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 ي تنهـا  ي زد و پهلو به پهلو شد و تا آمد بيدار شود و رنجهـاي زنـدگ                يسيدحسن خان در خواب غلت    
 بـين خـواب و      يدر حـالت  .  سـبك بـود    ياما اين خواب خيلـ    . خود را به ياد بياورد دوباره خوابش برد       

 كـه  يرين شـ ي آن بيهوشدر.  دودل مانده بود كه آيا پيش از اين هم زنده و در دنيا بوده يا نه             يبيدار
 دسـتگيرش نـشد و   ي بـه يـادش بيايـد، امـا چيـز      ي بلكه از زنده بودن خودش چيز      گشتيداشت، م 

  . گذاشتي داشت او را در شك باقي به زندگي كه در بيداريعكسالعمل تنفر سرشار
 ي يك لحظه به نظرش آمد كه با شعور و سادگ          يبرا.  در خاطرش نمانده بود    ي عمر گذشته سابقها   از

 گرفتـه از شـكم مـادر زاييـده شـده و             ي ديگر كه سراسـر آن را رويـا و فراموشـ           ييك طفل در دنياي   
 ي بريده بريده و محو شدهاش كه از هيچ شروع شده و به هـيچ خـتم مـ                  ي نيم قرن زندگ   ييادگارها

  . سر به نيست شده بودي آن فراموشرشد د
 ي و هوشـيار   ي روشنتر و بـه بيـدار      يهوش داشت كه از خواب و بي      ي با همه اينها در آن وقت حالت       اما

 بلكه حقيقت تلخ آن حالت را از بين ببرد و           كردي تقال م  يبا يك كوشش باطن   . دردناكش نزديكتر بود  
.  يـاد ببـرد  از مربوط كرده بود، پاره كند و زنده بودند خودش را      ي و بيدار  ي كه او را به زندگ     يرشتها

بيدار شود و يقين كند كه تازه متولد نشده بلكـه نـيم              "اما همين كوشش نهايي سبب شد كه كامال       
 زانو بريدهاند و سودابه     ي چپش را از باال    يقرن پيش از اين در الهور به دنيا آمده و زجر كشيده و پا             

يـك دده زرخريـد دور از    ورا از دست داده و اكنون هيچكس را درين دنيا ندارد و فقط با يك سـگ           
 همـين بـود كـه    يبـرا .  كنديمردم در خانه پدريش خود را زنده بگور كرده و محكوم است كه زندگ             

 دوباره دلش گرفت و تعجب      ي اين زندگ  يچون به زنده بودن خود يقين كرد آزرده و دلگير شد و برا            
  .كرد كه هنوز زنده است

 بـسته نـور مـزاحم و     ي و از پشت پلكها    داديخيص م  چشمان بسته سايه و روشن در و پنجره را تش          با
از ديدن در و ديوار اتـاقش يـك نـوع           .  چشمهايش را باز كند    خواستي ديد، اما  نم    يوقيح بامداد را م   

باز . و از دوباره روبرو شدن با محيط خود دلچركين و بيزار بود        . كردي در خودش حس م    يترس و زدگ  
باز او بود و يـك      . زدي افتاده گرد گرفته كه در آنها پرنده پر نم          پرده ي تو در تو   ياو بود و همان اتاقها    

 نبود آنها را جابجـا      ي آنها گرد نشسته بود و كس      ي سال بود رو   ي كه سالها  يمشت اسباب خانه قديم   
  .كند
راسـو شـبها بغـل      . كـرد يفكـر راسـو خـاطرش را آسـوده م         .  داشت و آن راسو بود     ي يك دلخوش  فقط

 و زديـ  مثـل يـك حلـزون دور خـودش چنبـره م     خُورخُـور،  ي و ب  صدا ي تشكچهاش ب  يتختخوابش رو 
 از  ي و كنجكـاو   يبودن يك موجود ديگر در اتاقش كـه بـه هيچوجـه درصـدد خردهگيـر               . خوابيديم

پس اول بـه فكـر راسـو و بعـد بـه اميـد و بـه                  .  و آرامش خاطرش بود    يدلگرم او نبود باعث     يكارها
  . ترياك چشمانش را باز كرديدلخوش

شان بيش از سه ماه نكـشيده    بعد از مرگ زنش سودابه ـ كه تمام مدت زن و شوهري خان سيدحسن
 سـاز  يبود ـ انس و عالقهاش را از همه چيز بريده بود و دوباره مثل اول تك و تنهـا در خانـه قـديم    

 و تنـگ    ي كار چـين و اللـه و مردنگـ         ي مرغ يها   مانند قدح  ياجداديش با يك مشت اسباب خانه ارث      
 و  ي شاه مقـصود   يها   شده و تسبيح   يكار   نقره كوبِ كنده   ي و شمعدان و پيه سوزها     ي اتريش يلورهاب



ـ    كهور زركي و جوين و اقسام چوب وافورهاي مراديكشكول ويسر و مرجان و عل  يدار ـ مثل ميكرب
 بـه  ينه گـاه .  و وجود داشتلوليد يها م  خودش ميان آني گير آورده باشد ـ برا يكه محيط مساعد

.  به آنها سر بزند    كرد ي حوصله م  ي و نه آنها را الزم داشت و نه گاه         افتاد يوش آن همه اثاثيه م     فر فكر
 يبود كـه آنـرا سـ      » راجرز« يا   دوازده تيغه  يتراش دسته صدف    همه اسباب خانه فقط يك قلم       بين آن 

 تـراش   م خودش دزديده بود و به اين قلـ        ي هند ي ميز يك رفيق صميم    ياز رو » آگره«سال پيش در    
 ايـن كـه     ي چرا آن را دزديده بود، شايد برا       دانست يخودش هم نم  .  داشت يعالقه و هم كينه شديد    

 رفيقش ببينـد  آنكه يبه هرحال آنچه واقع شده بود اين بود كه او ب      .  را انجام داده باشد    يدر نهان كار  
 ي و تمـام مـدت      بود ده ميزش كِش رفته و در جيب خود پنهان كر         يچشم او را پاييده بود و آنرا از رو        

 آن را   يكه در آن شب با هم بگردش رفته بودند دستش را از جيـبش بيـرون نيـاورده بـود، و بقـدر                      
هنـوز هـم   . ش عرق كرده و خسته شده بـود  سفت و سخت در دست خود فشار داده بود كه انگشتان   

و . شـد  ي م يده د كشيد ي و ترياك م   نشست ي كه رويش م   يا  تراش زير تشكچه     سال آن قلم   يبعد از س  
 با تعجب و ناآشـنا، مثـل ايـن كـه هرگـز آن را                ي و خيل  داشت ي آن را بر م    آمد يهر وقت به يادش م    

 و بـا حوصـله و   كرد يش آن را تماشا م  و از پشت عينك بادامي  برد ينديده باشد، نزديك چشمانش م    
 برنـده آن را      و راق ب يها  كن و تيغه     و اره و سوهان و قاشق و چنگال و گوش پاك           ي قيچ يعناد سمج 

 و زيـر تـشك قـايم        بـست  يها را دوبـاره مـ        و با يك نوع كينه و خشم كهنه آن         كرد ي باز م  ي يك ييك
 آن  رسـيد  ي به فكرش م   كرد ي براق و تيزش را با ناخن امتحان م        يها  اغلب همانطور كه تيغه   . كرد يم

 بـه او دسـت      ي ترس  و يحتچونكه از ديدنش نارا   .  كند كه ديگر نبيندش    يرا سر به نيست كند و كار      
 حوض يا مـستراح     ي آنرا تو  كرد يبعد از آن كه فكر م     . خورد ي و روحش را م    داد ي كه آزارش م   داد يم

 و  كـرد  ي اطراف خودش را نگاه م     ي و دزدك  بست ي آن را م   يها   قنات بيندازد، دوباره همه تيغه     ييا تو 
  .گذاشت يآن را سرجايش م

اش مشغول عبادت و نماز       روز در خانه    تمام مدت شبانه  خان     كه سيدحسن  كردند ي خيال م  ها  همسايه
 از آنهـا از دده ياسـمن، كنيـز    يچونكه گويا يك وقت يكـ  . مرگش سودابه است     زن جوان  يو روزه برا  
 زخـان ا    بلـه سيدحـسن   «.  و حرص جواب داده بـود      يباز  خان پرسيده بود و او هم از راه لج          سيدحسن

