
 

 



        به جهنم ♦ ۲

 
 



 ۳ ♦خشایار مصطفوي 

 
      جهنم به

 
 

 خشایار مصطفوي
 
 
 داستانمجموعه 
 
 
 
 
 
 

 

 
2014 

 



        به جهنم ♦ ٤

 
 
 
 
 
 

    جهنم   به
 خشایار مصطفوي
 مجموعه داستان

-------------- 
 نینشر گردون، برل

 گردون يه، چاپخان1392 زمستانکم، یچاپ 
 نسخه 500تیراژ: 

 آرش تنهایی :جلدطراح 
 ه گردونیامور فنی: آتل

 ن کتاب محفوظ است.یحقوق ا يههم
 است. ناشر از کتبی ياجازه به منوط کجا هر در و شکل هر به کتاب این از استفاده

 
ISBN: 978-3-86433-106-0 

 
15 € 
 
 
 
 
 

Gardoon Verlag 
Kantstraße 76 
10627 Berlin 

Tel: +49 (0)30 45 08 66 74 
Fax: +49 (0)30 45 08 66 75 

Email:Gardoonverlag@gmx.de 
 
 
 

 



 ٥ ♦خشایار مصطفوي 
 

 فهرست:
 

 6 ...........................................................................  مقدمه يجا به
 7  ............................................................. شوندیم گم که ییزهایچ

 14 ....................................................................................... هافصل
 22 .................................................................... لدیدنافیس با یخودکش

 37 ..................................................................................... هوا در پا
 41  ...................................................................... هاسگ باز آغوش

 50  ................................... قدم یبنه کشتنم یپ ستم ره ز صنم يا اگر
 56  ...................................................................... اندوه ياچهیدر در

 64 .......................................................... اعظم گناهیب يهاعروسک 
 80 .............................................................. متمدن هايدندان و بقا راز

 87 .................................................................. تاریکی در هاییگریه
 95 ........................................... یخانگ يهاراکن ياستراتژ و ارانیع

 109 .................................................. یودي لولو گِلی هايبازياسباب
 113  .................................... اف یارعلی ارتای یاتفاق يایدن از ییهابخش

 130 ............................................ يخاکستر سلول کی مشکوك وحشت
 147 .............................................................. يآباد کی رانیو یهست
 189 ........................................................................... سالی هايسال

 225 ................................ موعود مهدي آقامون غیبت در شدن کسوف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        به جهنم ♦ ٦
 
 

 به جاي مقدمه:

 

چشم خویش دیدم و پندارم که هنـوز هـم ... به«
رفـت و راه سر به راه خود میبینم، که تنی بیمی

اش همانند سایر این اعضاي بخت برگشـته رفتن
خـود زده و  يبود و چنگ در گیسوان سر بریـده

از دست آویخته بود و به  این سر را چون فانوسی
از خـود  »واي بر من«گفت: نگریست و میما می

اش چراغی فرا راه خویش ساخته بود و او و چراغ
دو تا به صورت یکی، و یکـی بـه صـورت دو تـا 

پذیر است؟ آن بودند و چگونه چنین چیزي امکان
داند که چنین است. چـون بـه کس میرا تنها آن

را با سـري کـه بـر آن پاي پل رسید بازوي خود 
آویخته داشت بلند کرد تا سخنان خویش را به ما 

تـو کـه «تر آرد، و این سخنان چنین بود: نزدیک
کـاه اي رنـج جانمدهاي و به دیدار مردگان آزنده

 ...»مرا بنگر 

 دانته آلیگیري -دوزخ 
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 شوندچیزهایی که گم می
 1390تیر ماه   –سی دانشجویان ایران نویي مسابقه داستانداستان برگزیده سومین دوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش را باز کرد، احساس کرد چیزي گم شده است یـا بایـد اصبح که چشمان
بلند  .آورد. رغبتی براي بلند شدن از رختخواب نداشتچیزي را بیاد آورد که نمی

بارد. چهار شد فهمید که هنوز میشد که چه کند؟ باران، از صدا یا بویش میمی
سره و پیوسته باریـده بـود و او و متوالی، از وقتی به شمال آمده بودند، یک روز

جا را فراگرفته  ش را در ویال زندانی کرده بود. احتماال در بیرون، آب همهاهمسر
هـاي خـالی روهـاي گلـی، خیابانتوانست پیش خود تصـور کنـد، پیادهمی .بود

هاي خشـک، و سـرفهها ها و خشک نشـدن، عطسـهنمناك، خیس شدن لباس
 »موقعی و براي مسافرت انتخاب کردمبد «براي چندمین بار به خود گفت: 

گذاشت و ش میاهر سال، اداره ویالهایش را چند روزي در اختیار کارمندان
او مخصوصا، این موقع از سال را انتخاب کرده بود، تـا بـه سـکوت، خلـوت یـا 

جز دو سـه سـاختمان برسـد. بـه دید،آرامشی دور از همکارهایی که همیشه می
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هـا کس این موقع سال ایـن طرفاداري، باقی ویالهاي اطراف خالی بود؛ هیچ
خاطر خطر طغیان دریا، بسته بودند و تریاها را هـم، چـون آمد. ساحل را بهنمی

جز ایـن موقـع ش دروغی گفته بـود، بـهاکردند. به زنمشتري نداشتند باز نمی
ش هم با دیدن شهرك خالی با ااند و زنخالی نداشته سال، زمان دیگري ویالي

اش است و نه چیـز دیگـر. بـه هـر ضگیعرکجی به او گفته بود این از بیدهن
اش، تلویزیون پر صورت چهار روز متوالی در ویال نشستن و با اوقات تلخی خانم

بـود،  خواست را نیاوردهبرفک ویال را نگاه کردن، نه تنها برایش فراغتی که می
خوردنـد، بلکه باعث دردسر هم شده بود. همین دیشب که شامی سرسـري می

 »من و آوردي وسط قبرستون«بود که: ش غرزدن را از سر گرفته ازن
مثال اگه این ویالها پر از همکـارام بـود «و او در دفاع از خود گفته بود که: 

کنیم. مـا بـا نمیها زندگی کردن، اصال ما که با اونشد؟ فقط شلوغ میچی می
و بعد متهم شده بود به منزوي بـودن، اجتمـاعی نبـودن و » کسی کاري نداریم

هزار و یک جور انگ دیگر. دست آخر، از فشار عصبیت آمده بود از جایش بلنـد 
ش اش خورده بود به لیوانی و لیوان هم افتاده و شکسته بود و زناشود که دست

و مجبور شده بود از ویال بزنـد بیـرون و یـک شروع کرده بود به گریه و ناله و ا
هاي خیس ورودي بنشیند و سیگار بکشد و بعـد دوبـاره بـه ساعتی را روي پله

 ویال برگردد و دیگر موقع خواب شده بود.
خاطر بیاورد، پشت یک موتورسـیکلت اش را بهسعی کرد خواب محو دیشب

ش از پشت محکم بـه ا، همسرراندانتها میاي بیابانی و بینشسته بود و در جاده
 »برو، تندتر، تندتر برو«کرد: می شااو چسبیده بود و مدام تشویق

رفـت. ي آسـفالته و زمـین مسـطح تنـدتر میو در آن امتداد پررنـگ جـاده
ولرز ش شاید چند باري با ترساسواري بلد نبود. در عمرها، او اصال موتورخواب

ا آن سـرعت حرکـت نکـرده بـود. بایـد گاه هم بترك موتور نشسته بود و هیچ
کرد. اگر قرار بود ي سفرشان میمانده از برنامهفکري براي دو روز طوالنی باقی

ش بخوابد، باز هم خودش نداند که چه کند، همه اباز هم باران ببارد، باز هم زن
 شد. ش خارج میاي تحملچیز از آستانه
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دانسـت کـه هـاي دیشـب مینزدها و غلتش هنوز خواب بود از تکانازن

شـد اش سـگی میکـرد، حتمـا اخـالقخوب نخوابیده و اگر االن بیـدارش می
داد و هایش بـالش را فشـار مـیاش چرخید. دمـر خوابیـده بـود. گونـهسمتبه

کوله باز مانده بود. سعی کـرد بـه وش مثل یک ماهی قرمز روي آب، کجادهان
ش زیبا بود. حداقل وقتی ابیاد بیاورد. زن ش فکر کند یا الاقل آن راازیبایی زن

خواست با او ازدواج کند، از این مسأله مطمئن شده بود. ولـی دو سال پیش می
هاي زرد چروك، موهاي ي صبح، میان این مالفهحاال، ساعت شش و ده دقیقه

هاي ورم کرده و پوستی شل و درهم فرورفته، چـه انتظـاري وز آشفته، چشموز
 اي.اي بوده و لحظهاش دروغ بود. زیبایی فقط لحظه؟ همهشد داشتمی

ش مثل سیندرالسـت، قبـل از اي دوم بعد از ازدواج بود که فهمید، زنهفته
خرامد، نظر همـه را جلـب چرخد، میهاي ساعت دوازده را بزنند، میاینکه زنگ

چیز دیگـري  رود و او بهشان جادو از بین میکند، اما بعد به ناگاه در تنهاییمی
شـوند، شـاید خود محـو میها خودبـهبرقوها و زرقشود. گویی رنگتبدیل می

ترین هـا را بـه خـاموشها، اتاقدانست، براي همین شبخودش هم این را می
بـار بـا خنـده و آمـد همـان اوایـل، یکداشت. یـادش میشکل ممکن نگه می

زن فقط خیره شدن به او، و العمل اي این را به رویش آورده بود و عکسشوخی
و دیگه چه جـور احمقـی هسـتی یـا سکوتی طوالنی بود. انگار بخواهد بگوید ت

سنگین شده بود قدر سراش تا چند روز بعد آنکه، خب این خیلی طبیعیه. زناین
که مرد مجبور به عذرخواهی شد و از همـان ابتـدا بـه خـود گوشـزد کـرد کـه 

 ش بیرون بزند.ارفی از دهانجور حقایق نباید حي ایندرباره
م شـد. تابسـتان آن از سال آخر دانشکده، با قرارداد پیمانی در اداره اسـتخدا

کـرد. هـیچ تصـمیمی اش تمام شد، احسـاس آزادي میکه درسسال، بعد از آن
شود و سی  افتاد قرار بود چند سال بعد رسمیبراي آینده نداشت، اگر اتفاقی نمی

تر از اي، اما آینده سریعازنشستگی، شاید ازدواجی و بچهسال خدمت کند و بعد ب
آمد. یک صبح روزي پـاییزي، وقتـی از خـواب کرد پیش میچیزي که فکر می

شود. چند وقت ش خارج نمیابیدار شده بود، حس کرده بود، یاد دختري از ذهن
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اند. توش زندگی نمیاعشقش شده بود و بعد متعاقبا فهمیده بود، بیابعد عاشق
شـان دختر، متصدي تبلیغـات بـود البتـه ایـن عنـوان را بـه خـانواده و دوستان

هاي محصــوالت غــذایی را اي ســیار، نمونــهگفتنــد. در حقیقــت او در دکــهمی
شان را هاي شیر جدید شرکتکرد. در پاکتصورت مجانی به مردم تعارف میبه

هــا و یتامیني مشخصــات، وکــرد و بــا لبخنــدي بــه مشــتري دربــارهبــاز می
آمـد کـه اولـین ش میاداد. مـرد یـادشان توضیح میمعدنی محصوالتخواص

ي دختر را اوایل زمستان همان سال دیـده بـود. روي نیمکتـی در پـارك گریه
جویدند، گویی چیزي در ي داغ مینشسته بودند و در سکوت داشتند ذرت پخته

اش را بغـض نفـس اش متصاعد شده بود، یک جور بخار کـه چـونهواي سینه
انداخت. مرد وسوسه شده بود دست دختر ش را به تپش میاگرفت و ضربانمی

را بگیرد و گرفته بود. پوست نرم و مهتابی رنگِ دست زنی زیبا، احساس خوبی 
هق ش از هقاداشت. احساسی خوب اما گذرا چون کمی نگذشت که فشار دست

امه دهد. گفت کـه بـیش از حـد تواند ادکه این طور نمی خاموش دختر کم شد
ها خطرناك است و مرد درك نکـرد ي مرد شده و این براي هر دوي آنوابسته

 که چه چیز خطرناك است؟ اواخر آن زمستان با هم ازدواج کردند.
رسید، مرد احساس رفت. آهنگی قدیمی به گوش میموتورسیکلت پیش می

اندازها و داد تـا دسـتپـیچ مـیها را کرد. با مهارت مدام دستهقدر و قدرت می
تـر او را ش از پشـت محکمارفت زنهاي جاده را رد کند. هر چه تندتر میچاله

ش بودنـد شـبیه قـایقی بـود روي آبـی اگرفت، موتورسیکلتی که سـواربغل می
 لرزاند.هایش تن هر دو را میمشوش، که با لرزش

رخانـدن سـر و دیـدن بارد. احتیاجی به چشد فهمید که هنوز میباز هم می
اش را ش بـرد و سـینهااش را به سوي قلـبپنجره نبود. با رخوت، دست راست

ش خیـره ادوباره بـه زن .زندش هنوز میاشد که قلبفشار داد. باید مطمئن می
ش به او ازن .توانست انجام دهدشد. این کار را فقط مواقعی که او خواب بود می

شود زیرا چشمان هیزي دارد که دیگر شبیه یت میهاي او اذگفت که از نگاهمی
وقـت دیگـر نبـود گـویی ش هـم شـبیه هیچاها نیست. امروز صبح، زنآن اول
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شـود شب او را برده بودند و کس دیگري را جایش گذاشته بودند. البتـه مینیمه
ها شبیه آن اي یک پاسخ منطقی پیدا کرد. جایی خوانده بود، آدمبراي هر مسأله

ها چه خورده بودند؟ تخـم مـرغ، کنسـرو خورند، و آنشوند که میایی میچیزه
 و ، پنیر و زیتون پـرورده و هـزاروخاريساردین و سوسیس، ترشی کلم، مرغ س

خوردند. حال بلند شـدن و رفـتن کنـار آینـه را یک جور چیز دیگر که همه می
ي قـرص اش به بسـتهنداشت تا ببیند خودش شبیه چه چیزي شده است. چشم

بخش خورده بـود ش حتما دیشب باز یکی دوتا آرامازن .خواب، کنار بالش افتاد
تر است خیال و سست به خواب رفته بود. مرد با خود فکر کرد بهطور بیکه این

ها یکی دو تایی قرص بخورد و تا لنگ جا هستند شباو هم حداقل تا وقتی این
 ظهر بخوابد. 

 »ولش کن«
ش گذشت، یک روز معمولی، اداره تعطیل بـود. ااز خاطر صبح یکی از روزها

شان را باز کردند با هم قرار گذاشته بودند تا ناهار در رختخواب صبح که چشمان
اش آورده بـود را ي پدريش از خانهااي که زنپیش هم بمانند. آهنگی قدیمی

اننده ي خودلیل نامعلومی هر وقت آن صداي بم و خستهش بهاگوش دادند. زن
ش جمـع اشـنید، اشـک در چشـمانخوانـد را میکه چیزهایی در مورد سفر می

ش را با حزن و نجوا براي مرد خوانـد، هنـوز اشد. بعد که آرام شد، شعر آخرمی
کجا، ایـن همـه به باد بگو مرا نبرد که زمین هیچ« مصرع آخرش را بیاد داشت:

ایی از صورت او را برید. هر هاي مرد را اصالح کرد و جزن ریش »جاذبه ندارد.
ها گفتنـد. ي آینده رویا بافتند و کمی هم از گذشتهدو خندیدند. بعد کمی درباره

هایشان، در چشـمان هـم زل هاي مورد عالقه و بازيخاطرات کودکی، کارتون
ماندند تا ناگهان یکی کم بیـاورد و بزنـد زیـر قدر خیره منتظر میزدند و آنمی

هایی، هم چـه جریمـه د. بعد بازنده مجبور بود جریمه دهد آنخنده و ریسه برو
هـا را در هاي مانیکور شده. تـا ظهـر آن روز، همـین بازيبا ناخنسبیل آتشین 

دانست، آن روز از چـه ها. خودش هم نمیرختخواب ادامه داده بودند، مثل بچه
روي هگرفت؟ عصر که شده بود با هم بـه پیـادشان میچیز در صورت هم خنده
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آمد، بارانی دید، آن روز هم باران میآمد میش میارفته بودند. حاال که بهتر یاد
هاي خلوت درکه، به هـواي یـافتن سـرپناهی با قطراتی ریز و مستمر، در کوچه

ش، ادویدند و وقتی جایی را پیدا نکردند و کامال خیس شدند به پیشنهاد زنمی
دند و فرار کردند. هوا تاریک شـد و بـا یکی زي درهاي کوچه را یکیزنگ همه

حتـی در خانـه، دوبـاره بـا  .هایی خیس و بدنی خسته به خانـه برگشـتندلباس
ش بخیر هر چند دور امـا روز خـوبی اهاي آب همدیگر را خیس کردند، یادپارچ
 بود.

کرد. بایـد ایـن شد، برایش هیچ فرقی نمیدیگر حتی اگر باران هم قطع می
رسـاند و ده از مسافرت را، هر جور شده با مسالمت به پایـان میدو روز باقی مان

رفت و زنـدگی دوبـاره در جریـان گشت. شنبه، باید به اداره میبه تهران باز می
اش، گـرفتن امضـاهاي تأییـد شد. اولـین کـار شـنبهاش از سر گرفته میعادي

د و احـوال زش میارفت. شاید هم زنگی به مادرمساعده بود و بعد به بانک می
ي تیم ملی فوتبـال پرسید. ساعت شش هم که مسابقهخواهرها و برادرها را می

ش بماند که سر راه برگشتن از اشد امیدوار بود که این بار ببرند. باید یادبود. می
شـد و حقـوق اداره، کمی تخمه و پفک بخرد. چند روز دیگر هم که سر ماه می

یزي بخرد و ناراحتی این چند روز را از ش چاتوانست براي همسرگرفت، میمی
هـاي سـال ویـال درخواسـت وقـت ایـن موقعش در بیاورد. دیگر هـم هیچادل

 شد.کرد. همه چیز درست مینمی
خیـز شـد، اول ش بیـدار نشـود از روي تخـت نیماکه زنبه آرامی و طوري

ي ش را دیـد کـه رواخواست به آشپزخانه برود و چیزي بخورد که کیف زنمی
ش اش را باز کرد. در کیـف زناصبر زیپزمین افتاده. دزدانه آن را برداشت و با

بـزرگ را انتخـاب  هـايشد البد بـراي همـین همیشـه کیفهمه چیز پیدا می
ي داخل کیف کـم یـا زیـاد نشـده، که بداند چیزي از مجموعهکرد. براي آنمی

پیش یک تئاتر، ماتیک ، بروشور ده سال یکی وسایل را بیرون کشید. تقویمیکی
ي یک شکالت، یک تکـه سـنگ ي کاهی شعرها، زرورق کهنهو آینه، دفترچه

شـان، هـاي عروسیخاکستري و یک پاکت که چند عکـس در آن بـود. عکس
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طـرف و ها را به دنبال خود اینش چرا همیشه این خرت و پرتادانست زننمی
ي دو سـال هایی دربـارهها، چیزعکس خیره شد.ها کشد. به عکسطرف میآن

ها را در کمر هم فرو برده و پیش، تصاویر خودش و او که سفت و سخت دست
ي وسایل را به کیف برگرداند. بلند هم چسبیده بودند. همهاي نامرئی بهبا جاذبه

ش او را اکرد که صداي زنشد و به آشپزخانه رفت. داشت در یخچال را باز می
  »ام و بخورمخوام قرصآري؟ مییوان آب میه لبرام ی«به خود آورد: 

رسیدند که جاده وسط بیابان به جایی می به .این را شنید و چیز دیگري دید
رسید. سرعت موتور را کم کرد. دیگر راهی نبـود. بیابـان مثـل دریـاي انتها می

آمـد و موهـاي ساکنی از شن تا خط افق پیش رفته بـود. توقـف کـرد. بـاد می
 »حاال چه کنیم؟« ش گفت:اریخت. زنت روي سر او میش از پشازن

ي گاز را تا انتها چرخانـد و بـه راه افتـاد و از زوزههیچ نگفت با تردید دسته
 موتور از خواب بیدار شد ... 
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ها را بـراي یهثان ،منگذرند و می روزها گذشتند و .چرخدزمین چرخید و می
  امش بودهازمانی که منتظر ، چند عدد،یک تاریخ .امرسیدن به این لحظه شمرده

 دانم بـا ایـن دسـتانو دقیقـا نمـی امپـرت شـدهلحظه  اینبه  اراده،بیحاال  و
رنـگ پـاییزي شـهر، کار باید بکنم. شب شنبه است و غروب بیم چهاسرگردان

م. روبروي شیرینی فرانسه در اکه منتظر خصوص براي منآورد. بهاضطراب می
 ام.ي زبـان روي هـم، زل زدهي شـدههاي چیدهام و به شیرینیرو ایستادهپیاده
هاي مسـابقه، رم آمدند. همه مثل اسـبوم در رفتاهاي متحرك، در اطرافآدم

خواهـد و زند. یکـی عـذري میاي به من میاند، گهگاه مردي یا زنی، تنهکرده
او » رو وایسـادي؟چرا وسط پیاده« گوید:د و دیگري با غرغري زیرلب میرومی

هـم هاي درفت و مطمئن خیابان، با صـفها روي آسفالت سرود. ماشینهم می
دهنـد و ایـن ادامـه می .شـودند تا راه باز شود و نمیافرو رفته، به ترتیب منتظر

 کار باید.م چهکند، تا فکر کناي سکوت نمیي همیشگی شهر، لحظههمهمه
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هایی افتاده، صورتی ام. شانهدانم از بیرون حاال به چه شکلی درآمدهدقیقا می
متحیر و چشمانی هراسان، در میان جماعتی که بـه سـوي مـن و بعـد از مـن 

هـدف ها، مرد میانسال عالفی است که بیه آنم از نگااند. البد تصویرادرحرکت
د. شـاید هـم، ایـن دختـر و پسـرهاي گذرانـد کـه گذرانـده باشـفقط وقت می

م بکنند، انگشتی بکشند و بگویند: ي دست در دست هم، ترحمی برایپیشهعاشق
 ایستادن در این شهر حماقت است.» حیوونکی اون مرده رو ببین«

آیـد و آیـد. میي دیگـر میساعت، شش دقیقه به هفت شب. و شش دقیقه
دیگري آتش بـزنم. مزایـاي سـیگار کنم، باید سیگار ش فکر میاوقتی به آمدن

تـوانم ي دیگـر وقـت دارم و میش است. شش دقیقهابراي من بیشتر از معایب
ي کفش از جلو ورآمده و همه چیز را یک بار دیگر مرور کنم. حیف که این زیره

ش باشم. کاش یـادم بمانـد اآورد. مجبورم مدام نگرانم، زبانی در میابا هر قدم
تر بردارم، تا کمتر خودنمایی کند. با پا، فشـاري روي کـف کوتاههایم را که قدم

آورم، احتیاج به کفاش و چسب و دوخت دارد؛ نه فشـار. دسـت ي کفش میپاره
ش اي تاریـککشم. نگـاهی بـه صـفحهم را بیرون میاکنم و تلفندر جیبم می

ام. ن دادهگونه خود را مشغول کاري نشاکنم. الاقل اینش میااندازم، روشنمی
هاست، حتی یک نفر هم محض رضاي خدا، با من تماس نگرفته. روزها و هفته

نه خبري نه پیغامی. البته، چند روز پیش، باالخره صدایش درآمـد و یـک پیـام 
 نوشتاري به من رسید که در آن نوشته بود:

کشی بـزرگ هاي شرکت در قرعهدارید، کارتش میاکه دوستبه آن«
یال، یـک فرنگی لاند. با خرید سه رب گوجههید، همه برندهما را هدیه د

 »کارت از فروشنده بخواهید
کنم تا قطع شود، به جهنم. اصال چـرا اش را پرداخت نمیي بعد، قبضدفعه

یکی تنهاییم را بشـمارم؟ تلفـنم را ام؟ تا روزهاي یکیبازي را خریدهاین اسباب
کاري  هاین دفعه دیگه ی« :را نصیحت، کهکنم و خودم م فرو میادوباره در جیب

اي امیدوارانه، حداقل دعوتش کن بـه یـه چیزي بهش بگو، شاید جمله هبکن، ی
ها که الاقل ترهاست. مال آناي ندارد. این کارها، مال جوانولی نه فایده »کافه
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ها نگویند اخموي سـگ ند ابروهایشان را طوري تنظیم کنند که مدام به آنابلد
 .توانستم، از این گنگی و تشویش، چیزي برایش بگـویم. کاش الاقل میاخالق

قراري را برایش بخوانم. شاید هم ي قرار و بیي فراري دربارهیا شعر آن شاعره
خصوص خـودش، چقـدر بـراي فصل و بهبهقرار فصلگفتم که این قرارهاي بی

نـد ایـن کلمـات؟ دار ايچه فایـده .گویمام ضروري است. اما نمیمن و زندگی
خورنـد بردارهـا میها فقط به درد شـیادها و کالهکلمه .اندجفنگ و مبتذل شده

کننـد و جلـوي مسـاوي  انشـنـد بـا هـم جمـع و تفریـقاها که خـوب بلدآن
اش حرف و کلمـه، در تلویزیـون، در اند. صبح تا شب همهشان را نوشتهخواسته

یوار مستراح عمومی و دقیقا وقتی روزنامه، در قصابی، در تختخواب، حتی روي د
خواهی آن را فقط براي خـودت و خـودت، خـرج اي احتیاج داري و میبه جمله

معنیست یا تکراري. نه باز هم سکوت بهتر اسـت. کـاش فهمی که بیکنی، می
ي و داغ شـدن اللـه سـرخفهمیـد یـا از هـایم میالاقل خودش چیزي از نگاه

ام در ایسـتادن. زدگیم، یا دستپاچگی و شـتابام یا از لرزش خفیف دستاگوش
ي گذشته .شناسیمطور بوده، پانزده سالی است که یکدیگر را می همیشه همین

هایمـان دنیـا را عـوض خواستیم بـا کتابهایمان میما مشترك بود، ارواح عمه
بین خیـال و خـوشآرزوها، امیدها، چیزهاي کوچولو و گنده. چقـدر خوش .کنیم

حاال همان آینده است و دنیـا بـا وجـود آن چگـوآراي پالسـتیکی، یـا  بودیم و
هاله لویـا «زنند باز، یا پارانویاي جماعتی که پیوسته فریاد میفوکوي خودجنس

جان کـه خـوردن و طور مزخرف مانده. مثل آش کشک خالـه همان »هاله لویا
رها، با هـم راهـی ها با این قراش توفیر نداشته و ندارد. الاقل آن وقتانخوردن

دادیم و فحشی می .دویدیمهدف میبعد بی .پرسیدیمرفتیم، فالی از قهوه میمی
کردیم از چیـزي راضـی هسـتیم یـا اي و دیگر هیچ. به خیالمان خیال میخنده

شدیم. راضی خواهیم شد. اوایل قرارها، درست بعد از دانشکده، پانزده نفري می
شان روي گاز ماند، ماندند، یا شهید شدند، یا بچهبعد هفت نفر یا از اتوبوس جا 

براي چه قرار گذاشـته بـودیم. پـنج، سـه و  فراموش کردندش اصال اتریا راحت
گیري اول هر فصل پایبند دهی و کتابحاال فقط دو نفریم که به این قرار کتاب
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ه زمونـه دور« :گویندآور پیرمردها را که مدام میي خندهایم. باید آن جملهمانده
هـا نیسـتیم. را قبول کرد و دیگر به آن نخندید. مـا دیگـر آن آدم »عوض شده
هـا، حـاال دیگـر هایشان بگیر تـا پاورقیاند. از اسمها هم فرق کردهحتی کتاب

ــاره ــدگی موشدرب ــر در زن ــاب هــاي انســاني آداب جابجــایی پنی نما هــم کت
چسـبانند کـف ، تخـت میشان آن را بـا غـروربعد سیل خوانندگان .نویسندمی

دهنـد. هزاربـار از روها مانور تبلیغی، تهییجی انقـالب میشان و توي پیادهسینه
آورم چه چیـز گونه شد؟ سر در نمیام که چه شد که همه چیز اینخودم پرسیده

قرار بود از  هاوتها و ما را فراموش کرد؟ از کی شروع شد؟ نامري آن سالهمه
اي وسیع بسازند ولی حاال تبدیل به یـک مبـل راحتـی همن یک پنجره با منظر

ام که حتی کسی رغبت روي مـن ي نیمه تعطیلی شدهي ادارهمندرس در گوشه
بار حرف بزنم با او. در مورد هـر چـه کـه شـد، هـوا، نشستن را ندارد. باید این 

کنـد و رسد، سـالمی میي دیگر میچند لحظه .سیاست، تاریخ، تورم یا خودش
اش کنیم، بعد تعارفی و خداحافظی. و او به خانهها را رد و بدل میالی. کتاباحو

آیـد و مـن ش میاچیند و بعد شوهرکند و میز میگردد و شام درست میباز می
خواهـد ببینـد. دوسـت دارد تنهـا م ریخت مرا هم نمیازن .رومهم به خانه می

م در تنهـایی اورم و زنخـمـن در تنهـایی شـام می .میز شام چیده شـده .باشد
خوابم چون خـانم از قرارهـا بـاخبر هایش را. شب هم، روي کاناپه میکلونازپام

شود. و فردا، سـر صـبح، بـه اداره می به قول خودش پریشاناست و بعد از آن 
کنم. تـا فصـلی دیگـر روم و کتاب را خوانده و نخوانده در جایی پنهان مـیمی

رود و آیـد، مـیین است، حالتی از انتظار. او میکشم و خوشبختی همانتظار می
ها هـم ام. حاال این ماشین دوديوارگیگردم به زندگی کارمندمن دوباره بر می

کشـند. چـراغ مـأیوس شان سر هم فریاد میهاي مداومکالفه از ازدحام با بوق
روند. آیند و کسانی میکسانی می .شود و گاه قرمزراهنمایی، ناامید، گاه سبز می

انگار که بخواهند ثابت کنند همیشه کسانی براي آمدن و رفتن هسـتند. کـاش 
نماي سـاعت را نـدارم. البـد از ي شبتوانستم. طاقت دیدن صفحهمن هم می

اي با خود فکر کـرده و دیـده چقـدر هفت گذشته. شاید نیاید دیگر، شاید لحظه
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ام م شده و فقط من ماندهشاید همه چیز تما .مضحک و ابلهانه است این قرارها
 و ساعت هفت شبِ بیستم اولین ماه هر فصل، روبروي شیرینی فرانسه.

*** 
ش را ارو، سـرآن شب باز هم گریه کرده بود. در خانه، در اتوبوس، در پیـاده

ش و اگذاشت طـرف راسـت صـورتش را میااش، دستکرد روي شانهخم می
کند. ساعت از هفـت ا خیس میر اشدو چشمش اکرد چیزي در درونحس می

اي دیـر ها، حتما ده یا بیست دقیقـهشب گذشته بود و با این وضع شلوغ خیابان
کرد. سعی کرد به چیز دیگري فکر کند. مثال آن روسري که در راه آمدن در می

و  ؛هاي شاد بود. آبی، صورتی، آجريویترین مغازه دیده بود. روسري پر از رنگ
رسـیدند. امـا بـراي خریـد یانه به یک خورشید طالیـی میها در مرنگ يهمه
توانسـت بـه تر بـود میجور چیزها دیگر دیر شده بود. آن زمـان کـه جـواناین

ش بیاندازد ولی حاال زنی اها را به روي سراش آن رنگمقتضیات سن یا روحیه
گفتنـد پوشید به او میش جا افتاده، حتما اگر آن را میاقول دوستانقراضه یا به

دونم ها نمیما جوونی هم نکردیم. اون موقع« خوش. باخود گفت:جلف یا الکی
 »ها همیشه مشکی بود.ي لباساي همهبه مناسبت عزاي کدوم پدرسوخته

تر، داشت دل پسري در قسمت مردانه را چند صندلی آن طرف طنازيدختر 
را بـه خـود  کرد. زن وسوسه شد حـواس پسـرریش میهایش ریشبا ریز خنده

وقت براي هیچ کاري دیر نیست، حتی ي قدیمی که هیچجلب کند. همان جمله
خیانت به شوهر. اما وسوسه شدن هم کافی نیست. باید چیزهاي دیگـري هـم 

را به حال خودشـان رهـا کـرد. دختـر جوان داشت. منصرف شد و دختر و پسر 
باز، صـورتی ی نیمـهاي روي پاي زنی در صندلی روبرو نشسته بود با دهـانبچه

ها چقدر زیبـا ها، بچهها، به خواب رفته بود. بچهگرد و پوستی به نازکی گلبرگ
چیـز ي هیچدانست که حوصلهش میاش را تقصیر شوهرادار نشدنهستند. بچه

هـا هایشان را از هم جدا کردند. اصال آنرا نداشت. راستی چه شد که رختخواب
ي پیش دوباره خیال کرده بود که شاید خبري هفته چرا با هم ازدواج کردند؟ دو

ش اي زمان قاعـدگیشده ولی آن هم یک جور خیال یا اشتباه بدن در محاسبه
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بیش نبود که از سن بلوغ همیشه او را به تـرس و بعـد امیـد و در آخـر اشـتباه 
ما هر ابار، باردار شده کرد که دیگر اینانداخته بود. پس از ازدواج هربار خیال می

 گفتنـد:کردنـد و میکـم بایـد بـه دکتـري مراجعـه میبار گول خورده بود. کم
شه شما لطف کنیـد و معلـوم شیم؟ میدار نمیببخشید آقاي دکتر چرا ما بچه«

 »کنید اشکال از کدوم یکی از ماهاست؟
ش اباره بـا شـوهرکرد و فقط همین. در اینو آن هم مشکالت را بیشتر می

داد منتظر یا امیدوار باشد تا روزي، شـکم او هـم مثـل جیح میتر .زدحرف نمی
ش اتوانسـت ایـن فکـر را از سـرهاي این شهر باال بیاید اما نمیشکم باقی زن

اش توانست یا جنمخارج کند که اگر خسرو بود همه چیز فرق داشت. خسرو می
 »خسرو، چه بالیی سرش اومد؟ کجا رفت؟ چه شد؟« را داشت.

ود، این همه سال، حاال دیگر او را فراموش کرده. به ناامیدي خـ حتما بعد از
جا ایستاده و منتظر باشد. ولی خـودش هـم خـوب امید داد که شاید هم حاال آن

صـورت دانست که با چه چیزي مواجه خواهد شد با یک مرد تکراري کـه بهمی
یسـتاده ش اااي، روز بیستم اول هر فصل کنار شیرینی فرانسه منتظـربیمارگونه

هـا را کتاب .ش را بـاز کـردادهد. کتاب؟ کیـفاست و هر فصل به او کتاب می
آورد. رمان، ها سر در نمیها کرد، دیگر چیزي از کتاببیرون آورد نگاهی به آن

هایش ي ایـن خـزعبالت را نداشـت. همکالسـیشناسی، فلسفه، حوصلهزیبایی
داد. او خبري از او نمی کسفقط همین را گفتند. هیچ »خسرو گم شده«گفتند: 

از خانه خارج شده بود، سوار اتوبوس شده و دیگر پیـاده نشـده  یک روز پاییزي
خورد که اگر هاي راه، یک جوري غیب شد. باز هم افسوس میبود. همان وسط

خندید شـاید هاي رنگارنگ داشت یا اگر بیشتر میدر جوانی یکی از آن روسري
، با خسرو عروسی کرده بود. به خود دلداري داد. شاید شاجاي مرد فعلیحاال به

ها به خارج رفته و حاال برگشته باشد و شاید کنجکاو باشـد تـا ي این سالهمه
هاي دانشکده چه کسی هنوز  برسر عهد و قرار دیرین، که خود بداند که از بچه

ایش را تندتر هرو شد. قدماش بود مانده است. از اتوبوس پیاده و داخل پیادهبانی
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 جا ایستاده باشد.جاي آن مرد همیشگی خسرو آنکرد. شاید به
 
 »قبض تلفن و ریختی؟«
 »وقت نشد ،نه«
  »کنندو روز دیگه تلفن و قطع می«
 »بزار قطع کنن ،دركبه« 
 »ت و شستی؟سحر، مامان دستا«
 »آره شستم«
 »ات و بشورپس چیه این رنگا، زود پاشو برو دست«
 »دیدم امروز صابر و«
 »صابر کیه دیگه؟«
 »هاي دانشکدهصابر، از بچه«
 »آدتون، یادم نمیتو هم با این دانشکده«
  »قد کوتاهه، گفتم کارمند شده«
 »خب شناختت؟«
 »چرا نشناسه؟ من اون و دیدم، اون من و ندید که، برنج و بده من«
  »شیاهللا داري شبیه بشکه میخوري، ماشاچه خبرته، چقدر می«
 »شمري؟هاي من و میمهلق«
 »ات و؟گم. ببینم دستمرم براي خودت میشنمی«
 »خداشستم به«
کـردم شـیرینی انتخـاب میرفته بـودم شـیرینی فرانسـه. داشـتم «

 »فروشیساده بود روبروي شیرینیدیدمش. وا
 »ت که نیستري اونجا شیرینی بخري؟ سر رامی تو چرا«
ره خیلی درب و داغان بود. کف نپر تو حرفم. کار داشتم اونجا. بیچا«

دوزاریـم افتـاد کـه بلـه، امـروز  ،کفشش هم پاره بود. دیدم منتظره
 »بیستم مهرِ
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 »خب؟«
هاي ازدواج یکی دو ها قرار گذاشته بودیم. اون اولگفتم که با بچه«

 بار بردمت، یادت نیست؟
 »مامان من بزرگ شدم نقاش بشم؟«
  »آره مامان هر چی دوست داري بشو«
چلی بـا کـی قـرار یستادم ببنیم بعد این همه سال، آقـا سـر چـلا«

 »گذاشته
 »خاك بر سر زنش، حتما با یه دختر بیست ساله«
نه بابا، شیرین اومد. دو تا کتاب با هم رد و بـدل کـردن. بعـد هـر «

 »کدوم از یه طرف رفتن
 »شیرین دیگه کیه؟«
 »شیرین، دختر خجالتیه، یه مدتی هم با خسرو بود ...«
 »ها کی هستن؟چه بدونم این«
که خسرو اعدام شد شیرین با خـود صـابر عروسـی کـرد بعد از این«

 »دیگه
 »واسه چی اعدام شد؟«
 »طور الکی دونم، همینچه می«
 »یعنی چی با خود صابر عروسی کرد؟«
  »یعنی االن خودشون زن و شوهرن«
 »گیفهمم تو چی میبه خدا نمی«
 »شامت و بخورول کن بابا، اصال هیچی، «
 »ریختیرفتی قبض تلفن و میبجاي این کارها می«
...  
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 دنافیللخودکشی با سی
 

 

 

 

 

 

 

ها را بعضی .گیرندها سرطان میبعضی .میرندها یک جور میهر کدام از آدم
هـاي رسـند و برخـی دیگـر از پیـري، بیماريبعضی به قتـل می .گیردبرق می

میرند. اما صـادق دانم، مثل من از غصه میسنگی، جنگ، یا چه میواگیردار، گر
. لدنافیلسـی اسـماز چیز دیگري مرد، از چند بسته، قرص آبی گران قیمت، بـه 

 ي ما را رحمت کند.امیدوارم که خدا همه
زده، بـراي تحصـیل بـه ي هفتاد بود که تازه از شهرستانی جنـگاویل دهه

انگاري خـودم، همیشـگی و البتـه تـأخیر و سـهل اقبالیتهران آمدم. از روي بد
نتوانستم از مزایاي خوابگاه دانشگاه، استفاده کنم و مجبور بودم با پول کمی که 
داشتم یک اتاق کوچک براي خودم کرایه کنم؛ هر چند که پس از مدتی آوارگی 

شود جایی را کرایه کـرد؛ دیگـر بـه کلـی نمی و دربدري فهمیدم که با آن پول
اي ارزان، ي محلـههایم چیزهایی دربـارهمید شده بودم که یکی از همکالسیناا

تگـزاس در شرق تهران، برایم گفت که بـراي خـودش یـک جورهـایی شـبیه 
ها پایین است. پدر جا بتوانم دوام بیاورم، قیمت اتاقآمریکا است. گفت که اگر آن

ی کرده بودند، مـرا ي عمر با نان بخورونمیر کارمندي، زندگو مادر من که همه
آید، در ناز و نوازشی جایی که یادم میل خودشان قانع بار آوردند. تا آنهم به قو
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هاي ي ما همیشه چاردیواري کوچکی بود، میـان انبـوه خانـهبزرگ نشدم، خانه
اش بـه سانی داشتیم که همـهاي فقیر دیگري که همگی مشکالت یکهخانواده

م نیاوردن را براي مـن و امثـال مـن نسـاخته ي دواگشت. این کلمهپول بر می
 .بودند و چیزي نبود که از آن بترسم. تازه، چند سال بود که جنگ تمام شده بود

ها آن سـال .اش ریخته بـودم از زندگی و حوادثامن هم مثل باقی مردم، ترس
 »شه؟مگه آخرش چی می« :چرخیدیک جواب در سرام میفقط 
م خورد، خیال کـردم حتمـا جـایی افید به گوشاولین باري که نام خاك س 

اي به حماقـت مـن اش سفید بوده یا هست، ولی دوستم با خندهاست که زمین
نفهمیـده بروبـر  دانستم امـا خـوب نـه.می» ؟چیهدونی هروئین می« گفته بود:

کشـی از خـود ، مییه چیزیـه مثـل سـیگار« نگاهش کرده بودم تا توضیح داد:
اي نداشتم، من که از خودم مطمئن بودم، آن روزها، قبل از چاره »شیخود میبی

اینکه مثل حاال یک بازاریاب ساده در بازار تهران بشوم، هزار و یـک جـور آرزو 
یـه کـم  .سخت نگیر، زندگی یعنی همـین« آید با خودم گفتم:داشتم، یادم می

فت کن ي آدم کار کن، پیشرو بخون، مثل بچهتدردسر اونجا سر کن، درس بی
 »و چند ماه دیگه، یه جاي حسابی براي خودت پیدا کن

شود که البته آن موقع، هنوز نفهمیده بودم که آینده، صرفا همان چیزي نمی
ي دوم در طبقــه. یــک روزه، توانســتم اتــاق چرکــی بینــداش را میآدم خــواب

م ام یک پیرزن هاف هافو به نـاخانهساختمان در حال ریزشی پیدا کنم؛ صاحب
هاي داوودي سـبزي کـه بـه اش را خالکوبی گلدلبرخانم بود که نصف صورت

هـاي پوسـت، اشـکال زدند پر کرده بود؛ هـر چنـد پیـري و چروكسیاهی می
هاي هـا از دسـتها را شل و وارفته کرده بودند ولـی معلـوم بـود طرحخالکوبی

ر شهرنو و خانـه اند. بعدها فهمیدم که دلبرخانم، زمان شاه، دهنرمندي زاده شده
ها به شهرنو ریخته و آنجا کرده و از روزي که سیل تظاهرکنندهها کار میالمپی

را ویران کرده بودند و براي عبرت، ترس یا هر چیز دیگر یکی از همکاران دلبر 
جا فرار کرده و مدتی را ویالن بوده، تـا خـاك سـفید، در از آن را سوزانده بودند،

داد تـا کسـی ه و او به اینجا آمده بود و اتاق کرایه مـیاوایل جنگ به وجود آمد
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بیاید و موادي را که خریده مصرف کند و چنـد سـاعتی در نئشـگی و دوري از 
ز چنـد سـاعت اتفاقات بیرون به سر برد. با من، که قـرار بـود بیـایم و بیشـتر ا

ي یک ماه را گرفت، به جا باشم، که درست و حسابی حرف نزد. کرایهمصرف آن
دقت شمرد، کلید را داد و با سر اشاره کرد یک جور خودم را گم و گور کنم. من 

هاي مارپیچی باال رفتم و به راهروي باریکی رسیدم کـه در دو هم مردد، از پله
اش چهارچوب پنج اتاق انباري مانند، در امتداد هـم قـرار داشـتند. مختـار طرف

اولی شدم، خالی بود، فقـط یـک  بودم هر کدام را که خواستم انتخاب کنم. وارد
موکت زرشکی سوخته از ته سیگار و سیخ داغ، روي زمین پهن بود. دیوارهـاي 

هـا و هاي ناشـیانه و یادگاريي بلندي داشت که از نقاشـیرنگ و رو رفته زرد
ها را با اولی مقایسـه کـنم، که باقی اتاقط، پر شده بودند. بدون آنشعرهاي بدخ

ها را ندیـدم شـاید چـون بـه راه دانم چرا باقی اتاقدم. نمیهمان را انتخاب کر
جا فرار کـنم. پـایین کـه برگشـتم، توانستم از آنتر بود و زودتر میها نزدیکپله

ام برگشت. چـادر دلبرخانم هنوز روبه کوچه ایستاده بود. با صداي پایم به سمت
اش را بیشتر در و گربه گر و مریض باز و بسته کرداش را جلویم گلی طوسیگل

دنبال راهی بودم  هایش فشار داد، تفی کرد و خیره به من ماند و منچاك سینه
 اش فرار کنم. تا از نگاه

کارش همین بود ایستادن و خیره شـدن، تمـام روز در سـردر آهنـی خانـه 
شـدم و ش رد میاکشـید و هـر وقـت از کنـارنشست، سیگار هما بیضی میمی
کـرد و تفـی بـه اطـراف رج شوم، سر تا به پا براندازم میخواستم از خانه خامی
انداخت. رفتار باقی ساکنان محله هم، با من بهتر از او نبود. مـن بـا تـالش می

هاي همیشه واکـس خـورده، ها، براي پوشیدن کفشارثی و همیشگی آن سال
دقت اي اتو کشیده، یا آن فکل آلمانی به هاي سفید پاکیزه و شلوار خمرهپیراهن

کردند مرا نادیده ها سعی میشان بودم. بزرگي ناجوري بینام، وصلهشانه شده
کرد که انگار به م میاچنان خیره نگاهکردم، آنبگیرند، اگر به کسی سالمی می

دیدند بازي یا آدم فضایی میها هم مرا به چشم یک اسبابام. بچهاو فحش داده
افتد و سـر ترس و لرز از ته محله راه می اش باکه هر روز صبح با کیف مدرسه
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شود. دو سه باري، در حالی که داشـتند روي در خارج می شانمحدودهبه زیر از 
شان را گرفتم و البته سـعی کـردم جسـارتی نکـنم کـه شاشیدند، مچم میااتاق

ي دلبرخـانم ي درگیري با ایل و تبارشان را نداشتم. خوشبختانه در خانهحوصله
اي نداشـتم؛ در طـول روز ي همیشگیاتاق خودش در زیرزمین، همسایهبه جز 

آمدند. ها میاي از نقاط مختلف شهر، به اتاقزن و مردهایی با هر شکل و قیافه
دادند شان را میکردند، پولدانم کارشان را میکشیدند یا چه میموادشان را می

ش، مثـل اترینمد که واضحآهایشان در میرفتند. صداهاي عجیبی از اتاقو می
شان مهاي مداوها بود که آن هم، صداي پکصداي نفس کشیدن از الي دندان

وقـت شد و انگار هیچبه وافوري بود که همیشه زغال سرخی، رویش گرفته می
م را با پتو پوشانده اي اتاقافتاد. دور تا دور در و پنجرههایشان از آتش نمیزغال

ترسیده بودم  ش کمیاتریاك و علف، مرا بخوري نکند. راستبودم، تا بوي تلخ 
دیدم؛ هاي عجیب و غریبی میها خوابجا وارد شده بودم، شباز زمانی که به آن

ي دوم زندگی در خاك سفید بود کـه شـبی در خـواب دیـدم کـه از اوایل هفته
قـدر آرام شود، چیکی کم مییکی چیزي نوزده تا دارم و پیوسته و آهسته از آن

شد. صـبح کـه از خـواب بیـدار بودم و چقدر خوب بود که چیزي داشت کم می
داد، انگار کسی تمام شب دود را، از زیر در، به ي اتاق بوي تریاك میشدم همه

م فوت کرده بود. به دانشگاه یا به دنبال کار نرفتم، درعوض شـال و کـاله ااتاق
رارآمیز خاك سـفید، پـا گذاشـتم. کردم و مثل کاشف کنجکاوي، به سرزمین اس

هاي باریک آب که در همه جا روان بود را بگیرم کافی بود رد یکی از آن جوب
هاي باریک، خودم را گم کنم و خیلی عادي از و در هزار توي کوچه پس کوچه

ها عبور کنم. ي زاغههاي بسته و دیوارهاي مخروبهکنار درهاي نیمه باز، پنجره
ــبچــه ــانی کــه عصــبانی در وقفــه سکســه مینم کــه بیهایی را ببی ــد، زن کنن
فقـط بایـد  .زننـدشورند، یا مردهایی که مدام چـرت میهایشان رخت میتشت

 کردم که از یک جا، دوبار نگذرم، یا به کسی خیره نشوم. م را جمع میاحواس
صادق را براي اولین بار، همان روز دیدم. کنج دوگوش تالقی دو دیوار، مثل 

جوید و تسبیح زده نشسته بود. سقز میناظم مدرسه، روي یک صندلی زنگیک 
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اش بـود؛ بـا آن گرداند. اولین چیزي که توجه مرا به خود جلب کـرد چهـرهمی
اي بود که چهل و پنج سیبیل و خط ریش پرپشت و صورت گرد، شبیه گلسرخی

تر کـه شش ساله شده باشد. اول که فکر کردم خودش است که زنده شده. بچه
ي جنایات ستم شاهی، دیده ي گلسرخی را در برنامهبودم، در تلویزیون، محاکمه

اش در آن دادگاه را با نام حسین آغاز کرده بود و همین مسأله بودم؛ او دفاعیات
خـدا و هـا بیگفـت؛ چپباعث شده بود از خاطرم نرود چون پـدرم همیشـه می

رفت که البته ه با خودش کلنجار میهمه چیز هستند و سر این مسأله، همیشبی
. صادق کت و شلوار نزاري پوشیده بـود و رویـش کـراوات هگلسرخی استثنا بود

ي قرمزي زده بـود. بعـد از انقـالب دیگـر کسـی جـز در رو رفته و راه رنگراه
زد و حاال و در این مکان، کراوات زدن او، کمـی بـرایم ها، کراوات نمیعروسی

ي باریکی ایستاده بودم و بدون توجه به مکـان، بـه او زل چهعجیب بود. در کو
از خونه فرار کردي بچه « زده بودم، تا بدون اینکه مرا نگاه کند، صدایش درآمد:

 »جون؟
 گیج شدم.» نه«
 »پس واسه چی، اینجایی؟«

دادند، این بود که ها، حداکثر لطفی که به خرج میتعجب کردم، باقی ساقی
اش کس با چرایـیخواهی؟ هیچپرسیدند، چه جور جنسی میحوصلگی میبا بی

ام یک سر و گوشی کنم و آمدهزندگی می گفتم که همین اطراف کاري نداشت.
اي آید. خندههاي فضول خوشش میآب بدهم. گفت پس من فضولم و او از آدم

د نشینم. از نظر منطقی، بایکرد و جایی روي زمین کنار خودش را نشانم داد تا ب
روي، اگـر آدم سـالمی باشـی، شدم، وقتی در خاك سفید راه میجا دور میاز آن

کنی هر لحظه ممکن است، به تار و تور عنکبوت ناپیدایی بیفتی، ولی حس می
هاي گفتم. داسـتانآن روز زیاد با هم حرف نزدیم، بیشتر مـن مـی .من نشستم

خـب « گفـت:ی اوقـات میشنید و گاهآوردم را میاي که از خودم در میخیالی
 »حق داشتی بچه جون

خواستم به خانه بر گردم، از من دعوت کرد که دوباره به او سر و وقتی، می 
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جا بود. هر چنـد بعـدها فهمیـدم کـه دق اولین ارتباط من با ساکنان آنبزنم. صا
وضع رفتار دیگران با او، بهتر از من نیست. مردم او را هم یک جـنس نـاجور و 

کردنـد. صـادق کـه دیدند و فقط حضوراش را تحمـل مین خود مینچسب میا
اش بهتـر از مـن کرد از خیلی از جهات وضعها زندگی میها بود آن طرفمدت

هـا همیشـه کردند، هر چند که رفتار او، با آنها از او دوري میبود؛ حداقل بچه
ت که باعـث ش وجود داشامهربانانه و باصبر بود، اما شایعات هولناکی پشت سر

 ها و مادرهایشان، از او بترسند.شد، بچهمی
تا چند روز بعد، صادق را ندیدم، درگیر پیدا کردن کار بودم و یک نیمچه کار 

اي یم خوب بود و توانستم نصفه ستونی در روزنامه؛ در مدرسه انشاهم پیدا کردم
به یکی از دو  نگاري من بیشتر شامل بد و بیراه گفتنورزشی بگیرم. کار روزنامه

خواست داد بکشـم و کسـی توانستم هر چه دلم میتیم فوتبال پایتخت بود. می
آمد و البتـه ش در میاهم کاري به کارم نداشت؛ یک کمک خرجی هم، از کنار

 نگار.اسم دهن پر کنی جلوي دخترهاي دانشکده داشت؛ روزنامه
نشسته و منتظر مـن  امبار دوم که صادق را دیدم کنار دلبرخانم جلوي خانه 

کشـیدند و زیـر بود. مثل مار و عقرب بودند، در سـکوت، کنـار هـم سـیگار می
کنـد. چشمی همدیگر را زیر نظر داشتند، تا ببینند چه کسی، اولین حرکت را می

ش را کمتر اي در آغوشمن که رسیدم، دلبرخانم با خیال راحت فشار روي گربه
م آمـد. از آن روز ام به اتاقاد شد و پشت سراش را انداخت و صادق بلنکرد، تف

چه دم، صادق خدا بیامرز، بر خالف آندیبه بعد، دیگر صادق را به طور مرتب می
 گفتند آدم بدي نبود.می

دیـدیم، امـا زیـاد در مـورد خودمـان حـرف با اینکه اغلـب همـدیگر را می
، جنس قاچاق زدیم، از همان روز اول فهمیده بودم که صادق در خاك سفیدنمی
ش را روي صـندلی خـالی اام آمد، محتویات جیـبروزي که به خانه .فروشدمی

روي صندلی پر شده بود  »هر کدوم و دوست داشتی بردار« کرد و به من گفت:
هاي ریــز و درشــت رنگــارنگی کــه هــا و بســتهها، آمپولهــا، اســپرياز قرص
اش ایـن بـود ردم که معنیهاي خارجی داشتند. با گالیه نگاهی به او کبرچسب
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اش را زد، با انگشت سـیبیلکه من عملی نیستم و او که همه چیز را حدس می
ها مخدر نیسـتند، که از لبخندش موج خورده بود، شانه زد و توضیح داد که این

که فهمید مـن شهرسـتانی، مرد که بودم؟ بعد از آن .اندمرديبلکه وسایل کمک 
، کاربرد همه را یکی یکی و با صبر بـرایم توضـیح ها هستمتر از این حرفپرت

هـا هـم بینـی، تاخیریـه، ایـن آمپولاین و می« داد، اسپري را برداشت و گفت:
 »هامولـه از همین تولـه« خندید و گفت: »از چی؟«گفتم:  »کننجلوگیري می

مـن « رسید، نفسی تازه کـرد و گفـت: لدنافیلهاي آبی رنگ سیوقتی به قرص
، قلبت تازه راه ها بخورياز همه بیشتر دوست دارم، وقتی یکی از این وها راین
هاي گن حکـیم باشـیشه، انرژي خالصه، میبدنت وحشی می افته، خون تومی

شاه، یه همچین چیزي به اسم حب شاهی براش درسـت کـرده دربار ناصرالدین
ا، هسـرایی بـه اون عظمــت و اداره کنـه، انگلیســیتونســت حرمبـودن کـه می

البته نه تو «مکثی کرد.  »ي بشریتهفرمولش و دزدیدن و حاال در دسترس همه
 »اینجا.

گفت و بعد سراغ موضوع دیگري زد، هر بار چیزي میپیوسته که حرف نمی
اي طول کشید تا فهمیدم صادق به قـول خـودش در زمـان چند هفته .رفتمی

غاز کـرده و خـود را وابسـته و اش را تنهایی آالبته مبارزه .شاه یک انقالبی بوده
نشـانی و یـک ي آتشافتخارات جالبی هم داشت؛ اداره .رو گروهی نکردهدنباله

ي چند بانک و مغازه را شکسته بود. من که نـام سینما را آتش زده بود و شیشه
م خـورده بـود، وقتـی کـه گفـت اهمه جور ایسم و مکتبی در انقالب به گـوش

م. در مدرسه، سر کـالس تـاریخ، بـه مـا گفتـه آنارشیست است، کمی گیج شد
گفـت: شـنید میگرایی؛ البـد اگـر پـدرم میبودند، آنارشیسم، یعنی هرج ومرج

گفـت، او منتظـر همه چیزاند. اما صادق چیزهـاي دیگـري میها بیآنارشیست
کـه دنیـا در دسـت   –که البته هنوز هم نرسـیده  -اي نه چندان دور بود آینده

ها و ها و قـدرتشوند، جنگها برداشته میمرزها و قانون .افتدیها مآنارشیست
شود و دیگـر هـیچ گهـی، انسـان را این تمدن به قول خودش کثیف، تمام می

ها قبل معلم یک مدرسه بوده، زن و دانستم که صادق، سالکند. میمجبور نمی
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هان بـه آدم اي معمولی، اما به خاطر اتفاقی مجهول، ناگاي داشته و زندگیبچه
واسه همین چیزا، زن و «براي همین با کنایه پرسیدم:  .دیگري تبدیل شده است

اش را هایش دویـد. پیشـانیسرخی به گونه» ات را ول کردي به امان خدا؟بچه
ها منو ان، من ولشون نکردم اوني من، زیر خاكزن و بچه« خاراند، بعد گفت:

هاي مـردم تـاریخ داشتم، به بچه ول کردن. اون موقعی که من شیک و مرتب
هـا، داد، از ایـن رسـمی دولتیشون و میدادم، یه بابایی داشت ترتیبمی درس

 ؟خواسـتم بپرسـم کـی »گفتن پاسبون سـه شـاهیدرجه هم داشت، بهش می
اي اش را باز کرد و گردنبنـد نقـرهم نداد و کراواتایا اصال چرا؟ که امان ؟چطور

 Aاي مقعـر بـود کـه حـرف ش بیرون کشید، دایـرهااهندرخشانی را از زیر پیر
فرقـی « هایش از دایره بیرون زده بود.ش قرار داشت و گوشهاانگلیسی در وسط

شـه. هاي من االن بازه، بـازترم میبینی این یعنی، چشمکنه، این و میهم نمی
 »آزادم، آنارشی هم یعنی همین، آزادي

هاست و ي شیادبازي، تیتر تکراري همهي آزاديوقتی به او گفتم، این کلمه
م عصبانی شد و به من گفت کـه بـس اشود، از دستبوهاي بدي از آن بلند می

کنم. چون من یک بچه بورژوآي احمق بیشتر که نیسـتم و نبـودم و چیـزي از 
آورم. همان موقع فهمیدم، که اهل بحث و از ایـن سیاست و زندگی سر در نمی

 داشـتم.ش بـر نمیاهایم دست از سـرولی من با سوالها هم نیست. جور حرف
دارها کت و شلوار پوشیدي؟ کراوات زدي، تسبیح پس چرا خودت مثل سرمایه«

 »هاست؟چرخونی؟ سیبیل و خط ریشت چرا شبیه کومونیستهم می
کرد، مجرم است و تحت تعقیب. پـس ایـن هایش همیشه فکر میدر خیال

بود که رد گم کند و شناسایی نشود. کار فروش قیافه را براي خود درست کرده 
اي بـود کـه البتـه ها هم، به قول خودش، سرپوشی براي کارهاي انقالبیقرص
وقت من اثري از آن ندیدم. از نظر او خاك سـفید آخـرین جـایی بـود کـه هیچ
تی در توانست در آن دوام بیاورد و خود را یک جوري تلف نکند. پلیس قـدرمی

توانست وارد محله شود. اهالی هم در مواقع ضروري و حتی نمینداشت  منطقه
شدند. درست است کـه در خـاك سـفید با هم متحد و حتی با پلیس درگیر می
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ها از هروئین و غبار، هر روز بیشـتر فرسـوده ها از هم پاشیده بودند، آدمخانواده
قتـل کردنـد یـا بـه اي چنـد نفـر اووردوز میشدند. درست است کـه هفتـهمی
ها در خاك سـفید یـک جـور آزادي ي اینرسیدند. اما از نظر صادق، با همهمی

توانست، در منحصر بفرد وجود داشت و تنها جایی بود که او تا اطالع ثانوي می
کـرد و هایمـان مـرا تربیـت میآن زنده باشد. صادق به خیـال خـود در مالقت

مثـل بـاکونین، گفـت شـد، میهایی کـه بـه صـورت مرمـوزي غیـب میوقت
ي عظیمی بـوده کـه روزي دسـت بـه دسـت پیغمبراش، در حال نگارش رساله

گیم، که مالکین یه مشت رسه که من و تو به همه میروزي مییه « چرخد.می
فهمیـدي بچـه « گفـت:میهـایش خندیـد و آخـر حرفمی »دزد بیشتر نیستن

 »جون؟
چیز، . هنوز هم، از هیچدادمفهمیدم، سري تکان میو من با اینکه هیچ نمی 

دانم؛ وقتـی در آورم، ولی از آن موقع، خودم را تنها شاگرد صادق میسر در نمی
بلعیـد، گردنبنـداش را را می لدنافیلآن زیرزمین نمور سی و چند قرص آبی سـی

ادامه بـده، «برایم به ارث گذاشت و روي یک تکه اسکناس مچاله شده نوشت: 
کـه از دانشـگاه اخـراج شـوم، مه دادم، پیش از آناو من اد »ندادي هم به درك

ها و خودم انصراف دادم. ازدواج نکردم و خانواده و بچـه و تعلقـی نـدارم. سـال
ام و همین بازاریابی هم فقط بـراي اي نبودههاست که به دنبال شغل جديسال

را م اام به خیال خودم انقالبی بودنم است و هر جا که توانستهاسیر کردن شکم
دانستم چه باید بکنم و ام و اصال نمیام. هر چند که کار زیادي نکردهادامه داده

بار کس هم به من توجهی نکرده و حتی یکظاهرا استعدادي هم نداشتم و هیچ
ام، اما خوب یا بد، چیزي حتی شاید فقط یک اسم، روي مـن هم دستگیر نشده

   یا درون من مانده است.
ي هشـتمین کـودك هـم، در پشـت ش و الش شـدهوقتی جسد لخت و آ 
ي خاك سفید پیدا شد؛ اوضاع و احوال محلـه یـک نـیم دایـره انبار مخروبهآب

هاي عجیب ي آدمچرخید، شلوغی و رفت و آمد همیشگی کمتر شد و سر و کله
ها پیدا شـد. ها بودند در کوچه پس کوچهو غریبی که بیشتر شبیه پلیس مخفی
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ها احسـاس خطـر چرخیـد و مشـتريهـا میحظـه در دهانشایعات لحظه به ل
شـد و درآمـد شدند. اقتصاد جزیره، هر روز بدتر میکردند و کمتر آفتابی میمی

در محله گشـت هاي رسمی گاه با لباسها گاه و بیحتی پلیس ها کمتر.خانواده
هـا را سفید که خارج از محله، روال کارهاي خاكتا سه تن از کله گنده زدندمی

هر طور که شـده،   در دست داشتند به جنب و جوش افتادند، تا سروته قضیه را
هایی چون جز نخوديالبته به –ي ساکنین هم بیاورند. شنبه روزي بود که همه

اي در خانـه بـاغ پرویزقشـنگ دعـوت شـدند. پرویـز به جلسـه -من و صادق 
اش شده بود. از مطاع ها پیش گرفتارفروش تل بود که خودش هم از سالخرده

کـرد، دور، دو سه باري او را دیده بودم که همیشه بـا غـروري خـاص اخـم می
چـه مـن کشی بوده، امـا آناري، لوطی گردنگفتند که روزي روزگاش میدرباره

اي بود که غوز کرده، هاي زرد و چشمان فرو افتادهدیدم؛ پیرمردي با سیبیلمی
م اراند. ظهر، صادق نگران و مشکوك بـه اتـاقخاش را میامدام بازوهاي الغر

ها را ترسـد. او همیشـه بچـهرودر بایستی گفت که از این اتفاقـات میآمد و بی
هـا اي بـا آنکرده و یا شوخیشان میدوست داشته و شکالت یا آبنباتی تعارف

پس اولین مظنون است. وقتی بـه او گفـتم، کـه مـن هـم چیزهـایی  کردهمی
تـو کـه بـاور « تر شـد و گفـت:ام، مضطربها شنیدهي او با بچهطهي رابدرباره

هایش را خورد و از جاي چیزي نگفتم. باقی حرف» نکردي من این کاره باشم؟
پ اولش با من بـد بـودن. چـرا؟ چـون کـ ها از هموناین«دیگري شروع کرد. 

م گن صادق بچه، به من؟ من که خودم ... با تـو هـخودشون نیستم، به من می
ان. باور کن. همشون منتظر گور به گور شدن ما نشستن؟ تا بتونن همین طوري

 »جلوي تغییرات و بگیرن ...
کـرد. بـراي ام میر داشت دیوانـهاش دیگسردرد داشتم. توهمات همیشگی

روم بیرون تا سروگوشی آب بدهم. اش کنم لباس پوشیدم و گفتم، میکه آرامآن
اي ي اتـاق نشسـته بـود و بـراي شـنوندهز گوشهوقتی خانه را ترك کردم، هنو

 کرد.هایش را تکرار میخیالی حرف
جا کامل به راه افتاده بود. همه آن ي پرویز قشنگ که رسیدم، بلواییبه خانه
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قدر عصبی کرده بـود ها را آنشان، آنجمع شده بودند، قتل و تجاوز به کودکان
بودنـد و پشـت سـر هـم سـیگار ي همیشگی مصرف کـرده که بیشتر از وعده

دادند و چوب هاي رکیک میهم و برهم با صداهاي بلند، فحشکشیدند و درمی
 خوشبختانه کسی متوجه حضور من نبود. .چرخاندندمی  هایشان را در هواو قمه

هـا اینجـا بـاز شـود؟ مسـلما آیا باید به خاطر این موضوع، پاي پلیس و کارآگاه
ها، مسـأله را حـل و هـا و قمـهیک جوري بـا آن چماقخودشان باید  .شودنمی

هاي اي که جلوي آدماي رفت و مثل بچهکردند. پرویز، روي چهارپایهفصل می
هـایش را خـم کـرد، گلـویش را کند. زانوغریبه، خود را پشت چیزي پنهان می

اي را، از میان خودشان انتخاب صاف کرد و با صداي لرزانی گفت، که باید عده
ها قاتل شناسایی و مجازات شود. او تعریف کـرد مـوقعی کـه ند تا توسط آنکن

را بند هاي ها و نخالهاند، مچ جاسوسستهخودش حبس بوده با همین روش توان
نگـران  صـالبگیرند. چند نفري او را تایید کردند و او ادامه داد که بازمانـدگان ا

اش از هزارتـا مفـتش و هنباشند؛ چون خودش در مسائل حقوقی و جنایی تجربـ
گفت، چون پیش از انقالب بیسـت و سـه قاضی بیشتر است. البته او راست می

ش گذرانده بـود. قـرار اسالی را در زندان، به جرم قتل ناموسی زن و خواهر زن
اند، خود را به عنوان هیأت ي بند داشتهشد کسانی که حداقل پانزده سال سابقه

نند قاتل را به دام بیاندازند. دیگر منتظـر نشـدم و بـا تحقیق معرفی کنند تا بتوا
م رفته بـود. اعجله، به خانه برگشتم تا خیال صادق را راحت کنم، ولی او از اتاق

وقتی با اکراه از دلبرخانم در مورد اینکه صادق را دیده یا ندیده، پرسـیدم، تفـی 
 ن محل است.داند، مگر او آژاکرد و زیر لب، غرغرکنان گفت که او چه می

هاي غروب، در خانه ماندم. پشت پنجـره ایسـتاده بـودم، تـا اگـر تا نزدیکی
دلبرخانم را  شدتر بود. شب که میخبري شد، بفهمم. ولی کوچه از همیشه خالی

کند تا از ي حیاط را طی میراستهاي پوشیده و دیدم که یک کت و دامن سورمه
دیـدم ده بودم، این اولین بار بود کـه میجا آماز زمانی که به آنخانه خارج شود. 

. حـس بیـرون بـروداش خواهد از مقـر فرمـانرواییآن طور لباس پوشیده و می
ش راه بیفتم. آهسته اهایم را بپوشم و مخفیانه بدنبالغریبی، مجبورم کرد لباس
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ش هست یا نه. وقتی بـه اگشت تا ببیند، کسی دنبالرفت و گهگاهی بر میمی
دانستم خانـه مـال ج رسید، از دري نیمه باز وارد اولین خانه شد. نمیسه راه فیو

رسید. حیاط اي دور و نامفهوم به گوش میکیست، کوچه ساکت بود، اما همهمه
ته حیاط، چشمم به . هاي ساختمان هم خاموش کرده بودندخانه خالی بود؛ چراغ

کـرد. آرام از رون درز میسویی به بیـجا نور کمي زیرزمینی افتاد که از آنه پلهرا
کـم اي به صورتم خورد. کمهاي مدور به زیرزمین وارد شدم. حرارت شرجیپله

هـاي خشـماگین که چشمم به تاریکی عادت کرد، فهمیدم آن حرارات، از نفس
جمعیتی است که همه، در سکوت و پشت به من ایسـتاده بودنـد و داشـتند بـه 

اش ریخته بود، گوش حاال انگار خجالتي پرویزقشنگ که زدهسخنرانی هیجان
 دادند.می

اش اش آسترراه قرمز را زده بود و کتجا بود، همان کراوات راهصادق هم آن
 بـزرگ جر خورده بود. او را در انتهاي زیرزمین، رو به مردم، وسط یک الستیک

ي بچـه را هـم در کامیون با زنجیر چون حیوانی وحشی بسته و یک تکه کهنه
ش خـونی و کبـود بـود. اشد، تمام صـورتباورم نمی ش فرو کرده بودند.ادهان

دست و پایم را گم کرده بودم، تنها کاري که توانستم بکنم این بود که تا مدتی 
خوش ها پنهان کنم و به دفاعیات صادق، دلخودم و صورتم را در تاریکی سایه

دادگاه تمام کرد. جمعیت  هایش را با تاکید بر حق و اعتباربمانم. پرویز، صحبت
پرویز پشـت میـز بلنـدي رفـت و در کنـار بـاقی  .ش کردندابا سروصدا تشویق

دادنـد، نشسـت. بعـد پیرمردهاي پیزوري، که ظاهرا اعضاء دادگاه را تشکیل می
کردند، تلوتلوخـوران و لـرزان از پیرمرد الغراندام و مستی که دکتر صدایش می

ش را بـا اکـراه روي اصـادق ایسـتاد. دسـتجمعیت جدا شد و نزدیک صندلی 
ش به حضار نگـاه کـرد و پـس از مکثـی اهاي خماري او گذاشت. با چشمشانه
که در طول سی سال خدمت و دفاع  رمقی گفتنی، با صداي آهسته و بیطوال

اي مواجه نشده و هیچ روزي نبوده، ي سادهوقت با چنین پروندهاز متهمان، هیچ
ي شواهد، علیه صادق اسـت و ولی امروز، همه .اش دفاع کندکه نتواند از موکل

ها را به شکل فجیعی جاي انکار نیست که او به هشت کودك تجاوز کرده و آن
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ماند، جـز اینکـه از دادگـاه و هیـأت به قتل رسانده. بنابراین براي او راهی نمی
یـان هـاي دکتـر در ممحترم منصفه تقاضاي تخفیف مجازات بکند. باقی حرف

وقتی نوبت به دفاع صادق از خـودش رسـید،  فحش و سوت و همهمه گم شد.
اش را بخـتهمه انتظار داشتند، که او همه چیز را انکار کند. ولی صادق آخرین 

 شـهید حسـین، نـام بـا را ماسـخن« :به پوزخند، کنایه و مضحکه سپرد. گفـت
 »... کنممی آغاز خاورمیانه هايخلق

اش را حدس بزنم. توانستم باقیرده بودند اما من میهمه با تعجب سکوت ک
اي را قبـول نکـرده و وقت رأي هیچ دادگاه واقعیهیچگفت سره میصادق یک

ایـن زند. چـه برسـد بـه کس چانه نزده و نمیش با هیچاکند و بر سر جاننمی
ي آن . گفت، حـاال کـه همـهدادگاه قالبی در خدمت اهداف امپریالیسم جهانی

کنـد هایشان تجاوز کرده، او هم اعتراف میکنند او به بچهبرسرها فکر میخاك
انبار خفه کرده. بعد چیزهایی گفت که دیگـر نـه که چند بچه را پشت دیوار آب

 شد.اش نمیکس دیگر متوجهمن و نه هیچ
اش، یـا یـأس صـدایش اش، خیرگی نگاهخوب بیاد دارم که آرامش عجیب

خواستم فهمیدم و یا نمیاش شده بودم. نمیده بود. محوم را سیخ کراموهاي تن
سرعت و واقعیت اتفاقات را باور کنم. دوست داشتم بـه جـاي صـادق فریـادي 
بکشم، فحشی بدهم، مشتی بزنم. اما من نیز چون دیگران، متحیـر بـه صـادق 

سرانجام داشت کلمات را به شکلی نـامفهوم و بیهـوده پشـت خیره بودم، که بی
خوانـد و بعـد از مـدتی، اش را از بر میکرد. شاید داشت رسالهقطار میسر هم 

اش ناامیــد شــده باشــد، بــا همــان تبســم انگــار کــه از درك و انتقــال کلمــات
ــهبزرگ ــه آن جمل ــود. هم ــده ب ــر ش ــر دی ــا دیگ ــرد ام ــکوت ک ــانه س ي منش

 هاياش را شنیده بودند. پیش از طغیان جمعیت، ایـن مـادران بچـهگونهاعتراف
اش هجوم بردند و با دندان و پنجه و ناخن او را تکـه مقتول بودند که به سمت
جـا خـارج شـدم و م؟ هیچ، فقط ترسان و آهسته از آنپاره کردند. من چکار کرد

هاي چند ساعته رفـتم گیج و مبهوت، به جاي به خانه رفتن، به یکی از آن اتاق
رمـوز وافـور سـپردم. وقتـی بـه هاي عمیق و مبار، خودم را به کامو براي اولین
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وقت بود که فهمیدم که نفس کشـیدن ي کافی آرام و نئشه شدم. تازه آناندازه
هاي بسته یعنی چه؟ تازه فهمیدم که چرا صادق خودش را مـتهم از الي دندان

کرد؟ چرا خاك سفید صادق داشت؟ چرا اصال خاك سفید وجـود داشـت؟ چـرا 
 ن، تهران داشت؟ چرا دنیا، ایران داشت؟تهران، خاك سفید داشت؟ چرا ایرا

در حل چرایی این چراها بودم، که ندانستم، چطور و چگونـه. دلبرخـانم بـه 
هـایی کـه اي زد مثـل مـادرم وقتم آمد. دیگر تف نکرد، لبخند مهربانانهاسراغ

خواست به من شیر دهد. و وقتی خندیـد، دیـدم یـا متـوهم شـدم کـه گـل می
انگیزي شده ي چروك شهوتاش، تبدیل به زن برهنهداوودي خالکوبی صورت

خواند. مرا پذیرفته بود، من یکـی از است که خوابیده کسی را به سوي خود می
اش ي صادق را بر طبق وصیتگردنبند و اسکناس مچاله شده .ها شده بودمآن

م گذاشت. دستی به سرم کشید و رفـت. روي اسـکناس ده تومـانی اکف دست
 »جون، ندادي هم به درك ادامه بده بچه« بود:نوشته شده 
اند. کردم صادق را زیر ضربات مشت و لگـد کشـتهها بعد، خیال میتا مدت

ها بـوده. هیـأت قضـات، تر از این حرفها جديولی بعد فهمیدم که عدالت آن
هـا و تجـاوزات همان روز صادق را به اعدام محکوم کرد و به خاطر شکل قتل

 لدنافیلرأي همگانی، او را به مصـرف سـی و چنـد قـرص سـی جنسی، در یک
هـا تـن داده بـود و بـا مقاومتی، به رأي آن  هیچمحکوم کردند. صادق هم بی

ش در کمتر از بیسـت و پـنج دقیقـه بـه حـد اها و قلبها، شریانبلعیدن قرص
انفجار رسیده و جلوي جمعیت با حالـت دردنـاکی جـان داده بـود. البـد وقتـی 

کـرده آن پادشـاه داده بـا خـود خیـال میها را با رغبت و تبسم، فرو مـیقرص
اش سري سراي رویاییخواهد به حرمشاه است که میتاریخی ایران، ناصرالدین

 ها بود.ش همین خیالاگفت سخت نگیر منظوربزند. وقتی به من می
ر کس را هم نداشت تـا بـر سـوقت پیدا نشد و البته هیچجسد صادق، هیچ 

اش، به پسر پرویز رسید کـه قـبال هاي ناچیزقبرش اشکی بریزد. شغل و دارایی
در کار فروش حشیش و پنیر بود. او نیز سیبیل گذاشت با کت و شلوار و کراوات 
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ي صادق، هر روز روي همان صندلی آهنی در کوچه، تسبیح گردان به رفو شده
ها و در مـورد بچـه زدنشست. کـم حـرف مـیهاي مردانگی میانتظار مشتري

اي از خود نشان ندهد. به مرور موضوع به فراموشـی ش بود که مهربانیاحواس
اش برگشـت. پلـیس سپرده شد و کار و کاسبی در خاك سفید به رونـق سـابق

ها بچـهي پـاره پـارهها هم به تدریج محو شدند. اما پیدا شدن جسدهاي مخفی
کـرد. ن جـدیت، بـه آن توجـه نمیدیگر کسی، بـا آ ولیهمچنان ادامه داشت. 

