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اصغر پلنگ
هشتاد و نهمین شنا را به سختی رفت دیگر رمقی در جسم و جانش نبود .درهشت مااه
و خوردهای گذشته تمامی گوشتهای بدنش ریخته بود و از کتوکول مرداناهاش چیا
زیادی نمانده بود .یکی دو باری هم که دل و دماغی داشت و به بروباازوی خاود نگااه
کرده بود غصهاش گرفت .از نقش سیاوش و سهراب بر بازوی راسات و چاشش نقاش
مردهای باقی مانده بود.
سالها ورزش باستانی و زدن میل و کشیدن کباده در زورخانه پهلوان نایاب هیکال
پر و گوشتی خدادادش بروبازویی دیدنی درست کرده بود بههمین خاطر وقتی یکای از
رفقای خالکوبش به او پیشنهاد کرد این بروبازوی پر و پیمانه را با نقشی دیدنیتار کناد
بدش نیامد و گفت ب ن و وقتی پرسید چه نقشی با نم گفات :سایاوش و ساهراب کاه
زمین خورده هر دوی آنهایم.
اما آن روز از ذهنش نگذشت که روزی میرسد ایان دو نقاش بارایش دردسرسااز
میشاود و بااید عده ای را قاانع کند کاه انتخااب سیاااوش و ساهراب دلیال سیاااسی
نداشته است.
میخواست تن خستهاش را بلند کند و نود را رقم ب ند که وزن سانگین پاایی او را
نقش زمین کرد .صدای آشنایی بود .با اینکه او را ندیده بود ولی شک نداشت جاایی و
روزگاری نه چندان دور او را دیده است و بعیاد هام نیسات کاه ضارب شسات او را
چشیده باشد.
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صدای آشنا با ریشخند پرسید :چطوری اصغر پلنگ .از شنا رفتنات پیادا اسات کاه

دیگر پلنگ نیستی .اگر سه بار بگی من اصغر موشم از بقیه شنا معافت مایکانم .اصاغر
احساس کرد بندبند وجودش از فرط خستگی درحال جدا شدن است.
سنگینی پا چند دقیقه ای نفس او را به شماره انداخت اما اصغر پلنگ بهروی خودش
نیاورد تا پای م احم از رو برود و رفت.
بچه ته خاک سفید بود و تا یادش میآمد و بیست و هشت سالی کاه از خادا عمار
گرفته بود هر نوع آدمی دیده بود از عملی گرفته تا شیشه ای و بنگی و الکلی و ساقی از
هر نوعش اما این نوع آدم را به عمرش ندیده بود و چی ی راجع به آن نشنیده بود.
گهگاه هم که نیمههای شب رفت و آمادها مایخوابیاد و شاب چاادر آرامشاش را
بهروی مرده و زنده میکشید با خودش خلوت میکرد و میگفت :اصغر پلنگ توی باد
سوراخی گرفتار شدهای.
توی بد مخمصهای گیر کرده بود همه جور روزگار را دیاده باود و هماه نقشای را
بهروزگار تجربه کرده بود اال اینکه قاپ روزگار برایش این ریختی کاج بنشایند و ساه
پلشک بیاورد و بشود سه سر باخت .یکی دو باری هم کاه ازش پرسایده بودناد اصاغر
پلنگ چگونهای گفته بود بد خیلی بد.
حال و روزش بد بود همه جور بازی روزگار را حدس میزد اال این ریختیش را.
بیرون هم که بود روزگار خوبی نداشت .باباش عملی بود و یک شب ناغافل ساکته
کرد و رفت و خرج و برج ساه خاواهر و دو بارادر و ماادر پیرش افتااد گردن او .اماا
اصغر پلنگ اهل کم آوردن نبود .آستینش را باال زد و با خود گفت اصغر پلنگ ایانجاا
است که باید پلنگی خودت را نشان بدهی وگرنه با تیغکشی و قمه از پرشاال درآوردن
هر جوجه سر از تخم درآوردهای میتواند اسم درکند و اصغر پلنگ شود.
چرخ روزگارش کم و زیاد میگشت دور فلکه چهارم دکهای دست و پا کرده بود و
روز را با نان و پیاز به شب میرساند و خوشحال بود کاه ماادر و خاواهر و بارادرانش
دستشان توی سفره نامرد دراز نیست تا آن روز بداقبال در آخرهای ماه آذر.
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ن دیکهای ساعت دو و نیم بعد از ظهر بود که درب حیاطشان بااز شاد و مهارداد
بچه محل و همسایه دیوار به دیوارشان وارد خانهشان شد .رنگ به چهره نداشت .از آن
پسر رعنا و خوشچهره پوست و استخوانی باقی بود فقط گفت سالم اصغر آقاا و درب
حیاط را بست و با شتاب از درب پشتی خارج شد.
مهرداد را از بچگیاش میشناخت .با برادر ب رگش جلیل که صافکار باود ساالم و
علیکی داشت .فقط مایدانسات کاه مهارداد دانشاجوی فنای اسات و درس مهندسای
میخواند .بعدها هم در فلکه دکه روزنامهفروشی زده بود و وقتای از او خواسات بارای
شبها یک شعله برق به او بدهد براش مثل آب خوردن بود .مگر میشد از اصغر پلنگ
کسی چی ی بخواهد و او دریغ کند .همین حرفها را هم وقتی از او مایپرسایدند اگار
هوادار نبودی چرا برای دکه کتابفروشی به مهرداد بارق دادی او نتوانساته باود آن هاا را
قانع کند که اصغر پلنگ گدای یک انشعاب برق نبود تا دست هممحلش را پس ب ناد و
بگوید نه.
از آمدن و رفتن پر از هول و هراس مهارداد باه دلاش باد آماد .جساته گریختاه از
بچههای محل خبرهایی از او داشت .میدانست چند ماهی است که گرفتار شاده اسات.
کفشهایش را نوک پایش انداخت و از حیاط بیرون زد تا سروگوشی آب بدهد و ببیناد
دنیا دست کیست.
چند نفری در کوچه پرسه میزدند که قیافهشان غریبه باود و باهدلاش باد آماد اماا
برگشت و در حیاط را کلون کرد .و بالشی آورد تا چرتی ب ناد و حاوالی سااعت پانج
برود کرکره دکه را باال بکشد .اما هنوز پشت چشمش گرم نشده بود که درب حیااط باا
شدت باز شد و چند نفری داخل حیاط ریختند و تا آمد دست به قمه کاه گوشاه اتااق
گذاشته بود ببرد او را دوره کرده بودند.
چهار نفر بودند بیست و چند ساله با هیکلهایی ورزیده ورزشاکاری اماا اگار گناد
گیر نشده بود باکش نبود کافی بود دستش به برگه قمه میرسید آنوقات یاک محلاه را
حریف بود بیخود که اصغر پلنگ نشده بود.
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در روزهای بعد دیگر آمدن مهرداد با آن هولوهراس و سرووضع و رفتن با شاتاب

از درب پشتی داستان پنهانی نبود .مدام برایش گفته بودند مهارداد بارای چاه باه خاناه
اصغر پلنگ آمده است و او گفته بود اینکه داستان پیچیدهای نیست .میخواسته شاما را
دو دره کنه و کرده و زده به گرد جاده و رفته تماامی ایان داساتان باازی دادن و باازی
خوردن چه ربطی به اصغر پلنگ دارد .اینکه خانه اصغر پلنگ محل قرار و بده بساتان
ج وه و نشریه گروههای سیاسی بوده است یک داستان بچهگانه است.آن هم خانه ای که
در تمامی خاک سفید تابلو بود.
و هر چقدر خودش را سبک و سنگین کرده بود نفهمیده بود گنااه او در ایان میاان
چیست او که نه سر پیاز بود و نه ته پیاز.
هر بار هم که پرسیده بودند که رابطاه خاودت را باا مهارداد از روز اول باه شاکل
مفصل بنویس .گفته بود و نوشته بود که بعد از مرگ بابای خدا بیامرزم مان دیگار دور
هر کار خالفی را خط کشیدم .از تمامی زرنگهای خاک سفید هم بشرسید اصغر آزارش
به یک مورچه هم نرسیده .اگر یک نفر شاکی اصغر بود ابد بدیاد ناامرد روزگاارم اگار
اعتراضی بکنم .سرم بهکار خودم گرم بود وعین خیالم نبود که چرا مدام در فلکه عده ای
با هم بحث میکنند و در آخر نشاریههاا را پااره مایکنناد و کارشاان باه زد و خاورد
میکشد .اصغر نه نشریهخوان بود و نه نشریهفروش.
سالم و علیک و دادن انشعاب برق به دکاه روزناماهفروشای آقاا مهارداد هام روی
حساب بچه محلی بود همین.
و در آخر به او گفته بودند هار وقات مهارداد را تحویال دادی در بااز مایشاود و
میتوانی از اینجا بیرون بروی وگرنه باید جورش را بکشی .و او هم گفتاه باود اصاغر
هرکار خالفی را که فکر بکنین کرده است و میکند اال یاک کاار و آن هام آدمفروشای
است و به او گفته بودند دیدی بند را آب دادی و اعتراف کردی هواداری.
و در روزهای بعد هم که مدام از او میخواستند تا حرف ب ناد و خاود را خاال
کند اصغر گفته بود :دادش اصغر بچاه تاه خاط اسات سارش مایرود اماا زیرباار زور
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نمیرود من نه سر پیازم نه ته پیاز آخه وقتی اصغر نمیدونه سازمان چیه و کیاه و چای
میخواد اصغر پلنگ چه ربطی داره به جامعه بیطبقه آن هام از ناوع کمونیساتیاش و
آن ها گفته بودند چند ماهی که بمانی ربطش را پیدا میکنی .و او چند ماهی مانده بود و
ربطش را پیدا نکرده بودند و هر روز صاب او را خاواب بیادار آورده بودناد تاا تناگ
غروب تا یک مادر مرده ای پیدا شود و بگوید او را میشناسد .و یکی دوباار هام باه او
گفته بودند :اصغر خودت بگی بهتره تا یکی دیگه بیاد پتاهتاو بریا ه روی آب و اصاغر
گفته بود اصغر پلنگ مثل کفر ابلیسه .صابونش بهتن همه خورده .گیارم یکای هام بیااد
چی ی بگه .چه توفیری میکنه وقتی اصغر خودش بگه بابا به دو دست بریده حضارت
عباس من اینکاره نیستم که نیستم.
هنوز نفسهایش سرجایش نیامده بود که کسی آستینش را گرفت و گفت بلناد شاو
سرووضعت را مرتب کن داری میروی دادگاه.
اصغر خندهاش گرفت و با خودش گفت :مؤمن چایرو مرتاب کانم .اصاغر مرتاب
خدائیه اون هم بعد از هشت ماه و خوردهای .و راه افتاده بود .آنقدر تو این هشت مااه
و خورده ای آمده بود و رفته باود کاه هماه جاا را باا چشام بساته مثال کاف دساتش
میشناخت .کمی که رفتند پشت در اتاقی ایستادند و در باز شد و او به داخل اتاق برده
شد .کسی در فاصله نه چندان دوری داشت کاغذیهایی را ورق میزد.اصغر باهنظارش
رسید دارد پرونده او را ورق میزند.
دو نفر بودند .اصغر از صدایشان حادس زد کاه یکای بایاد جاوان و دیگاری بایاد
میانهسال باشد.
مردی که صدای جوانتری داشت او را مخاطب قرار داد .اصغر کریمی معاروف باه
اصغر پلنگ بیست و هشت ساله دکه داربا ساابقه شارارت و نوشایدن مشاربات الکلای
همکاری با گروههای ضدانقالب و کمک به فراری دادن عناصر گروهکها و هاواداری
از آنها عدم همکاری و عناد و سرموضع بودن علیرغم افشای حقایق و توجیه نامبرده
تا لحظه آخر و ندادن اطالعات و کمک نکردن برای دستگیری زندانی فراری.
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مردی که میانهسال بود پرونده را باز هم ورق زد .و گفت :اصغر کریمی معروف باه

اصغر پلنگ بهعنوان آخرین دفاع حرفی برای گفتن داری .اصغر صدایش را صااف کارد
و گفت :نمردیم و سیاسی هم شدیم  .ما که ساوات ماوات درسات و حساابی ناداریم
نمیدونیم از کجا خوردیم .از صحبتهای این اخوی هم چی ی دستگیرمان نشاد .اماا
از اینکه اصغر پلنگ را قابل دونستید و وقت شاریفتاان را بارایش گذاشاتید از شاما
کمال تشکر و قدردانی را دارم.
اصغر پلنگ که نمیدونه سیاست چیه اما بعد از این هشت ماه وانادی مایدوناه باا
سیاسی چگونه برخورد میکنن .از اینکه این هشت ماه و خوردهای همه چی مهیاا باود
و از اصغر پلنگ همه جوره پذیرایی شد دست بوس تک تک برادران هم هستم.
اما برای بچههای ته خط اف داره که بهجرم هواداری دستگیر و محاکمه بشاه .آخاه
ناسالمتی اصغر پلنگ همیشه خدا خودش رییس خودش بوده .حاال که داریاد زحمات
میکشید و درجه میدید ب نید کمیته مرک ی .آدمو پیش بچه محالهاا ساکه یاک پاول
نکنین .تا فردا مردم خاک سفید سرشونو باال بگیرند و بگویند دیدید اصغر هام از خاود
ما بود دیدید آدم حسابی بود و الکردار رو نمیکرد.
حکم هم که میدید کمتر از بیست سال نباشه .زرنگهای تاه خاط حکام کمتار از
بیست سال را داخل آدم نمیدونان .زماینخاورده مارامتاونم .البات کوچیاک تماومی
بچههای ته خط هم هستم.
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برفی
حوالی سااعت چهاار بعد از ظهر بود که به کونانی رسیدند .باران نخساتین روز آذرمااه
کاه از سشیده صب نارم نارمک میباارید حاااال تنادتر شااده باود و کاوه و جاااده را
شالقکش میکرد.
برایش مهم نبود کجا و چگونه باید این شبهای بیچراغ را به صب برسااند .شاش
سال نشسته بود آسمان مشبک را از خالل توریهای کثیف نگاه کارده باود .خساته کاه
شده بود نشسته بود و ساعتها به دیوار سیمانی روبرویش نگاه کرده بود و با کردهها و
ناکردههایش کلنجار رفته بود .آدمهاا و حارفهاا و حادیثهاا و ایساتادنهاا و زماین
خاوردنهاای خود و دیگران از جلو چشمش رد شده بود درست مثال پارده ساینمای
مسیو اراک که با شاش ریاال او و بارادرش فیلمهاای تاارزان را میدیدند و با خیا ران
تقی کچل کنترلچی سینما خود را مچاله میکردند تا نفر بعد بتواند روی نیمکات کناار
آنها بنشیند؛ و صورت فرو ریخته پدرش بعد از یاک ساال در مدرساه فرانساویهاا و
جویده جویده حرف زدنهایش که؛ اینطور مایخواساتی خلاقات را نجاات بادهی و
اشاره کرده بود به گُله گُله آدمهایی که بعد از یک سال موفق شاده بودناد پادر ماادر و
همسرانشان را ببینند.
امریهاش را که دادند به نامه نگاه هم نکرد فقط پرسید :باید کجا بروم و مرد میانسال
اخمویی که پشات می نشستاه بود و داشات ناامههااایی را امضاا مایکارد گفتاه باود
استاان لرستان.
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ساکش را بارداشته بود و راه افتاده بود .کارش گذشته بود از اینکه با کسی حرف و

حدیثی بگوید یا با کسی خداحافظی کند .بعد از آن مرداد و شهریور هیچ مگوی آسمان
تمامی دنیا برای او یک رنگ داشت سیاه سیاه .به همین خاطر علیرغم اصارار دوساتان
دور و ن دیکش راهی غربت نشد .دل و دماغ رفتن به جایی را نداشت .برای او آلمان و
خرمآباد فرقی نداشت همچنان که برایش روز و شب علیالسویه بود.
در اولین فرصت به ترمینال رفته بود و راهی خرمآباد شده بود .هشت ساعتی در راه
بود تا به خرمآباد رسید .در بین راه هم پیاده نشد حوصله دیدن آدمهایی که باا شاتاب
آبای به سار و روی خود میزدند تاا چی ی بخورند و بهدو بیاایند تاا از اتوباوس جاا
نمانند را نداشت.
ن دیکیهای غروب بود که به خرمآباد رسید .ادرات دولتی تعطیل بودناد و بایاد تاا
فردا صبر میکرد .کمی این طرف و آن رفت .مردم درحال رفت و آماد و تهیاه ساور و
سات شبشان بودند و با شتاب با تاکسی و ماشینهای شخصیشاان از جلاو چشام او
دور میشدند.
خیابانها خلوت و خلوتتر میشدند .به پارکی رساید و سااکش را روی نیمکتای
گذاشت و دراز کشید .خسته بود از همه چی و همه کس .بهنظرش میرسید ه ار سال
است که راه رفته است .هنوز پشت چشمش گرم نشده بود کاه کسای او را صادا کارد.
پاسبانی بود حدوداً چهل و پنج شش ساله با دندانهایی که با زردی تنباکو رناگ شاده
بود و ته ریشی که به سفیدی میزد .گفت قدغن اسات کسای در پاارک بخواباد و باه
ساکی که زیر سرش گذاشته بود خیره شده بود و پرسیده بود غریبی و او با تکان سرش
گفته بود :بله .و باز پرسیده بود :کس و کاری اینجا نداری و او با تکان سر گفتاه باود:
نه و با کمی لودهبازی پرسیده بود :پول و پله چی و او جوابی نداده بود .حوصله سار و
کله زدن با آژان جماعت را نداشت.
در کالنتری هم چی ی نگفت .نشست و نگاه کرد به پچ پچ کردن پاسابان پسات باا
افسر نگهبان.
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فقط وقتی تفتیشاش کردند فهمیدند پ شک است و برای انجام طرح باه خارمآبااد
آمده است.
ساکش را برداشت و از کالنتری بیرون زد .افسر نگهباان هناوز داشات عاذرخواهی
میکرد .پاسبان دنبالش آمد تا بگوید اگر پست نبود او را امشب به خانه خودش میبارد
اما آن طرف خیابان مسافرخانهای است .دستی تکان داده بود که بیخیال شو و راهاش را
گرفته بود و رفته بود به سمت مسافرخانه که آن سوی خیابان بود.
مدیر مسافرخانه مدرک خواست و او کارت نظامش را داد و مدیر مسافرخانه کارت
را باا ناابااوری نگااه کارد و باا دستپااچگی او را باه اتاااقی هاادایت کارد و در را
بست و رفت.
تا صب پشت پنجره اتاق نشست و سیگار کشید و باه آسامان نگااه کارد و چیا ی
نگفت .نه با خودش و نه با روزگارش و نه با تاسی که کج نشسته بود و نه باا طوفاانی
که از درون و بیرون مدام او را به سمتی برده بود و وقتی طوفان فرو نشسته بود او دیده
بود که دیگر آن آدم سابق نیست که نیست.
سشیده ن ده بود که مسافرخانهچی با سینی صبحانه آمده بود و گفته باود :لرجماعات
مهماننوازه مخصوصاً اگر مهمانش دکتر باشد و او استکانی چای خاورده باود و راهای
شبکه بهداشت و درمان شده بود که در یکی دو خیابان آن طرفتر بود.
باز هم کاغذبازی و این اتاق و آن اتاق و درآخر باا ناماهای او را باا وانتای کاه باه
کوهدشت میرفت راهی کوهدشت کرده بودند .جاییکه او تا آن روز اسمش را نشنیده
بود و نمیدانست کجای جغرافیای ایران است.
راننده وانت او را درست جلو شبکه بهداشت و درمان کوهدشت پیااده کارد و گااز
ماشین را گرفت و رفت.
و او یکراست رفته بود دفتر ریایس شابکه کاه خاودش را دکتار رجاایی معرفای
میکرد که از فیلیشین فارغالتحصیل شده بود و افتخار میکرد لر کوهدشتی است.
و دکتر رجایی او را با نامهای مسئول درمانگاهی روستایی در کوناانی کارده باود و
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گفته بود به راننده میگویم شمارا ببرد پانسیون پ شکان تا فردا از کوناانی رانناده بارای
بردن شما بیاید.
حوالی ساعت دو بود که کار اداریش تمام شده بود و راهی خوابگاه پ شاکان شاده
باود و مختصار و مفید گفتاه باود فردا میرود کوناانی و دنباال تختی بارای خوابیادن
گشته بود.
هفت هشات نفری آنجاا بودند .یکی یکی میآمدند و از او میگرسیدند :مایدانای
کوناانی کجاا است و او باا بااال انداختن شاانههاایش میگفت :نه و میگفتناد اگار ماا
بودیم نمیرفتیم.
فردا رفته بود شبکه تا ببیند راننده برای بردنش از کونانی آمده است یا ناه و ویارش
گرفته بود برود پیش دکتر رجایی رییس شبکه و بشرسد ماجرای کونانی چیست که همه
با شنیدن نامش دچار تعجب و وحشت میشوند.
باا اینکه یک باار بیشتر با دکتر رجایی برخورد نداشت اما بهنظرش رسیده بود آدم
بدی نباید باشد .دکتر رجایی وقتی داستان را شنید کمی خندید و گفت :فکر مایکاردم
پ شگان خوابگاه ذهن شما را مشغول کنند اما چی مهمی نیست.
و گفته بود ببین آقای دکتر خرمآباد مرک راه ناان ایاران اسات .کوهدشات مرکا
راه نان خرمآباد است و کوناانی مرکا راه ناان کوهدشات .ماردم کوناانی بیشترشاان
راه نند .گندمهایشان را که برداشت میکنند راهی تهران و کرج مایشاوند و آن جاا را
غارت میکنند و برمیگردند به کونانی .اما شما خیالتان راحت باشد راه ن جماعت به
دکتر احترام میگذارد و من قول شرف میدهم به شما کوچکترین آسیبی نمایرساد و
او گفته بود بالاشکال است و دکتر رجایی با تعجب پرسیده بود :چرا ؟ و او گفتاه باود
شما نمیدانید من که هستم و از کجا آمدهام.
راننده ن دیکیهای ظهر بود که آمد .آمده بود تا او را با خود به کونانی ببرد.
با آمبوالنس کمی در شهر چرخ زدند تا چی ی بارای روزهاای بیتوتاه در درمانگااه
داشته باشد .راننده آمبوالنس هم که رییسوند اسمش بود کمای خارت و پارت خریاد.
مردی پر و بلندقد و چهارشانه بود که مدام میخندید و حرف میزد.
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از کوهدشت تا کونانی راهی طوالنی نبود .چی ی حدود یکی دو ساعت کمی بیشاتر
یا کمی کمتر .البته نه به ساعت او به تقریبای کاه رییساوند رانناده چهال و پانج سااله
آمبوالنس میگفت.
زمان زیادی بود که ساعتی پشت دستش نبسته بود .از پیچ معروف اوین که باال آماد
ساعتش را باز کرد و دیگر نبست .ساعتی را که سالها قبل برادرش پشت دستش بساته
بود .زمان برای او به ساعت صفر رسیده بود.
اولین روز مهرماه سال  ۱355که او دانشجوی اقتصاد شاده باود .وقتای از بارادرش
پرسیده بود ساعت چند است برادرش فهمیده باود کاه او سااعتی نادارد پاس سااعت
خودش را باز کرده بود و پشت دست او بسته بود.
از جاده اصلی که خارج شدند رییسوند گفت :از اینجا تا روستا کمتار از ده دقیقاه
راه است .به روستا که میرسیم کمتر از پنج دقیقاه باا ماشاین باه درمانگااه مایرسایم.
درمانگاه در سمت چپ خیابان است .ساختمانی قدیمی متعلق به ساشاه بهداشات زماان
شاه خانه پ شک در قسمت عقب درمانگاه است و چند متری جلوتر داروخاناه و اتااق
پذیرش بیماران است.
نبی پذیرش درمانگاه است و خانهشان روبهروی درمانگاه اگر کاری داشتی صدایش
که ب نی میشنود و بدو میآید .ساعت هفت صب میآید به بیماران شاماره مایدهاد و
میرود سروقت زمینهایش.
غالمحسن که همه مردم او را خولمحسن صدا میکنند مسئول ت ریقات است .صب
میآید کمی صبر میکند تا دکتر مریضهایش را ببیند و یکای دو سااعت بعاد مایرود
روی تراکتورش تا زمینهایش را شخم ب ند.
مسئول داروخانه که اهل بروجرد است مدتی است که سروکلهاش پیادا نیسات چاه
بهتر .آدم نرمالی نیست .زن و بچهاش رفتهاند بروجرد و او از تنهاایی خالوچال شاده
است .شبها تا صب در کوه و کمر چرخ میزناد .مایماناد مخلا

