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     صبا . گفت ونوشتِ 

  یاسمن که صبا را فرستاده بوده به مهلکه. گفتِ                :      بخش دوم○

  کسی که بخش پیشین را گفته بود. وشتِن                        :    بخش سوم○

 : این  بخش رابا حواس جمع بخوانید که نامه ای که همین بخش چهارم○

 .ونویسنده اش رانکشته باشد!!{ده باشدنمر}اگررمان فرد یعنی نسرین می نویسد اسکلت اصلی این رمان راتشکیل می دهد        

 از نامه ی کسی است  :   بخش در هم وبرهم ...هم قسمتی بخش پنج ام○

 تره های مهندس کیانیل پَکه در بخش قبلی قول اش راداده بودم  هم کَ         

 یامحسن پیازکار یعنی ناصرفضلی است .. در همین بخش خیلی ازپیرنگ        

ذاشته ام که یعنی بخش اصلی ست این قسمت راویرانی گ اسمرمان درحال شکل نا گرفتن است.                                                               

 ولی شماجدی نگیرید!

البتیه بسییارخام   حتی بخشیی داردکیه بیاگویش ل)ری    چندبخش دیگرهم دارد،البته اگرتا آن جای کتاب راخوانده باشییدخخودتان میی بینیید.   

یار،به نگارش درآمده اسیت.به نررمیی رسیداین گیویش     دستانه(نوشته شده. ولی نوشتن این بخش،ازحوزه ی اختیارمن خارج بوده وبی اخت

 هادراطراف بهبهان،رایج است. 

درمیتن شینیده میی شیود،به دل     راستی اگرهمه ی شخصیت هاخدرهم  فخیم ومحیاوره ای صیحبت میی کنند(ویاصیدای نویسینده وراوی وخ     

ی میتن دیدیید بازهم(خودتان راناراحیت    واژه های سیخت وبیدون زیرنیویم هیم تیو     اگرشعارهای دهن پرکن وحتاناراحت نشویدنگیریدو

توصیه های ایمنی راهم .....که این متن راجدی بگیرندویانویسنده اش را!!نکنید.خوراک درست ودرمانی برای منتقدینی هست البته اگربخوانند(

 .( نگرفتید،هم،مهم!نیستجدی بگیرید

 ییرمی کنند.راستی اگرازفونت نوشته ها،خسته شدیدخنگران نباشیدوفونت هامرتب تغ

بخش های زیادی ازداستان نشانه های سجاوندی ناهم خیوانی دارد.نویسینده هیای اش وییرایش گربیوده اندوبیه مییل خودشیان نوشیته          

 .شمابانشانه های خودتان بخوانید. البته بی زحمت(اند
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ی دونه چکار یم یه وقتایی هس که آدم، خوب منی    م من م بد م ه د خو د ویل  . از بچیگ  کنه. اون روز هم که یامسن ازم خواس، که برم خونه پیازکار مهنی جوری بودم. خب، خدائیش خییل اصرار کر یومد

کاو بودم. چند ماه پیش از اون، پیازکار مثل جنازه پخش شده بود روی زمنی دفرت. در کاو شده بودم. آخه داشت با یامسن حرف یمکنج زد. راستش،  ست وسط حتریریه، هم دلم برایش سوخته بود و هم کنج

ی اولش هم شک نکردم ویل وقیت یامسن تو جریان زنش، اون جوری عکس یک فکر من . هیش م ه شک شد دو ب ی  د ش رو اور نوبر ه  ه مگ چی ؛  ه  العمل نشون داد و گفت ی باش ینا سر و سر د بنی ا ه کر . مه

دل  ماتشون برده بود ویل بعد از این که پیازکار رفت و چند مایه هم پیداش نشد به خودم گفتم؛ ای دل غافل، چه چیزایی که آدم منی ه  یل هم تعرییف نیست ویل خدائیش ب بینه. این یامسن که بر و روش خی

ه، از یه طرف پیازکار هم که آدم زن و بچه یم م یم یمپایک به نظر  دار و چشم شین پیش ه ش رو  ی قبل  و بعد م اتفاقا ؛ هر یچ ه د ه یچ بو ین قضی م  رسید. هیشیک هم نگفته بود چشماش هیزه. پس ا ذاشت

دستگریم منی ی  د و بدل یم چیز چیزایی ر ه  ی ف  خمال نسای  ،  شد. خوب تو دفرت روزنامه که مهه جور  آدم هس، از مهه جوره. خب معلومه بنی آدمای اوجنا خبصوص بنی ج ه ه ش م مه أهل ه ی مت دما آ ه تو  تاز

ً این مرتیکه خوشگله، طالیی، مگه زن و بچه  ه آدم هس. مثال یل طی  !گفنت، طالیی یه دیگه ده، حاال باز اگه اون بود مهه یم ، به مهه هم گری یم؟!ندارهجور خی م  یامسن ه  . د ب و طاهر ، ویل از پیازکار بعید بو

د ویل دیگه مهه یم ی کردم و با دخرتای دفرت صحبت یم خواد خرش کنه و زنش بشه، میگم هر یچ فکر یم رو پس دستش  داره که یمدونسنت که اون ییک  نبو جایی من ه  ، ب یامسن  کردم پی  پا  م  یل ه خی  . م رسید

 ویرانی  ●
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م. تا ییک دو ماه که حرف درست و حسایب منی .  فهمیده ویل هیچ وقت به پیازکار فکر منی م، یه چیزائی یمفهمیدم که بدخبت خود یامسن ه .تازهگفتنُطفش بازشد؛یه چیزایی زد. بعدش هم که  شد ه کرد

ه یم گا ن گرت  در بزر ه بهش مثل برا ه حاال ما را بگو ک یل از بچ خی ه  م و تاز ی د ش مشورت یم کر . ها باها دن  کر

ه یه عده یس کهای میگفنت تو ت   البت ، یم روی پیازکار ظن منی رکه، بعیض از نگاهاش هم شاید یه جوری بود. وقیت اون اتفاق افتاد، خب ک حرف یم زد نبالش  د ی  جور  ، ه ه مه یامسن ک ند  گار  مو ن ه ا ند ک زد

دن دیگه پام رو تو دفرت روزنامه منی ترین زن دنیاست. واله اگر به من این جوری بند یم بدکاره گار از خودش مطمئن باشه، عنی خیالش نبود. حیت از مشا چه پنهون، وقیت که ب  کر را دوست ذاشتم ویل اون ان

ش قضیه رو تعریف کرده بود، اون هم تا یه مدیت ولش کرده بود، بعدها من این چیزا رو فهمیدم. البته اینو بگم که یامسن اینقدر زبل   هابعد باره باهم باشن.2که بود که دوباره پسره رو قانع کرده بودپسر

کل داشته و نه یامسن. بعدش هم دیگه ی م فهمیدیم که نه پیازکار مش . ه م داشت ط  ی یس بودم که هواش رو تو اون شرا ادمون رفت. تو این مدت من خییل به یامسن نزدیک شده بودم. چون تو دفرت من تنها ک

ه معل ؛؛گفت، گفت گفت ؛بعدش هم خورد خورد وضع عادی شد. چند مایه گذشت که یه روز یامسن حالش خراب شد.  م که این پیازکار دوباره باهاش متاس گرفته. گفت ک ین مدت کدو ه تو ا د نبو م  و

. اآل پیازکار غ  یل خوب هم یادم نیس که چه جوری شد که من رفتم سرا ی رفته بوده، گفت که حاال دوباره هوس عشق و عاشیق زده به سرش. خی م رو هنوز گور داشتا د یا خوب  ه ویل  ذشت گ ه  ه ک چند سال ن 

ش بود یا درست یا 77کنم  دارم، صرب کن ببینم چه سایل بود فکر یم پیدا آها  د  دا ه مر ن یا  د  دا خر ی  دا حدو گار  ن ، ا د دم نیست چرا چرا. البته یک مایه گذشته بوده که اون یادداشت رو نوشتم.هفتاد و هفت بو

م  د د 15کر دا (.77مر ! ه م مستند حرف م  ه بگ م ک د یک ز یخ روال ین تار ه ا  )البت

 

 

گذاشت. خوب من قبالً عادت داشتم با  ر راحتم نمیقول ندادم ولی اصرارهای یاسمن از یک طرف و کنجکاوی خودم از طرف دیگ 

م. باالخره بایید بیرای   ها را بهفم خواستم خصوصیات اخالقی آن ش می ( همهداشتم البته همیشه حد را نگه میکسی دوست باشم 

از آن چیه  شدم.خوب ولی تا حاال نشده بود که با یک مرد مسن بگردم. به خودم گفیتمخ آمید بیه سیرم      زندگی مشترک آماده می

سال آخر دبیرستان بودیم که سمیه با یک مرد مسن طالفروش رو هم ریختیه بیود.    خترسیدم. یادم افتاده بود به قضیه سمیه، می

کردند، سمیه به خاطر مال و اموال و طالهای آن مرده، دنبالش افتاده، ولی بعد دیدیم نفسش مییاد و   خوب تو مدرسه همه فکر می

کردند  ش شده بود. همه دخترها فکر می مرده کنه. حداقل من که کامالً در جریان بودم. واقعاً کشته بت میآقا صح میره و از حاج

کیه   خواست خیودش را آتیش بهنیه    ها چه قشقرقی که به پا نشد. زن طالفروشه می دیوانه شده، آخر سر هم که سر ازدواج آن

کینن. چنید    کردند ولی اآلن حدود نه سال گذشته ولی زندگی میی  یزدند و کبود م هاش دائم سمیه را می جلوش رو گرفتند. بچه

وقت قبل هم دیدمش، راضی بود. خالصه به اصرار یاسمن رفتم. تا حاال خانه هیچ مردی نرفته بودم. نه این کیه ادعیا کینم پیاکم،     

