
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

 

 اثر منتشر کرد تیسا کینشر الکترون

 ها یساگارت

 یاز محمود راج یداستان

 یجلد از شهاب راج طرح

 
 
 
 
 
 
 
 

 ۳۲انتشار  شماره

 ۲۰۱۲ دسامبر

http://www.asar.name 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



3 

 

 ها یساگارت

 محمود راجی

 

اد یست یممکن ن ،دباش مخود هشود، اگر ب یغروب که م

ش حک انمچشغروب در چهره و  یتمام دلتنگ. مفتین رپردازاک

 هقبل از غروب را .کرد میرسوب  یک جوریا یشد،  میثبت  و

نشست  یم، یمیقد پرت کوچک شهرآن  ی خانه د طرف قهوهاافت یم

دن شو روشن د یخورششاهد غروب مغرب، تا  ی رو به پنجره

 ...باشدماه احتمالی و طلوع خانه  قهوه یها یزنبور یجیتدر

 یگرداند، چا یح میتسب. نشست یم  یمکت چوبیک نی یجا، رو آن

فتد و کامال پخته ید تا شب جا بیکش یگار میخورد و س یم

در کامال خانه  قهوهشد که  یم یطرف خانه راه یزمان. شود

را صبح  بهچند ساعت مانده  تاگرفت  یا قرار مه قرق راننده

 .استراحت کنندجا  در آن

 مدیپرس یمداد، از او  یمرا م یها جواب حرفکه  ییها وقت

د، پاسخ یگو یح، ورد و ذکر هم میکه زمان گرداندن تسب

دور خالف جهت حاال  ،در رفته شرها از دستذکد که حساب اد یم

 .برگردد سر جای اولشزند تا  می

 یحرف یبا کس. شد یکالم نم گران همیبا د یلیچ دلیه هب

گرفت و طرف  یمورد پرسش قرار م یوقت یحت. دینداشت که بگو

جمع حرف را  و ته   جواب بود، با دو سه کلمه سر ی تشنه

احساس اگر  ؛کالم شود هم یتا با کسشد  یطور م چه. کرد می

رت در کا یا لهیله و پیش یدر حد قابل قبولکرد که  یم

نشست و  یبه دلش مها  ها و پرسش حرف یبعضاگر ا یست، ین

 گرنهو. دوکالم ش هم توبا ممکن بود  ،کرد ینظرش را جلب م

 یاصرار .کرد یکوتاه بله و نه تجاوز نم پاسخاز حد  شکالم

 یرا در بحث یا کسیرا دامن بزند  یکس ینداشت که کنجکاو

هیچ وقت گفت،  اگر کسی چیزی نمیبه عالوه قانع کند، 
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 پس، و یا رازی را بداند دشنوبرا  کالمیشد که  کنجکاو نمی

  .دیماند که بگو یهم نم یحرف

 یها د تا در پاسخ به حرفیر طول کشت شیا بی دوسه ماه

بدون تمام آن مدت . نه اکتفا نکند ،تنها به بله ،من

 گرفتم یمتفاوت قرار م یها بیایزار ی در بوته ،که بدانم نیا

به  ؛مهست فتنی نزدیکپذیر سرشتبه آن مد تا دستش آ

 «یساگارت»

تند  شیب از همبا ها  بغرو یبعض هکن زمان بود یدر هم

خانه، رو به سمت طلوع ماه، باال  قهوه مقابلهای  تپه

 یها ر، که به کوهسایآب و علف یخشک و ب یها تپه ؛میفتر یم

 ف  ت  محسوس با  یشد و تفاوت یختم م یتر و سرد آب و علف یب

هم  یهدفم، یرفت یم الاب. داشتشهر اطراف  زار شوره

هرچه . نداشت یتمامکه  یبدون مقصد یراه طوالنم، ینداشت

فضا تری در  صدای کمم، یشد یخانه دور م از قهوه تر بیش

در طول ، هماو . وجود نداشت یاتیحکه  مثل آن .شد شنیده می

دون بال یخ یها شد که بال یسکوت باعث م. کت بوداس راه

ی مانع چیه. به هر سو پرواز کند ،یزیچ ای یکس واهمه از

نداشته  یتوانست تمام یها م ن رفتنیتمام ا. ش نباشدسر راه

نداشته  یال هم تمامین پرواز نامحدود خیشد ا یم. باشد

 یا و تپه ییهر سرباال .نمود یسرانجام م یز بیهمه چ. باشد

 یلحظات... شد یم سبز یگرید ییشد، تپه و سرباال یکه تمام م

م در یکرد یها احساس م شد که در سکوت و آرامش آن تپه یم

بود به  یکاف. میها هست «کی یک»م، در عصر یار قدیدوران بس

ن آب یتر کیم که از نزدیم تا حس کنیپشت سر خود نگاه نکن

و از روز روزگار خود هزارها فرسنگ و هزارها  یو آباد

م تا ید راه برویوزها باها و ر چه شب و میسال دور هست

به پشت  یوقت. میو به امروز برس یدوباره به آب و آباد

ار دور، یپراکنده بس یها کردم از تک چراغ یسر خود نگاه م

ستن یشد، نگر یکه در دلم جمع م یبا وحشت. شد یدلم روشن م
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که کارپرداز اصرار داشت  ، اماکرد یبه عقب دلم را گرم م

دن به یشیو اند یساگارت یها پهت درش رفتن یدر زمان پ

 . مبه پشت سر خود نگاه نکن ،ها آن

کرد، که  یرا در وجودم روشن م یشبانه آتش یها آن کوچ

کارپرداز از مضمون آن آتش خبر . شناختم یمضمونش را نم

جاد یکه آن زمان، آن آتش در من ا ییها زهیانگ. داشت

آن  یم، بشد که به سکوت او احترام بگذار یکرد، سبب م یم

 ی افتهیش یپاال یدر آن فضا. ستیچ یکه بدانم سکوتش برا

ن حس یبه ا در صورت نگاه نکردن به پشت سر، و ها تپه یباال

ت با ی، در مقابل معنویشدم که در معبد مقدس یکشانده م

و  ، شفافیتیپاک ،خلوصدر ام که سراپا  قرار گرفته یارزش

معناهای ، به تمام عالم یها سکوت اگر نباشم به تمام ارزش

 یاحترام یب یبشر یممکن و ناممکن، به جمع دستآوردها

 .ام کرده

. گفت ینم یزینه داشت، چیکه در س یآن آتش ی همهبا 

داد که بر زبان  یکشت و اجازه نم یها را در خود م حرف ی همه

 یان آبیزبان و زمان چون جر ییگو. شود یو در زمان جار

 برخی. کردند یمونش را خاموش آتش در یکه انبارهابودند 

. نداشت یکرد که تمام می آغازرا  یا هیناگهان گر ها شب

دور و بر  یها تپه در اه هیگر نیهق ب و هق ادهایفرپژواک 

تنها و  ؛ستیگر میحضور من  یب ؛ستیگر میچه قدر . پیچید می

سخن  ها یسپس از ساگارت. ستیگر میود خ ییدر حصار تنها

از  بعد محدس بزن متوان یم ای مدان یمد که پرسی و می گفت می

سرد و  یها ا پشت سر نهادن قلهب یچه کسان، نیزم شیدایپ

شرق و  آمدند تا خود را به نییها پا تپه نیدور، از ا

ها تنها مانده  سال ن  یزم ؟جنوب و به آب و آفتاب برسانند

را،  یچه کساناز حالت مذاب و آتش، راه رفتن  سرد شده و

 یها دنبال آب و آباد آن ؟کرد میتجربه ، بر خود اول بار

ها  از آن چند تنهم داشتند؟  یگرید ی شهیاند ، امابودند
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او با اشاره  ؟شدند ریسراز ها تپه نیزنده ماندند و از ا

