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پرنده ی مهاجر

هم راه می رفـتند. صبحِ خنکی بود، دو مرد داشتند با کمی ـفاصله  از 
فاصله که نه! یعنی یکی از آن ها  کمی از دیگری جلوتربود.

افق؛ نخستین پرتوهایِ بامدادی را جتربه می کرد و هنوز نسبتِ «وهم»
و «واقعیّت» به  یک دیگر  برتریِ خاصّی  نشان منی داد.  این دو با هم
من زبانــشان را می فهمــیدم ، فــکر اگر  زدند و  بلند بلــند حرف می 
اطرافِ خـودمان اصالً خـیال می کردم این جا  می کردم مثلِ ما هـستند. 
که داریم، همه اش  هم  هوا  خوش آب و  ما در کـرمان جـاهای  است - 
بیابان نیست- اگر زباـنشان را می فهمـیدم ـقشنگ فکر می کردم آن ها
که هم  صحبت کنند. هـمــین اآلن  من  با  مرا ببیـنــند و  می تواـنــند 
چه می گـذرد.«نوعِ حـرکت منی فهمم، تقریباً مطمئنم که در ذهنشان 
و عبور از موانع»، «این که گاهی به سنگی ضربه می زنند» ، «این که

دست ها و انگشت هاشان را به چه شکلی در هوا می رقصانند».
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که است   همه و همه با تُن و ضرب آهنگِ کالمشان تناسب دارد. این 
ند. آن ـیکی درباره ی چه چـیزی حرف می زـن خودـبخود آدم می فهـمد 
سکوت و به  جوری نـفرِ پُـشتی را محـکوم - بیـشتر  که جـلوتر می رود 
وسطِ حـرفش گاهی به پاسخ دادن-  می کند و آن قدر مسلّط و محکم 
ــصیحت و داللت می کـــند. حـــرکتِ است دارد ـن که معلوم  پرد  می 

دستش می گوید: 
رانی! خودت را می  خرِ  گوش نکردی،  ولی  تو گـفـتم  به  صدبار  من 

بران! بران ببینم چه نتیجه ای می گیری! اصالً گورِ بابای من. 
من ـتردید ندارم که همـین چـیزها را می گـوید. آن ـنفرِ ـپشتی هم ـهربار
طرف و به این  حالتِ نـگاه کردنش  که فـرصتِ گفتـنی پیدامی کـند از 
است که آن طرف و گشادیِ مـعناداری که در چـشمانش ـهست معلوم 

می گوید:
شیطان ـپــیاده خرِ  که از  شمایید  یا  سوارم  خودم را  خرِ  من  من!! 

منی شوید؟
اصوالً چــیزی ها  آخر را ـتـردید دارم بگــوید.  این  این جمله ی    الـبـتّه 
گویم- این را می  که  ند. خالقـشان -ببخـشید  شیطان منی داـن به  راجع 
کاری رسانده،  خودش  حدّ ِ اعالی  است و بی ـمـسئولیتی را به  تـنـبل 
یا بدی جداکـند  خوبی را از  نورزد،  یا  بورزد  عدالتی  که  این  به  ندارد 
یایِ نکند. یک مُـشت مخـلوق را -والـنسبت- ـعینِ گاو و خر تویِ دـن
که از هم زندگی کنــند. همین  که مثالً در کــنارِ  رهاکرده  خــودشان 
ـــرداشته خودش ـب شانه ی  عدل و داد را از  ـــلی زحــــمتِ  غایتِ تنـب
هم شیطانی  نتیجه  درکار نبــاشد. در  هم  که امتــحانی   شده  باعث 
رسد چه  که کـسی بخـواهد سـوارشود  خری داشته بـاشد  که  نیافـریده 

به اینکه بخواهد از آن خر پیاده شودیا همان باال مباند. 
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ـابلِ انرژیِ غــیرِ ـق چه  یق  ـضیّه ی امتــحانِ خال شما فکرکنــید همــین ـق
سان را در ما می گـیرد. میلیـاردها اـن وصفی از خـداوندِ کـریم و مهـربانِ 
طولِ تاریخ سال به سال و روز به روز در ـمعرضِ آزمایش هایِ گـوناگون
قراردادن و نتایج را با دقت و احساسِ ـمسئولیّت ـثبت کردن، می داـنید

یعنی چه!
یک دستِ  رهاکرده به  کار را  خدای احــمق و ولـنـگار  این  عوض  در 
بدِ خوب و  ند و  تویِ خـودشان بلوـل که خـودشان  اکافی  مُـشت عـقولِ ـن

خودشان را معلوم کنند.
تارِ فرودِ اجـباری در این جـزیره ی من از روزی که درآن پروازِ لـعنتی گرـف
حماقت شدم روزی صدهزاربار خدای خـودمان را ستایش می کـنم که
ما گمـاشت و من و  راحتِ مخـلوقِ نـاقابلی همـچون  بر  خویش را  رنِ 
رآید، که ـب نظامی تا این حدّ ِ حساب شده خلق فرمود. از دست و زبانِ 
ما در اثــباتِ ـنیِ  یادش بخــیر معــلمِ دـی ـدرآید.  شُکرش ـب کز عــهده ی 
توحـید می گـفت: «خدا یکی ست و اگر دوتا بود ـپرندگانِ ـمهاجر از
حیطه ی یک خدا به حیطه ی خدای دیگر می رفـتند وقدرتِ پرواز در
من به این حرف یایِ مـتفاوت را ـنداشتند».  ـبعدها  دو ساحت و دو دـن
است یا آـنقدر کـوچک  می خندیدم که «یارو را باش!» فکر می کند دـن
استحفاظیِ  یک خدا خارج و که پرنده ی ـمهاجر در پرواز از حوزه ی 

به حوزه ی دیگری واردمی شود.
یایِ حاال می فهمم که آن ـبزرگوار چه می گـفت. احلق تا ـکسی این دـن
احمقانه را نبیند منی فهمد که خدا اگر خدا باشد حقیقـتاً یکی ست و
حوزه ی اگر ـپــرنده ی ـمــهاجر ـبــاشد ـمــسلّما در دو  ـپــرنده ی ـمــهاجر 
اسحفاظی پرواز منی ـتواند بکـند. من این را امروز می فـهمم که در این

جزیره ی تنهایی گرفتار آمده ام و راهِ پیش و پس ندارم.
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پرواز

داستانِ غم انگیز و عبرت آموزِ من از سوار شدن بر آن هواپیمایِ لعنتی
با آغاز شد. غروبِ پنج شنبه ای بود. من و همـسرم در خیابان های زـی
حالِ سمتِ مـیدانِ مَـرجَع در  به  سفارتِ کـانادا  یاده از  شلوغِ دمـشق ـپ و 
مواجه آچار  یک ـکـاغذِ  با  شگفتی  بودیم. ناـگـهان در ـکـمالِ  ـحـرکت 
ـوشته بود : که رویِ آن ـن کوچه ای  دیوارِ ورودیِ  بر  شدیم چــسبیده 

«پروازِ مستقیم به کرمان».
ویزا۱۹۹۸سالِ  سوریه  به  آمد  رفت و  سال ها  بود و درآن   میالدی 

 آمده بودیم و این اولین۷۴۷منی خواست. ما بایک هواپیمای بوئینگِ 
سفارتِ برای ـمــهاجرت در  شد.  ـمــسافرتِ خارجـیــمان محسوب می 

کانادا واقع در خیابانِ مزه قرارِ مصاحبه داشتیم.
بول شده بود و ـق دیدیم، ـمصاحبه متام  که آن تابلویِ کـوچک را  وقتی   
شادی و ـپــیروزی را جتربه می ـکــردیم، یک ـحــسّ ِ  شده بودیم و  هم 
هر ـنــشانه ای است و  که ـگــمان می کردی همه ـچــیز مـثــبت  حالتی 
زندگی مان می درخـشد. آسمانِ  هدایت که در  کوکبِ  نوری ست از 

 به مـقصدِ ـفرودگاهِ مـهرآباد۷۴۷ِپروازِ برـگشتمان هم با ـهمان بوئـینگِ 
ـمان کالس ـاداشتیم براـی که ـم اندازه هایی  هم در  که کــلّی  بود  ـهران  ـت
محسوب می شد -می فهمید که چه می گویم؟-. ناگهان آن سه تا و
اپذیر «پروازِ ـمستقیم به کـرمان» در ـقلبِ دـمشقی ـنصفی کلمه ی باورـن
که ما را به ـگشت و گذار و مـتاشای جاذبه های تورـیستیِ خود دعوت

دوازده
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«پروازِ مستقیم به کرمان».
ویزا۱۹۹۸سالِ  سوریه  به  آمد  رفت و  سال ها  بود و درآن   میالدی 

 آمده بودیم و این اولین۷۴۷منی خواست. ما بایک هواپیمای بوئینگِ 
سفارتِ برای ـمــهاجرت در  شد.  ـمــسافرتِ خارجـیــمان محسوب می 

کانادا واقع در خیابانِ مزه قرارِ مصاحبه داشتیم.
بول شده بود و ـق دیدیم، ـمصاحبه متام  که آن تابلویِ کـوچک را  وقتی   
شادی و ـپــیروزی را جتربه می ـکــردیم، یک ـحــسّ ِ  شده بودیم و  هم 
هر ـنــشانه ای است و  که ـگــمان می کردی همه ـچــیز مـثــبت  حالتی 
زندگی مان می درخـشد. آسمانِ  هدایت که در  کوکبِ  نوری ست از 

 به مـقصدِ ـفرودگاهِ مـهرآباد۷۴۷ِپروازِ برـگشتمان هم با ـهمان بوئـینگِ 
ـمان کالس ـاداشتیم براـی که ـم اندازه هایی  هم در  که کــلّی  بود  ـهران  ـت
محسوب می شد -می فهمید که چه می گویم؟-. ناگهان آن سه تا و
اپذیر «پروازِ ـمستقیم به کـرمان» در ـقلبِ دـمشقی ـنصفی کلمه ی باورـن
که ما را به ـگشت و گذار و مـتاشای جاذبه های تورـیستیِ خود دعوت

دوازده



زیرِ که  هم ریـخت. ناخـودآگاه دنـبالِ فِلِـشی  کرد، هـمه چـیز را به  می 
به طبقه ی با ـنـوشته های ـمـشابهی  کوچه پیـچـیدیم و  تویِ  ـنـوشته بود 
ـاهان ـماییِ ـم دفترِ هواپـی برای  اتاقی از آن  که  رسیدیم  ساختمانی  دوّمِ 
اجاره شده بود و یک نفر کارمند و یک میز و سه تا صندلی داشت. 

یارو تا ما را دید انگار از قیافه مان کرمونی بودن ببارد پرسید: 
مستقیم برای کرمان؟ 

امّا همـسرم شکّی نـداشتم  که  من  جواب می دهـید؟  چی  شما بـاشید 
داریم». سه روزِ دـیـگر بـلـیطِ برـگـشت  برای  «ما  کرد و ـگـفت:  تـعـلّل 
داریم خـــودتان می دانـــید، خالی  جای  دوتا  ما  طرف گـــفت: « 
است. ـخـواستید ـبـروید آن ـیـکی را کـنـسل پرواز  هم  ساعت دـیـگر  سه 
ما که  من گفـتم هیـچی چـیه؟ معـلومه  هم هیـچی.  کنـید، نخـواستید 

می خواهیم. که ای کاش زبامن سنگ می شد و منی گفتم.
ساده ـبگویم؛ حـتّا اگر آن پرواز مارا به مـقصد می رساند، باز هم کالهِ
گشادی سرمان رفته بود. شما منی داـنید ما با چه شتابی می دویدیم و
که هتـلـمان را کـنـسل کـنـیم و بلیـطـمان را دادیم  کرایه ی تاـکـسی می 
که دست پاچه -ببـخـشید  مالی به درک ـمـثلِ گوزِ  ضررِ  بدهیم.  پس 
رفتیم و راهِ سوراخ می  به آن  این مـــجرا  زمن- از  زشت می  حرفِ 
برگشتی نداشتیم. وقتی که به فرودگاهِ دمشق رسیدیم بلیطِ ماهان ایر

تویِ دستمان بود و چمدان هایی که با شتاب بسته بودیم.
فرطِ که از  برایِ دخـتـرمان ـخـریده بودیم  ها ـعـروسکی   در آـخـرین ثانیه 
بزرگی توی هیچ چمدانی جامنی شد. همه ی این ها را دنبالِ خودمان
رفتیم و از سینه خیز می  شدّتِ خــستگی پــنداری  می کــشیدیم و از 

کریدرهای فرودگاه می گذشتیم. 
بود چـیزی به حـساب که در انتظـارمان  ها هـمه در مقـابلِ جهنـمی  این 

سیزده

زیرِ که  هم ریـخت. ناخـودآگاه دنـبالِ فِلِـشی  کرد، هـمه چـیز را به  می 
به طبقه ی با ـنـوشته های ـمـشابهی  کوچه پیـچـیدیم و  تویِ  ـنـوشته بود 
ـاهان ـماییِ ـم دفترِ هواپـی برای  اتاقی از آن  که  رسیدیم  ساختمانی  دوّمِ 
اجاره شده بود و یک نفر کارمند و یک میز و سه تا صندلی داشت. 

یارو تا ما را دید انگار از قیافه مان کرمونی بودن ببارد پرسید: 
مستقیم برای کرمان؟ 

امّا همـسرم شکّی نـداشتم  که  من  جواب می دهـید؟  چی  شما بـاشید 
داریم». سه روزِ دـیـگر بـلـیطِ برـگـشت  برای  «ما  کرد و ـگـفت:  تـعـلّل 
داریم خـــودتان می دانـــید، خالی  جای  دوتا  ما  طرف گـــفت: « 
است. ـخـواستید ـبـروید آن ـیـکی را کـنـسل پرواز  هم  ساعت دـیـگر  سه 
ما که  من گفـتم هیـچی چـیه؟ معـلومه  هم هیـچی.  کنـید، نخـواستید 

می خواهیم. که ای کاش زبامن سنگ می شد و منی گفتم.
ساده ـبگویم؛ حـتّا اگر آن پرواز مارا به مـقصد می رساند، باز هم کالهِ
گشادی سرمان رفته بود. شما منی داـنید ما با چه شتابی می دویدیم و
که هتـلـمان را کـنـسل کـنـیم و بلیـطـمان را دادیم  کرایه ی تاـکـسی می 
که دست پاچه -ببـخـشید  مالی به درک ـمـثلِ گوزِ  ضررِ  بدهیم.  پس 
رفتیم و راهِ سوراخ می  به آن  این مـــجرا  زمن- از  زشت می  حرفِ 
برگشتی نداشتیم. وقتی که به فرودگاهِ دمشق رسیدیم بلیطِ ماهان ایر

تویِ دستمان بود و چمدان هایی که با شتاب بسته بودیم.
فرطِ که از  برایِ دخـتـرمان ـخـریده بودیم  ها ـعـروسکی   در آـخـرین ثانیه 
بزرگی توی هیچ چمدانی جامنی شد. همه ی این ها را دنبالِ خودمان
رفتیم و از سینه خیز می  شدّتِ خــستگی پــنداری  می کــشیدیم و از 

کریدرهای فرودگاه می گذشتیم. 
بود چـیزی به حـساب که در انتظـارمان  ها هـمه در مقـابلِ جهنـمی  این 

سیزده



بود ما  اهلِ ـجــزیره در آن هواپـیــما ـهــمراهِ  این  اگر ـیــکی از  آمد  منی 
که گـناهی ها  مردم ـنفیِ بهـشت و دوزخ منی کـردند الـبته این  گونه  این 
طور ساخته بود این  ـشان  اگر خالـقـشان بهــشت وجهنمی براـی ـدارند  ـن

پادرهوا رها منی شدند.

آخرت

آنچه اهلِ جزیره از آن محرومند آخرت است. خدا که منی توامن بگویم
دوتا دنــیا آمده  دارند زورش می  ها  که این  خوری  خالقِ مُفت  این 

چهارده

بود ما  اهلِ ـجــزیره در آن هواپـیــما ـهــمراهِ  این  اگر ـیــکی از  آمد  منی 
که گـناهی ها  مردم ـنفیِ بهـشت و دوزخ منی کـردند الـبته این  گونه  این 
طور ساخته بود این  ـشان  اگر خالـقـشان بهــشت وجهنمی براـی ـدارند  ـن

پادرهوا رها منی شدند.

