


 

قسمت اول: نامزد شدن



شــنیدین میگــن شــانس فقــط یــک بــار میــس کال مــی زنــه؟ اول صبــح بود که قاســمی 

میــس کال زد و باعــث شــد غــده ی احســاس مســئولیت مــن درد بگیــره و مــن مجبــور 

شــدم تصمیمــی اتخــاذ کنــم کــه بــه صــاح همــه اســت. االن لنــگ ظهــره و مــن میــرم 

خونــه تــا ایــن خــر خوشــحال کننــده رو بــه پــدر و مــادرم بــدم. پــدرم روزنامــه ی آواز 

خــوش سیاســت مــی خونــه و گوشــه ی مبــل عیــن گوجــه ی در معــرض آفتــاب وارفتــه 

و مــادر هــم تکــرار قســمت 129 رسیــال ترکیــه ای مــی بینــه و بــا شــخصیت اصلــی 

فیلــم همــزاد پنــداری مــی کنــه. نــه ســام و نــه علیــک، در وضعیتــی کــه نیشــم تــا 

بناگــوش بــاز بــود گفتــم: »یــه خــر خوشــحال کننــده، مــن امــروز نامــزد شــدم« 

پــدر در حالــی کــه جفــت چشــم هایــش از کاســه بیــرون زده بــود: »چــی؟! بچــه خــاک 

رسشــار از اورانیــوم بــر رست، مــن هــم ســن تــو بــودم پایــم را جلــوی پــدرم دراز منــی 

کــردم اونوقــت تویــی کــه دهنــت بــوی شــیر کائوئــو مــی دهــد رفتــه ای نامــزد کــرده 

ای؟« در حرکتــی انتحــاری کمربنــد خــود را بــر داشــت و در حالــی کــه بــه ســمت مــن 

مــی آمــد افــزود: »مــا یــک بــار در زندگــی مــان نامــزد کردیــم چــه آب دوغ خیــاری 

خوردیــم کــه تــو مــی خواهــی نــوش جــان کنــی؟!« مــادر بــا شــنیدن ایــن حــرف قیــد 

رسیــال را زد و ماهیتابــه را برداشــت و گفــت: »چــه غلــط هــا؟! مــن بــه خاطــر شــا 

آن خواســتگار خلبانــم را رد کــردم آنوقــت تــو... ؟!« 



مــادر بــا ماهیتابــه دنبــال پــدر و پــدر هــم در تعقیــب مــن ادامــه ی ماجــرا را بصــورت 

حرکــت الک پشــت وار یــا همــون اســلو موشــن خودمــون پــی مــی گیریــم

 هــر کســی تــو زندگیــش الگویــی داره کــه خیــاط روزگار بر اســاس این الگو رسنوشــتش 

رو بــه زندگــی اش وصلــه پینــه مــی کنــه، البتــه گاهــی اوقــات هــم روفــو مــی کنــه، 

مثــا الگــوی دایــی مــن انیشــتین بــود کــه آخــرش معلــم حــق التدریســی شــد و راه 

مرحــوم مغفــور انیشــتین رو دنبــال کــرد یــا عمــوم شــادروان یــوری گاگاریــن، فضانــورد 

روســی رو بعنــوان الگــوش انتخــاب کــرده بــود کــه هــم اکنــون بــا پرایــدش بــه شــغل 

رشیــف راننــده آژانســی مشــغوله کــه بــه کمــک کســبه و اهــل محــل ایــن مــاه آخریــن 

قســط پرایــدش رو پرداخــت کــرد. یــا همیــن بابــای مــن کــه الگویــش دیگــو آرمانــدو 

ــدن رو  ــاور ش ــده ی خ ــود و رانن ــون رو پیم ــن رو راه ایش ــه از همی ــود ک ــا ب مارادون

ــاه گذشــته در  ــا م ــد. ام ــوان لقــب برگزی ــوان شــغل و ســلطان جــاده هــا رو بعن بعن

تصــادف رانندگــی دیســک و دی وی دی کمــرش خــش افتــاد و دچــار اشــکال شــد تــا 

