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، در سیر، علی رغم حمایت ناشرین محترماز آنجا که نویسندگان تلخ

ساله  و پس از چندین نوبت  دویک فرایند فرساینده و مایوس کننده 

جرح و جراحی و تعدیل در متن، موفق به اخذ مجوز نشر و توزیع از 

اداره ارشاد نشدند، تنها راه معرفی این اثر به جامعه فرهنگی کشور را  

 .توزیع   نسخه الکترونیکی آن دانستند

جهت تقدیر از کوشش های فرهنگی و  حرمت نهادن به دستاوردهای 

ی و ترویج فرهنگ حرکت به سمت بروز  و تداوم رفتارهای فکری و هنر

 .حرفه ای در جامعه، حمایت از آثار ادبی الزم به نظر می رسد

خوانندگان محترم تلخسیر در صورت تمایل به حمایت مالی  از این اثر 

غالمرضا  شماره حسابهای زیر متعلق به تومان به 0333می توانند مبلغ 

   .دفوالدوندی واریز نماین

 ،3035444441330 :اببه شماره حس بانک ملی ایران

  4309665005436416    :کارته شمار

 ، 3000364043330:حساببه شماره صادرات ایرانبانک 

  4309465934640509 :شماره کارت

در صورت عدم تمایل به حمایت خواهشمندیم  عزیز از خوانندگان 

 .اقدام فرمایند، نسبت به  معرفی تلخسیر به دیگران مالی
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   مقدمه

 .کودکان هستند گفت بهترین تماشاگران آثارش آندری تارکوفسکی می

های دشواری که شیفتگانش  ین یعنی هنرمند همراهی چندانی با آزمونا

د، ان هها و معناهای برآمده از آثارش آفرید شناسانه نشانهادر راه درک زیب

توصیف  کار هنرمند آفرینش است، راست هم همین است؛ .نداشته است

تنها  ،"تلخسیر" ةآویختن با جهان معماگون دراز این رو، . کار او نیست

ای دلپذیر خواهد بود، به  بنیادین است که وظیفه یهانگاشت با این پیش

اعتنا به  بینهایی نویسندگانش، و  یِیابی یا ناکام رها از کام ه،ویژه آن ک

، یا برآوردی کشش یا دلزدگی خوانندگانش، با هر سنجه کشف میزانِ

از سویی، انش و تلخسیر آزمونی دشوار است در آغاز راه نویسندگ

 . رهسپار ةبرای خوانند ،محکی تازه و سخت

به  هرگز ،"تازه"جهان تلخسیر، جهانی دیرآشناست و به کار بستن تعبیر 

این  که، بلستبا جهانی تازه رو به رو خواننده مفهوم آن نیست که
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 تر نیازموده است که در مواجهه با جهان اثر، ذهن احساسی پیش، تازگی

وادار به برآمده از مدرنیته، که  یهرا از تنهایی بست دهگر خوانن پرسش

و تصویری تازه را به مختصات ادراکی آن  نیدهزیستن در آن است، رها

 .درخواهد آمیخت

گوهری که  بر محمل یک گوهر استوار است، ،تلخسیر رواییمعماری 

 ای درونی، ساختار بیرونی چندین پاره یدههمپای چندالیگی بسیار پیچی

 یهبست ای همه روایت تکه یاها  پاره برای داستان گانسندینو .دارد هم

 چشمه سوم، چشمه دوم چشمه اول، اند؛ را برگزیده "چشمه"نام  تلخسیر

 ...و 

اند که تا  گرانه، بر آن شده نویسندگان با تالشی چیره دستانه و حساب

قرار دهند داری کنار هم  یافتگیِ ویژه و هدف ها را با سامان تمامی چشمه

علی و معلولی را در  ةدر هم تنید ةآن، بستری از یک رابط یهو بر پای

رسد اشتیاق افزون  ساختار گوهر بنیادینِ اثر خود بگسترانند و به نظر می

های پیوسته، و کاربرد  آنها در راهِ آمیختگی روابط همسان و همانندی

پذیر، از کلیدی تکرارهای  پایان نمادها و واژه بی یهسلسل یهروان زیاده

ای پنهان و ناباورانه،  ها، به گونه روایت هریک از تکه. همین رو است

و وقوع روایت فرادستِ  -یا شاید تکرار - ای برای طرح خواهد انگیزه می

شان، برای انتخاب این  نویسندگان تلخسیر در افق ذهنی. خود باشد

ترین  دست اند که دم ها، رویکردی عامدانه داشته چیدمان چشمه یهشیو

همین ردیابی یک شیفتگی انکارناپذیر به چیرگی نظام  برداشت از آن،
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در تلخسیر هم، آن چه بیش . علی و معلولی چرخشی بر جهان اثر است

ها و  دیگری قابل شناسایی است، شمار افزونی از همانندی یهاز هر مولف

ه با نخستین در مواجه. اند هاست که از ریشه به هم پیوسته مشابهت

ها، خواننده، به احتمالی زیاد به جست و جوی پایان بر خواهد  چشمه

نهایت همه چیز ابهام است، و . آمد، اما به راستی پایانی در کار نیست

ای که بیانجامند، هیچگاه برای خواننده،  ها به هر نقطه روایت. آغازی تازه

های سرخوشانه از  گمانهناگهان تمام  در تلخسیر،. یابند حکم پایان را نمی

شکند و همه چیز در مه غلیظی از  کشف یک پایان معنادار، در هم می

 مشتاق، مجبور است هرگونه تصوری یهابهام فرو خواهد رفت و خوانند

که را از آن چه تا کنون، باور یا کشف کرده، دور بیاندازد، و تازه پی 

رده شده، نه یک اش گست روی ای که پیش خواهد برد در معمای روایی

. راست در کار است و نه هیچ بنیاد داستانیِ معناداری سر یهروایت ساد

و راستی هم که در راه کشف ابهامِ پیدا و پنهانِ جهان تلخسیر، بنیادی در 

کار نیست، نه بنیادی منطقی، نه بنیادی فلسفی، که برای خواننده روشن 

 . نه نگاه کندکند که به چیز باید نگاه کند یا این که چگو

ها، همه و همه،  ها، و آدم ها، زمان ها، مکان در تلخسیر، اشیا، رابطه

پندارد از  در یک چشمه میسیرناپذیر خواننده، برای نمونه، اند و تف مبهم

 ةهای کهن و در لمس خشت ای آگاه شده که در حاشیه زاینده رود حادثه

ه تر دانست ای پیش شمهسی و سه پل اتفاق افتاده، اما انگار آن را در چ
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انگیزتر این که شاید باری دیگر، به روی دادن آن در  است، و حیرت

 . دست، شاهد بوده ای فرا چشمه

کوشد با نگاهی خصوصی به  می تلخسیر مثل هر داستان مدرن دیگری

زمان و کنار گذاشتن روایت خطی از آن، معنایی نوپا برای مفاهیمی 

ا کند، تا از این رو، راهی برای رسیدن به افق پیچیده، مثل زمان و مکان بن

 . های او و باورهای او ای برای تحریک دانستگی ذهن آدمی بیابد و بهانه

با آگاهی از آن چه در یک چشمه از تلخسیر آغاز شده و به پایان 

 هایی کم توان نشانه های دیگرِ آن، حتی می رسیده است، در برخی چشمه

ه چشم دید که شاید هرگز رخ نداده باشند، رنگ از رویدادهایی را ب

نایافته، که صورت  هایی از یک مرارت گاه کامیاب و گاه کام نشانه

ناپذیر، به زمان   ای اجتناب که در این جا به گونه- اند تا زمان را گرفته

به سانِ معیاری برای انکار  -زند شناختی هانری برگسون پهلو می  روان

پارگی  ی عالقمند، اگر با تکه خواننده. بندندواقعیت موجود، به کار 

نهفته در رویه و حتی بطن اثر، همنوا شود یا  ةعامدانه و گاه هوشمندان

آن،  ةشناسان های هستی کم با آن کنار بیاید، در رمزگشایی از مولفه دست

گاه، در  ای از تنافر پی خواهد برد که گاه و بی های پنهانِ گونه به رگه

. زند ، میان هر آن چه واقعیت است یا امر واقعی، موج میها برخی چشمه

ست که ممکن است به این تردید شیرین دچار شود که آن چه ا جااین

یک ذهن است یا واقعیت باورپذیری از  ةخواند، کابوسی پرداخت می

 آن ذهن؟ ةزندگی دارند
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و الگوی گوستاو یونگ  لکار آرای یهاز دریچ به هر روی اگر 

های تلخسیر  روایت به تکه "تقارن معنادار" مفهوم ةختی او دربارشنا روان

ها ممکن است  نگریسته شود، شاید این تردید کارساز، که کدام چشمه

ای مدام، خواننده را از  باشند و کدام یک ذهنی و خیالی، به گونه واقعی

بر این پایه، . جهان تردیدها به جهان باورهای قطعی، به نوسان درآورد

شود، ممکن است  های تلخسیر رو به رو می امی که خواننده با داستانهنگ

مد نظر یونگ را، در هر برآورد،  شناختی هر یک از سه گونه تقارن روان

  .های آن بیابد ایِ برآمده از چشمه های مقایسه میان دوقطبی

 یهپار شود که دنیای تکه ها، سبب می این مولفه یهگرد آمدن هم

کشف رازها، کشف . برگشوده به چشم آید ر از رازهایی ناتلخسیر، سرشا

یک ابهام هم، به طور متعارف، همیشه طراوتی جاودانه  یهرمزگان پیچید

رنگ از این  ای شکننده و کم در پی خواهد داشت و اگر حتی هاله

طراوت، به ذهن خواننده بنشیند، به احتمال زیاد، نویسندگان اثر، به 

 . اند ی رسیدهانگیز کامیابی شگفت

 ها تلخسیر همان گونه که تالشی برای تصویر کردن جهان پیوست

مازیار که پرسونای کلیدی . ها هم بیگانه نیست ست، با جهان گسستا

ای آرمانی در  ها، خود، نمونه تلخسیر است، با حضور در همه روایت

ست و از سویی دیگر، این زمان ا ها شناسی این گونه از پیوست  نشانه

ها به  ها هم، بنیاد قطعی گسست یک از چشمه فسیرناپذیر جاری در هرت

آید؛ پیوست به تضاد معنایی زندگی و گسست از تقدیرگرایی  شمار می
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نهفته در آن، و تمام داستان تلخسیر، روایت همین دیالکتیک ابهام آفرین 

ها  علت ةدهی به چرخ است؛ جدل میان گسست و پیوست، که کار سامان

ها، این بازی دلپذیر نویسندگان را، کمی با تاخیر و یا حتی گاه با  لو معلو

بارزترین مولفه این گسست ها و پیوست ها در  .کند شکست مواجه می

صف بندی های مکرر واژگان در برابر هر نوع و نمونه از ابتذال قابل 

در تلخسیر خواننده از تماشای نبردی با ابتذالی به تماشای . رویت است

 .دی با ابتذالی دیگر فراخوانده می شودنبر

درخشد؛  ای از کالیگوالی آلبرکاموی فقید می بر تارک تلخسیر جمله

جهانی که . ستا کامو انگیز جهان شگفت یهبازتابند ،ای که عامدانه جمله

 آن، این تقدیر است و فقط تقدیر است که آدمی را بر ةدر مقدم

کند، گاه از سرعت زندگی او  ن میگزیند، فرجام و سرانجامش را تعیی می

و در پایان آن از چرخش ناگهانی  افزاید کاهد و گاه بر شتابش می فرو می

تقدیر، از گریز ناگهانی آنها از رنج  یهتوی رقص آهست ها در هزار آدم

به عیش مدامی همچون آگاهی نهایی از  تقدیر یهمدام، از بیهودگی فاجع

گوید و تلخسیر، آگاهانه در پی  یسرنوشت خویش و چیرگی بر آن م

 .هایی هایی و چیرگی ست، چنین چرخشا بازنمایی چنین عیشی

ناپذیر؛ تنها باید خواند و  بینی رنگی پیش ست با پیا تلخسیر، داستانی

خواننده با داستانی رو به رو خواهد شد که قرار است  .از آن لذت برد

و در تویی از جزئیات، ، در مالیخولیای ت"مازیار" اش پرسونای کلیدی

خویش به آرامی  یهسرشتاشیا، هر لحظه از سرنوشت از پیش  فضاها و
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اگر این گونه باشد آیا این روایت زندگی بسیاری از ما نیست؟ . شوددور 

اگر این گونه باشد آیا خواننده هم مازیار را همراهی خواهد کرد؟ این 

های تلخسیر کاوید و به  ایتپایان را تنها باید با خواندن رو های بی پرسش

 .همین... آن پاسخ داد؛ خواندن، تصویر ساختن، و لذت بردن

عدنان دانشیار
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 مانيم آيد ما تا ابد گناهكار مي هيلكون نمي
 كاموآلبر-كاليگوال         
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 چشمه اول

باید رویشان را با لباسهای زیرت بپوشانی و بدون اینکه پشت "-

 بدوی تا وقتی که از  روی هفت تا چشمه. سرت را نگاه کنی بدوی

روی هفت تا چشمه بپری وقتی برگردی زیر  اگر از. باشیپریده 

لباسهایت یک مهره گذاشته اند و اگر نپریده باشی زبانشان تلخ می شود 

 ".و آنقدر دنبالت می آیند تا نیشت بزنند تا آتشت بزنند

 "مِرت"ا را از قاچ های خربزه را توی سینی چید و با آب دانه ه

تُنگ را تا لبه پر از آب کرد و . دانه های تمیز را توی تُنگ ریخت. شست

به  رفت روی تخت قهوه ای بد رنگ چهار گوش بزرگش لم داد و

از غروب همه چیز : مازیار که چهار زانو آن پایین نشسته بود گفت 

 .شروع خواهد شد

که  -دن پیرمرد یعنی چه؟ و همچنان به خربزه خورنفهمید  مازیار

. خیره ماند -خربزه را از کجا پیدا کردههمه معلوم نبود آن موقع سال این 

با آن چشمهای سرخ و قی آلودش  پیرمرد با آن  ریشهای پر شکوه و
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از روی تخت  از همیشه تا حاال توی تاریکی و انگار از همیشه بوده و

 . بزرگ قهوه ای بد رنگش مازیار را می پاییده

دانه های درشت که . بکبه و دبدبه اش دوباره سراغ تُنگ رفتبا آن ک

روی آب جمع شده بود را با دست جمع کرد و کف دست مازیار 

از جلویش  را  سینی خربزه که مازیار هنوز بهش دست نزده بود. ریخت

. دوباره دستش را جلوی دهانه تُنگ گرفت و آب را خالی کرد. کشید

مع شده بود را توی کاسه ای ریخت برای دانه های پُر که توی دستش ج

گفت سه تایی میروند صحرا گندم زبرده ای . سال بعد که بکاردشان

گفت تا وضو میگیرد مازیار برود . بخورند و همه چیز را شروع کنند

 . سراغ آن یکی

زمین های پیر مرد را مازیار . سه تایی میرفتند سر زمینهای پیرمرد

شد که صاحب  یرمرد در این خالصه مییادش نمی آمد ولی زندگی پ

هر چیز متعلق به پیرمرد می توانسته قبال مال خود . چیزهای مازیار بشود

 . او باشد

 ه یپیرمرد و مازیار و آن دختر. وضو که گرفت سه تایی راه افتادند

البته یارو با آن  .لب بنفش که هیچ وقت اسمش یاد مازیار نمی ماند

همیشه می توانست همه جا باشد ولی آن چشمهای سرخ و قی آلودش 

خیلی حواسش جمع شانه به شانه راه رفتن مازیار و لب  مخصوصا موقع

 .بنفش بود
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اصال مرض . دانست پیرمرد آن روز پی بهانه می گرددمی مازیار

 . دوباره شروع کرد به تعریف داستان جفت گیری مارها. داشت

نوک  زبانش زخم شده . مازیار دانه های پوک خربزه را می شکست

تنها خوبی .بود ولی هنوز چیزی از الی آن پوسته ها گیرش نیامده بود

خربزه می شکست ناخنهایش را نمی  یهاش این بود که وقتی تخم

وقتی مازیارپوسته ها را تف می کرد روی زمین لب بنفش . جوید دیگر

 "به جون این یارو اینجا دیگه علف سبز نمیشه  "یواشکی می گفت 

 .توی راه یک بغل چوب جمع کردند و سر زمین از آن آتشی به پا
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کرد  باز فردا زنش نفرینش می. درازتر دست از پا. گشت بر می مازیار

مامان که از هیچ چیز خبر نداشت در بیاید و با انگشت به شکم  تا کفر

شکمت  اون توله سگی که تو اهللایشا"قلنبه عروسش اشاره کند و بگوید 

 ."داری مثه این خُل و چِل بشه

 مازیاربه  ،رسید با دست به پسر خودش که می"  خل و چل "به  

رفت توی اتاق خودش که البته بعضی  شاید عروسش می. کرد اشاره می

ها که بوی توتون کاپتان بلک  همان شب -شد  هم می مازیار ها اتاق شب

ی هتا دو سه روز هم جوری این. بست و در را روی خودش می -آمد می

اتفاقی آنجا  مازیاراین به شرطی بود که مادر زن . خوابید صداها می سر و

شد زبانش را  تلخی که او داشت مامان مجبور می ال با آن زباننباشد و اِ

 . داد مامان برخورد فیزیکی را ترجیح میها  اینجور وقت. کُل کند

بچه  چند تا پسر "!کن اون ورو نگاه": و گفت مازیارراننده زد به 

 .ها را چسبیده بودند وی دیوارهای ترمینال جنوب و نردهبودند ر  پریده
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راننده با مسافر  های از صحبت. دید ی نمیزیاد با عینک هم چیز مازیار

پیش  مازیار .دهند آن باال دارند مسابقه شاشیدن می ها عقبی فهمید بچه

قد هر کدام  ،ها انهبودن حجم مث  به شرط مساویکرد خودش فکر 

قد کدام یک از . شود رنده میشاشد و ب کوتاهتری داشته باشد دورتر می

دامشان بیشتر به زندگی او فهمید ک ای آن خانه کوتاهتر بود؟ باید میه زن

یادش که آمد آنها . دش ، داشت اذیت میشوخی که نبود !است  شاشیده

خوردِ شت سر برشاشند نفس راحتی کشید و آسوده برگ اینطوری نمی

 . فیزیکیِ مامان

های پهنش بگذارد و  داشت کله هر دو تا را بین دستمامان دوست 

 .شان بترکدمثل دو تا گردو آنقدر فشارشان بدهد که حداقل یکی

رفت  می مازیاراینجا مادرزن . های ترمینال بود به بلیط فروشی رسیده

وی توتون کاپتان ه دخترش بها ک که البته بعضی شب-توی اتاق دخترش 

این معنی بود که اگر  به این دقیقاً ـشد هم می مازیارداد اتاق  بلک می

کشیدند که  مادر و دختر آنقدر جیغ می ،ی اتاقرفت تو مامان می

  آمده بود و  زده مازیارمامان بعد از آن گندی که . شوند  ها جمع همسایه

 . ترسید ها می بودند این مجتمع از همسایه

نزدیک باجه زن جوانی آمد جلویش . ف باجه که بلیط بگیردرفت طر

این پا آن . کاری دارد حتماً بود که بفهماند  طوری سد کرده راه را. ایستاد

جوید  هایش را می ز مازیار که داشت ناخناپا کرد و آخرِ سر خجالتزده 

 برین؟ آقا شما هم اصفهان تشیف می: پرسید
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 چطورمگه؟. بله -

 فهمیده تازه پای اتوبوس. بهش فرخته بودنددیروز را بلیط اشتباهی 

هم که ها کیف و موبایل آدم را  اینجور وقت. بودند  سوارش نکرده. بود 

های  انی مثل او نبود که با آن رانندهجو  ن زنأدر ش اند و قاعدتاً زده حتماً

نه مثل مامان که  ،او مخصوصاً. دهن به دهن شودچیز  همه الت و بی

نه  فیزیکی حساب کند وکه بتواند روی برخورد  ،پهنی داشت های دست

دند که زبان تلخ و بو  اش را دید زده گیری جفتزن مازیار  مثل مادر

... یه مشت دزدن": باالخره رفت سر اصل مطلب. باشد  نیشداری داشته

 "...شما آدرس بدین... طف کنیناگه ل... همه شون مثل همن

دست کرد توی کیفش و سه تا هزاری  کند بود که لطف می  معلوم

ه نحگردد سر صسر بازش کند و سریع برخواست زودتر از  می. بهش داد

 .ها و گردوهایِ کف دست مامان کله

 .خودتون بلیط بگیرین. نه آقا حاال که همسفریم -

 مار و اسهال بینی و مهره خواست با کف مسافر بود و نمی پس واقعاً

تر  طرف یارو که سه چهار متری آن. اجهجلوی برفت . کند  اژدها گدایی 

، محلِ سگ هم بهش واب خسته نباشیدش را که نداد هیچبود ج

 .نگذاشت

بود که مامان از ترس   رو به افزایشی   آجدیداز موارد  حتماً این دفعه

رفت خانه  کرد و می ها چادرش را سر می آبروریزی بیشتر پیش همسایه

توی خانه دایی  کرد و هم و پسرش قهر می ینجوری هم با عروسا. دایی
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 مازیارمال توانست مال او و  شد که نصف این خانه می داغِ دلش تازه می

ن هیچ به ه و اآلجور دایی سرش کاله گذاشت آمد که چه یادش می. باشد

بود   آمد که دایی چه طور توانسته یادش می. آورد روی خودش هم نمی

مصنوعی   مد که دایی دندانآ ش مییاد. مرگ کند قپدر بزرگ را د

بود و   آمد آن همه دویده یبود و باز یادش م  طور دزدیده بزرگ را چه پدر

بزرگ بگذارد  مصنوعی برای پدر  بود تا بتواند دندان  در زده  آن و  این در

است و دیگر   صاف شده هایش صافِ بودند لثه  دکترها گفتهی  و همه

پدربزرگ دندان که نداشت راحت . تشود برایش دندان گذاش نمی

 های دایی زرد و از همان روز دندان. کرد بمیرد و چقدر راحت مرد هوس

 .ماند  شد و زرد 

ن خوابید و ای زیاد و آرام می ،خندید نمی و از همان روز دایی که اصالً

 چون. بود  خیلی عجیبمازیار برای  در اصفهان زیاد خوابیدن مخصوصاً

 .خوابند حتی زیاد هم نمی ها فهان آدمدر اصدانست  می

و  با هزار جور عجزمازیار رفت خانه دایی تا شب  می حتماً نماما

از فردا همان خانه و همان اصفهان و ب التماس باز برش گرداند خانه و

 . ناپذیرش خیز و خستگی سحر خواب و کم هایِ همان آدم

اصال جای . کندناز  آنجا زیادمامان  اصال دلش نمی خواست مازیار

دایی از آن موقع که باالخره باورش شده بود . مناسبی برای ناز کردن نبود

 .هم مظنون بود های توی کوچهبچه اش نمی شود به خروس
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ش عرق سردی بر پشتمازیار پایش را که توی آن خانه می گذاشت 

و مشکوک  های سرخ چون حتی اگر دایی هم نبود، آن چشم. نشست می

 .پایید را می مازیارداشت از پشت سر  قی آلودشو 

ش خاله شادی که اول مربی مهد کودک مازیار بود  و بعد زن دایی ا

کاری با خواهر و خواهر  شده بود دیگر نه کاری با شوهرش داشت و نه

بین همه چیزهایی که . او فقط به رودخانه شهرش می بالید. زاده شوهر

را بود این یکی   یواش صاحب شده اشبود و دایی یومازیار  متعلق به قبالً

 .از ته دل به او  بخشیده بود واقعا مازیار

 .آقا دو تا بلیط اصفهان خواستم -

مازیار  ها اینجور وقت. یارو این بار نگاه کرد ولی چیزی نگفت

 .بود  این را روانپزشکش بهش یاد داده. تر کندبایست صدایش را بلند می

 .بلیط اصفهان لطفاًدو تا  محترم آقای نسبتاً -

روی یک  شبیه صدای سقوط دو نفر از صدای مهیبی که بیشتر

هنجار انسانی از گلوی آقای نسبتا باشد تا یک صوت نالهستانی صندلی 

 .محترم خارج شد

 !گرازگُه مگه کَری؟ گفتم صَب کن  -

ان پشت سرش فهماند که دهن به ی گفته بود؟ با نگاهی به زن جوکِ

  رای آن خانم مناسب نبود بلکه همهها نه تنها بیارو شدن با آن  دهن

دو . باالخره بلیط گرفت. شد شان حساب می  هم کسر مازیارجوره برای 

زن  .ها پایین رفتند تشکر کرد و با هم از پله مازیارزن از . تا هم گرفت
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دانی را تحویل با کسی صحبت کرد و از باربری چم مازیاربا کارت تلفن 

