار می کنی ؟  - 
 آره ... آره ...  - 
 !  سنمن گول نمی خورم ، آقای  - 
 چه کلکی ؟ چه گولی ؟  - 
 خودت می دونی .  - 

 آمد و گفت :  هسی آنبرخاست و کنار  سنزمانی گذشت . 
 پاشو کارت دارم .  - 

 می گيردرا با دست لرزانش  هسی آندست راست  سنو  برمی خيزدساده  هسی آن
 :  می گويد می کشاند زمانی کهپيچاند و او را به سوی درمی و 

 در رو وا کن . بذار برم . در رو وا کن .  - 
جلو  يانکه  می گذارد هسی آنو به گردن  می گيردد . چاقو را وشمی نزديک چاقو 

 :  می گويدد و می آي
نه ... چی کار می کنی ؟ باشه . باشه . آروم باش . آروم . من در رو وا می  - 

 کنم . 
 وا کن .  - 



29  
 باشه . باشه .  - 

را به  هسی آنرفت تا اين که می به پس  هسی آنهمان جور با  سندر را گشود و 
را  هسی آنهراسان  يانپرت کرد و گريخت . آن دو زمين افتاده بودند که  نياآغوش 

د سپس دم می کنآن را ورانداز  و می نگرد هسی آنبرگرداند و به دست راست و گردن 
  : می گويدو  می خيزدبر هسی آنکشيد که می آسوده ای 

 اين چيزی يو روشن نمی کنه .  - 
 باشه ، می رم اِنقد مشروب می خورم تا بميرم .  - 
 قرارمون بود . حتما اين کارو بکن .  - 
 خودمو توی عرق و ترياک خفه می کنم تا اين دلم بايسته تا ...  - 

سن دلش به شور افتاد و به راهی نگريست که  يانخيره به او می نگرد که  هسی آن
 گفت :  نگريست که با دلهره هسی آنگريخته بود . رو به 

 برو ، برو خونه تون . دلم شور می زنه . زود باش . منم می آم تا ...  - 
ه توی خانه رفته بود . او ب هسی آن.  هم از خانه به دنبالش  يان رفت و هسی آن

که  رفت و آن جا نشست . به آبوند باده ای نگريستسوی يکی از کافه ها رفت . جلو 
ا و با غمناکی آهی کشيد که نمای چهره ی زن رو روی ميز گذاشته بودند برايش آورده 

داشت . سرش را جنباند . آبوند را بر می نمود هسی آنباريک بين تر ديد که نمای دلبرش 
ن که آو درش را گشود و دهانه اش را به لب هايش چسباند و نوشيد . نوشيد و نوشيد . بی 

ت با گف سنبه  هسی آنچه آمده است . پياپی واژه ای که ،  هسی آنبداند بر سر بانويش ، 
  می پيچيد .  يانهمه ی زجرش بر گوش 

  ! عزيزم ! ))  وو(( عزيزم ! 
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 شد که باعث شده بود پسر تندرست و رزمی کاری به 7دچار رنجش درون  هسی آن

ی که باعث آن بيزار هست ، به سوی چيزسوی همان چيزی کاشنده شود که خود از 
قطعه  پنج،  ربند پنجمردمش شده ، به سوی چيزی که باعث از دست دادن  و فساد سستی

  ميهن شان شده .  ی زيبا از پاره ی تن سرزمين شان ، 
را  يانبرخاست و سوی کافه ها رفت . از پشت پنجره ها و از الی بانگ ها بانگ 

را ديد که  سنرا می گشت ولی در ميان آن ها بانگ و روی  يانجستجو می کرد و نمای 
  . جلو رفت و بانگش را شنيد .  استعمال می کردداشت 
احمق ! می خواست من يه روز کامل بدون ترياک پيشش باشم . حتا اگه توی اون  - 

بهم خدمت می کرد باهاش نمی موندم . استعمال يه روز کامل با همه ی بدنش 
 گه نه ؟ ترياک حق منه . م

 آره ... آره ...  - 
بيش تر رنجش درون گرفت که نکند سر هيچ و  هسی آناين بانگ دوستانش بود . 

  پوچ آن جوان تندرستی و جانش را با استعمال ترياک و مشروب از دست بدهد . 
افتاد . مسِت مست بود . جلو رفت . روی  يانبه اين کافه رسيد . چشمش به چهره ی 

می خاست . گام برمی ميزش بسياری شيشه ی تهی شده ی مشروب بود . به سختی بر
داشت به سوی آن بخش رفت که معتادان داشتند استعمال می کردند و دود و مه همه جا را 

اد است ، که نامزدش معت که برايش روشن شده بود بيش تر گرفته بود . اگر جلو می رفت
بايد با او ازدواج می کرد و او اين را نمی خواست که او حريفی است که پياپی او را و 

شگردهايی را که سال ها کار کرده را به ريشخند می گرفت و بسياری هم او را به دو دلی 
 يانو درد سر انداخته بود و اگر جلو نمی رفت و چيزی نمی گفت و جلويش را نمی گرفت 

تی معتاد می شد و به دسته ی آن ها می پيوست جوانی که تا سيگار هم نمی کشد به آن لعن
اکنون برای پنهان کاری او معتاد شود و با هر پُک جانش از تنش جدا شود چون مشروب 

                                                             
  رنجش درون = عذاب وجدان .  7



31  
بسياری خورده بود و بی گمان باعث مرگش می شد . پس به کندی جلو رفت ولی او نمی 

  ازدواج کند .  يانخواست با 
د . کنار آن ها نشسته است پس به تندی جلو می رود و توی کافه می آي يان!  ای وای

می  يانبه  با هم ندارند . بر تندی يش می افزايد که و آن ترياک لعنتی دوری چندانی يان
  دور کرد و گفت :  ياند و آن لعنتی را از وشمی د . خم رس

 ! من دونستم که اشتبا کردم . اون معتاده ...  يان - 
 را ديد که باز گفت :  يانگر چيزی نگفت تا اين که لبخند کند دي
 پاشو از اين جا بريم . اين جا ...  - 
 اين جا برای بانويی چون تو خوب نيس .  - 

 برخاست و داشتند از کافه می رفتند که يکی از آن پاتيل ها جلو آمد و گفت : 
 چه مال خوشگلی يه ! خوشگله مال من می شی ؟ آره ؟ می آی که ...  - 

که با خشم آن را می زد بر روی يارو نواخته شد و او پس رفت  يانکه سيلی سنگين 
 و روی ميز افتاد . 

 ب داره . ااين خوشگله صاح - 
با  هسی آنانداخت تا اين که از آن جا بيرون رفتند .  هسی آنو دستش را گرد گردن 

  ل خوری گفت : د
اين خوشگله صاحاب داره ؟ اشتبا می کنی هيچم نداره . دست تو از گردنم  - 

 وردار . 
داشت در هنگامی که می می دستش را با رنجوری و غمناکی دردناکی بر

 گفت : 
 تو خوشت می آد منو خورد کنی ...  - 
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 برو .  - 

 می گويد :  ا روی تخت انداخت . آهی می کشد وتنهايی به خانه اش رفت و خود ر
آخه لعنتی ! من دوست دارم . می پرستمت . اگه همه می گفتن و تو نمی  - 

گفتی درد من دوا می شد ولی اکنون که هيشکی نمی گه ، تو چرا می گی ؟ 
من  دوِست دارم . می پرستمت . بخوای و نخوای واس منی . چرا نمی 

گيری که هيشکی اندازه ی من دوِست نداره ؟ چرا نمی گيری که هيشکی 
کی يه . تو ... تو هستی منی .  چونگ هسی آنو نمی دونه ؟ نمی دونن قدرت

!  هسی آن! من می ميرم ، شکنجه می شم .  هسی آن اگه آزارت بدن چی ؟
 !  هسی آنمن !  هسی آن
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به  هسی آنبه نيروی پيشين خود رسيد و  يانزمان ها گذشت تا اين که 
 هسی آنديدارش آمد تا با او رزم کند ولی تنها نبود که يک مرد هم با او بود . آن مرد پدر 

 يانشگفت زده شده بود . داشت دلش می ايستاد .  ياننبود ، انگار که نامزد ديگرش بود . 
  با بالندگی گفت :  هسی آنسردرگم به سوی ها نگريست که آن ها رو به رويش ايستادند . 

 از کاراته کارهای متبهر ، و عزيزم ! ...  دی يومی کنم . نامزدم ، آقای آشنا  - 
 و باز هم تن يان لرزيد و اين واژه چون نيش عقرب در دلش جا گرفت . 

 ...  يان نيش... آقای  - 
 باشه . من سردرگردنم ، اين رگ ...  - 

 به گردنش با خشم می زند و باز می گويد : 
 ... به جای باخت من و به جای بردم ...  - 

  با لبخندی می گويد :
 .  چونگ هسی آن... تو ،  - 
 تو چی گفتی ؟ سر زن من ...  - 
 بانوی منه .  هسی آن - 
 اين چی می گه ؟  هسی آن - 
 اين همون ديوونه ای يه که گفتم ... ديوونه ای که ...  - 
اج می کنم چه ديوونه ای که ديوونه ی توئه . هر جور شده باهات ازدو - 

! اگه بدونم قصدت  دی يوقصد تنها برد و باخته آقای بخوای و چه نخوای 
کشتن هس که به بانوی من برسی ، جوری می کشمت که توی تاريخ چين 

 بنويسن . 
 چم تو اين اندازه کينه ای هستی ؟  - 
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 من کينه ای نيستم تنها کمی رو بانوم حساسم ...  - 

 را گرفت و با خشم به آرامی گفت :  يودی گامی جلو برداشت و گريبان 
رو همسرم می دونم اگه بخوای چپ  هسی آن... خوب گوش کن ، من  - 

 نگاش کنی پس از اين رزم ، تيکه تيکه ات می کنم . 
 منم همين جور .  - 
 تنها کسی برنده می شه که بتونه ازش نگه داری کنه .  - 
  تنها کسی برنده می شه که بتونه ازش نگه داری کنه .  - 
نه ... من نمی خوام سر من تا مرگ تون هم ديگه رو بزنين . من تنها می  - 

خواستم روشن کنم که کاراته خوبه و درسته ، شگردهاش بی خود نيس ، 
 همين . 

  را رها می کند و رو به می گويد : دی يومی نگرد و گريبان  هسی آنبه 
! تو با آووردن اين ، شيپور جنگو ميون من و اون به آوا  هسی آننه ،  - 

 درآووردی . 
 نه ...  - 
هان رو جا می ذارم زندگی می کنم وگرنه با مرگ اين ج آره . اگه بردم با تو - 

 تا بی تو زندگی نکنم . 
 ! برای ...  دی يو!  يان - 
 ديگه دير شده .  - 
  راس می گه ديگه دير شده .يان  - 
داور تويی . مژده ! دلبر من و داور اين رزم يکی يه . تو تنها تماشا کن .  - 

 . هسی آن  بانوی من ،
به شماها می گم تنها رزمه ، نه جنگ . ما با انگليس دشمنيم نه با هم . دشمن  - 

 ما اونه ، نه هم ديگه ... 
 درسته ولی ...  - 
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 وگند می دم . ه . پس تا مرگ نباشه . شماها رو سباش - 
 باشه بانوی من !  - 
 بانوی گلم ! باشه  - 

م هنگريست که پس ايستاد و آن ها خيره می شوند به  هسی آناين را گفت و به  يان
 گارد گربه می گيرد که دی يوسپس خاموشی در ميان آن ها برپا می شود که ناگهان 

  می گويد : هسی آن 
 نداره .  8ی گارد هنايش! اين  دی يو - 
 چی می گی ؟  - 
 اون راس می گه رقيب !  - 

 باز گفت :  هسی آنبا لبخندش رو به 
 ی نداره . ش... به راستی هيچ گاردی هناي - 
 هه ! می بينيم . رقيب !  - 
 تو می تونی . عزيزم !  - 

ه گفته هست ولی ب دی يوبا لبخند شيرينی در هنگامی که می داند اين را به  يان
 می گويد : هسی آن 

 خودم می دونم بانوی گلم !  - 
 با تو نبودم .  - 
 اين بايستی با من باشی . بانوی گلم !  پس از - 
 باورمند نباش . رقيب !  - 
 باورمندم . رقيب !  بسيار  - 
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 يانگارد ديگری گرفت و لبخندی از دهان  دی يوزمانی در خاموشی گذشت که 

که  تنها کاری دی يوبه او يورش برد . گرفتن کوب های دست و پای  دی يوبيرون پريد و 
را  يانکه پس رفت و لبخند  خسته شده بود دی يود . می داانجام  يانزمان کسل کننده ای 

  ديد که گفت : 
 خب، رقيب ! چه طوری ؟  - 
 خسته بودم . - 
 خسته بودی ؟   - 
آره . با ديدن لبخندت خستگی يم گريخت . کار خوبی نمی کنی که توی رزم  - 

 می خندی چون به حريفت نيرو می دی . 
 م هس . برای اينه که نيروی من بيش از حريف - 
 درسته . درسته . بازآغاز کنيم .  - 

می فرود  ياند و کوب های نيزه ای دست هايش را چون رگبار گلوله بر می آيجلو 
تا اين که در کژ و راست شدن تنه ی  يردتنها و تنها با يک دست آن ها را می گ يانآورد و 

د سپس با مشت نز می دی يوکه يک کوب با همان دست مشت شده اش به روی  ياندست 
کوب ران چپ به پهلويش سپس د سپس يک نزمی  دی يوديگرش چند کوب مشت به شکم 

او برمی خيزد و کوب بلند پای چپ را ش . يرد و زمين می کوبگمی جامه اش را گوشه ی 
يرد سپس کمی گمی و پايش را با يک دست  می گذرداز زير پای او  ياند که پرت می کن

د ، نزديک ترين نزمی  دی يوو مشتش را به روی  می داردز برد و خيروی پنجه می آي
و با تندی بيش تر و  يردگمی را  دی يو ی سپس گوشه ی جامه دی يومشتش به روی 

می يورش  يانو به  می خيزد. او بر می کوبدکند و بر آن می باورنکردنی او را از زمين 
و پايانی را با کوب  پس می رودند و او زمی چند کوب پی در پی به رويش  يانبرد که 

بلند شد .  دی يورساند . کمی پس رفت که بانگ ناله ی می برگردان پا به سر او به پايان 
  پرسيد : 

 تو حالت خوبه رقيب ؟!  - 
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 آه ! آ ... آره . من حالم خوبه .  - 
 بازآغاز کنيم يا بسه ؟  - 
 بسه .  - 
 !  دی يو - 
 اون راسی که شگرداش حرف نداره .  - 
 هم بلند نمی شی ؟  آنهسی واسه  - 
 ؟  هسی آن - 

 و می گويد :  يانمی نگرد سپس به  هسی آنبه 
 ! راست شو بگو تو می خوای منو بکشی ؟  يانخب ، چرا ولی  - 
 نه ، من تنها يک چهارم نيروم رو بکار می برم .  - 
 هستی ؟ باشه . برای اين بار هم آماده  - 
 آره . رقيب !  - 

نگريست و نيرو گرفت و برخاست و به چشمان او خيره شد . با کوب  يانبه لبخند 
تا اين  يردگمی با لبخندی آن ها را  ياند و می کن د آغازپرتاب می کن يانهای پا که به سر 

و پای کشيده اش را به  می نشيندروی پنجه  ياند می آيکه کوب پايانی را که به سويش 
 ياند . ديگر ناله نکرد و خاموش ماند . می افتد که تکيه گاه تنش بود و او نزمی پايی 

  نگران شده بود که پرسيد : 
 هی ! رقيب ! حالت خوبه ؟ ...  - 

و هم به سوی اکند که  هسی آنبانگی نشنيدند که به سويش آمد بی آن که نگاهی به 
 آمده . سرش را گرفت و به رويش زد به آرامی و گفت :  دی يو
 ! پاشو .  دی يو - 
 !  دی يو - 

 چشم هايش بسته بودند در هنگامی که گفت : 
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 من باختم ولی بايد بهم بگی که شگرداتو بهم ياد می دی .  - 
 بهت ياد بدم ؟ به رقيبم ؟  - 
 آه ! خب به دوستت که می تونی ياد بدی ؟  - 
 نخوای از راه دوستی ...  هسی آنچه جوری باور کنم که واسه  - 
م تنها می خواستيم تو رو نيست هسی آننه ... نه . خب راستش من نامزد  - 

 توی رزم شکست بخوری و چون ... ا خشمگين شی و کنيم تحساس 
 چون می خواستم روشن کنم که کاراته شگرای درستی  - 
 راس می گه ...  يان!  هسی آننه ، نداره ،  - 
 نه ، درس نيست .  - 
ن ته . بانوی گلم ! رقابت سازنده چيزی که درست نيست ، روش روشن کرد - 

هدف ما بود ، نه دشمنی . تو به چشم دشمنی به اين رزم ها نگا کردی تازه 
 امروز به ما گفتی تنها رزم ، نه تا مرگ . 

 باشه . مسابقه ی پسين خودم نشونت می دم .  - 
هر کی که دلت می خواد بيار يا خودت رزم کن . هر جا که تو بگی ، هر  - 

 بخوای ولی يه جای خلوت که کسی نيس .  زمون که تو
 باشه .  - 
! تو چطور باورمند نمی شی که شگردای کاراته نسبی يه و کارگر  هسی آن - 

 نيست ؟ 
 خفه شو . بی عرضه !  - 

 جلويش سبز شد و گفت :  دی يوبرخاست که برود ولی 
 هی ! مگه شرط نکرديم ؟ حاال او برده و تو بايد بانوش بشی .  - 
 چی می گی ؟ من با اون ازدواج کنم ؟  - 
 تو خودت گفتی ...  - 
 من ... من ... با اين مردک ازدواج نمی کنم حتا يه ثانيه قبل از مرگم .  - 
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 دمی کشيد و گفت : يان

دله که سخت می شه دل شو به  ! بانوی گلم اين اندازه سنگ دی يوول کن ،  - 
 دست آوورد . 

