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۱کَ کین

 من به بیبی خبر دادم. قبول که منیکرد! راه افتادهبود دورِ - بهقولِ
دبَختخودش-  « قام۳فاطُ و میگـفت: «۲»مَ فاطُ،  دی ؟٤،  شِ   

ن. کُـجُیی کُ اَذیَت مَ نه  شمام منیبینه مِ ن. مَ چِ کُ اَذیَت مَ نه  نه مِ  نَ
مه فاطِمه... ر؟ فاطُ  فاطِ »مادِ

من رفتهبودم  چارقدش را گرفتهبودم و میکشیدم و میگفتم:
 فاطمه افتاد تویِ چاه! 

-بیبی راست میگویم- 
افتاد  -به امامِ زمون- . 

کهکین ، مقنی ، چاهکَن۱
خ»  همان مطبخ، آشپزخانه۲ و گاه «مَدبَ
f فاطو در حالتِ مخاطب و غایب دو جور تلفظ میشود در حالتِ غایب (فاطو ۳  ӓ tüِو در حالت (  

f مخاطب (فاطُ    ӓtow.و این کمابیش در موردِ همهیِ  اسمهایِ  اشخاص صادق است (  
قایم  ، پنهان۴
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داشت حـــرفهایم را ــنکه دوســـت با اـی ــیبی  که ـب ــتم   آنقدر گـف
رد و ساکت شد. اش را در هم فروبُ نشنیدهبگیرد، چهره

فـتم. دسـتسایید و که کممـاندهبود بیُ مرا چـنان کـنار زد    ناگـهان 
با متام ِ چاه را گـرفت و  چرخِ  چوبِ  د.  رسانْ چاه  سرِ  بر   خودش را 

قدرت فریاد زد: «فاطمه » 
صدایِ ای بــعد  فاطمه. حلظه یا حــضرت ِ  هم آرام گــفت؛    بــعد 

عجیبی از چاه خارج شد که گویا میگفت: «بیبی»
ــشنود. چاه را ـب ــرآمده از  صدایِ ـب که  بود  شده  ساکت  ــیبی   ـب

گوشهایِ  او هیچوقت خطا منیکرد.
 خودش بود! فاطمه از ته ِ چاه با او سخن میگفت:

بیبی مَ تو آمب.  
ایجو تاریکه بیبی. 

... مَ تو آمب
ویِ سرِ  دهانِ بیبی میلرزید، دستِ مرا گرفته بود. قدّ ِ من به سکّ
بود- من هیکـلـیتر  -که از  هم  فاطمه  قدّ ِ   چاه مـنـیرسید،  ـحـتا 
که باری  باال رفتــهبود؟ آخــرین  دامن چــهجوری آن   مـنــیرسید! منــی
ـعدهم بازی ـمـیکرد. ـب با ـچـرخِچاه  داشت  سکّو  لبِ  بر   دیدمش 
بی ی ادهاست. ـب من هـمان حلـظه فهمـیدم که  افـت بشد.   ناغـافل  غـی
که بچهیِ باور منـیکرد. چـهطور ممکـنبود  دید و   ولی چـشمش منـی

فتد و جیقنزند؟ نادون تویِ چاه بیُ
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حاال  سپردهبود.  ـیبی  به ـب آوردهبود و  دوتا را  ما  ـادرمان   فاطو ـم
افتادهبود تویِ چاه.

 بیبی ناگهان نشست و مرا جلوکشید و گفت: 
ت حرف بزن« میجُ  مبون و با خوارِ ». هَ

دیوار ـبـساید از در به  دستش را  دار ـبـیآنکه  آدمهایِ ـچـشم  و ـمـثلِ 
بیرون رفت. 

سهکُنجِ چاهی در  ـرسناک و   آشپزخانهیِ ـت یک   من ـمـاندهبودم و 
   -برفراز ِ سکویی-  که تازه رویِ  آن چرخِچاهِ کوچکی بود٥دیوار

ای  -بـهجایِ در-  و بـرقی با روزنه ای  آنها باالخانه باالیِ همهیِ   و 
زد. به رنگِ طال که از داخلِ آن اطاقکِ تاریک  سوسومی

پایین ـچـهکار میـکـند  و ـبود آن  بود و مـعـلوم ـن چاه  تویِ  خواهرم    
چاه دیوارِ  من ـگــوشم را رویِ  است.  جایی  ا ـچــهطور   اصال آجن
هم با  گار کـسانی  بود. اـن هوم ـن که مـف شنیدم  صداهایی   گـذاشتم و 

صحبت میکردند. 
گر طع کرد. گـوشم دـی یرون ـق چهایِ درون ِ چاه را هـیاهویی از ـب  پچـپ
زمان» مـنـیشنید. امامِ  «یا  «یا ابوالـفـضل» و  جز فرـیـادهایِ   ـچـیزی 
انداخنت نبود. هر کس سرِ ای بعد در آن آشپزخانه جایِ سوزن  حلظه
رفت و فاطمه را صدا میزد. بعد همگی ساکت میشدند  چاه می

 در کرمان به هریک از گوشههای اتاق ممکن است «سهکنج » و گاه «سهکنجِ دیوار» بگویند. فرق۵ِ
 سهکنج با گوشه در این است که گوشه معطوف به سطح و سهکنج معطوف به حجم است.

ای است که از به هم رسیدنِ سهخط ایجاد میشود.  سهکنج گوشه
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ظر ِ   شنوند. ـهمه منـت چاه را ـب اید وکَـکینتا جوابِ  ودند که بـی   ـب
داخلِ چاه برود.

شنیدهبود، که از چاه  فاطمه را  ههایِ  اصله  هرکـسی گفـت این ـف   در 
بازگو میکرد. گفتهبود:

»ایجو تاریکه»، «ایجو آبه «
 گفتهبود: 

ن« ن »، «آغا تو بغلمَ ربونَ ن» ، «٦ آغا مِ ». دستا آغا گرمَ
آجریِ آشپزخانه نشـسته بود یبی هم آمدهبود، دوزانو  رویِ کفِ   ـب
بود. ـمــردها پُر از آدم  -تویِ ـحــیاط-   دعا میـخــواند. ـبــیرونْ   و 
بود صفه  دوتا  سیگار میـکـشیدند. آجنا   بیرونـبـودند. بیشـتـرشان 
لبِ آن که  باالتر-  و مــردهایی  ـله  یک ـپ ـهقدرِ  کفِ حــیاط ـب  -از 

صفهها نشستهبودند و حرفمیزدند. 
ـوقع  ـدشدند.کَکـیندر همــین ـم ـشان بلـن   ســررسید، ـهـمه از جاـی

طنابها و خورجینش را رویِ زمین انداخت و گفت؛
دبَخ بیرون کنُِن ۷. زنا ر ِ اَ تِ  مَ

  به زنهایِکَکین همه -بهجز بیبی- از آشپزخانه خارج شدند. 
شتِبامْ جمعشدهبودند، دستورداد؛ بروند چایی  دیگری که رویِ پُ
-با ـحــوصله- شلوارش را درآورد و  هم  خودش   درست کـنــند. 

مهرباناند۶
زنها را از تویِ آشپزخانه بیرون کنید.۷
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پایش پیـچــید و در ـجــورابها مُچِ  شبقش را  دورِ  سیاهِ   ـبــیژامهیِ 
محکم کرد.

  کفشش را پوشید و ساقی از مند رویِ پایش بست و همینطور که
آماده میشد گفت: 

رده ۸ای « شاد۹ چا تومتُ کِ داره، تَش گُ ه»، جا پا نِ
 و هر از چند گاهی  میگفت:

» ن۱۰هِــشتو     منــیشه، هــشتو منــیشه»، «مَتَــرسِ
شه شتو منی ».هِ

 باز میگفت: 
» رده  کار نِــــکِ ساله    ای  چــــرخِچا اآلن ده 

ن، مَ گـفــته۱۲ پینت۱۱َرِسپوـنــاش رد مـنــیخورَ به دَ  ، 
ندِن م درِ چا  رِ دِبَ ».۱۳بیدَ

 باز میگفت: 
ن هِـشتو«  هِـشتو منـیشه، هـشتو منـیشه»، «مَتَـرسِ

شه ».  منی

این۸
تومت کردن = از درون مضمحل شدن ، از درون فروریخنت۹
هیچطور ، هیچی، چیزی، طوری۱۰
ریسمانش۱۱
اند۱۲ اند ، پوسیده پوک
 = ببندیدdebandenدبندن ۱۳
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به ـطـناب دلو را  دلو و ـطـنابش را آورد.   وقتی کَـکـین آـمـادهشد،  
رستاد تا به آخر رسید، پس قدر ـف ست و آرام به چاه انداخت،  آـن  ـب

چراغی به خودش بست و از دهانهیِ چاه سرازیر شد.
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چاه

نگ   این داستانِ آقایِ مهربانی که فاطمه از آن پایین -به صورت ِ گُ
زیادی اـیــجاد ـکــردهبود.   ـکــسانی  و مـبــهم-  میـگــفت، هـیــجانِ 
صلوات میفـرستادند. قـشنگ قرآن میخوانـدند و   نشـستهبودند و 
 معلوم بود که وقتی فاطمه بیرون بیاید، لباس به تنش منیگذارند.
خانه ـست ـکـسی را از آن  ـودند و هـیـچقدرتی منیتواـن  ـهـمه منـتـظر ـب
وبه شدند  هم وارد  مامورِ کالنتری   بیرونکـند. در همـین مـوقع دو 

گفتگو با مردم پرداختند. 
خود سمتِ  به  بازویم را  صدا ـمـیکرد،  مرا   ـبـیبی هَراَزـچـندگاهی 



     ۱۵                              

دستهایش ـــــنکه  عاتی میگــــــرفت. همـی  میکــــــشید و اطال
جا من از چنــــــــگش رهامــــــــیشدم و از همــــــــه  شُلمــــــــیشد، 
مرا مـیشناختند و آنجا بـودند  که  افرادی   بـازدیدمیکردم. بـیـشترِ 
مادرم با ـهیاهویِ زیاد وارد شد آشنابود. ناگـهان  رایم  اشان ـب  قیافهـه

که رفت. دو ـنـفر  آشپزخانه  سمتِ  به  سرِ کَکـینو بـیدرنگ  بر    
ـیبی را از مادرم و ـب ـااصرارْ-  اِقدام -ـب ـین   چاه گـمـاشتهبود،   دراوـّل

ـیرون ـکـردند. چاه کَکـیناطاق ـب تویِ  ِکاهی  پَر  اگر  بود    گـفـته 
اید به صداهایِ داخلِ فر ـب دوـن وست از سرتان میکَـنم. این ـفتد، ـپ  بیُ
دلو را بـیرون چرخْ  با   چاه توجهمیکـردند و از هـمه مهـمتر بهمـوقع 
پس با  طـناب  خارج میکـردند و    میکـشیدند. بـاید بـچه را از آن 

خودمکَـکـینمیـفــرستادند.  شد،  که  من  «نوبتِ  بود    گـفــته 
سکوتْ حاال ـهـمه در  به ـکـشیدن نـیـست».   بیرونـمـیآیم و ـنـیازی 

منتظر بودند که چه خواهدگذشت.
سایههایِ ـید و  ـیرون تاـب چاه  ـب ـگی از  ـورهایِ رنگو وارـن   آرام آرام ـن
به هم  پس طـناب  درآمد.  به حـرکت  سقفِ باالخانه  زیرِ   عجـیبی 

جنبشآمد و مردان شروع به گرداندنِ چرخ کردند. 
 طـناب داشت با صدایِ چِـرِقچِرِق  -که با سکوتها وسکونهایِ
ازچاه  بـیرون مـیآمد  از بی فـاصلهگذاری مـیشد-   تـناوب و مُـرتّ  مُ
دلو بود خالیمنـیآید. ناگـهان   داشت معـلوم  که   حالتِ کـشیدهای 
فاطمه در آن مُــچالهْ  نشــسته  و بامــهارت که  حالی منایــانشد   در 
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اشد آشپزخانه برـپ ای در  مادر، غُلغله ریادِ  هشدهبود. با صدایِ ـف  بسـت
 که قابلِ مهار نبود. یکی از مردانِ بلندقد همان اوّل مرا برداشت و
دستوپا زیرِ  تا  بود گـــذاشت  سقف  ــزدیکِ  که ـن رَفی   رویِ  

خفهنشوم. من از آن باال همه را به خوبی میدیدم. 
بی جدا نـشدهبود. بـی دلو  ترسْ گـریه مـیکرد و هـنوز از   فاطمه از 
کرار میکرد. نوری که زهایِ نامفهومی را ـت  فریادمیزد و ـمرتب چـی
یرسید،  -به صورتِ ـهاشورهایی کج- از ـهشتیِ سقف به زـمین ـم
 پُر از غبار شده بود. پرتوهایِ موازی ِ نور -همراهبا جمعیت- موج

مردانِ  ـیرونکَـکـینمیزد و انحــنا میگــرفت.  دلو ـب فاطمه را از    
گر هیِ یکدـی سروکلّ آدمها چـنان رویِ  سپُردند.  مادرم  به   آوردند و 
دیدم و جز همـهـمهْ   مـنـی من از آن ـبـین ـچـیزی  که   سوار ـمـیشدند 
این مـــوقع پـــاسبانها داخـــلشدند و جمعـــیت را  منـــیشنیدم. در 
ـته، چادرش گرـف زیر ِ  فاطمه را  بود و  مادرم  نشــسته  ـارزدند.   کـن
آدمها را بیرونـکـردند. ـاسبانها همهیِ  ـوسید و گریهـمـیکرد. ـپ  میـب
دومرد و دوـپــاسبان و فاطمه و  مادرم و   من مــاندهبودم و ـبــیبی و 

برایِ اوکَکیـنی دلو را  داشتند  بود و ـمـردانش  درچاه  که ـهـنوز    
ـدند.  به آهــستگیکَـکـینبرمیگرداـن دلو را  ـنکه  ـهبود همـی   گفـت

 پسفرستادند همگان  -بهشمولِ آن دو مرد-  باید  مطـبخ را ترک
مادرم که پـاسبانی جـلویِ  بود  تویِ راهِ برگـشت  دلو   کنـند. هـنوز 
رویِ زمین نشست و از فاطمه پرسید؛ خوبی؟ فاطمه گفت:
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. گلوبندم گُم شد
 پاسبان گفت خودت خوبی؟ گفت:

 نه. 
پاسبان گفت؛ چطوری؟ گفت:

 گفتم که! گلوبندم گم شد. 
رد گَ ریاد زد؛ مَـشتی ـب چاه کرد و ـف ند شد و سرش را تویِ  اسبان بـل  ـپ

ببین چیزی جا منانده باشد. 
برگشت و به فاطمه گفت؛ دارندمیگردند. 

بگو ببینم؛  «آقا را هم دیدی؟»
.نه تاریکی بود   -

  «آقا چی گفت؟»
ف؛ مترس هشتو منیشه.۱٤ -آغا  گُ

   پاسبان گفت؛ «پس مترس هشتو منیشه» آنگاه رو به مادرم کرد
و گفت:

اطاق، داخلِ  ـروید  ـیبی را بگـیـرید و ـب دستِ ـب شما    
تاغروب ام . احیـــانا  هم ببـــرید حـــمّ دختر را   این 
سه جـل روند. ما صورتْ ی ند و ـم نطور مردم میآـی  همـی
بدی سانحهیِ  خدا  ــــــطفِ  به ـل  کـــــــردیم. 

اتفاقنیافتادهاست.   

در کرمان به آقا  (با تلفظ ِ متفاوت) آغا میگویند۱۴
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ف رَ

فاعی هخودم آمدم در ارـت بود. وقتیکه ـب چکس حـواسش به من ـن   هـی
ـعد از ـضایِ مطــبخ ـب ـداشت. ـف ـریدمن امکانـن پایین ـپ که  ـرارداشتم   ـق
فرو چاه  سکوتِ  سکوتی از جـــنسِ   آنـهــمه ـهــیاهو ناگـــهان در 
دیـگر را شده بـودند یک گم  آدمها  که البالیِ  بـارهایی  رفت. غُ  مـی
چاه دهانهیِ  سمتِ  به  داشتند  که  تابی  یچ و  یدا میکـردند و در ـپ  ـپ

میچرخیدند و ناپدیدمیشدند. 
  از چاه خارج شود. سکوتکردهبودم وکَکینمن منتظر بودم که 

که اندکی   از شیـشههایِ کـوچک و جِـرمگرفتهیِ در، و از فـاصلهیِ 
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میِاز  ـتوآمدها و هیاـهـوهای۱٥ِنیمْگُ   دولنگهاش ایجــادشدهبود، رـف
دیدم. از دیگی که بارگذاشتهبودند معلوم بود۱٦رویِ حیاط   را می

 میخواهند فاطمه را حمام کنند. هیچ مردی آجنا نبود و یا الاقل از
 درزِ در و پــشتِ شیــشهها دیدهمنــیشد. ناگــهان  کــفِدستی رویِ
کی از شیشهها نشست و در را باز کرد. زنی که من منیشناختم  ـی
-شاملِ شود،  ـیـکسینی  من  هِ ـحـضورِ  ـکه ـمـتوجّ شد و بیآـن  وارد 
 قند و چایی و قدری خوراکی-  رویِ سکویِ کنارِ تنور گذاشت و
دامن چه چاه رفت ، هنوز نرسیده -منی  آهسته و پاورچین به سمتِ 
گر زنانِ دـی یشِ  اشتاب  ـپ رسیدهبود، ـب هاد، ـت پا بهگـریز ـن که-   شنید 
 برگشت و اینبار در را کامل بست. با رفتنش رابطهی من با بیرون
یآمد وسانی که در ـطنابْ و صدایی که از چاه ـم طع شد. ـن  کامال ـق
 یکطرف و بویِ نانِ تازهای که در اتاق پیچیده بود از طرفِ دیگر

حواسِ مرا به هرسویی میکشید. 
رویم دیواری مُـشرف به بود و روـب  زیرِ پایَم تا آجـرفرشِ کفْ چـیزی ـن
سه با  ششخانهیِ مـطـبخ  سمتِ ـچـپش درِ  که در منـتـهایِ   ـحـیاط 
ویِ چاه  شیشه روی ِ هر لنگه و در منتهایِ سمتِ راستش آغازِ سکّ
ـرارداشت. ـنها ـق ای رویِ همهیِ اـی خانه سرش و باال  و چــرخی رویِ 

م همان است که در گماردن داریم و نیمگُم در کرمان دری را میگویند که متاماً بسته نیست.۱۵  گُ
شود.  کسی که به دنبالِ کسِ دیگری باشد وَرگُمِ او تلقی می

 در کرمان بجایِ «توی ِ اتاق» یا « تویِ حیاط» در مواردی که جسمی یا حیوانی یا انسانی در۱۶
حرکت باشد «روی ِ حیاط، اتاق، باغچه و...» میگویند.
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لُکِهنوز زجنیرِ  رزید.۱۷کُ    در داشت از شتابِ گریخـنتِ آن زن میـل
که عد هم سکویی  نور بود، ـب  پایینِ دیوارِ سمتِ راستم  نخـست ـت
ــینِ تـــنور و آنوسط  -ـب سینی   چاه و چـــرخِچاه مـــیرسید.   به 

یک زد.  برقمی سکّو  ویِچـرخِچاه-  رویِ   ۱۹غوری متـیز رویِ ۱۸ لَـپّ
دوزانویم ــینِ  سرم را ـب باالآورده و  ــاهایم را  من ـپ  کـــشیدهبودند. 
شکلِ به  صدایِ جنوا ـمـیآمد و ـطـناب  چاه  تویِ   ـگـذاشتهبودم. از 
 عجیبی تکان میخورد. بعد از آشکارشدنِ پرتوهایی از نور، سری
به که چــراغی  آمد  ـیرون  چاه ـب بود از  ـهشده  دستمالی بسـت با   که 

داشت. ـگار پیــشاپیش کَـکـیندندان  ـامده اـن چاه درنـی   هــنوز از 
ام، رو به من کرد و درحالی که چراغش دانست من آجنا نشسته  می

را خاموش میکرد گفت؛ 
ی خ منونه.۲۰مِ دبَ شکی  تُ مَ   مَ  نگفتم هِ

گار از وجودِ سینی. باز هم اـن یرون آمد و نشـست بر سرِ  عد هم ـب  ـب
  و چایی که آجنا بود خبر داشت. همینطور که میخورد قاتُغنان و

حبّ ِ قندی برایِ من پرت کرد و گفت:
نا بگیر  ، هچی مگو.۲۱خودته پِ

ک کمابیش همان کلون است. قفلِ چوبیِ بزرگی که از تو با دست و از بیرون با کلید باز۱۷ لُ  کُ
شود اما مجازا به هرگونه کشابی که در را از تو ببندد نیز کلک میگویند. می

لپّو = دمکُنی۱۸
غوری را مردم در کرمان به شکلِ متفاوتی از قوری تلفظ میکنند۱۹
مِی = مگر۲۰
 خودته پِنا بگیر = پناه بگیر ، پنهان شو۲۱



     ۲۱                              

!۲۲موچِت در نیا
پس کــشیدم. قدری  خودم را  این حــرفها  با  کِز کــردهبودم   من 

که  رُتصدایِ  قــــندی  کُ امکُرُت     میجــــویدم  در جمجمه
بود و  سکوت  که ـچـشمش را ازکَکیـنیمیپیـچـید و ـغـیر از آن    

داشت. هوا داشت به شدت گرم میشد و سیاهیِ  باالی  من بر منی
تنور آرام آرام به متامِ سقف سرایت میکرد. 

