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                                                                                                         زاغي ـمهدي1
تو كوچه، چه سوز بدي . وم را رو پام انداختم، انگار نه انگاركه پالت بااين! پيري چه سرماي بي

 رز كه سرما تواز شيشة شكسته بود يا از الي د.  اما از ديشب سرد تر نيست- ! آمد مي
جلو » !از سرما سخلو كردم«:عباس غرولندش بلند شد.  بوي بخاري نفتي بدتر بود-زد؟  مي

 اتاق دود زده، -: به درك كه ولش كردم! رم ندا نه، غمي. كرد ها را پخش مي پنجره حرف
ها،  بازي بچه زني، پرچانگي و لوس هم چسبه، دوبه وپل آدم مي قمپز اصغر، سياهي كه به دست

را  نه چيزي. آيد ها هم دنبالم مي ين هرجا كه برم، ا-خواب سرد  ، رخت»حق دوست«كبابي 
  .گم نكردم

خود غلت نزنم  بايد بي. هتاب روي صورتم افتادهبرد؟ شايد براي اينه كه م  چرا خوابم نمي   
اما پيش از . چي را فراموش كنم، حتي خودم را تا خوابم ببره بايد همه.  عصباني شدم-

دونم  فراموشي چه هستم؟ وقتي كه همه چي را فراموش كردم چه نيستم؟ من درست نمي
 ديشب سرم را كه روي !صاحب مرده» من«اين » !من... من«اش  همه... دونم نمي. كي هستم

شايد براي اينه كه فردا . چي را فراموش كردم همه. متكا گذاشتم، ديگه چيزي نفهميدم
ها اوين و دركه هم كه  به، هروقت با بچه. كنم اما دفعة اولم نيست كه سفر مي. رم اصفهان مي
مولي نيست، دفعه براي گردش مع اما اين. افتاد خوابي به سرم مي خواستيم بريم، شبش بي مي

از چي دلهره دارم؟ چيچي را پشت سرم . ترسم زده شدم يا مي دونم ذوق موقتي نيست، نمي
تم مي جا بند بشم؟ رضا ساروقي كه با هم  تونم يك چرا نمي.              

من هميشه . بند شده، دماغش چاغه كرديم، حاال صفه كار مي» بدخشان«تو چاپخانة 
حاال . كنم خور مي  تا خرخره هم زير قرضه، هروقت هم كار دارم مواجبم را پيشتكليفم، بي

خواد بشه،  هرچي مي.  تو خودمه-خوره  فهميدم، اين سرما از هوا نيست، از جاي ديگر آب مي
 با پشت خميده، بار اين تن را بايد بكشانم تا آخر جاده بايد - اما هردفعه اين سرما مياد 

بازوهاي قوي ! تا بارم را به منزل برسانم، آن هم چه منزلي... اي چه؟چرا بايد؟ بر. رفت
هام اين گرما مياد، من زنده  زنه، تا سر انگشت خون گرم در رگ و پوستم دور مي. دارم

دنيا . در يك شهر ديگه. تونم در اون سر دنيا بكنم كنم مي جا مي  زندگي كه در اين-هستم 
حاال كه شلوغ و پلوغه با اين خبرهاي تو روزنامه، نبايد ! شهبايد چه قدر بزرگ و تماشايي با
...                  داره مثل فوت-جور بازي است  ها يك تعريفي باشه، جنگ هم براي اون

   .گنده كه تو گودال ماند مي آب

هس آدم تنبلي           ً       گذارم؟ اصال  من

و تكانب هول        ً   ال، اقال
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. بابا دلم تنگ نشده براي ريخت پدر و زن... ها بشم؟ هرگز  چطوره برم ساوه؟ انگل اون
دونم تا حاال چند تا خواهر و برادر برام درست  نمي. ها هم مشتاق ديدار من نيستند ناو

هميشه آب دماغ روي سيبيلش . شينه؛ نه براي اين كه سر مادرم هوو آورد عقم مي. كردند
ها  چرا مثل بچه. زنه          مي سرازيره، چشم

كنه؟ من شبيه  خوره و به كسي تعارف نمي لي داره و دزدكي مي هميشه تو جيبش غاغا لي
وكوله، طاق ضربي كوتاه، هياهوي بچه و  هاي كج آلود، رف  با اون خانة گلي قي-پدرم نيستم 

اي  وقت با چه فيس و افاده آن! كنند گاو و گوسفند و مرغ و خروس كه قاطي هم زندگي مي
ده و  از صبح تا شام فحش مي! بنده ا به چوب ميهايش ر زنه و رعيت دستش را پر كمرش مي

