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زنيكهمردشراگمكرد
« به سراغ زن ها مي روي ؟ تازيانه را فراموش مكن » ،
« زرتشت چنين گفت ».

ف .نيچه

صبح زود در ايستگاه قلهك آژان قد كوتاه صورت سرخي به شوفر اتومبيلي كه ان جا
ايستاده بود زن بچه بغلي را نشان داد و گفت :
_ اين زن مي خواسته برود مازندران اين جا آمده  ،او را به شهر برسانيد ثواب دارد .
آن زن بي تامل وارد اتومبيل شد  ،گوشه چادر سياه را به دندانش گرفته بود  ،يك بچه
دوساله در بغلش و دست ديگرش يك دستمال بسته سفيد بود  .رفت روي نشيمن چرمي
نشست و بچه اش را كه موي بور و قيافه نوبه اي داشت روي زانويش نشاند  .سه نفر نظامي
و دو نفر زن كه در اتومبيل بودند با بي اعتنائي به او نگاه كردند  ،ولي شوفر اصال برنگشت
به او نگاه بكند  .آژان آمد كنار پنجره اتومبيل و به ان زن گفت :
_ مي روي مازندران چه بكني ؟
_ شوهرم را پيدا بكنم .
_ مگر شوهرت گم شده ؟
_ يك ماه ا ست مرا بي خرجي انداخته رفته .
_ چه مي داني كه ان جاست ؟
_ كل غالم رفيقش به من گفت .
_ اگر مردت آن قدر باغيرت است از آن جا هم فرار مي كند  ،حاال چقدر پول داري ؟
_ دوتمن و دوهزار .
_ اسمت چيست ؟
_ زرين كاله .
_ كجائي هستي ؟
_ اهل الويز شهريارم .
_ عوض اين كه مي خواهي بروي شوهرت را پيدا كني برو شهريار  ،حاال فصل انگور هم
هست _ برو پيش خويش و قوم هايت انگور بخور  .بيخود مي روي مازندران  ،آن جا غريب
گور مي شوي  ،آن هم با اين حواس جمعي كه داري !
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_ بايد بروم .
اين جمله آ خر را زرين كاله با اطمينان كامل گفت  ،مثل اين كه تصميم او قطعي و
تغييرناپذير بود  ،و نگاه بي نور او جلوش خيره شد  ،بدون اين كه چيزي را ببيند و يا متوجه
كسي بشود به نظر مي آمد كه بي اراده و فكر حرف مي زد و حواسش جاي ديگر بود  .بعد
آژان دوباره روش را كرد به شوفر و گفت :
_ آقاي شوفر  ،اين زن را دم دروازه دولت پياده بكنيد و راه را نشانش بدهيد .
زرين كاله مثل اين كه ا زين حمايت آژان جسور شد گفت :
_ من غريبم  ،به من راه را نشان بدهيد ثواب دارد .
اتومبيل به راه افتاد  ،زرين كاله بدون حركت دوباره با نگاه بي نورش مثل سگ كتك
خورده جلو خودش را خيره شد  .چشم هاي او درشت  ،سياه ،ابروهاي قيطاني باريك  ،بيني
كوچك  ،لب هاي برجسته گوشتالو و گونه هاي تو رفته داشت  .پوست صورتش تازه  ،گندم
گون و ورزيده بود  .تمام راه را در اتومبيل تكان خورد بدون اين كه متوجه كسي يا چيزي
بشود  .بچه او ساكت و غمگين به غش دائم بود  ،چرت مي زد و يك انار آب لنبو در دستش
بود  .نزديك دروازه دولت شوفر اتومبيل را نگه داشت و راهي را كه مستقيما به دروازه
شميران مي رفت به او نشان داد  .زرين كاله هم پياده شد و بي درنگ راه دراز و آفتابي را
بچه به بغل و كول باره به دست در پيش گرفت .
دم دروازه شميران زرين كاله دريك گاراژ رفت و پس از نيم ساعت چانه زدن و معطلي
صاحب گاراژ راضي شد با اتومبيل باركش او را به « آسياسر » سر راه ساري برساند و شش
ريال هم بابت كرايه از او گرفت  .زرين كاله را به ا تومبيل بزرگي راهنمائي كردند كه دور
آن كيپ هم آدم نشسته بود و بار و بنديلشان را آن ميان چيده بودند  .آن ها خودشان را به
هم فشار دادند و يك جا براي او باز كردند كه به زحمت آن ميان قرار گرفت .
اتومبيل را آب گيري كردند  ،بوق كشيد  ،از خودش بوي بنزين و روغن سوخته و دود
در هوا پراكنده كرد و در جاده گرم خاك آلود به راه افتاد  .دورنماي اطراف ابتدا يك
نواخت بود  ،سپس تپه ها  ،كوه و درخت هاي دوردست و پيچ و خم هاي راه چشم انداز را
تغيير مي داد  .ولي زرين كاله با همان حالت پژمرده جلوش را نگاه مي كرد  .در چندين جا
اتومبيل نگه داشت و جواز مسافران را تفتيش كردند  .نزديك ظهر در شلنبه چرخ اتومبيل
خراب شد و دسته اي از مسافران پياده شدند  .ولي زرين كاله از جايش تكان نخورد  ،چون
مي ترسيد اگر بلند بشود جايش را از دست بدهد  .دستمال بسته خودش را باز كرد  ،نان و
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پنير از ميان آن درآورد  ،يك تكه نان لترمه با پنير به پسرش داد و خودش هم چند لقمه
خورد  .بچه او مثل گنجشك ترياكي بي سرو صدا بود ،پيوسته چرت مي زد و به نظر مي آمد
كه حوصله حرف زدن و حتي گريه كردن را هم نداشت  .باالخره اتومبيل دوباره به راه افتاد
و ساعت ها گذشت  ،از جابن و فيروزكوه رد شد و منظره هاي قشنگ جنگل پديدار گرديد .
ولي زرين كاله همه ا ين تغييرات را با نگاه بي نور و بي اعتنا مي نگريست و خوشي نهاني ،
خوشي مرموزي در او توليد شده بود .قلبش تند مي زد  ،آزادانه نفس مي كشيد چون به
مقصودش نزديك مي شد و فردا گل ببو شوهرش را مي توانست پيدا بكند  .آيا خانه او چه
جور است  ،خويشانش چه شكل اند و با او چه جور رفتار خواهند كرد ؟ پس از يك ماه
مفارقت آيا چطور با گل ببو برخورد مي كند و چه مي گويد ؟ ولي خودش مي دانست كه
جلو گل ببو يك كلمه هم نمي توانست حرف بزند  ،زبانش بي حس مي شد و همه قوايش از
او سلب مي شد  .مثل اين بود كه در گل ببو قوه مخصوصي بود كه همه فكر  ،اراده و قواي او
را خنثا مي كرد و او تابع محض گل ببو مي شد  .زرين كاله مي دانست كه برعكس گل ببو او
را تهديد خواهد كرد و بعد هم شالق  ،همان شالق كذائي كه ا الغ ها را با آن مي زد بجان او
مي كشيد  .اما زرين كاله براي همين مي رفت  ،همين شالق را آرزو مي كرد و شايد اصال مي
رفت كه ا ز دست گل ببو شالق بخورد  .هواي نمناك  ،جنگل  ،چشم انداز دل رباي اطراف
آن  ،مردماني كه ا ز دور كار مي كردند  ،مردي كه باقباي قدك آبي كنار جاده ايستاده بود
انگور مي خورد  ،خانه هاي دهاتي كه از جلوي او مي گذشت  ،همه اين ها زرين كاله را به
ياد بچگي خودش انداخت .
*