از آنروز ديگـر در     » . زنش است  يوقتيكه زنش اينطور شده تمام وقت تو خانه مشغول نماز و روزه برا            
زاده   خان در نظر اهل محـل امـام          به اين حرف شاخ و برگ گذاشته بودند كه سيدحسن          يمحله بقدر 

امـا  . ببينندآرزو داشتند او را     . خوردند ي او غبطه م   ي ترشيده بر وفا   ي بيوه و دخترها   يزنها. شده بود 
  گذاشت؟ ي پايش را از خانه بيرون ميخان گاه مگر سيدحسن

بلكـه  . خان در خانه خـودش هرگـز مـشغول نمـاز و روزه نبـود                 گفته دده ياسمن سيدحسن    برخالف
 يا   بود كه به اينجور چيزها بغض و عـداوت پرپيلـه           ي مذهب ي سست اعتقاد و هرهر    يبرعكس او صوف  

ش سرخورده بود و به چهار ديوار خانه خـود پنـاه بـرده                هاي  ها و مذهب    ماين آدم از دنيا و آد     . داشت
 خـودش بزنـد و بـه        يها و آرزوها    و از رزوي كه سودابه مرده بود درصدد برآمده بود كه از عالقه            . بود
  . انس نگيرديچيز



ه هر  كي به آن نازنيني فرفري هلنديها  همين بود كه هنوز هفته زنش سر نرفته بود كه قناري         يبرا
  . كرده بود، از قفس آزاد كرديكش ها جوجه كدام را با خون جگر به دست آورده بود و از آن

هـا را پـر داد     آني يكـ يوقتيكه يك.  بوديانگيز و فراموش نشدن  او غمي روز هم در خاطرات زندگ     اين
شـش   داد و كويهايش را بهم فـشار مـ   همچنانكه لب. دلش بهم فشرده شد و بغض گلويش را گرفت    

 و دلـش    كـرد  ي كـه سـودابه بـه آنهـا داشـت فكـر مـ              يبه عالقـه شـديد    . داشت گريه خود را بخورد    
 چون از اول به قفس عادت كرده بودند و بلد نبودند آزاد بپرند، به چند خيـز                  ها ياما قنار . سوخت يم

ف و   و ترس سرهايشان را بـه اينطـر        ي خشكيده چينه باغ انداختند و با آشفتگ       يها   علف يخود را رو  
 آنهـا دلـش     يخانمان ي و ب  يخان از آوارگ    سيدحسن. كردند ي و جيك جيك م    دادند يآنطرف حركت م  

.  اگر بشود آنها را دوباره بـه فقـس برگردانـد           خواست يدلش م .  درد آمد و از كار خود پشيمان شد        هب
 خـود  ي چينه باغ نشسته بودند، از محيط ناآشنا      ي آنها همانطور كه نابلد رو     يول. برايشان موچ كشيد  

اش   اما از عالقه دوبـاره    .  كه آنها هنوز در قلمرو و عالقه و محبت او هستند           ديد ياو م . در تعجب بودند  
 با تـرس    ها يقنار. شان كرد    كرد و چوب زيربغلش را به طرف آنها تكان داد و كيش            ياحساس ناراحت 

چونكه ديگر نبودند كه برايشان غـصه  . ها دلش آرام شد از رفتن آن  . پرواز كردند  يا  هر كدام به گوشه   
 يا   مردگـان بـه دار آويختـه       دها كه از چنگك آويزان بودند مثل جس          آن ي خال يها  فقط قفس . بخورد

 وقت نبـود    يخان جوان بود و خيل      آن روزها سيدحسن  . خورد يكه تازه جانشان در رفته باشد تكان م       
  .وستان برگشته بود بريده از هنديكه با پا

 كـه دو سـال پـيش از ايـن، مـوقعي كـه هنـوز                 ي ايرلند يها»تر  سه« بود از نژاد     ي راسو ماده سگ   اما
خان كـه تـا آنـروز گوشـش           سيدحسن.  او شده بود   يهايش باز نشده بود، خود بخود وارد زندگ         چشم

 كـه او را در  يهنگـام  بر آن بيفزايد ـ  ي خودش كم كند ـ نه اينكه چيز ي كرده بود كه انس و عالقه
 و داد يآب باغ چشم بسته و ناالن ديد كه سر لرزانش را به اين طرف و آن طـرف تكـان مـ        سوراخ راه 

  . نتوانست او را نديده بگيرد و بگذردماليد يپوزه مرطوبش را به خاك م
از سر  قوت بگيرد او را ي آن روز به بعد با دست خودش به او شير داد و خيال داشت همين كه كم                 از

 كشيد كه نه تنها او را بيرون نكرد، بلكه چنان به او انُس گرفت كه جـدا   يكم كار بجاي    وا كند، اما كم   
  .  همين بود كه در خانه خود نگاهش داشتيبرا. نمود يشدن از او برايش مشكل م

  
 يشـان هـ    و احمقانه بـدور خود     يمعن ي ب داد ي نبود كه وقتي كه به آنها آب و دانه م          ي مثل قنار  راسو

 فنجـان بـشويند و بـا حالـت          ي پرهايـشان را تـو     يناشناسـ    و حق  يچشم   هم يچرخ بخوردند و از رو    
راسـو هـر    .  اين طرف و آن طرف ورجه ورجه كنند و به طرف او آب پـشنگ بزننـد                 ي  كننده يعصبان
. كـرد  ي و ترس را حس م     يراسو بهتر از يك آدم رنج و شاد       .  و دلچسب بود   دار ي معن كرد ي م يحركت

هـا از خـود        شبيه بـه مـال آدم      يالعمل  هيچگاه عكس .  و با گذشت بود    اعتنا ياو در برابر پيش آمدها ب     
خان بـه او       سيدحسن ياگر گاه . سگ بود . ادا و اصول آدميزادها را نداشت خودش بود       . داد ينشان نم 

او هـم    .كـشيد  ي و نـازش را مـ      شـد  ي بعد كه پشيمان مـ     راند، ي و او را از خودش م      شد يخشمگين م 
ديگـر  . كـرد  ي او لـوس مـ     ي و خودش را بـرا     ليسيد ي و دستش را م    رفت ي و كرشمه پيش او م     گله يب



 بـود   هزيرا همانطور كه به ترياك عادت كـرد       . خيال از سر وا كردن او برايش از همه چيز ناگوارتر بود           
  .ش او بود خوشي و تنها مايه دل. به راسو هم عادت كرده بود

خان وقتي كـه مـشغول تريـاك           كه سيدحسن  شد يروزها م .  او شريك بود   يها  نج و ر  ي در تنهاي  راسو
 بـا راسـو دردل   پيچيـد،  ي مي يا سيگار رشت   ريخت، ي تنگ م  ي كه عرق تو   يحب كردن بود، يا هنگام    

 او نقـل  ي خاص بـرا ي نگفته بود با وسواس ي دردآلودش را كه با احد     ي زندگ يها   و سرگذشت  كرد يم
اش را بكار    نهاني ي و تمام قوا   دوخت ي سياه غزال مانندش را به صورت او م        راسو هم چشمان  . كرد يم
  .آنها با هم دوست بودند.  و اندوه او نشان بدهدي تا خودش را شريك تنهايبرد يم

 رنگارنـگ   يهـا    كـه از پـشت شيـشه       ينور خفيف و محو   .  بار پشت سر هم چشمانش را بهم زد        چند
باز هم با اخم چند بار ديگر چـشمانش را بهـم زد و              .  اتاق پخش شده بود چشمانش را زد       ي تو يارس

بعد .  مات به آن عكس خيره شد      يا  اندام دوخت و لحظه      عكس گل  يها را به سقف اتاق رو       عاقبت آن 
اندام ـ همانطور    يك لحظه عكس گلي ديوار هم براياما رو.  ديوار نگاه كردي جلو خودش روهدوبار
چند بار ديگر چشمان خود را باز و .  شده بود منتها محوتر ـ جلوش مجسم شد ي سقف نقاشيتوكه 