شود مثل کیف  سفری تاشو، از آنها که می ةدوچرخگرفت با یک 

ن که اآل" :گفت ..بردشان خود طرف با  جمعشان کرد و این طرف و آن

 "گرفتمرو سی و سه پل یادرو، سواری   اما من دوچرخهذارن  نمی

 "...پل سه     و  سواری روی سی  چرخهدو! آره" :گفت مازیار
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دلش  اصالً. دست از پا درازتر !جوریآن هم این  .گشت می نباید بر

خواست شاه جلوی آن همه آدم، مخصوصا جلوی سفیر لهستان،  نمی

یعنی آن " :نشان بدهد و بلند بگوید زنش را با دست ی شکم قلنبه نشده

کاری یک روزی شاه این مملکت  ای که توی شکم این زن می توله

 "شود؟ می

آن هم امروز که شاه . داز صبح حواسش بود که بهانه دست شاه نده

تک  توانست به تک چشمهایش از صبح قرمز بود و فقط با یک نگاه می

سربازهای یک قشون بفهماند که کدامشان باید به کدام حرف و حرکت 

 . بخندند و کدامشان باید برای همان حرف و حرکت گریه کنند

 درست مثل همان شب کهامروز ! داد امروز نباید بهانه دست شاه می

 -آن شهر ةداروغ ازحتی بود و   ه، که تازه از ریاضیات خوشش آمدهشا

 نکرد و به شمشیرش ایما صدایش می "به به خان"که شاهزاده از بچگی 

 .آمد بوی اشتباه می ریاضیات می پرسید، داشت
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ی با بود که مجموع محیط داویر مواز  آن شب شاه از همه پرسیده 

؟ نباید شود مخروط چند زرع می محیطِ منظم افزاینده بر روی یک

و  "سی وسه تا": گفته بود "به به خان" .داد شاهزاده جواب درست را می

ولی شاهزاده که عطر نفس . است  درست گفته بود داروغهشاه فکر کرده 

و تا  "دو تا بیست و !سی سه تا نه" دید گفته بود دور نمی بمانی بیگم را

را با و شاه که کتاب ریاضیاتش  .ده بودل نکرده بودند کوتاه نیامهمه قبو

 که حتماً بهتر است امر کند بور شدن بسته بود همان جا فکر کرده بود

 .یک پل با سی و سه تا چشمه بنا کنند روی زاینده رود

صبح شاه دانستند،  دانستند و همه می این را همه می. آمد ی گریه میبو

است و زیاد   دادهای بدرنگش تکیه  تخت بزرگ چهارگوش قهوه بر

ه از شاه بپرسد این ک نبودت أجر ورده است و کس را آن همهخربزه خ

 کجا آورده است؟   سیزده نوروز از  همه خربزه را روز

. مرض داشت اصالً. گردد بهانه می  دانست شاه آن روز پی شاهزاده می

بود اگر در شکار جرگه   دانستند و خودش هم بارها دیده همه می

 . از دست کسی بگریزد، شاه او را خواهد کشتجانوری 

ها  شنیده بود که اگر به گوش عثمانی از همه صد بار. شوخی که نبود

م به در برده جان سال بار شاه، برسد که شکاری از زیر تیغ تیز آبدار آتش

 . شوند و به خاک این مُلک حریص میکنند  است، غلط اضافه می

بود تا   ِخارجی را دعوت کرده سفرای کشورهای ی امروز شاه همه

  .شاه را از نزدیک ببینندنوروز سیزده  ی شکار جرگه
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به شاه بار شاه را که دیده بود،  سفیر لهستان شمشیر تیز آبدار آتش

یک راست و ! شوند  ها که به تیغ شاه هالک آن عثمانی بیچاره" :گفته بود

امده خوشش نی شاه چندان و "!فرستندشان جهنم بدون سوال و جواب می

یک  سفیر بگویدار داشت که شد انتظ نمی و لختی نیندیشیده بود کهبود 

سفیر لهستان هم که فهمیده بود حرف خوبی . برندشان بهشت راست می

ای که با آن زردی  ای از پوستِ خربزه هاست خواسته بود که شاه تک  نزده

اه هم ش. به عنوان خلعت ببخشداست به او   دندانش را پاک کرده

در مُنتهای حدِ  بود  را اجابت کرده اهشج مهمانِ عالی یهفاصله خواستبال

 .سخاوت

ها غلط اضافه  آمد که عثمانی هم مثل سفیر لهستان بدش نمی شاهزاده

کنند و به خاک این ملک حریص بشوند، بلکه شاه سر خشم بیاید و تیغ 

و به میان عساکر  تیز آبدار آتشبار را از میان جانوران شکارگاه بردارد

بلکه شاه دل از اصفهان و از ساختن پل بر روی . عثمانی بگذارد

السلطنه در اصفهان بر  رود بردارد و به بغداد بتازد و او را نایب زاینده

ت چند روزی از دس شاهزاده تا شاید قسمت شود که. جای خود بگذارد

 .ت آن اصفهان خالص شودو از دس آن همه زن حرمسرا

ب د تا حَشان به فرمان شاه پی فرصتی هستن که همه ،ه زنآن هم 

د؟ یعنی آن زن لب خواستن تریاکی به خورد او بدهند، از جانش چه می

کنند؟ بچه که  ای می دانست که دارند شاهزاده را شیره بنفش شاه هم می

 :گفت زد و شاه بهش می ی سرش میبودند، لب بنفش همیشه تو
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ه داغ د پشت دست شوهرش را همیشیک زن خوب بای! عروس گلم"

  "!گردنش را سِنگه دارد نه پَ

گفت پشت دستش را جلو بیاورد و  می شاهزاده لب بنفش هم به 

برد و لب بنفش محکم  همیشه پشت دست راستش را جلو می شاهزاده

لب بنفش  "؟پس دست چپ چی" : گفت زد پشت دستش و شاه می می

شاهزاده که  و "!اوکی! اوکی" :گفت کرد و می هم صدایش را سوت می

داد که  خواب برود، دست چپش را دیگر نمی خواست هر دو دستش نمی

کرد و  آورد و او فرار می بنفش پشتش بزند و لب بنفش جوش میلب 

آمد و  دوید و شاه خوشش می داد و دنبالش می لب بنفش فحشش می

ن عروس گلش زن خودش رفت و اآل عروس گلش میی هقربان صدق

توانست  نه حتی پس گردن شوهرش را نمی ست وود و نه پشت دب  شده

 .داغ کند

 حواسش بود اصالًامروز حواسش بود بهانه دست شاه ندهد و 

 .هایش را نجود ناخن

به به "ت کنار داروغه آن شهر که از بچگی تمام مد کرده بودسعی  

روغه و آخر از بچگی به شمشیر این دا. کرد اسب براند میصدایش  "خان

 .به چاالکی و ضرب شستش ایمان داشت

واسش بود وقتی که شکارها جرگه را خیلی تنگ از صبح ح انصافاً

چ کدامشان هی شان از ترس به دل جمعیت شکارچی بزنند، ببینند و بعضی
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ز کوچکی حواسش بود به همان گرا د و باز انصافاًاز کنار دست او در نرو

 . بود  سنگینی زده اش زخم که شاه با شمشیر به شانه

کرد تا کِی بیفتد و  شاه نگاهش می. دوید مستقیم به طرف او میگراز 

 .تا سفیر لهستان چه بگوید از شگفتی دیدن آن ضرب شست

دوید  جوری می. اش کمی کج بود به سمتِ زمین  خورده سمت زخم

اما هنوز اجلش فرا برای همیشه بیفتد  خواهد به پهلو و که انگار می

بود و شاه   دن با زخم تیغ شاه را پیدا نکردهه بود و هنوز لیاقت مرنرسید

 .شد داشت متعجب می

از میان جمعیت راهش را کج کرد و مستقیم آمد به طرف گراز 

اسبش را کنار کشید . کند دید که شاه دارد نگاهش می شاهزاده. شاهزاده

تا  تفبرد اما دستش خواب ر  ا باالاز مسیر گراز کوچک و شمشیرش ر

ا پدر کاش ی" :خواسته داد بزند آمد یادش بیاید که یک روزی دلش می

ها  عثمانی یا این وسط ،السلطنه نبودم و شاهزاده و نایب پسر تو نبودم

کشیدی به سمت بغداد و من را چند  کردند و قشون می غلط اضافه می

 "کردی ن خالص میماهی از دست این حرمسرا و این اصفها

بود و شمشیرش پایین   ا یادش بیاید، دستش خواب رفتهه رتا این هم

بود و خودش به   بود و اسبش رم کرده  از کوچک رفتهبود و گر  نسریده

بود که آیا   نفهمیده اصالً ،بود  بود و نگاهش که به شاه افتاده  زمین افتاده

  ا به خشم آمدهکشیده ی  السلطنه خجالت عرضگی نایب شاه از این همه بی

یه کردن بق  کند و از نگاه و فقط فهمید که شاه دارد نگاهش می است
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 و "یا آن گراز مانی یا تو زنده می! پسرم" :گوید فهمید که انگار شاه می

شوری  از، قدری بود که از شوری بختش  زدن به همه فهمانده با یک مژه

بر  -بود هبازی، در دهان شاهزاده کرد که دخترکی هم -آن همه نمک

است بازی   بهره گردانیده باصره او را کم ةش تراویده و از حلیچشمان

 .آن عظمت جثه را نبیندبا  روزگار و عجب نباشد حتی اگر گرازی 

روی این که باز سوار . بود  هایش زخم شده بلند شد، کف دست

 ةصدای داروغ. پیاده به دنبال گراز کوچک دوید. اسبش بشود را نداشت

کرد و از صبح  صدایش می "به به خان" کودکی آن شهر که شاهزاده از

 :تاخت را شنید که به شاهزاده بلند گفت تر از شاه اسب می کمی عقب

با  "ن سر و بدن آن شکار زخم خورده طرح دو بیندازیبسرورم بتاز و "

توانست خیلی دور برود اما  بود نمی  اش زده آن زخمی که شاه به شانه

 . خیلی دور رفت

رود  گفتند محال است آب زاینده بود و همه می وغا کردهعید باران غ

 .، چه سرد باشدچه گرم باشد هوا خشک بشود امسال

 :ترسیدگفته بود شهریار که خودش همیشه از سرما میبمانی بیگم 

 ."نه سردسیر اینجا نه گرمسیر است و"

 "پس اینجا چی سیر است؟" :شاهزاده پرسیده بود 

 .اوقاتش بود  م تلخ شدهبمانی بیگ

ای از دیدرسش  شد که پشت درختی یا تل خاکی چند لحظه گاه می

 . شد و عجب سخت جان بود رفت اما باز پیدایش می بیرون می
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شکارگاه خبری نبود و حتی حاال آنقدر دویده بودند که از غوغای 

 .و نقاره به دست نبود طبل ةردی هم از آن همه رعیت گرسن
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 چشمه چهارم

گذاشتندشان  پلی که اگر می .روی سی و سه پلری دوچرخه سوا

 .کردند بچه را هم رویش ممنوع می ةعبور کالسک

این  گذشت از  ا سرعت از وسط آن جمعیت فشرده میوقتی ب مازیار

اش ترمزِ  سوی درست و حسابی نداشت و دوچرخههایش  چشمکه 

ا وقتی که سیزده به در، چند تدرست مثل  .برد لذت می ،درست و درمان

خط سیرشان جهان را به دو تکه تقسیم  ،گراز به قلب جمعیت حمله کنند

باز  راهمازیار  دست پاچه برای ،های فرّار چهره ةهم ،روی پل هم کند،

اش را بردارد و آن  گشت تا دوربین عکاسی آن مسافر بر نمی .کردند می

 دیگری خورده، ةاش به چان شانه ر،توریست مودب از اینکه موقع فرا

از زیر  وی مازیار  دوچرخه رود عمود بر زاینده .کرد ذرخواهی نمیع

 .کشد های آخرش را می رود همیشه نفس زاینده. گذشت پایش می

. ها نداشت ی دفعه سواری هیچ فرقی با بقیه دوچرخه ی آخرِ اولِ دفعه

 !یکدفعه خالء
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رود که پشت  درست مثل زاینده. کس نبود رش هیچتا چند قدم جلوت 

بزرگی که وسطش انداخته باشند، چند قدمی به تالفی اهانت سنگ  سنگ

 . اردجریان ند

 !اش رگی ماشین از نوع رگ

. گذاشت باید پایش را زمین می. لت بر کمرک دارِ کاله نشینانِ خر گور

  .دستش روی زنگ رفتاما 

ر آخ.که دستش را روی آینه گذاشته بود به او زل زدی گورخر  راننده 

دند؟ چشمانشان بدجوری قفل هم بو  بح آنجا چرا اردو زدهآن موقع ص

برداشت و  اش پای چپش را از روی میلِ جلویِ دوچرخهمازیار . ودب  شده

ای هیچ کدامشان جم ه چشم. سمت راست دوچرخه آویزان کرد

ل هایشان انگار از همیشه قف زدن یادشان رفته بود و چشم پلک. خورد نمی

 .هم بوده

حاال او . ن خداو دوچرخه را رها کرد به اما یین پریداز دوچرخه پا 

اننده به خط سیرِ دوچرخه نگاه و ر گور خرایستاده  ةهای رانند به چشم

صاحب درست و و  دوچرخه انگار یادش رفته بود سوار ندارد. کرد می

خواست که دیگر نباشد و مال  دوچرخه انگار آن روز می. ی نداردحساب

 .سی و سه پل نباشدنباشد و روی  مازیار

راننده  .گورخرروی سپر  ی دوچرخهگلگیر جلو...ترق ... مستقیم 

اش را جا نگذاشته  کس دوربین عکاسی هیچ. نگاهش کردمازیار . غرید

لتش را هم همینجوری شاید کُ. رددوچرخه را بلند کراننده . است
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از زیر طاق در مسجدی سی و سه پل رد شد و دوچرخه را . چرخاند می

و از روی آن   د بر دوچرخهو زاینده رود عمو.. .شِلِپ . م رد کرده

 . گذشت می

اش  دوچرخه. روی پل پر بود از عابرانی که از دوچرخه عکس بگیرند

همیشه لخت است و دارند مازیار  پای هفتمین سوراخ پل دفن شده بود

هایش را هم  خنحتی اگر ناداند  کنند و نمی از توی تاریکی نگاهش می

 با دست کجایش را از دید چه کسی بپوشاند؟جود ن
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های آن  ینال را خاموش کرده بودند و نالههای ترم تقریبا تمام چراغ

 .شیدک فروشد، داشت ته می ن میاکه همیشه سه تا مجله را صد توم یارو

نشیند چون  پنجره می گفت کنار مازیاربه  زن  سوار اتوبوس که شدند

روند و دلش برای این مناظر  گر با شوهرش از ایران میتا یک هفته دی

آن است   دلش نیامد به خانم بگوید بیرون تاریکتر ازمازیار  .ودشَ تنگ می

ند تعریف کرد که وقتی نشست. ای باقی بگذارد طرهکه برای کسی خا

بعد . خداحافظی کند ران آمده تا با چند تا از دوستاناست و به ته پزشک

جلوی . را گرفت که محبتش را جبران کند مازیارتلفن  آدرس و شماره

سته بچه را به خاطر اینکه پز ری اش نشسته بود و یک با پسر بچه آنها زنی

چند تا پسته بهش  کرد و هر بار هم که شکست دعوا می را با دندان می

ره ولی دو سه دقیقه بعد که دوبا "!ها  دیگه باره آخره" :گفت داد می می

و بچه توی پاکت کرد  شد باز مادر دست می عر بچه بلند می صدای عر و

  "!ها دیگه باره آخره": گفت کرد و باز می را ساکت می
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هایش  ی دایرهود که از باال به پایین هِتوی مغزش یک فنر مخروطی ب

کرد  اش را می ر بود و سر حوصله زندگین باالی فناآل. شد کوچکتر می

رسید  اش می با آن دورهای ریز و خفه کنندههای فنر  ولی وقتی به پایین

و توی گوشش  شد هایش چیزی قفل می رفت و ته چشم سرش گیج می

. افتاد و بفهمی نفهمی همه چیز سریعتر اتفاق می شد پر از صدای تار می

 حاال هم فکر کردن به اینکه اگه مامان بفهمد برای چی به تهران آمده

با بهانه احمقانه یک اجرای  متراشید آنه برایش سرگیجه میاست 

 .العاده در تهران فوق

این که صدای " :گفت فامیل زنش هم بود می ش که اتفاقاًروانپزشک

 ولی او ".ییک بیماری است و باید زود بستری بشو ةنشان یشنو تار می

های چاالکی آن  تاری که انگشت. ها شنید بعضی وقت صدای تار می باز

کسی  به جز شما عجیب نیست که" :گفت یروانپزشکش م. ختوان را می
  "شنود؟ توی اصفهان این صدای تار را نمی

 روزِ اول هم از همان شنید هم که صدای تار را هرگز نمی مامان

خواست سر به تن عروسش باشد همان روزی هم که توی محضر  نمی

اش  را مهریهمازیار  عقد کردند و دستِ راستمازیار  دختره را برای

 حاضر نشد تا شا ر دایی با آن همه کبکبه و دبدبهحتی با اصرا گذاشتند

 ا صدا زدند برای امضا کردن دفتر،ر مازیارروز وقتی  آن. دبیای محضر

بیرون  .آمد بلند شود نداشت زورش می ای عالقهبه آن  اصالًکاری که 

محضر و سعی می  بخاری گازوئیلیبود کنار   راحت لم داده. آمد برف می
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بشمارد و هی تعداد فرد می شد  اد پاهای آدمهای توی محضر راکرد تعد

خوش بهش لی خالصه کم و کُل، کُ وآخرِ دست و باز می شمردشان 

ها  زنش برف، مادردفترها را که امضا زدند، زنش زد زیر گریه. گذشت می

تا شاه داماد نه کرد که همگی سوار ماشین بشوند و بروند خانه آنها را بها

خیلی رو مازیار  این حرف جلوی گفتنِ. ش را ببیندجدید ةخان

مازیار انگار یادش رفته بود توی همان خانه پلیس به . خواست می

این عروسی توی یکی از  ةنطفانگار نه انگار که  بند زده و اصالً دست

 ةیک لحظه خودش را رساند گوشمازیار  .همان خانه بسته شدههای  اتاق

خواستند  کامالً از دسترس آنهایی که می دفتر و وقتی که احساس کرد

حاضران  ةشده خطاب به همبگویند خارج  و بهش تبریک بغلش کنند

شما را به خدا فقط به لهجه اصفهانی تبریک نگین، چون فکر ": گفت

 "کنین کنم دارین با من شوخی می می

اش را  آمد صدای گریه پردازش این جمله بر نمی دختره که از پسِ

های مادرش که برای  های بنفشش را روی لپ د و لببلندتر کر

دایی با آن کبکبه . بغلش کرده بود مالید و از محضر زد بیرون ،بوسیدنش

شعورِ  برو دنبالش بی گم شو": ، یعنیای کرد اشاره مازیاراش به  و دبدبه
 !آمد میاین دستور چه به گوشش آشنا  و "!شاشو

خواهی  معذرتآمد از آنها  دم در یادش. خیابانهم زد به مازیار 

شاید یک روز این دختره لب . است  آنها را ترک کرده طور نکرده که این

 .داد چه وقتهایی باید عذرخواهی کند بنفش بهش یاد می
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کرد و هوش و  الکی گریه میتره که البته خیلی هم دختر نبود دخ

دقت کرد متوجه شد  خوب که مازیارچون . سرجا بود کامالًحواسش 

از جلوی یک . کند جای پای کسی را بر برف لگد نکند زنش سعی می

شدند که یکی مثل برق از در مدرسه بیرون   مدرسه ابتدایی پسرانه رد می

 پسرک مستقیم به سمت. کردند چند تایی دیگر داشتند دنبالش می. پرید

خواست از بین آنها فرار کند  وقتی می. دوید و زن لب بنفششمازیار 

زمین مازیار بود گیر کرد جلو پای   ند کردهکه قدم کُمازیار پای  پایش به

خم . که کسی جلویش زمین افتاده باشد بودمازیار  این فوق طاقت. افتاد

ن چند نفری که آ. های لباسش را تکاند با دست برف شد و بلندش کرد،

و زن کنار هم دنبالش کرده بودند رفتند پنج شش قدم جلوتر کپه شدند 

 . بود ماندهمازیار  کنار آنها منتظرار مازی

تازه متوجه شد که دختره لب بنفش جدی جدی زنش شده،  مازیار

دیگر همه  .خواهد تبریک گفته باشد ای که می ه هر لهجهحاال هر کس ب

 .چیز شروع شده بود

. دست پسرک را گرفت و نزدیک زنش رفت و سه تایی راه افتادند

کنندگانش  جا گرفت و با لبخند به تعقیب لب بنفش و مازیارپسرک بین 

 . حافظی کردخدا کردند آنها باز می که راه را برای

بعد دست  کمی را گرفت ومازیار دست فقط  راه که افتادند اول

دو تا . چسبیددست لب بنفش را  آخر سر فقطهردویِ زن و شوهر را و 

داد  دست کرد توی جیبش و یک صد تومنی مازیارتر  چهارراه آنطرف
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: زنش گفت "و بخور گرم شی تو این سرمابرو لب": دست پسره و گفت

 "بهش بیشتر بده تا خوب سیر بشه"

یک صدتومنی دیگر به پسرک داد، تازه، تازه اولین  مازیاروقتی 

 .رخداد مشترک دنیای جدید به وقوع پیوسته بود

خاله شادی  "برو لبو بخور": بهش داد و گفت دایی یک دو تومنی

  "!ر بشهبهش بیشتر بده خوب سی":گفت

آمد مهد  آلودش زودتر می های قی چند روزی بود که دایی با آن چشم

ایستادند تا خاله شادی هم  تر می و دو تا چهارراه آنطرفمازیار  سراغ

رفتند، روزهای اول خاله شادی دست  می. و با هم تا در خانه بروندبیاید 

که هنوز هم  راز دست دایی بعد از چند رو. گرفت را می مازیار

دست دایی را  و بعدش فقط گرفت میهایش زرد نشده بود  دندان

گرفت و باالخره یک روز آمد که دم در آن خانه عهد دقیانوسی که  می

 .لبو بخورد دلش برود سیر مازیارشبیه کاروانسراها بود قرار شد 

و نکرد  ای بود که برای مادرش گریه تنها بچه مازیار ،روز اول مهد

توی مهد فقط که اسمش چیز دیگری بود و  ،دیاد خاله شاین باعث ش

بغلش گرم . دند این بچه غیر عادی را بغل کندکر اینجوری صدایش می

آمد هی  خوشش می مازیارنفسش انگار اولین هوایی بود که  بود و

داد که خودش را هی زمین یاد  مازیارو همین هوا بود که به  ببلعدش

خاله شادی هم زود یاد گرفت می . و هی خاله شادی بغلش کندبیندازد 

ی مازیار را آرام بکشد به پایین تنه  کله ، سر وتواند حین بغل کردن
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ی  شده ر شود قاب عینک کجطوری روزی دو سه بار مجبو خودش و این

این بازیِ برنده برنده تازه داشت برای خودش . کند بچه را صاف

ی دایی با آن همه کبکبه و دبدبه اش  سر و کله قواعدی پیدا می کرد که

پیدا شد و یک روز با خاله شادی آشنا شد و چند روز بعد مازیار مشتری 

 تر آن خانه عهد دقیانوسی ی لبو فروشی سه تا کوچه آنطرف هر روزه

  .شد

آنقدر اتاق و  شد مال مامان میباید که نصفش  ،موروثی دایی ةآن خان

اینقدر نفخ  مازیارها شکم  متوجه نشود چرا شبستو داشت که کسی پَ

لبو نخورده مازیار  اما همیشه لبو فروش باز نیست و یک روز !کند می

شان را گرفت صاف رفت دم در از بوی خاله شادی رد. برگشت خانه

مهد یادشان داده بود که هر جا رفت، خاله شادی توی  که باید می اتاقی

دوباره در زد . همه جا ساکت بود ،در زد. خواهند وارد شوند در بزنند می

 :بعد صدای دایی آمد که گفت. نجاستخاله شادی آداند  که می و گفت

 شناخت؟  را نمیمازیار  یعنی دایی صدای "کیه؟"

  .خوام بیام پیش خاله شادی منم دایی می -

عینکت رو بگیر  مازیار" :آمد و باالخره دایی گفت  صدای پچ پچ

  "!و که یه بار نشکنهدستت بعد بیا ت

دایی بدنشش پر پشم بود ولی خاله شادی توی آن تاریکی هم 

ه کسی قول گرفتند چیزی ب مازیارلباس پوشیدند و از . درخشید می

 !ارزید می. ده بار بغلش کندنگوید تا خاله شادی هر روز، روزی 

www.ParsBook.orgwww.takbook.com



 50                                                                                               چشمه پنجم        

 

