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 !"#$#%&'(#)&'*+,)&'-./0-#)&'12&'34'(,3'*56)&'75'8'9+,':8;6)<&'=0)<&';>&?#%&'95@,A&'9#'B#CDE&'34':?F<&'75GH'953%& 3-I53JKL&'M/"53)&'?",3)&'8'1N5O&'3MPQ#R&3C,8CSH'TS&''CU!E&'63$VW'& MN#R&3CNXY#)&'8'$I5-.",=#)&'Z"[#R&'8'Z#;R&3CNXY+S&'6;'-\XS&'*56)&':6R&?#'8'6;:8;6)&'TQL&'8'95@,)&'67V&'8 ]0O&'8'9I+EH'TS&'̂0:8;%&?#'*56̂,WWW'& @#6R&':-,'*S&'3@F&(#'?"#)&'754-IF&'37V&'*S&'12&'34'JP_&'?5'$̀5H'-563̂a&';3'-E&*QP+,'8'*0;'-E&*56̂,'8'4̂#)&'8 6=P53)H'-I#)&'7b#?I#)&'BN"V&'-E&$,W'& 34'J/5'3@F&'-I53cH'-0';37V&'95'!+L&'$,A&'906W'& 1Ia&'=06R&'-E&]dPLe'$#@,'3@F&'637P#)H'6̂D#CS&%&'-#(53%&'*XS&-+#;?#%&']5]#)&'8'!bS&?#%&'TQL&'*5-#)&'37VW'& !#'M#f&'-gX0R&'̂D06'TS&'*N#̂E&'-E&*Q+,H'M#h'h3Bi&'-E&$,']dV&'953%&'TS&'-E&*jQ+,W'& 9S&'=06R&']dPLe'*QP#;'8'$/+kS&'3̂l#;'Jmn&'87IXS&'37V&'6@,)&'@#'$+I,)&':)H'(j59oA&';3'*L&'-E&*+,'8'!5p&';3'6;'6f& -./L&'-E&*+,W'TQL&'@q&'̂d5';3'6;-E&:8;̂,'!#'Z,'̂d5''TQL&$#)&'9P57,W'& M"I,'-E&]dVe'9Ir#;A&?#'B[,'9,'̂,3;̂,W'-m[06'34'6;:8;6)&'TQLH'Jmn&']5JPF&'4?5<&':)&'37VW'9#'6;':8;6)&'T+, TQLH'TQL&'9mISH'6;-#)&'8'6;'3s-#)&'-E&$06t&&u&&u&&u &'95]QPL&'9S&'Z.F<&'8s&?FW'& Tm,;'-#(53'vE&'$,'w':̂̀"S&'Zd.#x&';3';6'*56RH'8;y&'95]QVz'3-#'9#4'?"#)&'9N#{e'M5|&?#%&'!#;@qH'9#'M58|& 7I#AW'& MPE&'9N#{&';3'9Nn&'636A&'906̂,W'@#'$#@,'=I#hx&'-F&':hx&'$/+kS&';3'1IrI,A&'*56A&'906W'& 38f&'J/5'-E&*56RW'}̀,H'̂j0'$,A&'3-#'!I~H'?"#)&'!I~<&'}PI�&'37VW'9g,'6@,R&'6;'3@F&'}I�&43;H'?"S&'(0;'39o3;'9S&'*#; -E&;86'w'B5@F&'9#':=5@F&'1,@,A&?#%&'B5)W'& 6;'(̀+L<&'-kI,H'Jmn&'M5|&'34'v0y&'8'!I~&'906W'158;6]#;'9S&'3}[#�&'3Z.#�<&'̂#;H'*#;'̂,3$VW'3@+k#'?L&'3}�#';3 -E&*QI,̂,H'?L&'3}[#�&';3W'& @q&']0$SH'6;'*"#f&':;3-aH'-QPE&'-I5���H'9+,?#%&'}[�&';3'9#4H'9#':)&'9#4%&'-E&*56̂,W'& M5|&?#'6;']0OH'-�Q0O&'906W'TS&'-E&]dP+,'*S&'?5*S&'6;'3@F&'("�H']0$V&'34'!F&'=06'-E&*+,'8'-E&=0;6H'@#'75 9S&'-I#)&':!a&'-E&9j56�'&



 !"#!$%&'!()#!$*'!+',-.&'/'01'/'+213&'41'51$&'/'61$*'7819.&'2:,;'& <=>&?&'!(@1?*'!5A1B'-#'+!'2:,5C'/',B'DCB',B,*'2E1'2>&'(1,F*'GH1,F&'9I&,!,5C;'& J1K&',B'6E1BK&<1*'4EI&'LEC'7I&'2>&'78C'/'JEC'2>&'2EC'9I&+,5C;'M1+513*'N5H1'B!'!+'-=.&'G#O&'2>&'-P#K&?&'L#O&'9I&5Q15C5C /'!+'21R?&'08Q15I&'48S&'9I&6Q8C5C'41'<=#!K&'9:<1*'0:-.*'!+''T=U=>&'/B'281VC'/',G=W*',/-.&',B'281VC;'& 6E1B'6XECK&<1*'7YZ&'B!'L1[&'9I&6#,5C'V1'T13&'B!'41'\Z&'71\Z&'9I&6Q8C5C'/'N3&'B!'01[&'9I&6#,5C;'& !+'7@1*'LEC'NGE1'2>&'LQ=]&'M:B,;'V̂I*'2H1B9_.̀',-.&'/'01?&'!/',B'J#,5a*'J#,b&',B'N4a&'9I&6#,'/'9C!O&'2>& <:b&'9I&N9C'/'ca&'9I&6#,;'& V=8EI*'L#[&'/'Nd&'c_1\>&'!+'28EI*'(e!d&'/'R2>&'!+',<13*'+B,!d&'/'M:3&'!+'J:b&!b&'28#/3&'9I&+,'/'!+'T:!b&'2f1B 21R'9I&N9C''g'/'<=hE13&'!/'B!'9I&Li58C5C;'& 6=I&',/B4#*'-8=1̀'& LE8W&'91K*'T1Va&'91<I&412>*'N4a&'9U1+!4a&'2:,;'B/cW&'91\a&'9I&6#,5C'/'!/'B!'2>&'9813&'N3&'9I&!5C!M)EC'41'2>&'-j!?& !(=1\a&'k2#N9CK&'!+'T=1\al'2#-C'/'-#m&'/'N91,K&'G:,;'& 2nC*'op8Z&',/-)f:!K*'08a&'M:,O&'9I&JP)]̀'!VW&'"PYq&',VA#'L#!r'2#!?&'L>&'6Y>&!b&'B!'!+'NJ1K&'M1\I*'!+'61K&'0X#'9I&6EECr'& 2_1s&'-1,K*'51JH13&'9#6Z&'GC;'J#/<I&'B/-81K&'21'LQ]&'/'LEt&'J#u&'/',<W&'6P)1B*'5n#K&6Q13&'4:'N9C5C;'<#6>&'B! 9I&,VC5C*'9I&,BVC5C;'& !VW&<1',!chI&'2:,5C*'V1'!/B!7hIr'& 21'/oQ.&'9I&,VCO&'!/B!v&'01BK&'01BK&VI&'6>&'08a&'LQ=]&'41d&'9I&M:B,*'7wnQ13&'2>&'6)1d&'9I&M:Bx,̀'Vq&'D:BF& LH1BJ:b&'21'\y1F&'-f.;'Vq&'-#'0f.;'N,9I&'7w:B'6>&'+V#''cYwq&'4f.&'9I&GC;'Vq&'":91B',B'<]&'08h8CK;'Vq& 281z&'21+'GCK&'!+',B!+;'Vq&'{n8P>&?&'!+'+\|&'N/Vj!3*'91V}&'2>&'6)1d&'7w~&'o=1V}&'LEC'7w~&'Bo}&'!<}&'-1+;'5P#!4I& 21''BX&(Z%&'7w~%&'BX2nI&'6_15I&'21'<X:�%&'":�&'/'(XeB%&'(#z;;;& B78�>&'/7)I&'2>&'M15>&'91'N9C*'2xyxYI&'2:,;'o1R'<=13&'B78>&'B!'B7nI&'9I&,VCO&'g'J8�&'2X#VCK*'21'/!�J13&'/!�J:3;'& !VEH=>&'T#VCK&',BVCK&',B',VCK&'Lw:B'T1'9I&GCr'& ,B'2�p:2>&?&'(�1d*'MY8}&'(X�1d&'B!'V1,'9I&N/B,O&'6>&',B'98C!3&'J=#[&'2#'2YEC'9I&!V_)1,'/'!RcI&'B!'2>&',5C!3& 9I&J#�.&'/'21R'9I&6Q8C'g'V1*'5Q13&'51+G_.*'6)12I&'2>&'7w#'2Xw#%&''(#v&'B!'!+'(w|&'/'(1"P>&'T#'9I&,!,;'& ,!�&'GCK&'2:,O*'o)I&',B'B/+!3&'6)1d&'-:+!3&'4H#!3&'/'7]*'!VEH=>&',!c13&'/'58]&'-:M)>&'/'JX]&',B'J=15]&'58_.;'& <8�&'2#JI*'2#u&',VA#'B!'5=I&GE1M.;'<#L>&'LH#K&'/'�̂#'/'M�*'Mw161B'7Y=C!,'9I&GC'/'�V}&'(E:!3&'{1\>&



 !"#$%&'()# *+,-./#01)233456)7895:);<=1)>?@A#)$9,)B)CDE5#)?%F()-.)GH'#)B)>B)B)I9J:)K4"#)L1!H1M#)>-)LN"#*O)&%-LO()# $%&45#01)B)G1>/#01)?5#)P<1>:)-B>-Q#)>-:)FB?1>/#)?1)R5#);,S<OT#);5#?<OT#)!"#P,FLOU)# VL":)W1F)L%X%-L"#)Y)WZ#)2<[5:)P<\#)>-0,B()# 2<[5#)G,)-.)V]1>)*̂<[5#)?%F()0N5#T#)-W_#)V]1>:);5#?<OT#)B)̀8a5#?<OT#)*O/:)>FWJ#)0b:)R+O/#)!"#*O)B)I9J#)VL=1)?5# V$1L"#)FWO/#)!"#*O()# B>Q#)LcF/:)RHN1M#)BQ#.F/#);1)R+OM#)L1&_#)B)?,WOM#)2%d#)B))P<OM#)2%*'#)B)VP<OM#);_#)-.)P1/:)W1)S,B)P,FM#)$+e#)F>)&Hb# B)PH+OM#)!+f#)?,)RHb#)B)&%>-LOM#)$b#)W1)&1>LO-M#))-Ig1T#)$1Sh5#)?1)$+b:)-.)&%-LOM#)-$b#)-],:)-.)$,)?5#)W1F)!"#V!O()# VM#)FB>/:)&%>-i#)!1:)!jN16)0,R5#)&%*"#)?%F:)F>)FWOM#)W1)&%-LOM#)VF!̂H"#)?%F()# C8E1L5:)?1)$1K,-M#).Lk81>6)L101>:)?1)R<O)L1-0f#)01>6)*1l#)?1)!H4"#)&%M#V*1l#)C,m#)!"#*O()# P31L"#)?%FLO)!nf#)FP4,)X̂+f#)P5#)?1)L%*+OM#)-LOP"#)-.)WZ#)F->B:)B->B)!"#*OLO)Y)W1)!nf#)o!+f#)I4+a5#*<1p#)q81$"# F>)?,)!"#P,FLO)B)G1$"#)-.)*r#)>-)0Ns%M#)7%t#)B)-$̂h'#))$,)!"#P,FLO()# K+J#)VM#)0N5#)P+Ju)VM#);,p:)Xvt#)B)Xwv)B)?,Q#)F-*'#)B)?5#)Ph"#)?1)-W_#);,p#)S,Q#)F-*'(# ?5#)W1F)VM#)*r#01T#)IcWcl#)Y)*r#01T#)*wxA#)IHx#)B);8=̂1>T()VM#)*%Q:)G+yA#)-W_#)*AxA#)*1Q#)R5#)!j<"#)!"#F-FU# ##z##z##z WZ#)&1.M#)R1Q#)?5#)̀,Sb#)V!O()>L{#)P5#)G,WO/#)?%F);jr#)B)>L[b#)0b#)?1);j[r#)V!+|'()# WZ#)Fl#)?jO:).?1M#)V;y#)B)LwDw}A#)L1>)>-)K}#)!"#P,Fl()# -Lk1>)F>)I~,)C,�#)B)F>)I,C5#T#)I,�5#)?%Fl#)B)F>)Iwaw81�#)�+1!':)?5#)X1TA#)P<OMA#)q81p:)X1M#)!"#Pw<Ol()# 2<Owl#)-.)BX%Fl#)?1o)!"#.F)B)?<O)-.)?<Ol#)XO-)!"#*O()# F>$'#)!nf#)�?wE,A#)!3[%>�)P5#)&O-BLO)?5#)VM#)�3b#)W1F)P,F/#)-$':).W,l#)L=,01T#)X=<b#)X1>T#)?%F)B)F�B>l#)-.)0,R5# !A=,)I1>T#)?%F()# !O-l#)!"#!,Fl#)B).LO/#)!"#*Ol()?1)$%&4_#)0,)G%$':)G%$4"#)FWk,)!"#>BW+O()�!,�#)R5#)&%d#)-$'#)?5#)!�-Q#)VM#01 Y)-!1)LN"#RAH<O�(# !"#FWOl#)-LO-l#01Wb#)>-)!"#PAH<O)Y)-$4|%-M#01)-.)0b#)?+,BM#)!"#>BF)B)>�#01)G1>/#)!"#*%F:)-!1)FB?1>/#)2A,F)!"#VWO()# -W_#)̀,m:)-.)2,FM:)0c->)$,)?,!"#VB>Fl#)(VM#)>-)!"#G+s+OLO)B).?1M#)-.)�D1Wy#)!"#R+OLO()#



