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  : اشاره

  

لیسانس علوم سیاسی را از . به دنیا آمد» مشهد«در  1325در بهمن ماه » غزاله علیزاده«
پاریس در » سوربن«پس از آن به فرانسه رفت و در دانشگاه . دانشگاه تهران گرفت

و با چاپ  1340ي  او کار ادبی خود را از دهه. هاي فلسفه و سینما درس خواند رشته
نام دارد » سفر ناگذشتنی«نخستین مجموعه داستانش . داستانهایش در مشهد آغاز کرد

ي  خانه«توان از رمان دو جلدي از آثار معروف او می. انتشار یافت 1356که در سال 
دو منظره، : آثار دیگر او عبارتند از. نام برد» چهاراه«داستان و مجموعه » ها ادریسی

 .هاي تهران تاالرها، و شب

» نویسی داستان بیست سال«ي ، جایزهويپس از مرگ  سه سال» ها دریسیي ا خانه«کتاب
  .را به خود اختصاص داد

ختی در ، در روستاي جواهرده در شمال ایران، خود را به1375اردیبهشت  او در 
 .ددا ي خود را از دست قریحه آویخت و ادبیات ایران یکی از نویسندگان خوش
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سطح آن از . تمام پشتم سرخ است. زندفه را کنار میملح. لکاتبین خودت رحم کنا یا کرام
خدیجه با لگن آب یخ باالي . با دهن باز مثل آتشفشان. هاي بزرگ فاسد پوشیده شدهدمل

دستهایش تازه و . گذاردبرد و روي پیشانیم میباندها را در آب فرو می. سرم ایستاده است
دستهایش تازه وخنک . گذاردنیم میبرد و روي پیشاباندها را در آب فرو می. خشک است

کف پایم را با آب سرد و . آیدکشد از کرختی بیرون میبهر جاي پوستم دست می. است
. سقف سرجاست. رودزند، از اتاق بیرون میصامتی صدایش می. دهدالکل طبی مالش می

  .زنمپتوي خاکستري را با پا کنار می. چکدهاي آن بزمین میهاي متورم سیاه از شکافلکه
  
 

2  
ي سماور گرد آجر میعمه جانم به بدنه. کردیمهاي هلو گردش میتوي باغ) سمیه(با 

ي گوجه فرنگی ها نشستیم و دلمهتوي علف. خواندلب رودخانه نشسته بود و آواز می. مالید
ایش را در آب فرو خندید و دسته. خواهد قهرمان بشومبه سمیه گفتم دلم می. خوردیم

  .موهاي درازش افشان شد. کرد
  

3  
چشمش که . کردداشت موهاي سرخش را شانه می. پیرزن یزدي روي تخت نشسته بود

منهم . آنقدر خندید که سست شد و به پشت روي تخت افتاد. بمن افتاد زد زیر خنده
  .کردم رویم را به دیوار کنمسعی می. م گرفته بودا خنده

باز خندید با لبهاي خشکیده و دهان سرخ خالی، صورت پر . ا نگاهم کرداز الي انگشته
خندي؟ چی من تو رو به خنده چرا آنقدر می. پرسیدم. شدچروکش از زور خنده بنفش می

هاي شکمش را از زور خنده گوشت. گوشاتون توي آینه نگاه کنین. ندازه؟ ـ گوشاتونا می
عین خروس . هایم پنبه چسبیده بودبه گوش. ي روشویی نگه کردمدر آینه. زدچنگ می
  .خودم هم خندیدم. شده بودم

  
  

4  
پاشویه الزمه؟ نه دیگه ازش . پرسدخدیجه می. ندا خدیجه و صامتی باالي سرم ایستاده

پتو را . گیردهایش را گاز مییادته اون پیرمرد؟ خدیجه لب. خیلی دیر خبر شدیم. گذشته
  .شوندطاق خارج میهر دو از ا. کشدروي پاهایم می
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5  
ها کردند حبابهایشان را باز میدهن. شدندها روي آب جمع میآمد ماهیوقتی باران می

از اتاق روي حوضخانه صداي چرخ . هاي سبزه را لب حوض چیده بودندکوزه. بلعیدندرا می
خانم معلم همسایه براي شاگردهایش . نداختا ها را برق میرفعت شیشه. آمدخیاطی می