آخرت

آنچه اهلِ جزیره از آن محرومند آخرت است. خدا که منی توامن بگویم
دوتا دنــیا آمده  دارند زورش می  ها  که این  خوری  خالقِ مُفت  این 

چهارده



است ـبـعد از که ـکـمال طلب  جا  ما از آن  خدایِ  درعوض  بیافرـیـند. 
به وقتی  کرده و  کامل تر  ها را ـکـامل و  آـفـریدنِ مخـلـوقات، پله ـپـله آن 
نامِ آن را « آدم» و ـلــــــــقبِ او را رسیده  حدّ ِ الزم  باالترین 
روندِ تکــــامل که  جا  است. از آن  «اشرفِ مخلوقات» گذاشته 
ما دنــیایِ دانایِ تــوانایِ مهــربانِ  پذیرد خــداوندِ  وقت پــایان منی  هیچ 
آبرویِ -که  زادگان   ضایعاتِ آدمی  تا  دیــــگری خــــلق فــــرموده 
سزای به  سوزی  های آدم  اند- را در کوره  اشرفِ مخلوقات را بُرده 
پاکی و به بـهـشتِ  پذیرِ اـنـسان ها را  اعماـلـشان ـبـرساند و ـبـخشِ کمال 
ند این می گوـی خود را ادامه دهـند. به  روندِ تکـاملِ  تا  راستی بفـرستد 
آخر. در مقــابلْ های  تا ثانیه  کــنترلِ کیفــیّت و مراقــبت از محــصول 
خود را شانه های  ساخته و  این مـوجودات را  اهلِ جـزیره  نادانِ  خدایِ 
یا هم از سرتان زـیاداست. باالانداخته که «همین که ـهست! همـین دـن
ـرید هم هـیـچی. می مـی ـید، نخــواستید  ـید، حال کـن خــواستید حال کـن
شوید، ها می  خوراکِ کرم  خاک، می ـپـــوسید و  زیرِ  روید  می 
اگر  خیـلی ناراحتـید درست نکنـید و دوم  دوست نـداشتید؛ اوال بـچه 

خودکشی کنید».
که تو  وجدان  آخر بی  چه می گویـید؟  نامردی  خدایِ   به چنـین  شما 
هم می کردی؟ خدایِ مهـربانِ ما آفریدی نباید یک فکری برای ـبعدش 
شکری و سرطانی و ـفشارخونی و لب  چاق و  کر و افلـیج و  کور و  اگر 
حالی یک  که  یای دـیگری دارد  شده، الاقل دـن یدا  قوز در محـصولش ـپ
که -قـــربونش برم- هـــیچ! خدایِ جـــزیره  این بـــندگان بـــدهد.  به 
که ـهـست، ـخـوشکل ترش را می خواـهـید؟ ـبـروید می ـگـوید؛ «هـمـین 

جرّا حیِ پالستیک کنید». 
حال وحول انواعِ   این ها هم عادت کرده اند، متامِ  فکر و ذکرشان شده 

پانزده

است ـبـعد از که ـکـمال طلب  جا  ما از آن  خدایِ  درعوض  بیافرـیـند. 
به وقتی  کرده و  کامل تر  ها را ـکـامل و  آـفـریدنِ مخـلـوقات، پله ـپـله آن 
نامِ آن را « آدم» و ـلــــــــقبِ او را رسیده  حدّ ِ الزم  باالترین 
روندِ تکــــامل که  جا  است. از آن  «اشرفِ مخلوقات» گذاشته 
ما دنــیایِ دانایِ تــوانایِ مهــربانِ  پذیرد خــداوندِ  وقت پــایان منی  هیچ 
آبرویِ -که  زادگان   ضایعاتِ آدمی  تا  دیــــگری خــــلق فــــرموده 
سزای به  سوزی  های آدم  اند- را در کوره  اشرفِ مخلوقات را بُرده 
پاکی و به بـهـشتِ  پذیرِ اـنـسان ها را  اعماـلـشان ـبـرساند و ـبـخشِ کمال 
ند این می گوـی خود را ادامه دهـند. به  روندِ تکـاملِ  تا  راستی بفـرستد 
آخر. در مقــابلْ های  تا ثانیه  کــنترلِ کیفــیّت و مراقــبت از محــصول 
خود را شانه های  ساخته و  این مـوجودات را  اهلِ جـزیره  نادانِ  خدایِ 
یا هم از سرتان زـیاداست. باالانداخته که «همین که ـهست! همـین دـن
ـرید هم هـیـچی. می مـی ـید، نخــواستید  ـید، حال کـن خــواستید حال کـن
شوید، ها می  خوراکِ کرم  خاک، می ـپـــوسید و  زیرِ  روید  می 
اگر  خیـلی ناراحتـید درست نکنـید و دوم  دوست نـداشتید؛ اوال بـچه 

خودکشی کنید».
که تو  وجدان  آخر بی  چه می گویـید؟  نامردی  خدایِ   به چنـین  شما 
هم می کردی؟ خدایِ مهـربانِ ما آفریدی نباید یک فکری برای ـبعدش 
شکری و سرطانی و ـفشارخونی و لب  چاق و  کر و افلـیج و  کور و  اگر 
حالی یک  که  یای دـیگری دارد  شده، الاقل دـن یدا  قوز در محـصولش ـپ
که -قـــربونش برم- هـــیچ! خدایِ جـــزیره  این بـــندگان بـــدهد.  به 
که ـهـست، ـخـوشکل ترش را می خواـهـید؟ ـبـروید می ـگـوید؛ «هـمـین 

جرّا حیِ پالستیک کنید». 
حال وحول انواعِ   این ها هم عادت کرده اند، متامِ  فکر و ذکرشان شده 

پانزده



شارِ که ـف هم  عد  گر ـب تا کـارهای دـی وشیدن بگـیر  خوردن و ـن کردن، از 
قرص و کـپـسول و ـمـعاجله. به  خون و کـلـسترول گرفـتـند می چــسبند 
این نــدارند. خدایِــشان هم غــیر از  چاره ای  ها  این فلک زده  البــته 

درهایِ دعا را بسته، می گوید: «به هیچ دعایی پاسخ منی دهم».
دلت خـواست که هـرچی  شبکه ی اجتـماعی نیـست  خدا   می گـوید: 
آمده دستم برمی  ساخته ام و هــرچی از  بار  من یک  بــگذاری توش. 
خودت زندگیِ  به  بدونِ درد  یک روشِ متــیز و  با  ناراحتی  کرده ام، 

خامته بده.
 ای تُف به سراپای خلـقتت نامرد! ـبیا این خدایِ ما را -که جامن فدایِ
حکمتش- ببین که خدایی کردن یادبگیری، هفت روزِ هفته و بیست
احدی را دعا می کنـند و  درگاهش  به  مردم  شبانه روز  و چهـارساعتِ 
صدها عرـیضه نویس گـذاشته شهری ده ها و  هر  تویِ  نااـمید منی کـند. 
هم کتبی و هم شفاهی رسیدگی می کند. آدم ها با زبان های مختلف
با سطحِ توقع هایی که اندازه ندارد میلیون ها پیام و درخواست برای او
جواب گـــسیل می کنـــند و او یـــکی را نـــشنیده منی گیرد و عمالً بی 

منی گذارد.
شما خدا نیـست.  با مخـلوق قـطع کـند،  که رابطه اش را  خالقی  اصالً 
یک مادر را ببین با چه سختی می زاید، توقع داری بگوید دیگر به من
عارُ ق شیر ـنـدهد و  تا  که منی گــوید ـهـیچ،  این را  اما  ندارد!  رـبـطی 
این جــزیره حــتا از مخــلوقِ خدایِ  ندارد.  آرامش  بچه اش را نگــیرد، 

خودش هم کم ترست.

شانزده
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چتربازی

آن سال ها یک رشته ی خاصی در قاچاقچی گری درست شده بود که
قانونی بود. واقع کـارشان  به آن «چتـربازی» می گفتـند. چتربـازها در 
آدم جورمی کـردند و با مدارکِ آن آدم ها کاال جاـبجا می کـردند. مثالً
شد که هر کس بخـواهد از کـیش به مـقصدِ ـبندرِ لـنگه سوارِ اعالم می 
اشد. واند داشته ـب سیگارِ ونیـستون می ـت باکس  حدّ ِ اکثر دو  شود  نج  ـل

هفده
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چترباز کارش این بود که آدم هایی پیداکند که مجّانی یا در مقابلِ عددِ
طرف حتــویل طرف حتــویل بگــیرد و آن  سیگار این  دوباکس  ناچیزی 
بدـهد.سودِ این کار زمانی زیاد می شد که چـترباز بـتواند یک هواپـیما
که حاضرـبــــــاشند را درـبــــــست چارترـکــــــند و ـکــــــسانی را بـیــــــابد 
زیارتِ ـحـضرتِ به ـعـشقِ  شناسنامه هاـیـشان را دراخـتـیارِ او بـگـذارند و 
ناجوامنردی ـازها در ـکـمالِ  شوند. چترـب سوریه  ـیّه و  زـیـنب روانه ی  رـق
ـیدا می کــردند و کوه و کمــرها ـپ ـدیده را از ـپـشتِ  مُــشتی آدمِ هواپیماـن
رها شهر  رساندند و در مـیدان های  به کـرمان می  ایـشان را از هرطـرفی 
می مـنودند تا ساعتِ پرواز که ـبروند و ـمسافرانِ بـیچاره را جمع کـنند و
با بدترین و بی کیفیت ترین پرواز روانه سازند. در دمشق هم نه هتلی
پروازِ شب  یک روز می مانـدند و همان  نه حـمّام و تـوالتی.  داشتند و 
که از ـند  به اـیـشان می فروخـت عوض ـمـقداری آب  بود در  برگشـتـشان 
مکه آوردیم و آبِ زمزم است و قدری خاک که از کربال آمده و خاکِ
نامِ مــــسافران ساک هایی به  مــــشهدِ سیدالشهــــداست. چتربــــازها 
ترتیب می دادند و از این سو و آن سو مملو از محموله های تعرفه داری

می کردند که خودشان می دانستند. 
که دوـنـفر از اـیـشان غایب ـبـودند و دامن چه اـتـفاقی اـفـتاده بود  حاال منی 
قرعه ی فال به نامِ من و همسرِ دیوانه ام زدند که اگر دیوانه نبود زنِ من

منی شد!
پروازِ با هـمـسفرانِ  ما  آشناییِ  ربه ی  تویِ ـفـرودگاهِ دـمـشق نـخـستین جت
ها با نوه  ودند  یری ـب زنانِ ـپ دست داد. اـیشان اغـلب  مـستقیم به کـرمان 
درست کم یک هفته ای  دستِ  که  خویش  دخترانِ  وگاه پــسران و 
ــیدان ها دایره ی ـم دیوارِ گـــاراژها و  ــودند و آواره ی کـــنارِ  نخوابیده ـب
که شد  لوکس محــسوب می  جایی  ـبـودند. ـفـرودگاهِ دـمـشق براـیـشان 

هجده
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هم که صندلی ها خالی بود دورِ  این  با  سقفی.  آبی و  داشت و  والتی  ـت
که رویِ زمــین می نشــستند و بلند بلــند گفتــگو می کــردند. همین 
فه و کودکِ کال صدایِ بلــند  با  بچه ای از ایــشان فــاصله می گرفت 
جلام گسیخته را به نفرین و تغیُّر پیشِ خودمی کشیدند.  من و همسرم
به ـبـزرگیِ داشتیم و ـعـروسکی  خود  با  برخالفِ اـیـشان ـچـمدان هایی 
خوبی دیدیم، به  که به او تُپُـلو می گـفتیم ومی  کودکی سه چهـارساله 

بچه ها را به خود جلب می کند.
که اـنـگار ـهـمدیگر را شد آن جــماعتی  باز  که گــیتِ ـپـروازمان  وقتی 
سال ها می  شناختند ناگـهان بیگانه شدند و ـهیچ نـیرویی منی تواـنست
صفّ و یا هر شکلی شبیه به یک صفّ را به ایشان حتمیل کند. بعضی
هر به کمـرشان بـسته بودند و می خـواستند به  زنان چادرهایـشان را  از 
ـاشند. انتظــاماتِ ـفـرودگاه مجـبـورشد دخالت ـکـند و ـفرِ اوّل ـب قـیـمتی ـن
من و همــسرم ـاید.  ـوقف مـن ـنگ را مـت روندِ چکـی طورِ کــلّی  سه بار به 
مارا بودیم و می خـواستیم کـسی  سکوت فرورفته  اندازه ی تُپُـلو در  به 
مامورانِ ـخــشمگین به  ها  تا  ـهــمه ـســوارشوند. ـمــثلِ دیوانه  نبـیــند 
که اندک کلماتِ انگلـیـــسی  با  لبـخـــندمی زدیم و از زحماـتـــشان  

می دانستیم تشکُّر می کردیم. 
کابین ممـلو از داخلِ  بارِ  های  شدیم. محفظه  سوارِ هواپیـما  حال  هر  به 
تا کـمر ما  که سرِ تُپُـلوی  شده بود جوری  ساک های از ـپیش جاسازی 
بیرون مانده بود. مسافران درونِ هواپیما هم سرِ جایشان منی نشستند.
موجِ رفت وآمد در تـنها راهروِ ـمیانِ صندلی ها  ـقطع منی شد. زنی که
سنش به مادربزرگی می خورد کنارِ صندلیِ من ایستاده بود و یک بند
سوار فاطمه  آیا  من از او پــرسیدم  فاطمه».  «فاطمه،  فــریاد می زد: 
که است  سوار  اگر  شده. گفـتم  سوار  من  است؟ گـفت قـبل از  شده 

نوزده
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یاده اشتباه ـپ اگر  یدایش کنـیم. گـفت  تا ـپ شما بنـشینید  ندارد  نگـرانی 
شود چی؟ گفتم این که جایی توقف منی کند و کسی که منی تواند از

هواپیما پیاده شود.

چترِ جنات

تا مـقــــــصد که ـکــــــسی  برایِ آن زن ـتــــــوضیح می دادم  وقتی 
اشم شدن ـب به پیاده  که خودم مجـبور  باور منی کردم  پیاده نخواهـدشد، 
دیده سیاهی  ـما چــیزی غــیراز  های هواپـی بود و از پنجره  آسمان ابری 
کابین ـمـوستولی بر  سکوت  باالخره  شد. ـبـعداز آن ـهـمه جـنـجال  منی 
شده بود. یک قـطعه از سقفِ توپولُفِ به شکلِ ـترسناکی آویزان بود و
اجازه می داد ترس  اگر  شده بود و  گرم  من  صدا می داد. چــشمانِ 
یک دفـعه هواپیـما در خودش را آغازکـند.  که هـجومِ  آماده بود  خواب 
ـرمانه سرد و محـت کابین و خیــلی خون  آمد در  ـفر  یک ـن ـتاد و  متُ اـف تال

بیست

یاده اشتباه ـپ اگر  یدایش کنـیم. گـفت  تا ـپ شما بنـشینید  ندارد  نگـرانی 
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هواپیما پیاده شود.

چترِ جنات
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اشم شدن ـب به پیاده  که خودم مجـبور  باور منی کردم  پیاده نخواهـدشد، 
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بیست



کرده و اآلن مـعـلوم راهش را گُم  که  است  ـگـفت هواپـیـما نیم ساعتی 
نیست برفرازِ کدام مثلثِ برمودایی پرواز می کند. من پوزخندی زدم و
به گو! ـگـفت  گویی و ـیـکی ـچـوپانِ دروغ  راست می  تو  گـفـتم  ـیـکی 
رها که دـیـگر هواپـیـما را  ست  من خـلـبامن و ـچـند دقیقه ای  پدرم  روحِ 
سقوط می کـند. گفـتم قوه ی الـهی دارد  حول و  به  خودش  کرده ام و 
ببینیم باور نـکن  تو  حاال  خوری؟ گـفت  چرا می  پدرت را  قـسمِ روحِ 

چه کسی ضرر می کند؟
یک دفعه ترس مثلِ مایعِ سنگینی در متامِ رگ هایم جاری شد و گفتم
تو را به روحِ پدرت می گویی من چه کار کنم؟ گفت زیرِ صندلی ات
جلیقه ی جناتی ست که بهتر است بپوشی و بپری پایین. گفتم  دیدی
راست منی گویی؟ این جلیقه که چتر ندارد! ناگهان خشم وجودش را
است یا نـپوشی؟ ندارد که ندارد ! بـپوشی ـبهتر  خوب  گـرفت و گـفت 
دیدم آمدم ،  خودم  من به  تا  پوش.  شو و ـب گفـتم بپـوشم ، گـفت خفه 
با سرعت جلـیقه هم دارد می پرد.  اند و همـسرم  نصفِ ـمسافران پریده 
روزگار ریدم پایین. دستِ  را پوشیدم و رفتم کنارِ در، ـبعد از همـسرم ـپ
هم جدا ـنکرد ولی از آن شبِ لعـنتی دـیگر هم بودیم از  مارا که ـعاشقِ 
بود در کـمالِ که  هر کـوفتی  ما  نداریم. هواپیـمای  خبری از تُپُـلو  هـیچ 
وسطِ زـمین و هوا داشت  و خود ـبخود  ناباوری جلیقه هایش چترجِنات 
باز می شد. مالِ من که باز شد ـمثلِ این بود که ناگـهان ده ها متر  به
صندلیِ هواپـیما آدمی که رویِ  سمتِ باال کشیده شدم و آرام آرام ـمثلِ 
مداوم و یک ـنـواختی ـفـرودآمدم. هـمـسرم های  با تکان  خوابیده ـبـاشد 

صدقدمی جلوتراز من فرودآمد، و هنوز هم  جلوتراز من است. 
ریده و خدای ما آن را آـف این جا جزیره ای ست که خدایِ دـیگری غـیراز 
چون خدایش ـبقدرِ کافی حـسّ ِ ـمسئولیت ـنداشته ـناچار مردم با رن و

بیست و یک
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بیست و یک



برای خــودشان هایی را  حدّ ِ اقل  یک  شدند  فراوان مجــبور  کــوششِ 
کسب کنند تا اندکی  چاهِ ویلِ  فقدانِ  خداوند را پُرمنایند.         