 !"#$%&'()&*+,)-.)/,)0'12)345%)/6.)0+1()7.8'1)9:%,1;2)<*=')>?@A()"+0BCD%)0$%)9?@EA2)% 6'&:%)0'F8A%)G/)0$%)H?0$%)9:%"IBC3C)J)-EKLA%)G/)0$%)<'0$%)9:%0KL*C)M)6'&:%)-')J)1NLA%)G/)9OP%)<+0$%)9:%QRKL*C2)% 0*C)J)-B+3C&'8A%)-:%)1G)-:%)"*CS%)9:%QC)J))@'D%)/,)<T%)9:%6.8UV%)J)-./"*CS%)9:%QC2)% 8W%)XD()1G)8W%)13C/D%)Y?H$%)0+1;%)J),Z[%),Z[%)9:%".1;2)\J[%)9:%".1;%)"$%)/,)@'D()]B̂_%)3̀'3CS()<')>a+0V%)"**C2)% &+QB'G_%)1J/9:%)3C/QV%)J)>b/c%)<̀'9:%)3C/QV2)def$%8:%)H'ghi%)/G/1S%)9:%QC;2)/9')0',)0$%)X<j%)/>'1S%)9:%QC;2 %)0'F_%)X<j()>kj%)1/QLA(),0'3A%)/,)-5%)N.)1GX9CS%)0+1)J)"l19'D%)0.),0'3A%)XJ8̂/D()1J1)/,)N+1;%)0.9:%Y'NV2)% /,)g'm%)9:%G7LA%)J)0$%)6bQL$%)0.9:%6ILA2)0Bn'GS%)J)0C3';()0EC3EAo)<T%)9KRBT()1G)9KBRTi%)"E*$%)J)"B*$()1G)g'm%)&Z+m%)]$% 9:%".1p)% &.)&4V%)/3C/;()/>C/;%)Q='1q%)9:%1/1()/9')1J0'GS%)3';()3+)9:%QC)M)/8T%0'G()1G)1/;%)0BC/12)% XJ8̂/D%)/,)0Br$()sBt%)Y+1;%)G/)9:%18C;2)/dB'u%)/,)3'u%)0B.JD%),1S%)0+12)% /,)&+v%)9:%G7LA2)0./_%)0.6ILT%)&+v()X<j%)NBw'G)GJ_%)<T%)Y'9+v%)9:%".13C2)% /,)>̀x%)/s̀')9:%X9C;%)J)9:%18C;%)g'F)18w.)9:%1/3A%)/&P%)"y')&KLA2)/8T%)"$%)9B=T%)3z+1()9ieET%)0+12)% &̀n+D%)9.1;%)9B=*A%)9*=A%)g'F)9:%<+/3KLA%)0w+8A%)0$%)1G{i%)1EGE{%)GNBCS%/;o% &̀$%@')0+_%)9Z.16:%)J)0+_i%)1m%)0$%)&A%Y+G16:%)9:%1/12)% &.]$%)3̂1i%)]IA()1G)|+mi%)34U$%_%)0:%J}4$()7Kx%)XJ8UL$%)/,)Na~%)@̂/()J)/>C/;%)/1/9$%)0+12)�9')/8*n*BT%)/3La';% 9:%"IBA�2)% /,)GJ,6'G)]B̂_%)3̀:%7=̀BC;2)}Zz�i%)Q';%)J)Hz�%)J)GJ,)J)&4L$%)G7L$%)0+12)>̀.)0.)gKh%)gz5%)9:%6bQV()J)<*=' &+/_%)/>̀'m%)Q'[%)/NL*I'[%)9:%".1;2)% &̀$%_%)0*C&'()&̀$%)0*C&'_%)<T()<')<'[%)X7.8*j()7a�%)7.8'1)0+1()7.8'1)0+1()7.8'1)0+1)J)7.8'1)GN:%)3z+1)M)&B�%)HC/8:% 0$%)@'8:%)3̀:%GNBC2)% GJ,3$%&')9KCJ1()&̀$%_%)1G&'_%)<+0$%)0KL$%)M)g.7:%)@̂)/,),0'D%),0+3:%)64L$%)3̀:%QC)J)&B�%)>bG_%)-b8.7L$%)3̀:%QC2 %)&.]$%)/dL̀'�%)9'NBCS%)0+1)J)"'N$%)/NL�'�$%)0$%)-+m%)NB'S%)3̀:%/G,8C�)�6A%)Q+8C)J)1;%)3̂3BCo�% 8W%)1;%)0.)GJ_%),0'D()�]./�)]./�%)9:%QC()/9')0:%1G3�%)6Z.)9:%6.7V%)J)1/�%)9:%QC2)% &̀$%)N+�%/m%&')Fm%)QCS()}#zA%)/,)&Z+m%)0$%)g*y.S%)GNBCS%)0+12)g'mi%)Y./c()9y'm%)9Zy'1d$%)3̀:%1/12)% 9:%18C;%)@̂)<B�%)J)|+[%)1G)/8T%)9*ka$()9*ka:%)3BKV2)0')/8T%)&̀$()1G)&.)3w'S%)0$%)|+}B'D()|�B'D%)1G)YB'dA%)9:%X9C2)% 0$%)&.)]$%)"$%),8KLA()G8KLAo)/8T%)]$%),3C6:%)0+1)"$%)9T%)".1;p)1G)@='3A%)"$%)@=*A%)G/)18C;�)18w.)/8T%@')0./_%)"C/;%



  !"#$%&'(#"#$%&')%*+,%&-&./01%&23%&45#6)%&70&')%895,:% ;&<=07&8>?&?7&'/7@%&?A9#&2=0&*5)B&A3%&0CD%&*3%&?7&6=&*#7E&2>F%&-&2=0&*5)G% %H%%H%%H %&A#4I#FE&.(>$J&% '9/0F%&-&K'#FE&0K&?.L%&7"M3%&8>?&;&0'#&0AN#7&4>O%&PQ01%&KAN>R3%&70&S>7?TJ&% U#CQ&S>0V%&8>?T%&-&W#X&89Q07T%&;&6=25QE&83%&<Q7&<=F%6#&89Q0?E&?7?&?07TJ&% U#CQ&Y+>CZ%&-&0AM[#7&\9Z%&0K&7.9QF%&83%&2>V]%&?07E&U#CQ&.#̂L%&<_̀%&0K&U(aL]%&\#&-&?.L%&0.LJ&% U#CQ&.#̂L]%&b#̂L%&8#UQ&;&U#CQ&.#̂L]%&̂/0E&U#CQ&.#̂L]%&cd0JJJ&% 0K&<e#E&8#&P>7$]%&*f5g#.#FE&*a#A)%&8#&.95)%&')%2=S9QAQ&-&83%&6=*h%&.Ii)%&')%?0?AQJ&% 83%&S>?&!'QTJ&?7&j=k%&P="3E&Cl%&<#VE&83%&8/74)%&̂m#VJ&8#&bn#')%&8#&7-1%&-&8>1%&c=CoE&\9+,%&8>?&-&8#CQ&Yi#'Z% 70&')%S>7?TJ&% 83%&S>?T%&4pM,q&'D%&*3%&8#&25Q&Rmi3%&.9=TE&2r>7&<#?7&83%&S>7?F%&0CD%&6i3%&Yms9=T:% S,%&UQt%&7-1%&cd0E&?7&<fQg%&?]u%&?<gL%&*=?TJ&% 0K&?6#A,%&Y#&AI#A,E&-W+L%&8>?J&2+i,%&0K&WQ<3%&8#&<QW)%&K6=083%&0K&Y3%&4v>&89=-F%&!'QJ&% C#?&w/-t%C)%&2#x%&85N#t%&8=C#A)%&;&.=4dUL%&'=?1%&*3%&0cvoE&̂m=V%&')%S>7?&-&4#6)%&'9̀%&83%&7b9̀%&')%*=?J&% ?7&PQ7&"a#?E&<Q7&wI5,%&70&"Ii9QTJ&0CD%&*#y%&cd01%&\9Z%7-1%&'DE&0CD%&Uz#'L%&P=C{E&83%&2+,%&6,%&K?A)%&8QO%&83% |=C}%&')%UQJ&% 8#KE&bn#T%&wI5i)%&0K&?7SL%&K<>TE&Yv~%&-&K8=&-&?7ULE&?.L%&8#X&8#&bn,%&S#7&-&8>1%&.]5Qt%&8>?J&% 0CD%6#&*3%&8#CQ&')%S>7?TE&?7&W#O%&R>R9QFE&S/AQt%&8>?&-&KAQt%&8>?J% %H%%H%%H %&?7&0-�%&S>k%&-&SpMN)%&')%S>0.M,%&6=23%&6i3%1%&̂i=&S>0AQt%0T%&-&S>7?t%0TE&C(�#E&6i=0t]%&W�mQ&-&̂�mQt%6#C,%&̂��%&8/A,J %&0K&w#&8v5QT%&UQTJ&.=T%&49�%&')%7"LE&?7-A,%&'5mvo%&8>?J&7-?t%6#C,%&')%\9�9QE&')%?CQT%&?CN=&6=23%&?7&0CD%&Pp�#$% ?7�%&0.LE&W#P̀%&wI#F%&6=�%&-&'=�%&0.LJ&0Wa#�%&&')%*=?T%&6i=0t%&8#&Am+3%6#1%&̂#R,E&W#R,%&?07?&83%&6,%&')%S>7?J&% '_#?0&6i95r>7&*3%&̂��%&')%KA,E&*a)%&\h%&4=?A,%&70&8N9=?&-&8N>CQq&"n��E&\9Z%&0K&P=k%&cd0E&6=23%&8#X&!-7?t%C)% 8�>7G%



� ���������	��
�������������������������
�����������������������
��� �	�!���"	�#��$���
�����
����%�&'���
 ��(�	���$���
�������)������*����
���+,-�� �./������
���+��01��2%����"�����+���&���3"	���.����21.4��5��/��
���6��	
��	���+�7(��/������ �5�����
�3�&(�����*���8���
���9�	� ��������%��:��5�;�����+�$���+�*�(�<�=��3�
�	�)���	��>�.?�����%/�5������
�������;,��@"���;��	���������� �	��0/
�2%�36��A������4��#���	�3*�(�������	���BC����?"���#����D��<�� ��E!����5
���	�F�.�$,�����G%�������	�������	���!�5/��"��#������	�1!��#���	�0����	���2%�����������';/������HI������������:�����%���#�
����31���J� �./�����
����?���/�5��H���������4!�/�D6� ��/�K6��	4���
�!��
�+�������������#	����;.��� ��5/�0��
���/���
���.=��5/�����/�$!��
�������������������0/���!��1!�2%���J��/�# ��0������
���LM/��.���
��LN�O	�*�5�������#�
�����P;���	
���P;���2%��GH����HQ:�5N�����
 ��������������	�R/��:J�2%����$��.J��G%�����O��S�����
����
 �G����G>�6���T�������T$��2%����
���������3��
��U,��	
��%���R��J��R�	�	�V�� ��������O�(�	�+���F#��$��S��� ���4!����WX�
���YU�$�����$�����;/����$��0%���C���������2.4���;���;.���2%
)������N��2%�+�*������+��(Z+����E!�[37(������
���.����3��\��!]�%�!�[+�7(�[
 ��.\H>��Q���
���̂IQ�Z��	����I����O�I�����H$���;�����5)������/�0%���
�_���
�
�#,������.���+�.��S1�1��	�
���M���.����)�����0�����������;�WX�
�������̀�=��G=a���3�(�����"	�	�3*���
1�1	���� ���b�D>��#	���������F�
����%c.��d$J�����G����+�$�����6��+����+�������;��5�����'�
��3*�����N��O����3�"���"����1
��/��#�����
������+��(���������������,�����#���O��R1���/� �����O��e��5/������	�3����5/�f����
����>"��S"�	�
�
��V����
�g?J�	��=?�J���������%
������
�����������>"��S��	�S�4/����g4(����	�+��(����S�cI���S�4Jhijklmnhopqhrsthusvwxyzw{|x}



������������	���
���
���������������������	���
���
�������������� ����!����	"�#��$���%��!�&�%��$����'�$����%��'�%�(�	)��*���+,-���%��%�.���%����
������/012)���3��&������.�+*4)���%��#��!�+*45����#���%�)�����$����3��.��/��"��6�����	��%��7�����8����9:�$�������;<�&�+58<�&�+;�����948��&�:��=*#���$�<�<��&�+58<��%���+.����
����
�&���>���.���?.�@,A<��B��%$��$�������	��%����%�)�&�C����@>��&�:��%�)�D4;A!���E�� ��'��%��:��'������	"�#���%��!���	���&�+
��F4G
��%���)��������%�$��B��������3-H��&�+9���+��&�+�����%���0G	I��@4?6<���	%��.�&�����J��G!����#$�.��.���-����'�$��KL����J���=)���$��L����*)��%��+I����%��3���	%��.�%���.����
��M%��%��:����@������0N �@����@4	�'��%�O�?����P�	-#��<�%��+.����
�����.���NQ�&��.���������&�R��&��.��	"����
%$���H���<���<'��9
�&�4��S%�.�(���(�; ����,��*.�TEH�$���!��	"�#���%��8�������$���?.�UD#�V�.��*���+����.��Q�<��&$�.��+W8���(�!��71:X��%�)��Y�Z���	��N#���*)�����8����<'��!���*4���.���2�2)���[	*<�����#�\��#�+.�&�;	]<��D��9!��.������̂�����\����%����+E��	<��4Q�&�+_%���%�.�����:��&���$���?.�̀���.�����*��<�aYW*���+)��%�)��<���:��<���������*#��5���%�<��7�����9:��%�����%�#�/�3<���$��b��L�FG?!�B�<�̀����:%�+<�%�����W9I���	���������%�.��9;<�&���%�.��%�9
������"�FG?!���4I�!�����%�3*�4L�c����.��%��d
$���*_��@����%���*	��%��<�\�Y?<�D<�)�+0��!�&$�.�@���+.�@�� �<�+48)�������I�	,<�+9:��.�����%��'�.�%���"��%�9���*	e<����a��<���<'�%���H�+.��!���9!�+��:�������.$��f�6
�+)��6
�������#��<�+
�+)�+*3)�+.��%�)��<��5"��M%�.�+9��!�����+���g�%�@����	,.����(�	)��%�.�@4g*���9�����	"���8��+A-H��H��Z����!��TY����9:��%���	���
��9 �+.�&��)���	��N#���*)���M���E�+��('��\�>��'�����%�+<�%���%����J��9
���&$�.��&$�	��
�&���$���@<��@:h��%��7�4���9�'��%��i�
�"���+I�E
%��������#��.��)%�)�&�:�f%�.%�.�Dj<��,.�%��$��%�&����<�@���&�+I�E
%�����9���<��������4.��	�������b
���I��&�:��������%����<�7��+)�%����<���%������'�M%�%��<���5!�@<�&�:���%��.�%�.���4,<��%����b
��4;.�����%�.����*)�������c�98k��%����
�"����i�
�4����%������h���l9:��%�.�+	"�#���"���<���<����%�)��<���g
�%�E)���E*#�+.�����%��>����>�W
��<���%�.�+	,.��:�g
�&�+l��%�����a9��������%�FG ����E5����%�.���2.�2����6%��c�<�����%�+<������3-<�+)�%�)��<�/%�#�������%�����!��6L��	�%����L��+	�2���*.��:�$�������,2:���4����<���%�.��8����48����%���g
���c�4���.���%�)��<���;!��8������282 ���D2)2%��	������%��<��8���3*!���8e.��:�����D2E2���:��̀�%�
��:����%��:���	"�#�����:��8��0�%2���6L��R?.��7�#����#�6L��R?.��7�G��R?.���H� ��R?.��� �����R?.���,6����R?.���,6����R?.���
%�.�����%�����



� �����������	
�������������������	��������������������������� ��!�������"�������#"����������	
�$���%&�'�(��!�)�����������������*%����+����������,-��./�$0���1��2��3���./�!��+45����6����1��7/��3���./�!����,-�$����	��8��+995��"�5�!����	����:+������;�"�����<%8��!���������"=�������>������"�?�!@�+95�1������A����,-�$��B�C�-��D�!��2��������%E�����,-��./�F
�G�H��D�!����
����F�I�-�EA1�����E-�! "��
��,-��4����!����"����,-�$���������"�-��7>��E�&J��"$����
�������;�"�����������	
�$���3���������1��3��!K1�����(L�A����,-�$�������(�����./�!������3������,-��./�$���3������M�N-�����/I�!A�+&����#7&��!�7�-�	�����I�E:�O�3��������5����$��>�����;������<�9L��"�*�HL�����>�	����A�P���./�!@�>�	�����?�����,-��./��Q����R��S�+45������L� �J�$���P�������	
�T�O�!���P�������531��A����U����>���������;�"����������V�N���������4U������	
�3�����-�1���>1��A����1����;�>����3�����>�J�1�	��W+>��E 2��$�+�����������	
�A��7��3���&��!��=��S����� ��A���X����!���YZ���
����;��"��,-���V���������[���E�������!��8�1����P��E	�����$�����CP������N�����������\��$�1�%���D]�E�%��3����̂�"3��,-�1��	��W+>��1����������3�A����N�!���5�A���$��5�5�!#"���E<N4N��3������L�������E5�<N4N��3���H�8�E_̀��1���N�E@(��1��(J�E:"�(>���!	�L(��1��1��E0��>�1�#&a�5�E0�>�F��-�!�b2���1YZ�$$$��̂�����c>�E������d	��W+>����$;���������N��6������,-������;��1
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(? ?�<ِ خانه بو(� 2 به +حمت، +مستاB ?� طى مى كر(�. �نگا? (?(# (? (ِ# بو(. 
تا جايى كه چشم كا? مى كر(، كلبه ها# تنگدستى، 3C ها# گنديد<، چهر< ها# خر�3.