نقشه را نباید بگوید و از آن شب  دانست چه چیزی تقریباً میمازیار  

. تا آب بپرد و از هفت اندکشید که با لباس زیرش روی آنها را بپوش می

ولی روزهای بعد که دیگر کامل قید لبو را زده بود وقتی از سوراخ در 

آنقدر  ،شاشی بودکه البته همیشه  ،کرد فهمید که شورت او نگاه می

پوشاند پس حاال حاالها باید  کوچک است که نصف کپل دایی را هم نمی

 .کرد ر میسروزی ده بار بغل خاله شادی رفتن مان با ه

اش  که شورت شاشی آنقدر بزرگ شود مازیارولی خیلی قبل از آنکه 

  برای پوشاندن آن دوتا کافی باشد قضیه لو رفت و خاله شادی شد زن

مازیار  .شوهرش را بغل نکرد ةوقت خواهرزاد  و دیگر هیچ مازیاردایی 

اله شادی بغلش کند و این فردا آنقدر نیامد خوابید که فردا خ همیشه می

و  هشت کیلو دبیری ریاضی قبول شد و یواش یواش شد نود و مازیارکه 

 . رسید بغلش کند زور خاله شادی نمیآنقدر سنگین که 

برای خاله شادی که چند سالی طول کشید تا بفهمد شوهرش ، بچه 

 که روز بود  مازیارین ا. بود مازیار باآغاز خیلی از چیزها  اش نمی شود،

روز عروسی دایی، . داشت ده نگه میعروسی را برایش زنو حتی شب 

را دست به دست سپردند تا سر از مجلس زنانه در  مازیار هتل توی

غریبه نشسته بود که به لهجه اصفهانی بدون مامان بین آن همه زن . آورد

مله ماهه حا آوردند که مثالً عروس سه برای عروس و داماد حرف در می

 !شد که آنها اصال بچه شان نمی.گفتند  است و مثل سگ داشتند دروغ می
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زنهای اصفهانی آورده که بچه  سر نهار چون جا کم بود و به آن همه

را  جا روکش مخملی میز به رسید جا بودند تا سیرشان کنند صندلی نمی

یر میز با فرستادند ز را هم می شد ها که شامل مازیار و بچه زدند باال

دیس نهارشان و بدون یک لیوان دوغ و روکش مخملی میز را پایین 

 . انداختند

های زنانه که خسته شد، شروع کرد به  از وارسی ساقمازیار آن پایین 

توی مهد  اعداد زوج و فرد را. سه پا دور یک میز بیست و .هاآن شمردن

دوباره شمرد . بود  ه دحتماً یکجا اشتباه کر. بود  از خاله شادی یاد گرفته

  .اشتباه در می آمدی شمرد و ه هی می. یک  و  بیست

تا . های برهنه خوابش برد میز و آن گرمای ساقتوی آن نور کم زیر 

  اش را از دست داده یابی که شد حس جهت بیدار. غروب همانجا خوابید

داشت کورمال . عینکش روی چشمش نبود .شنید و صدای تار میبود 

چیزی کشید بیرون که  یر میز خودش را چهار دست و پا میل از زکورما

 .زیر پایش صدا کرد

. آمد صدای گربه از زیر میز می. رد و خاکشیر شده بودعینکش خُ

اصالً معلوم نبود چند تایند ولی قشنگ معلوم بود از آنکه به جان 

ای عینک که نباشد این پ. اند خیلی خوشحالند ی غذاها افتاده مانده ته

بار پایش رفته  کند و این لغزد و لهش می لعنتی روی هر چه بخواهد می

تر و بعد صدای جیغ گربه بود و  ی از خودش گیج بود روی دم یک گربه

به میز و افتادن چند تا ظرف از روی میز و  مازیارصدای خوردن سر 
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سردش شد و جیغ مازیار ها انگار روی میز ضرب گرفته بودند و  گربه

در سالن باز . تر سردش شد و بین پاهایش خیس خیس شد و بیشکشید 

روز  مامان آن .یکی آمد به حالش آورد و باالخره بردندش خانه شد و

به خانه که . ودب  دهنش مازیارکه متوجه غیبت  آنقدر سرش شلوغ بود

که نماز کسی روی آن  رسید اول از همه شلوارش را عوض کردند

که دوباره گم نشود بچه را  بعد برای آن دار نشود و ها مساله فرش

توی اتاق آنها دراز کشید و ماتش برد به . فرستادند پیش عروس و داماد

 .خندید خاله شادی چقدر قشنگ می. دایی و خاله شادی

را مازیار  ،وقت شام. زدند لبخند میبه هم کردند و  می مازیارآنها نگاه 

ه سینی پر از توی آشپزخان. ببرد س و داماد راصدا زدند که بیاید شام عرو

این را  -خواست در بزند  در اتاق عروس میدم . کتلت را دادند دستش

روی  اعد بدون مویش را گیر دادس زیرِ -خاله شادی یادش داده بود

. قدش خیلی کوتاه بود. د پایینبده شدر و سعی کرد فشار ةدستگیر

را  ز کرد و تعادل سینیبیشتر که تقال کرد خاله شادی از داخل در را با

بزند توی  ایی آمدد. ها کپه شد روی زمین سینی افتاد و کتلت. به هم زد

تازه من که . روشو میشه خورد": خاله شادی نگذاشت و گفت. گوشش
 "خوای امشب شام بخوری؟ نکنه تو می! اد اشتها ندارمزی

ه باالخر. ل کشیدشام خوردنشان دو سه ساعتی طو. سه تایی رفتند تو

سینی . ودب که محو تماشای خاله شادی شدهمازیار ند به سینی خالی را داد

را خاموش چراغ . برگشت طرف اتاق عروس ،را که گذاشت آشپزخانه
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. بود هایش زیادی فشار آورده به چشم. ردک سرش درد می. کرده بودند

. بیدار شد نصف شب از زورشاش. بخوابد، خوابیدکه  جایش را انداختند

مه زن که همه چپ و راست و غیر منظم بین آن ه! تاریک بودچقدر 

توانست بدون عینک راه  بودند چطور می جای خانه دراز کشیده جابه

. رود به میروی دم گردارد دستشویی را پیدا کند؟ حس کرد پایش 

زنی که پایش را لگد کرده بودند نعره کشید و . آمد صدای جیغ گربه می

های بیشتری شنید  پاهای بیشتری لگد کرد و جیغ ترسید و دوید و مازیار

در اتاق باز شد و . د به یک در بسته و نقش زمین شدو دست آخر خور

اما کسی بغلش . درخشید نیمه برهنه هم توی آن تاریکی می خاله شادی

دفعه  کرد غر نزند یک جمع شده بودند و مامان که سعی می دورش. نکرد

زار زد که دلِ همه باز و آنقدر  لش بازِصدایش ضجه شد و درِ درد و د

مازیار و باالخره  حالش سوخته ها به خاطر تحمل چنان سرنوشتی ب زن

. دوباره به خودش شاشیده مازیاررا برد کنار خودش خواباند و نفهمید 

خاله  ةهایش را بست و زور زد قیاف چشممازیار صدای مامان که قطع شد 

خاله شادی که جان  ةد ولی چهررا خوب توی ذهنش زنده کنشادی 

آمد  اش می با آن کبکبه و دبدبهآلود دایی  رفت، چشمهای سرخ و قیگ می

 . شان پلیس بودند اصالً فامیل مامان همه. اییدپ را می مازیارو 

پایید  را می مازیارخود مامان هم تا چند ماه بعد از آن روز محضر زن 

تا  درست خواست با عروسش ینم. پاییدن هم داشت مازیارکه البته زن 

ه، مامان محل سگ هم ی اول که رفتند داخل خان ، از همان لحظهکند
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ن لب و زمازیار  او هیچ وقت باور نکرد چیزی که بین. بهشان نگذاشت

هم  ةنه را شانه به شانکه از محضر تا خابنفشش گذشته فقط این بوده  

اگر او بخواهد همین  شبش به مامان گفت مازیار. اند راه آمده زیر برف

همین یه بار که ": روند ولی مامان بهش گفت اش می فردا از خانه
خدایا صد گناه و یک ... ةاونم با این تیک !گذاشتمت گند زدی کافیه

بعدها مهارت  .گفت البته صد گناه و یک توبه را فقط آن اوایل می "توبه

 .ا کردعجیبی در پیداکردن صفاتی که به درد عروسش بخورد پید
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 چشمه ششم

شان کرده بودند  همه رعایایی که این یک ماه آوارهخبری نبود از آن  اصالً

که این همه فرسخ در این همه فرسخ بیشه و جنگل را محاصره کنند و 

هو بکشند و جمعشان کنند بزنند و شکارها را جرگه کنند و  نقاره و دهل

یت پناه بمیرند و یا به آن گوشه تنگ شکارگاه، تا یا به تیغ تیز شاه رع

 . مُهر شاه گردنشان ممهور شود که امان پیدا کنند از هر بالیی

رهایی که شاه بچه که بود بمانی بیگم شهریار به او گفته بود آن شکا

 !مار دارند حتماً ةکند از کشتار، مهر دلش به رحم آمده و عفوشان می

ی بمان آید؟ کجا میی مار از  از بمانی بیگم شهریار پرسیده بود مهره 

و حجب و  ببینی گیری دو تا مار را بیگم شهریار گفته بود وقتی جفت

همین که دیدی باید . شوی مار می ةدهی صاحب مهرحیایت را نشان 

ه های زیرت بپوشانی و بدون اینکه پشت سرت را نگا رویشان را با لباس

. باشی روی آبِ هفت تا چشمه پریدهبدوی تا وقتی که از . کنی بدوی

 هایت یک مهره اگر ازآبِ هفت تا چشمه بپری وقتی برگردی زیر لباس
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شود و آنقدر دنبالت  و اگر نپریده باشی زبانشان تلخ میاند  گذاشته

 .آیند تا نیشت بزنند تا آتشت بزنند می

اش را ببینند  گیری هریار گفته بود ماری که جفتبمانی بیگم ش

از بمانی . نیشش در امان نیست شود و هیچ کس از حجب و حیا می بی

اند که  دیدههم را  لب بنفش  گیری جفت مگر هریار پرسیده بودبیگم ش

 زند؟ او را نیش می تلخ زبان است و این قدر

ی ها آخر حیوان ،یادش رفته بود که از بمانی بیگم شهریار بپرسد

لباس زیرشان کجا بود که با آن روی مارها را بپوشانند که  شکارگاه 

و از تیغ تیز شاه رعیت  مار بشوند و امان پیدا کنند از کشتار ةاحب مهرص

                              !؟پناه

را به گردن  ری که مُهر شاهکسی را که شکا ،بود که شاه  چند بار دیده

 .شوخی که نبود. ، را کشته استدارد کشته است

که دیگر  وم بودلو از راه رفتن و افتادن گراز کوچک معاز ردِ خون 

مطمئن بود از همین تپه که باال برود گراز . است  رمقی برایش نمانده

 . کوچک از پا خواهد افتاد

 ای، تپه کُنده خسته بود اما اگر روی! باز بلندی. کشید از تپه باال

حاال هر چقدر هم کنده شبیهِ آن صندلی . نشست چیزی هم بود نمی

 .کرد برایش فرقی نمی ،لهستانی نباشد

شاه را چندان . ودب کش کرده صندلی را سفیر لهستان به شاه پیشآن 

گفته بود تا فه و تا خفیف کرده باشد سفیر را، خوش نیامده بود از این تح
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د که با شاهزاده در آن مجلس بود نصندلی را به عروس گلش هدیه بده

 .ودب ی پایبوسانِ درگاه ستانده و از شدت شرارت، آرام از جان همه

به یادگار گرفت و هم لب بنفش هم صندلی لهستانی را از سفیر 

 !را شگاه های گاه و بی گفتن "یاوکِ"

 هو شاه را از آن هم "!یاوکِ! یاوکِ"ابتدا به تمسخر چند بار گفته بود 

بود که از   بود و شاهزاده را هم گفته  وجد بسیار پدید آمده ،حالوت زبان

م شهریار در آن مجلس بود شاهزاده به یگآن کالم بگوید و چون بمانی ب

نگاهِ او، آسوده خاطر سر باز زده بود از اطاعتِ امرِ ملوکانه و پشت گرمی 

شناسی را به  بود تا مگر او نمک  اه به خشم آمده، لب بنفش را گفتهش

 .از زبان لب بنفش نیفتاد "یاوکِ"این شد که دیگر  شاهزاده بیاموزد و

دید صندلی لهستانی  بیگم شهریار را دور می چشم بمانیلب بنفش تا 

شاهزاده را بر صندلی نشانده و هر دو  را بر سکویی از حرمسرا گذاشته و

درس را و دستش را به صندلی محکم گره زده تا تاب بیاورد مشقتِ آن 

شاهزاده بزداید آن  کرد تا اندک اندک از طبع نمکِ بسیار در دهانش می

 !همه نمک ناشناسی را

بود   ه نمک که شاهزاده الجرم فرو دادهچون تحمل ِشوری آن هم و

به رحم آمده لب بنفش را کمی دل  ،گرفت از حد طاقتش فزونی می

اش اندکی  گشود و از رنجِ آن همه شور بختی دستان شاهزاده را می

 .کاست می
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خودش هم روی پا بند . است باال رفت دید گراز از پا افتاده از تپه که

 .خیره شد میتراست و به گراز و به دامن نش. دنبو

. کفته بوداش، انگار از وسط آتش ش با آن چشمهای خاکستری میترا

هایِ  هایش گِرد و یا با گوشه بود که شعله او در قلب آتشی بزرگ نشسته

ادامه آتش انگار که  میترا. شد های آسمان کشیده می ند تا کنارهخیلی کُ

لبش خشکیده بود،  ةکه گوش لبخند کمرنگیبا  باشد، آرام نشسته بود و

های بود و یک دستش را کرده بود الی کرک به رو به رو خیره شده

از به گر. کرد تارش را نوازش می گردن گراز و با دست دیگرش انگار

 .میتراود و سرش را گذاشته بود توی دامن ب  پهلو روی زمین دراز کشیده

های  چیزی حالت چشم ،بوددا پی توی نیمرخ خون آلودی از گراز که

شکست و انگار  بود را می  که به بانوی خاکستری خیره شده زش،ری

الی گردنش شفای یک زخم  هایِ خواست بخوابد و انگار آن انگشت می

کمی  .کردند اش، تزریق می ا به پیکر شاید نود و هشت کیلوییازلی ر

که همه زخم و تایی گراز دیگر بود و چند تایی آه دورتر از آتش چند

شاهزاده  و این. شان مُهر عفوِ شاهی بر گردن داشتند خورده بودند و همه

 .آورد را بیشتر به شگفت در می

این را به . گرفت او باید بر این دامن آرام می. شداش  به گراز حسودی

 .گفت میترا

تر شد و گفت که او هم بیاید و سرش را بر  کمی پررنگ میترالبخند 

آن عروسِ به حجله نرفته است که  به شاهزاده گفترد و ذاآن دامن بگ
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را شاه گردن زده است از  برادرممن دو تا  دامنش سراسر آتش است و

 .بعد به شاهزاده گفت ناخنش را نجود دیگر. سرِ بی رگی

 .شاهزاده داشت خوابش می برد
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لوی کرد ج پوست آخرین دانه پوک خربزه را تف مازیارهمین که 

توی و تا آتش  مازیارآتش شروع کرد به رقصیدن در چشمهای  ،پایش

آن ساعدهای پر مویش به جان  رقصید، پیرمرد با  مازیارچشمهای 

ریخت و  مازیارل کنار دست ساقه و سرگُای  بافه. های گندم افتاد ساقه

 .خودش رفت نماز بخواند

 .روی آتشها را  گرفت و سرگل ها را توی دستش می هساق مازیار

نه آنقدر سبز  های گندم نه آنقدر پیر بودند که بهانه بگیرند و خوشه

شد و  ها عریان می ترکید و دانه غالفهای سوخته می. که بوی تنور ندهند

یک فوج جرقه جلوتر از . پوشیدند زده سیاه می خجالت ،های عریان دانه

 رو توی چشمهای لب بنفش چیز غریبی را هشدا مازیارانگشتان 

 .شود همه چیز از امروز آغاز می، دانستند همه می مازیاربه جز . دادند می

کف دستهایش داغِ . داد تا ساقه ها آتش نگیرند دستها را تکان میمازیار 
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های  آن وقت دانه. ها بود شد، نوبت مشت دیگری از ساقه ه میداغ ک

 ”بخور“: گف ریخت و می را کف دست لب بنفش می دهش  زبرده

: گفت ریخت و می روی هم میمازیار، دست  ا را کناره نفش دانهلب ب

 ".خوریم با هم می! خر خودتی"

ود و سرخ سرخ شده ب مازیارکردن که تمام شد، کف دستهای  زبرده

شان  آمدن چند قدمیموقع . بود  موهای ساعدهایش کامال سوخته

 تل خاک و خاکسترعمقی پر جلبک را پشت یک  حوضچه خاکی کم

. رفتند و دست و صورتی به آب زدند دو تایی لب حوضچه. بودند  دیده

سرش زد آتش را با آب  یادش نیامد کدامشان زودتر به  هرگزمازیار 

 پرجلبک خاموش کند؟ همان حوضچه

. را دور زدند تل خاک و خاکسترو به دو،  کردند دستهایشان را پر آب

. دان ریخته بوهایشوقتی به آتش رسیدند بیشتر آب از الی انگشت

سرخ شد و کالفه  آتش رنجید و. هایشان را روی آتش تکاندنددست

 .شد

شاید همه چیز از اینجا شروع  .آمد صدای تار میبا  بوی گریه 

آتش که . یشتری به آتش برساننددفعات بعد سعی کردند آب ب. باشد شده

سرگلی . پیرمرد از نماز برگشت و آمد کنار خاکسترها لم داد ،رمق شد بی

پهنش ماالندش و آسیابش کرد و  برداشت و بین کف دستهای

سرگل . های مانده را توی دهنش ریخت دستش را فوت کرد و دانه کف
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ی انگشتهای بزرگش حس  با سینهرا  ها دوم را که برداشت خیسی دانه

 "از اون آبه؟" :پرسیدمازیار را نشان داد و از  تل خاک و خاکستر. کرد

پرسیده  مازیارود پیرمرد بود که همیشه فقط از و این خواست خ

را مازیار آلودش همیشه  سید و چون با آن چشمهای سرخ و قیپر. شود 

های  سر گل را انداخت و دانه. دانست جواب خودش را می ،پاییده می

لب بنفش یواشکی . کرد ی توی دهانش را روی زمین تف ویدهنیمه ج

پیرمرد بلند  "!یگه علف سبز نمیشهاینجا د! به جون همین یارو":گفت 

چرا این کارو کردی ؟ اون آب پر از  "انداختمازیار شد و نگاه تلخی به 

 "!است گه قورباغه

 !انگار می خواست اصال خبری نباشد از آن غوغای نور و جرقه
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. مازیار خانم دکتر یک لحظه چرتش برد و سرش افتاد روی شانه

که  بودمازیار  این فوق طاقت. و عذرخواهی کردبیدار شد  بالفاصله

ته یک فنر ، داد ترجیح می. او بگذارد ی کسی سرش را رویِ شانه

که انصافاً در جایی  -مخروطی گیر بیفتد ولی یک لحظه این خانم دکتر

دورتر از آن ایستاده بود که با او بشود از روی یک صندلی لهستانی زمین 

 را ناراحت ببیند  -افتاد

خواهش کرد جایش را با او شد از زنی که جلو نشسته بود لند ب

سعی کرد با حرکات دست و ابرو ضرورت این موضوع را . عوض کند

. "ترسه ولی بَچَم بدون من می! اشکالی نداره": زن گفت. اش کند حالی

را توی بغلش  پسته ی زن بسته. همین موقع بچه دوباره پسته خواست

. و از زن تشکر کرد عذر خواهیمازیار  دکتر از خانم. چپاند و بلند شد

کند  نگاهش می مازیاربچه وقتی دید . رفت کنار بچه نشست مازیار

 .مازیارپسته را تف کرد جلوی پای  پوست
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*** 

باالی حوض خنده نشسته بود دور وبرش  صندلی لهستانیروی 

ظر هایش را بجود و منت اخنکاری نداشت جز این که ن. خیلی شلوغ بود 

چند نفر دست به دست  تفنگ بین. گوشش پر از صدایِ تار بود .بماند

صندلی اولین نفری که به سیبل بزند یک فنر مخروطی قوی  .چرخد می

یک . آب توی زداندا پی میلِرا تِ مازیارد و کش را از زیر پایش می لهستانی

البد . داد می را بین دستهای پهنش ورز سرباز سبزپوش قنداق تفنگ

جایزه بگیرند اعصابش  تا از رئیسزنند  که به سیبل نمی کسانی اندازیرتی

 . کند رد میرا خُ

. شَود گر توی آب بیفتد غوغایی به پا میتقریباً همه ساکتند اما ا

 .است مازیاریک چیز خاکستری نگران و  دآی صدای تار می

*** 

 رسیدیم . بلند شو آقا-

 آمد  ها هم می تاکسی صدای راننده

 !دیگه یاال دِ-

ه از اتوبوس پیاد مازیارفقط  .شد داشت عصبانی می هشاگرد شوفر

 .از اتوبوس آمد پایین. بود  نشده

ایشان هم دور دو سه ت، .بودند جمع شدهدور مسافرها ها  راننده تاکسی 

یکی داد . پل سه  و رود سی انم دکتر گفت میخ. بودند  خانم دکتر را گرفته

 "سه پل میرن و خانم سی! ه نِجِف بادیلِشُ":زد
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  "خانم هفصد بدین تا بریم" :طرفشانمردی دوید آمد 

ام، خو نمی" :باشد گفت  تازه چیزی یادش آمده خانم دکتر انگار

دین  هفصد نمی خانوم ":یارو گفت "میان دنبالم. خوام میتاکسی ن

دفعه خانم دکتر منفجر   آمد و یکصدای خنده  "هشصد بدین تا بریم

دان و خودش را رساند و چم مازیار "!شو کثافت گمو بر" :شد

 .راه بیفتد ی خانم دکتر را بلند کرد و با سر اشاره کرد دنبالش دوچرخه

طبیعتاً در  "!آقا ما هم شریک"...." !خدا قِسمِت کُنِد":لیچارها اوج گرفت

 .دکتر نبود که این چیزها را نشنیده نگیرندو خانم مازیار ن أش

 "رسونمتون خودم می" :گفت مازیارنال که رسیدند روی سکوی ترمی

از . شوهرم قرار بوده بیاد دنبالم! نه": خواهانه گفت خانم دکتر پوزش

یادم . خواب بودم اونقدر توی. سه پل و ت گفتم میرم سیدهنم در رف

شوهرم میاد . تشریف ببرین شما. رفت شمارو بیدار کنم باید ببخشین

 "دنبالم

 .نیم ساعت بود. رسید به خانه می رنیم ساعت هم دیرت

 .مونم شوهرتون بیاد نه منتظر می-

 !خیلی زحمت دادم-

 !نیستچیز مهمی  !اصالً! نه -

اگر شاگرد شوفر دو دقیقه دیرتر بیدارش . بود  شانس آوردهکه کالً 

 .آنهم کجا؟ توی اتوبوس .شد بود حتماً دچار تشنج می  کرده
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مازیار  فروشی و به  آمد باجه بلیطتی که یک روز رئیس قدرست از و 

فروشی باید برود  کند و عوض بلیط گفت از فردا باید کارش را عوض

باالی حوض خنده بنشیند، همینجوری خواب  لهستانی روی صندلی

زد از خانم دکتر بپرسد،   به سرش. کرد د و دست آخر تشنج میدی می

یش شک ر؟ آیا روانپزایست صیغه  چهدیگر ای  ود خلسهمج

راست داد  توتون کاپتان بلک می اش که همیشه بوی پروفسوری

طالق تر  های مادر زنش بود که راحت یا این هم از حقهاست؟  گفته

بپرسد که چرا فقط او صدای تار خجالت کشید . دخترش را بگیرد

 . نپرسید شنود؟ می

 :دست می داد گفت باالخره شوهر خانم دکتر آمد، با زنش که

در بیارم خیلی طول  هتل از پارکینگِام تا تونستم ماشینو خو معذرت می

 .بهت اطالع بدم گم کرده بودی،موبایلتم که .کشید

اول . این آقا کمکم کردن. موبایلمو دزدیدن! گفتم که. مهم نیس -

 .ایشونو برسونیم بعد بریم هتل

د و مسیرش را پرسید و تشکر کر. دست دادمازیار  مرد آمد جلو و با

را  دلی عقب چند بار نیمرخ خانم دکترتوی راه از روی صندند سوار ش

کرد چه جوری کیفش را  دید که با لبخند برای شوهرش تعریف می

بدهد چطور مجبور  و بعد نوبت شوهر خانم دکتر شد که توضیحاند  زده

از مسافرها را  ل چند تاآوردن ماشین از پارکینگ هت شده برای بیرون
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، زاینده رود عمود بر نگاهش به آب افتاد وی پل فلزیر مازیار. دکن بیدار

