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سهقطرهخون
« ديروز بود كه اطاقم را جدا كردند ،آيا هماا طاورك كاه نااعم وداد داد ا
حاال بكلي عالجه شد ام و هفتة ديگر آزا د خواهم شاد آياا نااخوو باود ام
يكسال است  ،در تماام ايا
خواستم به
و كا

ادر هار لاه التماار اي كاردم كا ا و قلام اي

نمي دادند .هميشه پيش خودم گما

ي كردم هر ساادتي كاه قلام

به دستم بيفتد لقدر ليزها كه خواهم نوشت … ولي ديروز بادو ايا كاه

خواسته باشم كا

و قلم را برايم آوردناد  .ليازك كاه آ قادر آرزو اي كاردم ،

ليزك كه آ قدر انتظارو را داشتم …! ا ا له فايد – از ديروز تاا حااال هار لاه
فكر ي كنم ليزك ندارم كه بنويسم  .ثا ايا اسات كاه كساي دسات ارا اي
گيرد يا بازويم بي حس ي شود  .حاال كه دقت ي كنم اابي خاه هااك درهام و
برهمي كه روك كا

كشيد ام تنها ليزك كه خواناد اي شاود ايا اسات « ساه

قطر خو »
•
•
•
•
« آسما الجوردك  ،با چه سبز و گا هااك روك ت اه بااز شاد  ،نسايم آرا اي
بوك گ ها را تا اي جا ي آورد  .ولي له فائد

ا ديگار از ليازك نماي تاوانم

كيف بكنم  ،همه اي ها براك شادرها و بچه ها و كساني كه تا آخر دمر شاا بچاه
ي انند خوبست – يك سال است كه اي جا هستم  ،شب هاا تاا حابز از حاداك
گربه بيدارم  ،اي ناله هاك ترسناك  ،ايا حنجارخ خراشايد كاه جاانم را باه لاب
رسانيد  ،حبز هم هناوز لشامما بااز نشاد كاه اننكسايو باي كاردار …! لاه
روزهاك دراز و سادت هااك تارر نااكي كاه ايا جاا گ رانياد ام  ،باا پياراه و
شلوار زرد روزهاك تابستا در زير ز ي دور هام جمام اي شاويم و در ز ساتا
كنار با چه جلو آفتاب ي نشينيم  ،يك سال است كه يا اي
ريب زندگي ي كنم  .هيچ و جه اشتراكي بي

ا نيست،

رد اا دجياب و
از ز اي تاا آساما

2

با آ ها فرق دارم – ولي ناله ها  ،سكور  ،فحش ها  ،گريه هاا و خناد هااك ايا
آدم ها هميشه خواب را پر از كابور خواهد كرد.
•

•

•

•
ْ

« هنوز يك سادت ديگر اند تاا شاا ما را براوريم  ،از هماا خاوراك هااك
لاپي  :آو است ،شير برنج ،للو ،نا و پنيار ،آ هام باه قادر براور و نميار - ،
حس همة آرزويش اي است يك ديگ اشكنه را با لهار تا ناا سانگك براورد ،
وقت رخصي او كه برسد دوض كا

و قلم بايد برايش دياگ اشاكنه بياورناد  .او

هم يكي از آدم هاك خوشابرت ايا جاسات  .باا آ قاد كوتاا  ،خنادخ احمقاناه ،
گرد كلفت ،سر طار و دست هاك كمرته بسته براك ناو كشاي آفرياد شاد ،
همة ذرار تنش گواهي ي دهند و آ نگ ا احمقانه او هم جاار اي زناد كاه باراك
ناو كشي آفريد شد  .اگر حمد دلي آ جا سر ناهار و شام نماي ايساتاد حسا
همة اها را به خدا رساانيد باود  .ولاي خاود حماد دلاي هام ثا

رد اا ايا

دنياست  ،لو اي جا را هر له ي خواهند بگويند ولاي ياك دنيااك ديگار اسات
وراك دنياك رد ا
شود .