سر و صدا، نعش بچه را در جایی خـاك کنـد و ي مقتول موظف بود، بیخانواده
ات رفته اصال فکر کن بچه« گفت:صدایش را هم در نیاورد. پرویز به پدرها می

اش یا تصادف کرده، این چیزها هـر دونم موشک خورده، دزدیدنجنگ، چه می
فروختیش براي گدایی. افته. مگه نه؟ نه؟ خب فکر کن روز براي مردم اتفاق می

گرفتنـد مردم هم خبرهاي قتل را نشنیده می» قدر بسه؟خواي؟ اینپولش و می
اي بـه زمزمـه و تکثیـر کس هم عالقـهدادند و هیچیشان ادامه میو به زندگی

 داد.ش نشان نمیاشایعات و کنجکاوي در مورد
هـا بـه میشه برایم جاي سوال ماند، پلیسیک روز، به علت نامعلومی که ه 

هـاي اي به خاك سفید حمله کردند؛ این یکـی از اولـین هجومصورت گسترده
جـا را تـرك کـنم. البته باعث شد من بـراي همیشـه آن پلیس به منطقه بود که

دیدم که بخشی از خاك ها بعد وقتی در تلویزیون بولدوزرهاي عظیم را میسال
م اکنند؛ همچنان گردنبند و نشان صادق بـه گـردنان میسفید را با خاك یکس

میریم اما صـادق از کردم که هر کدام از ما یک جور میبود و با خودم خیال می
کـه حـاال  لدنافیلقیمت با نام سیچیز دیگري مرد، از چند بسته قرص آبی گران

ه خـدا شـود. امیـدوارم کـها به قیمت ناچیزي پیدا میي داروخانهدیگر در همه
  ي ما را رحمت کند.همه
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 پا در هوا
 

 

 

 

 

 

 

 

در سرزمینی کویري، ساکت و محقر مثـل واقع  ،چهارم هتل پالمیراي هطبق
زمان بـا هـم رسـیدند، هاي خالی پر بود، مرد و زن تقریبا همهمیشه از صندلی

آمده بودند بعد از یک  روز، هر ها آمده بود و دیگري با آسانسور، مثلیکی از پله
؛ بعد با هم بروند سر کار و دوباره صبحانه را هم با هم صرف کنند طوالنی، شب

در صندلی زن نشسـت  گی،مرد بر خالف عادت همیش .یک شب طوالنی دیگر
مرد » جاي من نشستی؟چرا « و زن که از این حرکت مرد یکه خورده بود گفت:

صبحانه را مـرد داده بـود و تـا آمـاده شـدن دستور » براي تنوع، همین«گفت: 
 برگشـتم به اتـاقم بعد از اینکه« اي وقت داشتند پس گفت:چند دقیقه ،صبحانه

چـون «گفـت: تفاوتی زن با بی» چرا؟« :مرد» نه«زن گفت: » خوب خوابیدي؟
من و داشـته  يهآم حوصلتوقع دارم وقتی به اتاقت می» «دونیخودت بهتر می

 »شه مگه نه؟هوا داره سردتر می ،ولش کن«زن گفت:  »باشی
هـا انداز وسیع پشت شیشـهو مرد چیزي نگفت در عوض سعی کرد به چشم

دشـت وسـیعی را بـا  يهشـد منظـرمی ،از جایی که مرد نشسته بـود ،نگاه کند
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هـاي هاي بایر خالی دید کـه انتهـایش بـه شـنهاي یکدست زرد و زمینرنگ
چنـد  سـاختمان يهسمت چپ بـود کـه نیمـ يهشفقط در گو .رسیدبیابان می

اي کـه پنجـره ،اي داشـتآخر پنجره يهدیگري قرار داشت که در طبق يطبقه
 ،کمی دورتـر .شد تا نیمی از اتاق را دیدهاي آن را کنار کشیده بودند و میپرده

معلوم بود که مستقیم آمده  ايهآسفالت يادهاي از جدر پشت آن ساختمان، نیمه
اش دوبـاره در پشـت داد و ادامهتغییر مسیر می ،و در جایی با پیچ نود درجه بود

سیاه خیره شد و سپس بـه  يهمرد کمی به آن جاد .شدهمان ساختمان گم می
وقتـی بـا دقـت  .خـوردکرد چیزي از پشـت پنجـره تکـان می حس آن پنجره،

در  ،ی برآمـدهلختی را دید کـه بـا عضـالتمرد تنومند و نیمه ؛بیشتري نگاه کرد
وقـت سـعی نکـرده چرا قبال هیچ« مرد از خود پرسید: .استحال ورزش کردن 

 »؟اینجا بشینمش بودم به جا
همـان  ،که حاال زن روي آن نشسـته بـود همیشگی مرد،صندلی  يهمنظر

قـواره آهنـی توجه یک حجم بیقابل يهبود و تنها نقط انتهاشنی بیهاي زمین
ل بزرگ و مهجوري بود که معلوم نبود چـرا وسـط آن بود که ظاهرا سطل آشغا

پس چرا این « گفت: .دادش میازن که سکوت طوالنی آزار .رها شده بود بیابان
 »شهدیرمون می آره،نه را نمیوصبح پسره

از اون « خیـره شـده بـود گفـت: و ورزشـکار اتاق يهمرد که همچنان به پنجر
زن بـا » آد نـه؟خوشـت مـی ،کنـیم خوایم باهاش کـاراي که امروز میکهیمرد

 »؟پرسیمی وال ؤچرا این س«تفاوتی پرسید: 
 »حق ندارم بپرسم؟«
 »نه، اون احمق برام مهم نیست.«
ش اون طـوري نگـا ،بینـیشبراي همینه که هر وقت میآها پس «

چرخـی. مـن چـی؟ مـن ول میبـرش  و خندي و دورکنی و میمی
 »احمق هم برات مهم نیستم؟

با سینی صبحانه  ،که گارسن جوان ،کرد که چه جوابی باید بدهدزن فکر می
هاي کره، پنیر و مرباي همیشگی بشقاب ،ظرافتصبر و با  ،وارد شد و سعی کرد
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هاي ریز، گارسن چهارده سـاله شـد کـه چشم يهمرد متوج .را روي میز بچیند
دي بـه او کـرد و زن لبخنـبـاز زن نگـاه میهاي نیمهچشمی از باال به سینهزیر

ش اآرام سر .ها را روي هم احساس کرده بودناتحویل داده بود و مرد فشار دند
 .سمت همان پنجره چرخانـدش را دوباره بهارا به چپ و راست تکانی داد و نگاه

باال و  ،پیش از مسابقه ورزشی نادید که چون یک قهرمحاال مرد تنومند را می
ریخـت پـاك بـی .کنمن دیگـه ورزش نمـیچرا م« :با خود گفت .پردپایین می

  » شدم
 يهسمت خود کشید و سعی کرد بـه سـطل زبالـزن فنجان چاي سیاه را به

کـه  ش،ادرهم و برهم يهبا آن قیاف ،طاقت دیدن مرد .نگاه نکند ،پشت پنجره
سعی کـرد تکـه نـانی جـدا کنـد و . را هم نداشت بودیادآور خاطرات شب قبل 

ولی  .دقیقا مثل هر روز بود ،صبحانه .مزهان بیات بود و بین .سمت دهان ببردبه
چـرا دیگـه مثـل « کرد چیزي کم است از خود پرسـید:قراري حس میاو با بی

  »...؟ هیکنه من چی هستم؟ پیش خودش خیال می .کنهسابق نگام نمی
زد و چقدر دوست داشت ایـن مراسـم ش را بهم میاچقدر این صبحانه حال

سمت ظرف مربا چاقو را به .زودتر تمام شود ي دونفرهصبحانه اجباريو  طوالنی
ی چـپـس چـرا هی« اي مربا برداشت و رو به مـرد گفـت:تکه ،کنانبرد و بازي

چرا خودت «مرد گفت:  »ها آدتا عصر چیزي براي خوردن گیر نمی ،خورينمی
 »خوري؟نمی

ن بود و مرد کـه دیـد مربا بیش از حد شیری .سمت دهان بردو زن مربا را به
از  ،گارسن مدتی پیش .مجبور شد از آن چاي تلخ سیاه بنوشد ،زن چیزي خورده

خـاطر هـر احسـاس خاطر چایی یا بهمرد به .همان راهی که آمده بود رفته بود
سیگاري آتش زد و زن را دید که بـه مسـیري کـه پسـرك  ؛دیگري که داشت

آورد. از سـیگار مـیهم سـیگاري در و اویعنی مطبخ آشپزخانه خیره شده  ،رفته
ش را تکان نداد فقط حـس کـرد چیـزي در ابار سر این ش، متنفر بود.اکشیدن

. نگـاه کـرد .کشـاندساختمان می يهسمت آن پنجررا به شاش چشمانادرون
جایی نگاه  پشت پنجره ایستاده بود و دقیقا داشت به همان ،لختحاال مرد نیمه
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پشـت آن  يهدر جاد . البد این کار هر روزشان بود.ته بودکه مرد نشس ،کردمی
رفـت و راه می ،رسیدساختمان و آن پنجره، شبح انسانی که کوچک به نظر می

 شد.گذشت و به آن پیچ نود درجه نزدیک میمی
 ،خواست؟ من دلم نمیکنییهو قاطی میچته؟ چرا  باز تو امروز«زن گفت : 

ولش کن. مـن  کنی؟چی پیش خودت فکر می . اصال تودیشب اون طوري بشه
که روزهاي اول  بگم بهت خوامگم، ولی میدونم چی دارم مینمی. خستم خیلی

دونم چـرا ولـی نمـیاین طوري نبودي. باور کن دیشـب مـنم دوسـت داشـتم 
 »نذاشتم

به کوچولو وقتی اون آدم « :شنید با خود گفتهاي زن را نمیو مرد که حرف
ترمینال و براي  رممی .رمشم و میمن هم از پشت میز بلند می .پیچ جاده رسید

 »کنمهمیشه گورم و گم می
روي دغدغـه در حـال پیـادهکـه آرام آرام و بـی ،تصویر همـان انسـان ریـز

چشمان مرد را به خـود خیـره  ،شدش بود و به پیچ جاده نزدیک میاصبحگاهی
ش را چرخاند و اچشمان ،ن شودمرد براي اینکه از چیز دیگري مطمئ و کرده بود
خود را به  پنهانی ،با لباس خواب آبی ریزنقشی، و دید که زننگاه کرد پنجره را 

در آغـوش کشـید و بـا بعد با اشتیاق او را از پشـت  .کندمرد تنومند نزدیک می
 »خوشبختن؟ هااونیعنی « مرد از خود پرسید: .نوازشی بوسید

یک عینـک آفتـابی و  .ش کردانومند را تنمرد تسفید زن به آرامی پیراهن 
 .داد، دست او را گرفت و هر دو از کنار پنجـره دور شـدنداو به سفیدي عصاي 

مبهوت دید که آن انسان کوچـک از پـیچ  ،مرد. در جاده ،ترطرفحاال کمی آن
زن همچنـان داشـت حـرف  دیگر هیچ اثري از او نیسـت. جاده گذشته است و

ین بار به چشمان زن نگاه کرد و سعی کرد بشنود کـه زن زد و مرد براي اولمی
 ا تبسـمیبـ ،ولی طولی نکشید که متوجه شد پسرك چهارده ساله .گویدچه می

 صبحانه را جمع کند.  يههاي خالی نشدآید تا بشقابها میسمت آنریاکارانه به
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 ها آغوش باز سگ
 

گیر پژوه که این روزها باز هم زمیناش، رنجقول شناسنامه، یا بهبردهبراي ننه بزرگم، ملوك رنج
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قُل اَعُوذُ و بِرَبِ «شش،  و پنج، سی و سی .شود، سرد و زرددوباره غروب می
هاي تسـبیح را کند و دانـه دانـهها را زمزمه میملوك خانم با رخوت آیه »الفَلَق

یکی طلـب  و از نذر دیروز هم صد .هزار و یک برسد رود تا بهمیشمرده، پیش 
تا ته شب کـه خـواب بیایـد و بـرایش  .هفت و سی و صد ،شماردپس می .دارد

ملـوك گرسـنه  .ها باقیسـتهنوز راه درازي براي عقربه ،کرشمه بریزد و نریزد
نهار هم اگر بود رغبتی  .شام زمین گذاشتش سر بیاتردیشب و شب قبل .است

باید به مطبخ  ،اي اگر بخواهد بپزدکند از تسبیح و بلند شدن؛ پورهود، دل نمینب
ي ها ممکن نیست و مجبـور اسـت چهـرهعبور از جلوي پلهبرود که آن هم بی

ش را اوقیح آن اکبیري را دوباره ببیند که حتما در خود تا شده و جـایی از بـدن
آورد و دوال، بـا درد بلنـد مـی به زانوها فشـاري .گذردخیالی می .کشدزبان می

هاي لق چهارپایـه صـدا هاي فرتوت بیشتر از جیغ و ویغ پایهاستخوان .شودمی
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ش اکند سمت اتاق تهـی، کـه انبـارجاي مسیر آشپزخانه راه کج میکنند؛ بهمی
ها دوراندیشی و حاصل سال ،کیسه جنس کوپنیاست و در آن اتاق نمور، کیسه

رده است. شاید بتواند بیسکویتی، شکالتی، دل پرکنـی روي هم دپو ک ،بارکشی
توجه خیال و بیزند، دو موش بیها بیرون بکشد. پرده را که کنار میاز زیر جعبه
ش بـاال بلنـدي ادوند. شاد و شنگول، گویی دارند در غیـابش میابه او از کنار

اش ایـن ههـاي خانـدارد، موشجارو را بر مـی ،طور دوال همان .کنندبازي می
هر بـار هـم  ،گذارندش محلی نمیااند که دیگر به دیدنروزها چنان جري شده

ها و امـا خـدا را شـکر کـه جعبـه .اندتر شدهتر و فربهبیند بزرگها را میکه آن
اند، اما هر چند پر از فضله و مورچه و سوراخ .اندها هنوز سر جاهاشان باقیکیسه

 ملوك است.  دلگرمی ،هست این همه آذوقه
هاي تهرانـی بـود و سـال .ش ریکاجان، یک عمر ترس قحطی داشتامادر
 .تـر از نـان بـودکه جان ارزان ،روزگاري دور .نانی را به چشم دیده بودسیاه بی

 ،خواسـتند سـر بـه دیـوار بکوبنـدگذشت. وقتی دیگر همه واقعـا میزمانه نمی
 .اما تمام نشد .فتند دیگر تمام شدشاه را برداشتند و گ .ها با قشون آمدندتبریزي

گفتنـد بخـور و نمیـر، زود تلـف قـدر کـه میفراوانی هم نبود، آن ،قحطی نبود
رفت و ریکاجان چقدر انتظار کشید و خـواب تدریج آب میهشان بشدند، تننمی

قـدر ش شد و از روز اول آنادید و دعا کرد تا پیرمحمد احمد آبادي آمد و او زن
به هواي دلخوشی هم که شده کمدي  ،تا پیرمحمد مجبور شده بودبهانه گرفت 

ذره قناعـت، بـا ذره ،هامورچـه چونکلیددار براي روز مبدا بسازد تا مادر ملوك 
سی  .اما روز مبادا دور نبود .انبار کند و دیگر از گرسنگی نهراسد آذوقهش اداخل

مـردم در  .ب برداشـتباره آشـوک که شد، مملکت را دوباره و هزاری و تیر سی
ها را حتی از همدیگر هم دریغ کشیدند، شعلهدیدند به آتش میخیابان هرچه می

له بر سر نفت بود که کم چیزي نبود و أحق هم داشتند؛ مس ،نکردند. به نقل پدر
 .ملوك فقط پـانزده سـال داشـتایام اصال براي سوزاندن آفریده شده بود. آن 

اي حیـا رگل بود و ورگل، از چشم تـا گـوش پـردهشان نجیبه، تقول همسایهبه
فهمید ترس مادر و هیجان پدر را که سرعت اتفاقات یـک پارچـه بسته، چه می
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شورشان کرده بود و حرارت. صبح بود نه خیلی زود نه خیلی دیر، پیرمحمـد در 
داري روي سـر نگاهی به ریکاجان انداخت و دست نوازش تـب .خانه را باز کرد
ي شب که شد نیامد و مادر دلواپس خیره رفت به خیابان و .و رفتملوك کشید 
نه براي پیرمحمد بلکه بـراي سـفره، بـراي کمـد خواروبـاري کـه  .ته گذر ماند

ش بود. فردا هم نیامد. پس فردا هم. و مادر بـا قندشـکن اش گردن شوهراکلید
 .نبـودغذایی مانده براي خوردن مانده بـود امـا دیگـر پـدر  .در کمد را شکست

پـایی کوبیـد،  .ي در ظـاهر شـدقدر نیامد تا باالخره گروهبان یکم در آستانهآن
خواست که خرج تـن هاي دولت را میپول فشنگ .کاغذي درآورد .نی کردمِنمِ

 .از اشـک یـا عـرق شـرم نـداري .ش خیس شـداي چادرپدر شده بود. مادر لبه
ک مـیگروهبان مردد ایستاده بود و معلوم نبود چرا نمی زد. رفت، ملـوك را سـُ

 .کـردنمی ن زد، با کمد داشتن و نداشـتن هـم فـرقشاباالخره قحطی به سفره
کسی در آسمان هراس ریکاجان را به حساب آرزو گذاشته بـود. از آن روز  انگار
شان شد پاتوق سمسارها، اول دولول پـدر را بردنـد، بعـد آینـه و بعـد هـم خانه

آمـد بـا . گروهبـان امـا میغایـب بـودش اغیـرت همـهو پدر با آن ،هاشعمدان
هـاي راه راه زرد گـس و هـر بـار از پیشکشی از چند نان سـنگگ داغ و خربزه

داشت و لبان ریکاجـان دل ترد ملوك ترکی بر می ،هاي گروهبانصداي چکمه
 شکفت.مرموز به تبسم می

اق کشـد و تـا تـه اتـپـرده را دوبـاره می .ش گرفته استادل ملوك و نفس
ي زیر سقفی را بـاز ش رسید و پنجرهاکند تا شاید دستآهسته و پیوسته گز می

آب  ،تر و محوتر از همیشه، چند روز اسـتخشک ،کندش را نگاه میاکرد. حیاط
از خشـکی رنـگ از  ،هـاطفلـک درخت .ش نرسـیدهاها و درختانبه لب گلدان

، ز زننـده، همـان روبـروي آهنی هم، هنـوآن ساختمان بد قواره .شان پریدهتن
چنـد سـال  .ش کننـداکاره، تاریک و متروك منتظر است تا بیاینـد و تمـامنیمه
باغ روبرو را کوبیدند تا ایـن فلزهـا را در هـم فـرو  ،با تیشه و لودر آمدند ،پیش

تازه وقتـی  .روز جان کندند، آجر روي آجر گذاشتند تاکنند. چند ماهی هم شب 
امان بـاد و بـاران، آن ش کردند به امان بیاتعلیق ولبه حال ، به سقف رسیدند
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ش، به هواي شکار مـوش اجا پریده بود داخل حیاط هم از همین بال يجرثومه
 ،ش دیـدااي شاید؛ ملوك، روز اول سگ بـه آن هیبـت را کـه در حیـاطوگربه

زیـر و غریـب و شـاید بـا محبتـی  خیال برد رام است و سر به .ش نریختادل
زد و هاي حیاط را لـیس مـیهم شد. تا حیاط رفت، سگ داشت مورچههمدمی 

 آزاريبـیاي از زوزه .ملوك را که دید روي دو پاي جلویش در خود کـش آمـد
شصت درجـه را کمـین  و ، سیصدخوفبا  ،ايکشید و با آن دو چشم هیز قهوه

هـاي آرواره .شاگرفت. ملوك تکه گوشت گوسفند قربانی را پـرت کـرد طـرف
جان ملوك هـول برداشـت.  ،گوشت را چون ساتور درید و از آن دریدگی ،سگ

اي کـه از کمتـرین صـدایی هاي افتادهبا گوش .سگ سیاه بود، پشمالو و عظیم
شد. ملوك همان اول که از پشت پنجره داشت و تیز میش خیز بر میادم چون

ش را اش هـم کـه شـده، اسـماخاطر شـباهتخواست بـهمی ،سگ را دیده بود
تر دمی عقـبق .بگذارد گرگی، اما تازه در حیاط بود که فهمید جنس هم نیستند

بـا هـر  .غرا و دلخـراش نوفید. ،ش را بو کشیده بوداپس کشید و گرگی که بیم
تقالیی که بود ملوك خود را به خانه رساند. به زیرزمین رفت تا از گنجه، کلیـد 

نـد. کلیـد را ش کُااهایش پیر بود و تواني باال را بردارد، ولی پقفل حیاط طبقه
هاي باالخانـه سـگ را دیـد کـه در اوج پلـه ،ها که رسیدبرداشت اما تا سر پله

ش رفته بود در حیاط را روي هـم جفـت ایاد .نگردایستاده و قهرمانانه او را می
ي آهنی دري هم براي کند. بخت داشت که چند سال پیش داده بود با چند میله

ش را زد و سگ اي فلزي را به روي خود کشید، قفلکرکره .ش بسازندازیرزمین
شـاید گوشـت  .ها رد شـودولی نتوانسـت از میلـه ،جا هم هجوم آورده بودتا آن

داد و ملـوك از تـرس سـگ قربانی مزه کرده بود که آن طور دندان نشان مـی
ایـن  دانست کـهنمی اشي خودش به حبس رفت. اولي خانهوحشی در زیرپله

ی بـراي نجـات تمامی ندارد. هـر روز راهـکشد و قضایا این همه روز طول می
 ،ولـی دسـت تنهـا .اشکرد. در دوستی و دشمنی با مهمان ناخواندهامتحان می

 ،کردند. قوطی مرگ موش هم نه تنها بالیی سر گرگـی نیـاوردها افاقه نمیراه
وسوسه شده بود خـودش ملوك  يبار .کردهم اثر نمی هالکه دیگر روي موشب
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 ا چه چیزي بـدتر از تبـدیل شـدن بـهام .کمی آن مرگ موش بخورد و خالص
 در زیرزمینی پر از جانور.ي جسد

خواهـد. اش میي خسـتهرفت و معلوم نبود چه از جـان و خانـهگرگی نمی
داد محـل طـبخ، نـه بیشتر از هر چیز انبار ملوك بود و اگر پایی می ،خانهپایین

یعنی در قلمرو فعلی گرگی بود.  ،هاي زندگیش باالي آن پلههمه .ارجاي استقر
ش، رادیو، عصا، عینک، تلفن، همه آن باال بودند. اگر هم کـه دادي، اتختخواب

رفـت؟ ي خسته، مگر صدایش تا کجا میکشید با آن حنجرهفریادي، جیغی می
 ،که بلند هم بود هاي خلوتی بودند که صدا را هر چنددور و اطراف هم، همه باغ

ي متروك بود کارهترین خانه همان ساختمان نیمهرساندند و نزدیکبه نجوا می
شـد اما نکردند. کسی هم نداشت یا پیـدا نمی ،ش کننداکه قرار بود روزي تمام

 که دري بزند، نذري، سؤالی، حالی، احوالی.
خـش حرکـت کند تا ببینـد صـداي خرناسـه یـا خـشملوك گوش تیز می 
دهـد بـه خـود، شـاید امیـد می .شنود یا نههاي گرگی به روي قالی را میپنجه

کند کهولت زانوها را براي قـدم ش را کشیده و رفته باشد. باز هم تحمل میاراه
داند تا صدایی در نیـاورد می .بیندچیزي نمی ،رسدها که میبه سر پله .برداشتن

کوبـد و گرگـی کـه ن در مـیشود که هست یا نیست. پس روي آهمعلوم نمی
هم رسـاندنی بـا جهشـی سـر احضار شده باشـد، در مـژه بـر ايگویی به وعده

چته؟ چرا مزاحم « کند که انگار بپرسد:ملوك را نگاه می ظرسد، طوري با غیمی
 »شدي؟

ش برق افتاده. امید ملوك اهاي منقبضش را باال گرفته و میان ماهیچهادم 
هایش حیوان هم باصـبر روي دسـت .شودین پهن میناامید و با ضعف روي زم

شـود و ملـوك اش میحس و حال، خیرهاي تیز، بیخوابد و با چشمان قهوهمی
خورد؛ اما به هواي استراحت جم نمی .اما دیگر ناي رفتن رفته است .شاچندش

ش رو بـه پـایین چـین اهاي لـبگوشـه. آیدش پدید میانه، لغزشی در صورت
اي بـه سـگ التمـاس کند با خواهشی یا نصیحتی چند کلمهسعی میخورد، می
دانـد نمی .دوست دارد سگ را از خدا بترساند که او را این همه اذیت نکند .کند
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ترسند یا نه؟ چیزهایی ها از خدا میشود یا اصال سگها کارگر مینفرین بر سگ
که با این .درسهاي سنگین خودش هم نمیولی حتی صدایش به گوش ،گویدمی

اش جا گذاشته، اما بـه هـواي فرجـی دوبـاره روي چهار پایه ،تسبیح را آن اتاق
 »مِن شَرِ مَا خَلَقَ وَ مِن شَرِ غَاسق ٍاذَا وَقَبو «دو  و چهل و صد .خواندمی

وال  اي بود عربی، شبیه همین. وقتی داماد با هول وعقد هم که خواندند آیه
وقتی  .حجب و حیا سر به زیر انداخت وقتی خودش به .ش کرداانگشتر به دست

نه خودش و نه  .وقتی انگشت قبول به دفتر عاقد زد .کنان کِل کشیدندفامیل کَر
برد که گروهبان یکم، رشید میرطاهري با آن سبیل از کس دیگر خیال نمیهیچ

اش گـم ي تراشیده و صداي خراشـیده چیـزي از مـرديبناگوش در رفته، سینه
ي حقیـري در دل عروسـی کـه همـه از کاشتن نطفـه ،شد و عاجز و درماندهبا
زد آن نودختر، ش. چه کسی حدس میاخواندنش، نرمه بانو میاخاطر ظرافتبه

گونه به خاك سیاه بنشیند و هیچ دستگیري نباشد که پس از این همه امروز این
 سال بگوید: 

  »مادر چه حال؟ چه احوال؟«
ش بـا اي زندگی مشتركاي کند، همهرد و بخندد و گریهبدون طفلی که بپ

ش یک جـور مقابلـه اوسواس گرفتن .شست و ساب و پخت و پز ،گروهبان شد
که یک جا ننشیند و در فکر وروجکی فرو نرود. گروهبان هم به معمـول این .بود

ها بود ریغ ریکاجان هم سال .ش بوداش گرم در خود گُمانبود و اگر هم بود سر
رفتنـد ا سر کشیده بود و ملوك کسی را نداشت. تنهایی. هـر جـا هـم کـه میر

رسید. چمدان هاي گروهبان میموریتأي ممسافر بودند و غریب، سرسال امریه
چرخیدنـد. ملـوك جـایی بستند و شهر به شهر، ژاندارمري به شـهربانی میمی

ش همـان انبـود. آخـر سرنوشـت مجالیاي کند یا اگر داشت، نداشت که ریشه
هایی که معلوم نبود هر بار به کدام ده و دشت و جاده .ها بودندجیپ سبز و جاده

چه برسـد  ،ماندش نمیاحتی اسم جاها در خاطر .شونداي ختم میکوه ناشناخته
 خواست.هایش میبه تعلق، که از نداشته

شد؛ ها گذشت تا باالخره به گروهبان درجه دادند و آن کوچ دائمی تمام سال
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البتـه  .شـان سـاختقول خـودش یکجانشینیاین خانه را گروهبان در دوران به
ي شهر بـود و پـرت. کسـی جا هم از همه چیز و همه کس دور و در حاشیهاین

پـنج  و پلک که زد بیسـت .ش راانبود که ملوك پر کند ساعات غمناك نمناك
یکی اي تسبیح که یکیهپنج، چهل، به روال دانه و بعد سی ،بعد سی ،ساله شد
ثمر گذشت. به سـال بی ،اش هم در انتظار و به گمان خودرفت زندگیپیش می

مملکـت را دوبـاره و هزاربـاره آشـوب  ،هفت که رسید و پنجاه و سیصد و هزار
گرفت. زمین و زمان را انتقام و خشم و آتش پر کرده بود. دیگـر حرفـی وجـود 

از ظلم و ظالم و مظلوم، مرده بادها و زنده  ،و فغانفریاد بود  ،هرچه بود .نداشت
ها دوبـاره کـار نفـت وقت نفهمید که آن سوختن و سوزاندنبادها، و ملوك هیچ

کز  ،رفتاش چیزي دیگر. سروان، دیگر روزها بود که به سر کار نمیبود یا ماده
یرم. پس اگر بیرون بروم یا باید بکشم یا بم ،گفتکرده بود کنج عزلت خانه. می

ولی صبح زود ششم اسفند همان سال در زدنـد. در را  ،چه بهتر که نروم؛ نرفت
این بار  .ي شب دوباره در زدندند، آمدند داخل و سروان را بردند و نیمهاشکست

ش را خـرج اایی بود با چشمان الجـوردي مهربـان، کـه نگـاهپسر شانزده ساله
 ،ي زمین فوتبالرا پاي تیرك دروازه کرد. اکراه داشت یا تنفر، گفت سرواننمی

الزم نیست، پسرك  ،گفت .اند. پول فشنگ هم از ملوك نخواستتیرباران کرده
توانسـت پسـر ش کرد. آن بچه میارفت و دوید و ملوك تا سر کوچه هم دنبال

که ناپدید شد. ملوك به خانـه برگشـت،  ،حیف که رفت .ي خودش باشدنزاییده
ها در خود فرو رفت. چه کار دیگري ها را کشید و تا سالدهدرها را قفل کرد، پر

 توانست؟می
هاي کند و یکی از موشهراسان چشم باز می ،خزداش چیزي میروي پاي

ش را اي دامناش لم داده و گوشهبیند که کنار زانوي باد کردهخاکستري را می
ترسد. ولی نمی ،رسددهد تا شاید موش بتتکانی به خود می. جود. جارو نداردمی

ها خالیسـت. خبـري از گرگـی نیسـت. بـه شود. روي پاگرد پلـهملوك بلند می
آیـد از از خـودش بـدش می .باید چیزي بخورد تا جانی بگیرد .رودآشپزخانه می

پی. رسیده درهاي پیش و خستگیادو ساله، از فرسودگی تنو  این پیري هفتاد
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ش ااما حتی وقتی پیدا و باز .افتدیر روشویی میز ،یاد کنسروهاي اتکا ،و نرسیده
پنیر  هوس. کنداش را آشوب میدلي ماهی بوي ترشیده .میل استبی ،کندمی

اما مجبور است با همـین  .تر را کردهطرفتبریز الي سنگک داغ سه خیابان آن
شـود و آن ها میها و سوسـکبسازد. باید همین را بخورد وگرنه خوراك موش

آیند. سـابقه نداشـت کـه موشـی تر جلویش در میباز هم چاق و چله ،هاحرامی
شاید هم فردا در خواب انگشتان  .جویدش را میااما امروز دامن .ش شودانزدیک

هـق کنـد، خواهد باز هم بنشیند و هقش میاش را بشکافند. دلاحسسِر و بی
 »ی به دادم برسآي مرد کجای« کند:اي میکسی را به یاري بطلبد، زمزمه

ش را بـراي تکیـه، بـه دیـوار ادهد. دستش را میاي محوي جوابهمهمه
حرکت و متحیـر بـه چرخاند و بیش را تا به انتها میادهد. پیچ سمعکفشار می

بانـگ صـدها حنجـره  ،امـا معلـوم اسـت .نـداسپارد. نجواها دورصدا گوش می
شود ی عربی، الاقل مطمئن میهایشاید جمله ،گویندفهمد چه مینمی زنند.می

دهند. شاید دوباره مملکت را آشـوب گرفتـه باشـد، اگـر آن که جواب او را نمی
گرفت سی را میبیچرخاند و رادیو بیاش نبود حاال تسمه را میشیطان در خانه

کنـد دیگـر کسـی جـز تا ببیند، باز چه خبر شده. البته دیگر هیچ فرقی هم نمی
خواهـد ش میادست رود یا برود و دیگر باز نگردد. امـا دلخودش نمانده که از 

 ،تواند جیغ بکشدبار هم که شده به وسط خیابان برود، بنشیند و تا میبراي یک 
ي ناتوانی فحشی بدهد و به همه بگویـد با همه .حتی اگر شد چیزي آتش بزند
وا را بـا کند و هسو هر چند داغان. نفس حبس میهنوز رمقی مانده هر چند کم

ماند، بعد منتظر جواب می .فرستدآخرین نا، از الي حنجره و پنجره به بیرون می
ي پیرزنـی فایده است. در این هیاهوي اهللا و اکبر چه کسی به صـداي خفـهبی

انـد بـه اند و بند کردههاي صغیر خدا را ول کردهسپارد؟ بندهمحبوس گوش می
ي خود فراموش و همهمه را به حال آشفته نشینددیگر نمی ،بزرگی خدا. این بار

شود؟ کلیـد را در ش چه میارود. مگر آخرکند و به سوي در آهنی میپا تند می
اي بـاز ي آهنـی بـا زوزهچرخاند، باید این جهنم را تمـام کـرد. کرکـرهقفل می

کشد تا گرگی انگار مویش را کز داده باشند از جاي ناپیدایی طول نمی .شودمی
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ش ایستاده و اروي چهار پاي استوار ،حرکترساند. بیها میا به باالي پلهخود ر
متعجب ملوك را زل زده است. گویی انتظار چنین کاري را نداشته، ملوك هم از 

 .اما دیگر هیچ چیز بـه روال فکـر نیسـت .خودش انتظار باز کردن در را نداشت
ها و سـیل هـم گشود در رمسأله بر سر جوشش موج خونی است که سیل می

 رفتن. اش رفتن است وایستادن و دیدن و فکر کردن ندارد کار يحوصله
آهسـته،  .کندلرزد اما پا بلند میکند. سه بار. دل ملوك میگرگی پارس می
کند چنـد تولـه، پشـت گرگـی ظـاهر ي اول را که رد میخسته اما پیوسته. پله

 .زنـداي به کهر میان از قهوهششوند؛ یکی از یکی شرورتر و هارتر، چشمانمی
کشـند. ملـوك  به همدیگر هم رحم ندارند و با رذالت روي تن هـم پنجـول می

ــا بف ــرده ت ــدگی ک ــدر زن ــیآنق ــه را برگشــتی نیســت. ب ــد راه رفت ــارههم اي چ
 .افتدش میاي دوم به یاد شوهردر پله .دوزدها میهایش را ثابت به پلهمردمک

 ،ش. همه انگار از همین راه رفته بودنـداا پدر مادرش یامادر ،شاي سوم پدرپله
حاال اگر به ترتیب هم باشد نوبت، نوبت اوست. باز  .گرفته گردهاي از همین پله

 »شه؟مگه آخرش چی می« زند:هم به خود نهیب می
طـور  رود تـا عاقبـت همـانقدر بـاال مـیشود اما ملوك آنها تمام نمیپله
 ها به آغوش باز او. زند یا سگا میهبه آغوش باز سگ ،آهسته
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شیشـم ایـن بهمـن،  .کننها کاظم بلوچی هم صدام می، بچهاسمم کاظمه
هاي قـدیمی، کـه قول فنچی، بهتوتبعد از این همه تاتی ،شهسی و دو سالم می

بینه، ي روزنومه فروشی میآدم همین طوري تو صف اتوبوس یا عالف بغل دکه
. کـارم تـو یـه فسـت اسامون از این حرفدیگر واسه خودم مردي شدم و سر و 

سـاندویچ فـروختن کـه کـار  .، ماشااهللا همه جا جاش سـبزهفووده که قربونش
دي و آخـرش گیـري، قـبض مـیل میشینی، پوسختی نیست، پشت دخل می

قول رئیسـمون مشکله فقط اون چاك دهن زوریه که به .ساندویچی و خداحافظ
این رئیس مـا  .اي زبون نفهم باشهواسه مشتریباید، جزئی از سرویس دهنمون 

ایی حالیشه وگرنه گوش شیطون کر، ماهی زنه که، حتما یه چیزلکی حرف نمیا
  کرد.تازه، باز نمی دکونیه 

با اجازه، ما یه سه سالی هم هست که یه تأهلکی هم کردیم و حاال هم بـا  
طـوري  اي همین دور و برها زنـدگی کـه نـه، همـیني کرایهعیال تو یه خونه

زنـم، البتـه اسـم گذرونیم که گذرونده باشیم. من خانومم و طـال صـدا مـیمی
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ي نـنم تـو یههمسـا .تازه نـوزدش شـده ،اصلیش بتول خانومه. هنوز بچه است
ننه هم پیله کرد و آخرش هم یه تمبر بهـش چسـبوند و پسـت  .ن بودوشهرست

ه دیگه، معمولی، با چیزایـی یه زن. چیز خاصی که نداره .سفارشیش کرد تهرون
ولی من دوست  .اجور چیز. دست، پا، سینه و از ایناي دیگه هم دارنکه بقیه زن

اي دیگـه اشتم، که زن من با زنـلیت دوست دنفوان طفوعدارم، یعنی از همون 
کنه و حق داره واسم فرق داشته باشه، پس همیشه موهاش و طالیی زرزري می

جز ساندویچ درسـت کنـه؛ چـون مـن خـودم از هر غذایی که ویرش گرفت، به
چ یعنی یه لقمه آشغال فـوري، بـاالخره مـا پیخوره، ساندساندویچ حالم بهم می

 .لتم دیگه، ولی طفلی این مفهمیخودمون دستمون تو کاره می
ه من چیزي نم پس داده باشم، اینکرسم خونه بیا وقتی من میطال هم شب 

البته من که زیاد این  .کنه به من لبخند بزنهارواح اون داداش خیکیش سعی می
 .هاي ازدواج که خیلی پرت بوداول اول اون .گیرماش و تحویل نمیقر و قمیش

آد و گی در مـیکم داره از بچگوشی، چیزي، ولی کمدر حد چی بگم، خري، خر
همین چنـد وقـت  .گیرها یاد میشوهرداري و از زناي همسایه و تلویزیون و این

روشن کرده و مثـل ایـن فـیلم پیش، یه شب اومدم خونه دیدم موقع شام شمع 
تـه بـود، آقا منم خندم گرف .گه دوستم دارها، چشماش و خمار کرده و مییژاپنی
. این وق ي آي ننه من غریبمزد به کوچهش گرفت، خندیدم. اون هم گریهآي 

 گیره.زدن و تازه داره یاد می
ه، یـه خـواب داره، یـه پـذیرایی. یي ما خیلی جمع و جور و نقلیاین خونه 

. مـن هاي این محله رو یه آق مهندسی با یه نقشه و یه جا ساخته دیگهمجتمع
ي ي مـا هـم طبقـهولی معلومه خیلی زیاده. خونه ا رو نشمردمکه تا حاال واحد

هاي ساختمون روبرویی یـه اشـرافی ي اتاقآخره و چشم شیطون کور، به همه
ت هی حدس ا، فقط اینه که دیگه الزم نیسو این لونه زنبوریخوبی زندگی ت .داره

ا مثل کاغذه . چون به سالمتی، دیواراي دیگه چه خبرهبزنی که حاال پشت دیوار
ها یـا ها، وسط خونه. من که ازشون بد شاکیم، ناجنسنگ و دونگ همسایهو و

کنن و هـر و کشن یا سریال نگاه میکنن و بعدش هم زوزه میهمش دعوا می
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خوان کنن. آخرش هم که میمی پاخان خندن، یا مهمون دارن و چاخانکر می
ا این جوجه دانشجوو دنگ و وونگشون و بشنو. تازگیا چند تا از  بخوابن، تازه بیا

اي و بحثشینن تر رهن کردن و تا صبح دور هم میهم، دو سه واحد اون طرف
تر از دهنشون، ولـی زنن بزرگشون یه وري میکه همهکنن و با اینسیاسی می

کاري و کالنتري و این چیزا هی با هم مخالفن و آخر شب هم کارشون به کتک
شکونه، تر، یا لیوان میدست از پا چلفت ي ما هم، که طالکشه. تو این خونهمی

ي رفـتن بـه کنه، مـدام دربـارهرد میشوره، یا وقتی سبزي خو میها ریا مالفه
ن و نظرم در مورد وضع هواي فـردا و کـار پیـدا کـردن واسـه داداش وشهرست
البته زندگی شخصی خود من، یه کم بیشتر از این سه چهارتا  .نالهش میبشکه

هـاي رم تو نخ پنجـرهشینم و میهال میي ا، پشت پنجرهشبه. من نصفهاست
 .ساختمان روبروییه، که فداي اون آقا مهندسش بشم، یکی دو تا هم نیستن که

خوابی بـرم خـودم و گرفت که واسه این بیامشبم این طالهه، دوباره بهونه می
. به یه دکتري چیزي نشون بدم تا دکتره یه مشت قـرص خـواب بـرام بنویسـه

شناس و کـه از و شماره تلفن یه روان نشونییه کاره  .شاید منم راحت خوابم برد
منم کاغذ رو تو مشـتش مچالـه کـردم و  .تو تلویزیون پیدا کرده، داد دست من

ها نکنه. حتمـا باري کشیدم تا دیگه از این خبط و غلطسرش یه داد میدون تره
دیوونه است؛ همین کاراشـه  هوا برش داشته، زنگ زده تلویزیون، گفته شوهرم

که من و روانی کرده؛ خالصش، من فکر کنم این طال خانم ما، بیشتر دلـواپس 
اي مـردم، من که بیدارم و تو کف زندگی شب یه طرفه رختخوابشه که خالیه، نه

ي ما تنهـا اي شبونه، راست و حسینیش هم این دید زدنخب چه کنم، بد خوابم
شـه دیگـه، بـاالخره مـا غاز بچرونـه همـین می وقتی دولت .تفریح زندگیمونه

جماعت دوزار سه شاهی هم، باید سـرمون و بـه یـه چیـز گـرم کنـیم یـا نـه؟ 
گن اوقات فراغـت، هـه هـه، همـون سـیتی خطرم که هست، چی بهش میبی

فهمه که دیگرون دارن چه بالیـی صفاي خودمون. کمه کمش، اینه که آدم می
گذره، حاال بماند که از این بالهـا شهر چی می یارن و تو اینسر زندگیشون می

 : اگه دهنم لق باشه.-ها که ندیدم. دلم بسوزه که البت سوخته )چه
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یاد دقیقا شبیه کی، ولـی خـب ام امین و رازدار حاال یادم نمیمن یه مردي 
کنه مـن خیالت راحت، بشین باهاش برو رشت. مثال همین طال، االن خیال می

ر خونه و قسـط ماشـین رختشـویی و پـول شـارژ سـاختمون فکـدارم به کرایه 
ایـی کـه مـن، از چیز  -البته جز امشب  -ی وقت، هیچکس، هیچکنم. هیچمی

شسـتم، جا میها که ایناون اول. ده، نه شنیدهها دیدم، نه بو برپشت این پنجره
یه المپ خاموش  .اومدرفت، یکی میدیدم، یکی میفقط یه چیزاي محوي می

اما یه روز، به خدا قسم اتفاقی، تو راه خونه، وسط بساط  .شد، یه پنجره بستهمی
ي قالی یدم که حاال گالدستفروشی یک دوربین شکاري ارزون قیمت چینی خر

گن این تونم بشمارم. بگم چند تاس؟ بعد هی میها رو هم باهاش میهکف خون
زنم بیرون، دوربینه ه میي صبح، وقتی از خونا بلد نیستن جنس بسازن. کلهچینی

کنم و شب، حاال با هـر هاي اضطراري، گمش میرو هم را یه جایی زیر راه پله
ي فضـولیش، هیچـی . تا حاال که طال با همهآرم خونهمیترفندي شده، اون و 

کنـه ذارم بفهمه. خـب بنـی آدم عـادت میاهللا نمینفهمیده، بعد از این هم انشا
سر کار هم وقتی کنار یخچـال  .ي ماعادتی شده واسهدیگه، این دید زدن هم، 

ها کنم و مشـتريها ایستادم، دست خودم نیست که، همین کار رو مـیساندویچ
گیـرم. شونه، زیر نظارت میرو که فقط حواسشون به لقمه و جویدن و فرو دادن

شون چطوریـه؟ شون چه شکلیه، زندگیهزنم که چه کارن یا خونبعد حدس می
گم درسته که من خودم زندگیم یه کم ساده و چـی بگـم، به خودم می همیشه

بتـه ایـن ي ملت صد من یه غاز توفیر دارم. الپیش و پا افتاده است، ولی با بقیه
ا کنم ها، ولی بایـد قبـول جور چیزخودستایی و تعریف و این زنم تاا رو نمیحرف

ن، این فقط منم، که ایـن کنها سر میکرد از بین این همه آدم که تو این خونه
ها رو کشف کـردم کـه همـین، زنـدگیم و بـا همـه راز و کیفِ، دید زدن پنجره

اي هم باشن، واسه همین یه دونم شاید یه کساي دیگهدار کرده، البته نمیفرق
تونـه، هاي کلفتی به اتاق خواب خودمون زدم، که تلسکوپ هاپل هـم نمیپرده

اهللا، همه باوها. من از این باال نعوزن دوربین چینیپشتش و ببینه، چه برسه به ای
یـه منتهی ختم کلوم، امشب تصمیم گرفتم واسه  .چی و مثل خدا، زیر نظر دارم
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 وارد و داخل یه زندگی بشم که اون هم انشااهللا خیره. بار هم که شده
 سـیي هفـت بلـوك راستیتش وقتی امشب چراغ اتاق سوژم، یعنـی طبقـه

خواسـتم ، هیچ منظوري نداشتم، به واهللا مثل همیشه فقط میشرقی روشن شد
ولی آدمم آدمه دیگه، از فقط نگاه کردن هـم خسـته  .نگاه کنم، ببینم چه خبره

شه؟ مخصوصا چیزي که من امشب دیدم مو به تـنم راسـت شه دیگه، نمیمی
حتی مجبور شدم، فرت و فورت دو سه نخ سیگار پشت سر هم بکشم، دو  .کرد
خب قبول که ما شهرستونی هستیم، ولی  .ار دور هال رژه برم، تا آروم بشمسه ب

مـون اي عجیب و غریب زیـاد بـه چشـمره تو این تهرونیم و تا حاال چیزیه عم
که امـل باشـم گه، یه کمی برامون مشکله، نه اینیکی دیدیدیم، ولی هضم این

 ي آخره دیگه.قول عمو مهدي دوره دورهها، نه، ولی به
و هم بگم که یه ساعت مدام تو دوربین شـکاري چینـی خیـره شـدن،  این

گم که مـن دارم چشـمام و به خود می یه وقتایی .یارهسرگیجه و چشم درد می
که منت بزارم ها، ولی حقیقتیه، حقیقت هم کنم. نه ایناین کار باباقوري میپاي 

ي خواستم درجهمی ،ها رو گفتم و وقتت و گرفتمي اینتا حاال که همه گفتنی.
 .تو هم به ما نگـی کـاظم قالتـاق ،پسون فردایی ،حسن نیتم و ببینی و فردایی

خوام چیزي و نمی ،کشیدهاي اتاقتون را نمیمن هم مثل شما که پرده ،راستش
بـه امیـد خـدا که البته  ،بازم بگم؟ اگه شد .پنهون کنم. بیا باطن و ظاهر همین

پـرم سـر لـب و اصـل پـس می .سه روز حضورا بمونه واباقی حرف .شهحتما می
 مطالب:

ي اون مسـائلی کـه امشـب تـو که گفتم، من با اجازتون همههمون طوري
هول نکن، گفتم کـه، معتمـدم. حقیقـتش مـن  .ي شما اتفاق افتاد و دیدمخونه

هم تو ایـن راه افتـادم. اون  تقصیربی .ا نیستمجور چیزء استفاده و ایندنبال سو
زد، یه کله موهاي طالیی بود ولی ي اتاقتون فالش میه تو پنجره چیزي کاوال

مثال اون دستگاهه که روش الکی  .ذارهر، جزئیات روي آدم تأثیرش را میبه مرو
منـدم، دونم حاال، راستش مـن خیلـی عالقهگن؟ نمیرن، چی بهش میراه می

تر ببینم لمس تر و قابلکنم، این چیزها رو یک کم دوستانهیعنی خیلی حال می
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ایی کـه مـن امشـب از هه  و مطمئنم با اون چیز -کشیده هاي البته با پرده  -
 مو اگر من و بهتر بشناسی، شک نکن، حتما از من آریدشما دیدم، جواب رد نمی

که با دوربـین عکاسـی یکـی از البته مِن باب یادآوري باید بگم،  .آدخوشت می
ا، البته، جاش ضـبط و . عکسه خیالت تختایی هم ثبت شده، کهمکارا، یه چیز

ا غیر اخالقی، غیر انسانی و غیر قانونیـه، . و باز هم الزمه بگم، که اون کارامنه
دونم، ا نمیي اینتوبه همیشه بازه. با همه ولی به قول امام صادق علیه سالم در

بایسـتی، چـی بگـم، اول چرا به شما یه حس عجیبی پیدا کردم، که بـی رو در
 پس با من تماس بگیر.       ش گفتم، حاال بماند.اول
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گرفت و اش میافتاد، غمهاي ریز برف با اندوه فرو که میکودکی بود و دانه
 »مامانم مرده؟« پرسید:می

  »شوخفه«
 »مامانم چرا ُمرده؟«
 »شوگفتم خفه«
شاید امشب و شـاید  .هاي درهم ابرهاي ضخیم و روشنن شب و الیهآسما

بیست  .ش جابجا کرداش را زیر سرابار دیگر بالشفردا، باالخره برف ببارد. یک 
برد و همیشه دلیلـی بـراي نخوابیـدن ش نمیاو یک ساله شده و باز هم خواب

غمنـاك و  روي تخت چهارزانو نشست و از پنجره به آسـمان سـفید .وجود دارد
یـاي زایـش بودنـد امـا هکرده چون زنان پا به ماه مشب زل زد. ابرهاي بادنیمه

شان را گرفته ضچیزي، شاید ترس از فرو ریختن آن سکوت طوالنی، جلوي بغ
شـد؟ بود. دوباره دراز کشید. سـعی کـرد بـه چیـزي فکـر نکنـد، امـا مگـر می

ش آمدند. باید از میان اسراغ پاره بهباره و هزارش را بست و فکرها یکاچشمان
امـا  .ش دهـدایکی که حـداقل کمتـر آزار .کردآن خاطرات یکی را انتخاب می

هایی بـود کـه موجـب افسـوس و گذشته چه خوب و چه بد، همیشه پر از حس
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ش را به زیر تخت کشید تـا پاکـت اطور چشم بسته دست همان ش بودند.اتنفر
 »شهسیگار اینه که مدام تموم می لعنتی، بدي. «ش را پیدا کنداسیگار
چرندي مثـل بـاقی چرنـدها.  له را از که شنیده بود؟ مهم هم نبود.این جم 

سمت اتاق تاریک پدر رفت. سـکوت اتـاق، ش را باز کرد. بلند شد و بهاچشمان
انگیز در ش بـا آن هیکـل نحیـف و رقـتامثل غبار بر همه جا نشسته بود، پدر

انگار مرده بود. هـر وقـت او را زیـر آن  .بود خفته هجمع شددر خود  ،رختخواب
ش در اکرد این بار دیگر تمام کرده است. اما پدردید حس میسفید می يمالفه

اي بـا پررویـی حرکـت مختصـري لت و پار شـدهزن مشتآخرین لحظه، مثل 
اش این بود که حاضر است چند مشت دیگر هم بخـورد ولـی کرد که معنیمی

لید ماشین را از جیب کت آویزان پدر برداشت و از خانه بیـرون زد. ادامه دهد. ک
اي خود را باد کرده و در خود فرو رفته. بازي در پارکینگ گربه را دید که گوشه

شب حتی وقتـی اما آن .دویدکرد و گربه میهمیشگی این بود که پسر پخی می
رفت و بـا پـایش اش پرت کرد، جم نخورد. جلوتر پسر، ریزه سنگی به نزدیکی

حتـی « تکان آرامی به گربه داد که به بغل افتاد، یـخ زده بـود. بـا خـود گفـت:
باید تمـومش « اما صدایی شنید، صداي فریاد جوانی بابا، »صداش هم در نیومد

 »کنی
 ...»دست خودم نیست که تونم نمی«

با عجله سوار پیکان شد. به صندلی تکیـه داد و سـرماي صـندلی تـا مغـز  
 ي یک، به راه افتاد.دنده. ش را لرزانداواناستخ

شب شهر چون ماري عظیم در حال هضم انتهاي نیمههاي سیاه و بیخیابان
و استراحت، خزنده در امتداد خود گم شده بودند. به اولین چهـار راه کـه رسـید، 

مهـم  .ش کـه مهـم نبـوداتوقف کرد و منتظر اولین مسافر. فقط یکـی، مقصـد
ک نخ سیگار و چند لیتر بنزین بود. البته فقـط بـراي شـروع، دو درآوردن پول ی

شب پیش پول سه بسته سیگار در آمده بود و دیشـب از کـار کـردن آزاد بـود. 
شاید الزم بود حـداقل  .نگاهی به اطراف انداخت، مثل همیشه همه چیز تار بود

برهم که  صداهایی درهم و .ش را بزند. رادیو را روشن کرداموقع رانندگی عینک
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ش کرد. آبنباتی با زرورق مشکی اخاموش .زدنداصال معلوم نبود از چه حرف می
ش به سـرعت اي شیرینمزه .آن را برداشت و به دهان برد .کنار دنده افتاده بود

هاي تاریخ توانست از این آشغالش میافقط پدر .ش بوداتلخ شد. حتما مال پدر
نگاهی بـه  .ع آبنبات را به بیرون تف کردمصرف گذشته، بخرد و بخورد. با تهو

 آمد. روبرو خالی و فقط باد می چونهیچ خبري نبود، پشت سر هم  .آینه کرد
 »زنهدیگه سگ هم تو خیابون پر نمی«

ماند این جمله را بگوید شانس به ش میااگر یاد .اش بوداین جمله رمز شب 
اش خیلـی در زنـدگی قول خودش صـحبت از شـانسالبته به .آمدش میاسراغ

اي گفته بود که چنـد شـب احمقانه بود. این را به دختر الي فویل پیچیده شده
در  .اش برسـدپیش سوار کرده بود. دختر دربست گرفته بود تا به مهمانی عمـه

اش گفته بود اگر چنین شود چنان طول مسیر با هم گپی زده بودند و دختر همه
شـود. یـک خـروار برنامـه و آرزو چنـین می اشاگر چنان شود زندگی .شودمی

اما پسر چیـزي  .کرد قرار است به همه برسدخیالی، خیال میداشت که با خوش
 .کـردش را هـم نمیااصال فکر .ي آینده بگویدرسید که دربارهش نمیابه ذهن

 »شه؟یعنی آخرش چی می«پرسید: فقط گهگاهی از خود می
کردند؛ رویاها ش نمیاش ولاه و اتفاقاتتقصیر گذشته بود، روزگار طی شد 

خـوابی بست و در بیش را میاش آمده بودند. چشمانااز دو سال پیش به سراغ
اش را کشف وران بچگیتازه داشت مفاهیم واقعی خاطرات د .رفتزمان فرو می

بوکسی او را به زیـر مشـت و رحمی چون کیسهش با بیاکه چرا پدراین .کردمی
گرفـت یـا ش سوزن سوزن بود یا بهانـه میااعدهاي مادرسچرا  .تگرفلگد می

ها در حیاط بودند زد. چرا خانم معلم بعد از زنگ تفریح وقتی باقی بچهچرت می
اش داشته و زیب شلوارش را پایین کشیده و قهقهـه زده بـود. چـرا پروانـه نگه

 شنید که:می چرا مدام .ش را در حمام خون بریدادختر لوند همسایه رگ دستان
 »کنی ناراحت باشی، اتفاقی نیافتاده که ...تو غلط می«

ربط دیگر که هیچ چرا و زیرایی نداشتند. مثال چند وقت و چقدر چیزهاي بی
هاي حوض کرده، که ماهیش آمده بود که روزي در بچگی خیال میاپیش یاد
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ه و هــاي اعمــاق آب، خانــه و زنــدگی کوچــک شــدحیــاط، در آن پــایین پایین
. جـور چیزهـاخوشبختی دارند. یک میز، دفتر نقاشی، قابلمه، مادر، امید و از این

ها، ها، سـرنگامیـديهاي حوض مجبور نبودنـد هـی بـه عـددها، ناالبد ماهی
تر از همه به فردایی که در عمق گذشته به سرعت از ها و مهمها، تسلیتقیمت

وقتی اون طـوري خیـال « بود: لوحی چقدر خوشرسید فکر کنند و سادهراه می
ا فقط هی دهنشـون و ی. حاال گیریم فهمیدم، ماهیکردم، گور باباي حقیقتمی

حرکـت شن یا بیکنن و احتماال زاد و ولدي و بعد هم یا صید میباز و بسته می
شون هاي لعنتی که به تدریج معنیاش قصه است. قصهیان روي آب و بقیهمی

 »شهمعلوم می
ش را که چرخاند پسرك جوانی را دید اسر .ي ماشینتقه بر شیشهصداي دو 

موهاي ژولیده ولی براق، خط ریشی بلنـد ولـی نصـف  .که روي پایش بند نبود
دربسـت «مسافر گفت:  شده، شلواري تمیز ولی سوراخ، و کتی گشاد ولی کوتاه.

 »کجا؟«شیشه را پایین کشید:  »ري؟می
 »ري یا نه؟حاال می«
 »پولشو بگوخب حداقل «

و پسرك مسافر با سرعت در را باز و خود را به داخل ماشـین پـرت کـرد و 
 »کجا برم؟ .آره امسال خیلی طول کشید«راننده گفت:  »چقدرسرده نه؟«گفت: 

اون هـم  بزرگـراهرسی بـه ري، بعد میاین خیابان و مستقیم تا ته می«
 »ري.مستقیم می

رسـید در آن ب، خاکستري بـه نظـر میهاي شو پیکان سفید که زیر نور چراغ 
شب زمستان و آن خیابان مستقیم همه چیز را با سرعت شصت کیلومتر بر نیمه

جا چه بلبشویی کرد روزها ایننده با خود فکر میگذاشت. رانساعت پشت سر می
ها ي مردم، شبکنند؟ و چرا همههمه آدم کجا هستند و چه می است و حاال آن

ــرار می ــم ق ــا ه ــد؟                               گب ــواب رون ــه خ ــان ب ــک زم ــی در ی ــه همگ ــد ک ذارن
 »تو این وقت شب خواب نداري؟«مسافر گفت: 

 »برهنه خوابم نمی«
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کنی خوابت ام، آقا چی کار می، من که همش ولوآقا حالتخوش به«
 »بره؟نمی

 »کنمفکر می«
 »به چی؟«
  »هر چی.«

 »رو نگفتی؟ نه، کرایه«راننده گفت:  »زنی؟ر میسیگا«مسافر سیگاري در آورد. 
 »خوره بخوام بهت کم پول بدم؟ي من میبه قیافهاصال حاجی «
                         »اي؟ چی کاره«

االن که بیکارم ولی وقتی آقـام خـدابیامرز زنـده بـود سـر کـار «پسرك گفت: 
 »د، ورشکست شدیمما یه زمان واسه خودمون کسی بودیم، ولی نش .رفتممی

 »چرا ورشکست شدید؟«
  »گفتم که آقامون فوت شد«
 »چرا فوت شد؟«
مرد. زرنگی کرد، یه جـوري خـودش و راحـت باالخره که باید می«

 »کرد
هـا زودتـر. پسـرك ادامـه داد، از میرنـد، و زرنگها میآدم .گفتراست می

ي قصـه چـه کـردگفت و راننده با خـود فکـر میش میاخودش و کسی بودن
ي این دنیا شـبیه هاي این شهر، این مملکت و همهي همه آدماي، قصهمزهبی

همـه، چیـزي را  .کنندها فرق میها و مکانها و زمانهم شده است، فقط اسم
ش هم چیزي را از دسـت داده بـود ادهند؛ مادراند یا میدیر یا زود از دست داده

ش آن شد که نبایـد. دیگـر اعاقبت ش را طاق کرده بود. براي همیناکه طاقت
اش سر رفت. این صراط مستقیم چقدر طوالنی بـود و چقـدر مسـتقیم، حوصله

شـاید حـاال داشـت  .زدپشت چراغ قرمز که توقف کرد، پسرك هنوز حرف مـی
اي را در لبـاس کـرد و راننـده دختـر بچـهچیزهایی در مورد دخترها تعریف می

چراغ نشسته و دید که روي زمین بتنی زیر تیرها مدرسه، زیر نور کم رمق چراغ
خواهد دل کسی برایش بسوزد و کمکی کند، حتما هم نویسد؛ البد میمشق می
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چنـد  »فردا شنبه است، پس فردا یکشنبه، پدر نـان دارد، مـادر آب«نویسد: می
قدر سفید و اند که آنها یخ زدهش افتاده و حتما در این بوران گلادسته گل کنار

هـا در سـوز سـرما گل .اند و چند برگ فال حافظ روي زمـین پخـش شـدهزهتا
شود براي جمع برد. دخترك متوجه که میها را یکی یکی باد میلرزند و فالمی

ي باد کـرده کند. کند و آهسته که راننده را به یاد گربهها حرکتی میکردن فال
جـا شـه بیـاد از ایننمی کس هم پیـداچصاحابش نیومده دنبالش، هی« اندازد.می

کنم؟ ولـش کـن، هیچـی عـوض بلندش کنه. خب خودم چرا این کـار را نمـی
شه، بدبختی همین سرماست. باید این زمین اونقدر بچرخه و بچرخه تا این نمی

در صدایی  »آرهفصل هم عوض شه، هر چند گرما هم همین بال رو سر آدم می
اس، مامانت نگت بگو، مامانت خستهبرو به اون باباي قرمد« :پیچداش میگوش

 »یاد، پس چرا دواهاش و نیاوردي؟خوابش می
  »شمگم پیاده میمی کجایی؟ داداش«

راننده گویی از خوابی پریده باشد ترمز کرد. پسرك سریع از ماشین پیاده شد 
ي بزرگراه نشـان داد هاي حاشیهاي را در پشت درختقوارهي کهنه و بیو خانه

جا  یه دیقه همین« گفت: .زد تا نور دهدش زور میای کم سو بر سردرکه چراغ
  »باش، برم پول بیارم ممنتظر

اي کـه تـار و راننده به خانه .ها دویدانتظار براي جوابی، به میان درختو بی
رسید خیره شد. آن بیقوله، چقدر شبیه جایی بود که در آن بزرگ دور به نظر می

 ها محـو شـد.سمت خانه رفـت و در سـایهها بهمیان درختشده بود. مسافر در 
آیـد. اش میي اخیـر احسـاس کـرد مثـل بـاقی خـواببراي اولین بار در هفته

ولی به سرعت با حرکت سري آن را انکار کرد. نباید تسلیم  .ش را بستاچشمان
 سوي آن خانه خیره ماند. خانه حتما گرم بود،طور به نور کم پس همان .شدمی

اند. عصر که پدر به خانه رسیده بـود در اتـاق مـادر را چیزهاي دور همیشه گرم
عزیزم تو چه مرگته؟ سیزده سال شـد، « پچی مردد گفته بود:قفل کرده و با پچ

آمد، شاید هـم گفتـه بـود: اش نمیخوب یاد» دیگه وقتشه که تمومش کنی ...
 »دیگه وقتشه که تموم بشی«
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تـدریج رنـگ ساعت، آسمان سـیاه شـب به یک ساعت گذشت و شاید چند
داد. پسـر از باخت و نوري سرد، از پشت سد ابرها، احجام تیره را شـکل مـیمی

چرا خـدا گفتـه « ش را گرفت. با خود گفت:اپیکان پیاده شد. موج سرما اطراف
نگاهی بـه آسـمان » ي ما متنفرهجهنم حتما یه جاي گرم و داغه؟ البد از همه

روحی آسمان را پوشانده بودند. شاید فردا و  ابرها، چون سقف بیانداخت، آن باال
ها را سفید کنـد. هاي سیاه این خیاباني لجنشاید پس فردا، برف بیاید و همه

سوار ماشین شد، معلوم بود که مسافر فلنگ را بسته و انتظـار بیشـتر مضـحک 
ستم فلنـگ و تون، فقط کاش من هم مییکی مثل خودم« ؛ با خود فکر کرد:بود

خواسـت ش میادیگر هوس سیگار هـم نداشـت، فقـط دل .به راه افتاد» ببندم.
آره خاله جون، مامانت دیگه پر کشیده رفته « آمد.بخوابد. خواب و اگر خواب می

 ...»ش خدا، ولی تقصیر تو نیست که اون دور دورها پی
 »یکی پیدا بشه به من بگه آخه اون زن چه مرگش بود ...«
هایش وزن با هر دنده مژه .ي چهاري سه، دندهي دو، دندهي یک، دندهدنده

هاي بسته یا بـاز، ایـن کـابوس کـه کرد پلکچه فرق می .گرفتند و سنگینمی
هاي زپرتی، کـه ممتد است. و دکتر گفته بود دواي درد افسردگی، نه این قرص

شود ها میزدنی منتشر رگمرفین و فقط مرفین است که المصب در چشم بهم
شان ها چه مرگکند و تسکین. اما نگفته بود که آدمو درد را چون برف آب می

شان تـه حوصله ؟آیدچرا از خودشان بدشان می ؟انداند که مردهاست که افسرده
نگفته بود امتداد یأس و لذت ادامه، چه سـکوت و رخـوتی بـا  .کشد و پایانمی

اش سـردي اسـت و فراموشـی، و سـکوت، خود خواهد آورد. نگفته بـود نتیجـه
هاي خشک و خالی آسـفالت انـدود ایـن شـهر سکوت. درست مثل همین رگ

اي دیگر؛ دست بردار و فقط دسـت بـردار و بـرو کـه بـرف دارد قطره درندشت.
 »سفیدي تقلبی و موقتی و ندارم اون نه تحمل« بارد.می

هـاي چـون یخ .درخشـدتـاب میآمـده اسـت و عالمشاید هم خورشـید در 
شوند و چون رودي روان بـه تـدریج همـه جـا را فـرا هاي اطراف آب میکوچه

کنند برند و غرق میرا در خود فرو می شگیرند و شهر به این بزرگی و خودمی
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باید به ملت هشدار بدم، امـا همـه « .ش نیستاکس هم عین خیالو انگار هیچ
ون و شـي مرگراي فـردا، کپـهب شون با خیال تختهانهولتو تصور کن که  رو

 بـه پـدال گـاز فشـار داد. »بینناب هفت بهشت و پادشـاه و مـیو خو گذاشتن
فهمـی تـالش دفعه است کـه میدفعه است؛ یهبدرك، بذار همه غرق شن، یه«

و البد او هم به همین نتیجه رسیده بود. به خانه بر » اي ندارهکردن دیگه فایده
 رفت.رفت و میباید می گشت که چه غلطی کند؟ نهمی

آلــود، چــون ي مردمــی کــه صــبح زود، خســته و خوابو فـردا، فــردا همــه
رفتند یـک پیکـان سـفید سـفید را در یـک گردها به سر کار هر روزه میخواب
هاي بسته پشت آن نشسته ي مستقیم رو به افق دیدند که پسرکی با پلکجاده

کدام از عـابران و هیچ .رودند و میراها میآوري در میان یخو با سرعت سرسام
کرد و یا صورت قطعی بگویند که پیکان سفید روي زمین حرکت مینتوانستد به

در آسمان پرواز، زیرا همه چیز و همه جا به رنگ سپید تمیـزي در آمـده بـود و 
باریده بود و هنـوز هـم فراوان شب باالخره با اندوه علت آن از برفی بود که آن

      بارید. می
                                        

 1383شهریور   -آلمان 
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 گناه اعظمهاي بیعروسک
  

 کرد. ها اعتماد نمیشناسبراي ... که به روان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي که پدرم تو یه حادثهاین .اگه بخوام از اولش شروع کنم بهتره آخرشو بگم
ها از اون مـاجرا ت داد و تموم. حاال کـه سـالناچیز بانک جون خودش و از دس

خاطر نـداره. ایـن فقـط مـنم، مـنم کـه گذشته، دیگه کسی چیزي از پدرم بـه
زنم. چایم و افتم. یه سیگار دیگه آتیش میاي به یادش میگداري، چند دقیقهگه

 ي اون دیگرون فراموشش کنم.کنم مثل همهکنم و سعی میتموم می
اي که فقـط اي سادهانک بود. البته نه از اون کارمندی بپدر من کارمند رسم

ــا دســته اســکناس میشــینن و دســتهپشــت میــز می شــمرن و خودشــون و ب
تـر بـود. نگهبـان اون کارش مهم .کنن، نهبازي معطل میحساب و امضاماشین

س ساعت پنج از خـواب پـا أکرد. هر روز، ربود و باید از همه چی محافظت می
خورد، بـا صـداي کرد، صبحونه میساعت تمرین دفاع شخصی میشد، نیم می

زد بیرون و یکرد. بعد از خونه مپروند، اخبار نیگا میبلندي که ما رو از خواب می
اي بـود حتـی گشـت. پـدرم آدم خودسـاختهبـر می شب، هـالك امـا بالبخنـد

بـا اون  هاي رزمی یاد گرفته بود. خودش همبازي و فقط با تماشاي فیلمکاراته
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لی بـود. یـادش بخیـر اون روساندام جمع و جور و قد کوتاه، یه جورایی شبیه ب
هامون کـه از کـردیم. همسـایها ما تو یه آپارتمان کوچیک زنـدگی مـیهموقع

ها وقتـی اي پدر دیوونه شده بودن، صـبحفریاداي خفه و رامب و رومباي تمرین
اومدن و بهش جوري جلوش در می ها یهپلهخواست از خونه خارج شه، تو راهمی

هـا چشـم دیـدن مـا رو نـدارن، گفتن. پدر هم که مطمـئن بـود اونمتلک می
رفت پی کارش. اما من و مادرم باید تو اون شد و میمحل از کنارشون رد میبی

قول شـدیم کـه بـههایی میاي همسایهموندیم و منتظر اذیت آزارمون میساخت
ن وتونستم تو حیاط سـاختمودیم. من که حتی نمیشون کرده بلهزخودشون ما 

. شـدحـالم گرفتـه می ذاشـتنمحلـم نمیهاي همسـایه بازي کنم. وقتی بچـه
م چی، ولی مطمئن شده بودم که یه فرقی بین ما و دیگـرون وجـود ستدوننمی

 . رهدا
تا فشنگِ جنگی هم داشـت. بعضـی پدرم، یه کلت روسی کوچیک، با هفت 

کـرد و مـن هـم بـا ذوق جلـوش آورد، صـدام میونـه مـیو به خشبا که اون 
کـرد و بـرق بـاز و بسـته می و تیرششستم و اون با مراسم خاصـی، هفـتمی
اي گنگسـتري، ي پلیساي فیلمـعکس اسلحهتیر پدرم، برنداخت. البته هفتمی

شد، کلت هر وقت که کارش تموم می باباکهنه و حتی رنگ و رو رفته بود؛ ولی 
وقت فقـط بـه کرد که هیچذاشت و نصیحتم میس باالي یخچال میو با وسوا

قول ي کوچولو، یا بهداد که همین اسلحهبعد برام توضیح می .ظواهر توجه نکنم
تونه یه دیوار بتنی رو سی سانت، سوراخ کنه، چه برسه به آدم، مادرم زپرتی، می

شـد تـا رج میها وقتی از خونه خـاکه پوسته و گوشت و آخرش استخون. صبح
کـرد، بـا خـودم عی که دیـر میموندم. مواقوقتی که برگرده، من دلواپسش می

کردم که نکنه دشمناش، بالیی سرش آورده باشن و من یتیم ي ناجور میخیاال
اي بیـدار ا، زیر تاریکی پتو، چنـد دقیقـهباشم. دیگه عادتم شده بود که شبشده 

. البته همیشـه از گیـر انـداختن مـن بمونم و آهسته و پنهونی براش دعا بخونم
خـونم و یخواسـت مطمـئن بشـه کـه فقـط درس مبرد. شاید هم میلذت می

شد، باره از غیب پیداش میهصدا، یایی که تنها بودم، بیکنم. وقتبازیگوشی نمی
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کرد و انگار باالخره بار نگام میکرد، دقیق و شماتتاش و تو سینه قفل میدست
کار داري چـه« پرسـید:اي میدار و بـا کنایـه، با لحن کـشمچم و گرفته باشه

» هیچی به خدا« گفتم:جهید و میشدم، ضربانم میمن هم هول می» کنی؟می
اي مدرسم و جلوش ردیف کـنم و بهـش درس ي کتابشدم همهبعد مجبور می

گـردم. شـبی هـم کـه موقـع جواب بدم، تا ببینه بلدم یا نه که این طور ول می
سرم بکشم، غافلگیرم کرده بود و همون  يدعا، یادم رفته بود پتو و رو خواب و

قدر با سوءظن بـه اون »هیچی به خدا«سؤال تکراري. و وقتی من دوباره گفتم 
ا و دعاهام و براش اعتراف کنم. ده بود که مجبور شدم ماجراي ترسمن خیره ش

نـاك و پرمـاجرا اون هم که معلوم بود بدش نیومده، نگهبـانی از بانـک و خطر
 است.ي دزدا و کالهبردارتر از همهنباشم، چون زرنگدونست و گفت که نگران 

از تعمیر  .اومداي زیادي ازش بر میابیامرز، آدم بدردبخوري بود وکارآقام خد
آد یادم نمی .یخچال فریزر گرفته تا ساختن آنتن تلویزیون با در قابلمه و زرورق