جا  جا جاي من نيست، هيچ اون. نان نيست. جا دربياد زهرماره ناني كه از اون. گيره ايراد مي
 مال -هان مال خودش . ريشه دوانده، مال خودشه. پدرم حق آب و گل داره. جاي من نيست

تونه باشه، يادگار هم مال من  ل من نمياما هيچي ما. كنه يادگار داره زندگي مي! خيلي مهمه
 از -شان مايه داشته  نيست ـ يادگار مال كساني است كه ملك و عالقه دارند، زندگي

اما . آرند بچگي خودشان را به ياد مي. برند بازي تو مهتاب، از باران بهاري كيف مي عشق
هام  م از روي دوشيادگار ه. اندازه خوابي به سرم مي زنه و يا بي مهتاب چشم مرا مي

اما من . پدرم از اين يارگارها زياد داره! چه بهتر. افته، يكه و تنها خره و به زمين مي سرمي
دار بودم، چرا  پارسال كه ناخوش و قرض. گي خودم را به ياد بيارم خواد كه بچه هيچ دلم نمي

  .جواب كاغذم را نداد؟ فكرش را نبايد كرد

               ِ                 هاش مثل نخودچي، زير  ابروهاي پرپشت سوسو 

تقصير خودمه، چهار سال ! روز از نو روزي از نو. تم خالي است بعد از شش سال كار، تازه دس
آدم جدي . كردم، اما اين دو سال كه رفته اصفهان ازش خبري ندارم با پسرخالم كار مي

اگر براي كاره . رم دونه؟ شايد به اميد اون مي رم كي مي حاال هم به سراغ اون مي. زرنگيه
افتم كه جاي پاي خويش و آشنا را پيدا  ايي ميرم؟ به فكر جاه پس چرا به شهر ديگه نمي

  .اما حاال كه تصميم گرفتم! اي مزه چه شوخي بي! زور بازو. بكنم

گذراني هست، عوضش بدبختي و   تو دنيا اگر جاهاي مخصوصي براي كيف و خوش  خالص
پارسال كه چند . هاي مخصوصيه جاي مخصوص، مال آدم اون. شه جا پيدا مي بيچارگي همه

. كردند هاي چاق داشت، پول كار نكرده خرج مي بودم، مشتري» كافة گيتي« پيشخدمت روز
خواب راحت، اتاق گرم، يادگارهاي  هاي خوشگل، مشروب عالي، رخت اتومبيل، پارك، زن

ها  هاست و هرجا كه برند به اون چين كردند، مال اون ها دست خوب، همه را براي اون
ما اگر يك ! چون براي ثواب كردن هم پول الزمه. هاست اوناون دنيا هم باز مال . چسبيده
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ها اگر يك شب تفريح نكنند، دنيا را بهم  اون. شام زمين بگذاريم روز كار نكنيم، بايد سر بي
اون شب كنج راهرو كافه، اون سرباز آمريكايي كه سياه مست بود و از صورت ! زنند مي

! زد جور به ديوار مي اي تنش بود چه س سورمهچكيد، سر اون زني رو كه لبا پرخونش عرق مي
زنيكه مثل اين كه تو چنگول . نتونستم خودم را نگه دارم. من جلو چشمم سياهي رفت

گري  كس جرئت نداشت جلو بره يا ميانجي هيچ! عزراييل افتاده؛ چه جيغ و دادي سرداده بود
ه زنيكه را خالص كنم، من رفتم ك. كرد سردي تماشا مي بكنه، حتي آژان جلو در با خون

وقتي كه چشمم را واز كردم، تو كالنتري . برق از چشمم پريد. دونم چي تو سرم زدند نمي
. سه ماه توي زندان خوابيدم. كنه جاي لگدي كه تو آبگاهم زدند هنوز درد مي. خوابيده بودم

اي خوشي نه، من هم براي خودم يادگاره» ابولي خرت به چنده؟«:يكي پيدا نشد ازم بپرسه
  !دارم

چرا امشب در تمام راه، . ره؟ هان مشت برنجي است ام فرومي  اين چيه كه به شانه            
كردم با  خيال مي. دادم؟ مثل اين كه كسي منو دنبال كرده اين مشت را تو دستم فشار مي

حاال چرا گذاشتمش زير متكا؟ كيه كه بيا منو لخت بكنه؟ . كنم وپنجه نرم مي كسي دست
ره؟ شب عروسي رستم خاني كه قهوه خوردم،  تر شده، اما چرا خوابم نمي خت خوابم گرمر