عمولي  .يك دكتر داريم كه قدرتي خدا ليازك سارو نماي

اگربه جاك او بودم يك شب تاوك شاام هماه زهار اي ريراتم اي دادم

برورند  ،آ وقت حبز توك باغ ي ايستادم دستم را باه كمار اي زدم  ،ارد هاا
را كه ي بردند تماشا ي كردم – اول كه ارا ايا جاا آوردناد هماي وساوار را
داشتم كه بادا به
حمد دلي از آ

زهر برورانند  .دست باه شاام و ناهاار نماي زدم تاا ايا كاه
ي لشيد  ،آ وقت ي خوردم  .شب هاا هراساا از خاواب اي

پريدم  ،به خيالم كه آ د اند را بكشند  .همة ايا هاا لقادر دور و حاو شاد …!
هميشه هما آدم ها ،هما خوراك ها  ،ه ما اطاق آبي كه تاا كماركش آ كباود
است .
« دو ا پيش بود يك ديواناه را در آ زنادا پاائي حيااد انداختاه بودناد  ،باا
تيله شكسته شكم خودو را پار كرد  ،رود هاايش را بيارو كشايد باود باا آ
ها بازك ي كرد  .ي گفتند او قصاب بود  ،به شاكم پاار كارد داادر داشاته .
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ا ا آ يكي ديگر كاه باا نااخ لشام خاودو را تركانياد باود  ،دساتهايش را از
پشت بسته بودند  .فرياد ي كشيد و خو به لشمش خشك شاد باود  .ا

اي

دانم همة اي ها زير سر ناعم است ».
« رد ا اي جا همه هم اي طور نيستند  .خيلي از آ هاا اگر عالجاه بشاوند و
رخص بشوند بدبرت خواهند شد  .ثال اي حغرا سلطا كاه در زناناه اسات  ،دو
سه بار ي خواست بگريزد  ،او را گرفتند .پيرز ا ست ا اا حاورتش را گاچ دياوار
ي الد و گ شمعداني هم سر خابش است  .خودو را دختار لهاارد سااله اي
داند  ،اگر عالجه بشود و در آينه نگا بكند سكته خواهد كرد  .بادتر از هماه تقاي
خود ا است كه ي خواست دنياا را زيارو رو بكناد و باا آ كاه دقياد او ايا
است كه ز بادث بدبرتي ردم شد و براك احاال دنياا هار لاه ز اسات باياد
كشت  ،داشق همي حغرا سلطا شد بود .
« همة اي ها زير سر ناعم خود ا است  .او دست تماام ديواناه هاا را از پشات
بسته  ،هميشه با آ د اغ بزرگ و لشم هاك كولك به شاك وافاورك هاا تاه بااغ
زير درخت كاج قدم ي زند  .گاهي خم ي شود پائي درخات را نگاا اي كناد ،
هر كه او را به بيند ي گويد له آدم بي آزار بيچار ا ك كه گير ياك دساته ديواناه
افتاد  .ا ا

او را ي شناسم .

ي دانم آ جاا زيار درخات ساه قطار خاو

روك ز ي لكيد  .يك قفس جلو پنجر او آويزا اسات  ،قفاس خاالي اسات ،
لو گربه قناريش را گرفت  ،ولي او قفس را گ اشته تا گرباه هاا باه هاواك قفاس
بيايند و آ ها را بكشد .
« ديروز بود دنبال يك گربة گ باقالي كرد  ،هماي كاه حياوا از درخات كااج
جلو پنجر او باال رفت  ،به قراول دم در گفات حياوا را باا تيار بزناد  .ايا ساه
قطر خو

ال گربه است  ،ولي از خودو كاه ب رساند اي گوياد اال ارغ حاق

است .
« از همة اي ها ريب تر رفيق و همسايه ام دباار اسات  ،دو هفتاه نيسات كاه
او را آورد اند  ،با

خيلي گرم گرفته  ،خودو را پيغمبر و شادر اي داناد  .اي
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گويد كه هر كارك  ،برصوص پيغمبرك  ،بسته باه برات و طاالم اسات  .هار كساي
پيشانيش بلند باشد  ،اگر ليزك هم بارو نباشد  ،كارو اي گيارد و اگار دال اة
دهر باشد و پيشاني نداشاته باشاد باه روز او اي افتاد  .دباار خاودو را تاارز
اهرك هم ي داند  .روك يك ترتاه سايم كشايد باه خياال خاودو تاار درسات
كرد و يك شعر هم گفته كه روزك هشت بار برايم ي خواند  .گوياا باراك هماي
شعر او را به اي جا آورد اند  ،شعر يا تصنيف ريبي گفته :
« دريغا كه كه بار دگر شام شد ،
« سراپاك گيتي سيه فام شد ،
« همه خلق را گا آرام شد ،
 ،كه رنج و مم شد فزو .