ضیی از پسیرها  پیارک و سیینما     کشید.بایدچندین و چند بیار بیا بع   توانم گول بهنم ولی باید چند ماهی طول می خودم را که نمی

البته  رفیتم    وتازه اگرخانه مجردی داشیتند میی   رفتیم.خوب که امتحان می شدن ومی فهمیدم خیلی ریگ تو کفششون نیست می

کرد. یاسمن آژانم گرفته بود و انتخاب گل و شیرینی هم به عهده خودم  ( ولی خوب این قضیه خیلی فرق میهمیش  حد را نگه    اتهت 

فیروش بیود کیه خیلیی مین رو       بار، ییه پسیره گیل    فروشی آشنا. نهدیک میدان تره یلی دلهره داشتم. رفتم پیش یک گلبود. خ
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پسر خوشگلی نیست ولی بدک هم نیست فقط اشکالش این است که دهیاتی  گذاشت  خواست و همیشه برام سنگ تمام می می

کند.  شود. هی نگاه می پاچه می . دست(.کنه راه بیفتن علیه من...ن برسرموای خاک عالم ؟!نه این که خودم خیلی شهری ام آورد بازی درمی

نوشتن است؟ شاید همه اینهیا را   شود. تازه هم سن خودم هم هست. آخر این چه طرز یادداشت جا باشد متوجه می هر کسی آن

. هیا ییادم   ؟داره ریب یاسمن وفضلیوعجیب وغ مهم فروشه چه ربطی به قضیه نوشتم که بر هیجانم غلبه کنم و اال قضیه این گل

کشت. یاس گذاشت، نرگم گذاشیت، رز،   خواستم بنویسم که این دفعه خیلی با پسره گرم گرفتم. داشت خودش را می آمد. می

قدر ادا درآورد و مبارکه و ایشاال مبارکه گفت که همه شک کردند.  گل حسابی درست کرد ولی آن ریا و خالصه یک دستهمو  رستلا

فروشی. ییک جعبیه    گل را برداشتم و با راننده آژانم رفتیم سراغ شیرینی پرسید خبریه؟ خالصه دسته هدیکم می شد و میهی ن

خیلی خوشگل شیرینی تر فانتهی گرفتم و رفتم و نشستم تو ماشین. راننده آژانم، خیلی پررو شده بود. نیست دییده بیود کیه بیا     

دار و تقریباً میانسالی بود ولی  بش کردم. فکر کرده بود من از اونام. آدم زن و بچهفروش خوش و  پسره گرم گرفتم و با شیرینی

پسر و خالصه هر چی شنیده بود  زد و از عروسی و دوست دریده بود. خودم را حسابی براش گرفتم ولی هی حرف می خیلی چشم

یابان بیست و ششم، ساختمان دو طبقه سنگ گفتم. از همان اولش هم، درست رفتیم خ گفت. من هم هیچی نمی هی شر و ور می

هیا   کوچیه  قیدر تیو کوچیه، پیم     سفید را هم دیدم ولی از بم از دست راننده حرص خورده بودم و هیجان داشتم و دلهیره، آن 

کردم که خود پیازکار نیاید دم در که راننیده   ش خدا خدا می چرخاندمش تا هم اعصاب راننده خرد شد. هم خودم آرام شدم. همه

متوجه دستپاچگیم بشود. باالخره پیاده شدم و زنگ طبقه اول نه یعنی همکف را زدم. از شانم، پسر نسبتاً جوانی در را بیاز کیرد.   

فهمیدم. از بم هول شدم اسم اصلی پیازکار که هیچ خود اسم پیازکیار   باز هم بد نبود ولی سنگینی نگاه راننده را پشت سرم می

من کردم تا پسره پرسید، فرمایشی داشتین؟ به تته پته افتاده بودم گفیتمخ اهخ ببخشیید، ییادم رفیت      قدر من و هم یادم نبود. آن

لرزیید، رنیگ بیه رنیگ      آمد و سینی چیای در دسیتم میی    منهل آقای... انگار کودن شده بودم. مثل موقعی که برام خواستگار می

انگار خدا به دلش برات کرده بود که کمک کنید. بیه راننیده و    ولی پسره خیلی آقامنش بود. م شدم. حسابی درمانده شده بود  می

یه. انگاری دنییا را بیه مین داده بودنید. دلیم       جا منهل آقای فضلی ی کار دارین ولی ایندونم با ک گل نگاه کرد و گفتخ نمی دسته

زدییم. از بیم دلهیره     اش میی خواست پسره را تو بغل بگیرم. خوب ما عادت کرده بودیم همیشه تو دفتر به نام پیازکار صد می

داشتم و یاسمن تأکید کرده بود که نگویم پیازکار، هر دو تا اسم یادم رفته بود. از نگاه پسره فهمیدم کیه روسیریم عقیب رفتیه و     

کردم تا کمی آرام شوم. این بود کیه سیریع روسیریم را بیاز      هام کاری می موهام پیدا شده. خوب موقعی بود چون باید با دست

موهام را با دست زدم عقب و دوباره بستم. بعد گفتم بله آقای... باز یادم رفت. مطمئن بودم که راننده حواسش جمع است  کردم و

کنه. پسره هم ماشااله ههار ماشااله خیلی آقا بود. لبخندی زد و گفت: فرمایشتون؟ گفتم راسیتش، راسیتش مین     م می و مسخره

ر روزنامه با ایشون... بعد به چهره پسره نگاه کردم. تازه یادم افتاده بود که ییک پسیر   یعنی من از همکاراشون هستم از طرف دفت

تر و بلندتر بیود و نگیاهش    بهرگ دارد. در حد اول، دوم دبیرستان. چشم و ابروش کپ پیازکار بود ولی ماشااله قدش از او کشیده
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تر بود. یعنی تقریبیاً سیبهه روشین، اه از     ورده روشنهم سرخوشی یک پسر شیطان را داشت. رنگ صورتش هم از پیازکار یه خ

هایم به موقع نوشته شود. خوب است بروم، کمی آب  نوشتن. باید حواسم باشه  که یادداشت خودم بدم آمد با این طرز یادداشت

د از یکیی دو دقیقیه،   شود یادداشت آن روز امروز(.خالصه کنم پسره رفت تیو و بعی   بخورم تا آرامتر شوم واال تا آخر این دفتر می

اش کمیی   خواست بپرم تو بغلش و حسابی گرییه کینم. موهیای جوگنیدمی     پیازکار آمد. آن قدر احساس راحتی کردم که دلم می

هایش را جا بیه جیا    ای را نامرتب پوشیده بود و دکمه ها را مرتب کند. پیراهن چهارخانه آشفته بود. معلوم بود خوب نتوانسته آن

ی زیپ شلوارش  را هم انگار نصفه نیمه بسته بود. وقتی مرا دید بیشتر دستپاچه شد و گفت: ها چی شیده؟ خبیری   انداخته بود. حت

ای بود  یش مثل بچه کرد. آشفتگی بار بود که مرا به اسم کوچکم صدا می هست؟ صبا! طوری شده؟ خیلی برایم عجیب بود. اولین

استنطاق معملش بربیاید. موقعی که پای بدون جورابش را دییدم بیشیتر جیا    پم داند چطوری از  که دیر به مدرسه رسیده و نمی

خوردم. وقتی آدم کسی را دائماً با لباس مرتب دیده باشد و بدون این که به او توجه داشته باشد بفهمید کیه آدم مرتبیی اسیت و     

تب ببیند، خوب اصل قضیه از ییادش  هو او را نامر زده و مرتب، بعد یک هایش واکم احتماالً صورتش اصالح شده است و کفش

خ صبا چیت شیده؟ ایین    مگفتتوی دلم هایم از بین رفت و خودم را باالتر از او دیدم. به خودم آمدم و  رود. من هم تمام دلهره می

ره اعتنایی گفتمخ نه طوری نشده، باالخ آدمی که تو این همه ازش غول ساخته بودی، یک آدم شلخته است. بعد با خونسردی و بی

کیردن   همکاری گفتند! دوستی گفتند، خوب دوستی مال همین وقتاست. به هر حال همکارا نگران حال شما بودند. بعد برای عادی

رفت. به طرف ماشین رفتم. حدسم درست بود. راننده کنار ماشین ایسیتاده بیود و معلیوم     وضع گفتمخ اه ببخشید، داشت یادم می

را نتوانسته آماده کند. یه ببخشید سردستی گفتم و گل و شیرینی را از روی دشک عقب ماشیین   بود آنقدر تو نخ ما بوده که خودش

کرد و صورتش تیک عصبی داشت. بعد گفت: وای شرمنده، خودتون  برداشتم و برگشتم. پیازکار، خیلی مشکوک به راننده نگاه می

زحمت اینیارو از خیانم ایلچیی بگییرین... اه      رزادجون بیاوردین، ف پیچیدین و تشریف می گل بودین، یه روبان دور خودتون می

کرد حواسش به راننده بود. به فرزاد گفتخ برو پول راننده رو  کنم پسرم فرزاد ولی به من نگاه نمی ببخشید یادم رفتخ معرفی می

دا شانم بده، اکه هیی آکیریم   من گفتمخ نه زحمت نکشین قبالً پرداخت شده. راننده آژانم در حال دورزدن بلند بلند گفتخ خ!بده 

کنین بییام تیو؟ پیازکیار گفیتخ      ش، پیازکار رفت به طرف راننده من تیه گفتمخ تعارف نمی تیم. اینم یکی دیگه ما هم یه جور بنده

پیام رو   خونه نباشه که مین  بفرمائید ولی من اول باید روی این راننده رو البته با اجازه شما کم کنم. گفتم: تا صاحاب ناختیار داری

خواین واستم منترر؟ پیازکار با عصبانیت گفت: نیه خییر الزم    کن نبود. روبروی در که رسید گفت: می ذارم. راننده هم ول تو نمی

س! راننده گفت: شیومام فرمایشیی داشیته     کن نیست. انگار آدم ندیده بعد گفتخ مرتیکه پررو ول (؟ !نکرده، فعالً تشریف دارن

کار جواب نداد. من هم عمداً برنگشتم که نگاه کنم. معطل نکردم و رفتم تو. پیازکار سریع پشت سیر مین و   باشین در خدمتم. پیاز

فرزاد آمد تو و محکم در را بست و گفت: شیطونی میگه بدم کارت آژانسشو باطل کنن. تو اییران آژانیم اومیده ولیی فیرهنگش      

بعد به فرزاد که هنوز با شیرینی و گل ایسیتاده بیود گفیت:     !(زد می رفح شعاری جوری این که کردتودفتره البدفکرمی باهاش نیومده
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فرزادجون زحمت اینارو بکش! مکثی کرد و گفت: بابا تو همون باال به درس و مشقت برس. فرزاد نگیاه مشیکوکی بیه مین کیرد.      

