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ًام، نگفتم؟ قبال ھم آن بازی را با خواھران و  برايت گفته. بايست ببيند ديد ای را که نمی   و باالخره پدر آن منظره      

اش ھر  ھا درخانه گذاشت ما بچه کرديم چون فقط او بود که می ريحان بازی می ی ننه توی خانه. ھايم کرده بوديم خواھرزاده

نشستيم روی دوتا چارپايه و دخترھای ديگر ما را با وسايل آرايشی که از  من و خواھرم بھی می. کاری بکنيم

. تر بود تر و درشت آوردند چون از من بزرگ  داماد در میبھی را به عنوان. کردند شان دزديده بودند آرايش می مادرھای

کردند با نقش  مرا ھم که الغر و ظريف بودم به عنوان عروس درست می. گذاشتند با موی عروسک برای او سبيل ھم می

 سياه از ی گرد قرمز، دور چشمھايم ُ قلم آرايش بر صورتم، لبھايم صورتی و روی دوتا لپھام دوتا دايره و نگارھای ھفت

   .انداختند سورمه و پلکھايم سبز وآبی و پيشانيم رنگ و وارنگ، يک تور سفيد ھم بر سرم می

گشت، ما را در آن وضع ديد و رفت به پدرم  دنبال بھی می جا ب گی چشمش ھمه تا اينکه يکبار حامد، که از ھمان بچه

 انداخت و ھيچ نگفت، ولی عصر ھمان روز من و بھی به حاجی خبر داد بعد حاجی آمد نگاه تحقيرآميز و تھديدآميز به ما

مان فرود آمدند با درد، سوزش  ھای چوب خيس او بر ساق پاھای نرم و نازک درخت ياس وسط حياط بسته شديم و ضربه

 .و درد

 را بر جلد اصال من عنوان پسران درد. حاال اما درد در تاروپود تنم تنيده است. در آن زمان ھنوز به درد عادت نداشتم

شايد ھم بنويسم . ُپسران عشق بھترين عنوان برای اين روايت ِ پر از درد و خشونت نيست. اين کتاب خواھم گذاشت

بله ھمين است عنوانی که پس از پايان نوشتن بروی جلد می گذارم، چون تو که شخصيت اصلی اين . پسران مرگ

ُ و نه از کسی دراين باره چيزی شنيدم اما می دانم که مرده ای و ُروايت ھستی مرده ای، اگرچه من نه مرگ تو را ديدم

قاتل واقعی توھم خود ِمن ھستم، قاتل ِکسی که او را بيش از ھرکس و ھرچيز دراين دنيا دوست می داشتم، پس من نفرين 

 جورواجور بر من ُشده بودم که در جوانی معشوق خودم را بکشم تا بعد حضور او برای ھميشه در زندگی ام به شکلھای

ظاھر شود و به من يادآوری کند که من تو را به راه مرگ کشاندم با عشق و با لبخند، مثل ھمان لحظه که درآن شب 

عروسی ديدمت با ھمان لبخند ھمچنان خيره مانده بودی به من، بخصوص  حاال وقتی در مقابل آينه نشسته ام و دارم 

ُ مالم تا زخمھايم را بپوشانند و تو درعمق آينه ظاھر می شوی، يا گاھی که اينقدر پودرھای رنگارنگ به صورتم می

دارم بر صحنه می رقصم و به دور خود پيچ و تاب می خورم ناگھان شقه نوری در تاريکی می درخشد بعد تو را درآن 

 .نور می بينم نشسته در ميان تماشاگران خيره به من با لبخند

 برای ھمين است که شروع به نوشتن اين روايت کردم، که ازاين نفرين خالص شوم، اگر نوشتم نفرين شده بودم، بله و

بشوم، بھرحال بايد از خود تو بخواھم که خالصم کنی، پس با نوشتن زنده ات می کنم و بعد ازتو می خواھم که مرا 

می شنوی؟ من نوشتم ) کوتس.(ببخشی چون به من فرصتی داده نشد تا درآخرين لحظات ديدار از تو طلب بخشش بکنم

به من فرصتی برای طلب بخشش داده نشد و حاال دارم می نويسم حيف که نمی توانم تو را به اينجا، دراين زمان حال و 

به اين آزادی بياورم، پس بجای آن ناچارم خودم به گذشته بروم، بسوی تو برگردم به آن قفس تاريک و توصيف کنم آنچه 

 .  ما گذشترا که بر ما و بر عشق

ُاما قبل از معرفی تو بايد خودم را معرفی بکنم چون من بودم که آن راه پر مخاطره را انتخاب کردم و تو را ھم به دنبال 

 من بودم؟. خود کشيدم تا وسط مرگ

ُ بھرحال، من از مادری مرده زاده شدم مادری که مھمترين شخص زندگی من در زمان نوجوانی ام بود اگرچه ھميشه 

ی  رده بود و من ھرگز او را نديده بودم و فقط او را بوييده بودم چون از لحظه ی بيرون افتادن من به زندگی تا لحظهُم

ی ھستی  فرورفتن مادرم به درون مرگ فقط چند دقيقه طول کشيد، وقتی که چشمان من ھنوز توان ديدن نداشتند و ھمه

ی من يک جسم سنگين   ی جاذبه زمين بود و کله  مادر، انگار که او قوهدر مقابلم فقط خط باريکی بود از سفيدی پوست تن

 اتاق  که ھی بيفتد روی آن تن، بعد يک فوج گنجشک آمدند پشت پنجره ای نداشت جز آن سرگردان در فضا که چاره

دند که به گوش او ھا تصنيفی خوان شايد ھم آن گنجشک. ريحان به من گفت اين را ننه. شروع کردند به داد و فرياد کردن
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دادم  ھاش و چيزی تشخيص نمی مثل داد و فرياد آنھا بود، باری من لميده بودم بر گرمای تن مادر، روی نرمای پستان

 .ی لذتم ساييدن تنم بر تن او بود فقط صدا بود و بو بود و ھمه

ھا  ُريحان داشت برای مرده سالھا بعد که بزرگ شدم از موضوعی وحشتناک سر درآوردم، عصر پنجشنبه روزی که ننه

 رفتم،  ھا و به رھگذرھا، من پيشاپيش او راه می داد به ھمسايه می) پيچيده نانی که الی آن پنير و خرما بود(خيرات 

ھای نان  ُخاطر صواب بردن خودم بود، لقمه َکنم ولی ھمکاری من جخ به خاطر شخص او دارم کمکش می کرد به فکر می

آمد  ی من آويخته بود، سوی چشمان ننه درست و حسابی نبود و برای ھمين به دنبال من می ه از شانهداخل زنبيلی بودند ک

ی  انگار ھمه. بافت گوھر که پای نخلی نشسته بود و مثل ھميشه حصير می بی رسيديم به بی. گذاشت و پا بر جاپای من می

 .و خنديد» اتتون را که چقدر ھم گشنه بودم وخدا بيامرزه امو«گفت . زندگی او با ھمين حصيربافی طی شده بود

 ».پس يک دعای خير عالحده بفرست برای سارا«: ريحان گفت ننه

، گل گفتی«: گوھر گفت بی بی ماشاهللا چه پسری ھم گذاشت از خودش، «: با لبخند به من نگاه کرد و ادامه داد» ھا و

نان در دست، چشمھا را بست و وردی برای  لقمه» ًاره اصالخدا خودش به آدم خوب يک رحمت عالحده د. شاخه نبات

خير نبينن اونھا که زن به اون خوبی را از بين «: ُمرده خواند، تمام که کرد نگاھی محتاطانه به اطراف انداخت و بعد

دم مقصود فھمي ريحان چيزھايی در گوشم گفت و من  شنيدم، بعد ننه بار بود که آن موضوع را می برای اولين» .بردن

من گفته بودند مادرم  آنھا به . سليم مادر پدرم بی ِگوھر دو نفر بودند، يکی زبيده خانم زن بزرگ پدرم و ديگری بی بی بی

مبتال به مرض سل بود و چنان الغر بود که تنش توان تحمل ِزاييدن وزن مرا نداشت و ھمين باعث شده چند دقيقه بعد از 

» .زن به اون خوشحالی و ھميشه شاد را«. نتيجه بماند الش ديگران برای نجات جانش بیی ت تولد من او بميرد و ھمه

ی  ای خيلی کوچک پشت خانه ام داشت، در خانه ی پدری  قديمی ما بود و فاميلی دوری ھم با خانواده ريحان ھمسايه ننه

گفتند چون عقل درستی  گپ بزنم، میخواست که من با او  ی ما دلش نمی کرد، کسی از افراد خانه بزرگ ما زندگی می

زدم بعد ھم که بزرگ شدم برای چشمھای  بافد ولی من با او قاتی بودم و گپ می وری از خودش می ندارد حرفھای دری

کردم و بعضی رازھايم را در  چکاندم با او درد دل می آوردم و گاه شبھا که دوا در چشمش می مريض او دوا از شھر می

 قتلی برايم بسازند اما من  سليم مرا ھم به سرنوشت مادرم دچار کنند و صحنه بی ترسيد به دستور بی  میگذاشتم، ميان می

 »ھميشه شاد؟ يعنی چطوری بود؟«. خواست او از مادر بگويد دلم می

 ».ُخواست دنبک  بزنه و برقصه دلش می. بگو و بخند بود«: گفت

 »؟!برقصه«

 ».فقط برای خودش و شادی ديگرون«

 »رقصيد؟ یم«

گفت نوارھا مال پدرش . رقصيد گذاشت می جا توی خونه من، يک پخش صوت کوچيک داشت نوار شاد می فقط اين«

 ».َ زنھای حسابی بود-بود، آخه نه اينکه پدرش ھم از اون ساز

بعنوان يادگار از وگور شده بود و من ھرگز آنھا را نديدم، فقط ويلون را ديدم که مادر  ی نوارھا گم آن پخش صوت با ھمه

پدرش نگه داشته بود و در زمان بيماری خود از حاجی خواسته بود که وقتی من بزرگ شدم آن را به من بسپارد و پدر 

خواست  کرد و می سارا ھر چيزی که ھوس می. ُمرده ش بود بله، کشته«. از آن ساز نگھداری کرد چون عاشق مادرم بود

ی زمستون ھوس گيالس کرد، حاجی  يک مرتبه مادرت توی چله. کرد رآورده می ش را ب حاجی با دل و جون خواسته

ُور شھر تا باالخره اون ميوه را پيدا کردن اوردن، از بس که عاشق او بود،  ور و اون کارگراش را اونقدر فرستاد اين

 ».ھمون عشق ھم  باعث مرگ اون زن شد

 

ی  مادرم را در حياط آقا ديده و او را به صيغه) رفت ھر تابستان می (يک تابستان که پدرم برای زيارت به مشھد رفته بود

. اما آن تابستان مثل تابستانھای ديگر نبود) کرد کاری که ھر تابستان با زنھای جور واجور می(موقت خود در آورده بود 

يک . ی او شده بود  دلباختهاراده ای سالھای پيش نبود و پدر سخت و بی ای آن سال مثل ديگر زنھای صيغه چون زن صيغه
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سيد نورانی توی حياط آقا با يک دست دست مادرم را گرفت و با دست ديگر دست پدر را و در سکوت به صدای نفس 

اين زن ھفت تا پسر توی دلش داره، اگه آرزوی پسر داری، اين زن سالی يکی «: کشيدن آنھا گوش داد بعد به پدر گفت

زن را به عقد دائم خود درآورد و با وجود داشتن دوتا زن در خانه، مادر مرا ھم بعنوان زن جا  و پدر ھمان» .برات مياره

ی پسرھايی  ای نشاند تا مرا برای او بزايد ولی عمر کوتاه آن زن قد نداد بقيه ًسوم به خانه آورد و ظاھرا در جايگاه ويژه

ُدم مرده بودم اگر ننه تولد ھمان بينی کرده بود به دنيا بياورد، من ھم بعد از  را که سيد پيش ريحان توی اتاق نبود و اگر به  َ

ِريحان با تمام زوری که در صدا داشت کل زد تا خبر خوش را  ننه. ِمحض بيرون آمدن من از تن مادر او کل نزده بود

 زمزمه رفت و زير لب چيزی حاجی راه می. زد برساند به گوش حاجی که توی حياط خانه پشت در اتاق پرسه می

کرد، رفت وآمد عصبی با تکرار يک سئوال که من چه خواھم بود، دختر يا پسر؟ و من چه بودم؟ کسی از من پرسيد  می

يا من از خودم؟ نمی دانم، اما می توانم تصوير پدرم درآن لحظات را در ذھن مجسم کنم که چطور با دھن باز مانده نگاه 

 » چيه؟«د سرگشته به ھر سو بدون کالم در ھوا پرسي

تا دختر داشت و ديگر کالفه بود از داشتن آنھمه دختر،  کرديم از دوتا زنھاش ھفت ھفت  او که ما ھمه حاجی صداش می

خانوم دستپاچه  سليم و زبيده بی خاطر جنسيت من بود و ھم برای آن بود که بی ِريحان کل زد و کل زدن او ھم به تا اينکه ننه

ُی کشتن مرا انجام بدھند اما او فکرش را نکرده بود  ام نقشه  فرو کردن سنجاقی به داخل شقيقهشوند و فرصت پيدا نکنند با

: گفت) ی ذھن او بود يا واقعيت اتفاق افتاده؟ اين خيالی ساخته(که آنھا نقشه دارند يک مايع زھر به مادرم بخورانند 

ُمرد و سرما   تن که گرمايش ذره ذره داشت میو باز مرا انداخت روی آن» روز از ترسم خودم تن تو را شستم آن«

 . آمد تا نفوذ بکند به داخل تنم و با من بماند برای ھميشه، تا اکنون می

نه، نبايد بنويسم که زندگی من ھميشه سرد بوده چون در سالھا بعد، آن عشق دوره جوانی گرمای دلپذيری به زندگی من 

وار خطرناکی داشت   نشدنی، و اگرچه آن رابطه ی ممنوع شروع مجنونآورد ھمراه با تجربه ھای خوب و بد فراموش

ای که به مقصد خود  َولی بعد که ھردو با زندگی در شھر خو گرفتيم من خوشحال و گرم بودم با پر و بال سبک مثل پرنده

لبته حاال گاھی بی اختيار ا. (رسيده به آزادی، و رھا شده بودم از آن قفس از آن روستا  که در آن زاده و بزرگ شده بودم

با آنھمه قيد و بندھا )فکر می کنم آنجا زيباترين قفس دنيا بود و اگر می توانستم از اين آزادی به جانب آن قفس پرواز کنم؟

که پدر دور محدوده زندگی من کشيده بود، و در البالی آنھمه سختی، تنھا کار خوبی که برای زندگی من انجام داد آن 

وجود دشواری در راه رفت و آمد به شھر مرا به مدرسه فرستاد تا من نوشتن ياد بگيرم و امروز بتوام حکايت بود که با 

آنچه را که بر ما گذشته بنويسم، بر زندگی جوان من و زندگی جوان ديگری که اگر من وارد زندگيش نشده بودم حاال 

اگر پدرم می دانست که روزی اين چيزھا را می . عروسیزنده بود اما من وارد زندگی او شدم، از ھمان شب در مجلس 

  به گفته. نويسم ھرگز مرا به مدرسه نمی فرستاد، او مرا به مدرسه فرستاد چون می خواست پسرش آدم مھمی بشود

ی مردی  ای ندارد چون باالخره ناچارست آنھا را به خانه دانست ھرچه برای دخترھا زحمت بکشد فايده خودش می

اما من پسر بودم پس فرق . گفت ی دخترھا می  آينده تا در آنجا گاييده شوند، اينھا کلماتی بودند که خودش دربارهبفرستد 

خواست که من يک مرد تحصيلکرده در خدمت شخص خود او بشوم و تسلط بر خواندن و نوشتن ھم  پدر می. داشتم

حاجی برای رسيدن به . نبود که خواندن و نوشتن بدانددر تمام روستا و در اطراف ما کسی . برايش کمال تحصيالت بود

ام را دنبال نکنم يعنی  کرد، بخصوص مواظب بود راه پدربزرگ مادری ھمان ھدف ساده ھم خيلی بايد از من مراقبت می

ان ريح ی ننه ُمطربی را، ولی کاری به آن ويلون قديمی نداشت، سازی که زمانی در دستھای پدر ِمادرم بود و به گفته

 .خورد ھا افتاده خاک می ساخت حاال در اتاق من زير انبوه اسباب اثاثيه معجزه می

مقداری زمين و نخل داشت، چندتا . روستای ما دور از شھر و در کنار شط بود و پدرم يکی از پولدارھای آن حوالی بود

در آن زمان و مکان عنوان .  داشتبار به مکه سفر کرد و شد حاجی چون به آن عنوان احتياج يک. ھم گاو و گوسفند

خواست بعنوان يک سياستمدار با  می. کرد به او احترام بگذاری حاجی عزت و احترام خاصی داشت و تو را وادار می

آيد و منطقه را از  سوی آب می ارتش عراق از آن) دير يا زود(مطمئن بود در يکی از روزھای آينده . ايمان شناخته بشود

سپارد و حاجی اميدوار بود که سھم  کند و کنترل آن را به دست مردم ھمان محل می  شاه رھا میزير قدرت حکومت
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ی  خواست من تحصيل بکنم تا بتوانم منشی و نويسنده بزرگی مثل شيخ محله بودن نصيب او بشود و برای ھمان می

الزم بود پول خرج کند برای درس برای رسيدن به مقصود خود حاضر بود ھر کاری بکند و ھر چقدر . وردست او باشم

ُجا را زرد خوشرنگ کرده بود به مدرسه برده شدم در  و من در سالی که شروع پاييزش ھمه. و مشق و رفت وآمد من

 . ھمان پاييز که حاجی بازی کردن من با دخترھا را قدغن کرد

ای درست بکنی با دخترھا، کاری   ديگهی ی بچگانه ی مردونه، خوب نيست که قائله ری مدرسه تو ديگه مرد شدی و می«

 »گم؟ گيری چه می گوش می. بکنی که زنھا و دخترھا به تو بخندن

 » .گيرم بله حاجی گوش می«

جا، در خانه و در مدرسه که  کردم، مردانه در ھمه من ديگر بزرگ شده بودم و بايد مردانه رفتار می. او درست می گفت

من بر صندلی . راند نشاند و بسوی شھر می نام عبود مرا در شورلت سياه و سفيد می  بهای در شھر بود و زمستانھا راننده

داد حرف نزند فقط گاھی به من نگاه  راند و چون لکنت زبان غليظی داشت ترجيح می دادم و او می جلو کنار راننده لم می

 » راحتی؟«: پرسيد انداخت و با لبخند مھربان می می

من «:  شدم خواستم در روزھای گرم غير بارانی مرا با موتورسيکلت به مدرسه ببرند و حامد گفتتر سالھا بعد که بزرگ

از ھمان نوجوانی عاشق آن بود که سوار . ی من بود و ھم يکی از کارگرھای حاجی او ھم پسرعمه» .برم خودم تو را می

گی به عقد  واھرم بھيه يا ھمان بھی را ھم از بچهخ. داد انجام بدھد موتورسيکلت بشود و فرمانھايی را که حاجی به او می

تواند عروسی راه بيندازد که بھی بالغ شده باشد با اينحال حامد بيشتر وقتھا  او درآوردند اما حاجی گفت که حامد وقتی می

داد، آن  شان میشد و بلوغش را به منھم ن روز داشت بالغ می پلکيد چون بھی روز به  ی ما می در خانه و يا دور و بر خانه

. شد تر می ای ی او ورم می کردند و بيشتر نمايان می شدند و نوک آنھا ھی قھوه ذره زير پوست سينه دوتا پستان را که ذره

 . اش را از من پوشاند خنديد و سينه» ی حامد رم به خونه ی دوتا انار اينقدی من می اينھا که بشن اندازه«

 »شه؟ یپس چرا مال من بزرگ نم«: پرسيدم

 ».چون که تو پسری ديوونه«: گفت

 

نشستم پشت ترک موتور و دستھايم از پشت حلقه  می. کشيد ُبردن من از خانه به مدرسه در حدود بيست دقيقه طول می

من دور تن او را محکم . گفت او را محکم تر بچسبم خواست تندتر برود می گاھی که می. شدند دور کمر حامد می

بعد او يک دست مرا با يک دستش گرفت و آن را . رفتيم آمد که به سرعت در باد می خوشم می. گازيد گرفتم و او می می

من از . ُاز الی درز پيرھن خود فرو برد داخل گذاشت روی تن خودش روی پوست شکمش، پوستش سرد بود خيلی سرد

که صورتم را  ای نداشتم جز آن لی چارهراند ترسيده بودم و اينکه او حاال داشت فقط با يک دست موتورسيکلت را می

تر،  تر و پايين ھام را کشيد پايين او باز دست مرا گرفت و اين بار انگشت. بچسبانم به پشت کمر او و چشمھام را ببندم

آوری به من  حالت چندش. انگشتھای من از زير کمربند او ھم گذشتند و انبوه موھای زبر زير شلوار او را لمس کردند

ُاد، دستم را بيرون کشيدم، بعد روز و روزھای بعد انگشتھايم را آنقدر پايين برد تا برسند به آلت بزرگ سفت دست د

نفھميدم مقصود او چه بود و من به چه چيزی بايد عادت » کنی عادت می«. نه خوشم نيامد» خوشت مياد؟«. ی او شده

 . نه. ھم لذت يد کمیام تحريک شد ھمين، و شا کنم، عادت نکردم فقط حس کنجکاوی

 

اما ترس از ابھت حاجی يا ترس از دست . ترسيدم آمد و ھمچنين ازش می نه، بايد با نوشتن تاکيد بکنم که از او بدم می

پس به چه کسی . خواھم حامد مرا به مدرسه ببرد دادن لذت موتورسواری مانع از آن بود که به حاجی بگويم ديگر نمی

ولی . ريحان بود و بھی توانستم درد دل کنم ننه  من در آنھمه جمعيت، يعنی با تنھا کسی که میگفتم؟ تنھا مونس بايد می

تواند  توانست بکند غير از آنکه آزاردھندگان مرا نفرين بکند و خودش ھم بزند زير گريه و تا می ريحان که کاری نمی ننه

مرا . ھا سال خودش ی سال ن بود يا برای انبوه اندوه کھنهروز م خاطر اندوه آن ھا به دانستم آن اشک اشک بريزد و من نمی

ريحان آن بود که مرا در  ُتنھا حسن درد دل کردن با ننه. تر احتياط بکنم و دور و بر حامد نپلکم کرد بيش نصيحت می
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ر آغوش او تر فرو بروم عميق د کردم تا بيش من با چشمان بسته خود را در او رھا می. فشرد گرفت و می آغوش خود می

انگشتھای دستش الی موھای سرم » .رفتی به يک جای امن، يک جای دور و امن جا می اگه که از اين«. با بوی گالب

 »کجا ننه؟ بگو کجا؟«پرسيدم. غليتيدند

ی غربت بشی،  گم برای خودم، کجا بری آواره جور چيزی می نه، زبونم الل، تو گوش نگير اين حرف مرا، ھمين«: گفت

 .ھی دست خود را گاز گرفت و تف کرد» .اين دل نرم و نازکت، نهتو با 

شدند، دل او ھم به دل حامد  تر می ھای او بزرگ درد دل کردن با بھی ھم ديگر لطفی برايم نداشت چون ھرچه پستان

 » ًگه مثال به تو؟ ًخب مگه حامد اصال چی می«: پرسيد. شد تر می نزديک

ور  ُھای دور، درخت پر از انار، اون ھا و بيشه ا به من نشون بده که تا به حال نديدم، بوتهخواد جاھايی ر گه می می«: گفتم

 ».ھای گل سرخ شط، بوته

 »ھای گل سرخ؟ بوته«

 ».دونه من دوست دارم تماشاشون بکنم می«

 »تو چی گفتی؟. چقد خوب«: بھی خنديد

 ».فھمه، تازه اگه ھم بفھمه خوشش مياد فت نمیکنی، اگه او بفھمه چی؟ گ گفتم ولی تو داری با بھی عروسی می«

 ».گه ھا خب راست  می «

ولی تو حرف «. نمی فھميد که من اگر می خواستم می توانستم رغيب او بشوم، می توانستم حامد را بسوی خود جلب کنم

 خواھرم بھی بايد فقط يکی آيا می خواستم به حامد بگويم از بين من و» .فھمی، فايده نداره، بايد به خودش بگم من را نمی

ای به من نزديک شود با تھديد و با شيطنت در گوشش  را  انتخاب کند؟ اما روزی بعد وقتی که او می خواست به بھانه

 » ھا را به حاجی بگم؟ بگم؟ ی اين اگه ھمه«: گفتم

ی ما و در آن حوالی  ر خانهالبته حضورش د. ترسيد، شانه باال انداخت که نشان بدھد نترسيده، رفت و از من دور شد

طور که از پشت پيرھن او ھم می شد  ی دوتا انار شدند، آن ھای بھی به اندازه ھا پستان تر شد چون باالخره بعد از سال بيش

ای در ده بغل، ولی  ی او رفت، به خانه ًدر آن زمان بھی با حامد عروسی کرد و مثال به خانه. شان را ديد گی برجسته

که از ھرگونه تماس بدنی با حامد پرھيز بکنم حتی  ی ما ولو بودند و من برای اين تر اوقات در خانه  ھنوز بيشھا ھردو آن

ُھرحال يک سنت مرسوم بود فرار  کردم از زير دست دادن که به دادم، سعی می به وقت سالم و عليک با او دست ھم نمی

ديدم مردھا  ای بود که می حالت مشمئزکننده.  ھمان حس را داشتمی مردھا نه تنھا نسبت به او بلکه نسبت به بقيه. کنم

فشردند بعد يکھو ھجوم  ھا را محکم می دادند و دست اول با ھم دست می. بوسند کنند و می طور ھمديگر را بغل می آن

يدند مک را می چسباندند روی پوست صورت طرف و آن ھای خيس خود را می سوی صورت ھمديگر و لب آوردند به می

ای به ھم نداشتند ، حتی  ھای خشنی که عالقه طرف، چھره ی ديگر از آن طرف صورت بود، باز يک بوسه بعد نوبت آن

ًيافتند، و يا اصال در پی چه لذتی بودند در  ھا می ھا چه لذتی درآن بوسه پس آن. ديدم ھاشان می گاھی نفرت را ھم در چشم

. که او را ببوسم و يا بگذارم او مرا ببوسد شد با حامد دست بدھم چه رسد به اين ھا که بيابند؟ من که چندشم می آن بوسه

کردم، تا آن  ُی جسم و جان زمخت او دوری می اين مطلب را با خودم تکرار می کردم، که از او بدم می آيد، پس از ھمه

 بھی به من خبر نداده بود شايد ناجی روز اگر آن. روز که من خود به جانب جسم او رفتم، فقط برای نجات جان ناجی بود

آن مطلب را ھم بايد بنويسم، غلتيدن حامد و ناجی و من توی آب . سال روز ھمان در ھمان روز کشته شده بود، در ھمان

ًمثال . ًاصال او بود که خبرھای مھم را برايم می آورد. شط که در صبح زود اتفاق افتاد و بھی مرا از آن با خبر کرده بود

. می دانست که من عاشق رقص ھستم. ر حضور يک رقصنده در آن مجلس عروسی را که از بھترين خبرھای او بودخب

ديده بود که گاھی بر ديوار اتاقم عکس مردی را درحال رقص آويخته ام، اما نمی توانستم عکسھا را ھميشه بر ديوار 

ی   داماده که توی محله مجلس توی خونه«:  بھی گفت.بياويزم چون اگر حاجی آنھا را می ديد تکه پاره شان می کرد

سن و سال ما و  ھايش ھم دنيا آمدن من عروسی کرده، بچه مان بود که پيش از به صبری خواھر بزرگ» .صبری اينھاست

 . بازی من و بھی بودند گی ھم در بچه
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 » سی؟ُتو مطمئنی که فردا شب مطرب و بخصوص رقصنده مياد به اون مجلس عرو«: پرسيدم

گن چيز عجيبيه  می"و برای اينکه ھيجان مرا از آن خبر بيشتر کند باز گفت " خودم از زبون خواھر عروس شنيدم«

او می دانست که من از تماشای رقص در آن مجلس عروسی لذت خواھم برد اما چيزی را که نمی دانست اين بود » .اين

د کرد و مسير زندگی آينده ام را به راه ديگری خواھد که رفتن به آن مجلس سرنوشت من را به کلی عوض خواھ

 .    انداخت، به راھی غريب که خواھم نوشت

 » .پس من ھرطور شده بايد حاجی را راضی بکنم اجازه بده برم به اون عروسی«گفتم 

 ».من ھم بايد با حامد چونه بزنم«

 ولی برای من چانه زدن با حاجی بر سر رفتن به ُبرد و راضی کردنش برای بھی سخت نبود از بھی حساب می حامد کمی

گفت تماشای . ھاست برای دختر بچه می گفت تماشای مجلس عروسی فقط يک سرگرمی . آن مجلس عروسی مکافاتی بود

 . بالغ حرام است دار برای پسر جوان تازه ی پستان رقاصه

 »!بالغ؟«پرسيدم 

دونی بالغ و نابالغ چيه  ھمه سواد نمی ماشا تو با اين قد و قواره و اين«: دستش را به طعنه در مقابلم پايين و باال برد

 » .ھنوز؟ ھيھات

من فقط به فکر تماشای رقص آن رقصنده . باره گپ بزند خواستم او با من در آن ًدانستم، فھميده بودم ولی فعال نمی می

ی او را برای رفتن به آن مجلس عروسی  خره اجازهپس به ھمان آسانی دست از التماس بر نداشتم تا باال. بودم فقط ھمان

 .گرفتم

  

بھی را در قسمت زنانه و من و حامد . ھای حاجی ھستيم ما را در جای خوب مجلس نشاند عموی داماد وقتی فھميد ما بچه

، دوتا فنجان دست در مقابل ما ظاھر شد ھای خود جا گرفتيم مردی سينی به تا بر صندلی. را در قسمت مردانه جای دادند

 . قھوه در سينی بود که يکی را حامد برداشت و ديگری را من، ولی آن قھوه برای من زيادی تلخ بود

رقصنده مدتی بعد وارد شد، در . ھا باالخره آمدند و شروع کردند به نواختن وآواز خواندن ی مطرب دار و دسته

کوبيد و با آھنگ موسيقی و پيچ  ھم می ھا را به که ھی آنھای ھر دو دستش يک جفت فلز پھن مثل دوتا سکه بود  انگشت

داد، مردی که پشت سر او با حرارت  ھا را تکان می ايستاد و پستان گرفت، گاھی می و تاب خوردن تن خودش ريتم می

خيد چر فھميدم، رقصنده می شنيدم اما نمی سپردم بشنوم و بفھمم، می داد که ھرچه گوش می زد فرياد سر می تنبک می

ھايش را بر  تر دست خنديد و مرد با حرارت بيش کشيد و می ُی تنبک و با غمزه تن خود را به رخ او می طرف نوازنده به

ِی برجسته در زير پيرھن تنگ رقصنده مثل دوتا انار پنھان بودند که ھی  دوتا قلمبه آن. رقصاند ی تنبک می پوست کشيده
ُپيرمردھا با دھن باز خيره بودند به جنبش . قاپيد ه مردھای ميان جمعيت را میکشيد و نگا ھا را به رخ ديگران می آن

نشسته بود روی . طلبيدند غير از نگاه مرد جوان ويلون زن که فقط خيره بود به سازش دوتا انار که نگاه ھمه را می آن

 را جلوی صورتش تکان داد، مرد ھا طرف او رفت و رو به او خم شد و پستان حتی آن چندبار ھم که رقصنده به. صندلی

ی رقصنده از زير  تنه کشيدگی نيم. ھا نخورد خود را عقب کشيدن، که چوب ويلونش به آن ويلون زن کاری نکرد جز کمی

بردم اما محو تماشای  ھا لذت نمی من از تماشای پستان. ای نرم از صدف فيروزه رنگ شد، زير پارچه ھا شروع می بغل

ِدامن گشاد رقصنده . پيچيد ھای زنبوری مثل ماری از نور به خود می م که در روشنايی زرد چراغانحنای کمر او بود

پريدند و  ی رنگارنگ با ھم متحد می ھزار رنگ بود، تور روی تور، و با ھر چرخش تورھا در ھوا انگار ھزارتا پروانه

مرا ديدی که ھفت «: گفت می. خواند لبرش میوفايی د از بی. خواند تنبک زن آواز ھم می. گرديدند گرداگرد خود می

خوراک، تو آمدی و گذشتی اما به من نگاه  خواب و بی روز روی سکوی ساحل به انتظار ديدار تو ايستاده بودم بی شبانه

تر بپرد باال و  مھارتش در آن بود که ھرچه بيش. رقصنده ايستاد و با مھارت پريد باال. ِزنی کل زد» .نکردی ای محبوب

فھميدم که . اش ی خود را چنان از پشت سر باال بياورد که بخورند به باسن برجسته ھای پاھای چسبيده ُدر ھمان لحظه مچ

حاال که خودم يک رقصنده ھستم می دانم که چقدر کار سختی است و . خواھد و ھم استقامت اين کار او ھم بلد بودن می
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اش بود و ديگری  ترين چيزھای او يکی خنده زيبا. داد و خوشحالی انجام میطور با غرور  را اين برای ھمين بود که او آن

ھايش قرمز بودند مثل  ناخن. کفش نپوشيده بود. گرديدند پاھای باريک بلندش که زير صدف صورتی به ھر سوی می

لی او گاھی با ھای فلزی که دورتادور حياط چيده بودند و ی رقص يک دايره بود بين صندلی محدوده. ھای دستش ناخن

رفت تا برسد به مردی که از قبل نشان کرده، مردی در ميان جمعيت، يکی از  ی دايره بيرون می پيچ و تاب از محدوده

شد حدس زد که پولدارست و يا الاقل امشب مقداری در جيب  ھا که بر صندلی نشسته لباس پوشيدنش مرتب بود و می آن

کرد به او و کمر خود را از پشت چنان خم  رقصيد بعد پشت می می روی او کمی هايستاد روب رقصنده اول می. خود دارد

اش برود برسد به  شد تا پيشانی شد خم می تر خم می افتاد روی صورت مرد و باز بيش کرد که موھای سياه بلندش می می

ی پيرھن  توانست از الی درز يقه شد طوری که حاال شايد مرد می تر می جنباند و خم ھا را می ی مرد نشسته و پستان سينه

فھميده بودم که مردھا حق ندارند تن . او به داخل نگاه کند و لختی سينه را ببيند و خيره شود به يک نقطه با حسرت لمس

کدام از آن مردھا ھيچ پاره از تن  خواست ھيچ رقصنده را لمس کنند پس خيالم از اين بابت راحت بود چون دلم نمی

فکر کردم چه خوب است که رقص فقط برای تماشا ھست و نه برای دست ماليدن به تن و بدن .  لمس کندی مرا رقصنده

ماند تا مرد دست ببرد به  جا می قدر آن چنان کمرش در حال تا شدن و خم شدن به سوی مرد بود و آن رقصنده، و او ھم

گرفت سفر خود را برای راست شدن و  تا پول را میی او، و رقصنده  جيب خود اسکناسی بيرون بياورد و بتپاند الی يقه

تنش تحت فرمان . ايستاد آمد باال اما يک لحظه از جنبيدن باز نمی آرام و نرم می. کرد به حالت عادی برگشتن شروع می

 محل اسکناس را در داخل. رقصنده به حالت عادی ايستادن رسيد. نواختند آھنگی بود که ويلون زن و تنبکی با ھم می

ی خود تا باز مرد ديگری را در  پيرھن محکم کرد، ماچی کشدار از روی لپ مرد برداشت و برگشت به داخل محدوده

کند؟ فکر کردم به  طور جادو می ی زن ھست که مردھا را اين چه رازی در سينه. جمعيت نشان کند و برود سراغ او

 » .ھا جور نيوفته بيرون مثل جنده چاک پستونت ايندکمه پيرھنتو ببند که «: شد وقتی که به خواھرانم گفته می

ھای پدرم، ولی  رنگ چفيه ھا چفيه بر سر داشتند، ھم بعضی از آن. ھا را فقط برای مردھا چيده بودند، پير و جوان صندلی

ورده داد که مطرب آ فرستاد اجازه نمی ی شوھر می حتی وقتی دخترانش را به خانه. رفت پدر به ھيچ مجلس عروسی نمی

ی  روز از پشت بام خانه گفت ما مسلمانيم و در عزا و عروسی تابع امر خدا، پس به وقت عروسی دخترھا، سه می. شود

 . شد ما فقط صدای تالوت قرآن پخش می

نگاھم به دنبال . ی دور به من نگاه انداخت ترس تمام جانم را گرفت از ھمان لحظه که از فاصله. طرف من رقصنده آمد به

. ھم مراقب بھی باشد شدم اما او دور و بر نبود شايد رفته بود کمی يافتم از ترس رھا می انگار اگر او را می. د گشتحام

ھا را  زن(ھا  ی زن ی مردھا و البد ھمه خزيد و نگاه ھمه سويم می به ناز و به لبخند طناز به. کرد رقصنده به من نگاه می

. شدم داشتم از خجالت آب می. کشيد را به جانب من می) ھای مردان بودند ديدم چون پشت سرم پشت رديف صندلی نمی

ھمه لذت فقط بو بود که به جانبم  رقصنده باالخره به من رسيد و ايستاده جنبيد و گرديد و من سر به زير انداخته و از آن

د مثل بوی تن خواھرانم در اولين ديدار فروخت يا بويی بو گرديد و عشوه می بو آيا از ناف او بود که در مقابلم می. آمد می

جا از  دست بردم به جيب اسکناسی بيرون بياورم به رقصنده بدھم و ھرچه زودتر او را از آن. ھا بعد از شب زفافشان آن

 خواستم که بماند و بجنبد و تن به تنم بمالد اما اگر حاجی مرا در آن روی خودم پس بزنم اگرچه در جايی از تنم او را می

را نگرفت و اشاره کرد که خودم بگذارم  ديد؟ اسکناس از جيب در آورده دراز کردم سوی دست او ولی او آن صحنه می

ام و نرم آن را باال  سرانگشت دستش نشست زير چانه. خواستم ھرچه زودتر پول را بگيرد و برود می. توی پيرھنش

ھمه بار مثل  فشار آن. نوک دماغم ھمراه با بو باال کشيده شد.  آوردکشيد و لذتی را که تا آن لحظه بر من نيامده بود بر من

دست من باال آمد اسکناس را تپاند الی درز آن دوتا بقچه به اسم . ناپذير بود ی سنگين روی سر و صورتم تحمل ُدوتا بقچه

ای ديده  رسيد و عده یھا به گوش م دوباره که سر بلند کردم رقصنده رفته بود و تنھا صدای ساز مطرب. دو پستان

ھمه سرھای آويخته از آن باال فقط  کردند و در ميان آن شدند که آن باال روی پشت بام ايستاده داخل حياط را نگاه می می

يک چھره به تندی آمد جلو نظرم جلوتر و در فضای خالی بين او و من نقش بست با يک جفت چشمان درشت الی انبوه 

او . او را ديده بودم و حاال از مه بيرون آمده بود تا برای چند لحظه بماند و باز به داخل مه برگرددًقبال ھم . مو، با لبخند

 ٨



جا روی ھم  انداخت يک ُبريد و می ھای بلند را با داس خود می علف. در ساحل شط بود. را کجا ديده بودم؟ به ياد آوردم

ھرگز قدمی پيش نگذاشتم با او . ی توی قايقش آوازخوان در بادھا گاھی ھم او را ديده بودم لميده روی علف. کرد کوت می

 . دانستم تا آن شب اسم او را ھم نمی. گپی بزنم

 »ناجی«: گفت

 »واسم من ھم، جميل«. چقدر طول کشيد تا باز به خود بيايم. ام متوجه شدم که در سکوتی طوالنی به او خيره

 » .ه اين اسم را روت گذاشته پسشی ک ھا پس مادرت فھميده که تو خوشگل می«: گفت

شود اين را به پسرھا  فکر نکرده بودم که می. زد ی خوشگلی با من حرف می اولين مرتبه بود که کسی درباره. جا خوردم

 . ران ھم از يک پسر علفچين بلم ھا ھم شنيد آن ھم گفت و يا از آن

 » .خوشگلی که مال دختراست مرد«: گفتم

 . ر انداختمسر به زي. زد زير خنده

 » قدر احترام داری؟ عروس يا داماد؟ تو اين مجلس پس کی فاميلته که اين«: پرسيد

 » تو چی؟«: پرسيدم

 » .جا فاميل داشتم جام روی پشت بوم بود؟ بدون شام؟ حتی يک ليوان شربت ھم ندادن ما پس من اگه اين«. خنديد می

 » شون از ھمه بھتره؟ به نظر تو کدوم. شد که اومدم ديدمخوب . ی مطرب من فقط اومدم برای ديدن دسته«: گفتم

شون جور بشه انگار اما خب اگه فقط ھم بلد باشی ويلون بزنی و يک صدايی داشته  ھر سه تا بايد با ھم باشن که برنامه«

 » چطور مگه؟. دونم ی خوب جور بکنی شايد نمی تونه برنامه باشی بخونی می

 » .ُ او را نديدم چون خيلی زود مرد مثل مادرممن. زد پدربزرگ من ويلن می«

نه؟ تو پس از کار «: گفت. ھيچ نگفتم» . ھا خب البت که بھتره .شون بھتره گی يارو ويلونی ِاز ھمه ھا پس تو می«: پرسيد

 » گی پس به من؟ کی؟ نمی. يکی ديگه  خوشت اومده انگار

رفتم از عموی داماد يک ليوان بزرگ . فرار کردم. آن فرار کنمدانستم بايد از  در ته دلم لرزشی حس کرده بودم که می

ام که  گفتم گاھی او را در ساحل ديده. خوشحال شد و آن را با لذت سر کشيد. شربت خنک گرفتم برای ناجی آوردم

وم، مشغول علفچينی بوده اما چون از جانب حاجی دستور اکيد داشته ام که ھرگز با بچه ھای غريبه ی محل قاتی نش

گفتم اما حاال گمانم حرف حاجی را نشنيده بگيرم و برای ديدن و گپ زدن با او به ساحل شط . ھيچگاه با او گپی نزده ام

 خواست بداند کی؟  می. بروم

که او مرا ببيند من باالخره دل از ناجی کندم و به  گشت، پيش از آن بھی روی پشت بام پيدايش شد، داشت به دنبال من می

. رفت الی تاريکی نخلستان حامد چراغ قوه در دست جلوی ما راه می البه.  خواھرم رفتم و با ھم به خانه برگشتيماستقبال

خواستم بگريزم و پناه ببرم به کدام؟ به خود گفتم به  کردم يا به ناجی؟ از کدام می من در سکوت به رقصنده فکر می

 » .رقصيد یچقدر قشنگ م«. کنم که بوی خوش داشت رقصنده فکر می

 » خيلی«: بھی گفت

 » !عجب. رقصيد جور ماھرانه که او می جور برقصه، اين آدم فقط بايد زن باشه که بتونه اين«: گفتم

 ».کرد با کمرش ديدی خودت که چه کارھا می. رقصيد اين مرتيکه که از زن ھم بھتر می«: بھی گفت

 

کردم و به ساحل  رفتم و به شط نگاه می  بر سکوی گلی راه میيکی از اوقات لذت من در غروب بود، قدم زدن کنار شط،

جا جمع  بريدند و  يک ھای خود می ھای بلند را با داس علف. کردند که گاھی پسران و دختران جوان بر آن کار می

 ھم کشيده بود بلمش را. جا بود که من او را ديدم آن. ی ارباب خود حمل کنند ی خود يا به خانه کردند تا بعد به خانه می

مرا که ديد دست . او سر بلند کرد. ايستادم. ھای از قد  خود بلندتر بود دست مشغول بريدن علف روی گل و خودش داس به

او . ھايم را از پا در آوردم انداختم پشت سکو و پريدم توی ساحل کفش. ھم نگاه کرديم ما تا مدتی فقط به. از کار کشيد

ھای چيده را  علف.  برايم گفت از وقتی چشم به اين دنيا گشوده ھمين کار علفچينی را انجام داده.خنديد کرد و می نگاھم می
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روز من ھم در   آن. ی حيوانات خود به آن نياز داشتند فروخت که برای تغذيه می برد به مردمی انداخت می در قايق می

گرفت و با دست ديگر که داس را داشت  ده را میاو با يک دست يک دسته علف قد کشي. کنار او  ماندم و  کمکش کردم

ھا را با طناب  ھا را جمع کنم و دسته کنم و دسته شدند، ولو، تا من آن ھا سرازير می ُی ترد علف بريد، ساقه علف را می

 . ببندم

 »  خونه؟گردن کنن؟ وقتی که ھمه از سر کار برمی ھا چرا وقت غروب کار می علفچين. غروب وقت استراحته«: پرسيدم

وقتی خورشيد توی آسمونه نبايد با . کنه و ياغروب بھترين وقت برای علفچينی ھمينه که يا آفتاب داره طلوع می«: گفت

 » .گياه کاری داشته باشی اذيتش بکنی، چه درخت چه علف، خوشش نمياد اصال

 » کنی که علف جون داره؟ يعنی تو ھم خيال می«: گفتم

 » ھا؟ . شه که بريده نشه ولی خب پس نمی. پس گفتم علف جون نداره؟ معلومه البت داره«: ِخنديد با نفس نفس خستگی

ھو به خود آمدم انگار تازه  يک. کردم که توی دست گرفته بودم ی علفی نگاه می ی ساقه داشتم به نوک تازه بريده شده

 گوسفندا بخورن از گرسنگی تلف نشن؟ دستگاه شه داد به گاو و وقت چی می اون. نه«: گفتم. شنيدم داشتم صدای او را می

 » .ھا ھم شبيه به بدن ماست ديگه، شبيه ھم نباشه باالخره مثل ما نياز به خوراک دارن گوارش بدن اون

ھای  الی داالن دورتر در البه کمی. ِزمين ساحل  پوشيده از گل نرم بود. نگاھم کرد گيج و گنگ و باز به کار ادامه داد

طرف  کم به اين کردند کم طور که کار می ھمين. شان رنگارنگ بود ھای لباس. دختر ھم مشغول علفچينی بودندسبز چند تا 

خوب کردی موھات «. کننده از او بشنوم ِخواستم  به ناجی نگاه کنم و چيزھای خوب خوشحال آمدند، ولی من فقط  می می

 » .را کوتاه کردی

گی که  اين را می«. بسته بود برداشت و کمر را به سختی راست کرد با لبخندیعلفی که تازه  پای خود را از روی دسته

 »  ھا پس نه؟ درسته؟ الکی دلم را خوش کنی گولم بزنی مثل پدرم، 

 » مگه پدرت چی ميگه؟«

گم خب اگه مردی بخواد موھای سرش بلند باشه پس چی؟ پس  اما من می. که مرد بايد موھای سرش کوتاه باشه ھميشه«

ھای  تونه به حرف گه مردی که موی بلند داره که مرد نيست، بعد که نمی می. شه  کسی چه؟ او ولی فقط بلده بگه نه نمیبه

 » .ًگه راستش موی بلند اصال به تو نمياد من جواب درست بده می

ون که چشمات چ. شد اون مرتبه که ديدمت توی عروسی موھات بلند بود و از ھمه صورتت فقط چشمات ديده می«: گفتم

 » .من ھم ميام به تو کمک کنم«: گفتم. سوی قايق خود رفت ی ديگری علف حمل کرد و به بسته» .ُدرشته

. گفت درست می» .وقت پا نشی توی گل يک تو از راه رفتنت تو ساحل معلومه که عادت نداری انگار، پس کله«: گفت

ام نشان  ھای لغزنده قدم. کردم ترسيده نگاه به جلوی پای خودم میگذاشتم و  ھايم را خيلی با احتياط روی گل ساحل می قدم

. ھم از او شنيدم آن خواست اين را از زبان کسی می دادند که عادت ندارند روی ساحل توی گل راه بروند ولی دلم نمی می

 » کنی؟ تو ھم مرا مسخره می«

 » چطور؟ چرا پس؟. مسخره؟ نه«: گفت

ُی خرما را ببره بيندازه  تند بره باالی نخل خوشه گن مرد درست حسابی اونه که تند ون میھای نخلست آخه بعضی از بچه«

جوری  ی خرما را ببری؟ يک ی رسيده تونی بری باالی نخل و خوشه پرسن که تو راستی نمی بعد از من می. پايين

ر به اين آسونی را انجام بدم؟ کاری تونم کا يعنی که چطور من نمی. پرسن نه به مسخره ًپرسن که مثال دارن جدی می می

 » .که از پس ھر مردی بر مياد غير از من

 » ھا، نيست يعنی؟ کدوم اونا برنياد خب ولی خب پس شايدم کارھايی باشه که از تو بر بياد ولی از ھيچ«: گفت

 » ًمثال چه کارھايی؟«

تونی کتاب داستان بخونی يا اون  ه بنويسی، میتونی نامه بخونی و نام دونم که تو سواد خوندن و نوشتن داری می می«

تونه از اين کارھا بکنه؟ نه پس خودت بگو  ھا می خب پس کدوم يکی از اون. شن ھا که توی شھر چاپ می روزنامه

 » تونه؟ شون می خداييش کدوم
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 » .شون شناسم ھيچکدوم ازاونا که من می«

مرحبا به اين . پسر بايد ازش ممنون باشی پس از ھمچين پدریپس پدر تو خيلی حاليش بود که تو را فرستاد مدرسه «

 » .بابا

 » .بله ھستم. خب من ھم ممنون ھستم«

 » دونی چقد مھمه؟ ذاره تو کار سنگين انجام  بدی، می ھمين که نمی«

 » .تو خونه ما علفچينی کار کارگرھاست«

 » .دونم می«

 » دونی؟ می«

چند بار او را ديدم با مردای ديگه نشسته بود سيگار . سيد مرد خوبيه. ای پدرتيکی از کارگر. خب از زبون سيد شنيدم«

گفت پدر تو مرد مھربونيه بخصوص با  گفت، چيزای خوب، می ی اربابش می کرد و چيزايی ھم از خونه دود می

بود و من ھنوز او در قايق » .خواد که تو تنھا پسرش يک آدم مھم دولتی بشی گفت می می. کنه کارگراش خوب تا می

پس به تو که خيلی مياد آدم «. نگاھی با مھر به چشمانم انداخت. ُتا باالی مچ پا توی گل بودم. ايستاده  بودم بيرون

جا تموم شده بايد برم  خب پس من کارم اين«: بعد او گفت. ھر دو مدتی سکوت کرديم» .ی مھم باشی، تحصيلکرده مھمی

 » تو چی پس؟. ھا ووناشکه يکی منتظره علف برسونم به حي

او به من خيره بود که . حرف خودم را ادامه ندادم» .اما راستش. گردن االن دارن دنبالم می. منم بايد برگردم برم خونه«

 . ھا گرفته بود ِچوب بلند مخصوص حرکت دادن قايق را در دست. دنباله حرفم را بشنود

 » . پس که يک چيزی بگی نه پس بگوطور گذاشتی گوش به دھن خودت چی پس؟ ما را ھمين«

خواد کمی بشينيم توی قايق و چرخ کوتاھی بزنيم روی ھمين کناره، دور نه، فقط ھمين دور و  چيزه، دلم می. نه«. خنديدم

 » .بر

 ».خب پس چرا معطلی؟ بپر باال«

 ».کنم ولی پاھام، قايقت را کثيف  می«

حاال معطل نکن زود . پاھای تو که از پاھای من بدتر نيست.  شدهھمون خاکه خيس. گل که چيز کثيفی نيست پس«: گفت

سن و سال  تا به حال پسری ھم. ای تازه در زندگی من بود گوش دادن به لحن مھربان او تجربه» .بيا باال پس غروب شد

ھاست مرا   سالنگاھش به من طوری بود انگار. چنان مردانه، باوقار و مھربان داشته باشد خودم نديده بودم لحنی آن

َی قايق را گرفتم و کشيدم اما ناگھان قايق لغزيد و غلتيده شد و رفت که چپه شود با تنھا  لبخند زدم و خم شدم لبه. شناسد می

ھا بر صورت نھاده   من فقط ترسيده پس کشيده بودم و کف دست. سرنشينش او که چوب به دست درآن ايستاده  بود

ديدم . يک چشمم الی دو انگشت باز شد. تا نبينم آن سقوطی را که من خود باعثش شده بودمچشمان خود را پوشانده بودم 

َاو تند و با مھارت سر چوب را پايين آورده فرو کرد توی گل ساحل و با زور و تقال قايق را نگه داشت و از چپه شدن 

او ايستاده بر کف قايق داشت .داشتمھا را از روی صورت بر من دست. قايق به حالت عادی برگشت. آن جلوگيری کرد

 » .خوام معذرت می«: گفتم. خنديد می

: و گفت» اذيت شدی پس؟ ترسيدی؟. آوردم ًمن ھم که قبال راه پريدن توی بلم را بلد نبودم ھمين بال را سرش می«: گفت

ُ در تن او گُ◌ر گرفت و اين چه حسی بود؟ آتشی. يک دست خود را در دست او گذاشتم» .دستت را بده به من حاال بيا«

» .افتيم پس محکم بشين که راه می«. ھا و به قلبم کشان منتقل شد به دست من  و به رگ ای از راه دست او زبانه شعله

 .ھايم از دو طرف زير آن را گرفتند نشستم بر چوب وسط قايق و دست

 » آماده؟«

 » .آماده«

قايق پيش . ُ در گل ساحل فرو برد و با فشار قايق را به جلو ھل دادسر چوب بلند را. ايستاده قايق را به حرکت درآورد

ای ديگر در  کرد در نقطه کشيد و باز فرو می او باز چوب را بيرون می. شد رفت و از محل فرو رفتن  چوب دور می می
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مشترک بود، آفتاب مثل جا که خط آسمان وآب با ھم  روی ما آن روبه. جلو راه، بعد، پيش رفتن قايق و پيش رفتن ما برآب

رفت تا من  طور می خواست قايق ما ھمين دلم می. ُسريد تا برود پشت خط آب و ناپديد شود يک توپ بزرگ زرد پايين می

ای است که ھر روز صبح زود با شروع طلوع  فکر کردم اين چه معجزه. ديدم فرو رفتن کامل آفتاب را پشت خط آب می

 . تر ِکند و عصر با شروع غروب نوبت جزرست که شط را خالی کند، خالی  از آب میُآيد و شط را پر َمد باال می

 » .خب حاال ديگه بايد برگرديم«: گفت

 » برگرديم به کجا؟«

 » .جا ھستن ھای تو ھم اون ی تو، کفش طرفه و ھم مسير خونه ھم مسير من از اون. جا که بوديم، که سوار شدی به ھمون«

  ».يادم رفته بود. ھا«

 ».زنيم پس محکم بشين که داريم دور می«

. ھا قايق نداشتند آن. در بين راه دخترھا را ديديم. جھت قايق را برگرداند و آن را راند به ھمان سمتی که آمده بوديم

ھا ھم زير انبوه علف  حتی برجستگی سينه. شد شان ديده نمی صورت. شدند ی علف را بر سر گذاشته راھی خانه می بسته

ھات را کجا  يادت ھست کفش«. ای رساند که محل شروع پلکان سيمانی روی ساحل بود ناجی قايق را به نقطه. دبو

 » گذاشتی؟

 » .ُاونجا پشت سکو، زير درخت کنار«

 » .ھا را بپوشی پس بايد پاھات را بشوری که بتونی کفش«

 » .شورم جا  با خيال راحت می رم تا خونه و اون با پای برھنه می«

 » وقت پدرت بپرسه کجا بودی؟ پس چی؟ اگه کسی يا يک«

 » .جا با تو بودم گم که اين خب می«

 » .ھميشه ھم راست گفتن کار درستی نيست، بھترين کار نيست. ولی نبايد بگی خب«

ھوشيارتر و ی زندگی  رسيد که او در تجربه به نظر می. خيلی زود فھميدم که بايد خودم را به او و به تدبيرھای او بسپارم

 . معقول تر از من بود

 » ...گی  پس تو می«

با احتياط و به » گم تو اول از بلم برو بيرون و وايستا روی اون سنگ سيمانی، روی اون بزرگه من می«: حرفم را بريد

 حاال من آب«. کمک گرفتن دست او از قايق بيرون آمدم و ايستادم روی ھمان سنگ بزرگ سيمانی که او گفته بود

ی  يک ظرف به شکل يک کوزه» .کنی شوری و تميز می ھا را می ريزم روی پاھای تو و تو ھم گل روی اون می

ھای  پاچه. ُپالستيکی از ته قايق برداشت آن را در آب شط فرو برد و پرش کرد و آب کوزه را آرام خالی کرد روی پاھايم

 فقط وايستا تا خودم پاھات را ھم بشورم و گل روشون را پاک .پس تو ديگه خم نشو«. شلوارم تا روی زانوھا باال بودند

طور که او خم شده و مشغول  توانم پاھايم را بشورم اما آن خواستم بگويم من خودم می خواستم بگويم نه می می»  .کنم

 دلپذير ھای او که بر لختی پاھای من در حرکت شستن پاھای من بود، حس آن لذت تن و جان مرا سپرده بود به دست

گذاشت و يا  چرا اين را پرسيد؟ فقط داشت سر به سرم می» اون زن جوون ھم که با تو بود نامزدت بود؟«: گفت.  بودند

 ال بفھمد؟ خواست از آن البه تری را می موضوع مھم

 » .ِزن حامد. بھی. خواھرم بود«

 » .حامد شوھر خواھر تو، پس بگو. ھا«

پدر خيلی دوستش داره و ميگه از حامد ياد بگيرين که . ر شد و حاال شوھر خواھرماولش پسر عمه بود بعد کارگر پد«

 » از کجا؟. شناسی پس تو ھم حامد را می. بلد ھست از ھيچ فقط از ھيچ يک پول خوب بسازه

ھای او با پاھای من داشت تمام  کار شستن و تماس دست. ھا يک جفت چشم درشت بر ما سايه انداخت از الی علف

ھا به ما خيره مانده  ھای دخترک از الی ھمان علف ای علف ھنوز نچيده مانده بود و چشم در آن حوالی دسته. شد می
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ای علف  دسته. منتظر شنيدن جواب ما نشد بلکه بلند متظاھرانه خنديد» کنين با ھمديگه؟ شما دوتا دارين چکار می«. بودند

 . ز بوداش ھنو صدای خنده. برداشت انداخت روی سر و رفت

 » اين ديگه کی بود؟«: پرسيدم

 » َسدره«: گفت

 »اسمش اينه؟«

 » ھا«

 » .کنه اسم قشنگی داره ھای من ھست که خيال می اين اسم يکی از عمه«: گفتم

 » .اين دختره البت خودش ھم به قشنگی اسمش ھست«: گفت

 » پس چرا به ما خنديد؟«

 » .س نيستخب ولی قلبش که به قشنگی خودش نيست که، نه، پ«

 » قلبش؟«

پس اينرا ھم «. ی خشک و تميز بود به رنگِ  سرخ و سفيد پالستيک از قايق در آورد، الی کيسه يک چفيه يک کيسه

 ».ھا پاھات را خشک بکن بگير قبل از پوشيدن کفش

 » .زنی کله میتر از من توی آب ھستی و با آب سر و  تو بيش. خوره تر می اين دستمال به درد خودت بيش. نه«: گفتم

با من طوری » .شن ھای سيمانی و بری باال وگرنه پاھات دوباره گلی می آروم بايد پا بذاری روی اين سنگ آروم«: گفت

آمد چون با خلوص و با مھربانی  شھری روستا نديده بودم ولی خب راستش بدم ھم نمی کرد انگار من يک بچه رفتار می

شون خيلی شل و ول ھستن اگه  ھا ھمه ھم سفت نيستن، بعضی تياط بکن که اين سنگخيلی اح«. کرد تمام اين کار را می

 »  .پس احتياط کن موقع باال رفتن. معلق شدی بدجور ھو ديدی کله درست پا نذاری روشون يک

 »بينيم؟ شه که ھمديگه را می اونوقت کی دومرتبه می«. ی رفتن شدم آماده

 .خنديد» .پس بدی، ھمون روز ديگهروزی که ميای اين دستمال را به من «

 »وقت؟ مونه تا اون يعنی اين پيش من می«

 » ًخوای که ما باز ھمديگه را ببينيم اصال؟ پس مگه تو راستی می«: کرد با لبخند نگاھم می» اونوقت؟«: گفت

 »بله لطفا«

 »ًلطفا؟«

 » خاطر اين دستمال به«. دستپاچه شدم

 » ترين درخت توت سفيد اين محل کجاست؟ نی قديمیدو تو می«. ی من نھاد دستی بر شانه

 »کنار نھر دختر ناخدا. ھا«: گفتم

 » .جا هللا، ھمون ھا بارک«

باريک و . آمد چه برسد به نھر ًکرد و اصال به شط نمی دختر ناخدا اسم يک ماھی بزرگ بود که فقط در دريا زندگی می

 چشمان سياه کشيده داشت مثل چشمان زيبای يک دختر و به ھمان آن ماھی. رسيد می بلند بود و گاھی قدش به قد آدمی

در سالی که کسی به ياد (ھا سال پيش  گفتند سال ھرحال راست يا دروغ می به. گفتند دختر ناخدا دليل ماھيگيران به آن می

 بود، بعد از شبی يک مرد ماھيگير در نھری که در حوالی ما بود يک ماھی بزرگ دختر ناخدا صيد کرده) آورد نمی

 . ِآنشب اسم آن منطقه شده بود نھر دختر ناخدا

 »  جا چه خبره؟ خب بگو اون«: پرسيدم

جا مال  ھای ساحل اون يک مقداری از علف. چينم جا علف می رم اون من فردا نه پس فردا صبح موقع طلوع می«: گفت

باالخره او در . کردم منتظر نگاھش می. ساکت شد» .منه ٍکه پس فردا ديگه حسابی بلند شده آماده برای چيدن شده گمونم

 » .جا ھنوز کسی نيست که ما را ببينه ِاونوقت صبح اون«: ی حرف خود گفت دنباله

 » .ی قوی ی خوبی برای بيرون اومدن از خونه پيدا بکنم، يک بھانه ولی من صبح به اون زودی بايد بھانه«: گفتم
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 » بھانه؟«: پرسيد

 » خوام برم توت بچينم؟ رم صبح به اون زودی؟ خب چی بگم؟ بگم می ارم کجا میاگه حاجی بپرسه د«

 » صبح به اون زودی؟«. زد زير خنده

ًاصال چطوره بگم ديشب خواب ديدم يک سيد اومد گفت که اگه صبح زود جمعه بری زير درخت «. من ھم بلند خنديدم

 ».شی ًی درخشان داری و حتما خوشبخت می توت آينده

 » .شه پس جون تو، خب پس ھمين را بگو ای پيدا نمی بھتر از اين ديگه ھيچ بھانه. ھا فکر خوبيه«. لندتر خنديد او ب

يک «. مدتھا بود که آنطور نخنديده بودم، با ھيچکس. مان تمام شد بعد خنديدن. به چشمان ھمديگر نگاه کرديم و خنديديم

 » .خيلی. گه بايد مواظب باشيم چيزی توی دلم می

 » ً.وقت مراقب باش حتما برای خودت دردسر درست نکنی پس يک. ھا«

 » .و برای تو«

ًفعال برو، برو ببين تا «. ای به اطراف انداخت ولی سعی کرد ترس خود را بر من آشکار نکند نگاه ترسيده. سکوت کرد

 » .بينيم دومرتبه ی ھمديگه را میجاي روزی يک خيالش پس خب؟ باالخره يک اگه نتونستی بيای ھم بی. شه فردا چی می پس

 » ؟...چرا تا پشت سکو با من نميای که بعد از خشک کردن پاھام دستمالت را بھت پس بدم که اگه الزمش داشتی «

 » .ھا ھمين که سدره ما را توی اون حالت با ھم ديد و حاال ھم معلوم نيست بره به ديگرون چی بگه و چطور بگه«

 »  که ديگرون ما را با ھم ببينن؟ترسی تر می پس تو بيش«

انگار » .شه زحمت برو تا ببينيم بعد چی می گم خب، پس تو حاال بی ھا، ولی می من که ترسو نيستم جميل، نه که نيستم«

. ی فکر و ذکر من دانست که چيز خوبی پيش نخواھد آمد اما او ديگر شده بود ھمه شود، می دانست که بعد چه می می

شدم و با  با خيال او بيدار می. گذاشتم کردم و سر بر آن می را بر بالشم پھن می ھا آن شب. من پس نگرفتدستمال را از 

بعدھا گفت که او ھم ھمان حس را نسبت به من داشته، راست يا دروغ؟ مھم نبود، مھم اين . خوابيدم فکر کردن به او می

د و کافی بود که من خنديدن را در وجود خود کشف کرده بودم بود که آن را گفت به زبان آورد و ھمان برای من کافی بو

 .قھقھه زدن را

توانست  جا که ھيچ چشمی از توی ساحل نمی سوار در قايق او رفتيم تا وسط شط تا آن. روزھای ديگر ھم او را ديدم

ه پيش بياد آخرش کسی با تو خب چون ھرچی ھم ک«. ترسيد که با ھم ديده شويم تر از من می او بيش. داخل بلم ما را ببيند

تونه  ھا؟ يک بچه فقير علفچين که ھرکس می جاست، ولی پس من چی کاری نداره چون پسر حاجی ھستی و احترامت به

 »ھر باليی سرش بياره و ھرجور توی سرش بزنه چون کس و کاری نداره؟

رت چی؟ فکر کردم او تو را دوست پس پد«: پرسيدم. کرد وقت دوست نداشتم بشنوم که او خودش را تحقير می ھيچ

 » .داره

خواد سر به تنم  کنی می ھا، وگرنه اگه يک شب پول نرسونم، فکر می دم دوست داره تا وقتی به او پول می«: آه کشيد

 » ی خودش تحمل بکنه؟ ی قراضه تونه بودنم را توی خونه ًباشه، يا اصال می

 . فھميدم که حق با او بود، ما به بازی خطرناکی وارد شده بوديمکردم که او زيادی دلواپس بود اما بعد  خيال می

 

. ی يک موضوع مھم با من اختالط بکند خواھد درباره دانستند که پدر می ی ما می ی اھل خانه در آن بعد از ظھر گرم ھمه

. ای نشستن مردھا بودبھی مشغول مھيا کردن پشت بام بر. ی ما بودند حامد و بھی ھم در خانه. ھم بر روی پشت بام آن

به ديوارھای دور پشت بام ھم آب پاشيده . ھا، زمين را جارو زده بعد آبپاشی کرده بود ُپيش از بردن و پھن کردن فرش

بند را که ما مردھا قرار بود در آن بنشينيم و  ھای کوتاه بيرون بيايد و خنک کند فضای داخل پشه بود تا خنکی از ديواره

پدر يعنی ھمان حاجی و حامد در . تا مرد ھنوز پايين بوديم ما سه. ھر، و برادرش که من بودمپدر، شو. گپ بزنيم

ی ما  البته حامد که ھر روز در خانه. حامد بھترين شخص بود برای برقرار کردن منقل ترياک حاجی. ميھمانخانه بودند

جور سبزی  ھمه. ھای سبزی بود بياری باغچهچيد، پيرمردی که کارش باغبانی و آ بساط ھر روز حاجی را سيد می. نبود
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کار مھم ديگر او آن بود که روزی دو نوبت، صبح پس از ناشتا، و عصر پيش از نماز، منقل را . کاشت خوراکی می

رفت دنبال  آمد سيد می اما حامد که می. بعد خودش ھم چندتا بست بکشد و بساط را جمع کند. برای حاجی راه بيندازد

ھم دليلی  آن. دانست از کجا بايد آن را تھيه کرد فقط او می. ی ترياک مردھای دور و بر بود کاره  حامد ھمه.کارھای ديگر

ھا ھم حساب و کتاب  گفت او با ژاندارم طور که خود حامد می آن. بود که حاجی ھميشه به حضور حامد نياز داشت

رسيد يا مثل حاال  ھا می رفت به باغچه يا می. رفت ه نمیوقتی حامد با حاجی تنھا بود سيد به ميھمانخان. ترياکی داشت

سليم از او خواست برود يک فرش از اتاق بياورد و در  بی که بی گشت تا آن سرگردان در حياط دور و بر خودش ول می

 . ی ماجرا باشد بی برآن بنشيند و شاھد و شنونده ی حياط پھن بکند تا بی گوشه

يکی از . پلکيد دور و بر تنور می) زن کوچک حاجی(سعيده خانوم .  بودم زير درخت ياسمن ھنوز آرام و منتظر نشسته

ھا ھم دور او جمع شده داد و  ريخت وآن ھا نان خرد شده می ھا و مرغابی ی ديگر حياط برای مرغ خواھرھايم در گوشه

رزاد با شکم برآمده کنار تنور بود و يک ھايم، پسری چھار پنج ساله، لخت ماد يکی از خواھرزاده. قال راه انداخته بودند

سليم يک  بی بی. آمد ھا در جعبه خوشش می از صدای تکان چوب کبريت. داد تکان می ی بزرگ کبريت را تکان جعبه

انداخت و  گاھی ھم نگاھی به من می. گرداند ھا می ی سياه بود بر روی فرش نشسته تسبيح سبز خود را الی انگشت مچاله

سيد . دانستند او از ھر اتفاقی، ساده يا مھم، در خانه خبرداشت که ھمه می رد از چيزی خبر ندارد در حالیک وانمود می

سيد يک حوله . ُبی و او آب را سر کشيد و آب از دو طرف دھنش شره کرد روی لباسش ُليوان گلی پر از آب را داد به بی

پريدند  ھای درخت می ی سفيد از روی شاخه ای پروانه فت عدهگر گاه که بادی وزيدن می. بی آورد انداخت توی دامن بی

. بھی از پشت بام پايين آمد. نشستند بر سر و روی من که باال بروند، با ھم و درھم رو به پايين پرزنان می اما پيش از آن

ًکه حتما بايد روی حاجی با توچه کار داره «: از من پرسيد. طرف در ميھمانخانه که ھنوز بسته بود نگاھی انداخت به

 » پشت بوم به تو بگه؟

 » .دونی دونم که تو می کسی ھنوز چيزی به من نگفته، ولی می. دونم نمی«: سر بلند کردم. نشسته بودم روی يک چارپايه

ھايش  دست آورد سوی گوشم، انگشت. قدر که بوی او را حس کردم جلوتر آمد خيلی نزديک آن. بھی با مھر به من خنديد

گلريزه » .مثل يک گوشواره رفته درست اونجا نشسته آويزون شده به گوشت«. را از روی نرمی گوشم برداشتندچيزی 

 . ھای سفيدش گذاشت کف دستم را با گلبرگ

 » .اگه دوتا بود بھتر بود«: گفتم

 » .ھای کبريت را جمع بکنه جا که اين دونه يکی بياد اين«: بی فرياد زد بی

بھی دويد و جعبه کبريت را از بچه گرفت و شروع . ھای کبريت را به اطراف پراکنده بود وبی لخت انبوه چ پسربچه

 .بی که بھی را از من دور کرده ھا از روی زمين و حاال نگاه راضی بی آوری چوب کرد به جمع

يم و حامد در پی حاجی و من بر روی پشت بام داخل پشه بند بود. کشی تمام شد و نوبت به بساط قليان رسيد وقت ترياک

 » حاال اين ناجی کی ھست؟. خب«. آوردن بساط قليان

ِبرای در آوردن خرجی . ھا که حيوون دارن بره برای اون چينه می يک پسر زحمتکش، از ھرجا بتونه علف می«: گفتم
 » .خودش و پدر پيرش که توان کار نداره

 » . داريمالبت ما حيوون داريم و خدا را شکر علفچين و علف بيار ھم«

 » .بنا نيست او برای ما علف بچينه«

ی  کار بکنه؟ کسر و شان تو را جلوی ديگرون پايين بياره؟ مردم چی می گن وقتی پسر تحصيلکرده پس بناست که چی«

 » بينن؟ حاجی را توی بلم  يک عالف الکی خوش می

کاش تنھا بديش «شنيده بود؟ . از قبل شنيده بودوگوی ما را  حامد قليان درآغوش کی وارد پشه بند شد که انگار ھمه گفت

ًگم که اصال و ابدا  شه بگم چيه فقط ھمين قدر می ھمين که عالفه، چيزای بدتر داره که من شرمم می. ھمين بود حاجی ً

دانستم مقصودش از آن چيزھای بد در مورد  می» .کالم بشه صالح نيست برای جميل که حتی يه مرتبه ديگه با او ھم
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کار  کلمه جندگی را به. ی روابط ناجی با ماھيگيرھا به من بگويد روز قبل سعی کرده بود چيزھايی درباره. ی چه بودناج

 .برده بود ولی در حضور حاجی آن را تکرار نکرد

 »کالم ھستی با او؟ حاال چند وقت ھست که ھم«: حاجی پرسيد

 ».مدت زيادی نيست«: گفتم

 »شده؟«: و نگاه وقيحی به من انداخت» ده البتپنج ھفته نش«: حامد پوزخند زد

 » .شايد«

. عروسک لخت شناور در آب قليان به رقص درآمد. ھای محکم زد ُپک. کرد حامد داشت قليان را برای حاجی چاق می

الی  عروسک سرخ در البه. گرديدند غريدند و می ھا که درھم می ؟ درھم غلتيدن و پايين باال شدنش الی حباب!رقص

ھا شروع  شد او ھم گردش خود را الی حباب ُبا ھر پکی که به آب زده می. ھمه ھياھو گردش منظم خودش را داشت آن

. رفت تا به اوج آب برسد و دوباره از آن باال با ھمان گردش منظم به پايين برگردد گرديد باال می طور می کرد و ھمان می

چه در  رقصيد؟ و يا تماشاگر آن شده بودم تا ذھن خود را از آن من آيا تماشاگر آن صحنه بودم چون کسی در آن می

ام را با ناجی تمام کنم در حالی که بايد  دانستم که به راحتی نخواھم توانست رابطه گذشت دور نگه دارم؟ می اطرافم می

 من بايد فرار کردم و ھايم تحمل می ھای آن، سنگينی سخت شومی را روی شانه ی لذت با وجود ھمه. کردم تمام می

ی  داد زير بار خواسته دانستم که آن رابطه عاقبت خوشی نخواھد داشت ولی غرورم اجازه نمی می. کردم از آن شومی می

دونم  می. اونجورم نيست که من بخوام ھی او را ببينم«. ساز خودم باشم خواستم خودم سرنوشت می. حامد و حاجی بروم

چيزی ھم که بد باشه من  ھيچ.  کردم که او پسر خوبيه و حاالم مطمئنم که پسر خوبيهمن فقط حس. که او ھم عالقه نداره

کنم بھش چون دشمن ھمديگه که نيستيم ما  می در او نديدم و ھر وقت ھم گذرم به شط بيفته و او را ببينم يک سالمی

 » .دوست ھستيم

 » .تر دور بشی از او  و بيشخواد که يک قدم جلوتر بذاری اما حاجی از تو می«: حامد پوزخند زد

شد و بعد آھسته و  ماند جمع می بند می دود غلتان مدتی در پشه. ُقل آب قليان بود ُفقط صدای قل. تا مدتی ھمه ساکت شديم

 . رفت کشيد می نرم خودش را از الی درزھای کوچک تور سفيد بيرون می

خيره بودم به او که بگويد مقصودش از قدم جلوتر » .خوايم تو يک قدم جلوتر بذاری ھمين که گفت، می«: حاجی گفت

گذره،  دونی توی دل اونا چی می خوای به فقيرا کمک بکنی اما نمی دوستی، می تو پسر حساسی ھستی، مردم«. چيست

شون کرده، به آدم خوش قلب ساده دلی مثل  کس که کمک زنن چه برسه به اون ھا به خودشون ھم نارو می چطور اون

 » .تو

من  تونه چه جور نارويی به ًاصال او می. چرا نارو بزنه به من؟ ما با ھم فقط يک دوستی خشک و خالی داريم«: فتمگ

 » بزنه؟

ُوقت خدای نکرده تمام اين برج و بارو که  اين حرف را نکنه جايی ديگه جلو غريبه به زبون بياری که اون«: حامد گفت

 » .ھم برومبهحاجی برای خودش و خونواده ش ساخته روی 

 » چرا؟ چی؟ کدوم حرف؟«

گی  ھمين که می«: سوی حاجی گفت که درازش کند به حامد نوک نی قليان را با حوله تميز و خشک کرد و پيش از آن

اگه دور و بر ماھيگيرھا «. خواستم چيزی بگويم ولی او نگذاشت و خودش ادامه داد» !گی ما دوست ھستيم دوست، می

 » ...يزی اما دور و بر ماھيگيرھا پلکيد باز يک چ نمی

 » کدوم ماھيگيرا؟ کدوم برج و بارو منظورتون ھست؟«: گفتم

با ماھيگيرا . چينه گفتين برای پيرھا علف می. شما که گفتين عالفه«: حاجی نی قليان را از دست حامد گرفت و پرسيد

 .ز محو تماشای رقص عروسک در آب شدمُنوک نی را به دھن گذاشت و پک زد و من با» .چکار داره؟ نگفته بودی
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نه . شون به بدی در رفته تر اسم شايدم بيش. به قدرت خدا اين ماھيگيرھا بدترين مردمون روی زمين ھستن«: حامد گفت

چی گپ  ھمه با ھم از ھمه. که به قدرتی خدا ھمه مرد ھستن، جای حرف و حديث تو جمع اونا يک ارج و مقامی داره اين

 » .وقت ھا بد افتاده باشه يک  به حال اون شخصی که گذارش به جمع اونوای. زنن می

 » دونی؟ گذار ناجی به جمع ماھيگيرا بد افتاده؟ تو از کجا می«

. از ھر جمع و نشست خبر داره. جا ھست حامد ھمه«. حاجی بعد از مکث و لبخندی که از حامد ديد چرخيد سوی من

 » جا مهکارش ھمينه که خبر داشته باشه از ھ

 ».دونم می«: گفتم

باز تا مدتی سکوت بود و انتظار تا خود حامد حرف بزند و باقی ماجرا را بگويد اما او انگار خيال گفتن نداشت و وانمود 

. رفت که ذغال باز گر بگيرد با يک فوت خيلی آرام و نرم او کرد نگران آتش قليان است و طوری با آن ور می می

خجالت داره برای مرد «: چند لحظه مانده بود به عصبانی شدن او که يکھو حامد حرف زد. ی حاجی سر رفت حوصله

 » .ش حاجی زدم درباره ی اين چيزھا حرف زدن وگرنه من خودم حرف می درباره

 » .ش خجالت داره حاجی اما کردنش ايرادی نداره انگار حرف زدن درباره«: گفتم

 » خواد بگه؟  چه میدونی که حامد مگه تو می«: حاجی پرسيد

 » .خب نه شايد درست نه«: گفتم

 . حاجی نگاھی به حامد و به من انداخت

 » ً.بار ديگه با او ديده بشی اصال ًنه پسرم اصال به صالح نيست حتی يک«

بينم فقط ازش بپرسم اون موضوع جندگی برای  من فقط يه بار ديگه خيلی خيلی کوتاه او را توی ساحل می«: گفتم

ام وانمود کردم که بايد  با نگاھی به ساعت مچی» .که مردم اين موضوع را ازخودشون ساختن گيرھا راسته يا اينماھي

 .  ھرچه زودتر بروم

 »!ھا در حضور حاجی از زبان يک تحصيلکرده؟ عجيبه اين حرف«. حامد لبخند زد

را بسازن، با چه دشمنی؟ تا کسی شاھد چيزی ھا  مردم چرا اين داستان«: ولی حاجی اين چاپلوسی او را نخريد و پرسيد

 ».خودت بپرس ازش. ھا اينم شاھد، حی و حاضر در مقابلت نشسته اين. تونه حرف در بياره برای ديگری نباشه که نمی

ھا دشمنی  خب ولی بعضی از مردم با بعضی از جوون«: نتوانستم مستقيم بگويم که به حامد اعتماد ندارم، اين بود که گفتم

 ».امروزه خود جوون بودن يک امر خطرناک شده. کنن حاجی می

 »چرا؟«

طوره، االن توی دبيرستان ما بعضی  جور نيست، توی شھر ھم ھمين فقط ھم توی ده اين. جھت خود و بی طور بی ھمين«

 » .شون نمياد ھای جوون خوش ھای پير ھستن که از معلم از معلم

ًاتفاقا خيلی ھم دوستش دارن ھمه، پير و جوون، کسی . نه«: گفت. ام داری زده هحامد خنديد، وانمود کرد که من حرف خند

ھا  کنه که شب ش فقير ھستن او را مجبور می گه که او بچه بديه، پسر خوبيه، خوب، اما خب چون خودش و خانواده نمی

 » .وی مدت کمکرد، در گذشته، يک پول خوبی برای او داشت ھمون کار، ت ھم کار بکنه، يعنی راستش می

 » پول خوب؟«: طرف حامد و پرسيد ًحاجی کامال سر گردانيد به

ی  ھای خود را الی زاويه کرد بر خودش مسلط بشود، با شدت تمام انگشت حامد از اين زانو بر آن زانو شد، سعی می

 چيزی که ھست خب،«: باالخره حامد گفت. ھا و چيزی گفتن، حاجی منتظر بود ھا کشيد به قصد خشک کردن لب لب

تونه يک پولی از چنگ اين  حاجی، پسره خوشگله، بدنش ھم جوون و درست حسابی، خالصه چيزيه که االن می

پسر زرنگ و «:  و باز رو به حاجی گفت» در گذشته«: با نگاھی به من تاکيد کرد» .ماھيگيرای نديد بديد در بياره

 .  خنديد».سرزبون داری ھم ھست، يک زبون داره به اين درازی
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که دستش به دست من  برای اين» ھايی حرف بزنيم؟ چين آدم ی ھم جا درباره چه فايده داره که ما بشينيم اين«: حاجی گفت

جميل ھم که گفت ديگه در «. ُشد، خم شد دست مرا گرفت، دستش به سردی دست يک مرده بود برسد بايد کمی خم می

 » .بينه ھيچ صورتی و ھيچ کجا او را نمی

 » من گفتم؟«: فتمگ

 

 » .بينم نه من به حاجی قول ندادم که ديگه تو را نمی«

ِناجی به عنوان آخرين ديدار مرا با بلمش برد به يک ده دور، دھی که پيش از آن نرفته بودم، نديده بودم ھای کوتاه  نخل. ُ

 . از ده ما سرسبزتر بود. و درھم داشت

 » پس تو چه گفتی؟«: پرسيد

 » .بينم  تو را نمیگفتم که ديگه«

 » .بينی حاال که داری می«

 » .بينه جا کسی ما را نمی تو که گفتی اين«: ترسيده نگاه به اطراف انداختم

 » .ذاره چيز بدی پيش بياد قندی ھمين دور و بره و نمی. نگران نباش«

طور که  ھمان. رگ و دلباز بودکپرش بز. ُقندی ناطور نخلستان و مراقب چندتا پمپ آب بود. َما توی کپر قندی بوديم

دادند بيرون را  ھای خشک که ديوارھای آن اتاق کوچک را تشکيل می الی شاخه توانستی از البه داخل آن نشسته بودی می

ی مزرعه بنا شده بود و دورتادورش پرچين کشيده بودند، يک حصار با دری کوتاه، معنيش  کپر در يک گوشه. ھم ببينی

شد ولی تمام عاليم دور کپر نشان از  راحتی باز می توانستند وارد شوند، اگرچه در ِحصار به ا نمیھ آن بود که غريبه

. نشستيم برای ھمين ما با خيال راحت در کپر قندی می. پلکيدند قندی و بزھايش دور آن حريم می. حريم خصوصی داشت

کسی . او رفيق ناجی بود. رفت به سويی میديديم از سويی  گاھی قندی را می. جای امنی برای ديدارھای ما بود

خورد و . ی کوچکی داشت قد و قواره. وقت مو در نياورده بود صورتش ھيچ. دانست سن و سالش چقدر ھست نمی

داشته بود که  ُدوتا بز نگه. ُکرد و عالقه به شير بز داشت داد ولی شير را خودش تھيه می خوراکش را صاحب مزرعه می

 . ھا آورد و ھمان بود علت دوستی آن ناجی برای بزھا علف می. پلکيدند ھمان دور و بر می

ناجی نشست پشت سرم، من نشسته بودم رو به ديوار کپر واز الی شاخ و برگھای خشک که ديوارھای کپر را ساخته 

ت روی پوست پشت پاييدم، ھنوز به آن مکان عادت نکرده بودم، نگران بودم، بعد بخار نفسھايی نشس بودند بيرون را می

 . گردنم

 » کردی؟ چرا برای ماھيگيرھا جندگی می«: خواستم بپرسم می

 » .ترين مشکل ما اين وسط فقط حامد باشه نه حاجی گمونم بزرگ«: گفت

 » دونه که نبايد بدونه؟ چون چيزايی می«

 » .ش بکنم جلو روی تو تونم حتی يک فحش درست حسابی حواله چون نمی«

 » کنه؟  بخوای، اما اين چيزی را عوض نمیھرچقد. تونی می«

 » .کنه عوض می«: گفت

 . گاه تنم ی دست من پھن شده بود روی حصير کف کپر و شده بود تکيه پنجه. ی دستم دستش تند نشست روی پنجه

 » خواد ما ھمديگه را نبينيم آخه برای او چه نفعی داره؟ چرا می«: باز ناليد

 » چرا ما بايد ھمديگه را ببينيم؟ برای خود ما چه نفعی داره؟«: ت خودم را پس کشيدمدس. ھا انداختم نگاھی به دست

ًچه نفعی؟ آيا من واقعا تصميم گرفته . رسيد با يک پرسش تازه مواجه شده ھای او که به نظر می ُزل زده بودم توی چشم

 بودم ديگر به سراغ او نيايم؟ امروز ھم آمده بودم ھمين را بگويم؟ 

 » .شناسم که بلده رباب درست بکنه يکی را می. خواستيم با ھم باشيم و با ھم يک گروه مطرب درست کنيم ما می«: گفت

 » .کدوم ندارم ای ھم به ياد گرفتن ھيچ ھيچ عالقه. من که بلد نيستم چيزی بزنم و يا حتی درست بکنم«: گفتم
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 » .خواد جزو يک گروه مطرب باشی ولی تو گفتی دلت می«

 » .ای ساز و آوازنه بر«

 » پس برای چی؟«

ھرچه می کردم نمی توانستم به او بگويم که عاشق رقصيدن ھستم، نمی دانستم اگر اين را بشنود چه فکری درباره من 

ُھا ديدم که بز سياه قندی از روی  از الی درز شاخه. سکوت کردم. می کند می ترسيدم اينمورد در رابطه ما تاثير بگذارد

من ھيچ . کرد با لبخندی که زيباترين لبخند دنيا بود نگاھم می. ناجی منتظر بود من حرف بزنم. سوی پريد نھری به آن

پس به چی خيره شدی «. اش را بر سيب گلويم که ترسيده قلنبه مانده بود کشيد چه داشتم که بگويم؟ انگشت اشاره. گفتم نمی

 »جور؟ اين

 ».ُبه بز قندی«

ًاگه يک روزی يک خونه و زندگی درست داشته باشم حتما بز «. کپر نگاھی به بيرون انداختاو ھم از الی درز ديوار 

 » .زبون توی تنھايی کنم الاقل يک جفت نر و ماده که دل تنگ نشه حيوون بی ھم نگھداری می

که بابات  چيزت کامله تا اين پسر زحمتکشی ھستی، ھمه. خری شی و بزت را ھم می دار می تو به زودی خونه«: گفتم

 » .برات يک زن بياره و خونه زندگيت شکل بگيره و خوشبخت بشی

بجای «: گفت. شد زد و پايين باال می نھر بزرگ نبود اما فراوانی آب در آن قل می. شد بيرون يک نھر پر از آب ديده می

که دوتايی پاشيم و   اينعوض. زنی که از رفتن به اون نھر و پريدن توی آب حرف بزنی از زن گرفتن من حرف می اين

 » .تن به آب بزنيم

 » تن به آب بزنيم؟ من و تو؟«: گفتم

دلم . گذشت اما اين درست عکس آن چيزی بود که در دلم می» .جدی بايد برم ديگه نه من جدی«: ناگھان از جای برخاستم

طور نزديک به  دن، کسی را اينبرای چه کاری؟ مصاحبت؟ تا به حال به وقت گپ ز. مانديم می. ماندم گفت کاش می می

 . خود حس نکرده بودم

مثل کسی بود که در آب . روم باور کرده بود که من دارم می. اش ترس و اضطراب بود در چھره. او نشسته سر بلند کرد

را ھا  ھای اون ی حرف تو که ھمه«. زد تا خود را ازآن مھلکه بيرون بکشد دست و پا می. افتاده در حال غرق شدن بود

 » ھا؟ پس باور نکردی که، 

 » .ببخش مرا. تونم بگم فقط ھمين را می. من بايد برم«: گفتم

 » .خاطر اين نيست که حرف او را باور کردی رفتنت به«. نگاه در نگاه. چشم در چشم. رويم ايستاد روبه. او ھم بلند شد

 » .فرق نداره«

 » چی فرق نداره؟«

 » .کنی برای من فرق نداره کار می چیری و با کی  ھا کجا می که تو شب«

 » .ھا پيش بود گم، مربوط به سال ھمين االن نه اما به زودی می. گم ی اون داستان با ماھيگيرھا را برات می من ھمه«

 » .گه پس حامد درست می«: با دلخوری گفتم

ی وقت بده پس تا خودم برات ولی کم. راست و دروغ. دونم که زيادی برات گفتن می. گم ھمه ش را برات می«: گفت

خواستم با او باشم و حرف از چيز ديگری  می. دانست چه کند چه بگويد نمی. نگاھش کردم» طور بھتره، نه؟ اين. بگم

ما دوتا «: گفت. آرام صورت خود را خم کردم گذاشتم روی دست گرم او. ام گذاشت دست برشانه. نباشد غير از خودمان

 » .ست کسان ديگه برامون تصميم بگيرن که ما با کی حق داريم رفت وآمد بکنيم و با کی نهمرد بزرگ ھستيم درست ني

 » .وضع تو با وضع من فرق داره«: گفتم

 » چون تو بچه پولداری و من بچه فقير؟«

 ١٩



. جوريه دونم که چرا اين می. موضوع پدر من ھست و توقعاتش از من که خيلی زياده. موضوع فقر و دارايی نيست«

ًاو چرا دوست نداره ما را با ھم ببينه؟ حتما يک . فھمم ی حامد را نمی دونم که با من چکار داره اما راستش انگيزه یم

 » .دليلی برای خودش داره

. او حاضره برای پول جنايت ھم بکنه. تره دونم که پول برای حامد از ھر چيزی توی اين دنيا مھم من می«: گفت

 ».ھا ولی خب پس گم  شوھر خواھرت میی بخشی اين را درباره می

 ».دونم خودم می«

 »   .پس البد حس کرده که ممکنه دوستی من و تو از نظر مالی يک جورھايی به ضرر او بشه«

کم بتونه امور مالی او را توی دست  شايد ھم کم. شه تر می حامد ھی داره به پدر من نزديک. شايد حق با تو باشه«: گفتم

ولی ما که توقع مالی از «. ُو باالخره بغضم ترکيد» ی يک مزاحم ديگه بياد توی کار خواد سر و کله  نمیاينه که. بگيره

 »داريم؟. ھا نداريم اون

 

ما . ُھا مصرانه مصمم بودند که ناجی را از من جدا کنند آن. راه چاره ای برای قانع کردن حاجی و حامد نبود

کردم که ديگر به سراغ او نروم ولی گاھی که نگاھم به دستمالی  ه سعی خود را میمن البت. خواستيم از ھم جدا باشيم نمی

شدم و مثل کسی که توی  خود می افتاد که او به من داده بود ناگھان مثل يک شخص معتاد به مواد مخدر از خودم بی می

مقصد ما کپر . برد  سفيد میاو مرا سوار در قايق به جانب درخت توت. رفتم سوی ساحل شط می رود به خواب راه می

شما بشينين به درس خوندن، منم ھمين دور و برم «: يک بسته شکالت به قندی دادم و او خوشحال شد گفت. قندی بود

: قندی گفت. دھم ناجی به او گفت که من دارم به او سواد خواندن و نوشتن ياد می. خنديد» .مشغول شکالت خوردن

ی ما  داد که از رابطه ی رفتار مھربان او نشان می ولی ھمه» در صواب داره اين کار؟دونی که چق می. خداعمرش بده«

شايد ديدار . شايد خود او ھم در جوانی دل به کسی سپرده بود. دانستيم با آن حال چرا با ما مھربان بود؟ نمی. با خبر بود

راحت باشين و «: زد لبخند می. گفت نمیبه ما چيزی . کرد ُما يک مشت يادھای خوب از گذشته در ذھن او زنده می

و امروز چه لذتی دارد نوشتن درباره آن روزھا، روزھايی که درس و مشق » .تون را بکنين راحتی فقط درس و مشق به

ی آن  ھمه. ما بدون کاغذ و قلم بود و فقط خواستن با ھم بودن بود و گپ زدن و خنديدن و گاه دست به دست ھم ساييدن

خواھيم با ھم باشيم و خطر ديدارھا را ھم جدی نگيريم تا روزی که بھی گفت به گوش خودش  گفت که می یلذت به ما م

بھی ھمان دور و بر . کشی، حرف از کشتن ناجی به ميان آورده بودند شنيده حاجی و حامد در خلوت به وقت ترياک

 . پلکيده که آن را شنيده بود می

ديده بودم که با چه . نات حدس زده بودم که برای او آدم کشتن ھم کار سختی نيستی حامد به کشتن حيوا از شدت عالقه

ُچکاند و يا آن روز برای پز دادن جلوی حاجی  ھا و کبوترھای چاھی می سوی گنجشک اش را به سنگدلی تفنگ بادی

پس وقتی آن . وش بريدتاگ چطور آن گوسفند مريض را به زمين زد و خيلی تند و فرز در وسط حياط سر حيوان را گوش

ھای زمختش ناجی را پای  ديدم که حامد با دست. ی آن تصاوير به ذھنم ھجوم آوردند خبر را از زبان بھی شنيدم ھمه

گمانم صورتم خيلی . کجا بودم؟ بھی ترسيد. جيغ کشيدم. بريد درخت ياس نگه داشته و سر او را با چاقوی بزرگی می

 . فرار کرد. بعد پشت به من دويد. از من فاصله گرفتطور  ترسناک شده بود که بھی آن

 

ست، آخرين ديدار، و من بايد خودم را برای سال تحصيلی آينده آماده بکنم، بايد دبيرستان  اين ديگه آخرين مرتبه«: گفتم

مطمئن » .شگاهوقت ممکنه بتونم حاجی را راضی کنم اجازه بده برم دان ی خوب قبول بشم اون را تمام بکنم، اگه با نمره

خواست که من تمام مدت در کنار او  او می. ًنه، اصال. بودم که حاجی ھرگز با به دانشگاه رفتن من موافقت نخواھد کرد

ھای پوست حساس الی  انگشتان دست ناجی انگشتان پاھای مرا لمس کردند و به قسمت. مثل يک منشی مزدور. باشم

کردی؟ ھر رنگ  ھات را رنگ می خواست ناخن دلت نمی! ھای بلندی گشتچه ان«. شده دادند ھا لذتی تازه کشف آن

 . خنديد» ًقشنگی، مثال آبی؟

 ٢٠



 ».حال سيگار کشيدن توی کپر قندی ممنوع با اين«: خنديدم و گفتم

من «گفتم . خود را مطمئن کرده بودم که آن آخرين ديدار ما است. من گريه کردم. سيگار را باز در جيب پس گذاشت

 ».ھای خوبی دارم از اينجا، اين کلبه خاطره

يعنی دست تو درد . َراحت شدم از شر درد و عذابش، خدا را شکر. ی کمر من ھم ھمين جا جراحی شد ُغده. ھا« گفت 

چند مرتبه ديده بودم . ُبا يادآوری آن خاطره مرا خنداند، خاطره غده ای که من بر روی کمر او کشف کرده بودم» .نکنه

خاراند، از او پرسيدم که موضوع چيست و او گفت چيزی نيست و  برد پشت و کمرش را می  دستش را میکه او ھی يک

َی يک حبه انگور از جايی پشت کمرش آويزان است،  ی ناجور به اندازه ُخجالت کشيد بگويد مدت زيادی ست که يک غده

. ان بدھد تا ببينم علت خاراندن کمرش چه ھستو باالخره روزی در کپر قندی از او خواستم کمر لخت خود را به من نش

می گفت چيزی نيست اما من که مطمئن بودم چيزی ھست آنقدر اصرار کردم تا باالخره او کمر لخت خودش را نشانم 

ناجی گفت که آن غده مدت زيادی است آنجاست و .  رشته باريکی از سطح پوست جدا بود و آويزان غده به وسيله. داد

من خيلی زود فھميدم که تنھا راه جدا کردن آن از تن، . غلتد ً دارد مخصوصا شبھا وقت خواب که بر آن میگاھی ھم درد

من يک تيغ و ) سه روز بعد(ُبريدن آنست ولی به او نگفتم چون ديدم که ترسيده است، پس بار بعد که به کپرآمديم 

ه پای آن غده الکل بزنم بلکه خودش بيفتد ولی در فرصت خواھم ب مقداری الکل و پنبه با خود آورده بودم و گفتم که می

ھو جيغ کشيد که قندی نگران آمد و برای او  مناسب زير غده را که بند باريک چسبيده به پوست بود با تيغ بريدم و او يک

بعد او . می خيس را مدتی بر آن نگه داشت جای خيلی کوچک زخم را الکل ماليدم و پنبه. توضيح داديم که موضوع چيست

 .غده را گذاشت داخل يک قوطی کبريت ببرد به پدرش نشان بدھد

ی نه چندان  بيرون در فاصله. ناگھان صدای قندی برخاست» .ًخب حاال ديگه حتما وقت رفتنه بذار برم«: خنديدم ھنوز می

 »گردی؟ لی میھی سالم عليکم زاير، دنبال کسی يا مح«. ای انگار زد، با غريبه دور داشت با کسی حرف می

 » .دارم ميرم توی اون کپر را ببينم. گردم دنبال برادر زنم می«

ترسيدم و . ًدر ھمان حوالی، و يا اصال انگار از در حصار آمده بود داخل. تر شده بود نزديک. صدای حامد بود

 .دانستم چه بگويم چه کنم نمی

 ».گردی تو ببينيم دنبال چی داری میًفعال برو بيرون زاير، برو بيرون تا گپ بزنيم «: قندی گفت

 »بيرون کجا؟«

. حکم کرده نذارم کسی بياد داخل ملک. ھا آخه ارباب من خيلی حساس ھست به غريبه. بيرون از اين ملک شخصی«

دونی که اگه صاحب ملک راضی نباشه بيای داخل ملکش خب حروم ھست که بيای بدون اجازه مگر که مسلمون  می

 ».ت پيداست ھای حسابی باشی از پيشونی به شما مياد که از اون مسلمونماشاهللا . نباشی

دانم حامد چه کرد که قندی با يک سوت، سگ خود را به  نمی. ی بزرگ پنھان بودند پشت يک بوته. ديديم ما آنھا را نمی

ی معترض حامد صدا. صدای پای سگ را شنيديم که دويد و نزديک شد و شروع کرد به پارس کردن. طرف کشاند اين

حاال خود او را که از حصار بيرون بود از الی درز ديوار . صدايش کمی دور شده بود» .خيلی خب خيلی خب«: گفت

قندی سگ را . البد مطمئن بود من و ناجی آنجا ھستيم. کرد کشيد و با کنجکاوی به اطراف نگاه می سيگار می. کپر ديدم

 »ر پی چه ھستی يا که ھستی؟جا د گفتی که اين. خب زاير«. آرام کرد

پس گفتی که خاطر ما جمع  که «. خواست ما ھم صدای او را بشنويم از لحنش پيدا بود که می. حامد باز ھم بلند حرف زد

 »کسی توی کپرت نرفته قايم بشه؟

 ».خاطر شما جمع. ھا زاير«

جا زندگی کرده بايد  ھا ھمين ولی چون سالکمال بغدادی، يک مرد با خدا که اصليتش بغدادی . شناسم من اربابت را می«

اگه . شايدم به کل اخراجت بکنه. کنی ھيچ خوشش نمياد جا کار خالف می بھش گفت کمال ايرانی، اگه بفھمه که تو در اين

 »دی؟ ھا جا و مکان می ُکن ملتفت بشه که تو به حروم
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جا با   قندی ھم که ھميشه حی و حاضره اينخور باشه زاير، کن يا حروم توی اين دور و بر کسی نيست که حروم«

 ».ھاش حيوون

 ».شه برات وقت خيلی بد می کنم ولی اگه غير از اين باشه اون باور می. باشه«

 ».خدا قوت. دونم زاير می«

 ».م بگردم دنبال گمشده پس بايد برم جای ديگه به. خدا قوت. خب پس«

 ».خدا پشت و پناھت باشه زاير«

دستت «: من ترسيده خود را از ناجی کنار کشيده بودم اما او ھنوز دست مرا در دست گرفته بود. بعد سکوتی طوالنی

 .گشت ھا می ھای دستم را يک به يک وارسی کرد انگار داشت دنبال خالی  چيزی در آن انگشت» .لرزه داره می

خيال من ديگه راحت . چه بھتر. م بياييمتوني جا ھم نمی ديگه اين. اين محل ھم لو رفت. خب«: خيلی آھسته و محتاط گفتم

 ».چی تمام شده ديگه حاال ديگه چه بخواھيم و چه نخواھيم ھمه. شد که اين آخرين ديدار ما بود

 

ی  سيد در باغچه. منتظر رسيدن من بود. گشت حاجی توی نخلستان نزديک به خانه ول می. چيز تمام نشده بود ولی ھمه

ھای  حامد رفته بود باالی نخلی و شاخه. رفت تا جای خود را به غروب بدھد داشت میعصر . کار بود سبزی مشغول به

من کتاب زير بغل آمدم به حاجی سالم کردم و خيال داشتم با ھمان . انداخت کند و بر زمين می ی آن را می خشک شده

پرسيد من با اطمينان و با تحکم  ی میی ناج مطمئن بودم اگر حاجی چيزی درباره. شتاب از کنار او بگذرم و به اتاقم بروم

خواست که نزديکش بروم، درست . او جواب سالمم را نداد. بينم و ھيچ کاری ھم با او ندارم گفتم که ديگر او را نمی می

غير از صدای گوشخراش سيلی ھيچ صدای ديگری . ناگھان دستش باال رفت و سيلی محکمی به صورتم زد. در مقابل او

ای  ھاله چنان در مقابلم ايستاده بود اما در او ھم. باز چشم باز کردم. انگار کور شده بودم. مانم سياھی رفتندچش. شنيده نشد

سيد و حامد دست از کار . کرد، صورتی که شباھتی به صورت انسان نداشت لرزان که ھی شکل صورتش را عوض می

بادی از درد در .  ھيچ اتفاقی در نزديکی آنان رخ نداده بودسوی ما نينداختند، ھيچ، انگار که نکشيدند، حتی نگاھی ھم به

خواستم  می. خواستم بدوم اما پاھايم را گم کرده بودم می. زد ديدم که جلوی رويم پرپر می ام را می شقيقه. سرم پيچيده بود

کمکی . ز ياد برده بودندھای بدن خودم، مرا ا کس و ھمه چيز حتی اندام ھمه. فرياد بزنم اما صدايم از وجودم رفته بود

دويدم . آن نگاه وحشی ھنوز به من دوخته شده بود. باالخره پاھايم را پيدا کردم. آويزی نداشتم تا به آن بياويزم دست. نبود

. شب که شد يکی از خواھرانم برايم يک  سينی غذا آورد. و با صورت خيس به اتاقم رفتم و در را از داخل قفل کردم

ولی قبل . خواستم در آن خانه بمانم ديگر نمی. تمام شب بيدار ماندم و فکر کردم که چه بکنم. س فرستادمنخورده آن را پ

. ام ديدم که او را کشته در روياھايم می. دانستم ھای خودم می ی بدبختی او را عامل ھمه. کشتم از رفتن بايد حامد را می

خفت و . کرد ولی من تصميم خودم را گرفته بودم ه من التماس میاو ب. کنم ديدم که دارم او را توی آب شط غرق می می

شجاعت فکر کردن . گشت سوزاند و می گشت، می جور در من می خواری از تحمل آن سيلی گلوله آتشی شده بود که ھمين

ترسد، حامد را  طور که قندی با او حرف زده بود و نشان داده بود که از او نمی به کشتن حامد را ھم از قندی داشتم، آن

ی چکاندن دوا در  روز بعد به بھانه. توانستم به راحتی او را بکشم تر ترسيم کرده بود و من می در نظر من ضعيف

مرا نصيحت کرد که خيلی محتاط باشم و دست . سر در دامن او گذاشتم و گريه کردم. ی او رفتم ريحان به خانه چشمان ننه

. ترساند کشيدم، دائم مرا از زندان می ی قتل کسی را می انگار فھميده بود نقشه. نمبه کار بدی که عليه خودم بشود نز

گفت اگر کسی را بکشم تا آخر عمر در زندان خواھم بود و از زندگی چيزی نصيبم نخواھد شد جز درد زندان و  می

ی کابوس به دار   مرگی به اندازهکابوس ھيچ. از به دار آويخته شدن ترسيده بودم. شايد ھم مرا دار بزنند. حسرت آزادی

. زمان با آن مرده بودم انتشار ناگھانی خون از تنم بود و ھم. کردند بھتر بود اگر تيربارانم می. آزرد آويخته شدن مرا نمی

مردم . ُاين تازه شروع مردنم بود. ی زير پايم زدن طناب به دور گردنم انداختن، بعد لگد به چھارپايه! ولی دارزدن

شوند و بعد مرگ است و  ھای گردنت ھم  دريده می شود رگ ست چون وقتی زير پايت خالی می ويند فقط يک لحظهگ می

غلتيده . ھای گردنم پاره شدن رگ... تا ... ديدم بين لگد زدن به چھارپايه  ولی من در کابوسم يک زمان طوالنی می. ھمين
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گی توی  مثل آن وقتی که در بچه. شدند ام باز در مقابلم مرور می ھای رفته در زندگی در درد و در پشيمانی، تمام صحنه

توانم شنا  جا که خيلی عميق بود می خيال کرده بودم تا آن. شط غرق شدم و کسی دراطرافم نبود تا دست به دامن او بشوم

ھای شط  اشتند به وسطد. ھا شنا کردم و رفتم پشت سر آن. تر از خودم راه افتاده بودم به دنبال پسرھای بزرگ. بکنم

من رفتم . ھا برگشتند بعد آن. ھا کم داشته باشم خواستم چيزی از آن کشيد ولی نمی کم داشت ته می نفس من کم. رسيدند می

. ام بود در راه برگشت يک سد سنگين جلوی راھم را بست، خستگی. ھا رفته بودند خودم را رساندم به ھمان نقطه که آن

شدم يعنی  من غرق می. کردند سوی ساحل شنا می به. ھا ديگر مرا نديدند در آب فرو رفتم و آن. نفسم ته کشيده بود

بعد . ی خود ديده بودم اول من بودم و انبوه تصاويری که در زندگی گذشته. کردم ُمردم و مرگ خودم را مشاھده می می

ھا با تکرار  سالخانه، حمل تابوتم روی دستام روی سيمان غ ی برھنه ُوشوی تن مرده شست. تصويرھايی ديدم از آينده

پس چه بايد . ھا خواستم ناخواسته بيفتم توی آن کابوس نه، حاال ديگر نمی. اکبرھا و سپردنم به آن شکاف سرد در تنھايی هللا

ترين مکان اتاقی که ھم زندان من بود و ھم بھ. ًفرار؟ به کجا؟ فعال که غير از آن اتاق کوچک خود جايی نداشتم. کردم می

. ھا به سفارش آقای حيدری خريده يا تھيه شده بودند تر آن کتاب بيش. ھايم ی کوچک کتاب نشستم پای قفسه. در دنيای من

آخرين کتابی که سفارش کرده بود بخوانيم . ی ادبيات جديد حرف بزند تر عالقه داشت درباره بيش. او معلم ادبيات ما بود

ی رمز و راز بوف کوراز او  کاش سال آينده ھم او معلم ادبيات ما باشد تا من درباره ایفکر کردم که . بود» بوف کور«

ھايی ھست که مثل خوره روح را آھسته  در زندگی زخم«گفت  بپرسم، که معنای آن عبارت شروع کتاب چه بود که می

 آيا منظور او ھمين دردی بود که من »...شود به کسی اظھار کرد چون  اين دردھا را نمی. تراشد خورد و می در انزوا می

ی آن حرف بزنم؟ اگر ھم  توانستم درباره ی آن با کسی حرف بزنم؟ با چه کسی می توانستم درباره کشيدم و نمی داشتم می

توانستم شروع بکنم؟ اگر ھم  توانستم بگويم؟ از کجا می ی آن بشنود، من چه چيز می داد که درباره کسی تمايل نشان می

ی  ًگويم؟ اصال چه دليلی داشت که من دردم را به ديگران بگويم؟ ھمه فھميد که من دارم چه می م آيا آن شخص میگفت می

ھا ماسک دروغين مذھب  ی آن ھمه. کردند ای از دروغ و ريا زندگی می کسانی که در آن خانه دور و برم بودند روی اليه

ھرگاه گوسفندی در حياط سر . ھا بدانند، چيزی غير از خشونت آنو تعصب را بر چھره زده بودند بدون آن که چيزی از 

ھای قصاب  زدند به دست ُی صواب بردن زل می شدند به بھانه شد ھمه از کوچک تا بزرگ دور معرکه جمع می بريده می

بچه . زد یلذت تماشای خون که فواره م. بريد زد و سرش را گوش تا گوش می که چگونه آن حيوان مظلوم را به زمين می

آيا بايد برای . ھايم بودند ھا کابوس شب ھا سال ھا که تا سال کرد بايستم به تماشای آن صحنه که بودم حاجی مرا وادار می