خود راهم را دور كردم  بي. اما امشب مثل هميشه دوتا پياله چايي خوردم. خواب از سرم پريد
. كنه لعنت كه هميشه يك الدوال حساب مي» حق دوست«بر پدر اين كبابي . رفتم گلبندك

دوتا گيالس عرق خورده بودم  هاست، شايد اگر يكي ه پاتوق بچهبه هواي اين رفتم ك
دو  اما نمي. ها خداحافظي كرده بودم من كه با همة بچه. غالم امشب نيامد. خوابيدم بهترمي

امروز صبح چه . خواستم همين را به غالم بگم مي. رم نستند كه ديگه روز شنبه سركار نمي
چراغ، جلو گارسه وايساده بود شبيخون زده بود، ! تاي داش پريده رخ رنگ نگاه تند و نيم

دونه كه  مي: اي است بچة ساده. قدر دوست داشته باشه كردم كه كارش را اين گمون نمي
تونه چيزي رو فراموش بكنه تا  اون نمي. دونه كه هست يا نيست هست، چون درست نمي

مثل ماشين . كنه يا قمار بزنهياد كه كارش را ول ب وقت به فكرش نمي غالم هيچ. خوابش ببره
خود  چه عادتي داره كه يا بي. چينه داره و حروف را تو ورسات مي رو پاهاش لنگر ورمي

پشت لبش كه سبز شده . شه حواس آدم پرت مي! وراجي كنه و يا خبرها را بلندبلند بخونه
 كه يك همين! كشه آخر هر كلمه را چه مي. اما صداش گيرنده است. قيافش را جدي كرده

مثال . گه هرچي به دهنش بياد مي! اش را بگيره تونه جلو چانه استكان عرق خورد، ديگه نمي
 همه -كنه هاش رو باور نمي داييش بچه انداخته؟ اما كسي هم حرف به من چه كه زن

من عادت . هرچه پاپي من شد نتونست كه ازم حرف دربياره. گذاره دونند كه صفحه مي مي
شه، به دماغش  رگ مي به مسيبي رگ» ها بچه«:گرده ميگه وقتي كه برمي. به درددل ندارم
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اما . تونه جاي پنج نفر هواي اتاق را خراب بكنه با اون دماغ مي! اونم چه دماغي. خوره برمي
بچة ناتو : ياد از يوسف اشتهاردي خوشم نمي. كشه هاش وازه و با دهن نفس مي هميشه لب

تر،  تر يا كوچك بزرگ كمي . م بايد جايي شبيه ساوه و زرند باشهاشتهارد ه. زني است هم دوبه
مي اي چشم هاي گلي و مردم تب نوبه اما البد خانه آد بغل                     
را كه به من قالب زد، خوب كاله  پيرهن ابريشمي . »عباس سوزاك گرفته«:گه گوشم مي

  زنه؟ پس چراعينك نمي. كنه ده يا درد ميدونم چشمش از كار سرخ ش نمي! سرم گذاشت
. گيرند ها ويلون مشق مي شب.  عباس و فرخ با هم رفيق جان در يك قالب هستند            

هان، يادم نبود، غالم را بردند تو اتحادية خودشان، براي . شايد پاي غالم را هم تو دو كشيدند
اس براي من از اتحاديه صحبت پريروز كه عب» حق دوست«اين بود كه امشب نيامد كبابي 

بهتره كه عباس با اون » .اش گچه ولش، اين كله«:كرد، غالم كونة آرنجش زد و گفت مي
با اون . كنم اش را مي اون هرچي به من بگه، من وارونه. هاي گرازش حرف نزنه دندون
 را گه بره سوزاكش اگه راست مي. تونه منو تو دو بكشه هاي گراز و چشم چپش نمي دندان

گفت كه من  غالم راست مي. اش را نديده بگيرند اون رفته تو حذب تا قيافه. چاق بكنه
اما چرا از روز اول چشم . جور سرگرميه شايد اين هم يك. فهمم درست مقصودشان را نمي

من كه يادم . بلكه يوسف خبرچيني كرده. گيره خودي ايراد مي چپ اصغر به من افتاده؟ بي
قدر بلبشو و  من اين همه چاپخانه ديدم هيچ كدام آن. چيزي گفته باشمياد پشت سرش  نمي

گفت اصغر هم تو اين  غالم مي. شه  بلد نيستند اداره كنند ـ اجر آدم پامال مي-شلوغ نبوده 
: كرد اما چيزغريبي از مسيبي نقل مي. شايد براي همين خودش را گرفته. چاپخانه سهم داره