شو بخونم؟ صبر کین بیرات ییه     بقیه ها باال رفت.حوصله داری روسریم را تا جلو پیشانیم کشیدم. چشمی گفت و راه افتاد و از پله

خیونم. هیر وقیت هیم      شو می حسابی بیارم.آره به قول تو تازه رسیدیم به اصل قضیه. تا تو چائیتو بخوری من هم بقیه چایی داغ

ات سر رفت بگو، جون من تعارف نکنی ها. تازه قرص سردرد هم دارم. بخونم؟ باشه پیازکار گفتخ بفرمائیید تیو! بعید رو     حوصله

چشم و رفت باال و میا   خرد به فرزاد و گفت: ببین بابا اگه باال چیهی کم و کسری داریم بپر برو بگیر و بیا فرزاد از پا گرد جواب دادک

ریخته و بدبو. راستی یادم رفته بود بنویسم، پیش از این که بتیوانم وضیع اتیاق را ببیینم پیازکیار       هم رفتیم توی یک اتاق به هم

های لوئی شیک و کثیف را دییده بیودم و بیوی     بعد مبل !(یه جوری نگانگام کرد!! خ!!فرستاده و من گفته بودم حاال پرسیده بود یاسمن

شدکه  دماغمو بگیرم. چند تا میه عسلی درهم و برهم،  روم هم نمی تم کرد.(اذی بدترین بوهای  نیا باتدازکن   ک  فکر می سیگارهای خیم 

شیده،   های کاغذ، کاغذهای مچاله هایش روشن بود. روی میه تحریر، میه غذاخوری دسته راغلوستر شمعی که تک و توکی از چ

زدند. ههار تا لعنت به خودم و یاسمن فرسیتادم. پشییمان    قوطی کنسروهایی که زیر سیگاری شده بودند و حال آدم را به هم می

گذشت و هی  خوب سرزده نرفته بودم. چند ماهی می هایی داشت ولی نرمی شده بودم. هر وقت خانه آدم مجردی رفته بودم، بی

کردید اقالً این  گفت، شرمنده ببخشید، کاش خبر می کرد تا کی بشود و من بروم. پیازکار مرتب می می ش رو مرتب طرف خونه

ه از میادرم هیم بریید   هیی میی گفتخ  ای که زن توش نیست همینیه،   کرد که خونه کردم. مرتب تکرار می جا را یه کم مرتب می

گفیتخ خیوب چیه     داد که خداحافری کنم و بروم هی پشت سر هم می های من. هنوز سرپا ایستاده بودم. فرصت نمی نرمی بی

هیا را تمییه کیرد مین هیی       کنن؟ شرمنده! بفرمائید بشینید. بعید یکیی از مبیل    های دفتر چه کار می خبر؟ یاسمن چطوره؟ بچه

رود قهوه بیاورد.  باالخره با اکراه نشستم. پیازکار گفت که میداد.  ولی مهلت نمی فقط اومده بودم سری بهنمخواستم بگویم.  می

گردم. تا رفیت   تونید راحت باشید من االنه برمی ها شدم. بعد گفت: می تازه متوجه کثیفی ظرفهای قهوه و باالرفتن مورچه از آن

جیا راحیت    بالً یاسمن سفارش کرده بود که مخصوصاً آنمن دست کردم تو کیفم و اسپری را درآوردم به همه جای لباسم زدم. ق

را کیامالً   ودسیتام وسیینه ام   بلندی پوشیده بودم که باسنمآستین بلندو شرت باشم ولی حاال احساس بدی داشتم. زیر مانتوم تی

داده بودم که حتی  بپوشاند، با یک شلوار حین راسته. موهایم را هم پشت سرم جمع کرده و بسته بودم. آن قدر هم وسواس نشان

داد یاسمن هم درآمده بود گفته بود: بابا گفتم رعایت کن ولی نه دیگه این قدر. عمداً مانتوم را درنییاوردم تیا برخیورد پیازکیار را     

میلی یک تیکیه   بفهمم ولی روسریم را شل کردم. با قهوه و شیرینی تر آمد. من که اصالً به خوردن رغبت نداشتم. ولی خوب با بی

خیواین لبیاس    جا کیه دفتیر روزنامیه نیسیت. میی      . این؟!یارین چولو شیرینی خوردم. گفت: چرا مانتو و روسریتون رو درنمیکو

هیایش را بیاز کیردم.     براتون بیارم؟ این قدر با صمیمیت حرف زد که من روسریم را درآوردم. به مانتوم نگاه کرد، دکمیه  مناسب

ید. بلند شدم و رودرروش وایسادم و مانتوم را هم درآوردم. هیر دو را گرفیت و بیرد    دیدم منترر است گفت: لطف کنید راحت باش

گوشه اتاق روی چوب رختی آویهان کرد.حال عجیبی داشتم نه این که شرم کنم یا بترسم، نیه، دلشیوره داشیتم. کنجکیاو بیودم.      
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ر گذاشتم یا نمیرم یا اگر رفتم باید تا تهش برم. خواستم زودتر بفهمم چه جور آدمیه. از اولش هم با خودم و هم با یاسمن قرا می

العملیش را دربیاره    خواسیتم عکیم   م. میو این قدر نگاه نکرد تا دلخور شد او خودش را به جمع و جورکردن اتاق مشغول کرد

دمتتون، شیما  ییام خی   کنم بعد میی  پوشیدنم بدانم. این بود که گفتم بفرمائید بشینید. گفتخ حاال یه خورده جمع و جور می لباس

تون رو میل بفرمائید. بلند شدم و شروع کردم به جمع و جور کردن. با تعجب نگاهم کرد و گفت: حتماً توصیه یاسمنه گفیتمخ   قهوه

ییاد... البتیه    خوب به هر حال ما با همدیگر همکاریم. البته خبر نداریم یعنی نداشتم که خانمتون... گفت: گاهی برا دیدن فرزاد می

؟... حاال یه وقت فرزاد... گفت: نه اون نگران این جور چیها نیم... کار !زنه گفتم: اگه بفهمه من اینجام زاد به اون سر میبیشتر فر

تونم سفارش کنم  دیگه این حرفا رو نداریم. می کنم در حال شوهرکردنه البته من و فرزاد با هم تر از این حرفاس. فکر می خراب

ها بعد از رفتینش پرسیید.    م. بعد از موضوعات دیگری حرف زد مخصوصاً در مورد دفتر و برخورد بچهچیهی نگه، باهم دیگه رفیقی

خودم هم خیلی مایل نبودم که باز برگردد دفتر. این بود که خیلی سرسنگین جواب دادم. نشسته بودیم روی دو تا مبیل و داشیتیم   

از او اصرار تا بیاالخره بیه   خوریم، از من انکار و  ، ناهار را با هم میکردیم.بعد گفتمخ خوب با اجازه. گفت: امکان نداره صحبت می

شرطی پذیرفتم بمانم که سر و صورتی به وضع خانه بدهم. پذیرفت. البته گله  گی  کرد که چرا یاسمن نیامده، نکنیه فهمییده کیه    

بیاالخره پیدر و سیه تیا داداشیی کیه دارد       جا اینقدر کثیفه نیومده. بعد هم پیش خودش استدالل کرد. خوب محدودیت دارد.  این

 ها خوش باشد. کند گفتم بگذار دلش به همین مواظب او هستند. دیدم پیش خودش دارد توجیه می

تیا   ولی خوب خیلی هم عمیدی سیرفه کیردم،    باالخره شروع کردیم به مرتب کردن جدی اتاق. از دود سیگارش به سرفه افتادم 

 د. ولی سیگارش را خاموش کرد و در کنارم کار کرد.حداقل این قدر نهدیک به من نباش

م کامالً بسته بود و غیر از گردنم و موهام، جائیم  پیدا نبود. کنجکیاو بیودم کیه     شدن نبودم. یخه نگران لباسم برای خم و راست

که خیم شیده بیودم و    کردم. مثالً موقعی  . این بود که کمی شیطنت می؟بازی است یا واقعاً عاشق یاسمن است بفهمم آدم هوس

توجه بود. البته یکی دو بار دستم را گرفت و گفت که بروم بنشیینم   کردم، ظاهراً بی پشتم به او بود و یا موقعی که کنارش کار می

ام را  گیرد. حتی یک بار دستم را گرفت و با دست دیگیرش شیانه   ولی هیچ احساسی نداشتم. اصالً انگار نه انگار که دستم را می

کردم. نه برادرانه، نه پدرانه، نه عاشقانه، شاید بیشیتر دوسیتانه بیه نریر      راهنمائیم کرد. به هر حال چیهی احساس نمی گرفت و

ها خرید خانه به عهده من بیود.   هام. خوب، من چون برادر نداشتم، بیشتر وقت رسید. عجیب یادم افتاده بود به دوران بچگی می

گرفتم  زدم و بهانه می خواست مرا بفرستد غر می م خرید ولی هر بار که مادرم میوآمد بر یداد. کالً خوشم م خرید خیلی مهه می