  .شد يعكس رفته بود، و فقط چهارچوب سياه آن در ذهنش جابجا م. بسته نكرد
ايـن سـاعت   . نشين افتاد، عكـس گـل انـدام را فرامـوش كـرد       شاهي رو ي كه به ساعت ديوار    نگاهش

 چهـار و سـه      يهـايش رو    در تمام اين مـدت عقربـه      .  آنرا كوك نكرده بود    يچهارده سال بود كه كس    
 خود مانده و حركت     ي او سرجا  يمثل اينكه در تمام مدت اين چهارده سال زندگ        . دقيقه ايستاده بود  

 ساعت چهـار و سـه دقيقـه مانـده          ي پر از رنج و يكنواخت او رو       يچهارده سال تمام زندگ   .  بود هنكرد
 خـود تكـان     يانگيـز او بـود از جـا          تاريك و غم   يدقيقه كه شاهد يك عمر زندگ     اين چهار و سه     . بود
  .خورد ي كه نمخورد ينم
 سـقف بـه عكـس       ي تـو  يها ي عادت داشت كه از ميان تمام نقاش       شد ي صبح كه از خواب بيدار م      هر
ز در   را هـر رو    ياندام نگاه كند و بعد رو به ديوار سفيد عكس نگاهش را برگردان كند و همين باز                  گل

  .بياورد
 بود كه پيراهن اطلس و شـليته سـفيد          ي سقف، دختر چارقد به سر تپل مپل لب قرمز         ي تو اندام  گل

 را كه زبانش از گوشه دهنش بيرون جسته بـود           يپف كرده به تن داشت و گاو از خود بزرگتر اخموي          
 جلـو   هاش ب   زده  و وق  حالت ي ايستاده بود و با چشمان ب      ي آخرين پله عمارت   يبه دوش گرفته بود و رو     

 ي طاليـ يهـا   با شرابه و منگوله   ياندام، با آنكه دو طرفش پرده مخمل عناب         پشت سر گل  . كرد ينگاه م 
 يـك كـوه ديگـر سـروكله يـك           يآويزان بود، يك كوه هم همانجا سبز شـده بـود كـه پـشت آن رو                

 ايستاده بود و انگشتش را      مژه ي با چشمان درشت ب    ي و زلف دم اردك    ي چخماق يها   با سبيل  يشكارچ
 از گـاوش هـم      ياندام و حت     كه پشت كوه ايستاده بود از خود گل        ياين شكارچ . تو دهنش تپانده بود   

 و يك شير و دو بچه آهـو و          ييك تاز .  شده بود  ي جزييات صورتش نقاش   يبزرگتر بود و با دقت زياد     
 شـير  ي زيـر دسـت و پـا    جـا خرگـوش   ي بودند كه از تنگـ     ي شكارچ ي پهلو ي پات ييك خرگوش، قات  

  .كرد ي نمي به آنها اعتنايي بود و البته شكارچابيدهخو



انـدام خيـره شـد و آن را ماننـد هميـشه دسـت                 خان مثل هر روز به عكس گـل          هم سيدحسن  امروز
 و خيـام   ي در مرداب و ملكه چين و درياچه و كشت         ي شكار مرغاب  يها  خرده خرده عكس  . نخورده ديد 

 و ضحاك ماردوش و شـيخ صـنعان و          يو حضرت اسمعيل و گوسفند قربان     و معشوقه شراب به دست      
 كـرد، همـه را تماشـا        ياش گل سرخ تعارف مـ        كه به معشوقه   ي جوان خوشگل  عكسدخترك ترسا و    

  . بودياندام چيز ديگر  داشت؛ اما عكس گليها برايش خاطرات هر كدام از آن. كرد
هـا كـه در        كه زنده بود، صـبح     يوقت. م عالقه نداشت  اندا  كدام از آنها به قدر عكس گل         به هيچ  سودابه

 و با هم خنده     پرسيد ي م يها از او چيزهاي      سودابه راجع به يك يك نقش      شدند، ي بيدار م  يهمين ارس 
 آمد ي م وشش خ ياندام خيل   اما سودابه كه سيزده سال بيشتر نداشت، از قصه گل         . كردند ي م يو شوخ 

  .پرسيد ي راجع به آن از و شوهرش ميا و هر روز يك چيز تازه
  پشت بوم باال برم، بعد كه گوساله گاو شـد            يها   منم هر روز يه گوساله رو دوشم بگيرم و از پله           اگه«

 نداره؟ اون مرتيكـه مگـر نـه    ي بغلش كنم؟ اون شيره چطوره كه به خرگوشه و آهوا كار         تونم يبازم م 
  » اون آهوا ننه بابا ندارن؟ه؟كش يرو نم تفنگ رو دوشش داره، چطور اون شيره

 شـد و  يگانه زنش خيره مـ   به صورت بچه  گشت ي و برم  ماند ي در خواب عاجز م    ي گاه خان  سيدحسن
  .كرد ي و چال  صورت او را ماچ مخنديد يبعد م
پـيش  . اش جلوش مجسم بود      گذشته ي و زندگ  كرد ياندام نگاه م     هم به ياد گذشته به عكس گل       حاال

  .خودش خيال كرد
 تسكين دل من جا     يرو نتونس برا    ها نگاه كرد و يه ذره نگاه خودشو اون           چقدر به اين عكس    ودابهس«

  ». تف برين دنيايا. جور سرجاشونن حاال او خاك شده و اينا همون. بذاره
 مثـل اينكـه بخواهـد       ،يا  آهسته و با احتياط پدرانه    .  در نوك دماغش حس كرد     ي اين خيال سوزش   از

  . پچه كرد د يا او را از خواب بيدار كند پچسودابه را ناز بكش
  »؟ي جون بيدارراسو«

 او رو كف اتاق چنبره زده بود        ي تشكچه خودش پايين پا    ياو هم رو  .  پيش از او بيدار بود     ي مدت راسو
بودن سـيد   .  بيرون انداخته بود و خودش را بخواب زده بود         ي سفيدش را يك ور    ي از زير گلو   يو نيم 
 ديگـر  كه يك موجـود      فهميد ي خوب م  ياو خيل .  بود ي راسو آرامش و دلگرم    ياخان در اتاق بر     حسن

 و خودش را نيازمند     شنيد ي م ييك يهايش را يك     نفس يصدا.  تختخواب خوابيده است   ي اتاق رو  يتو
 ،ي خـوردن  ي غيـر از بـو     ي گرم و زنده دست او را كه بوي        ي بو خواست يدلش م . ديد ي او م  يها  نوازش

  .كرد ياين بو هم او را جور ديگر سير م.  شبيه به آن داشت، از نزديك بشنودي لذتيول
راسـو بـه   . كـرد  ي و به سودابه فكر مـ    كرد ياندام نگاه م    خان به عكس گل      كه سيد حسن   ي موقع همان

از گوشـه  .  و سراپا گوش بود    زند ينواز او چشمانش را به هم م         پر محبت و گوش    يانتظار شنيدن صدا  
 پچـه   چ همين بود كه تا پـ      يبرا.  و منتظر بود كه او را صدا كند        كرد يتختخواب نگاه م  چشم به طرف    

اول كـش و قـوس رفـت،        .  فـرش  ي تشكچه پا شد و آمد رو      ياسم خودش را شنيد به يك خيز از رو        
بعد پاهايش را از عقب دراز كرد و بـه  .  دو پايش خوابيد     ي آورد و رو   ي دو دست بلند خود فشار     يرو
ـ    ي ـ مثـل اينكـه حظـ    ي نـازك ي كرد و صدايا  داد و دهن درهيارها هم فش آن  يخ بـرده باشـد ـ از ب



اش چرخاند و يكراست رفت بغل تختخـواب و           اش را بدور پوزه     گلي  بعد زبان پشت  . گلويش بيرون آمد  
  . دو پايش نشستي تشك گذاشت و روي او رويها  نوازش دستيسرش را برا

 بـسر او گذاشـت و   شـد،  ي كه انگشتانش به زحمت تا مـ     را حسش يخان دست كرخت و ب       حسن سيد
.  ـ درش پيـدا شـد   ي ـ مثل يك حظ شهوان ياز احساس پوزه تر و سردش حظ شديد. نوازشش كرد