*

*

*

*

دو سال م ي گذشت كه زرين كاله زن گل ببو شده بود  .اولين بار كه زرين كاله گل ببو
را ديد يك روز انگور چيني بود  .زرين كاله با مهربانو دختر همسايه شان و موچول خانم و
خواهرانش خورشيد كاله و بماني خانم كارشان اين بود كه هر روز دسته جمعي زن و مرد و
دخترها در موستان انگور مي چيدند و خوشه هاي درخشان را در لوال يا صندوق هاي چوبي
مي گذاشتند  ،بعد آن لوالها را مي بردند كنار رودخانه سياه ا ب زير درخت چنار كهني كه به
ا ن دخيل مي بستند و آن جا مادرش با گوهر بانو  ،ننه عباس  ،خوشقدم باجي  ،كشور سلطان
 ،ادي گلداد و خدايار صندوق ها را به ريش سفيد پرندك  ،ماندگار علي تحويل مي دادند .
درين روز لوالكش تازه وارد كه صندوق ها را بارگيري مي كرد گل ببوي مازندراني بود و
تصنيفي مي خواند و به دخترها ياد مي داد كه ا سباب تفريح همه شد  ،و همه ان ها دسته
جمعي با هم مي خواندند :
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« گالش كوري آه هاي له له ،
بويشيم بجار آه هاي له له .
اي پشته اجار  ،دو پشته اجار ،
بيا بشيم بجار آه هاي له له ،
بيا بشيم فاكون تو مي خواهري ».
گل ببو تلفظ آن ها را درست مي كرد  ،دخترها قهقهه مي خنديدند و تا عصر آن روز اين
كار دوام داشت  .ولي بيشتر چيزي كه گل ببو را طرف توجه دخترها كرد تصنيف او نبود ،
بلكه خود او و جسارتش بود كه قلب آن ها و به خصوص زرين كاله را تسخير كرد  .همين
كه زرين كاله ا ندام ورزيده  ،گردن كلفت  ،لب هاي سرخ  ،موي بور  ،بازوهاي سفيد او كه
رويش مو در آورده بود ديد  ،و مخصوصا چاالك ي كه در جا به جا كردن لوالهاي وزين نشان
مي داد  ،خودش را باخت  .به عالوه تمايلي كه گل ببو به او ظاهر كرد با آن نگاه هاي
سوزاني كه ميان آن ها ردوبدل شد كافي بود زرين كاله را كه دختر چهارده ساله اي بيش
نبود فريفته خودش بكند  .زرين كاله دلش غنج مي زد  ،رنگ مي گذاشت و رنگ بر مي
داشت  ،چون درين روز چيز تازه ا ي كشف كرد و حس نمود كه تا آن روز در او سابقه
نداشت  .زيرا تا كنون او از مرد چيز زيادي نمي دانست  ،مادرش هميشه او را كتك زده بود
و از او چشم زهره گرفته بود و خواهرانش كه از او بزرگ تر بودند با او هم چشمي مي
كردند و اسرار خودشان را از او مي پوشيدند  .اگرچه زرين كاله اغلب به فكر مرد مي افتاد
ولي جرئت نمي كرد كه ا ز كسي بپرسد و مي دانست كه اين فكر بد است و بايد از آن
پرهيز بكند  .فقط گاهي مهر بانو دختر همسايه شان و خانم كوچولو و بلوري خانم با او راجع
به ا سرار مرد حرف زده بودند و زرين كاله را كنجكاو كرده بودند  ،به طوري كه تا اندازه اي
چشم و گوشش باز شده بود  .حتي مهربانو براي او از مناسبات محرمانه خودش با شيرزاد
پسر ماندگار علي نقل كرده بود  ،اما تمام اين افكاري را كه زرين كاله از عشق و شهوت
پيش خودش تصور كرده بود نگاه گل ببو تغيير داد  ،پايش سست شد و احساسي نمود كه
ممكن نبود بتواند بگويد همين قدر مي دانست تمام ذرات تنش گل ببو را مي خواست و
ازين ساعت محتاج به او بود و زندگي بدون گل ببو برايش غير ممكن و تحمل ناپذير بود .
ولي از حسن اتفاق در آن روز زرين كاله قباي سرخ نوي كه داشت پوشيده بود و كالغي
قشنگي كه عمه ا ش از مشهد برايش آورده بود به سرش پيچيده بود و هفت لنگه گيس
بافته از پشت آن بيرون آمده بود  .به طوري كه عالوه بر لطافت اندام و حركات و خوشگلي
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صورت  ،لباس او بر زيبائيش افزوده بود  .گويا به همين مناسبت بود كه در ميان صدها
دختر و آن شلوغي گل ببو بر مي گشت و دزدكي به او نگاه مي كرد و لبخند مي زد  .و با
زرنگي و موشكافي و احساساتي كه ممكن است يك دختربچه داشته باشد شكي براي زرين
كاله باقي نماند كه گل ببو به او مايل است و رابطه مخصوصي ميان آن ها توليد شده  .آيا در
چنين م وقع چه بايد بكند ؟ به قدري خون به سرعت در تنش گردش مي كرد كه حس كرد
روي گونه هايش گرم شده  ،مثل اين كه آتش شعله مي زد  .آن قدر سرخ شده بود كه
شهربانو دختر كشور سلطان ملتفت او شد  .آيا زرين كاله مي توانست چنين اميدي به
خودش بدهد كه زن گل ببو بشود  ،در صورتي كه دو خواهر از خودش بزرگ تر داشت كه
هنوز شوهر نكرده بودند و به عالوه او از هر دو آن ها پيش مادرش سياه بخت تر هم بود ؟
چون پيش از اين كه به دنيا بيايد پدرش مرد و مادرش پيوسته به او سرزنش مي كرد كه تو
سر پدرت را خورده اي و او را بدقدم مي دانست  .ولي در حقيقت چون بعد از آن كه زرين
كاله را مادرش زائيد نوبه كرد و دو ماه بستري شد به اين علت از او بدش مي آمد .
طرف غروب آن روز همه كارگرها از كار دست كشيدند و از البالي بته هاي مو كه مثل
ريسمان هاي قهوه ا ي روي پستي و بلندي بهم بافته شده بود در آمدند و به طرف رودخانه
سياه ا ب رفتند و انگور ها را به عادت هر روز به ريش سفيد دهشان ماندگار علي تحويل
دادند  .زرين كاله و مادرش و مهربانو با گوگل كه در راه به ان ها برخورد به طرف قلعه
گلي خودشان كه برج و باروي بلند داشت رهسپار شدند  .در ميان راه زرين كاله براي
مهربانو از ع شق خودش به گل ببو صحبت كرد و مهربانو از او دل داري كرد و قول داد هر
كمكي از دستش بر بيايد درباره او كوتاهي نخواهد كرد .
چه شب سختي به زرين كاله گذشت ! شب مهتاب بود  ،خوابش نمي برد  ،بلند شد كه
ا ب بخورد  .بعد رفت در ايوان خانه شان  .نه  ،اصال ميل نداشت بخوابد  .نسيم خنكي مي
وزيد  ،سينه ا ش باز بود ولي سرما را حس نمي كرد  .صداي خرخر مادرش را كه مانند اژدها
در اطاق خوابيده بود مي شنيد  .هر دقيقه اگر بيدار مي شد او را صدا مي زد  ،ولي چه اهميت
داشت ؟ چون در تمام وجود خودش احساس شورش و طغيان مي كرد  .پاورچين پاورچين
رفت دم حوض  ،زير درخت نارون ايستاد  .درين ساعت مثل اين بود كه درخت  ،زمين ،
آسمان  ،ستاره ها و مهتاب همه با او به زبان مخصوصي حرف مي زدند  .يك حالت غم انگيز
و گوارائي بود كه تا كنون حس نكرده بود  .او به خوبي زبان درخت ها  ،آب ها  ،نسيم و
حتي ديوارهاي بلند خانه و قلعه ا ي كه در آن حوض بود مي فهميد و در خودش حس مي