« گر

« جها را نباشد خوشي در زاج،
« بجز رگ نبود مم را دالج ،
« وليك در آ گوشه در پاك كاج ،
« لكيد است بر خاك سه قطر خو »
ديروز بود در باغ قدم ي زديم  .دبار هماي شاعر را اي خواناد  ،ياك ز و
يك رد و يك دختر جوا به ديد او آ دند  .تاا حااال پانج رتباه اسات كاه اي
آيند .

آ ها را ديد بودم و ي -شناختم  ،دختر جاوا ياك دساته گا آورد

بود  .آ دختر به

ي خنديد  ،پيدا بود كه را دوست دارد  ،احال باه هاواك ا

آ د بود  ،حورر آبله روك دباار كاه قشانگ نيسات  ،ا اا آ ز كاه باا دكتار
حرف ي زد

ديدم دبار دختر جوا را كنار كشيد و اچ كرد .
•

•
« تا كنو نه كسي به ديد

•

•ْ

آ د و نه برايم گ آورد اند  ،ياك ساال اسات

 .آخري بار سياوو بود كه به ديدنم آ د  ،سياوو بهتري رفياق ا باود  .اا باا
هم همسايه بوديم  ،هر روز با هم به دارالفنو
درر هايما را با هم

ي رفتيم و با هام بار اي گشاتيم و

اكر ي كارديم و در وقام تفاريز ا باه ساياوو تاار
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شق ي دادم  .رخسار دختر دماوك ساياوو هام كاه ناا زد ا باود ا لاب در
جلس ا ي آ د  .سياوو خيال داشت خواهر رخسار را بگيرد  .اتفاقاً ياك اا
پيش از دقد كنانش زد و سياوو ناخوو شد .
رفتم ولي گفتند كه حكيم قد
همي جواب را دادند .

دو سه باار باه احاوال پرسايش

كرد كه با او حرف بزنناد  .هرلاه احارار كاردم

هم پاپي نشدم .

« خوب يادم است  ،نزديك ا تحا بود  ،يك روز روب كه باه خاناه برگشاتم ،
كتاب هايم را با لند تا جزوخ درسه روك يز ريرتم  .هماي كاه آ ادم لباسام را
دوض بكنم حداك خالي شد تير آ د  .حداك آ به قادرك نزدياك باود كاه ارا
توحش كرد  ،لو خانة ا پشت خندق بود و شنيد بودم كاه در نزديكاي اا دزد
زد است  .ششلول را از توك كشو يز برداشتم و آ دم در حياد  ،گوو باه زناگ
ايستادم  ،بعد از پلكا روك بام رفتم ولي ليزك به نظرم نرسيد  .وقتي كاه بار اي
گشتم از آ باال در خانة ساياوو نگاا كاردم  ،ديادم ساياوو باا پياراه و زيار
شلوارك يا حياد ايستاد .

با تعجب گفتم :

« سياوو تو هستي »
او را شناخت و گفت :
« بيا تو كسي خانه ا نيست ».
« حداك تير را شنيدك »
انگشت به لبش گ اشت و با سرو اشاار كارد كاه بياا  ،و ا هام باا شاتاب
پائي رفتم و در خانه شا را زدم  .خاودو آ اد در را روك ا بااز كارد  .هماي
طور كه سرو پائي بود و به ز ي نگا ي كرد پرسيد :
« تو لرا به ديد
«
«گما

نيا دك »

دو سه بار به احوال پرسيت آ دم ولي گفتند كه دكتر اجاز نمي دهد » .
ي كنند كه

ناخوشم  ،ولي اشتبا ي كنند ».

دوبار پرسيدم :
« اي حداك تير را شنيدك »
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« بدو اي كه جواب بدهد  ،دست را گرفت و برد پاك درخات كااج و ليازك
را نشا داد .