 یاریباور داشت که بس . گرفت میبه ماه، آن را به شهادت 

 کهگفت  می. اند ها خفته تپه نیدر ا انششیخواز دوستان و 

 یکیراه رفتن در سکوت و تار ی وسوسه. شنود یها را م آن یبو

آن که  ثلم. دانست یم ها یبا ساگارت یها را همنفس تپه نیا

هنوز . میرو یها راه م به همراه آن «انیش کی یک»قبل از عصر 

که از درد  ییها ونیش ایو  گفتند یکه به هم م ییها حرف

 ی ندهیاز حال و آ اه یها و ناامن و آن هراس دندیکش یم

 یهمه و همه در فضا... ناکی روزهای داغ آن عطش ،نئنامطم

 ...زده خی یها ونیش ؛ها به جا مانده است تپه نیا

خانه نشستن و فقط  ک قهوهی ی ها در گوشه هرروز ساعت

 یها تپه یا راه رفتن رویگران بودن، یشاهد گفت و شنود د

آدم فکر . ده بودیانابتذال ره ی او را از مهلکه، یساگارت

ها و  حرف یگقتند حت یها م یبعض. است یافتهش یکرد پاال یم

. شان رهگشا بود یاند که برا دهیشن یاز و یبینظرات عج

ن گوشه یا. انگاشتند برخی هم، برعکس، او را دیوانه می

 یتان هرا از سطح خارج کرده، ب یو ینیکس نش یو ب ینینش

دور از رفتار  یتن، به سطوحسیق زیو عم یزیغر یها هیبه ال

 ای بود یابی به چنین الیه رای دستب .ج کوچ داده بودیرا

گرفتم  یمح دانه درشت کهربا و کم دانه یک تسبیمن هم  ،که

ش را یها نشستم، دانه یمکت میگر همان نید ی دستم و گوشه

 یها کردم و به گفته یها نگاه م گرداندم و به تردد آدم یم

فکر شه یهم. میزد یم و با هم کم حرف مکرد یآنان گوش م

 ، امابرد یرا به عمق م یکس هر، یطوالن یکردم صرف سکوت یم

 ...داد یسفر نم ی به من اجازه ییسر به هوا. ن طور نبودیا

خانه  دمش، قهوهید یک روز نمیشده بود اگر  یبعدها طور

مثل آن چند روزی نیاید، او آمد که  پیش مییا رفتم،  ینم

 .چیزی گم کرده باشم، هاییتنخالء و یک حصار در که 

*  
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سال  افراد کهن ینگهدار مرکزک یدر است که  یچند ماه

کار دارند، از  یکیبا  یوقت ن مرکزیدر ا .ام ون شدهیپانس

کنند  یچند بار او را به نام صدا م. کنند یش میبلندگو صدا

. گران او را آگاه کنندیا دیا خودش متوجه شود و یتا 

صدامان  یجمع ک کار دستهیدعوت به  یها هم برا وقت یبعض

ص یر قابل تشخیصدا بم و غ. دیآ یصدا مهم حاال . کنند یم

تفاوت  ی، بیا من در گوشه. کنند یرا صدا م یکس. است

به صدا  یه چه نوع پاسخینم بقیکنم بب ینگاه مو  ام نشسته

بعد . کند ینم یحرکت یاما کس. د کنمیدهند تا من هم تقل یم

 :دیگو ید و میآ یجلو م یکی یاز مدت

 کنند؟ یت میصدا یشنو ینم

تلفن با من کار . کنند یمرا صدا م. کنم یدقت م مرا؟

 . دارد

. دهد یسالم م یاز آن طرف خط کس .روم به طرف تلفن یم

و خنده  یمثل آن که در حال لودگ. دهد یسالمش را کش م

 :دیگو یم دبع. باشد

ها را  جواب تلفن یزیانگل ی جهبا لهم وخان هی یوقت

 ...هسو گرفتییسو هکن یمفک  آدم  ،ده یم

نم یکنم، بب یکنم، به صدا دقت م یز میم را تیها گوش

 ...ستین ست، آشنام آشنایصدا برا... ا نهیشناسم  یم

خانه  قهوه یاومد یم ،شد یتنگ م ما ی شه تو دلت واسهیهم

حاال . سر جاش ادیم که حالت بیخوش کنیم یکه دو سه کلوم

ه یفک کردم . یمارو فراموش کرد ؛شهیگه دلت تنگ نمید

 ...حاال اگه ما دلمون تنگ شه... بگم ،بزنم یزنگ

 :دهد یادامه م صدا با بغض یطوالن یبعد از مکث

پرت و خرابه  یها یواریالبته ما که اون همه به چارد

اون  حاال دلتنگ. میعادت دار ،دلمون نگرفت ،مینگاه کرد

 گرانیدبا  یک جوریهات که  یسرزدنت و اون دلخور یازگاههر

 ...فرق داشت
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به صدا . فهمم یمکه ن دیوگ یمهم  یگرید یزهایبعد چ

شتر یب. ابمی یمن یزیچ .کاوم یم را میادهایم و نک یگوش م

ده یهم که اول به ذهنم رس ییک ذره آشنایآن . کنم یدقت م

 یها حرف. دشو یمانه گیب یکل صدا به. دوش یمپاک کم  کمبود، 

. دنک یصحبت م یگریمثل آن که با زبان د. فهمم یمآخرش را ن

گوش  شتریب هچهر  ،دهانش گذاشته باشد یتو یزیا چی

به دست وسط راهرو  یشگو .دوش یمصدا دورتر  ،کنم یم

 ...ام ستادهیا

** 

دو سالی  قدیمی شهر کوچک پرت کارم در مخابرات آن

که سر راه دو  بودن یر فقط در ان شهآت یاهم .کشد طول می

م با ا ییآشناز آغااز که  یچند ماه .شتشهر بزرگ قرار دا

ک یاز  پسش، یپ ها سالشنوم که  یاز او م ،گذرد یم کارپرداز

اکثر . ن کنده شدی، از پدر و زمشپدر انزاع پر سروصدا ب

و . دادند یها جانب پدر را داشتند و حق را به او م هیهمسا

بود که  یدلسوز یداد، تنها از رو یم یپسر حق به یاگر کس

حق و  یها از رو خواست آن یاو م. به آن نداشت یازیپسر ن

 یدهرخپدر مادر و که با کار  باغی. کنند یانصاف داور

در طول چند سال خورد،  یمآب  یخوب بهشده بود، با آن که 

را پدر از رفتار غلط و منسوخ دست یز. داد یم یمحصول کم

ز از یپسر ن. کرد یپسر را گوش نم یها هیداشت و توص یبرنم

و داشتن  انداز پس ،د کسب درآمدید و به امین و پدر بریزم

ن آ، در شتکه دا یا مهی، با مدرک نصفه و نمستقل ینیزم

که مادر  شهری ؛کارپرداز بانک شد  یمیرت قدپکوچک شهر 

در پیش  ها سال، اش یآخرین فرد از نیای مادر، مادرش بزرگ

 ...زیست آن جا می

شد و  یم یسپرکار بانک انجام به ی کارپرداز روزها

ه ب ،اش ختهیحقر درهم رماتاق  ییدر تنها، اما یشها شب
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از رفتار پدر،  ین و ناکامیحسرت زم. گذشت یم یو سخت یکند

