
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 آئينه شمعدان طال
 به همراه مروري بر زندگي و آثار حسينقلي مستعان

 نحسينقلي مستعا

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بلكه  نويسي داستاني در ايران پاورقي  حسينقلي مستعان نه فقط به عنوام شاخص
اي جريان ساز كه سهم بسياري در كتابخوان شدن چند نسل از  به عنوان نويسنده

هرچند ذكر اين نكته .  احترام استاي شايان توجه و  ، نويسنده مردم اين ديار داشته
، نه به عنوان داستان كوتاه  هايش معروف بود ست كه مستعان به پاورقيا  ضروري
، بسيار  نويسان آن روزگار از داستان كوتاه ، تلقي او نيز همچون ديگر پاورقي نويس

 هايش برخوردار تري هم از پاورقي با تلقي امروز متفاوت بوده و البته از كيفيت پايين
  . است

رسم .  ندكمي ، خواننده را با قلم و نوع نگاه مستعان آشنا  اما با اين حال اين داستان
، انتخاب شده  »مثل خدا كه مال همه است«الخط داستان تغيير نكرده و از كتاب 

ست در برگيرنده داستانهاي كوتاهي كه مستعان در اواسط  ا كه مجموعه داستاني
كبير در ميانه دهه پنجاه منتشر ط انتشارات اميردهه سي در مجله راديو نوشته و توس

  . شده



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، دبيرستان را بزحمت تمام كرد و پس از آن بهيچ قيمت حاضر نشد به  ، هرمز پسرم
گفتند  بعض آشنايان به من مي.  اصوال استعداد درس خواندن نداشت.  مدرسه رود

من به اين .  شود خوان نمي پول است درسكه اين بچه چون هميشه جيبش پر 
، سر چشمه همه  ، خصوصا براي جوان پولي كردم كه بي فكر مي.  حرف معتقد نبودم

توانستيم  ؛ نمي گرفت از مادرش هم مي.  دادم خواست مي ؛ هرچه مي ها است بدي
وقتي كه ترك .  ، ما بوديم و آن همه ثروت و اين يك دانه پسر مضايقه كنيم

اتومبيل من زير پايش بود و روز و شب ول .  و پنج سال داشت تحصيل گفت بيست
، پول فراوان هم  جا دست و پا كردم جا و آن اين.  البته اين خوب نبود.  گشت مي

  : وقتي كه اصرار مرا شنيد گفت.  ، تا يك كار حسابي براي او پيدا شد خرج كردم
گفت به  ؟ گفتم به چه شرط ». روم كنم و سركار مي فقط به يك شرط قبول مي«

  ! را برايم بگيريد» زهره«كه  شرط آن



  ؟ زهره كيست:  به مادرش گفتم
آوردن هستي كه پيش چشمت را هم درآنقدر دنبال پول !  شناسي نمي! به:  گفت
، بلكه در همه تهران  زهره به اين خوشگلي كه اسمش در همه محل!  بيني نمي

  ! پيچيده است
  ؟ ؟ دختر كيست ، كجاست ام هيچ نشنيده -
  . ، دختر مسعود خان مان روبروي خانه ، همينجا -
  ؟ رفيق خودمان.  مان ؟ همسايه مسعودخان!  آه -
، درس خوانده  خوشگليش بكنار.  ؛ دخترش زهره يك پارچه جواهر است بله ديگر -

، آنقدر با كمال و  هاي زبان و ادبيات را پارسال و امسال تمام كرده ، دانشكده است
رمند است كه راستي راستي از ؛ آنقدر هن خوش اخالق است كه نپرس و نگو

  . ريزد هايش طال مي انگشت
چه خوش سليقه است هرمز كه همچون دختري را زير چشم !  به به! اهللا  بارك -

  ؟ بگو ببينم دختره نجيب هم هست!  گذاشته
هيچكس تاكنون .  ام من كه در عمرم دختر به اين نجيبي نديده.  لنگه ندارد!  اوه -

  . چشمش ابرو استنتوانسته است بگويد باالي 
شرف پشت نجيب و با ؛ البته بايد عروس ما كه پشت اندر اين از همه بهتر است -