کردم؟ اگر آن نقاش ِاھل شھر ری بوف کور در جوانی از آن خانه از آن محيط گريخته  ھميشه در آن خانه زندگی می

تر بودند، آيا باز ھم زندگی اش به ھمان شيوه طی  مھربان بود که مردمش با او کمیبود، اگر خود را به جايی رسانده 

ولی او آن . شد؟ چه کسی او را به جاکشی انداخت؟ چه کسی او را به پيرمرد خنزرپنزری تبديل کرد؟ ھمان مردم می

مش خود را برای ھميشه در ُمردم را تحمل کرد چون دوا که نه، مسکنی برای تحمل درد خود يافته بود پس بستر آرا

. ترين جای عالم به گرم. خواستم پناھنده بشوم به خورشيد من اما می. ی دنج آن مسکن پھن کرد و با ھمان خوش بود سايه

 . من فقط برای عشق قدم برداشتم. که قدمی برای آن سفر برداشته باشم البد برای ھمين ھم بود که سوختم بدون آن

با اين فرق که شما . شين انگار دوتا مرغ عشق اومدن تو ھر وقت شما دوتا وارد اين اتاق می«: تامرهللا خان به ما گف

 . دھم که او به ما گفته بود پسران خورشيد من ترجيح می. خنديد می» .مرغ نيستين، شما پسرای عشق ھستين

 

بھی ھم به . ريختم دوا توی چشم او می. مدآ ريحان به اتاقم می روز چندم بود که خودم را در اتاقم حبس کرده بودم؟ ننه

گفتند که حاجی ھم مرا خيلی دوست دارد و  می. طور نيست گفتند اين خودشان می. ھا تنھا دوستان من بودند آن. آمد اتاقم می

يم دلش برا. بابای من ھم مرا دوست دارد گفت که مادرش يعنی زن بھی می. کرد طور رفتار می از محبت زيادی بود که آن

مادرم خواب بدی ديده خدا کنه راست نباشه خواب ديده يک عده مرد «. نگران بود اتفاق بدی برای من بيفتد. سوخت می

ت  مگه تو چکار بدی کردی کاکاجميل که داشتن شکنجه«: بھی گريه کرد» .کنن ناشناس دارن تو را شکنجه می

 » کردن؟ می
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ريزی توی چشم  بار دوا می ھا نبودم تو ھر دو سه شب يک  ديگه اين طرفريحان قول بده که اگه من تو جلوی ننه«: گفتم

 » .او

چرا آنقدر » جا و دوا بکنن توی چشم من؟ مگه مردم خودشون کار و زندگی ندارن که ھی بيان اين«: ريحان بلند خنديد ننه

کرد، به  از من مرا به رفتن تشويق می گشتم؟ نيمی ای برای ماندن می کردم؟ به دنبال بھانه ريحان فکر می به چشمھای ننه

کرد بمانم در  ترساند و تشويقم می نيم ديگرم مرا از آن می. سوی آزادی و رفتن برای تشکيل يک زندگی مستقل گريز به

. کننده بکنم ھمان اتاق راحتم، در تنھايی خود بمانم و بسوزم و گاھی ھم سعی کنم اوضاع را برای خودم راضی

نه من ھيچ رقم وجه . ھا تلخ بود و بلعکس چه برای طعم من شيرين بود برای طعم آن آن. شد  نمی.کننده؟ نه راضی

زودی پی خواھد برد که من ھيچ رقم اشتراکی با او ندارم پس به  اشتراکی با آن قوم نداشتم و مطمئن بودم که حاجی به

کسی انگار در اتاق را . ی ميز گذاشتم شانی بر لبهپي. اش در اين افکار بودم ھمه. فکر سر به نيست کردنم خواھد افتاد

در را که باز کردم يکی از . البد يک خوراکی چيزی آورده بود. دانستم يکی از خواھرانم پشت در است می. زد می

مادرم گفته بگو حاجی گفته جميل بيا به مھمونخونه، کارمھم با تو «. خواھرانم پشت در بود ولی چيزی در دست نداشت

 ».هدار

 »ھا را به من بگی؟ کی به تو گفته بيای اين«: پرسيدم

 ».مادرم گفته ديگه«

 »پس حامد کجاست؟«

 ».خونه پيش حاجی توی مھمون«

برو بگو جميل حرف من را باور نکرد گفت اگه راسته پس حامد پيغام حاجی را بياره تا او ھم باور بکنه و بياد به «

 » ھا؟ حاليت شد چی بگی،. مھمونخونه

انگار به تخته سياه روی ديوار خيره بود و چيزی را در ذھن خود » باور کنه؟«. خواھرم در فضای خالی نگاه کرد

بست و ) تر بار محکم اين(را بر سر  روسری سبز تيره را يک بار از سر باز کرد و دوباره آن» آھا«. حساب کتاب کرد

ی قدی با خودم  در آينه. ھای پيرھنم را بستم دکمه. تم يک قيچی بودعنوان آلت قتل در اتاق داش ترين شيئی که به مھم. رفت

اثر آن خط سياه باالی لبم از ھميشه . من باالخره سبيل درآورده بودم. ديديم شايد ديگر ھرگز ھمديگر را نمی. وداع کردم

ريحان گفت ھر چيزی در  نهن. عالمت چه بود؟ فقط قيچی در دست من لرزيده بود. قيچی در دستم لرزيد. تر بود ُپر رنگ

خواست من و ناجی باھم دوست باشيم؟ به چه دليل حاجی به من  چه دليلی داشت که حامد نمی. عالم اتفاق بيفتد دليلی دارد

توانستم پسر خوبی برای حاجی باشم و برادرزن خوبی برای حامد  من می. ھا دليل نداشت کدام از کار آن سيلی زد؟ ھيچ

قيچی را که توی دستم ديد . ھای در را ھل داد خزيد داخل لته» .بيا داخل«. زد آرامی تقه به در اتاقم میکه حاال داشت به 

تو فقط . خدا را شکر که امر خيره.  داره کاکاجميل حاجی با تو کار مھمی«. سوی در پس کشيد خودش را باز به. ايستاد

 ».رنگت بدجور پريده.  تو آبی به سر و روت بزنیمن توی حياط منتظرم تا. بيا به مھمونخونه تا به تو بگه

بعد فھميدم که . ًفعال وسوسه شده بودم بدانم حاجی چه کار مھمی با من دارد. کشم به خودم گفتم در نوبت بعدی او را می

ی  کورهساله حاج غياث که چندتا  دختر پانزده. آورد گفت که دارد برايم زن می. ھيچ، فقط يک کار احمقانه با من داشت

 .آجرپزی در ھمان حوالی داشت

 ».خوام حاجی من حاال زن نمی«: گفتم

 »چرا؟ چه عيبی داری؟«

 ».خونم و سرم خيلی شلوغه از بس که درس و مشق دارم موضوع اينه که من االن دارم درس می. موضوع عيب نيست«

 ».رس و مشقت را بخونی و انجام بدیاش اينه از تو پرستاری بکنه تا تو بھتر د زن وظيفه. درس بخونی چه بھتر«

 ».جا با خودم بدبخت بکنم گناه بيارم اين خوام يک کس ديگه را ھم بی نمی. پس اجازه بده کمی فکر بکنم حاجی«
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طرف در بروم ديدم حامد در قاب در  خواستم به. او ھم بلند شد. برخاستم. ی مرا بگيرد يکھو نشسته خيز برداشت يقه

. موضوع چيه«. ھای حاجی از پشت گردنم را گرفتند دست. پناه بردم به کنج اتاق. را بر من بسته استايستاده راه خروج 

 » .ياال. ھمه سال ًياال شلوارت را بکش پايين ببينم اصال تو مرد ھستی يا من گول خوردم اين. بايد بگی

که من در  نبود فقط تحقير بود، تحقير از ايندرد . توانستند مرا محکم بگيرند لرزيدند و نمی ھايش می دست. زد فرياد می

ديدم  ھای لرزان و عصبانی حاجی بودم مثل موشی در خود جمع شده در کنج ديوار و چيزی نمی حضور حامد الی دست

ِاين از بدشانسی من يا از «. کشيد دادم و حاجی فرياد می درآن لحظه من مرگ را به آن تحقير ترجيح  می. جز تاريکی
ھای حاجی خزيده شدم به الی  بعد حس کردم از الی دست» .ای خدای ظالم«: و بلندتر» بودن تو تنھا پسرم؟خايه  بی

ھا  حاال از حاجی فقط فرياد بود و از حامد فشار سخت دست. ھای آھنی او حلقه شدند دور گردنم انگشت. ھای حامد دست

ھای قشنگی از  وقتی صحنه. کردند د مرا خفه میھای زمخت وحشی داشتن آن دست» .بگو به حاجی«. به دور گردنم

دانم ھنوز زنده  گذارم اگرچه ته دلم يا ته فکرم می ھا می دانم که دارم قدم به دنيای مرده شوند می زندگی در ذھنم مرور می

 و ھا انگار نشنيدند صدای حاجی بود که اين بار خطاب به حامد پيچيد ولی آن دست» !ولش کن«. ھستم ولی نااميد

. گم ولش کن مادرقحبه می«. زد زبانم داشت از حلقومم بيرون می. کردند تر می طور فشار را به دور گردنم بيش ھمين

توانستم نفس  باز می. ھا از دور گردنم پس رفته بودند دست. چيز تمام شد و ھمه» ولش کن تا شليک نکردم توی سرت

من ھمچنان . ِطرف سر حامد وی بغل گرفته نشانه رفته بود بهحاجی يک تفنگ ت. بکشم، پس به زندگی برگشته بودم

حاجی . حامد آرام از ميھمانخانه بيرون رفت. کردم چمباتمه زده بودم و در ھمان حالت سرم را برگردانده به اتاق نگاه می

ر مھمی آورده بود لرزيدند مثل شانه ھای بھی در آن صبح زود که باز ھم خب ھايش می شانه. با تفنگ زانو زد وسط اتاق

 .اما اين بار خبر شوم بود

 

اش برای به خانه ما آمدن در صبح به آن زودی آن بود که  آنروز بھی بچه تازه به دنيا آمده خود را در بغل داشت و بھانه

ھا  د بچهدر دانست که چطور شکم  بی می سليم نگاھی به او بيندازد چون بی بی خواھد که بی درد گرفته و بھی می بچه شکم 

گفت که . بريده حرف زد بی برود آمد به اتاق من شتابان ترسيده بريده سراغ بی ولی بھی پيش از آنکه به. را خوب کند

خواد توی شط غرقش بکنه، من خودم شنيدم، به حاجی  می«. حامد رفته تا ناجی را پيدا کرده و او را سر به نيست کند

 » .جا بشه  جمع، طوری که نه کسی بفھمه و نه چيزی جابهکنم زير آب، گفت خاطرت گفت سرش را می

 » چه موقع قراره اين کار را بکنه، می دونی؟«: پرسيدم

تراش  جز آن چوب خوش من ديگر چيزی نشنيدم و نديدم به» .اگه تا حاال نکرده باشه«. بھی به عمق چشمھايم نگاه کرد

خودم را ديدم که داشتم توی نخلستان . ايم آن را برداشتندھ دست. گذاشت دست که سيد پشت در ميھمانخانه می خوش

البته که تصميم گرفته بودم ديگر به سراغ . جا مشغول به کار بود زدم ناجی در آن طرف جايی که حدس می دويدم به می

حامد او را اش با من، اگر  خاطر رابطه ھم به شد آن خواست او کشته می ًناجی نروم و او را نبينم اما اصال دلم نمی

گويم  توانستم به زندگی ادامه بدھم با کشيدن بار گناھی به آن سنگينی؟ چه می خواستم چطور می کشت من چطور می می

ام من ھستم حسی که ديگر  که قاتل او من بوده حس اين. ترست از آن کشم ھزار برابر سنگين من؟ بار گناھی که امروز می

روز صبح او ھنوز زنده  ولی آن. ھايم حملش بکنم برای ھميشه با درد  بايد بر شانهگريزی از آن نيست و من تا آخر عمر

گفتم و  فقط ھمين را به خود می. گذارم کردم نه، نمی وار و زير لب تکرار می دويدم ديوانه بود و من در نخلستان می

از باالی سکو که . لی سکوی پشت شطدرخت تنومند استوار ايستاده بود در ھمان حوا. ھيبت درخت نمايان شد. دويدم می

. ھم خوردن آب صدای وحشت از به. به داخل شط نگاه کردم ديدم انگار دوتا کوسه به جان ھم افتاده در حال نزاع بودند

ھا نزديک بودند  آن. خواست شد نجات می کسی که داشت غرق می. شد آلود شنيده می صدای فريادھايی که از عمق آب گل

. ی حامد از آب بيرون بود تنه نيم. ی آن خشکی رساندم، جلوتر خودم را به لبه. ی که از آب بيرون بودخشک به يک تکه

ُھای زمخت پر زور حامد باز بر سر او فشرده  داد اما دست آمد باال و فريادی سر می رفت زير آب و ھی می ناجی ھی می

چوب را باال بردم . توانستم چوب سنگينم را باال ببرم جا که می آنقدر جلو رفتم تا  آن. شدند تا او را بفرستند به زير آب می
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ی او و  چوب در دستم لغزيد يا من خود آن را لغزاندم طوری که فرود آمد بر شانه. ای بر سر حامد فرود بياورم که ضربه

ھايش ديگر دور  و دستحامد از حرکت باز ايستاده . من نتوانستم خود را در خشکی نگه دارم سريدم و چپه شدم توی آب

از پازدن که خسته . ًی تقريبا عميقی بود منطقه. چوب من از دستم رھا شده روی آب سرگردان بود. گردن ناجی نبودند

قدر نرم که توان  گلی آن. ايستادم که قرار گرفته بودند روی قشری از گل ھای پاھام می شدم روی نوک انگشت می

فقط وصل . مثل عروسکی بودم مانده در باد. چرخيد بی اختيار خودم تمام تنم می. اشتھای پاھای مرا ند نگھداری انگشت

ناجی خيلی زود تعادل . کرد که مرا زير و رو کند باد زير آب تقال می. بودم به يک طناب نامرئی که به گردنم آويخته بود

 . و سرفه کرد» شه ره غرق میاين که دا«. آلود از حلقومش ريخت بيرون مقداری آب گل. خودش را پيدا کرد

 . در حاليکه خودم ھم نياز به کمک داشتم» چيکارش کنم؟«: گفتم

بعد دوتايی به کمک ھم تن . طرف خشکی کشيد تا تعادل خود را کامل پيدا کنم اول مرا به» .بکشيمش بيرون«: گفت

. شد که پايين برود يايد و ھی ول میخواست ب آن ھيکل شلخته اما نمی. کشان کشيديم حال حامد را کشان سنگين و بی

که  خورد تا اين ھای ما ليز می مثل يک ماھی در دست. رسيدند چون او از ما خيلی بلندتر بود ًپاھايش حتما به سطح گل می

ھای اوليه به  خوابانديمش روی گل و من که در مدرسه درس چگونگی کمک. با زحمت زياد او را از آب کشيديم بيرون

نگاھش از من به ناجی و باز از او . چشم باز کرد. ياد گرفته بودم با مدتی تالش او را به حال عادی برگرداندممغروق را 

» رم من ديگه می«: ناجی گفت. من ھيچ نگفتم فقط نگاھش می کردم» جا ھستم بھی به تو گفت من اين«. پر زد به من لب

 » تو چی؟«: واز من پرسيد» زنم من به ھيچکس حرفی نمی«: و با سر به زير انداخته گفت

 » .البته که نه«

خواد شما دوتا را با ھم  چه حرفی به کسی بزنين چه نزنين، حاجی دلش نمی«. کرد ھی آب تف می. حامد پا شد ايستاد

سرش » .کنم که او بخواد اين را ھم به شما گفته باشم، کاری می. تونم روی حرف حاجی حرف بيارم من ھم نمی. ببينه

 » گم؟ بله پسر دايی، حاليت ھست چی می«: طرف من وآرام خيد بهچر

طور که  بعد ھمان. گشت يک نگاه طوالنی انداخت به چوب کلفتی که ضربه را به او زده بود و ھنوز سرگشته برآب می

فی راه افتاد رفت نشست روی موتورسيکلتش که پشت يک بوته مخ ريخت چرخيد به از سر و روی او آب بر زمين می

کرد که  شايد ناجی ھم مثل من داشت فکر می. ھم نگاه کرديم و خنديديم ما به. بعد با جيغ و داد موتور از ما دور شد. بود

 . چه واضح بود ھمان بود که حامد گفت و رفت بود؟ آن چه بايد می. قدم بعدی ما چه خواھد بود

ًطوری که تا دو سه ماه آينده اصال  يک. حان مھم آماده بکنمبايد خودم را برای يک امت. خب ديگه من ھم بايد برم«: گفتم

ام را  ی مرا ببيند چون نبايد گريه نگذاشتم که او گريه» .افتم نبايد از خونه بيام بيرون وگرنه از درس و مشقم عقب می

 ».پس ديگه خداحافظ«. ديد می

 ».کشت پس داشت راستی راستی مرا می«

 ».ودماز وحشی بودن او برات گفته ب«

 »افتاد زندان که، مگه نه؟ کشت خب پس می اگه مرا می«

اگر ھم باالخره دستش توی قتل . زد که معلوم نشه او قاتل بوده ًاوال که ھزارجور دوز و کلک می. افتاد زندان نمی. نه«

وقت دادگاه برای ھر  ناو. شون با ھم دست به اين قتل زدن گفتن که ھمه شدن و می ھا، پنج تا برادر جمع می شد اون رو می

 ».شه با پول خريد مثل ھرچيز خريدنی ديگه بريد که اون مدت زندان را ھم راحت می کدوم فقط شش ماه زندونی می

 » ھا؟ کشه پس گی که يعنی اون باالخره مرا می تو داری می«

 ».من نگفتم. نه«

شنيدی که خودش ھم گفت باز مياد . ِنگی که کشتن من براش مثل آب خورد می. گی پس چی؟ االن خودت داری می«

 » ھا؟ پس من چکار بکنم به نظر تو؟ ديدی چطور دستی دستی خودم را انداختم توی آتش؟ پس حاال چه بکنم پس. سراغم

گم که ديگه تو را  ھا می من به اون. خوان ھا فقط ھمين را می اون. فقط کافيه من ديگه تو را نبينم. طورھا ھم نيست اون«

 » .گم که تمام شد نم، میبي نمی
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 »ھا؟ َی خوبی دست حامد افتاده که از شر من خالص بشه بھانه«. او به دنبالم آمد. گشتم داشتم به خانه بر می. راه رفتم

اون يک . ی ما ًای ھست به خود شما دوتا مربوطه، لطفا مربوطش نکن به رابطه اگه بين شما موضوع مخفيانه«: گفتم

 ».خبرم ازش دوتا که من ھم بیچيزيه فقط بين شما 

» کنيم؟ ًاصال چرا با ھم فرار نمی«: خواست به من بگويد چه که می کرد به آن شنيد و فقط فکر می انگار صدای مرا نمی

يک جايی . مھم نيست کجا«. با چند خيز خودش را به من رساند. رفتم چنان راه می اعتنا به آن حرف پشت به او ھم بی

 » .ھای تازه  ما دوتا توی يک محيط تازه بين آدمفقط. بدون مزاحم

 » زحمت، باشه؟ کنم ديگه دنبال من راه نيا بی خواھش می«: گفتم

تونه  ھاش پيش خواھرشه، می پول. کنه آقام ھم يک فکری برای زندگی خودش می«. زد آمد و حرف می اما او ھمچنان می

 ».ی خودش بخوره بره با او زندگی بکنه و از کيسه

 » .پس ديگه خداحافظ«: فتمگ

من اما دور » پس جمعه صبح بعداز طلوع توی کپر قندی، باشه؟«: بعد با صدای بلندتر گفت. مدتی در سکوت. ايستاد

وار به  ھای سبزشان مجنون ھای کوتاه که برگ شده بودم و صدايش را نشنيدم چون صدا گم شد الی انبوھی از بوته نخل

ھا گم نشد بلکه آمد از راه گوش   وقت خواب به خود اقرار کردم که صدای او در الی بوتهآخر شب. ھر طرف ريخته بود

جمعه صبح بعد از «. ھايم وارد شد در سرم و بر دلم نشست و خيال برخاستن ھم نداشت و حاال قاتی بود با صدای نفس

 ».طلوع توی کپر قندی

. ک کار خيلی مھم در زندگی فکر بکنم و تصميم بگيرمی ي ھنوز وسط ھفته بود و من تا جمعه وقت داشتم درباره

دانستم که  می. رفتن به کجا را به نامعلومی به سياھی. دانستم که بايد فکر فرار با ناجی را از سر و از سينه بيرون کنم می

مه چيز برای من ی پدری ھ جا در خانه اين. ی مھم اگر بروم بايد به فکر کار کردن باشم نه به فکر درس و مشق و آينده

کردم بله عزيز او بودم اما فقط برای به اجرا در  از طرفی فکر می. خواستم عزيز او بودم مھيا بود و اگر خودم می

آوردم که چی به چيست ولی بايد وانمود  ًيعنی اصال سر در نمی. ای نداشتم ھا ھيچ عالقه آوردن مقاصد او که من به آن

 .دانم کردم که می می

 

خوردند،  که نھار را می بعد از آن. شد ھا می به دستور حاجی بھترين پذيرايی از آن. آمدند ی ما می تا مال به خانهگاھی دو

شدند برای نوشيدن چای و گپ زدن  زدند بعد بيدار می ھای کوتاه مھمانخانه يکی دوساعت چرت می در کنار پنجره

زودی  گفتند شاه به می. ھا را بشنوم ان دور و بر باشم و حرفخواست من ھم ھم درآن مواقع حاجی می. ی سياست درباره

ھايی  فکرانش از بابت يک عده جوان جا بسپارد اما نگرانی حاجی و ھم ھای آن ی منطقه را به عرب شود اداره ناچار می

سياسی منطقه را ی امور  ھا موفق بشوند اداره ھا ھم مخالف شاه بودند و افکار چپی داشتند و ممکن بود آن بود که آن

ی تبليغاتی  گفت که مالھا بھترين وسيله حاجی می. شد جا خيلی بد می ھای مسلمان آن وقف برای مذھبی دست بگيرند آن به

اوضاع کشور را برای مردم ) که منظورش عاميانه بود(توانستند بروند روی منبر و با زبانی ساده  بودند چون می

مردم . داد به مردم غذا و نوشيدنی ھم می. کرد  و روضه از ھر فرصتی استفاده میتوضيح بدھند پس برای برپايی منبر

غذا و شربت برای «: کشيد حامد بر سر مردم فرياد می. شان جور کوچک و بزرگ ھای جوربه آوردند با ظرف ھجوم می

زنه بعدش غذا و شربت ھر کی توی حسينيه بشينه پای منبر آقا گريه بکنه و توی سر ب. بعد از تموم شدن روضه ست

نه که پولی چيزی . ھا برای حامد خيلی خوب بود جور موقع در آن» .شه ی سرپايی فقط چای داده می داره وگرنه به گريه

ُبه يک مشت مردم . گيرش بيايد نه، او عاشق اين بود که در يک موقعيت مھم باشد تا بتواند به مردم امر و نھی بکند

پريدند و  پريدند و می ھا می ُھای پر از جوی و نھر که ھی بايد از روی آن راه. ز آمده بودندھای درا گرسنه که از راه

تون  اگه فقط به فکر شيکم«: گفت حامد به آنان می. شدند رفتند و سرازير می ھا باال می ُھای پر از تپه که ھی بايد از آن راه

ايمون ميان و ھرچی فساد ھست  دين و بی ھای بی ونيستوقت کم گه اون باشين و گوش ندين که آقا روی منبر چی می
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ای  طور بود که مردم چاره اين» .استغفرهللا. کنه و پدر با دخترش وقت برادر با خواھرش بکن بکن می کنن اون حالل می

 . انه برگردندُخواستند با ظرف پر از غذا به خ ی خود بزنند اگر که می که تا پايان روضه ھی توی سر و کله نداشتند جز آن

پيش از آن ماجرا ھم گاه فکر . ی پدری کم کرده بود ی مرا نسبت به آن خانه و خانواده چيزھای ديگر ھم بود که عالقه

ًمخصوصا که حاال خطر مرگ و کشته شدن ھم داشت دور . کرده بودم از آن خانه بگريزم فرار کنم بروم برای ھميشه

 .گرديد سرم می

 

 » خوای بری توی غربت و بی کسی؟ ی؟ کجا میديوونه شد«: بھی گفت

کردم، در حالی که بعد فھميدم بھی خودش  کاری می به او نگفتم که تنھا نيستم نه نگفتم چون به خيال خودم داشتم مخفی

 » گی من از فرار خودم به تو گفتم؟ به کسی که نمی«: گفتم. داند چيز را می ھمه

پچ  ی زود يعنی در غروب ھمان روز ديدم که پای تنور روشن داشت با مادرش پچاما خيل» خاطر جمع. ًحتما. نه«: گفت

من به تو اعتماد کرده بودم خيال «: او را که در خلوت گير آوردم گفتم. ی من پيدا شود کرد و نگران بود که سر و کله می

 » .کردم تو محرم و راز دار من ھستی می

دونی که مادرم تو را  ًبرھای خوبی نداره اصال خبر بد داره راستش میخ. خوب شد که با مادرم مشورت کردم«: گفت

 » .خاطر ھيچی سوزه که تو کشته بشی به دوست داره دلش می

 » کشته بشم؟ من؟ چرا آخه برای چی؟«

ل تونه تحم ًی تو شنيده که اصال نمی گه حاجی  چيزھايی درباره می. ُدونه که حاجی چقدر يک دنده و متعصبه مادر می«

 » .تر داره از زنده بودنش ی اين پسره صواب بيش ُجوره پس مرده ًکنه اصال بعد گفته حاال که اين

 » يعنی چی؟«

 » !کاکا جميل«. مدتی سکوت، بعد بھی خودش را به آغوش من انداخت با گريه

 » ی من چی شنيده؟ حاجی درباره«. او را سفت در بغل گرفتم

از من فاصله » .ھا وقت گه اگه ھرچه زودتر کاری نکنی ممکنه دير بشه يک می. هخيلی ترسيد. مادرم ترسيده«: گفت

خوای زنده  وقت برنگرد اگه که می فرار کن، برو و ھيچ«: ست پيدا بود حامل پيام مھمی. گرفت و نگاه کرد توی چشمانم

 » .باشی واز زندگيت لذت ببری

ه ھمين را خواسته بودم، لذت بردن از زندگی، از روز به روز ھميش. خواستم زنده باشم و از زندگی لذت ببرم بله می

 . ولی نشد. ھستی

ھا توی سر دارن  احتياط کن پسرم بلکه اين«: چکاندم گفت ريحان می  دوا در چشمان ننه وقتی داشتم برای آخرين بار قطره

 » .شن باالی ارث و ميراث حاجی را خودشون بک که تو را ھم بفرستن بری گم و گور بشی تا ھمه

ھم به زمان پس از مرگ او که معلوم نبود کی خواھد بود و  ولی ديگر وقت آن نبود که فکر بکنم به دارا و ندار حاجی آن

دانستم که در جواب اين حرف چيزی برای گفتن  می» اگه سر به نيستم بکنن چی ننه؟«. روز ًاصال من زنده خواھم بود آن

خاطر حفظ موقعيت سياسی خود در  قدر که به توانست سنگدل باشد، آن اجی چقدر میدانست که ح ندارد چون او ھم می

. ھای من بودند ھا ھمه فرضيه البته اين. ی خودش ھم نگذرد بين مردم روستاھای اطراف ممکن بود از ريختن خون بچه

خواست  ی آن بود که خودش میدادم برا و به خودم جواب می. گفتم ولی او نگذاشت حامد مرا بکشد از طرفی به خودم می

 . خواست افتخار پسرکشی در راه تعصب را که افتخار مھمی بود نصيب خودش بکند می. صواب کشتن مرا ببرد

ره و  شوخی جن توی تنش می دونم چطور شوخی می. شناسم من شوھر خودم را می. خدا زودتر برو تو را به«: بھی گفت

 » .م حرومزادهرح کنه يک حيوون بی ذره می اونو ذره

 » گی؟ ی شوھر خودت اين را می درباره«

کردند من دارم ناآگاھانه  ھم نزديکش که خيال می ھای ريز به خيره شد به من با چشم» .برادر عزيزتره از شوھر«: گفت

 من. ی مغشوش و درھم من فرو کند ھای او را که از مادرش گرفته بود تا به داخل کله فريب حرف. خورم فريب می

 ٢٨



من ھم . ھای عاشق را بخورد شود تا فريب ستايش مثل وقتی که معشوق سراپا گوش می. خوردم اما آگاھانه فريب می

 . تری را فريب خورده بودم اما نه فريب بھی و مادرش بلکه فريب يک چيز جدی

 » .لتفت نشهم را بی سر و صدا از خونه بيرون ببرم، طوری که کسی م پس کمکم کن تا اسباب اثاثيه«: گفتم

 » کی؟«

 » .روز جمعه قبل از طلوع آفتاب«

شايد او . گفت شايد او ھم اين را از ته دل می» .ری جا می خوش به سعادتت که داری از اين. خوش به حالت کاکاجميل«

 کرد شيخ محل ی مردی که وانمود می گريخت از آن محيط و از زير تسلط احمقانه خواست برای ھميشه می ھم دلش می

مردم ھم او را . داد زد و فرمان می رفت و حرف می مرد با نفوذ که قدرت زياد داشت راه می بود و مثل يک شيخ دولت

 . باور کرده بودند چون او پول داشت

 

ای  ھميشه عده. کار چيدن و بريدن خرما از روی نخل. ھا ميدان تاخت و تاز حاجی بازتر بود چون فصل کار بود تابستان

تر  ھا کم دستمزد آن. کردند زدند و برايش کار می ای از زمين او چادر می آمدند در گوشه ند که ھر تابستان میکولی بود

جا بودند حامد از  ھا آن وقتی که کولی. شد و ھم دو وعده غذای چلوخورش بود چون ھم جا برای اقامت به آنان داده می

ھا و  رسيد متوجه شده بودم که حامد با بعضی از زن ه چيزھايی میھای آخر که عقلم ب درآن سال. تر بود ھميشه خوشحال

ِپسرھای جوان کولی سر و سر و رابطه خزيدنش به پشت چادری . حتی از او چيزھايی ھم ديده بودم. ی نامشروع داشت َ

 » .وخدا بر تو را به. رسه شوھرم االن می. نه حاال نه زاير«: گفت ی ملتمس زنی که می و بعد صدای ترسيده

 » ًخواد بکنه مثال؟ تازه ھم برسه چه می. ی خدا ھمه باره بنده ًشوھر تو که فعال زير اون«

 . ی حامد و صدای قھقھه

 » .برو. نه. نه«: زن گريه کرد

ی  کردم، اما او وقتی اين چيزھا را درباره ھا را برايش گزارش می ًاگر برای بھی مھم بود حتما آن صحنه و ديگر صحنه

طور که من  اين. مردھا ھمه ھمينطورن. َمرده ديگه«. خنديد غش می داد و غش گوش می. خنديد شنيد فقط می حامد می

شی حتی اگه زن و بچه داشته  جور می تو خودت ھم وقتی بزرگ بشی ھمين. افته شون با يک زن راه نمی شنيدم امورات

 ».ھای مرد مثل بقيه. حامد ھم يک مرده ديگه«. خنديد می» .ھا باشی

 

ھمين « : بھی گفت. ای که ناجی گفته بود بلکه دوتا جمعه بعد از آن باالخره تصميم به فرار گرفتيم ولی نه ھمان جمعه

 » .جا بھترين کاره که از اين خونه بگريزی بری، بری دور دور و برای ھميشه خالص بشی از اين

تونم اسباب  بدون کمک تو نمی«: گفتم. ھام ره شد به چشمخي» .تونم کاری بکنم بدون کمک نمی. خوام اما کمک می«: گفتم

ی چرمی که ويلون پدربزرگم در  کوله پشتی و جعبه. ی من دوتا تکه بودند اسباب اثاثيه» .م را از خونه بيرون ببرم اثاثيه

ُشب قبل اصال نخوابيدم، خوابم نبرد. بردم آن را برای ناجی می. آن بود  خواھد شد و ما به کردم که چه ش فکر می ھمه. ً

ی ما ماند تا صبح خيلی زود چمدان مرا دور از  اش در خانه ی مريضی بچه شب به بھانه بھی ھم آن. کجا خواھيم رفت

داد در  کرد که مخفيانه آن کارھا را انجام می او وانمود می. نگاه حاجی پنھان بکند زير چادر سياھش و ببرد به ساحل

دانستند که موضوع از چه قرارست، که من دارم با کمک بھی از خانه  می) غير از حاجی(ی افراد خانه  حالی که ھمه

 . کنم فرار می

 » ريم پس؟ کجا داريم می. شناسم کجا نمی ھيچکس را توی ھيچ. شناسم ولی پس من کسی را توی شھر نمی«: ناجی گفت

ھا بريم شايد به ما کمک  اگه به سراغ اون. ارهی خوک د نام آرارات که پدرش جورج مزرعه کالس دارم به يک ھم«: گفتم

 ».بکنن

 »ھا که ارمنی ھستن، نه؟ پس اين«

 ».مسيحی«
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 »  پس يک پسر ارمنی چرا به ما کمک بکنه آخه؟«: گفت. انگار نشنيد

با ھم سر يک نيمکت . کالس من بھترين ھم. اون يک فرشته ست. ًتو کاری به دين و مذھبش نداشته باش لطفا«: گفتم

ھم در . ھايی که مطمئنم روزی آدم مھمی ميشه خيلی مھم چون يادگيريش حرف نداره از اون بچه. نشستيم می. شينيم یم

 ».شی از بس که مھربونه او را که ببينی عاشقش می. رياضيات نابغه ست و ھم در زبان انگليسی

 

کنان ايستاده روی سکو برايم دست تکان  ھی گريهب. رفتيم و سوار قايق شديم. طرف قايق ناجی توی شل و ِگل راه رفتيم به

خودم . کرد من راھی تھران ھستم او فکر می. برد سوی شط می به او دروغ گفته بودم که ناجی فقط دارد مرا به آن. داد می

ی من و ناجی ھنوز رو. سفر به پايتخت که آرزوی ھر جوان شھرستانی بود. کردم مجبور به ھمان کار بشويم ھم فکر می

کردم آيا باز فرصتی پيش خواھد آمد که به آن دھکده  خيره بودم به دھکده و فکر می. آب بوديم که آفتاب طلوع کرد

داشتم تبديل شده بود  ای که دوست می خاطر ھيچ وحشت داشته باشم؟ دھکده ُکه از کشته شدن و مردن به برگردم بدون آن

شد چون به  جا کشيده می ھرحال به آن جا کشيده شد؟ به طور شد به آنچ. ھايم ھا و ھراس به محل وحشتم، محل ناآرامی

خواست داشته باشد  پسری که او می. ھا من يک مريض بودم و حاجی فھميده بود که ديگر اميدی به درمانم نيست گمان آن

و بودم و تکليفم ھرچه طور مرا رھا کند چون پسر ا توانست ھمين کرد به امان خدا ولی نمی بايد مرا رھا می. من نبودم

. انگيز ديگری فرا رسيد ی غم بعد از آن لحظه. الی نخلستان دھکده در نگاھم گم شد رفت البه. شد زودتر بايد مشخص می

را به او  اش آن گفت دايی. گفت از وقتی چشم باز کرده اين قايق را داشته. او گريه کرد. ی خداحافظی ناجی با قايقش لحظه

غير از آن، ناجی به آن قايق عادت کرده بود برای ھمان بود که . ان يک سرمايه که بتواند با آن کار بکندعنو داده بود به

کرد انگار مادری داشت از فرزند  نتوانست پيش از سفر آن را به کسی بفروشد نتوانسته بود و حاال ھم طوری رفتار می

ی  بعد پشيمان شد و طناب را از تنه. ه نزديک آب بودی درختی ک اول طناب آن را بست به يک تنه. شد خود جدا می

قدر برود برود تا باالخره کسی آن را از آب  اش کند آن گفت بھترست آن را آزاد بگذارد و بر آب روانه. درخت باز کرد

رفت و . يمايستاديم و تلوتلو خوردن قايق را بر آب تماشا کرد. گفت خدا کند نصيب کسی شود که به آن نياز دارد. بگيرد

ناجی . گفتم برويم می. برد برد و می چنان می مد که تازه شروع کرده بود به باال آمدن آن را ھم. ی شط سوی ميانه رفت به

بعد ديگر ديده . ی سياه قدر رفت تا آن که در نگاه ما تبديل شد به يک نقطه قايق آن. کند با گريه خيره به قايق بود و دل نمی

 .آلود موج در موج بود ديديم که گل ا مینشد و ما فقط آب ر

 

به لب جاده که رسيديم برای . ی آرارات بر آن نوشته شده بود از جيب بيرون کشيدم بار ديگر کاغذی را که نشانی خانه

 شان باالخره ما را سوار کرد و ما در ھمان اولين قدم به دنيای تازه متوجه شديم که چندتا ماشين دست تکان داديم و يکی

زند، از ھمان اولين لحظه که آن  ی شوم دور سرمان پر می ھيچ کجا در امنيت کامل نيستيم و ھميشه خطر مثل يک پرنده

يک ماشين باری بود که آجر از کوره . مان بر دوش سوار شديم ماشين لکنته برای ما ترمز کرد و ما دويديم با وسايل

يکی که راننده و شاگردش در آن بودند و يک قسمت در پشت . شتاش دو قسمت دا اتاقک قراضه. کرد به شھر حمل می

ھا نشستيم و  ما بر چارپايه. ی کوتاه داشت ھا که پيدا بود زمانی صندلی برای نشستن داشته اما حاال فقط دوتا چارپايه سرآن

دست ناجی . رفتيم. ا برساندتواند تا جايی که نزديک به مقصدمان ھست ما ر راننده گفت فقط می. رويم گفتيم که به کجا می

ش حتمن که  حاال خدايی«. کرد راننده داشت ما را در آينه ورانداز می. به بيابان. کردم را گرفته بودم و به اطراف نگاه می

راننده باز . نفھميديم مقصود او چه بود اما پيدا بود که شاگردش فھميده چون خنديد» گين؟ جايی که می بايد برين ھمون

 » .ستمزدتون چقدر ھست؟ بلکه ديدی ما قدرت خريدش را داشتيمد«: گفت

 » ببخشيد چی؟ کدام دستمزد؟«: پرسيديم

ًمخصوصا . ًاتفاقا شغل شما خوب و شرافتمندانه ھم ھست. شغل که عيب و ايراد نداره. برای ما جانماز آب نکشين«: گفت

 » .توی اين اول صبحی صواب داره به ابوالفضل
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مون که االن خيلی  ی دوست ريم خونه کاره نيستيم برادر، ما فقط داريم می ما اون«. اننده را فھميدناجی ھم مقصود ر

 » .منتظرمون ھست

 » .دوست؟ اول صبح؟ تو گفتی و ما ھم باور کرديم«: راننده گفت

استم که دستش را محکم فشردم و از او خو. رنگ صورت ناجی از عصبانی عنابی  شد. غش خنديد شاگرد راننده غش

 . خودش را کنترل بکند و خونسرد باشد

 ».خاطر شما پسرھای خوب جمع باشه. جا پشت ماشين جای امن داريم ديم، ھمين زياد زحمت نمی«: راننده گفت

پاھايم . خيلی ترسيده بودم.  ديدم که انگشتان دست ناجی آرام پايين رفتند و چاقويی را که در جيبش بود لمس کردند

  .لرزيدند می

 » .شما ما را با کسان ديگه عوضی گرفتين البد. کاره نيستيم ببينيد آقا، رفيقم به شما گفت ما اون«: گفتم

 » .ھردوی شما به اين تر و تميزی، شادابی و سرحالی«: راننده گفت

» .ھا را عوضی سوار کرديم گه ما اون شنيدی پسر می«: و به شاگردش گفت» بخصوص تو يکی«: به من اشاره کرد

 . انداخت خنديد و ھی نگاه به ما می شاگرد فقط می

 » ً.شيم لطفا جا پياده می ما ھمين. زحمت نگھدار آقا بی«: گفتم

 » .شه تر خوشم اومده چون که آداب معاشرت سرت می از تو بيش«

 » .جا زحمت نگھدار ھمين پس بی«

 » .بذار تا برسيم بعد. ھنوز که به مقصد نرسيديم«: راننده گفت

مگه نشنيدی چی «: ی آن را گذاشت پشت گردن راننده و گفت ناگھان ناجی چاقو را بيرون کشيد و خيز برداشت تيغه

 » .ھمين حاال. دار گفت؟ گفت نگه

خوشگل چاقوکش اينو به زبون آدميزاد ھم  خب بچه«. راننده زد روی ترمز اما وانمود کرد از چاقوی ناجی نترسيده

 » .ين گورتون رو گم کنينحاال بر. تونستی بگی می

شاگرد راننده ديگر . ھنوز نوک چاقو بر پشت گردن راننده بود» .اول تو بپر پايين«: ناجی در را باز کرد و به من گفت

طور بود که فھميديم خيلی بايد  و اين. دوتا سکه انداختم توی بغل شاگرد. بعد از من ناجی ھم تند پريد پايين. خنديد نمی

تر از  تر ازآن بود که ما گمان کرده بوديم و البته مھربان شديم کمی وحشی چون دنيايی که داشتيم وارد آن میمراقب باشيم 

 .آنچه که تصور کرده بوديم

 

ُبری مسيح مصلوب باالی  تصوير گچ. ايم خواستيم پيدا کرده از روی سر در خانه حدس زديم که باالخره جايی را که می

توانستی  ھا در تنش فرو رفته بودند می جا که ميخ در آن. جور تزئين کرده بودند ھای جوربه نگآن را با ر. در خانه بود

ناجی ھم به او خيره شده بود با چشمانی که داشتند . کرد مسيح داشت به ما نگاه می. سرخی خون بيرون زده را ببينی

. نگفته بودی. شناسی پس تو مسيح را می«:  گفتم.عجيب بود. دانم به ياد چه افتاده بود؟ نمی. شدند آرام خيس می آرام

 ».دونستم نمی

گفت کارش توی پيغمبری حرف  م خيلی عالقه داشت به حضرت عيسی، می ننه. ست نه، اين حضرت عيسی«: گفت

 ».ھا ھاش مادرجنده ببين چه جوری ميخ فرو کردن توی کف دست. نداشت ولی حيف که رفيقاش بدجور نارو زدن به او

خوب حاال «: گفتم. کرد او داشت اشک خود را پاک می.  و بر نگاه کردم ببينم آيا کسی حرف ناجی را شنيده يا نهبه دور

در «. زنگ در را فشردم» .بزن. ببخشيد«. با لبخند نگاھم کرد» .خودت را جمع و جور کن که بايد زنگ خونه را بزنيم

 ».ان، يک پيغمبر با چندتا اسم  يکیست برای ھمون حضرت عيسی، ھردو ضمن مسيح يک اسم ديگه

 »جدی؟«
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انگار در ھمان مدت . از وقتی تعطيالت مدارس شروع شده بود او را نديده بودم. مان باز کرد روی خود آرارات در را به

از ديدن من . رسيد تر به نظر می ی بزرگش از ما بزرگ خاطر قد و قواره به. سه ماه صورتش کمی ريش در آورده بود

 » کنی؟ کار می تو اينجا چی! جميل«: کردذوق 

 » .فقط برای خاطر تو«: به خنده گفتم

ھايی از  ھای فاميلی دور و بر عکس چه آرامشی داشتم در آن اتاق نشيمن با تابلوھايی از مريم و مسيح بر ديوار و عکس

خواھر بزرگ . تر و يکی کوچکتر  سه تا خواھر داشت، دوتا از خودش بزرگ. ھايش آرارات با پدر و مادر و  خواھر

کس در خانه نبود چون ھمه  زاييد برای ھمين جز آرارات ھيچ ی اولش را می سال پيش شوھر کرده و حاال داشت بچه

نگھداری خوک  ی قديمی رفته بودند بيمارستان و پدر آرارات که اسمش جورج بود رفته بود به محل کارش، يک مزرعه

خوای ترک  يعنی تو راستی راستی می«.  با سه تا ليوان بزرگ چای از آشپزخانه برگشتآرارات. که بيرون از شھر بود

 » تحصيل بکنی جميل؟

خوره که بخواد بره دانشگاه، بخواد ادامه تحصيل بده مثل  دونی که مدرک ديپلم به درد کسی می راستش خب می«: گفتم

 » .کنه لی میکنی مثل کاری که اين روزھا ھر آدم عاق کاری که تو داری می

 » خوای چکار بکنی بعد از ترک تحصيل؟ پس تو می«: آرارات گفت

 » .جا درس را ادامه بدم چند سال حسابی کار کارگری بکنم يک پولی جمع و جور کنم بعد برم خارج و اون«

 . ی ناجی بداند خواست درباره آرارات می

اون ھم اولش احتياج داره که . زندگی خودش را عوض بکنهخواد  می. خواد يک علفچين باشه ناجی ھم ديگه نمی«: گفتم

 ».انداز بکنه که خرج رفتنش تامين بشه يک مدتی کار بکنه و پولی پس

 »خواين دنبال کار بگردين، فکرش را کردين؟ حاال کجا می«

 ».شايد ھمين دور و برھا کاری پيدا بکنيم شايد ھم مجبور بشيم بريم تھران. دونيم ھنوز چيزی نمی«

 ».جا دوام بيارين تونين اون شما نمی. تھران خيلی خر تو خره«

 »پس چی؟«

 »کنه؟ دونی که پدر چکار می می. پرسين؟ شايد او کاری برای شما سراغ داشته باشه چرا از پدر نمی«

 ».دونيم می«

 ».جا کار بکنين اگه حاضر باشين اون«

 ».حاضريم«

 

ی ما  تونين توی مزرعه ًفعال می«: ھای ما را ورانداز کرد و گفت ناسنامهبا مھربانی ش. ی ديگر بود جورج يک فرشته

وقت بايد برين  اون. البته اگه کارگرھای خوبی باشين و آزارتون به کسی نرسه. شين کار بکنين تا وقتی که بيست ساله می

شم چون از سن بيست  خته میُموقع من ھم اگه شما را سرکار به عنوان کارگر نگه دارم مجرم شنا يعنی اون. سربازی

 »قبول؟. وقت بايد برين اون. کنن شماری می تون لحظه ھا در انتظار اومدن شين و پادگان سالگی شما مشمول محسوب می

 » تا اون موقع که ھنوز خيلی مونده«

 »قبول؟. گفتم از اول به شما گفته باشم که بعد به موقعش دبه نکنين بگين نگفتی. خيلی يا کم«

 ».لقبو«

 » .ھا خونه ھم ندارن، جايی برای زندگی و شب خوابيدن ندارن اين«: آرارات گفت

 » .جا زندگی بکنن تونن برن اون می. ی خيرآبادی ھنوز خاليه ھای خونه يکی ازاتاق«: جورج گفت

دای مجرد کارگر ھای اون خونه مر ی اتاق اما بايد احتياط بکنين و مراقب خودتون باشين چون توی ھمه«: رو کرد به من

ترشون از دھات دور و نزديک به  بيش. خاطر کار ن به کنن که يا زن و بچه ندارن يا از زن و بچه دورافتاده زندگی می
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بھم قول بدين که . خب شما ھنوز جوون ھستين و بر و رويی دارين که ممکنه براتون مزاحمت درست بکنه. جا اومدن اين

 » .جھت خود و بی  تو دردسر نيفتين بیکنين که تمام سعی خودتون را می

پذيرفتيم و  کرد می مان ھرچه که جورج از ما درخواست می از خوشحالی. ما به او قول داديم که خيلی احتياط بکنيم

ھايی اکنون در آن واليت  شايد تصور اتفاق چنين مھربانی. مھربانی و امنيت را در چشمان او ديده بوديم. گفتيم چشم می

ھا ديگر مثل افسانه گفتن باشد ولی افسانه نيست نبود چون آن روز ھنوز مھربانی  شايد امروز اين. دانم می. شدعجيب با

 .درآن مملکت بود الاقل اندکی بود ھنوز

 

بردند تعدادشان  ھا را برای کشتن به جای ديگر می ھا زياد نبودند و چون آن محيط مزرعه بزرگ بود ولی تعداد خوک

جا  از کارھای من در آن. ھر کارگر يک ماموريت بخصوص داشت. ھا ھم فقط زاييدن بود کار بعضی. ر بوددائم در تغيي

به . کردم ببينم تعدادشان کم نشده باشد رسيديم بايد آنھا را شماره می يکی آن بود که ھر روز صبح که به مزرعه می

آمدند به جورج گزارش بدھم  اگر به نظر ناخوش میکردم و با دقت وارسی شان می کردم که  تک آنھا خوب نگاه می تک

قول  چون من درس خوانده بودم و به. کرد داد که حيوان بيمارست بالفاصله دکتر را خبر می و اگر او ھم تشخيص می

ام کاری بود از کار ديگران تميزتر، اگرچه کار کردن با خوک کار تميزی  شد، گاھی وظيفه جورج چيزھايی سرم می

. چنين در روزھای سرد ھم. کارآسانی نبود بخصوص در روزھای گرم. ھا بود کار ناجی ھم نظافت طويله. ھرحال نبود به

ھا به تفريح و سينما برويم و  مان را بدھيم، غذا بخوريم، جمعه ی اتاق توانستيم اجاره قدر که می دستمزدمان بد نبود آن

. ھای رمانتيک ھندی آمد و من از فيلم بکش خوشش می ھای وسترن بکش ناجی از تماشای فيلم. انداز بکنيم مقداری ھم پس

ھميشه ھم . داد با يک بليط تر اوقات دوتا فيلم نشان می رفتيم آن بود که بيش خوبی سينمايی که در روزھای جمعه به آن می

 . ی ناجی و ھم با سليقهآمد  ی من جور در می يعنی ھم با سليقه. ًداد که اصال مثل ھم نبودند دوتا فيلمی نشان می

ناجی کوکاکوال دوست داشت و من . دوتا ساندويچ بزرگ خريديم با نوشابه. ظھر به سينما رسيديم و اول ناھار خورديم

ما در دوست داشتن يک چيزی ھم نظر . ھرچه بود دوست نداشتم. ُی کوکا برای من تند بود يا تلخ بود مزه. کانادادرای

ھای خوش  سالھا بعد ھم که مجبور بوديم در سرزمين بيگانه دور از آن مزه. وی ساندويچ بودی سبزی ت بوديم وآن مزه

من از تماشای رقص . کشيديم شديم و آه می افتاديم و دلتنگ می اش می ی آن ساندويج و سبزی زندگی بکنيم به ياد مزه

 ترن را؟گذاشتند يا فيلم وس اول فيلم ھندی را می. بردم ھا لذت می ھندی در فيلم

ھا  ھا و گاه غروب ھا بودند و لنج جا که اسکله ھای ما يکی ھم رفتن به کنار شط بود آن گردی از تفريحات ديگر جمعه

تر  طرف بعد کمی آن. ی گرداگرد ھم ی لنجی در حال آواز خواندن و رقصيدن در يک حلقه ديدی بر پھنه جاشوھا را می

گاه يک ادکلن خيلی خوشبو . آمدند ھا می سوی آب عنوان قاچاق از آن  که بهھايی بازار دستفروشان اجناس خارجی، جنس

او يک . جا يک عينک دودی برای ناجی خريدم جور و من از آن ھای جوربه کرديم به قيمت ارزان و گاھی صابون پيدا می

 دربازکن و قيچی و ی فلزی که داخل آن مقداری چاقوھای کوچک بود و يک دسته. ی فلزی عجيب برای من خريد بسته

عنوان ھديه از او قبول کردم و اعتراضی  من آن را به. ھزارجور کوفت و زھر مار ديگر داخل آن بود، ھمه کوچک

نيکی خوشش آمده بود، من ھم آن را به او دادم و او تا ھميشه آن  نکردم ولی بعد معلوم شد او خودش از آن وسيله پينک

آمد و دوست داشتم او ھم چيزھايی برای من بخرد ولی به او  برای او خوشم میاز ھديه خريدن . را با خود داشت

ی سرخ و سفيد را که روز اول آشنايی به من داده بود توی بازار  ی ھمان چفيه يک روز نمونه. کردم يادآوری نمی

شد آمده بود وآن چفيه را  میزنی که ناجی داشت عاشقش . ی قبلی به گاييدن رفته بود چفيه. ھا ديد و برايم خريد دستفروش

ناجی چطور ممکن بود عاشق زنی . زنم ای ست که می اين چه حرف احمقانه. ھای من برداشته و رفته بود از روی شانه

دانم چه شده بود که عالقمند شده بود  اما نمی. ی من به او سوی من بود مثل عالقه اش رو به ی عالقه بشود؟ نه، چون ھمه

ند؟ البته که فقط از روی ترحم بود، بعد ھم که به کلی او را از ياد برد ولی لذت با ھم بودن در سينمای به آن زن کمک بک

معلم را جورج . صبح قبل از سينما وقت مشق ويلون ناجی بود. روز جمعه را ھرگز از ياد نبرد، من ھم از ياد نبردم

ی جورج بود و حاال ھم گاھی جورج او را در يک  يهھا پيش ھمسا خان ويلونيست، سال امرهللا. برای ما پيدا کرد
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خدا قول بدين که مواظب خودتون باشين چون طرف الکلی ِولی خيلی  اما تو را به«. کرد فروشی قديمی مالقات می عرق

 از خواين که شما فقط می. ی خودتون را ببرين انسان خوب و نوازنده حسابيه، شما فقط کار خودتون را انجام بدين و بھره

خوری ھنوز برای  عرق«. خان بود خاطر الکلی بودن امرهللا نگرانی جورج به» .فقط ھمين. ھا او مشق ويلون بگيرين بچه

 ».شما زوده، خيلی زود

 » .اگه برای طرف اشکالی نداشته باشه. من ھميشه با ناجی ھستم سر ھر درس و ھر مشق. خاطر شما جمع مسيو«: گفتم

رفتيم با مقداری  ی او می ُما ھر جمعه سر ساعت نه صبح به خانه. خان ھردو ما را دوست داشت امرهللا. اشکالی نداشت

خان ويلونی راکه زمانی به  امرهللا. گرفت ناجی دوساعت درس ويلون می. ای پول و چندتا بسته سيگار و گاه ھم ھديه

يکی . شه ی خوبی می ًارو حتما نوازندهاين ساز دست ھرکس باشه ي«: پدربزرگ من تعلق داشت توی دست گرفت و گفت

برو برگرد ساززن  با اين مشق ساز بکنی بی. شه از اون سازھای قديمی درست حسابی که ديگه مثلش ساخته نمی

 ».تمرين ھم بايد زياد بکنی خيلی زياد. شی، البته به آدمش ھم بستگی داره می

طوری به من نگاه » .نم چون خب بايد من پس سر کار ھم برمتونم تمرين بک م استاد که زياد نمی شرمنده«: ناجی گفت

کرد و من حس می کردم وظيفه من است که سختيھای روزگار و علت سختی زندگی  کرد انگار داشت از زندگی گله می

 که زنده ھرحال آدم برای اين به«: گفتم. خودمان را برای او توضيح بدھم و وظيفه من است که او احساس آرامش بکند

ھايی مثل ما که  بمونه ناچاره کار بکنه و پول در بياره بخصوص اون آدمی که ھيچکس را نداره ازش حمايت بکنه، آدم

 »درسته آقا ناجی؟. ناچاريم بار سنگين زندگی را خودمون تنھايی به دوش بکشيم

ی سرشناسی شده ھمه او را  هديد که نوازند شايد ھم غرق در رويا و می. ناجی چمباتمه زده غرق بود در افکار خودش

خان ھم تنھاست و از تنھايی خودش ھم  امرهللا. بله به تنھايی«. به خود آمد. ھا ھست ھاش بر جلد مجله شناسند و عکس می

 » .ناراحت نيست

ی مشھوری بشود اما مشھور نشد و در عوض  خواسته خواننده يک دختر که روزگاری می. خان يک بچه ھم داشت امرهللا

خواست  نشد اونی که می«. ھا بود او را نديده بود خان سال امرهللا. ھا و مھمانی ی مجالس عروسی و جشن خوانندهشد 

ی ھنر  و ناجی را نصيحت کرد که در حرفه» مثل پدرش، پدر احمقش. دونی چرا؟ چون زيادی بلند پرواز بود زيادی می

عالم ھنر عالم جذابی ھست اما خيلی ھم «. دھند نخورد زيون میمحتاط باشد و گول ديگران را که به او قول راديو تلوي

 . نگفت کدام تباھی و ما ھم از او نپرسيديم» .طور به تباھی کشيد ھمين عشق به ھنر زندگی مرا اين. ِنامرد و خطرناک

مرتب به او . اش کلهگذاشتم که از آن فکرھا بيايد توی  يعنی من نمی. ًخوشبختانه ناجی اصال از آن سوداھا در سر نداشت

توانست  می. تر به ھنرش بپردازد توانست جدی وقت می آن. مان به اروپا رسيده کردم فکر کند به وقتی که پای يادآوری می

. جا ھرگز ولی حاال در اين. ی ويلون برود که در آن رشته به درجات عالی برسد قدر به دنبال نواختن و تحقيق درباره آن

. مان به در کنيم توانيم فکر سفر خارج را از کله  موردی ناجی خيال بکند که در آرامش ھستيم و میخواستم در ھيچ نمی

من با تمام ھوش و . خواستم او ھم ھميشه به آن سفر فکر کرده آن را بعنوان ھدف اصلی در ذھن خود نقش کند می. نه

يکی از . جا بگريزيم  قلبم گفته بود بايد از آن.جا جای مناسبی برای زندگی ما نيست حواسم مطمئن شده بودم که اين

ی آن  حاال ديگر ھمه. دانم نمی. اش اين بود شايد ھم بدی. شنوی داشت ی ما آن بود که ناجی از من حرف ھای رابطه خوبی

 کدام خوب بود و کدام بد؟ . خوب و بد. معيارھا در سرم گم شده

ُيک قلب پر از مھر پر از عشق. ستين توی دوتا سينهشما دوتا انگار که يک قلب ھ«: خان گفت امرهللا و با اشاره به » .ُ

قول بده که مثل من نشی مثل «. او را در آغوش گرفت» .ًاصال تو پسر انگار مادرزادی ويلونيست بودی«: ناجی گفت

ونی برای دل ت تا می«. مقصودش آن بود که در کارش شکست خورده بود و حاال ھم الکلی بود» .شی قول بده من نمی

بله . شن برای ھنرمند وقتی خيلی خطرناک می يادت باشه که ھمين مردم يک. خودت بزن نه برای خوش اومد ديگرون

 » .تو نذار که ھنرش او را مغرور بکنه و از راه سالم زندگی بيندازدش بيرون. تری تو عاقل«: به من گفت» .ھمين مردم

اما چه شد که نتوانستم به قول خودم عمل کنم؟ » .دم که سعی خودم را بکنم ل میتر نيستم استاد ولی قو من عاقل«: گفتم

ھمه دردسرھای بزرگ انداختم؟ او را به دنبال خود از آتشی به آتشی کشاندم؟  جای مراقبت، او را توی آن چه شد که به
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ً سرگذشت واقعی ما خبرداشت حتما خان اگر از امرهللا. پسران آتش. بود تری برای سرگذشت ما می اين عنوان دقيق. بله

آدرسش را ھم دارم اما خودم . کنه دونم کجا زندگی می می«: او از دخترش برای ما گفت. داد اين عنوان را به ما می

اش مرا ببينه و او خجالت بکشه از توی روی بچه که  خوام بچه رم سراغش که مزاحم زندگيش نشم يعنی راستش نمی نمی

ھرحال ھمين که  به. ی من خارج ِ ھا از پدربزرگ يک توقعاتی دارن که از عھده دونی بچه می.  ھستمًمن مثال پدربزرگ

ی ديگه فقط  مرتبه اگه دست روزگار يک. دونم شوھر خوبی داره و يک دختر تپل مپل خوشگل، ھمين برای من بسه می

ُعنوان آخرين ديدار پيش از مردن  يک مرتبه بهفقط . دونم بھش چه چيزھا بگم مرتبه شانس ديدن او را به من بده می يک

 » .تر رفتم خيلی راحت تر می وقت راحت اون. من

از اول شروع . ھا را بعد از تمام شدن مشق ويلون گفت، بعد از آن که ديگر حسابی مست شده بود خان اين حرف امرهللا

کنم چون ھنوز  به شما تعارف نمی. بچه باشهبايد حواسم به مشق اين «: گفت. درس شروع کرد به ذره ذره عرق خوردن

 » .دم جوون ھستين ولی اگه خودتون بخواين يکی دوتا استکان بھتون می

دونم که بدش نمياد ھمون يکی دو استکان را باال بندازه ولی  من اھلش نيستم استاد اما اين شاگرد شما می«: به لبخند گفتم

: عرق ريخت توی استکان و به ناجی گفت خان کمی امرهللا. ھای ناجی چشمبرق دويد توی » .تر فقط يکی دوتا، نه بيش

بھترين نعمت خدا برای ھرکس «: طرف او گرفت استکان را به» .طور ھوای تو را داره خوشا به سعادتت که کسی اين«

 ».طور ھوای آدم را داشته باشه ھمينه که يک کسی اين

 

. ھا متاسفانه خبر خوبی براتون ندارم بچه«: روزی جورج گفت. شديم کاش نمی  ما خيلی اتفاقی با کاووس آشنا شديم و ای

. توی اين مدت خودتون بايد راھی برای رفت و آمدتون پيدا کنين. بار خراب شده و چند روز بايد پيش مکانيک باشه وانت

» .جور سر کنين فته را يکتونين اين ھ خالصه اين که ھرطور می. طرف گفته شايد بتونه توی يک ھفته راھش بندازه

ايستاديم  مان در شھر بود می ھای ھر روز صبح ما سه چھارتا کارگرھای مزرعه که خانه. بار متعلق به جورج بود وانت

بار را با برزنت پوشانده بودند که باد و باران ما  سقف وانت. پريديم پشت آن رسيد و ما می بار می دور ميدان شھر تا وانت

بار به ھمان ميدان برگردانده  ھر روز صبح از ميدان برداشته و غروب با ھمان وانت. ھا را اذيت نکند را و يا خوک

 . رفتيم وقت بقيه راه تا خانه را پای پياده می شديم، آن می

 .توانست کنار او بنشيند بار فقط جا برای راننده بود و جورج که خيلی چاق بود و کس ديگری نمی روی صندلی جلو وانت

خواست بنشينيم جلو کنار دستش و او تا خود شھر  راند و از ما ھم می بار را می گاھی که راننده نبود خود جورج وانت

گذاشت و به  در مدت خرابی ماشين، راننده يک موتورسيکلت جور کرده بود که جورج را ترک آن می. زد حرف می

ای نداشتيم غير از آن که برويم لب جاده  يعنی چاره. ی پيدا کردا کار که تمام شد ھرکس وسيله. برد آورد و می مزرعه می

داديم که ما  ی آن ماشين می طبيعی بود که بايد پول کرايه ھم به راننده. گذشت دست تکان بدھيم و برای ھر ماشينی که می

ه به مزارع اطراف رفت و ھا باری بودند ک اغلب اين ماشين. آورد رساند و يا ما را از شھر به مزرعه می را به شھر می

پلکيديم که  قدر دور ميدان می ھا بايد آن صبح. رفتند گاھی وانت بارھايی بودند که به محل بارگيری بندر می. کردند آمد می

. ی من سر برود گذاشت حوصله ولی ناجی نمی. شديم عصرھا ھم مدتی معطل می. رسيد باالخره ماشينی به دادمان می

شايد روز سوم يا چھارم بود که ما . آورد تا مرا سرگرم کند و بخنداند يا ادای ديگران را در میگفت  اش جوک می ھمه

قرص خورشيد . عجيب بود. دار نبود خنده. زديم ی پايين آمدن آفتاب حرف می رفتيم و درباره داشتيم لب جاده راه می

انگار يک جعبه . رفت در تاريکی نامعلومی  میرفت پايين اما پيش از آن که به خط زمين برسد فرو ذره می داشت ذره

ی آن دود عجيب بوديم که يک  وگو درباره در حال گفت. بلعيد دود، خورشيد را قبل از رسيدن به خط افق در خودش می

 . پشت وانت بار سه تا گوسفند بود. بار برای ما ترمز کرد وانت

 .ه بود که ما شک کرديم چون بدجور صميمانه بودقدر صميمان لحنش آن» .ھا بپرين باال بچه«: راننده گفت

 » .ريم نه خيلی ممنون ما جايی نمی«
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دونی که جورج با من رفيقه اگه به شما کمک بکنم انگار به  می. کنين ی جورج کار می تو مزرعه. شناسم من شما را می«

. راننده بلند خنديد. ار شديم و سالم کرديمما با ترديد باالخره سو. خم شد در ماشين را برای ما باز کرد» .او کمک کردم

 » جور ترسوند؟ ِقدر عوضی که شما را اون ی ما اين يعنی قيافه«. ماشين راه افتاد

 » .ھمين. پياده راه بريم پس چرا بترسيم؟ ما فقط ھوس کرده بوديم کمی. ما نترسيديم«: ناجی گفت

جا تا شھر  ھمه راه از اين اين«. گوييم داند ما داريم به او دروغ می میتر خنديد به عالمت اين که به ما بفھماند  راننده بيش

ی  نگاھی به چھره» .ِھرحال اسم بنده کاووس به«: مکث کرد» که تمام روز را کار کردين؟ پياده برين با وجود اين

 » تا بحال ھمچين اسمی شنيده بودين؟«. ھردوی ما انداخت

 ».ونهد من که نه اما جميل می«: ناجی گفت

 »دونی؟ می«

بعد توضيح دادم که اين نام از شاھنامه فردوسی . دانم اين اسم از کجا آمده و اسم چه شخصيت تاريخی بوده گفتم فقط می

آمده و کاووس پادشاه کيانی پسر کيقباد صد و پنجاه سال پادشاھی کرد و گفتم که چطور ابليس، کاووس شاه را فريب داد 

 . ھا را فتح بکند د که به ديدار خورشيد برود و آسمانو او را به آسمان فرستا

 » .خيلی خوشم اومد خوشم اومد خيلی. شه اين رفيقت معلومه که خيلی سرش می«: کاووس با نگاھی به ناجی گفت

 »  پس کجاش را ديدی؟. ھا . ھا حاليشه تر از اين خيلی بيش. آخه ھم رفته مدرسه ھم کتاب زياد خونده«: ناجی گفت

 » کنه؟ ی خوک کار می قدر حاليشه پس چرا اومده توی مزرعه ه ايناگ«

 » مگه کار کردن به نظر شما اشکال داره؟«

 » .ًاشکال نداره که ھيچ اتفاقا خيلی ھم برای مرد خوبه. نه«

 » خب پس ايرادی نيست؟«

 » درسته؟. ھاتون گه و ھم اسم میھاتون اينو  يعنی ھم قيافه. مقصود اين بود که به شما نمياد ارمنی يا آسوری باشين«

 » .درسته«

 » درسته؟. يعنی مسلمون ھستين ديگه«

 » .درسته«

بينين اونجا کار  دونم شما تنھا مسلمونای اون مزرعه نيستين اما اونا که شما می می. خب مشکل ھمينه ديگه«: گفت

خيلی فرق . رسه که با اونا فرق دارين یشما به نظر م. پلکن دراسم مسلمونن نه در دل کنن و زير کون گرازا می می

 » .ًدارين، کامال معلومه

ای که  دوتا پسرخاله مثل ھردوتا پسر خاله. خوايم مثل بقيه باشيم می. خوايم با ديگران فرق داشته باشيم اما ما نمی«: گفتم

  ».ی معمولی و مھربون با مردم ھای خوب و نزديک با يک رابطه رفيق. با ھم رفيق ھم ھستن

 . بلند و متظاھرانه خنديد» .شما پسرخاله نيستين. کنی شوخی می«. کاووس باز نگاه به صورت من و بعد به ناجی انداخت

 » چه دليلی داره که شوخی بکنيم؟«

 » .تون نمياد پسرخاله باشين آخه به قيافه«

 » .اما ھستيم«

 » نه؟ًگين ھستين پس حتما ھستين ديگه، ما کی باشيم بگيم  خب اگه می«

 » کنی؟ به ما نگفتی که اين گوسفندھا مال کی ھستن و تو برای کی و کجا کار می«

يک محل نگھداری توی شھر داريم که خيلی گرون . توی کار خريد و فروش گوسفند ھستم. مال خودم و شريکم«: گفت

مکث کرد و " خودمون جور بکنيمدنبال اين ھستيم که بتونيم يکجای بزرگ ھمين دور و برھا برای . شه برامون تموم می

 اين گرازدونی بسته بشه و ما بجاش گوسفندھامون را جا بديم، خيلی خوب بود مگه نه؟  شد که دروازه اگه می"باز گفت 

 » .شد اونوقت ھا ھم بھتر می برای شما بچه مسلمون

 » دونی؟ افتادن، می اونوقت چند نفری از نون خوردن می«: گفتم
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ھای زحمتکش و صاف و صادقی  ًمثال شما دوتا را که پيداست بچه. کنيم ارگرھای اونجا را استخدام میو ما ھمه ک«: گفت

 » .کردم ھستين بدون بروبرگرد استخدام می

 » مطمئنی؟«: به خنده پرسيدم

از . م  شدهشناس خوبی م و آدم راه و رسم کار را خوب ياد گرفته. سالھاست توی اين کارم. من االن سی و دو سالمه«: گفت

 » .جور آدم، از خوب و از بد، از مسلمون تا کافر و ارمنی و زرتشتی ھمه. م جور سر و کار داشته ھای جوربه بس با آدم

 » کافر و ارمنی خيلی با ھم فرق دارن انگار، مگه نه؟«: گفتم

 » فرق داره؟. ّکسی که بتونه گوشت گراز بخوره ھيچ فرقی با کافر نداره«: گفت

ادامه نداديم چون ھم من و ھم ناجی عاشق گوشت خوک بوديم و جورج گاھی مقداری گوشت پخته در نمک به حرف را 

 .در سکوت رفتيم تا وقتی به ميدان شھررسيديم. داد ما می

 » .خيلی ممنونيم که ما را رسوندی«: گفتم

 » چقدر بھت بديم خوبه؟«: مقداری پول خورد از جيبم بيرون آوردم

 » .تون نرسيدين  به خونهھنوز«: خنديد

 » .ازخونه مون دور نيستيم«

 » .رسونم من شما را می«

 » .خدا عمرت بده که کاری بھتر از اين نيست تو دنيا بجون تو«: ناجی گفت

 . جا پياده شويم ولی متوجه نشد می دانستم ناجی از فرط خستگی اينرا می گويد بااينحال من به او چشم غره رفتم که ھمان

 » .جا که ما را آوردی ممنونيم و از سرمونم زياده نه آقا کاووس، تا ھمين«: گفتم

 » .تون، برای من کاری نداره تون دم در خونه شما خسته ھستين، ده ساعت کار کردين، بذار تا من برسونم«

 » .جا بايد خريد بکنيم بايد چيزايی برای شام بخريم راستش اين«

 » يادت رفت؟. شام پختی گذاشتی توی يخچالتو که ديشب «: ناجی به من گفت

 » .مونم تا خريدتون را بکنين و برگردين من اينجا منتظر می«: کاووس گفت

 » فقط چندتا نوشابه احتياج داريم انگار، نيست؟«: ناجی گفت

 » .تو حاليت نيست، ما خيلی چيزای ديگه ھم احتياج داريم«: گفتم

 » ًپس مثال چی؟«: ناجی پرسيد

کاووس ھی . خواستم جلوی کاووس سرش داد بکشم شدم اما نمی داشتم از دست او کالفه می» .ًپس مثال خيلی چيزا «:گفتم

باالخره . کردم که ھرچه زودتر از ماشين او پياده شويم مان برساند و من ھی تالش می کرد که ما را به منزل اصرار می

 .ھم پياده شديم

 ».باشه پس، تا فردا«: کاووس گفت

 »؟!فردا«

 ».جا منتظرتونم فردا ساعت ھفت صبح ھمين«

 »واسه چی؟«

راه انداخته بودند، گمانم از تاريکی ناگھانی  گوسفندھا پشت ماشين سر و صدای عجيبی به» .که شما را ببرم سر کارتون«

 .کاووس پولی به عنوان کرايه از ما نگرفت و رفت. وحشت کرده بودند

آخه اين چه کاری بود که داشتی «: داد کشيدم» .م اينقدر احمق باشی، تا اين اندازهکرد خيال نمی«: به ناجی گفتم

 » ھا باشيم؟ کردی؟ يادت رفته که جورج چه نصيحتی به ما کرد؟ يادت نيست که گفت خيلی مواظب غريبه می

 » .اومد که آدم بدی باشه به نظر نمی«: ناجی سر به زير انداخت و با صدای آرام گفت

» ش نوشته بود من آدم خوبی ھستم؟ تو از کجا به اين زودی فھميدی که يارو آدم خوبيه؟ توی پيشونی«:  کشيدمباز جيغ

مدتی بعد صدای پای او را پشت سرم شنيدم و . تند راه افتادم رفتم. کرد ايستاده به زمين زير پای خود نگاه می. ھيچ نگفت
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دم آخه يارو خيلی صميمی بود ولی خب راستکی نبود الکی بود خوام اشتباه کر معذرت می«: صدای خودش را که گفت

 » خوبه؟. خوام از صميم قلب پس ديگه معذرت می. دونم می

ھايم کمی  که او را نگاه بکنم انگشت نگاھی به دور و بر انداختم، بی آن. ھا را آھسته تر کردم تا او ھم به من رسيد قدم

بعد او برای خنداندن من ادای يک خبرنگار را در . دنبال انگشتان او و يافتندتر از خودم در فضای خالی گشتند به  عقب

» روی شما مياد بفرماييد؟ ھای اين خانوم که داره مستقيم از روبه ی پستان شه نظر خود را درباره ببخشيد آقا می«: آورد

اق بود ولی انگار باورش نبود که چاق زن چ. شد ی دور ديده می ھای زن از ھمين فاصله پر زدن پستان لب. سر بلند کردم

است برای ھمين يک بلوز نمره کوچک پوشيده بود که به تن او خيلی تنگ بود و چون پستانھايش بزرگ بودند 

که خيلی سعی کرده  با اين. ھای ناموفق جھيدند ولی با جھش می. خواستند از حصار تنگ آن بلوز بزنند بيرون بجھند می

ُموھای سر او پرپشت و . خندم ی او می د را بگيرم، زن فھميد که من دارم به شکل و قيافهی خو بودم جلوی خنده

شين پسرای تازه بالغ  حالی می به دونم چه جور حالی ھای قندی می خروس تون مياد جوجه خوش«: گفت. رنگ بود طاليی

مان را جلوی او  ھای  است راحت خندهما که ديديم او زن راحت و بگو و بخندی» .ی جيگر تازه ريش و سبيل در آورده

ی حرف زدنش که تھرانی غليظ بود و برای  ًخنديديم مخصوصا به نحوه ھای او می طور به حرف ول کرده بوديم و ھمين

رو داشت با ما  ايستاده بود وسط پياده! ھا از زنی به سن و سال او؟ آن حرف. رسيد دار به گوش می ما غريب بود و خنده

ره که دعواتون بشه  تون بيام می که من به خواب کدوم دونم امشب سر اين می«. کرد ما را بخنداند و سعی میزد  حرف می

تا رھگذر ھم که از کنار ما  دوسه. ما ھم خنديديم. خنديد» .ولی دلواپس نباشين خوشگال من به خواب ھردوتون ميام

با ھمان حال به راه . خنديديم زن رفته بود و ما ھنوز می. ندکه بدانند موضوع چيست با خنده گذشتند رفت گذشتند بدون آن

ُبوسی پر  مينی. بوسی آورد که از پشت سر آمد پياده رو روشن و خوشحال بود و يا خوشحالی را آن مينی. خود ادامه داديم

شان سرھا  يک عده. ده بودھا برنده ش انگار تيم آن. گشتند و يا از ميدان مسابقه از دخترھای جوان که انگار از اردو برمی

ناجی ھم . خورد ھا تکان می موھای لخت بعضی از آن. خواندند ای می ھا بيرون آورده با خوشحالی ترانه را از پنجره

ھای من  تر ھوس کرده بود چون به نه گفتن گمانم خودش بيش. خوشحال بود و اصرار داشت برای من بستنی بخرد

ی ايستادن  خسته ھستم حوصله«: گفتم. شناختيم کشيد فروشی که می سوی دکان بستنیتوجھی نکرد و دست مرا به سمت و 

 » .دم دکون يارو را ندارم

اين . ھامون را بيارن بذارن جلومون ديم بستنی شينيم پشت ميز و سفارش می ريم داخل دکون می ًاصال می«: گفت

 » چطوره؟

ًمعموال مردم اول . ھا بود ای انواع بستنی ی بزرگ شيشه  جعبهمرد دکاندار سرش توی. ھيچکس داخل دکان نبود. رفتيم

نشستند  رفتند سر ميزی می کردند بعد می کردند و بستنی مورد دلخواه خود را انتخاب می آمدند پشت آن جعبه نگاه می می

ست و ما چه جورش ھايی ھ جا چه جور مزه دانستيم که در آن اما من و ناجی از بس به آن بستنی فروشی رفته بوديم می

. خورديم رفتيم و در حال راه رفتن آن را می خريديم و می ھميشه ھم فقط دم در دکان بستنی را می. دھيم را سفارش می

طعم کاکائو . مان را سفارش بدھيم ولی حاال ناجی اصرار داشت برای اولين مرتبه برويم داخل دکان بنشينيم و بستنی

ی تند کاکائو دوست داشت؟ در حاليکه  ھمه مزه متحير بودم که ناجی چطور آن. ای منفرنگی بر برای ناجی و طعم توت

ھا در دھان و در کله رفتيم  ما با تصور آن طعم. ی بھشت بود مزه. ھا بود ی مزه فرنگی در بستنی شاه ھمه ی توت مزه

شان  دوتا دختر که سن. سفارش بگيردھای فلزی نشستيم و منتظر مانديم تا فروشنده بيايد از ما  پشت ميزی روی صندلی

کردند که نھال يک بيد مجنون در  ھا يک ظرف فلزی حمل می آن. وارد دکان شدند) در حدود سی ساله(تر بود  از ما بيش

دخترھا از دو . برای ظرف از دو طرف دوتا دسته با طناب درست کرده بودند برای آسانی در حمل و نقل آن. آن بود

ھای خيلی کوتاه آنان را برانداز  دامن. فروشنده از ديدن دخترھا خوشحال شد. خسته بودند. ه بودندطرف ظرف را گرفت

شان به سرما  انگار که فقط باال تنه. دخترھا کت پوشيده بودند. قدرھا ھم گرم نبود ھا را؟ ھوا آن ھای لخت آن کرد يا ران

شان داد  ای از دکان را نشان  با حالت خيلی مودبانه گوشهفروشنده. کردند ھای لخت احساس سردی نمی حساس بود و ران
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فروش که پشت سر  بستنی. طرف ما آمدند دخترھا نھال را جايی جا دادند و خنديدند و به. جا شان را بگذارند آن که نھال

 » .آخ جوون«: آنان بود با يک حالت بی صدا گفت

ھايش انگار لبخندی ھميشگی  رسيد و بر لب بان به نظر میمن رفتم توی بھر آن دختر که موھای کوتاه داشت و مھر

 ».ًبخشيدھا لطفا بيرون تشريف داشته باشين ھا می بچه«: ناگھان فروشنده را باالی سرمان ديديم گفت. نشسته بود

 »چرا، چی شده؟«

ن بلند شويم و ما ما خواست که ما از جای و با عالمت دست می» تون گند زده به تمام مغازه ھيچی، فقط بوی لباس«

داد بوی خيلی بدی از ما در ھوا منتشر شده ما  اش نشان می ھا و دماغ گنده اختيار بلند شديم و او که با عالمت انگشت بی

تون  جا تشريف داشته باشين قربون شکل ھمين«. را به بيرون ھدايت کرد و ما با ھدايت او از دکان بيرون انداخته شديم

سعی کرد جوری » .ذارم توی يک ظرف خوشگل واسه تون تون را می بستنی. اندازم  را راه میبرم، من االن کارتون

ھای آھنی که در  ھا گذشته بود چون ناجی خيره شده بود به آن وزنه رفتار کند که به ما برنخورد ولی کار از اين حرف

ھا رسيدم، بازوھای  ردم و رفتم تا به آن وزنهخوب شد به موقع مسير نگاه او را دنبال ک. کنار ترازو روی پيشخوان بودند

ًکنم شر درست نکن، اصال بريم، بستنی نخواستيم، بريم خواھش می«. او را از دو طرف گرفتم َ. « 

 » .ديدی مادرقحبه تا دوتا دختر ديد چه جوری ما را با لگد انداخت بيرون«.زد ھا حرف می ناجی از الی دندان

 » .شه نديده بگيری که اين را که نمی. ده ديگه ُمون بوی گه گراز می لباس. گه از بابت بو درست می«: گفتم

پس چرا لباس من «. ای خودش را گرفت باال کشيد و بو کرد اسکی سورمه ای از آستين ژاکت يقه تکه. ناجی عصبانی بود

 » ده؟ بو نمی

 » .ی حقيره ه فقط از اين بندهی اين بوی گه که توی ھوا پخش شد پس ھمه. دست شما درد نکنه«. خنديديم

 ».کنم ش را خورد می ھای مغازه االن تمام شيشه«: ناجی گفت

و او را ھل دادم که » بريم، حتی غلط کردی فکر اينکار را بکنی، شنيدی؟. جنابعالی غلط کردی اين کار را بکنی«: گفتم

 .جا دور کنم از آن

و از ما » جور با مردم، با مشتری خودش حرف نزنه ر نداره اينمرتيکه شعو«.دختر مو کوتاه آمد بيرون با عصبانيت

 » چی به شما گفت، توھين کرد بھتون؟«: پرسيد

 » .خيلی بدجور«: ناجی گفت

 » .ًاصال بريم«: دختر گفت

دختر . ناجی دويد جلو و نھال را از زمين برداشت و در بغل گرفت. کشان آورد برگشت به داخل دکان و نھال را کشان

. ًوتاه دوستش را که پروانه نام داشت صدا زد گفت اصال صالح نيست که توی دکان ھمچين شخصی بستنی خوردموک

. تون ھای پنج سانيمتری زنی برای خودت خانوم، با اون دامن گی زر می چی داری می«. مرد دکاندار ھم عصبانی بود

تازه من برای رفاه حال . ست بوی گه، نه چيز ديگهدر. دن ھا چطور بوی گه می شما اين چيزا حاليت نيست بفھمی اون

 » .شما دخترا گفتم که با اين سن و سال يادتون رفته تنبون پاتون کنين

احترام . ارواح شيکمت«: دختر موکوتاه گفت. فروشی دور شده بود گروه ما به رھبری دختر موکوتاه از دکان بستنی

گن  توی آبادی ما به اين می. گن احترام اين را بھش نمی. فايده ندارهگذاشتن به کسی به قيمت تحقير کردن ديگری که 

شد به شما که کارگرای اين  اگه يارو احترام سرش می«: و باز به ما گفت» مگه نه پروانه جون؟«. خنديد» .مادر قحبگی

يدن آن برايشان تازگی شن. مان چيست به او گفتيم که شغل» کارگر ھستين ديگه؟. گذاشت جامعه ھستين بايد احترام می

زنند و از  پروا حرف می جور بی ھا اين شنيديم دوتا دختر يا زن به سن و سال آن داشت و برای ما تازگی داشت که می

 . ھا دختران با شھامتی بودند در نظر ما آن. کار بردن کلمات رکيک ابايی ندارند به

ًکنيم يعنی ببينيم اصال  ً لطفا بذارش زمين تا بگم چکار میخب ديگه اين آقا پسر خسته شد حاال«: دختر مو کوتاه گفت

 » .شه کرد با اين کار می چی

 » .سنگين نيست«: ناجی گفت
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. ھای آن را گرفتيم و حمل کرديم اين بار من و ناجی دوتايی دسته. اما باالخره دختر او را وادار کرد نھال را پايين بياورد

 . جا شناخت که ما را برد آن  در ھمان حوالی میفروشی ديگر دختر موکوتاه يک بستنی

رو در روی من نشسته بود و ھی پنجه الی موھايش . ھا را ول کرده بود پروانه موھای صاف بلند داشت که مثل آبشار آن

ًبرد و من نگران بودم که تاری از موی او بيفتد داخل ظرف بستنی من و يا داخل ظرف ناجی ولی ناجی اصال  فرو می

حسابی از آن نھال . خواست بداند جريان آن نھال چيست ی بھر موھای دخترھا نبود، در حال بستنی خوردن میتو

کرده و  يک دوست قديمی دختر موکوتاه داشته سفر می. پروانه دلخوشی از حمل و نقل آن نداشت. خوشش آمده بود

شوھرش (داشته با خود ببرد  را که خيلی دوست میتوانسته آن نھال  کرده و نمی خاطر ماموريت کاری شھررا ترک می به

پس زن از دوست  خود يعنی دختر موکوتاه ما خواھش ) خواسته ھرچه زودتر از شر آن خالص شود راضی نبوده و می

 .ی نھال اين بود قصه. ی خود بکارد کرده آن را ببرد در جايی از حياط خانه

 »  يک درخت توت داری و جايی برای اين بيد نداری؟ت چرا به او نگفتی تو وسط باغچه«: پروانه گفت

 » .ی ما صد بار اومده بود خونه. دونست خودش که می«

 » پس چرا به او يادآوری نکردی؟«

. ديگه کار از کار گذشته. جون گرفتم بخاطر اين که توی رو دربايستی افتادم حاال ديگه من اين نھال را از مريم«

 » .سعيد شايد يک کاريش بکنه.  پيدا کنيمجايی شايد ته حياط براش يک

ده به کارگرھای آشغال جمع کن  خاطر رودربايستی با تو شبونه تحويلش می برای من مثل روز روشنه که سعيد به«

 » .محل

 »زنی به من؟ داری طعنه می! خاطر رودربايستی با من به«

اری، اگه از چيزی خوشش نياد ديگه خود خدا ھم خدا نکنه من طعنه بزنم ولی خب با اون شوھر بداخالقی که تو د«

 ».تونه وادارش بکنه که خوشش بياد نمی

 »شه؟ باورت می. خدا ًطور نبود قبال به اين. طور شده ھا اين سعيد تازگی«

 ».جور بوده گم که مادرزادی اين من ھم نمی. دونم آره می«

زنه ديگه دلش با من ھم  ھايی که حرفش را می  پرتاز وقتی با اون ھوشنگ قاتی شده و رفته توی خط اين چرت و«

 ».ش جور فکر بکنی درباره دونم که حق داری اين نيست، می

خب «. گويند، به خود آمد شان که چه می ايم به دھن ھا ھستيم و زل زده پروانه متوجه شد که من و ناجی ھم در کنار آن

 » .ًمخصوصا توی اين دوره زمونه. ندی دارنھا پستی و بل آدم. پيش مياد. حاال ديگه فکرش ھم نکن

 . سکوت

 » گی که من چکار بکنم با اين؟ باالخره تو می«. بعد دختر مو کوتاه آه کشيد

حيف . حيف از اين نھال به اين قشنگی که بره قاتی بشه با آشغال. خدا فقط نذار کسی دورش بيندازه تو را به«: ناجی گفت

 » .ش تا بشه يک درخت خوشگلاگه کسی نباشه توی زمين بکارد

فکر نکنين . گه چون خسته شده از بس راه رفته خودی يک چيزھايی می اين پروانه بی. کارمش می«: دختر موکوتاه گفت

ريم تا برسيم  ھای پشتی اين را برداشتيم و داريم می ما فقط از تو يکی از ھمين کوچه. ھا، نه شھر را با اين نھال دور زديم

 » .ھمين. تر طرف ه اونبه دوتا کوچ

تونم  خانوم من خودم تنھايی ھم می شما نگران نباش پروانه. جا کنيم تا اون پس ما براتون حملش می«: زده گفت ناجی ذوق

 » .تر نباشه دين پس بايد چند دقيقه بيش جور که آدرس می اين. بيارمش

يا خورد و . شه اين نھال بيچاره ن خانوم حيف و ميل میدونم تو خونه اي می. گم خاطر راه و خستگی نمی به«: پروانه گفت

 » .ميره ی حياط می شه الی ماشين آشغالی يا گوشه خاکشير می

زده  دخترھا از اين کار او ذوق. ناجی پول ھر چھارتای ما را پرداخت کرد. خنديد ھای پروانه می دختر موکوتاه به حرف

برد پس با آن که خسته بودم پا به پای  ھا دارد لذت می اجی از بودن با آنديدم ن من خودم را سپرده بودم چون می. شدند
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توانستند تند راه  ھای پاشنه بلند داشتند و نمی ھا کفش رفتن با آن دخترھا سخت نبود چون آن خوشبختانه راه. رفتم آنان می

د تا تعادلش را باز يافته خود را برای ايستا پيچيد و دختر می خورد و می ھا در کفش لق می ھردم پای يکی از آن. بروند

 .حرکت دوباره آماده سازد

زمان در يک لحظه جواب داديم با تفاوت اين که  من و ناجی ھم» شما مگه باغچه دارين؟«: دختر موکوتاه از ما پرسيد

 » چی شد؟«. دختر خنديد. من گفتم نه و ناجی گفت بله

 »  خونه ی ما کجاست که من تا به حال اونو نديدم؟ی ھا ولی باغچه ببخشيد«: من از ناجی پرسيدم

دونی چقدر خوشگل  جا بکاريم خب می زنم من، اگه اين را اون درباره فضای خالی وسط حياط مزرعه حرف می«: گفت

 » .ھا؟ نه، بگو شه شه حياط؟ پس معرکه نمی می

شايد ور رفتن . داد ًتما جورج به او اجازه میح. ی آن نھال شده که جايی برای جر و بحث نيست ديدم ناجی چنان دلباخته

دخترھا ھم متوجه شده بودند که ناجی خاطرخواه نھال . توانست يک حالت خوشی در ناجی ايجاد بکند با آن درخت می

آورد؟ آن دخترھا ھم  چرا؟ چه چيزی در آن نھال بود که ناجی را به وجد می. دويد چه ذوقی در چشمان او می. شده است

ی  ی محيط اطراف را بلد بود ما را برد به يک محوطه دختر موکوتاه که ھمه. ن در پی جواب ھمين پرسش بودندمثل م

نھال . نشستيم روی چمن. گرديدند شان دور و برآن می يک حوض ھم بود که چندتا بچه با پدر مادرھای. پوشيده از چمن

اش به نھال بياورد او نھال را به   ناجی دليل خوبی برای عالقهدختر موکوتاه گفته بود  که اگر . تر بود طرف بيد کمی آن

روی ما بود خيلی نزديک ولی  شان روبه پاھای لخت. که زانو زده بنشينند ای نداشتند جز آن دخترھا چاره. ناجی خواھد داد

 نسبت به آن دخترھا ھا نداشتيم، من که نداشتم و اميدوار بودم که در ناجی ھم ھيچ حس جنسی ما ھيچ حس جنسی به آن

شناختيم خيلی فرق  ھا برای ما جالب بودند چون نوع ديگری از زن بودند و با آن نوع زنی که ما می آن. نباشد، نبود

 .ُداشتند، پر از تازگی بودند

ک بعد از ظھر پنجشنبه رفتم سر قبر او ديدم خا. ُيکسال بعد از مردن ننه بود«: ناجی داستانش را اينطور شروع کرد

ُرفتم چندتا سطل آب پر کردم اوردم پاشيدم روی قبر از باال تا پايين، آب ولی کافی نبود، خاک . روی قبر ترک خورده

ديدم دور و بر بعضی از قبرھا گل و گياه کاشته بودند ولی دور و بر قبر  می. ی اون آب را فرو برد توی خودش م ھمه ننه

. اومد فقط دلم خيلی گرفته بود ھام نمی سر قبر که گريه بکنم ولی گريه به چشمنشستم باالی . ی من خشک و خالی بود ننه

ُجنبه، سر بلند کردم ديدم يک آقايی داره يک گياھی را باالی سر قبر مادر  متوجه شدم يک چيزی اون دور و بر داره می

با بيلچه . کاشت ی قبر میداشت نھال يک بيد مجنون باال. جا قبر مادرش ھست خودش گفت که اون. کاره خودش می

حاال ديگه نھال نبود، يک درخت کوچک بيد . بعد که گودال کنده شد نھال را گذاشت داخل اون. مشغول کندن زمين بود

کاشتم باالی سر  کاش من ھم يک درخت می آرزو کردم ای. مرد شروع کرد به درخت تازه کاشته آب دادن. مجنون بود

فروخت  بارش چندتا نھال بيد اورده می ا از دم در قبرستون خريده از يک آقايی که با وانتمرد گفت اون نھال ر. قبر ننه

ھا ھم نھال خريده بودند و  ور چند نفر را ديدم که آن ور و اون اين. طرف در قبرستون خوشحال راه افتادم به. به مردم

تن اون بايد چند بار بيام حسابی به درخت آب فکر کردم بعد از کاش. ھا توی خاک باالی قبرشان بودن مشغول کاشتن آن

ی قبر  تمام قد و قواره. کنه ُش تمام اطراف را پر می ره که سايه قدر باال می سال بعد درخت مادرم اون فکر کردم دوسه. بدم

ر بيد ی بيد مجنون الی بوی عط شه، توی سايه م درست می وقت چه آرامشی برای ننه اون. ی بيد مجنون مياد زير سايه

فقط يک . باری تو ھمين فکرھا بودم که رسيدم به يارو وانت. م تونه ترک بندازه روی خاک ننه ديگه آفتاب نمی. مجنون

محو تماشاش شده . نھال بيد توی عقب ماشينش مونده بود، عاشق اون نھال شدم، اونقدر که يادم رفته بود قيمتش را بپرسم

ھيکل بزرگی داشت و از آن . ام زد ب مرد فروشنده مثل لگدی بود که به تخت سينهجوا. قيمتش را پرسيدم باالخره. بودم

داد زد و . باال به من که شايد چھارده ساله بودم نگاھی با تحقير انداخت چون مطمئن شده بود که اون مبلغ پول را ندارم

ی  از قبرستون تا شھر يک جاده. ربا اعالم کرد که داره بطرف شھر ميره و اگر کسی مسافر شھر ھست بپره پشت وانت

مرد از فروش آخرين نھال نااميد . عده پريدن باال يک. مستقيم از در قبرستون تا خود ميدون وسط شھر. بلند صاف بود

مرد به . تونستم اون را بخرم کردم تا می انداز می کردم و پس قدر زياد بود که من بايد چند روز کار می قيمتش آن. شد
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. باالخره پنج شش تا مسافر برای او پيدا شد. گفت که مراقب اون نھال باشن بار می نشستند پشت وانت که میمسافرھايی 

راننده رفت پشت فرمون ماشين . راننده از يک مرد خواھش کرد که دو دستی ظرف نھال را محکم بگيره اون ھم گرفت

شد و من که جلوی  رفت و دور می ھال من ھم میرفت ن طور که ماشين با مسافرھاش می ھمون. را روشن کرد و رفت

ی صاف  بار توی جاده قدر خيره شدم به رفتن وانت تونستم برگردم سر قبر او، اون م شرمنده شده بودم و نمی روی ننه

د و دخترھا گريه کرده بودن» .ھمين بود. قدر خيره شدم به نھالم که ذره ذره رفت و ناپديد شد ناپديد تا حاال مستقيم اون

دانستم گاھی  من داستان ناجی را باور نکردم چون می. کردند شان را با دستمال کاغذی خشک می ھای داشتند اشک

ھرحال آن دخترھا تصميم گرفتند نھال  سازد برای آن که کار خودش را راه بياندازد اما به داستانھای دروغ از خودش می

جا که بايد باشه،  بريش بکاريش ھمون شتن اون توی حياط مزرعه نمیجای کا خب پس چرا به«: پرسيدم. را به او بدھند

 »ت؟ روی قبر ننه

 ».ًاصال حرفش را نزن«

 »چرا؟«

 » .جا دوره خيلی چون ننه خيلی از اين«

 

ھمان کافی بود که بارمان را . بار کاووس داريم ی خوبی برای نشستن در پشت وانت روز صبح دلخوش کرديم که بھانه آن

ی  جای آن که بر صندلی جلو کنار او بنشينيم، دوتايی به بھانه ھال بيد مجنون بود ببيند و بگذارد من و ناجی بهکه يک ن

جا در پشت بنشينيم، ولی او نگذاشت ما بنشينيم پشت و خودش چنان ظرف نھال را جا داد در  مراقبت از نھال ھمان

وقتی آن را طناب پيچ کرد به ناجی گفت . بت ويژه نداشتای و آن را محکم بست که ديگر ھيچ نيازی به مراق گوشه

 .خنديد تواند جای نھال را تکان بدھد و از محکم بودن آن مطمئن شود بعد ھی می حاالمی

ِاصال توپ شده حسابی توپ توپ شده اين درخت جوان آقا ناجی ما« ولی «. را درخت ناجی بخواند مايل بود آن» .ً

 » رخت به اين نازنينی خودت را ببری وسط اون خوکدونی بکاری؟چطور دلت مياد د. خودمونيم

اون روز شايد من . خورن ش نھار می شينن تو سايه وقتی بزرگ بشه کارگرھا ظھر می. ِجاش وسط حياط«: ناجی گفت

از اون که دمت گرم که اين بيد مجنون را برای ما کاشتی قبل . بخير دونم کسی ھست که بگه آقا ناجی يادت نباشم اما می

 » .بری

شه يک  معلوم می. خوشا به اون عشقی که در مورد يک گياه توی دلت ھست برادر«. کاووس به دھن ناجی خيره بود

ت توی زمين بکارم و چنان محکمش بکنم  اگه اجازه بدی من خودم بيام اون نھال را واسه. قلب صاف  توی سينه داری

 » .که کسی نتونه بيارتش بيرون

ً پيشاپيش به ناجی تذکر داده بودم که يکوقت ھوس نکند کاووس را به مزرعه دعوت بکند، اصال و ابداالبته من چون  . ً

 . جورج از اين کار ھيچ خوشش نخواھد آمد

ًکارمون اصال اجازه اين کار را  البته اگه صاحب. تونيم اين کار را بکنيم ما خودمون ھم می. دستت درد نکنه آقا کاووس«

 » .بده

خيلی بايد سنگدل باشه اون نامردی «: ی ناجی خيره نگاه کرد کرد باز خم شد به چھره طور که رانندگی می اووس ھمانک

دادم برای ھميشه مواظبت بکنم از  طرفا زمين داشتم قول می اگه من اين. که اجازه نده تو درختت را توی زمينش بکاری

 . فرستاد داشت پيامھای عاشقانه برای ناجی می» .طوردادم چ بھت نشون می. درخت تو خودم با کارگرھام

 

پس آنروز اولين کار ناجی در مزرعه آن بود که . ًاتفاقا جورج از کاشتن آن نھال در وسط حياط مزرعه استقبال کرد

 و بعد نھال را در گودال گذاشت، دور. ای بيابد و گودالی در وسط حياط که تمام سطح زمين آن خاکی بود بکند بيلچه

 . توانست ھی آب به پايش ريخت برش را با خاک پر کرد، و تا می

 » مونه اينجا؟ يعنی به نظر تو اين زنده می«: پرسيد کرد می جورج نھال تازه کاشته را برانداز می
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 »مونه، پس چرا که بميره درخت به اين ساق و سرحالی؟ معلومه زنده می«: ناجی گفت

 ».گم بخاطر اينھمه بوی گند و گه می«

 ».ًاتفاقا وجود گياه خيلی ھم خوبه برای جايی که بوی بد ھست«

 »ًجدا، چطور؟«: جورج پرسيد

 ».ده دونه چرا، برای شما ھم توضيح می جميل خوب می«: من انداخت ناجی نگاھی به

اگه «: د، گفترسيد عالقه به شنيدن توضيحات من داشته باش اما من حوصله نداشتم توضيح بدھم و جورج ھم به نظر نمی

ھرحال دستت درد نکنه  به. ای چيزی داری در امور درختکاری ًمونه ديگه حتما تجربه ًمونه حتما می دونی زنده می می

 » .ده به حياط اين درخت تو پسرجان يک صفايی می

 

رده، دستی نياد به اگه تا دو سه ھفته ديگه که ريشه گياه ھنوز درست قاتی نشده با زمين و گياه را داخل خاک محکم نک«

شه يک درخت محکم که ديگه به آسونی  تعمد از زمين بيرونش بکشه، فقط ھمين دوره که بگذره گياه برای خودش می

 » .شه البته، ولی نه به آسونی شه از زمين بيرونش کشيد، می نمی

 » چرا بيرونش بيارن؟«: جورج پرسيد

کنن که  ھا کارھايی می ھا بعضی بعضی وقت! آخه مسيو«. کرد له میناجی پوزخند زد انگار داشت از کسی يا از چيزی گ

ای  که دل خودشون را خوشون بکنن و دل کسی ديگه ھيچ معنا نداره به حضرت عباس ولی انجامش ميدن جخ برای اين

ند خنديد کرد ولی جورج زد زير خنده با صدای بل ھا داشت جورج را غمگين می رسيد با آن حرف به نظر می» .را بشکنن

ناجی بيلچه در دست ايستاده بود با غرور خاصی تماشا . و خنديد و رفت از ناجی دور شد تا سری به حيوانات بزند

 » خوشت مياد نه؟ معرکه نيست پس؟«. کرد درخت تازه را خود او در خاک نشانده بود می

 

کرد  ی من موافقت می ی ھم بايد که با خواستهای نداشتم با ماشين کاووس به مزرعه بروم و ناج نه، من ديگر ھيچ عالقه

جا  روز او زودتر از ما به آن ولی وقتی به ميدان رسيديم ديديم آن. گذاشت وگرنه رگبار غرولندھای من او را در امان نمی

به مزرعه بار او  روز ھم به ناچار با وانت پس آن. گرداند رسيده از وانت پياده شده و در انتظار ما نگاه به ھر طرف می

ی نھال بيد مجنون پرسيد و ناجی با آب و تاب ماجرای کاشتن نھال را برای او گفت و او  در بين راه اول درباره. رفتيم

منتظر بود تا داستان درخت تمام بشود و او داستان خودش را . کند آن درخت ھميشه زنده و سرحال باشد گفت که دعا می

ًواقعا . من خيلی ناراحتم«: که حال او را پرسيديم او شروع کرد که بعد از آن. بگويدخواست به ما  چه می آن. شروع بکند

رسونن البته از طرفی ھم خوبه چون ھمين به فساد رسوندن اين مملکت  ی فساد می دارن اين مملکت را به آخرين درجه

ش  ندازه خيلی جلوتر از اون که وعدها دونين ھمين ظھور آقا را جلو می می. شه تا اين درجه باعث يک اتفاقات خوب می

ھای ديروز چی  ديدين که توی روزنامه«: گفت. زند ی چه حرف می دانستيم او درباره ما ھيچ نگفتيم چون نمی» .داده شده

 » نوشتن؟

 » .ھا ببخشيد نويسن توی روزنومه يعنی به ما ربطی ھم نداره که چه چيزھا می. خريم ما روزنامه نمی«: گفتم

شما جوونای اين ديارين ھر اتفاقی اينجا ميافته به شما مربوطه به زندگی و به اخالق و . اما بايد ربط داشته باشه«: گفت

 » .ی ما اينجايی ھا ربط داره به دين شما چه بخواين چه نخواين يعنی به ھمه

 »حاال از چی عصبانی ھستی؟«: گفتم

چرا؟ چون آقا با . ًشه مخصوصا به خود شخص آقا حانيت توھين میديدين چطور داره به رو خون بودين می اگه روزنامه«

ھا کار وامنيت بده فقط بلده فساد  شاھی که بايد به مردم رسيدگی بکنه به اون. فساد مخالفه با خود شخص شاه مخالفه

 » .گری اخالقی را رواج بده و کشور را وابسته بکنه به غرب و زمينه را فراھم بکنه برای کونی

 »شيد برای چی؟ببخ«
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ھمين . جنگن ھا می ُدونين که مردم قم چطور دارن با روزنامه نمی. خبر ھستين شه شما حسابی بی پس معلوم می«

ذاريم اين موضوع  ھايی مثل من توی اين مملکت ھست نمی گری ھستن ولی تا آدم ھا که عامل اصلی رواج کونی روزنامه

جوری خودم را برسونم به تھران اون دوتا کونی را پيدا بکنم  گردم که يک  میدنبال فرصتی من خودم به. رواج پيدا بکنه

ای «: ی ماشين به آسمان نگاه کرد و ھمراه با آھی گفت از پنجره» .ھای خودم ھای خودم دارشون بزنم با دست با دست

 »شون؟ ھای خودم طناب دار را بندازم گردن شه که من با اين دست خدا يعنی می

ِا ا مو«  ».اظب رانندگيت باشِ

 »چی؟«

 ».دادی رفتی بيرون و ما را به کشتن می ھيچی فقط داشتی از جاده می«

 » .شه ھای من باورتون نمی يعنی حرف«

 » .زنی ی چی و کی داری حرف می دونيم شما درباره ولی ببخشيد ما نمی. چرا«

. شه ًحتما می«: روب به ميدان رسيده بوديم گفتو وقتی در غ» ش را براتون بيارم که ببينين پس بايد روزنامه«: گفت

روزی که اين مجسمه پايين کشيده بشه يعنی خود مردم بکشنش پايين «. کرديم ما فقط نگاھش می» دونی چه روزی؟ می

. اما روز بعدش باز رفته باال. دايی من بچه بوده ديده که مردم چطور ھمين مجسمه را کشيدن پايين. مثل اون سال

 » .حيف

 

خواستم  رفت و ھی می ام سر می ايستاديم، من حوصله بار جورج می ھای زود که در ميدان به انتظار آمدن وانت صبح

ی شاه  کرد مرا بخنداند، با اشاره به مجسمه ای برای غرزدن بسازم ولی ناجی سعی می ُغرولند بکنم و از ھر چيزی بھانه

 . مان بود روی که روبه

ھا به  مجسمه درست وسط ميدان بود و ماشين» .لفضل خودت يک نگاھی بنداز به اين مجسمهتو را به ابو«: گفت می

. کاله او باالترين نقطه در آن حوالی بود. ايستاده بود روی يک ستون سنگی. شاه خيلی باال بود. چرخيدند دورش می

دست چپ اما پايين افتاده بود و . يقهدست راستش برای سالم نظامی باال رفته بود و نوک انگشت وسط چسبيده بود به شق

ای برای  کرد به آلت تناسلی خودش و ھمين موضوع شده بود دستمايه مچ آن طوری خم شده بود انگار داشت اشاره می

داد  ناجی سالم نظامی می. خنديدم من می» کنه به ملت؟ ش را تعارف می ببين چطور داره کير و خايه«. ھای ناجی شوخی

بفرماييد کير و ! خانوما آقايون«. زد داد و آرام چرخی به دور خود می  مثل حالت دست مجسمه قرار میو دست ديگر را

روی زمين دور و . کرد جا سرگرم می ھا مرا در آن گاھی ھم شب. رفتم خنديدم و ريسه می من می» .ی شاھانه دارم خايه

پاشيدند به ھوا  شدند و آب می سنگی زير مجسمه باز میھای آب دور ستون  ھا فواره بر مجسمه پوشيده از چمن بود و شب

دانم چرا  مان ولی نمی ھای آب را بياورد بپاشد به سر و روی رفتيم روی چمن تا باد پشنگه و گاھی که باد بود ما می

را در شان  ھای پوش خوش نداشتند کسی را روی چمن زير پای شاه ببينند و حتی اگر دور بودند باتوم ھای آبی پاسبان

ناجی ولی مثل من نبود . دادند که زود از روی چمن خارج بشويم برگرديم به خيابان و به آسفالت آوردند و عالمت می می

. ايستاد رو به مجسمه ھای آب می شد در مسير باد و پشنگه جا که می ھا بترسد و جا بزند بلکه تا آن که زود از پاسبان

 » .ماشا به عظمتت ای شاه سنگی«

وقت به پست پاسبانی  سو بکشانم که يک کوشيدم او را به اين من ترسيده می. زد و اگر مست بود با صدای بلند قھقھه می

سن  ًدادند مخصوصا به پسرھای ھم ھای رکيک و ناجور به آدم می ھای آن دوره خيلی بد دھن بودند، فحش پاسبان. نخوريم

تا آن شب که ناجی حسابی مست شده .  فحش خوردن و فحش شنيدن بودتر از ھر چيز از و سال ما، و نگرانی من بيش

در . ھای دور مجسمه کشيده نشود، نشد سوی فواره من ھر کاری کردم او به. ساز ھم ھمراه ما بود. شب بود جمعه. بود

ھا  الی فواره های انداخت و ھی مستانه دويد الب يک لحظه ساز را به من داد و دويد و پيرھن از تن در آورد به گوشه

رو بودم که ديدم دوتا پاسبان از سمت ديگر رفتند  من دور از ميدان توی پياده. تر شد کشان و تنش خيس و خيس جيغ

ھا  يکی از آن. ھا کنار کشيدند آمد او را گرفتند و از فواره ای که ديگر کاری از من بر نمی طرف ناجی و در لحظه به
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من .  پاسبان ديگر رفت دور و بر ستون مجسمه به دنبال چيزی روی زمين گشتشروع کرد به حرف زدن با ناجی و

کنند که بيايد ولی ديدم پاسبانی که مجسمه را دور زده بود و چيزی روی  ايستادم ترسيده به خود گفتم حاال او را ول می

پرسيدند . ی او ھستم  که پسر خالهھا گفتم باالخره رفتم جلو و به آن. زمين نيافته بود آمد يک توسری محکم زد به ناجی

ی کمری بسته بودند  ھا که ھردو اسلحه پاسبان. پيرھنش کجاست و من آن را در جايی روی چمن يافتم و به تن او پوشاندم

ای و دومی به ما گفت  طرف يک ماشين جيپ سورمه ھا به خيابان رفت به بعد يکی از آن. با ھم حرف زدند که ما نشنيديم

ی خلوتی در پياده رو برد و پرسيد که چقدر پول داريم؟ ما که تازه از  ما را از ميدان به گوشه. به دنبال اوکه برويم 

