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 شريف با چشمهاي متعجب، دندانهاي سفيد و محكم و پيشاني كوتاه كه موي انبوه سياهي دورش را گرفتـه بـود،                    
جب تر ، دندان هاي عاريـه و پيشـاني بلنـد    بيست و دوسال از عمرش را در مسافرت بسر برده و با چشمهاي متع       

او . شهر مولد خود عودت كرده بـود      ه  چين خورده كه از طاسي سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و كورتر ب               
رياسـت ماليـه آبـاده    ه در سن چهل و سه سالگي پس از طي مراحل ضباطي ، دفتر داري ، كمك محاسب و غيره ب       

زيـرا همينكـه     .دنيا آمده و ايام طفوليـت خـود را در آنجـا گذرانيـده بـود               ه  آنجا ب شهري كه در    . انتخاب شده بود    
پس از چنـدي وارد ماليـه شـد و تـا            . تهران فرستاد   ه  اسم تحصيل او را ب    ه  سن دوازده رسيد، پدرش ب    ه  شريف ب 

ل شخصـي بـه     حاال بواسطه اتفاق و يـا تمايـ       . دوشي و سرگرداني دور واليت را بسر ميبرد         ه  كنون زندگي خانه ب   
 .آباده مراجعت كرده بود و بدون ذوق و شوق در خانه موروثي و يا در اداره مشغول كشتن وقت بود

گـاهي  . صبح خيلي دير بيدار ميشد ، نه از راه تن پروري و راحت طلبي ، بلكه فقط منظورش گذرانيـدن وقـت بـود                       
اعتنا و الابالي شده بود و بهمين جهـت از          ويرش مي گرفت اصال سر كار نميرفت ، چون او نسبت به همه چيز بي                

ساير رفقاي همكارش كه پررو و زرنگ  و دزد بودند عقب افتاده بود ، چيزي كه در زندگي باعث عقـب افتـادن او                         
ه اگرچه شريف براي امرار معـاش احتيـاجي بـ         . شده بود عرق و ترياك نبود بلكه خوش طينتي و دلرحيمي او بود            

اصـطالح تـا آخـر عمـرش آب بـاريكي        ه  براي او گذاشته بود كه ب      ريقدر بخور و نم   ه  بپول دولت نداشت و پدرش      
داشته باشد، و شايد اگر گشادبازي نميكرد و پيروي هوا و هوس  را نكرده بود ، بيشتر از احتياج خـودش را هـم                         

ز طـرف ديگـر     داشت ، ولي از آنجا ئي كه او تفريح و سرگرمي شخصي نميتوانست براي خودش اختيار بكنـد و ا                   
نشستن پشت ميز اداره براي او عادت ثانوي و يكنوع وسواس شده بود، ازين رو مايـل نبـود كـه ميـز اداره را از                       

 .دست بدهد
بنظرش همه اشخاص سـائيده     . پس از مراجعت همه چيز بنظر شريف تنگ ، محدود، سطحي و كوچك جلوه ميكرد              

اما چنگال خود را بيشتر در شكم زندگي فرو         . ت داده بودند    شده و كهنه مي آمدند و رنگ و روغن خود را از دس            
بعضـي از آنهـا كـم و بـيش بـه            . به ترسها، وسواسها و خرافات و خود خواهي آنها افزوده شده بـود            . برده بودند 

شكمشان جلوآمده بـود ، يـا شـهوت آنهـا از پـائين تنـه بـآرواره شـان                  . آرزوهاي محدود خودشان رسيده بودند    
 و يا در ميان گيـر و دار زنـدگي ، حـواس آنهـا متوجـه كـاله بـرداري ، چاپيـدن رعايـاي خـود،                            بودسرايت كرده   

خود او آيا پير و ناتوان نشده بود . محصول پنبه و ترياك و گندم و يا قنداق بچه و نقرس كهنه خودشان شده بود             
؟ خـواهر كـوچكش كـه در موقـع          شهر مولد خود برنگشته بود    ه  اميد استراحت ب  ه   وافور و بطري عرق ب     لو با منق  

آخرين مالقات با او آنقدر تر و تازه و جوان سرزنده  بنظر ميآمد حاال شوهر كرده بود ، چنـد شـكم زائيـده بـود،       
شيارهائي مثل جاي پنجه كالغ گوشه چشمش ديده ميشد كه با سكوت بليغـي بمنزلـه                . چين و چروك خورده بود      



طعنه آباده ميناميدند براي او ه حتي شهر سرخ گلي و خرابه اي كه گويا ب. شمار ميرفت  ه  آينه پيري خود شريف ب    
 .يك حالت تهديد كننده داشت

شايد دنيا تغيير نكرده و فقط در اثر پيري و نااميدي همه چيز بنظر او گيرندگي و خوشروئي جادوئي ايام جـواني                      
ي از قواي او از يك منفذ نامرئي بيرون  رفته           فقط او دست خالي مانده بود و هر سال مقدار         . را از دست داده بود      

بجز چند يادبود ناكـام و يكـي دو رسـوائي و كوششـهاي بيهـوده ، چيـز ديگـري                     . بود بي آنكه ملتفت شده باشد       
آن سوراخ كشانيده بود و حاال انتظار روزهاي بهتري را          ه  او فقط الشه خود را از اين سوراخ ب        . برايش نمانده بود  

 .نداشت 
خميـازه  . ره تمام وقت شريف پشت ميز قهـوه اي رنـگ پريـده ، در اطـاق بـاال خانـه اداره ماليـه ميگذشـت                      در ادا 

كاغـذهاي اداره   ه  ميكشيد، لغت الروس را ورق ميزد و عكسهاي آنرا تماشا ميكرد، سيگار ميكشيد  يا سرسركي ب                
داره بر خالف رؤساي ادارات كه      رسيدگي ميكرد و يك امضاي گل و گشادي زيرش ميانداخت ، ولي در خارج از ا               

شبها دور هم جمع ميشدند و بساط قمار دائر ميكردند، او با همكاران و رؤساي ساير ادارات مراوده و جوششـي                     
در منزل وقت خـود را بـه باغبـاني و سـبزيكاري             . كناره گيري و گوشه نشيني را اختيار كرده بود          . نشان نميداد   

بعد از آن كه غالمرضا  منقل برنجي را آتـش           . فور و تشريفات آن ميشد       بساط  بيشتر وقت او صرف     . ميگذرانيد  
ميكرد و زير درخت بيد كنار استخر روي سفره چرمي ميگذاشت، شريف جعبه هـزار پيشـه خـود را كـه محتـوي                

دقت باز ميكرد  و اسباب فور و بطري كوچك عـرق را مرتـب دور خـودش ميچيـد و بـا تفـنن                         ه  آالت وافور بود ب   
گاهي غالمرضا مطيع و ساكت و سر بزير ميآمد و باو تريـاك ميـداد ، مثـل اينكـه مشـغول انجـام                        . شغول ميشد م