  .اندام افتاده بود آهسته و با لذت به هم گذاشت  عكس گليچشمانش را كه به سقف و هنوز رو
همانطور كه او را هميـشه در رختخـواب          "عينا.  سودابه پيشش مجسم شد    يبدن نحيف و مهتاب    "آنا

آنرا فـشار   . رفت يالعمل با پوزه راسو ور م        مثل يك عادت، با يك عكس      اراده ي دستش ب  يديده بود ول  
 يوهـا م. كرد ي و نفس گرم نمناكش را حس م       برد ي او م  ي بين يها   داد و انگشتانش را جلو سوراخ      يم

 شرم و ناز به اختيار نـوازش او  يآلودش را ب  گوشتيها  راسو هم لب  . داد يوازش م اش را ن    نرم مخملي 
.  گوشش را گرفت   ياش را ول داد و با حركت سريع         بعد مثل اينكه قانع نشده باشد، پوزه      . گذاشته بود 

 كـردن بـا     يهميشه از باز  . خورد ي بود كه زير دستش ليز م      يا  زير بناگوشش عضروف كوچك برآمده    
 و دمـش را     داد يراسـو آب دهـنش را قـورت مـ         . هماندم آنرا پيدا كرد   .  آمد يف خوشش م  اين غضرو 
  . زندي فرش ميباكيف رو

 بـارك اهللا، خـوب      ؟ي از آدم بهتـر    ؟ي يا آدمـ   ي جون من، شگ شگ من، تو شگ       ي جون، لوس  يلوس«
 سـياه    دلـه  يا. يا   گـشنه  دونم يم...  هرگز اينجا جات نبود    ياگه آدم شده بود   . ي كه آدم نشد   يكرد
 دودت  كـشيم،  ي تريـاك مـ    خـوريم،  ي مـ  يناشـتاي . شم ي حاال پا م   ؟يات دير شده حيوونك     كيف. سگ

  »...دم يم
 دسـتش را    گفت ي كه م  يا  با هر جمله  . زد ي و نفس نفس م    گفت ي را همانطور با چشمان بسته م      اينها

  .كرد يدلش تپ تپ م. كشيد ي پوزه و گوش راسو ميبه يك هوا رو
 ي روز ي همچـ  ييعنـ .  وايـساد  ييه وقت ديد  . شه يمثه اينكه روز بروز بدتر م     .  از دس اين قلب    امان«
  »ياد؟ يم

 دستش از تختخـواب آويـزان   يا  لحظه.  ها را پيش خودش خيال كرد، بعد گوش راسو را ول كرد            اين
  . ماندي باقحركت ي در رختخواب بيشد و خودش مدت

 ي دردنـاك  يحـس بـود و خـستگ        كمرش بـي  .  نشست  رختخوابش ي آهسته با كمك دو دست تو      بعد
.  صبر كرد،؛ و آن وقت يك ور شد و لب تختخـواب نشـست              ي كه نشست قدر   يهم. كرد يش م   اذيت

 زيرشلوار چلوار سفيدش پنهان بـود، و آنچـه كـه از             ياش تو   ران بريده .  راستش بكف اتاق رسيد    يپا
اش   پاچه شلوار تا خـورده و بهـم چـسبيده         .  لبه تختخواب قرار گرفت    ي رو ي افق بود مانده   يرانش باق 

  . راستش افتاده بودي پاي كف اتاق پهلويرو
 كـه آن را پيچيـد       يقـدر .  شلوارش را با دست باال كشيد و از پايين شروع به پيچيدن آن كـرد               پاچه

 كـه چـرم     ي رنگـ  يبعـد بـه كمـك دو چـوب بلـوط          . اش نمايان نـشد      از ران بريده   يچيز. ولش كرد 
. خوابش جا داشت، بلنـد شـد و ايـستاد            تخت ي شده بود و باال    ي زير بغلش پوست پوست    يها  بالشتك

 بـه پـايش بـود در        يَش زرد نـارنج      كـه كـف    يا   تختـه  ي چوب زير بغل را بـا يـك پـا          فتاين يك ج  



اما آن پا هنوز نو و در  . ش را بريدند به او دادند        وقتي كه پاي   يبمبئ»  هاسپيتال يج يج«خانه    مريض
  .ش با سودابه آن را بسته بود هم روز عروسي بار و آن او فقط يك. ه انبار افتاده بودصندوقش گوش

 بـاال  يهـا   قد بلند و شـانه    . ش ايستاد و با دو چوب زير بغل تعادل خود را نگاه داشت               راست ي پا يرو
  داشـت يآلود قيافه گريه.  صورتش قالب گرفته بودي توييك اخم دايم. آمده و گردن تو رفته داشت 

ـ      . ـ مثل اينكه بخواهد گريه كند     . ش پايين كشيده شده بود      گوشه چپ لب    جـان  يپـايش خـشك و ب
تمام قـوت خـود را در ايـن         .  راست بلند كرد و به راه افتاد       ي آن دو چوب و سينه پا      يخود را رو  . بود

  .برد ي بكار ميراه رفتن غير طبيع
 خودش زبون و بيچاره     يل احتياجات طبيع  الخلقه واخورده هم مثل تمام مردم در مقاب          آدم ناقص  اين
ها تو مستراح بـد بـو و           مدت خورد ي كه م  ي و كفاره چند لقمه غذاي     ياو هم ناچار بود كه به تالف      . بود

 ي كوتـاه بغلمجبور بود كه به كمك چوب زير       .  گند باال بكشد   يدخمه مانند خانه خود بنشيند و بو      
يك پا بنشيند و با عجز و انكسار مثـل فـانوس چـين               يكه هميشه گوشهِ مستراح تكيه داده بود، رو       

 يايـن از قيـود    . بشود و نفس نفس بزند و آنچه را كه با لذت و حرص خورده بود با اكراه پس بدهـد                   
 بـزرگ   مـوش اش    اما در اينجا، در چاهـك مـستراح خانـه         . كرد يبود كه او را پيش خودش كوچك م       

اين مـوش او    . ها بود او را همانجا ديده بود        ز كه سال   و پوزه و سبيل درا     ي بود با چشمان كهرباي    يبور
 روز بـه خيـالش رسـيد كـه او را      يـك . آمد ي خوشش نمياما از اين معاشر تحميل  . كرد يرا مشغول م  

از فكر  .  مسموم كند  ااما به نظرش آمد كه اول بايد خودش بخورد تا بتواند موش ر            . مرگ موش بدهد  
  .اش گرفته بود مسخره خودش خنده

 و بـا قيافـه تقـصيركار و         بـرد  ي كه دزدانه و با ترس پوزه درازش را در مـدفوع او فـرو مـ                ديد ي را م  او
ترس از وجود يك جاندار ديگر كه از خـودش      . داد يش را حركت م      و سبيل  خورد ي از آن م   يگدامنش

 اينكـه  ثلخان نگاه كند ـ م   چشم به سيدحسني از باالي درپي كه پداشت يبزرگتر بود او را برآن م
  . شده باشديمرتكب جنايت

ـ                ي هم مخلوق  اين  پروردگـار خـود     دريـغ  ي بود كه درست مثل انسان با ترس و لرز از خـوان نعمـت ب
. كـرد  ي و او را سپاس و ستايش هم نم        شناخت ي خود را نم   رسان ياما او مثل آدم روز    . شد يمتمتع م 

 ار خـود كـ  يآوردن روز  به دستير برااين موش منفو. تر بود  شايد از اين حيث اقال از آدم خوشبخت       
  . هم نداشت كه تنزيل بدهديانگل بود، اما پول. كرد يهم نم

 و  ليـسيد  ي خودش را مـ    يها   و بچه  زد ي سوراخ عقب چاهك مستراح چرت م      يها تو    موش ساعت  اين
 و  كـرد  ي و اخـم بـه او نگـاه مـ          يچرك  خان با دل    سيدحسن. ش كف دستش بود     هر رور سرموقع رزق   

 يهـا  يسـوز   امـا مـوش ابـدا از افكـار و دل          . كشيد يش از او خجالت م       و در دل   خورد يغصه م برايش  
 رسـيد   يش را از آنچـه كـه بـرايش مـ            بلكـه بـا لـذت و اشـتها شـكم          .  اطالع نداشت  نخا  سيدحسن