طور كه  اون همين. خواستند مسيبي را دنبال خودشان ببرند روز جشن اتحاديه بوده، مي
» ده؟ ها را مي پس كي نون بچه! بر پدر اين زندگي لعنت«:كرده، برگشته گفته ورسات مي

طور جان  هاش اين براي شكم بچه! داري ده؟ چه زندگي جدي خنده ها را مي پس كي نان بچه
شايد . تونم بفهمم من نمي.  و دنباله ندارمهرچي باشه من يالغوزم! كنه كنه و خركاري مي مي
خواهند خودشان را بدبخت جلوه  وقت مي يا كيفي دارند، اون ها هم يك جور سرگرمي  اون
. احتياج به هواخوري دارم. ها جدام هاي ديگران شريك نيستم، از اون اما من با كيف. بدند

ا را از پشت سر سوت بكنم ه بازي بايد همة اين مسخره. شش سال شوخي نيست، خسته شدم
  .احتياج به هواخوري دارم. و بروم

كه  چه            ً دردي داره، مثال  به من

هاي دراز  كه آدم ساعت مثل اين.  من همة دوست و آشناهام را تو يك خواب آشفته شناختم
كه  اما همين. گذره به اميد اين كه يك نفر دنبالشه آب و علف مي از بيابان خشك بي

اي كه تا  لغزه و توي چاله  بعد مي-ي نبود بينه كه كس گرده كه دست او را بگيره، مي برمي
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اي است، بايد مشت برنجي را از   زندگي داالن دراز يخ زده-افته  اون وقت نديده بود مي
فقط يك رفيق حسابي گيرم .  تو دست فشار داد- براي برخورد به آدم ناباب -روي احتياط 

ديگر را  درد هم.  نداشتيمبا هم كه بوديم، احتياج به حرف زدن. آمد، اونم هوشنگ بود
بغل دست من كار » بهار دانش«تو مطبعة . گاه مسلولين خوابيده حاال تو آسايش. فهميديم مي
بعد . دلش ازنا رفت. احمق روزه گرفته بود. هوش شد و زمين خورد يك مرتبه بي. كرد مي

كاري كشيد و  بيقدر  قدر پول دوا و درمان داد، چه چه. جا شروع شد هم خون قي كرد، از اون
مادرش اين مايه را براي هوشنگ گرفت ! قدر دوندگي آخر تو آسايشگاه راهش دادند با چه

هاي  اين زندگي را مشتري. جويي خوراك هم ثواب، هم صرفه: تا به يك تير دو نشان بزنه
! ها برقصند و كيف بكنند تا ما خون قي بكنيم و اون. براي ما درست كردند» كافه گيتي«

... كنند شان در يك شب به قدر مخارج هفت پشت من سر قمار برد و باخت مي دامهرك
ما اگر بريم پشگل ورچينيم، خره «:گفت خواهر اسد اهللا مي. خواد هرچيزي تو دنيا شانس مي

  »!اندازه به آب پشگل مي

صدا هاي بدهوا ميان داد و جنجال و سرو   شش ساله كه از اين سوالخ به اون سوالخ تو اتاق 
شد زمين به  مثل اين كه اگه دير مي» !  زودباشاون هم كار دستپاچة فوري . كار كردم
پارسال كه تو زندان . طور بهتر باشه شايد اين. حاال دستم خالي است! چسبيد آسمان مي

تر  خوابم گرم رخت» ابولي خرت به چنده؟«:خوابيده بودم، يكي پيدا نشد كه ازم بپرسه
... بايد ديروقت باشه. آد صداي زنگ ساعت از دور مي... كه تك هوا شكسته مثل اين... شده

  .فردا... فردا بايد... چه گاراژي گفت؟... من كه ساعت ندارم... گاراژ... فردا صبح زود

 ِ     د  «

كه اون م              زنم درصورتي

     حاال م 

  
  
  غالمـ2
بايد پاشم، كبريت بزنم، از تو داالن كوزه را پيدا . جا نيست آب كه اين.  دهنم خشك شده   

اما پشت عرق . شم كنه، بدتر بدخوابم مي اش نمي نه، كرايه.  آب داشته باشه اگر كوزه-كنم 
اش براي خواب  همه: چطوره يك سيگار بكشم؟ به درك كه خوابم نبرد! چسبه آب خنك مي
رد خودم هول مي به تنم . پيرهن زيرم خيس عرقه. نه، كشته شد...            

