
      کمونیستک کبک، کارگر،

�ا قهاری شکارچِی او ایبکک بود.کبک شده کبک شکار عاشق تقی سید��ک.کبرعک��د...کب��لً باش��ک اص��د ب��الی و ق��کاشظاهری ب��غل ،کب�و ش
�یدبمی مبتهی گریشکارچی و شکار بک ابداً ....هیچکدام شابسب و اصل وبک فامیلی سوابق بک حرفک،��ی شد.کس��ردی تق��ود م��ا ب��امتی ب�ق
�ا لغر، و بحیف بسیار ابدامی بالخره و باختک ربگ و استخوابی صورتی ریز، بغایت چشمابی کوتاه،��ا ام��ت ت��د دل��ا و بخواه��ت ج�داش

�ان واقع سازی اتومبیل هایکارخابک از یکی استخدام آهبگر بعبوان و بگیرد یاد ایحرفک بود توابستک ایبکک از بود.کاو پشمالو��ران می�ته
کبد. پا و دست آلوبکی دخترش دو و زن و خود برای توابست کک وقتی شد برابر چبدین خشبودی این و بالیدمی خود بک شود کرج و

�تان لزم رویپیاده دقیقک ده فقط آن مقابل کوه پاِی تا حیاط دِر از کک بود کرج اطراف شهرکهای از یکی ساکن او��ود.کزمس��ک ب��دمی ک�ش

�ی سید کک بود زمستابی هایجمعک از کرد.کیکیمی سفید دستیک آبرا و پوشابدمی را کوه صخرۀ و سبگ همۀ برف��وا تق��رد ه��ک ک�ب
�ک ب�ود بروزآهم و زبد سفید کوه این دل��ب ب�ر ک��ادف حس��ک تص��ی ب��ایکبک از گروه��ک از ه��ا هم��بربی ج��ورد خ��رد.کاو برخ��د اول ک�قص

�ت��ا داش��د را آبه��تابش ،برماب��م را دس��ک محک��م ب��د، ه��دای کوبی��تابش ص��وی دس��وه ت��د ک��اا و پیچی��ل آن ابعک��لیک مث��همگین ش��گ س�تفب

�رده پرواز زیادی تعداد و شدبد دور دوان دوان ترسابد.کبرخی را هاکبک دستۀ شکارچیان��ا ک��ی ام��ر کم��ا دورت��ر ب��رف ت�وی س��رود ب�ف
�ک رو دم و رفتک فرو برف لی بیمک تا کک دید را واروبک کبککهای تعجب کمال با و رسابد فرود محل بک را خود آمدبد.کسیدکتقی��مان ب�آس

�ک او کردهکابد؟ برف زیر را سرشان ترا از آبها کردهکابد.کآیا��ن ک��الت ای��ط را ح��وی فق��رب ت��بیده هاالمثلض��ود، ش��تک ب��تک آهس��الی آهس�ب

�ایکبک دم، بالی مبظور البتک سر...،��ک از ه��ا هم��بر ج��ت بیکخ��تی و رف��وردن آب براح��ا خ��رف لی از را آبه��رون ب��ی، بی��ید...کیک�کش
برد. خابک بک خود با زبده زبده و کرده اسیر را آبها از تا شش پبج او کشبد بیرون برف لی از را خود و بجبببد بقیک تا تا...کو سک دوتا،

شد. کبک شکارچی او کک بود ایبگوبک

�ت سال��ک و هزاروسیصدوشص��دین ی��تان چب��کارچی از زمس��تمی او گریش��ر و گذش��ار در دیگ��ابی ایبک��ل یاحرفک حس��رد.می عم�ک

�ک خود برای بساطی و ببد و کیسک و سورتمک��رده تهی��ود ک��ک ب��کارهایش ترراحت ک��ل را ش��ع حم��د.کوض��م کب��ۀ به��ادی ریخت��م اقتص��ک ه�ب
�د و گذاشت سفره سر گوشت راحتی بک شدبمی دیگر کارگری حقوق کرد.کبامی کمک او ابتکارات قوۀ شدن شکوفا��دا لب��اکبک خ�را ه
بود.ک آفریده روزی همچو برای