از نزديك نگا كردم  ،سه لكاه خاو تااز روك ز اي لكياد

بود .
« بعد را بارد در اطااق خاودو  ،هماه درهاا را بسات  ،روك حاندلي نشساتم ،
لراغ را روش كرد و آ د روك حندلي قاب

كنار يز نشست  .اطااق او سااد

 ،آبي رنگ و تا كمركش ديوار كبود بود  .كنار اطااق ياك تاار گ اشاته باود  .لناد
جلد كتاب و جزو درسه هم روك يز ريرته باود  .بعاد ساياوو دسات كارد از
كشو يز يك ششلول در آورد به

نشا داد  .از آ ششلول هااك قاديمي دساته

حدفي بود  ،آ را در جيب شلوارو گ اشت و گفت :
«

يك گربه اد داشتم  ،اسمش نازك بود  .شاايد آ را دياد باودك  ،ازايا

گربه هاك عمولي گ باقالي بود  .با دوتاا لشام درشات ثا لشام هااك سار ه
كشيد  .روك پشاتش نقاش و نگارهااك رتاب باود  ،ثا اينكاه روك كا ا آب
خشك ك فوالدك جوهر ريرته باشند و بعد آ را از يا تااكرد باشاند  .روزهاا
كه از درسه بر ي گشتم نازك جلوم ي دويد  ،يو ياو اي كارد  ،خاودو را باه
ي اليد  .وقتي كه ي نشستم از سارو كاولم بااال اي رفات  ،پاوز او را باه
ح ورتم ي زد  ،باا زباا زبارو پيشاانيم را اي ليسايد و احارار داشات كاه او را
ببوسم  .گويا گربه اد كارتر و هربا تر و حسار تر از گربه نار اسات  .ناازك
از

گ شته با آش ز يانه او از همه بهتر بود  ،لاو خاوراك هاا از پايش او در

ي آ د  ،ولي از گيس سفيد خانه  ،كه كيابيا بود و نماز اي خواناد و از اوك گرباه
پرهيز ي كرد  ،دورك ي جست  .البد نازك پيش خودو خيال اي كارد كاه آدم
ها زرنگ تر از گربه ها هستند و همه خوراكي هاك خوشمز و جاهااك گارم ونارم
را براك خودشا احتكار كرد اند و گربه ها بايد آ قدر لاپلوساي بكنناد و تملاق
بگويند تا بتوانند با آ ها شركت بكنند .
« تنها وقتي احساسار طبيعي نازك بيدار ي شد و باه جاوو اي آ اد كاه سار
خرور خو آلودك به لنگش ي افتااد و او را باه ياك جاانور درناد تبادي

اي
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كرد  .لشم هاك او درشت تر ي شد و برق يزد  ،لنگاال هاايش از تاوك االف
در ي آ د و هر كس را كه به او نزديك ي شد با خرخرهااك طاوالني تهدياد اي
كرد  .بعد ث ليزك كه خودو را فريب بدهد  ،بازك در ي آورد  .لاو باا هماه
قو تصور خودو كله خرور را جانور زند گما
 ،براق ي شد  ،خودو را پنها

ي كرد  ،دسات زيار آ

ي كرد  ،در كمي

يازد

ي نشست  ،دوبار حملاه اي

ك رد و تمام زبردستي و لاالكي نناد خودو را باا جسات و خياز و جناگ و گرياز
هاك پي در پي آشكار اي نماود  .بعاد از آ كاه از نماايش خساته اي شاد  ،كلاه
خونالود را با اشتهاك هر له تمام تر ي خورد و تا لند دقيقاه بعاد دنباال بااقي آ
ي گشت و تا يكي دو سادت تمد

صانودي خاودو را فرا اوو اي كارد  ،ناه

نزديك كسي ي آ د  ،نه ناز ي كرد و نه تملق ي گفت .
« در هما حالي كه نازك اعهار دوستي ي كارد  ،وحشاي و تاودار باود و اسارار
زندگي خودو را فاو نماي كارد  .خاناه اا را اال خاودو اي دانسات  ،و اگار
گربه ريبه گ ارو به آنجا ي افتاد  ،به خصوص اگر ااد باود ادر هاا حاداك
فيف  ،تغير و ن اله هاك دنباله دار شنيد ي شد .حدائي كه نازك براك خبار كارد
ناهار ي داد با حداك وقم لور شدنش فرق داشات  .نعار يك كاه از گرسانگي
ي كشايد باا فريادهاايي كاه در كشامكش هاا اي زد و رناو رناوئي كاه وقام
ستيش را ي انداخت همه با هم توفير داشت و آهنگ آ هاا تغييار اي كارد :
اولي فرياد جگار خاراو  ،دو اي فريااد از روك بغا