 .کرد یش را افزون و شبش را پلشت و خراب مخشم

ندگی خانمی پا به سن ز ام در همسایگیدر آن شهر، 

د که همیشه با لبخندی ناشی از بزرگ منشی جواب سالم رک می

د پسرهایش در شهر هستند و از رک او ادعا می. داد مرا می

ها رو  بیشتر وقت ، امافرستند آن جا برایش خرجی و پول می

روزی . فتگر میقرض ... آذوقه ،و از من پول ختاندا می

ای  انه و هفتهفت و روب خر   ،د برای شستن لباسرپیشنهاد ک

یکی دو بار آشپزی، به من کمک کند و بابت آن ماهانه 

اختیار داری  »: مفتگتعارف کردم و . وجهی از من بگیرد

 .مفتدر نهایت پذیر ، اما «خانم اشکازی

د؛ از درد خودش، رک د، برایم درددل میمآ هر بار که می

در روزهایی که . زد های شهر و از هر جایی حرف می از آدم

، بود شده دایمیخانه  در قهوه ،نشینی من با کارپرداز مه

 :دیاز من پرس

 بینی، نه؟ کارپرداز رو هر روز می

 چرا؟

هنوز توالک خودشه، نه؟ هر روز هم بدتر . چه طوره

 ...میشه

 چه طور؟... دانم نمی

: درک خند از رفتار کارپرداز یاد می با نیش« اشکازی»

ها، تا آخر شب و تا صبح  خانه و ساعت ره قهوه هر روز می

بعد از ظهرها دو سه . ره شینه و بعد دوباره به بانک می می

 .خانه خوابه و دوباره قهوه ساعتی می

 . یشین خانه با او می بیشتر توی قهوه

 .بله

 گوید؟ اش چیزی می از زن و بچه

 چند تا بچه دارد؟... نه، این همه نزدیک نیستیم

 .یک دختر چهار پنج ساله
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و مرا از  ستدان کارپرداز را دیوانه می« زیاشکا»

 .درک نشینی با او منع می هم

شه،  از حرفایی که زده می. تو تازه به این شهر اومدی

 اماها پیشه،  هر چند، اون حرفا مال سال. خبری نداری

 .ها بیشتر شد توالک رفتن کارپرداز هم از همون سال

نسبت به  رپردازاک تفاوتی کله شقی، بیدانستم که  می

اش، در نظر همه  ی پوست آفتاب سوخته دیگران، به اضافه

کسی . شتهم قبول دا شد و این را خودونم سیاه و بددل می

او هم سرش به . د که به او نزدیک شودرک جرات یا رغبت نمی

. داد به خیر و شر هیچ چیز و هیچ کس اهمیت نمی. بودکارش 

 .هدند کسیکه گزک دست  بود آن چنانارش فتر

به حساب خالف رفاقتی « اشکازی»ات نظرهر چند شنیدن 

م که بدانم دکنجکاو ش ، امامشتد که با کارپرداز دامآ می

 .دزن می حرف چهاز او 

خودشو به مخمصه انداخته و حاال تا . تقصیر خودشه»

و بعد مثل آن که کنجکاوی و  «. عمر داره باید بسوزه

 :اش به تعریف قصه درام را حس کرده باشد، شروع ک عالقه

، «پیرا ماشی»به نام  کرد پیرزنی در این جا زندگی می

که جهت دریافت وامی برای پسر جوانش کارش به بانک 

کنه، به دلیل عدم  ه میبالهر چه عجر و  اما ،افته می

این طرف و اون طرف . شه توانایی معرفی ضامن ، موفق نمی

به صحبت او کارپرداز،  ی خانه پای صاحب. درددل میکنه

خانه، کارپرداز را  صاحب. کنه شه، با او مشورت می کشیده می

روز بعد پیرزن . زنه کنه، خودش هم با او حرف می معرفی می

اش  به بانک میره، با یادآوری سفارش صاحب خانه، خواسته

کارپرداز بعد از مشورت با رئیس . گه می رپردازاکرا به 

شه و سعی  ن ناامید نمیاما پیرز. ده بانک همان جوابو می

کنه با پختن غذا و انجام برخی از کارهای کارپرداز و  می

 اموقت ب ازدواجتحریک اشتهای او برای ازدواج و یا حتی 
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کارپرداز را برای دیدن  مدام. خانم، نظرش را جلب کنهیک 

 شای از کنه و با دادن نشانی کوچه اون خانم تشویق می

کارپرداز ضمن . وچه منتظر باشهخواد ساعت فالن در اون ک می

کنه با فرار از  امتناع از ازدواج به هر شکلش، سعی می

ی پیرزن، خودش را از ترفندهای پیرزن رها  شنیدن قصه

 ...کنه

های  گفتهاز  چه طوری، شما «اشکازی»خانم : میدپرس

و کارپرداز خبر داری؟ شک ندارم خودت هم  «پیرا ماشی»بین 

 نبودی؟ ،آن جا بودی

 امافت، چیزی نگو د زتنها لبخندی « اشکازی»خانم 

 ... ی بعد د تا دفعهراش را رها ک قصه

ای  م که با بددلی و بدجنسی پروندهودب میباید مواظب 

 .سازدن ارپردازبرای ک

 فتد و گمبا خانم دیگری آ« اشکازی»ی بعد خانم  دفعه

. ، زن کارپرداز است«سیمیندخت»، یکی از نزدیکان «شیلدا»

کند، در  که تعریف می هایی حرفو را همراه آورده، تا ا

ها  آن حرفخود من ببینم که او هم  تاباشد « شیلدا»حضور 

ی بعد  هتفممکن است از هقبول دارد و در ضمن چون را 

 ...به کارها برسد« شیلدا»نتواند بیاید، 

 :ین طور گفتقصه ای  در ادامه« اشکازی»خانم  سپس

بار که پیرزن کارپرداز رو  در طول چند هفته، هر

که برای گرفتن وام حاضر به انجام هر کاری  هگ می بینه می

کنه که تحت فشاره و  بعد جلوی کارپرداز گریه می... هست

خواد که کاری  باید حتما وامو بگیره و از کارپرداز می

وقتی کارپرداز دوباره با رئیس شعبه .. .براش انجام بده

کنه با تضمین  زنه، رئیس قبول می از مشکل پیرزن حرف می

کارپرداز همان شب پیرزن ... خود کارپرداز وام را بدهد

. خواد که درخواستش را بیاره بانک بینه، از او می رو می
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را کارپرداز ه نرمی شه و سپس ب پیرزن خیلی خوشحال می

 .کنه که چرا به آن کوچه نرفته سرزنش می

کدام : دیپرسد و را قطع کر« اشکازی»داستان « شیلدا»

 کوچه؟

قرار  «سیمیندخت »با  «پیرا ماشی»که  فتگ« اشکازی»

... هاز فالن کوچه بگذر یساعتچه گذاشته بود که هر روز 

د و دنباله ماجرا رمکثی ک« اشکازی». پوزخندی زد« شیلدا»

 :دارا ادامه د

ه و دوبار ش می ضیزن را اردیدبه در نهایت کارپرداز 

 ، امابینه زن را در مقابلش می. کنه از آن کوچه عبور می

را  پیچیده در چادر اوی  کنه نگاه و چهره هرچه دقت می

های بدن زن و کمال  منحنی نقشی ازتنها . بینه نمی

های متفاوت را  زن کوچه. نهام می در ذهنش باقیاش  زنانگی

هر چه سعی . ره اش می کنه و کارپرداز از پی به سرعت طی می

 .رسه میکنه به او ن می

 :فتبعد از مکثی، با شیطنت گ« اشکازی»

