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همينکه سلطنت و کلثوم سروپای مرده را 
گرفتند و روی سنگ خواباندند، سلطنت هولکی 

ک و پير ناا پس زد و با دست های نمرروپوش آن
ی او را وارسی کرد و با نظر هاش تندتند لباساشده

خريداری جنس پارچه لباس او را ميان انگشتان کوتاه 
پر ليد و خنده پر مکری تو صورت ماو کلفت خود مي
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کلثوم با لب . ش پهن شده بودااز آبله و چروکيده

را به کمرش يش هاشکری، پهلوی او ايستاده و دست
ی تن مرده را هااو هم با قيافه حريص لباس. زده بود

بوی کافور آميخته با دمه بخار آب و . دکرورانداز می
 خانه را شوگار مانده و سدر، فضای مردهيس بوی دود

سرخ، وسط  یيکم نوری با روشناچراغ برق . گرفته بود
ان بخار يزحمت از مه د و نور آن بزسقف سوسو می
فت ردورتر می شت و هر قدرگذپرپشت آب می

  .شد و محوتر میترفيضع
 انيسلطنت همچنان که پارچه رخت مرده را م

  .دکريش خودش فکر ميد پيلمايانگشتانش م
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 خدا. اسمخون همونه که میيا. رش آوردميگ«

ه دوز و کلکی يس بامی. سوندهيه رتن شمسینو برای يا
  » .ارميب رونشيجور کنم که از چنگش ب

بعد بی آنکه صورتش را بطرف کلثوم بگرداند 
. ه دونه کتهين يهم  جونمشز حسابیيچ«: بلند گفت

 شيه ده پونزده تومنی پول رويبنظرم حاج طوطی 
رنش يپ. نيدس کن بب.  هايهقرصی کنه، اما فاستونی

  ». رفتهکه از حال
مرده  ر دامن کتی که تنيکلثوم دستش را ز

ان انگشتانش گرفت و با يبود فرو برده و پارچه آنرا م
  »ه؟يده پونزده تومن چ .ههبه«: داد خوشحالی جواب

 بعد پارچه کت را رها کرد و تو صورت سلطنت

  : گرفت دنبال حرفش را ماهرخ رفت و
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 حاج اين. آسيله تو کارم نيله پين من شيبب«
 آورده هرچی از ما يرسگ جهودم مارو خل گ طوطی

از  ما باهاس. مت آب جوغ بخرهياد به قخوه میخرمی
ه ي تو محله گنمی. ميرياد بگيش پاره ين آسيه آتيا

مت خوب يزاشو با قيچ دا کرده و همهيراقی پيزری 
ه نبودش که يگريرن جياون پ. کنهبهش قالب می

ه خودشو توش درآورده بود کيه ااونروز از تن سکته
س تومن، يخراب کرده بود؟ همونو گفت فروختم ب

س تومن پول يالت بيحاج طوطی بود بخ حاال اگه
 د؟ اروا اون گور پدر جندش، هر چی بهتکرروش می

  ».دیينه بهش چسب بازم مثه ِک،نو ولش کني اگممی
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 شيرا روی زانويش هابعد خم شد و دست

و با ره شد ير تو صورت سلطنت خيگذاشت و از ز
  :تدواری گفيدلخوشی و ام

شم،  میجومن خودم پی. نداشته باش تو کار«
زاشو بهش يه چيکه آس هيراقين زری ينم ايبب

  ».ديمه، مام بهمون میيک وشهفرمی
ده ير از آنکه روی سنگ خوابيگر غيدو مرده د

 چادر هاکی از آني.  خانه افتاده بودندشوبود کف مرده
روپوش  گری اصاليد. ده بودندينماز گلداری روش کش

زدی سوراخ سوراخ مچاله يک دستمال يفقط . نداشت
زنی بود که به  نيا. شده روی صورتش پف کرده بود

ش توی شکمش جمع شده يپهلو افتاده و دست و پا

 

     پيراهن زرشکی                                             ۶
ی های بدنش از سوراخاده قهوهيبود و پوست خشک

  .رون افتاده بوديراهنش بيپ
ک بود کود شيکی که چادر نماز گلدار رويآن 

چند تا .  را داشتهاکل بچهيبود و الغر اندام بود و ه
ی ساخته گرياز روی ناش د کهيصندوق چوبی سف

چند . ده بودنديک درگاهی روی هم چيتو ، شده بودند
کرباس و چلوار حاضر و آماده روی  تا قواره کفن

ده که زاه زنگيت نفتی سيک پيی بود يصندوق رو
ه يوار تکيپهلو بدبود پهلوی تابوتی که از  توش سدر

ده يد د گرفته بودنديداده شده بود و توش آهن سف
  .شدمی

ی تن مرده را از هارپوشي زکهسلطنت در حالی
  :با اخم گفت دکرقه او نگاه میيباالی 



 

     پيراهن زرشکی                                             ٧
. ه از اون چاچول بازاس که لنگه ندارهين آسيا«

گه م. ش دسه ندارداکیي زد کهساهزارتا چاقو می
ه جلوی ي عارآی دندوننيوز سر اره اونيدی زنکيند

ون لنگش جسی سر من درآورد؟ يپ اونهمه آدم چه
مثه آدم . ادمداسم؟ پولشو میخوری میذمگه من ن
ه نفر هس نشون يم به بررو بده میآدندون بهش گفتم

چی  نه اگه خورد که خب هريبدم بذاره تو دهنش بب
نو نگو يا! واه واه. ريگرون پول روش کردن پولشو بگيد

ه الم يه يو همسا ش سريکه جنده پينبال بگو، ز
آخرش چی؟ . داي راه انداخت که اون سرش ناپیاشنگه

د خونه ابرام فروخت چار بر. ننسر خرش بکه خاک ب
  ».مخريدشتر میيوخت که بفریه من ماگه ب. تومن
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ش خودش يگوشش را خاراند و پ ريکلثوم ز

  .ال کرديخ
  وچشمی بیهاالبیيتو خودت از اون چاله س«

ی لب رودخونه بره رو میي هسی که صد تا آسیيرو
ه يه يکه واس ادت رفتهيبنظرم . دونیگرتشنه بر می

