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  مال نظر آخه يه ناحيه به ئی کوچيکی تعزيه ميخواد چکار؟-
!شد ما يه کاری بکنيم و تو و بابات آيه نحس نشينن -  
؟ مال کوتاه بيا، ما حمام درست حسابی هم نداريم، تعزيه بچه دردمان ميخوره-  
!پيداش شد  برخرمگس معرکه لعنت، باز اين گرگعلی-  

 ميوه مصيب تا اينکه نميدانستيم يعنی چه  وما که بچه بوديم. هاتوی دهان   افتاده بودصحبت تعزيه
 شبه يکبود که اگر شرکت نفت برق و محل را تامين کند همه وسايل عزاداری راگفته آمده و فروش 

 که با مالئکه در ارتبا ط  انگار1 و بالتشبودبره کشون ش ديگه  که مال نظر. از شهرکرد ميآورد
 برپايی  را به مردمو  جوالن ميداد بازارتوی  و جليقه سياهش نی قليانی اندامبا آن  ورهمين ج دباش

 پوشسفيد سرتا پا  انیمردخواب ديده که همين چند شب پيش  ميگفت .تشويق ميکردمجلس روضه 
 هنوز هوقتی بيدار شدخورد که ميقسم . بودندشده مام زرد بطرف اللی سرازير   شتر از کوهسوار

همسايه زنهای   بهندت که غذا می پخ2هم توی بخار زن مال .هتوی گوشش صدا ميکردشترها  زنگوله
می گفته ببخش ای هی   وصدای بلند گريه ميکردهبا همان شب مردش توی خواب  گفته بود

!زرگوارب  
 .تا عقلهايشان را روی هم بگذارندجمع شده بودند » فورمن «ميرزاعلیمنزل همه روز جمعه 

بچه ها دور ما . رفته بودو روی جک زده بود  3 سر لين را گنده اش موتور،ناحيهرس باز احمدی
صدای  . گاز می داديمکشکی و  و پياده می شديمسواردو پشته روی زين گشتيم و  موتورمی

روی تاوه  زنی داشت توی بخار روبرو .باالی سرمان بگوش ميرسيدسفيد هواپيمايی از الی ابرهای 
حواسش به آنها هم بود زن  .بودند روی سنگ دوم بخار ی همسايه هاغذاهای بلمه قا .نان می پخت
.  که نسوزدو هم ميزدمی ريخت جوش با کتری توی قابلمه ها آب که نان می پخت  و همين طور
 ابراهيم خياط  سوار .4 طرف رشن خونهپيچيد از کنار لين ها گذشت و  کارگریماشين شيفت
 و کم هيچکس به ما نهيب زد که به موتور مردم پارچه فروشی مجيدمی رفت  داشتدوچرخه اش 

!مبشي گم يم بر بچه های بی صاحاب ما وددست نزني  
جلويش روی   را گذاشته بود کارشو کالهنشسته  ميرزاعلی زانو به زانوی احمدی .  پر آدم بوداطاق
را از هوسپيان گرفته  ورتترانسپاداره قول همکاری  که گفتبه ميرزاعلی  صحبتهمان اول  .قالی
دو سر يک مالنظر و مصيب به . رئيس پاسگاه کنار شيرممد نشسته بود و سيگار می کشيد .است

.  می نوشتیو چيز دستش بود پدرم زانو به زانوی مش نجف  کاغذی . بالش تکيه داده بودند
و شربت چای  تازد صدا  ميرزاعلی .بودند حاضرهم  چند تای ديگر  وسبزعلی دالل، پيرمراد شوفر

المپ  .چرخيد میو کند بی صدا   و پنکه سقفی بودکردهکيپ اطاق را  اشنو ويژه  دود سيگار.بياورند
و بين گلدانها قاب عکس  جا داشت  نقره پايه بلندروی رف دوگلدان. بزرگی نوک پنکه نشسته بود

 و داشت   جمعه بازويش را گرفتهو امام ايستاده بود با لباس نظامی ئیپائين پله هواپيماکه بود شاه 
بود که ناشيانه چفيه عگال   ميرزاعلیسياه و سفيدروی ديوار سمت چپ عکس  .دعای سفر ميخواند

 يادگاری عکسو ايستادهبود  ضريح نقاشی پرده ای که ر کربال جلوتوی عکاسخانه ای دبسته بود و 
ها را تا روی سينه باال شت الی انگشت تسبيح دانه درچشمانش حالت التماس دعا داشت و .گرفته بود
.آورده بود  

 ی سال سه دوئی اما االن داشتيم عزاداری محرمتوی بازار صداقتش اينکه ما در شهرکرد هرساله -
اين .  همه هم که مسلمانيم،شرکت نفت هست ،الحمد اله پول هست. نيستخبری  هيچ اللیآمده ام  که

اين محرم روضه ماه . کار به کار ما دارند چ، را ميخورندينجا اچند تا رئيس خارجی هم که دارند نون
جانا و ماال  که من يکنفر . هم بايد باشداينهرجا امت محمد هست .  برادرا نداردو آن شهر شهر

.، اين از مندرخدمتم  
.دوباره به بالش تکيه دادزانو خواباند و  گفت  کهاينرامصيب   

 قالی انگشت گلروی مش نجف  .دور افتادرنگی  آبیو  کپ های گرد  و درورشوچای توی سينی 
نشسته بود چيزهايی   راستشطرفکه شوفر  پيرمراد به  آرامکشيد و همانطور که سرش پايين بود

