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 پيراهن ابريشمي سبز رنگ 
  

  دق الباب کنم  در را به سرعت   بدون اين که :دقيقا همان طور که به من گفته شده بود عمل کردم 
     روبه رو شدم  ان با زني درشت هيکل و فربهــــــــــــاما چون ناگه باز کردم و داخل شدم ،سرعت 

  نادر و   گر چيزيـــــــــــــــــــو بيان  خارق العاده اي داشت  استثنايي و  رنگ آميزي   که صورتش
  ارام والم  ـــــکامال س -  سالم و سرحال بود  چهره اش   وحشت کردم ،  جا خوردم و  عجيب بود ،

  سبزي پــــــــاك مي آرد ، ، سر ميز ايستاده بود و   بي حالت و بي روح بودندي يچشمها... مطمئن 
   مشغول  و چاق و چله  که گربه اي درشت  خاگينه قرار داشت   باقي مانده ي  بشقاب   يک   کنارش
  .آن بود    ليسيدن

  
  .مي رسيد    ماــــــــبه مش   بوي چربي. بود    بد و سنگين  و محقر ،   تنگ و تاريک  هواي اتاقک
  زن در حرکت بودند    و صورت بشاش خاگينه ، گربه مردد بين  و  هراسان   چشمانم  هدر حالي ک
  .را فشرد  خفقان آوري گلويم  احساس

   
  شما چه مي خواهيد ؟ : پرسيد   ،  به من نگاهي بيندازد  زن بدون اينکه

  
   در  کوتاه  بلند شدن با چارچوب  سرم در حين   .را باز کردم   اکمـــــــــــــلرزان زيپ س   با دستاني

  و به معرض  بيرون آورم   را از داخل ساک   مورد نظرم   سرانجام موفق شدم شي.در برخورد کرد
  » پيراهن ... شايد ... فکر کردم   پيراهن ،« : گفتم    گرفته  صدايپيراهن با   يک  :بگذارم   نمايش

  
  متوجه   بالفاصله  تصادفي   اما نگاهش  » ! راهن دارد ديگرش پي  شوهرم به اندازه ي ده سال« 

  که   گاميـــــهن. که خش خش مي کرد دوخته شده بود    به پيراهن سبز رنگ   چشمانش. باال شد 
     فکر کردم   ايش ديدم ،ـــــــــــــــــرا در چشمه   زن   و بي اندازه ي   و حرص سرکش   برق اشتياق

  دستهايش  بدون اينکه را  پيراهن  .خود رسيده ام   دفو به ه جلب کنم ،را   توجه اش  نسته امتوا
  . نگه داشت    خودش  جلوي  آويزان و   ن قاپيد و از شانه هايش گرفتاز م پاک کند ،   را قبال

  
   نامفهوم   لب به شکلي  و زير   کرد  وارسي   را به دقت  ايشـــــــو همه ي درزه  را برگرداند   آن

  کلم  گل   کردن  به پاک  که چگونه  او را نگريستم   و بي تاب  انــــــکرد هراس   غرغر  با خودش
  ، برداشت مي کرد  در آن قل قل  را که آب  و در کتري  به سمت اجاق گاز رفت   ادامه داد ، سپس
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    کاراکه آش  در اين بين گربه  اق گسترده شده بود ،ــــــــــچربي در سرتاسر ات  مطبوع   بوي گرم

     و بو کشيدن  از ليسيدن   دست  خوش نيامده بود ،  به مذاقش   اگينهــــــــــــــــته مانده ي خ   طعم
    و   زد    جست  روي زمين  و سپس  روي صندلي   ابتدا  و تنبلي   ا ظرافتـــــــــــــب. برداشته بود 
  خاطره اي خيلي قل قل مي کرد ،  ابلمهــــداخل ق   چربي از در خارج شد  و از مقابل من سر خورد

  است که به   به تکه هاي چربي   مربوط  ابلمهــــداخل ق  که صداي   کرد  تبديل به يقين    را  حدسم
  . يکديگر برخورد مي کنند 