 .مراسم مذهبي ميباشد
. صاحبش وفادار مانـده بـود     ه  غالمرضا پير مرد لهيده اي بود كه جزو اثاثيه خانه بشمار ميرفت و مثل يك سگ ب                

فقـط او  . براي هر گونه  فداكاري در راه اربابش مضايقه نداشت  از آن آدم هاي قديمي خوشرو و بي آزار بود كه            
چون شريف وسواس شـديدي بـه   . بود كه به وسواسهاي  شريف آشنا بود و ميتوانست مطابق ميلش رفتار بكند    

عالمرضـا توجـه مخصوصـي در       . همه چيز ايراد ميگرفت     ه  تميزي داشت ، دايم دست و صورتش را ميشست و ب          
 . حوله ، مالفه و جارو زدن اطاقها مبذول ميداشت تا مطابق ميل اربابش رفتار كرده باشدشستن گيالس آب ،

شريف پس از پايان تشريفات و مراسم وافور و حقه چيني ، چوب كهور و حتي تخته نرد سفري را كـه هـر دفعـه                          
. فري ميگذاشـت  بي جهت بيرون مي آورد ، بدقت پاك ميكرد و با سليقه مخصوصي در خانه بندي هاي جعبـه سـ                 

بعد آلبوم عكس را  كه مثل چيز مقدسي جلد تافته گرفته بود با احتياط در مي آورد ، ورق ميزد مثل اينكه تماشاي          
همه رفقا و اشخاصي كه در      . اين آلبوم سينماي زندگي ، تمام گذشته او بود          . ه ترياك بود  ئآلبوم متمم و مكمل نش    

، عكس آنها در اين آلبوم وجود داشت و يادبودهاي دور و تأثير انگيزي              طي مسافرت هايش با آنها آشنا شده بود       
 .در او توليد ميكرد

امـا در طـي   . تفريح دماغي شريف ديوان حافظ، كليات سعدي بود كه سر حد دانش مردم متوسـط بشـمار ميـرود              
افه خونسردي را وسيله    مردم حس ميكرد و در معامله با آنها قي        ه  تجربيات تلخ زندگي يكنوع زدگي و تنفر نسبت ب        

بـراي اينكـه گـم      . پايش زنگوله بسته بـود    ه  عالوه بر اين يك كبك دست آموز داشت كه ب         . داده بود  دفاع خود قرار  
 . نشود يك سگ الغر هم براي پاسباني كبك نگه داشته بود كه در مواقع بيكاري همدم او بودند 

ف ، الابالي و بچگانه حيوانات پناه برده بود و در انس و عالقـه             دنياي بي تكل  ه  مثل اينكه از دنياي پر تزوير آدمها ب       
 .آنها سادگي احساسات و مهرباني كه در زندگي از آن محروم مانده بود جستجو ميكرد



يكروز طرف عصر كه شريف پشت ميز اداره مشغول رسيدگي به دوسيه قطوري بود، در باز شـد وجـواني وارد                     
دست شريف  ه  ان عضو ماليه آباده مأموريت داشت و كاغذ سفارش نامه خود را ب            عنوه  اطاق گرديد كه از تهران ب     

بطـوري حـالش منقلـب شـد كـه          . شريف همينكه سر خود را از روي دوسيه بلند كرد و او را ديد يكـه خـورد                 . داد
د دوباره  قلب او آويخته بو   ه  بزحمت ميتوانست از تغيير حالت خود جلوگيري بكند مثل اينكه يك رشته نامرئي كه ب              

نظرش تيـره و تـار شـد، يـك          ه  دنيا ب . كشيده شد ، و زخمي  كه سالها التيام پذيرفته بود از سر نو مجروح گرديد                 
آيـا چنـين چيـزي      . پرده كدر و مه آلود جلو چشمش پائين آمد و منظره محو و دردناكي روي آن پرده نقش بست                  

واب دوره جوانيش ديده بود و بهترين دوره زندگيش         ممكن بود؟ شريف اين جوان  را  در يك خواب عميق ، در خ              
بيست و يكسال قبل اين پيش آمد رخ داد و بعد او مانند يك چيز ظريف شكننده كه مربـوط                    . را با او گذرانيده بود      

 .اين دنيا نبود از جلو چشمش ناپديد شده ب
ود ، چطور اين جوان از بار مرگ ه شده  و در انتظتشريف نميتوانست باور بكند در صورتيكه خودش پير و شكس

ه احسـاس مبهمـي كـه مربـوط بـ         . دنياي مجهولي كه در آن رفته بود جوان تر و شاداب تر جلو او سبز شده بـود                 
زحمت آب دهن خود را فرو داد، خرخره برجسته او حركت كـرد  ه ب. فيقش ميشد قلب او را فشردريادبود دردناك   

 .و دوباره سر جاي اولش قرار گرفت
نـه تنهـا شـباهت      . ف اين جوان را خوب ميشناخت، با او در يك مدرسه بود  وقتيكه سن حاالي او را داشـت                     شري

جسماني و ظاهري او با محسن رفيق و همشاگردي او كامل بود بلكه صدا ، حركات بي اراده ، نگـاه گـيج و طـرز                          
بنظر ميآمـد   . زلزل و نگراني ديده ميشد      اما درقيافه اش آثار ت    . سينه صاف كردن  او همه شبيه رفيق ناكامش بود           

 .بهمين جهت يك حالت بچگانه و دمدمي داشت . كه روح او از قيد  قوانين زندگي مردمان معمولي رسته بود
فقط اسم  . خطها جلو  او ميرقصيدند    . لي نميتوانست آنرا بخواند   وشريف كاغذ سفارش نامه را جلو چشمش گرفت         

از آنجائيكـه هميشـه در كارهـاي        !) بايد اين اتفاق بيفتد     :(  خودش زير لب تكرار ميكرد     با. اورا كه مجيد بود خواند      
در موقع تعجب اين جمله جبـري را  .شريف گراته ميافتاد و مثل اين بود كه قوه شومي پيوسته او را دنبال مي كند           

 . با خودش تكرار ميكرد 
حركت افتاده  ه  قبال تهيه شده و با نظم  عقربك ساعت ب         در زندگي يكنواخت او و روزهائيكه ميدانست مانند كليشه          

باالخره پس از انـدكي ترديـد بـا لحـن خيـر خواهانـه اي كـه از شـدت                     . بود، اين پيش آمد خيلي غريب بنظر ميآمد       
بعد از آنكه مطمئن شد كه مجيد پسر محسن اسـت ، بـاو گفـت          . اضطراب ميلرزيد ، از مجيد اسم پدرش را پرسيد          