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كرد  .ستاره ها مانند دانه هاي ژاله كه در هوا پاشيده باشند  ،ضعيف و ترسو با روشنائي
لرزان مي درخشيدند  ،همه ان ها و هر چيز معمولي و بي اهميت به نظر او عجيب ،غير
طبيعي و پر از اسرار آمد كه معني دور و مجهول داشت و هرگز به فكر او نمي رسيد  .بي
اراده دست ش را روي سينه و پستان هايش كشيد و برد تا روي بازويش  ،زلف هاي او را
نسيم هوا پراكنده كرده بود باالخره كنار حوض نشست و بغض بيخ گلويش را گرفت ،
شروع كرد به گريه كردن و اشك هاي گرم روي گونه هايش جاري شد  .اين تن نرم و كمر
باريك براي بغل كشيدن گل ببو درست شده بود  .پستان هاي كوچكش  ،بازويش و همه
تنش بهتر بود كه زير گل برود  ،زير خاك بپوسد تا اين كه در خانه مادرش با فحش و
بدبختي چين بخورد و پستان هايش بپالسد و زندگيش بيهوده و بي نتيجه و بي عشق تلف
بشود  .مي خواست خودش را به خاك بمالد  ،پيرهنش را تكه تكه بكند تا از شر اين بغض ،
اين بدبختي كه بيخ گلوي او را گرفته بود آسوده بشود  .زار زار گريه كرد  ،در اين وقت
تمام بدبختي هاي دوره زندگيش جلو او مجسم شد ،فحش هائي كه شنيده بود  ،كتك هائي
كه خورده بود _ از همان وقت كه بچه كوچك بود مادرش يك مشت به سر او مي زد و يك
تكه نان به دستش مي داد و پشت در خانه شان مي نشاند و او با بچه هاي كچل و چشم
دردي بازي مي كرد  .هرگز يك روي خوش يا كم ترين مهرباني از مادرش نديده بود  .همه
ا ين بدبختي ها ده مقابل بزرگ تر و ترسناك تر به نظرش مي آمد  .باز هم مهربانو و
مادرش بودند كه گاهي از او دلجوئي مي كردند و هر وقت مادرش او را مي زد بخانه ان ها
پناه مي برد  .زرين كاله اشك هايش را با سر آستينش پاك كرد و حس كرد كه كمي آرام
شد  .اضطراب و شورش او فروكش كرد  ،احساس آرامش نمود _ يك نوع آسايش بي
دليلي بود كه سرتاپاي او را ناگهان فرا گرفت  .چشم هايش را بست  ،هواي ماليم را
استنشاق كرد  .ولي صورت گل ببو از جلو چشمش رد نمي شد  ،بازوهاي قوي او كه لنگه
بارهاي ده دوازده مني را مثل پركاه بر مي داشت و روي االغ مي گذاشت  ،موهاي پاشنه
نخواب بور  ،گردن كلفت سرخ  ،ابروهاي پرپشت به هم پيوسته  ،ريش پرپشت به هم
پيچيده  ،حاال او پي برده بود كه دنياي ديگري وراي دنياي محدودي كه او تصور مي نمود
وجود دارد  .باالخره ا ز حوض يك مشت آب به صورتش زد و بر گشت در رختخوابش
خوابيد  .اما خواب به چشمش نيامد  ،همه اش در رختخواب غلت زد و با خودش نيت كرد
كه ا گر به مقصودش برسد و زن گل ببو بشود همان طوري كه خودش از زندان خانه پدري
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آزاد مي شود يك كبوتر بخرد و آزاد بكند  .چون ستاره دختر نايب عبداهلل مير آب هم
همين نذر را كرده بود و شوهر كرد .
صبح روز بعد  ،زرين كاله با چشم هاي سرخ بي خوابي كشيده بلند شد و به انگور چيني
رفت  .سر راه كنار رودخانه سياه ا ب پاي درخت چنار مراد كه در جوغين بود همان جا كه
گل ببو انگورها را باربندي كرده بود ايستاد  .از آثار ديروز مقداري برگ مو لگدمال شده و
پشگل االغ و پوست تخمه كدو روي زمين ريخته بود  .بعد ز رين كاله دست كرد از كنار يخه
پيرهنش يك تريشنه در آورد و به شاخه درخت چنار نيت كرد و گره زد  ،ولي همين كه
برگشت  ،مهربانو به او برخورد و گفت :
_ چرا امروز منتظر من نشدي ؟ اين جا چكار مي كني ؟
_ هيچ  ،من به خيالم هنوز خوابي  ،نخواستم بيدارت بكنم  .امروز صبح خيلي زود بيرون
آمدم .
ولي مهربانو حرف او را بريد و گفت :
_ من مي دانم  ،براي گل ببو است !
زرين كاله براي مهربانو درد دل كرد و از بي خوابي خودش و نذري كه كرده بود همه را
برايش گفت  .با هم مشورت كردند و مهربانو باز هم به او دلداري داد و قرار گذاشت با
مادرش در اين خصوص مذاكره بكند  .چون مادر مهربانو تنها كسي بود كه زرين كاله را
دوست داشت  .صبح را زرين كاله هرچه ا نتظار كشيد گل ببو را نديد  ،ولي مهربانو خبرش
را آورد كه گل ببو در بكه كار مي كند  .ظهر كه براي ناهار به خانه بر گشتند  ،زرين كاله
رفت در اطاق پنج دري و درها را بست و جلو آينه لب پريده اي كه در مجري خودش
داشت موهايش را مرتب شانه زد و حالت ها و حركات صورت خودش را خوب دقت كرد تا
براي عصر كه گل ببو را ببيندچه جور بخندد و چه حركتي بكند كه به پسند خودش باشد .
باالخره لبخند مختصري را پسند يد  ،چون اگر خنده بلند مي كرد دندان هايش كه خوب
نبود بيرون مي آمد  ،و يك رشته ا ز زلفش را روي پيشانيش انداخت و از روي رضايت لبخند
زد  .چون خودش را خوشگل و قابل دوست داشتن ديد  .مژه هاي بلند  ،لبخند دلربا ،
صورت بچگانه ساده و خطي كه گوشه لب هايش مي افتاد متناسب بود  .سرخي تند گونه ها
پوست گندم گون چهره ا ش را بهتر جلوه مي داد و سرخي تر و براق لب ها كه به رنگ
انگور شاهاني بود  ،و دهن گرم او  ،به خصوص چشم ها  ،آن نگاه گيرنده كه مادر مهربانو
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هميشه به او مي گفت  « :چشم هايت سگ دارد  » .همه اين ها او را از بسياري دختران جوان
ديگر ممتاز مي كرد .
وقتي كه بعد از ظهر زرين كاله با مهربانو به ا نگور چيني برگشت در ته دل خوشحال بود
 ،زيرا تصميم گرفته بود كه هر طور شده خودش را به گل ببو نشان بدهد  ،تعجب زرين
كاله بيشتر شد ،چون گل ببو را آن جا ديد و تمام بعد از ظهر در ضمن كار با شوخي و آواز
خواندن گذشت  .بر خالف روزهاي پيش كه زرين كاله پژمرده و غمناك بود  ،امروز شاد و
خرم خوشه هاي انگور را مي چيد و با آن فال مي گرفت  .به اين ترتيب كه يك حبه انگور را
او مي كند و مي خورد و يك دانه را هم مهربانو  ،و با خودش نيت مي كرد اگر دانه اخر به او
بيفتد به مقصودش خواهد رسيد  ،يعني زن گل ببو مي شود  .طرف غروب كه پاي درخت
چنار برگشتند گل ببو و زرين كاله باز چندين بار نگاه ردوبدل كردند  .گل ببو به او لبخند
زد و زرين كاله هم جواب لبخند او را داد  .همان طوري كه در آينه پسنديده بود و با
زبردست ي مخصوصي سر خودش را تكان داد و يك رشته از زلفش روي پيشانيش افتاد .
تا چهار روز به همين ترتيب گذشت و هر روز جرئت و جسارت زرين كاله بيشتر مي شد
