
 (1)تهران خیابان انقالبتکه هایی از داستان 

فخری بود و از همان نقطه بود  ی شوم زندگیمیدان امین السلطان؛ یک کوچه تنگ، یک قهوه خانه! این نقطه

 .کرد ی زندگی پرتابشکه یک فنر ناغافل به وسط معرکه

ی باصفایی که هم شُر شُرِ آب خانه خانه بود، قهوهشان یک قهوهنشستند، سر کوچهآنها میدان امین السلطان می

آمد و بوی خاک و هم بود که از روی جالیزارهای ورامین می ی قفس، نسیمی قناریجوب داشت و هم چهچهه

نم  های آبهای چوبی پهن بود و از پشنگهرسید که روی تختوقتی به حصیرهایی می آورد وبوی سبزه می

دِلِی،دِلِی آواز بخواند و اگر پا داد عاشق  خواستکرد و آدم دلش میمی داشت، یک کیف بخصوص تن آدم را پُر

 .شود

ه زدند و بکدو و خیار و بادمجان بار می هایی بودند که از ورامینی کامیونهایش رانندهقهوه خانه بیشتر مشتری

ی ش زیر سایهپوهای قالیکردند، در برگشت روی تخترا خالی می آوردند و بعدِ آنکه بارشانتهران می

 .خوردندنشستند و چای دیشلمه میی جوب میچنار حاشیه هایدرخت

پلکید، خانه بود بیشتر میقهوه خواندند و مشدی که صاحبخانه رادیو هم داشت، دلکش و بنان میقهوه

ی نورهکرد یا زغال به تچرخاند. مشدی ته دکان قلیان چاق میمی خانه را در حقیقت شاگردش عبداهللقهوه

برید درد امانش را می شد دستش به پیچ رادیو بود. گاه وقتی کمرریخت، از این دو کار که فارغ میمی سماور

ی یک فضله موش از آن را به کرد و به قاعدهباز می آورد، درش رای تریاکش را از پر شالش بیرون میقوطی

 .گذاشتدهان می

و ی پر پشم بود که جای دو سینه های از بنا گوش در رفتهفت با سبیلخانه جوانکی کلهای قهوهیکی از مشتری

شد و رادیو طرز استفاده از گنه هر وقت آواز عبدالوهاب تمام می سه نیش چاقو هم به گونه و به پیشانی داشت و

 !ش کن بینم اینو مشدیکشید که : خفهداد، یکهو عربده میآموزش می گنه را

های انگار یکهو یک دست رگ و ریشه زد. وکرد و آنوقت او خودش زیر آواز میاطاعت میمشدی به طرفه العینی 

 .رساندسر کوچه می کشید، خودش را بهفخری را از تنش بیرون می

دختر را دیده بود و  بخرد، جوانک یا سه پستون کشک، روغن خانهیک روز که فخری رفته بود از بغل دست قهوه

بود و بعد هم رویش را کیپ گرفته بود و تا دم خانه دویده بود.  بته فخری هم خندیدهبهش چشمک زده بود. ال

و گشاد ایستاده بود و به ا برگشته بود و به سرِ کوچه نگاه کرده بود: جوانک دستها را به کمر زده بود، بعد آنجا

توانست برق فخری حتی می ای نداشتند،خندید. از هم فاصلهمی کرد و در همان حال با غش غشی نرممی نگاه

  .ببیند را دم حلقش طالی دندان کرسی
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روی تخت لم داده بود و از  اش نشسته بود یارفت و جوانک هم هر روز همان سر جای قبلیفخری هر روز می

خندید و یک زد و فخری هم باز میالبته باز هم چشمک می کرد وهای خمارش او را نگاه میدرز باریک چشم

؛ به بیابان برد فحری آنقدر ایستاد تا جوانک خود را به او رساند، و روز بعد او را سوار کرد و در کمرکش کوچهروز 

 .سر راه هم یک کوزه شاتوت برایش خرید

ی یخچال هم علف در آمده بود. دیواره یهای ریختهتابستان خنکی بود و بیابان سرتاسر سبز، حتی روی کلوخ

آورد و به دهان ها را یکی یکی از کوزه در میفخری شاتوت وی پاهایش گذاشت،فخری را بغل کرد و ر

