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 چراغ پريموسي كه جلوش روي آرام انگشتان ترياكي رنگش را دورا دور 

ي مشروب توي قفسه برابرش نگاه هاليد و به بتريماچهارپايه صدا مي كرد بهم مي
 هامشتري. ريدبابيرون برف سنگيني باريده بود و هنوز هم مي. هوا سرد بود. دكرمي

غير از خود آرام و گربه سياهي كه رو زانوهايش خوابيده بود و . همه رفته بودند
 .د كسي تو مغازه نبودكرميخور خور 

 را يكي يكي از روي سكوي هاتخته. دكرشاگردش داشت دكان را تخته مي
د و زي خيارشور و زيتون و ترشي مخلوط زير آن بود بغل ميهادرازي كه حلب

ي هاآرام چشمانش را به قفسه.  سرجايشان جلو در مغازهچيدد بيرون و ميبرمي
 .دكرميروبرو انداخته بود و پيش خودش فكر 

 زار، اين هاكليني. ر يور تومنهاآيندغ آل يوت. هازارير كوهار يور تومن«
ي ماهي يخ زده چروك خورده و دو هابعد چشمش كه افتاد به قالب» .هاريور تومن

 .ي رنگي كه جلوش روي ميز بود فكرش بريده شداتا اردك پخته مغلوك قهوه
هيچ .  تنُگي نشسته بودرو سر و دوششان برف. دو تا آدم آمدند تو مغازه

ي مختلف هايشان گچ و گل خشك شده به شكلهارو لباس. كدام پالتو تنشان نبود
توي جيب شلوارش بود و كپي سياه هايش آنكه اول تو آمد دست. شدديده مي

 .لودي سرش بود و يك ماله از تو جيب كتش بيرون زده بودآگل
رده بود پشت سر او رفيقش كه سر برهنه بود و هنوز صورتش مو در نياو

ي توي هاي مشروب و قوطيهاايستاده بود و با دهن باز و چشمان كالپيسه به بتري
اول به عكس ماهي بزرگي كه رو يك قوطي بود خيره نگه كرد، . دكرقفسه نگاه مي

بعد نگاهش را از روي آن برداشت و به كالباس كج كلفتي كه از چنگك آيزان بود 
. ت و پشت گردن رفيقش كه جلوش ايستاده بود نگه كردبعد از آن برگش. انداخت

 .نگاه صاف و تو خالي. تمام هيكلش نگاه شده بود
مرد كپي سياه كه ماله از توي جيبش بيرون زده بود جلو پيشخوان ، برابر 

 : آرام ايستاد و گفت
 ».يه هفت سيري سگانه«

را روي پريموس گرفته بود از باالي چشم يش هاآرام همانطور كه دست
نكه براي بلند كردن آآنوقت بي. نگاهي به مرد كپي سياه و بعد به رفيق او كرد
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د به خودش زحمت بدهد كري كه روي زانويش خوابيده بود و خورخور مياگربه
گربه به چابكي پريد روي زمين و از آنجا خيز برداشت و . راست از جايش بلند شد

 . نشستهاي پيشخوان نزديك اردكرفت باال
آرام يك بتري عرق در بسته از توي قفسه باالي سرش بيرون آورد و جلو 

مرد كپي سياه گلوي بتري را با سه انگشت گرفت و آن را . مردِ كپي سياه گذاشت
به الك و باندرول و . كرد ي به آن نگاه ابلند كرد و برابر صورت خود گرفت و لحظه

ي الكي كه روي گلوي بتري هابه چكه.  چسبيده بود نگاه كردنخي كه رو آن
 .چكيده بود نگاه كرد

بيشترِ سياهي . دزمژه نمي. ردخوسرش به راست و به چپ تكان مي
مثل اينكه داشت به ابروهاي خودش نگاه . ش گم بوداي باالييهاچشمانش زير پلك

اما . اشت توي جيب شلوارشبعد بتر را گذ. دكر به بتر نگاه مي"اما ظاهرا. مي كرد
نكه خودش به عقب سرش نگه كند، بتر را آهمان دم آهسته آن را بيرون آورد و بي

 :به طرف رفيقش دراز كرد و گفت
 ».بگي بريز«

مثل اينكه براي دفعه اول او را ديده . رفييقش مات و مبهوت به او نگه كرد
آنگاه . دكرسكسكه ميرد و خوسرش تكان تكان مي. بتر عرق را هم نديد. بود
تف . نكه بتر را بگيرد سرش افتاد زير و آهسته چهار زانو رو كف مغازه نشستآبي

بعد سرش خم شد تا .  پرصدايي رو زمين انداخت و به آن خيره شديخشكيده
 . پيشانيش به زمين رسيد و رو تفي كه كرده بود افتاد
د و از كراه ميي مفلوك نگهاگربه سياه با چشمان سبزش مودب به اردك

 دخورسرجايش تكان نمي
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