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  بعدازظهر آخر پاييز

   

   
       برای مسعود فرزاد

می و بخار بعد از ظهر پاييز بطور مايل از گرآفتاب بی
ی زرد رنگ های در، روی ميز و نيمکتهاپشت شيشه

ی خشن خاکستری شاگردها هاخطمخالی کالس و لباس
بيد و حتی عرضه آن را نداشت که از سوز باد سردی که تامی

انی چنارهای خيابان و باغ بزرگ ی زغفرهاتک و توک برگ
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د، کر و در هوا پخش و پرا میکندهمسايه را از گل درخت می
  .اندکی بکاهد

لود و کتک خورده شق و رق، آشاگردها با صورت ترس
رديف پشت سر هم نشسته بودند و با چشمان وق زده و منتظر 

ناتمام بود و ها ساختمان قيافه. دندکرخودشان به معلم نگاه می
اين بود که هنوز دستکاری خالق را الزم داشتند تا تمام مثل 

 را هاپيکر آن"يقينا. ن گردندشابشوند و مثل قيافه پدران
 را از هااد که کسی آند ماهری ساخته بود اجازه نمیسازمجسمه

چون که . کارگاه او بيرون ببرد و به معرض تماشای مردم بگذارد
ند و برايش بدنامی ساررتی او را میمهااز همه چيز گذشته بی
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 و يا در شد عوض میهامثل اين بود که بايد جای دماغ. داشت
.  بودنور گنگ و بیهانگاه. ديدگر خطوطی احداث میهاصورت

يک چيزهايی در . بيشتر به توله سگ شبيه بودند تا به آدميزاد
  . کم بودهاقيافه آن

سه رديف ميز از آخر کالس خالی بود و رويشان خاک 
يک نقشه ايران و يک عکس رنگی . شسته بودگچ و گرد ن

يش های بدقواره و يغور که دندانهااسکلت آدميزاد با استخوان
کيپ روی هم خوابيده بود و چشم هايش مثل دو حلقه چاه 

د، در اين طرف و آن زنتها توی کاسه سرش سياهی میابی
شتند نوی که شاگردها روش میاطرف تخته سياه زهوار دررفته
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مقداری کاغذ مچاله شده و مشتی گچ و يک تخته . آويزان بود
 که نمدش از تخته ور آمده و به مويی بند بود، گوشه کنپاک

کالس بغل صندوق لبه کوتاهی که پر از خرده کاغذ بود ريخته 
يک عکس که شبيه به عکس آدميزاد بود با دماغ گنده و . بود

له و ی مليهاطفه با سردوشیعاسبيل سفيد و چشمان شرربار بی
خودش بخودش داده "  که طاهرايیهاسينه پر از مدال و نشان

بود مثل الولک سر جاليز باالی تخته توی قاب عکس خودش 
  .فترنشسته بود و به شاگردها ماهرخ می

رويش يک دفتر . ميز معلم از ميزهای ديگر بلندتر بود
بزرگ حاضر وغايب که اسم شاگردها تويش نوشته شده بود و 



 

۵                                                                                                                بعدازظهر آخر پاييز                                          

لور روسی که دوتا شاخه گل نرکسی از حال رفته و يک ليوان ب
ی هم آن رو ا و يک دوات شيشهشدمردنی تويش بود ديده می

نداز و انبر گوشه ايک بخاری زغال سنگی با سيخ و خاک. بود
  .اينجا کالس سوم بود. دکراتاق دود می

پر لک  کش  يک خطکهنچنااد و همدمعلم درس می
خاند ناگهان آن را ميان چرپيس لب پريده الی انگشتانش می

شست و کف دستش نگاه داشت و کف هردو دست را برابر 
  .صورتش گرفت و با قرائت گفت

در رکعت دوم پس از خوانده حمد و سوره دو کف دست 
ربنا آتنا «: انيمخواريم و اين دعا را میدرا برابر صورت نگاه می
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 غير از به.  قنوتگويندو اين عمل را بهش می» .فی الدنیا حسنة
نن، يکيش هم خواين باز هم دعاهای ديگه هس که مردم می

 ربنا اغفرلنا ذبوبنا و اسرفنا فی امر ناوثبت اقدامنا و «. اينه
اين رو ياد خواد اما شما نمی» .انصرنا علی القوم الکافرین

بعد به . همون که تو کتابتون نوشته ياد بگيرين کافيه. بگيرين
  »...دقرار رکعت اول رکوع و سجو

