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 مسيو الياس   

هاست که در وزارت ماليه خدمت  آميرزا محمود خان سال
ش تصدق  اش را همه همکاران کاري کند و امانت و درست می

ها بود در ادارات  وقتيکه شوستر به ايران آمد اين آقا سال. دارند
هنوز . مختلف ماليه استخوان خُرد کرده بود و پير ِدير شده بود

کند و از صاحب منصبان قديمی اين  میهم که صحبتش گل 
تر و  شود شوستر را از همه کاردان وزارتخانه صحبت می
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ش  داند و از رفتن تر از مادر می تر و دايه مهربان غرض بی
  .خورد ها می افسوس

اهللا خود آميرزا محمودخان هم آدم کاری و  بينی و بين
 داری و از انبارداری و مباشری و صندوق. سر بشوی است

حسابداری گرفته، تا رياست محاسبات و پيشکاری ماليه را همه 
در موقعت خود با کمال امانت و درستکاری انجام داده و يک 

اش نيست و اگر خدا قسمت کند و بخت  لکه سياه تو پرونده
ياری کند و اخالقتان جور بيايد که با او رفيق ششدانک بشويد 

 کيف چرمی رنگ و اش درک حضور او را کنيد، يک و در خانه
نامه و احکام  رو رفته به چه گندگی پر از تقديرنامه و رضايت

انتقالی و تغيير مأموريت و حکم اضافه حقوق و ترفيع رتبه و 
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چه و چه به امضای وزرای مختلفه که هر کدام در موقع خود 
چی پير را مثل ريگ ته  سر کار آمده و چون آب روان اين ماليه

ولی بايد بدانيد . کند اند جلوتان پخش می تهجو گذاشته و گذاش
ها نخواهد  ش را هم بزنيد از يکی از آن کاغذ پاره رگ که اگر شاه

  .جوری است چکارش می شود کرد اين آدم اين. گذشت
ها دارد که اگر  اين آميرزا محمودخان ما خيلی نقَل

انشاءاهللا فرصت شد در موقع خودش همه را برايتان تعريف 
ای از اخالق  پردازيم بشرح شمه  حاال در اينجا فقط می.کنيم می

قطاران  توان گفت ميان هم معمولی و خوی جبلی او که می
خودش و شايد بين تمام مردم ديگر کمتر کسی چنين اخالقی 

  داشته؟
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آدم به اين خوبی و سر براهی يک عيب بزرگ داشت که 
ره و زنش بيچا. ش به همين علت ازش فراری بودند اطرافيان
اين آقا در تمام مدت . يش از زندگی بيزار شده بودند دخترها

خورد و غصه خوردن  بيست و چهار ساعت برای مردم غصه می
هر کس را که می . جهت برايش يک عادت ثانوی شده بود بي

ش تو هم است و يا اينکه  ديد سر و ضعش خوب نيست يا خلُق
ن آدم خوب کرد که مثال وضع داخلی فال اگر جزئی حس می

کرد و هزار دستک  قضيه را پيش خود حالجی می" نيست، فورا
در اين موقع وای بحال کسی که پرش . بست و دمبک به آن می

. خورد غذا نمی. کرد اگر در خانه بود قهر می. گرفت به پر او می
کرد  آمد تو حياط پرت می هرچه دم دستش می. کرد دعوا می
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فالن رفيق اداری حقوقش . ه استچار که چه شده؟ فالن آدم بي
هنوز عبداهللا خان پيشخدمت نتوانسته است . دهد کفافش را نمی

فالن پيرزن در دکان . اش تو ببرد يک دانه هلو رو زن و بچه
ترياکی کنار کوچه  يک آدم وافوری از زور بی. نانوايی غش کرده

يک عمله تو يکی . اند ضعف کرده و پاهايش را رو به قبله کرده
آباد زير آوار رفته و معلوم نيست کی از زن و  های نازی ز قناتا

کلفت فالن رفيق اداری که آب و . اش نگاهداری خواهد کرد بچه
. رنگی داشته گول يک خاله چادری خورده و رفته شهرنو

های زبان بسته را اين مأمورين خدا نشناس بلديه تو  سگ
  .از اين جور چيزها. دهند ها سم می کوچه
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شان  ها چيزهايی بود که هر کدام ها و هزارها مثل اين اين
چی بيچاره ـ که خودش از مال  ها به اين ماليه به تنهايی ساعت

تر بود،  دست دنيا آه نداشت که با ناله سودا کند و از همه تنگ
از بس غصه مردم را خورده بود يکنوع . رنج و غصه می داد