هایی مثل پفک و لواشک گرفت. بستنی معمولی هم دلم را زده بیود.   هوله شد هله تا امتیاز بیشتری بگیرم. باالخره همیشه که نمی

، مخرید کردم تا پول توجیبی بیشتری بگیرم. هر چیهی هم که می گرفتم. خالصه اینقدر غرغر می باالخره باید امتیاز بیشتری می

شدم و از لبه کاسیه   زدم. بعدش خسته می ای کیف دیگری داشت. اول انگشت می زدم. مخصوصاً خریدن ماست فله ناخنک می

خیوردم.   هایم را میی  کردم و تازه تو خانه، دل دال و سر فرصت هله هوله کشیدم. خالصه تا به خانه برسم خیلی کیف می سر می
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بار بود که  مادرم دم در وایساده بود و مرا دید. یک قشقرقی به پا شد که نگو و نپرس. خب اولین خبار موقع سرکشیدن ماست یک

گفتخ واه خدا منو ببخشه، چقدر پشت سر بقال سر کوچیه بید    گرفت. اینقدر استغفار کرد که نگو و نپرس. هی می سرمچم را می

گرفیت و اسیتغفار    ولی این دفعه هی انگشتانش را گیاز میی  « ففینللمطّ ویلٌ»گفت: سر تقصیراتم بگذره. همیشه میگفتم خدا از 

کرد. همین بود که آن روز کار دستم داد. انگاری من هم آن روز رفته بودم برای خرید پیازکار، چند بار خودم را عمداً به بیدن او   می

اش حالیت   شید و چهیره   کردم، دهنش خشک می کردم و غذرخواهی می ه نگاهش میزدم. اصالً لذت نداشت ولی هربار ک می

گفتم، خداجون بیه خیدا بیار آخرمیه      زدن هم همین جوری بودم هی می طبیعی نداشت. تا اینجای کار را رفته بودم. موقع ناخنک

پشیمون میشدم ولی بیاز تکیرارش    گفت صدبار بیشتر مخصوصاً، هر وقت مامان پشت سر بقال سر کوچه، اصغرآقا بد و بیراه می

کیرد. بعید از    کردم تازه شدیدتر. جوری که این دفعه پیازکار فرار میی  گذشت کارم را تکرار می ای که می کردم. چند دقیقه می

خودم بدم آمد. گفتمخ ببخشید، نمیشه تو دست و بالم نباشین؟ حسابی شرمنده شید. رفیت نهدییک در اتیاق و بیه تمیهکیردن و       

رم. چون قشنگ معلوم بود بهش برخیورده. بعید   وکشیدن در اتاق مشغول شد. رفتم کنارش و لبخند زدم تا از دلش دربیا دستمال

شه تا من اتاق خودم را اقل کم تمیه کنم ولی عجیب کار در اینجا چیه لیذتی    پیش خودم حساب کردم که مامان جگرش خون می

فهمیدم چه وضعیتی  آمد. این بود که باید می خورده مفیدم خوشم می تکردم برای یه مرد شکس . همین که احساس می؟!داشت

دانسیتم. رفیتم نهدییک     آن موقیع چیرایش را نمیی   خواست باز هم احساس کنم که برای ایین آدم مفییدم.    دارم. خیلی دلم می

د که یعنیی فهیمیده مین    خیلی باهوش بود. طوری نگاهم کر نهدیکش، لبخند ناجوری زدم و گفتمخ بهتون برخورد؟ فهمید، المصب

. بعدش گفت: معلومه خسته شیدین، بفرمائیید اسیتراحت    !!دردم چیه. گفتخ هر جوری راحتین. این جوابش دیگه خیلی جواب بود

کنین تا من براتون یه چایی بیارم و راه افتاد. دستش را گرفتم و گفتمخ هنوز کو تیا خسیتگی و چیایی. بعید پرسییدمخ آشیپهخانه       

 ؟!ودم این جوابش من را بیشتر گیج کرده بود، هر جور راحتین یعنی چی تو این موقعیت کجاست؟ سردرگم ب

و یادتون باشه... اونم اینیه  ری؟ شیطنت کردم و گفتمخ یه چیهی رگفت: این خونه آشپهخونه نداره، فراموشش کنخ مگه اومدی اسی

ذاشتم... تازه... بعید   ت: آره... اگه اون بود که اصالً نمیکه من صبا نیستم، یاسمنم. خوب چیهی گفته بودم چون دستپاچه شد و گف

هاش پیدا شد و گفت: البته هر گلی یه بویی داره... باالخره شما هم جای خود دارین. اولش خیلیی عصیبانی    برق شیطنتی تو چشم

 شدم. پیش خودم گفتم، این مرتیکه فکر میکنه من کلفتشم ولی بعد که مثل جنتملن

یه بویی داره، یه حال قشنگی داشت که خوشم آمد. خب من همیشه آرزوم بوده که بیه زنیدگی ییه میرد سیر و       ها گفتخ هر گلی

حیاال  که نرمه،  سامان بدم. امروز هم احساس خوبی داشتم. آن قدر تو کار غرق شده بودم که انگاری من مادرم و پیازکار بچه بی

راستی ییادم  خیال شدم. باز هم تلفن زنگ خورد.   م اذیتم کرد بعدشم بیکشیدن یاسمن یک ک خواهم ادبش کنم ولی این به رخ می

( گوشی را برداشت و چند بار الوالو کرد و عصبانی شید و گوشیی را گذاشیت. از اتیاق رفیتم      رفته بود بنویسم یکی دو بار تلفن زنگ خورده بیود 

ازکار دنبالم بود. گفتمخ هال ما تو آشپهخونه هم مال من. بیرون. وای چه هال کثیفی داشتند. بیخیال شدم و رفتم طرف آشپهخانه. پی
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خواهم دور و برم بچرخد. گفت: چشم خانم هر چی شما دستور بدین. احساس خوبی داشتم فقط کالفیه بیودم کیه     فهمید که نمی

بهای دیگیری  رسیید ییا حسیا    خواست مدت زیادی تنها باشیم. او هم یا به فکیرش نمیی   آید. خیلی هم دلم نمی چرا فرزاد نمی

تقریباً همه چیه را خالصیه و شسیته و رفتیه گفتیه بیود. فقیط        گندش بهننخ کرد. دوست داشتم در مورد خانمش بپرسم ولی می

دانستم چطوری بپرسم. تلفن چند بار دیگر زنیگ خیورد و    . مشکل این بود که نمی؟خواستم بدونم او هم زن تمیهی بوده یا نه می

ی را گذاشت. بعد از تو هال بلند بلند گفتخ دنبال صدای شما میگردن. گفتم: من! من؟ من کیه بیه کسیی    هر بار پیازکار ناامید گوش

، نکنه آقا کالغه خبر داده؟ گفیت: نیه بابیا اون    ؟!ام نکنه دنبال صدای آقا فرزادن شایدم کسی بخواد بدونه شما تنهائین خبر نداده

اینا هم خونه نیستن. بعد آمد درسیت پشیت سیرم. مین برنگشیتم. فقیط        بعد گفتخ از شانم مادرم.طفلک اهل این کارا نیست 

دست کیرد  آمد.  جان شدم. حرف برایم نمی هکند. نصف فهمیدم که پشتم خیمه زده است و از باالی سرم دارد در کابینت را باز می

کنه، حاال دیگه نوبیت اونیه، بایید     ایشم میلم گفتم: داره آزمتماسی با بدنم پیدا نکرد. تو د و کبریت را از کابینت برداشت. تقریباً

خودم رو خونسرد نشون بدم. متوجه شدم که نشست پشت سرم و سیگارش را روشن کرد. برگشتم و عذرخواهی کیردم. گفیت:   

کنییم میردی میا را نگیاه      راحت باشید. چند بار سنگینی نگاهش را احساس کردم. ما زنا اصالً اینجوری هستیم وقتی احساس می

بینند. چند بار برگشتم و نگاهش کیردم بیدبخت انگیار     کنیم همه تنمون را می د، احساس بدی بهمون دست میده فکر میکن می

کرد.جوری بود کیه مین    زده نگاه می های مات اصالً متوجه برگشتن من هم نشده بود. انگار به یک نقطه خیره شده بود و مثل آدم

. احساس !. شیر آب را بستم و سریع برگشتم نگاهش کردم ولی اصالً انگار نه انگار!؟وداحساس ب زورم آمد. یعنی واقعاً اینقدر بی

کردم. خیدائیش   کرد. خودم را با یاسمن مقایسه می کشتم ولی او اصالً توجهی نمی تحقیر کردم. من داشتم خودم را برایش می

یکل من را خورده. پم چه چیهی در یاسمن بود که من از یاسمن خیلی سرترم. تعریف از خودم نباشه ولی بارها یاسمن حسرت ه

گفتمخ  .او برایش غش کرده بود؟ مانده بودم. برگشتم و نگاهش کردم. گفتمخ ببخشید، انگار از خواب بیدارش کرده باشم جا خورد

دسیتم خیورد بیه    اش گرفت. خواست بلند شود من فیلتر را از دستش گرفتم. پشگه آب  مثل این که سیگارا فیلتر هم دارن، خنده

آتش ته سیگار و جیهی کرد و خاموش شد. خندید. گفتم تو فکر یاسمنی یا خانمت؟ هاج و واج نگاهم کرد تلفن زنگ خورد. گفتخ 

شیرینی شی را برداشت. یک دست سینی چای وبیهحمت گوشی رو وردارین این دفه دیگه نوبت شماست. شانم آوردم. فرزاد گو

ی الو الو کرد و با تعجب به ما نگاه کرد و گوشی را گذاشت. پیازکار گفتخ صد بار زنیگ زده، حتمیاً   و یک دست گوشی. فرزاد هم ه

زنی، چیهی میگرده، خسته هم نمیشه. فرزاد گفت: نداشتیم. بعد خسته نباشیدی گفیت و بیا تعجیب بیه      دنبال صدای که یه مرده