.يکور پيشانيش را هم گرفته بود حناسرخ  را تازه حنا بسته بود و رنگ ش پيرمراد موی سر.گفت  
:دو زانو نشستروی  و مالنظر جابجا شد  



شگاه و سينما که نمی گذاشت   اما خوب بابودمکرده  گوشزد ومن هميشه اين امر خير !ضراتح -
از چمن باشگاه  هنوز چشمت گرم نشده پشه بند اما  تویشب خوابيده ای. هصدای من بجايی برس

پنبه هم توی گوشت بکنی  . روی پرده تابستانی سينماصدای فيلمنميدانم ، بلند ميشودصدای تامبوال 
  تيراندازیچهار نعل ميرود و بکش بکش وروی سرت دارد   آرتيستههمين طور اسب .اقه نميکنداف

:بعد با خنده ای ساختگی ادامه داد .سر هيچ  
.شرکت نفتهی سينما  ازبساط   ئی جنگ عشاير شروع شده ياکه دوباره  نمی فهمه راستشآدم  -  

:براق شد توی صورت مال  پيپ را از لب گرفت واحمدی  
 تو هم وسط دعوا نرخ ؟ه اين جلسه دار بهچکاراون . همه جای دنيا معمولهسينما  ،خواهش ميکنم -

!پدر من تعيين ميکنی  
  ميدونه جان وين کيه اما يکسال مياده ایکه چطور هر بچه شير خوارجناب احمدی  اينه  حرف سر-

.نمی آد بابا و ننه هاياد به و ميره و دهه محرم   
:گفتبعد  و  روی مالتش را گرفت جلوکف دس ميرزاعلی  

بچه های کالهت را  بچرخانی  را که بگيرد، ی فرنگموافقت. کردم صحبت منازلاداره  من با رئيس -
 يه چيزی که جای . تعزيه را رفع و رجوعآب و برق و کرده اند ستون ها را سر همتعميرات اداره 
.اد استنفر را داشته باشد از سرمان هم زيپنجاه شصت مثال   

:ليوان خالی شربت را گذاشت زمين و گفت مصيب  
گمانم که تازه ، يم، دو روزه از شهرکرد ميآور آوردنش کاری نداردو غيره هم ل و علم و کتمنبر -

.بيايدگير هم مسجد سليمان   
:سيگارش را توی جا سيگاری تکاندپدرم   

. کردفرش آبرومند ميشد اسر تعزيه را  قالی قرض بدن سرتيکی يهده خونه بيان و نزاگه فقط ده پا -
.از خونه ها باشه بهترهالبته از باشگاه هم می شود چند تا قالی گرفت اما   

: و گفتحيدرقلی سينه را جلو داد  
، مگه شهر هرته که بگن نداد از زير پاش ميکشم و ميآرم هر کی ،داد دادهرکی قالی ها با من،  -
!نه  

آب و برق .  بياورندشهرروضه خوان را از   وپول روی هم بگذارندقرار شد بازاری ها و کارگرها   
 فقط .نيستکه ده روز بيشتر  همه اش. خدابا  اجرهمه هم مردمکمک از  ،با شرکت نفتو وسائل 

:سر زانوها راست شددوباره   مثل برقنظر مال  کهآشيخ  برایميماند جا و منزل  
. خدا داده جا.يارشدر اخت گدا منزل ، خودمچشم تخم قدمش روی -  
م  هر وقت ه.و حراست از قالی ها را هم ميدهم دست گروهبان کردستانی  اين ده روزانتظامات -

 و سه حبه گفتاز زير سبيل بورش  اينرا رئيس پاسگاه .جيپ الزم بود در خدمت تعزيه هستيم البته
 صياد کمان را باز کرده  کهس آهويی بودعکچينی  روی قندان .قند انداخت توی کپ چايش و بهم زد

دود هوای اطاق را خفه و راه . و صياد را نگاه ميکردسر جايش ايستاده بود  آهو طرفش امابود 
:بلند شداز جايش  شير ممد .نفس کشيدن را بسته بود  

.جهنم گرما اقال يه هوايی بيا تو.  مو با اجازه ئی پنجره را باز ميکنم-  
 

بزرگ دو رديف اطاق های  .  بوديده به خانه های شخصی ساز چسبکم عرضیخاکی  خيابان بازار  
که رويش را جلو هر دکان  پستو و سايه بانیبا يک وجب   روبروی هم ساخته بودندسنگیو کوچک 

روزگار خوش حال و  دربست روی خريد شرکتی ها می چرخيد و  کاسبی. بودحصير بوريا پوشيدهبا 
خواب تخت می خوابيدند و تابستان هرکس شانپشت دکان که ميشدزمستان دکاندارها  . می گذشت
 و بادبزن  را پهن ميکردش را ميکشيد ميآورد جلو دکان و زير آسمان باز رختخوابسفری اش

 همه چيز .تکی و توکی هم که زن و بچه داشتند ميرفتند خانه. ميگذاشت باالی سرشحصيری را 
اکت های زرد رنگ حقوق دور می گشتند و پول بقال توی بازار نسيه بود تا سر برج که کارگرها با پ

 و قصاب
.و ميوه فروش را می دادند و بدهی ها را سبک ميکردند  

.ه می بریسينداری  همين امروز ،دادی که باندازه نصف پولی قربونعلی تو که!  بع-  
. برم جزيره خارگ يکماهی شيفت کار کنم کلی پول ميگيرمه  عيب نداره کاکا، قرار-  
آدم را  قرض . يه باره بدم ئی ماه را ميخوام پول گوشت.پاک کنکارد بکش و ئی چوب خط ما را  -  