و كم كم رابطه مخصوصي بين او و گل ببو برقرار گرديد  .تا اين كه روز چهارم مهربانو براي
زرين كاله مژده اورد كه مادرش كار را درست كرده  .زرين كاله از زور شادي روي لب هاي
مهربانو را بوسيد  ،چطور كار را درست كرده بود ؟ با كي داخل مذاكره شده بود ؟ زرين
كاله هيچ الزم نداشت كه بفهمد  .همين قدر مي دانست كه بعضي از پير زن ها بيشتر از
زندگي تجربه دارند و در برپا كردن عروسي و پا در مياني زبر دست مي باشند و راه هائي
مي دانند كه هرگز به عقل جوان او نمي رسيد .حاال مي توانست به خودش اميد بدهد كه به
مقصودش رسيده  ،ولي چيزي كه مشكل بود رضايت مادر خودش بود كه به محض شنيدن
اين مطلب ازجا در مي رفت  ،ترقه مي شد و از آن فحش ها و نفرين هاي آبدار كه ورد
زبانش بود به او مي داد  .چون روزي سه عباسي مزد زرين كاله را او مي گرفت  .باالخره
بعد از اصرار و پافشاري مادر مهربانو  ،مادرش راضي شد و پس از كشمكش هاي زياد يك
دست لباس سرخ براي او گرفت  .ولي هر تكه ان را كه مي بريد نفرين و ناله مي كرد و مي
گفت  « :االهي روي تخته مرده شور خونه بيفتي  ،وربپري  ،عروسيت عزا بشود  ،االهي دختر
جز جگر بزني  ،حسرت بدلت بماند  ،جوان مرگ بشوي  ،با اين شوهر لرپاپتي كه پيدا كرده
اي ! » اما گوش زرين كاله ا ز اين نفرين ها پر شده بود و ديگر در او اثر نمي كرد  ،يك
ديگ مسي و ي ك سماور برنجي كوچك از بابت جهاز به او داد  .يك روز طرف عصر مادر
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مهربانو مهماني مفصلي از اهل ده كرده و زن هاي دهاتي شبيه عروسك نخودي  ،چارقد بسر
و يا كالغي زير گلويشان بسته بودند ،همه براي عروسي زرين كاله جمع شدند  .ولي
خواهران او خورشيد كاله و بماني در آن مجلس حاضر نشدند  .آخوند ده سيد معصوم را
آوردند و زرين كاله را براي گل ببو عقد كرد  .بعد براي شگون رفت باالي منبر و دو سه
دهن روضه خواند  .مادرش دستور داد روضه عروسي قاسم را بخواند و همه گريه كردند .
وقتي كه مجلس روضه تمام شد ماندگار علي و پسرش شيرزاد ساق دوش داماد شدند  .زير
بغل او را گرفتند وارد مجلس كردند و او روي صندلي كه شال كشيده شده بود نشست  .آن
وقت شيرزاد شروع كرد به پول جمع كردن  ،اول رفت جلو پدرش و با لبخند گفت« :
بگذاريد پدرم را جريمه بكنم » .مهربانو كه سيني دور مي گردانيد آمد سيني را جلو ماندگار
علي نگه داشت و او دو تومان در آورد در سيني انداخت  .فورا طبالي كه گوشه مجلس
نشسته بود روي طبل زد و گفت  « :دوتمن دادي خونه ات آبادان » .و به همين ترتيب در
حدود سي تومان براي زرين كاله جمع كردند و مجلس به خوشي ور گذار شد .
فردا صبح زرين كاله از خواهرها و مادرش خدانگه داري كرد  .ولي مادرش در عوض
اين كه با روي خوش از او پذيرائي بكند  ،تا دم در خانه مثل خوك تير خورده با صورت آبله
رو كه شبيه پوست هندوانه ا ي بود كه مرغ تك زده باشد دنبال او آمد و به او نفرين كرد .
بعد زرين كاله رفت خانه مهربانو از مادر او و خودش خدانگه داري كرد  .روي مهربانو را
بوسيد و به او سپرد كه شب جمعه يك شمع در آغا بي بي سكينه روشن بكند و يك كبوتر
هم آزاد بكند  .آن وقت زرين كاله بار و بنديل  ،سماور و ديگ مسي را برداشت رفت در
ميدان  ،پاي درخت چنار مراد همان جا كه گل ببو چشم براه او بود سوار االغ شد و گل ببو
هم روي االغ ديگر نشست و با هم به سوي تهران روانه شدند  .يك شب و يك روز در راه
بودند  .زرين كاله ا ز شادي مي خواست پر بگيرد  ،بلند بلند حرف مي زد  .مهتاب باال آمد و
چندين بار گل ببو دست پرزورش را به گردن او انداخت و ماچ هاي محكم از روي لب
هايش كرد  .طعم دهن او شورمزه مثل طعم اشك چشم بود  .گل ببو مخصوصا اسم زرين
كاله را به فال نيك گرفت چون اسم ده او در مازندران زرين آباد يا زرين كال بود و اين
تصادف را در اثر قسمت دانست .
همين كه به تهران رسيدند  ،مدت دو ماه در اطاق كوچكي كه در محله سرچشمه گرفتند
به خوشي گذشت  .گل ببو روزها مي رفت سر كار  ،زرين كاله جاروب مي زد  ،وصله مي
كرد و به كارهاي خانه رسيدگي مي كرد  .و شب ها را هم با ناز و نوازش مي گذرانيدند  .به
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طوري كه زرين كاله بچگي خودش  ،خواهرانش و مادرش و حتي مهربانو را به كلي فراموش
كرد  .ولي بر پدر رفيق بد لعنت  .سر ماه سوم اخالق گل ببو عوض شد _ هر شب در قهوه
خانه رضا سيبيلو با كل غالم وافور مي كشيد  ،خرجي بزنش نمي داد  .و چيزي كه غريب بود
به جاي اين كه ترياك او را بي حس و بي اراده بكند  ،برعكس مثل يك وسواس و يا
ناخوشي تا وارد خانه مي شد شالق را مي كشيد به جان زرين كاله و او را خوب شالقي مي
كرد  .اول از او ايراد مي گرفت  ،آن هم سرچيزهاي جزئي ،مثال مي گفت  :چرا گوشه چادر
نمازت سوخته  ،يا سماور را دير آتش كردي و يا پريشب آب گوشت را زياد شور كرده
بودي  ،آن وقت چشم هاي دريده بي حالت او دور مي زد و شالق سياه چرمي كه سر آن دو
گره داشت  ،همان شالقي كه به ا الغ ها مي زد دور سرش مي گردانيد و به بازو  ،به ران و
كمر زرين كاله مي نواخت  .زرين كاله هم چادر نماز را به خودش مي پيچيد وآه و ناله مي
كرد  ،به طوري كه همسايه ها دم اطاق آن ها مي آمدند و به گل ببو فحش  ،نفرين و
نصيحت مي كردند  .بعد گل ببو يك لگد به زرين كاله مي زد و شالق را در طاقچه مي
انداخت  .ولي ناله  ،زنجموره و گريه يك نواخت و عمدي زرين كاله ساعت ها مداومت
داشت  .آن وقت گل ببو از روي كيف مي رفت گوشه اتاق چنباتمه مي نشست  ،پشتش را
مي داد به صندوق و چپقش را چاق مي كرد  .شلوار آبي كوتاه او از سر زانوهايش پائين مي
رفت و پاي كشاله رانش جمع مي شد  .ساق هاي ورزيده قوي كه به قدر يك وجب آن را مچ
پيچ گرفته بود  ،با ران هاي سفيد او كه بيرون مي آمد زرين كاله را حالي به حالي مي كرد .
بعد گل ببو مي گفت  « :زنيكه امشب چي داريم ؟ » زرين كاله با ناز و كرشمه بلند مي شد
مي رفت ديزي را مي آورد و در باديه مسي خالي مي كرد  .نان در باديه تليت مي كردند و با
پياز خام آن را مي خوردند و دستشان را با آستر لباسشان پاك مي كردند .فقط وقتي كه