باور شما  شود کـنــارآمد اال کـمــبودِ ـخــداوند!  هر کـمــبودی  می  با 
ـشان هم براـی ـیامبر  یک ـپ ها هــنوز  خدایِ بی خــاصیّتِ این  می کنــید 
این جوری فکرمی کــــند؟  خدا چه  این  ـــعاً  است! واـق ـــرستاده  نـف
درست کردن شما از بچه  کار کـنـند.   ـیامبر چه  بدونِ ـپ خدا  بندگانِ 
بگیر تا زاییدن و بزرگ کردن، همین جور برو تا مردن و مراسمِ بعد از
ها بـگــوید به آدم  قوانینِ ـکــارها را  که  بدونِ پیـغــمبری  مردن واـقــعاً 
اند ها مجبوربوده  است؟  این  بیچاره  شما ـبگو ممـکن  نه  است؟  ممکن 
زمان طولِ  ناقص بوده در  چون عقوـلشان  وضع کنند و  قانون  خـودشان 
قوانین را تغیـیر مداوم  کرده باکـمالِ شرمـساری  رخورد  اشکال ـب به  هی 

داده و به زعمِ خودشان بهتر کرده اند. 
شکرمی کنم، خدای خـودمان را  بار  صدهزار  گویم روزی  که می  این 
بی دـلیل نـیست. خـداوندِ بزرگِ ما باالی بـیست هزار ـپیامبر ـفرستاده و
برای ارسالِ این همه مامور به زبان های مختلف و حوزه های ماموریتِ
که بابتِ خرج و دخلِ آن ناهمگون ـتشکیالتی را ـتاسیس کرده عظـیم 
دستگاهِ عریض وـطـویل این  است. در  شما نگرفته  من و  هم از  ریالی 
که تـعدادی از اند  هزار فـرشته ی پـاکدامن مـشغولِ اجنام وظیفه  هزاران 
آن ها موکّل بر ارسالِ پیام و قوانین و ارتباط با پیامبرانند. ابر و باد و مه
به کف آری و به غفــلت نانی  تو  تا  و خــورشید و فــلک در کــارند ، 
که خـداوند کرم و بـزرگواری  غایتِ  احوال از  این  با همه ی  نـخوری. 
داشته و دارد به بندگانِ ناچیزِ خویش بعد از این همه اختصاص، هنوز
بات نـبـاشند و خــودشان که ـمـثلِ ـمـاشین و رُ  هم ـعـطا ـفـرموده  ـیار  اخـت
به ـهـرحال رسی ـپـشتِ چراغ ـقـرمز  شما می  بتواـنـند ـتـصمیم بگـیـرند. 

بیست و دو
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داده و به زعمِ خودشان بهتر کرده اند. 
شکرمی کنم، خدای خـودمان را  بار  صدهزار  گویم روزی  که می  این 
بی دـلیل نـیست. خـداوندِ بزرگِ ما باالی بـیست هزار ـپیامبر ـفرستاده و
برای ارسالِ این همه مامور به زبان های مختلف و حوزه های ماموریتِ
که بابتِ خرج و دخلِ آن ناهمگون ـتشکیالتی را ـتاسیس کرده عظـیم 
دستگاهِ عریض وـطـویل این  است. در  شما نگرفته  من و  هم از  ریالی 
که تـعدادی از اند  هزار فـرشته ی پـاکدامن مـشغولِ اجنام وظیفه  هزاران 
آن ها موکّل بر ارسالِ پیام و قوانین و ارتباط با پیامبرانند. ابر و باد و مه
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که خـداوند کرم و بـزرگواری  غایتِ  احوال از  این  با همه ی  نـخوری. 
داشته و دارد به بندگانِ ناچیزِ خویش بعد از این همه اختصاص، هنوز
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بیست و دو



هم شده را  وضعِ آن کشیده  برای  که  دانی و زحــمتی  قوانین را می 
هم شده را  چراغ و پلـیس و دوربـین  پایه و  صرفِ  که  پولی  دانی و  می 
چراغ  را توانی خدایِ ناخـــواسته خالف کـــنی و  دانی هـــنوز می  می 
بی خیال شوی. به این می گوـیند اوجِ کرم وگـرنه برایِ خـداوندِ مـتعال
که کاری نداشت من و تو را به شکلی بیافریند که مثلِ فرشتگان همه

راهِ تعیین شده را برویم و هیچ خالفی نکنیم.
که نـفـرستاده ـهـیچ، ـیامبری  پوکِ جــزیره ـهـیچ ـپ خدایِ کله  در مـقـابل 
ـدارند- مــثلِ -گویی اختــیاری ـن ـندگانِ بیــچاره اش  که ـب کاری کرده 

رُ بات از قوانینِ دست و پا شکسته ی خود تبعیّت می کنند.

جزیره

است، اما آسان  شوت ـبشوی ، گفـتنش  تو به سرزمینِ خدایِ دـیگری  که  این 

بیست و سه
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بیست و سه



خدایی خدایِ جـدید مـثلِ  این  اگر  شود  سخت تر می  است و  سخت  وجدانا 
که تا کنون جتربه کرده ای مهربان نباشد. راستش برایِ من احساسِ مسئولیّتِ
خدا یا فعّال بودنِ او به اندازه ی مهربان بودنش اهمیّت ندارد. خدایی که من
کرد و منی ـکـند. زن را رها منی  هدیه  بی ـهـمراه و بی  شناختم ـبـنده ای را  می 
دستِ زن را که  ـرکتی  مرد را ـب شده و  ـریده  مرد آـف برای  که  نـعـمتی می ـکـند 
خالی قاتق  نان و  سفره را از  ـرموده و  خانواده ـعـطا ـف به  است. ـبـچه را  گرفته 
زیرِ خویش ـفـرموده و ـکـشاورزی را  شغلِ ـپـیامبرانِ  است. معـلـمی را  نـگـذاشته 
ـندگانِ عاقبتِ ـب داشته و  ارزانی  سالمتی  است.  خود درآورده  چترِ حــمایتِ 
ایزدی ـرهای  که از اـب بارانِ ـمـهری  این  است.  ـرموده  ـعـاصی را خــتمِ به خــیر ـف
می ـبارند زندگیِ ما را زـیبا و  دل پذیر می کند. در حالی که در این جزیره ی
سرمایه ی چه  برای زن. ـب مرد بـرکتی  نه  است و  مرد  به  هدیه ای  نه زن  لعـنتی 
خانواده نیست و هیچ شغلی را خدایشان برایِ رفاهِ بندگان ممتاز نکرده است.
در چنین فضای بی مهری ست که همگان باید برای حقوقِ خویش بجنگند و
آن را از جامعه ی سرد و بی روحی که دارند مطالبه کنند. مورد داشته ایم که
پرورشِ که اـمـکانِ  اند  به ـکـسی دـیـگر داده  اند و  مادر گرفته  پدر و  ـبـچه را از 

صحیحِ کودک را داشته است.
شما فکر کن که من از آن توپولُفِ پُکیده کجا افتادم! من ملک بودم و فردوسِ
برین جایم  بود، آدم آورد در این دیرِ خراب آبادم. مردمِ این جزیره خوش بختانه
ایرادی ندارند، ایراد از خدایی ست که ایشان را آفریده و برای همیشه به حالِ
کرد چهـــارتا پیغـــمبر برایـــشان دستت درد می  است. بـــگو  خود رهاکرده 

بفرستی! 
تدبیرِ با  خدا  ست.  ما نشانه گذاری  خدای مهـربانِ  یـکی از کـارهای قـشنگِ 
عالم نــشانه ای از داند در همه ی ذرّاتِ  اسرارِ آن را می  خودش  که  خــاصی 
خویش به یادگار گذاشته تا آدم ها ببینند و او را فراموش نکنند. این می دانید

بیست و چهار

خدایی خدایِ جـدید مـثلِ  این  اگر  شود  سخت تر می  است و  سخت  وجدانا 
که تا کنون جتربه کرده ای مهربان نباشد. راستش برایِ من احساسِ مسئولیّتِ
خدا یا فعّال بودنِ او به اندازه ی مهربان بودنش اهمیّت ندارد. خدایی که من
کرد و منی ـکـند. زن را رها منی  هدیه  بی ـهـمراه و بی  شناختم ـبـنده ای را  می 
دستِ زن را که  ـرکتی  مرد را ـب شده و  ـریده  مرد آـف برای  که  نـعـمتی می ـکـند 
خالی قاتق  نان و  سفره را از  ـرموده و  خانواده ـعـطا ـف به  است. ـبـچه را  گرفته 
زیرِ خویش ـفـرموده و ـکـشاورزی را  شغلِ ـپـیامبرانِ  است. معـلـمی را  نـگـذاشته 
ـندگانِ عاقبتِ ـب داشته و  ارزانی  سالمتی  است.  خود درآورده  چترِ حــمایتِ 
ایزدی ـرهای  که از اـب بارانِ ـمـهری  این  است.  ـرموده  ـعـاصی را خــتمِ به خــیر ـف
می ـبارند زندگیِ ما را زـیبا و  دل پذیر می کند. در حالی که در این جزیره ی
سرمایه ی چه  برای زن. ـب مرد بـرکتی  نه  است و  مرد  به  هدیه ای  نه زن  لعـنتی 
خانواده نیست و هیچ شغلی را خدایشان برایِ رفاهِ بندگان ممتاز نکرده است.
در چنین فضای بی مهری ست که همگان باید برای حقوقِ خویش بجنگند و
آن را از جامعه ی سرد و بی روحی که دارند مطالبه کنند. مورد داشته ایم که
پرورشِ که اـمـکانِ  اند  به ـکـسی دـیـگر داده  اند و  مادر گرفته  پدر و  ـبـچه را از 

صحیحِ کودک را داشته است.
شما فکر کن که من از آن توپولُفِ پُکیده کجا افتادم! من ملک بودم و فردوسِ
برین جایم  بود، آدم آورد در این دیرِ خراب آبادم. مردمِ این جزیره خوش بختانه
ایرادی ندارند، ایراد از خدایی ست که ایشان را آفریده و برای همیشه به حالِ
کرد چهـــارتا پیغـــمبر برایـــشان دستت درد می  است. بـــگو  خود رهاکرده 

بفرستی! 
تدبیرِ با  خدا  ست.  ما نشانه گذاری  خدای مهـربانِ  یـکی از کـارهای قـشنگِ 
عالم نــشانه ای از داند در همه ی ذرّاتِ  اسرارِ آن را می  خودش  که  خــاصی 
خویش به یادگار گذاشته تا آدم ها ببینند و او را فراموش نکنند. این می دانید

بیست و چهار



«نور» به  شما نـگاه می کـنی  به عالقه ی دوطـرفه».  چه؟ یعـنی «عالقه   یعنی 
خدا را می بیــنی ، هم  باز  «تاریکی»  به  خدا را می بیــنی، نــگاه می کــنی 
می روی به سمتِ «وحدت» خدا را می بینی ، می چرخی به سمتِ «کثرت»

باز هم خدا را می بینی، دلِ هر ذرّه ای که بشکافی ، آفتابیش در میان بینی.
کوچک ترین دریغ از  نادانِ جـــزیره!  خدای  این  ــقابلش  درست نقطه ی ـم
جایی ـگـذاشته ـبـاشد. مخلـقـوقاتِ ـجـزیره به نـظـرشان که  پایی  ـنـشانه ای و ردِ 
ندارد». به چـیزِ دـیگری  که هـست و هـیچ رـبطی  ست  «هرچـیزی همان چیزی 
این یک اصلِ مهم است که همان ابتدایِ کار توی گوش و چشم و ذهنت فرو

می کنند.
عالم گــذاشته، این  ما در  دانا و مهــربانِ  خدایِ  که  ـشانه هایی  جالب ترین ـن
قدرِ ـعـقل را شما  من و  تا  خُل آـفـریده  اند.  مثالً ـیـکی را  ـنـشانه های وارونه 
یک که  این  چه؟  است یعنی  که ـعـقلِ ـکـامل  که ـخـداوند  بدانیم و بفهـمـیم 
قدرِ نـعمتِ خدا را بدانیم که شما  من و  مادری شیر ندارد نشانه ای ست که 
که گمـراهی شود. این  مادران جاری می  ولدِ نوزاد شیر در ـپستانِ  با ـت چـگونه 
وجودِ گمـراهی معـنایی بدونِ  شاد  شد و رِ  که رُ  است  این  وجود دارد بـخاطر 
تو من و  ـکرِ  به ـف دیده و  کار را  تا کــجایِ  ما  خدای  که  ببین  شما  ندارد. 

بوده است. 
که هیچ چــیز، چــیزی ـغـیر از ا  ندارد. از آجن وجود  این سـیـستم  اما  در جــزیره 
ها وقتی آدم  نتیجه  هم نـیـست در  خودش  ضدِ  خودش نـیـست. ـهـیچ ـچـیزی 
یک مقدار بی نظمی می بینند قبل از آن که به یادِ ناظمِ بزرگ بیفتند آن ایراد
هم فــراموش می کنــند و مــثلِ خدا را  به همــین دلــیل  را بــرطرف می کنــند، 
کاراگاهی می شوند که دستی دستی  سرِنخ ها را از دست داده، منی تواند پی

به حقایقِ پشتِ پرده ببرد.
 خدایِ این جماعت چیزی بیشتر از یک کلید نیست که زمانی روشن شده و

بیست و پنج

«نور» به  شما نـگاه می کـنی  به عالقه ی دوطـرفه».  چه؟ یعـنی «عالقه   یعنی 
خدا را می بیــنی ، هم  باز  «تاریکی»  به  خدا را می بیــنی، نــگاه می کــنی 
می روی به سمتِ «وحدت» خدا را می بینی ، می چرخی به سمتِ «کثرت»

باز هم خدا را می بینی، دلِ هر ذرّه ای که بشکافی ، آفتابیش در میان بینی.
کوچک ترین دریغ از  نادانِ جـــزیره!  خدای  این  ــقابلش  درست نقطه ی ـم
جایی ـگـذاشته ـبـاشد. مخلـقـوقاتِ ـجـزیره به نـظـرشان که  پایی  ـنـشانه ای و ردِ 
ندارد». به چـیزِ دـیگری  که هـست و هـیچ رـبطی  ست  «هرچـیزی همان چیزی 
این یک اصلِ مهم است که همان ابتدایِ کار توی گوش و چشم و ذهنت فرو

می کنند.
عالم گــذاشته، این  ما در  دانا و مهــربانِ  خدایِ  که  ـشانه هایی  جالب ترین ـن
قدرِ ـعـقل را شما  من و  تا  خُل آـفـریده  اند.  مثالً ـیـکی را  ـنـشانه های وارونه 
یک که  این  چه؟  است یعنی  که ـعـقلِ ـکـامل  که ـخـداوند  بدانیم و بفهـمـیم 
قدرِ نـعمتِ خدا را بدانیم که شما  من و  مادری شیر ندارد نشانه ای ست که 
که گمـراهی شود. این  مادران جاری می  ولدِ نوزاد شیر در ـپستانِ  با ـت چـگونه 
وجودِ گمـراهی معـنایی بدونِ  شاد  شد و رِ  که رُ  است  این  وجود دارد بـخاطر 
تو من و  ـکرِ  به ـف دیده و  کار را  تا کــجایِ  ما  خدای  که  ببین  شما  ندارد. 

بوده است. 
که هیچ چــیز، چــیزی ـغـیر از ا  ندارد. از آجن وجود  این سـیـستم  اما  در جــزیره 
ها وقتی آدم  نتیجه  هم نـیـست در  خودش  ضدِ  خودش نـیـست. ـهـیچ ـچـیزی 
یک مقدار بی نظمی می بینند قبل از آن که به یادِ ناظمِ بزرگ بیفتند آن ایراد
هم فــراموش می کنــند و مــثلِ خدا را  به همــین دلــیل  را بــرطرف می کنــند، 
کاراگاهی می شوند که دستی دستی  سرِنخ ها را از دست داده، منی تواند پی

به حقایقِ پشتِ پرده ببرد.
 خدایِ این جماعت چیزی بیشتر از یک کلید نیست که زمانی روشن شده و

بیست و پنج



شد و خاموش خواهد  بُد  هم ال یک روزی  است،  روشن مانده  از آن به ـبـعد 
هم درنتیجه عـبادتی  ندارد.  به  مخـلوق  هم رـبطی  شدنِ آن  خاموش  روشن و 
ایده ای داشته ـباشد و «ـعبادت» مطـلقاً اید ـف منی کنند، معتقدند که هرکاری ـب
وجودِ اـیـشان را تغـیـیر خارج از  اگر ـعـبادت بخــواهد ـچـیزی  است.  بی ـفـایده 
دهدو مثال بدهد عملی ـغیرِ مـمکن است و اگر  بخـواهد در وجودِ اـیشان تغـییر 
فرد را بر محیط سازگارکند به آن مدیتیشن می گویند و معتقدند که ربطی به
کردنِ روشن  که می توانـسته بکند ،  کاری  حدّ ِاکثر  خدا  چون  ندارد.  خدا 
تویِ که «از  این نکـته  به  است، و  قوّه ی اـلهی کرده  حول و  به  که  بوده  کـلید 

این کلیدزدن چه چیزی بیرون می آید»  اهمّیتی منی دهد.
من به  فر کـلّی  من دارم این  افـکارِ دور و دراز را می کـنم آن دو ـن که  همینـطور 
سرگرمِ زبانِ خـــودشان-  ــفرِ جـــلویی -به  شده اند و همچـــنان ـن تر  نزدیک 
نصیحت و داللت و نفرِ پُشتی در تالشِ پاسخ دادن است. این ها مرا منی بیـنند
مرا نـادیده شوم،  با ایـشان هم دهن  توامن  که منی  من  هم می بینـند مـثلِ  اگر  و 
می انگارند. اصوالً من در این جا فهمیده ام که دو نفر که توسطِ دو خدا خلق
شده باشند با هم قاطی منی شوند و کاری به کارِ هم ندارند. نه صلحی دارند
و نه جنگی و نه اصالً هیچ کدام دیگری را درک و حِس می کند. این دو نفر
شاید باـطـناً یا  ظاهراً و  رسیدند و  که رویِ نیـمـکتی نشـسته ام  من  به  باالخره 
من سرگرمِ مـشاجره هـستند.  من  و همـچـنان  درحالِ عـبور از کـنارِ  توجّه  بی 
دهم یافنتِ تُپُـلو و همـسرم ادامه  برای  به جـستجوی خودم  زودتر برخـیزم و  اید  ـب
گُم ست ردّ ِ او را  من مدتی  آمده و  فرود  من جــلوتر  قدمی از  که دوـیـست 
کرده ام، اما از فرطِ تنـبلی این جا میخ کوب شده ام و دارم این دوتا را ورانداز
ایر به ـماهان ایر تدا مـخالفِ ـتعویضِ بـلیت از ایران  چون از اـب می کـنم. همـسرم 
شده!- بـیــــشتر و که در ـمــــصاحبه ـقــــبول  -حاال  داشت  بود و دوست 
سرخوشانه تر در دمشق تفرُّج کند، البُد هم اکنون خیلی هم عصبانی ست و