شاما کاه رانناده

آمبوالنسام و در رفتن به روستاهای قمر یا رفتن به شهر شما را همراهی میکنم .راستی
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تا یادم نرفته است بگویم یک نفر دیگر هست بهناام آخاا کاه مسائول کلرزنای باه آب
روستا است .اما تمامی سهمیه کلر را میری د در روخانه سیمره برای ماهیگیری.
ساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود که به درمانگاه رسیدند هماه رفتاه بودناد از
مریض و پرسنل درمانی هیچ خبری نبود.
رییسوند محل اقامت او را نشان داد کلید را کف دست او گذاشت و گاز ماشین را
گرفت و رفت تا خودش را برای خوردن غذا به خانه برساند.
باران حاال کمی تندتر شده بود و او دوست داشت ساعتها زیر باران بایساتد و باه
چشمانداز زیبایی که از پشت درمانگاه دامن کشیده بود و به قله کوه میرسید نگاه کند.
در زیر باران بیامان سروکله سگی سفید پیادا شاد .چاون خاود او خایس و سارما
خورده بود و در فاصلهای نه چندان دور ایستاده بود و داشت او را نگاه میکرد.
کمی در چشمان سگ نگاه کرد و ویرش گرفت او را صدا کناد .باه فکارش رساید
نامی روی او بگذارد .برفی نام با مسمایی بود چون سفید مثل برف بود.
او را صدا کرد و گفت :برفی پسر خوب بیا بیا با هم آشنا شویم مان هماین االن از
راه رسیدهام و منتظر ماند تا ببیند برفی متوجه دعوت او شده است یا نه .و ناگهان برفای
دوید و خودش را به او رساند و در یک قدمیاش ایستاد .بهنظارش رساید برفای بارای
دوستی با او تردید دارد .خب تقصیری هم نداشت .نمیدانست او کیست و از کجا آمده
است و چرا.
در چشمان برفی نگاه کرد .نگاه آشنایی داشت .تنها الغار گرسانه راناده شاده از
همهجا و جفا دیده از همه کس و این روزگار بیگیر که بدجوری به او پیله کرده بود.
سااکش را زمین گذاشات و نشست .بارفی کمی ن دیکتر آمد به چشمااان برفای
خیره شد .چی ی در نگاه او موج میزد چی ی میان اندوه و شفقت .باران کمی سبکتار
شده بود.
بلند شد ساکش را برداشت و بهطرف خانه پ شک رفت .سااختمانی آجاری کاه تاا
نیمه کشک زده بود با دربی آهنی و ب رگ و یکی دو پنجره کوچک و خاک گرفته .کلیاد
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را در قفل در چرخاند و برگشت رو به برفی کاه در ن دیکای او ایساتاده باود و گفات:
برفی پسر خوب بیا بیا تا با هم تنهاییهایمان را قسمت کنیم .اول حمام میکنیم و بعد
چی ی درست میکنیم و با هم میخوریم .و وارد خانه پ شک درمانگاه شد .برفی پشت
سرش بود و داشت به وسایل نه چندان نو اتاق نگاه میکرد؛ یاک تختخاواب دو نفاره
یک بخاری نفتی و یک پنجره ب رگ که دامن میکشید به کوه روبهرو که علفهای سب
و باران خوردهاش مثل شمدی از مخمل سب روی آن کشیده شده بود.
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پارک شهر
خدایی بود که مش قنبر زنگ مدرسه را زد وگرنه آقای وکیل معلم تاریخماان آن قادر از
کارهای آغامحمدخان قاجار در کرمان می گفت که زهرهام از تارس مای ترکیاد .در دلام
ه ار باار خدا را شاکر کردم که در زماان آغاامحمدخان قاجار بهدنیاا نیاامدهام آن هام
درشهر کرمان تا دستور بدهد به جالد سی ه ار جفت چشم را از حدقه بیرون بیاورد و
او هم قامت ببندد و نماز جعفر طیار بخواند و جالد چشم پشت چشم در بیااورد و باا
اشاره از او بشرسد بس است یا نه و او که درحال نماز است با اشاره دست بگویاد ناه و
بعد از ادای شهادتین بگوید اگر مستوفیان بشمارند و بگویند چشمهای از حدقه درآمده
از سی ه ار جفت کمتر است چشمهای خودت را هم از کاسه بیرون میآورم.
زنگ مدرسه خورد و همه از مدرسه بیرون زدیم .مدرسه شش کالسهای کاه باهناام
آقای تقوایی سند خورده بود.
آقای تقوایی آنطور که پدرم میگفت مردی خیر بود تا جاییکه دستش میرساید از
کمک به مردم دریغ نداشت .وقت انتخابات مجلس هم که میرسید به خانه ما میآمد و
از پدرم صد تا دویست شنااسناامه میخواست .پدرم هم در رفااقت کم نمایگذاشات
از همه همسایهها شناسنامههایشاان را مایگرفات و باه آقاای تقاوایی مایداد تاا بهار
کااندیدایی که صاالح میدید رای بدهد .آقاای تقوایی هم بهقول پدرم پایش خاودش
نمیگذاشت اگر پدرم کاری در ادارهای داشت یا گره ناگشودهای بود برای بااز کاردنش
دریغ نداشت.
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از مدرسه امیرکبیر تا خانه ما راه زیادی نبود اگر میدویدم نهایتش ده دقیقاه باود .و
اگر از قبرستان کهنه میرفتم راه ن دیکتر هم بود مانده بود که زنگ که میخورد رفیاق
راه داشته باشم یا نه .اگر گرسنه بودم حتماً از راه قبرستان کهنه میرفتم تا زودتر برسم.
از میدان شهر جرد بیرون که بیرون رفتم در کنار قبرستان کهنه جمعیت زیادی جمع
شده بودند.
صف تودرتوی جمعیت نمیگذاشت ببینم داخل قبرستان کهناه چاه خبار اسات .از
میان جمعیت راه باز کردم وبه سختی خودم را به صف جلو رساندم .استوار برزآبادی و
روحاهلل پاسبان مثل شمر ایستاده بودند و با بااطومهاایشاان ماردم را عقاب مایزدناد.
روحاهلل پاسبان با گوشت تلخی میگفت :دارند برای شما غربتیها پارک شهر میساازند
پس راهتان را بگیرید بروید سروقت کارتان.
در وسط قبرستان کهنه سه چهار لودر با بیلهاای با رگشاان داشاتند قبرساتان را
شخم میزدند در سمت چپ قبرستان کوهی از استخوان مردهها بااال رفتاه باود .چشام
چشم را نمیدید و خاک نرم قبرستان مثل شمدی ناپیدا فضا را پوشانده بود.
باورم نمیشد قبر پدرب رگ و ماادرب رگ پادری و ماادریم را لودرهاای شاهرداری
بنهکن کرده باشند .و از آن آدمهای خوب و مهربان که من ندیده بودم اما مادرم و پادرم
وقتی از آنها حرف میزدند اشک در چشمانشان حلقه میزد هیچ اثری نمانده است تاا
پنجشنبهها من و پدرم برای خواندن فاتحه به سر قبرآنها برویم.
پنجشنبهها یکی از تفریحات من رفتن با پدرم به سر قبرها بود .تنها زمانیکاه پادرم
در خانه بود و من می توانستم با او یکی دو سااعتی باشام و او از کاودکی و جاوانیش
برای من حرف ب ند .اول از همه با هم به قبرستان کهنه میرفتیم .پدرم همیشه میگفات
باید همیشه به یاد درگذشتگان خود باشیم .درگذشتگانی که حضور فی یکی ندارناد اماا
در یاد و خاطره ما زندگی میکنند.
من آب میآوردم و سنگ قبرها را یکی یکی میشستم و پدرم می نشست و فاتحاه
میخواند و باالی سر هر قبر خاطرهای از آنها تعریف میکرد .فامیلها که تمام میشاد
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با پدرم به سر قبر دوستان و آشنایان و کسانیکه کس و کاری نداشتند مایرفتایم .پادرم
میگفت پنجشنبهها روز مردگان است .همهشان منتظرند تاا کسای بیایاد و بارای آنهاا
فاتحهای بخواند و یادی از آنها کند.
من سنگها را میشستم و پدرم فاتحه میخواند و داساتانی از زنادگی آنهاا بارایم
میگفت .درآخر به سر قبر حسن رحمتی و ذبی درشکهچی میرفتیم و پدرم برای هار
دوی آنها فاتحه میخواند و برای ارواحشان طلب مغفرت میکرد .ذبی بهخااطر زنای
حسن را کشته بود و بعد از پان ده سال زندان ذبی را برادران حسن کشته بودند و پدرم
هر دوی آنها را از ن دیک میشناخت و میگفت پایان تمامی گردنکشیها و دشمنیها
این است پس بهتر است آدم تا زنده است به مردم نیکی بکند.
به دو خودم را به خانه رساندم .مادرم لب حوض داشات ظارفهاا را مایشسات.
پدرم هم از سرکار آمده بود و داشت نماز مایخواناد .نفاسزناان خاودم را باه ماادرم
رساندم .مادرم دست از شستن ظرفها کشید و نگران به من چشم دوخت .فکر میکرد
کسی مرا دنبال کرده اسات پرساید کسای دنبالات کارده اسات؟ گفاتم :ناه .لودرهاای
شهرداری دارند قبر ننهب رگ و پدرب رگ شما و آقاجون را شخم میزنند.
ماادرم دست از شستن ظرفهاا کشید و سراسایمه باه خااانه رفات و چاادرش را
سرش کرد.
پدرم وسط رکعت سوم نماز بود گفت :اهلل و اکبر و با دست اشااره کارد تاا ماادرم
صبر کند.
پدرم نمازش را بهسرعت تمام کرد و پرسید قبرها را شخم میزنند یعنی چه .گفاتم
لودرهای شهرداری افتادهاند به جان قبرها و کوهی از استخوان مردهها را تلنبار کردهاند.
پدرم کفشهایش را پا کرد و راه افتادیم .تاا قبرساتان کهناه باهدنباال پادر و ماادرم
دویدم .وقتیکه رسیدیم جمعیت بیشاتری خاودرا باه قبرساتان کهناه رساانده بودناد و
میخواستند خودشان را به قبرستان ن دیکتر کنند.
استوار برزآبادی و روحاهلل پاسبان داشتند مردم را با باتوم کتک مایزدناد .ساروان
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ملک رییس کالنتری هم آمده بود و مرتب پاسبانها را صدا میکرد و دستوراتی میداد.
مادرم خودش را از بین جمعیت به استخوانهاای کاوه شاده رسااند و روی زماین
نشست .چادرش را به صورتش کشید و با صدای بلناد و باه تلخای گریاه کارد .پادرم
دستمال ابریشمیاش را جلو صورتش گرفت تا من اشاکهاایش را نبیانم .هماه ماردم
روی زمین نشستند و گریه کردند.
پارک شهر ساخته شد و فوارههای بلندش عصرهای پنجشنبه به آسامان مایرفات و
پشنگههای آبش تمامی آدمهایی را که روی صندلیهای کنار استخر با رگ میاان پاارک
نشسته بودند خیس میکرد.
پدرم دیگر پنجشنبهها به فاتحه اهل قبور نرفت و هیچ زمانی هم به پاارک شاهر پاا
نگذاشت .و هر زمانیکه میخواستیم به بازار و یا باغ ملی برای خرید برویم از خیاباانی
که از کنار پارک میگذشت عبور نمیکرد.
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تصادف
ساعت حدود هشت شب بود که به غارب تهاران رساید .در طاول راه یکای دو بااری
آدرس را با راننده مرور کرد .راننده مردی حدوداً پنجاه ساله بود .موهاای شاقیقههاایش
تماامی سافید شاده بود و بدش نمیآمد باا او حرف ب ند .امااا او دل ودماااغ حارف
زدن را نداشت.
دوست داشت با خودش تنها باشد مثل همیشه و بعضاً بیرون را نگاه کند و ببیند رد
و نشان آشنایی میبیند یا نه .نمیدید .اگر تنها بیرون میآمد شک نداشت که گم میشد.
از اولین پل هوایی که رد شدند راننده پرسید غریبی :و او گفته بود بله .و باز رانناده
پرسیده بود از جنوب میآیی .و او گفته بود از همان حدود .و باز پرسیده بود :ایانجاا
کس و کاری داری و او گفته بود :تا حدودی .و باز پرسیده باود چناد ساال اسات کاه
تهران نیامدهای و او گفته بود سه سال .و راننده گفته بود :تهران از اینرو بهآنرو شاده
است .من که راننده تاکسیم گم میشم شما که خدا عالمه .راست میگفت .تهران برای او
سیاره ناشناختهای بود با پلها و راهها و بیراهههای عوضی و آدمهایی عوضیتر کاه او
آنها را نمیشناخت و نمیفهمید.
به خیابان اصلی که رسیدند تازه متوجه شدند که کوچهها شرقی و غربیاناد .رانناده
گفت بگذار بیایم تا گم نشوی .یک بار میرویم غربی اگر نباود مایرویام شارقی .و او
گفته بود :ممنون وقت دارم پیدا میکنم.
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پیاده شده بود و مانده بود به کدام سمت برود و یاد فیلم امیر ارسالن افتاده باود کاه
در کودکی در سینمای دنیای اراک دیده بود.
امیر ارسالن در راه رفتن به قلعه فوالد زره دیو و نجات فرخلقا بود که گم شده باود
انگشتش را در دهانش کرد و جلو باد گرفت تا ببیند باد از کدام سو میآیاد و باه کادام
سوی میرود.
باد از غرب میآمد با خودش گفت :بهتر ما که از شرق خیری ندیدیم .شااید غارب
ما را به مقصد برساند.
پس بااید بهدنباال پالک در خاانههاایی میگشت که دو تاا دو تا تغییر میکارد .تاا
ته کوچه رفت بیحاصل بود .کوچه در انتهایش بیچراغ بود و کمای تاریاک .خوشاش
نیامد برگشت.
هنوز یکی دو متری نرفته بود که ناگهان صدای دزدگیار ماشاینی چارت او را پااره
کرد تا آمد ببیند به کدام ماشین خورده است که صدای دزدگیرش به صدا درآمده اسات
جوانی الغراندام از شیشه ماشین م دایی بیرون آمد و درحالیکه ضبط ماشین را با خاود
داشت با او برخورد کرد و هر دو فرش کوچه شدند.
کمی و یا بیشتر هر دو شوکه شده بودند بیشتر دزد و کمتر او.
دزد تصور میکرد رهگذر او را گرفته است تا صااحبان ماال بیایناد و مایخواسات
خود را از دست او خال

کند و تقال میکرد او نی میخواست خودش را از بغال دزد

بیرون بیاورد .و مثل کالف سردر گم درهم گوریده بودند و نمایشاد و بااالخره چناد
نفری از ساختمان بیرون آمدند و آنها را از هام جادا کردناد .و ماناده بودناد کاه دزد
کیست و پلیس کیست .تا از خجالتش بیرون بیایند.
ضبط ماشین را از دست دزد گرفتند و میخواستند او را ب نند .اما او واسطه شد.
در نگاه دزد مذمتی و سرزنشی بود و او میخواست توضی بدهد که بیگناه اسات
و در دستگیری او هیچ عمدی و قصدی نداشته اسات .و مثال تماامی زنادگیش جاایی
اشتباه در ساعتی اشتباه بوده است همین.
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در سال  ۱3۶۲هم میخواست همین را به صاحبان هتل اوین بگوید وگرنه او کجاا

و ح ب زحمتکشان کجا.
در گیرودار زنگ زدن به پلیس  ۱۱۰بودند که کمی خاود را پیادا کارد .گردوخااک
لباسهایش را تکان داد و راه افتاد هنوز وقت برای مالقات باقی باود .کمای کاه رفات
دلش رضایت نداد .برگشت و به صاحبان اتوموبیل گفت :مان از جناوب آمادهام بارای
دیدن دوستی که به تصادف بهاین آقا برخوردم حکم میهمان شما را دارم و میخاواهم
این آقا را بهمن بخشید که مسبب دستگیری او من بودهام.
با دزد راه افتاد تا سر کوچه .با هم حرفی ن دند به خیابان اصلی کاه رسایدند کمای
پول در جیب دزد گذاشت و وارد کوچه شرقی شد.
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خانه عنکبوت
میخواست خودرا از آب باال بکشد ولی انگار که وزنه سنگینی به پاهایش قفل شده بود
و نمیگذاشت بااال بیاید .سرماای آب بهنظرش چندشآور بود سرمااایی کاه تاا کناون
تجربه نکرده بود .کمی تقال کرد تا پایش را از دستهایی که چاون گیارههاای فاوالدی
نگه داشته بود آزاد کند .سعی کرد ببیند پاهایش کجاا و چگوناه گیار کارده اسات کاه
هرچقدر تالش میکند پاهایش آزاد نمیشود .آب کدر و تاریک بود .تعجب کرد .وقتای
میخواست تن به آب ب ند آب زالل بود مثل اشک چشم و بهراحتی تا عماق زیاادی از
آب را بهراحتی میدید.
بیفایده بود بااز هم تقال کرد و سعی کرد پاهایش را به چپ و راست بچرخاناد تاا
شاید از دست وزنه سنگینی که او را پایین و پایینتر میکشید خال شود .بایحاصال
بود .وحشت و ترس غریبی سراغش آمد وحشتی که تا کنون تجربه نکرده بود.
تا یادش میآمد با خطر کم و زیاد زندگی کرده بود .یکی دو باری هم تا پای مارگ
رفته بود.
درست و حسابی به خاطر نداشت که کجا بود و چه میکرد که از جلو و عقب بهاو
حمله کردند وتا بهخود بیاید با چشمهای بسته در راه کمیته مشترک بود .ساواکیها فکر
میکردند او چریک است و تا ن دیک شوند یا کلتش را میکشد یا سیانور میخورد.
باار دوم هم موقعی که سه نفر جوان یک القباا با یوزی وارد خانهشان شادند تاا او
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را ترور کنند که موفق نشدند .هر دو بار ترس به جانش رخنه کرده بود اما ایان تارس
با آن ترسها از یک جنس نبود خودش هم نمیدانست چرا .شااید علاتش آن باود کاه
درترسهای قبلی ته دلش محکم بود که زنده میماناد یاک احساسای ناشاناخته باه او
میگفت روز مارگش هناوز فارا نرسیده است ولی اینباار تاه دلاش قار