ی  ھمه. داديم اش را به پاسبان می مان را گرفته بوديم پول خوبی ھمراه داشتيم که حاال بايد ھمه جورج حقوق ماھانه

. رسانديم مان نگذاشت و بايد با پای پياده خود را به خانه می  برایی تاکسی ھم مان را گرفت و حتی پولی برای کرايه پول

شد ولی ھمين که به ما گفت برويم  مان بد می برد وگرنه خيلی برای کند که ما را به کالنتری نمی گفت دارد به ما رحم می

» .بيارشون، بيارشون. ھا حرف بزنه خواد با اون جناب سروان می. ھی گودرزی ولشون نکن«: رفيقش دوان آمد گفت

خواد  ی من خارجه ديگه چون جناب سروان خودش شما را ديده و می از عھده«: پاسبانی که پول ما را گرفته بود گفت

پرسيد . و ما توسط پاسبان ديگر برده شديم» .تون برين پی کارتون فرست چندتا سئوال ازتون بکنه، چيزی نيست، زود می

ی پاکت را از او گرفت  پاسبان ھمه. ً پاکت سيگارش را که اتفاقا تازه خريده بود بيرون آوردکه آيا سيگار ھم داريم؟ ناجی

ی سيگارھاش  يک سيگار برای خودش روشن کرد و پاکت را با بقيه. و گفت که ما ھنوز بچه ھستيم و نبايد سيگار بکشيم

ای  بعد با ھمان جيپ سورمه. اھيم کردتر شويم از او برای اين کارش تشکر خو توی جيب گذاشت و گفت وقتی بزرگ

گشت جلو آمد يک سيلی زد  پاسبانی که از ھيچی خبر نداشت و توی حياط کالنتری ول می. رنگ ما را بردند به کالنتری

دونين،  يعنی خودتون نمی«: زند شنيديم که توی گوشی ناجی و بدون يک کلمه رفت و وقتی ناجی پرسيد که چرا او را می

ھرچه . پاسبان ديگری ما را به اتاق کوچکی برد که فقط سه تا صندلی درآن بود» .فھمين چرا زودی می پس به. نه؟ باشه

توی اتاق، پاسبان در سکوت يک دستبند از الی . مان را نشنيد ايم کسی صدای التماس کردم و گفتم که ما کاری نکرده

ی دستبند را بست و قفل کرد دور مچ  سته بوديم، يک حلقهروی ما که روی صندلی نش کمربند خود باز کرد و خم شد روبه

ی سيلی  ھم وحشت و ھم ضربه. جا منتظر باشيم و رفت ی ديگر را بست به مچ پای ناجی و گفت ھمان پای من و حلقه

ھيچ . توانستم حرفی فحشی نثار ناجی بکنم قدر ترسيده بودم که حتی نمی من ھم اين. ی ناجی پرانده بود مستی را از کله

 .گذاشتم پسران ترس خاطر احترام به  ناجی  نبود عنوان اين روايت را می اگر به. نداشتيم غير از ترس

تون  کدوم«. ی توی دستش ای با لباس معمولی شخصی وارد اتاق شد نگاھی به ما انداخت و نگاھی ھم به پرونده مرد گنده

 »  ِجعفر و کدامتون رضا؟

 ».ناجی سرکارمن جميل ھستم اينم «: گفتم

 »معلوم ھست چندتا اسم دارين شماھا؟«

 ».ھا را داشتيم باور کنين سرکار ما ھميشه فقط ھمين اسم«

. گه نفروختين جا می ھا را درسته؟ اين ھا را کجا گذاشتين؟ ھنوز که نفروختين اون ساعت. خب حاال اون مھم نيست«

 »خب؟

ھا  من از وجود ساعت. تر عصبانی نکند ھا را بيش الکل دھنش پاسبانزده که بوی  بعد گفت حرف نمی. ناجی الل شده بود

خيلی درد . زد به ساق پای ما پراند و با نوک کفشش می طور نشسته ھی لگد می مرد ھمين. اظھار بی اطالعی کردم

را باور کرده مدتی بعد انگار حرف ما . زند ی چه حرف می دانيم او درباره من گريه کردم و قسم خوردم که نمی. داشت

بار از پاسبانی خواھش کرديم ما را به مستراح  يک. بود و از اتاق رفت بيرون و ما باز در ھمان حال توی اتاق نشستيم

رفت و  رفتيم و مشکل بود چون ناجی ھنوز مستانه راه می به سختی يواش يواش راه می. ببرد و او ھردو ما را با ھم برد

ديد انگار وظيفه داشت يا يک فحش رکيک  ھر پاسبانی ما را در آن حال می. کنترل بکندتوانست به درستی خود را  نمی

بازجويی اصلی . کرديم از شدت ترس و تحقير، درد بدنی را حس نمی. نثارمان بکند يا يک توسری بکوبد بر سرمان
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جا چه  ايم و در آن کی ھستيم و چکارهًخواست دقيقا بداند ما  او می. شب گذشته بود از نيمه. توسط يک افسر جوان انجام شد

 .  کرديم می

وجود ويلون ھم باعث شده بود که او خيال . داد توی جيبم بود يک کپی از برگ رسيد حقوق که جورج ھر ماھه به ما می

 ما را کتک نزد و فحش ھم به ما نداد فقط سئوال. کرد خاطر ھمين کمی با احترام رفتار می کند ما ھنرمند ھستيم به

خواست بداند نظر ما  می. ھای ضد دولتی پرسيد و ما اظھار بی اطالعی کرديم ی سازمان نظر ما را درباره. کرد می

ی آنان از  ی خرابکارھا که خود را گروه مارکسيست اسالمی معرفی کرده بودند و مدتی پيش محاکمه ی عده درباره

ھای مزرعه چيزھايی شنيده  ديم و نگفتيم که از بر و بچهولی ما نديده بو. تلويزيون سراسری پخش شده بود چه ھست

خواست بداند موقعی که دور مجسمه مشغول آبتنی بوديم آيا کسی يا کسانی را ديده بوديم که به دور ستون  می. بوديم

خيلی زود صبح . بعد رفت. کرد و به چشمان ما خيره بود طور فقط سئوال می ھمين. ما کسی را نديده بوديم. سنگی بپلکند

داديم  طبق نوشته آن بايد تعھد می. مان کاغذی را برايمان خواند پاسبانی که ھرگز نديده بوديم آمد نشست بر صندلی مقابل

ای به ستون مجسمه  شويم و در ضمن اگر مشاھده بکنيم کسی يا کسانی دارند اعالميه که ديگر دور و بر مجسمه ديده نمی

ی نوشته را برايمان خواند  پاسبان ھمه. ارش بدھيم وگرنه با ما چنان و چنين خواھند کردچسبانند زود به ماموران گز می

مان را يکی پس از ديگری گرفت تپاند روی خيسی جوھر و بعد پای نوشته روی کاغذ فشرد و باالخره در  ھای و انگشت

ا ترس و دلھره از در حياط کالنتری بيرون وقتی ب. توانيم برويم سکوت پاھای ما را از بند گشود و گفت آزاد ھستيم و می

ھو دستی يک ضربه ناغافل و محکم زد پشت گردن ناجی با صدای مشمئزکننده پاسبانی که داشت غش غش  رفتيم يک می

 ».ھا کش، خوب در رفتی ُای کس«. خنديد می

 

 ».ه انشاًشما اصال کجا ھستين ای جوانان برومند؟ چرا اين چند روزه پيداتون نبود؟ خير بود«

جا  رفتيم به مزرعه چون کار زياد بود و ما ھم وظيفه داشتيم صبح خيلی زود اون اون چند روز بايد خيلی زود می«

 ».باشيم

 ».ھا کشه گم اين مسيو شما خيلی زيادی از شما کار می من می«

 ».خواستيم که زود بريم ما خودمون می. طور نيست نه اين«

 ».ونم يک کار بھتر براتون جور بکنماگه بخواين من ممکنه بت«

 ».ما از کار خودمون راضی ھستيم خيلی راضی. نه دست شما درد نکنه«

روز گفته بود که ممکن  جا نبود چون آن در ميدان منتظر جورج بوديم که ھنوز آن. کاووس به زور ما را سوار کرده بود

رفت با آن برويم و خالصه در شرايطی بوديم که  زرعه میطرف م است دير برسد پس ما اگر ماشينی پياده کرديم که به

 .ناجی مرا ھم تشويق کرد خالف ميلم سوار ماشين کاووس بشوم

 »کجاييد بابا؟«: کاووس گفت

 » .ديم با او بريم و برگرديم ماشين جورج درست شده ديگه مشکل رفت و آمد ما حل شده اينه که ما ترجيح می«: گفتم

من اون تکه روزنامه را که قول داده بودم براتون اوردم تا خودتون ببينين و «. گرفت  يا نشنيده میانگار حرف مرا نشنيد

بيا «. ھا قبل بود و تکه روزنامه را به ما نشان داد که مربوط به ماه» ًباور کنين وگرنه اصال باور کردنی نيست جون شما

ی او به عکس دوتا مرد بود که در کنار ھمديگر ايستاده   اشاره.را به من داد آن» .ببين و باور کن اين افتضاح گنده را

. ی ازدواج آن دوتا مرد با ھم بود خبر درباره. يکی از مردھا کراوات بسته بود و ديگری پاپيون. خنديدند خوشحال می

اريخش ھم ت«: کاووس گفت. من برای ناجی توضيح دادم که موضوع آن مردھا چه بود» .ًلطفا برای رفيقت ھم بخون«

 »  .کنه براش بخون تا بفھمه داره کجا زندگی می

 ».بھمن ماه يکھزار و سيصد و پنجاه و شش«: خواندم

 »چندم؟«

 ».جاش ديگه پاک شده اون«
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عنوان داماد و  که يک مرد باشه به جای اين که به شه که دوتا مرد بتونن با ھمديگه عروسی بکنن؟ يعنی اين باورتون می«

ديگه فساد از اين باالتر «: زد زير خنده» .َبينی که ھم داماد مرده و ھم عروس جا می ن عروس، اينعنوا يک زن به

شما تو ھيچ «. اش طلب بخشش از خدا بود ی خود را قطع کرد و زير لب چيزھايی به عربی گفت که معنی خنده» شه؟ می

آلمان، ايتاليا، ديگه عرض کنم . م خودم خيلی جاھا رفتهمن . ھا از من قبول کنين بينين بچه چين چيزی نمی جايی از دنيا ھم

معنيش اينه که ملت ما در رشد و پرورش . چين چيزی ديدم و نه شنيدم اما توی ھيچ کجا نه ھم. که ژاپن و جاھای ديگه

د بذاره و که مرد کون مر کنن تمدن يعنی اين يعنی اين ھا که توی پايتخت نشستن فکر می ی اوله چون که اون فساد نمره

ما ھيچ نگفتيم و او ادامه » به نظرشما وقتش نيست که آقا ظھور بکنه؟. شون را چاپ بزنه روزنامه ھم با افتخار عکس

دونی چندتا شھر شلوغ شده؟ کافيه مردم اين شھر  بينن خواھيد ديد، ھمين االن می ی اين کارھاشون را می ولی نتيجه«: داد

ھا و زمينه را  ريزن تو خيابون جا و مردم پايتخت که ھمين امروز فردا می ردم اينم. ھم از خودشون جرئت نشون بدن

 » .کنن برای ظھور آقا مھيا می

 » آقا کی ھست؟«: ناجی در گوش من گفت

شه به اين  چی سرت می تو که درس خونده ھستی و ھمه«: و به من گفت» دونی آقا کيه؟ نمی«: پرسيد. کاووس شنيد

 » . کی ھست و االن کجا ھسترفيقت بگو که آقا

 » .شه و از ھمه چی خبر دارم چی سرم می من چند سالی درس خوندم اما معنيش اين نيست که ھمه«: گفتم

 » دونی؟ نمی. دونی که آقا کی ھست اما می«

 

ًال او را ديده قب. مان باز کرد جوانی آمد در را برای. خان و در زديم ی امرهللا طبق معمول ھر جمعه صبح رفتيم در خانه

. حال ما را نديده بود ًبوديم توی حياط در حال انجام کاری مثال رخت يا ظرف شستن پای حوض بود اما او انگار که تابه

 » با امرهللا کار دارين؟«: ساز را که توی دست ناجی ديد پرسيد. مان کرد به چشم غريبانه نگاه

 » بله«

 » .کنم منزل باشه گمون نمی«

 » .دونه ما ھر جمعه اين وقت روز ميايم می.  ھستًچرا حتما«

. چند روزه ازش خبری نيست«: گفت. در بازتر شد که ما وارد بشويم. طرف خودش کشيد تر به ی در را بيش جوان لنگه

 » .خواين خودتون بياين برين در اتاقش اگه می

تر بود و  راه پله از ھميشه تاريک. رض رفتيم باالھای کوچک و کم ع طرف راه پله و از پله رفتيم به. ما وارد حياط شديم

کردی که وقتی بر آن ھستی از آن باال کله  پاگرد جلوی اتاق خيلی کوچک بود و خيلی بايد احتياط می. ُپر بود از بوی نم

. کردی شدی و سقوط می يکی سرازير می ھای نوک تيز يکی پا نشوی بيفتی پايين وگرنه بايد از روی ھمه آن پله

قدر بدجور بعد ھم که  خان گفته بود آن سال اول که اين اتاق را اجاره کرده بود يکی دوبار افتاده بود اما نه آن امرهللا

خواھد که اتاق او را عوض بکند؟ او  خانه نمی از او پرسيده بوديم چرا از صاحب. وقت نيفتاده بود عادت کرده بود و ھيچ

ھا يا  ی اتاق ھای بقيه پنجره. شد اش رو به آسمان باز می ق در آن خانه بود که پنجرهتوضيح داد که چون آن اتاق تنھا اتا

ی فکسنی و يا رو به حياط بودند، اين بود که او خطر سقوط از  شدند به ديوار ساختمان بزرگ چسبيده به آن خانه باز می

تر، و باالخره خودش آمد در را   بار کمی محکماين. بار ديگر در زديم يک. پاگرد را خريده بود به قيمت داشتن آن پنجره

دستش را از دستگيره ول کرد گذاشت روی . ای رنگ مندرس خم شده بود ھيکلش در يک عبای قھوه. برای ما باز کرد

 » .ھا امروز من را ببخشيد اوه بچه«. مان کرد و لبخند زد ُرمق ولی پر مھر نگاه ی در و با چشمان بی لبه

خواست تکيه بدھد به آن و بعد مثل شمعی که ناگھان آب شود فرو بريزد،   از دستش و از ھيکلش که میی در رھا شد لبه

ھای  ناجی رفت چندتا از مستاجر. پريديم داخل اتاق و او را توی بغل گرفتيم. خان آب شد و فرو ريخت در نگاه ما امرهللا

. رختخوابش توی اتاق پھن بود. چکارش بکنيم بھتر استچند نفری آمدند و ھرکس چيزی گفت که . آن خانه را خبر کرد
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من و ناجی تصميم گرفتيم ما دوتا ھر جور شده او . خانه که يکی ببردش مريض ای نيست غير از آن ھا گفتند چاره ھمسايه

 .او چشم باز کرد به دور و برش نگاه انداخت. رابه جايی برسانيم

. الاقل امروز نه. کنم از شما من را نبرين جايی ولی خواھش می. ون بدهخدا عمرت. ھای خوبی دارم من چقدر ھمسايه«

. اگه ھم يکی بخواد زحمت بکشه يک ليوان برام شربت آبليمو درست بکنه. ًفقط لطفا بذارين دراز بکشم توی رختخوابم

 » .بعد ھم من با اين دوتا جوون بمونم بھشون مشق ساز بدم

رفت يک قدح بزرگ . سياه بر سر انداخته بود گفت که او توی خانه آبليمو دارديک زن جوان که چادر نازک سفيد و 

زد و  ھا در نظرم ماند اين بود که ھی به ناجی لبخند می ی او برای مدت که چھره علت اين. شربت آبليمو درست کرد آورد

و . خان بکند است کاری برای امرهللاخو کرد اما ناجی فقط از خجالت سرخ شده بود و می جا می با ھر لبخند چادر را جابه

. نه. خانه ببريم و يا به دنبال دوا و دکتر برويم که او را به مريض نه اين. باالخره راه افتاديم که يک کاری برای او بکنيم

د يعنی با کرديم برای او بھترين بو چه را که او از ما خواسته بود انجام بدھيم، چيزی که ما ھم فکر می ما فقط رفتيم تا آن

خان بيايد فکر  توانستيم دختر را راضی بکنيم با ما به ديدار امرهللا خبر کردن دخترش از وضعيت پدر، و اگر که می

 . ايم ًکرديم که جدا يک کار حسابی کرده می

 

ج تعريف تمام روز به دنبال فرصتی مناسب گشتيم که ماجرای رفتن به خانه امرهللا و ديدن او در آن وضع را برای جور

خواست يک حيوان بردارد  رسيد می ام يکی از راه می کردم فرصت گير آورده تا فکر می. بکنيم اما او خيلی گرفتار بود

 . کرديم پشت وانت بار برديم بيرون سوار می کشان می ببرد و ما بايد آن حيوان را از توی مزرعه کشان

برای نشستن افراد گذاشته شده بود نشسته بوديم، من اشاره وقت ناھار که مثل ھميشه در حياط روی تخت بزرگ که 

چقدر از وقت ناھار گذشته بود که ديدم دارد با يک چنگک . ًاو گفت بعدا بگو. خواھم چيزی به جورج بگويم کردم که می

رسيد   نظر میبه. ريزد داخل يک گونی بزرگ کند و می جا جمع می آرام آرام مقداری کاه را که در حياط پراکنده بود يک

خاطر يک چيز نامرئی  خاطر آن بود که بعد از خوردن ناھار سنگين شده بوديم يا به به. ی کار کردن ندارد کسی حوصله

طرف او  به. جورج مرا که ديد صدايم زد. يک چيز نامرئی مثل افسردگی پنھان. رفت بود که دست و دل کسی به کار نمی

 » ناجی کجاست؟«: پرسيد. رفتم

 » .ھا  کار مخلوط کردن خوراک حيوونتوی«

ِخيلی پسر زرنگ و پر استقامتی« جا ھستين  توی ھمين مدت که اين. تو ھم تو کار ھوشيار ھستی. خوشم مياد ازش. ُ

 » .ی خوک را اداره کنين تونين يک مزرعه قدر چم و خم کار را ياد گرفتين که دوتايی می اون

 » . خدمت شما ھستيم مسيوجا در چندان مدت کمی نيست که ما اين«

 » .خدا نکنه يک چيزی پيش بياد که شما را از دست بدم«

 » مگه چی شده مسيو؟«

 » .قدر دلواپس  انگار که بخواد چيز بدی پيش بياد دونم چرا ھی اين ھيچی ھنوز ھيچ، اما اين دل المذھب من نمی«

 » .پيش نمياد«

تونين وايستين تو مزرعه؟ گمونم نوبت  پرسم شما دوتا فردا شب میصدات کردم ب. ھا را بگم صدات نکردم اين«: گفت

عنوان کشيک شب تا صبح بماند توی  شد که به ھر سه چھار ھفته نوبت يکی دوتا کارگر می» .شيفت شماست فردا شب

ر واقع کار د. کرد ھای من و ناجی را با ھم تنظيم می جورج نوبت. ًافراد ھر نوبت کشيک معموال دو نفر بودند. مزرعه

 . جا بود نبود، فقط موضوع بودن در آن

 » .تونيم بمونيم البته که می«: گفتم

بعد » .ی دنج پيدا بکنين برای استراحت خودتون سعی کنين يک گوشه. فردا الزم نيست توی روز کار زيادی انجام بدين«

 » خوای به من بگی؟ چی می«: پرسيد
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در ضمن گفتم که او از ما خواست برويم به دخترش خبر بدھيم .  را برای او گفتمو ماجرا» خان ی امرهللا درباره«: گفتم

ھا فھميديم که  وجو از ھمسايه ُچنين با پرس اشتباه که نه بلکه از اھالی کنونی خانه و ھم. اما آدرسی که داده بود اشتباه بود

خواست به ما بگويد  دانست که نمی ھا چيزھايی می گفتم که ما حس کرديم يکی از ھمسايه. جا رفته ھا پيش از آن دختر سال

 . دانست چه بود و ما ھرچه ھم که اصرار کرديم آن مرتيکه به ما نگفت آن رازی که می

 » .ست خونه ھاست توی فاحشه خواسته به شما بگه که دختره سال نمی«: جورج گفت

جورج گفت سعی . تری از دختر بودم رس دقيقمن در پی آد. ھای قديمی شنيده بود جورج اين را از يکی از ھمسايه

گيرد و خبرش  گفت که تو چند روز آينده با چند نفری تماس می. کند که آدرس دقيق دختر را برايم پيدا بکند خودش را می

 .دھد را به من می

 

 » .ھا خوشش مياد تر از زن ھا بيش حامد از پسر بچه«: ناجی گفت

 » .گی خودت گفتی که می. دی که ماجرای بودن تو با ماھيگيرھا را برام تعريف بکنیطفره نرو، تو قول داده بو«: گفتم

ترسيد ماجرا  او می»  ھا؟ پس چه فايده داره يک چيز تلخ مربوط به گذشته را خيلی گذشته را دوباره مرور کنيم،«: گفت

وگو پيش آمد  که در آن شبی که اين گفتی ما ايجاد کند در حالي را برای من بگويد چون نگران بود که تاثيری در رابطه

 . ی ما خللی وارد کند توانست در رابطه ما چنان با ھم خوش بوديم که ھيچ چيز و ھيچ نيرويی نمی

ھا ريخته  ھايی بود که مردم به خيابان يکی از آن شب» .ھمين. خوام بدونم چی به چی بوده خاطر کنجکاوی می فقط به«

ما آن شب در خانه . پيچد شان تو فضا می صدای فرياد هللا و اکبر گفتن. دستگاه او شعار بدھندبودند تا عليه شاه و دم و 

آمد از ھر سو، که ھر  ھا گرد می قدر جمعيت درآن تجمع ترسيديم برويم بيرون چون آن می. ھا مانديم مثل خيلی از آن شب

ديديم که  ص اگر يکی از شوھران خواھرھايم را میکسی را ممکن بود ببينی يا ھرکس آشنا ممکن بود ما را ببيند بخصو

نبايستی ديده . خواستيم ديده بشويم ما نمی. جا بودند گشتند و ھمه ھا ول می ی مردھا توی خيابان زديم حاال مثل بقيه حدس می

نشست به  یناجی م. ی خود سرگرم بکنيم کرديم خودمان را در خانه مانديم و سعی می ھا توی خانه می پس شب. شديم می

ًمعموال از . کردم برای او ويسکی پيدا می. عنوان مشروب بخورد گذاشتم ھر آت و آشغالی را به نمی. مشروب خوردن

زد و مرا  دار می ھای خنده کرد اول حرف ناجی وقتی مست می. نوشيد جورج که ھيچ مشروبی غير از ويسکی نمی

سيزده ساله بودم اون سال بله «. زد، مست مست بود ھا می از گذشتهشد حرف  تر می خنداند ولی بعد که مستی او بيش می

پدرم مرا فرستاد . مادرم افتاد توی رختخواب مريضی. سيزده سالگی سال نحس و سال بدبختی. ًحتما سيزده ساله بودم

ی دور و بر حامد که خودش ماھيگير نبود ول. ست سراغ حامد گفت برام کار داره، گفت کاريه با ماھيگيرھا، شبانه

بعد از حال مادرم . گفت ماشا چه خوب ھم درشت و سر حالی. ی مرا برانداز کرد قد و قواره. پلکيد ماھيگيرھا ھم می

جايی که ھيچکس صدای ما را . جای خلوت حرف بزنيم گفت بايد بريم يک. گفت پس تنھا مشکل شما االن پوله.  پرسيد

عجله . طرف وسط شط ما ھردو توی يک قايق نشستيم و پاروزنان رفتيم به. اریسو ريم کمی قايق ًگفت اصال می. نشنوه

گفت به ھمين شاھچراغ قسم بخور که . عکس ماه افتاد روی موج آب و ھی باال و پايين شد. کشيد آروم پارو می. نداشت

ُقدر نزديک و پر از  وھا آناکبرگ فريادھای هللا» .ت را جور بکنی گی من کمکت کردم بتونی پول جراحی ننه به کسی نمی

کردم وقتی  دانم چرا حس می ھا بزند نمی من دوست نداشتم ناجی از اين حرف. ساکت شد. خشم شده بود که ناجی ترسيد

ولی خب . شد گفت در نگاه من کمی از ابھت او کم می اش می ی خودش و وضعيت خانواده ھای تحقيرکننده درباره حرف

: که صدايی از پشت در اتاق ما گفت ويم جز در سکوت و با لبخند خيره بشوم به او، تا اينتوانستم بکنم چه بگ چه می

ُخواين که ديو از اين ملک بيرون بره و فرشته بياد  مسلمون نيستين شما؟ مگه نمی مگه بچه. ھا ھی شما دوتا آقازاده«

 » ی بچه مسلمونا؟ صدا بشين با بقيه داخل؟ پس چرا نمياين ھم

کرد و مثل ما يک  ی خوک کار می او ھم مثل ما توی مزرعه. زد داشت با من و ناجی حرف می.  دردسر بودصدای امير

اش دنبال دردسر  کردند امير دردسر چون که ھمه ھای مزرعه صداش می بچه. ی ھفت اتاقه داشت اتاق توی اين خانه

ين مرتبه او را تھديد به اخراج کرده بود و ھربار جورج ھم چند. گشت و دنبال اين بود که دعوا مرافعه راه بيندازد می
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بعد امضا و تعھد . امير گفته بود که عصبانی شدنش دست خودش نبوده و خارج از اراده عصبی شده و دعوا راه انداخته

پس روزھای انقالب و روزھای فرياد . داده بود که ديگر با کسی دعوا نکند و فحش خواھر مادر به ھيچ کارگری ندھد

داد،  کشيد و فحش می خواست فرياد می ھا که رسيد برای امير خيلی خوب شد چون ھرچه دلش می شيدن توی خيابانک

وقتی که فحش دادن به شاه آزاد شده بود امير دردسر ھمه اش به خواھر . توانست به او بگويد نکن ھيچکس ھم نمی

گفت ھمين اشرف  می. فسادھا ھمين زنيکه اشرف استی اين  گفت علت ھمه می. داد نه به خود شاه بزرگ شاه فحش می

. خنديديم داديم و می ھايش گوش می ھرحال به حرف گفت يا غلط، به دانستيم او درست می ما نمی. ھاست رئيس کل قاچاقچی

 . گفته ی ما متوجه خواھيم شد که او درست می گفت يک روزی ھمه می

پس تو اگه راستی يک بچه مسلمون واقعی ھستی پس «. کرد بايد میناجی در عالم مستی يک شوخی با امير کرد که ن

 . و زد زير خنده» کنی برادر؟ چرا توی مزرعه خوک کار می

بخشه چون ھمين مزرعه ھم  بچه مسلمون وقتی ناچار باشه کاری که دوست نداره انجام بده خدا او را می«: امير نخنديد

 » .ره ھوا شه می سوزه و دود می زودی توی آتيش می به

مگه تو حاليت نيست که اسمش را گذاشتن امير دردسر؟ خب «. کرد من به ناجی غر زدم که نبايست او را تحريک می

ھا با اين  جور شوخی اگه جورج بشنوه که تو از اين. گرده ی منفی اون می که طرف تو ھر چيزی دنبال نکته يعنی اين

قدر به ما کمک  حال اين او که تا به. بايد ھيچ رقم جورج را دلخور بکنيمدونی که ما ن می. شه کنی دلخور می پسره می

 »    .کرده

 ».خوام معذرت می«

َھا نبايد کرد با اين امير که شر  ت بمونه ديگه از اين شوخی خواھی را تکرار کنی تا تو کله دوبار ديگه ھم بايد معذرت«

 ».باره از سر و روش می

 ».خوام دو یمعذرت م. خوام يک معذرت می«

ش چقدر توی خطرن چون آخوندھا دارن ميان که ھمه چی و ھمه جا را بگيرن، و  بينی که جورج و مزرعه خودت می«

کشن، ھمه چی از جمله  شون به آتيش می  را  با اموال ھا را ندارن اگه دستشون برسه ھمه اونھا چون چشم ديدن مسيحی

 »ز کجا باز کاری به اين خوبی با صاحبکار به اين مھربونی پيدا کنيم؟وقت ما چکار بکنيم؟ ا ھمين مزرعه را، اون

 » .خوام، سه معذرت می«

بار ديگر ھم که امير داشت برای کارگرھا از  يک. گذاشت از او لجم گرفته بود چون اولين بار نبود که سر به سر امير می

شرت  ھمه تی پس مسلمون واقعی که اين«: فتکنان به او نزديک شد و گ زد، ناجی شوخی مذھب و خواص آن حرف می

 » !بن مثل عينک تو پوشه با عينک ری جور فرنگی نمی رنگاوارنگ جوربه

گفته بود که يکی از خويشاوندھای او . رنگ خارجی به ھای رنگ شرت تی. پوشيد شرت می امير در سرما و در گرما تی

شرت  دھد تا برايش تی رود امير به او پول می  عربی میناخدای لنج است و ھر وقت که طرف دارد به سفر کشورھای

کار داره به  ًگی عمو؟ مذھب اصال چی چی می«. امير از حرف ناجی عصبانی شد. بياورد، ھر سفر يک رنگ متفاوت

سوادی و  اگه تو بی. بن من؟ مذھب که کاری به لباس پوشيدن آدم نداره مشتی کار داره به عينک ری شرت من؟ چی تی

 » .ی حاليت نيست از اون رفيق باسوادت بپرس خنگ خداچيز

ًدانم مذھب به لباس پوشيدن افراد ھم کار دارد و اتفاقا خيلی ھم کار دارد  جا که من می خواست به او بگويم که تا آن دلم می

گرھای ديگر دخالت روز امير و ناجی تا مرز درگيری فيزيکی ھم رفتند ولی من و کار آن. ولی نگفتم که دعوا باال نگيرد

سر ناھار، جورج آن دو را باھم آشتی داد و ناچارشان کرد از ھم معذرت بخواھند . کرديم و نگذاشتيم چيز بدی پيش بيايد

خواست ناجی را ببوسد و ھی خودش را  دار آن روز اين بود که امير اول نمی ی خنده نکته. و صورت ھمديگر را ببوسند

. ھم نزديک کردند که صورت  ھمديگر را ببوسند ھا را به شوخی آن ارگران ديگر شوخیکشيد ولی جورج و ک کنار می

ناجی با لبخند تند دوتا ماچ از دو طرف صورت امير برداشت ولی امير ناجی را بغل کرد و شروع کرد به ماچ کردن او 

که مجبور  ا ول کند، نکرد تا اينمن ھر چه منتظر شدم او ناجی ر. کرد طور او را در بغل گرفته و رھايش نمی و ھمين
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کنون خيلی وقته  خيلی خب پسرھا ديگه بسه آشتی«. ھا را از دو طرف پس بکشم ھای آن شدم خودم بروم وسط و شانه

ماھم از بازار لب شط . رنگ به ناجی ھديه داد شرت خوشگل آبی روز بعد امير يک تی. کارگرھا خنديدند» .تموم شده

توانست مثل ناجی عينکش را در جای خود بگذارد و آن را آويزان   او خريديم و او حاال میيک جا عينکی برای عينک

 .کند به کمربندش

 

کشيدم به آرامی سر بر پای او  من در کنار او دراز می. زد کرد و حرف می باز شبھای ديگری بود که ناجی مست می

ی تو اين چيزھا  من خوشم مياد وقتی او درباره. ای ُعرضهميگه با . جورج خيلی از تو خوشش مياد«گذاشتم می گفتم   می

 » .گه را می

َھمه آرزو جلوی روم پرپر بشه بميره که ُپس عرضه نداشتم که نذارم مادرم به اون زودی با اون«: گفت بارھا و بارھا » .َ

چه که ھر فرزندی برای  تر از آن تر و بيش او را دلداری داده بودم که تو تالش خودت را کردی احمق جان حتی بيش

کرد از اين چرت و  وقتی مست می. ولی خب، نشد. دھد، تو درد کشيدی که او را از مرگ نجات بدھی والدينش انجام می

دونن که  حامد به من گفت ھمه می«: گفت. خنديدم کردم و به او می جان خطاب می گفت و من ھم او را احمق ھا می پرت

تر دخترھا  رفتم برای علفچينی خب جايی بود که بيش جا که من می اون. کنم و برخاست میتر با دخترھا نشست  من بيش

اين را ھم . نيست؟ ھميشه مرد بايد به او التماس بکنه. ًھا؟ اتفاقا دختر بودن که بھتره خب چه اشکالی داشت. رفتن می

کنن نه، ھنوز برای تو  که مردا با دخترا میذارم ماھيگيرا با تو از ھمون کارھا بکنن  گفت اما من نمی. گفت حامد می

زور شلوارت را بکشه پايين بدو بيا به خودم بگو، ھيچکس به  زوده ھنوز گفتی سيزده سالته، ھر مادرقحبه ھم خواست به

ديدم که تکون  ھای ماھيگيرا را تو ساحل می داخل شلوار تو کاری نداره، کار تو فقط با دھنته و با زبونت، من سايه

برای ھر مردی خيلی که طول بکشه سه چھار دقيقه، اين . حامد گفت کار تو فقط ليسيدن و مکيدن. خوردن داخل آب می

 ».شه مھارت تو که چکار بکنی کار طرف زودتر تموم بشه ديگه می

گرمی برات تو ھم ديگه خوابت گرفته، پاشو ببين که چه رختخواب . ھا خوره از اين حرف ھم می من حالم داره به«: گفتم

 ».ی تميز انداختم پاشو برو زير مالفه

ناجی حتی وقتی در رختخواب بود و من چراغ اتاق را خاموش کرده بودم و اتاق در تاريکی محض بود، ھنوز حرف 

بين قايق ما که وسط شط بود و . دم که چکار بکنی طور مختصر و مجانی بھت ياد می حامد گفت خودم به«. زد می

جور  کنيم، تو که اين بينن که داريم چکار می جا ما را نمی گفت خاطر جمع باش، از اين. ر تاريکی بودمردھای ماھيگي

ھای شلوارش را  دکمه. جا نيستی، کف قايق روی دوتا زانو ًبری بشينی پايين جلو پاھای من، ديگه اصال انگار که تو اين

کردم خيلی ظالمانه  ن در تاريکی گريه کردم چون فکر میبعد او به خواب رفت و خرخر کرد و م» .باز کرد، مادرجنده

ھمه خفت و خواری ھم نتوانسته بود جان مادر او را از چرک کليه نجات بدھد ولی خب من تمام  است که حتی تحمل آن

. ستانداختم که او حاال چقدر قوی و شجاع ا کردم که گذشته را فراموش کند و به يادش می وقت داشتم او را تشويق می

ًمثال . کرد خواست کاری بکند می ًاگر واقعا می. داشتم ھمان شجاعت او بود ًاصال يکی از چيزھايی که در او دوست می

رفت و  خواستند دردسر درست کنند او با سر نترس جلو می خورديم که می ھای عوضی بر می گاھی اگر به آدم

اصل موضوع دعوا ھمينه که چطوری خودت «: گفت می. ھا زود مسلط بشوند بر اوضاع گذاشت که طرف يا طرف نمی

اما اگه ببينه که تو ازش . اگه طرف متوجه بشه که تو ترسيدی ھمون موقع کارت تمومه. را به حريف نشون بدی

جور درگيری  اين. تر باشه ُی او خيلی ھم از تو گنده کنه خودش را کنار بکشه حتی اگه قد و قواره ترسی سعی می نمی

تمام حرف جورج . داد که از کسی نترسم طور مرا دلداری می اين» .ُی ھيچ کاری به بزرگی و کوچکی جثه ندارهخيابون

ًھم به ما آن بود که خودمان را از دردسرھا دور نگه داريم مخصوصا از دردسرھای خيابانی ولی حمايت ناجی از من 

ًاصال . داد خاطر ھمان احساس امنيتی بود که به من می او بهشايد عالقه من به . دل و جرئت غريبی در من توليد کرده بود

با او من يک حامی در کنار خود داشتم که برای ايجاد امنيت من حاضر . ترسيدم از چيزی نمی. با او من آدم ديگری بودم

 . سپاسگزار بودم. و اين نعمت بزرگی بود از جانب خدا به من. بود ھر کاری بکند
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ھا به داخل زندگی او زبانه کشيد و سوخت و خاکسترش  چه آتش. چه آتشی به جان او افتاد. جورجبيچاره . اما جورج

سوزی  اما چه فايده که کاری برای جلوگيری از آتش» .ًشما دوتا جدا که بھترين کارگرھای اين مزرعه ھستين«. کرد

ی ما بيرون  د و مھار کردنش ديگر از ارادهُتوانستيم آيا؟ آتشی که گر گرفتنش از جای ديگر شروع شده بو می. نکرديم

ھا لو داده بوديم آيا از آتش اول در زندگی جورج جلوگيری نکرده بوديم؟ از کاووس  اگر کاووس را به ژاندارم. بود

سوزی  بعد خود را راضی کرديم که آن حادثه آن آتش. خاطر جان خود ترسيديم به. ًاين کامال آشکار بود. ترسيديم

ًاصال . شد که شد ھا و چه لو نداده بوديم، باز ھمان می در کمين بود و ما چه کاووس را لو داده بوديم به ژاندارمھرحال  به

ام آن بود  دانم که نگرانی اصلی می. شبی که با وحشت از خواب پريدم. ُخبر گنگ حادثه در خواب بر من ھجوم آورده بود

ناجی . نستم که ھم ناجی بيدار بود و ھم زال که مرد ھميشه بيدار بوددا اگرچه می. که سر کشيک شبانه خوابيده بودم

خودمونيم «: خنديد. پوشيد ھای معمولی می کند و کفش ھای سياه را از پا می نشسته بود روی يک چارپايه داشت چکمه

 » .ھا خوب خوابيدی

 » مگه چی شده چه اتفاقی افتاده؟«

 » پس مگه قرار بوده اتفاقی بيفته؟«

 » حاال زال کجاست؟. نمگمو«

ھوا ھنوز تاريک بود ولی يک گرد سربی رنگ از توی » .پلکه توی حياط می. ھاش اون«: ناجی اشاره کرد به پنجره

يک . زال وسط حياط مزرعه در کنار بيد مجنون پشت به ما ايستاده بود. شد پايين تا از سياھی بکاھد آسمان ريخته می

مثل عکس مسيح موقع حمل . ھايش از دو طرف افتاده بودند روی چوب ا دستچوب بزرگ روی شانه داشت و دوت

ھای باال آمدن آفتاب را ببيند، کاری که من  البد خيره شده بود به خط افق و منتظر بود که اولين لحظه. صليب شده بود

از . کرد ندگی میھا خيالش راحت بود چون زال توی مزرعه ز جورج از بابت شب. کردم ًمعموال در صبح کشيک می

ًدوتا اتاق◌ ِآخر حياط  يکی تماما در اختيار زال بود و آن يکی که ما حاال در آن بوديم عمومی بود برای استراحت  ِ ِ
 . ماندند کارگرھايی که برای کشيک می

آن ھای کارگرھا بعد از ناھار  يکی از سرگرمی. ھای خيلی بزرگ زال حدود دو متر قد داشت و ھيکلی درشت با دست

ُحاال گرد سربی داشت روی . کردند قوطی کنسرو خالی شده را با فشار يک دست له و لورده کند بود که او را تشويق می

زال ھيچ واکنش . ھايش را پوشيد ناجی کفش. فقط يکی، از فاصله دور. ريخت که صدای شليک شنيده شد ھيکل زال می

دورتادور . طرف جھت صدا ت پريدم پايين و با ناجی رفتيم بهاز تخ. َبه صدای شليک نشان نداد شايد چون کر بود

ھای باالی ديوار شکسته و فرو ريخته بود و زياد سخت نبود اگر کسی  بعضی قسمت. مزرعه چھار ديواری کوتاھی بود

ر جريان بھتره زال را د«: گفتم. نزديک نبود» اکبر هللا«: شنيديم يکی فرياد زد. خواست از روی ديوار بپرد داخل می

تر عصبانی  کنم اون چماق را بذار کنار چون اگه ياروھا مسلح باشن و چماق تو را ببينن بيش تو ھم خواھش می. بذاريم

 » .می شن

ھرجا که او . پس تو برو پيش زال. شايد به دردم بخوره. تو دلواپس نباش«: ناجی آن چوب گنده را دست به دست کرد

طور مواظب من  آمد که آن از طرفی خوشم می» .سی يکھو ناغافل بھت حمله نکنهوايسا درست وردست او که ک. ھست

با آن حال رفتم . ديد و آن حس را زياد دوست نداشتم دفاع می ی بی کردم او مرا به چشم يک بچه بود ولی گاھی حس می

 » .که زال را خبر کنم می رم ولی فقط برای اين«: گفتم. سراغ زال به

 » .م و تا من برنگشتهاز او ھم جدا نش«

کرد طوری که اگر با او آشنا نبودی  موقع حرف زدن کلمات را سنگين ادا می. زال خيلی به جورج وفادار بود

گفت چندتا سايه ديده بود که پشت يکی از ديوارھا جنبيده . کردی ھايش ھم بايد نگاه می به لب. گويد فھميدی چه می نمی

ھا  تصميم گرفت با سگ. نگران ما بود. عکس جھتی بود که من و ناجی رفته بوديمجھتی که نشان داد درست . بودند

ھا دويد رفت به  يکی از سگ. وقتی راه افتاد من صدايی از جانبی که ناجی بود شنيدم. برود پشت ديوار را وارسی کند
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ًاصال دلم . ه چه بکنممن مانده بودم وسط ک. زال و سگ ديگر ھم دويدند از در مزرعه بيرون رفتند. ھمان طرف

صدای نفس . جايی قاچاق مواجه شوم شناختم، که آمده بودند برای دزدی يا جابه خواست با کسی يا کسانی که نمی نمی

تپ دويدن پاھای  ھا واز ھمه بدتر صدای تپ ھا، پارس سگ ھا، صدای سيرسيرک ی خوک ھا و عطسه کشيدن و سرفه

ًود که شنيدنش در آن حوالی در آن وقت صبح عجيب نبود و اتفاقا معمول بود که ھا ب شايد صدای پای ژاندارم. ناشناس

چای يا سيگار يا گاھی (رفتند و دم صبح پيش از طلوع با يک بار قاچاق  بعضی از مردھا شبانه با دوچرخه به بندر می

ھا گاھی نرسيده به شھر  آن. سوی شھر بروند و جنس خود را بفروشند زدند تا به بسته به ترک دوچرخه رکاب می) لباس

رفتم ديدم ناجی قالده سگ را . طرف ناجی صدايش بلندتر شده بود سگی که رفته بود به. ھا شدند با ژاندارم مواجه می

ھايی بود کوچک  دورتادور طويله اتاقک. کشيد به اين طرف ھا می ھای خوک گرفته و به زور آن را از جانب محل اتاقک

چون گاھی (شان برای نگھداری فقط يک خوک بود  ھای بعضی. ھا فرستاديم داخل آن ھا می ا شبھا ر و بزرگ که خوک

بعضی ھم جا برای سه چھارتا حيوان ) شد که يک خوک به علت بيماری در يک اتاقک تنھا نگھداری شود الزم می

شده بود و ھی سگ را به ھای کوچک ولی ناجی مانع  طرف يکی از اتاقک خواست برود به حاال سگ ھی می. داشتند

کردند با زال حرف  بيرون در مزرعه دوتا ژاندارم داشتند سعی می. کرد کشيد و از محل اتاقک دور می جھت مخالف می

نبوده فقط چندتا قاچاقچی خورده پای سيگار  ھا گفتند چيز مھمی  ژاندارم. ھای معمولی منطقه بودند از ھمان ژاندارم. بزنند

ھا يک عده بودن که  اين«: ولی آن مرد لباس شخصی پوش چيز عجيبی گفت. افتند زودی گير می د اما بهبودند که در رفتن

چون يک عده مسلمون خيلی متعصب «: ما پرسيديم که چرابه چه دليل؟ و او گفت» .برای آتش زدن مزرعه اومده بودن

. دونن ھای کافر می حضور اجنبیی  در ضمن حضور اين مزرعه را نشانه. گن خوک حرام و مضره ھستن که می

آن مرد با يک » توی اين مملکت پيدا بشه؟ شه که ھمچين مردمی  باورتون می. ھا ھا و انگليسی ھايی مثل امريکايی اجنبی

. ھا نداشت و در و پيکرش درست حسابی و محکم بود آمده بود ھای ژاندارم ماشين جيپ تر و تميز که شباھتی به جيپ

ھا با ديدن آن جيپ زود خودشان را جمع و جور  ژاندارم. رص کامل آفتاب از خط افق بيرون زده بودصبح شده بود و ق

مرد با اشاره به ما از . ًشان را محکم گرفته کامال در اختيار دارند ھای کرده بودند و وانمود کرده بودند که تفنگ

 » ؟ھا نيستن ھا ھم جزو اون شما مطمئنين که اين«: ھا پرسيد ژاندارم

 » .ھای ھمين مزرعه ھستن قربان، کارگرن ھا جزو بر و بچه اين«

 » پس اين کيه؟«: مرد آمد جلوی زال و او را ورانداز کرد

 » .ست ھم يکی از کارگرای مزرعه اين. اسمش ھست زال قربان«: ژاندارم گفت

 رفيقای تو بودن نه؟ اگه کسی از درسته؟. شناسی ھا را می دم که اون خب تو چی ديدی؟ قول می«: مرد از زال پرسيد

که منتظر جواب  و بدون اين» زنه؟ اين پس چرا حرف نمی«: ھا طرف ژاندارم برگشت به» کجا؟. ھا را قايم کردی اون

دونين به من بگين وگرنه يک  شما دوتا چی؟ اين بوی بنزين از کجاست؟ ھرچه ديدين و ھرچه می«: طرف ما باشد آمد به

 » .خورين ده؟ شما ھم که جوون ھستين و به راحتی گول می اين کيه بوی بنزين می. به اين مملکترينن  عده ميان می

 » جا؟ تو مگه راننده ھستی اين«: روی ناجی ايستاد روبه

 » .نه قربان«

 » دی؟ پس چرا بوی بنزين می«

: صدا زد.  بودندھايش پشت عينک دودی چشم. مردی که پشت فرمان جيپ بود سرش را از پنجره آورده بيرون

 » !فرشيد«

پس بايد خيلی «: طرف ما بعد مرد باز برگشت به. راننده چيزی به او گفت. طرف جيپ مردی که پيش ما بود رفت به

ھا دست از پا خطا کنن اما کمک شماھا ھم  ذاريم که اون ما نمی. االن چندتاشون دستگير شدن. ھا خيلی مراقب باشين بچه

و به » از من به شما گفتن. افتين توی دردسر ن و شنيدين به ما گزارش بدين وگرنه خودتون میھرچی ديدي. خيلی مھمه

و » دونيد که در چه موقعيت حساسی از تاريخ اين کشور ھستيد اميدوارم می. شما ھم خسته نباشيد«: ھا گفت ژاندرم

 .کرد شان می ھا بود، خيره نگاه منتظر شنيدن چيزی از ژاندارم
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 » . ملتفت ھستيمبله قربان«

 . و رفت» خوبه«: مرد گفت

خواد اين  آخه کی می. وقت شما اين چيزھا را باور نکنين يک«: ھا به ما گفت بعد يکی از ژاندارم. مدتی سکوت بود

جا ما فقط  ھا خبر ندارن که اين درسته که ساواک کارش درسته اما اون. ِش فکر و خيال ھا ھمه مزرعه را آتش بزنه؟ اين

 » گم جعفرجون؟ درست نمی. تو بھشون بگو«: و به رفيقش گفت» ھا ھا سر و کار داريم نه با ديوونه قاچاقچیبا 

ھا مبارزه  که حقوق ما را زياد بکنن که با دل و دماغ بھتر با قاچاقچی جای اين به. گی درست می«: ژاندارم ديگر گفت

 » .ش ھم خبر ندارن پناه بر خدا يچیبکنيم، يک عده ساواکی را فرستادن توی يک محلی که از ھ

ژاندارم » .وری و ما را روشن کن گم يک سيگار ديگه رد کن بياد اين پس حاال که من درست می«: ژاندارم اولی گفت

شما ھم برگردين برين سر کارتون و اگه با چيز مشکوکی مواجه «: دومی از توی جيبش سيگار در آورد و به ما گفت

 » .نشدين ما را خبر کني

اگر . روز بعد فھميدم چه کار خطرناکی کرده بود آن. حاال چيز مشکوک برای من آن بود که بوی بنزين ناجی از کجا بود

که حرف از خرابکاری و  طور که از اوضاع پيدا بود بعد از آن شد ما دوتا ھم توی ھچل افتاده بوديم چون آن فاش می

عنوان  گشتند کسی يا کسانی را دستگير کنند و به دنبال بھانه می وش بهپ خرابکارھا پيش آمده بود آن مردھای شخصی

ھا باشيم به جرم ھمکاری و  ی خوبی برای آن توانستيم طعمه خرابکار تحويل بدھند به مرکز و ما چون جوان بوديم می

 و يا حتی اگر فقط به اگر من بودم. عجيب بود که اثری از ترس توی صورت ناجی نديده بودم. پناه دادن به خرابکاران

جا بودند او يکی از ھمان خرابکارھا را توی يکی از  ھا و آن مردھای شھری آن موقع که ژاندارم من گفته بود که در آن

. دادم لرزيد که خودم را لو می ًدادم و يا حتما دست و پايم چنان می ھا پنھان کرده بود، يا به قصد طرف را لو می خوکدانی

خاطر آن کارش سرزنش کردم ولی سر آخر ھم به او حق دادم و فکر کردم  عد از آن خيلی  ناجی را بهخالصه اگرچه ب

شايد اگر من ھم ديده بودم که ناگھان کاووس از روی شکستگی ديوار مزرعه خودش را . توانسته بکند کار ديگری نمی

نزين به دنبال پناھگاھی برای پنھان شدن ُزده با يک بطری پالستيکی پر از ب انداخته توی طويله، ترسيده، وحشت

کشيد و چه باليی  ھا می وقت معلوم نبود کارش به کجا ھا آن گشت، به او پناه داده بودم چون اگر افتاده بود دست ژاندارم می

آن ديگر کسی در . ھا از آسياب افتاده بود آب. دور از چشم زال به کاووس گفتيم از اتاقک بيرون بيايد. آمد سرش می

انشاهللا که تالفی . خيلی ازت ممنونم برادر«. ی خوک بود لباس کاووس ھمه آلوده به تپاله. حوالی نبود غير از من و ناجی

 » .کنيم اين ھمياری را می

 » .ش از دم ريخت روی لباس من ببين ھمه. قوطی بنزينت ھم تمام شد«: ناجی گفت

 » .کنيم تالفی می. خوام معذرت می«

کاووس رفت با . جوری گرم کنم تا ناجی بتواند کاووس را از در مزرعه به بيرون ھدايت کند زال را يکرفتم که سر 

 . ديديم ُبرد ولی آن بار ھم آخرين باری نبود که او را می ُبوی گه خوک که با خود می

 

روز صبح خيلی زود در  لی يکو. ی ما را بلد نبود ی ما آمده بود، ھيچکس خانه به غير از آرارات که چند مرتبه به خانه

يکی از مستاجرھا در را برای او باز کرده بود چون او . مان ديديم کمال تعجب و البته ترس، کاووس را پشت در اتاق

. ُی بزرگ پر از شيرينی ھم در دست داشت کاووس يک جعبه. سراغ ما را گرفته بود و گفته بود قوم و خويش ماست

ی ما بيايد ولی  خواست او به در خانه مان نمی ًاصال دل. خيلی يکه خورديم. ه او نشان داده بودمان را ب ی ما اتاق ھمسايه

ی شيرينی را توی اتاق جلوی  جعبه. ُقدر پرس و جو کرده تا اين که ما را پيدا کرده بود گفت اين. شد کرد ديگر کاری نمی

ذره از زندگی خودش گفت  اجی آمده بود اما بعد که ذرهی تشکر از ن به بھانه. من برای او چای درست کردم. ما گذاشت

گفت که با . ھا پسر بود کرد الاقل يکی از آن گفت که زن دارد و سه تا دختر که آرزو می. فھميديم مقصود ديگری دارد

 ناجی بسته و ھايش به ما فھماند که دل به الی حرف البه. برد از با او بودن گفت که لذت نمی. ای ندارد ًزنش اصال رابطه

سعی . عنوان تشکر مقداری پول به ما بدھد که ما نگرفتيم ھمان موقع خواست به. حاضر است که ھر کاری برای ما بکند
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که ناجی  که ناجی يک نامزد دارد که دختر دايی ما است و قرار ھست بعد از اين ًھايی به او بگوييم مثال اين کرديم دروغ

ھای ما را باور نکرد و الی پوشش به ما حالی کرد که  او حرف.  ازدواج بکنندبه سربازی رفت و برگشت با ھم

روز . ی ما خيلی کوشش کرده بود پيدا بود که برای يافتن اطالعات درباره. داند چيزھايی از زندگی خصوصی ما می

از او خواھش کرديم . بيرونھای جورواجور او را از خانه بفرستيم  که توانستيم با بھانه خيلی بدی بر ما گذشت تا اين

ی  خنديد گفت يعنی توی خانه. جا راه ندھيم ًجا نيايد چون صاحبخانه اکيدا از ما خواسته که کسی را به اين ديگر به اين

. ی ماست ھای توی قرارداد است خارج از اراده توانيد مھمان داشته باشيد و ما گفتيم اين يکی از شرط خودتان ھم نمی

ھا او را ديديم که سر کوچه ايستاده با يک سبد  شب چندبار جمعه. ُ اما پرروتر از آن بود که دست برداردروز او رفت آن

ناجی . که چطور از شر او رھا شويم ی فکر و ذکرمان شده بود اين من و ناجی ھمه. ی آجيل ُپر از ميوه و يا يک کيسه

ست که طرف آدم خطرناکی است و ما نبايد کاری بکنيم با گفت معلوم ا می. موافق نبود که موضوع را به جورج بگوييم

پس چاره چه بود؟ البته بعد به نظر من رسيد که بھترين . خب من ھم با او موافق بودم. ما بد بشود و به فکر انتقام بيفتد

ھمه عذاب وجدان  ناگر اين کار را کرده بوديم الاقل بعدھا آ. گذاشتيم چاره ھمان بود که موضوع را با جورج در ميان می

مان از طرفی راحت بود که به  اگرچه برای خودمان خطرناک بود کاری عليه کاووس بکنيم ولی الاقل خيال. نداشتيم

 . جورج ھشدار را داده بوديم، ھشدار آن فاجعه را

 

 ما يکجوری .پوش چيزھايی به جورج بگويد ھا و آن مردھای لباس شخصی ی آمدن ژاندارم زال سعی کرده بود درباره

ترسيديم  می. ھا به دنبال يک عده قاچاقچی بودند و کاری به مزرعه نداشتند مالی کرديم و گفتيم که آن موضوع را ماست

داديم که خطر در  که اگر وارد آن موضوع بشويم ماجرای پنھان کردن کاووس ھم برمال شود اما بايد به او ھشدار می

که آن روز صبح زال را ديديم که انگار تازه از انبار ذغال  تا اين. نگفتيم. اديمند. چرخيد ھمان حوالی دور سر او می

تمام . کرديم ما پيش از آن داشتيم به آفتاب نگاه می. با ديدن او ديگر الزم نبود بپرسيم چه خبر شده. بيرون جسته بود

دودی که از . يه به دود بودند تا به ابرتر شب اش بيرون بود ولی شقه شقه شده توسط يک عده ابرھای سياه که بيش گردی

شدند ولی از پشت  بزرگ و کوچک می. کردند ھای زرد آفتاب جا عوض می شقه. سوزی تازه ای برخاسته بود سر آتش

سوی  ما چھار نفر بوديم نشسته پشت وانت بار جورج و مثل ھر روز معمولی از شھر به. شدند سياھی ابر رھا نمی

طور پيچ و تاب  اگر ابر بود پس چرا اين. خواند انگيز می  از کارگرھا داشت يک آواز غميکی. رفتيم مزرعه می

من که . سوزه؟ نه بوی سوز؟ پس چيزی داره می«: آمد؟ ناجی گفت خورد؟ اگر ابر بود چرا بوی سوز از آن می می

خواند انگشتش را گذاشت  واز نمیکرديم، آن کارگری که آ پچ می که من و ناجی توی گوش ھمديگر پچ با اين» .فھمم نمی

ناجی از بس عصبانی بود . داد روی دماغش و به ما عالمت داد ساکت باشيم چون داشت به آواز خواندن رفيقش گوش می

ھام را  ھای دست او را در دستم گرفتم فشردم و انگشت من پنھان از نگاه ديگران انگشت. خواست با يارو درگير شود

کارگر ديگر سر به زير انداخته به آواز طرف گوش .  و او که در کنار من نشسته بود آرام شدھا بازی دادم روی آن

انگار که بھترين آرايشگر . ای شفاف بودند و درشت ھای او قھوه چشم. ھای من نگاه کرد ناجی به داخل چشم. سپرده بود

چيدم  ھا کم کرده بودم ولی چيزی از آن ابروھا نمی ُبا قيچی از پر پشتی آن من کمی. دنيا ابروھای او را آرايش کرده بود

شدند و  تر نمايان می ھايش بيش بعد چشم. ھمين. کردم فقط کمی از جلوی موھای بلند افتاده روی پيشانيش را کوتاه می

يبايی خيره ھمه ز توانستم به آن حاال بيش از آن نمی. کشيد ھا و ابروھا بود که مردھا را به جانب او می ھمين زيبايی چشم

و کی » !چه خبر شده؟«: کی پرسيد. رسيده بوديم به در مزرعه. زده روی ترمز زده بود  ناگھان وحشت شوم چون راننده

از وانت بار پريديم پايين، بعد زال بود با آن ھيکل بزرگ زير دود و خاکستر که ايستاده بود » !يا حضرت فاطمه«: گفت

 . مبھوت

 .  با دستش صليبی بر سينه کشيد و رفت توی حياط»يا مريم مقدس«: جورج گفت

ھا فرار کرده بودند رفته  خوک. بر ھمه جا و ھمه چيز خاکستر بود. و ناگھان از کنار من رفته بود» درختم«: ناجی ناليد

يک سوزی در نيمه شب رخ داده بود وقتی ديگر از زال و از آن کارگر ديگر که کش آتش. سوی آب سوی شط، به بودند به
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از انبار کاه شروع . ی خيلی دقيقی انجام شده بود عمليات با نقشه. ھا غافلگير شده بودند آن. شب بود کاری بر نيامده بود

نشانی از شھر آمده بود ديگر چيزی  ی آتش وقتی يک ماشين قراضه. ًقبال بر ھمه چيز بنزين پاشيده بودند. کرده بودند

ھای آتش با شتاب تمام  ھا را ديده بودند که مثل گلوله گفتند خوک ن عينی میشاھدا. برای خاموش کردن نمانده بود

جا  راه شط را از کجا فھميده بودند؟ از بوی آب يا از بوی حيات؟ شط از مزرعه دور بود و از اين. طرف شط رفتند به می

يابد، غريزه  سوی نجات می ھی بهاما پای مرگ و زندگی که در ميان باشد چه انسان چه حيوان را. شد با چشم ديده نمی

در آن . ناجی دور و بر درخت بيد خود بود. ی لذت ھستی، لذت زنده بودن و زندگی کردن دھد، غريزه راه را نشانت می

فکر کردم اگر حاال جورج او را آن حالت ببيند عصبانی خواھد . داد شلوغی خاکستری او داشت با آفتابه به درخت آب می

 » .ھمه آتش، خدا را شکر زنده ست ھنوز درخت بيچاره چه وحشتی کرده از اون«:  او نگاه کرد و گفتشد ولی جورج به

خاطر  ديدی چطور زندگيم دود شد رفت ھوا به«. ھا گرفت ی دست ای از حياط چمباتمه زد، سر در کاسه بعد در گوشه

محصول . ای خارجی بود عه متعلق به عدهمزر. جورج مالک مزرعه نبود اما اختيارات آنجا را در دست داشت» ھيچ؟

مان تعريف کرده بود و گفته  ھا را جورج برای اين. رسيد به مصرف کارکنان خارجی ساکن شھر رفت می جا ھم می آن

ما و . نشين شود بود که از کار خودش خيلی راضی و خرسند است ولی حاال بيچاره او که ناچار شده بود از آن پس خانه

شد،  ای تعطيل می ھر روز کارخانه. ھا ھم نبود ديگر اميدی به کار پيدا کردن در کارخانه. طور  ھم ھمينکارگران ديگر

انداز کرده بودم در  پولی که پس. دادند تر می ھای بيش ھا خبر از اعتصاب به خواست خود کارگران آن، و روزنامه

اگرچه ھميشه آرارات ھوای ما را داشت و به ما . ددانستيم چه بايد کر روزھا خيلی به دادمان رسيد وگرنه نمی آن

ھا از معدود  چاپخانه. کرد و او مدتی بعد کاری پيش او برای ما پيدا کرد دايی نامزدش در يک چاپخانه کار می. رسيد می

کار ما . واندندخ رفتند و يا روزنامه و کتاب می ھا راه می مردم يا در خيابان. روزھا فعال بودند ھايی بودند که در آن صنف

کار سنگينی بود اما خوبيش اين بود که صاحب کارمان سورن که دايی . بارھا بود ھا به وانت بندی و حمل روزنامه بسته

. يکی دوباری ھم ما را برای ناھار به دفتر کارش دعوت کرد و به ما چلوکباب داد. نامزد آرارات بود با ما خوب بود

به ما گفت چون خودش بچه . ارش بود که يکيش ھم عکس آرارات و نامزدش بودچندتا عکس خانوادگی روی ميز ک

ی  او ھم مثل جورج مطمئن بود که آرارات آينده. ی خودش دوست دارد عنوان بچه لی را به ندارد، نامزد آرارات يعنی لی

 من بشنون و ھرچه البته بايد از«: گفت آمد می ھا پيش می خيلی خوبی با ھمسرش خواھد داشت و ھروقت حرف آن

 ».ورآب ھرچه زودتر زودتر از اين مملکت برن اون

 

لی فرصت بکنند بروند خارج يا به قول سورن به  پيش از آن که آرارات و لی. باز آتشی ديگر به جان جورج افتاد

سوی چاپخانه  از خانه به. ما صبح روز بعد با خبر شديم. تر تر بود و خيلی ھم سوزنده اين بار آتش بزرگ. ورآب آن

ھا  بعضی. اند بين راه از چند نفر شنيديم که ديشب سينمايی در شھر آتش گرفته است و عده ای ھم در آن سوخته. رفتيم می

ولی کدام عده و . اند ًای آن را تعمدا به آتش کشيده خاطر اشکاالت برقی آتش گرفته و بعضی گفتند که عده گفتند سينما به می

ھمان . سوزی، زن و مرد و بچه گفتند نزديک به ھزارتا قربانی داشته آن آتش. داد ر کس نظری میای؟ ھ با چه انگيزه

به چاپخانه که رسيديم يکی از . ھا در آن برده بوديم ھای خوبی در آن ديده بوديم و چه لذت سينما که من و ناجی چه فيلم

ی مھربان آرارات را به ياد  اول چھره. اند ما بودهی آقا سورن ھم ھمراه با نامزدش در سين کارگرھا گفت خواھرزاده

 . او را با آرارات در استخر ديده بوديم. لی را ی زيبا و خندان لی آوردم و بعد چھره

گفت دلش برای شنا کردن تنگ شده اما من به حرف او اعتنا نمی کردم چون جايی استخری  مدتی بود که ناجی ھی می

گی ناجی برای شنا ھی بيشتر شد و بعد من از آرارات خواھش کردم اگر استخری جايی را را نمی شناختم تا اينکه دلتن

. بعد او ما را با خود به استخر برد. ما خريديم. گفت بايد شورت مخصوص داشته باشيم. شناسد به ما معرفی بکند می

دوتا . عنوان ھمراه ببرند ستند ما را ھم بهتوان ھا عضو استخر بودند و می آن. اواخر تابستان بود. لی ھم بود نامزد او لی

نه پسرھا حق داشتند به استخر . يکيش برای پسرھا بود و يکی برای دخترھا. ی بزرگ استخر بود در يک محوطه

برای . توانستيم با ھم باشيم توانستند بپرند توی استخر ما ولی در محيط محوطه می دخترھا وارد بشوند نه دخترھا می
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ھای شنا در کنار ھم بنشينيم و  توانستيم در لباس قدر نزديک، می ديديم، اين ود دخترھا را زنده در لباس شنا میاولين بار ب

ھايش خيلی کوچک  پستان. آمد ی الغر بلند او خيلی می رنگ آبی به قد و قواره. لی دو تکه بود لباس لی. نوشابه بخوريم

و حاال . برديم، لذت و ھمين و ما فقط داشتيم لذت می» جا؟ تون مياد از اين شخو«: پرسيد خنديد و از ما می لی می لی. بودند

. سوزی سينما بر ما وارد شده بود ُی ناگھانی پر از درد امروز که در اثر شنيدن ماجرای آتش از آن لذت ديروز به ضربه

زدند توی صورت  ا با کف دست میھ بعضی از زن. گشتند مردم دور سينما سرگشته می. سوی سينما دويديم من و ناجی به

آثار سوختگی بر در و ديوار بيرونی سينما ديده . ناليدند گشتند و می رفتند و باز می وار به ھر طرف راه می خود و ديوانه

ای دورتادور ساختمان سينما درست کرده  ی بسته به کمر حلقه رنگ و اسلحه ھای آبی ماموران شھربانی با لباس. شد می

ھيچکس حق ورود . کشيدند گرديدند و سيگار می ھدف به دور خود می مردان بی. گذاشتند کسی نزديک شود نمیبودند و 

به داخل سينما را نداشت مگر گروھی از مردان و زنان در لباس سفيد با عنوان گروه امداد که نقاب سفيد بر دھان و بر 

شه به قبرستون، ھر  خانمھا و آقايون، جسدھا برده می«: ستادھا رفت باالی يک سکو اي باالخره يکی از آن. بينی داشتند

ناجی دست » .شه جا وايسادن فايده نداره، چيزی عايدتون نمی ، اين گرده بايد بره دم غسالخونه کی به دنبال بستگانش می

اولين مرتبه . کشيد رو روی زمين لميده داشت سيگار می او جورج را ديده بود که توی پياده. مرا گرفت و به سمتی کشيد

طوری به ما نگاه کرد انگار ما را به جا . سوی او رفتيم آرام و با ترس و لرز به. کشيد ديديم جورج سيگار می بود می

ی  دانستيم که ماتش برده و خارج از اراده می. ھايش سرخ و صورتش خاک آلود، به ما خيره بود چشم. نياورده بود

ديدی چه باليی سرم اومد؟ شما شاھدين که تقصير از من «: گفت. ارش چمباتمه زديمرفتيم جلوتر و کن. معمولی است

ھمه ش تقصيره صاحب سينما بود که توی اين موقعيت ھنوز داشت «: صدای مردی در پشت سر ما گفت» .نه نبود. نبود

 » .خاطر پول ُکشيد به داخل اين پستوی تنگ و تاريک پر از گناه، به داد و مردم را می فيلم نشون می

 » .برای تفريح بود نه گناه. خاطر پول نبود عمو برای دلخوشی مردم بود ش ھم به ھمه«: مرد ديگری گفت

 » يکی بگه که اين کار کی بود؟.  ھا ًاصال کار کی بود؟«: زنی جيغ کشيد

 را انداخت کنار سر و صدا خودش آمد بی. سورن ھم پيداش شد. پرسيدند و کسی ھم جوابی نداشت ھمه ھمين را می

در ميان آن . جانش سريد ولو شد روی زمين ھای بی دسته کليدی که در دست داشت از الی انگشت. جورج و گريه کرد

گاھی دسته کليد را به ما داده بود برويم از داخل ماشين چيزی . پنج شش تا کليد، سويچ ماشين جيپ او برايم آشناتر بود

بارھا شده بود بار کاغذ . من و ناجی ھر دو جيپ زردرنگ سورن را دوست داشتيم. مبرداريم يا چيزی در جيپ بگذاري

بار مسقف، اونوقت  شد مثل يک وانت شدند و پشت ماشين می ھای پشت آن جمع می جا کرده بوديم چون صندلی با آن جابه

راند و يکی  ن که جيپ را میحاال فقط دوتا صندلی در ماشين بود يکی برای سور(نشستيم روی کاغذھا  من و ناجی می

کرديم  ی کوچک مردم را نگاه می کرديم که از پشت پنجره و چه کيفی می) آقا که مسئول خريد چاپخانه بود ھم برای کاظم

ھاشان در نظر ما خيلی  طرف و قيافه ور خيابان بپرند به آن خواستند از اين خنديديم که چطور با عجله می ھا می و به آن

تو باالخره «: آقا پرسيد آقاسورن از کاظم. کرد ھا را برايم توصيف می طور که ناجی آن شد، يعنی آن دار می خنده

چون چاق بود و (آقا با خنده در سکوت برگشت با ھزار تقال  کاظم» خندن؟ دستگيرت شد که اين دوتا دارن به چی می

کرد  ی ما را صدبرابر می  که خود ھمين خندهکشيد تا بتواند برگردد ما را ببيند گردنش کلفت بود خيلی طول می

ُی خود را چرخاند و به ما نگاه کرد و من پخ زدم از خنده ترکيدم،  باالخره کله) ًمخصوصا که سبيل خيلی کلفتی ھم داشت

و، وهللا چی بگم موسي«: آقا گفت کاظم. کوشيد جدی باشد ِآقا و به طرز نگاه کردن ناجی که می ھم به حالت برگشت کاظم

و سورن » شادن، خوشحالن، مثل جوونی ما نيستن که گرفته و عبوس باشن. ھای اين دوره ھمينجورن ديگه جوون

خدا پدر حزب را . مونه، ھيچکس ھم نبود بھمون بگه فھميديم چه مرگ خودمون ھم نمی«: راند گفت طور که می ھمين

 ».بيامرزه که ما را از سردرگمی در اورد

خواست کسی در نزديکی او بنشيند گريه کند ولی سورن رھا  ولو شده نگاه کرد انگار دلش نمیجورج طوری به سورن 

دانست  ناجی دسته کليد سورن را از روی زمين برداشت نمی. کرد رو دست بر پيشانی با صدای بلند گريه می شده در پياده

يکی از سينما آوردند بيرون گذاشتند توی  کیبعد جسدھا را ي» .ًفعال آويزونش کن به کمربندت«: گفتم. کارش بکند چی
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رود به  گفتند می. ماشين جسدھا رفت. شدند ھا مانع می طرف جسدھا اما پاسبان خواستند بروند به مردم می. ماشين

در راه . برد ھای جورج را گرفتيم و سوار اتوبوسی کرديم که مردم را به قبرستان می ما از دو طرف زير بغل. قبرستان

 . ھای نامفھوم دای شيون بود و ناله و حرففقط ص

مادر آرارات يعنی زن جورج رفته بود مسافرت و » .خوبه که مادرت ھنوز با خبر نشده ھنوز نشده«: گفت جورج می

توی قبرستان يکی از . کرد فقط گريه می. گفت سورن ھم توی اتوبوس بود اما ھيچ نمی. ھنوز خبر را نشنيده بود

ھا چنان سوخته بودند که  ُتر مرده بيش. ا ديديم که با ديدن پدر آمد خودش را انداخت توی بغل اوخواھران آرارات ر

که من و ناجی سعی کرديم جسد آرارات را پيدا  با اين. جمعی چال کردند ھا را در يک گودال دسته آن. شدند شناسايی نمی

لی در نظرم شکل  تصوير موھای بلند طاليی رنگ لی. ای چال شد که شناخته نشدند بکنيم ولی نشد و جزو ھمان دسته

ی بدی شده،  گفتم مراقب باش پسر گفتم دوره«: ی آن انبوه موی زيبا حاال سوخته بودند؟ جورج گفت آيا ھمه. گرفت

جمعی دھن باز کرده نشسته  ی ما دورتادور ھمان گور دسته ھمه. زد رو به ھيچ، با آرارات حرف می» .تو بگو. نگفتم؟ نه

ھا و به مردی که  ُوشوی مرده طرف محل شست جورج رفت به. شد داخل آن بوديم که ھی يک جسد الی مالفه انداخته می

مرد سرش را تکان داد و خودش را از کنار جورج عقب کشيد و . ًظاھرا يکی از مسئوالن آن محل بود چيزی گفت

دور از محل گور دسته جمعی و در . ه خلوت بودطرف جايی ک جورج راه افتاد رفت به. برگشت رفت داخل ساختمان

: جورج گفت. ناجی  يکی روشن کرد به او داد. اول از ما سيگار خواست. من و ناجی رفتيم کنار او. تنھايی قدم زد

مقصود او » .اون يارو به من قول داده که جسد را به من بده که ببرمش به قبرستون خودمون. ھا نيست آرارات توی اين«

شما شاھد بودين که يارو مامور «. زد انگار توی خواب حرف می. ی ديگر شھر بود تان مسيحيان بود که در گوشهگورس

مگه ھمين االن نديدين که يارو مرتيکه به من چی «: گفت. دانستيم چه بگوييم نمی» درسته؟. غسالخونه اين را به من گفت

 » .کنين؟ انگار نشنيدين ه من نگاه میھا دارين ب جور مثل الل گفت؟ اگه ديدين پس چرا اين

 » .ما ھم ديديم و ھم  شنيديم که طرف به شما چه گفت. چرا مسيو«: گفتيم

جا کاری نداريم  زحمت برين سورن و ژاکلين را پيدا کنين و بھشون بگين که ما ديگه اين خب پس حاال بی«: گفت

ھا گفتيم که  الی جمعيت سورن و ژاکلين را پيدا کرديم و به آن رفتيم البه» .ش ديگه با خودم بقيه. تونيم بريم خونه می

تا به پدر رسيد خودش را به پای او بر روی يک قبر گلی . ژاکلين دختر بزرگ جورج بود. ھا کار دارد جورج با آن

به چاپخانه و به من و ناجی گفت که برويم . کرد ھای جورج گوش داد اما ناباورانه به او نگاه می سورن به حرف. انداخت

سه چھار روز بعد سورن ما را که مشغول به . ناجی دسته کليد سورن را به او پس داد و رفتيم. کارمان را انجام بدھيم

سرش را تکان . ی او برويم کار در چاپخانه بوديم صدا کرد و گفت که جورج تلفن زده خواسته که من و ناجی به خانه

نکنه بدتر بشه «. ھا از دوستان قديمی ھمديگر بودند آن» .حسابی زده به سرش. شدهاين مرد ديوونه «: تکان داد و گفت

 » .ھمتا از دست ما بره نکنه اين مرد نازنين اين مرد بی

لباس سياه به تن و . مادر آرارات مثل يک مجسمه نشسته بود توی مبل. ی جورج رسانديم من و ناجی خودمان را به خانه

يک عکس بزرگ از . تر شده بودند ھای آرارات در اتاق بيش تعداد عکس. خته بود روی سرشدستمال بزرگ سياھی اندا

جا نبودين که يارو مسئول  مگه شما اون! ھا خب بچه«: جورج گفت. خنديد غش می او به ديوار بود که داشت غش

 » غسالخونه به من گفت جسد آرارات شناسايی شده؟

خواھد  بعد اما متوجه شديم که بايد ھرچه را که جورج از ما می.  و چکار بايد بکنيمدانستيم چه بايد بگوييم ما اولش نمی

 » مگه شما با ھمين دو تا گوش خودتون نشنيدين که يارو اين را به من گفت؟«: باز گفت. تاييد بکنيم، ھمين

 » .ما شنيديم. چرا مسيو«: گفتيم

من ھم ديگه معطل «: بعد به ما گفت. جورج جواب داد. رسيدزن چيزی از او پ. جورج با زنش به زبان ارمنی حرف زد

جا توی ھمون گوری گذاشتمش که برای خودم خريده  نکردم و زود آراراتم را برداشتم بردم به قبرستون خودمون و اون

ارمنی بعد به »  .يعنی يکجايی ھمون بغل آرارات خودم. تر باشه حاال قرار شده که گور خودم يک کمی اون طرف. بودم

برم که قبر آرارات را از  فردا خودش را ھم می«. گرفت که ما را شاھد می با زن حرف زد و به ما اشاره کرد يعنی اين
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ھا که اومدين و کمکم کردين  خيلی ممنون بچه«: جورج گفت. زن فقط خيره بود به عکس روی ديوار» .نزديک ببينه

دونين کی سينما را آتش  شما می«: زن پرسيد. رای ما نوشيدنی بياوردرفت ب» کرد که وگرنه اين زن حرف مرا باور نمی

 » زده؟

گن  ھا ھم می بعضی. ِگن که کار يک عده مسلمون متعصب بوده ھا می بعضی. گن مردم چيزھای جورواجور می«: گفتيم

 » .گن شون راست می ھا را بدنام بکنه ولی معلوم نيست کدوم ِکار خود دولت بوده که مسلمون

 » ھا؟ خوان مگه گن؟ چی می ھا چی می مگه مسلمون«: ن پرسيدز

 

گشت و به قول خودش  او حاال يک موتورسيکلت داشت که با آن توی شھر می. ديديم کاووس را ديگر با وانت بار نمی

خان  مرهللای ا من و ناجی از خانه. روز جمعه بود آن. جا بود به ما ھم ثابت شد که او ھمه. گفت راست می. جا بود ھمه

سينما ھم ديگر . ما تصميم گرفتيم آرام تا خانه راه برويم. ھای شھری ھم در اعتصاب بودند اتوبوس. گشتيم برمی

در استخر را ھم . ی سينماھای ديگر شھر از ترس تعطيل کرده بودند سوزی ھمه توانستيم برويم چون بعد از آن آتش نمی

حتی باغ ملی شھر ھم . ھای شھر ھمه يکی پس از ديگری بسته شده بودند اهدرھای تفريحگ. قبل از در سينماھا بستند

يک نيمکت خالی برای نشستن در باغ ملی پيدا . ھا ھا و سخنرانی شده بود محل تجمع سياسی. ديگر تفريحگاه امنی نبود

ُبر سراشيب سرسره. ھا را از بيخ و بن کنده بودند ھای تاب نشستنگاه. کردی نمی از ھر طرف صدای .  بودندھا شاشيده ُ

عده موتورسوار آمدند و  شنيديم از پشت سرمان يک. ھا در آسمان بود دود غليظ به علت آتش زدن الستيک. آمد فرياد می

شايد ھم داشتند . رفتند تا جايی را به آتش بکشند انگار به سرعت می. رنگ به تن داشتند ھای خاکی لباس. گذشتند و رفتند

زديم که فاصله را کم  رفتيم و حرف می راه می. ی ما ھنوز دور بود خانه. گشتند تش کشيده بودند برمیاز محلی که به آ

: نفھميده بود مقصود سورن چه بود وقتی که گفته بود. خبر بود ناجی چون سواد خواندن نداشت از خيلی چيزھا بی. بکنيم

» خواد؟ طور رفتار بکنم که او می باور کنم و ھمونتونم اين چرنديات جورج را  آخه من يک سوسياليستم چطور می«

رفت و کنار  جورج ھر يکشنبه به قبرستان ارامنه می. ی قبر آرارات بود ی سورن به خياالتی شدن جورج درباره اشاره

زن و دخترانش را ھم راضی کرده بود که اين . نشست لی با ھم توی آن بودند می گوری که به قول خودش آرارات و لی

جمعی که  لی جايی نيستن غير از توی ھمون گور دسته آرارات و لی«گفت  اما سورن راضی نشده بود و می. رست بودد

گفته بود که جورج . جايی جسدھا باور نکرده بود ی جابه سورن حرف جورج را درباره» .ھاست توی قبرستون مسلمون

ن  ُخب حاال که آن دوتا جوان مرده«: ما گفتيم. ھن خود بافتهچون ديوانه شده و عقلش را از دست داده اين چيزھا را در ذ

طور فکر بکنه، خب به نظر شما چه اشکالی داره اين  خواد اين کنه که قبرشون کجا باشه؟ اگه جورج دلش می چه فرق می

 » کارش؟

. مجانين سفيد نشدهاين موھای من که توی آسياب دارال. ھای من آخه ھر چيزی يه حساب کتابی داره بچه«: سورن گفت

. گرا باشم نه تخيلی و خرافاتی گرفتم که توی زندگيم واقع ھا از حزب توده درس سوسياليستی گرفتم، درس علمی من سال

 » .ھمه فقر فرھنگی کشوند جا به اين ھمين تخيالت و پذيرش خرافات از طرف مردم بود که اين مملکت را به اين

ه نشده بود و من برايش توضيح دادم که حزب توده و سوسياليست چه معناھايی ھای او را متوج ناجی بعضی از حرف

دادم درست بود يا غلط چون  معلوم نبود اطالعاتی که من به ناجی می. خواندم ھا را برای او می گاھی ھم اعالميه. دارند

با .  کدام راست است و کدام دروغدانستم نوشتند و من نمی ھا خيلی چيزھا را ضد و نقيض می ھا و روزنامه توی اعالميه

خواست بداند چرا  ناجی می. خوانديم شد می ی ما چاپ می ھا را که توی چاپخانه حال محض سرگرمی بعضی از آن اين

 . خواستم بدانم ھا به وجود خدا عقيده ندارند و اين چيزی بود که من ھم می سوسياليست

 » ھا؟ پس چرا از سورن نپرسيدی«: گفت

راستی چرا؟ اگه سوسياليسم يک روش سياسی . سئوال خوبی کردی. ًبله حتما بايد بپرسم. پرسم ی ديگه می فعهد«: گفتم

 » برای بھتر زندگی کردن مردم ھست خب پس چرا وجود خدا را باور نداره؟

 ٥٩



يک . نداختمتند برگشتم نگاھی ا. صدای ترسناکی بود» !ھا ھی آقايون مطرب«. در ھمين وقت صدايی از پشت سر شنيديم

چی اون تو «. ی ساز که در دست ناجی بود ی وقيح اشاره کرد به جعبه زده با نگاه وق. رنگ مرد را ديدم در لباس خاکی

 » دی؟ دارين؟ وسايل عيش عشرت؟ به ما ھم نشونش می

 » .اين خاليه. نه برادر«

 » .وايستين ببينم«

 » .دونی خالی نيست ولی تو که می«: ناجی آھسته گفت

 » .جز فرار ای نيست به پس چاره«: فتمگ

 .ی بغلی بودند صدا کرد فھميده بود که ما قصد فرار داريم پس دوستانش را که توی کوچه. يارو ھنوز از ما فاصله داشت

ای پيدا نکرديم غير از آن  صدای پا شنيديم و چاره. کنن اين دوتا مطرب طاغوتی را که ديدين، دارن فرار می! برادرا«

خواستيم آن ساز را که برای ھر دوی ما خيلی عزيز بود از دست  فقط نمی. ا به فرار بگذاريم بدون اين که بدانيم چراکه پ

ھا زياد  ی آن فھميديم که عده از صدای پاھا می. شنيديم که در تعقيب ما بودند دويديم و صدای پاھايی را می می. بدھيم

. روی ما ظاھر شدند دويديم بعد يکھو ديديم يک عده موتورسوار در روبه میروی خيابان اصلی  اول بر ھمان پياده. است

رفتيم توی يک کوچه به خيال . دانستيم از چه راھی بايد رفت نمی. ما راه را بلد نبوديم» .اين مطربا را بگيرين برادرا«

پشت به ديوار . که تسليم شويم غير از آنای نداشتيم  که ما را به جای امنی خواھد برد اما ته کوچه بسته بود و ما چاره اين

. انگار گريه کرد. ناجی ناليد. شان ھای سياه ھا و خنده آمدند با پوتين طرف ما می ھا خوشحال به آن. داده بر زانو نشستيم

 دانستيم به محض رسيدن به ما ساز را از دست ناجی بيرون خواھند کشيد و آن را می» .ويلونم«: ساز را در بغل فشرد

شدند من ھيچ کاری ازم  تر می دار به ما نزديک و نزديک در آن لحظه که آن مردھای ريش. خورد و خاکشير خواھند کرد

تو خيابون «: خان را جدی نگرفتم وقتی به ما گفت ساخته نبود جز اين که خودم را سرزنش کنم که چرا ھشدار امرهللا

دارن . ِان دشمن خونی ھستن با ھرچه ساز و ھر چه موسيقی و ھنرهھايی که دارن مي ھا اين مواظب سازتون باشين بچه

ھا به دنبال سياست  فکر کرده بودم آن. کند فکر کرده بودم که او دارد غلو می» .چی را بشکنن و خراب کنن ميان که ھمه

ھا حتی به ساز ما ھم  آنحاال به من ثابت شده بود که . ھستند و به دنبال شاه و طرفداران او پس کاری به ساز ما ندارند

شدند و  تر می ای چمباتمه زده بوديم نزديک کار داشتند و به ما که مثل دوتا موش افتاده توی دام چند گربه در گوشه

دست نگه «: دھنده انگار از جانب آسمان آمد به دادمان رسيد که آن صدای نجات تا اين. افتاد ھا بر ما می ی آن ِسنگينی سايه

موتور . از موتورش پياده شد. سر بلند کرديم و کاووس را ديديم» .ھای خودمون ھستن ا، اين دو نفر از بچهدارين برادر

شان رد  ھايی بين آن را پارک کرد و با بقيه دست داد و خيلی يواش حرف. ی تنگ بود او تنھا موتورسيکلت توی آن کوچه

 .خنديد. بعد آمد باالی سر ما ايستاد. و بدل شد

دانستيم چه بگوييم فقط نگاھش کرديم، انگار ما افتاده بوديم ته يک گودال و  ما نمی» کنين برادرا؟ جا چه می نشما اي«

مردھای ديگر باز » .ھا را ميارم خودم اون«: به ديگران گفت. حاال او آن باال بود و تنھا اميد ما برای نجات از آن گودال

حاال در ته » .باھات کار دارم. تو وايسا بالل«: ھا گفت ووس به يکی از آنکا. نگاھی به ما انداختند و برگشتند رفتند

ًکسی به شما نگفته بود توی اين موقعيت ساز حمل نکنين؟ اصال «. کوچه من و ناجی مانده بوديم با کاووس و رفيق او

پاشين بياين تا شما را ببريم . ھای بالل خوردين حاال ھم شانس اوردين که به پست بر و بچه. گفتم خودم بايد به شما می

ًاما من خيلی نگران بودم و اصال دلم » .شينه ترک موتور من، نگران نباشين ناجی ھم می. تو بشين ترک بالل. تون خونه

ای نداشتيم، ترسيدم که اگر مخالفت بکنيم او کارمان را بدتر بکند اين بود  ھا ما را به خانه ببرند ولی چاره خواست آن نمی

. ھا به راه افتادند  نشستم پشت ترک بالل و ناجی ھم با سازش پشت ترک کاووس قرار گرفت و موتورسيکلتکه من

ی ساز نشسته  با اين که بين تن ناجی و تن کاووس جعبه. ی ما را بلد بود رفتند چون او راه خانه کاووس و ناجی جلو می

ھای ناجی دور کمر کاووس حلقه  ديدم دست شدم که می یبود، من باز حال خوبی نداشتم و داشتم از حسادت ديوانه م

دانم  بعد نمی. گفت چرخاند و چيزی به ناجی می کاووس ھی سر می. توانم بکنم جز تحمل آن خفت اند و من کاری نمی شده
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ه تری به رفتن ادام چه به او گفت که ناجی صورت خود را خواباند بر پشت شانه کاووس و موتورسيکلت با سرعت بيش

 . داد

 

که  با اين. حس بدی به او داشتم انگار که به من خيانت کرده بود. توانستم با ناجی حرف بزنم توی خانه تا مدتی نمی

گفت  به تو چی می«: باالخره پرسيدم. دانستم اين افکار پوچ و مسخره بود ولی سخت بود که به حال عادی برگردم می

 » توی راه؟

کرديم؟  جا نشسته بوديم و چکار می س اورديم او رسيد و ما را نجات داد وگرنه حاال اينگه شان راست می«: ناجی گفت

 » .خونديم، البت اگه خودمون جون سالم به در برده بوديم ھيچی، فقط فاتحه برای اون ساز می

 » ديگه چه چيزھايی گفت؟. ھا را که چندبار گفتی خب اين«

کنيم که اوستاکارش ھم ارمنی و ھم  ای کار می دونه ما توی چاپخونه  میگفت. کرد ًتقريبا داشت ما را تھديد می«

گفت بھتره ھرچه . او خنديد و گفت معنی ھردوش يکيه. من احمق گفتم آقا سورن کمونيست نيست سوسياليسته. کمونيسته

ودش چه اتفاقی ھست؟ ازش پرسيدم پس مقص. زودتر از اون چاپخونه بيايم بيرون تا اتفاق ناگواری برامون پيش نيومده

ی کمونيستی وسط شھر باشه و ھرچه دلش بخواد  تونن ببينن که يک چاپخونه ھرحال برادرا نمی گفت به. اطالعات نداد

 » .جا بکشين بيرون تا به آتش اون مرتيکه خاکستر نشدين گفت پس شما زود پاتون را از اون. چاپ بزنه

 » به آتش بکشن؟جا را ھم  يعنی گفت که قراره اون«: پرسيدم

 » .مقصود او آتش واقعی بود. فقط گفت به آتش سورن نسوزين. نه اين را نگفت«

ھم  ن تا حاال آتش مصنوعی بوده؟ بساط جورج را با چی به ھمه آتش که توی شھر راه انداخته پس اين«: عصبانی شدم

ن اون دنيا؟ ولی اين دفعه بايد يک کاری بکنيم ی او را با چی فرستاد ريختن؟ با آتش غير واقعی؟ آرارات و نامزد بيچاره

 » .ھا خيال دارن چاپخونه را به آتش بکشن بايد به سورن بگيم بايد به او اطالع بديم که اون

 

 »شما اين خبر را از چه منبعی شنيدين؟«: سورن پرسيد

 »منبع؟«

 »  مقصودم اينه که از کی شنيدين؟«

ھايی را مديرشون  ھا خيال دارن چاپخونه ما توی خيابون شنيديم اون«: مگفت. گفت ناجی ھيچ نمی. دستپاچه شديم

 » .سوسياليست ھست آتش بزنن

 » .ی بخصوص چيزی نشنيدين ی به آتش کشيدن اين چاپخونه اما درباره«: سورن گفت

 » .ی بخصوص که نه ی اين چاپخونه درباره. نه«: به دروغ گفتم

کرد که ما ھم با  کرد و خيال می ايم آنوقت سورن به خود ما ھم شک می کاووس شنيدهگفتم که از  اين را گفتم چون اگر می

 .آن افراد سر و سری داريم و ممکن بود کارمان را از دست بدھيم

ھای رسمی  ما سوسياليست. ھای ديگه فرق داريم درسته که ما ھم سوسياليست ھستيم اما با سوسياليست«: سورن گفت

ھرچه . ًمخصوصا توی اين شھر صنعتی. ی فعاليت طوالنی توی اين مملکت داره توده که سابقهمربوط به حزب . ھستيم

ھا با اين حزب که ما باشيم  اون. ش از برکت وجود ھمين حزب بوده فرھنگ درست حسابی ھست توی اين شھر ھمه

ب چقدر مھمه و چه خدماتی به دونن که اين حز ھای توی خيابون ھم می ھمون چماق به دست. يادتون باشه. کاری ندارن

ھا فقط به اون دسته  اون. تونه ادامه داشته باشه دونن که بدون کمک ما انقالب نمی رھبراشون ھم می. اين کشور کرده

کنن که تازه سر از تخم در اوردن و اسم خودشون را گذاشتن سوسياليست در حالی که ھيچی  ھايی حمله می سوسياليست

شما ھم دوتا . عقيده ھستن ھای امروزی ھم  اما رھبران حزب ما با رھبران ھمين چماق به دست.دونن ھم از اون نمی

گم که  من خودم به کاوه می. ھای حزب را بخونين و تا زوده ملحق بشين به اون شنوين کتاب جوون خوب اگه از من می

بود و پسر خيلی مھربانی بود ولی ناجی که کاوه يکی از کارگرھای چاپخانه » .ھای خوب به زبان ساده به شما بده کتاب

 ٦١



ی من فقط به اين بود که ناجی ھرچه  عالقه. ھای سياسی نداشتم ای به خواندن کتاب من ھم عالقه. سواد خواندن نداشت

انداز بکنيم که از آن کشور بزنيم به چاک و خودمان را برسانيم  قدر پول پس ی خوب بشود بعد ما آن زودتر يک نوازنده

و خوشحالی ما در آن زمان . داشتم يعنی رقص چه که دوست می توانستم بپردازم به آن ھم می جا من وقت در آن آن. اروپابه 

شد و ما ھر روز جمعه يک راھی برای پنھان کردن ساز  ی خوب می اين بود که ناجی ديگر حسابی داشت يک نوازنده

گاھی آن را . نيم که توی خيابان کسی متوجه ساز بودن آن نشودرا حمل ک کرديم طوری آن کرديم يعنی سعی می پيدا می

 .  گذاشتيم الی يک بالش دراز که داشتيم گذاشتيم و گاه در يک بقچه لباس و گاھی ھم آن را می در چمدان می

. کرديم ش میی خريدھايش را ما براي ًرفت و تقريبا ھمه شد و ديگر از خانه بيرون نمی خان ھر ھفته حالش بدتر می امرهللا

در آن موقع ما فھميده بوديم که . کند که در يک جمعه ديديم بدجور مريض است و برای ديدن دخترش مھين گريه می تا اين

بعد که به خانه برگشتيم تصميم گرفتيم ھر طور شده برويم و . کند ولی به او چيزی نگفته بوديم دختر او کجا زندگی می

 . ين اطالع بدھيمخان را به مھ وضع حال امرهللا

 

جا  دانستيم که آن فھميديم فقط می کرد معروف بود به دوب که ما معنيش را نمی ای که مھين در آن زندگی می محله

ھمه دود و بوی الستيک سوخته توی ھوا پراکنده نبود  اگر آن. بعد از ظھر يک جمعه آفتابی بود. ی شھر بود خانه فاحشه

زديم  ی سينماھا حرف می رفتيم درباره طور که توی شھر راه می ما ھمين. ی قشنگی بود هشد گفت که بعد از ظھر جمع می

کرد که اين  آمد و باور نمی ناجی از آواز خواندن فردين خوشش می. ھا ديده بوديم ھای قشنگی در آن که چقدر فيلم و اين

گاھی ھم عارف . خواند جای او می خواننده بهداد و ايرج  خواند بلکه او فقط لب تکان می خود فردين نبود که آواز می

زد؟ سر به سر من  جای فردين يک کس ديگه حرف می به«: گفت. زد حتی يک کس ديگه به جای او حرف می. خواننده

 »ذاری؟ می

 » .جای بھروز وثوقی جای فردين و به به«

ی راه را برای  ھا فاصله ھا و خنده حرفبا ھمين » .رقصيد، بگو جای فروزان ھم يک کس ديگه می گی به البد حاال می«

يکی . رفتيم پرسان به آن جھت می پرسان. ی دوب جايی نزديک شط است به ما گفته بودند که محله. کرديم خودمان کم می

ھا جرئت  در دوب ديگه بسته شده و خانم. ولی دير رسيدين برادرا«: از پسرھا که آدرس را از او پرسيديم خنديد و گفت

ی بھتر ھمونه که دوباره دست به  چاره. ای برای چيز خودتون پيدا کنين ی ديگه اينه که بايد يک چاره. کار بکننندارن 

. ولی خب راه اصلی را به ما نشان داده بود. خنديد از ما دور شد رفت طور که به حرف خود می ھمين» .صابون بشين

 . رفتيم

ھا بسته بود و  ته کوچه. ی آھنی مشترک داشتند ھم پيوسته که يک دروازه ی به ی محله تشکيل شده بود از دوتا کوچه ھمه

دويدند بيرون چون محله آتش گرفته  ی آھنی باز بود و يک عده زن داشتند از آن می حاال دروازه. برد راه به جايی نمی

 يک عده موتورسوار که خراش بعد صدای گوش. فقط صدای جيغ و فرياد بود. بود و دود سياه روی آن را پوشانده بود

انگار فيلم . ًھايی بودند که قبال در جاھای ديگر ديده بوديم مثل ھمان. زدند اکبر و از در آھنی بيرون می زدند هللا فرياد می

ھا حمله کرده  ھای سفيدپوست بودند که سوار بر اسب سوارھا مثل ارتشی موتورسيکلت. کرديم وسترن وحشی نگاه می

کشان به بيرون  زن و بچه جيغ. ای جز گريز با وحشت نداشتند دفاع که چاره سالح و بی ھای بی پوست خبودند به چادر سر

دويد،  خاست می افتاد و باز برمی خورد می ھا در حال دويدن لگدی از يک موتورسوار می دويدند و ھربار يکی از آن می

حاال نه . پريديم پشت يک ستون» .س ھم توشون باشهخودتو قايم کن ناجی چون ممکنه کاوو«: گفتم. ھدف به ناکجا بی

صدای وحشت و صدای درھم . فقط صدا بود. توانستيم کسی را ببينيم توانست ما را ببيند و نه ما می کسی می

شد اما صدای  ھای زنانه قطع نمی صدای جيغ. آفريدند ای که وحشت را می ھا و صدای خوشحالی عده موتورسيکلت

ھا بسته  تر خانه درھای بيش. از پشت ستون آمديم بيرون و رفتيم داخل کوچه. ت و دور شد و قطع شدھا رف موتورسيکلت

صدای . کشيدند بيرون سوخته می ديديم که وسايل سوخته و نيمه ھا و مردھا را می ھا زن از الی درھای تنگ خانه. بود

ما باالی سردر . فقط صدا بود. رسيد چ ماشينی نمیھای آتش نشانی در ھوا پراکنده بود اما ھي نزديک شدن آژير ماشين
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ای بيرون زد، ترسيده با موھای آشفته  پيرزنی از خانه. گشتيم ی مھين می ی خانه کرديم و به دنبال نمره ھا را نگاه می خانه

. وی ناجیس آمد با آغوش بازش به» .خدا را شکر. باالخره برگشتی عباس؟ باالخره برگشتی«: و پاھای لخت به ما گفت

زن . ی پشتی پيدا کرديم ی مھين را در کوچه ی خانه نمره. ناجی ترسيده پس کشيد و فرار کرد و من به دنبال او رفتم

. سراغ مھين را از او گرفتيم. کرد ی نامعلوم نگاه می ھا روی سر گذاشته به نقطه زده دم در نشسته دست جوانی چمباتمه

ھا را خود او فرستاده که من  ی اين دونم که اون نامرد ھنوز دنبال منه و ھمه می. تادهشما را ھم غالم فرس«: خنديد و گفت

وقتی مطمئن شديم او » .افته باالخره، امروز نشد، فردا ی زندگيم بکشه به آتش، آتيش به جون خودش ھم می را با ھمه

 » .آب به من برسونين کمیيک . آب«: گفت. ايم خود مھين است برايش توضيح داديم که از طرف پدرش آمده

. ی دود شده بودم انگار وارد يک جعبه. رفتم توی حياط خانه که سقف پالستيکی داشت» .جا باش تو ھمين«: به ناجی گفتم

ی گلی روی  يک کاسه. دراطراف به دنبال ظرفی گشتم. پای حوض يک شير آب. وسط حياط يک حوض کوچک بود

گمانم . ھا بود ھايی از آدم زير شيشه عکس. ی بزرگ انداخته بودند وی آن يک شيشهمثل ميز اداره بود و ر. يک ميز بود

ی اتاق ته حياط لرزيد نگاه  برگشتم سوی شير آب حس کردم پرده. ھايی از يک بچه بود عکس چندتا بچه بود و يا عکس

ُسه را زير شير پر آب کردم برگشتم ترسيده کا. جا شد و تا مرا ديد باز در مخفيگاه خود خزيد کردم مردی پشت پرده جابه

شناسيم؟  پرسيد که پدرش را از کجا می. کرد شد و ما را باور می کم حالش بھتر می کم. آب را به مھين خورانديم. به کوچه

من االن يک «: گفت. به او اطمينان داديم» خواد من را ببينه، اون مرتيکه؟ شما مطمئنيد که او می«: پرسيد. به او گفتيم

چه . کشم بيرون ھرکی که باشين خدا که جيگرتون را می اگه با من شوخی کرده باشين به. دم ديوونه وحشی ھستمآ

 » .مسلمون چه نامسلمون

شنيديم که . رود توی خانه چادرش را پيدا کند گفت می. بعد که حاضر شد با ما بيايد پرسيد که ماشين داريم؟ گفتيم نه

. گن جا که اين پسرا می ت ما را ببر به اون بيا با اون قراضه. رفتن. بيا بيرون«: و گفتمردی به نام فرخ را صدا کرد 

از من و . طور از ما مراقبت کردی ھم از من به تو، يک انعام که اين اين. ی اون طلب در ھمه. جای طلبی که ازت دارم به

ُ بر سر انداخت پر از گل ولی گليک چادر سياه» .جا امن شده حاال از مخفيگاھت بيرون بيا ھمه. مامان ھا ھمه سياه  ُ

ھای سياھی که با ظرافت  گل. ديدی ھای درشت محمدی سياه را می شدی تا آن گل اين بود که بايد به او نزديک می. بودند

بااحتياط از . ی سياه چادر و حاال دورتادور صورت گرد مھين بودند دوخته يا روييده شده بودند بر پارچه

ی  طرف خانه ھا به دنبال ھمان مرد پشت پرده رفتيم تا او به محل پارک ماشين خود رسيد و ما را برد به کوچه پس کوچه

 .خان امرهللا

 

باورش نشده بود . مان کرد خيز نشست توی رختخوابش و مبھوت نگاه خان نيم امرهللا. چند تقه به در زديم و وارد شديم

. مھين زانو زد پای رختخواب و سر فرو برد توی دامن خودش. کردند  گريه میھايش خنديدند و چشم ھايش می لب. ھنوز

به . کنم ش دارم به مادرت و به تو و به دختر تو فکر می تو اين چندروز ھمه«: خان گفت امرهللا. ای نشستيم ما ھم در گوشه

 » دونم چی ھست، چی گذاشتی باالخره؟ اسم دخترت که نمی

 » .ھستی«: مھين گفت

 » حاال کجا ھست اين ھستی من؟. دستت درد نکنه. اسم قشنگیچه «

 » .خدا را شکر زری و ھستی عاشق ھمديگه ھستن. پيش عمه زری«

اگه شما دوتا در زندگی من نبوديد چه . جھت از دستش داديم خود و بی چه بد شد که بی. مادرت ھم عاشق تو بود«

ًه نه؟ قبول داری قلبی که او داشت اصال ھمتا نداشت؟ اگه من آدم مگ. قبول داری که او بھترين بود. شد افتضاحی می

ِجان دلم پدرت  مھين. ولی من نفھميدم. ھمه چيز که او داشت چه قدر و منزلتی داشتن موقع فھميده بودم اون بودم و اون
 » .حاال بيا نزديک بيا تا از نزديک ببينمت يک بار ديگه. نفھميد

ھا را بر طاسی  دست خود را آرام بر ريش بلند پدر کشيد و بعد انگشت.  به او نزديک شدمھين خودش را جلوتر کشيد و

طور عوض شدی؟ نه اين که پير شدی نه  خانی؟ پس چطور اين جدی که تو خود امرهللا«: سر او بازی داد و انگار خنديد
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ھات، توی  يزی اما توی چشميک چ. جا شده، نه روی پوست صورتت اين که الغر نه اين که چيزی روی سرت جابه

 » .ھا ديگه اونا نيستن اون چشم. ھمونا که توی ياد من مونده بودن عوض شده

 » .خيلی بدتر. يک چيز بدتر«

 » چی گفتی؟. نه«: مھين گنگ و گيج گفت

کنه طوری که آينه ھم ديگه تو را  دونی زمانه چطور آدم را عوض می کنه، تو جوونی ھنوز نمی زمانه عوض می«

 » .نشناسه

سوزم و  گی من آخرش توی آتش می تو می. ترسم ترسم اما از آتش می ديگه نمی. نه. ترسم پدر من از زمانه نمی«

ذارم نه آتش بياد سراغت نه ھيچ چيز  من نمی«: جا که زور داشت پدر او را در بغل فشرد محکم تا آن» ميرم؟ می

نی چيزی از او بر نيومد حاال تو را بغل کرده تا مغز استخونش که در تو توی بغل بابا ھستی که در جوو. ی ديگه ترسنده

ھای اطرافش را فروخت به ھنری که  که آدم. ھاش را ھم فروخت به ھنری که به اون دعوت نشده بود جوونی استخون

را برام پيدا کردن اين دوتا پسر که خدا عمرشون بده تو . که تو پيدا شدی ھيچ پيدا نبود تا اين. ھنوز توی تاريکی بود

ی صغرا که  سوءتفاھم درباره. ی من سوءتفاھم شده برطرف بشه اوردن که من به تو بگم دخترم اگه برای تو ھم درباره

نه . خاطر عشق به صغرا بود که از خونه زندگی خودم بيرون زدم ھم مادرت و ھم تو و ھمه انگار کرده بودن که من به

يکی از ما پا شد يک . ز سرفه کرد و دھنش را از گوش دختر دور کرد و سرفه کردسرفه کرد و با» .طور نبود اين

ھايش  گذاشت او کاری بکند و دست سرفه نمی. کرد زد باز سرفه می خان لب که به ظرف می ولی امرهللا. ظرف آب آورد

 . شدند ُکه دختر را محکم گرفته بودند داشتند شل می

 » .ره توی آرامش می. ره قبل از خودش، قبل از قلبش ھاش داره می مچش. کنه داره تموم می«: مھين گفت

خان نوشيد و آب از الی موھای سبيل و  امرهللا. ھای او گذاشت ی ظرف را الی لب ناجی باز لبه» .آب«: خان گفت امرهللا

ُشره ريخت پايين بعد او از پشت شره ُريش بلند او سرازير شد شره ای نديده  طور خنده ه حال آنھای آب خنديد، و ما تا ب ُ

 . بوديم

ھا؟ قبل از  چی بودن اون. خان خواستی چيزی به من بدی امرهللا خب می. خدا را شکر حالش بھتر شد«: مھين گفت

 . چادر سياھش پھن شده بود دور و بر او» .دخترت نيازمنده. ُمردنت بده که من نيازمندم پدر

 و مادرت و ھمه انگار کرده بودن صغرا بود که مرا فرستاد به عالم جنون به تو. گناه ی صغرای بی درباره«: پدر گفت

نصف تنش . ًدوباره خودش را عقب کشيد کامال، تا تکيه بدھد به ديوار» .ًعالم عشق، اما او نبود نه نبود اصال او نبود

تو «. خان بودند مرهللاھای ھزار رنگ روی تن ا ھا با بال طاووس. روکش لحاف طرح طاووس داشت. زير لحاف بود

ی پھنی داشت و باالی سينه  ش عين فردين بود، کمال برادر صغرا که سينه گمونم کمال را ديده بودی ديده بودی که قيافه

رفت باال از زير گردنش به باال تا اون قلمبه سيبی که درست وسط گلوش بود و  جا يک خط گودی داشت که می از ھمين

گم که گناه  اين را بھت می. ھمون بود صاحب اون منظره. ی خوشی بود تماشاش چه منظره. شد ھی باال و پايين می

ھا دنبالت گشتم ھمين را به تو بگم، ھرچه کردم به مادرت ھم بگم نشد،  سال. ی صغرا را به گردن نگيری دخترم نداشته

اما تو ھنوز . ُ خودش کشيد برد به گورگناه با علت از اون زن بی او نگذاشت که بشه، نخواست که بشنوه و گناھی بی

ھای نرم نازکت و تو ملتفت  خوام بار گناه نکرده کسی بيفته روی شونه جوونی صد سال ديگه راه زندگی داری، نمی

به مادرت ھم از عشق . گم از عشق به تو ميگم من ھم که دارم اين را به تو می. نباشی که اين سنگينی از کجاست از کيه

وار و  اول آرام و بعد بلند و بلندتر و ديوانه. مھين خنديد» .خواستم بگم ولی نخواست بشنوه و رفت که میبه او بود 

خواست چيزی بگويد حرفی بزند  ھی می. ھای درشت محکم ولی زرد شده داشت دندان. کرد گشت به ما نگاه می برمی

ی او تکه به تکه حرف به حرف از دھنش بيرون  ام گفتهسرانج. ما فقط چشم به دھن او دوخته بوديم. داد خنده امانش نمی

کار دنيا را ببين، دختر و پدر ھردو دل به يکی بسته بودن، من عاشق ھمون بودم که بابام خاطر او را «: پريد

خاطر او بود که عکس فردين  گی من ھم به خواست، من ولی چند سالم بود؟ تو به خاطرت ھست؟ چھارده؟ راست می می
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ھا، مثل شھاب مياد و مثل  وندم به در و ديوار اتاقم، گمونم عشق اولين چيز قشنگيه که مياد توی سر دختر بچهچسب می

 » تو گفتی کشته شد؟ پس کی بود گفت؟. ره، او ھم رفت، ھم فکرش ھم خودش شھاب می

 » .ش درازه قصه«: خان سر به زير انداخته آرام گفت امرهللا

قرار شد مھين چند روزی پيش پدر بماند . ناجی به او سيگار داد» ھا؟  شما سيگار داره بچهکسی از«: مھين از ما پرسيد

توی صندوقچه مقداری . اش را داد به مھين خان مقداری پول توی صندوقچه داشت که ھمه امرهللا. و از او مراقبت کند

. ھا را به اندکی پول تبديل کرد شد آن د میرسي ھايی که به نظر می ھای فلزی و ظرف چيز با ارزش ديگر ھم بود مثل قاب

وآن . خواھد شبی برای دخترش ساز بزند گفت می. توانيم دور و بر او باشيم خواست من و ناجی ھم  تا می خان می امرهللا

ھا بسته بودند ناجی يک بطری توسط سورن پيدا کرد و  فروشی ی عرق که ھمه با آن. شب قشنگی بود. شب فرا رسيد

