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  راچكَ
  ∗سيده بلقيس فاطمه حسيني

در كرد و عكس جيمس را  زير و روآن را . دست پايل افتاد  روزنامه بههروزي يك تكّ
 همين كه خواست بنشيند يك  و را بر زمين نهاديشها كيسة خرت و پرت. شناختآن 
 مگس شوخ يك. صداي وز وز بلند شده بر روي وي نشست  مگس باهدست
 همان لحظه ، اما در را راندآندست چپش  باكه اش شود  اخ بينيخواست وارد سور مي

  وليسيد  با لذت بسيار رطوبت را ميمگس. طرف گوشة چشمش دويد يكي ديگر به
پايل .  گستاخ نمك نشناس او را نيش زدمگس ولي ،كرد مي جلوگيري ناز آنپايل هيچ 

 كه بر سر و رويش جمع ها مگس.  را ماليدشتندي چشم  را پيچيد، اخم كرد و بهشسر
كه نشستند طولي نكشيد كه دوباره گرد آمدند و طوري بر دامنش اما  .شده بودند پريدند

هاي   غرق انديشه، غافل از همهپايل،ولي . دوخته شده بودآن انگار پولكهاي سياه بر 
 ار وچنان اها هم مگس. لرزيد  آب در چشمش و عكس جيمس در دستش مي.خود بود
ميخ آهني پايش را زخمي كرده بود و يك ها  ميان آشغال  پيش درة هفت.كردند اذيت مي

. كردند تميز ميرا كبرة آن خود  دهن آب  با،اين فرزندان كثافت بر آن هجوم آورده
كشيد و نواري كثيف را از ميان پس د پايش را دا شان مثل نيشتر آزار مي چون نيش

  . بر زخم خود پيچيد وها برداشت خاكروبه
  و كاغذ،ها  از آشغالكههر روز چون . ها برايش تازگي نداشت گونه زخم اين

كرد چندين جراحت را بر   و شيشه را جمع ميهاي آهن  تكّه وهاي پالستيكي كيسه
م جاي گردش و هها،  اين زباله. دوه بآن عادت كرد ديگر بهكرد و  جسم خود تحمل مي
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 جواهرنگر يويژه از آشغالدان به. بودهاي وي  نان و شريك مصيبتكسب هم وسيلة 
از بويناك بودن ناخوشايندي  موقعي كه آنجا بود هيچ احساس .ص داشتااي خ خاطره

زادگاه يا  كه كسي باآنجا داشت  بهدروني جذبه و كشش ، بلكه چنان اشتچيزها ند
. كشيد آن طرف مي ي بود كه او را بهغريبسرنوشت يادآور ن مكااين . فرزند خود دارد

نشست و در عالم از  ها آنجا مي ساعت. گويي نيروي بدنش در اختيارش نبوددر اينجا 
  .كرد و نيشخندهاي مردم را تحمل ميرا  دردش يخود خود بي

 هفت ساله، ي دختر،پايل. وزيد  باد سرد زمستاني مي وپانزده سال پيش، صبح بود
ها   آشغال،دار  رنگ و شلوار وصلهشاد مشكي گُ ولبلوز گَ  با،موهاي ژوليده، پا برهنه با

 او را هجنگيدند توج آلود مي اي خون ها كه براي بقچه غ سگو غصداي و. ستج ميرا 
 آنها را راند و اش چوب دستي طرف آنها پرتاب كرد و با دو سه كلوخ به. جلب كرد

بي بسيار خوشحال بود كه لقمة چر. ت و زير يك ديوار نشستشادربرا سرعت بقچه  به
دور آن را ترسيد و ناگهان ولي . ذوق زده آن پارچة خونين را باز كرد. دست آورده به

 برق عجيبي در ه يكبار. گردش جمع شدندند وردكها را تيز  ها دوباره گوش  سگ.افگند
هاي كبود   لبوسرخ رنگ هاي  گونه با پيش او نوزادي .گشت هايش پديدار چشم

 .گرفتدر بغل بر زانوي خود نهاد و محكم برداشت و او را . زد آهسته آهسته نفس مي
هاي نيم باز   كشيد و چشماي كه گرماي آغوش پايل را لمس كرد خميازه هميننوزاد 

  .آلود پايل باز كرد  خاكچهرةخود را بر 
ها   همسايههدم در كلب. داد نشانمادرش  به را او برد و كلبة خود بهپايل كودك را 

. ندزد  نيش زبان ميبعضيدندان بودند و   انگشت بهبعضي. دندكر مي و شلوغ هجمع شد
پير . شد هاي گوناگون شنيده مي هاي شكسته و متلك صداهاي درهم و برهم، جمله

 روز :گفتند پير زنها مي. “شرم زن تيره گردد روان ز بي”: مردي سفيدمو موقع ردشدن گفت
 اين خاك چه ،اي خدا. ن است همي١ كلجگ؛ اصالً خوف خدا ندارند؛قيامت دور نيست