!بی غيرت ميکنه  
.دايی صفدرهم چونه ميزنی و پارچه چقدر سود داره که هم نسيه می بری دوگز  حاال -  



ز گابلند  تمام شب به گوش ميرسيد و شعله های  که بدل سنگ می نشست مته حفاری نفتصدای
 آدم را راه سازی ديناميت انفجار  که ميشدصبح . ها و دره ها روشن بودميسوخت و کوه يکبند 

بکول را   لوله های بلند و قطورکهبود  غول پيکرزرد رنگ ماشين های  غرش  وزهره ترک ميکرد
يه  هر چند روز يکبار از روی ناح»پرودکشن« هلی کوپتر رئيس . و از کوه باال ميرفتندمی کشيدند

.می نشستبزمين رد ميشد و آنطرف کوهها   
 

 هما ن اول  و ازو مته و بيل و کلنگ تعميرات آمدند با  لوله های کوتاه و بلند يکروز کارگرهای
خط  کشی  بعد تراشيد بلدوزر آمد و زمين را نازکاول .  خالی پشت بازارصبح افتادند بجان زمين

  با فاصله های معينرا سفتمته زمين  آنوقت .ز کردند آنرا تراراندند روی زمين وغلطک   وکردند
  پشت بازار،سرو صدای کارگرها که راه افتاد انگار توی النه زنبور آب ريخته باشند .سوراخ کرد

  سايهايستاديم  با شورت و پای برهنه  وبه دندان می کشيديم يکی يک قاچ خربزه .پر شد از بچه
کاه يکسره فرج اهللا رفته بود کربال و درب دکانش را  .ماشا ميکرديمو مردها را تديوار دکان فرج اهللا 

لوله تويشان  و سوراخها را گود کردندکارگرها .  باشدراحت ی دزدبابتاز خيالش گل گرفته بود تا 
 چفت  لوله  هراز کمرفردايش آمدند و  سيمان که گرفت.  پای لوله هابعد سيمان ريختند.  گذاشتندکار

 تيکه ای از  که تا برسد به طاق باالاربست آهنی همين طور رفتديگری و د به دادندربط و بستی  
ف کشيدند روی اطراآمد که از رنگ بعدش چادر های برزنتی سبز .  باز بودورا قاب ميکرد آسمان 

رديف   بچه های اداره برقآنوقت. ندد را پوشانداربست ها وبه يکديگر  با طناب بستند ستونها و
محکم گير  به تيرک های آهنی و  کردندسوار با فاصله روی کابل بلند سياهیرا ی قوی المپ ها
 چهارمروز  . ختم شدباشد آبدارخانه بود که قرار  آنجابهو لوله کشی آمد نشعاب آب  اآخر سر .دادند

  که کارگرها از کار فارغ شدند و چهاربرق ميزدروی سقف پليتی خانه های شرکتی بعدازظهر آفتاب 
را با پارچه سياه بپوشانند و فرش ها را پهن ديوارها  حاال مانده بود که .پا ايستادستون تعزيه سر 

.کنند  
++++ 

 باال ندپريدو بختيار  شيرممد . ايستادب گل گرفته دکان فرج اهللا درجلوو عقب عقب آمد الری ماشين 
کفشها سر پايش بودند .  و آمد بيرون در ماشين را باز کردمصيب. ندنکرا پياده و منبر  و کتل  علمتا

کاغذ پاره ها و خار و خاشاک را روی اسفالت و وزيدن گرفته بود باد گرما کنون  . روی دستشو کت
: گفتبلندنشسته بود و تسبيح می انداخت روی زمين که توی سايه  مالنظر .ميبردميغلطاند و   

.ای شير زردم، داغت نبينم -  
  دعايش را بجان احمدی بکن.همال ، کار خير جای دوری نمير: اب دادجو بود  راه که خستهمصيب

.و بنزين را يکجا هديه کردند و رئيس ترانسپورت شرکت که ماشين  
 که حتی کار معاون ترانسپورت آقای هوسپيان هم بی اجر نيست برم واضحه و م.صد البته: مال گفت
.هه گوا خودشفرنگی ها هم بی نصيب نيستند خدا. پيش خدا  

 ه بود بلندگو افتادند که اداره روابط عمومی قولش را دادفکر به  قرار گرفتوقتی که منبر سرجايش
 تا نزديکی اگه صدای بلندگوميگفت  گرگعلی. د بگيرو آنرا تحويل مرکزی دفتر  يکی بايد ميرفتو 

!ای ندارد نرسد هيچ فايدهپاسگاه   
 

گپ بزنند، باالخره هر سری يه  تالو ميوه فروشی  همه جمع شدند ج بستند دکانها راوقتی کهشب 
سينه ديوار و چيد ميوه را جعبه های و  جلو دکان را آبپاشی کرد فرز پسر مصيب .عقلی داره
  ميهمانها گذاشت روی قالی جلوو تنگ آب يخ را  آجيل  مصيب ظرف.جلو دکان را انداخت خرسک

 .گذاشت رويشپمپ زد و وری را ت  و چراغ روی زمينو صندوق خالی گوجه را وارو کرد
 .دو تا بودند تفنگ به دوش آمدند سالمی کردند و از ته بازار رفتند بيرونکه ژاندارمهای گشت 