چه باید  ستدون نمی ید،رس هم میبندم حتی اگر  شرط می

ی زن را  شه نگاه و چهره در هر حال موفق نمی... بگه

کارپرداز و اصرار در پاسخ به پرسش  «پیرا ماشی». ببینه

گه که آن زن هم آبرو داره،  می ،ی زن چهرهن دید در مورد

خطر  ،ز چیزی روشن نشده چرا باید با شناخته شدنوقتی هنو

 .آبرویی را بخره بی

ن، آم کارپرداز که تا قبل از ردک با خودم فکر می

بیشتر در حسرت باغ و آب و آفتاب بود، البد بعد از آن، 

  ...اضافه شد هایش دغدغهزن هم به  ی وسوسه

 :ددا دامها« اشکازی»

ده  پرداز خبر میبعد از درست شدن وام، پیرزن به کار

... منتظر خبر او باشه. که زن حاضر شده او را بپذیره

بعد  .شه این طوری بود که گرفتاری جدید کارپرداز شروع می
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م وهای شب به کد ده که نیمه از دو سه روز به او خبر می

م وتوی باغ از کد. م باغ باال برهوکوچه بره، از دیوار کد

 .درو باز کنه موکددر پشت ساختمان، راه بره و 

. داهایش د مکثی طوالنی به حرفباز « اشکازی»خانم 

شود طبق سفارش پیرزن عمل  آیا کارپرداز موفق می : میدپرس

 کند؟

 ؟از کجا بدانم

 !شما که همه زیر و بم کار را بلد بودید

تونی این  تو هم می. من اینا را هم از دیگران شنیدم

 !جا را از خودت بسازی

 یعنی چه طوری؟

مثال فکر کنی که آن شب به احتمال زیاد کارپرداز تا 

و اضطراب  ،بعد با دلهره. مانه های شب بیدار می نیمه

در . افته طرف کوچه، دیوار و باغ خوشایندی راه میهیجان 

اتاق پشتی کنه و به در  داخل باغ، راه را پیدا می

در را با ترس و اضطرابی بسیار باز . رسه میساختمان 

سته، تا چشمش به تاریکی  کمی در تاریکی اتاق وامی. کنه می

ابعادی از اشیای بر روشنایی ضعیف نوری دور،  .عادت کنه

 با کاویدن در همین سایه. داخل اتاق، سایه انداخته

حتی در . ده هاست که کارپرداز رختخوابی را تشخیص می روشن

... ه که کسی هم زیر لحاف خوابیدهش می آن لحظه خاطرش جمع

کنار  به عمدی لحاف،  گوشهکنه  عد از کمی مکث، حس میب

اینه که کارپرداز ... باز شده( او؟)رفته و جا برای کسی 

 .بره به رختخواب و شب هجوم می

و سپس به  یدخندبا صدای بلند « اشکازی»خانم 

 :فتد و گاهایش ادامه د صحبت

ای که دور خود تنیده، در  کارپرداز کم کم از پیله

بلکه با  ،شینه نمی کر و اللخانه  ر بانک و قهوهد. آد می

های کامیون،  ها، مسافرای توراهی و راننده مردم، مشتری
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در طول سه چهارماه بعدش هم کارپرداز چند . شه کالم می هم

ز پیرزن به آن باغ و آن اتاق از یا بدون جوابار با جو

 .ره می

 ،دمبرای کارهای خانه آ« شیلدا»ی بعد  هفتهوقتی 

ها را از خودش  بیشتر حرف« اشکازی»د که رادعا ک

 ...درآورده

 منظورت چیست؟: پرسیدم

توافق  «پیرا ماشی»با  «سیمیندخت »این شوخیه که 

کرده باشه که به کارپرداز بگن او هر روز ساعت فالن از 

چون  «سیمیندخت  ». شه و منتظر اوست کوچه بیسار رد می

. کرد د، در خیاطی کار میشوهرش تنها مانده بو گبعد از مر

هر روز در اون زمان و در اون ساعت به ناچار از اون 

 .هشد کوچه رد می

از او که  ،اصل ماجرا شتعقیده دا« شیلدا»

از من . گوید میکه  است طوراین ، شنیده« سیمیندخت»

 .خواهد برای کسی بازگو نکنم می

 راز است؟ : میدپرس

اشه حاال دارند هر چی ب. برای سیمیندخت بد میشه» 

 :درسپس این طور تعریف ک «.کنن شونو می زندگی

را  «سیمیندخت »کارپرداز بعد از آن که چندین بار

تر از همیشه است،  کنه، یک شب که هوا تاریک تعقیب می

چند بار دنبال  تا اون شب. شه خودسر راهی باغ می

ه ارتونه  با چشمان بسته هم میحاال ه بود، رفت «سیمیندخت»

اتاق  توی باغ به در ی راه باریکه ازوقتی . را بره اغب

شه که از زیر  ی نوری می شه، متوجه نزدیک می ساختمان یپشت

 .کنه زنه و بخشی از دور و اطراف را روشن می در بیرون می

در این مدت حتی . ترسونه اتاق، کارپرداز را میاون روشنی 

به نور  حاال این. یک بار به روشنی صورت زن را ندیده

کنه که ممکنه زن، به  کار پرداز فکر می. دآ عجیب مینظرش 
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کارپرداز . دلیلی چراغ را روشن گذاشته باشه که عالمت بده

ای از باغ،  در گوشه. کنه از نزدیک شدن به در خودداری می

ای  مانه تا چاره در فضایی به نسبت تاریک به انتظار می

ش برطرف بشه و یا ا مانه که یا شک منتظر می. پیدا کنه

( همان زن؟)شه و زنی  از چندی در باز می پس. برگرده

شه، که با توجه به تاریکی باغ و  پیچیده در چادر ظاهر می

زن دوروبر  .اش مشخص نیست تابه، چهره نوری که از اتاق می

ذاره و  بعد در را باز می. کنه و اطراف باغو، نگاه می

در را، پیش خودش، دعوت  کارپرداز باز گذاشتن. شه داخل می

سته  در همان تاریکی جایی وامی پس .کنه به ورود تلقی می

( همان زن؟)کسی غیر از یک زن . که داخل اتاق را ببینه

باز هم داخل . ره کارپرداز به طرف در می. در اتاق نیست

. چراغ زنبوری روی تاقچه است. کنه را دقیق نگاه می

پس کنه و  ای می پرداز سرفهکار. ای در وسط اتاق پهنه سفره

زن چادر روشن  .ذاره م داخل اتاق میقداز مکثی کوتاه، 

پذیرش میلی به کارپرداز . گلدار سرشه و کنار سفره نشسته

. رفت خواسه پنهانی کارش پیش می دلش می. این صحنه نداره

منتظر تاریکی و رختخوابه، اما تاریکی به روشنایی، 

مه پنهان زن به حضور عینی و رختخواب به سفره و حضور نی

این ظواهر غیر منتظره از کارپرداز هم . آشکار تبدیل شده

تا اون جا که از میلش به . کنه رفتاری متناقص طلب می

شه، سر  پیش قدم می « سیمیندخت» .شه ورود هر دم کاسته می

 سردوزه و به  کنه و چشم در چشم کارپرداز می را بلند می

ی  کارپرداز که با دیدن چهره .کنه می شسفره دعوت

کنه، با  زیبایی متناسبی را در وی مشاهده می «سیمیندخت»

کنار سفره . بنده در را پشت سر خود می. شه اشتیاق وارد می

. کنه که بشینه و چیزی بخوره زن از او دعوت می. سته وامی

این . کار خودشه غذاهای روی سفرهه که تمام کن می اضافه
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ه کسی نیست براش آشپزی کنه و مث یک زن دونه ک میرا هم 

 .کنارش باشه

 سیمیندخت »مگر : میدم و پرسردرا قطع ک« شیلدا»حرف 

 منتظر کارپرداز بوده که سفره چیده بود؟ «

. چرا که نه: دهد بعد از درنگی پاسخ می« شیلدا»