  .خواست که روي هر کدام یک گلوله بکشمکرد و از من میمرغ رنگی درست میتخم
  
  

6  
هاي پیشانیش توي جوش. گرفتصورتش را زیر چراغ می. یکوري روي تخت خوابیده بود

ي تب را توي دهنش گذاشتم، نفس تازه و درجه. تنش چرب و جوان بود. زدنور برق می
بعد دستم را روي . هایش را لمس کردمبا انگشت گونه. مرطوبی به پشت دستم خورد

گلویش مثل دل کبوتر می. خوردش تکان میا هاي شهوي بینیپره. پوست گردنش گذاشتم
  .زد
  
  

7  
هاي دبستان اسدي بخانه برمیبچه. رفتمپوش بود راه میهایی که براي عزا سیاهدر کوچه

. کردچراغ توري پت پت می. اش را کنار دیوار نگهداشته بوددوچرخهها میوه فروش. گشتن
اقا جانم . بخانه رسیدم. ها به طرف حوض دویدندصداي اذان که بلند شد تمام فروشنده

ها با صداي قرآن خواندنش از خواب صبح. کردتمام اهل محل را دعوت می. روضه داشت
من باتاقم رفتم . بردخت و حشمت میریشدیم سمیه توي حوضخانه چاي میبیدار می

  .امتحان مثلثات داشتم. شروع به درس خواندن کردم
  
  

8  
صامتی او را . بیاید مرا ببیند. گویدکند و با اشاره به صامتی میخدیجه الي در را باز می

حالش . گویداو با صدائی نازك و غلتان می. کشدش دست میدارد و به کلهمی الي در نگه
  .روندبندند و میدهد، بعد در را می؟ صامتی جواب نمیخیلی بده
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دلم . شدتنم سرد و کرخ بود قلبم منقبض می. توي هواي خاکستري صبح از خواب پریدم
نور آن به تدریج در مه خاکستري صبح حل می. چراغ عمه جانم روشن بود. خوردبهم می

از باال خانه صداي تالوت . سوختآبی افتادم که روي تابوت میي یاد آن دو تا الله. شد
  .هاي درختان غان از برف سنگین بودندشاخه. آمدقرآن نمی

  
  

10  
ها را خیس کرده بود و با باران شن. زده وارد بیمارستان نصیریه شدیماز در بزرگ و زنگ

گاراژ و تعمیرگاه  از جلوي. آوردبوي گل و توتون حالتی تازه و روستائی به وجود می
. هایش با مچ سیاه بوددست. زدیکنفر داشت زیر یک فولکس خاکستري جک می. گذشتیم

ي آن با انگشت هاي بدنهروي گرد و خاك. شدته گاراژ یک اتوبوس قدیمی دیده می
ي طبقه دوم بیرون آورد با اشاره کرد که یکنفر سرش را از پنجره) ماشاء اهللا(نوشته بودند 

م مرا به رئیس بیمارستان معرفی کرد دکتر ا شوهر خاله. به اطاق دفتر رفتیم. برویم باال
بعد گفت که اینجا یک بیمارستان دوازده اطاقه است و یکنفر آدم . سمندري با ما دست داد

ناپذیر کرده است و چون امیدي بزنده هاي عالجخیرخواه باسم نصیري آن را وقف مریض
زد ها را که میاین حرف. سئولیت بیمارستان خیلی کم استماندن بیماران لیست م

بعد گفت که من کارگر . م تصدیق کردا شوهر خاله. شدچشمهایش غمگین و کدر می
قرار شد از فردا . پزي هستم ولی میل دارم شبها هم کار کنم، محجوبانه لبخند زدمسوهان

  .مشغول کار بشوم
  
  

11  
کشند و جیرجیر ها سر میها از الي تركها و سوسکموریانه. سقف اینجا خیلی ترك دارد

ها را بلند آید و خش خش روزنامهباد می. خانم وهابی پنجره را باز گذاشته است. کنندمی
ترین زن دنیا چطور از چاق. ندا ترین زن دنیا را چاپ کردهتوي روزنامه عکس چاق. کندمی