کاري و کسی جز خـودش انجـام داده باشـه. البتـه ي ما، وقت تو خونهکه هیچ
ده، یـا تصـویر زد که یخچال خونه، صداي موتور برق میمادرم همیشه غر می

ا دونم چرا مامـان، بـده. اصال نمیجز برفک نشون نمیمون هیچی بهتلویزیون
آقابزرگ، تـو یکـی از همـون دو سـه  اي همیشگی، زنش شده بود.اون مخالفت

باباي قالتاقت، با دختر من عروسی نکرد که، « بودمش، گفته بود: باري، که دیده
 »دزدیدش

خاطر نفرت یـا دشـمنی بـا پـدر، مـا رو آقابزرگ خیلی ثروتمند بود. ولی به 
اون و آق والـدین کـرده  گرفت و بعد از ازدواج، با مامان قهر بـود وتحویل نمی

اي آقابزرگ، الف حرفکردم، بر خو که نگاه میشون اي عروسی سادهبود. عکس
خندیـد ا طوري میهم وابسته بودن. چشماي مادرم، تو عکسود خیلی بهمعلوم ب

که انگار یه آدم دیگه باشه. درسته که مامان، بارها و بارهـا بـه پـدر سـرکوفت 
گرفـت کار نکنـه، یـا وقتـی دعواشـون بـاال میزد که چی کـار کنـه و چـهمی

هاي ناارادي چشم و ها و تکونو تیک گفت تو مریضیکرد و میاش میمسخره
اي ه معلوم بود، که تـو عمـق اون چشـمآورد، ولی همیشدماغ پدر رو شاهد می
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ادا و  گفت، که ملـت بـهسردش، تعلق انکارناپذیري به پدر داره. حتی وقتی می
شـد و بـا کنن، چشـماش خـیس میاش مـیخندن و مضحکهاي پدر میاطوار

خاطر آبـروي مـا، دسـت از اون خواست، حداقل بـهگونه از پدرم میبغضی بچه
دارش برداره و بزاره ما، مثل باقی مـردم تـو اي شاخمابانه و دروغژستاي بازیگر

دیـد، گـر اي مـادر و میکپدر هـم تـا اشـبدبختی خودمون بسوزیم و بسازیم. 
ش شده وگرنه حاال باید رئیس بانـک گفت اونه که سد راه ترقیگرفت و میمی

 شده.چی، وزیر میکه هی
ه دالیل نامعلومی بعضی اوقات که مادرم ب .البته همیشه هم این طوري نبود

گفـت، کـه اي مخفی میمورد امید به امالك و آپارتمان ایی درسرکیف بود، چیز
ها را رو کنه. بابا هم هر خواد، اونخاطر خساست یا موقعیت شغلیش نمیپدر به

رفـت. کرد و با خنده و شوخی طفره میحظ میشنید، ها رو میوقت این نظریه
ي ثروتمنـد بـودن مـا، تازه بعد از مرگ ناگهانیش بود، که فهمیدم اون افسـانه

ایی که با پدر تنها اي واهی مادرم بوده. وقتبخشی از توهمات، خیاالت یا امیده
داد که ببین، مامـان مریضـه، غمبـاد، افسـردگی شدم، مدام برام توضیح میمی

کنـه و بـافی میاي داره. واسه همینه که همیشه منفییا هر کوفت دیگهمزمن 
. چیـزي کـه از مـادرم حق داشتتا حدي  مکنم پدرمیگیره. البته فکر ایراد می

خاطر دارم، اینه که همیشه، یه موردي، هر چند کوچیک، واسه بغ کردن و تو به
بنفس بـود و تمـاداعپر از امید و خودش فرو رفتن، وجود داشت. در عوض پدر، 

کنه. چند باري اتفاقی، مخالفت، تمسـخر و یـا ا رو از کجا پیدا میمعلوم نبود اون
حتی ترحم دیگرون و بهش دیده بـودم، ولـی انگـار، مـردم و حرفشـون هـیچ 

، راه زنـدگیشي اهمیتی براش نداشتن. اون با لجاجت باورنکردنیش، تـو همـه
ایی هم بدست آورده بود، با یـه دختـر یزبه فرد خودش و رفته و البته چ منحصر
هـا ي مرارتي مرفه ازدواج کرده بود، شغلش و بـا همـهاطبقه از کردهتحصیل

چرخوند و ما را گرسنه حفظ کرده بود و باالخره هر جوري بود، اون زندگی و می
 ذاشت.نمی

سـال تـازه  اونهشتاد و هشت بـود، مـن  اواخر بهار سال ،اشتباه نکنم هاگ
 



        به جهنم ♦ ٦۸

سالگی، دبیرستان و تقریبا  پونزدهکردم و وارد م میوتم وس سوم راهنمایی کال
. من هم مثل پدر قد کوتاهی داشتم و هر کس مـن و شدمدنیاي آدم بزرگا می

کرد، حداکثر کالس سوم ابتدایی باشم. هر چند خیلـی جاهـا، دید، خیال میمی
ما زیاد هم شد، ام میي کودکانه برام گرون تموخصوص تو مدرسه، اون قیافهبه

شد که همسـاالي دیگـم، ایی نصیبم میخصوص اینکه گاهی، فرصتبد نبود. به
قسمت ره، یه روزي تو اتوبوس با مامانم، وقت یادم نمیازش محروم بودن. هیچ

ي استخون درشت و به نظر مـن اي راه، یه زنیکهزنونه نشسته بودیم، که وسط
ي خودش من و بغل کرد، ی نبود، با اجازهخوشگلی سوار شد و چون صندلی خال

توجه به من، سـر روي صندلی نشست و من و هم گذاشت رو زانوهاش، بعد بی
ي شـوهرش کـه نشسـت بـه درد دل کـردن دربـاره .حرف و با مادرم باز کـرد

شـم و واسـه همـین، همـین ها میشه و دارم مثل دیوونـهتونه و بلند نمینمی
چـه فرقـی « اش پریـد کـه:اعتنا وسط حرفدر هم بیو ... ماطوري زدم بیرون 

صحبتی بـا مـادرم پشـیمون زنک هم که انگار از هم» کنه آخرش که چی؟می
 »لته خاله؟چند سا«شده بود یکدفعه لپ من و کشید و گفت: 

جمع و جـور کـرد، مـن و و و وقتی شنید که سیزده سالمه، با ترس خودش 
یه جورهایی فرار کرد. اون روز، قرار بـود بلند کرد و گذاشت روي پاي مامانم و 

بریم چهارراه استانبول تا مامان، برام یه کت جیر بخره، اما نفهمیدم که یه دفعه 
چی شد که تو ایستگاه بعد پیاده شدیم. دوباره اتوبوس سوار شدیم و بـه خونـه 
برگشتیم. مامان به اتاق خوابش رفت و تا فردا شبش دیگه بیـرون نیومـد، اون 

 ي پارسالی سر کردم. ستون دوباره با همون کت پوست پوست شدهزم
 شد شروع ما يهنوخ توبحثی  ي خرداد اون سال،انااز چند هفته قبل از امتح

پسرعموهاي  صد تااین آقاي دکتر یکی از  گشت.برمی دکتر آقاي به همش که
پیدا شده  اشها دوباره سر و کلهاز مدت ي جوونیش بود که بعدو رفیق ساال پدر
 آمد داشتیم. دکتـرودکتر مدام رفت يما با خانواده ،تر بودموقتی خیلی بچه .بود
شت که مامانش همیشه تر داکیدختر کوچ هدختر دوقلوي همسن من و یتا دو 
براي  وما ر ،حاال همین آقاي دکتر گفت قراره وقتی بزرگ شدم نامزدم بشه.می
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خـاطرات مـن کـه  .شمالش دعوت کرده بود به ویالي ،هابعد از امتحانات بچه
رونه، هندونه و دستاي چـرك ي زیرزمینی، موهاي قارچی پسمحوي از یه خونه

جاي دعا، پتو ا بهدعوت ذوق زدم کرده بود. دیگه شبا یادم مونده بود، اون دختر
 کردم.بافی میکشیدم رو سرم و در مورد اون سفر خیالو می

هاي الف بود و همـین باعـث برگـزاري جلسـهالبته مامان مثل همیشه، مخ
و  شـدجـایی ولـو می پـدرم ي ما شده بود. هر شب بعد شام،پایانی تو خونهبی

کرد و مثل کم می ومادرم صداي تلویزیون  زد.به دیوار زل میمتفکر و شنونده 
 یکسـرهنقدر اودوخت و هم میبههاي نرفتن و ها و دلیلبهانه ش،ییچرخ خیاط
 و اشدسـتشد، پـدر سکوت که می .اومدنفسش بند می سرزد که آخرحرف می

اي و بپرونه، یالیبرد و انگاري بخواد مگس خوسط پاهاش فرو می دنبال چیزي
یه کم لباس گرم هم ببریم، یه  گممن می« :گفتمی داد وش میتکونی به بینی

 »دفعه دیدي سرد شد
که وضـع ه چند سالی ،فهمیدم بود که اینها بحثجر و  اون يهحداقل فاید 

کـه  گفتمیمادرم  ه.ما بکش به رخ وخواد زندگیش دکتر خوب شده و حاال می
دسـتیار بیمارسـتان تـو یـه که قبال  اصال دیپلم هم نداره، ،دکتر مثال این آقاي

البـد  .هدکتر جـا بزنـو  شو خود بزنهو به مرور تونسته مطبی کش بوده دندون
 جـور خـالفخـواري و هـزار و زمین گريچیاز قاچاق هماون مال و اموالش و 

 .اومدهبدست  هدیگ
، شد م تموما، یه هفته بعد از اینکه امتحانزدمطور که حدس مینوهمالبته  

. در تموم طول راه، شاهد کلنجـاري راه افتادیم ویالي دکترشمال و سمت به ما
زي بانـک مرکـي لوح سپاسی بودم که پدر چهار سـال پـیش، از رئـیس درباره

. آخرین لحظـه گرفته بود و موقع بستن چمدونا، اون و هم گذاشته بود تو ساك
خواست بدونه چرا لوح و همراه خـودش آورده، مامان اون و دیده بود و حاال می

کرد تـا در نهایـت ي اهمیت و ارزش اون تقدیرنامه سخنرانی میپدر هم درباره
و صورتش بکوبونه. حقیقت ایـن بـود قول خودش حقیقت و تمادر مجبور شد به

بانک مرکزي، مـدیر جدیـد بـراي  که چهار سال پیش، با عوض شدن مدیریت
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، اعـم از کارمنـد و خدمـه و ي کارکنـانهمـه دل همه رو بدست بیاره بهکه این
در هـم هاي سپاس داده بوده کـه شـامل حـال پـاي لوحصورت فلهنگهبان، به

شـنید، روي پـدال گـاز فشـار مختصـري داد، ا رو شده. وقتی پدر این حرفـمی
اي تو صورتش شکل گرفت و از مادرم پرسید که از کجا این خزعبالت رو خنده

 ترپـدر درشـت .اي پدر شنیده بـودکی از همکارشنیده، مادرم داستان و از زن ی
اش و ندارن پشت خندید و گفت این چرندیات و آدمایی که طاقت دیدن پیشرفت

هم ماشین و تندتر روند و توضیح داد که اون تقدیرنامه چیزیه گن. باز سرش می
ش اي تو چهرهمواقع حالت معصومانهمون باید بهش ببالیم، تو این طور که همه

مـن  .کـردو براي من غیرممکن میگرفت که شک کردن به حرفاش می شکل
ش گذاشـتم. باور نکردم و اون و به حساب بـدبینی همیشـگیو که حرف مادر 

اش و داد که مـادرم عصـبی حرفـتوضیح میدرم تا زمان رسیدن، هنوز داشت پ
ا راست باشه، حـاال چـرا؟ سه دیگه، گیریم اصال این داستانب« قطع کرد و گفت:

داستان؟ یعنی » «جا؟اون و با خودت برداشتی آوردي اینحاال چرا بعد چهارسال 
 پیدا کرده بودیم.ي دکتر و دیگه فرصت جواب نبود، خونه» گم؟من دروغ می

هـاي بافیویالي دکتر، خودش، زنش و دختراش، یه چیزي بیشـتر از خیال 
و شیروونی سفالی قرمز، تو  من بودن. ساختمون عظیم ویال با نماي مرمر سفید

اي کاج سوزنی و صنوبر فرورفته بـود. انگـار داشـتم کـارت پسـتال جـاي درخت
که مثل فیلماي خارجی حالیکتر درکردم. دآوري و نگاه میناشناخته اما حسرت
حلقـه کـرده بـود، پیـپ چـوبی بلنـدي  پتیشوي زن لختبازوش را دور شونه

د جلوش صف کشـیده بـودن. زمـان کشید و دخترهاش هم مثل گروه سرومی
ي خودشون ا رو تغییر داده بود که دیگه هیچ شباهتی به ما، یا گذشتهاونقدر اون

اي لندتر شده بود. هر سه تایی لباسـهم از من ب نداشتن. حتی قد دختر کوچیکه
موشون و بیشتر نشون اي سفید و بیتورنگی پوشیده بودن که ساقشکل رنگ هی

و  هـایی ریـز بافتـه بـودنون و بـا گرهداد. موهاي خرمایی و مشکی بلندشمی
هاشـون رسـما شون کشیده بـودن. بـا نگاهبفهمی نفهمی دستی هم به صورت

کـردن و بـا احتیـاط پـچ میدادن. تـو گـوش هـم پچرت مـیداشتن ما رو قـو
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کـردم سعی می .ي همیشگی شده بودمخندیدن و منم که متوجه اون فاصلهمی
شـون بـه دي که با پیکـان قراضهطوري رفتار کنم که نشون بده، این زن و مر

داري جا آوردنم، نه تنها پدر و مادر واقعی من نیستن بلکه فقـط از مـن نگـهاین
 قبال خیلی جاهاي دیگه هم کرده بودم. حتی یه مدت واقعـا واین کار  .کننمی

اي ناشناخته ولی مهمی هستم که مـن و گـم ي آدمباورم شده بود که من بچه
 کنن.کردن و باالخره یه روز پیدام می

دکتر جلوجلـو راه  .ي ویال رو گشتیمبا وجود خستگی راه، همون موقع همه
اش ي از خودمتشکر تلویزیـون، بـا دسـتاهشبیه مجري قول مامان،رفت. بهیم

که این آالچیـق و کرد. ایناي سرهم میچیزي یه قصه کرد و براي هربازي می
یـه و لگوي چینیسازي با الهام از ایه دیزاینر فرانسوي طراحی کرده، یا محوطه

ر ي هر کسـی جـواي ویال رو با یه تم خاص ساختن تا با سلیقههر کدوم از اتاق
ي مـا ي خونهي همهاندازهترین جاش هم یه سوییت بهنظرم مسخرهدر بیاد. به

اي ودن و پـر از عروسـکي دکتـر درسـت کـرده بـبود که براي دختر کوچیکـه
ي وســایل و امکانــات وارنــگ و جورواجــور کوچیــک و بــزرگ، بــا همــهورنگ

سـت در خوامینیاتوري زندگی بود. دختره، سـوگلی بابـاش بـود و هـر چـی می
که حسودیم شده باشـه، نـه، اشتن، حتی یه لشکر عروسک. نه اینذاختیارش می

خواسـتم؛ اما حرصم در اومده بود؛ چند سال بود، من یه جفت اسکیت ناقابل می
تختـا و ا که روي موندم. عروسکوقت داشتن پدر می اما همیشه باید منتظر روز

حضور ما، به زندگیشـون ادامـه  اعتنا بهحرکت و بی، بیمبالشون لم داده بودن
کشید، یکی دیگـه، جلـوي یـه دادن؛ یه باربی به موهاي طالییش شونه میمی

هم، بـا یـه یه دایناسور سبز گنده  .زدکامپیوتر نشسته بود و با تلفنش حرف می
داد، مادرم که با دیدن اش عالمت پیروزي و نشونمون میي گشاد با انگشتخنده

اس، حتی چادرش و دور کمرش بست و ه بود، گفت معرکهاونجا به هیجان اومد
ا موند و همـه جاي که ازش بعید بود، همونسابقهیه ساعتی با شور و شادي بی

تـرك کـرد و دیگـه هـم رو ا رو وارسی کرد، اما بعد خسته و بور اونجـا عروسک
، جـاي وحشـتناکی ي اون اتاق نزد. به نظر من که اون اتاق بـازيحرفی درباره
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ا، با اون تالشی که براي طبیعی سـاختن و شـبیه انسـان یـا ود. اصال عروسکب
ا بـازي ه، چیزاي مزخرفی هستن. براي اینکـه بـا اونـشون شدحیوون درآوردن

تونن چهار کنی، مجبوري مدام خیال کنی که جون دارن ولی در نهایت فقط می
تا  .ریه در بیارنپایی تکون بِدن یا صداي گوضبط شده بگن، یه دست يتا کلمه

کنن و تا شون باشی هیچ تغییري نمیوقتی هم که بالیی سرشون نیاد و مواظب
وقـت سـر در نیـاوردم مونن که روز اول بودن. هیچابد به همون شکل باقی می

فهمیدم دختر بدتر از اون نمی .قدر عروسک دوست دارنیناها، چرا بعضی بچه
ی، حضـور اون همـه مـواد پالسـتیکی و تونه تنهـایي دکتر چطور میکوچیکه

اي تحمل کنه و متوجه فرق خـودش بـا هاي ثابت شیشهاي و با اون نگاهپارچه
 ها نشه و یه دفعه جیغ نکشه. اون

رفت و بـا  نتظر نذاشت و به سراغ ساكهمون شب بعد شام، بابا، مامان و م
تـا همـه گون، لوح تقدیرش و آورد و اون و دست بـه دسـت کـرد اي گلچهره
ي دسـتگیري سـه سـارق ماجراي پر طول و تفصیل و جالبی هم درباره .ببینن

ا رو دستگیر کـرده. مـادرم کـه ف کرد که چطور با زرنگی اونناقالي بانک تعری
خاروند و به بدنش و می شاز ته گرفتههاي معلوم بود کالفه شده، مدام با ناخن

ا چـروك نشـه. بـاالخره مجبـور من بند کرده بود که شلوار تازم و عوض کنم ت
پوشـم و یـه گوشـه بشـینم و بـه ي کردي خاکسـتري گشـادم و بشدم، بیژامه

 چشمی نگا کنم.اي دکتر زیردختراي لبخند
اعتنا نگاهی بهش انداخت و سعی کرد موضـوع دکتر تقدیرنامه و گرفت، بی

آخـر سـر هـم چشـمش بـه تـاریخ افتـاد و  .جالبی ازش براي بحـث در بیـاره
زمندانه، انگار اشتباهی و کشف کرده باشه، اون و به زنش نشون داد و هـر پیرو

جنـگ  .ها تبـدیل شـدها بـه گوشـه و کنایـهو تعارف خواهشدو پوزخند زدن. 
ي پـدرم شـروع ي تقدیرنامـهاي شوخ دکتر دربارهرآهسته و ناپیدایی که با تعبی
ا علنـی شـد. لوههوي قاب لوح از دست یکی از دوقشد، با افتادن و شکستن س

زنی چنـد ي مشتجا رفته باشیم تا یه مسابقهسوت بازي و زدن، انگار ما به اون
روزه، بین پدرم و دکتر و تماشا کنیم، گاه افسوس بخوریم و گاه تشویق کنـیم. 
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کرد، دکتر هم بخیـالش اش افتخار میطور که پدرم به لوح تقدیر شکستههمون
هاي تا در مقابـل اون رو کنـه، از سـرمایه تري داشتتر و بزرگچیزهاي جدي

اي صورت محترمانـهگفت و حتی بهمی ي مستقالتشهکوچیک و بزرگ و آیند
 کنایه زد که پدرم نتونسته در تموم زندگیش هیچ کـاري و درسـت انجـام بـده

کرده. پدر هـم کـه داشـت ش مهیا میوگرنه یه زندگی درست براي زن و بچه
ي مظلوم، محق و دوست داشتنیش تو صـورتش شـکل هشد، قیافمی فنیضربه

ین دنیا دم زد. هـر دو ارزش بودن مادیات ازیستی و بیگرفت و از فضیلت ساده
و وقفه سعی داشتن جلوي ما خودشـون یکردن و باي خودشون و پرت میمشت
لـو هاي دکتر و دیگه داشت اسرار جوونیاي شب، پدرم . آخرتر نشون بدنقوي
 قرار شد، بخوابیم.  مادرابا پادرمیونی  داد، کهمی

ولـی حـاال  .ي دکتر، اعظـم بـودا، اسم دختر کوچیکهترمطمئن بودم، قدیم
وقتی همون شب اول، یه  .کردن. سوفیا از دوقلوها طنازتر بودسوفیا صداش می

کشید، اونقدر طبیعـی و لحظه تو باغ تنها شدیم، با انگشتاش، موهام و به آرومی
اش باشـم، بـا انگار من هم یکی از همون عروسـک این کار و کرد کهواهمه بی

که آخرین بـاري کـه دیـدمت بهـم  جفتکیاین تالفی اون «لحن لوسی گفت: 
ون فقط مضطرب دستش و پـس زدم. بعـد از ا .بعد خندید، من نخندیدم» زدي

اي شدم که با اون چشـمردم متوجه میکمی اي و نگاشب، هر وقت جاي دیگه
دار نگاهش و ادامـه کردم کشپاد و وقتی نگاش مییدش، داره من و میورقلمب

هاي من افتاد و خون به گونههاش چال میکرد. لپداد و تبسمی تصنعی میمی
آورد و عصــبیم هــاش حرصــم و در مــیاومــد. نگاهدویـد. ازش خوشــم نمیمی
 »سوزهطفلی دلم برات می« :گهمدام بهم میکردم کرد، حس میمی

اش و بـه هـوا یـا تـو اون اتـاق، عروسـکگـرفتم، ولی وقتی تحویلش نمی 
ن بحـالش ترسـید و اونوقـت، دل مـزدم، میا رو دار مـییا الکی اون انداختممی
افتـادم و دوبـاره اعظـم شـله صـداش اي دکتـر میسوخت. بعد یاد پوزخنـدمی
دش کردم تا اشک تو چشماش بجوشه و ناراحت سعی کنه بخنده. تقصیر خومی

گفـت، انگـار خوشـش آوردم به کسی چیـزي نمیبود، هر بالیی که سرش می
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دادم تـا دادم داخل کمد، مچ دستش و اونقدر فشار مـیش میاومد. منم هلمی
هاي مقطـع و آروم پوست سفیدش، قرمز شه، از درد تو خودش پیچ بخوره، جیغ

 »نکن، تو رو خدا نکن، ...«بکشه و نفس بریده فقط بگه: 
 که بیست و چند سال از اون ماجراها گذشته و پدر و مادرم هر دو زیـر حاال
بینم بـا اون کنم، میخاك پوسیدن؛ وقتی به اون چند روز فکر می خروارخروار 

هـا و . اون لطفاومـدهمه آزاري که به سوفیا رسوندم، شاید از مـن بـدش نمی
تو روز آخـر و اون هاي پنهون. غمش ها و نگاهقرارياي کوچیک، اون بیمحبت

یادگاري عجیب در مقابل کاري که من کردم. یـه کلیـد مقـوایی کـه خـودش 
درست کرده بود، روش گل و بلبل و فرشته نقاشی کرده بـود و زیـرش نوشـته 

 »آشتی، آشتی«بود: 
خوره، همون موقع انداختمش وقت نفهمیدم اون کلید به کدوم قفل میهیچ
ی براي اولین بار تـو زنـدگیم، کسـی و دوسـت سالگ پونزدهتونستم تو دور. می

داشته باشم. اما اون موقع چنین چیزي و یاد نگرفته بودم. حاال هم که به چهل 
کنم و حتـی بـه اون زن نزدیک شدم، بازم بلد نیستم. هنـوز تنهـا زنـدگی مـی

خاطرشـو که بگم؛ نیستم بگم سالم؛ چه برسه به این چی سر کوچه بلدداروخونه
 خوام.می

ي ي شامپاین با قاب نفیس چوبی تو خونهکاري شدهي کندهیدن یه شیشهد
ون و بدزدن، مسخره که پدر و مادرم بخوان اتر چیز عجیبی نبود، اما تصور ایندک
، کسی رو هم نداشتیم که بودنن اهل نجسی خوردنا هم مثل دکتر اومد. اونمی

هـم کـه بـه ایـن چیـزا ي ما ي فقیرانهدکور خونه .شامپاین بهش تعارف کنیم
خـورد، ي طالیی به چـه دردي میآوردم اون شیشهاومد. اصال سر در نمینمی

شـاهکار شامپاین، سوغات فرنگ یکی از رفقاي موند باالي دکتر بود و مثل یه 
ي سرسرا گذاشته شده بود تا خوب خودنمایی کنه. با خودم هنري، چنون تو بوفه

بیه تقدیرنامه است که وجودش بـراي دکتـر گفتم، البد این هم یه چیزي شمی
ش و به ما نشـون ضروریه. وقتی هم که همون روز اول، دکتر تاریخ روي جعبه

 بره.داد، معلوم بود از غرور داشتن چنین چیز نایابی، سرمست شده و لذت می
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. خودم بردکه سفر تموم شه و بخوایم برگردیم، خوابم نمییه شب قبل از این
پایـان و نـامفهوم پـدر و مـادرم گـوش هـاي بیه بودم و به نجواو به خواب زد

یکی از معدود مـواردي بـود کـه مامـان بـا بابـا،  کردم، ایندادم. تعجب میمی
دن و اشون و به تأکید تکون میدیدم هر دو، سرشت. تو تاریکی میمخالفتی ندا

دم و صداي گن. گیج شده بون میچیزایی در مورد برداشتن و قایم کردن و برد
شـد. خـوابم بـرد و ا، مثل الالیی تو گوشـم تکـرار میي اونیکنواخت و آهسته

خواب دیدم که پدر و مادرم روي تخت خوابیدن، اما چرا اونقدر ریز شده بـودن، 
دادن یـا شنیدم انگار جماعتی داشتن فحش میصداهاي درهم و خشمناکی می

دونم کـنم، نمـیا خواستم حرکتی کردم اما تکردن. باید بیدارشون مینفرین می
اي باد کرده باالي سرشـون ایسـتادن و چطور شد که عروسکاي سوفیا، با سره

خواسـتن کردن تا پـدر مـادرم بیانـدازن تـوش، میگونی و سیاه کثیفی و آماده 
 ها رو مثل زباله بریزن دور، یه نفر فریاد کشید.اون

بـود. صـورت نشسـته بـه  صبح اول وقت شده بود و جنجالی از سرسرا بلند
ش و کنـار گذاشـته و اونجا دویدم و دکتر دیدم که اون وقار و آرامش همیشگی

گه؛ انگار کـه نـه انگـار مـثال دکتـره. ره و بده و بیراه میها راه میمثل دیوونه
امـا امـروز  ،خواست بدونه چطور ممکنه که چیزي، شب قبل تو بوفـه بـودهمی

کرد، اوضاع و آروم کنه و تقصیر و بـه گـردن  صبح غیب شده. مادرم اول سعی
گذشـت، زن دکتـر، انگشـت ها یا سرایدار بندازه. اما هر چی بیشـتر میهمسایه

گشـتیم چرخوند. چرا باید دقیقا روزي که ما برمیسمت ما میتر بهاتهام و علنی
آمـد مـا رو وکه دیشـب از پـذیرایی، سروصـداي رفتچنین اتفاقی بیفته؟ یا این

گـذاره کسـی از خونـه ده. دکتر قسم خورد تا وقتی شامپاین پیدا نشـه، نمیشنی
سـر تکـون اخـوش  بـزخارج شه، دوقلوها هم پشت سر مادرشون، مثل دو تـا 

زدن، دونم چـرا بـه انگلیسـی حـرف مـیشد نمـیدادن و وقتی سکوت میمی
 ها خوب یادمه:ي اونجمله

Where Is our Drink?  
چی و ثابـت کـنن، کـه خواستن م اون دو تا ابله میفهمیدمسخره بود، نمی
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س افته ح. هنوزم که یادم میاشون نفهمیمخواستن ما حرفخارجی بلدن؟ یا می
بود. البد اون سوفیا هم، پشـت یکـی از اون  ايکنندهکنم که شرایط دیوونهمی

ریه درم به گاي گنده، پنهون شده و من و زیر نظر گرفته بود. ماهاي قهوهکاناپه
ا چه ارزشی داره و ما اصال بـه اون چـه احتیـاجی داریـم؟ افتاد و گفت این چیز

آورد که پدرم از همون جوونی دلـه کرد و دلیل میدکتر خاطراتش و حفاري می
تفـاوت کـرد خـودش و بیدزد بوده. پدرم هم که از اول با لبخنداش سـعی می

ا رو شـنید، دیگـه این حرفـه روي خودش نیاره، وقتی ها رو بنشون بده و اتهام
سمت دکتر حمله کرد. شجاعت پـدرم کنه و با خشم، به مهارنتونست خودش و 

شد. وقتی با براي دفاع از شرافتش ستودنی بود، اما حریف اون هیکل فربه نمی
شدّت به زمین پرت شد. تنها آرزوم ایـن بـود کـه اي کـاش کلـت نگهبـانیش 

 ا نشون بده.اونباشه، تا قدرت واقعیش و به  همراهش
ا، اون فهمیدم که آیا واقعـا اونـم، نمیجانب پدر و مادرهاي حق بهاز واکنش

بطري و برداشتن یا نه؟ مهم هم نبود. مهم این بود که داشتن ما رو بـراي یـه 
بـردن. بعـد همـه جـا، جـار کردن. آبرومون و میمصرف تحقیر میبی يشیشه

تونستم خوب فکر کنم. شدیم. نمیمی ي مضحکهزدن و بیشتر و بیشتر مایهمی
ي لعنتی امتحانام ا. از کارنامهي اون روز، عصبانی بودم؛ از همهبیشتر از ناراحتی
اومد. از سفري که شبیه تخـیالتم نشـده بـود و داشـت تمـوم که به زودي می

هاي همسایه شد. از خونمون که جز زیر پتو، جایی براي فرار نداشت. از بچهمی
از اون همه دشمن و توطئه. وقتی پدر و  رفتم.همیشه از دستشون درمی که باید

و البد  ي من عصبانیهبا اون فریاد و هیجان دیدم، فهمیدم که اون هم به اندازه
کلی دلیل براي خودش داره. خیال کردم االنه که سکته کنه، ولی نکـرد. کمـی 

زد که لند، طوري حرف میتر شده بود، یه ریز و پیوسته با صدایی ببعد که آروم
تونسـت بهترین کاري بود کـه میشد و این کسی شنیده نمیدیگه صداي هیچ

 جا انجام بده.اون
احساس کردم براي خانوادم باید کاري کنم. به اتاق بازي سوفیا رفتم. قـبال 

ي ده هـم دونسـتم نمـرها کرده بودم. یه بار تو مدرسه که میجور کارهم از این
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ها را دزدیدم و همه رو تو توالت ها و برگهنمره يسیاههبعد از زنگ، گیرم، نمی
ا کمی خواستم با عروسکنخورد. اول می مدرسه آتیش زدم. آب هم از آب تکان

یکی ا و اسباب و اساسشون را ریختم کف اتاق، یکیي اونعد همهور برم. ولی ب
رو  چشم یکی دیگه اشون و جر دادم، پاي یکی وموهاشون را قیچی کردم. لباس

کردم کـه هـر چـی ا را طوري از وسط پاره میدر آوردم. شکم و گلوي عروسک
ریخت. آخر کـار، وقتـی عصـبانیتم خوابیـد. یـه خـروار داخلشون بود بیرون می

ي تو هم فرورفته دیـدم کـه دیگـه عروسـک نبـودن، شـبیه پالستیک و پارچه
ترسوندن؛ که من و هم می هاي وحشتناکی بودن،چی نبودن. بیشتر آشغالهیچ

که جون سالم بـدر ا رو پا و چشم قطع شده. یکی از عروسکیک مشت دست و 
زیر پیرهنم قایم کردم و با سرعت پیش پدر و و داشت  نازياي برده بود و چشم

کردن؛ سوار ماشـین ترك میرو مادرم برگشتم که با زور و ناراحتی داشتن ویال 
زده اومد کنار پنجره و اون کلید و که روش نوشته تماي ماشدیم، سوفیا با  قیافه

دونست که چه بالیی سر نمیبود: آشتی آشتی و یادگاري داد به من. البد هنوز 
ي آخـرین بـار، اونقـدر بـه اون اش آوردم. کلید و گرفتم، با خشم و بـراعروسک

مون با صداي گوشخراشی روشن شد و بـه اي ناامید خیره شدم، تا ماشینچشم
ه افتادیم. کلید و پرت کردم وسط جـاده. بعـد بـا احتیـاط عروسـک و از زیـر را

سمت مادرم گرفتم، مـادرم یـه کـم هاي راه، اون و بهپیرهنم در آوردم و میونه
دونم چرا دوبـاره زد بهش نگاه کرد. معلوم بود ته دلش خوشحال شده ولی نمی

زیـر چـرخ  وعروسـک ماشین و نگه داشت. پیاده شـد،  ظپدرم با غی .زیر گریه
کـه حتـی برد و بدون ایني جاده ها پرت کرد. دستم و کشید و به حاشیهسواري

الق تونسـت مـن و بـه شـیه کلمه بگه، کمربندش و باز کرد و تا جایی که می
رســیدن، البــد شــبیه ادم نمیاي عبــوري بــه دهاي ماشــینکشــید. اگــه راننــده

 الش سوفیا شده بودم.واي آشعروسک
سـنگین و طول راه و حتی بعد از اینکه به خونه برگشتیم، سکوت  ر تمومد 

کس دیگه حرفـی بـراي گفـتن نداشـت. حالـت هیچ .حاکم شد بر ما دردآوري
خبر از پدر، براش روزي کرد بیوجود اومده بود. مجبورم میعجیبی تو مادرم به
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نشسـت. دو کیلو پیاز بخرم، بعـد خـودش پشـت بـه هـال و رو بـه پنجـره می
ا رو به ریزتـرین هدف، پیازها بیداد و ساعتش میش و گوهاي قدیمیهنگآ

خورد. پدرم هم هاش تکون تکون میکرد و شونهقطعاتی که ممکن بود خرد می
زد تمـرین، از خونـه مـیها بیدیگه اون آدم پر جار و جنجال قبلی نبود. صـبح

رفت. حتـی یـه گشت و مستقیم به رختخوابش میبیرون و شب دیروقت بر می
ي دیگه به نام خودش به خونـه آورد و دونم از طرف کی، یه تقدیرنامهبار، نمی

ش تعریف نکرد؛ ساعت یک شب، به دیوار کوبید. ولی هیچ ماجراي جالبی دربار
ش کرد که لوح سپاس و خودش سفارش داده تا به خـودش مادرم باز هم متهم

الخره یه روز خبر آوردن که پـدر ها همین طوري گذشت، تا باتقدیم کنه. مدت
عنوان مدافع بانک، بلکه در نقـش یـه تو تیراندازي بانک کشته شده. البته نه به

هاي همیشگی نیروهـاي ناپیـدا ي توطئهسارق، از نظر من که اون ماجرا، ادامه
کنم، که پـدر یـه روز مرخصـی وقت باور نکردم و نمیعلیه ما بود. من که هیچ

در آورده باشه، کلتش  ونقاب به بانک خودش رفته باشه، کلتش  گرفته باشه، با
از نظـر  .گیر کرده باشه و دست آخر نگهبان ذخیره، بهش شـلیک کـرده باشـه

هاي بانک ضبط شده بود و ماجرا روشن وضوح تو دوربینها همه چیز، بهکارآگاه
ه قتـل جور، یا از طرف کی، ولی هنوز مطمئـنم کـه پـدر و بـدونم چهبود. نمی

رسوندن و حذفش کردن. بعد بابا رو خاك کردیم، همون موقع حقوقش قطـع و 
 پرونده بسته شد و تمام. 

گیر شـد. بدخیم تو سرش، زمیني خاطر یه غدهاواخر همون سال، مادرم، به
و دیگـه  رشد کردهمغزش  کنارها، غده به آرومی ها و سالگفتن سالا میدکتر

که کسی و نداشـتم خاطر اینو من، به اومد.بر نمی حتی کاري از تیغ جراحی هم
که سرپرستیم و به عهده بگیره، به اجبار نزد مادر پدریم به روستاي گـرم و دور 

زد که من حتی یـه اي حرف میاي تبعید شدم. مادربزرگم، به زبان بیگانهافتاده
ا اومـدن دونم به امید چه چیزي یـي روز، نمیفهمیدم. همهکلمه از اون و نمی

کـرد. شـاید خوند و دعـا مینشست و تا شب، ورد میچه کسی، تو درگاهی می
گفت فالنی، یعنی مـادر مـن  .دعاهاش مستجاب شد، چون باالخره یه نفر اومد
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م چیزي که وتم .ی نداشتمدونم چرا هیچ حسبعد رفت. نمی عمرشو داده به شما.
رار هر جور شده از اون جهنم، فـکردم ها بیاد دارم، اینه که سعی میاز اون سال

شناختم، داشته باشه. غیر از اونچه میاي بهاي دیگهکنم و به دنیایی برم که آدم
 ولی نتونستم یا نشد.

بعـد از اون  .به هر صورت من بزرگ شدم. البتـه هنـوز هـم قـدم کوتاهـه
ز هم، وقتی به ش هیچ خبري نشنیدم. ولی هنومسافرت، دیگه از دکتر و خانواد

شم. افسردگی میکنم، دچار گناه اعظم کردم فکر میاي بیاري که با عروسکک
کنم م حس میدونم چرا مدابازي بودن، اما نمیا فقط اسبابدرسته اون عروسک
گیـره و از خـودم اي زنده رو سالخی کردم. گـاهی دلـم میکه جنایتکارم و آدم

ا همـه، کنم و اینـدم و افتخار میحق میکشم. گاهی هم به خودم خجالت می
ي لعنتی شامپاین، جزئی از من و احساسات منه. شاید واقعا، دزدیدن اون شیشه

اي یـه سـاعت و شناسم کـه هفتـهکنه، این و روانیکار پدرم بود. فرقی هم نم
گیره گه. هر بار هم، کلی از من پول میرم به من میچهل دقیقه به مطبش می

ولی خودش مدام، من و به یـاد گذشـته  .مکنه که ولش کنو به من توصیه می
نظرم پـدرم یـه که بـهخواد. اینهاش میي سؤالدرباره اندازه و نظر قطعیم ومی

قهرمان بود یا یه شیاد؟ مادرم افسرده بود یا سرخورده؟ و خودم حمایت کردم یا 
فهمه و حماقت؟ مجبورم باز همه چی و مرور کنم و بهش بگم که مسائل و نمی

نویسـم. ا رو میم به خواست اونه که دارم این چیـزکنه. حاال هرك نمیمن و د
ادم که وقتی همـه دونم. بهش قول دش و نمیبهم گفته حتما مؤثره، براي چی

و با تموم وجود سعی کنم، همه چی و فراموش  بسوزونما رو چی و نوشتم کاغذ
کس چیـزي ازش چداره. سؤالی که هینمیکنم. اما یه سؤاله که دست از سرم بر

که واقعـا جواب مونده. اینا منه و هنوز بیهاست بآره. سؤالی که سالسر در نمی
ي تشریفاتی گرون قیمت، چه فرقی به حال آدمایی داشتن و نداشتن اون شیشه

 مثل ما داشت؟
 1388تیر  -تهران 
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صـدا م بیازن .امنـه رسـیدهاش دو ساعت است کـه بـه خادو ساعت، همه
ي مــن سـوي تخــت دراز کشــیده و ســعی دارد خـودش را از دیــدن دوبــارهآن

یک هفته مسافرت بودم، مسافرت که نه، یک جـور حماقـت  .خوشحال جا بزند
هاي حفاظـت شـده پاركبه یکی از  .اجباري، براي تحقیقات به اصطالح علمی

به ما خبر داده بودنـد  .بی رفته بودمي شهرستانی جنوي دور افتادههادر دل کوه
اي انسان غیر طبیعی در آن منطقه دیده شده که ما هم موظف بـودیم که گونه

از انسان غیرطبیعی  محض رسیدن به منطقه فهمیدم منظورشانبه .بررسی کنیم
شان را مـردم جا، البته اگر بشود اسممردم آن .نشین بدوي استیک جمعیت غار

چیـزي بـراي پوشـیدن نداشـتند، بـا  .ردناکی سـاده بودنـدصورت دگذاشت، به
کس نقش منتهی هیچ .کردندي پرجمعیت زندگی میهمدیگر مثل یک خانواده

شـان جسـتجوي غـذا بـود، ترین مسألهپدري، مادري یا فرزندي نداشت و مهم
خوردند و بـراي خام میاش را ي حیوانی بود که گوشتغذایی که معموال الشه

ي شکار و تضمین غذا، گاه یکی را از میان خود نیروهاي ناشناخته جلب رضایت
بان مسلح در نزدیکـی من همراه خانم عبادي و دو سه محیط .کردندقربانی می



 ۸۱ ♦خشایار مصطفوي 

روز  .ها را از دور تحت نظـر بگیـریمراق و سعی کردیم آنتشان امحل سکونت
بـودم و تـازه  ها پیدا کردهسوم بود که دور از گروه، جاي خلوتی در میان سنگ

 .ها درست باالي سرم پیـدا شـدي یکی از آنزدم که سر و کلهداشتم چرت می
هـایش چـون زنی بود با پوست ضـخیم و بـدنی سراسـر پوشـیده از مـو، ناخن

ش ااي داشـت؛ در جـاي جـاي  بـدنهایی بلند بـود و چشـمان گرسـنهچنگال
آشکارا درد  .اري بودج شد که خون لزجی از آنهاي مثلثی شکلی دیده میحفره

ها بـدن قربـانی را نشینغار .توانستم حدس بزنم، قربانی شده بودمی .کشیدمی
ها را با یک سنگ مثلثـی زخم .فرستادندکردند و به محیط بیرون میزخمی می

آوردند تا زخم جوش نخورد و قربانی خیلی زود و البته با زجـر وجود میشکل به
تـا  .هاي عجیبـی درآوردش شـکلایره شد، با صورتکمی به من خ .زیاد بمیرد

اي بکنم صداي وحشتناکی از خود درآورد و با سرعت یک آمدم حرکتی دوستانه
گویی مرا شبیه یک جانور درنده دیده بـود،  .ها ناپدید شدبز کوهی میان صخره

 اش.یک انسان متمدن، چیزي بدتر از سنت قبیله
نتیجـه  .را زیر نظر گرفتـه بـودیم و هـیچ هاهفت روز دورادور، غارهاي آن 

ي خودمـان چهل و سه برگ کاغذ سیاه باطله بود که بیشتر آمار کارهاي روزانه
م نوشتم متاسـفانه شـناخت اها. در پایان گزارشبود تا بررسی شرایط علمی آن

ها دارد که مستلزم بودجه این جمعیت نیاز به درگیر شدن و برقراي ارتباط با آن
اش را زمان زیادي است؛ فقط کم مانده بود بنویسـم کـه مـن حوصـله و صرف

هـیچ  .دهمشان را به کس دیگري ارجاع میندارم؛ فردا که به اداره بروم پرونده
 يي هفتـهخوش ندارم خودم را درگیر آن زندگی ابلهانه و مـتعفن کـنم. همـه

ه ایـن شـگاهـاي دانآدم در کتاب .پیش برایم مثل یک جور کابوس گذشته بود
ات در تاریخ را از نزدیک ببینی و بفهمی کـه که ریشهخواند ولی اینچیزها را می

معناتر از گذشته ات را  بیزندگی ،برانگیز بودهثرأانسان یک جور میمون وحشی ت
 اي.کرده
ام، مطمئنا تا فردا یا پس فردا همـه چیـز از حاال از آن کابوس خالص شده 
ها خاموش است و فقـط نـور چراغ .امخت دراز کشیدهم پاك شده. روي تاذهن
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همیشـه  .راحـت نیسـتاما م اخیال .دهدفرار تلویزیون است که به اتاق نور می
سعی دارم هر جور شده به روي خودم نیـاورم  .ام وجود داردچیزي براي ناراحتی
 م را به چیزهاي دیگر منحرف کنم، امـا بدبختانـهاام و ذهنکه امشب چه دیده

ي شناسیست و وقتی ردي غریب و ناشناخته را کـه مسـلما نشـانهکار من مردم
م گیج شدن و بعـد هجـوم هـزار االعملبینم، اولین عکسیک حقیقت است می

دهم، فقط چشمات و ببند و سعی جور حدس و گمان است. به خودم دلداري می
ش کـنم اکـه نگـاهچرخم و بدون اینش میاسمتعوض به ولی در. کن بخوابی

مگه نگفتی « گوید:بالفاصله می» خوام برم بیرون یه کم راه برممی« گویم:می
ش را گذاشـته اتسانگشت ش» ولم کن« چرا گفتم: .گویمهیچ نمی» اي؟خسته

 .بیـرون کنـد سـرامدهد، انگـار بخواهـد چیـزي را از ام و فشار میروي شقیقه
که هزار دار هاي کشآن خب یکی از» خب« لرزد:هایش با تکان خفیفی میلب

 »برو«ي بعدي: مکث دارد تا کلمه
مـدام بـه  .م کردهاي کافی داغاناندازهي اخیر بهزندگی صحرایی یک هفته

دادم که وقتی به تمدن بازگشتم، وقتـی بـه خانـه رسـیدم، بـا خودم دلداري می
ه به یمان دراز بکشم و یک قوطی نوشابي فنريخیال راحت روي تخت دو نفره

م بـه خانـه مثـل ااما ورود چرت بزنم.جلوي تلویزیون  خیالیبی دست گیرم و با
بایـد بـا اولـین  .م در یک تئاتر است و امشـب شـب اول اجراسـتاشروع نقش

ش را ااما قهرمانی که مـن نقـش .مشکل و گره قهرمان دست و پنجه نرم کنم
اي پـر و را وسط صحنهدفعه اانگار یک .کنم بیش از اندازه احمق استبازي می

هاي گرسنه هل داده باشند و او هوس کند سیگاري آتش بزند. باقی شهر از شیر
آور، کـه هاي یـک تئـاتر تراژیـک خنـدهاش صـحنههمه .هم همین طور است

از  .الزم نیسـت بیـرون بـروم .دهدهاي مرا براي خورده نشدن نشان میتالش
انم تصور کنم کـه آن بیـرون چـه توهاي آهنی پنجره هم میپشت همین نرده

کننده، فست فود، قهقه زدن، اجنـاس قاچـاق هاي کورسرعت، المپ .خبر است
 بیشـتر هاي عمـومی و بـاز هـمسرایی، له کردن و شدن، توالتدرگوشی، نوحه

کنم پاره کنند هوس میکه مرا پارهالبد اگر بیرون بروم  قبل از این .خسته شدن
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 م، درست مثل همان زن قربانی.خودم را یک جوري تلف کن
ي ي لعنتی را بیشتر به دور بـدن برهنـهحاال دارد آن مالفه .کندحرکتی می

م خـیس اپوسـت .کشمم بیرون میاکنترل تلویزیون را از زیر ران .پیچدخود می
دوباره همان بوي ناخوشایند، باید یک ادکلن یا چیزي  .م عرق کردهابدن .است

م همین بوي گنـد اکند باالخره حقیقت بدنولی چه فرق می .شبیه آن پیدا کنم
تصاویر پـر زرق و بـرق  .کنمهاي ماهواره را بدون مکث عوض میکانال. است

ش را زیر احاال، حاال دارد بالش .رونددنیا، یکی پس از دیگري از جلویم رژه می
ش را اسر .شدم بکاسمتاي است تا خود را بیشتر بهبهانه .کندش جابجا میاسر
ي دوست داشتن یا یک همچنـین گذارد به نشانهام میجاي بالش روي سینهبه

ها که چیزهاي ناراحـت کننـده ایـن همـه عظـیم درست مثل آن قدیم چیزي.
هــا ي آن وقتهاي عاشــقانهجاي زمزمــههــایم را بــهخــس نفسخس .نبودنــد

ها کـه نشـینل غارخوشا به حـا .کشماز این همه سیگار است که می .شنوممی
هاي زیـادي ام اعتیادچیزهاي کمی براي معتاد شدن دارند اما من که در زندگی

م اوقـت از دسـتي لعنتی کـه هیچاش همین پپسی کوالي خوشمزهدارم یکی
ترکیبات: اسـپارتام، اسـید سـیتریک، « .کنم رویش را بخوانمسعی می .افتدنمی

هاي سـاده، ولـی همیشـگی، شـاید دتعا »بنزوآت سدیم، اسید فسفریک و ...
 ها هم برایم به یک جور اعتیاد تبدیل شوند.ظنهمین سوء

هایم یک هفته بود خودم را در آینه ندیده بـودم و امشـب در حمـام دنـدان 
چین و شکنی گودي زیر چشم یا  .تر شده بودزردتر از همیشه و موهایم دو رنگ

چند روز پیش  .آیندتدریج پدید میبه ها چیزهایی است کهاین .روي پیشانی ریز
خیال خودم از آنفوالنزاي نوع هخواستم درب قوطی ویتامین ث را باز کنم تا بمی

هر چه کـردم درب پالسـتیکی قـوطی بـاز نشـد،  .دانم چه، پیشگیري کنمنمی
ویتـامین، بـه  خـوردنام کرده بود، آن را به دندان سپردم و اصرارم براي کالفه

دنـدان بـه راحتـی از  .ز خون و یک دندان از ریشه نصف شده رسیددهانی پر ا
م نصـفه احاال هـم دنـدان .وسط شکست و در قوطی فکستنی باز نشد که نشد

رود تا سیاه شود و من فقط به نوبت دندانپزشـک، در مـاه آینـده دل مانده و می
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د که دانگوید مرا خوب شناخته، میم. راستی از کی شروع شد؟ هیچ نمیاخوش
 دهیم؟داند چرا ادامه میام، ولی نمیداند که فهمیدهروم، میروي نمیبه پیاده

عصــر ارتباطــات،  .هنــوز سیصــد کانــال دیگــر بــراي عــوض کــردن دارم 
آن را  .اي تلویزیـونهاي زندگی مـدرن، نمـایش در چهـارچوب شیشـهموهبت
ا پرت نیست حواس من ام .ش پرت شودااند تا آدم، خوب و راحت حواسساخته

 »؟یعنی کار کیه«و فقط روي یک فکر تمرکز کرده: 
ي باال با آن شـلوارك و اقلی طبقهها؟ شاید آن مردك عزبیکی از همسایه

بعیـد  هـاناموسبی هیچ از آن .مادوستانهم یکی از شاید  .شازیرپوش راه راه
بـا لبخنـدي  روها که هر روز در پیادهشاید هم یک آدم غریبه، از همان .نیست

و شاید تعمیرکار تلویزیون، چند روز پیش بعد از طی  .گذرندم میااز کنار تصنعی
دست پاچه  .م تماس بگیرماهفتاد کیلومتر با اشتیاق یک تلفن پیدا کردم تا با زن

البـد  .کنـدبود و گفت تلویزیون خراب شده و االن یکی دارد آن را درسـت می
هاي مجاز به خانه ما آمده و باقی قضایا، یرگاهجوانک خوش تیپی از یکی از تعم

  »ببخشولش کن، بگذر، « کنم:به خودم تلقین می
چه که دیدم و خاطر آناما من حق دارم به .است ها کلمات محق بودننه این

 .اش کنار بـزنمتوانم ببینم، کافیست مالفه را از روي سینههنوز هم می .وا رفتم
دهیم؟ شاید من هم رفتم سراغ شویم؟ ادامه میدا میشود، از هم جحاال چه می

دو روز پـیش  .داردخانم عبادي، زیاد که خوشگل نیسـت ولـی موهـاي نرمـی 
داشتم به این فکـر  .طوري مستقیم به او خیره شده بودم م نبود و هماناحواس

کردم که آن زنک وحشی چقدر شبیه این خانم عبادي است؟ که گفته بـود: می
» چرا؟«ناگهان به خودم آمده بودم و گفته بودم:  »م نکنیدین طوري نگالطفا ا«

 »آخه چشماتون سگ داره« اي ملیح گفته بود:که با خنده
ي موهــایش را میــان ش و آرام طــرهاکشــم روي ســردســتی نوازشــگر می

چـرا ایـن موهـا را در  .گـذردم میااي خیالی از سرلحظه .دهمانگشتان پیچ می
تا جیغ بکشد و خون از  ،کشمتوانم نمیجا که میم و تا آنکنیم مشت نمادست

هاي ما پشت در خانه جمـع ها از فریادتا همسایه .هاي مو فوران کندالي ریشه
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 شوند، تا به کالنتري برویم، تا انکار کند، تا تصدیق کنم.
ایـن هـم  .چه را که دیـدمکرد تا نبینم آنهفته امتناع می نشمه، بعد از یک 

گـذارم، بـه سـختی در میـان تـاریکی، یلی دیگر. کنترل تلویزیون را کنار میدل
اي آن را ورق کنم و بـه دنبـال اسـم آدم ناشـناختهي تلفن را پیـدا مـیدفترچه

جا دعوت کرد تا همه چیز به خـوبی و شاید بشود کسی را امشب به این .نمزمی
ات ع شب بـه خانـهشود از کسی بخواهی که این موقخوشی تمام شود، نه نمی

خـوردیم، بـه بیاید. همه، فردا صبح زود باید بروند سر کار، شاید اگر چیزي نمی
روم ا یـک سـر مـیرفتیم، اما به افتخار چـه چیـز؟ فـردیک رستوران شلوغ می

و من در » شما چرا اومدید پایین؟ا «ِ گوید:ش حتما میاجا دیدمبایگانی، شاید آن
کنم گویم خانم عبادي، ِمن مِنی میاول می .ترسشوم، بیش خیره میاچشمان

تنهایی؟ البد » جا تنها باشمخواستم با شما اینچون می« و بعد با صدایی لرزان:
هـا م بـراي آنادلیـل دلشـاید بی .کردندهاي آن قبیله تنهایی را حس نمیآدم
هاي سـفید و زحمـت پشت دیوارهاي تمیز، مالفهما کثافات زندگی  .سوختمی

روي تخت پشت بـه مـن  .خوردپنهان شده. تکانی می کارانو خدمت رفتگران
بـا عصـبانیتی  .دارد تا بپوشـدش را بر میااي از لباسنشیند و به آرامی تکهمی

 »خب سردم شده« گوید:می» نپوش« کشم:ناگهانی فریاد می
اش بـزنم یـا وقتـی داد بکشم، کتـک .دوست دارم همه چیز را بیرون بریزم

هر چه کنم من  .ش را در وان حمام بیاندازما، سشوار روشنرود دوش بگیردیم
دوبـاره  .کندسکوت می مدام براي همین است که تواند انکار کندنمی .حق دارم

کشد و به سقف کمی دورتر از من دراز می .پیچدمحکم مالفه را به دور خود می
اي ندارم کنترل چاره ه زده.اش حلقاشک در چشماندانم حاال می .شودخیره می
رقصد، مردي از چیزي زنی می .کنمها را عوض میدارم و دوباره کانالرا بر می
در سیرکی میمـونی سـیگار  »سی نفر دیگر هم اعدام شدند«اخبار:  .رودباال می

شود پشـت را کش که میپیرزنی چیزي شبیه مگس .شاشداي میبچه .کشدمی
پوشان بـا هـم آزمایش یک موشک جدید، اونیفرم .کندمی با آن خاراند را تبلیغ

تصویر نزدیـک از  .پسرجوان نیمه لختی پشت تلفن .خندنددهند و میدست می
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دیگر کانـال را عـوض  .هاي رازبقاستصورت یک سگ، البد یکی از آن برنامه
سگ پشمالو آروارهـاي سـیاه و  .تري هستندحیوانات موجودات جالب. کنمنمی

بـا سـرعت  شـوداش که رها می. قالدهدهدش را رو به دوربین نشان میااستوار
رونـد با هم کلنجار می .دودخستگی ناپذیري به دنبال سگ کوچک سفیدي می

شود روي سگ کوچـک بخوابـد و جـایی روي و سگ بزرگ باالخره موفق می
هـا را هاي سفیدي که انگار هر شب آنبا دندان ،گیرداش را با ولع گاز میسینه

یک کبودي قرمز و بـنفش بـروي  .ماندزند و جاي گاز گرفتگی میمسواك می
رود، آرام اتاق در تاریکی خوشایندي فرو می .کنمسینه، تلویزیون را خاموش می

ساعت هفت صبح بیدارم کن تو اداره کلی کار خوام بخوابم، فردا می« گویم:می
 »دارم
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کوبد هایش را از قصد به هم میتاریکی. آشپزخانه و مادرم، که کاسه بشقاب
هاي بچـه .گـذردکنان از خیابـان میکمپرسـی پسـپس .تا شاید مرا بیدار کنـد

 .شوم، البـد روز از ظهـر رد شـدهدیگر بیدار می .کشندي بغلی، هوار میمدرسه
کردم، ولی حتما بیـدار بـودم آید، چه مییادم نمی .بودمدیشب تا دیروقت بیدار 

هاي ضخیم تاریک اسـت، ام. اتاق، پشت این پردهکه تا این موقع ظهر خوابیده
م در ابـا رخـوت، نفـس ،شـومبلنـد می .ولی مطمئنم ساعت از دو هـم گذشـته

چـون جـاروبرقی م، کشـم است را فـرو مـیاولی هر چه هوا در اطراف. آیدنمی
کنم، رسانم. چـراغ را روشـن نمـیبه دستشویی میخودم را  کنم.خس میخس

م را کورمـال کورمـال پیـدا انـدارم. فقـط مسـواك را حال دیدن خودم در آینـه
کشم، مخصوصـا بـه هایم میمالم و به دندانش میاکنم، خمیر دندان رويمی

ه حاال دیگر هایم که روزي روزگاري جاي دندان بدبختی بود کسوراخ میان لثه
ي توان خلط را از میـان گلـو و سـینه جمـع افتاده و جایش خالی است. با همه

 کنم و تف.می
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بندم که از نور ناگهانی م را میاگردم و پنجره را باز و چشمانبه اتاق بر می 
کنم رو به شـهر، کـه زنم و دودش را فوت میروز کور نشوم. سیگاري آتش می

جا پشت پنجره است. امروز بایـد چـه کـار  وز همانچشم بسته هم مطمئنم هن
اي چیزي خواندم، نه، امروز یکشنبه است. یکشنبه، دیروز کنم؟ شاید چند صفحه

شنبه بود، دیروز من موفق شده بودم و خوشحال، بعد از این همـه مـدت، یـک 
ناشري پیدا شده بود و اظهار فضل و ارادت کـرده بـود، کـه مـن یـک چیـزي 

پـس  .حساب خواسته بود و صندوق پستی تا قراردادي بفرستدارهشوم و شممی
موفق شده بودم و دلیلی ندارد، امروز هم موفـق نباشـم. بـاز هـم نفسـی فـرو 

 دهم و لبخند، شاید بروم دانشگاه.می
روم، سکوت و سکوت. زیر لبی به کسـی سـالمی ها باال میدانشگاه. از پله

ي ي دوم، پشت به مـن، رو بـه پنجـرههدر طبق .شاکنم و شاید فحشی نثارمی
بـه  .شناسـمسالن ایستاده، دیگر آن اندام باریک و ظریف را از پشت خـوب می

 .شـوماش میکنم. از زیر چشـم خیـرهام، صبري میاي، شاید وارسی کولهبهانه
شـوند ام میاش دهم دانشجوها و کارمندها متوجهفرصتی نیست اگر بیشتر لفت

ي دیگر زنم و یک طبقهش را میاکنم. پس قیدطور خیال می یا الاقل من این
هـا، هـا، پوسـترها و کتابدر اتاق اسـتاد، شـلوغی دیوارهـا، عکس .رومباال می
شـوند کـه در ها به بیننده متذکر میي آن خرت و پرتکنند. همهم میامشغول

در کنم، انگـار نشسته است. بیشتر خـودم را جمـع و جـور مـی چه جاي مهمی
ي یک بازاري نشسته باشم و بخواهم از قـرارداد مهمـی، لفـت و لیسـی حجره

ش را زده و رفته و حاال نوبـت مـن اسـت. احسابی ببرم. دانشجوي قبلی حرف
گیرم. بـاالخره راحـت ها، آمده بودم امضایی بگیرم. میآکنم؟ اینجا چه کار می

مشق این اسـت کـه خوبی درس و  .شدم. ترم بعد را در مرخصی خواهم گذراند
پرسد چرا؟ برایش شود آینده را با یک امضا به تأخیر انداخت. دکتر حتی نمیمی

کند و من خداحافظی. از حاال تا شـش مهم نیست یا عادت کرده، فقط امضا می
توانم فقط فکر کنم و فکر کنم اینکه قـرار اسـت ماه آینده را با خیال راحت می
تـوانم چه بالیی بر سر این زندگی بیـاورم و می باالخره بعد از بیست و نه سال
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مدام بنویسم و بدهم دست آن ناشر و شاید هم سرانجام چیزي شدم. خـوب یـا 
کنم م فقط همان چیزي شدن اسـت. سـعی مـیاش که مهم نیست، مشکلابد

تفاوت، پشت میز، وسـط کنم از جلویش، بیبرگردم به حیاط دانشکده، عبور می
جـا، البـد  ش ولی از هماناتابپش را خم کرده در لاسرسالن نشسته است و 

ش را بـاال بیـاورد سـرعت اکـه سـرها شده، پـیش از آنقوط من از پلهمتوجه س
و من « گویم:ام. در عوض شعري میام و بدون اینکه بدانم چرا، جیم زدهگرفته

همـین طـوري  »اش آب شدن اسـتکنم چون برف، برف که نهایتسقوط می
زدم، ش زل میا، همه چیز عوض دارد، اگر ایستاده بودم یا به چشماناست دیگر

 حاال این چند کلمه را نداشتم.
خود سرد اسـت، زمسـتانی برف. فقط بیماه باشد. دي ماه بیباید اواخر دي 

ریزد همه جـا کمی می .تقلبی، هر چند که با برف هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد
ت بعد اما دوباره همـه جـا خاکسـتري و لجـن زند، یک ساعاز سفیدي برق می

ش اتواند تحمـلشده است. اصال این شهر با رنگ سفید مشکل دارد و نمیمال
 کند.

اند. جـایی یـک افتد که امروز دوباره، ملت، قرار تظـاهرات گذاشـتهیادم می
خواهنـد دوبـاره ثابـت کننـد کـه استاد دانشگاهی منفجر شده، حـاال ملـت می

شان بوده. دوبـاره وسـط خیابـان راه استناد چی و چه از خود قربانیدانشمند، به 
کشـند. متفـرق خورنـد. جیـغ میدونـد. کتـک میشـوند. میافتند. جمع میمی
هایشـان قـدرت گیرنـد و شـب دوبـاره بـا تصـاویر و فیلمشوند. عکـس میمی

اي هي نمـایش تـازي دنیا دوباره بـه نظـارهکنند و همهشان را ثابت مینداشته
طـور کـه قـبال فکـر شود که مردم ایـران آندنیا باز هم ثابت مینشیند و بهمی
اند و نیستند و چقدر خـوب و مهربـان و نـازنین و از ایـن جـور کردند، نبودهمی

 اند.مزخرفات
خواهـد ثابـت کنـد کـه چـه دختـر زیبـاي جن، غزاله هم، هی میآن تخم

زند و من اگر یک د که با من زر میگذارنظیري است و چقدر بر من منت میکم
بار، ساعت اي یکآمد. دو سه هفتهم نمیاپسر کچل مجرد خاص نبودم به سراغ
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دهم. تا اش را میزند و من هم همیشه جوابم زنگ میادو نصفه شب، به تلفن
ي مشـکالت، منـافع و راه آسا با هم تلفنی، در مورد همـهدو سه روز بعد جنون

رویم و اي مـیزنیم. بعد بـه کافـهساختن دنیایی دیگر حرف میکارهایی براي 
مـردد  .کنـدش هم به یک اتاق و درست فرداي آن روز است که شروع میاآخر

ها نیست و بـدنبال ي ما چقدر جدي شده و او اهل این حرفاست، اینکه رابطه
ه اي هستم کثبات و خوشبختی و توله و از این جور چیزهاست و من پسر ساده

بافد که مـن هـم قدر کلمات را به هم میاش بازي کند؛ آناو نباید با احساسات
 »وقت برنگردگورت و گم کن و دیگه هم هیچ ،به جهنم، عوضی« گویم:می

کنم، تا دو سه هفته بعد که دوباره پیدایش شود از او خبري تلفن را قطع می
من باید از رفتـارم پشـیمان گوید که شبی، فریبنده به من مینیست و باز نصفه

زنیم و فلسـفه م و دوبـاره فـک مـیاباشم و من هم، هربار از رفتـارم پشـیمان
شـوم و ش بیاورم سـر بـه راه میابافیم تا روزي که دوباره ملموس به چنگمی

شوم که دیگر شود مطمئن میبار که تمام میانگار این چرخه تمامی ندارد و هر
ي ابـدي ماسـت؛ ترین چیز، در رابطهبدشانسی مسخره شانسی ندارم، ولی انگار

ي یلدا بـا او ي پیش، پشت یکی از آن لحظات رخوت، هوس کردم دربارهدفعه
اینکه سه روز اول هفته، دختري در سـالن دانشـکده ایسـتاده، کـه  .حرف بزنم

شـدیم و بـا نـگ و مبهـوت خیـره میسببی مرا دیوانه کرده. اوایل به هم گبی
ولی ایـن اواخـر مـن فقـط وجـودش را حـس  .گذشتیماز کنار هم می نینهطمأ
هاي دهم بـه کاشـیش خیره شوم و ترجیح میاچشمانبه کنم و تاب ندارم می

بینم، چشم بدوزم و فقط مراقب باشم که زمین نخورم. ها را هم نمیکف، که آن
ام زنـدگی اي درخواستم به غزاله بگویم، یلدا آن زن همیشـه دور، تنهـا مسـأله

فهمم و اصال هـم اهمیـت نـدارد کـه او را چـون است که به سادگی آن را می
کـه بگـویم ت ببینم یا نبیـنم. امـا قبـل از آنغزاله، به این نزدیکی یک کف دس

خوانـد، قـر رفته بود و زیر لب با آواي سـکرآوري کـه می حمامغزاله، به سمت 
ه او چقدر ابله است و من چقـدر داد و براي بار صدم به من ثابت کرده بود کمی

 ساده.
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یکــی دیگــر از آن  ،دیگــرام، خیابــان. تــا یــک ســاعت بــه خیابــان رســیده
افتـد. حجـم مـردم در هـا بـه راه میاي، همـین نزدیکیهاي زنجیـرهتظاهرات

ها اتومبیل .اندها در خیابان به صف مستقر شدهشود. گارديها زیادتر میگذرگاه
تـوانم بـوي هنوز هـیچ نشـده می .زنندهاي ممتد میوقدلیل بتک و توك، بی

شـان را حـس کـنم. دیگـر نـه اضطراب، گلوله، خـون و نفـرت خـودم از همه
گذشت آن روزهایی که این چیزهـا را  .ها راوريفهمم و نه آنها را میورياین

ل دیدم. حاال زمانه رفته و مرا جا گذاشته. باید بـه داخـام میدر رویاهاي تنهایی
جهت قربانی بعدي، من باشم. تا خود و بیانشگاه برگردم، هیچ دوست ندارم بید

ام و دمـار از ام دعوا راه بیاندازند که اجنبـی و محـارب بـودهفردا دوباره بر نعش
م در بیاورند و یا قهرمان و شهید دانشجو، که نامم را در تـاریخ اهفت جد و آباد
هاست کـه دیگـر ي این کلمات سال؛ همهمند ایران حفظ کنندجاودانه و شکوه

اند. خودم هم که نیسـتم دفـاع کـنم و بگـویم آقاجـان، سـرورم، مفهوم شدهبی
هـا کـه عزیزم، نفهم، پدرسگ، من هیچ گهی نبودم و نیسـتم و خوشـابحال آن

 اند، حتی یک تکه گه.الاقل یک چیزي بوده
از دور او را  ي دنجی روي نیمکتی در حیاط دانشـکده نشسـته اسـت.گوشه

هاي نازنـازي کند، فقط نشسـته اسـت و بـه یکـی از گربـهبینم، هیچ  نمیمی
اش پس گردن گربه اش را تعارف و با کف کفشدانشگاه تکه سوسیس ساندویج

م را بگیرم اخواهم سرم را پایین بیاندازم و صاف مسیرکند. اول میرا نوازش می
شـود ش میاسم محو و چشمان خمـارو داخل ساختمان دانشکده شوم. از آن تب

هاست که منتظرم، منتظرم کـه برد. من سالفهمید که از بازي با گربه لذت می
کنم و بـدون حتـی فکـري روزي یک زندگی واقعی را شروع کنم. راه کج مـی

م فـرار ابـا دیـدن رسم گربهرسانم. روبرویش که میخودم را به نزدیک یلدا می
بینم انگار بخـواهم غـذایی بـه او بـدهم یـا یه گربه میکند و من یلدا را شبمی
ایسـتم و ش میاجا درست باالي سرتکلف و دلیل آنی بر سراش بکشم. بیدست

 کنم ...ش میاخیره خیره نگاه
ام. بگیر و ببر و بکش شـروع شـده اسـت. خیابان. دوباره به خیابان برگشته
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ترسـم اند و مـن میگاز زده م حلقه زده. البدااشک در چشمان .سوزدگلویم می
هـاي دونـد، پلیساي فریادکشـان میام بگیـرد. عـدهکه االن است کـه گریـه

شان روانند. یـک خیابـان آن هاي افراشته به دنبالسامورایی موتورسوار، با باتوم
انـد و دود سـیاهی ها را آتش زدهتر، به تصرف مردم درآمده. سطل آشغالطرف

شـان خـوب پراننـد؛ همهسازند و سـنگ میم سنگر میآسمان را مه کرده. مرد
کش شـهرداري، جا توسط رفتگـران زحمـتا چهار ساعت دیگر همه دانند تمی

هاي تمیز و مرتب جارو شده است و تمام. شش ساعت بعد، حتی به جاي درخت
اند. انگار که نه انگار اصال اینجا اتفاقی افتاده باشد. هاي تازه کاشتهسوخته، نهال

اند. همین دخترهایی که شلوار شیش جیـب و ها هم تا آن موقع عوض شدهآدم
اند بـه بـانوانی ها فرو کردهشان را در مشتهاي ظریفاند و ناخنکتانی پوشیده

اي در بغل در صـف اند که با چرخ دستی خرید و بچهشده لیتبدمحترم و اهلی 
آور آتش بزنم تـا از شـر اشـکاش را ندارم، باید سیگاري اند. طاقتبرنج منتظر

روم زنم. در عوض براي اینکه کـاري کـرده باشـم، مـیخالص شوم. ولی نمی
ي هایم را به نشانهدست .هاها و ضد شورشیوسط خیابان، درست میان شورشی

هاي سفید داشتم، حاال سفید سـفید کاش یکی از آن پارچه .کنمتسلیم بلند می
ي آن ها حـرف بـزنم، همـهداشتم، باید با آنکاش فقط چیزي  .هم نبود بدرك

ام را بریزم در چند کلمه و آن را هوار بکشم. اما در این هیاهو، حتم بینش زپرتی
بیند یـا اصـال کس مرا نمیرسد. گویی اصال هیچصدایم حتی به خودم هم نمی

ها دهند که اگر دوست یا دشمن نباشی هیچی نیستی. بچهاین طوري نشان می
دهند و من انگـار آن وسـط غیـب شـده باشـم، نـامرئی یشان را ادامه میبازي

م فـرار کـرده باشـند، اتوانم چیزي بگویم، انگار کلمـات از ذهـنام، نمیایستاده
هایم آرام آرام سرازیر، روي آسـفالت یـخ شود و نم چشمام ابري میهواي سینه

اش، گـاز ه کـه تنهـا دلیـلکنم و گریه. گریخیابان دراز به دراز خودم را ولو می
 آور است.اشک

افتادم به راه رفتن، شب زد میام میاز همان چهارده سالگی، هر وقت به کله
رفتم. بـه شـد مـیجـا کـه میگرفتم و تا آنخیابان دراز را میو نصفه شب یک 
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ها کـه بـا شدم و یا به ماشـینشان خیره میهاي پشتهاي روشن و آدمپنجره
حـاال هـم  .گشـتمگشتم، فقط میدانستم دنبال چه مید. نمیگذشتنسرعت می

ام و دیگر نزدیـک پارکینـگ ام، کلی راه پیمودهشب شده و من خسته و کرخت
خورده، جا گذاشته بودم. گردگرفته و کتکام را آنام. جایی که ظهري ماشینهشد

دي پیـر، دارم. مرم در انتهاي محوطه قدم بر میاسالنه سالنه، به سوي ماشین
گـردد؛ ها بـه دنبـال خـودرواش میهراسان و مضطرب، در میان ردیف ماشـین

 .بهانه بـا او حـرف زدمش نشستم و بیاافتم، کنارشوم و یاد یلدا میمتوقف می
م کرده اچیزهایی معمولی در مورد خودم و بعد رفته بودم سر اصل مطلب، قبول

م اآن، دروغکی گفت که صـداقت ي اول و یا شاید پیشتر ازبود، از همان لحظه
اش بـازي با سر انگشـتان ش را گرفتم،اارزش دارد و من جسارت کردم و دست

هاي مکش مرا، و تمـام شـد. از میـان بـاز خندیده بود. یکی از آن خنده کردم.
ي دندان هایش افتاده، درست قرینهش دیدم که او هم یکی از دنداناشدن لبان

چیز را نفهمیدم، فقط احساس کردم اش و دیگر هیچهمیدمي من، دیگر نفافتاده
 آید.که بدم می

گردد، حتما یادش رفته آن را کجـا پـارك اش میپیرمرد هنوز دنبال ماشین
دردیـم، زودتـر کنـد همبینید، البد خیال میکرده، مرا که ایستاده و در خود می

گیرم و جلویش را می شاکنم، گازاش میروشن .رسانمم میاخودم را به ماشین
اش در آن پارکینـگ کنم تا با هم به دنبال ماشین گمشـدهش میاتوقف و سوار

زند در چرخیم، پیرمرد حرف میها میطور که میان ماشین عظیم بگردیم. همان
پریروز یا صد سال قبل. به خیال خـودش  ،دیروزامروز، مورد همه چیز در مورد 

چیز مطمئن دانم دیگر از هیچهایش نگذارم. نمیسعی دارد مرا مشغول کند تا تن
وقت به من زنگ نزده تـا کتـابی از ش شاید آن ناشر عوضی هیچانیستم. راست

افتد که آخـرین بـار بـا نه خواب نه، یادم می .اممن چاپ کند. شاید خواب دیده
خودم آن طور قرار گذاشتم که برایم بهتر است این طور خیال کنم. بـه پیرمـرد 

اش اش کنم ولی پیـدا کـردن ماشـین گمشـدهگویم، دوست دارم که کمکمی
 شود.خواهد و پیاده نمیمشکل خودش است، حاال طلبکار شده و علت می
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حاال نوبت من است که سر  .اندخوابیده رسم، پدر و مادر. به خانه که میخانه
م. خـزم میاقصـدا بـه اتـاکنم. بیو صدا راه بیاندازم و بیدارشان کنم. ولی نمی

گذارم که بهتر این اسـت کـه همـه کشم و با خودم قرار میروي تخت دراز می
گذارم. تاریکی. م را روي هم میابرد، چشمانم نمیاچیز را فراموش کنم، خواب

... 
 