  
  دور افتاده ي    در آبادي    و ارابه اي   به گوش مي رسيد   ماده گاوي  آرام   صداي  از دوردست ها
   .در حرکت بود  انکثيف غژغژ کن

  
  پيراهن سبز رنگم   در آستانه ي در ايستاده بود و   من هنوز  ور مي رفت ،  که زن با کلم   نانهمچ

  آه سبز رنگم   ازنينم ، پيراهن لطيف ابريشميــن  ، پيراهن   آويزان بود  به دسته ي صندلي کثيفي
  که هفت سال تمام آرزوي لمس کردن پارچه ي نرم آن را داشتم

   
   احســــــاس و به درد مي آورد ،     مي فشرد  را بي حد و حصر    قلبم  حاکم   که سکوت  ر حاليد

  ا ـــــــــــــــــمگس ه  در اين بين  ضمن اينکه  ايستاده ام،  گداخته  از آهن  بر روي تلي  مي کردم
  مي کردند   و وز وز   بودند   اگينه نشستهــــــــــــخ   ته مانده ي  بر روي  رنگ  سياه  ابري  مانند

  شديد شده بود و گلويم را به سختي  اميـــــــــــــتلخ ک   نوعي  ايجاد  باعث   و انزجار   ، گرسنگي
  . به عرق ريختن کردم    شروع...    مي فشرد

  
  :قبل گفتم    با صدايي گرفته تر از   بردم و   پيراهنم   دست به سوي  سرانجام با دودلي

  
   »هن را نمي خواهيد ؟ پيرا... شما « 
  
  :، از من پسريد    بياندازد   اينکه نگاهش را به باال  و سرد بدون  خشک   خيلي 
  
  مي خواهيد ؟    در قبال آن  چه چيز 

  
  جدا کرد و   را   برگ هاي کلم    اضر کرده بودند ،ــــــرا تميز و ح  کلم   چاالک و ماهرش  انگشتان

  همه   و دوباره  اطي کردـق   را با آن   سبزي  سپس   .گرفت  را روي آن  ريخت و آب   داخل صافي
  را   برداشت و برگ ها  مي کرد   قل قل  که در آن چربي  را    ابلمه ايـــــآب گرفت ، در ق   را زير

  زنده   برايم را   اطره ايــــخ  مي رسيد ، بويي که دوباره  به مشام  بوي دلچسبي  داخل آن ريخت
   ......گرچه من تازه بيست و هشت سالم است  - بوده باشد    به هزار سال قبل  کرد که شايد مربوط

    
  » واهيد ؟ ــــمي خ  ؟ چه چيز در قبال آن   چي شد   باالخره« : بي طاقت تر از قبل پرسيد   اين بار

  
  .م را ديده ا کراسنودار و  س نتزبين کاپ گري  بازار سياههاي   گو اينکه تمام تاجر نيستم ،   آخر من

  
  » ... فکر کردم    ...شايد قدري آرد ... نان ... چربي   «: لکنت زبان گفتم    با 

  
    ان آبي رنگ سردشـــــخيره شد و با چشم  به باال    خشک و بي حالت  با نگاهي   براي اولين بار

  ديگر در ...  هرگز... بوده است   ايدهـــــــــبي ف   که تالشم   پي بردم   زل زد ، در اين لحظه  من به



  . کنم    مزه مزه   زير دندان هايم   را   تازه  چربي  زندگي ام نخواهم توانست طعم لذيذ
  

    برايم  همه چيز... ماند    خواهد  باقي   از بويش  دردناک  ا خاطره ايــــــــــــتنه  تا ابد  از چربي
  ترس فرواز   کرد و دلم  سوراخ   مته اي   انندــرا م  وجودم  تا ژرفاي   نگاهش .بود  علي السويه

  چند تانان ،    دو تا ژتون  ازايدر  من مي توانم   «: گفت   ايهـــکنو با    کرد  خنده اي   زنريخت 
  » بگيرم   چند تا پيراهن

  
   اميزش تهديد با نگاه  بزرگ حضرت عيسي مسيح  شمايل  رنگ ، باالي سر زم ،  ديوار زردروي 