متوجه بوی تن  کرد. ته کوزه در نیامده بود کهها قرمز شده بود و مرد هی ماچش میپنجه گذاشت، لبها ومی

ن قت دید که ایداد تا بشوید و آنودست او می مرد شد؛ ابن بو، بوی عرقگیر پدرش بود وقتی که مادرش آن را به

داد، یک هم گرما داشت و هم اینکه یک موج آرام را از رگهای تنش عبور می بو چقدر خوب است، هم گس بود و

 .ترسیدآمد و هم از آن میبخصوص که هم خوشش می چیز

د، تن این مرد در او موجب شده بو ای را که بوی عجیبلرزید و هنوز داشت احساس تازههای دماغ فخری میپره

های مرد غریبه کالپیسه شد و او به یک آن سنجید که چشممی کرد و رابطه اش را با عرقگیر پدرشکشف می

ای بن شاشید بغض فخری ترکید وبرداشت و دست آخر وقتی داشت پای یک بته، روی خاک می اش رادخترگی

 !ایگریه را گذاشت؛ چه گریه

 .گیرمتشت شِر شِر می شاشید که گفت: گریه نکن، میمرد واویالیی گفت و سر تکان داد و هنوز دا

ی هایی از گذشته به آیندهتکه او باور کرد و در دم ساکت شد و زمان در چرخشی ناگهانی از او فاصله گرفت،

های دیگر یکهو درخششی باورنکردنی بخود گرفت و در پوشاند، تکه هایی را مههنوز نیامده متصل شد، روی تکه

کاغذی و  هایها ناگهان خودش را دید که لباس سفید عروسی پوشیده بود، به سرش گلتکه یکی از همان

آلتش را تکان تکان داد، شلوارش را باال  های خیس لبخند زد. مردهای کوچک رنگی زده بود و آنوقت با لُپالمپ

 .جهیدهای کوچک و گُل بهی رنگ فخری انگار ستاره میکرد. از گونه ، به طرفش آمد و لبهایش را ماچکشید

نشاند و به یکی دو تکان دوباره پا می برد، او را همانطور رویکرد و به بیابان میگهگاه باز هم او را سوار می

خرید تا هر بار خب برایش چیزی می گرفت وبعد البته آرام می شد و یک لحظههاش گم میی چشمسیاهی

ت گرفچیزی ایراد می زند. بعد بنای بد اخالقی را گذاشت، هر بار ازدید فخری سر گودالی عق می اینکه یک روز

شد و معصومیت نگاه و تر میفخری روز به روز قلمبه افتاد و شکمزد. بچه نمیو به پک و پهلوی فخری لگد می

 ریخت و یک جور وقار بخصوص او را از عالمحتی از دستهاش انگار مهربانی می شد ومی صورتش هی بیشتر



قهوه خانه کم کرد، کمتر رو نشان  ی اینها مرد را کالفه کرده بود. او پا رفتش را بهکرد و همهبچگی دور می

 .دادمی

گشاد ایستاد، در خانه  وسط حیاط .پدرش بو برد، نه جنجال کرد، نه کتکش زد، هیچ چیز! از خانه بیرونش کرد

بدنیا بیاور، همانجا چالش کن و آنوقت اگر دلت  توی یک خرابه گفت برو، برو توله سگت را را نشانش داد و

 .برگرد خواست به خانه

 

 

 !مادرش با چشم تر یک دست لباس و یک تکه نان الی بقچه پیچید و داد دستش؛ گفت برو

 

 یرفت؛ رفت سر کوچه گوشه فت، بقچه را گرفت و از خانه بیرونخواست بپرسد کجا، اما چیزی نگفخری می

خانه تا غروب هی برایش چای آورد و هی گفت قهوه خانه نشست و به راه نگاه کرد. مشدی صاحبتخت قهوه

بار  کردند و مشدی هرپراندند و هواَش میکردند، سنگ میاش میهای محله دورهبچه .شود اما نشدپیدایش می

گشت. شب فخری همانجا بقچه را زیر می کرد و با نفس بریده به قهوه خانه برهای کوچه عقب میا تا نیمهآنها ر

 .ها نگاه کرد. روز بعد باز هم انتظار کشید، مرد آمدنی نبود سر گذاشت و خوابید و تا سحر به ستاره

 