(? سو# ترسو# چر�K، مِه 2 2هم (?هم بو(؛ 2 فكر C?�مِش خانه، (? �نتها# ?2+ِ سو+، 
َمرهم بو(. 

�نگا? َخبط ثبت مى كر(�. هر َقد� كه بر مى (�شتم، َقّد� كوتا< تر، سايه �� (?�+تر مى شد - �+ 
كنا? يا +ير هر چر�K، چرX مى خو?( 2 تا تير بعد طوV مى كشيد 2 غيبش مى +(. 

گماB مى كر(� (�ستاBِ سايه تما� شد، �ما ناگهاB �+ چِپ تير، ظهو? مى كر( 2 با+ كم كم 
پايش ?� نز(يك، تنه 2 سر\ ?� �+ من (2? مى كر(. 

معلو� نبو( من سايه ?� مى پاييد�، يا سايه مر� مى پاييد. چقد? �+ سايه �� مى ترسيد�. �ين 
(?ست  هماB سايه # كين بو( كه همه # عمر، (? پِس هر (يو�? (? كمين بو(. 

يك َ(� �يستا(� 2 عقب ?� نگا< كر(�: پشِت  سر�، هر چه مى (يد�، 2ير�نه. 
تيرها# سيمانِى چر�K، تا  �ين جا  ?�هنما بو(. تير Cِخر (? تيرگى فقط �ندكى �ثر مى كر(.

 Xمى كر(� +ير پايم سنگال fبلند 2 پست. �حسا تا Cخِر چر�K، هر چه بو(، (يگر فقط 
�ست. همه # همو�?ها به ته ?سيد< بو(. 

 B2?) 2قتى به خانه  ?سيد�، نز(يك 2 (2? 2 ُ(2?� ?� نگا< نمى كر(�. تا (? با+ شد، به
َجستم 2 (? ?� بستم. خانه، گر�  بو(. 

نََفس نو كر(� 2 كليد ?� +(�. چر�K ?2شن نمى شد. 
ماlِ ظلماl بو(�. بعد، با خوk خفيف، (? تا?يكى جلو ?فتم. (ست به (يو�? مى گذ�شتم 

سومين %$ِ  تر 

كاظم $ضا 

" كاظم �ضا همانقد� كه به سرگذشِت قصه $4 حسا1 $ست به 0$ژ� هائى كه ()  سرگذشت �$ با 

خوH مى برند حساسيت H�$H، كه $نگا� قصة $0 �$ كه B�0 مى Dنيم 0$ژ� ها� B�0 0$ مى خو�ند. 
پيش $0 نويسش $گر قاعد� 0 قانونى H�$H  نامش $تفاB $ست. (نچه Dبا) پيش مى (H�0، بر$� 0$ 
چيز� جز $تفاB 0 پيش (مد نيست، كه �H $نتقاV (نها $حتياS مى كند. 0 شبكه � Hقيقى $H$�� شا) 
مى كند. خو$بيد� $�، 0يا خو$بند� $�، كه خو$_ ِ سقوS مى بيند 0 نمى H$ند كجا مى $فتد، 0يا $صًال 
مى $فتد. حاHثه هائى �$ كه گر� مى خو�ند �H جائى باDشا) مى كند. با چه كليد� – كه $D كجا 

.4Hتربيِت خو D$ 0، 0معذ$لك، هميشه با تغذيه هائى$ D$ مى شوند بى $0. بى با�� Dمد؟-- با)
كاظم �ضا خو4H �$ $ينطو� خو$سته $ست. 0 برخاسته $ست! "  

                                                            ((�شيو نوشتا)
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+ پا برمى (�شتم. ناگهاB، گربه!
يا( طفلك فريد+B كه با همين جيغ + جهِش گربه، گير به 3بانش �فتا( + لكنت 

با �+ ماند. 
 DِE پِى Gفت. �نگاG نمى شد Hهسته كر(�. (يگر جز با �حتياE جمع، پا �G �)خو

حياG) Q ظلماQ  مى گشتم. 
(ستم به (يو�G، كوGما\ مى Gفتم: گچ. پاYِ سنگ. چوD - يكباSG (يو�G) ،G شد. 

مطبخ، هنو3 جاY  خو(_ بو(. بوY غذ�Y ماندS مى Eمد. 
(ست Y+G ميز بر(� + كبريت كشيد�. 

باالY (+الD، يك فانوE .cيا نفت (�شت؟ 
شعله �G به فانوc نز(يك كر(� + فتيله �G باال بر(�.

 �G لوله، حلوِ\ جن  3باB مى G) .)3 هالِ\  لوله  لِب  به   + خم + �Gست مى شد 
�نگاG مى (يد�. Y+G (يو�G، پر(S يى �3 گر(_ + چرخش + Gقص بو(؛ هر چند 
با(  بعد،  مى كر(ند.  �بر�3   3�G شكِل  به   �G  Bخو(شا  ،Gبز��  Y همه بو(.  پُرنقص 

 .)3
+3ِ_ با( بو(. يا ته كشيدBِ نفت؟ نوG Gفت. 

نوG + عمِر  بايد مى (�نستم كه  ند�شت.   Sفايد (يگر هر چه كبريت مى كشيد�، 
فانوc، فانى ست. 

قوطِى خالى Y+G �G ميز �ند�ختم + بير+E Bمد� .
پس �3 چند قد� (G سرسر�، با برخوG(ِ پايم به  چيزY، خيزY بر(�شتم. سر�پايم 
مى لر3يد. صند+q  + ميز + �3 �ين قبيل نبو(. به گمانم تنه مى Gسيد. كى مى تو�نست 

باشد؟ �گر خو�D بو(، چر� بيد�G نشد؟
ببينم چيست.  بمالم  به عقب برگشتم + خم شد� كه  (ست   ،cبا تر(يد + تر

سر� محكم به سنگ خوG( + گيج + منگ بر 3مين �فتا(�. 
ناگهاB چر�G u+شن شد. 

(YG بسته مقابلم مى (يد� + �3 3يِر (G( به 3يِر (GنگاS مى كر(�: يك جفت كفش 
3نانه.

يا( فصلى �3 ماجر�هاGE Yسن لوپن:
صد�يى   BسيدG  +  Qما  Y شيشه پشت    3� 3نانه   Yپا  Y سايه  Bيد) با   ،SگاEGكا
 qگذ�شت؛ به  �تا �G Yملكوتى به گوشش، هوشش پريد + هوسش تيز شد + چا
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بغل به بهانه , قند Cمد، �ما پس �فتا( ' نفسش بندCمد. 

سر� (@( (�شت. با  كمى تالB پا شد�. 5مينم ('@ِ سر مى چرخيد، لكن 5مانم ساكن ' 
مفقو( بو(. 

- (@ كد�� ('@M �5 5ندگى هستم؟
(ستم @� تكاS (�(� تا بد�نم بََدنم (@چه  'ضعى ست. 

- ما(@� 5ندM �ست؟ S5 (�@�؟ بچه ها ' پد@� كجا هستند؟ 
(@ @'شنايِى مكرCميِز C'يز، چشمم (@ �طر�V  مى چرخيد. 

چقد@ �ين خانه به نظر� Cشنا مى Cمد. �نگا@ مربو[ به ('@�نى �5 من (@ گذشته بو(. �نگا@ 
عمر,، (@ �ين عما@_،  �مو@�_ من گذشته بو(. 

به يا( نمى C'@(� (@ چه عصر, (@ �ين عرصه پرسه مى M)5 ��. شايد Cنچه مى (يد�، @بط به 
('@�نى (�شت كه چيز, �5 من گم نشدM كسى �5 ما كم نشدM بو(. هرچه مى (يد�، شايد 
به حيا[ بغل، شايد )به قوg مجتبى بيا_( به حياِ_ قبل مربو[ بو(. چيز, (@ست يا(� 

 نمى Cمد. 
- كى هستم؟ كجا هستم؟ �ين جا '�قعًا خانه , من  �ست؟ 

با  كر(. گفت:  (@ خانه يى مى گشت. صاحبخانه، چر�l @'شن  كه  مر(,  �5 حكايِت  يا( 
خياgِ @�حت، بر�, خو(_ مى چرخى! تو كه هستى؟ �ين جا چه  مى كنى؟ (5( گفت: �ينجا 

مگر خانه , من نيست؟ تو بگو كه هستى؛ �ينجا چه مى كنى!؟ 
خو(� @� (@ Cينه معاينه مى كر(�: 

- باالخرM (5(�، يا صاحبخانه؟
به پايين نگاM �ند�ختم: 

- تنه يى كه به پايم خو@(، چه شد؟ سر� به كجا گرفت؟ 
چيز, نمى (يد�، جز (' كفِش 5نانه؛ �5 5يِر (@. 

- صاحِب كفش ها, 5نانه كيست؟ ممكنست �5 پشِت (@، مر� بپايد؟
جلو @فتم ' (@ @� با5 كر(�. كفش ' بويش بو(، �ما پا تويش نبو(. كنا@ِ (يو�@، يك نيمكِت  

كوتاM، يك تخت، (' صندلى. @'بر'، تابلو, فرشته ها با چشِم  تابد�@.
 ِMپيش؛ ما gجايى بو( كه چهل سا Sبو( - هرچيز، (@ست (@ هما M)@نخو Sتكا ،S5ما
Cخِر تابستاS - @'5, كه كسى �5 خانو�(M خانه نبو( ' ما، پنج تن �5 بى خانماS، (ست به 

(سته نشسته بو(يم كه  هوشنگ �5 خياباS جمشيد خانم بيا'@(. 
هوشنگ 'قتى Cمد، �5 �حتياِ[ 5يا(، @'يَش گچ، گوشتش تلخ، گوشش لبو بو(. 
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عشر" (? سر�, Cخر"، (? سر�سر, قبر - جمع، (? كسوِ" سكو". 
نََفس �B كسى بلند نمى شد. هر كه مى خو�ست خانم  ?� تو ببر(، نو6ِ پا مى ?فت 

مبا(� همسايه بو ببر(. 
(? �تاQ ?� بستم. همچناM چشمم به (K ?K بََر� بو(. تو, سرسر�، (? يك كنج، 

گنجه؛ جا, هميشگى �K? ،R, فرRِ (�نه �نا?,. 
هنوB (? يا(� گنجه يى مى چرخيد  كه پُر �C Bثا?ِ شكنجه بو(. همه , �ين Cثا?، 
طبقه بند, شد]، ?(يِف  هم، چيد] مى شد K عطِف MC ها به Cسانى (يد] مى شد.

جلو ?فتم. 
 �)C ,گلو Mيك پنجه، ناگها ،?)  Mِ)كر Bبا با ،«?K شعله c�K?�» Mِمبا(� مثِل (�ستا
?� بچسبد K ?ها نكند؟ يا حكايِت «تابوِ" عنكبو"» تكر�? شو( كه به  محض 
باB شدMِ (?ِ گنجه، جسِد نو?من �سميت، �MC MِK?) B، با چهر] , كبو(، بر Bمين 

�فتا(] بو(؟ 
 Mگوهر ?� (? گنجه پنها B� بقچه يى  پر ،Q?يكبا?] يا(� ?فت به (�ستانى كه سا
كر( K پس �B ساعتى  Kقتى با خياmِ فا?l سر�C MC lمد، گوهر ?� مفقو(، جايش 

?� تَر (يد. 
با كمى تر(يد، باالخر] گنجه ?� باB كر(�: BيرB ،Rير�ند�B بو(؛ باالR، بالش. 

يعنى بر�, Cثا? جنايى، جايى بهتر �B �ين گنجه  پيد� كر(] بو(�؟
 .Kهم ?� گرفتم ?فتم تِه ?�هر�?

(? �تاقم باB بو(. چر�K? �? lشن كر(�، پر(] ?� كنا? B(�، نز( پنجر] نشستم. 
 K شت?) ،rبو(. (�نه ها, بر  MمستاB به K? �� [گشو(] - پنجر ،sضطر�� sِكتا

سنگين، مى با?يد. 
 �? (نيا   ،rبر سربر(�شتم،  Kقتى  خو�ند�.  خط   K)  - گر(�نم  بَر   K?  ،�) يك 

?Kسفيد كر(] بو(. 
جا, حميد خالى. �گر بو(، مى گفت: باB، �ين ?Kسپى ?Kسپيد شد!

(? سكو"، شعبد] ?� تماشا مى كر(�. يكبا?]  سايه يى �B پشِت پنجر] �� ?( شد. 
گفتم شايد نوكر�  َكَر� باشد. �K ?� صد� كر(�، يا چيز, گفتم. 

جا, جو�s، صد�, ?يِز sC. حرفم به طرفم برگشت
فكر كر(� شايد (B(ست. (B(ها چطو? به خانه  (�خل مى شوند؟ 

Kقتى  نديدند.   �?  )B) MC ها   K )B )B) �? مير�سكند?,  ما، خانه ,  (? كوچه , 
بيد�? شدند، خانه، خالى �B هر سبُك MِBK سنگين قيمت بو(. 
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بيد�?  تير (?حيا) (يد ' (�( &(. تما� كوچه  نيمه شب  بهبهانى، هيأ1ِ (&( ?� يِك  پسر 
شدند ' (نباِ@  (&( ('يدند. �' (? ?فت. 

محسنى مى گفت: (&( به خانه �� Cمد. �' ?� (يد�. گوشه يى كمين كر(� ' تا نز(يك شد، 
يقه �L ?�چسبيد�. گريه كر(. 'لش كر(�. 

مى گفتند: (&(ها همه قمه (�?ند - بعضى هم، عال'O  بر سالQِ سر(، OC گر�.
پيش خو(� گفتم: '�قعًا (&(ها به چه صو?1 �ند؟

حبيب شعاعى: aC كه من (يد�، لب هايش فر'هشته، ?'يش تُرL، ُخلقش كج، ُمشتش 
مشتعل بو(. 

عالما1ِ   aهما  ' ما1   ِOنگا  aهما  -dعو�� �لنا  dِقنا  e Oچهر  aهما مى گفت:  محسنى 
كاسه e سر ' بينى، تنه e طعنه (? ?خت غبا?. 

فريد'a مى گفت: با فكل ' عطر گل، يا با ?يش بلند سفيد ' صو?1 نو?�نى ' جاe ُمهر 
بر پيشانى. 

 ?) &نجير،   ' ُكند    aميا  �? كرمانى  مير&�?ضا  شمس �لد'له،   eسر� خو�جه   ،dلما� Cغا 
سكو1 محبس  تماشا مى كر(. «مير&� ?ضا غفلتًا گفت: خوC .«!pغا �لماd �& ترd غش 

كر( ' 'قتى هم به هوC Lمد، مد1 ها (? بستر بيما?e بو(. 
?قيه سلطاa مى گفت: قاتل ها ' (&(ها - با صو?1  ُچر(e O تا?يك، ' با نگاOِ بى شر�ِ ِشمر 

– تمامشاa  شبيه به �شقياء هستند. با (يدaC aِ ها، C(� َ&هرO تَرr  مى شو(. 