ــا خونــه نشــین شــدن بعنــوان کارشــناس مســائل خــاور ایــن دور و بــرا بــه تحلیــل  ب

مســائل روز دنیــا بپــردازه.  بابــا هــم الگــوی منــه و تصمیــم گرفتــم در چندمیــن دوره 

ی انتخابــات دانــش آمــوزی نامــزد بشــم.  ببخشــید مثــل اینکــه پــدرم مــی خــواد یــه 

چیــزی بگــه جانــم بابــا: »بچــه واریــس گرفتیــم از بــس ثابــت موندیــم دور تنــد بــذار«. 



یکــم ســیاه و کبــود شــدم ولــی بخیــر گذشــت. بابا هــم کلــه اش مثــل بادمجون 

ــان زرد  ــدن رم ــان هــم در حــال خون ــه، مام ــار مــی بین ــرده و دارهاخب ــاد ک ب

ــون پایســتگی شــبکه ی  ــوان قان ــی تحــت عن ــه. اصــوالً قانون ــه صورتی ــل ب مای

خــر در خونــه ی مــا حاکمــه کــه بــر اســاس اون شــبکه هــای تلویزیــون بــه 

خــودی خــود نــه عــوض مــی شــن و نــه تغییــر مــی کنــن بلکــه بــه صاحدیــد 

بابــا اخبــار ســایر شــبکه هــا جــای خودشــون رو بــه شــبکه ی خــر مــی دن. 

ــت و  ــیده نیس ــاری پوش ــچ اخب ــر روی هی ــا ب ــم باب ــی چش ــر رشایط ــت ه تح

همــه ی خرهــا در تیــررس چشــای تیزبیــن ایشــونه. اصــوال بــه هیــچ اخبــاری 

نــه منــی گــه چــه اخبــار ناشــنوایان چــه اخبــار انگلیســی زبانــان.«

پــدرم مــی گویــد: »بلــه دیگــه اینجوریاســت«. البتــه ایــن قانــون زمانــی اجــرا 

میشــه کــه مامــان رسیــال ترکیــه ای نــگاه نکنــه

پــدرم مــی افزایــد: »خــب حــاال پیــاز داغــش رو زیــاد نکــن بچــه نامــزدی ات 

رو قبــول منــی کنــا؟«. مــا مخلــص بابــا هــم هســتیم

پدر در انتها: »قربون پرس گلم برم نامزدی ات هم مبارک باشه«



قسمت دوم: رقیب های انتخاباتی



ــم: »در  ــی خوان ــا ایســتاده و انشــا م ــه همکاســی ه ــه ســیاه و رو ب ــه تخت پشــت ب

جوامــع پیرشفتــه، بــه منظــور دســت زدن بــه انتخــاب خــوب، اول دســت هایشــان را 

شســته ســپس خشــک مــی کننــد تــا بدیــن گونه دســت بــه انتخابــی شایســته بزننــد...« 

ایــن نطــق علنــی پیــش از زنــگ انشــای ماســت کــه ظاهــراً مــی خونــم امــا در حقیقــت 

چیــزی جــز نشــون دادن توانایــی ســخرنانی و دانــش و درایــت خــود و ایضــاً تبلیغــات 

نیســت. اگــه معلــم بفهمــه پوســت از رسم مــی کنــه ولــی معلــم بــا گوشــی اش بــازی 

ــان  ــی معل ــروه تلگرام ــرای گ ــه ب ــه ن ــازی ک ــداره، ب ــن ن ــه م ــی ب ــه و توجه ــی کن م

ــته.  ــی فرس ــوزان« م ــش آم ــط دان ــوان »غل ــا عن ــده ب ــب آموزن حــق التدریســی مطال

ــرد؟  ــود و چــه ک ــه ب ــی ک ــد: اســکندر مقدون ــن ســوال را دریابی ــاال ای ــکاران ح » هم

ــخ« ــزی ... خخخخ ــت مال ــش رف ــه ی پی ــه هفت ــه ک ــایه مون ــاق همس ــواب باجن ج