، از خوبي هم  خان هم خوب آدمي استخود مسعود.  ، براستي نجيب باشد ايم بوده
ام كه خوب نيست آدم اينقدر خوب  بارهاي به اين مرد نازنين گفته.  استتر  آنطرف
، در هر  كند ، به دوست و دشمن مهرباني مي ال كار مردم استشب و روز دنب!  باشد

، مثال چند ماه پيش كه زلزله آمده بود من در دعوت انجمن  شود كار خير پيشقدم مي
كه  در صورتي.  دويست و پنجاه تومان چك دادم او هزار و پانصد تومان پول نقد داد

انصد تومان كرايه دو خودش است و ماهي پانصد تومان حقوق معلمي و چهارصد تا پ
، ماهي  ، با داشتن پنج شش تا بچه در اين دوره زمانه.  تا خانه كوچولو كه دارد

آنوقت هزار و پانصد تومان يك جا !  تقريبا خرج يك روز ما!  حداكثر هزار تومان
، بايد  خواهم ، معذرت مي برادر:  روز بهش گفتم همان!  زدگان مي دهد اعانه به زلزله



دانستم كه دختر به اين خوشگلي و با كمالي  اما نمي!  تي نداريبگويم كه عقل درس
  . گويي دارد كه تو مي

  ؟ ، اما تو خيال مي كني به هرمز مي دهندش ، دختر بزرگش زهره بله -
از من به يك اشاره از مسعودخان بسر !  خواهند از خدا مي!  دهند البته كه مي -

  ! دويدن
هشت و نه سال است كه .  اند كردهاما تا حاال همه خواستگارهاش رو رد  -

، اما پدر و  ، از وقتي كه پانزده سالش بود آيند و ميروند خواستگارهاي رنگارنگ مي
  . كنند ماردش همه را رد مي

يك دختر .  دختر به اين خوبي را به همه كس نميشود داد.  البته حق دارند -
بايد !  ه تا ملك ششدانگي بيشتر ارزش داردنجيب از د، تربيت با، سواد خوشگل با

خواهي ديد كه بمحض آنكه من !  خواستگاري مثل من از در خانه شان وارد شود
دهان بازكنم دختره را دو دستي تقديم خواهند كرد و همه چيزش را هم برعهده 

، دويست و پنجاه هزار تومان  ؛ من هم كوتاهي نخواهم كرد خودم خواهند گذاشت
، بهترين اثاث  ، يك عمارت بزرگ هم براي هرمز خواهم ساخت كرد مهرش خواهم

خان ، برايش مهيا خواهم كرد و به مسعود و اسباب را هم كه چشم همه خيره كند
  . هم خواهم گفت كه يك پركاه هم به عنوان جهيز همراه دخترش نكند

و  ؛ خيلي از خواستگارهاش هم پولدار ، ممكن است باز هم قبول نكند دانم نمي -
  . اند گردن كلفت بوده

  ؟ كند يا پدر و مادرش خود دختره اينها را رد مي -
ام كه حرف  ، اما شنيده من كه رفت و آمدي باهاشان ندارم.  دانم درست نمي -

  . رو دارد دختره پيش پدر و مارش خيلي در
شايد او هم گلويش پيش هرمز گير كرده و همه خواستگارانش را !  داني تو چه مي -

،  غافل نباش.  ست در آن اميد كه ما برويم براي هرمز خواستگاريش كنيمارد كرده 
؛ در همه تهران شايد  هرمز جواني است خيلي خوشگل و خوش هيكل و تو دل برو

  … حتما توانسته است دل دختره را ببرد!  چهار تا نظير نداشته باشد



  . شايد.  نميدانم -
***  

،  ، قول گرفتم كه آدم باشد رك و راست حرفهايم را به او زدم.  هرمز را احضا كردم
ه و لمبعد با عجله پنجاه شصت بنا و ع.  فكر زندگي بيفتد و دست از ولگردي بردارد

مهندس در آن قطعه زمين شمالي سه هزار و پانصد متري كه در خيابان تخت 
بعد .  ارطبقه خيلي عالي باال ببرندجمشيد دارم و ريختم تا زود زود يك عمارت چه

اش رفتم و تقريبا به محض ورود و  ، به خانه شخصا از مسعودخان وقت گرفتم
  : مقدمه گفتم بي
پسر من هرمز را كه .  ، نه تكلفي ، نه تعارفي بين من و شما از اين حرفها نيست -