 

جیک نزنی۲۲
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آغا

زودی آتش کَکین ه هیزم در تنور ریخت. به   برخاست و چندتکّ
اَشکالی ـمــثلِ نـقــشههایِ جغراـفــیایی رویِ زبانه ـکــشید.   از ـتــنور 
شعلهها مرزهایِ نقشه در هم شکیل شدهبود، با برخاسنتِ   سقف ـت
یشد. گاه روشنی در رفت و سرزمینها بزرگ و ـکوچک ـم  فروـمی

دوید و گاه تاریکی بر روشنی غلبه میکرد.  تاریکی می
ای میگرفت و میگفت:کَکین افزود لقمه  همینکه هیزمی می

نکه جونِ آدم یخ میکنه. چا خُ
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چایی را ازغوری درحالیکه  ـنور ـگـذاشت و  دهانهیِ ـت   را جــلویِ 
استکان، تویِ آن پسمیریخت، گفت: 
چایی تا شالّق نخوره مزه منیگیره.

آنگاه رو به من کرد و گفت:
میخوای   چا   رِ   ببینی؟

که؛ بود  وجودم فـریادی  اما در متامِ  خودم را منـیشنیدم  صدایِ   من 
«میخواهم. میخواهم چاه را ببینم.»

دلو را رویِ سرش گرفت و زیرِ پایِ من آمد. گفت:
ک .۲۳بجَ

را فاطمه که   من را ـمـثلِ پَــرِکاهی رویِ زـمـین ـگـذاشت و ـهـمانطور 
ست. انگـشتِ شـستِ دستِ راستم را خم کرد و رویِ ستهبود، ـب  ـب
به هـیچ را بگـیرم و  که محـکم آن دستورداد  دستم خوابـاند و   کفِ 
مرا از اشد  راموش کردهـب که چـیزی را ـف گار  عد اـن لنکـنم. ـب متی وِ  قـی
به اش را  ـقبودم- بینی هوا معـل حالیکه در  کرد و -در  خارج   دلو 
ام  صورتش را زدیک کرد و به عالمتِ آنکه مرد شده  شرمگاهم  ـن
اش پاککرد. دوباره مرا سرِ جایم  درهم کشید و دماغش را با شانه
 گذاشت و با همان حوصله بست و شستم را کفِ دستم گذاشت

و گفت:
ن. ش  مکُ ی  مَ نگفتم  وِلِ مِ

بپَر۲۳
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گفتم یا نه؟ 
که  شالقی  شعلههای تـنور را مـثلِ  برکَکـیناثر ِ  چایی میزد  به    

رزید. دلو میـل نجـیدِ   صورمت  احـساس مـیکردم و تـنم  از خنـکایِ مَ
ام متصاعد میشد و زیرِ دماغم میخورد. بویِ مردانگی

حضِکَکین ست و چـراغقوهای به دندامن داد. به ـم   مرا به ـطناب ـب
بویِ دیـگری گـرفت و حـرکتِ رو به رنگ و  چاه، دنـیا   فرورفـنت در 
بار در راه دلو چـند  دامن  شد. منـی آغاز  سکونهای منـظم  با   پایینی 

کردم تا  صبر  من چـهقدر  ستاد و  چراغ را ازکَـکیناـی آمد و  پایین    
ساحل به  شناوربود   که رویِ آب  دلوی  با  مرا   دندامن گــرفت و 

هدایت کرد و بیرون آورد.
سفید با لـبـاسی  خوش ـقـیافه  قامت و  مردی بـلـند   در هـمـین ـمـوقع 

دستِکَکـینپیـداشد و  کفِ  چپِ او را گـرفت و  دستِ    شـستِ 
 راستِ من گذاشت و دستور داد که هرچه میتوامن فشار دهم و به
قدم ساحلش  ما در  که  بود  ای  دریاچه رها نکـنم. آجنا  متی   هـیچ قـی
من میگـفت. به  بود را  که آجنا  سنگهایی  نامِ  مرد    مـیزدیم و آن 
آمده و زمانی  که  یاءاهلل نامگـذاریشده  کی از اوـل هنامِ ـی سنگی ـب  هر 
یاس سنگِ حـضرت اـل داشتم رویِ  ود.من  استراحت کـردهـب  رویِ آن 

دیدم.  فاطمه را مـی ینگلوبـندِ  رفت وکَـک ما مـیآمد،  که دنـبالِ    
گلوبند را برداشت و گفت.
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الیاس نبود،  اَ  ۲٤اَیْ  رد.۲٥ فاطو رو سنگِحضرتِ سرما میمُ
بعد رو به آقا کرد و گفت:

   دلوِ میبینی۲٦ایقَ  جاش  خوب بود   که   وَختی  مَ   گفتم  ای
، سوارشو.

م.۲۷ «بچه نادونِخدا »  گُف  ای  سیایه  مَ سوارمنیشَ

    
    

 
   

 اگر۲۴
از۲۵
این۲۶
این عبارت به همین صورت یعنی : طفلکی بچه۲۷
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در ۲۸رابه

  وقتی که گلوبند پیدا شد ،کَکین مرا از آغا جدا کرد و با همان
دلو را زمــین گــذاشت و آشپزخانه آورد.  به  داشت  که   مــهارتی 
چرخ، سرِ  خانهیِ رویِ  انداخت.  از باال سینی  تویِ   گلوبــند را 
مرا مـثلِ کرد و  درست  رمی  جایِ ـن رداشت و رویِ رف  کاه ـب  قدری 
جایم خواباند. زنها هنوز مشغولِ رفت و آمد بودند، ای سرِ رنده  ـپ
سیاه باالیِ تـنور مـثلِ دودِ  سوراخِ  وسایلش را بـرداشت و از   ـنـاچار 

باال رفت و غیبشد. 

–راهبهدر  نقطهیِ مقابلِ  «بنبست»۲۸
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خواب زنها از  صدایِ خـندهی  با  من  که  دامن چـهقدر گـذشت   منـی
ـــگر رویِ آـجـــرفرشِ مـطـــبخ ـــفرِ دـی مادرم و ـچـــند ـن شدم.  ـــیدار   ـب
ناحیهی شدیدی در  ــدند. دردِ  من میخندـی به  ــستادهبودند و   اـی
رفت. ی یکردم. سرم داشت گیجـم راستم احـساس ـم دستِ   شـستِ 
کرد. از اـیــنکه او عاری  مرا گــرفت و ـبــیدرنگ از ـلــباس   مادرم 
مرا منـیشنید اـحـساسِ ـحـقارت مـیکردم. بویِ مردانـگیِ   هیـچوقت 
صدایِ بودم و  گرم نـشــسته  دیگِ آبِ  که در   ـچــیزی نـگــذشت 
فاطمه کــنارِ داد.  حرف مــیزدند آزارم می که بلندبلــند   زنهایی 

دیگ ایستادهبود. آرام از او پرسیدم:
ن» ؟ چرا گفتی؛  «دستا آغا گرمَ

  «وسطا آبا گرمن».گفت: من گفتم؛
ن»؟گفتم چرا گفتی؛   «آغا تو بغلمَ

ن».  گفت: من گفتم؛   «آبا تا بغلمَ
ن»؟گفتم چرا گفتی؛   «آغا مِربونَ

ن». گفت: من گفتم؛   «آبا وَر میونَ
فاطمه پرسید:
جُ ف؟۲۹کَکین کُ   رَ

.به آسمونگفتم: 

کجا۲۹
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  آمدهبود شلوار و خورجینش راکَکینهمین موقع در را کوفتند. 
رها ـکــردهبود و از او ـتــشکر ـمــیکرد.  مرا  مادرم  ـینببرد.   کَـک

 توضیحاتی در بارهی چاه داشت که باید حتما به مادرم میگفت:
ریسی گشادشده ، ثِ دوکِ  نخ ش مِ دِلِ

ن و بَستی نداره،  بُ
رده، ر کِ هدَ   را بِ

 آب توش  وامنیسته.
نه»  چا  اگر  ر کنه»، اگر «تومتُ کُ دَ سته»، اگر  «رابِ  «آب توش وانِ

رُس منیشه.  دِگه دُ
ثِ دلِ آدم  میمونه دلِ چا مِ

اگر بِره، رفته!
بخوای وِرِشگردونی ، ورمیگرده  ولی؛

خ او چا،  چایی شوَ  منیشه.۳۰ هِ

 
           

 

چاهی۳۰



لخو بّ ِ تَ حَ
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ماموریت

ـستند  درد ِ داـن ـیکرد. ـهـمه می ابراز ِ دردی مـن بود و  ساکت   ـعـمو 
یم که اگر الزم بود ریاک آماده کـن  شدیدی دارد. قرار شد قدری ـت
که شد  ـاشیم. نفهمــیدم چــهطور  درخانه داشتهـب  بعــنوانِ مُــسکِّن 
که ــریاکی  ـت من برـگــشت. گـفــتم آدم ِ سوی ِ  به   همهیِ نگـــاهها 
د. اهلل!- در فامیل زیاد است. به یکی بگویید  برایتان بیاورَ  -احلمد

ثریا خامن عصبانی شد که : 
ـند و اینــجا را کار را نکنــید. میآـی این   به هیــچوجه 
نها من رنها بُردم تا پایِ اـی ند.   شیرهکشخانه میکـن
شما را این عـــمویِ  اصال  خانه  بُـــریدم.  این   را از 
 همینها به این روز نشاندهاند. سرطان ِ ریه ، عاملش
خدا از سـرشان نـگذرد. میتوانـید بـروید است،   دود 
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جایی ـتـریاک بگـیـرید، ـبـروید بگـیـرید. نتواـنـستید  از 
شما ترجـیح هم عـمویِ  من و  هم  ندارد،  مانعی   هم 
این تویِ  پایِ  آدمِ تـریاکی  اما  زجر بکـشیم   میدهـیم 

خانه باز نشود.  
 بعد از مرگ ِ پدرم  بزرگترین حامیِ من همین عمو بود که حاال

 بستر ِ مرگ زجر میکشید. دخترش -سهیال-  رو به داشت رویِ
من کرد: 

زندان رفتــهاید، یعــنی منیتوانــید شما     میگویــند 
چند مثقال تریاک بخرید؟  

ت ِ ثرـیـاخامن سهیال  - ـمـهوش-  و کـُلـفَ دوست ِ  صحبت،  این   با 
که در هم  من  من برگــشت.  سوی  به  هم نگاـهـشان  ـمه-   -فهـی

مقابل ِ نگاهِ خامنها آدم ِ مقاومی نیستم گفتم : 
من رفنت ِ  زندان اما  ـیتوامن  ـته  ـم که الـب ـسنت...   تواـن
مواد ِ به  ـطی  بوده و رـب ـاسی  به کــارهای سـی ـربوط   ـم

ر نداشتهاست.  مخدّ
سهیال گفت:

زندان زندان،  باالخره  اما  داـنـند،  راکه ـهـمه می   آن 
زه میخواهد.  ربُ است و جُ

جز ای  چاره مردِ ـمـقاومت نـیـستم و  که فهـمـیدم دـیـگر  بود    ایـنـجا 
خوب کردم  چـند مثـقال تـریاکِ  ندارم. داوطلـبانه  قـبول   پذیرفنت 
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گوییم که ند به ـعمو چـیزی ـن اخامن حتـویل دهم. گفـت خرم و به ثرـی  ـب
 نگران نشود. البته گمامن عمو و ثریاخامن قبال حرفهایشان را زده
که ـلدنبودم و ـتـرسی  که  ـب آدرسی  من ـمـاندهبودم و  حاال  ـودند.   ـب

میشد؟  توانِ ابراز ِ آن را نداشتم. اگر مرا میگرفتند چه
چوقت هبود. منیخـواستم هـی ههم ریخـت رهیِ عجـیبی اعـصامب را ـب هُ  دـل
موادِ مــخدر که در خــریدوفروشِ  شوم   به عــنوان ِ کــسی شناختــه
دارد. اصال خـجالت میـکشیدم بروم از ـکسی آدرس بگـیرم.  دست
به فالن ام ـمـــیدادند  حواله ـــتم، مثال  هم  میگرـف  ـگـــیرم  آدرس 
صحبت ـکــــنم. با چنــــین شخــــصی   فــــروشنده، منیتواـنــــستم 
ـستند، آدمهایِ معــمولی نـی ـریاک  فروشِ ـت  گــمانمیکردم  عــواملِ 
دارند. عادی  روحی ـغـیرِ  عادی،  بدنِ  یک  ـدارند.  در   عاطفه ـن
 جزیرههایی هستند  در میانِ دریایِ بشریت که در هر یک از آنها
من بروم زندگی میکـند. حاال  سون کروزویِ سرگردان   یک رابیـن
ــدهد و خوب  ـب که جـــنسِ   پـــیشِ چنـــین کـــسی التـــماس کـــنم 

نَد!  حضرتِعباسی هم حساب کُ
خانه یرسیدم و سالم به  به آجنا ـم سالم  که  به شرطی بود   تازه این 
برادرانِ یورشِ  سوژهیِ  نه  یکرد و  بم ـم نه کـسی تعقـی  برمیگـشتم. 
 کمیتههایِ انقالب قرار میگرفتم. بعد هم چی؟ آقایِ سیاسیکارِ
سپاه حومه» حـتــویلِ  ــکلول «ـتــریاک ِ  با ـی  ضدِ امپریالـیــست را 
خودم به  با هـــمان کـــشیدهیِ اول  که  دانـــستم   مـــیدادند. می
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میشاشیدم. 
ـــاخامن خانهیِ ثرـی که از  ای   اصال شــــاشِمبارک از هــــمان حلظه
به اگر ـمـهوش آن ـنـگاهِ ـپـرسشگرش را   ـبـیرونزدم، ـشـروعشدهبود. 
 من منیکرد، اگر مردبودم و میگفتم؛ «ثریا خامن  به جایِ  نگرانی
ــکر ِ دردِ عـمــوجان به ـف است  ــهتر  ــنخانه ـب به اـی ــیل   از ورود ِ فاـم

فتادهبودم.  باشند»، اآلن تویِ این مخمسه نیُ
خودم اعدامش کـردند.  داشت   یارو دویـست و پنـجاهگرم تـریاک 
جوانی که  بودم  شاهد  دادگاهِ انقالب  ـمـحاکمه ـمـیشدم   که در 
کرد. ـعــینِ پرت  مواد از ارـتــفاع  خاطرِ نیمکـیــلو  به   خودش را  
حدودِ هـفده من  بود.  خوشتیپ   حقیـقت را مـیگویم! قدبلـند و 
برای نخــستینبار تا  بودم  نوبتِ مــحاکمه  ـظرِ  داشتم و منـت  سال 
 قاضی را مالقات کنم. محاکمه که نه ،  یعنی بروم داخل و قاضی

بگوید چه بالیی سرمبیاورند. 
بود. ناگـهان من ـن به  بودم و کـسی حـواسش  صندلی نشـسته   رویِ 
 مردی که دهسالی از من بزرگتر میزد، کنارم نشست و با عجله

گفت: 
که ام  به ایــنها دروغ گفته است.  اسمم فاُلن   من 
این پنـجره  مادرم مـتوجهِ مـرگم نـشود. مـیخواهم از 
این به  اما  بدانی  ام را  اسمِ واقعی تو  یخواهم  پرم. ـم  ـب

وسها نگو. دیّ
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این را گــفت و سالن   به مــیانِ پنــجرهیِ  ای   خود را مــثلِ گــلوله
ابان باالتر بود. من در  پَـرتکرد. آجنا حدودِ ـهشت متر از کفِ خـی
به ـقه  دقـی ـهبودم. همهچــیز در کــمتر از یک  حــیرت و بُــهت فرورفـت
ستم آن را به «نامی» که منیتواـن من چـیزی جز  ایان رسید و برایِ   ـپ
 زبان بیاورم  باقی مناند. باز شاهد بودم که یک نفر شناسنامهاش را
به من را  شرایطی  حاال در چـنـین  خورد.  چایی  با  کرد و  ـزریز   رـی
مادرقحبه «جُــرُبزه» فــرستادهبودند. راه سهیالیِ  قولِ  به   آزمونِ 
ـرگرد ـنکار را بیبروـب که اـی ـستم  داـن ـیکردم و می ـکر ـم ـتم و ـف رـف  می
انداختم  خواهمکرد. حاال که چنین است، باید عقلم را به کار می
اشاهلل درستی ـمشورت میخـواستم. این بود که سراغِ  آـم  و از کسِِ 

رفتم. 
که بود  مدتها  خانهیِ او  زنگِ   ـفــشارِ انـگــشتْ  رویِ دکمهیِ 
هر که مـیزنی  زنگ  شدهبود. مـیشد ـتـصورکرد  با دـلـهره   هـمراه 
اطاق را دود  این می ـیشود.  ـکاپو ـم ـشغول ِ ـت خانه ـم  کــسی در آن 
جایی محـبوس میکـند. خودش را در   جـمع میکـند و آن دیـگری 
بوی خــوشی را که  چراغ  به  زدن  ـقل و ادکلن آثارِ مـن کردنِ   پاک 
صدایِ که  یکردم  صور ـم داشتم ـت نها را   هـرطرف پراکـنده کـند، اـی

نازکی گفت: 
«کیه»؟ گفتم:

 «منم». صدایِ نازک گفت:
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 «خدا از سرت نگذره، گفتم آیا کیه»!
 در را باز کردند و فرستادهای را فرستادند که به آماشاهلل بگوید:

 «کسِ خاصی نیست» . 
ــشهیِ دارویِ تـقــویتی را ــنج شـی ــیشِ او مینشـــستم ـپ که  ـپ  وقتی 
کردم و سالم  داشت مـوادشان را جابـجا مـیکرد.  بود و    گـذاشته 
 نشـــستم. شیـــشهیِ اول غلیظتـــرین و شیـــشهی پنـــجم رقیـــقترین
 محتوایِ تریاک ِ محلول را داشت. آماشاهلل هر وعده یک قاشق از
«سه» در «دو»  «یک» ـمـیخورد و از «دو» در آن میرـیـخت و از 

که آب تا «پنـجـمی»   در آن میرـیـخت. و میرـیـخت و همـیـنطور 
یاد از سرش هدهد، تا به کـلی اعـت  قرار بود این کار را شش ماه اداـم

برود. گفتم:
 آماشاهلل دستم به دامنتان تریاک میخواهم. گفت: 

ه میخوری. تو گُ
 داستان را که گفتم، آرام شد و گفت:

بودی، اآلن ریده  ینوا را نـب ریاکِ آن ـب اگر ـت گو؛  سلیته ـب به آن  برو    
ست. وقتِ اینحـرفها نـی تم؛ حاال  یشد.گـف وضع دچار مـن این   به 

یک نه؟ گـفت؛  یا  دارید  ریاک  اما ـت برو ،  یدهم  ت ـم آدرِسَ  جایی 
ـرایم ببرم ـب ام. گـفـتم؛ مـنـیشود ـخـودتان را  ـرستاده تو را ـف من  ـگو   ـن

 داری بگیرید. ـگفت؛ به من مـنیدهد. اگر بفـهمد تو با من رابطه
گویی قبول منیـکند، خـیال میکند  به تو هم مـنیدهد. هرچه هم ـب



                        ۳۶

است؟ خوبی  شروع کـنم. گفـتم عـجب آدمِ  یخواهم دوباره   من ـم
است . گـفـتم دشمن  دست ِ   ـگـفت اـیـنها ـهـمه خوـبـند. ـقـلمْ در 

-حاال بیخیال-  شما آدرستان را بدهید.
آدرسی را داشتیم هــیچ  سالها  که در آن  عادتی   متــاسفانه طــبقِ 
شمارهیِ تلـــفن اصوال عـــکس، آدرس و   یـــادداشت منیـکـــردیم. 
بابتِ به مـشام مـیرسید.  بدی  بویِ  بود و از رابطه  طه  شانهیِ راـب  ـن
تویِ جیـبت پیدامـیشد ممکـنبود که  اسمِ الـکی و بیخـاصیتی   هر 
وقتی آدرسِ کــسی را بدتر  اضافه بــخوری،  از آن   یککــشیدهیِ 
دادی، ــازرسی می مامورِ ـب یک  دستِ  به  ــچکاره-   -هرچـــند هـی
 اـحـــساسِ آدمـفـــروشی و مسئولیتنشـنـــاسی ـمـــیکردی. ـگـــیرم راهِ
ـاشد ت ـب ـشانِ ـکـسی پـیـشَ نام و ـن ـنکه  رفتی ، از اـی ات را ـمـی  روزانه
که موادفروش  یک  به آدرسِ  رسد  چه  بودی،   -بههـرحال- راحتـن

واقعا میخواستی از او تریاک بخری!
ام حافظه به  وضعی- بــاید همهچــیز را  -با چنــین  ای نــبود   چاره
رونآمدم، حاال کرار کردم و از آجنا بـی یسپردم. با خودم چـندبار ـت  ـم

داند!        چی شد که سر از جای ِ دیگری درآوردم خدامی
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پالک

 » من۱۳نشانی این بود : «خیابانِ شریعتی کوچهیِ مدنی پالکِ 
 این سه اسم را دهبار در ذهنم تکرار کردم «شریعتی» ، «مدنی» و
سرباز ، ـابانِ  سر از خـی که  شد  اما نفهمــیدم چــهطور   «سیزده». 

مدنی و پالکِ ـعدها۱۳کوچهیِ  بود ، ـب من  اشتباه از    درآوردم. 
 خودم این را فهمیدم. آماشاهلل درست گفتهبود. دلیلش هم اینکه
 یادم میآمد شریعتی را تویِ ذهنم تکرار و تعجب میکردم که چرا

آماشاهلل اسمِ جدیدِ خیابان را میگوید.
-آدمیزادست دیگر ! اشتباه میکند.-

غیر از گرفنتِ نشانی، پرسیدم؛ دمِ در چه بگویم؟ گفت: 
روی و ـهـرکس در صبحْ -ـقـبل از ده- می  اول اـیـنکه 
شما ام،  آمده خانهیِ بـغـلی  کرد ـمـیگویی؛ از  باز   را 

درخانه مُسکّن دارید؟ سرِ مادرم درد میکند. 
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گفتم؛ خوب قیمت چی؟  گفت :
که گـــفت وقتی  ــاشد،  تومَنی  همـــراهت ـب چار    
ـــشتِ در داخل و ـهـــمان ـپ روی  تو. می ـــید   بفرماـئ
د و ـحــساب میـکــند. آورَ  میاـیــستی. جـنــست رامی
بابه». اگر گفت کی به تو آدرس داده؟ بگو «کَل رُ

کوچه در به هــمان پالک و هــمان  اشتباها  من   صبحِ روز ِ بــعد 
اصلهیِ زیادی هم  ازهم داشتند. تم که از قضا ـف گر رـف  خیابانی دـی

در زدم و مردی بلند قامت و ریشو در را باز کرد.
  از ترس زهرهترک شده بودم. گلویم  مثلِ چوبِ کبریت خشک

شدهبود. 
مادرم دارید؟  شما مُـسکّن در مـنزل  من همـسایه هـستم.   گفـتم؛ 

سرش درد میکند.
با که  درهم کـــشید  یی؟ و اخـــمهایش را چـــنان    گـــفت؛ کی

سل هم شیرین منیشد. هفتادمن عَ
 گفتم؛ «کل ربابه».