�& حيا) چشم بر نمى (�شتم. (? تا?يكى، هيبتى با ?خِت سپيد، پشِت بيد، كمين كر(O بو(. 
 aجِر يك حيو�& e مد. ضجهC ساطو? مى eبر با�ِ بيم، كسانى مى ('يدند. �& مطبخ، صد�

�& �يو�a به گوL  مى ?سيد...
تلفن &نگ &(. گوشى ?� بر(�شتم. 

كسى كه aC طرx سيم بو(، گوشى ?� نگهد�شته  بو( ' حرx نمى &(. 
(? خانه ?� محكم مى كوبيدند. �نگا? (قيقه zِ) e  بو(. با تق تِق كوبه e (?، قر�?ِ (غدغه 

يا(� ?فت. 
گوشِى تلفن ?� گذ�شتم ' �& سرسر� گذشتم. پشِت  (?، كسى نبو(. 

برگشتم. هنو&، هماa نگاOِ ناگاO. (?ست مثِل سو&a  بو(. تما� ?'&نه هاe �ميد ?� مى بست 
' (@ ?� كو? ' مثِل گو? مى كر(. 

چر�  Cمد؟   )&) چطو?  بو(؟   Oكوتا  L?يو�) يا  ند�شت؛   ?) َ(َ?ندشت،  حيا)  �ين  مگر 
نمى ترسيد، يا يخ  نمى &(؟ 
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هرچه نگاهش مى كر(�،  ُجم  نمى خو?( - مرمو' *قو' كر(<؛ شبيه شبح. �ين، 
سايه 8 برگ بو(، يا سايه 8  مرگ؟ 

مى كر(�.  پيد�  بايد  ?�هى  ?هايى،  بر�8   .�)�) فر*   �? (هانم   CD  ،Cضطر�� با 
مستى، سمتى بو(. 

(* (S بو(� كه پله ها ?� پايين بر*� به حياP َسر بكشم، يا بطر8 ?� باال بر*� 
الجرعه َسر بكشم؟

 '� �? Uها ?� به تپش مى �ند�خت * خو S) ميز كه قو8 ترينD  Uيا(ِ (�ستانى جنو
*حشت (? َ*?يد منجمد مى كر( - Dكند< �' صحنه هايى كه پر(S ترين  خو�نند< 
 Uمد * پُشتش مرتعش، مو بر تنش ?�ست مى شد. (�ستاD ماننِد بيد به لر'< (?مى

سرگيجه D*? * هر�b �نگيز - سر تا ته �a، تشويش.
مى (�نستم �گر به حياP بر*�، مثِل UD (�ستاU، سكوfِ سر( با قهقه 8 موحِش 
شبح (? هم مى شكند * تا به خو( بيايم، پيِش چشمم چهر< يى مخوi باصد�يى 

مو(�? نمو(�? مى شو(. 
�لتهاC  ?� تحمل كنند. من �' UD ها  فقط �شخاkِ خاk مى تو�نستند �ين حد 

نبو(�. 
SD كاپوU، با UD جرfp * نفوn، بعد �' تما� شدU  (*?< 8 حبسش. پنج ساS به 
(لخو�< (? 'ند�U ماند مبا(� بير*U �' 'ند�U به (ست ُ?قبا يا ?فقا كشته شو(. من 

�' �* محكم تََر�؟
�' پيله �� بير*D Uمد� * پياله يى تو (�(�. 

حاال (يگر متجا*' �' ُ?بع ساعت بو( كه متجا*'  (? گوشه يى �' تا?يكى كمين 
كر(< بو(. 

همچناU به �* * به چر�sِ تاr چشم (*خته بو(� * مى نوشيد�. با چند جرعه، 
 Uشد تما�  با  ممكنست  كه  مى نوشم  محابا  چناU  بى  (يد�  كر(�.  پيد�   fpجر

همين بطِر كشمش، بكشمش! �' سركشى به حياP گذشتم. 
صد�يى خفه �' صِف (?ختاU به گوa مى ?سيد. 

 Uبا نگا<، ميا ،Uتش، خالى شد. هر�ساD Sِخا *) UD * يك نََفس، جا8 سايه ?)
شكوفه ها8 برi * شاخه ها8 تا?يكى، (نباS �* مى گشتم. 

يكبا?<، هماU چشم ها ?�، با گيِر حنجر< * حبِس  َ(�، َ(�ِ پنجر< (يد�. پيش شيشه 
Dمد * هماU طو? كه يخ مى كر(، �خمى كر(. 

�' بيم، نيم شد�. سر، مختصر، بر تنه �� تكاU  مى خو?(. برگر(�ند�. 
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چه خو7 شد به حيا4 نرفتم. BC ?1 صو?,، قاعدتًا �( قيِد تن بايد مى گذشتم. 
نه  پنجر<،  پشِت  نه  كر�1،  نگا<  به حيا4  I1با?<  Iقتى  �نگا?،  عمر   Kِبه طو (مانى   )� پس 
1? ُكنج I كنا?< ها، �(BC خير< سر �ثر نبو1. فكر كر�1 شايد Cنچه 1يد< ��، (�N >1 با1< بو1< 

- بطر ?� كج كرI �1 با( بر�N خو�1  ?يختم. 
 Bتكا B7ِ �ستكاC Bِميا ،I?�1 حيف كه سيف �لقلم با َسم، به �سِم Bهمه جا BC I )يا1 شير�

مى 1�1 -هز�? I سيصد I سيز1<. 
�( فكِر BC جنايا,، 1?ست مثِل قربانياB، ?عشه  هم به نعش من �ضافه شد. 

هماB طو? كه لب تر مى كر�1، �حساi خطرمى كر�1: 
- مبا�1 (هر توNِ جا� باشد؟ 

Iقتى به ?ختخو�7 مى ?فتم، همين طو?: 
- مبا�1 جانو?ِ (هرN توNِ جا� باشد؟ 

1? بحبوحه N سلطه N تا?يكى I نكبت I جنوB، بهترين �نتخا7، خو�7 بو1. مى 1يد�، با 
!1I? صد 1? نََو1 مى ،Bجا I من بيِم 1يو�نگى Nبر� ،pنگا< به �ين مخو

پنجر< ?� ?ها كرI �1 خو�1 ?� به بستر بستم.
سياهِى سر1، با ميخ Cميخت. به هر طرp مى غلطيد�، چيزN تيز 1? تنم مى ?فت. 

�( �ين 1ند< به BC 1ند< مى شد� I به BC 1?ند< فكرمى كر�1. 
پلك بر هم مى گذ�شتم. 

همچناB، هنو(، حافظه، پر �( نگا<ِ نافِذ پشت شيشه  بو1. 
با( مى كر�1. 

I1با?< هم �گر چشم مى بستم، هماB بو1- هر چه 1? حيا4 مى گذشت، (يِر پلك بسته 
جرياB �1شت. 

ته  سيا< I الNِ سپيد I پُشِت بيد، نقا4 ?� قاطى، �شباu ?� �شتبا< مى 1يد�.
خو�بم پريد< بو1، يا كابوi ها بريد< بريد< بو1؟ �نگا? همر�< برp، چشم با?يد< بو1. 

1? تا?يكى، BC تَك َسر، تكثير - چشم ها، همه، 1? خوI B كاسه خالصه مى شد.
1يگر جرI ,y قوِ, بلند شدB �( جا ند�شتم، �ما نگاهم خير< به BC ها بو1. 

چشم ها. ِهى (ياI 1 ِهى بد مى شدند، ِهى بد مى شدند، I هيبت مى شدند. 
يك Iقت به خوC �1مد� - I با كله I {�1 N 1ما}  ناخوz، ُخشكم (1: 

نز1ِ 1يد< 1? قعِر تير<. شبح ته شب I هيوالNِ الNِ  برI p گوژپشِت پُشِت بيد فقط نبو1ند 
- حيا4، قيامت بو1، صد�ها، صدها. 

مى ?فتند.  سو   BC  I سو  به  �ين  حيا4   ?1 حيا،   I �حتيا4   Nسدها شكست   )� پس 
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يا  بر$ مى گذ�شتند  بر  �0شتند، - گر-هى چيز(  به  پنجر<  گر-هى همچناB چشم 
برمى �0شتند. 

�8 0يدB موجوA C�0?@، لر8 بر تنم �فتا0. 
 A0 �A 0 - همهA-H 0نفيس گر - Jيا0 حمايت عوفى �8 كسى كه مجموعه يى متنو

كيسه جا A0 - 0�0 يك جا( خيِس باغچه با چه مر�CA چا@ كر0. 
شايد �ين، قيل - قاِ@ هماWِ�-A� B خبيثه بو0 كه  قرB ها مدفوA0 - B كيسه بو0. 

شايد جن ها عر-سى �0شتند؛ يا عز�، �عضايشاB  0يو�نه -�A مى جنبيد. معلو� نمى شد 
بر�( جن ها، A-8ِ نيك يا A-8ِ بََدست. 0ست بدست مى 0هند، يا Hشوaِ  شب �A بسط 

مى 0هند؟  قو8 بر مى A�0ند، يا قو8 باال(  قو8 مى گذ�Aند؟
به خوH �0مد�. پيش چشمم، هر كه مى 0يد�، به هر حربه 0ست مى بُر0 - ضربه �8 
هر سو به شرi - غرaِ  حا0ثه مى 0Aَ .08ِ خوB، بر A-( بر$ - A0 ?هِن من، همه جا 
  Bِها( جنايى كه خو�ند< ��، با تما� سر� Bهمه (  �0ستا Bِ�Aمد تبهكاH بو0. به نظر� مى

ُخو0سر�A0 ،B حياCِ من جمع �ند. 
 )080 8� ،BشاAهمه كا Bيابافى كافى ست، �ين ها جانيانند، نه ِجنياnA :به خو�0 گفتم

- قتل، A-0 �8 چشم - پنهانى، 0Aَِ خو�A B فقط مى بينى �ما جسدنمى بينى.
�مير  ضمير،  بر   - 8مين  بر   ،C-شقا  - َشر  شجر< (  يعنى  �فتا0:  �ند�مم  بر  Aعشه 

شد< �ند؟ 
�جنبى  �ين   Bجا به  تَبى   Aجو چه   مى شكند؟  لشكر چگونه  �ين  گفتم:  خو�0  پيش 

كاAگرست؟ �8 خانه (  خو�0 به كجا فر�A كنم؟ 
سر� 0A0 �0شت. ناگهاB، لگد به A0 خوA .0A-يم  �A �8 پنجر< به A0ِ �تاقم بُر�0. 

َقِد تهديد، تا تَه  0يد. پس �8 نََفسى، باال( سر�،  A0 برiِ بر$، چشمم برند< �A به 
يك جمجمه. 

ُجم نمى خوA0 .�0A بلنِد خر�A0 - a پَسِت  مست، A �0A0 �0َ A0فت. 
�نگاA A-( تخت عمل بو�0 - مثِل هر باA، تا A�0-( بيهوشى �ثر كند، ُگر�8( ُقر�ضه، 

چنگا@ - چاقو به A-يم تكاB مى 0�0. 
مثِل همه ( BH باAها، �A0غتشاsِ نيش - نشتِر ناشى ها، تنم سست بو0 - �8 0هانم  

كه مى جنبيد، صد�يى بير-B نمى Hمد. 
A-يم  به  �0شت  ختم  مى شد،   Bخو ناخن  به  كه  0ست هايى  با  سفيد  هيكلى 
-حشت  همه  �ين   Bِ0كر بابِت   8� مر�  بايدخو�نند<،  0يگر  0يد�  مى شد.  خم 

! ببخشد
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 باغ باقلوا 

كاظم رضا  

  

ــفر، آن سرِدنيا بود – دورانى كه ارتباط با آن سرِدنيا، با  نسترن، در س

ارتباط با "آن دنيا" چندان فرقى نداشت. 

ــته  پريشــان و بى مقصود، ُدورِ خودم مى چرخيدم. عمرى بر من گذش

بود، اما هنوز نمى دانستم، روزِ درازِ تابستان را، بى يار، چه طور سر كنم؟

به فاطمه گفتم يك ظرف گوجه سبز و خيار، برايم بيار اتاقم. 

رفتم، پرده ها را كنار زدم. اتاق روشن شد. قفسه هاى كتاب، نفس تازه 

كردند. 

فاطمه آمد ظرف را گذاشت روى ميز و رفت. كُلفِت ادبى را از قفسه 

ــتم. يك ورق به عقب: تا آن جا خوانده  درآوردم و كاغِذ نشــانه را برداش

ــاهزاده را، پِى عكس،  بودم كه زيبايى، معّما – تفســيرش دشوارست. ش

چهار زن به اتاق فرستادند.      
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صداى زنگ. رقيّه سلطان بود. داد زدم گوشى را برداريد. مِيلم پريد. 

ــتان تاريخى  ــردم و ديدم اين همه مجله و داس ــى به يادگارها ك نگاه

و عشــقى، تراوِش قلِم قديم، اين جاســت. به خودم گفتم آن ها را كه در 

ــا را كه نخوانده ام،  ــده ام، دوره مى كنم و آن ه ــى و نوجوانى خوان كودك

مى خوانم. چقدر در اين َدهه، به آن ها نگاهِ پَست داشتم. 

عطف ها را سرسرى ديدم و دست بُردم يك خشتى ِبرگ كاه از رديف 

ــتم. وجودم پُر از ّحِس قصه شد. اگر نسترن بود، براى نجات  پايين برداش

روشنفكرى فكرى مى كرد. 

كتاب را كه باز كردم، صداى آب مى آمد. شــكوفه هاى شاداب پيِش 

ــتان را غنچه و برگ و شــاخ و سبزه قبضه  چشــم مى دميد، و صحن ِداس

كرده بود. 

نبِض هستى با سرمستى مى تپيد. كنارِ جويبار، قاليچه ها و زيلوها پهن 

در سايه ى درختاِن بيد بود. در عرصه ى ارض و َسما، سماورها مى جوشيد. 

ــته، گردِ هم، گرامافون ها را كوك، با صفحه ها صفاها  خانواده ها، دسته دس

مى كردند. در هر جرگه كه صداى دايره و دســت بود، ُقرصى از قمر در 

رقص بود. 

قربانِى قصه را، درست همين جا، وقتى هنوز در سايه ى بيد و كنارِ آبيم، 

مى يابيم- دخترى كه به نرمِى نسيم مى رقصيد و گاهى به تماشاچى ها كه 

دست مى زدند نگاه مى كرد و جوان ها را وقتى مى ديد ميخ اند، مى خنديد. 

نويسنده ى خوش قريحه، به محض اين كه توجه صريِح ما خوانندگان 

را به دختر ديد، بيش از شــش صفحه چشــم و ابرو و لب و دهان ِ او را 

شرح داد و چندين پاره درباره ى حالت ِ نگاه اش نگاشت. 

ــياحت در َقَصبه، عصِب قصه را حركت مى داد.  تا صفحه ى ســى، س

ــهر بود - جوانان ُفُكلى، با عينِك درشــِت سفيد و عصاى  بعد، شــرِح ش

ــه و عمارت ِبلديّه و كافه الله زار و  ــر نُقره، از زيرِ تاِق نقاره تا توپخان َس

گراندهتل، دل از دختران ِ چادرى مى بردند. 

ــا دخترى كه كنار  ــن صفحه، چندين دفعه ب ــِى چند فصل و چندي ط

خانواده، در داماِن طبيعت، گاه ُزل به زالل مى زد، گاه مى رقصيد، برخورد 

مى كنيم. دختر، هر زمان به بهانه يى، به خانه ى دختران همســايه مى رود و 

كم كم زمينه ى آشنايى با مردِ غريبه و فريِب او فراهم مى شود. 

