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دو . بالدار و دستاني از جنس عاج فيل، نشسته بودند بر گرد آبنمايي بلورين هايي چهار زن با كتف
ها شمعي است كه  ِ رويِ آن آمده، گويي پيش هايي پيش هايي دراز و كله روي هم، با گردن به دو روبه

ها چند مرد جوان در ميان  آن اي از فاصلهاندك با . دمند تا خاموش شود هر چهارتن بر آن مي
شان مسيري را  نگاه. هايي حبس در سينه هايي دريده و نفس با جامه بودندعمق ايستاده  اي كم آبراهه
يكي  .شنيد شان جز صداي شرشر آب صدايي نمي هاي ريخت و گوش پيمود كه آبراهه به آبنما مي مي

اش را به آرامي باال برد و با نوك انگشت به  دست لرزان نمود، تر مي از مردها كه از همه سالخورده
ي زني شد كه آب از  مجسمه اينكه توجه او را ببيند بيزن . اشاره كرد نشسته بر آبنما ترين زنِ نزديك
مرد جوان كه و آن سه زن ديگر به تقليد از او؛ به نحوي  .زد در ميان حوض اش فواره مي غنچه دهانِ

  .دريابد به كداميك اشاره كرده استتوانست  اش نمي در ناباوري عوامانه
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يكي . چريد هاي زرد و نارنجي مي گوزني بدقواره در چمن ،ها، در آنسوي آبراهه روي جوان روبه
به  با پيچ و تابي مضاعفاش  خورده و گردن ترك ،بود بيرون زده از گوشتاي فلزي  از پاهايش ميله

نمود كه تازه از چنگال  اش از دور آهويي حقير مي تههاي شكس با وجود شاخ. نما چرخيده بودسمت آب
حكايتي بود بر كفپوش قيراندود، اش  پايجاي  خوي كه جانوري درنده .پلنگي تيزدندان رهيده است

   .گشت ناپديد مي آبراههدر ميان كه 
اش، خيز برداشت، دويد و از آبراهه  با شيطنتي به اقتضاي آفتاب تازه دميده ترين جوان خردسال

مانند بر پشت گوزن نشست و تاخت بر گرد سرزميني كه جز آبراهه و آبنما،  پريد، با جستي پلنگ
تاخت تا گوزن از نفس افتاد و آهويي به  .ايستاده بر لبِ جو داشت پوشِ جوان شيك سهچهار زن و 
 ؛زانو زدآهو  پيشاپيش. جستپسرك ايستاد و از گوزن پايين  .قير بيرون آمدسياهيِ يان كرشمه از م

ي تسليم كله فروافكندند و  جوانان ديگر كه از دور شاهد بودند؛ به نشانه. شد در چشمانشخيره 
هنگامي كه آهو كله چرخاند و پسرك از  .ندكرد ، پنهانشان را دور از نگاه يكديگر دستان لرزان

و مانند سنگ، گاهي كاغذبه شكل ، گاهي ندديكي بيرون آم ها يكي برداشت، دستنگاهش چشم 
  . تيز و برنده  قيچي،همچون ندرت  بهگاهي 

ي حوض  و دستي كه پيروز ميدان بود روي لبه  دستي بريده شد، دستي معوج و از كار افتاده،
ريخت و در ميان خون به تناوب،  ها خون مي ي زن از دهان غنچه .داد اش را تاب مي پاهاينشست و  مي

پسرك تا گردن در قير فرو رفته بود، با دستي بيرون مانده و . پاشيد بيرون مي آلود آبي كف
ش ك وقفه و آرام بيي آهو  ، گوزن نبود و آبراهه از زير پوزهنوشيد هو از آبراهه آب ميآ. مانند سنگ
 .آمد مي
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