هم ، همه اسبابش  ، براش خواستگاري كنم ام تا زهره خانم را ، آمده مي شناسيد
، شب  كنيم ، بمباركي و ميمنت پس فردا كه شب جمعه است عقد مي فراهم است

شان را توي دست هم  اندازيم و دست جمعه بعد جشن عروسي مفصلي راه مي
راجع به قرار مدارش هم يقين دارم كه همه چيز را به اختيار خود من .  گذاريم مي

؛ هرچه شما بگوييد  ندارم ؛ اگر هم مايليد خودتان تعيين كنيد حرف خواهيد گذاشت
، مثال يك  وقتي هم تعيين كنيد كه هم امروز!  گيرم چهار برابرش را برعده مي

ساعت ديگر خانم با هرمز بيايند خدمت شما و خانم برسند و عروس و داماد هم در 
  . يك اتاق ديگر ساعتي دو بدو بنشينند صحبت كنند تا روشان به هم باز شود

له گوش به گفته هاي من داده و قيافه آرام و محبت مسعودخان كه با با حوص
  : ، با لبخند شرين هميشگيش گفت آميزش هيچ تغيير نكرده بود

  ! به اين زودي عروس و داماد هم شدند!  عجب -
  ! ، اين قيدها نيست بين ما اين حرفها نيست!  بله ديگر -
م نميتوان ؛ به اين سادگي و سهولت كه شما مي گوييد چغندر ه اختيار داريد آقا -

  . خريد
  : با تعجب گفتم



؛ دو جوان هستند كه پدر مادرهاشان همديگر را مي  صحبت خريد و فروش نيست -
هرمز .  ؛ شايد هم قبال پسنديده باشند پسندند ؛ خودشان هم يكديگر را مي شناسند

هره خانم هم شايد ، ز خواهد دانم اين دختر خانم را از جان و دل مي را كه من مي
 ؛ همه وسايل فراهم است!  پس ديگر معطلي ندارد!  ؛ واهللا و اعلم خواهان او باشد

انگشتر و ديگر اسباب عقد .  دهم روم دستور مي االن مي.  كنيم پس فردا عقد مي
 ؛ ؛ يك آينه و يك جفت شمعدان هفت شاخه طال در منزل آماده داريم حاضر است

، چند وقت پيش ديدم و خوشم آمد و بنام هرمز  آقا ؛ خير خيال نكنيد كه كهنه است
 ، مان بيشتر اجرت بدهمولباس عروس را هم اگرچه بنا باشد دو سه هزار ت.  خريدم

  . فرستم دعوت كنند همه مهمانان را هم با اتومبيل مي.  اميدوارم يكروزه بدوزند
  : يي كرد و گفت مسعود خان خنده

.  بعالوه.  دهند هم اينطور شوهر نمي شل ميانه مانده را يك دختر كور و!  عجب -
ام را هميشه بي پيرايه  دانيد كه من آدم رك و بي پروايي هستم و عقديه ، شما مي آقا

، و نه  گويم هرچند كه سرم برود نه هرگز دروغ مي . گويم و بي پرده پوشي مي
من .  هرچند كه همه دنيا دشمنم شوند ،هرگز اهل مجامله و چاپلوسي هستم 

؛  شناسم از احوال اهل محل خوب آگاهم و پسر شما را هم خوب ميبرخالف شما 
، و  ، غالبا مست ، ولگرد معرفت ، بي ، خودخواه اين جواني است درس نخوانده
، روز و شب با اتومبيل شما دنبال زنها و  سروپا دوست و معاشر يك عده بي

نيمه  ها تا ، شب هاي نجيب محل ، مورد نفرت و احتراز همه خانواده دخترهاي مردم
كنيد مردم كورند يا دخترشان را از  واقعا خيال مي!  ها ها و كاباره شب در عرق فروشي

مقدمه و با دست  ، آنهم اينطور بي اند كه به اين جوان زن بدهند سر راه پيدا كرده

برق آسا معامله  ، اينطور  واستم بفروشمخمن اگر يك قاليچه خرسك را مي!  پاچگي
، آنهم دختري مثل زهره كه گذشته از همه چيز  تركردم چه رسد به يك دخ نمي