  رود؟پله باال می
  .پیچدناپذیر توي راهرو میي پایانمثل یک زوزهها ي مریضناله
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12  
از وقتی . خدیجه هم آمد کشیک آن شب با من و او بود. به اطاق دفتر و پشت میز نشستم

من و صامتی و سه تا . کردیمدکتر سمندري مرد؛ کارهاي بیمارستان را ما پنج نفر اداره می
پزي قات بیکاریم را به کارگاه سوهاناو. هاکرد من شبصامتی روزها کار می. زن پرستار

امروز : خدیجه گفت. وقتی دیدم کارهاي بیمارستان زیاد است، آنجا را ول کردم. رفتممی
به پول احتیاج داري؟ نه هنوز که زوده، ایشاءاهللا یک . چندم برجه؟ ـ به نظرم سیزدهمه

ت، بعد با خجالت لب صندلی نشس. ي بخاري رو هم زیاد کنگفتم بشین درجه. هفته دیگه
از کمر فلجه، منم خرج . م و دخترشا گفت اقاي سلیم شما خرج کی رو باید بدین؟ ـ عمه

اون یکی از کالس هشتمه خیلی . مادرمو باید بدم با برادراي کوچیکم که مدرسه میرن
  .باهوشه آقاي سلیم

رم کرد، دستهایش را پاي بخاري گ. صامتی وارد شد. از توي راهرو صداي اخ و تف آمد
ولشون کن اون : گفتم. بهتریه روي ماشینا برزنت بکشیم. باز ممکنه بارون بگیره: گفت

  .هاروقراضه
  .واسه صاحبانش که قراضه نیستن، فردا که بخوان تحویل بگیرن هزار جو ادعا دارن

  
  

13  
پرسید تا حاال کجا بودید؟ ـ . گرفتها ایستاده بود و داشت ناخن میصامتی روي پله

تونم تمام باالخره از شرش راحت شدم و حاال می. مکافات عجیبی بود. ن پزخونهسوهو
مثل همیشه از بوي خون و . از پله باال رفتم وارد راهرو شدم. وقتمو توي بیمارستان بگذرونم

ها را داشت لگن ادرار یکی از مریض. رطوبت و الکل پر بود خدیجه از ته راهرو پیداش شد
لیم مریض نمره پنچ کمپرس الزم داره وسائلشو حاضر کن االن میگفت آقاي س. بردمی
کتم را بیرون . نور زرد روي دیوارهاي چرك دوید. چراغ روشن کردم. رفتم توي دفتر. یام

. از توي راهرو سرو صدا بلند شد. ي که به میخ آویزان بود پوشیدما روپوش کهنه. آوردم
هاي دیگر نقل و پسرش بین مریض. ی بردندداشتند نعش مریض اطاق دوازده را بیرون م

کاغذهاي باطله را توي سبد . بخاري را روشن کردم. در را بستم. کردحلوا تقسیم می
حسابش هزار . اسم علوي را از بین آنها خط زدم. صورت اسامی بیماران را برداشتم. ریختم

به اطاق راحم . ر بودگرم و پنبه و صابون منتظخدیجه با قوري آب. شدو چهارده ریال می
انگار که درد را حس . هاي سرخ و متورمش را بسقف دوخته بودمثل همیشه چشم. رفتیم
موهاي . دادتنش بو می. ش گذاشتا لگن را زیر چانه. خدیجه پتو را کنار زد. کردنمی
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هایش به پائین لیز میي شقیقهعرق لزج و چسبناك از گوشه. خاکستریش بهم چسبیده بود
آن را روي پیشانی . سرد شده بود. د، خدیجه پنبه را در آب فرو کرد و به دستم دادخور

میره خونه یه سرهنگ کلفت . خواد از اینجا برهخانم وهابی می: خدیجه گفت. راحم گذاشتم
آدم کار به این آبرومندنی رو میذاره میره کلفتی؟ ـ منم همینو بهش . ـ عجب احمقیه. بشه
باز بر . خودش یک روز پشیمون میشه. ـ پس کارش نداشته باش. میرهولی بگوشش ن. گفتم

جشمهاي . ها را پس برداشتقبلی. هاي تازه را به دستم دادخدیجه پنبه. میگرده همینجا
ي آنها سرازیر جویبارهاي آبی از گوشه. راحم را سه دفعه کمپرس کردم و قطره چکاندم