.بگوش می رسيد بازار آنطرفصدای پارس سگهای ولگرد از دره   
 ميماند روز .کندميرا گرم سينه زنی  ،روضهاز بعد  ها حکما شب. خودش حساب دستش استآشيخ -

 مثل  درست  ،عاشورا که بايستی دسته راه انداخت و توی ناحيه چرخاند و بعد برگشت تعزيه
و بعد هم جبرئيل و گهواره شير و برای  دو تا وانت احتياج داريم اوالحاال عرض شود که . شهرکرد

 ر اسب و سوابايد شمر بشوديکی  .راه بيفتند ماشين ها و دنبال عده ای داوطلب که شبيه در بياورند
شبيه البته  . و کاه روی سر خودش بريزدبرود توی پوست شيربايد و يکی هم  جوالن بدهد

.گناه دارد چون هيچ جا در نمی آورندمعصومين را   
:بود آمد توی حرفشکه همشهری مصيب  سبزعلی  



چشمش تخم بدش نيايد هم هميشه . نقش شمر را بازی کندجان ميدهد که  حيدرقلی خدا وکيلی -
.و هم سبيل های غيرمتعارفی دارد ميزند یسرخ  

. حيدر قلی نگاه کردبرگشت و بهبا احتياط آنوقت   
. بابا، شمر بودن هم اجر دارددحيدر بدت نيا -  

. اجر سنگين پائين آمد کلمه مخصوصا رویوگفت سيد نبی بقال اينرا   
.م شمر چکار ميکند اما بلد نيست، شمر بشم خو ميشممو  اگه خدا راضی.د چرا بدم بيا، نه-  
.، نشانت ميدهد اينها باشه بعد، روضه خوان که آمد اينشا اهللا آدم واردی است-  

:مش نجف گفت  
پارچه رنگ و ارنگ يه عالمه هم  هيچ فکر پارچه برای علم را کرده ايد؟ خوب تيرک بآن بلندی -

.دوام بياورد که زيرش ی يقورعلمبازهم و می خواهد   
! سبزآباد گاوميش هایر مگيقورتر از بختيار -  
 مال نظر نگاه تندی به .خنديدجر بدهند ناجور  را  مثل اينکه پارچه متقالیعلی اينرا گفت وگگر

: گفت بعد رو کرد به مش نجف و وانداختگرگعلی   
  پارچه بايستی . برد وسط ناحيهزد و علم زنها را به کهنه 5چهار تا می ناالبته درست نيست که  -

.اشه و زيادنو نوار ب  
 خوب چند طاقه از دکان مجيد قرض ميکنيم و بعد هم صحيح و سالم ؟چرا راه دور: مصيب گفت
.برميگردانيم  

.خوب گفتیچه ای که شير مادر حاللت،  -  
: را خاراندريششگرگعلی   

.جون به عزرائيل هم نمی دهمارمولک ، اون چشمم آب نمی خورهکه  من-  
:ديگه طاقت نياوردسيد نبی   

. اند خدا خير دادهاز دستت شاکیهمه هم که .  گرگعلیکه همش آيه نحسیهم   تو-  
:شد که برودگرگعلی بهش برخورد و از جا بلند   

! هرکی يه ريال طلبکاره بياد دو ريال بستونه–  
++++ 

 از راه رسيد با پسرش و يکنفر ديگر که قليان و بار و بنديلش را  روضه خوانمهدی شيخ صبح
 ما بچه ها . خودشبرد خانه يکراست شيخ را بوسيد و او راآ مال نظر رفت جلو و دست .گرفته بود

 و ما دويديم طرف  کلوخی را بطرف ما پرت کردوهمين طور دنبالشان راه افتاديم که مال برگشت 
  مردم . اداره برق آمدند توی تعزيهیفردايش طرفای غروب ميرزا علی و يکی از کارگرها .نانوايی
  تنومنددرختصدای گنجشکها روی سر و  .حرف ميزدندو  محوطه بيرون جمع شده بودنديش از پ
 یاول نگاهو کارگر همراهش ميرزا علی  . بودکر کننده مثل هر روز غروب پشت نانوايی 6کنار

که پائين را داد ضامن جعبه فيوز  رفت و کردند و بعد خود ميرزا المپ هاو کشی سرسری به سيم
ما بچه .  شدقطع گنجشها جيک و جيک و اوج گرفت صلوات صدای  ويه غرق نور شدتعزيکمرتبه 

 . روی قاليهای تا شده که بغل منبر افتاده بودند و همديگر را هل می داديمها از ذوق می خنديديم
   تويش فوت کرد و سه بار گفت الو امتحان می کنيمميکروفن را آوردرفت و سبزعلی دالل  بعدش

  سياه آبدارخانهاستکان و نعلبکی از پشت پردهقند شکن و صدای . ی پله اول منبر روشو گذاشت
.قامت بلند بختيار از پشت پرده پيدا بود. بگوش ميرسيد  

.  بر محمد و آل محمدتوی تعزيه همه يکبار ديگر صلوات فرستادند ندکه آمد مهدی و پسرششيخ   
همه را دعا  و  دستی به ريش دو رنگش کشيد و سری جنباندبا رضايتنگاهی به اطراف کرد و  او
  پا به پای شيخ راه ميرفت مال نظر .ا اال اهللاشکر گفت مصيب هردو دست را به آسمان برد و. کرد

 ميکرد انگشترهای  کهدستها را باز و بسته سينه استخوانيش را داده بود جلو و.و حرف ميزد
.ددنخور چشم می بهفيروزه اش   