ي و نظرياتي در زندگي دارد و من اگر جانم برود ه ابراي خود شخصيتي و عقيد
.  ، به او تحميل كنم ب باشدنهايت خو ، هر چند بي هرگز حاضر نيستم شوهري را
  !چه رسد به پسر شما هرمزخان 



 اشتم خنده از صورتم محو شودنگذ.  يي كه به خرج دادم واقعا عجب كردم از حوصله
  : گفتم. 
، من يقين دارم موضوع تحميل در ميان نيست و زهره  كه آقاي مسعود خان اوال-

. گوييد نيست  ثانيا هرمز اين طورها كه شما مي.  خانم هرمز را قبول خواهد كرد
، اما از يك طرف قول داده است كه  هايي دارد البته جوان است و هر جوان جواني

، سر كار برود و  ه موضوع عروسيش قطعي شود آدم مرتبي بشودبمحض آنك
يم كنار بگذارد و همه  مان كرده ها و كارهاي جواني را كه همه ما در جواني گردش

گذاريم  ، از طرف ديگر من و شما هم باال سرش هستيم و نمي دنيا باشد و زنش
  . ارمان را بگذاريمكنم حرف را كوتاه كنيم و قرار ك خواهش مي.  دست از پا خطا كند

  : ايندفعه قدري ابرو در هم كشيد گفت
، اول آنكه بر فرض خود زهره موافق باشد  بگذاريد آب پاكي را روي دستتان بريزم-

؛ دوم آنكه  من جدا ايستادگي خواهم كرد و نخواهم گذاشت اين كار صورت بگيرد
، اسم  شده است اگر بدانم زهره آنقدر دختر احمقي است كه به اين جوان عالقه مند

، هنوز با زهره  تان كامال جمع باشد و مناما خاطر.  دارم خودم را از روي او بر مي
  . دهم كه او هرگز به اين مزاوجت راضي نخواهد شد ، قول مي حرف نزده

، ثروت بيحسابم را برخش كشاندم و چون صداهايي از پشت  از در ديگر وارد شدم
هايش و شايد  دادم كه كه زن مسعودخان و بچه اتاق شنيده بودم و احتمال مي در

  : ، با صداي بلند و با لحن بسيار جداب گفتم زهره هم پشت در باشند
؛ من هستم و چند ميليون ثروت  بخدا قسم ديگر چنين فرصتي پيش نخواهد آمد -

 به پاي پسرم و همه را.  و يك درآمد حداقل ماهي صد هزار تومان و اين يك پسر
، االن در  هاي جهان بهتر زندگي خواهد كرد اين دختر از همه ملكه.  عروسم ميريزم

، چند جعبه جواهر هست كه قيمت هر  گاو صندق خودم و در صندوقخانه مادر هرمز
هاي برلياني از قديم داريم  انگشتري.  كدامش از يك ميليون تومان شايد بيشتر باشد

؛ همه اينها مال عروسم  ، با همه چيز ديگر ران پيدا نميشودشان در تمام اي كه لنگه
ام به  ، هشتادهزار تومان خريده اتومبيل خودم را كه بيست روز پيش.  خواهد بود



االن در بهترين .  بخشم و يك ماشين بهتر از آن هم بنام عروسم ميخرم هرمز مي
وج بنا و ، يك ف نقطه خيابان تخت جمشيد در يك زمين سه هزار و پانصد متري

هزار و :  ، يك عمارت چهار طبقه باال مي برند علمه و مهندس دارند با كمال عجله
 ؛ تا يك ماه ديگر حاضر ميشود و مال عروس و داماد است دويست متر زير بنا است

ام دويست و پنجاه هزار  در نظر گرفته.  اش را به اسم عروسم خواهم كرد ، اصال قباله
اين را هم حاضر نيستم .  هم بگوييد به روي چشممشتر ه ؛ اگر ب تومان مهرش كنم

، يك چك هم اگر اجازه بدهيد االن به  كه عروسم چيزي از خانه پدرش بياورد
تصميم !  دويست هزار تومان يا اگر بخواهيد بيشتر:  كنم عنوان شيربها تقديم مي