انتخابــات شــورای دانــش آمــوزی نزدیکــه و بطــور طبیعــی فضــای کاس تحــت تاثیــر 

ایــن نزدیکــی ملتهبــه، کاس مــا چیدمــان عجیبــی داره کــه جــا داره تــک تــک ردیــف 

هــا رو بررســی کنیــم. خــب بریــم ردیــف اول کاس؛ اینجــا محــل تجمــع خــر خــون 

هاســت. چشــم هــا عینکــی، خنــده هــا زورکــی، قیافــه هــا عیــن زیرخاکــی، از ایــن 

ــداره و همــه مــی خــوان ادامــه تحصیــل بــدن.« ردیــف کســی قصــد نامــزد شــدن ن

و امــا ردیــف دوم کــه همیشــه بــا خودشــون تــوپ پاســتیکی حمــل مــی کنــن، در ایــن 



ردیــف محفــل انس با گل کوچیک در حال برگزاریــه، آنالیز تیم وحیدینا)حریف( و علل 

باخــت در بــازی رفــت و دالیــل لــزوم وجــود هافبک دفاعــی در حفظ شــاکله ی دفاعی 

از اعــم موضوعــات ایــن محفلــه. از ایــن ردیــف نیــا ملقــب به نیــار تیــر دروازه نامزد 

شــده، هــر چنــد محبوبیــت زیــادی داره امــا حریــف جــدی بــرای من محســوب منیشــه.

اولیــن چیــزی کــه در ردیــف ســوم بــه چشــم مــی خــوره کتــاب هــای کامــا غیر درســیه 

ــو بســاط نوشــمکی، همــه  کــه کارکــرد دکــوری داره. لــب و لوچــه پفکــی، پــاس جل

شــاخ امــا پزهاشــون الکــی. اینجــا نشســت بررســی و تحلیــل نقــش بــازی اســم فامیــل 

در شــکل گیــری بنیــان خانــواده برگــزار مــی شــه از ایــن ردیــف هــم رقیــب قدرمتنــد 

ــم  ــه. معل ــاری معلم ــی اش هــم برکن ــده ی انتخابات ــزد شــده و وع ــر نام ــن منوچه م

کــه از قــرار معلــوم گــوش وایســاده مــی گویــد: »منوچهــر گفتــه اینــو؟ منوچهــر بــه 

ســیبیل بابــاش خندیــده بخــواد منــو برکنــار کنــه« بلــه خــودم از زبــون یــک مقــام آگاه 

کــه نخواســته نامــش فــاش بشــه شــنیدم. وی خاطرنشــان کــرد: »مقــام آگاه سیرترشــی 

خــورده بــا تــو دیگــه نبینــم بــه شــایعات دامــن بزنــی هــا، در ضمــن فضــومل خودتــی؟« 

ــم  ــا ه ــم. اینج ــی ری ــارم م ــف چه ــه رساغ ردی ــم ب ــاب معل ــوزش از جن ــرض پ ــا ع ب

ــه، اِاِاِ  ــاس میش ــابی احس ــودم حس ــه نب ــه ک ــی من ــای خال ــم ج ــت، اون ــف ماس ردی

قاســمی! تــو کــی اومــدی جــای منــو پــر کــردی؟ از ایــن ردیــف فقــط مــن و قاســمی 



نامــزد شــدیم البتــه داریــم روی قاســمی کار مــی کنیــم بــه نفع من کنار بکشــه. 

نوبتــی هــم باشــه نوبــت ردیــف آخــر یــا همــون قلیــون رسای دانــش آمــوزی 

خودمونــه، همــه بــا مــرام و خاکــی، چنــد نفــر پولکــی، مابقــی عیــاش و تنبکی. 