و محکام

نباود هماان احساس غریب و غیرقابل توضی به او میگفات زناده از ایان آب لعنتای
بیرون نمیآیی.
در تمامی سالهایی که براو گذشته بود و او از یک جوان ساده روستایی به پیرمردی
صاحب منصب رسیده بود میدانست که درب سیاست به کدام پاشنه میچرخد.
برای اولین بار در تمامی این سالهایی که بر او گذشته بود دلش میخواسات از آب
بیرون بیاید نفسی بهراحتی بکشد و ساک کوچک برزنتیاش را که چهل ساال پایش باا
خودش برداشته بود و به قم رفته بود بردارد و راهی روستای کوچکشان بشود.
اما هرچه بیشتر تقال میکرد بیشتر از نفس میافتاد و سنگینتر میشد .نفسهایش به
شماره افتاده بود و خفگی چون حبابهایی جوشان یکی یکی در مغ ش منفجر میشاد
و با این همه مغ ش مثل ساعت کار میکرد و تصاویر هشتاد سالی که بر او گذشته باود
بهسرعت از ذهنش میگذشت.
صب زود مثل همیشه از خواب بیدار شد .تا یادش میآمد صب زود از خواب بیدار
شده بود .چه آن زمان که در روستا بود و باید باه حکام پادر متادینش نمااز صاب را
سروقت میخواند و به درس و مشقش میرسید و چه سالهای بعد که بارای تحصایل
راهی قم شده بود.
صب زود برمیخاست و وظیفه دوگانهاش را بهجا میآورد و بعد چایی میخاورد و
راهی درس و زندگیاش میشد .در سالها بعد هم که دیگر پدرش در قید حیات نباود
تا او را برای نماز صب بیدار کند او بهعادت بیدار مایشاد و باا خوانادن نمااز در اول
وقت روزش را آغاز میکرد.
امروز هم اول صب بیدار شد و نمازش را خواند پسارهایش خاواب بودناد .دلاش
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نیامد آنها را بیدار کند تا دیروقت بیدار بودناد و درگیارودار بیا نسهاایشاان بودناد
فکرکرد خودشان بیدار میشوند به ساعت هم که نگاه کرد وقت برای خواندن نماز بود.
بلند شد و سر وقت دفترچه یادداشتهایش رفات مایخواسات بداناد اماروز چاه
کارهایی باید بکند و با چه کسانی قرار است مالقات کند .همسرش مثل همیشاه بیادار
بود چای را هم دم کرده بود .میدانست که او بعاد از نمااز دوسات دارد یاک اساتکان
چای بخورد.
چای را که آورد دستانش میلرزید کمی مضطرب بود .باهدلاش باد آماد تاا کناون
اینگونه دلواپسی همسرش را ندیده بود .نگران شد .فکر کرد نااخوش اسات یاا بارای
دختر ب رگش که پرشوروشر بود و نمیتوانست زبانش را نگه دارد اتفاقی افتاده است.
مدتی بود بوی خوشی از اوضاع استشمام نمیکرد .احساس میکرد خطر باالی سار
میچرخد .بیشاتر از هماه نگاران دختارش باود کاه ایانطارف و آنطارف
بچههایش 
حرفهایی که نباید ب ند میزد و جنجال میآفرید .تا میآمد این یکی را رفاع و رجاوع
کند دست گل دوم را بهباد میداد .از پسرها خیالش راحات باود دنباال بیا نس بودناد.
زبانشان هم محکم بود بیدردسر نبودند اما دردسرهایشان با کدخدا منشی که او استاد
آن بود و درتمامی این سالها درآن خبره شده بود مشکالت را رفع و رجاوع مایکارد.
ایانقدر هم ایانجاا و آنجاا دوست و رفیق داشت تا بتواناد بادبیاریهاای پسارها را
حل کند.
اما همسرش ناخوش نبود .برای بچهها هم اتفاقی نیفتاده بود .خواب بدی دیده باود
که او را دلواپس کرده بود.
غروب یکی از روزهای بهمن بود که با هم داشتند کناار دریاا قادم مایزدناد .یاک
لحظه از او غافل میشود وقتی برمیگردد مایبیناد آب دریاا دارد بیشاتر و بیشاتر بااال
میآید و ناغافل از میان دریا گردابی شکل میگیرد و او را درخاود مایکشاد .و هرچاه
فریاد میزند و دیگران را بهکمک میخواهد صدایش بهگوش کسی نمیرسد.
نمیخواست تقاضای همسرش را نادیده بگیرد و در خانه نماند .اما چند دیدار مهام
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داشت که امکان کنسل کردن آن نبود .از سویی دیگر خواب خواب بود آن هام خاواب
زن که در چپ بودن آن شکی نداشت.
کمی تقال کرد تا شاید از این دست نامریی که او را در اعماق آب نگااه داشاته باود
خال شود .و یادش آمد که آخرین بار قبل از آن که بارای تحصایل راهای قام شاود
دررودخانه روستایشان غوصی زد و نفسش را در ساینه نگااه داشات تاا رفقاایش کاه
دربیرون آب بودند بشمارند که او تا چه شمارهای زیر آب دوام میآورد آنقدر زیر آب
ماند که همه وحشت کردند بالیی سرش آمده است و وقتی روی آب آمد چی ی نمانده
بود که همه از تعجب شاخ دربیاورند .تا آن روز در روستایشاان کسای نتوانساته باود
آنقدر زیر آب بماناد .و دیگار وقات نکارد باه روساتایشاان برگاردد و باا رفقاایش
درآبرودخانه غو ب ند و رکورد نفس زیر آب بگیرد.
چند سالی از درسش نگذشته بود که گرفتار شد .به هم حجرهایش که سار و ساری
با گروههای مسل داشت کمک مالی کرده بود و در تحقیقات پلیس به او رسیده بودند.
اما برای او یکی دو سال حبس کمتر یا بیشاترش ساختی زیاادی نداشات .او بارای
خودش حل کرده بود که برای مبارزه با طاغوت باید ه ینههایی داد .همه چی باه روال
خودش جلو میرفت و او بهزودی آزاد میشد که روزی او را زیر هشت صدا کردناد و
ج وهای را نشانش دادند که نشان میداد او در انتخابش اشتباه کارده اسات و از هماان
روز سفرهاش را از بقیه جدا کرد و نگاهش به رفقای سابقش نگاه مؤمن به نجس بود و
این نگاه تا سالیان بسیار او را رها نکرد.
اما خوشحال بود که اگر او اشتباه کرده است استادش که در تبعید بود اشتباه نکارده
است و تا به آخر حاضر نشد از آنها حمایت بکند.
و در آخر مجاهدتهای او و دیگران به گل نشست و میدید که تصویر استادش در
دست تمامی مردم هست و او بهعنوان ن دیکترین شاگرد استاد همهجا همراه و همرأی
او هست .و تصاویر جمعیتهای انبوه در همه شهرها که نام استادش را تکرار میکردند
از جلو چشمانش مثل پرده سینما میگذشت و او خوشحال بود که از ن دیکترین افراد
بهاو است و همه میدانند هرچه او میگوید همان است که استاد میخواهد.
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و باز از خاطرش گذشت که به مهندس میگفت زیاد جوش این بشاود آن بشاود را
نخورد همه آن خواهد شد که استاد میخواهد و درحالیکه حکم صدارتش را میخواند
پیش خود حساب میکرد چگونه صندلی را از زیر پای او که رفیق گرماباه و گلساتانش
بود بکشد و وقتی هم کشید بهیاد نداشت کاه روزی روزگااری آنهاا باا هام بارادر و
دوست بودهاند و چه عهد و پیمانهایی با هم کردهاند.
از اینجا بهبعد بود که به صرافت دریافت دیگر برای ادامه راه نیاز به کسی یا چی ی
ندارد و می تواند اسب خود را بر سنگفرش طوالنی تاریخ چارنعل تا ابد بتازاند و کسی
به گرد پایش نرسد.
و وقتی هم دم از عدالت اجتماعی میزد در دلش بهریاش دیگاران مایخندیاد کاه
مرادش به نان و آب رساندن کسانی بود که او درنظر داشت و الغیر.
و وقتی هم همه چی یک کاسه شد پیش خود حساب کرد باودن یاا نباودن رفیقاان
دیروزش دیگر محلی از اعراب ندارد و تازه دریافت که فرمان دادن باه حاذف دیگاران
هم به سادگی ممکن و هم شیرین است.
و دراین راه آموختههایش در قم بهکارش میآمد کافی بود برای هر کدام نامی بیاباد
و هر کدام را با نامی راهی جایی بکند که بازگشتی برآن نبود.
بعضی از شبها هم که با خود خلوت میکرد و کالهاش را پایش خاودش قاضای
میکرد میدید درآن جرح و تعدیلها او خیلی هم تقصیر نداشت .اوضاع بحرانی باود و
باید جوری از این بحران چون ناخدای متبحری از گردابهای هول میگذشات .جاوان
و پیر یا دوست و رفیق سی ساله و چهل ساله دیگر برایش فرقی نداشت.
جنگ هم که شد مصیبتهای قبل و بعد شد قوز باالقوز .دیگر آدمهاا شامارههاایی
باودند که کام و زیااد میشدند مثل سرزمینهاای مرزی که خطهایی بودند که باااال و
پایین میرفتند.
پیروزی و شکست هم چی ی نبود که برایش اهمیت زیادی داشته باشد مهم آن باود
که جا پایش در تمامی امور محکم و محکمتر شود.
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از رفتنها وآمدنها از مالقات کردنها و سروکله زدن با این و آن خساته و کالفاه

میشد اما خستگیهای روزانه را در خاناه مجلال باا اساتخر و جکاوزی مایشسات و
میبرد .کارها هم بهروال بدی نبود دوستانی که داشت اهلیت کار را داشتند .سالها کاار
در بازار از آنها آدمهایی ساخته بود کاه درایان روزگاار مای توانساتند چارخ باازار و
کارخانه را با هم بچرخانند و خود نی به نان و نوایی برسند.
دیگر هم مثل سابق باور نداشت که هر سرمایهداری طااغوتی اسات .درتماامی ایان
سالها فهمیده بود سرمایهدارمیتواند سرمایهدار باشد و طاغوتی هم نباشد.
اینها را همه بلد بود و میدانست و درسش را در قم و تهران خوانده بود اماا یاک
درس را از یاد برده بود که در این جهان بیدر و پیکر هیچ همدستی تاا اباد هامدسات
باقی نمیماند و میتواند هر لحظه دستی را که در دست دارد رها کند و دسات دیگاری
را فشار دهد و این دستان و آن دستان میتوانند ناپیدا باشند .و او را که داشت زیر آب
خفه میشد همچنان زیر آب با فشار نگه دارند.
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داستانک
 .۱جکی جان
مطب جای سوزن انداختن نداشت .کرونا بیداد می کرد .دکتر از زیر ماسک ساه الیاه و
شیلدی که بهصورت زده بود به سختی بیماران را میدید و حارفهاایشاان را ملتفات
میشد .بفهمی نفهمی خودش هم حال خوشی نداشت .اما بههر شکلی بود مایآماد تاا
کار مطب را جوری سروسامان بدهد .با اینکه فاصلهاش را با بیماران زیاد کرده بود اماا
باز هم گهگاه مجبور میشد به بیماران ن دیکتر بشود تا بفهمد چه میگویند.
در رفتوآمد بیوقفه بیماران جوانی آمد و خودش را روی صندلی ولاو کارد حاال
خوشی نداشت و تمامی بدنش درد میکرد دکتر هر جای بندش را دسات مایگذاشات
درد میکرد .میگفت از ساختمان پنج طبقهای به پایین پرت شاده اسات و یاک تریلای
هیجده چرخ از رویش رد شده است .دکتر دارو و عکس نوشت و بیمار رفت و هجاوم
بیماران بیطاقت از سرگرفته شد.
دو ساعتی گذشت سروکله جوان پیدا شد .شاکی بود با این هماه درد در داروخاناه
کلی معطل شده بود وآخر نسخهای را دستش داده بودند که مال او نبود.
دکتر نسخه را گرفت .به خط خودش بود .داروهایش را کنترل کرد همان بود که در
نسخه نوشته بود.
دکتر به بیمار گفت :درست است نسخه و داروی خودتان است و بیمار پرسید :اسام
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من جکی جان است؟ به قیافه من میخورد چینی باشم و دکتر باهصاورت بیماار خیاره
شد .نه از فرم چشمها و صورت و نه طاسی سر هیچ شباهتی به جکی جاان نداشات و
دکتر با تعجب پرسید :مگر اسم شما جکی جان نیست و بیمار گفت :نه .بیماار پرساید:
چرا اسم مرا جکی جان نوشتهاید .دکتر گفت :خب تا جاییکه من میدانم تنها کسی که
از ساختمانی پنج طبقه میتواند پایین بیفتد و یک تریلی هیجده چارخ از روی او عباور
کند باز سرحال باشد و ده نفر را کتک ب ند جکی جان است
بیمار گفت :آقای دکتر من که نگفتم از ساختمانی پانج طبقاه پاایین افتاادهام و یاک
تریلی هیجده چرخ از روی من عبور کرده اسات و دکتار گفات :خاب شاما اگار ایان
حرفها را ن دید پس چه گفتید.
بیمار گفت :من گفتم آنقدر بدنم درد میکند که پنداری از یک ساختمان پنج طبقه
پایین افتادهام و یک تریلی هیجده چرخ از روی من رد شده است.

 .۲یوزارسیف
با شلوار سفید و روپوشی کوتاه آمده بود آنهم بهرنگ سفید و بفهمی نفهمای کثیاف و
چرب .با بوی فلفل مانده و سوخته که بهمحض نشستن اتااق را پار کارد .قاد کوتااهی
داشت .البته نه خیلی کوتاه .اما به نسبت متوسط آدمها که باالی یکوهفتاادوپنج بودناد
او کوتاهتر بود حدود یکوشصت یا نهایت یکوشصتوپنج.
قیافه بدی نداشت و البته با ریش بلندی که گذاشاته باود بیشاتر از سانش مایآماد.
حدوداً سی ساله بود.
از کمر درد شکایت داشت .چند گونی نخود را ناغافال بلناد کارده باود و کمارش
گرفته بود و دکتر به او گفت شما که جسموجان چنادانی نداریاد بهتار اسات کارهاای
سنگینتان را به دیگران واگذار کنید .از حرف دکتر ناراحت شد .و به دکتر گفت :آقاای
دکتر خیلی ما را دست کم گرفتی در وزن شصت کیلو  ۱۲۰کیلو دو ضارب بااالی سار
میبرم .مدال استانی وزنهبرداری دارم .این هیکل ه ار خااطرخواه دارد وقتای از مغاازه
میروم خانه زنان و دختران میآیند تو کوچه و میگویند یوزارسیف آمد.
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چی های دیگری هم گفت و دکتر مشغول نوشتن نسخه بود و ملتفت حرفهاای او
نشد و نسخه را نوشت و به پرستار گفت مریض بعدی.
وقت به سرعت میگذشت و ساعت کمی از دو بعد از ظهر گذشاته باود کاه دکتار
آخرین مریض را دید و کفش و کاله کارد کاه راهای خاناه بشاود کاه باا یوزارسایف
بهسینه شد.
سینه 
کیسه داروهایش دستش بود .معترض بود که از کار و زندگی افتاده است .از ساعت
یازده تا دو بعد از ظهر در داروخانه معطل شده بود تا نسخهاش را به او بدهند و وقتای
ده بار پروخالی شدن داروخانه معترض شده بود که پس چرا نسخه او را نمیدهند به او
گفته بودند هیچ نسخهای نمانده است ج نسخهای بهنام یوزارسیف کاه در چناد بااری
نامش را خواندهایم و کسی برای گرفتن نسخه نیامده است شاید این نسخه شاما باشاد
ببرید با دکترتان داروها را چک کند و ببیند مال شما هست یا نه.
دکتر کیسه دارو را گرفت و نسخه را نگاه کرد خط خود او بود و دارو همان بود که
نوشته بود .دکتر گفت :نسخه خود شماست و بیمار پرسید :نامش چای؟ و دکتار ناام را
خواند :یوزارسیف .بیمارگفت :آقای دکتر ما را گرفتی من که ناامم یوزارسایف نیسات.
دکتر با تعجب پرسید :مگر شما نگفتید ه ار خاطرخواه دارید و وقتی به خانه مایرویاد
همه بیرون می آیند و میگویند :یوزارسیف آمد.
بیمار گفت :بله گفاتم .اماا مان کاه اسامم یوزارسایف نیسات .مان قیافاهام شابیه
یوزارسیف است .دکتر پرسید پس یوزارسیف کیست؟ و بیمار گفات نقاش اول ساریال
حضرت یوسف اسمش یوزارسیف است و دکتر با خاود گفات عجاب .و پرساید ایان
سریال چه روزهایی پخش میشود بیمار گفت چهارشنبهشبها ساعت نه شب.

 .۳آقای هنرپیشه
از سر صحنه آمده بود با برانکادر کهنهای که وزن او را به ساختی تحمال مایکارد و از
شدت درد مینالید.
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به قیافهاش نمیخورد نظامی باشد اما لباس نظامی تنش باود .خااک نارم و سافیدی

تمامی سر و صورتش را پوشانده بود.
از لرهای نورآباد بود .رانده از زمین و مانده از بیکاری در نورآباد و راه گرفته باود و
آمده بود آبادان برای کارگری.
سه روزی بیشتر نبود که به آبادان آمده بود که برای بازی در فیلم انتخاب شده بود.
آنطوریکه دستیار کارگردان به او گفته بود همای بخات یاک باار در تماامی عمار
برسر شانه هر آدمی مینشیند خادا را چاه دیادی شااید باا دیادن فایلم چشام دیگار
کاارگردانهاا تورا گاارفت و باارای فایلمهااای بااعدی و بااعدی بااه او پایشاانهاد
آبونانداری دادند.
عباسعلی کمی با خود سبک و سنگین کرد و بدون فاوت وقات پریاده باود پشات
وانتی که رانندهاش آقای دستیار کارگردان بود.
پولی که میدادند برابر یک روز حقوقش بود پنجاه تومان .نقشی هم که داشت نقش
سادهای بود .او باالی یک دکل نگهبانی دارد نگهبانی میدهد تیری ناغافل از عالم غیاب
میآید و او خودش را از باالی دکل به پایین پرتاب میکند .این تمامی حرفهاایی باود
که آقای دستیار به او گفته بود.
عباسعلی به پایین دکل که رسید کمی خوف برش داشت هفت هشت متری میشاد.
اما آقای دستیار به او گفت :نگران نباش .ما پروفشنال کار میکنیم .هیچ اتفاقی نمیافتاد
شما خودت را درست پرتاب میکنی روی این تل خاک که از نرمی مثل پنبه میماند.
صدای تیراندازی میآید .یکی از سربازان بعثی شما را هدف قرار میدهاد .شاما باا
فرمان کارگردان از باالی دکل خودت را پرت میکنی پایین.
ما یک کلوزاپ از پریدنت میگیریم و فیلم را کات میکنایم .شاما روی تال خااک
افتادهاید و مسئولین صحنه میآیند خاک را از محل دور میکنند شما را بارای کلاوزآپ
بعدی آماده میکنند و دوباره فیلم میگیریم و تمام.
فیلم را آماده میکنیم و برای دهه فجر به نمایش درمیآوریام و اگار خادا بخواهاد
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فیالم بارتار جشانواره میشاود و جاای ه میگیرد و شاما بههمین سااادگی مایشاوی
آقای هنرپیشه.
فقط باید در اولین صحنهای که بازی میکنی از جان مایه بگذاری.
عباسعلی هرچند از حرفهای آقای دساتیار چیا زیاادی دساتگیرش نشاده باود و
نفهمیده بود که آنها پروفشنال کار میکنند و کلاوزآپ از او مایگیرناد یعنای چاه اماا
دستگیرش شد که از جان باید در نخستین فایلمش مایاه بگاذارد .و باا خاودش گفات
عباسعلی یک شب بخور نون و تره باقیش بخور نون کره .پس با شانیدن صادای آقاای
کارگردان که از بلندگویی پخش میشد از تمامی وجود مایه گذاشت و با شنیدن صدای
تیر خودش را از باالی دکل هفت هشت متری پایین انداخت.

 .۴عقلم فرار کرده
پیرزن بود چی ی ن دیک به هشتاد ساال را داشات .مادام نالاه مایکارد  .و چی هاایی
میگفت که مفهوم نبود .وقتی روی صندلی به سختی نشست دکتر فهمید کاه از هار دو
چشم کور است.
با خانمی آمده بود حدوداً پنجاه ساله .دخترش نبود حتم داشت .چون وقتای پیارزن
ناله می کرد و از درد باهخاودش مایپیچیاد خساتگی و دلزدگای را دکتار درحرکاات
صورتش میدید .بدش نمیآماد باه دکتار بگویاد چیا یش نیسات .اماا نگفات و تنهاا
روسریاش را مرتب کرد و گفت خانوم جان این هام دکتاری کاه مایخواساتی خاب
هرچه ناراحتی داری بگو .نمیشنید .اینرا دکتر از ادامه نالههای پیارزن فهمیاد .تغییاری
در لحن و شدت و اصوات نامفهومی که از میان دو لبش بیرون میآمد نداد.
زن کمی خودش را به پیرزن ن دیک کرد و سارش را باه گاوش پیارزن چساباند و
گفت خانوم جان به دکتر بگو کجایت درد میکند .پیرزن کمی جابهجا شد .بهنظر دکتار
رسید پیرزن فهمید در جلو دکتار نشساته اسات .تونالیتاه نالاهاش تغییار کارد و از درد
شکمش شروع کرد  .اشتها به غذا نداشت .شکمش یک هفتهای بود که گاالب باهروی
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دکتر کار نمیکرد .دست و پایش درد میکرد .خواب به چشمانش نمیآمد .گوشهایش
مدام زنگ میزد و نمیگذاشت آرام بگیرد و در سرش چند نجاار مادام درختای را اره
میکردند و با پتک به درخت میکوبیدند.
دوباره نالههایش را از سرگرفت .دکتر به حوصله تمام برای بیخوابی و کار نکاردن
شکم و بایاشاتهایی و درد دسات و پاا و نجارهاایی کاه مادام در سارش درختای را
میبریدند و با پتک به درخت مایزدناد دارو نوشات و در آخار پرساید :ماادر مشاکل
دیگری نداری؟ پیرزن گفت چرا عقلم فرار کرده است.

 .۵عبدالجبار
سه ماه آزگار در زندان بود .کمی بیشتر یا کمتر.خودش که نمیدانست .زمان از دساتش
فرار کرده بود .این حرفهایی بود که باجی میگفت.
حساب و کتاب روزگار از همان روزی که آمده بود خاناه عبادالجبار دسات بااجی
بود .عبدالجبار هم هوش و حواسش تمام وکمال پای نخلستانش بود که تکتکشاان را
به اسم و رسم و سال میشناخت .جوری که بغضاً باجی حسودیش میشد و میگفات:
عبدالجبار خب تو که عاشق نخالت بودی زن گرفتنت دیگر چه صیغهای بود .و او هام
گفته بود :ها راست میگویی باجی .اما زن گرفتن نقال خواساتن عبادالجبار کاه نباود
حرف حاج قاسم پدرم بود.
پدرش از سفرخانه خدا که آمد گفت :عبدالجبار باید زن بگیری .گفات :چشام باباا.
دستی را که شما ببری خون ازش نمیآید .گفت :دختر حاج یاسار شاادگانی را برایات
میگیرم .در سفرخانه خدا که بودم با پدرش قرار و مدار را گذاشتهام عید مبعث که شد
میرویم شادگان دختر را میآوریم .گفت :روی دوتا چشمم بابا .هروقت کاه شاما امار
کنی عبدالجبار حاضر است.
ازدواج هم که کرد حاج قاسم گفت :عبدالجبار تا زنات پابرکااب اسات بچاه بیاار.
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عرب جماعت با گریه بچه زنده است .این نخلستان درندشت هم همین بچاههاا بایاد
تروخشک کنند .واوهم مثل همیشه گفته بودچشم بابا.
اما نمیدانست چرا آنطوریکه او بود بچههایش نبودند .هروقات حرفای باه آنهاا
میزد یا فرمانی میداد پشت گوش میانداختند .و مدام بهانه مایگرفتناد کاه اب شاور
شده است و نخلها دارند میمیرند و باید تا دیار نشاده نخلساتان را فروخات و رفات
طرفی .مثل همه آنهایی که زادورودشان را برداشتند و رفتند کنگان و ی د.
هوش و حواسش دیگر سرجایش نبود مخصوصااً بعاد از ساه مااه و آزگااری کاه
درزندان بود .درست و حسابی هم یادش نمیآمد چرا او چاقو گرازکشای حااج قاسام
پدرش را از صندوق درآورد و تی کرد و تی کرد .تا برود سروقت اوسامه پسر با رگش
که داشت سرحوض وضو میگرفت تا او را ادب کناد تاا دیگار از دهاانش درنیایاد و
نگوید مردهشور ببرد این نخلستان را که دارد غرق مایشاود ماا را هام دارد بااخودش
میکشد داخل گرداب.