و انگار گیر کرد و بعد گفتخ ببخشید. من کیه فهمییدم چیرا ایین را     آشپهخانه نگاه کرد. بعد تو صورت و موهام و لباسم نگاه کرد 

رسید. انگار نو بود. خالصه فرزاد رفت و میا هیم نشسیتیم دل دال بیه چیای       ها تمیه می گفتخ تشکر کردم.به نرر سینی و فنجان

، کسی !!!و برداشتم. گفتم: بله اختیار دویدم طرف گوشی خوردن که باز تلفن زنگ زد. من نصفه شیرینی را ول کردم تو سینی و بی

نهنی قطع  س. بعد گفتمخ حرف حرفی نهد. گفتم: یا دزده میخواد بدونه کسی تو خونه نیست بیاد دزدی یا دنبال صدای کسی دیگه
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ای حوالیه   زد گفتمخ خدا روزیتو جای دیگه کشیم. نیست دویده بودم، نفم نفم می کنم. این دفعه دیگه دو شاخه رو هم می می

زنید؟ گفتمخ شیما   پرسید: چرا نفم نفم می !!ه، صدای ضعیف مردی شنیده شد که پرسید منهل آقای فضلی؟ گفتم بله گوشیکن

 شد. کامالً واضح صحبت کرد. شما خانمشون هستین؟   . پیازکار رو به من چرخیده بود ولی نهدیک نمی!بفرمائید با کی کار دارین

داشیتم و بعید بیه     پسر یاسمن است چون تو دفتر معموالً من گوشی را برمیی  دوست یلی طول نکشید تا بفهمم که این صدایخ

یاسمن میدادم. شیطنتم گل کرد. فهمیدم که یاسمن باید بغل گوشی ایستاده باشد پرسیدم: فرمایشتون؟ مکث کرد گفیتم: پیم   

حرف بهنم. گفتم: ببخشید، بد موقع زنیگ  مهاحم نشوید اگر حرفی ندارین تلفن  رو قطع کنین!! گفت: جواب سؤال من رو بدین تا 

دونسیتم ایین    زدنت معلومه که دستت بنیده مین کیه میی     نفم کنیم. مکث کرد و گفت: از نفم زدین حرف بهنین واال قطع می

حیاال کیه اینجورییه بیذار      :گفیتم خشد  پچ یاسمن شنیده می های یاسمن است. قشنگ صدای پچ ها برای شنیدن صحبت مکث

(، دستم بنده که بنده به تو چه مربوطه؟ مگه خودت زن و بچه نداری؟ پیازکار با البت  کمی با عشوهاین بود که گفتم،   یاسمن را بچهانم

احتیاط آمد و سرش را چسباند به سر من، من عمداً خودم را کنار کشیدم تا بیشتر شک کند. گفت: پم حسیابی دسیتتون بنیده،    

بعد حسابی رفتم تو فکر. این چه کاری بود که یاسمن کرد؟ دختره خیل و دیوونیه،   خوب خوش به حالت شده؟ گوشی را گذاشتم. 

. من رو بگو کیه بیه خیاطر کیی     ؟!جون ولت کنه و بره ترسیدی کامی اگه این پیازکار خیلی تحفه بود چرا خودت نیومدی؟ البد می

ودم. بعد دییدم چییهی جلیو چشیمم بیاال و پیائین       . آن قدر تو فکر بودم که اصالً متوجه هیچ چیه نب!!خودم رو به آب و آتیش زدم

گذارد. خندیدم و گفتمخ این دفه دیگه واقعاً نوبت مین بیود.    رود. جا خوردم. نگاه کردم دیدم پیازکار است که سر به سرم می می

مین اصیالً محیل    بردنم رو میگم. خیلی پاپیم شد که قضیه چی بود؟ و کی بیود؟ ولیی    گفتخ دیدی با تو کار داشتن؟ گفتم: نه مات

نذاشتم و گفتم، وای چائیم سرد شد و بعد هم بلند شدم و رفتم طرف اتاق و لباسم را پوشیدم و آمیدم خیداحافری کینم. پیازکیار     

خورم. هر چه اصرار کرد نماندم. آخیرش گفیت    گفت: فرزاد را فرستادم ناهار بگیره. گفتم نه باید برم روزنامه همون جا ناهار می

 میری با یاسمن ناهار بخوری، راه افتادم. قرار شد باز هم سر بهنم. خوش به حالت که
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 یاسمن که  گفتِ○

 صبا را فرستاده بوده

 به مهلکه. 
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 کیه مین بیا بزنیی  حرف من با نداری وقت دیگه حاال! ضیعو ریخت بی مارمولک فرستادم رو تو خودم صبا؛ خورهب جیگرت به جز الهی  

 رو مارمولیک اون صیدای نشینیدی  رو مرتیکیه اون صیدای خیودت مگیه شیدم  خفه نکنم  نفرین! کردم  حساب آدمیزاد داخل رو یکی تو

 انگیار کیه زد یمی حیرف جیوری مارمولیک  اون ییا! بیود  جیوری یه صداش داشت ورمی رو گوشی وقت هر مرتیکه اون ندیدی نشنیدی 

 اون بدتر، یکی اون از تو! جورن یه مردها همه همید، مثل تون همه! برو هم تو برو، حسودم  من کنی می فکر نداره  خاروندن سر وقت

 یکیی تیو. پیررو مرتیکیه ایین بیه کیردم تقیدیم و سیینی تیو گذاشیتم رو تیو دسیتی دو. سرم بر خاک میاد  زورم حسودم  من. تر گه تو از یکی

 مارمولیک ایین تقصییر ش همیه. گشیتی برمیی و زد میی سیرت بیه کیاش حیاال رفتیی  و کیردی ول رو مین چی برا تو هستی  کی طرف هدیگ

 هیم را صیبا هیم دادم، دسیت از رو تیو هیم.اوردم خیودم سیر بیه کیه بود بدبختی چه این. نیست تقصیر بی هم پررو مرتیکه اون البته. صباس

 بییوده، ندیییده مییرد عمیرش تییو وقییت هیی  انگییار! کییرد  گیم رو خییودش زود چییه مارمولییک ایین. گییاگولم .خیینگم مین چقییدر خییدایا. را پیازکیار

! اوردی  گییر وقیت حیاال گیه؛ می پررویی کمال با سر، بر خاک. وابده زودی این به کردم نمی فکر ولی هست کفشش به ریگی دونستم می

 میین فقییط داشییت  خبییر قضیییه از ای دیگییه کییس میین از غیییر مگییه ه،دیگیی شییناخته حتمییا  ! شییناخت رو کییامی صییدای تییا خییورده جیگییر بییه جییز

 ناصیر پییش مییرم دارم مین. النیاس ایهیا یآ ی؛زد جیار و بیوم پشت رو رفتی نکنه! کردی خبر رو همه نکنه !رفته گوری کدوم دونستم می

 بیاد، خیودم بیر لعنیت که کردم خودم ،نیس هم تو تقصیر.بشه مزاحم نداره حق هم هیچکس رم می من زده جار  !کنم  بند رو دستش تا خله

 دیگیه کیه کینم داغ را دسیتم پشت و باشم من تا. دادم دس از رو کامی کارم این با که شدم حیف من نه. شد حیف کامی فقط میون این تو ولی

 ناصیر بیه دلیم مین هکیرد فکیر نکنیه. !س دیگیه چییز یه کامی ولی کنند می موس موس آدم دور سگ مثل پسرها که قبول. نکنم غلطا این از

 .ناراحتم صبا دست از همه این که بنده

. نیست آدمی همچین کامی گرده، برمی حتما  . شد حیف این ولی نیست که اولم بار. بختم سیاه خودم اصل   من بره، و کنه ولم کامی نکنه خدا

 حیالش بیه حلیمیه کیه بییارم سیرش بیه بلییی اوردم گییر رو صیبا اگیه. رفتیه ساعته دو االن وای گرده برمی ولی شده عصبانی دیقه یه حتما  

 .کند گریه
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 ولیی. فرسیتادم نمیی رو مارمولک این که بود یادم حلیمه قضیه اگه. کردم تراشی دشمن خودم برا سادگیم سر از همیشه. نیست که اولم بار

 سری و سر هم با اینا که فهمیدم می باید مشتاقه دراینق دیدم که موقع همون. بکشه اینجاها به کار نبود قرار اصل  . نیستم بشو آدم یکی من

 و بیودم بچیه موقیع اون ولیی! بیودم  دوسیت حلیمیه بیا چقیدر! داشیتیم  ای کیودکی دوره چیه شیده، تنگ حلیمه برا دلم چقدر راستی. داشتن

 همیشیه رو چیادر ایین بایید مین ریه،یادگا گذاشته، قدیمیه فلزی چمدون تو هنوزم نازه و کوچولو چقدر. دارم رو چادره هنوز فهمیدم، نمی

 و حلیمیه سیر رو انیداختم رو چیادرم خیودم. بیودیم همقید حلیمیه و مین خوب. نکنم اشتباها اون از تا باشه کیفم تو همیشه. چشمم جلو بذارم

 عمیو. بود همین هم اولش. دارن دوستم چقدر عمو زن و عمو بفهمم خواسم می داشت کیف خیلی اولش اونم خب عمو، خونه فرستادمش

 تیو بیشیتر رو چیادر حلیمیه هیی کیردم میی کییف مین کیه کیه بودنید گرفتیه دورش یاسیی یاسیی، ییک. کیردن میی رو ذوقیش چقدر عمو زن و

 کیرده فکیر مرتیکه این که زده جا من جای رو خودش هم صبا یعنی رفتند، می ش صدقه قربون عمو زن و عمو هی و گرفت می صورتش

. بخیوره جیگیرت بیه جیز صیبا الهیی. کردم می کیف هی و خندیدم می هی و بودم شده خم بوم پشت هره رو من! بوده  خر اینقدر یعنی منم 