د خورده چه جنغولک بازی سر خود من يس بيگ کال
  »در آوردی؟

  :گفت بعد بلند
. ه رو ولش کن، گور پدرشم کردنيحاال آس«

م يکن زودی گربه شورش. تورو خدا معطل نشو
گه يشد و جخ دوتای داک عالم، شب خ. روني بشميبد

که دس از يکه مرت ن حاالسيهم. ن موندهيهم رو زم
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ارو يدن. ميم بخوري ندارميچي خونه، هدشياپا درازتر م

  ».کنهمی رو سرم خراب
. ی مرده شدندهای مشغول کندن لباسيدو تا

ش را یاست بازوخومی. کلثوم دست مرده را بلند کرد
رد، اما اويرون بي را از دستش بشنيتا کند که آست

او هم . شدشده بود و بندش تا نمی باوزی مرده خشک
سلطنت ه  سماجتی بخرج نداد و بی آنکه بکارنيدر ا

. ر کپل مردهيبزند، دو کف دستش را گذارد ز حرفی
کرد  رايش هاد، فورا دستکرسلطنت هم که نگاه می

بدن لمس . ر کمر مرده و دو نفری او را دمر کردنديز
الشه گوسفند پوست   مثلوحیرمرده با صدای بی

کلثوم . ش ماندار تنهيی دمر افتاد و دستش زاکنده
رون يش بار تنهيدست مرده را از ز هواه چابک و سر ب

 

     پيراهن زرشکی                                             ١٠
ر پرت شوک تنناز و نميسختی روی تخته له آورد و ب

ض، به تندی لبه هر غرلی عادی و بیيو سپس خ کرد
بخود  ن کت او را گرفت و سلطنت هم خوديدو آست

 را آزاد کرد، آنوقت کلثوم محکم کت را از شانه کت
  .يدکش رونيپشت سر مرده ب

ی کتی را که هابيکثلوم با دقت و بردباری ج
 بود يشهابيج کنده بود وارسی کرد و هر چه تو

ک تکمه صدف و يهی مسی و شاک دهي. ختيرون ريب
هم سنجاق ه که ب سه تکه کرپ موس رنگ وارنگ
ک ين و يک موچيو شده بود و چند دانه تخمه کدو 

. رون آورديی مرده بهابيج تکمه قابلمه از توی
نکه يکلثوم برای ا. دکر نگاه میهاسلطنت با دقت به آن

گری تو يز دي چهار از آنه غيبدهد که بينان طمه او اب



 

     پيراهن زرشکی                                             ١١
را  هابيکی آستر جيکی يست، يی مرده نهابيج

مقداری کرک مخلوط با خاک و شکر و . دکروارونه می
رون يک منجوق بي گر ويهای آرد مانند دزيتوتون و چ

کلثوم چند دانه از تخمه کدوها را با هم توی . ختير
سلطنت داد و ه چند تا هم ب خت ويدهن خودش ر

خت و يی کت رهابيکی از جيزها را دوباره تو يباقی چ
  .ن بود انداختيش رو زميتابوتی که پهلو آن را رو

ردن گ راهن زرشکی رنگ؛ که دوريک پيمرده با 
وزی شده بود و دشم زرد گلي با ابريشهانيو سر آست

بود آرام و با چشم و  ش روی دامنشکلیلک چربی بی
  .ده بوديگوش بسته روی سنگ خواب

بود اما  راهن زرشکی مردهيگرچه صاحب پ
 پس ها مدتبايستی او هنوز زنده بودند و میهالباس
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 هااهی شب روی آنيس ی آفتاب وياز خود او روشنا

ک شهوت کنند و يهم تحرز ی او باها و لباسبلغزد
ی تن او هالباس. تار و پودش بگذرد ه مردان از درزانگ

 تين زنده بودند که قابليپس از صاحب خود، برای ا
شتر از مشتی گوشت و بيمراتب ه  برای زندگی بهاآن

دوام و  گوشت و خونی که. ده صاحبش بوديخون گند
  .کمتر استا از پر کاهی ين دنيارزش آن در ا
از جان و دل  راهن زرشکی رايت آن پطناما سل

. اندازه تن شمسی بوده  بنظرش درست ب.ده بوديپسند
. بپوشد و جلب مشتری کند د آنرايشمسی با" حتما

نکه مشتری با او بخوابد و در عوض به او پول يبرای ا
گر با آن پول گه يلی ديخودش و چند طف بدهد تا

بود  نيبرای هم. ادامه دهندبسازند و زندگی خود را 
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راهن رفته يش آن پيکه ششدانگ حواس سلطنت پ

  .بود
سلطنت . کندند راهن را از تن مردهيی پيدوتا

کلثوم مشغول . آنرا چند بار تکاند و جلو چراغ گرفت
راهن رکابی ير پيز. ی مرده بودهارپوشيرون آوردن زيب

 جرسه چرکی را که تازه از تن او کنده بود روی کت،

 بندرون آوردن پستانيتو تابوت انداخت و دست بکار ب
  .و تنکه مرده شد
راهن را جلو نور چراغ يهمچنانکه پ سلطنت

  :کردش خودش فکر میيد، پکروارسی می
هرچه باشه از او جل و . اندازشه بنظرم

ه خرده واسش يرم يگ. ی خودش که بهترههاپالس
  ».هشرم اندازه میيه ذره بغالشو تو بگيباشه،  گشاد
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ز بااکنون مرده کامال لخت روی سنگ طاق

د روی چشم و يک دستمال سفيافتاده بود و تنها 
روی موهای  دستمال دور سرش از. گوش بسته بود

ی روی يانبوهش گذشته بود و با گره کلفت و بدنما
دو دسته موی فرفری  قه چپش گره خورده بود ويشق

 و آن دستمال را هم. ن صورتش جمع شده بوديطرف
ر آن يضی با نمکی از زيصورت ب که سلطنت باز کرد،

  .رون آمديب
 ست و هفت هشت ساله بايمرده زنی بود ب

د بوده يموهای بلوطی انبوه و دستی که در زندگی سف
. آمده بود ن دريريمو شيو اکنون برنگ پوست ل