 حاال تاريکی که به زمين می نشست المپهای قوی تعزيه غرق ،ساکت بودشه هميبازار که شبها 
به گپ زدن و چای می نشستند  مردها گروه گروه از همان سر شب می آمدند و .نورش ميکرد

 بنشيند بغل وکند  او بال عبايش را جمع  صلوات بفرستند وخوردن تا آشيخ بيايد و همه بلند شوند و
. منبربخواند و آنوقت برود  و پسرش نوحه کوتاهی بريزد چای دارچين منبر تا بختيار برايش  

بلند گو که روی ناحيه بال می کشيد می آمدند و کپه کپه می نشستند  برای زنها جايی نبود اما صدای
چه می گويدآشيخ سر لين ها به حرف زدن و غيبت کردن و اصال گوششان بدهکار نبود که   

 



باد روی علم  اون باالتازه . بالتش کلوم خدا نيستآخه پارچه که .  قبول کنبخت مادرت مجيد -
می کنيمصاف و صوف همه رابعد خودمان می آييم و .  پدر بيامرزبخوره که خراب نمی شه  

.دستته هم می بوسيم. می گذاريم سرجايش  
ياد که با کهنه بچه  پارچه که بوی کارخونه ازش ن آخه نامسلمونا.من ميگم نره اينا ميگن بدوشش -

.نمره يکمخمل و فاستونی  دست گذاشتين روی طاقه  يکجاشما هم که .فرقی نداره  
؟ يعنی تو دلت نمی خواد توشه آخرتی داشته باشی -  
  باندازه موهای سرت خرج فقير بيچاره ها کردم منتها آدم که ساز من !حرف مفت ميزنی نجف -

.ورنميداره بهمه بگههل دو   
 پولش عابراهيم خياط و اصل و فربه يکجا ميفروشيم بعدا گه دلت چرک بود، پارچه ها را خوب ا  -

.را می دهيم دستت  
پول آورده، بچه گول می زنين؟آنهمه  ابراهيم خياط از گور بابای من -  
 از لبه  را روی سر گذاشت وشاپو، کاله نجف اينرا گفت، ميدی يا نمی دی؟ آعبدالمجيدچی  آخرش -

.  گير کرده بود و نميدانست چه بگويدمجيد حسابی. راه بيفتندکه   به بقيه هم اشاره کرد.ند شدتخت بل
: گفت با بی ميلیآخر سر  

!برينواصال آتش بزنين . هرچه خواستين وردارين دکان ين بيافردا.  حاال که زوره يا حسين -  
 

 بيرون  نبی سيد.کرديه دور  ته مانده گرمای روز را از سر ناحو وزيدن گرفتخنکی باد  سر شب
  .طرفش آمداز ته بازار پيدايش شد و هوسپيان .  روی تخت نشسته بود و شام ميخوردشدکان

ن زهوار در رفته ای جلو مغازه مصيب ايستاده بود کاميو. بوی خربزه گرگاب توی هوا موج ميزد  
مغازه ها بيشتر .  ميشد هم چيده کناردست بدست ميشد تا ميآمد روی زمين وصندوق های ميوه و 

و گربه ای چند قدم دورتر   قصابیسگی سرش را کرده بود توی دله زباله دکان. هنوز باز بودند  
.منتظر فرصت بودسگ از   

هوسپيان قصد نداشت بنشيند . تختبغل بلند شد رفت و صندلی لهستانی را آورد و گذاشت نبی سيد 
. سيگاری روشن کرد و روی صندلیباالخره نشستاو ولی با اصرار   

. دم کرده ام، يکی بخور هرجا خواستی برو چای همين االن-  
 چای  و استکانهوسپيان قندی به دهان گذاشت . دوباره مشغول شام شدريخت را که برايش چای 

:به لب بردکمر باريک را   
؟زيه که تمام شد به ساالماتیع تا کار -  

 تمام و محبت شما بله  بلطف خدا:گفترف آسمان و لقمه توی دهان چشمهايش را پيسه کرد طسيد 
 و بنی  شدههآماد  شرکت نفتی هاهمکاری با ينها ا و اينکه همه شدراجع به بلندگو صحبت  بعد .شد

هوسپيان دستی به موهای صاف . الی آخر و  و تو نيکی ميکن و در دجله اندازديگرندآدم اعضای يک
: کشيد و گفتی رنگشو نقره ا  

فته سينما بايد برم ا خانم ر.حمت را کم کنما زد، حاال من ديگه باينستيام که راضی هالحا خوش -
.دنبالش  

.به خانم سالم برسانخير پيش  -  
 چای تويش  اوکهت هميشگی پريد پشت دکان و استکانی را  بعاد سيد نبی ، دور شدهوسپيانوقتی 

بود که کرکره فنری خيمه زده بازار  باالی  ماه. و گذاشت خشک شودکشيدسه بار آب خورده بود 
.دکان سيد هم بعد از نمازش پايين افتاد  

++++ 
 و پيرمرادماشين يخی ايستاده بود سر لين  و خورشيد از کوه باال آمد  اول را زدند 7صبح که فيدوس

.  ماشين چکه ميکرد اطراف و آب ازقالب های يخ روی هم خوابيده بودند. برزنت را زده بود باال
 .ناحيه داشت از خواب بيدار می شد .تش بوداره و چنگک دستيار چکمه الستيکی به پا داشت و بخ
 کارگرها .را بگيرم و بياورم خانه قالب يخ عربکه  برداشتم و مثل هر روز رفتمرا گونی کوپن و  من