 1388دي  -تهران 
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 خانگی هايراکن استراتژي و عیاران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 سـاکنان رخـوت در آسـایش، سـالمندان سراي دو يشعبه .است زمستان
 از سرشار همچنان محیط اما گذشته،کمی بعدازظهر چرت از رفته. فرو شاپیر

 ایـوان راحتـی هايصـندلی روي دو هر صاعد و سرهنگ است. آلودگیخواب
 سویشـان،کم هايچشـم بـا باال آن از و اندنشسته سوم يطبقه در مدیر اتاق

 از لشـگري چـون کـه بیننـدمی را هـاییپیرزن و پیرمردها مانند سایه احجام
 بغـل، زیـر هـايچوب و عصاها دار،چرخ هايصندلی با سفید هايپشتالك
 انـد،خورده را ناهارشـان آینـد.می حیـاط به ساختمان خروجی در از آرام آرام

 بایـد پزشـکان يتوصـیه به است. هواخوري وقت حاال و اندزده را شانچرت
 بزنند قدمی حیاط، يزدهیخ هايچمن و خشکنیمه هايدرخت میان ساعتی

 کـه کنـدمی بینـیپیش سرهنگ نیاید. شانسراغ به افسردگی و بستر زخم تا
 تواننـدمی دو آن شود؛ چنین اگر و گردد باز دیگر روزهاي از دیرتر امروز مدیر

 ممنـوع ايهنوشـیدنی و هـاخوردنی يهمه و بنشینند جا همان غروب دم تا
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 خـالی یخچـال بـا بـاز و گـردد باز مدیر وقتی البد و کنند غارت را مدیر اتاق
 یـک تـا کنـدمی صـف به را پرستاران و کارکنان يهمه شود مواجه اشاتاق

 آخر دست و دهد ترتیب کاريدرست و صداقت باب در دیگر اخالقی سخنرانی
 یـک و هـزار و آجیل پفک، نوشابه، بستنی، شکالت، تا دهد پولی آبدارچی به

 بچینـد. اشاتـاق خصوصـی یخچـال در و بخـرد دیگـر يهولـه و هلـه جور
 بـه عجلـه بـا مدیر امروز صاعدجان، ببین« گوید:می آورد،می دلیل سرهنگ

 معمـوال هـم واجـب کارهـاي و داشت واجبی کار یعنی دوید، ماشینش سمت
 »کشنمی طول بیشتر

 سـی و شـش تـا سـه سـاعت أسر رئیس، هايرفتن بیرون این از صاعد
 او کـار دفتر سرهنگ با هم چه هر آورد.نمی در سر چیزي بعدازظهر، يدقیقه

 مـدیر کـه اسـت ایـن سرهنگ يفرضیه اند.نیافته مدرکی اندکرده زیرورو را
 صـاعد زنـد.می سـر اشدوم همسـر بـه موقـع ایـن در روز هر و است دوزنه
 در سـال سـی خـودش قول به نگسره زیرا دارد، باور را سرهنگ هايحرف
 همـه از البـد اطالعـاتی، مأمور یک و کرده خدمت ارتش استخبارات ياداره
 ياسـتفاده آن تبـع بـه و مـدیر اتـاق زاپاس کلید داشتن آورد.می در سر چیز

رت سرهنگ مطمئن صاعد کافی است که به قد براي اش،امکانات از گهگاهی
اند. سرهنگ همیشه خطر را بـو گیر نیافتاده گاهکه، آن دو هیچتر آنباشد و مهم

 کشیده و بالفاصله راه فراري جسته.
در سوت و کوري آسایشگاه، داشتن کلید اتاق رئیس یک نعمت است، آن را 

ي سـوم مخـتص انـد. طبقـهسـتاره درسـت کردهشبیه سـراي یـک هتـل پنج
ه روي یـک هاست وَ در اتاق رئیس اولینَ در این طبقه است. در اولـی بـاداري

شود که مثل باقی جاهـا نخـودي رنـگ، خشـک و رسـمی اتاق معمولی باز می
است؛ اما وقتی درب قرمز پشت صـندلی مـدیر بـاز شـود همـه چیـز دگرگـون 

هـا، نورهـا و حتـی شود. انگار آن در، راهی است به اتاق یک شاهزاده، رنگمی
نیـا چیزهـاي کننـد کـه هنـوز در ایـن دبوها، به صاعد و سرهنگ یادآوري می

هاي استیل سیاه شده، وجود دیگري هم به غیر از تخت و کمد پوسیده و سینی
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هاي در سـقف چراغدار نارنجی، مبلمان استیل ایتالیایی، دارد. کاغذ دیواري گل
هـاي حریـر پیکر زرشکی که دور تا دورش را پردهخواب غولپنهان شده و تخت

هـایی فري، که همیشه پر از خوردنیتر آن یخچال ساند و از همه جذابکشیده
هاي کلفت که کنـار رود، دري است که به قول دکترها برایشان سم است. پرده

اي بـراي سـرهنگ و انداز قابـل مالحظـهشود که چشمی بزرگ باز میایوانبه 
دانند. شان مینواختی و روزمرگی زندگییک محبوسصاعد دارد که خودشان را 

هاي نامنظم و حاال شود درختط از همان جاست که میي آسایشگاه فقدر همه
 زرد و لخت جنگل روبرو را دید. 

ي زندگی به آسایش آمد و همان روز اول که صاعد از شر تنهایی براي ادامه
از دور دیوارهاي بلند بتنی آن را دید که در میان جنگل متروك فرو رفتـه بـود، 

اتـاق نشـده همان ابتدا با سرهنگ هم اش اشتباه بوده. اگر ازفهمید که انتخاب
ي اول شـکل کرد. دوستی آن دو، در همان هفتـهبود، حتما آسایش را ترك می

کند و سـرهنگ ها به سرهنگ کمک میگرفت؛ صاعد در یادآوري کارها و اسم
کند که هفت قلـم عینـک هاي صاعد را بازي میهم یک جورهایی نقش چشم
ها را عوض ون، دور، نزدیک یا خواندن روزنامه آندارد و باید براي دیدن تلویزی

اش را ندارد. از همان روز اول آن دو را اغلب با هـم و بدل کند که البته حوصله
خورنـد، دیگـران را دسـت زنند، غذا میروند، گپ میدیدند که با هم راه میمی
به گاه هـم کنند. گاه اي دور از زندگی پیرسرانه سر میاندازند و با سرخوشیمی
ي نقل خاطرات را کامال صاعد به عهده نشینند به مرور خاطرات، البته وظیفهمی

مبتال داند و سرهنگ هم از آن معاف است، چون گرفته، که خودش را شاعر می
اش را بـه او آلزایمر نامنظم است و اصال هم خوش ندارد کسی این بیمـاريبه 

و را باور ندارند و آن را یکـی دیگـر از یادآوري کند. هر چند که بعضی بیماري ا
ش ادارد که به یـاد ايدانند، اما او براي کارهاي روزمره دفترچههایش میترفند

ي آورد؛ چه زمانی و در چه موقعیتی، چه کـار بایـد بکنـد. سـرهنگ دربـارهمی
اش ي کوچک اشاره کرده، اینکه نسبي خود، همیشه فقط به چند نکتهگذشته

تمامی پـیش ي سـرهنگرسد، خودش در ارتش تا درجهمی لکم خانمیرزا مبه 
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دهد هایش میاش را یکی از نوهرفته، موفق و مالدار بوده و حاال مخارج زندگی
اش اش را فراموش کرده. او اصال در مواجهه با ایـن سـوأل کـه خـانوادهکه نام

ایت نامعتبر و دهد. روالعملی نشان نمیکنند؟ عکسحاال کجا هستند، یا چه می
گوید: او کارمند جزء بایگانی ارتش بـوده، مجهولی در مورد او وجود دارد که می

در پنجاه و هفت سالگی با دختر ایلیاتی و زیبایی ازدواج کرده، اما دختـر جـوان 
بعد از چند صباحی با جوانکی همسن خود قرار و مـدار فـرار گذاشـته و ناپدیـد 

اش داده اش آمـده و تسـکینی مزمن به سـراغگشته و پس از آن، این فراموش
 است.  

 حفـظ اشذهـن در تـوان آخرین با را کلمات سرهنگ خالف بر اما صاعد
 هايشـغل ها،سـال ایـن در و گذشـته اشزنـدگی از سال سه و هفتاد کرده،
 و مهمترین و کرده، تجربه را فروشندگی یا سرخانه معلم خیاطی، چون زیادي
 از وقتـی البتـه بـوده. ملکـی معـامالت یـا خانـه داللی ،اششغل ترینبادوام

 مـن اول شغل« گوید:می کرده؟می چه عمر يهمه در که پرسند،می خودش
 تـو که کردممی اموراتم گذران براي هم رو کارها باقی بوده، شاعري همیشه

 »گدایی بري باید اول باشی شاعر فقط هاگ مملکت این
 را صـحیح راه زنـدگی وتـابپرپیچ یرمسـ طول در خودش قول به صاعد 
 و زن نگرانـیِ و نان غم عمر يهمه و نبوده هم و بوده شاعر هم گرفته، پیش

 کـه زمـانی پیش، چندي اما نداده. را وقت تمام شاعري ياجازه او به زندگی،
 يایـده ایـن کـرد، فـوت مغـزي مـرگ و هاپلـه از سـقوط از پس همسراش

 چهارمین پس کرد. عود بودن، ايحرفه اعريش یعنی صاعد، زندگی يدیرینه
 و غذا از اشخیال اینکه براي خود و فرستاد فرنگ به نیز را فرزنداش آخرین و

 و آرام محــیط اینجــا آمــد. آســایش بــه خــود پــاي بــا باشــد راحــت مراقبــت
 طـور همـان هاسـال و خوابید راحت و خورد فقط شدمی داشت. ايدغدغهبی

 را روزهایشـان فقـط اینجـا کـه دنـکمی خیـال خـود با صاعد اما کرد زندگی
 مقابل در تا کنندمی کاري مدام .شوند ترنزدیک پایان به روز یک تا کشندمی

 آسایشـگاه بـه وقتی از صاعد باشند. کرده کاري ،زمان شاندشمن بزرگترین
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 پرسدمی اشکار مورد در او از سرهنگ که هم بار هر نگفته شعري دیگر آمده
 داند،می هم خودش که سرهنگ نظر از کند.می بازخوانی را قدیمی بیتی چند

 اشـعار يهمـه هسـتند. پختـه صـاعد جمالت آورد،نمی در سر شعر از چیزي
 ثقل ينقطه صاعد، قول به که زنی اند،شده تقدیم شهال نام به زنی به صاعد

 نکرده. که بوده دیگري زندگی براي اشزندگی
 نسـیم روزهـا. بـاقی مثـل معمـولی يشـنبهسه یک است شنبهسه عصر
 اندپخش محوطه زمین روي که ايخورده خزان و زرد هايبرگ الي مالیمی

 جنبش به چونان خود عور و لخت تن از هراسبی درختان درآمده، چرخش به
 يفرسـوده هاياسـتخوان سـایش صـداي با و رقصندمی گویی که اندافتاده

 دوبـاره باشـد، متوجه خودش اینکه بدون صاعد نند.کمی نواییهم سالمندان
 اسـت. اششـعري الهـام يدوبـاره آغـاز معنـی بـه که خاراندمی را اشبینی

 و پیرها حیاط، متوجه اشحواس يهمه و کرده رها خود حال به را او سرهنگ
 مکثـی رسـند،می هـم بـه مورچـه دو گهگـاه اسـت. وارشـانمورچه حرکات

 در و گیرنـدمی را شـانراه بعد احوالی، یا سالمی دهند،می گزارشی کنند،می
 اياشـاره با و برسند دیگري پیر هايشاخک به تا دهندمی ادامه دوار مسیري

 در کـه مقـدماتی يهمـه از بعـد حـاال صـاعد نـه. یـا است زنده هنوز ببینند
 و کنـدمی زمزمـه سـوز با را شهال نام و دهدمی بیرون نفسی چیده، اشذهن

 صـاعد کنـد،می هـم سـر داستانی چه امروز، او ببیند تا است منتظر رهنگس
 با بلند بود زنی شهال .شهنمی خارج ذهنم از سرهنگ، اومد دوباره« گوید:می

 فهمیـدم تـا کشـید طـول نداشت. اشک که شمعی هايچشم و جادو موهاي
 هـم ایـن بله که کردممی حظ خودم با  هااول شن.می سرریز کجا از هاقطره
 تفصیل و آداب اشکردن سرخ که زارهالله تراشهخوش هايمرغ اون از یکی
 رفـتن یغمـا بـه بـا بـردن، یغما به که فهمیدم تا کشید طول دوباره ولی داره.
 دویـدم. و دیدم ولی دویدممی نباید دیدم،می نباید اشاول اون از داره. توفیر
 هنوز بودم، من که فهمیدم تا کشید لطو هم باز و بود رفته شدم بلند تا افتادم

 »... دیگه، همین افتاده، کار از زشت، خرفت، پیر، طوري همین .هستم هم
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 غم از صاعد صداي رسد،می پیري یا رفتن به وقتی همیشه کند،می مکث
 و کنـدمی پیـدا خفیفـی لـرزش اشدسـت گذرد،می مدتی که بعد ایستد.می

 بـه مربوط خاطرات اینکه به توجه با زنند.یم برق اشفروغبی چشمان دوباره
 از بیشـتر انـد،باخته رنـگ اشذهـن در وقـایع، و است قبل سال چند و چهل

 کیـف سـر که روزهایی در حتی گیرد.می کمک اشالهام يچشمه و تصورات
 و شـودمی خیر به ختم خوشی و خوبی به داستان پایان مکث، آن از بعد است
 شـاید گذرانـده، زندگی او با عاشقانه عمري که گرددمی زنی به تبدیل شهال

 جمعـه کـه باشد ايهندي هايدرام و هافیلم اثرات هاداستان آن يهمه هم
 حقیقـت بـه روایـت یـک ظـاهرا امـا کنـد.می دنبـال را هاآن دقت با هاشب

 از را اشداسـتان دوباره امروز صاعد که برفی، روز یک روایت است. ترنزدیک
 گرفته. سر جاآن

 ایـن که است مطمئن ولی دارد، فراموشی داندمی اینکه وجود با سرهنگ
 یـاد بـه را داسـتان پایان هم باز بد، بخت از اما شنیده بارها و بارها را داستان

 کـه اسـت اشادبـی هايچینیمقدمه مشغول اشسکوت در صاعد آورد.نمی
 از بعـد باشـد دیده ایشپ زیر شکاري که النه در گرسنه عقابی چون سرهنگ

 حـتم حیـاط، توي اومده دوباره« :گویدمی جوانب بررسی و شدن جابجا کمی
 »شده بهتر حالش

 هايسـایه به بعد و سرهنگ به نفهمیده، و کندمی سکوت ايدقیقه صاعد
 قضـیه تـا کنـدمی صـبر کمـی سـرهنگ کنـد،می نگاه حیاط داخل متحرك

 :گویـدمی شـیطنت بـا و رودمی ور اشمچی ساعت با لذت با و شود ترجذاب
 و »سـرم زیـر باشـه نرفتـه دوبـاره خداکنه کرده، دیر خیلی امروز مهرزمان«

 »بیرون؟ اومده قرمزي شنل« عجله: با صاعد
 دهـد.می تکـان سـري صاعد، ناگهانی هیجان به پوزخندي با سرهنگ و
 يهفته هک اندگذاشته وارديتازه چاق پیرزن روي که است نامی قرمزي شنل
 از نیمـی اششاخی دسته استکانی ته بزرگ عینک اند.آورده آسایش به پیش

 نشــان تنــیس تــوپ دو بزرگـی بــه را هایشچشــم و پوشــانده را اشصـورت
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 برداشـته، چـروك سـاله، پانصد هايمومیایی ياندازه به اشصورت دهد.می
 گـچ نهشـا روي تـا را اشدسـت یک و پوشیده بیمارستان سفید خواب لباس
 بـه را اشبیننـده کـه چیـزي تنها ظاهرا دارد،می بر قدم سختی به اند.گرفته
 دور بـه کـه اسـت، بلند تند قرمز شال همان کندمی امیدوار اشبودن زندگی

 صاعد شد، وارد آمبوالنس تخت با که اولی روز قبل، يهفته پیچیده. اششانه
 يناشناخته حس آن اول، يظهلح همان ببیند، نزدیک از را او بود شده موفق

 یـا دیـده زنـدگی در جـایی را او بـود کرده خیال و گرفته شکل او در آشنایی
 ندیـده کـه را فربـه بدن آن یا خطی، خط و شده جمع صورت آن شناخته.می
 زمـان کـه را وجـوداش يهالـه یا حس بو، یا را، آن از شمائی فقط شاید بود،

 داده پیشـنهاد اشنامگـذاري بـراي سرهنگ د.کن پالسیده را آن بود نتوانسته
 بـه امـا ،دیگـر لقـب چنـد و الملـوكچروك خفته،چالق ،السلطنههالك بود،

 باالخره« :گویدمی سرهنگ بنامند. قرمزي شنل را او شد قرار صاعد، پیشنهاد
 »دیدیش؟ کجا ،نیومد یادت

 قرمزي شنل که بود گفته صاعد به خانم مهرزمان از نقل به سرهنگ قبال
 ولگرد سگ روزي که کردهمی زندگی تنهایی به قدیمی بزرگ يخانه یک در

 تـرس از پیـرزن تـا مانـدمی قـدرآن و شودمی وارد اشخانه حیاط به بزرگی
 در ولـی کنـد بیـرون را سـگ خـودش گیردمی تصمیم خانه، در شدن حبس

 هـم عاقبـت و شکندمی اشدست و افتدمی زمین بر حیوان، با نزاع کشاکش
 »نیومده؟ یادت چیزي هنوز« بیاید. اینجا به شودمی مجبور
 چیـز چه است قرار ،افلیج تنهاي پیرزن یک کند؛می خیال خود با صاعد و

 یا دوخته پیراهنی برایش بوده، اشمشتریان از یکی شاید بیاورد؟ شایاد به را
 خود با بیهوده کلنجار حال خویشی. قومی، شاید، حتی فروخته، او به را ملکی

 کجا را پیرزن این که جهنمبه .ندارند اهمیتی برایش دیگر روزها این ندارد. را
 انگشت با رفت؛ و شد دور که بود ايگذشته در پرکشش و جذاب دنیاي دیده،

 لـذت و شـهال اش،داسـتان به صبرانهبی و خاراندمی را اشدماغ اشکوچک
 باید و، من اونم شاید داشتم، دوست ور شهال« گردد:می باز کلمات و خاطرات
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 دلـم تـه کردم.می توتی تاتی هاکلمه با داشتم تازه .نگرفتم اما گرفتمش،می
 شـده اول همـون از یعنـی شـدم. بشم، گرفتار شاعري، جاي به داشتم خوف
 يدوچرخـه یـه بـا هنپیـر القبایـه نداشتم. چیزي بود یخال هامدست بودم،
 ولــی زد.نمــی دم هــم، شــهال .ترســیدممی خــب م.آقــا يارثیــه يزدهزنــگ

 بـودن. دنبـالش سـایه بـه سایه جاهمه هاشباالخواه شه،نمی که دونستممی
 دومون هر دیدنمی هم با رو ما اگه برادراش بودم، غریب خیلی من سرهنگ،

 مـن، ولـی دیگـه، بـود هاحرف اون يدوره دوره خب کشیدن،می آتیش به و
 سفید و بود سفید برف، آخر روز خاکسترم؛ روي هم آب هی بودم سوخته قبلش

 افتـادمی داشـت کـه خورشید بلند. و بود یلدا عصر خوش، یادش بود. پوشیده
 رسیدم کردم.می پرواز که، زدمنمی رکاب منتظرمه، ملیباغ توي که داد پیغام

 دسـتش نگفتـیم، چیـزي رفتـیم راه تنهـا بـود. خنـده از تربزرگ نه، خنده، با
 راسـت بـودم. کـم امـا بـودم خـوب مـن همیشـه، براي رفتمی باید گرفتم.

 کـه دادیممی چی را خدا جواب چی؟ دیدنمی هم با رو ما مردم اگه گفت،می
 مونونسـبت چیـزي ايمشـتی داش فضولی، آژانی، اگر بودیم؟ نامحرم هم با

 يجلـو راه یـه فقـط زندگیت، تو همیشه سرهنگ، اگه، و اگه چی؟ پرسیدمی
 و رفتـنش و ایسـتادم نیستی. بلدش تو بدبختی، براي که راهی ذارن.می پات

 از نـه ایسـتادم، فقـط نکـردم غلطی هیچ خر، من و شد دور ايجاده از دیدم،
 »نشستم چیزي

 نشستن طور همان بگوید، را اشباقی خواهدمی کندمی سکوت باز صاعد
 حس را چیزي یا شنیده صدایی شاید شود،می خیزنیم سرهنگ که نشستن. و

 درگـاه در پیروزمندانه که مدیر صداي بم طنین که گذردنمی ايلحظه کرده،
 وزغ دهـن چـون مـدیر، غبغـب پیچـد.می شـانگـوش در ایسـتاده، مهتـابی

 کـار پـس شماهاسـت، کار پس« کند:می تکرار و شودمی پروخالی قراريبی
 »... کنین رحم تونخود به الاقل کنیننمی رحم من به اگر شماهاست،

 را چیـزي فرضی ساتوري با خواهدمی گویی عظیم، هیبت همان با رئیس
 را کلمـات عصـبانی و دهدمی تکان هوا در را لوداشآگوشت دستان کند خرد
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 هـم انتظامـات جـوان دو و سـفیدپوش پرستار دو کند.می قطار هم سر پشت
 پایـان دارد وسـتد صـاعد اند.دسـتورات منتظـر و اندایسـتاده سـراش پشت

 نیمکت در مبهوت طور همان اینکه کند، تعریف انتها به تا را شب آن ماجراي
 بـرف تـا بـود نشسـته جـاآن قـدر آن و بـود مانـده جاده آن هب خیره ملی باغ

 گذشـتمی زمان باید .برفیآدم یک مانند درست بود کرده سفید را اشهیکل
 سـرهنگ دیگـر طـرف در کنـد. درك را دنیـا ایـن در اتفاقات منطقی سیر تا

 اتفاقـات گذشـته، کـار از کـار اما شود؛ ناپدید غیب، از امدادي با دارد دوست
 و نوشـت خواهـد نامـه شانفرزندان به کندمی تهدید مدیر است. ساده بعدي
 پـدرها شـیطنت خاطر به هابچه از خواهدمی البد گفت. خواهد را ماوقع شرح
 بشـنوند، را خبـر ایـن هابچـه وقتی کندمی تصور صاعد بگیرد، بیشتري پول

 و بگیرنـد تمـاس هم با تا یابندمی ايبهانه حداقل خب شوندمی شوکه چقدر
 بزنند. حرفی
 از هـامجرم مثـل را صـاعد و سـرهنگ زیربـازوان جـوان، مـرد چهار آن

 کننـد.می شـانمنتقل زیرزمین در نفره، تک هاياتاق به و گیرندمی دوطرف
 دوسـتی او، نظـر از شـود.می تعـویض فرصـت اولـین در مـدیر اتاق در قفل

 اعـالم هـاآن بـه را هاجریمـه یابـد. خاتمـه بایـد جا همین صاعد و سرهنگ
 قـدغن برایشـان ثـانوي اطـالع تـا دیگـران بـا تماس و هواخوري کنند،می
 و بزنـد یحرفـ قرمـزي شنل با تواندنمی هازودي این به صاعد پس شود.می

 فـراق از البـد هـم سـرهنگ اسـت؟ دیـده کجـا را او بیـاورد در سـر باالخره
 را امعشـق يکلمه این هاآخري این شود.می دیوانه خانم،مهرزمان اشعشق

 از یکـی يبیـوه مهرزمان است. ساله بیست جوانی گویی که گفت،می طوري
 یاداش از را او بود نتوانسته هم آلزایمر حتی که بوده، سرهنگ سابق همکاران

 – شـاعرانه هایینامـه طـی سرهنگ ماجراها، این از قبل چندي کند. محروم
 خواسـتار مهرزمـان، هايبچـه و مدیر به - بود نوشته را هاآن صاعد البته که

 ایـن بـا دیدهاصالح از ايپاره به بنا گفتند، او به جواب در که شد او با ازدواج
 است. شده مخالفت طرف هر از ازدواج
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 .هواسـت کـم و نمور اندکرده منتقل آن به را صاعد که اينیزیرزمی اتاق
 اکسـیژن ببنـدد، را آن اگر و شودمی سرداش کند باز را زیرسقف يپنجره اگر
 مـوطالئی، دخترك آن جاي به اند.کرده عوض هم را پرستاراش آورد.می کم
 سـختی به زند،نمی حرف که کندمی محافظت او از هاکودن شبیه چاقی مرد
 متصـاعد نـاجور صـداهاي و بوها خود از مدام اینکه بدتر همه از و رودمی راه
 بینـد،می را خود تواند.نمی اما بنویسد خطی چند کندمی سعی صاعد کند.می
 بـه رسـیده؟ چـه بـه حـاال و شـود خالص اشآپارتمان تنهایی از خواستمی

 پیرهاي قیبا سرنوشت شده. فراموش آسایشگاهی زیرزمین در کوچک سلولی
 کـردن، جمع دویدن، عمري از بعد رسد،می نقطه همین به همه هم، آسایش
 و بیابنـد ادامـه همراهـی بـراي را کسی اندنتوانسته ورزیدن، عشق و خوردن
 هـر بـه را انسان صاعد، قول به که تنهایی اند.آمده اینجا به تنهایی از ناگزیر
  دارد.می وا کاري

 شـب، هاينیمـه و اسـت افتـاده اشاطالعاتی تکاپوي به دوباره سرهنگ
 تازه صاعد کند.می باز را آن سنجاقی تکه با و رودمی صاعد اتاق قفل سراغبه

 همیشـه کلیـدها آورده.مـی دسـت بـه را کلیدها چگونه او که شودمی متوجه
 بیـدار را صاعد شب،نیمه سکوت در سرهنگ هستند. بسته هايقفل سويآن
 در او بـا را کـرده کـار بـررویش تنهایی در هفته یک که را يانقشه و کندمی

 پیر که هم چقدر هر هاآن اینکه و است مقابله اشکلمه اولین گذارد.می میان
 بـراي اسـتراتژي یـک سـراغ به و بردارند سازش از دست باید باشند خرفت و

 برافروختـه سـرهنگ و کسـی؟ چـه از انتقـام پرسـدمی صـاعد برونـد. انتقام
 نگــاه را هــایشحرف هايسرفصــل آورد،مــی در را اشیــادآوري يفترچــهد

 پدر از معلومه خب کی؟ از کنیمی فکر واقعا کی؟ از« کند:می تکرار و کندمی
 تحقیر. و توهین فقط کردن، رفتار ما با هابچه مثل اول، روز همون از من. جد
 اسـت. انبیـاء راه سالمندان تکریم نوشتن، مالقات سالن تو درشت خط با بعد

 بـه آشـغال همـه این چرا کردن؟ جدا مردا از رو ازن چرا اصال ور. و شر همش
 بـا شـده درست جوري چه مدیر اعیونی اتاق اون کردي فکر دن؟می ما خورد
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 بستنی جاي به و کباب تاس کباب، جاي به وقتی نه، که معلومه نه حقوقش؟
 هـم دکتـري دانشجوي جوجه تاچار .دیگه شهمی همین دن،می ماست ما به

 نکـن، کـار ایـن بکـن، و کار این بگن همش چی؟ که ما، سر باالي گذاشتن
 قـانونی، شـرعی، کـنم، ازدواج خـواممی من بابابزرگ. میريمی زودتر وگرنه

 شـاید اصـال داره؟ ضرر و چیچی داره. ضرر تونقلب براي ذاریمنمی گنمی
 بعـد ... قرمزي، چی چی دونمنمی زنیکه همون با خواستی هم تو فردا همین
 ايسـخنرانی پـاي بشـینیم بایـد هـم روز هفت ايهفته هیچی، ااین ها؟ چی؟

 بقیـه بـه نگاه یه هنم.ج اون تو برو بیا، در بهشت این از هی و آقایون اخالقی
 کـردن، معتـاد و هممـون بخـدا .زنـنمی چرت دارن یا خوابن یا اطفلک بکن،
 البـد خـواب، بـراي قرمز سکوت، براي بنفش اعصاب، براي صورتی ايقرص
 بـه را مـا یکی یکی که نخوریم تکون که نزنیم حرف که فوت. واسه هم زرد

 بگیـرن. یامفـت پول هامونبچه از دیگه سال ده تا و دنیا اون بفرستن تدریج
 مثـل اگـر که چرخنمی ما وسط مدام این واسه هم غولنره ايانتظاماتی اون
 »... بشـن خـراب سـرمون رو جـن مثل دادیم خودمون هب تکونی یه تو و من

 »... گیمی راست« :کندمی تایید صاعد
 مو را آخر يجمله شده، تشویق خیالی حضاري توسط گویی که سرهنگ و

 از تغییـرات کمـی بـا را جمله نیست بعید خواند،می اشدفترچه روي از مو به
 باشـد: نوشته نداانتخابات رگیرد روزها این که هاروزنامه مقاالت از یکی تیتر

 توسـط بایـد دنیـا، يدیگـه جاهـاي از خیلی مثل آسایشگاه این من نظر از«
 کنـیم زنـدگی داریم دوست که جور هر ما که یعنی این بشه، اداره ساکنینش

...« 
 در مــثال بارهــا، ایــن از پــیش شــاید .دارد دوســت را فکرهــا ایــن صــاعد

 عرف، سیستم، همین سرهنگ قول به بوده، شنیده را هاحرف این ها،شلوغی
 بـه را اشزنـدگی کـه بوده اشاطراف هايآدم ينانوشته هايقانون یا قاعده
 سرنوشت عمر يهمه در چگونه کرده. تبدیل گذشته در هاییشادي از سرابی

 دالیـل همـین بـا رفـت کـه هم شهال نکرد؟ هیچ او و کردند تحمیل او به را
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 باشـد، زیربـه سـر کنـد، ازدواج کنـد، کار عمر يهمه دش مجبور او بعد رفت.
 انتقـام توانسـت که هرجا چند،هر هیچ. و بترسد هم باز و شود داربچه بترسد،
 کـرد،می رد را قرمزها چراغ فروخت،می ترگران خرید،می ترارزان .بود گرفته
 هـاآن به نیازي اشزندگی در که کسانی .کردمی غرغر هی و دادنمی مالیات
 هااین زد.می دست خالفی هر به دادمی پا اگر و نداشتند وجود برایش نداشت
 را کارهـا همـین هـم مـردم بـاقی نظـراش بـه و بودنـد او واقعی هايقانون

 نیافتادن. گیر و زدن ضربه کردند،می
 بـه سـرهنگ و صاعد هايرگ در سفید، شیطان مدیر قول به یا آدرنالین

 بـه مغزشـان فرتـوت هايسلول لحظه، چند براي ید.آمی در خروش و جوش
 امشـب همـین باید آفرینند.می هوشمندانه و نقصبی اينقشه و افتندمی کار
 سوم يطبقه يتهویه به را خانهگرم دیزلی متور دودکش و بروند خانهگرم به

 آن و کارمنـدان پرستاران، همه دست از صبح فردا حساب، این با کنند؛ وصل
 کربن،اکسیددي يشبه یک استنشاق با شانهمه اند.شده خالص لعنتی مدیر
 بـه کار جریان، این با احتماال و شوند بستري بیمارستان در ايهفته یک باید

 و افتـاده خطـر به ايعده جان واویال که کشد،می هم خبرنگاران و هاروزنامه
 ایـن و اختانـد خواهنـد راه بـه جنجـالی چـه مـدیر، حزب سیاسی مخالفان
 تواننـدمی تغییرات يبحبوحه در و شودمی کارکنان کل تغییر باعث رسوایی،

 سـرهنگ ينقشه فکر، بدون تخت، روي در برسند. نهایشاخواسته به دوباره
 شـروع بایـد کجـا از خـب« گفت: و ایستاد شد، بلند صاعد پس بود، نقصبی

 »کنیم؟
 بخـش در سال سی گویی که سرهنگ است. زیرزمین انتهاي در خانهگرم

 بـا را زده زنگ قفل زدنی، برهم چشم در کرده،می خدمت ارتش بازکنی قفل
 در بـردمی هجـوم شـانصورت بـه نمـور و شرجی هوایی کند.می باز سوزنی
 فرورفتـه درهم و پوسیده هايلوله انبوه توانمی هم تاریکنیمه فضاي همان

 و ایسـتاده کرده، تصور قبل از ار چیز همه که سرهنگ داد، تشخیص هم از را
 یک .خوبه کن، شل رو ايقهوه لوله اون پیچ حاال بیار، آچار« دهد:می فرمان
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 »دیگه کم
 نیسـت. پیچیـده و سـخت چنـانآن کردنـدمی تصـور چهآن خالف بر کار

 يلولـه سـومین به را آن و خارج را دیزلی موتور گازکربنیک خروجی دودکش
 بعـد کننـد،می قفل اول مثل را در کنند.می تصلم ساختمان يتهویه قسمت
 اشتخـت روي صـاعد گردند.می بر خودشان اتاق به کدام هر کوفته و خسته

 بـاریک اش،زنـدگی يهمـه در الاقـل داندمی است، خوشحال کشد.می دراز
 رود.می خواب به بدنی کار خستگی از کرده، همیشگی جریان خالف بر کاري
 کـه روزي را، سرنوشت روز آن یا و ببیند را شهال رویاي دشای شیرین، خوابی

 باشد. دیگري طور توانستمی
 و هـاآمبوالنس آژیـر کـه اسـت صـبح يدقیقـه يسیزده و هشت ساعت

 راه بــه آســایش آسایشــگاه يمحوطــه در غوغــایی نشــانیآتش هايماشـین
 و شــوندمی وارد هــم ســر پشــت زهرا،بهشــت طوســی بنزهــاي انــد.انداخته

 تلویزیـون خبرنگـار برنـد.می قبرسـتان به را محوطه در شده چیده هايپیکر
 را فاجعـه علـت کارشـناس، اسـت. نشـانیآتش کارشناس با مصاحبه مشغول

 حادثـه بازماندگان به پایان در و کندمی اعالم تأسیسات کهنگی و فنی نقص
 هم رکنا ساختمان خروجی در يآستانه در سرهنگ و صاعد گوید.می تسلیت
 شـوند،می خـارج اول يطبقـه از برانکـار روي که هایینعش به و اندایستاده

 بـه کـه بینـدمی را کارمنـدان اشـباح است، شده گیج سرهنگ کنند.می نگاه
 راسـت و چـپ بـه ترفربه همیشه از مدیر، حتی آمدند. و رفت حال در سرعت

 دارد.مـی بـر قـدم جسـدها سوي به و شودمی جدا سرهنگ از صاعد دود.می
 جلـب را اشتوجـه قرمـزي رنگ دورتر کمی ولی بیندنمی خوب اشچشمان

 قرمـزي شنل گردن دور به پیچیده قرمز شال تا نشیندمی زمین روي کند.می
 خـم کشـیده دراز تخـت روي کـه قرمـزي شـنل صـورت روي ببیند، بهتر را

 به رو و است باز هایشچشم نیست، شاخی دسته عینک آن از خبري شود،می
 همـه آن بـا حتـی کـه هاییچشم شود،می خیره هاچشم آن به .خیره آسمان

 و خندندمی هم که شهال چشمانی اندازند،می شهال یاد به را او چروك و چین
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 و نـام خواهـدمی کنـد،می پیـدا را تخت کنار اتیکت زحمت به گریند.می هم
 را کسـی هیاهو آن در کندمی سعی تواند.نمی ولی بخواند را جسد مشخصات

 انگـار ولـی بخواند. تاتیک روي از را فامیل و اسم کلمه دو برایش تا کند پیدا
 دوبـاره نیستند. دیگر لحاظ از و هستند لحاظ یک از همه .بیندنمی را او کسی

 شـهال نعـش ایـن کـه بفهمد کندمی سعی دودلی با و شودمی خیره جسد به
 اوقـات بعضـی کنـد؛می فرق چه اما .دفهمیمی کاش نیست. یا هست پرنیان

 همـان مهم حقیقت، پدر گور دارد. بیشتري اهمیت نکردن، باور از کردن باور
 هـم بـه روزي باالخره پس گیرند،می قوام صاعد ذهن در هاخیال است، باور

 نشـد اگـر ايجمله بگوید. ايجمله دارد دوست سال، همه این از بعد .رسیدند
 جیـغ حـال در همچنـان هـاآمبوالنس و هاآدم چند هر .حرفی حتی اي،کلمه

 بـاقی به نگاهینیم بااکراه صاعد گذرد.می سکوت به چیز همه اما اندکشیدن
 اند.مرده گازگرفتگی اثر بر اول يطبقه هايپیرزن يهمه اندازد،می اجساد
 فراموشــی افتــد.می ناپـذیرياجتناب و زیــاد اتفاقـات بعــد، هايهفتـه در

 هـم را اشقبل يلحظه چند کارهاي حتی که شودمی شدید قدرآن سرهنگ
 فراموشـی و انگاريسـهل اثـر در آفتـابی صـبح یک در او آورد.نمی خاطر به

 را قـرص یک و بیست ش،امیز کنار هاقرص يبسته گذاشتنجا در پرستاراش
 طرخـا بـه مـدیر میـرد.می و بلعـدمی بار یک دقیقه سه هر زمانی يفاصله با

 بـه سـمت حفـظ بـا سیاسی فشارهاي تحت و اختالس قدرت، از سوءاستفاده
 شود.می تبعید افتاده دور شهرستانی در تريکوچک آسایشگاه

 بوده چه هر یا نیافتاده اتفاقی هیچ گویی .دهدمی ادامه صاعد و صاعد، و 
 روي را اشزده یخ جسد برفی، شب یک در زمستان اواخر نداشته. ربطی او به

 یـک ماننـد را اشبـدن يهمـه بـرف گویندمی یابند.می محوطه در نیمکتی
 خـاکی يجـاده بـه رو که بوده پیدا اشچشمان فقط و بوده پوشانده برفیآدم

 است. بوده جاده آن در کسی منتظر شاید و مانده باز متروك جنگل
 

 1387  بهمن - تهران



 ۱۰۹ ♦خشایار مصطفوي 

 یوديهاي گِلی لولو بازياسباب
 

 1382زاده سال نویسی جمالي داستاني جایزهي نخستین دورهدهداستان برگزی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چهارده ساعت  .جا بود وستال امشب همین .آمدحتما در جایی باران سرد می
خواهد زیباترین شب  مرا در آن تخت گفت می .با هم دست و پنجه نرم کردیم

دم که خـوب بـه او خیـره ها را خاموش نکرده بوهنوز چراغ .نفره خلق کندیک
اش و مثل همیشه یک بافه از موهـایش را پـیچ داده بـود بـه روي گونـه .شدم
محو قهرمـانی و آن دو چشـم ي بیبا خنده .اش رنگ سرخ بود رنگ خونگونه

 سیاه اساطیري. 
همیشـه آرزو  »شـاید زیـر نگـاه باشـیماینجـا جا نه، نـه. این«با خود گفتم: 

، شـدماش میشـاید اول خیـره .اي تنهـا بگذارنـدزیـرهکردم مرا بـا او در جمی
شـناختم، اصـال او را نمی .دانسـتمش را نمیااما بعـد ها، روزها،ها، ساعتدقیقه

همان روز اول با خودم عهد گذاشته بودم ... در قاموس ما لمـس گنـاه اسـت و 
 حاال...

ه. ترین سیب سـهم مـن بـودهمیشه خراب .گندیده است .زنمسیبی گاز می
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گـردم. و شـاید یـک کـرم، اي هم نیست که البد دنبال چیزي در آن میگالیه
 رود. بم سر بخورد و فرو رود و اکرمی که با سیب در حلقوم
کسی با سـرعت  .آمدشب هم باران سرد میآن .آیددر کوچه باران سرد می
ست و برهنگی و تنهایی. در را ب »کنی؟چی کار می«در اتاق را باز کرد و گفت: 

دانم از آن شب چقدر گذشته، نمی» با خودت ور نرو بدبخت.«حین رفتن گفت: 
هـاي هاي ته کوچه یـا برجشاید دیشب بود و شاید چند قرن پیش. روي ویرانه

ام از کسـی در جـاي دانم من تکراري شـدهکند. میسوي شهر، چه فرق میآن
کـرد. م همه را وزن میادیگر. تکراري از تکرار. هر وقت در جایی بودم چشمان

بـردم کـه او را هـا خیـال دنبال کسی بودم. کسی که بود و یا نبود. ایـن آخري
 ام، اما ...یافته

پسرك خرد و فقیر. روي شکم بر زمین دراز شده، جمع شده، له شده، انگـار 
مچاله  را شاو هزاران هزار متر سنگینی هوا بدن یافتهش وزن احجم باالي سر

ش اتر میان او و زن ولو شده. سـرسوش، آن چمدان کهنه هم آنانکرده. چمدا
هاي زنـی در داند کجاست. فقـط سـاقحتما او هم نمی .کندرا که آرام بلند می

ش را که در امتداد تـن زن بـاال اشود و سرهایش زل میي سیاه در حدقهجامه
ش ار درونرسد. چیزکـی دتوصیف میها، آن دو چشم سیاه بیبرد. به چشممی

 کند.ه. زن به او خنجري تعارف میهههههخورد و آهوول می
بـاران سـرد. بـه  .باردسوي شهر باران میام. هنوز هم در آنحاال بیدار شده

کنم. حتما پسرك اش فکر میرنگ چهل تکهبهگداي ته کوچه با آن لباس رنگ
شود، آید. گدا سوار میش میابه دنبال شودکه می شب ،چون هر روز با آن اسب

شان روم. ولی بار خواستم به تعقیبرود. یکنهد، اسب یورتمه میپسر رکاب می
ش نفهمیدم گدا کجا و مـن کجـا و پسـر کجـا.  وسوسـه اام آخربس که گیجاز

خواهد سوار آن رعد شدن. کافیست نظربند آن چشمان خمار سیال شوي تـا می
کـردم . اوایل بود. همان اوایل بود که گمان میپا کند بهت جنون اجنی در جان

اي. امـا رسی. گرچه دو تنی ولی یـک شـدهوقتی سوار اسبی با آن به وصل می
ها کـه در گذارد و حیف از شعلهتاك منحوس فرصتی باقی نمیاین تیک ،زمان
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خوابیدند و اسب آن اسب گس که دیگر فسانه نبود بایـد چند دور ناقابل فرو می
توانستم، این بود ات. تنها کاري که میرفت و تو، البد به طویلهاش میانهبه ویر

م بیرون بیاورم و به اسب تعـارف کـنم. دسـتی اها را از چمدانکه یکی از سیب
 ش را دنبال کنم.ابرایش تکان دهم و تا رفتن، محو شدن

کرده،  کاري. دیگر تحمل، آستانه را رد .کردمنداشت، باید کاري می نه فایده
خیال در خواب، در تخت ام  و محتاج. و او بیمن این میان از منگی مست شده

ام. صـدایش اش لولیده و لمیده، کور و کر، گنگ و گـر، هـاي بـا تـوعظیم آبی
فایـده اسـت. ش. نه، بیاش دادم. التماساش، فحشادل گفتم. تکانکردم. درد

و شاید او هـم سـر بـه زمـین  گویی انگار اصال نیستم یا نیست. تنهایی هست
ترین عالمـت حیـات در او گـم گذاشته و عاقبت مرده. از چهارده پیش، کوچک

و بودنش که قصه بوده، تو باور نکن «گفت: فروش سر کوچه که میشده، سیب
 »با ما قهر بودهاگر هم که بوده تا بوده 

اره ش، چمـدان را پـاپسرك خنجر را از دستان آویزان زن گرفت و چمـدان
محابا بلند شـد و بـه وارنگ. بعد بیهاي رنگبازيکرد. چمدان پر بود از اسباب

و تک درختی سـبز و شـاید زرد در تـه  هبستاي بود بنوسط کوچه دوید. کوچه
خندید. آن درخت ها بود که ایستاده بود و به رهگذران سرشکسته میکوچه قرن

نه، خیلی بیشتر مرا تیمـار کـرد.  شبیه مادرم بود، آه مادرم، که چهارده سال که
 همه چشم سیاه مشتعل بودم.ولی من همیشه پرت و  غرق در آن

هاي بیدار و بادهاي نرم هاي سرد، درختم پر بود از چمنادامن مادر .مامادر
شـود ي چهـار میعالوهبیاموز سـه بـه«موسمی که شالق نداشتند. مادر گفت: 
فهمیـدم یـا نمی امـا مـن »بگـو هفـت هفت. به نـانوایی کـه رفتـی بـه نـانوا

با خود مستمر . بودمآن تخت آبی در آن دور دورها  غرق در خیالخواستم. نمی
دارد؟  و نان این وسط چه اهمیت» یا باید باشد او نیست ولی هست،« :گفتممی

تو تکرار مکرر چیـزي هسـتی امـا «اما گرسنه که شدم مادر باز خندید و گفت: 
 »دانی ...نمی

و یا بـه جشـن نشسـته بودنـد. داشتند  آمد. عزاي جماعتی از مردم میصدا
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گفـت او گناهکـار اسـت، رسـید. یکـی میمیپچ فرشته و شیطانی به گوش پچ
گفت کار او عین تقواست. وستال به نزدیک پنجره رفت و با همـان دیگري می

ونـه؟ چگ« :اینان منتظر دستمال شب زفاف تواند. گفتم«بهی گفت: ي گلخنده
کـم «گفـت: کاش می» خوش باش«هایش کلید شده گفت: دندان »من که ...

 »زي
شـود. حـتم گفت، این باران روز بـه روز سـرد و سـردتر میم راست میاپدر

شناسد. شاید همـین حـاال کسـی گورستان آن سر کوچه هم این رگبارها را می
سـیبی گـاز بـاز هـم » م اسـتامن باز سـرد«کشد: زیر خاك در خود فریاد می

بندم. حاال هایم را میام. چشمزنم. دیگر از این همه گاز زدن و جویدن خستهمی
پسرك طول کوچه را دویده و طی کرده و خنجر را در دل درخـت دیـرین فـرو 

هایش جم درخت بیچاره، همچنان مرده ایستاده و بر ران ،ه درختهههههکرده. آه
و اولـی  کند اولی بودهنوقت است که باور میي خون. تازه آخورد چند قطرهمی

همـه گیرد. من هم از خـوردن آننبوده. گدا هم حتما جایی از اسب سواري می
آرام مرا در  خورند و تاب و آرامم پیچ میاها در درونام. کرمسیب دیگر سیر شده

تواننـد ایـن هیکـل دانم اینـان حـتم میبرنـد. مـیتن لغزان خـویش فـرو می
گاه کـودي شـده باشـم یـا آلود را به ذره ذراتی ریز بدل کنند و شاید آنگوشت

 یو.مثل دي لوهاي آسیابی لوقاچی در میان دندان
دانم، خـوانم یـا مـیدیگر باران هم متوقف شده است. وستال را به خود می

نترس من هم کسـی مثـل «گوید: می .گیرم و فشارش میادانم. در آغوشنمی
هاي ترسم اشکمن اما دیگر نمی »آوردخره شب است که شب را میباقی، باال

م را اام و تختشود. ناگه است که به خود آمدهها بخار میسردرگمی در هرم تن
 من در میان ابرها و چقدر حقیر است معناي معنا.تختی نیلی و بینم. آبی می

هایش را ده لبشود و مادر با زهرخندي گزنناگهان در اتاق چهارطاق باز می
ي کودکان است، تو حاال گوید: عروسک بازیچهگزد و با تأخیري مستمر میمی

 اي.اي. دیگر چهارده سالهدیگر بزرگ شده
 1382دي  -تهران 
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 هایی از دنیاي اتفاقی یارتا یارعلی افبخش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي احضار بـه خـدمت سـازمان نظـام وظیفـه را بـه روزي که پستچی، نامه
رساند، کدخداي پیـر هاي آذربایجان میوچک اوراجان، واقع در دشتروستاي ک

که  اشزن .کرداش، نشسته بود و برنج پاك میي زن دوم عقديدر ایوان خانه
اي از جلـویش رد ماهه حامله بود با آن شکم برآمـده، هـر بـار بـه بهانـه هفت

فت. کدخـدا رکرد. بعد مردد پی کار خود میدستی میشد. با اضطراب دستمی
ریخـت و در خیـال هاي ریز بـرنج را بـه هـوا میهایش، دانهنیز غرق در خیال

کرد که این یکی دیگر براي روزهاي شد دعادعا میاي که بزودي متولد میبچه
دسـت مهاجرت ي مبادایش باقی بماند. شاید تا آن موقع فرجی هم شد و جذبه

هشتم آن بعدازظهر را جلـویش  از سر اهالی ده برداشت. زن در حالی که چایی
ي روبروي کدخدا کـرد، کـه ي نامفهومی هم به جادهاشارهگذاشت با واهمه می

کندن هاي تابدار و کج و معوج با جاني پستچی با آن چرخها بود دوچرخهمدت
آمـد. کدخـدا مشـوش، سـینی بـرنج را کنـاري ها بـاال میي آنبه سمت خانه
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اش، اشاره کرد فرو رفت و با ترشرویی به زن جوان هایش درهمگذاشت، سگرمه
اش آورد، معنـیرسان از مرکز کاغذي میکه خود را بپوشاند. هر بار که این نامه

این بود که قرار است بالیی بر سر اوراجان نازل شود. خداوند بالها را با همـان 
باید منحرف روستا  يکرد؛ به خاطر سدسازي، رودخانهکاغذهاي اداري ابالغ می

شود. ارسال بنزین براي تراکتورها، دیگر مقدور نیست. نظر بـه جمعیـت انـدك 
شود و هـزار و یـک جـور ها، به وزارت فالن واگذار میاوراجان قسمتی از زمین

قـدر رسان آنخرده فرمایش دیگر که زندگی ساکنین را تباه کرده بود. این نامه
، برایشان خبر آورده بود که روستا روز به آمده و رفته بود و چون کالغ بدشگون

 شیفتهتر بودند بسته و یا اگر بچهتهاي ده، کي جوانشد و همهتر میروز خالی
ها هم که خدمت از سرشان گذشته بود، بـراي فعلگـی و رفتند. آنبه جنگ می

شان که روزي روزگاري بـراي خـود آمـد و آوردند. دهباربري سر از شهر در می
هـاي بـایر کشـت ي ارواح تبدیل شده بـود؛ زمینداشت؛ حاال به دهکده شدي
سـالی وشانده بودند و درختان هم از خشکجا را پ هاي هرز همهشدند، علفنمی

شدند. از چند پیرمرد و پیرزن باقی مانده در روستا بار مییکی پس از دیگري بی
سـو سـو و آنف اینهـدقـدر بیهـا هـم آنخردهآمـد. بچـههم، کاري بـر نمی

ها ي خاکی بسپارند. اینشان را به آن جادهدویدند، تا بزرگ شوند و سرنوشتمی
اش داشـت. مـردك رسان، نظري هم به زنکنار، گویی آن مردك نامه ههمه ب

گرفـت ش شکل میامعنایی در دهنگشاد و بیودید، لبخند گلهر بار زن را می
ي پیش کدخدا با خود شرط کرده بود که اگر دفعهزد. و خیره خیره به او زل می

ش را بـر دارد و یـک اجـدرسان پیدا شد، تفنـگ سـرپر ي نامهدوباره سر و کله
ش کند و دیگر خالص. و حاال پسـتچی از پـایین جـاده بـه اسربی نثار يگلوله
آماده کند، و به خود اطمینان  براي چاي نباتش گفت اآمد. به زناش میسمت
شود. پستچی که رسـید، اول چیز درست نمیرسان، هیچبا شلیک به نامه داد که

خاصـیتی از همه از وضعیت بد جاده نالید و به او گفت کـه او چـه کدخـداي بی
 بسـترسد. هر وقت او را دیـده همـین جـا اش نمیاست که به وضع ده ویرانه

زن کدخدا، نگاهی کرده. بعد احتماال به دنبال نشسته و بیهوده به جاده نگاه می
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به دور و اطراف انداخت، تا زن که انگار سرسري، صورتی هم تازه کرده بود؛ بـا 
رسان شـکل گرفـت. از راه رسید و آن لبخند در صورت نامه و نبات سینی چاي

را پرسـید و در کمـال  نـوزاد در راهاش حال حتی این بار شوخ و مستقیم از زن
قدر خود را خـورد و کند و کدخدا آنك میاش هم چشم نازناباوري دید که زن

رسـان مجبـور شـد، در کیـف ش پـیچ و تـاب داد تـا بـاالخره نامهابه انگشتان
ي رسمی ارتش را بخواند. یارتا تنهـا پسـر مقدمه نامهاش را باز کند و بیچرمی

مانده در دهکده، تا سه روز دیگر، باید خود را بـراي خـدمت سـربازي بالغ باقی
معنـی. شد. همین. چند خـط کوتـاه و بیکرد و به جنگ فرستاده میمی معرفی

اش را جوید و همچنان چیزي نگفـت، داشـت بـا خـود کدخدا سیبیل جوگندمی
اش و برداشـتن تفنـگ و خـانم، زن اولي حاجزمان رفت و برگشـت بـه خانـه

ش ارکرد که پستچی دفترسان را محاسبه میهمچنین بهانه براي گیر دادن نامه
 »مطمئنی؟«را جلوي او گرفت تا انگشت بزند، انگشت زد و با تردید پرسید: 

ش اي نبود و جایی از مـخاي موجهآن پسرك احضار شده، یارتا، گرچه بچه
داشت و خود کدخدا هم دل خوشی از او نداشت. اما یـک جورهـایی تاب بر می

معلوم نبود چرا اهالی  ش،اي اهل ده بود و با وجود رفتار نامعقولخوشی همهدل
اش بودند. شـاید هـم او را جـاي فرزنـدان غایـب خـود قدر شیفته و وابستهآن
خواست، همین بچه، همین دلخوشی ده را، بـا یـک گرفتند و حاال دولت میمی

اش شـد و بعـد بـا باري خیـرهپستچی با نگاه شماتت ها بگیرد.تکه کاغذ از آن
خوندم، بیا این هم تمبر رسمی اشتم برات میپس تا حاال چی د«پرخاش گفت: 

 »ارتش
کدخدا با غیظ تمبر را وارسی کرد. بعد با اکـراه نگـاهی بـه چشـمان سـبز، 

رسان که از آفتاب سوختگی، صورتی رنگ شده موهاي بور و پوست روشن نامه
 هاست؟ بود، انداخت و با خود فکر کرد، این مردك چرا شبیه خارجی

خبري به ننه بزرگش تجاوز کـرده اجنبی از خدا بیمعلوم نیست کدوم «
کنه با اش خیال میي مچلطوري شده. حاال هم با این قیافهکه این این

 »زنهنوکر همون ننه بزرگش حرف می
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 زد اشاره کرد، گم شود و گفـت:خودي آن اطراف پرسه میاش که بیبه زن
 »دآاشتباهی شده، یارتا ازش برنمی حتما«

شود و در حالی که کیف مملو که این چیزها به او مربوط نمی پستچی گفت
داد، گفت که دوست دارد بماند، ولی باید بـه هاي سبز ارتش را نشان میاز نامه

اي اش را سر کشید و بـا خنـدهچند روستاي دیگر هم سر بزند. با سرعت چایی
یـد، زن کدخـدا، ي بعد که بیااهللا دفعهتر گفت، که نگران نباشد چون انشابزرگ

اي ایـن زنـ« ي کاکل زري زاییده است. کدخدا گفـت:صحیح و سالم یک بچه
 .شـاید« اش را بـادي داد:ي پیـراهنرسان یقهنامه »زانآبادي کاکل زري نمی
 »کدخدا تو چند سالته؟

اش را هاي کدخدا را دید، بساطو چون به جاي جواب، یورش خون در شقیقه
اش شد، چند بار اطراف را از لبی سوتی زد، سوار دوچرخهاعتنا، زیرجمع کرد، بی

رفـت مـدام نظر گذراند و از راهی که آمده بود برگشت. وقتی از جاده پایین می
کـرد. ي خـداحافظی بلنـد میاش را چند باري به نشانهگرداند و دستسر برمی

. کرده باشـدکدخدا بدگمان شد که نکند گوش شیطان کر، این دخترك، نفهمی
اش را از شـاید و اما فکر یارتا، آن پسرك مظلوم که با همه فرق داشت، حواس

 اگرها پرت کرده بود.
بوس اعزامی جنگ شود نیشد تا سوار میاف، آماده میروزي که یارتا یارعلی

 مردماش در کنار جاده جمع بودند. بغض گلوي ي اهالی دهکده براي بدرقههمه
کردند آن را پنهـان کننـد تـا بـه پیرمـرد و پیـرزن یداد، اما سعی مرا فشار می

کشـد کـه یارتـا را دوبـاره بـه ده دلداري دهنـد کـه بـه یـک هفتـه هـم نمی
ها دانسـت سرنوشـت بـرایش چـه تـداركنمیگردانند؛ یارتا هم که گویی برمی
ش را گفت. اربطهاي بینصیب نگذاشت و یکی دیگر از جمله، اهالی را بیدیده

ي سخت نگرفتن و به خود فشار نیاوردن. کدخـدا کـه همیشـه رهنصایحی دربا
هایش دوید و آورد، میان حرفاش را در میحرص عارانهبیشنیدن این جمالت 

نگران نباشین، حتما اشتباه کردن، ببین خله دیگه. وقتی بره «رو به مردم گفت: 
 »ردوننشن برش گخودشون مجبور می ، انشاهللاونجا و این وضعیتش و ببینن
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حق با کدخدا بود. همه چیز از یک اشتباه در ارتش شروع شده بـود؛ جنـگ 
چند سال بود که در جمهوري آذربایجان ادامه داشت و وقوع یک یا چند اشتباه 
ساده در نظام، امري عادي بود. یارتا به چند دلیل باید از خدمت اجباري معـاف 

البته به گواهی اهـل   –است اش کمی نارس گفتند عقلشد. اول اینکه، میمی
شـان اي داشت که او سرپرستدوم اینکه پدر و مادر پیر و از کار افتاده –روستا 

ترین دلیل بـراي معافیـت از رزم، فقـدان ترین و موجهشد. اما مهممحسوب می
ها، انگشت ماشه بود که در اثر یک اتفاق سـاده انگشت اشاره یا به قول نظامی

 شده بود.اش قطع در کودکی
ها انواع و دار شوند. آنها نتوانستند بچهها و سالپدر و مادر ناتنی یارتا، سال

دار شـدن را امتحـان کردنـد تـا هاي معقول و نامعقول بـراي بچـهاقسام روش
گذشت و به تدریج پا ها میسال .ش گذشتند و تقدیر را پذیرفتنداباالخره از خیر

یارتـا را جلـوي آن  و ب خانه را که باز کردنـدگذاشتند، که روزي دربه سن می
یافتند. نوزاد در قنداق سفیدي به آرامی به خواب رفتـه بـود و بـا ولـع انگشـت 

جوید. یک روز معمولی پاییز بود و معلوم نبـود آن بچـه را چـرا اش را میاشاره
هـاي جایی که خبـر داشـتند کسـی از زناند. تا آنها رها کردهي آننهجلوي خا

ها هات اطراف حامله نبود. آن وقت سال هم زمـان گـذر مسـافران یـا غریبـهد
هاي وحشی بود گذشته بود. تنها چیزي که پیدا کردند تعداد زیادي رد پاي سگ

وجوهـاي انـدك و شان را پر کرده بـود؛ پـس از پرسکه دورتادور خانه و حیاط
یـب بـه سرنوشـت اي از غنتیجه، به خود و همه قبوالندند که کودك هدیـهبی

شان بوده است. یارتا به فرزندي قبول شـد. امـا آن تـازه آغـاز مـاجرا بـود. تیره
کودك نورسیده به مدت هفـت روز هـیچ صـدایی از خـود در نیـاورد. فقـط در 

هایش، حیران و متعجب در و دیوار خانـه را طـی سکوتی مات و گنگ، مردمک
ها رها شـده، ه جلوي خانه آناي کزدند، شاید بچهکرد. زن و مرد حدس میمی

زد، ولـی کر و الل یا لمس باشد. مادر از روي کنجکاوي، به بچـه سـقلمه مـی
ش بـه اوارکرد. فقط با چشمان بـاز و عروسـکخندید و نه گریه مینوزاد نه می

روزي بود و پدر دلگیـر و عصـبانی،  آدینهزد. روز هشتم، جاي نامعلومی زل می
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ــه افســان ــا ب ــا را بن هاي قــدیمی، قبــل از طلــوع خورشــید بــروي زمــین هیارت
اش برد، و با بیل قبر کوچکی کند و براي اینکه بچـه بترسـد، او را در کشاورزي

ي یارتا بـه گور گذاشت و با مشت کمی خاك روي او ریخت. نتیجه اولین خنده
م روي دنیا بود؛ پدر خوشحال از معجزه، او را از قبر بلند کرد و روبه خورشید عال

ها بعد صبح به صبح، خراش یارتا بلند شد. تا مدتي گوشتاب گرفت که گریه
هـا، بغـض یارتـا نیـز از ترسـی ي نور از پنجرهآمد با رخنهوقتی خورشید در می

ها، جزئی ها و سگصدا با خروساش، همونگترکید و صداي ونگمجهول می
تر روز بـه روز ترسـناكهمیشگی از صداهاي روستا شد. جیغ و فریادهاي یارتا 

ي شد به طوري که پدر و مادر و باقی اهالی در شرف جنون بودند. به توصیهمی
 مال و دعانویس ده، براي مدتی او را از نور دور نگه داشتند. 

رو وارد ده شد و قبول کرد در ازاي جا و در همان زمان بود که بیوه زنی آبله
دانست که بیوه و یارتا در بول کند. کسی نمیگی یارتا را قغذا در زیرزمین، دایه

گذشت، کردند، اما کمی که از غروب میطول روز در آن زیرزمین تاریک چه می
گرفـت. روي سـنگ قبـر زد و راه قبرسـتان را پـیش میدایه، یارتا را بغل مـی

ي خبـر دادن بـروي قبـر نشست، بـا انگشـتراش بـه نشـانهمیهاي مردم همُرد
اي بـر عده کرد.ساعت با کلمات نامفهومی وراجی میمدت یک کوفت و به می

اند چون باقی جاها با جا شنیدهاین عقیده بودند که صداي بیوه را فقط در همان
هـاي تهمت ي روستاهاخانباجیخاله رساند. زبان ادا و اشاره منظورهایش را می

گفتند او یارتا را و می زدندبینی به بیوه میي سحر و جادو و آیندهناروایی درباره
دادنـد و زیـاد کند. اما ظاهرا همه، آن وضعیت را تـرجیح میجادو  و جمبل می

وقتی یارتا، دیگر تقریبا هفت سـاله شـده بـود؛ بیـوه بـراي شدند. اش نمیپاپی
خورشید نگاه کرد  همیشه ناپدید شد. یارتا همان روز، از زیرزمین بیرون آمد، به

هاي یارتا، مصادف بـا سـکوتی گنـگ، مـبهم و پایان گریهو دیگر گریه نکرد. 
پرسـیدند یـا از او چیز توجهی نداشت، اگـر از او چیـزي میطوالنی بود. به هیچ

کرد و همه چیز را نشنیده خواستند کاري انجام دهد، بروبر گوینده را نگاه میمی
د، براي آدم آیدیدند، بچه نفهم و سرخود بار میش که میاگرفت. پدر و مادرمی
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ش مرد شدن، بنـا بـه سـنتی قـدیمی، راه تنبیـه را پـیش اکردن یا به قول پدر
گرفتند. البته آن شیوه، باعث اولین فاجعه زندگی یارتا شد. یکی از خصوصـیات 

اش بود، این بود که او تقریبا از بارز یارتا، که از دالیل مهم اهالی براي دیوانگی
اش، براي او مفهومی نداشت. به یا حتی احساسترسید، خطر، درد چیز نمیهیچ

اش آویزان بود یا اش از گردندید یا دستهمین خاطر، هر وقت کسی او را می
زنبورها سرخ و کبوداش کرده بودند و یا از کسی کتک مفصـلی خـورده بـود و 

ش، بـراي ااش نبود. البته پدر و مـادروقت هم هیچ بالیی عین خیالظاهرا هیچ
اي زدند. باز هم ایـن هاي گستردهن حس ترس در او، دست به تالشزنده کرد

اش در آورد و پیش پاي نویس ده بود که طوماري از پیشنهادات را از آستیندعا
روغن . ش دادنداپاکتی فلفل به خورد .ش کردنداپدر و مادر گذاشت. از پا آویزان

ش قرمـز اتش وصـل کردنـد. پوسـاسیم برق به سـر .داغ روي پایش ریختند
زد، امـا اش خون فـوران مـیآورد، یا از بدن، باال میماسیدمیتاول از و شد می

جایی رسید که دو سه نفر از اهالی براي انگار که نه انگار. حتی کار به آنخودش 
ش بـازي اي اتـاقهاي متوالی نقش جـن و ازمـابهتران را در کنـار پنجـرهشب
شد و جماعت لولو خورخوره را کـه ادا و دار میکردند، یارتا از سر و صداها بیمی

کرد که لولوهـا تفاوت نگاه میقدر بیآوردند، آناطوارهاي عجیب از خود در می
 رفتند. از رو می

ش اکـرد، کنـارش سـبزي خـرد میاده ساله شده بود که روزي وقتی مـادر
ی کـه کرد و به تقلیـد از عروسـهاي خرد شده را مشت مینشسته بود و سبزي

ریخت. مادر ش میاکشان مثل نقل روي سر مادراتفاقی به تازگی دیده بود، کِل
و  غقدر دمـغرق بود. آن ات جوانی و آرزوهاي از دست رفتهروز در خاطر که آن

هاي خورد ي بچه را روي سبزيحوصله بود که براي تنبیه دست مشت شدهبی
روي تخته کوبیـد. امـا یارتـا بـه  نشده، گذاشت و ساتور آهنی را براي ترساندن

اش را باز کرد و خـون در میـان دلیل نامعلومی، در آخرین لحظه، انگشت اشاره
اش را دید، بـه جـاي یارتـا ي بچهها فواره زد. مادر که انگشت قطع شدهسبزي

ها بود؛ از آن پس یارتا بـه حـال ي تنبیهگریه کرد، او را بوسید و آن پایان همه
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 خود رها شد.
هاي ظهور احسـاس در او در چهارده سالگی به صورت مقطعی، اولین نشانه

اش را به تقلیـد هاي نازك و ناپیداي ریش صورتدیده شد. مدتی بود که کُرك
نـه شـانه اش را با وسواس جلـوي آیی کم پشتتراشید. موهاي طالیاز پدر می

کرد کـه معلـوم ي عجیبی زمزمه میعاشقانه و آواهاي کرد و مدام شعرهايمی
تر از همه، به علت نـامعلومی هـر روز صـبح از ها را از کجا شنیده. مهمنبود آن

شبی زمسـتانی، گشت. باالخره در نیمهشد و شب دیروقت باز میخانه خارج می
ها گفـت کـه عاشـق زنـی شـده و ش را از خواب بیدار کرد و به آناپدر و مادر

ــدر ومی ــد. پ ــا او ازدواج کن ــادر کــه از خوشــحالی در پوست خواهــد ب شــان م
شـان گنجیدند، به او قول دادند براي سر گرفتن ازدواج هر کـاري از دسـتنمی

ها فراموش کردند که از یارتا بپرسند کـه او برآید، برایش بکنند. اما متاسفانه آن
عاشق کدام یکی از دخترهـاي ده شـده و فـردا صـبح، کـه مشخصـات زن را 

و ندانستند چگونه و چطور باید از زن شوهرداري کـه اتفاقـا شنیدند، گیج شدند 
ي مـادر یکـی از شوهر قلچماقی هم داشت، خواستگاري کننـد. یارتـا دلباختـه

همساالن خود، یعنی حجت شده بـود؛ زنـک چهـل و هشـت سـالی داشـت و 
هایی متورم و سرخی پوشانده بود. در مجموع صورتی داشـت ش را آبلهاصورت

گفتند، وقتی از یارتا پرسیدند چرا ایـن ا و یا حتی معمولی هم نمیکه به آن زیب
رفـت، زن را دوست دارد؟ بدون اینکه جواب مشخصی دهـد، در فکـر فـرو می

دوسش دارم، فقـط اون « قدر واضح بود که هیچ جوابی نداشت.گویی مسأله آن
  »و دوسش دارم، دوسش دارم

ها گفت و بر طبق معمول، سـوالالبته، همین چند کلمه را هم به کسی نمی
قدر هر روز صبح تا شب، حـوالی گذاشت. به هر صورت یارتا، آنمی پاسخرا بی

ش را ازد و بلنـد بلنـد اشـعارهاي مادر حجت پرسه مـیي سبزيخانه و باغچه
ش کرد. یک روز به صـورت اتفـاقی و بـدون مهاراشد، خواند، که دیگر نمیمی

ش گفـت، کـه اها شد و جلوي حجت، به مـادري آنانهي قبلی، داخل خبرنامه
بهتر است با او عروسی کند. شب، که شوهر زن، قصه را از حجت شنید، بلوایی 
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هاي خونین فامیلی قـرار گرفـت، کـه به راه افتاد. روستا در شرف یکی از جنگ
ي شعوري یارتا، قضیه را فیصله داد. این بـار، مـالعقلی و بیکدخدا با اثبات کم

شان را حصار کشـیدند و تـا دورتادور خانه .ده به جاي پیشنهاد، حکم صادر کرد
ها، دیگر نگذاشتند از خانه خارج شود؛ اما حصارها، براي نگه داشتن پسرك مدت

ش مجبور شدند تمام روز او را کنار توله اپس پدر و مادر .تأثیر بودنددلباخته، بی
ها خبر دهـد؛ است کاري کند، سگ به آنسگی با طناب کلفتی ببندند تا اگر خو

خوشبختانه، این قضیه نیز خود به خود حل شد و گرنه معلوم نبود پایان کار بـه 
ي ناموسی و سـوءظن، در انجامید. شوهر زن، به خاطر حساسیت مسألهکجا می

را فشار داد تا او خفـه  ش در رختخوابازنقدر گردن آنیک روز زیباي بهاري، 
را در قبرستان ده خاك کرد، و شب بعد با دختر جوانی از روسـتاي  ظهر اوشد. 

مجاور، عروسی کرد و خیال همه راحت شد. اما اولین دشمن جدي زندگی یارتا، 
داشـت. به وجود آمده بود و آن کسی نبود، جز حجت، پسر زنی که دوسـت می

حجت شـروع هاي جدي براي برقراري ارتباط با دیگران را با یارتا، اولین تالش
کرد. شاید هنوز امید داشت تا مادر حجت را بازیابد. البته ناگفته نماند که پسرك 

ش فربـه بـود و بینـی اي مـادرش داشـت، بـه قاعـدهاشباهت زیادي بـا مـادر
که در زمان  هم اش گم شده بود. حجتاش، چون جغد، در صورت عظیمعقابی

بـا دشـمنی و کمـی بعـد بـا  ش، سوگند انتقام خورده بـود، در ابتـداامرگ مادر
فرسـا و اش طاقتالبته دوستی با یارتا، بـه نظـر .سیاست، از در دوستی وارد شد

ربط او تبسم کند ها به جمالت مجهول و بیآمد. مجبور بود ساعتبار میمشقت
ها در رختخـواب ها، ساعتش برسد. او شبااي باشد تا به هدفو منتظر لحظه

اش را نابود کـرده تواند، یارتا را که زندگیکرد چطور مییماند و فکر مبیدار می
جام داد، مثال او را کنار باتالق یا زیادي هم انبود، به درك واصل کند. کارهاي 

داد اما چند بار، نزدیک بـود بـه جـاي اش میبرد و یک دفعه هلاي میصخره
رتا ناامید شد و از او تدریج او هم مثل باقی از یایارتا، خودش را ناکار کند پس به

ها ناپدیـد فاصله گرفت. چندي بعد، حجت از خانه و ده فرار کرد و بـراي مـدت
ها بـه کرد. ماهاش را درك نمیهاي اطرافشد. یارتا که جریان ناپدید شدن آدم
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هاي ده را بــه دنبــال تنهــا ي ســوراخ ســومبهناپذیري همــهصــورت خســتگی
آرام او را به فراموشی سـپرد.  ایت نیز آراماش، حجت زیرورو کرد و در نهدوست

ي احضار به خدمت یارتا را به ده از آن ماجراها، سه سال گذشت تا پستچی نامه
نشست و به جنگ فرسـتاده بوس نظامینید و سرباز یارتا یارعلی اف در میرسان
 شد.