ــك روزِ عادِي خــردادى، دختر را همراه با چند جوان كه با دختران  ي

ــته جمعى، در حاِل الس ُخشكه، سوار بر ُدُرشكه  ِهمســايه معاشرند، دس
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مى بينيم. 

ــروِن دروازه دولت مى بَرند و  ــا، آن ها را براى هواخورى به بي جوان ه

ــتِن دام و ديدارها  نزدِ جوى آب، برايشــان چاى و بســتنى مى خرند. رش

ــاد، مى بينيم كه دختر دل از كف  ــه دارد. يك باره، صفحه ى صدوهفت ادام

ــرِ  داد. بعد هم، به هرحال، به اقتضاى غريزه و بنا به طبيعت، صدونََود، س

قرار مى رود: در غيبت ِمادر، از صندوِق لباس، پيراهنى ُگلدار درمى آَوَرد 

و مى پوشــد و چادرِ كربدوشين سر مى كند و با كفِش برقى، در حالى كه 

جســت و خيِز قلب، او را از پا انداخته، خودش را با تأخير، از كوچه ى 

دردار به حوالى گارد ماشين مى رسانَد و درشكه صدا مى زند. 

ــا صورِت الهوتى،  ــِب بازارچه ى سرچشــمه، جوانى آن روزى، ب جن

لباِس ماهوتِى مشكى بر تن، موهاى روغن زده ى بّراق، شالق كوتاهى در 

دست، ايستاده اســت و هر لحظه به ساعتى كه از جيِب جليقه در آورده 

نگاه مى كند. 

ــراپاى او را با چشم مى پيمايد: آن كس كه به خواستگاريش  دختر، س

آمده بود، ريش داشــت و شكم داشــت. اين جواِن راسِت آراسته، از او 

چه كم داشت؟

ــوِل گوهرِ عّفِت اين  بيســت صفحه، پســرِ معلوم الحاِل فالن الدوله، ُح

ــيرين زبانى مى كند و وعده ى عروســى  ــته ى معصوم مى چرخد و ش فرش

مى دهد. پس از آن، چند برگ موعظه. 

در تمام اين صفحات، ما چشــم مان به بعِض زوايا، گوشمان به وعظ، 

ــى غافليم و هم چون نگارنده، مدام از خود  از وضــع و حاِل دختر، به كّل

ــيم چگونه ممكن ســت از عصمت، هرچه خدا يا ُخود اين فرشته  مى پُرس

رِشته بود، يك باره پنبه شود؟

حدودِ دويست وسى، سيمبَر كامًال اسيرِ تزوير است. من و خوانندگان 

ــم و چاره يى جز  ــر در برابر عمِل انجام شــده قرار گرفته اي ــرم، ديگ محت

انگشت به دندانَ گزيدن نداريم. 

براى دختر، چه كارى مى شد كرد وقتى، با ورق خوردِن كتاب، پسر، 

ــرِ قطره فكر  ــرون آورد بود و به عط ــار از َكف اش بي ــا از كفش، اختي پ

مى كرد: عرِق زير بغل، اين همه خوشبو!؟ 

سرســرى و سريع، ادامه دادم - داستانى از تهراِن هزاروسيصدوسيزده 

خورشيدى. سرگذشــت محترم و عّفت و اكرم و اقدس و افسر و اختر- 

يكى از يكى سخت تر. گّله يى فرشته و َمَلك كه دامان شان لَك از جواناِن 

عيّاِش زمانه مى آَوَرد، و يك بُِز َگر كه به ميان شان افتاده، آن ها را تَك به تَك 
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از راه به در مى بََرد. 

پدر و برادر و عمو، در به در، با چاقو و َقمه و تَبَر در جســتجوى آن ها 

هستند. 

ــه ى پيرزنى ظاهرالصالح  ــراى دريافِت يارى و پناه، به خان دخترها ب

ــه خواهِش روزگار)  ــان … (ب ــد و كم كم مطيع و رام، و تمام ش مى رون

مى شوند. 

گشِت گذشته: 

انگار ديروز بود- امتحان نهايى. در داالن هايى به طول و عرِض زميِن 

ورزش، با آن همه مراقب، همه از روى دسِت هم مى نوشتند!

ــينعلى ُگلشــن و مشفق  ــبيه اين ُرمان را از قلم حس در زدند. ديدم ش

ــاس خليلى و فتح اهللا  ــى و ربيع انصــارى و جهانگير جليلى و عب كاظم

غفارى هم خوانده ام. 

ــتى مى دادند  ــان، آن بَد اختران به دختران درس ناموس پرس در آثارش

اما خود در درس تجّدد تجديد بودند و هوا و حواسشان، به همان عصرِ 

َقَجر تعلق داشت. 

در صورِت زن، هنوز، احشــا مى ديدند و تمدن را طمع دان، ســوغاِت 

غرب را فقط بى بندوبارى و فحشا مى ديدند. 

ــود. نگاهم از تاق به  ــينى كرده ب ــردم. َكرم، غذايم را س ــاز ك در را ب

تاقچه رفت و برگشت. قاشق، با شوق در بشقاب مى چرخيد و عقربه هاى 

ساعت، سعادت را نشان مى داد. 

ــق، دريغ بود.  ــه مى خوردم، كلمه ى دقي ــم گرفت. براى چيزى ك َغم

گلوى تُنگ را فشردم. ياد از روزى كه آب خوش از گلوى خشك پايين 

مى رفت و بر صفاى صبِح زود مى افزود. 

ــرزِ مزه، ديدم ترش و  ــن داد مى زدند. ناگهان در َم ــاى ياد در م ياره

ــيرين و تلخ، َخلط شــده است. چشِم مســت و نگاهِ مى آلودِ لُوده. كِى  ش

گمان مى كردم قابليِت بّليات، اين همه باشــد؟ روزِ درازِ تير و روزگارِ تار 

را چطور بگذرانم؟

ــوراً خودم را جمع، غم ها را در حال حل كردم. به خودم گفتم: اين  ف

اميد، هرچند دورست، مقدورست.، َختم به َحتم مى شود. 

نســترِن قاب، بى تاِب خنده بود؛ و روزِ كســاد بر بســاِط كتاب ورق 

مى خورد. 

ــفر به بالدِ بَال بود و صدوپنجاه  ــتاِن س ُرمانى كه دســت گرفتم، داس

صفحه، طوِل راهِ طال بود. مياِن راه، مهم ترين اتفاق، نفاق. 
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ــال پيش، دكانش را در خيابان مازندران فروخت  ذبيحِى نّجار، چند س

و ناپديد شــد. مى گفتند گنج نامه يى پيدا كرده و همراه چند تن به دهاِت 

اطراِف كرمان رفته است. 

يك سال، خبرى از او نبود. وقتى برگشت، كسى يادش نيست درباره ى 

سفرش حرفى زده باشد. ُخرد و خراب، دو هفته يى زندگى كرد و ُمرد. 

ــبيه ذبيحى بود. از چند فصل مانده به انتها، به خودم  پهلواِن ُرمان، ش

مى گفتم چرا هميشه داستاِن طال، تله است؟

به ساعت نگاه كردم. اسرار طنجه. يك ربع به پنِج بعد از ظهر. 

   وقتى كتاب تمام شد، ديدم در هفت اَم. فريادِ ُخرده َخرها، در هواى 

ــبز بر بساِط ساطور  آتش، َخش داشــت. از راهرو، صداى ُخرد شــدِن س

مى آمد. كالفه از نشستن، كتاب را كنار گذاشتم از اتاق َدر رفتم. 

ُرِخ خانم جان، گشــاده؛ بخارِ ســماور، غم آور بود. از كســالت من، 

شوق اش رفت و افسرده و داغان، قند داغ دستم داد. 

برگشــتم به اتاق. نگاهم به پيش بخارى بود. آن روز، نســترن، پس از 

ــوالت غّريد و در َمضارِ  ــاه عبدالعظيم و ابن بابويه، چقدر معق ــردِش ش گ

ــود. من هم همراهى اش  ــا، تمام، عطرآگين ب ــتى َدم زد. آن َدم ه َمزارپرس

ــان حال، َهله هوله مى خورد و بســتنى به دهان مى بُرد.  ــردم. در هم مى ك

ــه، لُقمان به دهان  ــن و او، با هر لقم ــردم ديدم در آن عكس، م ــت ك دق

مى گذاريم؛ حكيم مى مكيم!

ــر به درون بردم. با اوقاِت قاطى، غوطه ور در خيال، اميدهاى خود  س

را يكان يكان به ياد مى آوردم و تكان تكان مى خوردم. 

ثبِت غبطه چقدر طول كشيد؟ روزگارى همه ى اين آمال ماِل من بود. 

به خود آمدم. طورى مگر شده؟ اين ها را دوباره بايد در باورم بياورم. 

حروِف ســرب، صبر نداشتند. كتابى از مجموعه جدا كردم: مخوف ترين 

اثرِ قرن! 

ــرار بود يا كتاب االشرار؟ ادعا داشت پرده از فتنه هاى  اين، كتاب االس

ــه اش را در خواننده  ــيدن به ت ــم برمى دارد و با هر خطش عطِش رس عظي

بيش تر مى كند. 

پى درپى الفاظ از پيِش چشــمم مى گذشــت. همه ى اين الفاظ از راز 

مى گفت، اما پيش پا افتاده بود. هنوز به دخمه داخل نشده، ناگهان جسدى 

مقابل او سبز شــد— رنِگ صورت، سفيد. داشت خودش را جمع آورى 

ــيخ در صددِ  ــنيد. با تنباِن خيس و موى س مى كرد كه ناگهان صداهايى ش

فرار بود كه ناگهان جهان پيش چشــم اش تيره و تار شــد. دهان باز كرد 
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فرياد بزند كه ناگهان..... 

چقدر هيجان. چقدر حادثه. چقدر ناگهان—در هر صفحه، شش دفعه!

ُرمان، از ابتدا تا تقريبأ ته ها، ده ها تبهكار و دزد و آدم كش داشت، اما 

پاياِن خوش داشت. اسرارِ عظيم هم در كار نبود. ماجرا، پيرامون يك رازِ 

قراضه مى چرخيد. 

ــراها و دهليزهاى قصرى حوالِى جباِل   شربتى خوردم. بعد، در سرس

كارپات و ترانسيلوانى، مدتى سرگردان بودم. 

ــام طول كشــيد. كّله ام دود مى داد. از اتاق  ــتاِن خون آشام، تا ش داس

درآمدم. شامى كباب، سوخته بود. ُغر زدم و سفره را رها كردم. 

باز، پنجره با پرده هاى پريده رنگ و روِى زرد. كتابى وا كردم. 

اين ُرماِن شصت و چند صفحه، رفِع كدورت كرد. حكايت اين بود كه 

ُقدما، خانه ى با وسعت و زِن تنگ را اسباِب شادى و فرِح دل مى دانستند. 

نگارنده، خانه ى تنگ و زِن وسيع نصيبم شد!

خانم جان نگران بود گرسنه خوابم برده باشد. شيرينِى تَر و ميوه آورد. 

چند بُرش از هركدام خوردم و كتابى دست گرفتم. 

باز، روده پوسيده هاى ناموسى- قصه ى دخترى معصوم كه آلِت دسِت 

جوانى هوسران (پسرِ فالن تاجرِ فاِجر)

مى شود و از راه، و از كاشانه و شهرش (در شبى بارانى) به در مى رود. 

ــيدن به مركز، آمدم. نزديك  با دختر، تا ســوار شــدن به ماشين و رس

صبح، حيِن َگز كردِن خيابان ها، در همان حال كه از جواِن َددمنش دامنش 

لّكه داشت، ُچرتم گرفت. كتاب را كنار گذاشتم، كليِد چراغ را زدم. 

ــنيدم. ُعق مى زدم،  ــح و جواب معاف، عافيت فقط مى ش از هر توضي

عافيت مى گفتند. آروغ مى زدم، عافيت مى گفتند. از مســتراح در مى آمدم: 

ساعِت دست به آب! از گرما به در مى آمدم: ساعِت آِب گرم. از خواب پا 

مى شدم: ساعِت خواب. عطسه مى كردم: ساعِت عطسه! 

من كى بودم؟ اين همه تحســين و ثنا، از كدام حصار نثارِ من مى شد؟ 

به چه حساب، كدام جمِع َقلتَبان، مرا اين چنين عّزت تپان مى كرد؟

ُدور و بََرم كســى نمى ديدم- فقط صدا در سر مى چرخيد. گفتم شايد 

در عصرِ اسرارم. برابرم، اين همه در، چه بود؟

دست به دست گيره نبرده، درها باز مى شد و نگاهم صر ِف راز مى شد. 

سرفراز، از هزارتوها مى گذشتم و از بوها َحّظ مى بُردم. تمام راهرو، تمام 

ــيرينى و عطرِ عود بود.  ــار از بوى ش راه، پُر از اتاق و پُر از عتيق، سرش

ــه رنگ و رايحه ى  ــيد- درِ آخر، ب درها، همه، به شــكوهِ محبوس مى رس



11

ــياء تاريك، پيِش  رويَم، در رواِج روشنايى، ناگهان باغى  ياغى. جاِى اش

ديدم. 

تا چشــم كار مى كرد، بر شاخه ى درخت، باقلوا بود. دست پيش بردم 

و باقلوايى چيدم. اصًال در باورم نمى گنجيد كه باقلوا ميوه نباشد. 

چطور دستم به سر شاخه ها مى رسيد؟ فصل، چه فصلى بود؛ و ميوه يى 

اين قدر شيرين بر درخت، روى چه اصلى بود؟

چشــم ام به دور رفت. به جاى ُگل، دشــت و ماهور با حور آذين شده 

بود. 

باقلوايى ديگر به دهان بُردم. از حوران، هيچ كدام به تن رخت نداشتند 

و نياز به ميوه ى اين درخت نداشتند. 

داستانى هرزه در يادم بود از خرزه زار با فوج مالئكه كه بااليش بال 

مى زدند و از َشهدش بار مى گرفتند. 

به خودم مى گفتم كجا هســتم؟ آن كسان كه بودند؛ آن درها چه بود، 

و باغ باقلوا چه معنى دارد؟

 در فكر بودم و در مياِن باغ مى گشتم كه ناگهان يك گّله حور از دور 

پيدا شد. از ميان آن ها، يك حور، بى مالحظه، رو به من آمد. 

ــريع النبض و سبزه و سياه مو  بنا به روايت، طبعًا بايد همه ى حورها س

باشند؛ اين حور، بور بود.                                                                           

از دســت او در مى رفتم، و او دنبالم مى كرد. از باقلوا، دهانم هم چنان 

شيرين، اما مشام ام تلخ بود؛ و هوا بوى دوا مى داد. 

نََفسم بُريد. حورِ بور، يك گوشه مرا گير انداخت. يك باره ديدم پُشت 

به بَبرم، رو به روباه. در آغوِش او هوشم رفت. 

چشــم كه باز كردم، انگار خالى از جان، پُر از جنون بودم؛ و صورتم 

مى ســوخت. در آينه نگاه كردم: جاى لبش، درست مثِل جاى دندان بود؛ 

و ُدورِ لبم، از نيِش اين حورِ پَشه پيشه، دان دان بود. 

هرگز خود را اين جور رنجور نديده بودم. تب داشتم و فقط يار طلب 

داشتم. طلبم تا لبم رسيده بود؟ رفتم سرِ سفره ى ناشتا. 

نيش تا بناگوش گشوده، خانم جان گفت: روى لَبَت يخ و نمك بگذار. 