ده شده بود يهم کشه مه بازش بيی خاکستری نهالب
ن داغمه بسته بود شايرو یاک بنفش کهنهيو رنگ مات
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طرف راست نافش شکاف . شکمش باد کرده بود

 .شدده میيی داخورده هيده زخم کهنه بخيکش
بود و  بستهيش هاچشم. ده بوديپوستش براق و کش

مثل مژگان عروسک تو هم چفت  پ هم،يکيش هامژه
  .دشده بو
ش اتو چهره. افه او آرام بود و حق بجانب بوديق
م ليی هنوز تسيگو. بودخ بسته يی انهيزی پرکبالج

گی دک زنيحالت  ترينقیي و حقترينجدی. نشده بود
مصنوعی و مسخره در آن چهره نقش شده بود و 

گول زننده و شکنجه  ک کمدیين پرده غمناک يآخر
گر آن چهره تمام يحاال د. ش بجا مانده بوديده رويد

نه و دروغ و خودپسندی را رها يک مراحل شهوت و
  .ی زندگی برکنار بودهام مسخره بازیکرده بود و از تما
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ز زندگی بود که ينگان پرده غمين آخريا 

 همچنان در حال دهن کجی باال مانده بود و

 در جای خود يک هر پيرايهن و بیجا بیشکنانيباز
حتی حرکت  او در خوابی بود که. خشکشان زده بود

  .ندزرا برهم نمی دن هم آرامش آنينفس کش
مشغول  یيی موهاهسيکلثوم و سلطنت با ک

 بودند که سکون هافقط آن. چرک کردن مرده شدند
ه او را که ياپيری بیيايبز دند وزجاودانی او را برهم می

ره بسوزد و خاکستر شود تا آنکه باه يک بود بترستهيشا
ری در آورد، آور خاکش بشکل تهوعيدر ز" جايتدر زمان

  .دندکرپست و خوار می
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زک چرک را از ی ناهالهيفت کهچنانسلطنت هم
 اليش خودش خي پريختن میييروی شکم مرده پا

  د؟کرمی
نو ياگه ا. هده جون میي برای تن شمسهرهنيپ«

هرچه باشد . اديم تنش کنه مشتری رو مشتری واسش
 دختره مادر مرده لخت عوِر،. ن بهترهيختش که از اير

ال ين جور زنا بخوابه؟ همه خيبغل ا ه کهيکدوم مرد
 ره راهيقِه به پرش بگيا اگه پر صدام.  گداسکنندمی

 .کنهینکارو ميم شده ايبرای تالف .دش شهرنوبربراه می
وونه يمگه من د . خوندشود فاتحهيگه باياونوخت د

نه که هنوز يش ااشدم که تنهاش بذارم؟ اما خوبی
و گوشش واشه پول رهن  اد چشميتا ب. ف نشدهيتکل

هم . هيکی بک. ششدونگ خونه کل عباسقلی در اومده
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. سمری میيوای اون خودمم به نوابه ه. فاله هم تماشا

ذره رنگ يه . کنممو تنم میيرهن کرب دوشيخودمم پ
اهای ين سي ا.کنهس میو در رحنا همه کارا و

د يسف آدم همی. نگردی از خر نرم بر نمیيکايآمر
راسی راسی مگه من چمه؟ . اد باشهخوباشه، هرچی می

. تازه اول چرچرشه ،شه ننه من حساب میههقهيصد
قای يتازه رف. کنهنه رم میي آفتابه در خال ببشوختير

. کارمم که خب سرجاشه نيا. هگيری م طاق و جفت
هنوز  .هان اصغره هم از او جاکشاس که لنگه ندارهياما ا

لی دور ي خبينممی، س که اومدهيدختره سه روز ن
تا چشماشم  من چه، بکنهه ب. کنهورش موس موس می

کنن اينم صدتا می. گهيکاره د نين برای ايا. کورشه
جاکش . ونمدداخل آدم می مگه من خودم انو. شيکی
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ره و يش شيد شب و روز فکر و حواسش پيقرمساق با

اگه آدم . ه؟ شورر پولهيشوور ک! شوور. اکش باشهيتر
 ی که از اونونهر جو. پول داشته باشه همه چی داره

مگه خود . کنه آدمو ماچ می نباشه دسترگردن کلفت
ه ي که هس زیيس؟ اما چيمن نخور نونش قرمساق

ن آجانا ي باشه تا از پس اسبازم میيالولک سرجال
 اما اگه .يهخودش کمکی س،ين  که بدشمچراغ. اديبرب

  ».خاک تو سر بتونه نگاهش بداره
. ناف مرده له چرک افتاده بود تويک فتي

بود حواسش آنجا ن"  ابداکهسلطنت چندبار در حالی
. اورد، اما نشديرون بيب سهيرا با گوشه ک خواست آن

امد او هم پاپی نشد و همانجا يرون نيله چرک بيفت
  .ولش کرد
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سلطنت . دکرلثوم پاهای مرده را سنگ میک

 خت روی مرده و با دست چپشيک دولچه آب سرد ري

ی تو ان تو سری خوردهيروزه نگيکه انگشتر نقره ف
ابروهاش را باال  د ويکشانگشتش داشت، روی شکم او 

  :برد و با صدای بمش گفت
ابون يب گيمثه ر. مي شدمهکيمشغول ذمه مرت«

آب گرمم نصب . شيقسمم داد که با آب گرم بشور
  »شبی کون کی بود؟

ی سوز آورد و با دلترنييکمی پا ش رايعد صداب
  :گفت

 ه دونهين يا همين دني تو اگفتونکی میيح«

  ».م و نامراد جونمرگ شدهدخترو داشته که اونم ناکو
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رون آمد ياو ب زبان زی فقط از سرسون دلياما ا

نکه خودش آو دلش برای مرده نسوخته بود بلکه بی
جانی که بر اثر فکر ربودن يه بداند برای خاموش کردن

افته بود يسرش راه ه راهن زرشکی از چنگ کلثوم بيپ
 .را زده بود و بعد هم زود آنرا فراموش کرد ن حرفيا
  .لثوم حرفی نزدک

