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هـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قالب  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد عالقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 :مالحقنظر تمام روز توبره بدوش، عرق ريزان و عصا زنان دور كوچه پس كوچه هاي تهران فرياد مي زد

 ".نمد كهنه، لحاف كهنه، گليم پاره مي خريم. آي زري، يراق، كاله، قبا، آرخلق مي خريم "
ود يكي يكي با احتياط سرِ شب كه به خانه برمي گشت، توبره اش را خالي مي كرد و چيزهايي كه خريده ب

برمي داشت، وزن مي كرد، بو مي كرد، وارسي مي نمود و پشت و روي آن را با دقت دم چراغ مي ديد تـا                         
 .مبادا كاله سرش رفته باشد

بعد سرِ قيمت آنها با زنش سارا مشورت مي نمود، چه او هم مثل شوهرش دالل بود و از اين قبيـل كارهـا                  
 .سررشته داشت
بادل افكار از روي رضايت ريش بزي خاكستري اش را تكان مي داد، و چشم هاي ريزه ي پر     اغلب پس از ت   

 .مكرش از الي پلكهاي ناسور از خوشحالي مي درخشيد
يك روز غروب كه وارد خانه شد، ديد دسته اي از خويشانش در حياط كوچك او جمع شده بودند، صـداي     

 .آه و ناله ي سارا گوش فلك را كر مي كرد
 :ا خاله اش او را كه ديد جلو دويد و گفتربق
 "!مشتلق مرا بده زنت پسر زاييده"

هاي قهـوه اي رنـگ    مالحقنظر به عصايش تكيه كرد، پشت خميده ي خود را راست كرد و لبخند روي لب     
 .باريكش نقش بست

 شـيالن . سه شب و سه روز جشـن گرفـت        . بعد آه عميقي كشيد و از خوشحالي اشك در چشمانش پر شد           
 .كشيد، داد در مسجدشان به آواز بلند تورات خواندند و براي شام دوتا كله ماهي خريد
گرفتند و تبريك مـي   اسم مولود جديد را آقاباال گذاشت و از فردا اهل محله در راه و نيمه راه جلو او را مي                   

ت، زبـان را دور  هـاي محكـم راه مـي ر فـ      با گام . مالحقنظر از اين پيش آمد دو سه سال جوان شد         . گفتند
 :دهانش مي گرداند و مي گفت

نمدكهنه، گلـيم پـاره، دشـك كهنـه، لحـاف پـاره مـي        . زري، يراق، كاله، قبا، آرخلق، زيرجامه مي خريم   "
 ".خريم

حق هم داشت، هركسي به جاي مالحقنظر بود و سر شصت و شش سـالگي از زن چهـل و چهارسـاله اش            
حاال مالحقنظر اجاقش روشن شده بود، درِخانه اش باز مـي       . ه نبود بچه پيدا مي كرد آنهم پسر، خدا را بند        

ماند و بعد از خودش پولي را كه با خون جگر جمع كرده بود پسرش به جريان مي انـداخت و بـر آن مـي                          
 .افزود، از آن روز به بعد او و زنش فكر و ذكري نداشتند مگر آينده ي آقاباال

رد، چيزي كه او را متوحش كرده بود اين بود كه روزگار تغييـر              شبها با سارا در اين خصوص صحبت مي ك        
دالليِ دور خانه ها تبديل شده بود به مغازه هـاي           . كرده بود، راههاي پر منفت تري رندان پيدا كرده بودند         

. معامله هاي بزرگ بـزرگ مـي شـد        : اسمش را عتيقه فروش گذاشته بود      "آرخلقي -كهنه قبازري "بزرگ؛  
 .ري يك ال دوال فرخته مي شد، مالحقنظر اين ترقي را حس كرده بودچيزهاي صد دينا

 .مي دانست كه او و زنش قديمي اند و كسب آنها قديمي است
ولي از طرف ديگر عشق زندگي آباء و اجدادي او را پاي بند محله كرده بود؛ و هروقت اين خياالت بـرايش                      

 :گفت به او ميپيدا مي شد مثل اين بود كه از غيب صدايي سرِزباني 
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 ..."!هركه از محله رفت هرهري مذهب شد"
از اين رو مالحقنظر ميل داشت كه آقا باال تورات خوان شود كه هـم بـه درد دنيـا و هـم بـه درد آخـرش                           
بخورد، ولي سارا كه چشم و گوشش باز شده بـود و در خانـه ي اعيـان رفـت و آمـد داشـت، متجـددتر از            