تو کوچه، تو .  شده بودماليخوليا بهم زده بود و مثل دوک الغر
اداره، تو سلمانی، تو حمام، تو مطب دکتر، هر دوست و آشنايی 

چسبيد و آنقدر از  افتاد بيخ ِخرش را می که به چنگش می
  .برد ناليد که سر طرف را می بيچارگی و بدبختی مردم می

شوخی نيست آدم بيست و . زنش ديگر بيچاره شده بود
ايت و آه و ناله و زنجموره و نق سال با يک سنخ گله و شک پنج

دو دختر نو رسيده و ملوس داشت که . نق سرو کار داشته باشد
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هميشه پژمرده و غمگين بودند و پيش خودی و بيگانه از 
  .نازک و وراّجی سر بزير و شرمسار بودند داشتن چنان پدر دل

آميرزا محمودخان در منزل حاج عليمحمد عبافروش دو 
ره کرده بود که زمستان خوب و تابستان اتاق رو بقبله اجا

اين خانه پانزده شانزده اتاق داشت که گلين . جهنمی داشت
ش  هاي خانم از حاج عليمحمد عبا فروش اجاره کرده بود و اتاق

تمام . يکی يا دوتا دوتا به اجاره اشخاص داده بود را يکی
ه دری ک های اين خانه به اجاره رفته بود مگر يک اتاق يک اتاق

خورد تا به  گوشه حياط بغل چاهک بو گندويی بود و سه پله می
اين هلفدونی بقدری مرطوب بود که هميشه . رسيد ش می کَِف

تمام بوی گند . چکيد مثل سقف حمام از در و ديوارش آب می
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برای . نه برای زغال خود بود نه برای هيزم. چاهک آن تو ول بود
 و دو تا منقل اسقاط و يک مشت پاره آجر. هيچ چيز خوب نبود

حاج عليمحمد . يک خرده گچ مرطوب گوشه آن ريخته بود
هرچه کرده بود خودش را راضی کند و پولی از جگرش بکند و 

برای همين هم بود که آن . خرج تعميرات آن بکند نشد که نشد
  .گرفت سوراخی همينطور افتاده بود و کسی آنجا را نمی

هايش در آن خانه  و بچهگفتيم آميرزا محمود خان با بر
اما . گذراندند دو تا اتاق رو به قبله داشتند که تابستان سگی می

روزهای زمستان وقتي که ميرزا محمودخان غصه نداشت بخورد 
افتاد ـ پاهايش را تو آفتاب دراز  ـ که خيلی کم اتفاق می

. خواند اش آهسته مثنوی معنوی می کرد و با صدای دو رگه می
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کردند و زنش نفس راحتی  ه دخترهايش ذوق میآنوقت بود ک
  .ها بود اين تنها تفريح آن. کشيد می

تنگ غروب يکی از روزهای خفه مرداد آميرزا محمود 
خان دم در خانه ايستاده بود و به رفت و آمد مردم تماشا 

که جمعه بود و از  چون. رفته آنروز کيفور بود روي هم. کرد می
ای برای غصه  بود که موضوع تازهصبح از خانه بيرون نرفته 

های رنگارنگ  دم در ايستاده بود و به لباس. خوردنش پيدا کند
هم  اين. کرد آميزی کرده بودند نگاه می ها که خيابان را رنگ زن

ها را يک  يک خوبی تابستان است که لباس نازک پوشيدن، زن
ها با  ها و دخترها و بچه زن. کند پله به برهنگی نزديک می

گذشتند و آميرزا محمودخان از  های رنگ و وارنگ می باسل
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وقت خيال بد به دلش راه  اما او هيچ. برد ها لذت می ديدن آن
چونکه خودش دو دختر نورسيده و ملوس داشت که . داد نمی

اما اين خوشی و . کرد اين جور فکرها را از سر او بيرون می
  .شد تمام میخرج  مايه و بی تفريحی بود که برايش خيلی بی

کرد  آميرزا محمودخان همانطور که مردم را تماشا می
خيال داشت قدم زنان برود در دکان مشهدی حسين 

ها  دانه هندوانه بگيرد ببرد خانه بدهد بچه فروش يک ميوه
کشی برابر منزلش  بخورند، که ناگهان ديد يک گاری اسباب

جا را آميرزا محمودخان اول خيال کرد که گاريچی . ايستاد
دانست که در خانه حاج  عوضی گرفته چونکه بخوبی می

  .عليمحمد عبافروش اتاق خالی نيست که مستأجر تازه بيايد
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نشينی اين است که آدم  اصال يک عيب بزرگ همسايه
های ديگر با خبر  خواه و ناخواه از جزييات زندگی همسايه