 رو چیادرش حلیمیه مگیه بیودی  خواسیته خیدا از اینقدر بودین آتیش و پنبه یعنی نشناخته و ندیده آدم بود  بند چی به دستت نداشتی  وقت

 خنگیول اولیش سیاعت صیبا کیه گییرم حیاال خیوب. رفتنید ش صیدقه قربون چقدر بعدش  نخوردند جا اولش عمو زن و عمو مگه نکرد  باز

 عصیرش کیرد  معطیل اینقیدر چیرا چیی  نداشیتی وقت که ساعتی اون چی  بعدش ساعت !! باشم بذارهواشوداشته انگاریاسمنه ناصرگفته

 و بغیل تیو بیودنش گرفتیه نرفتند  حلیمه صدقه بونقر هی عمو زن و عمو مگه. کرد نمی ول رو دفتر هیچوقت که این روزنامه  نیومد چرا

 بود نزدیک که شدم خم و کشیدم جیغ اینقدر.اومد در جیغم که خوردم حرص اینقدر خوردم، حرص روز اون چقدر. ببوس کی و نبوس حاال

 درد قضییه اون سیر کمیرم و باسین انگیار هنیوز. بیوم پشیت رو افتیادم نیفتم، بوم پشت از که بگیرم رو خودم اومدم. اینا عمو حیاط تو بیفتم

 نشیه، لیوس یکیهمرت اون کیه نرم خودم خواستم خوب. فرستادم نمی رو صبا اال و شم نمی آدم که کلفتم پوست اینقدر من بابا نه ولی!! داره

 زدم جییغ حرصیم از روز ونا. خوبم باز حاال. بکشم باید! حقمه.نشه جوری این که برم خواستم می نرم م دنده م،ر  ن   مدماو. افتادم ور این از

 ...صبا نه و اومده منصور نه که حاال چی  حاال ولی بوم پشت رو اومدن عمو زن و عمو تا

 هیی  عمیوس بغیل حلیمیه هنیوز دییدم وقتیی میگیی رو مین. بیاال پلیه همه این از بود اومده بغل به گنده دختر عمو،. بوم پشت تا بودن اومده 

 این. میاد بدم کل   قوی مرد از هم همین برا باال  تا بود اورده پله همه این رو گندگی این به دختر که داشت زوری چه. خوردم حرص بیشتر

 هیزار و آژانیس و شییرینی و گل خرج همه این بیام واال سوخت براش دلم. داد نشون سست خیلی رو خودش ولی بود قویی آدم هم پیازکار

 کییامی کیاش. بیود دنبیالکم همیشیه حلیمیه، همیین مثیل بشیه  چیی کیه سییینی تیو بیذارم رو صیبا بشیه  چیی کیه بکینم دیگیه میار زهیر و کوفیت

 خیوب ولیی نیسیت آدم هیم ایین ولیی. بیود حییف کامی. بود حیف ولی. ندارم رو کشی منت حوصله ولی کنم تلفی شکلی به باید. گشت برمی

 زن کرد  رو کار این مگه. کنه بغل رو من و زمین بذاره رو حلیمه عمو، که بودم منتظر چقدر روز اون. گشت برمی کامی کاش. اومد حیفم

 دسیت رو اونیا حلیمیه یعنیی! بشین دار بچیه نداشیتن عرضه که بدجنسشون خود. بودم شون بچه من بلنسبت یعنی. انگار نه انگار هم عمو

. ان راضی بیشتر میذاره سرشون کله که کسی از ان، جوری همین مردم بوده، طور همین خدا همیشه. نکردن دعواش اصل   !بود انداخته

 ییا بکنیه غیش براش خله این که بود کسی اصل   صبا یعنی بود  گهی چه حلیمه بود  گهی چه صبا اال و برند می حساب بیشتر ازشون اصل  

 هیم خرفیت پییر ایین صیبا مارمولیک ایین بیرا خیوب. س خلیه اون لنگیه هیم کیامی خیورم  می حرص اینقدر چرا من حاال کنه  بند رو دستش

 سیر تیو بخیوره بیلش و درد. آقیاس پارچیه ییه واقعیا  . بیودم کیرده التماسیش کیاش. کیرد نمیی ولیم تا کردم، می التماس کامی به کاش. زیادیه

 ذوق حلیمیه هیی. کردنید میی دعیوام عمیو زن و عمیو هیی و بیود عمیو بغیل حلیمه. آورد می هدیه برام چقدر. بگردم دورش. صبا و منصور

 ●حیگر 
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 دلیم کیه کشییدم گیساشیو اونقیدر. رسییدم رو حلیمه حساب خوب ولی. سرش رفته متر ده کن باور کرد  نمی ذوق صبا امروز همگ. کرد می

 حقیم در هرکیی حقمیه، خینگم، بیس از. نیازکم دل بیس از. کشیتم براش رو خودم کرد، قهر روز یه. شدم ناراحت چقدر بعدش ولی. شد خنک

 رو صیبا نمییاد دلیم. کینم نفیرینش رو مرتیکیه ایین نمییاد دلیم هیم االن همین. برم می حساب بیشتر شاز اصل  . دارم دوستش بیشتر کنه، ظلم

. باشیه مین قید بایید پسیرش االن مرتیکیه ایین. نیداره تقصییر هیم صیبا بیینم میی کینم می که فکرشو. نازکیمه دل مال خنگیمه، مال. کنم نفرین

 تقصییر داشیت اشیکال کیردم، میی وییرایش چیی هیر کیه هیم میدت ایین صیبا  دنبیال آلنیشا ییا. افتیاد می من دنبال باید چرا اال و هیزه خودش

 اینقیدر عمیو زن و عمیو کیه هم موقع آن! صاحبم  و کس بی من چقدر. شد می باز دلم باز گشت برمی کامی اگه. بود مرتیکه این های نگاه

 رو اون حلیمیه بیه رسییدند تیا ولیی گشیتند میی مین دور ی،ا بچیه بیی و کسیی بیی از. شید نمیی شان بچه که بود این مال خواستن می رو من

 رو سیرم. گشت برمی کامی کاش. صفته بی جماعت مرد اصل  . فهمیدم بودن کرده بغل رو حلیمه که موقع همون. شون بچه جای به گرفتند

 بید هیم خرفیت پییر ایین هیای نهشیو مدینیه، نشید، مکیه. دارم احتییاج هیایش شیونه بیه چقدر. کردم می گریه حسابی و ش شونه رو میذاشتم

 هیم موقیع اون. کیردن رو کیامی پیدر گیور باشیم  کسی پابند چرا من نداره فرقی یاسمن با صبا و حلیمه اونا برا که حاال. مرده کم اقل. نیست

 دامین معصیوم بچیه نفیرین کیه نمییگن خیود بی. که نداشت داشت  ای فایده مگه کردند درمان و دوا چقدر اال و کردم نفرینشون رو اونا من

. بخیوره جیگیرت بیه جیز صبا الهی. نمیاد دلم ولی. گیره می رو دامنشون حتما   کنم نفرین اگه هم اینارو. کنه نمی ول دیگه گرفت رو کی هر

 بیه رسیه چیه تیا بیودن گوشت و پوست یه از من با که اونا تازه گرفتم  تحویل رو عمو زن و عمو اون از بعد مگه. گیرم نمی تحویلت دیگه

 داره. برنگشیت کیه هیم کیامی ایین اه! هیا بینیی نمی زندگیت از خیر. آهم از بترس منصور. !اومدن گوری کدوم از نیست معلوم که تا دو این

  معلوم. دارن سوراخ هزار که هم جوونا این بابا نیومدن  چرا ها بچه! دیرکردن  چقدر اینا مامان. برمیگرده کار سر از بابا االن میشه شب

 رو کیامی صیدای شیاید. باشیه دراورده بیازی سیرم مارمولیک ایین هیم شیاید. نبیوده جیدی قضییه کیل نکنیه اصیل  .ن رفتیه گوری کدوم تنیس

 بینشیون اتفیاقی هیی  کیاش. رفیت و کیرد ولیم تیا خیوردم حیرص هیی! گفیتن  چی؛نپرسییدم کیامی از قشینگ که شدم عصبی اینقدر. نشناخته

 اگیه. برمیگیرده حتمیا  . فهمیه میی خیوب ،س بچیه کیه کیامی بیره  نبایید بریده ترمز که دونه نمی سنش ینا با مرتیکه این یعنی. باشه نیفتاده

 اجیازه غیرورم ولیی. کیامی دنبال رفتم می کاش. گیرن می منو یخه فردا. دارم مسئولیت من باشه بوده اونا بین چیزی الل زبونم الل، زبونم

 حیاال تیازه. کیامی بیرا بیوده امتحیانی ایین شیاید. بخیواد وجیودش تمیام با باید میخواد رو من اگه. بیاد مجبوره خودش کور، چشمش. ده نمی

 میرده. مییاد خیوابم چقدر  !میاد  خوابم  چقدر!!م خسته چقدر. باشه داشته رو هوام بیشتر باید شده بلند دستش رو کسی فرض لو که گیرم

 روزنامیه ییه خیودش کیاش. ره ینمی کیار بیه دلم و ستد دیگه محسن بدون .ببره مطلبه چی هر شور مرده. ببره رو روزنامه دفتر این شور

 کیار اگیه دم میی بهیش حسیابی حقیوق و میکنم استخدام هم رو صبا خدا به. شدم خسته دیگه. خودش پیش برد می رو من و انداخت می راه

 مییارم هیم رو کیامی. میشیم ش روزنامهاز چیزی یه ای کاره یه سردبیری حتما   من خوب. میخواد رو من اینقدر و باشه پیازکار محسن مال

 خیلیی. بگییر رو خودمیون روزنامیه تبلیغیات بابا، کن ول نیست کامپیوتر تو پول بابا میگم. بزنن دیگه هم سر تو تا دو این بذار. خودم پیش

