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 پوست نارنج
 
 بود آه دل ید هم گناه زن قھوه چیشا. گناه من بود آه مجبور شدم روز جمعه در شھر بمانم.  گناه من بودیآر

بھتر است اول . ستی هم نین سادگیه به ایقض. یگناه من بود و نه گناه زن قھوه چاما نه، نه . درد گرفته بود
 .ن نباشدی در بید هم گناهیبود، شا د آه گناه از آهی شما نقل آنم تا خودتان بگوئیماجرا را برا

 سر  خوردم آه بعد برومی میزید.  درخت توت نشسته بودمیه یر سایجلو قھوه خانه ز. ظھر روز پنجشنبه بود
ش را به ی دانم چه زود، آتابھایطاهر، نم. ل آرده بودمیمدرسه را تازه تعط. و از آنجا با اتوبوس به شھر. جاده

 باد آرده اش مرتب یب هایاز ج.  دادیب آب م را آورده بود همانجا سر استخر و به اسیخانه برده بود و گار
 و یی گفت چای من برداشت و به پسرش صاحبعلیلو را از جیزی بساط دیقھوه چ.  خوردی آورد و مینان در م

 . داشتمیآقا معلم خواهش آوچك:  من نشست و گفتیاورد و پھلوی من بیان برایقل
 .امر بكن، نوروش آقا: من گفتم
 شب تا حال دل درد گرفته و آرام و یمادر صاحبعل«:  گفتیقھوه چ. ان چاق آندی آورد و رفت قلی چایصاحبعل

م خوب نشد، ننه منجوق گفته آه اگر یم دادیل و نعناع دم آردیم خوب نشد، زنجبی شاه اسپرم دادعرق. قرار ندارد
ك تكه داشتم یمن خودم .  شودیدا نمیرنج پ ده پوست نایاما تو.  شودیپوست نارنج دم بكند و بخورد خوب م

 یك آمی شھر، زحمت بكش یو بری خواهیخوب، آقا معلم، حاال آه تو م.  دادمی دانم به آیش نمیآه چند روز پ
 ».اوری ما بیپوست نارنج برا

 من یوقت.  ما را بشنودیستاد آه حرف هایان را آورد و گذاشت جلو من و خودش سرپا آنار من ای قلیصاحبعل
 ی چنان خوشحال شد آه انگار مادرش را سالم و سرپا می آورم، صاحبعلی مًحتما.  چشم نوروش آقایرو: گفتم
 .دید

م گفته اند دم یاز قد. م داشتمیف دستی آی تویاده شدم نارنج درشتیشنبه آه سر جاده از اتوبوس پصبح روز 
 اما آدام دل درد؟.  دل درد خوب استی پوست نارنج برایآرده 

 به یاول سر. دمیقدم زنان آمدم و به ده رس. دی آشی، سه ربع ساعت طول می رفتیاز سر جاده تا ده، تند آه م
اط یصاحبخانه در ح. رون آمدمی را آه سر آالس الزم بود، برداشتم و بینارنج و دو سه آتاب. ممنزل خودم زد

 .می هستیتنهمه رف. خدا رحمتش آند: ك گفتیجلوم را گرفت و پس از سالم و عل
 یاوری صبح ها نان به دستمال تو خواهد بست آه بیحاال چه آس! یطفلك صاحبعل.  مادر شدی بیصاحبعل!.. آخ

 ؟یسر آالس بخور
 .  آردی مینیل به سنگ شده بود و سنگینارنج انگار در آف دستم تبد

 ؟یآ: دمیپرس
 .میروز خاآش آردید. شب پنجشنبه، از نصف شب گذشته: صاحبخانه گفت

 ینم.  رختخوابم تپاندمیبعد، از آنجا درآوردم و تو. م آردمیمنزل برگشتم و نارنج را پشت آتاب ها قادوباره به 
 .نندیند، نارنج را ببی آی به منزل من میا قھوه چی ی صاحبعلیخواستم وقت
 و ست روز هوش وحواس درستی تا ده بیاما صاحبعل. ل شد، بعد دوباره راه افتادی دو روز تعطیكیقھوه خانه 

انگار .  زدیبا من اصال حرف نم. شه تو فكر بودی آرد، همی نمیادش رفته، بازیدن ی نداشت، انگار خندیحساب
 . دادیب سالم مرا م جوای رفتم زورآی به قھوه خانه هم آه میحت. میسالھاست با هم قھر