در همين خانه حاج عليمحمد عبافروش، تمام . شود می
دانستند که اتاق دم  همه می. ها از حال هم خبر داشتند ههمساي

دری مردش در بانک ملی تحويلدار است و به تازگی يک فرش، 
سرو  ها مردمان بی خياط. آبادی خريده صد تومان مشک

زده،  ها خيلی خوب تار مي اند و خود خياط باشی آنوقت صدايی
گويند يک زن  می. اما حاالها از وقتيکه زيارت رفته توبه کرده

شان هميشه اشکنه  خوراک. ها دارد ديگر هم در محله عرب
های دو اتاقی هر دو با هم خواهرند و ظاهرا از  ارمنی. است
ها  اما مردم بعضی حرف. گذرد دوزی و خياطی امورشان می گل
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هر عصر شنبه خودشان را درست . زنند ها می پشت سر آن
ها اصال به خانه بر  بروند بيرون و بعضی از ش کنند و می می

. گلين خانم که ديگر از کفر ابليس مشهورتر است. گردند نمی
های تنبان  خانه است از آن زن عالوه بر اينکه خانم صاحب

کند و همه ازش حساب می  درازی است که سوار را پياده می
اين زن هفت تا داغ ديده و با وجود اين هنوز سر و مر . برند

خوابيد و فقط از  خورد، خوب می خوب می. رود گنده راه می
آميرزا محمودخان حرف شنوی داشت و او را از تخم چشمانش 

دانست و ورد  ها را همه کس می اين. داشت بيشتر دوست می
  . زبان همه بود
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همينکه گاری ايستاد يکنفر دوچرخه سوار هم عقبش 
  .»جاست  همين«: رسيد و ترمز کرد و گفت

ی فکسنی و اسقاط بود که در نظر اسباب بار چرخ، بقدر
دراز ذغالی و  يک گونی وصله. اول معلوم نبود چه چيزها هستند

يک کرسی که چند تا بالش پاره و يک لحاف کرسی شله و 
بعضی خرت و خورت ديگر تويش چپانده بودند و يک سماور 

دسته و چند تا پيت خالی و دو پسر بچه  حلبی و يک آفتابه بی
ای  نگی و يک زن جوان که بچه شير خوارهشش هفت ساله مف

زد، بيش از  مثل کنه به پستانش چسبيده بود و آن را مک می
  .زد ها تو ذوق می ساير اسباب
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آور اين خانواده که رئيس آن تازه از يک  وضعيت اسف
ا فورا به دوچرخه فکسنی پياده شده بود، آميرزا محمودخان ر

يکپارچه آتش شد و دود از . ياد زير زمين بغل چاهک انداخته
مغزش بلند شد و فورا شروع کرد به غصه خوردن اما حاال 
خودمانيم که آميرزا محمود خان کامال حق داشت که برای اين 
خانواده غصه بخورد، چونکه واقعا نکبت از سرو رويشان 

  .باريد می
 پيراهن پر لک و پيس تا زير تنبان دو تا دو پسر بچه بی

ها از زور تراخم قرمز  های چشمان آن پلک. شان تنشان بود ناف
مثل ترک زنگوله و ميان ترک ناسور . شده بود و بهم آمده بود

های تسبيح گلی بچپ و  نی کدر مثل دانه ها دوتا نی خونين پلک



 

١۵                                                                        لياس                مسيو ا                                                            

ها يک خيار زردانبوی  يکی از آن. خورد راست تکان تکان می
کشيد و مف خودش را بجای نمک با آن  نيش میتخمی 

سروصورتشان مثل اينکه با دوده بازی کرده باشند، . ليسيد می
های روی گونه  دو جوی باريک اشک که چرک. مخالی بود خط
ها را شسته بود از گوشه چشمشان بيرون زده بود و روی  آن

بينی کج و چشمان برآمده و موی . صورتشان خشکيده بود
ها و چشمان رک زده مثل  گ کاکل ذرت مادر بچهصاف رن

گير افتاده باشد و صورت گرد و  چشمان موشی که توی تله 
مويی مرد  گوشتالو و شکم گنده و پيشانی بلند پهن و سر بي

  .رساند که اين خانواده يهودی است خانه بی هيچ گفتگو می
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در يک چشم . آميرزا محمود خان درست حدس زده بود
باب مختصر گاری به زير زمين بغل چاهک ريخته بهم زدن اس

گذاشت و  زد و می ها را بغل می خود رئيس خانواده اسباب. شد
پس از دعوای . چون ديگر چيزی نماند. برد گشت و باز می برمی