زري چراغ را پائين مي كشيد و مي خوا ستند در رخت خواب سرخ كه گل هاي سبز و سياه
داشت بخوابند  ،گل ببو روي چشم هاي اشك آلود شورمزه زرين كاله را ماچ مي كرد و با
هم آشتي مي كردند  .اين كار هر شب تكرار مي شد  .اگر چه زرين كاله زير شالق پيچ و
تاب مي خورد و آه و ناله مي كرد ولي در حقيقت كيف مي برد  .خودش را كوچك و ناتوان
در برابر گل ببو حس مي كرد  ،و هر چه بيشتر شالق مي خورد عالقه اش به گل ببو بيشتر
مي شد  .مي خواست دست هاي محكم ورزيده او را ببوسد  ،آن گونه هاي سرخ  ،گردن
كلفت  ،بازوهاي قوي  ،تن پشمالو  ،لب هاي درشت گوشتالو  ،دندان هاي محكم سفيد  ،به
خصوص بوي تن او  ،بوي گل ببو كه بوي سر طويله را مي داد  ،و حركات خشن و زمخت او
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و مخصوصا كتك زدنش را از همه چيز بيشتر دوست داشت  .آيا ممكن بود شوهري بهتر از
او پيدا بكند ؟ سر نه ماه زرين كاله پسري زائيد  ،ولي بچه كه به دنيا آمد داغ دوتا خط سرخ
به كمرش بود  ،مثل جاي شالق  ،و زرين كاله معتقد بود اين خط ها در اثر شالقي است كه
گل ببو به او مي زده و به بچه انتقال يافته  .اما پسرش پيوسته عليل و ناخوش بود  ،زرين
كاله اسم مانده علي روي پسرش گذاشت و اين اسم از اسم ماندگار علي ريش سفيد پرندك
به او الهام شد كه روي بچه اش گذاشت تا بماند و پا بگيرد .
چندي بعد كاسبي گل ببو كساد شد  .يكي از االغ هايش مرد و يكي ديگر را هم فروخت
و پول آن هم خرج ترياك و دعا و معالجه نوبه اش شد  ،بعد هم به طور غير مرتب به كار
مي رفت  .تا اين كه سال بعد پنج تومان خرجي به زرين كاله داد و گفت كه براي بيست روز
مي روم كار و بر مي گردم  .بيست روز او يك ماه شد و از يك ماه هم چند روز گذشت .
اگرچه زرين كاله عادت به صرفه جوئي داشت و از شكم خودش و بچه اش مي زد و كار مي
كرد  ،و مي توانست يك سال ديگر  ،دو سال ديگر هم انتظار بكشد  .در صورتي كه مطمئن
باشد كه گل ببو شوهر او است و خواهد آمد  .چون زرين كاله گمان مي كرد هر زني كه گل
ببو را ببيند طاقت نمي آورد  ،خودش را مي بازد  ،و ممكن است خيلي زود شوهرش را
رندان از دستش بيرون بياورند  .از اين جهت در جستجوي او اقدام كرد  .از هر جا و هر
كس سراغ گل ببو را گرفت ،كسي از او خبر نداشت  .تا اين كه يك شب رفت دم قهوه خانه
رضا سيبيلو  ،در را كه باز كرد بوي دود ترياك بيرون زد  ،و سرتاسر صورت هاي زرد ،
چشم هاي از كاسه در آمده  ،شكل هاي باورنكردني با نهايت آزادي افكار رنجور خودشان
را در عالم خلسه و الهوت مي پرورانيدند  ،زر ين كاله كل غالم را شناخت  ،صدا زد و از او
جوياي حال شوهرش شد  .كل غالم گفت :
_ ببورو ميگي ؟ رفت اونجا كه سال ديگه با برف پائين بياد  .تو رو ول كرده  ،زنو بچه به
هم زده  ،رفته دهش زيناباد  .بمن گفته به كسي سراغش رو ندم .
_ زرين آباد ؟
_ آره  ،زيناباد .
شست زرين كاله خبردار شد كه گل ببو به او حقه زده و از دستش فرار كرده  ،رفته در
دهش  .چون براي او اغلب نقل كرده بود كه خانواده ا ش در ده زرين آباد سر راه ساري
است و در آنجا دو برادر و يك مشت زمين آب و علف هم دارند  .گل ببو از تنبلي كه داشت
هميشه امال و آرزوي خودش را به او گفته بود كه برود آن جا كار نكند  ،بخورد و بخوابد و
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به قول خودش  :يك خيار بخورد و پايش را بزند كمر ديوار و بخوابد  .زرين كاله به او وعده
مي داد كه در آن جا برايش كار خواهد كرد  .ولي گل ببو سرسركي جواب او را مي داد  .اين
شد كه ز رين كاله تصميم فوري گرفت كه برود مازندران و گل ببو را پيدا بكند  .آيا يك ماه
بس نبود ؟ آيا مي توانست باز هم چشم براه بماند ؟ دوري گل ببو برايش تحمل ناپذير بود
 .نفس گرم او  ،حرارت تنش  ،پشم هاي زمخت و آن بوي سرطويله و حاال در مفارقت و
دوري او همه اين خواص به طرز مرموز و دلربائي به نظر زرين كاله جلوه مي كرد  ،و به طور
يقين او نمي توانست بدون گل ببو زندگي بكند  .هر چه باداباد  ،او را مي خواست  ،اين
دست خودش نبود  .دو سال مي گذشت كه با او عادت كرده بود و يك ماه بود  ،يك ماه هم
بيشتر كه از شوهرش خبر نداشت .
زرين كاله آرزو مي كرد دوباره گل ببو را پيدا بكند تا با همان شالقي كه االغ هايش را
مي زد او را شالقي بكند  ،و دوباره يا فقط يك بار ديگر او را همان طوري كه گاز مي گرفت
و فشار مي داد در آغوشش بكشد  .جاي داغ هاي كبود شالق كه روي بازويش بود  ،روي
اين داغ ها را مي بوسيد و به صورتش مي ماليد و همه يادگارهاي گذشته به طرز افسون
گري به نظر او جلوه مي كرد  .مي خواست سرتاپاي گل ببو را ببوسد  ،ببويد  ،نوازش بكند .
كاري كه هيچ وقت جرئت نكرده بود حاال به قدر و قيمت او پي برده بود ! همين كه گل ببو
با دست هاي زبر او را روي سينه خودش فشار مي داد  ،حالت گوارائي به او دست مي داد كه
نمي شد بيان كرد  .ابروهاي به هم پيوسته پرپشت  ،مژه هاي زمخت و ريش از آن زمخت
تر قرمز رنگ حنا بسته  ،كه مثل چوب جارو از صورتش بيرون زده بود  ،بيني بزرگ  ،دهن
گشاد ،لب هاي سرخ  ،وقتي كه لواشك مي خورد آرواره هايش مثل سنگ آسيا روي هم مي
لغزيد و دندان هاي سفيد محكمش را در آن فرو مي برد  ،چشم هاي درشت بي حالت او
برق مي زد  ،شقيقه هايش تكان مي خورد  .اين قيافه كه اگر بچه در تاريكي مي ديد مي
ترسيد و گمان مي كرد غول بي شاخ و دم است به چشم زرين كاله قشنگ ترين سرها بود .
بر عكس ياد خانه شان كه مي افتاد تنش مي لرزيد  .آن فحش ها كه خورده بود  ،تو سري ،
نفرين  ،هيچ دلش نمي خواست دوباره به ان نكبت و ذلت برگردد  .آيا گل ببو فرشته نجات
او نبود ؟ ولي تنها كسي كه دوست داشت مهربانو دختر همسايه شان بود كه بي ميل نبود او
را ببيند  ،اما هرگز نمي خواست كه به خانه شان برگردد  ،آن صورت هاي پير  ،اخالق هائي
كه بدتر شده بود  ،هيچ دلش نمي خواست آن ها را ببيند و مرگ را صدبار به ان ترجيح مي
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داد تا دوباره به الويز برگردد  .يادش افتاد كه روز عروسيش كشورسلطان داريه مي زد و
مي خواند :
« خونه بابا نون و انجيل