ت بر چشم، بفرما تو، بفرما.   گفت؛ به به به ، قَدَمَ
گفتم؛ چشم و رفتم داخل.

 مرابغل کرد و گفت؛ پس چرا میگویی همسایه؟
 گفتم؛ چه بگویم؟ 

گفت؛ بگو سایه ، بگو همایِ سعادت، بگو سایهیِ دولت. 
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رمتی نباشد، میشود  اول یک دستی به آب  گفتم؛ ببخشید بیحُ
برسامن.

ستراحی در ـکنجِ خانه هدایت یشود و مرا به ـم ته که ـم   گـفت؛ الـب
جب در دلم ترس و تـع ستم و از شدتِ  تم.  در را ـب داخل رـف  کرد. 
ستراح را یآمد، دیوارِ ـم یرون ـم ام  ـب ریادی ـکشیدم که اگر از سینه  ـف
ـرزید دستم میـل ـسکه  باز مـنـیشد، از ـب درست  ـپم   میغلـتـانْد.  زـی
داشتم از فـشارِ رم.  ب» را بـیرون بـیاوَ این «دولِ المَـصَّ  منیتوانـستم 
یرون صورمت را شـستم و ـب کردم  خالی  که  خودم را   شاش مـیمُردم. 
به مرا  داشت  بود و تــصمیم  ـستاده  ـظارم اـی مرد در انـت  آمدم. آن 
 اطاقش هدایت کند. جلو رفتم و عذرخواهی کردم و گفتم گمامن
بودم این توجه ـن هاید.  ـهنوز ـم گری اشتباه گرفـت  شما مرا با کسِ دـی
دست از دل ـبـرداشتم و ـمـستقیم گـفـتم؛ ام.  آمده اشتباه  که    ـمـنم 

من یکلولْ تریاکِ خوب میخواهم. 
ربابه ببینم کـل اما اول بـگو  هم بهچـشم  خوشرویی گـفت؛ آن   با 

کجاست؟ 
ام، گفتم؛ سالم میرسانند .   دیدم عجب گرفتاری شده

دانی این آتشپاره نامزدِ من بود. تو پسرش هستی؟    گفت؛ می
گفتم؛ آقا من باشما شوخی ندارم. تریاک دارید یا خیر؟

-که میـکــند بهـعــبارتی لولِ چارمـثــقالی   یک    ـگــفت؛ ـگــفتی 
ششهزار و صد تومان-.
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 گفتم؛ چشم، اما من چار تومن بیشتر ندارم. 
 گفت؛  آن یعنی دو مثقالْ -چربتر- ، اصال  پنجاه نخود ببر، در
من از این را  ندارد.  قاطی  است و تُــرشاله  خوب   عوض ـتـریاکش 
ــازها میگیـــرند. که مـــستقیم از چترـب ــتم  ــته گرـف های کمـی  بچـــه
حرف تو مـنــیری جـنــسش  هم از همـیــنها میـکــشد،   امامْجمعه 

ندارد.
من باقیِ پول را هم تم  ستم، گـف   من دیدم حـریفِ این حرامزاده نـی

اش را میبرم.  میآورم بقیه
صاف داشت بـند مـیآمد.   تـریاک را گرفـتم و زدم بـیرون. نفـسم 
ام. گافی داده چه  که فهـمـیدم  بود  ا  سراغِ آـمـاشاهلل و هماجن ـتم   رـف
که میـخـواستی از تو  اما تـعـجبی ـنـکرد و ـگـفت: داداش   آـمـاشاهلل 
هم سیزدهتا پالک  زدی  زنگِ اول را می  هرـکــسی ـبــخری ـهــمان 

رفتی!  منی



سُرخو
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مسجد

یوان ِ بزرگِ چایی برای سرِ جوانی یک ـل بود که ـپ  این اصال رسم ـن
ضمنِ نـگاهکردن کوچه بنـشیند و  تویِ  ریزد و تکوتنـها   خودش ـب
انداخت و نحال مجـیدو این رسم را راه وشد، با اـی ذران  بـن  به رَهگُ

چیزی نگذشت که رفیقانِ ثابتی هم پیدا کرد.
ساعتِ  هر عـصر  سرِ چـهارکوچه - روی۳/۵ِ  درستْ    مـیآمد و 

 سکویِ مسجد- مینشست و یواشیواش دیگران هم  -باچایی یا
رسیدند. بیچایی-  از راه می

کانِ   کوچه برای ِ هر ـکسی نـقشی بازیمیکرد.  گذرگاه بود ، ـم
دنیا دیوارِ مجانی برایِ  نوشنتِ شعارهایی  کسب، محلِ قرار  و یک
مرو سرانِ جوان اما کوچه حـکمِ قـل رکرده بود. برایِ  ـپ  که شهر را ـپ
ای مینشــستند و هــرگونه سایه ـناهِ  که  در ـپ شیرهایی  داشت.   را 
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سَمتی را که هـریک  شاهزادگانی  زیرِ نـظر میگرفتـند.   حـرکتی را 
خود داشتند و از شکارهایِ نابی که آن اطراف زدهبودند یولِ   در ـت

زمیدادند.  تعریفمیکردند و پُ
رفت و با اینکه از شتوار پیش می  ساختوسازِ مسجد هم الکپُ
 مدتها  -به شکلِ نیمبند- دایر بود،  همچنان داروگیرِ  بناییاش

ستدام بود. بردوام و به قولِ آخوندش مُ
سقفِ نیمهمتام دیوار و  شد در آن مـکان  بـهجز  چـند  که    انقالب 
لویی یا مُـهرِ منازی داشت یشد. حـتا شک دارم آیا زـی  چـیزی پیدامـن
کوچه و به  ـسبت  که ـن بود  بــشی  ـداشت؟  قطــعه زمــینِ دونَ  یا ـن
 قوارههایِ آجنا بزرگ بود. از همان ابتدا هم قراربود مسجد باشد.
ـدند چون میدـی اما  این ـمـوضوع گرفـتـهبود  ـشان از   هـمـسایهها حاـل
ـعد از خوش میـکـردند. ـب ـشان را  ـست دـل ساختنش نـی  سرعتی در 
شد و کوپنی  مدتی ـمـحلِ ـتـوزیعِ ارزاقِ  اوایلِ ـجـنگ   انقالب و آن 
هم نایی  یاتِ ـب دند. هـمزمان عمـل هم در آن مناز میخواـن  گهـگاهی 
درِچارلنگهیِ داشت و از همه مـهـمتر پلهیِ عرـیـضی ـجـلویِ   ادامه 
شیران ِ قلـمرو روی آن مینشـستند و که   ورودیاش نـصب کـردند 
این ـپــله سریرش اجـتــماع میـکــردند.  بر  آناطراف   شاهزادگانِ  

دوکوچهیِ  عــمودبرهم زاویهیِ  با  بود و  چارراه  سرِ   ۴۵درست 
 درجه میساخت. وقتی رویِ آن مینشستی دو نیمه از کوچهها را
دیدی. دیدی و دو نیمهیِ مقابلشان را بهکلی منی  تا خیلی دور می
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 این بود که گاه پدران ، مادران و یا برادرانِ بزرگتر از زاویهیِ کور
گوشِ یــکی را میگرفتــند و میبــردند.  ناگــهان سرمــیرسیدند و 
هر به  هم از فُـحش و فـضیحت بینـصیب منیمانـدند، بلـکه    بقیه 
تا دوبیراه را حـتـمّل میـکـردند  بَ بود  که  فتی   بدبختی و ـپـوستْکُلُ
شیرها بـاشد و از کفتـارها دوباره عـرصه عـرصهیِ   مدعیان بـروند و 

خالی شود.
ساعتی مـقرر- انتـظارِ هر روز -در  شیران ِ قلـمرو  که  بود  مدتی     
کوچه دوردستِ معـلوم ناگـهان در  که از آن   غـزالی را میکـشیدند 
سینهاش ـدرسهاش را جــلویِ  ـهای ـم که کتاـب حالی   میپیچــید و در 
سنگین از جــــلویِ پــــسرها سکوتی   میگــــرفت، مــــیآمد و در 

میگذشت. 
کهایِ اندازه سفید که صورتش را انبوهی از کَکمَ  دختری بود بی
«سرخو» خــوانده ـنخاطر   ـوشیدهبود و بههمـی رنگ ـپ  صورتیِ کــم
دار  از روسریِ گُل ای و  سورمه ـباسِ  با ـل سرخو   ـمـیشد. همـیـنکه 
ـظم میگــرفت. آرایشِ نشــسنت ِ بچــهها ـن ـیشد،  ظاهر ـم ـهِکوچهْ   ـت

کسانی بیتابانه میگفتند:
 سرخو اومَد ، 

 اومَد.۳۱اُنِی
 و کسانی که وقارِ بیشتری داشتند. میگفتند: 

۳۱Oneyهمان است که در تهران اوناهاش میگویند 
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فه شَن،  آقایون خْ
فه. خْ

جداً مطیـعش بـودند. داشت و کـسانی    مجـیدو حـکمِ سـردسته را 
 اَمدو هم بازویِ راستش محسوب میشد -مثال قرار بود ذهنِ توانا
رزی و ماهیچههایِ اَمدو  پشتیبانی کند-. روفِ و خالّقِ مجیدو را تَ
سُرخو نـزدیک و نزدیـکتر مـیشد. رفـتارِ پـسرانْ تغیـیر   همیـنکه 
جوری تنظـیم مـیکرد چاییاش را سرمیکـشید و   مـیکرد. مجـیدو 
وشد و یشِ قدمهایِ او بـن آخر را ـپ یرسد جرعهیِ   که وقتی سُرخو ـم
آورْد سیگاری درمی اَمدو  سرش خالیکـند.  شتِ  طرهای را ـپ  چـند ـق
 و آتشمیکرد. حمیدو و اصغرو هم که کوچکتر بودند. یکسر
وول میخوردند و از شدتِ هیجان در پوستِ خود منیگنجیدند.
سران گار که اصالً توجه ندارد از چـند قدمیِ ـپ یآمد و اـن   سُرخو ـم
دید گروه،  برایِ  که  کوچه ـمـیرسید  ای از  به نیمه  میـگـذشت و 
به هام  با اـب یشد و  آغاز ـم وضوح  با  که  بود  زندگی  ثلِ  داشت. ـم  ـن
که اَمدو  پدرِ  درست برـعـکسِ «ـگـوریل» یـعـنی   ـپـایان ـمـیرسید ، 
ــهوضوحِ خودش را ـب سر درمیآورد و  ــهام  بود و از اـب مرگ   ـمــثلِ 

هرچهمتامتر در چشمِ ما فرو میکرد.
شبیخونمیزد و کوچه  ـیدایِ  ـتش، آهــسته ازنیمهیِ ناـپ با آن هیـب   
با بیپرواتـرین اَمدو را شنیدهبـاشد ناگـهان  سیگارِ  بوی ِ  که   انـگار 
بادِ فُـحش و به  که مـیشدداد، دو پـسرش و دیـگران را   دشنامهایی 
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داشت  فضیحت میبست. اینوسط فقط احترام ِ مجیدو را نگهمی
ای کـنارش مینشـست و یکرد چـند دقیقه فرق ـم  و وقتی ـهمه را مـت

رفت.  از خیر و صالحِ جوانان میگفت و می
 غیر از اینها کارگرها هم بودند، وقتی کارشان متام میشد، دست
 و صورتـشان را میـشـستند و میآمـدند رویِ پـله  -ـکـنارِ مجـیدو-
که هم  ـمار  ـدهد. مـع ـشان را ـب ـاید و پوـل ـمار بـی تا مـع  مینشــستند 
با بود ، اـغــلب  وسفیدی  رخ  سُ ــکل و  ــخالیِ  قویهـی رکِ خـل  تُ
دستِکم لبـخــــندِ مـتــــسخرآمیزی مــــیآمد و ای و   متـلــــکی، نکته
یکرد. مـعمارْ  اصرار داشت که کارگران  حـسابها را رسیدگی ـم
جاخوش نکـــند، ــله  ــشوند و کـــسی رویِ ـپ ا معـــطل ـن ــلی آجن  خـی

بااینحال اعتراضی به مجیدو منیکرد.
روشنکرد و سیگارش را  چاییآورد،  ـرایش  که مجــیدو ـب ـکبار    ـی

کنارش نشست وگفت:
مردمِ ونن و ـحـرفی ـپـیش ـبـیاد،  کارگرا  ایـنـجا مب  اگر 
ـجا ـهتره ایـن هم ـب شما  ـنن.  من میبـی ـحل از چــشمِ   ـم

نَنشینی و با التولوتا دَمخور نشی.
ـــبود و بدهکار ـن ـــنجور حــــرفها  به  اـی اما گــــوشش    مجــــیدو 
چارکوچه سرِ  ـیکاریاش را  استراحت و ـب ساعاتِ  داشت   دوســت
 بگذراند. این عادت در هیچ شرایطی ترک منیشد. حتا آن روزی
حزب ِ جمـهوری را منفـجر کـردند،  مجـیدو دفتر ِ  لش  شبِ قـب  که 
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چارکوچه سرِ  ـرداشت و  اش را ـب چایی اوضاع  ـشانیِ  ـیخبر از پرـی  ـب
تویِ محلـــهها چوب،  باتوم و  با   رفت. آنروز موتـــورسوارانی 
ند. به قـصدِمرگ کـتک بزـن بود هرکـسی را   میچرخیـدند و ممـکن 
بود خانهاش ایــستاده  که جــلویِ درِ  مو  ال باالتر،  غُ کوچه   یک 
د که تا دلیل -شاید به خاطرِ رنگِ بلوزش- چنان باطومی خورْ  بی
 سالها خُـلشد و پرتوپال میگـفت. مجـیدو اما از چوب و چـماقِ
جایش سرِ  بود و  آمده  ررـنـگی  چایِ پُ با ـلـیوانِ   ـکـسی منیـتـرسید ، 
چارکوچه سر ِ  مادرِ او  -برخالفِ همیـشه -  بود. ایـنبار   نشـسته 

آمد که:
رجونِ وَ ـتادن  ـگن گُــرگا اـف تو. مـی ـیا  ـنه ـب  «مجــید» ـن
ـیا کِردن، ـب ناقص  باتوم زدن  خودِ   مو ر ِ   مردم، غاُل

تو.
لذتی هم  مادرش نیــست، تنــهایی  دانــست حــریفِ    مجــیدو می

منیبُرد. ناچار درگاهِ مسجد را ترک کرد و به خانه رفت.  
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کوچه

پارک ـله-   به ـپ درست جــلویِ در -  چــسبیده  ـتش را   مـعـمار واـن
پاک ـگـــشودهبود. درهایِ  ـمـــسجد را   ـکـــردهبود و دو لـنـــگه از 
ارشده را از دیوارهیِ ـکنارِ وانت دند و سنگهایِ  ـب آـم  کارگـرها می
با ـحل  اهلِ ـم دختری از  ـسجد میبُــردند.  داخلِ ـم به  ـهدسته   دسـت
کوچه نگگرـفــته از  رویی تَ سرتاپا  ـپــوشیده  و   چادرِ ـمــشکی و 
ردنِ خودش را ـکشید تا دختر را کی از کارـگرها گَ  میگـذشت.  ـی
ــیدرنگ رسید و  ـب دختر  ازراه  برادر ِ  ــوقع  ــند. در همـــین ـم  ببـی
کارگران دخترک گــیج و  ـنوا زد.  کارگرِ بـی گوشِ   ـکـشیدهای در 
بی ـمـکث و آمد و  ـیرون  شدهبودند.  مـعـمار از ـمـسجد ـب  منـقـلب 
خواهرْ گد گـرفت.  زیرِ مـشت و ـل ندخو را  سرِ الغـراندام ِ ـت ردید ـپ  ـت
برو اون عمـلـههایِ چرا ـمـیزنی؟  که  آمد  برادرش جـلو  دفاع از   به 
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 هیزت را آدم کن که چشمچرونی نکنند!  معمار نعرهای بر سر ِ او
کشید و با لهجهیِ تُرکی گفت:

ه خورده کارگرِ منو   تو عنتر هم نیگاکردن داری؟ گُ
میزنه. بیا یک بیل بزن ببینم بازم گُه میخوری ؟ 

 همین موقع بود که مجیدو هم با چاییاش رسید و برایِ ختمکردنِ
 ِ غائله، چایی را به زور به مـعمار داد و دستِ همـسایه را گـرفت و
خواهرش و به  غُر میزد و  تویِ مـسیر مـرتب  یارو  رد.  بُ خودش   با 

داد.  معمار فحش می
 وقتی که خواهر و برادر - به هر بدبختی-  رهسپار ِ خانه شدند،
داشت جُلوپالسش را ـجـمع ـمـیکرد،  مـجـیدو برـگـشت.  مـعـمار 
فردا برایِ  بار را  هم نخـــوردهبود و ادامهیِ تخلیهیِ   چاییاش را 
خواه استاد،  -خواه  ـارها  دیگر  کفـت بارِ ـعد   گــذاشتهبود. کــمی ـب
خالی شیرها  برایِ ـگـردآمدن ِ   عـمـله-  بهـکـلی رفتهـبـودند و ـعـرصه 

شده بود.
ـودند. حمــیدو و طرف، نشــسته ـب افرادش دو  وسط و   مجــیدو در 
داستان ِ دهم  بار ِ  برایِ  به جـمع ایـستاده بـودند  و  هم رو   رفیـقش 
یشنیدند. این خواهرش را-  ـم یشِ چـشم ِ  یارو  -ـپ  کـتک خوردنِ 
سرخو از که ناـگـهان  داشت  قرار   خبر، همـچـنان در ـمـرکز ِ اـخـبار 
کوچه پیـچـید. حـمـیدو و  دوردست ِ مـعـلوم -ـمـثل ِ همـیـشه-  در 
ب اَمدو مـرتّ سرِ جایـشان نشـستند.  سرعتی غیـرِعادی،  با   رفیـقش 
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که طوری وامنودکــند   هیسهــیس مــیکرد و مجــیدو میخــواست 
همهچیز عادیاست.

د. سرش طوری  سرخو  در وقتِ راهرفنت تکانهای عجیبی میخورْ
به که  وقتی  حرف ـمـیزند.  خودش  با  ـگار  که اـن  حرکتـمـیکرد 
ــگاهش را ظاهراً ـن ــنکه  بدونِ اـی چارکوچه مـــیرسید،  ــزدیکِ   ـن

بهسمتی بچرخاند از کنار ِ دیوارْ فاصله میگرفت .
سرخو برایِ  ـرمزی  فرشِ ـق ـاشاچیان  ـبوهی از مـت ـابلِ اـن گویی در مـق   
 پهنکردهبودند، خود را میانِ کوچه میکشید و صدقدمی  -حاال
یآمد. جوری شتر-  ـهمان وسط را میگـرفت و کـنار مـن  ـکمتر یا بـی
با او شاخـبـشاخ هم  اگر ـمـاشینی  که  رفت  فرو ـمـی خود  قالبِ   در 
سرخو بوق و اینحــرفها میکــشید.  ـرمز و  به ـت کارش  ـیشد،   ـم
که مرد  میخــواست  تأنی ممکــنبود کناربکــشد و  با  ـهسختی و   ـب
توی شـیـشهیِ ـمـاشین با ـیـکدست از  اَمدو  به او بـگـوید.   ـچـیزی 

بیرونش میکشید و سکهیِ یکپولش میکرد.
 اینها خیال نیست. میکرد واقعا!  