را يش هااما ناگهان حرفش را بريد و همانطور که دست
ی الحظه. برابر صورتش گرفته بود مثل مجسمه خشکش زد

دريده و پر خشم بجايی که اصغر سپوريان نشسته بود خيره 
ک معلم ناد و متوجه نگاه خشمکراصغر تو کوچه نگاه می. شد
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 اما سکوت کالس و قطع شدن درس معلم که تو گوشش. نبود
ناگهان صورتش را به تندی از .  او را بخودش آوردکردصدا می

. کنندکوچه تو کالس برگردانيد، ديد شاگردها بطرف او نگاه می
ی سرزنش آميز بطرف هاده و نگاهز با چشمان وحشتهاتمام آن

  .او خيره شده بودند

 را از برابر صورتش پايين يشهامعلم به آهستگی دست
ک دست يکديگر از الی  را بدون کمکشانداخت و خط

انگشتانش بيرون آورد و محکم ميان کف دستش گرفت و با 
  .صدای خشک فرياد زد
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حواست کجا ! آهای تخم سگ! آهای سپوريان گوساله«
 که فردا گمدی؟ من اينارو واسيه تو میکربود؟ کجارو سير می

خاک برسرگردن . که روز امتحانه مثل خرلنگ تو گل نمونی
نم، اون خوکه من دارم واسش ياسين میه بينخودش می. خَرد

تو کوچه چی بود که از کالم خدا . کنهداره تو کوچه نيگاه می
دن، آره؟ ريختشو ببين مثل کرباالتر بود؟ بنظرم فيل هوا می

 تو بميری،   آره. امسال خوب رفتی کالس چهارم. مونهکنّاسا مي
يک  اگه   خونی، فردا ميای اين جلو يه نماز از سر تا ته می

  ».گيرمکلمه شو پس و پيش بگی ناخوناتو می
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 را قايم و تهديد آميز تو هوا به طرف اصغر تکان کشخط
چشمانش از زور . دزمثل اين که داشت هوا را کتک می. اددمی

ش مثل چشمان خروس گرد و ای ذره بينیهاخشم پشت عينک
ی صورت و هاچروک. دزسرخ شده بود و ظالمانه برق می

  .ردوخ موج میشپيشاني

اما خوب که بصورت اصغر نگاه کرد ناگهان دلش برای او 
ی دبستان هاسيد که اصفر از تمام بچهربنظر می. سوخت
 ها تو خانه  يادش آمد که مادر اصغر.  استتر و بيچارهتربدبخت

د و خودش و اصغر و دو تا دختر کوچک ديگر کريی ميشوختر
که اصغر رفته اد و يادش آمد که چند روز بعد از ايندرا نان می
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بود کالس سوم، ظهر همان روز که شاگردها را مرخص کرده 
است برود خانه، دم در مدرسه يک زن چادرنمازی که خوبود می

همچو سن و سال زيادی هم نداشت جلو او را گرفته و گفته 
  .بود

يه ماه .  اين اصغر بچيه من بابا نداره  آقا قربونت برم،«
د رفت زير اتول کرجارو مي باباش تو خيابون کهپيش وختی

تصدق سرتون يه کاری . سابازی گوشه بچه. عمرشو داد بشما
من خودم چيزی ندارم . بکنين که درس خون بشه، ثواب داره

واسه تون رخت . کنممیتونو که بدم اما هر جوری بگين کلفتی
هر وخت .  کنين که درس خودن بشهشاينو يه کاري. رمشومی
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ش نبود کتکش بزنين که ناخوناش فضولی کرد يا درسش روون
اين غالم شماس منم کنيز شما هسم، خودش از شما . بريزه

همين شما يه کاری بفرمايين که اين يه کوره . خطلي راضيه
  ».سواد بهم بزنه

حاال هم که به . سپس خم شده بود پاي او را بوسيده بود
د تمام اين چيزهايی را که مادرش به او گفته کراصغر نگاه می

  .بود به يادش آمده بود و دلش بحال او سوخته بود

کالس خفه شد، آن همهمه کشيده و يکنواختی که 
 سر کالس به مسئوليت يکديگر راه هاهميشه بچه مدرسه

د صورتی کرهر يک از شاگردها سعی می. ازند بريده شداندمی
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نفس از کسی بيرون نمی . بی تقصير و حق بجانب بخود بگيرد
  .آمد