امشب پكر بودم، زياد خوردم، هنوز . كرد  ميد كه گريهاين شكوفه دختر قدسي بو. چسبيده
. گيج و منگ. انگاري كه تو گردنم سرب ريختن. كشه هام تيرمي ره، شقيقه سرم گيج مي

جونورها به ... حاال زير خاكم...    ردم... اين كفنه! چه شمد كوتاهي. طور بهتره همين
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يادم ...  بايد يك باكيش باشهطفلكي! باز شكوفه جيغ و دادش به هوا رفت... سراغم آمدند
  .رفت براش شيريني بگيرم

چه پيش ! بچة پاكي بود. خنديد هاي زاغش هميشه مي چشم. بچة خوبي بود!  چه حيف شد    
مثل اين كه تو . بايد نفس بلند بكشم تا جلو اشكم را بگيرم. بيچاره. بيچاره. بيچاره! آمدي

بهتر كه . خيلي از شب گذشته. آد وس ميصداي خر. دلم خالي شده، يك چيزي را گم كردم
ديدم نه  ديدم كه بيدارم، اما نه چيزي را مي خواب مي. اين كه خواب نبود. از خواب پريدم

اسم خودم يادم رفته بود، . تونستم بدونم كه كي هستم كردم و نه مي چيزي را حس مي
دونستم كه  مي. فتاده بودكنم كه بيدارم يا نه اما يك اتفاقي ا دونستم كه دارم فكر مي نمي

. يك سنگ قبر بزرگ بود. نه، حاال يادم آمد. خورد وزيد، به صورتم مي شايد باد مي. افتاده
. من انگشتم را روي سنگ گذاشته بودم. خوند؟ پشتش به طرف من بود جا دعا مي كي اون

 از من. يك مرتبه سوخت، آتيش گرفت. حس كردم كه فرو رفت. انگشتم تو سنگ فرو رفت
آمدم خيار پوست . ترسم كار دستم بده مي. كنه زق مي تك انگشتم هنوز زق. خواب پريدم

سيد كاظم كه دستش آب كشيد، بدجوري به خنس و فنس . بكنم، تك چاقو رفت تو انگشتم
  ...افتم خوردن مي اگر دستم چرك بكنه از نون. افتاد
شب كه ديروقت شد  اون. كردم صحبت پيدا مي كاشكي يك هم.  انگار دلواپسي دارم       

صحبت  هم. تر بودم خيلي راحت. چيني زير گارسه خوابيدم جواز شب نداشتم، تو اتاق حروف
اين سر درخت كاج خانة همسايه است كه تكان . كه هوا روشن شده مثل اين. داشتم

. دراومدكفرم . پاره كرد وپلم را تيكه پشه دست. آد پس باد مي. خوره؟ من به خيالم آدمه مي
ما  شان چراغ روشن كرده بودند، خانة از بس كه تو باغ! پريشب همسايگي ما چه شلوغ بود

محمد ايوبي چه  حاجي گل. براي عروسي پسرش سه شب جشن گرفت. هم روشن شده بود
با اين همه دارايي هنوز ! گيره از آدم مي سالم گرمي  چه جواب! با محبته! قيافية باوقاري داره

گفت شبي بيست وپنج  اما چراهميشه كاله واسه سرش تنگه؟ قدسي مي. نباختهخودش را 
! قدر بددهنه اما يوسف چه! اون هم تو اين روزگار گراني. هزار تمن خرجش شده

دند، اون  مردم از گشنگي جون مي! شرفه از اون دزدهاي بي. شناسم داماد را من مي«:گفت مي
چرا » .تمام عمرشان به قدر يك روزما كار نكردندها در  اين! كشه پولش را به رخشان مي

خدا دلش خواسته ! شان بوده قسمت. بايد اين حرف را بزنه؟ خوب، پسرش جوانه، آرزو داره
گفت مثل چي؟  مي. گفت عروس سياه و زشته پول دارشان بكنه، به كسي چه؟ اما قدسي مي

بيچاره . ما زاغي ناكام مردا. گويا زياد بزكش كرده بودند» شكل ماما خميره است«آهان 
شايد پدرومادرش . خونند ها فردا تو روزنامه مي پدر و مادرش؟ آيا خبردار شدند؟ بيچاره

مادر كه داغ فرزند ببينه، ديگه ! چه آدم توداري بود... وتوش را درميارم من ته. مردند

 com.mihanblog.hedayat-sadegh.www 
٧ 



اي روضه چه اش از آبله مرد، چند ساله، هنوز پ خجسته كه بچه... ره وقت يادش نمي هيچ
  .جور كشته بشه كه اين اما نه اين... هر كسي يك قسمتي داره! اندازه مي شيون و شيني راه