 تو چرا ولم نمی کنی ؟ ...  - 
 دوخت و باز گفت :  يانت و چشم در چشم جلو رف

 پامو اين ورا نمی ذارم . ازت خوشم نمی آد . من ديگه  - 
 نه ...  - 
  چرا ...  - 

چشم هايش را بست و خم شد و زانوهايش  يانو رويش را سوی ديگر کرد و رفت . 
بسيار دور نشده بود ، فرياد زد در هنگامی  آن یهسرا گرفت و پس از زمانی که هنوز 

 شانه هايش را گرفته بود .  دی يوکه 
دوِست دارم .  دوِست دارم ، آخه من دوِست دارم ، لعنتی ! دوِست دارم ، - 

 چرا نمی خوای بگيری ؟ چرا نمی گيری ؟ 
  

ی بی تاب و آشفته شده بود . پس از زمان يانرفت و ديگر پيدايش نشد . 
رفت خواست که دوباره به شهر برود پس گل های پرورش داده اش را برداشت و به شهر 

به جای فروختن آن . دسته گل سرخابی در دست گرفت و تا مانند هميشه آن ها را بفروشد 
رفت . روی در گل ها را الی درزها گذاشت و پشت ديوار  هسی آنبه سوی خانه ی ها 

بيرون آمد و گل ها را برداشت . به آن ها نگريست  آن هسیکوچه رفت . در باز شد . 
پرت کرد  يانايستاد و با بيزاری آن را به روی  يانسپس به ته کوچه رفت و رو به روی 

گل ها را فراهم آورد و نااميدانه به خانه نگريست  يانو به خانه برگشت و در را بست . 
که از کنار آن می گذشت . لبخند شيرينی  هسی آنکه چشمش به پنجره ی باز خانه افتاد و 

آمد و به گل ها نگريست سپس دانه دانه گل ها ر به سوی پنجره پرت کرد  يانبر لب های 
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در  هسی آنباز هم گل ها را می انداخت به سويش که  يانجلوی پنجره آمد و  هسی آنکه 

با بغچه ای سپيد  ی آنهسپنجره را بست . زمانی درازا کشيد تا اين که در خانه باز شد و 
هسی درش را گشود و گل های پرپر شده را ديد و نااميدانه به  يانداد .  يانآمد و آن را به 

ريخت  هسی آن. لبخند زد و بغچه را روی سر  رسيدبه سرش  انديشه اینگريست که  آن
را کشيد و راهش را گرفت و رفت به خانه و در  يانپارچه را از دست  با خشم هسی آنو 

باز هم به گل های پرپر شده ی روی زمين نگريست . چکه ی اشکش روی  يانبست . 
جلو آمد و پس از درودی و سپاسی همه چيز را گفت  دی يوگلبرگی افتاد . لبخندی زد که 

  و با غمناکی که دل سنگ را ريش می کرد باز گفت : 
 اون چرا از من خوشش نمی آد ؟  - 
 اين که اين کارو نکردی خوشش نمی آد . گاريش . شايد از خب برو خواس - 
 از سويی درسته ولی از سوی ديگه اگه پاسخ منفی بده چی ؟  - 
گاری خوشنود نشد با زور می پذيره که باهات خب يه چيزی ، اگه با خواس - 

 ازدواج کنه . 
 با زور ؟ چی می خوای بگی ؟  - 
 اونو بدزدی سپس  - 
 سپس چی ؟  - 
 نرنجی ها . تنها يه راه چاره که ديدم و بهت می گم . اونو واس خودت کنی .  - 
 نه ، من نمی خوام که اونو آزار بدم و سرافکنده ...  - 
خب خواست خودته . اين جوری تنها می تونی ببينی که با يکی ديگه نامزد  - 

کرده ولی اون زمون برای هميشه زن ته . با به دست آووردن تنش ، جان و 
 ش واس تو می شه . مهر

 خب ولی دلم خوشنود نمی شه که آزارش بدم .  - 
 خواست خودته .  - 
 بهتره پی در پی برم خواسگاريش تا سرش بپذيره .  - 
 خوبه .  - 
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گاری رفتن در همه ی اين يک ماه تساشده بود که ديگر از خو 9 سرآيش

و در باز شد .  خسته شده بود و نااميد . به در نگريست که رو به رويش بود . در زد
تو رود و رفت که پدر لب باز  يانبا ديدن يان دمی کشيد و کنار رفت تا  هسی آنپدر 

  کرد و گفت  : 
بازم تو ؟ وقتی می بينی از تو خوشش نمی آد چرا خودتو اذيت می کنی ؟  - 

 توی اين شهر اين همه دختر هس . 
 پدر ! چه کار کنم که دختر شما دل مو برده .  - 

  می نشينند که پدر با خمار آلودگی ش می گويد : 
ازدواج کنی ، بدبخت می شی . زندگی به  هسی آنببين . پسرم ! اگر با  - 

که اون ازدواج  ر اون خوشنود بود خب منم می خوامکامت تلخ می شه . اگ
کنه و بره سراغ زندگی آينده اش . ولی االن اون راضی نيس و تو رو 

 يو برات تلخ می کنه .  بدبخت می کنه و زندگی
 آهی کشيد و گفت : يان

شايد اکنون که با من بازم تشنه ی اونم .  زهر مار باشه ، هسی آنپدر ! اگه  - 
 هم گفتگو کرديم خوشنود شد . می شه بانگش بدين ؟ 

 خوشنود می شد تا هم از دست تو خالص می شدم هم اون .  هسی آنای کاش  - 
 .  اون ديگه چرا ؟ من همش می آم - 

                                                             
 سرآيش = غروب .  9
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کنم و هی بهش می گم به تو چه دولت چيزی نمی گه تو ول  اونم همش می گه - 

 داری حرف می زنی ؟ 
 خب اون درست ...  - 

  می گويد :  ياناز بيرون توی خانه می آيد و با ديدن  هسی آنکه 
 بازم تو ؟  - 

 به پنجره می نگرد و می گويد :  يانبرمی خيزد سپس پدرش که  يان
؟ چه کاری اين اندازه ارزشمند  بودیدختر ! تو تا اين موقعه ی شب بيرون  - 

 بود که تا کنون بيرون موندی ؟ 
  جلوتر می آيد و با اخم می گويد :  هسی آن

 تو چه کاره ی منی ؟  به تو چه ؟  - 
 خب راس می گه دختر ! تو کجا بودی ؟ حاال وقت اومدن به خونه اس ؟  - 
 بابا ! مگه گفتم با دخترای ديگه می ريم گردش ؟  - 
 گردش ؟ کجا ؟  - 
 به شما چه مربوطه ؟ اِه !  - 
 وقتی پدرت نتونه جلوتو بگيره ، من می تونم .  - 
 شما چه نسبتی با من داری ؟  - 
 من هنوزم می تونم جلوی دخترمو بگيرم . چرا نمی تونم جلوشو بگيرم ؟ - 
 پدر ! مگه من چی کار کردم ؟  - 
هيچی فقط نصف شب را افتادی اومدی خونه بی اين که متوجه اين باشی که  - 

 کلی مست توی کوچه ها پرسه می زنن . 
 ودم نگه داری کنم .خخب . پرسه بزنن ، من می تونم از  - 
 آره . چقدم می تونی .   - 
 می تونم .  - 
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دخترم راست می گه ما می تونيم از خودمون نگه داری کنيم و مستحفظ نمی  - 

 .  خوايم
آره . بابا ، دخترتون شايد اما شما ، اصالً می بخشيد پدر جان ! ولی شما از  - 

يه مورچه هم نمی تونی پشتيبانی کنی چه برسه به دخترت که به اين زيبايی 
 و تو دل برويی هس . 

 تو می فهمی چی می گی ؟  - 
يه دختر به آره . يه معتاد از خودشم نمی تونه نگه داری کنه چه برسه به  - 

 ين خوشگلی ... ا
را بدزدد پس باز  هسی آنافتاد که به او پيشنهاد داده بود که  دی يوبه ياد سخن 

 گفت : 
 ... آماده هستم که روشن کنم .  - 
 روشن کنی ؟ چه جوری ؟  - 
همون جوری که بارها به دخترتون نشون دادم که کاراته درست نيست و  - 

 هنوزم نپذيرفته . 
 روشن کن .  - 
 روشن کنم ؟  - 
 آره . آره .  - 
 ، هيچ کس نمی تونه ازش نگه داری کنه ، مگر من . باشه . ولی نه تنها تو  - 
 چه خودستا !  - 
 اکنون می گيری ... بانوی گلم ! ...  - 

جستی زد و کوبی به پس سر او زد و او بی هوش در هنگامه ی  هسی آنبه پشت 
 بود که شنيد :  هسی آنافتادن بود که هم زمان با گرفتن 

 داری چی کار می کنی ؟  - 
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را روی شانه ی راست خود گذاشت و با يک دست او را گرفت و با دست  هسی آن

 ديگر سر پدر را می گيرد و می گويد : 
 می بخشيد پدر ! خودت خواستی و اکنون هيچ کس نمی تونه جلومو بگيره .  - 
 بيدار بشه چی ؟ باليی سرش نياری .  - 
 پيش خودمون باشه . نه ، هيچ باليی سرش نمی آرم تنها وانمود می کنم .  - 
 سودی نداره .  - 
 شايد داشت .  - 
 نه ... بذارش زمين .  - 
 نمی تونی جلومو بگيری ...  - 

ی پا به پای پدر به آرامی می زند و او زمين می افتد و در هنگام ی رفتن  با کوب تنه
 می گويد : 

 ... هيچ کس نمی تونه .  - 
از خانه بيرون می رود . کوچه تاريک و خلوت هست و او دم آسوده ای می کشد و 

روی تنه های دست هايش تا روی خفته و روی دو دستش می گذارد  را هسی آنسپس 
 هسی آنانگار از تپيدن دارد کنده می شود و روی چشم های  يانآرام دلبرش را ببيند . دل 

می افتد . به دو انگليسی می رسد که از بانگ شان رويش به آن ها کشيده می شود . 
که چشمش به آن ها می افتد . ش می گذارد را به سينه َ هسی آنلبخندی می زند و روی 

آن ها نگريستند سپس  ی پيمايد . و آن دو تا تنها دمی بهزمين را می نگرد و راهش را م
  ور شدند . ريشخندی کردند و از او د

لبخندی زد و گام هايش را آسمان روشن تر شده بود که کم کم خانه َش نمايان شد . 
ش را روی تخت گذاشت . چاقو را آن هسیدر را گشود و تو رفت .  تندتر می کند .

می نگريست .  هسی آنبه  به سوی رختخواب آمد و لبخندی زد زمانی کهبرداشت و 
  :  آهسته می گفت
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  ه حالی می شی . الکی !! بيچاره ! چ - 

خنده ای می کند و آستينش را باال می زند و چاقو را به سوی دست خود می برد و 
دستش را می بُرد و چکه های خونش روی متيل سپيد می ريزد سپس جلوی خونريزی را 
می گيرد و چاقو را در کاسه آب می گذارد و خون ها را پاک می کند و گوشه ای جداگانه 

آورد سپس کاسه را بيرون می و آستينش را روی آن  می بنددسپس دستش را  درمی گذا
نگريست  آن هسیو گوشه ی در خالی می کند و تو می آيد و در را می بندد . به  بردمی 

و لبخندی زد و جلو رفت . به آرامش جامه ی او را کند سپس دستانش را پشت برد و بست 
می چسباند  هسی آنسپس پاهايش را سپس دکمه های پيراهن خود را باز کرد . خود را به 

را می بوسد سپس به خودشان می نگرد .  هسی آنو او را در آغوش می گيرد . گونه ی 
ش می نگرد سپس بوسه ای هسی آنی خودشان می اندازد سپس به را رو هسی آنردای 

ن جايی را می بوسد کنج لب او می نشاند سپس گونه و پای گوشش را می بوسد سپس هما
با لبخندی از او دور می شود  يانجنبشی می خورد که  هسی آنو ناگهان  که کوب زده بود

ی می وشه ابا لبخندی گ زد ومی اندا هسی آنو از کنارش برمی خيزد و ردا را روی 
به خود می نگرد و با هراس  هسی آنايستد ودستش را سوی دکمه های خويش می برد که 

  می نگرد . زبان باز می کند و می گويد :  يانبه 
 دستامو چرا بستی ؟ من چرا اين جوری يم ؟ اين جا چه خبره ؟  - 
چون بازم دستاتو بستم که زمونی راستشو می شنوی به من يورش نبری  - 

 باهات کار دارم . 
 چی می خوای بگی ؟  - 
 چی می خوام بگم ؟ بهتره يه نگا به متيل بندازی تا بدونی چی شده .  - 

 به متيل می نگرد و با هراس و ناباوری می گويد : 
 تو ... تو ...  - 
 نه ، بانوی گلم ! تو واس من شدی . برای هميشه .  - 
 نه ... نه ... ای کثافت ! تو هوسی ، يه حيوونی !  - 
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کار از کار گذشته بانوی گلم ! و پدرتم نتونست جلومو بگيره . هيچ کس  - 

 نتونست جلومو بگيره . 
 توئه آشغال ! بالخره منو بدبخت کردی ...  - 
 نگران نباش بانوی گلم ! خودم باهات ازدواج می کنم . شهبانوی دلم !  - 
 من از تو بدم می آد . با اين کارت ازت متنفرم .  - 
 به مراتب اين که ازم متنفر باشی بهتر از اينه که واس يکی ديگه باشی .  - 
 باور داشته باش که اين آرزو رو به گور می بری . من خودمو ...  - 
خودتو می کشی ؟ انگار دست و پاتو تا پايان زندگی يت بايد ببندم چون تا  - 

 ت واس من و پيش من بايد باشی . بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! پايان زندگی ي
خزيد و پای گوشش را بوسيد و  آن هسیدکمه ها را نبسته بود که جلو آمد و کنار 

  با لبخندی گفت :  يانکمی جنبش کرد که  آن هسیتنها 
 هنوزم نمی دونی چی کار کنی ؟ ها ؟  - 
 عوضی !  - 
 عوضی تو هستم . عوضِی تو ...  - 

د سپس بوسه ای گذاشت و بی اندازه به او نزديک ش آن هسیا پشت گردن دستش ر
سپس دست ها و بازوها سپس لپ و زيرگوش او را می بوسد  می کارد آن هسیروی لب 

  می گويد : و سخت تر در آغوش می گيرد و
 بانو خوشگله ! خوشگل بانوی من ! بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! بانوی گلم ! - 

من ! شهبانوی دلم ! بانوی گلم ! راسی چه زورت بسياره ها ! حيف اين 
 نيرو که نمی دونی چه جوری باهاش از خودت نگه داری کنی . 

 از خودم نگه داری کنم ؟ تو منو خورد کردی . از چی يم نگه داری کنم ؟  - 
 از سپرده ای که من بهت دادم .  ،از جونت  - 
 که برای شوهرم بود ازم گرفتی ... سپرده بهم دادی ؟ تو سپرده ای  - 
 من . می گيری ؟  اکنون شوهرت منم ، - 
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 تو چه سپرده ای بهم دادی ؟  - 
 زندگی مو ، ناموس مو که تويی ... دل مو ،  - 
 تو منو خراب کردی ، منم بهش ادامه ...  - 
 ساکت شو . خفه شو ...  - 
 اين کار رو می کـ ...  - 
 رت خيانت نمی کنی ... تو نمی تونی اين کار رو بکنی . تو به شوه - 

زمانی که می لرزيد بست و می دکمه هايش را  از تخت بيرون آمد . برخاست و
 گفت : با خشم می 

... تو چرا نمی تونی منو دوس داشته باشی ؟ مگه من چی هستم که نمی  - 
تونی منو شوهر خودت بدونی ؟ نمی تونی منو دوس داشته باشی ؟ چم من 
از انگليس ها بدترم ؟ چرا نمی تونی منو مرد خودت بدونی ؟ بايد چی کار 

 تو گفتی من خووردت کردم ، پس اين همه که تو منو خوورد کردیبکنم ؟ 
هيچی نيس ؟ منی که از همه ی جهان پرمنش تر بودم زير پاهات خوورد و 

داغون کردی ولی بازم دوِست دارم . می خوای بگيری يا نه ؟ من دوِست 
می پرستم ، می پرستم ، می گيری ؟ آره ، تو بايد با من  ودارم ... من تو ر

 ازدواج کنی و بهم وفادار باشی . می گيری ؟ می گيری ؟ ... 
را می گيرد و  هسی آنگيجگاه های می پرد و  آن هسیروی تخت جلوی ا خشم ب

 نزديک چهره َش می گويد :
... می گيری ؟ تو همه چيز منی ، تو تنها کسی هستی که من دارم . تو تنها  - 

 موجودی هستی که برام گرامی يه و برای منه . می گيری ؟ می گيری ؟ 
 آره ... آره . می گيرم .  - 
 ماقتی می ری و به پدر می گی که می خوای با من ازدواج کنی . بی هيچ ح - 
با کاری که کردی جواب مردمو چی بدم ؟ بعد از ازدواج سرمو چه جوری  - 

 باال ... 
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همين که گفتم . بعدش با من . حاال گريه نکن و منو خوورد نکن . خوشت  - 

 پيشم باش . می آد داغونم کنی ، آره ؟ باشه . بکن . تنها با من زندگی کن . 
باشه . گريه نمی کنم . می رم می گم ... می رم می گم می خوام با تو زندگی  - 

 کنم ، با تو ازدواج کنم . 
 زندگی کنی ؟ با کی ازدواج کنی ؟با کی  - 
 .  ن يانيشبا تو ، با  - 
آها ! بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! اکنون درست شد . باور کن تو اگه زهرمار  - 

 باشی بازم تشنه ی تو هستم . 
می نگريست که کمی جلوتر هسی آن زمانی آرام و خاموش مانده بود و به چشم های 

بوسه ای نشاند و در هنگامی که کنارش دراز کشيد دستش را  هسی آنآمد و بر کنج لب 
را باز کرد و آن ها را گرفت و جای بند را  هسی آنبرد و دست های  ی آنهسسوی پشت 

باز کرد و آن ها را هم بوسيد . باال آمد  هسی آنبوسيد سپس پاهايش را با خيزی به پايين 
را بوسيد سپس گونه و لپش را  هسی آنبرد و گردن  هسی آنو دست هايش را سوی کمر 

را و لبش و لپش را  سينه اشزير گردن و لب و  و زيرگوش و پيشانی و چشم هايش را و
ست ها و پاهايش را بوسيد گويی او را داشت می پرستيد که در چشم هايش نگريست و دو 

  لب باز کرد و گفت : 
بانوی گلم ! بانوی من ! شهبانوی دلم ! شهبانوی من ! دل من ! بانوی من !  - 

 بانوی گلم ! 
 به پنجره می نگرد که نور آفتاب از آن می گذرد پس باز گفت : 

... تپش های دل من ! پاشو بريم . امروز عروسی يه . عروسی ما ، عروسی  - 
 شهبانوی دلم ! . پاشو . بانوی گلم ! پاشو  .، با من  يانناز با  هسی آن

 مردم چی می گن که من با ...  - 
 !  هسی آنبا من ، همه چيزش پای من .  - 
 ها ؟  - 



49  
 می خوام امشب تو رو جوری بيارم که شب پيش آووردم .  - 
 چه جوری ؟  - 
روی دو تا دستام بلندت کرده بودم و تو چشاتو بسته بودی ولی امشب می  - 

 خوام چشات باز باشه و پرمنش . باشه ؟ 
 باشه .  - 
  چه زود آروم و رام شدی !  - 
   مه اش را پوشيد و با هم از خانه بيرون رفتند . اج هسی آنخاستند و رب

 يانرو به روی پدرش به گونه ی شرمگين ايستاد و جلو رفت . پدر به  هسی آن
  گفت :  هسی آنبا لبخندی چشمکی به پدر زد و  ياننگريست و 

 پدر ! من پشيمون شدم ...  - 
 از چی ؟  - 
 .  ياناز ... از ناسازگاری توی ازدواج با  - 
 چم ؟  - 
 ازدواج کنم .  يانچم اين که من می خوام با  - 
حاال می خوای باهاش ازدواج ،  يانپس از اين همه ناسازگاری با  چی ؟ - 

 کنی ؟ 
 آره . بابا ! مثل اين که يادت رفته که منو دزديده .  - 
 دزديد و چی کار کرد ؟  - 
 دزديد و ... دزديد و ...  - 

کوفت که با بند آمدن گريه ی می به آرامی روی سينه ی خود  يانبه گريه افتاد که 
می نگرد سپس او  ياناز کوفتن دست برداشت و به او نگريست که او هم به هسی آن 

 باز برگشت و باز گفت :  هسی آنرا بيش تر کرد و  يانچشمکی زد و لبخند  يانهم به 
 منو دزديد و ... منو واس خودش کرد ...  - 
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 کرده ، خودشم بايد پذيرفتاری کارشو به دوش بکشه . اگه واس خودش  - 
آره . پدر خانم جان ! برای باورتون همين امروز ازدواج می کنيم . مگه نه  - 

 !  هسی آن
 آره .  - 

دوباره اندوهگين  يانو در همان هنگام کشيدن آهی گفت که  ياناين را با نگاهی به 
پس لبخند شيرينی زد هست  هسی آنا روز پيوند ب اد می بود که امروزشد ولی بايستی ش

آماده کرد و هسی آن با همين انديشه و به خانه رفت و به تندی همه چيز را برای آوردن 
   چيز زودتر از هر زمانی فراهم آمد و تا نيمروز آن ها با هم پيوند بستند .  به راستی همه

  
بانويش را از روی پشت خود به جلو آورد و روی دو دست هايش گرفت بی آن 

می رفت . به چهره ی غمگين  باشد در هنگامی که به سوی خانهکه دمی بر زمين گذاشته 
  گفت :  نگريست که هسی آن

من ! چی يه ؟ چرا غمگينی ؟ من که گولت نزدم و قالت  هسی آن!  هسی آن - 
ا داريم می ريم خونه . نترس ، بانوی گلم ! اين نذاشتم که اِنقد پکری . م

من که می شه  و خونه ی ت مهر می دم تا همه چی برات رويااندازه به
 بشه .  خونه ی ما برات خونه ی آرزوهات

 تو يه آدم خودخواهی هستی ، باشه .  - 
خودخواه ؟ تو نام شو بذار خودخواهی ، خودسری ، خيره سری هر چی می  - 

 شو می ذارم چاره ی پايانی برای پيوند با تو .  خوای ولی من نام
 به بهای شرف و آبرو و حيثيت من ؟ نه .  - 
 شرف و آبرو و حيثيتت ؟ تو همه شونو داری . اکنون هم .  - 
 نه ، چه طور ؟ با کاری که کردی ؟  - 
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را  هسی آنبه خانه رسيدند . در را گشود و تو رفت و خاموش ماند و آن هم که  يان

 هسی آنروی تخت و روی همان متيل گذاشت و برگشت تا در را ببندد . رويش را سوی 
با اندوهی  هسی آنه دکمه هايش را به آرامی باز می کرد جلو آمد که کرد و در هنگامی ک

 گفت :  يانبه 
 مگه کاری هم مونده که نکرده باشی ؟ تو هر کاری خواستی با من کردی .  - 

را درآورد و کنارش دراز کشيد . او را  هسی آنپيراهن و ردای خنده ای کرد و  يان
 بوسيد و گفت :

 پيرهن مو در آر .  - 
 باشه . از اين پس من در اختيار توهستم . من مثل برده برای تو ...  - 
 تو بانوی منی ، نه برده . من زندان بانت نيستم .  - 
 هر کاری می خوای می تونی با من بکنی ...  - 
س . اِنقد داغ رو دلم نذار . فک کردی من همچين کسی تو حالت خوب ني - 

 من اسيرت نمی کنم ...  ! چته ؟ چه مشکلی داری ؟ هسی آنهستم ؟ نه ، 
 کمی درنگ کرد و باز گفت : 

اگه بهت گفتم تو پيراهن مو درآری واس اين بود که تنم دستاتو دريابه تا  ... - 
بهت گفتم هستی تو رو دريابم و بدونم خواب نيستم که پيش منی همين و اگه 

تا اون زمون بيرون نمون واسه ناامنی بيگانه ها توی شهره . چرا نمی 
دگاهی می گيری ؟ اگه بخوای در برابر بيگانه از خودت نگه داری کنی دا

 شی . اينه مصونيت قضايی . 
 پس اينه مصونيت قضايی .  - 
 آره همينه . بانوی گلم !  - 

برد و پيراهنش را از تنش درآورد و  يانبه آرامی دستش را زير پيراهن  هسی آن
 :   افتاد . پرسيد  يانناگهان چشمش به زخم تازه ی 
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 ! دستت چی شده ؟ اين زخم تازه اس .  يان - 
 آره ...  - 

 او را در آغوش گرفت و به چشم هايش نگريست سپس سخت تر گرفت و گفت : 
نمی تونم زمونی که به چشات نگا می کنم ، ! چشات ،  آن هسیمی دونی  - 

 بهت راستشو نگم و می ترسم از اين که بگم و تو منو رها کنی . 
 چرا ؟ مگه اين زخم چی يه ؟  - 
اين زخم . خب ، راستش اون خون روی متيل ، خون زخم منه و نه خون تو .  - 

من اين جور وانمود کردم تا تو بپذيری که با من ازدواج کنی ولی ازت 
 خواهشی دارم . 