سـپس  . ز برادر صميمي تر بوده و در يك مدرسه تحصيل مي كرده اند و در اداره همكار بـوده انـد           كه با پدرش ا   
شما بجاي پسر من هستيد وظيفه من است كـه شـما را   . گردن من دارد ه مرحوم ابوي شما حق برادري ب:( افزود  

 .)منزل خودم دعوت بكنم ه ب
اثاثيه و تخت سفري او را      . منزل خود راهنمائي بكند     ه  يد را ب  باالخره تصميم گرفت كه قبل از پايان وقت اداري مج         

از ميان ديوارهاي گلي سرخ و چند خرابـه كـه           . طرف منزل شريف رهسپار شدند      ه  پيشخدمت  اداره برداشت و ب     
در طي راه شريف از مراتب دوستي و يگانگي خودش بـا پـدر او صـحبت            . دورش چينه كشيده شده بود رد شدند      

 -اينكه وارد خانه بزرگ آبرومندي شدند كه جوي آب و دار و درخت  داشت ، و يك استخر بـزرگ بـي                      ميكرد ، تا    
اين باغچه در مقابل منظره خشك و بي روح شهر بمنزلـه واحـه در               . تناسب بيشتر فضاي باغ را اشغال كرده بود         

 .ميان صحرا بشمار ميآمد
زيرا براي او اين سرپرستي ناگهاني نه تنها        . اه ميرفت   شريف با قدمهاي مطمئن تر و حالت سرشارتر از معمول ر          

يك نوع احساس . دوست مرده اش بود، بلكه از آن يك جور لذت مخصوصي ميبرد ه يك نوع انجام وظيفه نسبت ب 



تشكر و قدرداني از رفيق مرده اش در او پيدا شده  بود كه پس از مرگش ، بعد از سالها دوباره تغيير گوارائي در                         
 .براي اولين بار از سرنوشت خودش راضي بود_ . يكنواخت او داده بود زندگي

سالون او عبارت . شريف به غالمرضا دستور داد كه تختخواب مجيد را در اطاق پذيرائي بزند           . همينكه وارد شدند    
 ها ، طـرف     رج درگاه بدرازي آن ديده ميشد و قرينه درگاه         از اطاق دنگالي بود كه از قالي مفروش شده بود و يك           

يـك جعبـه    . ميز بزرگي وسط اطاق گذاشته بودند كه از قالي پوشيده شـده بـود             . مقابل پنج در رو به ايوان داشت        
 .قلمزده شش ترك كار آباده روي ميز و چند صندلي دور آن بود

ينكه پيش از ا. با پيراهن و زير شلواري باطاق شخصي خودش رفت          . عادت معمول لباسش را در آورد       ه  شريف ب 
اين آينه كه هر روز بر سبيل عادت جلـو آن موهـاي تنـك سـر خـود را                    _ جلو بساط وافور بنشيند جلو آينه رفت        

شانه ميزد و نگاه سرسركي بخود ميانداخت ، ايندفعه بيش از معمول بصورت خود دقيـق شـد دنـدانهاي طالئـي ،        
نفسـش پـس    . نا اميدي بر انداز كرد       روي   خود را از  پاي چشم چين خورده ، پوست سوخته و شانه هاي تو رفته             

يك جور نفرين يك جور بغض گنگ نسبت به بيـدادي دنيـا و همـه                . رفت ، بنظرش آمد كه هميشه آنقدر كريه بوده        
نوع كينه مبهم نسبت به پدر و مادرش حس كرد كه او را باين ريخت و هيكل پـس انداختـه                      يك. مردمان حس كرد  

اگر پررو و خوش مشرب و سرزباندار و بي حيا مثل ديگران            . ده بود بكجا بر ميخورد      اگر هرگز بدنيا نيام   ! بودند  
آب دهنش را فرو داد ، خرخره او حركت كـرد و  . بود حاال يادبودهاي گواراتري براي روز پيري اش اندوخته بود         

 مشغول كشـيدن    شريف. در همين وقت مجيد وارد شد، هر دو سر بساط نشستند            . دوباره سر جاي اولش ايستاد    
مركز اطالع خواهد داد و يكي دو ماه        ه  وافور شد و در ضمن صحبت وعده و وعيد به مجيد ميداد كه ورود او را ب                

 .ديگر برايش تقاضاي اضافه حقوق خواهد كرد
مجيد اين حركـت را بـدون اكـراه         . شام را زودتر خوردند و قبل از اينكه مجيد برود ، شريف پيشاني او را بوسيد                 

با !...)بايستي اين اتفاق بيفتد، بايستي ! چه غريب است :( شريف با خودش تكرار كرد    . ور خيلي طبيعي تلقي كرد    بط
با دسـتمال رويـش را      . دست لرزان آلبوم عكس را كه يگانه نماينده تحوالت مرتب و مطمئن قيافه او بود برداشت                 

واهرش ايستاده بود، لباس چـروك خـورده ، نگـاه    در عكس بچگيش كه پهلوي خ    . پاك كرد ، جلو چراغ ورق ميزد        
 .                       مثل اينكه ميخواست خبر ناگواري را پنهان بكند. متعجب داشت و لبخند زوركي زده بود 

عكسي كه با شاگردان مدرسه برداشته  بود ، همين چشمهاي متعجب را داشت ، باضافه يك جور دلهره و هيجان                      
عكس  فوري  كه  در گاردن  پـارتي  بـا محسـن     . يده  ميشد  كه  سعي كرده  بود  الپوشاني  بكند              در قيافه اش  د    

ولي  اين  تعجب عميق تر  شده بود ، مثـل  اينكـه  در خـودش       . داشت  متعجب  پدر مجيد  انداخته  بود ، چشمهاي           
 جلوه  كـرد  و دسـتش  را  روي  شـانه              نگاهش  دور  و نااميد  بنظرش         . رنگ  عكس  پريده  بود        . فرو رفته  بود     

قيافـه  محسـن  محـو و لغزنـده بنظـرش       . در آنوقت  چهارده  پانزده  سال  بيشتر  نداشت . محسن  گذاشته  بود  
اين عكس  را  پسنديده  كه   موهاي  مرتـب               .آمد ، مثل  چيز  دمدمي  و موقت  كه  محكوم  به  نااميد  شدن  است                       

بدقت  آنـرا  از  تـوي  آلبـوم  در    . ويهمرفته  وضع آبرومند تري  از عكسهاي  ديگر داشت روي  سرش  بود  و ر       
محسن  كـامال  شـبيه مجيـد  بـود  امـا  خـود                   . عكس  آخري  كه  د ر مازندران  با  محسن  برداشته  بود                  . آورد  

ه  انتظار انهدام  نسـل  بشـر را   شريف  با  ريشي   كه  چند  روز نتراشيده  بود و نگاه متعجبش  مثل  اين  بود  ك                     
بعد به  عكسهائي  كـه  در واليـات  مختلـف  بـا اعضـاي       . ميكشد ، حالت  سخت  و زننده اي  داشت  كه  نپسنديد         