  .انباشت يم
 فرش افتاده بـود و نقـش        ي رنگين درها رو   يها   برگشت تازه آفتاب از پشت شيشه      ي كه به ارس   يوقت

يـك  .  و منقل وافـور آمـاده بـود        ينشين بساط ناشتاي     شاه يتو.  داده بود  ي و رو رفته آن را جالي      رنگ
 كنـار   ي برنجـ  ي منقل هـشت   ي، مثل دو دختر دوقلو تو     » گردنر« رنگ   يا   فيروزه ي شلغم يجفت قور 



 و كره و پنير بود،      يكه تويش دو جور مربا و نان روغن       » نوربلين« بزرگ   ييك سين .  نشسته بودند  هم
 كيسه ترمه بتـه     ي ديگر، يك وافور بلند كه تو      ي سين يتو. شد ي ديده م  ي سفره چرم  يكنار منقل رو  

 و يـك    نـد به يك اندازه حب شده بود      " پر از ترياك كه تماما     ي پيچپده شده بود و يك نعلبك      يا  جفه
ه دده ياسمن، پاك و پاكيزه      ها را هم    اين.  كنار منقل گذاشته شده بود     يشاه   صورت ي دان زمرد  يچا

  .خورد يخان را م  غم سيدحسنيدده ياسمن خيل. فراهم آورده بود و اين كار هر روزش بود
 رنگارنگ خوابيده   يها   شيشه ي مينياتور ي تو نورها  يخان آمد تو؛ راسو وسط ارس        كه سيدحسن  يوقت

شست، راسو هم مثل ايـن      خان پشت بساط وافور ن      اما تا سيدحسن  . ليسيد يبود و داشت خودش را م     
 ي كرد و رفت نزديك منقل، و بـه فاصـله كمـ            يها در انتظار او باشد، بلند شد و كش و قوس            كه مدت 

 يهـا را رو     هايش را بجلـو دراز كـرد و آن           دراز كشيد و دست    كرد ي حس م  ي حرارت آتش را بخوب    كه
 و  يا   فيـروزه  يدو قـور  عكـس   . كـرد  ي تيز به منقل نگـاه مـ       يها  هم برگرداند و با گردن شق و گوش       

  . چشمانش افتاده بودي آتش تويها گل
 ي رنگـش را رو    يا   فرصت انگشتان باريك مفصل درآمـده و زرچوبـه         ي و از رو   ي با تأن  خان  سيدحسن

 ي و نشاط پركيفيش رسيد گرم حرارت آتش كه بصورت. هايش را بهم ماليد     آتش گرفت و بعد دست    
 بـا   خواست يم.  نداشت ياو در كار خود تعجيل    .  بجا آورد  يهرم آتش حالش را كم    . در خود حس كرد   

 نيـست كـه او را از كـارش بـاز            ي و دل راحت كارش را انجام بدهد، و يقين داشت كه كـس             يگآسود
راسـو هـم    » .يبخـور حيـوونك   « كره ماليد و گذاشت جلو راسو و گفت          ي دو تكه نان روغن    يرو. بدارد
 يا  برداشته و ميان دو دستش گرفت و بـا نزاكـت خانمانـه             بشقاب با دهن     ي از تو  ي يك يها را يك    نان

  .كوروچ كوروچ شروع بخوردن كرد
هـا     از آن  يچونكه يـك احتيـاج انـسان      .  بود و از اينرو با حيوانات ديگر فرق فراوان داشت          ي دود راسو
دود تريـاك بـرايش   .  نزديـك كـرده بـود   ي او را به انـسان خيلـ     ي داشت و همين احتياج اضاف     يزياد
.  اعصابش داشت و سربار احتياجات ديگـرش شـده بـود           ي رو ي بود كه تأثير مستقيم و فور      ياجاحتي

او چنـان  . رفت ي كه داشت از يادش مي شد، هر احتياج ديگر    ي كه از دود ترياك سرمست م      يهنگام
 شد، يَش دير م    اگر كيف . گونه مقاومت در برابر آن برايش ميسر نبود         اسير اين كيف شده بود كه هيچ      

 زمين  يوار رو    خودش بداند كه چه باكش است و بايد چكار كند تا راحت بشود، لخت و مرده                آنكه يب
 و زبـان سـمباده      كوبيد ي فرش م  ي و دم خود را رو     زد ي افتاد و چشمانش را با عصبانيت به هم م         يم

 و داد ي و حالت تهـوع بـه او دسـت مـ        رفت ي از حال م   ي و گاه  چرخاند يمانندش را به دور دماغش م     
  .كرد يسرفه خشك م

 ترياك كه بلند شد راسو خود بخود به پهلو افتاد و دست و پـايش را دراز كـرد و كـش و قـوس                          يبو
چشمانش را بست و چنـدبار      .  مرطوب خود حس كرده بود     ي بين ي دود را رو   ي و خنك  يسنگين. رفت

 در خود ديـد ـ   ييرين و لذت شيبيهوش. ش را بيرون آورد و دودها را بلعيد  رنگيزبان ماست و لبوي
 بـرد و مرتـب دود   يخان از كيف او لذت م سيدحسن. تر بود   چسب   كه از غذا خوردن برايش دل      يذتل

 عميق يها راسو هم با نفس   . آمد ي خوشش م  ي خيل آزار يمنقل ب    و از اين هم    داد يش سر م    را به طرف  



 كه به طرفش هـل      يا  د تازه  و هر دو   داد ي جزجز ترياك گوش م    ي آشنا ي و به صدا   بلعيد يدودها را م  
  .كشيد ي آن را باال مخورد يم

 داد ـ آنگونه  ي مي يك نواخت او را تنوعي و زندگبرد يخان را به عالم ديگر م  ترياك سيدحسنكيف
 بـود كـه تـا زيـر         ي ممتد در گنداب   يپيماي   كه پيمودن آن مثل يك راه      يا   تاريك و سرپوشيده   يزندگ
  . وول بزنديمار آب آدم سوسمار و قورباغه و يگلو

 ماند ي نمي در آن خانواده باق   ي بود كه با مردن او ديگر كس       ي آخرين فرد خانواده بزرگ    خان  سيدحسن
هـا را جـارو كـرد و      كه خودش در هندوستان بود و وبا خانه آن      يسال وباي . شد يو خانواده منقرض م   

 ياسمن بـود  ه ديد، فقط دديبعد از چند سال كه برگشت، خانه را از آدم خال        . هر كه را كه بود كشت     
ش تو     خواهر و برادرهاي   يها  هنوز لباس . كرد ي و بگذار و وردار م     رفت يكه هنوز سرو مرو گنده راه م      

 كه خواهرش بـدار     يهنوز آن قاليچه عكس   .  متعدد روي هم تپيده بودند     يها  دان  يخ يخانه تو   صندوق
  .انداخته بود نيمه كاره از دار آويزان بود

ش را عـوض كـرد و         اما عشق سودابه زنـدگي    . ها را داشت     نكرده بود حالت ديوانه    ي با سودابه عروس   تا
ش را از دلش برداشـت، امـا          خانوادگيعشق سودابه داغ بزرگ     .  تازه كرد  يعالقه و انس او را به زندگ      

  .هنوز سه ماه نگذشته بود كه سودابه خناق گرفت و مرد و تمام دل او را داغ گرفت
مرگ سودابه كه جلو چشم خودش اتفاق افتاده بود و او بـا      . خان را از پا درآورد       ضربت سيدحسن  اين

 چنـان   ي فراموشـ  يار بـرا   او را بسته بـود دلـش را از جـا كنـد و بناچـ                يها   خودش چشم  يها  دست
 آن ها برايش ي ضعيف بود و هر دويش خيل هر چند قلب .  دست به دامان ترياك و عرق زد       يمصيبت

 كه بيدار بود كيف ترياك او را        يدر تمام مدت  . كرد ي ترياك و عرق او را مشغول م       يمثل سم بودند ول   
آن . كـرد  ي حس نم  ي چيز ي ول ددي يهمه چيز را م   . داشت ي نگاه م  ي و بيدار  ي ميان بيهوش  يدر حالت 