گار يس. گار بکشديس د کهيلش کشيسلطنت م
بش داشت اما نخواست که از مال خودش يهم توی ج

 آميزکلثوم و با صدای التماسه ب ش را کرديرو. بکشد
  :نازکی گفت

که  تا بعد، گار بدیيه دونه سيداری جونم «
گارام تموم شده و يه ساعته سيدم بهت پس بدم؟ يخر

  ».رميبگفرصت نکردم برم 
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سرش را روی پاهای مرده خم کرده بود  کلثوم

.  بودنديسه کشيخته مشغول کيی باز آوهاو با لب
گارها از او ين سيلی از ايدش آمد که سلطنت خبيا

شه از او در دل يهم تنفری که. گرفته و بعد پس نداده
داشت و جرأت نشان دادن آن را نداشت، تو دلش 

ران چرم مانند محکم روی  سه رايشتر شد و کيب
  :ش خودش فکر کرديورآمده مرده کوفت و پ

جه خانومه، ي منشپشيش که جنده خودشيزن«
اگه . دهگره سگم برنمیسه از گُريبمال مردم که م

 از .شدز نمیيهمه چ که صاحاب اون دکرنجور نمیيا
ن همه خونه و دکون کمته؟ خدا يا. گهيه ديس خورچ

 تازه هزار جور کار .دولت بدها يونه بکدبرم می قربونش
گداها رو از تو  تو که دختر. گه هم داریي دهيو کاسب
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 که م خونت و وختیيری خبرنی میزکوچه قر می
ی شهرنو برمی ش کشون کردیيکوفت و آت

گار اشنو ي قوطی سگی يهن، اگه راس میشووشیفرمی
ن و اون دراز يش ايپ تا تا دستبيبخر بذار تو ج

س يادم رفته سر اون گي الشيکه سربازی بخيزن. نکنی
م؟ دگارت میيس. سی سرم درآورديپ ه کوفتی چهيعار

  ».زیيه چياگه ندار بودی بازم . مدکوفتت می
ی نازکتر از صدای سلطنت که يصدا بعد با

  :دا بود گفتيزی ازش پسوری و دلساشرم
گار چه يس. بمرگ خودت ندارم ریيتو بم«

گار يه سش رفتم که برم دکون اکبريه ساعت پيقابله؟ 
از بسکه سرد بود نرفتم گفتم وختی خواسم برم  رميبگ

. هم بخرم اک بايه بارگی با چاهی و قند و تريخونه 
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گار چه قابله؟ تو يادم؟ سدگار داشتم نمیيعنی اگه سي

خدا حق تو رو بمن . من داری هزار جور حق به گردن
  ».حالل کنه

 م دروغی که خورده بود، ته دلشن قسيز اا

گار داشته بود و نداده بود و يس.  راحت شد.خنک شد
  .بود ه گذاشتهياز جان او هم ما

عی و با صدای يباز مرده را با ولنگاری طب
محکم بسنگ  نی روی سنگ دمر کردند و سرشيسنگ

ش يموهای بلوطی براقش روی شانه ها. کوفته شد
روی . نامرتبی باز شد افشان شد و پشت سرش فرق

ک مربع ي. دا بوديبادکش پپشتش چند لک کبود جای 
ی جای ان لکهييک مشمع، پاي اهی جایيبزرگ س
  .شدده میيبادکش د
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. بود با و پر کششيی بدنش زهافرو رفتگی

 و صورتش شدسه زنده میيکپلش با حرکت زمخت ک
ش آمده و يپيش هالب. خ روی سنگ افتاده بودرمين
 روی بناگوشش افتاده شی بلوطیهازلف. مه باز بودين

 ساخته گری و شرم جلوهيبايز ه و روشنی ازيسابود و 
  .ديخشدرش میيی آب روی موهاهاچکه. بود

ک يزنی را داشت که پس از  ش حالتابرهنگی
لذت جنسی در بعدازظهر تابستانی در مکانی امن و 

. فسونی فرو رفته باشد ن پريريخواب ش دور از نظر
 دهيرودن روی سنگ خواب» ديدانائ«ه به يزی شبيچ

  .أثرمان و متيز و ولنگار نه پشباافه لجياما با ق. بود
روی پشت او  سه رايسطلنت خرت خرت ک

راهن يش شمسی و پي و ششدانگ حواسش پکشيدمی
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ره شده يمهتابی مرده خ چشمانش رو تن. زرشکی بود
نما از يی آن مثل پرده سهاتی و بلندیسبود و روی پ
راهن کرپ قرمز يکه شب خودش پ شتگذجلوش می

د تنش کرده و سرش را رنگ گذاشته يی سفهالبا خا
راهن زرشکی را ي هم همان پهکرده و شمسی و بزک

 کير يابان زيتنش کرده است و هر دوشان تو خ
ند و استادهيی ايکاياه آمريدرخت پهلوی دو تا سرباز س

ند و مثل گنگ زمی  چانههامت با آنيخودش سر ق
 لبخند الين خياز ا. وردآده الل بازی در میيخواب د

ش را از ای درشت ترک خوردههازی لبيمکرآم ديپر ام
کلثوم کرد؛  ر چشم دزدکی نگاهی بهياز ز. هم باز کرد

  :د و گفتيسه روی لک مشمع کشيبعد با ک
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شدی؟ خدا  ن خونه موندنیيتو آخرش تو ا«

ه ين تو توکه آبين زني که چطور با امايمن فکر! بدور
  ».هروغ میج

اشی بود که کلثوم خرموضوع دل ن سئواليا
شه از فکر يجرئت بخاطر آوردن آنرا نداشت و هم

شه ته دلش کشمکش ياما هم. زان بوديگر کردن به آن
سئوال  از. دخورم مثل خوره دلش را میيبر پا بود و دا

افه شوهرش و محترم زن يخت و قيسلطنت دلش تو ر
از کارش  دست. صاحبخانه جلو نظرش جان گرفت