نه تنها اين اشخاص مطـابق يـاد بـودي كـه در او گذاشـته           . ادارات  و يا اشخاص  ديگر بر داشته  بود  دقت  كرد                
بلكه همه  آنها  را  ميديد  و صدايشان  را مي شنيد و نمي توانست  آن قسـمت                       . د  د در مقابلش مجسم ميشدن    نبود

 .از گذشته را دور بيندازد ، فراموش  بكند ، چون  اين  ياد بودها  جزو زندگي او شده  بود



س  احساس درد ناك و خشني  بود ، بطوريكه  نفسش  پـ  . تماشاي  اين  عكسها امشب  تاثير غريبي در او گذاشت             
شـريف  لبهـايش      .  او مجسـم  شـد         يك  رشته  عدم موفقيت ، دوند گيهاي  بيهوده  و عشقهاي  ناكـام  جلـو                    ،رفت
در رختخواب  كه  دراز  كشيد  و پلكهايش  را  به  هم  فشرد ، يك صف از رفقايش                  . لرزيد ، نگاهش  خيره  بود        مي

 صورتها از پشت ابر و دود موج ميزدنـد ، در ميـان              همه اين . جلو او رديف ايستاده  بودند كه آخرش محو ميشد           
خود  گرفته  بودند ،  در آن ميان محسـن  رفيـق  هـم  مدرسـه اش  از                        ه  دود مي لغزيدند و يك زندگي جادوئي  ب        

فقـط  او  بـود  كـه  تـأثير فرامـوش   نشـدني  در شـريف  گذاشـته  بـود ، و ورود          .  ده تر بود نهمه دقيق تر و ز   
آيا مـرگ  ناگهـاني  محسـن  كـه         .  و شباهت  عجيب  او با پدرش  اين  تأثير را شديد تر كرده  بود                    ناگهاني  مجيد  

بعد در آخر هر مجلـس  كيفـي  تـه  مـزه                ه  جلو چشمش  ورپريده  زندگي  او را زهر آلود نكرده بود ؟ و از اين  ب                  
 .خاكستر در دهنش  مي ماند و احساس خستگي  و زدگي  ميكرد

  عنـو  از اين  رو نسبت  به  خودش  يك.  زشتش  بود       ر زندگي  باعث  ترس شريف  شده  بود ، قيافه      چيزي  كه  د    
 .احساس  مبهم  پستي  مي كرد  و مي ترسيد به  كسي  اظهار عالقه  بكند و مسخره بشود

  مثـل اينكـه    ،ينمودگويا  فقط محسن  بود كه  بنظر ميآمد  با صميميت  و يگانگي  مخصوص  باو اظهار دوستي  م                       
ملتفت  زشتي  ظاهري  او نبود ، يا بروي  خودش  نميآورد و يا اصال شيفته صفات اخالقي  و نكـات  روحـي  او                              

يكجور عشق  و ارادت  برادرانه ، يكنوع  گذشت  در مقابل  او ابـراز  ميداشـت  و گـاهي  كـه  نسـبت                                . شده  بود    
حضور محسن يكنوع  حس پرسـتش   .  باعث  حسادت  شريف  ميشد بديگران  همين صميميت  را نشان  مي داد ،       

 صورتش ، نگاهش ، حركات بي تكلفش ، حتي  عادتي  كه  داشت  هميشه مـداد كپـي                        زيبائي  در او توليد مي كرد      
ي  كه  سر چيزهاي  پـوچ  از هـم  كـرده بودنـد، بـرايش       يرا  زبان  بزند و گوشه لبش جوهري  بود و حتي قهرها    

آنوقت هردو  آنها  شانزده  سال  داشـتند ، يـادش افتـاد  يكـروز     . اينها  پر از لطف  و كشش  شاعرانه  بود          همه    
. بعد از مذاكره ، خسته  و كسل  هر دو بقصد  گردش  تا بهجت  آباد رفتند     . عصر ، موقع  امتحان  آخر سال بود          

.  استخر بهجت  آباد لخت  شد تا آب تنـي  بكنـد                هوا گرم بود ، محسن  كه  عالقه  مخصوصي  بشنا  داشت ، دم                  
آب  استخر سرد بود ، بعد هم  چند رهگذر سر رسيدند محسن  از  شنا صرف  نظـر  كـرد ، برگشـت  خنديـد  و                                 

آمـد كنـار جـوي       . بعـد دسـتپاچه رختهـايش  را  پوشـيد            . نگاه  گيج  شرمنده  خود  را بصورت  شريف  دوخت               
ش را روي  شانه او گذاشت  اين  حركت  خودماني  و طبيعي  براي  شريف  حكم                       پهلوي  شريف  نشست  و دست       

يك  نوع  كيف  عميق  و گوارائي  را  داشت  و حس  كرد كه  جريان  برق  و حـرارت  ماليمـي  بـين  آنهـا  رد و                                    
خـود را نزديـك  او   اما  محسن  سر . شريف  آرزو مي كرد كه  تا  مدت طويلي  بهمين  حال  بمانند .  بدل  ميشد    

 .))من كار دارم  زود بر مي گردم : ((طوريكه  شريف  نفسش  را  روي  صورت او حس  كرد و گفت ببرد 
. شريف گرچه  سعي  كرد كه  حركت  طبيعي  بكند ، ولي با ترس  و اضطراب  روي  پيشاني محسـن  را بوسـيد                               

 يعني  لبهاي  خود  را به پيشـاني  او             -  او را ميبوسيد    همانجوريكه  وقتي  بچه  بود ، روز عيد نوروز پدر بزرگش            
بعد بلند  شدند ، محسن  اين  حركـت  بـي تناسـب و اظهـار                    . پيشاني  محسن  سرد بود       . ميماليد  و بر مي داشت       

 !عالقه او را بدون  تعجب  تلقي  كرد  مثل اينكه  بايد  اين طور اتفاق بيفتد
طالئي كه  پدرش  بـاو   )) مكب ((دست  آورده باشد ، ساعت ه  دل  محسن  را ب  هنگام  مراجعت ، شريف براي  اينك       

داده  بود و چندين  بار  محسن  با اشتياق  و كنجكـاوي  بچـه گانـه اي  آنـرا  برانـداز كـرده  بـود ، در آورد بـه                                       
ن  محسن  بي آنكه  از او توضيحي  بخواهد  و يا تشكر بكند ، ساعت  را گرفت  ، نگاه  گيجي  بآ                          . محسن  بخشيد      

همـان  روز در بـين        . شادي  ساده  و بچگانه اي  در صورتش  درخشيد  و بعد آنرا  در جيبش  گذاشت                      . انداخت  
اين خبر تـأثير سـختي        . راه  محسن  از روي  بي ميلي  براي  شريف  گفت  كه پدرش  خيال  دارد باو  زن  بدهد                            



