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» .مشق آخری هم تمام شد « - گفتخوشحالیبا سياوش سرش را از روی دفتر مشق بلند کرد و 
زيور گوشه اتاق همانطور رو باز خواب . مادرش داشت رختخواب ها را پهن ميکرد روی قالی

   رو کرد به سياوشبعد.  روی بالشش خواباند زيور ودست گذاشت زير سر. رفته بود
لحاف را کشيد روی زيور و باز گفت»  آ چيه که تمومی نداره؟شقمپه ئی  « -  
سياوش »  ! های مردمميدن به بچهعيد  هزارتا مشقئی معلم ها هم سی راحتی خودشون  « -

را به دندان قفلی  سنجاق نازبی بی .  روی زانو ها راست شداند توی کيف وپرا چکتابش دفترو 
از سيزده روز عيد يه روزش هم  « - با خودش گفت. صاف کرد را روی سرش1و می ناگرفت 
  انگشت ها را توی هم کرد و شکاندسياوش ايستاد وسط اتاق و » .راحتی نداشتبچه م 

بی بی ناز با عالقه نگاهش » .خو اگه قراره کارمند شرکت نفت بشم بايد خيلی درس بخونم « -
 سياوش خنديد و رفت طرف قابلمه »اره؟يعنی مو زنده ام که ببينم کراوات بزنی و بری اد « -کرد
». کهاز گشنگی هالک شدم « - غذا   

» .االن بابات از سر کار ميآد يه باره با هم شوم بخورين« -چرخ خياطینشست پشت  نازبی بی 
بی بی ناز نخ را » .يه تيکه نون اقال.  کلی موندهحاال تا او بيادهووو « -سيا دستش را باال برد 

کرد و مهربان گفت داز سوزن چرخ ر  
. گير گربه ها ميآد2او پيازیسيرت ميشه اوقت !  نه شيرينم-  

باد .  افتاده بودی شرکتیروی خانه هابهاری شب . بيرون زداز اتاق سياوش چيزی نگفت و 
 عميق نفس کشيد و . می آمد3غله هاسمت که از ميداد بوی سبزه و گياه . بوی گل شب بو ميداد
نشست زير پايه .  پشه ها دورش بال ميزدند.کم نور بود لين سرِ   راغچ. راند طرف در حياط

 حفاری توی دشت روبرو با ده ها چراغ پرنور توی آسمان ريگ .چراغ و منتظر آمدن پدرش شد
.بگوش می رسيد صدای ژنراتور برق  وه بودتنشس  

» ؟ئی خونه نازبی بی  « -  توی حياط کشيد و سينه را ديوار کوتاه سرروی از ءماه نسا  
به ء ماه نسا»  ها شيرينم کاری داشتی؟ « -بيرون  از پای چرخ خياطی بلند شد و آمد نازبی بی 

، بابام از کار  بخرهنون بره برامون ،اگه سياوش ميتونه « -خنديد و جوانش پهنای صورت زيبا 
و آمد طرفش  حياط را بريدکف سيمان بی بی .  و پول دستش بودسفره ».اومده گرفته خوابيده  

   را گرفت و پرسيد سفرهپول و » ی په ميخواستی خودت بری توی ئی تاريکی؟ُو « -
بی خبر نيستيم، الحمدال  « - دستمال سر را محکم کرد و گفتءساماه ن» ؟از يادگار چه خبر « -

  زِن ديگهتا ايشاال تابستون ميآد « -بی بی ناز گفت » .کار و بارش خوبه پول هم فرستاده
نازدست بی بی  شد و زد رویبور  ءاماه نس» !لوسش ئی قد سر تنها رو بالش نذارهم  
هر کی رفت کويت که حاال حاالها  « - آمد ءپشت سر ماه نسا از  صدای روبخير »!بی بی « -  
»!سالم دده روبخير « -خم شد روی ديوار بی بی ناز » ! نميگردهور  