اینجــا هــم اکــر پاشــو از گلیمــش نــه از کفــش بیــرون گذاشــته و بــوی جورابش 

کل ردیــف تحــت الشــعاع قــرار داده و غــام غامــی رقیــب رسســخت مــن بــا 

شــعار انتخاباتــی غلغلــی در حــال تدویــن و تصحیــح اساســنامه ی قهــوه خانــه 

ــه  ــار جریم ــده در کن ــره ای بازدارن ــزودن تب ــا اف ــا ب ــه ت ــه کاس ــنتی ت ی س

ــه.«  ــایرین باش ــرای س ــی ب ــا درس عرت ــه ت ــره داغ کن ــر رو نق ــنگین، اک ی س

 معلــم خطــاب بــه مــن مــی گویــد: »خــب انشــات متــوم شــد؟« نــه 

ــه  ــپس اضاف ــود و س ــب من ــدا تعج ــان ابت ــدم. ایش ــم نخون ــط ه ــوز دو خ هن

کــرد: »پــس چیــه ســه ســاعت داســتان مــی بافــی؟ زود بــاش انشــاتو 

بخــون کار و زندگــی داریــم. اصــا موضــوع انشــات چــی بــود؟« انــدر 

فوایــد دســت زدن بــه انتخــاب درســت.  کــه وی افزود:«هــا ... آفریــن 

ــه... ــع پیرشفت ــم در جوام ــر منودی ــر ذک ــه پیش ــور ک ــون« هانط ــون بخ بخ



قسمت سوم: البی انتخاباتی



گــان زنــی هــا حاکــی از ایــن بــود کــه قاســمی خیــال کنــاره گیــری نــداره از همیــن 

رو دل بــه دریــا زدم و بــرای مذاکــره پــا پیــش گذاشــتم. بــه نزدیکــی محــل قــرار کــه 

حوالــی بوفــه بــود رســیدم. بچــه هــا در حــال خریــد بودنــد. عنــر خــود فروختــه ای 

هــم روی دیــوار نوشــته بــود »رای مــا منوچهــر،« پیــش رفتــم و روی نیمکتــی نشســتم 

کــه روی آن نوشــته بــود »محــل البــی قاســمی و فريــرزي لطفــا بعــدا ایجــاد مزاحمــت 

کنیــد« روی میــز ســاعتی شــبیه ســاعت شــطرنج گذاشــته بودنــد کــه  وقــت هرکــس 

جداگانــه محاســبه شــود. قاســمی غیــر منتظــره و عیــن جــن ظاهــر شــد. بعــد از ســام 

و احوالپرســی و مبیــری قاســمی و ضهــره ترکــم کــردی رساغــی از اصــل مطلــب جویــا 

ــرا  ــده م ــم در آم ــه ی از تخ ــن جوج ــمی عی ــد؟« ... قاس ــمی چن ــم: »قاس ــدم. گفت ش

نــگاه کــرد کــه افــزودم: »چنــد تــا ســاندویچ حســاب کنــم پاتــو از موکــت مــا بکشــی 

ــا  ــا پ ــش ســیبیل کشــید و پاســخ داد: »قدی ــه محــل روی ــرون؟« قاســمی دســتی ب ب

رو از گلیــم مــی کشــیدن بیرون؟«مــن هــم دیــدم فرصــت را صحبــت پینــگ پونگــی 

مغتنــم شــمردم و بــه دمــاغ عقابــی اش خیــره شــدم و گفتــم: »خــودت داری مــی گــی 

قدیــا، گذشــته هــا دیگــه گذشــته«

اشــک در چشــان قاســمی جمــع شــد و گفــت: آره دیگــه گذشــته هــا گذشــته دو ســال 

آزگار هــم نیمکتــی بودیــم منــو هنــوز نشــناختي آخــه منــو میخــوای بــا پــول بخــري ای 



روزگار... الاقــل مــی گفتــی عضویــت در اتحادیــه ي مبــرسان« بــا برافروختگــی فرمودم: 

ــداري ایــن  ــه رای کــه بیشــر ن ــا دون »دیگــه داری کــم لطفــی مــی کنــی کا چهــار ت

مطالبــات ســنگین دیگــه چيــه؟« کــه مذاکــره بــا شکســت مواجــه شــد. امــا در ســوی 

دیگــر مدرســه مذاکــرات دیگــری در حــال برگــزاری اســت. آنچــه از ایــن بــه بعــد مــی 

خوانیــد گــزارش مــو بــه مــوی مظفــر، جاســوس مــا در ســتاد انتخاباتــی منوچهــره دیگــه 

ــر پیــدا نکردیــم، کمــی و کاســتی هــاش رو بــه بزرگــواری  ــر ت جاســوس از ایــن جوگی

خودتــون ببخشــید.