شـريف  كينـه  و حسـادت  شـديدي             . ا  خواهنـد  شـد        در شريف  كرد زيرا قلبش  گواهي  داد كه  از يكديگر  جـد                
اگر چه  چند بار ديگر هم  محسـن  بـا  شـريف  بـه اسـتخر                     . زن  نديده  و نشناخته  محسن  حس كرد            ه  نسبت  ب  

 .بهجت  آباد  آمد و شنا كرد ، اما مانعي  در دوستي  آنها  توليد  گرديده  بود ، فاصله اي  بين آنها  پيدا شده بود
بعد  ميان  دو رفيق  جدائي  افتاد و به ندرت يكديگر  را        ه  ازين  سرونه  ب    .  امتحانات  محسن  عروسي  كرد         بعد از 

.  سر خودش آمـد   ه  ابتدا  شريف  از محسن  متنفر  شد ، ولي  از آنچه  رفيقش  را سرزنش  مي كرد ب                       ... مي ديدند   
در آنجا  اقوامش  دور او را گرفتنـد          .  به آباده  كرد      عنوان  ديدار  خويشانش      ه  چون  در همين  اوان  مسافرتي  ب         

يعني  با در نظر گرفتن  الحاق  امالك  شريف  بامالك  عفت  كه از پـدرش          . و وادار  شد دختر خاله اش  را بگيرد           
ك  به ارث  برده  بود، و از اينقرار  امالك  پدرش  كه در سورمك  نزديك  گنبد بهرام   واقـع  شـده بـود  بـه امـال                                  

باالخره مراسـم   .  اما  شريف  بهيچوجه  كله  محاسبه  و بر آوردهاي  اقتصادي  را نداشت       . زنش  متصل  ميشد      
همينكه  شـريف را بـا عـروس  دسـت بدسـت  دادنـد و در اطـاق تنهـا                        . عقد با سرعت  مخصوصي  انجام گرفت         

آميز بود كه تمام  رگهاي  شـريف  را خـرد             ماندند، عفت شروع  بخنده كرد، يكجور خنده تمام  نشدني و مسخره              
شريف  ساكت  كنار اطاق  نشسته  بود و جزئيات  صورت  زنش  را با صورت  مادر زنش مقايسه  ميكـرد،              . كرد

چون  دختر  و مادر شباهت  تمامي  با  يكديگر داشتند و حس  ميكرد  همينكه  زنش  پـا بسـن ميگذاشـت ، بهـيچ                                 
بعـد هـم  دعواهـاي        . را نميتوانست  بگيرد  تا موقعيكـه  نسـخه  دوم  مـادرش  ميشـد                    وسيله اي  جلو زشتي  او        

خنـده عفـت    . ضوعهاي  پوچ ، همه پيش چشمش  مجسـم  گرديـد    وخانوادگي ، مشاجره هاي  تمام  نشدني  سر م          
ب  پستاندار  بود      نه تنها  باو ثابت  شد ، بلكه  حس كرد كه  اين  زن  يك جور جانور غري                      ،مزيد  بر علت شده بود     

خودش  را بـه ناخوشـي  زد ، شـب را زيـر شـمدي  كـه  بـوي صـابون          . كه براي  سرگرداني  او خلق شده  بود        
بعـد دخترخالـه اش      . آشتياني  ميداد  خوابهاي  آشفته  ديد و فردا  صبح  بدون  خدانگهداري  عازم  تهـران  شـد                          

 .اپرهيزي  را خيلي  گران پرداخت رسوائي  باال آورد و پدرش  جريمه  اين  همه  ن
در غيبت شريف ، محسن  توسط  يكي  از اقوام با نفوذ  خود  وارد  اداره  امور  ماليه  شـده  بـود ، بـراي  اينكـه                          

ه   شـريف  هـم  بـ         ،بـه  اصـرار  محسـن       . هر چه  زودتر  داخل  در زندگي  اجتماعي  بشود  و سر انجام  بگيـرد                     
 .دو  مامور  ماليه مازندران  شدند  و وارد  ماليه  شد و هرتوسط  اقوام  او معرفي  

شهسـوار   ه  در مازندران  يكجا  منزل  گرفته  و  يگانه  تفريح  آنها  بازي  تخته  نرد  بود  و روزهاي  تعطيل  را ب                               
و آب  تنـي       ميرفتند، محسن كه  عالقه  و شوق  بسيار  به  شنا  داشت  كنار  دريا  محـل  دنجـي  را بـراي  شـنا                                    

يكروز  كه  هوا  گرفتـه  و خفـه  و دريـا  منقلـب  بـود ،       : خاطر داشت   ه  انتخاب  كرده  بود شريف  هنوز  خوب  ب           
ً بـا  اينكـار  مخالفـت  كـرد ، زيـرا آب                  اگر چه  شريف   جدا      . عادت  معمول  لخت  شد  و در آب  رفت              ه  محسن  ب  

 محسن  به خودش  مغـرور        -ولي  محسن  به  حرف او گوش  نداد          ! دريا  بطور غير عادي  در كش  و قوس  بود              
بود با وجود  ترس  و دلهره اي  كه در قيافه اش  ديده  ميشد ، سماجت  ورزيد  و شريف را مسخره  كرد كه  از                                

با بازوي  الغر وسـفيدش  كـه رگهـاي  آبـي      . آب  مي ترسد و بعد با حركت  بي اعتنا  و مرددي   داخل  آب  شد         
شـريف همينطـور  كـه  بـه  ايـن              .  آب  كم كم  بـاال  ميآمـد            –اشت ، امواج  را ميشكافت  و از ساحل  دور ميشد              د

مثـل   . . )) بيـا  :((منظره  خيره  شده  بود  ناگهان  ملتفت  شد ديد  محسن  دستش  را بطرف  او تكان  داد و گفـت                           
بعالوه  كسي  هـم  در        .  هرگز شنا  بلد نبود     – برنميآمد   اما  او كاري  از  دستش         . صدائي  كه در خواب  ميشنوند        

بـا دهـن  بـاز  و مـردد            . اول  گمان  كـرد كـه شـوخي  اسـت                . نزديكي  ديده  نميشد  كه  بتواند  باو  كمك  بكند                
بـا  . محسن  حركت  ديگري  از  روي  نا اميدي  كرد ، مثل  اينكه  از او كمـك  ميخواسـت                             . بمحسن  نگاه  ميكرد      



 آب او را    –و غرق  شـد      ! )) يا  . . بي  : ((كوشش  فوق العاده  دستش  را بلند  كرد و با  صداي  خراشيده اي  گفت                     
                              …غلتانيد ، موجها روي  هم  مي لغزيدند

رويهـم   فقـط  موجهـاي  سـبز رنـگ را ميديـد  كـه       . شريف مات  و متحير ، سر جاي  خودش  خشكش  زده  بود      
بقدري   متوحش  شد كه  جراًت  حركت  يا فكر از او  رفته  بـود  و همينطـور  خيـره                             . ميلغزيدند  و دور ميشدند      