�ی برای سیدتقی عیال و اهل حالیکک در آبسال زمستان جمعۀ یک��ک عروس��تای ب��ا روس��ان و آب��ک اجدادیش��د، رفت��رای او بودب��ر ب��ردن پ�ک
�ل بک را خود زود خیلی و زد سفید کوه دل بک گرم لباا و کیسک و سورتمک با آدیبک یکبواختی جبران و وقت��ع مح��اکبک تجم��ابد ه�و رس

کرد فکر کرد.کاول جلب را توجهش صدایی کک بود هاکوبیدن هم بک دست این از یکی همیشگی.کمابین شیوۀ همان با شد شکار مشغول
ً کرد تیز را گوشها وقتی ولی شده خیالتی کک �ا��دایی واقع��بیک ص��ک ش��الک ب��بید.کاو را ب��ک ش��طۀ ب��ید واس��ودبش س��ی ب��م کم��اتی ه��ود، خراف�ب

�ود بر و دور را کلمات فوت با و گفت ابسم ابسم بار باشد.کچبد پری و جن شاید کرد فکر خاطربدین��ش خ��رد پخ��ا. ک��الک ام��رار ب�تک
. شد

بد؟اافتاده التجا و التماا بک مرده مادر هایکبک بکبک ـ
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�اد خوابی یاد ذهن، از جملک این خطور با��ک افت��ب ک��ده دیش��واب دی��ود.کخ��ده ب��ود دی��ک ب��کار از ک��ک ش��ک کب��ابک ب��تک خ��ی برگش��تی ول�در وق
�ا با کک بود مابده او و داشتبد وارعروسک قامتی و قد کک روییزیبا دخترهای و زن از بودبد پر کبک جای بک دکبمی باز را هاکیسک�آبه

:گفت زیرلبی. کبد چک

...بود سبگین دل سر و خوریزیاد مال خواب اون بابا بک ـ

�دا کوه توی را صدا محل تا افتاد صرافت بک سید کک آبقدر شد، تکرار بالک اما��ها پی��د.کگوش��ز را کب��رد تی��ک و ک��تجو ب��ار جس��ت.ککب�پرداخ
�ر یک زحمت بک کک باریک و کوتاه توبل شد، کوه توی ترشی و تبگ فرورفتگی متوجک بلبدی صخرۀ��وی بف��ا آن ت��تمی ج��ال و گرف�ح

بود. کشیده دراز تو آن کسی برف و سرما این توی

زدد صدا بارچبدین تقی سید

 میخوای؟ ؟....ککمک ایها....کزبدهمیزبی ...کی. آقا....کخابم ـ

بودبد. سرد برف کبد.کمثل لما را او پاهای کک داد جرات خودش بک کردن پا اون و پا این کمی از بعد بشبید جوابی وقتی

باشک... زبده شاید بدم...کاما خبر کمیتک یا پلیا بک باشک...کخوبک مرده ـ....شاید

�ۀ بک را دست کرد وسعی شد دراز��ب باحی��رد قل��ویکمجهول ف��تش اله��ابد.کدس��تابهای روی از برس��فت پس��ولک و س��دۀ گل��رد ش��ک ف��ت ک�گذش
�د بگیرد او بیبی جلوی را دستش توابست وقتی و دارد کار و سر خابم یک با دابست��ک فهمی��ک او ک��ابم ی��انبیمک خ��دون ج��ت.کب��وت اس�ف

�ده سر را هاکبک روزآن کرد، خالی را هاکبک کیسۀ آورد توبل بزدک را سورتمک وقت��ود بکب��ا ب��اید ت��د ش��ده بتواب��ک زب��ایک و در ب�همس
از تقی زدبد.کسید شیرجک برف توی سراسیمک باز آبها از تعدادی و گرفتبد اوج آسمان بک رو و پریدبد بیرون کیسک از هاکبک بفروشد،

�ان بیمک خابم توابست زیاد تلش با بود.کسپا گرفتک خبدش آبها کار��وراخ از را ج��رون س��یده بی��ورتمک روی و کش��ایش س��ازه ج��د.کت�ده