. وتاب خوند چيد با آب طور كه خبر روزنامه را مي چي نوشته بود؟ عباس همين!  خدايا            
خوند،  ميوقتي . اما اون از نظر حزبي بود، نه براي خاطر زاغي. شناخت عباس هم زاغي را مي

تشييع جنازة با «:نه گفت» .تشييع جنازه از سه فرد مبارز«:چرا باد انداخته بود زير صداش
مهدي «اسم . خونم خرم و مي فردا صبح من روزنامه را مي» .خواه شكوه از سه كارگر آزادي
» رود زاينده«ها كارگر چاپخانة  اين. را اول از همه نوشته بودند» رضواني مشهور به زاغي

يعني غلطه مطبعه بوده؟ غلط هم به اين گندگي؟ غلط . تونه باشه كس ديگري نمي. بودند
بود.ازاين بدترها هم ممكنه اما در صورتي كه خبر خطي .          زند

هاي ديگه هم جوان  شايد تلگرافچي اشتباه كرده؟ البد اون. تونه باشه بوده غلط مطبعه نمي
شان  ها تو دل وقت دولتي آن!... جمعي اعتصاب كرده بودند، زنده باد  دستهها خوب اين. بودند

ن  گلوله كه راهش را گم نمي. شليك كردند ي            
خود نيست كه  بي. ها را بزنند دونستند كي ها هم مي دولتي. سردسته بودند، تو صف جلو بودند

  .گيرند  براشان مي»تشييع جنازة با شكوه«

گيش يك غلط مطبعه      ً               اصال  

حتما   ه، ت بره به اون بخوره  جمع                                  ً كنه از ميان

اما مثل اينه كه ديروز بوده، نگاهش تو روي . كرد  چهارپنج ماه پيش بود كه با ما كار مي       
رفته خوشگل نبود، اما صورت  روهم. هاش كلفت دماغش كوتاه بود و لب. پيشانيش آمده بود

د اتاق كه وار. آمد كه باهاش رفيق بشه و دو كالم حرف بزنه آدم بدش نمي. گيرنده داشت
ها را  زد، هميشه فرم وقت مبتدي را صدا نمي هيچ. آورد باخودش مي جور دلگرمي  شد، يك مي

مان كوچك و خقه بود،  وقت اتاق اون. برد خانه مي كرد و به اتاق ماشين خودش تو رانكا مي
. كردند چيدند و يا تو گارسه پخش مي آمد كه تو ورسات مي صداي سنگين و خفة حروف مي

من ياد سينما . رفت زد، خستگي از تن آدم در مي غي كه از الي دندانش سوت ميزا
شايد اگر ! مان بزرگ و آبرومند شده حيف كه زاغي نيست تا ببينه كه حاال اتاق. افتادم مي
نه، از كار . رفت خود اصفهان نمي ماند و بي وقت اين اتاق را داشتيم پهلوي ما مي آن

. كرد خودش كار مي  انگاري براي سرگرمي - داد هم به كار نميروبرگردان نبود، اما دل 
. اي بود گرم سرزنده آدم خون. زير و راضي بود، از كسي شكايت نداشت هميشه سربه

هميشه يا . زنند هايي بود كه تو سينما مي زد، از اين آهنگ جوري از الي دندانش سوت مي چه
هاي جانت ماكدونالد  من فقط فيلم. شد  نميخسته هم. رفت سينما و يا سرش تو كتاب بود مي

  .خنده لورل و هاردي هم بد نيست، خوب، آدم مي. و دوروتي المور را دوست دارم
. كرد اش با اون كج افتاد و بهش پيله مي موقع  اصغرآقا سر همين سوت زدنه بي            

پيش ! بازند  را ميهمين كه ترقي كردند خودشان. قدر خودخواهند ها آن دونم چرا آدم نمي
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خنديديم، يك مرتبه  گفتيم، مي مي. گير اتاقمان بود بند بشه، جاي مسيبي غلط ازاين كه صفحه
 آخر رفاقت كه -گذاشته » مردم آزار«خود نيست كه فرخ اسمش را  بي! خودش را گرفت
واسة خاطر زاغي بود كه بهش . اون روز من جلو اصغرآقا درآمدم. شه تو دنيا دروغ نمي

من از . شدند رفته بود سيگار بخره وگرنه با هم گالويز مي. خدايي شد كه زاغي نبود. توپيدم
ها  اين نويسندة كوتولة قناس كه پنجاه مرتبه نمونه. ياد جور چيزها خوشم نمي زد وخورد و اين

رفته بود چغلي كرده بود كه خبرهاي . كنه، اون براش مايه گرفت را تغيير و تبديل مي
 من - تراشه  هاست كه اگر غلط هم نباشه ازخودش مي از اون. شه پرغلط چيده ميكتابش 