 .گذشت آنها و از زیر پایشان می

 ببخشید من االن باید کدوم سمت برم؟ -

 .شم جا پیاده می اگه لطف کنید همین -

 .رسونمتون تا در منزل می -

 .م خیلی لطف کردینه جاش نه تا همین-

که مازیار  روبروی از روبروی ماشین دور زد آمد. باالخره ترمز کرد

جو و بود و با پایش جای همواری را روی آسفالت جست  پیاده شده

تشکر کرد و با نوک انگشتهایش  مازیارباز دست دادند و باز از . کرد می

 "خوای با آقا خداحافظی کنی؟ نمی": ی جلویی ضرب گرفت روی شیشه

وابش خ! اس که خیلی خسته مث این": کردمازیار لبخندی زد و نگاه 

 "برده

 !کرد ان مناظر تو راه رو نیگاه میآره تا خود اصفه-

مثل همیشه همه چیز کمی . باالخره خداحافظی کردند و جدا شدند

گشت  داشت از سفر به آن مهمی برمی مازیار. رسید مسخره به نظر می

ولی فکرش را به این مشغول کرده بود که کاش به جای طلبش هم که 

 . پرسید ای از خانم دکتر چیزی می لسهبه جمود خ  شده راجع

 شان یی روبروی با همسایههای مجتمع  روی پله. ت روشن میشدهوا داش

همسایه با صدای آشکارا . یدخودش را کنار کش. سینه به سینه شد
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اول ! اکه هی": ها و زیر لبی گفت ای تف انداخت روی پله کننده تهدید

 "!صبح ما رو باش

ای نبود  چیز چندان عجیب و تازه خوششان نیاید،ر مازیا که بقیه از این

نشان  مازیاراین را به اصرار داشت حتماً هر جور که شده ولی یارو 

معلم ریاضی بود و اال او که  مازیارحتماً به خاطر آن موقع بود که . دهدب

 .کسی پدر کشتگی نداشت با

توانست  میای بود که بعد از عینک  ید تنها وسیلهکل. کلید در را داشت

مامان کلید در را به اصرار عروس لب بنفشش . همیشه همراه داشته باشد

البته کلید داشتن و یا . داد مازیارآن هم بعد از یک بگو مگوی طوالنی به 

بودنش کمترین اهمیتی برای لب بنفش  مثل مرده یا زنده مازیارنداشتن 

دادگاه  ةاز قضی چون بعد مامان لج کرده باشد خواست با یم فقط. نداشت

وقتی قرار بود حاللزاده به  اعتماد نداشت مخصوصاً مازیارمامان اصالً به 

دایی با آن چشمهای سرخ و قی آلودش نه قلندر بود و  و. اش ببرد دایی

 .نه چشمهای پاکی داشت

ترجیح داد هیچ . در هر دو تا اتاق بسته بود. در آپارتمان را باز کرد

اگر در اتاق . سرد بود ،ال دراز کشیدمانجا توی هه. کدام را بیدار نکند

آن وقت هر . بپردزنِ لب بنفشش را باز می کرد، کافی بود از خواب 

قطعاً آن موقع مادر زنش  افتاد و می مازیارآمد گردن  بالیی سر بچه می

قط و سَقَط کنند بود بچه را سِ  رفت که قبالً خودش اصرار کرده یادش می
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 مازیاربندی کنند و از حقوق ماهیانه  بچه را قسط ةدیداد  رفت می و می

 .کسر بگذارند 

. در اتاق مامان را باز کردباالخره بلند شد و . خیلی سرد بود

خیلی سعی کرد بدون سر و صدا در . ها توی کمد دیواری بودرختخواب

مامان . ناجوری کرد ةرون، در جیرکشید بی کمد را باز کند اما پتو را که می

مثل اینکه . را که دید دوباره دراز کشید مازیار. خیز شد جایش نیمسر 

. قرار بود روز خوبی باشد و همه فقط زیر لبی دری وری بارش کنند

 "ترسیدی توله سگت از بارش بره؟": چون مامان خیلی یواش گفت

قبل از اینکه به دنیا بیاید برای خودش کلی تشخص به  مازیار ی بچه

 . زدند االن همه توله سگ صدایش میو از  هم زده بود

. کش را در آورد و باالی سرش گذاشتعین. ال دراز کشیدآمد توی ه

کردن گلویش را  تفو  اخ توی دستشویی آپارتمان بغلی کسی داشت با 

  .شد خوب آنجا دیگر علفی سبز نمی. کرد صاف می

 .شوخی که نبود
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 همنچشمه 

، بود دستور دادهشاه بود  پا ماندهزیاد سر. برد داشت خوابش میشاهزاده 

دانست که  میشاهزاده  .اسبهای مهمانها نگهبانی بدهد از دمِ در بماند و

و این دستور نگهبانی  آید داند کسی با اسب به آن ضیافت نمی شاه می

شاه . ربطی نداشتاهزاده ش خیلی هم به از اسب افتادن وقت شکار

سفیر لهستان با او مثل دوست داشت جلوی مهمانها مخصوصا جلوی 

 ..مرض داشت .خدمت کارها رفتار کند

بر مهر شاه بر گردن حک شده باشد، مهر  برایش عجیب بود به جای آنکه

  را از گردن گراز باز کردهبزرگ شاه را مُهرِ گردنش آویخته بودند، پس 

و بود   به او داده بود پیچیده میتراو در دستمال سفید حریری که  بود

ها بگوید کسی از زیر  بود که به عثمانی  را پیش شاه گواه آورده دستمالِ

مگر آن که نسیمی از  ،برد جان سالم به در نمی تیزِ سلطانِ جهاندارتیغ 
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تا  باشد سرنوشتش وزیدن کرده انِ سلطنت برپایانِ شاهی از خاند فتِ بیار

 .حواسشان باشد که غلط اضافی نکنندها همچنان  عثمانی

 .بود که کسی ندیده بودش  جوری با فاصله، با خودش آوردهرا  میترا

السلطنه  کاش شاهزاده نبود و کاش نایب. گرنبیندش دی اگررد مُ دلش می

 میتراکه به این را . کند میترانبود و وقتش را داشت که تا آخر عمر نگاه 

گفت . تر شد و گفت او را نشان شاه بدهد کمی پررنگ میترالبخند  ،گفت

باز خواهد  و بیندش همیشه شاهزاده می ،بشود دربار ی وازندهناگر 

و گفت در  .ی های گریه کندبگذارد و ها اوتوانست سرش را توی دامن 

را ببیند و هم داغِ پسر دیدنِ قاتالن  داغ برادران هم طالعش مقرر آمده که

 .بسیار باشد و گفت که تار او شاهد پسر کشتنِ...را برادرانش

صورت زن مسلمان را  رگی سر و گفت شاه از سرِ بی که میترابه 

جلسی، جوابش داد م گذارد در هر مقام و عریان نمی ،ر و روبَندهچاد بی

ارامنه را بر پوشش مخیر گردانده شاهِ  نددان همه می و مسلمان نیست که

 .جهان گستر

قصر شاهی  :گفت ،داد را که به شاه نشان می مُهرِ پیچیده در دستمال

صولت سلطانی را و  بایست که طنین تارش جاودانه کند ای می ازندهرا نو

که شاه بر پایبوسان درگاهش  ،نیمکمل باشد بر سفره سورِ سیمرغ خورا

دهند چنین ساز و نوایی را او چنانچه اجازتش گفت که  و .گشاید می

 .دارد به صاحب آن آستان کش می پیش
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ی که ر ضیافتد بنوازدبه طعنه مقرر کرد که زن ارمنی شب و شاه  

 ،زرگ را به تبرک بر لب نهادهمُهر پدر ب تان هم بود، آنگاهسفیر لهس

 .دستمال را به پسر برگرداند

از جنبش  و ی به پا کردو آتشی غوغای دستی بر تار گشود میتراشب 

از اسرافیلش باز بگیرند آفرینشی دوباره  چون که ،صور بر آن هر انگشتی

 .قص آوردرا به ر نغمه و نوااز  طوفانی ،دهمژده درا 

 ی این تحفهشب به سالمت باش   اش تا نیمه با آن کبکبه و دبدبهشاه 

سه چشمه  ی هفتم از پل سی و چشمه بنای ی و به بهانهشاهزاده 

سر به زورِ اطباء و وزرا مجلس را ترک کرد  یِ پیاپی نوشید و آخرِها جام

 چه میترا ی دست رنجه تماع آنکسی معلوم نبود که از اس بر و وقت رفتن

کارها از الشه آن ش امر فرمودزمزمه شد که  بانگ العزایی در گوش شاه

رعیت  دهندطعام بسیار  ،حالل دانستهآدم  که شارع مقدس به دندان بنی

سه کرور شکار  ، سالیتا دو سال از آن پس گرسنه را و نیز مقرر کرد

ی تا نشاهد به مهر عفو شاهبگیرند و زخم نزده گردنشان را ممهور کنن

و این رافت دوم که شاه حکم فرمود از . از هر بالیی ،امان جاودانه یایبند

از مملکت متبوعش سوغات  غلظت آن مسکرات بود که سفیر لهستان

که  نه از منتجات آن محشرساز و آواز و به خورد شاه داده بود آورده و

  .بود  آفریده میترا

 تارکِی از  میترارپا خوابش برد و ندید که س شاهزاده ،شاه که رفت

 .است هدست کشید زدن 

www.ParsBook.orgwww.takbook.com



 37                                                                                            چشمه نهم         

  

 الله وحشیعطر  بانو، دید که را دید میتراشاهزاده فردا صبحش که 

بیگم شهریار نفس  دهان بمانی ت بوی این گل را جز ازو گف .با خود دارد

 .است  نکشیده

باسها همیشه و هر روز لیعنی  ،آمد آن اوایل بوی الله وحشی که می

های با آن انگشت که بیگم بود بمانیاین و همیشه  ندخواست وصله می

  .کرد نخ میرا الغرش داشت سوزن 

که انگار نه انگار که  ،کردن لباسها استاد شده بود وری در وصله پینهط

 !بمانی بیگم شهریار است

پاهایش را دراز  ،بیگم آمد بعدترها یعنی بمانی بوی الله وحشی که می

 سفید وتا صورت  و دنشوبرود تا نرم ب  ها راه روی آنشاهزاده  کهد نک می

 .اش از ناله ودرد خالص شوند داختهان های گل گونه

دیشب هم که  یگمب آمد همیشه یعنی بمانی بوی الله وحشی که می

 . است شدهصبح چشمهایش باز امروز  هدیخواب

 ،غم. داشتآمد شاهزاده از هیچ چیز ترسی ن بوی الله وحشی که می

ه جانِ روز و روزگارِ دید ب مین که چشم بمانی بیگم را دور میهمیشه ه

 . افتاد شاهزاده می

بود و  هنوز زنده دانست که اگر بمانی بیگم شهریار االن میشاهزاده 

 بانوی خاکستری یک های صبحهمیشه ی  دشت اولِ ،دید را می میترا

بوسیده  را می بانو پیشانی هر صبح حتماً ،و اگر بود شد می "جان سهیال"
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ایش زخم ه تا به نوای تارش و جادویِ انگشت کرده اش می و راهی

 . ای بشوید از جان هر تنابنده

که کدخدای آن آبادیِ ای  غروب تا خانه شاهزادهوقتی گفت که 

است، اسب بتازد،  به او هدیه داده بیگم شهریار بمانی از میراثشرقی 

حیف که پدرش که مجبور شد ادامه بدهد  جوری نگاهش کردشاهزاده 

 !او را گردن زده است برادرهر دو 

اما  ،دیگر دیروز نیستداند که  کرد و گفت می میترانگاه شاهزاده 

گفت ! دیروز استهمان گفت همیشه  میترا .شود نقاشی کرد دیروز را می

ن ای. را نقاشی خواهد کردکه تا آن خانه اسب بتازد، دیروز غروب  امروز

 .را گفت و رفت

به تماشای پل سی وسه چشمه که  رفتشاهزاده رفتن  قبل غروب

 .را تمام کنند یشکه زودتر کار بنا بود  اجبار کرده شبشاه همین دی

 ،سر را گیج میکرد ،ن که بوی توتونشجلوی سفیر لهستاشاه دیشب 

داده  دستور! گفته بود که نگاه نکند به این شاشِ بلبل آب االنِ زاینده رود

دستور داده که آبها آماده باشند . که از پشت کوهها آب به عاریت بیاورند

هم د و سفیر لهستان شوخی که نبو. دیگری جریان یابندکه در جهت 

ن شاش بلبل آبِ عاریتی همیشه این وسط چه هیچ وقت ندانست ای

 !ندک می
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ین کارِ بنایش هم پُل که ی  هفتمین چشمه ی رفت کنار پایه شاهزاده

همین که . خواست گریه کند بود، پای هفتمین پایه می دیروز تمام شده

 . نه است از آنجا دورش کردندالسلط همیدند نایبف

شاه این بود که او را از هر کجا برانند و نیشش بزنند و  خواستِ

 . آتشش بزنند

بود که در طالع شاه هم کشتن پدر مقرر   به او گفته بیگم شهریار بمانی

همیشه هم ، زنده بود بیگم شهریار بمانیتا . است و هم کشتن پسرآمده 

را و هم از دسترس لب بنفش که آن  شاهزادهکرد  اه دور میاز دیدرسِ ش

الی بود، شاه والی را موقع شش ساله بود و دختر والیِ یک ایالت شم

 .بود که پدر زنِ پسر بزرگِ شاه باشد به قوام مُلک  مفتخر کرده

بیگم  بمانیکجاوه آوردند و در حرمسرا تحویل  سوار برلب بنفش را 

بود که در طالع  از همان لحظه گفته بیگم شهریار بمانی. دادندش شهریار

 بمانی بیگم شهریارهای کج بسیار خواهد بود و شاه به  این دختر کجاوه

عروس گُلش تا . بود که در نگهداری عروس گُلش کوشا باشد گفته

. ایش را کشید و از همان اول سر ناسازگاری گذاشترا دید موهشاهزاده 

 بعید است به شاه پیغام داد که بمانی بیگم شهریارکه گذشت  سالی چند

هزاده مُقُر بیاید و دریغ است بر آینه ی شرافت و پاکی شاعروس گلش با 

 و . رسته نشیند از خیرگی سر این دختر نونخاندان سلطنت غباری دامان 

قلم بگیرد و  شاهزادهغذای  ی شیره را از جیرهشاه یا  که دپیشنهاد داده بو

بود که مگر   دالوری دیگر درآورد و شاه خندیدهیا لب بنفش را به نکاحِ 
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یده که کار عقلش دارد به زوال کم از آب اصفهان نوش بیگم شهریار بمانی

ه مقرر کرده بود تناول خربزه را برای عروس لب بنفشش ک انجامد؟ و می

کم رمقِ  ی  شاهزاده نهد، در آتیه گردن باید از برودتِ طبع ماکوالتتا ش

 . ای را شیره

نخست روزِ شاه از همان  زردِ دندانِ که دانست می بمانی بیگم شهریار

یعنی با آن کبکبه . است  پیش دست و دامن ِو دندان لب بنفش گیر کرده

بچه ای  ؟ دخترخواست صاحب این دختر بچه هم بشود اش می و دبدبه

 بود؟ های کج بسیار مقرر آمده  که در طالعش کجاوه

 دانست آن دامنی که به دست  بیگم شهریار بهتر از هر کسی می بمانی

 !نخواهد بود یباشد دامنِ امن  آلوده شدهشاه حتی به نگاه  که نه،

شد که صاحب چیزهای   مینزندگی شاه در این خالصه شاید 

 ،ه بوداو کرد را از همان نگاه اول که بهاما لب بنفش  ،بشودشاهزاده 

 .بود شده مالک

گریه کند چشمه   سه و  سیپل  ی بود پای هفتمین پایه  رفتهشاهزاده 

اه که شد مقرر کند سالی ش ،عهد کرد میتراغروب پیش  اما تارانده شد و

رعایا بیایند پای همین هفتمین پایه و گریه کنند و صِله بگیرند چند روز 

 .آنجا بوی گریه بماند برای همیشه  واز شاه 

ت و نه حتی آن پل سی نه این رودخانه مال ماس! بهتر":گفت میترا

آییم که همه از میان هم  خودمان سی وسه تا چشمه می! وسه چشمه اش

 "بگذرند
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 "!چشمه بیاییم تابیست و دو ! نه چشمه سی و سه تا": شاهزاده گفت

می ه دو تا چشم بیست و باشدیعنی  که و سهیال لبخندش جان گرفت

 .که همه از میان هم بگذرندآییم 

اینجا نه  ":ترسید آرام ادامه داد خودش همیشه از سرما می که میترا

  "!ما نه سردسیر وما بود  گرمسیر

 کدام سیر ما بود؟پس چه؟ اینجا  ":پرسید شاهزاده

 ....تلخ شده بود میترا ،و به اینجا که رسیدند
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از توی گندم را  ةجوید  های نیمه اش دانه و دبدبه مرد با آن کبکبهپیر

اون آب پر از گه  ؟یدیچطور ند": با غیظ گفت دهانش تف کرد و

 "!قورباغه است

اینجا دیگه علفی سبز به جون همین یارو": لب بنفش آرام گفت 

 .کرد و سه تایی راه افتادند  مال پیرمرد با پا آتش را خاک "!نمیشه

توانست  چشمهای سرخ و قی آلودش همیشه می با آن که مرد پیرته الب

 .رفتند دوتایی میداشتند البد پس  ،جا باشد همه

ار هتخت بزرگِ چ همان پایگشتند  بنفش داشتند بر می و لب مازیار 

 وقتی رسیدند پیرمرد روی تخت بزرگِ .بدرنگقهوه ایِ  گوش

به وضوح دید که برق  ارمازی. بد رنگش تکیه زد ایِ چهارگوشِ قهوه

پیرمرد یادش افتاد . ای دارد آن چشمهای همیشه همه جا مواظب تازه

پیر گردد و اال  بهانه می دانست پیرمرد پی  می مازیار. تسبیحش جا مانده

 ! مرد را چه به تسبیح
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د به لب پیرمر. زمین و تسبیح را برایش پیدا کند برود سرِ مازیارگفت 

تنهایی ": گفت مازیار "اینو هم با خودت ببر":ت بنفش اشاره کرد و گف

یادش آمد که  مازیارپیرمرد اخم کرد و  "مگرد زودتر میرم و بر می

 .بهانه دستِ پیرمرد بدهدبایست  مین

آتش . با لب بنفش راه افتادند تسبیح را همانجا کنار آتش پیدا کردند

تش به کشید، آنچه از آ هنوز دود می کرد و خس خس کنان نفسی می

 .کردند می بود را باید با همان آب پر از گه قورباغه خاموش  جای مانده

کردن آتش و رفتن سر  که موقع خاموش خوب حواسش بود مازیار

حوضچه و برگشتن سر آتش، لب بنفش هوش و حواسش کامالً سرجا 

ش را که خاموش آت. را لگد نکند مازیارپای  یِد جاکن سعی میاست و 

 ای سرخ و قی آلود پیرمرد دارد میدانستند چشمه که میکردند با این

ید هم همه شا. پایدشان چند تا از سر گلها را برداشتند و تند تند جویدند 

 .باشد چیز از اینجا شروع شده

گ جلبک سقف ای پر رن های سبز و قهوه رشته. رفتند سر حوضچه

ه چیز را پیرمرد که اسم هم .بودند  آب کشیده ةناهمواری روی یک گوش

 : ها بگوید به این جلبکبود  هدلش آمددانست، چه جور  می

 "؟گُهِ قورباغه"

هایی  های حوضچه، مثل رگه این سقف روی خاک لبه ةامتداد خشکید

، روز زیر تیغ آفتاب هراز کاموای سوخته ی بلوز یک پیرزن کولی، 

تر بغل کند و هی بیشتر گلوی حوضچه  هی حوضچه را تنگ بایست می
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. آب زیر سقف خنک بود. دستهایش را زیر آب برد مازیار. فشار دهد را

. دستهایش را زیر آب مشت کرد و آرام آورد روی آب مشتش را باز کرد

را  شهای و آورد بیرون و آب الی انگشت دستش را کرد زیر آب مازیار

 اش را روی سطح دستِ باز شده مازیار. لب بنفشچکاند پشتِ دست 

ای آرام  های سبز و قهوه الیه .برد طرف صورت خودشحوضچه کشید و 

موهای  درست مثلِرفتند  غلطیدند و توی هم فرو می آرام روی هم می

لحظه شکلی به خود  گردن یک بچه گراز وحشت زده که زیر باد هر

 .د حدس زدوش شان را نمی بعدی گیرد و شکل می

ش را خواست دستهایش را خشک کند که لب بنفش مچ هر دو دست 

باند را چس مازیارهای  دست. برد زیر آب گرفت و با دستهای خودش

. های او کشید کف حوضچه و آرام دستهای خودش را پشت دست

 خندید و چشم دید و لب بنفش آرام می تر می دستها را نزدیک مازیار

مازیار دید سینه های . باریک کرد مازیارهای  هایش را توی چشم

دستش . لب بنفش تند تند باال و پایین می رود خودش هم مثل سینه های

را آرام از توی آب بیرون آورد و گذاشت روی سینه های لب بنفش که 

نفس زدنشان تندتر شد و آنقدر تندتر که یک ساعد دست . آرامشان کند

 فاصله را نمی شد تحمل کرد و دیگر لباسی به تن نداشتند و مازیار اصالً
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فری است که باال و  پایین رفتن منظم را اختراع نمی دانست که او اولین ن

 ..کرده است

نفس زدنهایشان که کندتر شد و دوست داشتند مچاله تر شوند لب 

چیزی روی کپلِ لختِ مازیار افتاد و  "داره نگامون میکنه": بنفش گفت

تا به خودشان آمده بودند پیرمرد لباسهایشان را . صدای پایی دور شد

همانجا ماندند .  از روی هفت تا چشمه  پریده بوددزدیده بود و حاال

تا شب بشود، شب که شد لخت دویدند تا پای آن . تاریکِ تاریک بشود

 بهدبدتخت چهار گوش بزرگ قهوه ای بدرنگی که پیرمرد با آن کبکبه و 

وقتی رسیدند پیرمرد . لم داده بود رویش و با مهره ی ماری بازی می کرد

و این فرمان چه به گوش مازیار آشنا  "!ام گم شیداز جلوی چش": داد زد

 .می آمد

 مازیارلب بنفش اجازه خواست که حداقل لباسهایشان را بردارند و 

 جوری قفل هم شد و های پیرمرد و چشمهایشان بد زل زد توی چشم

 .انگار پلک زدن یادشان رفته بود
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در هر  ،کرد می قاچ  خربزهزنش داشت  .سر و صدا بیدار شد ازظهر 

 دایی همیشه جایی پیدا می کرد. رفت ام میباید حم. بود  دو تا اتاق بسته

مازیار هیچ وقت  آرزو  اما که مازیار را بفرستد آنجا پی آرزوهایش،

 !نداشت زن بگیرد

هایش را  دید شیشه ،کش را بردارداز حمام که آمد بیرون، رفت عین

ولی معنی  د فهمید کار کدامشان بودهش نمی. اند رد و خاکشیر کردهخُ

کی ": بپرسدمازیار ؛ یکی منتظر بود روشنی در این عینک شکستن بود

هایی که دیشب  ها و متلک وقت با تمام فحش  آن "عینک منو شکسته؟

زنش زبان تلختری این که . افتادند به جان هم می بودند  حاضر کرده

 اش را زیاد دیده گیری جفت آمد، بیشتر با عقل جور در می باشد  داشته

 .بودند 

: لب بنفش پرسید. زنشرفت اتاق  ،در اتاق مامان را باز کرد آنجا نبود

 "خوب چی شد؟"
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 !خیلی عزیز بودمازیار  سالم هم برای  البته بی

اونایی هم که . ترسن شون می  همه. دکتر پیدا نکردم .المس-

مامان .ر ماهه نباشهکه بیشتر از سه چهاترسیدن شرطشون این بود  نمی

 کجاس؟

 . جواب نداد

شد از  دبیر ریاضی بود و آمار و احتمال سرش میخودش قبالً  مازیار

 مازیارحتی مال خود این توله می توانست مال هر کسی  لحاظ منطقی

مادر لب بنفش . ددار بشون بود توله  ولی او قطعاً نخواسته .باشد

هم بعد از چند شب پی در   آن .ف کندخواست شکم دخترش زودتر پُ می

ن لب گشت انه بر بوی توتون کاپتان بلک به خخیلی با  خیلی دیر وپی 

غیرت  واقعاً بی مازیاربود   مان موقع که دیگر دایی مطمئن شدهه. بنفش

 .است

ن کبکبه و آشاید فقط دایی با . قوز باال قوز شده بود حاال توله 

پیش خودش چه فکر  االنیار مازتوانست بفهمد مادر زن  اش می دیدیه

دق کند ترسد لب بنفش از زور افسردگی  یگفت که م ؟ دروغ میدنک می

بلک  بوی توتون کاپتانشدیداً  الًکه احتما- یولی حاال به هر دلیل دیگر

توله نبود با آن اگر . بگیرد زودتر خواست طالق دخترش را می -داد می

ی  یک دیوانهمازیار ینکه اثبات ا ،جمع کند توانست همه مدرکی که می

اما حاال کمی اوضاع فرق . کار چندان دشواری نبود زنجیری است

داد ککش هم  ز اینکه داشت لب بنفش را طالق میا مازیار. کرد می
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ر تا زن بودنش را با او طی ی طوالنی دخت همین که فاصله. گزید نمی