 چه خواهشی ؟  - 
به من خيانت نکنی . تو می تونی ازم جدا شی با اين که اين با مرگ برام  - 

ی ... ولی خيانت نکن چون اين توی يکی يه ولی من بردباری می کنم ول
تو دختر می مونی ولی  ! هسی آنگوهر درون تو نيس ، توی ارچمندی تو . 

دست از پا خطا نکن . باشه ؟ بانوی خوبم ! بانوی  ا زمونی که بانوی منی ،ت
 گلم ! 

 باشه .  - 
بانوی گلم ! تو همه چيز منی . پس اين که هنوز دختری رو به کسی نگو .  - 

 م آب از دهن نااليقا دربياد . دوس ندار
 باشه .  - 
بازم بانوی گلم ! منو ببخش . چاره ی ديگه ای نديدم . آخه تو مانند من کسی  - 

 يو دوس نداری . شهبانوی دلم ! بانوی گلم ! 
ولی  او را دوست ندارد هسی آنهنوز گمان می کرد که با اين ها باز هم  يان

  افروخته شده بود .  يانآتشی از مهر  هسی آنل موجب آن بود . در د اشتباهی بود که غم
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های گل را می نگريست  داشت در کوچه ها به آرامی گام برمی داشت و دسته

را از  ايد را نگريست که چهره ی يارش در آن نمايان شد . لبخندی زد و آن هکه دو گل سپ
دسته جدا کرد و دسته ها را در يک دست و آن دو را در دست ديگرش نگه داشت و در 

  افتاد که گفت :  هسی آنخيابان ها به آن ها نگريست و راه می رفت که ياد سخن 
 پس نيا از...  تو یبرا برده مثل من...  یبکن من با یتون یم یخوا یم یکار هر((

 سپرده تو.  آد یم بدم تو از من،  یهست یخودخواه آدم هي تو  ...  توهستم ارياخت در من
  ))  ... یگرفت ازم بود شوهرم یبرا که یا سپرده تو...  یگرفت ازم بود شوهرم یبرا که یا

او را يد و  دی يواين در مغزش می پيچيد و او را می آزرد . پس از زمانی بود که 
  می پرسد : دی يوجلو آمد کمی با هم گام برداشتند که 

 چی شد ؟ خوشنود هست ؟  - 
 خوشنود ؟ ...  - 

  افتاد که در پاسخ به او داد . او گفت :  آن هسیخاموش ماند که به ياد پاسخ 
  )) به مراتب اين که ازم متنفر باشی بهتر از اينه که مال يکی ديگه باشی . (( 
  ))  باور داشته باش که اين آرزو رو به گور می بری . من خودمو ... ((

  ها بيرون کشيد :  هاو را از غم اين واژدی يو که بانگ 
 چی شده ؟  - 
 هيچی ...  - 
 هيچی ؟ چرا اين اندازه غمگينی ؟  - 

که يک خريدار آمد و چند شاخه گل سرخابی رنگ خريد و از آهی کشيد 
 کنارشان رفت . 

 لب باز کن و چيزی بگو .  - 
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تازه نخست شه . امروز نخستين روز ازدواج مونه . تو اين همه زمان از  - 

 من خوشش نيومد و حاال هم همين طور . 
چقد غمگينی ! اين جوری که تو غمگينی و حرفی هم نمی زنی گمون می  - 

 کنه سرد شدی . 
 سرد ؟  - 
 آره . گمون می کنه مهرت ، آتش هوسی بوده که خاموش شده .  - 
 نمی کنه ... اون اين جوری فکر  - 

  (( ... فکر می کند که چگونه از من جدا شود .)) 
اين دنباله ی سخن او در خاموشی بود که با خود می انديشيد . به ياد سخن های ديگر 

  افتاد .  هسی آن
!  آشغال توئه...  کـ یم رو کار نيا  ...  ادامه بهش منم ، یکرد خراب منو تو ((
 خراب منو تو.  متنفرم ازت کارت نيا با آد یم بدم تو از من...  یکرد بدبخت منو بالخره

  )) ... ادامه بهش منم ، یکرد
  

  با لبخندی گفت :  دی يوکه 
 راسی اون دو تا گل چرا از دسته جدان ؟  - 
 توشون بانومو ديدم ، جداشون کردم که بريزم روی سرش .  - 
 بريزی روی سرش ؟  - 

 لبخند می زند و می گويد : 
نه ، نه . پرپرشون می کنم و جای بوسه هايی که به چهره اش می زنم ، می  - 

 ذارم . 
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چه جور با اين آشکار کردن مهرت به تو مهر نداره ؟ هر زنی رو می تونی  - 

 دلداده کنی با اين سخن هات . 
 از من خوشش بياد .  هسی آنکه  ر زنی رو نمی خوام . تنها می خوامه - 
تو با اين کارات و سخن هات تا با لبخندت اونو يک دل نه سد دل دلداده ی  - 

 خودت می کنی . 
 و گفت : و تنها دمی برکشيد که به خورشيد نگريست که ميان آسمان هست 

 ! ديگه نيمروز شده و ...  دی يوخب  - 
 و بايد بری و گال رو به بانوی گلت بدی .  - 
 آره . پس به اميد ديدار .  - 
 ديدار . به اميد  - 

نگليسی ، يک زن و شوهر و يک مرد ديگر که برادر ابه سوی خانه می رفت که سه 
، از دور آمدند که زن با شگفتی ايستاد و جلوی و يک چينی که برگرداننده بود مرد بود 

کنار  هسی آنبود درست همان ها برای  يانرا گرفت و به گل هايی که در دست  يان
  گذاشته بود ، به شوهرش نگريست و گفت : 

 !  جانچه گل های زيبايی !  - 
 بله . همه شون زيبا هستند .  - 
 درسته . بهترين گل ها هستن ولی اين دو تا بهترين های اين بهترين گل هان .  - 
 درسته . چه زيبا گفتی ...  - 
 ! اين دو گل زيبا رو برای من می خری ؟  جان - 
 حتما ...  - 

 کرد و با حالتی که انزجار از آن می باريد با فخر و کبر گفت :  نيارو به 
 ... هی ! پسر ! اين دو تا گلی که تو دست چپ تو هست رو بده به من .  - 
 ! می خوام که بخريش .  جاننه ،  - 
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 باشه ...  - 

 می کند و می گويد و مرد چينی آن ها را برگردان می کرد   ياندوباره رو به 
 اين گل ها رو چند می فروشی ؟  - 
 فروشی نيست ، آقا !  - 
 چرا فروشی نيس ؟ پول شو دو برابر می دم .  - 
نه ، آقا ! اينا فروشی نيس . اگر می خواين همه ی اين گل ها رو به شما پيش  - 

 کش می کنم ولی اين دو تا ، نه . 
 برابر پول بدم ؟  ده تا بيستحتا اگه  - 
 رابر بدين اين دو تا فروشی نيس . من باورمندم اگر ميليون ها ب - 
 برای چی ؟  - 
 نمی تونم . آقا ! ببخشين خانم ! اين دو تا گل فروشی نيس ولی اين دسته ...  - 

 همه ی دسته های گل را به خانم داد و باز گفت : 
... رو به شما پيش کش می دم و ازتون پوزش می خوام . اکنون بهتره برم  - 

 چون دير شده . 
 چی دير شده ؟  - 

ولی بی نگاهی از کنارشان گذشت و با گام های تند می رفت که شوهر زن به سويش 
 با اخم می رفت که زنش دستش را گرفت و گفت : 

! بيا بريم دنبالش  تا ببينيم برای چی اون گل ها براش اين اندازه با  جاننه ،  - 
 ارزشه ؟ 

آن چهار بداند يان ن که بی آ .هر چهار تن به دنبالش می روند . از شهر دور شده اند 
به خانه اش  ياننزديک خانه می شود . پشت سرش در دوری نه چندان بسياری هستند تن 

برمی خيزد و گامی جلو می  ياننشسته هست که با ديدن  آن هسیمی نگرد که جلوی خانه 
را  هسی آنبا لبخند با نمکش و با يک دست شانه ی دور  يانبه او می رسد .  يانآيد که 
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هست که گل ها را روی چهره ی زنش می  هسی آنمی گيرد و خيره شده در چشم های 

در هنگامی که آن چهار تن سخن های شان را می شنوند و مرد چينی نوازد و می گويد 
   برای آن سه انگليسی برگردان می کند . 

! بانوی من ! بانوی گلم ! شهبانوی من ! گمون می کنی که تو رو  هسی آن - 
ها نوازش می دم ولی در اشتباهی ، گل ها رو با تو نوازش می دم . با گل 

 بانوی گلم ! ... 
و او را روی چمن ها  خم شد و او را بلند کرد و روی چمن ها که آن سوی ترند برد

 هسی آنرا روی زانو و دست خود گذاشت و تن  هسی آننشست و سر  گذاشت . خودش
ها را روی چهره ی می نگريست و گل  هسی آنبه  ياننشست که  يانروی پای کشيده ی 

را  هسی آنبه آرامی نسيم بامدادی و به نرمی آب چشمه سار بر زمين .  زنش می نوازيد
می  يانو  هسی آنپشت درخت داشتند به  بوسيد و جايش را گلبرگ گذاشت . آن چهار تن

  نگريستند که زن آهسته گفت : 
 اره ! اين مرد چه اندازه همسرشو دوست د - 
 ما زمان نامزدی از اين ها رمانتيک تر بوديم .  - 
 بار بيايم ببينيم که چطور هستند ؟  ! هر چند وقت يک جان - 

ولی او خاموش ماند که زن دوباره به آن ها نگريست . برخاست و خواست جلو 
با  هسی آنجلو می روند . آن ها با شنيدن آوای پای آن چهار تن برمی خيزند . برود . 

 جاننيرنگ را در چشم های  ياننزديک شد .  يانبيزاری به آن دو مرد نگريست و به 
ديد و ابروهايش کمی در هم کشيده شد که زن لب به سخن باز کرد و مرد چينی سخن ها 

  را برگردان کرد . 
 هستم . همونی که اون دو تا گلو می خواست از شما بخره .  مارياسالم ! من  - 
 هس . درسته . يادم  - 
 می شه که هر چند وقت بيام و ...  - 
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 ببخشيد ولی ...  - 
 به عنوان يه دوست که می شه بيام ؟  - 
 ما و شما ؟ دوست ؟  - 
دوست ، بله ، دوست . از حاال دوستی مون پا برجا می مونه . ما دوست خواهيم  - 

 بود مگه نه خانم زيبا رو ... 
داشت  هسی آناين که  ارا سخت تر گرفت و لبخند موذيانه ای زد ت هسی آندست 

 ناله اش درمی آمد که باز گفت : 
 ... و عزيز ! اين طور نيست ؟  - 

 را گرفت و گفت :  جانبا خشم دست  يانکه 
 اين طور نيست ...   - 

 کرد و باز گفت :  هسی آنسرش را کمی سوی 
 ... کمی بردباری کن . بانوی گلم !  - 

و  يردگمی را گرفته بود ،  هسی آندست هايش را سخت تر از خود او که دست 
هنوز دست  ياند که می کنرا رها  هسی آندست  جانرد با همه ی نيرويش که افشمی 

می زند سپس دست او را رها می  جاناو را رها نکرده با دست ديگر مشتی به چانه ی 
  :  می گويدد و می کن هسی آند . رو به وشمی او پهن بر زمين  کند که
 توی خونه . اين يه ستيز مردونه اس .  بانوی گلم ! تو برو - 
 ولی ...  - 

 :  می گويدد و با دندان های به هم فشار آمده می غرکه ناخودآگاه 
 بهت می گم برو تو .  - 

 هنوز دراز کشيده بود که گفت :  جانمی گذشت و  يانداشت از کنار 
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 مردک احمق !  - 

 ياند . نزمی با روی پای خويش لگد  جانجلو می رود و به پهلوی  هسی آنکه 
دستش را  يانسيلی بزند که  هسی آنبرخاست و خواست به  جانخنده اش گرفته بود که 

با دست  جانو می نگرد  هسی آنمی نگرد که به  جاندر هنگامی که به برادر می گيرد 
را چون  جاننشيند و پای  با خشم می هسی آنمی زند که  يانم ديگرش مشتی به شک

دستش را رها می کند و با لبخندی  يانداس درو می کند و او در هنگامه ی افتادن بود که 
 می نگرد و می گويد :  هسی آنبه 

 برو خونه . بانوی گلم !  - 
آن نخستين بار بود که بر او  تازگی داشت چون يانلبخندی زد که برای  هسی آن

  می گويد : مارياتو می رود که  هسی آنلبخندش را ارزانی می داشت . 
ببخشيد . ما برای ستيز اين جا نيومديم من تنها می خواستم گاهی شما رو  - 

ببينم که پايان عشق تون چی می شه ، فقط همين ولی نمی دونستم که چنين 
 رخدادی رخ می ده ... 

 باز گفت :  مارياخاموش ماند که  يان
 بسيار ببخشيد .  - 
دست همسرمو می  تبود که داش خانم ! اين آقاه کاری نکردين شما ک - 

 شکست . 
 همسر ؟ يعنی شما با هم ازدواج کردين ؟  - 
 آره .  - 
 چند روزه ؟  - 

که نيشش  جاننگريست سپس به برادر  جانبا دو دلی سرش را باال برد و به  يان
باز بود سپس به مرد چينی که چشم به دهان او دوخته بود تا چيزی بگويد و او برگردان 

 کند سپس به خانم پيش رويش و گفت :
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 يه چهار پنج سالی می شه .  یچند روز ؟ بسيار - 
 پس از چهار پنج سال اين اندازه مهرورزانه دوستش دارين ؟  - 
 هر آينه با پيش از ازدواج يه ده سالی می شه .  - 
 يعنی چهار پنج سال پيش از ازدواج تون عاشقش بودين ؟  - 
 آره ... آره ...  - 
ش می گم . اميدوارم هميشه دلداده ی هم باشين . تا هر روز بيش تر بهتون شادبا - 

 از روز پيش . 
 سپاس خانم ! شما خانم مهربونی هستين .  - 
 ! ديگه بايد بريم و اين ها رو تنها بذاريم . به اميد ديدار .  جان - 
 به اميد ديدار .  - 

و مرد چينی را گرفت و سوی خود کشيد و به  جاندست  يانداشتند می رفتند که 
 آرامی گفت : 

براش برگردون ، اين بار خانومت اين جا بود و نميدونستی ولی بار ديگه  - 
 می کشمت چه خانومت باشه و چه نباشه چون ديگه می دونی . 

به دور شدن آن ها می نگريست و به دستان شان را رها کرد و آن ها رفتند . 
می انديشيد . خشم همه ی اندام هايش را می  جانتوسط  هسی آنفشار آمدن دست 

نگريست که هسی آن رو به خانه کرد و به  لرزاند به سوی هايش نگريست که
زد سپس به  هسی آنبه ياد لبخندی افتاد که دزدکی داشت بيرون را می نگريست که 

انی افتاد که . جلو رفت که به ياد زمياد بيزاری که در چشمان همسر دلبندش بود 
و لبخند ، با روی پا به او لگد زد  هسی آنمردک به او ناسزا گفت و او ، همسرش 

را زمين زد . ديگر  جان. نزديک خانه شد که به ياد زمانی افتاد که بيش تر شد  يان
نزديک در است که در را می گشايد . تو می رود و در را می بندد که چشمش به 

روی تخت می  هسی آنارش می رود . نک يانمی افتد که اخم کرده است .  هسی آن
  می نشيند و می گويد : می رود و لبخندی می زند و کنارش  ياننشيند و 



61  
 چی شده ؟ بانوی گلم !  - 
 به زنه چی می گفتی ؟  - 

پس از زمانی در شگفتی ماندن هست که خنده ی کوتاهی می کند و می  يان
 گويد : 
 ک تو در نخستين روز زندگی مشترک مونه . اين نخستين ش - 
 حرف بزن . چيزی بگو .  - 
پوزش خواس که گفتم شما کاری نکردين خانم ! اين شوهرتون بود که داش  - 

دست همسرمو می شکست . زنه گفت چند وقته ازدواج کردين ؟ برای اين 
که گمون کنن زمان بسياری يه و نمی تونن جدامون کنن گفتم چهار پنج سال 

 ...  هر آينه با پيش از ازدواج ده سال ، ذوق کرد و برامون دعا کرد تازه
 دست شو گرفتی چی گفتی ؟  - 
 بردبار باش . چو دختر بچه ها شدی ، داشتم می گفتم ، بيم دادمش .  - 
 دقيق بگو چی گفتی ؟  - 
دونستی ولی بار ديگه می کشمت  گفتم اين بار خانومت اين جا بود و نمی - 

 چه خانومت باشه و چه نباشه چون ديگه می دونی .
خاست و سوی اجاق رفت زمانی که می لبخندش شکفته شده بود که بر آن هسی

 گفت : 
خب ، اکنون زمان نيمروزانه اس . باورم نمی شه که من يه خوراک درس  - 

 کردم . 
 چطور ؟  - 
 آخه من آشپزی نمی دونم .  - 
 راسی ؟  - 
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هم لبخندی می زند و آوند خوراک را می آورد و  هسی آنخنده ای می کند که 

 می گويد :  آن هسیسپس به به خوراک می نگرد  يانمی دهد .  يانبه 
 خودت چی ؟  - 
 من ؟  - 
 با من می خوری ؟  - 

می گذارد  هسی آنخوراک در دهان  يانسرش را می جنباند و جلوتر می آيد . 
 با شور می پرسد .  هسی آنسپس اندکی خود می خورد . 

 خوبه ؟  - 
آره . تنها کمی نمکش بسيار شده . آخه می دونی ؟ من بسيار نمک نمی  - 

 خورم ... 
 لبش را بوسيد و گفت :  يانمی خشکيد که  هسی آنلبخند بر لبان 

  ولی با قند لبات شيرينش می کنم .  - 
  ش نگريست . هسی آنبه لبخند  يانپريد و  هسی آنخنده ای از دهان 

پس از نيمروز که با دسته گل ها داشت می گذشت و می گشت و می ايستاد تا 
پيدا شد که پس از درود و خاموشی  دی يوخريدارهايش گل ها را بخرند که سر و کله ی 

  گفت : 
 ! چی خوردی ؟ چی شد ؟ بهتر نشده ؟  يان - 
 هستم چون ...  جهانترين مرد  هه ! بانوی گلم ، به راستی من خوش بخت - 

  افتاد که پيش از ازدواج گفته بود : هسی آن به ياد سخن 
  )) تو هم مانند ... تو هم مانند ... ازت بدم می آد .((تو هم مانند اونايی ... 