که لباس کھنه  عنوان اين ی سياه به ساز و بطری عرق را پنھان کرده بوديم داخل يک کيسه. خان ی امرهللا به خانهرفتيم 

ارزه به  خوشی ھمين چند شب و روز می«. ھا جوان شده بود ای گرفته و سال خان جان تازه امرهللا. حمل کرده بوديم

من . برد استکان عرقش را به سالمتی ما باال می» .شن رن تمام میھايی که دا ھای چند ساله، ناخوشی ی اون ناخوشی ھمه

خان بود که مھين  وسط ساز زدن امرهللا. و ناجی چه احساس غروری داشتيم که باعث شادی آن پدر و دختر شده بوديم

ھای  ز روی گلانگار ا! چه صدايی. يواش بلندتر شد مست شده بود و صدايش يواش. آرام آرام شروع کرد به آواز خواندن

پدر و دختر ھردو آن ترانه را خوب . گرفت صدای ساز ھم اوج می. آمد خاست و به جانب ما می مرطوب صحرا برمی

با ھم به چند اوج . انگار بارھا پيش از آن شب آن ترانه را با ھم اجرا کرده بودند. شناختند و با چم و خمش آشنا بودند می

نرم آمد و  صدای ساز نرم. ی فرود آمد و سرازير شدن صدا و لغزيدنش رو به پايين ورهبعد د. درپی رفتند و برگشتند پی

خان  امرهللا. که متوقف شد تا اين. ِاز صدای آواز که ديگر تمام شده بود ھم رد شد ادامه داد به فرو غلتيدن يکنواخت خود

» .خوابش برده«: ناجی گفت. ھايش را بست و چشمبعد تمام کمرش را، و به ما لبخند زد . اول سرش را به ديوار تکيه داد

. خان بود ساز و چوب ھنوز در دست امرهللا. لحاف را ھم روی تن او انداخت. جا کرد کشيد روی تشک تن او را جابه

ًمن چون اصال مشروب . ھا باز نشده بودند ھای او بيرون بکشد ولی انگشت ھا را از الی انگشت ناجی سعی کرده بود آن

ھايی که ديگر اراده نداشتند و  کردم از بقيه ھوشيارترم پس رفتم پيش و ساز را آرام از الی انگشت ده بودم خيال مینخور

 » .ُخان مرده امرهللا«. ُشل شده بودند درآوردم

 » .بذار بخوابه«

ور کنين شما ھم جايی ھمين دور و بر برای خودتون ج. پيش او بخوابم ھمين جا خوبه من ھم کمی«: مھين گفت

ھا را بر ھم گذاشت و مدتی  ی او چشم رفت زير لحاف يک دست زير سر پدر گذاشت و دست ديگر بر سينه» .بخوابين

. سر مست ناجی بود. ی من لميد چيزی بر سينه. خان ديگر ھيچ صدايی نبود بعد صدای خرخرش شنيده شد اما از امرهللا

ھام و  ام خيره شد به چشم ھايش را باز کرد از زير چانه چشم. گودی بغلمسوی خود جايش دادم در  ھايش را کشيدم به شانه

 »مگه نه؟. جاست خان گفت امن ترين جای دنيا ھمين امرهللا«: گفت

 

ی  در روز تشييع جناره. کرد اش می ای بود که او اداره ی شھر ھمان چاپخانه ترين چاپخانه سورن ھم خيال کرده بود امن

شايد سورن برای آن . کردند ی سيمان شکسته عبور می الی قبرھای کھنه از البه. زد ا جورج قدم میخان، سورن ب امرهللا

 .زد که جورج را سرگرم کند و او را از فکر کردن به آرارات بيرون بکشد، برای او حرف می

ر استبداد امريکا بياد گن که مملکت بايد از زي اينرا درست می. کنن ھا اشتباه می اللھی طور نيست که ھمه حزب اين«

خواد اگه  شه که کشور شوروی چقدر خاطر اين مردم را می شون می بعد حالی. مون ھمينه ديگه خب ما ھم حرف. بيرون

ھا برای ناجی تازگی داشت و برای من آشنا  شنيدن آن حرف» .شون را ببندن ھای گمراه بتونن در دھن اين عده مائوئيست

دانستم که چه عده از چه عده  ھا خوانده بودم بعضی را ھم دھن به دھن شنيده بودم ولی نمی بود چون بعضی را در کتاب

روز مردم  ترين منبع خبری آن اگر به خبرگزاری آن راديوی خارجی که مھم. دانستم شايد بايد می. پيشی خواھند گرفت

مھم بودند و باقی ھمه کشک، و حرف اول را ھم ھا  اللھی فھميدم که فقط حزب ًتری کرده بودم حتما می ايران بود دقت بيش
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بعد مھين آمد گفت . اکبرھا الی هللا ھاشان در البه ھای ناھنجار موتورسيکلت ھا زدند با فريادھای خود و جيغ باالخره ھمان

. مل کرديمرفتيم و زير تابوت را گرفتيم و آن را از غسالخانه تا باالی قبر ح. خان برای دفن حاضر است که جسد امرهللا

گرديد به سمت زنی يا بھتر بود بگويم پيرزنی که چادر سياه برای قد بلند او کوتاه  ی خودم می تر بدون اراده نگاه من بيش

اش بود که فھميده بودم او پير است وگرنه تنش ھنوز ساق و سر حال بود و  ی مدل قديمی شايد از کفش سياه کھنه. بود

که چکار بکند؟ . رفت تا بر صحنه در مقابل مردم قرار بگيرد رفت که انگار داشت می ه میچنان آرام از کناره قبرھا را

غير از من و ناجی، جورج و سورن بودند که از قديم . خان بود او يکی از گروه ھفت ھشت نفری دوستان امرهللا

و . رفتند فروشی می يک دکان عرقھا ھم ھمگی به  شناختند و برای ھنرش احترام قائل بودند و سال خان را می امرهللا

خان ھم بود و آن زن  مھين دختر امرهللا. خان که برای تشيع به قبرستان آمده بودند ديگر دوتا مرد پير از ھمکاران امرهللا

 . قد بلند

ز امرهللا ھم از اون ھنرمندايی بود که ھنر خودش را نشناخت و خودسوزی کرد مثل خيلی ا. حيف«. سورن سر تکان داد

َبه و چه َنواز تا چندتا به ھنرمندھای اين کشور از شاعر بگير تا موسيقی شنون يکھو ارزش مواد مخدر  َچه از ديگرون می َ

 ».ھاست ِجنبه بودن آدم از بی. شه از ارزش ھنرشون تر می براشون بيش

شان  کدام ند ولی پيدا بود که ھيچھا ھم لبخند زد آن» .شناسم من شما را می«. جورج با آن دوتا مرد دست داد، لبخند زد

رفتم برای  من می. خب من که تو صحنه نبودم که به خاطر کسی مونده باشم«: جورج گفت. جا نياورده جورج را به

نواخته و  آورد آن دوتا مرد يکی سنتور می ياد می و به ما گفت که به» .کرد تماشای کار امرهللا که به گوش من معجزه می

گاھی در لباس زنانه و گاھی در لباس و کاله مردانه و مردھا عاشق . رقصيده  زن ھم در ميان آنان میيکی تنبک و آن

 . اند ھر دوتا شکل او بوده

. تر مخارج کفن و دفن به گمانم افتاده بود به گردن سورن اگرچه ھرکدام از ما ھم چيزی به سھم خود پرداختيم بيش

فقط من بودم که . ما دور تا دور گور نشستيم. خان ز پس ريخت روی جسد امرهللاگورکن خاک بيرون کشيده از گور را با

آدم خوبی بودی «. کشيد ھايش را بر خاک خيس سرد باالی گور می مھين فقط انگشت. ُبلد بودم برای مرده فاتحه بخوانم

ولی مثل يک بچه که از ی خوبی بودی  اگرچه پدر خوبی نبودی عاشق خوبی بودی اگرچه شوھر خوبی نبودی نوازنده

َخبر بودی و باختی بازنده شدی ولی خودت فکر کردی برنده بودی پر زدی  ھيچ اين دنيا خبر داره تو از ھيچ اين دنيا بی

 ».توی آسمون آزاد وقتی ديگرون توی حبس خودشون گير بودن، حاالم که ديگه آزاد شدی

روح امرهللا امشب توی بھشته، چون آزاد زندگی کرد و «: گفتھای خيس  کرده و گونه زن سر بلند کرد با چشمان گريه

 » .ُآزاد مرد

 » .خوش به سعادتش«: يکی از مردھا گفت

دست راست تو روی سر ِما که گيرافتاديم توی اين قفس . خوش به سعادتت که رفتی و راحت شدی«: جورج گفت

 ».زندگی

وقتشه که ديگه «: کرد د بغل دست جورج و او را نصيحت میبوس سورن نشسته بو در راه برگشت از قبرستان توی مينی

ھای اين کشور تا به حال توسط   دونی چه تعداد از جوون می. ھم يک اتفاقی بود که افتاد و گذشت اون. برگردی به زندگی

ا که ھنوز بسته ھ ی آدمکشی اون تازه پرونده. ھا ھای ما ھم دوتا از اون شاه و اربابای امريکاييش قربانی شدن؟ خب بچه

شه و مردم  برای ھميشه درست می. شه اما عوضش وضع درست می«: ُدر سکوت پک زد به سيگار و ادامه داد» .نشده

زودی امام  حاال ھم به. ديدی که شاه با چه خفت و خواری مجبور شد فرار بکنه از کشور بره. گيرن سر و سامون می

تونن بی مھابا و به اختيار خود حزب محبوب و دلخواه  حداقل مردم می. سهر شه و اين مملکت به يک نوايی می وارد می

 ».ھای اون را سرمشق زندگی قرار بدن خودشون را داشته باشن و تئوری

 ».تونستم کاش من ھم می. باوری قدر خوش خوش به سعادت تو که اين«: گفت جورج سر تکان داد و به ھمان آرامی

 »ًال؟ی چی مث درباره«: سورن پرسيد

 ».حزب محبوب دلخواه و تئوری و وضع بھتر«
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 ».گم کنی ولی من از روی تجربه می دونم تا به چشم خودت نبينی باور نمی می«

 ».کنی سينما را خود شاه به آتش کشيده بخصوص که فکر می«: جورج پوزخند زد

رج داد و خودش ھم آن را برای يک پاکت سيگار امريکايی از جيب درآورد و يک نخ سيگار به جو. سورن ھيچ نگفت

بوس، بخصوص که ناجی ھم يک سيگار برای  دود خاکستری خيلی زود پخش شد توی سرتاسر مينی. او روشن کرد

فقط من و آن زن رقصنده بوديم که سيگار . آن دوتا مرد پير ھم سيگار روشن کردند. خودش گيراند و يکی برای مھين

 .کرديم ھم نگاه می بلعيديم و به استه میکشيديم و تنھا دود آن را ناخو نمی

 

از روی زين . ی ما نشسته بود روی موتورسيکلتش و منتظر رسيدن ما بود شب که به خانه رسيديم کاووس سر کوچه

من ھرچه سعی کردم به تو حالی بکنم که چطوری داری جوونی ! ھی تو جميل«. طرف من پريد پايين و عصبانی آمد به

شايد چون که تو ھم . که خودت نخواستی که بشه يعنی نشد يا اين. اندازی توی خطر حاليت نشد یخودت و ناجی را م

يعنی راستش مگر . تونم برات بکنم البته که ھستی و من ھم ھيچ کاری نمی. ھای دوآتشه ھستی ای خودت يکی از اون توده

ه مثل آب شفاف، اگه آلوده بشه يعنی اين که تو خود خدا به دادت برسه، ولی در مورد ناجی، او خودش ھم مثل ذھنش پاک

 »خودت قبول داری ديگه درسته؟. ش کردی آلوده

: گفتم. کرد ناجی ايستاده بود و فقط ما را تماشا می» من؟ من تنھايی او را آلوده کرده باشم؟ من کی ھستم مگه؟«: گفتم

 » گه اين؟ چی می. خودت يک چيزی بگو. تو چرا الل شدی پس«

 ».دونم چی بگم من؟ نمی«: ن و من کرد و آرام گفتناجی م

 ».ھم کمک کنيم و باھم باشيم که به که ما دوتا با ھم ھستيم برای اين. کنه بھش بگو که اشتباه می«: گفتم

ھا و  ُبه چيه ھمديگه کمک کنين؟ تو خودت پر از اشکال و ايرادی ھنوز وضعت در مقابل اين جريان«: کاووس پرسيد

حاال ھم که رفتی . ھا کنی و يک روز با کمونيست ھا رفت وآمد می يک روز با ارمنی. نقالب مشخص نيستدر مقابل ا

خاطر ھمين بود که  ھای طاغوت به شون جلوی گلوله تمام برو و بيای اين جوونا و رفتن. ھا ھا و جاکش سراغ جنده

وقت تو درست دست اين جوون بی اطالع از  نھای کثيفی پاک بشه او چين آدم چين چيزھايی ھم کشورشون از وجود ھم

ش چيه برادر؟ غير  ھا معنی اين. ِبری وسط ھمين مفسدين که خدا ريختن خونشون را حالل کرده گيری می چی را می ھمه

ًگی و مثال اسم خودت را  طور؟ خودت بگو اگه راست می از اعالم مخالفت با حرکت راستين اين مردم؟ نيست اين

ھوا تاريک شده بود و کسی در اطراف ما . من ترسيده بودم» ً.به ھمين سئوال فقط جواب بده لطفا. رگذاشتی روشنفک

ای از ھمان مردان موتورسوار را به  کردم حاالست که او با يک سوت عده فکر می. ترس بدجور به جانم افتاد. نبود

 .  چاقوھا مرا بفرستند آن دنياھای جا بکشد تا کار مرا تمام کنند و با يکی دوتا حرکت به تيغه اين

الحال به راه غلط راھنمايی  ای مشکوک کنی که داری توسط عده حس نمی. تو خودت بگو«: کاووس به ناجی گفت

راست سرازير شدن داخل آتش جھنم بدون  جا يک بعدم از اين. شی؟ راھی که چيزی تھش نيست جز مرگ با خفت می

 »چين مرگی منتظر تو باشه؟ د ھمخوا ھا؟ دلت می . ھيچ پرسش و پاسخی

 

 ».البته که نه. نه«: زده گفت ناجی وحشت

 ».پس بشين پشت ترک موتور من  «

 »خوای ببری مرا؟ کجا می. کی. چی«. دانست چه کند کرد گاه به او و نمی ناجی ھاج و واج مانده بود، گاه به من نگاه می

 ».گرديم زنيم و برمی ی خود شما گشتی می بر توی محلهھمين دور و . ريم نترس، جای دوری نمی«: کاووس گفت

 »خب اگه نخواد با تو بياد چی؟«: گفتم

خواد که  خودش می«: ُھای يک مرده ماسيده بود گفت کاووس سرتاپای ناجی را ورانداز کرد و با لبخندی که انگار بر لب

 » .بياد
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جا  خواست از آن ھايی را که می ر دست مھين بود تا اسباب اثاثيهخان کليد اتاق او برای يکی دو ھفته د بعد از مرگ امرهللا

با . بعد فکری زد به سرم که من و ناجی به آن اتاق نقل مکان بکنيم. يک روز جمعه ما ھم به او کمک کرديم. ببرد

خان   سابق امرهللای ی جديد آمديم، به اتاقی که خانه خان حرف زديم و او حرفی نداشت و ما به خانه ی امرهللا صاحبخانه

فکر کردم ناجی بايد از اين تغيير مکان خوشحال باشد چون ھم محلی بود با يادگارھای خوب . بود و حاال اتاق کنونی ما

شديم ولی ناجی ديگر توی نخ اين چيزھا نبود و من نگران او بودم، ترسو  که از شر کاووس راحت می برای او و ھم اين

برايم سخت است که درباره آنروزھا . پاييد خودی اطراف خودش را می ھا ھی بی توی خيابانشده بود و موقع راه رفتن 

بنويسم، روزھايی که حس ترس از دست دادن او بجانم افتاده بود، چيزی داشت او را از جانب من بسوی خود می کشيد 

دم با سرگرم خودم به آن ترس فکر و حس وحشت ادامه زندگی بدون او را در دلم منتشر می کرد و من فقط تالش می کر

 . نکنم

ھا پنجره را باز کنم و زل  توانستم شب ی جديد آن بود که پنجره رو به بيابان داشت و من با اشتياق می ُحسن ديگر خانه

 توی آيد اش آن بود که پشه می بھانه. بزنم به بيابان ولی ناجی اصرار داشت که ھم پنجره بسته باشد و ھم تمام پرده کشيده

 .گفت ترسيد که به من نمی در حالی که او از چيزی می. گفت سرد است اتاق و يا می

از ھمون اولش . با تو ھمراھم. دونی در ھمه حال با تو موافقم من که می. ھم پنجره بسته باشه و ھم پرده. باشه«: گفتم

دونی که تا آخرش با  تو چی؟ تو ھم می«: تيدغل گردن و گلوگاھم روی ساعد و بازوی او می» .م و تا آخرش ھم ھستم بوده

حاال که راه و . فقط بری. دونم کجا افته وادارت بکنه جدا بشی بری؟ نمی به جونت نمی گاه ھيچ کرمی من ھستی؟ که ھيچ

کردی و يک  چاه شھر و شھرنشينی را ياد گرفتی حاال که فھميدی ارزشت خيلی بيش از اون ھست که فکرش را می

 » نويسن؟ انگيز می ھای غم مون درست کنی که توی کتاب ی رابطهپايانی برا

 ».نويسن انگيز را چطوری می دونم پايان غم من که کتاب نخوندم و نمی«: گفت

ره که توی اول ماجرا  بھت بر نخوره اما ھميشه اونی می. شه ميره برای ھميشه ھمين که يکی جدا می. خيلی آسون«

که طرف اولش  خاطر اين شايد به. شه طور می شه حدس زد چرا اين می.  نيازمندتر بودهتر بوده و در ضمن آتيشش داغ

خواد که از اون وضعيت بياد بيرون بعد ھم اين موضوع و ھم يک ذره  فقط نيازمنده و حق انتخاب زيادی نداره، فقط می

تره از اون  کنه خودش عاشق یطور که خيال م کنن اون دن و آتيش طرف را تندتر می عشق دست به دست ھمديگه می

 » .تری ھم داشته يکی که نيازمند نبوده و حق انتخاب بيش

 »ھا؟ منظورت منم پس«: گفت

 ».ًبله منظورم دقيقا تويی«: گفتم

ی آن سخنرانی من  ھمه»  .مونيم تا وقتی مرگ ما را از ھم جدا بکنه ما ھميشه با ھم می«: بعد گفت. خيلی خنديد. خنديد

ود که ھمين را از او بشنوم آن زيباترين حرف را، ولی زندگی واقعی ما در آن زمان به آن زيبايی نبود که من برای اين ب

ديد و به من دروغ  رفت کاووس را می ھا می شايد بدبختی از وقتی شروع شد که ناجی گاھی وقت. خيال کرده بودم

 . بيند گفت که او را نمی می

ھا  تر وقت ناجی بيش. که توی خانه بمانيم ھا ديگر کاری نداشتيم انجام بدھيم غير از آن هخان ما جمع بعد از مرگ امرهللا

ًھا بيرون رفتن خطرناک شده بود مخصوصا وقتی انقالب به نتيجه رسيده بود  جمعه. کرد خودش به تنھايی مشق ساز می

ريختند و اين  ھای خود بيرون می ه از خانهی شرکت در نماز جمع ھا به بھانه ھا برنده شدند و حاال جمعه و حزب اللھی

ھای ديگران به دنبال مظنون  کردند ھمه با دقت در چھره تفريح بزرگی برای آنان بود در ضمن که ھمه به تو نگاه می

ُگشتند تا مھر ضد انقالب بر او بکوبند و با شادی و ھلھله بريزند سرش او را کتک بزنند و تن لشش را رھا کنند و با  می

خواد بيا ببين کجا  توھم اگه دلت می«. رفت در آن حال و ھوا اما ناجی بيرون می. ھمان ھلھله و شادی از محل دور شوند

 ».رم می

 »ری؟ خب کجا می«
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دونی چه کيفی داره اول صبحی وقتی رديف وايسادن بيخ ديوار بعد  نمی. ھای شاه تماشای اعدام کردن افسرھا و پاسبون«

 ».تق تق تق. شه بھشون سته میھا ب رگبار مسلسل

ُکه تماشا کنی يک مشت آدم دست و پا بسته تير بارون بشن و خونشون بريزه بيرون روی  برای تو چه لذتی داره «

 »اسفالت خيابون؟

موقع که دست و پاشون بسته  مون؟ اون شب چقدر زدن توی سر و صورت آدم دست و پا بسته؟ پس يادت نيست اون«

 ».نبود

ذاره و ممکنه ِمدتی  تو ذھنت تاثير می. ھا برای سالمتی خوب نيست جور صحنه دونم که تماشای اين ال من میھرح به«

بعد اذيتت بکنه و تبديل بشه به کابوس چون تو که آدمکش نيستی که اين چيزھا برات عادی باشه و يا در آينده عادی 

 ».بشه

مرد که نبايد . شه خب کم عادت می ھم بکنه چه اشکالی داره؟ کمخاطر عقايدش ممکنه آدمکشی  اگه الزم باشه آدم به«

 ».ده بترسه از خون، خون ديدن به آدم شجاعت می

 ».ًپس حرفش را با من نزن لطفا و خودت تنھايی مرد باش و با شجاعت بشو«. از او رو برگرداندم

ًمثال ھمون که آخرين پس گردنی را به . ه خوبهشون باش شب را ببينم ھر کدوم ھای اون رم تماشا بلکه يکی از پاسبان می«

زد و به  بعد با يک محکوم خيالی حرف می» کنه؟ شه ببينم که وايساده پای ديوار داره التماس می ای خدا يعنی می. من زد

ه حاال درست وايسا ک. ولی ديگه کار از کار گذشته آقا پسر«. جا بود کرد انگار که او حاال ھمان او امر و نھی می

 » .ی سھميه تو عوضی نره بخوره به اون يکی ديگه وقت گلوله يک

. يکجور حس بی اعتمادی. خنديد و ھمين باعث شد حالت عجيب و ناآشنايی در من نسبت به او پيدا شود غش می غش

ی با  ھايش درباره کردم با وجود آن حرف فکر می. ترين وضعيت بود ناجی عوض شده بود وحشی شده بود و اين دردناک

شود کرد  کردم چکار می فکر می. شد اوقات ما در سکوت طی می. ھم ماندن، اين روزھای آخر از زندگی با ھم ما بود

رفت  ھا از رختخواب بيرون می گاھی نصف شب. کند دانستم به چه فکر می نمی. که او را به زندگی عادی برگرداند

 .فرستاد ھم کشيده بيرون می ی به الی پردهکشيد و دودش را از  نشست کنار پنجره سيگار می می

 

بعد از ناھار به من و ناجی گفت دست از کار . ای به قول خودش دوستان حزبی آشنا کرد روز سورن ما را با عده يک

ھردو روی صندلی جلو کنار سورن نشستيم چون (ما را سوار جيپ خوشگلش کرد . بکشيم و آماده برای رفتن بشويم

نشين در  ھای اعيان ای  پشت انبار غله، چند رديف خانه منطقه. و به يک جای عجيبی از شھر برد)  نبودکاظم آقا با ما

ی تلفن پرت  کوچه گذشت رفت داخل و از کنار يک باجه جيپ ما از چندتا کوچه پس. ھای درختی کوچه کوچه پس

يش در دو طرف دوتا نخل بلند بود و تابلويی ی زردرنگ رد شد و باالخره مقابل يک خانه توقف کرديم که جلو دورافتاده

 . مھد کودک انقالب: بر سردر خانه که برآن نوشته بود

ما را . گفت زود باشين کرد و می جا را با دقت ببينيم، ھی به دور و بر خود نگاه می خواست ما ھمه سورن نمی. پياده شديم

ھای  از پنجره. ھا ر از خرت و پرت وسايل بازی برای بچهُيک سالن بزرگ پ. ای آھنی داشت برد داخل خانه که در قھوه

کردند و دختری جوان که مراقبت  ی کوچک را که در حياط بازی می شد حياط را ديد و پنج شش تا بچه بزرگ سالن می

 تا دو سه. سورن توضيح داد اگرچه کسی با تشکيالت حزب دشمنی ندارد اما احتياط ھم بد نيست. کرد ھا می از بچه

ما از آن اتاق گذشتيم و وارد اتاق کوچکی شديم که مثل . سياه و مقداری قلم و گچ و دفترچه در اطراف پراکنده بود تخته

قطعات بريده شده از . ھای پراکنده ھا و نشريه ُدفتر يک روزنامه بود، پر از کاغذ در اطراف و روی ميزھا و روزنامه

جاگير نشده بوديم که زنی يکھو از زير زمين ظاھر شد آمد با سورن سالم ھنوز . روزنامه به ديوارھا آويخته بودند

ای  رود و عده بعد متوجه شديم در ته اتاق راھی ھست که به زير زمين می. او رفيق رودابه بود. عليک و روبوسی کرد

. جا  بدانيم چه خبر ھست آنخواستند که جا نبردند و حتی نمی جا مشغول کار ھستند ولی چه کاری؟ ما را به داخل آن در آن

افرادی که از زير زمين بيرون . سورن ما را معرفی کرد. ھا نشستيم ھا را پيش کشيد و ما بر آن رودابه صندلی رفيق
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آقاصفا . به ما نوشابه با يخ فراوان دادند. کردند گشتند، ھمه با مھربانی با ما رفتار می آمدند  و باز  به داخل آن برمی می

ی خوبی داشت که خواندن  ناجی بھانه. ُ پرپشت  بود اصرار داشت به ما کتاب و روزنامه بدھد که بخوانيمکه سبيلش

. حال مرد چندتا کتاب و مجله به من داد و من گرفتم با اين. داند و من ھم کار زياد و فرصت نداشتن را بھانه کردم نمی

عجب فرصتی «: گفتم. کرد که به ناجی خواندن و نوشتن ياد بدھدھا معلم بوده و اعالم آمادگی  رودابه گفت که سال رفيق

روز به بعد شروع کرد به يادگيری و بعد اين بھترين بھانه برای او شده  ناجی استقبال کرد و از آن» !پسر، شانس اوردی

رودابه رفته برای  ی رفيق گفت که به خانه رفت ولی به من می بود که به من دروغ بگويد، يعنی گاھی به ديدن کاووس می

سورن از ما قول گرفت درباره موضوع رفتن به آن . ديدم فھميدم چون پيشرفتی در يادگيری او نمی من می. درس و مشق

خانه و بخصوص درباره آن محل به کسی ھيچ اطالعاتی ندھيم اصال، و ما ھم چيزی به کسی نگفتيم تا روزی که من 

 . العات باز يافتمی ھستی خود را در گرو ھمان اط ادامه

 

ھا  روزی سورن ما را برای ناھار به دفترش دعوت کرد و گفت که ناجی را به گروه موسيقی حزب معرفی کرده و به آن

روز ناجی از اين خبر استقبال نکرد يعنی جوری بود که انگار در حالت  اما آن. گفته که او يک ويلونيست زبردست است

بعد از ناھار . کرد ھا نگاھت می و مثل گيج و گنگ» ھا؟«: گفت گفتی فقط می  به او میروز ھرچه آن. طبيعی خودش نبود

اش  رسيد که سورن غم از دست دادن دخترخوانده به نظر می. وجو کردم چيزی دستگيرم نشد ھم که من ھرچه از او پرس

ھای  ھايی مثل شما که بھترين سرمايه ونبه جو. ھا رسيد ھا فکر کرد و به زنده بايد به زنده«. را به فراموشی سپرده بود

زودی بشويم دوتا از جوانان فعال  کرد که به داشت ما را آماده می» .اين ملت و اين مملکت ھستين، سياستمدارھای آينده

جوری به درد حزب و به درد اين ملت   دارين و ھردوتون يک جالبه که شما ھرکدوم استعدادھای جداگانه«. حزب

عصر شد و » .کنين دونم روزی که شايد من ديگه زنده نباشم شما مرا به ياد ميارين و ازم تشکر می می. خورين می

نادعلی که ھم سرايدار چاپخانه بود وھم نگھبان، داشت سرگشته و پريشان در . يکی چاپخانه را ترک کردند کارگرھا يکی

سورن » ا اين دور و بر نديدی؟ يک دسته کليد بزرگ؟تو دسته کليد مر«: پرسيد ديد می گرديد و ھر که را می اطراف می

ُکليد اصلی شامل کليد در ورودی چاپخانه و ساير درھا گم شده و نادعلی از اين بابت نگران است  فھميديم که دسته. آمد

 حاال .ًحتما يکجايی ھمين دور و بر گذاشتی يادت نيست«: سورن گفت. ی ديگر از ھمان کليدھا را داشت اگرچه يک دسته

ُھا سر ھمين کار بود حس کرده بود که گم شدن  ولی نادعلی که سال» .برو خونه و فرداصبح زود بيا دنبالش بگرد

 ».خوابم مونم و می جا يک گوشه کناری توی چاپخونه می من امشب ھمين«: کليد عالمت خوبی نيست، گفت دسته

ھا را کجا  ًرد تقريبا پيری، ممکنه که يادت رفته اونتو حاال يک م. خود خودت را نگران نکن مرد بی«: سورن گفت

 ».گذاشتی، پيش مياد ديگه

دانست که کار از  ولی نمی» .کنه کاری عيب نمی باالخره ھرچه باشه کار از محکم. مونم حال می با اين«: نادعلی گفت

روز صبح ناجی گفت  آن. ر آتشطور د ھم آن باخت آن کاری ھم عيب خواھد کرد وگرنه او آن شب جان خود را نمی محکم

پس من به تنھايی رفتم و . خواھد بماند در خانه استراحت بکند گفت می. تواند به چاپخانه بيايد که سردرد شديد دارد و نمی

جسدی ھنوز . بعد ديوارھای سياه بيرون چاپخانه. نشانی بود اولين چيزی که نظرم را جلب کرد يک ماشين سرخ آتش

خواستند بروند داخل چاپخانه  ھا می بعضی. پلکيدند ای در ھمان حوالی می عده. ير يک پتوی خاکستریمانده بر زمين ز

حاال که کار از کار «: مردی فرياد زد. دادند کسی وارد بشود ولی چندتا از کارگرھا ايستاده بودند دم در و اجازه نمی

 ».ھا زدن اين شوروی چی ن تو چاپ میگذشته برادر بذار بريم داخل ببينيم چه جور اسناد جاسوسی او

ی جاسوسی بوده که اسناد جاسوسی توش چاپ  جا النه کدوم اسناد قربون شکلت؟ مگه اين«: يکی از کارگرھا گفت

 » بزنن؟

 ».ًھا؟ بوده حتما ديگه . جور به آتيش کشيده شد ی جاسوسی نبوده پس چرا اين اگه النه«: صدای ديگر گفت يک

 » .فقط به ھمين دليل.  يک آقای مسيحی بودهمديرش«: کارگر گفت

 »خواستی ديگه؟ پس چه دليلی از اين باالتر می. خود ھمين دليل کمی نيست«: چندتا مرد زدند زير خنده
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ھای خشن مردانه در  صدای عربده. ناگھان مردھا انگار که از قبل با ھم قرار گذاشته بودند ھجوم بردند داخل چاپخانه

سر بلند کرد نگاه . طرفش رفتم به. کشيد ای چمباتمه زده سيگار می تازه سورن را ديدم که در گوشه. چيدسالن چاپخانه پي

 .به من انداخت در سکوت

 »جا افتاده، نيست؟ اين جسد نادعلی ھست اون«: پرسيدم

. ھا را بگيره وی اونتونه جل بيچاره فکر کرده بود می. قرار بوده آمبوالنس بياد ببردش اما ھنوز که خبری نشده«: گفت

ت بگير  بھش گفتم نمون نادعلی گفتم برو خونه. شب توی چاپخونه بمونه شما ھمه شاھد بودين که من راضی نبودم اون

جور خودش را داد به گاييدن  يعنی او بود که خيالش راحت نبود و اين. اما خيالش راحت نبود. بخواب با خيال راحت

 ».وگرنه من تقصيری نداشتم

 »ای؟ خوای بيارم برات آقا سورن؟ آبی نوشابه زی میچي«

 ».يک کمی آب. ًبله لطفا«

توانستم بکنم غير از اين که  بعد ديگر کاری نمی. رفتم از فروشگاھی در آن حوالی يک نوشيدنی خريدم برای او آوردم

 .خودم را ولو بکنم روی زمين

وقتی «: او دست به جيب برد يک مقدار قرص در آورد.  بيايدگفتم که سردرد داشته و نتوانسته» ناجی کجاست؟«: پرسيد

. ھا را به ناجی دادم و من وقتی به خانه رسيدم آن» بھترين ھستن برای سردرد. ھا را بھش بده رفتی خونه اين قرص

ای  عده. اند يدهای شبانه وارد چاپخانه شده ھمه چيز را به آتش کش به او گفتم که عده. ام خواست بداند چرا زود برگشته می

نادعلی را ھم . ھيچ آثار شکستکی بر در و پيکر نيست. اند اند چون کليد در اصلی را داشته که با خيالت راحت وارد شده

اند و بر در و ديوار  تر کارشان را انجام داده اند توی آتش و با خيال راحت خواسته جلوی کارشان را بگيرد انداخته که می

 .مرگ بر شوروی. ھای نوکر اجنبی مونيستنوشته اند مرگ بر ک

 ».کرد خود آقا سورن بايد فکرش را می. جا ميان شبی ھم به سراغ اون خب پس معلوم بود که روزی يا يک«: ناجی گفت

 ».ًکرد اصال خودت که شنيده بودی ولی خود آقا سورن که ھمچون خيالی نمی«

شد  جا چاپ می کرد چون کمونيست بود و ھرچه که اون ش را میگم بايد فکر می. خيال بود که زيادی خوش برای اين«

ھايی که مردم را  نوشته. طور بود دونی که اين مگه نه؟ تو که سواد داری می. ھای کمونيستی بود ھا و روزنامه کتاب

 انقالب ولی خب پس اين مردم. گن مردم بايد قبول کننن ھا می يعنی ھرچی که اون. کرد نوکر اجنبی باشن تشويق می

قبول نداری تو؟ . اجنبی اجنبيه ديگه. چه امريکا چه شوروی. ھا بيان بيرون کردن که چی؟ که از زير قدرت ھمين اجنبی

 ».ًحتما قبول داری

با اون مرد به اون نازنينی . طور بکنن کنم اما حقش نبود با سورن اين من خودم را قاتی اين چيزھا نکردم و نمی«: گفتم

تو ھم اين را قبول داری؟ . درست نبود که اين بال را سرش بيارن. مون کرده ھمه کمک  ما خوبی کرده، اونھمه به که اون

 ».دونم که قبول داری می

خيره شدم به » .سواد ھم که ندارم. ًمن که بدتر از تو اصال چيزی حاليم نيست که قبول داشته باشم يا نه«: گفت

 ».ھا با تو ی اون ًکنی؟ اصال گه به قبر ھمه اين جور به من نگاه میپس چرا «: عصبانی شد و گفت. ھايش چشم

اشتھا . دانستم که گرسنه است و دو روز است لب به غذا نزده می. تر عصبانی شود خواستم بيش ھيچ نگفتم چون نمی

در . ی سرخ کرده که دوست داشت کتلت و گوجه. عصر که شد شام خوبی درست کردم. نداشت، از بس ترسيده بود

 . حرف زديم پيش از خواب توی تاريکی مطلق اتاق کمی. سکوت شام خورديم

 ».بزنيم به چاک. جا بريم ما ديگه بھتره از اين«: گفتم

 »کجا؟«: پرسيد

بره  گه قاچاقچی اول ما را می می. بره پيشش شناسه که داره مرا می ھای چاپخونه يک قاچاقچی می يکی از بچه«: گفتم

 ».فرستمون به اروپا مونيم بعد می جا می ز اونامارات، چند رو

 »خرجش چی؟ پول از کجا بياريم؟«
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جا به جای امنی  قدر شده باشه که بتونه ما را از اين حاال بايد اون. ھامون را سپردم دست جورج بھت گفته بودم من پول«

 ».اونقدر که کافی باشه برای سفر. تو ھم يک مقدار داری. برسونه

با آن » .نيستم. يعنی چه جور بگم؟ ھمين ديگه. من نيستم. تو خودت تنھايی برو. تره جا برای من امن  اينراستش«: گفت

. چه تصورات سختی. ام بدون او ی زندگی خودم را ديدم در ادامه. ھای دنيا را بر من فرو ريخت حرفش سقف تمام آسمان

چی شد که يکھو به اين نتيجه «. را تغيير دھد و با من بيايدحال ته دلم ذره نوری از اميد بود که او رای خود  با اين

 » .سفر ھستيم الاقل ھم. کردم گفته بودی که تا آخر عمر با ھم ھستيم رسيدی؟ من خيال می

تازه وقتی آدم . ھا عوض شدن بينی که خيلی يعنی اگه االن به داخل جامعه نگاه بکنی می. شه اما خب آدم عوض می«

ھم توی  ر خودش بمونه و کار و زندگی بکنه پس چرا خودش را آواره بکنه توی جاھای بيگانه اونتونه توی کشو می

 »ِشناسه از بس که ھر کی به ھرکيه و ھرکس فقط به فکر خودش؟ کشورھای غربی که سگ صاحبش را نمی

تونی از  ر کردی؟ نمیھای اونو باو ًھا را کاووس بھت ياد داده به من تحويل بدی؟ تو جدا دروغ اين چرت و پرت«

مونه و  او مدتی با تو می. ِ؟ پس گوش کن تا من بھت بگم که او چه جور شخصيتی شخصيتش بفھمی که چه جور آدمی

ھا ھم ھرکدوم مدتی باھات برن بعد ھم که  ده به رفقاش که اون کنه بعد که ازت سير شد پاست می خوب کيفش را می

 » .ی اعدام به جرم فساد اخالقی، به ھمين راحتی، خواھی ديد وخهسپارنت به ج شون ازت سير شدن می ھمه

ًاصال من به تو «: گفتم. زنم ھا را می فھماند که از حسادت اين حرف ھاش به من می با خنده. فقط خنديد و ھيچ نگفت. خنديد

نفس توی  ھای خوب تازه مه آدمھ تازه اون. سفر داشته باشم چه احتياجی دارم؟ مگه من خودم چالقم که نياز به ھمراه و ھم

حاالم ديگه بايد بخوابم که فردا خيلی . کنم که ارزشش را داشته باشه دفعه يکی را پيدا می اين. اين دنيا ھست برای دوستی

 ».کار دارم

عد طرف پرسيد چند نفر ھستيم که قصد فرار از کشور را داريم؟ اول گفتم دو نفر ب. ی بعد پيش قاچاقچی آدم بودم ھفته

وقت من تکليف  آن. گفت برو و ھرگاه مطمئن شدی چند نفر ھستيد برگرد. گفتم يک نفر بعد گفتم راستش مطمئن نيستم

مان با آن قاچاقچی توی يک محل  قرار و مدارھای. ِجا روشن کردم و گفتم يک نفر ھستم، فقط من تنھا خودم و او را ھمان

. جا و ديدار طرف باالخره معلوم شد کی و از کجا بايد بروم مد به آنپس از چندبار رفت و آ. فروش بليت ھوايی بود

بعد ھرچه برايم باقی مانده بود را تبديل . دوسوم کل پول را پرداخت کردم و باقی را ھم قرار شد در امارات بپردازم

در مدتی که کار . بوددرست . طرف آب ارزشی ندارد گفتند که پول ايرانی ديگر در آن کردم به دالر امريکايی چون می

گفت که بعد از رفتن من چه جور  ناجی ھم چيزی به من نمی. دادم کردم ھيچ اطالعاتی به ناجی نمی خروجم را درست می

. اول برج به صاحبخانه اطالع داديم که اين آخرين ماه اقامت ما در آن خانه است. ای برای زندگی خودش دارد نقشه

گفت کجا و من حدس زده بودم دارد به جايی نقل مکان  نمی. جا برود رفتن من او ھم از آنناجی ھم تصميم گرفته بود با 

 .کند که کاووس برای او جور کرده بود می

خواد و ھم خيلی نفوذ داره توی  خدا را شکر که الاقل يک مراقب خوب داری، کسی که ھم خيلی خاطرت را می«: گفتم

انگار که من داشتم با يک . گفت او ھيچ نمی» .کنم، از صميم قلب ی میبرات آرزوی خوشبخت. دم و دستگاه جديد

ی آخر زير يک سقف اما جدا از ھم سر  ما سه ھفته. کردم در تنھايی دور از چشم او گريه می. زدم سنگ حرف می تکه

مان در  ھای  شب.گذراند ی او می دانستم که وقتش را با کاووس و دار و دسته رفت بيرون و می او روزھا می. کرديم

او رفته بود و ديگر ھيچ چيزش با من نبود و من ھم . آوردم من ديگر او را رفته به حساب می. گذشت سکوت کامل می

کرد و وضعيت لباس پوشيدنش ھم  مدتی بود که ديگر ريش خود را اصالح نمی. کردم ديگر به برگشت او فکر نمی

ھای گل گشاد و بدريخت  ی او، ناجی ھم لباس ووس و دار و دستهدقت شده بود و مثل کا يعنی بی. عوض شده بود

خيلی حرصم . ی يک يا دو تراشيد با نمره ھمه دوست داشت بلند نگه دارد حاال از ته می پوشيد و موھايش را که آن می

 موی بلند ھمه شامپوھای جورواجور مخصوص مراقبت از من احمق آن. ديدم ی تراشيده می گرفت وقتی او را با کله می

شست و ھم موھا را و من  ديد، فقط با يک صابون ھم تن خود را می ھا را نمی برايش خريده بودم و او انگار آن

برايم . پوشد که ھنوز برايم مھم بود او چه و چگونه لباس می با اين. خواستم که ديگر در ھيچ مورد دخالتی نکنم، ھيچ می
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پوشيد  عادت کرده بودم وقت بيرون رفتن، من لباسی را که او بايد می.  مھم باشدمھم بود چون عادت کرده بودم که برايم

. داد که حاال ديگر از آن محروم بودم از آن کار لذتی به من دست می. انتخاب کنم، اطو بکشم و جلوی روی او بگذارم

طور ھم  آلود آمد و ھمان باس خاکديدم آخر شب با ل. ولی آن شب نتوانستم دخالت نکنم و چه خوب ھم شد که دخالت کردم

 . خواست به رختخواب برود با ھمان لباس می

ره توی حلقت  شی خاک می آلوده بخوابی مريض می به من ربطی نداره ولی درست نيست که با اين لباس خاک«: گفتم

 » .موقع خواب

 » .کنم فردا صبح لباسم را عوض می. طوری نيست. نه«: گفت

اين «: ھای او داخل کمد يک پيرھن تميز پيدا کردم به او دادم گفتم الی لباس ابم بيرون آمدم از البهاما من باز از رختخو

خواست آن پيرھنی را که به تن داشت بيرون بياورد و من  در واقع نمی. رفت ھی از پوشيدن پيرھن طفره می» .را بپوش

قدر اصرار کردم تا مجبور شد پيرھن  وضوع چيست و آنتر کنجکاو شده بودم که بفھمم م چون اين را دريافته بودم بيش

انگار کسی يا . را از تن در بياورد و ديدم که روی دست او در قسمت ساعد يک خراش بزرگ از زخم تازه پيداست

اين زخم بايد که ھمين االن شسته بشه وگرنه ممکنه چرک «: گفتم. روی دستش بر آسفالت کشيده بودند کسانی او را به

آب داغ کردم بعد اول زخم را با آب داغ شستم و سپس  که از او بپرسم آيا راضی ھست يا نه رفتم کمی و بدون اين» بکنه

ھا  ھايش دريافتم که کاووس او را با خود به دعوای با کمونيست الی حرف از البه. با پنبه به ھمه جای خراش الکل ماليدم

کنی؟  چرا اين کارھا را می«: گفتم. او را گير انداخته حسابی کتک زده بودندای دور از ديگران  ھا ھم در گوشه برده و آن

 » خوان؟ گن و چی می ھا چی می دونی کمونيست مگه تو می

 » .دونم پس چی که می«: گفت

 » شه به ما ھم بگی؟ خب می«: پرسيدم

 » .خوان فساد مطلق بيارن توی اين جامعه فقط می. ھيچی«: گفت

خيلی خب حاال مراقب باش امشب موقع خواب روی اين زخم نغلتی بلکه تا صبح خشک «: گفتم. رفتام گ از حرفش خنده

داد منصرف کنم و با خود  ی کاووس انجام می چه داشت با دار و دسته ھايی زدم شايد او را از آن ذره حرف بعد ذره» .بشه

ًيعنی تو واقعا «: پرسيدم. جا زندگی بکند د و در ھميناو تصميم خود را گرفته بود که بمان. به سفر بکشم ولی فايده نداشت

 »افته؟ جا که معلوم نيست چه اتفاقاتی داره توش می بينی در اين ی روشن می برای خودت آينده

بينی اين نور را که ھمه جای  ھات را باز کنی خودت می اگه چشم. ُجا، پر از نور شده ھمه جا ُپر از اميد شده اين«: گفت

 ».جا شده کشور نور اين. و بوم ھستاين مرز 

فقط مواظب باش کسی از ھمين برادرا جيبت را نزنه و نورت . باشه«. باره بحث و جدل بکنم حوصله نداشتم با او در اين

 » .را با خودش ور نداره ببره و يا برق ھمين نور نگيره تو را ھم بکشه

 »چی گفتی؟«: پرسيد

 

چيزم را ريخته بودم  من ھمه. مان را ھمه جمع و جور کرده بوديم اسباب و اثاثيه. سيدماه تمام شد و روز وداع ما فرا ر

ُقرار بود که يک تاکسی سر ساعت نه صبح بيايد سر خيابان مرا سوار کند ببرد به روستايی که . پشتی توی يک کوله

 .خروج از کشور را داشتندھا ھم مثل من قصد  جا ملحق بشوم به چند نفر ديگر که آن نزديک مرز بود و در آن

اش اين  معنی. روز به من گفت اين بھترين چيزی بود که آن» .کنم وسايلت را تا سر خيابون ببری کمکت می«: ناجی گفت

 . دھد بود که ھنوز به من اھميت می

کردم که  کرد به او التماس می اگر التماس چيزی را عوض می. مان در ھم گره خورد نگاه» .ھنوز که زوده«: گفتم

خواست برای آخرين بار مرا در  ھم خيره بود و انگار او ھم دلش می مان به نگاه. تصميمش را عوض کند و با من بيايد

. ی اتاق ضرب گرفتند ھايی آرام بر در بسته ُکه آن حس فقط در من گر گرفته بود؟ ناگھان انگشت يا اين. آغوش بگيرد

کردند يا به روستاھای خود رفته  ھای ديگر خانه زندگی می ردھايی که در اتاقم. دانستيم که ھيچکس توی خانه نيست می
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شايد ھم فقط اين من .  ترسناک بودند و يا از صبح زود زده بودند بيرون و حاال بودن کسی  پشت در اتاق عجيب بود و

. کرد ُا قرص و محکم تصور میی خود ر ترسيد چون حاال ديگر پشتوانه بودم که ترسيده بودم و ناجی ديگر از چيزی نمی

ھای سياه ترسناکش  ُی در را ھل داد و با چکمه کسی که پشت در بود جواب نداد بلکه لنگه» کيه؟«: طرف در رفت به

 . وارد شد

کاووس » .خيلی کار داريم. ببخشيد سر زده وارد شديم، اومديم دنبال اين جوون که بريم ھرچه زودتر. خدا قوت برادرا«

کاوس کسی بود که اصال در آن لحظه فکرش را نکرده بودم، انگار شيطان او را . ودش از جوان ناجی بودبود و مقص

فرستاده بود تا بيايد آن حادثه را بسازد، در نگاه او می خواندم که ھردوی ما به پايان جاده ای رسيده ايم اما پايان کدام 

ناجی گفت که داری . ری تو ھم که به سالمتی داری می«:  گفتايستاد وسط اتاق و رو به من. جاده؟ ھنوز معلوم نبود

 »ری؟ خيره؟ خب کجا انشاءهللا داری می. ری اما نگفت کجا می

 ».ن جا دوستايی دارم که کار خوبی برام جور کرده اون. رم بندرعباس می«: سعی کردم خودم را نبازم

گرفتی اولين بھار  موندی با ھمشھريات جشن می ت میجا توی شھر خود الاقل اين اولين بھار آزادی را اين«: گفت

 ».دشمن کافر اصال غافلگير شد پدرسگ نفھميد چکار بکنه غير از فرار. شد کی باورش می. پيروزی را

 ».فرقی نداره. اونجا ھم يک شھريه از شھرھای ھمين مملکت«: گفتم

 . دانست چه چيزی در انتظار اوستو نمی» .مويد باشی برادر. حرف سنجيده گفتی. مرحبا«: کاووس گفت

 

آمد اما آن سال چطور شده بود که زمستان را حس  ھميشه بھار بعد از سرمای سخت می. من تازه فھميدم که بھار شده

جمعی فرياد  ھا شنيده بوديم که مردم دسته نکرده بودم؟ انگار ھيچکس زمستان را حس نکرده بود و ما بارھا در خيابان

راستی ھوا سرد نشده  آيا به. مقصودشان آن بود که ھوا سرد نشده بود» .وری چشم شاه زمستون ھم بھارهبه ک«: زدند می

کشيدند، سرما را حس  دويدند و فرياد می ھا ولو بودند و می بود و يا از بس مردم در تمام طول زمستان ھمه ش در خيابان

شب قبل از آن . زمستان بود که شاه از کشور رفت.  ولو بوديمھا ما ھم خيلی از روزھای زمستان در خيابان. نکرده بودند

ی  ھا رفتند تا شاه را بر صفحه خانه مردمی مثل ما که تلويزيون نداشتند به قھوه. ی تلويزيون ديديم او را بر صفحه

داديم که شاگرد  یی بزرگ توی ميدان شھر، ھی بايد چای سفارش م خانه من و ناجی ھم رفتيم به قھوه. تلويزيون نگاه کنند

يک . ُشاه با لباس رسمی ارتشی ظاھر شد، صدتا درجه و قپه از لباس او آويزان بود. چی ما را نيندازد بيرون قھوه

ھا گذشته  دانست که کار از اين حرف چيزھايی گفت بعد گريه کرد انگار به مردم التماس کرد که او را ببخشند و نمی

ھا ريختند و  مردم به خيابان» .شاه رفت«: توانستند نوشتند ترين تيتری که می گھا با بزر روز بعد روزنامه. است

گذاشته » در«ی رفت يک کلمه  ی شاه و کلمه بعضی ھم ميان کلمه. دادند خوشحالی کردند و روزنامه را به ھم نشان می

يک عده به ديگران . ده بودندزدند، مردم فرياد شادی سر دا ھا بوق می ماشين» .شاه در رفت«: خواندی بودند که می

خيابان شباھت داشت به مدتی بعد که امام از خارج وارد . رقصيدند ھا می يک عده روی سقف ماشين. دادند شيرينی می

ھايی ھم که تلويزيون داشتند آن را روشن کرده  ھا بلکه دکان خانه حاال ديگر نه تنھا قھوه. ھنوز زمستان بود. کشور شد

که مجبور باشی چای ناخواسته سفارش بدھی  توانستند بردند باال و تو بدون آن جا که می ا تا آنبودند و صدايش ر

توانستی ببينی که چطور ھواپيمای آقا به فرودگاه تھران رسيد و مردم تھران را ببينی که تمام راه بين فرودگاه و  می

 وارد خيابان شد مردم آن را روی دست بلند کردند و ماشين آقا که. ُقبرستان بزرگ شھر را با حضور خود پر کرده بودند

خاطر احترام  گفتند به. برند پرسيدم چرا دارند او را به قبرستان می بردند و من از خود می طرف قبرستان می طور به ھمين

ی برنامه را   ھمهالبته من و ناجی آن روز نتوانستيم. جا که رسيد سخنرانی کرد به آن. رود جا می به خون شھدا دارد به آن

جسته گريخته وقت راه رفتن در خيابان ديديم که مردم منتظر رسيدن ھواپيمای امام بودند و تصاويری ھم . زنده ببينيم

ی  روز به ميدان شھر رفته بوديم تا بتوانيم بنشينيم و ھمه که ما آن در حالی. ديديم از تجمع آخوندھا در فرودگاه تھران

 . چيز عوض شد ای که آن دختر موکوتاه را ديديم ھمه حت ببينيم ولی از لحظهبرنامه را با خيال را

 »ببين ناجی اين خانومه ھمون نيست که به تو نھال بيد داد؟«
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 »جا توی ميدون؟ پس رفيقش کجاست؟ پس چرا تنھايی ايستاده اون. چرا انگار«

 ».ست البد منتظر ھمون رفيقش پروانه. انگار خيلی ھم نگرانه«

 »کنه؟ جا چه می ال نداره من برم ازش بپرسم ايناشک«

اين بار لباسش بلند بود و تن او را . مان خوشحال شد از ديدن. رفتيم به او سالم کرديم» اشکال نداره منھم با تو بيام؟«

 در کنار گشت که انگار دنبال يکی می. شد غير از موھای سياه کوتاھش پوشانده بود و ھيچ جايی از لختی بدنش ديده نمی

کنم  به دو دليل فکر می«. حدس ما درست بود و او منتظر آمدن پروانه بود اگرچه اميدی ھم به آمدن او نداشت. او باشد

که موافق نيست با کاری که  ی تلويزيون و دليل دوم اين اول عاشق اينه که امروز فقط بشينه و زل بزنه به صفحه. نمياد

ی خودم پشيمون  زودی از اين کرده کنه که من به  او از ماجرا بيرون باشه چون فکر میخواد که پای کنم، می من دارم می

 ».دونه من چقدر مصمم ھستم که ھرطور شده ترتيب کار را بدم، ھمين امروز شم اما نمی می

 »ببخشيد چه کاری؟«: پرسيدم

بار ديگه  يک«.  برش نگاھی انداختبه دور و» .نمياد. نه«. رنگ صورتش پريده بود انگار. او به ساعتش نگاه کرد

جا را  آدرس اون. رم زنم می مونم، اگه باز جواب نداد خودم می زنم، اگه اومدنی باشه که باز منتظرش می بھش تلفن می

از ما خواھش . زند ی چه حرف می ما سر در نياورده بوديم که او درباره» .کنم جوری پيدا می من ھم دارم، باالخره يک

رفت داخل باجه و به پروانه تلفن زد اما . کرديم. ی تلفن عمومی که آن طرف ميدان بود او را ھمراھی کنيم جهکرد تا با

 ».جنده«. گوشی را با عصبانيت بر جای کوبيد و از باجه در آمد. ھرچه گوشی را نگه داشت کسی به او جواب نداد

 » ًچی شد پس لطفا؟«: ناجی گفت

 » .دونيم نمیما ھنوز اسم شما را «: گفتم

 ».خب ديگه من بايد يک تاکسی پيدا بکنم. رم ًاصال خودم تنھايی می«. خواست بزند زير گريه انگار می» .مھری«: گفت

خواست بداند موضوع  کند و می خانه برويم ولی ناجی از او دل نمی مايل بودم ھرچه زودتر از او جدا بشويم و به قھوه

و رو به » نداريم ما که کار مھمی. خوای که ما ھم با تو بياييم؟ خب باشه پس می«. ُچيست و مصر بود به او کمک بکند

 ».نداريم ديگه«من 

ی زنده ورود آقا به خاک وطن را تماشا  خونه بشينيم پای تلويزيون برنامه جا که توی قھوه ھمه راه اومديم اين ما اين«: گفتم

 »تر ديگه ممکن ھست؟ مھمکاری از اين . گی کار مھمی نداريم کنيم و تو می

 ».دونی تو خودت ھم خوب می. بينی دن توی تلويزيون، حاال می اين برنامه را صدبار ديگه نشون می«: ناجی گفت

 ».ی زنده، يعنی پخش مستقيم گم برنامه ھا، من می عجب خری ھستی«

 ».رم خودم ن بيايين، تنھايی میگم که شما ھمراه م من نمی. نه«. کرد مھری گاھی به من و گاھی به ناجی نگاه می

 ».ری يعنی به ما ھم ربطی نداره دونيم شما کجا داری می تازه ما که نمی«

 ».ای توی راه قبرستون محله«

 »؟!قبرستون«

 . ايش  درآورد و به من نشان داد کاغذی از جيب روپوش بلند سورمه» .جا نرسيده به اون. جا توی راه اون. جا نه اون. نه«

. سر گذاشتنش کاغذ را به او دادم به قصد سربه. توانست آن را بخواند ش را آورد نزديک به کاغذ انگار میناجی سر

گذارم، خود  سرش می سوادی او دارم سربه خاطر بی فھميد که به» .دونی کجا ھست اين آدرس پس بگير بخون ببين می«

مان با مھری معلوم نبود که  ولی ھنوز تکليف. شناسد را میجا  ناجی گفت آن. آدرس را با صدای بلند خواندم. را پس کشيد

آمد ناجی بايد عالفی و بالتکليفی را  خاطر خوش من ھم به. خواھد رود و از ما چه می جا می برای چه کاری دارد به آن

 بوديم و او ما ساکت. باالخره مھری ما را در جريان گذاشت وقتی که ما را به جھت مسير خود راه برد. کردم تحمل می

 »دونين سقط جنين چيه؟ شما می«. ريخت اشک می
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ی کيست و  حال نشنيده بود و من تند و سريع برايش توضيح دادم و بعد از مھری پرسيدم که مقصودش درباره ناجی تا به

سعيد به ی خودش با  خواھد آنرا نگه دارد چون رابطه او گفت که خودش يک بچه در شکم دارد از شوھرش سعيد اما نمی

 . ای غير از جدا شدن از او ندارد جايی رسيده که او چاره

م بايد ھرجور خفت و  خاطر بچه وقت بايد برای ھميشه به او محتاج باشم به اگه بذارم اين بچه بياد تو اين موقعيت اون«

 او مرد و پدره، و تونه بدجور بال سرم بياره چون دونم در مورد نگھداری او ھم می خواری تحمل بکنم در ضمن می

ی او التماس  ی خودم بايد به او و خانواده که من حتی برای ديدن بچه ده يعنی اين ی حق و حقوق را به او می قانون ھمه

رحم و اون مادر  ی مادر خودم را پشت سر دارم با اون بابای بی گم اما من تجربه فھمه من چی می پروانه نمی. نه. بکنم

که  البته نه اين. ھا کشيد سر من بعد از طالقش از اون مرتيکه که اسم خودش را گذاشته بود پدر رید مظلومم که چه دربه

م گذاشت چون عاشقش بود،  اما تا تونست سر به سر مادر بيچاره. به خود من بدی بکنه و يا محرومم بکنه از چيزی، نه

ھا منظورم شما نيستين  بخشيد می. ن عشق چی ھستدون شون مردھا چه می گفت، ارواح عمه طور که خودش می ًمثال اين

ُی يک سکه مھر داغ زدن  ھايی مثل پدر خودم و اين شوھرم که حاال داده براش وسط پيشونيش را به اندازه منظورم آدم

اين ُکه ديگرون خيال کنن اين جای مھر نمازه و معنيش ھم اينه که اين آقا از بس که نماز خونده و عبادت کرده پيشونيش 

ريختی شده، ای بخوره توی سرش اون عبادت و نماز کسی که معرفت نداشته باشه به زن خودش احترام بذاره و او را 

 » .تحقير نکنه

 »ولی اين که آدرس بيمارستان نيست، پس آدرس کجاست؟«: گفتم

چندتا دکتر ھم . به کی ھستبينی معلوم نيست کی  شه اين کار را توی بيمارستان کرد چون اوضاع که می آخه االن نمی«

شه مثل قتل يک آدم  ترسن دست به اين کارا بزنن چون در قانون اسالمی گناه بزرگی محسوب می ديدم که گفتن می

. ھا شون و از اين حرف ھا ناغافل حمله بکنن به دم و دستگاه اللھی ترسن کارشون لو بره و حزب بزرگ، اينه که ھمه می

گفت اين شماره تلفن اون ماماست که از اين . ه تلفنی به ما داد، اون روز پروانه ھم با من بودبعد يک خانم پرستار شمار

گيره، بعد با ھمين خانم ماما تماس گرفتيم، قرار گذاشت که امروز بريم  کنه، غير قانونی، پول زيادی ھم می کارھا می

. عی او اين بود که ما را ھم با خودش ببرد چون تنھا بودس» .جا تا ترتيب کار را بده، حاال ھم منتظره و من بايد برم اون

 .از روی ترحم و يا از عالقه به او؟ نه ھمان بھتر که بگويم از روی ترحم. خواست که با او برود ناجی ھم دلش می

 ».دونه توی اين شرايط چکار بکنه شدی چون اون ھم زنه و بھتر می ولی بھتر بود منتظر پروانه می«: گفتم

 ».تونه بياد جا را داره پروانه، اگه بخواد خودش می رس اونآد«

. رويم ناجی جلوی يک تاکسی خالی را گرفت و گفت که کجا می. ای نيافتم جز ھمراه شدن با ناجی و با آن زن من چاره

م فکر بکنم از نظر خود من مشکلی نيست اما بايد به سالمت ماشينم ھ«: راننده نگاھی به سرتاپای مھری انداخت و گفت

ناجی » .کنه جا باشن وقتی که آقا سخنرانی می رن قبرستون که اون موضوع اينه که االن خيلی از مردم دارن می. ھا بچه

واين بار راننده حرف ناجی را » .کنه کنه، توی چيز سخنرانی می جا سخنرانی نمی نه، آقا که اين«: پريد توی حرف او

رن به قبرستون  ای از مردم دارن می موضوع اينه که عده. گم ری حرفم را بزنم میاگه بذا. دونم جوون می«. قطع کرد

جا بشنون چون صوابش  ھا صداش را توی قبرستون اين کنه اين جا که وقتی آقا توی قبرستون تھران سخنرانی می اين

 ».تره بيش

ی ھزار و دويست  رسه؟ از فاصله  میجا ھم ذاری اوستا، پس صدای آقا از تھرون به اين سر به سر می«. ناجی خنديد

 »ھا؟ کيلومتری، 

دونه تلويزيون  اين رفيقت انگار تازه از غار زده بيرون، انگار نمی«. راننده رو به من کرد که در کنار ناجی ايستاده بودم

. خنديد» . جاتونه بفرسه به ھر و راديو ھم تو اين دنيا ھست که صداھا را ھزارھا که ھيچ يک ميليون کيلومتر ھم می

تون که توجه آقايان  ھا به شرطی که يک لچک بندازين سر آبجی خالصه من حرفی ندارم که شما را برسونم بچه«

 ».ھا به ما و به ماشين ما جلب نشه، اگه قبوله پس بپرين باال متعصب

 »  با موی لخت اومدم؟جور  ھا، چرا من حماقت کردم يک روسری سرم نينداختم و ھمين گه بچه درست می«: مھری گفت
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ی سرخ و سفيدی که  چفيه» ی جميل چيه؟ قبوله که اين را بندازه روی سرش موھاش را بپوشونه؟ پس چفيه«: ناجی گفت

راننده . دانستم چه بگويم و چکار بکنم ھاج و واج مانده نمی . خود ناجی اول آشنايی به من داده بود حاال دور گردنم بود

رفتيم توی تاکسی و من با اکراه چفيه را از دور گردن خود برداشته دادم به مھری و او » .يگهزود باشين پس د«: گفت

در . ی آوازخوان ماشين را راند و رفت راننده. آن را مثل روسری بست روی سرش و نگاھی در آينه راننده انداخت

ته بودند جور بکنند خود را به قبرستان ای که توانس مردم با ھر وسيله. مورد رفتن مردم به قبرستان درست گفته بود

رفتند، يک عده با موتورسيکلت و دوچرخه، چند نفر را ھم ديديم  کشان می ھای خود بوق ای سوار ماشين عده. رساندند می

ی کشان با فريادھای خوشحال رفتند سوت ای نيافته بودند پای پياده می ھا که ھيچ وسيله تاختند و آن سوار بر خر و قاطر می

ما قرار «: گفتم قدر ھيجان داشت که بايد در گوش او طوری که مھری نشنود می ناجی آن. دانستيم به چه علت بود که نمی

داری به ناجی گفته بودم، او ھم  و الکی خنديدم که مھری فکر کند چيز خنده» نيست پول تاکسی را بديم يادت باشه

سيديم ناجی پول کرايه تاکسی را پرداخت و مدتی بعد در جواب اعتراض با آن حال وقتی به مقصد ر. غمگينانه لبخند زد

طور وايستيم تماشا بکنيم که يک زن پول تاکسی ما را  شد که ما دوتا ناسالمتی دوتا مرد ھمين آخه نمی«: من گفت

 »شد پس؟ بپردازه، می

وری که بايد ما کرايه را پرداخت ی مادربزرگ تو پلوخ آخه مگه ما رفتيم خونه عمه من يا بالنسبت رفتيم خونه«

 » کرديم؟ می

ھای  ُصورتش پر بود از حفره. مان باز کرد در را زن جوانی برای. ساز بود ی قديمی ای که دنبالش بوديم يک خانه خانه

از حياط گذشتيم . مھری به او گفت کی ھستيم و زن ما را به داخل ھدايت کرد. مانده از يک بيماری پوستی ريز باقی

مدتی بعد يک . فتيم داخل يک اتاق بزرگ سيمانی که چندتا صندلی در آن بود و يک تلويزيون کوچک بر روی ميزیر

اين آقايون ھم با تو «: زن قدبلند چھارشانه که شباھت به مردھا داشت از يک در کوچک ته اتاق بيرون آمد و بلند پرسيد

 »ھستن؟

 ».احتياج داشتم آخهشون  به کمک. ھام ھستن پسر خاله«: مھری گفت

 ».انشاءهللا که پول اوردی با خودت«

 ».بله خانم«. مھری کيف دستی خود را در بغل فشرد

 ».ھات ھات و بدون پسر خاله با پول. خيلی خب پس بيا اين تو«

 داشت تلويزيون. تر به در يک غار شبيه بود مھری ترسيده نگاھی به ما انداخت و به دنبال ماما رفت توی دری که بيش

شنيديم و جرئت ھم نداشتيم برويم جلو صدای  کرد ولی صدايی نمی مراسم ورود آقا را مستقيم از تھران گزارش می

. شنيديم فقط صدای ماما را از اتاق ديگر می. نشست حاال ھواپيما داشت بر باند فرودگاه می. تلويزيون را زياد بکنيم

سينی را . ھا ارد شد با يک سينی و دوتا ليوان چای و قندانی در کنار آنزن جوان و» .شو ھا را ھم در بيار، ھمه اون«

گفت . بعد از زن خواھش کرديم که صدای تلويزيون را زياد کند. مان را برداشتيم با چند حبه قند چای. جلوی ما گرفت

يد تا اطالع بعدی تلويزيون را شد مزاحم او شد پس ما با بايد از ماما اجازه بگيرد و ماما ھم حاال مشغول کار بود و نمی

ی آخوندھا  ھايی از چھره ھا، صحنه ھايی از تجمع مردم در خيابان صحنه. ھواپيما توقف کرد. کرديم بدون صدا تماشا می

ی ناگھانی مھری  رقصيدند، صدای جيغ خفه ھايی از مردم که در ميدان شھياد می ريختند، صحنه که اشک خوشحالی می

ماما . رسيد ًو مھری حتما چيزی گفت ولی صدايش به ما نرسيد، نمی» چی شد؟«: ی ماما که پرسيداز اتاق ديگر، صدا

در ھواپيما باز شد، » .کردی جاشو ھم می ی مرتيکه بايد فکر اين ھمون موقع که لنگت را ھوا کرده بودی واسه«: گفت

رسيد که خواھش کنيم ترتيب صدای  یمان به کسی نم سکوت طوالنی، زن جوان از اتاق رفته بود و ما ديگر دست

صدا تماشا  طور بايد تصاوير را بی تلويزيون را برای ما بدھد، خودمان ھم از ترس ماما جرئت آن کار را نداشتيم و ھمين

قدر قر  اگه اين«: سرانجام آقا از در ھواپيما در آمد، صدای جيغ مھری از اتاق ديگر، بعد صدای ماما که گفت. کرديم می

مرد خلبان دست آقا را گرفته او را بر » چی گفتی؟«: ماما گفت. باز سکوت» .تونم کارم را بکنم که يش بيای که نمیو قم

چقدر » .َاه، از دخترھای امروزی«. ُصدای ماما با غرولند. ی مھری صدای گريه. کرد پلکان رو به پايين ھدايت می
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صدا  کسی در خانه را به. گرفتند چيز عکس می ھا از ھمه کاسع. عکاس و خبرنگار در اطراف فرودگاه پراکنده بودند

صدای پای زن جوان را از حياط  شنيديم که رفت در را باز کرد و مدتی بعد . دانستيم چکار کنيم ترسيديم و نمی. درآورد

کرد، آمد کنار ما جا تعجب  زد، از ديدن ما در آن نفس می پروانه يک روسری سياه بر سر داشت، نفس. با پروانه وارد شد

او . من با صدای خيلی پايين، تند و سريع برای پروانه توضيح دادم که کی و کجا مھری را ديديم. زن جوان رفت. نشست

زن برای پروانه . ًھم سريع گفت که تعمدا به سر قرار نيامده بلکه مھری از انجام کار منصرف شده بچه را نگه دارد

پس «. ی تلويزيون پرسيدم بعد از پروانه که زل زده بود به صفحه.  سکوت طی شدمدتی طوالنی باز در. چای آورد

 »شوھرش کجاست؟

 »شوھر مھری؟«

 ».ھا«

 ».ًجور زل زدم به تلويزيون؟ فعال که خبری نيست ازش ھنوز بينی اين نمی. گردم من ھم دارم دنبالش می«

 .رفت توی ھوا  مردم پيش میھای ماشين آقا روی دست. ناجی ھم مثل من تعجب کرد از حرف او

 ».ھا پس نکنه امروز ھمه قصد کردن سر به سر ما بذارن«

و » مگه خود مھری نگفت بھتون که سعيد جونش کجا رفته؟. ذارم گی؟ نه به جون شما سر به سر نمی کی من را می«

ه ھم شخص خودش را ببينه و ھم ره ک رفته تھران که شاھد ورود آقا باشه، گفت می«: چون از ما جوابی نشنيد ادامه داد

ما ھم » .ًبرای تبرک دست بکشه به ماشين او، حتما او ھم حاال الی ھمين مردميه که رفتن زير ماشين و بلندش کردن

صدای ماما . شناسيم ًی تلويزيون بلکه او را ببينيم ولی بعد به ياد آورديم که ما اصال او را نديده و نمی دقيق شديم به صفحه

کمک کن خانم را ببر بيرون «. زن آمد نگاھی به ما انداخت بعد رفت توی اتاق ماما» کجايی توران؟! توران«. بلند شد

مان بلند  ما از جای» .پاشو دخترجون، پاشو لباست را بپوش و برو، تموم شد. وجور کن جا را جمع بعد برگرد بيا اين

پروانه .  در حال شمارش يک دسته اسکناس از اتاقش آمد بيرونرسيد، ماما کم داشت به قبرستان می شديم، ماشين آقا کم

ماما شمارش را متوقف کرد و نگاھی به سرتاپای پروانه » شه من برم توی اتاق سر بزنم بھش؟ می«: دويد جلو گفت

» کار؟ خودش االن مياد بيرون، چقدر قوم و خويش با خودش اورده برای يک عمل ساده؟ بری اون تو چی«. انداخت

. ی اسکناس را شمرد و از اتاق ما ھم بيرون رفت ی در ماليد و از بسته بودن آن مطمئن شد، باز دسته دستی به دستگيره

مھری خسته و . ماشين آقا وارد قبرستان شد. ترين مکان دنيا بود حاال قبرستان تھران شلوغ. طور ايستاده بوديم ما ھمين

پروانه دويد جلو او را بغل . از ديدن پروانه خيلی خوشحال شد. ت و لبخند زدحال از اتاق درآمد نگاھی به ما انداخ بی

. توران آمد به ما گفت که ھرچه زودتر بايد برويم. ای استراحت کرد مھری چند دقيقه. کرد و آورد بر روی صندلی نشاند

ت و رويش را آبی بزند و پروانه به مھری کمک کرد توی حياط پای شير آب دس. گفت خانم يک مشتری ديگر ھم دارد

رود از سر  ناجی گفت می. ايم؟ گفتيم ماشين نداريم مان را کجا پارک کرده ماما از ما پرسيد که ماشين. کمی سرحال بيايد

ماما گفت حق نداريم تاکسی يا ھر ماشين ديگر . جا بياورد که مھری را سوار بکنيم خيابان يک تاکسی گير آورده به اين

ای نبود جز آن که مھری را با خود به سر خيابان برده ماشينی پيدا بکنيم تا ما را  ی او بياوريم پس چاره نهرا به دم در خا

ناجی سعی داشت از او آدرسی يا شماره تلفنی بگيرد ولی . کرد در بين راه مھری ھی از ما تشکر می. به شھر برساند

 مريضی از ناجی پرسيد که اوضاع درخت بيد در چه حال مھری ھيچ آدرس و نشانی از خودش به ناجی نداد و در حال

که آيا صاحب مزرعه با کاشتن آن مخالفتی نکرده؟ ناجی با حرارت به  که رشد کرده يا نه؟ و اين است و آيا اين

اھد خو گفت می. به ميدان شھر که رسيديم پروانه به ما حالی کرد که ديگر کاری با ما ندارند. داد ھای او جواب می پرسش

ناجی منظور . ی ما چيست جا استراحت بکند و پرسيد که برنامه ی خود برده تا در آن با ھمين ماشين مھری را به خانه

خانه و به  من گفتم که برنامه اين است برويم به قھوه. آييم که تنھا نباشيد گفت ما با شما می پروانه را درک نکرد و ھی می

ھايی گفت توی  ًپس لطفا برای ما ھم تعريف کنين که آقا چه چيز«: يد و گفتمھری خند. سخنرانی آقا گوش بدھيم

 ».قبرستون

 »کی؟«: ناجی پرسيد
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 .حرف زدن ھنوز برايش سخت بود. ُسرفه کرد» .ی ديگه که باز ھمديگه را ديديم دفعه«: مھری گفت

 »کی؟«: ناجی پرسيد

 ».اده شو که مردم کار دارن بايد زود برنًجون فعال از ماشين پي گم کی ناجی من خودم بھت می«: گفتم

که دخترھا برای  من و ناجی از ماشين پياده شديم و ماشين رفت در حالی. دخترھا خنديدند و بار ديگر از ما تشکر کردند

 .زدند دادند و لبخند می ما دست تکان می

 ».انگار عاشق زنيکه شدی تو«: گفتم

ُمن عاشق زن بشم؟ مگه کس خلم من«: گفت  ھا؟ من فقط خوشم اومد از معاشرت با اونھا، اصال زنھا فقط جون ميدن ُ

 » برای معاشرت و برای گفت و شنود دری وری، مگه نه؟

 »ديدی چی شد؟. َا«: ناگھان گفتم

 »چی؟«

 ».ُی مرا ھم بردن چفيه«

 

اجی از رفتن مھری غمگين بود دقايق اول ن. خورديم گرفتيم و می رفتيم و از دست مردم شيرينی می ھا راه می در خيابان

توانی  چطور می. روز چقدر خنديديم آن. ولی بعد در شلوغی او را فراموش کرد و دوتايی سعی کرديم خوش بگذرانيم

چنان  کنند تا ھم پرند و ھر تالشی می رقصند و باال و پايين می ھايی که مردم دارند از شادی می خوشحال نباشی در خيابان

ی ھمان شادی ھمان شور به  خوشحال بمانند ولی آن شادی چقدر طول کشيد؟ پس چطور شد که ادامهخوشحال باشند و 

 ؟!ھا تبديل شد به عزا ھا برای خيلی زودی برای بعضی

 

جا قرار ھست که  ھرحال اين به«: ی سياھش حق به جانب در اتاق ما ايستاده بود، گفت ھای گنده چنان با پوتين کاووس ھم

البته اگه اين جوجه . ی اين انقالب ھست ًطور که واقعا شايسته ار آزادی خيلی خوب برگزار بشه اونجشن اولين بھ

: بعد رو کرد به من و گفت» .خبر بذارن که مردم درست و حسابی شادباشن و خرابکاری نکنن ھای از خدا بی کمونيست

. ماھم بايد عجله کنيم«: طرف ناجی و ادامه داد چرخيد به» .ری و ھر جا ھستی خوشبخت و مويد باشی تو ھم ھر جا می«

 »ھاست؟ وسايل تو کدوم يکی از اين

 ».ست ھيچ، فقط ھمين کوله«. پشتی تپانده بود ناجی ھم وسايلش را در يک کوله

خب حق ھم دارن اگه . ھمين؟ پس ساز کجاست؟ خيلی بايد حواست را جمع کنی که برادرھای توی خيابون اون را نبينن«

ھمه شھيد دادن اين مردم که قلم عيش و عشرت شکسته بشه توی  ن اين وسايل عيش و عشرت دلخور بشن چون ايناز ديد

بار را سر  فقط عجله کن بريم که وانت. ذارم آسيبی برسه بھش خوای من نمی ولی خب چون تو خاطرش را می. اين ملک

 ».شه با ماشين داخل شد جا زيادی  تنگ ھستن و نمی ھای اين کوچه. نشد بيارمش جلوتر. خيابون پارک کردم، بدجاست

 » خود شما چطوری تونستی بيای داخل خونه آقا کاووس؟ کسی که توی خونه نبود در را باز بکنه؟«: پرسيدم

ناجی دويد و نگذاشت . ی ناجی را از روی زمين بردارد تکان داد و رفت که کوله دسته کليد را جلوی رويم تکان. خنديد

من گفته بودم که خودم ظھر ميام «: ناجی گفت. کاووس عقب کشيد» .ِسازم اون تو. مواظب باش«. وله را برداردکه او ک

خوام کمکش کنم  خوام با جميل باشم تا بره سوار ماشين بشه، می جا، می خواست تو بيای اين به محل کارت، ھيچ دلم نمی

 ».رار نبودکردم تو بيای يعنی ق وسايلش را باھاش ببرم، فکر نمی

ِقرار چی پسر؟ قرار ما اين بود که تو امروز بيای دم «: کاووس طوری خنديد که موضوع را به شوخی برگزار کند
روی نداشته باشی و ھم سازت را خدای نکرده توی راه از دست  بد کردم زودتر اومدم دنبالت که ھم زحمت پياده. دفتر

 » ندی؟

ًاوال من و جميل کلی کار داريم فعال«: زدبه تلخی با او حرف . ناجی قانع نشد  » .که خودم حواسم به سازم ھست دوم اين. ً
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ًکنين لطفا اين کار را نکنين چون من احتياج  خاطر من دارين بگو مگو می اگه به«. من دخالت کردم که غائله را ختم کنم

 ».تونم حمل کنم اين کوله را ھم خودم تنھايی می. به کمک ندارم

. رسونيم ما خودمون تو را می. اين که چيزی نيست«: ای به کوله من که ھنوز روی زمين بود کرد و گفت ارهکاووس اش

 »تو گفتی مسيرت کدوم طرفی ھست آقا جميل؟. ياال زود باشين راه بيفتين تا دير نشده. پس ديگه خيالی نيست

طرف ناجی دراز کردم که از او  دستم را به» .متشما ھم برين به سال. رم خودم می. شم من مزاحم شما نمی. نه«: گفتم

 ».با تو ميام«. خداحافظی بکنم ولی با من دست نداد

ُدست ناجی را گرفت و او را ھل . مثل مردی که از دست زنش عصبانی بشود عصبانی شد. کاووس از کوره در رفت

کنم توم عوضش  ت می بخوای واسهدونی که عزيزی و ھرچه  می. ديگه داری شورش رادر مياری«: طرف در داد به

ُتر ھل داد طوری که اگر ناجی  اين بار او را محکم» .حاالم راه بيفت که وقت نداريم. نباس حرف روی حرف من بياری

راه بيفت «: کوله پشتی را از روی زمين برداشت و به من گفت. خود را کنترل نکرده بود با سر از اتاق افتاده بود بيرون

قدر برا آدم ارج  شه که آدم بايد احترام بذاره به حرف کسی که اين ا که عقل درست داری و سرت میشم. آقا جميل

 ».ذاره می

 ».ًلطفا اجازه بده من خودم تنھايی برم بدون تعارف. بله اما نه آقا کاووس خيلی ممنونم از شما«: گفتم

ا فقط کمک بودش ھمين و بس، کمک به يک ولی خب بدون و باور کن که قصد م. ھرجور دوست داری برادر. باشه«

 ».وطن ھم

گفتم سر افکنده، طوری  بايد می. ی در ايستاده بود نگاه کردم به ناجی که با سر پايين افتاده در آستانه» .دونم آره می«: گفتم

. ی او غلتيد نهچند قطره اشک بر خط گو. لرزيد انگار تمام تنش داشت از خجالت می. طور نديده بودم که ھرگز او را آن

خودش . ی تمام گوسفندا را دم دستش، اداره به جون تو دارم تمام زندگيم را می«: کاووس باز سری سوی من چرخاند

ِتونم ھم توی دفتر سپاه در حال  دونه که فردا چقده کشتار داريم که خود او بايد باالی سرشون باشه چون من که نمی می

وقت اين آقا توی اين  اون.  االنم که بھار رسيده و ھزارجور کار ديگه بايد بکنيم.تاسيس باشم و ھم توی محل کشتار

 » بينی آقا جميل؟ موقعيت خودش را لوس کرده سرش را انداخته پايين انگار که من گناھکارم نه خودش، می

وقت از اون باال   بده يکغوره گرفتن راه بيفت جلو راه پله را نشون جای آب خوبه حاال به«: باز برگشت و به ناجی گفت

 ».جوون تو وهللا«: خنديد و رو به من گفت» .کله پا نشيم بيفتيم پايين

 . و از بغل در کنار کشيد» اول تو برو تا من از پشت سر ھوات را داشته باشم«: آلود گفت ُناجی با صدای آرام و بغض

قدم از چارچوب در بيرون گذاشت و » .ھت باشهری خدا پشت و پنا ھر کجا می. پس ياعلی برادر جميل«: کاووس گفت

طرف در و  ناجی يکھو ھجوم برد به» .چقدر خطرناک ھم ھست اين راه پله«: پشت به ما بر پاگرد جلوی در ايستاد گفت

من دويدم جلو که از سقوط کاووس جلوگيری بکنم ولی . ُھای کاووس و او را ھل داد ھاش زد به شانه با دوتا کف دست

ھا و آخ و  ھا و فحش اش بر پله کاووس از آن باال فرو افتاده بود با فرياد و با صدای غلت خوردن ِھيکل گنده.  بوددير شده

. ھيچ تکانی کاووس در پايين راه پله افتاده بود بی. ام بر دوش داد و من به چيزی فکر نکردم غير از فرار از خانه با کوله

. توی کوچه ندويدم که شک کسی را برنيانگيزم. ھا ولو شده بود ری او بر يکی از پلهی کم اسلحه. ُزنده يا مرده؟ نفھميديم

سپردند  ی آتش می شدم رفقای کاووس بدون ترديد مرا به جوخه اگر دستگير می. رفتم توی زمين از ترس داشتم فرو می

به خود گفتم بھترست . ر کردگوش رسيد ترس مرا صد براب ھايی که از پشت سر به صدای قدم. ھيچ وقفه دم بی ھمان

 ».ھرجا که بری باھات ھستم ھرکجا. من ھم با تو ميام«. صدا جلوتر آمد به من رسيد. برنگردم

 »خوای مرا به کشتن بدی؟ ای نداری؟ حاال که فقط يک گلوله دردسر و مکافاتی؟ می حاال که ديگه چاره«: گفتم

راستش من . ھرچه کردم او را از خود برانم نرفت» .دونی  بھتر میشه کاری کرد، تو گمونم با پولی که دارم می«: گفت

دانستم به کجا خواھد رفت و فقط  خواستم بماند و با من باشد در آن راھی که نمی می. خواست که او برود ھم دلم نمی

پس از . واھم شدگفته بود اول به يکی از کشورھای امارات برده خ. دورنمايی داشتم که از زبان قاچاقچی شنيده بودم

خواستم غير از او اگرچه  سفری نمی ھمين و حاال ھيچ ھم. شوم جا راھی اروپا می اقامت در آن) از يک تا سه ھفته(مدتی 
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کند و به من ھم  ًترسيدم مخصوصا خيلی ترسيدم وقتی فھميدم او يک اسلحه کمری ھم با خود حمل می حاال از او ھم می

بلد که ما بايد  پنج تا مسافر و دوتا راه. ما ھفت نفر بوديم. رفتيم ی ناشناس می سوی جزيره بهنگفته بود تا وقتی توی قايق 

شود او را با خود  گفتند که نمی. ھا اول که ديدند من يک ھمراه دارم خيلی سخت گرفتند آن. کرديم به فرمان آنان رفتار می

دانستند که ناجی يک  اگر می. د که ناجی ھم با ما بيايدولی با اصرار من و دريافت پول خوب باالخره راضی شدن. برد

ی کاووس بود که  ناجی به من فھماند که آن اسلحه ھمان اسلحه. کردند ًاسلحه کمری با خود دارد حتما ما را قبول نمی

نريزم ولی خواست که سکوت بکنم و ترسم را بيرون  می. زد ترسيدم و او فقط لبخند می من فقط می. افتاده بود روی پله

شديم  دھد پس ھرچه زودتر بايد از شرش خالص می ی من آن بود که باالخره آن اسلحه کاری دست ما می تمام دغدغه

داد که  زد و با تکان سر عالمت می ھای ملتمس از او خواستم آن را به دريا بيندازد او فقط لبخند می ھرچه با ايما و اشاره

آن . از قايق که پياده شديم غروب بود و بيابان و ديگر ھيچ. ه از وجود آن با خبر شدندکه ھم خواھد کرد اما نکرد تا اين

خوابيديم روی زمين که به  روزھا دراز کشيده می. دو مرد راه بلد گفتند حاال بايد دو شب و دو روز پای پياده پيش برويم

شکافتيم تا ھرچه ھرکجا  م و تاريکی رامیرفتي رفتيم، می ھا در تاريکی راه می پست مامورھای مرزی نخوريم و شب

 . رفتيم تاريکی بود بايد می

ھای آخرين دقايق شب دوم  دم ما خسته بوديم چون دم. در بين راه ديديم که از الی تاريکی سه تا مرد قلچماق بيرون آمدند

سه تا مرد که . ه ما نرسيده بودديديم ولی ھنوز دسترسی به آن نداشتيم يا سپيده ھنوز ب سپيدی را در دوردورھا می. بود

ھای  برق تيغه. دادند که بودند تا ما را بترسانند، در مقابل ما ظاھر شده بودند چه نشان می تر از آن خود را وحشی

پشتی داشتيم ولی نه آنچنان چيزی که بتواند عرض  ما ھم ھرکدام چاقويی در کيف يا کوله. شان ما را ترساند چاقوھای

ھای زمخت  ھای سياه چاقوھای فشرده در آن دست ھای تيز که سر در آورده بودند از دسته وی آن تيغهاندام بکند جل

ھای درشت و  بلدھا سعی کردند با حرف راه. خيلی زور داشت. ھا بدھيم خواستند ھرچه پول و طال داريم به آن. مردانه

جا، نتيجه  ی لفظی و تھديد به آوردن مامورھا به اينھا دعوا پس از مدت. ھا را بگيرند ولی نشد تھديد جلوی کار راھزن

چنان چاقو به دست  شان ھم دوتای. مان را به آن سه تا مرد بدھيم ھا و اگر کسی طاليی دارد طالھای اين شد که ما پول

در ھمان درست . ھای ما را تحويل بگيرد سومی ھم آمد که پول. تھديدکنان باالی سرمان بودند که دست از پا خطا نکنيم

ھای خود کرده بوديم ناجی اسلحه را بيرون کشيد و خود چند قدم پريد عقب اسلحه  ھا و کوله پشتی زمان که سر در ساک

دانستيم  ی ما متعجب و ترسيده ايستاده خيره به اسلحه ناجی نمی ھمه. گفت زودتر برويد. ھا نشانه رفت سوی راھزن را به

که بگويد اين  ھا به مسخره آمد جلو مثل اين بعد يکی از آن. دانستند چه کنند يستاده نمیآن سه تا مرد ھم متحير ا. چه کنيم

ناجی باز با يک پرش به عقب او را تھديد کرد که اگر يک قدم جلوتر . اسلحه خالی است، خود را به ناجی نزديک کرد

ايم و اگر شليکی بشود  اچاقی وارد مرز شدهداند ما ق کند و ديديم که مرد ترسيد و ايستاد و گفت که می بيايد شليک می

ھا  خواست که آن دست می حال ناجی قرص و محکم اسلحه به شود با اين ريزند و کار ما زار می جا می مامورھا به اين

ُمردھا ترسيدند و پس از غرولند و ت. گيرد ھا می شان را ھم از آن تر بمانند چاقوھای تھديدشان کرد که اگر بيش. بروند ھديد ُ

مان آن  ما به راه خود ادامه داديم و غروب روز بعد وقتی چشم. آيند، رفتند و دور شدند که باز به مالقات ما می به اين

ھا توی زمين چال  بلد از ناجی خواستند که اسلحه را در جايی ھمان طرف خواستيم ديد، آن دو تا مرد راه آبادی را که می

 .ولی نکرد. کند ا میناجی گفت باشد ھمان کار ر. بکند

 

ناجی . ھای سال از کشور بيرون بوده گفت ايرانی است ولی سال بلد ما را سپردند به يک مرد چاق که می آن دوتا مرد راه

 »بری؟ ما را تا کجا می«: پرسيد

دار صدايش ی اوستا سر البته ھمه. گفت از اين به بعد با اين اسم او را خطاب بکنيم. مرد خودش را سردار معرفی کرد

کار کارگری با دستمزد . کند گفت که او فقط برای ما کار جور می. او گفت که قرار نيست ما را به جايی ببرد. کردند می

راست گفت آخر خط بود و ما پرت شده بوديم به دنيايی که ايکاش حاال ناچار نبودم با . جا آخر خط است گفت اين. خوب

آنھمه خشونت و بيگانگی و ترس از ديگری، وحشت از کسانی که ھمکارانت ھستند، نوشتن دوباره آنرا يادآوری بکنم 
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حتی وحشت از کسی که عاشقانه دوستش می داری، بايد آن دوره را  يادآوری کنم و بنويسم آن اتفاقات عجيب را که در 

يد بنويسم و از او طلب آنجا برای ما افتاد، در آن محيط که ما را ھم مثل خودش سخت و بی عاطفه و خشن کرد، با

جا  جا کار بکنيم، ما اومديم فقط از اين ما نيومديم اين«: گفت. بخشش بکنم که ھمراه با خود کشاندمش به چنان جھنمی

من نااميدانه » .جا، نه اين بيابون خالی بگذريم بريم اروپا، برای اين کار از ما پول گرفتن، آخر خط ما اروپاست نه اين

کشد تا  دادم که اميدش را از دست ندھد چون آن قاچاقچی داخل کشور گفته که چند روزی طول میبرای او توضيح 

خودی عالف  که بی و در اين مدت برای اين. شايد ھم چند ھفته. جا ببرد مان و ما را از آن قاچاقچی ديگری بيايد دنبال

ی کارگرھا و ما ھم مثل آنان کار  با جامعهشديم  نباشيم و در ضمن کسی ھم به ما شک نکند بھتر بود که قاتی می

 .انداز بکنيم توانستيم پس در اين مدت يک مقدار پول ھم می. کرديم تا يارو طرف از راه برسد می

تر خوش  عنوان کارگرھای خودش نگه دارد چون ما عربی ھم بلد بوديم و او بيش خواست من و ناجی را به سردار می

قول  به. کار با پول و با معيشت خوب. مردم ميان به اين واليت که کار بکنن برادرا«: گفت. داشت عربی حرف بزند

موضوع خورد و . شه ھا داده می پردازن بابت اتاقی که به آن يک پول جزئی برادرا می. ھا زندگی سطح باال امروزی

دست خود انجام بدن يا   پز بهُپخت و. تر ھست شن که چه رقمی بھتر و به صرفه جا آموخته می خوراک ھم خودشان اين

. کنيد کنيم درصد ناچيزی پرداخت می ی ما ھم که برای شما کار درست می الزحمه بابت حق. که با مشارکت بقيه باشن

موضوع ديگر به خدمت برادرا عرض شود که اخالق برادرای کارگر که از بابت ما . سی در صد فقط. زياد نيست

کار نباشه و يا تند اخالقی بکنه با مھندس کار،  اگر کارگری خوش. باشه  اھميت زا میروند به نزد کار فرما خيلی می

خدا را شکر در بين برادرای ايرانی ھمه . يک چيزی ھست که ما بايد حل و فصلش بکنيم. شکايت ايشان مياد به نزد ما

 ».شه شه، نه نمی انشاءهللا مشکلی ساخته نمی. کار ھستن و خوش اخالق خوش

کرد که ما  گفت که ھدف ما چيز ديگر بود و ھی تکرار می. کرد در خلوت به من پرخاش می.  حسابی دمق شده بودناجی

ای  ی ديگه ھا تالش کردم به او بفھمانم چاره من ساعت. جا حمالی بکنيم که بياييم اين پول داديم تا به اروپا برده شويم نه اين

ھايی که منتظرشان بوديم از راه برسند و ما را از  وضاع منطبق کنيم تا باالخره آننداشتيم و نداريم و بايد خودمان را با ا

اين چيزی بود که قاچاقچی داخلی به من . مطمئن بودم که کسی يا کسانی به زودی خواھند آمد. آن اسارتگاه بيرون بکشند

 .برای ھمين کار پول پرداخت کرده بودم. گفته بود يعنی جزو قرارداد ما بود

 

بعد چند ھفته گذشت و کسی نيامد . چند روز گذشت و کسی برای بردن ما نيامد.  کار در ساختمان را شروع کرديم

. جا و خود رفته بودند بلد ما را آورده پرتاب کرده بودند به اين شد آن دو مرد راه طور که داشت معلوم می اين. مان سراغ

ديل شده بوديم به دو کارگر سخت کار غير قانونی در يک کشور بيگانه و ھر ما تا به خود بجنبيم تب. دانستيم به کجا؟ نمی

 .آن امکان دستگيری و زندانی شدن برای شکستن قانون

خورديم  شديم صبحانه می پيچيد از خواب بيدار می ساخته می ھای نيمه ھر روز صبح زود با صدای اذان که در ساختمان

ھايی که ھنوز پله نبودند  ھا ديده بوديم از روی پله پله ھايی که در فيلم ديگر مثل بردهھا شايد صدھا کارگر  بعد ھمراه با ده

چه از آن  کرديم و آن کشيديم و آجر و گل و خاک حمل می ھا بود خود را باال و پايين می و ھر آن امکان سقوط از آن

شد اما  ھايی در دور دورھا ديده می  تپه يا تپهگاھی يک. انتھا ابتدا و بی ديديم فقط بيابان بود دورتادور بی مملکت می

جا قرارست  گفتند آن می. ھای در حال ساخت شدند بعد گله به گله ساختمان ھايی که پيدا و ناپيدا می ھميشگی نبودند، تپه

ی ھای اسفالتی آن را به شھر اصل سال ديگر بزرگراه يک مجتمع بزرگ تجاری بشود يا يک شھر تجاری که تا ھفت ھشت

کن  ھر کارفرما يک يا چندتا کارچاق. ی ساخت آن مجتمع در دست چندتا کارفرمای متفاوت بود پروژه. کرد مرتبط می

من و . ھرکدام تعدادی کارگر برده داشت. مردھايی از کشورھای جورواجور. گفتند معمار باشی داشت که به خودشان می

گرفت که حاال جزو کارگرھای کدام  ی او بود که برای ما تصميم میيعن. ھای سردار بوديم ھا مرد ديگر برده ناجی و ده

شديم چون فروخته شده بوديم به آن  گاھی بی آن که خود بدانيم از ساختمانی به ساختمان ديگر منتقل می. کارفرما باشيم

ھای  ه اخالقصاحبکارھايی ک. داد تری بابت ما به سردار می بستگی داشت کدام کارفرما پول بيش. يکی کارفرما
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من و ناجی چون جوان بوديم ھر کارفرمايی دلش . بعضی خوش اخالق و بعضی بد اخالق. جور داشتند جوربه

. ترسيدند يا از او می. آمد شان نمی ھا از اخالق تند و ھميشه معترض ناجی خوش خواست ما را داشته باشد اما بعضی می

ی  طور غير مستقيم و بعد ھم مستقيم به من نصيحت کرد که کاسه ر بهسردار چندبا. مانديم اين بود که يکجا ثابت نمی

کند اما من به ھيچ وجه حاضر  تر کمکم می ی ناجی جدا کنم حتی گفت که اگر اين کار را بکنم او بيش خودم را از کاسه

زندگی من، اميدی که که او نوری بود بر  تر از ھر چيز اين خاطر ھزار و يک دليل و مھم نبودم از ناجی جدا بشوم به

عالوه بر اين که من شھامت او را . تر خواھد بود ای که مطمئن بودم با او دست يافتنی آينده. داد آينده را در ذھنم شکل می

 .جسور و نترس، چيزی که من نبودم. داشتم دوست می

 

ھای باز ناتمام به  از درھا و پنجرهباد سرد . ھای دورتادور ساختمان در حال ساخت بودند ھای ما کارگران در طبقه اتاق

. ھردو يا چند کارگر با ھم اتاقی مشترک داشتند. پيچيديم الی پتوھا می ھا بايد خودمان را البه شب. وزيد داخل ساختمان می

برق فقط برای روزھا بود که موتورھای بزرگ آن را توليد . ھا برق نداشتيم شب. من و ناجی ھم يک اتاق داشتيم

شان با  ھای بزرگ رفتند، به خانه ھا به شھر می معماران و کارفرمايان که خودشان شب.  برای کارکردند می

مان ھيزم  بارھا برای ھا وانت گاھی وقت. جا نياز به برق نداريم ھا در آن شان، عقيده داشتند که ما شب ھای خانواده

دادند که  ھر چندتا کارگر به يکی پول می. ش بگيرانيمآوردند تا برای پخت و پز غذا و يا برای گرم کردن خودمان آت می

ھا روز  جمعه. داديم ھم کار پخت و پز را من و ناجی خودمان ھم کار خريدمان را انجام می. کرد شان غذا درست می برای

 زندگی ما شده ی تمام محوطه. فروختند آمدند مواد غذايی به کارگران می ھا می بار بودند که جمعه چندتا وانت. تعطيل بود

ی  منظره. باريد مان می بود ھمان بيابان، واليتی که گاھی سرد سوزنده بود و گاھی گرم با باران آتش که بر سر و تن

. ديديم که در حال روييدن بود يا يک بنای تازه می. کردند ھايی بودند که روز به روز تغيير می تماشايی ما ھمان ساختمان

ھا صاف و آبی  تر روزھا و شب جا در بيش و غروب را ھم داشتيم، ھميشه داشتيم چون آسمان آنھا را و طلوع  اما ستاره

توانستيم اين کار را  در روزھای معمولی نمی. ناجی عاشق تماشا کردن غروب بود. ھا در باالی سرمان بود با انبوه ستاره

تر از آن بوديم که به فکر تماشای غروب  سنهتر و گر شد و ما خسته زمان با غروب کار ما تعطيل می بکنيم چون ھم

عالوه بر کارفرماھا و معمارھا، بعضی از . ولی جمعه بھتر بود. بازی بکنيم توانستيم ستاره شايد آخر شب می. باشيم

شان درست است و پليس کاری  گفتند که وضع اقامت می. رفتند ھای جمعه به شھر می شناختيم که روز کارگرھا را ھم می

رفتند به جايی به شھر که ما آن را نديده بوديم و فقط تصوراتی ذھنی از  پوشيدند و می لباس تر و تميز می. ھا ندارد نبه آ

ھايی که  ھا در خانه ھا و دخترھا و خانواده کردند، مردان و زنان و بچه ھای واقعی زندگی می جايی که آدم. آن داشتيم

 و حمام و آشپزخانه داشتند و گرما داشتند و ھر چيز که ما آرزوی داشتنش را ھای مجھز داشتند و رختخواب داشتند اتاق

ھا با غذاھای گرم و  ھای نورانی و نشستن در کافه رستوران ھا در خيابان راه رفتن. ھا خودش را داشتند داشتيم، آن

ما در آن . ھا ی درخت يهی تلويزيون و روزھا نشستن در پارک در سا ھا بر صفحه خوان ھا و آوازه تماشای رقص زن

توانستند به شھر بروند از  بعضی از کارگرھا که می. ھای سيمانی را ی ستون ی ديوارھا را داشتيم و سايه بيابان فقط سايه

. بازی و پسربازی بود از رفتن به جاھای خيلی خيلی مخفی که محل زن. زدند پاساژھا و از مراکز خريد شيک حرف می

ُی پر از آب را بر  قابلمه. ھا يکسان بود ھا که نه اجازه  و نه جرئت رفتن به شھر را داشتيم، جمعه برای ما غير قانونی

شد که در وقت  وشوی تن می ھا را بر بند رخت آويختن، بعد نوبت شست ُھای چرک را شستن، رخت آتش گذاشتن، رخت

پختم و ھر دو  من برای نھار بھترين غذا را می. ديمخندي ريختيم و می کرديم و آب بر تن ھمديگر می تر تفريح می آن بيش

شايد گاھی . زد ناجی ساز می. نشستيم يافتيم و بر آن می ای يا يک بلندی در دورترھا می عصرھا تپه. خورديم با لذت می

ب رفت تا باز ش خزيد پشت خط روز و می ذره می من گريسته بوده باشم شايد وقت غروب که قرص گرد آفتاب سرخ ذره

ھای  نفس ھای ناخواسته بود و نفس را بر بيابان بپاشد و ياد ما را باز ببرد به فردا که روز کار بود و باال و پايين رفتن

شيم از اين بيابون  ريم؟ کی راحت می پس کی می. جا موندن من خسته شدم از اين«: ناجی دست از نواختن کشيد. خستگی

وقتی پس اندازمون به «.  احساس شديد گناه که چرا او را به اين تبعيدگاه کشاندمشايد آن وقت من گريستم با» بدون ھيچ؟
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جا ببره به  گرديم دنبال يک قاچاقچی ديگه که ما را بکشه بيرون از اين وقت می اون اندازه بشه که الزم ھست، اون

 » .اروپا

 ».ھا کاش اقليت مذھبی بوديم«

 ».بردمون صاف به استراليا جا می اومد دنبال ما و از اين سازمان ملل میاگه بھايی بوديم ماشين خود . گی درست می«

 »استراليا ھم پس جزو اروپاست؟«

گمونم جايی باشه مثل لندن يا پاريس و يا ھر پايتخت . ِپايتختش سيدنی. جزو خاک اروپا نيست ولی خب جاييه مثل اروپا«

 ».ای در اروپا ديگه

 ».چه خوب. شناسی جا را می تو ھمه«

 ».دونم، ھمين ھاشون را می جاھا کوتاھه، فقط اسم ولی چه فايده که دستم از اون«

 »ھا؟ گی کاش بھايی بوديم،  پس می«

 ».اما نيستيم که«

ی من آورد، جلو،  سوی سينه سرش را به. تر و بازتر خنديد ھايش شکفت و شکفته کم لبخند بر لب کم. خيره شد به چشمانم

بعد من ديدم آن مردی را که بر ستون سيمانی ايستاده و ما را . چندبار با لذت. ام ماليد به تخت سينهاش را  پيشانی. جلوتر

 .ای غمگين نواخت خيلی غمگين اين بار ترانه. ناجی دومرتبه نواخت. کرد تماشا می

 

که   که بمانيم به اميد آنای نداشتيم غير از آن ھيچ چاره. گذشت ھای راه گم کرده می عنوان برده ھای ما به روزھا و شب

توانستيم تبديل  جا که می مان را تا آن ھای پول. مان بدھد جا نجات اندازمان برسد به آن مبلغ که بتواند از آن روزی پس

شد پولت را در  نمی. ھا ھميشه با ما ھمراه بودند تر باشد چون آن شان ساده ھای درشت که حمل و نقل کرديم به اسکناس می

ًکه کارفرماھا کارگران را شديدا تھديد  با اين. ھميشه کسانی بودند در کمين پول ديگران. در و پيکرت پنھان کنی اتاق بی

ھا باعث ايجاد امنيت بين کارگرھا  ھا چنان و چنين خواھد شد ولی اين حرف کردند که اگر مال ھمديگر را بدزدند با آن می

داد ھيچ  داد چون اگر طرف بدھی تو را پس نمی ه کسی پول قرض نمیھيچکس ب. ترسيديم ھمه از ھمديگر می. شد نمی

اش به دنبال اين بودند که با پسرھای جوان الس بزنند،  ُمردھای مسن ھم ھمه. قانون و حاکميتی نبود که از تو دفاع بکند

سر جوان بودند که عالوه بر ھايی که از ما دور بودند چندتا پ گفتند در آن ساختمان می. حتی حاضر بودند پول خوبی بدھند

نام يدی آن  من از کارگری شنيده بودم که شخصی به. ھا را نديديم ما آن. کردند ھا ھم کار فاحشگی می کار روزانه، شب

جور  آقا يدی اين. باور نکن«: گفت. ھا را که به ناجی گفتم باور نکرد اين. پسرھا را به اين منطقه آورده برای ھمين کار

ھا را  ھای اون ُ اين معمارھا براش حرفای ناجور در ميارن که شخصيت او را خراب بکنن چون مچ دزدی.آدمی نيست

 ».با معرفته. خودش اما خيلی آقاست. گيره می

ی من و بعد دو  يدی را من اول ديدم که ايستاده بود روی ستون سيمانی در يک غروب که ناجی سر خود را ماليد به سينه

. غش خنديد به حرف خودش غش» .کارگرھای سردار خره ھستين. شناسم من شما را می«: ی گفتيد. مرتبه ساز زد

. ناجی به من نگاه کرد» جايی که پول بدن برای ساز زدنت چی؟ زنی المذھب اگه تو را ببرم يک عجب حسابی ساز می«

االن من «: باند بعد به ما گفتديديمش دستی جن يدی برای کسی که دور بود و ما نمی. کسی در آن حوالی سوت کشيد

و متظاھرانه نشان داد که فقط با » .خاطر خرابی موتور برق، آخه من مھندس موتور برقم جا ھستم به اتفاقی امروز اين

ناجی باز به » ھستی ديگه مگه نه؟. کنم اگه تو ھم کارگر سردار ھستی پيدات می. بينمت ميام می«: زند ناجی حرف می

. ناجی با تکان شانه به او بله را گفت. خيره به حرکتی از ناجی مانده بود. خواست به من نگاه کند ی نمیيد. من نگاه کرد

گفت آمده که او را . گشت دنبال ناجی می. ی بعد يک آقای خيلی دراز آمد به ساختمان ما ھفته. يدی پريد پايين و دويد رفت

گويد و از او  رود ببيند طرف به او چه می جور از سر کنجکاوی می نبه من گفت ھمي. ناجی با او رفت. ببرد پيش آقا يدی

برد برای شيخ ساز بزند و پول خوبی کاسبی کند و اولين شرط ھم  ھا او را می يدی به او گفته بود که جمعه. خواھد چه می
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. شه  آقا يدی گفته نمیولی خب اين. ھا تونستی بيای پس کاشکی تو ھم می«: ناجی گفت. آن بود که من ھمراه او نباشم

 ».حيف

 » .خواست من باھات بيام به نظر نمياد که تو ھم دلت می«: گفتم

کردم يا نه فرقی به  حرفش را باور می» .خواد مون قسم خيلی دلم می ھا؟ به رفاقت خواست شه که دلم می پس باورت نمی«

که صورتم را بر  اشتم نه پناھگاھی غير از آنای د من نه چاره. گذاشت حال ما نداشت و تاثيری ھم بر تصميمش نمی

گرداگرد ما . ی او بود الی موھای تازه رسته بر سينه ھمه بوی عرق که البه ی او بگذارم بغلتانم و آرام بگيرم بر آن سينه

و ھا  ھا و سرفه ھای سه ديواره در تاريکی زير صداھای مردان خسته در عمق خواب با صدای نفس تاريکی بود و اتاق

ديدم  شايد در خواب می. ی او به خواب رفته بودم اما من با خاطر آسوده سر بر سينه. ھای ترسيده ھا و گاھی خرناسه ناله

توانستيم به ايران  می. دانستيم به کجا؟ خودمان ھم نمی. خواستم ببينم که من و او از آن بيابان گريخته بوديم و يا می

طور  که ھمين جا ھيچکس نيست که انتظار ما را بکشد، در ضمن آن م که در آنکردي برگرديم ولی وقتی فکرش را می

جا در امنيت نخواھيم بود  دانستيم که در آن و ما می. رسيد گوش می خبرھای ناگوار از کشت و کشتار خيابانی به

آخرين تصويری . ھا به پايين سقوط کرد روز او بدجور از روی پله آن. بخصوص اگر موضوع قتل کاووس رو شده بود

به . اش چسبيده بود به ديوار ھا و صورت خونی ی او در ذھن من مانده بود آن بود که او افتاده بود پايين پله که از چھره

ُپس مرده بود؟ . ھايش باز مانده بودند که چشم با اين. ديد انگار مرا نمی. خورد ناچار زانو زده رو به ديوار و تکان نمی

ھا گذشته من  ی اين تازه از ھمه. ثه تحقيقات کرده بودند و رد پای من و ناجی را در آن قتل يافته بودندًحتما بعد از حاد

کردم به برگشت بلکه  اين بود که فکر نمی. جا بود جايی که من نياز داشتم آن. مصمم بودم که خودم را به اروپا برسانم

مان بسته بود و من احساس زنده به گوری  روی م آن را بهًراھی که فعال سدی عظي. کردم فقط به جلوی راه فکر می

دلم . جمعه بدون او برای من ھيچ معنا ھيچ لذتی نداشت. کردم چون تنھا دلخوشی جمعه را ھم از دست داده بودم می

ا غروب تمام جمعه را از طلوع ت. کشيدم رفتم و سيگار می خواست الاقل سيگاری بودم و در بيابان به تنھايی راه می می