اگر . ندخواهد بک بود آزادش بگذارد هر غلطی که می بود کافی نکرده

شد که قسمت  فقط بدی طالق آن می ،شد تکلیف توله مشخص می

 را مازیارکاری مامان فقط  بی شِشد و ترکِ زیادی از وقت مامان آزاد می

 .گرفت  می

 پرسیدم مامان کجاس؟ -

 ی داییت رفته خونه -

 .ای هم گفت زیر لب باالخره

 واسه چی؟ -

 .بهش گفتمامروز . فهمید تو رفتی تهران دنبال دکتر -

 تعطیل کردهبنفش سر کار رفتن را   ای که لب هفته توی این دو سه

دعوا با مامان فقط  تویِ .بود  جل و جایش را توی خانه پهن کرده بود و 

بفرستد تهران پی دکتر، تا از شر  را مازیارگرفت تا بتواند  زیر را می الیِ

بود، دوباره   رگشتهدست از پا درازتر ب مازیارحاال که  .توله راحت شود

 !خودی عینکش را نشکسته بودند پس بی. بود  دعواها شروع شده

بنفش   لب مازیارخواست  مامان نمی. عه قضیه خیلی جدی بوداین دف

 ،شوند دار می ز این که پسر و عروسش دارند تولهرا طالق بدهد و ا

شان توی خل و چلی   کرد اگر توله  پیش خودش فکر می .خوشحال بود

جوری همه با هم  شود و این رش برود، روزگار لب بنفش سیاه میبه پد

داد که به خانه بر  امروز هم اگر مامان احتمال می. دشدن  میحساب  بی
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فحش و بد و بیراه نثار کرد و کلی  را بیدار می مازیار گردد حتماً می

شاشید و بعد   شان می همه ی پوسیده خشک وکرد و به کفن  امواتش می

 .رفت خانه دایی  می

ش که ا تهران از روانپزشک ریش پروفسوری که برود قبل از این مازیار

هفته ، دو فامیل زنش هم بود تصادفاً داد و بوی توتون کاپتان بلک می

این  دانست خودش خوب می. بود  گواهی مرخصی استعالجی گرفته

د از دو همان کار مزخرف را هم بعاند که  گواهی را برای این بهش داده

ی کار حساب  ز اینها روی ادارهبیشتر ا مازیارولی  ،هفته ازش بگیرند

این اداره کار . بود  این مدت آنجا برای خودش کسی شده توی .کرد می

 !چیز جالبی بود هم واقعاً

. هایش مجاز شود رفت شهربازی گواهی را نشان رئیس داد تا غیبت

اش کردند  ش حوالهبینی خود محل سگ بهش نگذاشتند و طبق پیش

 . گشتنی عینکش را داد تعمیر کنندبر. طرف اداره کار و بیمه

مجتمع پسرهای همسایه روبرویی در گوش هم به پچ های  پله روی

یا با مادرش  ،کرد در آپارتمان را که بازکرد زنش تلفن را قطع. تادندپچ اف

 . مازیارزد یا با روانپزشک  حرف می

شد  که میای  تنها دوره. بودند  اینکه با هم حرف نزنند عادت کردهبه 

معلم خصوصی  مازیارمالِ آن وقتها بود که  ،با هم قهر حسابشان نکرد

 ی کامالً شد یک مقوله آن حرف زدنها را می که البته .بنفش بود  لب

منتها . نداشتاز تدریس خصوصی  دل خوشیمازیار  .ای دانست حرفه

www.ParsBook.orgwww.takbook.com



 94                                                                         چشمه يازدهم                        

 

ی عهد دقیانوسی  گفت پولی را که دایی برای تعمیر آن خانه وقتی مامان

. ر کار کندمجبور شد بیشتپس بدهد  مازیارقرض کرده را باید 

بنفش و   ای دو جلسه به لب هفته. ادی داشتشاگردهای کنکوری زی

که  شان زنگ زد خانه مازیاریک روز . داد اش ریاضی درس می خاله دختر

ا نه؟ چون دفعه قبل که تواند خدمتشان برسد ی بپرسد آیا برای تدریس می

امروز " :بود و گفت  شان، مادر لب بنفش خیلی عصبی رفته بود در خانة

داد حاله دختره  ترجیح میمازیار آن روز هم  "تحال دخترم، خوب نیس

اما مادر لب بنفش که انگار چیزی به ذهنش رسیده باشد . خوب نباشد

بنفش در  وقتی مادر لب "بیارین تشریف": فتصدایش سوت شد و گ

اش  زاده  به او گفت که امروز خواهر ،از کردب مازیارخانه را به روی 

 .نیست و باید کالس را برای یک نفر تشکیل بدهد

: کالس که شروع شد با صدایی بلند و غیر عادی به دخترش گفت

 . آمد و بعد صدای بسته شدن در  گردد رود بیرون و تا شب بر نمی می

ی امکانات کالس عبارت بود از یک میز چهار گوش  مجموعه

، تا وایت برد ای بزرگ بد رنگ که از درازا به دیوار چسبانده بودند قهوه

در پهنای میز بود و صندلی دو مازیار صندلی . کنند را کمی مایل سوارش

بعضی وقتها . بودند  ر طول میز و روبروی تابلو گذاشتهشاگردش را د

روی میز  ،ای اینکه مطالب قسمتی از تابلو را پاک نکندبر مازیار

. کند د استفادهبر داد تا از تمام نقاط وایت نشست و به بدنش کش می می

ای داد که در  مسئله ،بود  پریده  بنفش که خیلی گیج و رنگ آن روز به لب
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طول یک فنر مخروطی که شعاع دوایرش طبق یک تصاعد  بایست  آن می

وقتی دید لب . ازه بگیردشد را اند بزرگ می سوم،  دو  بِهندسی به ضری

جواب را  ،و هی به جای بیست و دوکند  تواند مسئله را حل بنفش نمی

داد و بعد از او  باز روی وایت برد برایش توضیح .سه آورد سی و در می

شد حاصل  سه می و و باز سی بود  است یا نه؟ یاد نگرفته  گرفته یاد پرسید

با  فهماند که انگار قرار نیست یاد بگیرد و مازیاربا سر به  .شمحاسبات

. کرد به پاییننگاه مازیار  "!پام زیر میز گیر کرده": کرد نال اضافه  و نِک

چوبی  گفت پایش زیر تیر کوچکی که به وسط دو تیر راست میدختره 

های میز را به هم محکم  کوچکتر که هر یک در عرض میز، دو تا از پایه

کنم شما  و بلند میر من میز" :گفت مازیار. بود  گیر افتاده کردند، یم

 "پاتونو بیرون بکشین

 "!پام خواب رفته" :دختره گفت. میز را بلند کرد و باز زمین گذاشت

 "!یه بار دیگه " :گفت مازیار

دختره به زور پای راستش را زیر پای چپش سراند و . میز را بلند کرد

هنوز میز را  مازیار .هایش را به عقب پرتاب کردش و پاو همزمان خود

پایه عقبی لنگر برداشته  زمین نگذاشته بود که دید صندلی دختره روی دو

را گرفت  مازیارلب بنفش جیغ کشید و چنگ آورد و یقه . رود و دارد می

ط توانست جوری در پهنای میز فق مازیار. و او را با خودش کشید

زمین رسیدند یک دستش وقتی به . میز نگیرد کند که بدنش به لبه حرکت

دیگرش   رفت بود و دست بنفش که تند تند باال و پایین می روی سینه لب
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باالیی نشیمن صندلی  و شکمش روی لبه .بود  شده ستونروی زمین 

و صندلی لهستانی منگنه  مازیاربود و دختره بین  ، افتادهبنفش لهستانی لب

، مادر لب بنفش هفت بار را جمع و جور کندخودش  مازیارتا . بود شده

است پریده بود و  که معلوم نبود از کی آماده کرده سطل آبیاز روی 

. ها جمع شدند آنقدر داد و فریاد کرد که همسایه. کشید داشت جیغ می

سر و کمتر از نوزده دقیقه  وبعد زنگ زدند به پلیس و پلیس خیلی زود 

کرد توضیح بدهد چه اتفاقی افتاده و  سعیخیلی  مازیار. اش پیدا شد کله

ولی دختره  ،کند  أییدهایش را ت  گفتهچند بار هم از لب بنفش خواست 

دستبند . شدباالخره دستبند زدند و با خودشان بردن. کرد فقط گریه می

مادر دختره رفت . هایش را بجود توانست ناخن کرد چون نمی اذیتش می

شان  کرد دکمه لباس یکی اول فکر  زیارما. از زیر صندلی چیزی برداشت

های  مهخورده و همه دگ دگمه نمیس دختره بوده ولی یادش آمد لبا

بنفش از زیر  فهمد مادر لبقبل از اینکه ب. ودخودش هم سر جایش ب

 .کالنتری تحویلش دادندچیزی برداشته،   چهصندلی 
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فت تا جوری نقاشی شاهزاده گبه  میتراوقت نقاشی کشیدن که شد 

 !و نه گرمسیر اش سیر باشد نقاشی که نه سردبکشد 

او فقط " :گفت میترابه  ،تلخ نشود میتراشاهزاده چیزی نپرسید تا 

همین که دید غم دارد . "گراز را بر دامن او خوابیده دیده و نه خودش را

حاال  حرفش که ی  بود از دنباله  کند طفره رفته را ویران می میتراهای  چشم

  !است؟ چه فرق مهمی بین گراز و شاهزاده قابل تشخیص مثالً

که شاه به شاهزاده  یروی همان دستمال حریر سفید :به او گفت میترا

 .نقاشی کند ،برگردانده

، نقش روی آن حتی اگر آب هم به این حریر برسد !نترسد :گفت

به آن  خربزه  چه پوست مثل دندان نیش شاه که هر درست. شود پاک نمی

ها دید و  را وسط آن شعله میترازانو زد و  شاهزاده. است  بمالند باز زرد

 آورد که مُهری بر گردن گراز دیده یکوشید به یاد نم و هر چه می. کشید

 !باشد 
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باورش  !شود ندید؟ مُِهر عفو شاهنشاهی را مگر می. دشوخی که نبو

شاه را به گردن  هر پدربزرگکه مُ شد نزدیک بوده گرازی را بکشد نمی

ه آن دشتِ سبزِ بود چرا آن همه شکارها که ب  پرسیده میترا، از هداشت

به  میترااشتند؟ لب به گردن د رِ عفوبودند همه مُه  مخملی پناه آورده

داند هر که نوای آن تار  بود که چرا شاهزاده هنوز نمی  خنده باز شده

 !بشنود ایمن است از هر بالیی؟

در طالع  اما"بود  از سهیال پرسیده ،بود  آن تار شنیده شاهزاده که نوای

شود به قرار طالع شاه  است و چگونه می شاه کشتن پسر مقرر آمده

  "کرد؟ شک

نوجوان او گردن  ز هر دو برادربود که مگر شاه ا  نالیده میترا

 ،کند چون دید غم دارد چشمهای شاهزاده را ویران میو است؟  نزده

و آرام بر پای  دشاهزاده به خود لرزی .او کشید ایالی موهدستش را 

دست به میان گیسوان خود برد و آن چند تار که به  میتراخوابید و  میترا

بود گشود و چون سر به سوی   آشفته را به بند آورده آنها آن زلف

طوفانی از  ،شاهزاده که بر پای او چون کودکی آرام گرفته بود، خم کرد

شاهزاده از آن شد و می که بر روی شاهزاده نواخته  طره های مویش بود

  بست و آن پلک فرو خورد چشم می شالق پر طراوت که بر صورتش می

سرزمینِ مانست که شاهزاده را با خود به  می بادبان آن کشتی را ،افتاده

 .بُرد ایمن از هر طالع شومی می
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 رس ازت چگونه از جای برخیزد میتراهراسید که چون  شاهزاده می 

 و یا چگونه با تارِ آخر تاب رَد؟نبَ  سقوط را به تاری از گیسوانش چنگ

دستی بر تار کشید و  میترادیری نپایید که  نخوردن را آرزو نکند؟ و 

تا شاهزاده بداند از مد ماه تا جزر جنون آن دریا همیشه  زمزمه کرد

رکین از هر طالعی چ و چشمان شاهزاده را که دل. خواهد بودطوفانی 

 .گرفت فرامنتظر  ناآرام آرام خوابی  ،داشت

در طالع شاه هم کشتن پدر مقرر ه بود گفتکه  بیگم شهریار بمانی

اما او که  :بود با تعجب پرسیده است و هم کشتن پسر، شاهزاده آمده

پدرش را نکشته پس چرا باید من را بکشد؟ بمانی بیگم شهریار خندیده 

کنی و خودت نشین  ارد؟ شاهی را خانهشتن شاخ و دم دبود که مگر ک

 :بود  از بمانی بیگم پرسیده. کند است که دق می  سر جایش بنشینی معلوم

 کرده پدرِشاه؟ چطور دق

اسهال تویِ غذای پدرش معجونِ  بود که چطور شاه  بیگم گفته بمانی

هایِ شاهِ سابق و  به جان همه دندان افتاده  هاژدها ریخته و کرم یک ماه

به شاهزاده گفت که  .بود  دندان دق کرده نشینِ بی  یک ماه شاهِ خانه بعدِ

د و هرگز رنگ سفیدی دندانهایِ شاه از همان روزِ مرگ پدرش زرد شدن

 .اند به خود ندیده

  بیگم به او گفته بمانی. کرد او نباید دق می. بود پدر شاه  پس دق کرده

 .دهد میش کَ  گر زن نگیرد بهانه دستِ شاهِ پدربود ا
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کند زنش دختر  چه فرقی می :بیگم شهریار گفت شاهزاده به بمانی

ام والی باشد؟ همین که قبل عروسی زنش نمک در دهانِ او نکرده کد

دل شاه باید خوش باشد که سایه دودمانش تا صبح . است باشد کافی

طاووس  ی قیامت بر سر رعیت باشد که به مدد گوشت سرخ شده

ی  رَحِمِ طیب و طاهری کشتگاه سالله پسته هر هندوستانی در روغنِ

 .توانست باشد سلطنت می

زرد شاه به لب و   بود که دندان بیگم شهریار که از قبل دانسته بمانی

اه گفته بود که دل شاهزاده به ش ،است  فش گیر کردهدندان و دامنِ لب بن

ای دیگر  و شکمِ دوشیزه باشد خوابگیِ لب بنفش رضا نمی به هم

ای که نامِ شاه را جاودانه  به افتخارِحملِ نوباوه ،بایست مشرف شود می

 . سپهر ی گرداند بر گردونه

بود در ظاهر   بود از این پیشامد و دشنامی داده  شاه را خوش آمده

بود که چنانچه   آور شده بیگم شهریار را یاد زندِ ناخلفش را و بمانیفر

هدِ شاه که سندِ الیزال شود عن  بنفش به نکاحِ شاهزاده در آورده لب

است در دیدگانِ عموم شکسته   کرامت و جوانمردی خاندان سلطنت

 شمالی را وعده داده  والی آن ایالت ،شد که همگان آگاهند که شاه  خواهد

تا  ،اش امانت پیش شاه است در حرمسرای شاهی دختر شش سالهبود که  

 .روزی همسرِ شاهی شود و مادرِ شاهی دیگر
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ساز کند که  که ترفندی مثالً ،بیگم شهریار  ه چاره پرسیده از بمانیشا

 .دامنِ مطهرِخاندان بنشاندمجالی نباشد که گردِ بدنامی بر  تقدیر را

دانست جز آن که دست شاه را بر دامنِ  بمانی بیگم شهریار خوب می

 نمانده  ای برای تقدیر باقی بگذارد چاره  بنفش گشاده ی لب هنوز نگشوده

بیگم شهریار را که عرضی   گفت که در مجلسی از بزرگان بمانیو شاه را 

در حضور  شاه و  پیشگاه آور دارد به حضور بپذیرد و او در خجلت

 ساًأکند که شاه خود ر  ببزرگان قوم و امرایِ قشون از شاه عاجزانه طل

ذشتِ شاه که خیلی هم ورده تا مگر به این گآلب بنفش را به نکاح در 

 لطنت نیست گردِ بدکرداری و پیمانحیای ذاتی خاندان س  و  ایرِ حُجبمغ

  تا شاه را خوشتر آمده و. شکنی بر دامن خورشید تیز آبدار آتشبار ننشیند 

مگر به مردانگی شاه مُقُر  :گفت بیگم شهریار به نجوا او را بمانی ،باشد

 !بیاید دامنِ پر آتش آن عروس به حجله نرفته

خیز   و  کثرتِ خُفت ها و ها و لشکر کشی بسیاریِ جنگ شاه را که از

آمد از این  بود بسیار خوش  مانده  موی اندک بر سر باقیشبانه با زنان، 

مدیحه و از شادی این نسیم که گوشش را نوازشی عظیم فراهم آورده 

، فرسود  که دندانِ همیشه زرد خود بدان می، از پوست آن خربزه ودب

 .طالبانِ آن اکسیر را ،بخشش بسیار کرد

شاه در آوردند و در آن شب  شد که لب بنفش را به نکاح  و چنین

بنفش به  بیگم شهریار شاهزاده را گفت که این همه سال لب بمانی
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آزارِ شاهزاده اصرار ورزیده و بر شاهزاده این  تحریک و تشویق شاه بر

شته و بنفش حریص گ از همان روز نخست شاه بر لب"د که راز بگشو

داند   و اما گفت نمی "کردن شاهزاده از لب بنفش دیده  زده چاره را در دل

بینایی از   به آن حد از آزار او رضا بوده که بر سلب ِحلیت که شاه قلباً

 !دیدگانِ فرزند رضا باشد یا خیر

  ن سخنان سخت بشکست و این همان شبدل شاهزده از ای ،آن شب

رود را   عظیم بر زاینده  ت فرمان بنای پلیبه میمنت آن وصلبود که شاه 

 . سه چشمه و  پلی با سی. ر سرنوشت تقریر فرمودب

ان مرتفع اطراف چند  رود از کوهسارانِ پست و نه و چون آب زاینده

را که  ای عظیم ، حفر آبراههکرد ، شاه مقررگرفت ن سرچشمه میاصفها

رودش   ن و زایندهه اجبار به جانب اصفهاسمت و سیرِ رودی دیگر را ب

 . کند کج

ختر یک والی دیگر را که اسمش چند روز بعد به فرمانِ شاه د

 و شبِ آن .ماند را به نکاحِ شاهزاده در آوردند وقت یاد شاهزاده نمی هیچ

بودند دارد شبیه پدرِ   بود، همه گفته  نخندیده اصالً وصلت شاهزاده چون

اشد خواست شبیه او ب مین چون شاهزاده مخصوصاًشود و  تاجدارش می

 .بود  به زور تا خود صبح قهقهه زده

خندد؟ بمانی بیگم  بود چرا شاه نمی  بیگم شهریار که پرسیده از بمانی 

چقدر هم پوست اش هر  بود به خاطر دندان نیشش که زردی شهریار گفته
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 بود آن روز که اتفاقی دیده  اما خندیده. شود پاک نمی ،خربزه به آن بمالند

بنفش دستهای شاهزاده را به ستون حرمسرا بسته و دهانش را پر  بود لب 

رای کمک صدا بزند و چقدر کُند که نتواند کسی را ب ،از نمک کرده

 .گذشت هر لحظه بر شاهزاده نمک در دهان می

 .بود  ، شاه خندیدهآن روز که در طالع شاهزاده سیاهی اقامت گزید

و نمک بسیار  بود دستهای شاهزاده را  لب بنفش به صندلی لهستانی بسته

هرگز نفهمید و شاهزاده  ،و کجا رفته بودش را .بود در دهان او کرده

سیاه شد و از لب  شدت شوری از حد گذشت و چشمهای شاهزاده

 .بنفش خبری نبود

 چه کسی نگران شاهزاده بود؟  

ی و آن همه خجالت که از شاهزاده سرخِ سرخ از آن همه شور

دستهایش را به پدر  ،شید و با صورتی از دردِ چشم چروکیدهک ش میپدر

السلطنه  و صورتش را به سیلی پدر که نایب سپرد که از ستون بازش کند

 بچه باشد؟  قدر ذلیل و اسیر یک دختر این مُلک باید این

اگر نبود آن همه  شاه را باور نیامد و دیگر، بیند  شاهزاده که گفت نمی

کم  ، همین شعلهم در مداوای چشمان شاهزاده کشیدبیگ مرارت که بمانی

 . ماند  در چشمان شاهزاده نمی هم کن پت پت رمقِِ
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 بنفش می شاهزاده به مشقت آن تعلیم که لب چون پس از آن روز و

کرد که زنان   تن نداد، شاه مقررفرمود به سفارش موکد بمانی بیگم  

 . بریزند  اش شیره مسرا در قوت و غذای مختصر روزانهحر

شد و آن گهگاه که  نفش هم دیگر کمتر سر راهش سبز میلب ب

 "!اوکی! اوکی"گفت  دید فقط می شاهزاده را می
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پایین دادخواست . بود  اش پای هفتمین سوراخ پل دفن شده دوچرخه

. خواست امضا و تاریخ بزند از افسر پشت میز تاریخ را پرسید را که می

 ."نزهمنو": افسر گفت

سیزدهم و حین تلفظِ  بگویند ،نوزدهم گرفتند بگویند کاش یاد می

 .دهن و زبانشان را به شکل قلک مچاله نکنند و  اسمِ اعداد لب

دازد پیش ان أموری که دوچرخه آدم را توی آب میکردن از م  شکایت

شکایتش را  .از خودش خجالت کشیدای هم داشت؟  فایده افسرِ این 

یکی باید . آفتاب خیلی داغ بود النتری که بیرون آمد،ک از .گرفت پس

صفهان که نه گرمسیر بود و نه از ا. گرفت را از اصفهان می مازیارانتقام 

انگیز با  ی غم انگیزش، از آن رودخانه از اصفهان با رودخانه غم .سیرسرد

اییز نرسیده، وسط اش، که بعضی سالها به پ بلبل آب عاریتی  آن شاش

اش که هی رویش  از آن شاش بلبل آب عاریتی. شد خشک میتابستان 
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از آن  رود و و از آن زاینده. اند پل ساخته  سه  و  هی سی .اند پل ساخته

 .خورد اش که به درد خودکشی هم نمی با آن ارتفاعِ نداشته ،پل  سه  و سی

تا  که دو تا میز و چهار ،لیاین پل گِ ی درست روی هفتمین پایه

چی که  و آن قهوه مازیاربین . شود نشست و قلیان کشید می صندلی دارد

شش ردیف چوب به جای پل بین هر دو پایه  ،نشست روی پایه اول می

آنجا که  ،برند  اند که از رویشان چای و قلیان را چپ و راست می کاشته

 اش را برگزار کند یک ی اول که آمد سالگرد دوچرخه دفعه. دوست دارند

خواست با قلیان روی میز  می و و سیگاری در آورد قوری چای خرید

نفر  بعد دو سه. با کشیده زد توی گوششکه یکی  ،کند  چی روشنش قهوه

رود از  تا زاینده ،دادند و با لگد پرتش کردند توی آب  دیگر کلی فحشش

 . بینِ پوست و پیرهنش بگذرد

 گِلی میرفت و روی پایه هفتم این پل  ، غروبها میچند سال، هر روز

 کرد چه کسی باید انتقام او را از اصفهان بگیرد؟ نشست و به این فکر می 

سیگارش  حتماً کس نبود روزی که هیچ. همیشه آنجا خیلی شلوغ بود

 . کرد را با قلیان خودش روشن می
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 چشمه چهاردهم

آلودش آمدند کالنتری و  رخ قیشب مامان و دایی با آن چشمهای س

ی بزرگ عهد  انهسند آن خ. کردند را آزاد مازیاروقتاً وثیقه گذاشتند و م

 . بودند  را گرو گذاشته ،گر دایی تنها صاحبش بوددقیانوسی را که دی

، بود چیز را دیده  که طبیعتاً همه_ مدند بیرون، داییاز کالنتری که آ

زیر لبی  _آورد البته تخیلش کمی دیرتر مادر دختره را به اتاق می

 "نه را ندارنتاشون حق برگشتن به خودو": کرد مهزمز

مامان که نگران آبرویش بود یک سیلی محکم خواباند زیر گوش 

توی . دادگاه از دو روز بعد شروع شد و یک ماهی طول کشید .مازیار

توی دادگاه چند بار . این مدت از آموزش و پرورش اخراجش کردند

تصویری که   بقی باالیی نشیمن صندلی ط کرد توضیح بدهد که لبه یسع

کرد حایل آنها و مانع بروز هر اتفاق خاصی  أیید میمادر لب بنفش هم ت

 و توضیح داد که. است  بوده باشد  که منجر به برپایی آن دادگاه شده

بر این خداحافظی ظاهری مادره با دخترش در آن روز سند معتبری 
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لی پزشک قانونی یک سری و. است ادعاست که کل قضیه انداختنی