و كيناه  ،ساو ي ياك نالاه

دردناك بود كه از روك احتياج طبيعت ي كشيد  ،تا بساوك جفات خاودو بارود .
ولي نگا هاك نازك از همه ليز پر عني تر بود و گاهي احساساار آد اي را نشاا
ي داد ،به طورك كه انسا باي اختياار از خاودو اي پرسايد  :در پاس ايا كلاه
پشم آلود  ،پشت اي لشم هاك سبز ر وز له فكرهاائي و لاه احساسااتي اوج
ي زد !
« پارسال بهار بود كه آ پايش آ اد هولنااك را داد  .اي داناي در ايا
همه جانورا

وسام

ست ي شاوند و باه تاك و دو اي افتناد  ،ثا ايا اسات كاه بااد
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بهارك يك شور ديوانگي در همه جنبندگا

ي د د  .نازك ا هام باراك اولاي باار

شور دشق به كله او زد و با لرز يك كه همه ت او را به تكاا

اي اناداخت  ،نالاه

هاك م انگيز ي كشيد  .گربه هااك نار نالاه هاايش را شانيدند و از اطاراف او را
استقبال كردند  .پس از جنگ ها و كشمكش ها نازك يكي از آ هاا را كاه از هماه
پر زورتر و حدايش رساتر بود به همسرك خودو انترااب كارد  .در دشاق ورزك
جانورا بوك رصوص آ ها خيلي اهميت دارد براك همي اسات كاه گرباه هااك
لور خانگي و پاكيز در نزد اد خودشا جلو يك ندارند  .بردكس گرباه هااك
روك ت يغه ديوارها  ،گربه هاك دزد ال ر ولگارد و گرسانه كاه پوسات آ هاا باوك
احلي ننادشا را ي دهد طرف توجه اد خودشا هستند  .روزها و باه خصاوص
تمام شب را نازك و جفتش دشق خودشا را به آواز بلند ي خواندناد  .تا نارم و
نازك نازك كش و واكش ي آ د  ،در حورتي كه ت ديگرك انناد كماا خمياد
ي شد و ناله هاك شادك ي كردند  .تا سفيد حبز اي كاار اداو ت داشات  .آ
وقت نازك با و هاك ژوليد  ،خسته و كوفته ا ا خوشبرت وارد اطاق ي شد .
« شب ها از دست دشق بازك نازك خوابم نماي بارد  .آخارو از جاا در رفاتم ،
يك روز جلو همي پنجر كار ي كردم  ،داشق و عشاوق را ديادم كاه در با چاه
ي خرا يدند .

با همي ششلول كه ديدك  ،در سه قد ي نشاا رفاتم  .ششالول

خالي شد و گلوله به جفت نازك گرفت  .گويا كمرو شكسات  ،ياك جسات بلناد
برداشت و بدو اي كه حدا بدهاد ياا نالاه بكشاد از داال گريرات و جلاو ليناه
ديوار باغ افتاد و رد .
« تمام خه سير او لكه هاك خو لكيد بود  .ناازك ادتي دنباال او گشات تاا
رد پايش را پيدا كرد  ،خونش را بوئيد و راست سر كشاته او رفات  .دو شاب و دو
روز پاك رد او كشيك داد  .گاهي با دستش او را لمس ي كرد  ،ث اي كاه باه
او ي گفت  « :بيدار شو  ،اول بهار است  .لرا هنگاام دشاق باازك خوابيادك  ،لارا
تكا نمي خورك پاشو  ،پاشو ! » لو نازك رد سرو نمي شد و نماي دانسات
كه داشقش رد است .
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« فرداك آ روز نازك با نعش جفتش گم شاد  .هار جاا را گشاتم  ،از هار كاس
قهر كرد  ،آياا ارد  ،آياا پاي دشاق