مفصلی با گاريچی و فروختن ننه و بابای همديگر ديگر خبری 
، خيلی همشان رفتند توی اتاق بغل چاهک. از آن خانواده نشد

آنکه با احدی کاری داشته باشند گرفتند  وار بی بيچاره و مظلوم
  .خوابيدند

ليکن قيافه آميرزا محمودخان وقتيکه وارد اتاق خودشان 
های توی  صورتش رنگ نيل شده بود و رگ. شد تماشايی بود

موهای سفيد . ش به کلفتی يک انگشت باد کرده بود پيشاني
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دخترهايش با آنکه آنجور قيافه . ش سيخ شده بود ريش و سبيل
را از پدرشان زياد ديده بودند، با وجود اين از ترس نفسشان بند 

طيبه خانم زنش همانطور که تو آستانه مشرف به حياط . آمد
ای نشسته بود و ديگ آبگوش بزباش روی منقل  روی گليم پاره

آميزی به شوهرش کرد  جوشيد، نگاه سرزنش فرنگی جلوش می
  »ديگر چه شده؟«: ن نگه پرسيدو هم با آ

  :فرياد آميرزا محمود خان بلند شد
رحم و مروت از اين مردم گرفته شده و هيچکس به فکر «

به بينيد خدا را خوش مياد که اين اطفال معصوم . کسی نيس
تو اين هلفدونی زندگی کنن؟ خدا را بحق پنج تن آل عبا قسم 

کذره رحم و دم که از اين حاجی عليمحمد نگذره که ي می

 

١٨                                                                        لياس                مسيو ا                                                            

بگو آخر . ای که رفتی تو کمرت بزنه اون مکه. انصاف بو نکرده
اگه اين سوراخی را اجاره نمی دادی يا االاقل حال که 

خواست کرايه بدی دسی توش می بردی چه می شد؟ از اون  می
زن و صغيره که  همه پوالت که معلوم نيست مال کدوم پيره

گه  مي. د؟ همش هی ميآدانشاء اهللا سر مزارت بيارن کم ميوم
همين يه هفته . مرغ و خروس نگه ندارين. آب تو حياط نپاشن

پيش شما نديدين برای اينکه شيرازيا يه دونه خرگوش واسه 
چه پيسی سرشون . بچشون خريده بودند که باهاش بازی کنه

مونه و  انصافای المروت و اهللا مال دنيا به دنيا می بی. درآورد
اينقده فکر . قده خون مرده و شيشه نکنين ينا. رين خودتون مي

بقرآن من از اين اطفال معصوم خجالت . کاله کاله نباشين
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من . گيره بينه جگرش آتيش می آدم اونارو که می. کشم می
دار  تونم ببينم زن و بچه خودم تو اتاق کرسی چطور می

کنن و نون بچه شير خورده تو اون هلفدونی زنده  ونی می زندگي
قباحت .  بشه؟ پاشو پاشو، ضعيفه، اينجوری بهم نگاه نکنبگور

هات درس کردی يه  داره، هر زهرماری که برای شوم شب بچه
. خّردشو بريز تو ظرف بذار تو سينی بده ببرم بدم به اينا بخورن

اينهايی که من ديدم . کشی کرده که شام نداره کسی که اسباب
  ».سهشون نر شايدم ماه به ماه گوشت به دهن

طيبه خانم آتشی شده بود ديگر طاقت نداشت بيشتر از 
از توی آستانه بلند شد . های شوهرش را گوش بکند اين وراجی
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ش را به حالت تهديد بطرف  هاي و آمد وسط اتاق ايستاد دست
  :او حرکت داد و گفت

مگه ما چه گناهی کرديم که بايد . ِته، قباحت داره خّب«
مگه ما خودمون چه داريم . ه باشيماز دس تو شب و روز نداشت

که باهاس همش غصه مردمو بخوريم؟ تو خودت سی چهل 
کنی کدوم يه شاهی سنَار و کنار  ساله نوکری دولت می
شون  لباس تن. کفش پاشون نيس. ن گذاشتی؟ دخترات لخت

کسی که دو تا دختر دم بخت . يه چمدون حموم ندارن. نيس
تو به مردم . ها گه نذار زبونم واشهالاله االهللا حاال دي... خونشه

ساله که  پنج. شه تر مي روز بروز خرفت. چکار داری؟ پناه برخدا
زمستونا خودم با يه دونه يل رنگ و رو رفته مال عهد دقيانوس 
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همش با سيلی رو خودمو سرخ . کنم و صدام در نمياد سر می
ننه همين ديروز ! بيا... ش باقيه کنم، بازم دو قورت و نيم می