 مانده  ه و ت  گرفت ياش را ازش م     كيف ترياك اراده  . شد ي م اعتنا ي نسبت براسو هم ب    يوقت بود كه حت   
 بـدنش از  داد، ي و به مخـده لـم مـ      گذاشت يوقتي كه وافور را به زمين م      . كرد يخاطراتش را خواب م   

 كـه   شـد  يگاه مـ  . قدرت حركت نداشت  ها زير فشار سنگ مانده بود و           مثل آن بود كه سال     يحس  بي
  .افتاد ي مينشين اُرس  كه تمام روز بيهوش مثل مرده تو شاهكشيد ي ترياك ميبقدر

.  داخـل اتـاق شـد، هـوا يكپارچـه دود شـده بـود               ي جمع كردن اسباب چا    ي دده ياسمن برا   وقتيكه
 ي لم داده بود و چشمانش مثـل چـشمان بيمـار           ي تشكچه به پشت   ينشين، رو   خان تو شاه    سيدحسن

ها پيش    مثل اين بود كه مدت    .  حركت را نداشت   ي به طاق افتاده بود و نا      حالت يجان بسر، گشاد و ب    
. صورتش رنـگ مـوم گرفتـه بـود    . هايش زير بدنش ستون شده بود    و مچاله شده بود، دست     ودمرده ب 

 كـشيده بـه پهلـو       ي، همانطور بـا دسـت و پـا        راسو هم برابرش، مثل اينكه مرده و خشك شده باشد         
  . كه هيچ كدام زنده نيستندرسيد يبنطر م. كرد يخوابيده بود و هيچ حركت نم

 پلك چـشمانش را از      ياما حال اينكه حت   . ديد يخان همه چيز را م       هر دو زنده بودند و سيدحسن      اما
ـ     وار نيمه    مرده  و چشمانش  افتاد يش م   هاي   كه پلك  يگاه.  اراده بهم بزند نداشت    يرو  حالـت  يبـاز و ب
اش   جمجمـه رها را نداشت مغزش باد كرده بـود و از داخـل بـه ديـوا        باال كشيدن آن   ي تواناي ماند، يم

راسو هم همانطور . قدرت هر كار و هرخيال ازش سلب شده بود       . كرد يبدنش مورمور م  . آورد يفشار م 



 و  چرخانـد  يزده، زبانش را به دور دهن م        فه خواب گاه با چشمان بسته و قيا       كه به پهلو افتاده بود، گاه     
  . كشيد ي صدا دار مي  خفهيها  و آهداد يش را قورت م آب دهن

. كـرد  ياش مـ     با دست خـودش خفـه      رسيد ي ياسمن چشم ديدن راسو را نداشت و اگر دستش م          دده
هر چه گوش لخم تو سفره بـود        . برد ي راحتش را راسو م    كشيد ي كه او م   ي تمام زحمات  ديد يچونكه م 

 راسـو غـذا   يخـان اول بـرا   سيدحـسن . خوابيـد  يتر نبود راسو م     هر جا كه از آن راحت     . مال راسو بود  
نشين جا خوش كـرده و از          راسو تو شاه   ديد ي كه م  يدده ياسمن وقت  . خورد يكشيد بعد خودش م    يم

 زحمـت كـشيده و      ي كه عمـر   ديد ي و م  كرد يدود ترياك كيفور شده و از طرف ديگر بخودش نگاه م          
 از سـوز    خواسـت  ي و مـ   گرفـت  يحاال روزگارش از يك سگ هم كمتر است، از غصه و حرص آتش م             

 با پـا    خواست ي كه دلش م   كرد ي راسو را چنان با رشك و خشم نگاه م         ي و راحت  دننفس كشي . بتركد
 و قربان   ايستاد يمها كه از پشت در گوش          وقت يبعض.  دلش و جابجا خالصش كند     يمحكم بزند برو  

امـا چـاره    . گرفـت  يش را گـاز مـ       هاي   از حرص و جوش لب     شنيد، ي اربابش را به راسو م     يها  و صدقه 
  .نداشت
 مرتـب   ي كـه زنـدگ    يسگ. كشيد ي م يخواب  خان از دست راسو بي       شب سوم بود كه سيدحسن     امشب

د و از چـشم   وجه اسباب زحمت نبود سه شب بود كه خواب بـه چـشمش نرفتـه بـو                  داشت و به هيچ   
 و بـا    رفـت  يامشب هم مثل ديشب و پريشب مرتب با در اتاق ور مـ            . صاحب خود نيز خواب برده بود     

  .خراشيد يناخن آن را م
خـان نزديـك       چون در بسته بود هر دم نااميد به تختخـواب سيدحـسن            ي بيرون برود، ول   خواست يم
 و از او   داد ي او تكان مـ    يسر و دمش را برا     و   كرد يآميز و منتظر به او نگاه م         و با قيافه التماس    شد يم
  . كه پا شود و در را برايش باز كند تا بيرون برودخواست يم

خان طاق باز خوابيده بود و بـا چـشمان رك             سيدحسن.  اتاق را فرا گرفته بود     ي فضا ي سنگين يتاريك
.  اما جرأت باور كـردن آن را نداشـت         دانست، ي م ي راسو را بخوب   يتاب ياو علت ب  . كرد يبه سقف نگاه م   

 سـگ نـر    ه رسيدن ب  ياش مست شده و برا       عزيز دردانه  ي باوركند نه راسو   توانست ي و نم  خواست ينم
 تـو كوچـه معاشـقه    يهـا   بيرون برود تا با سگكند ي كه راسو تالش مدانست يم. در تب و تاب است  

  .كنند
 ي زيرا چنان بـه راسـو عالقـه داشـت كـه راضـ        داد؛ يآور او را شكنجه م       حقيقت دردناك و رشك    اين
او پيش خود حل كرده بود كه راسو        .  محبت و احتياج او به كس ديگر به غير از خود او باشد             شد ينم

 اشـته  د يبه چشم او راسو سگ نبود كه احتياجـات سـگ          . بايد هر چه بخواهد از او بخواهد، نه از غير         
 در آمده بـود و رفيـق        ي كه خوشبختانه به صورت سگ      بود؛ يا  باشد، بلكه دخترك باهوش و با عاطفه      

در دنيا دلش را فقط به راسو خوش كرده بـود كـه او هـم داشـت از دسـتش در                      .  او شده بود   يزندگ
 يبـست    بـن  يخان بجـا     او را از راه در برده بودند و كار سيدحسن          يدارتر   صالحيت يها  رقيب. رفت يم

  .كشيده بود
  :ا كرد را آهسته و سرزنش آميز صدراسو



 ي از كـ   ،ي تو كه آدم نبود    ؟ي مگه تو آدم   ؟ي وفا هس  ي من، دخترك خوشگل من، تو چقده ب       يراسو«
  »؟يتا حاال آدم شد

بلند شد و پيش او رفت       " كه در اين موقع مؤدب و منتظر نزديك تختخواب او نشسته بود، فورا             راسو
خان به خود زحمت داد و به پهلو خوابيد           سيدحسن.  تشك گذاشت  يو سرش را به عادت هميشه رو      

  :و گوش او را در دست گرفت و دو باره آهسته و درد ناك گفت
  »! من دخترك«

 تشك برداشـت و     يبعد سرش را از رو    . ش چرخانيد    دهنش را باز كرد و نوك زبان را بدور بيني          راسو
 و بــه يز همانجــا نشــست و در تــاريكانگيــ آنگــاه ســاكت و غــم. خــان را ليــسيد دســت سيدحــسن

  .خان نگاه كرد سيدحسن
 ديگـر بنـد اسـت او را         ي او و از اين كه ديگر دل او بجـا          ي بدن راسو و زنده بودن پوست و مو        يگرم

 ي سـوزان و گـرم را تـو   ي ورقـه نـازك اشـك   يش سوخت و سـنگين    غشه داد كه نوك بيني      چنان دل 
پذير شب را جلـو چـشمش بـرقص درآورد و در آن      نفوذ نا  يلرزش اشك، تاريك  . چشمانش حس كرد  

 مـنعكس   ي راسو مثل دو ته شمع كم نور كـه در تـه چـاه              ي لرزان چشمان درخشان و آشنا     يتاريك
  . زديشده باشد جلوش سوسو م