لی هم خیبنفش  ی لب و مادر و دختر خالهکرد  یید میأتچیزها را 

بودند و آن موقع قضیه را جدی   چیزهای دیگر را به چشم خودشان دیده

اعتراف کرد که کرد و باالخره   دختره اولش فقط گریه می. بودند  نگرفته

د باالخره قرار ش. اند دوبار دیگر با هم ارتباط داشته ،همقبل از آن روز 

که از آن به بعد زیاد  مازیارو دست راست . کنند عقدشمازیار  برای

بعد از آن هم چیزی از لب بنفش . رفت را مهرِ دختره گذاشتند خواب می

یک کارگاه  در شدن از آموزش و پرورش  بعد از اخراجمازیار . نپرسید

سنجش آمد   هم یک روز با یک پیکبنفش  لب و. کرد پیداواشرسازی کار 

همان اوایل و  است  هشد  مهندسی قبول  دانشگاهنه و گفت خا

 !کرد نمی بد تا مازیارو انصافاً خیلی هم با اش کار پیداکرد  دانشجویی

داد   بلک می  گشت خانه و بوی توتون کاپتان حتی بعضی شبها که بر می

آن گهگاه هم که فحش  .راه می داد توی اتاق را مازیاربود   و مهربان شده

بیشتر به خاطر این بود که صدای  ،کرد  را نفرین می مازیارو  داد  می

 .کشتگی نداشت  که با کسی پدر مازیارمامان را در بیاورد و اال 

است دوباره برود حمام خو. بود از اتوبوس دیشب هنوز بدنش کوفته

یکی بت زنگ زد، شمارشو هم داد باهاش تماس ": که زنش گفت

زنگ  .از هتل بود. اشت کنار تلفن خواندیاددشماره را از روی  "بگیری

دعوتش . شوهر خانم دکتر بود. کنند اش را وصل زد و خواست داخلی

چون حاال که مامان رفته  ،قبول کرد. کرد شام را با آنها توی هتل بخورد
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کرد و  لباسهایش را عوض .شد ا میی مادر زنش پید بود حتماً سر و کله

زنش فقط ابروهایش را باال  .است به زنش گفت شام جایی دعوت

وهرش وقتی رسید هتل، مهماندار بهش گفت خانم دکتر و ش. انداخت

آنجا شام خوردند و دعوتش کردند . توی رستوران منتظر او هستند

یه خانومه زنگ ": سر راه مهماندار به شوهر خانم دکتر گفت. اتاقشان

 ".ه پرسیدو ت  سر  به شماها یه سری سوال بی و راجع زده بود

 "راجع به من؟": شوهر خانم دکتر پرسید

 نه بیشتر راجع به خانومتون-

 نگفت کیه؟-

 ،زد یه کم عجیب حرف می. زنه اتاقتون نه فقط گفت بعداً زنگ می-

 . شد تو دهنش سوت میهم صداش 

کرد و زیاد به حرفهایشان  ک درد میسرش بدون عینمازیار توی اتاق 

و جلوی  دکتر یک آلبوم پر از نقاشی آورد شوهر خانم. کرد گوش نمی

 مازیارموقعی که . داد  یک توضیحاتی می راجع به هر. پهن کرد مازیار

کرد اظهار شگفتی کند از تماشای آن همه زیبایی دو سه بار   سعی می

مفهومی جواب تلفن   و نا د و خانم دکتر با جمالت کوتاهخور  تلفن زنگ

 ،بود  شدهمازیار  ی تصنعی توجه ابراز عالقهشوهر خانم دکتر که م. را داد

اجازه خواست از حضورشان مازیار  آورد و  باالخره سر و ته آلبوم را هم

و با یک پاکت برگشت و  ،شوهر خانم دکتر رفت در کمد. مرخص شود
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من از شما ممنونم ، خیلی هم ": گرفت و گفت مازیارپاکت را جلوی 

 "ممنونم

است آن پاکت را قبول کند ولی وقتی  گفت که غیر ممکنمازیار 

های توی  اگه اجازه بدین از نقاشی": اصرار زیاد زن و شوهر را دید گفت

 ". آلبوم یکی رو یادگاری ور دارم

خیلی خوشحال  ،شوهر خانم دکتر که با بور شدن آلبوم را بسته بود

از  اینو ": و راجع به آلبوم گفت مازیارشد و آلبوم را آورد و سپرد دست 

یک  زد آلبوم را سرسری ورق می مازیار "کولی خریدم ی یه دختر بچه

صدایِ تارِ توی به یکی از عکسها  دفعه احساس کرد با نگاه کردن بیشتر

 .گیرد گوشش اوج می

شوهر خانم دکتر چسب آلبوم را باز کرد تا . "دارم اینو ور می": گفت

اینکه حالتون   مث": پرسید مازیارخانم دکتر از . نقاشی را در بیاورد

 "خوب نیست؟

 دونین؟ ای چیزی می به جمود خلسه ببینم شما راجع-

ولی تا اونجایی که یادمه مربوط میشه به عدم . البته من پزشک زنانم-

تو این حالت آدم هیچ کنترلی بر رویاهاش . النخاع  میانی بصل کارایی لُبِ

ر نوع د. میده  ستاب و هم توی بیداری بهش حمله دهم توی خو. نداره

ش حرکت هم بکنه که این میتونه خیلی شدیدش ممکنه آدم تو رویاها

 .خطرناک باشه

 این که آدم تو گوشش همیشه صدای تار بیاد چی؟ همین مریضیه؟-
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مریضی بیشتر مربوط به کارگرای  اون. است دیگه مریضیهنه اون یه  -

اداره کار باید . هاونایی که دایم یه صدا تو گوششون تکرار میش. صنعته

 .هتر باش نسبت به این مشاغل حساس

 :پله زیر لبی گفت و با هم خداحافظی کردند توی راه عکس را گرفت

 "!تونه چیزه جالبی باشه آره، این اداره کار هم می"
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 دهمزپانچشمه 

این  ،هشت سال گذشته  توی هفت. است البیج این اداره کار هم چیز

روزهای . نشست تا بهش حقوق بدهند جا می  یکاولین باری بود که باید 

. از نگهبانی آمد بیرونمازیار  شد،  اول یکبار که رئیس سوار ماشینش می

اش  سرفه ،از شدت بوی توتون کاپتان بلکی که پیچید توی دماغش

آقای رئیس اگه بعد از ساعت ": هایش داد زد الی سرفه ت و البهگرف

سگ رئیس بهش محل  "حساب میشه؟ایسم، واسم اضافه کار م وه چهار

آرام برگشت توی  ،هم که کرمش را ریخته بود مازیار. نگذاشتهم 

ن نگهبان با آ ،توی نگهبانی بنشیند از آن وقت که قرار شده بود .نگهبانی

همان روز اول به . دز چشمهای سرخ و قی آلودش باهاش حرف نمی

که به چیه تو مگه خودت ناموس نداری؟ این حرف " :گفت مازیار

کنی،  رو بازکرده باید در اون توالت   زدی؟ حاال چون اخراجترئیس 

. کرد او ترتیب رویدادها را رعایت نمی البته "هرچی دلت خواست بگی؟

مازیار  رئیس به. گرفت اش می کرد خنده ولی خودش هم وقتی فکر می
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 پِرِس و از وضع گیرم خانم مهندس اومد باال سر ماشینِ" :گفته بود

ماشین پرس که ناموس تو نیست که به خاطرش . دستگاه ایراد گرفت

گیرم من ": هم گفته بود مازیار "!پرت کنی تو سر اون بنده خداو ار آچ

پرت کردم تو سر اون خانوم مهندس، اون بنده خدا که ناموس و آچار 

 "!رو اخراج کنین  به خاطرش من که نیسشما 

ن آو اال با مهردار دادند دستش، یعنی یک کاغذ . بعد اخراجش کردند

بود از قبل خودش را   آن شب از الی در اتاق رئیس دیده چیزهایی که

خویش مامان که توی اداره کار، کار   و  آن قوم. دانست می  شده  اخراج

: اداره کار که رفت ازش پرسیدند. گفت شکایت کند مازیارکرد به  می

داد که حتی اگر  توضیح می هم هی مازیارو  "تو آچارو پرت کردی؟"

معلوم . آید نمی چیز با اهمیتی به حساب ،باشه  آچاری هم وجود داشته

که  مازیارولی  !را به رسمیت شناختند یا نه مازیار بندی  نشد اولویت

رسد بگوید آن شب توی اتاق رئیس از   توانست به هر کس که می نمی

 آخر سر چون. است  پشت آن مه ناشی از توتون کاپتان بلک چه دیده

بود و شهادت کارگرها هم که از اول   اتفاقی برای خانم مهندس نیفتاده

قانونی  وجاهتتوانست  معلوم بود از ترس رئیس است و زیاد نمی

را تا آخر مازیار سازی باید حقوق  باشد، مقرر کردند کارگاه واشر  داشته

هر روز برود توی  رمازیارئیس هم در تالفی مقرر کرد که . قرارداد بدهد

. کرد  رئیس نهارش را هم قطع. تمام شود تا قراردادش نگهبانی بنشیند

ماند چون از ترس آبروریزی   معموالً گرسنه می. پولش را بدهندقرار شد 
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 .اند بگوید نهارش را قطع کرده بود  هت نکردأبنفش جر  پیش مامان و لب

کرده   ه مامان برایش جیرهبا پولی ک .اند اصالً نگفته بود اخراجش کرده

با این همه اگر ناخنهایش را  .توانست بیرون چیزی بخورد بود نمی

 . العاده مناسبی بود جوید جای فوق نمی

ی نگهبانی،  یکی از همان روزهای اول، سر ظهر یکی زد به پنجره

. زنش پا به ماه بود. را نداشتی هیچ کس  نگهبان به جز رئیس حوصله

  های کولی بود که همه جور آت بچه از آن دختر. ا باز کردپنجره ر مازیار

 فروشند آشغال می  و

 تو رو خدا یه چیزی بخرین-

  "!رو پنجره رو ببند تا بره پی کارشهی یا": نگهبان گفت

 "چی داری؟": از دختره پرسید مازیار

که روی  ش از توی یک خورجیندخترک شروع به درآوردن اسباب

، آدامسها پنجاه نصد توم این چاقوها چهار": ردبود ک دوشش انداخته

 متاعشای به  عالقهمازیار  متوجه شدگفت  قیمتها را که می "...تومن

 "!این آینه هم که فروشی نیست": با زیرکی ادامه داد ندارد

 "چرا فروشی نیست؟" :تازه سر ذوق آمده بود مازیار

 .احتیاجش دارم-

 !همین جوری هم کلی خوشگلی-
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اگه یه بار  !که ی معمولی نیست یه آیینه این! پاک باشه قلندرچشات -

تا ابد هم عاشقت . عکست توش بیفته، به هر کسی بدیش عاشقت میشه

 .میشه

 .اش آره اروای ننه-

اگه تو بخوایش  ،داری هستی چقد بی تربیتی، چون جوون خونواده-

 به تو می فروشمش 

 ..ی خوامشنم! ولی نه ،و که راس گفتیرخانواده دار -

  "!ها خوره خیلی به دردت می": افتاد می ختن به التماسحاال برای فرو

  ارزه؟ میر چقد-

 .رزها خیلی، خیلی می-

 .من خیلی پول ندارم. خوامش نمی! نع-

 !هزار تومن پنجواسه تو -

 !ِت وارد نشدی، دویست تومن  هنوز تو کار-

ینه را پیچید الی آ مازیار. فروخت و رفت مازیارآخر سر آینه را به 

 یک روزنامه و گذاشتش توی نگهبانی

از ترس . ایستاد، رئیس که آمد، رفت جلوی ماشینش آن روز فردای

هم فقط با   آن ،که کمترکرد  بلک حواسش را جمع بوی توتون کاپتان

 . دهنش نفس بکشد

بلند و با لحنی متظاهرانه . ماند منتظر جواب سالم کسی نمی مازیار

 "عنوان عرض ادب یه کادو گرفتمبه ": گفت
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 .روزنامه را دو دستی جلوی رئیس گرفت

 !تو اخراج شدی! ها تو مث اینکه هیچی حالیت نیست-

ولی این  ،دونستم اخراج میشم یعنی می. دونم اخراج شدم می-

 !خدمت شما

مازیار  آینه را که دید نگاه سنگینی به طرف. باز کرد رئیس روزنامه را

اگه یه بار ! ای معمولی نیس کهه این از اون آیینه": گفت مازیار. انداخت

اشقت میشه، تا ابد بعد دست هر کسی که بدیش ع ،عکست توش بیفته

 "!هم عاشقت میشه

 همین موقع خانم مهندس با آن لب. زد به سرش رئیس داشت می

 . م هر روزشان بودفیل. های بنفشش از در کارگاه آمد تو

 اش هآورد و صد متر جلوتر پیاد ر روز میخانوم مهندس را ه ،رئیس

 .ذهابشان دو نفری در جریان است  و  مثالً کسی نفهمد ایاب کرد تا می

نه ": داد واش موقعیتهای مناسب را تشخیص میی یواش دیگر مازیار

دادمش به شما تا احیاناً اگه . که عاشقم بشین ،من ندادمش به شما

 "!عاشقتون بشه شاید تا ابد ،خواستین بدینش به کسی

 "!شعور شو بی خفه": رئیس داد زد

بنفش با تعجب   لب م مهندسِخان. نه را محکم روی زمین انداختآی

کرد پایش روی شیشه  کرد و سعی می های شکسته آینه نگاه می به تکه

 "!من که نشکستم ،کنم من اینارو جمع نمی": گفت مازیار. شکسته نرود
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دادن هم  اش را حتی در فحش دوستی کرد تنوعرئیس این بار ثابت  

 "شرف شو بی برو گم"  :زد دادمازیار کند و سر  یت میرعا

 .آمد آشنا می مازیارو این دستور چه به گوش 

کرد که  داشت به شاهکارش فکر می. رفت توی نگهبانی گم شد 

توی . نگهبان دیگر مزاحم نشد. ی دخترک پیدا شد   باره سر و کلهدو

: پرسید. ناخن افتاد به یک شیشه الک مازیاربار چشم هایش این  جنس

  "ها چنده؟ اون الک ناخن"

 .خونِ مارَن! اینها که الک ناخن نیستن-

 .اسهال اژدهاس !اش آره ارواح ننه-

، بوی نفت هم !ای بد رنگی چه قهوه .الک ناخن را فروخت و رفت

ت توانس ز تا غروب دیگر نمیرو اش همین بود آن خوبی. داد می

هی بود   شکمش که خالی ،زیچ ناخونهایش را بجود و از جویدن هیچ

برد، بوی الک  هر وقت انگشتهایش را طرف دهنش می. ضعف برود

و با دعوا از  کلیدی که به زورشب توی خانه با . زد را به هم میحالش 

 ،چند دقیقه بعد. هایش را تراشید بود ناخن  شده  مامان برایش گرفته

 ،خرین ناخن را الک زدتا آ. هایش کشید را بر روی ناخنک دوباره ال

 ،بود  طور سرگرم با کلید تراشیدش و همین. بود  اولی حسابی خشک شده

! کولی": بهش گفتمازیار . فردایش دوباره دخترک آمد. تا خوابش ببرد

 "!؟اسهالِ اژدها بفروشی ،ر کردی روزی یه بار بیای اینجاتو نذ

 !کنم اسبی میکنم، ک دزدی که نمی-

www.ParsBook.orgwww.takbook.com



 70                                                                                 دهم                    نزاپچشمه 

 

آینه رو . ی جنسات قالبیه همه! کنی تجارت می شا اروای ننه! آره-

 .زد خوردش کرد. دادم به رئیس که عاشقم بشه

 به خدا رئیس عاشقته، تا ابد هم عاشقته، چرا اینو دیروز نگفتی؟-

ترتیب رویدادها را  ،بود  هم مثل نگهبان شده مازیارحق داشت 

از او خرید و تا چند روزی  دوجین الک کی این دفعه. کرد رعایت نمی

 .به انتهای قراردادش با آنها سرگرم بود
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 چشمه شانزدهم

مثل همان روز که  ز توی دهنش انگار نمک کرده بودند،باز امرو

دانست شاه  کر شاه در جنگ سخت خواهد شد و میشنیده بود کار عسا

ر شکست و چه آثادهد به قراوالن که چنان قبل هر جنگی دستور می

اهتمام ورزند که مبادا  به کشتار زنان حرم ،شد  هزیمت قشون، رویت

 .نام فاخر خاندان سلطنت را ،به اسارت بدنام کنند  شاهی زنان حرم

نمک بود که اگر کار به سختی بکشد همه  آن روز دهنش انگار پر از

ن ن حرم همراه بود در ایبا زنا میترا زنان حرم را سَر خواهند برید و

 . کشیلشکر

کرد و چقدر کُند  ه دستمال حریر و نقاشی روی آن میآن روز هی نگا

و غروب . برای شاهزاده آورد میتراای از  گذشت تا قاصدی آمد و نامه می

. بود  ی تقدیر کرده شاه باز ضرب شستی حواله. ای آوردند خبر فتح تازه

. بود  ا دیدهبنفش ر گیری لب اه جفتهمه خبرها خوش بود اال این که ش

بنفش را بر خود سوار دارد کج شتری که لب  ی بود کجاوه  شاه دیده
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متوجه سنگینی  ،کردنش به زیر کجاوه رفته  وقتی برای میزان. است شده

سرایِ   بود، که خلوت  ها دانسته شنیدن "!اوکی! اوکی"بود از آن   آن شده

بود،   ار زدهرا کن  ی آن بنفش است و وقتی پرده ی کج لب آن کجاوه

ی از بنفش را با یک لب. بود جا آورده ی کج را در طالع زنش به کجاوه

 برهنه سر بریده  هر دو را همانجا برهنه. بود  نگهبانان حرم در کجاوه دیده

  کنند و شبش مستِ بود تمام نگهبانان حرم را اخته  بود و دستور داده 

شاه . اداشته بود تا تار بزندرا و میترامست از غم این فاجعه تا خودِ صبح 

حتی به وقت مردن آن  که زنش بود  تعریف کرده درگاهش برای محرمان

 .است  ای دلنشینش را از شاه دریغ نکردهه گفتن "اوکی"

از صبح بوی توتون  .باشند  امروز انگار دهنش را پر نمک کردهباز 

ه بود حاال گفت. فطر  شد از کنار پنجره کشیدش این    را نمی میتراآمد و  می

خواهد کنار  دلش می ،که قرار است از دستِ شاه و عساکرش بگریزد

بود به   شاهزاده دلش نیامده. خاطر بسپاردپنجره بماند و این مناظر را به 

ای باقی  کتر از آن است که برای کسی خاطرهبیرون تاری :بگوید میترا

او نبیند فقط و بهتر  پیش خودش گفته بود شاید هم بقیه ببینند و. بگذارد

تر از آن بود که نتواند به او برایش خودی میتراگرچه  ،باشد چیزی نگوید

شوریِ  ،بنفش در دهانش کرده ید که از شوریِ آن همه نمک که لببگو

به . بیند تر از پای خود را نمیچند قدم پیش بختش فزونی گرفته و جز

به مدد مداوای بیند   ه میقدمی را هم کبود تازه همان چند   سهیال گفته

بود شاه از آن خطای باصره برای   به سهیال گفته. بیگم است بمانی
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د رس قت هر شکار جان شاهزاده به لب میکند و و سرزنشش استفاده می

ش ندهد و کُای به دست شاهِ پدر تا شکاری از کنار دستش نگریزد و بهانه

 ،کند که سینی به دست وقتی شاه مجبورش می"بود   به سهیال گفته باز 

کشد و کسی  ، چه عذابی میکند ها پذیرایی در مجلس بچرخد و از مهمان

شمِ خودش از این سهیال به او گفته بود که هر دو چ ".نگرانش نیست

 .پس نگران اویند

از چنگ شاه و قشونش  ،خواهد که او می حاال: به شاهزاده گفت میترا

رای تحمل آن مصائبی که در راه و زانو زد و از خدا ب. خواهد گریخت

 .یاری طلبید ،است

سِر   و  ن برایش پیغام فرستاده که از سَرگفت که سفیر لهستا میترابه 

بوده و نیز   ی ارمنی در جریان است مطلع نوازنده و آنچه بین شاهزاده

د کرده بو  زاده فرزندی در شکم دارد و تهدیداز شاه میتراکه  ،است مطلع

سطه به گوش شاه خواهد رساند خبرِ وا  ایند به تدابیر او، بیاگر مُقُر نی

که صف  ،دیگر ی حرامزاده ی قریبِ یک نوه تولدِ عن چندان خوش یُمنِ نه

به محض آخرین آرمیدن شاهِ  ،مدعیان تاج و تخت را مطولتر گرداند

آن همه قباحت مقرر  ،شاه  بود که در طالعِ گستر و به طعنه پیغام داده عالم

فرزندِ فرزندِ  ،فرزندِ خود از یک زنِ ارمنی را ی که طفل حرامزاده ،امدهنی

دار  خوابگی لکه فاخر خاندان سلطنت را به این هم خود بخواند و نام

ارمنی و فرزند   دید به محض اطالع، شاهزاده و زنِتر گرداند و بی

ند به تیغ تیز آبدار آتشبار و محبوس در شکم او را هالک گردا
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تا خطبه  گناه بشوید و بگوید جلس دست از خونِ آن جنین بیالم فی

که حضرت سبحان توبه پذیر است و  نند بر سر هر کوی و برزنبخوا

 .صد البته ستار العیوب
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 دهمهفچشمه 

 ، مادرآپارتمان را که باز کرد در. به عکس نگاه نکرد  اصالً ؛توی راه

ایش چای آورد و و رفت بر. بخیر گفت  زنش آمد جلو و بهش رسیدن 

کرد  معلومی گریه می بار از توی آشپزخانه به دخترش که به دلیل نا دو

لب بنفش هم  ".تا ببینند چه گهی باید بخورند دخفه شو"گفت که 

بلک   بوی توتون کاپتان. آمد کنارشان نشست  اشکهایش را پاک کرد و

 .داد می

صدای مداوم  ازی و از سر واز کارگاه واشرس. زنش شروع کرد  مادر

و به اخراجش به  بود گفت  هم ریخته  را بهمازیار ها که مغز  دستگاه

سوزی پشت سر  اطر ایده آتشزدن کارگاه و دادگاهی که به خ خاطر آتش

اش در  اریای کرد و بعد رفت سراغ شرایط ک اشاره ،بود گذاشته

 روی ها و حاال باید مثل دلقک هروش بودف  که ابتدا بلیط ،شهربازی

کرد برود سر  کمکشمازیار  .بیندازندش توی آب صندلی بنشیند تا بقیه 

  و خانم مازیاردیگر از لحاظ اجتماعی و فرهنگی زندگی . اصل مطلب
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 ،همین حرفها. بخش باشد توانست لذت کدامشان نمی  مهندس برای هیچ

که بوی توتون  ،پزشکشاز روانمازیار ترش را  البته کمی قلنبه سلنبه

حاال باید چه  :مادر زنش پرسید ،آخر سر. داد شنیده بود ن بلک میکاپتا

ز نظر او خواهند ا خیلی ساده توضیح داد اگر طالق می مازیارکار کنند؟ 

فقط . آورد یطوری دست راستش را از گرو در م  هیچ ایرادی ندارد و این

بیشتر جور قانون هم  این با. کردند میرا مشخص  اول باید تکلیف توله

 .در می آمد

چیزی که توی شکم لب بنفش  که بعدش مجبور شد توضیح بدهد

لب مادر . مهمتر باشد تواند حتی از مادر مهندسش هم نمیکاشته شده 

این البته . که باید بچه را سقط کنندبنفش هم بالفاصله نتیجه گرفت 

هر . ش مربوط نبودهای و به حرف مازیارخیلی هم به گیری او  نتیجه

 .گرفت زنش همین نتیجه را می  کرد مادر گری هم که میصحبت دی

ای دارد  العاده فوقاو استعداد  ،بود  کرده  اولین نفری بود که کشف مازیار

یک  ،نیز از نقیض همان گزاره منطقی و ی از هر گزارهتواند  که می

 . استخراج کند ی واحد را نتیجه

تها حاال که مامان همه من ،کردن بچه را قبالً گرفته بودند  تصمیم سقط

. شد داد قضیه خیلی جدی می میمازیار  با قولی که ،چیز را فهمیده بود

تا عینک جدیدش  ،بیندازد توانست دادن این قول را به تعویق البته می

که بوی توتون کاپتان بلک  و چند شبی را زیر پتویی زود شکسته نشود

بود خود به  مازیارت ای که دس منتها عکس لوله شده. سر کند داد، می
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وه مادر زنش هم آن شب به نشانه به عال. شد کردن می  خود باعث عجله