خونه شوور چوغ و زنجيل ،

ايشاال مباركبادا !»
زرين كاله چوب و زنجير خانه شوهر را به نان و انجير خانه پدرش ترجيح مي داد و
حاضر بود گوشه كوچه گدائي بكند و به ان جا نرود  ،نه  ،هنوز نفرين هاي مادرش  ،روز
عروسيش كه دستور داد روضه عروسي قاسم را بخوانند و هق هق گريه كرد فراموش
نكرده بود  .آن دست هاي استخواني خال كوبيده كه به ا جاق خانه شان مي زد  ،مثل اين كه
باقواي مجهولي حرف مي زد و كمك مي خواست  .به او نفرين مي كرد و مي گفت  « :همين
اجاق گرم بگيردت .االهي جزجگر بزني  ،عروسيت عزا بشود … » بعد هم آن جا باز امر و
نهي بشنود  ،چپ بخندد هزار جور فحش  ،راست بجنبد هزار جور تهمت  .آن وقت به او سر
كوفت بزند بگويد  « :مگر من نگفتم كه اين تيكه ا ز دهن تو زياد است ؟ تو اليق نيستي  ،گل
ببو براي تو شوهر نمي شود  ».و هي از آن فحش هاي آبدار به او بدهد ! زرين كاله از اين
فكر چندشش شد  .نه  ،او هر ذلتي را ترجيح مي داد بر اين كه به خانه مادرش برگردد .
از اين رو زرين كاله نمي خواست اين فكر را به خودش راه بدهد كه ديگر گل ببو را
نخواهد ديد ،تنها گل ببو بود كه مي توانست نگاه بي نورش را روشن بكند  ،و جان تازه اي
در كالبد پژمرده او بدمد  .به هر قيمتي كه بود مي خواست او را پيدا بكند  .بر فرض هم كه
زن ديگر گرفته باشد يا او را نخواهد  ،ولي همين قدر در نزديكي او كه بود برايش كافي بود
 .و اگر سر راه گل ببو گدائي هم مي كرد  ،اقال روزي يك بار او را مي ديد  .اگر او را مي زد ،
از خودش مي راند  ،تحقير مي كرد باز بهتر از اين بود كه به خانه اش برگردد  .نمي خواست
 ،زور كه نبود  ،ساختمان او اين طور درست شده بود  .بچه اش مانده علي هم يك وجودي
بود كه هيچ انتظارش را نداشت و عالقه اي براي او حس نمي كرد  .همان طوري كه مادر
خودش براي او عالقه اي نشان نداده بود  .ولي عجالتا احتياج به وجود او پيدا كرده بود .
چون شنيده بود كه بچه ميخ ميان قيچي است و حاال با اين اسلحه كه در دست داشت اميدوار
بود  .شايد بتواند اين محبت از هم گسسته را به وسيله بچه اش دوباره جوش بدهد  .به او
غذاهاي خوب مي خورانيد  ،برايش ميوه مي گرفت تا به او عادت بگيرد  ،و عالقه كمي كه
براي بچه ا ش داشت از اين جهت بود كه موي سرش به رنگ موي گل ببو بود  .و براي اين
كه بچه گريه نكند و بهانه نگيرد  ،يك گلوله كوچك ترياك به او مي داد و بچه با چشم هاي
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خمار دائم در چرت بود  .زرين كاله ا طمينان كامل داشت كه پرسان پرسان گل ببو را پيدا
خواهد كرد و قلبش  ،ميل و احساساتش به او مي گفت كه به مقصودش خواهد رسيد  ،اين
ميل و فراست طبيعي كه هيچ وقت او را گول نزده بود .
همان روزي كه تصميم گرفت دنبال شوهرش برود  ،يك شمع به سقاخانه نزديك
منزلشان نذر كرد تا گل ببو را پيدا بكند  .بعد سماور برنجي و ديگ مسي كه تمام جهاز او
بود به سه تومان و چهار قران فروخت  .دوازده قران قرض خودش را به دكان دارهاي محله
شان داد  ،دو تومان و دو قران ديگر ش را براي خرج سفرش برداشت  .هر چه خرده ريز
داشت در يك مجري كهنه ريخت و گرو قرضش آن را پيش صاحبخانه به امانت گذاشت .
بعد در يك بغچه دو پيرهن و يك دست لباس براي مانده علي با قدري نان و پنير و دو
تيكه لواشك از همان لواشك هائي كه گل ببو آن قدر خوب مي خورد گذاشت  ،و پس از
سه روز دوندگي براي مازندران جواز گرفت  .فردايش صبح خنكا به راه افتاد  ،ولي از
حواس پرتي كه داشت به جاي اين كه براي مازندران اتومبيل بگيرد  ،اشتباها به شميران
رفت و آژان آنجا او را با اتومبيل ديگر برگردانيد و دوباره دم دروازه شميران براي
مازندران اتومبيل گرفت .
*