 آند، ین جور رفتار میه ابا هم:  گفتید و به من می آشی نسبت به من خجالت می از رفتار سرد صاحبعلیقھوه چ
 .ست آقا معلمیبخاطر شما ن

 .د بگذرد تا آم آم فراموش آندی بایچند ماه. بچه تحملش را ندارد. گریمعلوم است د:  گفتمیمن م
 مختصرش را هم جمع آرده آورده بود به قھوه خانه ی خانه و زندگی مرده بود، قھوه چی آه مادر صاحبعلیاز وقت

 ی شب از قھوه خانه به منزلم برمی وقت ها نصفه هایمن گاه.  گذراندندیوزشان را آنجا مو پدر و پسر شب و ر
 .گشتم
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آمتر به درس گوش .  شدیروز به روز رفتارش با من بدتر م.  به حال اولش برنگشتی گذشت اما صاحبعلیمدت
 ی خوش نشان نمیقط به من روف. گران رفتارش مثل اول بودیرون و با دیالبته در ب.  گرفتیاد می داد و آمتر یم

 .داد
 ی چرا بعد از مرگ مادرش از من بدش مینتوانستم بفھمم آه صاحبعل. دی نرسییمن هر چه فكر آردم عقلم به جا

ن فكر آنقدر یاما ا»  آند آه در مرگ مادرش من مقصرم؟ی فكر مینكند صاحبعل« گفتم ی با خودم میگاه. دیآ
 . به آن دادیتی شد اهمینم ًاحمقانه و نامربوط بود آه اصال

 داشت تا زنده ی فوریاج به عمل جراحیت مرده است و احتیسی از آپاندی آردم مادر صاحبعلیال میش خود خیپ
 . ماندیم

 ده است؟ی نارنج دیآ: دمیمن از بچه ها پرس. می نارنج برخوردی سر درس به آلمه یروز
 .د اما نگفتی بگویزی خواست چی ننه منجوق انگار میاما نوه .  بلند نشدیصدا از آس
  است؟ی داند نارنج چی میآ: دمیمن باز پرس

 . شدی دهانش باز نمید ولی بگویزی خواست چی ننه منجوق انگار دلش میاما نوه .  بلند نشدیباز صدا از آس
 . خواهد بگو جانمی، ها؟ هر چه دلت میی بگویزی چی خواهین آه میمثل ا. یدرعلیح: من گفت
 آرد یاه را نگاه می آه راست تخته سیر از صاحبعلیغ.  ننه منجوق برگشته بودی چشم ها به طرف نوه حاال همه

 راست نشسته بود و یش آمده بود صاحبعلی آه حرف نارنج پیاز لحظه ا.  دهدی من گوش نمیآه مثال به حرف ها
 . آردیاه را نگاه میتخته س

 .قا من نارنج دارمآ: اط گفتی ترس و احتی ننه منجوق با آمینوه 
 هم برق از یصاحبعل. ر خندهیك دفعه زدند زین رو همه یاز ا.  را نداشتین حرفی انتظار چنیدرعلی از حیآس

ل نارنج را زودتر ی خواستند شكل و شمایهمه م.  ننه منجوق برگشتیار به طرف نوه ی اختید و بیچشمانش پر
 .نندیبب
 .د آقا، اگر نارنج دارد نشان بدهدی گویدروغ م: د شد و گفتن شاگرد آالس، بلنیطان تری درازه، شیعل
 . خواهد نشان بدهدیخودش م: ش نشاندم و گفتمی درازه را سر جایعل

 ی میزی زد و دنبال چیش را به هم می ننه منجوق آتاب علوم خود را درآورده بود و صفحه های هم نوه یراست
 .گذاشته بودم وسط عكس قلب و عكس رگ ها.  دهمیشانتان ماالن ن:  گفتی آرد و مرتب میدا نمیگشت اما پ

 ی چشم های من دوخته شده بود حتی چشم ها به دست هایحاال همه .  ننه منجوق گرفتمیمن آتاب را از نوه 
واش سر مھر و یواش ی را ین آه صاحبعلیمن از ا.  استینند نارنج چه تحفه ای خواستند ببیهمه م. یصاحبعل
 به من توجه یث شده است آه صاحبعل آار باعی توانستم بفھمم آه آجایاما نم. ، خوشحال بودم آوردمیمحبت م