د و بيخ گلو کردلش تاپ تاپ می. تکان خورداصغر سخت 
تمام شاگردها و کالس دور سرش . و سر زبانش تلخ شده بود

. نهزهمين حال مي: پيش خودش خيال کرد" فورا. ردخوچرخ می
قت شرمنده و ترسان سرش را انداخت پايين و و آن.خدايا

  . را محکم تو هم فشار دادشی يخ کرده جوهريهادست

  .لند شدباز فرياد معلم ب
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اگه يکبار ديگه ببينم حواست به درس نيس همچنين «
نم تو سرت که مخت از دماغت ِبجه بيرون، جونور گردن زمی

  »!خرد
 هاهمانطور که سرش پايين بود حس کرد که تمام بچه

. فريدون که خيلی هم با او بد بود" صاکنند، مخصوبه او نگاه می
رس از معلم خيلی از باالی چشم نگاه کرد ديد فريدون بدون ت

خودمانی تمام تنه روی نيمکت جلو چرخيده و چشمان درشت 
ی تک تکش روی پوست سفيد صورتش هاخوشگلش را که مژه

گردی از سايه انداخته بود به صورت او دوخته و چپ چپ 
د و تا چشمانش توی چشمان اصغر افتاد زبانش را کرنگاهش می
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يش را هابرد و چشماز دهنش بيرون آورد و ابروهايش را باال 
چپ کرد و به او دهن کجی کرد و زود برگشت و جلوش را نگاه 

  .کرد

. انست بکندتواما هيچ کاری نمی. اصغر دلش بدرد آمد
از تمام شاگردها آن دبستان . فريدون گل سرسبد کالس بود

با اتومبيل به مدرسه می آمد و با اتومبيل .  بودترمشخص
 نوکرشان يک شيشه شربت  موقع تنفس دومهاصبح. گشتبرمی

را ها او شربتآورد و که سر قلنبه الستيکی داشت برای او می
قت با او دعوا ومعلم هيچ. اددرد و به رفقايش هم میخومی

هميشه يش هاپوست بدنش خيلی سفيد بود و دست. دکرنمی
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. از چرک سياه نبودی هاقت زير ناخنوپاک و پاکيزه بود و هيچ
ت که سرش را از ته نزند و هميشه اجازه مخصوص از مدير داش

. يک قدری موی طاليی به نرمی ابرييشم روی سرش افشان بود
 چيزهايی بود که فريدون از اصغر زيادی داشت و هر يک هااين

  . اری در او بوجود آورده بودد ترس و پستی ريشههااز آن

  :دکراصغر پيش خودش خيال می
اونا داره بمن دهن کجی اگه راس ميگی يه چيزی به اين فريدون بگو 

ای خدا . مگه من اوتو چيکارش کردم.  همه ديدن که دهن کجی کرد.کنهمی
کاشکی من به جای اين فريدون بودم اون که آقا معلم ميره خونشون بهش 

شيرين پلوای چرب با خرما و مغز بادوم . شهه و تو اتولشون سوار ميددرس می

 

١۶                                                                                                                بعدازظهر آخر پاييز                                          

و دسمالش کرده بود و آورد خورديم روز ننه جونم تنمثه اونی که او. رهخومي
از اون خورشت قورمه سبزيای چرب که اون شبی . که يه گردن مرغم توش بود

که پنج نفر پنج . داد خورديممیکه خونيه اون تاجره که زنش مرده بود خرج 
ی گنده توش پلو هانفر آجانا مارو کف حياط لب باغچه نشوندن و سينی

ن و يه درويش و دو تا خوه جونم و يه قرآنخورشت ريختن آوردن که من و نن
نه ميخواس منو پاشونه و به خوکور با هم دور يه سينی نشسته بوديم و قرآن

 ما شش نفريم و اين پسره زياديه انوخت کورا هم داد ميزدن که گفتآجانه مي
مارو پهلو چش دارا ننشونين ما عاجزيم مارو پهلو عاجزا بنشونين و وختيم 

 ورداشت آورد که آجانا  ونم يواشکی پا شد رفت خونه باديه شوخورديم ننه ج
باهاش دعوا کردن و کتکش زدن و دس منم الی در کوچه موند تا آخرش باديه 
رو نصفه کردن برديم خونه، فرداش جای ناهار خورديم يه قلم پر مغزم توش 
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م بود به چه گندکی که ننه جونم رو نون تکون داد آسيه و زهرا خوردن، من
  . با ميخ درآوردم و خوردمشوباقی