د كه به آقاباال سرمايه بدهند و در خيابان هاي خوب شهر مغازه ي خـرازي     عقيده اش اين بو   . شوهرش بود 
 .بازبكند

و اين مايه ي اميدواري پدر و مادرش شد، فهميدند كه تخم حـالل        "!پول": اول كه بچه زبان بازكرد گفت     
 .ولي مباحثه ي پيشه ي آينده ي آقاباال تا سالها بين حقنظر و زنش به طول انجاميد. است

وقتي كه آقاباال شش ساله شد، اغلب نصايح پدرش را راجع به ثروت، پول، ترتيب بدست آوردن آن، جلـب                
مشتري، طرز چانه زدن، بازارگرمي، جنگ زرگري و غيره با گوش و هوش مي شنيد و در همان سن اليـق             

 .بود كه با اقتصاديون درجه اول دنيا داخل مباحثه بشود
از هميشه با كولباره ي بزرگش وارد خانه شد و بـه عـادت معمـول يكـي          يك شب مالحقنظر خوشحال تر      

قيمـت  . آورد و بـه پسـرش نشـان مـي داد     يكي چيزهايي را كه به چنگ آورده بود از توي توبره بيرون مي      
 .در اين بين سارا و ارد اتاق شد. كرد خريد و فروش آنها را براي او تشريح مي

 اش خنديد و سه تا دندان كرم خورده ي زرد از دهنش بيـرون آمـد و      مالحقنظر براي اولين بار در زندگي     
 :گفت
 "!يك تيكه جواهر...نمي دوني چي گير آوردم "

 :سارا چشمهايش برق زد و گفت
 ".بده ببينم "

مالحقنظر از جيب فراخش يك سر قليان مرصع كه دور آن نگين هاي سبز و سرخ بود درآورد و با دسـت                      
 .لرزان به سارا داد

 :ارا جلو چراغ نكاهي به آن كرد و هراسان پرسيدس
 "چند خريدي؟ "
 ".نوزده زار و سه شاهي "
 "مرا مسخره كردي؟ "
 "؟...هان "
 ".اين كه اصل نيست "
 "جان آقاباال؟ "
 "مگر ريشت را توي آسياب سفيد كردي؟ نمي بيني بدل است؟. خاك به سر خرت بكنند "

 .و سكته كرد "ووي، ووي"و  "اوي": به گفتسه مرت. مالحقنظر رنگ گچ ديوار شد
هـزار و  . از دل و دماغ افتـاد و خانـه نشـين شـد    . ساراي بيچاره بيوه شد، به جوانمرگي شوهرش گريه كرد  

هفتصد تومان و چهار هزار پس انداز مرحوم مالحقنظر و پانصد تومان دارايـي خـودش را بـه اضـافه ي دو         
و يك سرقليان مرصع كه فروخت توماني دو عباسي تنزيل داد و همه قالبه الماس و يك سينه ريز مرواريد     

 .ي وقت خودش را با يك دنيا آرزو صرف شمردن پول و تربيت يكي يكدانه اش كرد
دوتا چشم تغار بي حالت داشت ميان يك صورت گرد و مثل            . آقاباال نه شبيه پدرش بود و نه شبيه مادرش        

قت او داشته بيني او را كج كار گذاشته بود ولي به نظر مادرش آقاباال اين بود كه يهوه از تعجيلي كه در خل
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خواست هرچه زودتر دست او را جايي بند بكنـد تـا پسـرش از راه               و به همين جهت مي    . از حسن تمام بود   
 .درنرود

مخصوصاٌ يك روز رفت پيش مال اسـماعيل        . براي اين كار، پيوسته با ريش سفيدان محله مشورت مي كرد          
هايي روي كاغذ كشيد، الي كتاب عبـري را بـاز كـرد و سرنوشـت                  مال اسماعيل خط  . وگر و فال گرفت   جاد

 :آقاباال را اين طور مختصر كرد
يوسف بيچاره اسير شد اما آخرش خالص شد و كـارش بـاال             . طالع آقاباال مثل طالع حضرت يوسف است       "

 ".به طوري كه به او حسد مي بردند. گرفت
رهايش را جمع كرد و آقاباال را سپرد به مال اسحاق نزديـك خانـه شـان كـه دكـان كهنـه                       باالخره سارا فك  