گــزارش اول: »ســاعت همراهــم نیســت ولــی بــا توجــه بــه نــور خورشــید بنظــر مــی 

ــه،  ــدار خان ــب آب ــرات در جن ــل مذاک ــن در مح ــد، م ــته باش ــی از 10 گذش ــد کم رس

پشــت پنجرهمســتقر شــده ام. ســیاوش کاغــذی روی تابلــوی اعانــات نصــب کــرد کــه 

حــاوی ایــن مطلــب بــود: »توجــه توجــه در ایــن مــکان مذاکــرات انتخاباتــی غامــی و 

منوچهــر برگــزار مــی شــود تــا اطــاع ثانــوی از ایــن مــکان تــردد نکنیــد.« همــه چیــز 

مشــکوک اســت. غامــی بــا فــرد شــکم گنــده اش وارد مــی شــود کــه روی پیراهنــش 

ــک  ــي« ح ــي غام ــوش و مردم ــتاد خودج ــن آن »س ــام« و پایی ــگارد غ ــته »بادی نوش

شــده اســت. بــا توجــه بــه تحقیقــات محلــی بــه عمــل آمــده و بــا اتــکا بــه دماغــش 

بنظــر مــی رســد بادیــگارد پــرس خالــه اش باشــد. در حالــی کــه غامــی روی صندلی اش 



مــی رســد. غامــی بــا گریــزی بــه آب و هــوا رس صحبــت را مــی گشــاید امــا منوچهــر 

از رفــن بــه رساغ اصــل مطلــب امتنــاع مــی کنــد. غامــی بــا چهــره ای مثــا مقتــدر: 

»خــب منوچهــر جــان رشوع کــن االن زنــگ تفريــح متــوم میشــه هــا« منوچهــر کمــی 

نــاز مــی کنــد: »مــن فقــط در حضــور ای جنتــم صحبــت مــی کنــم.« دســتور مــی دهند 

مدیــر برنامــه یــا بــه قــول خــودش ای جنتــش رو هــر گــوری ترشیــف دارد پیــدا کننــد 

و بیاورنــد. بعــد از چنــد دقیقــه فــردی عینکــی، الغــر و قــد کوتــاه عیــن فلفــل دملــه ای 

را مــي آورنــد کــه روی بــازو بنــدش نوشــته بــود »فقــط منــوچ«، مذاکــرات آغــاز مــی 

شــود. تــا ایــن جــای مذاکــرات را از گوشــه ی پنجــره گــزارش کــرد وقتــی صحبــت از آب 

و هــوا شــد منوچهــر رسدش شــد پنجــره را بســتند از ایــن بــه بعــد فقــط تصویــر دارم 

و صــدا را لــب خوانــی مــی کنــم. بنظــر مــی رســد موضــوع بحــث رنــگ انتخاباتــی 

باشــد. از شــواهد و قرائــن بــر مــی آیــد منوچهــر روی بادمجــوين مایــل بــه ســیر ترشــی 

تاکیــد دارد امــا غامــی مثــل اینکــه روی گوجــه ای مایــل بــه هندوانــه ای نظــر دارد. 