چيني قبول بكنه؛ چون حسين  فكريم چرا زاغي قبول كرد؟ اون مال اتاق ما بود، نبايس كتاب
آمد بنا كرد به بد . در هر صورت، بهونه داد دست اصغرآقا. گابي از زيرش در رفته بود

. خورد كلفت بود، از اصغرآقا نمي  زاغي گردن-پريدند  به هم مياگر زاغي بود . حرفي كردن
  . خوب، هردوشان رفيق ما بودند-خدايي شد كه كسي براي زاغي خبرچيني نكرد

جا اصفهان باز  اون. زد كار زود زير دلش را مي.  بود دمي باز دم  زاغي اصال آدم هوس            
طور تو اعتصاب  چه. ها گوشش بدهكار نبودجور چيز رفت تو چاپخانه؟ اما به حزب و اين

شاخت را از «:گفت زاغي مي. شان شد كارگرها كشته شد؟ اون روز سر ناهار با عباس حرف
همين «:عباس جواب داد. »تر ندارم  يك شيكم كه بيش-خواهم شكار بشم ما بكش، من نمي

. و روزمان همين استتا ما با هم متحد نباشيم حال . هاست كه كار ما را عقب انداخته حرف
پس كارگرهاي همه جاي دنيا از من و تو . شه راه راست يكي است، هزارتا كه نمي

شماها مرد «:بعد زيرلبي گفت. زاغي از ناهار دست كشيد، يك سيگار آتيش زد» ترند؟ احمق
اش برگشت؟ اون آدم عشقي بود،  چه طور شد عقيده» !زنيد اش حرف مي همه! عمل نيستيد
اگر سجل . اما همة اشكال زاغي با دفتر سر سجل بود. رتبه به سرش زدهگاس يك م

گفت كه زاغي تو خيابان اسالمبول  طور رفت اصفهان؟ يوسف پرت مي نداشت، پس چه
! گذارم خود اسم من دررفته كه صفحه مي وقت بي اون. فروخته سيگار امريكايي و روزنامه مي

يك مجلس عزا بگيريم؟ هرچي باشه ... ختمطور براش  چه! ها بچه«:من پيشنهاد كردم
فقط يوسف . كس صداش در نيامد هيچ» .ازحقوق ما دفاع كرده، جونش را فداي ما كرده

 - من از يوسف رنجيدم . كسي نخنديد» آدم يبسي بود! خدا بيامرزدش«:برگشت و گفت
  .شوخي هم جا داره

 گناه من چي بود؟ فقط پيش نه،. بيچاره دمغ شد. خورم كه باهاش خوب تا نكردم  من دل 
م را بيست تمن  ساعت مچي«اول به من گفت كه . خودش ممكن بود يك فكرهايي بكنه

  ».فروشم مي
پس «:گفت» .توخودت الزمش داري«:من گفتم. ارزيد تر مي  ساعتش پنجاه تمن چرب            
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مان را  ن شب، همهمن نداشتم، اما براش راه انداختم، هما» .دم ده تمن بده، فردا بهت پس مي
فرداي آن روز، از اتاق . چهارده تمن خرجش شد. مهمان كرد» حق دوست«به كبابي 

مهدي رضواني اين «:پرسيد. خانه كه درآمدم، يك زن چاق پاي حوض وايساده بود ماشين
بهش بگيد مادر هوشنگ باقي پول ساعت را «:گفت» چه كارش داريد؟«:گفتم» جاست؟
» مگه ساعتش را فروخت؟«:گفتم. ار شد كه ساعتش را فروختهمن شستم خبرد» .آورده
از وقتي كه پسرم مسلول شده و تو ! خدا به كس و كارش ببخشه! چه جوان نازنيني«:گفت
وارد اتاق شدم نگاه كردم ساعت به مچ زاغي » .كنه آباد خوابيده هر ماه بهش كمك مي شاه
ازش . برگشت، ده تمن منو پس دادرفت و » .مادر هوشنگ كارت داره«:بهش گفتم. نبود

چه آدم ! خدا بيامرزدش» .هيچي رفيقم«:آه كشيد و گفت» هوشنگ كيه؟«:پرسيدم
دونم؟  چيچي را نمي... ده اما يك چيزي آزارم مي... دونم چيه من نمي!... بازي بود رفيق
... نبايد.  بميرهدونم نه اون نبايد نمي... تونم يا نه؟ آيا مي... دونم راستي دردناكه يا نه نمي
آباد،  رم شاه روز جمعه مي. اما رفيقش نبايد بدونه كه اون مرده. خسته شدم... . نبايد... نبايد