  که با غم و خنده ی تلخی باز گفت : 
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... چون بانوم دوسم نداره حتا بدشم می آد از من ولی از من در برابر مرد  - 

 ر برابر ناسزاش به من بهش برمی خوره . ديگه پشتيبانی می کنه و د
 خب اين چم دوِست داره .  - 
 ! اون مرد ديگه ، انگليسی بود . اون از انگليسی ها متنفره . دی يو نه ،  - 
نه ، اون تو رو دوس داره . اون ، يه دختر بايد چی کار کنه که بدونی  - 

 دوِست داره ؟ 
 نمی دونم . راستش با گفته هايی که پيش از ازدواج به من می گفت ...  - 
 نمی دونی ؟ می دونی دوِست داره ولی باورش برات سخته ...  - 
 شايد اين هم باشه .  - 
در واقع بيش ترش همينه . ببين پيش از ازدواج به پايان رسيد و اکنون  - 

رسه به يه دختر باهات زندگی می کنه تازه تو دل هر کسی رو می بری چه ب
 !  يانسرسخت که تازه باهاش ازدواج کردی . تو می تونی . اميدور باش . 

تو درس می گی کوشش می کنم ، همه ی کوشش خودمو می کنم تا از من  - 
 خوشش بياد . 

 کوشش ؟ اون با کم ترين آشکاری مهرت سخت دل در گرو تو می ذاره .  - 
 ! تو اميدوارم کردی .  دی يو - 
راسی برای زمانی نيستم گمون کنم يه ماهی نتونم ببينمت تو هم همين جور .  - 

 چون می خوام برم شانگهای به مادرم سر بزنم . 
 باشه و ازش سپاسگزاری کن که چنين فرزند خوبی پرورش داده .  - 

  خنده ی کوتاهی می کند و با لبخند بيش تری می گويد :  دی يو
 باشه . به اميد ديدار .  - 
 به اميد ديدار .  - 
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در  ياندر خواب شيرين ولی  هسی آنشب بود و هر دو در خواب ، 
کابوسی دهشناک که دلش را پاره می کرد . همان نامرد بود که دست همسرش را می 

ر در خوابش داشت همسر دلبندش را می آزرد و اين برايش بردباری ناپذي فشرد ،
ن های از خشم به هم کليد شده و بانگی خفه می بود و با واژگانی که در خواب با دندا

   گفت :  
 نه ... نه ... ولش کن ، نامرد ! آشغال ! ولش کن ، چی کارش داری ؟ کثافت !  - 

می نشيند . خيس از خی بود که خی هايش را با  هسی آنکنار از خواب پريد  . 
آستينش خشک می کند سپس به در می نگرد . هراس ويژه ی همه ی تن او را فرامی گيرد 

گويی چشم به راه بود تا هر دم در خانه اش اين هنجار خانه اش شکسته شود که همين 
  رويداد را درست در خواب ديده بود : 
ناگه در شکسته  کهخوابيده  آن هسیکنار همسرش نشسته است و 

و عده ای اسلحه به دست تو می آيند و او را از  جانمی شود و 
می رود و با  يانبه سمت همسر  جانهمسرش دور می کنند و 

می افتد و او را می  هسی آنحالت خشن و انزجارآوری روی 
  آزارد ... 
او خانه می کند . به  اب بيدار می شود . به در می نگرد و هراس در تنکه او از حو

ش را سخت در آغوش می کشد و همان جور خيره به در هسی آنپهلو دراز می کشد و 
برمی هسی آن بيدار می شود و  هر دو می نگرد . تا بامداد خوابش نمی رود تا اين که 

رو می کند به مات و مبهوت بودن  هسی آنخوردن بودند که  خيزند و در هنگام ناشتايی
  او شانه ای می زند و می گويد : و به  يان

 ! چی شده ؟  يان - 
 ها ؟ هيچی ... هيچی ...  - 
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دمی کشيد و با هزار دل شوره گل ها را در دستش جا داد و به شهر می رفت که 

  که از پنجره به او می نگريست با اندوه ويژه ای گفت :  هسی آننگاهی به خانه انداخت و 
 دلم ! نگه دار خودت باش . دل من ! شهبانوی دلم ! بانوی گلم ! شهبانوی  - 
نگران نباش . درسته به مهارت تو نيستم ولی بازم می تونم از خودم  باشه ، - 

 نگه داری کنم . 
 اميدوارم بانوی گلم ! شهبانوی دلم !  - 

  
نيمروز برای نيمروزانه بود که انديشه ای به سرش رسيد . به او بياموزد که 

پس از شستن  هسی آنود را برهاند . خوراک را خورده بودند که مخمصه خ ازچگونه 
دست های  درآن ها را گرفت و دست هايش را  يانآوندها دست هايش هنوز خيس بود که 

او را خواباند و دو پايش را  يانکليد کرد و او را پس برد . به تخت رسيدند که  هسی آن
سخت نگه داشت و دست هايش را در دست های خويش گره کرده  هسی آنروی دو پای 

  بود به سوی تخت باز کرد و گفت : 
از خودت پاسداری کن . اين گاردا و شکالی مزخرفو بنداز دور . واسه  - 

ناموست ، واسه آبروت ، واسه خودت ، واسه منشت ، واسه زندگی يت ول 
 شون کن ، تنها از خودت نگه داری کن . 

 ؟ چه جوری  - 
! بانو ! بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! دل من ! تو دندون داری ،  هسی آن - 

دستامو نگا ، می دندونات ، دندون . تازه توی هنگامه ای که گاز می گيری 
تونی خم کنی ، پاهاتو نگا ، کوب کاری بزنی . می تونی با شکم و يا با 

اد بگيری اين لگنت بزنی با پيشونی يت بزنی . آماده ام منو بکشی ولی ي
جور زمان ها از خودت نگه داری کنی . اکنون همه ی اين کارها رو بکن . 

خودت نگه  برات جون بده از يانچشم به رام . بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! 
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هستم که تو ازش متنفری و به زور باهات ازدواج  يانداری کن . من همون 

 کرده . 
دست هايش را خم کرد و با شکمش که به او را گاز می گيرد و در همان هنگام  يان

دست  يانمی زند او را از روی خود پايين می آورد و با زانو و رانش به اومی زند که 
  روی تخت نشست و گفت : هسی آنهايش را رها می کند که 

 اگه کاری که می خواستم يا کاری که تو کردی رو کرد و نشد چی ؟  - 
اگه پافشاری کنی و پياپی بزنی می تونی . تو زورت بسيار بسياره . دختر !  - 

 تو می تونی . 
 چرا اين اندازه پريشونی ؟ بامداد هم بهت زده بودی .  - 
ديشب يه کابوس ديدم . ديدم اون لعنتی درو می شکنه و منو از تو جدا می  - 

! يه  سی آنهکنه ، آزارت می ده . همين جور که من لعنتی روت بودم ... 
 همچين زمونی دلت پی هيچ کس نره . تنها رزم کن ، رزم . 

 باشه . اکنون اين اندازه دلتنگ نباش . منم به دل شوره می اندازی .  - 
 دل شوره ؟  - 
! من از تو متنفر نيستم همون زمونی که دونستم تو به من دست  يانآره .  - 

! ناراحت و  يان!  ياندرازی نکردی . از مردونگی يت خوشم اومد . 
غمگين نباش . من بهت بد کردم و در موردت اشتبا کردم ولی اکنون تنها تو 

 ! منو ببخش که ...  يانرو شوهر خودم می دونم . 
 را با لبخند و شور فراوانش می گيرد و می گويد :  هسی آندهان 

بس . خودتو منش تو داغون نکن بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! تو منو امروز  - 
 د کردی . بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! دلشا

را گرفت . بوسه ای بر کنج لبش نشاند و با همه ی هستی يش  هسی آنبازوهای 
 گفت : 
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دوستت دارم . بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! هميشه دوستت داشتم و اکنون هم  - 

 بيش تر . بخند نازنينم ! 
می زند و باز به چشم های  هسی آنبوسه بر لب خندان  يانمی خندد و  هسی آنو 
  نگريست و هر دو می خنديدند .  هسی آن

همان شب پس از شام بود و درست کردن همه ی کارها شان که کنار هم دراز 
  گفت :  يانکشيده بودند و به هم می نگريستند که 

 چه امشب ناز شدی ! بانوی گلم ! ...  - 
اد و دل شوره او را آسوده نمی به ياد خوابش افتدمی چشم هايش را می بندد که ناگه 

 گذارد که باز می گويد : 
! من می ميرم . ديوونه می  هسی آن! اگه خوابم واقعی بشه چی ؟  هسی آن...  - 

 شم . 
! خب تو بهم ياد دادی که چه جوری از خودم نگه  يانمنم همين جور .  - 

 داری کنم . 
 دم آسوده ای می کشد و لبخندش می شکفد که می گويد :  يان

راس می گی شايد من بی خودی نگرانم . تو نگرانی منو گرفتی و دور  - 
 ريختی اکنون يه بوس ... 

و او را می بوسد ولی انگار سيری ناپذير شده بود و پياپی او را می بوسيد 
ش را هسی آنتن  و دبوس میگويی تازه اشتهايش شده بود ! که لب همسر دلبندش را 

د و وشمی د از او دور می کشپس از زمان های بسياری به درازا  نوازش می کند که
می د و می نگرد و برانگيختگی بر جانش می آيش هسی آنبه چشم های پر شور 

 :  گويد
 آره .  - 
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با لبخند بانمکش آرام و آهسته چون  يانلبخندی زد و سری جنباند که  هسی آن

بر گندمزار بوزد جامه ی زنش را درآورد و آغاز کرد به بوسيدن ابريشم نسيمی که 
ها گذشت تا اين که سرش را باال کرد و به چهره ی آرام و  نگندمی همسرش و زما

نگريست . لبخندش دو چندان شد و بوسه ای بر لب و چشم های  هسی آنکودکانه ی 
  همسرش کاشت سپس سرش را روی سينه ی او گذاشت سپس ... 

را در هنگامی ديد که سرش  يانچشم هايش را گشود ،  هسی آنبامداد که 
لبخندی زد و دست  هسی آن.  آن هسیکنار تن  يانو تن روی سينه ی او بود 

نگريست که  هسی آنچشم هايش را گشود و به  يانشيد که ک ياننوازشی روی سر 
کنار  سرش را و به کندیپس از زمانی لبخندی زد و درخششی در چشم هايش آمد 

  گفت  :  هسی آنکه  گذاشت هسی آن
 ديشب چی شد ؟ من که خوابم برد . تو چی ؟  - 
 من ؟ من خوابم نبرد و ...  - 
 و چی ؟  - 

آمد و با شور و همان درخشش ناآشنا نزديک گوش همسر  هسی آنروی 
 :دلبندش گفت 

 بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! تو ديگه حسابی واس من شدی .  - 
 ها ؟  - 

بيرون می آمد که نگاه ناآشکاری در چشم  هسی آنزمانی اين آوا از گلوی 
 با مهربانی و آرامش لب گشد و گفت :   يانهايش داشت و 

 ه آزرده شدن تو رو نديدم حتا اندکی . آره . خوشنودم ک - 
را می گيرد و او را بوس  يانکه با دو دستش سر دمی درنگ کرد  آن هسی

  باران می کند . 
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روزها گذشت ، روزهايی خوش در پی هم و چه کسی می دانست که به زودی 
  چه خواهد شد ؟ که زندگی شان پيموده می شد يا نه و به زودی به پايان می انجاميد ؟ 

بامدادی از روزهای آشفته ی همان سال ها بود که برای چيدن گل ها به گلزار 
دنبال خرگوشی می کرد در گلزار زيبايش رفت . باورش نمی شد . گرگی که داشت به 

همه ی گل های زيبايش را پرپر و له و نابود کرده بود . باناباوری در هنگامی که دهانش 
باز و چشم هايش درشت شده بود . سرپا نشست سپس زمانی يکی از گل ها را برداشت و 

و  يکی از گلبرگ هايش زمين افتاد که با خشم برخاست و گرگ را گرفت و زمين کوفت
چنان کوب پايی به او زد که به سويی پرت شد و هالک شد و خرگوش پس از زمانی که 

رويش به نگاه خرگوش کشيده شد . آن را گرفت  يانبه او خيره شده بود کمی جلو آمد که 
کنارش آمد و به گل های پرپر و له شده نگريست سپس به  هسی آنو نوازش کرد . 

   و گفت : نگريست هسی آنبه  يانخرگوش .  
بانوی گلم ! اون گرگ لعنتی دنبال اين خرگوش بود که گال رو خراب کردن .  - 

 بيچاره خرگوش ، نمی دونه چه جوری از خودش نگه داری کنه . 
 لبخندی زد و گفت :  هسی آناين را با افسوس می گفت که  يان

 چطوره بهش شگردای رزمی تو ياد بدی ؟  - 
روی تخت نشست و به آرامی  ياننگريست و خنديد و توی خانه رفتند .  هسی آنبه 

در همان حال که خرگوش را نوازش می کرد در انديشه بود که اکنون چه کند ؟ چيز 
بسياری در خانه نبود که تنها برای دو سه روز آينده بس بود و نه بيش تر . داشت اشکش 
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او بايد به شهر می رفت تا کاری گير آورد .  در می آمد که به انديشه ی کاری افتاد . پس

  داد و از خانه رفت و می رفت که گفت :  هسی آنبرخاست و خرگوش را به 
 بپا . گنجينه ی من !  خودتو! بايد برم شهر ، دنبال کار . بانوی گلم  - 
 باشه . زود برگرد .  - 
 باشه . بانوی گلم !  - 

و به سوی شهر رفت . در همه ی راه خانه به شهر در انديشه بود که چه کاری می 
تواند انجام دهد ؟ به شهر رسيد . کجا بايد می رفت ؟ بيش تر مردم شهر در کافه ها بودند 

پس به سوی کافه ها رفت . توی يکی از آن ها رفت و در ميان دود کافه دار را يافت و 
  ايستاد و گفت :  سوی او رفت . رو به رويش

  
 آقا ! آقا !  - 

سرگرم حساب و کتاب خود بود و داشت در برگه ای چيزهايی می نوشت که با 
 ديرکرد گفت : 

 چيه ؟ چيه ؟ چی می خوای ؟  - 
 کار .  - 
 کار ؟ چه کاری ؟  - 

لبخندی زد و در ميان نگرانی هايش  ياننگريست .  يانسرش را باال آورد و به 
 گفت : 
 که دارين .  هر کاری . هر کاری - 
 من کارگر دارم .  - 
 جايی سراغ دارين ؟  - 

  را ورانداز کرد و گفت : يان
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 نه . از تو بر نمی آد .  - 
 چرا برمی آد . آقا ! من نيرومندم .  - 
معادن که کارگر دارن . تا اون جايی که من می دونم کافه ها و خونه هام  - 

دارن . اداره ها و اين جور جاها رم که انگليسی ها گرفتن و خودشون اداره 
 می کنن . انگليسی بلدی ؟ 

 نه .  - 
 پس هيچی . چون چند جا می شناختم که برگرداننده می خواستن .  - 
 بگين ؟ من بازم می آم .پس می شه پيدا کردين به من هم  - 
 باشه .  - 
 پس به اميد ديدار .  - 
 به اميد ديدار .  - 

و نا اميدانه از کافه بيرون رفت و پس از زمانی توی کافه ی ديگری رفت و باز هم 
در ميان دود کافه دار را گير آورد و رو به رويش ايستاد . مردی چاق بود که لم داده بود . 

  گفت : 
 آقا ! آقا !  - 

 شم هايش را باز کرد و گفت : با زور چ
 چيه ؟  - 
 کار می خوام . دنبال کار می گردم .  - 
 کار می خوای چی کار ؟  - 
 هزينه ی خانواده مو بدم .  - 
 تو که کار نداشتی چرا دختر مردمو بدبخت کردی ؟  - 
 .  کار داشتم . گلزار داشتم که گرگ و خرگوشی اونو داغون کردن - 
 صب کن تا دوباره گل هات در بيان .  - 
 بسيار به درازا می کشه تا دوباره رو به راه بشه . آقا ! خواهش می کنم .  - 
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 کار موقتی سراغ ندارم .  - 
 هميشگی باشه هم خوبه ديگه گل فروشی نمی کنم .  - 
 چرا توی باغ ديگران گل کاری نمی کنی ؟  - 
باغ مردم ؟ گل کاری ؟ دود شهر به گل ها نمی سازه که اين جا گل کاری  - 

 کنم . آدما تاب نمی آرن چه برسه به گال . 
 پس مزرعه ی ترياک که می تونی ...  راس می گی . - 
نه . اين کار از من ساخته نيس . همسرم هم نون اين کارو نمی خوره چه  - 

 برسه به من . نون پراکندن تخم بی غيرتی يه . 
 ! ما يه جا انگار بود . صب کن .   - 

 پسرکی جلو ی مرد آمد و گفت : 
 بله ؟ رئيس !   - 
 يادته اون معدن داره اومده بود دنبال کارگر ؟  - 
 ه پيش بود . کی ؟ رئيس ! اون واس يه ما - 
 مگه پيدا کرد ؟  - 
 آره . يکی از همين معتادا .  - 
هيس ! بهت گفتم بهشون نگو معتاد بهشون برمی خوره و نمی آن اين اين جا  - 

 . می خوای مثل اين بی کار بشی ؟ 
 نه ... نه .  - 
 پس مواظب حرف زدنت باش .  - 
 چشم . رئيس !  - 

  کرد و گفت :  يانو به و با اشاره ی دست مرد چاق بود که پسرک رفت . مرد ر
 ديدی که کار نيس .  - 
 باشه . پس می شه پيدا کردين به من هم بگين ؟ من بازم می آم .  - 
 باشه .  - 
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 به ميد ديدار .  - 
  به اميد ديدار .  - 

باز هم نااميدانه از کافه بيرون رفت و به سوی کافه ی ديگری رفت . دم در ايستاد و 
او  هسی آنبه آن نگريست که به يادش آمد اين همان کافه ای هست که مست کرده بود و 

را از استعمال ترياک باز داشته بود . لبخندی زد و تو رفت . تنها دگرگونی کافه را با آن 
ن بيش تر در آن جا ديد . رو به روی کافه دار ايستاد که داشت با زمان دود و معتادا

  افتاد . رو به او شد و گفت :  يانکارگرش ستيزه می کرد که چشمش به 
 چيه ؟  - 
 آقا ! من دنبال کار می گردم . شما سراغ دارين ؟  - 
 کار ؟  - 
رئيس ! اين همون مرده هس که مست بود يه زنه اومد اين جا می بردش  - 

 يکی از مشتری ها جلوشونو گرفت و اونم زدش . 
 کی کيو زد ؟  - 
 اين مرده همون مشتری که سر راهشون سبز شده بود رو .  - 
 توی کافه ی من دعوا را می اندازی ؟  - 
  آقا ! اون مردک به زنم بد و بيرا گفت چی کار می کردم ؟ - 
 خب . حاال چی می خوای ؟  - 
 کار .  - 

 رو کرد و باز گفت : يانپسرک به رئيسش نگريست و گفت سپس به 
ببخشيد رئيس ! ولی آقا ! شما که توی مستی اين همه نيرو و زبردستی  - 

 دارين چرا استادی نمی کنين ؟ 
 راس می گه .  - 
 يه نگا به مشتری ها تون بکنين . اينا کونگ فو می خوان ياد بگيرن ؟  - 
 اونايی که سالمن چی ؟  - 



74  
 اونايی که سالمن خودشون بلدن .  - 
 شايد تونستی به سوی ورزش بکشونی شون .  - 
 آره . راس می گه .  - 
ن استادی کرد اگهباشه . ولی بازم می شه پيدا کردين به من هم بگين ؟ چون  - 

 . نشد 
 . باشه  - 
 من بازم می آم . پس به اميد ديدار .   - 
 به اميد ديدار .  - 

از کافه بيرون رفت و تا کافه ی پسين در انديشه رفت و با خود می انديشيد که 
ستی را شايد بتواند آن ها را از افيون اعتياد برهاند و تندرچگونه شاگرد فراهم آورد ؟ 

رابر برچيده شود و بتوانند استوار در بهشان بازگرداند تا وابستگی به ترياک از ميان ب
  و آن ها را از کشورشان بيرون کنند . زورگويان و افيون آوران بايستند 

توی کافه رفت و روی يکی از سندلی ها نشست . به تک تک کسانی که آن جا بودند 
ه برا  ياننگريست . چند تايی خارجی آن جا داشتند به ديگران می نگريستند و اين روی 

عتادان خود کشاند . با خود گفت اين ها که زبان او را نمی فهمند پس برخاست و در ميان م
رفت . دمش در آن هوا برايش سخت بود ولی بايد چنين می کرد پس کرد و رفت و 

  نزديک آن ها نشست . شنيد که آن ها با هم چه می گويند . 
 ترياکش خوبه .  - 
 تو هميشه همينو می گی .  - 
 نه . اين دفه راس می گم . خيلی باهاش حال می کنم .  - 
 حرف ندارن .  10 مورداکترياکای سر  - 
 آره . اون تخمای اصل می آره و می دن بکارن .  - 

                                                             
10 .Murdoch 
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پولداره ، خارجی يه چرا اصل نياره ؟ اصل شم می آره . داره ، پول شو  - 

 داره . 
  لب باز کرد و گفت :  يانکه 

 پول شو از کجا داره ؟  - 
 پول شو ؟ داداش ! اون اين همه معدن و مزرعه داره اين ورا .  - 
 کدوم ورا ؟  - 
انگار هيچی نمی دونی . همين جا شايدم توی شهرا و دهاتا و روستاهای  - 

 ديگه هم داشته باشه ولی من که فقط می دونم اين جا چی داره . 
 آخه من تا کنون تو نخش نرفته بودم . اين همه دارايی رو چه جوری به - 

دست آوورده ؟ يه خارجی ؟ اونم اين جا توی اين کشور و اين شهر ؟ اين 
  ؟ همه دارايی 

 چی می خوای بگی ؟  - 
ی چيزی به خارجی ها نمی فروخت پس اونا ستا جايی که من می دونستم ک - 

 از چه وقت ؟ چه جوری خونه ها و زمين ها و معدنامونو صاحب شدن ؟ 
 با پول .  - 
 از کی ؟ ن چه جوری آخه ؟ آخه زمونی که نمی فروخت - 

  ديد که آن ها در انديشه رفته اند پس باز گفت : يان
تا ما نمی فروختيم اونا اين همه فخر نمی فروختن بهمون که عارشون بياد با  - 

 از کی اين همه خار شديم ؟ ... سخن بشن ما هم
ند برخاست و نزديک تر رفت و کنارشان نشست و آن ها هم چنان خاموش بود

  باز گفت : پس 
... از زمونی که ترياک اومده تو کشور ما اين جوری شده . خود خارجی ها  - 

 سوی ترياک نمی رن ؟ نگا کنين اون چندتا خارجی يو ... 
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  می گفت :  يانبه او نگريستند که  يانهمه به سوی آن ها نگريستند ولی باز با بانگ 

... اگه چيز خوبی بود خودشونم استعمال می کردن پس بی برگشت چيز  - 
 خوبی نيس و افيونه . 