  که فرياد مي زد - زن    را به دور گلوي و آن  دلي کشيدمز روي دسته صنپيراهن را ا. آويزان بود 
   ...کردم   از ميخ زير شمايل آويزانش  غرق شده   و مانند گربه اي  محکم گره زدم -
   

  برداشتم   صندلي  را از روي   الم واقع ، پيراهنمــدر ع  من بودند ،   تنها خياالت   امااينها همه اش
  رفتم گربه در گوشه اي از در   به سمت  و   داخل کيفم گذاشتم  ارهــــــــــــــدوب  و  مچاله اش کردم

  
    سرش  ارش گذشتمــاز کن   و آن را ليس مي زد ، وقتي   کنار کاسه اي پر از شير چمباتمه زده بود

  .دهد داري ام ـــبه من سالم کند و دل  با اين حرکتش   را باال گرفت و تکان داد ، گويي مي خواست
  

  انيــــــــــانس   حالتي   وصف ناشدني  همدردي   مي شد  براقش   غم زده ي  در چشمان سبز رنگ
    وظفـرا م  خودم  ايد صبر داشته باشم ،ـب  بود   اما از آنجا که به من گفته شده به وضوح ديد   را

  با  غمگين   و  گرفته  انــــــگريز از دست آسم   براي   را امتحان کنم ،  که يک بار ديگر بختم ديدم
  سر مرغاني   بر فراز  پر از پهن ،  چاله هاي   و از روي   سيب   خم شده ي  عبور از زير درختان

  زير ســــــايه درختو    که کمي دور افتاده بود  بزرگ تر شدم  داخل حياطي   مي زدند ،  نوک  که
  .ده بودند ، قرار داشت که به يکديگر فشرده ش  زيزفون   درختان کهنسال  زير سايه ي

  
  اخرين در    ازهــچون ت   را تيره و تار کرده بوده باشد ،  ديدگانم   اندوه و گرفتگي خاطر مي بايست

  نشسته بود    جلوي خانه  کردم که روي نيمکتي   مشاهده   را   قوي هيکلي   وان دهاتيـــج   لحظه ،
  وقتي مرا ديد ، . انه نجوا مي کرد ـــــقکلمات عاش   و زير گوش دو تا از اسب هاي در حال نشخوار

    »مامام ، ظماره ي هجده وارد مي شود « : خانه فرياد زد    باز   رو به پنجره ي  خنده کنان
  

  وان ،ــــــج  خنده ي  در جواب  راپر کرد ،   و پيپش  ضربه اي زد  به ران پايش  با شادي   سپس
    در يک آن ، صورت براق و بيش از اندازه. رسيد   وشبه گ  انهــــــاز داخل خ   قهقهه اي  صداي

  . در چارچوب پنجره هويدا شد   خاگينه ي برشته بود ،   ، که مانند  سرخ زني
  

     پا به فرار   وغازها  ال نوک زدنـــدر ح  به او پشت کردم و از روي گودال ها ، مرغاي  بالفاصله
  ازه وقتي ـــــــت  ديوانه وار مي دويدم ،  زده بودم ، محکم زير بغل  را  کيفم   و در حالي که گذاشتم
  قدري رفته بودم   باال  اعت پيش از آنـــــکه نيم س  از کوهي   به خيابان اصلي ده رسيدم ،  دوباره

  .آمدم   آهسته تر پايين
  

  يکردم ، نفس مشـــاهده  را  رنگ و دوست داشتني  و خاکستري   جاده ي بلند  هنگامي که دوباره
    ان مي خوردندــتک   که بر اثر وزش باد  همان جاده اي که حاشيه اش را درختاني   عميق کشيدم ،
  .خستگي ام رفع شد    وقتي سر چهار راه نشستم. نبضم آهسته تر مي زد   پر کرده بودند ،

  
  .مي شد   منتهي   مي داد  اده ي شوسه که بوي آزاديـــــــبه اين ج  دهکده  بدبو و کثيف  خيابان