ي آمـوزش ي جنگ، از دورهکمبود نیرو در جبهه علتي اعزام، به فرمانده 
کار را، نظر کرد و سربازان تازهقدماتی و آشنایی و کار با اسلحه و مهمات صرفم

ها یک کاري بکند. در ایستگاهی جا با آن مستقیم به خط مقدم فرستاد، تا همان
ش با جاهاي اسواد، از دهاتی آمده بودند که ارتباطدر طول راه، چون سربازان بی

ي جنگ و اینکـه ي مسألهاي، دربارهقهدیگر کم بود، سعی کردند پنج شش دقی
هـا بگوینـد کـه اکنـون ها سـخنرانی کننـد و بـه آنچرا باید بجنگند براي آن

ها گذاشته شده است و باید از ناموس وطن دفاع ي آناي خطیر به عهدهوظیفه
پرسـتی ي میهنها، معنی کلمهکنند. نطق ناطق گرم شده بود که یکی از جوان

هایش منصرف شده بود. اما همان چند ي حرفبود و سخنران از ادامهرا پرسیده 
مـیهن و دفـاع از آن را بـه کلمـات  ي کلی، تأثیرش را بر یارتا گذاشـت وکلمه

همیشگی او تبدیل کرد. با سرعت به سربازان جـوان، لبـاس نظـامی و اسـلحه 
هم شـد؛ وقتـی  ر، باعث اتفاقاتیها را راهی جنگ کردند؛ البته آن کادادند و آن

بوس به قرارگاه رسید، از پانزده نفر اولیه، شش نفر، شوخی یا سـهوي، بـا نیمی
هاي واقعی یا به خود شلیک کرده بودند یا دیگران را ناقص کرده بودنـد. اسلحه

فرمانده به محض ورود سربازان، دستور داد، همه کسانی که بالیی بر سر خـود 
شوند و بـاقی را هـم بـه یـک ي نظامی محاکمهاند، دستگیر و یا دیگران آورده

هاي هاي آفتاب سوخته، چشـمسنگر خالی فرستاد. فرمانده با نگاه اول به چهره
ها پیدا بود از ش، که آثار سوءتغذیه در آناهاي نحیف سربازان جدیدمنگ و بدن

تخـاب کشی، یارتا را به عنوان سرگروه انها ناامید شد؛ همان روز اول با قرعهآن
هاي خود را بـه اثبـات رسـانید و کردند. البته در مدت زمانی کوتاه، یارتا توانایی

ي کم حرفـی و جز خصیصههاي ترقی در ارتش را یک به یک، طی کرد. بهپله
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داد، او بـه روال گذشـته از چیـزي ي خاصی بـه او مـیسکوت دائمی که جذبه
کشـیدند روي زمین دراز می شد و همهترسید. اگر صداي خمپاره شنیده مینمی

داد. اگـر ترس بود که به راه خود ادامه میگرفتند، این فقط یارتاي بیو پناه می
قرار بود کسی از میدان مین بگذرد، پیشنهاد فرمانده تمام نشده، همه بـه یارتـا 

رفت، همـه چیـز حواسی روي مینی میخیره شده بودند. اگر پاي یارتا با آن بی
گفتند که چه کسی از آینده مطمئن است. شـاید ما همه با خود میشد اتمام می

مین عمل نکرد، یا به هزار و یک دلیل ممکن دیگر، منفجر نشد. پس چه کسی 
بهتر از یارتا که ظاهرا منفجر شدن و نشدن هم برایش مهم نبود. مشـکالت و 

دن هاي زندگی سربازي یعنی غذاي کم، آب آلوده، دلتنگی، وحشت و دیسختی
گذاشـت. در ترین اثـري نمیهاي دلخراش و خونین هـم، در او کوچـکصحنه

اش دالوريي حالی که هنوز حتی یک تیر هم در جنگ شلیک نکرده بود، آوازه
رسید. قهرمانی در حال تولد بـود، سـرباز یارتـا، در هاي دیگر جنگ میبه جبهه

سربازي تبدیل شد.  يمدت یک ماه، با وجود معلولیت جسمی به الگو و اسطوره
اي از هـر تیـر و تـرکش و ي دهـاتیها بود که جوان سادهشایعاتی بر سر زبان

شد رساند و همین باعث میآتشی مصون است و نیرویی ماورائی به او یاري می
ی براي قرارگاه تلقی کنند. به پیروي از اقبالدیگران او را یک جور برکت و خوش

کردند آوري میاو، سربازان جوان، کارهایی شگفتیارتا و فضاي معنوي اطراف 
گنجید. هر چند که آن کارها معمـوال بـه مـرگ سـریع و که در مخیله هم نمی

افـراد را بـه منتهـاي  جنگـی يشد، اما روحیهمنتهی میها آنچون و چراي بی
رساند. افسر ارشـد مقـر، بـا اسـتفاده از فرصـت بدسـت آمـده، بـراي درجه می

بود تا بتواند شـجاعت  ايبهانهش در مرکز، منتظر اهانش فرماندهخودنمایی پی
سرباز واحداش را به صورت رسمی ثبت کند و براي او، نشان لیاقت بگیـرد کـه 

کـه  –این فرصت هم البته خیلی زود رخ داد. یارتـا بـراي نجـات تولـه سـگی 
 –ند بسـتش مـیاي همان توله سگی بود که روزهـا او را کنـارهمرنگ و قواره

فشـانی، بـراي او تقاضـاي جان خود را به خطر انداخت و فرمانده با عنوان جان
قرارگـاه،  هیداد، شاید او به سِمت فرمانـدمدال کرد. اگر اتفاقات بعدي رخ نمی
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ي پنجم حضوراش فتهرسید. اما اوایل هجانشین خط، و یا حتی وزارت جنگ می
گذشـت کـه وارد، از پادگـان می بوس دیگر از سربازان تازهنیدر جنگ، یک می

ي حجت و یارتـا بـر اسـاس یـک زنجیـره سرباز حجت از آن پیاده شد. مواجه
دید و ها قبل یارتا، مادر حجت را نمیحوادث، طوالنی و پیچیده رخ داد. اگر سال

کـرد، اگـر در شد، اگر حجت بعد از مرگ مادر، از خانه فـرار نمیاش نمیعاشق
شد، ي شرق فرستاده نمیشد و به جبههاگر دستگیر نمی شد،شهر خالفکار نمی

ش بود، اگر بعـد از بهبـودي ااگر تیري که به او اصابت کرد کمی باالتر از شکم
گشت تا دو کرد، اگر در دام عشق دختري دوباره به جنگ بر نمیدوباره فرار نمی
ست در پادگـان بوس اعزام درنیاز سربازیش را تمام کند، اگر می ماه باقی مانده

اي، یارتا تصادفی از محوطـه ایستاد، اگر براي لحظهآورد و نمییارتا جوش نمی
 ،ي ایـن حـوادثوقت یارتا را ببیند. اما همـهکرد دیگر محال بود هیچعبور نمی

 شوند.  روبروپشت سرهم قطار شده بودند تا آن دو، دوباره با هم 
تــرین دشــمن و مهمش اتوانســت نــام عامــل مــرگ مــادرحجــت کــه نمی

در همان سـاعات اول وروداش، بـه خـاطر اهمیـت  .اش را فراموش کندزندگی
ي یارتـا و روسـتا هـر ي گذشتهرفت و درباره مقام ارشد قرارگاهموضوع، پیش 
هـایش را بـاور نکـرد. ، حرفسـرواندانست بیـان کـرد و وقتـی چیزي که می

ه خاطر ایراد اتهام بـه قهرمـان هایی خیالی از خود درآورد و دست آخر بداستان
ي بعد، قضیه، به کلی فرق کرده بود؛ ي بازداشتگاه شد. اما یک هفتهمقر، روانه

روزي موفق شده بود همه را به این باور برساند که یارتا حجت با کوششی شبانه
ي شـجاعت بـه چیزي بیشتر از یک احمق نفهم نیست و نبوده. خیلی زود واژه

و فرمانـده، یارتـا را بـراي دوري از دیگـران و جلـوگیري از حماقت تبدیل شد 
ي زیرزمینی قرارگاه فرسـتاد. یارتـا و ي افراد، به آشپزخانهروحیهبیشتر تضعیف 

پرسیدند، اش در کمتر از چند روز فراموش شد. طوري که اگر از کسی میافسانه
اي بـاال انهاهمیتـی شـي بیشناسد، آن شخص به نشانهیارتا یارعلی اف را می

 گفت، شاید اسم او را شنیده باشد.انداخت و میمی
 و هشـتاد و ي زیرزمینی در مکانی دور افتاده، توسط پیرمردي صدآشپزخانه
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گیر و بـداخمی معلـم سـخت ،شد که قبل از جنگ در شهرپنج کیلویی اداره می
تــأمین  بــه خـاطر امـا .گذرانــداش را میبـود و در حقیقــت دوران بازنشسـتگی

هاي زندگی به جنگ آمده بود و البته جاي نسبتا کـم خطـري هـم پیـدا هزینه
کرده بود. وقتی یارتا را به عنوان شاگرد آشپز به او سپردند، دو هفته بـه مـرگ 

ي او در همـان زمـان کـم چیزهـاي زیـادي دربـاره .پیرمرد بـاقی مانـده بـود
زمینی پوست کندن یا برنج پختن به یارتا یاد داد و چون حرف آدم در سر سیب

آورد. حتی داد بال بر سر یارتا میاش اجازه میرفت، تا جایی که حوصلهیارتا نمی
ي قطع شدن انگشت، دوباره تکرار شود. پیرمرد تمـام روز نزدیک بود آن حادثه

ازدم یک گاز هم بـه خـوردنی نشست و در حالی که با هر دم و بدر تاریکی می
ي زنـدگی و آشـپزي سـخنرانی زد. براي یارتا دربارهاش بود، میکه مدام دست

هـا را بشـوید یـا کـوه داد، تا یارتـا، بـراي بـار دهـم دیگکرد و دستور میمی
هاي روغن را از جایی به جاي دیگر ببرد. بعضی اوقات هم اگـر زیـاد در قوطی

رسم ایام گذشته، دستگاه فلک و ترکه و مداد الي شد، به اش غرق میخاطرات
گفـت، شـاید انداخت و در مواقعی که سر کیف بـود، میانگشت گذاشتن راه می

اش را به عقد خـل و چلـی مثـل او در آورد و تـا نـیم یکی از پنج دختر ترشیده
ها بـه خندید. اما در یکی از همان روزهاي زیبا، همان خندهساعت بلند بلند می

اش داد و تکه هویج کوچکی در گلویش گیر کرد رت کامال اتفاقی، کار دستصو
اي ي تالش آن صد و هشتاد و پنج کیلوگرم براي زنده ماندن به نتیجـهو همه

کـرد، قرمـز شـدن و آورد و خیال مینرسید. یارتا هم که از موضوع سر در نمی
قدر به او خیره شد تـا هاي پیرمرد است، آنسرفه و باد کردن یکی دیگر از حقه

ش را از دست داد. بعد از مرگ آشـپز، یارتـا بـا زحمـت کمتـر، بـه اپیرمرد جان
داد. کسی کرد و هر روز تحویل سرباز کروالل ترابري میتنهایی غذا درست می

همـه ي آشپز از او چیزي نپرسید، حتی کسی متوجه نشد که آشپز، آنهم درباره
گونـه بـا سـخاوت غـذاهاي ز کجـا آورده کـه آنگوشت و چربی پروپیمان را ا

 فرستد.گوشتی به پادگان می
اش، مملکت فقیري بود. جنگ چنـد کشور آذربایجان برخالف ذخایر فراوان
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دانسـتند ساله، کشور را ویران و در شرف ورشکستگی قرار داده بـود، همـه می
فته، تـرجیح جنگ بد است، اما سیاستمداران بنا به مصالح عمومی و رازهاي ناگ

دادند و گاه دادند، جنگ را ادامه دهند. پس گاهی با هیجان دستور حمله میمی
کردنـد. در یکـی از همـان نشـینی تـاکتیکی میي تصرف شده، عقباز منطقه

هاي تکنیکی، خط مقدم با سرعتی باور نکردنی، هفت کیلـومتر بـه نشینیعقب
ش را بـه یـاد آشـپز و دسـتیارااه ساده، کسـی تر برگشت و بنا بر یک اشتبعقب

نیاورد و آشپزخانه و یارتا دقیقا در وسـط میـدان جنـگ قـرار گرفـت. بـه روال 
شد و تا ظهر بـراي دویسـت و ها ساعت چهار صبح بیدار میگذشته، یارتا صبح

شـد، غـذا شان کمتر میشمارچهل و سه نفر اعضاي گردان که معموال هر روز 
شد همه را دور آمد و مجبور مییل غذاها نمیپخت اما دیگر کسی براي تحومی

بریزد و متاسفانه حتی یک بار هم به خود زحمت نـداد کـه بپرسـد، چـرا دیگـر 
خورد. فقط بر طبق آمـار معمـول تلفـات، هـر روز هفـت نفـر از کسی غذا نمی

کرد و بعد از مدتی نه چندان کوتاه، دیگر فقط براي خـود غذاها کم می فهرست
نشینی، وقتی گزارش مفقود شدن آشـپز کرد. سه روز بعد از عقبغذا درست می

ي آن دو را، بـه و سرباز یارعلی اف، به فرمانده رسید، او گواهی مـرگ دلیرانـه
خاطر یک اتفاق جنگی ناخوشایند، مهر زد و آن را به بخش پسـت فرسـتاد تـا 

 هایشان برساند.پستچی آن را به زادگاه
دا یک پسر تپل با پوست سـفید و موهـاي بـور اما در اوراجان زن دوم کدخ

ش؛ کدخدا که فقط بـه اها بود تا اهل ده و پدرزاییده بود که بیشتر شبیه غربتی
ش را دم دسـت گذاشـته بـود و هـر روز ارسان ظنین شده بود، تفنـگ جـدنامه

اي به ده رسان، نامهانداخت تا اگر بار دیگر قرار شد نامهها آن را برق میساعت
رسـان ورد تکلیف خود و روستایش را براي همیشه با او روشن کند. البته نامهبیا

ي قرمـز مهرومـوم شـده کرد با یک نامـهخیلی زودتر از آن چیزي که فکر می
آمد و کدخدا که مگسک تفنگ را به ي ده باال میپیدایش شد. پستچی از جاده

نجکـاوي در مـورد خواست ماشه را بکشـد، امـا کاش نشانه رفته بود، میسمت
رسان سواد خواندن کرد، کسی به غیر از نامهي جدید رهایش نمیمحتواي نامه
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فهمید در آن نامه چه نوشته شده، شـاید کرد دیگر نمینداشت و اگر شلیک می
بار یک خبر خـوش در آن بـود. بعـد از کلنجـار هم بر خالف روال همیشه این 

. خبر با سرعت خوانده تحویل دهدد و نامه را زیاد، باالخره به او امان داد تا برس
شده بود. کدخدا  شهیدشد، یارتا، آن پسرك ساده و معصوم، قهرمانانه در جنگ 

شد. روز مرگ یارتا، دقیقا مصادف با روز ش میادر خود فرو رفت، چه کسی باور
ي ننگین بود و به خصوص اینکه این دوهفته زندگیش مو بـه مـو تولد آن بچه

ودکی یارتا بود و کدخدا را به این ترس انداخته بود که شاید تنهـا فـرق شبیه ک
اش را به چشم دیـده اسـت. در همـین این بچه با یارتا این باشد که زاده شدن

سروصدا فرار کـرده. چنـد سـاعت بعـد، رسان، بیفکرها بود که متوجه شد نامه
ي را از سینه ش را نداشت، نیمه شب، بچهاهاي پشت سرکدخدا که طاقت حرف

اي کـه بـه آن هدف به کوه و بیابـان زد و بچـه را در درهش جدا کرد، بیامادر
 گفتند رها کرد.ها میي سگقلعه

ي میان خط مقدم جـا مانـده، روزهـا و از سوي دیگر، یارتا در آن آشپزخانه
خط مقدم بر طبق روال گذشـته گـاه  .کردروزها را یکی پس از دیگري سر می

رفت. آشپزخانه گاه در مرز دشمن بود و گاه در زمین مد و گاه عقب میآجلو می
افتاد، اما کسـی، دیگـر ي سرگردانی آن اطراف میخودي، بعضی اوقات خمپاره

هـاي اطـراف بـر گرفت. زیـرا زمیني زیرزمینی نمیسراغی از یارتا و آشپزخانه
تر، پر رها آن طرفتازه استخدام شده، تا کیلومت تواني اتفاقی یک سطبق نقشه

 هاي مین شده بود.هاي انفجاري میداناز تله
گذرانـد، تولـه سـگی علیـل و اش را میها زنـدگییارتا هم بی این دغدغـه

ها رفته، ولی جـان بـدر سرگردان هم پیدا کرده بود که روي یکی از همان مین
زد و ا چرت میي روز کنار پاي یارتبرده بود و به آشپزخانه رسیده بود. توله همه

اش بـا زبـان کشید، یارتـا هـم عصـرها، بـه تقلیـد از دایـهوقفه خرناسه میبی
آیـد گفت، اینکه باران میزد، چیزهاي معمولی میاي با سگ حرف میناشناخته

 اند.اش رشد کردههاي باغچهیا گل
ها جـایی وقـت مشـکل گذرانـدن وقـت را نداشـت، سـاعتیارتا کـه هـیچ
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کرد، طوري که اگر کسـی او شد و دقیقا هیچ نمیي خیره مینشست به چیزمی
تـرین کرد غرق در دنیایی دیگـر در حـال تعمـق بـه بزرگدید، خیال میرا می

چیز اندیشـیدن یـا بـه هـیچ کرد، به همـهمسائل کیهانی است. اما چه فرق می
ها براي بدسـت تر آدمنیاندیشیدن. چه اهمیت داشت اگر چند کیلومتر آن طرف

ترین چیزهاي دنیا جهنمی آفریده بودند و همدیگر را بـا آوردن و ساختن بزرگ
کردند؛ مهم این بود که یارتا حداقل، با دادند و پاره پاره میآتش و گلوله جر می

ي قصـاري اش به تفاهم رسیده بود. اگر حوصله داشـت حتـی جملـهتوله سگ
ش با او امیشه صبور گوشگفت و سگ هم هاهمیتی امور به او میي بیدرباره

 بود.
حتـی کلمـاتی  .دادحتی فکر خروج از آشپزخانه را به سر خود راه نمی ،یارتا

که برایش هیچ مفهومی نداشتند را فرامـوش کـرده بـود. کلمـاتی چـون امیـد، 
پرستی، برایش به ترکیـب نـامفهوم چنـد وطن ،مبارزه، تالش یا حتی آن آخري
پس  ،افتادندکه خواه ناخواه همیشه می ،اتفاقات حرف صدادار تبدیل شده بودند.

شمارشـان هـاي گنـگ و بیي علتاش را درگیر و آغشتهچرا باید خود و ذهن
کرد. مگر پشت مرگ یا گم و گور شدن آن همه آدم، در ده یا جنگ، علت و می

هاي زندگی یارتا بیهوده سعی کرده بودند بـه قـول دلیلی نهفته بود و چقدر آدم
ناپذیر جهان مواجه کنند. منطقـی ان او را با منطق محکم، منظم و خدشهخودش

گـاه موفـق نشـدند اما هیچ .کردکه باالخره  براي هر اتفاقی یک دلیل پیدا می
دیگـر کسـی نبـود کـه بـه . یارتا را قانع کنند، و یارتا همه را پشت سر گذاشت

هـم نبـود مـدام  شد و نه تحسین؛ مجبوراش کند، نه سرکوب میچیزي مجبور
جهت شبانه روز را به سعی، خسـته شـود. توضیح بدهد، یا بشنود یا بیخود و بی

انگیزش دور افتاده خودش بود و خودش، با دنیایی که از اتفاقات عادي و شگفت
اش یـا مـادر آورد یـاد دایـهبود. غمی نبود. در نهایت اگر زیاد به خود فشار می

هایی مثل پرنده ،اد بود و نه افسوس. آن یادهاکه آن هم فقط ی ،افتادحجت می
هـاي نـان شـان ریزهکردنـد و یارتـا برايبودند که گاهی از آن حوالی عبور می

آمدنـد رفتند و فردا یا میکردند و میشدند، پرواز میسیر می ،هاپاشید، پرندهمی
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در زنـدگی  ،آمدند و این دیگر تنها کوشش دنیا، براي بروز تغییر و اتفـاقیا نمی
 ي یارتا یار علی اف بود. سراسر حادثه

 
 1388اردیبهشت  -تهران 
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را شـش  هایشاش این بود که به سلمانی برود و موها و ریشاولین تصمیم
مطمئنیـد « گر که احتماال او را شناخته بود، گفت:تیغه کند. پسرك جوان آرایش

سري برایش تکان داد. دستور داد یـک  ،با اطمینان کامل ،و آقاي غالمی» آقا؟
اش ي ابـروي راسـتهـاي مـاهواره، گوشـهخط مورب هم مثل مجـري قرطی

را برداشت و بـا اکـره مشـغول کـار شـد و غالمـی  ،گر دسته تیغبیندازد. آرایش
نه دید که سی را در آیاش را باز کرد، کماناش را بست. وقتی دوباره چشچشمان

اش نداشت. با آن سر و صورت مدور از تـه تراشـیده، هیچ شباهتی با خود قبلی
ي شاید هـم آن شخصـیت کـارتونی کـه همـه .ها شده بودشبیه بچه دبستانی

توانست حل کند. قول داد در اولین فرصـت، دسـتمزد سـلمانی را معماها را می
اش را شدن، براي اینکـه بیشـتر بیننـدگانبیاورد و قبل از باز کردن در و خارج 

اش را با دهـان خـیس کـرد و روي متحیر کند، به شوخی، سر دو انگشت اشاره
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گر هـم اش گرفت. پسرك آرایشخودش هم خنده ش چرخاند.اپوست چرب سر
ي مغازه ایستاده بود با گیجی، دور شدن آقاي غالمـی را که متحیر پشت شیشه

شد و اداهاي عجیـب به چپ و راست کج و کوله میتکلف کرد که بیدنبال می
 ها، حتما به سراش زده بود.آورد، درست مثل دیوانهو غریب از خود در می

آور که بیشتر شبیه اش دوباره به صدا درآمد. آهنگی ممتد و ماللزنگ تلفن
پسـر مواظـب « کرد که:اش میش بود، انگار داشت نصیحتاهاي مادرنالهچس

 »زنی؟پیرت سر نمی يننهخونی؟ پس چرا به نمازت و هم که میخودت باش، 
هاي اولین کامیونی اش فشار داد بعد آن را با دقت زیر چرختلفن را در مشت

البد  .زدشد پرت کرد. حتی وقتی له و لورده شد، هنوز داشت زنگ میکه رد می
دیگـر اش ایـن بـود کـه کردند تصادف کـرده. خـوبیطرف خط خیال میاز آن
مسـتقیم و کـار توانستند هر دقیقه به او زنگ بزنند و سعی کننـد بـه صراطنمی

وقتی از ریل خارج شی، دیگر فرقی « اش کنند. با خود خیال کرد:درست هدایت
 »کنه راه کج باشه یا صاف، راست باشه یا چپ، دیگه خارج شدينمی
رد، بعـد آن اش را درآورد. کمی آن را دست به دست ککت مارك ورساچی 

اش را هم بـا آخـرین قـدرت، بـه را در سطل زباله چپاند. دورخیزي کرد و کیف
طور که  آسمان پرتاب کرد که داخل جوب پهن خیابان ولیعصر فرود آمد. همان

ها بـه انتظـار اي مانند کرکسی که ساعتشد، مردي را دید که از گوشهدور می
نـد چـه چیـز گیـراش آمـده. اش دویـد تـا ببیاي بـوده، بـه سـمت کیـفالشه
زادتري داشت. دو دختر اش. با خالص شدن از کت و کیف، احساس آجاننوش

اند یا منشی از زبانی که برایشـان در آورد، زد یا کارمندشان داد میهایکه لباس
شد چرخـی زد و مثـل بـازیگران تئـاتر، شان گرفت. از کنارشان که رد میخنده

ي دخترها بـه ها برایشان بوسه فرستاد. خندهدستروي زانوها خم شد و با کف 
هـراس بـه او زل زدنـد. تدریج محو شد، دورتر ایستادند و بـا تعجـب و کمـی 

ریختنـد. اش میدانه، ساده و گسیخته، به روي صورتهاي باران هنوز دانهقطره
تـر از همـه جاي خلوتی پیدا کرد. نشسـت و احسـاس کـرد همـه چیـز و مهم

 ها شروع شدند.اراده، دوباره گریهقرار و بیاش را از دست داده. بیبنفساعتماد
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 صبح 5ساعت 
 .خـواب بلنـد شـود. دوست نـدارد از تختکار و هر روز کار. لعنت به این کار

کنـد. زند. شیر لعنتی آب هنوز چکه میبیداري می زنگهمچنان  کوکیساعت 
اش، به چیزهایی برنامهدیشب خوب نخوابیده و حاال کسل است. به قول مشاور 

زن، خانه، ماشین و آینـده کـه  .ي همیشه پر لیوانکند. به نیمهکه دارد فکر می
خودبخود، لبخندي  »آینده که مال من است«کند. مال اوست. زیر لب تکرار می

اش را زده باشـند که دکمـه آدم آهنیگیرد و مثل یک اش شکل میدر صورت
ي اما در آخرین لحظه، از بخت بد پایش به لبه .دپرجهد و از تخت پایین میمی

آید. صداي شکستن و میاش فرود کند و با سر روي میزتوالت زنتخت گیر می
اش خـراب ینه، میز، آباژور و وسایل آرایش مثل بمب روي سـر زنفروریختن آ

پرد و این بدترین بالیی است که آقاي غالمی بر سر خود شود. از خواب میمی
افتـد و اش به کار میاش را خوب باز نکرده که فکرد، زنک هنوز چشمانآومی

 کند.را شروع می لند و لند کردناي حرف زدن که نه، چون نوار ضبط شده
 دقیقه 33و  5ساعت 

اش را راضی کرد که بخوابد. دوش آب خوشبختانه به اوضاع مسلط شد. زن
ي مقوي و خوشـمزه خـورد. ابه موهایش سشوار کشید و صبحانه .گرفت گرمی

گوینـد بـراي پوسـت و ي دو قـرص ویتـامین اي و امگـا سـه کـه میعالوهبه
اش را که تازه خریده و همـه وشلوار ورساچیکند. کتهوشیاري مغز معجزه می

اش را دارد. فقط یک اتفـاق پوشد. ارزش قیمتآید میگویند خیلی به او میمی
چنان خرجی هـم بـر اره در دستان اوست. آنچیز دوبساده بود همین. حاال همه

دارد. تازه همین دیروز حقوق یک ماه اضافه را ترفیع گرفته. از خانه خـارج نمی
کنـد کند و سال آینده همین موقع را تصور میشود. درب آسانسور را باز میمی

شاید چند واحد باالتر. دیروز اتفاقی رئیس شبکه را دیـده  .که کجا ایستاده است
تو یه چیـزي «ود و رئیس او را شناخته و ظاهرا از کارش راضی بود، گفته بود: ب

 »شی پسر، چون مردم دوستت دارنمی
 »، شما لطف داریدکنم قربانخواهش می«
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 دقیقه 36و  5ساعت 
کارشـان را  .انـداش کردههـا لخـتانگار به او تجاوز کـرده باشـند. کثافت 
باید بار این کلمات منفی را از  .پدرهاینگ. بیاند وسط پارکاند و ولش کردهکرده

هاي نه و حتی الستیکها، ضبط، روکش، آیه بگوید، چراغخود دور کند. ولی چ
انـد اند و رفتهاش را روي آجر گذاشته. چهار چرخانداند و بردهکندهاش را ماشین

هـا  شها و موبه امان خدا. کی؟ معلوم است، دزدها، که این روزها مثل سوسک
بعد باید بـاز تـو اون اسـتودیوي کـوفتی « کند:همه جا هستند، با خود فکر می

بشینم و با سرهنگ فالنی گپ بزنم که آه شما چقدر خوبیـد و شـهر در امـن و 
 »الطائالتامانه و از این جور 

کنـد. مهـم  دیرهیچ دوست ندارد  .زندبه یک تاکسی تلفنی زنگ می .لعنت
خوشبختانه  .ه خاطر مسائل این چنین جزئی ناراحت کندنیست. نباید خودش را ب

قدر دوست و آشنا دارد که ترتیب کارهاي پلیسـی، اداري و بیمـه را بـا یـک آن
 تلفن برایش بدهند. 

 دقیقه 2و  6ساعت 
شـکافند و هایش هـوا را میدست خودش نیست وسط کوچه ایستاده، دست

رفتگـر محـل کـه انگـار او را  کشـد.سر تلفنچی نفهم تاکسی تلفنی عربده می
کنـد تـا اش را دراز میشـود. دسـتاش میشناخته، از دور و با اشتیاق نزدیـک

گوید بهتر چی میگرداند. تلفنرویش را بر میالمی دستی بدهد و سالمی، اما غ
رسد و اگر ماشین اش میي دیگر حتما ماشیناست صبر کند چون تا چند دقیقه

کشد. باید ي راه نرفته را بپردازد. چند نفس عمیق میکرایه برسد و او نباشد باید
کند. ولی معلوم نیست مردك یک گردد تا به رفتگر سالم گرمی آرام شود. برمی

اش در ي زنـدهدفعه در کدام قبرستانی غیب شد. یک ساعت و نیم دیگر برنامه
ده و دنبـال هـا منتظـر ایسـتارود و او اینجا مثـل احمقتلویزیون روي آنتن می

گردد. باید عجله کند و خدا نکند که امروز یکی از آن روزهـاي رفتگر محل می
 اش باشد.بدبیاري
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 دقیقه 30و  6ساعت 
و  کنـدگـز میشود که سه ساعت است که دارد پیـاده ش میاچه کسی باور

ي هم برایش نگه نداشته. مجـري تلویزیـونی کـه در برنامـه سواريحتی یک 
ایستد و ر کند، بدترین بال را بر سر خود آورده. اتوبوسی برایش میاش تاخیزنده

اش دویست گوید کرایهشود. راننده بدون اینکه به او نگاهی کند، میاو سوار می
افتـد ش میارود و یاداش میاش به سمت جیبشود. ناخودآگاه دستتومان می

. گذاشـته بـوده یزتوالت سرنگون شدهاش را روي همان مکه دیشب کیف جیبی
اش بگذارد و حاال کیف اش را داخل کیفش از او خواسته بود، عکس جدیدازن

سر و صـدا گیرد بیرا در خانه جا گذاشته. وقتی براي برگشت ندارد، تصمیم می
اِه ببخشـید انگـار کیـف پـولم و جـا « تا صداوسیما برود و بعد به راننده بگوید:

 »می نیستگذاشتم، دویست تومان که چیز مه
 دقیقه 31و  6ساعت 

انـد. همـه ها که برعکس قرار گرفتهکند. از همانیک صندلی خالی پیدا می
کننـد کـه او را هایشان تعریـف میالبد شب براي خانواده .توانند او را ببینندمی

رود. ها با اتوبوس سر کار میاي است که مثل آناند و او چه موجود مردمیدیده
هـا پخـش گاهی مثل ویروسی وحشـی بـه تاخـت در رگ خیابانترافیک صبح

تواند امیدوار باشد کـه بـه موقـع برسـد. بـراي شود. امیدوار است و فقط میمی
آلود کـه اي خوابکند. چند بچه مدرسهبافی به مسافران نگاه میپرهیز از منفی

اند و بـه مدرسـه شـان کشـیدهمعلـوم اسـت بـا زور کتـک از رختخـواب بیرون
زنند. از حاال بایـد بـه ایـن اند و چرت میهایشان خم شدهاند روي کولهفرستاده

شان خوانده است. دو سه مرد میانسـال بـا مدل زندگی عادت کنند وگرنه فاتحه
اند و دیگر عادت کرده . معلوم است کهاندهاي ثابت به بیرون خیره شدهمردمک

برند. درختان خاکستري، و لذت می کنندزنند. مناظر بیرون را نگاه میچرت نمی
هاي متحرك که تمامی ندارند. زنان شـاغل هاي در هم فرورفته و آدمساختمان

به سر  ی قر و فرهم، آن ته اتوبوس هیچ جذابیتی براي دیدن ندارند. مجبوراند ب
جـایی خورد چون هیچشان از خودشان بهم میکار بروند و  معلوم است که حال
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 کنند. فقط هستند.را نگاه نمی
ها کـه بعـد از دارد. پیرمردي از هماناتوبوس در یک ایستگاه دیگر نگه می

ها در همان سـاعت سال صبح به اداره رفتن، به عادت روزهاي قدیم، صبحسی
روند، با یـک بار میاي و شکار شکر کوپونی به میدان ترهبراي خرید شیر رایانه

رود چهـار پـنج تما براي مصرف روزانـه مـیآید. حچرخ دستی شکسته باال می
آورد که این مردم با این همه شیر در یک اي بخرد. سر در نمیلیتري شیر رایانه

زنند که ما پـول گیرند، بعد هم هی نق میکنند. حتما حمام شیر میروز چه می
ــا تق ــداریم. پیرمــرد ب ــداریم، کوفــت ن ــداریم، کــار ن ــداریم، کلســیم ن وتــوق ن

نشیند و در همـان نگـاه اش در صندلی خالی کنار او میهاي آرتروزياستخوان
کنـد و شناسد. سر حرف را باز میاول حتی با وجود عینک آفتابی، غالمی را می

بیند و بسیار ي اجتماعی انتقادي او را در تلویزیون میگوید که هر روز برنامهمی
سـت. غالمـی هـم سـعی گري بسـیار تواناي جالبی است و او در مجريبرنامه

 کند لبخندي بزند تا خوشایند باشد. این خوشایند بودن در همه حـال، بـرايمی
اش اش ضـروري اسـت. پیرمـرد چیزهـایی در مـورد حقـوق بازنشسـتگیآینده
اش به این ش هم پرداخت نشده و لطفا او در برنامهاگوید که همان چندرغازمی

اش را نگیرد، حتی یـک ز دیگر حقوقموضوع هم اشاره کند چون اگر تا چند رو
اش هم چهار روز اش نخواهد داشت. تازه تولد نوهپشیز هم براي خرید مایحتاج

ي این مملکت کنند که او همه کارهداند چرا این مردم خیال میدیگر است. نمی
ي فاضالب به من چه که تورم از امروز تا فردا فالن درصده یا لولهآخه . «است

ون محل مـواد هاشي بچهخ شده یا پارك روبروي مدرسهالسو د سفلیدارقوزآبا
من فقـط یـه  خوان بفهمنوقت نمیا هیچ. انگار اینا شدهفروشی و تزریق معتاد

 »اممجري
ي خـودش و کنـد. پیرمـرد دربـارهگوید حتما امروز در برنامه مطـرح میمی
هایش نیـز الو در جـواب بـاقی سـو »خداشـکر«گوید پرسد. میاش میزندگی

خورد چـون بعـد از مـدتی، کند. شاید به پیرمرد برمیهمین عبارت را تکرار می
 زند.دیگر حرفی نمی
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 دقیقه 14و  7ساعت 
اش شـروع زنـدهي ي دیگر برنامهي دیگر، فقط شانزده دقیقهشانزده دقیقه

یکـی دو ها متوقـف شـده. تـا سـازمان شود و اتوبوس میـان سـیل ماشـینمی
ي راه را پیاده برود. به سـمت گیرد باقیماندهمتري بیشتر نمانده، تصمیم میکیلو

شود و دویست تومان هم ندارد کـه پیرمـرد بـه رود تا بگوید پیاده میراننده می
گوید که آقـا مهمـان دهد و به راننده میکند. دستی تکان میاسم صدایش می
شود و د. به سرعت پیاده میشونهاي خوب در این شهر پیدا میاوست. هنوز آدم

کند به خود تلقین کند که پیرمرد البد اغراق کرده که تا چند روز دیگر سعی می
هایش را تندتر شود. قدمهایش تمام میاش را ندهند پولاگر حقوق بازنشستگی

رو با سرعت کند. باید جلوي این بدبیاري را بگیرد. یک موتورسیکلت در پیادهمی
کند. نبایـد ا محکم بغل میاش ردهد و کیفشود. جا خالی میمی ش ردااز کنار
ي پـیش خبـر مـرگ دهد به خاطر هیچ و پوچ زیراش کنند. همین هفتـهاجازه 

قاپی مقاومت رهگذري را در برنامه خوانده بود. عابري در مقابل موتورسوار کیف
د. تصـادف افتاده بود، سراش به جدول سیمانی خورده بود، مـرده بـو .کرده بود

 دود.گیرد و تقریبا میاش را به فال نیک مینکردن
 دقیقه 19و  7ساعت 

ش بردارد کمتـر از ااش راحت است اگر این بدبیاري لعنتی دست از سرخیال
رسد. تا چند آگهی وام و بانـک و جـایزه پخـش صد متر دیگر به صداوسیما می

اش فـرود پوسـت صـورتاي آرام و خوشایند بروي کنند، او رسیده است. قطره
ش خـیس شـود مجبـور اسـت چنـد کند باران بیاید. اگر کت یـا مـویآید. نمی

اش زده؟ . پس چرا ایستاده؟ چرا خشکمعطل کنداي را هم در واحد لباس دقیقه
برند. منطق، شرایط، اضطراب، زمان و خیلی چیزهاي دیگر پاهایش فرمان نمی

اي جلویش را گرفتـه. کسـی در ناشناختهکنند. اما چیز او را به رفتن تشویق می
داند بعدها بارهـا . میببینت را ادهد که بایست و باالي سراش فرمان میذهن
هاي خوشایند را تجربه کنـد، امـا آن تواند با خیال راحت این صحنه و قطرهمی

بینـد. ابرهـاي سـیاه، انـد چیـزي میباال باالها در ابرهایی که در هم فـرو رفته
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هایی پراکنده هاي شناور و قطرهاند با بالیک هواپیماي ملخی ساخته طرحی از
وزد. برگی زرد از درخت باالي سراش اند. نسیم مالیمی میکه او را نشانه گرفته

شود آید و از جلویش رد میاش فرود میشود و به آهستگی به روي گونهجدا می
ان، صـداي یـک قمـري را افتد. دور از بوغ و سرسـام خیابـو به روي زمین می

بار دیده بوده. این ابرها را، ها، همه را یکزند. اینشنود. گویی او را صدا میمی
ش در حیـاط ااین برگ را، این قطرهاي ریز و این وزش آهسـته را، بـا خـواهر

شوند و اگـر ابـري ي بعد ابرها شبیه چه میزدند لحظهنشستند و حدس میمی
خواست خلبان شود آن هم با چه رسید. میآرزویش میشد به اي میشبیه طیاره
ساله و یک مجري تلویزیون است.  پنجزند. حاال سی و اش زنگ میذوقی. تلفن

هاي کـارگردان در پشـت تلفـن ایـن ي داد و بیدادها و عصبانیتمضمون همه
رود و او ي دیگر روي آنتن میاست که او کدام گوري است، برنامه تا چند دقیقه

 کند.تلفن را قطع می» جهنمبه«گوید: وز نرسیده، با آرامش به کارگردان میهن
 دقیقه 37و  7ساعت 

جـا باشـد. امـا دیگـر توانسـت آناش شروع شده، میرنامهحاال دیگر حتما ب
داد و پانصد باري ي گرم استودیو، لم میاش را ندارد. اگر بود روي کاناپهتحمل

 »انگیز و زیباي شما بخیـر هموطنـان عزیـزملصبح د«گفت: رو به دوربین می
هـایش در بیشـترین حـداش کشـیده که لب کرداش را باز مینیشباید طوري 
تـرین کـرد و مهماش درد بگیرد. برنامه را با مرور خبرها شروع میشوند تا فک

خبر هم مثل همیشه، جنگ است که مطمئن است باالخره در یک جایی از این 
اند و او باید آمار تلفات و میزان اي همدیگر را لت و پار کرده. عدهدنیا ادامه دارد

کرد و نـرخ دقیـق گفتگو می کرد. بعد با وزیرکشوردقیق خسارات را بررسی می
پرسید که مثل همیشـه چنـد صـدم درصـد کـاهش یافتـه و جـاي تورم را می

سـال را ي امهاي نخبـهامیدواریست. در گفتگویی تلفنی، رمز موفقیت کنکوري
ــان می ــه و می ــود را در خان ــور خ ــاعت و چط ــد س ــه روزي چن ــید و اینک پرس

شان درود اند. به ارادهاند و کوه را کندهاند تا موفق شدههایشان حبس کردهجزوه
نایاب شدن پـودر  .کردهاي خیابان گِله میفرستد. کمی از مشکل چاله چولهمی
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داد اگر مردم از ترس قحطی به دانست و توضیح میشویی را یک شایعه میرخت
جعبه پودر بخرنـد و انبـار کننـد، مراکز فروش هجوم ببرند و خدایی نکرده جعبه

آمد و اي هم آن دخترك ترشیده میحتما این کاال نایاب خواهد شد. چند دقیقه
ترین قسمت هم جر کرد. مضحکاش را فاش میاسرار پخت دسر من درآوردي

ي انـرژي مثبـت و زنـدگی واخـواهر بـود کـه دربـارهو بحث با آن روانشناس ا
ترتیب زند. بدینخوشبخت و خنده و چیزهاي گل باقالی و خوب خوب حرف می

شد. بـه دفتـر کـاراش اش و یک روز دیگر هم تمام میي زندهدو ساعت برنامه
کـرد. پنجـاه دسـتی بـا پاسـور کـامپیوتر فـال رفت. کامپیوتر را روشـن میمی
رفت تا شطرنجی بازي کننـد تاق آن مردك خپل کارچاق کن میگرفت. به امی

ش بیاورد تـا شـاید ااش را به یادباخت تا ارادت و دوستیو هر دست غالمی می
تري را بـرایش جـور کنـد. نهـار ي پربیننـدهگـري برنامـهدو ماه دیگـر مجري

 زد و بـه خانـهاش را مـیگشت و ساعت پنج کـارتها ول میدر اتاق .خوردمی
زد و پیـاز داغ و هـایش ور مـیي هـوا و فامیلاش هی دربارهگشت و زنمیبر

 کرد و تا شب تلویزیون روشن بود. زمینی سرخ میسیب
دهد تا جلوي همـه چیـز را بگیـرد. مویش فشار میاش را روي سر بیدست

کشد. انگار یک نقص فنی کوچک پیدا کـرده کـه ایـن همـه دیگر مغزاش نمی
ها نشسته و زارزار ند که شد، تازه خود را دید که شبیه گامبو بدبختترسد. بلمی

هـدف بـه راه افتـاد. هایش را پاك کرد و بیاشک .کند. دیگر تمام شدگریه می
 اي مواد غذایی را که دیـدزنجیره هايگرسنه بود و تابلوي یکی از آن فروشگاه

شـد در جیب جا میاي که اش رسید. داخل شد و هرچیز خوردنیفکري به ذهن
شود با سرعت بـه سـمت ها سیر میرا برداشت و بعد از اینکه مطمئن شد با آن

هـاي پـر از مو بـا عینـک آفتـابی و جیبدار که مردي بیبیرون دوید. صندوق
انـدازد و بـدون پرداخـت شان را دید که در روبرویش شلنگ و تخته میاجناس

شناسی تلفن را برداشت و با صد و یفهزند به چاك. با سرعت و وظپول دارد می
دلیل خالص هاي بیها از دست گرسنگی و آن گریهده تماس گرفت. با خوردنی

هاي شنگول که همه چیـز دنیـا برایشـان تـازه و شد و خوشحال، مثل پسربچه
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زد و اش را لـیس مـیایسـتاد، آبنبـاتمی .زددوست داشتنی است، جسـت مـی
 »زده به سرش« گفت:او چیزي میخندید. هر کس با دیدن می

 »شاده طفلک، قیافش هم چقدر آشناست«
 »ها دیگهروانیان، اینجا شده شهر همه شبیه هم هااین«

طوري است دیگر، اگر کسی آن را زیاد جدي بگیرد دیوانـه  خب دنیا همین
شـود. نیـروي محتـرم پلـیس، اش نگیرد باز هم دیوانـه میشود و اگر جديمی

هـایش را ثابـت کـرد و درسـت ري نظم عمومی یکبار دیگر تواناییجهت برقرا
ي مورد نظـر را جرم، سوژه به شش دقیقه و بیست و هفت ثانیه پس از ارتکاب

ها هویت آقـاي رو دستگیر کرد. پلیسدر حین مصرف اقالم دزدي در کنار پیاده
شـاخ بهکردند که ناگهان دو سواري با صداي مهیبـی، شاخجو میوپرسغالمی 

هاي لـه ها مبهوت و ناراحت پیاده شدند و به ماشینبا هم تصادف کردند. راننده
هـا کـه گـویی فکرهـاي آن زل زدنـد.شان و سپس بـه همـدیگر و لورده شده

خواندند هر دو تقریبا با هم و در یک زمان به سمت هـم هجـوم همدیگر را می
ه رفـت و او را از روي زمـین مرد بلند قد با سر به شکم مرد چاق شـیرج .بردند

کشید توانست موهایش را میبلند کرد و چرخاند و مردچاق هم از آن باال تا می
هـا بـه ها حسـابی کـاري بودنـد و اگـر پلیسکوبید. ضربهو بر سر او مشت می

کردند حتما یک خبـر جالـب و مفـرح ها را جدا نمیدویدند و آنشان نمیسمت
امـا آقـاي غالمـی از  .شـدت بیست و سـی خلـق میدیگر هم براي اخبار ساع

 فرصت این هیاهو استفاده کرد و خود را میان  شلوغی رهگذران ناپدید کرد.
شـد، ي تابلو به راحتی شناسایی میاش بود با آن قیافهحاال که پلیس دنبال

کردند موهایشان را با تیغ بزنند یا چند نفـر مگر چند نفر در این شهر جرأت می
اش براي تغییر قیافه، قرض کردن پـالتوي اند. اولین اقداماو لباس پوشیده شبیه

خواب بود که در کنار جوي آب از چیزي ولو شده بود سوراخ و کثیف یک کارتن
 »تونم این و بردارم رفیق؟می« اش کنارش افتاده بود. از او پرسید:و پالتو

یزي نگفت و بر طبـق خواب هم که در خودش فرو رفته بود چو مرد خیابان
اش نبـود، قانون قدیمی سکوت عالمت رضاست، غالمی پالتو را برداشت. اندازه
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اش روي زمین رسید و باقیهایش میاش تا پایین کفشقدر بلند بود که طولآن
احتمـاال مـرد  .غول ساخته بودندبچهشد. انگار که پالتو را براي یک کشیده می

ر قد و نیم متـر پهنـا داشـته کـه یـک همچنـین فکسنی روزي روزگاري دو مت
پوشیده. بوي خوشایندي هم نداشت اما معلوم بـود کـه در روزهـاي پالتویی می

شـد. بایـد فکـري بـراي خورد. با پالتو باز هم شناخته میسرد حسابی بدرد می
داد که اینجا خبري اسـت. زن عالمت میکرد که مثل چراغ چشمکسراش می

هـایی کـه رو ایستاد و حدس زد که کدام یکی از آدمپیاده پس روي جدول کنار
اش غلط بود، بار حدسگیس به سر دارند. اولین و دومینگذرند احتماال کالهمی

داشتند. موهایشان را چنگ اي روي سر دو مرد پریده بود که موهاي غیرطبیعی
ود باز هم و کشیده بود و البته مشت و لگدي هم خورده بود و مجبور شده بزده 

دوید از دور موهایی به رنگ خرمایی روشن دید طور که داشت می بدود. همین
تر کـه شـد دیـد پسـر رود. نزدیکاش با ناز و عشوه، خرامان راه میکه صاحب

زدن هاي تنگ و تقریبا زنانه که ظریف و جلف مشغول قدمجوانی است در لباس
قاپید و باز هم دوید. متاسفانه  گیس فرفري را از سراشاست. شک نکرد و کاله

اش خیلـی بـه او گیس کمی برایش کوچک بود ولی ظاهرا رنگ خرمـاییکاله
 داشتند.آمد چون مردم خیره چشم از او برنمیمی

زد که چند پسر بچه را دید که بعد از مدرسه، در هاي فرعی قدم میدر کوچه
 شـان خیـره شـد. ظـاهرايبه بازایستاد و  . کناريکردندکوچه فوتبال بازي می

دادنـد و او را بهم نشـان می چون جذاب بودهم ها ي جدیداش براي بچهقیافه
ها کـه از یکی از بچه مدتی که گذشت .خندیدندکردند و میپچ میدرگوشی پچ
 »خواي بازي کنی بیا تویه دروازهاگه می« تر بود آمد جلو و گفت:باقی بزرگ

کردند. مرز دروازه را مشخص میرار گرفت که و آقاي غالمی میان دو آجر ق
اش خـورد. خواست جلوي توپ را بگیرد، توپ، محکم بـه صـورتبار که مییک

ها کـه از او اش زیر پایش رفت و از بغل روي آسفالت پهن شد. بچهپالتوي بلند
بعد گفتند که حاال نوبـت  .اش کردند و به او دلداري دادندبدشان نیامده بود بلند

زدنـد و ها بـه نوبـت شـوت میي بچـهلتی است. او در دروازه ایستاد و همهپنا
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خندیدند. البته آقاي غالمی که کمی اضافه وزن داشت با آن هیکل عظیم و می
آمـد شـد. تـا میخورد و سرخ میي فسقلی، مدام توپ به یک جایش میدروازه

سوزان توپ شد. با وجود درد جوري روي زمین پخش میحرکتی هم بکند یک
ها، از فوتبال بداش نیامد ولی آخرین بار که شـلوارش از شـیرجه ي بچهو خنده

دلیل دوباره بـه ي بییش خون براه افتاد آن گریهروي آسفالت پاره شد و از زانو
اش آمد. همان جا وسط دروازه، روي زمین نشست و با صداي بلنـد گریـه سراغ

هـا به دوراش چرخیدند تا مادرهایشان از پنجرهقدر ها حلقه زدند و آنکرد. بچه
صدایشان کردند که وقت نهار است و تا آن موقع آقاي غالمی، آن مـرد گنـده، 

 کرد.هنوز داشت گریه می
هـا ها موقع رفتن به خانه، از او قول گرفته بودند که او تا عصـر کـه آنبچه

باز هم گرسنگی او را از  جا بنشیند. اما گرسنگی وگشتند آندوباره به کوچه برمی
اش کردنـد تـا فهمیـد جایش بلند کرد، دو سه باري وارد رستوران نشده بیـرون

ي قابل قبولی داشت. پس پـالتو را زیـر شمشـادهاي براي سیر شدن باید قیافه
اش را یکبار دیگـر هایش را تکاند، کاله گیسخاك لباس .اي پنهان کردباغچه

یک رستوران منـدباال شـد. بـا آرامـش و بـدون ش تنظیم کرد و وارد اروي سر
پـول اسـت سـفارش غـذا، نوشـیدنی و خدمت بفهمد او گرسنه و بیاینکه پیش

اش باشد و غذاها را تا جـایی کـه جـا مخلفات داد. دیگر الزم نبود نگران چاقی
حسـاب را در سیر که شد دنبال راه فرار بود که پیشخدمت، صورت بلعید.داشت 

کـرد می کـاريلو رفته بود و باید  .ش زار بوداویش گرفت. کاریک بشقاب روبر
پس تردید نکرد. بلند شد و روي صندلی ایستاد و بعد از اینکه فهمید توجه همه 

نه از هر کاري شسیر کردن یه آدم گ« را جلب کرده با صداي رسایی شروع کرد:
جویـد ریـد میمحترم همین طوري که دا تره. خانوما و آقایونتو این دنیا واجب

بـرادرم یعنـی باید عرض کنم که من با شما  .سعی کنید صداي من هم بشنوید
. شـننا گهاي اون بیرون نابرابرم چون اوننهشولی با گ .سیرم االن برابرم، چون

 ...» ،م، نه، من آدم مهمی هستمندارم، نه اینکه فکر کنید گدامن پول 
رسـتوران صـندلی را از زیـر شد کـه دو کـارگر اش گرم میتازه داشت چانه
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کشان به آشـپزخانه پـیش رئـیس عصـبانی بردنـد. پایش کشیدند و او را کشان
هاي آقاي غالمی را گشت و پس از اینکه چیزي پیدا نکرد او را بـه رئیس جیب

 .ش بیاورنـداکارگرها سپرد تا براي عبرت هر بالیی که دوسـت دارنـد بـر سـر
کردند کـه شده باشند با هم جر و بحث می مهیجی کارگرها که انگار وارد بازي

افتاد. بـاقی اتفاقـات اي غالمیاول چه کنند که چشم رئیس به برق ساعت نقره
ر پشــتی بیــرون کردنــد. ســاعت را ســاده بــود، ســاعت را مصــادره و او را از د

. بدرك، بـاالخره سـیر شـدن اش بسته بودي عقد به دستسر سفرهش ازنپدر
طوري است دیگر، اگر  این شهر همینبافت که دلیل می براي خودخرج داشت. 

خواهنـد زنـده اي، همه در ایـن شـهر میپول نداشته باشی یک جورهایی مرده
گردند. پول درست و حسابی هم کـه از دزدي و بمانند پس همه دنبال پول می

هاي خوب و قابل احترامی آید پس چرا پولدارها، زندهجنایت و این چیزها در می
اش کنند. غالمی چشـمانها را با لگد از غذاخوري بیرون نمیهستند؟ الاقل آن

ي اتفاقـاتی شوند. همهها پشت سر هم به او الهام میرا بست و حس کرد جمله
دانسـت کرد. خـودش نمینشانه بودند. باید کاري می او نازل شدندکه امروز بر 

وي دوربین تلویزیون بنشیند و اش فقط یک کار بلد بود اینکه جلچه؟ در زندگی
 با مردم حرف بزند.  

ایـن « ي جدید نشناختند، گفـت:نگهبانان صداوسیما، غالمی را با آن قیافه
 »گریم کار جدیدمه و اینکه از روي بدشانسی تصادف کردم

هایش را بـاور کسی هم حرف .شداش شناخته نمیغالمی بدون مو و ریش
موقع خروج با تحیر او را دیـد و شـناخت و بـه کرد تا یکی از همکارهایش نمی

ها اطمینان داد که این همان غالمـی مجـري اسـت. بعـد از تفحصـی نگهبان
ش که وارد اي ورود دادند. به دفترکاربه او اجازه اشسرسري و پادرمیانی همکار

انـد تـا انگـار همـه منتظـر ایـن روز بوده .گذاشـته بـودشد، هـر کسـی پیغامی
 گیر تلفن یا کاغذهاي زیر در به او بزنند.را با پیغامهایشان حرف

اش از او پرسیده بود که آیا از دست او ناراحت است که صـبح سـر کـار زن
ش گفتـه بـود از همـان ا؟ مادربودهنرفته؟ و اگر سر کار نرفته پس کدام گوري 
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اش کرده بـود کـه ش نصیحتامسئولیت است. برادردانسته که او بیبچگی می
رئیس پخش هم  »ا یعنی چی؟ حتما باید زور باالي سرت باشه؟و این حماقتیاب«

اش دي بـراي غیبـتپسـنابراز امیدواري کرده بود که بهتر است دالیل محکمه
اش پیغام گذاشـته بـود کـه اش هم با آن صداي دورگهکنچاقداشته باشد. کار

او رقابـت خواب مساعده را ببیند و جاللی، مجري دیگـري کـه مـدتی بـود بـا 
کرد و احتماال، امروز جاي او را در برنامه گرفته بود، به او دلـداري داده بـود می

 که اشکال ندارد.
ي خـود سـر و سـامانی چنان موفق نشد اما سعی کرد بـه قیافـههر چند آن

بعد سوار آسانسـور شـد. سـه  .هاي پخش انداختبدهد. نگاهی به جدول برنامه
ارد استودیوي شش شد که یک میزگرد اقتصـادي را طبقه باال رفت و مستقیم و
کرد. به سرعت وارد سـالن ضـبط شـد و در صـندلی به صورت زنده پخش می
مهمان برنامه که با حرارت در  .اش بود نشستآشنایانخالی، کنار مجري که از 

با دیدن غالمی و نـوع  دادداد سخن میمورد موضوع اقتصادي حیاتی و مهمی 
امور را  که و خاموش شد. چند ثانیه طول کشید تا مجري زمامش شواوارد شدن

اکنون به برنامـه یکی از کارشناسانی که همبدست بگیرد و غالمی را به عنوان 
آورد که ایـن کارشـناس چـرا رسیده معرفی کند. منتهی خودش هم سر در نمی

 ش کوچک است به سر دارد؟ پسایک کاله گیس فرفري خرمایی که براي سر
هایش را ترین شکل ممکن جملهمقدمه به سریعاو هم سکوت کرد و غالمی بی

گه. این و نصرت رحمانی می .قفل یعنی کلیدي هم هست« این گونه آغاز کرد:
م از خاك زاده شدم. خودم هم باید بـه . مناز خاك زاده شدن تبلور وظیفه است

چی کار داریم  .ردونهکس حق نداره من و به زور به خاك برگخاك برگردم، هیچ
کنیم؟ ما همه صلح دوستیم مگه نه؟ دیگه نباید جنگ بشه باید دقت بشـه. می

به من وقت بدید تـا  .رمام هر روز رو شیشه براتون راه میمرتاض هندي همن ی
 خیلـی کنم ولـی االن، ولـی االنو درست می دوازده همه چیسال دو هزار و 

 ام ...خسته
اش آمده بود شکست ها بود دوباره به سراغی که مدتها را گفت و بغضاین

 



        به جهنم ♦ ۱٤٤

اش بلند شد. متاسفانه مدتی طول کشیده بـود، تـا از حراسـت هاي گریهو هاي
تلویزیون زنگ بزنند و برنامه را از روي آنتن بگیرند و تصویر غالمـی تـا کمـی 

ه شده ها بیننده پخش شده بود. کاري بود، کاش، از تلویزیون میلیونبعد از گریه
محافـل  موضـوعها بعـد بـه شد کرد. غالمی تا مدتش هم نمیابود، هیچ کار
ــري، فیلم ــاي تلفنخب ــهه ــراه، لطیف ــاي هم ــانوادگی، نشــینیي شبه هاي خ

هـا ایـن گفتگوهاي صف نانوایی و خیلی جاهاي دیگر تبـدیل شـده بـود. بحث
» ؟ه بودشددیوونه  تو تلویزیون راستی، دیدي اون مجریه« شد:طوري شروع می

شناخت یا شد که از نزدیک او را میهمه دیده بودند و معموال هم کسی پیدا می
ایـن «داد. ي او نظري مـیکس درباره. هر در روز حادثه از کناراش رد شده بود

 »ي انتخاباتی بودیه مسأله
 »ش و ندیدي؟گیس زنونهبابا مشکل داشت، کالهنه «
 »ره کرد ...به نظر من که به نکات مهمی اشا«
کننـده نبودنـد. پـس گـاه قطعـا قانعها همیشه وجود داشـتند، امـا هیچدلیل

تر تر و گنـگي غالمـی هـر روز پیچیـدهتفسیرهاي مردم و خبرنگاران دربـاره
شد. دکترها هم از تشخیص دقیق اعمال او کـه مطمـئن بودنـد یـک جـور می

گفته شـد ایـن  غالمی بیماري است عاجز ماندند. معتبرترین چیزي که در مورد
 بود که دیوانه شده است.  

کنم، شـبیه بازداشـتگاه بسـتري غالمی حاال در جایی شبیه، البته تاکید می
شده است. خودش معتقد است اتفاقات آن روز، یک جـور نقـص فنـی سـاده و 

شود. او دهد که دیگر تکرار نمیپیش و پا افتاده در مغزاش بوده و مدام قول می
اش اسـت و اي قوي خواهان بازگشت به سر کار و خانه زنـدگیروحیهگاهی با 

 :گویدکند و میداند و مدام پرخاش میگاهی هم زندگی را یک جور شیادي می
  »جهنمجهنم، بهبه«

رفتـار  -سرپرست تیم پزشکی آقاي غالمـی  -نظر سرهنگ باقري  البته از
اش از او پرسیده ي پیش وقتی زني او همچنان ادامه دارد. مثال هفتهگونهبیمار

هایی در اش پوشـیده؟ بـا انگشـتهایش را به جاي پا در دستبود، چرا جوراب
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به خـاطر همـین، بـه « اش را گرفته و ول نکرده و داد کشیدهجوراب، دماغ زن
کـرده، اش را رها نمیو وقتی از او پرسیده بودند که چرا بینی زن »خاطر همین
اش را و باقی حرف »فهمید ...می هابه همین زوديخودتون حاال « گفته است: 

 که احتماال رکیک بوده، به صورت نامعلومی ادا کرده است.
دهـد کـه ایـن عـدم تعـادل روانـی غالمـی، در سرهنگ باقري، ادامـه می

شود. او بر خـالف دکترهـاي اش به خوبی نشان داده میگاههاي گاه و بیگریه
مات غالمی بیشتر از هر چیز مشکوك است تا عجیب. او قبلی معتقد است، اقدا

دهد، که امکان وابستگی غالمـی از تشکیل یک تیم تحقیق کارکشته، خبر می
پرسد، آیا امکان دارد هاي خارجی را بررسی کنند. یک خبرنگار از او میبه شبکه

ارد این بیماري ناشناخته، واگیردار باشد؟ و سرگرد با هراس و وحشتی که سعی د
 رود. اش کند، از جواب دادن طفره میپنهان

غالمی که این روزها به تنهایی در یک سالن بـزرگ بسـتري شـده اسـت، 
ها متوقـف بیشتر از هر زمان دیگر براي اشک ریختن فرصت دارد و وقتی گریه

اش کـه کند، به زنکند و فکر میشوند. فکر مید، فکرهایش شروع مینشومی
دزدند. به رفتگر که کند. به دزدها که مدام مید شده را داغ میمدام پیازهاي خر

خـورد تـا شـاید خـرد و میکشد. به پیرمردي که هر روز شیر میمدام جارو می
هایش خوب شود. به تلویزیون که بیست و چهار سـاعته پخـش پوکی استخوان

بـزرگ رونـد، هایی که به مدرسه میاش همه جا هست. به بچهشود و امواجمی
کننـد، بعـد شوند، پـول جمـع میشوند، رئیس میشوند، کارگر و کارمند میمی

زننـد. ریز حـرف میکه یک یا مردان سیاستها گیرند. به روانشناسسرطان می
آخرش « :پرسدناپذیري فقط میبه همین سرهنگ باقري که به صورت خستگی

گذرند و غالمی، باز میها روزها و شب »؟بهم نگفتی هدفت از این کار چی بود
افتند و ابرها که شوند و دوباره میافتند و سبز میها که میکند، به برگفکر می

 اند، تُند یا کُند.اند و همیشه در حال چرخشبارند یا خشکمی
هاي بـه گریـه .هاها و سوالکند، به حماقت سالغالمی به خودش فکر می

اش در بازداشـتگاه دراز وز روي تخـتمداوم. دیگر عادت کـرده اسـت. تمـام ر
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هاي خالی شود و منتظر است، منتظر روزي که تختکشد. به سقف خیره میمی
هایی که همه با هم در آن شناسد، پر شود و گریههایی که میاش، از آدماطراف

 شریک  شوند.          
           

 1387اسفند  -گرگان  
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 ک آباديهستی ویران ی
 

با دنیاي  ،ها، اتفاقات و محیطهر گونه شباهت اسامی، آدم امااین نوشته اثري داستانی است با اینکه 

 است. عمدي ،واقعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صبح پنجم مهر ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت، روزي ابـري بـود، 
 .ام شودکنند کاش شروع نشده تمگیر، که مردم آرزو مییکی از آن روزهاي دل

هاي خشک اطـراف شـهرك دانشـگاه هاي خلوت و بیابانی در خیاباننمبیباد 
کرد و هاي تازه کاشته شده را زرد میهاي معدود نهالآرام برگ گشت و آراممی

هاي سپرد. دانشگاه و شهرك مسکونی روبرویش با ساختمانبه کویر اطراف می
هاي سـنگالخ و ساز، در زمیني نیمههي یک یا دو طبقمانند و صدها خانهسوله

حیدریه ساخته شـده بودنـد و از دور در بایر بیست کیلومتري شهر کوچک تربت
ها و رسیدند که سالهاي متروکی به نظر میانتها، چون خرابههاي بیآن بیابان

 اند.  ها به حال خود، رها شدهسال
اش را د. چمدان برزنتی بزرگدر کنار جاده، وحید پرواره، از اتوبوس پیاده ش

ي ي آسـفالتهکشـان روي جـادهلنگـان و کشاناز جابار تحویـل گرفـت و لنگ
تر از دیگري متر، کوتاهمنتهی به دانشگاه به راه افتاد؛ یکی از پاهایش سه سانتی

اش را طـوري بـه جلـو و ي نحیـفشد باالتنهبود و هنگام راه رفتن، مجبور می
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اش برسد. باتقال، ا به تعادل دشواري در حفظ ایستاییعقب کش و قوس دهد ت
ي دانشگاه ي بستهباالخره راه را طی کرد و حوالی ساعت شش صبح، به دروازه

رسید. تا باز شدن درها و آمدن کارمندها، فرصتی یک ساعته داشت تا باز هم به 
جـا شد که جریـان از کشان فکر کند. درست متوجه نمیاتفاقات شب قبل خانه

ش مجبور شده بـود بـراي تـأمین اآغاز شده بود، شاید از یک سال قبل که پدر
ــتانی درس  ــدام در شهرس ــر ک ــه ه مخــارج  ســه دانشــجوي دانشــگاه آزاد ک

ش اي یکـی از همکـارانخواندند، بعد از دو شیفت کـار، بـا ماشـین قراضـهمی
مسافرکشی کند و یا شـاید دو مـاه قبـل، جمعـه روزي کـه مـچ حمیـد، پسـر 

اش، کـه از ي قبـلاش را لول تریاك به لب گرفته بود و یا اصـال هفتـهوسطی
حواسی، حین مسافرکشی تصـادف سـنگینی کـرده و کلـی روي خستگی و بی

قـدر روي هـم قرض باال آورده بود. شاید آن اتفاقات و شاید چیزهاي دیگـر آن
رگشـت. نهـار موقـع بـه خانـه بتلنبار شدند تا دیروز ظهر، پدراش، ویـران و بی

چیز را ندارد، خـود ي هیچاش معلوم بود حوصلهخورد، از قیافهنخورده بود و نمی
را روي زمین ولو کرده و به سقف زل زده بود و بعد از دو سـاعت بـدون اینکـه 
حرکتی کند با خودش حرف زدن را شـروع کـرده بـود. وحیـد از همـان اوایـل 

د پـدر را کشـف کـرده بـود. البـد تابستان که به خانه برگشت، این عادت جدی
گشتند، پـدر از روي تنهـایی یـک میهایشان برها به دانشگاههایی که آنوقت

قدر این کار را ادامه داده بوده کـه زده و آننشسته و با خود حرف میگوشه می
هـاي اي ایسـتاده و بـه حرفدیگر برایش عادتی عادي شده بود. وحیـد گوشـه

ش گوش داده بود تـا عاقبـت پیرمـرد بـا فریـادي هـر ادري پجسته و گسیخته
ها اعالم کند. از کـار ي جدید را به آنشان را احضار کرده بود، تا خبر فاجعهسه

دانست چه کار باید بکند. بهت و ماتمی حاکم اش کرده بودند و دیگر نمیبیرون
سعی کرده بود  دهنده،شده بود تا اول از همه، حمید که معلوم بود ترسیده، امید

اي دلدارانه نگفته بود کـه اش کند. هنوز چند کلمهبه یافتن کاري جدید، ترغیب
اش در مـورد هاي همیشـگیمالحظه، همـان صـحبتتر، بیحامد، برادر بزرگ

عرضگی پدر را، پیش کشیده بود؛ که جربزه نداشته و ندارد دست و پایی و بیبی
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خاك بر سر من، « ل و دیوانه کرده بود:و همین حرف، پیرمرد مستأصل را مشتع
 »دو زدمخرد که واسه شما لندهورها، اون همه سگنخاك بر سر من گرد

ساعتی دم به کرد، نیمو حامد هم که ظاهرا سراش براي جر و بحث درد می
توانست کشید؛ نمیدمش داده بود. اما از نظر پدر مسأله، ساده بود. او دیگر نمی

قدر بزرگ شـده خرشان آنشان را بدهد؛ خود نرهخواست که خرجیا اصال نمیو 
جـا  بودند؛ که کاري پیدا کنند و روي پاي خود بایستند؛ که او دیگـر تـا همـین

اند؛ که این چند سال آخري به هـر خفتـی اش را کشیدهاش است؛ که شیرهبس
 تواند.تن داده؛ که دیگر نمی

اي دانشگاه تکیه داد و همـان کنـار، روي حصار میلهاش را به وحید چمدان
گاه به یاد نداشت، زمین سرد و نیمه عریان چمن نشست. به غیر از دیشب، هیچ

آزار، همیشـه سـراش گونه پریشان و درمانده دیده باشد. پیرمرد بیپدراش را آن
کنـد، حقـوق رفـت، جـان میدر الك خودش بود، صبح نزده بـه سـر کـار می

کرد و در مـورد درس داشت پولی برایشان حواله میچشمت و هر ماه بیگرفمی
پرسید. معلوم نبود که چه بالیایی را تحمـل کـرده، شان هم چیزي نمیو مشق
اش را فرامـوش خیالی یک عمـر زنـدگیي آن مظلومیت، آرامش یا بیکه همه

گـه زوره؟ م« دهان فریاد بکشد کـه:و فوران آب ظشان با غیکرده تا در صورت
 »من دیگه بریدم

اش اضافه کرده و طوري سر به جمله ،خورهاي مفتش هم یک کثافتاآخر
اش را میان پاهایش گم کرده بود که کسی نتواند تشخیص دهد قضیه و صورت

ش باد داشت و دیوانه، با مشت اچقدر جدي است و حامد که به ظن خودش سر
ي گشادتري ها، حفرههارم در آن سالگره کرده به در هال کوبیده و براي بار چ

اون موقـع کـه بـا نـنم هـوس کـردي و دل « در آن درست کرده و گفته بـود:
تونم. حاال هم کی بود؟ کی بود؟ مـن نبـودم. شـهر گفتی نمیدادي باید میمی

 »خواد جا بزنههرته دیگه، می
م دعوا باال گرفت و شب نشده پدر به همه گفت، گورشان را براي همیشه گ

تر، خانه را به قهر ترك کردند و به شهرهایشان برگشـتند کنند و دو برادر بزرگ
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شان گرفتار چرندیات آن پیرمرد نشوند. اما تـرس، وحیـد را وادار بـه تا به خیال
وار دررفته، خرج درس و زنـدگی هـر هفکر کرده بود. فکر اینکه همان پیرمرد ز

بود به حال خـود رهایشـان کنـد،  داد و اگر تصمیم گرفتهچند محقرشان را می
شد. با وجود خشم پدر تا چند سـاعت دیگـر، در خانـه مسأله، خیلی پیچیده می

ام، اتفـاقی مانده بود تا شاید او آرام شود، درددلی کند، بگوید من خیلـی خسـته
بیافتد یا چیزي فرق کند. اما پدراش دیگر واقعـا کـم آورده بـود و وحیـد فکـر 

ها و گفت که پیش از آن، سـالآخر زده، زیرا چیزهایی میمکرد دیگر به سیمی
دونم، تو با این پاي علیلت، واسه من اصال نمی« شان مگو مانده بود:ها بینسال

تونی؟ کجـا رو تونی کار کنی، میري درس بخونی؟ فردا روزي که نمیچی می
 »خواي آب بدي؟می

سـیله داشـت در و وحید هیچ نگفـت، ناراحـت هـم نشـد. فقـط هـر چـه و
اش ریخت و از خانه بیرون زد. حتی درها را به هم نکوفت، فقـط رفـت. چمدان

اش شد به هر دلیل پیدا و ناپیدایی، خوب یا بد، گذشـته همان موقع بود که باور
دانسـت، برادرهــا، همــین فــردا، تـا وقتــی دوبــاره پــول دیگـر تمــام شــده. می

کنند؛ بعد هر جور شده، خود را می یشان تمام شود همه چیز را فراموشتوجیبی
گیرند شکنند و به زور چیزي میها و درها را میرسانند، دوباره لیوانبه خانه می

اش را نداشت و یا شاید چـون توانست، شاید چون توانبرند. اما وحید نمیو می
دیدنـد؛ الغـري مفـرط و دیـد کـه آن دوي دیگـر نمیچیزهایی در پدراش می

شـدند یـا آن اش مدام گشادتر میکه به تن ايي پوسیدهچهارخانه هايپیراهن
هاي خطرناکی بودنـد یـا شان نشانههاي مزمن عمیق که به قول همسایهسرفه

حواسـی بـه جـایی اش از بیي خدا یک سمتاش که همیشهسر دردناك تاس
و  خوردتوانست بکند. فقط باید کمی غصه میخورده و زخم شده بود. کاري نمی

آمد. اگر مـادراش زنـده بـود، شـاید چـون کـودکی در در نهایت، با آن کنار می
اش را بـه ، آهسـته، تـنگرفتاش میشانهکشید، سراش را روي اش میآغوش

کس دیگـر حتـی خـودش لغزاند و نجواکنان طوري کـه هـیچچپ و راست می
ر دوست دارد، و گفت که با وجود آن پاهاي نامیزان، او را از همه بیشتنشنود، می
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ها قبل، مرگ، مادر، آن تسکین موقتی را نیز با دیگر چه چیز مهم بود؟ اما سال
 خود برده بود. 