  !!یاد می خوابم چقدر!! ام  خسته چقدر. لجباز هم خره هم کامی این ولی. یاری درمی بیشتر

!! دن میی بهیش تلفین شماره چقدر. هستم من انگار نه انگار میخنده، و میگه دخترا با ش مغازه تو حتما   حاال. کامی پدر گور. یاد می خوابم

 پیدر روزنامه، میرم فردا. خوابم می. میخوره داره رو تنم تنم، میده  آزارم رختخواب چقدر. کمه شوهر هم اآلن خوب تیپه، خوش خدائیش

 ببینیه و بییاد مامیان اگه نه ولی. میخوابم و کنم می قفل رو اتاقم در و میارم در لباسامو! خوره می رو تنم داره لباسام. یارمدرم رو صبا این

 !!یاد  می خوابم چقدر وای. کردم خودکشی میکنه فکر قفله روم در
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 چه جور برخوردی است؟ این دیگر

 ای نکرد ولی گفت:  ها اشاره . خیلی زیرک بود. مستقیم به قضیه تلفناز صبا تشکر کردم تا فکر نکند حسودم

 این برنامه دوربین مخفی دیشب رو دیدی؟ 

 .نشان ندادم که فهمیدم  من شستم خبردار شد ولی

 !گفتم؛ آره! چطور مگه؟

 خواستم ببینم تو هم خوشت اومده؟  گفت: خیلی بامزه بود. همین طوری پرسیدم، می 

 !تیکه چطور بود؟ گفتم: این مر

 !!گفت: دلت میاد این جوری حرف بزنی؟

مته یتم متن دو.... ولتی اصت ر بته رو  ادر شتده. یته دلتی نشتونم بتدم کته بفهحرف برام نیامد. تو دلم گفتتم؛ اه دایته مهربتانتر از مت 

ورد. صبا هم رفت و نشست پشت خ نیاوردم. رفتم و نشستم پشت میزم. کار زیاد بود. مشغول شدم به ویرایم. ولی خون، خونم را می

میز . انگار نه انگار که دیشب تلفنی قول داده بود که همه چیز را برام تعریف کند. اص ر انگار نه انگار اتفاقی افتاده. طوری مشغول 

کترد.  متیکار بود که مشخص نبود الکی خود  را مشغول کترده یتا واقعتار کتار دارد. جالتب ایتن بتود کته زیرچشتمی هتم بته متن نگتاه ن

های تحریریه هم مشغول کار بودند. خواستم چیزی بپرسم که جنبه عمومی داشته باشتد و تنهتا صتبا بفهمتد کته منتزترم از متاجرا  بچه

ای استت.  متزه رسید. خواستم بپرسم؛ راستی مشکل لبتا  نداشتتی؟ ولتی دیتدم خیلتی ست ال بتی خبردار باشم ولی چیزی به ذهنم نمی

رت بلند و گشاد ، شلوار راسته گشاد  و ک ر لباسها  را دیتده بتودم. گفتته بتودم؛ بابتا چته خبتره؟ گفتتم ش دیروز تو دستشویی، تی

خواستم هم خیال خودم راحت باشه، هم خیال تو. من هتم  . صبا هم گفته بود؛ آخه می!مواظب با  نگفتم که دیگه چادر، چاقچور کن

م این آدما بشه باید یه مشت خار به ختود  ببنتده، مرتیکته انگتار جنتون جنستی  خندیده بودم و گفته بودم؛ واله هر کسی بخواد نزدی

مرتیکه، اعصابم ختورد شتده ؛گفتیم  داره؟ صبا هم گفته بود؛ آره باید این مرتیکه رو با زنجیر ببندیمم. خوب دیروز هر دوتامان می

اتفاقی افتاده بوده که این همه صتبا تغییتر کترده. متوقعی  . خوب حتمار !؟بود. دیروز چه اتفاقی افتاده که صبا حاضر نیست بگه مرتیکه

واه حاال دیگه این مرتیکه رو هم بایتد داختل آدم حستاب کتنم؟ ولتی بعتد جلتوی ختودم را گترفتم.  خواستم بگم واه!!؟که گفت؛ دلت میاد 

 )یعنی تو دلم گفتم(،  ؛گفتم

کند. ولی باز پیم خودم حساب  نبوده و هنوز هم دارد فیلم بازی میخواهد حساسیت مرا تحریم کند. شاید هم واقعار خبری  حتمار می

 ها بکند. کردم. این صبا اینقدر خر هست که بلد نیست از این شیطنت

خواست. من خودم از  خواسته بودم. یم هفته التماسم کرده بودم تا حاضر شتده بتود بترود ولتی خیلتی تتو فکتر  بدبخت او که نمی

رفت. دبیر تحریریه مثل همیشه حواسم خیلی جمع بود پرسید: ها خانم حواستون کجاست؟ من غافلگیر  نمی بودم. دست و دلم به کار

رود. گفتتم: تتا دیروقتت مهمتونی بتودیم. صتبا کتام ر  شدم و گفتم؛ آره دیشب بیخوابی به سرم زده بود بعد دیدم خیلتی بتدجوری لتو متی

شدم. حتاال  داشت چیزی بگوید. کافی بود حرفی بزند حتمار باها  درگیر میسکوت کرد. حتمار حواسم جمع بود. چون همیشه عادت 

تاب که هرچه زودتر بفهمم دیروز چه خبر بوده و او خونسرد. همان اول که آمد و گفت؛ دوربین مخفی من فهمیدم که ناراحت  من بی

ب که زنگ زدم گفت: عجله نکن. فردا میتام و همته ام، نباید گزارشم را بدهد؟ دیش جایی. بعنی من او را فرستاده است. چه توقع بی

م دفتتر. ولتی رستیدی متی 12تا  11چیز رو برات تعریف میکنم. امروز هم که دیر آمد. حتمار عمد داشته، چون معموالر من و صبا، بین 

ه را ببنتدیم. یعنتی پیتم دانستم که اآلن باید تندتند، مطالب را جمع و جتور کنتیم و صتفح آمد. خوب من هم می 2امروز نزدیم ساعت 

گفت؛ خیلی خسته استت.  بعد از ظهر است. ولی چرا اینقدر دیر آمد؟ دیشب هم که می 8تا  2های صبح، همان ساعت  کاری روزنامه
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لرزید. اص ر  کردم. خوب حتمار خبری بوده. صدایم از خستگی و خوشحالی می ولی گفته بود، همه چیز عالی بود اص ر فکر  را نمی

. دیروز عصر هم کته نیامتد. حتاال متن بیختودی حتر  وردرفت که امروز را هم با هم بوده باشند. چون انگار ناهار هم نخ ال میاحتم

میخوردم. چون اص ر مهم نبود کته مرتیکته از دستتم بترود. ولتی ختوب از یتم طترف کتامی ول کترده بتود، رفتته بتود، از طترف دیگتر 

رسد موقعی که س م علیم کرد و با من دست داد قشنگ تو چشمهام نگاه نکرد.  نزرم میصدایم مشکوک بود. دیرآمدنم. تازه به 

دادم. از صتبح تتا متوقعی کته  ترسیدم کاری دست خود  داده باشد. خوب مسئولیت او با من بود. حاال باید به همه جواب پس می می

فهمیدم از دستتم عصتبانی استت. چنتد بتار اشتاره کتردم ولتی اصت ر  رده بودم ولی او انگار نه انگار. کا  اق ر میآمده بود در انتزار م  

متوجه نشده بود. این مکافات هم از دیروز شروع شده بود. رفتم طرف دستشویی، تا عوض کنم. از صبح تا حاال خیلی رفته بودم. مال 

گذشتت.  را بفهمتم، زمتان کنتد متی خواستم هر چه زودتر موضتوع فشار عصبی بود. خیلی زیاد بود. شاید هم چون عصبی بودم و می

م  خورد. کفتم و جتوراب هتم ک فته م هم به هم ریخته بود. آستین مانتوم، هی انگار دستم را می کمرم حسابی درد گرفته بود و معده

ه کردم ولی چند دقیقه بعد  انگار ن کردن، دست و صورتم را حسابی خنم می رفتم دستشویی، غیر از عوض کرده بود. هر بار می

کترد. تتو دستشتویی، خیلتی  خبری، خیلی اذیتم متی ها ولی بی خواستم اجازه بگیرم و بروم. گور پدر روزنامه و کار و این انگار. می

گیرم،  کند و یا حسابی حالم را می در زدند. گفتم حتمار صباست. گفتم یا تندتند برایم ماجرا را تعریف می .معطل شدم. خوب گریه کردم

سیر گریه کنم. در را باز کردم، از بختت بتد، ایتن مرتیکته شتاعر  دلیم ا  و  خواست سرم را بگذارم روی شانه می یعنی بیشتر دلم

کند شاعرتر از خود  توی دنیا وجود ندارد. سرم را پتایین انتداختم. مطمتئن  هایی است که فکر می تریاکی، بهروز بود. آن هم از آن

ولی بعد دیدم اصت ر دوستت نتدارم ریختتم را  !!م؛ همینم کم بودویکرد. خواستم بگ کارها میبودم که دیده من آمدم دستشویی. از این 

خواستم از کنار  رد بشم گفت: ببخشید. هیچتی نگفتتم. چتون تتا گفتت ببخشتید  ببینم. دستام را هم نشستم و آمدم بیرون. همین که می

جواب ندادم و رفتم. دم در دستشویی رسیده بودم که گفتت: انگتار انگار از دهنم بوی تریاک و سیگار و دستشویی با هم زد بیرون. 