بحــث بــاال مــی گیــرد منوچهــر زیــر بــار ائتــاف منــی رود و غامــی خــط و نشــان مــی 

کشــد مثــل اینکــه زنــگ آخــر قــرار دعــوا مــی گذارنــد. در همیــن لحظــه زنــگ بــه صدا 

در مــی آیــد و منوچهــر خاطــر نشــان مــی کنــد بهــر اســت مــا را بــا هــم نبیننــد و 

خیلــی زود از صحنــه متــواری مــی شــود. ایــن بــود گــزارش مــو بــه مــوی مــن باشــد 

کــه مقبــول افتــاده و پــول هــر چــه زودتــر کارت بــه کارت شــود. قربــان شــا مظفــر«



قسمت چهارم: مستند انتخاباتی



چنــد دقیقــه ای میشــه فشــار خونــم بــاال رفتــه و الکــردار پائیــن هــم منیــاد. قاســمی 

مســتند انتخاباتــی منوچهــر رو آورده بــا هــم ببینیــم دل دیدنــش رو نــدارم امــا پیــش 

ــه ی  ــای رایان ــمی پ ــا ارصار قاس ــه. ب ــه ی رقابت ــول اولی ــب از اص ــرکات رقی ــی ح بین

شــخصی نشســتیم و لــوح بســیار فــرشده ی منوچهــر رو بــرای منایــش گذاشــتیم. اولیــن 

چیــزی کــه بــه چشــم مــی خــوره عنــوان پــر طمطــراق »بــه نــام خدایــی کــه منوچهــر 

ــا افتخــار  ــر ب ــس از اون عنوان«ســتاد منوچه ــود و پ ــد.« ب ــن مدرســه آفری ــرای ای را ب

تقدیــم مــی کنــد... او یــک منوچهــر بــود.«

اولیــن تصویــری کــه دیــده میشــه چهــره ی متفکــر منوچهــره کــه بــه افــق خیــره شــده، 

تصویــر بعــد شــامل کلــوزاپ بابــای منوچهــره کــه وی نیــز چشــمش رو بــه در و دیــوار 

ــدرش  ــر و پ ــات منوچه ــگ ش ــار الن ــن ب ــه و ای ــی کن ــر م ــر تغیی ــه، تصوی ــق دوخت اف

نشــون داده میشــه امــا بــه افــق نــگاه منــی کــردن بلکــه در حــال دیــدن ال کاســیکو 

از رسی رقابــت هــای اللیــگا مــی باشــن. قاســمی مــوچ یــا همــون اســتپ خودمــان رو 

مــی زنــه تــا بدیــن جــای مســتند رو بــه بوتــه ی نقــد بکشــونیم و حــرکات رقیــب رو 

بررســی کنیــم.

ــن روی  ــد از دوربی ــاژ داره و نبای ــکل دکوپ ــده و مش ــم درنیوم ــده فیل ــمی معتق قاس

دســت اســتفاده مــی کــرد. مــن بــا یــادآوری اینکــه بابــات تــو هالیــوود بــوده یــا دایــی 



قسمت پنجم: تبلیغات مجازی



بنــد کتانــی خــودم را بــرای جنــگ در عرصــه ی تبلیغــات محکــم و عــزم خــود 

را بــرای پیــروزی در انتخابــات جــزم کــردم. زیــپ کولــه ام را تــا انتهــا بســتم 

و بصــورت یــه وری روی کــومل انداختــم. لگــدی بــه ریــگ داخــل کوچــه زدم 

ــه  ــا گذاشــتم البت ــر پ ــی را زی ــرام انتخابات ــا رشمســاری هــر چــه بیشــر م و ب

مدیونیــد فکــر کنیــد بــرد و باخــت بــرام اهمیتــی داره، تــو بگــو یــه ارزن! بگــو 

ــاس  ــر احس ــط بخاط ــط و فق ــداره، فق ــی ن ــت چندان ــا اهمی ــوزن! اص رس س

ــه ایــن کار دادم. اصــا دروغــم چیــه؟ الل  ــال مدرســه تــن ب مســئولیتم در قب

ــار رقابــت رفاقــت  بشــم اگــه حقیقــت نباشــه، خفیــف و خــار بشــم اگــه کن

نباشــه. دیشــب یــه فــن پیــج بــرای خــودم راه انداختــم بــه اســم »پیــج حامیــان 

دکــر آینــده فریــرز«  بــا شــعار »آن مــرد بــا وعــده و وعیــد آمــد، بــه همــراه 