وش زير  کارگر آبی پده ها.  ميرفتند»سنترال ورکشاپ«  داشتند پياه بطرف ،ايمنی بسر سفيدکاله 
.بلند اللی آسمان  

مال نظر . نشسته بود سر سجاده و زير لب دعا ميخواند  و حاالداد را  صبحنمازسالم روضه خوان 
. تمام شوددعای آشيخ کی تا  زير چشمی نگاه ميکردو را سرگرم گلدانی کرده خودش گوشه حياط 

و تخم وی چاله می سوخت که تهيزم روی بود ماهيتابه را گذاشته حاال  و تيری پخته ننا زنش
 تکيه داد به تنه درخت ،خرسک  روینهاد  را، کف دستشيخ مهر را بوسيد . بودمرغها توی دستش



تخم مرغها را زن  . و سجاده را جمع کرد گفته قبول باش نظر آمد کنارشمال . نشست راحتتوت و
ز سر ناحيه گذشت و به  صدای فيدوس سوم کشدار ا. داغزد کنار ماهيتابه و انداختشان توی روغن

. افتاداز نفسکوههای غرب خورد و   
بقالی ها آب پاشی.  بازار ميآمداز وسط  صدای ساطور قصابی حيدر قلی. روز شروع شده بود  

تيکه بزرگی   نانواشاطر. را بيرون می چيدندی پالستيکی  و حاال جنس ها و جارويشان تما م شده
. کشيدرويش پارچه خيس   و آب8کنار حبانه تغار توی شاختاندبيرون و  خمير را روی دستها آورد

 . کشيدپائيندکان را جلو مرتب کرد و سايه بان  جلو مغازه روی تخت چوبیرا ها  ميوه  مصيبسرپ
. بلند بودشراديويمرضيه از شاغالم چرخی داشت رينگ دوچرخه ای را تاب گيری ميکرد و صدای   

را  شوفرو  9»تلراب«   بيشتر انگليسيها اماخريد ميآمدند انتا ساعتی ديگر کارمندان و خانم هاش
. بازارميفرستادند  
خانم های .  ريال انعام می گرفتيميک ميبرديم دم ماشين ها و کمک ميکرديم و جنس ها راما بچه ها 
 ظ که آدم حنددبوهای خوشی ميدا ، موهايشان رنگی بود وداشتندتن ه بلباسهای تنگی کارمندان 
 يکبار . شوخی ميکردمصيب با موقع خريد ميوه. ريف بودسفيد و ظخانم هوسپيان خيلی  .ميکرد

 ارمنی دست و پا کند که خنده مصيب ترکيد و  مينی ژوپیجلو همه به او گفت بايد برايش يک زن
. بيرونندکرم خورده اش زددراز و پيشانی کم مويش قرمز شد و دندانهای   

 
 پسرش همه ما .برای اولين بار به تن کندآمد که پوست شير  درشتشهيکل با آن » باتلر « غالمعلی

.  بچه بودپرکه از آنسر به ميوه فروشی وصل بود مصيب بچه ها را خبر کرده بود و حاال جلو خانه 
 اينجا بچه جمع شده اند اينهمه پرسيد ميرفت سر کار  از گرگعلی که داشت . تودآمد بروابراهيم خياط 

ئی مدرسه دمبر شده هم باز  بد بختی بجای جواب گله کرد که  گرگعلی ؟ بشهه چیدر خانه مردم ک
.توی دست و پا وول نخورند تا اينها اينقدر شب و روز هنميش  

 دست و پايش از تخت آويزان بود مثل وپوست شير را انداخته بودند روی تخت چوبی کنار ديوار 
از تنه کله شير با يال انبوه .  بودندواقعیکه انگار  پنجه ها .حيوانی که مرده و آب تنش رفته باشد

 فنری قرار داشت که وقتی  دهانشدر.بايستد باال رو به توی دمش سيمی کرده بودند تا  . جدا بود
غالمعلی . می رفت و پس بيرون ميزد شسرخ و بزرگآن ميزدی اهرم به جلو می آمد و زبان پشت 

پيراهنی نشست روی با شورت و زير  دبپوش بيلرسوتی را بخواهد لباسش را درآورد ومثال اينکه 
بود دوخته شده که جلو سينه روی پوست را زيپ با حوصله مصيب . رفت توی جلد شير تخت و

 .و يال را مرتب کرد بعد کله را برداشت و گذاشت روی سرش .کشيد و لبه ها را روی زيپ انداخت
  حياط  درشت اندام که ايستاده بود وسط ير نری بودبود، بقيه اش ش  غالمعلی چشمحاال فقط چشمها

 که زد نعرهمثال  و پشت فنر فشار داد زبان را و روی چهار دست و پا آرام رفت بعدش. بين آدمها
 پنجه کشيد روی موزائيک های  چرخی زد وآنوقت .دهانش باز شد و زبان شير آمد بيرون و رفت تو

 دم را امتحان که نباسنش را به چپ و راست چرخاندکرد  شروع  اشاره مصيبحاال با  .کف حياط
 و پسر شديماز خنده روده بر  همين چند لحظه پيش ترس برمان داشته بود يکمرتبهتا  که ما. کند

 را گرفت و برد پيش خودش  پسردست آمد  که توی نخ ما بودابراهيم خياط .غالمعلی را هو کرديم
توله سگهای  با اين  تو ، ميکنهخيریکار داره بابات ميگفت شنيديم که باو خودمان . سايه ايوان  