که چند بار  دانسته یم واالبته . ست یک راز زنانه هرچند

ن اهمدر پشت حتی یک بار تا  ،غکارپرداز تا دم در با

چون آن موقع چند نفر توی اتاق نشسته . اتاق آمده بود

در ضمن یادت هم باشه . بودن، کارپرداز برگشته بود

چه قولی به کارپرداز داده و چگونه او را « پیرا ماشی»

 .کرده تشویق به این کار می

 با پیرزن، هماهنگ بوده؟« سیمیندخت »یعنی 

 .عجله نکن

 .خوب، ادامه بده

 :گفت« شیلدا»

زن از او . کارپرداز در این فکره که چه کار کنه

دونه که اون کسی را نداری و  گه می خواد که بشینه و می می

چند وقته حتما غذای آشپزی شده نخورده، چند وقته که با 

 .ای ننشسته کسی سر سفره

فقط حاضری او این طور هم نیست که  گه کارپرداز می

 .هبپز است انواع غذاها را بلدآشپز است و  شخود. هخورب

گه حاال  کنه و می به خوردن دعوت میاو را زن دوباره 

 .یک بار هم دست پخت او را بخوره و ببینه کدام بهتره

البته دست پخت شما کجا، : ده مرد با فروتنی نظر می

 !دست پخت من کجا

 زن صورتش را. شینه کنار سفره می ،بعد روبروی زن

گیره و نگاه به نگاهش  کامال بیرون از پوشش به طرف او می

 ی به نظر چهره. شه هایش خیره می مرد به چشم. دوزه می

مانه به نگاه و  در دل مردد می. همهربان و زیبایی دار



17 

 

در ذهنش هنوز . ی زندگیش کالم معصوم زن و شیوه

 . داره ییها ممنوعیت

 ...برخالف... سفره... چراغ روشن. چرا این طوری

پرسه که او  پروا می کنه و بسیار بی زن کالمش را قطع می

 کنه؟ چرا ازدواج نمی

ه، به سرعت پاسخ خور میآن که جا کارپرداز در ضمن 

از ... کنه؟ این طور زندگی ده که خودش چرا ازدواج نمی می

 ... این طریق

کدام طور؟ از کدام طریق؟ چی؟ چرا حرفت را نصفه 

شاید . ام کنی من چه کاره فکر می ...کنی من گی؟ فکر می می

 ... فکر کردی

در بین گریه . کنه به شدت گریه می. کنه سپس گریه می

 :گه می

بعد از آن که او . من با کسی جز شوهر سابقم نبودم

تا تو را . تصادف کرد و مرد، با کسی رفت و آمد نداشتم

 .خیلی تقال کردم که به تو نزدیک بشم. در بانک دیدم

هیچ وقت نگاه تو به من، یا  ، امای تو را جلب کنم توجه

بعد . به هیچ زن دیگری مث نگاه مردی به زنی نبوده

از . ات هم میآد به خانه. آشنایی« پیرا ماشی»بینم با  می

قرار بود ترتیب . جریان را به او میگم. اقوام دور منه

ت  خواستم یک بار با او به خانه می. آشنایی ما را بده

ات  تا این حد حاضر بودم که بدون دعوت سر سفره. بیام

هیچ . ی او با تو آشنا بشم شه در خانه بعد قرار می. بشینم

. کنه گفت کارپرداز موافقت نمی همش می. هش مینجور کدام 

چی براشان ، ی اول در وهله. شناسی که این مردا را می

. ممگه من چی از بقیه کم دار. شه دلم رضا نمی... مهمه

« پیرا ماشی»اما . گاری بدون تشریفات هم کافی بود خواسه

. ات داشتم، پذیرفتم با شناختی که از جوانمردی ...نتونست

 و پذیرفتم به این امید که مثل امروز روزی واقعیتو بگم
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هر طور بخواهی، هر کی . گم میراست باور کن . تو باور کنی

. کنم نم زندگیتو من بدون تو نمی. آرم را بخواهی شاهد می

اش  که زنی حاضر باشه تمام زندگیآد برای مردی  کم پیش می

 .را په پایش بریزه

کشه، همان طور  کارپرداز منگ و خسته از سفره کنار می

به دیوار تکیه  .هینش عقب می، تا دیوار ،نشستهدر حال 

 چندی. گردانه آره و آن را می ده، تسبیحش را بیرون می می

از کوچه هم  تراز کوچه و دور. گذره در سکوت کامل می

گویی همه چیز در پوششی از سکوت و سیاهی . آد صدایی نمی

بعد بلند . شینه ی مییقادقکارپرداز . ده باشهشپنهان 

. ره که خارج بشه ای حرف به طرف در می شه و بدون کلمه می

 ...هنوز به در نرسیده

کنه که در  فکر می« زیاشکا» :فتد و گرمکثی ک« شیلدا»

، س گه از اون حامله به کارپرداز می «سیمیندخت » شبهمین 

 »وقتی . شان چیزی نبوده  من مطمئنم تا این جا بین اما

شه و  بینه کارپرداز داره میره، پیش قدم می می «سیمیندخت

گه  دو سه ماه بعده که می... کنه او را به بستر دعوت می

 .س حامله ناز او

 * 

خانه، گاهگاهی که کارپرداز سردماغ بود، ازش  قهوهدر 

 :پرسیدم می

ای  کم حرف گوشه ،شود که یکی این همه سال مگر می

با  ،او هر بار ؟ویدو حتی به ضرورت هم سخن نگ یندنشب

خون را به شدت به سرانگشتانش  ،درونی پر تالطم که

د نز از قالب یخی حرف مید و ن  گردا میتسبیحش را  ،درسان   می

هایش مدام از  و استخوان به ستون فقراتش بسته شده ،که

شود و نه از  نه آب میقالب یخی که،  ؛کشد میسرمای آن تیر 

از آن زمان که از زمین و پدر کنده . شود پشتش کنده می

که خودش را شناخته،  یاز زمان. از آن پیشحتی شاید، شد، 
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ی شهرشان ها، توی کوچه حمام قدیم شب هیماز آن زمان که ن

این  ،کردند که جن زده شده زده و مردم فکر می پرسه می

 .کرده است قالب یخ را در پشتش حس می

 * 

خودش دیده کارپرداز بعد از مدعی بود که « شیلدا»

تا درستی  فتهر« پیرا ماشی»ی  شنیدن خبر حاملگی به خانه

های او در تناقص است  را که با حرف «سیمیندخت»ادعای 

. نبوده  خانهدر اما پیرزن . های بیندیش و چاره هروشن کن

که از طرف بانک آمده چون  فتهها گ کارپرداز به همسایه

که  اند گفتهها  همسایه. ایشان قسط وامش را نداده

« شیلدا» ...برای همیشه پیش پسرش کوچ کرده« پیرا ماشی»

برای  دخترخورد که  میحسرت ش، دامنموج دادن به ضمن 

هم زمین و باغ  «سیمیندخت» مثل که نبودهکارپرداز کم 

، که اگر داد و همچنین دلسوزی نشان میا. دشته باشدا

های قرچ قروچی کارپرداز  خانه نشینی روی نیمکت ها قهوه سال

دیدی که چگونه او در عرض چند  ، میکردی قت نگاه میرا با د

سال از یک جوان مصمم و قوی و پر جنب و جوش به یک زال 

شاید اگر باز هم ... رد و ناتوان، تبدیل شدهخ  پیر، 

آن  از ،داد میهای دیگری به آن نیمکت نشینی ادامه  سال

بدون آن که  ،دمان چیزی نمی، هم زال  شکسته دل  شکسته سر

. هاش را هوس تسخیر جام و جهان باش جسم و جان بند زده

تا هوس داشتنش  هو چیزی نشنو هشاید بهتر بود چیزی ندان

 ...هش نزنبه سر

 * 

نیمکتی  کارپرداز آدمی نبود که با کسی حتی من  هم

های دلتنگ آن محیط پرت، سینه بدهد و راز بیرون  غروب

کس . گفت شد چیزی نمی سالی یک بار هم تا ناچار نمی. بریزد

 دیگری آیا از چیزی خبر داشت؟ 
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ای  به همان خانه. مردام را عوض ک چند ماه بعد خانه