.بی قضا بال ايشاال.  عليک عزيزم-  
  چطوره دده؟ پات-
!شکر زنده ذليلُ -  

  بی بی ناز لب گزيد  4» دالو؟گفتیپه سی چه کفر  « - رو کرد به مادرش ءماه نسا
. مهرعلی پشت سر سياوش قدم گذاشت توی حياط. صدای پا آمد» .هيچی نگو شيرينم « -
. خالی دست سياوش بود5رتاسِفسِِ  
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ديد که ديدار روی بلندی ايستاده .  نفتیفرض علی از پل چوبی گذشت و انداخت توی جاده  
ديدار شنيد . و دست تکان داد» !سالم دايی « - صدايش را بلند کرد . به گندمزار دارد و چشم  

بلند گفت. ديد که فرض علی برايش دست تکان می دهد .و رويش را گرداند  
! سالم و هالهل-  

ديدار » با مو بودی؟ « - صدا زد »! بسم اهللا رحمان رحيم « -فرض علی جا خورد و ايستاد 
» ها، بيا باال کارت دارم  « - چوبدستی را داد به دست ديگرش و صدايش را کلفت کرد   



بفرما چه  « -و آمد زير پای ديدار و سرش را باال گرفت  فرض علی پا تند کرد، از جاده کند
 فرض علی سينه را !بينی که بيا تا باشاره کردو دست با سر ،  ديدار تلخ بوداوقات»  خيرته؟

تيکه بزرگی . دادديدار با چوبدستی جايی توی گندمزار را نشان . جلو داد و راه افتاد رو به باال  
 گندمه ضايع ، کلیندار هرچی بوده خدا « -فرض علی گفت . از زمين کچل شده و زمين خالی بود

  فرض علی ترسيد »رزخودته به کرگوشی نزن که االن با همی گ « - ديدار ترکيد»  کرده
ديدار جلو آمد و چشم دوخت توی چشم فرض علی» چته دايی ئی وقت روز؟ « -  و عقب کشيد  

 نعمت ه،لغ ول کردی توی خرِتَ  يعنی مو هر از بر تشخيص نمی دم؟!  چه خيال کردی جقله-
؟ت و نيمت هم باقيهور دو ق،دادی دم باد خدانه  

 فرض علی مشت را گرفت جلو دهان
!مو ديدم بجا عليک فحش خوردم!  بدبختی ما بکنين مردمِ  سيل-  

ماشين آتش نشانی داشت پر گاز ميرفت طرف لين . ناغافل به جاده نگاه کردند. صدای آژير آمد
ديدار ايستاد باالی سرش.  و ريگ گيوه اش را تکاندفرض علی نشست روی زمين .کارمندی  

.خ طويله بی صاحاب را محکم بکوب به زمين او ميوقتی ميآريش تو علفها صد دفعه گفتم -  
؟ ِ بتنگفتم  

 فرض علی تپ تپ زد روی گيوه ديدار
. مو نبوده دايی ديدارِ خرکارِ َ   ارواح پدر هردومون،-  
! رئيس ناحيه بودهِ خرَ ِ  په البد کار-  

  و از جا بلند شدفرض علی تلخ خنديد
!، مو چه ميدونم بچه مدرسه يی، ، گاویخو شايد بزی! ُ ارسُ پرس بی خود ميکنی خدا ندار-  
؟ ئی جور !بچه مدرسه پوز ميذاره زمين ساقه گندم ميخوره!  گپ نزن که خون چشمام گرفته-  

 بی صاحاب تو که دايم وله تو ِ  خره اونهم خر کارِ فقط کار. شده نه مالِ  گاوه نه بز که خورده
.زمينای مردم  
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 دارد از شير ء ديد ماه نسا. بر ميگشت خريدست گرفته بود و از سبد پالستيکی را بدبی بی ناز 
. سياوش کيف به کول دنبال مادرش می آمد و تيرکمون دستش بود. فشاری سر لين آب می گيرد

سطل آِب براش بدو  ! شيرينم بدو «-و رو کرد به سياوش» ! دختر بذار زمين «صدا زدبی بی 
سياوش . ش زد و با بال می نا صورت را خشک کرددو شالق آب به صورت ء ماه نسا ».ببر

بی بی ناز سر بسرش .  گرفته بودءماه نسا. با هم راه افتادندو هر سه  را برداشتآب رسيد سطل 
 ،ئی که نيست! بخدانه  « - زورکی خنديد ءماه نسا» !و يارم رفته شيرازخودم اينجا  « - گذاشت
سطل را سياوش » . وقتی که رفتقدر سفارش کردچ. در نمياد  صداش وخراب شدهيادگارراديو 