 سلطنت کرد و با لحن ش را بطرفيد رويکش
  :ی گفتانهيپرک

لنگش، مگه من سرمو داغ  جون اون! هههب«
. هيال کرده دختر اتورخان رشتيکه جنده خيزن. کردن
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بونه کار نداره همبونه به موش کار  همبه حاال موش

 ن سوی سلمون قسم، از دوچشم کوريداره؟ به هم

دم برای مشدی يبشم اگه دروغ بگم خودم هزار دفه د
بی ي عگفتممی ش خودميهی پ. ومداتفار میر و اَواُ

آدم . بينمکه شوور داره، گاسم من عوضی میينداره زن
که هم يتازه زن. مردم بشه س مشغول ذمهيخوب ن

س که بهش محل يخودشو لوس کنه مشدی از اونای ن
نا با هم راه داشتن و من خبر يکه ا نگو. سگ بذاره

 ونو تو خال مچ هر دوشاشبينکه پريتا ا، نداشتم

. رو خورده آبرو رو قی کرده ايکه سربازی حيزن. گرفتم
و تا انداخت؟ اصال  مگه از رو رفت؟ مگه خودشو از تک

ش يخب من گفتم پ. د و زد بچاکيتنبونشو باال کش
اد؟ مثه تف سر يکه گندش در ن سر و همسر چی بگم
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 گن پشت سر آدم میشينناونوخت می. نهموباال می

ق يفرود، کچل بود، شوورش روش شکری ب کلثوم لب
کرم از  اما. رنيز شونو بغل بگيکه الهی مرده عز. گرفت

تو . ن مشدی جاکشِهير خود ايهمش تقص. خود درخته
. دمي کشهاچه ن قرمساقيونی که من پای ادنمی

گه من هر چه داشتم و يآفتاب زد سرش حصبه شد د
مگه حاال . کردم تا چاق شد نداشتم فروختم و خرجش

س از صب باونی، میدوره؟ تو که خودت بهتر میچط
ارم ير بيه شاهی سنار گيتا بامبول بزنم تا  تا شوم صد

ه رت میاسهيپول به ک. اک بکشهين قرمساق تريبدم ا
عوضش . ه که بفهمهياما ک. دآاما جون از کونت در می

ره؛ فضله خونجا میي اشودون ن آب ويمثه کفتر کاظم
 صغرا مگه نبودش که اون. ازهندگه میيشو جای د
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ملک خاتون بودش؟ اگه نگاش کنی ننه   تو سدايشپ

 هي اتازگی. مونهي مثه مشختي، رشهمن حساب می
گه، يچی ديه. مه رسيآورده مثه  ريزی گينعلبند تبر

ش تو مچد يروز پ ن دو سهيهم. مکهيو مره پسرهيريش
اله يه جفت گوشواره پي. شا اومده بود گوش مسئله

 گفتشمی. شيحب آت دو  بود مثهزنگی تو گوشش
شونی يس پباآدم می. دهيهمون نعلبنده واسش خر

نه که اونای که مول دارن کارو يا اصال مثه. داشته باشه
  ».بارشون از شوور دارا سکه تره

مرده را با سدر چنگ  سلطنت داشت موهای
د که هر چند کلثوم از کرش خودش فکر میي پ.دزمی

د خدا را شکر کند که ياو بااما ، لی جوانتر استياو خ
بنظرش . ستيمثل کلثوم سرش کچل و لبش شکری ن
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کله کلثوم مثل کون انتر قرمز و براق است،  د کهيرس

بهم   تنگيشهاقهياما موهای دور سر و روی شق
ن هم هست که رنگ موهای روی يده و برای هميچسب

اد يبعد ب. دارد ش فرقاسيش با رنگ کاله گاقهيشق
تاد که سر آن با کلثوم دعواشان شده سی افيکاله گ

او ه زبانش آمده بود به هر چه ب بود و کلثوم آن روز
  :بعد بلند گفت. گفته بود
ن يش ايپ عنی که چی؟ گلو شوورتيحاال «

  »ر کرده؟يکه گيزن
کلثوم دوباره روی پاهای مرده خم شد و با 

  :شماتت باری جواب داد حرص و جوش
اونوختا . و فرهادن يرير سرشون، مثه شيآره خ«

ه يکه بفهمه گاسم ياگه شوور زن دمکرال میيمن خ
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. ون کننيرکتک کاری راه بندازه که مارو از اون خونه ب

که از همه چی با خبر شده مثه ماما ياما حاال که مرت
نگو که . ارهذمی لي و ال سببينهره همه رو میيخم

که ينه که زنيبرای هم. ش بازهيجاکش خودش ببر
الش ين خياونم ع ساقی سرش گذوشتهکالی قرم

  ».سين
سلطنت با حالت بزرگتری و آقا باال سری که 

  .جواب داد بخودش گرفته بود
لی صاف و صادق هستی و يی که تو هم خاسر«
ش خودته و يپ تو دوای دردت. ونستم هادمن نمی

م و ييتازه مردم مشکل گشاشون ما. خودت خبر نداری
ن کاری که ياگه ا.  مچلیخشکه که غاغالهيه زنيتو از 



 

     پيراهن زرشکی                                             ٣٣
که تو ي که زنکشه بکنی سر دو روز نمیگمبهت می
شه میتراهيه گرگم سياز پ رتچشم شو.«  

. ستاديد و راست ايدی آهی کشيکلثوم با نا ام
 و ديفش را باال کشد و مي خارشنيبا آست دماغش را

  :گفت
 هي هر کی جادو جنبل بکنه واسگناما می«

س باآدم می. هيبل چجادو جن. خودش نکبت داره
جنبل  مگه همه عالم جادو. شونی داشته باشهيپ

من خودم . ن کارا عاقبت ندارهي اگن؟ اصال میکننمی
براشون تو . ر خونه دادمشوشتر آب مردهيبه هزار نفر ب

ومدن بگن يشون نکدوم چيقبرسون دنبه گداز کردم، ه
  ».کرده دهيفا

  :گفت د ويسلطنت حرف او را بر
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 تو جونی، تو! رينتو گاز بگخبه خبه زبو«