شـد؛ وحیـد کم پیدایشان میها کمها و آدمساعت به هفت نزدیک و ماشین
دانست دو نیمسال باقی مانده دانشجوي سال چهارم مهندسی آبیاري، حاال نمی

ا چگونه باید بدون پول سر کند. همان دیشب که از خانه اش ربراي اتمام درس
جز بیرون زده بود، فقط در فکر یک نفر بود، آقاي فیوضی. امـا همـه آمدنـد بـه

ي انضباطی، جانشین ریاست یا آقاي فیوضی، مدیر امور فرهنگی، مسئول کمیته
 اش بـه سـیاهیاي که بتدریج  قابخیلی چیزهاي دیگر. وحید عینک دور نقره

ش برداشت تا همه چیز را محو و گم ببینـد، شـاید ازده بود را از جلوي چشمان
بینند و یا اش را بردارد، دیگران نیز، او را به وضوح نمیکرد اگر عینکتصور می

جنب و جوش و کنجکاو را نداشت هاي پرشاید تحمل دیدن آن ورودي جدیدي
روح هاي بـین سـاختماني آکه با امیـد و هیجـان زودگذرشـان، کالبـد مـرده

 کردند.خاکستري را، براي چندي زنده می
ي سـالم  بـاال بـرد، و وحیـد مدتی گذشت تا از دور کسی، دستی به نشانه

رمـق و لبخنـدي پالسـیده، نفمید که آن دست، دستِ که بود، فقط با سري بی
عینـک هـم اش را داد. آن رهگذر آقاي فیوضی نبـود. شـک نداشـت بیجواب

ي فیوضـی را کـه بـاقی دانشـجویان، در خفـا، اند آن هیکل پهن و فربـهتومی
اش را کردند، تشـخیص دهـد. حـوالی سـاعت ده، عینـکنره صدایش میگربه

 شد. هماندوباره به چشم زد و آقاي فیوضی را دید که از پیکانی اداري پیاده می
تا کنـون، گردتـر آمد که از ابتداي تابستان شد به نظر میتر میطور که نزدیک

کرد اگر سه دایره کوچـک و بـزرگ و شده است. همیشه وحید با خود خیال می
متوسطِ گوشتی را به جاي سر و شکم و پاهاي پرانتزي او روي هم سوار کننـد، 

توانسـت از میـان شود آن را آقاي فیوضی خواند. اما همین مـرد مـدور، میمی
اش اي بنویسد تا مشکالتپیدا کند، یا نامه ايها، بند یا تبصرهنامهقوانین و آیین

کمتر و شاید حتی محو شود. پس جلوتر رفت، و مؤدب سالم داد و بعد گیج شد 
سر رفت سر همـان اصـل مطلـب. که از کجا باید شروع کند. درنگ نکرد. یک
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پا کـرد و در آخـر، جمـالت صـبر و عالقـه پابـهپول، و آقاي فیوضی مدتی بی
کنـی یَـره، اینجـا چـی بلغـور میاول صـبحی چی« ا برید که:انقطاع وحید ربی

دانشگاه آزاده، یادت رفتـه؟ روز اول کـه اومدیـد امضـاء کردیـد شـهریه بدیـد. 
 »نکردید؟

 »چرا کردیم«
 »خب خدا خیرت بده«

اي به اش را چون ژلهاش را کج کرد و با سرعتی که بدنهمین را گفت، راه
ي دانشـگاه شـد و وحیـد گذشت و وارد محوطـه ارتعاش درآورده بود، از دروازه

هاي یـک ها و دنبال کردن او، با گاممیان جا گذاشتن چمدان سنگینِ کنار میله
تر خـود را بـه فیوضـی کـه دور و در میان کوتاه و بلند، سعی کرد هر چه سریع

آقاي فیوضـی » تو رو خدا وایسین آقاي فیوضی«شد برساند، صدا زد: دورتر می
ي دنیا بشـنوند، ه، ایستاد و از دور با صدایی بلند و کالفه، طوري که همهبا اکرا
شه پرواره، باید برم، جلسه شروع شده. خودمم هم باید قاري واهللا نمیبه« گفت:

 »باشم، پول نداري انصراف بده یه کاردانی بهت بدیم
حرف دیگري نمانده بود، وحید تـرجیح داد بایسـتد و دور شـدن فیوضـی را 

هایی خواهد با وعـدهدید که میاي میمدرسه شاگردبال کند. خودش را چون دن
تواند. حس کرد دانشجویان اش را اغوا کند و نمیکودکانه، دختري دو برابر سن

ورودي جدید، که براي معارفه، در محوطه پخش و پال بودند همگـی او را زیـر 
ز اصــرار کنــد امــا خواســت بــاشــد، وحیــد میانــد. فیوضــی دور مینظــر گرفته

جـا  خواست جلوي آن همه آدم، باز هم شلنگ و تخته بیاندازد. پس همـاننمی
زده، اش درآورد و یخاش را برداشت، کاغذي از جیبکه بود ایستاد، دوباره عینک

بینـد. تـا نـیم چیز دیگـر را نمیوانمود کرد که مشغول خواندن آن است و هیچ
ي حصـار ؛ بـه تـدریج خـود را بـه حاشـیهتر شـدساعت بعد، که محوطه خلوت

دانشگاه رساند و هنوز داشت با دقت جزئیات بلیط اتوبوسی که با آن آمده بود را 
اش به او نیست به آرامی و با تمرکـز خواند. بعد که مطمئن شد کسی حواسمی

روي پاهایش، به سوي دروازه رفت. انگار که نه انگار اصال اتفاقی افتاده باشـد. 
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دنبال جایی گشـت اش را دوباره به چشم زد و بها که رسید، عینکنار میلهبه ک
چمدان نبود. از نگهبان ورودي اما خبري از جا رها کرده بود. اش را آنکه چمدان

هایشان بـه انتظـار مسـافر بودنـد، هایی که کنار ماشیندانشگاه و راننده تاکسی
زنـد. ي چه حرف میدربارهدانست وحید سوال کرد. کسی خبري نداشت یا نمی

اي نداشت، اش را برده بودند. چارهوسایل باقی مانده از زندگی يچمدان و همه
 کرد.کرد و جایی براي ماندن پیدا میباید زودتر دانشگاه را ترك می

*** 
هاي ریـز و درشـت تکـهروز یکـم آبـان، تکهبیست و شش روز بعد، در نیم

حیدریه پراکنده شـده بودنـد و وزش ن نیلی تربتباران در آسماابرهاي سفید بی
ها را از شـرق دور داد آنشان را تغییر میطور که شکل احجام بادي تند، همان

کشانید. ساعت از سه بعـدازظهر گذشـته و وحیـد پـرواره به سوي غرب دور می
دیـد. شـب قبـل، ي امیر سماواتی به خواب رفته و خـواب میهمچنان در خانه

ي پـرورش خیـاراش در کـدکن بـا چنـد خانـهاندازي گله مناسبت راهکاللی ب
ساندیس و یک شیشه اتانول گندم به سراغ امیر و وحید آمده بود و تـا نزدیـک 

ها یک به یک، به سالم سحر هر سه، دور بساط نشسته و نوشیده بودند. استکان
ختی الکـل قدر به هم خوردند تا سرشـان گـرم شـده بـود و بـاکرو سالمتی آن

نشسته بودند به حرف زدن. طبق معمول، اول کاللی شروع کرده بود؛ اینکه دو 
دانـد در شـود و خـودش هـم نمیماه دیگر، خیر سراش، سی و شش سـاله می

کـرده، ولـی بـاالخره دارد از یـک جـا شـروع ها چه غلطی میي این سالهمه
در کدکن را اجـاره  هاي پدراشکند. چندي پیش، یک هکتار و نیم، از زمینمی

اش در ازاي ضـمانت شـرفاي راه بیاندازد و پـدر بیکرده، تا کشاورزي گلخانه
دار گرفته و شک ندارد کـه بـا یـک روز تـاخیر، پرداخت کرایه، از او چک مدت

طـور شـود، برد و خدا نکند کـه آنگذارد و برایش مأمور میچک را به اجرا می
ش که هیچ، کل دنیا برایش ا گور پدراش، پدراش را ندارد. اصالچون دیگر توان

ارزد، کاهی که فقط بلد است، بیهوده در باد بچرخد و کاللی به یک پر کاه نمی
اش، بلند شده و چند دوري، به دور اتاق چرخیـده، تـا براي بهتر فهماندن حرف
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اش را دوبـاره کشـانده بـود بـه عاقبت زمین خورده و گفته بود، دیدید؟ و حرف
نباشد، چه کند؟ و عمرا کار بـه  اش، که امیدوار است و اگر امیدوارو جاذبه زمین

اي پـدر کشد و اگر یک در صد کشید، اول به سراغ زن هشتم صیغهجاها نمیآن
ي عاشـق لـوم، رود. بعد خود را از چاه ویل کدکن چون افسـانهکیمیاگراش می

اش از همـه ت دیگـر خیـالوقش را که نابود کرد؛ البد آناکند و بودآویزان می
اش از چـه ناراحـت اسـت. داند، خیالچیز راحت شده، که اصال خودش هم نمی

ي آن اش کنار نیامدن است، خیلی هم تالش کرده، همـهشاید هم، تنها مرض
کرده، اما نتوانسته یا نشده، مثال، همین سی و شش سال داشته همین کار را می

اي را دوست بدارد، که اش ، زن پتیارهر جاکشپارسال سعی کرده در رقابت با پد
اش ارجـح اسـت. امـا دیده براي بدبختی مرد این میدان هم نیسـت و تنهـایی

دانـد کند و خودش هم نمیترش میاش را ببرند دیوانهشورتنهایی هم که مرده
اش است و فعال فقط یک راه حل بلـد اسـت اینکـه حبـی بـاال اصال چه مرگ

اش چرت بزند، دراز بکشد یا بخوابد و هـیچ نکنـد؛ کـه آن نشئگیبیاندازد و در 
اش از خـود آیـد و حـالاش در میرسـد و از دمـاغهم آخراش، به خمـاري می

داند خورد که از خود، انتظارِ این شدن را نداشته و دیگر نمیاش به هم میعملی
بـراي خـود  ها را که گویی براي بـار هـزارمي اینچه غلطی باید بکند. و همه

اي نرسـیده، تـرجیح کرد، باز نیز، بازگو کرده و انگار باز هم به نتیجهتعریف می
چپ بزند و براي تغییر مـزاج جمـع، یـا اثـر ي علیداده بود که خود را به کوچه

ي کـرد همـهرنـگ میتدریجی آن زهرمـاري کـه واقعیـات یـا جـدیات را کم
آن هم فقط یک راه بلد بود. اینکه با هایش را به طنز بکشاند. که براي دلواپسی

که معنـایش کسـب اجـازه  »طِبیعی کنیم؟«اي شیطانی از امیر بپرسد: خندهریز
قدر چوب حـراج هاي چارواردار خانوادگی و ناموسی بود و آن دو آنبراي شوخی

به فامیل یکدیگر زده و خواهر مادر هم را آباد کرده و شوهر داده بودند تا خنده 
ها را بـه شان را به بدرد آورده و متعاقبا آني مکررِ از ته دل، فک و دهنو شاد

 سکوت کشانیده بود.
اش کندتر شده بود، افتـاد. او هـم داري به دست امیر، که حرکاتبعد صحنه
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اش، سیاست و اتفاقات چنـد مـاه قبـل حکیمانه بحث را به موضوع مورد عالقه
انی کشـانده و خـاطرات و خطـرات هاي خیابـکوي دانشـگاه تهـران و آشـوب

هـاي تظاهراتی را که خودش در آن شرکت کرده بـود، تعریـف کـرده و تحلیل
اش را ارائه داده بود، که این درد، دیگر درمان ندارد و تنها چاره، انقالبی سیاسی

اش کننـد. ي مسلحانه و جنگ چریکی است که باالخره روزي باید شروعمبارزه
ي عملیاتی توانند همین حاال و همین جا، یک هستههم میاصال همین سه نفر 

کنند روند، از مرز افغان پیدا میراه بیاندازند و تاریخ را رقم زنند و تفنگ هم می
روند و حتی اگـر دانشـجوها ي دانشگاه میو براي شروع، سراغ همان گربه نره

شـان د است همهي مهربان درصداند، که فرشتههم تیر بخورند راه دوري نرفته
دانـد مـارکس، را روزي به همان گربه نره تبدیل کند و اضافه کرده بود که نمی

شان بوده که گفته، ما باید شک را از خودمـان آغـاز کنـیم. فروید یا نیچه کدام
اصال شاید بهتر باشد اول به همدیگر شلیک کنیم و خودش حاضـر اسـت کـل 

ولی حیف که کار با اسلحه را بلـد نیسـت عملیات را به تنهایی، بر عهده بگیرد؛ 
هـاي وگرنه ... کاللی هم که در رویاهاي خود فرو رفته و مطمئن بود که حرف

زد و خنـدي مـیامیر جدي نیست، گاه، سري به تصدیق تکان داده و گاه ریش
ي اش بیشـتر بـود بـراي امیـر، مثـال و نمونـهوحید هم که سواد عقیدتی ادبی

سوز، فاضالنه بله در کوبا هم همین شد، و گاه با آهی جان آورد، کهتاریخی می
بردنـد نـیم بیتـی هاي بین پک زدن به سیگار، درباب رنجی که میمیان مکث

سـوزد و ، واي بـر مـن ،واي بر مـن، ساحلدر شب رسواي بی« خواند:شعر می
 »هایی را که پروردمغنچه ،سوزد
ي رده و کاللـی تـه پاکـت همـهقدر بیدار مانده و امیـر اسـتدالل کـو آن 

بیت، شعر زمزمه کرده بود تا باالخره نور بیت نیمسیگارها را در آورده و وحید نیم
ي روز از پنجره به اتاق رخنه کرده بـود و بـا آمـدن روز، کـوفتگی و دهندهنوید

خوران به قول خودش، خـود را تلوشان رسوخ کرده و امیر تلوخستگی هم به تن
رسانده و تا نیم ساعت بعد بیـرون نیامـده بـود کـه وحیـد از  مبال، اشبه مأمن

هاي نامفهوم، به هراس افتاده بود که مبـادا بالیـی سـر پچهصداي خنده یا پچ
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کنه چی کار داره می« خودش آورده باشد و چند بار از خود و کاللی پرسیده بود:
 »اون تو؟

یده بـود کـه روي سـنگ توالـت تا باالخره در توالت را باز کرده و امیر را د 
را  »فتانـه« زند و با بغض نـام مـادراش اش حرف مینشسته و با دیوار روبروي

اش برایش یک ذره شده و وحید او را از توالت بیرون کشیده زند که دلصدا می
بوده  مقام فراهانیقائمسلک ي جد کبیراش را شروع کرده که همو امیر باز قصه

 اش کـرده وشان حـذفمیرزا بوده که پدراش از شناسنامهو پسونداش قورمپوف
فـرو نـرود،  حـزنکه دوباره در حـال و هـواي گه زده به تاریخ و وحید براي آن

و امیر دستی » کنی؟امیر، االن اگه کمیته بریزه اینجا چی کار می« پرسیده بود:
م و رم کلـههیچی، می« به چشمان تَراش کشیده و با لحنی مضحک گفته بود:

گم: سالم، مـنَ انـم کنم تو همون سنگ توالت، یارو که رسید باال سرم، میمی
 »ها ...

اي مستانه افتاده پتِ خندهو باز هم، هر سه با آخرین ناي باقی مانده، به پِت
ها را پهن کرده بود و امیر قبل از خواب، فقـط توانسـته بودند و وحید رختخواب

مزخـرف را ول  زنـدگیي ایـن مین روزها، همهبگوید که باالخره در یکی از ه
دهد و خود را به عنـوان سـرباز صـفر، بـه خواهد کرد و از دانشگاه انصراف می

هایش بـه نجـوا ها را گفته بود تا آخر حرفکند و خالص. اینارتش معرفی می
ها را جمـع و رسیده و به خواب رفته بود. وحید نیز گشتی در اتاق زده و آشـغال

ها را خاموش کرده و خوابیده بود و در خـواب دیـده بـود کـه ه و چراغجور کرد
ي آخـر سـاختمانی ایسـتاده و بـه آتشـی کـه شـهر اي در طبقهروبروي پنجره

با  اي پرندهسوزاند، زل زده و حس کرده بود در پیچش قالیچهاش را میروبروي
پشـت، او را بـه  شود، که ناگهان کسی، بـا فریـادي ازهر موج، باال و پایین می

انتها سقوط کرده و در بیرون پنجره هل داده و او معلق در میان زمین و هوا، بی
اش رژه رفته، اش از جلوي چشمي زندگیي ابدي سقوط آزاد، همههمان فاصله

اش را گرفته دار، که دستتا ناگهان صدایی او را به خود آورده بود، صدایی خش
 زمین کوبانده و او را از خواب پرانده بود.  تر بهو با شدت هر چه تمام
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صدا، صداي امیر بود که سعی داشت با اصرار او را بیدار کند، ظهر شده بود. 
ي چنـد خانـه خانم، همسایهنه از ظهر هم رد شده بود. تا چند دقیقه دیگر زبیده

ق د و بـر طبـیها را بشـویا ظرف ،تا اتاق را جارویی بزندرسید، تر، میآن طرف
البـد از  .کسـی در خانـه بمانـدبا آمدن او،  شتامیر خوش ندااي، گفتهقانون نا

بود. همـان دم صـبح کـه ش راحت اخیالهوش دراز کشیده، که بیکاللی هم 
اي قهـوه يهگلول ،شادر آخرین چایی شیرین شبکاللی  خواستند، بخوابند؛می

جزئی خواست، به ه میطور ک همانشک تا شب بعد تریاك را هم زده بود و بی
گرفت آمد و امیر بهانه میزبیده داشت می .شدمی تبدیلحرکت خانه بی ثاثاز ا

وحیـد که گرسنه است و چند روز است که از نوبت خرید وحید گذشـته و حـاال 
 آینـده را سـاعتی دو و یکـ بخردمرغ سوسیس و تخم و نان و بیرون برودباید 

امـا وحیـد  ذایی سرهم کند.و غ ه خانه برگرددبیرون معطل کند. بعد حق دارد ب
حرکت و معلق، به حال خـود رهـا شـود. ولـی جا بی حال دوست دارد همانبی
اش را باز کشد. چشمانپس سراش را از زیر پتو بیرون می شود.داند که نمیمی
زند و حقـایق مسـتمر پـیش از خـواب بـه کند و به سقف کوتاه اتاق زل میمی

اندامی پاهـا، یـا از همـه ي امیر، بیحیدریه، خانهبرند. تربتمی اش هجومسوي
تر، آن شلوار جین رنگ و رو رفته، که از میخـی روي دیـوار، نـزار آویـزان مهم

اش به مغازه بـرود تـا است؛ باید همین حاال، آن را بپوشد و با جیب گشاد خالی
کند و به بانک شهر اي نمانده که خرج بلیط اتوبوس واحد خرید کند. حتی سکه

اش حوالـه برود و ببیند آیا پدراش، از خر شیطان پیاده شده و پولی بـه دفترچـه
ي اخیـر کرده یا نه. خرج خورد و خوراك به درك، با شهریه چه کند؟ یک ماهه

گذرانـده   »شـههمه چیز درست می«خوشکنکِ ي دلجویی و جملهرا با صرفه
بود و نه امیدي به درست شدن چیزي. سـراش بود و حاال، دیگر نه پولی مانده 

اي روي زمـین جسـد مـاهی مـرده چونباز که طاقچرخاند را رو به کاللی می
اگه بیدار بود حاال بدون اینکه امیر چیزي بفهمـه « کند؛پخش شده و خُرخُر می

 »ذاشت تا من بردارم و تمومشد و یه اسکناس زیر فرش میبلند می
اش پـولیزد؛ وحید وضعیت بیوالت با خودش زار میدیشب، وقتی امیر در ت
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اش کشیده به رفاقت روي شانه را براي کاللی، توضیح داده بود و کاللی دستی
کند. شاید هم از سر سرگرمی آن حرف را اش میدارانه گفته بود، که کمکو دل

زده بود. وحید دوست دارد کاللی همان دم از خواب بیدار شـود، حتـی از قصـد 
د زیر کرد. وحیکند ولی گویی کاللی در دنیاي دیگري سیر مییش را لگد میپا

زند و منتظر است او زودتر از نه، موهایش را شانه مینگاه عصبی امیر که کنار آی
توانـد جـا کـه میکنـد تـا آنبرد و سعی میپناه می خانه خارج شود، به مستراح

رسد و وحید بـا ه گوش میجاست، که صداي زنگ خانه ب معطل کند. در همان
شـکل رساند و به صـورت کلمدارد و خود را به در میاش را برمیعجله، پیراهن

سـالم از زیـر نگـاه زند و بیزبیده که با یک روسري سبز پیچیده شده، زل می
آیـد، بـاد زند. در کوچه بـاد میکند و از خانه بیرون میخرگوشی زنک عبور می
کنـد. بـه امیـد ماري و سردرد شـب قبـل را زنـده مینسبتا سرد پاییزي، که خ
هـدف کنـد و بیش حلقه میااش را از دو طرف، دور سرتسکین، بافشار، دستان

ش را اها نیسـت، دیشـب تمـام تـالشزند. کسی در کوچهها پرسه میدر کوچه
اش را باز نکند و نکرده بود. همین ي بدبختیکرده بود که جلوي امیر هم سفره

داشتی به او جا داده بود؛ کافی بود و حاال از او توقع داشـت غـذایی چشمکه بی
دید که داشت خود را چون حیوانی میطور که قدم بر می جور کند. وحید همان

دندان، چگونه باید شکار کند. داند، بیاز زور گرسنگی از النه خارج شده، اما نمی
د، هر چند از موقع توزیع غذا، شاید بد نباشد به سلف سرویس دانشگاه سري بزن

فایـده اسـت. ها گذشته، ولی شاید چیزي گیراش آمـد. البتـه آن هـم بیساعت
توانست هرجور شده زد، اگر میافتد که امیر لب به غذاي دانشگاه نمییادش می

 .شدندتر میاو را به خوردن غذاي سلف عادت دهد، مشکالت مالی قابل تحمل
تومان است و شـام و نهـار، سـرجمع، روزي هشـتاد  قیمت هر ژتون غذا، چهل

شـود از تر است. امـا نمیکند که نسبت به خرید از بیرون خیلی ارزانتومان می
ي تهران، توقع داشت که آن ریـزه بـرنج پاکسـتانی و گوشـت مـردار امیر بچه

زده را به خاطر او فرو دهد و دم نزند. باقی دانشجوها هم همیشـه غـذاي کپک
هاي خوردند. شـایعه شـده، پیمانکـار غـذاخوري، گوشـتویس را نمیسلف سر
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جا را ها قبل بهداشت، آنسبزوار که سال يآشپزخانه را قاچاقی، از انبار سردخانه
کند. از آن گذشته، به قول امیـر، در غـذاي سـلف، کـافور کرده، تهیه می پلمپ

ها و ن چشـمحالی مزمن و ریـز شـدریزند، کافوري که باعث خستگی و بیمی
گذرند شود و امیر هر وقت از کنار صف سلف میریزش مو و هزار درد دیگر می

هاي بدبخت، واسه چندرغاز تومن، اونقدر غذاي اینجا رو شهرستونی« گوید:می
 ». شبیه روح شدنهاشون و ببینقیافهریخت و خوردن ببین چه شکلی شدن، 

ي کنـد و بـه حاشـیهد میالی رقـوحید چند خیابان دیگر، بر خالف جهت ب
افتد. پانصد متر جلـوتر، تختـه اي خاکی به راه میرسد. در جادهکویر پهناور می

کند. کافیست خـود را بـه آن برسـاند، رویـش دراز اش میسنگی است که آرام
کننـد و ها و فکرهـا رهـایش میوقت دغدغـهبکشد و به آسمان خیره شود. آن

انتهـایی و رساند و به بیپس خود را به سنگ میدیگر اهمیتی ندارد.  ،زمان هم
اش اش ببرد. کار دیگري به ذهـنشود تا باز هم خوابعظمت آسمان خیره می

کنند. پاسی شان میرسد. البد امیر و کاللی خودشان، فکري براي گرسنگینمی
گیرد به کند و تصمیم میاش را باز میگذرد وحید چشماناز شب و شام که می

رود و بـا آخـرین هاي نیمه تاریک، چون شبحی راه میباز گردد. در کوچهخانه 
هاي ها بلند است را با نفساي که از حیاط خانهحد گنجایش، بوي تریاك افغانی

افتـد؛ اش از دود میاش و تـرس همیشـگیدهـد. یـاد نوجـوانیعمیق فرو می
قـدر کـرد آنکرد با خـود شـرط مـیروزها اگر کسی جایی سیگاري دود میآن

کـرد البـد اش را حبس کند تا بـوي دود را حـس نکنـد و اگـر حـس مینفس
خواست اما کشید، چه بیهوده، نمیشد. پس تا حد خفگی، نفس نمیسیگاري می

کـرد. بـه آن اش از روزي یک پاکت هم تجـاوز میسیگاري شد و حاال مصرف
در وسطی، حمید، که تقصیر بود، درست مثل براعادت کرده بود و خودش هم بی

به خانه برگشته بود. روزهاي اول عصـرها،  ه قول حامد این تابستان با سوغاتب
خانه، ظل گرماي تابستان یک بخاري هـم رفت باالبه هواي درس خواندن می

شـد و خـودش را در اش بلنـد میکرد و همـین بـو از درس خوانـدنروشن می
ها به پدراش هشدار دهند و آن دعوا کرد. قبل از اینکه همسایهاش دود میلول
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چـرا « اش نشسته و پرسیده بود:به راه افتد. روزي وحید به باالخانه رفته و پیش
که حمید با آن چشـمان خمـار، از دنیـایی » کنی حمید؟این کار و با خودت می

و وحید » تو بگو چرا نباید بکنم؟« اش:شرم، زل زده بود در تخم چشمدیگر، بی
اي خورده یا بالیی بر کرد حمید مشکلی دارد، ضربهه بود، خیال میسکوت کرد

 »اگه بخواي حرف بزنی، من برادرتم« ش آمده.اسر
واهللا، حرف بزنیم؟ در مورد چـی؟ مـا کـه همیشـه داریـم برادرمی؟ اي«

 »زنیمحرف می
 »تو چته حمید؟«
دنبال دم. بینگو، مور و گنده دارم به خودم حال می و چمه؟ هیچی، سر«

گرده که چمه؟ نه داداشی به خودت زحمت نـده، مـنم گشـتم، دلیل می
 »زیاد. نیافتم، هیچی، خسته شدم، خیلی

گفت و اعتیاداش هیچ دلیلی نداشت و شاید هم و شاید هم، حمید راست می
اش قطره عمـري در دلاش بود که همه و همه قطرهیک کوه دلیل و غم پشت

کـرد، از حمیـد، بـا آن کردند. همیشه خیـال میجمع شده بودند و رهایش نمی
 باد دلیل خود را بهخود و بیآید. اما بی، یک چیزي در میالعهبینش و فکر و مط

پولی، کاراش به جـوب خـوابی کشـیده. حمیـد راسـت داده بود. البد حاال از بی
ها هدیه ها و احمقگفت، دنیا طوري شده بود که شانس را دو دستی به نفهممی
کـرد، شان حامد، او که فقط به خودش فکر میاش برادر بزرگکردند، نمونهمی

توانست در آن شرایط دوام بیاورد؛ وحید دوسـت نداشـت، تنها کسی بود که می
ها را ي آنبا خود گفت، خیلی احمقانه است اگر غصه ،نقش قربانی را بازي کند

کرد. حاال اگـر موفـق خود میبود و کاري براي هم بخورد. باید به فکر خود می
اش را کرده بود. به خانه کـه رسـید، کاللـی بـه جهنم. حداقل سعیهم نشد، به

زهرمار بیدار مانده و علت تأخیر و گم و گور کدکن بازگشته بود و امیر چون برج
اش نداشـت. اگـر قـرار بـود خواست. اما وحید چیزي در جـواباش را میشدن

داري مثل گم کردن پول یـا آتـش گـرفتن د دروغ شاخدفاعی از خود بکند، بای
اش را نداشت. کرد تا امیر آرام شود. اما حال و حوصلهرا سرهم می خاربارفروشی
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اش خزید. پتو را کشید روي سراش و سعی زیر رختخوابحرف بهپس دمغ و بی
فکر شان، جز اعداد و شکلچیز، بهکرد به ترتیب تا هزار و یک بشمارد و به هیچ

اش کـرد و پاکـت ي شـکمنکند. به بیست نرسیده بود که امیـر، لگـدي حوالـه
کاللـی ایـن و واسـه تـو « اش پرت کرد و گفت:اي را به سمتمقوایی دربسته

 »گذاشته، چی توشه؟
قدر منتظر  ماند تـا وحید پاکت را گرفت و باز پتو را روي سراش کشید و آن

ي خواب، به شمارشـی اش به نشانهي نفسها را خاموش کرد و صداامیر، چراغ
منظم رسید. بعد در همان تاریکی، به آهستگی سـر پاکـت را پـاره و محتـواي 

اش را لمس کرد. احتیاجی به نـور نبـود، محتویـات پاکـت کاللـی، چنـد داخل
 اسکناس تا نخورده بود.

*** 
 هاي ریـزکمی که از غروب آفتاب چهاردهم آبان ماه گذشت، نخستین دانه

قرار کـه هایی پراکنده و بیباران آن فصل، از ابرهاي سیاه باریدن گرفت. قطره
کردند. وحید که چتري ي زمین را خیس میي ترد و ترك برداشتهتدریج گونهبه

آسـایی از آسـمان گرفتـه، دانسـت بـه زودي رگبـار سیلبه همراه نداشت و می
زودتر خود را بـه سـاختمان  هایش افزود، تاباریدن خواهد گرفت، بر سرعت گام

ها تمـام شـده ي کالسدانشگاه برساند. ساعت حوالی شش عصر و درس همه
شـد. دزدانـه، از جز چند نگهبان و کارمند، کسی در دانشگاه دیـده نمیبود و به

کاري بودنــد، گذشــت، هــایی کــه کارمنــدان در آن مشــغول اضــافهکنــار اتاق
هایشان را نداشـت. در ي گوشه و کنایهصلهها روبرو شود، حوخواست با آننمی

نگاري کرده بـود کـه ها نامهیا با آن ،شان رفته بودقدر پیشیک ماه گذشته، آن
شان شده بود. اما اش جزئی همیشگی از کارهاي روزمرهوحید پرواره و مشکالت

حضـور  دفتردر  ،شهریهاسم وحید را به خاطر عدم پرداخت  .ثمر بوداش بیهمه
کـه اگـر  کردنـدمیش اتهدید ،و از همین حاال ننوشته بودند ،هاو غیاب کالس

ترم، محـروم اسـت و در  از شرکت در امتحانات پایان ،اش را واریز نکندشهریه
کنند. امـا وحیـد، شـاید چـون کـار دیگـري ها برایش صفر رد میي درسهمه
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هـا، مرتـب کالس يالوقوع، در همـهاي قریـبنداشت و شاید به انتظار معجزه
 کرد.شرکت می

اش کـه فـرو خوري رفت و یک لیوان پُـر، آب نوشـید. عطـشبه سمت آب
اش پر شـود و میلی یک لیوان دیگر را پر کرد و سر کشید تا معدهنشست، با بی

ي اي کـه گوشـهاش را پرت نکند. خود را به اتـاق شیشـهفکر گرسنگی حواس
گفتنـد، رسـاند. روي یکـی از واریـوم میسالن جنوبی ساخته بودند و بـه آن آک

اش راحت شده است. در ها منتظر جا خوش کرد و حس کرد دیگر خیالنیمکت
ي شعر و ادب را شـش و نـیم نوشـته بودنـد و او اطالعیه، ساعت شروع جلسه

هایی که زودتر از همه رسیده بود و دیگر لزومی نداشت زیر نگاه کنجکاو غریبه
هـا ، با سرخ و سفید شـدن و عـذر خواسـتن، جلـوي نیمکتها نیاز داشتبه آن

هاي جُنگ ادب را از اوایل تـرم، بـر در و معطل شود، تا بتواند بنشیند. اطالعیه
اش یک دانشجوي ترم اولی شیرازي، به نام یزدانی بود که دیوار دیده بود، بانی

هـر  خواست به قول خودش کار فرهنگی کند. امـابا حرارت و سري پرشور می
شـد و ها، کمتـر و کمتـر میگذشت هیجان تبلیغات و تعداد اطالعیهچه که می

شد یا نه، حتی اگـر اي برگزار میوحید مطمئن نبود که آیا، اصال آن روز، جلسه
تر هم بود، که توضـیح و آمدند نه تنها برایش کافی، بلکه راحتچند نفر هم می

اي هم آماده کرده بـود چند جمله سخنرانی، جلوي جمع برایش کار آسانی نبود.
اش بگیـرد و آبـروي اش هل شود یا نفسو مدام نگران بود مبادا در حین نطق

اش بیـرون کشـید و خود و کاراش را ببرد. طومار بلند امضـاها را از الي پوشـه
باره نگاهی به آن انداخت. ماجرا، از پنج روز پیش آغاز شده بود، دوباره و چندین

اي به دانشجوها اعـالم کـرده تر، که طی پارچه نوشتهدو هفته قبلشاید هم از 
بودند جهت بهبود کیفیت غذاي سلف، قیمت هر ژتـون، بیسـت و پـنج تومـان 

اش بهبود نیافته بود بلکه گران خواهد شد؛ غذا گران شده بود، اما نه تنها کیفیت
از طـرف اش هم کاسته شده بود. وقتی دو سـه نفـري، بـه نماینـدگی از حجم

خودشان، براي اعتراض پیش آقاي فیوضی رفته بودنـد، فیوضـی بـه اعتـراض 
ها گفته بود که بروند خدا را شکر کنند رسیدگی که نکرده بود، هیچ، بلکه به آن
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که همین غذاخوري هم هست، چون خیلـی از واحـدها اصـال چنـین امکانـاتی 
 ندارند.

ی پلو یکی از دانشجوها، تا پنج روز پیش و کشف یک سوسک پخته، در سین
همه به غر زدن و فحش دادن اکتفا کرده بودند، اما آن اتفاق، موجـب خشـم و 

خوردنـد. وحیـد هیجانی شدید بین کسانی شد، که حتی غذاي دانشـگاه را نمی
تر که زودتر از همه، غذایش را گرفته و خورده بود، منتظر خلوتروز، بعد از آنآن

ز آشپز، ته دیگ بگیرد؛ که فریاد جیـغ ماننـد یکـی از شدن صف بود، تا بتواند ا
تر، او و همه را میخکوب کرده بود. پسرك دانشجوها، در امتداد چند میز آنطرف

هاي سوسـک با بدن و صورتی که از حس تهوع به پیچش افتاده بـود، شـاخک
هایش بلند کرده بود. و ي مدرك جرم، در میان انگشتاي را به نشانهسیاه پخته

ي سوسک را تشخیص وحید از آن فاصله هم توانسته بود بخار متصاعد از الشه
ش آشوب شده بود. در لحظات بعد، بلوایی در غذاخوري به راه افتاده ادهد و دل

ي شان و باقیمانـدهها که هنوز در حال خوردن غذا بودند به قاشق دستبود. آن
درنـگ سک خیره شـدند و بیي سوهایشان و الشهسبزي در سینیبرنج و قرمه

شان را هایی که غذايها را با عصبانیت بروي زمین کوبیدند و آنسینی و ظرف
ي سالمی براي سلف سرویس باقی نگذاشتند تر شیشهتمام کرده بودند، عصبانی

رسـیدند، از زور گرسـنگی بـا هایی هم که به تازگی بـه سـلف میو باالخره آن
رفتند. طولی نکشید که گرد و خاك طوفان اولیه فرو خشم با آشپزها کلنجار می

ي دانشجوها در حالی که دور میزهایی که در میـان سـالن، روي نشست و همه
اي افتادند. هر کسی نظـري هم تلنبار کرده بودند، حلقه زدند و به فکر راه چاره

هداشـت ي بدادند، نه باید بـه ادارهداشت، باید همان غذا را به خورد آشپزها می
ها و نظرهـا، درهـم و کردند. ایدهکردند. نه باید اول فیوضی را خبر میتلفن می

اي به راه افتاده بود ي بعد همهمهرسید؛ چند دقیقهبرهم، از هر سو به گوش می
شد تا ناگهان کسی بـا دیگر هیچ حرف و کالمی تشخیص داده نمی ،در آنکه 

حید بدون اینکه حتی به تبعات کـاراش فریادي، همه را متوجه خود کرده بود. و
خواست نظمی به آن بلبشو بدهد. امـا همـه سـاکت شـده واقف باشد، فقط می
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بودند تا ببینند این پسرك نحیف، که تاکنون صدایی از او نشـنیده بودنـد، چـه 
اي شکسته، در پاچگی بلند شده بود و چند جملهخواهد بگوید و وحید با دستمی

ها با همدیگر گفته بود که امیـر کـه معلـوم صدایی آنی هممورد هدف اول یعن
اش آمـده بـود و جا رسانیده بود، به کمکود چطور به آن سرعت خود را به آننب

گونه که جمعیت هـر لحظـه بیشـتر و بیشـتر  همان .حرف او را دنبال کرده بود
ي ش حرف زده بود هم قواصدایی یا اتحادي که وحید در موردشد، حس هممی

اي بـه حـاجی شد. باالخره به این نتیجـه رسـیدند کـه بایـد نامـهتر میو قوي
نژاد، رئیس همیشه غایب دانشگاه بنویسند و خواسـتار رسـیدگی بـه ایـن عارف

ي وضعیت شوند. همان موقع کاغذ و قلم آوردند و وحید، به پیشنهاد امیر و بهانه
نامه را امضا و به تدریج سلف  خط و انشاء خوب، نامه را نوشت. بعد چند نفر زیر

موقع تا این لحظه، طومار در دست وحیـد مانـده بـود، امـا از آن .را ترك کردند
روز گویی همه، قضیه را بـه نحـوي دیگر خبري از بانیان آن نبود. از فرداي آن

شـان را کـج دیدنـد راهفراموش کرده بودند، حتی وقتـی وحیـد یـا امیـر را می
زدند. هنگـامی کـه وحیـد بـه اطالعی میا به غریبگی و بیکردند، یا خود رمی

چاکان آن جمـع، تر شد، فهمید، جاي چند امضـا از سـینهروز دقیقامضاهاي آن
خالی است. اما وحید دست برنداشته بود و در ایـن چنـد روز از هـر کسـی کـه 

س، ها، از تـرشناخت، خواسته بود، طومار را بخواند و امضا کند. هرچند خیلیمی
آوردند که مشتري غـذاي دانشـگاه نیسـتند یـا بعـدا  طومـار را امضـا بهانه می

کنند، اما وحید به تنهایی موفق شده بود چهل و شش امضا بدسـت آورد، از می
تر امیر را قانع کرده بود، که اگر قرار است به وضعیت غذا اعتراض کنند، آن مهم

 باید هر روز آن را بخورند.
ها، دیگر از شش و سی هم گذشته بودنـد و دقیق شد، عقربهها که به دقیقه

گاهی همچنان کسی نیامده بود، تنها عنصر متحـرك آن سـاختمان، عبـور گـه
ي نگهبانی بر دیوارها بود که با حرکتی رفت و برگشـتی، در سـالن پرسـه سایه
شد که آکواریوم را ترك کند، که صـداي تِـق تِـق زد. وحید داشت آماده میمی

تـق متنـاوب و متوقف کرد. پاهایی با آن تق ااو ر ،هایی در سالني کفشاشنهپ
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دادنـد کـه کسـی در ي دنیا خبر میداشتند و به همهمنظم در سالن قدم بر می
اي که ناشیانه بـر قـامتی سـوار حال آمدن است. طولی نکشید، که چادر مشکی

ا پـایین انـداخت و بـه آمد. وحید سراش رشده بود، پدیدار شد که به آن سو می
اش تنظیم کرد و اش را روي بینیطوماري که در دست داشت خیره شد. عینک

ها که مدام نزدیک بار دیگر بخواند. اما صداي پاشنهسعی کرد، متن نامه را یک
کـرد و اش میزدهریخـت و هیجـانشد، تمرکزاش را به هم میتر میو نزدیک
اش ي نگـاهتیز، در زاویـههاي نـوكا آن کفشقدر به صدا گوش داد توحید آن

کـرد تـا دختـري را ببینـد کـه وارد متوقف شدند. فقط باید سـراش را بلنـد می
هاي روبـرو نشسـته اسـت. زمـان داشـت آکواریوم شده و روي یکی از نیمکت

خیالی زده بود و هر گذشت، نگاه و سالمی رد و بدل نشده و او خود را به بیمی
شد. پس سـراش را بـاال گرفـت و و دو تر میجهه، برایش سختلحظه هم، موا

اش شـکل اراده لبخنـدي در لـبچشم میشی مهربانی را خیره به خود دید. بـی
 »هنوز شروع نشده؟« مقدمه پرسید:گرفت و سري تکان داد، دختر بی

 »چی؟«
 »جلسه دیگه، مگه شما براي جلسه نیومدید؟«
 »شهچرا، فکر کردم دیگه شروع نمی«

داري به گذشت و نگاه معنیو وحید متوجه نگهبان شد که از طول سالن می
 »شما هم شعر آوردید، بخونید؟« انداخت.او و دختر روبرویش می

 »من؟ نه، شعر نه«
 »پس اومدید گوش بدید؟«
 »نه«
 »طوري اومدید؟ پس همین«
 »نه، راستش چطور بگم«

اش بـا ري و مقطع، نگـاهو وحید مکث کرد، در همان دو سه باري که سرس
کـرد کـه در مواجهـه بـا آن صورت تالقی پیدا کرده بود، چیز غریبی حس می

ي اجزا، ظریف و به انـدازه سـر جـایی صورت هیچ زن دیگري ندیده بود؛ همه
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ها با هم، داشتند، اما ترکیب آني معمولی حضور میبودند که باید در یک چهره
انـداخت. خصوصـا آن د را بـه تشـویش میساخت که وحیـاي میکلیت بیگانه

محابا در حجاب چادر و مقنعه، عقب نشسته بودند موهاي خرمایی روشن، که بی
اند. آن صورت بیشتر شان معلوم بود که به تازگی شسته شدهو از نم و درخشش

شود ها دیده میاز زیبایی، عجیب بود، چیزي مثل تمثالی که فقط بر دیوار موزه
کند. باید به جاي این فکرها، جواب اش مینندگان را مسحور بیگانگیکو بازدید

  داد. اما دختر، بیشتر منتظر جواب نماند:سوال آخر را می
من سـوزان کـافی هسـتم، دانشـجوي مترجمـی زبـان، تـرم اول. مـا «

 »ها، یه نشریه در بیاریمخوایم اگه بشه، از تو این جلسهمی
 »ی باشهکردم کار آقاي یزدانفکر می«
 »آره کامران مدیر مسئوله، من هم قراره سردبیر بشم«
 »کس نیومده؟پس چرا هیچ«

بار نوبت سوزان بود تا در جواب تأخیر کند و وحید دوبـاره نگهبـان را و این 
زنی تر به آکواریوم، در حـال گشـتتر و نزدیکدید که این دفعه به مراتب خیره

جـا را نبهتر است هر چه زودتر آداد، ر میاي به وحید هشدااست. حس ناشناخته
جا نشست و با سوزان کافی گپ زد. اما همچنان تا نیم ساعت بعد، آن ترك کند،

ها، مدام گفتگویی که بر خالف همیشه، در آن معذب نبود. البته در میان صحبت
منتظر بود تا سوزان جلوتر از او آکواریوم را ترك کند؛ اما ظاهرا دختـرك، هـیچ 

جا نشسـته بـود و در  خیال همانبا صمیمیت و بی .اي براي رفتن نداشتلهعج
که آخـرین شـعر کرد و وحید پس از آناه حرافی میمورد شعر و ادبیات و دانشگ

تواند چیزي را از این دختر پنهان کند و خانم کافی را شنید، حس کرد دیگر نمی
هـد؛ پـس طبیعـی و بهتر است همین حاال وضعیت پاهـایش را بـه او نشـان د

اش در صورت برداشت و منتظر ظهور بازتاب نقص بدنیشرم بلند شد، قدمی بی
جز یک خداحافظی گرم و امیـدبخش در صـورت خـانم دختر ماند، اما چیزي به

خوري رسـاند و کافی تشخیص نداد. از آکواریوم خارج شد، دوباره خود را به آب
اش خشک شده بود، به بیرون ه دهانها بود کیک لیوان دیگر آب نوشید. مدت
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دانشگاه که رسید، بارانی پیوسته، آغاز شده بود. حسی از شـادي بـه خـاطر بـو، 
اش را قلقلـک تازگی، خیس شدن زیر باران و یا حتی گفتگو با خانم کـافی، دل

دو، هیچ ربطی به هـم نداشـتند، امـا چـه کرد که آنداد. با خودش خیال میمی
ده بودند، حتی همدیگر را فهمیـده بودنـد. وحیـد مـاجراي راحت با هم حرف ز

غذاخوري و طومار اعتراضی را براي دختر تعریف کرده بـود و او هـم بـا شـوق 
توانـد از طومار را گرفته و قول داده بود، اگر آن را به خوابگاه دختران ببـرد، می

برداشته  اشخیلی از دخترها، امضا جمع کند و وحید که گویی، باري را از دوش
 .داشـتي دانشـگاه قـدم بـر میباشند سرخوش و آهسته، رو به بیرون محوطه

گرداند تا ببیند خانم کافی همچنان در ساختمان مانده یا او ش را برااي سرلحظه
روشن سردر ساختمان، مردي را دید کـه بـه انتظـار هم خارج شده، که در سایه

تاب اي تبدیل شده بود که بیه سایهسوي چراغ، مرد بایستاده است. زیر نور کم
زد. شاید همان نگهبان بود و شاید هم نه. در یک مسیر رفت و برگشتی قدم می

اي وحید حس کرد، چیزي در شرف وقوع است، کنجکاو، در پشت سـطل زبالـه
طولی نکشید که زنی در چادري مشـکی، از  .دهدپناه گرفت تا ببیند چه رخ می

بعد هر دو سایه،  .را به پایین رسانید و روبروي مرد ایستادهاي ساختمان خود پله
ي دنج تاریکی از تالقی دیوارها پناه بردند، وحید تا جایی که توانسـت به گوشه
کنند که ناگهان حس کرد دیگر چیـزي اش را تنگ کرد تا ببیند چه میچشمان

 .دند افتـادبیند. نور شدیدي، روي آن دو که یکدیگر را در آغوش کشیده بونمی
هاي ماشینی بود که کمی باالتر از همه چیز در آنی اتفاق افتاده بود. نور از چراغ

کـرد. آن دو سـایه، شان حرکت میها توقف کرده بود و حاال داشت به سمتآن
که حاال دیگر زیر نور قابل تشخیص بودند بـا سـرعت و تـرس تـا جـایی کـه 

پسر شروع بـه دویـدن کـرد، درسـت در  بعد، .توانستند از هم فاصله گرفتندمی
گذشـت، وحیـد او را مسیري که وحید پنهان شده بود، و وقتـی از کنـاراش می

ي ادبی بود که هراسان و بـا سـرعت در شناخت. کامران یزدانی، مسئول جلسه
شد، سوزان کـافی حال فرار بود. آن زن هم که پیکان حراست به او نزدیک می

ار پناه برده بود. ماشین کنـار او توقـف کـرد و وحیـد، بود که ترسیده به تن دیو
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هـاي ي آقاي فیوضی را دید کـه بـا جهشـی بیـرون پریـد، از تکانهیکل فربه
ها و چراهـاي هایش معلوم بود، عصبانی، در حال طـرح سـوالي دستوقفهبی
ش است. باالخره فیوضی، نگهبان و سوزان کافی، سوار پیکان شـدند. اپایانبی

ن دور زد و در سرباالیی، به سمت ساختمان خاموش ریاست رفـت. وحیـد ماشی
کرد. این زده میاش را خیس و یخاش زده بود. ضربات قطرات باران، تنخشک

خواسـت، هـر چـه اش میدل .ي پیش نبودآور چند دقیقهدیگر آن باران شادي
مستاصـل، از پشـت جا و از چیزهایی که ناباورانه دیده بود فرار کند. زودتر از آن

چه حماقتی کرده  .ي امیر را پیدا کردسطل زباله بلند شد و راه بازگشت به خانه
ي ادبی، فقط پوششی براي روابط عاشقانه بود، پـس او مـزاحم بود؛ پس جلسه

همـه بـراي روز کامران و سوزان شده بود. و طومار، طومـاري را کـه آنقرار آن
 اولوحانه بـه به آن امید بسته بود، ساده جمع کردن امضاهایش زحمت کشیده و

ي انضباطی، بازجویی، تعلیق از سپرده بود؛ به سوزان کافی که حاال در راه کمیته
کرد، نه بارید و وحید حس میتحصیل، یا هزار بالي دیگر بود و باران هنوز می

اش هجـوم مـوجی بـه چشـماناراده، اش خیس شده، بلکه بیي بدنتنها همه
 د.برمی

*** 
پور اول، ي صبح، حسـین حسـینپنجشنبه ده آذر، ساعت نه و دوازده دقیقه

ها و زنگ خانه را به صـدا در آورد. سـرماي شـب گذشـته، روي سـطح کوچـه
وار آن، حتی بـا ظهـور ي نازکی از یخ کشیده بود که سوز شالقها، الیهخیابان
پور، در حـالی کـه یني درخشان در آسمان هم، از بین نرفته بـود. حسـآن لکه

کرد، براي بار دوم شاسی زنگ را، ممتد فشـار داد و در پا میبهقرار از سرما پابی
شد، ش خارج میاهایش را که چون بخار از دهانانتظار باز شدن در، بازدم نفس

زده بود و سکوت و انجماد خانـه و چون دود سیگار رو به باال فوت کرد. هیجان
خواسـت کرد. بعد از دو سال، این اولین بار بـود کـه میر میکوچه آن را شدیدت

جا که ینه، مواجه شود و سعی داشت تا آنرودررو با امیر سماواتی، آن دشمن دیر
اش را بـه رخ نفسبـهاش را مهار کند و آرامش متکی بـه اعتمادتواند، خشممی
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اسبت عروسی پور، امیر سه روز قبل به منرقیب بکشد. اما برخالف خیال حسین
و قرار هم نبـود تـا دو روز دیگـر بـازگردد. در  راهی تهران شده بودش، اخواهر

حرکت و هراسان به هم خیره شده بودند و هر کدام پیش خانه، وحید و زبیده بی
قدر سـمج بافتند، که چه کسی ممکن است پشت در باشد که آنخود خیالی می

ي قبل رسیده بود. وحید بیست دقیقه زبیده تازه .است که دست بردار هم نیست
از دیشب به او خبر داده بود که امیر رفته است و الزم نیست او بیاید، اما زبیـده 

سر بـه سـراغ که یکاسته بود حاال که آمده به جاي آنآمده بود و وحید از او خو
کارهاي خانه برود، کمی بنشیند و اگر دوست داشت با هم اختالتی کنند و زبیده 

ت أاي به سکوت و خیرگی به قالی گذشته بود تا وحید جرسته بود، چند دقیقهنش
کشـید کـه یـخ و زبیده کـه طـول می »خب یه چیزي بگید« کرده و گفته بود:

اش آب شود به گفتن چی بگم، اکتفا کرده بود و وحید دوباره به حـرف غریبگی
 »شما بچه هم دارید؟« آمده بود که:

به دنبال چایی و قوري به سـمت روشـویی رفتـه و در که زبیده بلند شده و 
اینکـه بچـه هـم  .ها یا آب کردن قوري، حرف زده بودحین جابجا کردن ظرف

ي زن دوم شوهراش است که سـر زا منتهی مال خودش نیست، بلکه بچه دارد،
دهد در جایی گاز می البد حاال شوهراش هم شوفر ماشین سنگین است و .رفته

ها هم، یـک تکـه زمـین بـراي کند و اگر آند و دنده عوض میگیرو کالج می
هاي مردم نداشت. زعفران کاري داشتند، مرداش دیگر نیازي به رانندگی ماشین

اما در یکی از همین روزها، آقامحسن، قرار است بارکش خود را بخرد و راننده و 
و  حمال ماشین خودش بشود و پسرشان، تـازه بـه کـالس اول دبسـتان رفتـه

زنـد کـه ي دو دانشجوي دیگر هم سر میجز اینجا به خانهخودش براي کار، به
ي ها هم چون آقاامیر همه پسرهاي آقایی هستند؛ البته کار کـردن در خانـهآن

 ،هراش باالخره با آن همه جان کندناش نیست، که شودانشجوها به خاطر پول
ود زبیـده، متولـد و بـزرگ دهد. اما چون خدهد و خوب هم میخرج خانه را می

هاي ي تهران است، دوسـت دارد بـه یـاد گذشـته، کمکـی بـه همشـهريشده
اش کند که همه، جاي پسرهاي خودش هستند و شوهراش هم خبر ندارد غریب
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اش، خیلـی آورد کـه ارواح عمـهو اگر روزي بفهمد، دمار از روزگـاراش در مـی
زمـان در شـاگرد بنـایی کـه آنغیرتی است. زبیده در پانزده سالگی بـا همـت، 

کرده، فرار کرده و به شهر همت، تربت آمده و همت هم بعد از شان کار میخانه
اش شـود، رهـایش کـرده اسـت و دوسـتدار نمیچند سال که دیده زبیده بچه

ش اآقامحسن، مردانگی کرده و او را به زنی گرفته، تا هم مـادري بـراي نـوزاد
هاست که زبیده، در این شهر پاگیر شده و حاال سالباشد و هم زنی داشته باشد 

ي اول و محـل تولـداش را بـه اش را گم کرده وگرنه صـفحهو حتی شناسنامه
اش داد و اینکه پس از این همه سال، روي بازگشت پیش اقـواموحید نشان می

در تهران را ندارد. اصال آیا کسی او را دوباره خواهد شناخت؟ برگردد چه بگوید، 
کرد که رفتار وار در رفته شده یا ... و وحید با خود فکر میهگوید زن شوفري زب

ي تربتی این زن که سعی دارد با کشیدن آوا و مختصرسـازي کلمـات، یا لهجه
هایی نیست که تـا کنـون ها را اصالح کند، شبیه هیچ یک از تهرانیناشیانه آن

به صدا در آمده بـود و چنـد  بودند که زنگ درها و حدیث دیده. در همین حرف
اي به روي خود نیاورده بودند، تا شاید آن بیرونی ناامید شـود، امـا بعـد از دقیقه

تکرار و سماجت و با کلید بر شیشه کوبیدن کسی که بیرون ایستاده بود باالخره 
وحید از زبیده خواست، اگر ممکن است در توالت پنهان شود تا خودش برود دم 

 باشد یک جور او را دست به سر کند. در، تا هر کس 
کرد حاال امیـر بـا اي خورد، خیال میپور یکهوحید در را که باز کرد، حسین

کند. وحید هم شان را سرراست میشان را گرفته و حسابزنک تنهاست و او مچ
آمـد. از امیـر اش نمیپور سالمی زیر لبی کرد. از او خـوشبا بهت دیدن حسین

پور آدم خطرناکی است که یک سـراش در آخـور اسـت و حسین شنیده بود این
شـود. جـا بلنـد میرود بـوي دردسـر از آنو هـر جـا مـی سر دیگراش در توبره

پور، کنجکاو در صورت وحید درنگی کرد بعد او را با دسـت از جلـوي راه حسین
 کـرد، پرسـید:ي گاراژ تا اتاق را با عجلـه طـی میکنار زد و در حالی که فاصله

 »ست؟امیر خونه«
اش دوید، اما دیگـر دیـر اش، به دنبالو وحید با هراس، براي متوقف کردن
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پور در اتاق را با سرعت باز کرد و دقیق، در دور و اطراف اتـاق شده بود، حسین
خواست رد یا نشانی از امیر یا زنی که نیم سـاعت به جستجو پرداخت. حتما می

ابد. وحیـد از پشـت سـر، کـه بـه اتـاق رسـید، پیش وارد این خانه شده بود، بی
حرف روي زمین نشست، کتابی که کناراش افتاده بود را برداشت و پور بیحسین

 لرزید، زل زد.به وحید که از فشار اعصاب به صورت خفیفی می
 »خونی؟سعیدي سیرجانی می«
 »از یکی قرض گرفتمش«
 »فتن؟گرشنیدي چند تا از دانشجوها رو تو یه خونه تیمی«
نه. چرا شنیدم، خونه تیمی نبوده، تولد یکی از پسرهاي االهیات بـوده، «

 »هاي دخترش و هم دعوت کردهچند تا از همکالسی
 »خونه تیمی همینه دیگه، قراره همشون و ...«
 »یادامیر رفته تهران، تا سه روز دیگه هم نمی«
 »خونه شدي؟تو از کی با سماواتی هم«
 »دو سه ماهه«
 »ي شما هم بریزن؟ونی قراره همین روزها، خونهدمی«

اش را حس کرد جـان .ي مستراح انداختوحید نیم نگاهی گذرا به در بسته
توانسـت تصورشـان دارد. شاید هم همین حاال پشت در بودنـد. میهول بر می

بـه او  .دهنـدکند. دو مرد فربه، که با بیسم، وضعیت را به قرارگـاه گـزارش می
کنند. ترجیح داد سکوت کند، چیزي هم اش میزنند و سوار ماشینبند میدست

دید، پور که تأثیر حرف خودش و سکوت وحید را میبراي دفاع نداشت و حسین
ها رو، سماواتی به در و دیوار نزده، واسه تو هم بد نامهمگه اون شب« ادامه داد:

 »شهمی
 .د تا آخر قضیه را خوانـدها، وحینامهپس مسأله بر سر چیز دیگري بود. شب

ي قبل این امیـر بـود کـه طومـار پور از طرف فیوضی آمده بود. دو هفتهحسین
امضاها را به فیوضـی تحویـل داده و فیوضـی نـه تنهـا امضـاها را بـه حـاجی 

جا جلوي چشم امیر، طومار را پاره پاره کرده و  نژاد نرسانده بود بلکه همانعارف
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از دفتراش بیرون انداخته بود. بعد وحید و امیـر و دو با فحش و فضاحت امیر را 
داد سـبزي مـیسرشان بوي قرمه به قول خودشانسه نفر دیگر از رفقایش که 

اندیشی، کـه آخـراش قـرار گذاشـتند در چنـد اعالمیـه از نشسته بودند به چاره
 دانشجوها بخواهند، در روز شانزده آذر، نه تنها غذاي سلف را نخورند، بلکـه بـه

هاي غذایشـان را در محوطـه خـالی کننـد و شـاید آن ي اعتراض، سینینشانه
اتفاق، به گوش رئیس دانشگاه در مشهد برسد و محض رضاي خدا، سـري بـه 

ها را پنهانی، همه جا به در و دیوار چسباندند و زیراش نامهاش بزند. شبدانشگاه
را بـه هیجـان هـا که همان، خیلی »جنبش خودجوش دانشجویی«هم نوشتند 

آورده بود و همه منتظـر روز واقعـه بودنـد تـا ببیننـد ایـن جنـبش خودجـوش 
کند؛ حتی قرار بود یکی از دوسـتان خبرنگـار دانشجویی دیگر چیست یا چه می

هـا کاللی به تربت بیاید و عکس و خبر تهیه کند و بالفاصـله بـراي خبرگزاري
دانستند که ر را بانی و مسبب میي این جریانات، همه، امیمخابره کند و در همه
پور را حاال فیوضی، حسینخواسته، خود را جلو انداخته بود و از همان اول، از خدا

هنوز حتی به فکرشـان  ،کدامشانفرستاده بود تا امیر را تهدید کند و ظاهرا هیچ
 این قضایا وحید ایستاده باشد. يهخطور نکرده بود که ممکن است پشت هم

دو سـیگار بـرگ  ،ش درآوردااز جیـب اش راسیگار ي فلزيجعبهپور حسین
اش گذاشت، بعد بـا ژسـتی اي را از آن خارج کرد، هر دو را در دهاننازك قهوه

چنـد پـک . اش را چرخاند و سیگارها را به آتش کشـیدمصنوعی، فندك بنزینی
اش ي لـبگوشـهکرد و وحید آن را یکی از سیگارها را به وحید تعارف  کشید و
اش را ي تلخ و گس وانیل، دهانو یک کام عمیق گرفت. سیگار با مزه گذاشت

قیمتـی اسـت. اش، معلـوم بـود سـیگار گرانبندي یـا طعـمخنک کرد. از بسته
کردند. اش به خاطر شغل پدر در تهران زندگی میپور بابلی بود اما خانوادهحسین

زي است و به اصطالح خیلـی پور معاون وزیر کشاورگفتند، پدر حسینبرخی می
پور دانسـتند کـه خـود حسـیناي میرود و برخی دیگر آن را شـایعهخراش می

درست کرده است. به هر صـورت خیلـی از اسـتادان و دانشـجوها، بـا او رفتـار 
اي داشتند، که بیشتر ناشی از واهمه بود تا دوستی، چـون محتاطانه و محترمانه
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هـا اي، بر سر کسانی کـه بـا آنبالهاي نامترقبهپور تاکنون توانسته بود حسین
ي مهم ناموسی، تاکنون خود را از او درگیر بود بیاورد. اما امیر با وجود آن مسأله

هـا وارد محفوظ نگه داشته بود. تقریبا چهار سال قبل، یعنی سال اولـی کـه آن
کـه بـه خـاطر  اي برقرار کرده بـود، رابطهویدا نامیدانشگاه شده بودند، امیر با 

ثبات و دمدمی امیر، بعد از چند ماه هاي دختر براي ازدواج یا مزاج بیدرخواست
خبر از همـه پور اول، بیکارشان به جدایی رسیده بود. دو ماه بعد، حسین حسین

ها و ها و نامـهي نجابت و زیبایی ویدا شده بود و بعـد از گریـهجا، واله و شیفته
ویدا، به شرط قبول کرده بود که با او رابطه برقـرار کنـد و ها، باالخره پادرمیانی

اش را بـا او اعـالم پور نـامزديبعد از مدت کمی، شرط اجرا شده بود و حسـین
روي کـرده بـود، در جمعـی کرده بود و امیر هم شبی که باز در نوشـیدن زیـاده

ف کالسی، ماجراي خودش و ویدا را به مضحکه تعریهشت نفره از پسرهاي هم
زمان آن دو به دشمنان خونی پور رسیده بود و از آنکرده و خبر به گوش حسین

 یکدیگر تبدیل شده بودند.
فایـده، کار و بیپور، در حالی که سراش را عقب برده بود و بـا پشـتحسین
اش را از سـر گرفتـه هایی در هوا درست کند، داستانکرد با دود، دایرهسعی می

فرمانداري، شوراي تأمین شهر، براي رسیدگی بـه وضـع  بود که دو روز قبل در
ي نماینـدگان نهادهـا بـه ایـن العاده برگزار کرده و همهاي فوقدانشگاه، جلسه

شاشی را در دانشگاه تحمل تاند که به خاطر وضعیت کشور، هیچ اغنتیجه رسیده
خـدا  اشکند که اگر روشن شود بعـدنخواهند کرد و امیر دارد با آتشی بازي می

سوزند. و طور مواقع، معموال، تر و خشک با هم میبه داد همه برسد. که در این
اش و رو کـردن مـدارك بهتر است، وحید از همان لحظه، با نشان دادن دوستی

تر، پـاي خـود را از ي امیر، هر چـه سـریعهاي آیندهجرم و تعریف دقیق برنامه
پور، صداي ممتد جهـش حسین هايحوادث بیرون بکشد. و وحید در طول گفته

آمـد و شـاید از زیـر پیـراهن شنید که شـاید از مسـتراح میضربان قلبی را می
اش به دوپاره تقسیم شد، گویی در سراش، دو ریل مـوازي را بـه خودش. ذهن

امتداد هم کشیدند و دو فکر با دو لوکوموتیو، با سرعت و در خالف جهت، از هم 
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پور، زبیده را آمد و حسین صدایی از مستراح در میشدند. اگر همین حاالدور می
گفت مهم شده پور میقدر که حسینشد؟ اگر ماجرا آنیافت، چه میدر خانه می

داد؟ بعد از آن شب که بود و قرار بود کنار بکشند، جواب سوزان کافی را چه می
پایـان هـاي بیاو زیـر اسـتنطاق .فیوضی او را با کامران یزدانی گیر انداخته بود

فیوضی، زیربار چیزي نرفته و همه چیز را انکار کرده بـود و بـر خـالف حـدس 
وحید، جلوي فشار و به تبع آن اعتراف، مقاومت کـرده بـود و فیوضـی هـم بـه 

روزها بـه شـدت تهدیـد دالیل نامشخص، شاید آبروي اخالقی دانشگاه، که آن
بسـنده کـرده بـرد و سـوزان، ي انضباطی و تذکر، ي کمیتهشد، به یک نامهمی

سوزان کافی با وجـود آن دردسـرهاي فیوضـی، پنهـانی در خوابگـاه دختـران، 
توانسـت توانسته بود، بیش از صد و پنجاه امضا جمع کند. نه، وحیـد دیگـر نمی

ي بازگشتی نداشت. سـوزان، کاللـی، کنار بکشد؛ در جایی ایستاده بود که نقطه
ي طومار، همه و همـه بـه او اعتمـاد امضا کننده امیر و آن دویست و پانزده نفر

اي ترس یا شک بر او بر کشید یا لحظهکرده، یا امید بسته بودند. اگر پا پس می
شد، حتم چیزي در خودش یا باقی، که به هزار امید ناشـناخته، وارد او غالب می

ر اي حس کرد دو قطـاشد. لحظهشکست و نابود میاین ماجراها شده بودند می
که گویی در مسیري دایره مانند از هم دور شده بودند، حاال رخ به رخ، بـه هـم 

اي به نـام تـرس، وحیـد رسیدند. نقطهشوند. هر دو به یک نقطه مینزدیک می
گرفت. پس سیگار را کـه هنـوز بـه اش را میاش را برداشت، باید جلويعینک

چالـه کـرد بعـد بـا هاي عینک با فشـار مسوخت روي یکی از شیشهآرامی می
راستی تو و ویدا کـی قـراره « پور پرید؟جسارت و کنایه، وسط سخنرانی حسین

اي خاموش ربط، براي دقیقهپور شوکه از این سوال بیو حسین» عروسی کنین؟
 عینک وحید زل زد و گفت:دار در چشمان بیشد و بعد متعجب و جریحه

 »چی؟«
 »گم کی قراره ... ؟می«

اش را هـم ر خود فرو رفت، پس امیر هر جا که رفته، خاطراتپور دو حسین
با خودش برده و تعریف کرده، یعنی کاراش به جایی رسیده که باید جلوي ایـن 
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اش در پسرك دهاتی هم از خود دفاع کند و جواب پس دهد؟ زمام امور از دست
رشـد کـردي؟ هـا؟ آدم  ثتو هم زیر دست اون دیـو« رفت و با پرخاش گفت:

اي که نیم ساعت پیش آوردي وکجات شاف کردي؟ تو توالته ؟ اون جندهشدي
 »نه؟

یش. بعد بري وسط دانشـگاه بـراش آره منتظره توئه، که یه نظر ببینی«
ات هم بنویس، شـنیدم هاي عاشقانهزار بزنی، خواستی یکی از اون نامه

 »نوشتی.قبال خیلی خوب می
دوسـت داشـت بـا  اند.ه افتادهبه لقوپور حس کرد دست و پاهایش و حسین

قـدر گفتنـد مسـأله، آنشـد؟ میتمام وجود به وحید حمله کند. اما بعد چـه می
برایش مهم بوده که نتوانسته خود را کنترل کند و زوراش به یک چالق رسیده. 

دانست اگر کاري نکند االن است کـه اش، چه کند، فقط میدانست با خشمنمی
پاره شود و بترکد. پس فقط توانست چند کلمه بگوید، بغضی قدیمی در گلویش 

اینکه خواهند دید، یا پشیمان خواهند شد، بعد با همان سرعت که آمده بود بـه 
ش، با صداي مهیبـی بـه هـم اسمت خروجی رفت و در آهنی خانه را پشت سر

 کوبید.
 پور فریادو وحید آشفته از اینکه چطور آن کلمات ذهنی مگو را رو به حسین

اش را باال زد و عینک خاکستر اندوداش را بـا آن تمیـز ي پیراهنزده بود گوشه
هایش فرو رفت. طولی نکشید که درِ مستراح، به آهستگی کرد و در ظن و گمان

اي وحید ي آن بیرون زد. چند لحظهباز شد و سر زبیده، مردد و محتاط، از گوشه
ایستاده بود، زیـر نظـر گرفـت.  حرکت، غرق در فکرهایش، وسط اتاقرا، که بی

بعد بـا سـرعت بـه اتـاق دویـد و خـود را در آغـوش نـامنتظر وحیـد انـداخت. 
اش گذاشـت. هایش را دور کمر وحید، حلقه کـرد و سـراش را روي شـانهدست

شـان گذشـته بـود را خواست هراس یا خطري که از بیخ گـوش جفتانگار می
م کند و اصال شاید، قصد دیگـري نشان دهد. شاید هم سعی داشت وحید را آرا

اي را هاي منقبض شـدهاي با برجستگیداشت. و وحید که تن جمع و جور زنانه
اند و ش خسـته شـدهاکرد، حس کرد بـاز هـم زانـواندر آغوش خود لمس می
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قرارتـر از قبـل دیـد، بـا مالیمـت احتیاج به نشستن دارند. زبیده که وحید را بی
روي زمین نشاند. خودش هم نشست و چون مـادري اش را کشید و او را دست

اش اش اسـت سـر وحیـد را بـروي زانـوانکه در حال محبت به یکی از پسران
ي وحید نمـود اش، شروع به نوازش موهاي آشفتههاي فربهگذاشت و با انگشت

و حرف در گلوي وحید گیر کرده بود. دوست داشت اعتراضی کند یا خـودش را 
توانست، انگار سوار یکی دیگر از آن لوکوموتیوها شده بود تـا جمع کند، اما نمی

جـا روي پاهـاي  ي دیگر برسد. و وحید همانبه مقصد نهایی، یعنی یک فاجعه
گـویی حسـی راه  .تر کـردهـایش را عمیـقش را بسـت و نفسازبیده چشمان

 توانست نفس بکشد و زبیده که گرما و تعرقگلویش را مسدود کرده بود که نمی
هاي پیراهن وحید برد و اش را به سوي دکمهدید، دستبیش از حد وحید را می

ي ها را باز کرد و به تدریج، با حرکات نامنظم و آشـفتهیکی آنبا طمئنینه، یکی
ي کرد که پیلهاش را مالش داد و وحید چشم بسته با خود خیال میدست، سینه

هاي ها و انگشـته بود. از آن دستپیچد. ترسیدش میاتار چسبناکی به دور تن
ي شد یا قفسـه سـینهشان افزوده میپهن که لحظه به لحظه بر فشار و سرعت
رفـت. دیگـر تعلـل نکـرد خـود را از خودش که چون پاندولی باال و پـایین می

ي ي برافروخته و زمین سرد جـدا کـرد و ویـالن ایسـتاد، بـوي دم کـردهزبیده
گذشت، کاري که همیشه کرده رفت و میبود؛ باید میماندگی، اتاق را پر کرده 

دیگر درنگ نکرد، راه در را گرفت و از خانه خارج شـد، در بیـرون، هـواي  .بود
مقصد قـدم طور که بی همان .اش را جا آوردکمی حال خرفت،همچنان سرد و 

 زنیکـه ... االن« کرد:بست، با خودخیال میاش را میهاي پیراهنزد و دکمهمی
  »کردمي تهران بودم این طوري نمیگه، اگه من بچهداره با خودش می

اصال هیچ بعید نبود که آن امیر دیوانه، براي اثبات رفاقت، یـا هـر مزخـرف 
شـنود تـا ي دیدارشان را چیده باشد و البـد وقتـی نتیجـه را میدیگري، برنامه

. شش روز دیگـر، شودي امیر و کاللی و رفقایش جور میي خندهها سوژهمدت
پور و بزرگترهـایش در رسید و احتماال از همان موقـع، حسـینشانزدهم آذر می
اي نداشتند. خود را درگیر چـه ها هیچ نقشهولی آن .شان بودندتکاپوي له کردن
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خواست چه کاري کند؟ خودش کرده بود؟ توهمات امیر؟ اصال با چه کسانی، می
ها یکـی د؟ البد یک تراژدي دیگر. و سوالشاش چه میدانست. نتیجههم نمی

آوردنـد. عاقبـت رفتنـد و بـرایش زبـان در میپس از دیگري در سراش رژه می
اش را دیـدگان ،کشـید، روي آن دراز اش یافـتسنگ دوباره خود را کنار تخته

 بست و سعی کرد همه چیز را فراموش کند.
*** 

دانشـجو اسـت. روزي کـه در بر طبق تقویم هرساله، روز شانزدهم آذر، روز 
هاي دولتی، مراسمی در بزرگداشت و تجلیـل از ها و حتی ارگانسراسر دانشگاه

شود. بر طبق رسم معمول مراسـم، از صـبح بـا پخـش مقام دانشجو برگزار می
هاي اجتماعات یا تقدیر شیرینی و چاي شروع و با سخنرانی سخنرانان در سالن

هاي گیرد. البته شاید در معدود دانشگاهه، پایان میاز دانشجویان و استادان نمون
مرکز، اتفاقات دیگري هم رخ دهد، که در نهایت، پس از یکی دو ساعت، همـه 

حیدریـه، چیز به خوبی و خوشی، ختم بخیر شده اسـت؛ امـا آن سـال، در تربت
کننده، از ظهـر ناگهـانی و شـوکه ،ي دیگري بود. خبـرشرایط دانشگاه، به گونه

 هاي مهم پخش شد:خبرگزاري روي
حیدریـه، بـه ي معدودي از دانشـجویان دانشـگاه آزاد واحـد تربتعده«

هاي غذایشان را ، ظرفبه وضعیت بهداشتی غذاخوري ي اعتراضنشانه
کـه بـا اعتـراض گـروه دیگـري از  انـدواژگـون کردهدر سالن مرکزي 

رخ داده اند و درگیري مختصـري بـین دو گـروه دانشجویان مواجه شده
بـه باعث زخمی شدن چند تن از دانشجویان معتـرض شـده و است که 

انـد. تحصن در فضاي دانشگاه را نموده مي آن، دانشجویان اعالواسطه
شایان ذکر است جو دانشگاه، همچنان متشنج و ملتهب است و نیروهاي 

 »اندامنیتی هنوز به دانشگاه اعزام نشده
اولین اقدام،  که خبر را دو بار دیگر خواند، درنحیدریه پس از آفرماندار تربت 

نژاد، رئـیس دانشـگاه، کـه در ي تلفن حاجی عـارفاش خواست شمارهاز منشی
کرد را برایش بگیرد تا با او صحبت کند، اما پـس از برقـراري مشهد زندگی می
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 حیدریه است.تماس، منشی به او گفت که رئیس دانشگاه در راه تربت
*** 

گاه دوازدهم دي ماه، وحید پرواره و کـامران و سی دقیقه شامساعت هشت 
گشـتند. مییزدانی، در یک تاکسی دربست از شهر، به سوي شهرك دانشگاه بر

کـرد بـا احتیـاط و برف نسبتا سنگینی باریده بود که راننده تاکسی را مجبور می
مران تاریک را طـی کنـد. میـان وحیـد و کـاي لغزنده و نیمـهسرعت کم، جاده

ي جـر و بحـث یـک سـاعت فرما شده بود کـه نتیجـهسکوتی آزاردهنده حکم
لخور، در دو طرف صندلی عقـب ماشـین، سرشـان را بـه شان بود. هر دو دقبل

هاي خود فرو رفتـه بودنـد. راننـده ها چسبانده و در خیالهاي سرد پنجرهشیشه
ي جلـو ارزدهي بخـتاکسی که پیرمردي عبوس بود با غرغري، دستی به شیشه

ي بخاري را زیادتر کرد و روي فرمان خم شد تا جاده را بهتر ببیند. کشید، درجه
ش را پیدا کـرد. اي سیگار تیرهایش، باالخره بستهوحید پس از جستجوي جیب

سیگاري براي خودش آتش زد، بعد بسته را به بازوي کامران زد که کـامران بـا 
ي زانوهـاي زدهپایین رفتن متناوب و هیجانحرکت سر، آن را رد کرد. از باال و 

قرار کـرده. ش را بیاکامران، معلوم بود که هجوم ترس یا اضطراب، دوباره قرار
وحید با خود گفت االن است که دوباره شروع کند، پس براي اینکه جلـویش را 

 »خواي برگردي شیراز؟کی می« بگیرد سعی کرد چیزي بگوید:
 »یرازدونم، کاري ندارم شنمی«
گفت، وقتی من پنج شیش ساله بـودم یـه بـار رفتـه داداش بزرگَم می«

 »آد، شیراز قشنگه نه؟بودیم، ولی من یادم نمی
 »آره بهتر از این خراب شده است«

شنید، با ناراحتی تکانی به خود داد انگار هایشان را میپیرمرد راننده که حرف
ها اي از آینه به آنبراي لحظهخواست اعتراضی کند، اما چیزي نگفت. فقط می

خــواي تــو می« هایش را بیشــتر در هــم پیچانــد.چشــم غــره رفــت و ســگرمه
 »ها بشی نه؟اي، شاعري، یه چیزي تو این مایهنویسنده

 »هاي شماهافعال که هیچ گهی نیستم، افتادم دنبال بچه بازي«
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 ش بپرسد:دانست اما هوس کرد از خوداش را میوحید با اینکه جواب سوال
 »راستی کامران، چرا روز تحصن اومدي با ما نشستی؟«

من؟ نه، من با شماها جایی ننشستم، فقط همـون دور و ورا بـودم «
 »ببینم چه خبره

شه، االن چرا نشستی، حاال هم ناراحت نباش، همه چی درست می«
 »زنم باباي امیر، فردا راه بیافته بیاد تربتزنگ می ،رفتم خونه

 »کرد؟ر اونجا چی کار میپوحسین«
هاش هم آورده بود، گفتم االن دوباره بـزن دونم، دیدي، نوچهنمی«

 »ناندازبزن راه می
 »اومدم، کلی ضایع شدمکاش باهات نمی«

اش را کـم کـرد. روب رسـیده بـود، سـرعتتاکسی که به یک ماشین برف
طی کنند. وحیـد وار، مجبور بودند باقی راه برف گرفته را با آن سرعت الکپشت

خواسـت جوابی نداشت که به کامران بدهد، شاید هم جـواب داشـت، ولـی نمی
شـان آمـد حقچیزي بگوید. امیر حماقت کرده بود و حاال هر بالیی سرشان می

شان رسـانده بـود پور هم فرصت را مغتنم شمرده و خود را بر بالینبود و حسین
احتضارشان بکوباند و آخراش هـم بـا  ي رو بههایش را بر الشهتا آخرین ضربه

 مابانـه در حـالی کـه صـدایش را در گلـو انداختـه بگویـد:هاي بازیگرآن ژست
پـس چـرا همـه « وحید براي بار چندم از خود پرسید:» بهتون که هشدار دادم«

 »چی این طوري شد؟
کرد همه چیز، سر و سامانی خیال می .تا ده روز قبل، بخت یارشان شده بود

ها، ها سـاعتبود. خودش شـبحواله کرده ش هر چند ناچیز، مبلغی اپدر .گرفته
ها را ها و نسـیهاش توانسته بود، بعضی از قرضکرد که با پولزعفران پاك می

سر راست کند و بعد از آن روز بزرگ، که به عنوان سخنگوي تحصن با حـاجی 
شـجویان گفتگـو ي دانهاي خیرهنژاد در صحن دانشگاه و در مقابل چشمعارف

ها گفته بود که از مشـکالت ها بیشتر شده بود. حاجی به آنکرده بود، امیدواري
خبر بوده و قول داده بود که به مسائل رسیدگی خواهد کرد و اش بیدانشجویان
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اش، کسی از کارمندان دانشـگاه را مقصـر ببینـد، بـا او برخـورد اگر در تفحص
و اعتصـاب و  ایـد دسـت از آن ننربـازيهـا هـم، بخواهد کـرد. در عـوض آن

کردند. کتکی هم که خورده ي آدم رفتار میداشتند و مثل بچهمیکاري برشلوغ
شان. وحید که سادگی یا مهربانی پیرمرد را دیده بـود، پـا فراتـر جانبودند نوش

گذاشته بود و محرمانه، مشکل مالی خودش و درخواسـت وام را بـا او در میـان 
تر دیگـري، در د، که حاجی هم رسیدگی به آن را، بـه زمـان مناسـبگذاشته بو

ش موکول کرده بود؛ اما پس از آن روز، دیگر در دانشگاه و دفتراش حاضر ادفتر
هـا از آسـیاب افتـاد، امضـایش زیـر ي آبي بعد، کـه همـهنشد. فقط دو هفته

اولـین  رسید، رویـت شـد.میها به بچه پس از دیگري هایی که یکیاحضارنامه
صادر شـد. بعـد  ،دار هم بودنامه، به نام سوزان کافی، که به قول فیوضی سابقه

جز کـامران نوبت امیر، وحید و باقی آن هفت نفر تحصن کننده رسید. همه، بـه
ها، قسر در رفته و معلوم هم نبود چرا او را مستثنی کرده یزدانی، که به قول بچه

جمع شوند تا باز هم حرکتی کنند، کـه سـر و خواستند دور هم بودند. دوباره می
هاي الکـل گنـدم پیـدا شـد و درسـت ي کاللی، با یکی دیگر از آن شیشهکله

اش بـه خـاطر قطعـی چنـد هاي گلخانـهنزدیک سحر، گنداش در آمد که میوه
انـد و بـه قـول اي برق و بعد خاموشی سیستم گرمایش گلخانـه، یـخ زدهدقیقه

ي مجبور است همه چیز را بفروشد و به همان خانهرفته است و  یخودش به گ
تر بازگردد. صبح نخوابیده رفته بود. تا دو روز بعـد خبـراش را اول و شاید عقب

گفتنـد بـا آوردند. خود را تلف کرده بود، البته خودش را از چاه آویزان نکرد، می
اهی، گفـت، شـاید اشـتبشـد میکرده. اما امیر بـاوراش نمی را تلف تریاك خود

زدن نبوده و وحید هم، با او جـر و زیادي خورده، که کاللی اهل کم آوردن و جا
چی و اشتباهی خورده؟ آسـپرین بچـه کـه نبـوده؟ فقـط کرد که چیبحث نمی

آورد، تـا داد و دم بـر نمـیي امیر را گوش مـیهاي مستانهها و گاه گریهحرف
ود، تا امروز صبح در حـالی کـه قدر امیر مست کرده و زار زده و فحش داده بآن

ش زده و بـه شـهر رفتـه و در بـازار تربـت، ااش بند نبوده، به سـربه روي پاي
اي راه انداخته و جلوي حاج کمال، گردن کلفت تربت را گرفتـه و کُلفـت معرکه
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لفـن امیـر را کـت اش کرده بود. حاج کمال هم با یـک تبار خودش و داردسته
ي اندازد. و وحید و کـامران از ظهـر همـهب نی نمیجا که عربسته، فرستاده آن

هاي امنیتی شهر را زیر و رو کرده بودند تا ببینند چه بالیی سـراش آمـده، اداره
شان کرده بودند که فعال صالح نیست دنبال ماجرا بگیرنـد ش هم حالیاکه آخر

 افتند.و بهتر است پاپی نشوند وگرنه خودشان هم به دردسر می
شد. مدتی بود ریزش هاي شهرك پیدا میرمق خانههاي کمر چراغاز دور، نو

نشست دوباره شروع شده ي برف که چون مالفه سفیدي بر تن زمین میآهسته
آقـا « خواست سیگار دیگري آتش بزند که کامران به راننده گفت:بود. وحید می

سـراش را  وحید با پرسش،» خونه، روبروي خوابگاه دخترابرو فاز یک، بغل تلفن
خوام ها حرف بزنم، به تو هم میباید با یکی از بچه« رو به کامران حرکتی داد.