تشهد . انندخوو بعد از سجده دوم می نشينند و تشهد می
 به خدا و رسولش تجديد شويعنی که آدم ايمان و يگانگي

اشهد ان االله االاهللا وحده الشریک «:  تشهد اين استکنهمی
 بازی کرديم شب ماه بود تابسون بگيریبعدم که اومديم خونه رفتيم قلعه ».له

ليس بازی پس ليسها چقده پای کوره.چه خوبه گور پدر مدرسه هم کردن
اون  ».عبده و رسوله" و اشهد ان محمدا« قاب بازی کرديم. کرديم

روز چقده علی يه چش سپلشک آورد، همش يه خر و دو بوک آورد،همش يه 
کاشکی .سربسرش گذاشتچقده مش رسول . چقدر بز آورد.خر و دو جيک آورد

اللهم صل علی محمد و «. حاالم می شد بريم واسيه خودمون بازی کنيم
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مثه . و بريم رو دس علی مظلوم و تقی سگ دس نيگاه کنيم ». آل محمد
تابسون . ندازنااسکناسای درشت درشت جلو هم مي. ننخوانروز اونا کلون مي

و پس از «.  ابن بابويهچه خوبه، چقدر با مش رسول رفتيم شابدول لزيم پشت
تو اون برج » .کنندند و رکعت سوم را شروع میخيزتشهد برمي

چرا . گندهه تو باغ سراج الملک نون و کباب با ماس خورديم با مش رسول
 سرکوفتم ميده؟ مگه مش بينه بده؟ چرا هروخت تقی منو ميگنمردم می

بعدم عصری که اونوخت . کشهنازم مي. کنه؟ ماچم ميکنهرم ميکارسول منو چي
اگه اين دفه . هدارم بهم ميزکه بياييم شهر پنج شيم تو ماشين دودی سوار مي

مش .  خُردش بکنهگمديگه تقی ازون حرفای بدبد بهم بزنه به مش رسول مي
 گمبه مش رسول مي. اون خميرگيره شاگرد نونواس. هتررسول از اون قلچماق

ی هالش بکنه از اون متلکاين دفعه که اومد واسيه خونشون نون بخره معط
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و در رکعت سوم بجای حمد و سوره سه بار  «.بدبد بارش بکنه
تا » سبحان اهللا و الحمد اهللا و الاله االاهللا و اهللا اکبر :گويندمی

اره لب ذديگه جرأت نکنه جلو سيد عباس و رجبعلی بگه رسول کوزه شو مي
سيد عماسم يه  هم هرهر بخندن، که اونوخت هاسقا خونيه اصغر، که بچه

خرمالو از توجيبش در بياره بگه اگه يه ماچ بهم بدی منم اين خرمالو رو درسه 
اگه فريدون بفهمه که مش رسول .  بفهمنهاام اگه بچهخومن نمي. مدبهته مي

من . فردا مدرسه نميام. کاشکی من ديگه مدرسه نيام. کنهبا من از اون کارا مي
من . کنهه دهن کجی میخندفريدون بهم مياونوخت . که بلد نيستم نماز بخونم

وختيکه خواسم سرمو رو . پيش اينا واسم نماز بخونمکشم اون جلو خجالت می
صب که از خونه در ميام کتابامم با خودم ميارم . مهر بذارم، اينجا که زمين لخته

 شير يا خط ها با بچههه،ميرم تو اون کوچه درازه که راه نداره پشت در اون خونه
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اونوخت به . شهخيلی سرش مي. هبرگاسم بردم، اما اگه رضا باشه اون مي. منزمي
 بياتش مدرسه به ناظم بگه اصغر ناخوش بوده نتونسته ديروز گممش رسول مي

  .رضا از او ناقالهاس. فهمهننه جونم که نمي. مدرسه بياد

بعد انگشتش را کرد تو دماغش و آنجا را خاراند و يک 
بديوار دماغش چسبيده بود با ناخنش گلوله مف خشکيده که 

بيرون آورد و دستش را برد زير ميز و آن گلوله سفت خشکيده 
را در ميان انگشتانش ماليد، اما ناگهان از دستش به زمين افتاد 