بدون آن . بود  اش را در آورده دندانهای مصنوعی نیت شاید،  حسن

به جانداری  ،شد هایش مچاله می های پوستی که پایین گونه با تودهدندانها 

  شد و اصوات هشل ل میداد تبدی خیلی پیرتر از چیزی که قبالً نشان می

باعث  ،آمد اش بیرون می های زرد و دهان قلکی هفتی که از الی لثه

بنفش  دیگر وقتی مادر لب یاز طرف. بسوزدبرایش مازیار  شد دل می

ز شدت احساس امنیت خوابش امازیار  آورد،  دندانهایش را در می

نی قبول های طوال کشیدن  بین خمیازه مازیارباالخره آن شب . گرفت می

بلند شد رفت  ،بعد از این حرفها. کرد خودشان بروند پی دکتر بگردند

 چسب کاغذ را باز ،توی رختخواب .جایش را انداخت تویِ اتاقِ مامان

یلی به چیزی که خ. گرفت مهایششچ جلوی کرد و عکس لوله شده را

رنگ چشمهای زنِ توی نقاشی  ،شاندشک میروزهای پایین فنر مخروطی 

 سفید آن قدر اطمینان  و  شد توی یک نقاشی سیاه جوری می  هچ. بود

 است؟  داشت که چشمهای زن خاکستری

. بود  ستری انگار از وسط آتش شکفته شدهزن با آن چشمهای خاک

هایش گرد و یا با زوایایی  تصویر آتش بزرگی بود که شعله نهپس زمی

ی خیلی ریز نوشته زیر نقاش .شد کشیده می های کادر کند تا کناره  خیلی

 .میترا :شده بود

م نشسته بود و با آرا ،ی آتش بوده باشد انگار ادامه بانوی خاکستری

. به روبرو خیره شده بود ،ی لبش خشکیده بود که گوشهلبخند کمرنگی 
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گرش و با دست دی بود  ش الی پشمهای گردن گراز فرو رفتهدستیک 

پهلو روی زمین دراز  به گراز. کرد انگار داشت تارش را نوازش می

رخی که از توی نیم. زانوی زن بود روی  بود و سرش را گذاشته  کشیده

اش خیره  یخاکسترچیزی حالت چشم ریزش که به بانوی  ،پیدا بود گراز

ی خواست بخوابد و انگار آن انگشتها بود و انگار می  شکسته رابود   شده

یکر شاید نود و هشت ازلی را به پ شفای یک زخمِ ،الی پشمهای گردنش

 .کردند اش تزریق می کیلویی

  .برد داشت خوابش می مازیار

اگر تنهایش بگذارد توی آب  ترسید آنقدر کوچک بود که مامان می

و هی  از روی پایش بلند شود ه بودنگذاشت از صبح مامان. بیفتد

دایی داشت خربزه قاچ  .گرفت که ناخن هایش را نجود نیشگونش می

 "؟آوردی خربزه از کجا ،تو این موقع سال": مان گفتما. کرد می

شد  تا آنجا که با عینک می رود در بود و دور تا دور زاینده  سیزده به

رود  بود و آن روز آب زاینده  عید باران غوغا کرده. نشسته بود آدم دید،

محال است امسال دیگر  گفتند آنقدر باال که همه می. بود  خیلی باال آمده

 .شودخانه خشک آب رود

های  رود و لهجه و آمد با صدای جیغ و صدای زایندههصدای  

 "دایی چی شده؟": پرسید مازیار. فروکش کردها  اصفهانی

 !سه چهار تا گراز زده به سرشون. هیچی-

 چرا زده به سرشون؟-
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خوان فرار  می. ترسیدن ،این همه آدمو یکجا ببیننعادت نداشتن -

 .کنن

خوام نگاه  خاله شادی می" :د و گفتریز کر چشمهایش را مازیار

 "کنم

 بود خاله شادی  دایی انگار فهمیده. شد تر می صدای هو و جیغ فشرده

شد و آمد با دستهای   زودتر از او بلند ،کند  را بغل مازیارنباید  دیگر

برود روی دستهایش را گرفت و گفت . کرد  را بغل مازیارپهنش 

ویدند و د شان می تهای قوز کردهتا بودند با پش  چهار. هایش بایستد شانه

هر  .شان کوچکتر بود یکی. کردند توی هوا گِل و الیِ زیادی پخش می

ن و هو رفتند جلویشا دویدند چند نفر اصفهانی می طرفی که می

آن گراز که . ده بودندشاید وحشی ش. ندیددو به هر طرفی می. کشیدند می

دیگر بود از بقیه جا  تای تر از آن سهزد و کوچک نقطه می  پوستش نقطه

دو تا تپه آن سه تا رفتند و خودشان را انداختند توی شکاف بین . ماند

اما این یکی را جوری هو کردند و او جوری دوید . کوچک و فرار کردند

 .رسید رود می گذشت و به زاینده ز وسط جمعیت میکه راهش ا

 رفتن پشم  ک باال و پایینبا عینمازیار  .دیگر قشنگ وسط آدمها بود

که هر لحظه شکلی به  دید را می  گردنش ی شده  ای تیره سیخ های قهوه

اش با  فاصله. بینی کرد شد پیش  شان را نمی گرفتند و شکل بعدی خود می

پرتاب  به طرفش خالی کفش و بطری ها آنقدر کم بود که لنگههانیاصف

موازات آن حرکت کرد ولی کمی به  ،کنار رودخانه که رسید. کردند می
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انداخت و  ، خودش را به آبوقتی یک لنگه کفش توی صورتش خورد

 .شد داشت سردش میمازیار  .آب زد زیرش و بردش

 کنی کثافت شاشو؟ چه کار می-

دور نگهش . هایش پایین کشید را از روی شانهمازیار  دایی با غیظ

ریخت روی  یممازیار ی شلوار  بود ولی هنوز شاش از پاچه  داشته

و از روی  مامان دستش را گرفت. کرد بغل مامان دایی پرتش. جورابهایش

را مازیار  پهنش بازوهای کوچک بعد با دستهای .زیلو، بیرونش کشید

بار آخر از . دو سه بار تا کمر توی آب پایینش برد. گرفت و بلندش کرد

 .برد را با خودش می مازیارآب داشت . دست مامان ول شد
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 مه هجدهمچش

 که این نامه را ننوشته و او: به شاهزاده گفت میترا. آمد بوی گریه می

 شد  کند شاه به او بدبین نخواهد خودش شاه را از این فتنه مطلع میچون 

دانی یعنی چه که در طالع شاه هم کشتن  کشید که تو نمی و شاهزاده آهی

بلندِ  ی ازهاال در این خمی و! پدر مقرر آمده است و هم کشتن پسر

که شنید تازه این را  میترا. پرید ، کمی از رنگِ آن لبخندت میکشدارت

، بچه مادر که زیاد بخندد به وقت بارداری گرفت که مثالً لبخندش قوت

کرد و   ی پدربزرگش شیرین خواهد فاتحه اولین کام از حالوت خرمای

مین و شاهزاده آ دست شاهزاده را به دعا به سوی آسمان بلند کرد که مثالً

شاه دو  از کجا آورده؟ مگر نه این که میتراخندید که این همه زندگی را 

که حاال باید هِی دست به ؟ مگر نه ایناست ر خردسالش را گردن زدهبراد

تا شاید که مرزدارانِ عثمانی هوس غلط اضافی کنند  ،آسمان بشونددامن ِ

ند روزی از اصفهان تا شاه لشکر بکشد به بغداد و در این آشوب او چ
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بگریزد و در کوره دهاتی، جایی بار از رَحَم بگزارد و آن دنباله معوج 

 خاندان فاخر سلطنت را سِقط کند و شری بخواباند؟

شکوه و آن  های پرنداند شاه با آن ریش میتراترسید که  شاهزاده می

 ،از همیشه تا حاال آلودش انگار از همیشه بوده و چشمهای سرخ و قی

شاهزاده را می  ،ای بد رنگش از روی تخت بزرگ قهوه  وی تاریکی وت

هِی یارو داری برای کشتنِ من خوابِ چه دسیسه ای می  ":پاییده که مثال

 "بینی؟

بانه در خوابگاه بود بچه را سقط کنند ولی با این نامه که ش قرار

 .رفت چیز در محاق می  بودند همه  شاهزاده انداخته

به قتل پدر رضا داده تا شبانه  بود که شاهزاده باید  در نامه آمده

و  ،مردانی تیغ در دست به خوابگاه شاهی هجوم آورده به نیت اقتراب

بر تخت  کشیدن بار تن بر دوش معاف گردانده و شاهزاده را شاه را از

ه بر زبان و کم تدبیری را بدان پای که شاه به کهولت نرسیده ، ،بنشانند

گردانده که کار عساکر به سستی گراییده و اری فرمان، جاری و س

کشته و  آری شاه را .گشته اجانب مالِِ سمِ ستورانِ مرزهای این بوم لگد

کشانی از امرای قشون را  بر جای او نشانده و فردایش گردنرا هزاده شا

ها فرمان بدهند که  قصاصِ خون شاهِ عالم گستر و هفتهزده به  گردن

شند و چون کس را اشکی در مشکِ چشمان نماند رعیت سراپا سیاه بپو

دِ آن سوی فرات را بال گِرد آورده و ،لشکری گران ،به خونخواهیِ پدر

 ،بودند  وجود آن اجانب و در پایان آورده گردانند از لوثِ  جاودانه منزه
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ر گردن ننهد، غمخوارانِ این بدیلِ تقدی شاهزاده بر این تدبیرِ بیچنانچه 

برادر کوچکتر شاهزاده دراز کرده و رعیت را  بیعت پیش ، دست اینمُلک

 .ر گردانندبوسی خاک آستانِ آن حضرت مفتخ به پای

از امروز همه  دانست که آمد از آن نامه و شاهزاده می بوی توتون می

 ، تا به پایمیتراگفت تا بر تنش کفن بپوشاند . چیز شروع خواهد شد

سباب گریز خود را از گفت ا یترامبوسی پدر تاجدارش نایل بیاید و به 

 .کند  اصفهان مهیا

گفت تا لختی درنگ کنند  را میترا یابی به مجلسِ شاه، در مسیر شرف

سه چشمه، اشکی بریزد بر  و  ی پل سی تا بروند و پای هفتمین پایه

ار در گوش شاهزاده تی  که آن نغمه :توی راه سهیال گفت. شوری بختش

خون  ن نوا خواهد ماند تا روزی که پدری ازماند و آ  جاودانه خواهد

 .پسری بگذرد

نشستند و شاهزاده سر بر . کسی آنجا نبود ،کنارِ پایه هفتم پل نشستند

کشید بر صورت   دستی از همان دست که بر تار میسهیال .نهاد میترادامن 

ش را دید و شاهزاده رَکشید و از الی انبوه موهایش چشمان تَ شاهزاده 

که به عطر ترسید این نفس که کشیده آخرین هوایی باشد  می انگار که

یش هی معطل کرد و تا ها دادن هوا از ریه آغشته است، در پس میترانفس 

ای  خواست لحظه توانست بوی آن دستها را در سینه حبس کرد و نمی می

 .باشد  را هدر داده
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بزرگ   ترسد چون به قرار آن طالع باید پای آن تخت گفت می میترابه 

شبی شاه با  اگر چنین شود :گفت میترا. شود  ای بدرنگ کشته قهوه

 گذشت  خواهداصفهان های  کوچه  سپ  ی درویشان، تنها در کوچه جامه

ای  دیوار باغ صومعه ر سکوتی سنگین بردید د خواهد پرندگان بسیار و

صدا بر فراز باغ  و پرندگان بسیارتری در پروازی بیاز ارامنه نشسته 

بهائم و  از. خواهد کشیدباال به شگفت آمده از دیوار باغ . معهصو

. زده زنی تار به دست حلقه که گرد ،بیند تیره و نوع بسیار وحوش از هر

شناخت لغزیدن  خواهد شناخت وباز خواهد  را میترا ،از نشستن زن

رگز چین و چروکی بر آن انگشتهای چابکی بر تار را که گذر زمان ه

دید ولی هر چه گوش   خواهدچابکی لغزیدن دست را به . است  نینداخته

نگِ العزا که از زیر و دانست که آن با خواهد .شنیدخواهد د نوایی ننک  تیز

است اینک از گوشش    های آن تار همیشه در جانش بوده بم نغمه

مرده  های خورشیدی خون ساکت و متحیر بر جای ماند تا لکه. گریزد می

نگران  ،سر در قفا و به یکباره و ردداصفهان پدیدار گ بر مشرق آسمان

 .ند آن وحوش و بهائم و طیور از گردِ زنِ تار به دستوپراکنده ش

دیده و به  که به چشمرا پرسید آن همه عجایب  خواهد دلیل میترااز 

 .در آن شب است گوش نشنیده

 عجب نباشد که در اصفهان این اصالً :گفت خواهدشاه را  میتراو 

 ،گناه است نفرینِ آن بی  و  ی آه دای این تار نشنود و این از ثمرهکس ص

آن رودخانه جاریست که هیچ از نفوس ِآن شهر  که خونش هنوز در آبِ
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آن نغمه را به گوش نشنوند و به عفونت مبتال بمانند و آن تار بیهوده 

 تا. گناهش را کشتن نتواند پدری پسرِ بیکه   تا روزی د نواختخواه

 .ای هیچ نوجیهی ندارد همگان بدانند قهوه روزی که

اما تا صالتِ  ،ودخواهد نم بسیار داغآفتاب سحرگاهی  را شاهپس 

ایستاد و پوست آن خربزه که به دندان   خواهد جای جا بر ظهر همان

 میترافهمید خواهد و نکرد   خواهد را پیش پای خود تف است   ساییده

ه و در و به صومعه داخل شد خود تکاندهکی برخواسته و دست و دامن 

 .است خود بسته را پشت سر

. کشید و دست بر موهای شاهزاده میریخت  گفت و اشک می می میترا

موهایش سیاه بود و سهیال  باقیاش  پیشانی  سفید موهای  ی جز چند تکه

خیسی  .ریخت آرام اشک می کشید و آرام ها می فقط دست بر آن سپیدی

لرزش خفیفی کرد و لب بر دست  .زاده را به خود آوردشاهاشکهایش 

مرا این ! میترا ":گذاشت و در چشمهای او خیره شد و آرام گفت میترا

 "سلطنت از نگاه دلدوزِ تو به میراث رسید

ک نفر داد تا بوی توتون آمد و ی ،بود پا بر جا حصار لوتِ بیو این خ

شاهزاده که چیزی به  "!دنک دارد نگاهمان می": گفت میترا "!آهای": زد

برایمان ! با ما بود":گفت میترا "!شاید با ما نباشد " :گفتدید،  چشم نمی

 "!دستی هم به ترساندن تکان داد

 میترااش کرد و به  وانهش را بوسید و رتشاهزاده دس ،بر خواستند

بر نگردد و تا آنجا که تا در دیدرسش بود نگاهش کرد و چون  :گفت
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آن راه نهاد  خود قدم درو  ی شب پیوست روی برگرداندتاریک به میترا

ن دسیسه که در هوا و زیر بسته پیش پدر برود تا بگویدش از آ  تا دست

 ی  همگان در جریان است تا قلمِ تقدیر چگونه بگردد بر صفحه منخرینِ

 .روزگار

بود چیزی سفیدی که سهیالیش داده  حریر سردش بود چون جز جامه

بیگم شهریار بود در این روز ذبح که رنگ  اش بمانیک. تن نداشت رب

 .دید زد را می پیراهن تنش که همیشه به روشنی می

. کند گرفت تا از ترس این سرما تنش کاش از سهیال چیز دیگری می

 جامه روی هم  جامهترساندش و همیشه  بمانی بیگم همیشه سرما می

 .پوشید می
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 دهمنوزچشمه 

یک روز . زائید زنش داشت می. تر شده بودن اواخر نگهبان مهربانآ

بودند باران تندی   جمعه بعد از ظهر که دوتایی توی نگهبانی نشسته

روزهای جمعه کارگاه واشر سازی هم مثل خیلی جاهای دیگر . بارید می

اما چون جای خوبی بود و به  ،رفت هم نباید آنجا میمازیار تعطیل بود و 

توانست  ی سرخ و قی آلودش هر جایی میغیر از دایی که با آن چشمها

به مامان و . وقت آنجا باشد داد تمام ترجیح میباشد از بقیه خبری نبود، 

. ارندد شان می کاری اجباری نگه ها اضافه بود که جمعه  بنفش گفته لب

از آنکه چند  زد، بعد  بود، تا آنکه تلفن زنگ  روز خیلی نگران نگهبان آن

و با صدای گوشی را گذاشت  ،ادا کردا با هیجان ی بی سر و ته ر جمله

. من هم باید برم پیششون. بردن زایشگاهزنمو " :گفتمازیار لرزانی به 

  ممن بر اگه لطف کنی دو ساعت اینجا بمونی تا .کس نیس اینجام که هیچ

 "برگردم، خیلی ممنون میشم و

 ایرادی نداره بفرمائین-
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 !ها باید پیش خودمون بمونه-

 .مونه مین باش پیش خودمون مطمئ-

که . کشید هایش را الک میناخن مازیار. سوار موتورش شد و رفت

که با کت کلفت و  دخترک بود با یک پیرمرد. بلند شدصدای شیشه 

 مازیار. آمد دخترک این اواخر کمتر می. زد ها می اش به کولی چارخانه

 .ری غیر اصفهانی دیگ طرف یک خراب شده اند رفته البد کرد که فکر می

این بارون  تو عجب تاجری هستی توی" :با خنده به دخترک گفت

 "هم اومدی الک بفروشی؟

 بیایم اینجا پیش تو. خواستم اگه میشه تا بارون بند بیاد -

 !که بودم کولیا خیلی بارونو دوس دارن  شنیده -

 .دوس دارن ولی پیرا زود مریض میشنبارونو خیلی  -

 .کنم بفرمائین خواهش می. منزل خودتونه -

 کنم االن بقیه رو هم خبر می -

او مانده بود تنها  را با پیرمرد که میخ تماشای مازیاردوید و رفت و 

 سه تا پیرزن و هفت. رفت در را باز کند که سر رسیدندمازیار  .گذاشت

ی کارگاه،  یکی آمدند توی محوطه  یکی. رد و ریزی خُ شت تا بچهه 

یلی خوبه، خ": بود گفت  ه آخر از همه وارد شدهک کبه دختر مازیار

 "!ای میرین شکار گله

 "بفرمائین اینجا" :نگهبانی را چارطاق باز گذاشت در اتاقک
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بیاید . جا هست واسه همه": گفتمازیار  .پیرزنها وارد شدندفقط 

 "داخل

. همینجا بهتره. مینمیا ما نه": در آمد داپیرمرد برای اولین بار به ص

 ".نحسی میاره سقف

از توی اتاقک نگهبانی یک پتو آورد و انداخت روی دوش  مازیار

پیرمرد بدون اینکه . کرد ها را جمع می های بچهپیرمرد که داشت پول

شان و پالستیک را توی جیبش یک ریختها را بشمارد توی یک پالستپول

ه میش نونم،از شما خیلی مم":و گفت مازیارگذاشت و بعد رفت روبروی 

 "اینجا آتیش روشن کرد؟

 !یه کم خطر داره ولی میشه-

هر چی که فکر ": را برد توی سوله و بهشان گفت بچه هامازیار 

 "خوره بردارین کردین به درد کسی نمی

ه ابزارها را تمام جعب. از نظر آنها چیز به درد بخوری توی سوله نبود

دو . ندرد کردرا خ قهوه ای بدرنگشان چوبیهای  خالی کردند و صندوق

را هم به زور بردند توی  ای بزرگ و بدرنگ قهوه تا نیمکت چوبی

 .محوطه

 .ها و سقف کارگاه چوبی نیست که ستون خیلی خوشحال بود مازیار

 ی به درد نخور داشته شد آن کارگاه این قدر وسیله باورش نمی اصالً

 .باشد 
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نگهبانی  ها از توی اتاقک یکی از پیرزن. کردند  آتش خوبی درست

کرد و ژاکت   لبی چیزی زمزمه  بیرون و روبروی آتش ایستاد و زیرآمد 

دود . ای رنگش را از تن در آورد و انداخت روی آتش کاموایی قهوه

یکی از پسرها روی در نگهبانی ضرب گرفت و . بلند شد از آتش عجیبی

 ه،س .شروع به خواندن کرد ،آمد میای که اصالً به گوش آشنا ن با لهجه

رقص خیلی زود دست هم دادند و   به  تا از دخترها دور آتش دست چهار

روی آتش پریدند، رفتند حین رقص یکی یکی از . گیر شد شان همه ساده

هم آوردند و دامنهایشان را باال گرفتند و از  ها را زنتوی نگهبانی و پیر

که از کردند  هم اصرار می مازیارداشتند به . ی آتش ردشان کردند گوشه

نگهبان کلید . روی آتش بپرد که صدای موتوری پشت در قطع شد

اش را شبیه قلک کرد و هر چه بد  لب و لچه. با سر و صدا آمد تو ،داشت

واقعاً نگران شده بود، . کرد ها  و کولیمازیار  نثار ،و بیراه آمد به دهنش

ها  لیکو. یکی هل داد بیرون رفت توی اتاقک نگهبانی و پیرزنها را یکی

یکی   کارگاه یکی بازِ و از درِ .خواندند آوازشان را می لب زیر چنانهم

 مازیارو با سری پایین به  مازیارپیرمرد برگشت طرف . رفتند بیرون

رفت توی  مازیار ".است مانده داخل اتاقک جاوسایل پیرزنها ": گفت

ف تند با تلفن حر نگهبان داشت تند. یشان را بیاورداتاقک خورجینها

خواستن کارگاهو آتیش  می...نذاشتم چیزی ببرن... چند نفر بودن": زد می

 "زودتر تشریف بیارین....هاشون بوداین پسر خله هم با... هم بزنن
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ی، نگهبان ها را به پیرمرد داد و برگشت توی نگهبان خورجینمازیار 

ر خر سکرد و آ مازیارای نگاه  سه ثانیه دو ،بود که تلفنش را تمام کرده

 "زنی؟ پدرت رو در میارم ال منو میحا. دزدِ بی شرف ": تگف

حال روی زمین  دش را محکم توی دیوار کوبید و بیبعد صورت خو

که خوب ر روی کف موزائیکی اتاقک غلطاند هیکلش را دو سه با .افتاد

 .ه ببیند اتفاق بدی نیفتاده باشدنزدیکتر رفت ک مازیار. خاکمال بشود

با این  .گناه جلوه کند بود تا بی  کرده یش را زخم و زیلخود. نیفتاده بود

موند  یه کم آثار ضرب و جرح می !زدی واشتر میی": گفت مازیارحال 

گم رفته  به کسی نمی. در ضمن من که دیگه کاری اینجا ندارم. کافی بود

 "ات پسر بود یا دختر؟ راستی بچه. بودی زایشگاه

پشت سرش در را  ن نفرد و آخریبودن از در خارج شده هها هم کولی

 "!بیچاره تو تعطیلی به دنیا اومده"  :از اتاقک آمد بیرونمازیار . تبس

از  مازیارآتش قبل از اینکه . ش دو زانو نشسترفت روبروی آت

 .شد رویش بپرد داشت زیر باران خاموش می
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 مبیستچشمه 

 "ت؟ا آّب بیارم واسه". زنش باالی سرش بود

 نه-

. همان جا نشست. پزخانه و با یک لیوان آب برگشترفت توی آش

 من دیشب مامانو راضی کردم پول عمل": خواست چیزی بگوید پس می

 "و خودش بدهر

مگر . ی مار داشت البد مهره. کار نشد نداشتمازیار ای مادر زن بر 

 و  را از آموزشمازیار همان موقع قبل از حکم دادگاه کاری نکرد 

مگر  سازی کار پیدا نکرد؟؟ مگر برایش توی واشرکنند  پرورش اخراج 

 مگر توی شهربازی کارش را از بلیط ؟بعد از آن نفرستادش شهربازی

فروشی به نشستن روی صندلی لهستانی باالی حوض خنده عوض  

 نکرد؟

خواستند  منتها اگر می. ای نداشت پول عمل را هم بدهد البته وظیفه

بچه به دنیا که  ،بیاورد در مازیاررا  منتظر بمانند تا وقتی که پول عمل
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ی شلوارش به خیسمازیار  .شد آمد هیچ، برای خودش مردی هم می می

بلند . کرد ولی بوی شاش اذیتش می ،بود  توی حوض خنده عادت کرده

های مجتمع پسرهای  سر پله. شلوارش را عوض کرد و زد بیرون. شد

شان را در  وی در خانههمسایه روبرویی نشسته بودند و بند کفشهای جل

. دطاقت نیاور. هوای اصفهان گرم بود. زدند  آورند و به هم گره می می

. باجه آنقدر شلوغ نبود که بترسد. فروشی  ی روزنامه رفت طرف باجه

درست . رفتند د پولش را به یارو می دادند و میداشتن ای بر می روزنامه

تا وسیله را  شهربازی بلیط چندمثل همان موقع که خودش توی 

پارک کرد و یک   یک موتور سوار آمد، رفت پشت باجه. فروخت می

دفعه  یک "پیک سنجش": بعد یکی داد زد. ردبسته را از آن در داخل ب

 .آمد نفسش داشت بند می. شلوغ شد مازیاراطراف 

*** 

یکی . بودحوض خنده نشسته  توی شهربازی و روی صندلی لهستانی

زیر . دیکشروطی قوی صندلی را از زیر پایش ر مخیک فن. دز به سیبل می

. خورد توی آب سُر . دزدن آم صدای خنده و کف. شد پایش خالی 

هیکلش  آب از تمام سر و .بلند شد. کرد پرسکوت بدی گوشهایش را 

بیشتر  افتاد،. پایش سر خورد. ی حوض د به طرف لبهیدو. دکر چکه می

 .ندیدخند بهش 
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سرباز سبز پوش . دهدبه سیبل زده جایزه به کسی که ب آمدرئیس 