خـوان     متمدن كه مـي    ي آدما ي اين اداها برا   ؟يتو هم مثه آدم بيچاره شهوت هس      .  جلو زبون بسه   بيا
 تـو فـردا     يهـا    بچه ؟ي چكن يخوا يتو بچه م  , شونو بخوره خوبه    بمونه و ارث  تخم و تركه شون تو دنيا       

شـون    تو كوچه بنـد گـردن  يها شون وا نشده كه بچه   ها، هنوز چشمان    ها و سر زباله دوني      زير بازارچه 
مگه من خود تـو را كجـا پيـدا كـردم؟ تـازه اگـه       . شون كشن ي و رو زمين دنبال خودشون م   بندن يم

. كـنن  ي مـ يزنن كه خـون قـ    اونقده لگد تو پهلوشون مي    ي قصاب يها  ن جلو دكون  هات بزرگم بش    بچه
 يبـستگ   اما من، منكه خودم هميشه از انـس و دل         ...  خالق تو اندازه نداره    يدادگر   كه ستم و بي    يراس

 در حـق مـن مرحمـت        يتو هم خيل  .  ترسيدم بهش رسيدم   ي كه از هر چ    بينم ي حاال م  كردم يفرار م 
 بود كه با من سر كنه؟ مثه اينكه من نفرين           ي ك ياگه تو نبود  . ي كرد يبا هم زندگ   كه تا حاال     يكرد

اگه من اقبـال داشـتم كـه    . ي كه از تو دور بادا هر چه جوي،يمرا مادر دعا كرد است گوي. شده هست 
 اگـه مـن اقبـال       بريـدن؟  ياگه من اقبال داشتم چرا پامو مـ       . رفت ي از دسم نم   يسودابه به اون نازنين   

ت    و فيـل   ي كه تو هم سر بدر بش      كردم ي گَل و گشاد دلم را به تو تنها خوش نم          يداشتم تو اين دنيا   
  ».ياد هندسون كنه

 رفـت و گـاه   ي و باال و پـايين مـ  خورد ي لغزنده بناگوش راسو زير انگشتان كم قوت او سر م    يبرآمدگ
خيـال  . سو دو چندان در نظرش عزيز شـده بـود         حاال ديگر را  . كرد ي آن را گم م    ي كه اصال جا   شد يم

 هـم   سگ افتاد ديد يك     ي بفكر خودكش  يا  لحظه. داد ياش او را شكنجه م       آينده ي راسو و تنهاي   يدور
امـا از ايـن خيـال    .  كوچك و حقيـر شـده بـود    يپيش خودش خيل  .  كردن با او امتناع دارد     ياز زندگ 

 ي هنگـام  يبمبئـ »  هاسپيتال يج يج«ر ستان    كه در بيما   ي تند كلروفورم  يوحشت كرد و ناگهان بو    
 و درهـم  يسرش گـيج رفـت و فـشردگ   . ش زده بودند شنيد ش را ببرند به دماغ      پاي خواستند يكه م 
  . در خود حس كردي دردناكيرفتگ



  .اش را گرفت  دستش را عوض كرد و پوزهي فشار پشت سرهم بگوش راسو داد و جاچند
تـر و      خودت اين مدت دسـتگيرت نـشده كـه از مـن بـدبخت              ي بدونم كه تو؛ تو عالم حيون      خوام يم«
  » نيس؟ي تو اين دنيا كستر؛ كس يب

آهنـگ  .  كه از زور سرما باشد از خارج شنيده شد         ي چند سگ؛ مثل ناله ممتد     يدرپ ي زوزده پ  يصدا
 داد و   يخـان فـرار      بود كه از راه دور پـوزه راسـو را از دسـت سيدحـسن               يا  كننده  آرزومند و التماس  
 در  يخان نظيرش را نديـده بـود بـسو          راسو به يك حركت كه تا آنوقت سيدحسن       . متوجه در ساخت  

 شكـسته   ي چينـ  ي كـه رو   ي چـاقوي  ي مثـل صـدا    كشيد ي در م  ي خراش ناخنش كه رو    يصدا. ددوي
  .آورد بود خان چندش  سيدحسنيبكشند، برا

  » راسوراسو«
 يشـايد بـرا   . كشيد ي را به درز در گذاشته بود و بو م         اش   آستانه دراز كشيده بود و پوزه      ي راسو تو  اما

به نظرش رسيد كـه  . خان پيش خودش خجل شد سيدحسن. اولين بار فرمان او را نشنيده گرفته بود     
  .اش فشار آورد  سينهي رويا  خفه كنندهيسقف اتاق رويش فرو ريخت و سنگين

امـا  ... شـه  يكم داره آدم مـ      اينم كم . هاو هم مثه همه آدما شهوت دار      .  نبايد حيوونو اذيتش كنم    من«
 تونـه  يوختي كه آلوده شده و لذت نر چشيد و شكمش باال اومد ديگه نم             . خوره يديگه به كار من نم    

 رفتـه   تتو خودت مگه ياد   . ش كنم   اما اين انصاف هم نيس كه زبون بسه رو حبس         . منو مشغول كنه  
 ي و ديگـه بكـس     ي تا تو باشـ    ؟ي كه خورد  ها   و چه خون دل    يها كشيد    خاطر سودابه چه زحمت    يبرا

  ». تا چشمت كور شهيدل نبند
 سـحر بـود   يها دم  كوتاه بريده بريده به سحر رسانيده و دم   يها   نخوابيد و تمام شب را با چرت       آنشب

  .تصميم خودش را گرفته بود. كه از جايش بلند شد
 تختخـواب   ي زيـر بغلـش را از بـاال        يهـا   چوب.  بود ي و تحميل  ي برخاستن شبانه برايش غير عاد     اين

 دوشش  يش را هم از پايين تشك برداشت و رو          بعد پوستين . ها راست ايستاد    برداشت و به كمك آن    
تـر    آن طرفي راستش كميها بلند شد و با سينه پا       آن يها داد و رو      به چوب  يسپس فشار . انداخت

  . پرداختي كرد و جلوش به رقاصيراسو جست و خيز.  آمدايينپ
ها بود كـه ماننـد     سال.  كوفت ياش م   ش تو سينه     عمارت كه پايين آمد و به باغ رسيد قلب         يها   پله از

هـا بـود كـه        سـال .  را انجام نداده بود    ي اجبار راه نرفته بود و تكليف به آن شاق         يآن شب تند و از رو     
ـ    .  از آن بيزار بوديحس وظيفه را در خود كشته بود و بسخت          تكليـف و  يواو هميـشه و از هـر چـه ب

  . و چنان از آن گريزان بود كه جن و بسم اهللاكرد ي داد فرار ميوظيفه م
 كـه   ي وحش يا   و مثل پرنده   زد يقلبش سخت م  . هايش را پهلويش گذاشت     ها نشست و چوب      پله يرو

 كـه   ي طبلـ  ي و صـدا   خـورد  يهـايش مـ      قفس آموخته نشده باشد از تو به ديوار دنـده          يهنوز به هوا  
هنـوز هـم    . هايش پـايين كـشيده شـده بـود            گوشه لب . آورد ي باشد از خود در م     پوستش نم كشيده  

  . صورتش قالب گرفته بودي تويايمهمان اخم د
 ريز بـاران    يها  نواخت چكه    مرموز و يك   يصدا. باريد ي پاييز م  ي خاكستر ي از ابرها  ي ريز و تند   باران

 ي شـگرف  ي هراس ماليخولياي  وردخ ي سر سبز كاج م    يها   خشك چنار و انبوه سوزن     يها   برگ يكه رو 



 شـان   ايگـاه هـا را از ج      ها كـه بـاران آن       تپ بال و قارقار خفه كالغ        تپ يصدا. درون او پديد آورده بود    
 و نـه    خورد ي كه به سرو رويش م     ي باران يها   قطره ياما او نه بسرد   . رسيد يگريزانده بود به گوشش م    

تنها به يك جا    . حواسش فقط متوجه يكجا بود    . كدام توجه نداشت    ها، به هيچ     نامانوس كالغ  يبه صدا 
 زوزه ي بود و بـه صـدا     ه خفه پاپتيال پنهان شد    يها  فقط به در باغ كه روبرويش زير برگ       . و يك چيز  