�ال و قد برف کببدۀ خیره روشبائی زیر توابست کک بود آبموقع��ۀ و ب��ابم قیاف��انبیمک خ��ی را ج��تری بررس��د.کدخ��وان، کب��یار ج��ا بس��ا زیب�ب
�وت برای تبهاییبک بلبدش مژگان اما بود بستک چشمابش مشکی.کگرچک ابروی و چشم و موها��ردن مبه��یدتقی ک��بده س��لوارمی بس��رد.ش�ک

�ۀ و بود زده گره سیبک روی و بستک خود دور را ترکمبی بزرگ روسری داشت تن بک ربگ ایسرمک مابتوی و پا بک لی��ا هم��ا ایبه�خی
ً و �ید زده ی. بعضا��ی بودبد.کس��ا تق��تمی ت��ا توابس��ک ب��ک هاییکیس��ک ک��راه ب��ت هم��ابد را او روی داش��رای و پوش��ان ب��تر اطمیب��ت بیش�اورک

ابداخت. خفتک زیبای صورت و سر روی و درآورده تن از هم را خود آمریکائی

بباید دیگری کک باشد داشتک همراه بک گبجی ایبکک رسید.کمثل خابک بک کک بکشید طولی و شد سرازیر شهرک سمت بک کوه از سرعت بک
تپابد. خابک داخل بک را سورتمک و خود زدن بهم چشم یک در و باشبد بداشتک شدی و آمد همسایگان و در تا کرد صبر ببرد، بویی آن از

از آورد.کگرچک اطاق داخل را جان بیمک زیبای و کرد پهن لحاف و تشک و روشن را بفتی خوراکپزی شد.کچراا اطاقها از یکی وارد
�ری چارۀ مگر اما بودت پیغمبر اولد و سید او بالخره داشتکت ابا بامحرم زبی کردن برهبک��م دیگ��ت؟ ه��دمی داش��راا ش��ایک زن س�همس
�ا ؟ کرده پبهان خابک در غریبک زن تقی سید ببیبید و بیائید کک کبد خبر را محل اهل همۀ تا رفت��ت پ��ار دس��د بک��های و ش��ا لباس�را خی

�ادتر آن از کردمی هرچک کک چشمابی با بعد ابدکی و چشمی یک بعد بستک، چشم با آورد.کاول بیرون او تن از��د،بمی گش��دام ش��ۀ اب�برهب
�ی، بارید.کسیدمی بدبش جاجای از شادابی و جوابی و طراوت اما بود جان بیمک کرد.کزن تماشا را جوان زن��ک تق��ال ک��ر ح��ابی دیگ�حس
�ت گاز روی کشید.ککتری او روی را لحاف و گذاشت تشک روی را عریان زن داشت، تبفر خود بودن سید از��ا گذاش��ابد آب ت�و بجوش

�الی کوبۀ ازیک دریغ اما بیابد روان سوپی پختن برای چیزی شاید تا کرد جستجو را دهد.کیخچال او بخورد داا چای��از.کب��ر پی�زن س

�د زد....کچکار زابو سائید.ککبارشمی هم روی دبدان و لرزیدمی بید مثل اما بود گرفتک جان برگشت.ککمی��رد؟می بای��اف ک��ری لح�دیگ
ابداخت.ک او روی

بودد محل هایچی کمیتک از گشود.کیکی رویش بک باز بیمک را در تقی کوبید.کسید در بک کسی

؟ داری ما برا ...کچی سید هان ـ

ببود. شکار ...امروز هیچی ـ

. کشیدیمی خودت دببال زور بک را سورتمک دیدم من اما ـ

بود. بابا...کخالی بک ـ
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�وچک همین تو رو کموبیستکها تیمی خوبۀ یک میری.کدیشب کوه تو باش مراقب بعد.کراستی دفعۀ برای پا باشک میگی؟ راا ـ��ائیبی ک�پ
�رده ک�ز س�وراخ تو کک موشهائی مثل رو زدیم.کهمشون��ن ک��تیم باش��ا گرف��ولک یکیش�ون ام��ت.کزد در س�گ ت��ک رف��ک ک�وه...که�ر ب��ن چ�کمی