 ولی اين قانونی يه ...  - 
درسته ولی کی قانونی يش کرده و چرا ؟ همين خارجی ها اين قانون رو  - 

بهتون می گم چرا ، چون ترياک ما گذاشتن مانند قانونای ديگه ولی چرا ؟ 
رو از هوده دور می کنه و زمونی که هوده نداشته باشيم می شيم بی هوده . 

از زمونی که ترياک به دست مون دادن و ما گرفتيمش و زمين و 
کشورمونو تو دست اونا داديم و اونام گرفتن .  نگا کنين ، توی خيابونا 

پره ولی پر دوده پول چی ؟ يه نگا  خلوت خلوته کسی نيس ولی توی کافه ها
 به جيب تون بندازين ببينين چقد دارين ؟ 

تو داری چی می گی ؟ ايناهاش من پول دارم که اومدم کافه ترياک استعمال  - 
 کنم ؛ فک می کنی اگه نداشم کافه دار رام می داد بيام تو ؟ 

فه و چقد داری ؟ داری که زمين و کشورتو پس بگيری يا داری تا بيای کا - 
ترياک استعمال کنی ؟ خانواده ات چی ؟ چی اونا رو سير می کنه ؟ زمونی 

که خماری اونا تو رو چه جوری می بينن ؟ يه شوهر و پدر شاداب و 
مال ترياکه عنيرومند که می تونن بهش ببالن يا يه کسی که ناتوانه و دنبال است

 ؟  تا ازشون دور بشه
 تو داری به ما توهين می کنی .  - 

 لبخندی برخاست و گامی پس رفت و گفت :  با
آره . بيا بزن تو گوشم . من دارم بهتون توهين می کنم بياين همه تون حساب  - 

 مو برسين . 
 عددی نيستی که حساب تو برسيم .  - 
 پس بياين اين عددی نيست رو بندازين بيرون .  - 
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 که کافه دار آمد و گفت : 

 دعوا می خوای به پا کنی ؟  - 
 بيرون . خوبه  ؟ نه . می ريم - 
 آره . برين بيرون خوبه .  - 
پس هر کی گمون می کنه که نيرو داره تا با من رزم کنه و معتاد به ترياک  - 

نيس بياد بيرون برای رزم . زود باشين . من بيرون نمی رم مگر با کسايی 
 که می خوان نشون بده معتاد نيس . 

 هی ! جوجه ! زيادی داری جيک جيک می کنی .  - 
 و پورتو بذار کنار و بيا رزم کن . هارت  - 
 باشه .  - 

از رويش می شد دانست که نشئه است و تار می بيند و تلوتلو می خورد ولی باز به 
پوزخندی زد و به ديگران  يانکه شد روی زمين افتاد .  يانآمد . نزديک  يانسوی 

  نگريست که ديگری گفت :
با زنامون می اون خيلی استعمال کرده بود واال چه جوری می ريم خونه و  - 

 خوابيم ؟ 
 دُرس سخن بگو . غيرتت کجا رفته ؟  - 

  می گويد :  ياندستش را پايين می آورد و شرمگاهش را نشان می دهد که 
 پس تو چرا پا شدی ؟ تو که اونم نداری .  - 
 خفه شو . ساکت باش .  - 

تنها جايش را ديگرگون کرد و او روی ميز افتاد  يانو به سويش يورش برد که 
  که کافه دار گفت :

 چه خبرتونه ؟ مگه نگفتم دعوا نکنين .  - 
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نه . گفتی دعوا می خوای به پا کنی ؟ گفتم می ريم بيرون اين ها نمی آن  - 

بيرون تازه اون يورش برد و خودشم خورد به ميزت ، من که حتا هل شم 
 ندادم . 

 درسته . تو راس می گی .  - 
 سوی مرد افتاده بر زمين رفت و گوشه ی جامه اش را گرفت و گفت : 

 زود باش پاشو . بايد خسارت منو بدی .  - 
 می گويد :  يانراست شد و شنيد که  يانولی با شنيدن سخن 

 ديدين که اينا نمی تونن خودشونو نگه دارن چه برسه به زن و بچه شونو .  - 
برای اين کار بايد ولش کنين ؛ اعتياده که به چيز ديگه خوی کنين ،  - 

 سرگرمی يه ؟ به چيز ديگه سرگرم بشين . 
 به چی ؟  - 
ونگ فو خودمون . اگه کار کنين ديگه زمان تون به خمار به ورزش ، به گ - 

بودن و نشئه بودن از دست نمی ره و ديگه می تونين سربلند باشين بی نياز 
 به ترياک . 

 ره . از فردا ولش می کنيم  و ورزش می کنيم . آ - 
 از فردا ؟ کدوم فردا ؟ امروزو نساختی چه جوری به انديشه ی فردا هستی ؟  - 
 پس از حاال ؟  - 
بسياری توی پيله ی تنگ می تونين ولش کنين . کرم ابريشم  آره . شما ها - 

 تا پروانه سپس پوست شو رها می کنه خودش زندگی می کنه و تاب می آره
 مردای چينی هستين پس می تونين . شه ، شما از اون کم ترين ؟ نه ، شما 

 ولی برای گونگ فو کار کردن به يه استاد نيازه ، اونو از کجا گير بياريم ؟  - 
 من خودم بهتون ياری می رسونم .  - 
 چقد می گيری ؟  - 
 همون اندازه که برای ترياک می دين .  - 
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 يعنی نفری دو سکه می خوای ؟  - 

 يکی از آن خارجی ها جلو آمد و به زبان چينی گفت : 
يم و نفری دو سکه می شه تاي بيست و سهمی دونی نفری دو سکه ؟ ما االن  - 

 . سکه  چهل و شيش
 کاسبی خوبی يه . خب ، خوبه ... چرا بد باشه ؟  - 
 کاسبی ؟  - 
 آره . اين همه سخنرانی کردی که اين جا واسه ورزش کردن دکان باز کنی ...  - 
خفه شو . مردک اجنبی ! اگه من می گم همون اندازه که برای ترياک می  - 

 برای تندرستی شونه ...  ؛ دن ، برای گونگ فو بدن
 برای تندرستی شون نيس ، دليلش فقط پر کردن جيب خودته .  - 
 پر کردن جيب خودم ؟  - 
 آره . مگه تو دنبال کار نمی گردی .  - 
 آره .  - 
 رو می خوای شاگرد خودت بکنی .  پس برای پر کردن جيب خودت اونا - 

 يکی از آن معتادها با صدای بلندش گفت : 
 آره . اين مرد راس می گه . می خواد جيب خودشو پر کنه .  - 

 با خشم پيش رويش آمد و در چشم هايش نگريست که شنيد مردک می گويد :  يان
 چيه ؟ از اين که کاسبی تو کساد کردم ناراحت شدی ؟  - 
 نه ، از اين که به هنرم گفتی کاسبی خشم گين شدم ...  - 

برگشت و رو به ديگران کرد . به تک تک شان می نگريست زمانی که می 
 گفت : 
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... وگرنه اين خواست خودشونه که پول شونو برای تندرستی و سربلندی  - 

هزينه کنن يا نشئگی و سرافکندگی و خاری . من هيچ پافشاری نمی کنم 
خودتونه که می خواين باز هم سرافکنده و خار و کوچک باشين  چون اين با

و کشورتونو زمين تونو زن تونو دست بيگانه ها به وديعه بذارين يا اين که 
می خواين سربلند و پرشکوه و مرد باشين و اونا رو از چنگ شون در 

 بيارين ، همين . 
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ديگر کسی دل سخن گفتن  و در هنگامی که بسيار رنجيده بود از کافه بيرون رفت و

  در برابر آن چندتا را نداشت . 
روز پس از آن زمان ها گذشت و روز به پايان رسيد و نه تنها آن روز که پنج 

هم در بيکاری به پايان رسيد و او هر روز نااميدانه تر از ديروز به خانه باز می گشت تا 
ش ، خنده ی زيبايش اندوه را ببيند که پس از رسيدن نااميدانه ی شوهر هسی آنروی 

  نوميدی می گشت و چه دم هايی اسف ناک تر از اين ؟ 
روز ششم داشت ديوانه می شد که گوشه ای نشست و کز کرد پس از زمانی بود 

با لهجه  گذاشت و يانکه يک مرد با چشمان يخی جلو آمد و نشست و دستی روی شانه ی 
  گفت :   ی ناآشنايی

 گين هستيد . می توانم کمک تان کنم ؟ آقا ! شما غم وانم کمک تان کنم ؟می ت - 
کار ، کار . تنها کار بهم بدين ، همين . اين بزرگ ترين کمک شما به منه .  - 

 هر کاری ... 
چه عالی ! بسيار عالی ، من برات کار دارم . در يک کاخ که کارگری مرده  - 

 تو عوضش مشغول می شوی . 
 بسيار خوب . ازتون مچکرم . کِی ؟  - 
 حاال . حقوق تو هر روز می دهيم .  - 
 بسيار سپاسگزارم .  - 
 زود باش .  - 

برخاستند و با هم به راه افتادند . در کاخ رو به روی شان باز شد و آن ها وارد 
شدند . از ميان سبزه ها گذشتند که گل های سرخ و بنفش و سياه پژمرده ای داشت تا اين 

خارجی مانند سلطانی روی  یکه صاحب خانه  که به ساختمان رسيدند . وارد اتاقی شدند
 تختش لميده بود . مرد لب باز کرد و گفت : 

 کشف کردم ... قربان ! کارگری عوض آن کارگر قبلی  - 
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خم اجبار  بهرا پايين آورد تا او تعظيم کند و او به کندی ناشی از کراهتش  يانسر 

 شد و راست شد تا اين که مردک ادامه داد . 
... احترام بذار . پسر ! می بينيد ؟ عالی جناب ! چه پسر خوب و حرف  - 

 واهد بود . خگوش کنی هس ؟ اين بهترين کارگر اين کاخ 
که با نگاه يان را ورانداز می کند صاحب خانه با حالت حاکی از تکبر و حيله ای 

 موذيانه و عاقل اندر سفيهی می گويد : 
کار بکش ، ببينم چه طور کار  شتش ازردعاليه . ببرش تا عصر تا نهايت ق - 

 شو بدم . حقوق کار کرد بيارش تا بهش  عالیمی کنه ، اگه 
 چشم قربان ! تعظيم کن . پسر !  - 

تعظيم ديگری کرد . پايين رفتند . او را به معدنی تاريک برد . تنها شعله های کم 
ش رفتند و به ته تونل سوی فانوسک ها آن جا را روشن می کرد تا کمی قابل ديد باشد . پي

کلنگی داد و او زمين را کند . آن جا تنها سه تن بودند که با مرد  يانرسيدند . مردک به 
دو تن ديگر الغر بود چهار تن می شدند .  معدن آمده تنظيم محصواتچشم يخی که برای 

اندام تر و خميده تر بودند . خی هايش حسابی درآمده بودند که مردک برخاست و سمت 
  رفت و کلنگ را از او گرفت و بيل را بهش داد که به پشتش زد و گفت :  يان

 آفرين ! کار کن ... کار کن . اين خاکا رو با بيل بريز توی اين چرخا .  - 
 باشه . قربان !  - 
 ، نه . چشم قربان ! باشه قربان  - 
 چشم قربان !  - 

ش هسی آنهمه ی اين سختی ها و توهين ها و تعظيم ها را تنها و تنها برای 
بردباری می کرد و شکيبايی . با هر بيلی که خاک را گرفته و در چرخ می ريخت تنها 

بگويد که کار پيدا  هسی آناين او را آرامش می داد که در پايان روز می توانست به 
ده و می توانند خوراک فراهم آورند و ديگر گرسنه نخواهند بود . با خستگی بسياری کر
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خاک ها را در چرخک ها می ريخت تا اين که پر شد و با اشاره ی همان مردک به 

می برد  سختی و کندی بيش تری دسته های چرخک را گرفت و به سوی بيرون معدن
خوراک هايی را گزينش می کرد که داشت در روياهايش هنگامی که در همه ی آن زمان 

گويی داشت می ديد که آن ها را با هم دارند می خورند و به  دوست داشت هسی آن
خوشی با هم سخن می گويند و می خندند . کم کم نور بيرون به چشم هايش خورد . نور 

نگام خروج از خورشيد چشم هايش را می زد که آن ها را تنگ کرد و دوست داشت که ه
معدن تاريک بی درنگ چشمش به همسر نازنينش بيافتد ولی چنين نشد و او را نديد . 

خاک ها را خالی کرد و يه توی معدن رفت . در راه گرسنگی و سستی بر او چيره شده 
  بود ولی بايد بازانجام می داد . 
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 يانسخت تر و سخت تر می نمود ولی  يانساعت ها همين طور گذشت و هر آن بر 

اين سختی ها را به ياد لبخند همسرش بردباری می کرد تا اين که ساعت کارشان پايان 
يافت . آن سه تن پشت سر هم ايستادند . صاحب خانه همان طور لميده بود و هر چند وقت 

به  دستش الی موهای قرمزش می برد و چشمان ميشی اش را به کارگران می دوخت .
اولی اشاره کرد . او جلو آمد و صاحب خانه بسته ی قهوه ای را به او داد و او با خوش 

دومی اشاره کرد و او جلو رفت و يکی ديگر از آن بسته ها حالی رفت و صاحب خانه به 
اشاره کرد . او هم با  يان. صاحب خانه به  تگذش يانسی از کنار أرا به او داد و او با ي

يکی از همان ها را پرت کرد و او با اخمی آن  يانبهت جلو رفت و صاحب خانه به سوی 
  را گرفت به آرامی و از کنار مردک مدير می گذشت که بسته را باز کرد . آه ! 

آه ! باورش نمی 
عذاب  گويی ها و تعظيم ها و جان کندن ها و» چشم قربان«شد ، پس از يک روز کار و 

داده است . همه ی روياهای  مردک پست به جای دستمزد به او ترياک، ها و تحمل 
ش چه ببرد ؟ پاسخ گرسنگی و اميد او را چه هسی آننابود شده بود . اکنون برای  شيرينش

رو به روی مردک ايستاد بی آن که به دهد ؟ برگشت چون ديگر نمی توانست ساکت شود . 
با خشم  ياند که چند روز پيش در کافه با او جدل می کردند . بودن خارجی هايی رو کن

  گفت : 
آقا ! اين چيه ؟ من دستمزدمو می خوام . پول می خوام ، نه ترياک . من که  - 

 معتاد نيستم ... 
 خب يه بار استعمال کن ببين چه حالی می ده ، مشتری يش می شی ...  - 
واد ، آدمو هم که سير پول می خوام که غذا بخرم ، ترياک که کسی نمی خ - 

ی که دچه ظلمی يه ؟ من مثل گاو کار نکردم که ترياک بهم بنمی کنه . اين 
 برم ترياک استعمال کنم . 



85  
ظلم ؟ پسره ی احمق ! همين که هست . همه آرزوشونه که يک گرم از اين  - 

اکسيرو بهشون بدن و تو اين حرفا رو می زنی ؟ هيچ جا ترياک اصل به 
 جای پولو گرفته از اونم باارزش تر .  کسی نمی دن ديگه

برای شما باارزشه . اگه چيز خوبی بود شما خارجی ها ازش استفاده می  - 
کردين . چرا دستمزد ما باشه ؟ اگه خوبه چرا دستمزد شما نباشه ؟ اگه اين 

 اندازه باارزشه بيا بگيرش و تو به جاش به من پول بده . 
پسره ی خيره سر ! داری به قوميت و مليت من توهين می کنی ؟ می تونم  - 

به جرم اهانت به يه انگليسی بدم بازداشتت کنن و فک نکن همون جا تموم 
می شه بلکه خانواده ای برات نمی مونه فهميدی ؟ يا کار می کنی و همين 

تا چند  حقوق ته و صدات درنمی آد يا تو و خونواده ات رو نابود می کنم .
روز بهت فرصت می دم اگه اين کارو همين جوری خواستی که هيچ ، 

تا ببينی چه باليی به سر زن و زندگی برو گورتو گم کن از اين جا اگرنه 
  يت می آرم . 

فک نکن ارباب سر قولش نمی مونه هستن کسايی که شهادت بدن به حرفش  - 
 عمل می کنه يا نه . 

نااميدانه از کاخ بيرون ساعت ها زحمتش بود که در ميان بهت و حيرت از حقوق 
. داشت از غم می مرد . اگر او با آن بسته به خانه می رفت چه می شد ؟ اگر اين بار رفت 

با دست خالی به خانه می رفت چه می شد ؟ به سوی کافه رفت . همان بخش که برای 
 :ش را کنار گذاشت و گفت معتادان بود . جلوی آن ها ايستاد که همه ی منش و انديشه هاي

 اين جنسو می خرين ؟  - 
مجانی بهمون می دن تازه با پول هم به اندازه ی يه نه ... بابا ! نمی خوايم .  - 

 چای می ديم و به اندازه ی يک ماه بهمون ترياک می دن . 
 خب ، همه شو می دم دو سکه ...  - 
 دو سکه ؟ نه ... نه نمی خرم .  - 
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 سکه . آقا ! خواهش می کنم ، يک  - 
 يک سکه ؟  - 
 آره . آقا ! خانواده ی من منتظرم هستن ...  - 
 خانواده ی منم منتظر من هستن .  - 
 آقا ! سه روزه که چيزی نخوردن .  - 
 خب يکی دو پک بزن سير می شی .  - 
چی می گی ؟ من سير می شم . زنم ، بچه ام . اونا که ديگه سير نمی شن .  - 

 استعمال نمی کنن که ... 
 خب . سير می شی . همه سير می شن .  - 

نااميدانه به سوی بيرون کافه رفت . چه می توانست بکند ؟ گرسنگی و سستی و 
اندوه آن اندازه به او چيره شده بود که چون تکه گوشتی گوشه ای افتاد و در هنگامی که به 

بسته می نگريست به ياد همسرش افتاد . داشت ديوانه می شد . به ياد سخن آن نامردها 
 افتاد . 