بلند گو . راديو؟ معلم حساب مو راديو هم درست ميکنه « - پريد توی حرفشگذاشت زمين و 
»!کرت ُشياخدا « -.  باز شدءرنگ ماه نسا ».مدرسه هم  

 
اول صدای سرفه »  بيداری؟جانمراد « -شام را که خوردند مهرعلی آمد سر ديوار و صدا زد 

در توری عقب رفت و جانمراد » ها په حاال چه وقت خوابه آ مهرعلی « -شنيد بعد  آمدمراد جان
  .شنيده می شددور بريده بريده از جايی صدای راديو بی بی سی  .پا گذاشت به حياط

 مهرعلی گفت
  جديد؟ َمخبار اخبار-

»!سی ماهم  6نفت سی انگليسيا هو و گاله. هيج امن و امان « -جانمراد لبخند زد  
  دستش را پس زد جانمراد. نزديکبرد  پاکت سيگار را  خنديد ومهرعلی

»ترک بکنمبل کل  ِ زر سينه مِ  شخم زده، ميخوام! نه ممنون « -  
 مهرعلی سيگار خودش را روشن کرد و گفت

  از رئيس جديد راضی هستين؟-
  و گفتتف کرد روی زمين جانمراد

! ای سگ راضی باشه-  



  پائينانگشت مهرعلی نرسيده به لب برگشتسيگار الی دو 
، چرا؟ خير باشه-  

گفتجانمراد   
 که از  قرمساق هندی دردش بخوره به سر ئی؟ او رئيس ارمنی چه شخص شخيصی بوديا دته -
!خون کارگرانه کرده به شيشه اومده که قتیو  

، دوال شد  جانمراد دست گذاشت به ديوار. اوج گرفت وبرنامه گلهاراديو رفت روی صدای   
جانمراد چشم را با کونه دست . مهرعلی با عجله سيگارش را خاموش کرد. و رفت پس سرفه
 ميگه که بايد نانجيب ،کاری هم که نباشه « -سينه را که صاف کرد باز گفت . پاک کرد و ايستاد

!کار نکرد، رفت خانه: ميگه ».ن قدم بزني7داخل يونيت  
عاقبت « مهرعلی گفت »  بخير آمهرعلیتجالِم « -د آمد دده روبخير صدايش از توی پشه بن

توکلت به خدا  « - مهرعلی نرم جواب داد »!شتمچه عاقبتی؟ ئی پا ُک« -رو بخير ناليد  »بخير دده
جانمراد . بی بی ناز دو استکان چای توی سينی آورد و داد دست مردش ».پات خوب ميشه. باشه
» !بچه ولم کن ببينم « -ر را از دامن پيراهنش کند دست زيو بی بی ناز» !زحمت نکش « گفت

.آه کشيد و استکان چای را برداشت جانمراد » ؟ کويتيادگار تا کی می مونهراستی  « - پرسيد  
.قند را زد توی چای و نصف استکان را هورت کشيد» !کیتا او که خدا عالمه  « -  
بی بی ناز گفت» !الی ول کنه بره عربستون حم  شرکت نفِت آدم خونه مفِت «-  
. ماشاالقابليه 8ِ  فيتر،حمالیخدا نکنه  -  

جانمراد استکان را گذاشت توی سينی.  و زد زير گريهزيور پای مادرش را گرفت و تکان داد  
مهرعلی » ؟که ور دل هم زندگی کنيم يعنی جا شاخامون نبود. مو که خودم بودم و دالو «  -

  »!يه وقت ديدی زد به کوه.  ئی جور گپ نزنءلو ماه نسااقال ج«  -صدايش را آورد  پائين 
.جانمراد سر تکان داد و رفت که چراغ حياط را خاموش کند  

+++ 
 

شاد و سرحال راه  و  را بغل گرفته بود يادگار راديو.کيف کولش بود.سياوش از مدرسه می آمد
 عصای .و تخمه می شکنندديد که دده روبخير و مادرس نشسته اند .  لينآمد رسيد سِر. می رفت