بیست و شش

شد و خاموش خواهد  بُد  هم ال یک روزی  است،  روشن مانده  از آن به ـبـعد 
هم درنتیجه عـبادتی  ندارد.  به  مخـلوق  هم رـبطی  شدنِ آن  خاموش  روشن و 
ایده ای داشته ـباشد و «ـعبادت» مطـلقاً اید ـف منی کنند، معتقدند که هرکاری ـب
وجودِ اـیـشان را تغـیـیر خارج از  اگر ـعـبادت بخــواهد ـچـیزی  است.  بی ـفـایده 
دهدو مثال بدهد عملی ـغیرِ مـمکن است و اگر  بخـواهد در وجودِ اـیشان تغـییر 
فرد را بر محیط سازگارکند به آن مدیتیشن می گویند و معتقدند که ربطی به
کردنِ روشن  که می توانـسته بکند ،  کاری  حدّ ِاکثر  خدا  چون  ندارد.  خدا 
تویِ که «از  این نکـته  به  است، و  قوّه ی اـلهی کرده  حول و  به  که  بوده  کـلید 

این کلیدزدن چه چیزی بیرون می آید»  اهمّیتی منی دهد.
من به  فر کـلّی  من دارم این  افـکارِ دور و دراز را می کـنم آن دو ـن که  همینـطور 
سرگرمِ زبانِ خـــودشان-  ــفرِ جـــلویی -به  شده اند و همچـــنان ـن تر  نزدیک 
نصیحت و داللت و نفرِ پُشتی در تالشِ پاسخ دادن است. این ها مرا منی بیـنند
مرا نـادیده شوم،  با ایـشان هم دهن  توامن  که منی  من  هم می بینـند مـثلِ  اگر  و 
می انگارند. اصوالً من در این جا فهمیده ام که دو نفر که توسطِ دو خدا خلق
شده باشند با هم قاطی منی شوند و کاری به کارِ هم ندارند. نه صلحی دارند
و نه جنگی و نه اصالً هیچ کدام دیگری را درک و حِس می کند. این دو نفر
شاید باـطـناً یا  ظاهراً و  رسیدند و  که رویِ نیـمـکتی نشـسته ام  من  به  باالخره 
من سرگرمِ مـشاجره هـستند.  من  و همـچـنان  درحالِ عـبور از کـنارِ  توجّه  بی 
دهم یافنتِ تُپُـلو و همـسرم ادامه  برای  به جـستجوی خودم  زودتر برخـیزم و  اید  ـب
گُم ست ردّ ِ او را  من مدتی  آمده و  فرود  من جــلوتر  قدمی از  که دوـیـست 
کرده ام، اما از فرطِ تنـبلی این جا میخ کوب شده ام و دارم این دوتا را ورانداز
ایر به ـماهان ایر تدا مـخالفِ ـتعویضِ بـلیت از ایران  چون از اـب می کـنم. همـسرم 
شده!- بـیــــشتر و که در ـمــــصاحبه ـقــــبول  -حاال  داشت  بود و دوست 
سرخوشانه تر در دمشق تفرُّج کند، البُد هم اکنون خیلی هم عصبانی ست و

بیست و شش



البتّه حق هم به جانبِ اوست.

سنگ رویِ سنگ

من از شد  وصل  به زمـین  ناکی  با سـروصدایِ هوـل که  چرخـهای هواپیـما 

بیست و هفت

البتّه حق هم به جانبِ اوست.

سنگ رویِ سنگ

من از شد  وصل  به زمـین  ناکی  با سـروصدایِ هوـل که  چرخـهای هواپیـما 

بیست و هفت



خواب پریدم و تازه متوجه شدم چه هیاهویی در کابین برپا شده است.
ایر از مقـصدِ دمـشق هم اکـنون هوایی مـاهان  سرویسِ  هواپیـمای توپُـلفِ 
خوابِ بدجوری از  من  در فــــرودگاهِ کــــرمان به زمــــین نشــــست و 
زنانِ بال می زد و  داشت بال  سقفِ تُپُــلف  ـریدم.   خود ـپ وحــشتناکِ 
ندهای خـودشان را ادهای کـودکان کمرـب چادر به کـمر در مـیانِ داد و فرـی
رفت. سمتی می  به  هر کـسی  صحنه ی انفـجار  گـشوده بـودند و مـثلِ 
بلندگو بارها تکرار کرد که تا توقفِ کاملِ هواپیما صندلی های خود را

ترک نفرمایید.
رنامه هـنوز داشت. طـبقِ ـب مان را ـن رسیده بودیم و کـسی انتظارِ  ما  حاال 
آمدیم. بازگـشتِ فرود می  اید در ـتهران  داشتیم و ـب وقت  سه روزِ دـیگر 
ــگر چـــیزی که دـی ما داد  به  سرعتِ اولیه ای  سوریه  شتابناکمان  از 
منی توانست جلودارش باشد. اقدامِ بعدی آزمایشِ پزشکی بود. یکی از
ما می کـــند ایـــستادن پُـــشتِ خدایِ مهـــربانِ  که  کـــارهای قـــشنگی 
ژرفایِ ها و  شما و نـتـایجِ آزمایش  من و  که  نادانسته ـهـاست. هرـچـیزی 
حتقیقات به کنهِ آن نرسیم. خدایِ مهربان با همه ی گرفتاری ها شخصاً
وقتی پذیرد. از جمـله  رساند و  مـسئولیتش را می  جا می  خودش را آن 
که ما درگیرِ  آزمایش های پزشکی بودیم خدای مهربانی بود که مشکلِ
ما را حل می کرد. وقتی نتیجه ی آزماـیشات را به دکتر ـمنوچهرِ قاهری
شما در ادرارت کرتیـنـین اما  خامن ـمـشکلی ـنـدارند  دادیم ـگـفت  ـنـشان 

نشان می دهد که امیدوارم اشتباه باشد چون عالمتِ خوبی نیست.
 ساعت ادرارت را جـمع۲۴  گفت برای معلوم شدنِ دقتِ آزمایش باید 

که صدر  دکتر بنی  آقای  گاهِ  به آزمایش  ارجاع داد  ما را  کـــنی و 
یتریِ یتِ چـهار ـل می گفتند برادرِ بنی صدرِ معروف است. اـیشان یک ـپ
سه ـلـیتر با  باش  فردا هـمـین ـمـوقع ایـنـجا  من داد و ـگـفت  به  مـخـصوص 

بیست و هشت

خواب پریدم و تازه متوجه شدم چه هیاهویی در کابین برپا شده است.
ایر از مقـصدِ دمـشق هم اکـنون هوایی مـاهان  سرویسِ  هواپیـمای توپُـلفِ 
خوابِ بدجوری از  من  در فــــرودگاهِ کــــرمان به زمــــین نشــــست و 
زنانِ بال می زد و  داشت بال  سقفِ تُپُــلف  ـریدم.   خود ـپ وحــشتناکِ 
ندهای خـودشان را ادهای کـودکان کمرـب چادر به کـمر در مـیانِ داد و فرـی
رفت. سمتی می  به  هر کـسی  صحنه ی انفـجار  گـشوده بـودند و مـثلِ 
بلندگو بارها تکرار کرد که تا توقفِ کاملِ هواپیما صندلی های خود را

ترک نفرمایید.
رنامه هـنوز داشت. طـبقِ ـب مان را ـن رسیده بودیم و کـسی انتظارِ  ما  حاال 
آمدیم. بازگـشتِ فرود می  اید در ـتهران  داشتیم و ـب وقت  سه روزِ دـیگر 
ــگر چـــیزی که دـی ما داد  به  سرعتِ اولیه ای  سوریه  شتابناکمان  از 
منی توانست جلودارش باشد. اقدامِ بعدی آزمایشِ پزشکی بود. یکی از
ما می کـــند ایـــستادن پُـــشتِ خدایِ مهـــربانِ  که  کـــارهای قـــشنگی 
ژرفایِ ها و  شما و نـتـایجِ آزمایش  من و  که  نادانسته ـهـاست. هرـچـیزی 
حتقیقات به کنهِ آن نرسیم. خدایِ مهربان با همه ی گرفتاری ها شخصاً
وقتی پذیرد. از جمـله  رساند و  مـسئولیتش را می  جا می  خودش را آن 
که ما درگیرِ  آزمایش های پزشکی بودیم خدای مهربانی بود که مشکلِ
ما را حل می کرد. وقتی نتیجه ی آزماـیشات را به دکتر ـمنوچهرِ قاهری
شما در ادرارت کرتیـنـین اما  خامن ـمـشکلی ـنـدارند  دادیم ـگـفت  ـنـشان 

نشان می دهد که امیدوارم اشتباه باشد چون عالمتِ خوبی نیست.
 ساعت ادرارت را جـمع۲۴  گفت برای معلوم شدنِ دقتِ آزمایش باید 

که صدر  دکتر بنی  آقای  گاهِ  به آزمایش  ارجاع داد  ما را  کـــنی و 
یتریِ یتِ چـهار ـل می گفتند برادرِ بنی صدرِ معروف است. اـیشان یک ـپ
سه ـلـیتر با  باش  فردا هـمـین ـمـوقع ایـنـجا  من داد و ـگـفت  به  مـخـصوص 

بیست و هشت



سه لـیترِ اول چون آن  شد  هم متـدید  بارِ دیـگر  یک  آزمایش  این  ادرار.  
ـیدا برایِ آن ـپ ـلی  دکتر هــیچ دلـی ـشان داد و  باالیی ـن ـینِ  همچــنان کرتیـن
فر از بار دو ـن این  آزمایش را متـدید منود.  کرد و  شک  هم  باز  کرد،  منی 
رکردنِ ودند در ـپ ساملی ـب که جـوانانِ ورزشکار و  هم  هران  ساکنِ ـت یلِ  فاـم
ینِ باالیی ـنشان می داد. دکتر پیت به من کمک کـردند و باز هم کرتیـن
گفت عجیب است که من دلـیلی و ـعوارضی ـمشاهده منی کـنم و با این
که حال کرتینینِ ادرارِ شما از استانداردِ سالمتی باالتر است. اینجا بود 
خدایِ مهربانِ ما مسئولیتِ خودش را قبول کرد و آقای دکتر را قانع منود
هم که کار کارِ من است و از دستِ تو و حتقـیقاتت خارج است. دکتر 
که است. اآلن  خوب  که هـست  ادیده گـرفت و گـفت همـین  دیده را ـن
ندارم و خـرجی گذرد هـنوز مـشکلی  سال از آن روز می  ـبیش از بـیست 
که داند  هم کـسی منی  درمانی نگـذاشته ام و هـنوز  دستِ سیـستمِ  رویِ 
دلیلِ این عددِ بزرگی که آزماـیشات ـنشان می دـهند چـیست. در کـانادا
اما به همـین دـلیل کـسی بیمه ی ـعمر به من منی ـفروشد چون من ظاهراً
ابلِ پیش بـینی نـیست این یـعنی این مشکلِ نامعلومی دارم که نتایجش ـق
که خدا یقه ی این ها را منی گـیرد و حالـیشان منی کـند که چـیزی را که
است.  بی خـیال شوو بیمه ی ـعمرت را ـبفروش. من  تو منی فهـمی کارِ 
نه او می گوید و نه این ها بی خیال می شوند.خدای این ها هیچ فضای
خالی و چاله چوله ای را پُر منی کند. گفتم هم احمق است و هم تنبل،
خدای بر خالفِ  درست  هم ـهـست  که از ـخـودراضی  حاال می فـهـمم 
خودش را گردن می گـیرد بلـکه سوتی های  که نه تنـها  نازنین خـودمان 
سرِ هر بزنگاهی که مخلوقش درـمانده می شود سریع تر از هر اورژاـنسی
به باـیـزیدِ ـبـسطامی رسد و همه ـچـیز را ـقـبول می ـکـند. می گوـیـند  می 
جواب شرمنده نـیــستی؟  سیاهِ اـعــمالت  نامه ی  این  تو از  اند  گفته 

بیست و نه

سه لـیترِ اول چون آن  شد  هم متـدید  بارِ دیـگر  یک  آزمایش  این  ادرار.  
ـیدا برایِ آن ـپ ـلی  دکتر هــیچ دلـی ـشان داد و  باالیی ـن ـینِ  همچــنان کرتیـن
فر از بار دو ـن این  آزمایش را متـدید منود.  کرد و  شک  هم  باز  کرد،  منی 
رکردنِ ودند در ـپ ساملی ـب که جـوانانِ ورزشکار و  هم  هران  ساکنِ ـت یلِ  فاـم
ینِ باالیی ـنشان می داد. دکتر پیت به من کمک کـردند و باز هم کرتیـن
گفت عجیب است که من دلـیلی و ـعوارضی ـمشاهده منی کـنم و با این
که حال کرتینینِ ادرارِ شما از استانداردِ سالمتی باالتر است. اینجا بود 
خدایِ مهربانِ ما مسئولیتِ خودش را قبول کرد و آقای دکتر را قانع منود
هم که کار کارِ من است و از دستِ تو و حتقـیقاتت خارج است. دکتر 
که است. اآلن  خوب  که هـست  ادیده گـرفت و گـفت همـین  دیده را ـن
ندارم و خـرجی گذرد هـنوز مـشکلی  سال از آن روز می  ـبیش از بـیست 
که داند  هم کـسی منی  درمانی نگـذاشته ام و هـنوز  دستِ سیـستمِ  رویِ 
دلیلِ این عددِ بزرگی که آزماـیشات ـنشان می دـهند چـیست. در کـانادا
اما به همـین دـلیل کـسی بیمه ی ـعمر به من منی ـفروشد چون من ظاهراً
ابلِ پیش بـینی نـیست این یـعنی این مشکلِ نامعلومی دارم که نتایجش ـق
که خدا یقه ی این ها را منی گـیرد و حالـیشان منی کـند که چـیزی را که
است.  بی خـیال شوو بیمه ی ـعمرت را ـبفروش. من  تو منی فهـمی کارِ 
نه او می گوید و نه این ها بی خیال می شوند.خدای این ها هیچ فضای
خالی و چاله چوله ای را پُر منی کند. گفتم هم احمق است و هم تنبل،
خدای بر خالفِ  درست  هم ـهـست  که از ـخـودراضی  حاال می فـهـمم 
خودش را گردن می گـیرد بلـکه سوتی های  که نه تنـها  نازنین خـودمان 
سرِ هر بزنگاهی که مخلوقش درـمانده می شود سریع تر از هر اورژاـنسی
به باـیـزیدِ ـبـسطامی رسد و همه ـچـیز را ـقـبول می ـکـند. می گوـیـند  می 
جواب شرمنده نـیــستی؟  سیاهِ اـعــمالت  نامه ی  این  تو از  اند  گفته 

بیست و نه



ساقط خدایی  که از  خدا  ساقط ـبـاشم  من از ـبـندگی  اگر  که  دهد  می 
نیست!

خانه رسیدم ودو سالم به  به هرحال ما آن روزها به همراهِ تُپُلو صحیح و 
راهیِ که  هم گــرفتیم و چــیزی نگــذشت  ماه بــعد نتــایجِ پــزشکی را 
درست شده بود اال پول. جتربه ای مهاجرت به کـانادا شدیم. همه چـیز 
بار در ها  کردم ملیون  عرض می  ریا نـبود  ترس از  اگر  بار و  هزاران  که 
شرایطِ الزم را من همیــشه همه ی  است .  من اتــفاق افــتاده  زندگیِ 
اقلِ الزم حدِ  به  وقت  که ـهـیچ  «پول»  داشتم و دارم ـبـجز  داشته ام و 
هدایای گران بـهایی همـچون تـوکّل و ما  خدایِ مهـربانِ  اگر  رسد.  منی 
من به  رضایت -بخواـنـید خجــستگی-  و اـمـثالهم را  صبر و  ـقـناعت و 

نداده بود هنوز داشتم روی مثلثِ برمودا چتربازی می کردم. 
خود بانکیِ   حدِ اقلی که یک خانواده ی سه ـنفره الزم بود در مدارکِ 

دهد شان  ویزای۱۴۰۰۰ِـن که  بود  یک بـانکِ کـانادایی  سپرده در   دالر 
مهاجرتشان صادر شود. وقتی که من و همسرم همه ی دار وندارمان را
زندگی مان را ـفروختیم و سهامِ بیزـینس و جـمع و جور کـردیم و وسایلِ 
ها و که طال خانه و ـمـــلک و ـمـــاشینمان را آب ـکـــردیم و ـبـــعد از آن 

به  عدد  ودیم  ضمیمه من هم  ان را  رسید.۶۰۰۰جواهرامت هم منی   دالر 
اگر مردم  یم.  فاش کـن که خـجالت می کـشیدیم مـقدارش را  بود  جوری 
که ـبـعد از ست  چه اصراری  حاال  که  ما می ـپـرسیدند  می فهمـیـدند از 
سی و چند سال سن و ده سال بیزینس و هشت سال تشکیلِ خانواده و
خانه در همه ی ریال کرایه  یک  ندادنِ  شاغل در ـمـنزل و  بودنِ دوـنـفر 
عمر و داشنتِ مدرکِ مهندسی و شاگرد اولی برای خامن و  ادعایِ فهم و
عالی می خواـهــید ـتــشریف بـبــرید برای ـحــضرتِ  ـکــماالتِ فیـلــسوفانه 
بدردِ شاهی جـمع کنـید  دوریال و ده  خوب همینـجا بتمرگـید  خارج. 
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مهاجرتشان صادر شود. وقتی که من و همسرم همه ی دار وندارمان را
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ها و که طال خانه و ـمـــلک و ـمـــاشینمان را آب ـکـــردیم و ـبـــعد از آن 
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عمر و داشنتِ مدرکِ مهندسی و شاگرد اولی برای خامن و  ادعایِ فهم و
عالی می خواـهــید ـتــشریف بـبــرید برای ـحــضرتِ  ـکــماالتِ فیـلــسوفانه 
بدردِ شاهی جـمع کنـید  دوریال و ده  خوب همینـجا بتمرگـید  خارج. 