 ند؟ی خواست شكل نارنج را ببیا فقط میآ. آند
 در یالبته نارنج. دا آردم و آن دو صفحه را به همه نشان دادمی پیدرعلی بدن را در آتاب حیر قلب و رگ هایتصو

 . شدیده می هر دو صفحه آتاب دیرو ی زرد رنگیآار نبود اما لكه 
 ی آتاب می نارنج از الیبو.  بلند شد وسط آتاب را نگاه آرد و بعد منتظر حرف زدن من شدیقبل از همه صاحبعل

 .ادم آمد آه تا آن لحظه پاك فراموش آرده بودمی به یزیك دفعه چی. آمد
 ننه منجوق داده بودم آه نگاه دارد تا اگر باز  من نارنج را برده بودم و بهیچند روز بعد از مرگ مادر صاحبعل

 .ردید از او بگیایدا آرد بیاج پی احتیآس
 . آندی هم مییماما.  گفتند آه همه جور دوا و درمان بلد استیمردم م. د ده بودیس سفیننه منجوق گ

 یلی را خیدرعلیحن رو یاز ا. ا نداشتی دنی را تویگر آسی آرد و دی می زندگیدرعلیننه منجوق با نوه اش ح
 یم»  ننه منجوقینوه « ده همه به او یتو.  را نداشتیر از مادر بزرگش آسی هم غیدرعلیح.  داشتیدوست م

دم آه لكه یج را به ننه منجوق داده بودم، فھمادم آمد آه نارنی یوقت. می آوردیآمتر اسم خودش را بر زبان م. میگفت
ست همان نارنج است آه ننه منجوق به نوه اش داده و او هم گذاشته  از پوی هم مال تكه ایدرعلی زرد آتاب حی
 . آتابشی صفحه هایال

 گذاشتم آه آتاب ی آتابم می صفحه های رفتم پوست نارنج و پرتقال را الی به مدرسه میمن خودم هم وقت
 .خوشبو بشود
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: ه و گفتیر گری را گم آرده باشد زد زیمتیز پرقین آه چیست مثل ای آتاب نی الیزید چی دی ننه منجوق وقتینوه 
 .آقا نارنج ما را برداشته اند

 درازه؟ طاهر؟ ی را برداشته باشد؟ علیدرعلیك ممكن بود نارنج حیآدام . ك بچه ها نگاه آردمیك یمن به صورت 
 ك؟ی؟ آدام یصاحبعل

 .ید هم گم آرده باشیشا. ینم چكارش آرده ایه نكن ببیحاال گر: نه منجوق را ساآت آردم و گفتم نینوه 
 .ظھر هم به خانه نرفتم. صبح نگاهش آردم، سر جاش بود. نه آقا:  ننه منجوق گفتینوه 

 سر ید و ننه منجوق هم باالی خواست بزایش شكمش درد گرفته بود و می طاهر از شب پیننه .  گفتیراست م
 . ناچار ظھر در مدرسه مانده بودیدرعلیاو بود و ح
ما با . میید به هم دروغ بگویگر نبایما آه د. دی دارد خودش بگوی خبریدرعلی از نارنج حیبچه ها، هر آ: من گفتم

 .میم آه دشمن ما باشد و ما بھش اعتماد نداشته باشیی گوی میم دروغ را به آسیگفت. میهم دوست هست
 آرد و یگر هم قرض آرده بود و با دقت نگاه می چشم و دو گوش داشت و دو چشم و دو گوش د دویصاحبعل
 . آردیگوش م

  برداشته؟یخوب، باالخره معلوم نشد نارنج را آ: من دوباره گفتم
ش من یگر پیم اما حاال دیآقا ما برداشت:  درازه دست دراز آرد و گفتیبعد عل.  بلند نشدی صدا از آسیلحظه ا

 .تسین
 ؟یپس چكارش آرد: من گفتم

 .ست، پس داده امیش من نید آه پی گویآقا دادم به قھرمان آه آتابش را خوشبو آند، حاال م:  درازه گفتیعل
 .ش من استی نصفش پیآقا راستش را بخواه: قھرمان از جا بلند شد و گفت

 گرش؟یپس نصف د: من گفتم
 .گرش را دادم به طاهریآقا نصف د: قھرمان گفت

پوست نارنج . ز منی می آوچك پوست نارنج از وسط آتاب حسابش درآورد و آورد گذاشت رویك تكه یقھرمان 
 خواستند آن را یهمه م. ز منی نگاه ها از صورت طاهر برگشت به طرف میهمه . مثل سفال خشك شده بود