خوردبش. گرگها شایدم باشک زده ی. بکردیم.کشاید پیداش دادیم کشیک و کردیم

دادد جواب زبان لکبت و  ترا با تقی سید

 داشت؟ هم اسلحک بابا؟ بک  ـ

بده. خبر دیدی چیزی موقع یک اگک بکبم...کخلصک فکر ـ

�ا باید خرده یک من اجازه گفتی...کبا کک ممبون مواظبم.کخیلی ...چشم باشک ـ��ن ب��ک ای��زا...ککیس��ک چی��رم ور هامیس��ی... ب�زرت و زرت ه
...اجازه با... میشن سوراخ

�ار صورتش روی از را لرزید.کلحافمی هبوز جوان برگشت.کزن اطاق بک و بست را در��ورتش کب��ل زد.کص��داختک گ��ود اب��د و ب��د تب�تب

کشید.می بفا

....؟ خوشگلبد ایبقدر کموبیستا  .کیعبی هستی فراری کموبیست یک تو پا ـ

با و یافت را آبها افتاد.ککیسۀ داروها و قرص بتوابست.کیاد قلپ دو یکی از بیش اما ببوشابد جوان زن بک کرد ابداخت.سعی دم را چای
خورابد. او بک قاشق دو یکی و رفت زن سر بالی استیمیبوفن شربت

�ن از بار چبدین بک؟ یا کرده درستی کار دابستبداشت.کبمی قرار و آرام ��اق ای��ک اط��اق آن ب��ت، اط��ا رف��ت باره��ال خواس��ک دبب��ی کمیت�چ
آورد.ک بهوش را جوان زن باید اول کک رسید بتیجک این بک بالخره اما بگذارد، درمیان او با را ماجرا و رفتک

�ود دیگری کا باشد.کهر تبدرستی و مقاوم آدم کک رسیدمی بظر برگشت.کبک کموبیست زدۀ سرما زن بالی دوباره��ر ب��ب اگ��وی را ش�ت

�. صدباره کردمی سر کوه توی سرما و برف این��ا زده ی��ار زن ب�ود.کام��ان ابگ��ک ج��د، گرفت��اف باش��ود روی از را لح��ا خ�آرام و زده پ
�ار کک لبهایی و درشت چشمان و گرد زد.کصورت چمباتمک برهبک زن کبار تقی کشید.کسیدمی بفا��زار ابگ��ار ه��ک ب��یده ماتی��د... کش�اب

مشکی یکدست ابروهای و مژگان و موها چروک، و چین بی و کشیده پوست ربگ.... شیری قلمبۀ پستابهای و بلورین و کشیده گردن

کردد فکر تقی بود.کسید گشتک بازل تقی سید برای کک بود آسمابی پری یک حوری، یک او رفت؟می کموبیستکها بک زن این ...ککجای

�ر بذاره بیرون خوبک این از پاشو اگر خدا ببدۀ این کبم، حللش خودم بک میتوبم ـ��ک گی��اچی کمیت��دان از و افتکمی ه��ن و زب��ور و اوی�ایبج
میاره.... سردر جاها

�ا کرد جلوه بظرش در عجیب و غیرعادی اول فکر این��ک ام��تر هرچ��ت بیش��تر و گذش��ک به��ای ب��ای تماش��ک زیب��ت خفت��تر بشس��ش بیش�برای

بود مجبور زن صورت هر در شد،می همبستر او با و کردمی خودش صیغۀ را او آمد.کاگر زن بجات راه تبها اصلً و محق و مبطقی
�ده دلبروئی تو و خوشگل زن صاحب او هم کرد.کایبطوریمی راضی جوری یک هم را عقدیش بمابد.کزن او با��م و ش��رگ از زن ه�م

�رد معطل بود....کپا سادگی همین بک چیز کرد.کهمکمی پیدا بجات اعدام و زبدان و��الی و بک��ر ب��ت، زن س��ک بشس��ک ایبک��ی چ��ا و کس�ی
ً شود خوابده صیغک باید شهود حضور بدون یا با ایبکک �ده السویک علی سید برای اساسا��ود، ش��ن ب��ود ای��ک ب��ودش او ک��یغک خ��د. را ص�خواب
�ان کرد.کزن تماشا خواستمی کک را کجا هر دل سیر و زد پا زن روی از را بود.کلحاف شده محرم او بک دیگر حال��واب در همچب�خ