سی



آینده ی دخترِ معصومتان بخورد. 
گازو یعـنی بی عـرضه یعـنی کرد.  بدجوری احـساسِ «گازویی» می  آدم 
ساخته دستش  کاری از  گران حتقـیرش می کنـند و  داند دـی که می  آدمی 
خدایِ نـیست. بی پولی به آدم احـساسِ گازویی می دهد. اما ـمگر کرَمِ 
مـهربانِ ما اندازه دارد. شما ببین داییِ خامنِ ما از آمرـیکا متاس می گـیرد
من چـکار کـنم بـراتون؟ گـفتیم طرف  دارید می آیـید این  شنیده ام  که 
خدایِ دیــگری را شما  دستت.  کن قــربانِ  باز  یک حــسابی بــرامون 

می شناسی تا این اندازه کارچاق کن! 

خدایان

ها ـهـست. به دوروبری  کامالً  که حــواسش  ست  خدا اینجوری  کرمِ 
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سی و یک



دهد و مشکـلـشان را ـبـرطرف می ـکـند. ـبـعد می رود شان را می  روزی 
سراغِ حاشیه نشین ها ، انگار غذای این ها را کیسه می کند و برایشان
می برد روستاهای اطراف را هم حـواسش ـهست اما وقتی دـیگر خودت
واند بکـند؟ کار می ـت رفتی چه  ها گـذشتی و  خودت از اقیانوس  پایِ  با 
خدای رسی او را مـثلِ  که می  خودش را دارد. اول  خدای  جا دیـگر  آن 
بامعرفت و مشکل ـگـــشا ـتـــصور می ـکـــنی ـبـــعد می فـهـــمی خودت 
دوست دارد.اگر  خودش را  شیوه ی  خدایی  هر  هم نـیست.  رها  این خـب

نداری برگرد برو پیشِ خدای خودت.
خداها مـثلِ مادران  و  زندگی می کنـیم مـثلِ  تویِ آن  که  سرزمین هایی 
ـباً حوالی تقرـی این  ـد.خدای  دارـن ـیتِ خــودشان را  ـند هــرکدام ترـب پدراـن
خودش ـاید ـمـستقل ـبـاشد. دردش را  است. فکرمی ـکـند ـبـچه ـب بـیـکار 
اند درمان کند و ـمشکلش را خودش حل مـناید. یک ـمشت ـبچه مانده 
اند و شده ـپـستان هایش را مکیده  تا می  که  مادرِ تـنـهای ـبـیوه  یک  با 
دست برود. که مـبادا از  دودستی چـسبیده اند  که از نـفس افـتاده  حاال 
رهاکرده و سرنوشـتــشان را که  ست  پدرش دیرگاهی  خانواده را  این 
ــند و وضع می کـن قانون  است. خـــودشان  دستِ خـــودشان سپرده  به 
خاطی را مــــجازات افرادِ  ـــند و خــــودشان  اطاعت می کـن خــــودشان 
ظاهراً پیش از است  ها فوق الــعاده بی مــسئولیت  پدرِ این  می کنــند. 
حد تا این  قدیم  ند در  که می گوـی طور  بوده و این  جورِ دـیگری  ها  این 
های است. بـعــــضی می گوـیــــندبا پـیــــداشدنِ آدم  بی ـتــــفاوت نبوده 
بی اعتقاد به تریشِ قبایش برخورده و رفته تویِ پُزیشنِ  قهرکردن. در اثرِ
خودش و به  شده و فـــرصتِ فکـــرکردن  سرش خـــلوت  کردن  قـــهر 
کرده که رویِ همه چـیز متـرکز  خوب  است.  آمده  دست  مخلـوقاتش به 
لذتی نـیست. حس کرده که در ایمانی که تویِ آن ـتردید ـباشد کـیف و 

سی و دو
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اند درمان کند و ـمشکلش را خودش حل مـناید. یک ـمشت ـبچه مانده 
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رهاکرده و سرنوشـتــشان را که  ست  پدرش دیرگاهی  خانواده را  این 
ــند و وضع می کـن قانون  است. خـــودشان  دستِ خـــودشان سپرده  به 
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لذتی نـیست. حس کرده که در ایمانی که تویِ آن ـتردید ـباشد کـیف و 

سی و دو



گاه درو گاه  که  به هـیچ نـستامن،  سلیمان  من آن نگـینِ  باخودش گفـته 
باره از مخـلـوقات و ـمـادرشان ـبـریده و ـمـحلِ دستِ اـهـرمن ـبـاشد و یک 
سگ هم به کسی منی دهد. حاال بنده سرطان هم که بگیرد به تخمش
نه از کـفرِ کـسی است و  مانِ کـسی خـوشنود  نه از اـی حـساب منی کـند. 

می رجند.
رستی وحـشتتان این هـمه بی سرـپ اشید از  خدا ـب ندگانِ  این ـب جایِ  شما   
منی گـیرد؟ این ها چون یتیم و بی کس اند مدام ذخـیره می کـنند، مدام
سازند. اجالس سرگرمی می  سازند و  حتـقـیق می کـنـند ، ـکـارخانه می 
برگزار می کنند و کنفرانس می دهند چون می دانند که باباهه از دست
رفته و اگر برگردد هم دیگر آن بابای مقتدرِ قدیم نیست. رابطه ی بینِ
است شود. مـمـکن  درست منی  خورد دـیـگر  هم  به  اگر  خدا و مـخـلوق 
بام ـخـواهد طرفِ  یا آن  طرف  دوباره از این  اما قـطـعاً  شود  ـکـمی ـبـهتر 
یا ـتسلیمِ ـمحضِ اند و  سرد و بی روح می ـم خورد و  جوش منی  یا  تاد.  اـف
سازنده ی با  بات  یک رُ  شود از ـجــنسِ رابطه ی  بـیــمارگونه ای می 
خودش که از سرِ ـناچاری ـفرمان می بَرَد و ـهرکار از او بخواـهند می ـکند

تا باطری هایش متام شود و به خواب برود. 
حاال ما رسیده بودیم به کانادا در حالی که هوا سرد بود و پولی که تویِ
مردم را زبانِ  ـــبود.  به خــــودمان ـن ـــلق  ـــشان می داد مطـع حــــسامبان ـن
که جایی  هم ـنـــداشتیم.  از آن  کار و ـکـــاسبی یی  منی فهـمـــیدیم و 
ندارد که خدایـــشان احـــساسِ مـــسئولیتی  ها می دانـــستند  کانادایی 
خودشان آستین باال زدند و سعی کردند ما را با محیطِ تازه آشناکنند.
آموزشِ رزومه نوـیــسی براـیــمان ـگــذاشتند و جـــاهایی را زبان و  کالسِ 
توانیم از شویم و ـب وصل  رسرعتِ مـجانی  نترنتِ ـپ به اـی که  دادند  ـنشامنان 
بود و البـته هـنوز ما مـجانی  زشکیِ  کپی بگیـریم. ـپ وشته های خـودمان  ـن
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است شود. مـمـکن  درست منی  خورد دـیـگر  هم  به  اگر  خدا و مـخـلوق 
بام ـخـواهد طرفِ  یا آن  طرف  دوباره از این  اما قـطـعاً  شود  ـکـمی ـبـهتر 
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خودشان آستین باال زدند و سعی کردند ما را با محیطِ تازه آشناکنند.
آموزشِ رزومه نوـیــسی براـیــمان ـگــذاشتند و جـــاهایی را زبان و  کالسِ 
توانیم از شویم و ـب وصل  رسرعتِ مـجانی  نترنتِ ـپ به اـی که  دادند  ـنشامنان 
بود و البـته هـنوز ما مـجانی  زشکیِ  کپی بگیـریم. ـپ وشته های خـودمان  ـن

سی و سه



هم هست و پولی بابتِ خدماتِ درمانی یا دکترِ خانوادگی از کسی کم
منی شد. 

سرِ باالیِ  خدایِ مهـربان  یک  وجودِ  یلِ  که به دـل ایران  بر عـکسِ  درست 
همه،  کسی نیازی منی بیند به تازه واردی کمک کند . مخصوصاً اگر
مطمئن باشد که آن تازه وارد خدایش با خدایِ خودش مشترک است.
توجه به خدایِ ـمشترکی با  یدا شد  مثالً اگر یک اـفغان در ممـلکتِ ما ـپ
که داریم خیاملان راحت است که در هیچ عرصه ای در منی ماند. ممکن
است کسی که ایمانش قوی نیست به توهّم بیفتد که احیاناً خدا وقتِ
است که زند اما واقـعیّت این  است تو ـب کافی ندارد و یک ـنفر را مـمکن 
یک شد.  برآورده خـــواهد  ــحوِ احـــسن  به ـن های او  همه ی احتیاج 
است و رـبطی به اهانت کـنند از خـریّتِ خـودشان  هم اگر  توکی  تک و 

خدا ندارد.
که در سالی ـهـست  این ـنـوشته را می نوـیـسم بـیـست  من دارم  که  اآلن 
خدای برای  دلم حـسابی  خدای جـدید قـرارگرفته ام و  این  مـحدوده ی 
هم با  صحبت کردن  که ـمـشغولِ  ـفر  است. دو ـن شده  خــودمان تنگ 
من از دور ـپـشتِ شده اند و  من رد  که از جــلویِ  ست  ـهـستند مدتی 
سـرشان را می بـینم که با ـفاصله ی ـکمی از هم ـقراردارند و با حرارت با
هم کل کل می کنند. من با این که منی فهمم چه می گویند اما کامالً
ـصیحت می کــند و آن ـگری را ـن ـکی دارد دـی که ـی حدس بزمن  توامن  می 
تا خود را  دفاع می مـنـاید و  خودش  است دارد از  جوان تر  که  دـیـگری 
روند و به زودی دارند می  ها  داند. این  سرکوفت منی  حد مـستحقِ  این 
چپ طرفِ  مدت ها گـردمن به  که  من  شوند.  خارج می  من  دیدرسِ  از 
راست سمتِ  به  حاال ـگـردمن را  کردم  بود و آمدـنـشان را ـنـگاه می  خم 
با خودم سرگرمِ متـاشای رفتـنشان هـستم.  مات و مـبهوت  چرخـانده ام و 
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خدایِ مهــربان چــقدر تنهــاست! یک  ـسانِ مــحروم از  ـکر می کــنم اـن ـف
اید برای هرچـیزی زحمت بکـشد و چانه ـبزند! یادش به خـیر ما چقدر ـب
رحم خدا  خوردیم  داشتیم. زـمــین می  خوبی  خدای  چه  ایران  در 
می کرد، تصادف می کردیم خدا رحم می کرد ، مریض می شدیم خدا
رحم می کرد، خدایی و مهربانی یعـنی این، یعـنی در سختی ها ـپشت و
که ـبخورد این  جای  آید به  که می  که تـیری  این  بودن، یعـنی  نده  ناهِ ـب ـپ
که عالجش چـهـارتا ـچـسب به الله ی ـگـوشت  توی ـچـشمت ـبـخورد 
که حـساب کنـیم می بینـیم یان  ما ایراـن کدام از  هر  دوتا بخـیه .  است و 
که در به کـسانی  کرده و  رحم  ما  به  بار  ها  ما میلیون  زندگیِ  خدا در 
که از من  خاک بـرسرِ  هم می کـند. ای  اند هـنوز  مـحدوده ی او مانده 
زیرِ چترِ حمایتیِ او خارج شدم و خودم را انداختم زیرِ دستِ این خدایِ

نادان و تنبل و بی انصاف که رحمی در کارش نیست.
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سی و شش



روبروی ـمخابرات، صبحِ مدرسه ی صفّاریِ کرمان ، خیابانِ سپه،  
اوّلِ صبح، سرِ صف، ...  تـیمورو را ـپیشِ جمـعیّت واداشته بودند -با
درصدِ شد  جوری که معــــلوم منی  ـــاندپیچی-  صورتِ ـب دست و 
که هــــمه از او بود  یک هفته ای  است.  قدْر  شکــــستگی ها چه 

سخن می گفتند. بازارِ شایعه داغ بود، می گفتند:
 توی آمبوالنس متام کرده.

 بعضی هم می گفتند:
کشوری بهزخمش جزئی بوده، -خوب که شده- برای مسابقاتِ  

تربیتِ بدنیِ ناحیه معرفّی شده . 
سرِ تر، ـپشتِ  یک نیمـکَتْ عقب  من  جایِ  سالِ حتـصیلیِ گـذشته  امِ  مت
تـیمورو بود. روزی که -به قولِ آقای گنجه ای- ـمثلِ گـلوله ی مارتین
ما بودم.  همه ی  جایم نشــــسته  سرِ  جا   شدهم ،همان  شلیک 
ها را ـجـــمع بودیم.  ـکـــتاب و قلم  زنگِ تعـطـــیلِ ـمـــدرسه   گوش به 
صندلی می نشـستیم سرِ  کرده بودیم و کیف هامان روی میز بود. ما که 
خودبخود دوقدم جـلوتر بودیم. موقعیتِ تـیمورو از ـهمه ـبهتر بود. اگر
بود. می توانست ردیفِ نیمکت ها را طی کند نزدیک ترین بچه به در 
ـشین» سگ ـب ـریاد می زد: «توله  ـکری ـف آقایِ پـی ـرسیده   به در ـن گاهی 

همه باید برمی گشتیم و هاج و واج نگاه می کردیم.
اید زیر اید گـرفت. موقعیت ها را نـب  به نظرِ من جلویِ سرعتِ بچه را نـب
و رو کرد. درست است که امثالِ من و تـیمورو دو قدم جـلوتر بودیم اما

همه ی حمالی ها هم مالِ ما بود:
- زنگی آبادی برو دفتر گچ بگیر .

- تیموری بیا تخته را پاک کن.
شد ، بـیـشتر دیده می  صندلی می نـشـست بـیـشتر  سرِ  که  آدمی  اصالً 

سی و هفت

روبروی ـمخابرات، صبحِ مدرسه ی صفّاریِ کرمان ، خیابانِ سپه،  
اوّلِ صبح، سرِ صف، ...  تـیمورو را ـپیشِ جمـعیّت واداشته بودند -با
درصدِ شد  جوری که معــــلوم منی  ـــاندپیچی-  صورتِ ـب دست و 
که هــــمه از او بود  یک هفته ای  است.  قدْر  شکــــستگی ها چه 

سخن می گفتند. بازارِ شایعه داغ بود، می گفتند:
 توی آمبوالنس متام کرده.

 بعضی هم می گفتند:
کشوری بهزخمش جزئی بوده، -خوب که شده- برای مسابقاتِ  

تربیتِ بدنیِ ناحیه معرفّی شده . 
سرِ تر، ـپشتِ  یک نیمـکَتْ عقب  من  جایِ  سالِ حتـصیلیِ گـذشته  امِ  مت
تـیمورو بود. روزی که -به قولِ آقای گنجه ای- ـمثلِ گـلوله ی مارتین
ما بودم.  همه ی  جایم نشــــسته  سرِ  جا   شدهم ،همان  شلیک 
ها را ـجـــمع بودیم.  ـکـــتاب و قلم  زنگِ تعـطـــیلِ ـمـــدرسه   گوش به 
صندلی می نشـستیم سرِ  کرده بودیم و کیف هامان روی میز بود. ما که 
خودبخود دوقدم جـلوتر بودیم. موقعیتِ تـیمورو از ـهمه ـبهتر بود. اگر
بود. می توانست ردیفِ نیمکت ها را طی کند نزدیک ترین بچه به در 
ـشین» سگ ـب ـریاد می زد: «توله  ـکری ـف آقایِ پـی ـرسیده   به در ـن گاهی 

همه باید برمی گشتیم و هاج و واج نگاه می کردیم.
اید زیر اید گـرفت. موقعیت ها را نـب  به نظرِ من جلویِ سرعتِ بچه را نـب
و رو کرد. درست است که امثالِ من و تـیمورو دو قدم جـلوتر بودیم اما

همه ی حمالی ها هم مالِ ما بود:
- زنگی آبادی برو دفتر گچ بگیر .