طاهر . م را به طرف طاهر آردمیرو  پوست نارنج گذاشتم ویمن دفتر نمره را رو. بردارند و نگاه بكنند و بو آنند
 .یش را دادم به دالل اوغلیباق. آقا من نصف نصفش را دارم: ناجار بلند شد و گفت

ب پوست نارنج ین ترتیبه ا.  از پوست نارنج از وسط آتاب علوم درآورد و داد به منی آوچكتریطاهر هم تكه 
 .ده بودی نصف بند انگشت رسی به اندازه ی آوچكاری بسین نفر فقط تكه یپنج شش بار نصف شده بود و به آخر

 بدون یاما صاحبعل.  گشتیشتر به حال اولش بر می بی ننه منجوق آمی پوست نارنج نوه یدا شدن هر تكه یبا پ
 .د و منتظر آخر آار بودیی پای پوست نارنج را میا بخندد با دقت تكه های بزند یآن آه حرف

 خواستم اول از همه به بچه ها یم. د بكنمینم چكار بای دستم گرفتم آه ببیا تو تمام تكه ها جمع شد، همه ریوقت
ك ی.  به من ندادی مجالیاما صاحبعل.  از پوست آن است آه خشك شدهیست بلكه تكه این، خود نارنج نیم آه ایبگو

نج به هوا پرت  پوست ناری آه تكه هایزد، بطور ش بلند شد و با قھر و غضب با مشت به دست منیدفعه از جا
 . افتادیشد و هر آدام به طرف

ال یخ.  صدا نشستندیرون آمدند و ساآت و بی من همه بیمكت ها رفتند اما به صدایر نی دنبال آن ها به زیچند نفر
. هیر گریش و زد زی رفت نشست سر جایصاحبعل.  را بزنمی شده ام و ممكن است آسیآرده بودند آه من عصبان

 .ندازدیه بیك بود همه را به گرینزد آه یه ایچنان گر
*** 

 .می ماندی ها رفتند و فقط من و صاحب قھوه خانه و صاحبعلی مشتریشب آنقدر در قھوه خانه ماندم آه همه 
ن است آه علت یمنظورم ا. ز را بفھممی توانم همه چی دقت میدا آرده ام و با آمیمطمئن بودم آه سر نخ را پ

ن را هنوز ی؟ ای شد، اما چه جوری نارنج مربوط میه ی به قضیك جوری ً من حتما ازی و قھر صاحبعلییترشرو
 .ندانسته بودم
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 مدرسه اش را ی خواند و آارهای آتاب خم شده بود آه مثال دارد درس می سكو نشسته بود و روی رویصاحبعل
حالت چطور : شد من گفتم قھوه خانه خلوت یوقت. اما من خوب ملتفت بودم آه منتظر حرف زدن من است.  آندیم

 ؟یاست صاحبعل
 .پسر، آقا معلم با تو است:  گفتیقھوه چ.  جواب ندادیصاحبعل
 .حالم خوب است:  بلند آرد و گفتی سرش را آمیصاحبعل
 اورم، ها؟یت نارنج بخرم بین دفعه آه به شھر رفتم برای خواهد ای اگر دلت میصاحبعل: گفتم
 بزند آه ی خواست باز حرفی میقھوه چ.  نداشتمیگریاورم و منظور دی حرف ب را بهین را گفتم آه صاحبعلیمن ا

 ی نارنج نمیصاحبعل: من دوباره گفتم.  نگفتیزی چیصاحبعل.  به آار ما نداشته باشدیمن خواهش آردم آار
 ؟یخواه

؟ اگر تو یوردای مرد، نارنج نی ننه ام می چرا وقتیی گویاگر راست م: د و گفتی ناگھان مثل توپ ترآیصاحبعل
 . ماندی ننه ام زنده می آوردینارنج م
ا از من ی دانست چكار بكند، پسرش را آرام آند ینوروش آقا نم. هیر گری آرد و زد زی دق دلش را خالیصاحبعل

 .ردیش را پر آرده بگی را آه چشمھایبخشش بخواهد و جلو اشك
ن یاما ا. ردی توانست جلو مرگ مادرش را بگی را قانع آنم آه پوست نارنج نمی صاحبعلیك جوریحاال الزم بود آه 

 . بودیار مشكلیآار، آار بس
 »آقا معلم گفت« ی مجموعه یبرا

 ٤٧مرداد ماه 