  . پشت آنيها سگ
 شـب و زوزه  يهـا و صـدا    ريزش باران و پرپر زدن و غـار و غـار كـال غ   يش با صدا  تپش قلب يصدا
  .ش نبود درين ميان ديد كه راسو هم پهلوي.  برپا داشته بوديها در خاطرش آهنگ ناهنجار سگ

 و  شـد  ي دو چوب خود بلند م     يهمچنان رو .  در باغ براه افتاد    يها بلند شد و با شتاب بسو         پله ي رو از
تـر از شـب        تاريـك  يهيكل. قدش بلند و خميده بود    . رفت ي و جلو م   خورد يچند ثانيه در هوا چرخ م     

 ياهـ    خشك ريگ  ي و صدا  رفت ينواخت و معذب راه م      يك. رفت ي و پيش م   شكافت ي تيره را م   يفضا
 يا  ها ريشه ريشه    ش كه سر دست آن       پوستين يها  آستين. كرد يخش م   هايش خش   كف باغ زير چوب   

پـيش  . خورد يطرف در فضا تكان م طرف و آن  اينچكيد، ي بود كه خون ازش م    يا  و مثل گردن بريده   
  .خود خيال كرد

ام   ها؟ من نيمه راه مرگ را رفته        ها نزديكتر نيست تا به زنده       الخلقه بيشتر به مرده      واقعا آدم ناقص   آيا«
  ». ماندهيو نيمه ديگر باق

. كـشيد  ياش را به درز در بزرگ باغ چسبانده بود و بو م آلود باغ خوابيده بود و پوزه  رو زمين گل  راسو
 باز  يخان كه برا     جويده چند سگ ديگر از پشت در بلند بود سيدحسن            خورخور و ناله جويده    يصدا

 بـه او    ييكـوچكترين اعتنـا   .  زد و عقب ايـستاد     يكردن كلون بدر نزديك شد، راسو بلند شد و جست         
 كه منتظر باز    يا  مثل گربه .  پشت در بود   يها   نديد، اما او هم تمام حواسش پيش سگ        ينشد و نوازش  

 تيز و قيافه متعجب به در باغ خيره شده بود و پـشت سـر هـم                  يها  ن در تله موش باشد با گوش      شد
  . چيست ببينددانست يمنتظر بود در باز شود و آنچه را كه تا آن وقت نم. داد يش را تكان م دم
 بـاز   خـان بـه      سيدحـسن  توان ي در ديرتر از آنچه راسو منتظر بود باز شد، چونكه انگشتان الغر و ب              اما

 ينـاك و خـور خورهـا         خـشم  يهـا   ها درين موقع به دندان غروچه       زوزه سگ . كردن آن آموخته نبود   
 و همـديگر را گـاز       غلتيدنـد  ي زمـين مـ    يها درهـم افتـاده بودنـد و رو          آن. ناك مبدل شده بود     ترس

  .گرفتند يم
سـگ بـه در     چنـد   . خان دشوار بود به در وارد آمد         سيدحسن ي كه تحمل آن برا    ي فشار سخت  ناگهان

ها كه از پا آمده بود و صدايش رفتـه رفتـه               از آن  ي زوزه درد ناله يك    يصدا. ور شده بودند    بسته حمله 
 آن در انداختـه بـود و و بـه           ي بدنش را رو   يخان تمام سنگين    سيدحسن. رسيد ي بگوش م  شد يدور م 
بـا  .  افتـاده بـود  ينگـ ش به ت  و نفس لرزيد يبدنش م . ش به زمين افتاد     هاي   از چوب  ييك. آورد يزور م 
ش نظير آن را به ياد نداشت، با يك پا و يك چوب تعادل خود را حفظ كـرده                      كه در زندگي   يكوشش

  .آورد يبود و باز هم به در فشار م
هـا قطـع     آن ي مكث كرد و چون صـدا      يخان قدر   سيدحسن.  پشت در ساكت شدند    يها   سگ ناگهان

 ي همـين رو يبـرا . را شـنيده و فـرار كـرده بودنـد     او يها بو   خيال كرد سگ  . شده بود دستپاچه شد   



 تاريـك   يفـضا .  در را باز كـرد     ياش را به آن داد، با احتياط و آهسته ال           چوب خود فشار آورد و تكيه     
ناگهان اول پوزه و بعد سروكله      .  شد ي باغ بهم راه يافت و قات      ي نفوذ ناپذير فضا   ي با تاريك  يباغكوچه  

 در تو آمـد و بـه داخـل بـاغ سـرك      يحيا و مغرور و نترس از ال يك سگ گنده با چشمان براق و بي      
 را به دام بكشد خودش را پشت لنگه         يخان دلش قرص شد، مثل آنكه بخواهد ببر         سيدحسن. كشيد

ش را تيز كـرد       هاي  به او اعتنا كند گوش     آنكه يسگ غريبه ب  .  باز كرد  ي در را اندك   ي قايم كرد و ال    رد
 در تـو نيامـده بـود كـه          ي از ال  يهنوز سر و كله سگ دومـ      . و خودش را به يك خيز به راسو رسانيد        

 ياو فقـط يكـ    .  در را قـايم بـه هـم زد و كلـونش را انـداخت               يا   كودكانـه  يخان بـه چـابك      سيدحسن
  . را هم به دام انداخته بودي و همان يكخواست يم

 خشك چنار مثل يها  كاج و برگيها  شاخه ي باران رو  يها  كش و چسبيده چكه     زش شالق  ري يصدا
قلـبش غيـر   . خان تمام شـده بـود     سيدحسن ينيرو.  چراغ پريموس كشيده و منگ كننده بود       يصدا
 يبدنش خيس عرق شده بود و سوزن سـوزن . كرد ي در آن حس مي و درد شديدزد ي و تند م  يطبيع

  .رگاه نشست و به در باغ تكيه زد دي تواراده يب. شد يم
 در خـودش    يديگـر مـسئوليت   .  بود ياما ته دلش راض   .  اين گذشت برايش غير قابل تحمل بود       ضربت

تپش قلـب   .  جسم خود در عذاب بود     ي و سست  ي از تنبل  يول. كارش را تا آخر انجام داده بود      . ديد ينم
 در  يترس مرگبـار  . آمد ي و باال نم   رفت ي و در همانجا فرو م     رسيد يش م    نفس تا گلوي   داد يآزارش م 

 يبمبئـ »  هاسـپيتال  يجـ  يجـ « كه در بيمارستان     ي كلرفرم يباز هم همان بو   . كرد يخودش حس م  
در آنجا كه نشسته بود يك سـنگ نـوك تيـز زيـرش بـود و جـايش را                    . شنيده بود به دماغش خورد    

سـنگ نـوك تيـز      . توانـست  خود را عوض كند ن     يتر كرده بود، اما هر چه كوشش كرد كه جا           ناراحت
  . و او توان تكان خوردن نداشتداد ي بود و آزارش مشهمانطور زير

حـاال ديگـر    . آسـمان سـخت گرفتـه بـود       . باريـد  ي دميده بود، اما باران به همان شدت سحر مـ          صبح
سطح حوض مثل ديـگ آب      . شد ي گرگ و ميش بامداد ديده م      ي كف باغ در هوا    يها  درخشش ريگ 

هـا بـه پـرواز درآمـده بودنـد و             كـالغ . بلعيـد  ي فراوان باران را مـ     يها   و دانه  دجوشي يغل م   جوش غل 
 از  يا  آلود و خفـه      خيرالعمل خواب  ي عل ي كشش ح  يتر شده بود، صدا     خراش   و گوش  بازترشان    صداي

  . رسيديدور بگوش م
جلـوش در دو    . شـد  ي پشت در باغ در خودش مچاله شده بـود و صـورتش ديـده نمـ                خان  سيدحسن

آلود با قيافه كتك خورده و قابل ترحم با سگ غريبه ته به ته بهم قفل شده بودنـد و          راسو گل  ،يقدم
  . نداشتندي خودشان هيچگونه شرم و خجالتياز بودن يك آدميزاد مچاله شده در دو قدم

 