نجور سس يس ايآدم خوب ن. ای عمر بکنیخومی
برای  ن جادو جنبلياگه بهت بگم هم. اعتقاد باشه

. د باور نکنیيت داشته، شايکی چقدر خاصيخود من 
ن ايالبته که مردم نم. ن چقدر صاف و صادقهيواهللا بب

ن مردم مارو يا. ا نکردهيبگن که جادوشون اثر کرده و 
دس بهمون . سنترازمون می. نگير میهامرده  جزوهم

اسم . ونن که دس بهمون بذارنداهی میيس. ارنذنمی
 مراد گرفتن کهوختی. نهزنو بهم میشور حالشومرده

چرا راه دوری  .انيگه سراغمون نميمعلومه که د
ش ي که سر خود من اومده، پهزیين چيی؟ ارمی

ت چن وخ. وازگو نکن نو بکسیيا. خودمون بمونه
 که هنوز جاهل و جوون بودم ی، تو عهد و زمونهشاپی
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رصه ـ غم اتونم زبوندستی، میيبه نيغر اال که توح ـ

ه ينی ينش ه مستاجريه خونيآره اون عهد و زمونا ما تو 
خونه هزار جور آدم رفت و اومد  نيتو ا. مياتاق داشت

شون و چه قوم و ا مهمون چهچه خود مستاجرا. داشت
. فتنرومدن و میامثه آب اماله میشاشون، همه يخو

هللا چالقه افي سيهخوب بفهمی، مثه خون اگه بخوای
 ه جوونيون مستاجرا يم. ن جورا بوديس؟ همين

تا . واريه جرز ديود مثه ِی بور مازندرونی زورخونه
داشت مثه چتر  غور و قلچماق، زلفيبخوای پهلوون، 

ده ن يه زنم داشت همچي. ن کره بازوش بوديا. شميابر
ه سه چار ماهی بود يمنم تازه . نبود دوازه ساله، بدکم
 آب. ن قرص صورتم بوديخودمم ا. شوور کرده بودم

دی زصورتم میه تلنگر ب. دا بوديردم تو گلوم پخومی
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کی . ندممومی مثه برف و خون. ريختازش خون می

. دمزلی میيلاط يد؟ از صب تا شوم تو حکرکار می
با دخترا از سرو . ندمچيمی سنجد. ادمدتخمه بو می

مشدی شوورم ظهر تو دکون . ميفترکول هم باال می
 گفتمی. ميدخورشبا هم حاضری می. ردخومی ناهار

اه يس اشت دس بهذنمی. شهتو کار کنی دستات زبر می
مثه . ال نداشتميه ذره فکر و خيمنم . د بزنميو سف

زد . فترهفتا خونه می دم که صداشزکبک قهقهه می
 هين پسره مازندرونيش اي سفت و سخت پو ما گلومون
ن خاطر خواش شدم که نه يهمچ. کرد ريکه گفتم گ

چ يحواسمو ه. شب خواب داشتم و نه روز آروم
اصال . ش گرفته بودمينکه آتيمثه ا. مفهميدنمی
. بود م خوراکم اشک چشمميدا. ونسم چم هسدنمی
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فتم بخوابم، شورم خاک براش خبر نبره ـ رشبا که می

هر روز ، اسخوری بود هر شب میشَلی حيخ
ش يهمش حواسش پ. بفکر من نبود" ابدا. اسخومی

 بودم فکر همازندرونی هوونیيمنم که د. کار خودش بود
چشمامو هم . ش اون بود و بسيالم همش پيو خ
ال يخ. ش نظرم بوديپسره پ وشتم و همش صورتذمی
 اما تا. کنههام از اون کارا میبادم که اونه که کرمی

ی مشدی خدا يش دراز حنايدم و رکرمامو واز میچش
بو چرم  م وديداض گردن خودم میيامرز و رو بيب

ر و رو ي دلم ز،ديسرد به دماغم میدا که مییاکهنه
د من کرال میياونم خ. هيدم بگرزه هو میي و شدمی

د و نازم کرهی ماچم می. سمترا میي کشمدرد می
 کمما کما. چليدبودم و نازم می وسعرتازه. کشيدمی
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.  بود که رسوا شمدهزی نمونيد چيکارد به اسخونم رس

. شدزی سرش نمیيز ميپسره هم مثه خود من چ
بود  یاکهيه زنياط ير بود تو همون حيلی سر بزيخ

که کارش از صب ين زنيا. گفتنه خانوم میيبهش حاج
اصال وسواسی بود و  .تا شوم نماز و روزه و دعا بود

شتر تو يه، صد دفه باس دساشو آب بکشخوحتی می
شه وضو يهم. ندخودعا می د وزر آبشون میيحوض ز

 و دمش بهش شده گربه از پهلوش رد میياگه . داشت
 هامسئله. فتگر از نو وضو میشدمی رد پاخومی
لی نقل يخ. ونسدچ مشهدی نمیيونس که هدمی

هر کی رو پشت بون اتاق خودش . تابستون بود .داشت
 اتاق خودمون د، مام رو پشت بونيبخوامی
ن هنوز آفتاب بود و نبود يه روز همچي. ميديابخومی
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رختخواب خودم  مو پهن کردميمن رفتم پشت بون گل

ن ييام پاين که اومدم بيو مشدی رو انداختم و همچ
هنوز تو سر پله بودم و داشتم   ببرم باال؛وکوزه آب

هللا ـ اسم اون پسره ادم لطفيهو دين که ييدم پايودمی
هللا با قفس کرک ادم لطفيهللا بود ـ داطف لگممی که

زی يچ. خت توير هويدلم . ت باالا میهاداره از پله
ن ياه چوخت اونو بيتا آنروز ه. نمونده بود غش کنم

چنونی دست و پامو گم کرده . ده بودميکی ندينزد
دم چطور شد که هولکی سالمش کردم يبودم که نفهم

. تاق خودموندم رفتم تو ايتو چله کمون دو ريو مثه ت
چه . دميزلرد میيدم افتادم، مثه بيتو اتاق که رس