راي ام االن كه از اينجا بيرون ميروم يك سر بروم دو بليط دو سره هواپيما ب گرفته
، صبح شنبه هر دوشان را روانه  ، شب جمعه آينده كه عروسي كردند آمريكا بگيرم
، پنج شش ماه يك سال در آمريكا و اروپا و هر جاي خوب ديگر دنيا  امريكا كنم

گردند و  بعد برمي.  يك ميليون تومان هم كه خرجشان بشود اهميت ندارد.  بگردند
، خوش و  از فرنگ وارد خواهم كرد در عمارت جديدشان كه هم اسباب و اثاثش را

  . خرم و سعادتمند زندگي مي كنند
  : مسعود خان پس از شنيدن همه اين حرفها سري تكان داد و گفت

ام از  گوش من و زن و بچه!  ، همه اين فرمايشهاي شما را ناشنيده مي گيرم من آقا
ي شما اولين كسي نيستيد كه دورنمايي چنين قشنگ برا.  ها پر است اين حرف

  ؛ اما زناشويي امر ديگري است و ثروت و زندگي به دختر من پيشنهاد مي كنيد
، انسانيت  ، احترام ميخواهد خواهد ، هماهنگي مي زناشويي.  مري ديگرياجالل 

، مروت  خواهد ، شرف و حيثيت مي خواهد ، موافقت دل و جان مي خواهد مي
ج به آن اندازه دارد كه ، و از لحاظ اقتصادي فقط احتيا خواهد ، نجابت مي خواهد مي

 زن و شوهر بتوانند زندگي متوسط راحتي داشته باشد و دستخوش فقر و ناداري نشود
يي بزرگ زندگي  ، تقريبا مثل خود من كه يك عمر با كمال خوشي و با داشتن عائله

  . ام كرده و هرگز محتاج خلق نبوده
  : سرانجام به او گفتم هاي رنگارنگ كردم و ، باز هم استدالل باز هم اصرار ورزيدم



با لحني .  ه اطالع زهره خانم برسانيد و نظر خودش را جويا شويدبشما مطلب را -
  : محكم و سرشار از اطمينان گفت

  ؟ دانيد جوابش چه خواهد بود ، اما مي ، همه اينهار را به او خواهم گفت بسيار خوب-
  . باشد به من اطالع مي دهد هر چه-

  : شان به خانه ما آمد گفت يك ساعت بعد كلفت
؛ خواهش كردند كه شما  ، و ايد آقا گفتند كه راجع به آن موضوع صحبت كرده-

  . ديگر موضوع را دنبال نكنيد
چند  . خواست بروم سر مسعودخان را از تن جدا كنم آنقدر عصباني شدم كه دلم مي

هرمز كه كفرش درآمده بود .  ، نتيجه بدست نيامد راشيديمروز هم واسطه و وسيله ت
كرد كه دختره را خواهد ربود و پدر و مادر او را در مقابل امر انجام يافته  تهديد مي

خودم و خانم همه كارهامان را .  ه هزار زحمت آرامش كرديمب!  قرار خواهد داد
از زهره كه اتفاقا گذاشتيم و دنبال دختر خوب گشتيم تا يك دختر خيلي خوشگلتر 

كرده هم بود و چند سال هم در اروپا و امريكا بسر برده بود و پدرش هم  تحصيل
به مناسبت عروسي .  مرد متمولي بود براي هرمز پيدا كرديم نسبت به مسعود خان ،

بعد هم .  آنها چندين جشن بسيار بزرگ گرفتم كه صدايش در همه شهر پيچيد
  . فرستادمشان به آمريكا

ماه بعد رفتن آنها در خانه مسعود خان مجلس عقدكنان بسيار كوچكي با دو سه 
، و من  كرده بود زهره به يك دبير جوان شوهر.  حضور ده دوازده نفر تشكيل شد

ديدم اين جفت جوان را كه بازو در بازوي هم صحبت كنان به  پس از آن گاه مي
  . آيند خان ميخانه مسعود

هر هفته و بعد از هر پانزده روز يك دفعه كاغذ مي از هرمز و زنش تا چهار پنج ماه 
يك دفعه سه ماه و نيم گذشت و .  پس از آن به يك ماه و دو ماه كشيد.  سيد 

؛ به وزارت خارجه و به  ؛ تلگراف هم كردم بي جواب ماند خبري از آنها نرسيد
رسيد رفتم تا آنكه رونوشتي يك نامه  سفارت و به هر جاي ديگري كه عقلم مي