    و کهنه ي   و پيراهن کثيف   روشن کردم   لبخندي زدم و پيپم را   انـــــمي چکيد ناگه  عرق از بدنم
  . را به سرعت پوشيدم   لطيف ابريشمي ام  را از تنم در آوردم و پيراهن  چسبناکم

  
  .دميده شد   دمبه کالب   تازه  نفسي. را از تنم زدود   و تلخکامي  رنج و درد   امـــتم  نسيمي خنک

  
  مي شدم ، نزديک  آهن   راه  تگاهسبه اي   شوسه   اده يـــبر روي ج   هنگامي که دوباره قدم زنان

  همـــــان  اشتياق ديدار سيماي فقير و تباه شده ي شهر اوج گرفت ،  وجودم   مي شدم ، از اعماق
 ...بودم   را ديده  هفقرزد  انسانيت   بارها  و نفرت زا ، که در آن  کشيده در هم   سيماي
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 خانواده ي اساوز
  

کثيف گريخته   من واين دنياي دست  او از   ا نيست ،ــتوي اين دني  انگار باز اين نامرد اصال  فکر کرد ،  زن با خودش
 .سيماي مرد را به دقت ورانداز کرد  و با ترشرويي... است ، او اينجا نيست 

فرو    خودو در   کشيده  درازپهلو   بر لب داشت ، روي تخت   بچگانه  که تبسمي  و نيمرخي  ژوليده  موهاي امرد ب
نگه داشته   راستش  د دست  تمام نيرو   را با   تکه کاغذي  ه ،و بازوهاي نيمه برهن   باال زده   او با آستين. رفته بود 

 بود 

آخر اين هم شد   اين آدم ،   بي خيالي   لعنت به! زندگي   را هم مي گذارد   اين   فکر کرد ، اسم  زن با خودش
 !مي کند    هم  نامرد تبسم  تازه... ، بدون مقررات   نظم و ترتيب و قاعده اي   بدون هيچ  زندگي؟

و زن   غرغر کرد   در خواب   اما مرد   درآورد ،  راهر طور شده از دستش   کاغذ  عي کرد تکهس
مواد    آن که از جنس   خراب و کليد  سيم اجاق. خوراک پزي برگرداند    چراغ   را به طرف   رويش   سريع  خيلي

مي چسبيد ، طوري که وقتي محکم   به دهانه ي رابط اجاق  هر دفعه   دو شاخه اش   .بود   شکسته  بود  مصنوعي
پاره   تکه هاي   مي گفت ،   ناسزا   مي شد ، زن در حالي که زير لب  پاره  سيمش  ،   آن را بکشد   مي خواست  آدم

به اين   کرد و   حبس   نفس را در سينه   زد و داخل پريز برق کرد ،   به رابط  کرد و   وصل   اجاق را به هو  شده ي سيم



را روي آن قرار داد    و او ظرف آب   همين طور هم شد  منتظر ماند ، که اتفاقا  اق سرخ شونداج   که المنتهاي  اميد
  .   زياد مشغول مرتب کردن خانه شد   نسبتا  با سر وصداي   سپس   ...

کاسه پر از . را شست و شو داد و صورتش را اصالح کرده بود    به شرابخواري کند پاهاش  مرد قبل از آنکه شروع 
کهنه ، دو    جوراب هاي  چسبيده بود ،   خشک شده   ، قابلمه اي کوچک که دور تا دور لبه آن خمير ريش آب کثيف

  ...به صندلي ، يا کف اتاق ولو بود   روي ميز ، آويزان   همه چيز  حوله ي دست ،  جور

را داخل    رت مرد ، همهاز اصالح صو  باقي مانده  را جداکرد و با آب   پژمرده دسته گل روي ميز تحرير   زن گلهاي 
مي    را   اسمش  بخوابد ؟  ،اين ن امرد چه قدر مي خواهد  فکر کرد  با خودش  لب  زير  غرغر کنان   ...ريخت   آبگير