 كجا اين سرماي :يكي گفت.  اين بچة معصوم چه گناهي كرده است.ها ديده جنايت
 تا ظهر .“دشمن چه كند چو مهربان باشد دوست”راستي، ! اندام لسخت و كجا اين گُ
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بر اين عاقبت قرار . پليس ادامه داشتتحقيقات طور ديد و بازديد همسايگان و  همين
قدر كوچك بود كه  نآ مفلسانة وي كلبةكه خودش بيچاره بود و آن  ، بادر پايلشد كه ما

  .عهده گيرد  كفالت طفل را به،كرد كفايت نميهم شان  خودبراي
او  چون .با اسم قشنگي صدا كنداو را پايل با طفل خيلي انس داشت ولي نتوانست 

همين اسم   و به؛يعني آشغالزدند،  صدا ميرا چاز آشغالدان آورده بود همه او را كَرا 
ها   خاكروبهر چندين روز د.كرد داشتن اين كودك مباهات مي هپايل ب! تفايشهرت 
مجبور بود غذا دست آوردن   بهبرايدر خانه بماند، چون توانست  مي ولي تا كي ،نگشت

هاي   ظرف.شد  ميپيدا چيز آنجا ههم. هايي كه برايش مثل دفينه بود بگردد  زبالهدركه 
هاي خرد و اسكناس  هاي نو، پول هاي كهنه و دور افتاده، دستمال چيني شكسته، لباس

هاي  هاي نيمخوردة پولداران، ريزه غذاهاي خوشمزة ثروتمندان، ميوهماندة  پسگمشده، 
ترهاي شهاي مسي و آهنين، انگ  نان ساده، گوشوارههاي هنان روغني و شيرمال و تكّ

هاي كثيف و  قشنگ، عروسك) خلخال(هاي   پازيبگ وننگين، النگوهاي رنگار بي
  .قيمت هاي گران  بازيشكسته و گاهي اسباب

. كرد پايل خود را بسيار خوشبخت احساس مي. گذشت آهسته آهسته ميزمان 
 مثل نوار ،ها خاطره. كرد او كمك مي در كارها به. شده بودو زيبا را پسري يازده ساله چكَ

آشغالدان جواهرنگر برايش . كرد عرضه مياو  به را لنشيندهاي ديدني و   منظره،فيلم
  .رفت  ميآنجا بهدوست داشتني بود و با عالقة خاصّي 

انگار . دقّت نگاه كرد  روزنامه را كه در دست داشت بههپايل دوباره آن تكّ
 ولي حيف كه سواد ،بر آن كاغذ نوشته شده بخواند و بفهمدرا خواست هرچه  مي

تماشا با شوق فراوان عكسش را . وانست عكس كچرا را بشناسدت فقط مي. نداشت
تصوير  ناب و آبدار را نثار هاي روان شد و مرواريدشمرتبه سيل اشك د كه يككر مي

  .نازپروردة خود كرد
 .رفت آوري كاغذهاي مچاله شده مي را بردوش نهاده براي جمعاش  كهنههرروز گوني 

 ١يهاي ها نمايش ي از بمبئي آمد كه با همكاري انجمن ملّي ايالتي توي خيابانگروهروزي 
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نمايندگان احساسات   ـهاي خياباني بودند ها بچه بازيگران اين نمايشنامه. كنداجرا را 
هاي استبداد،  بد و خوب انساني مانند شوريدگي و پريشاني، دردهاي روزگار، زخم

 غرض .خانماني فالس، نفرت و گرسنگي، برهنگي، بي فساد، غربت و ا وآتشزني، بلوا
 هاي  بودند كه حكايتينناان بهترين قهرماآن. كه تمام شرايط الزم در آنها وجود داشت اين

  .كردند هاي احساس را بازگو مي دل و تالطم
كه   كسي. مثل موج بين پايل و كچرا حايل شدگروهچه ساعتي بود كه اين ! حيف

 سرشاراش از مهر مادري  تر بود كه سينهئا تگروهمد آن گوركي رئيس را آچدلسوزي كَ به
اش را  چهرهخود ا روسري كثيف بريخت و   پايل با جراحت دل اشك خونين مي.دبو

  .كرد پاك مي
 ويراني براي چيزهايي كه ؛را در تمام زندگي هم ويراني داشت و هم شوريدگيچكَ
با گوركي در .  و نداشته بود كه نديدو داشت و شوريدگي براي چيزهاييبود ديده 

.  كردتوصيفتوان   راستي آن دنياي احساس را چگونه مي.مدت كوتاهي مأنوس گرديد
اقامتگاه  دم در كَچرا بعد از نمايش، .وزيد و هوا بسيار سرد بود روزي بادتندي مي

، خوابيدو گوركي يك چادر كثيف كه رنگ سپيدش خاكي شده بود دور خود پيچيده 
روي دو پا نشست و سرش را ميان دو زانو .  چون سرما شديد بود زود بيدار شدولي
  .اي  سر راه نشسته،پاشو! راچ كَ:گوركي با پرخاش او را صدا كرد. لرزيد  بر خود مي.نهاد