 اگر خدایِناخـواسته مـوتوری، چـرخی ، مـاشینی نـزدیک مـیشد،
پا زیرِ  امش را  سیگارِ نیمهمت خودش بـلـند ـمـیشد و  جایِ   اَمدو از 
یدوخت و گاهش را به چـشمهایِ طرف ـم نحال ـن یکرد. در اـی هـم  لِ
سرش را یارو  که ـچـــــهطور  شاهد ـبـــــودند   همهیِ بـچـــــهها 
داد فرشِ قرمز خالی و درخشان مباند. انداخت و اجازه می  پایینمی
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به رفـتــنش داشت  که  قدمهایِ  ـمــغروری  با  سرخو   دراـیــنحال 
داد و  همچون غزالی میگذشت.  ادامهمی

د و تابیخورْ شد،  که  زدیک  سرخو -طـبقِ معـمول-  ـن هم   آن روز 
 خود را به وسطِ کوچه کشید. آن صدقدم -حاال کمتر یا بیشتر-
 آغاز شده بود. مجیدو چایِ یخکردهیِ مانده را به دست گرفت و
دست و یک  سیگار در  کبریت و  سیگارش را درآورد.  هم   اَمدو 
آمد و سرخو   شش را -بهخـاراندن-  گرفتـهبود.  گر رـی ادست ِ دـی  ـب
 درمیانِ سکوتی شبیهبه سکوتِ صحنهیِ تکرار با حرکتِ آهسته،
به ردشد ـچـشمها ـبـیپروا  که   از ـجـلویِ  ـپـسران  ـعـبورکرد. ـکـمی 
سرخو واردِ نیمهیِ که  ـــدند   ـطـــرفش معـطـــوفشدند و منتظرماـن
ـلبِ ضربانِ ـق صدایِ  با  که  پایش  صدایِ  شود.  کوچه   نامعلومِ 
ای ـظره شکلِ غیرِمنـت به  شدهبود، ناگــهان و   جــماعت  هماهــنگ 

قطعشد.
 چه اتفاقی میتوانست افتادهباشد؟

  مجیدو نگاهی به حمیدو انداخت و با چشمانش  تو گویی جوازِ
وضعِ دیدنِ نکه در ـم یق را صادرکرد. حمـیدو برخـاست و همـی  حتـق
ــریاد زد: ای ـف ــهشده و  جنـــواگونه صدایِ خـف به  ــستاد.   سرخو اـی

۳۲«واستاده»

تویِ که  ایـستاده و  سرخو را دیـدند  خود پریـدند و  جایِ   هـمه از 

است۳۲ ایستاده
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ای بعد قلمی را بیرون آورد و  کیفش  دنبالِ چیزی میگردد. حلظه
وشت و چـند قدم جـلو رفت. بچـهها  رویِ ـکاغذِ کوچکی چـیزی ـن
بارِ سرخو   که آرام آرام دنـبالش راه افتادهبـودند ناگـهان اـیـستادند. 
 دیگر ایستاد و در کمالِ ناباوری کاغذ را در پیشِ چشمِ همه  -از
انداخت و بـیآنکه بـرگردد و چـشمهای ای  خانه به   باالیِ دری-  
خود ادامه داد و دیرینگذشت ردشدهیِ پسرها را ببیند ، به راهِ   گِ

که مثلِ همیشه ناپدید شد.
مدو گفت: داداش سرِ کاریم  ها!   اَ

سلولهایِ هـمه کتکِ  چه بگـوید. ـت اَمدو  که  داشت   چه اهمـیت 
سرخو روی ِ آن که  ـند  اَمدو-  میـخـواستند بداـن خودِ   -از جـمـله 

کاغذ چه نوشته است.
  بدبختی اینجا بود که کسی راه به آن خانه و صاحبش  نداشت.
که خانه  ـخاب کــردهبود.  کوچه را انـت خانهیِ  آن  بدترین   سرخو 
برق ـثلِ  ـداشت و حمــیدو ـم هم ـن ـبود، حــتا حــفاظ  طوری ـن ـته   الـب
آنطرف و ـبــــرگردد، ـمــــشکل  میتواـنــــست از روی ِ درش ـبــــپرد 
به سیهچرده و مُــجرد  مــوسوم  مردی عــبوس ،   صاحبِخانهبود. 
به کارمیکرد. ظـهـرها  کدامگوری  ـست  داـن که خدامی ـوشِکور   ـم
ـــزدیکِ نیـمـــهشب میخــــواست بخــــوابد و تا ـن ـــیآمد و   خانه ـم
بازی کـنــند و که بـچــهها بخواـهــند   استراحتکند. روزی ـنــبود 
اندازد. توپی که در خانهاش  موشِکور بیدار نشود و رسوایی راه نی
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آلود و اـفـسرده در چاقو ـمـیآمد ـبـیرون، ـخـواب با  اـفـتاد -ـهـیچ-   می
بازی وسطِ  نازنین را از  ـوپهایِ  داد، ـت مادر می ـحشِ  که ـف  حالی 
برایِ  بـچــهها دیدنِ ـقــیافهیِ ـمــوشِکور  داد.  جِر می  میـگــرفت و 
برود مـثلِ کی میخـواست  حاال  بود.  فرار و تفـرقه   تداعیکنـندهیِ 
اش را بکــوبد و بگــوید ببخــشید ـجـنابْ  یکـکـاغذی خانه  آدم درِ 
 اشتباها تویِ خانهیِ شما افتادهاست. گفتیم نکند باعثِ زحمت

شود، آمدیم که شما را از شّرِ آن خالص کنیم. 
بود ، ـبـاید ـفـکری میـکـردند مـجـیدو ـگـفت رت   نه اـیـنها چِــرتوپِ
زودی با لیوان ِ چایش برگشت  شما ادامهبدهید من اآلن میآیم. به
زیادی را بـــررسی کـــردند راههایِ   و نـــظرِ دیـــگران را جویـــاشد. 
 آخراالمر بر سرِ دو راه متوقف شدند. یکی اینکه مجیدو برود یک
خانهیِ ببرَد درِ  د و  ــیاورَ ــشان ـب تویِ یخچاـل شُلهزرد از   ـکــاسهیِ 

موشِکور و بگوید:
ببخشید صبح آمدیم تشریفنداشتید،

 باید گرمش کنید.
 دیروز سرِ سالِ پدربزرگم بود -مرحومِ مظفرخان-.

را خالیکند و برگردد، مجیدو   بعد همینکه موشِ کور برود کاسه
وفبود بردارد. راهِ دوم موـق سریع  یدا کـند و  تویِ حـیاط ـپ  کـاغذ را 
 به سرعتِ عملِ حمیدو که مثلِ فنر بپرد تویِ حیاط و تا موشِکور
 بخواهد از خواب برخیزد و دمپایی بپوشد و مُچِ حمیدو را بگیرد،
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پاورچین از یاط و  با احـت شد اول  قرار  فرار کـند.  بردارد و   کـاغذ را 
بامِ مــسجد بــروند و کــاغذ را رویِ حــیاط ببینــند و  طــریقِ پــشتِ 
که آمد  ـحوِ مـطـلوبی ـکـردند. ـکـاشف بهـعـمل  به ـن هم  ـنکار را   اـی
شیر و سنگِ چاهِ آب است و اگر دیر بجنبند مـمکن زدیکِ   ـکاغذ ـن
افـتد. دیـگر ایـنکه درِ آب بی سوراخِ راهْ به دامِ  هوا  با جـریانِ   است 
راحتی به  فرار-  واردشود -ـمـوقعِ  اگر ـکـسی   خانه ـقـفل نـیـست و 
طرحِ حمـیدو که  داد  گواهی می باز کـند. همهچـیز  واند در را   میـت
دادن برای پـاتاق اَمدو  که هـمه آمـادهشدند.  است. ایـنبود   ۳۳ـبـهتر 
سرِ چارکوچـــههایِ ــادوتا  ــگر دوـت رفت و چـــهارنفرِ دـی  همـــراهش 
امن شرایطِ  به عالمتِ   سرها  وقتی  خانه مستقـرشدند.    دوسویِ 
ـیات را شروعِ عمـل دستش-  ـندکردنِ  -با بـل ـکانخورد، مجــیدو   ـت
دیوار  اـیـستاد و حـمـیدو از اَمدو  ـپـشتبه  اعالمکرد. در یکحـلـظه 
به باد  ـازشد و ـهـرکدام ـمـثلِ  ـعد  در ـب ایـب باالرفت و حلظه  اندامِ او 
یک ــیانِ  ــوشِکور ـم که ـم  سویی فرارکـــردند. چـــیزی نگـــذشت 
بود و -با بیــژامه و زیــرپوش- ایــستاده  ذر  ازرهــگُ  کوچهیِ  خالی
داد. مجـیدو خـونْسرد برق فـحش می به دیـوارها و تیـرهایِ   داشت 
ـرخاشِ ـمـوشِکور قرارگــرفت، هدفِ ـپ ـکه  با ایـن شد و  کوچه   واردِ 
هایت صحنهآورد و در ـن به  شگفتی را  یخبری و  شی مـوفق از ـب  مناـی
است، کوچه نـبــودند. غیرمـِمــکن  دبداـنــید  بـچــههای   ـگــفت: البُ

پاتاقدادن یعنی قالبگرفنت و بدنِ خود را نردبانِ صعودِ دیگری کردن۳۳
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غیرمِمکن!
 چند دقیقه بعد همهیِ افراد رویِ زمینِ چمنِ شرکتِ نفت دورِهم
التِ شُکُ بر پـــــوستِ  سرخو   حلقهزدهبـــــودند، و ـیـــــادداشتِ 
بارِ برایِ  بود. ـهـرکس  وسط رویِ زـمـین   صافوـصـوفشدهای  آن 
جایش میـگـذاشت. سرِ ـگاهی ـمـیکرد و  داشت و ـن  ـچـندم بَرَشـمـی

رویِ آن با خودکار نوشته بود:

اهللِ خمینی انقالبیترین مردِ جهان است، آیت

ــسران سخنگفنتهای گـــاهگاهِ ـپ ــامانوس و  سکوتِ ـن  حـــیرتْ در 
شدهبودند و در ـگـوشهیِ که ناـگـهان ـمـسخ  شیرانی  بود.   آشکار 
 جنگلی به دستهیِ میمونی میمانستند که زیرِ باران ماندهباشند.

اَمدو گفت: 
نگفتم سرِکاریم داداش! 

باز سکوت بود و باز حمیدو گفت:
پس از مــکثی ـگــفت- خورد و  حرومزا...  -و حــرفش را  این    

یعنی حرفِ حسابش چیست؟ 
بعد شلوارش را باال زد و گفت: 

مارا که خـشتکِ  بود  دیوارش  به  خی  مادرقحبه  مـوشِکور، مـی  این 
داد، کـــاغذ را ــشانمی آثارِ آن را ـن که  درحالی  پس   شخمزد - 
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چه؟ این جـمــله یـعــنی  ها  ــرسید-   به مجـــیدو ـپ ــرداشت و رو   ـب
اهللِ خمینی... انقالبیترین مردِ جهان است آیت

سرخو ـیــکجوری سویی  چه بگــوید. از  که   مجــیدو مــاندهبود 
ـگر ـهـیچ مـفـهومی در سویِ دـی بود و از  شده  آنها   ناموسِ همهیِ  

کارش نبود. ناچار گفت: 
آوریم یا نه؟  شاید میخواهد ببیند ما کاغذش را بهدستمی

درنگ گفتند: همه بی
آوردهایم. مجیدو گفت:  خوب حاال از کجا میفهمد که بهدست
العملِ مارا ببیند. اَمدو گفت:  حتما فردا منتظر است عکس

نازمت مجـیدُ تا آن ـکاسهی۳٤ِ ـب  ! ماجرا تازه آغاز شده است. عجاـل
خمِ خـشتکِ حمـیدو و برایِ سوزِ دلِ یاور که برایِ  شُ  شلهزرد را ـب

اَمدو دوایِ درد است.

شود در حالتِ غایب (مجیدو ۳۴  ) وmejidüمجیدو در حالتِ مخاطب و غایب دو جور تلفظ می
 ) و این کمابیش در موردِ همهیِ  اسمهایِ  اشخاص صادقmejidowدر حالتِ مخاطب (مجیدُ 

است.
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پیام

زودتر-  هـمه جـمع شدند و نقـشه را دوباره مساعتی  عد -نـی  روزِ ـب
ایـستد دیوارِ مـوشِکور  بِ برود جـلویِ  شد  قرار  اَمدو   مرور کـردند. 
 که به هرحال کاغذی آجنا نیفتد، گروه هم صبر کنند وقتی سرخو
رشان گذشت -از خطی که معلومکردهبودند- دستهجمعی  از براـب
مردِ ــرین  شعارِ «انقالبیـت بود  ــتداول  که ـم ــمی  با هـــمان ریـت  و 
سردهند. ریـتم را چـندبار متـرین اهللِ خمیـنی» را   جهـانَست ، آیت

کردند.
اهللِ خمینی ال ال الی  الی ال الی  الالی الالی الی    آیت

شد. هـمان لـباسِ کوچه پـدیدار  سرخو از انتـهایِ  معـلومِ   سراجنام 
داشت. مجــیدو هرروز  که  رفتــنی  ای و هــمان کــیف و راه  سرمه
اَمدو نـــبود احـــساسِ تنـــهایی  چاییاش را بـــرداشت و از ایـــنکه 
دعوتکرد و سکوت و هـماهنگی  به  گروه را  با ایـنحال   مـیکرد، 
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که دید  شد، نیمـنـگاهی او را  اَمدو مطمئن  استقرارِ  سرعت از   با 
 سیگارش را روشن کردهبود و پایِ راستش را باال آورده ، پُـشت به
 دیوار ایستادهبود. از این طرف سُرخو به منطقهیِ صدمتری -حاال
کوچه وسطِ  به  خودش را  داشت  رسیدهبود و  یا ـکـمتر-  ـشتر   بـی
شیرانِ ضربانِ ـقـلبِ  با  قدمهایش  ضربآهنگِ  دوباره   میـکـشید. 
یشد و دوباره خرام و وقاری که داشت، از  مسـخشده هماـهنگ ـم
ر کُ گروهِ  رسید،  مرزِ معــلوم  به  شکلمیگرفت. همیــنکه   نو 
آغاز کــردند و ناگــهان مــکثِ تــرسناکِ خود را   همــصدا آهــنگِ 
به راهِ سُرخو  ای بیــشتر نپایــید.  ثانیه که چــند   سُرخو را دیــدند 
که اَمدو ـکــاغذی  داد ودر مـقــابلِ ـچــشمانِ ـخــیرهیِ   خودش ادامه

آمادهکردهبود را تویِ خانهیِ زهراخامن انداخت و رفت.
ـتاد و ازیخ  رویِ  زـمـین اـف ستونی اَمدو هـمـچون  سیگارِ    خاـکـسترِ 
زیرِ صعودکرد و  دستش  ــتدادِ  نازکی از اـم شد. دودِ  شی   متال
که خـــیالِ دهان  ــنامِ  رسید -گـــشوده- ـب ای  به حـــفره  دماغش 
ـدند و او سمتش میآـم به  با کُــندی  ـداشت. بچــهها  ـهشدن ـن  بسـت

داد.  شان نشانمنی رغبتی به نگاهکردنِ
ند تادهبود. کافی بود در بزـن خوبی اـف نبار کـاغذ جایِ   دستِ کم اـی
یِآخرش این خانه ما آن ـکـاغذ را ـمـیخواهیم.   و بگوـیـند ببـخـشید 
ـوشته را میـخـوانْد و ـکـمی دادنْ ـن ویل ـیش از حت که زـهـراخامن ـپ  بود 
بود که روی ِ کـسی را رحال آدمیـن یکرد. بهـه صیحت ـم سران را ـن  ـپ
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زمین بزند.
ـعد هــمه روی ِ زمــینِ چــمن نشــسته بــودند و  کــمتر از دهدقیــقه ـب
به ریـشـشان میـخـندد. رویِ ـکـاغذ سُرخو دارد   اـحـساسمیکردند 

نوشتهبود:

زیر و رو میکنیم ، سلطنتِ پهلوی.
 

ادَست  رویِ داشت ـب بود و  ته  گی گرـف ـن این شعارْ رِ با آهـنگِ   اَمدو 
توپِ فوتبال مینواخت:

الالالی   الی الالی   ،  الی الالالی الی الالی   
یارانش را دید و مجــیدو و  خودش را «خمـیـنی» ـمـی سُرخو   یـعـنی 
ست این چه چـیزی میتواـن ست؟ غـیراز  داـن  «سلطنتِ پهـلوی»  می
دراصل ربطْ  درظاهر ـبــــــی شُعارهایِ  این  آیا   ـبــــــاشد؟  

شاخوشانهکشیدنِ سرخو علیهِ بچههابود؟
داشت ـبـــودند و مـعـــمار  روزها اوـلـــیای ـمـــسجد ـفـــشار آورده  اـیـــن
ام نـــشده، کـــسانی ام مـــیکرد. کـــارها هـــنوز مت  کـــارهایش را مت
اشغال کردهبـودند. اغـلب چـنان بلبـشویی  آمدهبـودند و مـسجد را 
درت شیرانِ میمونمنا به سختی و نُ ماعِ  گر کارِ اجـت رپا بود که دـی  ـب

افتاد. فاقمی اتّ
بوی اش  به دانـــشگاه کله سرزدن  با یکـــیدوبار  هم    مجـــیدو 
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 قرمهسبزی گرفته، سیاسی شدهبود. دیگراینکه خبرِ شهادتِ برادرِ
داشت ـــــودند. ـجـــــمع   اَمدو و حـمـــــیدو را از جـبـــــهه آورده ـب
 ازهممیپاشید. یکروز اصغرو آمدهبود خانهیِ  مجیدو تلفن بزند
شده و ـمــــدرسه را چادری  که  دیده  سرخو را   میـگــــفت: 
با اصغرو نـداشت.  به   ولکـردهاست. مجـیدو هیـچوقت اعتـمادی 

اندیشید:  خود می
کارگر در ســراسرِ که طبقهی  وقتی  چی؟  که   حاال 
حزب تــــشکیل دارند متــــحد مــــیشوند و   دنــــیا 
ویای  میدهند. وقتی که جامعه دارد در یک ـمسیرِ ـپ
 تکاملی رشد میکند و پوستهی خود را میشکافد،
خوب بگــوید! گــیرم راست بگــوید،  اصغرو   گــیرم 
شود و چادری  وسط  این  هم  دیوانه   سُرخویِ 
یا کرد! کـجایِ دـن که  کرد  خوب  د.  را ول کـنَ درسه  ـم
که عــروسش اصال از کــجا معــلوم   عوض مــیشود! 

نکردهباشند...  
دختره این  سرخو،  اصغرو و ـگـــفت: داداش بیـخـــیالِ  به   رو  

اند. هُشیارنیست. حتما بیرونش کرده
بردار ات را  چایی اصغرو گــفت:  اآلن درِ مــسجد خلــوتست     

برویم بنشینیم گپبزنیم. 
با که  وقتی  ـدند.  ـههم  بپیوـن تا بهزودی ـب  مجــیدو او را راـهـیکرد 
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هم بـودند اَمدو و حمـیدو  رفت،  رنگش بـیرون  خوش چاییِ   لـیوانِ 
دید. ی ارشان نشـسته بود. مجـیدو چـیزِ عجـیبی ـم درشان هم  کـن  ـپ
سر باهم سیگار میـکشیدند. سالمی گـفت و چاییاش را  پدر و ـپ
داد.  بیوقفه  تعارف کرد.  گوریل برخالفِ  همیشه آرام نشانمی
ساکت بـودند و ام را کُــشتند». دیـگران  لب میـگـفت؛ «بچه  زیرِ 
 فقط مجیدو گاهی پرسشی در بارهیِ  جنازه و مراسم و عملیات و
داد. جواب می به کــوتاهی  اَمدو  پدرِ   این حــرفها میپــرسید.  
راست اصغرو  شد.  کوچه منـایان  هایِ معـلومِ  دختری از انـت  ناگـهان 
هم حــرکاتِ چادر  با  شدهبود. ـهـنوز  چادری  سرخو   میگــفت؛ 
یشد شناخت. میمـونها دوباره داشتند شیر تش را ـم  آشنایِ راهرـف
بود. هیـچکس بزرگ آجنا مـزاحم  وجودِ آن گـوریلِ  اما   مـیشدند، 
اش را چایی بازگو ـکـند. مجــیدو  دلش را   جرات مـنـیکرد مکــنونِ 
رداشت و اَمدو سیگارش را زیرِ پایش له کرد. به پدرش گـفت :  ـب

بابا برو خونه استراحت کن. 
ـجا شما ایـن راست میگــوید،  که   هم پُــشتش را گــرفت   مجــیدو 

بنشینید خوب نیست. 
ــصدِ برخـــاسنت اما بیخـــیالِ اینحـــرفها نشـــستهبود و ـق  گـــوریل 
 نداشت. سرخو نزدیک و نزدیکتر میشد . کم مانده بود به مرزِ
کمَـکهایش از سُرخیِ کَ رسد.  شتر- ـب یا بـی -حاالکمتر   صدمتری 
وسط ِ به  هم ـمـثلِ همـیـشه  ـنبار  بود،  اـی شده  چادر مـنـایانتر   زیرِ 
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این تـفاوت با  آغازکرد،  رمزش را  فرشِ ـق ماییِ   کوچه کـشید و راهپـی
که بهجایِ کتابْ چادرش را محکم گرفتهبود.
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عبور

بود. حالِ گــذشنت  دید، چــیزی در  خواب مــی  مجــیدو هــروقت 
کابوس یا ـحـتا  نامفهوم ـبـاشد و  خوش ـبـاشد،  خوابِ   میـخـواست 
حالِ ــنکه چـــیزی در  داشت، همـی که  ــشترکی  ــصلِ ـم ــاشد، ـف  ـب

گذشنت بود. 
ــهخاطر بود- ـب که  هم  -اگر  این را  که ـغــیر از   ـجــوریشدهبود 
حاال میخــواست قــطار بــاشد ،  آبِ آورد.  یاد منی به   منــیسپرد و 
بود ـبــاید میـگــذشت و رود.  ـهــرچه  که راهمی آدمی  یا   جاری  

رفت.   می
دارند حس مـیکرد خـوابهایش ـیـکجا  سرخو  با گـذشنت ِ   حاال 
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بابتِ ـحـضورِ بود و از   ـتـعبیر ـمـیشوند، در ـمـقامِ مـتـاشاگر نشــسته 
 گوریلْ خفقان هم گرفتهبود. سُرخو تقریبا پنجاه قدم از صدمتر را
یآمد. آثارِ شتر یا ـکمتر- جـلو آمده بود و هنوز داشت ـم  -حاال بـی
بااینهمه، اما  صورتش دیدهمـــــیشد،  ــــیرات در  ــــرخی تغـی  ـب
ضربانها هماهـنگ مـاندهبود. با  قدمهایش همچـنان   ضربآهنگِ 
بدنش ـشاری روی ِ  که  هــمچون آـب تی  براق و خلَ  چادرِ مــشکی، 

میریخت هرگز قادر به استتارِ اینهماهنگی نبود.
به کوچه  نامعلومِ  سمتِ  صدایِ ـمـــــوتوری از   اـیـــــنوسط 
درست رخو  یشد. سُ ندتر ـم وبـل یرسید و -هر ثانیه-  بلند  گوشـم
صدایِ مــوتور دیــگر همــچون که  بود  رسیده  چارکوچه   وسطِ 

پارازیتی آرامشِ همه را بههم میریخت. 
 معلوم بود سرخو طبقِ عادتی که دارد، خودش را  از سرِ راهِ موتور
وتور زشدهبود . سرخو سُـست شد. ـم  کـنار منیکـشد. اَمدو نیمخـی

رسید. ویراژی داد و رد شد. 
المو بود، -خدا لعنتش نکند- غُ

وچِـلی تویِ مالجش کوفتهبـودند، خُل که  باتومی  ضربِ    هـنوز از 
میکرد. موتورْ  بوقِ ممتدی کشید و با هیاهو گذشت. 