 .۶ناخدا
تا زور داشت در بیابان خدا آن هم درشب تاریک دویده بود وهرچقدر کریماو و بشاار
برادرهای همسرش دنبال او دویده بودند به او نرسیده بودند و هرچقد ننه عباود فریااد
کشیده بود که ناخدا تورا به سید عباس قسم بایست او نایستاده بود.
جوان که بود در تمامی ابوشانک و روستاهای کنار بهمن شیر هیچ کس باه گردپاای
او نمیرسید .حاال هم که سن و سالی از او گذشته بود همچنان قبراق و رو پا بود و اگر
این سیاتیک لعنتی به سراغش نمیآمد همان ناخدا مطلاب باود کاه گاونیهاای پنجااه
کیلویی برن را میتوانست دوتا بغل کند و بیندازد تاه لانج و باه جاشاوهایش بگویاد:
حیف نانها نگاه کنید مرد باید غیرت کار داشاته باشاد .اماا نمایدانسات چارا ناغافال
کمردرد بدی بهسراغش آمد و امان از روزگارش برید.
ننه عبود میگفت :چشمت زدهاند .الهی که کور بشوند کاه نمایتوانناد از خودشاان
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بهتر را ببینند .اما او زیاد پاپی حرفهای نناه عباود نمایشاد .باهنظار او حارفهاایش
اسواساس درستی نداشت .اما میگذاشت تا حرفش را ب ند و او هم هرچند روز شاهر
میرفت و با یک پالستیک ب رگ دارو برمیگشت .ونناه عباود غار مایزد کاه تاا کای
میخواهی شکم خودت را گورستان قر

و شربت بکنی بیا با بشاار و کریماو بارویم

شادگان پیش عارفه طَهران تا استخوانهایت را جا بیندازد و با چند بادکش ناخدا مطلب
را بکند یک جوان بیست و دوساله.
باالخره از زور درد تن داد و ننه عبود به بشار و کریمو گفت تا نیساان را بیاورناد و
راهی شادگان شوند.
غروب بود که راهی شادگان شدند .از ابوشانک تاا آباادان و از آباادان تاا شاادگان.
کریمو پایش را گذاشته بود روی گاز و به صغیر و کبیر هم رحم نمیکرد.
وقتی هم میخواستند سوار شوند و حرکت کنند چشم ناخدا مطلب به پشت نیساان
افتاده بود که کریمو نوشته بود؛ اعصاب معصاب ندارم ن دیک نشوید .و ناخدا گفته بود
کریمو خیال نداری که مثل اجل معلق مارو ببری شادگان و کریمو گفته بود ناه ناخادا
کریمو کریموی بیکله چند سال قبل نیست .سالم میبرم و سالم میآورم.
یک ساعتوربع به وقتیکه ناخدا گرفت به شادگان رسیدند.
سراغ خانه عارفه طهران را گرفتند .آدرسش سرراست بود ته ته خانههای شادگان.
بهیک چشم بهم زدن کریمو نیسان را جلو خانه عارفه طهران نگه داشت و در زد.
در باز بود .ناخدا مطلب گفت :کریمو برای چی در میزنی برو جلو یااهلل بگو تاا زن
و بچهای بیچادر نباشند.
عارفه طهران زیر نخل پروپیمانهای نشسته بود و داشت قلیاان مایکشاید .نرماه بااد
شمال میوزید و هوای کمی خودش را ول کرده بود.
عارفه طهران بهمحض دیدن ناخدا مطلب و کریمو و بشار و ننه عباود بلناد شاد و
خوشامد گفت .بهنظر ناخدا مطلب شصت سال را درست و حسابی داشت .اما سر حال
و روپا بود.
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ناخدا مطلب گفت :سالم زائر .از ابوشانک میهمان داری .و عارفه طهاران کاه حااال
نفس به نفس نااخدا مطلب بود گفت :قدم میهماان روی چشم مااست از هر کجاا کاه
آمده باشد.
و برگشت و مادر بچهها را صدا کرد تا چای بیااورد و ناخادا مطلاب کناار بسااط
عارفه طهران نشست و گفت :درد بدی مدتی است که ساراغم آماده و اماانم را بریاده
است .دکتری هم در آبادان و خرمشهر و اهواز نمانده است که ناخدا مطلب به آنها سر
ن ده باشد و با کیسهای پر از دارو به خانه نیامده باشد.
عارفه طهران پک محکمی به قلیان زد و دودش را میان ریش و سبیل پر و انباوهش
که به زردی میزد رها کرد.
عارفه یکی دو پک دیگر زد و قلیان را رها کارد و باه ماادر بچاههاا گفات وساایل
بادکش را بیاورد .و رو کرد به ناخدا مطلاب گفات :ساه جلساه اول باادکش مایکانم.
عضالتت که ور آمد مهرههایت را جا میاندازم.
مادر بچهها با ظرفی پر از خمیر و چند لیوان و پنباه و ظرفای از الکال آماد .ناخادا
مطلب نگاهی با تعجب به ظرف خمیر انداخت و با خنده گفت :خیر باشد عارفه طهران
میخواهی پشت من نان بش ی .و عارفه طهران درحالی که میخندید :گفت :یک چیا ی
درهمین حدود.
حاال لخت شو تا عارفه طهران تنور را آماده کند .و رو کرد به مادر بچه و گفت :نناه
جاسم از میهمانها توی مضیف پذیرایی کن تا کار ناخدا به انجام برساد و باا دساتمالی
نمناک پشت ناخدا را تمی کرد .سردی دستمال در پشت ناخدا نفاوذ کارد و درد بادی
سراغ ناخدا مطلب آمد و از مهره سوم گردنش تیر کشید تا استخوان دنبالچهاش.
عارفه طهران الیه نازکی از خمیر در پشت ناخدا مطلب کشید و اولین لیوان باادکش
را آماده کرد و پنبه را در ظرف الکل فرو برد و با کبریت گیراند و درون لیوان رها کارد
و لیوان را با خالیی که ایجاد شده بود باه پشات ناخادا مطلاب چساباند .لیاوان چاون
بادکشی خمیر را به داخل خود کشید عارفه طهران مهلت ناداد و لیاوان دوم و ساوم و
چهارم و پنجم را چسباند.
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کمی تعلل کرد تا مطمئن شود بادکشها روی خمیر درستوحسابی چسبیده باشند.
بوی الکل مشام ناخدا مطلب را پر کرده بود بویی تندوتی که برایش ناآشنا نبود.
عارفه طهران لیوان ششم را آماده کرد .پنبه را پرپیمانه در الکل فرو بارد کبریات را
گیراند و پنیه شعلهور را درون لیوان رها کرد و به پشت ناخادا چساباند .ناگهاان آتاش
شعله کشید و پشت ناخدا را دربرگرفت.
گرمایی استخوانسوز در جان ناخدا مثل میلاه تیا ی فارو رفات .ناخادا مطلاب تاا
جاییکه زور داشت فریاد کشید و بدون فوت وقت از در حیاط عارفه طهران بیرون زد.

 .۷ننه فاضل
دیوانه که نبود .درست است که پیر شده است و دیگر جسم و جان قدیمش را ندارد اما
عقلش که زائل نشده بود راه بگیرد از منیوحی برود امیدیه تا عارفه عمار را پیدا کناد آن
هم با کلی سوروسات و پنجاه ه ارتومن دستم د که یارانه یک ماهش میشد.
اینها را باید بهیک نفر میگفت .تا شاید با واگویه کردن رفتنش پیش عارفاه عماار
درد گردن و بازوی چپاش که نه الاقل درد دلش کمی کمتر بشود.
دردی بیامان روزگارش را چند ماهی سیاه کرده بود .دکترهای شیر خورشید هم که
راه عالج او نبود .هربار رفته بود دو تا ت ریق داده بودند و دو تا قر واساالم آن هام
مثل این بود که در جوی آب ریختهاند .هربار هم که رفته بود گفتاه بودناد بایاد باروی
پیش جراح مغ و اعصاب.
و او گفته بود با کدام پول .با یارانه ماهی چهل تومان که نمیشود پیش جراح مغ و
اعصاب رفت و بهقول بتول خانم همسایه دیوار بهدیوارشان تا میروی میگاویی ساالم
میگوید برو یک ام آر آی بگیر و آن هم میشود  44۰ه ار تومان یعنی  ۱۱ماه یارانه .و
بعد از گرفتن عکس خدایا به امید تو جراحی و گذاشتن پیچ و پالک در گردن آنها هم
حتماً پولش سر از میلیون میلیون باال میزد یعنی تعلیق به محال.
تنها یک راه مانده بود عارفه عمار در امیدیه که هر کس پیشش رفتاه باود دردش را
همانجا گذاشته بود و آمده بود منیوحی.
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اما از کجا میدانست از بخت بد او بهجای اینکه عارفاه عماار مهارههاایش را جاا
بیندازد پایش از میان مهرههایش سُر میخورد و فشااری نااغافل باه مهارههاای درب و
داغان او میآورد و یکی از مهرهها میشاکند و یکای هام درمایرود و اماان او را درد
میبرد که هر شب و هر روز از خدا میخواهد از او راضی شود و او را خال

کند.

 . ۸تصادف در جاده اهواز
هر دو درمیانههای سی چهل سالگی بودند .با قدی متوساط و بفهمای نفهمای کوتااه .و
لباسهایی نه چندان نو .زن مقنعه و مانتوویی مشکی و مستعمل پوشیده باود و مارد باا
بلوزی آبی روشن و شلواری کرم بهپا داشت.
زن حال و روز خوشی نداشت با سروصورتی کبود و ورم کارده و دو کاساه چشام
پراز خون خونی که به سیاهی و کبودی میزد.
تصادف کرده بود در جاده اهواز کمی پایینتر از سه راهی شادگان .تریلری از دوربر
گردان بیرون آمده بود و ترم کرده بود و پراید تا آمده بود خودش را جمع و جور کناد
رفته بود زیر تریلی .کمربند را هم نبسته بود.
آن طوریکه مرد میگفت تصادف کرده بودند در جاده اهواز کمای پاایینتار از ساه
راهی شادگان .تریلری از دوربرگردان بیرون آمده بود و ترم کرده بود و آنها تاا آماده
بود خودشان را جمعوجور کنند رفته بودند زیر تریلی .کمربند را هم نبسته بودند.
دکتر سروصورت زن را بهدقت وارسی کرد آثار کبودی و بریدگی بدی روی گاردن
زن بود .بیشتر به طناب و تسمهای شبیه بود تا چی دیگری.
به تصادف شبیه نبود .سروصورت را میشد با پرتاب شدن زن به شیشه جلو توجیاه
کرد اما کبودی و بریدگی دور تا دور گردن ربطی باه تصااف نداشات و یاا شااید هام
داشت او ربطش را نمی توانست پیدا کند.
دکتر از محل درمان بعد از تصادف از زن پرسید .زن به مرد هماراهش نگااه کارد و
چی ی نگفت .مرد گفت :بیمارستان طالقانی رفتیم .دکتر پرسید عکس هم گرفتید .مرد با
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تکان سر گفت بله .و دکتر پرسید سیتیاسکن هام گرفتیاد و مارد گفات بلاه و دکتار
پرسید سیتیاسکن همراهتان است مرد گفت :نه در سیستم بیمارستان است بهما چی ی
ندادند اما گفتند جمجمه سالم است.
دکتر نسخه را نوشت و به مرد داد .مرد برای گرفتن نسخه کمی دور شد زن دررفتن
کمی تعلل کرد و با انگشت اشارهاش به دکتر نشان داد که او توسط همین مرد مضروب
شده است.
ترس در چشمان پرخونش موج میزد.

 .۹پیرمرد و پیرزن
صدای کلفت و دورگه و خشن داشت نه عربی حرف زدنش معلوم باود و ناه فارسای
حرف زدنش .اما با هربار که دهان باز میکرد خشونت و تلخی فضاا را پار مایکارد و
گوش دکتر را آزار میداد.
دکتر یکی دوبار کمی از روی صندلی بلند شد تا شاید صاحب صدا را ببیند .نیمخی
بود و کسی را ندید .بهنظرش رسید باید در سالن مجاور باشد .دلش میخواست هرچاه
زودتر صاحب صدا میآمد و او نسخهاش را بهدستش میداد و از شر صادای خشان و
دورگه و تلخش راحت میشد.
چند تایی بیمار آمدند و رفتند و پیرمرد همچنان با کلماتی نه عربی نه فارسی کسای
را دعوا میکرد و تلخی نشان داد .و باالخره آمدند .پیرمرد با عصا و پیرزن با کمری خم
شده و کوتاه و هر دو در نیمههای هفتاد و هشاتاد عمار باا یکای دو دنادان در دهاان.
پیرمرد هنوز داشت غر میزد و پیرزن مشغول نشستن بود.
دکتر از پیرزن چی ی پرسید .نشنید .پیرمرد تلخای نشاان داد و کامحوصالگی کارد.
دکتر بهنظرش رسید آنقدر در طول این دههها با پیارزن دعاوا کارده اسات کاه تبادیل
بهنوعی عادت شده است.
پیرمرد تلخی نشان میداد و پیرزن گوشش بدهکار نبود چون چی ی نمیشنید .دکتر
یکی دو پرسش کرد تا مطمئن شود پیرزن دچار ثقل سامعه است.
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دکتر بلند شد تا پیرزن را معاینه کند و پیرزن دست دکتر را گرفت .گلاو و گاردن و
شانه و شکم و هرجاییکه درد میکرد را باه دکتار نشاان داد و چیا ی نگفات .پیرمارد
بیقراری میکرد و همچنان گوشت تلخی نشان میداد .دکتر نساخه را نوشات .پیرمارد
نسخه را گرفت و رفت و همچنان گوشات تلخای نشاان مایداد .و باا صادای بلناد و
نیمهعربی و نیمهفارسی به کسی یا کسانی چی هایی میگفت معلوم نباود باا چاه کسای
دارد گوشت تلخی میکند.

 .۱۰حب بیخیالی
نیامده تو میگوید :آقای دکتر حب بیخیالی برایم بنویس.
دکتر در فکر و خیاالت خود غرق بود .کمی خسته بهنظر میآمد .کمی که ناه شااید
کمی بیشتر خسته بهنظر میآمد .کار طبابت با ماسک و دساتکش و شایلد خیلای جاور
درنمیآمد .اما چارهای نبود هم باید مریضها را معاینه میکرد و راضی آنها از در اتااق
بیرون میفرستاد و هم با ظرافت هرچه بیشتر از کنار ویروس ووهان کاه معاروف باود
بهکووید  ۱9میگذشت.
چند روز هم بود که درد سیاتیک پای چشش راحتش نمیگذاشت .گاهگااه ساراغش
میآمد و بیتابش میکرد .مدام هم با خودش میگفت این دیگر باید قوزباالقوز باشاد و
سعی میکرد با یکی دو قر مسکن از دست این میهمان ناخوانده خال شود.
بیمار جاوان باود .البتاه جاوان جاوان نباود .در میاناههاای سای سای و پانج باود.
شقیقههایش کمی نه خیلی زیاد به سفیدی میزد بلوزی تنگ و چسبان پوشیده باود تاا
بازوهای خالکوبی شدهاش بیشتر به چشم بیاید .شلوار جین نوک مدادی هام باهپاایش
بود با کفشهایی تروتمی و اسشورت.
دکتر کمی خودش را در صندلی جابهجا میکند تا درد رهایش کند .رهایش میکناد
و کمی سبک تر میشود و میگوید بفرمایید.
بیمار کمی صندلی خود را جلوتر میکشد تا چهرهبهچهره دکتار شاود و مایگویاد:
فرمایش از شماست .عرض کردم حب بیخیالی برایم نسخه کنید.

46

راهی به سوی فریدن
دکتر میگوید :حب بیخیالی که نداریم اما قر

شادی اگر بخواهید موجود هست.

بیمار لبخندی ملی میزند و رج دندانهاای ناهچنادان سافیدش آشاکار مایشاود
ومیگوید :دستت طال قر

شربت و آمشول بنویس فکر پولش هم نباشید .خارجیش

اگر بود بهتر.
دکتر میپرسد سیگار هم میکشید .بیمار با پوزخندی میگوید :ای کموزیااد و دکتار
میپرسد :ج سیگار و بیمار کمی اخم میکند و میگویاد :باه ایان هیکال ورزشاکاری
خالف هم میآید و دکتر بهنظرش میرسد باشگاه بدنسازی هم میرود کاه اصارار دارد
بازوهایش را به نمایش بگذارد .و رها میکند و میگوید :به حب شادی هام مایرسایم
اما همین طوریکه نمیشود نوشت باید بدانم چه دردی دارید.
بیمار کمی جابهجا مایشاود و طارح کمرناگ لبخنادی صاورتش را مای پوشااند.
میگوید :چشم شیطان و حسود کور خودم هیچ مشکلی ندارم اماا هماه اطرافیاان از دم
مشکلدار هستند .میخواهم به آنها فکر نکنم و برای خودم حال کنم.

درد سیایتک پای چپ باز سروقت دکتر میآید و کمی جابهجا میشاود تاا رهاایش
کند .رهایش نمیکند از خیر جابهجا شدن میگذرد و میگوید :یعنی میخواهی خودت
را به خریت ب نی .بیمار اخم میکند کمی عصبانی میشود و با اعتراض میگوید :گلای
به گوشه جمالتان دکتر یعنی میگویید بروم پیش دامش شک.
دکتر میگوید :نه تا موقعیکه از دیدن مشکالت دیگران ناراحت میشوی نه.

 .۱۱خیلی جدی
پیرزن تنها آمده بود .درد پاها و کمرش امانش را بریده بود اما به درد خاو کارده باود و
آنقدر درد کشیده بود که دیگر حوصله نداشت به درد فکر کند .اما مشکل دیگری او را
پیش دکتر کشانده بود .از زمین که برمیخاسات هرآنچاه دورش باود شاروع مایکارد
بهچرخیدن .و هربار مجبور میشد جایی را بگیرد که نیفتد.
تا به مطب دکتر برسد چند باری سرگیجه سراغش آمد .دسات باه دیاوار گرفات و
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کمی حوصله کرد تا حالش جا بیاید .و دوباره راه افتاد تا رسید باه مطاب دکتار .مطاب
شلوغ بود و جای سوزن انداختن نبود .کمی نشست تا نوبتش شد .بهسختی خاودش را
به اتاق دکتر رساند .دکتر کمی حوصله کرد تا پیرزن حاالش جاا بیایاد .و پرساید تنهاا
آمدهای و پیرزن گفت .تنهای تنها که نه با خدا آمدهام .و دکتر پرسید بفرمایید مشکلتان
چیست .پیرزن گفت برمیخی م دنیا هم با من میچرخد .و دکتر گفت :خوشا بهحالات.
دنیا با تو میچرخد با ما که نچرخیاد .پیارزن خنادهاش گرفات .و از یاادش رفات کاه
سرگیجه اذیتش میکند .و دکتر گفت :جدی میگویم خیلی جدی و پیرزن دیگر خناده
امانش نداد.

 .۱۲جنها
سن و سال زیادی نداشت خانه پرش چهل ساله بود شاید هم یکی دوساالی کامتار از
هندیجان آمده بود.
چشمهایش قرار نداشت .کمفروغ و مضاطرب باود .شااید هام نباود باهنظار دکتار
اینطوری میآمد .زردی کمفروغی سایهاش را برصاورت او دمیاده باود و لابهاایش
خشک و ملتهب بود.
دکتر با اینکه بیمار گفته بود از هندیجان آمدهام پرسید مگر هندیجان دکتر ندارد کاه
این همه راه را آمدهاید .و بیمار گفت :تا دلتان بخواهاد هنادیجان دکتار دارد .اماا مان
برای درمان نیامدهام برای شفا آمدهام .و دکتر کمای در صاندلیش جاباهجاا شاد .و درد
سیاتیکش به سراغش آمد .دکتر پرسید کسی به شما توصیه کرد به آبادان بیایاد و بیماار
گفت :بله بهمن گفتند اگر میخواهی خوب شوی بلند شو برو آبادن و مان یاکراسات
آمدم تا مطب شما را پیدا کردم.
درب اتاق نیمهباز بود و سروصدای بیماران اجازه نمیداد دکتار درسات و حساابی
ملتفت شود بیمار چه میگوید.
به صرافت افتاد تا درب را ببندد .بیمار دست برد و درب را بست .دکتر پرساید چاه
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کسانی به شما گفتند بیاید برای شفا به آبادان .بیمار گفت :آنها و تُن صدایش را کمای
پایین آورد تا کسی نشنود و دکتر پرسید :نه گفتند کجا بروی .بیمار گفات :چارا آدرس
شما را دادند .و پ شک باا تعجاب پرساید مگار مارا مایشناساند .و کمای خاودش را
درصندلیش جابهجا کرد تا درد سیاتیک رهایش کناد .بیماار گفات :بلاه شاما را خیلای
خوب میشناسند و دکتر پرسید :میتوانی بگویی آنها چه کسانی هستند که مارا خاوب
میشناسند .بیمار گفت :بله جنها .و ترس بدی به سراغ دکتر آماد .ترسای کاه باهنظار
میرسید در چشمهای بیمار دو دو میزند.
دکتر کمی جاابهجاا شد و خودش را عقب کشید و به بیماار گفات :باه هندیجااان
که رفتی سالم مرا به جنهاا برسان و بیماار گفات :نیاازی نیسات .و دکتار باا تعجاب
پرسید :چرا و بیمار گفت :خب دارند خودشان گوش میدهند و پ شک کمای اطارافش
را نگاه کرد تا شاید کسی یا چی ی را ببیند اما ندید و از بیمار پرسید جنها کجا هساتند
و بیمار با انگشت شست دست چشش اشاره کرد باه سار خاودش و گفات اینجایناد و
دارند شما را میبینند و صدای شما را میشنوند .و دکتر دست روی سینهاش گذاشت و
کفت :ارادت داریم.

 .۱۳اسکندر زمانی
دو ه ار تومان میخواست و برای اولین بار بود که به یک دکتر رو میانداخت.
قدی کوتاه داشت و با عصای شکستهای که در دست داشت کوتاهتر بهنظرمایآماد.
موهایی جوگندمیش صورت الغر و اساتخوانیش را شکساتهتار نشاان مایداد .حادوداً
شصت ساله بهنظر میرسید.
دکتر رو کرد و به منشی گفت :دوه ار تومان بهاین آقا که برای اولین باار اسات کاه
دارد به یک دکتر رو میاندازد بدهید .منشی در صندوق گشت چی ی نیافت.
گرمای خرداد بیداد میکرد و هُرم گرما از الی در چون سوزن گداختهای درصاورت
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فرو میرفت .دکتر ویرش گرفت ببیند چه وقتی از روز است که هنوز ساروکله بیمااری
پیدا نشده است .یادش آمد سی سالی هست که دیگر ساعتی پشت دستش نبساته اسات
و چقدر روزگاری دوست داشت ساعتی داشت و پشات دساتش مایبسات .اماا درآن
روزگار داشتن ساعت برای او و برادرش آرزویای دور باود کاه حتای در خاواب هام
نمیتوانست ببیند.
در ذهنش که جستجو کرد دید کالً درتمامی شصات ساالی کاه از عمارش گذشاته
است سه بار ساعت پشت دستش بسته است .یکباار سااعت بایموتاوری کاه از یاک
دستفروش خریده بود و مادرش آنقدر او را تا مغازه دستفروش کتک زد تاا فهمیاد
ساعت را خریده است و دزدی نکرده است .آن روزگار کالس پنجم بود و میپنداشات
برای رفتن به دبیرستان حتماً باید ساعت داشته باشد.
ساعت دوم را زمانی پشت دستش بست که سال اول دانشکده پ شکی باود و جلاو
در دانشگاه ملی از برادرش پرسید ساعت چند است و برادرش وقتی دید ساعتی نادارد
سااعت خاودش را به او داد و سااعت ساوم را روز عاروسای بارادرش پشت دسات
او بسات .و این سااعت پشات دستش بود تاا روزی که سااعت را در کمیتاه مشاترک
از پشات دستش باز کردند و دیگر او ساعتی بهدستش نبست تاا نفهماد زماان چگوناه
براو میگذرد.
بهنظرش رسید ساعت کمی از پنج بعد از ظهر گذشته است .کمی اینپا و آنپا کارد
تا ببیند چه باید بکند .پیرمرد با حسرت به او مینگریست و دکتر درجیبهایش گشات
تا شاید چی ی بیابد نیافت .از پیرمرد گذشت و گفت :صبرکن تا بیایم.
جاسم درحال پیاده کردن پیاز و سیبزمینی از نیسانش بود .میدانست کاه بسااطش
را پهن میکند و تا ساعت ده شب داد میزند خمسه الف و بعد پیادهرو جلاو مطاب را
جارو میکند و میرود.
سه برادر بودند و دراین چند سالی که جلو مطب او جا خوش کرده بودند میآمدند
و بساط پهن میکردند و نانی برای زن و بچاههاای خاود مایبردناد و هرباار هام کاه
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مأمورین سد معبر میآمدند تا بسااط آنهاا را جماع کنناد او مایرفات و ریاش گارو
میگذاشت تا آنها را از اینجا بلند نکنند و آنها هم همیشه شکرگذار بودند.
جاسم برادر ب رگ بود که داشت گونیهای پیاز را از ماشین پایین میگذاشت .دکتار
از او دوه ار تومان خواست .جاسم درجیبهایش گشت و پیدا کرد .دکتار بازگشات و
دوه ار تومانی را که کمی مچاله بود به پیرمرد داد .خندهای شایرین صاورت پیرمارد را
پوشاند .پیرمرد اسکناس را گرفت و رفات .باه جلاو در کاه رساید برگشات و گفات:
اسکندر زمانی.