.  امواج  به  پيچ  و تاب  خود  ميافزودند   و آب  تا زير  پاي  او روي  ماسه  باال  آمده  بـود        –بدريا  نگاه  ميكرد      
سرشان  تاجي  از كف  سفيد  ديده  ميشـد ، ميآمدنـد  و زيـر پـاي  او                         موجهاي  پر  جوش  و خروش  كه  روي               

شريف  بي اراده  برگشت  و با گامهاي  سنگين  زير باران  بطرف  جنگل  رفت  و بـا               . روي  شنها  خرد  ميشدند        
ز  پـرده     جوداتش  بي اندازه  دور  شده  ، همه  چيـز  را  ا                 واحساس  مخصوصي  كه  بنظرش  ميآمد  از دنيا  و م              

 ! . . . ))تو پست  هستي ،  تو  آدمكشي : ((كدري  ميديد  و صداي  خفه اي   بغل  گوشش  تكرار  ميكرد 
نظرش  فريب  مسخره آلـودي  بـيش           ه  در اين  موقع  مرگ   بنظر او  بي اندازه  آسان  و طبيعي  ميآمد ، زندگي ب                      

محسـن  كـه  آنقـدر سـر دمـاغ ،       . من  ناهار  نخورده  بود آيا چهار پنج  ساعت  پيش  با محسن  روي  چ          .  نبود    
بعد همينطـور كـه روي  سـبزه          ! چاالك  و دلربا  بود  ته  ديگ  را  با چه  لذت  و اشتهائي  كروچ  كروچ  ميجويد                           

دراز  كشيده  بود ، براي او جسته  گريخته  درد  دل  ميكرد كه زنـش  آبسـتن  اسـت  و مـدتي  اسـت  كـه  از او                  
اغذي  نرسيده  ولي  از ترس  ماالريا و تكان  راه او را در تهران  گذاشـته  بـود ، از نقشـه  آينـده  خـودش ، از                                    ك

حاال  مثـل شـمعي  كـه  فـوت             . اولين  بار بود كه او صحبت  جدي  با  شريف  ميكرد                  . تفريحات  صحبت  ميكرد      
 ؟ آيا  خواب  نديده  بود ؟    او  مرده  بود مثـل  اينكـه                        آيا  همه  اينها  حقيقت  داشت        !  بكنند  مرد و خاموش  شد        

ن  دفـاع  ماننـد  گـوش  ماهيهـاي  مـرده  و خـرده        وو تن  او  بد. معني  مردن  دقيق  نشده  بود ه تا اين  لحظه  ب   
 شـده    ريزهاي  ديگر  زير  امواج  دريا  كه زمزمه   ميكردند ، بي تكليف  بدست  هوا  و  هوس  موجهـا   سـپرده                                  

!  بود ،ميلغزيدند  و دور ميشدند؛ فقط  يكدسته  كالغ  سياه  كنار  دريا ، زير باران در سكوت  پاسـباني  ميكردنـد                             
تـا  دو روز دنيـاي    . . )) چرا بايد ؟ . . . اما چرا ! . .  بايد اين اتفاق  بيفتد  : ((شريف براي اولين  بار با خودش گفت         

. يف  جلوه  ميكرد  مثل اين بود كه همه  چيز  را از پشت  پرده  كدر دود ميبينـد                ظاهري  بي رنگ و محو بنظر شر       
ه در صورتيكه  ب   . خودش  دلداري  بدهد      ه  سرش گيج  ميرفت ، اشتها  نداشت  و بهيچ  وسيله اي  نمي توانست  ب                  

ن  او را ماننـد  چيـز بـي    او ميخواست  كه  بميرد  و بعد ا ز چند ساعت  ، آب  دريـا  بـد           ! اين  آساني  ميشد  مرد        
 قوه  مرمـوزي  او را        ،  مصرف  كنار  ساحل  بيندازد  و دو باره  زمزمه  افسونگر  و غمناك  خود را شروع  بكند                       

. بسوي  اين  امواج  كه همه  بدبختي ها را ميشست  و آرزوي  موهوم  زنـدگي  را بـا خـودش  ميبـرد ميكشـاند                                 
. آب  تيره  دريا او را بسوي  خودش  ميخوانـد              . . . )) بيا  . . . بيا  : (( رد    صداي  موجها  بيخ  گوشش  زمزمه  ميك          

چـرا بـراي نجـات  دوسـتت  اقـدامي       . تـو جـاني  هسـتي     . . . تو پست  هستي : ((اما صداي  ديگري  باو  ميگفت   
 ))نكردي ؟ 

را هنـوز بيـاد  ميـآورد ، بلكـه در            قدري  در خاطر شريف  زنده  بود كه  نه  تنهـا  جزئيـات  آنـ                    ه  اين  پيش آمد  ب     
ساعت  مكب  محسن  نگاه  ميكرد  وقايع  گذشته جلوش  نقش  مي بست ه هر دفعه ب. گيرودار آن  شركت  داشت   

چون  دو روز قبل  از اين  پيش آمد، محسن  ساعت  مكب  را باو داده  بود  كه  براي  مرمت  به  سـاعت  سـاز                                    . 
شـريف  .   او مانده  بود  و هنوز هم  آنرا مانند چيـز مقدسـي  بـا خـودش   داشـت                             اتفاقاً  ساعت در جيب    . بدهد  

چندين  بار جوياي  زن  و بچه  محسن  شد ، ولـي  اثـري                    . باالخره  از مأموريت  استعفا داد و به  تهران  برگشت            
ا ورود  ناگهـاني  مجيـد         امـ . مرور ايام  اين  خاطرات  از نظرش  محـو  شـده  بـود                   ه  از آنها  بدست  نياورده  و ب        

حاال  همزاد زنده  رفيقش  . تأثير  غريبي  در او كرد و زندگي  قوي  تر و درد ناك تري  به  اين  ياد بودها  بخشيد 



. ون  پيري  او را كه  نديده  بودهچ. كي ميدانست ، شايد  خود او بود ! از گوشت و استخوان  جلو او نشسته  بود 
شـريف  پـي بـرد  كـه  محسـن              . ين  قيافه  و اندام  رفيقش  ناگهان  از  نظر او ناپديـد شـد                    در همين  سن و با هم      

 شايد  اين  دليل  و برگه  زندگي  جاودان  بود،     ،نمرده  بود ، بلكه  روح  او در جسم  اين  جوان  حلول  كرده  بود                    
پس  از اين     .  همين  توليد  مثل  گرفته  بود          شايد  همان  چيزي  را كه  زندگي  جاوداني  ميگفتند مبداء  خود را از                    