*

*

*

*

در شاهي اتومبيل ايست كرد  ،هوا كم كم تاريك مي شد  .ساختمان هاي تازه ساز  ،آمد و
رفت مردم سبزه  ،مردهائي كه قباي آبي  ،گيوه و تنبان آبي پوشيده بودند درست شبيه گل
ببو بودند  .دو نفر از مسافران آن جا پياده شدند و قدري جا باز شد  .دوباره اتومبيل به راه
افتاد  .هوا نمناك  ،گرفته و تاريك شده بود  .زرين كاله ا رامش و خوشي مرموزي در
خودش حس مي كرد  ،مثل خوشي كسي كه بدون پول  ،بدون اميد و بدون آتيه لنجاره كش
در يك شهر غريب مي رود  .تنش خسته  ،لبش تشنه بود و كمي احساس گرسنگي مي كرد
 .ولي حركت و صداي يك نواخت اتومبيل  ،هواي تاريك  ،آدم هائي كه دور او چرت مي
زدند  ،صداي نفس يك نواخت پسرش و به خصوص خستگي او را وادار به چرت زدن كرد .
وقتي كه بيدار شد در شهر ساري بود  .دستمال بسته اش را برداشت  ،بچه اش را بغل
گرفت و از اتومبيل پياده شد  .شهر در تاريكي و خاموشي فرورفته بود  ،مثل اين كه خانه ها
 ،درخت ها و سبزه ها از دود و يا دوده سياه نرم و موقتي درست شده بود  .صداي ناله مرغي
از دور فاصله به فاصله خاموشي را مي شكست  ،يك ناله شكوه اميز دور دست بود  .چراغ ها
از دور سوسو مي زدند  ،در ايوان باالخانه ا ي يك دختر با چادر سفيد ايستاده بود  .اما زرين
كاله هيچ اطراف خودش را نگاه نمي كرد و صداي ديگري را به جز صداي گل ببو نمي شنيد

27

و چيز ديگري جز صورت گل ببو جلو چشمش نبود  .دم بقالي دو نفر نشسته بودند  .از آن
ها سراغ زرين آباد را گرفت  .يكي از آن ها گفت كه سر راه ساري است  .يك كاسه اب آن
جا بود آن را برداشت و سر كشيد  .بدون جا و بدون اراده كمي رفت زيرا هيچ جا و هيچ
كس را نمي شناخت  .ولي با وجود همه ا ين ها چون مطمئن بود كه نزديك تر به گل ببو
است اضطراب او از بين رفته بود  .و اين جا به نظرش خودماني و مهمان نواز مي آمد .
باالخره ا ز گوشه چارقدش يك قران در آورد نان تازه با سبزي و شيره خريد و رفت جلو در
خانه ا ي پائين چراغ نشست  ،دستمال بسته ا ش را باز كرد  ،شامش را خورد و به پسرش هم
داد  .بعد بلند شد رفت زير يك طاقي خوابيد .صبح زود كه بيدار شد رفت در ميدان شهر و
پس از يك ساعت چانه زدن االغي را به چهار قران و ده شاهي طي كرد تا او را به زرين آباد
برساند  .سوار شد  ،هوا ابر  ،موذي سمج بغض كرده بود و تهديد مرموز و ساكتي مي نمود ،
به طوري كه قلب را خفه مي كرد  ،پيشاني پسرش را پشه زده بود و باد كرده بود  .مدت ها
روي اال غ تكان خورد  ،از ميان سبزه ها  ،از زير آفتاب و باران از توي لجن زار گذشت .
دورنماي اطراف بي اندازه قشنگ  ،كوه هاي سبز  ،جلگه هاي خرم  ،ابرهاي سفيد و
خاكستري مثل زير شكم مرغابي بود و پيوسته جوربجور مي شد  .در آسياسر كه رسيد
دوباره باران گرفت  ،رگبار تند بود  .چادر به سرش خيس شد  ،زير درخت پناه بردند  ،بوي
نشاسته و بوي پرك و كثافت گرفته بود  .دوباره به راه افتادند  .زرين كاله مانده علي را به
بغلش چسبانيده بود و فقط جلوي پاي االغ را خيره نگاه مي كرد  .قلبش مي زد و همه اش
به فكر اولين برخوردي بود كه با گل ببو خواهد كرد  .تا اين كه نزديك ظهر وارد زرين آباد
شد  .همين كه زرين كاله در ميدان گاهي پياده شد و خواست از گوشه چارقدش پول در
بياورد  ،نگاه كرد ديد گوشه چارقدش باز است و پول در آن نيست  .آيا كسي دزديده بود ؟
نه  ،كسي نمي توانست پول را از گوشه چارقد او بزند بدون اين كه بفهمد  .آيا فراموش
كرده بود و يا تقصير گيجي و حواس پرتي او بود ؟ همه اين ها ممكن بود ولي عجالتا دردش
دوا نمي شد  .بعد از داد و بيداد خر كچي كه لهجهء تركي داشت دستمال بسته او را از
دستش گرفت و االغش را سوار شد و هي كرد و رفت  .ولي باز هم چه اهميتي داشت  .آيا
زرين كاله به مقصودش نرسيده بود  ،آيا در نزديكي گل ببو و در ده او نبود ؟ حاال مي رود
خانه گل ببو را پيدا مي كند  ،شرح مسافرت خودش را مي دهد و كارش يك طرفه مي شود .
هزارها تومان ازين پول ها فداي يك موي گل ببو ! دور خودش را نگاه كرد  ،اين دهكده
كوچ ك منظره تو سري خورده و پست افتاده داشت و در ته يك دره واقع شده بود  .دور آن
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را كشت زارهاي حاصلخيز گرفته بود  .و مثل اين به نظر مي آمد كه دهكده و مردمش همه
به خواب رفته بودند  .يك سگ گله ا ز دور پارس مي كرد و صداي مردي مي آمد كه مي
گفت  « :ببو …ببو هو …» ازي ن اسم دل زرين كاله تو ريخت  ،ولي ديد مردي كه به طرف صدا
مي رود ببوي او نيست  .زير چهار ديوار دو غاز چرت مي زدند و يك مرغ با دقت تمام با
چنگالش خاك را زيرو رو مي كرد  ،پخش مي كرد و در آن چينه جستجو مي كرد  .روي
خاكروبه يك سطل شكسته و يك تكه پارچه سبز پاره و پوست خيار افتاده بود  .كمي دورتر
دو مرغ كز كرده بودند و هر كدام يك پايشان را زير بالشان گرفته بودند  .زمزمه اهسته اي
كه ا ز گلوي تازه گنجشك ها در مي آمد موقتا حالت خودماني و تر و تازه به ان جا داده بود .
در ميدان سه تا پسر بچه دهاتي با دهن بازمانده به او نگاه مي كردند  .يك پيرمرد كنار
دكان عطاري روي تيرها نشسته بود و يك دسته مرغابي وحشي با جار و جنجال به شكل خط
زنجير روي آسمان پرواز مي كردند  .زرين كاله پيش پيرمرد رفت و گفت :
_ خانه بابا فرخ كجاست ؟
او با دستش خانه نسبتا بلندي را كه از دور پيدا بود نشان داد و گفت :
_ آن سره راهارش اتا مهتابي دارنه همانجوئه
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زرين كاله پسرش را بغل زد و با يك دنيا اميد به طرف آن خانه رفت  .همين كه جلو
خانه رسيد در زد  ،و زن مسني كه صورت آبله رو داشت دم در آمد :
_ كينه كار دارني ؟
_ گل ببو را مي خواستم به بينم .
_ ورنه چكار دارني ؟
_ من زن گل ببو هستم از تهرون آمده ام  ،اين هم مانده علي پسرش است .
_ خوب  ،خوب  ،گل ببو آن زنا را ول ها كرده وره طالق هدائه  ،بيخود گني .
بعد رويش را كرد به طرف حياط و داد زد :
_ ببو هو … ببو هو …
هيكل نتراشيده گل ببو با پيراهن يخه باز  ،پشت چشم باد كرده و خواب آلوده دم در
پيدا شد كه يك مشت پشم از توي گلويش بيرون زده بود  ،و زن زرد الغري با چشم هاي