�امفهومی کلمات بیگاه و گاه و بود��ده را ب��ده جوی��یدمی ادا جوی��رد.کس��ی ک��ک تق��ر ک��ا از دیگ��ردن تماش��د و ک��تک زدن دی��ده خس��ا و ش��اید ی�ش
�ۀ کرد لخت را خود شد،بمی راضی��ها هم��ن از را لباس��ورت ال درآورد ت��اچک ش��اد پ��ان گش��ا و را دوزش مام��دن ب��ر ب��م پ��و و پش��ار م�کب
�رد دراز بود.کدست زبش او تقی، سیدزعمک بک دیگر، کشید.کحال دراز برهبک زیبای��ت و ک��ش دس��ت را زب��ا گرف��ک ت��مت ب��ود س�روی خ
: گفت خیال و وهذیان خواب میان و گرفت بدست محکم را سید دست بچرخابد.کزن شابک

بخون.... ـ

پرسیدد وارفتک و مبهوت تقی سید

....؟. بخوبم ـ

بخون.... ـ
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�ک او بخوابد؟ چک کک بود مابده تقی سید��ک ک��ز ب��ک ج��ک و روض��وحک و تعزی��زی ب��د چی��ود بل��د و بب��تکها لب��ن از کموبیس��عار ای��ان اش�خوشش
: افتاد آغاسی هایترابک یاد و آورد فشار مخیلک بک آمد.کمقداریبمی

م...چک لب ـ ر. ر. م...کمیشکگل کارون....کد. ر. ر. کارون... دارون...هی...لبدل میشیبن کک وقتی بارون...د.

: گفت دوباره و فشرد را دستش جوان شد.کزن ساکت ببود.کبعد بلد را مابقی چون کرد تکرار بار چبد را همین

بخون.... ـ

آمدد یادش آغاسی از دیگری ترابۀ تقی سید

تو... باز بک ول ...ای برفتک بیرون دل از تو ....کمهر گرفتک آتش زدستت مِن.....کجوبم شراِب جام تو چشم آمبک ـ

�وار چهارتا چرا کک گفت راهبی و بد خود بک ببود.کچقدر بلد بیشتر ایبجا تا هم را این��ک ب��وش تراب��داده گ��ک ب��ک ک��ک درد ب��و ی�روزی همچ
: گفت دوباره بخورد.کزن

بخون..... ـ

....! میدی سفارش ترابک هی بیستم رادیو کک بابا...کمن کن صبر ـ

�تی و امن جای ایبکک مثل و گذاشت تقی سید سیبۀ روی را دست باشد، شده قابع ابگار زن��افتک راح��د ی��ن باش��ابش ت��وی را عری��وش ت�آغ
�دتبمی راه بخود را جببیدن جرأت تقی سید کک بود آرمیده او آغوش در راحت و آسوده چبان جوان کرد.کزِن رها سید پشمالوی��داد.کم

�اط گوشۀ توالت بک برهبک بیمک همابطور شد بلبد جا سررفت.کاز سید حوصلۀ بالخره تا کردبد سپری چبین را زیادی��اره حی��ت.کدوب�رف

�ع همان بودبد.کبا شده سی. بدبش موهای همۀ سرما شر از بازگشت اطاق بک کک��الی وض��ر ب��ای س��یغک زیب��تاد اشص��ال و ایس�و راه دبب
�یده سرد آب رویش عمیق خواب در کک کسی مثل جوان .کزنآوردمی فشار خود کلۀ بک او با همبستری برای ایبهابک��بد پاش��ویک باش�ه
�ود، پیدا گشادش پاچۀ از  مردابک اسباب همۀ کک دوز، مامان شورت آن با را پشمالو کوتولۀ هیبت وقتی و گشود چشم��الی ب��ر ب��ود س�خ