صاحب . کرد زندگی می ،قبل از ازدواج ،دازم که کارپرفتر

چیزهایی از هم کنجکاو دوستی من با کارپرداز بود و خانه 

« اشکازی»های  گفتهپاسخ وی بخشی از هم در د و من یمن پرس

 باخودم  اثبات آشنایی و نزدیکیرا، برای « شیلدا»و 

 ...بازگو کردمکارپرداز، 

که خود  تفد و گرانکار کها را  آن حرفخانه  صاحب

کارپرداز عشق و عاشقی را آغاز کرده و حاال دلخور است و 

، با کجا بهتر از این زن. گذارد گردن بقیه می تقصیرها را

دهد بیشتر  بعد ادامه می. دش می قسمتش آن همه زمین و باغ،

 دیگرانجلوه دادن  مقصرها را خود کارپرداز برای  این حرف

د که به خاطر دفاع از بین و در نتیجه او الزم می ساخته

 .ها را انکار کند این حرف ،خواهرش

 خواهرتان است؟« پیرا ماشی»

 .درخانه تائید ک صاحب

 :فتم، گستخانه اصل داستان را خوا وقتی از صاحب

دو سه بار که برای کار پرداز شام بردم، احساس 

کرد که جای  بسیار نزدیکی با من پیدا کرد، مدام تکرار می

بتواند  اواینجا زنی نیست که  پرسیدیک بار . مادرش هستم

گفتم که . از این حرفا نزند سفارش کردم. مدتی صیغه کند

بعد از دو . این حرفا را جای دیگر نگوید. جای پسرم هست

را که بسیار با او مهربان « پیرا ماشی»سه بار وقتی که 

اصرار  ،شود به او نزدیک می بیند، میام  بود، در خانه

خواهرم  ، در عوضوامی برایش جور کندتواند  میه کند ک می

. او را با زنی آشنا کند تا با او ازدواج کندهم، 

ی خدا از روی دلسوزی و این که او هم  بنده« پیرا ماشی»

کند، غریب  دیگر غریب زندگی می در شهری ،کهمثل پسرش 

هرچند وامی برایش . است، خواست کاری برایش انجام دهد

ای را که شوهرش  زن بیوه« پیرا ماشی» اامدرست نشد، 
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دانی تعدادی از  می. درگذاشته و رفته، به او معرفی ک

ها بیشتر  برای غریبه. ند تر از آش های ما کاسه داغ هموالیتی

وقتی  .ها شایع بود آن موقع هم این حرف. ننداسوز دل می

با م که تو یدپرس« پیرا ماشی»ها را شنیدم، از  این حرف

ای این جوری  ای و گفته حرف زده« سیمیندخت»از ز کارپردا

. از این کوچه از این باغ. برود و آن جوری بیاید

. م همهفتد کی گفته؟ گپرسید و رانکار ک« پیرا ماشی»

بعد به کارپرداز . بالنسبت همه غلط کردند فتگ« پیرا ماشی»

این قدر این شایعات را پخش کردند که  ...درپرخاش ک

 .شد برای همیشه از این جا کوچ کند خواهرم ناچار

 ** 

با هوده خواهد بود اگر رفتار کارپرداز را یب

زمان با طلوع  که هم یچه زمان. کنم یمعن معیارهای معمول

در خالف جهت حرکت م و یزد یرون میبخانه  قهوهاز ماه، 

که جزء کوه  یها به طرف غرب، به سمت تپه یها، رو یساگارت

در همان راه  یم؛ چه وقتیرفت یراه م ،نبود یزیچ صخرهو 

ک تپه و آغاز یاقش را از پشت سر نهادن یها، اشت رفتن

هایی که  چه وقتی از ساگارتیکرد؛  یپنهان نم، گرید یا تپه

زد، برای  پا گذاشته بودند، حرف می ها اول بار به این تپه

نشست و حرف  یخانه م که در قهوه یچه وقتزد؛  من حرف می

ها  ساگارتیمدام  نجستآن  ویژگیهر حال  در... هچ و زد ینم

ز یچ چیبا هها  آنبا ی همراهبه ناپذیر  سیریاشتیاق و 

داستان شاید هم   ...جور نبود سایرین یگر زندگید

بودن ارتباط زمان و مکان با  راستبه کج و گشت  برمی

از  ساگارتی،های  همان تپه ویآید ر یادم می ...شرایط فکری

ن ارتباط زمان و مکان با افکار حرف زده بود هماهنگ بود

در کدام نقطه از غروب عت ااین که در س ازو گفته بود، 

روز در چه فکری باشی، بر کردارها و رفتارهای  و زمین

و عقیده عالوه بر آن، ا. ردگذا میت تاثیر متفاوتی بعد
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هاشان  ا سر خاک مردهه انسانداشت که درست نیست که 

کار زندگی یا  هاشان مردهبروند همان جا که باید . روند می

رده و ک یمکار گفت که در حمام  میاز مادرش . اند کرده می

برود از  یکبارهر چند  که دانست او خود را مسوول میحاال 

آخرهای شب از  که چند بار. ی حمام قدیمی شهرش بگذرد کوچه

ی های حمام، او را دعا ی حمام قدیمی گذشته بود، مرده کوچه

کرده بودند و از آن شب به بعد، او همین طور مدام  خیر

.. .و بعد با مسخرگی خندیده بود. در حال خیر دیدن است

ها  ساگارتی کهپرسید  من ، ازها روی تپهدیگر شب  مثل یک

من پاسخ دادم . کردند دنبال چی بودند و به چی فکر می

پرسیدند پس کی به  گرداندند و از هم می سبیح میت»

توی تاریکی . ..ه بوداو خندید « .رسیم خانه محسن می وهقه

صبح فردا توی بانک ... ه بودرو به آسمان و ماه خندید

کرد که این مجسمه عبوس متحرک همان باشد که  کسی فکر نمی

های ساگارتی از ته دل خندیده باشد و اگر  شب قبل روی تپه

اش چشم  هداد، حیران به چهر ها می هم کسی این خبر را به آن

 .یا پرسیدند، مطمئنی که دیوانه نشده دوختند و می می

ای بود که داشت پیش  فاجعهی که داشتم، آخرین خبر

به طور عجیبی پیش نیامد و چه قدر هم شانس  اما ،آورد می

حاال این تلفن که شک دارم صدای او .. .آورد که پیش نیامد

به  کهم شو کنجکاو می. هیچ خبر خاصی از او ندارم. باشد

  .رومبهای دور خودم  اش، محل کار سال محل زندگی

 * 

تنها  یو تشنگ یباد، خاک، خستگدر همان نگاه اول 

از غرب تا شرق، از شمال . دیآ یمبه چشم است که  ییزهایچ

ر خاک مرده یز یمیشهر کوچک پرت قد یتا جنوب، تمام هست

ک و یبار یها کوچهک از یهر اگر در . رنگ باخته است

نشود کوچه  داخلکس چ یهشاید  ،یمکث کنها  ساعت  ،یوالنط

نه ، شاید را بکوبد یدر اه خودرسر ا ی بگذرداز آن  تا
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 ی کوچه ،ای هیچ کوچه .کسی از دری خارج و نه کسی وارد شود