آيا . ھايی در آينده خواھد بود ھايی که معلوم نبود محل کار چه جور آدم ساختمان. گشتم ھای ملعون می دور آن ساختمان

ھا را چه  اين ساختمانجا خواھند آمد حتی يک لحظه فکر خواھند کرد که  مردمی که برای خريد لباس يا جواھرات به اين

ھا را باال برده بودند، بر روی  ھا از طلوع تا غروب سنگ اند؟ مردان مفلوک گرفتاری که برای سال کسانی ساخته

چند تا کارگر ايرانی . بار به واليت خود بروند ھا شانس اين راداشتند که سالی يک بعضی. ھای لغزان لغزيده بودند پله راه

 .آوردند کردند و از اوضاع تازه خبرھای ناگوار می ايران رفت و آمد میشناختيم که به  را می

 

جا موافق  ولی دولت آن کشور با حضور ما در آن. ھا به شھر بروم توانستم جمعه اگر وضع اقامت من ھم درست بود می

از . اجی را دستگير بکنندھا که کارگرھای غيرقانونی مثل من و ن چندبار پيش آمد که مامورھا ريختند به ساختمان. نبود

. کرديم ھا آمدند ما بايد چه کار می ُھا شرطه قول آن ھا يا به قبل توسط معمارباشی تعليم داده شده بوديم که اگر ژاندارم

رفتيم توی زيرزمين ساختمان، محلی تنگ و  ی ما کارگران غيرقانونی با شنيدن ھشدار از آمدن شرطه بايد می ھمه

شد کرد  شديم خيلی دوال و کاری در آن نمی طوری که در آن بايد دوال می د و ارتفاع خيلی کم، بهتاريک با وسعت زيا

برديم به آن سوراخی که در زيرزمين بود  انبوه ما اول با ھول و وال و ترس و دلھره ھجوم می. غير از دراز کشيدن

رسانديم به داخل  بعد که خودمان را می. ريختندگ ھای صحرايی که از چنگ حيوانات دردنده می تپيديم داخل مثل موش می

شايد به . جا ادامه داشت مان در آن ماندن. کشيديم روی زمين تا محلی برای دراز کشيدن بيابيم تاريکی کورمال دست می

. تندگش ھا به دنبال کارگران قاچاق می ی کمری و باتوم به دست دور و بر ساختمان ھا با اسلحه شرطه. دو ساعت مدت يکی

. ی رسمی اقامت کارگرانی را که در حال کار بودند نشان بدھند ھا و برگه خواستند که پاسپورت حتی از معمارھا می

پرسيدند  گاه نمی شمردند و ھيچ شمردند و تعداد مدارک را می مامورھا تعداد کارگران را می. شد مدارک نشان داده می

شد؟ بعد پی برديم که خود مامورھا  ط ھمين چندتا اندک کارگر ساخته میچگونه آن ساختمان با آن عظمت فقط داشت توس

آوردند که ديگران خيال نکنند کشورشان بی  ھا را در می دانستد که موضوع از چه قرار ھست ولی بايد آن بازی ھم می
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اختمان غول پيکر را باال ھمه س خواست آن اگر ما نبوديم چه کسی می. ھا به کار ما نياز داشتند در واقع آن. قانون است

خواستند  ھا به وجود ما مھاجران احتياج داشتند ولی نمی پس آن. ھمه نيروی جوان کاری نبود ببرد؟ در داخل آن کشور آن

طور  ِبه ما اقامت بدھند تا وقتی کارشان با ما تمام شد بتوانند به راحتی با يک تيپای در کونی مارا بيندازند بيرون، ھمان

ولی برای . ھا اين تيپايی بود خيلی ساده برای آن. نه. ھا ره ھم بيرون انداخته شديم، ولی نه در پايان کار ساختمانکه باالخ

ُناجی و برای من، يک در کونی گنده بود ھمراه با خفت و خواری، و برای من به اضافه ی يک زخم، زخمی که ھنوز با  ِ

ھر جمعه . ی خطای من از او بود چون اول او بود که رفت گويم ريشهشايد بتوانم ب. خطا ھم از خود من بود. من ھست

ی ساز را آزادانه و حتی با  جعبه. کرد توانست خودش را تر و تميز و مرتب می او تا می. آمد دنبالش صبح ماشينی می

بوس چھل پنجاه دقيقه  ينیبار و يا با م جا تا شھر با وانت گفتند راه از آن کارگران می. رفت زد زير بغل و می افتخار می

باره از  خواست چيزی در آن دلم نمی. پيمود برد ھمان راه را در بيست دقيقه می کشيد اما ماشينی که ناجی را می طول می

مونيم تا چند نفر ديگه ھم  جا می چند ساعتی اون. ی يدی رسيم به خونه اول می«. گفت اما او برايم می. ھيچ. او بشنوم

از صاحبش . ی کارکنانش ايرانی ھستن ريم به يک چلوکبابی که ھمه بعد ھمگی می. کنم ی تمرين ساز میمن کم. رسن می

جا  اون. شی که اونا ايرانی ھستن زنن که اگه خودشون نگن تو متوجه نمی ولی چنان عربی حرف می. ی کارگراش تا ھمه

ھا  جمعه. گيره قدر بزرگه که صدتا آدم توش جا می ُاتاق مضيف اين. ی شيخ صالح ريم به خونه خوريم بعد می ناھار می

يک دوتا ھم خواننده دارن که عربی . تر گاھی زيادتر گاھی کم. شون ميان در حدود بيست سی نفر فقط دوستای نزديک

 شيخ يک آقای. تونم خودم را با اونا جفت و جور بکنم برای ھمين زود می. ھاشون برام آشناست تر ترانه بيش. خونن می

ناخودآگاه . من عصبانی شدم» .خيلی خوشت مياد ازش اگه ببينيش. قيافه، خوش برخورد و با معرفته ًتقريبا جوون، خوش

ترين چيز برای تو اينه که طرف خوش قيافه ھست که ھی ھمين را تکرار  انگار مھم«. درجه حرارتم رفت باال، باالتر

 » .کنی می

 ».پس يادم نمياد که تکرار کرده باشم. مبار اين را گفت ولی من فقط ھمين يک «

شيخ يا االغ . ھرچی که ھست. گی؟ من که قرار نيست اون يارو مرتيکه را ببينم ھا را به من می ًاصال به من چه که اين«

م که ھيچ دنبال من فرستاده که برم ببينمش و ازش خوشم بياد يا بدم بياد؟ نديده بھت بگ مگه به. قيافه يا بدقيافه خوش. ُيا بز

فقط با پول دارن بر دنيا حکومت . ھايی که ھيچی ندارن غير از پول ُيک مشت آدم. چه ببينم چه نه. ھم  ازش خوشم نمياد

در مقابل . شون بکنين نشونن که سرگرم خرن و می ھا را، افرادی مثل تو را می خرن حتی آدم کنن و ھرچه بخوان می می

 ».ی ناقابل فقط چندتا سکه

 »ناقابل؟«: پرسيد

تف به اين دنيا که ھيچی ديگه توش «. صورتم را از او برگرداندم و تف کردم پای ديوار. دانم مزخرف گفته بودم می

گه مھندس  آقايدی ِتو ھم فکر کرده ما خريم که می«: گفتم.  گفت ناجی ھيچ نمی» .ھا ارزش نداره غير از پول، ھمون سکه

تونی از جانب من  اين را می. تجارتش ھم بچه خوشگل ِنه برق. ھاست طرف شيخکه جاکش ِھمين  ِموتور برق در حالی

که  با اين. من ھم ديگر عالقه به حرف زدن با او نشان ندادم. روز نه آن شب و نه فردای آن. ناجی ھيچ نگفت» .بھش بگی

چنان به  او ھم. ل کردن کالمیخورديم، ولی در سکوت و بدون رد و بد صبحانه و ناھار و شام را با ھم در کنار ھم می

فھميده بودم که ديگر . داد آورد اطالعاتی به من نمی جا در می از مقدار پولی که در آن. داد ی جمعه خود ادامه می برنامه

گفت که يدی کاری در ھمان ساختمان که . ی خود را جمع و جور کرد روز اسباب اثاثيه که يک تا اين. دلش با من نيست

ی او آن بود که  که وظيفه يعنی اين. سرکشی به کارگرھا. يک کار راحت. کند برای او جور کرده ر میخودش ھم کا

ی خود را  کرد ببيند آيا کارگرھا وظيفه رفت و نگاه می گرديد، راه می روزھا به جای کار کردن، دورتادور ساختمان می

کرد به يدی و  کرد، ناجی او را معرفی می يا کم کاری میرفت و  دھند يا نه و اگر کارگری از کار در می درست انجام می

: پرسيدم. تنبيھاتی مثل کم کردن دستمزد و يا حتی اخراج آن کارگر. کرد طوری تنبيه می بعد يدی آن کارگر را يک

ه تونی ديگرون را لو بدی فقط به اين خاطر که يارو نشسته کمی لم داد تونی اين کار را بکنی؟ چطور می چطور می«

 »سيگاری دود بکنه؟
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تازه اين درست نيست که آدم پول بگيره . ده اگه من انجامش ندم يک کس ديگه انجامش می. اينم يکجور کاره ديگه«: گفت

 »ًبه نظر تو درسته اصال؟. ولی از زير کار در بره

 ».ز نون خوردن بيندازمشايد به نظر من ھم درست نباشه ولی من ھرگز حاضر نيستم کسی را لو بدم و او را ا«: گفتم

 ».گمون نکنم. ھا؟ نه . افته پس تو فکر کردی اونجوره که با يک گزارش زپرتی من يارو از نون خوردن می«

خوری و التماس  ھرحال بايد بيفته به گه ھرچه نباشه يکجور تحقير شدن که برای طرف داره به. شه باالخره که تنبيه می«

 ».کردن جلوی ديگرون

چقدر ما را آالخون . پس يادت رفته اين زندگی چقدر با خود ما بدرفتاری کرد.  زيادی احساساتی ھستیتو«: خنديد

ده  تازه ھر کسی ترجيح می«: مکثی کرد و باز» .پس کی به ما بدی کرد؟ ھمين مردم. جا رسوند واالخون کرد تا به اين

 »نه؟. تری داشته باشه کار راحت

 » بله ولی به چه قيمتی؟«

 » ...خب«

تر از اون که کسی به ما بدی کرده باشه، ما خودمون به خودمون  بيش. يک چيزی ھرگز يادت نره«: نگذاشتم حرف بزند

طور رو  که آن ز اين» .اميدوارم يادت نرفته باشه. ھای خوب آدم. ھايی بودند که بھمون کمک کردن وگرنه آدم. بدی کرديم

 . زنم ی چه کسانی حرف می آورد درباره شان نداد فھميدم که خوب به ياد میوگو ن ی گفت برگرداند و عالقه به ادامه

اثاثيه بر دوش رفت تا ساکن ساختمانی بشود که از ساختمان فعلی دور بود، ساختمانی که من » .من ديگه بايد برم«: گفت

ھرحال  به. شد ھای ديگر آماده می نانگار آن ساختمان بايد زودتر از ساختما. ی دور آن را تماشا کرده بودم فقط از فاصله

ی زياد  بعد از رفتن او چندتا کارگر که مشکل جا داشتند و ھمراه با عده. تنھا در ميان جمع. من ديگر تنھای تنھا شدم

ًکردند پيشنھاد دادند که با من ھم اتاق بشوند ولی من اصال تحمل حضور شخص ديگری  ديگری در يک اتاق زندگی می

خواستم نور چراغ نفتی خود را تا ديروقت روشن نگه بدارم  می. ھا تنھا باشم خواستم شب می. ودم نداشتمرا در اتاق خ

. ام را به او باز بگويم ھا با خودم يا شايد با خيال او حرف بزنم و رازھای نگفته خواستم تنھا باشم که بتوانم شب ًاصال می

آوردم که او رفته  نشستم و به ياد می پريدم می ھايم بيرون می کابوساو رفته بود و من ھر شب حداقل يک مرتبه از الی 

 از نفرت يا از حسادت؟. شدم از نفرت ُگرفت پر می وقتی صورت نحس آن مرتيکه يدی در ذھنم شکل می. است

 

کردم زير ھجوم  بی او احساس می. بدتر از حس حسادت، حس ترس بود که بعد از رفتن او بر من غالب شده بود

ھای  روزھا آجر در بغل از روی پله. کرد دم رھايم نمی ترس از حمله به جان و به تنم يک. ظرھای شوم مردھا ھستمن

گذشت و به لبخندی که درد مرا صد  رفتم و در ھمان حال مردی از کنارم می ساخته باال و پايين می نمناک نامطمئن نيمه

حاال بايد يکی ديگه پيدا کنی چون که «: ان بود که قھقھه زده بودش کدام» .ھا . رفيقت رفت«: گفت کرد می چندان می

قد که کارش نگھبانی در انبار بود  آن مرد خيلی کوتاه» .کاره ھميشه بايد يکی را داشته باشن که توشون بذاره پسرای اون

مان  مگه ما چه.  حاضريمما خودمان«. طوری خنديد که انگار به ھمه نشان بدھد فقط دوتا دندان توی دھنش جامانده است

ُريزان گاری پر از کاھگل را رو به باال ھل می عرق» دل نداريم مگر؟. جان است اخوی نگاه حريص مردی باالبلند . دادم ُ

تو ديگه «: زد کردند اما خودش داشت با نگھبان انبار حرف می ھايش به من نگاه می چشم. را باالی سر خود حس کردم

قدر وحشت به جانم انداخت که ناچار شدم  روز آن نگاھش آن. آن مرد معاون اوستا سردار بود» ؟گی ميمون بنگال چی می

کنه در مقابل ھجوم مردھای  کردم مراقبت از من می ھمين آقا نصرت معاون شما که من خيال می«. به سردار بگويم

سردار ايستاده بود کنار » .که چيزی پيش بياد اينه که گفتم به شما بگم قبل از اين. ولی راستش بدجور ترسوند مرا. ديگه

ی کارگرھا در حال  ھمه. خورد داشت نان و پنير و چای می. ی قير که حاال يک ميز بود برای او ی دربسته يک بشکه

 »ًچی مثال پيش بيايد خدای ناکرده؟«: پرسيد. استراحت بودند

 » .ر چيز بدھر چيز بد ممکنه پيش بياد اوستا، ھ«: دانستم چه بگويم نمی
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برد سرتاپای مرا ورانداز کرد انگار به زنی برھنه نگاه  ھا می جويد و ليوان چای را به لب طور که نان می سردار ھمان

و زنگی در گوش من زد که از تيغ تيز خود او » .خدا حفظت کند. خوش بر و رو ھم که ھستی خب ماشاءهللا«: کرد می

ھای آويخته در  در زير نور سفيد چراغ. دار ھم شده بود در سکوت بود ه حاال سقفساختمان ما ک. ھم در امان نيستم من

سردار متوجه شد که از نگاه او . حاال ديگر مطمئن بوديم که اين ساختمان يک مرکز خريد سرپوشيده خواھد شد. اطراف

 »ًدقيقا نصرت چی به تو گفت؟«: پرسيد. ھيچ خوشم نيامده

 » .ترسوندمرا . ھمون که گفتم«: گفتم

سردار » .ما خاک پای خود اوستا سردار ھستيم«. نصرت آمد. گذشت صدا زد يکھو نصرت را که از ھمان دور و بر می

ھای گل خشک شده بر روی لباسم را با  من سر به زير انداخته داشتم تکه. ست ُبا دھن پر از او پرسيد که به من چه گفته

ًگفت اتفاقا اگر . گفت که مقصودش فقط شوخی بوده. تظاھر به اين کار کرديا شايد . نصرت جا خورد. کندم ناخن می

ھای سرد و  انگشت. ی من ھای دستش را زد زير چانه انگشت. کند بشنود که کسی مرا دلخور کرده طرف را تنبيه می

 » اوکی؟. ًقول بده که اگه کسی مزاحمت شد حتما بيای به نصرت بگی«: ی من لغزيدند حيا بدجور زير چانه بی

 

شه و ھم  تر می ی اتاقت کم ھم پول اجاره. عنوان ھم اتاق بيار پيش خودت ھا را به يکی از ھمشھری«: سردار به من گفت

. يک کارگر سر به زير و ديندار مثل خودت آقا جميل. دانی که کسی با تو توی اتاق ھست می. ھا تنھا نيستی که شب اين

بايد ھمين کار . در مورد ھم اتاق حق با او بود» .خودش شما را حفظ بکند.  نام درخشانیھمين بود نام شما؟ ماشاءهللا چه

کردم که اگر ناجی ھوس  فکر می. شد که جای ناجی را به شخص ديگری بسپارم حالم بد می اما از فکر اين. کردم را می

پس . اتاق تازه  برای دک کردن آن ھمکردم وقت من ھی بايد تقال می شد آن کرد برگردد و يا مجبور به برگشت می می

 .ای در ميان نباشد تر بودم که جايش را خالی نگه بدارم تا اگر زمانی او برگشت دغدغه راحت

 

پشيمان فقط برای مدتی . عنوان ھم اتاق نياورده بودم ی وحشتناک آن شب پشيمان شدم که کسی را به ولی بعد از حادثه

نه در . کابوس آن را اما ديده بودم شايد. ًفکر چنين اتفاقی را اصال نکرده بودم. مانیفقط برای يکی دو روز پشي. کوتاه

ھای  ھا مرا در چنگ دست من تا به خود بجنبم آن. سه سايه از کدام سو به داخل اتاق من خزيدند. خواب بلکه در بيداری

. دور سر و صورت خودشان ھم چفيه بسته بودندبه . ای به دور صورتم بسته بودند خود گرفته و دھنم را با تاباندن چفيه

آورد چون صبح روز بعد از طرز نگاه  روی خود نمی شنيد و به يا می. شنيد ھای مرا نمی حاال ديگر کسی فرياد و ناله

با خبر بودند در ھمان وقت که او آن مرد که صورتش را از . ھا از ماجرا با خبر ھستند ھا به خودم فھميدم که آن بعضی

توانستم بکنم غير از  من ھيچ کاری نمی. آزرد داشت تن خسته و فرتوت مرا می) مثل آن دوتا مرد ديگر(ن پوشانده بود م

ھام را  رفت و سر تا پای ستون استخوان ھمه درد که در تنم فرو می آن که با اندوه پشيمانی بگريم برای خودم زير آن

. الی جنگل موھايم در تابستان ريحان البه لمس انگشتان مھربان ننه.  سفيدھای ريز ی پدری با انبوه گل خانه. سوزاند می

ی  چرا ھمه. وزيد گذشت و بر من می ھای بلند می گردش آزاد عصرانه بر سکوی کنار شط از الی بادی که از روی علف

ی  ه حاال به جز يک خاطرهچيزی ک. را ھم در کنار خود نداشتم خاطر چيزی که حاال حتی آن ھا را رھا کرده بودم؟ به آن

توانست در  خواست می خدا اگر می. جا باشم خواستم در آن فقط می. ی آن گذشته در نظرم خوب و خوش بود ھمه. تلخ نبود

ای فقط در يک لحظه مرا از زير آن تن وحشی که مثل يک مار آدمخوار به دور تنم تنيده بود بيرون بکشد رھا  لحظه

ھای من غير از تجربه ديگری از  ولی او نخواست و دست و پا زدن. خواست ار اگر خدا میز بکند بر ساحل وسط علف

 چفيه  مردھا دستمال سياه و سفيد به دور سر و صورت بسته بودند ھمان نقش مشابه با بقيه. درد چيزی نصيبم نکرد

 . مھا نبود و ھيچ عالمتی که روز بعد به سردار بدھ ھيچ چيز متفاوت در آن. کارگران

 »ی سياه و سفيد داشتن؟ ديگه چی؟ ھمين؟ فقط چفيه«

 ».ھيچی«

 »ھرسه تاشون اذيتت کردن؟«
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جا کشيک بدن تا يارو  اون دوتا محافظ بودن و پول گرفته بودن که مرا دست و پا بسته تحويل بدن به او و ھمون. نه«

 ».نديدم ازکجا به کجا. بعد ھر سه تاشون رفتن. کارش را بکنه

 »دونی که اون دوتا پول گرفتن؟ چطور می«

 ».البد گرفته بودن ديگه. دونم ھا؟ نمی«

روز چھارم به . البته بدون دستمزد. سه روز به من مرخصی داد. با من به مھربانی رفتار کرد. سردار ھيچ نگفت

ُکارھايی مثل ھل دادن گاری ِ پر از گل رو به . کارگرھای ھمکار گفت که کار سنگين از من نکشند باال از آن کارھايی ُ

 .گرفت بود که تاب و توان آدم را می

شد کار گاری  وقتی از دست من عصبانی می. داد چکار بکنند و چکار نکنند يک استاد بنا بود که به کارگرھا فرمان می

رد که ھم ک وانمود می. شد ولی ھيچ دليلی نداشت که عصبانی بشود از من عصبانی می. کرد ُھل دادن را به من محول می

توی سفره چند تسبيح رنگ و وارنگ . ی دعا نشست پای يک سفره ھا می غروب. ُخيلی پر کار است و ھم خيلی مذھبی

شد تسبيح را  گفت و ھی خم می چيزھايی می. خواند وقت متوجه نشدم چه بود ورد می چيد و ھی به زبانی که ھيچ می

که از مقابل  ای نداشتيم جز آن ھا در رفت و آمدھايم چاره تر وقت بيش. طرف من بود اتاقش دوتا اتاق آن. کرد جا می جابه

کرد و  جا پھن می نشست درست وسط راه عبور من، بساطش را ھمان او می. چندتا ھم اتاقی ھم داشت. اتاق او بگذرم

عتراض به من نگاه خواند سر برداشته رو به باال چنان با حالت ا طور که داشت دعا می شدم او ھمان وقتی من رد می

ُيک بار من پررويی کردم و در . انگار من راه را بر او بسته بوده بودم نه او بر من. کرد انگار که من مقصر بودم می

خواست خود را  ديدم که می ساله می مردی چھل. نگاھم از باال به پايين بر او خيره بود. ُحال عبور زل زدم به صورتش

تنھا . ر پاھای خم در خمش با صدای مکرر لغاتی که در حالت صورت او ھيچ معنايی نداشتندپيرتر نشان بدھد، لميده ب

من با نگاه کنجکاو شاکی به او . کرد از من به من نشان بدھد ی او معنا داشت نفرتی بود که سعی می چيزی که در چھره

. داد ھمه نفرت نشان نمی اگر خودش بود اين. هخيره بودم بدانم آيا ھمان مردی نيست که در آن نيمه شب مرا آزرده بود؟ ن

که قصد داشت باب دوستی را با من باز  نشست مگرآن ًاصال سر راه من نمی. انداخت اگر خود او بود شايد سر به زير می

 حاال آمديم آن شخص ھمين«: بعد گفت. قول داده بود. سردار قول داده بود آن مرد، آن مردھا را برايم پيدا کند. کند

ولی پيدا کردن . جای کار را نکرده بودم فکر اين» خواھين چکار بکنين؟ امروز مشتش پيش شما باز شد، خب با او می

 .راه حل سخت نبود

 

ای که وسائل مشترک ما توی آن  را داخل کيسه آن. ی کمری را با خودش نبرده است خيلی زود فھميدم که ناجی آن اسلحه

با لباس تميز و . که خودش آمد فھميدم که اين کارش از تعمد بوده يا از فراموشی؟ تا اين ايد میاز کجا ب. بود جا گذاشته بود

خواست موضوع به آن بزرگی را خيلی تند و سريع حل و فصل بکند و بزند به  خواست پيش من بماند، می نمی. مرتب

 .ھمين. چاک

 ».فقط اومدم يک چيزی بھت بگم جميل«

 »چی؟«

 ».اون اسلحه«

 ».ا با خودت نبرديش؟ يادت رفت؟ بيا باال تا اونو بھت بدمچر«

 ».جا خيلی شلوغ و در ھمه اون ساختمون دونی که اون می. نه«

 ».کردم آقايدی الاقل يک اتاق عالحده به تو داده برای خودت فکر می«

 ».جا اتاق خالی زياد نداره اون«

 »خب؟«

 »به نظر تو پس چه بکنيم ما؟. ھمين«
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پيرھن بلند و افتاده بود روی شلوار او، قشنگ بود و جنس . فيد جلو بسته که فقط سه دکمه داشت پوشيده بوديک پيرھن س

 .آمد آن را از کسی ھديه گرفته است ًنرم خوبی داشت، ولی من اصال از آن خوشم نيامد، به نظر می

 ».جوری سر به نيست بکنم اون اسلحه را پس منظورت اينه که من يک«: گفتم

 »حيف نيست؟«: مکث کرد و» .حيفه«. ُاش پر چروک شد رتش درھم و پوست چھرهصو

 ».پس چی؟ خطر نگھداريش را من تحمل بکنم که آقا ممکنه روزی روزگاری دوباره به اون احتياج داشته باشه«

ر صدای صدايش زدم ولی انگار ديگ. و رفت» گم و گورش بکن. ھمين. پس سر به نيستش کن. باشه. پس ھمون«: گفت

ی تو را ايفا  کننده طور نيست که عشق ھميشه نقش حمايت و من در ذھن خودم به اين نتيجه رسيدم که اين. شنيد مرا نمی

عنوان يک عاشق  که گاھی ھم ممکن است به کند طور ديگری رفتار بکنی يعنی اين گاھی سرنوشت وادارت می. بکند

بنا به ھر دليلی از جانب ناجی، من حاال راضی بودم که يک اسلحه . کسو يا بالع. ی معشوق خطر را بيندازی توی خانه

مطمئن بودم يکی از ھمين کسانی ھست که ھر . خواستم گشتم که می تری به دنبال مردی می پس حاال با اميد روشن. دارم

دھای مزدوری که کارگران مر. شايد که آن دوتا مرد محافظ را از بيرون آورده بود. بينم و با او سر و کار دارم روز می

دانستند که ھمه در  می. ھا نخواھند شد ھا مطمئن بودند که ھيچ يک از کارگران مزاحم کار آن آن. شناختند ھا را نمی آن

در خواب خستگی فرو رفته . ھا خوابيده بودند خواب خواھند بود وقتی که من موشی ھستم گير افتاده در چنگ گربه، آن

ھا  آن دانستند مرد جوانی در چند قدمی ھای بيداری که می رختخواب خود پيچيده بودند الی پتو، زندهبودند و يا فقط در 

شان ھم  شايد چندتای. ھای شنوا ترجيح دادند در اتاق خود بمانند کشد و فرياد کمک سر داده ولی گوش دارد درد می

ُايد کرد؟ پر واضح است که موقعيت کاری خود را سيگاری گيرانده بودند در رختخواب خود و فکر کرده بودند که چه ب

ی وحشيانه عليه آن جوان، بعد  اگر از رختخواب خود برخيزی با خشم اعتراض بکنی به آن حمله. نبايد به خطر انداخت

از رسيد با گفتن فقط يک نه تو را  ای؟ کسی که زورش می از کجا معلوم که با معمار يا حتی با کارفرما دست به يقه نشده

سوی آنان سفر  جا منتظر بودند تا تو با پول به ات را که در روستايی دور، دور از اين نان خوردن بيندازد، تو و خانواده

و بھترين کار . پس بھترين کار در باد ھمان است که کاله روی سر خود را محکم بچسبی. حتی اگر دير خيلی دير. کنی

وجود آن اسلحه در آن کيسه مطمئن شوم و مطمئن شوم که آن استاد بنای ی ديگر از  برای من آن بود که يک مرتبه

اش ھم ترس بود و ھم نفرت از  در چھره. ُھمه تسبيح و اخ و تف جرئت نداشت مرد آن نيمه شب بوده باشد مذھبی با آن

 . اختيار او باشندگر تا تمام شب در آمد که توانسته باشد دو مرد استخدام بکند مثل دو شکنجه نه، به او نمی. من

. کند در آن سن و سال ديگر پی برده بودم که خواست جنسی مردھا وقتی محروم بماند و راه به جايی نبرد ايجاد نفرت می

در آن سن و سال . خواست بپاشد به روی صورت من ديدم که می ًمخصوصا آن زھر را به وضوح در صورت او می

آورد  ھا فشار می ھای جنسی که در آن بيابان بر آن ُھی از مردانی ھستم پر از شعلهديگر پی برده بودم که من در ميان انبو

. حريص نبود. درست که من ھم مردی بودم ميان آن مردان ولی شعله در من طور ديگری بود. سوزاندشان و می

ه در من حرص جنسی کردم ک پس با خود در درون خود تکرار می. خواست خواست با کسی بياميزد که دلم او را می می

اش زندگی زناشويی داشت و راضی بودم از خودم ولی کسانی بودند  ُريحانی بودم که با ياد شوھر مرده انگار ننه. نيست

تر  چون بيش. بخصوص بعد از رفتن ناجی. آزرد ھا مرا به نحوی می در اطرافم که راضی نبودند و ھر دم يکی از آن

شود  شق است و نمی کردند او کله يعنی چون خيال می. بردند فھمی از ناجی حساب مین کارگرھا حتی کارفرماھا، بفھمی

چند تا داستان دروغی ھم از خودش درست کرده بود از چندتا دعوای قديمی که من به . کند گفت که چطور با آدم تا می

کرد به  او خيال می.  پار کرده بودھای خودش را لت و داد که او چطور حريف ھا نشان می توی آن داستان. آوردم ياد نمی

 .خنديدم بردند و من فقط به او می ھمين خاطر بود که مردھا از او حساب می

 

رساندم و با لمس آن از پشت  طور مخفيانه خودم را به آن می ھر روز يکی دوبار به. من عاشق آن اسلحه شده بودم

ی من به آن اسلحه از وقتی شدت گرفت که مطمئن شده  هعالق. شدم که ھنوز سر جايش ھست ی کيسه مطمئن می پارچه

ی بزرگی داشت و  او قد و قواره. بودم آن مردی که در آن نيمه شب شوم به من حمله کرده بود نصرت معاون سردار بود
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د او بھترين معاون بو. شکسته بود. دماغش به کلی پھن بود. ھای ديگر خورده ُصورتی که پيدا بود خيلی مشت و ضربه

خواستند با او درگير شوند کار خود را به موقع و  کارگرھا چون نمی. برای سردار چون کار او را خيلی راحت کرده بود

توی . ِما نديديم ولی شنيده بوديم که چندتا کارگر از زير کار در رو از او کتک ھم خورده بودند. دادند درست انجام می

ما کوچک ِپيش پای اونی ھستيم که کارش را درست و به موقع «. زد د حرف میرفت و با صدای بلند بلن ساختمان راه می

کالم  مون نمياد ھم ًاصال دل. کنه بدون جر و بحث، ولی رو راست باشيم با ھمه ده و ھر کاری ازش بخوان می انجام می

شه  ُ مفت به کسی پرداخت نمیجا پول اين. ُخواد از زير کارش در بره و پول يامفت بگيره باشيم با اون شخصی که ھی می

چندتا از کارگرھا به حرف او خنديدند که او خوشش بيايد و » .شه تون بخواد پرداخت می ُاما اوردنگی مفت تا دل. برادرا

کرد که  به دقت کومه را وارسی می. ی گلی که تازه درست شده بود ايستاده بود کنار کومه. داری زده خيال کند حرف خنده

ی  من در راھرو طبقه. کند دانستند که او باالخره ايرادی در کار پيدا می ھمه می.  ايرادی از سازنده آن بگيرداگر بتواند

گلوله از . کنم سوی او شليک می ديدم که دارم به کردم ولی تصوير وقتی را می از آن باال او را نگاه می. چندم بودم

انگار گلوله بعد از . صدای شليک نفير عجيبی داشت در فضا. اوی  ی من در رفت رفت اصابت کرد به تخت سينه اسلحه

گويند تا مدتی  می. سوی او شليک کرده ست نصرت اول باورش نشد که کسی به. گرديد توی سالن شليک ھنوز داشت می

اده بر دست نھ. متحير به اطراف خود رو به باال نگاه کرد. پس از شليک ھنوز متوجه نيستی که گلوله وارد بدنت شده

چيزی برای پنھان کردن . مرا ديد يا من خودم را به او نشان دادم اسلحه در دست. کننده را ببيند سينه گرديد تا شليک

فکر زندانی شدن . فکر ھمه چيز را پيش ازآن کرده بودم. خواستم پنھان کنم و نه اسلحه را ديگر نه خودم را می. نداشتم

ی اقامت داشت و نه کس و  بدترين رفتار با قاتلی مثل من که نه اجازه. و مردانه راچال اين کشور غريب و خشن  در سياه

ی دار آماده کرده بودم چون نصرت يک شھروند بود  کاری تا از او حمايت کند، ھيچ، حتی خودم را برای رفتن بر چوبه

نصرت افتاد وسط . بود ن حتمیپس اعدام م. شدی کشتی به اعدام محکوم می جا اگر شھروندی را می و طبق قانون آن

سرانجام مثل يک مجسمه گلی ثابت ماند ولی خون او . ی گل غلتيد مثل ماری گير افتاده در گل پيچيد به دور خود کومه

کارگران » .صلوات بفرستين«: يکی گفت. صدا ھورا کشيدند کارگران يک. ھنوز در جريان آميختن با گل و در گل بود

چه «: پرسيد. سردار در چارچوب در ورودی ساختمان ايستاده بود. يده بودند صلوات فرستادندکه حاال دست از کار کش

 » فرستين شما؟ جا؟ برای کی دارين صلوات می خبر شده اين

برای سالمتی شاخ شمشاد، سرو بلند، بچه تازه به دنيا «: اش با سردار خيلی خوب بود گفت سيد، کارگر پيری که رابطه

 ».اراومده اوستاسرد

سردار با خنده ای که . ًمرد جوانی که قبال نديده بودم در کنار او ايستاده بود. سردار با تعجب نگاھی به اطراف انداخت

 . کارگران خنديدند»  .شما از کجا خبردار شدين؟ بچه تازه ديشب به دنيا اومد«: بر پھنای صورتش منتشر شده بود گفت

خدا را . شه که ما نفھميم بچه پسره شه پدرجان؟ مگه می  و ما ملتفت نشيم؟ مگه میخبر خوشحالی ِاوستا باشه«: سيد گفت

 ».شکر

: بعد پرسيد» .خدا را شکر«: رو به سقف يعنی رو به خدا نگاھی انداخت و زير لب گفت. تر خوشحال شد سردار بيش

 »طرفا نديده؟ نصرت کجاست؟ کسی او را اين«

 » .ت توالت اوستارف من ديدم که داشت می«: صدايی گفت

جا با اين برادر ھمشھری آشنا  ًآقا جميل لطفا بيا اين«. نگاھش را چرخاند به اطراف و مرا ديد. سردار چشم چشم کرد

 ».بشو

 » شه اوستا؟ پس شيرينی ما چی می«: يکی از کارگرھا گفت

شيرينی . مادر را برداريم به خانه ببريمًفعال بايد برگرديم بريم مريضخانه بچه و . شيرينی بماند برای بعد«: سردار گفت

او جواد . سوی سردار رفتم ابزاری را که در دست داشتم کنار گذاشتم و به» .شود شما برادرا روی چشم ما، فراموش نمی

ی پيرھنش باز و مقداری از موی سينه  يقه. قيافه بود رو و خوش جواد سبزه. را که ھمان مرد جوان بود به من معرفی کرد

جا کار  خواد اين ولی ديگه نمی. اين آقا جواد پسری بسيار خوب و با معرفت ھست«: سردار گفت. او افتاده بود بيرونی 
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دانست  نمی. ًاتاقش را قبال داده به يک کارگر ديگه. خواد برگرده بره ايران اما سه روز ديگه ميان دنبالش می. بکنه

قابل . ھای سال کارگر خود ما بود سال. کرد ساختمان ديگه کار میجواد سر يک . مجبور باشه چند روز ديگه بمانه

تونه توی اتاق تو بمونه  که چون تو تنھايی گفتم اين دو يا سه شب را می ی کالم اين خالصه. ِاعتماد و حساب پاک ھست

 ھستم يا نه رو به جواد که از من بپرسد آيا موافق بدون اين» .پردازه خيلی ھم دقيق و تميزه ش را ھم می که البت اجاره

 »ھا؟ تر نيست وسائلت،  پشتی که بيش يک کوله. برو وسائلت را بيار عموجان«: گفت

 .خنديد» .ھمينه تمام دارايی جواد. ِپشتی فقط يک کوله. نه اوستا«: جواد گفت

 »مطمئنی که فقط دو سه شبه؟«: گفتم

 .رفت تا وسائلش را بياورد» .بايد دو شب باشه«: جواد گفت

 ».خدا را شکر. پسردار ھم شدی. مبارکا باشه اوستا«: نصرت آمد

 » .نوکر خود خدا ھم ھستيم واال«: سردار زير لب انگار فقط به خودش گفت

ًکردم که اگر ھمين االن اسلحه در دستم بود حتما به او شليک  داشتم فکر می. بست نصرت داشت کمربندش را می

 . کردم می

کنه و ھم  حال چون ھم فکر و کماالتش کار می کن کارگری به خوبی اين آقا جميل نداشتی تا بهاوستا جان قبول «: گفت

سردار اما به او » .قدرش را بدان. ًجدا که شانسه برای ھر معماری که ھمچين کارگری داشته باشه. قدرت بدنيش خوبه

ی جواد برای اتاق،  اينم اجاره«: راز کردطرف من د شمرد بعد چندتا اسکناس به داشت يک بسته پول می. داد گوش نمی

 ».بگير برادر

 ».ھنوز که نيومده«: گفتم

 ».داره مياد ديگه«

 »دونم؟ کنين نمی تازه چرا شما پولش را به من پرداخت می«

گه اين کار را  وقتی اوستاسردار می«. آمد پول را از سردار گرفت و تند تپاند توی جيب شلوار من. نصرت دخالت کرد

 » اوکی؟. فقط بکن.  اون کار را نکن ديگه جر و بحث نداره پسرجانبکن

ھاست مرا  گفت سال بر لبانش لبخندی بود انگار می. ھايم برنگرفت تا جواب ندادم اوکی نگاھش را از عمق چشم

گار به من در نگاھش ان. ی دور قدر ترسناک نبود که از فاصله ی نزديک آن از آن فاصله. چشمان ريزی داشت. شناسد می

رسيد  ی بزرگش به نظر نمی داد که ھوای مرا در مقابل خشونت مردان ديگر خواھد داشت ولی داخل آن کله اطمينان می

خاطر ھيکل درشت و آغوش فراخ  حال شايد به ی او ھم بچگانه بود با اين نه فقط نگاھش بلکه خنده. که مغز بزرگی باشد

تون به کارگرا  خب ديگه پس شما حواس«: سردار گفت.  بيندازم در آن آغوشاو بود که من ناگھان ھوس کردم خود را

گمانم نيس کار زيادی «: گفت طرف ماشين سفيدی که منتظر او بود و در ھمان حال به من می رفت به داشت می» .باشه

 کارگرھای پيزی گشاد از ُمچ. ًفعال فقط دور و بر نصرت بپلکی بھتره. توی ساختمان باشد که الزم باشد  شما انجام بدی

 . به ماشين رسيد سوار شد و رفت» .تره از آن که چھارتا آجر ببری باال زير کار در برو را بگيری برای ما سودش بيش

 »ره؟ گفته به شما که داره می. ره ولی خب داره می. جا قديمی ھست ايشان اين. اتاقت پسر خوبيه ھم«: نصرت گفت

 ».گفته. بله«

ره به داخل ايران که  گرده می يک آدم مرموزی ھست اين آقا جواد، گفتم بلکه به شما نگفته که داره برمیکه  نه اين«

 » .جا پاسدار بشه ايشان اون

وگرنه من اھل ھم اتاق گرفتن . برای سه شب فقط. خاطر ھمينه که داره مياد ھم اتاق من بشه به. سوی ساختمان برگشتم به

 » .نيستم

 »گيری؟ چه بود اسمش؟ اتاق ديگه نمی خاطر او ھست که ھم به. اتاق داشتی ًقبال که يک ھم«: اه آمدنصرت ھم با من ر

خواھد چيزی به من  حس کردم نصرت می. ی او ندارم ای به حرف زدن درباره گفتم ناجی، و تظاھر کردم که عالقه

گفتم يا نه؟ من که  پرسيد بايد راستش را به او می ام؟ اگر از من می آيا فھميده بود که من قصد کشتن او را داشته. بگويد
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ولی بدی گفتن واقعيت ھميشه آن ھست که تو را . گفتم پس بايد به او واقعيت را می. ُحاال ديگر قصد کشتن او را نداشتم

س تصميم گرفتم ھا، پ ھا و سئوال سئوال. آورد لھای تازه می گفتن واقعيت ھميشه سئوا. ھای تازه اندازد داخل پيچ در پيچ می

 .ُموضوع را از بيخ و بن انکار بکنم

تو . تونم بلند حرف بزنم کنه امروز نمی حالم خوب نيست و گلوم درد می من کمی«: به ساختمان که رسيديم نصرت گفت

ی اول  هلحظ» .با صدای بلند به کارگرا اعالم بکن، خيلی بلند که ده دقيقه استراحت بکنند برای نوشيدن چای فقط ده دقيقه

ده دقيقه ! ھا آقايون کارگرا بچه«: ام حس کردم کمی مھم شده. حس خوبی به من دست داد که اين را از من خواست

صدای شاچراغ که مثل » .ًلطفا چای داغ بيار بده به کارگرا! آھای شاچراغ«: بعد» .استراحت بکنين برای يک چايی

ای به قربانت، «: ای ھای شيشه ھم خوردن تق تق ليوان اه با بهصدای زنی مھربان بود از طرف مطبخ شنيده شد، ھمر

 » .سنجيده فرمودی ارباب

جور نگاھی  يکی ولو شدند در اطراف و سيگارھا را گيراندند و به من طوری نگاه کردند که پيش از آن آن کارگرھا يکی

وردست او باشم و ھروقت او نيست من به دھد که از آن پس  فکر کردند نصرت دارد مرا تعليم می. از آنان نديده بودم

. ھای خوشمزه داری شنيدم بيسکويت«: نصرت گفت. ھا امر و نھی بکنم ولی من از امر و نھی به ديگران نفرت داشتم آن

رفتم تا آن را حاضر کنم  طرف اتاق خود می من به. و غش غش خنديد» اون کسی که برات از شھر خريده به ما گفت

اين » .اميدوارم اينم به شما گفته باشه. با پول خودم برام خريده«: گفتم. آمد  نصرت ھم به دنبال من می.برای آمدن جواد

ساختند که  ھای چرت و پرت زيادی می دانستم کارگرھا برای ھمديگر بخصوص برای من حرف را به او گفتم چون می

ھای شکاک  خنديد و در مقابل نگاه ت مینصر. کردم با يک گوش بشنوم و از گوش ديگر بيرونش کنم من سعی می

صدايی بلند و . خنديد آمد و می سوی اتاق من می جا در روشنايی سفيد لميده بودند، با من به کارگران که گله به گله و جابه

» .ھمه انتظار بعد از اون. ش چون يک پسر کيردار قدم گذاشته به خانه. ده فردام اوستاسردار شيرينی می«: خوشحال گفت

 ».حفظش کنه«: چند صدا از چند طرف گفتند

ھا را نخورد، گذاشت داخل جيبش، تشکر  من چندتا بيسکويت دادم به او، آن. شاچراغ اول برای من و نصرت چای آورد

دانست  که می سيگار تعارف کرد با اين. ھيچکس به من و نصرت نزديک نبود. کرد و رفت تا به ديگران چای برساند

ُبرای ھمين ازش خوشم نمياد برای ھمين که بچه پررو بود و حاال ھم . ُبدی رفيقت اينه که پرروه«: گفت. سيگاری نيستم

 ».دونم دوست قديمی تو ھست کاری ندارم با او تونم بدجور اين کار را بکنم ولی چون می اگه بخوام اذيتش بکنم می

 »خوای اذيتش بکنی؟ چرا می«

خاطر جمال تو ما کاری به  تونم تحويلش بدم به شرطه بيان ببرنش ولی به  يک دقيقه میسر. ُاز بچه پرروھا خوشم نمياد«

 » .او نداريم

چرا «: پرسيدم.  جا کشيده شود، بخصوص صاحبکارھا و معمارھا ُخواست پای شرطه به اين کسی دلش نمی. زد بلوف می

خب ديگه برادرا «: وی بالکن رو به ساختمان داد زدبلند شد رفت ر. تند نگاھی به ساعتش انداخت» قدر با او دشمنی؟ اين

ھا ھم  ھا يک ياعمر بگن و بلندشن، شيعه ُسنی. ماشاءهللا آقايان. برين سر کاراتون که تا موقع ناھار ھم ديگه چيزی نمونده

ی  من ھمه«: نصرت برگشت به اتاق من و يک بيسکويت ديگر برداشت. ی چند کارگر صدای قھقھه» .يک ياعلی

آن . ی بيسکويت را برداشت جعبه» .خرم برات ميارم ًھای تو را خوردم ولی روز جمعه که رفتم شھر حتما می سکويتبي

خواد که ھمچين شغلی  اوستا خيلی خاطر تو را می«: گفت. خاطر بسپارد اش را به را با دقت برانداز کرد که نام و نشانی

و چقدر مورد اطمينان اوستا باشی مثل من تا يک ھمچين شغلی نصيبت جا مونده باشی  دونی چقدر بايد اين می. بھت داد

من گمونم اوستا «. زند ی چه حرف می حرف او را قطع کردم که بدانم درباره»  ...ولی تو توی ھمين مدت کوتاه. بشه

 با سينی شاچراغ باز. نصرت خنديد» .فقط برای امروز گفت که ھمراه شما باشم چون که خودش مجبور بود بره شھر

در تمام آن ساختمان حاال فقط نصرت و من بوديم . اين بار فقط دو استکان چای توی سينی بود. آمد طرف ما می چای به

افسوس که جواز «: گفت. که کسی جرئت داشته باشد بپرسد چرا چنان لم بدھيم و چای بنوشيم بی آن توانستيم ھم که می

طورم نيست که  جا اون اين. ھای درست و حسابی ھتل. برد جاھای خوب می. شھربرد  اقامت نداری واال اوستا تو را می
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. ھای قشنگ داره ھای خوب و ھتل ًاتفاقا تا دلت بخواد مکان. کنن ھيچ مکان عيش و عشرت نداره ھا گمون می بعضی

» .نه به کشور خودتک ت می راست روانه ُاگر توی شھر شرطه تو را بگيره يک. ی اقامتت درست نيست افسوس که اجازه

ُدانستم آدم پررويی است و يا  جا که می از آن. ای که اسلحه داخل آن بود رفت نشست روی چارپايه که نزديک بود به کيسه

ی کارگران خبر داشته باشد، ممکن بود ھمين حاال بخواھد داخل آن کيسه را  ُی سوراخ سنبه داند از ھمه وظيفه خود می

شد، پس ماندم  تر برانگيخته می رفتم تا کيسه را از جلوی دستش بردارم شک او بيش ده پيش میبگردد و اگر من ھول کر

کنه من  کی ديگه فرصت می. ھمه بچه سردار خودش دوتا زن داره و اون«: گفتم. با دلھره خيره به ھر حرکت کوچک او

 »را ببره به ھتل؟

اوستا . خدا را ھم شکر که اورد. که براش پسر بياره ای اينخدا خودش شاھده که اوستا آن ھمسر دوم را گرفت فقط بر«

. ھا توی خونه باشه برای اھل خونه کلفت و نوکر داره که ھميشه توی خونه ھستن، ديگه چه الزم که خودش ھم شب

 »اوکی؟

عنی قاچاقی که چطور ناجی که وضع اقامتش مثل وضع من بود ي اين. گرديد و گفتن از ناجی در ذھنم می» .اوکی«: گفتم

 .که دردسری برای او توليد نکرده باشم توانست ھر جمعه برود به شھر؟ ولی نگفتم  جا بود می اين

. گن شيخ اسد ھمه بھش می. خونه که نه، يک قصر متعلق به اسد. طرفا ھست ی بزرگی ھمين اما خونه«: نصرت گفت

ی  جا که سر و کله ھمين طرفا نرسيده به شھر اون. مگيم اسد چون خيلی صميمی ھستيم با ھ ولی اوستا و من به او می

گن اصليتش اسد  ھا، می کنن بيان جلو اون شرطه شرطه ھنوز پيدا نشده، اگه ھم پيدا بشه از ترس شيخ اسد جرئت نمی

جا رفت و  ده به دست من که اگه اوستاسردار خواست به اون وقتی که خودش توی قصر نيست کليدش را می. ايرانی بوده

. جا توی اون قصر اسد انجام بده اومد بکنه يا مھمون ببره و بياره و يا ھر کار خيری که خواست انجام بده بره اون

مقصود او را درک کرده بودم ولی در آن » حال خاويار خوردی؟ راستی اوستا گفت از شما سئوال بکنم ببينم که شما تا به

ترين اشتباه من باعث شود او داخل آن کيسه را بگردد، و  ترسيدم کوچک می. موقع زبانم بند آمده بود که اعتراض بکنم

 .                  کرد اگر آن را پيدا می

 »استخر ھم داره اين قصر؟«: گفتم

من رفتم توی حمام آن که بزرگه خيلی بزرگ با يک حوض بزرگ . ًخودم شخصا توی استخرش نرفتم. ًحتما داره«: گفت

دونی چه کيفی داره دراز  نمی. تا حاال ويسکی خوردی؟ اينم گفت که ازت بپرسم.  گرد تا گردجور ھم اون وسط اين

خوف نکن از . ت بيرون باشه سيگار برگ بکشی و ھی قلپ به قلپ ويسکی بندازی باال جور کله بکشی توی حوض اين

ًويسکی اصال .  مستت بکنه، نهجور مثل عرق نيست که تا يک شات از آن انداختی باال تو را بگيره و اون. ويسکی

ی  زد زير خنده» .کنه تو را ھم چه مستی می کنه ولی خيلی نرم به نرم، آرام به آرام، اون مستت می. طوری نيست اين

طوری پا » اوکی ھمه چی؟«: گفت منتظر بود من ھم بگويم اوکی ولی من نگفتم و او ھی می» .پس ديگه اوکی«. ناگھانی

ھيکل مرا چندبار از باال تا پايين ورانداز . اق که او ھم تحريک به برخاستن از کنار آن کيسه شودشدم ايستادم وسط ات

. خوشش آمد» تو خودت چند تا زن داری؟ رسمی و غير رسمی روی ھم در مجموع چندتا؟. تو چی اوستا«: پرسيدم. کرد

مان زن نگرفتيم حاال ھم که ديگه از ما  از جوانی. ما زن نداريم اخوی«. کرد خنديد و تن مرا ورانداز می می. قھقھه زد

خل  ُقدر کس رسيد آن به نظر می. توانستم او را دور و بر خود داشته باشم می» .ده به ما کسی ديگه زن نمی. گذشت و رفت

جا  اينی  توانست از خيلی چيزھای آزاردھنده قاتی بودن با او شايد که می. و مھربان بود که ھر کاری برای آدم بکند

ی سوراخ سوراخ  وقت آن چندتا چشم حريص از پايين و باالی پرده راحتم بکند مثل آن مشکل حمام گرفتن که ھميشه به

کردم حتی ھر اعتراضی،  توانستم بکنم چون ھرچه می گرديدند و من ھيچ کاری نمی ی دور حمام به دور من می شده

ولی حاال . آئينه، کاله، شانه. م چيزھای قشنگ از شھر برايم بياوردتوانستم از او بخواھ می. کرد تر می مشکل را بيش

در نظرم آغوش او . ی آن عظمتی که چند دقيقه پيش از او برای خودم ساخته بودم فرو ريخته بود ديگر ھمه

وانند ت ھای بزرگش که برای کوتاه مدتی فکر کرده بودم محافظان گرمی می ترين مکان دنيا شده بود و دست خاصيت بی

عنوان  روی چارپايه نشسته بود و به. ی مترسکی بودند ھای ساخته شده از پارچه و پنبه برای من باشند حاال انگار دست
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در آن لحظه حتی اگر مطمئن بودم او ھمان مردی . معنی کرد با لبخندی بی يک جاکش داشت مرا برای اربابش معامله می

ھای آن اسلحه را  ی گلوله کردم و ھمه سويش شليک می خواست به از دلم مینبود که در آن نيمه شب مرا آزرده بود ب

خاطر کشتن  ولی خدا را شکر که من يک آدم منطقی بودم و زود شکنجه و مرگ به. ی پوکش فرستادم داخل کله می

 وجودم بود اگر نفرت چند ساعت پيش ھنوز در. گرفت اش با ھم فرقی نداشت در نظرم شکل می ُشخصی که زنده و مرده

 . تق کشيدم و تق داشتم و اسلحه را بيرون می دم که بر چارپايه نشسته بود، خيز برمی شايد ھمان

ی سوم  به من نگفتی توی طبقه«: زنان گفت آن را بر زمين گذاشت و نفس. پشتی گنده بر پشت با کوله. باالخره جواد آمد

 ».کشيدم سرک میی دوم يک به يک  ھای طبقه ھی داشتم توی اتاق. ھستی

تو تنھايی کوله به اين گندگی را کشيدی پسرجان؟ چرا پس به دايی نصرتت «: طرف جواد و گفت نصرت پا شد رفت به

 »نگفتی الاقل يکی را بفرسته کمکت؟

 ».کنه اين دايی نصرت راستی که چقدر مھربونه ھرکی ندونه موضوع چيه فکر می«: جواد به من نگاه کرد با لبخند

ھمه به تو خوبی کردم؟ حاال خوبه که اين جميل ھم از خودمونه  مھربون نيستم؟ من که آن«: تر شد ه او نزديکنصرت ب

 » .گی و بنده نامھربانم کرد تو راست می واال اگه غريبه بود فکر می

 آن سيب يا آن .گردنش بلند بود و سيب آدمش درشت. ی او پيدا شد وقت خنده سرش را برد باال و زير چانه. جواد خنديد

ی مردھا آن را داشتند ولی فقط در  ھمه. برد برآمدگی که در گلوی مردھا بود و ھميشه مرا به يک دنيای مطمئن می

ی  و آن در ميانه. عالمت اعتماد. داد راستی يک سيب سرخ بود که به من عالمت آشنايی می انگار به. ھا نمايان بود بعضی

او که ھمين ساعتی پيش نزديک بود برای من . رفت خواست نصرت از اتاق بيرون می یحاال دلم م. گلوی جواد ديده شد

. رم سری به کارگرا بزنم من می«: گفت. خواستم که ديگر در اتاق نباشد يک شخص مطمئن و يک محافظ بشود حاال می

حاال «: جواد انداخت و گفتنگاھی به عالمت شھوت به اندام » .تو ھم کارات را بکن وقت ناھار بيا توی مطبخ شاچراغ

 ».ھا کنی خوب چاق و چله شدی ری و ما را ترک می که داری می

 » .چون لباسم گشاده چاق به نظر ميام. زبونت را گاز بگير«: جواد به شوخی او را با سر انگشتان از خود دور کرد

خواد الغر  خوان چاق بشن اين می ھمه می. ًاين پسر اصال مغزش معيوبه«: رفت گفت نصرت وقتی از اتاق بيرون می

 .نصرت رفت. ھا خنديدند ھردوی آن» .بشه

رفتم سراغ » .عالی دھاتی ھستی و تازه از پشت کوه اومدی ھنوز اين چيزا حاليت نيست چون جناب«: جواد بلند گفت

ماندم . م ھری پايين ريختدل. ناگھان نصرت دوباره وارد اتاق شد. ی ديگر اتاق بياورم را بلند کردم که به گوشه کيسه آن

 . چه بکنم

اون رفيقش که توی . وقت اندازی نکنی يک يادت باشه با اين رفيق ما جميل قالب. يک چيز مھم«: نصرت به جواد گفت

گفته که اگر کسی به رفيقش يعنی به آقاجميل نزديک . ی کمری ساختمون ديگه ھست ھم تعصب داره و ھم يک اسلحه

 » .ی ما اين بود به شما بگيم پسرجون وظيفه. کنه توی مغز طرف  میبشه او يک گلوله خالی

چی گفت «: کرد ھاج و واج مانده بود مرا نگاه می جور  جواد ھمين. ای که از او شنيده بودم رفت و گم شد با بلندترين خنده

 »زاده؟ اين آقا نصرت حروم

 »نيست؟. تو انگار خيلی با او نزديک و نداری«: گفتم

البته به . ايه خوشم مياد ازش با نصرت؟ آدم بامزه«. رداگرد اتاق گرديد به دنبال جايی برای گذاشتن کولهنگاھش گ

 ».ست موقعش ھم خيلی مادرقحبه

 »چطور؟«

کسی با ورود و خروجت . ًقبال رفت و آمد آسون بود. کنم طرفا کار می ھاست ميام اين شناسمش، سال خيلی وقته می"

تونی بکنی،  ای ھم نمی ی حمالی، و کار ديگه جا واسه دونستن ميای اين جورھا نبود چون می نکاری نداشت، يعنی اي

جا خارج  خوام برم از اين من می. ش شده مشکل حاال ھمه. ًجا که ديگه اصال مشکلی نبود بخصوص خارج شدن از اين

 ٩٥



ای چيزی داشتم که توی راه محافظم  سلحهباز اگه يک ا. به ھمين سادگی. ترسم بشوم و وارد بشم به کشور خودم اما می

 ».باشه

خوای  ًاصال چرا می. خوای خارج بشی حاال چرا می«. تری مستقرش کنم کردم تا در جای مطمئن جا می کيسه را جابه

جا مثل سابقه؟ نه فکر  کنی اوضاع اون جا؟ تازه خيال می مونی تو که ديگه آموخته شدی به زندگی در اين چرا نمی. بری

 ».کنم به ھمين سادگی که فکر کردی بتونی پاسدار بشی ینم

 »من پاسدار بشم؟«

 ».شغل بدی نيست که. جا پاسدار بشی ری ايران که اون نصرت گفت داری می«

 ».کنه اين نصرت احمق عجب مادرجنده چرت و پرت گويی می«

 ».طور شدن راستش تازگی ھمه ھمين«

 »ست، نه؟ بامزه«

 »چی؟«

 »اين گوشه چطوره؟کوله را بذارم «

 ».اشکال نداره«

م که  راستش اون اوايل که تازه انقالب شده بود يک چيزھايی زده بود به کله«. ی اتاق طرف آن گوشه اش را کشيد به کوله

ھرکس از ھمون اول وارد . ی درخشانی ھست گفتن توی اين کار آينده می. جا ماموری چيزی بشم برگردم برم ايران اون

کار من نيست که . جون شد تا حاال يک پست و مقامی گرفته ولی اين کاری نيست که از من بر بياد جميلاين کارھا 

ھای الکی مثل راه  جرم بدحجابی توی خيابون شھر خودم دستگير بکنم و مردھا را ھم به بھانه ھای شھر خودم را به زن

خواد چه رقمی  شون می ًاصال به من چه که مردم دل. ھا دستبند بزنم وردارم ببرم کالنتری رفتن و يا حرف زدن با زن

رسيد باعث شد من ھم منصرف  اين اخبار که از داخل می. آستين بلند يا آستين کوتاه. حجاب با حجاب يا بی. لباس بپوشن

دونی حاضره اونو  گه که رفيقت يک اسلحه داره؟ نمی نصرت راست می«: مکثی کرد و پرسيد» .بشم از مامور شدن

نگه داشتن آن ديگر نه برای من سودی . رسيد انگار وقت خالص شدن من از آن اسلحه داشت فرامی» در بفروشه؟چق

 . توانست باشد يک خطر بزرگ می. سود که ھيچ، حاال ضرر ھم داشت. داشت و نه برای ناجی

ھا ھم  گن توی دست بچه یم. ست ُری به جايی که پر از اسلحه کار؟ خودت داری می خوای چی تو اسلحه می«: پرسيدم

 »کنی؟ جا؟ من را مسخره می خوای اسلحه ببری اون وقت تو می اون. ھست

 » .گرده شناسم که دنبالش می کسی را می. خوام واسه خودم نمی«

 »کی؟«

 »سراغ داری؟. ھای افغان يکی از بچه«

 » .نه متاسفانه«

 »مطمئنی؟«

 ».بله مطمئنم«

 »خب پس ديگه چرا حرفش را بزنيم؟«

 »کنی؟ توی استراحتی يا مرخصی؟ يا چی؟ چرا امروز کار نمی«. چارپايه را کشيد جلو و بر آن نشست

معنيش ھم انگار . دونم چی شد که اين را گفت ولی گفت ديگه نمی. اوستاسردار خواسته که وردست نصرت باشم امروز«

 » .کاری نکردن و ول گشتن دور ساختمونه، يا نشستن و گپ زدن با ديگرون

 ».سردار خاطر تو را خواسته البد«: جويد گفت برداشت و وقتی می» ھات بردارم؟ شه يکی از اين بيسکويت می«

 »دونی قصر اسد کجاست؟ تو می«

انگار مال يک شيخ که فقط سالی دو سه ھفته توش . ی بزرگ بامزه جا؟ يک خونه بره اون داره تو را ھم می«: خنديد

اما يک خطر ناجور . سالی دو سه ھفته. جا بره اون ف يک زن ژاپونی داره که فقط او را میمن شنيدم طر. اقامت داره
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خيلی به شوھر  داره اون خونه، اينه که زن سردار، يعنی اون زن بزرگش، جای اون خونه را کشف کرده و چون خيلی

ًمثال من شنيدم که . بده دست آدمجاکشش عالقمنده، ھر آن ممکنه مثل يک جن با محافظاش وارد بشه و يک کار ناجور 

. از حريفاش، از پسرايی که با اوستا سردار سر و سر داشتن، يکی را با چاقو زده و يکی ديگه را ھم با تير تفنگ بادی

خواسته با شمشير بزنه توی فرق يک پسر خيلی خوشگل پاکستانی ولی موفق نشده و يارو  ِاين اواخر ھم برادر زنيکه می

 ».ده و در رفته از دست اون زنيکه و از شمشيرش برادرهزود باخبر ش

 . وقت گرفتار زن و محافظان او بشوم که يک) که خيالی نداشتم با سردار قاتی بشوم با اين(ترسيدم 

 »خوره؟ اسلحه به چه دردت می«: پرسيدم

 ».گفتم«: گفت

 » .ًمخصوصا اين روزھا. شه ی از مرز رد میتره اگه اسلحه توی جيب داشته باشه وقت آدم خيالش راحت. درسته«: گفتم

. کشی جميل را برايش تعريف کردم ھا و اسلحه ی راھزن داستان حمله. ايستاده وسط اتاق چرخی به ھيکل خود داد

او ھم در آئينه خود را برانداز کرد و ھم خواست . يک جواب الکی به او پراندم. خواست بداند آن اسلحه االن کجاست می

 . کل او را برانداز کنمکه من ھي

 ».خوان برن قبرستون از اين ھيکل بھتر می. ھم قدت و ھم ھيکلت. ست پسر ھيکلت معرکه«: گفتم

 »منظورت کيه؟«. خنديد

 ».کنن ی سال دنيا را انتخاب می ھمونا که پسر شايسته«

ی ھر چيزی  درباره. رفته بودرا تازه ياد گ» بامزه«انگار که اين عبارت . گفت که چقدر بامزه ھستم ھی به من می

 . برد ی خودش لذت می و خودش از گفته» ست خيلی بامزه«: گفت می

 ».شه با اون کار کرد پس واردی که چطور می«: گفتم

 »کار کرد؟«: پرسيد

 ».با اسلحه«

 »ًگلوله داره اصال؟ تو ديديش؟. اگه گلوله داشته باشه«

 ».ًحتما داره. دونم من چيزی نمی«

 ».وز نديدی اون اسلحه راپس تو ھن«

 »کدوم؟«

 » کنه؟ پسره که با يدی کار می. ھمون که رفيقت داره«

جا  بايد اين وسايلم را کمی جابه«. خواھم بيش از آن به او بدھم تر دارم ولی نمی جوری جوابش را دادم که اطالعات بيش

 ».ھای تو درست بشه توی اتاق بکنم که جايی برای خرت و پرت

. او و دو مرد افغان منتظر بودند که پس فردا يعنی جمعه صبح زود يک قاچاقچی بيايد آنان را ببرد. کرد نمیديگر کار 

قدر ھوشيار  البته آن. ای او را وادارم اسلحه را با خود ببرد و مرا از شر آن خالص کند کردم با طرح نقشه من تالش می

بايد خيلی احتياط . توانستم به او بفروشمش و پولی کاسب بشوم طور مستقيم به او ندھم وگرنه می بودم که آن را به

آن شب جواد برايم از زندگی سخت خود در گذشته گفت و . کردم که اگر اتفاقی افتاد من يا ناجی قاتی ماجرا نباشيم می

ده دست به کارھای فرستاده دنبال کار برای آوردن مقداری پول و او مجبور بو گی می که چطور ناپدری او را در بچه اين

ی ناپدری در  ھای وحشيانه َکه ھم او و ھم خواھر و مادرش از شر کتک ناجور بزند و پولی به خانه بياورد فقط برای اين

. گيرد عنوان شاگرد شوفر به خدمت می ی بيابانی او را به شود و يک راننده ساله می تا اين که نوجوانی چھارده. امان باشند

ھای بيابانی  داده و ھم در کافه ھای اول خيلی خوب بوده چون ھم راننده دستمزد خوبی به او می فتهگفت که روزھا و ھ

ای دوسه شب از خانه دور بوده و مجبور نبوده غرولندھای  ًاز ھمه بھتر آن که تقريبا ھفته. خورده غذاھای خوشمزه می

بعد فقط درد «. درد. ُه به کابوس وحشتناک پر از دردکم ھمان کار خوب تبديل شد ولی بعدھا کم. ناپدری را تحمل بکند

ی خرابی کنار جاده نگه  چند ھفته پس از کار بعنوان شاگرد راننده، يک شب راننده، کاميون را به بھانه» .شروع شد
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ی ھاي کند به پيش کشيدن حرف بعد شروع می. جا توی بيابان شب را سپری بکنند گويد که مجبورند ھمان دارد و می می

دھد  ولی جواد به او راه نمی. کند توی گوش جواد ھايی را يادآوری می ی لذت جنسی بين دو مرد و چيزھا و تجربه درباره

که  کند به او که ھيچ کاری ازش ساخته نبوده جز آن شود و ھمان جا شبانه تجاوز می که راننده به زور متوسل می تا اين

شب يخبندان کی و کجا بود آن که   و اشک بريزد اما در آن بيابان و در آن نيمهتواند جيغ بکشد بزند زير گريه و تا می

من با صورت خيس نشسته . بعد راننده نشست پشت فرمون و موتور را روشن کرد«بيايد برسد به داد آن جوان تنھا؟ 

.  چون راه ديگه نداشتم.گشتم ولی برگشتم رفتم و ھرگز به اون کاميون برنمی خواست می بودم بغل دست او و دلم می

حتی بعضی از . قدر که تونستم مقدار زيادی لباس عيد برای خودم و خواھرم بخرم آن. تر کرد راننده دستمزدم را بيش

تر اوقات را با  بيش. رفتم ی خودمون می تر به خونه از اون به بعد ديگه کم. روزای تعطيل تونستم با خواھرم بريم سينما

کم از تو چه پنھون که خودم ھم  بعدم کم. ھا تکرار اون کار ديگه زياد درد نداشتم  بعد از گذشت مدت.گذراندم راننده می

ای که مثل  زد زير خنده اما خنده» شه؟ خواست، خود من، باورت می شد که دلم می ھايی می عادت کردم يعنی يک وقت

طر می آورم گريه می کنم، ھم برای او و ھم از غصه  من آنروز نه، بلکه امروز که دارم دوباره او را به خا. گريه بود

از اين اتفاقات در اين دنيا کم . اينکه چطور شخص ديگری با زور و با تھديد سرنوشت جنسی او را عوض کرده بود

نيافتاده، که مردھايی با تجاوز مکرر به پسر بچه ھا سمت و سوی بدن آن بچه را به عادت کردن و خواستن سوق بدھند 

د بچه ی قربانی پس از مدتی که از آن عمل می گذرد به تکرار آن عمل عادت می کند و حتی معتاد می شود و زندگی بع

ای سرنوشت  که شخص ديگه اين«: زير لب گفتم. ُاش با ويران شدن ھويت جنسی اش به گه و کثافت کشيده می شود

 » .جنسی آدم را عوض بکنه

قبل از . شايدم يک چيزھايی تو خودم بوده که فرق داشته با بقيه«:  قبول کند، گفتاما انگار برای او سخت بود اين را

روزھای . فقط خيلی خوارکسه بود. آدم بدی نبود. بذار بھش فحش نديم. نه. ًکه اصال بيفتم زير دست و پای اون جاکش اين

. م برام يک کار بھتر پيدا کرد عمه. امه ندادمچند سال بعد که کمی پر و بال گرفتم ديگه با او اد. اول خيلی به من درد داد

يک . يارو خيلی بھم کار ياد داد ولی خيلی ھم ازم سوء استفاده کرد. توی شھر توی يک دکون خياطی شدم شاگرد خياط

ديدم دارد وارد » .ی من خوب نبود ی او خوب بودم ولی او واسه من واسه. ی مجرد که عاشق پسرھا بود ساله مرد پنجاه

که ماجرای زندگی ديگران برای من مھم نباشد،  نه اين. حوصله نداشتم بشنوم. شود ريف از خود و گله از ديگران میتع

گناه جلوه بدھند و نقش  خواھند خودشان را معصوم و بی اش می ھا که  ھمه خورد از بعضی ھم می اما راستش حالم به

شان به اين ويرانه  افتاده و در بدبختی آنان ھمه  ر افراد ديگر راهقربانی فريب خورده را بازی کنند و بگويند که با زو

 .اند مگر خودشان مقصر بوده

پوره  ھام ديگه پاره يک جفت جوراب نو داشتم بايد پيداشون بکنم چون اين جوراب. ھام را پيدا کنم من بايد جوراب«: گفتم

 ».گمونم توی اين کيسه باشن. شدن

. کرد ھايش را تماشا می شايد ھم فقط عکس. خواند ی عربی می خودش داشت يک روزنامهاو لم داده بود روی پتوی 

پوشيد، چند جفت دستکش  ھا را نمی ھا بود آن ھای ناجی توی کيسه بود، چندتا شلوار که مدت آشغال مقداری از آت

. گذاشتم ای می م و در گوشهکشيد ی آن وسايل را آرام بيرون می ھمه. خوردند مخصوص کار که حاال ديگر به درد نمی

ھر چيزی را که خوراکی بود برای من . ھای چای که برای من گذاشته بود پارچ آب و مقداری ليوان برای چای و بسته

ديدم  برای اولين بار می. توانم مصرف بکنم با خود نبرده بود دانست من ھم می ًگذاشته بود و تقريبا ھيچ چيزی را که می

ھای  پارچه. ھای بيسکويت خوشمزه که خودش چقدر دوست داشت توی کيسه جا مانده است ھمه جعبه ينبعد از رفتن او ا

ای داشته باشيم که در  داريم برای روزی که دوباره خانه ھا را نگه می گفته بوديم آن. ماندند رنگارنگ بايد پيش من می

قدر که بتوانيم  ًی آن حتما بايد بزرگ باشد آن زخانهھرجا که ھست فرق ندارد اما آشپ. صلح و آرامش در آن زندگی کنيم

ھای غذا و گيالسھا و  ھا را بر آن پھن بکنيم و بشقاب مان را در آن جای بدھيم و ھر ھفته يکی از آن روميزی ميز کوچک

ساختمان ھا بار به محل  خريديم که گاھی با وانت ھا را از فروشندگانی می آن خرت و پرت. بطری شراب را بر آن بچينيم

ھای نزديک کارفرماھا بودند چون آدم ھای متفرقه حق گذر به تبعيدگاه ما را  ًھا معموال از آدم آن فروشنده. آمدند می
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ھای  دانست گاھی از آن مردھا برای من ھديه ناجی در آن دوره که خوب بود و ھنوز مرا به خود نزديک می. نداشتند

ھا آن را به ديوار  ھای رنگارنگ پالستيکی که تا ھفته يک دسته گل. ل خريدروزی يک دسته بزرگ گ. خريد قشنگ می

که چند رقم (ی خيس آن دسته گل را  ھر جمعه با يک پارچه. طوری که انگار داخل گلدانی بوده باشند. اتاق آويخته بودم

ھا را   کرديم تو اين گلما فکر«: يک روز کارگری به ناجی گفت. کردم گردگيری می) جور زيبا داشت ھای جوربه گل

» .جا آويزان بکنی مرد رشيد که خودت اين چيزھای زنانه اين خريدی که وقتی رفتی خانه ببری برای ھمسرت نه اين

خالصه . خنديدند غش می دارست غش خنده کردند کمی ھا به ھر چيزی که فکر می آن. غش خنديدند کارگرھای ديگر غش

من گفت بھتره جمعش کنيم، و من ھم دسته گل را شستم و خشک کردم و  ناجی به. بخندندای بودند که  دنبال ھر بھانه به

جواد نشسته بود پشت . گذاشتم کشيدم در جايی ھمان دور و بر می حاال ھرچه از کيسه بيرون می. گذاشتم داخل کيسه

.  در سکوت مراقب اشيای من بودکردم دراز کشيده بر پتو ی او را حس می سايه. گذاشتم در اطرافم چيزھا را می. سرم

ی رفتن به دستشويی برخاستم اسلحه  ی سرد و سنگين را ولی وقتی به بھانه چيز را بيرون کشيدم غير از آن اسلحه ھمه

قربونت «. کرد بداند آن چيست قلمبه زده از زير پارچه کيسه باال جھيده بود طوری که نگاه ھر بيننده را وسوسه می

 » ًھای من باشی لطفا تا من برم دستشويی و برگردم؟ مراقب خرت و پرتشه چند دقيقه  می

دستشويی . آب دھنم خشک شده بود. لرزاند ترس تمام تنم را می» .مراقبم. جا ھستم من اين. ھا برو با خيال راحت«: گفت

کرد و به ديگران خبر  ل میديد و ھو اگر در آن مدت که من از اتاق بيرون بودم او اسلحه را می. بيرون از ساختمان بود

 .داد؟ به ديگران خبر نداد می

 

آمدند ولی در مورد او  ھا دير به سر قرار می ًشود چون معموال قاچاقچی تر می فکر کرده بودم مدت اقامتش پيش من بيش

ی  سد کولهھا پيش از آن که قاچاقچی از راه بر او ساعت. ھا را برد جمعه ظھر بود که طرف آمد و آن. طور نشد اين

خواست ھرچه زودتر  می. خواست از من دور باشد می. ھای افغان قاتی شده بود خودش را برداشته بود و رفته بود با بچه

بار رفت در  وانت. بار شدند ھا را ديدم که رفتند سوار يک وانت بعد آن. دانستم چرا از زير نگاه من فرار کند و من می

م را که زن خيلی خوبيه پيدا کنم و باقی عمرم را با او  رم عمه دارم می«:  جواد گفته بود.بيابان دور شد و از نظر افتاد

کنم تا باالخره دکون خياطی  کنم پول جمع می يک مدتی توی يک دکون خياطی کار می. ھم اون تنھاست و ھم من. سر کنم

شم و ھی  ذره ذره پولدار می. ونه و زنونهمرد. جور لباس توی اون دوخته بشه يک دکونی که ھمه. خودم را تاسيس بکنم

که اسلحه را از توی کيسه بردارد يعنی  قبل از اين. رفت گفت ھا را شب آخر که داشت می اين» .کنم زندگيم را بھتر می

ای که  دانست ھمان اسلحه دزدد که در راه بازگشت حافظ جانش باشد و نمی او خيال کرده بود که دارد آن را می. بدزدد

 . به او دادم قاتل جان او خواھد شدمن

ھای مرز، سه  گويا در نزديکی. آمد خبر را آورد يکی از مسافرھای قاچاق که از آن طرف می. خبر را ھفته بعد شنيديم

که بگذارند تا مردھا نزديک  ای ندارند جز اين ترسند اما چاره ھا می شوند و آن مرد به جواد و ھمراھانش نزديک می

دم يکی از  کشد و در ھمان که صبر کند ببيند موضوع از چه قرار ھست زود اسلحه را بيرون می جای آن  بهجواد. شوند

شود که آن مردھا ماموران مرزی در لباس  بعد فھميده می. آورد تا مرد با شليک يک گلوله او را از پای درمی آن سه

شوی زياد سر به سرت  داری از مرز خارج میيعنی وقتی . شخصی بودند که در آن مرحله زياد خطرناک نبودند

ولی پس . ھا را بگردند گويا اولش ھم خيال نداشته بودند آن. شوی اگر مطمئن بشوند که فقط داری خارج می. گذارند نمی

بعد ھم معلوم . اند از بيرون کشيدن اسلحه توسط جواد و کشته شدن او، ماموران بقيه را به خط کرده تفتيش بدنی کرده

دانستم آن اسلحه گلوله نداشت وگرنه شايد به او  من اما نمی. ای در آن نبوده ًه که اسلحه اصال خالی بوده و گلولهشد

ديدم که در مورد کشته شدن جواد خودم را  بنابراين دليلی نمی. يعنی او چيزی نپرسيد و من ھم چيزی نگفتم. دادمش نمی

در آن موقع ھم . َ آن شر را از دور و بر خودم و ناجی دور کنم و کردمخواستم آن اسلحه من فقط می. نه. مقصر بدانم

ھرکس مسئول خوشبختی و بدبختی . تو نگران نباش«: ی مرا خشن کرده بود که به خود بگويم قدر روحيه زمانه آن

 ».خودشه
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شدم از زير بار  ا او قاتی میاگر ب. ی نصرت به من رسانده بود باز با خود مزمزه کردم پيام اوستاسردار را که به وسيله

روز صبح سحر از خواب بپری و چند لقمه نان و پنير بخوری با  ای شش ھفته. شدم ھمه کار سنگين نکبتی خالص می آن

. ای به طبقات باالتر جا کردن آجر و گل و سيمان از طبقه دوتا استکان چای بعد شروع کنی به باربری به حمالی و جابه

کردم مگر من چه گناھی  رفتم با خود فکر می طور که باال می ھمان. گرفت ام می سنگين سيمان گريهگاھی زير بار ظرف 

ام؟ من که روزی سودای درس خواندن و دانشگاه رفتن در سرم  ھمه بال را داشته ھمه بار و آن مرتکب شدم که لياقت اين

کردم که  ماندم و آنچه می ی پدری می  ھمان آبادی در خانهکردم آيا بھتر نبود در بود چه شد که به اين روز افتادم؟ فکر می

ولی الاقل از اين در غربت ماندن زير . خواستم ًھم آن زندگی نبود که واقعا می آن. خواست؟ نه گفت، که او می او می

نيز احساس ھايی بود که خود  ی من در زندگی، زيستن در بين آدم ترين تجربه سخت. آه غربت. ھمه بار، بھتر بود اين

ھايی که خيلی زود  در بين آدم. کس چيز و از ھمه عصبانی بودند از ھمه. برای ھمين خشمگين بودند. کردند غربت می

تو ھم ھيچ . اند ای با زنده بودنت برقرار نکرده شان فرق ندارد چون ھيچ رابطه ُشدی زنده و مرده تو برای متوجه می

کنار بکشی و روزھا به وقت کار خودت را به شکل يک رباط در بياوری که راه که خودت را  يابی جز اين ای نمی چاره

کند تا به جای ديگر ببرد و ھمواره گوشش به آن کارگر باالدست است که چه فرمان  رود و چيزی از جايی حمل می می

ی کوچکی که   در محدودهھا که کار نبود و وقت استراحت بود من خود را ھا و جمعه شب. بدھد تا آن رباط اجرايش بکند

گناه من مگر چه بوده در . ريختم کردم و آرام دور از نگاه ديگران اشکی به حال خود می نامش اتاق من بود محبوس می

ھمه سنگينی را نداشتند ناگھان نصرت به من رساند که  ھايم تاب تحمل آن اين زندگی کوتاه؟ و حاال که ديگر  شانه

فقط راه بروم توی ساختمان از پايين به باال و مراقب . جا کنم که باری جابه شته باشم بدون آنتری دا توانم شغل راحت می

ًباشم که کارگرھا کار خودشان را به درستی انجام بدھند و اگر تخلفی از کارگری مشاھده کردم حتما بايستی گزارش 

ترين تنبيه قطع دستمزد آن روز  مھم. گر چه باشدکردم به نصرت تا او و اوستا سردار تصميم بگيرند که تنبيه آن کار می

شد ممکن بود به اخراج او بيانجامد و کارگری که به  کاری مشاھده و گزارش می بود ولی اگر از يک کارگر چند بار کم

 الزم حاال خر من از پل گذشته بود و. ھای ديگر کار پيدا بکند شد ديگر مشکل بود بتواند در ساختمان اين دليل اخراج می

توانستند به من بگويند چکار بکنم و چکار نکنم اول اوستاسردار بود و  تنھا کسانی که می. ھا باشم نبود نگران اين تنبيه

 .اگرچه نصرت ھم ديگر پيش من زور چندانی نداشت، نه نداشت. بعد ھم نصرت

کار را  تونی اين چطورمی«. افتادم یوگوی خودم با ناجی م روزھای اول که اين وظيفه به من محول شد ھی به ياد گفت

 »تونی ديگرون را لو بدی فقط به اين خاطر که يارو نشسته کمی لم داده تا سيگاری دود بکنه؟ بکنی؟ چطور می

ده؟ خب معلومه که انجامش  ده، نمی پس اگه من انجامش ندم خب کس ديگه انجامش می. جور کاره ديگه ھم يک خب اين«

به نظر تو .  نيست که آدم پول از مردم  بگيره ولی کارش را نکنه و ھی از زير کار در برهتازه اين درست. ده می

 »درسته؟

ولی » .شايد به نظر من ھم درست نباشه ولی من ھرگز حاضر نيستم طرف را لو بدم و او را از نون خوردن بيندازم«

اگر شانس به سراغ آدم بيايد چرا که آدم آن . فتگ او راست می. کردم آن افکار را از ذھن خودم دور بکنم حاال سعی می

صبح به ساعت ھر . ای مثل رھايی از کار حمالی و پراختن به يک کار شيک و تميز ھم يک چنين شانس گنده را نقاپد؟ آن

کارگران وقتی . ی من پاکيزه بود لباس کار تازه. پوشيدم آلود را نمی ھای گل شدم اما ديگر آن لباس روز از خواب بيدار می

نشستم و او جلويم نان داغ با پنير  رفتم به مطبخ شاچراغ می کار را شروع کرده بودند و در حال عرقريزی بودند من می

خواستم شاچراغ  ی چايم در صبح فقط دوتا استکان چای نبود بلکه ھر چندتا چای که می ديگر سھميه. گذاشت و چای می

بعد پا . توانست به من اعتراض بکند کشيد او نمی ه صبحانه خوردنم طول میوظيفه داشت به من بدھد و ھر چقدر ھم ک

شوند  ھا بچرخی و کارگران تو را ببينند وادار می گفت ھمين که آن طرف سردار می. زدم شدم چرخی در اطراف می می

گرفتم ببينم راستی  یی دور مخفی کارگری را زير نظر م من گاھی ھم از يک نقطه. کار بکنند و از زير کار در نروند

ترست و اگر بخواھی به  که زورت از ديگران بيش يک حس برتری و اين. حس خوبی بود. کند يا نه راستی کار می
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ھا که تا فرصتی برای  آن. در ضمن وقت خوبی برای انتقام گرفتن بود. توانی باعث سقوط کارگری بشوی راحتی می

. قدر به من زور گفت ًمثال آن عبدالملک مادرقحبه که آن. گذاشتند رم میس کردند سربه سر گذاشتن من پيدا می سربه

ھای ھيزش به من بفھماند که از من خوشش آمده ولی من از  دانستم که از من خوشش آمده يعنی سعی کرد که با نگاه می

ک را باز کرده دارد تن يکی دو بار در روزھای جمعه به وقت حمام ديدم او الی در اتاق. شد نگاھش به خودم چندشم می

به زبانی قاتی از عربی » .خوشگل«: خواھد دستپاچه شد و گفت وقتی از او پرسيدم که چه می. کند ی مرا نگاه می برھنه

روزی در آن زمان که ھنوز شغلم عوض نشده . کرد ای را به يک زبان ادا می ھر کلمه. زد و فارسی و انگليسی حرف می

کردم که چطور به سادگی مرا رھا کرده  شايد به ناجی فکر می. کردم بودم داشتم به دورھا نگاه میبود، در بيابان ايستاده 

ھا او را رھا  مرا که آن ھمه به او وفادار مانده بودم و در بدترين و دشوارترين روزھا و موقعيت. و با ديگران رفته بود

ی  در ھمين افکار بودم شايد که سايه.  ول کرد و رفتاما او مرا به سادگی فقط برای کمی زندگی بھتر. نکرده بودم

کرد  ای زشت که خودش خيال می در يک دست کت و شلوار قھوه. عبدالملک بود. سنگينی را پشت سر خود حس کردم

 زيباترين کت و شلوار دنيا را پوشيده، يک دسته دالر امريکايی از جيب درآورد نشانم داد و به من فھماند که اگر بخواھم

فھميد و يا  ولی او حرفم را نمی» .خيلی ممنون. نه من اھلش نيستم«: گفتم. ھا بشوم توانم صاحب آن اسکناس می

ھم به پول عربی و ھم به پول . ھا چه ارزشی دارند کرد به من بفھماند که آن اسکناس خواست بفھمد و سعی می نمی

ی مرا  او يکھو حمله کرد پشت يقه. ی کردم که جوابم نه استی خودش با ھر سه زبان به او حال من ھم به شيوه. ايرانی

ًبه او فھماندم که اگر مرا تنھا نگذارد حتما به اوستاسردار خواھم گفت . سوی خودش کشيد گرفت و با حرص و دشمنی به

بی بود و دانستم سردار طرف مرا نخواھد گرفت چون عبدالملک بنای خيلی خو که می با اين. که او به من حمله کرده

ی  که بقيه افتاد غير از آن بردم ھيچ اتفاقی نمی خواست او را از دست بدھد بنابراين اگر ھم شکايت پيش او می سردار نمی

از . باالخره خودم را کنار کشيدم و رفتم. معنی ھای تخمی و بی کرد و بعد ھی پرسش کارگرھا را به موضوع کنجکاو می

کرد  به ھر ترتيب سعی می. فرستاد دنبال کارھای سخت می جھت مرا به خود و بی بی. دروز بعد رفتار او با من بدتر ش

من . ی بزرگ گل بياور گفت برو از پايين يک تاوه گاھی می. گی پيدا کرده بود انگار که با من پدرکشته. مرا اذيت بکند

ت که از من خواسته بوده يک تاوه سيمان گف او می. آوردم ُی پر از گل را می ھمه سنگينی تاوه پس از تقال و تحمل آن

رفتم پايين و باز با  ھمه راه را روی آجرھای کوچک و خيس لغزان طی کرده می من باز بايد آن. بياورم نه يک تاوه گل

به او . که زير لب فحش بدھم به ناجی توانستم بکنم غير از آن در اين مواقع کاری نمی. آمدم تر باال می ای سنگين محموله

ھای من ناجی بود يا عشق؟ ھمين عشق  راستی عامل بدبختی ولی آيا به. ھايم بود ی بدبختی کردم عامل ھمه که من خيال می

اند؟ ھمين بود که  ھمه در وصف عظمت و زيبايی آن سروده عشق که شاعران اين. ھا آرزوی داشتنش را دارند که بعضی

پلکيدند در پی  ی جنسی که مثل گرگ دور آدم می ک عده مرد گرسنهمرا به اين تبعيدگاه پرتاب کرده بود در ميان ي

. نه او نبود. کس که درآن شب به اتاق من آمده بود و مرا آزرده بود عبدالملک نبود مطمئن بودم آن. فرصتی برای تجاوز

. کردم رش را مینبايد بيش از آن فک. گفتم ديگر فکرش را نکن بعد به خودم می. او توان و جرئت آن کار را نداشت

موقعيتی که از آن ھم بيزار و متنفر بودم ولی بھتر بود از . کوشيدم خود را با موقعيت تازه منطبق کنم حاال بايد می. ھمين

برد  ای می ھا نصرت مرا به خانه بعضی جمعه. کردم حاال بايد بودن با سردار را تحمل می. ھمه سختی حمالی و تحقير آن

ای مرد که به نظر  ھا عده جمعه. ای دراطراف آن نبود ھيچ خانه. ی بزرگی بود در بيابان خانه. صرگفتند ق که به آن می

آمد و  گاھی گروه نوازنده و خواننده و رقصنده ھم می. شدند برای عيش و عشرت آمدند در آن قصر جمع می پولدار می

کردند و  بازی می خوردند و ورق مینوشيدند و غذاھای خوشمزه  مردان مشروب می. کرد مردھا را سرگرم می

دالر و پوند و پول . شد ديدی که بر زمين پخش می جور اسکناس می بازی که ھمان قمار بود ھمه وقت ورق به. خنديدند می

پيدا بود . ھای تميز ھای راحت با مالفه ھای زيادی داشت و رختخواب قصر اتاق. جور پول غير از پول ايرانی ھمه. عربی

ُپر . جا بودم ھای بزرگ و تميز آن عاشق حمام. جا نبوديم کسانی در حال تميز کردن پايين تا باالی قصر بودند آنوقتی ما 

روزھای اول بودن با . توانستم ھر کدام را که دوست داشتم استفاده کنم قيمت  رنگارنگ بود و می ھای گران از حوله

چيز  کردم که ھمه يعنی خودم را راضی می. م عميق خود بينديشمگذاشت به غ ھمه آدم و شوخی و خنده و تفريح نمی آن
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خوب و خوش است و فقط بايد لذت ببرم ازآن موقعيت که خيلی از کارگرھا آرزويش را داشتند و حاال نصيب من شده 

خوشحالی بکن برای . سرگرم باش. بازی کن«. انداخت بازی سردار مقداری اسکناس ھم جلوی من می وقت ورق. بود

 ».خودت

 »اگه ببازم چی؟«

ُپول برای خرج کردنه و برای باختن◌ وگرنه فقط يک مشت کاغذه. فدای سرت« ِ جور راحتی مرا  کوشيد که ھمه می» .ِ

. آوردند ھا ھم گاھی پسرانی با خود می چندتا مرد ديگر ھم بودند که آن. خواست که من خوشحال باشم می. فراھم کند

توانستم عاشق آنان  راحتی می پسرانی زيبا و باالبلند که من به. و يا اھل اروپای شرقیًمعموال آن پسرھا روس بودند 

اگر مردی که . توانست باشد کردم که پا در آن محدوده نگذارم زيرا بازی خطرناکی می بشوم ولی تمام سعی خود را می

مردھای . کردم چه که فکر می دتر از آنشد حتی شايد ب زنم بد می فھميد که دارم پسرش را قر می صاحب آن پسر بود می

شان حکم ناموس شان را دارد و اگر  الحمايه ھا پسر تحت برای بعضی از آن. عرب در اين مورد خيلی متعصب ھستند

ی آن مردھا در  ھمه. دزدی ممکن ھست خون و خونريزی ھم راه بيندازند احساس بکنند که داری پسرشان را از آنان می

شان اين بود که خبر پسربازی  ترسيدند و ھمه سعی ھای خود می که ھمه از زن مشترک بودند و اينيک چيز ديگر ھم 

ھای شوھران خود باخبرند ولی امکان گير انداختن  گردی ھا از جمعه گفتند که زن ھا می خيلی. ھا نرسد ھا به گوش زن آن

طور که جواد  ھمان. ھا بود  نه از پليس، بلکه فقط از زنکه ترس ما پسرھا نه از قانون بود و خالصه اين. ھا را ندارند آن

ًراستش اصال فراموش . صدا درآورده بود اما من حرف او را جدی نگرفته بودم ھم گفته بود و زنگ خطر را برای من به

ھمه بار  ر آنھايم زي از بس که شانه. از بس که از کار حمالی خسته شده بودم. کرده بودم يا خودم خواستم که فراموش کنم

دنبال راھی برای آسايش، حتی . گشتم من فقط دنبال راھی برای فرار می. شد تر می ھرروزه درد داشت و درد بيش

کرد با من  سعی می. طور بود که رفتم به استقبال پيشنھاد نصرت و غلتيدن در آغوش سردار که مرد بدی نبود اين. موقت

او نه، بلکه . روز انداخت کرده باشم خودم را سپردم به او که سرانجام مرا به اينکه فکر خطر آن را  بی آن. مھربان باشد

کردم و به او نزديک  ًاگرنه اصال بايد پرھيز می. ھايم ھستم ی بدبختی من عامل ھمه. روز انداختم خودم خودم را به اين

ًاطف خودم؟ مخصوصا که در اولين ولی ديدی که چطور به خودم خيانت کردم؟ پشت پا زدم به احساس و عو. شدم نمی

بايست  چه را که نمی تر شدن بود که ناگھان فھميدم آن تر و نزديک ھا يا از نزديک جلسه با او در آن قصر از تماس دست

کم داشتم ياد شوم آن را از ذھنم بيرون  کم. شب خيلی گذشته بود خواستم بدانم چون از مدت زمان آن نمی. فھميده باشم

ورود آن حس به تنم خيلی ناگھانی و خشن بود . ھا آن ياد را به من بازگرداند ولی او با ھمان تماس زبر دستريختم  می

دانستم به  از ترس مثل يک ماھی شدم از زير دست و پای او گريختم لغزيدم جستم به جايی، نمی. ھمراه با ھجوم ترس

انگار . سوی من  نباشم ولی او با خنده باز خيز برداشت بهفقط جايی بود دور از او، جايی به جلو که در چنگ او. کجا

ای نداشتم جز راه را با او ادامه  چاره. ھايش مرا سفت و محکم گرفتند و برگرداندند دست. کنم کرده بود که دارم بازی می

د بنويسمش و دادن و حاال ھم چاره ای ندارم جز نوشتن آن ماجرا که بدترين فصل زندگی من است و چون ھست پس باي

خودم را به خودم بشناسانم که چطور برای راحتی بيشتر و فرار از زير بار سنگين کار خودم را انداخته بودم توی تونلی 

. چنان وحشيانه به اتاق من در ساختمان آمده بود با دوتا محافظ مزدورش باری به ياد آوردم آن شب را که او آن. از کثافت

کنم و قدم دوم اين که  قدم اول او را پيدا و شناسايی می. کرده بودم حاال دو قدم خواھم برداشتبعد از رھايی آن شب فکر 

در . بايد بکشم. کشم گفت که او را می چطور؟ فکرش را نکرده بودم فقط خشم من در آن لحظه به من می. ُکشم او را می

من فقط مرگ . کند می که باشد به حال من فرق نمیھر زمان و ھر کجا او را شناسايی کرده باشم و او در ھر پست و مقا

ھايش با تنم او را  که گمان کرده باشد من از تماس دست حاال او با پای خودش پيش آمده بود بدون اين. خواستم او را می

قدم دوم را . حاال نوبت به قدم دوم بود. که من تالشی کرده باشم برداشته شده بود پس قدم اول بی آن. شناسايی خواھم کرد

 آيا خواھم برداشت؟
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گذاشت به من بد  ھا در قصر نرم و با مالحظه بود و نمی جمعه. اوستاسردار از ھمان اول بنای مھربانی را با من گذاشت

کرد که ھست، يک شيخ درست و حسابی نبود ولی دوست داشت ھمه  آن يارو که صاحبخانه بود و يا وانمود می. بگذرد

پوشيدند که  ھای تنگ می شرت کردند و تی ھايشان را آرايش می آورد صورت سرھايی که با خود میپ. شيخ صدايش کنند

ًوقت نشستن در مجلس و مثال گوش دادن و تماشای گروه موسيقی، شيخ به  به. ھای سکسی داشتند روی سينه عالمت

ًمخصوصا به . ھند و ھی با او ور بروندداد که بروند دور و بر او بنشينند و به زانوھای او تکيه بد پسرھا عالمت می

کردند که او  ھای دروغی می ماليدند و خنده شد پسرھا ھی بايد او را می وقت قمار که شيخ کمی ھم ھيجان زده می

رسيد که پسرھا  به نظر می. ھا را از کره آورده است گفت اين جديدی می. شدند پسرھای شيخ عوض می. عصبانی نشود

حتی به ريش من ھم که . ھا رفتار بکنم اوستاسردار اما ھرگز از من توقع نداشت مثل آن. ل بودنداز وضع خود خوشحا

تحقير . که من با او زير فشار تحقير نبودم خالصه اين. آيد گفت که ريش به من می ًگرفت اتفاقا می بلند شده بود ايراد نمی

ن به جای با او، قاتی بودم با سردار فقط  برای داشتن يک او رفته بود و م. بزرگ زندگی من آن بود که با ناجی نبودم

ھا باال و پايين  ُھای پر از گل و سيمان و ھی با آن ھمه تابه ی آن تفاوت بزرگی بود بين تحمل ھرروزه. موقعيت بھتر

رفتم تا  میاز ساختمان بيرون ھم . ھا در جيب بگذاری و فقط راه بروی توی ساختمان رفتن، با اين که تمام روز دست

. ُکناره را ھم بگردم به دنبال کارگری که از کار خود در رفته تا در کنجی مخفی شده استراحتی بکند اطراف و گوشه

زدند و يادشان  ايستادند و با ھم حرف می ًچنان مشغول کار مثال بيل به دست می آمد که دوتا کارگر ھم گاھی ھم پيش می

يا اگر اختالفی بين دو . دادم ھا تذکر می  حرف زدن بايد کار بکنند و من بايد به آنجای رفت که سر کار ھستند و به می

آيا ناجی ھم از کار خود راضی بود؟ برای رفاه حال . کردم آمد اين من بودم که آن را حل و فصل می کارگر پيش می

شنيدم و نه اگر بدحال  الی او چيزی مینه از خوشحالی و سرح. طور بھتر بود اين. خبر بمانم کردم از او بی خودم سعی می

شنيدم  اگر می. شد گذراند حسوديم می شنيدم که خوش می اگر می. کرد ھر دو گونه خبر مرا ناراحت می. بود و زير فشار

ھا  کردم، در تنھايی شب خوردم و گريه می گرفت و غصه می دلم می. شدم که ناراحت بود و زير فشار، برايش ناراحت می

خاطر با او بودن  مرا که به. گريه ھم برای او و ھم برای خودم که او مرا تنھا گذاشته رفته بود. ام را نبيند گريهکه کسی 

ھای  خودم را با حرف. خاطر بودن با او بود جا بودم در آن تبعيدگاه، به ھمان که آن. ھمه بدبختی را تحمل کرده بودم آن

و . ھا ظار داشته باشی ھميشه در پاسخ خوبی کردن به ديگران، خوبی ببينی از آدمدادم که باالخره نبايد انت خودم تسلی می

رسم ھستی ھمين . ست خودم را راضی کرده بودم که اين رسم زندگی. يا به عبارتی جواب خوبی ھميشه خوبی نيست

سرم بگذارند مرا رئيس خواستند سر به  بعضی از کارگرھا که می. ام داشتم روزھای خوشی ھم البته با کار تازه. است

به خيال خودشان مرا مسخره . شان است دانستم از حسادت می. زدم شان فقط لبخند می من در جواب. کردند صدا می

ی انتقام گاھی در دلم  از طرفی شعله. خواھد مسخره کنند شان می شان بگذار ھرچه دل به خودم گفتم کون لق. کردند می

شبی . کردم ی چگونه کشتن سردار فکر می يک شب تا خود صبح فقط به نحوه. کرد گرفت و گاھی فروکش می اوج می

جای اين افکار راھی بجوی برای خالصی از اين بيابان  ی دور و دراز خود باش و به گفتم به فکر آينده ديگر به خودم می

ِمخصوصا که جستن و رفتن يکی از کارگران، ھوش و ذھن مرا بيش. برھوت َ  ديگر به رفتن و جستن از تر از ھروقت ً

ھا در تاريک روشن اتاق  شب. روم زودی می کردم من ھم به روزی چھل بار با خود تکرار می. جا تشويق کرده بود اين

 ولی کی؟ . سوی آزادی گفتم تو خواھی رفت خواھی پريد از اين قفس، به در آيينه به خود می

 

او را در محيط کار ديده بودم و دلم خواسته بود با او آشنا . ست شدکار آن مرد جوان که اسمش شھاب بود خيلی زود در

جا خواھد بود و وقت برای گپ و اختالط فراوان  ھم حاال حاالھا اين گفتم اين. شوم ولی ھنوز با ھم اختالط نکرده بوديم

ت مياد از تماشای غروب، توھم خوش«. کند به ھيچ که در غروبی او را ديدم رو به بيابان نشسته نگاه می تا اين. ھست

 »نه؟

خوام البته ولی چيزه  معذرت می«: گفت. منتظر نگاھش کردم» شه سئوالی بکنم؟ بخشی می ھا، نه، غروب؟ می«. برگشت

 »تو يک نخ سيگار داری به من قرض بدی تا فردا؟
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 »...يک آقای سوماليايی ھست«

خيلی ھوس يک . گرده گن رفته شھر و فردا برمی غش میولی رفتم سرا. تو اون ساختمون. فروشه سيگار می. دونم می«

 ».کشم از کسی بپرسم سيگار کردم ولی خجالت می

من سيگاری نيستم خودم ولی اگه خيلی طالب ھستی شايد بتونم يکی دوتا نخ از شاچراغ قرض بگيرم برات که فردا «

 »قبول؟. بھش پس بدی

 ». کرمی داره اين بدمصبدونی چه سيگاری نيستی نمی. يک دنيا ازت ممنونم«

 ».دونم می«

ًحکما می«: شاچراغ گفت خوای پدرجان؟ شما حاال ھنوز خيلی جوانی، سيگار کشيدن برات خيلی  دونی برای خودت نمی ُ

کمی با ھم خنديديم و او سه نخ سيگار ھندی به من داد که » وقت؟ نکند گناه شما بيفتد به گردن ما يک. زودست پدرجان

مگه تو به غروب نگاه «: ھای اول او را به سرفه انداخت و با سرفه پرسيد ُار خيلی تندی است و پکشھاب گفت سيگ

 »کنی؟ می

 ».ھا که حوصله داشته باشم گاھی وقت«

 »گردی توی غروب؟ دنبال چی می«

 ».به خود غروب. کنم ھمين فقط به غروب نگاه می. ھيچ«

 ».جا ببره  آمبوالنس بياد دنبالم که مرا از اينقراره يک. قراره بيان دنبالم. اما من منتظرم«

 »!آمبوالنس«

 ».ِھاشون مثل آمبوالنس ًگمونم طرف منظورش ماشين سازمان ملل بوده آره حتما چون آخه بعضی ماشين«: گفت

 »جا ببره؟ گفتی به کجا؟ ای که ماشين سازمان ملل بياد دنبالت تو را از اين کاره مگه تو چه«: پرسيدم

 ».برن به استراليا راست می ھا ميان دنبالم و مرا يک  گفت که اونخواھرم«

 »ای مگه؟ کاره نگفتی تو چه«

 ».چون من جزو اقليت مذھبی ھستم«

 ».چقدر دلم براشون تنگ شده. يادشون بخير. ھای خوبی داشتم که مسيحی بودن من رفيق. چه خوب«

ھا ھم دارن  اھرم ھم از داخل ايران با چندتا وکيل تماس گرفته، اونخو. جا رسيدم خيلی پول دادم تا به اين. ام من بھايی«

 ».جا بکشن بيرون کنن که مرا از اين تالش می

 »جا؟ اومد بمونی توی ايران؟ زندگی سخت شده بود برای شمام اون چرا؟ خوشت نمی«

 ».ًاتفاقا من عاشق زندگی در ايران ھستم، خيلی«: گفت

 »جايی؟ چرا پس اين«

تو ولی خودت مسلمونی «. ناگھان حرف خود را قطع کرد» ...دونی که وقتی انقالب اسالمی پيروز شد  می«: گفت

 » يعنی شيعه ھستی ديگه؟. درسته

 »پرسی؟ چرا می. آره، مسلمون شيعه ھستم«

 »درسته؟. ھا درست ھستن ديگه کنی اين درسته؟ يعنی فکر می. وقت يعنی موافقی با رژيم جديد ايران اون«

کنم درسته اين ھست  تنھا چيزی که من االن فکر می. دونم تمايلی ھم ندارم که بدونم باره نمی  من چيز زيادی در اينوهللا«

 ».ھرجای اروپا که بشه. چاک برم اروپا جا بزنم به که راھی پيدا بکنم از اين

 »جا زندگی کردن؟ اونجور فقط خوشت نمياد از  که ھمين چرا؟ مگه تو ھم مورد داری توی ايران؟ يا اين«

شناسی که پول بگيره و اين تن  اگه کسی را می. گم ُجور رک می بخشی اين می. خوام ديگه حرفش را با من بزنی نمی«

 »...جا سگ مذھب ما را ھم بکشه بيرون از اين

 ».اما من عاشق ايران ھستم«

 ».گفتی«
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 ».جا ھستم عاشق زندگی در اون«

 ».چه خوب«

ُھای پر از درخت پر از گياه کوچه پس مون، از کوچه از محله.  مياداز ھمه چيزش خوشم« از دخترھای ھمسايه، از بر و . ُ

جايی که خواھرھام . قدر دوستش دارم حاال ھم خيلی متاسفم که مجبورم فرار کنم از جايی که اين. ھای ھمکار اداره بچه

ی  که حوصله جا را برايم تعريف کند و من با اين ه اينخواست داستان چرا و چگونه آمدنش ب او دلش می» .جا ھستن اون

حال به اتاق خود دعوتش کردم و چای و بيسکويت جلوش  ی وطن را نداشتم با اين ی او درباره شنيدن کلمات عاشقانه

که به توانست مدتی مرا سرگرم بکند  باالخره از ھيچ کاری نکردن بھتر بود، گوش دادن به داستان زندگی او می. گذاشتم

ی چگونه از اين قفس بيرون  ھای خودم فکر نکنم، در ضمن اميدی داشتم بلکه از او اطالعات کسب بکنم درباره بدبختی

ُگم که جرم  به او می. گم ھا را می به وکيلم ھم اين«. او بر پتويی لميد و ماجرا را اينطور برايم تعريف کرد. پريدن خودم

جا بمونم و زندگی بکنم چون از ھمه  تونستم اون ُ وجود اين مھر روی پيشونی ھم میحتی با. من فقط بھايی بودنم نيست

کردم  فکرش را نمی. جا فھمم که چقدر سخته دوری از اون توی ھمين چند ھفته که دورم از ھمه می. چيزش خوشم مياد

دلش . س کرده بودشد پدرم چيزھای بدی ح روزی مجبور بشم از وطن خودم فرار کنم؟ وقتی داشت انقالب می

ترسوند اما ما به حرف او  ما را از اومدن آخوندھا بر روی کار می. خواست من و خواھرھام بريم توی تظاھرات نمی

فقط خواھر بزرگم . داديم کرديم و داد و فرياد و مرگ بر شاه ھم سر می کرديم و توی تظاھرات شرکت می توجه نمی

ی  ھا دشمنی دارن حتی در دوره ھا از خيلی قديم با بھايی پدر گفت اين. عقيده بود گه و با او ھم فھميد که پدر چی می می

خان  گفت ھمون سردار قاتل، ميرزاتقی. ھای افراطی مورد اذيت و آزار بوديم قاجار ھم ما از جانب مالھا و شيعه

گفت . ھا بود جمعی اون ن دستهھا، افتخارش ھمين قلع و قمع کرد اصطالح اميرکبير که تخصص داشت در کشتار بھايی به

که باالخره انقالب اسالمی پيروز شد و  گرفتيم تا اين ھای او را نشنيده می ما حرف. ھا ھم از ھمون طايفه ھستن ديگه اين

ُقول خودش منفور و ملحد  ھای به چند ماه بعد رژيم شروع کرد به تسويه حساب با گروه. رژيم تازه بر تاج و تخت نشست

رسيد که  ھی خبر از شھرھای مختلف می. ا اولين دسته مردمی بودند که مورد حمله و اذيت و آزار قرار گرفتنو بھايی ھ

ی  ھا به بھانه ھا را به آتش کشيدن و يا خبر اعدام بھايی ھای اون ھا و خونه ی بھايی عده مامور انقالب ريختن به محله يک

رفتم گفتم چه . جا هللا بيا اين برھا را شنيد مرا صدا کرد گفت شھابپدر که اين خ. جرم ھمکاری با رژيم شاه و ساواک

خواد ظرف ھمين امروز و  خان گورکن را پيدا کن بگو آقام می هللا فرمايشی داری آقاجون؟ گفت برو ھرچه زودتر فيض

ُمرد در کنار پدر تکه زمين کوچک بغل قبر مادرم را خريده بود برای خودش که وقتی . فردا قبرش را براش  بکنی

ای؟ گفت کار از  گفتم اين چه حرفيه آقاجون شما که ھنوز زنده. ھمسرش که پنجاه سال با ھم زندگی کرده بودند دفن شود

ی او را پشت گوش  تونستم خواسته نمی. کار را برای من بکن کنم برو اين کنه پسرم خواھش می کاری عيب نمی محکم

گن و  ھا که مردم شھر به آن اھل بھشت می بار او به گورستان بھايی تايی با وانت د سههللا رفتم بع بيندازم، به سراغ فيض

پدر نشست باالی سر گور مادر و با او حرف زد انگار . ست رفتيم و گور پدر را کنديم ھای ميوه الی باغ بيرون شھر البه

دونست که تحمل ديدن اوضاع درھم تازه پيدا  می. چيزھايی به او الھام شده بود. زودی خواھم آمد به او گفت که من ھم به

ھر خبر از مرگ و مير و حمله و . زنده نيست اين وضعيت را ببينه) مادرم(گفت خدا را شکر طاھره . شده را نداره

ش خواھ. ُکه مرد ديديم تا اين کرد و ما ھفته به ھفته پير شدن ناگھانی او را می ھا، پدر را ده سال پيرتر می اعدام جوان

اما پدر خيلی . ُی خودش بميره جايی که مادرم مرده بود جا توی ايوون خونه کرد او را به بيمارستان نبريم و بذاريم ھمان

ُبد موقع مرد، بدترين زمان برای مردن يک بھايی در اون شھر کوچک چون ناگھان خبر ناگواری منتشر شده بود خبر . ُ