روزبــه و ســعید آمــد« علــی رغــم میــل درونــی و روحیــه بیرونــی شــایعه ای 

ــن  ــق آخری ــن رشح: »طب ــه ای ــم ب ــا راه انداخت ــری نی ــاره گی ــوص کن در خص

شــنیده هــا از منابــع موثــق نیــا نامــزد ورزشــی ایــن دوره بــه علــت اخــراج 

بابــاش از اداره بخاطــر اختــاس ســه چهــار هــزار تومنــی از ادامــه رقابــت هــا 



ــا  ــاز مانــد. ضمــن ابــراز تاســف بابــت گنــد زده شــده و اظهــار همــدردی ب ب

رئیــس رشکــت کــه احتــاال تــا االن دق کــرده، بــرای ایــن نامــزد اســقاطی آرزوی 

توفیــق دیــروز افــزون داشــته و امیدواریــم بــرود و راه بازگشــت پیــدا نکنــد.« 

ــر  ــی از منوچه ــردم و رساغ ــا نک ــی اکتف ــایعه ی مصلحت ــن ش ــه همی ــه ب البت

گرفتــم: »در طــی انتشــار مســتند منوچهــر نامــزد بــا اخــاق ایــن دوره سوباســا 

ــه وجــود شــاکی خصوصــی نســخه  ــا توجــه ب ــته و ب شــکایتی از ایشــان داش

ــود  ــه دور از انصــاف ب ــم ب ــی دون ــده شــد« م ــق پیچی ــن طری ی ایشــون بدی

ــر  ــک و در جــوار دمــاغ خی ــه مصلحــت نزدی ــا هــر جــور حســاب کــردم ب ام

ــام رضب و شــتم  ــه اته ــام را ب ــش خــر رســید غ ــود: »ســاعاتی پی اندیشــی ب

دســتگیر کــرده و حســابش را کــف دســتش گذاشــته انــد. شــنیده هــا حاکــی 

از آن اســت کــه کــم کــم دو ســال بــرای ایشــان حکــم بریــده و پرونــده مــی 

دوزنــد. نامــزد خوبــی بــود خــدا روزیــش را جــای دیگــر حوالــه کنــه« هــر چــی 

ــرای  ــل بشــم ب ــتثنا قائ ــرای قاســمی اس ــه نیســت ب ــدم عادالن ــردم دی ــر ک فک

ــه گذاشــتم: »دوســتان گرامــی باخــر شــدیم  ــزرگ قاســمی مای ــن از باباب همی



قاســمی، نامــزد فرهیختــه و عزیــز بــه منظــور عمــل جراحی ســتون 

فقــرات بابابزرگــش جنــاب میــرزای قاســمی توفیــق همراهــی در 

ــا  ــزد ه ــایر نام ــرای س ــه ای ب ــی بیانی ــته و ط ــات را نداش انتخاب

آرزوی موفقیــت کردنــد«. نوبتــی هــم باشــه نوبــت خودمــه: 

ــا خــر حضــور قریــب الوقــوع فریــرز نامــزده از پیــش برنــده  »ب

ــردم داره،  ــدر م ــه چق ــان داد ک ــهر نش ــطح ش ــن دوره در س ی ای

ایشــان چقــدر خوبــه، اصــا خوبــی را رد کــرده و گلــه، گلــی 

ــی  ــگ م ــگاهش لن ــی در پیش ــل مس ــه گل لیون ــدنی ک ــرار نش تک

ــی  ــر م ــرام کاه از رس ب ــانه ی اح ــه نش ــا ب ــدازد و گل مارادون ان

دارد.« در دمل غوغاســت، در رشف دعواســت، دعوایــی بیــن غــده 

ــه امیــد پیروزهــای بیشــر بــرای  ی وجــدان و ســندرم مصلحــت ب

مصلحــت باشــد کــه دعــای خیــر بچــه هــا از دل وجــدان در بیــاره.