  . گذارد کار و زندگي 

  .مي کرد   وزوز   داشت  و آب هم تازه يواش يواش   اتاق مرتب شده بود  .ورانداز کرد    با دقت بيشتري  ر حاالد   او

مي    اعصاب زن را به هم  موج مي زد و همين   در چهره مرد  وقت الزم بود ، خوشبختي  تا جوش آمدن آب هنوز 
اين او   مسلما   فکر کرد که   با خودش. داشت   مرد نفرت  و خوشي  رضايت   او از اين احساس. ريخت 
  .از جايي ديگر نشأت گرفته است    اسدر مرد شده است ، بلکه اين احس  احساسي   ايجاد چنين   باعث  که  نيست

  ... با وجود اين او را دوست دارم    و من. را سست تر مي کند    اين پيوند  لرزان   پايه هاي  رفتارش   او با اين 
از   و قلبش   است ،  و مثال در امريکا و يا استراليا    دور است ،  از او خيلي   کند که مردش  تجسم  سعي کرد   ناگهان
او هرگز   بدون  من   :با خود انديشيد    بايستد ،  از تپش  مبدل شود ، نزديک بود  به واقعيت   اين تصور   اينکه   ترس

من   رنج و عذاب   اصلي   اينکه او مسبب  حتي دانستن  او وحشتناک است ،   نبدو  نه زندگي  زندگي کنم ،  نمي توانم
  ... اين نامرد    .موجب خوشبختي ام مي شود    است

مي کردند ،    خيلي درد   برد و روي آن نشست پاهايش   کاناپه   را نزديک  ميز تحرير  صندلي جلوي
فکر   با خودش  کند ،  مقداري پول قرض  ز جايي بتواند  ا بلکهت   بيهوده ،  البته  پيموده بود ،   را   زيادي   راه  چون
مي   دلم   خيلي. است    باز مست   و اين نامرد... قطعه ي نان   ، آخرين   ، آخرين بسته ي کره و چاي  کرد

  ... چه نوشته است   بدانم   خواهد

کرد و زن از   غرو لندي   او دوباره   از ست مرد بيرون بکشد ، اما  تکه کاغذ را  دوباره سعي کرد خيلي آهسته
مي   چون   خود منصرف شد ،  از خواب بپرد ، از تصميم   قبل از آنکه سير خواب شده باشد  او  اينکه   ترس
که اين کار ،    مرد مي گفت. نفرت ندارد   از خواب بيدارش کند   کسي  او از هيچ چيز به اندازه ي اينکه   دانست
 را از خواب مي پرانند   کسي  وقتي  نفرت انگيز است  خيلي   مي آورد ،  دشجنگ را به يا   تلخ   دوران

  ارزاني داشته است    به انسان  است که خداوند   نعمت آسماني  با ارزش ترين   خواب  ،   معتقد بود  او 
به آنها نمي   امو  فنيک   يک  حتي    دادن  حاضر به  کجا هم   هم پول در خانه نداشتند و هيچ  فنيک   يک  ديگر حتي 

باعث    خرج ها   تک تک    با به ياد آوردن   بايد دوباره   چرا   گفت ، اصال  با خود   ...اجاره ، پول برق   پرداخت. شد 
  شوم    و آزار خودم  اذيت

 از  برداشت ، اثري    اجاق  را از روي  قابلمه   نفرين کنان  نمي جوشيد ،  آب. اجاق انداخت    به  زن مجددا نگاهي
آن   گرماي   تا ببيند  را روي اجاق نگه داشت  را از برق کشيد و دستش   دو شاخه  نمي شد ،   المنت ها ديده  سرخي

در اين . ايراد پيدا کرده است    کجاي آن  دوباره  بفهمد  و با دقت پس و پيش کرد تا  را آرام   المنت ها. چه قدر است 
ديگر    ...خواهد ترکيد    در گلويش  بغض   که هر آن  مي کرد  احساس. ت نفرين مي کرد و ناسزا مي گف   مدام   حال ،
  .رسيده بود   لبش  به   جان