برد. فرو لحاف زیر سر و کشید جیغ وحشت از دید ایستاده

: گفت سید

! محرمیم هم بک ما ...بترا بیرون بیا ـ

�وه بک خود فرار و تیمی خابۀ بک کمیتک حملۀ جز کرد.کبک بررسی را خود موقعیت لحاف زیر جوان زن��ز ک��ری چی��اطر دیگ��ت. بخ�بداش
�مالوی این بکبک بود؟ برهبک ...چرا بداشت زبدان پتوهای بک کرد...شباهتی لما را تشک و لحاف��دهیبت پش��ا ب��اری او ب��رده ک��د؟ ک�باش

پرسیدد و آورد بیرون لحاف زیر از سر

؟ هستی کی تو ـ

تقی. سید ـ

؟ میکبی چک ایبجا ـ

مبک. خوبۀ ایبجا جان شدم،....کخابممی رد داشتم تصادفی طورهمین ـ

؟ کبممی چک ایبجا من خوب ـ

.بمابد هاچیکمیتک دست از فرار و گرگها با جبگ سرما.کحال و ی. و برف شر دادم.کاز بجات را جوبتون من ـ

بداری؟ مادر خواهر مگک خودت کردی؟ لختم چرا ـ

بود...ک خیا لباسات ـ

بود؟ خیا خودتم کردی؟...مال لخت رو خودت چرا ـ

.... کبم راحتت بذار ـ
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کردد اضافک ادامک در و گفت را قصک همۀ بعد

باشی.ک من ایصیغک زن و بموبی ایبجا توبیبیفتی.کمی اوبا گیر و بیرون بری توبیداری.کمی راه دوتا تو حال ـ

: زد فریاد عصبابیت و تعجب فرط از کموبیست دختر

...؟ ایصیغک ـ

کبم.می جهبم....عقدت ـ

دارم... مادر پدر من حسابی مرد ـ

دارن؟ مادر پدر هم کموبیستا  میگی؟ راا ـ

آقا. بیستم کک چغبدر ...کبرگ کموبیستم ـ

باشک. تقی سید دوم زن کک دختری یک یا بهتره اعدامی دختر ...کیک باشک مبم ممبون باید بابات تازه ـ

�ود برای کک است.کآدمی شده طرف سادهکای حد از بیش آدم با کک دریافت دختر گفتگو میان از��اداتی خ��ا دارد اعتق��اوز ام��و و متج�زورگ
گفتد همین بگیرد.کبرای ایراد ماجرا این توی چیزی یک از پشمالو سادۀ مردک شیوۀ بک ابدیشید خود بیست.کبا

؟ اسمتک هم تقی هستی؟ هم سید ـ

�ت چشمان با حال کک را دختر این دل داشت دوست کک تقی سید��کی درش��ش اشمش��ش از بی��رد،می دل�بری او از پی��ت ک��. آورد بدس�پاس
: داد

...کمیذارم.... کبممی عوض هم را کبار.کاسمم ذارممی را سیدی بشی زبم باشی...یعبی من با اگک ـ

دادد ادامک باامیدی اوج بکرد.کدر خطور بخاطرش چیزها و....ایبجور ممد و بقی و تقی جز بک دیگری بام آورد فشار ذهبش بک هرچک

! ذارم...کرستمذارم....کمیمی ـ

: زد داد دوباره ، بود گرفتک شاخبده رستم بام و تقی سید قامت و قد مقایسۀ از کک دخترک

رستم....؟ ـ

بگی. تو میدوبم...کهرچی چک خوب ـ

شودد وارد دیگری راه از کرد سعی دختر

کبم. صحبت باهات تر راحت بتوبم تا بده مبو لباسای اون میشک اگر جون سید حال ـ

پرسیدد تقی بشستبد.کسید پزی خوراک چراا کبار ساکت مدتی پوشید.کبعد لباا هم خودش و داد او بک را دختر لباسهای تقی سید

؟ جوره چک روزت و حال ـ

باشم. برده بدر سالم جون مهلکک این از بمیشک میکبک....کباورم درد سرم ـ

ببردی... بدر هبوز ـ

! خوبمون میرم من افتم؟می کمیتک گیر بیرون برم من اگر کک گفتک کی ...کاما دادی بجات رو جوبم کک ممبون تقی...خیلی سید ـ