! بی صاحاب نگرد  
 

 جای سوزن ه دور تا دور ساختمان مربع شکل رشن خون.روز رشن بوديک روز مانده به عاشورا 
  پشت هر و باز کرده بودند بيرون را رو به  چوبی  سبزرنگدولنگه  های دريچه.انداختن نبود

کارت و کوپن  کارگرها .و منگنه ای دستش بود ايستاده  خردلی رنگیوپوش با ريچه ماموریرد
 کارتش را ،يکی فرقون را می آورد نزديک.  توی صف به جلو می آمدندرشنبدست برای گرفتن 
ديگری چهار ليتر .  و ميرفترا تحويل می گرفت  و کيسه آرد سوراخ ميکردندميداد توی دريچه 

نخود و لوبيا و روغن را . نوبت نفر بعدی بشودتا رد ميشد و  يکردامشی را توی بشکه ای خالی م
 و می راندند طرف روی هم می چيدند جنسها را .که ميگرفتند ديگه همه جای کارت سوراخ شده بود

 تا ماه ،آذوقه يکماه را گرفته بودندحاال . جيرو جيرو ده ها فرقون پر از جنس بسوی خانه ها. لين ها
.هبعد هم خدا کريم  

 
++++ 

.صبح عاشورا رسيد  



ايستاده بودگروهبان کردستانی همان دم تعزيه با تفنگش . ديشب قالی ها را جمع نکرده بودند   
  بودندميرزا علی و پدرم از همان اول صبح آمدند.  بختيار و يکی دو تای ديگر اختالط ميکرد با و

سر کمرش  و شمشير را توی غالف می پوشيدحيدر قلی داشت زره و کاله خود شمر را . برای کمک
روی پيراهن سفيد بالها را  شاغالم چرخی که قرار بود جبرئيل باشد با کمک مصيب . می داد جا

بسته پشت نانوايی  کنار به درخت شمر اسب .  کش های زير بغل را امتحان ميکردمی بست و  عربی
  . داديکیما  و دست هرکدام از از راه رسيد سبزسياه و ابراهيم خياط با پرچم های . شده بود
. ديگه وقت رفتن بودبا سنج و دمام وارد محوطه شدندکه ا زنجيرزنه  

گذاشته بوديم روی شانه پرچمها را مال نظر تاوه کاه گل را از سايه ديوار برداشت و آمد طرف ما که 
  تک تکمان که وهایآستين را باال زد و به ممال .  دم تعزيهبوديمپا برهنه ايستاده توی آفتاب  و

  . سرمان خنک شدهمغزبوی کاه گل تا ته حلقمان رفت اما .  کاه گل ماليدبا نمره دو زده بوديم
 ايستاده چند تا فرنگی . می رفتيمها وانتدنبال  وبوديم بچه ها  آن آخرها  دسته که حرکت کرد ما

بود و هی و پا چهار دست سر غالمعلی توی پوست شير عقب وانت .  ما عکس ميگرفتنداز بودند و
 دو پا بلند ميشدبعضی وقتها هم روی . بيرون ميآمد و بر ميگشت توسرخش نعره می کشيد و زبان 

  ايستاده بود اولی راست وانت توی شاغالم . ريخت و به سر می برميداشت کاهگونیو از توی 
.ش بود تکان ميداد و گهواره ای را که جلو رويميشد باز و بسته روی کمرشسفيد ی بالهاو   

ها بلند گوی دستی را گرفته بود و سوار گردن گرگعلی نوحه می خواند و سينه زنمهدیپسر شيخ   
  بختيار زيرش نا متعادل قدم برميداشتمصيب هوای علم را داشت که . دورش خيمه زده بودند
روع کرد زره پوشيده و کاله خود بسر سوار اسب آمد وشحيدر قلی . و چشمش به آسمان بود  

 رنگش تا باالی قرمز پيراهنو  رو به باال تاب داده بود را روغن زده یلهابيس. به جوالن  دادن
 و زنها می کرديمفرار به اينطرف و آنطرف  از دستش ما همانطور که قرار بود .چکمه ها می رسيد

  .ميآمدهمه از پشت سر آرام داشت  جيپ پاسگاه .بحال ما گريه می کردند
 

 و  ميوه گنديده ها و آت آشغال را می ريختندرسيده بود به تيررس دره آنطرف بازار کهدسته 
. می برد آب و بز و بره ها رازمستانها سيالب تويش راه می افتاد  

.، اوهوی منم توی وانت زد مصيب مصيبدادچند بار عقب وانت از همان غالمعلی  يکمرتبه  
کنار وانت  رفت اما بعد صدای غالمعلی را شناخت و توی اون شلوغی اول نفهميد کی بود مصيب  

.  دستشويیم بايد برواما نه،: المعلی گفتغ؟ ، گرمتهشيرغران چيه :و گفت که آهسته حرکت ميکرد
بخودت بگيری؟ نميشه حاال  ، اين موقعيتیتو:  گفت هاج و واجسرش را آورد جلو ومصيب   

! دارم می پکم مرد حسابی،یچی به خودت بگير -  
حاال که اينجا هستيم بهتر گفتند . مشورت کندو بقيه  شيخ مهدی با ماشين کهمصيب پريد آنطرف 

  است سينه زن ها سر جايشان سينه بزنند و همين طوری يک چند دقيقه ای مردم سرگرم باشند
 يناز ماش را کمک کردند تا اودو سه نفر آمدند و . برود توی دره و کارش را بکند و برگرددشير تا 