اَمدو نشـست خودش برگـشتهبود.  هحالِ  عد همهچـیز ـب   چندثانیهـب
 و سیگارِ دیگری روشنکرد. سرخو آرام به راهش ادامه داد. دیگر
ـگذارد. سرِکار ـب شیری را  یا  ـمونی  تا مـی ـداشت  ـمی ـن  کــیف و قـل
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گوریل یکبند غُر میزد:
وا بچه مِنه کُشنت.   رقَ  مادِ

ردن اَ را مدرسه بردنش، نعششه اُوُ
ردن نعششه اُوُ

 مجیدو همچنان خفقون گرفتهبود. سرخو رویِ فرشِ قرمز تا بهآخر
ماند و به زودی در عمقِ نامعلومِ کوچه ناپدید شد.  





       مَحکمه    
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رقصِ دو نفره

انقالب  - بــیاغراق- دادگاهِ سپاه و   فــاصلهیِ ـبــینِ بــازداشتگاهِ 
 صدقدم هم نبود، بااینحال همینکه بعداز ماهها انفرادی و ترس و
ــرویم، کُـــلی هیـــجان ــراربود از درِ آن خـــرابشده بیرونـب  حتقـــیر، ـق
دیوار- ِ -آنباال، روی  مردم را، مـــاشینهارا و  باالخره   داشت. 
چه فیلــمی دارد. که  دیدیم  سینماپارامونت را مــی اکرانِ   پردهیِ 
ـصوّرِ تاکــسی ـیشد،  ـت ـته-  تاکــسی مـن ـیان هیچچــیز  - الـب  دراینـم
صویری از  آزادی است. دستت را باال بگـیری  برایِ یک زندانی ـت

و هرجایی را که دلتخواست بگویی!
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دامن- نه، همـین چـهارراهِ بـعدی، مـستقیم -چهمـی اصال هـرجایی    
میدانِ آزادی! 

سرِ دیدیم. منـیشد  هم مـی ما تاکـسی  باز مـیشد ، حـت  وقتیکه در 
کانِ نارجنی کی دوتا پـی شه  ـی  ـمیدانِ پارامونت تاـکسی نباشد، همـی
تا چــهار نــفر را  -بــهقولِ خــودشان- که منتــظر میمانــدند   بود 

صندلیِ عقب و دونفر را صندلیِجلو سوارکنند.
راست- دوتا -چپْ  عجالتا - از صبح-  بچههایِ همپرونده را دوتا
سلّح  دستبند زده ، پشتِ در بهصفکردهبودند. دونفر نگهبانِ مُ
ــظامی ــفرهیِ ـن ستونِ دوـن یک  زندانیان را  ـمــثلِ  که  ــودند   آمادهـب

دادگاهکنند.     هدایت و روانهیِ
دستهایِ -هردو-  من و همــراهم   ـنکه   همهچــیز خــوببود االاـی
دادهبودیم و ـطـرفهم ـبـستهبود و رفـتـهبود. نگهـبـانها  راستمان را 
ما را دستهای  جُرئتِ ایـنکه  داشتندهم  اگر   کلـیدی نـداشتند و 
این ـفــکرْ  رویِ درنتیجه  دوباره ببـنــدند ـنــداشتند  ،   بازکـنــند و 
ازمدتها ـس که ـپ هم  فُــرصتی  که هـمـین صدقدمْ آمدهبود   اـعـصامب 
ما در که  ـبود  قدمی ـن اصال  ـیخونِدل نخــواهدبود.  شده  ـب ـیدا   ـپ
بودم وـخـیال  ـشود.  همـیـنطور در فکر ـرداریم و    ضایعـن  زندگی ـب
دادند.  که در را باز کردند و ما را به همان شکلیکه بودیم حرکت
ــسهایِ صدایِ نـف ــند و  رفـت ــثلِ آدم راهمی داشتند ـم صف   بقیهیِ 
که میکـشیدند بـخوبی شنیدهمـیشد. قـشنگ معلـومبود  عمیـقی 
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ای برایِ رسیدن ندارند و نورِ خورشیدِ کویری چکدام عجله  که هـی
ـــست نه ـکـــسی میتواـن که   را ـچـــنان سـلـــولسلول میبلعـیـــدند 
اما -این من و هـمـراهم  بردارد.  ونه ـچـشم از مـتـاشا   سخنیبگوید 
غذا میخـورند که از ظـرفی مـشترک   وسط- مـثلِ تولـهسگهایی 
شتی شتْپُ  دورِ خودمان میچرخیدیم و هی هر کدام میخواستیم پُ
ببینیم. همـیـــــــــنکه خوب   راه ـنـــــــــرویم و جلوـیـــــــــمان را 
یا جویی  ــریدن از  به تـــعادلی بِـــرِسیم، ـپ ــمصلحکنیم  و   میآمدـی
ما زدنِ  چرخ دوباره  ــیآمد و  دیواری پیشـم ــبشِ  سرِ ـن  پیچـــیدن 
 دورمیگرفت. گمامن ما دونفر تنها کسانی بودیم که میخواستیم
بارِ چـنـــین اـحـــساسِ ـحـــماقتی زیرِ  سریعتر ـبـــرسیم و از   ـهـــرچه 

آزادشویم.
رفتیم تا پیش از انقالب ـموسوم به  ساختمانی که  به سمتِ آن می
یک تم در جـریانِ  من در آن رـف نباری که  بود. اولـی  «خانهیِ شهر» 
 عروسیِ مجلل -پیش از انقالب- بود. خوب یادم هست که بچه
ـریان و شامِ بوقـلـمونِ ـب بودم .  ـخورده  تا آنروز  بوقـلـمون ـن  بودم و 
بدجوری صورت میگــرفت  پذیرایی در آن  که  سالنی  وبرقِ   زرق
بدونِ ـحـجاب و رـنـگووارنگ و زنان ـهـمه   ـچـشمم را گرفـتـهبود. 
که دختران و پـسران در رقـصی   مردان هـمه  فُکلْکـراواتی بـودند. 
چپِ دـیـگری دادهـبـودند و ـمـثلِ به  خود را  راستِ  دستِ  بود   ـبـرپا 
 عروس و دامادهایِ  کوکی -به آهنگی که پخش میشد- دورِ هم
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میچرخیدند.  
شد و همـیـنقدر که انقالب   هشــتسالی از آن ـعـروسی نـگـذشت 
آستانهیِ ـهـمان دوباره در  من  امروز  که   هم از انقالب نگــذشت 
شود- ــخش  ــگی ـپ ــکه آهـن ــروسکوب -بیآـن ــثلِ ژـی  ساختمان، ـم
ران بودم. من که مثنوی را آهنگ با رفیقِ چرخندهام در حالِ دَوَ  هم
ولوی به ذـهنم یتِ ـم  چـندینبار در زندان خـواندهبودم ناگـهان این ـب

خطور کرد که:
رقص و جوالن بر سر ِ میدان کنند
رقص اندر خون ِ خود مردان کنند

ــیدانِ ــیدان ، ـم ــولوی از ـم ــظورِ ـم ــنا مـن ــتم مطمـئ خود گـف با   باز 
ما رفنتهایِ  دندهعقب این  ـاید  هم نـب ـصش  ـبوده و رـق  پارامونت ـن
 باشد وگرنه باقیماندهیِ بیت درست بود : یکی اینکه «ما چیزی
م اینکه «آنجا جایی بود که بسیار  از مردی  کم نداشتیم!»  و  دوّ

کسان در خونِ خویش غلتیدهبودند».
ـباییِ پـیـشین را شهر، ـهـمان ـجـلوه و زـی خانهی ِ  ـوارهایِ بـیـرونیِ   دـی
هزاران هم مـثلِ  حاال آنزیـبایی  دیدهبودم.  کودکی  که  از   داشت 
رریش  زیباییِ دیگر  از ورایِ  پارچههایِ سیاه ،  انبوهِ  عکسهایِ  پُ
 و پشم و شعارهایِ ناخوشآیند -مخفیانه-  به من چشمکمیزد

و خاطرهیِ  آن عروسی را زنده میکرد.  
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طبقهی دوم

 من همیشه گیجبودم که  چگونه طبقههایِ  یکساختمان را  باید
ساختمانی بــیش از یکطبــقهْ رویِ زمــین اگر  مُرد. درکــرمان   شُ
ل» حـــساب میکـــردیم .  داشت ، طبقهیِ ـهــمکف را «طبقهیِ اوّ
یک زیرزمـین داشت و  یشهر» بـنابراین دوطـبـقه   ساختمانِ «خانـه
سالُنِ دیدهبودم. در طبقهیِ اولْ   واحدها را  ازاین  دوتا  من    که 
ـهبودم. ـمون» را همــانجا رفـت که  «ـعـروسی ِ بوقـل بود   اجتمــاعاتی 
کشبِ  پُـرماجرا را درآن ـگذرانده بودم. ین هم  جایی  که ـی  زیرزـم

ای ازآن نداشتم. میمانْدْ طبقهیِ دوم که هیچ جتربه



     ۷۳                              

آستانهیِ بر  من  ــودند و  بندِ لـعــنتی را بازنکردهـب دستْ  ـهــنوز آن 
دادگاهِ انقالب اـیـستادهبودم. حـواسم رفتـهبود  نگهـبانی و ورودی ِ 
جا آن اعدامْ   گوشِ هـــیوالیِ  که بـــیخِ  شبی   تویِ زیرزمـــین و 
سته ثلِ بچهخرـگوشی که نداـن یدهبودم. شبی که تا صبح  -ـم  خواـب
آغوشِ گرگیخـفــته،  بازیگـــوشی میـکــند-  از خـــوشدلی و  در 
خودم همـراهم وسالِ  آنشب رفیقیهـمسّن  دیدم.   بیخـیالی میخـن
دادگاه مـعــطل نوبتِ  ــظار ِ  امِ روز را در انـت ما مت هر دویِ   بود و 
ما مـنـیرسد- به  نوبتْ  ـومشد   ـمـاندهبودیم. ـعـصرْ  -همـیـنکه معـل
که آن تا در اطاـقـکهایی  به زیرزـمـین ـبـردند  مارا  ناگزیر   مامورانْ 
آنجا آخـرین شبهایِ زندانیانِ محـکوم  پایین بود تا صبح مبانیم. 
سنگین و درهایی  با  ـاقهایی بیرخــنه  ـیشد. اـت مرگ سپریـم  به 
 بسته که تنها پنجرههایِ کوچکی بهقدر ِ چشموابرویی یا گوشی و
آنجا یشد.  سته ـم باز و ـب یرون  که از ـب ای داشتند  دهانِ گـشوده  یا 
مامورانِ به  وقتیکه  بو را منـیشناختیم.  ما آن  داد و  مرگ می  بویِ 
سلوملان به  رسیدن  تا  ما را  دادهشدیم، چـــهارنفر  ــل  پایین حتوـی
ساختمان باال خوابـید و   اسکورتکردند. همیـنکه سـروصداهایِ 
ای ـکوچک  رویِ در باز رورفت ناگـهان دریچه  در سکوتی شبانه ـف
بزرگ و زـیــبا از آن ـبــیرونزد. سفید ِ ـبــسیار  سبیلِ  یک   شد و 
اثر ِ دودْ کـــمی زرد که از  با گـــوشههای پیچـــیده  ــهن   سبیلی ـپ
که صدایی  با  آمد و   به حــرکت در  «سبیل» ناگــهان   شدهبود. 
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خودش را مخفی میکرد به آهستگی گفت: 
شما دوتا جوون چهکار کردین؟

که مـوهایی بزرگ ظاهرگـشت  سبیل غیـبشد و گـوشی   ناگـهان 
تِ بزرگی اللهاش گیرکرد  سفید و پراکنده برآن روییده بود و ازشدّ
افتادهبودیم که قادر  و با تاخیر واردشد. من و رفیقم چنان به خنده
عالمِ ـنــــوجوانی و آن دخمهیِ  به ـپــــاسخگویی ـنــــبودیم و در آن 
ما را از آن  تـــــرسناک چـــــیزی منیتوانـــــست جـــــلویِ خـــــندهیِ 

خیمهشببازیای که میدیدیم، بگیرد. 
با «سبیل» ظاهرگــشت و  دوباره  شد و   «گوش» ناگــهان غــیب 

حرکتِ باالوپایینی که میشد -باز به آهستگی- گفت: 
من ثریّا هستم، شما سیاسی هستین؟ چه خطی؟ فدایی؟

دفعه آن گوشِ دیگر- بهسختی داخل    دوباره گوشِ بزرگ  -و این
ای بعد همچنان  شد و اللهاش در اثرِ اصطکاکی که داشت تا حلظه

داشتیم   من و رفیـقم  رزید.  دیدنِنفسْمیـل  تنـگی میگـرفتیم و از 
مار وول مـیخوریم سیمانی مـثلِ  که چـگونه رویِ زمـینِ  گر  دـی  یک

دادیم. کُنترلِ رفتارِمان را بیشتر از دستمی
که ناگــهان شنید  چه  که  مدتی مــاند و معلومنیــست   «گوش» 
که ای  شد و در هـمان حلظه ظاهر  با  اندازه زـی ی ابرویِ ـب  یکچـشمو 
برف و ـعـسل را هـمـچون ـیر و ـکـمان و  شکوهِ درهمآمیـخـنتِ ـت  بود 

تابلویی به منایش گذاشت و با سرعت   ناپدید شد.
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دقیقه کشید یا نه که درِ سلول با خشونت بازشد و دامن به یک  منی
ما را ـاهای  ـستاده، ـپ ـفر اـی ما آـمـدند. دوـن سروقتِ  به  مامور   ـچـهار 
 گرفتـند و دونـفر نشـستند و دهـانمان  را بهزور گـشودندکه احیـانا
به تـوضیح نـبودیم و از قادر  ما بههیـچوجه   سیانور نخوردهبـاشیم. 
ماموران داشتیم.   به بیـهـــوشی  شبیه  حالتی   شدّتِ ـخـــنده 
ههم خورده و در حالِ مرگـیم. ما را از  گمانمیـکردند که حاملان ـب
ردند. وادارمان کردند که  جا بلند کردند و به سمتِ دستشویی بُ
حوالهیِ هراز ـچـندی ـکـشیدهیِ  محکــمی  ـشوییم و   صورمتان را ـب
سبیلو را مردِ  طولِ راه یکحـلــظه آن   بناـگــوشمان میـکــردند. در 
اشکمیریختیم، حالیکه کتکمـــــیخوردیم و   دیدیم ، در 
قدرتِ خـنــدیدن تویِ ـچــشمِ ـیــکدیگر اـفــتاد. دـیــگر   ـچــشممان 
ماموران داشت از دماغـمان بـیرون مـیآمد.   منـاندهبود رودههایـمان 
ــکی ما را در ـی باز ـکــردند و ـهــریک از  ــشوییها را  تا از دسـت  دو 
چاه نشــستم و ـگـوشم را رویِ سرِ  من  ـستند.  ـند و در را ـب  انداخـت
که ـمـــثلِ سرِ رفـیـــقم را ـمـــیشنیدم  صدایِ    دیوار ـگـــذاشتم و 

توپیسرگردان به دیوارهایِ مستراح برخورد میکرد.
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دادگاه

اقهایِ زرگی داشت و اـت  باالخره طبقهیِ دوم را هم دیدم. سالن ِ ـب
من را رفـتــند.  که ـگــهگاه میآـمــدند و می ای  و ـکــسانی   درـبــسته
صفایی چه  ـشاندهبودند و  انـتـظار ـن درها  به ـکی از هـمـین   پُــشتِ ـی
صندلی یک  مدتها -ـمـــثلِ آدم-  رویِ  ـــعداز  که  ـب  داشت 

مینشستم!
موکتِ یک  سلول -در هـفــتماه  اـنــفرادی-  ـبــهجز    امـکــاناتِ  
سربازی، ـچـیزِ یک ـپـتویِ  روشن و   یک المپِ همـیـشه   نازک ، 
ای یا صندوقِ میوهای  دیگری نبود. آجنا  صندلی که هیچ،  چارپایه
زندانیان ـبــاید رویِ  هم  پیدامـنــیشدکه رویِ آن ـبــتوان نـشــست. 
 زمـین میخوابیـدند،  رویِ زمـین  مینشـستند و رویِ زمـین چـیزی
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رفتیم ، چشممان بستهبود  میخوردند.  اتاقِ بازجویی هم که می
و  هیچمنیفهمیدیم کجا نشستهایم. 

 حاالاما  پشتِ درِ بستهیِ دادگاه، رویِ صندلیِ انتظار نشستهبودم
زیرِ دستهایم را  هی  داشتم از خـــوشبختی بـــالبالمیزدم.   و 
شیمنِ صندلی را دادم که ـن لمی یبُردم و بدمن را بهجلو هُ  رانهایم ـم
شتیمیـچــسباندم  و را  بهپُ دوباره  پُـــشتم  خوب اـحــساس ـکــنم، 
را پایِچپم دتی  ازمُ ـس رویِپایِچپم میگــرداندم  و  ـپ را   راستم ـایِ  ـپ
راستم  میآوردم. نشستهبودم و چشمبندی هم  بهچشمم  رویِپایِ
ـندن تویِ هــایدپارکِ ـل ـیکرد  ـست فکرـم داـن اگر کــسی منی ـبود.   ـن

ام و دارم به کبوترها غذا میدهم. نشسته
که چهارتاچهـارتا ارجهای فـلزی  این  یبود، از  صندلیِ خوـب   واقـعا 
به ـکــــــــنارهیِ  آن راستِمرا  دادهـبــــــــودند و دســــــــتِ  بههمجوش
هم دستبند  اگر  که  ــستند  داـن ــنها منی  دستبندزدهبودند. اـی
صندلی بلنـدشو- -که از رویِ  هم مـیدادند  پول  تازه   منـیزدند و 
گِردیِ پُـشتیاش دُرُستْ  در  بودم. پُـشتم  دشدن ـن  من حـاضر به بلـن
هها  میچرخـید و به دورِ پاـی گاه  پایم  نوکِ انگـشتانِ   نشـستهبود و 

گاه آزادمیشد. 
حاکمه به من رسید. ماموری آمد و دستبندم را  سراجنام نوبتِ ـم
مامورْ هدایتکرد .  به درونْ  مرا   بازکرد و دری را ـگـــشود و 

شتِ سرش بست. برگشت و در را پُ
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له فاعِ یک ـپ ارـت ویی  به ها- سکّ  اتاقی بود بزرگ و دراز که -در انـت
رویِ هم گذاشتهبودند.  رویِ  داشت.  پایینِ سکو  دو کاناپه روبه

دادهبود. ای درلباسی غیرِ متعارف لم یکی از آنها مردِ ژولیده
نواحیِ بلوچــــــستان و که در  اشرارِ مُــــــسلّحی  روزها     آن 
داشتند. تی  دستگیر میـکـردند چـنـین ـهـیأَ  کوـهـستانهایِ  ـکـرمان 
دانند کارشان متام است.  لمدادنش هم  مثلِ محکومانی بود که می
 همچنین ماموری کنارش نشستهبود و اینطوربهنظرمیرسید که از
آنوسط هم  خالیبود و ـمـیزی   او نگـهـبانی میـکـند. ـکـاناپهیِ دوم 
به که  بود   دیدهـمـیشد. همهـچـیز  ـچـنان جـمـعوجور و ـخـودمانی! 
آنباال مـیز و رسید.  و  سکّ به   راحتی مـیشد از کِـنارش گـذشت و 
ـشویِ ـفر رـی بود  و  یکـن ـرودستکی  تایپ و دفـت  صندلی و ـمـاشینِ 
ـشانهیِ بر مــسندی مُعــتبر نشــستهبود و  ازدور  ـن  کــوتوشلواری  
که بههیچـعــنوان من  ش دیدهـمــیشد.  از» رویِ  پـیــشانیَ  «مُـــهرِ من
باالیِ سراغِ ـمـیزِ  اشرار ـکـنم، ـمـستقیم  قاطیِ  خودم را   منیـخـواستم 
اشرار ِ به  بود  -ـپــشت  ا  که آجن ای  صندلی و رـفــتم و رویِ   سکّ

سلّح-  نشستم.  مُ
ـرویَش را مردِ کــوتوشلواری  چــشم و اـب که  دیدم  ـوقع،  این ـم  در 
ـیشِ درحالیکه  چــیزی مینویــسد و حــواسش ـپ  تــکان مــیدهد و 
نِحال میخـواهد  چـیزی را هم به من حالی وشتنش است،  درعـی  ـن
گاهکنم. دوباره  ـن را  فردِ لمداده رگردم و آن   کُـنَد. حـسکردم بـاید ـب
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اوست و تازه فهمـیدم  «قـاضی»  دیدم  دستش  تویِ  که   تـسبیح را 
ــعدا است.  ـب هم مُـــحافظِ حـــاجآقا  ــفروض  ــانا آن نگهـــبانِ ـم  احـی
یز ِ وسطِ اطاق دیدم و ـعبایی زرگی  را هم  رویِ ـم  ـعمامهیِ به آن ـب
که از ـچـشمم شاهدِ دـیـگر  بود و ـچـندین  آویزان  به جالـبـاسی   که 

افتاده بود.
زدنْ در ـمیدان گامِ چرخ   با احـساسِ حـماقتی از جنسِ ـهمانکه  هـن
اشارهیِ انگـــشتِ حـــاجآقا رویِ کـــاناپه به   داشتم، برخـــاستم و 
ام را ــرونده کردم-  ـپ ــید  -چون تاـی اسمم را گـــفت و   نشـــستم. 