د و يدردسرت بدم که، اونشب تا صب مرغ و ماهی خواب
ماه بود، اونقدر تو ماه  شب. چشم من نرفته خواب ب
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ونه دخدا می. نگاه کردم که چشمام راه افتاده بود

هر کی تو کوچه آواز . ختمياشک ر اونشب چقدر
ن بدون يهمچ. دکرادتر میيو زند، سوز دل منخومی
بفکرم . س شده بودي از اشک چشمم خمبالشت که
ما  اگه،يه دياک بخورم، عالم بچگيد نصب شبی تريرس

صب شد، مشدی . هللا دس بکشمانستم از لطفتونمی
د که يبنظرم رس منم.  خورد و رفت در دکونشویيچا

. ه کاری واسم بکنهيبلکم او ، ه خانوميش حاجيبرم پ
واشکی از گوشه يقرآنو . بود ی بنظرم اومدهه فکري

ه خانم من که يطاقچه ورداشتم و رفتم اتاق حاج
ند، خوپای سجاده بود و داشت نمازشو می دم اويرس

 تشم کهايبصبرکردم تا نمازش که تموم شد، تعق
لی يخوند، گفت ننه قربونت برم چه خبرته؟ اصال خ
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 اما نه اتاقمون، ومديشه ميهم. ش با من گرم بوديونم

او مارو . ديون می کشيرد نه قلخوی میيگاهی چا
بهش گفتم ننه جون من  خالصه من. ونسدنجس می

ی بهتون بگم اما الی محرمونهيزی خيه چيام خومی
ن که بکسی يباهاس اول قسم بخور ،کشمخجالت می
د و گفت قربونت يه خانوم خنديحاج. نيرو آورد نکن

. ستش چه دروغشاره، چه رايقسم قرآن ادباری م برم
نی يشوورت بب ر ازيای خخوتو جوونی تازه عروسی می

ن حرفا بزنی، خدا نخواسه قرآن خصم جون ينباس از ا
نجا فردا روز يجون امروز ا من گفتم ننه. شهآدم می

ه زهرا يش فاطميپنجاه هزار سال، فردای محشر پ
ه يباهاس واس. کنمم و ازت بازخواس میگيرمی تودومن

خانوم  هي حاج.کشم؛ واال خودمو میمن قسم بخوری
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 واست کنیقه ندارم حاال که اصرار میيگفت من مضا

ر چادرم در آوردم و يز منم قرآنو از. رمخوقسم می
اونم به دعای عربی خوند و . گذوشتم گوشه جانمازش

. دسش گذوشت رو قرآن و قسم خورد فوت کرد و
 مو قسم خورد منم از اول تا آخر خاطر خواهیکهیوخت

ه کردم و يهی مثه ابر بهار گر.  کردميفباسش تعر
بگی  م، هر کاریدگفتم هر چی بخوای بهت می

. ميهللا به هم برسا کاری کن که من و لطفکنم، يهمی
رسول گفته همونو  هر چی خدا و. امخوم نمیايحروم

منو . ر و پاتالهيمن شوورمو دوس ندارم پ. امخومی
 که دلش ختميخالصه اونقده اشک ر .کنهآهکم می

چه دردسرت بدم آخرش کاری کرد که . بحالم سوخت
هللا زنشو طالق داد و اروز نشده بود که لطف هنوز سه
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طول  ه هفتهيمنم از مشدی طالق گرفتم و هنوز 

  ».ميديهللا بهم رساده بود که من و لطفينکش
 د و خاموشيسپس از روی حسرت آهی کش

 نطرف و آنطرف تکانيسرش را بحالت افسوس ا. شد
. کرد یانهيبعد با دهن بسته خنده پر ک. داد

کی يش مثل گله خفاشی که به تارای گذشتههاخوشی
هجوم آورد و  سرشه اورد، بيدرخت انبوهی هجوم ب

د و ول زدار مغزش چنگ میه ج بهاکی از آنيهر 
کرد و طرف راست  ی پر از آباسپس دولچه. دکرمی

هم مرده دش خودش گفت غسل میيخت و پيمرده ر
ه و روشن يهنوز سا اما.  برای تقرب بخدارا

 که در همان خانه مستاجری کرده بود ازيیهاخوشی
نه فکرش مثل لوحه مرمر يزم. نظرش محو نشده بود
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ت مثل اخ و تفی يت غسل ميار داغی بود که ندرگه

نه آن يبخار شد و هوا رفت و زم" نشسته و آنا روی آن
  .ی جور واجورش بجا ماندهابا رگه

  :اق گفتيصلگی و اشتحو کلثوم با بیناگهان
ا ين چيا ن من و تويونی، بدتو که خودت می«

د يازی بايه نيس تو مثه خواهر منی، قابلی نداره اما ين
ه يونی من واسدمی. نره نيتش از بيبدی که خاص

ی هسش که اچارهير بيکه فقيه زنيام، خوخودمم نمی
 همه. هونين زنه لخت و عرياجباری ا شوروشو بردن

 ايب.  اندازشههرن زرشکیين پيمن گفتم ا. داسيجاش پ
رم تو هم از گذتو هم ثوابی بکن، من از حق خودم می
نو يا ايب. بگذرد حق خودت بگذر تا خدا هم از ما دوتا

اون خانومه سر زمسونی ه مش بينطوری بديهم



 

     پيراهن زرشکی                                             ۴۵
رنی تو کار يهمچی پ" اصال م کهيانگار کن. دعامون کنه

ومد و نارو به رو هم يلو ن خاکنيمخيال می. نبوده
  ».اوردين

ر داد و با ييش را تغيلحن صدا" بعد فورا 
  :ش و دلسوزی پر مکری گفتيتشو

اد يکه تا مراد نگرفتی بکسی  نهياما شرطش ا«
  ».هاشهندی که باطل می

راهن ينگاهی به پ .ی ساکت مانداکلثوم لحظه
ک لحظه يبرای . زرشکی که توی تابوت افتاده بود کرد

اما تا نگاهش به سلطنت . اضی نشد رشنهادين پيبه ا
افتاد که با خونسردی و از روی دل راحت مرده را 