. هم کفايت نمي کرد    يک رابط   يا حتي   اجاق نو ،  داشت براي خريدن سيم نو ،    که در بساط  آن مقدار پولي 
را    آن   پرداخت  توان   نو بخرد ،  يا رابطيو   سيم نو ، اجاقي نو  سعي مي کرد   و  مي داشت   اگر پول هم  حتي

  .مي کردند    سرسام آوري   مبالغ   تقاضاي  و قطعات   اين اجناس  در ازاي   مغازه دارها   .نداشت 



ندارد ، ديوانه مي   فنيک هم ارزش  حتي بيست  که  پريز  به خاطر يک تکه سيم ، يا يک  يک روزي   آدم   باالخره 
و    سيم ، مستعمل. را برطرف کرد    و عيبش   در آورد   با چنگال المنتيرا که شکسته بود  د واز ته دل آهي کشي.شود 
  .سالم نداشت   جاي  و ديگر اصال   سياه شده بود  از قسمت هايش  خيلي

 و از بين مي رفت   مي سوخت  ديگر آن   قسمت   اجاق يک  روشن کردن  با هر بار  به نظر مي رسيد و  کامال شکننده 
را روي   آب  و از نو ظرف  اجاق روشن شد. را لخت کرد و به دور يک ديگر پيچيد و داخل پريز برق کرد    سر سيم دو

از   اصلي ديوانه کردن خيلي   قطعات اجاق که مسبب   اگر يکي از سازنده هاي  :فکر کرد   با خودش... آن قرار داد 
  آب دوباره جوش آمد  ...را مي کشم    او  بيفتد ،  مردم هستند ، به دستم

  
  .از خواب بيدار مي شد    اي کاش

زن از دردي . مي کرد   بود که زن را کالفه  همان چيزي  بود ، و اين   خوشبختي وصف ناپذيري  چهره ي مرد بيانگر
 و  تنها بودن   وحشتناکي بود ،  و  بد   و اين احساس. مرد نمي ديد    در سيماي   اثري  هيچ گونه  مي کشيد  که

نداشتن از   ، اطمينان بود  نگه داشته   که محکم در دستش  نوشته اي  از محتواي  و بي خبر بودن  بر بالينش  نشستن
از چاپ آن پولي نصيبشان خواهد شد يا خير   اصال  يا نه ، آيا  به چاپ خواهد رسيد  آيا نوشته اش  اينکه

از کجا   بر لب دارد ، و اينکه  و لبخند رضايت مندانه اي  ده استاو اين قدر فارغ البال خوابي  اينکه چرا  نفهميدن  ،
را از   آن. چپه شده بود   تختش  کنار  بطري  و مست کند ،  با آن مشروب بخرد  يا قرض کرده تا  آورده است ،  پول
  ...شراب ، شراب قرمز : خود فکر کرد   با. برداشت و بو کرد   زمين  روي

   
را داخل   و آب  عقب کشيد  از بخار آب  را  را برداشت ، صورتش  در کتري. آب جوش آمده باشد   هک  به نظر مي رسيد

آب : فکر کرد   با خودش. روي اجاق گذاشت و  کتري را دوباره  سپس. ابتدا يک جرعه ي بزرگ   .ريخت   قوري
آب بايد . بايد بجوشد   تا آنجا که جا دارد  لهبايد خوب بجوشد ، ب  دم کردن چاي  آب مخصوص. حد امکان بجوشد   تا  بايد

  ... بجوشد   بيش از اندازه

  
من ... قرار داد و با خود گفت اين نامرد   کنار ماناپه  احتياط  و با  را از روي زمين برداشت و بوييد  بطري  دوباره
و به   دل کشيد  ته  از  ندبل  و آهي  ...من اين   .را دوست دارم   من او... را دوست دارم   نامرد  اين

اجاق را از   را پر از آب کرد ،  چاي  بار قوري  اين.مي کرد   آب قل قل. در قابلمه را برداشت   و  برگشت  اجاق  سمت
 داشت گذاشت  که هنوز حرارت  اجاق خوراک پزي  صفحه ي  را روي  قوري  برق کشيد و