دونم چرا با شـماها بـودم، امـا یه چیزي بگم. ببین، من تا همین جاش هم نمی
 »خوام ادامه بدمدیگه نمی
 »باشه«
ي مـن، مـن و اینجـا ا نزار، ولی بابـا ننـهرو حساب نامردي و این چیز«

 »رس بخونمفرستادن د
 »باشه

تو هم بهتره پات و از این قضایا بکشی بیرون، البتـه اگـه دیـر نشـده «
 »باشه

 »باشه«
خانه رسیده بودند. کامران بـدون اینکـه چیـز دیگـري دیگر به نزدیک تلفن

اش را دراز کرد تا با او دسـت بگوید، از راننده خواست که نگه دارد، وحید دست
 »دیگه کجا برم؟« ي تاکسی پرسید:رانندهدهد، اما کامران رفته بود، 

 »یه دقیقه وایسا«
خانـه وحید بخار پنجره را با دست پاك کرد و به کامران که به سـوي تلفن

خانه نبش خوابگاه دختران بود و مطابق حـدس وحیـد، رفت خیره شد. تلفنمی
بیافتد  به انتظار، روبروي درب آن ایستاده بود. به راننده گفت، راه ،سوزان کافی
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خواسـت. و کمی که جلوتر رفتند، پیاده شد. پیرمرد دو برابـر مبلـغ کرایـه را می
وحید حال چانه زدن نداشت، پول را داد و روي برف شروع به قدم زدن کرد. تا 

تر شـده بودنـد. بـا وجـود هایش در برف سـنگینخانه راه زیادي مانده بود. قدم
اش بیرون کند. بیشتر یر کاللی را از ذهني روز نتوانسته بود، تصواتفاقات، همه

اش جمـع افتاد که موقع نشستن در شکماز همه، یاد آن پاهاي دراز و الغر می
طور که  گذاشت و هماناش را روي نوك زانوهایش میشدند و کاللی چانهمی

حله «گفت: آورد و آخراش هم میداد، ادا در میآن را به چپ و راست تکان می
گرفتند عمل اش میدیگر رفته بود و تمام. به حرفی که همیشه شوخی »دِدِاش

فهمیدنـد. حـس کـرد کرده بود و این چیزي بـود کـه وحیـد و امیـر آن را نمی
اي کشـند. لحظـههاي پایش، هنوز هیچ نشده از سرماي بـرف تیـر میانگشت

برگشت و به جا پاهاي نامنظم خودش، در برف خیره شـد. سـعی کـرد امیـر را 
اش کرده بودند، تصور کند. ولی ضطرب و پشیمان، در سلولی که در آن زندانیم

ش گرفتـه بـود، اینکـه اي ایک فکر، مجال و جاي هر خیال دیگري را در سـر
کشید و با امیر به کاش، صبح امروز، اول وقت، او هم آن شیشه را تا ته سر می

 اش همراهی کند.رفت، تا او را در نمایشبازار شهر می
*** 

هاي شب، وحید آخرین نگاه پنجم بهمن، صبح زود، در تاریکی آخرین لحظه
ي قبل وسـایل بـدرد بخـوراش را در امیر از یک هفته .را به اتاق خالی انداخت

یک وانت ریخته و با خود برده بود و وحید اسباب باقیمانده را بـه چـوب حـراج 
ها ام لباسه بود تا تمسمسار سپرده بود و فقط یک کیف سامسونت باقی گذاشت

ي خانه را، ظهر تعیین کرده بودند و تا جا کند. موعد تخلیهاش را در آنیا وسایل
ي آن خـواب، بیـدار و جا بماند. اما تکـرار دوبـاره توانست همانظهر، هنوز می

ي زمین و آسـمان همـان سـاختمان چنـد اش کرده بود. دوباره در فاصلهآشفته
بار کسی در خواب، او را به پایین آمد، که این د. یاداش میطبقه، معلق مانده بو

 .هل نداده بود بلکه این خودش بود که خود را در هوا رها کرده بود. در را بست
کلید را دو بار در قفل چرخاند و در خیابان همیشه سوت و کور شـهرك بـه راه 
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رشـید زرد هـم از افتاد. به تدریج که به حاشیه کویر رسید، نور نرم و مالیـم خو
اي شد تخته سنگ قهـوهشرق طلوع کرد و به سیاهی شب رنگ داد. از دور می

هــاي صــاف تشــخیص داد کــه ســخت و اســتوار در جــاي را در دل آن زمین
اش بر دل زمین نشسته است. وحید با خود فکر کرد، آن تخته سـنگ همیشگی

اش در سر و کلـه از کجااش چقدر ناهمگون است. اصال عظیم، با محیط اطراف
هـا سـال قبـل، همـین هاي مسطح پیدا شده بود؟ شـاید هـم میلیونآن زمین

تـدریج در هاند کـه بـاي بودههاي افراشتهمانند، کوههاي مسطحِ نرمِ شورهخاك
اند و البد تخته سـنگ، آخـرین جـزء طول زمان، به ذرات کوچکی تجزیه شده

و بـاالخره روزي او هـم، تسـلیم  مقاومت یک رشته کوه در برابر فرسایش بـود
اي رها کـرد. از سـنگ اش را در گوشهاي که رسید، کیفشد؛ به سنگ قهوهمی

اش را از چشم برداشت و به آسمان نفتـی باال رفت، روي آن دراز کشید، عینک
 صبحگاهی زل زد. 

هام و سنگگفتم یه زنگ بزنم، تا براي یه بار هم که شده با باباهه، «
حاال بهش بگم بابا، عیب نداره،  .درست و حسابی حرف بزنم وا بکنم و

ش، مـا شه کرد. اصال از اون اولیش نمیکار .هر چی شده، شده دیگه
تـو هـم  .رو گول زدن، قرار نبوده کاري از دسـت تـو یـا مـا بـر بیـاد

خواد بیخود عذاب وجدان بگیري که خودت و یـا مـا رو بـدبخت نمی
از زندگی فهمیدم که تـو خیلـی وقـت  ایی. که من تازه یه چیزکردي

خونه، دانشگاه ما، تا صد سـال شوردونستی. مثال همین مردهپیش می
مونه، چرا؟ چون ش، باقی میهمون طوري که از روز اول ساختن دیگه،

ش کنه، تازه وقتـی ه جوري ساختن که هیچی نتونه عوضالمصب و ی
و نبودنت فرقی نداره  بودن .معطلی بینی نه بابا، ولافتی توش، میمی

اصال بهت احتیاج ندارن، همیشه یه ذخیره هست که جـات و  .براشون
شــون و ي تشکیالتي همــهبگیــره و حاضــر باشــه خــرج و شــهریه

ي اون ثبـات دردسر بده و هر چی گفـتن بگـه چشـم، و بـه همـهبی
دادي و مون و میم که تو باز، خرجیاصال گیر. مزخرفشون احترام بذاره
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کردم. بعـدش چـی؟ موندم و درسم هم تموم میو این تربت میمن ت
ا، باید یه چیزاي دیگه هـم جز این حرفکرد. بهیچ فرقی نمیهیچی، ه

. امـا خونـه و شـماره رو گـرفتمگفتم. پس رفتم تـو کـابین تلفونمی
گفت: بله؟ کیـه؟ چـی کـار داشت و میش یه زنه گوشی و بر میهمه

ي اون ننـه مـن زن گرفتـه باشـه و همـه داري؟ ترسیدم نکنه باباهه
به خودم گفـتم، خـب اگـه  .اش واسه تجدید فراش بودههغریبم بازي

اونـم آدمـه دیگـه،  .زنم گرفته باشه، گرفتـه دیگـه، عشـقش کشـیده
شه کرد. آخرش، دلم و زدم به دریا و براي بار چهارم که شم نمیکاري

 شماره گرفتم، حرف زدم.
 »آقاي پرواره هستن؟«
 »رواره نداریم ماپ«

 شماره رو خوندم، درست بود.
 »از اینجا هجر مریضه، خیلی وقته رفتأآها اون مست«

همین، پس پدر هم پَر، زد به چاك و خیال همه رو راحت کـرد. بایـد از 
کرد. حاال اون دوتا هابیـل و قابیـل، چـه اون روز اول همین کار رو می

و زدم، کاللـی کـه پریـد  دیوونه بشن. من که خیلی وقته قید همه چی
زمیـت. خـدابیامرز کاللـی ایـن ناراحت نشدم، چه برسه به این باباي قو

گفت، رسوند میش تنگ بود هر وقت یه پولی مییا با اینکه دستآخري 
ي خـودمی. آي کاللـی اگـه غمت نباشه که اصال، تو جاي پسر نداشته

جانسـوز،  ام آتـش گرفتسـت، آتشـیخانـه« خوندم:بودي بازم برات می
بـر سـر و ، بستم به خـون دل هایی را که مننقش ، سوزد این آتشمی

 »و دیوار در و چشم
افتادي، بعد براي فـرار ایی میکردي. یاد یه چیزتو خودت بغ می تو هم،

دست و پا، که هنوز کـه هنـوزه، رفتی سراغ امیر؛ اون امیر بیازشون می
و ول کنـه و بـره شـگاه ، ترم آخـري درس و مشـق و دانشهباورم نمی

ش، آدم ه، خبـردار واسـه، بلکـم بـه خواسـتهسربازي، پُست بده، پا بکوب
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شدن، برسه. حاال فقط من موندم، من که از همون اول هم قـرار نبـود، 
خواستم یه کاري بکـنم. کـاري کـه ولی چرا، من می .هیچ گهی بخورم

، از همـون ها هم هیچی نگفـتموقت به روي خودم نیاوردم، به بچههیچ
خواستم تو تربت بمونم و این درس و مشق کـوفتی و هـر جـور اول می

شه. به قول فتحی خیلـی ولی خب، نشد. دیگه هم نمی .شده تموم کنم
وقته که آب، بیشتر از یه وجب، از رو سرمون گذشته. تو همین شـهرك 

حـاال  .هام دنبـالم نباشـهداري نیست که به خـاطر نسـیهفسقلی، دکون
که از  ،از اون زبیده بگیر تا باباي کاللی .عالم و آدم ازم طلبکارن يهمه

یکی شنیده که من کلی پول به پسراش بدهکارم و پیغام داده، باید حتما 
ي پـیش همین فتحی هفته .من و ببینه. باز اگه فقط پول بود، یه چیزي

مـنم » اومـد؟دونی اگه تو نبودي این بالهـا سـر مـا نمیمی«گفت: می
گـردین سـر درس و تم، حاال که چیزي نشده، ترم بعد دوباره بـر میگف

پور چـو انداختـه قـراره ولی گفت معلوم نیست انگار حسـین تون.زندگی
 حکماي تعلیق و دائمی کنن. 

هـر کـدوم از  .گفتم من؟ مجبورشون که نکرده بـودمچی باید بهش می
بعـد از اون اون هفت نفر، حتـی کـامران، اول از همـه، اختیـار داشـتن 

شون واسه خودشون یه دلیل شخصی داشتن که خودشون و تر، همهمهم
رم، شگاه که راه میتو دان .اي فتحی. باز صد رحمت به حرفقاطی کردن
کنن، یه حرف و باهام باز می آن سرشناسم، میایی که نمیاصال یه آدم

ي غـذاخوري فهمم، ربطش به مـا و قضـیهگن که نمیایی بهم میچیز
یـا  چیه؟ واقعا به من چه، که در ورودي خـواهر، بـرادرا رو جـدا کـردن،

تر شون بستهتخیلیها لغو شده یا فضاي تخمیي فوق برنامهمجوز همه
آره «گم: منم چیزي ندارم که باهاش از خودم دفاع کنم؛ فقط مـی .شده

حق با شماست دوست گرامی، بهتر است که چشمانت را باز کنی و پنـد 
ها، بعد مثل دیوونه »و عبرت، باشد که کارهاي ما را تکرار نکنی بگیري

زنم زیر خنده. فقط کاش آخر این قضایا، خـودمم کنم و مینگاشون می
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خواسـتیم یـا فهمیدم که ما چی کار کردیم یا اصـال چـه غلطـی میمی
از  ي ایـن داسـتانام نیست که همـهتونستیم، بکنیم. البته انتظاري همی

ي جـذابی هـم یافها چه قشه. این روزپور بلند شده و مینسیگور اون ح
ي گذاشـته کـه هـر کـس اش و زده و یه سیبیل قیصـرپیدا کرده، ریش

. ش ویدا، باالخواه پیدا شدهی، واسه نامزدطفل .گیرهش میبینش خندمی
 و مونـدم و آخـرشکمـال تربتـی، کـاش میاونم چـه بـاالخواهی، حاج

خـواد بـرم بـه تراشه. دلم میسیبیل کی و میدیدم، که باالخره کی می
شون بگم، ریدین بابا، شماها که ول معطلین یعنی از همون اولش جفت

ول معطل بودین، شاید هم نه، شاید هم شماها کـار درسـت کـردین و 
خوام یه چیزهایی رو با هی می .یارمکنین. دیگه از هیچی سر در نمیمی

یـه یاد. همیشه پاي ی، جور در نمیهم مقایسه کنم، ولی هیچی با هیچ
لنگه. اگه شد باید این و یه جایی بنویسم که تنها مرد ما، همـون چیزي 

کنن، خم سوزان کافی بود. با اینکه این ترم دارن از خوابگاه بیرونش می
به ابرو نیاورده. سه روز پیش، بغل نمازخونه دیـدمش، یعنـی اون مـن و 

خواست باهـام دسـت هـم ترسه، میمیدید، خودش اومد جلو، معلومه ن
. بعد ساکت شد و سرش و انداخت پایین، زل اختاالط کردیمیه کم  .بده

پیچوندشون. نفهمیدم چـرا اون زد به دستاش که داشت تو هم دیگه می
کرده گفت تمام مدت در مورد کامران اشتباه فکر می .حرف و به من زد

اخت کرده و از سیر تا پیاز که پسره بعد از تحصن، با فیوضی ساخت و پ
اینکه اون خائن بـود و  .همه رو لو داده. بعد کامران و با من مقایسه کرد

. من صادق بودم یا به کارم ایمان داشتم، واسه یـه لحظـه، آچمـز شـدم
سازن که تا به حال فکـرش هـم ایی ازت میبعضی اوقات مردم یه چیز

یـزي کـه ازش مطمـئن تنها چ .دونستم باید چه زري بزنمنکردي. نمی
دونم چی بودم این بود که من به هیچی ایمان نداشتم و ندارم. فقط نمی

شد که افتادم وسط قضیه، همین. البته از یه چیزایـی مطمئـنم و کـامال 
ریزه یا یـه دوزاري بهشون ایمان دارم، اینکه پام چالقه، موهام داره می



 ۱۸۷ ♦خشایار مصطفوي 

هر کس، هر جـور کـه  ته جیبم ندارم. اما هیچی نگفتم، ولش کن، بزار
درست کـنن، کـه دوست داره، هر چی فکر کنه. بزار پشت سرم داستان 

 بودم یا ایمان داشتم یا نداشتم. یـا اصـال، آخـرِ من سمپات حزب چپوال
 ،جنبید و شناسایی کنمحکومتی بودم، تا کسایی که تو تربت سرشون می

ن تـرم و چـی حاال ایـ«اي براي قلع و قمع بشم. ازش پرسیدم: یا بهونه
یه تـرم خواد تو تربت بمونه و از جواب داد که می »خواي بکنی؟کار می

گـرده، تـا ش نگه و دنبال یه اتاق فسـقلی میتعلیقیش چیزي به خانواد
ي . بعـد قـول داد هـر روز همـهصبح تا شب، اونجا بشینه و شـعر بگـه

 شـون. مـن هـمخونهفرسته یا اگه شد، برام میاش و براي من میشعر
. گفتم، حتما. البد لحنم خیلی سـرد بـود، چـون گفـت، فعـال بایـد بـره

دونم چرا چشماش اونقدر خمار بود، رفت. باید همون موقع باهـاش نمی
بـراي  خـوام گـورم وتونستم بگم، که میمیولی ن ،کردمخداحافظی می

پس فقط پشت سـراش دسـتم و بـراش بـاال  .همیشه از تربت گم کنم
 بردم.

اش را به اش را کش و قوس داد تا دستخیز شد، بدنگ نیموحید روي سن
ها جیب شلواراش برساند و سیگاري بگیراند. سـراش را رو بـه شـهرك و خانـه

کرد، پـس دوبـاره دراز فرقی هم نمی .اند یا نهبرگرداند تا ببیند مردم بیدار شده
 کشید. به آسمان خیره شد و در افکارش گم شد.

افتم، همین ا سوزان کافی، که هر وقت یادش میکجا بودم، سوزان، ه«
م دونم به یه مـاه هـطوري دوست دارم یه سیگار دیگه آتیش بزنم. می

شـه. بعـد اون اي دیگـه متنفـر میهم از مـن، مثـل چیـزنکشیده، اون
کنـه سـعی می .زنـهده و آتیشش میي کاهی شعراش و جر میدفترچه

سط، فقط خودشه که باخته، گه این وسرش بره تو الکش، به خودش می
ي ملت، طبیعی زندگی تونه و باید مثل همهولی عیب نداره، اون هم می

گیره که چه جـور بـه جـاي شـعر وقته که یواش یواش یاد میاون .کنه
چی بنده و همهگفتن با همه چیز کنار بیاد. بعد تا یه مدت چشماش و می
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ه روز آفتابی مثل امـروز، دفعه، تو یره، که یهخوبی و خوشی پیش میبه
فهمه گذشته با هـم کنه و میکنه، حس افسردگی میچشماش و باز می

اي جهنم روبروش باز شده و اش چه بهشتی بوده. اما دیگه درهبدبختی
تـو تلـه افتـاده و بایـد بـره، بـره  .وقته که دیگه راه برگشتی نـدارهاون
 »جهنمبه

اش بیهـوده ود فکـر کـرد کـه همـهبا خ .خیز شدوحید ناگهان از چیزي نیم
است. مشتی کلنجار و فکر آزاردهنده، که دیگر هیچ تـوفیري بـه حـال زنـدگی 

اش، یعنی بلند شدن و خود را با آن سامسـونت بـه اش ندارند. زندگی حالفعلی
چیز فکر نکردن و به انتظار اولین اتوبوس کنار جاده رساندن. یعنی دیگر، به هیچ

زنـدگی حـال، یعنـی یـک  و حتی مقصداش را نپرسـیدن. ایستادن. سوار شدن
ها را به خود گفـت و از ي اینساده، یک مشت کار یا عمل ممکن. همه مسائل

تخته سنگ پایین آمد. نگاهی به خورشید انداخت که با نور زرد سرداش، خود را 
اش چشـم را کـور هاي دوردست افق بـاال کشـیده بـود و درخشـندگیاز زمین

شت به خورشید کرد. به باقیمانده شب زل زد و به سوي جـاده بـه راه کرد. پمی
ي بعد، خود را به لب جاده رسانید و خیلـی زود سـوار اولـین افتاد. تا چند دقیقه

 حیدریه، آن شهر کویري، دور شد.اتوبوس گذري شد و براي همیشه از تربت
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ام. کردم من آدم متفاوتی بـه دنیـا آمـدهاز بچگی همیشه با خودم خیال می
سـاختم. دادم یا میرو چیزي را تغییر را میباید در طول آن زندگی نامعلوم پیش

سـاله.  یـک و خر سیام. یک نرهساله یک و من قهرمان خودم بودم. حاال سی
ي دماغو توي سرم است. با این تفاوت که ایـن هولی هنوز فکرهاي آن پسر بچ

شـوم بـه جـاي روزها هر وقت در این اتاق، روي این تخت تک نفره بیـدار می
  گویم:هایم به خودم میبازيجستجوي اسباب

 »بازم ادامه داره«
بفرسـتم. و خـودم هـم  یانگار بخواهم به خودم بـراي ادامـه درود و تهنیتـ

گویم یا منظورم چیست؟ البد دلیلی دارد. جمله را می دانم چرا هر صبح ایننمی
ام و خـودم را راحـت کـرده .کنماش فکـر نمـیهاست که دیگر به دالیـلمدت
اش ایـن اولـی ام.م را در صد و بیست و چهار بند خالصـه کـردهاي جهانهمه

 است:
  »اعتقاد به هر چیز احمقانه است«

تـوانم بکـنم فقـط د هیچ غلطی نمیوقتی این را نوشتم که فهمیدم با اعتقا
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اي. فهمی که دیگر فقط تماشاگر شدهام. از یک روزي میتر کردهامور را سخت
ها آنقدر پیچیـده شـده آید، زندگی ما آدمهمه چیز به تدریج در آدم به وجود می

هـا ببینیم. شاید به خاطر خواها معموال جاهایی هستند که نمیکه در آن علت
 کنم که آخر زنـدگی مـن همـانم مدام خیال میاي اخیرندگی شبانهیا دنیاي ز

ام. خوشبختانه یا بدبختانه تـوپ پرتـاب شـده و شود که در اینجا نوشتهطور می
ناپذیر. حال با کمی تفـاوت من در مسیري از یک به صفر هستم. چیزي اجتناب

هیچ فرقی کس چیز براي هیچوقت مطمئن باشید که دیگر هیچدر جزئیات و آن
کنم. شـروع گذارم. شروع میکنم، پند دوم را زیر پا میکند. پس شروع مینمی

 به پیدا کردن یک یا چند دلیل لعنتی.
ها قبل شروع شده بود من در این اتاق نشسته بودم، البد همه چیز از مدت 

نوشتم. چند خط دیگر از آن داستان جدیـد. دنیـا داشـت بـه روال چیزهایی می
هـا بـراي چرخید و با هر چرخش معلقی تازه، بـراي آدمور خودش میخودش د

نیم خبر آن همه اتفاق بـه مـن رسـید. وها. تازه شب یکشنبه حوالی هشتزنده
ي حوادثی است که از بدو تولد یـک گویم آن همه اتفاق منظورم همهوقتی می

خـورد. مـن افتد تا به آن مقصد نهایی برسد. آنجا که سنگ به زمین مینفر می
هایی ام مقصد نهایی. صداي خالـه. پشـت در خانـه و ضـربهاش را گذاشتهاسم

بیا در و وا کن. باهات کار  دي؟ تو رو خدا یه لحظهچرا جواب نمی« ممتد به در:
 »دارم

خاله؟ اینجا؟ این موقع؟ خب حقایق یعنی همین چیزهـا، یعنـی یـک خالـه 
  افتم:یاد پندهاي خودم به خودم می بیرون خانه، غیرمترقبه منتظر ایستاده.

کس جواب پس بدهی، اگر هـم یک: مجبور نیستی به هیچ و پند سی«
 »و ندهخري بودي ولش کن، جواب هیچ کره مجبور

ام. کنم هنوز به زندگی مربوطدهم من برخالف آنچه فکر میاما جواب می 
نویسـی، اي آنچـه میاي جدید باشد برآورم که شاید سوژهبراي خودم بهانه می

دانـی در اي و حتی نمییا یک خبر، همان خبر یگانه که همیشه منتظراش بوده
کوبد و پشت تِق به در چوبی میهنوز با سماجت تِق .شوممورد چیست. بلند می
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اي نقش، پنجـاه و خـوردهکنم. خاله آن زن ریـزهکند. در را باز میپچ میدر پچ
حاال مـردد، آن بیـرون در ایسـتاده. حالـت مالیـدن  پر، همیشه مجرد وساله، تو

اش. بـار کـه دیـدمکردن تازه است. الاقل از آخرینها به هم و گردن کجدست
اي روي زمـین خواهد نشان دهد نگران است. مدام بـه گوشـهدانم البد مینمی

م اشود و شاید هم نگران است. با صدایی آنقدر آهسته کـه بـه گـوشخیره می
ترسد کسـی صـدایش را کند. انگار میاي میگوید بعد اشارهچیزي می رسدنمی

ها بلنـد بینـد، روي پنجـهام را کـه میبشنود. باید با من حرف بزند، تنها. گنگی
کند. حـین برگشـت م و آرام زمزمه میاآورد کنار گوشاش را میدهان ،شودمی

اي چرم کهنـه را گار تکهخورد. انام میریش زبر چند روزهاش به تهپوست گونه
روم تـا داخـل کنم. کنار مـیم کشیده باشند. در را چهارتاق باز میاروي پوست

 شود.
ها از ایـن ها نداشتیم ما در دنیاي خودمان، مثـل داسـتاننه ما از این عادت

هاست که گویم من حرفی با تو ندارم خاله یا مدتها نداشتیم. به خودم میاتفاق
تو ندارم. از همان اول هم هیچ حرفی نداشتم یا اگر داشتم نزدم. دیگر حرفی با 
ش را بزنـد و بـرود. حـاال الل شـده و چیـزي اگویم. بگذار حرفنه چیزي نمی

کنم. حـاال آقـاي ادواري روي م فکر مـیاگوید. بغض دارد و من به داستاننمی
. انگـار کـه ش را رو به باال گرفته و به سقف خیره استاکاناپه نشسته است سر

کنم تا صداي خاله منتظر باشد هر آن سقف فرو بریزد. من هم همان کار را می
 آورد.باز خودم را به خودم می

 »ي خیلی بدي پیش اومدهیه مسأله«
اي بچینـد. گوید همین است یا شاید سعی دارد مقدمهي چیزي که میهمه

شده؟ چرا چـی شـده؟  گویم یعنی چیاصال چرا باید مقدمه بچیند. به خودم می
 هر چی که شده ...

» What The Fuck «  
قراري و آتـش زدن کند. مثل بیام میچقدر دوست دارم این جمله را، راحت

 بافد.یک سیگار. باز هم دارد آسمان به ریسمان می
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 »ت و از پریز بکشاول تلفن«
رد بـه ي مـن و دانشسته روي کاناپه با خودش چه فکري کرده، آمده اینجا،

 دهد. من اورد می
 »موبایلت کجاست؟«

ش چـه ااي ندارم دوست دارم ببیـنم آخـردانم. چارهزنم یعنی نمیلبخند می
میـزه. ي ریزهفهمم پیر شده این خاله. این خالهکنم میاش که میشود. نگاهمی

ها دقیق شد. تشـخیص پیـري در صـورت نیاز نیست به زیر گردن یا دور چشم
اج به دقت ندارد. آقاي ادواري هم بعد از یک سلسله اتفـاق دیگـر یک نفر احتی

ها در اش کنم. وقتی کسـی مـدتپیر شد و من حتی نیازي نداشتم که توصیف
ها به خاویارهایش هم نباشند و صبح بیدار شـود بروي خودش ببندد و باقی آدم

نم دامعلـوم اسـت کـه پیـر شـده. نمـی ،تا شب شود و شب شود تا دوباره صبح
ي جدیـد ناامیـدم آخرین بار کی این خاله را دیدم امـا بـا ایـن ریخـت و قیافـه

کند. و ناامیدي یعنی به خود فرصت فکر کردن دوباره دادن، در مورد جهـان می
 یا خویشتن.

ز هم با بیتا بخـوابی از ي آینده بادوست داري هفته هسه: اگ و بند صد«
 »ت فرار کنناامیدی

ا نوشته بودم. شاید براي اینکه ناامیدي براي آدمی مثـل دانم چرا این رنمی
ي و پریدن. بـه خـاطر همـین اسـت کـه حـاال ي پنجرهمن یعنی ایستادن لبه

ام و بـه برم. خـودم را فرامـوش کـردهام را در این اتاق با احتیاط جلو میزندگی
سـت، هاتر. مدتانگیزتـر امـا سـهلام. دنیـایی غمهایم تـن در دادهدنیاي قصه

ي تایی که بخواهم یـک هفتـههاست که دیگر نه تایی وجود دارد و نه بیمدت
م و بد هم نیست. روزي ادهم. خودم هستم و حوضاش بدهم اما میدیگر کش

شود. به خودش که آدم بفهمد خودش براي خودش کافی است دنیایش تمام می
دارد و در خـود یش را بر مـاگوید آن زندگی گذشته هم کافی است. چمدانمی

غریب یا مشنگ. حاال البد وگویند دیوانه، عجیبرود. بعد مردم به او میفرو می
اش امن اسـت یـا هایش را چیده و فضا براي حرف زدنبه خیال خودش مقدمه
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اش ایـن گوید. خالصهکند. چیزهایی را آهسته و با سرعت میطور خیال میاین
ي آشنایی، سالی به گاء است. همین. چه جمله است که سالی خود را به گاء داده

رفته یا کاري را کرده بود که نباید، یـا رفته است. به جایی رفته بود که نباید می
دانم؟ چند یاي دیگـر. بیشـتر از ایـن چیزي را دیده بود که ... اصال من چه می

ت دلیل مسخره مثـل بـاقی اتفاقـافهمم یا نباید بفهمم. یک چیز بیچیزي نمی
دانم دیگر ساالر فنا شده است. انگـار از اول نبـوده و یـا قـرار این دنیا. فقط می

 نبوده که باشد.
ي دیوانه پا شده آمده اینجا کـه ایـن را بـه گـوش مـن هـم حاال این خاله

العملی نشان دهم. من و سـاالر بـا هـم بـزرگ دانم باید چه عکسبرساند. نمی
تر. سالی سربه هوا، سالی ماه از من کوچکیکی خاله و یک  شدیم. پسر آخر آن

هاي دور کـودکی. اوایـل تابسـتان وقتـی سبزه، سالی بامزه. رفیق شفیق سـال
شـدند لـه میزمـان شـد و حسـابی از دسـت جفتامتحانات مدرسـه تمـام می

مان، سوار یکی از دادند دستمیسیروسفر مان ترمینال آزادي، دو بلیط بردنمی
مـان، درسـت پشـت صـندلی راننـده کردنواردرفتـه میهز هاي بنزآن اتوبوس

رسـیدیم مان و سفارش و خداحافظی. ما هم آن جلو تا صبح کـه مینشاندنمی
ها کارتون بـامزي، صبح«کشیدیم: رو درگوشی نقشه میبراي آن تابستان پیش
گردي، عصرها به هواي آب بازي و تا ساعت شش جهانبعد از نهار دارت و تیله

 »بازيموقع خواب در پشه بند بالش بازي، بعد فیلم وهاي حیاط آبدرخت دادن
نیم صبح، ششصد کیلومتر دورتر، دیگـر وکشیدیم تا ساعت هفتآنقدر نقشه می

تر و الغرتر با شدیم همین خاله خیلی جوانتی، پیاده که میبیرسیده بودیم تی
 اش منتظرمان ایستاده بود.آن ژیان زرد

کنم. خیلی وقته که دیگه بهـش فکـر نمـی .کنمفکر نمی دیگه بهش«
 دونم شاید تسلیم شدم یا هر مزخرف دیگه. فقط نشستم تو این اتاقنمی

نویسم و ایی میم چیزکنم. گاه از نفرتکنم و نمیزنم. فکر میچرت می و
ل یـک گاه هم نه. انگار فقط منتظرم. آره همینه، من خیلی منتظرم. مثـ

 ،بنديات و میچشم ،کنیا رو خاموش میمونه. چراغیجور موادکشی م
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گم بسـه یـا ري تویه دنیاي دیگه. به خودم مـیگیري و بعد میکام می
کشـه ایـن چی. این زنیکه منتظر واکنش منه و اخیـرا چقـدر طـول می

 »هاي منواکنش نشون دادن
ردید گویم. با تبیرون. می برود ش را گم کنداخواهد بهش بگویم گوردلم می

کند. معلوم است کـه متعجـب نشـده و در یکـی از آن ام میرفتن و ماندن نگاه
 گوید:ش رسیده. اما باز هم میااش، این هم به فکرهاي همیشگی ذهناحتمال

  »ي خیلی مهمی و بهت بگمیه مسأله باید«
ام آنقدر کوچک است که جایی براي پنهان شدن ندارم. بـه دستشـویی خانه
شود. مثل یـک مـوش سـمج کـه . از اتاق، صدایش هنوز شنیده میبرمپناه می

ها براي دانستن حقیقتی که دوست دارد سیم برقی را تا به انتها بجود. اصرار آدم
تا چرا اصرار داشـت کـه اعتـراف فهمم. مثال بیفهمند را نمین نمیچیز از آهیچ

حدس بزنم شورت  بزار« پرسید:ام. از من میکنم که کس دیگر را به تن کشیده
اش هایی کـه دسـتها، نه؟ با اون کیفو کرست ابریشمی؟ از اون گرون قیمت

 »خب معلومه گیرهمی
ام. روزي کـه ي عمر باکره بودهکردم. انگار همهها عاقل بودم. انکار میاول

ام تکههایش تکهخواست با دنداناعتراف که نه، چیزي را فهمید. دیوانه شد. می
اش ال این خاله هم اصرار دارد که حقیقتی را بگویـد. البـد تـه ذهـنکند. و حا

را بـه جـا اش ي انسـانی فـامیلیکنـد یـا وظیفـهگوید دارد اداي تکلیف میمی
هاسـت بـه کند. دیگر مدتِخش میم خِشاجهنم بگذار بکند. گوشآورد. بهمی

شـوم. حتمـا ام و چـرا مـدام بـدتر مـیکنم که چرا این طور شـدهاین فکر نمی
 آخـر م که هستم. بـارازاد. اما من همیني آدمیکنم خارج از دایرهکارهایی می

که سالی را دیدم هم همین جمله را گفته بودم. آمـده بـود اینجـا، یـک کیـف 
م حفظ کـنم و ارا مثل جان اش بود و سفارش کرد آنشده دستآلمینیومی قفل

هاي بوگندوي تـه سـیگارم ن فیلترم مثل همیامن گفته بودم که براي من جان
کنم. و او هم نشسته بود بـه نصـیحت کـه اش میاست که هر جا بتوانم مچاله

خـواهم ادا در ام؟ تا کـی میم است؟ که چرا این طور شدهااصال من چه مرگ«
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و چند راه حل هم پیدا کرده بود کـه بهتـر اسـت دوبـاره دنبـال شـغلی  »آورم؟
ا و کاغذهایم را بریزم در یک گونی و ساعت نه شب هي کتاببگردم. بعد همه

، اینکه بروم معذرت بخواهم یـا چیـزي بیتابگذارم بغل در. آخرسر هم رسید به 
متأسفم. متأسفم  بیتا، ناج بیتا« کنم:شبیه این. با خودم دوباره تصور و تکرار می

 »شکسـت خـورده بـودم ... هکه من نتونستم هیچ گهی بشم. متأسفم که من ی
اصال از همین حاال شروع کن، همین حاال تصمیم بگیـر. از ایـن « سالی گفت:

دونی مـن چقـدر دارم قبرستونی که براي خودت درست کردي بزن بیرون. می
 »کنم؟پارو می

کند؟ مهم نبود برایم. بیشتر محو کت هیچ نگفتم، حتی نپرسیدم چه پارو می
جا فهمیده بودم که آدمی با این  اش شده بودم. شاید همانو شلوار گران و براق

بینی یا حماقت باالخره روزي خود را به گاء خواهد داد. براي اینکه دست خوش
 اش گرفته بودم ... م بردارد کیف را از دستااز سر

هسـتی، تنهـا نه: فراموش نکن که تو موجود غیرمسلحی  و بند بیست«
 »سالح تو فراموش کردنه

 »اون کیف باید پاشی از این جا ... دنبال تو هم میان براي«
ي دستشویی، شیر آب سـرد را کـه بـا فشـار بـاز برم توي کاسهم را میاسر

بار امتحان کردم که خودم را این طـور شنوم. یککنم دیگر صدایش را نمیمی
هاسـت. آنقـدر کـه آن همـه تر از ایـن حرفسـختخفه کنم. نشد. انسان جان

دانشمندان تکامل هم پیدا کـرده. تـالش خـودش  سال زیسته، به قول میلیون
کنـد. از براي بقا را تاریخ کرده و به آن تاریخ خـونین و کثیـف افتخـار هـم می

 .کنممـی ادرار سـرپاام. کـردهافتم. اما دیگر فراموش هن میسردي آب به هن
 گردم اثري از خاله نیست. به اتاق که برمی خون. رنگ است قرمز  دوباره

انگار فقط اومده بود اینجا بگه که سالی به فنا رفته تا من رو هم رفته. «
کـاري نه، خودم و خودم و خوب وفنا بده. خب به من چه؟ دوباره این خ

 »هاش و نشنیدمکردم باقی حرف
اش خیال بود. مربوط به من نبود. در مـورد زنـدگی آقـاي ادواري شاید همه
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دم. این روزهـا مـدام در حـال خـواب دیبود. شاید اصال داشتم دوباره خواب می
م. همین دیشب بود که از رختخواب بلند شده بودم. رفته بودم وسط اتاق ادیدن

و بگیـر بپـوش، بیا این شـلوار سـفید « م را در آورده بودم و گفته بودم:او شلوار
 »زارمش روي صندلیمی

ا روشـن شده بـودم. چـراغ راز صداي خودم بیدار  .شومشاید دارم دیوانه می
کردم. خودم را لخت دیدم و تنها در یک اتاق خالی. دیشب که یک شلوار سفید 

انگار آمده باشد شب را پیش من بماند و من بخـواهم چیـزي بـه او  ،به او دادم
کنم که به کسی نیاز دارم و گاه بدهم تا عوض کند و راحت باشد. گاه حس می

ها نوشته بودم. زنـدگی کـردن وشتههم گور پدر باقی، این را قبال در میان آن ن
مثل خواستن و نخواستن است. از همان بچگی ایـن را فهمیـدم. خواسـتن چـه 

کشـید. صـدایش هـاي صـدادار میآتشی داشت و نخواستن چه سوزشی. نفس
ي سربازان بود. سه به یک بکوب. سنی نداشـتم امـا سـخت روي رژهچون قدم

 اش:نبود فهمیدن
 »ارم تا بیاي و ترتیب من و بديبیدیعنی من بیدارم، «

شدم. مادرزاد. پاورچین پاورچین مثل دزدها خودم را پشت من هم لخت می 
اش را زیـر پتـو کشیدم تـا بـدنکشاندم شق و راست، سري میاش میدر اتاق

برانداز کنم. از زیر پتو هم مشخص بود که هیچ نپوشیده جز بندي توري متصل 
ي دیگري بفرستد. امـا کردم تا نشانهاي میدم بعد تقهمانبند. منتظر میبه سینه

هاي سـاعت هـال و انگـار ناپذیر عقربهشد فقط تیک و تاك خستگیهیچ نمی
شد و او چون نعش یک مرده و من بـه انتظـار دیگر جهان همان جا متوقف می

ي دیگر براي هجـوم، بـراي یـورش، یک حرکت، فقط یک حرف یا یک نشانه
گشتم. طول آن راهروي ش باید برمیاصرف فعل کردن. اما آخربراي پریدن و 

کشـتم. ها از پاها دراززتر، چیـزي را در خـودم میگشتم. دستمیگرفته را، برنا
ي زندگی. خاله رفته است حتما رفته است. خانه باز هم خـالی چیزي شبیه همه

  است.
اي دیگـه دونم کجا خونده بودم که حقیقت، واقعیت یا هر مزخرفنمی«
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کنـه. و هسـتی پیـدا می کنـهچرخـه، زیسـت میتو ذهـن آدم میفقط 
ه چقـدر از ایـن واژه، ایـن اچیزي همون چیزي نیست کـه هسـت. هیچ

 »دآي هستی لعنتی بدم میاژهو
توانم دوباره روي مبل دراز بکشـم و تصـور کـنم دانم. میکی رفت را نمی 

نشـیند و ریـزد. روي کاناپـه میمی آقاي ادواري را، آنگاه که براي خـود  قهـوه
چیند کـه شود. دوباره دارد براي خودش برنامه میاتفاق فقط به من خیره میبی

هاي آبی زیر کدام راه را انتخاب کند. پاره کردن شلنگ اجاق گاز، بریدن شریان
هاي باالي یخچال ... حاال که سالی به گاء رفته برنجگردن یا خوردن آن قرص

 تار شده. ش عمیقهایچشم
کنم و زیر خروارها خرت و پرت کیف آهنی سالی را بیرون در کمد را باز می

اش اندازم. کیفی معمولی، قفل شده و سنگین. پـرتکشم. نگاهی به آن میمی
اش کـردم. بـه نزدیـک تالشی براي باز کـردن هاکنم روي کاناپه. شاید بعدمی

کنم. زنم و به تهران نگاه میرا کنار میهاي کلفت شرابی روم و پردهپنجره می
غروب شهري گم شده زیر گرد و غبار عربی و دودهاي صـنایع ایرانـی. همـان 

خواهـد ها دلـم میپوشم. بعد از مـدتمزخرفی است که همیشه بوده. لباس می
غـرق شـوم. در آن کثافت مستمر بروم بیرون و بدون اینکه دست و پایی بزنم 

ز خانه خارج نشدن وجود دارد امـا مـن هـوس یـک زن را دالیل زیادي براي ا
هـاي ام به همین سادگی. انگار هوس کنم کله بخورم با پاچه. وقتی لباسکرده

لرزنـد. خـودم را مثـل اجـدادم م میاکنم دسـتانم مـیاام را تنچرك و چروك
و دارنـد کنند، ابزار بـر میشان را رنگ میچرخند، بدنبینم که دور آتش میمی

ي قـدي هاي لـرزان. بـه نزدیـک آینـهبـا دسـت نـه رونـد. البـدبه شکار می
 دزدم.م را از خودم میارسم نگاهجا گرفته در دیوار که می يخوردهترك

نه گذشته، ي خندیدنت به آینی که دیگه دورههفت: باید قبول ک و صد«
 »خنده. ازش فرار کنه که به تو میحاال فقط اون

ي یـک طبقـه گرفتـهدر راهـروي گُـه  .بنـدمم میاه پشت سردر خانه را ک
اند در دستگاهی دیجیتال. از بینم که سرشان را کردهتر دو پسر بچه را میپایین
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شـان کسـی را کتـک شود فهمید کـه در بازيشان میزدن و هیجاننفسنفس
را دوقفله  گردم درچرخم. به خانه برمیکنند. دور خودم میپار میوزنند یا لتمی
 کنم. نه اشتباه کردم تحمل بیرون را ندارم. می

هاي پـنج تـومنی بـازي دوران ما طور دیگري بـود مـن و سـالی بـا سـکه
فایـده، ارزش شـدند یـا بیها نیسـت. بـیکردیم. دیگـر خبـري از آن سـکهمی

باغ مادربزرگ رسیدیم همه چیز شان کردند. تابستان آن سال وقتی به خانهجمع
شد حس کرد که داستانی در حـال اتمـام اسـت. اشت. از همان موقع میفرق د

الدولـه خاتون عیناش گلشن بود. گلشـنم است. نامامنظورم داستان مادربزرگ
شـاه ي قاجار، گویی مادرِ پـدراش سـوگلی مظفرالـدینتبریزي. از بقایاي طایفه

ماد کرد. شاید هـم شود اعتبوده. زیاد که مطمئن نیستم. به تاریخ و روایات نمی
سرا. تنها دلیل مادربزرگ براي آن لولیده در میان آن اشباح حرمکنیزي بوده، می

ي زرد و کهنــه بــود. عکســی از ســفر نســبت یــک قطعــه عکــس نــم خــورده
ي مفتخر درحـال ي مرده و انبوه خدمهشاه با آن صورت نزار و خندهمظفرالدین

محو زنی بود که روي زمین خم شده صفا در طبیعت. جایی دورتر از جمع. شبح 
ي مباهات و فخر خانـدان مـا او مایهکرد. همانگار داشت چیزي را بلند می .بود

ي ایل و تبار همه ،ي همان زن خم شدهبراي صد سال بعد شده بود. به واسطه
دانسـتند. مـادربزرگ سـه دختـر داشـت. دو دختـر ب میسنوخود را با اصل ،ما

ش پدرهاي مـن و اخودش با دو حمال ازدواج کردند. منظور ش که به قولااول
سروپایی حتی فکري در سالی بود. به دختر سوم که رسید نگذاشت هیچ مرد بی

هاي آخر جبر زندگی را پذیرفته بود، اینکه آن خون ش بکند. شاید آن سالامورد
سـالی منقطع شود یا برباد رود. شاید هم به من و  پسرياز بی شاهی قرار است

اش کـه فرسـتادند پـیشامید بسته بود براي همین هر سال تابسـتان مـا را می
ایم و در آینـده چـه آدم بار بیاییم یـا فرامـوش نکنـیم کـه بـوده .تربیت شویم

ي خطیري داریم. انگار چهارده سال خوب پیش رفته بودیم. اما در پانزده وظیفه
زي که از او بـه یـاد دارم آن سوما همه چیز را خراب کرد. بیشترین چی ؛سالگی
خاتون، آلونک ته حیاط را در ورو رفته بود. هاي پالستیکی صورتی رنگدمپایی
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گفت گناه دارند اما ها سپرده بود. خودش که میاش به آنخانه روبورفتازاي 
کرد شان میشان یا طوري نگاهگرفتزد، طوري به کار مییشان میطوري صدا

ي چهار نفري، پدر، تریاکی، بلیط اش هستند. خانوادهزاد پدرنهکه انگار غالم خا
 ي ایـن و آن، کـه همیشـهدو بهمن. مادر کلفـت خانـه و کن سینما بیستپاره

اش بود. و سوما، سوما که من و سـالی پسري پوشکی شاید دو ساله وبال گردن
هاي ي پلـهیانـهباختیم. نگاه اول روز رسیدن بـود. مبا همان نگاه اول به او دل

کـردیم کـه سـوما آن ها نگـاه میزیرزمین، ما باال ایستاده بودیم و به پایین پله
اش در تمام مدت همین بود. کنندهي ویراني نقشهپایین به ما زل زده بود. همه

کرد بندم سالی هم چون من خیال میهیچ نکردن و فقط هیچ نکردن. شرط می
ادربزرگ است. من که منتظر زنی بودم بلنـد، بـا ي ماین همان آل معروف خانه

پلک، درست شبیه دار و بیشکل و نگاهی کشابروهاي پیوسته، صورتی گالبی
مان زده بود و تابلوي فرش اتاق تهی جنب اتاق خاله. من و سالی آن باال خشک

بـد آمد. به پاهایش زل زده بودم تا ببینم سم دارد یا نه، الها باال دخترك از پله
م فرو رفت. رسید به بـاالي اجا آن دمپایی صورتی براي همیشه در ذهن همان

ام سـاییده بـود و خـوب اش به سینهها و از میان ما راه باز کرد و رفت. آرنجپله
اش را نداشتم. سالی هم یادم است که قدرت برگشتن و دنبال کردن مسیر رفته

مان را میـان خـویش کشـیده بـوده و هایاش برده بود تا خاله آمده و شـانهمات
ها مستأجراند و بعد گفته بود شب که از اداره برگشت با تعریف کرده بود که این

 یا آورد که نگاه کنیم و سالی باز شعله را خواسته بودخودش فیلم نوارکوچک می
 » امر، اکبر، آنتونی«

اش را که رفت اداره و من و سالی رفتیم پشت پنجره، دور شدن ماشین خاله
اي زیرتلویزیـون را بـاز کـردیم و نـوار درب شیشـه ،دویدیم اتاق باالیی ،دیدیم
دنس را گذاشتیم. سالی فیلم را زد جلو، آنجا که خوشگل پسـره بـه زبـان درتی

دهـد و ش میاکند، فشاراش میکند. بعد بغلخارجی خوشگل دختره را صدا می
کدام ام اما هیچهام چندین زن را بوسیدبوسد. از آن زمان تا به حال در زندگیمی

شد که دیده بودم. حتی فیلم را که دوباره دیدم شبیه آن نبود کـه آن نمی شبیه
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اش طور است. که همیشه به وقـت زاد همینبود. بدبختی آدمیمانده م ادر ذهن
چیزي هست که نیست یا رفته یا دور است. محو فیلم بودم که دیـدم سـوما در 

ي تلویزیون خیره است. بلنـد شـدم و رفـتم بـا ي در ایستاده و به صفحهآستانه
ي تلویزیون را پوشاندم. دختري مثل او نبایـد بـه آن چیزهـا نگـاه م صفحهاتن
کشیده بوده و با لبخندي نامعلوم به سوما خیال روي مبل دراز کرد. سالی بیمی

 خیره شده بود.
ها پایین آمد. پسر بچه باز کرد و از پلهآقاي ادواري  مسیر خود را از بین دو 

بارید آنقدر که یکی دو ماشین در خیابان گیر به خیابان که قدم گذاشت برف می
رو هم طوري خوردند. عابران در پیادهکردند سر میکرده بودند و اگر حرکت می

 رفتند. آقاي ادواريکشیدند که گویی در باتالق راه میپاهایشان را  در برف می
خواسـت اش یـک زن میپرسید که چرا بیرون آمده است. دلدیگر از خود نمی

ي اي بگذارد و از دست آن حالت گریـهش را بر سینهایک آغوش، جایی که سر
رفـت. روي سـفید برفـی بـا  تقـال راه میمستمر خالص شـود. حـاال در پیـاده

ي این اسـت نشانهکنند. که روهاي این شهر را هر روز گشاد و گشادتر میپیاده
 شود و باید راه تـردد مـردم را بـازترکه یعنی جمعیت هر روز بیشتر و بیشتر می

رویی به این گشادي با چند رهگذر سرگردان متوجـه راه کرد. اما از نظر او پیاده
ها، مفهوم خالص تنهـایی ها یا پناه گرفته زیر سردر مغازهباز کردن از میان برف

آید آقاي به دست با جان کندن از روبرو به سمت او می جگونی برناست. مردي 
شود. باید حدس بزند که او شـبیه چـه جـانوري دقیق میاشادواري در صورت

حـاال ایـن همـه بـرنج  اش که شبیه مرغابی است.است، موش؟ مرغ؟ راه رفتن
یک بازي براي فراموش کردن. ایـن را کجـا نوشـته بـود.  خواهد؟براي چه می

 زند:کشد و ورق میاش را بیرون میجلد چرمی جیبی يدفترچه
دانی چه بایـد هایی که در جاهایی هستی که نمیسه: وقت و بند چهل«

کنی. فقـط اي را شروع کن. مهم نیست که چه میبکنی، کاري یا بازي
 »راموش کنی کجایی یا چرا در کجاییکاري کن که ف

آتش بزند. هنوز هوا روشن اسـت و ایـن  رو سیگارتواند یا نباید در پیادهنمی
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اند. شهر آقاي ادواري همین قدر مضحک اسـت. ده میلیـون یعنی اذان نخوانده
اي پیدا کرده میان خوردن، آشامیدن و کشیدن با سال قبل کسی گشته و رابطه

تاریک شدن هوا در یک ماه خاص سال. امروز روز ششم رمضان است و کیست 
ات ادامه دهـی، روها سیگاري آتش بزنی و به راه رفتنپیادهکه نداند اگر در این 

ي امـاکن اصـلی ي محتـرم پلـیس در همـهمحال است دستگیر نشـوي. اداره
دوربین کار گذاشته تا کسی دست از پا خطا نکنـد. نـه ادواري تحمـل جلـب و 

 ارشاد شدن را ندارد. 
هـا و بازي جهت خـود را درگیـر قهرمـانخود و بیهفت: بیوقانون نود«

ي ات نکن. دورهمزخرفاتی چون مبارزه و جدال براي تغییر دنیاي اطراف
ها به سر آمده، که حتی اگر سرنیامده باشد هم دنیا خرابگورآها و کلهچه

تر از چیزي است که بدانی با یک دردسر کوچک قـرار اسـت چـه دیوانه
  »ت بیاورداهایی بر سربال
آورد کـه گرداند و سیگاري در میاش باز میالتواش را به جیب بغل پدفترچه
 را از بر است: چهار و بیست و قانون آخر، صد .آتش بزند
هاي تو هر چه باشند در نهایت بکن. انتخاب خواستی هر کاربه جهنم. «

 »ال یک روز زودتر یا یک روز دیرترشوي. حاکه تمام می
زدن یـک سی به خاطر آتششناکند که هیچ پلیس وظیفهشاید هم فکر می

 اش نخواهد آمد.نخ سیگار در ماه مبارك رمضان، وسط این کوالك به دنبال
ي جمعـی و ذاري. الاقل رعایت حـال سـلیقهاگر به قانون احترام نمی«

داران از خوردن و ي احترام به روزهبه نشانه این ماه عزیزبکن. یعنی در 
 »شامیدن در انظار عمومی احتراز کنآ
روز قبل چیزي شبیه این را، پیرمردي در خیابان بـه او تـذکر داده بـود.  سه

دهنـد. معروف، شبیه همان مزخرفاتی کـه در تلویزیـون نشـان مـردم میبهامر
مردك طوري با او حرف زده بود که انگار جلوي دوربین صداوسیما ایستاده بود. 

مـرد بپرسـد چطـور اش را گوش داده بود. دوست داشـت از پیرادواري هم تا ته
ي کُند بـیخ تـا بـیخ ببرنـد شود که به کسانی که  قرار است سرت را با قمهمی
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احترام گذاشت؟ اما نگفتـه بـود. بـر طبـق قـانونِ دوري از دردسـر، بـه سـویی 
کشند انگار نه انگار باقی سال فرارکنان دویده بود. مردم در رمضان گرسنگی می

کننـد کنند فرق دارد. خیـال میان فکر میاند. البته خودشهم در همان وضعیت
هاست جهنم را انتخـاب کـرده، حـتم که قرار است به بهشت بروند. او که مدت

ي اول از تهوع رفاه پوچ بهشت دارد اگر یک درصد بهشتی هم باشد همان هفته
شـده کند. به نظراش اگر بر حسب تصادف ایـن خرابخود را یک جور تلف می

 اش اجبار احترام اقلیت به اکثریت است.. قانون اولقانونی داشته باشد
ت بـه ابـه قـوانین و مقـررات دور و اطـرافقانون سیزده: سعی نکـن «

رسـی. اي نمیصورت منطقی فکر کنی چون در نهایت به هـیچ نتیجـه
 اندهاند یا طوري وضع شـددلیل وضع شدهطور یا بی خیلی چیزها همین

 »ات را تلف نکنبیهوده وقتمی، پس که تو چیزي از آن نفه
اش رستگار شوند یا دنیا هفت میلیارد جمعیت دارد. شاید دو میلیارد مسیحی

گویند اش یا فقط سیزده میلیون یهودي. در کشور او که مییک میلیارد مسلمان
انـد. هـرکس رسـیده رونـد و بـاقی برزخیاش به بهشت میهفتاد میلیون شیعه

هم نه دیروز نه پریروز بلکه هزاران سـال قبـل و از  شعري براي خود بافته. آن
آن روز به بعد هرکس مجبور است جزئی از اعتقادي باشد، براي سرنوشتی کـه 

هایش نوشته شده است. باید این را جایی بنویسم اینکه شاید بشریت ارواح عمه
د خیلی پیشرفت کرده باشد. از چهار پا به روي دو پا آمده و دم خودش را ناپدیـ

کرده باشد، چرخ و کشتی و هواپیما اختراع کرده باشـد و یـا اصـال پـا بـه مـاه 
گذاشته باشد. اتم را بشکافد یا کائنـات را بـه تسـخیر خـودش در آورد. امـا بـه 

آید که ي ساده بر نمیاحمق است و از درك همین مسأله هنوز ايصورت ساده
اش ذهـن ام بر جهـانیک و هاي سادیسمی که تا قرن بیستي آن کتابهمه

هایی مجنون و شـیاد اسـت کـه خـود را هایی از زبان انسانرانند قصهحکم می
ها از هایی کـه بـراي بچـهي کودکانه مثل کارتناند. مشتی افسانهپیامبر نامیده

اي، پـدر زناکـار و ي عقـدهبه دست، یهوه رعداند. زئوس خدایان یونانی ساخته
شان به فکرهاي یست. باید خندید به رفتار خودخواهانهمهربان مسیح یا اهللا ترور
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شان بـراي پرسـتیده شـدن. حـال او در ایـن ناپذیرمحدودشان و عطش سیري
ها رود و مجبور است با ترس یک نخ سیگار بکشد. همین علتها راه میخیابان

اند که این طور به زندگی دروپیکر، همین چیزهاي سادهو فکرهاي گسسته و بی
 کنند.کنند و در نهایت آدم را طور دیگر میربط پیدا می آدم

ام و دارم داستان اقاي ادواري را در اصال خود من که در این خانه پناه گرفته
ام. آنقـدر ي همین چیزهاي سادهنویسم نتیجهحالی که ساالر به گاء رفته را می

لوح بیـرون ي سـادههـاي نفهمام که به خیال خودم، خودم را از دایرهفکر کرده
هاي فهمیده وارد شوم. اما هـر چقـدر بیشـتر بفهمـی ي نفهمبکشم و به دایره

دهی و آنوقـت اسـت کـه جنـگ بیشتر اعتقادت به هر اعتقادي را از دست می
ها، بـه جـرم شود. براي نوشتن ایـن چیزهـا در مـورد باورهـاي ابلـهشروع می

آور کننــد یــا در نقــش پیــامتواننــد بــا حکــم ارتــداد سنگســارم خــدایی میبی
ام جایزه م کنند. براي سراالعرض هفت باري االکلنگی از دار آویزانفیمفسدین

ند. امـا دیگـر بـرایم هـیچ ام بلدابگذارند یا هزار راه دیگر که براي نیست کردن
ي ایـن چیزهـا را بنویسـم گفـتم خواسـتم همـهکند. اول کـه میتوفیري نمی

شود که در همین جا آمده، نه اینکه تقدیر طور می انسرنوشت خود من هم، هم
ام باشد. نه. پایان من واضح است فقط باید قرائن را کنار هم بذاري، کمـی الهی

هاي جور است. فقط شکلفهمی پایان همیشه یکحساب کنی و کتاب. بعد می
 بروزاش فرق دارد.

زدن خودت و بگیر. نه: کمتر زر بزن. یا حداقل جلوي زر  و قانون پنجاه«
تفـاوتی نیسـتی؟ پـس چـه گیرم که خیلی گفتی، اصال مگه تـو آدم بی

 »خواي عوض کنی؟مزخرفی و می
کـرد. پشـت انگار دیگر بزرگ شـده بـودیم و دیگـر بـه مـن اعتمـاد نمی 
ام هاي سالی چیزي پنهان بود. یک حس یا یک راز. طولی نکشید که شکخنده

پیچ کردن خاله و خاتون در مـورد مسـتأجرهاي به حقیقت تبدیل شد. از سوال 
ي ي هـزار تـوي خانـهاش زده بود. همـهجدید و بعد آن روز؛ از سر ظهر غیب

بام نگـاهی داخـل کوچـه ش رفتم پشتااش گشته بودم. آخرمادربزرگ را دنبال
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اي در دست که دو لیوان زردرنگ اش. از سر سراشیبی با سینیانداختم که دیدم
آمد. معلوم بود تا سر میـدان لشـگر و فروشـگاه رخشید، پایین میدروي آن می

کـرد. بـا هایش حمـل میاي را روي دسـتارتش رفته، با دقت و زحمت سینی
سـر گذاشـتن بـا سـاالر ها گرم شـود بـه سربهخودم گفتم حتی اگر آب پرتغال

بـه  اش کـردم.ارزد. بگذار کمی دنبالم بگردد. از همان باال بـا نگـاه تعقیـبمی
گـردد. بعـد رفتـه دنبالم می سرسراي در خانه رسید. حتما حاال دارد توي آستانه
دري، اما صداي باز شدن در حیاط اندرونی را شنیدم. شاید هم خیال کرده هشت

 اش.توانستم ببیـنمسار مو، از آن باال دیگر نمیام. رفت زیر سقف سایهدر حیاط
اط؛ تا نکند هر دولیوان را خود سر بکشد. به دویدم رو به حی یکی تا دو را هاپله

ي نفت تکیه اش را به بشکهحیاط که رسیدم سالی را زیر درخت مو دیدم. دست
ها جلـویش بـود. بـا آن آرامـش میوهداده و سوما روي تخت نشسته، سینی آب

هاي موي چیده شده را روي هـم دسـته ش را به زیر انداخته و برگهامرموز سر
اش دانم از چه، اما تبسـمی در صـورتزد. نمیلی برایش حرف میکرد و سامی

اش خیـالجـا بی بود. از همان بچگی احمق بودم یک احمق واقعی. باید همان
 شدم.می

گیرم که این چیزها را هم نوشتم نه همچنان بایـد بنویسـم بـراي آن «
 »آنکه یک جور خودم را سرنگون کنم لحظه براي آن آن، براي

شان. من هم ایسـتاده کدامخودشان هم نیاوردند یا نخواستند. هیچبه روي  
ها تمـام کـرده هاي آب پرتغال پـودري را میـان آن خنـدهبودم به تماشا. لیوان

بودند. به هم زل زده بودند. من هم خواستم بروم جلو، حرفی بگویم یـا کـاري 
آیـد یـا از مـن برنمی بار کـه فهمیـدمبار بود، اولینآن اولین .بکنم. اما نتوانستم

دانم شاید همه چیز از همان لحظه شروع شد. منظورم پـذیرفتن توانم. نمینمی
طور  فهمی که راهی نداري. باید بپذیري دنیا را، هماناست. خب دیر یا زود می

 گویی:خواهد باشد. به خودت میکه هست یا می
 »تونی بکنیکاري هم نمیخب زندگی همینه. همینه دیگه. «

ام. البـد ایـن باید خودت، خودت را جوري تسکین بدهی. پدرم. پدر جاکش
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اش را یاد گرفته بود و با آواز خوانـدن ام. او هم راهخصیصه را از او به ارث برده
داد. نگفتم. من پسر داریوش اقبالی خواننـده، سـاالر صـدا و خود را تسکین می

ک ابله بود. یک ابلـه عوضـی شـبیه ها هستم. پدرم یها و بازندهبازسلطان نئشه
عاقبت ظلم تـو رو یـه : «شنیدم این بود کهخودم. مهمترین چیزي که از او می

خوب که یادم نیست تا ده دوازده سالگی دور و بر ما بود و  »کنمروز تالفی می
اش در بعد رفت آمریکا. یعنی مادرم گفت رفته آمریکـا. بعـد از آن دیگـر همـه

تر و اش. هـر بـار هـم بـا لبـانی کهربـاییدیدمها میکنسرتنوارهاي ویدئویی 
گی هم دوست دارم خودم ساله یک و سرم در سیتر. خاك برموهایی خاکستري

 را دوباره گول بزنم. 
خودت دروغ بگو. با گول زدن و گول خوردن، تونی بهیک: تا می و صد«

 »رتشه. طوري محوتر اما قابل تحملاي میهستی طور دیگه
قبل از آنکه برود و دیگر فقط تصویراش را در تلویزیون ببینم. یادم است که 

کرد صوت را بلند میینه، ضبطرفت کنار آشد میید و عصر که میخوابروزها می
اش را کرد و پشت زلـفاش را پیوسته رو به باال شانه میشانه و سشوار. فکل و

هـاي سـفید الي موهـایش اشگیـر تداد و آخـر سـر هـم بـا الك غلطفر می
اش آن داریوش واقعی شود. کت آستین کوتاهی انداخت تا بیشتر شبیه اصلمی

رفـت پـارك. پـارك کـرد و میرسید را تن میاعداش میسهایش تا که آستین
کردند و تا صـبح زمـان خان صدایش میها که داریوشهایش، آنپیالهپیش هم

ي نیاوران، در جنگ در پارك غصب شده باران در مملکت اسالمی درگیرموشک
 خواند: هایش از ته گلو میشد و براي رفیقها قایم میقدمگاه شاه، الي شمشاد

روحـه جنگـل  .گاه آدمـهپشت سر، پشت سر جهنمه، روبرو روبرو قتل«
  »سیاه ...