خير خبر را اورد و صاف گذاشت کف دست پدر که توی رختخواب بود و  قدمعمه . وقتی پخش شد که پدر ھنوز زنده بود

ُشون مرده  خان؟ ھمين ديروز يک خانواده که مادربزرگ هللا دونی چی شده فتح عمه گفت می. کشيد مرگ را انتظار می

شه خدا باز بوده حاال ی چوبی اھل بھشت که ھمي بينن دروازه می. جا دفنش کنن برن به اھل بھشت که اون بوده جسد را می

شناسه، معلوم نيست  کس اون مامور را نمی جا وايسادن، ھيچ بسته شده با قفل و زنجير، دوتا مامور اسلحه به دست ھم اون

ُاصال از کجا اومدن، يک تابلوی گنده ھم گذاشتن باالی سرشون که روش نوشته به محل دفن اھل تف و لعنت خوش  ً
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دن که جسد متوفی به داخل  که مامورھا اجازه نمی خالصه اين. باشد ع ثانوی تعطيل میآمديد اما اين محل تا اطال

شنون که اين دستوراز مرکز  کنن فايده نداره و می ھرچه ھم که مردم خواھش و التماس می. ُگورستان برده و دفن بشه

گن آخه ما قبرمون را  مردم می. کننھاشون را ببرن توی قبرستون معمولی شھر دفن ب ُھا ھم بايد مرده اومده و بھايی

رسه و مجبور  شون به جايی نمی ولی حرف. خوايم که پيش فاميل و قوم و خويش خودمون دفن بشيم جا خريديم می اين

ھا ھم مونده  ُخير از مردن دوتا پيرمرد ديگه خبر داشت که اجساد اون روز بعد عمه قدم. شن با جسد برگردن به خونه می

شب که شد مرا . اين اخبار حال پدر را خيلی بدتر کرد. کار بکنن دونستن چی ھاشون که نمی خونوادهبود روی دست 

خوام توی قبر خودم چال بشم پيش مادرت نه جای  هللا، من می گفت تنھا اميدم تو ھستی شھاب. خواست برم باالی سرش

با اين حرفش مسئوليت سنگينی . ھا بخشمت نی نمیگفت يادت باشه اگه جسدم را جای ديگه چال بک. اين يادت باشه. ديگه

ھای من چون ازم قول خواست و من ھم به او قول دادم در ھر صورت ھرچه که پيش بياد من جسد او  انداخت روی شونه

بارش به  خان در آن مدت با وانت هللا فيض. ِکنم که کنده شده و آماده ھست در کنار گور مادر را توی ھمون قبری دفن می

ای نداشتيم جز  چاره. ھايی که جسد داشتن اورد برای خونه خريد می رفت مقدار زيادی يخ می سازی می ی يخ کارخانه

ی زمخت محفظه  با مقداری پالستيک گنده. ھامون را الی يخ نگھداريم تا تکليف اھل بھشت مشخص بشه ُکه مرده اين

ًکار سختی بود مخصوصا که . کرديم انبوھی از يخ نگھداری میُدرست کرده بوديم به شکل تابوت و مرده را در آن زير 

گيره اما من نگذاشتم بوی اون دربياد، از بس که يخ روی  گنده و بو می ی ديگه می ُی آدميزاد زودتر از ھر مرده ُمرده

ر زير انبوه يخ ی پد صورت سفيد شده. روزھا سر و کار من فقط با ھمين بود، يخ و يخ پاشيدم، در تمام مدت آن جسد می

پرسيدم که چرا؟ به چه  نشستم و می ھا باالی سر او می ی موميايی شده کرده بود، شب او را مثل جسدھای ھزارساله

ی تو و ديگران بايد به اين روز بيفته؟ من که مطمئن بودم پدر نه تنھا در زندگی به کسی بدی نکرده بود  ُجرمی تن مرده

گفتم شايدم گناه پدر و ياران او  بعد به خود می. دم خوبی باشه و آزارش به ديگران نرسهبلکه ھميشه ھم سعی کرده بود آ

ًاصال ھمين بوده، ھمين که سعی کرده بودن خوب باشن و آزارشون به ديگران نرسه، خواھرام ترسيده بودن، بعضی از 

ی خودشون توی قبرستون معمولی  دهُھا نتونستن اون وضعيت را تحمل کنن، خسته شدن و رفتن قبری برای مر خونواده

ھا بتونن جسد را باز به  جا دفنش کردن به اميد روزی که اوضاع دوباره به حالت عادی برگرده و اون شھر خريدن و اون

پدر يک . تونستم اين کار را بکنم چون به پدر قول داده بودم ولی من نمی. محل امن خودش يعنی به اھل بھشت برگردونن

شناختم پس نه تنھا به او بلکه به خودم ھم قول داده بودم که او   زحمت کشيده بود و بھترين پدری بود که میعمر برای ما

خواھرام که از وجود جسد توی خونه کالفه بودن گفتن بذار ببريم توی . را در کنار ھمسرش دفن کنم ھرطور شده

کنه کجا باشه؟ ولی  ُفت پدر که ديگه مرده چه فرق میخواھر کوچکم که افکار چپی داره گ. قبرستون معمولی دفنش کنيم

ُمن ترسيده بودم که اگه واقعا مرده در ھمين افکار . وقت تا آخر عمر بايد عذاب بکشم ھا بفھمن کجا دفن ھستن چی؟ اون ً

 را ھای زندگی توی شھر کوچک اينه که خيلی از مردم شھر ھمديگه يکی از خوبی. ای زد به سرم بودم که فکر تازه

ی ماشين تانکر آب بود يعنی کارش اين بود  راننده. کرد او برای شھرداری کار می. رفتم آقاعبدی را پيدا کردم. شناسن می

يک شاگرد . کرد ھای شھر را آبياری می زد و درخت رفت توی شھر دور می کرد و می ُکه تانکر ماشينش را پر از آب می

شناخت و  آقاعبدی پدرم را می. ھا گذاشت پای درخت ی آب را می سر لولهپريد پايين و  ھم داشت که از ماشين می

. ام را عملی کنم پس تونستم او را راضی کنم در مقابل مقداری پول به من کمک کنه نقشه. ھای خوبی از او داشت خاطره

ير صندلی جا بدم بعد با ی من اين بود که جسد پدر را که خواھرھام کفن پيچ کرده بودن توی اتاقک ماشين عبدی ز نقشه

. ھای اھل بھشت وارد گورستان بشيم و جسد را دفن کنيم داخل گور از پيش کنده شده و آماده ی آبياری درخت ھم به بھانه

ی ما و  ُصبح خيلی زود روز بعد، رفت تانکر ماشينش را پر از آب کرد و اومد به خونه. قرار مدار با عبدی گذاشته شد

جا بود پشت در بسته که نه ما او  فقط يک مامور اون. طرف اھل بھشت شين جاسازی کردم و رفتيم بهمن جسد را داخل ما

. عبدی از ماشين پريد پايين و با او حرف زد. ريم پرسيد کجا داريم می. ی شھر ما نبود شناختيم و نه او ما را، بچه را می

عنوان شاگرد خودش معرفی   را آبياری کنه و مرا ھم بهھای اھل بھشت به او گفت از شھرداری ماموريت داره که درخت

ی گورستون را با  گفت شھرداری قراره بولدوزر بياره ھمه می. شه گفت نمی خواست اجازه بده و می مامور نمی. کرد
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 ھا را خواد درخت جا را آبياری بکنه؟ عبدی به او گفت ولی شھرداری می ھای اون وقت چرا درخت خاک يکسان کنه اون

عبدی برگشت به ماشين . نامه خواست وقت مامور از او اجازه اون. ھا زد به مامور نگه داره و خالصه ھی از اين حرف

ی گازوئيل ماشينش بود برد به ماموره نشون داد و طرف ھم چون سواد خوندن  و اون کاغذی را که مربوط به سھميه

بر پدر که رسيديم من جسد را پايين کشيدم و تند و تند دفنش به محل ق. نداشت باور کرد و گذاشت بريم توی گورستون

زد و مواظب بود کسی من را نبينه،  ُکه قبر پر شد، عبدی ھمون دور و بر پرسه می کردم و خاک روی او پاشيدم تا اين

رديم و از که ما کارمون را تموم ک روی قبر را طوری درست کردم که شک کسی برانگيخته نشه ولی نگو که بعد از اين

من خيالم راحت . کنيم و خالصه کارمون لو رفت گورستون زديم بيرون کسی ما را ديده بوده که داريم کاری با قبر می

ره جسد را از داخل قبر بيرون بکشه  جايی که خواسته و مطمئن بودم کسی نمی بود که جسد پدر را سپرده بودم به اون

گيرم بکنن چون اول رفته بودن سراغ عبدی و به زور اطالعاتی از او گرفته گردن که دست ًولی حتما به دنبال من می

ھا ھم مرا توی جای امن خونه  ی قوم و خويش که اون ی خودمون نرفتم و رفتم به خونه من اون روز به خونه. بودن

بعد . کردن اطالعی می خواھرھام اظھار بی. گرفتن م و سراغ مرا می ی پدری رفتن دم خونه مامورھا ھی می. پنھون کردن

يک آقايی اومد دنبالم مرا برد به بندر لنگه و از . خواھر بزرگم قبل از اين که دستگير بشه کار فرار مرا درست کرد

کنن چون عليه فتوای امام  ًمامورھا به خواھرم گفته بودن اگه پيدام کنن حتما تيربارونم می. جا جا ھم اورد به اين اون

عبدی را بعد از يکی دو روز آزاد کردن ولی خواھر بزرگم را گرفتن و من ھنوز . دام کرده بودمی اون شھر اق جمعه

جور بايد دوراز وطن باشم تا  دونم ھمين حاالم می. فرار ناخواسته. اين بود داستان علت فرار من. خبر دقيقی از او ندارم

ھا نرفتم و موفق  من يکی زير بار حرف زور اونجا ولی خب خوشحالم که  ھا و حسرت بخورم آه بکشم برای اون سال

ی  و ھفته» ده؟ کنه؟ چه آرامشی بھم می دونی چقدر حال مرا خوب می شدم به قولی که به پدرم دادم عمل کنم و ھمين می

صبح خيلی زود بود که يک موتورسوار که چفيه بر سر . بعد دنبال او آمدند ولی نه با آمبوالنس بلکه با موتورسيکلت

شھاب وسايل خود را جمع . اشت آمد سراغ شھاب را از کارگری گرفت بعد او را پيدا کرد و گفت که برای بردنش آمدهد

چه ذوقی . چقدر خوشحال بود. و جور کرد و پس از خداحافظی عجوالنه با ديگران، نشست ترک موتورسيکلت و رفت

برايش دست تکان دادم و . کرد با لبخند نگاه به من مینشست ترک موتور و  بر پھنای صورت او منتشر بود وقتی که می

 گفتم که آيا روزی نوبت من ھم خواھد رسيد که از اين قفس بيرون بپرم؟ در دل می

 

 »کجای اروپا ھست مقصودت؟«: نصرت پرسيد

 ».شی جا به يک جايی پرت می شنيدم به ھرجای اروپا برسی باالخره از اون. ھرکجا«

 ».دن به شما ًيران ھم اين غائله پيش اومده حتما پناھندگی میچون که در ا. درسته«

 » تونه تا کجا ببره مرا؟ شناسی، می اونی که شما گفتی می«

جور که او داره معلوم نيست توی کدوم کشور ھست  ھای جوربه با پاسپورت. ھا باشه طرف اگه اين. اگه پيداش کنم«

. دست بياورد ًجور يک چيزی پرانده بود که مثال دل مرا به  که فقط ھمينرسيد به نظر می. از او رو برگرداندم» .حاال

خواد شما از پيش ما برين ولی خب پرس و جو  مان که نمی دل. کنم بلکه پيدا بشه اون يارو ولی پرس و جو می«: گفت

 » .کنم می

ًداند که من قصد رفتن دارم حتما گفت اگر سردار ب. از من خواست آن ماجرا را با کسی در ميان نگذارم حتی با سردار

با . خواھد من بروم خواھد و نمی گذارد اين موضوع انجام بگيرد چون خاطر مرا می کند و نمی طوری کارشکنی می يک

از طرفی چون پناه ديگری . ديدم ھايش موجی از دروغ می در چشم. ھای نصرت خيلی اعتماد نداشتم ھمه به حرف اين

ھنوز دارم . کنم خودم به موقعش که شد خبرت می«. رسيد را را آرام دنبال بکنم ببينم به کجا مینداشتم ناچار بودم ماج

 ».شه شه و باز پيدا می گم می. کارش ھمينه. شه پيداش می. کنم پرس و جو می

با خوبی حس باور اين بود که . رفتند ھای نصرت در وجودم موازی می دو حس متفاوت باور و ناباوری نسبت به حرف

دغدغه را شروع کردن،  جا به امنيت رسيدن و يک زندگی خوش بی رويای رسيدن به اروپا و در آن. خود رويا داشت
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ی رقص، حضور بر صحنه، رويای  ھا ھمراه با دوستان تازه، رويای ورود به دانشکده رويای گرديدن آزادانه در خيابان

طور که خيال کرد اگر پا بدھد با او تنھا به قصر  آن. ربان باشمتصميم گرفتم با نصرت مھ. ُھای پرھياھوی مردم تشويق

رفتن به قصر و بودن با سردار و باقی . چنان ادامه داشت ھم) ھر چند ماه يک جمعه(ی روزھای جمعه  برنامه. روم می

گاه کس را نداشت و ھميشه با حسرت به ديگران ن ھر مرد برای خود پسری داشت غير از نصرت که ھيچ. ماجرا

حاال متوجه شده بودم با حالت عجيبی به من نگاه . نوشی خود را سرگرم کند ُکرد با پرخوری و زياده کرد و سعی می می

گفت که در حسرت با من بودن ھست ولی جرئت نداشت جلوی روی سردار پا از گليم خود بيرون  انگار می. کرد می

که باالخره موعد قرار و  تا اين. چی آدم به اروپا را برايم دنبال کندمن با او مھربان بودم که ماجرای آن قاچاق. بگذارد

سردار گفته بود که کار مھمی دارد و بايد به جايی برود و . خاطر کار من فرا رسيد مدار نصرت با آن قاچاقچی به

. رود ه قصر نمیی آينده ب الی حرفھا متوجه شدم که ھيچکس جمعه بعد از البه. ی آينده به قصر نخواھد رفت جمعه

پرسيده . ی خلوت به قصر بکشاند و ماجرای رفتن مرا حل و فصل کند نصرت گفت بلکه بتواند طرف را در ھمان جمعه

 گذارد؟ بودم چرا قرار مالقات را در جای ديگر نمی

 شرطی مياد که گفته به. ھای امنيتی خاطر احتياط به. آخه اين بنده خدا شخصی نيست که بتونه ھمه جا ظاھر بشه«: گفت

تر از قصر در ھمين جمعه  ھم جايی بھتر و امن من. جا نباشه جا جای امن باشه و غير از خودمان کسی اون اون

 .شناسم می دانست من جايی را نمی» .بگو کجا. هللا شناسی؟ بسم شما می. شناسم نمی

 » جا ببينه و به سردار بگه؟ اگه نگھبان مرا با تو اون«: گفتم

که گمانم يارو نگھبان رفته  دوم اين. خاطر شما جمع. تر به من اطمينان داره ھای خودش ھم بيش ه اوستا از چشمًاوال ک«

مھم آن بود که . ھا مھم نبود برای من ديگر اين. خنديد» .تر جمع پس خاطر شما بيش. گرده شان و تا مدتی برنمی به واليت

 . و من ھرچه زودتر پرواز بکنم به جانب رھايیاو کار رفتنم، پريدنم از اين قفس را جور بکند

 ».باشه ھرجور تو بگی آقانصرت«

جا که  آسمان صاف بود و من رفته بودم پشت ساختمان، آن. غروب بود. روز قبل از آن جمعه ناجی آمد سراغم سه

يم چشم به آسمان دوخته ايستاد رفتيم دوتايی می جا که من و ناجی می بينی، آن کنند و رھگذری نمی کارگران تجمع نمی

زد و  مثل من در آن غروب و آن آسمان آبی که ھردم درخشش زرد از آن بيرون می. شديم منتظر بيرون آمدن ماه می

ای يک تکه زردی رقيق داشت روی  در گوشه. ماند و من نگاھم را دوخته بودم به انتھای آسمان جا بر سطح آبی می ھمان

ھو جا  آمد تا قلپی يک يواش داشت باال می  توپ ماه افتاده بود توی قعر استخر و حاال يواشانگار. شد آبی آسمان ظاھر می

ھو بطور غير منتظره يک نسيم نرمی آمد از روی من گذشت آرام رفت، نسيمی ک بويی آشنا  يک. بيفتد روی سطح آب

بايد . لبخند زد. ص صورت او را ديدمای آشنا خيلی آشنا گرديد دور تنم، چرخيدم و قر در اطرافم پخش کرد بعد سايه

. لرزند زده شده ام که زانوھايم دارند می قدر ذوق کردم که خيال نکند يا نداند که از ديدن او آن اشتياق خودم را پنھان می

م به جا در اين ساختمان آدم مھمی ھستم و کار مھمی دارم، اما ھرچه در آن لحظه داشت دادم که من ھم در اين بايد نشان می

واقعيت آنست که ضربان قلبم ناگھان اوج گرفته بود و در آن لحظه ھيچ نمی خواستم . او نشان می دادم ھمه دروغ بود

جز اينکه او را در آغوش بگيرم سخت و سرم را بر سينه ی او بگذارم و ھيچ کاری نکنم جز سکوت و لذت از حضور 

 »زنی؟ نفس می چرا نفس«. او

طور که شنيدم يک چيزيه مثل اون  اين. با ھمين نصرت. ا از من گوش بگير و با اين مرتيکه نپرخد پس تو را به«: گفت

 ».ھا ی ھمون مادرجنده ھا ولی يکی از طايفه بخشی می. حامد

 ».ولی به من بدی نکرد. حامد به تو بدی کرد قبول دارم«

ولی اين مار . کرد يلی اذيتت بکنه وگرنه میتونست خ خب چون که شوھر خواھرت بود، باالخره خودی بود با تو، نمی«

 ».موذی خواجه که با تو نسبتی ھم نداره پس

 »؟!خواجه«. ام گرفت خنده
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يعنی وقتی جوون بوده تخمش باد فتق داشته يا يه ھمچين مرضی که . گن خواجه ھست طرف می. جون تو«. او ھم خنديد

بيمارستان که عمل بکنه زير جراحی توی اتاق عمل زدن ش سر و کار داشته اونوقت رفته  خالصه با کير و خايه

 ».ش کردن خواجه

ًاصال عمق . انگار که ناجی آمده بود فقط مرا بخنداند. ام را بگيرم توانستم جلوی خنده نمی. خنديدم طور می من ھمين

ھا که پس از کار  ست مثل قديمزند تا مرا بخنداند در دار می ھای خنده شنيدم که او حرف شنيدم فقط می ھای او را نمی حرف

سيگاری آتش . ناجی ديگر نخنديد. خنداند ولی حاال من خسته نبودم رفتيم و من خسته بودم و او مرا می سوی خانه می به

خواستم بدانم آن چيز سنگين که داخل جيب پيرھنش بود چيست ولی  حاال می. ی من تمام شود زد و منتظر ماند تا خنده

 »خواستی به من بگی؟ می چيز مھمی«. خنديدم به او می. مترجيح دادم نپرس

ی اين نصرت آقای تو خيلی چيز شنيدم که صالح نيست تو با او معاشرت  خواستم بگم که من درباره ھمين ديگه می«

 ».گفتم به تو بگم حواست جمع باشه. بکنی

 ».ی اون آقا يدی تو شنيدم، به اون در من ھم چيزھای بد درباره"

مراقب باش تو را . ی او شنيدم اين را من درباره. فروشه ھا را ھم ارزون می  يک مزدور بدبخت ارزونه که آدمنصرت«

 ».به کسی به چيزی نفروشه

 » گی؟ من آخه چه ارزشی برای فروخته شدن دارم؟ مزخرف چرا می«

يکجايی «.  طاليی رنگ براقچيزی پيچيده شده الی کاغذ. اعتنا به حرف من چيزی را که در جيب داشت درآورد بی

خب ديگه کاری «. سنگين بود. گرفتم. آن را به من داد» .ديدمش خوشم اومد خريدمش برای تو گفتم خوشت بياد شايد

 »نداری؟

 »چی ھست اين؟«

 .و رفت» مردم خيلی خوارکسه شدن. ديگه کاری نداری؟ مواظب خودت باش پس«

 »ری؟ اين چی ھست؟ کجا داری می«

دويدم دنبال او آن چيز را ھرچه که بود به او  خواست می پيش من بماند از من گريخت انگار و من دلم میخواست  نمی

ی کوچک بود که وقتی آن را بر کف دستم  يک آيينه. تند و تند بسته را باز کردم. دادم ولی کنجکاوی نگذاشت پس می

 .ان دادآوردم باال در مقابل صورتم گرفتم، چشمان غمگينم را به من نش

 

حدود ظھر . از صبح زود لباس پوشيده و حاضر چشم به بيابان دوخته بودم که نصرت کی بيايد.  موعود فرا رسيد جمعه

اين بار يک ماشين خيلی درست . جايی دور توقف کرد چون قرارمان اين بود که کسی ما را نبيند. بود که با ماشين آمد

از چشم کارگرھا خودم را به ماشين او رساندم، سوار شدم و  حرکت کرديم و من با احتياط دور . حسابی زير پايش بود

اگرچه از بس که ماشين روی آن رفت و آمد کرده بود زمين جاده سفت شده بود . طرف قصر رفتيم ی خاکی به روی جاده

. دويد ال ماشين میدنب ديدی که در پشت سرت به ی درھم خاک را می کردی کومه ولی ھنوز ھم که به پشت سر نگاه می

 » کنی آقاجميل؟ جا می ش نگاه به اون اون پشت سر چه خبره که شما ھمه«

 »ًشما گفتی که يارو قاچاقچی حتما امروز مياد به قصر؟. چيزی نيست. نه«

اسمش ھست مال . طور خوش نداره ايشان ًوقت که اصال اين خواھشن توی روی خودش به او نگی قاچاقچی يک«

 ».مھاجر

 »ست؟مال«

. ًاتفاقا کت و شلوار با کراوات ھميشه به تن داره«: خنديد ادامه داد» يعنی مقصودت مثل مالھای با عبا وعمامه؟«: گفت

ھا مال عنوان بزرگ معتبری ھست و  اما چون که در واليت اون. گيره قيمت ھم دستش می يک کيف چرمی خيلی گران

 ».گن مال مھاجر یچون ايشان ھم بزرگ و معتبره پس مردم به او م
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گفت بايد از خود او  پرسيدم می ھرچه از او می. اما نصرت ھيچ اطالعاتی نداشت» تونه ببره؟ نگفته مرا تا کجا می«

جا ببرد  خواھد مرا به آن کردم شايد می فکر می. ی اسفالتی شد و من ھنوز به او شک داشتم ماشين وارد جاده. بپرسيم

اگر خيال حمله و تجاوز داشت؟ به ياد حرف ناجی افتادم و فکر . ًاصال قرار نبود کسی بيايدکه  بنشاند عالف بکند درحالی

قراره اون آقای مالمھاجر اول برسه به «روم؟ حماقت نيست آيا؟   کردم آيا کار درستی ھست که دارم با او به قصر می

 »قصر يا ما؟

 »چه فرقی داره؟«

 ».فرق داره خب يک کمی«

 » .جا دور بزنيم و من شما را برگردانم به ساختمان سر خانه و زندگی خودت بگذار ھمين.  ھستیًتو اصال دلواپس«

 »ھمه راه ما را اوردی؟ تازه مطمئن شدی که طرف نمياد؟ برگردونی؟ حاال که اين«

 ».گفتم اگر که دلواپس ھستی تا برگردانم تو را به ساختمان که ديگه دلواپس نباشی. من نگفتم طرف نمياد«

ھای ناجی توی سرم  مرور شدند و  به بيابان نگاه کردم و حرف. تر راه را آمده بوديم بيش. سعی کردم خودم را آرام بکنم

 .گذاشتند آسوده خاطر باشم نمی

 »نصف شبی؟. دونستی که يک شب يک کسی به من حمله کرد تو می«: گفتم

 »کی بود؟«: پرسيد

 ».شون نديدم. ورت اون دوتا مرد محافظش ھم پوشيده بود پشت چفيهص. صورتش پوشيده بود. دونم نمی«: گفتم

 »ھمين تازگی؟. چه وقت«

چرا به تو . من ماجرا را به اوستاسردار گفتم. دونی کی بود خيال کردم تو می. شب خيلی سرد يک. نه، تازگی که نه«

 » نگفته؟

خواست من اين  دلش نمی. برنگشت نگاھی به من بيندازد. جا کرد ھدف جابه رويش را بی ی روبه تکانی به خود داد و آيينه

شان را ببينی؟ چرا چفيه را پس  چطور نتونستی صورت. يادم نيست. چيزی گفت استا انگار يک«. بحث را ادامه بدھم

ای «: طرف من و گفت دانم از چه، سرگرداند به معنی يا شايد ترسيده ولی نمی با يک لبخند بی» .نزدی نگاشان بکنی

خيلی ھم بھتر . خوای از زبان ما حرف بکشی يا که می. ذاری دونی کی بوده حاال داری سر به سر ما می اقال، خودت مین

 » .به موقع بود. مرحبا. شد که ريش و سبيل تراشيدی

 » منظورت چيه از به موقع بود؟ اتفاقی قراره بيفته؟«: پرسيدم

 » .ھا حال کنيم قول ايرانی خواھيم بريم کمی به که می  غير از اينچه اتفاقی. اتفاق؟ نه برادرم«. باز دستپاچه شد

 .خنديد می» .حال و احوال«: غش غش خنديد

 ».ی قيمت و موعد و مسير سفر درباره. و با آقای مالمھاجر درباره چگونگی سفر من به اروپا حرف بزنيم«: گفتم

 ».رومند ايرانی خوردیرحمت به آن شير پاکی که شما جوان ب. هللا ای بارک«:  گفت

شد  که چطور می بستم از ترس يا از فکر اين آمد چشمانم را می رو می گاه که ماشينی با سرعت از روبه. جاده باريک بود

گاھی . بعد ديگر رھايی واقعی بود. چيز ھمه. شد چيز تمام می خوردند و در يک لحظه ھمه ھم می ھا به اگر ناگھان ماشين

کردم کار سفرم به خوبی و خوشی انجام شده و حاال من ھم مثل شھاب دارم از ديگران  و تصور میشدم  ھم خوشحال می

توانست  ای می بھانه. شايد بروم. مطمئن نبودم که به سراغ ناجی ھم بروم و با او ھم خداحافظی بکنم. کنم خداحافظی می

. ی خوشی داشته باشم توانم زندگی و آينده ھم میباشد برای آخرين ديدار و در ضمن که به او ثابت بشود من بدون او 

. بردم که به قصر رسيديم سرم بر پشتی صندلی لميده بود و چشمانم بسته داشتم از خنکی کولر ماشين لذت می. بدون او

گفت . در اطراف قصر نه ماشينی بود و نه آدمی. منتظر بود ماشينی يا کسی را ببيند. گرديد نگاه نصرت در اطراف می

روز سردار خيلی از  دانست که آن می. چيز را وارسی کند جا توی ماشين بنشينم تا او برود توی خانه و ھمه که من ھمان

چندتا ساختمان نوساز که پيدا بود . کرد چنان دور و بر را با دقت ورانداز می از ماشين که پياده شد ھم. جا دور است آن

که  تا اين. اندازد رسيد او رفتن به داخل خانه را به تعويق می به نظر می. شدند ھنوز خالی ھستند در اطراف ديده می
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ربع، خسته شده بودم از  پنج دقيقه، ده دقيقه، يک. باالخره کليد انداخت و رفت توی خانه و من تنھا در ماشين نشسته ماندم

به . شود  ماشين سياھی به محل نزديک میخواستم بيايم بيرون بروم در خانه را بکوبم که ديدم. بيھوده نشستن توی ماشين

به من که رسيد . قيمت  نشسته بودند يک زن و دوتا مرد توی آن ماشين سواری خيلی گران. خود گفتم طرف ھم رسيد

زن، و . جا و ھی دور و برش را نگاه کرد يکی از مردھا ايستاد کنار ھمان. ھرسه مسافر ماشين پياده شدند. توقف کرد

. ی پنجره ماشين را پايين بکشم مرد عالمت داد که شيشه. سوی من که ھنوز داخل ماشين نشسته بودم آمدند مرد ديگر به

. ھا پايين کشيده شدند و بخاری از گرما و ترس بر من پاشيده شد ی شيشه ی خودم را فشار دادم، ھمه ی پايين شيشه دکمه

خواست اسم  زن نصرت را شناخت و می.  که با نصرت ھستمگفتم. خواھم جا چه می مرد از من پرسيد که کی ھستم و آن

زن پرسيد که آيا من ھمان جميل کارگر . پرسيد که آيا من ھمان جميل ايرانی ھستم؟ من گفتم بله ھستم. گفتم. مرا بداند

 . آيم؟ گفتم نه پرسيد ھمان که گاھی جمعه با سردار به اين خانه می. اوستاسردار ھستم؟ من تاييد کردم

برو از «: ُھايش پر از النگوھای طال بودند به مرد گفت  که بلند و گنده بود و سرتاپا سياه پوشيده بود و ھر دوتا دستزن

صدا در آورد و بعد از راه زنگ با کسی که  مرد رفت زنگ در خانه را به» نصرت بپرس که اين خود پسره ھست؟

فقط شنيدم که مرد عربی حرف زد ولی . وی خانه نيستدانستم کسی غير از نصرت ت می. داخل خانه بود حرف زد

 ».خودشه«: برگشت و به زن گفت. نشنيدم که چه گفت و چه شنيد

زن . ھيچ نگفتم و آرزو کردم ھرچه زودتر نصرت برگردد» کونی تو ھستی پس بگو؟ پس آن بچه«: زن رو به من گفت

 ».تويی که اوستای ما را از ما دزدی«: گفت

فکر کردم . پوشيدند ھای مرد بودم که داشتند يک جفت دستکش سياه چرمی می مراقب دست» .شتباھی شدهانگار ا«: گفتم

 .پوشيد برای ھمين داشت دستکش می. قدم بعدی آن خواھد بود که مرا از ماشين بيرون بکشد و بگيردم زير مشت و لگد

دست راست مرد از داخل .  چه جوابی بدھمدانستم نمی» ذاری مرد؟ کشی اسم خودت را می تو خجالت نمی«: زن گفت

تو از يک جنده ھم «: زن گفت. رفتند جيب کت چيزی بيرون آورده بود که حاال ھر دوتا دست داشتند به آن چيز ور می

مانده بودم متحير که حاال چه . و از ماشين فاصله گرفت. برگشت پشت به من چيزی به مرد گفت که نشنيدم» .تری کم

ًھای فرز و چابک مرد فرو رفتند در سياھی و من تا خواستم صورتم را کامال برگردانم مرد  گھان دستنا. خواھد شد

نصف صورت من در تاريکی آتش گرفته . بعد تاريکی. مايعی را به صورت من پاشيد و خودش به سرعت عقب کشيد

ھمه سوزش و صدای   در زير آنکردم و فرياد من ديدمش فقط سوزش سخت و ھولناکش را حس می آتشی که نمی. بود

شنيدم که ماشينی رفت ولی ماشينی که . صدای زن قطع شد. مدتی بعد کسی مرا در آغوش گرفت. داد زن که فحش می

ديدم فقط  کرد چی شد؟ چی شد؟ ديگر چيزی نمی صدای نصرت که ھی تکرار می. من در آن بودم ھنوز ايستاده بود

 » .جايی برسونيم بايد او را به يک«. نصرت سوار ماشين شده بود. رسيد  به نظر میحاال صدای زن ھم ترسيده. شنيدم می

ھيچی در سرم نبود جز ھجوم انبوه . ماشين به رانندگی نصرت رفت» .خونه پس برو به يک مريض«. زن ھم سوار شد

 .زدند ی زن و نصرت که با کلمات مقطع مضطرب حرف می درد و صداھای آزاردھنده

 ».زنی سيلی به او میگفتی فقط «

 ».عصبيه. طاقت نداره اين چيزا را بشنوه. برادرم. محمد کرد«

وقتی به بيمارستان رسيديم . ھا بود ُمرا به يک بيمارستان کوچک و خلوت و ساکت رساندند که انگار محل نگھداری مرده

انگار چيزی . حتی درد ھم نبود. ھيچ. نبودکم درآن مه از ھوش رفتم و ديگر ھيچ  جا را مه سفيد پوشانده بود و من کم ھمه

چھره  يک مرد سياه. ھای سفيد بيدار شدم ھا بعد الی مالفه ساعت. بله، مرا بيھوش کرده بودند. به بدنم تزريق کرده بودند

ُانگار يک تاوه پر از سيمان خيس داغ روی سطح نيمی از صورتم گذاشته . کرد در لباس سفيد داشت به من نگاه می

ی  پس با انگيزه. کردم ترين دردی بود که تا آن زمان تجربه می رحمانه بر پوست صورتم دلخراش خارش بی. دبودن

ھايم باال نيامدند چون  ھايم را بياورم باال ولی دست ھايم بر سطح صورتم، خواستم که دست تا ناخن ھايم، ھر ده کشيدن ناخن

سراغ خارش پوست  دانسته  پس از بيداری به تور دکتر بود که میاين دس. ھايم را بسته بودند به تخت پرستارھا مچ

درآن مرحله که صورتم زير انبوه . صورتم خواھم رفت و اين بدترين عملی بود که در آن مرحله ممکن بود انجام بدھم
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دکتر از رفع خطر ماندم تا  چندروز بايد در بيمارستان می. اسيد نيمی از پوست صورتم را سوزانده بود. پارچه و دوا بود

 .نفوذ زخم صورتم مطمئن بشود

ديدم که دورتر چند تخت ديگر بود و مردھايی که الی  فقط می. ولی تختی در کنارم نبود. تختم در سالن بزرگی بود

پرستاری آمد برايم . دکترھا و پرستارھا ھمه مرد بودند. شد ھيچ زنی در منطقه ديده نمی. کردند ھا رفت و آمد می سفيدی

گذارد به اختيار  اند و گفت حاال می ھايم را بسته ی تخت باز کرد و توضيح داد که چرا دست ھايم را از لبه آب آورد و دست

او باز ھشدار داد که خاراندن پوست صورتم در آن مرحله . خواھم باز باشند گفتم می. ھايم باز باشند يا بسته خودم که دست

تميزترين . به او قول دادم که مراقب باشم پوستم را نخارانم. ق خواھد انداختکار معالجه را خيلی خيلی به تعوي

بعد فقط . روز اول فقط با دکتری سر و کار داشتم که به سوختگی من رسيده بود. بيمارستانی بود که در عمرم ديده بودم

ھا  مثل اين بود که آن.  چه ھستھيچکس از من نپرسيد کی ھستم و موضوع. پرستارھا ھمه مرد بودند. با پرستارھا بودم

ای که آن طرف تخت من  روی کاناپه دانم کی بود که يک مامور با لباس پليس آمد و به نمی. دانستند چيز را از قبل می ھمه

. گرديد ی سياه الی آن می ديد غير از انبوھی سفيدی که دوتا گلوله کرد ولی از من چه می به من نگاه می. بود نشست

ی آن پاسبان پاييدن من  ھرحال وظيفه شانس؟ به.  شانس من ھمان بود که اسيد به چشمم اصابت نکرده بودترين بزرگ

روی کاناپه سر کرد و با ھربار  پاسبان تمام شب را به. جا خواھند آمد ای برای بازجويی به اين گفت که فردا عده. بود

که گفت مادرش ايرانی ھست  دلش به حالم سوخت که يک پرستار جوان . برخاستن من برای دستشويی او ھم برخاست

دوتا با يونيفرم بودند و يکی در لباس . تا مامور آمدند روز بعد سه. رفت و برايم مسکن قوی آورد. کشم دارم درد می

ترجيح دادم فقط فارسی حرف بزنم و او برای آن دو ترجمه . زد ھا فارسی ھم حرف می پوش يکی از يونيفرم. شخصی

ی  رسيدند به رابطه آمدند تا می ھا ھی پيش می پرسش. نوشت کرد و می پوش می ھا را آن مرد شخصی تر سئوال  بيش.کند

طور به  پرسيدند اگر چنين چيزی نبوده پس چرا زن سردار اين. ی عجيبی بين ما نبوده گفتم که رابطه. اوستا سردار با من

ولی مرد در . خبرم ًی آن کارش کامال بی شناختم و از انگيزه ه و نمیًمن حمله کرده؟ گفتم که من آن زن را اصال نديد

من ترسيده اما مطمئن بودم پوست صورتم در ميان . نگاھش به من و به ھمکارانش نشان داد که حرف مرا باور نکرده

بدتر از ھمه آن که . ھا آشکار شده بود ی زندگی من بر آن ھرحال ھمه به. ھا آشکار بکند نيست که دروغ و ترسم را بر آن

ی مھاجرت داده بودند و مطمئنن بودم اين روزھای  ھا گزارش مرا به اداره ًاقامتم در آن کشور غير قانونی بود و حتما آن

کردم روز بعد سردار و نصرت به  خيال می. آخر اقامت من در آن کشورست، البته اگر مدتی ميھمان آنان در زندان نباشم

ھايم را که تنھا اعضا سالم صورتم بودند دوخته بودم به راھی که بر زمين تميز براق  طور چشم  ھمان.آيند بيمارستان می

روی . ھا را ببينم باھم يا بدون ھم روی راه خواستم تن آن می. سوی در ورودی رفت به جور می ھای جوربه با انعکاس

 . نه نصرت و نه سردار. ه؟ نيامد و نپرسيدسوی تخت من و بپرسد حالت خوب انعکاس راه کشيده شود و بيايد به

ترين  گذشت  تا رسيد به غمگين ام در بيمارستانی غريب در مکانی غريب کند و کشدار می ترين غروب زندگی غمگين

ھمه ديگر برای  ھنوز پراکنده نورھايی در اطراف بود، با اين. شدند ولی ھمه خاموش نشدند تر می نورھا کم و کم. شب

رفتند  پس می. کردند ھا از ورودشان جلوگيری می آمدند، نگھبان ھا می حتی اگر ھم آن. کنندگان دير شده بود اتآمدن مالق

ھمان فردا که چشمان من از صبح خيلی زود به . طور ديگر شده بود فردا راه يک. ولی فردا ھم نيامدند. که باز فردا بيايند

بعد کمکم کرد شير . پرستار به من تخم مرغ و بيسکويت داد.  شده بودھای منتشر بر آن دوخته کف راھرو و به انعکاس

دھد مرا  گفت احتمال می. گفت اين بيمارستان کوچک در وسط بيابان مخصوص کارکنان و نگھبانان مرزی است. بخورم

. رس به جانم انداختھايش تمام تن مرا لرزاند و ت حرف. از بيمارستان به زندان منتقل کنند شايد ھم به بيمارستان زندان

 .کرد تر می ھمه مصيبت، درد زخم صورتم را بيش تصور زندان و تحمل آن

گرفت  شان مثل من بود زياد بود چون کسی آن را جرم زياد سنگينی در نظر نمی ی کارگرانی که وضعيت اقامت عده

کنند  برند سر مرز و رھايت می یگفتند خب فوقش ھم که گير بيفتی و پليس دستگيرت کند، فقط تو را م يعنی ھمه می

ی بيمارستان اين بود که تا  طور که پرستار گفته بود وظيفه ولی من ھنوز زخم داشتم و آن. ھمين. طرف کشور خودت به

حاال که مطمئن شده بودم ھيچکس . کردم جا فرار می خواست از آن دلم می. جا نگھداری بشوم ام در ھمان وقتی خوب نشده
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جور با  کردم چرا نصرت آن فکر می. ھمه با من مھربان بود ھيچ آشنايی، حتی سردار که آن. ه مالقاتم بيايدرا ندارم که ب

من نامھربانی کرد؟ اگر گوش داده بودم به حرف ناجی که مرا برحذر داشت از نزديکی با او؟ ولی من حرف او را 

ھايش را  ًه و دلخوری از او و اصال حرفُزد پر بودم از غص گوش نکردم چون در آن لحظه که با من حرف می

ديدم که با حرف  ی الکی و فقط سيب گير افتاده در گلوی او را می شنيدم برای ھمين خودم را انداختم روی خنده نمی

ی تختم نشست به شوخی انگشتی بر سيب او کشيدم آرام و او ترسيده  در بيمارستان ھم که بر لبه. شد زدنش پايين باال می

کرد که شيرم را بنوشم چون دست خودم از ترس  روز پرستار داشت کمکم می صبح آن.  به دور و بر انداختنگاھی

از ھر چيزی که ارزش ترسيدن داشت و از ھر . ترسيدم چيز می از ھمه. توانست ليوان را نگه دارد لرزيد و نمی می

پيش از او چند زن . آمد  که به اين جانب میسرانجام غلتيدن حضوری آشنا در راھرو. چيزی که ارزش ترسيدن نداشت

نگاه من ميخکوب شده بود به . ديده بودم که عبای سياه زمخت بر سر و تن داشتند آمدند از کنار تخت من گذشتند و رفتند

آمد چون راه را بلد نبود و البد منتظر بود يکجايی بپيچد ولی در آن سالن بزرگ  او آرام و نامطمئن پيش می. راھرو

ھا درازکش  آمد و به مردھای بيماری که بر تختخواب او می. آمدی چنان صاف می بايستی که ھم. راھی برای پيچيدن نبود

پرستار از کنار . دانست که مرا به آن آسانی نخواھد يافت نمی. گشت دنبال من می. انداخت و يا نشسته بودند نگاه دقيق می

جا چفيه بر سر  ی رسيد با پيرھن سفيد تميزش، و مثل خيلی از مردھای آنتخت من رفته و دور شده بود وقتی که ناج

 »ری؟ کجا داری می. ھی ناجی«: گفتم. بسته بود

ھايی که  خيره شد به انبوه باندھا و پارچه. نفھميده بود آن صدا از کدام جانب بود. سوی تخت من با تمام تن برگشت به

لبخند » !جميل؟«: ھا بود که پرسيد از انبوه پارچه. شمانم نگاه نکرده بودھنوز به چ. ھا پنھان بود صورت من پشت آن

خيز . ناگھان انتشار ذوق را بر پھنای صورتش ديدم» .تر بيا نزديک«: گفتم. کنم او لبخند مرا ديد ولی گمان نمی. زدم

ُصدايش پر از بغض بود» جميل«اين بار که گفت . برداشت آمد رو در روی من ايستاد چی «: کرد شت گريه میدا. ُ

دستم را گرفت و . ی تخت من انگار که جلوی افتادن خود بر زمين را بگيرد ناگھان خودش را انداخت روی لبه» شده؟

حس کردم . ھای او را لمس کردند فشرد و بوسيد و کف دستم را بر پھنای صورت خود کشيد و انگشتان من خيسی گونه

 »جا ھستم؟ تو چطور خبردار شدی؟ کی بھت گفت که من اين«. يح ندادماين بود که توض. داند ماجرا را می

بعد آدرس اين . نگفت از کی. گفت از کسی شنيده که ھمچين چيزی شده. گفت خودش زياد خبر نداره. نصرت«

. زمدم در ماموری مخصوص تو گذاشتن که وقتی فھميد دارم ميام پيش تو صدجور سئوال کرد ا. بيمارستان را به من داد

 ».بعد بايد برم خودم را معرفی بکنم به پاسگاه. اسم و مشخصاتم را ھم برداشت نوشت

 »خاطر من؟ پس تو ھم خودت را انداختی توی ھچل به«

» .ھا تر نگفت پس ديگه بيش. ی تو، ھمين کنن درباره يارو گفت چندتا سئوال ازم می. کنم کار سختی باشه گمون نمی«

که فھميدند که وضعيت اقامت او ھم مثل  و را يک روز تمام در محل پاسگاه نگه داشتند تا اينبرای ھمان چندتا سئوال ا

ھای صورتم را باز کردند و  بعد باندپيچی. من سه روز ديگر ھم در بيمارستان نگه داشته شدم. وضع من خراب است

 بود مادرش ايرانی ھست مقداری ھم پنبه و آن پرستار که گفته. مقداری دوا و کرم دادند که روزی چندبار بر زخمم بمالم

وقتی ناجی . ھای مرا بشورد وشو به من داد و خيلی تند و سريع به ناجی ياد داد که چطور زخم باند و دواھای مايع شست

حسی عجيبی در آن لحظه . کردم ی مشتاق او نگاه می داد من به چھره داشت با عالقه به توضيحات پرستار گوش می

. اين بار تنھا نبودم بلکه ناجی ھم با من بود. بعد باز ھم با پاسگاه سر و کار داشتم. بوسيد گارکسی قلب مرا میان. داشتم

ی  ادامه. ًگفتم که قبال گفته بودم ی رابطه با سردار ھمان چيزھايی را می درباره. ھا يکی پس از ديگری صف طويل سئوال

ًخواستند دقيقا  در پاسگاه می. ايم جا آمده پسرخاله ھستيم و برای کار به اينگفتيم . ی من و ناجی ھا رفت به رابطه سئوال

. توانست ھمچنان پنھان باشد و به کار خود ادامه بدھد بدانند که چرا ناجی پيش آمده و خودش را معرفی کرده چون او می

خواھد ھرطور شده از من   گفت می.توانسته مرا در اين حال تنھا بگذارد که نمی خاطر من آمده برای اين او گفت به

سوار . ھا ھم ما را ديدند ولی ھيچ کالمی با ما نگفتند آن. بار بيرون از پاسگاه سردار و زنش را ديديم يک. مراقبت کند

ھرگز نفھميديم که قانون با زن سردار که . رانده ناجی گفت ديده بود که ماشين را نصرت می. ماشين خود شدند و رفتند
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ًھا با پولی که دارند حتما به  ناجی گفت که به اين موضوع فکر نکنم چون آن. کار کرد را سر من آورده بود چهاين بال 

ھا شھروندان پولدار آن مملکت بودند و من يک کارگر  ھرحال آن به. اند موضوع را ماستمالی بکنند راحتی توانسته

. ھا ی آن نتوانستم بفھمم چگونه بود رابطه. سردار و نصرتی بين   فکر کردم به رابطه. خارجی غير قانونی و بی پول

آيا از روی حسادتش به سردار بود؟ و يا قول پول خوبی ازآن . نتوانستم بفھمم چرا نصرت مرا به زن سردار لو داد

 زنيکه گرفته بود؟ آيا مقصر خودم نبودم که به نصرت به چشم تحقير نگاه کرده بودم؟

با نفرت تفی انداخت » .فروشه پس تو باور نکردی ِبرات عجيبه؟ من که گفتم او يک مزدور آدمچرا اينقدر «: ناجی گفت

 ».طرفيم و دست من از او کوتاه کشتمش، اما حيف که اين ًطرف مرز بوديم حتما می اگه اون«. روی زمين

عصر .  مرکز تماس بگيردی وضع ما بايد با رئيس پاسگاه چند ساعتی ما را در آن محل نگه داشت و گفت که درباره

روی خط مرزی رو به خاک ايران  برند و به سوی مرز می روز به ما اطالع دادند که فردا دوتا نگھبان ما را به ھمان

شان به حال ما سوخته و  ھا دل رئيس پاسگاه گفت که آن. ھا خارج بشويم کنند تا برويم و از کشور آن مان می رھای

ھا دستگير بشويم به اشد مجازات  بار ديگر در خاک آن از ما امضا گرفتند که اگر يک. ا کندخواھند کارمان بيخ پيد نمی

صبح روز . غذا و جای خواب به ما دادند. با ما بدرفتاری نکردند. شب را در پاسگاه سپری کرديم. محکوم خواھيم شد

تمان بردند تا ھرچه وسايل شخصی بعد پس از خوردن صبحانه، دوتا مامور ما را سوار جيپ کردند و به محل ساخ

ھا که غيرقانونی بودند با آمدن ماموران رفته بودند  کارگران ساختمان آن. ھا به سر مرز برويم داشتيم جمع بکنيم و با آن

 ھا با تعجب خيره شده بودند بعضی. ًھا که قانونی بودند اصال جلو نيامدند که کالمی با ما ردوبدل کنند داخل مخفيگاه و آن

ھايم  فقط شاچراغ جلو آمد خيره شد توی چشم. نصف صورتم را که زير باند سفيد بود پنھان کرده بودم پشت چفيه. به من

اما دلواپس . طور شد حيف که اين. تو پسر خوبی ھستی«. موضوع را شنيده بود. ُھايش پر از اشک شدند و ديدم که چشم

رسه  و جوونی با يک قلب قشنگ که ھيچکس دستش به اون نمیش به ھمين قشنگی صورت نيست ت زندگی ھمه. نباش

ای سھمگين فرود خواھد آمد که  ھم چنان ضربه بيچاره خبر نداشت که روزی به آن» .مراقب اون قلب قشنگت باش

ھرحال او مرا در بغل گرفت و با مھر به  به. دردش تا آخر عمر رھايم نکند، با زخمی بدتر از اين زخم ظاھری صورت

دنيا «: شاچراغ گفت. مامور ديگر با ناجی رفته بود که وسايل او را بياورند. ماموری ايستاده بود خيره به ما. د فشردخو

دستمالش را از جيب درآورد و اشک و بينی خود را خشکاند و . مرا رھا کرد» .پدر و مادر شده بی. رحم شده خيلی بی

 ».تون خدا به ھمراه. خوره اين به دردتون می. پيش دارينراه زيادی در «. يک بسته نان کلوچه به من داد

ناجی و من . طرف خط مرزی جيپ حامل ناجی و مامورش رسيد، من و مامور ھمراھم ھم سوار شديم و جيپ رفت به

ديدم که در چشم او  ی اشک را می کرد به من لبخند بزند و من حلقه اش سعی می او ھمه. روبه روی ھمديگر نشسته بوديم

تو چرا اومدی چرا خودت را نشون «: پرسيدم. گرديد و او ھی تالش داشت با لبخند مانع از زيادتر شدن اشک بشود می

 »جور با خفت برگردونده بشی؟ دادی که حاال اين

 ».خاطر تو احمق به«: گفت

 که در عالم واقعيت ھمين. خواستم چيزی بشنوم من ديگر نمی» .ايرانی حرف نزنين! ھی پسرھا«: يکی از مامورھا گف

جا به پای من ايستاده که حاضر  ديدم که ناجی بخاطر من موقعيت خوب خودش را رھا کرده به کمک من آمده و تا آن می

جا غير از خطر چيزی منتظرش نبود، و ھمين کارش برای  شده بود از کشور اخراج بشود و برگردد به جايی که در آن

ام خيلی  تر بود چون شکل و قيافه ه منتظر ھردوی ما بود ولی حاال برای من شايد کمخطر البت. من يک دنيا ازرش داشت

کرد يک دستش را جلو آورد گذاشت روی دست من و حس  طور که مرا نگاه می ناجی ھمان. واضح و قابل شناختن نبود

شده بودند و حاال گرديدند روی تر  ھايش انگار بلندتر و ظريف انگشت. گرمای تنش را از راه تماس دست فرستاد به قلبم

دانست که دارد  راند سر چرخاند و نگاھش انگار قبل از گرديدن می يکھو آن ماموری که نمی. دست من با تماسی مھربان

مان را  ھای ھای ما ماند و ما ھيچ تالشی نکرديم که دست نگاه مامور چند لحظه روی دست. ھای ما طرف دست آيد به می

ھای ما و باز برگشت و رفت دوخته شد به  نگاه او کشيده شد باال و خيره شد توی چشم.  از ھم جدا کنيمخاطر نگاه او به

رسيديم به يک پاسگاه . رفت ی اسفالتی خيلی باريک که در بيابان پيش می رو که فقط بيابان بود و يک جاده ی روبه جاده
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مامورھا از جيپ پياده . فھميديم پشت اين تپه دريا ھست. ودی بلند ساخته شده ب ديگر که خيلی کوچک بود و پای يک تپه

. ما را از روی تپه عبور دادند و کنار آب نگه داشتند. چھارتا مامور ديگر ھم ديديم سه. شدند و به ما ھم گفتند پياده شويم

لی بدون موتور کنارآب يک قايق بزرگ و. شان در دستبند گير بود ھای ی ديگر ھم بودند که دست پنج تا مرد دستگير شده

موتور را که ما ھفت مجرم در آن خواھيم بود  مامورھا منتظر يک قايق بودند که قرار بود بيايد و قايق بی. پارک شده بود

آن پنج تا مرد ديگر ھم ايرانی . مامورھا رفتند روی شيب تپه نشستند و سيگار چاق کردند. دانستيم بکشد، تا کجا؟ نمی

» .زحمت دست ما را ھم باز کنيد تا بتونيم ما ھم يک سيگاری بکشيم برادر بی«: ھا به مامورھا گفت يکی از آن. بودند

ی او  مامورھا خواسته. ھا فھماند ھا، مقصود خود را به آن بار مرد با حرکات دست اين. گويد مامورھا اول نفھميدند چه می

پس چرا «: مرد ايرانی به ما نگاه کرد و گفت. جا سيگار بکشيد نرا رد کردند و به او فھماندند که وقتی سوار قايق شديد آ

 »ھای شما آزاده؟ دست

 .ھردو زديم زير خنده» .ھای خوبی ھستيم چون که ما بچه«: ناجی گفت

که ما داشتيم  خنديم در حالی خيال کرده بود ما داريم به او می» .زير خاک بخندی. ھرھرھر«: گفت. آن مرد خوشش نيامد

به «: مرد گفت. خنديديم که برای چند لحظه درد و ترس خود را از ياد برده باشيم ی برای دلخوشی خودمان میھمينجور

 .با خشم نشست کنارآن چھارتا مرد» .دم موقعش بھتون نشون می

 ».ببخشيد ما به شما نخنديم ھمينجوری  به خودمون خنديديم«: ناجی گفت

 ».انداختم توی آب ھمين االن ُگرنه ھردوتون را با يک ھل میدونم که به من نخنديدين و می«: مرد گفت

ما ھم رفتيم يک گوشه بر شيار تپه نشستيم . وگو نيست ناجی از او فاصله گرفت و به من عالمت داد که طرف قابل گفت

آمد و ھمان  ل ھم میدنبا اليه اليه به. آب رنگ لجن بود. حال ديده بودم ترين آبی بود که تا به زشت. و خيره شديم به دريا

زودی  ًدانستيم که يک آبادی ھست درآن دورھا که فعال از ديد ما پنھان ھست ولی به می. رفت دنبال ھم می لجن اليه اليه به

يکی از .   دنبال کارمان در خاک وطن يک تکه خشکی که قرار بود ما در آن پرت شويم و برويم به. شود نمايان می

ای وطن کجايی که من به قربان تو «: راز کشيده و خيره بود به دريا با صدای بلند گفتمردھا که روی شيب تپه د

طرف آن مردھا  طرف ما و به ماموری که تازه سيگار دومش را تمام کرده بود ته سيگارش را پرت کرد و آمد به» .بشوم

.  توضيح بدھند ولی مامور حاليش نشدمردھا ھرکدام خواستند به عربی. ھا پرسيد که طرف که فرياد زد چه گفت و از آن

باز لميد کنار رفيقش و برای او توضيح . مامور خنديد و برگشت رفت. ناجی حرف آن مرد را برای مامور ترجمه کرد

معنی مامورھا ولی سعی  ھای بی مان گرفت از خنده من و ناجی ھم خنده. ھردو خنديدند. داد که موضوع چه بوده

باالخره . پنھان کنيم چون ممکن بود يا مامورھا و يا آن مردھای دستبند دار از ما عصبانی بشوندمان را  کرديم خنده می

دوتا مامور مسلح در حالت مراقبت باالی تپه ايستاده . مامورھا دستبندھا را از دست مردھا باز کردند. قايق موتوری آمد

ًقايق دوتا پارو در دو طرف داشت ولی فعال . ق منتقل کردندما را به داخل قاي. طرف ما بود شان به ھای نوک اسلحه. بودند

. ی ما دست تکان داديم برای مامورھا که در خشکی مانده بودند ھمه. کشيد شدند چون قايق موتوری ما را می استفاده نمی

: شت به ناجی گفتگ ای برای دعوا می دنبال بھانه ی ديدن ما به مردی که از ھمان لحظه. ھا فقط ما را تماشا کردند آن

 » .ھای ھردوتامون آزاده بينی که دست خب حاال ديگه می«

خواست به اين حرف ناجی ھم  دلم می» .ھای من ھنوز آزاد نيستن که پس دست«: اش را به او نشان داد و گفت ناجی کوله

سر ديگران بگذارد که  آرام سربهتوانست چنان  دار باشد و می خواست خنده شد وقتی که می دار می ًناجی واقعا خنده. بخندم

ھای او  ھايی که من با حرف چه روزھا و شب. کرد تر ھم اين کار را برای خنداندن من می بيش. ُبر شوم من از خنده روده

. بار به حرف ناجی نخنديدم ولی يارو زياد خوش نداشت خنديدن ما را ببيند برای ھمين من ھم اين. خنديدم و ذوق کردم

 . شد  روی آب کشيده میقايق ما بر

رفيقت چه جور شيطونی کرده که سرش را گذاشتن توی تنور و صورتش را اين ريختی «: مرد به ناجی گفت

دنبال  ھا انگار به داری زده بود و يا آن انگار که او حرف خيلی خنده. دوسه تا از مردھا به حرف او خنديدند» سوزوندن؟

در نگاه ناجی ديدم که عصبانی بود و ھر آن ممکن بود حمله بکند . اال پيدا کرده بودندگشتند و ح ای برای خنديدن می بھانه
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فکر کردم اين چيست . اين بود که دست روی دست او گذاشتم و با سرانگشتانم پوست دست او را نوازش دادم. به طرف

شد اگر حاال او و من در اين قايق تنھا  کند؟ فکر کردم چه می چنين مطبوع و دلپذير می که پوست تن ناجی را برای من اين

به ھر کشوری . خواستيم رفتيم به ھر طرف که می ھا می دنبال خودش بکشد؟ ما بر روی آب بوديم و کسی نبود که ما را به

مانديم؟ در  تا آخر عمر می رسيد و ما در کنار ھم به آرامی جايی که دست ھيچ آدم ناجوری به ما نمی. يک کشور اروپايی

 .ار ھمکن

طرف ايستگاه  ما را به. که يک ايستگاه دريايی ديده شد مرد ھم ديگر چيزی نگفت تا اين. سکوت ما در قايق طوالنی شد

ھم بودند و چندتا ھم قايق تندروی  چند قايق و کرجی در کنار ھم چسبيده به. روی آب يک پاسگاه کوچک بود به. بردند می

بودند با مامورھايی که در پاسگاه بودند حرف زدند و به اين نتيجه رسيدند که ما را مامورھايی که ما را آورده . موتوری

مامورھا به ما فھماندند که ديگر با ما . شد جا ديده می سوی آن خشکی که از اين چنان که توی قايق بوديم بفرستند به ھم

مان کردند که در تمام راه ما را در  ر ضمن حالید. آيند و خودمان بايد پارو بزنيم و خودمان را به آن خشکی برسانيم نمی

شان رو به ماست که اگر دست از پا خطا کنيم و بخواھيم سر قايق را به سمت ديگر  ھای ھای اسلحه نظر دارند و لوله

ا بعد خواستند بدانند کسی از م. ھا به ما شليک خواھند کرد و از آن پس خودمان مسئول جان خودمان ھستيم بگردانيم آن

داند چطور قايق را تا  ی آن چھارنفر بقيه بود گفت که او می ًی پارو کشيدن دارد؟ ھمان مرد که ظاھرا سردسته تجربه

ًولی وقتی نشست پشت پاروھا و شروع کرد به پارو کشيدن معلوم شد که دروغ گفته و اصال در . جا ھدايت بکند آن

ھای خودشان  مامورھا توی قايق. زد تر دور خودش دور می قايق بيشکشيد  تر پارو می ھرچه بيش. باره تجربه ندارد آن

ًمرد به پاروھا فحش داد و گفت که اصال قايق خراب و از کار افتاده است . خنديدند ايستاده بودند و به پارو کشيدن او می

ھا گفتم  من به آن. شدمامورھا پرسيدند که اگر کس ديگری از ما بلد ھست پارو بک. و غيرممکن ست حرکت بکند به جلو

مامورھا باز ھم خنديدند و مسخره کردند و از ناجی خواستند بنشيند پشت . ھا پيش ست يعنی بوده سال کاره که ناجی اين

ھای اول کنترل  در ھمان لحظه. اش را به من سپرد و نشست و شروع کرد به پارو کشيدن ناجی با ترديد کوله. پاروھا

طور خيره شده بودند به  مردھا ھمين. مان دست تکان دادند برای. مامورھا ديگر نخنديدند. انددست گرفت و ر قايق را به

چه حس آرامشی چه حس غروری من داشتم که . برد سوی خشکی می ناجی که چطور ماھرانه قايق را با ھفت سرنشين به

. ی لخت ادامه داد ز تن درآورد و با باالتنهکشيد پيراھن ا چنان که پارو می ھم. ھای او بود ی ما اينک در دست سکان ھمه

شما دوتا «. يکی از مردھا با تعجب نگاھم کرد. داد بوی عرق تن او را می. پيراھن را از دست او گرفتم و بوييدم

 »داداشين؟

 » .ما پسرخاله ھستيم«

 ».با ھم خوب نيستنطور نيستن  ھا اين ی پسرخاله ھمه. تون گرم دم. خيلی ھوای ھمديگه را دارين«: مرد گفت

ی ما پول ما را باال کشيد و ما را  جنده ی ننه پسرخاله«: ی سفيد دور سرش بسته بود گفت يکی از مردھا که يک پارچه

ی يک ھفته کار  جا که برسی واسه دی اما عوضش اون گفت برای رفتنت پول به قاچاقچی می. انداخت توی اين آتش

خالصه دار و ندار ما را قلپی سر کشيد و حاال ھم که داريم دست از . ولت صاف بشهی اين پ دن که ھمه قدر بھت می اون

 ».گرديم پا درازتر برمی

تنھا . مردھا ترسيدند و داد زدند. ی ما را بريزد داخل آب قايق ما رفت که چپه شود و ھمه. چندتا موج بزرگ سر رسيدند

ھمه نفس . بعد قايق به وضع معمولی برگشت. ست او بودکسی که خيالش امن بود ناجی بود و من، چون سکان در د

خوب با «: کرد رئيس گروه است و فھميديم اسمش مصطفی ھست گفت ھمان مردی که وانمود می. راحتی کشيديم

 ».ھا خوشگل کنين شما بچه ترسوندن ما حال می

ًوای سالم به مقصد برسيم لطفا خ اگه می«: خواست عصبانی بشود ولی من مانع شدم و به مصطفی گفتم ناجی باز می

انتظار داشتم يارو مرتيکه به من حمله کند يا چيز ناجوری بگويد ولی فقط نشست » .ساکت باش و بذار کارش را بکنه

ی برھنه در  باد بود و زيباترين سينه. روی چوب وسط قايق و ھيچ نگفت و سعی کرد توی باد سيگارش را روشن بکند

ترين جای دنيا خواھد بود برای باقی عمر  کردم امن آن تخت سينه که خيال می. شد شد و بسته می مقابل نگاه من باز می
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: ناجی گفت. برای اين تن بی کس و کار که چيزی بيش از تکه زغالی از آن باقی نمانده بود. برای سر بی پناه من

باورت . دونستی؟ عين قبل می. ھا ننگردو کنن به حالت قبلی برش می جا صورتت را درست می ريم خارج و اون می«

 ».نميشه

 ».تو گفتی و من ھم باور کردم«

 ».من خودم توی روزنامه تبليغاتش را ديدم به ابوالفضل«

ديدی که  خوندی می ًدوما اگه سواد داشتی و زير ھمون تبليغات را می. گرده ًاوال که ھيچ چيزی به حالت قبلش برنمی«

 » .تونی فکرش را بکنی قدر که نمی اون. انخو چقدر پول بابت اون کار می

 »ھا؟ دی که غمگين نباشی  باشه؟ قول می. تو فقط غصه نخور پس. کنيم و پول درمياريم کار می. پول که چيزی نيست«

کلمات . ھمين کلمات او با آن لحن مھربان کافی بود که خود را خوشبخت و قوی حس کنم. ھمين البته برای من کافی بود

جا  به ما گفته بودند قايق را ھمان. قايق در سکوت به خشکی رسيد. زد به خوشرويی ندی بود که زندگی به من میاو لبخ

خواستند ھرچه زودتر از قايق بزنند بيرون و ھمين  آن پنج تا مرد فقط می. در آب رھا کنيم و طنابش را ھم آزاد بگذاريم

ًقدر در مھارکردن قايق فرز نبود حتما  ايق پيش برويم و اگر ناجی آنبار ديگر تا مرز چپه شدن ق شان باعث شد يک عجله

ھا بايد راه برويم تا به اولين آبادی  دانستيم که ساعت می. ھرحال حاال توی خشکی بوديم به. کله پا شده بوديم توی آب

دلم برای . مان جای داده بوديمھاي مان را بر دوش ما بارھای. وزيد که گاھی کمی ھم خاک با خود داشت باد نرم می. برسيم

را بسپارد تا من حملش کنم  چندبار از او خواستم آن. ناجی سوخت که ناچار بود کوله به آن سنگينی را بردوش خود بکشد

ی او خيلی سنگين نبود بلکه بدقلق بود چون ساز در آن بود و مقدار کمی لباس و تعداد زيادی  البته کوله. ولی راضی نشد

خاطر وجود ساز و سيگارھا در آن، دست و پای او را در راه  ديدم که چطور حمل ناجور بدقلق کوله به می. رپاکت سيگا

 .شد با خاک در بيابان ھيچ نبود غير از باد که حاال ھمراه می. رفتن بسته بود

شينه روی پوست  تو اين خاک بدمذھب که ھی می. وقتشه بشوريم و کرم بماليم بھش. من نگران زخم تو ھستم«: گفت

 ».آدم

ی سرخ و سفيد که ناجی به من داد بجای ھمان چفيه ای که روزی به آن دختر داده بود، بخاطر  يادم افتاد به آن چفيه

از . توانست طناب حمل خوب و راحتی برای ساز او باشد عصبانيت از ناجی ھيچگاه آنرا بر شانه نينداختم اما حاال می

. خواھم بکنم کار می پرسيد چه. ی خود درآورد ش بيرون و از ناجی ھم خواستم ساز را از کولهداخل کوله از آن ته کشيدم

مردھای ديگر لميده بودند روی زمين و سيگار . تا وقتی که ساز را درآورد. به او نگفتم و فقط گفتم صبر داشته باش

توانستيم نوبت به  ی ساز و حاال می  و پايين جعبهمن و ناجی چفيه را مثل يک طناب بستيم به دوتا گيره در باال. کشيدند می

 » .ماشا به عقل تو پسر«: ناجی گفت. تر شده بود حمل آن خيلی راحت. نوبت آن را به خود بياويزيم

 

دادند به ھمه چيز، به  کشيدند و زير لب فحش می زنان پا بر خاک می نفس رفتيم و مردھا سر به زير انداخته نفس راه می

آمد و ھمين دستمايه برای  شان می ھا و به خدا و به ھرچيز ديگری که بر زبان ُشان و به شرطه ن و به مملکتخودشا

ناجی ھنوز در فکر چاره برای . کرد تر می ھای پنھان بين و من ناجی بود که عذاب راه را بر ما آسان ھا و خنده شوخی

بندم تو ھنوز نخ و  شرط می«: گفت. تر شده بود  بيشًپوشاندن زخم من در مقابل خاک بود مخصوصا که وزش باد

يکی از . خواھد، ادای مرا درآورد با گفتن ِصبر داشته باش پرسيدم برای چه می» درسته؟. سوزنت را با خودت داری

ين ولو ی او خود را بر زم بقيه ھم به بھانه. داد شد و ھی بايد چند دقيقه لم می مردھا چون چاق بود زود به زود خسته می

ی کوچک نخ و سوزن را از کوله  جعبه. شدند ًشايد ھم چون سن ھمه تقريبا باال بود زودتر از ما خسته می. کردند می

دانم از کی ھديه  پيرھن سفيد بلندی که نمی. گشت و پيدا کرد اش دنبال چيزی می داشت ته کوله. درآوردم به ناجی دادم

ی پيرھن  ُی سنگين فلزی پر از چاقو و قيچی را بيرون کشيد و خيلی تند تنه دستهبعد آن . گرفته بود و من دوستش نداشتم

ای شد با دوتا در باز، و او نخ توی سوزن فرو  ھا از اين سينه به آن سينه بريد و پيرھن مثل کيسه را از قسمت زير آستين

ذارم روی سر  يک دقيقه اين را می«: ھای درشت دوخت بعد گفت طرف کيسه را از اين سر تا آن سر با کوک کرد و يک
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سرم را به سمت او پيش بردم، کيسه را بر سرم گذاشت و پايين کشيد و » .و صورتت تا يک چيزی را اندازه بزنم

باز کيسه را از . ھايم حس کردم صورتم رفت الی سفيدی کيسه بعد ھيچ نديدم و لمس انگشتان او را بر دور و بر چشم

 کرد آن دوتا نقطه را که عالمت زده بود با قيچی طوری بريد که دوتا سوراخ دربياورد برای سرم بيرون کشيد و شروع

خب حاال وقت «. کرد از نشستن گرد و خاک بر زخمم او نقابی ساخته بود برای صورت من که جلوگيری می. ھايم چشم

»  .ھا بخشيد می. جا کار داريم ديگه بازم اينآقايون ببخشيد ما چند دقيقه «. و به مردھا داد زد» .وشو و کرم ماليدنه شست

ھا گفته شود، يک سيگار  خواستند که چنين چيزی به آن ھا انگار از خدا می ی آن ھا نشان و ھمه کرم و دسته پنبه را به آن

در آن جمع من تنھا کسی بودم که سيگاری . سيگار روشن کردن در آن باد و خاک ھم مصيبتی بود. ديگر روشن کردند

 » .جون خودت زنه برای يکيش به دلم داره پر می«: ناجی گفت. نبودم

 ».پس اول سيگارت را بکش«: گفتم

 » .ًفعال زر زيادی نزن و يک کمی بيا جلوتر پس«: به شوخی گفت

شمان او آن خيره شده بودم به عمق چ. ھا ماليد ای پنبه به آن ی تکه وسيله بعد کرم را به. ھا را با پنبه و مايع شست اول زخم

برد آن  طور تو را با خودش می رسيدی ھمين رفتی به مقصد نمی دريای شفاف بی انتھا که ھرچه در عمق آن پيش می

ی کوچکی داخل کوله دارم ولی  به ياد آوردم که آيينه. ماليد ھا کرم می کرد و بر آن ھا را نگاه می او با دقت زخم. عمق

خواسته که من  جی گفت که آن را از توی وسايلم درآورده و دور انداخته چون نمیخواستم به دنبالش بگردم نا وقتی می

 »ولی من اون آيينه را دوست داشتم، می دونستی، نه؟«. ھی به زخمم نگاه بکنم و غصه بخورم

ًھا آينه اصال چه کس و  قبول کن پس ديگه خب. خورد جميل ًپس من دوستش نداشتم خب؟ ولی فعال به دردمون نمی«

 ».شعريه

تر عصبانی  بردم شايد بيش قدر لذت نمی ھای او آن اگر از ماليدن کرم به پوست صورتم با دست. اگر در آن حالت نبودم

خواھی بکند ولی حاال ھمين که دست او با سفيدی پنبه  کردم چندبار معذرت کشيدم و وادارش می شدم و سرش داد می می

تکان آرام پنبه بر روی  بعد تکان. ی سرد ل تماس ناگھانی کرم در يک لحظهاو. شدم شد آرام می به صورتم نزديک می

داشت و  ھا مرا از حرکتی تند و خشن باز می ی اين ھمه. ور در دريای چشمان او پوستم ھمراه با دردی قابل تحمل، غوطه

ای که  کيسه. فيد بر چھره داشتمحاال من يک نقاب س. راه افتاديم. کرد به آرامی و به عشق ای بود که مرا دعوت می لحظه

به ناجی گفتم حق ندارد از خنديدن . خنديدند مردھا کمی. ھايم بر آن سوراخ شده بود بر سرم  کشيده بودم و جای دوتا چشم

ھای بدی  آدم. ھا خسته بودند و با ھر چيزی ممکن بود بخواھند تفريح بکنند ھا به نقاب من عصبانی بشود چون آن آن

پول زيادی به چند قاچاقچی داده بودند ولی . ھفته پيش از خاک ايران زده بودند بيرون يک.  خيلی ترسيده بودندنبودند فقط

ھا را برده بود درست توی دل تجمع  طرف يک پاسگاه، آن ھا را برده بود به انگار در پايان راه قاچاقچی ناوارد آن

روز حبس و بازجويی  جا دستگير شده بودند و پس از چند شبانه ناند، پس در آ پلکيده ھا که دور و بر پاسگاه می شرطه

يکی ديگر چيز ديگر . ھا بوده گفت که آن قاچاقچی آخری جاسوس عرب شان می يکی. برگردانده شده بودند به خاک ايران

باد لحظه . فتگ ی علت گيرافتادن خودشان نظرھای متفاوت داشتند که معلوم نبود کدام درست می خالصه درباره. گفت می

من چه ذوقی . بعضی از مردھا عينک دودی داشتند. آورد شد و گرد و خاک زيادتری را با خود می تر می به لحظه بيش

توی پاسگاه به . نشستيم و غذا خورديم. کردم وقتی ديدم که ناجی ھم ھنوز عينکی را که من به او داده بودم با خود داشت

. ناجی مقداری شکالت داشت که به ھمه داد.  داده بودند که اليش پنير و خرما بودھرکدام از ما يک نان خانگی بزرگ

ی ناجی و من حدس  ی رابطه مصطفی برای خودش چيزھايی درباره. ی شاچراغ را بين ھمه قسمت کردم من ھم کلوچه

. جواب بله را به او داده بوديمچند بار از ما پرسيده بود که ما راستی راستی پسرخاله ھستيم؟ و ما ھربار ھمان . زده بود

حال  به جون خودم تا به«: گفت می. مند بکند رفته بود توی نخ ناجی که او را به خودش عالقه. شد ولی ديگر باورش نمی

خواست  من دلم می. زد ناجی فقط لبخند می» .تيپی توی عمرم نديده بودم پسری به اين زبر و زرنگی و به اين خوش

ی  خواست وحشيانه به ما حمله کند و حاالداشت خايه ن مرتيکه مصطفی دروغگو که اول ديدار میزدم توی پوز آ می

دونی من زياد آب  می«: گفت کرد به ناجی و می ی آب خود را تعارف می بار قمقمه ھرچند وقت يک. ماليد ناجی را می
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تونی از اين قمقمه بخوری ھرچه دلت   میتو. خورم که ھی بخوام بشاشم زياد آب نمی راستش از ترس اين. بخور نيستم

 ».شون جوونه که بدن خاطر اين شن به تر تشنه می ھا بيش دونم که جوون می. خواد می

ھنوز دوسه ساعت ديگه . شه اونو نگھدار الزمت می. ما خودمون آب داريم. دستت درد نکنه«. زنان لبخند زد ناجی نفس

يا «: يارو حاليش شد که بايد به من ھم تعارف کند، برگشت رو به من و گفت» .شه تر می ھوا ھم داره گرم. بايد راه بريم

کم به ناجی  او خود را کم. صورتم زير نقاب بود» .آبش تميزه خيلی. خوای صورتت را بشوری تو، حتی اگه می

گر پراکنده بعضی جلوتر و مردھای دي. شانه به شانه. تر کرد و او را با خود به سمت ديگر کشيد و باھم راه رفتند نزديک

ھا  وگوی آن صدای گفت. ناجی و مصطفی از من جلو افتادند. کشيدند تر از ما، تنھای سنگين خود را پيش می بعضی عقب

گی ھمديگر را  ھا از بچه انگار آن. ی ناجی ديدم که مصطفی يک دست خود را انداخت روی شانه. شنيدم را نمی

ی ناجی  ھای خسته د، خواستم پيش بدوم دست سنگين آن مردک را بگيرم از روی شانهشناسند انگار دو معشوق بودن می

ای توقف کرد و به آرامی دست مصطفی را گرفت و نرم آن را از روی شانه خود پايين  ناجی لحظه. پايين بيندازم با غيظ

 »گه؟ چی می«: پرسيدم. ديک شدکم از او فاصله گرفت و به من نز نگاھی ھم به من انداخت با لبخند بعد کم. گذاشت

که اگه جای خوابيدن برای امشب نداشته باشيم . خواد به ما کمک کنه می. خوايم بريم کجا خواد بدونه امشب پس می می«

کمی بعد که ھمگی توقف کرديم . من چون فکر اين را نکرده بودم ساکت شدم. حق با او بود» ھا درسته؟ . که نداريم

دوستان و رفقا اگه امشب جايی برای رفتن و «: ھا سيگاری دود کنند، مصطفی به ھمه گفت يگاریاستراحتی بکنيم و س

تونين با من بيايين يک گوشه توی  جا و مکان ھستين می ًماندن دارن که چه بھتر ولی اگه شما ھم مثل بنده فعال بی

با . او خوشش آمد. ی ما خنديديم ھمه» .يمالبته اگه سالم به مقصد برس. ی من شب را صبح بکنين گاوداری خواھرزاده

ھمه مرد گنده توی گاوداريش دراز به دراز افتادن شايد زياد  صبح که سر برسه و ببينه اين«. تری ادامه داد حرارت بيش

دوتا از » .باالخره دايی بودن يک ارج و قربی باھاس داشته باشه. خوشش نياد ولی کون لق او، باقی اون کار با من

ی اين شھر نبودند بايد شب را  دوتای ديگر و خود مصطفی که بچه. روند ھای خود می ا گفتند که جا دارند و به خانهمردھ

ی خود را به  مصطفی خواھرزاده. من و ناجی ھم که بالتکليف بوديم و دعوت او را قبول کرديم. کردند جا سر می ھمين

ميثم از . چنان گاوداری بزرگی شده  و چند سالگی صاحب آنگفت که طرف اسمش ميثم است و در سی. ما معرفی کرد

که توسط ساواک شھر خودشان تحت تعقيب بوده مجبور شده  ی خيلی نوجوانی مذھبی و انقالبی بوده و برای اين دوره

 مرگ قدر فعال بوده که چندبار تا پای ی انقالب آن جا مھاجرت بکند و گفت که طرف در دوره شھر را رھا کرده به اين

ای مجاھد ضد  روز عده قدر مذھبی و عاشق امام بوده که يک ُرفته و از خطرھای کشنده جسته بود، در ضمن او آن

لنگد ولی با ھمين پای لنگ يکی  ماند و حاال فقط يک پايش می روند ولی او زنده می کنند و در می انقالبی او را ترور می

هللا  سازمان حزب«: يکی از مردھا گفت. شود حسابی ھم دارد پولدارتر میهللا است و  از اعضای باالبلند سازمان حزب

 » هللا سازمان حزب«: و خنديد و ھی تکرار کرد» ديگه چه فرقه ايه داداش؟

اسمش ھرچه ھست ميثم ما يکی . ترين سازمان مملکته ديگه ھمين سازمان که االن مھم. دونم من چه می«: مصطفی گفت

ی لميده خيره  کرد من بر کوله ی خود را معرفی می در مدتی که مصطفی داشت خواھرزاده» .استھای اونج کلفت ُاز دم

دانستم که من باالخره  نمی. فرستادند ھايش که دود را بيرون می ی لب بودم، به سيگار کشيدن ناجی و به آن حالت مردانه

ًفرستاد اصال خوشم  ھای خودش می د به داخل ريهھمه دو که آن دوست داشتم ناجی سيگار بکشد يا دوست نداشتم؟ از اين

از بابت ديگر حالت سيگار . ھای درشت عنابی او را کرد، آن لب ھای او را تيره می در ضمن که سيگار لب. آمد نمی

گاه که ھمان دست . تکاند زد به کون سيگار و خاکستر را می طور که با مھارت يک تقه می آن. کشيدن او را دوست داشتم

ی گوش او را  لرزيد که آتش سيگار الله زد، دلم می برد باال و موھايش را از پشت گوش پس می گاردارش را میسي

 .ای به گوش آمد بدون صدمه نسوزاند ولی ھميشه ھم دستش پايين می

.  شد، مصطفی خوشحال»شيم اگه بتونيم امشب يکجايی توی ھمون گاوداری سر کنيم ما ھم ممنون می«: وقتی ناجی گفت

 .بلند شد» .پس راه بيفتيم«: گفت. تواند شب را نزديک به ناجی سر کند البد خيال کرده بود می

 » .بايد اين ساز را دوباره جا بديم داخل اين کيسه که معلوم نشه. ما يک کار ديگه داريم که بايد انجامش بديم«: گفتم
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 »خوای که معلوم نشه؟ واسه چی می«

به » .دونی چه اتفاقی توی اين مملکت گل و بلبل افتاده آقا مصطفی که توی باغ نيستی و نمی ينًشما اصال مثل ا«: گفتم

 .کمک ناجی شروع کردم به جا دادن ساز داخل کوله

. ما ھم يکی يکی برخاستيم و به دنبال او راه افتاديم. و راه افتاد» نه انگار حاليم نشده«مصطفی کمی به ما نگاه کرد 

ما در آن لحظات روی زمين دراز . شدند ی دور مامورھای گشتی ايرانی را ديديم سوار بر جيپ رد می هچندبار در فاصل

در تمام طول . شد انگيزتر می تر و وحشت موقعيت ورود ما به داخل خاک وطن داشت سخت. کشيديم که ديده نشويم می

تر ھستند و  اللھی ھای ديگر حزب ی گشتی  مرز از بقيهھای دم شنيده بوديم گشتی. مان نيافتاده بود قدر ترس به جان راه آن

شويم که  قدر شکنجه می سپارند و يا آن ی تير می ًاگر دستگيرمان بکنند حتما يا به جرم جاسوس چشم بسته ما را به جوخه

و شبانه سر شب بھتر شد چون توانستيم خودمان را بيندازيم توی نخلستان . ی خود اعتراف بکنيم ھای نکرده به گناه

جا فقط من و ناجی راه را بلد بوديم و اگر ما نبوديم بقيه معلوم نبود بتوانند به آسانی راه  ازاين. ھا پيش برويم الی نخل البه

خداحافظی کردند و لب جاده منتظر ماندند . دوتا از مردھا از ما جدا شدند. رسيديم به يک جاده. خود را به مقصد پيدا کنند

چون گاه گداری رھگذری از . ما از جاده گذشتيم و رفتيم داخل يک قسمت ديگر نخلستان.  را سوار کندھا تا ماشينی آن

باز بايد محل گاوداری را از او . شد کيسه را از روی صورتم برداشتم که خيلی عجيب و ترسناک نباشم کنارمان رد می

ی خوک را به ما  يم که دارد نشانی ھمان مزرعهطور که او شروع کرد به دادن نشانی، ما متوجه شد آن. پرسيديم می

 » .يک آقای مسيحی. جا متعلق به جورج بود ولی اون«: گفتيم. دھد می

ھای ديگه  شده و حاالم نه فقط مسيحی که ھمه مذھب مملکت اسالمی. ديگه مسيحی بی مسيحی داداش«: مصطفی گفت

اش کم کم  خنده» . نيست چه اتفاقی توی اين مملکت افتادهمعلوم شد کی حاليش«: زد زير خنده» .زدن بغل پارکش کردن

ی نامرد ماست که با ھمه نفوذی که توی دولت و اون دم و  جا ملک شخصی خواھرزاده حاال اون«: فروکش کرد

ھمه زجر بکشيم و پول  ھا داره حاضر نشد يک شغل برای دايی خودش جفت وجور بکنه که ما مجبور نشيم اين دستگاه

جوری با خفت و خواری ما را از  ھا ھم بعد از دوسه روز اين اون. م خودمون را برسونيم به يک دولت بيگانهخرج کني

دونم که دوتا قوم و  واسه ھمين بود که وقتی شما دوتا گفتين پسرخاله ھستين من باورم نشد چون می. جا بندازن بيرون اون

آقا بھانه مياره که من الکلی ھستم و به ھرکسی معرفيم کنه بعدش . نقدر ھوای ھمديگه را داشته باش شه که اين خويش نمی

گم آخه  من می. ره ھا توی يک جوب نمی ًی اون چون بچه مسلمونا اصال آبشون با الکلی شم مايه سرشکستگی واسه می

ی که مگه عکسش را نديد. پدربيامرز، خود زکريای رازی که کل الکل را کشف کرد خودش يک بچه مسلمون بوده

تونيم توی گاودونی اون سر بکنيم جای  قدر که امشب را می عمامه بسته به سرش؟ اما کو گوش شنوا داداش؟ حاال ھمين

من فقط ھمين چند روز «: گفت. جا چه کسی ھست؟ او نشانی زال را داد ما پرسيديم که حاال سرايدار آن» .شکرش باقيه

مرد خيلی بزرگ  جا يک اون. ھا جا بمونم تا قاچاقچی بياد و از اين حرفمجبور شدم دوسه شب اون. جا را ديدم پيش اون

اسم «: گفت» .شنوه اما مثل يک سگ وفادار وفاداره برای صاحبش ُکه به کلی ناشنواست و ھيچی نمی ھست که با اين

سيديم که آيا از پر. ی خوک تبديل شده بود به يک گاوداری مزرعه. ی شک ما برطرف شد و ھمه» .زال. جالبی ھم داره

با او برويم و يا از . کار بکنيم حاال من و ناجی مانده بوديم که چه. شناخت جورج ھم خبر دارد؟ ولی او جورج را نمی

ولی کجا؟ در آن شب که ماه قرص تمام . شب پيدا کنيم نظر کرده يک جای ديگری برای خواب آن جا صرف رفتن به آن

ھای جديد  شيده بر ھمه فضای نخلستان؟ بدتر از ھمه شنيده بوديم که اين ژاندارمبود نشسته بر تخت آسمان و نور پا

اگر گيرت بياندازند با تو انقالبی . ھای انقالب ھستند ھا ژاندام اين. ھای قديمی فرق دارد شان به کلی با ژاندارم حساب

شنيده بوديم گيرافتادنت به . نه. راضی کردھا را  شد مثل قديم با پرداخت چندتا اسکناس آن کنند پس ديگر نمی رفتار می

ی ھيچکس حتی خود خدا و اين ترس بود  عھده ی خودت بود ولی رھايی از چنگ آنان به عھده ھای انقالب به دام ژاندارم

رسيديم به . داشت ھرطور شده امشب را در آن گاوداری سرکرده و از فردا جايی برای خود پيدا بکنيم که ما را وامی

که مصطفی  تا اين. چند لحظه ماند متحير خيره به مصطفی. شناخت مصطفی را می. مان باز کرد ال در را برایز. محل

طور که مصطفی را در بغل داشت به ناجی نگاه  زال ھمين. اش الکی بود گريه. خودش را در بغل او انداخت و گريه کرد
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ما او را . ً ولی ظاھرا تصميم گرفت ديگر نگاھم نکندزال به من ھم نگاه کرد. ناجی بر روی او لبخند زد. کرد می

شايد نگاه کردن به زخم آدم ديگری دل او را به درد . ھمه قد و باالی بزرگ چطور مھربان بود شناختيم که با وجود آن می

ع شد که ما ولی زخم صورت من مان. ی مرسوم با آنان روبوسی کرد باالخره زال با بقيه ھم دست داد و به شيوه. آورد می

ھای سيمانی چند اتاق  با بلوک. حياط مزرعه تغييراتی کرده بود. ی ھمديگر کوبيديم فقط شانه به شانه. ھم روبوسی بکنيم

. بيد مجنون ناجی اما ھنوز در وسط حياط بود. جا داده بود ی خيلی زشتی به آن در حياط اضافه کرده بودند که منظره

 .و مدتی درخود فرو رفتطرف درخت زانو زد  ناجی رفت به

 .فکر کرده بود که ناجی در حال انجام نيايش در مقابل بيد است» .ِدونستم که اين درخت مقدس نمی«: مصطفی گفت

ناجی بلند شد و کمی ھم » .جا اسم اين را گذاشته بودن بيد ناجی ی کارگرھای اين ھمه. اين بيد را خودش کاشته«: گفتم

تنھا المپ از سقف آويخته را روشن . زال ما را به اتاقی در انتھای حياط برد.  کرده بودگريه. درخت را در بغل گرفت

. ی پتو بود ای يک کومه در گوشه. چندتا تکه موکت رنگ و رو رفته بر کف اتاق فرش بودند. يک اتاق بدون پنجره. کرد

توانيم پتويی  گفت که می ھش به ما میزد و حاال ھم نگا زال فقط  با نگاه با ما حرف می. پتوھای خاکستری ارتشی

. دراز بکشين. ھا راحت باشين بچه«: مصطفی به مردھا گفت. ای در اتاق که مايليم دراز بکشيم برداريم و در ھر گوشه

 ».راحت و ريلکس برادرا. خستگی در کنين

اينجوری خون از «: رفيقش گفتھا پاھايش را انداخت روی ديوار و به  يکی از آن. مردھا خود را ولو کردند روی زمين

در نگاھش اندوه . توانست سئوالی بکند مرا ھم شناخت ولی نمی. زال ھنوز توی نخ ما بود» .گرده به قلبت پاھات برمی

جاست؟ زال  ھا از زال پرسيد که آيا جورج ھم اين ناجی بدون درآوردن صدا بلکه فقط با تکان لب. ُپر از اندوه بود. بود

حس کردم انگار خيلی چيزھا در دل دارد که . نگاھش بين ما دوتا ھی در گريز بود. ه يعنی نه تکان دادسری به تاسف ک

طور نبينين  اين آقازال را اين«: مصطفی گفت. توانست خواست می تواند شايد اگر می خواھد يا نمی به ما بگويد ولی نمی

ی گذشته که خيلی از ما پذيرايی کرد  ھفته. م مھربونهزنه، خيلی چيزھا حاليش ھست خيلی ھ شنوه و حرف نمی که نمی

ھايش به من  او با آخرين نگاه. خواھيم او برود درضمن به زال نشان داد که يعنی ما خسته ھستيم و می» .دمش گرم وهللا

 کرد که خودش نزديک به ی چطور خوابيدن ما را طراحی می مصطفی حاال داشت يکجوری نقشه. از اتاق بيرون رفت

ولی ناجی به او حالی کرد که بايد نزديک به من باشد چون ممکن است نصف شب بيدار شوم و به او نياز . ناجی بخوابد

. خنديدند گاھی ھم سر در گوش ھم کرده ريز می. زدند ولی مراقب رفتار مصطفی بودند آن دوتا مرد حرف نمی. پيدا کنم

ی تميز پھن کرد زير سرم و توصيه کرد رو به سقف   يک پارچهپيش از خواب ناجی زخم مرا شست و کرم ماليد بعد

دست او را گرفتم . سو نچرخانم که زخمم آسيب نبيند سو و آن دراز بکشم بخوابم و سعی کنم توی خواب صورتم را به اين

من و » بشه؟آقايون ھمه موافقن که چراغ خاموش «: ناجی پا شد گفت. ھردو خنديديم» .کنم آقای دکتر سعی می«. فشردم

. َبه«: صدای مصطفی گفت. ناجی کليد چراغ را زد و ما فرو رفتيم توی تاريکی مطلق. آن دوتا مرد با ھم گفتيم بله

ی شاکی شھوتناک سيگار  شعله» .مثل خود قبره«: صدای يکی از مردھا گفت» .سيگار ما که ھنوز تموم نشده بود

ی محتوی ساز را  ناجی کيسه. مان در کنارمان بودند بارھای. تسوخ چنان سرخ و سوزنده در تاريکی می مصطفی ھم

طرف ناجی و گشت تا دست  دست من در تاريکی خزيد به. وقت کسی آن را لگد نکند خوابانده بود در بغل خودش که يک

 .ھايمان درھم فرو رفتند و من با خيال آسوده خوابيدم انگشت. او را يافت

 

مردی . از اتاق بيرون رفتم. بقيه ھنوز خوابيده بودند. شد ھوا تازه داشت روشن می. يدمولی با خيال آشفته از خواب پر

ھا را  ديدم که يک بسته علوفه برد توی طويله و با چندتا سطل خالی برگشت که آن. کرد کار می. لوليد دور و بر طويله می

آرام . کرد روی بند آويخته بودند جمع میھای سفيدی را که  ی ديگر زال داشت پارچه در گوشه. زير شير آب بشويد

شايد . سعی کرد لبخند بزند ولی جمع شدن اشک را در چشمان او ديدم. دست از کار کشيد و نگاھم کرد. طرف او رفتم به

دورتادور بيرون حياط پرچين کشيده بودند . ولی من خنديدم و از حياط بيرون رفتم. اشک در چشمان من ھم حلقه زده بود

وزيد به  نرم بادی می. کرد آسمان صاف بود و تابستان روزھای آخرش را سپری می. ھا و نخل خ و برگ درختاز شا

 ١٢١



حاال آن صداھا به گوشم . ھا بود صدای پارس سگ و صدای فرياد خروس نشنيده بودم سال. ی نزديک شدن پاييز نشانه

روی محوطه  روبه. رسيد رفت تا به شط می میطور  ی گاوداری، نخلستان بود و ھمان پشت محوطه. نشستند خوش می

جاده . رسيد به لب جاده و ما چقدر اين بيابان را پای پياده طی کرده بوديم رفت تا می بيابان بود لخت و بدون ھيچ، که می

ی  سمت روستای خانه رفت به خورد و در جايی خطی از آن می طرف شھر و توی شھر ھزارتا پيچ و تاب می رفت به می

تر اوقات در  بيش. کرد محلی که در تمام مدت دورافتادگی، تصوير کاملی از  وطن را در ذھن من زنده می. ری منپد

ِسوی آن من،  به. سوی آن کردم به آوردم و پرواز می کاش ھمين حاال بال درمی کردم ای لحظات سخت درماندگی آرزو می
جا را ھرچه که باشند ترجيح  ھای آن طمئن کرده بودم که سختیخودم را م. خواستم به آن برگردانده شوم جا که می آن

ولی ھنوز مطمئن نبودم اين ھمان چيزی بود . خب حاال برگردانده شده بودم. کسی خوفناک دھم به آن غريبی به آن بی می

 کردن صبح در باز. صدای بوق ماشينی از سمت بيابان از پشت پرچين شنيده شد. خواستم، که آرزويش را داشتم که می

بار مطلع  ولی با اين که کر بود چطور از رسيدن وانت. بار به داخل محوطه ھنوز کار زال بود زود برای ورود وانت

بار  مطمئن بودم او درآن دقايق صبح چنان ذھنش در انتظار رسيدن وانت. آمد شناسی او می شد؟ اين از حس وظيفه می

رود که در را باز کند، مثل يک رباط  دھد و او فقط می ی زال به او خبر میرسد زمين زير پا است که وقتی آن لحظه می

کارست و رئيس  از پيش تنظيم شده، انگار خدا او را برای ھمين کار خلق کرده بود که خدمت بکند به ھرکس که صاحب

ادار بود که به رئيس قدر وف برای زال ھيچ فرقی نداشت که چه کسی حاال رئيس او بود و او به ھر رئيسی ھمآن. است

من عقب کشيدم که خود را پشت ديوار طويله پنھان . ھايش بود ًاصال کار او وفادار بودن به رئيس. قبلی و به رئيس بعدی

ًمردی که بغل دست راننده نشسته بود قبال پياده شده بود و داشت به . بار به رانندگی مردی وارد محوطه شد وانت. بکنم

حدس زدم . زد ُلنگيد و عصبانی بود انگار زير لب غر می مرد می. رفت از ھم باز شده بود ور میقسمتی از پرچين که 

ی مصطفی باشد و ناگھان در کمال تعجب ديدم که آن مرد ريشو ھمان کاووس  اين يارو بايد ھمان ميثم خواھرزاده

روز که ناجی او را از باالی  آن.  داشتای بود که با ناجی حدس زدم اين لنگيدنش به دليل ھمان درگيری. خودمان بود

ديد چه  حاال اگر ما را می. و طرز لباس پوشيدنش مثل پيرمردھا شده بود! چقدر چاق شده بود ولی. ھا پرت کرد پله

ی ديگر را فرو کرد  يعنی نگاھش به من افتاد ولی باز به کار خود ادامه داد و چندتا چوب بيرون افتاده. شد؟ مرا ديد می

لباس . مصطفی ھم بيدار شده بود. من تند و سريع برگشتم به اتاق تا ناجی را باخبر کنم و بزنيم به چاک. پرچينتوی 

. بست ھايش را می داشت بند کفش» .برم سراغش تا برنگشته باز بره. خوب شد که ميثم اومد«. پوشيده از اتاق آمد بيرون

» .برم کمی ازش پول بگيرم«: ی رفتن شد و چشمکی به من زد آماده» .آخه خيلی سرش شلوغه و ھزارتا کار داره«

خيلی وضعش درسته «. ای ھمراه با خلط سينه پرت کرد به جلو راه خودش ُنگاھی به دور و بر انداخت و تف گنده

 .خنديد و رفت» .ی او مثل برگ کاغذ باطله ست اسکناس واسه. ی من خواھرزاده

آن دوتا مرد چنان در خواب عميق بودند که حاالحاالھا خيال بيدار . ا بيدار کردمآرام ناجی ر. با عجله رفتم توی اتاق

 »مطمئنی؟«. زده پا شد نشست او وحشت. ام آھسته در گوش ناجی گفتم که چه ديده. شدن نداشتند

 ».بله متاسفانه«

 »کار بکنيم؟ پس حاال چه«

خواستيم از اتاق  می. مان را بی سروصدا برداشتيم وسايل» .ت را بردار که بايد بزنيم به چاک فقط آروم کوله. ھول نکن«

کنی من  خيال می«. زنند بيرون بزنيم که شنيديم مصطفی و کاووس ھمان دوروبرند  و دارند با صدای بلند حرف می

ھار ھم ًم دايی؟ تازه رفتی پنج شش تا مرد مشکوک ديگه ھم با خودت اوردی که من حتما بايد ناشتا و نا روی گنج نشسته

ھا  جا کار خوبی نکردی چون معلوم نيست که اين ھا را بدون اجازه اوردی اين ھمين که اون. نه دايی مصطفی. بھشون بدم

 »ھا جاسوس امريکا و اسرائيل باشه؟ ھا باشن؟ يا اگه توی اون ھای ساواکی اگه از بازمانده. کی ھستن

خواستن  ی نون می ی يک لقمه اره ھستن مثل خود من که برای تھيهھا چندتا آدم بيچ اين. ھا نيست دايی جونم اين حرف«

توھم حاال اگه کمی پول به دايی بدی که خرج سفرش بکنه بره . جا بمونن شون نبود که اون برن اونور آب، اما شانس

له گرفتند و ما زدند باز از اتاق فاص طور که حرف می ھا ھمان آن» .ده ديگه مزاحمت نشه واليت، دايی جونت ھم قول می

 ١٢٢



دعوا بين مصطفی و کاووس که حاال اسمش . صدای دعوا راه افتاد. منتظر فرصت بوديم که دور از چشم آنان فرار کنيم

آن دوتا مرد ھنوز . فکر کرديم حاال فرصت خوبی است که در برويم. کاری صدای فحش و صدای کتک. شده بود ميثم

در کنج ديوار مصطفی گلوی کاووس را الی دو دست . با احتياط به حياط رفتيم. خوابيده بودند و خيال بيدار شدن نداشتند

. ای تامل کرد ناجی لحظه. ھا را از ھم جدا کند ھيچکس نبود که آن. فشرد ی زورش می گرفته به قصد خفه کردن او با ھمه

ھای  اشت و رفت دستکوله را بر زمين گذ. داد ھای مصطفی جان می دلش برای کاووس سوخت که داشت توی دست

: مصطفی گفت. باالخره با تقالی ناجی، کاووس از چنگ مصطفی رھا شد و سرفه کرد. مصطفی را گرفت و ھی کشيد

پس توھم با «. کرد ناجی را ديد و شناخت که ھی سرفه می کاووس درحالی» .زاده را ش کنم اين حروم ذاشتی خفه بايد می«

حاال . ناجی ھم آرام آرام خود را عقب کشيد. ً ديگر خود را کامال عقب کشيده بودمصطفی» .دوتا ضدانقالب. دستی او ھم

لنگان دويد  کاووس لنگ. ی ناجی را برداشتم من دويدم کوله. کاووس ديگر با مصطفی کاری نداشت و با ناجی کار داشت

ھا  دست. مصطفی رو به ديوار بود. ، ولی ناجی انگار خشکش زده ايستاده بود»بزن بريم ناجی«: گفتم. رفت داخل طويله

 .کرد که داشت گريه می خوردند، از خستگی يا از اين ھايش تکان می را از دو طرف گذاشته روی ديوار و شانه

ما انقالب «: آمد طرف ناجی می طور به و ھمين» ھا ُبچه مزلف«. کاووس از طويله درآمد با ھفت تيری الی ھردو دستش

کنی؟ ما به شاه و  ُوقت با کمال پررويی اومدی به من حمله می  نيست و نابود بشن اونکرديم که افرادی مثل شما

من از ترس بی اندازه و از » .تره ش در کونی زديم، به شما در کونی زدن که ديگه سھل ی به اون پرزوری دارودسته

غلتيد و مرا  يدم غرق در خون خود مید که او را می ی تير خوردن ناجی را مجسم کردم و از اين اختيار صحنه که بی اين

. ی دوباره بود ی مناسب برای حمله گذارد، ديگر حواسم به مصطفی نبود که از پشت سر کاووس در کمين لحظه تنھا می

ما . آن دو باز درھم پيچيدند و گره خوردند. طرف کاووس به قصد قاپيدن اسلحه از دست او باالخره ھم ھجوم برد به

ھا نبود البد رفته بود خودش  زال آن طرف.  اصلی رو به بيابان فرار کنيم و خودمان را به جاده برسانيمرفتيم که از در

 . را در جايی پستويی گم و گور کرده بود

انگار بيابان . شان گشاد بود توی بيابان پيدا شدند که به در برسيم دوتا مرد پير ريشو که لباس نظامی به تن پيش از آن

وقتی برگشتيم زال را ديديم دم در آن . صدای سوتی از پشت سر شنيديم. را روی ما استفراغ کرده بودھا  يکھو آن

اولين . دويديم و خود را به آن رسانديم. داد برويم توی راھرو راھروی دراز که زمانی آشغالدانی بود، به ما عالمت می

ًپرده جلوی در راھرو آويخته بودند درحاليکه قبال فقط عنوان يک  جا اين بود که حاال يک گونی بزرگ به تغيير در آن

دانستيم در انتھای راھرو  می. گونی را پس زديم و داخل شديم به آن راھرو تنگ و تاريک و بلند. يک در ھميشه باز بود

.  بودای و در ھميشه از داخل قفل بود ولی کليد ھم ھميشه روی در يک در ھست که اگر بازش کنی به نخلستان رسيده

جا بود  پشت پرده ی گونی يک مستراح درست کرده بودند و اين دومين تغيير در آن. بوی گه آدميزاد بدترين بوی دنياست

ی گونی کثيف گذشتيم و از در  از روی مستراح پريديم باز از يک پرده. ی سرخ پالستيکی چه بد رنگ بود و آفتابه

با احتياط پای ديوار پيش . کرد دور مزرعه نخلستان را به بيابان مرتبط میديوار بلند دورتا. انتھای راھرو زديم بيرون

 . رفتيم

انگار صدای ھمان دو مرد پير بود که پشت در بسته ھنوز بيرون مانده بودند چون زال در » .ُخوارکسه، در را باز کن«

دربين راه . سوی بيابان دويديم ما به. ابعد صدای باز شدن در و صدای دويدن و دور شدن پاھ. شان باز نکرده بود را برای

 ».کنم خسته شدم دارم غش می«: ناجی گفت

 »شليک کن ديگه چرا معطلی سگ مصب؟«: صدای يک مرد فرياد کشيد

اگر . کردم در چشمان ناجی خواندم ھمان چيزی را که من ھم داشتم به آن فکر می. ھم خيره شديم ايستاديم و به» !ايست«

شد؟ ولی در ھمان لحظه در چشمان او خواندم که  کردند چه می سوی ما شليک می ھا به داديم و آن یبه دويدن ادامه م

اوضاع بدتر از آن است که به ايستادن و تسليم شدن بيارزد و باز دويديم و ديگر توجه به ايست نداديم چون آن دومرد پير 

د ولی صدای شليک اسلحه واضح و نزديک شنيده رسي خيلی از ما دور بودند و صداشان خيلی ضعيف به گوش ما می

او ھم . کردم دويدم به ناجی ھم نگاه می طور که می من ھمين. انتظار داشتيم حاال يکی از ما بيفتد و بغلتد روی زمين. شد
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. ندآن دو مرد پير ديگر در تعقيب ما نبود. شايد صدای شليک از داخل حياط بود و کاری به ما نداشت. به من نگاه کرد

تر  جا که نفس داشتيم دويديم که ھرچه بيش دويد ولی ما تا آن دنبال ما نمی ًاصال به دنبال ما ندويده بودند و حاال ھم کسی به

ھرچه . سوی مصطفی و يا برعکس ًاز محوطه دور شويم چون تقريبا مطمئن بوديم که آن شليک از جانب کاووس بوده به

دنبال ما بيايند  ھا به خود را به جاده رسانديم ولی فکر کرديم اگر آن. حوالی دستگير بشويمدانستيم که ما نبايد درآن  بود می

ھا  جا چند ساعت در پناه نخل سوی جاده بود، آن ًيقينا خط جاده را دنبال خواھند کرد پس اول رفتيم به نخلستانی که در آن

قبل از ظھر بود که يک وانت بار . ھا دست تکان داديم ماشينباز آمديم لب جاده و برای . ھا از آسياب بيفتد نشستيم تا آب

به من «. راننده اول از ما ترسيد ولی اسکناس دالر او را وسوسه کرد. تنھا پولی که داشتيم دالر بود. ما را سوار کرد

شه که شما مسافر  ھا گفته می اگه برادرا جلو ماشين را گرفتن فقط به اون. ولی ربطی نداره کی ھستين و از کجا مياين

 »درسته ای جوانان برومند اين آب و خاک؟. ھستين و بنده ھم مسافرکش

 ».طورم ھست ديگه خب ھمين«: گفتيم

تون ھست که از اول ھمه چی مشخص بشه بھتره توی اين اوضاع درھم  حالی. ھای باشعوری ھستين معلومه بچه«: گفت

 »ً.شه لطفا ناجور، مثل پول که اول پرداخت می

ی  کشيديم به خانه با آن سر و وضع ناجور خجالت می. فکر کرده بوديم که به کجا برويم. ل را داديم و او راه افتادپو

البته اگر او را پيدا . پس به مھين دختر امرهللا فکر کرديم. ًسوی سورن ھم اصال کار درستی نبود رفتن به. جورج برويم

ھمه تغيير که به وضوح در اطراف خود  ه بتواند ما را بپذيرد با وجود آنًکرديم و اگر او اصال در موقعيتی بود ک می

تر شده  ھا باريک خيابان. انگار در مدت غيبت ما جمعيت شھر ده برابر شده بود. شھر چقدر شلوغ شده بود. ديدی می

کرد  ھا اعتنا نمی کشی خطرسيدند؟ کسی به مقررات و چراغ راھنما و  طور به نظر می بودند يا چون خيلی شلوغ بودند اين

روھا  پياده. زدند ھا بوق می ماشين. رفت طرف ديگر می خواست به و ھرکس ھر موقع و از ھر طرف خيابان که دلش می

ما . شکافتند کشان می ھا جمعيت مردم را بوق رفتند و ماشين قدر شلوغ بودند که مردم پياده در طول خيابان راه می آن

گفت . ھا چيز حتی اسم محله و خيابان و کوچه چيزش عوض شده ھمه گفت شھر ھمه. کرار کرديمآدرس را برای راننده ت

ھايی که  ھای اصلی شھر يا روی اسم آخوندھای زنده معروف نامگذاری شدند و يا روی اسم جوان ھا و ميدان اسم خيابان

خواھيم برويم ھمان  م بگوييم جايی که میما خجالت کشيدي. ھا ی انقالب شھيد شدند و گاھی ھم روی اسم امام در دوره

 . محل دوب بود

تفی بيرون » .خواين برين دوب سابق زبونم الل دين انگار می جور  که شما آدرس می اين«: گفت. راننده باالخره فھميد

 »ً.مادونين حت می. ھا برادرا جا ديگه از اون خبرھا نيست ولی اون«: و بعد نگاھی به ما» استغفرهللا«: انداخت

 ».دونيم بله، می دونيم که نيست می«

ی  زودی ھمه ًتوی  طرح شھرداری ھست که اصال به. ھای معمولی ی مسکونی معمولی برای آدم االن شده يک محله«

آه بلندی کشيد با » .ديگه خدا داند. من شنيدم به زودی. جا را خراب کنن و يک بار ديگه از نو بسازن ھای اون ساختمون

. شد ھای شھر ديده می ای بود که زياد در خيابان ی مادر و فرزند منظره منظره» .چی شديم. چی بوديم«. خرهحالتی مس

ھا در  ھا بايد به مدرسه بروند اين است که خانواده شود و بچه راننده گفت که چون دو روز ديگر سال تحصيلی شروع می

گر که بيش از ھر چيز ديگر بود و فراوان بود و ترسناک ی دي منظره. جنب و جوش خريد لوازم و لباس مدرسه ھستند

ھا را  دست ايستاده داخل ماشين ای جوان اسلحه به بود اين بود که گله به گله در کمرگاه ھر خيابان و ھر ميدان عده

کردند و داخل  یھا را تفتيش بدنی م کشيدند، آن کردند و مسافرھايش را پايين می گاھی ھم ماشينی را متوقف می. پاييدند می

بينين برادرا؟ ھمون مردمی که انقالب کردند حاال  می«. گشتند، ھنوز نفھميده بوديم دنبال چه می. گشتند ھمه ماشين را می

تونن بکنن  شون بخواد انگشت توی ماتحت آدم ھم می اگه دل. بايد به يک عده جوون تازه از راه رسيده جواب پس بدن