- تیموری بیا تخته را پاک کن.
شد ، بـیـشتر دیده می  صندلی می نـشـست بـیـشتر  سرِ  که  آدمی  اصالً 

سی و هفت



دوقدم سرعتش  هم  موقعیتش و  ــخاطرِ  که ـب حاال  شد.  پرسیده می 
مانده بود برسد، آقای پیکری حق نداشت بگوید: «توله سگ بشین».
به دو هارا  که بچه  بود، مـعـلمِ ـفـارسی  آقایِ ـحـسامی  زنگِ  اما  آن روز 
ناطق» یـعنی آن ها که سرِ کالس دسته تـقسیم می کرد ؛ ـیکی «حـیوانِ 
حرف می زدند و دـیگری «صُمٌّّّ بُـکمٌ ـعمیٌ ـفهم الیرجـعون» یـعنی آن ها
داشتم تـیمورو را ـنگاه می کردم . می داـنستم من  زدند.  که حرف منی 
وقتی که  دفترِ ـمـدرسه را ببـیـند  که او می ـتـواند از پـنـجره،  زاویه ای از 
زنگِ ـمدرسه حـرکت می کـنند آقای جلیلوند یا گنجه ای به طرفِ زدنِ 
یازِ ـبزرگی برای تـیمورو بود که جایش را از آن جا  می گـذرند. این امـت
زودتر زنگ  صدای  ثانیه  از  شما  چـند  که  کرد . همین  ارزشمند می 
وقت باخبر می شدی می تواـنستی از ردیفِ نیمکت ها ـعبور کـنی. آن 
با که  کـسی جـلویت نـبود. کـشابِ در را  داشتی  تا درِ کالس  سه قدم 

یک فشار آزاد می کردی و دولنگه اش را رو به بیرون می گشودی.
اید رسیدنْ به درِ اصلیِ ـمدرسه  ـب  کالسِ ما درست جنبِ دفتر بود و تا 
تا کالسِ دـیگر و درهایی که در حالِ گـشوده شدن ـبودند از جلوی سه 
تویِ که تـیـمورو  کرد  ثانیه» ـکـمک می  می ـگـذشتیم . ـهـمان «ـچـند 
باغچه بود و ما یک  روبرویِ  درست  های دـیگر نیفـتد.  تراـفیکِ کالس 
هم ها  های آن  که بچه  ردیف کالسِ دـیـگر   یک  هم  باغچه  طرفِ  آن 
مثلِ مورچه های سواری در حالِ بیرون ریخنت ـبودند. تـیمورو به اتّـکای
آموز صد دانش  ردیف و ـبـیش از  هر دو  دستش از  ثانیه»  هـمان «ـچـند 
آقای تویِ کالسِ  داشت .  خود را  جایِ  هم  سرعت  بود . البـته  جـلوتر 
رفره می دوید و عزیزیان یک بچه ی کالس پنجی بود که المصّب ـمثلِ ـف

این چند ثانیه را جبران می کرد. 
که رصتی  زودتر از ـف شد خیـلی  آقای حـسامی منی  سرِ کالسِ  مخصـوصاً 

سی و هشت

دوقدم سرعتش  هم  موقعیتش و  ــخاطرِ  که ـب حاال  شد.  پرسیده می 
مانده بود برسد، آقای پیکری حق نداشت بگوید: «توله سگ بشین».
به دو هارا  که بچه  بود، مـعـلمِ ـفـارسی  آقایِ ـحـسامی  زنگِ  اما  آن روز 
ناطق» یـعنی آن ها که سرِ کالس دسته تـقسیم می کرد ؛ ـیکی «حـیوانِ 
حرف می زدند و دـیگری «صُمٌّّّ بُـکمٌ ـعمیٌ ـفهم الیرجـعون» یـعنی آن ها
داشتم تـیمورو را ـنگاه می کردم . می داـنستم من  زدند.  که حرف منی 
وقتی که  دفترِ ـمـدرسه را ببـیـند  که او می ـتـواند از پـنـجره،  زاویه ای از 
زنگِ ـمدرسه حـرکت می کـنند آقای جلیلوند یا گنجه ای به طرفِ زدنِ 
یازِ ـبزرگی برای تـیمورو بود که جایش را از آن جا  می گـذرند. این امـت
زودتر زنگ  صدای  ثانیه  از  شما  چـند  که  کرد . همین  ارزشمند می 
وقت باخبر می شدی می تواـنستی از ردیفِ نیمکت ها ـعبور کـنی. آن 
با که  کـسی جـلویت نـبود. کـشابِ در را  داشتی  تا درِ کالس  سه قدم 

یک فشار آزاد می کردی و دولنگه اش را رو به بیرون می گشودی.
اید رسیدنْ به درِ اصلیِ ـمدرسه  ـب  کالسِ ما درست جنبِ دفتر بود و تا 
تا کالسِ دـیگر و درهایی که در حالِ گـشوده شدن ـبودند از جلوی سه 
تویِ که تـیـمورو  کرد  ثانیه» ـکـمک می  می ـگـذشتیم . ـهـمان «ـچـند 
باغچه بود و ما یک  روبرویِ  درست  های دـیگر نیفـتد.  تراـفیکِ کالس 
هم ها  های آن  که بچه  ردیف کالسِ دـیـگر   یک  هم  باغچه  طرفِ  آن 
مثلِ مورچه های سواری در حالِ بیرون ریخنت ـبودند. تـیمورو به اتّـکای
آموز صد دانش  ردیف و ـبـیش از  هر دو  دستش از  ثانیه»  هـمان «ـچـند 
آقای تویِ کالسِ  داشت .  خود را  جایِ  هم  سرعت  بود . البـته  جـلوتر 
رفره می دوید و عزیزیان یک بچه ی کالس پنجی بود که المصّب ـمثلِ ـف

این چند ثانیه را جبران می کرد. 
که رصتی  زودتر از ـف شد خیـلی  آقای حـسامی منی  سرِ کالسِ  مخصـوصاً 

سی و هشت



هم بزن  دستِ  شد و  بود از نیـمـکت بلـنـدشد. ـحـسامی ـعـصبانی می 
داشت. 

هایش را دفتر وکتاب  جوری  داشتم،  زیرِ ـنـظر  دقت  من  تـیـمورو را به 
دستش، -ما که دستی می گذارد  زیرِ  جمع می کرد که مثالً دارد  زیرْ 

خودمان این کاره ایم!- داشت حسامی را خر می کرد. 
که ـکـتاب و قـلـمش را وسطِ ـپـاهایش  بود  باز  ـگـذاشته  با درِ  کـیـفش را 
به ـحـرکتِ اما ـحـواسش  دامن  سُر ـبـدهد. ـنـگاهش را منی  تویِ آن  سریع 

سایه ی آقای گنجه ای توی دفتر بود . 
ناگهان از جایِ خودش پا شد . 

حسامی سرش را از رویِ کتابی که می خواند بلندکرد. 
من تازه داشتم کتاب هایم را جا می دادم. 

دهانِ حسامی باز شد.
 نصفِ کالس برخاسته و بقیه نیم خیز بودند.  

تیمورو در را فشار داد.
 کشابِ باالی در تِلِپّی افتاد.

زنگِ  صدایِ اولین حرفی که از دهانِ حـسامی خارج شد، در آژیرِ مـمتّدِ 
مدرسه ناپدیدگردید.

آقای صدای  سرم  بودم. ـپشتِ  سرِ تـیمورو  درست ـپشتِ  فرِ دوم و  من ـن
داشتند که  هایی  داشت و بچه  گونه  که غُــرغُری فحش  بود  حــسامی 
هجوم می آوردند . جـلویِ چـشمم یک درِ گـشوده ی دولـنگه  در حالِ
شدیدِ نورِ  خالی از جمـعـیت و  موزاییکیِ  یک حــیاط  بود  و  ـرزیدن  ـل
سیاه را می آزرد، به کالس و تخته  عادت کرده  ـخـــورشیدکه ـچـــشمِ 
آستانه ی بر  دیدم  پسِ کله ی تـیـمورو  را می  بدن و  همچـنـین  ـپـشتِ 
ضدّ ِ های  که هـنوز صـددرصد بازِ باز  ـنبود.  تـیمورو مـثلِ عکس  دری 

سی و نه

هم بزن  دستِ  شد و  بود از نیـمـکت بلـنـدشد. ـحـسامی ـعـصبانی می 
داشت. 

هایش را دفتر وکتاب  جوری  داشتم،  زیرِ ـنـظر  دقت  من  تـیـمورو را به 
دستش، -ما که دستی می گذارد  زیرِ  جمع می کرد که مثالً دارد  زیرْ 

خودمان این کاره ایم!- داشت حسامی را خر می کرد. 
که ـکـتاب و قـلـمش را وسطِ ـپـاهایش  بود  باز  ـگـذاشته  با درِ  کـیـفش را 
به ـحـرکتِ اما ـحـواسش  دامن  سُر ـبـدهد. ـنـگاهش را منی  تویِ آن  سریع 

سایه ی آقای گنجه ای توی دفتر بود . 
ناگهان از جایِ خودش پا شد . 

حسامی سرش را از رویِ کتابی که می خواند بلندکرد. 
من تازه داشتم کتاب هایم را جا می دادم. 

دهانِ حسامی باز شد.
 نصفِ کالس برخاسته و بقیه نیم خیز بودند.  

تیمورو در را فشار داد.
 کشابِ باالی در تِلِپّی افتاد.

زنگِ  صدایِ اولین حرفی که از دهانِ حـسامی خارج شد، در آژیرِ مـمتّدِ 
مدرسه ناپدیدگردید.

آقای صدای  سرم  بودم. ـپشتِ  سرِ تـیمورو  درست ـپشتِ  فرِ دوم و  من ـن
داشتند که  هایی  داشت و بچه  گونه  که غُــرغُری فحش  بود  حــسامی 
هجوم می آوردند . جـلویِ چـشمم یک درِ گـشوده ی دولـنگه  در حالِ
شدیدِ نورِ  خالی از جمـعـیت و  موزاییکیِ  یک حــیاط  بود  و  ـرزیدن  ـل
سیاه را می آزرد، به کالس و تخته  عادت کرده  ـخـــورشیدکه ـچـــشمِ 
آستانه ی بر  دیدم  پسِ کله ی تـیـمورو  را می  بدن و  همچـنـین  ـپـشتِ 
ضدّ ِ های  که هـنوز صـددرصد بازِ باز  ـنبود.  تـیمورو مـثلِ عکس  دری 

سی و نه



نور   بی هرگونه رنگی به سمتِ خورشید در حالِ پرواز بود. 
من می توانستم تصوْر کنم که چشم هایش چگونه در کسری از دهم و

صدم ثانیه اطالعاتِ مسیررا به مغزش مخابره می کند. 
جایِ نشـسنتِ تـیمورو و به  دوبار- همـیشه  وقتی ـفکر می کـنم  -غـیر از 
کرده ام . که می چــشید حــسودی  ـیروزی  سرعت و اراده اش و ـطـعمِ ـپ
صف آورده سرِ  صورتِ ـبـاندپیچی  دست و  با  که او را  بار روزی  یک 
سرش چه بالیی  که  ببینیم و بـشنویم  بودیم  ما منتـظر  بـودند و همه ی 
خودم را من  که  وقتی  تویِ کالس  یک هفـته قـبل از آن  بار  آمده و یک 
پشتِ سرِ او  رساندم و چـیزی مـنانده بود که از دری که او ـپیشِ چـشمم

می گشود بگذرم. 
آقایِ بودم ناـگـهان ـفـریادِ ـخـشمِ  تر  که  از او عقب  هایی  در ـهـمان ثانیه 
ــین های حـــمامِ عـــمومی در گـــوشم طـن صدایِ دالّک  حـــسامی مـــثلِ 
انداخت. دانستم که باید به ایستم و با متامِ وجودم برای تـیمورو آرزوی
تا ـمقامِ  تو بَرَد  است از ـهمه ـب پیروزی کنم. کسی که از تو می بَرَد بهتر 

از آنچه هست ضایع تر نشود.
تایری آبادی بتـمرگ» . همه ی کالس مـثلِ   حـسامی فـریاد زد « زنگی 
من شد.  هم شنیده  ادشان  فسِ ـب صدایِ فس  شود نشـستند و  که پـنچر 
اید کـتک ـبخورم اما بالیی که حـسامیِ نامرد سرم آورد می دانستم که ـب
به همه ی واداشت و  من را کـنارِ تخـته  بود.  سخت تر از کـتک  خیـلی 
آرامش از کالس با نظم و  شده» گــفت: آقــایان  «فِس فِــسوهای پنــچر 
که وقتی  هم  صف  سرِ  آرامش» را  این کلمه ی «ـنظم و  شوند.   خارج 
تیموروی باندپیچی شده را به منایش گـذاشتند، صد بار ـتکرار کـردند.
«صُمٌّّّ بُـکمٌ هم  صف  سرِ  ناطق» نـبود،  هم «حـیوانِ  سرِ کالس  تیـمورو 
ماجرا را تـعـریف آقای گنجه ای  تا  بود  ـعـمیٌ ـفـهُم الیرـجـعون» اـیـستاده 

چهل

نور   بی هرگونه رنگی به سمتِ خورشید در حالِ پرواز بود. 
من می توانستم تصوْر کنم که چشم هایش چگونه در کسری از دهم و

صدم ثانیه اطالعاتِ مسیررا به مغزش مخابره می کند. 
جایِ نشـسنتِ تـیمورو و به  دوبار- همـیشه  وقتی ـفکر می کـنم  -غـیر از 
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صف آورده سرِ  صورتِ ـبـاندپیچی  دست و  با  که او را  بار روزی  یک 
سرش چه بالیی  که  ببینیم و بـشنویم  بودیم  ما منتـظر  بـودند و همه ی 
خودم را من  که  وقتی  تویِ کالس  یک هفـته قـبل از آن  بار  آمده و یک 
پشتِ سرِ او  رساندم و چـیزی مـنانده بود که از دری که او ـپیشِ چـشمم

می گشود بگذرم. 
آقایِ بودم ناـگـهان ـفـریادِ ـخـشمِ  تر  که  از او عقب  هایی  در ـهـمان ثانیه 
ــین های حـــمامِ عـــمومی در گـــوشم طـن صدایِ دالّک  حـــسامی مـــثلِ 
انداخت. دانستم که باید به ایستم و با متامِ وجودم برای تـیمورو آرزوی
تا ـمقامِ  تو بَرَد  است از ـهمه ـب پیروزی کنم. کسی که از تو می بَرَد بهتر 

از آنچه هست ضایع تر نشود.
تایری آبادی بتـمرگ» . همه ی کالس مـثلِ   حـسامی فـریاد زد « زنگی 
من شد.  هم شنیده  ادشان  فسِ ـب صدایِ فس  شود نشـستند و  که پـنچر 
اید کـتک ـبخورم اما بالیی که حـسامیِ نامرد سرم آورد می دانستم که ـب
به همه ی واداشت و  من را کـنارِ تخـته  بود.  سخت تر از کـتک  خیـلی 
آرامش از کالس با نظم و  شده» گــفت: آقــایان  «فِس فِــسوهای پنــچر 
که وقتی  هم  صف  سرِ  آرامش» را  این کلمه ی «ـنظم و  شوند.   خارج 
تیموروی باندپیچی شده را به منایش گـذاشتند، صد بار ـتکرار کـردند.
«صُمٌّّّ بُـکمٌ هم  صف  سرِ  ناطق» نـبود،  هم «حـیوانِ  سرِ کالس  تیـمورو 
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چهل



بارِ دیـــگر همه چـــیز را یک  ــودندتا  آمده ـب ها  کـــند . همه ی معلم 
خامنِ ــسب ،  خامنِ شریف ـن ــزیان ،  آقای عزـی ــرهان ،  آقای ـب ــشنوند.  ـب
مدیرِ آقای یــاسایی  خامنِ آژر هــمه و هــمه ایــستاده بــودند.  گنجه ای، 

مدرسه گفت این دانش آموز را ببینید چه به روزِ خودش آورده!
«صُمٌّّّ حرف می زد ـهـمه  وقتی  آمد ، ـیـاسایی  موچَش درمنی  کس  هیچ 

بُکمٌ عمیٌ فهم الیرجعون» می شدند.
ارتان می کـنند؟ ـمدرسه یـعنی چه عجله ای دارید؟ ـمگر ایـنجا خـشت ـب
خانه ی ادب . دبستان یعنی اَدَبستان، دبیرستان یـعنی َادیـبستان. ـکسی
ـاشد. درِ ـشانه ی ادب ـب ـاید رفــتارش ـن شود ـب خارج می  که از مــدرسه 
شما خارج می شوند. اصالً طویله را اگر باز کنند خر و قاطرها ـبهتر از 
سرِ ردیف و ـپشتِ  این زبان ـبسته ها به  که  بس  آید از  قاطر از ـقطار می 
قاطر که نبــاید از  «قاطر» . بچه ی آدم  گوییم  روند، می  هم راه می 

کمتر باشد. 
آمد را سرِ تـیـموری  که  یی  خواهش می ـکـنم بال آقایِ گنجه ای  من از 

تعریف کنند تا برای همه درسِ عبرت باشد.
آقایِ گنجه ای آمد پشتِ میکروفون و گفت خدا را هزار مرتبه شکر که
گوشِ ـیخِ  ـزرگی از ـب ـعاً خــطرِ ـب بدتر از ایـنـکه ـهـست ـنـشد. واـق اوضاع 
آمادگی دارد خودش  کردم  صحبت  با تـیـموری  ردـشـد.من  ما  همه ی 

برایتان تعریف کند.
هم آقایِ ـیـاسایی  ها و  شاخ در می آوردم ، معلم  داشتم از تـعـجب  من 
«صُمٌّّّ بُــکمٌ ـعـمیٌ ـفـهم آخر تـیـموروی  هم ـنـگاه می ـکـردند.  به  داشتند 
الیرجعون» چه طور می خواست برای این همه دانش آموز حرف بزند.
آقایِ ــشتِ آن کـــنارِ  آمد ـپ ــرایش مـــیزان کـــردند.  یک میکـــروفونی  ـب

گنجه ای ایستاد و گفت:

چهل و یک

بارِ دیـــگر همه چـــیز را یک  ــودندتا  آمده ـب ها  کـــند . همه ی معلم 
خامنِ ــسب ،  خامنِ شریف ـن ــزیان ،  آقای عزـی ــرهان ،  آقای ـب ــشنوند.  ـب
مدیرِ آقای یــاسایی  خامنِ آژر هــمه و هــمه ایــستاده بــودند.  گنجه ای، 