در  عـين  حـال        !  قرار  محسن  نمرده  بود ، در صورتيكه  او تا ابد ميمرد ، چون از خودش  بچه نگذاشـته  بـود                           
عقربك  ساعت مكب  دقايق  او را كه بسـوي             .  شادي  عميقي  باو دست  داد كه بكلي  نيست  و نابود  خواهد شد                   

 . رفت  ميشمرد نيستي  مي
شريف  در رختخواب  غلت  ميزد ، با فكر محسن  بخواب  رفت  و هنوز  تاريك  و روشن  بود كه  با فكر مجيد از 

بلند  شد  جلوي  آئينه        . دهنش  بد مزه  بود       .  خميازه  كشيد ، حس  كرد  كه  خسته  و كوفته  است                 . خواب  پريد    
شمهايش  خيـز  داشـت ، چـين هـاي  صـورتش  عميـق تـر  شـده  بـود ،               پاي  چ  . نگاهي  بصورت  خود  انداخت        

موهايش  ژوليده  بود  و يك  رگ  از كشاله  ران  تا پشت كمرش  تير ميكشـيد ،  بعـد  رفـت  بـا احتيـاط  از الي                                       
.  بـود    يك  تكه  از روشنائي  پنجره روي  صورت  او افتاده               . درز در اطاق  مهمانخانه  به  تخت  مجيد نگاه  كرد               

.  صورتش  حالت  بچه گانه  داشت  و لپهايش  گل  انداخته  بود و دانه هاي  عرق  روي  پيشـاني  او ميدرخشـيد                                
بنظـرش  مجيـد  يـك  وجـود  روحـاني  و قابـل        . دستش  را با مشت  گره كرده از زير شمد بيرون  آورده  بـود                 

 بيد كنار استخر ، پهلوي  بسـاط  ناشـتائي  نشسـته                عادت  هر روز ، شريف  زير درخت          ه  ب. ستايش  جلوه  كرد      
بعـد از سـالم  و تعـارف  ، شـريف  بـراي  اينكـه                    . بود و سيگار ميكشيد ، كه مجيد آمـد پـاي  چاشـت  نشسـت                    

پس  از جواب  منفي  مجيـد ، شـريف  دسـت                . موضوع  صحبتي  پيدا  بكند ، از او پرسيد  كه  ساعت  دارد  يا نه                     
 اين  امـانتي  اسـت  كـه  از  پـدرتان      «:بار  به  پدرش  بخشيده  بود ، در آورد  و گفت             ي  كه  يك    كرد ساعت  مكب   

 ».پيش  من  مانده  بود 
مثل  اينكه  جانور عجيبـي  را ديـده  باشـد ، خوشـحالي                  . نگاه  سر سركي  بآن  انداخت         . مجيد  ساعت  را گرفت       

. بعد ساعت  را در جيبش  گذاشت  بي آنكه  اظهار تشـكر بكنـد                . دبچه گانه  اما گذرنده ي  در چشمهايش  درخشي          
و جزئيات  ياد     . در اين  لحظه  او با ياد بودهاي  ايام  جوانيش  زندگي  ميكرد                  . شريف  زير چشمي  او را ميپائيد         

از .  بـود    بودهاي  دنياي  گمشده اي  كه  مانند  خواب  با  پدر مجيد  گذرانيده  بود  جلو چشـمش  مجسـم  شـده                              
و مجيد  كه نسـخه  ثـاني  پـدرش      . تمام  حركات مجيد حتي  نان خوردن  او انعكاسي  از پدرش  جستجو  ميكرد                   

بعد دست كرد با احتياط  عكسي  را از بغلش  در آورد بدست  مجيد                  . بود  كامال آرزوي  شريف  را  بر مي آورد             
آنوقت  مـن  هنـوز  حصـبه           . تان  در گاردان  پارتي  بر داشتم          اين  عكس  فوري  را با مرحوم پدر         : (( داد و گفت    

 ))!كه  موهاي  سرم  بريزد بودم نگرفته  
بعـد  . عكس  انداخت ، گوئي  عكس  بيگانه اي  را ديده  است  وبزمين  گذاشت                ه  مجيد  نگاهي  از روي  بي ميلي  ب          

  طاسي  سر شريف  نشده  بود  شـريف  عكـس                 نگاه  گيجي  بصورت شريف  كرد ، انگاري  تا اين  موقع  ملتفت                
 .را برداشت  و بلند شد وبا  مجيد  به  اداره  رفتند 

دو هفته  زندگي  افسون  آميز شريف  بطول  انجاميـد  و او  بـا  پشـتكار  خسـتگي  ناپـذير  مجيـد  را بـه  ريـزه                 
در .   توجه  سـاير اعضـاي  اداره  شـد    بهمين  علت  مجيد  طرف. كاريهاي  اداره  و رموز  محاسبات  آشنا  كرد  

كارها  بيشتر رسيدگي  ه پشت  ميز اداره  ب. زندگي  اداري  و داخلي  شريف  نيز تغييرات  كلي  حاصل  شده  بود 
هر هفته  كه  به  سركشي  دهات اطراف  آباده ميرفت  مجيد را بعنوان  منشي  مخصوص  همراه                         . و دقت  ميكرد     
وسواس  تميزي  از سرش  افتاده  بـود  . انه  از غالمرضا  ايرادهاي  بني اسرائيلي  نميگرفت        در خ . خودش  ميبرد  



غـذا  را  بـا اشـتها  ميخـورد ،             . بنظر ميآمد كه شريف  با  زندگي  آشـتي  كـرده               . ودر هر گيالسي  آب  ميخورد        
ه  بود ، آنهم  در موقعيكه  زنـدگي            زيرا  زندگي  گمشده  خود را از نو بدست  آورد            . چشمهايش  برق  افتاده  بود        

شبها  مجيد  الاباليانه  و بي تكليف  ميآمد  دم  بساط  فـور  مـي نشسـت ، بـا  شـريف                              ! او را محكوم  كرده  بود        
تخته  نرد  ميزد  يا صحبتهاي  دري وري  ميكرد ، و هميشه  پيش  از اينكه  برود  بخوابد  شريف  پيشاني ا و را                                

يك نوع  حالت  پر كيف ، يك  جور  عشق  عميق  و مجهول  در زنـدگي  يـك  نواخـت ، سـاكت ،     . پدرانه ميبوسيد  
ي  نداشت ، يـك  جـور  اطمينـان ،             نتنها  و سرد  شريف  پيدا  شده  بود  كه  ظا هراً  هيچ  ربطي  با  عوالم  شهوا                          

ساس  پرستش  مبهم  و فـداكاري   بيطرفي  ، سيري  و استغناي  طبع  در خودش  حس  ميكرد و در عين  حال  اح       
او وظيفه  خودش  ميدانست  كه  از مجيد  سرپرستي  بكند ، مواظـب                   . مجيد  آشكار  مينمود      ه  پدرانه اي  نسبت  ب     