 .۱۴موقعیت اضطراری
تلفن زنگ زد .جواب نداد .ناشناس بود .هرچند فرقی نداشات چاه کسای باود .وساط
جلسه مهمی بود و نمیتوانست به تلفن جواب دهد .اما وقتی تکرار شد مجباور شاد از
هیئت مدیره شرکت عذر بخواهد تا در بیرون جلسه به تلفن جواب دهد.
صدای مهرداد را که شنید باورش نمیشد .خود مهرداد بود .هرچناد در ابتادا شاک
داشت اما وقتی پرسید :شما و او گفت مهردادم ذهنش یااری نمایکارد و پرساید کادام
مهرداد .او گفت بیمعرفت یعنی رفیق سیسالهات را فراموش کردهای.
فراموش کرده بود اما نمیخواست بهزبان بیاورد .اینقدر بدبختی داشت که خاودش
را هم فراموش کرده بود .گهگاه که در آینه خودش را نگاه میکرد یک لحظه باهنظارش
میرسید خودش نیست بیگانهای است که بهنظرش کمی آشنا میآید.
حاال چه شده بود که این رفیق سیساله که چند سالی گموگور شده بود وسط یاک
جلسه مهم اداری یاد او کرده بود .همین پرسش را از مهرداد کرد.
گیر افتاده بود .کمی جا خورد .حوصله درگیر شدن با پلیس جماعت را نداشات .از
آن بدتر پلیس سیاسی بود اما مهرداد که اهل این حرفها نبود .ممکن بود بعضی اوقات
اگر رفقا جمع باشند دمی بخمره ب ند .اما خوشبختانه اهل کار سیاسی نبود .اما چه فارق
میکرد گرفتار شدن گرفتار شدن بود .خب اماا از دسات او کاه کااری برنمایآماد .تاا
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جاییکه خودش میدانست آشنایی یا رفیق و فامیلی در دمودستگاه پلیس و دادگساتری
نداشت .همینها را به مهردادگفت .مهرداد گفت بابا خیالت از پلایس جماعات راحات
باشد .باید یک تلفن ب نی تا من از این مخمصه راحت بشوم .اما به کای؟ .ایان تلفان را
چرا زنش یا برادرش یا اقوام و کسانش نمیتوانند ب نند .کار دنیا باهکجاا کشاد ایانکاه
رفیق سیسالهاش او را از وسط یک جلسه مهم اداری بیرون بکشد تا یک تلفن ب ند باه
کی؟ .و وقتی مهرداد گفت :به آتشنشانی .آه از نهادش برآماد کاه آتاشنشاانی صاننم.
گرفتار شدن چه ربطی به آتشنشانی دارد و وقتی مهرداد گفت در یک توالات عماومی
در بیرون شهر گیر افتاده است و درب آهنی توالت هار کااری مایکانم بااز نمایشاود
میخواست سر خود را بهدیوار بگوید از این بدشانسی که بهخاطر گرفتاار شادن رفیاق
سیسالهاش در یک توالت عمومی او باید یک جلسه مهم اداری را از دست بدهد.
تا آتش نشانی را خبر کند و خودش را به توالت عمومی درحاشیه شاهر برسااند دو
ساعتی طول کشید .وقتیکه رسید مأموران زحمتکش آتشنشانی با سانگ جات درب
آهنی زنگ زده توالت را از لوال درآورده بودند و مهرداد آزاد شده بود و داشت باا درب
زنگ زده توالت مدام از خودش سلفی میگرفت و اصرار داشت به کنار او بیاید و بعاد
از سالها با هم عکس سلفی بگیرند.
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دروغگو
همه میدانساتند آقای داودآباادی معلام پنجم مدرسه شش کالساه امیارکبیر باا کساای
شوخی ندارد.
اگر کسی درسش را خوب نخواند یا انشایش را که تعیین میکرد درست و حساابی
و پروپیمانه ننویسد روی سگ آقای داودآبادی بااال مایآیاد خاون جلاو چشامانش را
میگیرد و دیگر نه ب رگ میشناسد نه کوچک نه خویش و نه غریبه نه زن و ناه مارد
شمری میشود که آن سرش ناپیدا است و یک لگدی مایزناد باه ماتحات مباارک کاه
بروی آسمان هفتم و با برف سال دیگر پایین بیایی.
غروب پنجشنبه بود که مانده بودم باا انشاای روز شانبه چکاار کانم .وقتای ماادرم
دلواپسیام را دید و فهمید آقای داودآبادی چه شمری اسات و دنباال کماک مایگاردم
گفت :شرمنده تو هستم مادرجان آدم بیسواد بدرد الی جرز هم نمیخورد .اگار پادرم
نمرده بود من هم میتوانستم مثل خواهران و برادرانم بروم درس بخاوانم باساواد شاوم
همین االن کمک تو میکردم که جگرگوشه منی و شرمنده تو نمیشدم.
به مادرم میگویم :خودت را ناراحت نکن .داداش هست از او کماک مایخاواهم.
برادرم در کمک کردن حرفی نداشات البتاه مثال همیشاه بارای کماک هاایش شارط و
شروطی داشت که غیر ممکن نبود .باید یاک هفتاه او را جلاو دوساتانش داداش صادا
میکردم و اسم کوچکش را نمیبردم.
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هر ظهر و شام هم باید بخشی از غذایم را به او میدادم.
آقای داودآبادی هم پنجشنبه که شد موضوع انشاء را داد و رفت تأکید هام کارد کاه
اگر کسی انشایش را ننوشت شنبه با مادرش به مدرسه بیایاد تاا پروناده اش را بگاذارم
زیربغلش و برود به امان خدا.
از شاب پنجشنبه بهدنباال راضی کردن برادرم بودم تاا انشاایم را بنویساد .موضاوع
انشاء هم آساان بود الاقل برای برادرم آساان بود .تابستان گذشاته را باا خاانواده خاود
بهکجا رفتید.
من که تا جاییکه یادم میآمد به مسافرت نرفته بودم نه با خانواده و نه بایخاانواده.
اما برادرم چند باری به تهران رفته بود.
هربار هم که میگفتم انشاء را نوشتی میگفت مینویسم تا جمعه خیلی وقت داریم.
غروب جمعه بود که برادرم با دوستانش راهی رفتن به ساینما شادند .یاک قادم تاا
مرگ ساموئل خاچیکیان روی اکران بود .برادرم عاشق فیلمهای ساموئل خاچیکیان باود
اما من از فیلمهایش خوشم نمیآمد .فیلم دلهاره را هماراه بارادرم دیادم .خیلایخیلای
ترسناک بود .چی ی نمانده بود از ترس زهرهام بترکد .میخواستم سینما را تارک کانم.
اما برادرم گفت اگر بروی دیگر تا عمر داری با خودم به سینما نمیبرمت.
بغض گلویم را گرفته بود گفتم :انشاا مارا کاه ننوشاتهای .شاب هام کاه برگاردی
خستهای و خوابت میآید و آنوقت هم که بخواهی بنویسی من فرصت پیادا نمایکانم
آن را خوب بخوانم تا ملکهام شود .حاال میگویی چه کار کنم.
برادرم در حالیکه داشت لباسهایش را میپوشید گفت :خب خودت بنویس.
با غصه زیاد گفتم چگونه.؟ من که تا بهحال مسافرتی نرفته ام .برادرم تاوی چشامان
من نگاه کرده و گفت برای نوشتن الزم نیست به مسافرت رفته باشی .تخیل کان .فکار
کن .خیال کن که رفتهای.
باا گریه گفتم :اینکه دروغ میشود .من مساافرت نرفتاهام بگاویم رفتااهام .گفات:
مهم نیست که رفتهای مهم این است که بتوانی بنویسای کاه رفتاهای .داساتانناویسهاا
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همینطاور داستاان مینویسند .میپرسام دروغ مینویسناد و باارادرم مایگااوید :بلاه
دروغ مینویسند .دروغ هرچه ب رگتر و پارمالتتار باشاد شایرینتار و شانیدنیتار و
خواندنیتر است.
میپرسم جواب خدا را که میدهد :میگوید هرموقع تمامی داستاننویسهای دنیا را
صف کردند تو هم برو ته صف و آخرش بگو برادرم گفت دروغ بنویس.
چی ی در ذهنم جرقه زد مغازه قصابی داش مصطفی.
داش مصطفی همسایه دیوار به دیوار ما بود غروبها مایرفاتم کمکاش مایکاردم.
روزنامهها و مجالت کهنهای را که میخرید برگ برگ میکاردم و مایزدم باه چنگاک
قصابی تا وقتیکه برای مشتری گوشت میکشد یکای از بارگهاا را بکشاد و گوشات
مشتری را درآن بشیچد .درحین برگ برگ کردن مجالت نگاهی هم به آنها مایکاردم و
هرکدام را که جالب بود برمیداشتم و تا آخر میخواندم.
جلدی رفتم مغازه مصطفی قصاب و گشتم و گشتم تاا آنچاه مایخواساتم پیادا
کردم؛ دیدنیهای ایتالیا.
خبرنگاری به ایتالیا رفته بود و شرح مفصلی از تمامی جاهاییکه دیده و عکس هام
گرفته بود داده بود.
نشستم و داستان رفتنم را به ایتالیا نوشتم و با خیال راحت خوابیدم.
کله سحر بیدار شدم و انشایم را یکی دوبار دیگر خواندم.
مادرم صبحانه را آماده کرده بود؛ چای شیرین و نان سنگک.
صبحانه را خوردم و با خیال راحت راهی مدرسه شدم .دیگر نگران نبودم که آقاای
داودآبادی با پای مبارکش لگدی به ماتحت من ب ند و باروم باه آسامان پانجم و ساال
دیگر با برف پایین بیایم.
زنگ آخار زنگ انشااء بود وقتی آقاای داودآباادی گفت یاک نفر بارود پای تختاه
انشایش را بخواند بدون معطلی رفتم و داستان سفر تابستانیام را باا خاانواده باه ایتالیاا
برای همه تعریف کردم.
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انشایم که تمام شد کالس درسکوتی عجیب فرو رفت .و ناگهان همه شروع کردناد
به کف زدن .کاف زدنهاا کاه تماام شاد آقاای داودآباادی شاروع کارد طباق عاادت
همیشگیاش در کالس قدم زدن .همه منتظر بودیم که آقای داودآبادی چی ی بگوید.
خدا خدا میکردم مش قنبر زنگ تعطیلی کالس را ب ند کاه ناگهاان ناصار همساایه
روبهروی ما بلند شد و گفات:آقاا اجاازه .و آقاای داودآباادی گفات :بفرماییاد چیا ی
میخواهید بگویید؟ ناصر گفت :بله آقا تمامی داستان سفر به ایتالیا دروغ اسات .تماامی
تابستان سر کوچه بالل میفروخت.

56

راهی به سوی فریدن

دکتر کاتوزیان
نامش دکتر کاتوزیان بود .اما مردم شهر پیشوا که بالاستثنا او را میشاناختند یواشاکی او
را دکتر کارِتوزیان صدا میکردند .و راست هم میگفتند .روزی چهاار سااعت و بعضااً
بیشتر بین پیشوا و جماران در شمیرانات و دیدن بالانقطاع مریض و درآخر با کمی پول
راهی خانه شدن کاری که به ضرر دادن و کردن بیشتر شبیه بود تا فایده بردن.
و کوچک و ب رگ در پیشوا بالاستثنا میدانستند که صب کله سحر دکتر از جماران
شمیرانات کفش و کاله میکند تا سااعت  9صاب در مطاب باشاد و تناگ غاروب راه
میافتد تا شب را در کنار بانو همسر تنهایش با یک لیوان شیر صب کند.
و همه مردم پیشوا بالاستثنا میدانستند بچههای دکتر از ایران رفتهاند و دکتر و باانو
همسرش حاضر نشدهاند دل از میهن خود بکنند و در ایران تنها زندگی میکنند.
و تمامی مردم پیشوا میدانستند که هرکس که به دکتر بگوید چرا از ایران نمایروی
میگوید هر کس که از کشورش برود خاطرات و رؤیاهایش همه خاکستر میشوند.
و باز همه مردم پیشوا بالاستثنا میدانستند که خانه جمااران شامیرانات ارث پادری
دکتر است و دکتر مال و منال زیادی از این سی سال و شاید بیشتر کار در پیشاوا نادارد
و وی یت چندانی که از بیمارانش که بیشتر به قوم وخویشش شبیهاند تا بیمار نمیگیارد
و آن وی یت کمی را که میگیرد به خانه نرفته به داروخاناه کناارش مایدهاد تاا پاول
داروهایی را که داروخانه به بیماران بیبضاعت داده است تصفیه کند.
و تمامی پرسنل داروخانههای پیشوا میدانستند دکتر تاا بادهیاش را باه داروخاناه
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کناریش ندهد راهی خانهاش در جماران شمیرانات نمیشود و هر چقدر دکتر داروخانه
اصرار میکند تا همه را سر ماه تصفیه کند نمیپذیرد و میگوید مان باه فاردایم امیادی
ندارم نمیخواهم بدهکار از این دنیا بروم.
و تمامی کیف فروشهای پیشوا بالاستثنا میدانستند کیف چرمی قهوهای رنگ دکتار
که دیگر نه از چرمش چی زیادی باقی مانده است و نه از رنگش همان کیفی اسات کاه
سی سال پیش و شاید بیشتر در اولین روز کاریش دکتر با خود به پیشوا آورده اسات و
در تمامی این مدت با همین کیف که پر از دارو های ضروری است به وی یت بیمااران
بیبضاعت در خانهشان رفته است و با کیف خالی به مطب برگشته است.
و مردم پیشوا از صغیر و کبیر میدانستند که دست دکتر شفاست و وقتی برای وی یت
بیماران بیبضاعت و بدحالی که بیشتر افغانی هستند به من ل آنها میرود و میداند که باا
وضع بدمالی و نداشتن بیمه امکان بستری کردن بیمارانشان را ندارند با دادن یک سارم و
چند آمشول آنها را از بستری بیماری بلند میکند.
و تمامی پیرمردها و پیرزنهای پیشوا بالاساتثنا از خاود مایپرسایدند دکتار درایان
روزگار پیری چگونه رنج آمدن از جمااران شامیرانات را تاا پیشاوا تحمال مایکناد و
غروب دوباره برمیگردد تا با یک لیوان شیر بخوابد و صب زود راهی پیشوا شود.
همه مردم پیشوا از کوچک و ب رگ بالاستثنا همه چی را در مورد دکتر کاتوزیان کاه
یواشکی او را دکتر کارتوزیان صدا میکردند میدانستند اال اینکه دکتر به ساختی راه از
جماران شمیرانات تا پیشوا فکر نمیکند به بیمارانی فکر میکند که در پشات در مطاب
منتظر اویند بیمارانی که بچه بودهاند بیمار او باودهاناد و حااال کاه خاود پادر و ماادر
شدهاند بچههایشان مریض اویند.
و درباز گشت هم تنها به بانو همسرش مهربانش فکر میکند که همه چیا را بارای
استراحت او آماده کرده است و بیتابی میکند تا او برسد لباسهایش را از تنش بیارون
بیاورد و وقتی او دست و صورتش را شست حوله آمااده باه او بدهاد و باه او بگویاد
بگذار دست شفابخشات را ببوسم دکتر کاتوزیان.
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راه پر مالل
مثل همیشه با سردرد از خواب بیدار شد .میان خواب و بیداری بود کاه احسااس کارد
وزنهای سنگین به سرش آوی ان شده است و سرش اندازه یک کوه سنگین شاده اسات.
کمی ایندست و آندست کرد تا قوطی قر

هایش را بیایاد .یافات درهماان ن دیکای

بود مثل همیشه آب هم در کنارش بود .قر
همیشه و فرصت داد تا قر

را با یکی دو جرعاه آب فارو داد مثال

اثر کند و سردردش را بهکناری براند.

مثل همیشه قبل از خوابیدن قر

سردرد و آبش را باالی سرش میگذاشات و باا

کلی فکر و خیال بخواب میرفت .
تا یادش میآمد سرش درد می کرد .درست بهخاطرش نبود اما سی ده چهارده ساال
بیشتر نداشت که سردرد سراغش آمد مثل مادرش.
مادرش میگرن داشت .از مدرسه که برمیگشت دنبال مادرش میگشت اگر مشاغول
قالیبافی در قالیبافخانه بود خیالش راحت میشد کاه ماللای نیسات و میگارن ساراغ
مادرش نیامده است و نهار حاضر است اگر مادرش سرکار نبود میفهمیاد کاه ماادرش
درگوشه اتاقشان خوابیده است و دستمالی را محکم به سرش بسته است.
اولین بار که سرش درد گرفت و با تهوع شدیدی خود را به حیاط رسااند ماادرش
آمد و دستمالش را به سر او بست و گفت :فدای سر پردردت بشوم مادر از مادرت باغ
و خانه که ارث نبردی سردردم را به ارث بردی.
و همینطور آماده بود باا سردرد و دستمالی که یاادگار سردردهای بیپیار ماادرش
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بود و درد شده بود رفیق راهش و او با درد کنار آمده بود که ارث ماادریش باود و باا
کارش که به هرحالی که بود باید برمیخاست و به مطب میرفات و باهحوصاله تماام
مریضهایش را که دیگر به خویش و فامیلش تبدیل شده بودند میدید.
و مثل همیشه بیمارانش را لیست میکرد تا ببیند دنیا برچه مداری میچرخد و چرخ
بیمروت دنیا کی تصمیم دارد مدارش را عوض کند و او نفس راحتی بکشد.
زندگی برای او بر یک مدار میچرخیاد و او گلاهمناد ایان چرخیادن نباود و فکار
میکرد سرنوشت هرکس جوری رقم میخورد و سرنوشات او دیادن هماین آدمهاایی
است که هر روز صب با یک پالستیک پر از دارو و دهها آزمایش و عکس از دکترهاای
مختلف میآیند تا او که همه میگویند دستش شفاست کاری برای آنها بکند و او اسام
این چرخش بیانتها را گذاشته بود راه پرمالل.
تا یادش میآمد کار کرده بود و تا یادش میآمد خوابش میآمد اما نخوابیاده باود و
تا یادش میآمد دوست داشت پنجره اتاقش را که میگشود تا چشم کاار مایکناد دریاا
باشد و جنگل و باد و بوی خنک سب ه و علاف و پرواناههاایی کاه بلناد مایشاوند و
برگلهای مینشینند و بالهای زیبایشان زیبایی زندگی را به یاد او میآورند.
اما تا یادش میآمد هیچ کدام از آنها نبود و مثل همیشه بیمارانی بود که از راههاای
درو و ن دیک آمده بودند و چشمشان بهدر حیاط بود تا در گشوده شود و او در آساتانه
در ظاهر شود و آنها با لبخندی نیمه تاریکی بهاو سالم بگویند و او با گذاشاتن دسات
روی قلبش به آنها پاسخ بدهد و مثل همیشه بگوید ببخشید معطل شدید .درد مثل میل
گداختهای در چشمش فرو برود و او را بیتاب کند .و تا بهخاودش بیایاد ببیناد شاش
ساعت است که دارد بیوقفه مریض میبیند و ویرش بگیرد مثال همیشاه بیماارانش را
لیست کند؛
چند بیمار تبدیلی باا کلای دارو و آزماایش و عکاسهاای جورواجاور و دریاغ از
تشخی

بیماری اصلی که بیشاتر روحای اسات و ناه جسامی و چناد بیماار قلبای و

کرونایی با عالمتهایی کموبیش مشابه هم و همه فراری از بیمارستان و گرفتن عکاس
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و آزمایش به بهانه مبتال شدن درحین گرفتن عکس و آزمایش اما در باطن بهخااطر بااال
بودن ه ینهها وخالی بودن چنتههایی که مدام خالی وخالیتر میشود.
و درآخر پیرزنی با نفاس تنگای شادید و سچوریشان اکسایننی کام و التمااس از
نفرستادن به بیمارستان که اگر تا بهحال کرونا نگرفته است دربین بیماران کرونایی کرونا
مایگیرد و خاال

 .و درخاواساات دارو و شاافای عااجاال کااه هماه ماایگویناد

دستش شفاست.
و ساعت کمی گذشته از دو و کفش و کاله تا خودش را باه خاناه برسااند و کمای
استراحت بکند برای ماراتن عصر.
و هنوز پایش را از اتاق بیرون نگذاشته است که چند نفری سراسیمه بارای باردن او
به خانه بهخاطر پدری که رو به مرگ است و از آنها اصرار و از او ابارام کاه کااری از
دست او برای بیماری که بدحال است برنمیآید و مایداناد کاه ایان اساتدالالت هماه
بیخود است و او مثل همیشه میپذیرد و بهدنبال آنها راه میافتد.
تا خانه پیرمرد یکیدوکوچه بیشتر نیست .حیاطی کوچک پر از خارتوپارت باا دو
اتاق کوچک و یکیدو زیلوی نخنما با پیرمردی خوابیده رو به قبله.
ب هنظرش میرسد همه چی را برای مردن آماده کردهاند و همه چشم باه نفاسهاایی
است که به سختی میرود و به ه ار سختی بیرون میآید و کمی مکث و دوباره تاالش
ارگانیسم برای بقا و کشیدن زندگی بهدرون خود.
کنار پیرمرد مینشیند و مثال همیشاه نابض و فشاار و قلاب و ریاه و سچوریشان
اکسینن همه و همه از رفتن پیرمرد حکایت دارد.
نبض پیرمرد را در دست میگیرد و خیره به پیرمرد نگاه میکند؛ صاورتی اساتخوانی
و تکیده باا موهایی تنگ و سفید و کمی بلند باا سنی حدود شصت کمی بیشتر یا کمتر
باا چشماانی نیمبسته و گم شده در حفرههاایی استخوانی و نفسهاایی که باه ساختی
میآید و میرود.
تاکنون چنین بهحوصله و بهدقت و کنجکاو به انسان درحال مرگ نگاه نکرده است.
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و ماالیخولیاای فاکر میآیاد و او را باا خود میباارد درحااالیکاه پیرمارد دیااگر
نفس نمیکشد.
باید در آن شبی که پدرش را پ شکان بیمارستان جواب کرده بودند درکناار پادرش
بود و تاا لحظه آخر نبض پدرش را دردستش میگرفت .بااید پیرمرد احساس مایکارد
تاا لحظه آخر در کنار او است و او را تنها نگذاشته است همانطوریکاه در جمشایدیه
باه او قول داده بود که اگار روزی روزگااری دوباااره رناگ آزادی را ببیناد او را تنهاا
نخواهد گذاشت.
اما او مثل همیشه دیر رسیده بود و پیرمرد را به پ شاکی قاانونی بارده بودناد .دیار
رسیده بود و مشغولذمه دل خودش شده بود و تنها فرصت داشت تاا در بااالی جناازه
پیرمرد پیراهن پاره کند و مثل زن بچه مرده زار ب ند تاا او را پیرمارد کاه مثال همیشاه
سرش جایی بند بود و میخواست کاری بکند کارستان ببخشد .و برادرش که بیتابی او
را دیده بود به او نهیب زده بود که بودن یا نبودن تو چاه فارق مایکارد وقتای پیرمارد
بههوش و حواس نبود و نمیدانست که تو هستی یا نه و او گفته بود :شاید برای پیرمرد
که به هوش و حواس نبود بودن یا نبودن من فرقی نمیکرد اما من به هاوش و حاواس
که بودم .من که میدانستم هستم یا نیستم .و به تلخی گریسته بود.
و کمی بعد به خودش آمده بود و مثل همیشه خسته و دلشکساته از خاناه پیرمارد
بیرون زده بود درحالیکه گریه امانش نمیداد.
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راهی بهسوی فریدن
بعد از چهل و پنج روز بار دیگر بههمان جای سابقش برگشت.
اول صب هنوز خوابوبیدار بود که احضارش کردناد و تاا آماد باهخاود بجنباد و
بفهمد چه خبر است کار خراب شده بود و بادون ایانکاه اجاازه بدهناد برگاردد و از
دوستانش خداحافظی کند رفتند و کلیه وساایلش را کاه دریاک کیساه جاا مایگرفات
گرفتند و آوردند و او را کشانکشان بردند بههمان جای سابق.
هماانجااییکه چهاار مااه و نیم قبل در غروب یکی از روزهاای مارداد باه آنجاا
آورده بودند.
به محل کارش که رفت منتظرش بودند .سه نفر بودند و یا شاید هم چهار نفار .ساه
نفرشان را که مطمئن بود .چهارمی هم بهنظرش آمد در خودرویی که شیشههاای دودی
داشت کشیک آنها را میکشید .تا آمد بهخودش بیاید سوار ماشاین شاده باود و دیگار
چی ی را نمیدید اما از صدای خودروهاایی کاه از کنارشاان مایگذشات مایتوانسات
حدس ب ند که دارند از اتوبان بهجایی میروند وآن هم با چه تعجیلی.
و بعد یک پتوی نمدی سه الیه که از زور کثیفی مثل چوبی سخت و چغر شده باود
و یک بالش از همان جنس و به همان سفتی و سختی.
و باز همان سردردهای همیشگی و گمشدگی زمان و مکان باهساراغش آماد و ایان
وسواس که نکند حرف زدن را رفتهرفته فراموش کند و حتای ناامهاا و نشاانهاا را .و
واگوی شنیدهها و ناگفتهها؛ که مردن هست اما نگفتن نیست و حرفها و حدیثهاایی
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از این دست که النجات و فیالصدق و با خود حرف زدن و شاعر خوانادنهاای مادام
درمغ و پنواک کلمات و دور شدن و محو و محوتر شدن کلماتی که به سختی از باین
تارهای صوتیاش خودرا به بیرون میانداخت.
و صدای کرت و کرت دمشاییهایی که بهزور روی زمین کشیده میشدند و غینوغین
گاری غذا و تقتاق کتری چای در خروسخوانی که خواب در چشمان او شناور باود و
گم شدن مرز خواب و بیداری و صدای کولر آبی ته راهرو که چون سوهانی روح او را
میآزرد و بوی مرده و گناداب سارویسهاای بهداشاتی تاه راهارو را برمایداشات و
یکراست میآورد و روی سروصورت او خالی میکرد.
و باز گم کردن مرز زمان؛ گذشته و حال و آینده و گاهگااه باا اضاطراب از خاواب
بیدار شدن و دیر شدن مدرسه و صدای آقای طاهری ناظم بداخالق مدرسه امیرکبیر؛ تو
که دوباره دیر آمدی.
و مالیخولیای فکر و وسوسه گفتن و نگفتن که چون عنکبوتی مدام در روح و قلب
اوحرکت میکرد و تارهای مریی و نامریی خود را میتنید و پرسشهای بیپاسخ و اگار
و مگرهای طوالنی و تمام ناشدنی که اگر فالنی بود چه گفته است و اگر نیسات ریشاه
این حرف و حدیثها چیست .و صداها وپرسشها و شکافته شدنهای هوا و م ه گس
خون در میان لب و دندان و بوی خون دلمه شده درگوشه وکنار و از بین رفتن خاواب
و بیداری و کابوس و رؤیا و شک و گمان این داستان که صب است یاا غاروب؛ بهاار
است یا زمستان .و باز مالیخولیای فکر که خوردن غذا و به دستشاویی رفاتن و شساتن
ظرف پالستیک و قاشق روحی در خواب بود یا واقعیت .و یاا ایان حکایات کاه دکتار
شالچی به او قر

خواب داد رؤیایی خوش بود یا اتفاقی مسلم در یک روز.