مدرسه گفت این دانش آموز را ببینید چه به روزِ خودش آورده!
«صُمٌّّّ حرف می زد ـهـمه  وقتی  آمد ، ـیـاسایی  موچَش درمنی  کس  هیچ 

بُکمٌ عمیٌ فهم الیرجعون» می شدند.
ارتان می کـنند؟ ـمدرسه یـعنی چه عجله ای دارید؟ ـمگر ایـنجا خـشت ـب
خانه ی ادب . دبستان یعنی اَدَبستان، دبیرستان یـعنی َادیـبستان. ـکسی
ـاشد. درِ ـشانه ی ادب ـب ـاید رفــتارش ـن شود ـب خارج می  که از مــدرسه 
شما خارج می شوند. اصالً طویله را اگر باز کنند خر و قاطرها ـبهتر از 
سرِ ردیف و ـپشتِ  این زبان ـبسته ها به  که  بس  آید از  قاطر از ـقطار می 
قاطر که نبــاید از  «قاطر» . بچه ی آدم  گوییم  روند، می  هم راه می 

کمتر باشد. 
آمد را سرِ تـیـموری  که  یی  خواهش می ـکـنم بال آقایِ گنجه ای  من از 

تعریف کنند تا برای همه درسِ عبرت باشد.
آقایِ گنجه ای آمد پشتِ میکروفون و گفت خدا را هزار مرتبه شکر که
گوشِ ـیخِ  ـزرگی از ـب ـعاً خــطرِ ـب بدتر از ایـنـکه ـهـست ـنـشد. واـق اوضاع 
آمادگی دارد خودش  کردم  صحبت  با تـیـموری  ردـشـد.من  ما  همه ی 

برایتان تعریف کند.
هم آقایِ ـیـاسایی  ها و  شاخ در می آوردم ، معلم  داشتم از تـعـجب  من 
«صُمٌّّّ بُــکمٌ ـعـمیٌ ـفـهم آخر تـیـموروی  هم ـنـگاه می ـکـردند.  به  داشتند 
الیرجعون» چه طور می خواست برای این همه دانش آموز حرف بزند.
آقایِ ــشتِ آن کـــنارِ  آمد ـپ ــرایش مـــیزان کـــردند.  یک میکـــروفونی  ـب

گنجه ای ایستاد و گفت:

چهل و یک



آقا با اجازه ما - از پـنجره -  شما را دیدیم که دارید می روید زنگ را
ابادی ازما زنگ می خورد و زنگـی بزنید. فهمـیدیم که  اگر دیر بجـنبیم 

جلو می زند. 
اصلِ سرِ  برو  ها را منی ـخـواهد ـبـگویی  حاال این  آقایِ گنجه ای ـگـفت 

مطلب ، از کالس که بیرون رفتی چی شد؟
تیمورو گفت:

رویی دارد باز می شود گازش که درِ کالس های کـناری و روـب دیدیم  ما 
را گرفتیم.  درِ کالسِ آقای عزیزیان که باز شد ترسیدیم ...

اصلِ مطــلب را کن  ها را ول  آقای گنجه ای گــفت؛ گـفـتم این حرف 
بگو.

تیمورو گفت:
یاده رو رد شدیم  رسیدیم به درِ مدرسه. نفرِ اول بودیم ، خودـبخود از ـپ

. رسیدیم به خیابان...
آقایِ گنجه ای گفت؛ همینه ، اصلِ مطلب همینه ... خوب بعد...

تیمورو گفت:
زیرِ ریم  واستیم می  اگر  دیدیم  ما ،  سینه ی  تویِ  ـاشین ها آـمـدند   ـم

ماشین . گازش را گرفتیم . سرعت رفت رویِ دوملیون ...
آموزان صفوفِ دانش  ماهیچه های پایِ من داشت مورمور می کرد . در 
ها ضربانِ ـقلبِ بچه  صدایِ  بود .  شده  بشِ نامحسـوسی اـیجاد  یک جـن

کندتر و کندتر می شد.
آقای گنجه ای گفت حاال سرعت را ول کن ، بعد چی شد؟

تیمورو گفت:
 از خطّ ِ وسطِ خیابان که رد شدیم ماشین های آن طرفی آمدند. مجـبور
طرفِ خیـابان از رویِ شدیم بیشتر گازش را بگیریم. رسیدیم به جویِ آـن
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رفتیم بود.  باز  شکر درش  خدارا  بود.  ریدیم اداره ی مـخابرات  که ـپ آن 
تهِ ـمـخابرات تا  سرعتمان را منی تواـنـستیم بگـیـریم.  تو ، دـیـگر ـجـلویِ 

رفتیم. آجنا دوتا سطلِ آشغالی بود افتادیم توی آن ها.
یا حرف می زد  داشت  آقای گنجه ای  ـرداشته بود.  خــنده ـمـدرسه را ـب
زدند که  زنگ را  صدای  بده کار ـنـبود.  منی زد ـکـسی دـیـگر ـگـوشش 
سدّی بود. مـثلِ  شده  توی پاهاـیشان جـمع  خونِ بدـنشان  جمعـیت متامِ 
که ناگهان دریچه اش  را باز کنند. موج بود که سر می ـکشید و ـمسیرِ

امواجِ دیگر را منحرف می کرد.
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                                         دو میدان

چهل و چهار

                                         دو میدان

چهل و چهار



داد.مرگِ جـمعِ سنگینی  تشییعِ جنازه ی  قاسمِ سلیمانی در کـرمان تلـفاتِ 
تدبیری و جز در بی  که  بود  اندوهی  نازنین  بـزرگی از همـشهریانِ گمـنام و 
گاهی یافت. در ـکـانادا  توان  برایِ آن منی  ناالیق مـنـشائی  غـفـلتِ ـمـسئوالنِ 

به آب بزنـند.۳۵کسانی هوس می کنند در دمای منهای  تن   درجه یا کمتر 
به شرکت کـنـندگان  شود و  گاهی از ـپـیش اعالم می  این ـعـملِ ـجـنون آـمـیز 
ها متر قـطرِ یخ  یک  ماجراجویی بـیش از  قصدِ جمع آوریِ اعانه یا صرفا برای 
که شوند.  همـین  بدن های عـریان واردِ آب می  شنا و  با لـباسِ  را می برند و 
برف روب پاـکــسازی با  امری می ـخــواهد اـتــفاق بیـفــتد . منـطــقه  ــین  چـن
یک گردد و  ماموران ایـــجاد می  با کـــمکِ  هایی  شود و پارکینگ  می 
دستگاه گردد و چـندین  درمانگاهِ سیّار با جتهیزاتِ کامل در محل نصب می 

آمبوالنس آماده می شوند و ....
شهروندان احــساسِ ـمـسئولیت نکــند ـماعیِ  برای رفـتـارهای اجـت اگر کــسی 

جامعه نابود و از آن بدتر حتقیر خواهدشد. 

غرب ودند. آزادی در  شهر ـب سویِ   مـیدان هایِ آزادی  و مـشتاق  در دو 
و مشتاق در شرق. غرب تر از آزادی همه مظاهرِ جتدد بود ؛

 تنها بولوارِ شهر ،
 تنها پلی که بود ،

 فرودگاه ،
 قطار و خوب که دور می شدی کارخانه ی سیمان.

مدرن یایِ  رستوران ها هـمه ـمربوط به همـین دـن  مغازه ها و خیابان ها و 
بودند. گاراژ و بیمارستان و دانشگاه و شاه راهِ اصلیِ شهر که کـرمان را

به پایتخت و خیلی جاهای دیگر وصل می کرد.
وصل اسطوره  به ـتــاریخ و  درست برـعــکس  اما  شرق تر از ـمــشتاق   
که در راهِ ـمـــشربِ خونی  شاه  و   شد. ـمـــقبره ی ـمـــشتاق علی  می 
زردشتیان ، قلعه ای بود، محله  و آتــشکده ی  خود داده  صوفیانه ی 
هزاران ساله ، گنبدِ جبلیه که کسی تاریخِ آن را منی دانست با بن بستی
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از ترکیبِ کوه و جنگل و گورستان.  
دوتا مـیدان به  ودند و  آمده ـب سویِ دـیگر  اسطوره از  سویی و  مدرنیته از 
سالِ کرد.  وصل می  هم  به  این دو ـمـیدان را  رسیده ـبـودند.  خـیـابانی 
هزار و سیصد و شست هنوز خیلی ها در مقابلِ نام گذاری های بـعد از
شاپور می خواـنـــدند. این خـیـــابان را  انقالب ـمـــقاومت می ـکـــردند و 
فروش ، مهم ترین مکان های شهر در همین خیابان بود. کلّی منایندگیِ 
تا بخواهـید ـمطبِ دکتر و آزماـیشگاه و دو تا بیمارستان ، دوتا سینما ، 
ورزشی ، کلـیـــسا ، ـمـــسجد ، استادیوم  داروخانه ،  سازی و  دندان 
که بازار و خـیـلی چـیـزهای دـیـگر  کتاب ـفـروشی  ، ـپـرورشگاه ، ورودیِ 
کرد. تـنـها اـتـوبوسِ ها می  گلِ ـسـرسبدِ خیابان  شهر و  آبروی  شاپور را 
به مـشتاق گاه  شهری بینِ همین دوتا میدان رفت و آمد داشت که مردم 

«فلکه» هم می گفتند.
که ـضایی  ها و ـف ـودند و مغازه  تردد ـب این مــیادین در  که در  جمعــیتی 

داشتند با هم فرق داشت ، دورِ آزادی پر بود از؛
 مسافر ، 

ماشین هایی که رهسپارِ رفسنجان و سیرجان و باغین بودند،
تاکسی هایی که مسافران را به ایستگاهِ قطار و فرودگاه می بردند و

 دست فروش هایی که ممکن بود لوازمِ تودوزیِ اتومبیل بفروشند.
 در عوض دورِ ـمشتاق پر بود از ؛ ـبچه ـمدرسه ای و ـکاسب های محـلی

و روستائیانی که آمده بودند شهر و دنبالِ جایی می گشتند.
تا یا آب مـیوه می فـروخت. چـند  غذا  بود حکـماً  هم  اگر دستفـروشی   
های شده و دامن  صورت های خالکوبی  دست ها و  با  هم  لولی 

طبق طبق ممکن بود فال بگیرند و کف خوانی کنند.
من در آن سال ها دبـیرستانی بودم و ـمدرسه ی ما تا ـمشتاق بـیست سی

چهل و شش

از ترکیبِ کوه و جنگل و گورستان.  
دوتا مـیدان به  ودند و  آمده ـب سویِ دـیگر  اسطوره از  سویی و  مدرنیته از 
سالِ کرد.  وصل می  هم  به  این دو ـمـیدان را  رسیده ـبـودند.  خـیـابانی 
هزار و سیصد و شست هنوز خیلی ها در مقابلِ نام گذاری های بـعد از
شاپور می خواـنـــدند. این خـیـــابان را  انقالب ـمـــقاومت می ـکـــردند و 
فروش ، مهم ترین مکان های شهر در همین خیابان بود. کلّی منایندگیِ 
تا بخواهـید ـمطبِ دکتر و آزماـیشگاه و دو تا بیمارستان ، دوتا سینما ، 
ورزشی ، کلـیـــسا ، ـمـــسجد ، استادیوم  داروخانه ،  سازی و  دندان 
که بازار و خـیـلی چـیـزهای دـیـگر  کتاب ـفـروشی  ، ـپـرورشگاه ، ورودیِ 
کرد. تـنـها اـتـوبوسِ ها می  گلِ ـسـرسبدِ خیابان  شهر و  آبروی  شاپور را 
به مـشتاق گاه  شهری بینِ همین دوتا میدان رفت و آمد داشت که مردم 

«فلکه» هم می گفتند.
که ـضایی  ها و ـف ـودند و مغازه  تردد ـب این مــیادین در  که در  جمعــیتی 

داشتند با هم فرق داشت ، دورِ آزادی پر بود از؛
 مسافر ، 

ماشین هایی که رهسپارِ رفسنجان و سیرجان و باغین بودند،
تاکسی هایی که مسافران را به ایستگاهِ قطار و فرودگاه می بردند و

 دست فروش هایی که ممکن بود لوازمِ تودوزیِ اتومبیل بفروشند.
 در عوض دورِ ـمشتاق پر بود از ؛ ـبچه ـمدرسه ای و ـکاسب های محـلی

و روستائیانی که آمده بودند شهر و دنبالِ جایی می گشتند.
تا یا آب مـیوه می فـروخت. چـند  غذا  بود حکـماً  هم  اگر دستفـروشی   
های شده و دامن  صورت های خالکوبی  دست ها و  با  هم  لولی 

طبق طبق ممکن بود فال بگیرند و کف خوانی کنند.
من در آن سال ها دبـیرستانی بودم و ـمدرسه ی ما تا ـمشتاق بـیست سی

چهل و شش



قدم بـیشتر ـفاصله ـنداشت. فـلکه برای یک ـنوجوانِ هجده ساله دریایی
بود از جذّابیت که نه متام می شد و نه تکراری.

رایم خـیلی ـمهم بود ، به در آن عنفوانِ جوانی البته آبرو و آبروداری هم ـب
بود و ـبـاید که ناـمـوسم  کردم  مادرم ـنـگاه می  شهر و ـمـیدان هایش ـمـثلِ 

رویِ طیفی که قرارداشت حدِّاکثرِ فاصله را از «ننگ» بسازد.
بالعکس رویِ اعــصامب به ـمـشتاق و  ـوبوسِ آزادی  این اـت که  بود  مدتی 
مردمِ بود و انــبوهِ  شهر  واحدِ اتــوبوس رانیِ  خطِ  این تنــها  رفت.  می 
با رسید   هزینه ی تاـکـسی منی  زورشان به  ـپـرداختِ  که  بی ـمـاشینی را 
کرد. جمعــیّت ـجا می  ـاکافی ودرکــمالِ بی نظــمی جاـب سرویس هایی ـن
ـینِ راه ـستگاه های ـب خود منی کــاست و در همه ی اـی ـشارِ  حلظه ای از  ـف
شد. ـبحران از همه جا بـیشتر در اـیستگاهِ این ازدحام کم منی  شدتِ  از 
رسیدنِ اـتـوبوس ـبـودند در اجـتـماعِ که  منـتـظرِ  بود . جمـعـیتی  ـمـشتاق 
با بی حـــوصلگی و نگـــرانی ــند   «صف» می گفـت به آن  که  ــرقی  متـف
برقِ دیدنِ  ایستاده بودند. همه داشتند نقشه می کشیدند که به محضِ 

اتوبوس  در چه موضعی مستقر شوند. 
دو صفِ مردانه و زنانه بشکلِ  مثلث جوری بود که یک ـنفر جـلو و دو
تا به هـمــین ترـتــیب  سرِ آـنــها و  سرش و ـچــهارنفر ـپــشتِ  ـنــفر ـپــشتِ 

ده/دوازده نفر زن و مرد جدا جدا ایستاده بودند.
رفت و سمتِ شمال می   پنج خیابان به فلکه می رسید ، ناصریه که به 
گردشِ شد بـــعد از آن -در جـــهتِ  ها منتـــهی می  به محله ی لولی 
غرب به  که  شاپور   عد از آن خیـابانِ  بود ـب وبوس  ستگاهِ اـت مـاشین ها- اـی
که می رفت و در آستانه ی آن مسجدِ جامعِ مظفری قرار داشت . با این 
بود  ، بلـندگویی در ساله بـرخوردار  قدمتی هفتصد  شکوه و  این بـنا از 
زیاد اصله ی  که از ـف بود  سردرش ـنصب  طاقِ  بر اوجِ  قوارگی  کـمالِ بی 

چهل و هفت

قدم بـیشتر ـفاصله ـنداشت. فـلکه برای یک ـنوجوانِ هجده ساله دریایی
بود از جذّابیت که نه متام می شد و نه تکراری.