آن ز یهمه چ. ی کسی نیست خانه ،ای کسی نیست؛ هیچ خانه

اگر  .نداشته است حرکتیچ وقت یه ییگرفته، گوچنان آرام 

، معموالده شود، ید یبه طور اتفاقپیری ا مرد یهم زن 

ش فرو یخو یاالت واهیسر در خ ،گیج و گول و خاموش،کت اس

ذهن گم  یها در خاطرات آدم یمیپرت قدکوچک شهر . است برده

 ،ییا آوای ییصدا. ده استمانن ودفمش یشان خویکرده و پر

ن آرام یا تا ،شود یده نمیشن، یازین یا بیاز و یاز سر ن

ا یبلرزاند، تکانش بدهد و  یجا افتاده را کم یگرفتگ

وارها یدرها و د یرنگ از رو. تعادلش را به هم بزند

آمد با  یبه نظر م یکه زمان یخشت گل یوارهاید. ده استیپر

شوق  تاب شده یتوام با ظرافت با هم ترک ینقش و نگار

وار یه دد کیآ یر نمی، اکنون باور پذدهرا بازتاب د یزندگ

ک یاست که  یعیطب ای ساختهاز  یبخش ییگو. باشد یا خانه

بدون  ل شکل گرفته و حاال هم همان طوریبدون دل ییجورها

ش یش از پیفتد و بیخت بیدهد تا از ر یکم وا م کم و لیدل

اش  قهیا سلینمانده  یرا رغبت یکس ...شود یعیر طبیغ

 . مش کندیترم تارد یگ ینم

از  ،دور و بر آب و علف ی خشک و بیها مینز ها وقتن آ

و  جراتش هم یخو یاهایدر سراب و روشهر فاصله داشت و 

د و اکنون غرب تا شرق، ید یمنرا  شهربه  یشهامت دست دراز

 های خشک گونزار و  شورهر آوار تجاوز یشمال تا جنوب ز

ل آن یکه به دلخورد  یبه چشم نم یزیچ. دگرگونه گشته است

سرگردان د که در شهر ارواح  زابرا کرخوش  دل یا بتوان ذره

ر یها و مس ک راهیبا آن بارای  صخرهخشک و  یها تپه. یستین

زش یخشک خار و ر یها ر پوشش بوتهیها ز یساگارت یخیتار

ها  مدت ؛دا کرده استیپ یز و درشت، ظاهر خشنیر یها سنگ

ر یسابا  گریحاال د .در آن مسیر راه برود هرغبت نکرد یکس

 یراب یلیو م ندارد یتفاوت چندان یستیر مرگ و نمظاه
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 ی اداره .دشو یمجاد نیاانسان  ک شدن به آن درینزد

ل شده است که یسقف تبد یب یا مخابرات اکنون به خرابه

ر و یآن ت. دنک یم منعکسرا  ی نوزادها گربه یگرسنگ یآوا

در  رون شهر،ی، در بده شدهیولو شده و از هم پاش یها تخته

قا محسن، آخانه  قهوهقرار است ، یساگارت یها تپه یادشت، پ

و  یا دلتنگی به یاد آورددر حد مجاز، را  یها محل خالف

 ؟ایجاد کندتاثری را در کسی 

ر دو یشده که در مس یتر از آن زمان بیار پرت و غریبس

 یاکنون آن دو شهر راه ارتباطچون . شهر بزرگ قرار داشت

د، وش یوارد م شهر نیاکه به  یا جاده ، لذااند افتهی یدیجد

 جاده در جالیرنگ و  یکم به سختیست که بیش نی یبست راه بن

ا یشد، گو یخارج م شهرکه از  یا جاده اما، استشده  حفظ آن

ن یاز ا یگر کسیحاال د .ت نداشته استینیچ وقت وجود و عیه

خارج کسی بخواهد از این شهر رود و اگر  ینم ییجاده به جا

 .است که از آن جا آمده ییبه همان جا رددبرگد بای، شود

پر از که  «سیمیندخت» باغ ، یا همانکارپرداز ی خانه

 جزغالهزمستان زده، اکنون بود،  میوه گوناگون یها درخت

رغم یعل «سیمیندخت». آمد یتاراج رفته به نظر مو  شده

 و از شکل افتاده ی چهرهجسم و رغم یعلزودرس،  یسال کهن

 و در ییدر تنها ستنیزاز  یبرخالف حزن ناشد و یسف یموها

. شود یم زند و شاد لبخند میدن من یداز  ،مخروبه یا خانه

همخوان اش  و ظاهر خانه یو روان یوضع جسمبا  که یتحال

 کوتاه یها یخوشبختخرده از  یادآور کوچکیالبد من . ستین

 کم کم .کرد یاحساس م گذشته در یگاه گاه اوهستم که  یمدت

ز یلبخندش نشادی و ن ذهنش، یریش یادهایتر شدن  رهیت با

، دور اریبس شهرک یدر  ، دخترشآزاده. دشو یم محوبه سرعت 

 دختربه  تارود  یمبه زودی  وا. است کارمند بانک

مثل . دنرو ید و منگذار یم ین طوریز را همیهمه چ. ونددیبپ
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« سیمیندخت» .کنند یرا جمع نم یزیه که زمان رفتن چیبق

 :دیگو یم

، ین جا رفتیش که از ایپسال  پنج سی ستیبهمان 

رفتارش آن چنان زننده شده بود که . شد یاش علن یناسازگار

دخترش را  یحت. با او کار کند کرد یرغبت نم مس بانک هیرئ

ن کار یچ وقت ایهقبال هم البته . داد یهم به خود راه نم

متوجه که بود ده یرس یسن بهدختر  ، امارا نکرده بود

کوچه منتظر  یها تو ادش رفت ساعتی. شد یش مرارفت یسرد

شه تا در باغ یهم .تا من برسم و از جلوش رد شم ماند یم

تا دم . پروا با من وارد باغ شد یک بار بی. دمآ یدنبالم م

در  یکه جلورا  ها مهمان کفشبعد د، مهم آ ساختماندر 

رم نبود، در ، مادبودم ک بار تنها نشستهی. شتبرگ، دید

د، در متا در اتاق آ یدانم چه طور ینم. باغ هم باز نبود

. خواهم یمهمان نم دیپرس .تنها هستم دیدد، رکباز را که 

قرار . اش حرف زد از عالقه. ستد و سر سفره نشش بعد داخل 

م یدپرس یوقت .کند ید مرا از مادرم خواستگاریایب شتگذا

 یاد داده چه طوریاو  به پیرا ماشی» فتگ، اومده یچه جور

ا یم که آیدپرس «پیرا ماشی»از  روز بعد «.دیایو از کجا ب

ن یکرده است و به او گفته ا یاو مرا به کارپرداز معرف

 «پیرا ماشی». دیایکه او هم جرات کرده ب ،یآن طور ،یطور

م یم بگوردجرات نک «گفته؟ یک»: دیپرسد و رانکار ک

بال نسبت غلط » :فتگ «پیرا ماشی». «شیلدا»م گفتکارپرداز، 

از  لاس ار پنجچ ...درن کیو بعد کارپرداز را نفر «کرد

 :گفت که پررو پررو به منما گذشته بود  ازدواج

 «.یدانستم تو قبال شوهر داشت ینم»

 : دهد یادامه م یطوالن یبعد از مکث

. ما را گذاشت و رفت یچند وقت همبعد از فوت پدرش 

ن مهرش را ازو گرفته یزمهم ا آن ج .امدین یدو سه سال

مانده بود و نه برایش  باغینه که، برگشت  یوقت. بود
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راه ین و زمان بد وبیبه زم. که در بانک داشت یکار