ــگار اخمم از زخِم لب جلوتر بود. جوابش را ندادم- نشســتم پاِى  ان

چاى و نان و مربّا. مرا با مهر مى پاييد. بعد، پيش آمد و بغلم كرد. با يك 

ــِد ديرين مى كردم و دهن  ــه، صورِت عبوِس من باز شــد. ياد از عه بوس

شيرين مى كردم. 

دومين روز از: عمرِ نخستين            
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كاظم رضا

پرسه

ــاِس تنِگ نََفس مى كردم. نه برادر در ياد بود، نه  ــقف، فكر به قفس مى كردم؛ گاه احس گاه نگاه به س
پدر، نه مادر و خانم جان. 

يكباره ديدم چقدر نياز به حافظ دارم. ديوان را از قفسه درآوردم و باز كردم. 
دستخوش. فقط شفقت!

در اوِج َدَمغى، َرَمقى گرفتم و پا ُشدم. 
همان طور كه لباس و كفش مى پوشيدم، مى كوشيدم روز را مرور كنم و مالل را از خاطر دور كنم. 

ــن بود. مانى و فروزنده بگومگو مى كردند. مانى، با مضموِن هيبت  در اتاق بغل، راديوى عصر، روش
و عظمت، از كتابى، بابى را مى خواند. بعد از چند جمله، معلوم شد مقصود از اين ُمداقه، دماِغ فروزنده 

اربابى ست. شمس به قهقهه مى خنديد. 
 

از خانه آمدم بيرون و مثِل روز اول، ِول در آفتاب و خيابان شدم. باز، ميثاق با ساق! 
در پياده ُروهاى شلوغ و روشن، دختران با لب و لباس هاى گشوده، در لطْف مسابقه مى دادند. جلو، 

جلوه؛ بغل، قلِب غلبه به نظرم مى رسيد. 
اين، قنّادِى يزدى هاست. يادم مى آمد كه هر وقت از او شيرينى مى خريديم، باقلوايى در بشقاْب پيِش 

روي مان مى گرفت. حاال مياِن اين همه چراغ، چرا قند و شيرينى نيست؟ 
ــكه را در عهِد  ــخانه ى قديمى با جعبْه آينه يى پُر از عكس يادگارى كه يادِ گارى و ُدُرش يك عّكاس

كودكى در من زنده مى كرد ــ يادِ اعيادِ گذشته. يادِ عيادت...
ــيمى به صورتم وزيد. عجب باغى ست. كنارِ نارون، نسترنى نمى بينم، اما جايى كه منتظر  جلوتر، نس

مى ايستاد، درست مثِل قرن پيش، بى هيچ فرقى، باقى ست. 
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ــك فرعى، تاالرى با در و پنجره و  ــتم. بيرون، به فاصله ى ي ــه جاى ميدان، از خياباِن مياِن باغ گذش ب
چراغ هاى آبى.

لذيذترين دوشيزه ى دنيا را در اين چلوكبابى به دندان كشيدم. رويم نمى شد نگاهش كنم. قاشق ميان 
ــغول نشان مى دادم، اما هر وقت از بشقاب سر برمى داشتم، نگاه  برنج مى چرخيد و خودم را با كباْب مش

و لبخندش را داشتم.
از غذاى من در اين چلوكبابى، آن روز، همين نگاه و لبخند، مزه اش هميشه زيِر دندان ماند. 

اين خيابان باريك را، همراه نسترن، با ماشين، تو مى رفتيم. حاال، ماشين ها از جايى كه ايستاده بودم، 
فقط بيرون مى آمدند. 

به اين نرده، چقدر تكيه داده بودم؟ صِف اين سينما، هميشه تا كوچه مى رسيد و مى پيچيد. 
ــتارْه روى پرده بود. منتقدان به  ــل، مجله يى خريدم و باز كردم. دو فيلِم پُرصدا و پُر س ــه ى مقاب از دّك
َوجد آمده بودند و براى فيلم چهچه مى زدند. من، ليالج و بى ستاره، با دايره يى كور در جدوِل ارزش ها، 

رفتم كه از تماشاى اين همه ستاره، عصر، حسرت بخورم. 
صف نبود. باگذشِت آساِن ثانيه، هياهوى روشن به تماشاى خاموش بسته شد. 

ــمنى، بى پرده اما با الفاِظ فاضالنه بود. نََفراِت نفرت، مى آمدند و مى رفتند. دو  ــنام  و دش بر پرده، دش
طايفه، با عنادِ قديم، آويخته درهم، رسومِ خصومت به جا مى آوردند. 

ــق  ــرِح عش ــر با دايه اش گفت وگو مى كرد. دايه، داعيه اش پروراندِن ماهِ تمام بود، و با دختر، ش دخت
مى گفت.

نجيب زاده يى از خويشاِن حاكم، دختر را از پدرش خواستگارى مى كرد. پدر، او را حواله به مهمانِى 
شب مى داد ــ در خانه يى كه اختراِن آسمان بر زمينش مى خرامند، و دختِر او نيز در ميانه ى ايشان است. 
در مهمانِى قصر، پسر، نقِش مستورى و مستى بر چهره داشت و ُدردانه، دزدانْه او را از پشِت مهمانان 

دنبال مى كرد. 
همان شِب مهمانى، دو دشمن به سوى هم كشيده مى شدند و سرانجام، دل در گرو و دست در دسِت 

يكديگر مى گذاشتند. تماِس حماسه. 
من اختيار خود را تسليم عشق كردم 
همچون زمام اشتر در دسِت ساربانان 

با ديدارى ديگر، دايه، پيغامِ دختر را براى پسر مى بُرد. 
بعد، عقِد پنهان و معصومِِ صومعه بود. 

عموزاده ى دختر، در راهى، از اتفاق، به پسر و دوسِت همراه او برمى خورد و دهاِن اهانت مى گشود 
و فقط َسَقط مى گفت. 

ــر، با  ــد؛ و همراهِ پس ــاال گرفتِن دعوا، صبر از كف مى رفت؛ جنِگ لفظ، بََدل به جنِگ فلز مى ش ــا ب ب
شمشيِر عموزاده از پا در مى آمد. 
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ــهرت، تا ساعتى ديگر، اين گونه تو را مى خوانند. دوسِت من از  ــهرت: بى غيرت. در َش ــ نام: لَش. ُش
ــه يى بيش در نظرم نمى نمود. جز عشق تو، چه چيز،  ــى ضربِت مرْگ نوش كرد كه از اين پيش، پش كس

اين چنين مرا زْن صفت و نرم كرده و جرأت از دلم بُرده است؟ 
 

ــر  ــت؛ و با س ــر، به ناچار با او مى جنگيد و او را مى كش با ادامه و تكرارِ ياوه گويى هاى عموزاده، پس
رسيدِن ُحكمران و شنيدِن نظِر گواهان، حكم به تبعيِد پسر داده مى شد. 

 
آخرين ديدارِ يار ــ تب، پيش از سفِر تبعيد: من از دنيا تبعيد شده ام. مرگ، فقط يك باَرست؛ تبعيد، 

يعنى تا اَبَد در تََعب ايد. 

پرنده ى صبح مى خوانْد، و از همان پنجره كه روز باال مى آمد، زندگى به زير مى رفت: 
ــت، يا تو  ــماِن من بى فروغ اس ــن بلند، تو را همچون مرده يى در اعماِق واقعه مى بينم. چش ـــ از اي ـ

رنگ پريده يى؟ 
 

نجيب زاده، بار ديگر، دختر را از پدر خواستگارى مى كرد. پدر از دختر مى خواست خودش را براى 
ــب رضايت دختر داشت.  ــعى در كس اين پيوند آماده كند. دختر، تن مى زد. پدر، تهديد مى كرد. دايه، س

نصيحِت همْه عالم، به گوِش من، بادست. 
 

دختر به صومعه مى رفت و از كشيش چاره مى ُجست. كشيش، به دختر شربتى مى داد تا با آشاميدنش، 
ُمرده به نظر بيايد و پس از دو روز به پسر بپيوندد. 

ــ وقتى اثِر شربت برطرف شود و تو به هوش بيايى، من و پسر در كنارِ توييم. 
با برگشتِن دختر به خانه، آنچه بر پرده ديده مى شد، كشيش بود و شمع ُكشيش. 

 
صبِح عروسى، خانواده، دختر را در خوابگاهش ُخفته چنان مى يافتند انگار هرگز زاده نشده بود.

ــواز، به بد و به بدرقه بََدل مى شد. ناقوس هاى عزا به  ــياه، شادى به ماتم، نيك و پيش ــپيدى ها به س س
صدا مى آمد. دختر را در زيباترين لباس هايش مى آراستند و به گورستان مى بردند.

دگر زمن، پس از اين، رازِ روزگار مجوى...
 

ــيش براى پسر، در دسِت قاصد، فاسد مى شد؛ در عوض، خدمتكارى كه مراسم سوگوارى  پيغام كش
ــر، زهر مى خريد و سراسيمه، از شهِر تبعيد،  ــر مى بُرد. پس بر دختر را ديده بود، خبِر مرِگ او را براى پس

بال تا باليِن دختر مى زد. 
ــيش، با آگاهى از نرسيدِن  ــته، همه جا، بخْت در بى وقت بود. كش از اين پس، ُمراد از َمداْر بيرون َجس
پيام به دسِت پسر، براى نجات دختر به گورستان مى رفت. پسر وقتى بر سِر دختر مى رسيد و او را ُمرده 



27

ــِت دختر مى جنبيد و او از مرِگ دروغين به هوش مى آمد.  ــيد. لحظه يى بعد، دس مى يافت، زهر مى نوش
نعِش معشوق كنارِ او بود. با ديدِن آن، ديگر زندگى چه برازندگى به قامِت دختر داشت؟ 

 
با روشن شدِن چراغ ها، ديدم آب از چشمم جارى ست؛ و سينما شبيه به مجلِسِِِِ عزادارى ست. بيرون، 

آفتاب در سرازيرْى زورى مى زد، اما همچنان آتش از آسمان مى باريد. 
بى تاب و سرگشته در خيابان چرخيدم. بعد به خودم گفتم شايد طبيعت، بى تابى ات را دوا كند. شهِر 

گرم و اين همه تلخى و زهر را با صحرا و نهر و نسيم و سبز، عوض كن. 
 

سوار شدم رفتم- رو به خلوِت خوش؛ جايى كه تِب طبيعت پايين مى آمد و آهِ گياه باال مى رفت. 
در كمتر از ساعت، به راحت رسيدم ــ ديدم نزديك به َكَمر و كوهم. روحم به اهتزاز درآمده، راهم 

فراهم شده بود.
با گذشتن از يك فرازِ طوالنى و چند پيِچ ساده، جاده به ده رسيد. تا پياده شدم، زياده شدم. ابْر پاره ها 
ــرِف ديگر، بارِ تاْك تاب  ــّره مى كرد؛ ط ــر رأس، صفى رفيْع برابرم بود. كمى كه رفتم، از طرفى آب ش ب
ــد وجودِ نسترن را  ــت. چطور مى ش مى خورد. در گوش، وردِ رود بود، و نگاه، از خاطِر تَر، طراوت داش

از چمن ها منها كرد؟
ابتداى  سربااليى، يك فاْل اغفال گرفتم ــازگردوفروشى كه چشم به اوِل دشت داشت. 

ــِت تپه ماهورها، حورها خود را  ــيب هاى تند، حتى از پش در نظرم، از دامن تا ُقّله، غلغله بود. در ش
نشان مى دادند؛ و منظره هاى بُهت و بهجت انگيز، با ُگذرِ نسيم بر تِن سيم، ترسيم مى شد. 

حالم خوش بود. ديدِن پاهاى ُخوش تراش، ُخوش تََرش كرد. 
ماِت نعمات بودم و صداى صريِح قريحه را مى شنيدم. هستى، پيامِ مستى مى داد؛ و ساق، مثل هميشه 

به ُگردگاه مى رسيد. مقدمه اش، فرِش سوسن، زيِر پاى شكوهِ كوهِى بيد بود. بعد، راه تنگ شد. 
ــه ى يار را با هوا تو مى دادم. مى ديدم در هر  ــت. هرجا جانم در مى رفت، هم طاقتم تا قدم ادامه داش

نََفس، نفع است!
باالتر، نسيم نيرو گرفت. همچون درها، دّره ها به روى رؤيا باز بود. با وزِش باد، ورزِش ياد مى كردم 
ــتنى را از گذشته پيش چشم مى آوردم. مى دانستم اين گذشته، نه شبيِه حال، اما  و هرچه خاص و خواس

مسافتش تا امروز، بيش از بيست نيست. 
 

هوا، اوايِل ييالق بود. آن روز هم يك سر باال را َرد كرديم و جاده را پياده جلو رفتيم. تَِف هوا شكسته 
بود و ُخنَك مى زد؛ و دختر به هرچه تُرش مى رسيد، ناُخنَك مى زد. 

ــرط را از شكم به  ــمرديم؛ گاهى ش ابتداى راه، كوچه باغ بود. گاهى در كوچه باغ ها، چاق ها را مى ش
كّله ى رهگذرها مى بُرديم. هميشه، بعد از يك كچل، دو مودار نمودار مى شدند. 

دختر، جيبش پُر از صداى زنِگ سّكه، و سنگين بود. در راه، همه ى آن پول ُخردها را خورد. 
آن قدر رفتيم كه ُدور و بَر، فقط خاكسترى و سبز و آب بود و آدْم كمياب بود. چند مكث در پرده يى 
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پُر از پرنده و شكوفه و جويبار. چند عكس از زاويه هاى بِكر و بركه هاى آخِر روز. 
ــفيد و زرد مى روئيد مى بوئيد. گاه تكيه بر بالنده يى َسها مى داد،  ــرخ و س در صحراى رايحه، هرچه س
ــت. باز، يك باريك. گردنه به كجا  ــوخى داش ــاخ ها ش ــيم با ش گاه صدايش را در دره ها رها مى كرد. نس

مى رسيد؟ 
ــب، هنگامه مى كردند. در  ــده بود. مرغاِن ش ــى به خود آمديم كه راْه ناهموار، انوارِ ماه تابناك ش وقت

سنگالِخ آخ، پايش هر َدم در تيزى مى رفت و لب هايش به خنده باز مى شد. 
چند شعاع از فريب ماه، از الى شاخ و برگ درختان و پاره هاى ابر، به چهره ى نورانيش نيش مى زد. 
ــت،  ــم و ابرو مى كردم؛ مى ديدم با آن چه گاهى بر اَبرس ــرگ و ابر، نگاهى به آن رو و چش ــى به ب نگاه

برابرست. 
آن شب، جز ما و ماه، در دنيا كسى نبود. در آن نقطه، در آن َدم، انگار آدم بودم و حّوا را كه اغواگرانه 

سيْب مياِن دست و دندان داشت، تماشا مى كردم. 
 

ــت كه به زميِن گرم خورده ام. ماهِ بيراه مى تابيد.  ــايد از آسيِب سيب اس ـ به خودم گفتم ش ــتمـ  برگش
سراشيِب آشوب را پايين آمدم. همه ى شادها در ظرِف حال، حل شده بود. 

آن شب، با نسترن، برگشتن، تْن َسبُك مثِل روح بود؛ حاال آن چه با خود مى كشيدم، كوه بود. 
 

ــت بام، در  ــى بيدار نبود. لباس عوض كردم رفتم به پش ــيدم. كس در تاريكى، ديروقت، به خانه رس
رختخواب دراز شدم. 

ــتارِ من بود. چشم ها، در همان ُزل به  ــماِن پُرستاره، پرس ــت اما آس پا و تن، كوبيده در هاون، درد داش
ــنگين شد. سستى، جا به اعجاب داد. ده ها طرح ها از رنگ، ناگهان برابرم درخشيد.  زالل، مثل عضله، س

يك باره مجلسى ديدم از دوشيزگاِن مجلل و بانواِن باشكوه. 