رایم خـیلی ـمهم بود ، به در آن عنفوانِ جوانی البته آبرو و آبروداری هم ـب
بود و ـبـاید که ناـمـوسم  کردم  مادرم ـنـگاه می  شهر و ـمـیدان هایش ـمـثلِ 

رویِ طیفی که قرارداشت حدِّاکثرِ فاصله را از «ننگ» بسازد.
بالعکس رویِ اعــصامب به ـمـشتاق و  ـوبوسِ آزادی  این اـت که  بود  مدتی 
مردمِ بود و انــبوهِ  شهر  واحدِ اتــوبوس رانیِ  خطِ  این تنــها  رفت.  می 
با رسید   هزینه ی تاـکـسی منی  زورشان به  ـپـرداختِ  که  بی ـمـاشینی را 
کرد. جمعــیّت ـجا می  ـاکافی ودرکــمالِ بی نظــمی جاـب سرویس هایی ـن
ـینِ راه ـستگاه های ـب خود منی کــاست و در همه ی اـی ـشارِ  حلظه ای از  ـف
شد. ـبحران از همه جا بـیشتر در اـیستگاهِ این ازدحام کم منی  شدتِ  از 
رسیدنِ اـتـوبوس ـبـودند در اجـتـماعِ که  منـتـظرِ  بود . جمـعـیتی  ـمـشتاق 
با بی حـــوصلگی و نگـــرانی ــند   «صف» می گفـت به آن  که  ــرقی  متـف
برقِ دیدنِ  ایستاده بودند. همه داشتند نقشه می کشیدند که به محضِ 

اتوبوس  در چه موضعی مستقر شوند. 
دو صفِ مردانه و زنانه بشکلِ  مثلث جوری بود که یک ـنفر جـلو و دو
تا به هـمــین ترـتــیب  سرِ آـنــها و  سرش و ـچــهارنفر ـپــشتِ  ـنــفر ـپــشتِ 

ده/دوازده نفر زن و مرد جدا جدا ایستاده بودند.
رفت و سمتِ شمال می   پنج خیابان به فلکه می رسید ، ناصریه که به 
گردشِ شد بـــعد از آن -در جـــهتِ  ها منتـــهی می  به محله ی لولی 
غرب به  که  شاپور   عد از آن خیـابانِ  بود ـب وبوس  ستگاهِ اـت مـاشین ها- اـی
که می رفت و در آستانه ی آن مسجدِ جامعِ مظفری قرار داشت . با این 
بود  ، بلـندگویی در ساله بـرخوردار  قدمتی هفتصد  شکوه و  این بـنا از 
زیاد اصله ی  که از ـف بود  سردرش ـنصب  طاقِ  بر اوجِ  قوارگی  کـمالِ بی 

چهل و هفت



بر رفت و  به جـنوب می  که  بود  شاه  شد. بـعد از آن خیـابانِ  دیده می 
بازارِ مظــفری درهــرساعتی از روز نــگاه و آستانه اش مــعرکه ی ورودیِ 
که ابانِ ـمشتاق بود  ذهنِ آدم را به سویِ خود می کـشید. ـبعد از آن خـی
شاه و آستانه اش ـمـقبره ی ـمـشتاق علی  بر  رفت و  غرب می  سمتِ  به 
داشت. کـمی ـبعد از آن اداره ی متوفیات  وسطِ آن همه هـیاهو آراـمشی 
آستانه اش یک سینما -باز به سمتِ غرب- خیابانِ زرـیسف بود که بر 
ما در خیـــابانِ داشت. دبیـــرستانِ   قرار  و چـــندین ساندویچ فـــروشی 
به که  بود  شی  کوچه ی تـنگ و تُرُ  روبرویِ  بن بـست و کـوتاهِ مـشتاق 

خیابانِ زریسف می خورد.  

چهل و هشت

بر رفت و  به جـنوب می  که  بود  شاه  شد. بـعد از آن خیـابانِ  دیده می 
بازارِ مظــفری درهــرساعتی از روز نــگاه و آستانه اش مــعرکه ی ورودیِ 
که ابانِ ـمشتاق بود  ذهنِ آدم را به سویِ خود می کـشید. ـبعد از آن خـی
شاه و آستانه اش ـمـقبره ی ـمـشتاق علی  بر  رفت و  غرب می  سمتِ  به 
داشت. کـمی ـبعد از آن اداره ی متوفیات  وسطِ آن همه هـیاهو آراـمشی 
آستانه اش یک سینما -باز به سمتِ غرب- خیابانِ زرـیسف بود که بر 
ما در خیـــابانِ داشت. دبیـــرستانِ   قرار  و چـــندین ساندویچ فـــروشی 
به که  بود  شی  کوچه ی تـنگ و تُرُ  روبرویِ  بن بـست و کـوتاهِ مـشتاق 

خیابانِ زریسف می خورد.  

چهل و هشت



مسجد

مسجدِ جامعِ مظفری  شکوهِ خـاصی به ـمشتاق می داد. کـاشی کاری و
مقرنس هایِ آن  چشم نواز بود و کتیبه اش سالِ هفـتصد و پـنجاهِ ـقمری
کرد و زندگی می  شیراز  حافظ در  که  سال هایی  شد. آن  یادآور می  را 
شعر می سرود و از سازنده ی این مسجد هم اصال خوشش منی آمد و از
خون اوقات  گاهی  ــداشت  ــریاد ـن طاقتِ ـف نازکش  که دلِ  بابت  آن 

می خورد و خاموش می نشست.
صوفیان ولی ـقـطب و مقــتدای  شاه نعمت اهلل  هــمان مــوقع در کــرمان 

محسوب می شد و صحبتش به اقصای هندوستان هم رسیده بود.
سیم های با  شاه  که مشتاق علی  کتابـخانه ی مـجاورِ مـسجد و نـسبتی 
سه تارداشت و مدرسه ی کیخسروشاهرخی که در همان ابتدای خیابان
که غروری را  من احـــساسِ  که  ــودند  کافی ـب بود ،  واقع  ــسف  زرـی
این بلـندگوی اما  کردم  به فلـکه بکـنم و البـته می  می ـخـواستم نـسبت 
ینِ شد. ـب رشته های عـصبیَم کـشیده می  سوهان روی  مـسجد همـچون 
که عـــلم و کـــوتلِ بود  هم  یک تکـــیه  ــشتاق  شاه و ـم های  خیابان 
که بود  آبی ـبـسته  تویِ ـپـیاده رو ـکـنارِ ـبـشکه ی  دسته گردانی هایش را 
یک لیوانِ مسیِ سنگین با زجنیر به آن وصل بود و یک هـندوانه ـفروشی

چهل و نه

مسجد

مسجدِ جامعِ مظفری  شکوهِ خـاصی به ـمشتاق می داد. کـاشی کاری و
مقرنس هایِ آن  چشم نواز بود و کتیبه اش سالِ هفـتصد و پـنجاهِ ـقمری
کرد و زندگی می  شیراز  حافظ در  که  سال هایی  شد. آن  یادآور می  را 
شعر می سرود و از سازنده ی این مسجد هم اصال خوشش منی آمد و از
خون اوقات  گاهی  ــداشت  ــریاد ـن طاقتِ ـف نازکش  که دلِ  بابت  آن 

می خورد و خاموش می نشست.
صوفیان ولی ـقـطب و مقــتدای  شاه نعمت اهلل  هــمان مــوقع در کــرمان 

محسوب می شد و صحبتش به اقصای هندوستان هم رسیده بود.
سیم های با  شاه  که مشتاق علی  کتابـخانه ی مـجاورِ مـسجد و نـسبتی 
سه تارداشت و مدرسه ی کیخسروشاهرخی که در همان ابتدای خیابان
که غروری را  من احـــساسِ  که  ــودند  کافی ـب بود ،  واقع  ــسف  زرـی
این بلـندگوی اما  کردم  به فلـکه بکـنم و البـته می  می ـخـواستم نـسبت 
ینِ شد. ـب رشته های عـصبیَم کـشیده می  سوهان روی  مـسجد همـچون 
که عـــلم و کـــوتلِ بود  هم  یک تکـــیه  ــشتاق  شاه و ـم های  خیابان 
که بود  آبی ـبـسته  تویِ ـپـیاده رو ـکـنارِ ـبـشکه ی  دسته گردانی هایش را 
یک لیوانِ مسیِ سنگین با زجنیر به آن وصل بود و یک هـندوانه ـفروشی

چهل و نه



بود - هم  یک هـیزم فـروشی  جار می زد و  بدجوری  که اغـلب  بود  هم 
داشت به دوست  که  که ـنوجوانی  یک زغال ـفروشی  بدقیافه- و  خـیلی 
به کـشتِ تـریاک مـعروف زمانی  که  شهری  همه چـیز افتـخار کـند -در 
ها حال این  با این  وجودش خــجالت می کــشید.  بدجوری از  بود- 
هیچکدام به پایِ بلندگوی مسجد منی رسید. چـیزی که می باـیست به
یک اعـتـماد وقوعِ انقالب  با  حاال  ـپـخشِ اذان اخـتـصاص داشته ـبـاشد، 
که ـفکر می کـردند همه چـیز بود  به مـسجد و مـسجدیان داده  به نفـسی 
هم یک ـنــوجوانِ ـمــغرور  آبرویِ  مدیریت کـنــند و  باآن  را می تواـنــند 
گو فوق الـعاده بلـند این بلـند  صدایِ  برایـشان پـشیزی ارزش نـداشت.  
بود و عالوه بر آن طـنین و ـپژواکی هم داشت که ـنشنیدنش را غیرِمـمکن

می کرد. 
مدیریتِ نــظمِ که  بود  کدامِ مبتــکری تــصمیم گرفــته  معــلوم نیــست 
ـلدگو این ـب صدایش از  که  ـنده ای ـبـسپارد  به گوـی منـتـظرانِ اـتـوبوس را 
ابا هرکـسی که بود در ارـتفاعی ـمستقر می شد که پخش می شد. این ـب

می توانست از راهِ دور برقِ اتوبوس ها را ببیند.
صحن و فضای فـلکه به ـهرحال همـیشه پر از همهمه بود و صدایِ بوق
و دورزدنِ ماشین ها و جارزدنِ ـفروشندگان ـقطع منی شد. اما همین که
ناچیز و مــحو ها  رفت همه ی آن همهمه  هوا می  به  مرد  صدایِ آن 
می شد.در گفتارِ  او انگار کـسی دارد لهجه ی کـرمانی را با بی سوادی

و متایل به جمله پردازی تخریب می کند.
شدنِ روشن  کِ»  صدایِ « تِلِّ دید ،  که اتــوبوس را از دور می  همین 
میکروفنش پخش می شد ،  جمعیتِ منتظران در صف های مثلثی مـثلِ
شود برافروخــــته ـــشان نزدیک  به کندوـی غریبه ای  که  هایی  زنبور 

می شدند. بلند گو با حلنِ یک برادرِ بزرگتر می گفت:

پنجاه

بود - هم  یک هـیزم فـروشی  جار می زد و  بدجوری  که اغـلب  بود  هم 
داشت به دوست  که  که ـنوجوانی  یک زغال ـفروشی  بدقیافه- و  خـیلی 
به کـشتِ تـریاک مـعروف زمانی  که  شهری  همه چـیز افتـخار کـند -در 
ها حال این  با این  وجودش خــجالت می کــشید.  بدجوری از  بود- 
هیچکدام به پایِ بلندگوی مسجد منی رسید. چـیزی که می باـیست به
یک اعـتـماد وقوعِ انقالب  با  حاال  ـپـخشِ اذان اخـتـصاص داشته ـبـاشد، 
که ـفکر می کـردند همه چـیز بود  به مـسجد و مـسجدیان داده  به نفـسی 
هم یک ـنــوجوانِ ـمــغرور  آبرویِ  مدیریت کـنــند و  باآن  را می تواـنــند 
گو فوق الـعاده بلـند این بلـند  صدایِ  برایـشان پـشیزی ارزش نـداشت.  
بود و عالوه بر آن طـنین و ـپژواکی هم داشت که ـنشنیدنش را غیرِمـمکن

می کرد. 
مدیریتِ نــظمِ که  بود  کدامِ مبتــکری تــصمیم گرفــته  معــلوم نیــست 
ـلدگو این ـب صدایش از  که  ـنده ای ـبـسپارد  به گوـی منـتـظرانِ اـتـوبوس را 
ابا هرکـسی که بود در ارـتفاعی ـمستقر می شد که پخش می شد. این ـب

می توانست از راهِ دور برقِ اتوبوس ها را ببیند.
صحن و فضای فـلکه به ـهرحال همـیشه پر از همهمه بود و صدایِ بوق
و دورزدنِ ماشین ها و جارزدنِ ـفروشندگان ـقطع منی شد. اما همین که
ناچیز و مــحو ها  رفت همه ی آن همهمه  هوا می  به  مرد  صدایِ آن 
می شد.در گفتارِ  او انگار کـسی دارد لهجه ی کـرمانی را با بی سوادی

و متایل به جمله پردازی تخریب می کند.
شدنِ روشن  کِ»  صدایِ « تِلِّ دید ،  که اتــوبوس را از دور می  همین 
میکروفنش پخش می شد ،  جمعیتِ منتظران در صف های مثلثی مـثلِ
شود برافروخــــته ـــشان نزدیک  به کندوـی غریبه ای  که  هایی  زنبور 

می شدند. بلند گو با حلنِ یک برادرِ بزرگتر می گفت:

پنجاه



برادرا
خاهرا

خیلی مِرَتَّب ، خیلی مِنَظَّم
تِ صَفتاشون واسنتَ

مِواظبِ کیفاشون باشَن  ، مِواظبِ کیساشون باشَن 
خیلی مِرَتَّب ، خیلی مِنَظَّم ....

شد و همه چـیز ـغیر از صفِ بارِ دیگر سکوت بر فضایِ فلکه حاکم می 
منتظران به نظمِ سابقِ خویش برمی گشت. دو باره بلندگو با همان حلنِ
که باز ـهـمانگونه  کرد و  هایش را ـتـکرار می  ـنـاصحانه و ـبـرادرانه جمله 
باز کرد و  صفت ادا می  صف را  با کـسره و  گفـته بود مُـنظم و مُـرتب را 
که یادآوری کـند  یک بلـندگوی طنین افـکن  که از  ابایی نـداشت  هـیچ 
ها ـمـراقبِ ها و خامن  احـتـمالِ دزدی ـهـست و آـقـایان ـبـاید ـمـراقبِ جیب 

کیف های خود باشند. 
ـوجوانی از سال های ـن من در آن  اما  سرافکندگی نـیـست  ـته  ها الـب این 
این توقعی ـبـیش از  شاه  آلودِ مشتاق علی  سیمِ خون  شهرم و  خودم و 
این ـهـنوز همه ی حال  این  با  سخت خــجالت می ـکـشیدم.  داشتم و 

ماجرا نیست. 
تا وقتی که اـتوبوس در دایره ی فـلکه نپیچـیده بود ـهمان ـنظمِ مبـتنی بر
که اما همین  داشت  راضی نگه می  بود گوـیـنده را  که  هم  بی نـظـمی 
جوش در النه ی مورچـــگان ریخـــته رسید انـــگار آبِ  اتـــوبوس سرمی 
من که  باری  یدامی کرد. آخـرین  بـاشند، بی نظـمی معیـارهای دـیگری ـپ
شدم و این صدا را شنیدم وقتی بود که با دوچرخه داشتم واردِ فلکه می 
کرد ، ناگـهان اتـوبوس واردِ فلـکه رادرانه نـصیحت می  داشت ـب گویـنده 

شد و حلنِ گوینده تغییر کرد:

پنجاه و یک

برادرا
خاهرا

خیلی مِرَتَّب ، خیلی مِنَظَّم
تِ صَفتاشون واسنتَ

مِواظبِ کیفاشون باشَن  ، مِواظبِ کیساشون باشَن 
خیلی مِرَتَّب ، خیلی مِنَظَّم ....

شد و همه چـیز ـغیر از صفِ بارِ دیگر سکوت بر فضایِ فلکه حاکم می 
منتظران به نظمِ سابقِ خویش برمی گشت. دو باره بلندگو با همان حلنِ
که باز ـهـمانگونه  کرد و  هایش را ـتـکرار می  ـنـاصحانه و ـبـرادرانه جمله 
باز کرد و  صفت ادا می  صف را  با کـسره و  گفـته بود مُـنظم و مُـرتب را 
که یادآوری کـند  یک بلـندگوی طنین افـکن  که از  ابایی نـداشت  هـیچ 
ها ـمـراقبِ ها و خامن  احـتـمالِ دزدی ـهـست و آـقـایان ـبـاید ـمـراقبِ جیب 

کیف های خود باشند. 
ـوجوانی از سال های ـن من در آن  اما  سرافکندگی نـیـست  ـته  ها الـب این 
این توقعی ـبـیش از  شاه  آلودِ مشتاق علی  سیمِ خون  شهرم و  خودم و 
این ـهـنوز همه ی حال  این  با  سخت خــجالت می ـکـشیدم.  داشتم و 

ماجرا نیست. 
تا وقتی که اـتوبوس در دایره ی فـلکه نپیچـیده بود ـهمان ـنظمِ مبـتنی بر
که اما همین  داشت  راضی نگه می  بود گوـیـنده را  که  هم  بی نـظـمی 
جوش در النه ی مورچـــگان ریخـــته رسید انـــگار آبِ  اتـــوبوس سرمی 
من که  باری  یدامی کرد. آخـرین  بـاشند، بی نظـمی معیـارهای دـیگری ـپ
شدم و این صدا را شنیدم وقتی بود که با دوچرخه داشتم واردِ فلکه می 
کرد ، ناگـهان اتـوبوس واردِ فلـکه رادرانه نـصیحت می  داشت ـب گویـنده 

شد و حلنِ گوینده تغییر کرد:

پنجاه و یک



برادرا
خاهرا

خیلی مِرَتَّب ، خیلی مِنَظَّم
تِ صَفتاشون واسنتَ

مِواظبِ کیفاشون باشَن  ، مِواظبِ کیساشون باشَن 
خیلی مِرَتَّب ، خیلی مِنَظَّم ....

اوی
اوی اوی
اوی

اینا آدم نیسنت.....
اوی

بد جامعِ مظــفری  ـندگو و گنــبدِ مــسجدِ  صدایِ «اوی» در بـل پژواکِ 
رکاب جوری می پیچید و مثلِ  چکش توی سرِ من می خورد. تند تند 

می زدم ، بلکه خودم را از زیرِ بارِ آن بیرون بکشم.

            

پنجاه و دو

برادرا
خاهرا

خیلی مِرَتَّب ، خیلی مِنَظَّم
تِ صَفتاشون واسنتَ

مِواظبِ کیفاشون باشَن  ، مِواظبِ کیساشون باشَن 
خیلی مِرَتَّب ، خیلی مِنَظَّم ....

اوی
اوی اوی
اوی

اینا آدم نیسنت.....
اوی

بد جامعِ مظــفری  ـندگو و گنــبدِ مــسجدِ  صدایِ «اوی» در بـل پژواکِ 
رکاب جوری می پیچید و مثلِ  چکش توی سرِ من می خورد. تند تند 

می زدم ، بلکه خودم را از زیرِ بارِ آن بیرون بکشم.

            

پنجاه و دو