ورچيني داشت ولي برخالف انتظار سر هفته نكشيد كه مال اسحاق پيش سارا از دست آقابـاال يخـه اش را                     
 :پاره كرد و آب پاكي روي دست او ريخت و گفت

چون ديروز كاسه ذرتي را با صد دينار شيره . ارداين بچه چيزي نمي شود، جوهر ند. بيخود زحمت نكش  "
 ".شكسته

بعد فكر كرد كه آقاباال چون ته صدايش بد نيست براي           . سارا با چشم گريان و دل بريان جريمه را پرداخت         
يك ماه نگذشت كه خاخام او را جواب داد و . خواندن تورات خوب است و او را به دست خاخام محله سپرد        

 آقاباال را به دكان زرگري، رفوگري، عتيقه فروشي، خرازي و حتي به جـادوگر محلـه          در مدت يك سال كه    
هم سپردند و به طالشويي هم فرستادند، همه جا آقاباال را با افتضاح بيرون كردند و همـه اسـتادان فـن از                   

 .دست او به تنگ آمدند
 رأي ريش سـفيدان محلـه او را بـه    بعد بنا به. آن وقت سارا پي برد كه پسرش نا اهل است و پشتكار ندارد   

 .مدرسه برد و سفارش هاي سخت كرد
داشت و به مدرسه مي رفت،  چيزي كه غريب بود گوش شيطان كر آقاباال هر روز صبح زود ناهارش را برمي

 .ها دير به خانه برمي گشت شب
 زبان فرنگي يـاد بگيـرد       مادرش خوشحال بود كه اقالٌ اين دفعه آقاباال پشتكار پيدا كرده و شايد چند كلمه              

 .كه به درد آينده اش بخورد
علت دير آمدن آقاباال را هم اين طور تعبير مي كرد كه تمام روز را درس خوانده و خسته شده، عصـرها بـا         

 .ازاين رو پاپي او نمي شد. بچه هاي مدرسه به گردش مي رود
را براي عروسي پسـرش ميـرزا لقمـان وعـده           يك روز ننه طاووس دالل آمد به خانه و با اصرار و ابرام سارا               

نزديك غروب بود كه چهار نفر مطرب مرد با دنبك و تـار وارد خانـه   . سارا هم به عروسي خانه رفت . گرفت
ديشب كه بارون اومد، خدا اي جانم، يـارم لـب            ": به محض ورود كنار ديوار نشسته و رِنگ گرفتند        . شدند

 "...بون اومد، خدا اي امان
در اين بين پسر ده دوازده ساله اي كه لباس مخمل ارغواني خواب و بيدار پوشـيده بـود بـا كمربنـد نقـره        
رنگي كه به دستش گرفته بود، قر كمر مي آمد، ريسه مي رفت، معلق مي زد، موهاي سرش را از اين طرف 

 ولي در اين ميان زنها و مردها دست مي زدند و غيه مي كشيدند. به آن طرف مي ريخت و چشمك مي زد
 :سارا بي اختيار نعره كشيد

 "آقاباال االهي داغت به دلم بماند اين تويي؟ "
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همه اهل مجلس بهم ريختند، دسته ي . قر تو كمر آقا باال خشك شد، صورتش را با هردو دست پنهان كرد
غـش كـرد و آن   ولي سارا از شدت اضـطراب  . آقاباال هم گم شد. مطرب با تار و دنبك خودشان جيم شدند   

همه دور سارا جمع شدند، بعد از آن كه به هوش آمد شموئيل پسرعموي پدرش افتان و خيزان . ميان افتاد
او را به خانه رسانيد و در راه سرگذشت آقاباال را برايش نقل كرد كه دو سال است ميرزا آقاي معـروف كـه              

ي خودش برده و از آن وقـت تـا بـه حـال            سردسته ي مطربهاي محله است آقاباال را گول زده و در دسته             
امروز به طـور اتفـاق درايـن محلـه     . آقاباال به بهانه ي مدرسه در محله هاي باالي شهر كارش رقاصي است        

بعـد از آن كـه      . سارا فاصله به فاصله نفرين هاي آبدار بـه پسـرش مـي كـرد              . رسيد و دمش توي تله افتاد     
گيسـش را چنگـه     . ه اش مدتها به بدبختي خودش گريه كرد       هاي قرمز واسوخت    شموئيل رفت سارا با چشم    