مردانى در لباِس َرسم، ُدور تا دور، به اميِد ميدانْ دارى بودند. دختران و زنان، در لباِس اشراف، اسراف 
در خودنمايى مى كردند. به نظرم مى رسيد اطرافم از مرداِن مست و شهوت پََرست پَُرست. 

با صداى زنگوله، مردان، هركدام دست در كمِر خانمى يا شاهزاده خانمى، به ميدان آمدند. 
ــترن تريِن آن ها را َرَصد مى كردم. در آن  در جايگاه، هنوز دخترانى بودند در رونِق نقاب. از دور، نس

محّوطه، محبِت او فقط به دلم بود. 
ــترن را چرا، چطور، ُگم كردم؟  ــته، غبطه از خبِط خود مى خوردم: نس عصِب عاصى مى جنبيد و پيوس
كِى به فكرم مى رسيد اين همه نيازمند و سرگشته ى او باشم؟ خودش قطعًا مى دانست. بعد از زياد كردِن 

هر كم، تَركم كرد. حاال كه پيدايش كرده ام، چاره چيست ُجز اين كه او را فوراً از آِن خود كنم! 
به خودم گفتم: اگر با من برقصد، قصِد خود را در مياِن او، با او در ميان خواهم گذاشت! 

چند مرد، ُدور و بَِر او بودند. مبادا با تقاضاى يك بََلد، بلند شود؟
ــم  ــاند؟ در يك چش از رخوت درآمدم و با بيِم نيمه، جلو رفتم. چه رويى، چه نيرويى، مرا به او رس
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هم زدن، ديدم خودم را به شاهدختم دوخته ام. دختر، اين قدر َكمرو؟ كمِر او را در دست داشتم و انگار 
ــاِق ريواس را گرفته بودم و حّس ام خوش؛ دسِت ديگرم از برِق پُشِت عورِ او خشك  پرواز مى كردم. س

بود. چه مى شود اگر اين رؤيا كه با من در ميدان است، نسترن باشد؟ 
ــِت  ــود مى چرخاندم و گاهى حرفى مى راندم، اما صدا از دهان در نمى آمد. نگاهش از پش ــا خ او را ب

نقابى آبى به من بود. از خجالت، سر به زير مى انداختم. 
ــى زد؛ و حس مى كردم َدمى در چاله ى  ــت و لَنگ م ـ پايم درد داش ــت و عرصه را تنگ مى ديدمـ  وق

ظلمت، لحظه يى در هاله ى نور مى رود. 
به روى خود نياوردم، اما دردم هر َدم بيش تر شد و، در مجلسى غرِق برق و زرِق زر، رو به ما، نگاه 

و زباْن زوبين و نيشتر شد. از هر طرف طعنه مى زدند، يا تنه مى زدند. 
بى شك آن جمع، نقص در رقِص من مى ديدند؛ چون دختر، رقصش از رقص هاى اَقصاى جهاْن َسر 

بود. به خودم گفتم اين مهمانى شايد به افتخارِ خوار كردِن من برگزار مى شود؟ 
يكباره ديدم شديدم. با قيافه ى قافيه باخته، در چاله مى رفتم و هنوز باال نيامده در هالْه  لِه مى شدم؛ و 

رويَم، در انتشارِ تََشر، همه جا از فشارِ كفش، بنفش بود. 
يك آِخ بلند در يك كاِخ بلند به كجا مى رسد؟ 

 
ــير ور مى رفت. اين  ــن بود. كالغ ها قيامت مى كردند. َكَرم در حياط با ش ــم باز كردم. هوا روش   چش
تختْه كفِش تنگ چه معنى داشت؟ پيش خودم گفتم: نسترن را سرانجام از اين دام نكبتى كنار مى كشم. 
گوشم در صداى آب و َمكش و كشمكِش َكَرم، چشمم گرمِ خواب، به اميِد ادامه، نرم نرم بسته شد.
ــتراح، گاهى به  ــْت به آب. در يك ميدانگاهى، پُر از مس ــواِب چيدِن عنّاب ديدم. بعد، خواِب دس خ
ــنگين و درمانده و بدحال، به هر طرف كه مى رفتم بويَش بود، و  ــت مى دويدم و، س چپ، گاهى به راس

هر درى كه مى زدم، آدْم تويَش بود.
ــاش و شوريدگِى ريدگى، از  ــاِش ش ــِط روز، با روِى تُرش و دهاِن تلخ، در اغتش  از تَِف آفتاب، وس

خواب درآمدم. 
ــد. در كوچه، هزار پاِى چاالك دنبال توپ  ــايه، نام هايى نامعلوم را صدا مى زدن ــا فرياد، از بامِ همس ب

مى دويد... 
هنگامى را كه در آن بودم، چطور مى شد بامداد نام داد؟ دو پّلْه يكى، خودم را از بلند به پست، دست 
ــاندم. بيرون كه آمدم، خانم جان داشت كمر صاف مى كرد. گفت : مى خواهى نيم ساعت صبر  به آب رس

كن، يك باره ناهار بخور!
اعتنا نكردم. دهن ُشستم و تنها پاى سفره نشستم. 

ــان مى داد. دستم شير بود، دندانم اّره. دهن را دّره  ــيه ى قالى، از آفتاب، زرد نش گل هاى ارغوانِى حاش
مى كردم و، با خميازه، پنير و ناِن تازه در آن مى بردم.

                                                                                                                                                                       
روز چهار از: عمر نخستين 
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َدِم ابويحيى

كاظم رضا

 با برادرم  در باغي  قيامت  قدم  مي زديم . انگار قديم  بود. ُدور و بََرم  كسي  نمي ديدم . آن چه  به  چشمم  مي آمد، كشيدْه 
قامت ، اما لُخت  و بُي َرخت ، فقط  درخت .

 هيچ  احساِس سرما نمي كردم . نهانم  تَفته ، جهانم  گسترده  و فراخ ، و دهانم ، بي محابا  باز و بستْه شونده  بود. دال والم 
و  ميم  و ها و جيم  و كاف ، پيوسته  كج  و صاف  مي شدند و از پوسته  جدا مي افتادند.

 لبم  تكان  مي خورد، اما فرود و َفراز و دندانه ها پيدا نبود. َفرع  و اَصل  و َمجراِي ماجرا و جاِي قطع  و وصِل هيچ  كلمه  
را نمي ديدم .

 حروفي  در هوا مي چرخيد و من  تيري  مي زدم  كه  گمانم  از كمانم  بي نشانه  َجسته  بود. بعد، از گوشه ي  چشم ، به  برادرم  
نگاه  مي كردم .

 همچنان  جوان ، اما خسته  بود.
 مي گفتم : چقدر خوشحالم . سال هاي  عالَم ، به  اين  درازي ، در آرزوي  چنين  روزي  بر من  گذشت .

 مي گفتم : چه  خبر؟
 مي خواستم  بگويم : اين همه  سال ، كجا بودي ؟ پيش  خودم  گفتم : مبادا برنجد، شايد نگران  شود.

 هيچ  عضوي  از صورتش  نمي ُجنبيد.
 آدمي  به  آن  شلوغي ، با َدمي  به  آن  گرمي ، چرا اين  قدر ساكت ...؟ در اين  همه  سال ، بر او چه  رفته  بود؟ انگار آن  هفته  

بود.
چرا سبِب آزارش  بشوم ؟ چرا يادآوري  كنم ، يا داوري  كنم ؟ مهم  اينست  كه  غيرممكن ، ممكن  شده  - او را كنارِ خودم  

دارم .
 دست  در كمرش  انداختم . گفتم : ديگر محال  است  تنهايت بگذارم.

 توي  لباس ، فقط  هوا بود.
 دست  جلو بردم  و دستش  را در دستم  گرفتم .

 شايد سرد، شايد بدون  بَند و بَست  بود؛ اما ُدُرست  بود و دست  بود.
 محكم  فشار دادم .

 گفتم : پسر، چقدر خوب  مانده يي ؛ َشّق و َرق ـ مثِل همان  دوره ها. پشت ، قرص  و صاف  ـ سينه ، پيش .
 با اندوه ، به  دور، نگاهي  كرد. بعد، با افسوس ، شايد كه  آهي  كرد.
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 گفتم : همه  چيز بعد از تو بد شد. دنيا   چيزى براي  تماشا نداشت . زن  بود، بچه  بود، حتي  عروس ... مرتضوي ، محمدي ، 
داوودزاده ، حميدي نژاد، احمدي ... هم  بودند، اما... اََحدي ، تو نمي شد.

 هرچيز، َحّدي  اندك  داشت . حرف  و خنده ، گاهي  مي آمد ـ روح ، گاهي  رها؛ دل ، گاهي  ِول  مي شد. حتي  عشق ، گاهي  
مي كشيد، اما  همه، َكِم منقطع. خوشي ، گاهي  شايد بود؛ اما به  قدرِ َخشي  بود. ديگر دنيا را به  آن  تابناكي  و شور كه  با تو 
بود، نديدم . اراده ، آن قدر قرص ؛ خيال ، آن همه  نازك ، ديگر كجا پيدا مي شد؟ زمان ، غلط  مي كرد اگر بعد از تو، مثِل با تو، 

بر من  گذر كند.
 گفتم : باور مي كني  همه ي  اين  ماه  و سال ها با يادِ تو، با اميِد ديدِن تو و رسيدِن به  تو، گذشت ؟

 گفتم : پسر. اين همه  سال ، با اين  آرزوِي ديدار، نشد حتي  يك  بار به  خوابم  بيايي . حاال، در بيداري ...؟
 خنديدم . گفتم : نكند واقعًا به  خوابم  آمده يي . نكند دارم  خوابَت  را مي بينم .

 ُمشت  به  بازوي  خودم  زدم . گوشه ي  نَّره  را نيشگون  گرفتم . نَرمه ي  گوشم  را كشيدم . خير باشد ـ خير. بيدارِ بيدار بودم . 
خواب  كه  اين  طوري  نمي شود. گرمِ خواِب مرْگ مگر باشم .

 گفتم : َسِر «سرابي » يادت  هست ؟ چقدر خنديديم  :
 ـ ُمرده  زنده  شد.

 گفتم : يك  بلبِل مست  در چمن  نيست  مرا
       رفتم  سفري  كـه  آمـدن  نيست  مرا...

 گفتم : بازگشِت همه  به  سوي  خداست . با نهايت  تأسف ، درگذشِت نا به  هنگامِ جواِن ناكام ...
 گفتم  :درست  مثل  سرابي  ـ وقتي  خبرش  آمد.

 چه  غلغله يي  شده  بود. چه  كسي  مي توانست  خالفش  را فكر كند؟
 گفتم : من  را بگو كه  يك  هفته  غذا از گلويم  پايين  نرفت . نكند به  جاِي َقّداره بندها، قصِد جاِن ما را داشتي ، َكَلك ؟

 گفتم : اين همه  روز و ماه  و سال  رفت ، بي هيچ  پيشامِد شادي آور. بي تو، در دنيا هيچ  خبري  نبود. نه  ايماِن جاهالنه  به  
انواِع سود، نه  اميِد خوش باورانه  به  بهبود... به  رفِع َشّر، به  نيكبختِي بشر.

 گفتم : بعد از تو، بدها بدتر، پهلوان ها اَبْتَر، بلندها پست ، سهل ها دشوار، زالوها بيش تر شدند، و حدودِ پِلِشتي  روي  
نقشه ي  دنيا پيش تر آمد.

 گفتم : مي داني  همه  رفته اند؟ اكبر، حسين ، هوشنگ ، پروانه ، جواد، مجيد، غالمعلي خان ، فرهاد، خليل ... فقط  جغله ها 
هستند. آن ها هم  حاال همه  ِسّن و سالي  دارند. كيِس صورت  و گيس  و موي  سفيد و سِر تاس  و هزار مرض .

 گفتم : سعيد و حميد را در چند سالگي شان  ياد مي آوري ؟ هر دو تا شده اند حاجي . جاهي  و َدم  و دستگاهي  به  هم  
زده اند كه  ببيني  باورت  نمي شود.

 گفتم : چه  مي پرسي ! يك  كدام  از آن ها كه  مي ديدي ، ديگر نيستند. فقط  ُحّجت  مانده ؛ لگْن زيرش ، توي  رختخواب . از 
آن  حرف ها كه  بََلد بود، يك  كلمه  به  خاطر نمي آَوَرد. نه  اطرافش  را مي شناسد، نه  اطرافيانش  را.

 گفتم : فرزند و فرزند زاده ها، سرشان  به  كار خودشان  است . از اين همه  رود و زاد، فقط  من  زيادم . يادم  با هيچ كدامشان  
نيست .

 گفتم : راستي ، عاقله  مردي  بود، با عمه خانم  چند بار آمد پيِش تو. به  كف  دست  كار نداشت . به  صورت  نگاه  مي كرد. 
از خط ها، خطرها را مي خوانْد. از حدقه ي  چشم ، از نگاه ، از الله  و نرمه ي  گوش ... اين  نشانه ها كافي  بود، اما براي  اين  كه  

مطمئن  شود مي گفت : تازگي  چه  خوابي  ديده يي ؟
احتياط   بايد  خوردم .  را  حرفم   مي پندارم ؟  ُمرده   را  او  كند  فكر  مبادا  مي كنم .  روزها  آخرين   به   اشاره   دارم   آمد  يادم    



9

مي كردم ، بايد احتياط  كنم . اصًال گورِ پدرِ آن  روزها، گورِ پدرِ آن  روز. مگر ديوانه  شده ام  كه  مي خواهم  آن  تلخي ها را زنده  
كنم ؟ خوبست  كه  مي بينم  هيچ كدام  واقعيت  نداشت . همه ي  آن  ماجراها، يك  خواِب بد بود. تمامشان  تمام  شد. مگر او را 
لمس  نمي كنم ؟ مگر نمي بينم  كه  كنارم  راه  مي رود؟ مگر دستش  را در دست  ندارم ؟ ساكت  است  و حرف  نمي زند. شايد 
بي حوصله  است . شايد خسته  است ، شايد غم زده  است ؛ اما به  هر حال  زنده  است . جز اين  چه  مي خواستم ؟ بعد، بعدها، 
سِر فرصت ، مي توانم  هر چه  حاال فكر مي كنم  يا پيش  از اين  فكر مي كرده ام ، به  او بگويم . مي توانم  هرچه  مي خواهم  از او 
بپرسم ... هرچند ـ پرسيدن  ندارد. با هر حركِت باد و با هر تكاِن برگ ، يادِ مرگ  در سر مي آيد؛ ديگر براي  چه ، زبانَْزَدش  

كنم ؟ شريفي ، به  هر مناسبت ، در هر كجا، پيِش هركس ، بعد از تصادِف «اوشان « مى گفت:
 ـ ايشان ، ماشين  را خودشان  مي راندند، َككشان نگزيد؛ به جايش، مرا در صندلى عقب، از هول ، نَُمرده  ميراندند!