سياوش » کار ميکنه؟ « - با عجله پرسيد به سياوشافتاد تا چشمش . رو بخير کنار پايش بود  
  به  بدش ببر .بی قضا بال ايشاال « -رو بخير گفت» !از اولش هم بهتر« با غرور جواب داد 

را با پا باز  ی توراز حياط گذشت و در سياوش ». که نصف عمر شده ئی دو سه روزهءماه نسا
نشسته بود لبه  . سرش را شسته بودءماه نسا.  باز بودنيمه ءماه نسا در اتاق. داخلکرد و رفت 

باال تنه اش لخت بود و پستانهايش .  شانه ميزد وصورتريخته بود توی   راشی بلندموتخت و 
را گردنش ماه نساء . سياوش مات ايستاد و نگاهش کرد. وردنديخبا حرکت دست و شانه تکان م

که ديد  سياوش را. روشنايی راهرو بال چشمش رفت به . پشت سر مو ها را انداختحرکت داد و
 موکت روی جاسياوش راديو را گذاشت همان .  زد و حوله را گرفت جلو سينه اشجيغ کوتاهی

.فرار کردو   
 

از خانه .  اما مهرعلی آف بوددفت صبح کار افتاده بود به جانمراشي. چهار شنبه روز حقوق بود
  پنج ريالش را گرفته و رفته بود سياوش. دکانها غلغله بود.زد بيرون و پا کشيد طرف بازار

 داشت زير آفتاب پای دده رو بخير را روغن ءماه نسا. بی بی ناز گوشت بار گذاشته بود .مدرسه
 رنگ باخت که روز به آنی يستاده بود کنارش و آب نبات مک ميزدزيور ا. می ماليد دختر هندی

 پشت بندش باران مثل دم اسب  جايی توی هفت طبقه آسمان خروارها سنگ روی هم ريختند وو
 آمد و فرش روی هولکی.  زير بغل مادرش را گرفت و بردش توبه عجله ءماه نسا. ريخت پائين

آب . زيور دويد طرف در چوبی حياط. ران زور گرفتبا.  راهرو تویکشيدو  زمين را جمع کرد
 سر تا پا .مهرعلی تيکه مقوايی روی سرش از ته لين پرشتاب می آمد. توی کوچه راه افتاده بود

گچ ديوار  ديد که آب روی نازبی بی . باران سقف پليتی خانه ها را محکم می کوبيد. خيس بود
 ابرها .دنيا آرام شدو آمد برود پی مهرعلی که چتر را برداشت  .خط کشيده و سرازير شده است



نشست وسط  گنبد آسمان و  آمد  آفتاب. هر تيکه اش رفت پشت هفت کوه سياه وپاره شدنداز هم 
برايش چای ريخت . عوض کرد بانداژ پای مادرش را ءماه نسا. به خانه ها  برگشتو گرما  نور  

  شب صدای شپ .س روی بند خيره شد و به رخت های خي ايستادو خودش آمد توی درگاهی
.و شپ عطسه مهرعلی خواب را از همه گرفته بود  

+ + + 
صدای . روز باال آمده بود. ر زور روی ناحيه پر کشيد و خورد به کوه و از نفس افتاد، ُپ9فيدوس 

. ابرهای سفيد پف کرده از حاشيه افق باال می کشيدند. گوش می ُبردکاسه بشقابی دوره گرد 
. ن تيری آب ميزد و می گذاشت الی سفرهاننشسته بود بی بی ناز . ش امتحان قوه داشتسياو

» .، ئی اولش ئی هم آخرش مدرسهم مو تنهايی نمير «-ايستاد باالی سرش و داد زدسياوش   
:گفتبا غيظ بی بی ناز  .و رفت نشست گوشه حياط  

مو هم نه بلدم حرف بزنم نه هم   رفت سر کاربابات که!  مدرسه ميخوام سی سال سياه هم نری-
!از مدرسه خوشم ميآد  

:سياوش از سر جايش فرياد زد  
! په مو چه بکنم خدا-  

ماه نسا روی ديوار پيدا شد پيشانی و چشمهای گيرای . صدايشان از ديوار گذاشت  
سرش را  سياوش » .شيرينمصد سالم عليک « –صدای بی بی می لرزيد » سالم بی بی « -