خودم کردم که لعنت بر «. رو را جلوی روی خود تنظيم کرد ی روبه باز آه کشيد و آيينه» .ده چون قانون بھشون اجازه می

 » .خودم باد
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آمد و شد به محله معمولی . ی آھنی خبری نبود از دروازه. شکل محله عوض شده بود. ی مھين رسيديم به حوالی خانه

در دو طرف . وی يادھای حافظه منزل مھين را پيدا کرديماز ر. خانه بود جا روزی يک فاحشه انگار نه انگار که آن. بود

ی سبز  وسط دوتا بيرق يک پارچه. دوزی شده بود ھا اسامی پنج معصوم نخ سردر خانه دو بيرق سياه آويخته و روی آن

 اول ما را. مھين در را باز کرد. با دلھره در زديم. کاری شده بود ی ديوار مفروش و از چھار طرف ميخ بر سينه

انگار بيست سال » ببخشيد پسرھا، با کی کار دارين؟«. انتظار داشتيم که مرا نشناسد ولی ناجی را ھم نشناخت. نشناخت

. ی زمخت بر سر بسته آن را زير گلو محکم گره زده بود ای رنگی از پارچه روسری قھوه. روز گذشته بود از آن

به من يک نگاه انداخت ولی زود نگاھش را پس کشيد . ان کردم رمق نگاه با چشمان بی. ای خسته و مايوس داشت چھره

خان را بر زبان آورد و باالخره  ناجی اسم امرهللا. کشی مثل وقتی که نگاھت را از يک چيز زشت مشمئزکننده پس می

تند و . دم در با ما نامطمئن حرف زد. دانست چکار بکند از ديدارمان خوشحال شد ولی ھنوز نمی. مھين ما را شناخت

. چيز را به راست گفتيم غير از ماجرای زخم صورت من ھمه. کرديم مدت کجا بوديم و چه می سريع به او گفتيم که در آن

از حالت . مان به ايران ھم بايد دروغ گفتيم ی علت برگشت پس درباره. طور شده گفتيم در محل کار در اثر يک حادثه اين

جا دم در  ھای ما تمام شد به ما گفت ھمان بعد که حرف. اخل خانه دعوت کندمھين پيدا بود قصد نداشت ما را به د

ی  برد به خانه گفت دارد ما را می» .بريم«: گفت. بار چادر مشکی بر سر برگشت رفت توی خانه و اين. منتظرش باشيم

حبيب يک فرش . زنيم تر حرف می جا راحت گفت در آن. نام طرف حبيب بود. کرد دوستی که در ھمان کوچه زندگی می

ھايی که داشتند از  خيلی الغر بود با چشم. اعتياد او به مواد مخدر خيلی واضح بود. حصيری توی حياط پھن کرده بود

آن خانه فقط . کشيد ھايش را خرت و خرت بر زمين می زد و موقع راه رفتن کفش کشدار حرف می. زدند حدقه بيرون می

گذاشت ما روی حصير لخت بنشينيم رفت از اتاق يک پتو با نقش چھارخانه آورد ن. يک حياط کوچک بود و يک اتاق

عنوان بھترين  مھين ما را به» .مھمونای مھين جون تاج سر ما ھستن«. روی حصير پھن کرد و ما را روی آن نشاند

گفت  و می.  چه خوبگفت به به حبيب ھی می. خان معرفی کرد و خالصه در معرفی ما سنگ تمام گذاشت دوستان امرهللا

مھين به او . کرد زد و تعارف می طور حرف می حبيب ھمين. اشکی ھم به ياد او ريخت. ما کوچيک دوستان امرهللا ھستيم

و به ما چشمک زد که يعنی داشت سر » ھمه تعارف خشک خالی پاشو يک چای بذار برای مھمونات عوض اين«: گفت

 . گذارد به سر حبيب می

خواست بداند که وضع مالی ما در چه  ھای غير مستقيم می مھين با پرسش. باز رفت توی اتاق» .به چشمای «: حبيب گفت

ھا  چشمانش از شنيدن آن رقم. ًگفتيم که چقدر پول دالر امريکايی داريم و به پول ايرانی تقريبا چقدر خواھد شد. حال است

ی خودش  رفت خانه مان بکند ولی او اول بايد می ھا کمک ولتواند در تبديل پ شناسد که می گفت يک نفر را می. برق زد

گرفت و خبرش را برای ما  رفت از سر کوچه از تلفن عمومی با او تماس می کرد بعد می ی تلفن طرف را پيدا می شماره

به طور که گفت خانه متعلق  آن. ی خودش ببرد تواند ما را به خانه مان توضيح داد که چرا نمی برای. آورد می

گفت که در مورد ھر رفت و آمدی اول بايد با او حرف بزند و نظر او . کرد زری صدايش می خواھرشوھرش بود که عمه

مھين گفت تا موضوع تبديل پول انجام شود زری ھم در خانه خواھد بود و پس از . را بپرسد حاال اما زری در خانه نبود

در ضمن از ما خواست که به ھيچکس نگوييم چقدر پول داريم . دجا خواھد بر يک مشورت کوتاه با او ما را به آن

ھا بيرون رفتند من پيش حبيب ماندم چون  وقتی مھين و ناجی برای تبديل پول. ًمخصوصا به حبيب که مرد مھربانی بود

من با چای و حبيب از . طور بھترست مھين گفته بود اين. ھمه وسايل را با خودمان به ھر سو بکشيم خواستيم که آن نمی

حبيب سر و وضع و . نام بانو ی خودش با زنی به ی رابطه خرما پذيرايی کرد و داستان زندگی خود را گفت و درباره

خوب . زندگی تميزی نداشت اما قلبی پاک داشت و با اينکه به مواد مخدر معتاد بود حس کردم که او را دوست می دارم

اده و چه جور آدمھايی به حکومت رسيده اند و می دانست او و افرادی مثل او متوجه بود که چه اتفاقی دور و برش افت

اگه واقعا می خوای که لقمه ای چيزی ھم عايد تو بشه از اين سفره «: می گفت. قربانيان اين بازيھای سياسی ھستند

ھم به رگبار گلوله ُگسترده، تو ھم بايد نشون بدی که وحشی ھستی و می تونی دشمن که ھيچ حتی ھموطن خودت را 

که باالخره  تا اين» حاليت ھست جوون؟. ببندی حتی اگه واقعا نمی تونی اين کار را بکنی بايد وانمود بکنی که می تونی
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باز ما را . مان باشيم ھای کرد که مراقب پول مھين توصيه می. کار تبديل پول را انجام داده بودند. ناجی و مھين برگشتند

بعد انگار او را راضی . ی ما با عمه زری حرف بزند ی امکان اقامت چند روزه ت که برود دربارهبا حبيب تنھا گذاش

. از حبيب تشکر کرديم. ھا باشيم تا اتاقی در جايی پيدا کرده اجاره بکنيم ی آن کرده بود که اجازه بدھد دوسه شبی در خانه

ھای سيگار را  يکی از جعبه. جون ت سيگار امريکايی آخگف. خوشحال شد. دوتا از بسته سيگارھای ناجی را به او دادم

مھين گفت که اين حبيب ھمه . ما خنديديم» رسی ای به قربانت؟ پس کی به داد ما می«. جلوی رو گرفت و با آن حرف زد

 .خنداند ھايش می جور حرف را با اين

. شدند ھم متصل می ی باريک به اه پلهيک حياط کوچک و سه اتاق روی ھم که توسط يک ر. ی مھين ھم کوچک بود خانه

ی اتاق را کنار نزنيم چون ممکن بود کسانی ما را ببينند که نبايد  خواھش کرد پرده. مھين  ما را به باالترين اتاق برد

دھند  خاطر ھيچ و پوچ ھمديگر را لو می طور به گفت مردم ھمين. ديدند و توضيح داد که روزگار ناامن و نامردی شده می

ُقدر پر از زندانی شده که ديگر جا ندارد، برای ھمين چندتا از  گفت زندان شھر آن. کنند سازی می برای ھمديگر پروندهو 

آورد  گفت که شوھرش تيمور ھم در زندان است ولی چون تا اسم او را می. اند ھای شھر را به زندان تبديل کرده مدرسه

ما ھنوز نه . مان بگويد ست برای گذاشتيم که ھروقت خودش مايل  و میکرديم کرد ما در آن باره سئوال نمی گريه می

دخترم امروز حالش خيلی بد بود چون از «. ی مھين را که اسمش ھستی بود ساله زری را ديده بوديم و نه دختر شش عمه

ھا بره  ی بچه بقيهخواست مثل  ھم دلش می شن اون ھا باز می که پس فردا مدرسه نه اين. من انتظار داشت ببرمش خريد

دونم به کجا که  اين بود که عمه اونو برد نمی. ولی خدا شاھده که من ھيچ پولی در بساط نداشتم. ی خريد مدرسه واسه

الی  البه. ای را شنيديم ی دختربچه و ما در چرت بعد از ظھر بوديم که صدای گريه» .سرش را برای چند ساعتی گرم کنه

اين . سالم کن به اين دوتا آقای خيلی خوب«. مھين او را به اتاق ما آورد. شديم توجه نمیگفت که م گريه چيزھايی می

. ھای تميز ولی خيلی ارزان قيمت پوشيده بود لباس. ھستی ديگر گريه نکرد» .ِاسمش دايی ناجی و اون ھم دايی جميل

کرد به  نگاه می. کرد يد مرا نگاه میکش خودش را پنھان کرده بود پشت ھيکل مھين و ھی سرک می. موھايش آشفته بود

او ھرگز پدربزرگ خود را . مھين به او گفت که ما دوستان پدربزرگ او ھستيم. آن نيمه از صورتم که او را ترسانده بود

خان درحال نواختن در بھترين دوران  امرهللا. شناخت که مھين داشت ھايی می نديده بود فقط او را از روی عکس

من ھم مقداری پول به . ناجی ھنوز داخل کيسه شکالت داشت و داد به ھستی. ايی از او روی صحنهھ زندگيش، عکس

شب که شد به او گفتيم که ما تصميم گرفتيم برای . ی افراد خانه ساندويچ و نوشابه بخرد مھين دادم که برای ما و ھمه

ترست پول را به خود مھين بدھيم تا خريد بکند ناجی گفته بود بھ. ھستی لوازم مدرسه و چيزھای الزم خريداری بکنيم

ًمھين گفت اصال چرا ما ھمگی با ھم نرويم؟ . ولی من دلم لک زده بود برای رفتن به بازار و تماشای اجناس و لذت خريد

ن درواقع ترس او از ديده شدن و شناخته شد. گفت خيلی خسته است. ناجی بھانه آورد که با ما نيايد و توی خانه بماند

ھايی بود که زمانی با آنان دوستی نزديک و رفت و آمد داشت يعنی دوستان مشترک او و کاووس که حاال  توسط ھمان

 . ھا را ببينی توانستی آن ی شھر می ترشان جزو ھمان مامورھايی بودند که در ھر گوشه شان يا بيش البد ھمه

پيش از بيرون رفتن از خانه، . من و مھين و ھستی.  شھرطرف مرکز روز بعد ناھارمان را که خورديم راه افتاديم به

موقع که ھنوز توی راه پله بودم صدای عمه زری را شنيدم که به مھين اعتراض کرد که چرا به او نگفته بود يکی از  آن

ک چون که راه دادن ي. خب معلومه«: ما صورت سوخته است؟ صدای مھين را نشنيدم فقط شنيدم که عمه زری باز گفت

ترين  ًمن ترجيح دادم نشنيده بگيرم چون فعال خريد لوازم مدرسه برای ھستی مھم» .شخص سوخته به خونه شگون نداره

 .گشت چيزی بود که در افکارم می

 

. لوليدند ُشد پر از آدم بود که درھم می ای که وسايل مدرسه در آن فروخته می بازارچه. شھر مثل ديروز شلوغ و درھم بود

ھای کوچک و بزرگ  ی آن دفتر و دفترچه خواست ھمه دلم می. ترھا بودند ھا دست در دست بزرگ ھا و پسربچه دختربچه

ھای رنگ  حال مقدار زيادی دفترچه با اين» .شه ھمه زياديش می اين. نه«گفت  را برای ھستی بخرم ولی مھين ھی می

صورت قصه و داستان  ھايی که به رای نقاشی، کتابچند دسته مداد سياه، کاغذھا و مدادھای رنگی ب. ووارنگ خريديم
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با ھرخريد ھستی . ھا ی معرفی گل ی معرفی حيوانات و درباره ھايی درباره دھند، کتاب حروف الفبا را به بچه ياد می

خرين؟  قدر چيز می وای شما چه خبرتونه اين«: مھين گفت. رفت کرد که دل من برای او غش و ريسه می چنان ذوقی می

بعد به محل فروش لباس رفتيم و يک دست لباس نو مدرسه برای ھستی » کنين شماھا؟ سه چند سال دارين خريد میوا

ھای بيچاره برن داخل  خدا ظلم نيست توی اين گرما بچه آخه تو را به«. ای و يک مقنعه يک روپوش سورمه. خريديم

شرت و شلوار و لباس زير ھم  مقداری پيرھن و تی. دھستی ولی از خريد يونيفرم ھم خوشحال بو» ھمه لباس داغ؟ اين

تونيم بقيه را  ًبعدا می. نه ديگه بسه«گفت . به مھين گفتم که ھرچه ھستی الزم دارد ھمين حاال برای او بخرد. خريديم

خوای  میھا را کجا  خب فکرش را کردی که اين«: و از ھستی پرسيد» تمام بازار را ما خريديم. بخريم، حاال ديگه کافيه

 »ًجا بدی اصال؟

 » .توی کمد عمه زری«

از رديف لباسھای بچگانه به قسمت . فروشی بود ھای لباس سرتاسر آن دکان. پاساژی که درآن بوديم سرپوشيده بود

دانم چه شد که ھستی از خوشحالی  نمی. کردند ھا ھمه با روسری و مقنعه رفت و آمد می زن. ھای زنانه رسيديم لباس

در ھمان حال روسری .  بدود پايش به پای زنی خورد ولی پيش از افتادن مھين خيز برداشت او را گرفتخواست می

حجابت را جمع کن «. ی ترسناک از پشت سر فرياد زد يکھو يک صدای زمخت مردانه. مھين از روی سرش افتاد پايين

 . دنبال صدا آرام سر چرخاندم به» .خوره ھا خيلی می خجالت ھم وهللا خوب چيزيه، به کار شما زن. خواھر

 » .کنن نگاه نکن بھشون وگرنه ميان تو را ھم دستگير می«: مھين گفت

ھا را ديده  خيلی از آن. اسلحه ھم نداشت. دار ديدم در لباس ارتشی ولی بدون درجه و بدون کاله يک جوان باال بلند ريش

ھا را  چنان چماق. شان چماق بود يک عده را ھم ديديم که تنھا سالح. بوديم که لباس ارتشی پوشيده بودند اما اسلحه نداشتند

 ».ھا بسيجی ھستن اين«. با نظم و ترتيب در دست گرفته بودند انگار که تفنگ بودند

 » .جا را ببين بيا اين. خيالش بی«: گفتم

ای  ی فيروزه باس بلند زنانهاولين چيزی که توجھم را جلب کرد و فکر کردم چه خوب است آن را برای مھين بخريم يک ل

اين «: لباس از تور بود و از پشت آن تن صورتی رنگ مجسمه نمايان بود. ی بدون سر رنگ بود بر تن يک مجسمه

 » لباس چطوره؟

ھای آن  الی رشته يک جفت کفش مشکی را ھم نشان دادم که از يک رشته چرم نازک ساخته شده بود و از البه. خنديد

 . خنديد می» .ًھا که حتما به تو خيلی ميان مطمئنم و اين«.  را ديدشد لختی پاھا می

 » تونم بپوشم با اين وضعيت؟ ھا را آخه کجا می اين«: مھين گفت

 » .کنی شون را ھم پيدا می ًاگه داشته باشی حتما جای پوشيدن«

. ترسيد ديگر از زخم من نمی. با من خوب شده بود» .ًخيلی به تو مياد لطفا بخرش. گه مامان راست می«: ھستی گفت

کرد و با چشمان سياه گرد چنان با  سر بلند می. داد به وقت راه رفتن دست توی دست من بگذارد گاھی ھم ترجيح می

آيا من در کودکی خوشحال بودم؟ . داد وقتی که خوشحال بودم کرد که انگار کودکی خودم را نشانم می لبخند نگاھم می

من ھم «: گفت. توانم ھستی را خوشحال کنم کردم که چطور حاال می کردم بلکه فقط بايد فکر می ینبايد فکر گذشته را م

 ».ھا يادتون نره. ھا خوام لوازم آرايش می

 » خوای فسقلی؟ تو آخه لوازم آرايش واسه چی می«: مھين گفت

 » .خوام گم واسه چی می ًبعدا بھت می«

 . ھا را زودتر از ما ديد ھستی آن. مقداری لوازم آرايش توی ويترين چيده بود

 ».اين مغازه معلومه که خيلی چيزھای خوب داره«: گفتم

 » .جای بھتر سراغ دارم برای لوازم آرايش يک«: مھين گفت

 ».جا پس زود بريم اون«: ھستی گفت
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به نظر ." ايز نيستموقع خريد عجله ج. اول اين مغازه را خوب تماشا کنيم ببينيم چه چيزھای خوبی داره«: مھين گفت

. دنبال آن بودم ًدانست که من ھم شديدا به خواست حواس ھستی را از خريد لوازم آرايش دور بکند ولی نمی رسيد می می

شد و دوتا  داخل ويترين چند جفت کفش تابستانی ديده می. فقط جنس زنانه داشت. باز نگاه کرديم به داخل ويترين مغازه

. ی ھمديگر  در دو رنگ، يکی خاکی و ديگری قرمز يا عنابی، آويخته در دو طرف در قرينهشلوار کوتاه تا روی زانو

ھای رنگ  ُرفت پر بود از چيزھای آرايش مثل ماتيک سوی ويترين می سو تا به آن بر يک قفسه کوچک ولی بلند که از اين

شم بود و در وسط ويترين ھا لوازم آرايش چ ھای کوچک که در آن رنگ و پودرھای مخصوص صورت و قوطی به

سوی تو  رفتی نگاه او ھم به کردند و به ھر سو که می ھای يک زن که به تو نگاه می ھا، فقط چشم عکس جذابی از چشم

قدر محو تماشای داخل ويترين زيبای مغازه  آن. گرديد و در ھر گوشه از ويترين چراغ کوچک چشمک زن نصب بود می

مھين آستين پيرھن مرا گرفت و . وتورسيکلت سوار خشمگين به داخل پاساژ را نشنيدمشده بودم که صدای ورود چند م

خواست در امان باشم از مقابل عبور  خواھد مرا ببرد فقط می دانست به کجا می خودش ھم نمی. به سمت ديگری کشيد

ھای داخل پاساژ  ی آدم بلکه ھمهی آن موتورسوارھا که آمده بودند و نه تنھا من و مھين و ھستی  ھنگام و وحشيانه نابه

ًبه ما که رسيدند تقريبا . پشت ترک ھر موتورسوار يک جوان ديگر نشسته بود. ترسيده خود را چسبانده بودند به ديوارھا

ايستادند و يکھو يکی از افراد که پشت نشسته بود دستش رااز الی درز پيرھنش داخل برد و يک سنگ بزرگ درآورد و 

. ی بزرگ يکپارچه شکست و فروريخت شيشه. طرف ويترين مغازه اکبر، سنگ را پرت کرد به زد هللا یدرحاليکه داد م

. ھا و پودرھا پراکنده شدند ماتيک. ی لوازم آرايش را انداخت سنگ که پس از شکستن ويترين رفته بود داخل، قفسه

مردم آمدند جمع شدند در مقابل . ا شنيديمی ديگر ر ی ويترين يک مغازه بعد صدای شکستن شيشه. موتورسوارھا رفتند

 »خاطر چی؟ چرا؟ به«. مغازه که صاحبش آمده بود دم در، مات مبھوت مانده ايستاده بود انگشت به دھن

» ھا؟ شه داخل اين مغازه خريد و فروش می بينی چه چيزھای غير اسالمی چرا چيه؟ مگه نمی«: گذشت گفت مردی که می

 ».شون نيست که چه خبرشده توی اين واليت مقدس زاين مردم انگار ھنوز حالیبعضی ا«: گفت رفت می می

ديگر زنی . ديدم خيلی چيزھا عوض شده فقط می. ھا بودم که ھنوز حاليم نبود چه خبر شده درآن واليت مقدس من جزو آن

. ھمه فرو رفته بودند در سياھیھا  ھا و دختربچه زن. شد که موی خود را در خيابان افشان کرده باشد يا دختری ديده نمی

ی خريد در  دست ھستی را که ترسيده بود در يک دست و کيسه» .ًبريم اصال ما که خريدمون را که کرديم«: مھين گفت

مھين » !ھی سپيده«: مردی گفت. ھا رفتم دنبال آن من ھم به. طرف در خروجی پاساژ به راه افتاد دست ديگر با عجله به

ھا بود  عنوان يکی از بستگانش به مرد که صاحب يکی از مغازه مرا به. با او سالم عليک کردطرف مرد رفت و  به

جا چه  بعد از مھين پرسيد که در آن. مرد با ھستی شوخی کرد و خنديد. ھستی را ھم به او معرفی کرد. معرفی کرد

. بياين اين تو را ھم ببينين«. مرد خنديد. زنيم به چاک کند؟ مھين گفت که خريدمان را کرده و حاال داريم از ترس می می

ولی توی ويترين مغازه چيزی نبود غير از چند » .جا ھرچی بخواين ھست اين. شايد ھوس کردين به خريدتون ادامه بدين

صورت دايره روی  ی کوچک که اسم پنج معصوم به رنگ بلند و صفی از مقنعه و چند قاليچه ای ی سورمه روپوش زنانه

يک زن که در حجاب کامل مشکی بود پشت . ھای متفاوت ھم بودند ولی در رنگ ھا شبيه به قاليچه. شته شده بودھا نو آن

خنديد رفت داخل  مرد که می. آمد گفت وقتی ما وارد شديم او با لبخند به ما خوش. عنوان فروشنده ايستاده بود پيشخوان به

. دنبال او رفتيم داخل ما سه نفر ھم به. و در را باز کرد و وارد شدطرف در کوچک چوبی که ته مغازه بود  مغازه بعد به

چند زن که . لباسھای جورواجور در اطراف آويخته بودند. ُيک فضای بزرگ بدون پنجره پر از نورھای رنگارنگ

. شان ھای روسریزمان دست بردند به  ًھا تقريبا از روی سر پايين افتاده بود برگشتند ما را نگاه کردند و ھم روسری آن

الی  وجو البه ھا با لبخند به کار خود که جست زن» .ھا راحت باشين خودی ھستن خانم«: مرد که اسمش ھوشيار بود گفت

ھا برويم چون  سوی آن خواست زود به دلم می. در قسمت ديگر چند رديف لوازم آرايش بود. ھا بود ادامه دادند لباس

 .شيدک شان پر می راستش دلم داشت برای

 »گردين؟ خب دنبال چی می«: ھوشيار گفت

 ».جوری اومديم تماشا واال ھمين«: مھين آرام به من نگاه انداخت
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 ».و يک لباس و مقداری ھم لوازم آرايش. درضمن دنبال يک جفت کفش خوشگل زنونه ھم ھستيم«: من زود گفتم

 .ھا برد مرد اول ما را به قسمت کفش

 »جا را کشف بکنن چی؟ اگه مامورھا اين«: مھين گفت

شون طبق قانون  ست که فروش ش لباس زنونه و وسايل زنونه ھا ھمه بينی؟ اين جا می مگه تو چيز غير معمولی اين«

وگرنه . فقط به احترام خون شھدا. ھا را جلوی ديد عموم نگذاشتيم مملکت مجازه اما ما به احترام خون شھدای انقالب اون

ھا ھم زن  مون شھدا مگه خواھر و مادر ندارن؟ يا ھمين آقايون که توی حکومت ھستن خب اينپوشه؟ ھ ھا را کی می اين

خب پس ما کارمون . بينين خودتون که می. کنن ی دخترا آرايش می روزا ھم که ھمه اين. دارن و دختر بزرگ دارن

يک جفت . تانی زنانه به ما نشان دادھای تابس دوسه رديف کفش» .ھم کفش حاال اين تو و اين«: خنديد» .درست و قانونيه

پوشيد ولی » .بپوش«: تر بود برداشتم گذاشتم جلوی پای مھين و گفتم ھا خوشگل ی کفش کفش قرمز را که به نظرم از بقيه

ترش را  کرد از ھمان مدل کفش يک نمره کوچک جا کار می دختر جوانی که در آن. خواست تر می يک نمره کوچک

 » مگه نه ھستی؟. به نظر من ھم خيلی قشنگه«. ھا را در پای خود برانداز کرد  توی آيينه کفشمھين پوشيد و. آورد

 ».ًخيلی خيلی قشنگه مامان حتما بخرش«

گفتم به پستوی او آمده بودند  ھا و حتی دخترھای جوانی که در مغازه او يا بھتر بود می ی زن ھمه. گفت ھوشيار راست می

دادم که خريداری بکند ولی از  ھای نازک و حتی کوتاه به مھين نشان می طرف لباس ن از يکم. ھای غليظ داشتند آرايش

ھا را  ًديدی ظاھر بشوند پس واقعا اين لباس طور که توی خيابان می ھا ناچار ھستند آن کردم اگر زن طرف ديگر فکر می

 خواستند بپوشند؟ کجا می

 » .ھا توی مھمونی«: مھين گفت

از . ھای کوتاه سکسی پوشيده بودند ای رنگ خود لباس ند زن را نشانم داد که زير روپوش بلند سورمهدر ھمان مغازه چ

خواست من زياد پول خرج بکنم و يا  ھا که من ھم به مھين اصرار کرده بودم بخرد ولی نخريده بود چون نمی ھمان

حال . طور خريد بکند توانست آن  که مھين میانگار برای آن مرد ھم کمی عجيب بود. ديد ھا را مناسب نمی پوشيدن آن

ی او حرف بزند چون آوردن اسم  خواھد درباره مھين چيزی گفت و پيدا بود که ديگر نمی. شوھرش تيمور را از او پرسيد

 . خواست جلوی ھستی گريه کند ی مھين ولی حاال دلش نمی تيمور ھمراه بود با ھجوم گريه

ھوشيار مثل ديگران نبود که . ام طور شده وقت کار اين مھين جواب داد که به. تم پرسيدی زخم صور ھوشيار از من درباره

فقط بايد ازش مراقبت کنی که . از اين اتفاقا برای مرد پيش مياد«: با حالتی غمگين به زخمم نگاه بکند بلکه با خنده گفت

خود نگاھی محتاطانه انداخت و پيش تر آمد و بعد او به اطراف . موقع خداحافظی با او دست دادم» .ذره ذره خوب بشه

در حساب و کتاب متوجه شديم که تخفيف خوبی در خريد به ما . ھای مھين را بوسيد و دستی ھم بر سر ھستی کشيد گونه

ھای خوب و مھربانی  خدا را شکر که دوست«: گفتم. مھين گفت که ھوشيار از دوستان خيلی خوب قديم او بود. داده است

به مھين گفتم که اگر . بيسکويت و شکالت ھم خريديم. بعد رفتيم مقداری خوراکی خريديم» .ن شھر داریتوی اي

دانم اوضاع  ًگفت پيداست اصال نمی. مھين خنديد. شد توانستم کمی مشروب الکلی برای ناجی پيدا کنم خيلی خوب می می

 .  کشور چطور عوض شده توی ھمين مدت کم بعد از انقالب

 » .ممنوعه«

جا از چند نفر شنيده بودم رژيم جديد مشروبات الکلی را قدغن کرده ولی فکرش را نکرده بودم که حتی  البته در ھمان

ھرحال خوب بود اگه با يک  به«: گفتم. شود مشروب پيدا کرد و خريد و به خانه برد توی خيابان و فروشگاه ھم ديگر نمی

 ».ق ويسکيهعاش. کردم بطری ويسکی ناجی را خوشحال می

از ھمين که مردم توی خونه ھا درست . ويسکی نه اما شايد حبيب بتونه امشب کمی عرق معمولی برات پيدا بکنه«

 ».کنن می

ھا که شنيدم الکل ناجور صدمه بزنه به  قول بعضی ھم بريزه و يا به ی او به وقت دل و روده خطرناک نباشه يک«

 ».ھاش چشم
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 ».خورن ھا می الن گالن از ھمين عرقمردم دارن ھرشب گ. نه بابا«

 

ديدم که حال مھين به کلی تغيير کرده، خوشحالی و ذوق  در تاکسی می. در راه برگشت يک تاکسی دربست اجاره کرديم

 .خنديد فشرد و می گرفت محکم می ھر چند دقيقه دست مرا می. گانه در او ايجاد شده بود بچه

 »به تو گفت سپيده؟مامان، چرا اون آقاھه «: ھستی پرسيد

ی  آقا ھوشيار ھم که دوست دوره. کردن سپيده ھای محل صدام می چون بچه که بودم رنگ صورتم خيلی سفيد بود بچه«

 ».کنه روزا ھنوز مرا سپيده صدا می گی بود به ياد اون بچه

 » سپيده خانم پس حاال چرا ديگه سفيد نيستی؟«. ھستی خنديد

انگار راننده تاکسی توی . دست روی دست من گذاشت» .وزگار حسابی ما را سياه کردچون بعدش ر«. مھين ھم خنديد

 »ببخشيد خواھر شما با اين آقا چه نسبتی دارين؟«. پايد ی خود می متوجه شده بودم که او ما را در آيينه. آينه ديد

 »چطور مگه چی شده؟«

 » .و کار مارين توی تاکسی ما توی محل کسب  آخه چون که ھی با ھم ور می«

 » .اين آقازاده پسر منه«: مھين با خنده نگاھی به من انداخت

 ».ًنه اصال نمياد. بھتون نمياد بچه به اين بزرگی داشته باشين«

ی بزرگ داشته  ی تاکسی گفت که به تو نمياد بچه مامان چرا اون آقا راننده«: از تاکسی که پياده شديم ھستی پرسيد

 » باشی؟

 ».د که مامان خيلی جوون و خيلی خوشگلهمقصودش اين بو«

 »مگه نه؟«: و از من پرسيد» ولی آقاھه انگار کور بود که مرا نديد. البته که ھست«:  ھستی گفت

که مامان مھين چقده  خوشگله؟ منظورت کدومشه؟ ھردوش ھم  که يارو کور بود؟ و يا اين مگه نه چی؟ اين«: پرسيدم

 ».درسته البته خب

 » .که مامان مھين خيلی خوشگله جا نشسته و ھم اين  ھم نديد که يک دخترخانم به اين گندگی اونکور بود چون«

 ».ی ماجرا را فراموش کن ًاصال تو ھمين را بچسب و بقيه«

اين را به عمه (ی امتحان کردن لوازم آرايش  به بھانه. تر شده بود ًجدا خوشگل. خنديد ی من و ھستی می مھين به مکالمه

ھستی ھم . ھای تازه خريده را توی خانه پوشيد و به ما نشان داد لباس. دستی به سر و روی خود کشيد) فته بودزری گ

عمه داشت توی حياط يک . زری نشان داد ھای خود را به عمه ھا و قلم و کتاب تمام دفترچه. اش را پوشيده بود لباس تازه

رسيد ولی ھنوز به ما با شک و  الی ھستی خوشحال به نظر میعمه ھم از خوشح. غروب بود. شست قالی دستباف را می

تالش . گفته بود که خيلی به پدر او کمک کرديم. ی ما خيلی چيزھای خوب به او گفته بود مھين درباره. کرد ترديد نگاه می

روی اجاق ی غذاش ھم  شست قابلمه طور که قالی می عمه ھمان. کرده بود که اعتماد عمه را نسبت به ما جلب کند

ھا  کرد و بوی مطبوع غذای خانگی را در ھمه جای خانه پراکنده بود، بويی که انگار از پس سال قل می پزی قل خوراک

آورد به عمه  ای از خريد خود را می پلکيد و ھردم چيز تازه ھای تازه توی حياط می ھستی با لباس. رسيد به مشام من می

ھای  انداخت روی لپ گرفت و يک ماچ گنده می گاھی ھم او را می. رفت دقه او میعمه ھم ھربار قربان ص. داد نشان می

عنوان  مھين گفت که عمه زری ھستی را به. قدر خوب بود ھا آن ی آن عجيب بود که رابطه» .عمه فدات شه«: کوچک او

 وقتی شستن قالی تمام .وقت بچه نداشته و ھرگز ھم ازدواج نکرده بود ی خودش دوست دارد شايد چون خودش ھيچ بچه

پلکيد و  ھستی ھم دور و بر ما می. ی ايوان را پھن بکند روی نرده شد، من و ناجی رفتيم پايين به عمه کمک کرديم تا آن

آموز و او  گفتيم خانم دانش به او می. خنديديم ھای او می ما به حرف. کرد که قالی را چطور پھن بکنيم به ما امر و نھی می

. شد ی اتاق ما يک خيابان دراز ديده می از پنجره» .م را به شما نشون بدم پس بياين تا مدرسه«: گفت  و میآمد خوشش می

توانستيم مدرسه  جا نمی البته ما از اين. رفت جا می در انتھای خيابان يک مدرسه بود، ھمان که ھستی داشت از فردا به آن

داد انگار که او خودش ساختمان  کرد و نشان می  دست دراز میشد ولی ھستی يکجوری را ببينيم يعنی ديده ھم نمی

 ١٣٠



اول ھی گفتيم کو؟ کدام؟ » .اون ساختمون که رنگ آجرھاش سرخه ديگه. جا ته اين خيابون ھمون«. ديد مدرسه را می

. آھا«. ودمان ھست که فقط حرف را تصديق بکنيم و قال قضيه را بکنيم وگرنه دست بردار نب ولی زود فھميديم که به نفع

 ».فھميديم. گی ھمون ساختمون که آجراش سرخه ديگه ھه را می اون مدرسه

که ھستی  خاطر اين به» .ست مدرسه ما پشت اون ساختمون سرخه. ھا ولی اون ساختمون سرخه خود مدرسه ما نيست«

رفت   به مدرسه میکه فردا صبح داشت ولی ھستی از ذوق اين. بايست زود به رختخواب برود، زود شام خورديم می

تصميم گرفته بود که با وسايل آرايشی که مھين خريده بود مرا . آيد کرد خوابش نمی آمد و يا وانمود می خوابش نمی

من که ذوق آرايش شدن به . ھرچه ھم مھين و عمه سعی کردند منصرفش بکنند نشد. عنوان يک عروس آرايش بکند به

من ھم ذوق آرايش شدن » .کنم اجازه بدين چند دقيقه کارش را بکنه يه، خواھش میمھين خانم بازی خوب«جانم افتاده بود 

ترسيد  ای که نه تنھا از زخم صورت من نمی ساله دختر شش. گرفتم داشتم و ھم طالب آن حس خوبی بودم که از ھستی می

ھا با ديدن آن از  خم که آدم بزرگخواست مرا دلداری بدھد با نديده گرفتن آن ز شد بلکه با آن کارش می و چندشش ھم نمی

. ی درھم کشيده از چندش يا از ترحم ماند ولی با چھره شان چند لحظه به صورتم می گاھی ھم نگاه. گرداندند من رو بر می

خواست در مقابل صورت من بنشيند به آرامی اول  ی کوچکی که ديروز با ما آشنا شده بود می و حاال او، ھستی، فرشته

طرف  پودرھا را فقط بر يک. ھايم و ابروھايم ھای رنگارنگ به دور چشم انواع قلم. ماليد. م ماتيک صورتی بمالدھاي به لب

جا  کاش اين چيز زشت اين کند ای اندازد و با خود فکر می ديدم که ھی به زخم  نگاھی می توانست بمالد، می صورت می

ام  ی سرخ ھم بر گونه يک دايره. ی سالم  بگذارد برای ھمين نيمهبعد انگار تصميم گرفت تمام زورش را. ولی بود. نبود

ناجی بر صندلی لميده و مھين روی زمين نزديک به در، تا اگر عمه . خنديدند  ناجی و مھين داشتند به ما می. رسم کرد

 شد آينه گرفت کارش که تمام. ھستی مقداری تور سفيد ھم آورد برای انداختن روی سرم. زری صدايش درآمد او بشنود

نبود گرد و قرمز، دور  ُھايم صورتی، آن لپم که زخمی لب» .حاال نگاه کن ببين چه خوشگل شدی«: جلوی صورتم

چند . ھايم آينه را از دست او گرفتم و خيره شدم به زخم. ھايم سبز و آبی و پيشانيم رنگ و وارنگ بود ھايم سياه، پلک چشم

ديدم که  ترين آدمی را می زشت. کلی عوض کرده بودند ی صورت ولی صورتم را به مهفقط چند تکه در يک ني. تکه بودند

حاال ھرسه داشتند به من . کردم چطور ھستی از من نترسيده بود؟ خودم داشتم از خودم وحشت می. تاکنون ديده بودم

خب ديگه نمايش امشب «.  بلند شدمھين فھميد، تند از جا. کند ُخنديدند و من حس کردم که اشک دارد چشمانم را پر می می

. بريم که وقت خوابه و فردا صبح زود بايد بری مدرسه. بريم دخترم. ھاتون ھا و آقايان بفرماييد برين خونه تمام شد خانم

 ».اولين روز مدرسه

 » .م را به ناجی نشون ندادم من که ھنوز روپوش مدرسه«

بخير  حاال ديگه وقت شب. ھمه. بينن درسه ھمه روپوشت را میفردا صبح وقت رفتنت به م«. مھين دست او را گرفت

 ».ھا شب بخير دايی. گفتنه به ھردوشون

 ».شب بخير«

 » .خيلی. خيلی بھت مياد. دادی من ھم از اين باال ديدم وقتی پوشيده بودی داشتی به عمه زری نشون می«: ناجی گفت

 »رم مدرسه، به اون زودی؟ ين؟ وقتی که من دارم میش يعنی پس شما ھم فردا صبح زود بيدار می«: ھستی گفت

 ».پس چی؟ فردا روز مھميه برای ما. شيم خب معلومه که بيدار می«

مردا بايد . شن مردھا که صبح به اون زودی بيدار نمی«. خميازه کشيد. آلودی که ديده بودم زيباترين لبخند خواب. خنديد

 ».بخوابن تا ظھر بشه

 ».ستيمما از اون مردھا ني«

 ».بخير پس شب«

فقط مواظب باشين که زياد کنار پنجره . تون نبرد چراغ را روشن بذارين اگه خواب. شماراحت باشين«: مھين گفت

چرا «: صدای ھستی در راه پله پرسيد. خنديد و دست در دست ھستی رفت» .چرا روشن ايرادی نداره. ھمين. نباشين

 »مياد؟شون ن گفتی چراغ را روشن بذارن؟ خواب
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که چشمان ھيز و کنجکاو مراقب ما  ھای طوالنی باز يکبار ديگر تنھا شده بوديم زير يک سقف، بدون اين ما بعد از مدت

 . ھايم را در کنار او به صبح رساندم ترين شب باشند و من يکی از آرام

 

صدا از پشت پنجره . يده بودناجی ھنوز خواب. شد بيدار شدم صبح با صدای ھستی که برای رفتن به مدرسه حاضر می

چند زن و دخترجوان و چند دختربچه منتظر بودند تا ھستی و مھين ھم به . از الی درز پرده به کوچه نگاه کردم. بود

از ھمين خيابون زير «. باالخره پيوستند و ھمگی راه افتادند به ھمان جھتی که ھستی به ما نشان داده بود. ھا بپيوندند آن

شه ولی کوچه بلنده و  جا ديده نمی ی ديگه که از اين ی ما که صاف بری بعد بايد بپيچی توی يک کوچه ی خونه پنجره

ديوار راست راستکی، اما سبز، اگه ھم دستت را فشار بدی به اون ديوار . ھردو طرفش شمشاد سبز داره که مثل ديواره

دم که ببينی و  شه من به تو نشون می باورت نمیشه؟ اگه  رن داخل داخل ديوار، باورت می ھات فرو می ھمه انگشت

اون . نگاه کن. بعد بايد تا آخر اون کوچه بری تا برسی به پشت اون ساختمون. دستت را فرو بکنی داخل داخل اون ديوار

گفت کسی  مھين می. ساختمان عجيبی بود» راستی چرا اون ساختمونه پنجره نداره؟. ساختمون قرمزه که پنجره نداره

مردم ديده بودند که گاھی . شد يک جايی بود که به ارتش مربوط می. ست وحسابی سر در نياورده که چی ھستدر

پلکيدند و حاال اول صبح  ھميشه ھم چند سرباز مسلح آن دور و بر می. کردند ھای بلندپايه به آنجا رفت و آمد می ارتشی

من «: ناجی گفت. د و مثل ھميشه سال تحصيلی شروع شده بوداولين روز پاييز بو. رفتند طرف می ھستی و يارانش به آن

 ».تونم بفھمم روز اول چه حس عجيبی داره وقت نرفتم مدرسه اما می ھيچ

اندازن توی يک موقعيتی تازه و بعد ھم که معلم مياد  چون که يکھو تو را می. ھم لذت داره ھم ترس. خيلی عجيب«: گفتم

 ».کار بکنی دونی که بايد چه نمی

ديدم چون از ميدان نگاھم خارج  ی بلند شمشادی که نمی رو پيچيدند رفتند به آن کوچه ھا از پياده ھا و دختربچه جمعيت زن

ی پسرھا در جايی خالف  مدرسه. بردند ھا را به جھت ديگری می پسربچه. رو ولی ھنوز در جنب و جوش بود پياده. بود

روی  ربع بايد پياده گفتند يک  برای من پشت آن ساختمان سرخ بود که میحاال نشانی ھستی. ی دخترھا بود جھت مدرسه

زده  قدر ھيجان ھا آن ھايی به آن سن و سال مدت کمی نبود ولی بچه پيمايی برای بچه ربع راه يک. بکنی تا به آن برسی

پدرومادرھا گفتن که از به «در حدود دوساعت بعد مھين برگشت . کردند ًبودند که حتما طوالنی بودن راه را حس نمی

من تند اومدم سری به . ھا ما را نبينن و بتونن خودشون را با محيط مدرسه آشنا بکنن مدرسه بريم بيرون بپلکيم تا بچه

راستش دلم «. او خود را روی زمين اتاق ولو کرد. وما گفتيم بله» صبحونه خوردين؟. شما بزنم ببينم در چه حال ھستين

ی حواسش به در  مھين ھمه. ناجی به او سيگار داد و دوتايی دود توی اتاق راه انداختند» .ک زدهواسه يک سيگار ھم ل

مھين احترام او را داشت چون به قول خودش در . خاطر عمه زری که از سيگار متنفر بود پاييد، به بود و آن را می

 کرده بود و او را به اين سن و سال ھای زندگی مھين و شوھرش، ھمين زری بود که از ھستی مراقبت بدترين سال

خواھد سيگاری  گفت ھروقت می. داد عمه زری او را در حال سيگار کشيدن نبيند حاال ھم  ترجيح می. رسانده بود

که دودش چقدر برای نفس  گويد و اين کند و از مضرات سيگار می بگيراند عمه زری مستقيم و غيرمستقيم غرولند می

ھا بود  گفت ھمين سيگار کشيدن تا جايی که گاھی می. ی ھمه فساد ھمين سيگارست ًاصال سرچشمهکه  بچه بد ھست و اين

مھين . ھم بعنوان يک زندانی بالتکليف سر ببرد آن جا کشاند که حاال بايد در زندان به که زندگی برادرش تيمور را به اين

ين بوده که در زمان قبل از انقالب در ھمان گفت جرمش ا. حرف زد که در زندان بود) پدرھستی(از شوھرش تيمور 

آمد  اختيار حرف از قاچاق مواد مخدر ھم پيش می ھايش بی الی حرف البته در البه. پلکيده ی سابق می خانه ی فاحشه محله

ماه پيش  گفت که شش کشيد و می خانه را پيش می دومرتبه ھمان موضوع فاحشه. ًکرد حرفش را نزند اصال ولی سعی می

آمدند تيمور را در خيابان ديده بودند و  خانه می ی امروز که در آن زمان به فاحشه اللھی شده ھای حزب دتا از جوانچن

. بار به مالقات او برود موقع فقط توانسته بود يک مھين تا آن. شناخته بودند و دستبند به دست تحويلش داده بودند به زندان

 ».ِتر از کشتن گاو و گوسفند ھا براشون آسون کشتن آدم. رحمن اينا دونی چقدر بی نمی. کنن دونم که تيربارونش می می«

 »فقط به ھمين جرم؟«
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 ».حتی نگذاشتن بھش سيگار برسونم«: گريه کرد» .ی تقلبی مواد مخدر به جرم فساد اخالقی و به جرم پرونده«: گفت

 » ھمه مدت بدون سيگار سر کرده؟ يعنی اين«: ناجی پرسيد

ميشه ھمين سه روز . ريم اگه اجازه بدن من و ھستی با ھم می. بار ديگه مالقاتش بکنم تونم يک ھارم مھرماه میگفتن چ«

 ».ديگه

ھا را بھش  بار باز امتحان کن اين اين«: تايی درآورد داد به مھين و گفت اش سه بسته سيگار بيست ناجی از توی کيسه

 ».شايد اين دفعه اجازه بدن. برسونی

خدا . ھردوتون مھربونين. چقدر مھربونی«. ُزده با چشمان پر از اشک خيز برداشت صورت ناجی را بوسيد قمھين ذو

 ».گفت پسرای عشق بابا به شما می. شما را از کجا برای من فرستاده؟ برای من و برای ھستی

 ». شومی و بدشگونیمن يکی که ديگه نه تنھا پسر عشق نيستم بلکه به قول عمه زری پسر نحسی ھستم و«: گفتم

 ».ًاتفاقا خيلی ھم خوبه با شما. چی شده مگه؟ زری که با شما بد نيست«: وجور کرد مھين خود را جمع

 ».گه خب درست می. گفت نحسی مياره. ی آدم شگون نداره شنيدم که به تو گفت اومدن ِيک شخص سوخته به خونه«

خواست به مھين بگويم که حرف عمه  لی خب از طرفی ھم دلم میی خودم  پشيمان شدم و من از گفته. مھين خجالت کشيد

. مھين محتاطانه نگاھی به در اتاق انداخت. لبخند زدم» .اون که مقصودش تو نبودی. نه«: مھين گفت. ام زری را شنيده

که عاشق  ا نه اينام. ًاتفاقا قلبش خيلی پاکه. ًھا، نه اصال که زن بدی باشه نه اين. زری آخه خرافاتی ھم ھست يک ذره«

من از تو معذرت «. اشک خود را پاک کرد» .ترسه يک چيز بدی برای اون پيش بياد خدای نکرده ِھستی، خب می

 ».خوام اگه ھمچين برداشتی کردی از حرف او می

 » .ًنه اصال موضوع اين نبود«. زده توی خودم پيچيدم خجالت

زنی  پس ھيچ به او سر می. خان بگو از امرهللا. زری را  حرف عمهگم فراموش کنيم اين من می«. ناجی پادرميانی کرد

 » ًاصال؟ قبرش را سيمانکاری کردين؟

ولی ھرچه . خوش يا ناخوش. ًدونم اصال پيرمرد در چه حالی ھست نمی. ھزار ساله که سری نزدم. واال راستش نه«

 ».نيستی. ھست خوش به سعادت او باشه که نيست

 ».و بزنيم و سالمی بکنيم به اون بزرگوارپس سری ھم بايد به ا«

 »!بزرگوار«

 ».برای من که بود و ھست«: ناجی گفت

 ».چقدر خوب شد که شما اومدين. اما باالخره چه فکر خوبی«

ی پالستيک مخفی کرد و  مھين سيگارھا را در يک کيسه. زد صدای عمه زری از پايين شنيده شد که مھين را صدا می

آخه دختر او . گمونم پری اومده که باز بريم برگرديم به مدرسه. وقت ناھار. بينيم ًبعدا ھمديگه را می«. گذاشت زير بغلش

» .پس خوش به سعادت شما«: گفت. گفتيم نه» شما که ھيچکدوم ھنوز بچه ندارين نه؟. ھم سمانه ھمکالس با ھستی

» .ًپس فعال خداحافظ. جوری ببين اين. اخل قفل بکنينتونين از د خدا اين در را ھم می شما راحت باشين تو را به«: خنديد

. من صندلی گذاشتم کنار پنجره و روی آن نشستم. اش را درآورد و نشست به فال گرفتن ھای بازی ناجی ورق. رفت

بعد از . آرامش عجيبی حاکم شده بود. ديدم خيابان را ازالی شکاف کوچک پرده به شکل يک خط باريک و دراز می

 .جا را گرفته بود ھا حاال يک سکوت خوفناکی ھمه وآمد بچه وجوش و رفت نبھمه ج آن

ما  خواست يک چيزی به نبود؟ می. به نظر من حالت گفتن مھين که راحت باشين راحت باشين، يکجوری بود«: گفتم

 »بگه؟

ُصدای برزدن و برخوردن ورق. ناجی پشت سرم نشسته بود کاش شوھرش را . يهخانم خوب«: گفت. شنيدم ھايش را می ُ

 ».زودتر آزاد بکنن الاقل از اين فقر بيان بيرون

 ».اگه بعد از آزادی بھش کار بدن«: گفتم
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بايد با ھمين جماعت تازه . طور که از اوضاع پيداست وضعيت کشور ھنوز ھرکی ھرکيه اين. کنه باالخره پيدا می«: گفت

 ».ون بتپونهھاش قاتی بشه و خودش را توی يکی از ھمين سوراخ سنبه

تر توی  خود را بيش. ھر دو به مدت طوالنی سکوت کرديم. زديم ی خودمان حرف می خواست درباره ولی من دلم می

روزی که او پاھای . چشمانم را بستم و روزھای خوش اول آشنايی با ناجی را به ياد آوردم. صندلی فرو برده بودم

ھايش با پاھای من  ھايش گل را پس زد و تماس دست لختم و با دستاز کوزه آب ريخت روی پاھای . آلود مرا شست گل

ھا گذشت و به ما رسيد  باد از روی علف. صدای باد آمد. شنيدم که ناجی کليد در قفل اتاق را چرخاند. چه حس خوبی بود

قدر  ؟ ھرچه بود آندر واقعيت بود يا فقط در خيال من. ھايی از آب شط آورد به صورت ما پاشيد و ھمراه با خود پشنگه

. ھايم ھای آشنا از پشت نشستند روی شانه بعد آن دست. خوش بود که من از ترس ِاز دست دادنش چشمانم را باز نکردم

ُھا که زبر بودند و انگار پر بودند از  دست. با چشمان بسته بر صندلی لميده بودم. ھا پوست گردنم را لمس کردند انگشت

ھا در جنب و  انگشت. گرداندند ھايم و داشتند لذتی را که گم کرده بودم به من باز می ر گوشھای ريز، گرديدند دو ترک

خواستم غير از ھمين  من ديگر از خدا ھيچ نمی. ھای پيرھن داخل شدند تر آمدند و از درز الی دکمه جوش بودند و پايين

سفر . آمدم من به پرواز در می. ق سرم را بوييدنفس گرم او فر. که حاال داشتم، آرامش تنم، تنی که محتاج آرامش بود

ناگھان صدای انفجاری در بيرون ما را از جا پراند و از . کردم در فضايی که بھترين فضای دنيا بود با بھترين لذتھا می

. دصدای جيغ در ھمان حوالی شنيده ش. قدر نزديک که اتاق ما را لرزاند يک انفجار مھيب ديگر آن. مان کرد ھم جدای

قدر پايين که من حتی  شان آن عبور ترسناک چند ھواپيمای جنگی را در آسمان ديديم که يکی. تر پس زدم پرده را بيش

راه  ھا گريختند ولی دودھای سياھی که به آن. ھواپيماھا چندتا  محل دود در شھر جا گذاشتند و رفتند. ھيبت خلبان را ديدم

دود از . يکيش ھم انفجار پشت آن ساختمان سرخ بود. ه از شھر بمباران شده بودچند نقط. انداخته بودند برجای ماندند

 » .ی دخترونه مدرسه مدرسه«: مردم به خيابان ريختند و فرياد زدند. خزيد ی ھستی باال می محلی در حوالی مدرسه

مھين رفته «: ناجی گفت.  بکنيمدانستيم چه بايد نمی» يا سيدالشھدا. يا ابوالفضل«: گفت صدای عمه زری را شنيديم که می

دويدند  ی دخترانه می طرف مدرسه دنبال مردمی که به رفتيم بيرون و به» .ما ھم بريم ببينيم چه خبرشده. طرف مدرسه به

دويديم رفتيم از کوچه شمشادی که ھستی خيلی حرفش را زده بود گذشتيم، چقدر خوب آن ديوار شمشادی را توصيف 

رسيديم به . رفتيم در گيجی کامل سوی سياھی می بار اما به برد، اين آمد و يا سبز ما را با خود می  میکرده بود، سبز با ما

ی بزرگ وسط حياط  يک چاله. شدند مادرھا توی سر زنان وارد مدرسه می. مردم زيادی پيش از ما رسيده بودند. مدرسه

ھر . گشت دنبال ھستی می م که سرگشته با جيغ و فرياد بهمھين را ديدي. ھا ھم رسيدند آمبوالنس. مدرسه ايجاد شده بود

مامورھا مردم را از حياط مدرسه بيرون . چند ماشين ارتشی ھم رسيدند. زد ی خود را فرياد می مادری اسم دختربچه

ر به قد ھای مھين را گرفته بوديم که اين دست. وجور بکنند ھا را جمع کردند تا مامورھای آمبوالنسھا بتوانند زخمی

شان  ھای پدرومادرھا با ديدن بچه. ھا يک عده دختربچه را آوردند بيرون مامورھای آمبوالنس. صورت خودش سيلی نزند

مثل ناجی . ھای خود خبر نداشتند مثل مھين ھايی ھم بودند که ھنوز از بچه ولی خانواده. ھا را بغل کردند دويدند جلو و آن

 .و مثل من

ما با مھين و عده زيادی از » .ی خودش را پيدا نکرده بياد بيمارستان شير و خورشيد کس بچهھر«: يکی از مامورھا گفت

ھواپيماھای . بين راه تازه متوجه شديم که جنگ شروع شده است. طرف بيمارستان شير و خورشيد مردم راه افتاديم به

.  دولتی و ارتشی را بمباران کرده بودندی حساس عراقی ناگھان به شھر حمله کرده بودند و به خيال خودشان چند نقطه

ی مرکزی  اداره. کارگران زيادی در آن انفجار کشته شده بودند. ھايی از پااليشگاه نفت را فرودگاه را زده بودند و قسمت

ھای روز اول جنگ بود که درآن ھم عده زيادی معلم جان خود را از  آموزش و پرورش يکی ديگر از اھداف بمباران

ًی دخترانه بود، اما نه، آن نبود، بلکه ظاھرا ھواپيماھا آمده بودند برای بمباران آن  ھدف ديگر، مدرسه. نددست داد

ھايی  ساختمان سرخ نکبتی که ساختمان مشکوکی بود ولی بمب را عوضی انداخته بودند روی مدرسه روی سر دختربچه

حاال شاھد چيز ديگر . وق و ذوق که ما شاھدش بوديمھمه ش که تازه امروز مدرسه رفتن را شروع کرده بودند با آن

ھرکس از . ھا به ھر سو سرگردان ھا و دويدن آدم در حياط بيمارستان شاھد جيغ و فريادھا بوديم و توی سر زدن. بوديم
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کجا اونا . ھای زخمی معلم«و يا » را کجا بردن، نديدين؟ دونی کارگرای زخمی خدا شما می تو را به«: پرسيد ھرکس می

ی  مانده ھايی که ديگر شباھتی به صدای آدميزاد نداشتند و انگار ته ناله» .دونی بگو جون مادرت اگه می ھستن؟ تو را به

من خودم دارم دنبال «. شان نبود ھايی بودند از يک گروه شغال که توی دام افتاده بودند و راه گريزی ھم برای زوزه

مھين ھم که دور پيشانی خود را با دستمال . ما ھمه ولو شده بوديم روی چمن» تو اونو نديدی؟. گردم م می دختربچه

. کرد ی ھستی را تکرار می داد و کلمه کنان ھی خود را تکان تکان می سياھی محکم بسته بود نشسته بود در کنار ما و ناله

پريد باالی . ای در دست داشت ا برگهيکی از مردھ. ھا پيام مھمی برای مردم داشتند آن. چندمرد از در سالن آمدند بيرون

جا ھستن توی اين بخش بيمارستان و  خونم اين ھايی را که می اسم. برادرا و خواھرا توجه کنن«: يک نيمکت و فرياد زد

ولی ھرچه پيش رفت نام . ھا او شروع کرد به خواندن نام. ھمه سراپا گوش شديم» .ھا که ھنوز زنده ھستن جزو زخمی

شد چون در ھيچ  شان خوانده نشد، خوانده نمی ھای ديگر ھم بودند مثل ما که نام گمشده خيلی.  او نبودھستی در ليست

خواھرا و برادرايی که اسم «: مرد ديگری پريد روی نيمکت و گفت» پس حاال چه بايد بکنيم؟«: پرسيديم.  ليستی نبودند

صدای جيغ » .اجعه بکنن و يا متاسفانه به اھل قبورشون توی ليست نبود يا بايد به ستاد مفقودين انقالب مر بچه

او را روی چمن حياط بيمارستان خوابانديم و رفتم . مھين روی دست ما غش کرد. جمعی زنانه باھم شنيده شد دسته

 . ھايی پاشيديم توی صورتش آب پيدا کردم آوردم و آرام پشنگه کمی

کرديم چون ترس ما آن بود که کاووس و يا يکی از افراد او  ھان میديديم خود را پن تا يک عده جوان در لباس ارتشی می

 .ما را ببيند و بشناسد

 

ای در  تخته. بسته ايستاده بود مردی چاق الی در نيمه. ستاد مفقودين انقالب فقط يک در بود باالی يک پلکان بلند سيمانی

دست   ھمان لباس آبی قديم را پوشيده بودند باتوم بهدوتا پاسبان که ھنوز. دست داشت که روی آن مقداری کاغذ سفيد بود

ی فرد  خواد درباره ھرکس می«. شان آن بود که نگذارند مردم بر پلکان باال بيايند وظيفه. شدند روی پلکان پايين و باال می

گرسنه از آن پايين ھای  ما مثل انبوه برده» .ھا را بخونه مفقودش خبر بگيره بايد ھمون پايين وايسته تا اين برادر اسم

تا . آمد رفت توی فضا و چيزی در جواب نمی ھا فقط می ی نام زد ولی ھمه ھرکس نامی را فرياد می. کرديم التماس می

قراره که اسامی مفقودين به . جا ھنوز اسمی ندارم که براتون بخونم من اين«: که مرد چاق از الی در بسته بيرون آمد اين

گفت بايد برويم از کسی که ما را به . داند مرد گفت نمی. جا ھستيم دم پرسيدند پس برای چی اينمر» .ما گزارش داده بشه

بعد ناپديد . خود را از معرکه کنار کشيدند. ھا تازه متوجه شدند که موضوع از چه قرارست پاسبان. جا فرستاده بپرسيم آن

اند و دارند شھر را محاصره  ی دشمن وارد شھر شدهگفتند سربازھا مردم می. باز صدای چند انفجار شنيده شد. شدند

زودی تمام  داد که ھرچه زودتر شھر را تخليه بکنند چون قرارست به شان دائم به مردم ھشدار می کنند و راديوھای می

کشته ھا بود و نه در ليست  نام او نه در ليست زخمی. تالش ما برای يافتن ھستی بی نتيجه بود. شھر با خاک يکسان بشود

 » .فقط مفقود شده. فرزند شما شھيد نشده. خدا را شکر خواھر«. ھا شده

 »کار بکنيم؟ آقا؟ بايد چه يعنی چی حاج«

 ».فقط صبر انقالبی داشته باشيد. صبر«

ھا که نام  آن. ی راه بيمارستان، تا گورستان و بالعکس ھا صبر کرديم، تا عصر، تا غروب، تا شب، صبر در ميانه ساعت

ھا که نام  حاال حتی آن. ھرحال ھنوز اميدی داشتند تر بودند چون به  خود را در ليست زخمی ھا يافته بودند راحتافراد

رسيدند شايد چون ديگر اميدی نداشتند، فقط لميده بودند بر  تر می نظر آرام ھا بود ھم به عزيزشان در ليست کشته شده

يافتيم، مثل  ھايی مثل ما که از ھستی خود ھيچ نشانی نمی ولی خانواده. يدندلرز ھايی که به آرامی می زمين با اندوه و شانه

و . کوبيديم بلکه نشانی بيابيم زديم و خودمان را به در و ديوار می ای که ھنوز نمرده، در محوطه پرپر می مرغ سرکنده

وجو را باز از فردا صبح زود ادامه  تسرانجام نشانی نيافتيم و به ناچار بدون او بدون ھستی به خانه برگشتيم تا سفر جس

ی  کرد نحسی ورود ما به خانه خيال می. قدر عصبانی بود که تحمل ديدن من و ناجی را نداشت ولی عمه زری آن. بدھيم

ی ما شاھد بوديم که او وقوع بال را ازروی زخم  گفت چون ھمه درست می. گفت شايد درست می. او باعث آن بال شده
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اش را ترک نکنيم او ھمين حاال مامورھا  بنابراين آن شب به ما گفت که اگر شبانه خانه. نی کرده بودبي صورت من پيش

خواست  مھين می. مھين ھرچه التماس کرد که رای او را عوض بکند موفق نشد. را برای دستگيری ما خبر خواھد کرد

مانديم و برای يافتن آن دختر  خواست می مان می وجوی ھستی به او کمک بکنيم و ما ھم دل ما با او باشيم که در جست

خواست به پست مامورھا بخوريم، پس  مان نمی ًاصال دل. کرديم ولی از تھديد عمه زری خيلی ترسيديم معصوم تالش می

. شد از سربازھای بدون سالح ُطور ساعت به ساعت پر می شھر ھمين. مان را برداشتيم و زديم به چاک شبانه وسايل

ھا کی  آيد ولی ھيچکس خبر نداشت آن سوی شھر می ند يک لشکر خودی با آخرين تجھيزات نظامی دارد بهگفت می

توانستند بدون واھمه بيايند باالی سر شھر با خيال راحت بر ھرکجا که بخواھند  ھواپيماھای دشمن ھنوز می. رسند می

توانستند مردم توی  ھا که می دانی مسلح به مسلسل در آنآمدند با مر حتی گاھی ھليکوپترھا خيلی پايين می. بمب بيندازند

ھای  جوان. گرديد ببينی توانستی ھيبت قاتل خودت را که باالی سرت می خيابان را به رگبار ببندند، و تو پيش از مرگ می

ی در آن توانست ھا می ھايی در زمين که شب تر نقاط شھر، گودال ھا شروع کرده بودند به کندن سنگر در بيش محله

ھايی در تاريکی بيل  ديدی مثل گورکن ھايی را می رفتی نقطه به نقطه سايه طور که توی شھر راه می ھمين. بخوابی

ھا نشسته بودند که تا  در کنار اغلب سنگرھا، مردان پير و زنان و بچه. پاشيدند جنبيدند و خاک به اطراف می دست می به

خزيدند به داخل  داشتند و می شنيدند تند خيز برمی ه را پيش از فرود آمدن میی خمپار صدای عبور ھواپيما و يا زوزه

ای را ديديم که در درازای  گشتيم عده دنبال محل امنی برای خوابيدن می رفتيم و به طور که در تاريکی می ھمان. سنگر

روز بعد . ھا خوابيديم  آنی صف ما ھم رفتيم داخل جوی و در ادامه. ی بدون آب خوابيده بودند يک جوی خشک شده

فقط دو راه . ی آب و آتش بود ی مرگ را که در محاصره مصمم شديم که ھرطور شده شھر را ترک بکنيم، آن جزيره

افتادی  رساندی و بعد در بيابان راه می سوی آب می يافتی و خود را به آن که قايقی می يکی اين. برای خروج از شھر بود

راه دوم برای خروج اين بود که از روی تنھا پل باز شھر خود .  حدود چھل کيلومتر دور بودسوی شھر ديگری که در به

ھايی منتظر بودند تا در مقابل دريافت پول، مسافران را به شھرھای  جا در پشت پل ماشين آن. سوی شط را برسانی به آن

که ديگر از آن عاجز شده بوديم تصميم گرفتيم گذر از ًی تلخی داشتيم و جدا  ما که از پياده راه رفتن تجربه. ديگر برسانند

. طرف پل رفتيم به. طرف پل ماشينی را راضی کنيم ما را به مقصدی امن برساند توانستيم در آن می. پل را امتحان کنيم

و يا ھای دولتی  ُھا در قرق حکومت بودند، فقط برای عبور و مرور ماشين شھر دوتا پل خروجی ديگر ھم داشت ولی آن

. روی مردم باز مانده بود پس فقط اين يکی پل به. ھای ارتشی، که البته ھنوز خبری از آنان نبود قول خودشان ماشين به

سوی پل حرکت  الی ھم که آرام به ُخيابان پر بود از جمعيت پيچيده البه. رسيديم به ھجوم درھم مردم در اطراف پل

ھا  ی گوشتی آدم ديديم جز انبوه توده الی مردم و ديگر چيزی نمی تيم البهما رف. رفت صف خيلی يواش پيش می. کرد می

قدر شلوغ بود که  آن. شد ای از دود سياه پنھان می مان و آسمان آبی در باالی سرمان که داشت پشت پرده در مقابل دماغ

الی خودشان  ھای گوشتی ما را البه تنهشد و  مان رو به جلو کشيده می توانستيم برداريم بلکه فقط گاھی آرام پاھای قدم نمی

خواستی از شھر بزنی  اگر می. ی ديگری نبود دانستند ولی چاره مردم اين را می. تحقير بزرگی بود. کشيدند به جلو می

تک  گفتند يک عده مامور سر پل ايستاده به تک می. کردی بيرون و جان خود را ازآن کشتارگاه نجات بدھی بايد تحمل می

. دانست پرسيديم مقصود آنان از اين چی ھست؟ اول کسی نمی. دھند ی عبور نمی دھند و يا اجازه ی عبور می  اجازهھا آدم

. رسيديم توانستيم بدانيم چرا، تا وقتی که داشتيم به سر پل و به آن مامورھا می يعنی ما که الی جمعيت گير بوديم نمی

ھايی  ست در محل خروج يعنی در محل عبور از روی پل ايستاده و کيسهھا در ای از آن عده. تعداد مامورھا خيلی نبود

چقدر ترسناک بودند آن دو . ھا و يکی برای بينی ای با دو سوراخ برای چشم کيسه. ای بر سروصورت کشيده بودند پارچه

شان  ترين وظايف ھمرنگ، آن دو سياھی که چشمان ما ھستند و يکی از م ی خاکی ی کيسه ی سياه گردنده بر زمينه گلوله

يادم به خودم افتاده بود که . دادند ھا داشتند چه عمل پليدی انجام می ھا آن چشم ھای زندگی ست، اما حاال آن تماشای زيبايی

. کردند حاال حق دادم به آن مردھا که با ديدن من خوف می. در راه برگشت توی بيابان کيسه بر صورت کشيده بودم

ھا  ولی مقصود آن. ھا ھم بر صورت داشتند ی عجيب که اين نمودم از پشت آن کيسه و خوفناک میديدم که چقدر زشت  می

ھا بتوانند  ھا را بشناسد و فقط آن ھا را بر صورت داشتند تا کسی نتواند آن ھا اين کيسه بلکه آن. با مقصود من مشترک نبود
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جوری خيال کرديم؟  شناسايی کرد، يا ما اين. ايی کرده بودھا انگار ناجی را شناس يکی از آن. ديگران را شناسايی بکنند

ی خوفناک  فقط او بود و نقابش و آن دو حفره. اسلحه نداشت. ی پشت يک جيپ ارتشی طرف ايستاده بود توی محوطه

 » .کنفقط به او نگاه ن. کارمون تمومه ناجی«. ی وقيح حس کردم من بودم که نگاه او را از الی آن دو حفره. روی نقاب

مقصودش آن بود که ناجی از الی جمعيت بيايد بيرون » .شما بيا بيرون. ھی برادر«. ھا به ما خيره شده بودند آن چشم

الی جمعيتی بوديم که ھمه به . سخت بود. تر فرو برديم الی جمعيت ولی ما يک دور کامل چرخيديم و خودمان را بيش

قدر ترسيده  قدر عجله داشتند و آن خود مردم اين. رفتيم  جھت مخالف میرفتند و فقط ما بوديم حاال که به يک جھت می

ھرحال  ماموری که ما را شناخته بود يعنی ناجی را شناخته بود، شايد مرا ھم، به. بودند که کسی به ما توجھی نداشت

تا مدتی بعد که يک . يديمديگر صدايی از او نشن. ما تصميم گرفته بوديم به پشت سر نگاه نکنيم. چندتا فرياد ديگر زد

الی مردم بود که کسی صدای او را  جور البه قدر سروصداھای جوربه ، ولی آن»ھی بگيرش«: صدای ديگر داد زد

مردم از دست مامورھا کالفه و عصبانی بودند و . اند شايد ھم مردم وانمود کردند که صدای او را نشنيده. نشنيد

کنيم سعی کردند به ما  ھا که متوجه شده بودند ما داريم از چيزی فرار می  حتی بعضیھا ھمکاری بکنند خواستند با آن نمی

لحظات ترسناکی بود يا به قول ناجی من زيادی ترسيده بودم؟ من فقط . تر به جھت مخالف پيش برويم راه بدھند که راحت

. اھمه کوھی خوفناک خيالی ساخته بودمگفت و من از اين و شايد او راست می. ھا بيفتيم، ھمين خواستم به دام آن نمی

ًاصال ما چرا فرار کرديم؟ يارو اصال به من کاری نداشت« ً. « 

 »بگيرش؟. گفت وايسا کاری نداشت؟ نشنيدی که ھی می«

ًکنيم فکر کرد پس حتما خالفی  خودی داريم فرار می ولی بعد که ديد ما ترسيديم و بی. اولش پس کاری نداشت خب«: گفت

و چنان نگاھی به زخم من انداخت که نشان بدھد وضع صورت من شک مامور را برانگيخته » مون ھست هچيزی ھمرا

از انتھای جمعيت که . خواستم درآن موقعيت ترس، اوضاع را بدتر بکنم نمی. و من ھيچ اعتراض به او نکردم. بود

اشين باری ايستاده بود روبه شھر و چندتا مرد يک م. رفتيم چنان تندوتند می ولی ھم. بيرون پريديم ديگر ماموری نديديم

شاگرد راننده آمد باال از ما مبلغی . رود سوارش شديم ما که مطمئن شديم ماشين به شھر می. پريدند پشت آن داشتند می

شد در بين راه راننده چندبار ناچار . راه افتاد ی راه گرفت و باز رفت بغل دست راننده نشست و ماشين به بابت کرايه

. ھا دشمن بعضی ھواپيماھا خودی بودند و بعضی. گذشتند آمدند از باالی سرمان می توقف بکند چون ھواپيماھا می

. ترسيد، مثل من ای می برای ھمين راننده از ھر طياره. که کدام خودی بود و کدام دشمن، کار ھر کسی نبود تشخيص اين

ی ما به شوخی و سر به  وقتی مکالمه» .جان باسواد خل  جناب کساين که خوديه که پس خب«. خنديد و ناجی به من می

 و باز خودمان ھستيم  اش آن بود که مشکل را پشت سر گذاشته شد چون معنی رسيد خيال من راحت می سر گذاشتن می

 .  برای ھمديگر

 

تر از   ما در شھر خطرناکھايی مثل گشتيم چون ولگردی جوان ی ديگری برای خروج از شھر می دنبال نقشه باز بايد به

. ھای چپگرا گشتند و ھم دنبال افراد ھوادار گروه ھای دشمن می دنبال جاسوس مامورھا ھم به. ھر زمان ديگر شده بود

ی لخت شده بود  ھای ناخواسته بود چون شھر مثل يک بدنه آوری جوانان گروه بھترين فرصت بود برای شناسايی و جمع

. شدند ھا باز می ھا به خيابان ی پستوھای خانه جای آن را ديد، درھای ھمه در يک نگاه ھمهشد  مثل يک کف دست که می

ھا و يا مثل سربازھا  اللھی ھايی را که مثل حزب زدند و جوان ی شھر گشت می ھای سبک تندرو بر پھنه مامورھا با جيپ

. بردندشان ھا افکار چپی در سر دارند به قرارگاه می نفھميدند آ کردند و اگر می ھا را سين جيم می داشتند آن نبودند نگه می

ريحان به يادم مانده بود وقتی  ما مطمئن بوديم که نه جاسوس دشمن ھستيم نه افکار چپی داريم ولی مثلی بود که از ننه

من «: گفتم. جيمم بکنند ھا مرا به پاسگاه ببرند و سين وقت  ژاندارم کرد که مراقب باشم کاری نکنم يک مرا نصيحت می

وقتی ببرنت پاسگاه ديگه «ريحان گفت  ننه» .رفتم من فقط داشتم روی سکوی ساحل راه می. که خالفی نکرده بودم ننه

بينی چھل راه آب  َقول معروف تا بيايی ثابت بکنی که سقا نيستی می به. جا راحت بيای بيرون ننه سخته که از اون

ھا  جماعتی که ناجی قبل از انقالب با آن» گم پسرم؟ حاليت ھست چی می«: خنديد غش می غش» .شان حمالی کردی برای
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ی ناجی  متاسفانه قيافه. ديدند مان اگر ما را می رفت و آمد داشت حاال ھرکدام تبديل به ماموری شده بودند که وای به حال

پيشنھاد . ً ريش او ھم  تقريبا بلند شده بودکه حاال اش، بااين خاطر زيبايی چھره به. رفت ھايی بود که از ياد نمی از آن قيافه

سوی آب برساند و قاتی با مردمی  جا کسی را پيدا کنيم که ما را به آن مان بلکه در آن طرف روستای زادگاه داد برويم به

. کردم وافقت میقدر خسته و عاجز و نااميد بودم که با ھر پيشنھاد او م من آن. گريختند بشويم که از راه بيابان پای پياده می

ھا راه  کوچه پس الی کوچه ھای اصلی نباشيم و فقط از البه سعی کرديم در خيابان. رسيد ی ديگری به عقلم نمی يعنی چاره

يک . شد ای در آن ديده نمی ھا بود ولی حاال ھيچ بچه رسيديم به يک ميدان پوشيده از چمن که محل بازی بچه. برويم

. يک زن و مرد پير با يک دختر خيلی چاق. نگری نشسته بودند ما را به ناھار دعوت کردندی سه نفره که دور س خانواده

: مرد گفت. خنديدند ھا افتاد داشتند با صدای بلند می مان به آن اولين بار که نگاه. ھا ماھی سرخ کرده بود ناھار آن

ما که خيلی گرسنه بوديم » .ھا را ردم اينی خارک او خودم از جزيره. بياين ماھی سرخو بخورين. ھا بفرماييد جوون«

پرسيدند که آيا توی جنگ . شان قطع شد ای خنده ی مرا که ديدند لحظه صورت سوخته. ھا پيوستيم جلو رفتيم و به آن

سوزی  کرديم که آتش ی برق کار می توی کارخونه«: گفتيم ھا ھم ھمان چيزی را گفتم که به ھمه می ام؟ به آن طور شده اين

 ».جوری سوخت و صورت من ھم آتيش گرفت اينشد 

 . ی من نگاه کرد پيرمرد با دقت به چھره

 »اين از اسيد بوده که اين بال را سرت اورده. از آتش نبوده اين سوختگی پسرم«

پس بليت . ھا خندين پس توی اين وضعيت شما خوب خوش و خرم برای خودتون می«. ناجی موضوع را عوض کرد

دختر معلوم نبود به حرف ناجی . ای شنيده باز زد زير خنده پيرزن انگار لطيفه» ھا؟  برنده شده انگارتون آزمايی بخت

 . ی پيرزن خنديد يا به خنده

َھای صدام خره  کنی که از خمپاره خيال می. اين دخترخانوم خوشگل ماه ھم دختر منه، عزيز بابا«: پيرمرد گفت

 ».صدام خره «:دختر الی خنده گفت. خنديد» ترسه؟ می

ھای خاک  کومه» .سنگرتون چقدر تميز و مرتب کنده شده«. با ولع خورديم. پيرزن دوتکه بزرگ ماھی جلوی ما گذاشت

داماد «. ی آن نشست و پاھا را رو به داخل سنگر آويخت شد راحت بر لبه ی سنگر کنار زده شده بود و می ی لبه از کناره

ی خودش را برسونه به يک آبادی و برگرده ما را  حاالم رفته زن و بچه. ھاش يقعزيزمون اسکندر اين را کند، با رف

 ».ببره

 ».تر، سفيدتر ھا يکی از يکی خوشگل پنج بچه خدا داده به اون«

پيدا بود که قصد پيرمرد فقط . خنديدند» .ھا ھای خودت تعريف بکن جور ھی از نوه ھا خانم بزرگ، توم ھمين«: مردگفت

. خنديد دختر می. داد که بخندد زد و عالمت می ی دخترک می ای به شانه ی خود ضربه ھی با تکان شانه. تخنداندن دخترس

اما گفت که زود . ماشاهللا. ی بزرگ خودش بود و زنش که دختر ما باشه و پنج بچه. ًماشينش فعال برای ما جا نداشت«

. م قرار شده که خودش تنھايی بشينه جلو، بغل دست رانندهاين دخترخانوم ھ. ھرسه تامون را. بره گرده ما رام می برمی

محلی که سنگر در . ھا بود افتاده ُای زيبا، ولی صورتش پف کرده مثل صورت عقب موھای دختر قھوه» .خودش تنھايی

دادند و  ھرھشت خانه يک رديف را تشکيل می. شکل ھای يک آن کنده شده بود محل وسيعی بود محصور بين رديف خانه

ھرگاه کسانی يا کسی . ھا ھايی ھم بود به ديگر کوچه از آن ميدان راه. ساختند روی ھم، يک کوچه می ھر دو رديف روبه

و ما تا جوانی را » .بفرما. خسته نباشی«: گفت گذشت پيرمرد به او می آمد بيرون و از کنار ميدان می ای می از کوچه

قدر اصرار کرد  پس از ناھار تصميم گرفتيم برويم ولی پيرمرد اين. شد مان پاره می ديديم در لباس نظامی، بند دل می

به » .ديگه چيزی نمونده خب. جون مادرتون پيش ما بمونين تا اسکندر برسه تو را به«. بمانيم که راه رفتن را بر ما بست

گوش   جايی از آن دورھا بهشد و ھميشه از صدای انفجار قطع نمی. ای بخوابيم جا در گوشه ما چندتا پتو داد که ھمان

ھا  آن. ی باالی سنگر خوابيديم ھا در گوشه ما که خيلی خسته بوديم ساعت. قدر ترسناک نبود رسيد ولی ھنوز آن می

ھا بيايد و ما را به محل روستای  ِما ھم اميد اين را پيدا کرده بوديم که اسکندر آن. ترسيدند خواستند ما برويم چون می نمی

ند چون به ما گفتند که کار او مسافرکشی با ماشينش بود و حاال ھم ديگر پيدا کردن ماشينی که حاضر به خودمان برسا
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ھا ھم  ی ماشين بقيه. جايی خانواده و اقوام خود بودند دار درحال جابه مردھای ماشين. مسافرکشی باشد خيلی سخت ھست

خورشيد پشت . غروب شد.  را دستگير کرده بوده باشندکه او کردند مگر اين که ارتشی بودند و آدم شخصی سوار نمی

ی نازک ديگری  ولی خيلی زود پرده. يکی بيرون پريدند ھا يکی ستاره. ُھا به پايين سريده شد ھای سرخ خانه شيروانی

بيعت ط: کردم وقتی فکر می. صورتم را از ديگران برگرداندم تا کسی فرو غلتيدن اشکم را نبيند. ھا را پوشاند روی آن

ای از جھان اگر جنگ نبود، ھرجا که بود،  توانست قشنگ  باشد اگر جنگ نبود، چه آرامشی داشتيم در نقطه چقدر می

گفتم سازش را ھمين حاال از کوله بيرون بکشد و بنوازد بنوازد اگر جنگ  وقت من به ناجی می آن. فقط اگر جنگ نبود

 .نبود

 »ی قشنگت چه داری؟  نگفتی که توی اين کولهخب باالخره به ما«: پيرمرد به ناجی گفت

 ».جز يه مشت خرت و پرت ھيچ به«

 » تفنگ چی؟ تفنگ ھم داری توی اون کوله ای ناقال، درسته؟«

پيرزن خم شد از روی زمين سنگريزه . دويدند دنبال ھمديگر می دختر و زن کمی دور از ما، مثل دوتا دختربچه داشتند به

طرف دختر و دختر با خنده دويد از او دور  دارد، بعد پرت کرد به رد که دارد سنگريزه برمیبرداشت يا فقط وانمود ک

 .شد

 »کدوم تفنگ کدوم اسلحه؟. نه پدرجون«

 » .فھميدم چی داری«: پيرمرد خنديد

س؟ سيبه يا  گی يا مال کارخونه خونه. عرق«. تر کرد به دور و برش نگاھی انداخت و صورتش را به ناجی نزديک

 »نگور؟ا

و » جا؟ ھای ما را تفتيش کردين وقتی که ما خوابيده بوديم نه عمو؟ ديگه چی جستين اون پس شما کوله«: ناجی گفت

 .دلخور رو برگرداند سيگاری گيراند

. مال کارخونه. دم ًقدر بابا؟ اصال من خودم به شما ويسکی می شه اين اين رفيقت چرا زود جوشی می«: مرد به من گفت

دم،  به شما چندتا شات حسابی می. ی گل قايمش کردم که مامورا پيداش نکنن توی اون باغچه الی اون بوته. هچاپ سيا

ھا  دونين که تا شب مياد بمباران می. زنه تون که می ھرکدوم. ی عزيز باباش کمی ساز بزنين شما ھم قول بدين برای منيژه

لرزه و ما ھمه ھی بايد کاری بکنيم که صداھا از ياد  نش مثل بيد میترسه که تمام بد شه و اين دختر چنان می تر می بيش

ی چشمش  چند قطره اشک از گوشه» بينی خدا ما را توی چه سرنوشتی انداخت آخر عمری؟ او بره، اما چطوری؟ می

داره ببره ديگه اسکندر که بياد شما را ور «: ناجی گفت. ھا را پاک کرد اش را گرفت و اشک با دستمالی بينی. فرو غلتيد

حقش بود ماشين . پناه و بی کمک ول کرده جور مردم را بی ًاصال اين نامرديه که دولت ھمين. شه چی درست می ھمه

 ».بفرستن تا مردم را از داخل شھر جمع کنه ببره به جاھای امن

باال، بياد به مردم کمک تونه تنبون خودش را بکشه  اين دولت ھنوز نمی. تو ھم نفست از جای گرم در مياد پسرجون«

 »بکنه وسط اين ھياھو؟

ُسه استکان پر از ويسکی ھم . ی پشت سر داشت پيرمرد چيزھای زيادی توی باغچه. شام نان و پنير و ھندوانه خورديم

دورتادور ما فقط تاريکی بود و تنھا روشنی موجود . شدند تر می صدای انفجارھا ذره ذره نزديک. آورد و با ھم نوشيديم

ای که از روی  ی آتش در آسمان، شعله ی پراکنده در آسمان بود و انعکاس شعله در اطراف، روشنی تار چند ستاره

شد و  ميرد دوباره يکھو زنده می کردی دارد می شد و ھمين که خيال می خاست، آتشی که کم و  زياد می پااليشگاه برمی

پيرمرد يک استکان . گشت پراند و برمی اخل يک چاه سياه آتش میرفت د شعله می. سوی آسمان تار کشيد رو به زبانه می

. من نگران شدم. ناجی باز نوشيد» .اين را ھم برو باال تا بلکه اسکندر ھم برسه به زودی«. ديگر ويسکی به ناجی داد

 » .زحمت پدر ًلطفا بعد از اين ديگه بھش ندين بی«

 ».چشم آقای دکتر«: پيرمرد گفت

 .ديديمغش خن و ھرسه غش
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 »ھا؟ . شه ما برم داخل سنگر پس آقای دکتر حاال می«: من با ھمان خنده گفت ناجی بعد از يک نگاه طوالنی مھربان به

 » .برو داخل. چندتا پتو روی زمين پھن کردم که نم اذيت نکنه. برو اون تو ببين چقدر مرتبه. ًبله حتما«: پيرمرد گفت

با درآوردن چندتا صدای آرام ساز را کوک کرد و بعد ذره ذره . خزيد توی سنگرناجی ساز را از کوله بيرون کشيد و 

پيرمرد دختر را آرام نشاند لب سنگر . مدتی بعد چيزی مثل يک نسيم خنک شروع کرد به نشستن روی قلبم. نواخت

ای نامعلوم خيره    نقطهی ديگر نشسته بود و به پيرزن در گوشه. طوری که حاال پاھای دختر به داخل سنگر آويزان بودند

ی ناجی که حاال در خود مچاله شده  روی شکم دراز کشيدم کنار سنگر و سرم نزديک به دھانه بود، باالی شانه من به. بود

. ھا شناور بود رسيدند، امواجی که قلب من بر آن نواخت و نواختنش امواجی بودند که يک به يک می بود و ساز می

» .بلندتر کمی. بلندتر بزن«: ب بود کسی ماموری متوجه ما نشود، آمد رو به داخل سنگر گفتپيرمرد که ايستاده مواظ

مان  انگار از قعر چاھی خيلی عميق نگاه. نواخت سرش را چرخاند به ما نگاه کرد طور که می ناجی ھمين. دختر خنديد

کرد، چه  و او حاال داشت با تبسمی نگاھش میجا  ًپيرزن در دنيای ديگری بود، دنيايی  که ظاھرا دور بود  از اين. کرد

طور با  ًبله حتما قشنگ بود که او اين. روی خود که اينطور توجھش به آن جلب شده بود؟ يک چيز قشنگ ديد روبه می

فرق بين . ھا با لذت ھا خيره شوی به آن توانی ساعت زندگی پر از چيزھای قشنگست که می. زد خوشی به آن لبخند می

. ی صدای آژيرھا مثل ھم بودند مثل بوق مرگ ھا بود وگرنه ادامه ی شروع آن يد و آژير قرمز فقط در چند لحظهآژير سف

ُشناخت برای ھمين تا صدای آژير برخاست او دختر را آرام ھدايت و ھل داد به  پيرمرد ھر آژير و ھر صدايی را می

. نگاھش  رو به باال بود. گر و در کنار ناجی جای گرفتُداخل سنگر و دختر با تمام تن بزرگ سنگينش سريد داخل سن

صدای سوت پرواز » .بلندتر بلندتر«: خواست بترسد و يا جيغ بکشد ولی پيرمرد به روی او خنديد و به ناجی گفت می

 اش اين است که درآن زمان گفتند بھترين چيز آن است که صدای سوت خمپاره را بشنوی چون معنی. خمپاره را شنيديم

سوی تر بودند و  ولی مردمی که آن. رود، پس تو در امان ھستی گذرد و می کند می خمپاره دارد از باالی سر تو عبور می

نه صدای سوت و نه صدای انفجاری که باعث قتل (شنيدند  کدام از صداھا را نمی شنيدند، يعنی ھيچ صدای سوت را نمی

. ذھنم راه بدھم ھا را به نبايد باز آن صحنه. نه. پاره بعد تنھای پاره. جار بودندھمان مردم قربانيان آن انف) ھا شده بود را آن

ُھايم پر بود از صدای  گوش. کردند ھای زشت دلخراش که گاھی ھم خودشان را به زور به داخل ذھن من وارد می صحنه

و دختر خودش را با آن تکان تکان نواخت  ناجی داشت يک ريتم تند و شاد می. طور ھای دختر ھم ھمين ًساز و حتما گوش

. کردم ھا نگاه می ھا به آن ی دست ھا بر زمين نھاده و چانه در کاسه من آرنج. شد داد و تنش به تن ناجی سريده می می

جوری سر دخترک را  اش آن بود که يک کرد و تمام سعی زد و خوشحالی می پيرمرد ھنوز باالی سنگر ايستاده دست می

ی  کننده ھای او تمرکز نکنند روی صدای انفجار و بعد از ترس جيغ بکشد ھرچند از الی صدای دلگرم شگرم بکند تا گو

ای بود در لباس سياه که  پيرزن ھنوز ھمان مجسمه. خواستی توانستی صدای انفجار را بشنوی، اگر می ساز ناجی ھم می

بعد . کم فروکش کردند اخت  تا اين که باز انفجارھا کمی شاد بلد بود نو ناجی ھرچه ترانه. جا نشانده شده بود انگار آن

پيرمرد . ی من با صدای آژير سفيد قاتی شد ی مورد عالقه ترانه. تر نواخت ناجی ماليم. ديگر صدای انفجاری شنيده نشد

جای داخل سنگر فقط . دختر با دست زدن و با خنده ناجی را تشويق کرد. ناجی ديگر ننواخت» .خدا را شکر«. نشست

راحت بود  مان کمی خيال. پس من و ناجی ھم شب را مثل پيرمرد، بيرون از سنگر خوابيديم. خواب دختر و مادر بود

. شب پاييزی و بادھای سرد نيمه. ی ما فرو بريزد چون ساختمان يا ديوار بلند در اطراف نبود که شبانه بر سر و کله

پيرمرد کنار ما دراز کشيده بود ولی انگار تمام مدت . مان کی برای رویيکی برای زير و ي. ھرکدام از ما دو پتو داشتيم

 .بيدار بود

ھا ھر سه افراد  طرف ما و آن ای ظاھر شد آمد به ای خورديم بعد يک ماشين شلخته از پشت کوچه صبحانه. صبح شد

 بود که ماشين طرف چطور برای من و ناجی عجيب» !اسکندر«: صدا فرياد زدند خانواده با خوشحالی برخاستند و يک

ھا را  ی کوچه اسکندر خم و چم ھمه«. توانسته وارد اين محوطه بشود چون راه ماشين رو در اطراف نديده بوديم

ای که از  از لحظه. بينی او مردی کوتاه قد و کمی چاقی بود با يک عينک خيلی کلفت ذره» .عين کف دستش. شناسه می

ھا را  بچه. گرده توش قايم شه ھر کس دنبال يک سوراخ می. ور آب ونی چه خبره اوند نمی«. ماشين پياده شد حرف زد
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ور پل و ھم  ھم اين. شيم يادتون باشه توی راه خيلی معطل می. ھا و حاالم برگشتم شما را ببرم ی مرضيه اين گذاشتم خونه

ھا خارج بشن از شھر و يک عده ھم   اينکنن که اجازه بدن يک عده از مردم  اينور پل به مامورھا التماس می. ور اون

ًبگو آخه مرد حسابی زن حسابی، شھر حاال اصال قابل وارد . کنن که بيان وارد شھر بشن ور پل دارن التماس می اون

گم آخه من  خوای بری داخل شھر؟ می گه پس تو خودت برای چی می خوای واردش بشی؟ می شدن ھست که تو جخ می

به دخترھا قول دادم ھرچه زودتر بيام شما را ببرم پيش . گفتم جا مونده اون تو، شما را میم  نصف اعضای خونواده

 ».ھا اون

خواين  کجا می«: و از ما پرسيد» خوان برن می. اين دوتا جوون دوستای ما خيلی پسرای خوبی ھستن«: پيرمرد گفت

کردند و برای  شان را جمع می ر داشتند بارھایپيرزن و دخت. ما اسم روستا را گفتيم و اسکندر آن را شناخت» برين؟

 . شدند رفتن آماده می

 » .ريم بلکه برسيم تکه می تکه«. شديم ماھم برای رفتن آماده می» .جا ماشين گيرتون نمياد که تا اون«: اسکندر گفت

مبلغی گفتيم » جا برسين؟ داره تا به اون کنين اگه ھم ماشين گيرتون بياد چقدر براتون خرج برمی فکر می«: اسکندر گفت

بين  ذره» رسونه؟ جا می کی شما را با اين مبلغ به اون. برادرا آخه انصاف ھم خوب چيزيه«. و اسکندر پوزخند زد

 پرسيديم خب چقدر بايد بپردازيم؟ . دار کرده بود قدر قوی بود که چشمان او را گرد و بزرگ و خنده عينکش آن

 » .هاسکندر کارش ھمين«: پيرمرد گفت

 .اسکندر وسوسه شده بود پولی از ما بگيرد و ما را به مقصدمان برساند

 »جا برسونه؟ تو مگه کسی را سراغ داری که ما را به اون«: ناجی پرسيد

 »اگه پول درستی بدين چرا نه؟«

 »کی؟«

 »خوای بدين به طرف؟ چقدر می«

: بعد به پيرمرد گفت. بلغی گفت و ناجی موافقت کرداسکندر م» .تو بگو ما بايد چقدر بپردازيم، تو که شغلت ھمينه«

کنين من  تون را جمع و جور می توی ھمين مدتی که شما دارين وسايل. کشه ساعت ھم طول نمی ھمه رفت و آمد من يک«

 ».برگشتم و شما را برداشتم و رفتيم خارج شديم از اين شھر

 ».ديموجور کر مون را جمع ما خيلی وقته که وسايل«: دختر گفت

 ».خانوم خوشگل يک آبی به سر و صورتت بزنی من برگشتم تا تو عروس«: اسکندر گفت

 ».آب ھم به سر و صورتم زدم«

ساعت ديگه ھم  جاييم، يک روزه اين ما که دو شبانه. بذارين اين بنده خدا بره يک چند قرونی کاسبی بکنه«: پيرمرد گفت

 »ساعت؟ يعنی توی ھمون يکشه مگه؟ آسمون به زمين مياد  چی می. باالش

 » .تازه حاال ديگه اومده«: اسکندر خنديد

 » خوای از اين بدتر ديگه چی بشه؟ می. ببين«: اشاره کرد به آسمان

ی مھربان خداحافظی  ما با آن خانواده. پوشاند غبار سياھی که دائم در غلت و واغلت بود داشت سطح آبی آسمان را می

ھا بيرون بيايم ولی بايد  خواست از آن دلم نمی. ھا گرم بودند آغوش. و ما را در آغوش گرفتندپيرمرد و پيرزن ھرد. کرديم

در بين راه اسکندر گفت که شانس بزرگی . آمدم چون اسکندر رفته بود پشت فرمان نشسته و منتظر ما بود بيرون می

گفت چقدر اين پولی که .  چطور بايد فراھم کنددانست پول بنزين ماشينش را ًآورده که به پست ما خورده وگرنه واقعا نمی

. ھا را گذاشت داخل جيب پيرھن و سر جيب را با يک سنجاق قفلی کوچک بست اسکناس. ما به او داديم برايش مھم بود

ھاست، نه برای ھميشه ھست که او را  طور صادقانه حرف زد، انگار کردم سال چقدر با او احساس نزديکی کردم که اين

. کرد ناجی ھم راضی بود که داشت با آن پول ھم به اسکندر و ھم به آن خانواده و ھم به خودمان کمک می. سمشنا می

. آمديم آورد بايد تمام راه را پياده می گفت که اگر او ما را نمی. از خطرات آن. چنين از سختی راه گفت اسکندر بين راه ھم

رفتيم  طرف شھر و ھيچ ماشينی به آن سمت که ما می رفتند به شتند میھای توی راه دا به ما نشان داد که تنھا ماشين
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وقتی . طرف آب برساند گفتيم که قصد داريم يک قايق پيدا کنيم که ما را به آن. رويم پرسيد که چرا به روستا می. رفت نمی

انگار ھدف مشخصی . نددور زد. رسيديم چند ھواپيمای دشمن در آسمان باالی سرمان ظاھر شدند ًداشتيم تقريبا می

. ورھا اومدن خطرناکه گفتم اين«. اسکندر زد روی ترمز. بعد صدای مھيبی شنيديم. گشتند دنبال شکار می نداشتند و جخ به

 »ديدی؟

شون، پس قرارنيست بمب بريزن  گردن به قرارگاه زنن و برمی اينھا ھواپيماھای گشتی ھستن دوری می«: ناجی گفت

 . ی خاکی يابان بود و ماشين ما در جادهدر اطراف فقط ب» .که

 ».که جوون ما را گرفتن که ببرن تقديم کنن به اون صدام جاکش گردن اما بعد از اين به قرارگاه برمی«: اسکندر گفت

 ».تره ھرچی ھست بھتره حرکت کنی برادر چون وايساده باشی خطرش بيش«: ناجی گفت

م که خودم و  طرف کجا حرکت بکنم؟ مگه ديونه به«. آمد طرف می ت به اينيک ھواپيمای ديگر داش. اسکندر ترسيده بود

 »ھای کورم؟ ماشينم را فدای ھيچ بکنم با اين چشم

ھمه پول که از ما گرفتی بايد برسونيمون به  شه ما را ول کنی برادر بعد از اون جا که وسط راه نمی ھرحال اين به«

 ».مقصد

انگار اسکندر درست . ھواپيما از باالی سرما گذشت» .شه باالخره بينم چی میًحاال يک کمی لطفا ساکت باشين ب«

. وقتی حس کرد خطر رفع شده باز ماشين را به راه انداخت. تر بود از در حرکت بودن توقف کردن، خطرش کم. گفت می

ی  ز کنار چند کورها. ماشين ما در سکوت سنگين مسافرانش پيش رفت. شد صدای انفجار در اطراف يک لحظه قطع نمی

ماشين . رسيديم به سرحد بين بيابان و نخلستان. شان نبود ھا خاموش بودند و کسی در اطراف کوره. آجرپزی آشنا گذشتيم

تا از ماشين بيرون پريديم اسکندر دور زد . جا ما را پياده بکند توانست پيش برود ولی ما به اسکندر گفتيم ھمان ھنوز می

وقتی من بچه بودم با . شناختيم تپه ای را که در آن حوالی بود می. ھيچکس آن دور و بر نبود. تو بدون خداحافظی رف

تر بود  ھا تماشايی بخصوص غروب. کرديم ايستاديم و سطح بيابان را تماشا می آمديم روی اين تپه می خواھرانم زياد می

ما خورشيد را . شدند ھای خود سرازير می طرف خانه کشيدند و آوازخوان به ھا دست از کار می پزخانه که کارگران کوره

شد  اش ھی عوض می مانده ھای نور باقی شد و رنگ رفت پشت خط بيابان گم می خزيد می ذره می کرديم که ذره تماشا می

 .وزيد باد می. شد ھزار رنگ می

قدر ھوس  دونم چرا يکھو اين ینم. خيلی ھوس سيگار کردم. من بايد پشت اين ديوار بشينم سيگاری بکشم«: ناجی گفت

قدر ويرانه در اطراف بود  آن. سيگاری آتش زد. ی خراب شده بود ی يک خانه مانده نشست پای ديواری که باقی» .کردم

پای ديوار . ھواپيمايی از پشت سر ما آمد. ی پدری خود را تشخيص بدھم ھا خانه الی آن توانستم از البه که من ھنوز نمی

زد به  طور لميده پک می گرديد، ھمان ی دشمن باالی سرمان می ی ناجی انگار نه انگار که يک طيارهدراز کشيدم ول

سرم . چيز روی سرم خراب شد قدر نزديک که من حس کردم ھمه صدای چند انفجار خيلی نزديک شنيديم، آن. سيگارش

 چه مدت زمان گذشت؟. را گذاشتم توی بغل ناجی

 ».ھا . پس پاشو ديگه رفتن«

جا را  ھا اون اون«: طرف جاده دراز کرد ای که معلوم نبود از کجا پيدايش شده دويد رفت باالی تپه و دستش را به پسربچه

 ».سوزه زدن، ببين ماشين ارتشی داره می

ای  قهناجی را صدا زدم بيايد صحنه را ببيند ولی عال. سوختند دوتا ماشين داشتند می. منھم دويدم رفتم باالی تپه به تماشا

ای از مردم خود را به  عده. يک آمبوالنس ھم رسيد. طرف محل آمد مدتی بعد يک ماشين آتش نشانی از دور به. نشان نداد

ی دور و  ھم از فاصله ديدم آن فقط ازدحام را می. محل رساندند و دور و بر معرکه ايستادند به تماشا و راه ديد مرا بستند

آمد پرسيدم که يک مرد چاق  از يک مرد موتورسيکلت سوار که از آن جانب می. ه آمدهنگران بودم که بر سر اسکندر چ

 عينکی نديده در يک پيکان قرمز؟ 

گفت که ھر . گانه موتور بسته بودند قدر باريک که انگار به يک دوچرخه بچه موتورسيکلت او گازی بود و زپرتی و آن

 »پيکان بود؟«: پرسيد. ين شخصیيک جيپ ارتشی و يک ماش. اند ھا سوخته دو ماشين
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 »نبود؟«: پرسيدم

. کرد گفت چشمام خدايا چشمام گشت و گريه می يک مرد چاق روی زمين بيابون دنبال چيزی می. سرخ بود«: گفت

جا چون که مادرجنده فھميده  ی ديگه پرت کرد ھمون خواستم برم نزديک کمکش بکنم ولی يکھو صدام يک خمپاره می

از خود پرسيدم . زد زير خنديد» .با شعار تنھا ره رھايی فرار با موتور گازی. ھم در رفتم من. جا ھستم بود که من اون

تواند بکند غير از  ای می ًطور بخندد در آن وضعيت؟ و به خود جواب دادم پس واقعا او چه کار ديگه تواند اين چطور می

دونی خود شخص صدام چندتا  می«. مدتی از خود دور بکندھا  ترس را برای  ھا و چرند گفتن آن که با ھمان خنديدن

پرسيدم چرا؟ و او باز چيزھايی مشابه » .جايزه گذاشته برای سر من المصب. مامور فرستاده که جای من را پيدا بکنن

شان را به مقصد خواھد رساند؟  من فکر کردم حاال چه کسی آن پيرمرد و پيرزن و دختر چاق. غش گفت و خنديد غش

ھا اما حاال در انتظار چه؟ اگر که  ھا که امشب را ھم در انتظار بمانند زير ھجوم بمب قدر سخت خواھد بود برای آنچ

ماشين اسکندر سوخته باشد؟ اگر آن آتشی که حاال توسط ماموران آتش نشانی خاموش شده تمام آن پيکان سرخ را جويده 

توانستم دست از سرزنش  اسکندر عينکش را ھنوز پيدا نکرده باشد؟ نمیُی آن را به بيابان تف کرده باشد؟ اگر  و تفاله

 .خود بردارم

 »پس نديدی؟. خودت که ديدی. زور اورد خاطر پول ما را به پس ما چرا بايد احساس گناه بکنيم؟ خودش به«: ناجی گفت

 ».خاطر ما ھم بود که اومد به اين سفر خطرناک باالخره به«

 ».ماخاطر پول بود نه  به «

ناجی . که بخواھم در تنھايی خود نشستم و برای اسکندر و آن خانواده گريه کردم بی آن. ديدم حرف زدن با او فايده ندارد

پس اون موتور سواره به تو گفت اسکندر را ديده که . خدا را شکر که الاقل خودش زنده مونده«: ام گفت محض دلداری

 »درسته؟. پس گفت ديگه. زنده بوده ديگه

راه افتاديم » .از ھيچ ھيچ. ديگه از ھيچی مطمئن نيستم. نفھميدم چی گفت. مطمئن نيستم. دونم نمی«: حوصله گفتم بی

داخل . باز شد. آرام  در را ھل دادم. ھای در روی ھم بودند ولی قفلی در کار نبود لته. رسيديم. ی پدری من طرف خانه به

تا ما وارد . ريخت ھای خشک بر سر و روی زن می ريزه وزيد و باران گل میباد . زنی پای درخت ياس نشسته بود. شديم

ھای چشمان او را  چرخش گلوله. کور شده بود و انگار صدسال ھم پيرتر. ريحان بود ننه» کيه؟«: شديم او سر بلند کرد

تور . در لباس سياه بود» کی ھستی؟«: داد ديد و فقط سر کوچک خود را در ھوا تکان تکان می ديدم ولی او ما را نمی

 .سياه لباسش آغشته به خاک بود

 »!ريحان؟ ننه«: گفتم

بارم را بر زمين » جميل؟ برگشتی؟«: بعد از سکوت گفت. سر چرخاند و گوش خود را در جھت صدای من نگه داشت

بوی . ا خيس کرداشک او تمام صورت مر. صورت مرا بوييد. رفتم در مقابلش نشستم و او را در آغوش گرفتم. انداختم

پس «: پرسيدم. بوی خاک و بوی ياس لھيده در مشامم بود. الی تور لباسش گير افتاده بودند چندتا گل در البه. داد خاک می

 »جا موندی تنھا؟ بقيه کجان؟ تو چرا اين

دوق يخی جا توی اون صن گرسنه اگه ھستين اون. کسی ھمراھته؟ بگو وسايلش را بذاره زمين خستگی در بکنه«: گفت

بخورين و استراحت . جا ھست توی اين کيسه نون ولی اين. برق نيست. کنه يخچال کار نمی. ھم ماست ھست ھم پنير

 ».گرده االن آقات برمی. بکنين

 »جاست ھنوز؟ مگه حاجی اين«: پرسيدم

. بقيه رفتن ھمگی با ھم. جا بشينم مراقب خونه باشم نامحرم وارد نشه حاجی من را از خونه خودم اورد گفت اين«: گفت

حاجی گفت بايد بمونه تا . طرف يک آبادی دور که در امان باشن اول با بلم از آب گذشتن بعد با پای پياده راه افتادن به

 ».تکليف گاوھا را معلوم بکنه

 »مگه گاوھاش کجا ھستن؟«
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.  پنج شش ماه پيشِ.برن ش را میدولت اومد گاوھا را برد گفتن چون که حاجی طرفدار صدام حسين بوده دارن گاوا«

ھا زير سر حامد  ی اين فتنه ھمه. ھا بود ی اجنبی گمون کردن حاجی ھم جزو دار و دسته. گفتن بردن اموال اجنبی حالله

 ».بود که حاجی را لو داد به اين دولت جديد

الاقل او . اومد طور بنظر می  اينمونه يعنی خوره توی اين روزھا و به او وفادار می کردم او به درد حاجی می فکر می«

...« 

ھا ھستی حاجی بايد  به حاجی گفت تو مسلمون اجنبی. آخه حامد شده بود ھوادار ھمين امام عجم. دشمن ھمديگه شدن. نه«

 ».ی ضدانقالبه جا اورده بود گفت اين حاجی سر دسته به مامورھايی که با خودش به اين. دست مامورھا تو را بدم به

 »امد کجا ھست؟حاال ح«

به او لباس نو . ی خودش را ھم برد رفته شھر، خيلی وقته ننه، ھمون وقت که شاه فراری شد او ھم رفت، زن و بچه"

شون از سن و  حاال حاجی رفته به دولت بگه که اون گاوھا سن و سال. تفنگ پر دادن. موتورسيکلت بزرگ دادن. دادن

 ».تونه گاوھا را پس بگيره ازشونبلکه ب«: سرفه کرد» .تره سال صدام بيش

 ».ور آب خوام ھرچه زودتر برم اون فقط می. شون ندارم کدوم ًمن که اصال کاری به ھيچ«

. ور آب و ازشون پولی درمياره بره اون کار، يک قايق کوچک پيدا کرده که مردم را با اون می ھمون سيد سبزی. سيد«

کمی نان و . ی ديوار دراز کشيده بود ناجی حاال در سايه» م رفيقت چيه؟اس. گم که شما را ھم برسونه وقتی برگشت می

ھايش  ريحان گفت که بعد از رفتن من ديگر کسی برای او دوای چشم نياورد و او ذره ذره سوی چشم ننه. ماست خورديم

سی حوصله نداشت به قدر خودشان گير و گرفتاری داشتند که ک کس ھم مھم نبود چون ھمه آن برای ھيچ. را از دست داد

دانستند که پياده راه بردن او در  ديروز ھم که رفته بودند او را با خود نبرده بودند چون می. ريحان فکر کند مشکل ننه

 .بيابان آسان نيست و به کمک نياز دارد

 ».بريم ور آب برسونه تو را ھم می ھمين که بلمی پيدا کرديم ما را به اون. بريمت ننه ولی ما می«

 ».بايد منتظر باشين تا سيد برگرده«

 »گرده؟ دونی کی برمی تو می«

 ».ھنوز که غروب نشده«

 » .نشده. نه«: گفتم

 .ريحان به سرم آمده است در دلم خوشحال بودم که فکر بردن ننه

 ».شم  شما ھم میبينم اينه که دست و پا گير که جلوی پام را نمی تونم اما خب نه اين تونم راه برم، می من که نمی«: گفت

 ».برمت من شده تمام راه ھم تو را کول بکنم می. تو کاری به اون نداشته باش ننه«

ھا فقط حرف ھست و عملی  دانست که اين انگار می. کرد گفتم ناجی به طعنه نگاھم می ريحان می ھا را به ننه وقتی اين

کرد  مورد چندتا آدم در وجودم داشتم وادارم میولی وضعيت من طور ديگری بود، آن حس گناھی که در . نخواھد شد

حس گناه در مقابل ) ی خالی را به او دادم و باعث مرگ او شدم که اسلحه(ھايی مثل جواد  آدم. کاری برای کسی بکنم

س و حاال ھم ح) افتاد ام را به آن خانه نبرده بودم آن اتفاق شوم نمی اگر من نحسی زخم صورت سوخته(ناپديد شدن ھستی 

ريحان از زير آن باران آتش و رساندنش به زير  فکر کردم بيرون کشيدن ننه. پناه ی بی گناه نسبت به اسکندر و آن خانواده

 .از بار گناھانم را سبک کند، شايد سقفی مطمئن شايد کمی

 »خوای ببريش؟ کجا می«

 ».جا ساکنش کنيم بريم تا جايی که بشه اون می. بريم دونم ولی به ھرکجا که بريم او را ھم با خودمون می ًفعال نمی«

 »گی پس زده به سرت داری چرت و پرت می«

پس چرا حاجی ھنوز . بره سيد شما را می. بايد صبح زود فردا راه بيفتين. ديگه از امروز گذشت«: ريحان گفت ننه

دانم دلم  نمی» .گرده خره برمیباال. ی گاوھا خيلی طول و تفصيل پيدا کرده البد قصه«: و خودش جواب داد» برنگشته؟