 - 7آن خانه را نگاه كن  ،يك مهتابي دارد  ،همان جاست .
 - 0از جان پسرم چه مي خواهي ؟ زن بي حيا خجالت نمي كشي  ،اين بچه
تو حرامزاده است حاال مي خواهي به گردن پسرم بيندازي ؟
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درشت كنار او آمد و خودش را به گل ببو چسبانيد  .داغ شالق به بازو و پيشاني او ديده مي
شد  ،مي لرزيد  ،بازوي گل ببو را گرفته بود  ،مثل اين كه مي ترسيد شوهرش را از دست او
بگيرند  .همين كه گل ببو زرين كاله را ديد فرياد زد :
« _ ببوجان  ،ببو …من آمدم .
ولي گل ببو به او رك نگاه كرد و گفت :
_ برو  ،برو  ،من ترا نمي شناسم .
آن پيرزن به ميان آمد و گفت :
_ مه ريكاي جانه جاچي خواني ؟ بي حيا زنا خجالت نكشني  ،ته اين وچه را مول ها كردي
اسا خواني مه ريكاي گردن بنگني ؟
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گل ببو گفت  « _:حواست پرت است عوضي گرفته اي ».

زرين كاله هاج و واج مانده بود  .ولي اين انكار گل ببو را پيش بيني نكرده بود  .از اين
حركت
آن ها احساس تنفري در او توليد شد كه همه محاسن گل ببو را فراموش كرد و با لحن
تمسخر آميزي گفت :
_ پس بچه ا ت را بگير بزرگ كن  ،من هيچ خرجي ندارم .
مادر گل ببو گفت  _ :اين وچه بيخ تخمه  ،من چه دوميه ته وره از كجا بيوردي ؟
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زرين كاله فهميد كه قافيه را باخته ا ست  ،نگاه خودش را به صورت گل ببو دوخت ولي
صورت او خشم ناك و چشم هايش به حالت درنده ا ي بود كه تا كنون در او سراغ نداشت .
حالتي بود كه نشان مي داد زندگيش تامين شده  ،ارباب شده و به ارزوي خودش رسيده .
نمي خواهد به خودش دغدغه راه بدهد و از نگاه تحقير آميزي كه به او مي كرد پيدا بود كه
اصال حاضر نيست او را ببيند  .زرين كاله فهميد كه اصرار زياد بيهوده است  ،و با حسرت
جاي شالق هاي روي تن زن جواني كه خودش را به گل ببو چسبانيده بود نگاه كرد  ،بعد با
 - 7اين بچه حرامزاده است من چه مي دانم تو آن را از كجا آورده اي
؟
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يك حركت از روي بي ميلي برگشت  .در صورتي كه كاس آغا مادر گل ببو  ،شبيه مادر
خودش دست هاي استخوانيش را تكان مي داد و به زباني كه او نمي فهميد فحش و نفرين
مي كرد  .زرين كاله با گام هاي آهسته به طرف ميدان برگشت  .ولي در راه فكري از
خاطرش گذشت  ،ايستاد و بچه ا ش را كه چرت مي زد جلو در خانه اي گذاشت و به او گفت
:
_ ننه جون تو اين جا بنشين  ،من بر مي گردم .
بچه آ رام و فرمان بردار مثل عروسك پنبه اي آن جا نشست  .ولي زرين كاله ديگر خيال
نداشت كه برگردد و حتي ماچ هم به بچه اش نكرد  .چون اين بچه به درد او نمي خورد ،
فقط يك بار سنگين و ن ان خور زيادي بود و حاال آن را از سرش باز كرد  .همان طوري كه او
را گل ببو وازده بود و مادر خودش او را رانده بود  ،همان طوري كه مهر مادري را از مادرش
آموخته بود  .نه  ،او احتياجي به بچه اش نداشت  ،دستش به كلي خالي شد  ،بدون يك شاهي
پول  ،بدون بچه  ،بدون بارو بنديل بود  ،نفس راحت كشيد  .حاال او آزاد بود و تكليف
خودش را مي دانست  .به ميدان كه رسيد دور خودش را نگاه كرد  .پيرمرد هنوز روي
تيرهاي كنار دكان عطاري نشسته بود  ،چرت مي زد  .مثل اين بود كه تمام عمرش را روي
اين تيرها گذرانيده بود و همان جا پير شده بود  .آن سه بچه دهاتي نزديك دكان خاك
بازي مي كردند  .همه با بي اعتنائي مشغول كار خودشان و گذرانيدن وقت بودند و خروس
الري بزرگي كه او نديده بود بال هايش را به هم زد و با صداي دو رگه مي خواند  .كسي
برنگشت به او نگاه بكند  .مثل اين بود كه زندگي به پيش آمدهاي او هيچ اهميتي نمي
گذاشت  .آيا چه به سرش خواهد آمد ؟ بي باعث و باني هر چه زودتر مي خواست فراربكند
كه اقال از دست بچه اش بگريزد  .حاال همه بارهاي مسئوليت از روي دوش او برداشته شده
بود  .هوا گرم  ،نمناك و دم كرده بود و هرم گرمي مثل هاي دهن آدم تب دار در هوا
پيچيده بود .
بي اراده ،بي نقشه  ،با قدم هاي تند  ،زرين كاله ا ز جلو خانه ها و از كوچه ها گذشت.همين
كه كنار كشت زارها و سبزه ها رسيد شاهراهي كه جلوش بود در پيش گرفت  .ولي در
همين وقت مرد جواني را ديد كه شالق بدست  ،قوي  ،سرخ و سفيد سوار االغ بود و يك االغ
هم جلو او مي دويد و زنگوله ها به گردن آن ها جينگ جينگ صدا مي كرد  .همين كه
نزديك او شد زرين كاله به او گفت:
_ اي جوان ثواب دارد .
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آن مرد االغش را نگه داشت و گفت :
_ چي خواني ؟
_ من غريبم  ،كسي را ندارم  .مرا هم سوار كن .
با دستش االغ را نشان داد  .آن مرد االغش را نگه داشت  .پياده شد و زرين كاله را سوار
كرد .خودش هم روي االغ ديگر جست زد  ،ولي اصال برنگشت كه به صورت او نگاه بكند .
بعد شالق را دور سرش چرخانيد به كپل االغ زد  .زنگوله ها جينگ جينگ صدا كردند و به
راه افتادند  .از كنار جو زار كه مي گذشتند آن جوان دست كرد يك ساقه جو را كند به
دهنش گذاشت و به اهنگ مخصوصي كه به گوش زرين كاله اشنا آمد سوت زد  .اين همان
آهنگي بود كه گل ببو در موقع انگور چيني مي خواند  ،همان روزي كه در موستان به او
برخورد :
« گالش كوري آه هاي له له ،
بوشيم بجار آه هاي له له .
اي پشته اجار  ،دو پشته اجار ،
بيا بشيم بجار آه هاي له له .
بيا بشيم فاكون تو مي خواهري !»
زرين كاله تمام زندگيش  ،جوانيش  ،نفرين مادرش  ،بعد آن شب مهتابي كه با گل ببو به
تهران مي آمد  ،نفرين مادر گل ببو همه از جلوش گذشت  .اگرچه تشنه و گرسنه بود ولي
ته دلش خوشحال شد  .نمي دانست چرا سوار شد و به كجا مي رود  ،ولي با وجود همه اين
ها با خودش فكر كرد  « :شايد اين جوان هم عادت به شالق زدن داشته باشد و تنش بوي
االغ و سر طويله بدهد !»