 و بخت و اقبال هااد خانه و دکانيد و کرمی خشک
زی يچ هيش خودش فکر کرد البد يسلطنت افتاد، پ
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خت و با يه، دلش تو ربختنقدر خوشيهسش که ا

  :گفترمی د و دلگديتر
  ».ندارمن حرفی م. ی ندارهيبع«

ت خاطر يد و با رضايسلطنت نفسی راحت کش
 .گفت

لی ين خيبب. مرادت برسیه شااهللا بيا خدا عوضت بده،
ی رو دی دم مچد شاه میرن فردا صب میيهم. آسونه

ه ده شاهی ـ اما يا يه سناری، ياه مثه يپول س هي
سن که مهر ين ناي ـ اها اه باشهيباهاس حتما رو پول س

ه طرفشو اسم يی داهه میيپول س، رو اون کنناسم می
که رو يگشم اسم اون زنيد ه طرفين و شوور تو بکنّ

نصب شب که . ری خونهاوختی که کندن می. نبکنّ
نه ها ـ نصب شب که شد پا يماه بب شد ـ اما نباس
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 اهه رو با قاتمه سفت میياول دور اون پول سشی می

دا نباشه، بعد ياصال پ. گه پولهين که ديچی همچيپ
موم که گرفتی . یگيرم با موم میيشو غرص و قادور
اونوخت . نهيتی که ماه نبيه قوطی کربيش تو يارذمی

ا آوردن يه دده سيو هر وخت  نجايری ايابا خودت م
ه صلوات بفرس يش و همه کاراشو کردی يوختی شس
ار و دور و ور خودت رو فوت کن و يتنو ب و اسم پنج

! نه .اههي دده سانوخت پوله رو بذارش تو سوراخ کون
. ال نکن؛ کور بشم اگه دروغ بگميبهمون امام زمون خ

ه يش چشمش مثه پيپ اگه. گه نخورد ندارهين ديا
  ».ای بگوخومن هر چی میه گرگ نشد ب

راست و  کياما آنچه که سلطنت گفته بود 
دروغی بود از سرگذشت پاک شده روزهای اول زندگی 
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ازه آمده بود و ی که تيروزها نياو اول. شهوانی خودش

. ده بوديهللا نرساخودش را بشناسد، اما آخرش به لطف
ادش آمد که ي. ديهللا رسا که به لطفگفتمی دروغ
را گوش يش هااو گفته بود که اگر حرفه ه خانم بيحاج

. ديهللا خواهد رساناگر او را به لطفيک هفته ده يکند ب
 ک تاجريد او را برای يقسم و تهد اما قبال با التماس و

 فرش فروش برده بود و اولش قسم قرآن خورده بود که
زی سرش يی است که هنوز بالغ نشده و چاپسر بچه

ک يو فقط  اهد با او بازی بکندخود و فقط میشونمی
اما وقتی که سلطنت را بخانه او . اهدخوبازی میمه

ل از بنا گوش در يسب ک مرد گردن کلفتيبرده بود 
ق چهار زانو نشسته بود و ده بود که تو اتايی را دارفته

ز برداشته بود و يده بود از روی تشکچه خيد تا او را
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بغلش و  م گرفته بود توي او را قرص و قامعطلیبی

زور قربان و صدقه رو بنده را از ه ه خانم هم بيحاج
مرد او را پشت سرهم  آن روی او برداشته بود آنوقت

ه يو حاجده بود يده بود و بعد برده بود بغلش خوابيبوس
رون در منتظرش مانده بود و هی او داد يب خانم هم

ادش يفر زوجز کرده بود، کسی بهده بود و اَيکش
ده بود و آنوقت که کارشان تمام شده بود آن ينرس

ن شاهی گذاشته يمظفرالد اری زردزهک پنجيتاجر 
  .ش کرده بودابود کف دستش و روانه

هنوز چشمان خسته  کار مرده تمام بود، اما
او از داشتن . دزو میو دکر برهنه ديسلطنت روی آن پ

دلش خواست . ته دلش خوش بود راهن زرشکیيآن پ
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دوباره به کلثوم گفت و چشمش را از . گار بکشديس

  .برنداشت روی مرده
  ».شهدا نمیيبت پيگار ته جيه دونه سين يبب«

بود و شش دانگ  کلثوم که حاال دلش خوش
اد گرفته ياز سلطنت ی بود که يش جادويحواسش پ

  .اد دبود فوری جواب
بش يو سپس پاکت اشنو را از ج »چرا، دارم«

  :سلطنت داد و گفت گار بهيک دانه سيرون آورد و يب
م ياه باشيه دده سيحاال تا کی باهاس منتظر «

 ».شهدا میياه کجا پين روزا دده سيا نجا؟يادش ايکه ب
  .و دلش گرفت

چندتا  انهصيگار را آتش زد و حريسلطنت س
  :پک پشت سرهم به آن زد و گفت
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 لوا بسازه بشرطی کهحنه توآدم از غوره می«

ا اومدی؟ گاس يمگه هفت ماهه دن. صبر سرش بشه
  »دی؟يد خدا رو کجا. ارنيکی رو بين فردا يهم

گر ياما حاال د. ده بوديز خواببامرده آرام طاق
. و به طاق افتاده بود چشمانش بکلی باز نشده بود

 نگاهی که نه نور آن. داشتتشويش ی صاف و بینگاه
نگاهی که . زردآرا می کی آنيو نه تار دکررا متاثر می
ز يچ چينگاهی که ه. ست و نابود شده بوديآرزو درش ن

ده شيز چشم پويخت و از همه چساب نمیرا متعج آن
  .مسخره بود ومعنی ش بیاشينش پيبود و آفر

س سلطنت متوجه چشمان باز مرده شد و ح
ش يحالی که پ و در. ک کاری بکنديد يکرد که با

راهن زرشکی را مفت از چنگ يد پکرخودش فکر می
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راستش را روی چشمان  رون آورده، دستيکلثوم ب

کی با يکی يی چشم او را هامرده گذاشت و پلک
  :لب زمزمه کرد ريانگشتانش بست و ز

  ».کهيومت نزديق. ميينجايبنده خدا نترس ما ا«

 