یکیدوبار به صرافت افتاد بلند شود و بشرسد صب است یاا غاروب و ایان صادای
کرتوکرت سنگین دمشاییها و غینوغین گاری غذا در خواب است یا بیداری .اما هرباار
بلند شد تا بشرسد صدای خشک و دورگه و خستهای او را نهیب زد :بتمرگ سرجایت.
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و او کمکم شک کرد که این صادای کاه مادام لحان و تونالیتاهاش تغییار مایکناد

درخواب است یا بیداری.
و درآخر بهاین باور رسید که جهان چی ی ج تصور آدمی نیست .و این آدمی است
که قادر است آنرا در آگاهی خود منت ع کند .و دراینجا که چشمی برای دیدن نیسات
تا گرمی خورشید و دستی تا سرمای زمستان را احساس کند جهان چیا ی نیسات جا
صدا و تصوری که آدمی از صدا دارد .و درواقع آدمها با امیادها و شاادیهاایشاان باا
ترسها و دردهایشان در صدا مادیت پیدا میکنند .و حتی این صدا است که به زمان و
مکان عینیت میبخشد .و همه هستی مستل م صدا است و صدا اصل دلیال کاافی اسات
که اصل بنیادین هرگونه شناخت است که بهآن میگویند بنیان تمامی علوم.
و کمکم احساس کرد تمامی وقایع از کرتوکرت دمشاییها گرفته تا غینوغین گااری
غذا و فریادها و التماسها و شکافتن هوا و م ه خون و بوی خون دلمه شاده درگاوش
او اتفاق میافتد و گوشت و پوست میگیارد و روزهاای بعاد احسااس کارد گوشاش
بهاندازه تماامی دنیاا ب رگ شاده است بهحدی که میتواناد تمااامی دنیااا را درخااود
جای بدهد.
و باز مالیخولیای وهم و خیال که اگر تمامی این وقایع درخیال و کابوس میگذرناد
پس این بوی ذفر نفت و فاضالبی که از تاه راهارو مایآیاد چارا ایانقادر شاامه او را
میآزارد و او را عذاب میدهد.
اگر همه چی درخواب و کاابوس اسات پاس ایان لجاههاای درد در اکساونهاا و
دندریتهای او چه میکنند و چرا مدام در دو کاساه چشام او گادازههاای درد منفجار
میشود و چون آتشفشانی از سرب مذاب در دوکاسه چشم او قل میزند.
اگر همه چی درخواب و خیال است پس چارا هار شاب دساتی از تااریکی بیارون
میآید و گلوی او را فشار مایدهاد تاا خفاه شاود و باا وزن سانگینش روی ساینه او
مینشایند که قلباش توی دهاانش میآیاد و احساااس مایکناد دنادههااایش درحاال
شکستن است.
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اگر این بوی تند نفت و بوی ذفر گنداب ته راهرو غیرواقعی است صدای ناصر چی
که مدام میگوید شنوندگان ع ی توجه فرمایید من از تنگه چ ابه با شما حرف میزنم.
یاکی دوباار هام ع ماش را جا م کرد که بلند شاود و بشرساد ناصر درتنگه چ ابه
چه میکند.
و ناغافل یادش آمد که او و ناصر دریکی از روزهای نهچندان گرم مرداد ماه داشاتند
بهسوی فریدن میرفتند که ناگاه دستهایی از تاریکی آمدند و ناصر را با خود بردند .و
بهنظرش آمد مرداد سال  ۱35۶بود.
و بعد حرفهایی که درگوشی بچههای دانشکده با هم میگفتند که ناصر کام آورده
است و حرفهایی که نباید ب ند زده است .و او شنیده بود و بهروی خود نیاورده بود و
باورش نشده بود .باورش نشده بود چون ناصر را بهتار از خاودش مایشاناخت باا او
نفسبهنفس ب رگ شده بود و شبهای بسیاری با او حارف زده باود و مایدانسات تاا
سویدای روح و قلبش چه میگذرد.
و باز بهیادش نیامد که او به ناصر میگفت یا ناصر به او مایگفات کاه فریادنیهاا
مهاجران تبعیدیاند که از گرجستان و نواحی قفقاز به زور شمشیر ق لباشان شاه عبااس
بنهکن شدهاند و آمدهاند وادیه به وادیه از آن سوی دنیا تا این سوی دنیا و دراین ناحیاه
کوهستانی تخت قاپو شدهاند.
و باز بهیادش نیامد که او به ناصر میگفت یا ناصر به او میگفت بایاد زرناگ باود.
باید شمی طبقاتی داشت به آمدن ق لباشانی کاه در راهاناد و باا زماناه باود و باا زماناه
زندگی کرد وگرنه باید رنج سفر را به تن خرید و راهی فریدن شد.
یک سالی بعد هم که ناصر را دید بهنظرش رسید این ناصر آن ناصری نیست کاه آن
روز نهچندان گرم مرداد  ۱35۶در راه فریدن گم کرده بود و باز یادش نیاماد کاه او باه
ناصر میگفت و یا ناصر به او میگفت باید سیم رنجهای خودرا به زمین تااریخ وصال
کنیم تا به این فهم برسیم پدرانمان درآن روزگار سیاه و در راه تبعیاد و درباهدری چاه
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کشیدهاند .و باز بهیادش نیامد که او به ناصر میگفت یاا ناصار باه اومایگفات؛ زماناه
ق لباشان که میرسد باید در درون خود برج و بارویی ساخت و بهدرون آن پنااه بارد و
باز بهیادش نیامد که ناصر به او میگفت یا او به ناصار مایگفات :بایاد شامی طبقااتی
داشت چه فایده به برجوباوریی پناه برد که دریک چشم بههم زدن توسط منجنیقهاای
دژکوب درهم کوبیده میشود و باز بهیادش نیامد که ناصر به او میگفت یا او به ناصار
میگفت :راه داد از بیراهه بیداد نمیگذرد.
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زار
پیرزن دیر رسیده بود و جای سوزن انداختن درمجلس نباود .رماتیسامی کاه از جاوانی
گریبانش را گرفته بود امانش را بریده بود و از رفتن بازش داشته بود .اماا وقتای شانید
درحسینه حاجحسین شلحه مراسم مولودیخوانی است کفش و کاله کرد تا خاودش را
به مراسم برساند.
سالهای زیادی بود که پایش را در مراسم مولودیخوانی نگذاشاته باود .البتاه نقال
پادردش تنها نبود دلودماغ این نشست و برخاستها را نداشت .کمی هم مثال همیشاه
ترس تو دلش بود.
از وقتی مردش مرده بود میترسید خانه را خالی بگذارد و وقتای برمایگاردد ببیناد
مشتی خرتوپرتش را که با آن روز را شب میکند آمدهاند بار کردهاند و بردهاند.
همیشاه هم وقتی همساایههاا از دزدیهاایی که در روستا میشد حارف مایزدناد
لب بهدندان میگ ید و میگفت دوره آخرال مان شده است و عنقریاب اسات کاه آقاا
ظهور کند.
هفتاد سالی عمر از خدا گرفته بود و تا یادش میآمد کسی چشم حرام به مال کسای
نداشت .آن روزها مردم روزیشان را از دریا و نخلستان مایگرفتناد .آنهاایی هام کاه
بلمی یاا نخلای نداشاتند جاشاو بودناد و در لانجهاای کویات و اماارات ناانشاان را
درمیآورند .اما نمیدانست چرا ناغافل همه چی وارونه شد .میگفتند همه چی زیر سار
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کمشانی است اما او نمیفهمید شوری آب چه ربطی به کمشانی دارد و اما وقتی آب شور
شد نخلها یکی یکی مردند و آدمها ده تا ده تا برای کارگری راهی شاهر شادند .کمای
دور یا کمی ن دیکتر اما دیگر به روستا برنگشتند سرراهشان ی د بود و اصفهان و شیراز
و روستای آباد شلحه کمکم شد یک روستای بیکس و کاار و یتایم .آنهاایی هام کاه
ماندند افتادند تو کار مواد و تا چشمش کار میکارد هماه معتااد شاده بودناد و بنگای.
همینها بودند که برای خرج عملشان دست بههرکاری میزدناد اگار چیا ی گیرشاان
نمیآمد دروپیکر و پنجرهها را مایکندناد و مایبردناد درب و پیکار هام کاه گیرشاان
نمیآمد میرفتند سروقت سیمها و کابلهای برق.
خودش با چشم خودش که ندیده بود اما همسایهها جسد ج غاله شده چنادتایی از
آنها را که زیر دکلهای فشارقوی برق افتاده بودند دیده بودند .برق هم که همیشه خدا
قطع بود تاریکی دست بهدست گرما میداد تا پوست از گرده همه بکند.
پیرمرد که زنده بود گرما و تاریکی خیلی سخت نبود اما پیرمرد کاه رفات تنهاایی و
بیکسی هم آمد نشست تنگ دل تاریکی و گرما.
مولودیخوان دختر حاجیاسر بود که بروروی زیبایی داشت و هر سال برای مراسام
از شهر به روستا میآمد پول خوبی هم از حااجحساین مایگرفات خاودش باا چشام
خودش که ندیده بود نقلی بود که همسایهها میکردند .دو ساه نفار دف مایزدناد و او
میخواند .صدای باز و دلنشینی داشت .در مدح مهدی موعود میخواند و او مایگفات
قربان جدت بروم چه وقت میآیی یعنی ظلم و جور از امروز بیشتر.
دختر یااسار میخواناد و همه کف مایزدناد .جمعیات را صادای دلنشاین دختار
خوشصورت و بلندباالی حاااج یااساار و صادای دف دختاران هماراهش بادجوری
گرفته بود.
خوشی عجیبی به سراغ پیرزن آمد و سعی کرد خودش را برای ساعتی هم که شاده
داخل شادی مردم گم کند و غمها و غصههایش را فراموش کند.
کف میزد و همراه جمعیت میخواند .احساس خوبی داشت مثل روزگار جاوانی
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و کمکم احساس کرد چی ی درجسم و جانش دارد به جنبش درمیآید .چی ی مثل بااد
گم و ناپیدا مثل وقتیکه باد نیست ولی شاخههای درختان تکان میخورند.
دیگر درد پاهایش را احساس نمیکرد دوست داشات فضاا بااز باود و مثال دوران
جوانیاش دستی از آستین بیرون میکرد و سیر دلش میرقصید درسات مثال شابیکاه
قاسم را داماد کرد .آنقدر رقصید که ناغافل دستی گم و ناپیدا آماد و او را بلناد کارد و
محکم به زمین کوفت .و دیگر چی ی بهیادش نیامد تا فردا آن روز چشم باز کرد و دید
مردش رفته است مالجواد را آورده است و مال جواد طلسم سلیمانی را آوی ان گاردنش
کرده است تا زارش قرار بگیرد و او را رها کند.
از آن تاریخ مردش منعش کرد تا در مراسم شاادی بلناد شاود و پاایکاوبی کناد و
زارش را بیدار کند.
از آن تاریخ سالها گذشته بود و او دیگر پا به هیچ جشن و سروری نگذاشته باود و
کمکم یادش رفته بود که زاری در وجود او خاناه کارده اسات و نبایاد او را از خاواب
بیدار کند.
حاال دیگر تنها دختر خوشبروروی و باالبلناد حااج یاسار نمایخواناد .باهنظارش
میرسید تمامی شلحه ثوامر و یا شاید تمامی دنیا دارند در مدح آقا میخوانناد و او نیا
میخواند و از ته دل کف میزد.
سرش به دوار افتاده بود و قلبش تندتر و تندتر میزد عرق سردی از پاهایش بااال و
باالتر میآمد .احساس خوبی نداشت .بهنظرش میرسید چی غریباهای دارد در جسام و
روحش ب رگ و ب رگ و ب رگتر میشود.
آرزو کرد ایکاش مردش بود و با آن دستها و بازوهای ستبرش کاه از کاار درون
نخلستان زمخت و ستبر شده بود او را بغل میکرد و از حسینیه بیرون میبارد تاا شااید
هوای تازه ای بخورد و از اینحال بیرون بیاید.
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عمو جانی
تمامی اهل محل او را خانجان صدا میکردند و کسی هم با او سالم و علیک نمایکارد
تنها احمد بود که او را عموجانی صدا میکرد و با دیدنش بلند میشد و جلو مایرفات
دست میداد و میگفت :سالم عموجانی خوبی .و او میگفت زندهایم شکر.
نوکر خانه میناخانم بود .و همیشه خدا چند سگی اطرافش میپلکیدند.
پیرمردی بود در دهه شصت هفتاد عمر با کالهی ایتالیایی صورتی گندمگون و یاک
خال درشت روی گونه راست با دندانهایی مصنوعی کاه از فارط کشایدن سایگار باه
رنگ قهوهای تندی درآمده بود.
کمی موقع راه رفتن میلنگید و بفهمینفهمی پای چاپاش کمای کوتااهتار از پاای
راستش بود .آنطور که میگفتند در جوانی در یکی از شبهایی کاه سایاه مسات باوده
است از باالی پشت بام به وسط حیاط پرت میشاود و اساتخوان پاای چاشش خارد و
خاکشیر میشود .یکی دو سالی طول میکشد تا اسکندر شکستهبند پای خرد شدهاش را
درمان میکند اما از آن موقع پای چشش کمی کوتاهتر شاده باود و دیگار نمایتوانسات
درستوحسابی راه برود و یا دنبال کسی بدود.
ن دیکهای ظهر از خانه میناخانم بیرون میزد تا برای میهماانهاای شاب میناخاانم
خرید کند .و رفت و برگشتاش دو سه ساعتی طول مایکشاید .خریاد مایکارد و تاا
میتوانست برای سگهای گرسنه از دکانهای قصابی آشغال گوشت با خواهش و تمناا
جمع میکرد و میآورد و به خرابه خرمافروشها ن دیکی خانه میناخانم کاه مایرساید
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مینشست و صبر میکرد که سگهایش یکی یکی بیایند و سهمشان را بگیرند و بروناد.
بعد راهی خانه میناخانم مایشاد .گوشات و ساب ی و ناان را مایگذاشات و مایآماد
مینشست جلو درب خانه تا اگار غریباهای گاذرش باه محلاه افتااد مشاتری را بارای
میناخانم جور کند و یک انعامی هم بعد از اتمام کار گیرش بیاید .خورد و خوراکش باا
میناخانم بود اما خرجوبرجش را باید از مشتریها میگرفت.
خانه احمد نبش کوچهای بود روبهروی فاحشهخانه جاییکه آنها اسمش را گذاشته
بودند محله خانمها محلهای تودرتو که درهر خانه چند تایی زن درآنجا مشغول بهکاار
بودند .هر خانه هم برای خود نوکر و در خانهپایی داشت.
نوکر خانه اشرف گدا فانتی بود مردی کوتاهقد با سبیلهایی باریاک و ناوکتیا کاه
همیشه خدا احمد با دیدن سبیلهای عجیب و غریبش خندهاش میگرفت .ناوکر خاناه
سُلیخانم نصرت کون کمانچه بود.
نصرتخانم اول صب برای خرید مایحتاجشان بیرون میزد تا راهی بازار بشاود و
احمد که همیشه خدا جلو خانهشان بازی میکرد به باسن او خیره مایشاد و خنادهاش
میگرفت و میخواست بداند چرا به نصرتخانم میگویند کون کمانچه و بین کمانچاه
و باسن نصرتخانم چه رابطهای برقرار است .نصرتخانم هم که به صارافت دریافتاه
بود او به باسنش نگاه میکند و میخندد مثال همیشاه برمایگشات و مایگفات :دوره
آخرزمون شده بچه خجالت بکش مگر تو خودت خواهر و مادر نداری.
همه چی از چهارشنبه شب هفته اول بهمن ماه شروع شد .برف یکریا از غاروب
شروع کرده بود بهباریدن و او مدام به حیاط میرفت و به آسمان نگاه میکارد تاا ببیناد
برف بند میآید یا نه .و بعد چند فحش آبدار نثار برف و آسمان میکرد و برمیگشات
سرجایش و مشغول آماده کردن مشقهای فردایش میشد.
مادرش هم که بیقراری او را میدید میگفت :غم بهدلات راه ناده نهاایتش خاودم
فردا صب زود تا مدرسه با تو میآیم .خدا را چه دیدی شاید برف ایساتاد و صاب هام
یک آفتاب مشتی زد و همه برفها را آب کرد و تو با خیال راحت رفتی مدرسه.
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اما برف بند نیامد و او از زور غصه فردا نه شام خورد ونه ساعت نُه رفات ساروقت
رادیوی چهارموج آلمانی پدرش که از تهران خریده بود و از زور صافی و قدرت صادا
درتمامی محل لنگه نداشت تا برنامه مورد عالقهاش جانیدالر را گوش بدهد.
همه میدانستند که او عاشق برنامه جانیدالر است .برنامهای که هر هفتاه چهارشانبه
رأس ساعت نه با صدای دویدن و نفس زدنهای پشت سرهم مردی شاروع مایشاد و
صدای شلیک گلولهای میآمد و ناگهان صدای درینگ و درینگ تلفنی بلناد مایشاد و
مردی تلفن را بر میداشت و میگفت :ارادتمند جانیدالر.
عصر چهارشنبه که از مدرسه میآمد مینشست و تا ساعت ناه شاب نشاده تماامی
تکلیفهای فردایش را آماده میکرد تا برنامه جانیدالر شروع شود و چهل وپانج دقیقاه
تمام حواسش به برنامه باشد تا بفهمد جانیدالر از کجا متوجه شد قاتل کیست و وقتای
گوینده رادیومیگوید شنوندگان ع ی برای ما بنویسید جاانیدالار از کجاا فهمیاد قاتال
کیست او در دفتر مشق شبش راز قتل را بنویسد و تا چهارشنبه بعد لحظه شماری کناد
تا ببیند درست حدس زده است یا نه.
و همیشه خدا هم درست حدس میزد و وقتای مجاری برناماه اساامی برنادگان را
اعالم میکرد حسرت میخورد که کاشکی او هم پول تمبر و پاکات پسات را داشات و
میتوانست جواب صحی را برای برنامه جانیدالر بفرستد و جای ه بگیرد .و وقتای هام
به مادرش میگفت مادرش مثل همیشه میگفت :تو چقدر سادهای تماامی ایان اساامی
الکی است .میخواهند برای خودشان بازار گرمی کنند.
رختخوابش را مادرش پهن کرده بود و همینطور که داشات کارهاایش را مایکارد
بهاو گفت :بخواب خدا ب رگ است تا فردا یک کاریش میکنیم.
صب زود بالند شد و به حیااط رفت تا ببیند آسامان دیشاب چه دسته گلی به آب
داده است .نرمه باد سردی میآمد و سوز برف مثل ساوزن ریا ی در پوسات صاورتش
فرو میرفت.
آنقدر برف آمده بود که در حیاط بهاندازه کوهی شده بود اما خوبی کار در این باود
که برف از باریدن خسته شده بود نمی بارید.
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مادرش جورابهای پشمی و چکمههای الستیکیاش را آماده کرده باود و گذاشاته
بود زیر کرسی تا گرم شوند چای هم دم کرده بود تا صبحانه را بخورناد و هماراه هام
راهی مدرسه شوند.
از خانه که زدند بیرون تاکوتاوکی رهگاذر درکوچاه بودناد و داشاتند مایرفتناد
سرکارشان.
با اینکه مادرش فکر سارما را کارده باود و سروصاورت او را باا کالهای پشامی
پوشانده بود باد سردی میوزید و سوز بدی به صورتش میخورد.
برف راهها را کور کرده باود و آنهاا باههار بادبختی باود خودشاان را باه مدرساه
رساندند .مادرش باید هرچه زودتر برمیگشت تا هم ناهار ظهر را آماده کند و هم بارود
سروقت قالی بافتن تا ظهر نشده جیرهاش را هم ببافد و برود سروقت خانه و زندگیش.
همینطور که سرکالس نشسته بود خداخدا میکرد تا برف نبارد .تاا زناگ ساوم از
آمدن برف هم خبری نبود اما از زنگ چهارم آسمان ویرش گرفت بباارد .تماامی زناگ
چهارم برف یکری بارید .مش قنبر فراش مدرسه زنگ را زد و همه بچهها بادو راهای
خانهشان شدند .او هم کمی این پا و آن پا کرد تا ببیند سروکله مادرش پیدا میشاود یاا
نه .خبری نبود میدانست که نمیتواند بیاید و تا آمادن پادرش بایاد جیاره قاالیاش را
ببافد و خودش را برساند به آماده کردن ناهار برای ظهر.
فکری به ذهنش رسید .اگر از راه متروکه قبرستان کهناه مایرفات زودتار باه خاناه
میرسید .راه میانبری که کمی پرت بود اما کوتاهتر بود.
دودل بود کمتر از این راه به خانهشان میرفت .همیشه احساس میکارد مردگاان از
قبرهایشان دارند به اونگاه میکنند .نمیدیدشان اما حضورشان را احسااس مایکارد و
وقتی این احساسش را به برادر ب رگترش میگفت او مایخندیاد و مایگفات دسات
بردار آلفرد هیچکاک این فکرهایت را بگذار برای فیلم بعدی.
برف تند و تندتر میشد و باد مثل شالقی برفها را بااخود باه هاوا مای بارد و باه
سروصورت او میزد .آنقدر برف آمده بود که دیگر راه از بیراه معلوم نبود.
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وسط قبرستان و او موقعی متوجه شد در وسط قبرستان است که پایش در سوراخی کاه
باالی یکی از قبر ها بود فرو رفت.
سعی کرد پایش را از سوراخ بیرون بکشد .نمیتوانست .چکمه با رگش رفتاه باود
زیر سنگ ب رگی که مرده را پوشانده بود و اجازه نمیداد پایش را بیرون بکشد.
باد میآمد و بارف را بیشاتر و بیشاتر باه سروصاورت او مایزد و هار لحظاه کاه
میگذشت برف در اطرافش تلنبار میشد.
دستهایش یخزده بود و زور نداشت تا اهرم کند و پایش را بیرون بکشد .هرچقدر
هم که دستهایش راروی برفها اهرم میکرد بیشتر در برف فرو میرفت.
سرما مثل سوزن تی ی درکف دستها و پوست صورتش فرو میرفت و بیحس و
بیحستر میشد .گریهاش گرفته بود و مادرش را صدا میکرد .اما میدانست که از ایان
فاصله بعید است با این برف و بوران صدایش به مادرش یا کس دیگری نمیرسد.
برف تند و ری می بارید و چون شمد او را در زیر خود پنهان میکرد.
خواب عجیبی به سراغش آمد .چشمهاایش سانگین و سانگینتار مایشاد .از دور
صدای پارس یکی دو سگ میآمد و دیگر تاریکی بود و بیوزنی و خاموشی.
مدتیکه برایش معلوم نبود گذشت و باز صداهایی را شنید صداهایی آشانا و غریباه
که دور و ن دیک میشدند و گرمایی لذتبخش که میآمد و شامد سارما را از روی او
برمیداشت و با خود میبرد .دوسات داشات چشامهاایش را بااز کناد و ببیناد هناوز
درقبرستان کهنه زیر برفها است یا نه.
چشمهایش را به سختی گشود .درخانهشان بود .اشاک تماامی صاورت ماادرش را
پوشانده بود واو دربغل خانجان کنار بخاری بود.
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قاچاق انسان
استوار گراوند از جیپ پاسگاه پیاده شد و سرباز جلو درب پاا چساباند و بااال زد و باا
صدای بلند جوری که گروهبان اصغری بشنود خبردار پاسگاه را داد.
گروهبان اصغری نشنید از بس که جاسم قیل و قال می کرد و پاسگاه را گذاشته بود
روی سرش.
استوار گراوند با صدایی دورگه که ناشی از دود چسبناک سیگار زر بود جاوری کاه
جاسم بشنود گروهبان اصغری را صدا کرد:
گروهبان اصغری! اینجا پاسگاه قصبه است یا حمام زنانه .این چه قشقرقی است که
بهراه انداختی .بیار آن پابند و دستبند را .به والی علی مادرش را به عا ایش ماینشاانم
اگر کسی بخواهد در منطقه مأموریت استوارگراوند آشوب بهپاا کناد ونظام عماومی را
بهم ب ند.
جاسم صدای استوارگراوند را شنید و خاموش شد.
گروهبان اصغری دوید و پا چسباند و احتارام گذاشات و گا ارش داد :درگیاری و
جلب قاچاقچیان انسان.
استوارگراوند با غضب به جاسم که حااال آماده باود خاودش را چسابانده باود باه
گروهبان اصغری و نفس به نفس او بود و زل زده بود به دهان گروهبان اصغری تا ببیند
چه دارد میگوید نگاه کرد.
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و جاسم رو کرد به استوار گراوند و گفت :دیدی استوار چرا فریاد جاسم باا پنجااه