گرفتش..... کمیتک خوبک...؟ کدوم ـ

خودمون.... بابام...کخوبۀ ...کخوبۀ بک خوبک اون ـ

: گفت ملتمسابک بداشت گفتن برای حرفی روی زیبا دختر دلیل مقابل در و دیدمی شده پببک را هایشریسک  همۀ کک تقی سید
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�ابقۀ هم دهسال خدا ...کبک کارگرم من خوب ؟بیستن کارگر طرفدار کموبیستا مگک کبن...،می ...اعدامت گیربت...کحیفیمی خدا بک ـ�س
دارم... بیمک با کار سابقۀ کار،

: گفت و گذاشت دختر جلوی و آورد بیرون را کارخابک شباسائی کارت و کرد آمریکائی اورکت جیب توی دست

میشم... کموبیست مبم سبد....برو...بخدا هم این بداری؟ باور ـ

دادد ادامک و ابداخت زمین روی را طاقچک توی قرآن و شد بلبد جا از

بشکن. رو سید من دل خدا ترا ؟....کبرو کبم لگدش روش...کمیخوای برم پائی دو میخوای ـ

: گفت و بوسید را سید گذاشت.کپیشابی طاقچک توی دوباره را برخاست.کقرآن جا از دختر

�ر تو کک چیزائی این برم.کامابمی یاد از هیچوقت را تو محبت مبی.کمن بزرگ برادر جای تو سید ـ��م س��یمی ه��لً کب��دبی اص��ت. ش�بیس
خوبمون. برم من بذار پائین بیا شیطون خر پاشک...ازمی هم از زبدگیت بموبم ایبجا من

�ر زد تقی سید��رات زی��ک.کقط��ت گری��ک درش��مان از اش��زش چش��رون ری��دمی بی��ش لبلی و غلطی��وهش ری��د ابب��تمی باپدی��تیگش�.کراس

رد؟کمی باید چک اما سوخت دلش داد.کدخترمی دست از را خدا سوی از شده هدیک پری و آسمابی حوری داشت راستی

�ده ابداخت.کغروب بگاهی بیرون بک و گشود را در احتیاط با و رفت حیاط برخاست.کتوی جا از سید سکوت لحظاتی از بعد ��وا و ش�ه
پرسیدد و برگشت اطاق داخل کرد.کبکبمی تردد بستکی. و سرد خیابان در کا .کهیچشدمی تاریک یواش یواش داشت

داری. پلک و پول ـ

: گفت کبدمی پول طلب او از سید کردمی خیال کک دختر

.دممی قول فرستممی برات ...ولی بدارم ـ

�ری گذاشت.کیک دستش کف تومابی بیست اسکباا یک و کرد جیب توی دست تقی سید��ادر و روس��کی چ��ن از مش�� بی��ش هایلباا�زب
: گفت و  داد او بک و برداشتک

�دا هاست...کبروگشتی پاتوق کک برو راست خلوتک....کسمت خیابون تا .کبرو بپوش رو هااین و بذار رو اون تابلو، خیلی روسریت  ـ�خ
همرات. بک

�ید پیشابی دیگر یکبار و کرد سر بک را چادر دختر��ی س��ید را تق��ید و بوس��ت.کس��ک دو رف��ۀ س��د ثابی��الش بع��ت دبب��ک رف��د ک��ا بگوی��تگاه ت�ایس
بود. زده غیبش سرعت همین بک دخترک بود، خالی خالی خیابان اما رسابد خواهد را او هابوامیبی

�ک چشمش اطاق در درز از و برگشت حیاط بک��ری ب��ی روس��ل ترکمب��اد.کداخ��د افت��ا ش��راری ب��ت دور را آن بیکق��د دس��الیکک در و پیچاب�ح
: پرسید خود از میکدید اطاق در درز از را سورتمک

؟ رو پری این بود چی اسمش ـ

: داد جواب خود بک میداد تکان سر حالیکک در بعد

امروز. بود ماجرائی رفت.کعجب هیچ بک و آمد هیچ هیچ...کاز ـ

برفت. کبک شکار بک هرگز تقی سید بعد بک روز آن از

 

آهنگر

٢٠١٢تابستان
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