 سير می شن . )) ((سير می شی ...
((می تونم به جرم اهانت به يه انگليسی بدم بازداشتت کنن و فک نکن همون 
جا تموم می شه بلکه خانواده ای برات نمی مونه فهميدی ؟ يا کار می کنی و همين 

حقوق ته و صدات درنمی آد يا تو و خونواده ات رو نابود می کنم . تا چند روز بهت 
و همين جوری خواستی که هيچ ، اگرنه از اين جا برو فرصت می دم اگه اين کار

  گورتو گم کن تا ببينی چه باليی به سر زن و زندگی يت می آرم .  )) 
(( فک نکن ارباب سر قولش نمی مونه هستن کسايی که شهادت بدن به حرفش 

  عمل می کنه يا نه . )) 
. ديگر نمی دانست اشک را در چشم هايش پر کرد  ودر سرش می پيچيد اين گفته ها 

خوب و مهربانش را چه کند ؟ با غم و نوميدی  گرسنگی او چه کند ؟  هسی آنتاب آورد . 
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خانواده اش فرجام عدم بودی و پاشيدگی مردک خارجی را به ياد آورد که نا تهديد هيچ ،

چه می توانست کند ؟ چه می توانست کند با آن حقوق منحوس ؟  همکاری با آن ها بود . 
اندوه و گرسنگی و سستی يش و همه ی ناچاری يش  يک کار ، برخاست و با همه یجز 

  ند . جور کرد برايش و به راستی همه ی اين ها تو رفت و بساط را
  بفرماييد ، شما کارگرای معدن اين جا مهمان هستين .  - 
از آن پکی استعمال کرد . او احساس کرد که تمام قوايش رفته و در شکمش  يان و 

و الوده شدن مغز و جمع شده است که سير شده است . گويی سيری به جای نيروی خويش 
. يکی از آن ها به او نهيب زد که زياد دارد آمده لعنتی نفرين شده اش  خونش از حقوق
ا کرد که دانست آن ها همان کسانی هستند که چند نگاهکی به آن ه يان. استعمال می کند 

. او روز پيش با آن ها گفت و گو می کرد و اکنون او هم به جمع آن ها پيوسته بود 
. چشم هايش تار می ديد و ندانست چه کسی به او چند چکه  بساطش را جمع کرد

بقيه ی  رفت واو را پس زد و از آن جا بيرون  يانخوشبوکننده با بوی عجيبش پاشيد که 
جلوی ديدگانش پياپی  راهی کوچه ها شد .را توی پر شالش پنهان کرد و دستمزد شومش 

پيش خود می گفت شايد بهتر است آن را بخورد تا هم با چنين کسانی  تيره و تار می شد .
در چه کند ؟  هسی آندم خور نشود هم گرسنگی يش برطرف شود ؛ ولی با گرسنگی 

  ی سپس گفت حاال يک فکری می کنم . انديشه فرو رفت ول
و جلو آمد . خود را روی تخت انداخت . پشتش به با گيجی و منگی در را باز کرد 

بود که به او می نگريست تا  هسی آنآسمان و شکم برتخت درهنگامی چهره اش به سوی 
 شاين که ديدگانش را اشک پر کرد . به او خيره شده بود . چشم هايش را بست و اشک هاي

هم اندوهگين شد و جلو آمد . کنارش نشست  هسی آنکه  يانروان شد بر گونه های گندمی 
و دستش را روی پشت شوهرش گذاشت و آن را ماليد تا خستگی يش بيرون رود که لب 

  باز کرد و گفت : 
 ! شاه دلم ! اين اندازه خودتو ناراحت نکن . همه چی رو به راه می شه .  يان - 



88  
هيچی رو به راه نمی شه . بانوی گلم ! من تو رو بدبخت کردم . ای کاش  - 

 اون حماقتو نمی کردم . 
م ! ! من با تو بدبخت نشدنم ، تو منو بدبخت نکردی . اميد يانکدوم حماقت ؟  - 

 وش بخت کردی . تو بهترين مرد جهانی ، تنها مرد جهانی . تو منو خ
! تو چند  هسی آن! تو مهربون ترين و قانع ترين زن جهانی .  هسی آن - 

 روزه که گرسنه ای ... 
 تو هم گرسنه ای . من در شادی و غم با تو شريکم با تو ...   - 
 همدردی ولی من نمی خوام باشی .  - 
 !  ن يانيشبس کن .  - 

بر او چيره شد و بدتر که به خانه آمد  11خاموش ماند ولی شب پسين هم چنين چونی 
ی بسته را استعمال کرده بود که چشم  . همهخوابيد که شب پيش خوابيده بود و همان جور 

  کنارش آمد و پشتش را ماليد .  هسی آنست . بهايش را 
 ... بانوی گلم !  - 

 رنگی باز گفت : اين را با بی جانی می گفت که پس از د
 ... شهبانوی دلم ! بانوی گلم ! دل من ! بسی گرسنه ای . می دونم . اون - 

 خرگوشو بکش و بخور و منو بيدار نکن ... 
شه و ازش گرسنه ای . باشه . درس می کنم ولی نخواب تا درس ب تو - 

 بخوری ... 
 نه ... من سيرم . تو بخور . فردا زود بيدارم کن ...  - 
 چرا ؟ آخه چه جوری سيری ؟ دو شبه که روی ماه تو نديدم ...  - 

 يانروی تخت دراز می کشيد و به  يانمی کرد زمانی که مانند را نوازش  يان
 می نگريست . 

                                                             
  وضع ، وضعيت ، حال ، حالت ، چگونگی .  11
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... آخه اين درسته که منو دلداده ی خودت کردی و اکنون تا می آی خونه  - 

 می خوابی که نبينمت ؟ ... 
وری نمی کنم . منم به مهر تو به خونه می آم . اين جوری نگو . من از تو د - 

 باور کن بسی خسته ام ... 
 می دونم ولی کاش اين زمون گل می کاشتی تا دوباره رشد می کرد ...  - 
 خوش خيال ! چند هفته ای به درازا می کشه تا گل ها رشد کنن .  - 
 به جاش پيشم می موندی .  - 

گذاشت و لب همسرش را بوسيد  هسی آنلبخندی زد و دستش را روی بازوی  يان
از گرسنگی به گوشش رسيد  هسی آنکه آوای شکم نگريست  هسی آنسپس به چشم های 

دوباره او را بوسيد و در همان بوسه به خواب رفت  و لبخند بر لبش خشکيد و پس از کمی
 را باال برد و آن را بوسيد سپس سرش را روی بالشت گذاشت و دوباره يانسر  هسی آن. 

  او را بوسيد و کم کم او هم به خواب رفت . 
از نحيف تر  يانو معتادتر می شد  يانگرسنه تر و  هسی آنروزها گذشت و 

تا اين که ديگر از گرسنگی هر روز بيش تر رنج می کشيد  آن هسیشدن و آوای شکم 
شوم بود که با حالت  حقوقرا بردباری کند ، هنگام گرفتن  هسی آننتوانست گرسنگی 

  عجز به صاحب خانه گفت : 
 م کم کنين و به جاش يه ظرف غذا بدين ؟ حقوقمی شه از قربان !  - 
کوفت بخور . تو که هر روز پنج گرم ترياک می ريزی توی شکمت . ديگه  - 

 چی می خوای ؟ 
 قربان ! برای خودم نمی خوام . برای همسرم می خوام .  - 
 اوه ! چه فداکاری بزرگی ! شرط داره . - 
 چه شرطی ؟   - 
 يک ظرف غذا در مقابل هم آغوشی با زنت ...  - 
 شما ؟ قربان ! اين شمايين ؟ زن شما که خوشگل تر از زن منه .  - 
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تنوع الزمه برای زندگی ، تازه اين طوری در عوض غذا ، نه به من  - 

 مديونی و نه از حقوقت کم می شه . 
 قربان ! همه ی حقوقم رو ندين و ظرف غذا رو بدين .  - 
دک حرف حاليت نيس ؟ می گم زنتو بده تا بهش غذا بدم . حقوق تو به مر - 

 چه دردم می خوره ؟ 
 قربان ... قربان ! کمی به من فرصت بدين .  - 
فرصت نمی خواد که . زنت ، عزيزت حاال گرسنه اس ، چند وقته گرسنه  - 

اس و تو سير شدی و اون گرسنه مونده ؟ با يه دفه که چيزی نمی شه . نه 
 تو خيانت می کنه و نه تو به اون .  اون به

 انقد به فکر خودت نباش . به فکر گرسنگی زن بيچاره ات باش .  - 
يادت باشه ، اطاعت امر نکنی ، زنت با زجر کشته می شه ، از گرسنگی با  - 

 شکنجه می ميره و دستت به جايی بند نيس . 
 جلوی چشمت زنت پرپر می شه و می ميره . تو اينو می خوای ؟   - 

 زمانی انديشيد و گفت : 
 باشه . قربان ! ...  - 

اين را در هنگامی که نوميد و سرافکنده و اندوهگين بود و بانگش می لرزيد 
  می گفت : 

گفت  يان... قربان ! شما ظرف غذا رو ببرين به خونه ی من و به اون بگين  - 
بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! من دير می آم تا با شکم سير امشب بخوابی . اگه 

 اينو نگين اون مقاومت می کنه . 
 نوميدانه می رفت که صاحب خانه گفت : 

 کجا ؟ حقوقت .  - 



91  
برگشت و بسته را با دست های لرزان برداشت و با چشم هايی پر از اشک  يان

رمی داشت . باورش نمی شد که همسرش را به اين به خيابان زد . در خيابان گام ب
يک ظرف غذا فروخته است ولی پس از آن به خود  برابرآسانی در برابر غذا ، در 

  قبوالند که آن ظرف غذا برای زنده ماندن تنها همسرش است و نه خودش . 
تا اين اندازه  يانبه او رسيد . باورش نمی شد که  دی يوگام برمی داشت که 

را گرفت و شل بودن آن ها را دريافت سپس  يانو شکسته شده باشد . بازوهای الغر 
  در چشمان بی جانش نگريست و لب باز کرد و گفت : 

 ! تو چه باليی سر خودت آووردی ؟  يان - 
من اشتبا کردم ، نه ؟ از اول شم حماقت کردم که دختر به اون پاکی  !دی يو  - 

 !  دی يوو خوبی رو بدبخت کردم . من ... من ... 
 چی شده ؟  - 
 اون ... اون  يه هفته داره گرسنگی می کشه . مگه اون چه گناهی کرده ؟  - 
 گرسنگی ؟ چی شده ؟  - 
! همه چی مو  يو دیمن بی کار شدم ، بی کار شدم . دنبال کار می گشتم .  - 

 ... از دست دادم 
گفت تا آن جا که برای فروش ترياک به کافه رفته  دی يوو همه چيز را برای 

  بود که گفت : 
مگه کسی می خريد ؟ نه ، باورم نمی شد که من داشتم ترياک می فروختم .  - 

نمی دونم اگه به همه شون به جای پول ! يه سکه ...  دی يوحتا يه سکه ، 
 ترياک حقوق می دن پس پول از کجا می آرن ؟ 

 از فروش زناشون .  - 
نگريست در هنگامی که بسيار نگران شده بود . پس از  يو دیبهت زده به  يان

 باز گفت :  دی يوزمانی 
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 هسی آن همسرت! تو رو به مهرت به  يانخب ... استعمال نکردی که ؟  - 

 سوگند بگو . 
 رفتم و بيش تر از سه گرم شو استعمال کردم .  - 
 بازم استعمالش نکردی که ؟  - 

  او را ديوانه می کرد که باز گفت :  يانخاموشی 
 از کی استعمال می کنی ؟ چند وقته ؟  - 
 يه هفته . هر روز سه گرم استعمال می کنم و ...  - 
 سه گرم استعمال می کنم و چی ؟  - 
  بقيه شو می خورم . - 
 ! تو خودتو معتاد کردی .  يان!  ياننه ...  - 
 نه . من معتاد نيستم .  - 
چرا هستی وگرنه امشب نه چيزی استعمال کن و نه چيزی بخور . دو ساعتم  - 

بی غيرت می شی ، نامرد ! تو بيش تر که بگذره  يان!  ياندوام نمی آری . 
بعد می شی . می گيری ؟ بسه که حرف شو گوش نکنی و بندازت بيرون 

 !  يانو می فروشی به هر مردی که بهت ترياک بده . هسی آنواسه يه گرم 
 ! من اون جوری نمی شم .  دی يونه .  - 
چرا می شی . پدرش همه ی زندگی شو فروخت و اگر ديرتر ازدواج می  - 

! امشب نه بخور و نه استعمال کن ببين  يانکردين ، همين کارو می کرد . 
 ! بذارش کنار .  ياندوام می آری ؟ 

 ! من ... من ...  دی يو - 
 ! به مهرت سوگند بگو .  يانبگو چی می خوای بگی ؟  - 
!  دی يوامروز ازشون يه ظرف غذا خواستم به جای نيمی از حقوقم .  - 

بهم گفت اونو بهش بدم تا يه ظرف غذا بهش بده . امشب اون می ره پيش 
 . هسی آن 
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و نفروختی . تو خيلی دوسش داری . نه ... تو اين کارو نکردی . تو اون - 

 تو ... تو خيلی غيرتی هسی . تو ... 
 من اونو نفروختم . هنوزم دوسش دارم خيلی هم دوسش دارم .  - 
 تو اونو فروختی .  - 
 نه . يه ظرف غذا برای سير شدنش ، زنده موندنش .  - 
! همون  يانبه من می گفتی تا بهت جون مو می دادم ، پول چی بود ؟  - 

! داداش  يانرو دوس داری منم تو رو دوس دارم .  هسی آناندازه که تو 
! من نمی ذارم زن داداشم دس اون نامرد بيوفته . نگران نباش نمی گم که 

 تو بهش اجازه دادی . 
  ی گويد و دور می شود . را بدرود م يانو 

توی کافه می رود و جايی می نشيند که کم کم دارد برايش هميشگی می شود  يان
  افتاد که می گفت :  دی يوو به ياد حرف های دوست و برادرش 

تو اين کارو تو ... تو خيلی دوسش داری . تو ... تو خيلی غيرتی هسی . (( 
ر ازدواج نکردی . تو اونو نفروختی ... پدرش همه ی زندگی شو فروخت و اگر ديرت

می کردين ، همين کارو می کرد . امشب نه بخور و نه استعمال کن ببين دوام می 
تو اونو فروختی . بی غيرت می شی ... نامرد می شی ... بسه  آری ؟ بذارش کنار .

و می فروشی به هسی آنکه حرف شو گوش نکنی و بندازت بيرون بعد واسه يه گرم 
نامرد می  ! يان!  يان! تو خودتو معتاد کردی .  يانهر مردی که بهت ترياک بده . 

تو ... اونو  تو خيلی دوسش داری .تو ... اونو فروختی ... نامرد می شی .  شی ...
فروختی . امشب نه بخور و نه استعمال کن ببين دو ساعت هم دوام نمی آری . 

  ! بذارش کنار . بذارش کنار . ))  يان ...بذارش کنار 
در سرش پيچيد . بسته را در گوشه ای کنار خود  يو دیبه بسته نگريست و بانگ  

گذاشت . دو ساعت گذشت و او در همه ی تنش دردی پيچيد که در همه ی زندگی ش 
نپيچيده بود . انگار بند بند تنش از يکديگر جدا می شوند . باورش نمی شد که او هم معتاد 
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رفته بود . ياد  هسی آنکه برای واپسين بار به خواستگاری . به ياد زمانی افتاد  باشدشده 

  زد .  هسی آنسخن هايی افتاد که به پدر 
آره . بابا ، دخترتون شايد اما شما ، اصالً می بخشيد پدر جان ! ولی شما از  ((

يه مورچه هم نمی تونی پشتيبانی کنی چه برسه به دخترت که به اين زيبايی و تو دل 
معتاد از خودشم نمی تونه نگه داری کنه چه برسه به يه دختر به اين  برويی هس . يه

خوشگلی ... آماده هستم که روشن کنم . شما از يه مورچه هم نمی تونی پشتيبانی کنی 
  )) چه برسه به دخترت که به اين زيبايی و تو دل برويی هس .

دردش را ن و آ فرامی گيرددر او صدق می کند . غم همه ی تنش را که حاال 
د . بسته را باز کرد و مشغول آماده کردن بساطش شد و بعد پکی بردباری ناپذيرتر می کن

  به آن زد و بعد نفسی کشيد و گفت : 
حاال اين دفه استعمال می کنم . دفه ی بعد ديگه استعمال نمی کنم . از فردا  - 

 ولش می کنم . 
به تندی گام  دی يوفتاد . پيدا شد . آه ! سايه ی مردی روی پنجره ا يانخانه ی 

برداشت و به خانه رسيد و در را باز کرد به تندی که سخت به ديوار خورد و با خشم جلو 
  رفت و گفت : 

 آهای ! مردک ! با زن داداش من چی کار داری ؟ کثافت !  - 
زن داداشت ؟ هه ! داداشت اونو برای امشب بهم داد تا بهش يه ظرف غذا  - 

 بدم . 
 ای دروغگو !  - 
 ه . راسته . ن - 
 خفه شو .  - 

داد که کنارش آمده بود با اشک های  هسی آنجلو رفت و آوند خوراک خود را به 
روان اش و جلوتر رفت و با زانو به کشاله ی ران مردک زد سپس او را چپ و راست 



95  
کرد و گوشه های جامه اش را گرفت و او را زمين زد . خواست کوب ديگری بزند که 

  ت :مردک برخاست و گف
يه انگليسی يو می زنی ؟ حساب همه تونو می رسم . هم تو هم اون شوهر  - 

  ... اين زنِ 
دمی  دی يوخيزی برداشت که او گريخت و ظرف غذايش را هم برد .  دی يو

گذاشت و  دی يورا گرفت و او سرش را روی سينه ی  هسی آنکشيد و بازوهای 
  گريست . دلش داشت ريش ريش می شد که گفت : 

 زن داداش ! خودتو ناراحت نکن . يه حادثه ...   - 
 ! اون منو بهش فروخت ، در عوض يه ظرف غذا .  دی يويه حادثه ؟  - 
اينا رو اون بهت گفت ؟ دروغ گفته . زن داداش ! داداش تو رو يه جهان  - 

 دوس داره . اون غيرتی يه . 
 ! اون ديگه دوسم نداره .  دی يونه .  - 
  رو چه حسابی اينو می گی ؟ - 
گفته بهم بگه که بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! من دير می  ياناون می گفت که  - 

 يانمی گه بانوی گلم ، شهبانوی دلم ،  يانآم تا با شکم سير امشب بخوابی . 
! من نمی تونم بردباری کنم . من زنده نمی مونم . من ديگه  دی يومی گه . 

 خودمو می کشم ... 
يد اونی ، زن داداش ! اون دروغ می گه خب هر نه ، زن داداش ! تو تنها ام - 

تو رو بی اندازه دوس داره و بهت می گه بانوی گلم ،  يانکسی می دونه که 
 شهبانوی دلم ، اينو می تونه از هر کسی شنيده باشه . 

! من باور دارم که اون اين اجازه رو داده . من ديگه براش  دی يونه  - 
 ارزشی ندارم ... 
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گرامی و  يانچی می گی ؟ ديوونه شدی ؟ تو تنها کسی هستی که برای  - 

باارزشه . تو تنها کسی هستی که اون توی زندگی يش داره . با اين حرفا 
 اونو تشويق نکن که معتاد بشه و به سوی اون کوفتی ترغيب بشه . 

 نه . اينو نگو ...  - 
 پس از اين حرفا نزن .  - 
 باشه .  - 
برات فرستاد خودش  يان. می دونم گرسنه ای . اينو  حاال اين غذا رو بخور - 

 جايی کار داش . بسيار خب من می رم . به اميد ديدار . زن داداش ! 
 به اميد ديدار . داداش !  - 

را در حال استعمال ديد . اشک  ياناز آن جا رفت . نزديک کافه شد و از پشت شيشه 
ايستاد و با خشم و اندوه بسياری  ياندر چشم هايش پر شده بود که تو رفت و رو به روی 

 گفت : 
تو معتاد شدی . شدی يکی مثل اينا . يکی مثل باباش ، !  يانحاال ديدی ؟  - 

 کن . بذارش کنار . بذارش کنار . ول  ! يانمی گيری ؟ 
 از فردا می ذارمش کنار .  - 
 راس می گفت . ديگه برات ارزشی نداره .  هسی آن - 
 نه . اين جور نيس .  - 
 اگه اين جور نيس . پاشو از اين جا بريم .  - 
 باشه . باشه .  - 
 بقيه اشم می خوای استعمال کنی ؟  - 
 هه ! استعمال ؟ نه ، صبحانه مه .  - 
 چی ؟ شکم خالی ؟  - 
چی ؟ تازه امشب شام  هسی آنآره . من اين جوری سير می شم ولی  - 

 خورده . اونم به بهای ... 
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! شامو  يانبه بهای دوستی . به بهای برادری . جلوشو گرفتم و گريخت .  - 

! باليی سر خودش  يانمهمون من . بهش گفتم تو براش فرستادی ، لو ندی . 
نياره . مردک بهش گفت ولی تو زير بار نرو . می گيری ؟ می خواس 

 خودشو بکشه . 
و ببرم با من ازدواج اين کارو نمی کنه . يادته پيمان بست باهات رزم کنم  - 

 کنه . 
 مگه ازدواج نکرد ؟  - 
اون زمون نکرد . زمونی که وادار شد باهام ازدواج کرد تازه ای کاش اون  - 

کارو نمی کردم و بدبختش نمی کردم . می ترسم اگه بدونه منم مثل باباش 
 معتاد شدم از دستش بدم . 