قسمت آخر: روز رسنوشت ساز



انتخابــات، مثــل آبنبــات چوبــی در کنــار شــکات، مثــل قولنــج در حیــن انجــام حــرکات 

آکروبــات، مثــل انتهــای بــازی شــطرنج مثــل کیــش و مــات، شــنیدین میگــن خــروس رو 

آخــر بهــار و مــرغ رو آخــر تابســتان و جوجــه رو آخــر پائیــز مــی شــمرن؟! خــب مــن 

طاقــت نــدارم آرای مأخــوذه رو بشــمرن، منــی دونــم ایــن چــه کاریــه نامــزد بــه ایــن 

شایســتگی، دیگــه انتخابــات چــه صیغــه ایــه؟! صبــح روز انتخابــات بــه اطــاع دانــش 

آمــوزان رشیــف مدرســه رســاندم و ایــن اطــاع رســانی را چنــد بــار تکــرار کــردم تــا بــا 

حضــور پــر شــور خــود حــال رقیبــان و حســودان را گرفتــه و بــا تــک رأی خــود چشــم 

دشــمنان و بدخواهانــم را کــور کننــد. ایــن دوســتان هــم ضمــن خوشــحال کردنــم بــا 

ــوز  ــره خــرد کــردن هن ــد آپشــن ت ــت کردن ــل ثاب ــض و ایضــاً طوی تشــکیل صــف عری

ــه ایــن خوشــحالی  از گزینــه هــای روی میــز حــرف هــای مــن محســوب میشــه. البت

بــه مــرز ذوق مــرگ شــدن نرســید چــون دقایقــی پیــش خــر رســید منوچهــر هــم در 

طــی بیانیــه ای ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور پــر شــور دانــش آمــوزان بــرای خــود 

نوشــابه بــاز کــرد و برگزیــده شــدن خــودش را تریــک گفــت، افــزون بــر ایــن بیانیــه، 

اطاعیــه ی قاســمی عیــن تــوپ کــه نــه عیــن ترقــه ی از چهارشــنبه ســوری جــان ســامل 

بــدر بــرده ترکیــد. نظــر بــه حایــت و پشــتیبانی همــه جانبــه ی آحــاد دانــش آمــوزان 

و بــا توجــه بــه خــط آمــدن نتیجــه ی ائتــاف شــیر یــا خــط  و پیــرو نامــه ی جمعــی 



از دانــش آمــوزان مبنــی بــر اینکــه ترشیــف بــر کنــار بگــذار بــاد بیــاد، از صحنــه ی 

انتخابــات کنــاره مــی گیــرم تــا بــادی بــوزد و جاعتــی خوشــحال شــوند. بــا کنــاره گیری 

قاســمی تنــور انتخابــات داغ کــه بــود شــعله ور شــد، بــا وجــود آنکــه بــوی پیــروزی 

بــه مشــامم مــی رســید اضطــراب شــدیدی داشــتم دمل در دهانــم درســت زیــر دنــدان 

آســیاب بــود، نــذر کــرده بــودم اگــر پیــروز انتخابــات شــوم خــون خــروس زمیــن بریــزم 

و اهــل محــل را در شــام پــس از پیــروزی مهــان کنــم. از دور دیــدم شــلوغ شــده پیــش 

خــود گفتــم شــاید دعواســت جلــو رفتــم ببینــم چــه خــره دیــدم ای دل غافــل نتایــج 

انتخابــات دانــش آموزیــه پنــج شــش نفــر را کنــار زدم و دنبــال اســم خــودم گشــتم، 

ــودم. چشــام ســیاهی رفــت و  ــر از آخــر دوم شــده ب ــا منوچه ــگ ب ــت تنگاتن در رقاب

همونجــا از حــال رفــت، بــه زور شــوک پــس گردنــی و نفــس مصنوعــی و آب قنــد منــو 

بــه هــوش آوردن هــر چنــد از ایــن نتیجــه کامــم تلــخ شــد امــا ســه روز غیبــت موجــه 

بــرای طــول درمــان خیلــی خــوش گذشــت دیگــه قســمت مــا نبــود و نیــا در کــال 

نابــاوری نامــزد منتخــب شــد.