بعد افتاد به . مقصر نبود سچ کیهکه  یدر صورت. گفت یم

مثل . کردند یقمار نماو با خانه  قهوه یها راننده. قمار

بعد  .ت که با او قمار کنندخواس یها م ها از آن ل شدهیذل

کم سن و سال  یها با بچه ،بودنمانده  یا خانه هم که قهوه

تا که آن خل . اختدان یم پها قا کوچه پس کوچه یتو

با  ...دهبمان را به کشتن  ک بود همهینزد ...هاش یباز

 «...که ینیب یم» :گوید میها  و اتاقها  درختاشاره به 

 حاال کجاست؟

د یآ یهر چند وقت م. دانم ی، من هم میدان یتو اگر م

 ییدارد، دعوا یفروش برم یرا برا یزیزد، چیر یم یا فتنه

 .رود یاندازد و م یراه م

**  

 ی ام و توده نشسته ونیپانساز سالن  یا در گوشه

. دیآ یاز بلندگو م ییصدا .کاوم یادها خود را می ی پراکنده

 .دم در مهمان دارم. خواند یمرا م

ش از سه چهار هفته یکه ب یشیکهنه و ر ییوبا پالت

ی پیش که  د هفتهیگو ینگهبان م. دیآ یزده نشده، به طرفم م

من طبق معمول حواسم . د دنبالتمآ یهر روز م مرخصی بودی،

نگاهم به  هوا سربه. هاست م که به آسمانیش پاینه به پ

 مشود، به خود یم تر کیبه من نزدوقتی . شود سمتش کشیده می

اه یس ،لشیش و سبید سر و ریسف یموها ،شناسمش یم، میگو یم

 یاهیموها با س یدیسف. چهره را کامال پوشانده است یچردگ

بدون آن که . کند یجاد میرا ا یآشکار یلباسش، دوگانگ

کردم  یفک نم ». زند یرد، حرف میمورد پرسش قرار گ

 .«...گشتم یدنبالت م... نمتیبب

 ؟یکن ین جا چه میا :پرسم یم
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تسمه به دستم ها  وقت یبعضن جا یا. اومدم دکتر

گن ضرر  یم. گار بکشمیذارن س ینم. گن حرکت نکن یبندن، م یم

 ...کردم یفک نم. نمتیخواستم بب یم. داره

من  ». دم که سر و وضعم با او فرق داردیکش یخجالت م

شتر یب « ؟یدام کردیپ یچه طور... نمتیخواست بب یهم دلم م

حاال ». دانم یاو را از خودم برتر م.. .ختهیش ریها دندان

 «؟ ییکجا

 یک جای »... چرخاند ین طرف آن طرف میسرش را ا

ب پالتو یش را مدام در جیها دست « .ها هستند یلیخ... بزرگ

: دیگو یبعد آهسته م .آورد یرون میبرد، دوباره ب یفرو م

 یچ کدوم ساگارتیهاون جا . تخودش رف آوورد وزنم منو »

، خیلی وقته حتی سین یها خبر یاز اون ساگارت. ستنین

. ..ندینش یاش م در چهره یخستگ «....شون را هم ندیدم یکی

ام  دکترها به یوقت. نمیب ینم ییش آشنایه حتی وقته یلیخ»

من که »... خندد یم « ...ردیگ یام م گن حرکت نکن، خندهیم

جاها  نیا» :پرسد بعد می« ...کردم یچ وق بدو وادو نمیه

 «ست؟ یخانه ن قهوه

 یخواست کار یدلم م «! ن جا؟ نهیا! خانه قهوه »

که به او را  ییزهای؟ چیدانستم چ یاما نم ،کردم یش میبرا

. کردم، مطمئن بودم دروغ است یباور نمدادند،  نسبت می

 ... ستیحقش ن ،کردند ین جور که با او رفتار میدانستم ا یم

 ؟یریحاال کجا م

آرام  یها اون تپه یجا... گشتم یم... دونم ینم

 ...پر از جانوره... ن جایا... اه یساگارت

با م؟ چند روز یتا باهم برو ییایفردا هم ب یتوان یم

 .میباش هم

 !؟فردا
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م ساعت، یباش من تا ن یا ن جا گوشهیهم یخواه یخوب م

 یخواه یا می .میرو یبعد با هم م. گردم یگر برمیک ساعت دی

  .میم برون حاال با هیهم

ا یکنم توانم ب میچه کار  هک فکرمدر . کنم ینگاهش م

ک ما ینزد ید با پالک دولتیسف ینیماش ؟ستیاو نظرش چ

 ما به طرف. شوند یاده مید پیدو نفر با لباس سف. دیستا یم

 ...ندیآ یم

 .د برمیبا. دنبال من اومدندن ویآقا

ه ن... برند یکنند و م ین میسوار ماش. برند یاو را م

آرام  ی ر شکستهین پیبلکه ا ،و مغرور را یآن جوان شاک

کند و  یگردد به من نگاه م یاز آن دو نفر برم یکی. را

 . ندز یملبخند 

 * 

شه از یهمد که یآ یادم می. گردم برمیسالن پانسیون به 

به عقب، تا زمان  یگرد ین همه برمیدم حاال چرا ایپرس یاو م

ها  ن تپهیاز ا یا که عده یارن بیتا آن اول... ها یساگارت

بر  یگریست، بدانم چه کسان دیجلوتر با یکم. ر شدندیسراز

کترها خطرناک ین نزدید ایگو یم. ها گام نهادند ن تپهیا

ها  یبا ساگارت. ده استیگفت پر یحرف خودش بود که م. است

ده است یپرجا بعد از آن  و ،ر شدهیها به دشت سراز از تپه

 ین راهیب یمسافرها یخانه برا قهوهن یکه ا یزمان به

 یک جا به جایخواهند از  یآنان که م یبرا ،هساخته شد

 ...رندپگر بید

 «لب خاک کجاس؟  یناد یم »: ده بودیک شب از من پرسی

 یقیر عمگوا یدره  ایلب گودال  یبه نظرم آمد که کس

آن   »: دیگو یم. کند یستاده است و به درون آن نگاه میا

که  یکی»: میگو یم «. ا لب درهیا لب گودال ی هکه لب گور

د یایرون بیاش در آب گذشته باشد و بعد از آب ب یتمام هست
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آن که لب »: دیگو یم «. گذاشته باشد یش را به خشکیو پا

  «...لب خاکه، منظورم لب خاک. ا لب ساحلی هآب

شه لب خاک یکنم او هم یحاال فکر م یعنی ،بعدها

پرتگاه و یا بر مرز دو گونه  ، بر یکستاده بودیا

گفته بود که به  یاز صندوق دیآ یمادم ی... هستی

اما . نشودباز تا  کرده بودندو سفارش  هادها د یساگارت

دردها و پس از آن، و بود  کردهرا باز  آن در   یکی

 ها ساگارتی یزندگ یها همان طور کپه و مچاله در فضا شرارت

گفتم که اشتباه  یم وا به اگر حاال بود. ودده بپراکنده ش

خودش  یخته، برایکائنات ر درکند که هر چه غصه  یم

 یزیاصال چ ...شود یاش که به او مربوط نم همه. برداشته است

م، یمانده بود که به او بگو یباق یاگر هم فرصت. گفت ینم

به من . خودش داشت یبرا یلیدلش دال یالبد تو. گفت ینم یزیچ

... اما ،استم با او بحث و مجادله کنمخو یم... گفت یکه نم

مگر حرف ... گفت ینم... گفتم یم... گفت ینم... گفتم یم

 زد؟ یم
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