ريحان  ننه. ای نداشتيم غير از آن که منتظر آمدن سيد باشيم ھرحال چاره به. شدم يا نه خواست با پدر مواجه می می
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بايد جايی برای خوابيدن خودتون پيدا . جا موندنی ھستين شما خواه ناخواه امشب اين«. خوشحال بود که ما پيش او ھستيم

شود که توی سنگر نخوابيم و از من خواست او را به داخل  گفت نمی. کنيم ھا پيدا می جايی ھمين طرف م يکگفتي» .بکنين

ُفقط چند رديف نخل بود و بعد يک ميدان بزرگ وسط نخلستان، جايی که زمانی پر از نخل . او را بردم. نخلستان ببرم

 .ھا را از بيخ و بن کنده بودند بود ولی حاال آن

 »ھمه نخل اومد ننه؟  سر اونچه باليی«

چون که از حامد باور کردن که حاجی ضد انقالب بوده، دولت دستور داد که وسط نخلستونش را صاف بکنن و يک «

وسط آن زمين لخت، » حاالم که جنگ شد؟. ھا را انداختن ًفعال فقط نخل. ھنوز نساختن. مسجد بسازن برای مردم آبادی

ھای ده کنده  گفت که آن سنگر با پول حاجی توسط دوسه تا از جوان. ت به ما نشان بدھدخواس يک سنگر بود که ننه می

تون سالم  تن. ولی شما جوونين ننه خوف نکنين«. شد ولی حاجی فقط شب اول توی آن خوابيد بعد ديگر از آن خوف کرد

. خوف نکن. تون بکنه تون ناقص نوقت بيرون از سنگر ترکشی چيزی بياد بزنه به تن و بد باشه بھتر از اينه که يه

سيد ھم سنگر خودش را داشت که در جای . کرد از خوابيدن در آن سنگر ولی خود ننه ھم خوف می» .سنگرش امنه ننه

از ديدن ما تعجب کرد ولی رفتارش . غروب که شد سيد از شط برگشت. سنگر حاجی سقف ھم داشت. ديگری بود

گفت که بابت آن . گفت که بايد تا فردا صبح صبر کنيم. سوی آب برويم خواھيم به آن یما به او گفتيم که م. دوستانه بود

او انگار . ريحان را ھم با خودمان ببريم گفتم که ما خيال داريم ننه. ما موافقت کرديم. کار چقدر بايد به او پول بدھيم

رفت و به ما نگفت که . آيد که ما را ببرد گفت فردا صبح می. کرد رفت استراحت می خيلی خسته بود و بايد می. نشنيد

روز اول جنگ حاجی خيلی «. مان اختالط کرد ريحان نشستيم و او برای ما باز رفتيم پيش ننه. محل خوابش کجا است

گفت صدام داره مياد که اين مردم را نجات بده از دست اين آخوندھايی که تازه اومدن روی کار، گمون . خوشحال شد

که آدم بفرسته، تا توانست ھی  جای اين شه، اما صدام به چی تمام می گيرن و ھمه جا را می ھای او ميان اين مکرد حاال آد

وامصيبتا چند بار . گناه پرپر شد روز اول چقدر زن و بچه دونی چقدر آدم بی نمی. ی مردم خمپاره فرستاد روی سر و کله

بعد حاجی باورش شد که صدام دلش برای اين مردم نسوخته . اجیی خود ح ھم نزديک بود خمپاره بيفته روی سر و کله

ھمون روز فھميدم که خدا . طور وحشی شده و حمله کرده به اين مردم بی دفاع و معلوم ھم نيست چه مرگش ھست که اين

به ما » .ويالوا. شن پاره می ھام را ازم گرفت تا نبينم که چطور زن و بچه توی نگاھم تکه خيلی مرا دوست داره که چشم

بينند که به نظرشان  ھا می طرف ھا ھرکس را اين گفت آن. گفت که خيلی بايد مراقب باشيم با ماموران دولتی مواجه نشويم

تر از ھر شب ديگر که  سرانجام شبی سياه. دارند کنند و به جرم جاسوس دشمن در زندان نگه می آيد دستگير می غريبه می

ی سيگار را  ھای دشمن شعله ريحان گفت بايد آتش سيگارمان را پنھان کنيم وگرنه طياره  ننه.من ديده بودم از راه رسيد

ريحان ھی  ننه. اندازند روی سرمان ھا دشمن آدميزاد ھستند بمب می جا آدميزاد ھست و چون آن فھمند در اين بينند و می می

 را بکشد و نابود بکند؟ چرا برای ھمه جا فقط پرسيد که چرا اينطور شد؟ چرا صدام يکھو تصميم گرفته بود ھمه می

ريحان به ما  ننه. برده ی وحشی بوده و از کشتن ديگران لذت می خواست؟ ما گفتيم چون يارو ھميشه يک ديوانه خرابی می

 دانستيم که ھمان چند دانه خرما می. ھم خوشمزه بود و ھم قوی. يک بطری آب و مقداری خرمای با کنجد مخلوط شده داد

 . دارند ما را تا فردا سير نگه می

آمد و بر ما  تر می آسمان تبديل شده بود به يک سقف زشت و تنگ که ھی پايين و پايين. شد ای در آسمان ديده نمی ستاره

با . ھای خانه رفتم و چندتا پتو پيدا کردم من به داخل اتاق. ريحان نگران او بود ننه. آن شب حاجی برنگشت. آورد فشار می

روی . به سنگری رفتيم که او به ما نشان داده بود. گفتيم که فردا صبح زود او را خواھيم ديد. ريحان خداحافظی کرديم ننه

جا وارد و خارج  ی بزرگ آھنی پوشانده بودند و فقط سوراخی جا گذاشته بودند تا بتوانی از آن سنگر را با يک ورقه

بعد ناجی وارد شد با .  و دوتا از پتوھا را بر کف لخت سنگر پھن کردمداخل خزيدم اول من از توی سوراخ به. بشوی

ھم  مان گذاشتيم و چسبيده به مان را پايين پاھای وسايل. فقط تاريکی. ھيچ نبود غير از تاريکی. ی من ی خودش و کوله کوله

 »ھمه تاريکی؟ ترسی از اين تو نمی«: گفتم. دراز کشيديم

 ».مای نداري ی ديگه چاره«: گفت
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ای منتظر تمام  انگار خمپاره» گم بھتر نيست؟ ای پای ديواری بخوابيم چطوره؟ يعنی می اگه بريم بيرون گوشه«: گفتم

سوی ما بيايد و جايی در ھمان حوالی منفجر شود و باز يکی  ی من بود که ناگھان پرواز بکند در آسمان به شدن جمله

بعد از مدتی طوالنی پر از صدای . ه به چھره در سکوت ترس بوديممن و ناجی چھر. ديگر، و صفی از صداھای مھيب

 »بينی؟ می«: ناجی گفت. تر از آن صداھا بار سکوتی وحشتناک اين. انفجار و صدای وحشت، باالخره باز سکوت شد

 » جا باالی اين سنگر منفجر بشه چی؟ شون ھمين اگه يکی«: گفتم

اگه توی ده دوازده متری ما ھم بيفته ما در امن و امانيم چون ھيچی . ديگهپس برای ھمينه که ما اين تو ھستيم «: گفت

اين حرفش ذھن مرا به تصويری از زنده » .ھا . جا محبوس بکنه اين دوروبر نيست که بيفته روی سنگر و ما را اين

ديدم که ھردو ما در . توانستم خالص بشوم خواستم ولی از شرشان ھم نمی ھجوم تصاويری که نمی. گوری ھدايت کرد به

رسيم  کاويم به جايی نمی جا خبر ندارد و ما ھرچه سقف باالی سرمان را می کس از وجودمان در آن گوری مدفونيم و ھيچ

. اميدی به رسيدن به نور نبود. کند مان سنگينی می ھای گل که اليه به اليه باالی سر ما صف بسته بر سينه غير از اليه

 »کشه تا بميريم؟ میبه نظر تو چقدر طول «

 »کی؟ کجا؟«: ناجی پرسيد

 »کشه تا تموم بکنيم؟ اگه زنده بگور بشيم و راھی برای بيرون رفتن نداشته باشيم، چقدر چند روز طول می«: گفتم

پس تو بايد از اين چيزھا سر در بياری . خونده آقای درس«: گفت. گوش من نزديک بود دھانش به. اش پيچيد صدای خنده

از ماندن در آن گور راضی نبودم و ھی در . اما من فقط ترسيده بودم و ديگر ھيچ اطالعی از ھيچی نداشتم» .ھا نه من

. گشتم که بروم بيرون ولی دشمن انگار جنگ واقعی را گذاشته بود برای شب، امشب، با انفجار پشت انفجار پی بھانه می

ھای صورتم راه افتادند با  ھايش که بر زخم سوی او کشيدند و لب بهتر  ھای ناجی که پيچيدند دور تنم و مرا بيش بعد دست

 »شه؟ ترسی از زخمم؟ چندشت نمی نمی«. شدند تر می حرکت نرم و آرام از زخمی به زخمی و لبھا خيس

ھای او و آن  خودم را سپردم به دست. ھا و من ديگر به مرگ فکر نکردم زبانش سريده شد روی آن» کدام؟ کو؟«: گفت

شدم ذره ذره از  گشتند تا يک به يک بگشايند و گشودند و من در گرما داخل می ھا می ی بلند که دنبال دکمه گشتان کشيدهان

شدم در قايقی که او پاروکشش  برده می. برد مرا می. غلتاند او مرا می. شدم سرما به گرما از ترس به امنيت غلتيده می

ھمه  آوردم آن به ياد نمی. زده بودند وحشت. ھا دور بودند سگ. ارھا شدھا جانشين صدای انفج صدای پارس سگ. بود

کردند تا  پارس می. ھا را از وقوع حوادث باخبر کنند ھا آن بود که آدم کار سگ. شب شنيده بوده باشم صدای سگ در نيمه

 انگار که ھزاران خروار آھن افتاد و با افتادن ھرکدام خبر پرواز شليک ديگری را بدھند که مدتی بعد بر زمين فرو می

ام را  پايين سريدم و پيشانی» خوان ما را بکشن؟ چرا می«. ھای ناجی زير گردنم جنبيدند لب. شدند به اطراف پراکنده می

خب صورت . ی منه ھا ھمه از نحسی صورت سوخته زری درست گفت که گفت که اين شايدم عمه«. اش نھادم روی سينه

 » .سوحته نحسه ديگه

و باز برای دلخوش کردن من خنديد و من کمی دلخوش شدم از » جور نبودی جناب روشنفکر خرافاتی تو که اين«. ديدخن

ی نور ماه بوديم روی گل  ترين نقطه تاريکی رفت و جايش را به نور ماه داد و ناگھان ما در نورانی. ھای او شنيدن قھقھه

چنين بر من تجربه نشده  ھمه لذتی که تاکنون اين لوليديم با آن در ھم میجا خيس بود و ما در خيسی و در گل  ساحل که ھمه

رفت تا موج باد  گذشت می کشان از باالی سنگر می شد صدای باد بود که زوزه بود و تنھا صدايی که از بيرون شنيده می

شد؟ صدای  ن شنيده میھا واقعی بود يا فقط در گوش ذھن م کشان بگذرد و صدای تکان شاخ و برگ بعدی بيايد زوزه

که از باھم بودن . ريم به جايی که آزاد باشيم جا می از اين«. ھا ھا در گوش ھا و زمزمه غلت و واغلت دوتن، صدای نفس

جوری که ھر روز صبح آفتاب  يک. ھای بزرگ داره رو به شرق گيريم که پنجره ای می بعد خونه. خودمون نترسيم

کنيم تا برسيم به  از فردا صبح که راه بيفتيم ديگه توقف نمی. مون اشه روی تختخوابپ بيدارمون بکنه با نورش که می

 ».زود خيلی زود. رسيم گه که می توی دلم يک روشنايی می. خوايم جا که می اون

 »رسيم؟ از کجا مطمئنی که می«
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برمت لب مرز و از  ه صاف میبينی ک حاال فردا می. ھا را بھم گفته کاری ی ريزه يکی که راه را خوب بلد بود ھمه«

 » .قدم به قدم. ور مرز افتيم اون اونجام می

 ».من چقدر تشنه ھستم حاال«

مان  ريحان به ما داده بود کنار پای پا شد نشست و بطری آب را که ننه. اعتراضی نکرد که حرف او را قطع کرده بودم

. دستم را در تاريکی پيدا کرد و بطری را در آن گذاشتناجی . درش را که باز کرد بوی گالب به مشامم آمد. پيدا کرد

گی شايد، وقتی که از چيزی ترسيده بودم و  ريحان چند قطره گالب ھم در بطری ريخته بود به ياد دوران بچه ننه. نوشيدم

 .  خته بودخوراند که کمی گالب در آن ري دويدم و او به من آبی می ی او می سوی خانه توانستم بکنم به چون کاری نمی

ناجی سيگاری گيراند و . شدند ھا ديده می ھای درشت نخل ی دور، تنه در فاصله. بيرون از سنگر ھم تاريکی بود و سکوت

طور  خاطر ترس من نبود سيگار را ھمان اگر به اصرار و به. اش ديده نشود ھايش گرفت که شعله را طوری الی دست آن

ھرحال  ھواپيمای دشمن بتواند از آن باال نور آتش سيگار او را ببيند ولی بهکشيد چون باور نداشت که  خيال می بی

باز دشمن شروع کرد به پرتاب . کرد ھايش پنھان می کرد و شعله را الی کاسه ی دست خاطر ترس زياد من رعايت می به

 » .ريخت شد دوباره اوضاع بی. زود باش سيگارت را تموم کن«: گفتم. طرف ما بمب به

 .تر از ھر زمان به خواب رفتيم باز خزيديم به داخل سنگر و آرام. يگار را با احتياط روی زمين خاموش کردکون س

 

نور آفتاب از . چشم گشودم. وگوی چند مرد شنيده شد بعد صدای گفت. صبح شده بود. صدای اذان خروس به گوش رسيد

صدای گلنگدن کشيدن تفنگی » .ون داخله؟ بيا بيرونھی کی ا«: صدايی خشن فرياد زد. خزيد داخل می سوراخ سنگر به

ھامان از ترس محبوس شده  نفس. جرئت نکرديم از سنگر بيرون برويم و خودمان را نشان بدھيم. مان را پاره کرد بند دل

ی سر يکھو سقف باال. جا نيست و بروند ھا خيال کنند کسی اين فکر کرديم جواب ندھيم و صدايی درنياوريم بلکه آن. بود

چند جفت چشم رو به پايين رو . مان ريزه و خاک از آن باال فرو ريخت روی سر و صورت از جاکنده شد و مقداری سنگ

ھاتون را بذارين روی سرتون و آروم بياين  دست«. سوی ما نشانه رفتند ی چندتا تفنگ به لوله. به ما خيره مانده بودند

جای بھتر پيدا نکردی برای اين کار بچه «. رنگ  مسلح بودند در لباس خاکیسه جوان. ھرچه گفتند انجام داديم» .بيرون

 » .جا خوابيده بوديم برادر ما فقط اين«: ھايش را روی سر گذاشته بود به آرامی گفت ناجی که او ھم دست» کونی؟

ببرشون «. وزيد  باد می.آفتاب ھنوز کامل در نيامده بود» .فقط خوابيده بودی. ت آره جون عمه«: يکی از مامورھا گفت

ريحان  ننه. ی ما بود ھا پشت ديوار خانه ماشين آن» .شون را از توی سنگر وردار بيار تو ھم وسايل. توی ماشين

. ھای خودم ھستن بچه. ھا نداشته باشين کاری به اون«. جست سوی ما راه را می ھايش را دراز کرده به جلو به دست

گفتم بلکه . ُببره اين زبون نحس.  ببره زبونم که به او گفتم تو برگشتی جميل جانم.تقصير حاجی بود که خبرتون کرد

 ».شه پدرت خوشحال می

 ».قدر زر نزنه پيرزنه را ھل بده بفرست توی خونه که اين«: ماموری گفت

 ناجی را به من و. ريحان دست او را با خشونت کشيد و برد داخل خانه و در را بست طرف ننه يکی از مامورھا رفت به

ُپدرم حاجی را ھم ديديم که انگار ھمين حاال پس از مدتی مردن برگشته بود به زندگی تا . جايگاه پشت جيپ ھدايت کردند

ی اين  ھمه. سوخته که پسر خود منه بخصوص اون صورت. دارشون بزنين«. ُچند دقيقه بماند و باز برگردد به مردن

خودم بايد ھمون موقع . جا رش بزنين بلکه آرامش و امنيت ھم برگرده به ايندا. ھاست سرکار شومی و نحسی از ھمين

خوب شد که ھردوشون با . ُخاک بر سر حامد بی عرضه. کردم زير آب که نحسيش ما را به اين روز نندازه سرش را می

ھا  زد انگار آن اد حرف میانگار در ھوا و با ب» .جا جا ھمين زنين يک قول بدين که باھم دارشون می. ھم به دام افتادن

مامورھا وسايل . کرد و کاری از او ساخته نبود سيد ھم آن دورھا ايستاده ما را تماشا می. شنيدند ًاصال صدای او را نمی

رفت و ما از خانه و از محل زادگاه خود  می. من و ناجی را ھم انداختند توی ماشين جلوی پای خودشان و ماشين راه افتاد

ھای ارتشی در جاده  عبور ماشين. ماشين ما به جاده رسيد. زد کس حرف می حاجی ايستاده بود و با ھيچ. مشدي دور می

ما را به قرارگاھی در . خنديدند خواندند و يا می يا آواز می. ھا نشسته بودند سربازھای جوان پشت ماشين. تر شده بود بيش
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ناجی ھم . يد که ساز متعلق به کدام از ماست؟ من گفتم مال منيکی آمد پرس. در يک سالن سيمانی مانديم. شھر بردند

باالخره چی؟ مال تو يا مال «: طرف با نگاھی گنگ و گيج که بين من و ناجی سرگردان بود گفت. گفت که مال اوست

 »تو؟

 

 ».مال من«: ناجی گفت

بذارش رو زمين و با لگد . جا ھمين. خوردش بکن. بشکنش«: يارو ساز را از جعبه درآورد داد به ناجی و گفت

خودش با » .جوری با پا بکوب روی اون حاال اين«: مامور گفت. ناجی ساز را روی زمين گذاشت» .ش بکن تيکه تيکه

. حاال تو بکن«. کف پا کوبيد روی ساز و صدای شکستن چوب ساز انگار صدای شکستن استخوان آدميزاد بود

مدتی . ناجی به من نگاه کرد» .گفتم لگدش کن مادرقحبه«: مامور گفت. خورد، اما ناجی تکان ن»جور که من کردم ھمون

ولی «. از نگاه ناجی پيدا بود که قصد ندارد لگد بزند به ساز خودش» منتظر چی ھستی آقا پسر؟«: مامور گفت. گذشت

با دو دست » .تيکه بکنی هھات تيک کنم خودت ساز خودت را با دندون قرتی را وادار می تو بچه. کنم بزنی من وادارت می

شنيد و  انگار ھيچی نمی. شنيد ناجی انگار حرف او را نمی» .ًفعال چندتا لگدی بزن بھش تا بعد«: ی ناجی زد به پشت شانه

صدای دلخراش شکستن . سوی ساز رفت و با کف پا کوبيد روی آن خود بازجو باز قدمی جلوتر به. در عالمی ديگر بود

ی او به ناجی بود ولی من پا پيش  اشاره» .کار بايد بکنی جونور؟ بيا حاال فھميدی که چه«. شيدساز، قلب مرا ھم خرا

باز . ی ساز توانستم فرود آوردم بر بدنه قدر محکم که می ی کف پايم را آن گذاشتم و رفتم باالی سر ساز ايستادم و ضربه

ھای آن پاره و آويزان شوند باز ضربه  عث شد سيمی بعدی پای من با ضربه. ھا صدای شکستن چوب و انعکاس جيغ سيم

نکبتی بود که از جدم به ارث برده بودم، . ھای من بود ی بدبختی وار انگار که ھمان ساز عامل ھمه پشت ضربه، ديوانه

ز ی سا ی افتاده باز با لگدی محکم بر تنه. شد نکبتی که اول باعث مرگ مادرم شد و حاال ھم داشت باعث مرگ خودم می

اما تمام سعی يارو آن بود که ناجی را » .خوام اون بياد می. تو برو کنار«. بر زمين مقداری از نفرتم را بيرون ريختم

ھای خيلی بد شنيد ولی حاضر  خودش از مرد لگد خورد، سيلی خورد، فحش. ناجی لگد نزد. وادار کند لگد به ساز بزند

ی شکسته با  پاره دارد ھرچند حاال ديگر آن ساز تبديل شده بود به يک تختهی آن مامور عليه ساز بر نشد قدمی به خواسته

ھای شکسته از ھم جدا شدند ولی نيفتادند  چوب. مامور چوب باريک آرشه را ھم با دو دست خود شکست. ھای آويخته سيم

ھا در بياورد بعد آن را   سيمھا را از بند ھا توانست آن يارو با تکان تکان دادن چوب. ھا وصل بودند چون ھنوز به سيم

باز  خوشگل لج کار کنم بچه دونم با تو چه می«. انداخت روی ساز شکسته که ناجی با چشمان خيس به آن خيره شده بود

 ».خواھی ديد. شه جا خيلی به ضررت تمام می بازی اين ولی لج

. ز الی درز زير چشمبند نمايی از آن پيدا بودا. ھا به سالن فرستاده شديم چشمبند بر چشم. يک سالن بزرگ منتظرمان بود

که بزرگ بود و سيمانی بود و يک عده ديگر چشمبند بر چشم مثل ما روی پتوھای خاکستری رنگ  ولو بودند  اين

داد و با  گر که فحش می صدای زمخت مرد شکنجه. رسيد گوش می مان چندجور صدای ترسناک به از اطراف. بالتکليف

از . خدا تو را به. ش ھمين بود گفت ھمه گريست و به التماس می ناليد و می صدای مردی که از درد می. گفت بگو تحکم می

ُمردم پيش  خواست می دلم می. ھای ناجی را بشنوم تمام تنم به لرزه افتاد که ممکن بود من به زودی صدای ناله تصور اين

گفته بودند حق . شب فقط سکوت بود.  ما به اتاق شکنجه نکشيدکدام از روز کار ھيچ ولی آن. که چنان چيزی بشنوم از آن

اگر احتياج به دستشويی داشتيم فقط بايد دست را باال بگيريم تا باالخره يک . از دھان خارج کنيم نداريم ھيچ کالمی

يک ليوان . صبحانه يک نصفه نان بود که روی آن مقداری کره و مربا گذاشته بودند. ماموری بيايد به دادمان برسيد

چه مدت بعد از صبحانه بود که ماموری آمد . با چشم بسته صبحانه خورديم. مان دادند ُپالستيکی پر از چای ھم به دست

ناجی دست مرا گرفته بود . کشيد دنبال خود می مامور آستين مرا گرفته بود و به. به من و ناجی گفت که به دنبال او برويم

 .کرد آرامم کند ھا سعی می لرزيد و او ھی با تماس نرم انگشت  من در دست او از ترس میدست. آمد و به بدنبال ما می

يک » .تر فقط ھمون تر نه بيش ھا تا فقط ھمون را اجرا بکنن نه کم شه به اون آقايون خوب گوش بگيرن که چی گفته می«

گذاريم توی چارچوب اين در بعد  شما را میيک به يک «. مامور ادامه داد. عده زندانی بوديم با چشمان بسته در اتاقی
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آقايون خيلی مواظب باشن . گم حاال چشمبندت را بردار، مقصودم فقط ھمون کسی که وايساده توی چارچوب نه بقيه می

جور که مغزت  الکی چشمبند از روی چشم بر ندارن که ھم يک توی سری محکم دارن و ھم يک پس گردنی ناجور، اون

بعد بدون چشمبند صاف . داره تا به او گفته نشده خود ورنمی ولی انشاهللا که ھيچ کس چشمبند را بی. بريزه توی دماغت

شان  حالی. ذاری روی چشم جا باز چشمبند را می ری تا ته راھرو توی يک اتاق ديگه و اون گيری می سرت را باال می

گذشتيم  داشتيم و از توی راھرويی می شمبندمان را برمیبايد چ. گفتند تونل شناسايی ھا به اين عمل می خود زندانی» شد؟

ی ما را به  ھا ھمه چھره ديديم ولی آن ما از آنان ھيچ نمی. کردند پوش در آن ايستاده بودند ما را تماشا می ای نقاب که عده

ھا مامور و   آنبعضی از. پوشان شناخته بشوی در اين مرحله ممکن بود توسط کسی يا کسانی از نقاب. ديدند وضوح می

کردند و رفقای  ھايی بودند که به اصطالح بريده بودند و داشتند با مامورھا ھمکاری می بعضی ھم از آن زندانی

من و ناجی جزو ھيچ حزب و سازمانی نبوديم ولی رفت و آمد و قاتی شدن . دادند حزبی خود را لو می سازمانی و ھم ھم

. ھا که مامور بود ناجی را شناخت پوش يکی از نقاب. ھا ا را انداخت توی دام آنناجی با گروه کاووس در آن سال حاال م

من . ی کاووس را ھم دزديده بود اسلحه. ناجی قبل از ھر اتھامی، اتھام ترور و زخمی کردن کاووس را بر پيشانی داشت

ھای  او ھم در يکی از ھمان سلولچند روز بعد فھميدم . ما را از ھم جدا کردند. ھم شريک جرم او در آن پرونده بودم

ھای صف بسته که نتوانستم  راھرويی باريک و بلند با دو رديف سلول. اند انفرادی کوچکی انداخته شده که من را انداخته

وقتی کسی . اين فرياد اعتراض بود در زندان. اکبر زدند هللا گاھی فرياد می. شد صدای ديگران شنيده می. ھا را بشمارم آن

بعد از الی درز پايين در . خواھد يا کتک اکبر معنيش آن بود که طاقتش تاق شده و حاال يا کمک می زد هللا  میفرياد

روز ھم تا صدای آمدن کسانی را از ته راھرو شنيدم خم شدم تا جايی  آن. برند کشان به خارج می ديدم که يکی را کشان می

از قوزک پايش . شد خودش بود که توسط ماموری برده می. ناجی بود. يدمد. که از الی درز پايين در عبور آنان را ببينم

 . بردند ًحتما او را برای بازجويی می. قوزک پای او تنھا عضو بدن او بود که از زير در ديده شد. او را شناختم

 »ی جنسی دارين؟ خب باالخره نگفتی که چندساله با ھم رابطه«

چشمانم بسته بود و مرد بازجو را که صدای نازک زنانه داشت » .خشک و خالیدوستی . ما فقط دوست بوديم با ھم«

 .ديدم نمی

جام نوشته که  چيز را گفته و اين رفيقت که با ھم خشک و خالی بودين ھمه. پرسم ًاصال من چرا دارم از تو می«: گفت

ام  گريه.  چند توسری محکم به من زدطرف. به او نگفتم ناجی که سواد نوشتن ندارد» .قدرھام خشک و خالی نبودين اون

جا  خواست ھمان دلم می. از خودم بيش از ھر چيز نفرت داشتم. در آن لحظه از ھر چيزی در دنيا متنفر بودم. گرفت

 ».شه ھا توی دادگاه معلوم می ی اين ھمه«. کردم ھمه تحقير را تحمل نمی ُمردم و آن می

نگھبان آمد مرا از سلول برد و . دانستم چه خبر شده نمی. رو کردند ا ھم روبهچند روز بعد من و ناجی را توی يک اتاق ب

چشمبند را از روی چشم » .چشمبندت را بردار«: شنيدم گفت صدايی که برای اولين مرتبه می يک. وارد يک اتاق کرد

ی که کنار ما بود صورتش مرد. دارد رويم ناجی ھم دارد چشمبند از روی چشم خود برمی برداشتم و ديدم که درست روبه

ی خاکی رنگ روی سر و صورت خود کشيده بود و فقط رنگ چشمھايش که در دو سوراخ  شد چون يک کيسه ديده نمی

درد . برند ی مرگ من است و دارند ما را به پای جوخه اعدام می انگار کردم لحظه. شدند گرديدند ديده می کيسه می

ُصورت ناجی پر از آثار . ھای خودم را شنيدم صدای ترکيدن استخوان. کردم  میاصابت ناگھانی گلوله به بدنم را حس

خواست بترکد و چرک و زخم از  که ورم می ھايش چنان ورم کرده بود مثل اين زير يکی از چشم. مشت و ضربه بود

کرد و منتظر بود  م میرفت نگاھ کرد انگار از الی قبری که داشت توی آن فرو می نگاھم می. درون خود به بيرون بريزد

ی او  ای به شانه مرد ضربه. نگاھش مريض و شرمنده بود. ھايش بپاشم تا او ديگر نتواند مرا ببيند تا مشتی خاک بر چشم

» .ی جنسی داشتين به مدت پنج سال بگو گفتی که رابطه. به رفيقت بگو که ھمه چيز را گفتی«: زد و با صدای وقيح گفت

 »پس بگو ديگه چرا معطلی؟«. شناسيم د که بگوييم ما ھنوز پنج سال نيست که ھمديگر را میجايی برای اعتراض نبو

 ».چی را گفتم من ھمه«: ُناجی با صدای گرفته انگار سرفه الی گلويش را بسته گفت

 ».ھا ھاتون مادرجنده خب حاال ديگه چشمبندا را بذارين روی چشم«
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 »...ای در کار نبوده، اگر بود که  جور رابطه گم که اون تم و دارم میطرف ماجرا ھس ولی برادر، من ھم يک«: گفتم

 ».شو زر نزن خفه«

شدند  ی نزديک ديده می ھايش از فاصله بار بعد که ناجی را ديدم صورتش بھتر شده بود اگرچه ھنوز سياھی دور چشم

مرا بردند و . دلی رديف اول نشسته بودوقتی مرا وارد کردند او روی صن. خيلی نزديک فقط برای چند لحظه توی دادگاه

ھای من که بر صندلی  ھايش را ماليد به انگشت ھم ساييد و او انگشت مان به بازوھای. نشاندند روی صندلی بغل دست او

ی  مامور آمد وسط ما و با کف دستش يک ضربه. طرف ما بيايد رئيس دادگاه به يک مامور اشاره کرد که به. لميده بودند

بعد . ی من ولی دستش باالتر آمد خورد به صورتم ضربه ھم زد به شانه يک. ی ناجی او را پس زد ميز زد به شانهتحقيرآ

او يکھو دست خود را با اکراه کشيد عقب و نگاه کرد به زخم صورت من و نگاھی انداخت به کف دست خودش و آن را 

يکی ديگر . پاک کرد و نشست روی صندلی بين من و ناجیبر آستين ديگر خود کشيد و ھيچ را که به دستش چسبيده بود 

ھفت ھشت تا . قرائت آيات قرآن پخش شد. ی پخش صوت کوچکی را که روی ميز رئيس بود فشرد از مامورھا دکمه

ما را ھای  منشی دادگاه جرم. رئيس دادگاه يک مال بود. ًکدام را قبال نديده بودم ھيچ. ھا نشسته بودند مرد پراکنده بر صندلی

مال گفت که ما خودمان به اين گناه ھم اعتراف . ی من و ناجی بعد نوبت رسيد به جرم رابطه. يک قطار جرم بود. خواند

گفت اين افراد شاھد از . ايم ای مرد عاقل و بالغ، ما روابط نامشروع با ھم داشته چنين بر طبق شواھدِ عده گفت ھم. ايم کرده

ھا با آنان رفت و   يعنی ما ھستند و شاھدان ديگر دوستان قديمی و افرادی ھستند که ما مدتی متھمين ميان افراد خانواده

. ايم ی دستگيری ھم مشاھده شده که ما در حال ارتکاب جرم بوده گفت در لحظه. ايم ولی اسم کسی را نياورد آمد داشته

يری ما در حال ارتکاب جرم نبوديم و ادامه دادم وقتی رئيس از ما پرسيد که آيا حرفی داريم؟ من گفتم که در ھنگام دستگ

ی من خجالت  ناجی از گريه. گريه دست خودم نبود. گريه کردم. آقا ايم حاج در ھيچ موقع ما در حال ارتکاب جرم نبوده

ی توانستم در آن نمايش با او ھمکار ھا ھستيم ولی من نمی تر از اين حرف خواست نمايش دھد که ما قوی دلش می. کشيد

 .بکنم چون قوی نبودم

 » شما حرفی داری؟«: و پرسيد) که بعد فھميديم وکيل ما بود(رو کرد به مردی » .گه بودين رفيقت می«: رئيس گفت

توبه کردين «: و از ما پرسيد» توبه ھم کردن. حاج آقا اين دوتا جوون موکل من جوون ھستن و خام«: وکيل گفت

از محضر محترم دادگاه استدعا دارم به جوانی و «: وکيل ادامه داد. د تکان داديمما سرمان را به عالمت تائي» درسته؟

 ».ھای من به چشم ترحم بنگرد و تخفيف الزم در مورد مجازات را برای ايشان در حکم در نظر بگيرد خامی موکل

 

. اما کی؟ به ما چيزی نگفتند. شک نداشتيم. دانستيم که ما را به دار خواھند آويخت می. روز حکمی برای ما صادر نشد آن

دانستيم که اين تعويق و تفصيل فقط برای شکنجه کردن  می. گفتند حکم شما ھنوز ابالغ نشده پرسيديم می وقتی ھم می

ی بدی است  شکنجه. ی بدی بود ھرحال شکنجه به. گفتند ھا ھم حکم اعدام داشتند اين را می ھای ديگر که آن زندانی. ماست

گويند موعود آن کی ھست و تو ھر روز منتظری که نگھبان   کشند ولی به تو نمی ند تو را به دار میکه بدانی دار

 .ی کوچک اتاق را باز بکند و نام تو را صدا کند پنجره

 

ی ھفت منتقل کردند و چند روز  مرا به اتاق شماره. يک سالن بود با چند اتاق. بردند بعد از دادگاه ما را به اتاق عمو می

روزی . روز فقط چھار نوبت حق خروج از اتاق را داشتيم در شبانه. اند عد فھميدم ناجی را به اتاق شماره سه آوردهب

بعد از . وشو و دست نماز گرفتن شديم و سه نوبت به دستشويی جھت شست ساعت برای ھواخوری به حياط برده می يک

ھا بايد چسبيده  شب. تاق بين سی و پنج تا چھل نفر در تغيير بودتعداد ما در آن ا. نھار ماموری آمد ما را به حياط برد

ھا به محض ورود به حياط مشغول شدند به بازی واليبال بعضی  بعضی از زندانی. مان بشود خوابيديم که جای ھم می به

م دنيا که بر قلبم ای سر در گريبان کز کردم با تمام غ فقط رفتند در کنجی نشستند به سيگار کشيدن و من رفتم در گوشه

ھرکدام از اين افراد . کردم آيا ممکن ھست کسی در اين دور و بر از من بدبخت تر باشد؟ نه کرد و فکر می سنگينی می

جايی  تر يک طرف پاشو برو اون«. باالخره در بيرون کس و کاری داشتند، عشقی داشتند که منتظرشان بود اما من
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سر برداشتم ببينم اين کيست که اين چيزھا . خود آمدم به» .ش ندارم چشمم بھت بيفتهپاشو خو. ی خودت پيدا کن پسر واسه

روی ابرويش يک خط جا مانده از يک زخم . چمباتمه زده در حال سيگار کشيدن. ی خشن مردی بود با قيافه. گويد را می

 »زنی؟ ببخشيد شما داری با کی حرف می«: گفتم. قديمی بود

 » .ی ديگه بشين جون مادرت کن با من فقط پاشو    برو يک گوشهبا تو، بحث ھم ن«: گفت

حال او  خواھد بزند زير گريه ولی به خودم گفتم با اين قدر دلش گرفته که می پيدا بود که آن. پيدا بود که خيلی غمگين است

شما حق نداری . درد مشترکجا زندانی ھستيم با يک  ببين رفيق ما ھردو اين«: گفتم. طور با من حرف بزند حق ندارد اين

جا نبايد  که از يارو ترسيده بودم ولی خود را راضی کردم که الاقل در اين اين را گفتم با اين» .جور با من حرف بزنی اين

 .از کسی بترسم وگرنه کارم زار خواھد بود

ثل تو بود که آتيش انداخت که ھمين نحسی آدمی م خاطر اين به. از زخم صورتت خوشم نمياد«: مرد با اوقات تلخی گفت

 ».ھمين دوسه روز پيش. توی زندگی من

خواھد نثارم بکند بعد در تنھايی ھی بايد عذاب بکشم و به خودم  اگر بگذارم او ھرچه دلش می. خود گفتم ھرچه باداباد به

ديگر از آن بدتر قدر خراب بود که  از آن گذشته وضع من آن. جا جوابش را ندادم دم ھمان فحش بدھم که چرا ھمان

خيال کردی چون جوون ھستم . طور حرف بزنی دم با من اين من به شما اجازه نمی«. از جای برخاستم. توانست بشود نمی

 ».ترسم من از تو نمی. نخير. تونی ھرچه بخوای بھم بگی و زخمی، پس شما می

گم ازت  وقتی می«: د مرا بکشد يکھو فرياد زدخواست حمله کن قدش خيلی از قد من بلندتر بود انگار می. او ھم بلند شد

چاک از جلو چشمم دور شو تا کاری دست تو و دست  جای گوزگوز کردن بزن به حاالم به. خوشم نمياد يعنی خوشم نمياد

 » .خودم ندادم

ی دعوا و گالويز من خودم را برا. کردند چند نفر ديگر ھم فقط داشتند ما را تماشا می. ھا آمدند کنار ما دوتا از زندانی

 .شدن آماده کرده بودم

 »سرت سالمت آقاتيمور چی شده؟«: يکی از مردھا به او گفت

خوام  ًفعال فقط نمی. ش کنم اختيار خفه سوخته را از جلو چشم من دور کن قربوبت تا نپريدم بی ًھيچی، فقط لطفا اين بچه«

 ».صورتش را ببينم

 »مرا خفه بکنی؟ مگه شھر ھرته؟«: گفتم

جا شھر ھرت که  اين«: ی من انداخت کی از مردھا که او ھم قد بلند و ھيکل بزرگی داشت مھربانانه دست روی شانهي

ی  و از معرکه کشيدم کنار بردم در گوشه» ھست البته پسرجون و اگه راستش را بخوای از شھر ھرت ھم بدتر شده

اين  «: خودش يکی روشن کرد و گفت. يگاری نيستمگفتم س. بعد مرا نشاند و سيگار تعارفم کرد. ديگری از حياط

ِکردار اين روزگار ھای با معرفت و خوش از آدم. آقاتيمور را تو ھنوز نشناختی ِ.« 

 ».بله، معرفتش را که حسابی به من نشون داد«: به طعنه گفتم

وی زندگی اين مرد افتاده اگه بھت بگم ھمين ديروز پريروز چه اتفاقی ت«. سعی داشت مرا آرام بکند. مرد لبخند زد

سکوت » .ھات معلومه از چشم. دونم، چون تو بھت مياد که جوون حساسی باشی می. زنی زير گريه جا زار زار می ھمين

قرار بود . روز پيش قرار بود زنش بياد مالقاتش ھمين دوسه«. کردم و خيره شدم به او که ادامه بدھد و او ادامه داد

ره اما روز مالقات که رسيد زن و بچه نيومدن و فقط خواھرش اومد با يک خبر وحشتناک از ی او را ھم بيا دختربچه

ھای عراقی افتادن توی  دونه چون ھمون روز اول جنگ بمب دونی چی شده بچه؟ راستش ھيچکی نمی می. دختربچه

که اين  نی چی؟ يعنی ايندونی يع می. عده ھم مفقوداالثر شدن گناه را کشتن و يک ی بی مدرسه و يک عده دختربچه

ھای گم شده دختر ھمين  يکی از اين دختربچه. دونه چه باليی سرشون اومده ُدخترھای معصوم گم شدن و ھيچکس نمی

خواھرش که اومد مالقات گفت که عامل . برای ھمين زنش جرئت نکرده بياد مالقات اين خبر را بھش بده. آقاتيموره

خودش را به خونه راه  خواھرش گفته چون زنيکه يکی از دوستای قديمی. نی مادر بچهاصلی اين بال، زن تيمور بوده يع

ًھای ناسور بدجور، نه مثل اين چندتا زخم کوچک تو، نه اصال،  ُداده که روی صورتش پر بوده از آثار سوختگی و زخم
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تم اماخب اين آقاتيمور بيچاره من خرافاتی نيس. ساله گم بشه خالصه نحسی ھمون زخم اون يارو باعث شده که دختر شش

تر ھم  قدر بالھای ناجور سرش اومده توی ھمين دو سال گذشته که حسابی خرافاتی شده، چه بخواه چه نخواه، بيش اون

. کنه برای ھمين تا زخم تو را ديد يادش افتاد به دختر خودش ست که اين چيزھا را توی گوشش فرو می تقصير خواھره

بچه . که چه درد بزرگيه اين درد فھمی اگه خودت بچه داشته باشی می.  به دل نگير که به تو چی گفتهحاال تو آقايی بکن و

 »داری؟

 ».نه ندارم«

 »کشه اين آقاتيمور ما، درسته؟ که چه دردی می فھمی اما می«

 ».فھمم می. بله«

 ».ای زنده باشی پسر خوب فھميده«

 »جور تندی و توھين بکنه به من جلو ديگرون؟ اگه ھر روز بخواد اين. ولی من و اون بايد توی يک اتاق زندگی بکنيم«

کنم که تو با اون يارو که خواھرش گفته خيلی فرق  زنم و راضيش می من خودم باھاش حرف می. نگران نباش. نه«

ءهللا تو ھزار ماشا. ھات را پاک کن حاال اين دستمال را بگير اشک. گم که زخم صورت تو نحس نيست بھش می. داری

ام برای ھمان ھستی  به او نگفتم که گريه» .کنه مردی مثل تو که گريه نمی. کرده ھستی مرد عاقل و گنده و تحصيل

 .ست گمشده

 

شان ھمان امير دردسر خودمان بود و  يکی. دو زندانی جديد. چند روز بعد اول صبح دوتا مرد تازه به اتاق ما فرستادند

ُو چندساله با يک سبيل پرپشت، موھای سر پر از تارھای سفيد و شانهًديگری مردی تقريبا پنجاه  از حالتش . ھای افتاده ُ

 . اش ديده شود که آثار شکنجه و کتک در چھره پيدا بود شکنجه شده و کتک خورده بدون آن

. شناختيم خنديديم ھايی که می ی گذشته حرف زديم و به چندتا از آدم کمی درباره. امير دردسر ھم مدتی بعد مرا شناخت

. رفتم خوشک توی خيابون راه می ی خودم خوش توی اين گرما داشتم واسه«. ی جرم خودش برايم گفت بعد او درباره

شرت آستين  که من تی واسه چی؟ واسه اين. تا مامور توی اون از راه رسيد و نگه داشت يکھو يک ماشين کميته با سه

شرت  تو که يادت مياد من ھميشه توی ھوای گرم تی. ھم روی چشمم بود" بن ری"کوتاه پوشيده بودم و عينک آفتابی 

از مامورھا پرسيدم مگه آستين کوتاه پوشيدن من و يا . شرت خارجی ھستم چه کنم عاشق تی. پوشيدم رنگ و وارنگ می

يکی . پوشم تين کوتاه میشرت آس ھای ساله که تی دونن که من سال کنه؟ گفتم ھمه می خدای نکرده عينکم کی را اذيت می

پرسيدم چی عوض شده؟ مامور  گفت ما . ھا نيست ھا گفت اما حاال ديگه اوضاع عوض شده ديگه مثل اون سال از اون

ھايی که جون خودشون را تقديم کردن به اين انقالب از بس که زحمت کشيدن و مبارزه کردن تا  حاال شھيد داديم، جوون

لرزه وقتی ببينن افرادی مثل تو حتی بعد از  شون توی قبر می ھا باش که روح فت به فکر اونگ. ما امروز در آسايش باشيم

ًگفتم ببين برادر اوال که من خودم يکی . پوشن شرت امريکايی آستين کوتاه توی خيابون می پيروزی انقالب ھنوز دارن تی

ھا نريخته بوديم و با داد و فريادھامون  به خيابوناگه من و امثال من . از مبارزان اصلی برای پيروزی اين انقالب بودم

دويدن  ھايی مثل تو ھنوز بايد توی آبادی خودشون بودن و می تاج و تخت شاه را از بيخ و بن پايين نکشيده بوديم حاال آدم

شون حال که شھدا حاال دارن داخل بھشت برای خود ًگفتم دوما اين. ماموره گفت حرف دھنت را بفھم. دنبال گوسفندھا

شرت آستين کوتاه پوشيدم يا بلند، عينک رو  شون به من ھست که تی ھا رفيق، کجا حواس ھا و پری کنن با حوری می

من که اين را گفتم مردم . دادن ھای ما گوش می چندتا مرد و زن ھمون دور و بر ايستاده بودن به حرف. چشمم ھست يا نه

تونستن ھمه را دستگير بکنن اين بود که مرا انداختن توی  رخورد چون نمیمامورھا بھشون ب. خنديدن و برام دست زدن

جا که رسيديم گفتن  به اين. راه گفتم ھا بد و بی خواست توی راه به اون من ھم تا دلم می. جا ماشين و به زور اوردن اين

با صدای . خنديد» .خيال ندارم توبه کنمًمن ھم که فعال . دارن تا بيفتم به گه خوردن و توبه کردن جا نگھم می قدر اين اون

 ».گم گه خوردم زنم و می فکر کردن به اين زودی جا می«. خنديد بلند می

 » .گن امير دردسر دونستن که به تو می نمی«. من ھم خنديدم
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 » .ی من هھا خودشون اين دردسر را گذاشتن توی کاس اون. نه. ھا ولی جون تو اين بار من نبودم که دردسر ساختم«: گفت

. شديم کرديم و سرگرم می زديم و به وقت ھواخوری با ھم بازی می با ھم حرف می. جا برای من خوب بود بودن او در آن

بار ديگر برای خودش يک دردسر ساخت که منجر شد به بردن او به زير ھشت و چند ساعت  ولی شاھد بودم که يک

رای مشغول و سرگرم کردن خودشان چيزھای جورواجور ھا ب موضوع آن بود که بعضی زندانی. کتک خوردن

دونفری روی يک جوراب کار . کردند به نخ ھای کھنه شده و غير قابل استفاده را تبديل می ًمثال جوراب. ساختند می

رسيد  ھای مختلف می آن نخ به مصرف. کردند ھای رنگارنگ از آن استخراج می کردند و مدتی بعد مقدار زيادی نخ می

دوختند مثل گل و يا خانه و گاھی ھم با ھمان  کردند، تصاويری می ھا روی پارچه گلدوزی می  بعضی توسط آن نخًمثال

شرت خود توسط  ای بر پشت تی امير ھم چند شب مشغول شد به نوشتن چيزی کلمه. نوشتند نخ چيزھايی روی پارچه می

دوزد ولی نرفتم توی  شرت خود چيزی می ارد روی تیمن چند شب او را ديدم که د. ھای رنگی مقداری از ھمان نخ

که روزی ھنگام ھواخوری توی حياط واليبال بازی  تا اين. نويسد ای دارد می کشد و يا چه کلمه بحرش ببينم چه نقشی می

يدم بعد د. کرد ھا ورجه وورجه می طرف آن دوتا مامور بود، امير پشت به آن طرف در حياط و به روی من به. کرديم می

. وقتی رسيدند بازی ما را متوقف کردند. طرف زمين بازی در حاليکه خيره بودند به کمر امير دوتا نگھبان آمدند به

. نوشته به انگليسی بود. شرت او را بخواند ی روی پشت تی ی امير را از پشت گرفت و سعی کرد نوشته نگھبان پير شانه

 »!يدون؟فر«: نگھبان به سختی نوشته را خواند و گفت

 ».اين فريدون نيست سرکار، نه نيست«: امير با پوزخند گفت

ِاين حرف آخرش ان ياام؟" ِ" 

 ».ِام حاجی«نگھبان جوان گفت 

 »چی ھست معنيش؟. شه فريدوم آھا پس خونده می«. نگھبان پير دوباره سعی کرد نوشته را بخواند

 »دونين سرکار؟ نمی«: امير گفت

خوايم از زبون  دونيم ولی می چرا داداش ما خودمون معنيش را می«. داند  که يعنی مینگھبان جوان طوری نشان داد

 ».دی ُشرتت که اينجور داری بھش پز می ھمه زحمت کشيدی چی نوشتی پشت تی خودت بشنويم ببينيم اين

دتون نيست يا«: و به مسخره گفت» رھايی. به زبان خارجی معنيش اينه. فريدوم يعنی آزادی سرکار«: امير گفت

ھا را روی پيرھنت  کی بھت گفته که اين چرت و پرت«. نگھبان جوان حرف او را قطع کرد» .گفتيم تنھا ره رھايی می

 »تونه؟ بنويسی؟ دستور حزب

مامور . شوند پس ساکت شد و سر به زير انداخت ھا دارند بدجور عصبانی می ھا متوجه شد که آن امير از حالت نگھبان

ھا بخورين کسی کاری باھاتون نداشته  جا ھم مثل کشورھای غربيه که ھرچی از اين گه ًر کردی مثال اينفک«: جوان گفت

بعد که » .خواھی ديد حاال. شه خاطر نوشتن اين مزخرفات روی پيرھنت حسابی چپقت چاق می جا به باشه؟ نه داداش اين

کتک خورده بود و . ار پنج ساعت بعد او را برگرداندبه اتاق برده شديم يکی از نگھبانان امير را برد زير ھشت و چھ

ھای نوشته را با دندان و با  در ضمن او را وادار کرده بودند نخ. صورتش سرخ شده بود از بس که به او سيلی زده بودند

ت نشس ای از اتاق می در گوشه. بعد از آن روز حالت امير عوض شده بود. ناخن بيرون بکشد و نوشته را خراب کند

اگر به نوشته کمی با دقت . شرت را از تن در نياورد روز آن تی آن. مات و مبھوت بود. که حرفی با کسی بزند بدون اين

 .شود ی آزادی ھنوز بر کمر امير تشخيص داده می ديدی که آثاری از کلمه کردی می نگاه می

 

 تنھا جرمش آن بود که در زمان شاه، کمونيست بوده زمان با امير به اتاق ما آمد، و اما زندانی ديگر، مرد ديگری که ھم

زمان به چندتا شھر منتقل  در آن. ھای کشور سر کرده بود گفت ھفت سال از عمرش را توی زندان. و يک زندانی سياسی

ت اين ی او حمله کرده دستگيرش کرده بودند و تمام مد ماه پيش شبانه به خانه گفت که يک. جا شده و باز برگشته بود ھمين

گفت ھرچه قسم و آيه آورده که . کند ماه ھم زير شکنجه بوده که اعتراف بکند حاال برای چه گروه کمونيستی کار می يک

قدر  اند آن اند و به او گفته ای به آن ندارد، حرفش را باور نکرده ًاصال سياست را به کلی کنار گذاشته و ديگر ھيچ عالقه
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چشمان او . تا خودش اعتراف بکند که حاال جزو کادر رھبری کدام گروه کمونيستی ھستدارند  جا نگه می او را در اين

ولی . کاره نيستم من به خدا ديگه نيستم به پيغمبر ديگه اون«: گفت. زد ُپر از اشک شدند وقتی که داشت با من حرف می

 »کو گوشی که بشنوه و قلبی که باور کنه پسرجون؟

 

يکی از وظايف رئيس اتاق آن بود که برای ھر . ھا انتخاب شده بود که از بين زندانیھر اتاق يک رئيس اتاق داشت 

شد مسئول نظافت اتاق، يکی مسئول تحويل گرفتن ظرف غذا بود، يکی مسئول  ًای تعيين بکند مثال يکی می زندانی وظيفه

ھای متفاوت  ده دوازده تا گلدان با گياهدر حدود . ھای اتاق بودم تقسيم روزنامه و من ھم مسئول رسيدگی و آبياری گلدان

. راه کرده بودند ھا را روبه ھا آن گلدان خود زندانی. زدم ھا می ھای اطراف که من بايستی ھرروز سری به آن بود در تاقچه

ھای کوچک سه چھار نفره دور ھم نشسته بودند و مشغول بودند به  ھای اتاق به صورت گروه روزی در غروبی که بچه

ھايم، يک ظرف کوچک داشتم مخصوص آبياری، يکی از چيزھايی که در  ھای جورواجور، من رفتم سراغ گلدان بازی

ھای باال قرار داشتند، من ھم بايستی خود را از پنجره  ھا در تاقچه کار خود دوست داشتم آن بود که چون بعضی از گلدان

توانستم از  کشيدم می جا بود که وقتی خودم را به باالی تاقچه می نخوبی آن کار آ. ھا برسد کشيدم تا دستم به گلدان باال می

ديدم،  ھا را می گاھی ھم آدم. کردند ھا در آن رفت و آمد می خيابان بلندی که ماشين. الی درز باالی رف شھر را ببينم

ديدم که حاال  ھای خيابان را می راغتيرھای بلند چ. رفتند تنھا و يا باھم رو راه می ھای آزاد را که دست در جيب بر پياده آدم

دانند که چه طعمی دارد  پرسيدم آيا اين مردم می از خود می. به علت جنگ خاموش بودند و قرار ھم نبود روشن بشوند

ی  ھا آن اختيار را داشتند که به محض حمله بار، الاقل آن ی آزادی؟ درست که جنگ بود و ھمه درگير آن اتفاق نکبت مزه

ھا ھيچ سنگری يا پناھگاھی نداشتيم غير از ھمين اتاق  ُھل بخورند در سنگری و يا ھرکجای امنی، ولی ما زندانیھواپيما 

آمدند فرود بيايد منفجر شود روی  سوی شط می ھمه اجسام سنگين منفجره شونده که از آن که ھرآن ممکن بود يکی از آن

شديم مردگان بدون  ه پودر خاکستر و پر بدھد در ھوا و بعد ما میی ما را در يک لحظه تبديل کند ب سقف اتاق ما و ھمه

وحشتی بدتر از آن نيست که ھواپيماھای دشمن بر آسمان باالی سرت پرواز کنند به قصد بمب ريختن بر سرت و . جسد

فکر کردن به ھا ھست که  بعضی اتفاق. به خود گفتم ولی فکرش را نکن. تو حتی امکان گريز و پناه گرفتن نداشته باشی

ام پس پريدم پايين  ی خيس برق انداخته ھای گياه را با پارچه تری دارد از خود آن اتفاق و ديدم که تمام برگ ھا درد بيش آن

عکسی از . ھا جا داده بودند ھای بعضی از گياه ھايی را الی برگ ھا عکس بعضی از زندانی. ھا ی گلدان و رفتم سراغ بقيه

ُمن ھم حاال در اين اتاق چندتا گلدان حسن يوسف دارم ولی عکسی از کسی ندارم که . ی خود را چهمادر يا رفيق و يا ب

رنگ ھمان سه تا گلدان که در رف  ھم. جا ھستند روی رف کنار ميز تحريرم ھا ھمين گلدان. ھا بگذارم ھای آن الی برگ

از . افتاد ی جاسازی شده بود که به راحتی نمیھای گياه گلدان وسطی عکسی از ھستی طور الی برگ. اتاق زندان بودند

کردم و  شان می ھرھفته، سه يا چھار بار آبياری. کردم ھای ديگر مراقبت می ُھای حسن يوسف بيش از گلدان گلدان

شد از  ُتکانديم اتاق پر می ھا که پتوھا را می صبح. ھايشان را طوری قيچی بکنم که زشت و بدقيافه نشوند کوشيدم برگ می

شد و مقدار ديگر بر ھر چيز  ھای ما می ھا وارد ريه ھای معلق پرز پتو که پس از مدتی ماندن در ھوا مقداری از آن ذره

ھا را  ھا را تميز کنم بايستی اول عکس که بتوانم برگ ھای گياھان و برای آن ًنشست مخصوصا بر روی برگ در اتاق می

ھا برسم محو تماشای ھستی شدم خيره به  که به برگ جای آن اشتم ولی بهھا برد عکس ھستی را از الی برگ. داشتم برمی

پيچيد که راه  کرد و صدايش در گوشم می چشمان خندان او و به ياد آوردم که چگونه داشت صورت مرا آرايش می

دانم داشتم  خنديديم و حاال خيره به عکس نمی ی تلفظ کلمات او می داد و ما به نحوه اش را به ما توضيح می مدرسه

گريستم ولی لبخند بر لبانم بود و شايد ھمان لبخند من بود که تيمور را آزرده  شايد در دل می. گريستم خنديديم يا می می

ھای اتاق متوجه  ی بچه ھمه. بعد سکوت بود. يکھو دستی به شتاب پيش آمد و عکس را از دست من قاپيد و رفت. بود

مان کردند و من با چشمان خيس  کرد چيزی به او بگويد اعتراضی بکند فقط نگاهحرکت تيمور شدند ولی کسی جرئت ن

توانستم  نمی. آن شب تا خود صبح نخوابيدم و با خودم زير پتوی خودم گريه کردم. ھا ادامه دادم به کار تميز کردن برگ

قدر به خشم بيايد که مرا  ممکن بود آنگفتم چون  داشتم، نه، نبايد می ی او را دوست می به تيمور بگويم که چقدر دختربچه
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ديگر حتی اجازه نداشتم به . ی من برای آن مشکل بود جا خفه کند پس سکوت و در خلوت گريستن تنھا راه چاره در ھمان

اگر از . ی زخمی من در آن خانه بود خودم ھم باور کردم که علت وقوع آن فاجعه حضور چھره. عکس ھستی نگاه بکنم

ت من نبود حاال ھستی ھمين دور و بر بود در ميان عمه و مادر و گاھی ھم پدر، اگر از نحسی اين نحسی زخم صور

 .زخم نکبتی من نبود

 

او را در حياط خلوت . ی او مانده جلوتر که رفتم ديدم آثار کتک و شکنجه بر چھره. صورت ناجی ھم زخمی شده بود

گی به  ساعت فرصت داشت، بعد افراد ھمه بردند، ھر اتاق يک وری میًمعموال افراد ھر اتاق را جداگانه به ھواخ. ديدم

شد و تا عصر  به ھواخوری بردن افراد از صبح شروع می. گشتند تا نوبت به نفرات اتاق ديگر برسد اتاق خود برمی

 و بروند دنبال ھا را تا پيش از ظھر انجام بدھند ی ھواخوری روز ماموران تصميم گرفته بودند ھمه ادامه داشت ولی آن

ھا را از ساعت يک ظھر شروع  روز بمباران گفتند چون راديو عراق اعالم کرده که آن ھای زندانی می بچه. کارشان

بتوانند ) مامورھا(ھا باشند تا خودشان  ی افراد در اتاق خواستند از مدتی مانده به ساعت يک ھمه کند پس مامورھا می می

ھا قرار نگيرند و به اين  ھا يا خمپاره وقت مورد اصابت بمب ه زندان جای بگيرند که يکبروند با خيال راحت در پناھگا

وقتی مامور ما با چوب خود ما را مثل گوسفند به حياط . روز افراد ھر دو اتاق را با ھم به ھواخوری بردند دليل آن

يگر شروع کردند به دويدن دنبال ھمديگر ی د عده. ای شروع کردند به دويدن دور حياط عده. ھدايت کرد حياط شلوغ بود

ھای  بچه«: طرف او رفتم ماموری صدا زد تا به. ای چمباتمه زده بود من در شلوغی ناجی را ديدم که در گوشه. با قھقھه

ھا دم در  مامور آن. رفت ناجی ھم جزو افراد اتاق سه بود و بايد می» .جا ی سه عجله کنن زود باشن بيان اين اتاق شماره

زود باشين که «. داد ُھا را از در به داخل راھرو ھل می کرد و يکی يکی آن شان می حياط ايستاده بود و ھی صدای

 . ناجی با ديدن من ايستاد» .تون تمام شده برادرھا وقت

 »چی شده چرا زدنت؟«: پرسيدم

 ».گردن ھا می دنبال جای اون. دنبال سورن و رفقاش ھستن«

 »!دونی خب تو که می«

 ».دونم دونم ھيچ نمی ديگه نمی. نه«: ل زد به عمق چشمانمُز

به ناجی اشاره » .کاره ھی با تو ھستم اون. شه مگه کری تو؟ عجله کن که در راھرو داره بسته می«: نگھبان باز فرياد زد

ه بوديم و من ھرچه ی ھفت توی حياط ماند او رفته بود و حاال فقط ما افراد اتاق شماره. ناجی لبخند زد و رفت. کرد می

شد، صورتش در مقابلم بود و زنگ آخرين  ی او را از ذھن خود پاک بکنم نشد، نمی خورده ی کتک سعی کردم نقش چھره

ھا  ی بمباران شھر درست از آب در آمد و ھم حدس بچه روز ھم حرف راديو عراق درباره آن» .ھيچ«: اش در گوشم کلمه

جای ساعت يک، از ساعت دو بعد از  ھا از راه دور، به فقط پرتاب و شليک. شان اهی خزيدن مامورھا به پناھگ درباره

گی از ترس فرياد  آمد و ما ھمه بار به لرزه در می ساختمانی که ما در آن بوديم ھر چند دقيقه يک. ظھر شروع شد

طور که ما ھم  ديگر، ھمينھای  ھای اتاق زديم ولی ھيچکس در اطراف نبود که صدای ما را بشنود غير از زندانی می

شد که روزی فرياد پيروزی مردم آن  فرياد ترس ما با تکرار ھمان کلماتی ادا می. شنيديم صدای فرياد ترس آنان را می

 ».اکبر هللا«ھا، با تکرار  ديار بود در کوچه و خيابان

 

ی اتاق زندان داد و فرياد  شت پنجرهھا که پ از صدای گنجشک. روز صبح شايد من زودتر از ديگران بيدار شده بودم آن

. شنيد ھا را نمی کس ديگر غير از من صدای آن انگار ھيچ. خواندند شايد ھم داشتند آوازی يا سرودی می. راه انداخته بودند

منتظر پيام خوش نبودم پس بايد . ھا پيامی فقط برای من دارند ھمه ھنوز در عمق خواب بودند برای ھمين فکر کردم آن

آزادی؟ آيا من اکنون آزاد ھستم؟ تاکنون . شد انتظار مرگ را که بعد به آزادی بدل می. کشيدم ظار يک اتفاق شوم را میانت

ًبه اين فکر کن که تو با اين کارت اوال به . به خيانتش فکر نکن داداش«: ای؟ مرد گفت در بند اسارت احساس خيانت بوده

ای از زندگی و زنده  ھديه. گيری ی خوبی برای اين کارت می ھديه.  حال خودتًروند انقالب کمک کردی و دوما به بھبود
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ی  بعد از صرف صبحانه پنجره. چه او از من خواسته بود چيزی نداشتم بگويم جز آن» بودن بھتر ھست توی اين دنيا؟

ی پنجره نام مرا  يده به ميلهھای چسب الی افراد توی اتاق که ما بوديم، بعد آن لب کوچک اتاق باز شد و نگاھی گشت البه

پيام يا ھشدار؟ ھرچه پول داشتم از قبل . ھا پيامی برای من آورده بودند صدا کردند و من جخ مطمئن شدم که آن گنجشک

مامور مرا چشم بسته از راھروھا گذراند و باالخره به اتاقی رساند . ھام جاسازی کرده بودم الی لباس ھا و البه در جيب

بعد گفت که از من چه » .نيازی نيست چشمبند را برداری«. صدای بازجو برايم آشنا نبود. جويی بودکه اتاق باز

ما که قرار نيست کاری با . پرسيديم ًاصال ھمون اول بايد از تو می. شنيدم که تو از اون رفيقت با شعورتری«. خواھد می

وقتی .  ولی خب بعضيھاشون ھستن که آدمھای ناجورينی فعاليت دارن ھا داشته باشيم چون يک حزب آزادن و اجازه اون

. خب حاال بريم سر اصل مطلب. کنيم و ھمين ھا را مالقات بکنيم فقط چندتا سئوال ازشون می تو به ما کمک بکنی که اون

ی تخفيف در مجازات باور نکردم ولی با او  اگرچه حرف او را درباره» .دونی جا رفتی و آدرسش را می تو ھم اون

ديگر از کتک خوردن و از . نه. خواستم باليی که سر ناجی آورده بودند سر من ھم بياورند ھمکاری کردم چون نمی

بعد او مرا فرستاد که توی راھرو با چشم بسته . پس به او گفتم که حاضر به ھمکاری ھستم. شکنجه شدن خسته شده بودم

ظھر شد و ماموری يک ظرف . ھا در راھرو نشستم ساعت. ده شوندھا برای شروع عمليات آما بنشينم و منتظر باشم تا آن

. مدتی بعد از نھار، کاروان ما به راه افتاد. غذا را خوردم. ھام و يک قاشق پالستيکی پلوخورش گذاشت توی دست

ه حس چ. مامورھا ھفت نفر بودند. کاروانی با دو ماشين شخصی معمولی و يک ماشين پاترول، از در زندان خارج شديم

ی شاه  يادم به شبی افتاد که مجسمه. خوبی بود در ماشين نشستن و در شھر پيش رفتن، تا وقتی به ميدان شھر رسيديم

رفت وسط جمعيت تا او ھم دستی به  دويد می جھيد می ھی از کنار من می. کرد ناجی چه شوق و ذوقی می. پايين کشيده شد

کشيدند و  شاه حلقه بود و سر ديگرش اين پايين توی دست مردم بود که میيک سر طناب آن باال دور گردن . طناب ببرد

ھر کی دستش به طناب برسه و يک سھمی داشته باشه توی ھمين پايين کشيدن مجسمه، پس «: ناجی گفت. زدند ِکل می

ز فضای خالی ھم ھيچ نبود غير ا جای آن و حاال ديگر مجسمه آن باال نبود و به» ھا؟ بره دونی چقدر صواب می می

ای که ديگر  وسط ميدان روی محوطه. ماموری که جلو نشسته بود از راننده خواست که توی ميدان نگه دارد. انتھا بی

ماموری که جلو . در پای ستون سنگی پنج جسد ديدم پيچيده الی پتوھای خاکستری. چمن نداشت مردم ازدحام کرده بودند

دست ھم ايستاده انگار منتظر کسی يا کسانی  چند مرد اسلحه به. گردد ه زود برمینشسته بود از ماشين پياده شد و گفت ک

وگوی مامورھا با ھم فھميدم که مراسم اعدام عامالن  از گفت. ترسيدند مردم خوشحال بودند و از بمباران نمی. بودند

 را در تلويزيون زندان ديده بودم و حاال ھا ی آن فيلم دادگاه محاکمه. ھا سوزی سينما بود و آن جسدھا متعلق بود به آن آتش

دانستم که آن اجساد يکيش متعلق است به يکی از کارکنان سينما و يکی صاحب سينما و ديگری يک افسر شھربانی  می

مرد . راه افتاد مامور ما برگشت و کاروان ما باز به. سوزی سينما شناخته شده بودند عنوان عامالن آتش رژيم شاه که به

ی يکی از برادرھا خورده به ستون و کمانه کرده و برگشته يکی از تماشاگران صحنه را  ر وقت تيرباران، گلولهگفت د

ی افراد توی ماشين  ھمه. حال اون بابا که ھمين جا به شھادت رسيد بعد گفت خوش به. که يک مرد روستايی بوده کشته

در دل . سورن به من و ناجی خيلی خوبی کرده بود. ورن خيانت بکنمرفتم تا به س ھا می خنديدند غير از من که داشتم با آن

دانستند که من آن مخفيگاه  ھا می آن. ی ديگری نداشتم کردم مرا ببخشد چون چاره خواستم و خواھش می از او معذرت می

خود سورن ھم . ند سئوالاند کاری با شما ندارند غير از پرسيدن چ ھا گفته گفتم که آن توی دلم به سورن می. را بلد ھستم

پس چرا محل . کدام به ديگری آزاری نخواھد رساند عقيده ھستند و ھيچ گفته بود که حزب آنان و رژيم تازه با ھم ھم

 »کنی؟ چی داری با خودت زير لب وزوز می«فعاليت خود را از ديد رژيم مخفی نگه داشته بودند؟ 

 ».من؟ ھيچی برادر«

 »حاال بايد بريم کدوم وری؟«

 ».طرف انبار غله به«

صدای . سربازھای ارتشی و سربازھای داوطلب. شديم سالح، دور می ی بی ُاز مرکز شھر که پر بود از سربازھای آواره

ی پيش که از اين جاده عبور  دفعه. که معلوم شود کدام به کدام ھست پيچيد بی آن صدا در فضا می. شد انفجار قطع نمی
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شان  ھای تيرھا در دو طرف جاده ايستاده صف بسته بودند و سايه. تيرھای برق جلب شده بودھای  کردم توجھم به سايه

زد و من نگران آن  سورن از سياست حرف می. رفت جيپ ما به رانندگی سورن می. روی جاده دراز کشيده بودند به

 .شدند ھای ماشين ما له می ھا بودم که يکی پس از ديگری زير چرخ سايه

 »ھا؟ ه من ھست بچهتون ب گوش«

 ».بله آقا سورن«

 ».کنی فکر کردم گوشت به حرف من نيست ديدم تو برگشتی پشت سرت را نگاه می«

 ».چرا آقا سورن گوش من ھم به شما بود«

کنه منتھا اين سروکارش با  کنه مثل ھمون کاری که مذھب می ھرحال سوسياليسم برای رھايی انسان تالش می به«

ھا ديگر نبودند اگرچه تيرھای برق  رفتم آن سايه روز که ھمراه با مامورھا می ولی آن» .کی با مادياتِمعنويات و اون ي

رفت چون راھنما من بودم و من حاال  ماشينی که من در آن بودم جلوتر از ديگران می. ھنوز در دو سوی جاده بودند

دود سياه باال . انتھا بود جلوی آسمان را بسته بود ابتدا و بی یای خاکستری که ب پرده. يافتم گشتم و نمی داشتم دنبال آفتاب می

 ».جلوتو نگاه کن راه را گم نکنی برادر«. شد توی سطح پرده رفت قاتی می خزيد می می

 ».رسيم داريم می«

جا بود ولی کج شده، داشت  تلفن عمومی ھنوز آن. ی درختی رسيديم پس از چند پيچ و خم راست و چپ به آن کوچه

ی امنی از شھر بود شايد چون دور از آب بود، چندان نشانی از انفجار و از خرابی در آن  آن محله انگار نقطه. افتاد یم

ی  ی ماشين من، ھمه جز راننده به. ھا توقف کردند ماشين". مھد کوک آزادی"بر تابلو سردر خانه نوشته بود . حوالی نبود

سو نگاه  خواستم به آن نمی. صدا درآوردند بعد رفتند داخل در خانه را به.  داشتندی مامورھا اسلحه افراد پياده شدند، ھمه

خواست الاقل  جا، دلم می ًخواستم اصال نباشم، يا ھرجا باشم غير از اين ُخواستم مرده باشم، می خواستم، فقط می بکنم نمی

کردم غير از  چه بايد می. وچه پارک استای از ک جا در گوشه ديدم که جيپ زردرنگ خوشگل سورن آن کور بودم و نمی

ھا  ی چشم قدر بفشارم روی صندلی که کاسه قدر بفشارم آن ی صندلی جلو و چشمانم را آن ام را بگذارم بر لبه آن که پيشانی

ات ُجا خواھم ديد، جيپی که پر بود از خاطر دانستم که آن جيپ را اين ًولی من تقريبا از قبل می. از حدقه بيرون بپرند

حاال فھميده بودم که چرا ناجی به بازجوھا اطالعات اين مکان را نداده بود، . ھا با ناجی، مھربانی ھای سورن خوش خنده

َدانست که چنين وحشتی بر او ھجوم خواھد آورد، انگار يک ماشين پر از خاک چپه کرده بودند روی تمام تنم، شايد  می ُ

مامورھا اين را . تر از آن بود که من خيال کرده بودم آن محل خيلی خيلی مھم. ُبھتر بود بنويسم يک ماشين پر از گه

شود و افراد مھم حزب که ھنوز در شھر مانده بودند تشکيل  دانستند در آن محل مدارک مھم چاپ می می. دانستند می

کردند و   جنگ ميھنی خيال میھا آن را يک خواستند در آن جنگ که آن ھا در شھر مانده بودند چون می آن. دادند جلسه می

کردند بمانند و عليه دشمن شرکت داشته، ياران خود را برای دوش به دوش بودن با رزمندگان سامان داده  يا خطاب می

من و . پاييدند حاال چندتا از مامورھا داخل خانه بودند و چندتا ھم بيرون ساختمان را می. به قول خودشان ھماھنگ کنند

ای آماده خيز برداشتن زل زده بود به در  ھايش را بر فرمان گذاشته مثل گربه او دست. ور از ماجرا بوديممامور راننده د

تمام تنم و تمام ھوش و حواسم تبديل شده بود به وحشت، فقط وحشت داشتم، . کردم کردم و نگاه می من اما نگاه نمی. خانه

ن و گذشت آن داشته باشم و نفھميدم چقدر طول کشيد که بيرون که حسی از زما کز کرده بر صندلی عقب ماشين بدون اين

عکاس که او ھم يکی از مامورھا بود . آوردند ھا و مردھا را يکی يکی از خانه بيرون می زن. آوردن افراد شروع شد

گاه   و من ھيچداد برد و به داخل ماشين پاترول ھل می انداخت بعد مامور آن فرد را می عکسی از ھر فرد بيرون آورده می

خاطر خيانت من به دام افتاده بودند اگرچه ماموران گفته بودند  ھا به ی آن ھمه. ھمه احساس خفت و بدبختی نکرده بودم آن

داد که موضوع در حد فقط چندتا سئوال  ھا ندارند غير از پرسيدن مقداری سئوال ولی حاال معرکه نشان می کاری با آن

اين » .بينی چقد کاندوم از توی خونه کشيدن بيرون برادرا؟ کاندوم و قرص حاملگی می«. تنيست بلکه از آن گنده ترس

دھم چه ھست گرفته  من ھم ديدم يک مامور دم در خانه ايستاده و مقداری جعبه که من تشخيص نمی. را راننده گفته بود

شون داشتن  مه کاندوم و قرص توی محلھ ببخشيد برای چی اين«: پرسيدم. ھا را بگيرد جلوی دوربين تا عکاس عکس آن
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من انداخت، نگاھی با لبخند اما  راننده خنديد و نگاھی ھم به. شکستند کلمات در گلويم می» جا چه خبره؟ ھا؟ مگه اون اين

ی جنسی براشون يک چيز حل شده ھست  ھا مسئله چون اين کمونيست. شه ھيچ حاليت نيست پس معلوم می«. آميز چندش

ُتونه با ھر کس بکن بکن بکنه توی مرام اين و ھرکسی می دار بشن اينه که مصرف  خوان بچه ھا، ولی چون نمی ُ

» .دن ھاشون می گی به خانوم تر بکنن قرص حامله خوان حال ِ بيش ھا که می بعضی. شون خيلی باالست ماشاءهللا کاندوم

و ناگھان " اينم يکی از اون خانوما. ببين«:  و گفتبعد اشاره کرد به زنی که تازه توسط ماموری بيرون آورده شده بود

اون يارو انگار از پشت ھمين ساختمون اومد بيرون داره . اه«. ی دوری از کوچه جلب کرد چيزی نظرش را در گوشه

من ھم مردی را ديدم که با عجله دور از » .ببين رفت. کدوم از برادرا ھم حواسش به اون نيست ببين ببين ھيچ. ره می

از ماشين پياده شد در » .گردم جا باش، من االن برمی ھمين«. راننده دستپاچه شد. سوی انتھای کوچه گاه ديگران رفت بهن

کس حواسش به  را بست و در سمت خودش را قفل کرد و دويد به سمت انتھای کوچه و من تنھا ماندم توی ماشينی که ھيچ

وحشتم ھزار . که درھای پشت قفل نبودند اننده درھا را قفل کرده در حالیآن نبود ولی نااميد بودم چون فکر کرده بودم ر

در را آھسته باز کردم و آمدم بيرون کمی کنار ماشين ايستادم ببينم کسی چيزی به . برابر شد وقتی فکر فرار به سرم زد

راه . ھا  جز رفت وآمد سايهديد ديگر چشمم چيزی نمی. ًکس حواسش اصال به من نبود گفت، ھيچ گويد؟ نگفت، نمی من می

رفتم بی آن که بدانم دست و پاھايم کجا  می. خلوت بود. ُی باريک پر از درخت سوی کوچه ھا به افتادم رفتم پشت به آن

دور . آورد ام فشار می ای بر شيقيقه نوک سنگين زمخت آھن اسلحه. آمد ای پشت سرم با من می سايه. کردند بودند و چه می

سوی چند رديف  بعد يک زمين بزرگ خالی مثل يک بيابان که مرا برد به. ھا دم از محل از آن کوچهش شدم دور می

ای و  وجو در وحشت باالخره افتادم در کنار ديوار خانه پس از مدتی سرگردانی و جست. ساز ھای قشنگ گران تازه خانه

دانستم به کجا  شتم از جای برخيزم و حرکت بکنم، تازه نمیمن ديگر رمق ندا. اند ھا ھمه رفته پيدا بود که افراد خانه. لميدم

در خود مچاله شده، سر الی زانوھا فرو برده تا . گشتند دنبالم می البد حاال چندتا مامور داشتند در ھمان حوالی به. بروم

ه من خيره بود، رو بيرون آمده ب ی روبه ی سنگين نگاھی را حس کردم، سر برداشتم، زنی پير از در خانه وقتی سايه

به خود گفتم حاال دارد . رفت داخل و در را بست. با التماس نگاھش کردم. کرد انگار به يک حيوان در بند افتاده نگاه می

دھد، پس بايد برخاسته به گريز  جا به آنان اطالع می زند و حضور مشکوک مرا در آن به پليس يا به مامورھا تلفن می

ھم آخر خط گريزست و بايد برگردی به سلولت، اين بار  م ديگر در اختيارم نبودند، گفتم خب اينخود ادامه بدھم ولی پاھاي

چه داشتی، تا وقتی که طناب دار را به گردنت بيندازند و درد تمام شود  تر از آن با تحمل درد زيادتر، صدھا برابر بيش

لند و ھيکل درشت آمد بيرون، يک چماق گرفته بود رو باز شد، زنی جوان با قد ب ھميشه؟ در حياط روبه. برای ھميشه

خواھم، من گريه کردم و گفتم که  جا چه می ھايش، پيرزن ھم پشت سر او بود، زن جوان پرسيد کی ھستم و آن توی دست

 زن جوان و پيرزن. خواھند دارم بزنند خاطر ھيچ مرا دستگير کرده می ھا به گناھم و آن يک زندانی فراری ھستم ولی بی

دھند، مرا به حياط خانه  من پناه می بعد زن جوان گفت که به. به زبان گيلکی با ھم حرف زدند و من نفھميدم چه گفتند

پيرزن گريه کرد و گفت که . من آب و غذا دادند ھا به آن. بردند و به اتاق کوچکی که انبار ته حياط بود ھدايت کردند

فت که پسر فقط يک افسر معمولی در زمان شاه بوده اما به جرم ھمکاری گ. پسرش به تازگی توسط رژيم تيرباران شده

که ھمان زن (با سازمان امنيت رژيم سابق چندماه حبس تحمل کرده و ماه گذشته ھم خبر اعدام او را به مادر و خواھر 

جا تنھا  عزيزم را ھمينيعنی «: پيرزن گفت. اند ھا ھنوز شھر را ترک نکرده پرسيدم که چرا آن. داده بودند) جوان بود

 ».تونم بذارم و برم؟ نه، نمی

من غذا و آسايش دادند و من از چه کسی غير  ھا به آن» .ای نيست ی ديگه چاره. اما باالخره که بايد بريم«: زن جوان گفت

ان مامورھا و ی مردم دنيا مثل ھم اگر ھمه. ھای خوب در اين دنيا وجود دارند کردم که ھنوز آدم از خدا بايد تشکر می

ھا و مثل  داشت، مثل خودفروخته ی زمين را برمی حال ديده بودم، چه گندی کره ی خيانتکارھايی بودند که تا به مثل ھمه

مردمی که ترس مھر سکوت بر لب زده فقط تماشاگر آن بازی  بودند، متاسفانه آن ھم با تبسم، تبسمی که از ترس زاده 

 . ھای محلی و عمومی رسيد ل شد و سرانجام به خيانتشده بود و بعد به چاپلوسی تبدي
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زنش را ھمراه با دخترھا به شھری دور فرستاده . ی خود تنھا مانده بود و خيال ترک شھر را نداشت جورج توی خانه

مقصودش آرارات » جا ھر ھفته سری به اون جوون بزنه توی اين موقعيت؟ من ھم اگه برم کی بمونه اين«: گفت. بود

 .بود

سورن ھم پناه آورده بود به . اين را سورن در جواب گفت» .جا خوابيده دردسر اون او که حاال برای خودش آروم و بی«

حال روز بعد از فرار از دست ماموران و اقامتم  کردم بتوانم جورج را پيدا بکنم با اين فکر نمی. ی جورج مثل من خانه

شناختم و اميد داشتم اگر صاحبخانه را  راه افتادم چون تنھا جايی بود که میی جورج  سوی خانه ی آن پيرزن، به در خانه

 . من پناه  دھد بيابم به

و من محو تماشای او بودم و چقدر خودم را خوش شانس حس » دونی؟ محل فعاليت حزب لو رفته، می«: سورن گفت

 »تون چی شد آقا سورن؟ چی؟ کجا؟ جيپ. نه«: گفتم. کردم می

 » چطور؟جيپ؟ کدوم؟«

 ».جور نه ھيچی ھمين«

 ».من نفروخت اون را، رفت فروخت به رفقا به«: جورج گفت

 ».خورد مسيو قبول کن اون ماشين به درد تو نمی«: اعتنا گفت سورن بی

معلوم نبود . شه سورن م می ُاوفتادی خيلی غصه جا بودی و گير می کنم اگه خودت اون فکرش را که می«: جورج گفت

 ».چال بودی دوم سياهحاال توی ک

شن ھمين امروز و فردا چون حزب ما که با رژيم  ھا زود آزاد می دونم که بچه می. طورھا ھم نيست اين. چال؟ نه سياه«

ی حزب  جا بيرون اوردن چی بود؟ ھمين آخرين اطالعيه ھايی که از اون دونی اون اعالميه ًاتفاقا می. دشمنی نداره

 اينه که اين يک جنگ ميھنی و ھمه افراد مملکت موظف ھستند ھر کدوم درحد زور و ی متنش درباره. منظورم ھست

ش  دونی معنی می. ما در اون اعالعيه يادآور شديم که ھرکس درحد وسعش. توانايی خود خدمتی بکنن به اين جنگ

 »چيه؟

 ».زنم  دارم حرف میی جسم شخص خودت جون، ولی من درباره حال صد مرتبه اينو گفتی سورن آره بابا تا به«

منظور اينه که کسی که جوون ھست و توانايی «: بار ديگر گفت حال سورن به حرف جورج اعتنايی نکرد و يک با اين

دست بگيره، البته تحت فرماندھی و با نظارت، اون که پزشکه بايد بره جبھه و به  اسلحه گرفتن داره بايد بره اسلحه به

 ».ھا کمک بکنه زخمی

اونکه مادره بايد بشينه پای تنور نون بپزه برای رزمندگان، اون که ترياک «. طعنه حرف سورن را ادامه دادجورج به 

ام گرفت و خنديدم و چون ديدم جورج خوشش آمده که من به حرف او  من خنده» .فروشه بره به سنگرھا آذوقه برسونه

. ی من، پس ديگر نخنديدم به عالمت اعتراض به خندهتر خنديدم و سورن يک سيگار ديگر روشن کرد  خندم باز بيش می

 » ھا مسيو سورن؟ خب حاال منظورت چيه از اين حرف«: جورج باز گفت

حاالاين «: که سر به سر سورن بگذارد، گفت قصد اين جورج به. زد به سيگار سورن ھيچ نگفت، با حالتی عصبی پک می

که خيلی  من با اين. غش خنديد و غش» کرده توی دفترش پس؟ فاده میگی است قدر کاندوم و قرص حامله حزب شما چرا اين

 . خواست در خنديدن جورج را ھمراھی بکنم ولی به احترام سورن ساکت ماندم دلم می

 »!ھايی چه دروغ. ھايی ًواقعا که چه مسخره بازی«: سورن گفت

 ».پرسم من دارم جدی می«: جورج گفت

 »شه؟ کار گرفته می ھا برای خراب کردن و بدنام کردن حزب به زھا اين حقهدونی اين چي يعنی نمی«: سورن گفت

. ی جورج ما در يک سوراخی بوديم در خانه. کاست کرد و از ترسم می ی او حال مرا بھتر می خنده. خنديد جورج می

.  مثل يک سنگر بودًترين جای خانه بود و تقريبا جا مطمئن ای بود زير راه پله که طبق حساب کتاب جورج آن محوطه

ھای ديگر، ولی حاال  جا تا پيش از آن محل انبار خانه بود يعنی محل نگھداری اسباب و ابزار کار و خرت و پرت آن

حاال جورج ھم . ای جورج آن را به يک اتاق کوچک تبديل کرده بود با پھن کردن فرش و گذاشتن سماوری در گوشه
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ی وضعيتم پرسيدند و من تمام  ھا از من درباره آن. شد دم قطع نمی  شھر يکصدای انفجار در فضای. سيگاری شده بود

گويم، ماجرای دستگيری و بعد  نه، دروغ می. شان شرح دادم سرگذشتم را از روز جدايی از آنان تا به امروز برای

ر شده آن ھم به علت ھا گمان کردند فقط ناجی دستگي چگونگی گريزم را نگفتم بلکه داستان را طوری شرح دادم که آن

کرد ولی حسابی ترسيده بود و خوشحال  بينی می که تظاھر به خوش فھميده بودم که سورن با اين. درگيری او با کاووس

تر  تر از او بود خيلی بيش ی ماموران در آن محل نبوده و خوشحالی من از اين بابت بيش ی حمله بود که خودش در لحظه

توانست  داشت ولی به دو علت نمی ی رسمی  خروج از کشور را دارد و اگرچه او گذرنامهو فھميده بودم که سورن قصد

که  ھای خروج از کشور بسته بود و دوم اين روزھا تمام فرودگاه و راه که در آن از راه قانونی بيرون برود يکی اين

توانست   ھم اشکال ديگری بود که میمسيحی بودنش. ھا بيفتد دام آن ترسيد توسط مامورھا شناسايی شده باشد و به می

کردند که از راه مرز  پس افرادی از اعضای حزب که در تھران بودند داشتند به او کمک می. برای او دردسرساز باشد

. شد جا راھی امريکا می ترين کشور ھمسايه، بعد از آن غرب کشور بيرون بزند و خارج شود و خود را برساند به نزديک

سوی مرز ايران  گفت که در آن. ی بستگان او خود را به امريکا رسانده بودند ًو سال تقريبا ھمهدر ھمان مدت د

من دور . ھای ھوادار حقوق بشر به او کمک خواھند کرد چون ھم جزو اقليت مذھبی است و ھم يک فعال سياسی سازمان

 سورن خواھش بکند مرا ھم تا جايی که ھايم را به جورج نشان دادم و از او خواھش کردم که از از چشم سورن پول

دانست چه بگويد و جورج ھی  سورن نمی. باره حرف زد جورج ھم با او در اين. سوی مرز باشد با خود ببرد الاقل تا آن

شی اگه  ًببين اين جوون پول خودش را ھم داره که به قاچاقچی بده بعد ھم واقعا گناه بزرگی مرتکب می«: گفت به او می

 ».ا خودت ببريش و نبريشبتونی ب

 »گناھش چه ربطی به من داره مسيو؟«

 »وقت گناھش به گردن کيه؟ جا بمونه و گير بيفته و ھمراه با اون رفيقش سرش بره باالی دار خب اون اگه اين«

دا من که از خ. اگه اون موافقت بکنه من که حرفی ندارم. بايد با نصير حرف بزنيم«: سورن بعد از مدتی سکوت گفت

ی پولم را  من ھمه» چقدر پول داری؟«: و پرسيد» باالخره يک ھمراه جوون داشتن بد نيست توی اين موقعيت. خوام می

 ».شه يا خير دونه که می اون می. بايد با نصير حرف بزنيم«: گفت. به او نشان دادم

من  گفت تو فقط به به سورن می. بکندام  حاال تمام تالش جورج آن بود که کار مرا درست بکند و ھمراه با سورن راھی

 .کنی اطمينان بده که سعی خودت را می

بايد قول بدی به . ھات که تو ھم قول بدی ھرچه زودتر شھر را ترک بکنی و بری پيش بچه به شرط اين«: سورن گفت

 ».من

 ».دم قول می. دم مسيو قول می«

 

وقتی ما با آن لباس کردی که . بوس داشت يک مينی. ابک بودقد کوتاه، الغر و خيلی فرز و چ. ُنصير يک مرد کرد بود

نصير به ھر کدام از ما ياد داده بود . توی ماشين بودند) مرد و زن(بوس شديم چندتای ديگر ھم  به ما داده بود سوار مينی

اگر از او سئوال ًمثال به سورن گفته بود که . که اگر توی راه مورد بازخواست ماموران گشت قرار گرفتيم چه بگوييم

رود  خبر مانده و دارد می کند و حاال چند وقت است از او بی کردند بگويد پسرش سرباز است و در کردستان خدمت می

ی خرمشھر ھستم  من ھم گفته بود که بگويم بچه به. کند تابی می طور بی بلکه پسر را پيدا بکند چون مادرش دارد ھمين

روم  کردم که جنگ شروع شد و حاال ھم دارم می کنند و خودم در خرمشھر کار می گی میام در کردستان زند ولی خانواده

يادم رفته بود که نصير چه گفته است و بی . ولی من احمق در ايستگاه بازرسی چيز ديگری گفتم. که بپيوندم به خانواده

راه چندتا مسافر واقعی معمولی ھم نصير در بين . ی او، من چيزھای عوضی ديگری به مامور گشت گفتم توجه به گفته

يک . خواست به مامورھا وانمود کند که فقط يک مسافرکش معمولی است می. رفتند سوار کرد که داشتند به کردستان می

چندتا . اش يک تنزيب بزرگ چسبانده بود روی چانه. سن و سال من ھم سوار شد که چند جا زخم در بدن داشت جوان ھم

صندلی کنار من . يک دستش زخمی بود و باندپيچی شده. ی داشت ولی تنزيبی چيزی روی آن نبودخراش ھم روی پيشان
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ًسورن ھم گفته بود اصال ما . ھا که زخم صورت مرا ديده بودند ترجيح داده بودند کنار من ننشينند خالی بود چون آن

پس جوان زخمی که . ديگر ننشينيم بھترستشناسيم بنابراين کنار ھم بھترست به کلی وانمود بکنيم که ھمديگر را نمی

طرف پنجره بود و از توی راھرو  ام به آن سمت صورت زخمی. ھنوز زخم صورت مرا نديده بود آمد در کنار من نشست

جوان کرد بود و گفت . گرداندم کردم و رو به جھت راھرو برنمی رو نگاه می ًشد مخصوصا اگر من به روبه ديده نمی

گفت که در رژيم گذشته . من سراپا ترس بودم و او سراپا تعريف. ين راه برايم از زندگی خودش گفتب. اسمش عمر است

ھا جنس  پلکيده و وقتی لنج کرده يعنی که در کنار شط می عنوان حمال بندر کار می در شھرھای خرمشھر و آبادان به

گفت با اين که  می. آوردند  و از لنج بيرون میگذاشتند ھای کرد ديگر بارھا را بر پشت خود می آوردند او و حمال می

اش بادام در  زد از توی کيسه طور که حرف می ھمين. کارش سخت بوده ولی روزھای خوشی در آن شھرھا داشته

خوردم بلکه فکرم از وحشت  داد و من برای اين که ترس را از خودم برانم بادام می خورد و به من ھم می آورد می می

گفت وقتی انقالب شده او به کردستان برگشته به آن اميد که کار خوبی در شھر خودش بيابد و . ف بشوددستگيری منحر

ھا و  زمان با پيروزی انقالب گروه کرده اوضاع کشور بھتر خواھد شد ولی ھم پيش خانواده بماند چون او ھم خيال می

شوند و رژيم تازه ھم نه تنھا با  ختار فعال میدست آوردن استقالل و حکومت خود م احزاب سياسی کردستان برای به

پدر و  رحم و بی شود، يک جنگ بی ی مردم کردستان وارد جنگ می ھای سياسی بلکه با ھمه افراد احزاب و سازمان

جا زھر چشم بگيرند تا ديگر کسی ھوس  ی مردم آن خواستند از ھمه مامورھای فرستاده شده از مرکز می. مادر

ُقالل خواھی به سرش نزند، پس بکش بکشخودمختاری و است جمعی جوانان  ھای دسته افتد و اعدام ھای خيابانی راه می ُ

جا  گفت ھمه طور که او می جا توسط ھواپيماھای رژيم و خالصه آن ھای شھر و بعد بمباران روستاھای آن ُکرد در خيابان

به آبادان که حداقل از آن مھلکه دور باشد ولی پس از گردد  ی مادرش باز برمی فقط آتش بود و مرگ بود و او به توصيه

ھايش بر دست و بر صورت ھم در  گفت اين زخم می. شود و باز آتش پشت آتش ی عراق به آبادان شروع می مدتی حمله

 حال اند و او در ھمان ی آتش گرفته جا مانده بوده سوزی بوده و داستانی تعريف کرد که يک خانواده در يک خانه اثر آتش

کدام از مردھای  شود که يک دختربچه در خانه توی آتش مانده و راه گريز ندارد و ھيچ گذشته و ملتفت می جا می از آن

پرد توی خانه و با تحمل  ای می ھای حادثه ی فيلم که عمر به شيوه داخل خانه را ندارند تا اين تماشاگر ھم شھامت رفتن به

به او گفتم که . طور زخم  بردارد را بيابد و از درون آتش بيرون بکشد و خود ھم اينشود دختربچه  ھمه خطر موفق می آن

ای که  ھايی مثل ھم، مثل ھمين صحنه چندتا فيلم جورواجور ولی با صحنه. ام شبيه ھمين صحنه را در چندتا فيلم ديده

ھای ھندی با  قه دارم و من گفتم فيلمھايی عال بعد پرسيد به چه جور فيلم. مدتی سکوت کرد. اش بود خودش قھرمان اصلی

بعد نگاھی با ترديد به من . ھای کارآگاھی عالقه دارد و عاشق سريال کوجک است گفت  خودش به فيلم. رقص و آواز

ھای  آيد؟ پرسيدم عيبش چيست؟ او خنديد و گفت فيلم ھای ھندی خوشم می ًانداخت و پرسيد که واقعا مطمئن ھستم از فيلم

ھای ھندی  بيند که از فيلم شوند و گفت اولين مرتبه است مردی به سن و سال من می رای دخترھا ساخته میھندی فقط ب

سربازی در . که رسيديم به يک ايستگاه بازرسی توی جاده کرد تا اين طور وراجی می خالصه او ھمين. آيد خوشش می

جا باش تا  ھمين«: سرباز به نصير گفت.  جاده توقف کردماشين در کناره. کنار جاده به راننده عالمت داد که توقف بکنيم

. مدتی بعد يک استوار ژاندارمری آمد. و خودش دويد رفت وارد ساختمان نوساز پاسگاه شد» خود سرکار استوار بياد

 بر چندتا جيپ ارتشی و يک پاترول ھمان دور و. جاده پر رفت و آمد نبود و حاال فقط ماشين ما را متوقف کرده بودند

. و ما ھر کدام جوابی داديم» برادرا خسته نباشن«: استوار آمد توی ماشين ما گفت. ھا نبود پارک شده بودند و کسی در آن

نگاھش بين مسافران که ما . شد چون سقف ماشين برای او بدجور کوتاه بود قدر بلند که بايد خيلی خم می او الغر بود و آن

گشت که ما  کرد انگار دنبال چيزی می تک ما جوری نگاه می ی تک به چھره.  بودبوديم و بين در ساختمان در گردش

ھای او چيست؟ عمر ھمان چيزھايی  رود و موضوع زخم از عمر پرسيد که کی ھست و به کجا می. فھميديم چه بود نمی

عمر از داخل .  نشان بدھدرا که به من گفته بود به استوار ھم گفت و استوار از او خواست که کارتی يا مدرک شناسايی

ی عمر تطبيق  را با چھره استوار خيره شد به عکس توی شناسنامه و آن. ای بيرون آورد و نشان داد ساک خود شناسنامه

 »ی خودته پسرجون؟ مطمئنی اين شناسنامه«. داد
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 »مگه عکس شبيه خودم نيست؟. بله سرکار«

 »ار جوان، ھا؟اين عکس را ظاھرا در زمان پيری ازت انداختن انگ«

 ».دست شما درد نکنه سرکار«. عمر خنديد

 »ُھمه مھر مال چيه توی اين شناسنامه؟ اين«

 »ھا؟ گيری دين؟ يعنی خبر ندارين از ماجرای رای مگه خود شما رای نمی. ُاين مھرھا مال رای گيريه ديگه سرکار«

درضمن به تو ياد ندادن . گير برگردون توی ساکتبيا اين را ب. جون دم يا نه بچه به تو ربطی نداره که من رای می«

 » زيادی حرف زدن ممکنه کار دستت بده پسرجون؟

 ».چرا سرکار، ياد دادن«: عمر شناسنامه را گرفت و آرام گفت

شما چی آقاپسر، سفر «: رو به من کرد و پرسيد» .شه معلومه که چيزھايی سرت می. خب خدا را شکر«: استوار گفت

 »کردستان به چه منظور، برای چه کاری؟ری  کنی می می

 .لرزيد و آب دھنم خشک شده بود صدايم می» .رم سرکار برای کار می«: گفتم

و باز به من » ھی خيرهللا. خيرهللا«: دوال شد يک پنجره را باز کرد و صدا زد» ری کردستان؟ برای کار می«: گفت

وقت شما توی اين موقعيت  رن جاھای امن، اون کنن می ار میجا فر ھمه دارن از اين. کردستان که االن جنگه«: گفت

 » جا پول در بياری؟ ری اون داری می

ای آقای سرکار کجای کاری؟ جنگ مال ھمينه که يک «: ًپيرمردی که پشت سرم نشسته بود و قبال نديده بودمش گفت

عنی اين که پول توی جنگ فراوون پيدا مگه نشنيدی که آقا گفت جنگ نعمت است؟ يعنی چه؟ ي. دار بشن ديگه عده پول

 ».شه می

ھمان سربازی که ما را متوقف کرده بود، به . دويد طرف ماشين ما می سرباز از ساختمان پاسگاه بيرون آمده داشت به

خيلی محکمی بدھد ولی انگار موقع پا کوبيدن يک سنگريزه زير پاش  ماشين که رسيد ايستاد و سعی کرد سالم نظامی

 ».بله قربان«. باالخره دستش را محکم به شقيقه چسباند. و نزديک بود بيفتدلغزيد 

ھا زود برو بگو سرکار  من ھنوز کارم تموم نشده با اون. نذار اون خانوما را ببره«. استوار از الی پنجره با او حرف زد

 ».کار دارم باھاشون ھنوز. استوار گفت دست نگھدارين تا من خودم بيام

و با ھمان شکل نظامی چرخيد که برود ولی يکھو يک جيپ ارتشی تند در جاده پيش آمد و » .بله قربان «:سرباز گفت

پس با ترس ايستاد نگاھی مطمئن به دو طرف . رفت زير جيپ ًپرتی کرده بود حتما می گذشت و اگر خيرهللا کمی حواس

 .طرف ساختمان سرخ جاده انداخت و باز رفت به

» ايشون منظورشون نعمت معنوی بوده نه مادی. اونی که آقا گفته منظورش اين نبوده پدرجان«: تاستوار به پيرمرد گف

 »شما چطور آقا پسر، شما ھم شناسنامه ھمراه داری پسرجان؟«: و از من پرسيد

 ».بله قربان«

او ھم مراقب » .گی درست صورتت را برگردون به من نگاه بکن تا صدات را بشنوم بفھمم چی می. به من نگاه کن«

طرف او گرديدم و او آن طرف صورتم را که  من با اکراه به. پاييد بوس بود و ھم بيرون سمت ساختمان را می داخل مينی

 »شما ھم توی ھمون آتش سوزی بودی پسرجان؟. اوه اوه«. زخمی بود ديد

 ».نه سرکار«

 ».شناسنامه ت کو؟ کجاست؟ دربيار بده من ببينم بی زحمت«

. نعمت نعمته سرکارجان حاال خواه معنوی باشه خواه مادی«: پيرمرد گفت. ای که نداشتم گشتم دنبال شناسنامهتوی کوله 

ولی استوار ديگر حواسش به حرف پيرمرد » .ًھر نعمتی از او برسه حتما خيره که از جانب شخص او رسيده. مھم نيست

ُباس نظامی داشتند سه تا زن را که لباس رنگارنگ کردی نبود چون خيره شده بود به ساختمان که حاال دوتا مرد در ل

ھا ھمه چشمبند بر  زن. بردند به سمت يک ماشين پاترول ھا را می آوردند بيرون و آن پوشيده بودند از داخل ساختمان می

: من گفت  به.استوار ھول کرده بود. رفتند ھای يکديگر و با احتياط راه می چشم داشتند و دست گذاشته بودند روی شانه

 ١٦٢



طرف آن  و خودش رفت با عجله از ماشين پياده شد دويد به» االن سرباز خيرهللا مياد دنبالت. ت را پيدا کن شناسنامه«

استوار به او چيزی گفت و . داد خيرهللا آمد باز سالمی نظامی. ھا برسد خيرهللا را صدا زد که به آن پيش از آن. ھا گروه زن

طرف ماشين ما آمد  سرباز به. وگوی آنان را نشنيديم از ما خيلی دور بودند و ما صدای گفت. به ماشين ما اشاره کرد

به عمر نگاه کرد و يکبار ديگر برگشت رو به بيرون و » .جوان زخمی«. سوار شد و با صدای بلند با خود حرف زد

. ھا برگرداند و داد و باز رو به سوی زنبار استوار را صدا زد که چيزی از او بپرسد ولی استوار فقط عالمتی به ا اين

ھای خود و درآوردن شکل دستبند به سرباز خيرهللا حالی کرده بود که مرا دستگير کرده از ماشين  استوار با نمايش دست

ک سا. ی وسايلت بيا بيرون داداش با کليه«: بيرون ببرد و سرباز خيال کرد که بايد اين کار را با عمر بکند پس به او گفت

 » .بيا. در کار ارتش دير نبايد شد برادر. بجنب که دير شد. و بار و بنديل، ھمه

انگار «. خواستم ھيچ حرفی حالتی چيزی از خود بروز بدھم عمر نگاھی به من انداخت ولی من سر به زير انداخته نمی

 ».گمانم عوضی گرفتی سرکار ھا اما به که ببخشيد

 »مگه تو زخمی نيستی؟. عوضی توی کالھته عموجون«. از رو کرد به عمرُسرباز تفی به بيرون انداخت و ب

ت را جا  شناسنامه«. کردم ھای او را حس می ی نگاه کرد و من فقط سايه من نگاه می به» .چرا، اما خب«: عمر گفت

ھا   تماشای زنسرباز ھم محو. سرباز اين را گفت و از روی رکاب ماشين بيرون پايين و منتظر آمدن عمر شد» .نذاری

وگو بود با مامورھا  که ايستاده بودند در کنار  ًسرکار استوار ديگر اصال حواسش به اين طرف نبود، گرم گفت. بود

عمر ترسيده و با ترديد ساک خود را برداشت و . ھا بود انگار ھا بر سر بردن يا نبردن زن ھای چشم بسته، اختالف آن زن

سرباز دست او را گرفت و . طرف در ماشين و خارج شد ھش بر من افتاده بود رفت بهی سنگين نگا طور که سايه ھمين

ھمه . ُمردم سکوت ترسنده حاکم بود و من از وحشت داشتم می. زد ھيچکس توی ماشين حرف نمی. کشيد و با خود برد

ه عوض من از ماشين پياده فھميده بودند که مقصود سرکار استوار من بودم ولی آن سرباز خيرهللا، عمر را اشتباھی ب

استوار ھنوز داشت بر سر . رود بعد متوجه شدم که ماشين دارد آرام پيش می. ديدم جز تاريکی من ھيچ نمی. کرده بود

توانستم بکنم  برد و من کاری نمی سوی ساختمان سرخ می سرکار خيرهللا داشت عمر را به. زد ھا چانه می نگھداشتن زن

بوس را در جاده حس  جا را نبينم و نديدم و چشم بسته ماندم تا وقتی که حرکت مينی ا ببندم تا ھيچکه چشمانم ر غير از آن

ھای بيابانی بود و ديگر به پست ماموری  بعد راه. جاده و سکوت. چشم که گشودم فقط جاده بود و ديگر ھيچ. کردم

 .نخورديم

فقط من و سورن نبوديم بلکه چندتا خانواده ھم با ما . شديمدر کوھستان کردستان مقدار زيادی از راه را با قاطر برده 

گفت آخر چرا من بايد کشور خودم را ترک بکنم؟ چرا . گذشتيم سورن زار زار گريه کرد وقتی داشتيم از مرز می. بودند

خواست  سورن انگار پشيمان شده و دلش می. کردند بايد مجبور به فرار بشوم؟ افراد ديگر در سکوت به او نگاه می

ھر کس کسی را داشت که در . در کشور ترکيه افراد ما از ھم جدا شدند. برگردد ولی ديگر دير شده بود خيلی دير

او پيشانی مرا بوسيد و از من . يک زن و مرد ھم آمدند و سورن را با خود بردند. انتظارش باشد، ھرکس غير از من

تواند بيش از اين  از من معذرت خواست که ديگر نمی. ا نخورمخواست خيلی از خودم مراقبت بکنم و فريب ھرکسی ر

مرا در آغوش گرفت و گريه کرد و گفت . ی سفر فقط برای او طراحی شده بود مرا ھمراه با خود ببرد چون ادامه

 از طور که برايم سالمتی و خوشبختی آرزو کرد و ھمين. باز ھم ببيند) ی دنيا که باشد در ھر گوشه(اميدوارست مرا 

 . کرد رفت و با آن زن و مرد دور و بعد ناپديد شد ی اشک نگاھم می پشت پرده

روزھای خوبی . ی راه را نشانم دادند و من پس از دو ماه نااميدی و سرگردانی باالخره کسانی را يافتم که چگونگی ادامه

خدا را شکر که اوضاع .  کمک کنندھم کوشيدند به بود و ايرانيان در خارج ھنوز ھمديگر را دوست می داشتند و می

گشتم به اين  جا می ھنوز مثل امروز نشده بود وگرنه من ھنوز سرگردان بودم و به دنبال راه چاره برای رسيدن به اين

باری ناجی من سرانجام توانستم خودم را برسانم به آنچه که . ُمکان دور از وحشت ِمردن و دور از ترس به دار آويختن

 رسيدن به آن را داشتم، آرزويی که ھردوی ما باھمديگر برای ھمديگر می خواستيم يعنی کالسھای مکرر ھميشه آرزوی

موسيقی و رقص، اما تو ديگر با من نبودی يا بھترست بگويم با من بودی اما غيرقابل لمس، ھميشه روح بودی و نور 
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 ای شده ام خيلی خوشحال می شوی و اين بودی و می دانستم اگر روزی برگردی و ببينی که من يک رقصنده حرفه

اوايل به امکان بازگشت تو فکر . ُمھمترين انگيزه من برای ادامه دادن بود بااين که اصال آسان نبود آنھم در واليت غربت

 اما. ديدی که پس باالخره اومدم:می کردم و می ديدم که در اتاقم باز می شود و تو پا بر پاشنه در می گذاری با لبخند

اگر قاتل (ُبعدھا که خودم را راضی کردم تو مرده ای و ديگر بازگشتی در کارت نيست به آسايش روح تو فکر می کردم

بھرحال با انيگزه بيشتر تالش کردم و پس از سالھا سرانجام به صحنه رسيدم و می )تو بتواند به روح تو آسايشی بدھد

م، بااين حال درد ھنوز ھست ناجی، درد ھميشه ھست، درد فکر کردن توانم در مقابل عموم مردم اما فقط برای تو برقص

به تو و ديدن ناخودآگاه منظره شومی که نمی توانم از نظر خود محوش کنم که چگونه جرثقيل طناب دار تو را باال کشيد 

ِو آن تن باريک زيبا را با درد برد باال باال تا چاه سياه مرگ، درد فکر کردن به خيانت خودم  در مورد سورن، درد ُ

ھا را  کوشم آن ھا خودنمايی بکند، و من می اند در سرم تا ھرروز يکی از آن درمان ديگر که صف بسته ھزارجور درد بی

بنويسم بلکه کمی راحتم بگذارند به کمک ھمين معجزه ی نوشتن که آنقدر سخت مرا درگير تو می کند تا بعد بتوانم 

 .  از تو که حاال ديگر برای من او شده ایفاصله بگيرم از تو و رھا شوم

قصد بدی ندارم محبوب ولی الزم ھست گاھی فرصت پيدا کنم نگاھی ھم به دور و بر خودم و به منزل کنونيم بيندازم و 

کند، صدايی خفه که  ام تکرار می ی رو به پنجره ببينم کجا ھستم و بشنوم صدايی را که حاال دارد نام مرا از توی کوچه

ی من است، مردی که کس و کاری ندارد غير از سه تا سگ  من برسد، اين صدای ھمسايه گذرد تا به گار از تونلی میان

آورد و خودش ھم  ی چمن جلوی ساختمان می ھا را برای ريدن و شاشيدن و چرخيدن به محوطه که ھرروز صبح زود آن

ايه يا رھگذری که چند دقيقه بايستد و گوش بدھد به گردد به دنبال کسی ھمس پلکد و می در آن حوالی در سرما می

ھا و  خاطر خيانت ی من اين ھست که خداوند به ی حرف ھمسايه ھمه. ھای تکراری بی پايان ھای او، به آن حرف حرف

ت کدام ھنوز معلوم نيس(از کره زمين  زودی زود نيمی ھا، خيال دارد بشريت را تنبيه کرده و به ای از ماآدم ھای عده جنايت

 .را نيست و نابود کند را از درون و از بيرون متالشی کرده و آن) نيمه
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