نه، بايد جوري به هوشنگ . كنم بهش حالي مي. كنم مادر هوشنگ را توآسايشگاه پيدا مي
از سياهي البد . خوره شه و زود بهش برمي نازك مي آدم سلي خيلي دل. كمك كنم كه نفهمه
... از زير سنگ هم كه شده درميارم. بايد كمكش كنم. رفيق زاغي است... سرب مسلول شده

بايد ! چه بده... اوه... اوه... دونم نمي... تونم گريه كنم يا نه دونم مي نمي... گيرم كار مي اضافه
  .بايد نفس بلند بكشم... صورتم تر شده... براي مرد بده. جلو اشكم را بگيرم

. رفت باالتر. زنه وول مي. ره تو تيرة پشتم راه مي. شپشه.  اين دفعه ديگه پشه نيست            
. خود پشتم را خاراندم، بهتر نشد بي. كه با خودم آوردم» دوسته حق«اين سوغات كبابي 

ديشب تو چلوش ريگ داشت و مسماي بادنجانش هم نپخته . الكردار جاش راعوض كرد
اين . حاال كه به فكرش افتادم بدتر شد. فرو رفت سرانگشتمبعد هم تك چاقو . بود
آمدم،  اگر عباس به دادم نرسيده بود از پا درمي! دوست هم خوب دندون ما را شمرده حق

ديگه . همين كه ديد حالم سر جاش نيست، منو با خودش برد. دست خودم نبود، پكر بودم
كشم تو  فردا خجالت مي.  عباس هستموقت به خودم آمدم ديدم تو خانه يك. چيري نفهميدم

خوب، كاه از خودت !... آه چه بده... اش قي كرده بودم همه! چه كثيف... روي عباس نگاه كنم
. كشيدم و گيالس را سرمي» به سالمتي گشت«گفتم  هي مي! نيست، كاهدون كه از خودته
نوازي را  عباس مهمان. ماين سفر بايد هواي خودم را داشته باش. اختيار از دستم در رفته بود

زد انگشتم كه خون مي. در حق من تمام كرد ي  بعد منو آورد تا دم خانه .            شس
خواست برام ويلون بزنه، من جلوش ! زنه اما جوان با استعداديه، چه خوب ويلون مي. رساند

 اون هم كه شده نبايد به احترام. نه، نه، رفيقمان كشته شده، ويلونت را كنار بگذار«:را گرفتم

د  ت و تنتور             آمد
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  .كردم زد من گريه مي اگه ويلون مي» .مان عزا داريم چون ما همه. چندوقت ويلون بزني
حتي علي مبتدي اشك تو چشمش پرشد، . ها تكان خوردند  ازاين خبرهمة بچه            

مشغول . گزيد فقط مسيبي بود كه ككش نمي. دماغش را باال كشيد و از اتاق بيرون رفت
به مسيبي . من كفرم باال آمد. ساية دماغش را چراغ به ديوار انداخته بود. گيري بود غلط
براي خاطرما . كرد اين زاغي پونزده روز با ما كار مي. شه آخر رفاقت كه دروغ نمي«:گفتم

به روي خودش نياورد، از يوسف گوادرات » .خودش را به كشتن داد، از حقوق ما دفاع كرد
شماها نفستان ازجاي گرم «:گفت البد تو دلش مي. كرد  فكري ميدونم چه مي. خواست
بر پدر » !ده، بر پدر اين زندگي لعنت ها را مي اگه از كارم وابمانم، پس كي نون بچه. آد درمي

  !اين زندگي لعنت
بلكه شكوفه براي ... آلود شده  فردا بايد لباسم را عوض بكنم، ديشب همه كثيف و خون    

چرا هنوز سر درخت كاج تكان ... كرد خواب خفه شد گريه مي  زير رختاش كه بچه گربه
به . بند دوچرخة يوسف به درخت گرفت و شكست امروز ترك... خوره؟ پس نسيم مياد مي
ام  ديروز هفتا بطر ليموناد خوردم، بازهم تشنه... گوادرات. هاي يوسف تب خال زده بود لب
وده! بود ا ت   كنند؟ ردا تو روزنامه تكذيب مييعني ف.      ً        

» عباس لوچ«چراعباس كه چشمش لوچه، بهش . پوشم من پيرهن سياهم را مي.  خوب            
  ... فردا- پيرهن سياهم...  فردا روزنامه- وادرات-گو... رات- واد- گو... گند؟ گوادرات نمي

م  غلط مطبعه ب ح           نه
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