  .و حسرت آن به دلش ماند

در اين موقع دوباره بی اراده آهسته سرش را بطرف کوچه 
هايی که چيز بارشان بود و  و خرها و درشکههابرگرداند و به آدم
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.  از چنکک قصابی آويزان بود نگاه کرديي کههابه الشه گوشت
 هر جا که دلش هااست او هم آزاد بود و مثل آنخودلش مي

  .فتراست میخومی

دم دکان قصابی يک زن نشسته بود و بقچه سفيدی 
اهی پيچيده بود و رجلوش بود و خودش را توی چادر نماز راه

. نگاه اصغر که به او افتاد همانجا ماند. زده بوددم دکان چندک 
او هم يک . بنظرش رسيد که مادر درست شکل همين زن است

اما از باال که او را ديد فورا . اه مثل همين داشترچادر نماز راه
قت مادرش را اينطور از باال وهيچ. دلش برای مادرش سوخت

که يی هااز آدماز باال مادرش حقيرتر و کوچکتر آمد . نديده بود
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. آمدش میکردند؛ بدند و به او اعتنا نمیشداز نزديک او رد می
. اشتگذهيچ کس به آن زنی که شکل مادرش بود محل نمی

 چی مهاگه فريدون بدونه که اين زنی که دم دکون قصابی نشسته، ننه جون«
اون روز که دم مدرسه باهاش حرف . سهشنا ميمو؟ آقا معلم که ننه جونگهمي
  ». گاسم خودشهمنه،گاسم ننه جونزد، 

مثل اين که . ناگهان حس کرد که مزه دهنش عوض شد
يش هايش بيرون زده بود دندانهايک چيز زيادی از الی دندان

.  بيرون افتادهارا مکيد يک تکه گوشت گنديده از الی آن
مزه . له کرده و آن را مزه مزه کرديش هاگوشت را ميان دندان

يادش افتاد که پريشب . ادد شور تازه میسيرابی گنديده و خون
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بيادش آمد که فردا شب هم نوبه سيرابی . سيرابی خورده بود
  .ردندخوی دو شب سيرابی میاهفته. ستهاخوردن آن

وقتيکه صدای . ردندخو نان و لبو ميهاباقی شب
اشت دديه را برمیشد با مادرش پا میشدوش بلند میفرسيرابی

 آسيه و زهرا هم دنبالش می اصغر و. فت دم در کوچهرو می
اشت زمين و بعد سر گذ را میشوش ديگفرسيرابی. رفتند

اشت، يک فانوس هم دديگ که يک سينی مسی سفيد بود برمی
. د بيرونزتو سينی بود از توی ديگ بخار زيادی می

وش با چاقو شيردان و شکمبه و جگر سفيد را خرد فرسيرابی
م رويش آب چرک توی باديه، آخر سر هريخت د و میکرمی
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دند تو اتاق زيرکرسی با نان و برآنوقت می. يخترغليظی می
  .دندخورسرکه می

باز نگاهش به آن زنی که چندک زده بود و خودش را 
بعد . اه پيچيده بود و شکل مادرش بود افتادرتوی چادرنماز راه

به . وشی که پهلوی قصابی بود خيره شدفربه دکان ميوه
سرش را با ترس توی " گاه کرد اما فورا نهاخرمالوها و ازگيل

آنگاه رکوع و سجود . اددمعلم داشت درس می. اتاق برگرداند
ند و رکعت چهارم را مثل رکعت سوم خيزوردند و برمیآبجا می

يادش آمد که فردا بايد . دلش هری ريخت تو. هنددانجام می
قت و هيچ  او. برود جلو شاگردها و يک نماز از سر تا ته بخواند
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وز شنيده بود ريک. اند خومادرش هم نماز نمی. نماز نخوانده بود
 نماز بينیاگه مي«. نه گفته بودخاکه مادرش به زن صاحب

م، از صب تا شوم دسام ترنم برای اينه که از سگ نجسخونمی
بعد » .ی مردمه؛ اما عقيدم از همه پاک ترههاتو شاش و گه

ن به شاکه اندازهدو تا شکل . راجع به رکوع و سجود فکر کرد
قدر هم بود و مثل دو تکه ابر بودند و شکل معينی نداشتند 

پيش خودش .  رکوع و سجود بودندهااين. قصيدندرجلوش مي
از " فوراها اما شکل. يکی را رکوع و يکی را سجود خيال کرد

اوني که صدای عين داره اونه که آدم سرشو . نظرش محو شدند
اره و رو ذه آدم دساشو مياره، اوني که سجودذرو مهر مي
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.  آنوقت باز يادش به مش رسول افتاد.شهزانوهاش و دوال مي
اونی که . يش سرخ شدهاپيش خودش خجالت کشيد و تا گوش