  . ت به من واصل شدسفار



هرمز شب پانزده سپتامبر گذشته در يك كاباره مزاحم يك  …«:  حاوي اين سطور
زن جوان شوهردار شده با شوهر او به نزاع پرداخته و او را مجروح كرده و به اين 

دو ماه پس از رفتن او به .  جرم مراعات تخفيف به هشت ماه زندان محكوم شده بود
  . دورفته ب گفت و با يك دوست هرمز به ماساچوست خانومش خانه را ترك، زندان 

جا پس از دو از آن ، هرمز پس از پايان يافتن مدت زندان به ماساچوست عزيمت كرد
اي آغاز كرد بطوري كه چند دفعه مورد  هفته تنها بازگشت و زندگي ماجراجويانه

و دو دفعه به پاسگاه پليس جلب شد و  اعتراض پليس قرار گرفت و جريمه پرداخت
پس از آن به وي اخطار شد كه حداكثر به فاصله پانزده روز خاك آمريكا را ترك 

اما متأسفانه پيش از انقضا اين پانزده روز در ساعت بيست و سه روز دوازده :  بگويد
اش كه سرنشينان آن يك مرد ديگر و سه  ژوئن در حال مستي با اتومبيل شخصي

، در جاده نيوجرسي به سختي به يك درخت تصادف  وان و همه مست بودندزن ج
كرد و ماشين سرنگون شد و خود او با سه تن از سرنشينان اتومبيل هماندم يا قبل از 
رسيدن به بيمارستان درگذشتند و يك تن ديگر نيز سه روز بعد بدرود به زندگي 

  »…گفت
***  

  . ؛ خبري از او ندارم عروسم نيز باز نگشت
،  زنم چند روز پيش.  دنيا براي خودم و زنم از تنگناي گور هم وحشت انگيزتر است

؛ امروز كه حالم قدري  من هنوز بستر را ترك نگفته بودم.  از بستر بيماري برخاست
، زنم خواهش كرد كه ساعتي به بالكن جلوي اتاقم بروم دم آفتاب بنشينم  بهتر بود

داري كه كنار نرده  رون آمدم و روي صندلي دستهعصا زنان بي.  تا اتاقم را جارو كند
هايي كه در  ور بودم و از مردم و اتومبيل در خياالت غم افزايم غوطه.  بود نشستم

  . ديدم كردند چيزي جز صورتهاي غبار گرفته نمي خيابان رفت و آمد مي
،  يك منظره بديع نظرم را سوي خود كشانده بود:  با اين همه ناگهان تكان خوردم

يك كالسكه بچه ارزان قيمت .  روند زهره را ديدم كه با شوهرش به خانه پدرش مي
ساخت ايران را هر كدام با يك دست گرفته بودند و صحبت كنان و لبخند زنان 



يك پسرك شش هفت ماهه در كالسكه بود كه مثل جواهر :  پيش ميراندند
  . درخشيد مي

ه خنده كودك به گوشم مي ، صداي قهق جلوي در روبروي خانه من توقف كردند
  . رسيد

؛ مثل اين بود كه در بهشت به روي همه اين افراد باز شده  در را مسعود خان باز كرد
؛ بچه تالش و  ربود ؛ بازوهاي الغر مسعود خان بچه را از ميان كالسكه مي است

همه اين چيزها برقي عجيبي .  هيجاني داشت تا زودتر در آغوش محبت جاي گيرد
پيش از آنكه آنها ناپديد گردند و در .  ا را پيش چشم من سياه مي كردداشت كه دني

ام كرد كه او  ؛ صداي ناله منقطع زنم متوجه بسته شود برخاستم و به اتاقم بازگشتم
كنار يك دوالبچه ديواري ايستاده است و چيزي متروك را كه مدتها در كنج 

كردم و  ؛ نگاه مي دورترش اندازدجا هم ، بر ميدارد تا از آن بچه پنهان مانده بودالود
؛ غبار  اين آئينه و شمعدان طالي هرمز بود!  دويد ها مي لرزيدم و اشك بر گونه مي

 ها مثل اسكلت مرده بودند ؛ شمعدان زد ؛ آئينه برق نمي ، بد رنگ شده بود گرفته بود
.  
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