 در تاريكي شب ، روز دوم بعد از تمام شدن نمايش.را با شتاب از آنجا رد شدچكَ
خواست بخوابد ولي  مي. ديشكا نيز روي پياده رو دراز رچ كَ،چون همه خواب بودند

 ،هاي خياباني چه تقديري دارند كرد كه بچه فكر مي. خواب از چشمش پريده بود
 تنگدستي هميشه گره بر جبين سبب ه حتّي پدر و مادر آنها هم ب. نه مهرباني،دلداري نه

 پولدار با سيماي بازز قشر اهنري اين اولين تجربه بود كه گروهي از يك شركت . دارند
. مرتبه چهرة شاد گوركي بر صحنة خيال وي نقش بست  يك.زد با ايشان حرف مي

طرف ساختمان  رو بلند شد و آهسته به الي خفتگان پياده هدزدكي با نوك پنجه از الب
مهمانان رفت و داخل شد و در راهرو نزديك در اتاق گوركي خوابيد و صبح زود بيدار 

 چون .گذراند در نزديك وي ميرا ها  كرد و شب  روزها با او كار مي،پسن از آ. شد
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انگار . برد اند و خوابش ميبچس  ميو اتاق ايوارد بهخود را شنيد  صداي كفش وي را مي
  .باشدرفته خواب شيرين  به مادر روي خود را پوشانيده و آغوشكودكي در 

گشتند و  مي ازها ب  گروه. دپايان رسي روزها گذشت و اين فرصت بسيار زود به
آب . ايشان هم آب بودند و هم آتش. كنند همديگر خداحافظي باها مجبور بودند  بچه

آلود آن  و حرارت حسرتبود ور  كرد و آتش در دل شعله در گرداب چشم حركت مي
  .هاي عاطفي گرديد زباني وسيلة بيان تهاجم بيزبان . ها آشكار بود ر چهرهد

دست گوركي را با ذوق گرفت و فشرد و و  جلورفت .يبايي نداشترا تاب شكچكَ
شعاع احساس مشترك بر .  وداع كرداو  و بارنِم خود را بر دست او ساييدچشم پ

لمس تارهاي . دبر سر كَچرا كشينوازش  ه گوركي دستش را ب.سيماي هردو درخشيد
  .افتايي تا دير دوام نيوجود آورد و اين جد هاي عشق مادري را به مثبت و منفي شراره
ت و اسمش را شدابرپسر خواندة خود عنوان  به گوركي كچرا را ،بعد از چند ماه

  .بمبئي برد  او را بهو تشريفات اداري طي شد .جيمس گذاشت
 چيز عوض شده و او ههم.  او براي هميشه از اينجا رفته بود.سه سال گذشت… آه

! دار كجا هاي وصله  لباسوروزهاي فالكت بار آن . جيمس تبديل يافته بود از كچرا به
 آن !آن چهرة عبوس و اين سيماي روشن! اين كت و شلوار و كراوات قشنگ كجا

سوادي و حاال در   آن روزهاي بي!دار و اين مرواريدهاي ناب هاي زرد و لكّه دندان
  !مدرسة عالي درس خواندن

  .راستي از زمين تا آسمان فرق كرده بود
  .بختي من  بلكه از فالكت و سياه، نه از من؛ز من دور شديخوب شد اـ 
 آيا من براي تو همان ؟تنها گذاشتيمرا چرا !  پسر عزيز:صداي شكسته گفت با

 ازو تو جان من بودي . توانم با اين هويت زندگي كنم آشغال و خاكروبه هستم؟ كي مي
ها  ن بودم كه ترا از سگ اين م،اي عزيز من. بودم  اي كاش من پولدار مي.من دورشدي

اين .  دادمت رفتن ياد راه. زبان در دهنت گذاشتم.پناه دادم و از گرسنگي نجات دادم
   فراموش كردي؟را چطور م.اين سن و سال رسانيدم م كه ترا به بودمن

  … هي قند من،راچكَ… را افتادچياد خندة كَ به
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اس پليس با يك تفنگ در لببود را پسري هشت ساله چ كَ،در قاب خيال پايل
با .  خياباني خريده بودندةفروشيك مناسبت جشِن ديوالي از   خودش بههاسباب بازي ك

ترا از … پليس…  من پليس هستم:گفت هاي درخشان و لبخند شيرين مي چشم
  …كنم ها حفاظت مي راهزن
  .راهزني آمد و ترا ربود ،بالعكس !آه

ش را غنچه هاي لب.آهي سوزناك كشيدو مچاله شده را ديد روزنامچة  هدوباره تكّ
هاي خسته   با گام وپيراهن خود نهادجيب آن را تا كرد و در . اندبكرد و بر عكسش چس

 آن كوچة تنگ و تاريك و پر از لجن را كه بارها توي آن .لبة گلي خود رفتكطرف  به
ن ايستاده اين نازنيديدن  و آرزوي دبراي عرضه كردن همة وجود خو .راچدر انتظار كَ

  .بود، پشت سر گذاشت
  