. اتفاقاٌ در اين شب آقاباال مست و اليعقل ديرتر از معمول به خانه آمـد و شـام نخـورده خوابيـد       . چنگه َكند 
مي خوام هفتاد سال سياه بـه مكتـب          ": فردا صبح همين كه آقاباال آمد برود سارا جلو او را گرفت و گفت             

ها كه من به پايت كشيدم، عاقت مي كـنم،   حيف آن زحمت. خاك به سرت كنند.  دانممن خودم مي  . نري
تو بـرو پـاي   . صاحب دوهزارتومان ثروت است. ميرزا خليل نصف تو است. برو از همسالهاي خودت ياد بگير 

 "!دنبك برقص
 .آقاباال با تغير از خانه بيرون رفت

 
 

گرفت كسي نمي دانسـت       چه مادرش از اين و آن سراغ او را مي         هر. هژده سال اثري از آثار آقاباال پيدا نشد       
هـايش را     هاي سرخ واسوخته در خانه ي كثيف خود منفعت پول           ساراي بيچاره با چشم   . چه به سرش آمده   

 .مي خورد و از فراق آقاباال گريه مي كرد
ز كرد و از ميان آن يـك        دستمال چركي را با   . يكي از روزها مال اسحاق افتان و خيزان به خانه ي سارا آمد            

 :سارا پرسيد. بغلي خالي عرق درآورده گذاشت جلو سارا
 "اين چه چيز است؟ "
 ".شركت آقاباال و اوالده كمپاني ليمتد: مي داني رويش نوشته "
 "آقاباال اوالده چي يه؟ "
 ".آقاباال در قزوين كارخانه ي عرق كشي بازكرده "
 "آقاباال را مي گويي؟ "
گفت مرحـوم پـدرم مـي       . از لنگه كفش كهنه عرق مي گيرد      . قزوين آمدم، پسرت را آنجا ديدم     ديروز از    "

 ".گفت بايد از آب روغن بگيري
 "آقاباال را مي گويي؟ "
آره آقاباالي خودمان، ماشاءاله مرد بزرگ گردن كلفتي شده، دوتا بچه هم پيداكرده و تجارتخانه اي دارد       "

خوابيده، من چون بي طاقتي شما را مي دانستم ازش پرسيدم كـه چطـور          كه ده هزارتومان سرمايه تويش      
ميان خودمان باشد، با يك تاجر قزويني رويهم ريخته          ": برايم نقل كرد  . شد يك مرتبه در محله گم شدي      

يك سالي پيش او ماندم بعد سرمايه اي بـه هـم زدم و              . و همان روز كه با ننه ام حرفم شد رفتم به قزوين           
 ". را باز كردماين دكان

 "آقاباال را مي گويي؟ "



 - ٦ - !This is the.. Zoon كتابهاي الكترونيكي زون
 

 "مگر عكسش را روي بغلي نمي بيني؟ "
سارا بغلي عرق را برداشت، بوسيد، به دلش . روي بغلي عكس مضحكي بود با چشمهاي وردريده و دماغ كج

 .چسباند و از ذوق گريه كرد
رين مردم دنيا حـس مـي       تا مدتي بغلي عرق را جلوش گذاشته بود، نگاه مي كرد و خودش را خوشبخت ت               

فردا صبح زود كولباره اش را برداشـت و رفـت پـنج قـران داد روي يـك      . شب را از ذوق خوابش نبرد . كرد
 .اتومبيل باري نشست

 پرسان پرسان. تنگ غروب همان روز خسته و مانده در قزوين پياده شد
 .را پيدا كرد "تجارت خانه ي آقاباال و اوالده "

همين كه وارد شد ديد مرد گردن كلفتي دست توي جيـب جليقـه اش كـرده               . سيدجلو مغازه ي بزرگي ر    
بغلي عـرق را روي ميـز   . سارا جلو رفت. پشت ميز نشسته و دوتا بچه ي مفينه ي كچل آنجا راه مي رفتند         

 :گذاشت و گفت
 "آقاباال توئي؟ "
 "ننه جون اينجا چكار مي كني؟ "

 :ي دست گرفت و گفتسارا دست كرد پستانهاي پالسيده اش را تو
 "!شيرم حاللت! شيرم حاللت "
 