 بس کن . تو که نمی دونستی چی می شه .  - 
  

می نگرد در هنگامی که روی تخت آوند  هسی آنبا هم به خانه می روند . به 
خوراک هست و او خود روی زمين نشسته بود و اکنون از جا برمی خيزد . با دو دلی به 

  می نگرد که لب باز می کند .  يان
 ! گرامی من ! کار پيدا کردی ؟ چقد واسه اين خوراک پول دادی ؟  يان - 

 ت : زير لب گف دی يو
 پنج سکه .  - 
 پنج سکه . خواستم غافلگيرت کنم .  - 
 کارت چی هس ؟  - 
 توی يه معدن کار می کنم . چرا نخوردی ؟  - 
 خواستم که تو هم بيای با هم بخوريم .  - 
 من خورده ام .  - 
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 بی من ؟ تو که ...  - 
يعنی سيرم . انگار که خورده ام . تو بخور . چه تو بخوری ، چه من ،  - 

 جدايی نداره . 
 من می رم . به اميد ديدار . داداش ! به اميد ديدار زن داداش ! خب . - 
 به اميد ديدار .  - 

بيرون رفت و در را بست سپس اشک هايش را پاک  دی يواين را هر دو گفتند که 
نشست که ببيند همسرش چه می گويد ولی همه جا خاموش شده  هسی آنکنار  يانکرد . 
  آوند را دستش داد و گفت : ياندر هنگامه ی انديشيدن بود که  هسی آنبود و 
فردا زود بيدارم کن . باشه ؟ باشه ؟ چرا توی بانوی گلم ! بخور . دل من ! - 

 انديشه ای ؟ 
 هيچی ... هيچی . فردا زود بيدارت می کنم .  - 
 شب خوش بانوی گلم !  - 
 شب خوش .  - 

رويايی در آن نبود مگر سياهی و  دراز کشيد و به خواب رفت . خوابی که هيچ يان
  سستی . 

را بيدار کند ولی کسی کنارش نبود . روی تخت  يانبامداد زودتر برخاست تا 
نشست سپس به سوی پنجره رفت تا ببيند که آيا بيرون است يا نه ؟ همه جا را ديد تا 

درختی  آن جا نشسته و به ديوار پشت داده و خيره به ياناين که پايين پنجره ديد که 
نشست که داشت  هسی آنمی نگرد که زمان های پيش برای نخستين بار آن جا کنار 

پس از زمانی از بسته ای که در مشتش بود ، مقداری از آن مواد . گريه می کرد 
آن ماده را می شناخت و باورش نمی  هسی آنلعنتی را کند و در دهانش انداخت . 

. با اندوه و اشک هايی که سرازير شده بود  ، همسرش ، معتاد شده باشد يانشد که 
  گفت : 
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! تو معتاد شدی ؟ تو ... تو آخه ، خب مگه من چی کارت کردم ؟ اگه  يان - 

ناراحتت کردم خب بهم می گفتی ، اصال منو می زدی . از خودمم نگه 
 داری نمی کردم ... 

و اشک های در چشم هايش  هسی آنباناباوری برخاست و در هنگامی که به  يان
 که می گفت : می شنيد می نگريست و اندوهش را در بانگش 

  .. اصال منو می کشتی . مگه من چکارت کرده بودم ؟ ... . - 
پس می رود و خود را می زند ، به روی خويش و به گوش های خويش و  هسی آن

 هسی آنهای هم با اشک به اتاق رفت و دست  يانبه دهان خويش و اشک می ريخت که 
  گفت :  يانرا گرفت ولی باز هم او پس می رفت که 

 نه . بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! تو کاری نکردی ...  - 
 پس چرا معتاد شدی ؟  - 
! شهبانوی دلم ! من زمانی يه که توی معدن کار می کنم .  هسی آن!  هسی آن - 

! هيچ کس ازم نمی خريد ، حتا يه  هسی آناونا به جای پول بهم ترياک دادن . 
 ! چی کار می کردم ؟ استعمال کردم و ...  هسی آنسکه . 

!  يانچرا ؟ چرا استعمال کردی ؟ اصال می تونستی اون کار لعنتی يو نکنی .  - 
 تو می دونی چه باليی سر خودت آووردی ؟ چرا ؟ 

اون تهديدم کرد که می تونه به جرم اهانت به يه انگليسی بده بازداشتم کنن و  - 
فک نکنم همون جا تموم می شه بلکه خانواده ای برام نمی مونه . گفت يا کار 

.  م رو نابود می کنهخونواده ا درنمی آد يا مه و صداو همين حقوق ممی کنم 
 موگور برمگرنه از اين جا که هيچ ، ا گفت اگه اين کارو همين جوری خواستم

حتا مديرشم که منو  .ه می آر مچه باليی به سر زن و زندگی ي تا ببينم مگم کن
فک نکنم ارباب سر قولش نمی  تاييد کرد و گفت  به اين کار لعنتی برد همينو

کس  مونه هستن کسايی که شهادت بدن به حرفش عمل می کنه يا نه . هيچ
ن آسون بود که ترياک فروشی کنم ؟ ولی منمی خريد . فک می کنی برای 
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کردم ولی کسی ازم نخريد حتا يه سکه . استعمالش کردم تا  یبايد اين کارو م

گرسنگی رو فراموش کنم . توی اون زمون به انديشه ی اين بودم که چه 
 جوری يه آوند خوراک ازش بگيرم ... 

پس اين حقيقت داره که تو اونو با غذا به سوی من فرستادی ؟ گمون کردی  - 
 که من اين کارو می کنم ؟ 

نه ... نه . چون می دونستم اين کارو نمی کنی بهش پيغام دادم . خواستم از  - 
 حقوقم کم کنه که اينو گفت . 

از حقوقت ؟ منظورت سهم ترياک ته ؟ در برابر چی منو فروختی ؟ چقد  - 
 ؟  ترياک

 من در برابر سير شدن تو راضی شدم .  - 
 تو نامرد شدی ...  - 
 !  هسی آننه . تو اشتبا می کنی .  - 
يادته شبی که منو دزديدی به پدرم چی گفتی ؟ يه معتاد از خودشم نمی تونه  - 

نگه داری کنه چه برسه به يه دختر به اين خوشگلی ...  باشه اين کارو بکن 
 وش به هر کس که بهت ترياک می ده . اگه خوشنودت می کنه . منو بفر

 !  هسی آننه . تو اشتبا می کنی .   - 
پس ترکش کن . تو واس اين لعنتی از من از منشت ، از نيروت ، از خوی  - 

! واسه من ديگه سراغش نرو . اگه دوس داشتی منو بزن .  يانيت گذشتی . 
که ام کنن و کنی هر کاری بکن حتا منو بده کوسه ها تيکه تيول  برای اين که

 ... 
ترکش می کنم ولی نمی تونم برم دنبال يه کار ديگه چون تهديدم کرده ولی يه  - 

کار ديگه می کنم و سير نگهت می دارم پس ديگه اين اندازه با زبونت داغ به 
 دل من نذار . خب ؟ 

جنباند ولی در سرش می انديشيد که » آری«آرام سرش را به نشانه ی  هسی آنکه 
باعث می شود که او کردن شغل شومش نول  ننمی کند چوول  هم چون پدر خودش يان
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برای تهديد آن نامرد مجبور به چنين زندگی شده  يانهم چنان معتاد بماند سپس انديشيد که 

  است . 
را به ياد آورد و در سر  يانهمه ی سخن های  هسی آناز خانه بيرون رفت و  يان

  خويش بازشنيد که : 
.  دادن اکيتر بهم پول یجا به اونا.  کنم یم کار معدن یتو کهيه  یزمان((

 ؟ کردم یم کار یچ!  آن یهس.  سکه هي حتا ، ديخر ینم ازم کس چيه!  آن یهس
 بده یسيانگل هي به اهانت جرم به تونه یم که کرد دميتهد اون...  و کردم استعمال
.  مونه ینم برام یا خانواده بلکه شه یم تموم جا همون نکنم فک و کنن بازداشتم

 نابود رو ام خونواده و من اي آد یدرنم صدام و مه حقوق نيهم و کنم یم کار اي گفت
 برم جا نيا از اگرنه ، چيه که خواستم یجور نيهم کارو نيا اگه گفت.  کنه یم

 منو که رشميمد حتا.  آره یم مي یزندگ و زن سر به يیبال چه نميبب تا کنم گم گورمو
 مونه ینم قولش سر ارباب نکنم فک  گفت و کرد دييتا نويهم برد یلعنت کار نيا به

 فک.  ديخر ینم کس چيه.  نه اي کنه یم عمل حرفش به بدن شهادت که يیکسا هستن
 یول کردم م کارو نيا ديبا یول ؟ کنم یفروش اکيتر که بود آسون مکن یبرا یکن یم

 یتو.  کنم فراموش رو یگرسنگ تا کردم استعمالش.  سکه هي حتا دينخر ازم یکس
 ترکش... رميبگ ازش خوراک آوند هي یجور چه که بودم نيا ی شهياند به زمون اون

 یم گهيد کار هي یول کرده دميتهد چون گهيد کار هي دنبال برم تونم ینم یول کنم یم
 یول . نذار من دل به داغ زبونت با اندازه نيا گهيد پس دارم یم نگهت ريس و کنم
  )) کرده دميتهد چون گهيد کار هي دنبال برم تونم ینم

پس از درودی و  دی يورا ديد .  دی يودر کوچه ها باز هم گشت تا اين که  يان
  سپاسی گفت : 

 چی شده ؟  - 
!  دی يوهمه چی يو دونست . زير پنجره داشتم می خوردم که منو ديد .  - 

! بهش گفتم  دی يو. داش خودشو می زد . زد سرش  ديوونه شد . يه باره به
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 دميتهد چون گهيد کار هي دنبال برم تونم ینم . گفتميه کار ديگه هم می کنم 

 . چه جوری ولش می کنم ؟ ولش می کنم . گفتم  کرده
همين بس که پيش اون باشی و چيزی برای نيرومند شدن بخوری و اون با  - 

  من . تو داداشمی . مهمون من . 
 ! يه کار ديگه از کجا گير بيارم ؟ بالخره ...  دی يو - 
بالخره کار گير می آری . کاری و زرنگ نيستی که هسی . ماهيگيری می  - 

 کنی . خوبه ؟ 
 !  دی يو! دلم شور افتاد . دلم شور می زنه .  دی يوآره . بسيار خوبه .  - 

در  ياندل شوره همه ی آن زمان در سينه اش بود تا اين که به خانه بازگشت . 
دارد جان می کند و در هنگامه ی جان دادن  هسی آنخانه را گشود و ناگهان ديد که 

سرخ  يانمتيلی که به خون خود  هسی آنجلو می رود و می بيند که  يانهست که 
باناباوری سويش می رود  يانشده بود را به گردنش بسته و خود را دار زده است . 

سپس با اندوه سنگينی او را می گيرد و پايين می آورد و متيل را از گردنش جدا می 
  به سختی می گويد :  هسی آنکند . 
 برات خوراک خرگوش درس کردم . اونو بخور تا بذاريش کنار ...  - 
 ! چرا ؟ چرا اين کارو کردی ؟  هسی آن - 
 آخه اونو خيلی دوس داری .  ... که ... که براش منو نفروشی . - 
 نه ... نه ...  - 
 تو همه چيزو روشن کردی جز اينو ...  - 
 !  هسی آناينم روشن می کنم .  - 

 :  به سختی باز می گويد هسی آن
... اگه من باشم تو هيچ وخت نمی تونی ولش کنی ... چون ... چون تهديدت  - 

 کردن ... اون جا می مونی و ولش نمی کنی ... 
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من بی تو چه جوری !  آن هسیم واسه ات روشن می کردم . نه ... اين - 

 زندگی کنم ؟ 
که رسيد ، جان سپرد  يان» روشن می کردم  «ولی دير شده بود چون او به واژگان 

گذاشت و گريست  هسی آنو سرش سوی راست خويش افتاد . چهره اش را روی چهره ی 
سپس کنارش دراز کشيد و او را در آغوش گرفت . او را بوسيد و سرش را روی سينه ی 

  گذاشت و به ياد سخن های چند دقيقه های پيش همسرش افتاد .  هسی آن
((... که ... که براش منو نفروشی . آخه اونو خيلی دوس داری . تو همه چيزو 

م تو هيچ وخت نمی تونی ولش کنی ... چون ... روشن کردی جز اينو ... اگه من باش
چون تهديدت کردن ... اون جا می مونی و ولش نمی کنی ... که براش منو نفروشی . 

  آخه اونو خيلی دوس داری . تو همه چيزو روشن کردی جز اينو ... )) 
اين در سرش پيچيد . آن اندازه که رويش به شب شدن و تاريک شدن آن روز کشيده 

يچيد که به ياد سخن های ساعت های نخست بامداد افتاد پکم کم درد در همه ی تنش  نشد .
  که همسرش گفته بود . 

 اگه ؟ کردم کارت یچ من مگه خب ، آخه تو...  تو ؟ یشد معتاد تو!  اني ((
 ینم یدار نگه خودمم از.  یزد یم منو اصال ، یگفت یم بهم خب کردم ناراحتت

 منظورت ؟ کنم یم کارو نيا من که یکرد گمون.   یکشت یم منو اصال...  کردم
 باشه...  یشد نامرد تو ؟ اکيتر چقد ؟ یفروخت منو یچ برابر در ؟ ته اکيتر سهم

 ده یم اکيتر بهت که کس هر به بفروش منو.  کنه یم خوشنودت اگه بکن کارو نيا
 واسه!  اني.  یگذشت تي یخو از ، روتين از ، منشت از من از یلعنت نيا واس تو. 

...  بزن منو یداشت دوس اگه...  بزن منو یداشت دوس اگه.  نرو سراغش گهيد من
  )) کنن ام کهيت کهيت ها کوسه بده منو

را دزديد و پيش از اين که او را بيهوش کند با يک  هسی آنبه ياد زمانی افتاد که 
  کوب به پدرش گفت : 
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کنه چه برسه به يه دختر به اين يه معتاد از خودشم نمی تونه نگه داری  ((

  )) . روشن کنم ..خوشگلی ... آماده هستم که روشن کنم .
... که ... که براش منو نفروشی . آخه  تو همه چيزو روشن کردی جز اينو   ((

  )) اونو خيلی دوس داری .
اين همه در سرش می چرخيد و او را بيش تر از دردهايی که از جدا شدن بند بند 

تنش در رها کردن آن کوفتی که اکنون همسر نازنين و دلبندش را از او گرفته ، جدا می 
کرد و به نبود همسرش می کشاند تا باور کند او نيست و چه غمی برايش سهمگين تر از 

برای چه و چگونه و چرا نيستش از همه زجرآورتر و آن هم ؟ اين که همسرش نيست 
بی جان هنوز در آغوشش بود و او را رها نمی کرد ولی داشت  هسی آناست برای او . 

  ترياک را رها می کرد . 
کم تر و آرام تر ولی اندوه هايش بيش تر و بيش تر  يانبامداد شده است و دردهای  

می نگرد که هنوز هم باز است . آن ها را به آرامی می  هسی آنمی شوند . به چشم های 
ولی او ديگر خواب  شبی افتاد که او را در بيهوشی به خانه اش آورده بودبندد که به ياد 

نيست تا بامداد بيدار شود و با لبخند جادويی اش دست نوازش بر سرش کشد و پس از 
  دانستن رويداد او را بوس باران کند . 

  :  می گويدبرد و می  هسی آنگوش سرش را سوی 
می کنم  بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! پيش از اين که پيشت بيام برات روشن - 

 که اونو دوس ندارم . بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! ... 
 :  می گويدو باز  می گذارد هسی آنچهره اش را به چهره ی 

!  يانبانوی گلم ! شهبانوی دلم ! دل من ! بانوی خوب و نازنينم ! بانوی  - 
گذاشتی ؟ بانوی گلم ! چرا  و کشتی ، چرا تنهاميان! تو که  شين يان یبانو

  ديگه پاسخ مو نمی دی ؟ دوسم نداری ؟ چشاتو بستی . نمی خوای منو ببينی ؟
گرامی ام ؟ ديگه منو باهام سخن نمی گی ؟ ديگه نمی گی لباتو بستی ، ديگه 
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رو نمی خوای ،  يانآره . تو دوسم نداری . تو ديگه خاموشی . نمی خوای . 

 رو شوهرت نمی دونی و دوسش نداری ...  شين يانتو ديگه 
توی خانه آمده و شگفت زده او را می نگرد  دی يوبی آن که بداند  اين ها را می گويد

 : می گويدکه با اشک هايش باز 
دوسم نداری ؟ پاسخ بده . پاشو . تو که می دونی من تاب دوری تو  ... ديگه - 

ندارم . پاشو . پاشو ... پاشو با هم بريم زير همون درختی که از پنجره می 
بانگ من يه هو پريدی پس  با شه ديدش ، همون جا که گريه می کردی که

گاليی  جستار زديم . يادته ؟ پاشو . پاشو بريم چمنزار رو به روی خونه تا
که با ديدن چهره ی تو از گالی ديگه جداشون کردم به چهره ات نوازش 

 شون بدم پس گلبرگاشو بذارم روی جای بوسه هام ... 
 :  می گويدپس از درنگی باز هم 

... پاشو که سرتو بذاری رو پام . پاشو ، چشاتو وا کن تا پس از بوسه ببينم  - 
می . چرا خاموشی ؟  اون درخشش قشنگ شادی رو توشون . خاموشی

پاشو چشاتو واکن و بگو که خوای بيش تر از اين داغ بذاری تو دلم  ؟ ... 
دوسم داری . پاشو . پاشو ورجه وورجه کن . شلوغ کن . ببين خونه چه 

خاموشه . پاشو . پاشو بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! پاشو لج بازی بکن و بگو 
منو بزن . گازم بگير و تقال کن  که شگردات خوبه . پاشو روشن کن . پاشو

مگه يادت ندادم ؟ پاشو ... پاشو تنبل ! پاشو می خوای منو ديوونه کنی ؟ 
 پاشو ... داد می زنم ها ... 

 :  می گويدو اندوه بار و عصبی باز  می گيردرا  هسی آنگيجگاه های 
... پاشو ديگه . اگه گمون می کنی که می تونی با اين کارات اشک منو  - 

درآری ، کور خوندی . بهت می گم ، پاشو . هه ! می ترسی بزنمت ؟ تيکه 
من تيکه ات کنم ؟ من که واسه ات می ميرم ؟ تو که همه ی زندگی منی ؟ 
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ها ؟  که اين اندازه دوست دارم که ... نکنه نمی خوای با من زندگی کنی ؟

نکنه می خوای بهم خيانت کنی ؟ يا اين که با کس ديگه ای زندگی کنی ؟ 
زبون باز کن . تو شهبانوی دل منی . تو بانوی گل منی . تو همه چی منی . 