همانطور که دمش   و پاچهار دستغالمعلی روی . ردش کردند که برود دست به آببيايد پائين و 
دسته ايستاده بود. ناپديد شدها  و از ديد  را گرفت سنگالخهای سرازيربودقوس گرفته توی هوا   

ان کس می گرفتند و آسمهنوز عگرم بود و خارجی ها زنجيرزنی و بختيار زير علم بازی ميکرد و 
 ميان بود و زن ها تنگ های پالستيکی پر از شربت را يده خشکمان و کاه گل روی سربودصاف 

. که توی آن گرما جگر را حال می آوردمردم می بردند  
.  آمدهشچی بسر  ببينندرفتند توی دره تاپدرم و مش نجف .  خبری نشدشيرمدتی طول کشيد اما از 

حرکت کنند،  که دو دستش اشاره کرد با هر و باالنه دره دويد عجله از سي پدرم باپنج دقيقه نشد که 
چی شده يعنی که و چرخاند دست راستش را توی هوا برد تعجب با مصيب . بدون شير حرکت کنند  

   گرما؟ئی تو  خير باشه، نکنه حالش بهم خورده:پرسيدنگران و  جلو  دويدو در همان حال
مصيب معطل نکرد و به مال نظر . يگه بدرد نمی خورهپوست شير د اما نه خودش طوريش نيست -

. و بروند که دسته را راه بيندازدعالمت داد  
  شليته های بلندشان خاک را جارو و مردم از جا کنده شدند و زنها يک دستی توی سينه ميزدند

ت بيرون گونی کاه کج شده بود و ميريخرفتيم کهشير تعزيه ما دنبال وانت خالی . می کرد و می برد  
. پيش رويمان شمر اسب را نگه داشته بود و داشت ليوان شربت را سر می کشيدو  

توی از دور ژاندارمری و ساختمان پاسگاه  های کارگری به آسفالت پشت لين يمه بودرسيدحاال 
صدای سنج  و  بال بال زدندهوا توی ی مخمل و پارچه هاعلم بختيار گردشی کردکه  سراب می لرزيد



زنجيرزنها از هم . از چرخيدن علم پيدا بود که داريم برميگرديم.  و برگشت  به کوه خوردو دمام
.ف بازاررفاصله گرفتند و سينه زنها راه باز کردند برای وانت ها که دور بزنند و جاده را بگيرند ط  

 
++++ 

  يزدی مالله های گوشش زرد . و آشکارا می لرزيدديوار رنگش شده بود عين گچ   غالمعلی
 .االن است که باال بيارمميگفت هی  بود ومش نجفسرش روی زانوی . زحمت نفس می کشيد بو

. شيروخورشيدبردند و را خونين و مالين انداختند تويش اوآمد سر دره ايستاد و جيپ پاسگاه   
سيگار و را روی دست داشت بال تکليف پوست پاره پوره شير پدرم همين طور جلو بيمارستان 

دستهايش را بهم ميزد و ميگفت چه بدبختی، حاال مش نجف کنارش ايستاده بود و هی  .دميکشي
.هرکی از راه برسه يقه من و تو را ميگيره و ميخواد از سير تا پياز قضيه را بدونه  

.وره ام کردنددسگها  ناغافل  مرا باز کن زيپروی پا بايستم و  که مآمدتا  ته دره موقتی رسيد -  
. بود سگهاديم غالمعلی زير دست و پای ما که رسي-  
م کردند و هرکدام گوشه ای از  سگها دنبالامااشغال تل روی  مديپراز ترس دست به آب يادم رفت و -

. را گرفتند و کشيدند پائينپوست  
  تر  جریآنها وآمد می بيرون دراز لعنتی  زبان اينچخ هرچه ميگفتم  ! چه که به روزم نرفت–
.می کردندحمله ر بيشتند و دش می  

 محاصره توی  پوست والی کرده بود گير بدبختغالمعلی . پريده و دم شير را کنده بودشان يکی 
توی همين گير و دار . می شنودزند اما کسی صدايش را نفرياد می زمين که ميخورد  .ی ولگردسگها
 .جر می دهدوده خون آلرا  شير  و شانه اش را گاز می گيرد و پوستسياهی خيز برميداردسگ 

.خوب که قالب تهی نکرد مادر مرده  
 

 پشت بيمارستان و سرعت  انداخت روی اسفالت،لين ها را دور زد ماشين بدفورد شيفت صبح کار
نشسته بودند هم مقابلروی دو رديف نيمکت های چوبی عقب ماشين  حفاریکارگرهای . گرفت  

لبه های چادر  وه که رد شدند باد قوت گرفتاز پيچ باشگا .کنار دستشان بود  کاله های ايمنیو
.صدا به صدا نمی رسيدو برزنتی را به بدنه ماشين می کوفت   

.اين شير بی يال و دم که شده نقل مجلس خونه ها  جريان -  
.بودم نه هم پولی کمک کردمتو کارشان  که اصال نه ن م-  
ن عنترش مال نظر آمدند واين  و اواللی بی تعزيه چه کم و کسری داشت که مصيب اصفهانی  -  

؟بی آبرويی را راه انداختند  
 کف دست غالمعلی نهاده بودن تا بامبول  مولیشايد انگليسيا پولاصال . خدا يه عقلی به همه بده  -

. کسی چه ميدونه کاکام.در بياره  
................................................................................................................................  
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