برداشت و  شروع به ورقزدنکرد. 
گفت : کافری یا منافق؟

گفتم : کافر
کافری! وـگـرنه که  کن  کر  شُ صدهزار مرـتـبه  خدا را  برو   ـگـفت: 

کارت متامبود.
اند که درِ توبه همیشهباز است.  گفتم: فرموده

گفت: توبهی منافق عینِ نفاق است.
گفتم: پناه بر خدا

این ـگــذشت و ـحــاجآقا به چِرتوپِـــرتهایی ـمــثلِ  ای   ـچــند دقیقه
هم گـــفت: سر  آخرِ  زد.  من را ورق می طور پـــروندهیِ   همیـــن
از مــیخوانی: ام حــاجآقا. گــفت : من کرده  توبهمیکنی؟ گفــتم: 
قدری پدرم  ـرحوم ِ  برای ـم اما  درصد  که صــد خودم  برایِ  ـتم   گـف
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بدهکارم!  
گفت: تعهد مینویسی : گفتم:  بله مینویسم. 

دادهبود زیرِ لب این حـرفها را میزد و من م اضی ـهمانطور که ـل  ـق
کجا جـمع که ـی عالم   تهای  برایِ  همهیِ  حماـق داشتم   دلم   در 

شدهبود، میگریستم.
 آن ـمحاکمه در حالی اجنام میشد که  من کوچکترین اطالعی از
ای دارم و ـرونده که ـپ ـستم  داـن ـداشتم. ـفـقط می ام ـن ـرونده  مـحـتوایِ ـپ

فتَش را هم دارم. معلوم کُلُ ازقرارِ
من به  ظاهرا  است در آن نوشتهبــاشند    ایــنکه چهچــیزی ممــکن 
که ـــیشدم  ـــعا کُنجــــکاو ـم ـــتها واـق ـــبود. بـعـــضی وـق ـــربوط ـن  ـم
خودم دستخطی از  آیا  فهـرستی ، عکـسی،   بدامن؛   -دستِکم- 

و یا از نزدیکامن در آن هست یا نه؟ 
ـرایم ناچیز ـحـتا- ـب دّ ْ  آنحَ -تا به  حق   ای   ه اتاق ـکـسی ذرّ   در آن 
درست جوابِ  اضی  رسشهایِ ـق به ـپ من بخـواهد  که  از  بود   قائل ـن
ای که اضی  بدهم! یـعنی ـهرچه من میگـفتم یا منیگـفتم برایِ آن ـق
دادهبود فرقیمنیکرد، اگر در پاسخ به پرسشی اندکی درنگ  آجنا لم
اندازه احمــــــقانه-  مــــــیکردم، پــــــرسشِ دیــــــگری -بههــــــمان 
یز رسش  ـن به اینـپ اسخ  که   ـپ بود  خوبی معـلوم  به  یشد و   پرسیدهـم

کوچکترین اهمیتی برایِ کسی ندارد. 
 آن مردِ کوتوشلواری همینطور چیزهایی  مینوشت و همهیِ این
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عْساعت نرسید. رفته به ربُ ماجراها رویِهم
دوباره ـبود  قرار  ـن سراجنام گــرفت و  من  کارِ  ـنکه  ـنحال همـی  بااـی
فردایِ آوردم   را در زیرزمـین بـخوامب خـوشحالبودم. بـهیاد می  شب
برایِ را  ماموران آـمـدند و همه -آنپایین-   که  شبِ پُرـخـنده را   آن 
داشت ـفر  صبحِ زودِ لـعـنتی یکـن ـیدار ـکـردند. در آن  صبح ـب ازِ   من
اعدام میـنـوشت. ناـگـهان  ـقـشقرقی برـپـاشد  و برای ِ   وصیتش را  
گر در قم بارِ دـی ضرب و شتم به هوا رفت. من و رفـی  سر و صدایِ 
 دستشویی حبسشدهبودیم و احساسِ ناامنی دملان را خالیمیکرد.
 دقایقی بعد سکوت بود و صدایِ شلیکِ گلوله و بازهم سکوت.
آنجا داشتیم.  ـمان منـتـقل ـکـردند، مـهـمان  به اتاـق مارا  که   وقتی 
درخــشید! سیاه می صورتی چروـکـیده و  ـیانِ   چــشمانی خــیره درـم
 مردی سرِپا نشستهبود و زانوهایش را در سینه  فشردهبود و سخت
دهان و که از  صداهایی  تازهواردْ  چــیزی منیگــفت و  ـرزید.   میـل

دماغش شنیدهمیشد، مفهوم نبود. 
ریا  -همان مردی که سبیلهایِ  بزرگ و سفیدی  پرسیدم : آقایِ ثُ
بود ، انده  گار چـیزی منـیشنید، خـیره ـم شد؟ اـن رباران   داشت-  تـی

آمد.  گویی از سینهاش صدایِ گلوله می





      بویِ خوشِ قهوه
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متاس

دلم بدی در  زنگ زد احـساسِ  فن  اما همیـنکه تـل بود  بدی ـن  وقتِ 
شد و ـطع  ـاشین ـق رادیویِ  ـم کرد.  ـدهشدن  ـبش و زـن به جـن  شروع 
داخلِ اتومبــیل، قطعهیِ ترکــمنِ زنگِ مــبایلم در فــضایِ   صدایِ 
ـشار دادم و ـرمان را ـف کرد. دکمهیِ رویِ ـف اجرا  ـیزاده را   حــسینِ عـل

برایِ اولینبار صدایِ او را شنیدم: 
یییلو –

           آقایِ عزیزاهلل  سیسبافِ نارتیجی؟
بله خودم هستم. –

نطور کـامل و صحیح ادا نکـردهبود.  مدتها بود کـسی اسمم را اـی
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که ـدند، مخصــوصا ایـنـجا -در ـکـانادا-  مرا «ـعـزیز» میخواـن  ـهـمه 
کوتاهی و سادگیِ اسمها امتیاز است.

  گذشته از آن تلفظِ «عزیز» در انگلیسی یعنی «همین که هست»
هم این طــنز  ـکار میرود.  که در مــعامالت ـب است  اصطالحی   و 

as باعث میشود که  همهجا  خودم را «  isمعرفی کنم. فقط «  
روزهایِ ـخــوشی، «ـعــزیزم» و روزِ که  بود  ــبات»  سابقم، «ـن  زنِ 
به هم  شنیدنِ «سیـسو»  من از  زد.   صدایممی  ناخـوشی «سیـسو» 

as اندازهیِ  «عـزیزم» و « isما چون در لهجهیِ  لذتمیبُردم،    « 
نوعی که  «سیس» مـیآید  است و از  «سمج»  به معـنایِ   «سیـسو» 
العاده محکم  از الیافِ  خرماست. چیزی که من حتمّلِ  طنابِ فوق
مرا ـبات عــصبانی مــیشد و  که ـن بود  وقتی  ـداشتم   شنیدنش را ـن
نه بودن بهخـودیِخود  اهلِ «نارتـیج»   «نارتیجی» میخـوانْد. البـته 
که از بود  م»  «داشنتِ دُ اما مـقـصودِ او  نه افـتـخاری،   نـنـگی دارد و 
این ـستهبودند و  ما ـب روستایِ  مردمِ   به  ـیب  روستائیانِ رـق ـرباز   دـی
من البـته در منتـهاالیهِ شهرت  دارد.  نواحی   صفت همچـنان در آن 

ستونِ فقرامت همیشه دردی را حس میکنم.
 نبات گاهی به شوخی میگفت: میخواهی دُم دربیاوری.

من دارم که  دُمی  این  صورتِ نیمـهشوخی میگفـتم:   به  هم  من    
-به درجات-  بر آن سری که تو داری ترجیح دارد! 

 افسوس که نبات در آن حلظه در ماشین نبود و اولین مکاملهیِ ما را
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ساعتم ـکـــمی ـبـــعد از نیـمـــهشب را بودم و  من تـنـــها   ـنـــشنید. 
اـلـعاده بود و تراـفـیکِ فوق خوشِ ـقـهوه  پیـچـیده  بویِ  داد.   ـنـشانمی
رفنت را در من دامن میزد.  داشتم جاده، نگـرانی از خوابْ  خـلوتِ 
یک یـوکانِ سمتِ تورنـتو ـحـرکت مـیکردم و اتـومبیلم  به  اتاوا   از 
ــرمی و که  ـن بود. پُرهیـــبت و مقـــتدر   ایـــکس الِ هشـــتسیلندر 
اش بیشتر از حدِ عادی کشش به خواب را تقویت میکرد.  راحتی
تا همـین عد  رانْد و از آنبهـب سرم  ـپ خواب را از  ته  نی الـب  آن متاسِ تلـف
شیرین را بر من حرام کرد. هنوز که فکر یک خوابِ   امروز آرامشِ 
ـــبات را زندگیِ ـعـــاشقانه، ـن ـــجسال  ـــعد از پـن  میـکـــنم ـچـــگونه ـب
ـرصهایِ این ـق به روانْپریــشی و  کارم  شدم و  دادم، تنــها   ازدست

لعنتی کشید، سرم سوت میکشد. 
ردگی و دقتی که نامم  وقتی که گفتم؛ «خودم هستم»  با همان شمُ
ـیامِ مـهـمی من حــواصیل  و حــاملِ ـپ نامِ   را تلفُّظـکـردهبود، گــفت: 
 برایِ شما هستم. اگر ممکن است شما را در تورنتو مالقات کنم.
عرض است حــضوری  ـکن  اگر مـم ـیامِ مـهـمی؟ گــفت  چه ـپ ـتم   گـف
گر شما جـنابِ ست؟ گـفت ـم یام از طرفِ کـی  میـکنم. گـفتم این ـپ

 خورشیدی در مبَ  نیستید؟۱۳۴۰سیسبافِ نارتیجی متولدِ 
ترس وجودم را گرفت و با تاخیر گفتم درست است.

 گفت مگر سالِ گذشته در ایران اقدام به تغییرِ نام نکردید؟ گفتم
اگر من در هـمــین راـبــطه میـخــواستم  است. ـگــفت   همـیــنطور 
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ندارم که  وقت  صحبت کـنم. گفـتم  شما  با  دارید حـضوری   وقـت
ــعدا ــدارید ـب وقت ـن اگر  کرد و گـــفت:  ــطع   اما...  حـــرفم را ـق
 متاسخواهمگرفت.  گفتم نه، ترجیح میدهم شما را ببینم . کجا

برایِ شما بهتر است؟
تم از انگ» چـطوره؟ گـف ر» و «ـی قاطعِ  «کامِ مهورتُنِ » ـت  گـفت «تـی
 قضا من هم تیمهورتن را به هر کافیشاپِ دیگری ترجیح میدهم.
به پـایان دوباره مـشخص کـردیم و گفتـگو  زمان و مـکان را  تْ   بادقّ
خواب را گـرفت. جایِ  احـساسِ  سرعت فـکر و خـیال،  به   رسید. 
خوابی». ـکرد  گذر ـن کرد و  گذر  ـالها  «چه خـی سعدی  قولِ   به 
اما زنگ زدم.  ـبات  به ـن ـتبودن  وجودِ بیوـق با  ـیاوردم و   طاقت ـن

گوشی را بر نداشت. این هم بدشانسیِ دومم بود! 
دادم و بایک مونتکارلویِ دودرِ  در تورنتو باید یوکان را حتویل می

قدیمی برمیگشتم. 
تازه را حتــویل گرفــتم، رهــسپارِ وقتی مــاشینِ  صبح ،  نُهِ   ساعتِ 
ـخی خــریدم و در ـهوهیِ تـل رسیدم. ـق شدم. کــمی زود  ـمهورتُن   تـی
بود و انگــیزی  صبحِ ـخـلوت و دل شدم.   ـگـوشهیِ ـخـلوتی مُــستقر 
اقل رساندهبود. احساسِ گرما در  گرمایِ تابستانْ  لباسها را به حدِ
ساختمانها  را داخلِ  با ایـنحال  است ،   کـانادا مُغتـنم و گـوارنده 
داشتند. با اینکه از پنجرههایِ بلند و  یکنواخت و خنک نگهمی
رتُن» به ورود و حرکاتِ آدمها بهخوبی توجه داشتم،  دلوازِ « تیمهُ
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خودم جوانی را ـکـنارِ  مردِ  ای-  ـهشکلِ غافلگیرکـنـنده  ناـگـهان - ـب
شما ـحـواصیل ـهـستید؟ سالم میـکـند. گـفـتم:  من  به  که   دیدم 
مرا ـحـــواصیل اما ـهـــمه  نوزادِ ـحـــواصیل ـهـــستم   ـگـــفت:  ـبـــله 
سخنش را عذرخواهی  با  دادیم و نشـستیم.  دست   صدامیکنند. 
تِ ـیّ ـومشدنِ  ـن تا معـل خودم ـعـهدکردهبودم  با  که  من  کرد و   آغاز 
به بودم و  ساکت  سکوت کـنم، همچـنان  یاورم و   مالقات، طاقتـب
که حس  این  گوش میدادم. مـوسیقیِ مالیـمی پـخش مـیشد و   او 
ید. مردی بود ام؟» داشت درومن را میخـل ابا را کجـادیده  «من این ـب
زیادی مویِ  جوانی،  آثارِ  وجودِ ـمــشهودبودنِ  با  که   کوـتــاهقد 
شکلِ به  بود  که  ک و بـلـندی  دستههایِ تُــنُ تازه ـهـمان   ـنـداشت. 
شاید همــین مــوها بود.  دورنگ  ابی جوگــندمی و  العــادهجذّ  فوق
شکلِ این  به  نامعلوم-   زمانی  که آن ـقـیافه  -از  بود  شده   باعث 
سراجنام از البالیِ ـحـرفهایش که  من مـبـاند. رازی  ذهنِ  ـبـهم در   مُ

برمالشد.  
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ن تیم هورتُ

که نشـستیم، پیشازهرچـیز خـواستم قـهوهای مهـمانشکنم.  وقتی 
اصرارهایِ با  اما  عارف کـنم. حـواصیل  حد ـت چه  تا  که  بودم   مُردد 
برای چایی  یک  با  دقایقی  پس از   ایرانیمـآبانه،  مـیز را تـرککرد و 
 خودش و یک جعبهیِ کوچکِ شیرینیِ «تیمبیت» برای هردویِ ما
من رفت.  ـهوده طفــره  برگــشت. نشــست و کــلّی بهحــرفهایِ  بـی
 نتوانستم مقاومت کنم. صبرم به لب رسیده بود. گفتم: تو مرا از

شعبهیِ  به  که  ارسال  ایران،  از ـپ اسی؟ گـفت: از   ۱۱۱کـجا میشـن
نام ــیرِ  ــاضایِ تغـی آمدهبودی و تـق ــابانِ  رازی  احوالْ در خـی ــبتِ   ـث
رمِ فُ تو  که  بودم  ـستاده  سجلی» اـی «امورِ  دفترِ  تویِ   من   کردی. 
ا ما هماجن نام» را رویِ مــــیز گــــذاشتی.   «درخــــواستِ تغیــــیرِ 
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ای هم  باهم صحبت کردیم. دوسهکلمه
زدهشد و ناـگـــهان که ـگـــفت جرـقـــههایِ الزم در ـمـــغزم  این را    
ای که میگفت و میز و دفتر و دستکی که بود پیشِ چشمم  صحنه

جانگرفت. 
گفتم: بله بله دفترِ خامنِ سالمتی.

د مرحوم شد.   گفت: بله خدا رحمتش کُنَ
که -حاال بـگذریم  سوخت  دلم  مُرد،  پس ایـشان   گفـتم: عـجب! 

کارِ مرا هم راه نیانداخت- . 
من بود.  من  راستش تـقـصیر از  ـبود.  ـشان ـن نه تـقـصیرِ اـی  گــفت: 

ایرادگرفتم  و تایید نکردم، حاالخودم هم دارم میمیرم. 
گفتم: صبر کن -جانِ مادرت-! 

حل نــشده، معــمایِ دوم را  یــکی یــکی بــگو! معــمایِ اوّل هــنوز 
مطرح نکن. 

اصال خواستِ شما چیست؟  
لبودی» بطلبم. گفت: میخواهم «بِحِ

راستش از ترک کـنم.  خداحافظی-  -بدونِ  که مـیز را  شدم   بلـند 
ناحق را حق و  یارو ـهــزارتا   این ادا  اـَطــوارها ـخــوشم مـنــیآید: « 
یک مـسئلهیِ برایِ  آنوقت  ادیده میگـیرد،  یا میبیـند و ـن  منیبیـند 
 ناچیز ژستِ احساسِ گناه به خودش میگیرد که بگوید من چقدر
نزّهی هستم و از کوچکترین خطاهایِ خودم شرمندهام». آدمِ مُ
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به مداوا  برایِ  طرف  شاید  شدم و چــیزی نگفــتم.  ـشیمان   باز ـپ
خودش این کــــارها دارد رویِ  با  شاید   روحیه احتــــیاج دارد. 
ـتت را کج و وـق راهت را  که  «حاال  خودم گـفـتم  با   کارمیـکـند. 

تلفکردی، بنشین و اَجرت را ضایع نکن.» 
دوباره برگــشتم. همیــنکه نشــستم به دستــشویی رفــتم و  ـکی   اـل
لبودی!» از چه گناهی؟ گفتم: خوب داشتی میگفتی. «بِحِ

 گفت: تو آمده بودی که اسمت را تغییردهی و من گمانمیکردم
یک را کدام  تو داری ،  که  ـامِخانوادگی  نام و ـن این   از چــهارجزءِ 
 ـمیخواهی عوضکنی؟ ـگمامن بر «سیسباف» یا «نارتیجی» بود و
رمنیکردم   -از آنبین-  بخواهی «اهلل» را بهکلّی حذفکنی و  تصوّ
رم را خـواندم، باورم که فُ وقتی  داری.  نا نگه گر را عـی  هـرسه جزءِ دـی
بر تو  اسگرفتیم و  تو مت با  است.  این غیرمـِمــکن   ـنــشد! گـفــتم 
این تم و  عالی» رـف «شورایِ  به  هم  من  شاریکردی.  صمیمت پاـف  ـت

را مصداقِ توهین به مقدسات خواندم و از اجنامِ آن جلوگرفتم.  
گفتم : دلت خنکشد؟

تاکنون اما از هـماندم  کشد  له خـن خواهی ، ـب راستش را ـب  گـفت: 
 حسِ مخالفش هم دردلم پیداشدهبود. مدام خودم را میخوردم که

چرا چنین کردم؟
دفاع از مقــدسات نــبود؟ برایِ  تو حــرصخوردنت   گفــتم: مــگر 

باالخره منفعتِ شخصی که نداشتی؟ داشتی؟
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گفت: نه چه منفعتی؟ 
 گفتم : پس آن حسِ مخالفش دیگر بهکجا بندبود؟ کسی با رفتارِ
دار میبیند  خودش احساسِ مخالفت دارد که یا منفعتش را خدشه

داند و عذابِ وجدان میگیرد؟ اخالقی می و یا آن رفتار را غیرِ
ــانها این حرـم هر دویِ   ــخواهی،  حقِ مطـــلب را ـب اگر   گـــفت: 

عملمیکرد ولی توضیحش مفصل است.
یک ـاید  هم  دارم. ـب اما عجــله  ـشتاقمبدامن  من ـم راستش   گـفـتم: 
اُتاوا قدیمی را ـعـصری ـقـبل از ـپـنجِ ـعـصر در  سفیدِ   موـنـتکارلویِ 

ام. حتویل بدهم و دیشب هم درست نخوابیده
گفت:  همسفر میخواهی؟

گفتم:  خودت را میگویی؟ مگر کار و زندگی نداری؟
گفت: ندارم و بقیهاش را در راه برایت تعریف میکنم.