دو چشم . دیمال زد و با کف دستهای پهنش قنداق تفنگش را می لبخند می

 . بودند نگران او میتراخاکستری 

*** 

بلند . شده بود پوست ساعد دست راستش بلند ،روی زمین افتاده بود

ای ه روی پله شد خودش را تکاند و بی روزنامه برگشت طرف خانه،

بودن بند کفشهای   تمع پسرهای همسایه روبرویی داشتند از محکممج

زنش داشت با تلفن . کرددر را آرام باز . شدند شده مطمئن می  زده  گره

اینجوری که دادگاه قبول . ...عجله نکن....ب شدخیلی خو": زد حرف می

بود  و خیس کردهر امشب هم خودش...گیره؟ زنه چرا پول نمی... نمیکنه 

 "....تهدو هف

لب بنفش چیزی . گوشی را از دست زنش گرفت و قطع کرد مازیار

داد  ، ترجیح میرا دیده بودمازیار مخصوصاً حاال که دست راست . نگفت

. اضافه نکند بودای به آن همه حرف و حدیث که بینشان  که حرف تازه

. رفت توی دستشویی و ساعد دست راستش را با صابون شستمازیار 

برگشت توی  مازیار. ل با باند و ساولن و پنبه منتظرش بودزنش توی ها

 "ی مادرت بهتره بری خونه" :هال و گفت

ی توی دستش ور   با باند و ساولن و پنبه هنوز ،زنش باز چیزی نگفت

از من هر چی دارم . تو زن خیلی خوبی بودی": دامه دادامازیار  .رفت  می

www.ParsBook.orgwww.takbook.com



 949                                                                                                    م بیستچشمه 

 

فامیلتون  ایلت رو جمع کن،وس. ید تمومش کنیمولی دیگه با !تو دارم

 "! کنم اگه بستری نشم پاک قاطی می :میگه

 وسایلم حاضره-

 پس لباساتو بپوش-

ی دیشب سر جایش بود اما  عکس لوله شده. رفت توی اتاق مامان

خواست عکس را باز کند که زنش آمد توی  می. بود ش عوض شدهچسب

! است ش را پوشیدهچقدر زود لباسهای به روی خودش نیاوردمازیار  .اتاق

سر . های مجتمع نبود کس روی پله افتادند هیچ وسایل را برداشتند و راه

لب بنفش عقب تاکسی کنار دو تا . خیابان برای زنش تاکسی گرفت

و با  ، خودش را جا کرد و به زوربودند  نشسته وا  ول وپیرزن که خیلی 

 .قوز نشست

اینجوری  .بست رمازیادر تاکسی را  بود  چون خوب جایش نشده

همین که تاکسی راه . مرد تر می راحت. نشستن برای توله هم بهتر بود

داد و پیرزن   رد شد، لب بنفش به بدنش حرکتی مازیارافتاد و از جلوی 

دید که  هم می مازیار حتی .کرد اش پهن غل دستیوسطی را روی ب

 .است بنفش به صندلی چسبیده های لب شانه

کرد دید پسرهای  رآپارتمان را که باز مید .برگشت طرف خانه 

اند و با  رویی بند سیاه بلندی دور گردن یک گربه انداخته همسایه روبه

دست پسر بزرگتر را  .آیند های باالیی پایین می ز پلهصدا ا سرعت و سر و

بعد خم شد و بند کفشها را از دور . گرفت و بند را از دستش در آورد
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ه نیمه جان بود و خون از دهنش و پهلویش ریز گرب. گردن گربه باز کرد

 دم در پسر. طرف آپارتمان خودشان ها رفتند بچه. زد ریز بیرون می

 "!دیوونه": گفت بزرگتر

. و ادای پیچاندن را در آورد جستی زد و گوشش را گرفتمازیار 

قبل  .پدرشان آمد دم در. پسر کوچکتر در زد . اش بلند شد صدای گریه

ارو با لنگه کفش کوبید توی شکایت بچه را کند یزیار مااز اینکه 

 یارو زنش پشت سرش بود و. سیاهی رفت مازیار  چشمهای. صورتش

 . مازیارطرف   داد به انگار هلش می

*** 

روی صندلی لهستانی باالی حوض خنده نشسته بود، حوض آب 

هم  گرفت توی دستش، توی حوض هر کس که تفنگ را می. نداشت

مامان که یک گونی کفش را با . دز  کسی به هدف نمی. درک تف می

کرد توی گونی   دست. ایستادد آمد روبرویش یکش خودش روی زمین می

 همرد همسایه لنگ. و یک لنگه کفش در آورد و داد دست مرد همسایه

بهش نخورد مامان با عجله یک لنگه  ،مازیارکفش را پرت کرد طرف 

بنفش و مادرش با   لب. یش هم داددست پسرها. اد دستشکفش دیگر د

. کفش گرفتند  ن و سرباز سبزپوش هم یکی یک لنگهپزشکشافامیل روان

 سراز روی صندلی . ها را جا خالی بدهداز لنگه کفشآمد یکی مازیار 

همه طرف لنگه کفش و آب دهن  از. هایشانتوی آب دهن خورد و افتاد 
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 مازیارچه کسی نگران  اش ریبا آن دو چشم خاکست سهیالبه جز . دآم می

 بوده است؟

*** 

. در دستشویی را باز کردرفت داخل، . آپارتمان افتاده بود دم در باز

بیرون گربه همانجا  آمد. اش را که دید یاد گربه افتاد ونیسر و صورت خ

چشمهای گربه به . دش کندبود دست برد زیر کمرش که بلن دم در افتاده

. رفت توی اتاق زنش. گربه بشکند های  هرهترسید که م. شد هم فشرده

بود را برداشت و دوباره   چادر سفیدی که گهگاه سر زن لب بنفش دیده

چادر را دور گربه پیچید با چادر بردش توی هال و . برگشت دم در

با پنبه دهن گربه . دباند و ساولن و پنبه دم دستش بو. گذاشتش روی میز

های گربه گوشم پهلویش ریخت، کمی ساولن روی زخ. را تمیز کرد

شیر با  رفت در یخچال و یک کاسه. ای کرد ناله شده و بریده بریده سیخ

. های گربهقطره شیر چکاند الی دندان با سرنگ چند. یک سرنگ آورد

 زد هم شیر و هم مایع زرد عق ،به پیچ و تاب خفیفی به بدنش دادگر

 . آوردهای خون داشت را تکه تکه باال رنگی که لخته 

در آپارتمان باز . بود  ارهایی که بلد بود را انجام دادهتمام ک .نشست

 .رفت بستش ولی انگار ته مخروط بود و سرش گیج می باید می ،بود

 .آمد صدای زنگ تلفن می و صدای تار

*** 
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ی پیچیده در چادر  ز و گربهرفت روی می. یک گربه از الی درآمد تو

مثل اولی . یکی نبود، چند تا بودند. هم آمد یکی دیگر. سفید را بو کشید

حین دعوا چادر . رفتند روی میز و بو کشیدند و همانجا دعوایشان شد

روی چادر سفید . پایین ی پیچیده در آن از روی میز افتادند سفید و گربه

آنقدر . کشید گرفت و می کدامشان یک گوشه را می زدند و هر غلت می

شان آرام دور چادر چمباتمه  پهن شد و همه  کشیدند که چادر سفید پهنِ

و دختر خاله و مادرش، زن لب بنفش  ،خوب که نگاه کرد دید. زدند

و روانپزشکش رئیس  ، سرباز سبزپوش وهایش بچه با شوهر وهمسایه 

. اند همه دور چادر حلقه زده ،داد که همیشه بوی توتون کاپتان بلک می

ن همه کارشان را درست چو مامان آمد تو و گفت جشن گرفته است

 :گفت مازیارو به  .آید همین روزها به دنیا می مازیاراند و توله  انجام داده

کرد بدون عینک پیش  یآرزو م مازیار. دوباره چادر را روی میز پهن کند

 .این همه مهمان زمین نخورد 

. بود مازیار! بین چادر گربه که نبود. کرد  چادر سفید را پهن مازیار

مامان به رئیس  ،داد جایزه می خواست جایزه بدهد و داشت یس میرئ

ولی مادر لب بنفش داد زد که این . نباید به لب بنفش جایزه بدهد: گفت

دایی . مامان قهر کرد رفت خانه دایی. تجایزه حق لب بنفش هم هس

چیز را   آلودش همه ا بود و داشت با چشمهای سرخ و قیخودش همانج

و به میز اشاره کرد و  مازیارمادر لب بنفش به  ،ن که رفتماما. پایید می
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را همین فردا سقط  مازیاربه مناسبت اینکه توله ! بفرمایید لطفا":گفت

 "!کنیم می

ه کارشان را درست انجام نکه همبه مناسبت ای" :دادرئیس ادامه 

 "اند داده

 "من دور عکسش چسب زده بودم":لب بنقش یکدفعه جیغ کشید

اش از میان عکس و از میان آتش  با آن دو چشم خاکستری. دبو سهیال

رنگ و با لباس  با آن لبخند کم سهیال. باشد مازیارآمده بود که نگران 

از در . زش بگرددآمده بود پی گرا ،رنگی که گلهای سفید داشت  گلبهی

نبسته مازیار  همه آرام خزیدند طرف در دستشویی که. آپارتمان آمد تو

یک خرمن موی . در آورد اش را که قرمز بود روسری سهیال. بودش

همه . ها انداختروسری را روی مهمان. شانه اش ریخت طالیی روی

گوشه روسری را از زیر جمع کرد و مثل یک  بعد چهار .گیر افتادند

چادر سفید را . شان انداختکیسه از زمین بلندشان کرد و از پنجره بیرون

با یک دست،  میترا. گربه الیش بود ،یش نبودال مازیار. دوباره جمع کرد

گرفت و با دست دیگرش  چنگی از موهایش را از نزدیک پوست سرش

و با آن خرمن  اش پیچاند بابهچند تار دیگر از موهایش را دور انگشت س

 با دست راستش که تا آن مازیار. خواست برود می. موهایش را بست

 ":گفت به روی میز را نشانش داد وگر ،زمان انگار اصال خواب نرفته بود

رنگ  با آن لبخندی که کمی پر میترا"گه باز اومدن اینو چه کارش کنم؟ ا

 "بچت رو بکشن، نذار ات این به جای بچه! نمیان دیگه" :بود گفت
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تا وقتی که " :گفت میترا "!تو گوشم پر از صدای تار میشه": گفت مازیار

این صدای تار هست تو  از کشتن پسرش منصرف نشده باشهپدری 

  "!گوشت

. و بعد رفت هایش را نجود کرد که دیگر ناخن با دست به مازیار اشاره

طوری که یک کف دست  ،بلند شد و قالیچه زیر پایش را لوله کرد مازیار

عمودی به دیوار و زیر قاب قالیچه لوله شده را . وسطش خالی باشد

ربه الی آن را از الی بعد چادر سفید و گ .بنفش تکیه داد عکس لب

 .سوراخ قالیچه انداخت پایین
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 مو یک چشمه بیست

بود   هدبود دعا کر  بود و پسر را در آغوش گرفته  شاه نامه را خوانده

بود و تا   او را مرخص کرده. بالیا حفظ کند که خدا او را از گزند جمیع

بر تختِ بزرگِ  وسرخ پوشیده  ی بود صبح جامه  صبح قدم زده

بود   بود و همه چیز را شروع کرده  ای بدرنگش تکیه داده ارگوشِ قهوهچه

صدایش  "به به خان"ه از کودکیآن شهر را که شاهزاد ی و داروغه

، نرسیدهصالتِ ظهر  بود که به  بود و امر کرده  به حضور طلبیده کرد می

خویش در طویله دربار بسط  نجات جان شاهزاده را سر بریده و بهرِ

حق ریخته و  ، از بهرِ این خون به ناطلب بخشش کند  و از شاه بنشیند

ای نبود جز به اطاعت امر ملوکانه و مقرر شد سفیر  را چاره "خان  به به"

ن خاندان أش  را تا گواه باشد بر رعایت "به به خان" لهستان همراهی کند

 ها حکایت افسانه به وقت عزیمت موطن مادری خود سلطنت و نیز تا

ذبحِ  به گاهِ هر دستی سربازانش ی شاه و از چیرهأاز صالبت ر ،کند

 . عظیمی
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قرار نبود که مجموع محیط دوایر  .کار نشد نداشت "به به خان"برای 

فقط  !کند که ی روی یک مخروط را حساب شده  کشی زی خطبه موا

از دور شاهزاده را . طرح دو بیندازدشاهزاده بدن  خواست میان سر و می

 چه کسی نگران شاهزاده بود؟ . هفتم پل ایستاده بود ی ار پایهدید، کن

که چه کارش دارد ؟  :شاهزاده پرسید. به شاهزاده گفت دنبالش برود

 است؟  ن اضافهو چه نیازی به راه رفت

اند و  شیره به خوردش دادهی زیادباره فهمید که دو "به به خان"

 "باشم  کردهظهر عزادارش   نمازتا  داده  پدرت دستور" گفت

باشد که در طالع شاه چه مقرر   شد شاهزاده یادش رفته مگر می

ی  نمکی که از سفره  خواست که به حرمت "به به خان"از  است؟ آمده

 "به به خان" کند و  است از زحمت پیمودن راه معافش  آنها چشیده

 .بود  ری کردهعمری حرمت نان و نمک را پاسدا

هزاده سفیر لهستان را صدا زد که بیاید و شا آمد، چون بوی توتون می

است از جان   شسته میخلعت بگیرد دستمال حریری که همیشه زخم 

 .السلطنه نایب

شاهزاده از او . سفیر لهستان دستمال را گرفت و در آبش انداخت

رد و این رود فرو ب های خود در آب زایندهسپس دست روی برگرداند و

و تا ابد  داغ زد که از خون پاک نگردند هرآن ش ننگ بر پیشانی آن پل و

ماه تا   نوای تاری که از مدِو نشنوند هرگز از آن  به عفونت آغشته بمانند
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و این نفرین بگفت و سر  ای را التیام بخشد جزرِ جنون زخم هر جنبنده

 .سپرد "به به خان"به تیغِ 

را  هاو طوفانی از گیس بود که بر صورتش شالق زد به مِهر و پلک

لطنتی الیزال را به آن نگاهِ دلدوز که س ی خاطره سربار چشمانش کرد

 و آن پلکهای فرو افتاده بادبان آن کشتی بود شاهزاده را بود  میراث آورده

 .را به ساحل امنی مرکب بود میتراکه 

*** 

شاهی سفیر لهستان را  ی پیش از بست نشستن در طویله "به به خان"

درد چندان نبرد از شدت ساند که شاهزاده گفت که به عرض شاه بر

معروض  بودند و حتماً ای که در حرمسرا به خوردش داده خلوص شیره

که به عطر نفس پدر  را کرد جهانی  د که شاهزاده با چشمان بسته وداعدار

 .الحشر خواهد ماند تا یوم تاجدارش معطر

 به سفیر لهستان السلطنه گذشت از مرگ نایبروز   سهچون  و

شفاعت نزد شاه رفته و مصرانه شاه را پای بوسید و از شاه طلب پوستِ 

یش را مفتخر کند فراوان کرد از بهر تحفه که سالطین دیار خوی  خربزه

 .ردهمُ  پسر و جوانمردی شاه های شفقت به شنیدن افسانه

ود تا ببخشاید مجری قلم و شاه را به این همه استغاثه هیچ حاجت نب

به به خان را به حضور فرا خوانده و بخشش دوباره جان  "پس! تقدیر را

مقرر کرد صالت  ناقابل داروغه را مشروط به همدردی کامل دانست و

سر پسر خود را نیز بریده و تقدیم شاه گرداند  "به به خان"ظهر نرسیده 
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را تا گواه باشد بر  "به به خان"و نیز مقرر کرد سفیر لهستان همراهی کند

بر سر فرزند غه در آنچه بر سر شاهزاده آورده با آنچه ر داروبرابری کردا

 .خود خواهد آورد

سر بریده فرزند خود را به شاه  "به به خان" و چون ساعتی بعد

تقدیم کرد معروض داشت که پسرش درد بسیار کشیده و ای کاش به او 

  .نیز شیره خورانده بودند

گریستند این چپاول شاه داروغه را تنگ در آغوش کشیده و بسیار  

 .تقدیر را

را به مجلس عزای  میتراشب گذشت شاه گفت تا  و چون پاسی از

تا  و زخم خورده اششاهانه بیاورند تا مگر به نوای تار او آرام گیرد دل 

ه را دل به درد آمد از این فقدان شا خبر نبود و کس را هیچ میترااز  سالها

! بهتر که همه نادم باشند ":دو از آن پس زیر لب بسیار زمزمه می کر

 "!ای بود تابستان کم خربزه عجب

 .و کسی هرگز نادم نبود
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 دومبیست وچشمه 

زد به  کش بود که داشت میپزشروان. آمد توتون کاپتان بلک می بوی

ه ش توی حمام و آب را رویش باز کرده بودیارو به زور کشید. اش شانه

، روانپزشکش حمام که آمد بیرون از. خیلی هم بد نبودمازیار حال .  بود

کلی پشم و  .کرد  بود و داشت خانه را مرتب می  صبحانه را حاضر کرده

ی  ه قالیچهچشمش انگار تازه ب. کرد  کف هال جمع ازرا  سیبیل گربه

. کرد  قالیچه را باز "این چرا اینجاس؟": بود گفت  عمود بر دیوار افتاده

و پنجره  بلند شد مازیار .بود  ش مردهدر سفید لب بنفدر چا گربه پیچیده

صبحانه که  .انداخت الی آن را بیرون ی را باز کرد و چادر سفید و گربه

بار تلفن زده ولی  که دیشب چند داد توضیح مازیارخوردند برای  می

آمده بود بهش  ،بوده مازیارنداشته و حاال چون نگران  کسی گوشی را بر

دانست دو سه ساعت دیگر  و می. استدانست لب بنفش کج می. ر بزندس

دانست که عمل  کنند و می کنند و کلک توله را برای همیشه می عملش می

انجام رایگان  مازیارپیدا کرده به تالفی لطف  مازیاررا خانم دکتری که 

www.ParsBook.orgwww.takbook.com



 954                                                                                  چشمه بیست و دوم 

 

دیگر خیلی وقت بود که یارو . دانست هم نمی مازیاراینها را . دده می

کرد  اثبات مازیاردالیل کافی به  بعد باد و ش حساب میجزئی از خانواده 

خواست قبل از اینکه دوباره  می مازیار. شود  که باید هر چه زودتر بستری

به یارو گفت . خوشش بیاید سهیالکاری که . کاری کرده باشد ،قاطی کند

یارو پر در . اورد تا با هم بروند کلینیک روانی بستری شودیبرود ماشین ب

، شد ای که آژانس نبود و اگر هم بود گران تمام می این صبح جمعه .آورد

هم  مازیار ،را از در بیرون گذاشت همین که پایش. رفت دنبال ماشین

. لباس پوشید و زد به خیابان، خیلی مواظب بود توی راه یارو نبیندش

 .شهربازی حتماً غوغایی به پادر جمعه بود و 

بخندی زد و آن سرباز سبزپوش ل ،وقتی رسید نزدیک حوض خنده 

را نشان داد  شلهستانی نشانده بودند روی صندلی مازیاریارو که به جای 

  "اینجا تعطیل میشه؟ ،بری تو فکر کردی": و گفت

 .داد طرف یارو با آن دستهای پهنش را هل می مازیارانگار یک چیزی 

نفهمید که چطوری شده که افتاده روی سرباز سبزپوش و تفنگ را مازیار 

به  تفنگ را مسلح کرد و به سرباز سبزپوش گفت برود. تش گرفتهاز دس

. یارو را هل داد توی آب لب حوض که رسید، .طرف حوض خنده

لوله تفنگ را دور حوض  مازیار. کردند نگاهش می جمعیت هاج و واج

دو سه تا زن جیغ  "!یاال! تون بپرین تو آبه هم": چرخاند و گفت

ی یک تیر هوای مازیار. بیرون  دادن آمدرئیس به هوای جایزه . کشیدند
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. داد توی آب رییس ایستاد و بعد هلش  یک کرد و رفت سینه به سینهشل

 .توی این مدت دو سه نفری فرار کردند

 مگه کرین؟. گفتم بپرین تو آب-

 ":یسش و گفتئرو کرد به ر ،باشد کاری دارد  ر تازه یادش افتادهانگا

 "موبایلت که آب نکشیده؟

شماره پلیس را گرفت و  مازیار. داد مازیارموبایلش را به رییس 

دیوانه است و اگر بچه اش را سقط کنند همه را خواهد  :بهشان گفت

شماره روانپزشکش را هم داد که آدرس بچه و لب بنفش را . کشت

حت شد رفت سراغ جمعیت از پلیس که را خیالش. راحت پیدا کنند

وی صندلی و که سر جای خودش ربه آن یار. ایستاده در حوض خنده

بود و از ترس به خودش تکانی هم نداده   لهستانی حوض خنده نشسته

 مازیار. توی آب پیش بقیه یارو می خواست برود. بود گفت بیاید پایین

و این دستور چه به  ."شو تو برو گم. ینجا نمونتو ا! تو نه "بهش گفت

 ":دوباره داد زد. شد مهم نماند و رفت و گ یارو. آمد گوشش آشنا می

هر کاری که ! ستا دیوونه" :رییس یواشکی گفت ".قصینتون بر همه

. دادن دست و پایشان  همه شروع کردند به تکان. "م بدینمیگه انجا

 "!واسه من قشنگتر برقصین !برقصین قشنگتر " :داد زد مازیار

 .این جمله آخری انگار خستگی را از تنش در برد

*** 
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می رقصیدند، لب بنفش هم بود با مادرش و تمام  الی آنها که

ولی . اصالً همه بودند. هایشزن همسایه بود با شوهر و بچه. فامیلشان

های سرخ و قی آلودش داشت زیر مامان نبود دایی هم بود با آن چشم

ولی . زد رقصید را دید می افاً قشنگ میبنفش که انص لب ،رقصیدنچشمی 

 از آن بود که بگذاردعهد دقیانوسی دایی محکمتر ی  انهخ مامان نبود درِ

ی  مادر لب بنفش به لهجه. بنفش برقصد مامان بیاید اینجا و با مادر لب

اش را در  چیزی گفت و دندانهای مصنوعیاش  هفتِ همیشگی  شله

  سبز. آب حوض از همان نقطه سبز شد. ی حوض آورد و انداخت گوشه

اش  همه. بود  لجنی شده. بود  غه شدهشبیه گه قوربا. تیره  روشن، سبز

نه نبودند و کرم بودند و الی هم  ،آنها بودند و نبودند. لجن بود

 . لولیدند می

*** 

چند جفت پوتین . چیزی توی سرش خورد تفنگ از دستش افتاد

 که همیشه بوی توتونمازیار روانپزشک . شد باالی سرش پا به پا می

مازیار  داد که توضیح می صاحبان پوتینهاداشت برای  ،داد بلک می کاپتان 

و توی  فهمد مریضی ناجوری دارد و فرق خواب و بیداری را نمی

و باید همین االن ببرندش بیمارستان  گوشش پر از صدای تار است

 .مخصوص

 "دیگه صدای تار نمیاد تو گوشم" :بهش گفت مازیار
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 کرد اذیتش نمیدستبند . کردند دستبند زدند و سوار ماشینش مازیار به 

پزشکش هم کنارش نشست او روان .جوید هایش را دیگر نمی ناخن

و خراب ر احمق همه چیز": گفتمازیار  به. و اذیت بودداشت ندستبند 

 "!کردی

 ام چی شد؟ پسره یا دختره؟ بچه: پرسید مازیار

ما ظرف نونزه دقیقه از وقتی که ": بود گفت افسری که جلو نشسته

ت چی ا ونم بچهد نمی .و رسوندیم اونجار اد خودموناین آقا آدرسو د

 "!اما شنیدم که سالمه ،بود

بیچاره تو تعطیلی به " :زیر لبی گفت لبش به خنده باز شد و مازیار

 " !هاومد دنیا می

 "دیگه صدای تار تو گوشات نیست؟ " :روانپزشکش یواش پرسید

ه اصال ن " :سرش را به شیشه ماشین چسباند و بلند گفت مازیار

 "صدای تار نمیاد

 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.ParsBook.orgwww.takbook.com


	1
	2
	TALKHSIR (1) (1)