آيا ممكن  بود  كه  شريف  بچه  خودش را  تـا ايـن   ! آيا مجيد  جاي  بچه  خود او نبود  . اخالق  و رفتارش  باشد       
 باشد ؟اندازه  دوست  داشته 

يكروز گرم  تابستاني  كه آسمان  از ابرهاي  تيره  پوشيده  شده بود ، در اداره  ماليه  كار فوق العـاده اي  پـيش                               
از يك طرف  مفتش  تحديد  ترياك  از مركز رسيده  بود  و از طرف  ديگر كميسـيونهاي  اداري  مـانع                             .  آمد كرد   

 در اداره  خورد و غالمرضا  با  تـر  دسـتي  مخصـوص  در  اطـاق                       ناهار  را  . شد  كه شريف  ظهر  بخانه  برود           
شريف  بعجله  مشغول رسيدگي  كارهاي  اداري  شـد و يكـي  دو      . آبدار  خانه  اداره  بساط  فور  را  بر پا  كرد                 

 . بار  مجيد  را احضار  كرد  ولي  مجيد  باداره  نيامده  بود 
ه قيافـه  او بـ  . اداره  آمد و بزور  وارد  اطاق  كميسـيون  شـد   ه اسان  بهوا گرگ  و ميش  بود  كه  غالمرضا  هر    

 ))مگر  چي  شده ؟ : (( اندازه اي  گرفته  بود  كه  شريف  يكه  خورد ، از پشت  ميز  بلند  شد و بعجله  پرسيد 
شـتم  ديـدم  در  از پشـت     من  وقتي  كه ظهـر  بخانـه  برگ          . . . آقاي  مجيد  خان  تو استخر  خفه  شده             . . .  آقا  (( 

چند  ساعت  انتظار  كشيدم ، بعد از خانه  همسايه  وارد  شـدم ، ديـدم  نعـش  آقـاي  مجيـد  روي  آب                            . . . بسته  
 . . .آمده 

بعد  با صداي  . خرخره اش  حركت كرد  ودوباره  سر جاي  اولش  قرار  گرفت           . شريف  آب  دهانش  را فرو داد          
 . ))دكتر  را خبر نكردي؟ . . .  پس: (( خفه اي  گفت 

 ! . . ))روي  آب آمده  بود ، نعش  را  بردم  در ايوان  گذاشتم . ش  سرد  شده عآقا ، كار از كار  گذشته ، ن(( 
هـوا  خفـه و   . طعم تلخ  مزه اي  در دهن  شريف  پيچيده ، با گامهاي  سنگين  از اطاق  كميسـيون  بيـرون  رفـت                      

عطر مست كننده  زمين  و بوي برگهاي شسته  در اين  اول شـب  تابسـتاني                     .   ريزي  ميباريد      تاريك  بود ، باران    
در . غالمرضا  ساكت  مثل  سايه  دنبـال  او  ميرفـت                . شريف  از چند كوچه  گذشت        . در هوا  پراكنده  شده  بود         

 را در ايـوان  گذاشـته  بودنـد ،            نعـش  مجيـد    . خانه اش  چهار  طاق  باز بود ، چراغ  توري  در ايوان  ميسـوخت                    
 .زلفهاي  خيس  او از زير آن  پيدا  بود و بنظر  ميآمد  كه  قد  كشيده  است . رويش يك  شمد سفيد  كشيده  بود

شريف  پاي  ايوان  زير  باران  ايستاد ، ناگهان  نگاهش  به  استخر  افتاد كه رويش  قطـره هـاي  بـاران  جلـوي                                   
نگاه  او وحشت  زده  و تهي  بود ، اين  استخر  كـه آنقـدر دقـايق  آرامـش  و                           .   ميزدند    روشنائي  چراغ  چشمك    

يكمرتبه  سر تا سر زنـدگيش  در ايـن  شـهر، ميـز اداره ، بسـاط فـور ،                       ! كيف  خود را در كنارش  گذرانيده  بود           
حس  كرد كه  بعد       .  كرد   درخت بيد ، كبك  دست  آموز و تفريحاتش  همه  محدود و پست  و مسخره آميز  جلوه                       

از اين  زندگي  در اين  خانه  برايش  تحمل  ناپذير  است ، به آب  سياه  وعميق  استخر  كه مثـل  آب  دريـا  بـود                    
 اما اين  هيكل  انساني  كه در اين  گوي  دست و پا ميزد                  –بنظرش  آب استخر يك گوي  بلورين  آمد           . خيره  شد    

مجيد  را ميديد  كه  بازوهاي  الغر  سفيد  خـود  را  كـه  رگهـاي  آبـي  داشـت  در آن                                 كه بود ؟ درين  گوي  او           



پرده  تاريكي  جلو چشم  شـريف  پـائين  آمـده                ! چه جانگداز  بود     ! . . )) بيا  . . . بيا  : (( تكان  ميداد  وبا و ميگفت        
 .به قدمهاي  گشاد  و  بي اعتنا  بر گشت . بود 

زد، زير  باران  از در خانه  بيرون  رفت  همان  حـالتي  كـه در موقـع  مـرگ محسـن  حـس                                دستها  را به  پشت         
جلـو چشـمش     ! )) بايد ايـن  اتفـاق  افتـاده باشـد            : ((با خودش  تكرار ميكرد      . كرده  بود ، دوباره  در او  پيدا  شد           

ي  دور دسـت  مازنـدران  محـو و پـاك               منظره ها . سياهي  ميرفت ، باران  تند تر  شده  بود ، اما او  ملتفت  نبود                    
شده  مثل  اينكه ا ز پشت  پرده  كدر همه چيز را  مي بينـد ، جلـو چشـمش  نقـش  بسـته  بـود و صـدائي  پشـت                                  

 ! . . ))تو جاني  هستي . . . تو رذل  هستي : (( گوشش  زمزمه  ميكرد 
ي  از  منـزل  خـارج  شـده بـود كـه      گا تصميم  گناو ب. اين  جمله  را سابق  بر اين  در خواب  عميقي  شنيده  بود                

حس  ميكرد  در دنيـاي  موهـومي  زنـدگي  ميكنـد  و كمتـرين  ارتبـاطي  بـا  قضـاياي                          . ديگر  به  آنجا بر نگردد        
باران  دور او تار تنيده  بود ، او ميان  اين  !  از همه  اين  پيش آمدها  دور و بر كنار  بود  . گذشته و كنوني  ندارد      

تارهاي  نازك  شده  خيس  بود  و دانه هاي  باران  مثل  جانورهاي  لزجي  بود  كه  اين  تارها  را  ميگرفتنـد  و                                    
شريف  مانند  يك  سايه  سرگردان  در كوچه  هاي  خلوت  ونمناك  زير باران  ميگذشت  و دور . پا ئين  ميآمدند 

 . . .       ميشد 
 

 پايان