اش یکـی دو جـا جـدي گفتـه بـودم پسـر ش. چند بار بعد از رفتناگور پدر
وش خواننده و چقدر به من خندیده بودند. پدر که رفت من ماندم داری ،امداریوش

تر نبود. مادر این لغت مقدس، آن زن پیچـده در میـان و مادر که او هم تعریفی
نفتی، ذغالی، هر رنگ براي وقتی. خالی، آبیچادرنمازهایش، سفید، طوسی، خال
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تـاب احضـار روح و کجلـد دعا. از آن تبار اشرافی چند الهمیشه به روزه و دائم
شکنی و جمبل به او ارث رسیده بود. شک ندارم که حاال هم زیـر خـروار طلسم

داد. مادرم بعد از مان را او میکند و نیاز با خدا. رزق خانهخروار خاك دارد راز می
هـا شـفادهندگی. چـه گم شدن پدر افتاد به دعانویسی و نذرنویسی و آن آخري

ادر شارالتان من حاال یک بقیه متبرکه است که به کند که گور مکسی باور می
هایشان به بی و ملت براي وصول آرزوهایشان یا پناه ترسگویند مزار بیآن می

بار که آنجا رفتم پیرمـرد متـولی گفـت بندند. آخریناش دخیل میتوري ضریح
هـا طرفزندگی این زن فقط معجزه بوده، رودربایستی که نداشت گفت زیاد آن

آیـد. آه خـدا، آه تابی نشوم. نگذاشت که بپرسم چرا؟ گفت خدا را خـوش نمیآف
خدا که من از تو چقدر متنفـرم. از آن نـان بخـور نمیـري کـه بـه مـا رحمـت 

هـا، مهـر و مان الي کتابات در خانهکردي. از آن حضور الیتناهی و واهیمی
یر حریص و طمـاع زن. اي توهم عامه، اي پجانماز. خدا اي پیرمرد شیاد نیرنگ

هاي سرد، مادرم آن زن زیبا با گونه .که از وقتی که به یاد دارم مادرم را دزدیدي
کرد رقیب توست ماتیک. البد پدرم فکر میهاي سرخ بیچشمان فرورفته و لب

که کم آورد و گذاشت و رفت. پدر که هیچ، مادر براي من هـم وقـت نداشـت. 
ر خاطرات من همیشه بود. من آن کودك پنج بااینکه خاله شهر دوري بود اما د

وقـت نداشـته و اي کـه هیچهایش و بـه جـاي بچـهکرد الي سینهساله را می
ها همان موقع داد. معناي زندگی را مثل آن سینهنخواهد داشت به من شیر می

هایی را مـک بـزنم کـه شـیري از آن بیـرون اینکه پسـتان .ماچپاندند در دهن
 زند.نمی

هاي شوهرمرده باجیخانجهت مثل خالهخود و بییک: بی و تبند شص«
احساساتی نشو. بهترین کار براي نفی هر نوع احساسی اینه که با خودت 

 »ور بري ... پس منتظر چی هستی؟
پیمایی طوالنی، رسیده بـه پـارك دانشـجو. بـه آقاي ادواري بعد از یک راه

رف کمتر باریده بود. انگار ابرهـا اش به دالیل نامعلوم بعضی جاهاي شهر بنظر
رفت طور تندوتند می ها را نداشتند. همینخانهتوان سفید کردن بعضی از کثافت
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رحم یک تریلـی بـارکش باشـد کـه وسـط ي دلکه ناگهان ایستاد. انگار راننده
زنـد اي را دیـده و ناگهـان میخالیاي ملوس و خالش گربهاجاده، کمی جلوتر

بیند سـه متـر جلـوتر کند. آنچه مییلی عرض جاده را قیچی میروي ترمز و تر
خیال برف و سـرما و زنی است که روي نیمکت نشسته. پا روي پا انداخته و بی

ها را به ها شقیقهکند. خط پهن اریب سیاهی از زیر چشمرمضان، سیگار دود می
تر به رشتاش با آن هفت رنگی که به خود مالیده ددو نیم کرده. اسباب صورت

 رسد. دو مشماي بزرگ پالستیکی روي نیمکت کناراش است. نظر می
آخـرش ی کـه ور بافت و ي زندگی با خودت شرقانون هفتاد و نه: همه«

یـاد تـو دونم مـثال یـه زنـی میشه. چـه مـیروزي همه چی خوب می
کنـه و مثـل و که مثل ویرجینیاولف فکـر میت شبیه مرلین مونرزندگی

اي کـه دروغه باور نکن. به چیزهایی حقیر اما واقعی ف بزنه.آغداشلو حر
 »دل ببند تونی بدست بیاريمی

کند و خریدار البد زنک متوجه توقف آقاي ادواري شده، چون سري باال می
ي یک زن کار سختی نیست. زن فهمیده زیر نگاه او را برانداز. تشخیص عشوه

کند یـا نفسـی بیـرون نازك میی اش را شروع کرده، چشمادواري است و بازي
شـود. از پشـت آن اش بـاال و پـایین هاي درشـتدهد. طوري که آن ممـهمی

اي بـه ادواري بند نپوشیده. زنک اشارهشود فهمید که سینهمی ي چسبهالباس
رود جلـو و کند. مـیاش نمیخوانده شدن. ادواري معطلکند؛ چیزي مثل فرامی
 نشیند.می حرف روي نیمکت کناراشبی

کـه  بیتـاننویسم.  بیتاتوانم از نویسم نمیها که میدست خودم نیست از زن
مرا گذاشت و رفت. واقعیت این است که من دچار بیماري نامعلومی هسـتم یـا 

اش رفتم پـیشتر یک بیماري جنسی ناشناخته. حداقل آن دکتري که مـیدقیق
دانم با یک زن خوابیدم. نمی طور گفت. تا بیست و چهار سالگی فقطبه من این
اش را زن گذاشت یا نه؟ موجودي بود قدکوتاه و چاق، طوري شود اسماصال می

هایش بود. با صورتی چـون جغـد کـه وقتـی تر از سینهجلواش که شکم برآمده
اش را فرامـوش شـد. نـاماش به سمت مرکز جمع میها و چانهخندید چشممی
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ا زینـب، خالصـه ربطـی بـه پیغمبـر داشـت. در ام شاید زهـرا، فاطمـه یـکرده
بـار بـراي تمیزکـاري بـه ي یکام پسر مجردي بود که زنک، هفتـههمسایگی

اش را روي رفت. پیشنهاد از خـودم بـود. وقتـی آن هیکـل قنـاساش میخانه
ام تـا آن زمـان را ي زنـدگیترین معادالت همهم پهن کرد یکی از بزرگاتخت

ي باکره بودم. از شوق، حرص یا تمنـا هـر چـه سـعی جلوي پایم گذاشت. پسر
شد. انگار صد دست لباس روي هم پوشیده بود. کردم زنک را لخت کنم نمیمی

چادر به مانتو، مانتو به پیراهن، پیراهن بـه زیـر پیـراهن ... آخـر سـرهم وقتـی 
 شد. چیز خاصی که نبود فقط دقیقا هشت روز بعد از دردخواستم کاري کنم نمی

ام. با کراهت دکتر رفتم و دکتـر هـم بـا فهمیدم سوزاك گرفته وزسوز شدنو س
کراهت مشتی قرص سیپروفلکسین برایم نوشت که با کراهت از داروخانه بگیرم 

م ازدم و هیچ دستله میها لهموقع براي زنو ده روز بعد خوب شده بودم. تا آن
ب در مملکـت مـن ایـن گرفت. مجبور بودم بیشتر با خودم ور بـروم. خـرا نمی

ها بـا کسـی نخوابـد. دیـن مبـین اسـالم چیزي طبیعی است کـه کسـی سـال
گویـد امـا نمی .ات مبارزه کنفرماید خودداري کن یا با هواي شیطانیه نفسمی

آغوشی. اما هر چه بیشتر از زن و آن مریضی، بدم آمد از همچطور؟ بعد آن شبه
شدند. ریحانه دومی بود بازهم تمایل میها بیشتر به من مشدم آنها دور میزن

گفـت مشـکلی ها میمریض شدم. بازهم دکتر رفتم. آزمایش هم دادم. آزمایش
ندارم. دوباره کراهت دارو خریدن از داروخانـه را تحمـل کـردم. بـه تـدریج بـه 

اي هـم اثـر شدم. امـا انگـار هـیچ جلوگیرنـدهرعایت نکات بهداشتی متعهد می
کردم هشت تا ده روز بعد ه بودم با هرکس ارتباط برقرار میکرد. عادت کردنمی

هاي زندگی ي مبتال شدن به بیماري مقاربتی بهم بزنم. بیچاره زنبا او به بهانه
م خوابیـدم امن، البد چقدر از خودشان ناامید شده بودند. وقتی با گیتا زن دوست

د. گیتا یکـی از آن شد مشکل از باقی باشو باز هم مریض شدم دیگر باورم نمی
گفتند نجیب یا خوب، فرشته، معصوم یا هر چـرت ها میهایی بود که به آنزن

ها بوده. اما بود م که اشکال از قبلیادیگر. اصال با او خوابیدم تا به خودم بقبوالن
ام بردم. را به تخت بیتاو نبود. این را دو سال قبل فهمیدم وقتی براي اولین بار 
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بـا آن انـدام کشـیده و باریـک، آن پـیچ و  بیتـاهم استفاده نکردم. چیز از هیچ
هاي هاي ظریف کمر، آن موهاي لخت خرمایی، آن چشمان خمار و آن لبتاب

ام را بر سر پاره کـردن انگیزتر از آن چیزي بود که وقتمنتظر، دلبرتر و شهوت
 یک بسته کاندوم هدر دهم. با خودم گفتم:

وقت تلف کنی شاید پشیمون  شی. اگهمبتال می خب باالخره که دوباره«
 »بشه ها

ده روز بعد اما اتفاقی نیافتاد. نه سوزشی، نه چرکی. باز هم بـا او خوابیـدم.  
همه چیز به روال یک زندگی معمولی بود مثل باقی مردم. شاید براي همین  با 

باال نـدها خودم را مضحکه کردم و در رسـتورانی مُآن ناامیدي عمیق مثل فیلم
 م را بپذیرد. پذیرفت.اجلویش زانو زدم تا تقاضاي ازدواج

هیچ طول نکشید که فهمیـدم سـالی پـول آن همـه کوکـا و  .طول نکشید
شده و آبنبـات قیچـی و تیلـه را از کجـا آبپرتغال پودري و ساندویج و بستنی 

ه را ما هـم همـبرد پیش سـوما و سـوها را میشرابیآورد و همه را بجز تیلهمی
چپانـد و شـاید هـم هـاي آن شـلوار زرد گشـاد میدر جیب ود بلعـحرف میبی

لبخندي به ساالر زد. نه آنقدرها هم احمق نبودم که نفهمم سالی گنج پیدا کرده 
اي سوخته و واقعا گنج پیدا کرده بود. اتاق وسطی؛ الي کمد دیواري چوبی قهوه

ي اول و دوم چنـد جلـد طبقـه کـردي درو کلیداش زیر فرش، در را که باز می
اي بزرگ پر از سکه، ي آخر آن تُنگ. تُنگ شیشهکتاب خطی و سند بود و طبقه

ي سوسـک و مـار کرد که کمـد النـهپس براي همین خاتون همیشه تاکید می
شد. فلزهاي پر از سکه می تاکردي دستت را که داخل تنگ میااست. دست

فی بـود کلیـد را تـوي قفـل کمـد بچرخـانی و اي. فقط کـاگرد طالیی و نقره
کنی توي تنگ و یک مشت پنج تومنی را  دستاي بگذاري زیر پایت و صندلی

ت و بدوي سر کوچـه و بـه ممـد اچنگ بزنی و باسرعت بچپانی در جیب شلوار
اش شوي، ارد دهـی یـه سوسـیس بـا سـس اینکه داخل مغازهبچه برسی و بی

کردي که خود را همان بیرون نگه داري که میات را جمع خرسی. و باید حواس
خواهد به هوایی تـو را بکشـد داخـل. پشـت همـان یخچـال ممد هر دفعه می
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اي از آن تـه یخچـال تـو را عریض و به هواي بیرون کشـیدن بطـري نوشـابه
ات و دیگـر آن ي کمک، جلویش را بمالد بـه عقـببیاندازد جلو و مدام به بهانه

ي میـان ایـد امیـدوار باشـی بـه آن چنـد سـانت فاصـلهاي و بوقت گیر کـرده
ات هاي تو و بطري، تا باالخره بتوانی و آنقدر خودت را جلو بکشی تا دستدست

شوم و چیـزي اش این طوري میي یخ نوشابه برسد و ... چرا همهبه آن شیشه
د ام آن پنشوم در خاطرات و چرا فراموش کردهآید و ناخواسته غرق مییادم می

 اساسی را.
یک: خاطرات مورد خطراند، گاه و فقط گاه باید مرورشـان  و پند چهل«

  »ها باعث مصیبت استدن زیاد در آنکرد. غرق ش
نبات ها، یک جور آبداشتم براي سوما با پنج تومنی دزديبیشتر دوست می

نی پایی و زرد شلوار و سـبز بلـوز بـافتدایره بخرم با چند رنگ که به صورتی دم
دانم شاید از روز دوم سوم بعد از فهمیدن جاي گنج دیگـر فقـط و آمد. نمیمی

هاي رویشـان را بـا خریدم. سه تا، پـنج تـا، ده تـا، پالسـتیکنبات میفقط آب
 يشـان تـوچپانـدمزدم و دوباره میشان را لیس میکندم و دو طرفسرعت می

خواسـت از آن بـاال م میالي پشت بام. دافتادم به پرسه روي لبهم و میاجیب
کنـد. نوبـت توانستم بفهمم که سالی دارد چه چیزهایی براي سوما بلغور میمی

ام هفـت هشـت کـردم در جیـبرسیدم به سـوما دسـت میشد. میمن که می
گـرفتم جلـویش و بعـد سـوما یکـی یکـی کشیدم. میقیچی بیرون مینباتآب
کـرد. شـاید داشـت بـا شان نگاه میمهکرد و با دقت به هها را جدا مینباتآب

کـرد چـرا کرد یا بـا خـودش خیـال میهایشان را دنبال میو پیچ خودش رنگ
هاي من جلد پالستیکی ندارند. همین دیگر، دیگـر کـاري نداشـتم یـا نباتآب

ها ام مثـل هنرپیشـهام را انجام دادهتوانستم. بعد انگار وظیفهخواستم یا نمینمی
گرفتم و زدم و راهی مستقیم را میچرخیدم به آهستگی دور میروي یک پا می

رفتم پی کارم جایی دورتر، تا راند به سالی رسد. فرصـت سـالی طـوالنی و می
زده را بخنداند یا کاري کند ي یخشد آن دخترك خیرهبود حتی موفق می متنوع

وانسـت. تدانم چطور اما خب سـالی میدختر یک دور، دور خودش بچرخد. نمی
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اي یـک درهدانم از کـدام جهـنمها نمـیبچه زرنگ رفته بود با پول پنج تومنی
هاي باز طـرف را شد انگشتها که میاز آن جلو باز .پایی آبی هم خریده بوددم

 بشماري ... 
هـا زنی است گوالخ این اسمی است که آقـاي ادواري روي ایـن مـدل زن

، کننده و از نزدیـک همـان تـودهم تحریکمتراک گذاشته. از دور شبیه یک توده
ش اترین و مهمتـرین بخـش ظـاهرهاي این زن برجستهفرم. پستانمنتهی بی

است. به طور کلی زن گوالخ زنی است درشت استخوان بـا چنـد پـرده و الیـه 
اش؛ طـوري کـه اگـر کـاردك گوشت و مقادیر قابل توجهی رنگ روي صورت

هـاي آبـی و قرمـز و الیـه رنگوانی الیهتاش بکشی مینقاشی را روي صورت
متوجـه  به حـالدانم که کسی تا اش بلند کنی. بعید مینارنجی و سبز از پوست

شده باشد که پوست صورت یـک زن گـوالخ واقعـا چـه رنگـی اسـت. عمومـا 
اش گشاد اسـت و بـاال تنـه را کیـپ و تنه هاي  پایینخالف این یکی، لباسبر

فرم، هـا معمـوال بـزرگ، چشـمان خـوشاین زن بینیکند. چسبان انتخاب می
غب است. چنـد هایی متراکم و داراي غبهایی درشت شده با رنگ و گردنلب

رسد. روند به حقایق زیادي میي کوتاه که با هم راه میدقیقه و فقط چند دقیقه
اش را بـا گري ندارد، سعی ندارد برآمـدگی شـکماینکه این زن زیاد قصد عشوه

عصـر را اش پنهان کند. موقع حرف زدن با صاط مشـکل دارد. ولیس نفسحب
اش از س صـابونی حـرف بزنـد. و گوید که ادواري دوست دارد همهطوري می

اش اسـت کـه ي زندگیهاي خرید نیست. وسایل و البسهها، کیسهاینکه کیسه
 دقت چپانده شده آن تو. بی

رسم کلی حرف براي گفتن یهمیشه هر وقت به یک زن گوالخ م ،خود من
آیـد. اش نمیدانم چرا ادواري با این یکی کمی مشکل دارد. حـرفدارم اما نمی

اش شـیدا اسـت معلـوم اسـت کـه دیگـر حرفـی گوید اسمخب وقتی زنک می
گوید انگار دختـري کـه یـک گوید معلوم است که دروغ میماند. دروغ مینمی

سـاق پـام چیزي نیست فقـط «بگوید:  شلدتر از دیگري است و میپایش کوتاه
فروشـی هـاي یـک لباسحاال ایستاده کنار یکـی از ویترین »رگ به رگ شده.
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دومی تاناکورا، تاناکورا، باید جایی در مورد تانـاکورا بنویسـم. دوبـاره یـادم دست
 افتد. می

ي تاناکورافروشی بود که هر دوشـنبه عصـر، بـار تی، مغازهبیکنار همان تی
هـاي عجیـب و غریـب جـا و لباس رفتیم همانکرد و با خاله میالی میتازه خ
کردیم. آخر سر هم بـا اشـتیاق یـک کـت جیـر ها را نگاه میدوم خارجیدست

خاکستري لعنتی که به آن مفتخر بودم را خریدیم. ولی حاال که خودم را در آن 
ام را که تا زده هایشبودم و آستین کنم ... خودم را که در آن گم شدهتصور می

ها، آن پسر چهـارده ي ریش به ریش روي شانهاش و چند شاخهباد کرده و اپل
اي شده، آن احمق کوچولـو اش از اوج خودارضایی قهوهساله را که زیر چشمان

که تنها آرزویش داشتن یک کاله کابویی جیر بود که به آن کت بیایـد. کـاش 
زد که  یک کـت تانـاکورا اسـت. بد داد میزد، الدانستم. که آن کت داد میمی

 خاطرات مزخرف کودکی ... 
طور خیـره شـده؟ شـاید بـه یـک ادواري دوست دارد حدس بزند به چه این

 جوراب پارازین.
 »تونیم بریم توي، دوست دارید میاگر چیز«

 خرم. ولی مطمئن بود که مجبور نبود.دوست داشت بگوید من براتون می
وقت مجبور نیستی زیاد تالش یک زن گوالخ هیچ ه: باس و پند هشتاد«

 »کنی
ها، ترکیبی از وایتکس گردند. بوي لباسها میروند داخل، الي جالباسیمی

زند. زن چیـزي بـراي پنهـان کـردن اش میو عطر مرقدهاي مطهر توي بینی
رو ها را در سـبد زیـر و هاي زیر، انبـوه پارچـهرود سراغ لباسشرم میندارد. بی

هاي بـنفش اسـت. مثـل اش یک کرست توري قرمز جیغ با بندکند. انتخابمی
ي شان حتما جالب خواهد بود. بنفش در زمینههاي کادوي تولد. باز کردنروبان

هایی کـه حـاال ادواري چپاند تـوي یکـی از کیسـهطالیی. زنک کرست را می
اش نگاه اس در دستهاي باد کرده از لبکند و ادواري به کیسهبرایش حمل می

داند باید چـه ها چیست نمیکند. اگر صاحب مغازه از او بپرسد که این کیسهمی
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دوم. زنـک بـدون اینکـه چیـزي هاي دستجوابی باید بدهد. شاید بگوید لباس
گیـرد. آقـاي ادواري پشـت اندازد و مسیر در خروجی را میش را میابگوید سر

 زند:ش صدا میاسر
 »کجا؟«

 گردد:زن برمی
ي آقا شجاع، تو اصال چرا دنبال من راه افتـادي؟ کـار و زنـدگی خونه«

 »نداري؟
کننـد. زن از در مغـازه خـارج هـا نگـاه میها و صاحب مغازه به آنمشتري

 دود.ش میاشود. آقاي ادواري پشت سرمی
هـاي مختلـف داشـت. صـورتی، زیر در رنگهم یک کمد پـر از لبـاس بیتا

ام این شده هایی که خانه نبود یکی از تفریحاتآسمانی. وقتزرشکی، زرد، آبی 
دانم شاید هایش زل بزنم. نمیبود که یک صندلی بگذارم جلوي کمد و به لباس

ي خدا در خانه همیشه بیتاانداخت. آن همه لباس مرا یاد چادرنمازهاي مادرم می
ســت کجــایش را درنــازك کــه هــیچ حریرهــايها و یــک تکــه از آن ابریشــم

کـرد، تلویزیـون رفت. آشپزي میو این سو و آن سو میش بود اپوشاند تننمی
زد. تا هشت مـاه اول ازدواج بـا هـم داشـتیم هایش را ورق میدید، یا مجلهمی

دار شرکت بزرگـی رفتم. حسابها هنوز سر کار میوقترفتیم آنخوب پیش می
بعداز ظهـر بـا یـک بغـل زدم بیرون و پنج بودم. ساعت شش صبح از خانه می

گشتم تا باقی کارها را در خانه انجام دهم. به نظر من اختراع اعداد میپرونده بر
یکی از ابداعات بشر براي سرکار گذاشتن خودش است. اینکه بیهوده زمـانی را 

ها و صرف حساب و کتاب هدر دهد. الاقل بـراي مـن ایـن طـور بـود. سـاعت
اي بـه حـال مـن شماردم که هیچ فایـدهري را میناپذیهاي پایانها رقمساعت

توانستند بکنند امـا آن اعـداد زنـدگی کار مینداشتند. دیگران با آن صفرها همه
اي که با هم کرایه کـرده بـودیم کردند. هر شب در پذیرایی خانهمن را تباه می

یم عریان مدام از جلـوقرار و نیمهکردم و تفریق و زنی بینشستم و جمع میمی
هر بار هم براي آن رفت و آمدها دلیلی داشت  .رفتطرف میبه این طرف و آن
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 کرد.که اعالم می
ها را باز کنم. تو بـه سشـوار مـن خوام پردهرم الك بزنم، میدارم می«

 »دست زدي؟
رفت به رختخواب و من همچنان ادامه آخر سر هم از روي ناامیدي تنها می

ام را کار را، به خیال خودش رعایتپیدا کنم یا بستانکار را دادم. اینکه طلبمی
ام اش کردهاش این بود که ناامیدزد که معنیهایی میکرد اما گهگاهی کنایهمی

زد. صـدایم مـی »مرد همیشه خسته«خواسته. یا آن زندگی چیزي نبوده که می
ر ادامه دادم طو استفاده یا الکی. هشت ماه. هشت ماه همینانگار بگوید مرد بی

فایده تا باالخره یک روز صبح که از خواب بیدار شدم با خودم فکر کردم که بی
شان را از دست اعداد مفهومها بیاست. به خودم گفتم همه چیز عدد است و آدم

فهمند، اصال از هیچی سـر در شود، زمان را نمیشان مختل میدهند. جهانمی
هستند یا خواهند بود یا چند تا دارنـد و چنـد تـا  ،اندآورند، اینکه چقدر بودهنمی

هـا متفـاوت شـود. ارزشطبقه میاعداد جامعه بیخواهند. بیندارند یا چقدر می
دانم چرا، اما شود. نمیرسند و همه چیز نسبی میها به برابري میشوند و آدممی
ذاشـتم ها چند عدد را در جابجا کردم. جلوي یکی شش صفر گروز در حسابآن

تا کم کردم. احتماال این مهمترین کار زندگی من در خوشبخت یـا و از یکی ده
 بدبخت کردن دیگران بوده است. 

دار وقت حسابتواند هیچکند نمییازده: کسی که به ماهیت اعداد فکر «
  »خوبی باشد

ي زنـدگی م کردند. دیگر همهادقیقا سه روز بعد با قطع حقوق و مزایا اخراج
خیالی به او گفـتم کـه خطـایی در کـار ام براي بیتا شده بود. وقتی با بیقتو و

اش تا این انـدازه نافهمیـدنی و توانست باور کند که من، مرد زندگینبوده. نمی
م نبود، فقط به او خیره اام. حاال پیش او بودم، سرم در دفتر و دستککودن بوده

داننـد چـه نـان، خـود هـم نمیکنم زشدم اما کـافی نبـودم. گـاه فکـر مـیمی
م کرد. اما ظاهرا داسـتان اخواهند. چند بار براي پیدا کردن کار جدید ترغیبمی

دارهاي دنیا چون درس عبرتی مشهور شده بـود. هـیچ ي حسابمن میان همه
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نشستم به فکر کردن، شاید هـم منتظـر بـودم. روزي در اي میکردم گوشهنمی
ها با خنـده داد ي توالت قرمز شد. مثل دیوانهکاسهدستشویی دوباره موقع ادرار 

 زدم:
 »شهام که پریود میمن اولین مرديبیا ببین،  بیتا«

اش شده. بعد در حالی که تمام روز من با دیدن آن صحنه فقط گفت چندش
خندیدم او مبهوت بود. حتی به سه روز هم نکشید که کارش را با من تمـام می

ي سفلیسـی را در خانـه ي یـک بازنـدهتوانست سـایهکرد. به قول خودش نمی
هاي بدردنخورم و مشتی کاسه بشقاب بنجل را در دو چمدان تحمل کند. لباس

ترین چیزها که به قول خودش ارزشبرایم جدا کرد. البد او هم براي انتخاب بی
بود کلی حساب و کتاب کـرده بـود.  »مانام از زندگی مشتركسهم با عدالت«

ها را گذاشت کنـار در و یـک هاي خانه را عوض کرد. چمدانیگر، قفلهمین د
 م کرد. براي من که زیاد هم بد نشد.اجور محترمانه بیرون

ي تابستان روي تخت حیاط نشسته بودم. منتظر آن روز تنها زیر آفتاب چله
شـر عـرق بودم شاید سوما از کنارم عبور کند و من را با آن کت جیر ببیند. شرو

ها بود خـودش را از مـن آمد. خبري از سالی هم نبود، مدتریختم و او نمیمی
کـرد. هـر سرم میبهگذاشت یا با جمالتی کوتاه دستام نمیکرد. محلدور می
دید. دیگر با سوما دانست بازي را برده اما باز مرا به چشم یک رقیب میچند می

توانسـتم بفهمـم ده بود. نمیتر شهایشان خصوصیاش. شاید قراردیدمکمتر می
کـردم مشکل من چه بود که انتخاب نشده بودم. من که همان کارهـایی را می

آوردم. الکـی رفتم. ادا در میزدم. راه میطور حرف می کرد، همانکه سالی می
توانستم بفهمم چرا سوما مـرا دوم کـرده اسـت. مـدام موقع نمیخندیدم. آنمی

اي نداشت. االن شتر از پیش شبیه سالی کنم اما فایدهکردم خودم را بیسعی می
کرد و چیـزي بینم شاید سالی اهل عمل بود اقدام میکنم میش را میاکه فکر

یمان هم همین نشستم. باقی زندگیآورد. اما من فقط به انتظار میرا بدست می
او  کرد و من مدام منتظر بـودم. حـاال کـهشد. او مدام کاري براي پیشرفت می

 ام.من کار درست را کردههم کنم شاید خود را به باد فنا داده با خودم فکر می
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توانی تشخیص دهی چه کاري درست است وقت نمیسه: هیچ و پنجاه«
هایت را نخور. زمـان. فقـط بـا زمـان ي انتخابو چه کاري غلط. غصه

 خواهی فهمید که چه چیزي درست بوده و چه چیزي غلط. البتـه وقتـی
 »خوردات به هیچ دردي هم نمییدنفهمیدي، فهم

یا هشداري در کار نبود. همان روز از  اتفاقات بعد با سرعت افتاد. هیچ نشانه
هاي دو آژان پلـیس در حیـاط کـه بـه سـمت آلونـک مسـتخدمه صداي قـدم

م را باز کردم. مادربزرگ به عادت همیشه بـدون اینکـه بـه ادویدند چشمانمی
آمد. دو مأمور تفنـگ سرشان مید عصازنان با وقار و آهسته پشتجایی نگاه کن

به دست بدون اینکه دري بزنند، وارد اتاقک شدند و با مشت و لگد و فحـش و 
بندي بـه اش بلند کردند. دستفضاحت، پدر سوما را از پاي بساط سیخ و سنگ

جلـوي کشانداش از اي روي زمین میاش زدند و در حالی که مثل الشهدستان
دانم کی عصر شد. سر که چرخانـدم مـادربزرگ را من عبور کردند و رفتند. نمی

بار دو مرد قلچمـاق دیگـر کشید. اینقلیان می ظدیدم که با غی بهارخوابروي 
که لباس شخصی پوشیده بودند به سـمت آلونـک رفتنـد و همـان چهـار تکـه 

کنان از به بغل، گریه را ریختند وسط حیاط. مادر سوما بچه بنجلاساس واسباب
جـایی را بـه کسـی  حریـقخواسـت خبـر دوید. انگار میاین سو به آن سو می

کرد. من کشید یا نفرین میجه میضاش مدام باز مانده بود، شاید برساند. دهان
ي کوچک ي پنجرهشنید. خاله از همان پشت پردهکس نمیشنیدم، هیچکه نمی

کرد. سوما بـا همـان حالت به ماجرا نگاه میو بیاش ایستاده بود اتاق قفل شده
کرد. انگار داشت تفاوتی خردریزهاي شکسته را از روي زمین جمع و جور میبی

کرد و مردها اش را میقلکرد. مادربزرگ قلمثل هر روز حیاط را آب و جارو می
ها غشکستند. یکی از آن دیالها را میها و لیواندادند و بشقابدریده فحش می

ي زن بیرون کشید و با  تهدید پرت کردن روي زمین، ي قنداقی را از سینهبچه
 ش نگه داشت:اباالي سر
 »ها رو کدوم سوالخی قایم کردي؟پتیاره بگو سکه«

مادر سوما ناالن روي زمین زانو زد. انگار بخواهد سجده کند تـوي خـودش 
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 جمع شد:
 »خدا ... دونم. تو رودونم، به امام هشتم نمینمی«

کرد. آن موقـع می بازيدانستم سالی کجاست. شاید در کوچه تیلهکاش می
ي اتاق تهی ایستاده. اما اي حس کردم پشت پنجرهکه پدر سوما را بردند لحظه

جـا  اش. بلد بود چیزهاي ناخوشایند را نادیده بگیرد. من امـا همـاندیگر ندیدم
کردم. مگر یک تنگ پر از پنج تومنی می نشسته بودم. با خودم دو دو تا چهار تا

 اي چقدر ارزش دارد؟ و دو تومنی زرد و نقره
کند که خوشحال است. شاید چون آن تکه لباس را بدست آورده. پنهان نمی

بـرد. در میـان کشـد و میدست ادواري را در آن دستان ضخیم عرق کرده می
رونـد کـه ادواري می اي راههاي باریک و تیرهسکوت یک شب برفی در کوچه

 .اياند. نه دري و نه پنجرهپایانداند کجاست. دیوارهاي دو سوي کوچه بینمی
کند در آن انتهـاي تاریـک پشـت کند حس میسر که نگاه میادواري به پشت

ایستد چون آهـویی کـه حـس ترسد. میکند. میشان میاي تعقیباش سایهسر
کند. دیگر هـیچ پنـدي ش را تیز میایهاش است گوشکرده جانوري در کمین

اش را حفـظ کنـد. خواهد جـانآید. ترس که بیاید آدم فقط مینمی اشخاطربه
ــاه میدســت ــد دســت مرطــوب زن در دســتاش را نگ اش نیســت. دور و کن
جاست کمی جلوتر، میان سوراخی پاید پس زنک چه شد؟ آه آنش را میااطراف

بـرود.  اشکنـد کـه دنبـالبه سوي او اشـاره میحرف بی .ايریختهاز دیوار فرو
دود از الي سـوراخ تـوي دیـوار وارد فضـاي تاریـک اش مـیادواري به سـمت

کنـد شـود. بـه نـور کـه عـادت میاش روشـن میشود. فندکی جلوي بینیمی
روسـري و بـرد اند. زنـک فنـدك را عقـب میاي شدهفهمد وارد اتاق خرابهمی

اش و بـا برد روي چاك سینهاش نور فندك را میبا دسترا در آورده.  اشمانتو
 گوید:کننده میکند. با صدایی خراشیده و تحریکاش با نور بازي میمچ دست
 »دوست داري؟«

اي بـا خندد که انگار همه چیز مضحک باشد. انگار شـوخیزنک طوري می
 کودکی کرده باشد. 
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 »بسپار آید خودت رابرایت پیش می پند هفتم: به آنچه«
اي خـود را بـه گوید باید سریع عمل کند. باید بـه بهانـهادواري به خود می

خواهـد. بعـد بایـد کارها ظرافت می اش برساند درست مثل ممد بچه. اینپشت
صـد و هشـتاد درجـه  ،اش را چون مـاراش قرار گرفت سرطور که پشت همان

ش دهـد و افشـار هایش را بـه گـوش زنـک برسـاند.بچرخاند و بچرخاند و لب
اي کثیف. اما باز اشتیاق، اشتیاق یک جور خوشبختی است. خوشبختی در ویرانه

هاي اش را بـه سـمت آن سـینهکند فقط خیال، اما نه، انگشتان لرزانهیچ نمی
 برد.متورم می

اي در جنـوب شـهر کرایـه کـردم. از هـم طـالق از بیتا که جدا شدم خانـه
ها دور و اطـراف ها کارم این شده بـود کـه شـبمدت نگرفتیم فقط جدا شدیم.

رو پنهان شوم و ببینم چه کسانی به هاي پیادهاش پرسه بزنم. پشت شمشادخانه
مان روند. هر شب منتظر فقط یک نفر بودم. روز چهارم ماه عسلم میازن سراغ

باریـد و بیتـا از ظهـر ناپـذیر بـود. بـرف میکننده و پایانروزي طوالنی، خسته
کـردم کـه در را خودش را در حمام هتل حبس کرده بود. هر چقدر صدایش می

ي خدمت هتـل خواسـتم در قفـل شـدهداد تا عاقبت از پیشباز کند جوابی نمی
خود به ي حمام ایستاده و از خود بینجرهحمام را برایم باز کند. بیتا لخت پشت پ

توجـه بـه ی نـداد فقـط بیباز هم جواب »؟بیتا خوبی« :بیرون زل زده بود. گفتم
ی سرخ از کنارم رد شد و طور برهنه چرخید و با چشمان ت همانحضور پیشخدم

ش کشید. مأمور هتل را که دست بـه سـر ارفت روي تخت و لحاف را روي سر
ي حمام رفتم تا ببینم به چه آن طور خیره شده بود. هیچ. کردم به سمت پنجره

شـب شب روي زمین خوابیدم که نیمهني حمام مشبک بود. آي دوجدارهشیشه
 تیغ آهنیاش، اینکه یک دستهبارید. گفت که ببخشمبیدارم کرد. هنوز برف می

اش را منقلب کرده. یاد پسري افتاده کـه در دوران دانشـکده تراشی حالصورت
هر بار فقط به او خندیده، شاید با خـودش  یتاکرده و بمدام به او ابراز عشق می

تیپی بـا هاي بهتري خواهد داشت. پسرك جـوان خـوشکرده فرصتخیال می
خوانده نواخته و با صدایی بم میموهاي لخت میشی بوده که گیتار فالمینگو می
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ي بیتا تحقیر من بود. آن موقع دارد. پشت هر کلمهکه کسی را مدام دوست می
ا بـرایش هـا ربه خودم امید دادم که همه چیز را عوض خواهم کرد کـه بهترین

ي اشباح در سراش خواهم جنگید. نه فقط داشـتم بـه خواهم ساخت که با همه
ي واقعی بود. دانستم چیزي غلط است. بیتا یک نجیبهگفتم. میخودم دروغ می

هـاي اش را زیر نظر گرفتـه بـودم فهمیـدم. زنهایی که خانهاین را در آن شب
هـا، مثـل منـابع ملـی، کوه انـدطور هستند. مال مردم شان همینخوشگل همه

گل، وقت نفهمیدم از میان آن همه مرد که بـا دسـتهها. هیچها و جنگلرودخانه
رفتنـد، اش میپانـدا بـه خانـههاي بـزرگ خرسهاي شکالت یا عروسکجعبه
شـان. کدامشان و شـاید هـیچشان آن پسرك فالمینگو نواز بود. شاید همهکدام

کـرد، گرفتم همه چیز را انکار میشان را میال و مچرفتم باشک نداشتم اگر می
نه اینکه بخواهد دلیل بیاورد با آن مردها رابطه ندارد نـه، او خـود مـن را انکـار 

 کرد. انگار وجود نداشته باشم یا مردي باشم غریبه.  می
کــه حقیقــت را تــوي هــا از ایني آدمفرامــوش نکــن همــه شــماره:بی«

زنند و دوست دارند خیال . در کثافت معلق میشان بزنی متنفراندصورت
که همیشه مورد تنفـر کنند که همه چیز مرتب است، براي همین است 

 »ايمردم بوده
آخرین بار که به آنجا رفتم سالی را دیدم. هیچ در دسـت نداشـت. او دسـت 

 رفت که بیتا را ببیند. خالی می
را دیر آمده، خاله و سالی شب دیروقت به خانه برگشت کسی به او نگفت چ

کردنـد. سـالی را کنـاري شان بحـث میي گنج بربادرفتهمادربزرگ هنوز درباره
 کشیدم.

 »شتیم. بیا بریم بگیم کار ما بودهها رو برداتقصیر ماست، ما سکه«
 »ما برداشتیم؟«
 »آره من و تو؟«

فت ه و اند؛ که بیستها فقط پنج تومنی نبودهوقتی به او گفتم که آن سکه
شـان پنهـان بـوده، هـیچ نگفـت. فقـط هـم بین ي طال و نقـرهي عتیقهسکه
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 ي دیوار. ام کرد. فشارم داد سینههایش را قفل یقهدست
 »من اما نه .تو شاید برداشته باشی«
 »سوما چی؟ باباش و بردن زندون«
  »گردیم تهرانبرمی ،شهمی ي دیگه اول مهرهفته هی«

کردم. من دو هاي عتیقه فکر میاش به سکههمه دیگر حرفی با هم نزدیم.
ها را مشتی بچه و آن سرباز فروشگاه ارتش. سکهجا خرید کرده بودم. پیش ممد

ها را نگـاه سـکه ،دادم. انگـار کـه بترسـمریختم روي ترازو و سـفارش مـیمی
پرسیدم آبنبات یا ساندویج چند؟ وقت بازگشت به تهران، در کردم. حتی نمینمی

مـان از همان جا راه .دیگري براي خودش پیدا کرد وبوس، سالی رفت صندلیات
جدا شد. او شروع کرد به فراموش کردن و من شروع کردم به در خـاطر حفـظ 

 کردن.
وقـت زندگی اجتماعی و رابطه بـا دیگـران سـخت و پیچیـده اسـت. هـیچ

ي کـه گـذرد. ادوارفهمی در سر دیگران، و یا حتی در سر خـودت چـه مینمی
 کشد.کند زنک خود را عقب میبرهنه بلند میاش را به سوي آن بدن نیمهدست

 »ترسی االن خفتت کنم؟نمی«
ترسد. این روزها کـال از همـه چیـز داند که میگوید، میادواري چیزي نمی

اش را به بازوان عریـان زن کند توجهی به آن نکند. دستترسد اما سعی میمی
کنـد دهـد و تصـور میبندد. بازوي نرم را فشار میش را میادیدگانرساند. می

 حاال در جاي دیگري است و این دست آویزان، دست زن دیگري. 
دستت سرده، اگـه بهـت بگـم مـن شـوهر دارم چـی کـار  عمو، نکن«

 »کنی؟می
دوست دارد دیگر هیچ نشنود تا آهسته به دنیاي خودش پنـاه بـرد. دنیـایی 

چـون رمانسـی کـه  اي خیـال.با بازویی در دست و نیمهاي واقعیت نصفه، نیمه
روي تخته سنگی بلند بر فراز دریـاي سـبز درختـان زیـر پـایش  زمانی خوانده،

در افق  گراش را به دست گرفته، خورشید گرم و نوازشایستاده و بازوي معشوقه
گـذرد، ش میااي کـه از برابـروزد. پروانهوزد و نمیهست و نیست. نسیمی می
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هایش را بشمارد. صـداي ضربان بال شمارتواند زند که میآنقدر آهسته بال می
اش را ها، طاقت سر بلند کـردن و دیـدن صـورت معشـوقهپرندگان و بوي گل

هـایی تواند متعلق باشد. شاید آن زنندارد. در خیال آن صورت به هر کسی می
ي ن حـس المسـهاش را، آشان بیـاورد. بـازوي در دسـتکه نتوانست به دست

دهد انگار بخواهد آن لحظـه را کـش متعلق به دنیاي واقعیت را بیشتر فشار می
 دهد، نگذارد فرار کند. 

 »اسولم کن، غالم بیا این دیوونه«
اش حس کرد، دومی در انتهاي کمر و ي سمت چپاولین سوزش را در کلیه

و تیـز و  اش. کسی از پشت محکم او را چسبیده، جسم سختاعدسسوي روي 
 کند. اش فرو میسردي را در بدن

 »هاش و نگا کنکشتیش. جیب ،ه، ولش کن دیگهشخب بس«
شود. ادواري کند و روي زمین در خودش جمع میدرد. بازوي زن را رها می

هـاي تنـد و ش را باز نکنـد. صـداي نفساکه چشمانگذارد ا خودش قرار میب
را رطوبت گرفته، رطوبت لجـز خـون.  اشبدن .شنودي مردي را میزدههیجان

آید. اش نمیگردد. چیز زیادي که گیرهایش را میهاي زمخت جیبمرد با دست
 کند. اش را باز میساعت مچی دست آخر،
 »هات و در بیاري؟ مگه نگفتم فقط بیارش اینجا؟کی گفت لباس«
 »مدي. ترسم گرفته، بیا زودتر بریمخب تو نیو«

ترسـند. کند اشکالی ندارد. در ایـن دنیـا همـه میر میادواري با خودش فک
شـنود. امـا همچنـان شـوند میدوان دور میبروید. صداي پاهایشان را که دوان

 . چشم بگشایدآید ش نمیادل
ها است. اینکه هفت ماه بعـد دانم بر اساس شنیدهي چیزي که من میهمه

ازظهري ي مـادربزرگ. بعـدراست رفت خانهکه پدر سوما از زندان آزاد شد یک
زده یـا هایش را ورق مـیکشیده، آلبوم عکسبوده البد، خاتون داشته قلیان می

اش به جایی خیره شده بوده. خاله خانه نبوده. شاید پدر سوما از دیوار در خاطرات
پریده، شاید حرفی با مادربزرگ زده، شـاید فریـادي و شـاید حتـی بـا التمـاس 
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جـا  بعـد همـان .قمه را تا نیمه فرو کرده در گلـویشاش شده. بخشش نزدیک
بـه هـر تواند نشسته به گریه کردن. البد کلی دلیل داشته. انسان در زندگی می

براي کارهاي خوب  کندچون با خودش خیال می کار غیرقابل باوري دست بزند
 جـا ي کافی به او دلیل داده. پدر سوما تا شـب همـاناش زندگی به اندازهیا بد

اش فکـر کـرده. همیشـه بـا خـودم فکـر روي نعش خاتون نشسته و به دالیل
اش یا آن دو کرد به سرنوشت خودش، زنکردم که بهتر بود به آینده فکر میمی

اش را که ندارم. اما پدر سوما سه ماه بعد اعدام شد. حتما سوما بچه. خبر خانواده
یکی پس دیگري آمد و من  هااند. سالش هم سرنوشتی داشتهاو مادر و خواهر

ي معمـولی و در عـین حـال تر شدم. مشتی اتفاق و دغدغهمدام بزرگ و بزرگ
لعنتی، اینکه هر روز مدرسه روم، درس یاد بگیرم، امتحـان بـدهم یـا دانشـگاه 
قبول شوم، کار پیدا کنم یا زن بگیرم و در نهایت آدمی معمولی باشم. ساالر که 

اش همیشه چنـد صـدم از رفت، معدلي البرز میاش موفق شد. مدرسهدر همه
گفتنـد او بـاهوش اسـت و یـا شـاید رویشـان بیست کم داشت. فامیل همه می

ام. سالی دانشگاه خوبی قبـول شـد. ازدواج پدر کودنشد بگوید من یتیم بینمی
اي. کرد. بعد هم کاري به قول خودش حیاتی پیدا کرد. سـازمان انـرژي هسـته

ها تبدیل به یکی از دانشمندان جوان و یاهو و تبلیغات آن سالطول نکشید در ه
جمهور به تلویزیون رفت رئیسآن به اصطالح بار با ي کشور شد. حتی یکنخبه

ها و مزایاي شکافت اتم براي ملت سخنرانی و تشـریح کـرد کـه ي راهو درباره
 هاست. چرا آن ذرات حق مسلم آن

دوانی نیسـت خور، زندگی پیست اسبي هیچی و نسیزده: غصه و صد«
که بخواي با بقیه رقابت کنی. نگران نباش که زودتر از بقیه بگا رفتـی، 

  »هاستي زندهتک همهتن سرنوشت تکخیالت راحت، به گاء رف
دانم. باید به یـاد اش را نمیسالی هم با آن همه موفقیت به گاء رفت. چطور

اند. نه فقـط خـودش را بلکـه دنبـال کرده اشبیاورم خاله چه گفته بود. دستگیر
اند جاسوس بوده یا خرابکاري کرده یا توطئـه هایش هستند، گفتهي تماسهمه

 با بیگانگان ... 
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زنـد تـن اش خون بیرون میپیکر هايي سوراخادواري، در حالی که از همه
ي باریـک سـفید کشـد و بـه کوچـهاش را از سوراخ دیوار بیرون مینعش شده

کند تا کورسوي نور لـرزان انتهـاي گذارد. چشم نازك میشیده از برف پا میپو
امتداد دو دیوار کوچه را بهتر ببیند. باید خودش را به آن روشـنی برسـاند شـاید 

داند در این ساعت شب، اما خودش خوب می .کسی او را دید شاید کمکی رسید
اهد آمد. بـا ایـن حـال اش نخورسانی به سراغدر این سکوت و سرما هیچ یاري

شـوند. دیگـر ها بیشتر چالنده میي باز زخمدارد و با هر حرکت حفرهقدم برمی
ها یا پاها، یک درد مـداوم دهد پهلوها، دستداند کدام درد را تشخیص مینمی

ي چـاقو را همـه جـایش جـا اش شده است. انگار کـه تیغـهي بدنمنتشر همه
 شود ... اش بخار بلند میکند از مغزس میش داغ شده، حاگذاشته باشند. سر

کنـد. ام نمیتوانم بنویسم. فکر سالی خالصتوانم. بس است دیگر نمینمی
اش گفته بهتـر اسـت بـه خاله گفته بود پنج ماه است ناپدید شده. پلیس به زن

انـد. انـد و نبودهها شـبیه او بودهي جنازهقانونی سر بزند. هر بار هم همهپزشک
دهم. به جهنم. کوبد. دیگر جواب کسی را نمیاره کسی ممتد به در خانه میدوب

فکر سرنوشـت  .بار چه کسی پشت در است. حالم بد استبرایم مهم نیست این
ها ام. قـدیمگویم چه داستان مزخرفـی نوشـتهکنم با خودم میادواري را که می

هـدفی آنقـدر جـان  مردند. براي آرمان یـاتر میهاي داستانی باشکوهشخصیت
آن  شد. مرگکردند که مرگ ناگزیرشان باارزش و مهم میکندند و تقال میمی

پیچ و دردناك بـود. حـاال دوران دیگـري اسـت مـن چـرا دروغ راه سخت و پر
تر از آن چیزي اسـت پا افتادهتر و پیشدنیا عوض شده. همه چیز ساده ؟بنویسم

اش دل کسی را بدرد آورد. من نیـز پایانکه بتوان قهرمانی در آن خلق کرد که 
دارد در عین کراهت از زندگی چون ادواري که ناامید به سوي آن نور قدم برمی

ام. عاشق زنـده بـودن. فقـط زنـدگی بـراي مـن چـون اش بودههمیشه عاشق
ام اش همیشه بـدگویی کـردهپشت سر اي بوده که به من پا نداده و منمعشوقه

... 
**** 
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هاي سال«ي داستان طه آخرین چیزي است که کرامت، نویسندهاین سه نق
نوشته. من نویسنده نیستم، ولی در دانشگاه چهار سـال ادبیـات فارسـی  »سالی

کنم. شـاید بـه ي فرهنگی کـار مـیخواندم و حاال به عنوان سردبیر یک نشریه
سی برگ کاغذ کاهی که  ،ي علومهاي قدیم دانشکدهخاطر همین یکی از بچه

ها کـرد. بعـد از خوانـدن آن کاغـذ با مداد اتود، سیاه شده بودند را برایم پسـت
فهمیدم این آخرین داستانی بوده که کرامت در حال نگارش آن بوده اما مـرگ 
به او امان نداده که آن را به پایان برساند. خبر کشته شدن کرامـت را دي مـاه 

اي که بـه ي کرامت. عدهجهسال نود و یک شنیدم. خبر کوتاه بود. قتل و شکن
طــوري  و انــداش رفتهانــد بــه خانــهاحتمــال قــوي کارمنــدان اطالعــات بوده

بعد ؛ اش قطع شدهها پزشکی قانونی گفته است نخاعاند که بعداش کردهشکنجه
جـوش را اند. شـیر آباش غرق کردهجان را داخل وان حمام خانهآن جسم نیمه

اش بـه او سـر اند پی کارشان. سه روز بعد که خالـهاند و رفتهرویش باز گذاشته
شود که قابل شناسـایی اي در وان حمام مواجه میشده زند با جسد متالشیمی

ها چطور از دست آن کارمندان دولتـی دانم این نوشتهنبوده است. من دقیقا نمی
اما بعد ي دیگري باقی مانده است یا نه؟ نجات یافته و اینکه آیا از کرامت نوشته

ي متن به این نتیجـه رسـیدم کـه بایـد ایـن آخـرین از خواندن دوباره و دوباره
دانم چـه بایـد بنویسـم. شـاید داستان کرامت را منتشر کنم. همین. دیگر نمـی

اش تمـام اش را با یکی از آن قوانین خودساختهماند داستانخودش اگر زنده می
کـه مـرا  ي عجیبـی نوشـتهملـهجها نوشـتهي یکی از آن دستکرد. گوشهمی

قـانون صـد و بیسـت و پـنجم  آخرین پند یعنی کند آن را به عنوانوسوسه می
 اینجا بیاورم.

ي حظـههایت که آرام گرفت، به آن لهایت که ایستاد، ششالبد نفس«
 »ايخوشایند و دلپذیر رسیده

  1392خرداد  –آلمان 
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احتمـاال بـا  .دادي خرما مـیهمش تقصیر اون عرق گس بود. مزه مبه نظر
خـالف اسانس خرما، آب و یه مشت قرص والیوم ده درستش کـرده بـودن. بـر

ار نفري دور یه میز نشستیم و سعی کردیم آرامش خوبی داشت. ما چیه طعمش 
فتـیم. حتـی تونستیم و جا داشتیم باال ري مزخرفش و تحمل کنیم و تا میمزه

 زاي مزاحم که افینمیدوار بودم از دست اون فینمن یه کم بیشتر خوردم چون ا
دادیم زکام یا یه همچین چیزي بود خالص شم. وقتی اون زهرماري و فرو مـی

کردیم لبخند شد و بعد سعی میمون از سوزش یا چندشی جمع میاولش صورت
ي ملـت بـراي ظهـور، همـهي شـعبان بـود و شدیم. نیمـهبزنیم، خوشحال می

ودن و جشـن ا پالس بون تو خیابونزموالدت، شهادت، سالمت یا عروج آقا امام
شربت پخـش  ا هم از یه چیزي شاد بودن چون شیرینی وگرفته بودن. البد اون

ار نفر زد. ما چمیتر نی شده بود و شهر از همیشه روشنوا چراغکردن. خیابونمی
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یاد چی، فقط یادم نمی . حاالچیزي جشن بگیریم هم دوست داشتیم به خاطر یه
مـون ي مرگتونستیم تا لنگ ظهر کپهمی بود و میدونم فرداش تعطیل رسمی

بهونه براي جشـن  .مشکل همون بهونه بود ،همه چی آماده بود اما نه و بزاریم.
 اي هـم نگـاچشـم تـو .گرفتن. اولش همون طور غمناك دور میز حلقـه زدیـم

نمونه. وقتی آدم  شتهاي بودیم که قطره موناط مراقب ته استکانفق کردیمنمی
ي ، هزار جور فکـر دربـارهمی گساريخواد بشینه به تو یه جا غریبه است و می

. اینکه چرا دمـاغ ایـن زنـه رو سـگ گـاز هریزاي دور و ورش تو سرش میآدم
یواش همـه شدار بهم خیره شده. اما بعد یواگرفته. یا اون یکی چرا اینقدر کش

شـه. اون شه انگار که باید همین طـوري باشـه و غیـر ایـن نمیچی عادي می
کنـی بـه کنـی و شـروع میفرامـوش می .همه چی حله رش که بیاد دیگهرگُگُ

خـب «خندیدن. خوب یادم نیست ولی فکر کنم اول من شـروع کـردم. گفـتم: 
 »ا احتیاج به بهانه ندارن، مگه نه؟خیلی از چیز

ا و ثبـات حـرفم بلـوزم و در آوردم. زنـابی نداد ولی من بـراي اکسی که جو
کنم. مثال  رفیقم خندیدن. همینه. چرا باید به خودم زحمت بدم که یه دلیل پیدا

تا  ومارفتیم باال و خاناره یا چی... من و رفیقم سه تا میخمه یا تنم میمبگم گر
ن رو آتـیش کـرده وشـاي لوکسیکی از اون سیگارخواستن به ما برسن ما می

ریختیم و چیپســا و کشــید مــیشــقمون میاش و هــر جــا عبــودیم و خاکســتر
ه بـار کـه بلعیـدیم. حتـی مـن یـاشون و مشت مشت میزمینیا و خیارشوربادام
کـرده بـود همـش و بـاال کشـیدم و فرتـی روي  خطـیخطا اعصابم و فینفین

وسط هـال بـه رفـیقم ا البته خوشبختانه تو اون لحظه زنشون تف کردم. کاناپه
شدن و شاید حتـی مرغی میرقصیدن وگرنه گهآویزون شده بودن و باهاش می

 هـم تريمزهب باشد شا خالی میکردن. خب همین طور که بطرین میبیرونمو
آد. اولش نشسته بودم و به سه ایی که زیاد واسه ما پیش نمیشد. از اون شبمی

اومد که ادم نمیکردن. یا تاتی تاتی میککردم که مثل عروسشون نگاه میتایی
شـون کردم که کِـی کـوكداشتم با خودم فکر می .دوست دختر منهکدومشون 

خواست گرفت. دلم می. دلم میو بخونیم خداحافظیغزل شه و ما باید تموم می
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خـورد. همـش دوسـت داري یه خیابون بهم می. حالم از روشنایجا بمونمهمون
م و ول گم یقهبهت می« خوري تو دیوار.هم ببندي تاق می چشماتو ببندي اگر

برقصـم. م و گرفته تا بلند شم باهـاش ساده باال سر من یقهتره واکوچیک »کن
دوبـاره آب » شوخی کـردم عشـقم« کنم.ام و گشاد میشم. لبنه نباید عصبانی 
ولی جوج ياو« کنم و:بوسمش. صدام و آلکاپونی میکشم و میدماغم و باال می

دونم اصال متوجه شد چی گفتم یا نه. ولی خب نمی» چه دستاي قشنگی داري
تر. دارتر، ملنگاین دفعه بلندتر، کش اي کرد.گاله رو یه باز و بستهها مثل نشمه
 »به موال من، من، من عاشقتم« گم:بهش می
حتما فهمید چون چشماش و خمار کرد. بعـد انگـار بخـواد یـه کـار  باراین 

باز کرد و با هیجان، عصبیت، شادي یا هر چیز دیگه و العقول کنه، پاهاش محیر
پریده روي من که البته هر دو با هم خوردیم زمین و بد هم نشد. سفت بغلـش 

فرنگی خونه رو ببینـه یـا نـه؟ کرده بودم. ازش پرسیدم اصال دوست داره توالت
و  یا علی مددیه اد. انگار گیج شده بود فقط یه سري تکون د .چون خیلی جالبه

خت، ول. بردمش لَ .کنمبلندش کردم. انگار یه جنازه رو بلند می ،و بگیر زیرش
رفتم تو راهروي بغلی. رفتم جلو، یه قدم، دو قدم، چند قدم، هر چی جلـوتر مـی

خورد. تازه یادم افتاد که این اولین باره کـه بـه ایـن راهرو بیشتر تو هم پیچ می
م که حس کردم تو راهروها و ها جاي دستشویی رو پیدا نکردآم و نه تنخونه می

هان. البد ا از اون خرپول ي بزرگی بود معلوم بود که زننها گم شدم. خب خواتاق
اق و بـاز و شه. پس در اولین اتفرنگی پیدا میهایی حتما توالتتو همچین خونه

هشـت سـاله ي هفـت ا رو روشن کردیم. یه دختر بچـهسرمون و داخل و چراغ
هاي البد مشنگ ما خیره شد. دوست خیز شد و با تعجب به قیافهروي تخت نیم

دختر دوسـتم یعنـی دخترم گفت که این دختر کوچولوي خوشگل، دختر دوست
اي رو بـاز مامیه، مامی؟ مامی مگه چند سالشه؟ در و بستیم و دوبـاره در دیگـه

اي خالی همیشه ی بود و تختیه تخت داشت که خالجا هم، کردیم که البته اون
ب آرن. واسه همین دوست دخترم و روي تخت خالی پرتابراي من حس غم می
ورداره ببره. بیاد زارم دم در که شهرداري  رو میي آشغاالکردم انگار دارم کیسه
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خب وقتی آدم چند لیتر عـرق  .دادتر از چیزي بود که نشون میالمصب سنگین
شه. چراغ و خاموش کردم، تر میالبد حتما سنگین ش و خورده باشدو مخلفات

تاریکی بهتر بود. دراز کشید، شاید حالش زیاد خوب نبود، خـودم را روش پهـن 
دونم چرا اونقدر مصنوعی کرد بخنده اما نمیخورد فقط سعی میکردم. جم نمی

ح، لباساش و در بود. البد این طوري دوست داشت یکی یکی و با آرامش یه جرا
کار چندون سـختی نیسـت و و خراب که اي یه زن مست ردم. در آوردن لباسآو

احتیاج به هیچ نقشه، برنامه یا مهارتی نداره. بعد این همه سال اونقدر یاد گرفته 
اي یه چک بخوره تو صورتم. بعد خودم هم لخت بودم که نگران نباشم یه دفعه

غـول و تـرجیح نره و اي وحشیی من زنداشت. ولي ظریف و آرومی شدم. جثه
کنن و هـی بایـد بهشـون بگـی جیغ میا که مدام تو گوشت جیغدم از همونمی

الخ، اما خیلی از مردا هنوز این لطفا خفه شو عشقم. هر چند زن زنه و سوراخ سو
شـون دن تا متوجه بشـن فـرق میونن و همه چیزشون و میحقیقت و نفهمید

. یه جاي گرم، نمناك و چسـبنده کـه کنم مهم فرو رفتنهچیه؟ من که فکر می
آدم بتونه الاقل یه بخشی از خودش و توش پنهون کنه. براي من که همچـین 

سـالنه سالنه .معنایی داره. یادم افتاد که یه کاندوم تو جیب عقـب شـلوارم دارم
اون و تو تاریکی اتاق پیدا کردم و ... ، راستش من آدم متعهدي هستم و کاندوم 

. کاندوم دشمن کودکـاي بلقـوه داره، اون هم من و دوست میرمداو دوست می
ا زاغارت کار خودش و بکنـه و اون آخـراست، چون همیشه ممکنه این طبیعت 

ي دیگه ... در هر حال چه دلت بخواد و چه دلت نخواد همـه فقط واسه یه ثانیه
مردگی زده، چی ممکنه. مثال ممکنه همین جنده که االن خودش را بـه مـوش

بیا این نکـره، پسـرته یـا دخترتـه، ببـین چـه « چند ماه دیگه پیدام کنه و بگه:
 »ی دارهملوسچشماي 

ا همیشه ممکنه پیش بیاد. قبال هم یه بار پیش اومده. پس مـن از این اتفاق
رم پـر از بنه اینکه هر جا  .دارمذخیره هم همیشه چند تا کاندوم تو جیب عقبم 

افتاد. راستش شاید مثل امشب اتفاق  ه دفعه دیديی این اتفاقا باشه نه، ولی خب
چون خودم بچـه  .ن متنفرمدنیا بیاهایی که قراره بهز بچها امن هم مثل کاندوم
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ا علـت نـدارن حتـی اخـالق. روش . ولش کن مزخرف گفتم. خیلی از چیزبودم
هـاش و بـاال دادم و آمـاده رون .کـردمخوابیدم چون باالخره باید یه کاري می

م باال آورد. من از دم که ... تکونی خورد و بعد تشنج، خم شد و روي سینهشمی
 اي ال دي،نی از عرق خرما، چیپس، نون، قرصـشناسم. معجوبو همه چی و می

و مقدار متنـابهی مـرگ مـوش،  اي ایی و ديمایعات رنگارنگ، کپسول ویتامین
اول  اي دیگـه کـه کـال بـوي مزخرفـی داشـت.گوشتاي له شده و خیلی چیـز

 ولی بعد دلم بـراش سـوخت .بزنم زیر گوشش هرتی خواستمعصبانی شدم می
با خودم گفتم البد حیـونی راحـت شـده،  راست راستی چشماي ملوسی داشت.

 مهم راحت شدنه و بقیش شر و ور.
تو همین حین در اتاق باز شد و نور به داخل اومد و همون دخترك هفـت،  

ما زل زد که لخت و پتـی روي هـم افتـاده  هشت ساله تو درگاهی ایستاد و به
تخم « شم. پس فقط بهش گفتم:من مواقعی که مستم خیلی مؤدب می .بودیم
 »اي که از توش در اومديگمشو برو الي ننت همون جهنم درهحروم 

دوست دخترم سـه  دختره یه کم بهم زل زد بعد بغضش گرفت در و بست و
اي ه، پنجره، پرده، متکا و خیلی چیز، آینام، شلوارم، تخت، فرشبار دیگر روي لب

دونم چه اصراري داشت براي اینکه از دلم در بیاره تـو اون دیگه باال آورد. نمی
دوسـتیم یـا نمـایش درك وضعیت من و ببوسه. من هم به خـاطر حـس انسان

خواستم کمتر خجالـت بکشـه. بـاال متقابل، سعی کردم باال بیارم. حقیقتش می
چرا نتونسـتم. آخـرش بلنـد دونم ر زیاد سختی نیست ولی نمیآوردن هم که کا

تـا بـه هـال و چرخیـدم ام و پوشیدم و به راهرو رفتم و هی چرخیدم شدم لباس
بهتره بـري یـه کـاري بـراش بکنـی «رسیدم و به دوست دوست دخترم گفتم: 

 »میشهحالش خیلی قاراش
ها کلی ها و پردهو دوستش بعد از اینکه نگاهی بهش انداخت به خاطر مالفه

یاد جمعش کنه. بعد بهش فحش داد و گفت که باید به شوهر زنه تلفن کنه تا ب
کاري و من به دوستم خیره شدم و هر دو با هم زدیم زیر خنده، رفت سراغ تمیز

ی که خیلی وقت بود سـراغمون نیومـده بـود. بعـد کـه یهایکی از همون قهقه
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اصـال  جیم بزنیم.ه کار عاقالنه اینه که ها تموم شد. بهش پیشنهاد دادم کخنده
لیموي مفتی و شیرینی نذري پیدا کنیم و بخوریم و شاید هنوز بتونیم شربت آب

پـس  ي عاقالنه کمی گیجش کرده بـود.دوستم هم موافق بود. فقط اون کلمه
ا و زدیم بیـرون و تـو سراشـیبی خیابونـا از خونه دوتایی بدون خداحافظی از زن

 اه افتادیم.ها به رخونه
شب گذشته بود حتما همه خواب بودن که من مـاه و فکر کنم دقیقا از نیمه

ل خیال کردم این هم مثـل ي کوچولو روش افتاده بود. اودیدم. ماه که یه سایه
شد. راسی داشت رو سطح ماه پخش میا یه جور توهمه اما سایه راسباقی چیز

کـنم. بعـد  کردم به ماه نگـامیرأت نج .کردیم گز ساعتی پیادهمن و رفیقم نیم
تویه ایستگاه اتوبوس نشستیم. رفـیقم معتقـد بـود بـاالخره یـه اتوبـوس از راه 

بره. حاال زمـانش اصـال مهـم نبـود، بـه خـاطر رسه و ما را به یه جایی میمی
من دوباره زیر زیرکی به ماه  طوالنی شدن انتظار شروع کردیم به آواز خوندن و

کس هیچ .شهاوف میببین داره کسخاك بر سر « دوستم گفتم:کردم و به  نگا
ا، ها، فضوال، دانشمندها گرفتن کپیدن، رسانههمه مثل مرده .هم حواسش نیست
و همه االن خوابن. فقـط  ا، مدافعین حقوق بشر، همها، عالفواعظا، سیاستمدار

» ثل این و دارنم ايایی مثل ما شانس دیدن اتفاقات ناگهانیبازا و ولگردخانوم
ش و رد من نظریـه» گن خسوف نه کسوفبه این می تسوابی« دوستم گفت:

تر بـود، دوسـتم ي کسوف براي من قشنگکرد. کلمهکردم. حاال چه فرقی می
  »کنه؟تو این شب عزیز داره ظهور می غایبراستی نکنه آقا امام « گفت:
ي زمینـه کـه داره ایههه و این سیاهی فقط سبهش گفتم که خیلی ابله ممن

اي به این سادگی و فلسفی کنه؟ مگه ده و اینکه چرا باید مسألهماه و به گاء می
اي همـون تو زندگی تخیلی خودش یا تو زندگی تخمی من همیشـه یـه سـایه

کنه. فایده نداشت دوستم که مثل سگ کنه که االن داره با ماه مینمی و کاري
ان دیگه، طاقت دیدن یه ا همین طوريبعضی . خبترسیده بود دست به دعا شد

دارن. ولی راستش من خودم ش اضطراب ور میفاق ساده رو هم ندارن و همهات
سـر و صـدا داشـت یـه اتفاقـاتی هم یه کم ترسیده بودم. شاید جدي جدي بی
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افتاد. دوستم گیر داده بود که ما باید نماز کسوف بخونیم. چون ما بیـداریم و می
خوابن و ما باید کاري کنیم تا براي مردم اتفاقی نیفته و مـن کـه  ي مردمهمه

شـوره نمی بشو تو آب جـوي نجات بشریت و نداشتم گفتم چرا صورتحوصله
کردم آقـامون تا حالش بهتر شه و این همه زر نزنه. ولی ته دلم داشتم فکر می

یش یا براي سالمت نذرش کردنمهدي که این همه سال ملت شیرنی و شربت 
صلوات فرستادن اگه سالم باشه و از صغري یا کبري در بیاد چی؟ فکر کـن بـا 
اسب و نیزه از سر همین آسفالتی که حاال سرباالیی شده بیاد پایین و اصحابش 

خان مغول تیلیک تیلیک دنبالش تا بره یار بکشه بره با هیتلر و استالین و چنگیز
دیدم کـه چنـد تـا گوآرا میهاي چههه هه، خودم و با یکی از اون کاله .بجنگه

رن و البـد مـنم دوبـاره فسان خرامان راه میحوري و غلمان پشت سرم چسان
 گردم. دارم دنبال مکان می

از تـرس خندیدم و دوستم خندم گرفته بود. خندیدن که جرم نیست. من می
رفت. معلوم بود کـه ترسـش ش بیشتر فرو میالق فکراتبنفش شده بود و تو با

شه. ازش پرسیدم که اصال یادش مونده که ما از کدوم خونه ی داره بیشتر میه
تونستیم ي منفی سرش و تکون داد. حیف شد میبیرون اومدیم و اون به نشانه

ها برگردیم و تو این دقایق آخر بشریت ترتیب خودشون و ي اون نشمهبه خونه
 ا براي آقا یار بکشیم.جتونستیم از همونشوهراشون و با هم بدیم. اصال می

ولش، این هم ارزشش و نداره. رفتن همیشه بهتر از برگشتن بوده، بـه هـر 
هـم هـی شـد و آسـمون تـر میي روي ماه داشت بـزرگ و بزرگترتیب سایه

نظرم باز بـه اي شهر همه جا رو روشن کرده بود ولیتر. هر چند چراغونیتاریک
ز حد روشنن طوري که آسمون کال دشت بیش ا ان اي درتاریک بود. این شهر

یه سگه که داشت از  شه. انگار اصال از اول هیچی اون باال نبوده.گم و گور می
اومد، ایستاد و ما رو نگاه کرد بعد دوستم اون سمت سرباالیی خیابون پایین می

هر وقت سگ دیدي این کـار و بکـن تـا گـازت « چهار دست و پا شد و گفت:
 »نگیره

به پارس کردن و سگه هم ترسید و فـرار کـرد. خیلـی دلـم  بعد شروع کرد
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لول بـود. از دونم شاید سگه هم ترسن. البته نمیا هم از ما میگرفت. حتی سگ
اي گردون یه ماشین پلیس معلوم شد که داشت سراشیبی و باالي خیابون چراغ

و یـه سـالم خشـک اومد پایین. منم با سرعت بلند شدم، خبـردار ایسـتادم می
ا از جلومون رد شدن، بعد ترمز کردن، بعد دنده عقـب گـرفتن، دادم. پلیسامینظ

د یه بعد کنارمون ایستادن. همه جاي این شهر پر از پلیسه، خب آدم باالخره بای
ا نشون بده یا نه؟ مرد دیالقی از ماشین پیاده شد و جوري ارادت خودش و به اون

وقـع شـب اینجـا چـه غلطـی یـن ما«اومد تو یه قدمی من ایستاد و گفت کـه 
ش و به اون باال، بـه و من سعی کردم توجه »چرا پیرهن تنت نیست؟ ؟کنیمی

ا جـا بـزنم کـه دانشمند و منجم و از این جـور چیـزماه جلب کنم و خودمون و 
دوستم یواشکی از پشت به پلیسه نزدیک شد و زیپ شلوارش و پایین کشـید و 

ن مطمئنم کـه رفـیقم هـیچ منظـوري روي اونیفرم شق و رق پلیسه شاشید. م
رو درك ا . ولی پلیسا که ایـن چیـزخواست خودش و تخلیه کنهنداشت فقط می

ها از ماشـین ا که متوجه رفیقم شده بودن مثـل دیوونـهکنن. آقا باقی پلیسنمی
خوردیم ما رو بـا مشـت و لگـد و پیاده شدن و به سمت ما حمله کردن و تا می

و چند تا چیز دیگه، زدن. خب همه چیز بـراي مـا تـو  آورباتوم و شوکر و اشک
رومـون  یه دور ا همایتش دست و پاهامون و بستن، اوننهایت شه. تو همون نه

و درك نکـردیم را نمون. ما هم اونـب ماشین انداختشاشیدن و تو صندوق عق
ا مثـل مـا دونم ولی مطمئنم که الاقل اونینم .زدنچون براي شاشیدن زور می

ا باالي سـرتون و نگـاه کنـین، االغ« گفتم:اي نداشت مینبودن. فایده شنگول
ا حتی زحمت دیدن اون »خوابه پس چرا حواستون نیستزمین داره روي ماه می

 دادن.باالي سرشون و به خودشون نمی
گاه بردن و قاضی کشیک همین طـوري الکـی ما رو به بازداشت شخالصه

به شالق محکوم کرد و گفت بـه خـاطر هر کدوممون رو به هشتاد و هفت ضر
بر طبق قـوانین مملکـت  ،تعدد در تکرار جرم الواتی و اقدام بر علیه امنیت ملی

رحمـت و رعوفـت اسـالمی  باکرد ولی این بار صادر می ون وباید حکم اعدامم
مشـمول بنـد قـانونی رو یه قاضی دیگه بود، حتما تا حـاال  مـا  هبخشیده و اگ
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ي بعـد در صـورت شدیم و دفعـهکرده و اعدام میاوباش می برخورد با اراذل و
خوندنم  اش رفیقم گفت صلوات. منمم. آخر حرفشیتکرار، بدون شک اعدام می

بـریم. انجـزه ما مسلح به اهللا و اکبریم بر صف دشمنان حملـه می« گرفته بود:
 خـب قـوانین ایـن مملکـت...» خمینی رهبـر  ،وعده و نصر و عبده، اهللا و اکبر

من هم کم نذاشـتم و  .تر از چیزي که فکر کنیخیلی ساده .همین طوریه دیگه
تـونی بـاالي سـرت و پدر من مگه شما خودت نداري؟ مگه نمی« بهش گفتم:

السما اعدام ببینی؟ برو نگاه کن اصال برو زمین و ماه هم به جرم زنا مفسده فی
عت و مهر و رفو کنی؟ عدالتواسه من قضاوت می این وسط کن. حاال نشستی

 »ت، همان سوالخی که از توش در اومديببر الي ننه وردار همات و باقی چیز
ا رو زدم مطمـئن بـودم کـه دیگـه مسـت بازم خندم گرفت. وقتی این حرف

آرن. ساعت پنج معلوم نیست چه بالیی سر ما می .نیستم. حاال هم مست نیستم
ي زنـدون داره زیـاد پنجـرهکنه. نورش از پشت صبحه، خورشید داره طلوع می

بـاالخره ظهـور  تا حـاال حتما آقا امام زمان ،نور و ببین« گه:شه. دوستم میمی
 »کرده

م بایـد منتظـر بمـونیم. کنه ما بازور نکنه، فرقی هم نمیشاید هم دیگه ظه
پاتی  کنم تو این ماجراها همه چیز مثل باال آوردن دوست دخترم قاتیخیال می

ن یا ما وا، پلیس، قاضی، دیوار، امام زماید تقصیر عرق خرما، زندونم شینم .شده
اي دفعـهشـه و یهتر میتر و دیوونهنبود. به نظرم این دنیاست که روز به روز گه

 کنه که روي ماه بخوابه.شب که همه خوابن راست مییه
 

 1387مرداد  -تهران 
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Zur Biografie des Autors (DE) 
 
 
 
 

Khashayar Mostafavi wurde 1982 im Iran geboren. 2002 

begann er an der Kunst - Fakultät der Teheran-Universität in 

Teheran "Theaterwissenschaft mit Schwerpunkt Szenisches 

Schreiben" zu studieren. Er setzte das Studium mit dem 

Masterstudiengang "Theater und Regie" fort und beendete es 

2011 an der Tarbiat-Modares Universität in Teheran. 

Khashayar Mostafavi schrieb mehrere Kurzgeschichten und 

Theaterstücke. Seine Stücke "Rostige Wurzeln der Schöpfung", 

"Regierung der Khan-Zeit" sowie "Nashörner" (basierend auf Eugène 

Ionesco) wurden erfolgreich unter der Regie des Autors auf die 

Bühne gebracht. 

Sein erstes Buch "Die Geburt des Iranischen Dramas" erschien 

2012 im Afraz Verlag in Teheran/Iran. Zwei weitere Bücher des 

Autors unter dem Titel "Die Tage nach und nach" und "Theater- 

Angst und Panik" (nach Angaben und Werken von Fernando 

Arrabal) warten seit fünf Jahren auf die Freigabe des Zensur des 

Kultur-Ministeriums in Teheran.  

Außer einigen Kurzfilmen drehte der Künstler auch zwei lange 

Dokumentarfilme: "Unser Kirschgarten“ und "Kämpfe mit mir“. 
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Khashayar Mostafavi erhielt in den letzten Jahren mehrfach 

Preise für seine literarischen und künstlerischen Arbeiten.  

 

Das Buch „In der Hölle“ ist eine Sammlung von siebzehn 

Kurzgeschichten, die zwischen 2002 und 2012 geschrieben 

wurden. Die Inhalte sind vor allem von der zeitgenössischen 

Atmosphäre des Irans beeinflusst. Die Erzählungen sind, 

obwohl sehr unterschiedlich, durch einen roten Faden 

verbunden. Jede der Geschichten ist wie eine Reise in die 

geistigen Welten der Charaktere, die verwirrt und ratlos nicht 

wissen, wie sie mit ihrem komplexen Leben umgehen sollen.  

Mostafavis Figuren stellen sich immer wieder der Frage: 

"warum, wofür dass alles?" Sie suchen nach einer Lösung, 

sich von ihren enttäuschenden Erlebnissen, auch von den 

eigenen Illusionen, zu lösen, um irgendwie die extrem 

unsinnigen Situationen der Gegenwart aus ihrem Alltagsleben zu 

beseitigen und damit letztendlich ihrem Leben einen Sinn zu 

geben. 
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L'Espoir incertain (FR) 

 

«Khashayar Mostafavi, jeune dramaturge et metteur en scène,  a 
réalisé des courts métrages et des documentaires dont les 

performances ont été récompensées par plusieurs prix. En 2012, 
il publie La Naissance du drame iranien. Son dernier ouvrage, 
intitulé Au diable, est un recueil de quinze nouvelles, parmi 
lesquelles « Les choses qui se perdent » et « Les poupées 

boueuses » ont remporté chacune un prix littéraire» 

 

 

 

 

 

 Au Diable est l'histoire d'hommes d'aujourd'hui, avec leur lot 

d'étourderie, d'identités perdues et d'insatisfaction. « Les choses 

qui se perdent » nous parle d'un couple qui ne se connaît guère, 

dont le mari surveille sa femme secrètement afin de la découvrir 

sans qu'elle le sache. Il fouille son sac et y vérifie une à une 

toutes ses affaires. Les contes forment un axe en spirale qui 

capte l'attention du lecteur jusqu'à la fin, malgré la simplicité 

apparente du récit. Le narrateur omniscient, qui prend en charge 
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la mission de lecture, est emprisonné dans le purgatoire du passé 

et du présent. Il n'a aucune lueur d'espoir pour son avenir. En 

effet, il essaie d'éprouver et de montrer la cause des événements 

en donnant des explications qui n'ont rien à voir avec la réalité. 

Il se demande par exemple pourquoi sa femme n'est « plus 

comme avant ». Pour lui, on ressemble à ce qu'on mange. Or, 

qu'a-t-elle mangé ? De l’œuf, des sardines et du saucisson. La 

logique absurde du narrateur, mise en œuvre dans le cadre d'une 

question qui se veut philosophique, fait jaillir un humour qui 

confère au recueil une note plaisante.   

 « Le bras ouvert des chiens » est un récit chargé d'expressions 

qui ne sont guère plus employées par la nouvelle génération, 

comme « bakht dasht », ou les noms des personnages Delbar ou 

Molouk. Cette caractéristique rapproche le lecteur de l'aventure 

même: il peut s'identifier aux personnages. 

 Grâce à la fluidité et à la structure nette du langage, le lecteur 

pénètre dans les méandres de l'histoire. Il semble cependant que 

l'écrivain hésite parfois entre le registre de langue courant, 

familier et argotique. D'une certaine manière, c'est pour cette 

raison que le récit perd en harmonie, notamment lorsque des 

mots inhabituels sont placés dans les paroles du peuple iranien. 

Incessamment, les personnages se parlent et s'interrogent sur 

leur avenir, et plus précisément sur leur fin. Cette question de la 

finitude est pour eux une préoccupation fondamentale, qui met 
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en exergue l'ironie de leur impuissance à fuir une vie dans 

laquelle ils sont enchaînés. 

 Les hommes inquiets, déprimés et découragés ne trouvent 

pas de remède efficace à leur souffrance. Ils cherchent un 

soulagement, même temporaire. Khashayar Mostafari montre 

que les rêves humains ne se réalisent pas toujours comme ils ont 

pu être imaginés. A travers la vie monotone ou douloureuse des 

hommes d'aujourd'hui, le fatalisme transparaît : « le futur ne 

serait pas tel qu'on le rêve », peut-on lire. Le fatalisme de l’œuvre 

renferme une dimension de critique politique, bien que les 

histoires aient lieu dans un contexte familial et social. Il semble 

que l'auteur tende à dégager le rôle de la politique sur l'état 

d’âme des hommes. Dans chaque récit, la politique apparaît, 

mais sous des formes différentes. Malgré la présence éparse de 

l'humour, celui-ci n'allège pas la tonalité largement pessimiste de 

l'ensemble des récits, où se côtoient pauvres, drogués, jaloux, 

narcissiques et prétentieux. Le peuple ignore la situation dans 

laquelle il est plongé. 

 Le recueil pose les questions existentielles sur la place de 

l'homme, sur sa finitude, et finalement, son identité. La tonalité 

de Au Diable s'apparente à celle de L’Étranger d'Albert Camus, et 

plus particulièrement la nouvelle « Les poupées innocentes 

d'Azam », qui est l'une des plus fluides du recueil. 
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 Au diable est un récit contemporain, car bien que la plupart 

des nouvelles s'inscrivent dans le temps des générations 

antérieures d'Iran, c'est l'histoire de chacun de nous, celle des 

rêves inaccomplis, des souhaits déçus et des idéaux étouffés. Ces 

désillusions expliquent le comportement étrange de ces hommes 

blessés, désireux de s'accomplir pleinement en tant qu'êtres 

humains, même si cet espoir n'est qu'incertain. 

 

Saeideh Shakoori - chercheuse en littérature comparée  

 A l'université Rennes 2 
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The Stories of Loneliness (EN) 
For readers looking for stories about predicaments of life, 

“To Hell” is a good collection of seventeen short stories about 

everyday life of the ordinary people who are mostly either 

experiencing a dilemma or narrating it.  

There is a thread that runs through the book. Majority of 

stories include characters who had never thought they were 

supposed to experience such predicaments. So they start 

analyzing events after happening, as if they are not equipped 

with any kinds of prognostication. Although apart from a few 

stories like “In the Lake of Grief”, or “The Youths” in which 

characters come up with a decision showing their rebellion or 

struggle, this analysis is not followed by a hopeful outcome. We 

are facing with those who miserably feel alone and exhausted, 

those who have missed or are missing something and are not 

motivated enough to stop it, those who are trapped on the 

inside with a sense of stasis, feel regret or can’t talk to others 

about what they feel or have in mind, and generally those who 

feel lost in a community of people. It is difficult to emerge from 

a story with the impression that things will get better, or that 

they will even change at all. While reviewing the past, characters 

find the whole life absurd, as we see in “Things that are being 

missed”, “The Seasons”, or “The Cries in Darkness”; or they 
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cannot understand why and how the pickle they are living in, 

has started. Where does the problem lie? Why is it as if there is 

no common language to speak, and consequently, no common 

understanding to share? The book doesn’t answer but the 

characters are just portrayed there for us to ponder. 

The variation of the collection is desirable. People of 

different ages, jobs, and social classes are presented. While the 

setting or characters’ thoughts make them touchable, their 

reactions to the events sometimes wipe out this familiarity and 

leave us wondering about their special ways of handling a 

situation. 

The point of view, either first or third person, allows the 

reader to immediately engage, but personally I enjoyed the 

distinguished narrative language of stories which takes a 

predicament and turns it to an ordinary event of life that is 

completely compatible with the theme and mental conditions of 

the characters. Uninterruptedly, it keeps you reading a disaster as 

fluent as a common newspaper report, and in this way, isn’t it 

willing to trigger something about our being which keeps us 

living a vanishing life as ease as a habitual moment, by the help 

of time? 

 
Sima Hassandokht - M.A in Linguistics 
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Dispatching to the Hell (EN) 
 
 

The collection of stories “To Hell”… may be it dispatches 

everything to the hell from every story’s narrator! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each story has an apart world and a different point of view. 

Although the heroes are all hermit and scurf people and 

generally alone, who bearing the period of time which attends 

them to invariable life and alike moments. The characters are 

indifferent to the environment, to the events, though sometimes 

something is just an old fillip which perhaps comes and goes! 

The author, Khashayar Mostafavi, says from the inside of 

occurrence, where the fustiness and permanency is alive in 

characters. He goes toward a purpose with them and makes 

them so alive that you forget they’re just born in his own 

wonderful thought. You go along with, get close and sometimes 
 



        به جهنم ♦ ۲٤٤

you feel that’s your story! 

All the stories that Mostafavi created in this collection are all 

specially connected and related to each other. They are in one 

way and they don’t shake your peaceful world, it’s just like make 

our eyes to round sides and show us those we didn’t notice yet! 

You start and you feel should read it till the last story and the 

familiarity of them remains in your memory. 
 

Rahila Kafi- English literature licentiate- poet  
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Yet, I live to say! (EN) 
 

 

 

 

 

 

 

To Hell is about melancholic characters in the very threshold 

of disintegration in times of mental and physical crises; some 

embrace their own destruction and some others simply skip it. 

The images made by stories, though sometimes fragmented, 

reminds the state when you are awakening sweating and 

horrified  in the middle of a movie showing on TV, which 

you've forgot to turn off, and finding out that you were 

dreaming about the same subject but still not sure which one is 

the movie and which one the dream. The images are twice 

stronger when complicated human interactions are included. 

They are cinematic. The details of dialogue-based scenes recall 
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the long shots of a movie with shifting camera from character to 

another with a full image of their surroundings.  

Protagonists, mostly men, mindful of ideas and ideals are 

suspended between two worlds of action and thought. They are 

enchanted and at the same time disillusioned by those ideas and 

ideals. As a result, they end up either in hesitation or in 

victimization of themselves or others. So are their states toward 

the women figure, which is reminiscent of archetypal woman by 

fluctuating between the imagery of great mother and the terrible 

mother. Yet, what makes the protagonist's dilemma a matter of 

life and death is his thoughts on figuring ways out primarily, 

which has indeed brought about the problematic in the first 

place, and his later reluctance to deal with it. Much like someone 

keeps repeating these words all through the stories:  

- I do not know 

Why yet I live to say. "This thing's to do…" [Hamlet, IV, iv] 

 Yet, To Hell lives and has things to say.    

 

Ghazal Kohi  
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