خوان  خجسته اومده ميگه از خونيه حاجی حرير فروش مي
به شنيدن اسم خواستگار (واسيه دخترات خواستگار بفرستن 

اما من گفتم .) هر دو دخترها بلند شدند و از اتاق بيرون رفتند
برای . حاال باشه تا خودم خبرت کنن. مبادا همچو کاری بکنی

س حسابی ندارن که ها يه دس لبا دونم اين بيچاره اينکه می
  ».شون کنن و جلو دالله بيان تن

آميرزا محمودخان چشمانش را بکف اتاق دوخته بود و بر 
موضوع خواستگاری . آمد خالف هميشه صدايش در نمی

. ش او را تکان داده بود و کامال برايش تازگی داشت دخترهاي
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خواد دخترهايش را  کرد که حاال که می پيش خودش فکر می
هد هيچ از مال دنيا ندارد که به آنها بدهد و چون فکر شوهر بد

کرد که ممکن است دخترهايش بواسطه نداشتن جهيز تا آخر 
ش بمانند لرزشی در پشتش حس کرد و خواست  عمر بيخ ريش

  .گريه کند
افراد . صدا بود روز ديگر آميرزا محمودخان آرام و بی

ناشتايی خانواده دور سماور نشسته بودند و مشغول خوردن 
آميرزا محمودخان چشمانش را به زمين دوخته بود و . بودند

کرد در حق  حس می. کشيد به دخترهايش نگاه کند خجالت می
  .از اين غصه دلش مالش گرفته بود. ها کوتاهی کرده آن
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ش بود  در اين بين گلين خانم با قليان نارگيلی که زير لب
ديدن گلين خانم برای آميرزا محمودخان از . ها شد وارد اتاق آن

ش فرصت را غنيمت  فرار از خياالت و خجالت از دخترهاي
شمرد و از آن حالت خودمانی و پهلوی زن و بچه بودنش بيرون 

های گلين  آمد و برحسب عادت خودش را برای شنيدن حرف
  .خانم آماده کرد

گلين خانم همانطور که کجکی تو آستانه نشسته بود و 
  :کرد گفت ش بود و دود می بقليان نارگيل زير ل

شما را بخدا ببين روزگار ما بکجاها کشيده، آدم «
  ».شنفه که شاخ در مياره چيزهايی می
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آميرزا محمودخان که گوش به زنگ شنيدن يک واقعه 
انگيز بود تا فورا غصه بخورد و برايش اشک بريزد، مثل  غم

خروسی که از پشت ديوار صدای خروس همسايه را شنيده 
د سرش را شق بلند کرد و نگاهی از پهلو به گلين خانم باش

گلين خانم «: دردی با صدای نازکی پرسيد انداخت و از زور هم
  »خير باشه، چه شده؟

  :گلين خانم با صدای کلفت بابا شملی جواب داد
مثه » !مثه زر خريد! چی ميخواّسين بشه؟ مارو فروختن«

ريده ديروزی نبود اين جهود ورپ. ديگه تموم شد. حلقه بگوشا
که خبر مرگش اومد اتاق بغل چاهکو گرفت، صب اومده يه گز 
. بنجاق تو دسته و ميگه خونه رو از حاج عليمحمد خريده
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گفت ما باهاس اجاره رو ماه  مي. دونم چن صد هزار تومن نمي
خوان تابستونی تو همون  خودشونم مي. به ماه به او بديم

يه روز بگين حاج عليمحمد من گفتم خوبه . هلفدونی بمونن
  ».گفت باشه. هم بياد روبرو کنيم با زبون خودش بگه

ندانسته و از روی غيظ حرکتی کرد . ناگهان گلين خانوم
و دستش خورد به سر غليان و ريخت رو تنها فرش ترکمنی که 

دخترها و طيبه خانم . آميرزا محمودخان از پدرش ارث برده بود
ک گلين خانم مشغول جمع کردن از جا پريدند و هولکی بکم

آميرزا محمودخان از جايش تکان . ها از روی فرش شدند آتش
نخورد و چشمانش را به قوری بند زده روی سماور دوخته بود و 

  .آمد کاردش می زدند خونش در نمی
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اما هيچکس نفهميد که چطور شد که با آنکه آميرزا 
قه داشت از محمودخان آنقدر زياد به آن قاليچه ترکمنی عال

های آتش با زن و  جايش تکان نخورد و در جمع کردن حب
  .دخترهايش و گلين خانم کمک نکرد

   
  علی آرام: حروفچينی                      

  ١٣٨۵   پاييز                       

  

 