  .اره رو زانوهاش و دوال ميشهذسجوده آدم دساشو مي

يک جفت مگس که بهم چسبيده بودند جلوش رو ميز 
نه دور هم چرخيدند  تو زورخاگيرمدتی مانند دو کشتی. افتادند

آن يکی که ماند مدتی با . سوا شد و پريدها و بعد يکی از آن
يش روی ها را صاف و صوف کرد، بعد با دستيشهاپاهاش بال

قصيد راره روی ميز میقوش دراز و بیايش کشيد سايههاشاخک
اصغر آهسته . دکرد میکر هر کاری که مگس میمهو آن

بعد آهسته .  معلم بوددستش را آورد روی ميز ولی نگاهش به
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دستش را جلو برد و چابک آن مگس را گرفت، مدتی دستش را 
همانطور که مشت کرده بود آنجا روی ميز نگاه داشت، اما 

. است مگس را بکشدخواد و میدانگشتانش را بهم فشار می
. بداند که آن مگس در کجای مشتش قايم شدهخواست می

آنوقت دستش را از روی يش را قايم تو هم فشار داد، هاانگشت
بازهم انگشتانش را توی . ميز بلند کرد و گذاشت توی دامنش

هم فشار داد، بعد آهسته انگشانش را سست کرده و خرده خرده 
 را از هم باز کرد که ناگهان مگس از توی دستش پريد و هاآن

  .به هوا رفت
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 را باز و بسته هاچند بار آن. انگشتانش درد گرفته بود
 تو کوچه نگاه کرد، اما آن زنی که خودش را توی باز. کرد

اه پيچيده بود و دم دکان قصابی چندک زده بود، رچادرنماز راه
را که روی يی هاتو باغ بزرگ همسايه زنی داشت رخت. رفته بود

ی عمارت دود هااز دودکش . کردبند هوا داده بود جمع می
مردی که ريخت آشپزها را داشت و يک . بيرون می آمد

 ارمک جلوش آيزان بود از طرف عمارت آمد بطرف بندپيش
تو يک دستش کارد بلندی بود و با دست ديگرش پای . حوض

دم حوض که رسيد . دو مرغ را گرفته و آويزانشان کرده بود
 را گرفت و بزور تپاند زير هاکارد را گذاشت لب پاشوره و سرمرغ
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 بيرون  با ترس و شتاب سرهايشان را از توی آبهامرغ. آب
 را آورد هاآنوقت آن. ف و آنطرف تکان دادندطرآوردند و به اين

لب باغچه کارد را هم آورد انداخت روی زمين، بعد پای هر دو 
مرغ را گذاشت زير پای خودش که توی کفش سياهی بود و 

، هاکارد را از روی زمين برداشت و کشيد روی گلوی يکی از آن
يد، آنوقت کارد را گذاشت اما چون چندبار کشيد و کارد نبر

است خوروی زمين و پرهای زير گلوی آن مرغی را که می
سرش را ببرد با دست کند، بعد کارد را برداشت و سرش را 

. رور و تنش را يکوگوش تا گوش بريد و سرش را پرت کرد يک
  .مرغ دومی را هم مثل مرغ اولی کشت
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 ی کشته بودهاهنوز اصغر گرم تماشای ورجه ورجه مرغ
دلش هری ريخت تو و . که حس کرد دوباره کالس ساکت شد

سرش را به چابکی توی کالس . تاپ تاپ شروع به زدن کرد
. د و روش طرف ديگر بودکراما معلم به او نگاه نمی. برگرداند

دستمالش مچاله و . معلم دستمالش را توی دستش گرفته بود
ش کرد و ی توياوسط آنرا باز کرد و يک فين گنده. کثيف بود

بعد دوباره شروع به . خيره توی آن به مف خودش نگاه کرد
درس دادن کرد و اين دفعه تو دماغی همانطور که تو دستمال 

د و کرشده بود و چيزی در آن جستجو می به مفش خيره 
  : چشمانش چپ شده بود گفت
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نشينند در اين رکعت که آخر است بعد از سجده دوم می«
هند و از نماز فراغت حاصل داه سالم میانند آنگخوو تشهد می

السالم علیکم و رحمه اللة و «:  سالم اين است.کنندمی

  ».برکاته
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