 واقعًا از كجا معلوم ؟ به  عددِ اُمورِ ُعمر، خواِب بد ديده ام . چرا آن چه  گذشت ، نمي تواند خواب  بوده  باشد؟ وسِط برف  
راه  مي رفتم . انگشت هاي  پا، بي حس . تن ، يخ زده . بادي  غريب  مي وزيد. هيچ  آبادي  به  چشم  نمي آمد.به سختى قدم برمى 
داشتم. يك  تپّه  طي  شد. بعد، يك  تپّه ي  ديگر. زوزه ي  گرگ . من  اين جا چه  كار داشتم ؟ مقصدم  كجا بود؟ از كجا مي آمدم ؟ 
اين جا، جاده ي  لشكرك  است ، راهِ عجب شير است ، يا صحراي  سگستان ؟ در آباِن آكسفوردم ، يا در بياباِن نيشابور؟ اگر در 
سفر هستم ، چرا، تنهاى تنها، درُعمِق شب ام؛ با اين  برف ؟ مگر روْز قحط  بود؟ وسيله ام  كجاست ؟ پنچرم ، سوختم  تمام  
شده ، يا توي  برف  مانده ام ؟ تنها عالمِت راه ، مالمت  است . يادِ حياِط باغ  صبا بودم . انگار، در آسمان ، حّالج ، پنبه زني  مي كرد. 
كِي  من  به  پنبه  اين همه  فكر كرده ام ؟ چقدر درشت  مي ريزد. يك  دّره ، پر از درختچه هاي  برف  پوش . باد. هرگز پشتم  اين  
قدر خالي  و سرد نشده  بود. يك  تپّه ي  ديگر. چه  شبي  گذشت . انگار دارد صبح  مي زند. در باال هم ، نظيِر زير، فقط  سفيدي  
مي بينم . شايد بُراده ي  برودت ، شايد بَر و ثََمِر برف  است . يك  جاده ي  جادويي  ـ جانِب راست . كاميوني  از دور مي رسد. در 
ده  قدمِى من  مى ايستد. سه  نفر پياده  مي شوند و به  قهقهه  مي خندند. كاش ، توي  همان  تپه ها، وسِط برف ، مي ماندم  تا صبح  
شود. دو نفرشان  به  كاميون  تكيه  مي دهند و يكي شان  جلو مي آيد. خنده  از صورتش  برطرف  شده  و َقّداره اش  را كشيده  
است . جاِن من  به  چه  دردِ او مي خوَرد؟ ُكند و كودن  شده  بودم . حّس و حواس ، پراكنده  ـ درست  مثِل ُمرِغ پَر َكنده . تمام  
تنم  دان  زده  بود و باالي  درد به  دماغ  و دندان  زده  بود. يكباره  حربه اش  را باال مي بََرد ـ ضربه . خدا را شكر. به  اين  مي گويند 
جاِن نو. به  ضرِب َقّداره ، آن  شِب َغّدار و آن  بِر و باد و خوف  و ادبار دريده  شد. در آن  بحبوحه ، كِي  فكر مي كردم  همه ي  
آنچه  مي گذرد خواب  است ؟ يا آن  شبي  كه  خانه ي  منيژه  بودم  و با دردِ ُگرده  خوابيدم . چه  خوابي . به  قدرِ نيم  قرن ، طول  
داشت . خواب ، پُشِت خواب . خواب هاي  پاره  پاره  و بي پوسته  و به  هم  پيوسته . همه ي  عمر، در غربت  ــ هيچ  كس  را در 
ِگل  مي كردم ،  دنيا نمي شناختم . هرچه  مي كردم ، هرجا مي رفتم ، مصيبت  و رنج  و غصه  بود. در شروع ، مثل  سعدي ، كارِ 
شاقول  و ماله  و تيشْه پيشه ي  من  بود و، هر زمان ، انگار براي  ديدارِ لَقاِي حّق، پا بر نردباِن لَق  مي گذاشتم . باالي  داربست ، 
رأِس ترس ، به  يك  دسْت تيشه ، به  يك  دسْت آجر، جرأتِ  نگاه  كردن  به  پايين  نداشتم . فعله ها مسخره  مي كردند. مثِل آن ها 
بار مي كشيدم  و مي كوشيدم ، اما گاه ، ابزارِ َدمِ دست  را از نگاهم  دور مي داشتند و حيله  مي كردند؛ گاه  به  من  پيله  مي كردند. 
رفتم  ُدّكاِن آهنگري . بعد مسگر شدم . از َسمِّ مس  و روي ، رويم  سياه ـ  پس  از چندي ، مويم  ريخت  و َگر شدم . رفتم  آشپزي . 
بعد، مهتر شدم  و همدم  و َدم  ُخور با اسب  و خر شدم . آخر، كارم  به  گوشت ، راهم  به  قصابخانه  رسيد. مردي  دوكاره  بودم ، 
اما همه كاري  مي كردم . دو َسّالخ ، به  جاِن هم  افتادند ـ اما، َدمِ دست ، فقط  جاِن من  بود. مردِ الغر، براي  چاِ، چاقو كشيد. 
من ، گوسفنْد َدم  بودم  ـ دشنه ، تشنه ي  خون  بود. َسّالخ ها از َدمِ تيغ  در مي رفتند، اما من  راهِ فرار نداشتم . پوسِت كنار پاي  
گوسفند را باز كرده  بودم  و تا نََفس  داشتم  مي دميدم . آن ها همديگر را كنارِ ديواْر گير انداختند و مرا به  زير انداختند. چاقو 
باال رفت . چشمم ، ازفشارِ باد، از حدقه  بيرون  بودـ  آن همه  فالكت  و رنج ، انگار در انتظارِ ضربه ي  چاقو. به  ضرِب آن  چاقو، 
آن همه  زحمت  ريخت . آن همه  ساْل توَسري  خوري  و خواري ، خوابي  بود ـ آن چه  بر برادرم  گذشت ، چرا خواب  نباشد؟ 



10

به  دستم  نگاه  كردم . هنوز دستش  توي  دسِت من  بود. دلم  ُقرص  شد. گفتم : بعد از رفتِن تو، سعيد خوابت  را ديد ـ يَقه ات  
باز، بازوبنِد ُزمّرد به  بازويت ؛ مثِل طينت ، َرخِت تنت  سفيد بود و روِي تخِت حياط  دراز كشيده  بودي .

گفتم : شهناز هم  همان  شب  اول ، خواِب دايي  را ديد كه  همراه  عّده يي  جايي  را با عجله  آماده  مي كردند و دايي  دائم  به  
آن  ّعده  مي گفت  امشب  مهمان  داريم  ـ مهماني  كه  در فطانت  بى نظيرست. مواظب  باشيد َگَزْك دسِت او ندهيد و ُمّسَخر و 
َمسخره ي  او نشويد. آهسته  خنديدم . بعد، خودم  را جمع  كردم . مبادا غمگين  شده  باشد؟ نگاهم  به  او از گوشه ي  چشم  بود. 

اين  هم ، حاصِل اين همه  سال  فاصله .
گفتم : يادت  مي آيد، خانم  بقايي ؟ درست  نمي شنيد. حرف  را بايد به  او با صداي  بلند مي گفتند. حسن  يك  سفر پيش  او 
رفت . وقتي  برگشت ، حرف  را به  او هم  بايد با صداي  بلند مي گفتند. دوراِن سربازي  يادم  آمد. گفتم : شريفي  يادت  هست ؟ 
نظامي ، اين  قدر دْل نازك ؟ َسِر فشنگ هاي  گمشده ، چند دشنام  به  علي  خوشنام  داد، اما فحش ها آن قدر نرم  بود كه  نصيحت  
شنيده  مي شد. وقتي  خوشنام  به  قهقهه  خنديد، بيچاره  شريفي ، براي  اين كه  جلوي  جمع  كِنِفت  نشود، دستش  را بلند كرد و 

با ترديد، آهسته  روِي صورِت خوشنام  پايين  آورد، اما به  جاي  صورِت او، صورِت خودش  لبو شد.
 گفتم : آذري ، بيست  و هشت  ساِل آزگار، از صبح  رفت  اداره  نشست  پُشِت ميز و چيزهايي  را كه  به  او مربوط  نبود و 
اصًال نمي دانست  چيست ، نوشت  يا ماشين  كرد و شب  برگشت  خانه ؛ دو سال  مانده  به  بازنشستگي ، از خستگي ، سر روِي 

زمين  گذاشت  و ديگر برنداشت .
 گفتم : صفدري ، تا روزي  كه  ُمرد، توي  بنگاه  مي نشست  و به  ماشين ها به  چشِم عروس  نگاه  مي كرد و آن ها را از روي  

قامت ، قيمت  مي زد.
 گفتم : سالمت ، به اَبَد  پيوست. پسرش  به  جاي  او نشسته  و صبح  تا شام ، ماست  از تغار مي كَِشد و كشْك پياله  مي كند 

و پنير به  پيت  مي زند.
 گفتم : حيدري ، تا وقتي  ُمرد، پشِت صندِوِق بانك ، پول  شمرد. جاي  تو خالي  كه  بگويي  اين ها هم  شد كار؟ از كارِ 

اين ها، چه  در جهاْن جابه جا يا چه  بر جهاْن اضافه  مي شود؟
 پيِش خودم  گفتم : چرا اين همه  از مرِگ كسان  مي گويم ؟ سِر حرف  را گرداندم . بهمن  و دِي دور را در ديارِ دلتنگي  با 

يارِ گريز پاِي پاكوتاه ، به  ياد او آوردم .
 دريغ  از لبخند. نگاهش هم چنان سرد بود. انگار مرا در ُمحاِق حماقت  مي ديد. يعني  اين  همان  كسي  ست  كه  در اُوج  و 

َقهَقرا، بانِگ قهقهه  را به  َفَلك  مي بُرد؟
 خاطرم ، هم چون  خاتِم ابوسهل ، چرخ  خورد و به  همه  طرف  رفت .

 رفت  و آمدها را برايش  شمردم . احواِل هر شهر را شرح  دادم . از َحْشر و از نَْشر گفتم . َجزر و َمدهاي  حكومت ها، 
اخبارِ سياست ، اخبارِ رياست ...

معده  بود. به  هيچ  كجايش  برنمي خورْد؛ هيچ كدام  ربط  به  او نداشت . صورتش   تغيير   خير. انگار همه ي  اخبار، بُخارِ 
نمى كرد ـ نه  افسوسي ، نه  اندوهي . كوهي  از يخ  انگار كنارِ دستم  بود و با من  راه  مي آمد.

 گفتم : گيتي  عروسي  كرد، اما بّچْه مير بود. شوهرش  پارسال ... خدا رحمت  كند. احمد آن همه  مال  را كه  داشت ، گذاشت  
و گذشت .

 گفتم : اواخِر ُعمر، اصغر به  ريشه  زد و دلقْك پيشه  شد. حميد از پيش  ما براي  هميشه  رفت . آذر از قوم  و خويِش خود   
بُريد. َعبدي ، به  آن  كوچكي،  كه  از شيشْه شير مي خوْرد، بزرگ  شد و زن  بُرد و حاال چهار بچه  دارد ـ يكيش  دانشگاهي . 

گاهي  پيِش ما مي آيد.
 از گوشه ي  چشم ، نگاهي  از سِر درماندگي  به  او كردم . خدايا، اسماعيل  چرا اين طوري  شده ؟ برادرم  شايد از جايي  
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مي آيد كه  همه ي  اين  حرف ها كهنه  است . شايد زبان  مرا درست  نمي فهمد ـ مثل  صفدري ، در انگليس ، كه  هر كجا، با 
شنيدِن زباِن مادري ، خودش  را به  َكري  مي زد. يا مثِل پري  كه  فقط  شانزده  سال  با دختر بزرگش  فاصله  دارد و مي نالد:

 ـ نه  اين  دختر مرا مي فهمد، نه  من  از حرف هاي  او َسر َدر مي آَوَرم .
 حاج  خانم  از دسِت شهريار كالفه  است :

ِورِوره  مي زند،  حرف   وقتي   تو  با  بودند؟  مرده   مگر  اين جا  دخترهاي   آوردي ؟  كاَفِرستان   از  بود  چه   اجنبي   اين   ـ   
 جادوست ؛ به  من  كه  مي رسد، يك  كلمه  نمي فهمد. اللمانِي آلماني  بگيري ، دختر!

 فرامرز، با همه ي  نََفس ، دليل  است :
 همه  مرا طرد كرده اند. هيچ كس  مرا نمي فهمد. من  به  چه  دردِ اين  دنيا مي خورم ؟

 اكبر، برعكس . مكث  در تاراندِن آشنا و فاميل  نمي كند، از وقتي  برگشته :
 ـ رنِگ فرنگ  گرفته . اجنبي  شده . از زبان  مادري ، فقط  يك  مشْت َدري  َوري ، به  اضافه ي  تيز و باَدش  يادش  هست ؛ 

زباْن نفهم !
 سرم  را راست  مي گيرم . نگاهم  را از ُدور و بََرم  به  دور مي بََرم . برِج بابِل  در يادم  مي چرخد: آباءِ بابِل ، مقابِل ديده ، انگار 

بر آب ، ِخشت  مي زدند.
 در زميِن ِشنعار، بُرجي  به  اُوِج آسمان  مي رفت  ـ و تا آن  زمان ، جهان ، يك  زبان  و يك  لغت ، بيش تر نداشت .

 «خداوند گفت : اكنون  نازل  شويم  و زباِن ايشان  را در آن جا مشّوش  سازيم  تا سخِن يكديگر نفهمند.»
 در يادم ، با بادهاِي بابِل ، ناگهان  بُرج  را ويران  و آدمي  را وارون  مي ديدم . در يك  َدم ، انگار نزدِ چشم ، پاها هزار و باها 

الف  شد و زبان ها مختلف  شد.
 برگشتم .

..... در چه  حالي ؟ كجايي ؟ از كدام   براي  چه  كسي ، به  چه  زباني  دارم  حرف  مي زنم ؟ برادرم ، اسماعيل ... اسماعيلم  
دنيايي ؟ هيچ  حرفي  تو را برنمي انگيزد، هيچ  يادي  آبادت  نمي كند، هيچ  رازي  برايت  تازگي  ندارد، از هيچ  مرگي  درهم  
نمي روي ، از هيچ  مژده  خشنود نمي شوي ... گمان  مي كردم  تا آخِر دنيا براي  هم  حرف  داريم . گمان  مي كردم  هر چه  حرف  

بزنيم ، كم  مي آوريم ...
 به  خودم  گفتم : هر چه  مي گويم ، بي جواب  است . الم  از كامش  نمي ُجنبد. فقط  صداي  خودم  را مي شنوم . انگار براي  

ديوار حرف  مي زنم .
 به  خودم  گفتم : حرف  زدن  با او دردي  دوا نمي كند، چون  اصًال  َدَهن  وا نمي كند. من  به  اين  مرد چه  دارم  مي گويم ؟ 

چه  دارم  بگويم ؟
 رويم  را به  او كردم .

ـ  اين  غريبه  كيست  كنارِ من  راه  مي رود؟
 هنوز دستم  در دسِت اوست . سردِي دست ، تمامِ تنم  را گرفته  است . دماغم  ُخشك  و اعماقم  منجمد مي شود و جانم  بر 
سر زبانم  مي آيد. تواِن اين  كه  دستم  را از دستش  بيرون  بياورم ، ندارم . صورت ، اين  قدر وحشت انگيز و تن ، اين همه  سرد؟ 
تْه چهره  شايد، اما اين  كه  اسماعيل  نيست ؛ عزراييل  است . تنها يك  نفس  مهلت  دارم . هم  االن  است  كه  نَبض  را ببندد و 
روح  را از تِه   بيني  َقبض  كند. دستم  را، به  ضرب ، از دسِت او بيرون  مي كشم  و طعِم ترس  را مي ِچَشم . بي برادرم  بيدارم  
و هيچ  َغبني  ندارم . رشته ى روح را به ُمشت داشت و مى كشيد و مى كوشيد تا به  گلو برساند. هنوز تلخِي ُموت  از حلقم  

بيرون  نرفته  است . اين  هم  يك  معجزه .
 ـ رعنا، براي  همين  شكل  زندگي  هم  معنا پيدا كردم . عصايم  را بده  ببينم .
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