  پاشو . پاشو ... 
بگذارد تا ببيند زنده است يا  هسی آنو آمده بود که دستش را روی پيشانی جل دی يو

  : می گويدد و نزی مدستش را پس  نايمرده که 
 دست تو بکش ...  - 
 ی شه . ببينم زنده اس يا ... م! می خوام ببينم چرا پا ن يان - 
 مگه آوای دل شو نمی شنوی ؟ گوش کن ... ، زنده اس  - 

   : می گويدو  می گذاردو روی دل خود  می گيردرا  دی يودست 
می شنوی ؟ زنده اس . می خواد منو رنج بده . خوشش می آد منو خوورد  - 

 کنه . 
می گذارد و می بيند که سرد است سپس می  هسی آندستش را روی سر  دی يو

  گذارد روی تپش گردنش که نمی زند و می گويد : 
 !  ياناون مرده .  - 
 خاموش ...  - 

 : می گويدد و باز اين را می غر
 احمق ! اون زنده اس ، نمرده . تنها می خواد کمی اذيتم کنه . ببين ...  - 

 را می گيرد و روی سينه ی خود می گذارد و باز می گويد :  هسی آندست 
 نگا مث ساعت می زنه ...  - 
 ! تو که اونو نکشتی ...  يان! چی شده ؟  ياناون دل خودته ،  - 
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ش ، من اونو کشتم ، آخه من من ؟ ... من ... من نکشتمش ، چرا ، من کشتم - 

اونو فروختم ... من ... اونو فروختم اونم برای اين که نفروشمش اين کارو 
! من ترياک  دی يونه دوس ندارم . کرد چون ... چون اونو دوس دارم ،

و دوس دارم . من  ، دوسش دارم . بهش هسی آنلعنتی يو دوس ندارم . من 
 بگو ، بگو که چقد دوسش دارم ... 

  : می گويدباز يان که  می کنداشک هايش را پاک دی يو 
و دوس دارم . بگو . من ... من هسی آنبگو ، دوسش ندارم . بگو بگو تنها  - 

 اونو کشتم ، اونو فروختم تا خودکشی کرد ، نه من ... مِن لعنتی اونو کشتم ... 
حب کار لعنتی يت اونو کشت . واسه يه اص! تو اونو نکشتی . اون  يان!  يان - 

ظرف غذا ازت کار کشيد و به جاش بهت ترياک داد . اون تهديدت کرد . 
برای اين که برده اش باشی تهديدت کرد که خانواده اتو نابود می کنه . يادت 

و کشت . تو هسی آنو خواست . اون هسی آننيس ؟ اون تو رو معتاد کرد . 
خودتو چون پيشين کنی . تو بايد دوباره نيرومند بايد خودتو درست کنی ، 
تو از اونا بگيری . تو بايد انتقام شو بگيری  هسی آنبشی تا انتقام همسرتو ، 

 هسی آنديگه ای  يانديگه ای به خاطرشون خودکشی نکنه و  هسی آنتا 
 خودشو از دست نده . 

 آره . انتقام شو می گيرم سپس می ميرم .  - 
 ی ... تو بايد زنده بمون - 
 آره . برای انتقام ...  - 
 حتا پس از انتقام ...  - 
نه . تنها برای انتقام . سپس بايد برم پيشش ، تنهايی می ترسه ... نه ... نمی  - 

ترسه . هيس ! بدش می آد بهش بگی می ترسی . نه ، بانوی من نمی ترسه . 
بودنم . بانوم ! بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! دل من ! همه ی هستی من . همه ی 

 و می کشتی چرا خودتو کشتی ؟  يانکاش  فدات ، يانای دل من ! بانوی گلم ! 
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پس از آن همه بهت و اندوه و دردی که در گلويش پر شده بود به سختی می شکند و 

می گريد که دوستش  يانهم با  دی يومی گريد . سرش را روی سينه ی او می گذارد و  و
بی ، گرامی يش و برادرش دارد ديوانه می شود از مرگ همسرش که برخاست و رفت . 
آن که ياد آورد که برای هشدار دادن و گفتن اين که مردوک و دار و دسته اش دنبالش 

  هستند به آن جا آمده بود . 
بود که  هسی آنروز پسين هم آمد و او در هنگامه ی سخن گفتن با تن بی جان 

باز يادش می رفت که درباره ی پيکرد با او سخن گويد  دی يو  سرد و بو گرفته شده بود .
دی و ديگران هستند بايد از آن جا بگريزد .  يو دیو اين که تا سرگرم رد گم کردن های 

   جلو آمد و گفت : يو 
 رو بسوزونيم ...  هسی آن! بايد جنازه ی  يان - 
 ما نداره ... چرا ؟ اون که کاری با ش - 
 ! زمان بسياری يه که بو گرفته ...  يان - 
 ناراحتی نيا اين جا .  - 
 !  يانتو بيمار می شی .  - 
 خاموش . از اين جا برو ...  - 
 ! بايد بسوزونيمش تا هميشه کنارت باشه .  يان - 

رو می کند و  يو دیبا نگاه کودکانه ای به  يانپس از درنگی اين را گفت که  دی يو
 می گويد : 

 کنارم ؟ برای هميشه ؟  - 
 ره . آ - 
 باشه .  - 

برای کمک به او آمد و پس از کمی جلوی  دی يوجدا شد و  هسی آنبه سختی از 
بود که آتش انتقام در  هسی آن. با آتش زدن  بانمکش را سوزاندند هسی آنچشم هايش 
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 هسی آنبا آتش زدن  يانسرش فروزان تر شد و می دانست که چگونه آن ها را بکشد . 

. خاکسترش را در آوندی روی ميزی که کنار تخت بود  هسی آنخود در آتش سوخت ، نه 
  گذاشت . 

. روزها در مزرعه ی برنج کار می کرد و ديگر چونی و روزش جا آمده بود 
و کم کم اين اميد به انتقام او را  دی يوشب ها در خانه شگردهای رزمی کار می کرد با 

  يرومند کرد . نخستين زبردست و ن يانچون 
تازه خوراک خرگوشی را گرم کرد تا بخورد که خوراک پايانی دست پخت همسر 
دلبندش بود . روی تخت نشست و در هنگامی که آوند خوراک را دست گرفته بود به آوند 

خاکستر همسرش خيره شده بود که او را برداشت و روی تخت گذاشت و به پهلويش 
  ی که آرام می گفت : چسباند و خوراک را خورد هنگام

گفته بودم خودت بخوری ولی تو برای من گذاشتی تا ولش کنم . کنارش  - 
 گذاشتم ولی اينو می خورم تا انتقام بگيرم . 

برخاست و توی شهری رفت که برای او مگر بيزاری دريافت ديگری نمی آورد . به 
  رسيد و پس از درودی و سپاسی گفت :  دی يو
! زمون شه سپس خودمو تسليم می کنم . تنها منو که سوزوندی توی دی يو  - 

نريز . توی آوند خودش بريز و پيش خودت نگه دار .  هسی آنآوند جدای از 
 خودشو دار زد .  هسی آنراسی منو توی پارچه ی متيلی بپيچ که 

 باشه . حتما . من که نمی تونم جلوی تو رو بگيرم .  - 
ه من باش . جايی نرو ، ا، بيرون کافه چشم به ر يه چيزی ديگه . توی ، نه - 

 درازا نمی کشه . به 
  

و رفت . توی کاخ رفت و تنها با يک کوب پا آن ها را می زند . جلو ، پس ، چپ ، 
 مين شدند . توی ساختمان کاخ رفت که چپ ، راست و چپ و جلو تا اين که همه نقش ز
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صاحب خانه همان در کناره های يک دست ، مشت راست تا اين که  همه شان را زد با

دو خارجی را ديد که چندی پيش با او جدل می کردند در کافه پس به همه چيز پی برد و 
با خشم بيش تر در برابرشان ايستاد که ايستاده بودند که به تندی باد مشتی به هر کدام زد 

صاحب خانه  هب قش زمين شدند و افتادند . رساندن مشت شان ن يانو آن ها پيش از به 
بلند کرد و زمين کوفت . او برخاست و  يانرسيد ، او را که بسيار ترسيده بود از خشم 

خواست به او مشت بزند که در هنگام جا تهی کردن با پايش کوب برگردان پايش را زد . 
ی زد و هر که مشت چپ به او م ياناو را چپ و راست کرد . او پس می رفت و تنها 

آن ها  يانرو به رو شده و به راستی تنها يک کوب  يانپيش می آمد با مشت و لگد پای 
دور می کرد تا اين که به کافه رسيد . چند  نايرا روی هم می انداخت و آن ها را از 

پليس جلو آمدند . آن ها را هم در هنگامی که مردک پس می رفت و چرخ می خورد با 
کوب پا می زند و آن ها را ناکار می کرد پيش از اين که اسلحه ها و نيزه ها و باتوم های 

   گفت :دی يو بيايد . جلوی کافه بود که به  يانشان را به سوی 
 ...  بساطاشونو بيار اين جا بريز . درست جلوی پای اين نامرد - 

اين را با خشم می گفت که دستان مردک را با زنجيری که بر گرد کمرش بود به 
بساط معتادان را آورد و معتادان و کافه دار و  دی يوديرک چوبی جلوی کافه بست . 

آن ها را با خشم گرفت و خود گرداگرد  يانهمسايه ها بيرون ريختند و تماشا می کردند که 
مردک بر زمين کوفت سپس با خشم در هنگامی به ياد سخن های همسرش افتاده بود و 
اشک در چشم هايش پر شده بود که کبريتی آتش زد و به همه ی بساط ها و تن مردک 

  کشيد . آن ها سوختند و مردک را در آتش سوزاندند که بانگ پليسی آمد . 
 پليس ! ايست ،  - 

در هنگامی که با خشم به مردک می نگريست دستش را با بالندگی باال برد يان 
 دی يوبه  يانسپس دستش را کنار هم آورد تا پليس به او دستبند بزند و دستبند زدند و 

اشک هايش روان شد و  دی يونگريست و به او از آن لبخندهای بانمک و زيبايش زد که 
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که پس از لبخندش  هسی آنکه با او رزم می کرد برای ازدواج با  به ياد زمانی افتاد يان

  گفت :  دی يوبود که 
(( خسته بودم با ديدن لبخندت خستگی يم گريخت . کار خوبی نمی کنی که توی رزم 

  می خندی چون به حريفت نيرو می دی .)) 
د همسر او را بردند به زندان و در آن جا با همه ی شکنجه ها تنها کسی که می دي

گرامی ش بود . در آن هنگام هر روز برايش نمايان می شد . از نخستين روز آشنايی تا 
. می دانست که قاضی خارجی رای به  مسرش در آغوشش بودواپسين روزی که ه

  اعدامش می دهد پس خوش حال بود از رسيدن به همسرش . 
دنيای  در کوفته شد و او را به هوش آورد که دريابد چکش روی ميز قاضی

  که همسرش در آن نبود . قاضی با حالت تحکم گفت : هست منحوس و نکبتی 
 ! آيا به جرم خودتون اعتراف می کنيد ؟  شين يانمتهم ،  - 
 آره .  - 
 آيا از کارتون پشيمان هستيد ؟  - 
 نه .  - 
 بهتر باشه و خدا شما رو ... فکر نمی کنيد اگر پشيمان بشويد  - 
 خدای شما ؟ يا خدای من ؟  - 
 خدای شما و من نداره .  - 
 داره . خدای من از شماها خوشش نمی اومد .  - 
 چرا ؟  - 
و  ، ما رو فاسد و معتاد کرديدو می ريزيد د ، خون ريختيد يچون آدم می کش - 

تا تنها به يک هدف ، تنها يک هدف بريسيد که رسيدن به کشور ما  می کنيد
و دارايی های ماست . من آدمی يو کشتم که فاسد بود و خيلی ها رو معتاد 

کرده بود . باعث شد من معتاد بشم . منو تهديد کرد به نابود کردن خانواده ام 
بينم که خانواده که يا اون جا کار کنم با حقوق پنج گرم ترياک در روز و يا ب
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امو نابود می کنه . حتا مديرشم تاييد کرد که چنين می کنه . همه ی روز 

سخت کار می کردم مانند برده و اون به جای پول تا برای خانواده ام 
 خوراکی فراهم بيارم به من پنج گرم ترياک می داد ... 

 اونم جای پول بوده و مصرف ترياک مجازه ...  - 
ن معتاد نبودم و نمی تونستم مصرف کنم ، کسی هم ازم برای ما ، آره . م - 

نمی خريد با همه ی خودخوری و منشم پس بايد چی کار می کردم مصرف 
 ، کسی که معتاد نيست بايد معتاد بشه ... 

 مصرف ماده ی ترياک مجازه ...  - 
چرا برای خارجی هايی مثل شما مجاز نيس و اگر خوب بود چرا خودتون  - 

تر به سرزمين شما اومدم و  من پيشمجازش کردين ؟ توی کشورتون غير
 اين کارو کردين تا ...  هست می دونم که چنين

 محکمه رو به مسائل انحرافی ...  - 
و کشتم چون به جای دستمزد ، انحرافی کارهای شماس . من قاتلم . اون - 

يک روز کار و تحمل توهين و ضعف از گرسنگی به جای پول به  دستمزد
 چه کسی ترياک می خره ؟ هيچ کس . من ترياک داد . 

 می تونستيد ادامه نديد ...  - 
اون روز توی گرسنگی زحمت کشيدن چی می شد ؟ پس از يک هفته  - 

گرسنگی با اون سخت کار کردن ضعف و گرسنگی رفتم مصرف کردم تا 
کنم ، اين بايد خوراکم می شد چون اون کثافت از قدرت گرسنگی رو حس ن

قانونی که بهش داده بودين استفاده می کرد و خانواده ام رو به نابودی می 
کشيد من با اون سير می شدم ولی بانوم چی ؟ اون که نمی تونست ترياک 

 استعمال کنه تا گرسنگی يو حس نکنه يا اين که اونم بايد معتاد می شد ؟ ها ؟ 
 حرفای شما سنديت نداره ...  - 
البته محکمه ی شماس و محکمه ی شما ضرر و حقايق ننگين شما رو قبول  - 

 نداره . 
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 با نزاکت باشيد . آقا ! انگيزه ی شما چی بود ؟  - 
تصرف پنج بندر ما در جنگ ، جنگی که شما فکرشو کرده بودين و مردمو  - 

نگيزه های نيرومند و معتاد و ضعيف کرده بودين . اينا دليل خوبی نيس ؟ ا
استواری نيستند ؟ من به قتل اعتراف کردم . انگيزه ام گفتم و حاال حکم تونو 

 بدين ... 
 اعدام با چوبه ی دار . متهم اگر خواهشی داره بگه .  - 
 خواهشی داشتم ولی حاال با شما ندارم ...  - 
 يعنی حرفی ...  - 
 حرف دارم ولی خواهش ، نه .  - 
 حرف ؟ بگو .  - 
منو توی خونه ی خودم اعدام کنين و خاکسترم رو توی آوندی اميدوارم  - 

بذارين که خاکستر همسرم هس و منو با همون پارچه ای بسوزونين که 
 بذارين .  دی يوهمسرم روش جان داد و خاکسترمون رو پيش دوستم 

 پذيرفته می شه . من ختم جلسه رو اعالم می کنم .  - 
 دی يوبرگشت و  يانو چکش را بر ميزش کوفت و همهمه همه ی فضا را گرفت و 

را با همان چشم های اشکبار ديد و به او خيره شد و سری جنباند سپس لبخند نمکينی 
با شگفتی  يانرا ترکاند . جلو آمد و او را در آغوش کشيد که  دی يوبرايش زد که اندوه 

  گفت : 
 ... چی کار می کنی ؟ مرد باش  - 

  
 آهسته گفت :  دی يودر گوش  ياندر گوشش آهسته گفت سپس  هسی آن

 برای آزادی کوشش کن .  - 
 باشه .  - 
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  و او را ازش جدا کردند و بردند . 

گوشه ی زندان به خواب رفته بود که همسرش را ديد که لبخندی بر لب داشت که 
   گفت :
! من نبايد تنها می ذاشتمت و درباره ات بد نمی انديشيدم . اميدوارم منو  يان - 

 ببخشی تا با هم باشيم . 
بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! هر چی که تو بگی و تو انجام بدی ، درسته .  - 

 بخشش چی يه ؟ برای با تو بودن آماده ام با لبخند بميرم . 
 آره ؟  رو می بره .از اون لبخندای قشنگ و بانمکت که دل همه  - 
 آره .  - 
 اکنون بخند .  - 
 می خندم برای تو .  - 

می خندند و از خواب برمی خيزد و با همان لبخند شيرين به هم سلولی يش نگريست 
 که او گفت :

 چی شده ؟  - 
 خواب همسرمو ديدم .  - 
! هيچ مردی يو نديدم که اين اندازه همسرشو دوس داشته باشه که زمون  يان - 

 مردن هم با لبخند به سراغ مرگ بره چون به اون می رسه . 
 ! پاشو زمون شه .  شين يان - 

 يان هرگونه هم سخنی ديگری را از آن ها گرفت که يانزندان بان بود که  بانگ
نگريست و موهايش را درست کردو به  برخاست و سر و رويش را درست کرد و به آينه

  راه افتاد با همان لبخند شيرين و زيبايش . 
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گرد هم آمده بودند . آوند خاکستر را  يانداشت باران می آمد . همه در خانه ی 

ديد . سويش رفت و آن را گرفت و سرش را به دهانه ی آن چسباند که  دی يودر دست 
  .  دی يوآرام گفت هنگامی که تنها خودش می شنيد و 

به زودی می آم پيشت ، همين تو . بانوی گلم ! شهبانوی دلم ! دل من !  - 
شيرينم ! نشد سينه امو بشکافم تا دل مو بهت نشون بدم که چه اندازه دوستت 

 من !  آنهسی داره . 
می شنيد . سرش را بلند کرد  ياناين ها را از زبان  دی يوبرای واپسين بار بود که 

 و گفت : 
 ! بخند ، ببين می خندم تا خستگی يت بگريزه و بهت نيرو بدم .  دی يوخب ،  - 

آوند را به او داد و او آن را  يانگفته بود .  ياناين همان واژگانی بود که به 
به بند داری نگريست که  يانچشم دوخت .  يانپايانی در چشم های و برای بار گرفت 

از همان جا آويزان بود که متيل و همسرش آويزان بودند . لبخندش بيش تر شد و با ياد 
  افتاد که در خوابش گفته بود :  هسی آنلبخند شيرين 

  اکنون بخند . )) آره ؟  از اون لبخندای قشنگ و بانمکت که دل همه رو می بره . ((
خنده ی زيبايی سر می دهد و بی تاب روی چهارپايه رفت و خود سرش را در چنبر 
دار برد و خودش با همان لبخند جادويی چهارپايه را از زير پای خويش انداخت و با همه 

ی درد خفگی باز لبخندش را بر لب نشاند و نگاه داشت و چه زيبا جان داد و به سوی 
  . همسرش شتافت 

را در  يانکه جلو آمد و تن بی جان  دی يوهمه آن جا را خلوت کرده بودند مگر 
  آغوش گرفت و به لبخندش بوسه زد و گفت : 
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. دل سنگی منو نرم  تو می دونستی که اين لبخندت به من زندگی و مهر داد - 

دو روز پيش خودت نگه  گرامی خودتوکرد . من دوس دارم مانند خودت که 
 دارم ولی می دونم که دوس داری زودتر در کنارش باشی .  داشتی ، نگه

 يانتن  دی يوباران بند آمده بود و خورشيد همه ی چوب ها را خشک کرده بود که 
ی چوب ها گذاشت . برمی گشت که آتش را بردارد که کنار خانه را بيرون برد و او را رو

ودند و چيزی از آن نمانده بود ، ، درست همان جا که گل های گلزار پرپر و ريخته به هم ب
رفت و آن ها را  يانسه گل سپيد را ديد که سوی شان رفت و آن ها را چيد . به سوی 

گذاشت و دو ديگری را در دست هايش سپس آتش  ياننگريست و يکی شان را در لبخند 
را ديد که با لبخند گلدارش دارد می سوزد و با آن چشم های  يانرا به آن نزديک کرد و 

بدرود می  يانو خود  يانهم می سوزد و اشک هايش سرازير می شود و با لبخند  دی يو
  گويد . 

می ريزد و آن را روی تاقچه ی خانه ی  هسی آنرا در آوند خاکستر  يانخاکستر 
  خودش می گذارد . 

زيادآوری يادواره های شان رفت که با شگفتی سه روزی به خانه ی آن ها برای با
شاخه گل زرد که روييده بودند را ديد و لبخندی زد و آن ها را چيد و به خانه برد و در 

، سه  نبود که هر بار به آن جا می رود ارآوند خاکستر آن ها گذاشت ولی اين واپسين ب
آن ها می گذارد چون می داند در آوند خاکستر شاخه گل زرد يا سپيد با خود می آورد و 

  که آن گل ها برای آن هاست که می رويند . 
پس از خود به فرزندانش سپرده بود که به آن خانه که می روند گل ها را  دی يو

بچينند و در آن آوند بگذارند و آن ها نيز چنين می کردند و می کنند چون آن ها نيز داستان 
  ند . را می دان هسی آنو  يانمهر خاوری 

و ديگران نمی روند تا هنگام مرگ و تا پايان زمان در يادش و  دی يوآن ها از ياد 
  يادشان می ماند . 
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