سراغ او را گرفتم بيهود بود  .آيا نازك از

بازك خودو رفت  ،پس رد آ ديگرك له شد
« يك شب حداك رنو رنو هما گربه نر را شنيدم  ،تاا حابز وناگ زد  ،شاب
بعد هم به هم لني  ،ولاي حابز حادايش اي برياد  .شاب ساوم بااز ششالول را
برداشتم و سر هوائي به همي درخت كاج جلو پنجر ام خالي كاردم  .لاو بارق
لشم هايش در تاريكي پيدا بود  .ناله طويلي كشايد و حادايش برياد .حابز پاائي
درخت سه قطر خو لكيد بود  .از آ شب تا حاال هر شب اي آياد و باا هماا
حدا ناله ي كشد  .آ هاك ديگر خوابشا سنگي است نمي شانوند  .هار لاه باه
آ ها ي گويم به

ي خندند ولي

ي دانم  ،طمئنم كاه ايا حاداك هماا

گربه است كه كشته ام  .از آ شب تا كنو خواب به لشمم نيا اد  ،هار جاا اي
روم  ،هر اطاقي ي خوابم  ،تمام شب اي گربه بي انصاف با حنجار تارر نااكش
ناله ي كشد و جفت خودو را حدا ي زند .
ا روز كه خانه خلور بود آ دم هماا جاائي كاه گرباه هار شاب اي نشايند و
فرياد ي زند نشانه رفتم  ،لو از برق لشام هاايش در تااريكي اي دانساتم كاه
كجا ي نشيند  .تير كه خالي شد حداك ناله گرباه را شانيدم و ساه قطار خاو از
آ باال لكيد  .تو كه به لشم خودر ديدك  ،تو كه شاهد

هستي

« در اي وقت در اطاق با ز شاد رخساار و اادرو وارد شادند  .رخساار ياك
دسته گ در دست داشت .

بلند شدم سالم كردم ولي سياوو باا لبرناد گفات

:
« البته آقا يرزا احمد خا را شاما بهتار از ا

اي شناسايد  ،الزم باه عرفاي

نيست  ،ايشا شهادر ي دهند كاه ساه قطار خاو را بچشام خودشاا در پااك
درخت كاج ديد اند .
« بله

ديد ام » .
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« ولي سياوو جلو آ د قه قه خنديد  ،دست كرد از جيبم ششالول ارا در آورد
روك يز گ اشت و گفت:
« ي دانيد يرزا احمدخا نه فقه خوب تار ي زناد و خاوب شاعر اي گوياد ،
بلكه شكارلي قابلي هم هست  ،خيلي خوب نشا
« بعد به

اشار كرد ،

ي زند .

هم بلند شدم و گفتم :

« بله ا روز دصر آ دم كه جزو درسه از سياوو بگيرم  ،باراك تفاريز ادتي
به درخت كاج نشانه زديم  ،ولي آ سه قطر خو

ال گربه نيست اال ارغ حاق

است  .ي دانيد كه رغ حق سه گنادم از اال حاغير خاورد و هار شاب آ قادر
ناله ي كشد تا سه قطر خاو از گلاويش بچكاد  ،و ياا ايا كاه گرباه يك قناارك
همسايه را گرفته بود و او را با تير زد اند و از اي جاا گ شاته اسات  .حااال حابر
كنيد تصنيف تااز ا ك كاه در آورد ام براوانم  ،تاار را برداشاتم و آواز را باا سااز
جور كرد اي اشعار را خواندم :
« دريغا كه بار دگر شام شد ،
« سرا پاك گيتي سيه فام شد ،
« همه خلق را گا آرام شد ،
« گر

 ،كه رنج و مم شد فزو .

« جها را نباشد خوشي در زاج ،
« بجز رگ نبود مم را دالج ،
« وليك در آ گوشه در پاك كاج ،
« لكيد است بر خاك سه قطر خو ».
« به اي جا كه رسايد اادر رخساار باا تغيار از اطااق بيارو رفات  ،رخساار
ابروهايش را باال كشيد و گفت  « :اي ديوانه است  ».بعد دسات ساياوو را گرفات
و هر دو قه قه خنديدند و از در بيرو رفتند و در را به رويم بستند .
« در حياد كه رسيدند زير فانور

از پشت شيشه پنجر آ هاا را ديادم كاه

يك ديگر را در آ وو كشيدند و بوسيدند ».
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