آن روز نخستین سفرِ ما در کنارِهم  شکلگرفت. 
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همراه

 هنوز چای و قهوه متام نشده بود که سوار شدیم. استارت که زدم
عتی تم: تو که گـفتی منـف  رادیو هم روشـنشد. خاموشکردم و گـف
نداشتی، پس چرا میگویی منفعتم را خدشه دار میدیدم؟ گفت:
کس هر  که  ایست   آخر اولـین بـرداشت از منفـعت معـموال «فایـده
ـــــکدست ـــــنکه  ـی خودش میخــــــواهد». اـی برایِ  ـــــستقیم   ـم
بدیل به چلوـکباب شود.  ـکوتوشلوارش دودست، یا نانوپنیرش ـت
به مـجـموعهیِ اش  که ـفـایده داریم  هم  ـگر   اما ـیـکنوع منـفـعتِ دـی
اما اولی ـنـداشتم  من از آن منـفـعتِ  شخص ـمـیرسد.   ـبـزرگتری از 

اعترافمیکنم که از دومی داشتم.
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ای و به نفعِ کدام مجموعه؟ گفتم چه فایده
دارها!  گفت مجموعهیِ دین

دانی آدم وقتی که مؤمن به یک دینی شد وجودش به دو بخش  می
مالِ همکـیـشانش. خودش و بـخـشی  مالِ   تقسیمـمـیشود. بـخـشی 
خودش  را مـمکن است ضایع و حرام ـکند، اما خشِ  مالِ   اتـفاقا آن ـب
دستش کاری غـیر از مراقـبت و مـحافظت از   برایِ بـخشِ دوم هـیچ 
نها دفاع کـند تا ـهمواره آن اید بههـرشکلی از آیـی ست. ـب  ساخته نـی
بر او رسیهم  اگر ـت هم دارد،  اگر انتـقادی  تشود.  خشِ دوم تقوـی  ـب
یا از خودش  تــواند از  است . می خودش  مالِ  است،   مــوستولی 
اما ـهـنوز قرار دارد ـهـرگونه انـتـقادی بـکـند،   صفِ او   ـکـسیکه در 

نباید اجازهی فضولی  به این و آن را بدهد.
ضایع کــند» است  ـکن  خودش  را مـم مالِ  ـخشِ   ـتم «ـب ـنکه گـف   اـی
اگر -که  ـست  ـخشِ دوم نـی پایِ  ـب بر  کردن  ـربانی  ـظورم قـطـعا ـق  مـن
بودن معـنایی نه  دوبخـشی  بود و  ضایعکردن  اسمش  نه  بود  ین   چـن
گروه ــهپایِ  ات را ـب شما مـــنافعِ شخـــصی ــنحالت   داشت-  دراـی
مومنین بود و یکـیشدن شانِ احتادِ تو با همهیِ  هبودی و این ـن  ریخـت

و تنِواحد بودن و ازینجور حرفها.
هتر ظورت چهنوع ضایع کردنیاست؟ گفت: شاید ـب  گـفتم پس مـن
راهی غـیر از مـنافعِ کردن در  خرج   بود میگفـتم بـرباددادن، یعـنی 

گروه و حتّا در مقابل ِ آن!   
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گفتم مثال چهگونه؟
به فدایِ عــشق  ـرویت را  ـشوی و آـب صنعان»  ـب «شیخِ   گــفت مثال 

دخترِ ترسا بکنی. و به همکیشانت اعتنا نکنی.
 گـفتم من هم این داستان را خـواندهام و حـرفت را میفـهمم اما این
تو قولِ  به  ببین. همهیِ  داستان را  آخرِ  خوبی نـیــست.   ـمــثالِ 
این عــشق که حکــمتی معــنوی در  قانع  مــیشوند   «همکیــشان» 
یم آخرش میبیـن وشیده بوده است. یعـنی  ها ـپ که از آـن  وجود داشته 
خشِ به ـب یا هـمان متـنای ِ شخـصی   خشِ اول  فداکردنِ ـب ایدهیِ   که ـف

دوم که حیصیتِ گروهی باشد، میرسد. 
هم که زدم  این مـثالی  اما  که حـرفم را فهمـیدی   گـفت خـوشحالم 
ایدهیِ نهایی میگویی موقوف به زمان  ایرادی ندارد. آنچه تو از ـف
شیخ که هــرکارِ   است. بــله در نــهایت مــریدان خواهــند فهمــید 
شبها و چه  اما  است،  داشته   -ـخـضروار- مـصلحتی و حـکـمتی 
آنها ـگـذشت و بر  با جریـحـهدارشدنِ احسـاساتِ دـیـنی  که   روزها 
یشد. و شیخِ ین مـن داستان چـن یا فرض کن که آخرِ  اوردند. ـب  دمبرنـی
اند. سیحی میـم رفت و دختر هم ـم ی  صنعان حالجوار بر سرِ دار ـم
وضعیتی ـین  به چـن ـداشت.  ایرادی ـن من  ـثالِ  که ـم صورت   در آن 
-اگر که  است  این  اصال ـغـرضم   ـمـیگویم ـبـرباددادنِ ـبـخشِ اول و 

خستهنشدی- همین را روشن کنم.
«اُتاوا»  پـنج تا  «آشاوا» نـرسیدهایم و  به  ندارد هـنوز  مانعی   گفـتم 
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ساعتی راه داریم. من که از خدا میخواهم تو باطری متام نکنی.
اسمت » را از  آمدی و ـخــواستی «اهلل تو  که  وقتی  ــله   ـگــفت ـب
تو چه ـکـــسی رویِ  اسم را  این  که  کردم   ـــکر  ـــزنی، ـف  خطـب
 گذاشتهاست. من خانوادهیِ تو را منیشناختم اما دیدم اسمِ پدرت
به کـسی نگفـتم است. خیـلی زورم گرفتـهبود. ایـنها را   غالمعـلی 
پدرت فـکر به  ستم  کردم نتواـن عالی هـرچه  شورایِ   اما در جلـسهیِ 
 نکنم. همکیش که میگویم یعنی همین، یعنی اینکه تو کسی را
ـصمیمِ غالمـعـلی به ـت ـسبت  ـستم ـن من منیتواـن بدانی و  خودت   از 

بیتفاوت باشم.
شد دلـیل؟ هم  این  مردِ حـسابی  که  دررفتم؛  ازکوره که  بود   اینـجا 
رد و دنیا آمدنِ من از کوه پرتشد و مُ  پدرِ من اصال دو ماه قبل از به
که گـویا خُل و چِل داشت. دوم ایـن امگذاریِ من ـن  ـهیچ نـقشی در ـن
به «غـلومعلی» تغیـیر اسمش را  اش  خاطرِ پریـشانی به  اصال   بوده و 
 میدهند - که مثال شفا پیدا کند-. دیگر اینکه نامِ مرا پدرِمادرم
 گذاشتهبود که عمری طوالنی داشت و همین چندسالِ پیش مُرد و
 اسمِ خودش اسفندارمَذ بود و از فرطِ مسافرت به مشهد و شایعهیِ

ش» صدایش میکردند.  داشنتِ زنی در آنجا همه  « اسفندارمَ
برایِ من ایـنـــجا  ببین عزیزاهلل  کرد و ـگـــفت:   ـحـــرفم را ـقـــطع 
 «بحلبودی» آمدهام . قصدِ اثباتِ خودم را ندارم. میپرسی چرا با
 تغییرِ نامم مخالفتکردی. دارم داستانش را برایت تعریف میکنم.
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ای است که تو گمان میکنی همهچیز با فکر و  تازه تعبیرم بهگونه
 تدبیر صورت گرفتهاست، حالآنکه اگر منصفباشی میفهمی که
ــرایت ضمیرِ ناخـــودآگاهم را ـب واقع  دارم  من در  ــست.   چنین نـی
روایت را اصلِ  این ترجمـهکردن  دامن چـهقدر در   ترجمهمیکـنم. منـی
که وقتی  که احـسـاسِگناهمیکند،  آدمی  وفادارم.  به آن  دامن و   ـمـی
ـاید قرار میگــیرد. از طــرفی ـب ـحران  ـیریزد، در ـب  درونش را بیرونـم
سویِ دیـگر شود و از  آشکار  کرده   که  که گـناهی   جوری بگـوید 

تفاهم پیدا نشود. حدودی را نگهدارد که سوءِ
اید ـعاقل یگویی: «شنونده ـب گری داریـم  گـفتم: گـمامن به زبانِ دـی
سیار خوب من عاقلم اما منیفـهمم کـجایِ این کاری که اشد». ـب  ـب
امِ مومنین اجن برایِ حـــفظِ حـــریمِ  که  تو  داشت؟   کردی گـــناه 
وظیفهمیکردی! خوب این چه ارتباطی با احساسِ گناه دارد.

تو را که دارد، همـیـنکه   ـگـفت هـمـین پُــرویی و از خـودراضیگری 
ندهیِ خدایم تو کر میکـنم اگر من ـب شیمیکند. با خودم ـف  هم آـت
عذاب میداد؟ اـیـنکه مرا  وجدانِ  دانی چهـچـیزی   هم ـهـستی. ـمـی
به وقتی  اقدام کــردهبودم.  به کــانادا  ـهاجرت  برایِ ـم  مدتهاپیش 
 مدارکِ تو نگاهکردم، فهمیدم ساکنِ تورنتویِ کانادا هستی. بعد
ـفنِ مـتـاست زنگزدم. به تـل خودم  اس بگــیرم.  تو مت با   سعیکردم 
صحبت را سرِ  تو را بـهانه قـراردهم و  اشتباهِ احتـمالیِ   میخـواستم 
به احـسـاساتِ بود و ـنـسبت  قاطع  تو ـچـنان  اما ـبـرخوردِ   باز ـکـنم، 
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مذهبی بیتفاوت و حتا توهینآمیز که منصرف شدم.
گفتم یادت هست چی گفتم؟
گفت : با حلنِ بدی گفتی:

خواهم حذف اش را مـی عربی سمتِ  من  این ـق   
است . که عــربی  هم   کــنم. گفــتم «عــزیز» 

گفتی آن حداقل عزیز است.
دنبالِ اسامیِ امثالِ تو  من هم تویِ دلم گفتم حیفِ نامِ «اهلل» که به
خودم را دادم. عالی و رایِ  شورایِ  به  ـتم  هم رـف ـعد   بگــذارند. ـب
اگر است.  به آن ـنـفعِ شـخـصی  که داـمـنم را گرـفـته مـربوط   عذابی 

برایِ  مهاجرت اقدام نکرده بودم هرگز به تو زنگ منیزدم.  
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راه

ـودند. کــسی بیــشتر از صدوبیــست قُرُق کردهـب جاده را    پلیــسها 
ب هم که عینِ صَّ رفت. این مونتکارلویِ المَ  کیلومتردرساعت منی
که روی. فـکرِ آدم  سرعتی  می باچه  اصال منیفهـمی  است!   کـشتی 
با سرعتم را  پرت مـیشود. نـاچار   مـشغولِ گفتـگو بـاشد حـواسش 
ــــرداشتم. پدال ـب پایم را ازرویِ   ثابتکردم و   «کروزـکــــنترل» 
سرم راستش  گوشکنم.  به ـحـواصیل   اـیـنجوری ـبـهتر میتواـنـستم 
 ازکارش درمنیآمد. به نحوِ آزاردهندهای  یکجور حسِ شکاکیت
رها مرا  گاه  که  ـیکرد،  وســواسی  زدن ـم ـرسه به ـپ شروع  دلم    در 
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 میکرد و گاه دامامن را میگرفت. با خودم میگفتم این یارو دیگر
کیست! 

که گـذشته تـفاوتی یا نکـنم، مـگر در آنـچه  من  بِـحِل بکـنم   حاال 
اند و در خصـــوصیترین ا نشـــسته  حـــاصل مـــیشود. نامـــردها آجن
 تصمیماتِ زندگیِ مردم به انحایِ مختلف دخالت میکنند. بعد
ند که میآـی ر  یرون. اینوَ ند ـب ند و میزـن ای جورمیکـن پول و پِله  هم 
اوجدان مـیشوند. نامـردیها و حقکُـشیهایِ عه اخالقی و ـب دـف  یک
امرِ  پیــشِپاافتاده ـک وبرایِ ـی ـراموش میکنــند   اصلیِ خــودشان را ـف

مظلومانه عذرخواهیمیکنند.
شعبهیِ  «آن روت» بزرگِ   این افـکارْ در خـلوتِ دستـشوییِ متـیز و 
که ـبــینِ  از ذـهــنم میـگــذشت. اـیــستگاههایِ ـمــسافرتیِ ـجــدیدی 
اند، جایی که دیوارها ـهمه سنگِ ـمرمر اسیس ـکرده تو و اُتاوا ـت  تورـن
حوله و دستمال ،  صابون ،  است.  ــیت  ــین از جـــنسِ گراـن  و زـم
هوا بویِ خــوشی در  اند.  ـب ـعاده  مرـت اـل ـیک، فوق  شیرهایِ اتوماـت
پیچیده است. صدایِ  موسیقیِ مالیمی گوشِ آدم را مینوازد.

نحال شویی را ترک کـنم. با اـی ضایی منیخـواستم دسـت ین ـف   در چـن
 خارجشدم و حواصیل را دیدم که از کافیشاپِ «اِستارباکس» دوتا
به ـهـمراهِ  ـبـستههایِ ـکـوچکِ ـعـسل  رویِ ـمـیز سبز گرـفـته و   چایِ 
بیِ آن روت» بهتنــهایی رویِ آنوسطْ در مــرکزِ «ال  گذاشتــهاست. 
سرش را ـبــررسیمیکرد. باالیِ  سقفِ بـلــندِ  ـبــلی نـشــستهبود و   مُ
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اسمِ داشتم و میخـواستم  کودکی  من  اگر  حاال  قدمه گفـتم:    بیـم
عالی را دامن-  ــی شورایِ -چهـم ــبول!  ــگذارم، ـق  ناروایی رویِ او ـب
وصی که  بالغ  یک آدمِ  اما  انعتمیـکـردید.  دادید و ممُ ـشکیلمی  ـت
گذارد «چُغُـندر» به ـکسی چه  منیخـواهد. دوستدارد اسمش را ـب

مربوط است؟ 
شخصِ به  نامش فـحشِ رـکـیک  آمد و در  اگر ـکـسی   ـگـفت یعـنی 
 شما بود ، مانعی ندارد؟ گفتم البته که مانع دارد اما به من مربوط

است نه به شما.
روم شکایت میکنم. خوب من هم می

 شما جلوجلو چه حقی دارید مداخلهکنید؟
العموم چـهکاره است. باالخره شورایِ عالی هم   گـفت پس مدعی
داند، یعنی همان مردمی که  نباید به  خودش را منایندهیِ عموم می
ـتان را ـید ناـم ـکا میتواـن شما در آمرـی ـنشود. مثال  ـشان توهـی  شئوناـت
قوانین را ببیـنــید. کافر بگــذارید؟ ـبــروید  -استغفراهلل-   عیــسایِ 

گمانمنیکنم اجازه بدهند.
اند، شما ـمــیزنی ـهــمه ایجاـبــی که  من مـثــالهایی  برادرِ    گـفــتم 
است حـمـله و که مـمـکن  کافر ـهـست   ـیـکنوع ـتـهاجم در عـیـسایِ 
شما قولِ  به  یا  مردم تلـقـــیشود   ـخـــشونت عـلـــیهِ ـگـــروهی از 
یک من میخـواستم  سلبی بـودهاست.  من  اما عـملِ   توهینبـاشد. 
نه چــیزِ توهین و  نه  نه خــشونت،  این  بردارم.  اسمم   نامی را از 
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من سلب کـند.  مرا  دخالت کـند و آزادیِ  که کـسی  است  گری   دـی
دَم خیلیوقتها باید از  به دلیلِ کاری که دارم و اینکه دایم در تردُّ
به گـیـشهیِ ـمـرزبانی ـاسپورمت را  که ـپ ـکا ـعـبورکنم. ـهـربار   مرزِ آمرـی
اشد و یلرزد که ممکـناست طرف آزارداشته ـب یدهم دستودلم ـم  ـم
ــــجادِ حســـــاسیت میـکــــند. » اـی  مرا اذیتـکــــند، کلمهی «اهلل
ش خالصشوم راحت خواـهمشد. حاال این یکردم اگر از شرّ  فکرـم

دامن؟ توهین به کدام مقدسات است منی
توهین این  که  این قانـونها و تعیـینِ مـصداقها   گـفت: تـشخیصِ  
توهین ــجابی  توهین نـیــست و اـی سلبی  یا نـیــست و مثال   است 
 هست،  اگر قرار بود با یک مالکِ جهانی  معلومشود که تقدسّی
هم فـاقدِ هـرگونه به مقـدسات»  «توهین  د. ـنـاچار  عالم منیمـانْ  در 
دین و یککـشور و ک داخلِ ـی شما -راهِ دوری نرو-   بود.   معـنایی 
شهر  جابهجــــاشوی  معیــــارهایِ تــــقدّس دوتا  اگر  زبان   یــــک
 فرقمیکند. یکجا قرآن را مثلِ بقیهیِ کتابها عمودی در تاقچه
اگر جا گمانمیکنـند  یک  جایِ دیـگر میگـذارند،   منیگـذارند ، 
ـگر جایِ دـی است  اهلل  به کالم توهین  قرآن چــیزی بگــذارند   رویِ 

ایزو  استاندارد ِ  شما۲۰۰۹چـنـین ـگـمانی منیکـنـند.  که  نداریم     
بحثِ سلب و ایجاب میکنی!
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تغییر

داد. یکی دادنِ حواصیل دو چیز داشت عذامب می  با این نحوِ جواب
العموم گـــذاشنت و دیـــگر مدعی اسمش را  شدن و  اهلل  ال  مدعی
تار نگونه در رـف یایی، اـی رزهایِ جغراـف با گـذشنت از ـم که  رهایی   تغیـی
سرعتِ اینهــمه تغیــیر را برمـنــیتافتم. دیدم و  آدمها ـمــی  و گفــتارِ 
ستند. این بوده و نـی بول ـن ابلِ ـق رایم ـق اقل بـعضی از آنها ـهرگز ـب  حدِ
ـکشبه منطقــیشود. از یک آدم ِ غیرِمنطــقی ـی که   غیرمِمکــناست 
کشبه اگر کـسی ـی است،  باالتری  مرحلهیِ  که منطقـیبودن   آنجا 
هم  همهچــیز را ازاین  ـیش  که او  ـپ ـوانحدس زد   منطقــیشد میـت
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ین است. گـیرم  چـن زده  ت می قط خودش را به خـریّ  میفهمـیده و ـف
ر ـبـــاریک و آنقدْ قی  زوایایِ ـمـــسایلِ اخال  هم نـبـــاشد، ـهـــنوز 
ی ضاد   کُـلّ باوری مـت به  باورِ اخالقی  یک  ریدن از  که ـپ اند  ده  پیچـی
مرگ» به  ـگاه  ـشغول میـکـند.  مثال «ـن خود ـم به  ـسان را   ذهنِ اـن
به ــاید  ــیرد ـب ایران دارد میـم که در  ــیاست. کـــسی  ونهیِ خوـب  من
بر دوستانش ـنـیرویِ ـمـاندن بـگـیرد و  طرفِ ـپـزشکان و   هرقـیـمتی از 
اگر که  رود  حدی پـیش می تا  این معـنا  مرگ غلبهکـند.   احـساسِ 
به او دروغ میگویـند و نتـایج ِ مردندارد  به   حسکنـند بیـمار متـایل 
م بیفتد و  آزمایش را با الفاظی دوپهلو چنان میپیچانند که به توهّ
چه خود احــساسکند. ایــنکه  دوقدمیِ  مرض را در  بر   پــیروزی 
شرایطی تِ هــیچ  است، حت دردناکی در انتــظارِ بیــمار   سرنــوشتِ 
ــــیش از است ـپ ــــمل  ــــنکه محـت عوض منیکـــــند. اـی  چـــــیزی را 
رفنتِ قوایِ مغزی» هزار نکتهیِ گفتنی  فروگذار شود هم  «ازدست
ـمان خود اـی به بهــبودِ  که  وادارکرد  ـاید مــریض را  ـریندارد. ـب  تاثـی
به بیـمار  اجازهمیدهـند که در بعـضی کـشورها  حالی  د.  در   بـیاورَ
د و در صورتِ پافشاری و ناامیدی  او را نَ  مرگِ خودش را تقاضا کُ
 آزادمیگذارند که  بهمرگ تندهد. انسانیتِ ایستاده در ورایِ این
کر به طرزِ  هردو نگرش، قابل ِ دفاع است. اما پریدن از یک طرزِ ـف
یک مــنش در انــسانها  ندارد. تغییرِ  فــکرِ دیــگر یــکشبه امــکان 
آدمی ـردید را در  ـضش خــارخارِ ـت که نقـی است  زمانگیری   رویدادِ 
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دیروز تا  تو  شد؟   چی  ـرسیدم:  ـیل ـپ به هـمـین دـل  دامن ـمـیزند. 
عوض دارند ناـمـشان را  حق  «آدمها  که   ایننکــته را  منیفهـمـیدی 
ـین من چـن ـتم:  صراحتا گـف شدی؟   ـحول  ـعه مـت یک دـف ـند» .   کـن
 تغییرِ سریعی را قبول منیکنم. از نظرِ من دو حالت بیش ندارد؛ یا
 تو آدمِ بیاخالقِ فرصتطلبی بودهای که برایِ یکلقمه نان، ریش
یک نـظامِ به رفتـارهایِ خالفِ اخالق در  تن   و پـشمی گـذاشتی و 
سبیح و سجادهیِ تاده دادی! یـعنی -برایِ خـوشخدمتی- ـت اـف  عقب
 دینداری به آب کشیدی.  در این حالت؛ برو و از خودت و عمری
ای و حاال ت ایمان داشته  که گذراندی عذرخواهی کن. یا به رفتارَ
که چنـین تغیـیری مَبـنایی میخـواهد و یـکشبه پـیدا  تغییـرکردهای 

منیشود. 
سینهاش جمـعکرد شانههایش را  در  اند و  اش را کـمی خواـب  صندلی

و گفت: 
که است  درست  ـکشبه.  نه ـی اما  ـرکردهام   من تغیـی
روندِ تغـیــیر اما در  اـفــتد  آنی اـتــفاق منی  ـعــوضشدنْ 
 حلظههاییاست که در خاطر میمانند و   سایهیِ خود
که روند میـگـسترند، جوریـمـیشود   را برـسـراسرِ  آن 
 دیگر روند را منیبینی و هر بار همان حلظه را میبینی

و از آن سخن میگویی.
ـاشی، ـیل زدهـب دـل این مــثال را بی تو     گــمان منیکــنم 



                        ۱۰۶

ندارم و طوالنی  زندگیِ  به  ـیدی  من اـم که  دانی  ـی  ـم
با طه  که بـاید در راـب به مـرگم و کـارهایی  که  دانی   مـی

ام بکنم اندیشهمیکنم.  بیماری
هها یداکردی؟ گـفت مقاـل مرا از ـکجا ـپ فنِ  گو ببینم-  تـل  گـفتم: -ـب
به سبت  که باعـثشد ـن اعترافمیکنم  وشتههایت را خـواندم و   و ـن
هم ـگری  اعترافِ دـی شوم. بُــگذار  عذرخواهی ـمـصممتر  ـصمیمِ   ـت
با که  بود  من  ـــعتِ شخــــصیِ  ـــین منـف هم دوـم این   بکــــنم؛ 
ــاشوم و از تو آشـن با   عذرخواهیکردن و «بحـــلبودی» خـــواسنت 

نزدیک صحبتکنم.
ــتم کرد.  گـف ــاشته  وجودم را انـب نازکی  ت و  رقّ حرف  این   با 

ات چیست؟ چرا اینقدر نا امیدی؟  بیماری



     ۱۰۷                              

بیمارستان

صدایِ قطعهیِ ترکـمن ِ علـیزاده را  -پـاسی از که  بود   ایـنبار نـبات 
که ـمــیراندم- جاده و اـتــومبیلی   نیـمــهشب ـگــذشته  در ـخــلوتِ 
به قدیمی را از همیـلـتون  ـداستارِ  نِ  گـُل یک مـیـنی وَ کرد.   منـتـشر 
 سمتِ تورنتو میراندم که مبایلم به صدادرآمد. ماشین، مجهز به
ــبایلم را رویِ ــورشدم ـم ــاچار مجـب ــبود. ـن ــستمِ  «هَـــندزفری» ـن  سـی