سال عمری که از خدا گرفته و از ده سالگی در بندرهای کویت و امارات جاشویی کرده
با زن و بچه و کلی فامیل از طایفه آلباوغیبش کاه یاک سرشاان آباداناه و یاک سارش
شاادگان و بندر اماام و دارخوین فریاادش به هوا است و حق داره پیاراهن خاودش را
پاره کنه.
دیدی به جااسم که خااک قُصبه را خورده چه لقبی داد .صاد رحمات باه مرحاوم
صدام حسین .شرطههای عراقی زمان شااه کاه جاسام را مایگرفتناد مایگفتناد عباور
غیرقانونی از مرز و جاسم هم میگفت :ناسالمتی شما مسلمانید .باه زائار اماام حساین
کسی نمیگوید عبور غیرقانونی از مرز.
این از گروهبان اصغری اون هم از سربازان لب شط.
با توپ و تفنگ و تیرانادزی هاوایی دنیاا را گذاشاتهاناد روی سرشاان .وقتای هام
میگویم سرباز از این پیرزن و پیرمرد که حکم پدر و ماادر خاودت را دارناد خجالات
نمیکشی تیراندازی میکنی .میگوید :خب داشتی قاچاق انسان میکردی.
میگویم لب به دندان بگیر بچه .تاوحکم پسار مارا داری آدم باه زوار اماام حساین
میگویی قاچاق انسان.
استوار گراوند که از گرمای پایان اردیبهشت ماه کالفه شده بود راهی اتااق ریاسات
پایگاه شد و به گروهبان اصغری گفت .متهمین را بنداز بازداشتگاه تا با تشاکیل پروناده
راهی دادگاهشان کنم جاسم دنبال او رفت و گفت :اساتوار مثال ایانکاه عیاال دیشاب
بداخالقی کرده که حوصله و دل ودماغ نداری .چناد پیرمارد و پیارزن باا زباان روزه و
زوار امام حسین را میخواهی توی این گرما بیندازی بازداشتگاه مگر میخاواهی آتاش
جهنم در شب اول قبر ج غالعهات کند.
استوار درحالیکه خودش را به می ش میرساند تا روی صندلی راحت بنشیند گفت:
چرتوپرت نگو جاسم .من ماندهام چه گناهی به درگاه خداوند تعالی کردهام که آدمای
بهنام جاسم آلبوغبیش را کرده است شهروند منطقه من.
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جاسم درحالیکه خودش را به می استوار ن دیک میکرد گفات دلات بخواهاد مان
اینجا زندگی میکنم .شهرهای دیگر روی من گریه میکنن که بروم آنجا زندگی کنم.
حاال همه شدند پاک و مطهر جاسم شده خولی و حرمله این درسته استوار گراوند.
استوار کمی جاابهجاا شد تا درد سیااتیکش رهاایش کند .رهاایش نکرد .مدتی بود
که مارده دردی میآماد و از کمارش میگرفت و تیر میکشید تاا پشت عضالت سااق
پای چشش.
جاسم داشت یکری حرف میزد و استوار کالفه بود .رو کارد باه جاسام و گفات:
ارواح پدرت جاسم زبانت به دهان بگیر و تا حالیت کنم تو کجای داستانی .بابا چند بار
به تو بگویم قاچاق انسان یا آوردن بردن زوار بهنام حسین اسامی کاه تاو روی کاارت
میگذاری جرمه .میخواهی چند بار دیگه بگم تا تاوی مخات فارو باره .ایان حارف
استوار گراوند هم نیست .حرف مقامات حرف مرک ه.
جاسم گفت :ولکن استوار نگذار زبان روزه کفر بگویم .مرکا چاه مایداناد شاکم
بچههای جاسم گرسنه است .و بهاین روز ع ی و این زبان روزه شش مااه آزگااره کاه
خانه جاسم گوشت بهخودش ندیده .خب روزی زن و بچه جاسم آن هم باا یاک بلام
شکسته از کجا باید دربیاید .تو بهعنوان یاک مسالمان ناه باهعناوان یاک کاافر قبولات
میشود زن و بچه جاسم با لب تشنه و سفره خالی افطار کنن.
استوار رو ترش کرد و به گروهبان اصغری گفت؛ چند بار بهت بگام هروقات ایان
جاسم را گرفتی بدون اینکه به من بگی تشکیل پرونده بده و یکراست بفرسات شاهر
تا مقام قضایی خودش تکلیفش را با جاسم روشن کنه.
جاسم خودش را به می استوار ن دیک کرد و گفت :اینه مروت یک اساتوار لار .کاه
جاسم را با زبان روزه بفرسته شهر تا مقام قضایی درمورد جاسم و هفت سار عائلاهاش
تصمیم بگیرد .گروهبان اصغری دست برد و از روی می پروندهای را جلو استوارگراوند
رئیس محترم پاسگاه گذاشت .و گفت :تا شما پرونده را امضاء کنی من جلدی جیاب را
آماده حرکت میکنم.
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جاسم با کالفگی دستی به ریشهای پر و سفید خود کشید و گفت :دوره آخرزمان

که میگن یعنی همین .عمرسعد اسرای کربال را اینطوری روانه شام نکرد که شما دارید
ما را روانه شهر میکنید.
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کابوس
باورش نمیشد که روزی برسد و با پای خودش برود تا دستگیرش کنند .نازنین گرمش
بود و بیقراری میکرد و از اتاقک پیکان آتش میبارید.
درستوحسابی نمیدانست چندم مرداد است .حساب همه چیا از دساتش دررفتاه
بود .زندگیش مثل تسبیحی بود که بهیکباره از سال گذشته پاره شده بود و هر داناه ایان
تسبی بهجایی پرتاب شده بود که امکان جمعوجور کردنش برای او نبود.
درتمامی این ماه ها بارها از خود پرسیده بود چرا کار بهایانجاا کشاید .کجاا اشاتباه
کرده بودند .همه چی که سارجای خاودش باود الاقال تاا قبال از بهمان ساال ۱3۶۱
بهنظرش میرسید همه چی همانطور است که باید باشد .و فکر میکرد آنقدر پاهاایش
روی زمین واقعیات محکم شده است کاه مثال تیارآهن باه زماین جوشاش داده اناد و
احساس کوهی را داشت که چی ی نمیتواند اورا از جا بکند یا تکان دهاد .اماا دریاک
چشم بهم زدن همه چی واژگونه شد .شده بود مثل بیدمجنونی که یک نرمه بادی کاافی
بود او را به ه ار سو براند.
دستگیریها ناغافل شروع شد و شیرازه کارها به تمامی از هم پاشید .و کسانیکه تاا
دیروز وانمود میکردند از حرکت یک پشه در کهکشاان راه شایری خبار دارناد دچاار
سرگیجه ای شاده بودناد کاه روی پاهاایشاان بناد نبودناد و مادام فشاار مایآوردناد
که اینطرف و آنطرف سروگوشای آب بدهیاد ببیناد چاه خبراسات و دستگیرشادگان
کجایند و چه میکنند.
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یکی دوبار هم که جستهگریخته خبرهایی شنید که دستگیرشدگان مصاحبه کاردهاناد
مسئولش برآشفت و گفت؛ حرفهایت بوی بچه پیکاریها را میدهد .مواظب خاودت
باش ارتداد به همین شکها آغاز میشود .راست هم میگفت تهمتن در زنجیر بااز هام
تهمتن در زنجیر بود .مگر ممکن بود کسانیکه درکوران مبارزه مثل فوالد آبدیده شاده
بودند تن به مصاحبه بدهند آن هم توسط کسانیکه سنشان به نیمی از تاریخ مباارزاتی
آنها هم نمیرسید.
و باز هم شک نداشت که بهزودی کسانیکه دستگیر شدهاند با پی باردن آماران امار
بهخطایشان آزاد میشوند و همه چی همانطور میشود که بوده است.
اما نمیدانست چرا اینگونه نشد که او مایپنداشات .آن شاب علای زود از سارکار
برگشت و او شام را آماده کرده بود تا زود بخورند و با هم بروند سری به مادرش که از
کمردرد رنج میبرد ب نند .هنوز لقمه اول و دوم از گلوی او و علی پایین نرفته باود کاه
مجری تلوی یون با هیجان زیاد اعالم مصاحبه کرد .و او از علی پرسیده بود یعنای آنهاا
مصاحبه کردهاند و علی ناباورانه گفته بود فکر نمیکنم .از محاالت تاریخ است.
اما کمی که گذشت و مصاحبه شروع شد علی طاقت نیاورد و با قندان پر قند شیشه
تلوی یون را شکست و سرش را میان دستانش گرفت و شروع کرد به گریستن.
آن شب اولین شب زندگیاش بود که نمیدانست فردا از خواب بیدار میشود و اگر
شد چه بکند .مغ ش به تمامی قفل کرده بود.
اما او تا صب خوابش نبرد و مدام در رختخواب غلت زد و طول و عارض اتااق را
باال و پایین رفت .علی هم تا صب سیگار کشید و کتابها و روزنامه را آتش زد.
فردا هم نه او رفت سرکار و نه علی و شب نشده علی گفت بهتر است برویم خاناه
مادرت اینجا دیگر امن نیست.
برای اولین بار بود که معنای ناامنی را میفهمید .درکوچه مدام برمیگشت و پشات
سرش را میپایید .خانه مادرش هم که رفته بود مدام گوش به زنگ باود ببیناد کاه چاه
کسی در میزند و یا تلفن که زنگ میزند کیست و چه میخواهد .و رفتهرفته وساواس
تحت تعقیب بودن سراغش آمد.
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زندگی برایش زهرهالهلی شده بود که نمیدانست چگونه باید سربکشاد .بااز هام
مصاحبه پخش شد و دیگران هم آمدند همان حرفهایی را زدند که دیگران زده بودناد.
میترسید به محل کارش برود یا دوستان و همکالسیهاای ساابقش او را درخیاباان یاا
کوچه ببینند و اورا سئوالپیچ کنند که جریان چیست .وقتی خاودش نمایدانسات چاه
اتفاقی افتاده است دیگران را چگونه باید توجیه میکرد .
هرشب هم با علای باه رادیوهاای آنساوی آبهاا گاوش مایدادناد و او از علای
میپرسید یعنی اینها تحتتاثیر داروهای روانپریش آمده اند ایان حارفهاا را زده اناد.
پس اگر اینطور است وقتی دیگران میآمدند مصاحبه میکردند صحبت از به بانبسات
رساایدن اندیشاههااای اپورتونیسااتی چااپ بااود امااا امااروز مایگوینااد دارو باهایانهااا
خوراندهاند.علی هم میگفت حتماً خبرهایی هست که ما از آن بیاطالعیم .حتی یکباار
اینطرف و آنطرف هم شنیده بود که دارند به عمد این حرفها را میزنند کاه انقاالب
سریعتر جلو برود و دیگر نتوانند آن سوی آبیها بهانه کنند کاه حکومات ریگای تاوی
کفشش هست و دارد با تاواریشها زدوبند میکند اما از اینساوی وآنساوی خبرهاای
خوبی به او نمیرسید و مدام یکی از آشنایانش دستگیر و گموگور میشدند.
زندگی آنقدر برایش بیمعنا شده بود که چندباری تصمیم گرفتاه باود خاودش را
خال کند .رفته بود از داروخانهای که آشنایش بود قر خوابآور هم خریاده باود.
یک قوطی را خالی میکرد دریک لیوان آب و سرمیکشاید و خاال و خاودش را از
تمامی اضطرابها خال میکرد .اما هربار که آمده بود تصامیماش را عملای کناد باه
موجود زندهای که دردرون رحمش داشت رشد میکرد و گهگاه لگد میزد فکر میکارد
از تصمیم خودش منصرف میشد.
پدر علی رفته بود سروگوشی آب بدهد و برگردد اما آنقادر آدم پشات درب بساته
آهنی و ب رگ جمع شده بودند که امکان رسیدن به درب نبود.
یکیدوباری هم بلند شد و خودش را به جمعیت رساند .جای سوزن انداختن نباود.
هرکاس شنیده بود دستگیرشادگاان را آورده اند اینجاا آمده بود تا خباری از ن دیکاان
خود بگیرند.
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در بسته باود و گاهگااه دریچاه کاوچکی بااز مایشاد و یکای شاانس مایآورد و

میتوانست با کسی که فقط صورت پرمویش معلوم بود حرفی ب ند و جاوابی بگیارد و
دوباره دریچه بسته میشد.
هوای تیرمااه گرفته و تالخ و سنگین بود و از آسماان گرگرفتاه آتاش مایباریاد و
گرما بیداد میکرد .بدتر از همه چادر مشکی بود کاه مادام از سارش لیا مایخاورد و
ب هزمین میافتاد .عادت بهسر کردن چادر نداشت .سالیان بسیاری بود کاه چاادر باهسار
نکرده بود و یادش رفته بود چگونه چادر بهسر مایکنناد .مایآماد ناازنین را آرام کناد
چادرش لی میخورد و از سرش پایین میافتاد میآمد چادرش را ضبطوربط کند نازنین
بیقراری میکرد.
پدر علی خسته و کالفه بود و قادر نبود خودش را به دریچه ای که گهگاه باز و بسته
میشد برساند و به نگهبان بگوید عروسش را آورده است تا تحویل دهد.
با اینکه از زندانی شدن میترسید اما دیگر از فرار کردن خسته شده بود.
دستگیریها که شروع شد مدام از علی میپرسید یعنی چه اتفاقی افتاده اسات .علای
با سکوتش به اضطراب او دامن میزد .تاا آن روز هماه تحلیالهاای رهباری موباهماو
درست از آب درآمده بود همه چی را پیشبینی میکردند اال اینکه یک شاب بری ناد و
تمامی رهبری را دستگیر کنند و ببرند جاییکه عرب نای اناداخت و بعاد بایخباری و
نگرانی و آشوب و بیخوابی.
یکیدوبار هم از ذهنش گذشت که به علی بگوید بهتر است تا روشن شدن اوضااع
از کشور خارج شوند .اما خجالت کشید .ح ب نتوانسته باود از زیرباار اخالقای تارک
کشور در بار گذشته خال

شود .حتی یکیدوبار هم رفیق حکمت در حوزه هاا گفتاه

بود دیگر حاضر نیست به بلوک شرق برود و درجلسات و نشساتهاای باینالمللای از
میهن خود حرف ب ند.
و وقتی از او میپرسند اگر وضع کشورتان این قدر بد است شما اینجا چه میکنیاد
و او بماند تا چه جوابی بدهد.
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اما نقل ایستادن و بها دادن نبود او نمیتوانست دراین وضعیت فقط باه آرماانهاای
خودش فکر بکند درجان او زندگی دیگری درحال شکل گرفتن بود که بارای خاودش
حقی داشت و نمیتوانست حق زندگی کردن را از او بگیرد.
بعد هم که مصاحبهها شروع شد .سردرد و بیخوابیهایش بیشاتر و بیشاتر مایشاد
نمیتوانست حرفهایی را کاه مایزنناد بارای خاود تحلیال کناد .و مادام از خاودش
میپرسید یعنی چه.
هرشب موقع خواب آرزو میکرد بخواباد و دیگار از خاواب برنخیا د و از تماامی
پرسشهایی که بهجانش چون موریانهای میافتند خال شود.
علی حرفی نمیزد اما میدید کاه وضاع او بهتار از خاودش نیسات .علای هام باا
اضطراب میرفت و برمیگشت و باالخره یکروز رفت و برنگشت.
با هم قرار گذاشته بودند اگر هر کدام سر قرار رفتند و برنگشتند کمتر از دو سااعت
خانه را ترک کنند.
او هم همین کار را کرد .علی غروب بود که رفت سرقرار رفت و در ساعت موعاود
برنگشت .دو ساعت شد  ۱۲ساعت و او صبر کرد و مدام باهخاودش امیاد مایداد کاه
کاری پیش آمده و جایی رفته است و برمیگردد اما برنگشت و او مجبور شد باا شاکم
برآمدهاش بلند شود و ساک دستیش را بردارد و بهخانه یکی از دوستانش برود.
چند روزی ماند و هرروز برای نرفتنش بهانهای میجست .میترسید بو ببرناد علای
را گرفته اند و آنها وحشت کنند و عذرش را بخواهند .پس بهناچار کفشوکااله کارد و
راهی سرین شد.
خانه مادرب رگ با همه کمی و کسریهایش میتوانست پناهگاه خوبی باشد.
مادرب رگ مثل همیشه مهربان و دوست داشتنی بود اما برایش کمی عجیب باود کاه
چه شده است او بدون مادرش آمده اسات سارین .اماا وقتای دیاد او جاواب روشانی
نمیدهد زیاد پاپی نشد.
تهوع و استفراغ هم آنی او را رها نمیکرد .از تهران که راه افتااد اساتفراغش بیشاتر
شد .درهر ایست بازرسی که ایستادند منتظر بود یکی از پلههاا بااال بیایاد و او را پاایین
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بکشد .اما تا سرین همه چی بخیر گذشت .دوسهبااری هام کاه بااال آمدناد ملتفات او
نشدند بهم ریختهتر آز آن بودکه به چشم بیاید.
مدتی که گذشت سروکله مادرش پیدا شد رنگ باه صاورت نداشات .از دساتگیری
علی مطلع شده بود بعد از سه ماه علی به خانه پدری زنگ زده باود و هماانهاایی کاه
زنگ میزدند به پدرعلی گفته بودند عروست هم باید بیاید خودش را معرفی کناد اگار
نیاید برای شوهرش خیلی بد میشود .و مادر علی هم راه افتاده بود و آماده باود خاناه
آنها که بهتر است به دخترت که معلوم نیست کجا خودش را پنهان کرده است بگاویی
بیاید حاال که پسر ما را توی چاه انداخته است خودش را معرفی کناد .اگار بالیای سار
پسرم بیاید خاک خانهات را به توبره مایکانم .پسار مان تاا قبال از آشانا شادن باا او
نمیدانست کمونیسم چیست و کمونیست کیست.
و او به مادرش شکم برآمده اش را نشان داده بود که چگونه برود خودش را معرفای
کند .و مادرش گفته بود بهتر است از خانه مادرب رگ تورا ببارم جاایی امانتار ممکان
است مادرعلی بو ببرد اینجایی و برود تورا لو بدهد.
و کفش و کاله کرده بودند و رفته بودند خلخال در یکای از روساتاهای دور افتااده
خانه خالهزادهای دور مادرش که چند سالی بود آنها را ندیده بودند.
نازنین که بهدنیا آمد یک مشکلش شد ده مشکل شیرش که از روز اول خشک شاده
بود و باید شیر خشک میخرید .شیر هم که تنها نبود پوشک و چی های دیگر هام مثال
شامشو و پودر و روغن و لباس هم بود با جیبی خاالی و خاناه خالاهزای ماادری کاه آه
نداشتند با ناله سودا کنند و تمامی زورشان شام و نهاری بود که دراین چند مااه جلاوی
او گذاشته بودند چه خاکی باید بهسر خود میریخت.
بههمین خاطر یکی از روز هاا سااکش را برداشات و خاودش را رسااند باه گااراژ
ایرانپیما و بلیطی گرفت و روانه خانه مادری شد و باا خاودش گفات مارگ یاکباار
شیون هم یکبار .الاقل آنجا مادرش میتواند نازنین را تروخشک کند.
دیگر ترسی از دستگیری نداشت .نازنین باهدنیاا آماده باود و اگار بارای او اتفااقی
میافتاد مادرش میتوانست او را نگهداری کند و از رفتن به این خانه وآن خانه با جیاب
خالی هم خسته شده بود.
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به خانه که رسید حرفهایش را با مادرش زد .نمیتوانسات ساالیان ساال درچشام
علی و خانوادهاش نگاه کند و آنها فکر کنند بهخاطر جان خودش حاضر نشد خاودش
را معرفی کند و شوهرش را فرستاد در دهان شیر.
مادرش حرفهایش را شنید و چی ی نگفت .فقط گفت :مختاری مادرجاان زنادگی
خودت هست .از نازنین هم خیالت آسوده باشد تا زنده هستم از او نگاهداری مایکانم
مثل دوتا چشم خودم.
روز بعد هم بازار رفت و چادری مشکی خرید و ناازنین را باا سااک لبااسهاایش
برداشت و با دو قوطی شیر خشک بهخانه پادرعلی رفات و گفات بارای تحویال دادن
خودش آمده است .مادروپادر علای هام معطال نکردناد و پیکاان ناوک مادادی مادل
پنجاهشان را روشن کردند و راهی شدند.
هوای اتاق پیکان دم کرده بود و جهنمی بود و نازنین بیقاراری مایکارد .پادرعلی
برگشت درحالیکه مردی ریشو همراهش بود .پدرعلی باا انگشات او را نشاان داد کاه
داشت به نازنین شیر میداد .قلبش آمده بود دردهانش و دهانش شده باود مثال چاوب
خشک شده درختی مرده.
مرد پدرعلی را میشناخت از هم محلیهای میدان شوششان بود .سالیان بسیار آمده
بود حمام پدرعلی .پیدا بود که مردد است چه بکند کمی اینپا و آنپا کرد و روکارد باه
پدرعلی و گفت :مگه عقل تو کلهتان نیست ایان دوتاا طفال معصاوم را برداشاتهایاد و
آورده اید تا با دست خودتان بیندازید توی قفس شیر .اگر بهخاطر سالموعلیک قدیممان
نبود میبردم همین االن تحویلش میدادم.
راهتان را بگیرید و بروید و به این تلفنها گاوش ندهیاد اگار الزم شاد مان خاودم
میآیم دنبالش.
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کسب و کار با مرگ
همراه بیمار هراسان خودش را داخل اتاق معاینه میاندازد و میگوید بیماارش درخاناه
درحال جان کندن است .چند تایی بیمار بیشتر در درمانگاه نیست و آنها با کیساه هاای
پر از دارو منتظرند تا نوبتشان برسد و برای ت ریق بروند.
از هشت صب تا یک بعد از ظهر بالانقطاع بیمار آمده است و رفته اسات و او تنهاا
توانسته است ماسکش را کمی باال و پایین بکشد و نفسی تازه کند .احساس مایکناد از
کوه پرتاب شده است و تمامی بندبند وجودش درد میکند .دلش میخواهد چشامانش
را میبست و وقتی باز میکرد جایی باشد که از بیمار و بیماری خبری نباشد .پنجارهای
باشد باز رو به دریا و هوای خنک و سبکی که بیاید و پوست او را نوازش دهد.
مثل همیشه راه میافتد .میداند بحث با کسی که درخانه ع ی ش درحال جان کنادن
است بیهوده است و او جرب ه آن را ندارد که چشم در چشم کسایکاه باه در خاناه او
آمده است بکند و بگوید نه .و با خیال راحت بنشیند و چایش را بخورد.
و مثل همیشه یک دو کوچه باالتر به درخانه نیمهبازی میرساد کاه کتیباه هاایش از
زور پوسیدگی درحال فروپاشی است با حیااطی کوچاک و ظروفای نشساته در تشاتی
پالستیک و کلی خرت و پرت دراینسو و آنسوی حیاط و یکی دو پله و بعد یکای دو
اتاق قدیمی با زیلو و فرش ماشینی و زهوار دررفته و یک بیمار خوابیده در رختخاوابی
مندرس و چشمهایی منتظر و آشفته و نگران درچهارسوی اتاق.
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پیرمردی در دهه شش و هفت زتنگی با صورتی اصالح نشده و مویی پریشان و باه
تمامی سفید و نفسهایی تند ومنقطع و پروخالی شدنی به سختی و باال و پاایین رفاتن
سینه وش کنم .با اکسینناسیون پایینتر از هشتاد خون و ریههایی پار ازچارک کاه مثال
سماور میجوشد و حبابهای چرک میترکد.
و نیازی به آزمایش و تست و سیتیاسکن نیست با توجه به اوضااع کناونی قطعااً
کرونا است .و راه چاره تنها رفتن به بیمارستان است.
و نگااهی مثال همیشه به دور و اطراف خود میکند دریغ از یک چی باهدرد بخاور
و قیمتای حتای باه قیمت ده ها ار تومن .و مثال همیشاه از ساروروی خااانه فقاار و
ناداری میبارد.
به همین عالت ماایل به رفتن به بیماارستاان نیستناد بهوینه ایانکااه بیماهای هام
درکار نیست و فکر میکند مثل همیشه باید کاری کرد .اماا چاه کاار و مثال همیشاه از
خودش میپرسد و پاسخی برای آن پیدا نمیکند .و مینشیند و با گوشی به ضربان قلب
میدهد مثل همیشه و نگاه میکند تعداد تانفس رفتاهرفتاه کام
و تعداد تنفس را گوش 
میشوند لبها
میزند ولی عضالت صورت بهتدریج سفت 
میشود ولی قلب هنوز تند 