.کيف پيش پايش بود .وی دستهاگذاشه بود ر  
؟امروزسياوش چه خيرشه  په  -  
بچه ها .  دکون نون وايیبه مهتابیخورده  ،10 ِ بنِگشتبهتيرکمون انداخته  چی بگم واال، -  

.حاال يه بزرگتری بايد بره با معلمش حرف بزنه .ن به مدرسه دادشت الپرهم   
  گفتءماه نسا

.ول تعمير راديونه هم بدم به معلمشهمپاش، پ  اگه قبول کنه مو ميرم -  
معلم حساب از هيچکس پول « - اشک توی چشمش جمع شده بود. آمد جلوسياوش بلند شد و   

  گفتءماه نسا ».چراغ توری فرض علی را هم مفتی درست کرد. نمی گيره
.از اولش هم بهتر کار ميکنه.   خير ببينه-  

سياوش چانه را »  همپات بياد ميری مدرسه؟ء نساسيا قربونت، اگه ماه « - بی بی ناز آروم شد 
»!ميرم « - آورد پائين  

 
شلوار چين دار  ءماه نسا.  گرفته بودکولسياوش کيف را به .  و راه افتادند آمدند بيرون هااز لين

.  بازار شرکتی و رسيدند جلو شيرو خورشيد پشتانداختند توی فضای باز . مخمل پايش بود
گفت ءماه نسا. روی ناحيه ريخته بود دلچسبیگرمای  بهاریآفتاب   

؟ه سياتچند سال -  
.خو کالس شيشم ميرم، سيزده سال -  
. په بگو ماشاال مردی شدی سی خودت-  

دست کشيد  ءماه نسا. ديدن همراه می خندزيتونیدندانهای سفيدش با چشمهای . سياوش خنديد
. گندمزارنفتی روی سر  جاده رسيدند به .روی موهای ماشين شده سياوش و همراهش خنديد  

به يک همگون خوشه ها . می رقصاندرا بلند شان گيس های سبز و و  گندمهاتوی افتاده بود باد 
 ءماه نسا .ی کشيد شانه مخوشه ها به سر باد . و دو باره سر راست می کردندسو ميخوابيدند

». ميشهزديکتر راهمون ن،بزنيم وسط غله هابيا «  - . و ايستاددست پسر را گرفت  
 سياوش گفت

.ديدار بفهمه خون به پا ميکنه اما -  
 . و دست سياوش را کشيد».بون کدام گوريه خدا عالمهت دشديدارحاال «  -  پوزخند زد ءماه نسا

برگ به نم باران روز پيش .  بلند و سبز بودهلغ. سرازير شدند توی گندمزارجاده ماهی از گرده 
 قطره های آب . می افتاد وتا ميشدها زير پايشان ساقه . داشتکی سب هواَ دم .ساقه ها بودو 

 ءماه نسا.  تا روی سر سياوش می رسيدخوشه های گندم .و شلوارشان می پريد روی کفش



پيش  دو گنجشک از .خواندن روی گندمها و شروع کرد به  کشيددو طرف باز کرد و دستها را از
. به دل گندمزار پايش پيچ خورد وبا کله رفت ،سيد سياوش تر».فررررر«  بال گرفتند پايشان  
سيا نشسته بود . و تند آمد  شلوار چين دارش را جمع کرد.را نديداوش ي س.برگشت ءماه نسا

و گفت کنارشزانو زد  ءماه نسا.  کن ش ميگشتکو پا  مداد رنگی هاروی زمين و دنبال  
. همش تقصير مو بود-  

 سيا گفت
!ردمز ترس ُم. ود تقصير گنجشک آ ب!  نه-  

  گفتءماه نسا
؟ه چت شد ببينم،به سرم خاک -  
 پهن شد زمين روی  ءماه نسا.  بودخراشيدهرا  پوست  روی چانه سياوش افتاده وشيار قرمز دو
» خيلی درد ميکنه؟ «-سياوش را توی بغل گرفتسر و   

 زن از .هد نتوانست جواب بد. نشسته بودش توی صورت، داغ زن برجستهسينه های سفت و 
سياوش سوزش چانه يادش .  سيا را بوسيدخم شد موی کوتاه. لذت می بردگرم پسر نفس های 