«اسپیکر» بگذارم و با نبات صحبت کنم. 
گفت: گمامن رفیقت رفته بیمارستان.  گفتم: دوباره؟ 

گفت: البُد! 
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ی» «دیس پِـلِ ای رویِ  شماره تو از کـجا فهمـیدی؟ گـفت:   گفـتم: 
جواب داد. خـیــلی نــگران دیدم  بیمــارستان   افــتادهبود، گرـفــتم، 

شدم! اینبود که به تو زنگزدم، خدا را شکر خوبی.
حاال که تعریـــفش را مـــیکردی.  بوده    گـــمامن هـــمان رفیـــقت 
اگر هـــمان ــصادف نکـــنی، کـــجا هـــستی؟گفـــتم   مواظـــبباش ـت
به ـاصله دارم. گــفت:  با آن ـف ـکساعت  ـاشد ـی ـلی ـب  بیمــارستانِ قـب

هرحال مواظبِ خودت باش، من را هم بیخبر نگذار.
هلک همزمان به ستم این بار دیگر متام است. سه بیماریِ مُ داـن  می
 بدنش و روح و روحیهاش هجوم آوردهبود. یکی از مهاجمان یعنی
 زخمِ معده -اگرچه مهمترین  نبود- اما امکانِ جتویزِ رقیقکنندهیِ
که امــکانِ تْ  کِ ـگر فــقدانِ پال ـزشکان میگــرفت. دـی  خون را از ـپ
سکتهیِ بروزِ  سوم   ضعیف مـیکرد و  صفر  حدِ  خون را در   انعـقادِ 
خونْ ، کاهشِ غلـظتِ  به  کاهشِ احتـمالِ آن نـیاز  برایِ  که    مـغزی 
سکتهیِ یک  که حـواصیل جتربهیِ   مبرم میمنود.  از سـهسال پـیش 
ــشانههایِ که  ـن ــبود  ای ـن سر گـــذاشتهبود، هفته ــشتِ  ــغزی را ـپ  ـم

زنآور نکند. به قولِ خودش: مشابهی حلظههایش را تلخ و حُ
خود احــــساس مرگ را در کمــــینِ  ـــنکه آدم    همـی
ــباط ارـت حوادثِ پیـــرامونش بی با  طوری   میکـــند. 
هخاطرآوردن  میشود که  بهخاطرسپردن را تعطـیل و ـب
قویتر ــمانش  ــیل اـی  را تقویتمیکـــند. بههمـــین دـل
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ازلیِ  او مـیآید و حافظهیِ  دینِ هـرکس از   ـمـیشود. 
د. رَ ــهخاطر آوَ ــهتر ـب ــلی آن را  ـب دلـی که به ــیاست   کاـف
 درمـقـــــابلْ  بیدـیـــــنی و دینـگـــــریزی از ـمـــــشاهدهیِ
پاککردنِ پیشـفـرضها ـپـیدا ـمـیشود و  واقعـیـتها و 

دلیل با بهخاطرسپردن آمیختهاست.  به همین

که از بود  ــمساعتی  رسیدم،  نـی به بیمـــارستان  من  که  وقتی    
بازویش باریکی از  لولهیِ  سخنگفتنش میگـذشت.   هـوشیاری و 
بش رسیدهبود و لولهیِ کلـفتتری هم از طریق ِ بینی  داخل و به قـل
ششها  رهسپار شدهبود. درآن حلظه  سراپا ساکن بود و  به سمتِ 
گویی یخورد. هـنوز گفـت کانکی ـم راستش  ـت ابرویِ  ها  چـشم و   تـن
کرد  و ـگـــفت: صدا  مرا  دکتری  که  ما نگــــذشتهبود  ـــینِ   ـب
برایِ که  سخنمیگوید  زبانی  به  اما  مار تکـلم دارد   خـوشبختانه بـی

ما مفهوم نیست. آیا شما با او همزبان هستید؟ 
سر ِ باالیِ  شب را  ـاید  من ـب که  داشت  بر آن  لت   هــمه چــیز دال
ـبایلم عکــسی از با ـم کردم و  ـبات را مطــلع  ـاندم. ـن  حــواصیل میـم
شاندهم. حـسی در وجودم میگـفت عدا به او ـن تم تا  ـب مار  گرـف  بـی
شاید این عــکس را نگــیرم  اگر  است و  این آخــرین فــرصت   که 

هیچوقت نبات حواصیل را نبیند.
ـقم» یعــنی «این رفـی خودش  قول ِ  به  دست ِ   ـبات  از  روزها ـن  آن 
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-با ــگویی  هر گفـت ــداشت و در   همـــین حـــواصیل دل ِ خـــوشی ـن
من خود  میـخــــواند و از  دار- او را رـقــــیب ِ   متـلــــکهایِ معنی

ام را به او کم کنم.  میخواست وابستگی
بودم-  کــوشیدند من  واسطهیِ آن  -که  ـگویی  ـزشکان در گفـت   ـپ
 بیمار را قانعکنندکه باید لولهها به بدنش وصل باشد اما حواصیل
«ساپورتها» را ــــشان ـخــــواست؛  رسما از اـی ــــبود  و   راضی ـن
به سالمتِ عقالنیِ مــریض  پس از اطمیــنان از   قطعکنــند. ایــشان 
سکّن مراقبتِ داروهایِ  مُ  خواستهاش عمل کردند و تنها با افزایشِ 
پذیرشِ رفــنتِ گامبــهگام به معــنایِ  کار  این   خود را ادامــهدادند. 
غذایی موادِ  بود. مــــریض هــــیچ دارو ، آب و  مرگ   بــــهسویِ 
رستارها وسط ِ ـپ ها مُـسکّن بود که  ـهرازگاهی ـت  دریافتمنیکرد و تـن

بصورت ِ جِلدی  اِعمالمیشد. 
خالیبود و در خـــلوت و اما  داشت  هم  ــگری  ــخت ِ دـی  اتاق، ـت
آلودگی ِ طلوع ِ خورشید امکانی میآفرید که من و حواصیل  خواب

با خیالی راحت گفتگوکنیم.
برایِ دین   سرمایهگذاری ِ  دانی عزیزاهلل همهیِ    مــی
 این حلظه است. اینکه حس میکنی داری به مالقاتِ
روی و به جایی که تو را انتظار میکشند.  کسی می
تو چـهطور میخـواهد ثل ِ  عا من منیفـهمم ـکسی ـم  واـق

این دم ِ آخر را سپری کند؟
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ای  را که از حق ِ خودت اندوخته باشی اگر  روزی   گفتم: سرمایه
که ناست  من اـی یآید اما  حس ِ  رسد ، زوری به کـسی مـن  به دادتـب
ـیدهد و مومن  ـم به  ـگران میگــیرد و  سرمایه را از دـی این   «دین» 

اینقسمتش البته زوردارد.
به نـیـــکی انـتـــظار ِ ـکـــسی را ـــنکه؛ «ـکـــسانی  اصال در ذات ِ اـی   

میکشند» 
 خواهناخواه این نکته نهفتهاست که؛ «کسانی به بدی انتظارِ کسِ

دیگری را میکشند». 
بدون ِ است و  «رستگاری»  ـهــــمزادِ  «برـگــــزیدگی»   حس ِ 
که گــناه را ـنی عــارفانی  ـگران ممــکن منــیشود. منیبـی ـاهکاریِ دـی  گـن
اند. وقتی که مولوی اند، ناچار رستگاری را هم نفیکرده  نفیکرده

میگوید : 
ای در جنگ شد» ای با موسی «موسی

به دارد،  برمی گردن ِ ـفـــرعون  که ـگـــناه را از  اندازه  به هـمـــان   
رنگیِ اندازه  ثواب را هم از موسا زایلمیکند.  در دنیایِ بی  همان
نکه این  موالنا همـگان ـموسایند و ـگناه و ثوابی وجود ندارد. تا اـی
این جــهانِ رنگگرفــته یــکی از آن رنگ مــیشود. در  اسیرِ   دنــیا 
این یـعـنی ـاشد.  ـرعون ـب ـعد ـف به ـب ازین  ـیشود و  ـاید قرباـن ـوساها ـب  ـم
آدمها اگر همهیِ  به قـیـمتِ قرباـنـیشدنِ ـفـرعون.   رستگاریِ ـمـوسا 
داشتند، ـفـــرقی در ـکـــفر و  ـمـــوسا میماـنـــدند و ـیـــکرستاخیز ـمـــی
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مرا رستاخیز ِ  که  دین میکُـند ایـناست  که  کاری  بود.  شان ـن  ایماـن
تو مـوسا تا  من فـرعون مـیشوم  نتیجه  تو بـدهد. در  به  تا  دزدد   می

باشی. 
اریخ توان ثابت کرد که در طول ِ ـت رازویی ـب  گـمان منیـکنم با ـهیچ ـت
بااخالقتر ـــنان  دارها و بیدـی ـــن ـــنی از بقیهیِ دـی  مؤـمـــنانِ ـهـــیچ دـی
گروه ِ دیـگر بر  رستاخیز ِ گـروهی  چرا بـاید  با ایـنوصف  اند.   بـوده

ترجیح داشتهباشد؟  گفت: 
بار در هر  خودت  اهلل ـمـیخوانی و  ال مدعی من را   تو 
حرف ـسانی  من دارم از اـن ـشینی.  خدا میـن ـگاه ِ   جاـی
اندوختهاش واسطهیِ  به  مُردن  که در حلظهیِ   ـمـیزمن 
شکایت خدایی  جواب از  تو در   آرامش دارد و 

میکنی که حقِ تو را گرفته و به من دادهاست.
خوش مرا  چه دلیـلی حلظهیِ  به  خدا  که  چه  من  به    

میکُند! من آن خوشی را میخواهم! همین. 
 تویِ دلم گفتم : اگر این «به من چه» واقعا «به من چه» بود ، که
اما بهمالحظهیِ ایـنکه بودم و « عزیزاهلل » نـبودم،   من اآلن «عـزیز» 
 به همـین دلـیل «بحـلبودی» خـواستهبود و احـساسِ گـناه مـیکرد،

چیزی نگفتم.  
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استحاله

سکنها را رویِ شقیقهاش میمالیدند کمی  هر بار که میآمدند و مُ
ـهقولِ ـگار ـب سکوت ـکـند. اـن داشت  ـل ساکن ـمـیشد و مـی ـهابش   الـت
با ـیشد»  و منیخــواست آن خــوشی را  خوش ـم ـتش   خودش، «وـق

کسی شریک شود. 
 دستمالی خیس به من دادهبودند که گهگاه دهانش را تر کنم و این
داشت. احـساس مـیکردم مـثلِ که بـادهانش متاس  بود  مایعی   تنـها 
ام و بـاید شده رات  فُ شریعهیِ  مامورِ ـقـطعِ  ذواجلـوشن    خولی و شمرِ
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ربانیِ خود باشم.  الشخوروار  بنشینم و منتظرِ آخرین تکانهایِ قُ
این ـجــنابِ ـحــواصیل چرا  که  بود  این  ایرادش   ـنــبات از جـمــله 
چرا برادری  و  خواهر و  ای، نه  نه بچه زنی،  نه  ندارد؟   کـسوکاری 
 هیچگاه سخنی از بستگانی در میان نیست. نبات وقتی که کارِ ما

به طالق و دادگاه کشید همین حرفها را تکرار کرد. 
که ـچــهطور هم تـعــجب میـکــنم  خودم  که ـفــکر میـکــنم   حاال 
من به  خودش را از خـیـابانِ رازی   ـحـواصیل کیلومـتـرها ـپـروازکرد و 
بودم اضی  جای ِ ـق اگر   هم  من  که «بحـلبودی»  بخـواهد.   رساند 
استعالم هم  که از ادارهی مـهاجرت  -حاال بـگذریم   باور منـیکردم 

ای نیافتهبودند-.  کردهبودند و پرونده
  به هرحال در آن اتاقِ ساکت و در آن خلوتِ عظیمِ شبانه من بودم
سکّن به وجد آمده بود و داشت  و حواصیلی که تازه از نشئگیِ  مُ

اعتراف میکرد. میگفت:
ــــقت برایِ ـکــــشفِ حقـی مذهبی را  باورِ   ـکــــسی 
است، دریافنتِ زیــبایی  مومن   منیخــواهد. خــواستِ 
ــهجز ــاشد. ـب یا نداشتهـب ــاشد  ت داشتهـب  خواه واقعـــیّ
برای گُل را  این دـنـیا   ـچـندنفر گـیـاهشناس، ـکـسی در 
داری منیـکـند. ژنتیکیِ گـیـاهان نگه رازهای  ـسنتِ   داـن
تازه گُل را میـخــواهد بـبــوید و نگاهـکــند،   آدمیزاد 
 وقتی زنبورها را میبیند که  چه شهدِ گوارایی از دلِ
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شیفتهتر  ـمـیشود. احــساسمیکند  آن در ـمـیآورند، 
ای دارد.  وجود ِ خدا بایی چه اعماقِ ناشناخته  که زـی
که  جـهان را ثلِ گُـلی است  مومن ـم شخصِ   هم برایِ 
خدا مــثلِ وجودِ   زیــبا و عطرآگــین میکــند. اثــباتِ 
 مطالعه روی ِ رازهایِ ژنتیکی ِ گیاهان است و نقشی

در رابطهیِ خداوند و بندهیِ او بازی منیکند.  
-وقتی داشتهباش  باور  خدا  وجودِ  به   تو ـبـیا عمـیـقا 
ریدانه و  میگویم عمیقا منظورم این است که بیا و  مُ
به دل هم   مومــنانه عــبدباش- حــتا گــمانِ تــردید را 
هم باز  باش،  ـیخدا  ـیا و عمـیـقا ـب ـعدازآن ـب  راهمده، ـب
به برایِ اـیـنکه ـمـبادا یکذره  الـتـجا   ـمـیگویم عمـیـقا 
-چون هم نـبـاشی  دشمنش  که  جایی  تا   خدا ـکـنی 
 دشمنِ کسی بودن به معنایِ پذیرفنتِ اوست- ، حاال
-صرفِنظر از باهم مقاـیــسهکن،  این دودـنــیا را   ـبــیا 
ـــادرُست- کدام ـن است و  دُرست  کدام  ـــنکه   اـی

بیتردید خداباوری زیباتر از بیخدایی است.      
که این دـنـــیایِ  زیبـــاشده از ـحـــضورِ ـخـــداست   در 
به ـــیدِ  ـــیخ ، اـم ـــشویق ، توـب شهادت ، ـت ـــظار ،   انـت
 عدالت ، توقعِ خیر ، توفیق، برکت، آمرزش ، توبه ،
زندگی ـگر از  صدها جــلوهیِ دـی دهها و   بخــشش  و 
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ریک جزئی از اجزایِ که ـه یشود بـل دار ـم ها معنی  نهتـن
ما اجزا  این  بدونِ  ــیایی   جـــهان خواـهــدشد. در دـن
ای گردونه ناچیز ، در  اندازه  ـی  ـمـوجوداتی ـمـیشویم ـب
تا از ـاردسال الزم دارد  نور، چهـمـیدامن چــند میلـی  که 
ـیم داـن که  می درحالی  ـرسد.  به مغــربش ـب ـشرقِ آن   ـم
یک ـهــجومِ با  اند و   دارهایی آـمــده روزی دنباـلــه  یک
 هولناک همهیِ کرهیِ خاک را به آتش  کشیدهاند و
ای  معلوم نیست که در این عظمتِ ناپیدا چنین واقعه

افتد. هرچندسالیکبار  اتفاق می

حرفزدنش را با دستمالِ خیسی که داشتم مانعشدم و گفتم:

-ازاین ـباییِ ذهــنی  به خَــلقِ زـی دین    گــمان منیکــنم 
فا کـند وصیف میکـنی- بخـواهد اکـت سی که تو ـت  جـن

و اصال بتواند اکتفا کند. 
که خدایی ـبــساز  شعرت  شعر بــگو و در   شما ـبــیا 

همهیِ آن زیباییها را محققکند.
  این که  منیشود دین! 

اهلل  بودن و ال داری یـعنی -بهگفتهیِ من - مدعی  دین
ـنکه بودن. یعــنی اـی العموم  مدعی تو-   -به گفتهیِ 
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ــــفه برایِ آن وظـی ــــسانْ احـــــساسِ وظیفه کـــــند و   اـن
داست داشتهباشد.  ای از قِ پشتوانه

داشتهباش و آسمانی  به همهیِ زیباـیـیهایِ  باور   شما 
زیورکن  و در خدا  رنگِ  با  ات را  خانه دیوارِ   در و 
به با ایـنحال  جاری منا  حق را  نورِ  وجودت   جـزءجزءِ 
سرِ عـــناد به او از  دعوا دارد و  خدا  با  که   کـــسی 
خدا- ای از بــندگانِ   توهینمیکــند -بهعــنوانِ بــنده

حق بده و احترام بگذار. 
اما خوبی ـهـستی  ـین ـکـنی آدمِ  اگر چـن  من ـمـیگویم 

ای.  بویی از دین نبرده
تو را ــگر  مومنین ِ دـی نه  خودت در خـــلوتت و   نه 
که داری یعـــنی همـــانکاری  دانـــند.  دین دار منی  دین
که اهلل رفتی و نگـذاشتی  عالی  شورایِ  به   توکردی و 
از نامِ من حذفشود. خوبیابد  این یعنی «دین».
نی ظر ِ من هر دـی دانی حواصیل چه ـمیگویم، از ـن   ـمی
واقع دریایی  ـــیانِ  که در ـم است  ـــثلِ جــــزیرهای   ـم
آبها و اندازهیِ  به  کاری  ـــتا  ـــاشد. عجاـل  شدهـب
 ـخــشکیها و ـخــشکیهایِ ـمــجاور و ـتــعدادِ ـجــزایر و
که هرجـزیرهای ندارم، مـیخواهم بـگویم   اینحـرفها 
 در محاصرهیِ شالقِ امواج است و موجودیتِ خودش
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این محــــاصرهبودن معــــنا میکــــند. احــــساسِ  را در 
به برـگــزیدهبودن و جزـیــرهبودن باور  نوعی   ـقــداست 
امواج شالقِ  زیرِ  اید  که ـب  است. جـزیره حریمـیاست 

حفظ شود.

دستمالِ ـفس منیکــشد.  ـگر ـن کردم حــواصیل دـی  ناگــهان احــساس 
کردم. خوب ـنـــگاهش  صورتش ـبـــرداشتم  و   ـخـــیس را از رویِ 
نکه به یکردم همـی داد. فکرـم تادهبود و رجنم می  وسـواسی در دلم اـف
شریکم. ازآن دادم، در قتــلش  غذایی تن ساپورتهایِ   قطــعکردنِ 
ـبهایش گــذاشتم، که رویِ ـل دستمالی  با  که  وسواس  این   بدتر 
انداختم و دستـیدستی او د  ناتوانش را از آمـدوشُ  آخـرین نفـسهایِ 

لدادم.   ردن هُ را به سویِ مُ
انتها بر سر ِ دیدم که در سکوتی بی  در آن بیگاهِ شب، قاتلی را می

قربانیِ خود  نشسته بود.             
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قبرستان

من در سنگینی میـبـــارید . اـیـــنک  برفِ   هـفـــتماه ـگـــذشت. 
داشت در سرما  ــــرزیدم و  ــــستادهبودم. میـل قبر اـی ــــکقدمیِ   ـی
ریادزدن شت ِ خط بود و  با ـف بات، ـپ یکرد. ـن فوذ ـم  استخوانهایم ـن

و گریهکردن مرا مجبور میکرد حرفهایش را قبول کنم:

دیدم؟ کجـاست این آدم را ـن هم  کبار  من حـتا ـی  چرا 
که کو آن عکــسی  بود؟  ـستری  که ـب  آن بیـمـارستانی 
بزن و از اصال همــین اآلن بــرفها را کــنار   گــرفتی؟ 
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سنگِ قبرش برایم عکس بگیر.
باد ــــرفهایِ از وزش ِ  دست ـب با  ــــوهایم نشـــــستم .    رویِ زاـن
شد. آشکار  سنگِ ـحـواصیل  سختی ـکـنار زدم.  به   سـفـتشده را 
اسمش باالیِ  با ـکــمک ِ ـنــبات انـتــخاب ـکــردهبودم   که   شعری 
سنگش عـــکس خوب بـــرفها را کـــنار زدم و از   دیدهمـــیشد.  
یشد. طع از گـوشی شنیده ـم طور الینـق بات همیـن تم. صدایِ ـن  گرـف
یک نـیـسان ِ بود . بـاید  روشن  حس نـداشتند. ـمـاشینم   انگـشتامن 
تویِ ـمــاشین  ـگــرمایِ ـیبُردم.  اتاوا ـم به   اینفیـنــیتی را  از تورـنــتو 
ـــشه ـــشتِ شـی ـــهوه از ـپ بویِ ـق ـــظارم را میکــــشید.   مطــــبوعی انـت
برایِ که   شنیدهمـــــیشد. از هـــــمان تیـــــمهورتُنی گرفتـــــهبودم 
ــوهایِ بود و ـم قدْکوتاه  کردم.  دیدار  با حـــواصیل   نخـــستینبار 
حس ِ ـپـــیری را اـلـــقا مـنـــیکرد. ـنـــبات همـیـــنطور  جوـگـــندمیاش 

دادمیزد و گریهمیکرد: 

ندارد، بـاید بـرویم وجود   تو مریـضی عـزیز. عکـسی 
خودت ـتــرکت جان ِ  به  اگر ـقــبول نـکــنی   دکتر. 

میکنم.

 رفتم تویِ  اینفینیتی نشستم. گرم بود. دستهایم را رویِ بخاری
پهن کردم و فریادزدم:
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 خودش را که ندیدی 
ندیدی
بیا

عکسِ قبرش را برایت میآورم.  
حاال عکس هیچ ،
 قبرش که هست.

 بیایید خودتان نگاه کنید.
....