  یجه پرسید بسش نیس؟خد. کردشد و تمام صورتش را خط خط میمی
شما حرف دکتر ... به اندازه. نه کم نه زیاد. ـ چرا بسه، دوا باید به اندازه مصرف بشه

دستهایم را توي . اون خدابیامرزم ورد زبونش همین جمله بود. سمندري رو میزنین
هاي ناله. زدراهرو تاریک بود و نورهاي کج و کدر از الي درها بیرون می. دستشوئی شستم

  .بیماران از ته راهرو پیش می آمد
  
  

14  
اردکها دور حوض راه . هاي سبز باغ ملی نشستمروي نیمکت. گشتمداشتم از مدرسه برمی

یک دختر کنار حوض ایستاد و . هاي خشک پوشیده شده بودسطح آب از برگ. رفتندمی
  .هاي خاموش را تماشا کردفواره

. هایش گلی شده بودکفش. تابیدرش میآفتاب عصر پائیز روي موها و پشت گردن الغ
ي صورتش از یک خنده. برگشت و بمن خندید. ها سر یک کرم با هم دعوا کردنداردك

. بعد دستهایش را در جیبش کرد و رفت. با هم به دعواي اردکها خندیدم. کامل روشن شد
  .توي نفس خرمائی باغ گم شد

  
  

15  
بوي جوهر توتون مانده . رفتمبه خواب می گذاشتم وسفیده که میزد سرم را روي میز می

چاي شیرین . شستمخوابیدم، بعد صورتم را مییکساعت می. انداختدماغم را به خارش می
حس کردم یک . مرتبه مریض شدمبعد یک. شدمخوردم و مشغول کار میو نان قندي می

کم کم به . تسوخانگار گل آتش که می. شودلولد و هی بزرگ میچیزي زیر پگوستم می
  .شودام بند نمیعذا توي معده. م سرایت کرد و حال باال هم می آوردما سینه
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. هاي کثیف و بدبوسوسک. ماندروند و رد پایشان به جا میها روي سقف راه میسوسک

خواهد به آن دلم می. شکم دیوار گوشتی و سرخ است. دهدیکی از دیوارهاي اتاق شکم می
یکنفر توي . لولدکشد و توي شکمش چیزهاي مجهولی میر گوشتی نفس میدیوا. چنگ بزنم

لوسی به من گفت همه چیز خیلی . آلود استش سیاه و پشما درگاهی نشسته است، تن گنده
هایش را هایت کج است و پاهایت خمیري، مشتاو به من گفت چشم. شودزودتر تمام می

همه. ها روي زمین پخش شدد و شکست، لیقهدوات مرکب افتا. گره کرد و روي میز کوبید
ها پشت بام. دادي خون میمزه. خارهاي درخت را کند. ي آنها را با خشک کن جمع کردم

هاي سیم. گرفتیک زن چادر سیاه سر کوچه ایستاده بود و داشت فال می. هواگیر نداشت
سالم صادقانه ابیقور . صادقانهسالم . سمیه غروب کرده بود. خاردار را توي آب فرو کردند

  .در روزهاي یخ
هاي هلو زنبورهاي توي باع. گیر خوبی بشود و مدال برنز بگیردتوانست کشتیحشمت می

  .کنندزهري پرواز می
. کنیهاي عمت مهمان میتو آدم را به باغ. سامیه خاتون تو تارزن زبردستی هستی. سامیه

سامیه، تو هیچوقت در . کنیها را خوشبو میتو علف. شودزار سبز میهایت یونچهاز یر پنجه
هاي کدو و سکنگور بوته. سان دومینکو و جزایر فیجی. ي؟ ماداگاسکارا ماداگاسکار گم شده

. کنندهاي دم طالئی در تمام بعدازظهرها وزوز میحشره. در پالیزهاي خیس تنها هستند
. کشیدوقتی که روي تخت دراز می هاي جنگلی را داشتصالبت خروس. حتما پدرت بود

  .خورندهاي پرده از توي دست لیز نمیلرزیدند، ماهیچوبها می
  !ايتو اسطوره! حیما. هاي فلزي گشوده به روي بادپنجره
  .اندهاي غان را با تبر بریدهتمام درخت. شودهایم ترك ترك میدست
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