میشود و آهی میکشد و تمام!!
سیاه 

پیرمرد با چشماان نیمهباازش مثال همیشه به او نگاه میکند و بهنظرش مایرساد او
را باازخواست میکند بهخااطر این مارگ مفاجا.
و اینکه باید برای بیمار عملیات احیا انجام شود .و از خود مایپرساد چاه فایاده از
چند روز بیشتر و کمتر در حالت بیهوشی در ایسییو بیشتر این زنادگی زجرآلاود را
ادامه دهد و در پایان صورتحساب بیمارستانی که خانواده ندار را ندارتر میکند.
نیازی به ماندن و گفتن حرفی برای همدردی نیست .از خانه بیرون میزند و به خود
میگوید خودت انتخاب کردهای که اینگونه زندگی کنی .و اوضاع هم بهگونهای است
میدهی زندگی آ نها پایان گیارد و

که واقعاً آرزوی مرگ بعض کسان را داری و ترجی
اینکه همیشه وظیفه ما طوالنی کردن زندگی دیگران نیست.
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نیازی به مراجعه به معیارهای اخالق نیست اینجا انتخاب طبیعی دسات باه دسات

جبر اقتصادی داده است و حکمروایی میکند انگار که باید ضعیفترها و پیرترها دیار
یا زود بروند و ما نظارهگر باشیم و اطرافیان را تأیید کنیم که کار درست را انجام دادهاند
اما کیست که به آنها بگوید این شیوه از زندگی و مرگ برآ نها تحمیل شده است و
جهانی دیگر هم ممکن است.
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کوههای طرهان

سیفی احساس کرد دستی از ظلمات جهان آمد و او را به دره هولناکی پرتاب کارد .درد
بدی به سراغش آمد .میل گداختهای از مغ سرش وارد شد و آمد از تکتک مهرههاای
کمرش گذشت کمی مکث کرد و بعد آمد از لگن خاصرهاش گذشت و وارد عضاالت
و استخوانهای ران وساق پایش شد و از پنج انگشت پایش بیرون زد .درد آشانایی باود
.دردی که سه باری آن را تجربه کرده بود.
یک بار در دوران کودکی بار دوم در جبهه شوش و سومی را در تهاران در خارداد
سال .۱3۶۲
وقتی از کوه سقوط کرد سی ده چهارده ساال بیشاتر نداشات .رفتاه باود دنباال با
چموشی که خودش را رسانده بود به پرتگاه سختی و راه برگشت را نمییافت و هرآن
ممکن بود بیفتد و تلف شود و او که در ن دیکی ب چر روستایشان طرهان داشت درس
میخواند برای نجات ب رفت و وقتی با ب برگشت پایش سر خورد و از بلندی سقوط
کرد و چی ی نمانده بود به دره هولناکی سقوط کند و شانس آورد و تنها استخوان نازک
نی و درشت نی پای چشش شکست و تا آمد خودش را به روستا برساند واز آن جاا باا
وانتی راهی خرمآباد شوند درد چون میل گداختهای از مغ ش وارد میشاود و از پنجاه
پاهایش خارج میشد.
بار دوم وقتی بود که ترکشی ناغافل از پاس سانگری آماد و اساتخوان سااق پاای
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راستش را دونیم کرد .چند روزی بیشتر از جنگ نگذشته باود و او از شادت ضاربه و
شوک چی ی نمانده بود که تلف شود اماخودش را جمعوجورکرد و به سنگر رساند.
و بار سوم خردادسال  ۱3۶۲بود که یکراست از جبهه کرخاه آورده شاده باود تاا
تهران و حرف و حدیثی بود که روح او از آن خبر نداشت.
و مثل همیشه دردی آشنا را که چون میل گداختهای از کف پایش وارد مایشاد و از
دو چشمش مثل گدازههای آتشفشان بیرون میزد را تحمل کرده بود و لب از لب بااز
نکرده بود.
بهنظرش آمد کسی دارد او را صدا میکند :بدرود رفیق سیفی .خوشحالم که درکنار
شما بودهام .داوود بود .با او فاصله زیادی نداشت حدود هفت هشت متر.
اواخر شهریورماه و شاید هم اوایل مهر  ۱3۶3بود که باا او آشانا شاد .طارفهاای
غروب بود که داوود از فرصت استفاده کرد و اسمش را پرسید و او فقط فرصت کارده
بود بگوید؛ سیفی .که صدای پا و کشیده شدن گاری غذا آمد و او دیگر حرفی ن د .چند
باری هم از او سیگار خواست بهاو داد .سیگاری نبود اما جیره سیگارش را میگرفت و
آن هم برای روز مبادا یکیدوباری هم که برای داوود سیگار پرت کرده بود دورتر افتاده
بود و همین برای داوود و همسایهاش باعث درد ر مختصری شده بود .سیفی یادش آمد
که هیچ زمانی پرتابگر خوبی نبوده است چه آن زمان که در طرهان با بچهها باهساوی
پرندگان سنگ پرتاب میکردند و چه زمانیکه در دبیرستان درخرمآباد دوسات داشات
ج ء تیم بسکتبال دبیرستان باشد .هر پرتابش بهسوی دروازه به خطا بود و عاقبت معلم
ورزش گفت :سیفی از تو بسکتبالیست خوبی بیرون نمیآیدبهتر است بروی کشتی کت
و کولت به کشتی میخورد .راست هم میگفت .یکی دوسال نگذشته بود که قهرمان ۶8
کیلوی آزاد استان شد .خوب هم جلو میرفت چیا ی نماناده باود کاه بارای قهرماان
کشوری انتخاب بشود برود تهران اما پدرش که سرد و گرم روزگار را چشیده بود باهاو
ساروکولشاان بااال مایرود درتماامی

گفت :ببین سیفی این مردم که درد و مارض از
روستای طرهان و بقیه روستاهای کوهدشت و خرمآباد کشتیگیر بهدرشان نمایخاورد.
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آخر کشتی یکی دو مدال حلبی است که دوسیرونیم گوشت درب مغازه قصابی دساتت
نمیدهند .پهلوان هم که باشی اگر سر خم نکنی یک گلوله در مغ ت شلیک مایکنناد و
خال

 .تو که از تختی تختیتر نیستی .برو برای این مردم دکتر شو که الاقال دردی از

صدها درد بیدرمان این مردم را درمان کنی .همین هم شد و سیفی پاا روی عالقاهاش
گذاشت و دیگر به باشگاه نرفت و دور کشتی را برای همیشه خط کشید.
باز هم درد آمد و چون میل گداختهای درچشمانش فرو رفات .صادای اساماعیل را
شنید .بهنظرش رسید آشفته و عصبانی است شاید هم نبود داشت مثل همیشه باا کسای
بحث میکرد .شاید هم صدای اسماعیل نبود .صدا دور نبود اما گرفته و فروخورده باود.

داشت به کسی یا چی ی اعتراض میکرد .و طرفش مدام میگفت حرف ن ن برو باال.
درد باز هم به سراغش آمد سخت و کشنده و سیفی یاک آن ویارش گرفات ببیناد
درگوشه و کنارش چه خبر است اما احساس کرد دستهایش از پشت بههم قفل شاده
است و چی ی مثل اره دارد دستهایش را از شانه جدا میکند .مهی غلیظ آمد و او را با
خود برد.
تا یادش میآمد همیشه همینطور بود .مهی غلیظ از ناپیدای جهان میآمد و او را باا
خود میبرد .چشمهایش سنگینی میکرد و دوست داشت بخواباد .بخواباد و وقتای از
خواب برمیخی د ببیند همه اتفاقاتی که دراین چند سال براو گذشته است تنها کابوسای
بوده است در یک خواب بد و سنگین شبانگاهی.
اماا درد چون سارب گداختهای در دو کااساه چشماش قال میزد و نمیگذاشات
او بخوابد .با این همه دوست داشت تا جاییکه ممکن است اطرافش را ببیند اما ممکان
نبود درست مثل دومین روز خرداد سال  ۱3۶۲که مه آمده بود و تماامی ساحل کرخاه
را درخود پنهاان کارده بود و وقتی هم صدای جیب ن دیک شاد و گروهباانی باا کلتی
کالیبر  45به کمر از جیب پیاده شد تعجب کرد که این بابا چه حالی داشته است درایان
مه خودش را به کنار کرخه رسانده است.
از ستاد آمده بود .شاید هم نه خودش ایانطاور مایگفات .اماا ساتاد چاه کااری
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مایتوانسات باا او داشاته باشاد .او کاه پساتی نداشات تاا نقاش تعیاینکننادهای در
تصمیمگیریها داشته باشد .او فقط یک پ شک لشگر بود .همین را به گروهبان گفت و
علت احضارش را پرسید.
گروهبان گوشت تلخی بود .شاید هم نبود بهنظر او چنین آمد .دوست نداشت زیاد
با او همکالم بشود شاید گناهی هم نداشت او نی چی زیادی نمایدانسات فقاط یاک
امربر بود همین .یکآن ذهنش رفت طرف مصاحبهای که به تازگی باا تلوی یاون کارده
بود .اما او که چی بدی نگفته بود راست و حسینی هر چه بود همان را گفته بود که بود.
خب هرچه بود گفتنی هم بود همه زحمت کشیده بودند تا کارها راروبهراه کنند هرچند
ارتش آماده جنگی دراین ابعاد نبود اما توانسته بود خودش را جمعوجور کند و کارها را
با درایت به پیش ببرد .از خودش هم که چی ی نگفته بود هرچند در این سه چهار سالی
که از جنگ گذشته بود او با جان و دل مثل یک سرباز پابهپای بقیه و حتی بیشتر از بقیه
مایه گذاشته بود و هیچ وقت هم اعتراض نکرده باود .جاای اعتاراض هام نداشات او
بهکاری که میکرد وراء وظیفهاش باور داشت.
سیفی سعی کرد به دلش بد نیاورد هرچه بود فرستاده بودند دنبالش .به امربر گفت
شما بروید بگویید سرگرد گفت کارها را ردیف میکنم و فردا اول صب اهاوازم .و باه
مهی که تمامی کرخه و جنگلهای اطرافش را درخود گرفته بود اشاره کرده بود و گفته
بود با این مهی که آدمی تا دوقدمیاش را نمیبیند امکان تصادف یا برخورد با میدانهای
مین زیاد است.
اما گروهبان که صورت کشیده و ریشی تُنک و جو گندمی داشت باا کمای تحکام
گفت :جناب سرگرد دستور فوری است .تعلل جای نیست همین االن بایاد راه بیفتایم
من در معیت شما .سیفی خوشش نیامد و به دلش بد آماد کاه یاک گروهباان حااال از
هرکجا که آمده باشد یک گروهبان است و نباید با مافوقش باه تنادی حارف ب ناد اماا
چی ی نگفت .در مرامش نبود ضعیفکش باشد وگرنه میتوانست گروهباان را چاپ و
راست کند و راه افتاد .به ستاد که رسیدند فهمید چه خبر است.
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چهار نفربودند غریبه و مأموریت داشتند تا او را به تهران ببرند .چهار نفری که تا آن
روز درهیچ جایی ندیده بود با هیکالهاایی ورزیاده و بیشاتر درحاوالی بیسات و پانج
سالگی .از نگاهشان فهمید که خبرهای خوشی نباید در راه باشد.
درد بار دیگر آمد و او را که داشت در مه گم میشد بهخود آورد و سعی کرد بهیااد
بیاورد وقتی غروب روز بعد به تهران رسیدند چه اتفاقی افتااد .چیا زیاادی باهیاادش
نمانده بود .فقط یادش آمد به جوانی که سیلی محکمی باه او زده باود گفتاه باود اگار
چشمهایم باز بود تو جگر نمیکردی درچشمهایم نگاه کنی و توی گوش من ب نی و او
سیلی دوم را محکمتر زده بود و بهاو گفته بود از تو گندهترهم اینجا زانو زدهاند.
و دستی ناپیدا آمد و ذهن او را به تمامی از آنچه در آن روزها براو گذشته بود پاک
کرد .عصر یکی از روزهای شهریور ماه بود و او از کنار دیوار بااغی در طرهاان هماراه
برادرش سیفاهلل به سوی درهای که کمی باالتر از باغ بود میرفت .تمامی درختان بلوط
و گردویی که دره را پر کرده بودند در نوری رؤیایی شناور بودند .هوا سبک و دلنشین
بود و شادی عجیبی در هوا موج میزد سیفی ناغافل دلش برای برادر کوچکش سیفاهلل
تنگ شد .او را بغل کرد و در میان بازوانش فشرد و چند باری بوساید .سایفاهلل چناد
سالی از او کوچکتر بود اما عالقه عجیبی بهاو داشت.
باد خنکی میآمد و شاخههای درختان دورون دیک پیچ و تابی نرم و لطیفی داشتند.
تکه ابری از کناره آسمان میگذشت وشیدایی میکرد .ناغافل غم عجیبی به سراغش آمد
برادرش که تا لحظهای پیش پابهپای او میآمد درکنارش نبود .سیفی احساس کارد هاوا
سرد شده است و کرختی عجیبی دارد مثل ماری کوهی از پاهایش باال میآید.
کمی بعد احساس کرد قلبش دارد یخ میزند و تمامی وجودش را سرمایی کشنده پر
میکند و وجودش پر از یخهای زمستانی کوههای طرهان شده است.
خورشید درحال رنگ باختن بود و ابری سیاه از باالی کوههای طرهان داشت باال و
باالتر میرفت و ب رگ و ب رگتر میشد .سیفی برگشت تا سیفاهلل برادر کاوچکش را
صدا کند .اما صدایش محو و محوتر میشد و بهنظرش رسید از تاه گلاویش صادایش
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بیرون نمیآید .تنهایی عجیبی به سراغش آمده بود و سرمایی کاه مادام بیشاتر و بیشاتر
میشد و دست و زبان او را از کار میانداخت.
صدایی شنید .مادرش بود که از ته دره او را صدا میکرد .و بعد گرمای دستی ب رگ
و مهربان را احساس کرد .چشمانش را گشود .پدرش باود کاه مثال همیشاه آرام و باا
صالبت بود .بهنظرش رسید کمی پیر شده است اما همچنان قر

و محکم بود .کمای

در چشمان او نگاه کرد .چشمان پراشکش را با سرآستینش پاک کرد و بعد سر درگوش
او کرد و گفت :سیفی ع ی دلم جیرم بوم عمرم روحم ع ی تر ا گیاونم اره هویچاه
دلگرو نو مههامر لف تاجور همگل( .سایفی ع یا دلبنادم جگرگوشاه پادر عمارم
روحم ع ی تر ازجانم نگران چی ی نباش .من درکنار تو هستم مثل همیشه).
خورشید دل شکسته از فراز ماه شهریور میگذشت و میرفت تا درپشت کاوههاای
سر به فلک کشیده طرهان خودرا پنهان کند.
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همه چیز
همه چی همانطور بود که بود و یا شاید همانطور که میبایست باشاد .زنهاا مردهاا
دختران و پسرهاا پیرهاا و جوان هاا میآمدند و مثل همیشه میرفتند .چی ی میگفتناد
و او هم چی ی میگفت یا نمیگفت و مثال همیشه گوش می داد و چی ی می نوشات
و آن هاا بادون آنکاه چی ی بگویند یاا اعتراضای بکنند نسخههاایشاان را میگرفتناد
و میرفتند.
قیافهها و اسمها هم مثل همیشه یادش نمیماند برای او همه آنها دردی بودناد کاه
باید بازگو میشدند و او هم آبی بود که باید برآتش دردهاای آن هاا پاشایده مایشاد و
برایش فرقی نمیکرد که صاحب درد کیست و چه میگوید و برای او تنها درد باود کاه
عینت داشت و درشکل و شمایل آدمها راه میرفت و حرف میزد.
صب زود مثل همیشه با نوک زدن و بالبال زدن بلبلای باه شیشاه پنجارهاش بیادار
میشد .سرش از شدت درد مثل همیشه به سنگینی یک کوه بود.
چشمانش را میگشود تا مثل همیشه بلند شدن و نشستن بلبل را به درخت پرشااخ
و برگ کنار پنجره و باز پریدن و چسبیدن به شیشه و بالبال زدنش را ببیند .نمیدانست
چرا بلبل اینکار را میکند .شاید برای کنجکااوی باود .شااید مایخواسات بداناد ایان
موجودات عجیب غریب در این خانه چه میکنند و چه میخورند.
او هم مثل همیشه برمیخاست کمی از برنجی که از شب بارای بلبال گذاشاته باود
برمیداشت و پشت پنجره میریخت .کمی هم پنجره را باز میگذاشات کاه اگار بلبال
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دوست دارد در اتاق چرخی ب ند و راه آمدن و رفتنش باز باشد .بعاد ساروقت قاوطی
قر هایش میرفت که مثل همیشه در کنار لیوان پرآبی کنار لبتاابش باود .قرصای را
بیرون میآورد و دردهانش میگذاشت و جرعهای آب سر میکشاید .آب مثال همیشاه
سنگین و مانده بود و م ه خوبی نداشت.
چشمانش را لحظهای میبست تا دردی کاه مثال میلاه گداختاهای از چشام چاشش
بیرون میزد او را رها کند .مایکارد و نمایکارد و مثال همیشاه ساروقت کتااب هاا و
نوشتههای نیمهتمامش میرفت و به هر کدام نوکی میزد و چی ی کم و زیاد میکارد .و
بعد مثل همیشه فکر میکرد یک لیوان قهوه داغ با کمی شیر کمک میکند تا ساردردش
که حاال کمی خاموش شده بود خاموشتر شود.
و بعد نگاه میکرد مثل همیشاه باه روشان شادن هرچاه بیشاتر رناگ آسامان کاه
انعکاسش پنجره و اتاق را روشن و روشنتر میکرد و فکر میکرد که باید آمااده رفاتن
باشد تا آدمهایی که از درد دارند بهخود میپیچند و بیقارار و کالفاه در خیاباان دارناد
قدم میزنند و منتظر اویند از انتظار بیرون بیایند.
و بنشیند پشت می ش تا بیایند و بروند و نگاه بکند به ساعت که با تأنی عقربههایش
از روی دقیقهها و ساعتهای عمر او میگذشت و صبر کند تا این رفتوآمد بایپایاان
آدمها با دردها وغمهایشان به آخر برسد و او برود و صبحانهاش را که حاال بیشاتر باه
نهار شبیه بود بخورد.
و نگاه کند به آدمها و دردها و شکایتهایشان و از خودش بشرسد باهراساتی هماه
چی همانطور است که باید باشد .اگر اینگونه نیست پس چرا کسی حرفی نمیزناد و
اعتراضی نمیکند.
چرا باید فکر کنند هر روز صب باید پشت این درخانه بیایند تاا در بااز شاود و باه
آدمی که سرش از درد مثل یک کوه سنگینی میکند دردها و غمهایشان را بگویند.
و او بار دیگر از خود بشرسد چارا هماه چیا هماانطاور اسات کاه هسات اماا او
همانطور نیست که باید باشد.