ی کافتاد به کفشدوز ءماه نساچشم . دلش نمی خواست از زن جدا شود. حالی به حالی شد. رفت
 راه افتاد ککفشدوز. دست دراز کرد و گذاشتش کف دست سيا. درشت که از ساقه ای باال ميرفت

 را باال هاهر دو سر. پريد ناخن که رسيد بال ها را باز کرد و به انگشت اشاره سياوش و یرو
  وسط آسمان آهسته حرکت سفيد ابرگله های ُ .آسمان بلند بود. گرفتند و با نگاه دنبالش کردند

. پيدا و نا پيدا ميشدخوشرنگی بين ابر ها تيکه های آبی شکافاز . می کردند  
» ببينی؟پستونامِ ميخوای  «- .و نگاه کرد توی چشمهای زيتونی سيا برگشت ء نساهما  

صورت  پسر . زن دست پسر را گرفت و کرد توی پيراهنش» !نه « -سيا سرش را انداخت پايين 
ُ گر گرفت دست برد زير چانه سيا و سرش را آرام باال ماه نسا . و خون دويد توی پيشانی اش

 سياوش . چشمهاش دو گوی تبدار بودند پر از خواهش»!رومکشم تو بخواب می دراز «  - آورد
  گفتآهسته  مژه نمی زد

  مدرسه م چی؟، خدا به سرت-
 . پسر را انداخت وسط پا ها.ی گندمخوابيد روی ساقه ها زن حرفش را نشنيده گرفت، به پشت 

 . ميزدگونه هاش سرخی . بودزنده و سفيدصورت زن . باالرو به  کشيد  گرفت ورا شزير بغل
 آهن رباسياوش خواست عقب به کشد اما دستهای زن . و لبهايش را مکيد زن سر پسر را گرفت

آرام به .  سفيدی رانها افتاد روی سبزينه غله.باال زدچين دارش را شلوار  ءماه نسا !داشت
 سياوش گفت

! سياربياشلوارت را در  -  
  بدسترتاسِفِس دو کارگر آبی پوش. غل زنتوی بافتاد سيا . غلطيدندهر دو به پهلو . صدايی آمد

» !هيس س س « -زن انگشتش را باال آورد و گرفت روی بينی .  می گذشتندجاده نفتیاز روی 
 دست .بود شده خيس عرق . مور مورش شد. به ريه هايش نمی رسدسياوش حس کرد هوا 

کاله . دند و رد ميشدند کارگر ها بلند حرف ميز. آرام روی شکمش باال و پائين ميرفتءنسا.ماه
صدای . می گذشتتيکه تيکه برش قامتشان از البالی ساقه های گندم ُ .نو بودسفيد ايمنی شان 

 دو پاشنه پا . روی کمر خوابيد و پسر را کشيد روی خودشء ماه نسادوبارهپايشان که دور شد 
لذتی همراه . خود شدسيا از خود بي. سياوش چفت کرد و آرام آرام فشار آورد  گودی کمرتویرا 

ماه   زير بازوهای را بردهر دو دست. با درد از بيخ دندانهايش پر کشيد و گوشهايش را کر کرد
. تا آنجا که زورش می رسيد فشار دادو ساقه های گندم  چنگ انداخت به، ءنسا  

+ + +  
 

 ديد که از !کارش پی  ديد غّله پاسار شده و رفته. چشم انداخت به زراعتديدار آمد روی بلندی و
 کشيده تا  رد خرابی  وبودگندمها روی هم افتاده و صاف زمين شده نفتی بغل گرده ماهی جاده 

ديد که وسط غله به قدر پهن کردن يک قاليچه خالی . لبه بلندیلب را گزيد و آمد .  گندمزاروسط 
 .يبان چشم کرد و هر دو دست را ساچوب دستی را انداخت روی زمين. شده و چيزی پيدا نيست

رد خرابی کش آورده و رسيده به دکل برق فشار قوی، مرز  قاليچه دو باره  گوشه ديد که از يک



  پل چوبی سر درآوردهپشتاز و راست رفته  گندم و جو، بعد نيم دايره ای دور دکل کشيده
.بيرون  

.از تپه پائين آمد بکوبديدار دندانها را روی هم ساييد، فرض علی را به باد بد و بيره گرفت و   
_____________________________________________________________ 
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