زنتی و ایتن جتتور  صتبا حستابی حالتت رو گرفتتته؟ دیوانته شتدم. ایتن مرتیکتته همیشته حواستم بته دختراستتت. خیلتی هتم اهتل دو بتته هتم

بشینم پشتت میتزم کته از  خواستم دهن به دهنم بشوم با عصبانیت در دستشویی را محکم زدم به هم و رفتم. خواستم کارهاست. نمی

کننتد حتتی ست م علیتم هتم بتا متن نکترد. صتبا هتم  شانس بد، دیدم این پسره شاعره داود باالی سر صبا ایستاده و بتا هتم شتوخی متی

کرد که نگو و نپر . من هم حواستم نبتود کته سته  های هستیریکی هم می خندید. یم خنده داد و می خود  را هی کم و قو  می

یگر هم تو تحریریه هستند. حسابی قاطی کردم و گفتم: شاعر بارونه! تو دستشویی شاعر! این جا هم شاعر! داود هم چهار تا شاعر د

بودنتد. شتده کردنتد و عصتبی  های تحریریه هی نگاه می انگار قاطی کرد و گفت: صبا خانم خود  یه پا شاعره! خیلی زورم آمد بچه

ست. فکتر واوی همه شاعر. تو قسمت تبلیغات که یه چه ربطی دارد به این  ل اقتصادیدانم یم روزنامه که کار  مسای آخر من نمی

ها  تا شعر چاپ شده تو روزنامه4شان شاعرند. تو تحریریه هم که هستند. حتی پیم موتورسوار هم شاعر است. همین داود  کنم همه

هتا  را چتاپ  ن، خداییم خوشتگل هتم هستت. هتی عکتسدارد. حاال باز این بهروز، برا خود  کسی شده، یم کتاب شعر داده بیرو

است. دیگر هخواننده یکی از  شبیه  کند. نیست یه جورایی قیافه ها و مج ت، هی پشت سرهم مصاحبه می کنند تو این روزنامه می

دیتروز، دور متن  کشتد. یتا همتین داود تتا همتین هایی که نمی شود. متأهل است ولی بدبخت زن این آدم. چه بدبختی خیلی ادعایم می

کترد. حتاال امتروز دنیتا عتوض شتده بتود. البتته چیتز  خواند. اص ر به صبا نگاه هتم نمتی کرد و شعرهایم را برایم می مو  مو  می

گذارد. این است که به خاطر جلتب توجته او هتر  خواهد ولی او محلم نمی دیگری هم هست این داود یکی از دختر خبرنگارها را می

کتردم  ها مرا از شعر زده کردند و اال من هم اهل شتعر بتودم. همیشته فکتر متی خواند. همین ی یکی از دخترها میروز شعر  را برا

شاعرها و نویسنده ها جور دیگری هستند ولی از بس تو دفتر روزنامه، شاعر جمع شده و هر کدامشان هم یم جور مشکل دارند، از 

فهمم. حاال همه اینها به کنار، دبیر تحریریه نبود و این داود هم  ید را هم خوب نمیآید. تازه شعرهای جد شعر و شاعر جماعت بدم می

دست صبا و شروع کردند به پچ پچ. یعنی این صبا وقت نداشت با من صحبت کند آن هم  که اص ر معلوم نیست چکاره است نشست بغل
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انتزار داشته، من هر طوری هست دیشب کردم، صبا البد  می قضیه به این مهمی ولی وقت هره و کره با داود را داشت؟ از طرفی فکر

کند. ولی هم موضوع کامی باعث شد نروم و هم بابا از سرکار برگشته بود و  پیشم بروم تا او برایم بگوید و عمدار حاال مرا معطل می

ا  گرم شده بتود و ایتن مارمولتم  انههام آمده بودند. هرچی هم به مامان اصرار کردم قبول نکرد. خ صه داود حسابی چ هم دادا 

گذراند جوری شده بود که حر  همه را درآورده بود. هرچتی  کرد تعجب کردم. داود بیشتر وقتم را با آنا می زبانی می هم هی بلبل

نوشت صبا.  یکرد و م گفت، اسم آنا تو  بود. یعنی حاال خط عوض کرده بود؟ البد بعد از چند روز تمام آناها را پاک می هم شعر می

زننتد و هتیچ دختتری اعتمتاد  هتا حترف متی کنند. همتین طتوری کردنتد کته دنبتال آن بعضی از این شاعرها که انگار پیراهن عوض می

گرفت که حسادت متن تحریتم شتود. متن کته انگتار نته انگتار. متن  ها بشود. شاید هم حاال عمدار داشت با صبا گرم می کند زن آن نمی

دهم.  ها اهمیتی نمی گردانم. تازه، صبا اص ر عددی نیست. من اص ر به این برم و تشنه برمی تا لب چشمه می صدتا مثل این پسره را

داد. آن هتم  . ولی چیز دیگتری عتذابم متی؟!من مگر به پیازکار اهمیت دادم؟ او افتاد پیم پای من و غم کرد. یعنی من اینقدر ضعیفم

کنند. دو سه بار هم کلمه دیروز  ها راجع به قضیه دیروز دارند صحبت می رسیدم که نکند اینت دوستی پیازکار و داود بود. از این می

. هتر چتی فکتر بته داود کترده. آختر خیلتی عجیتب استت انتد و محستن ستفار  صتبا را دیگتر را دیتده را شنیدم. حتمار محسن و داود هم

دانستت و از تتر   ختود  متی لت   ط   لتم  کتامی، کته مترا م   رستیدم. بتدبختی قضتیه ایتن بتود کته ختودم از تتر  کردم به جایی نمتی می

توانستم برم  و اصل قضیه را از پیازکار بپرسم و صبا  را بچزانم. دختره طوری فیس و افاده میاد که انگار دیروز بتا  هام نمی دادا 

ی حرف زد که انگار صبا نیست و جوری بود موقع صحبت با کامی جور پادشاه چین و ماچین م قات داشته. اکبیری، دیروز هم همین

پستر درستت و  دانم این دختره خیلی پخمه است. من یکتی کته یتم دوستت جایی که می کنم تا آن ملکه صبا است. خودم هم تعجب می

  گفتت. ولتی اشتکال از اون مرتیکته  خواستتگار داشتته و اال حتمتار بته متن متی تاحتاال کتنم ام. فکتر هتم نمتی حسابی دور و بر صبا ندیده

پیازکا ربود کسی که انگار زندان رفته، امریکا بوده، حتمار بایتد آدم زرنگتی باشته. ختوب حتمتار صتبا را گتول زده. ایتن دختتره هتم ندیتد 

ام. خوب حاال تو فکر کن  دانسته بدیده، خوب البد کار دست خود  داده. تازه روزی که افتاد و غم کرد غرب اوغلی بوده و من نمی

کند، مثل ما زنها کته نیستتند کته وقتتی طت ت گترفتیم از هتر چتی مترده  مدتی مجرد بشود. حتمار به هیچ کس رحم نمیآدم متأهل بعد از 

کته داود مجترده ولتی  ه. درستت!!گرفتت آید. ولی اگر دیتروز کتاری دستت ختود  داده بتود کته االن اینقتدر بتا داود گترم نمتی بدمان می

است. حتی این مرتیکه تریاکی، بهروز هتم اگتر بتود بتاز هتم یتم چیتزی. اتفاقتار او هتم خداییم پیازکار یم سر و گردن از داود سرتر 

کرد چند بار هو  کردم بته ختانمم زنتگ بتزنم. تهدیتد  کتردم، بنتد کترده بتود بته متن. تتا از دستتم  مدتی دور صبا مو  مو  می

گوینتد: ایتن متردم حتمتار  خود نیست که می د، بیان خ   شدم جانم به لبم رسید. این مردهای متأهل هم که دیگر شور  را درآورده

ا   هتا خترد کننتد تتا همیشته سرشتان تتوی آختور خودشتان باشتد. آن روز همته  باید چوب باالی سرشان باشد. باید چوب تو ستر ایتن

نگتاه کتردم کته ها را از همدیگر جدا کنم. روسریم را مرتب کردم و تکانی خوردم و جتوری  آوردم. به خاطر این که این بدشانسی می

یعنی رییس آمده، ولی این دو تا اص ر حواسشان نبود. بعد  هم داود رفت. ولی هنوز داود نرفته بود کته ایتن مرتیکته شتاعر تریتاکی 

کردم که بیاید و ستر صتحبت را بتا متن بتاز کنتد ولتی از  خدا می پیدایم شد. هو  کردم که با او گرم بگیرم تا دل صبا را بچزانم. خدا

 شون آویزونه؟ ها چرا امروز لب و لوچه ی گفت؛ اگه ما تونستیم بفهمیم بعضیبدشانس

؛ مگته شتما کتار و زنتدگی نتدارین؟ خجتالتم ختوب ؟من آتم گرفتم. بلند شدم و داد کشیدم؛ مرتیکه تریاکی چرا اینقدر به من گیر میدین

یرم این ستر ختر پیتدا  میشته؟ همته انگشتت بته دهتن کنه، هرجا م خوام دهن به دهن بشم هی بدتر می چیزیه، هی تحمل میکنم، نمی

کرد.  کس کار نمی ها را بزنم. همه ساکت شده بودند. هیچ مانده بودند. خوب تقریبار سابقه نداشت من اینجوری داد بکشم و این حرف

نختود هتر آ .  صبا، حماقتت کترد و گفتت؛ یاستی جتون ایتن حرفتا چیته؟ ایتن کتارا چیته؟ مگته دیوونته شتدی؟ گفتتم: تتو یکتی خفته شتو

ای  کنه، به هر چه نابدتر  خندیتده، تتو چکتاره ر میرو  کنه، این جا و   دونی چه خونی به دلم کرده، تو دستشویی لیچار بارم می نمی

 این وسط؟ بعد به شدت پشیمان شدم.
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و همته کتس بته هتم کتنم. حتالم از همته چیتز  صبا گفت؛ آقای ط یی شتما بته دل نگیترین، حتمتار حتالم ختو  نیستت. متن درستتم متی

ام گرفتته بتود ولتی مستتم  خورد. برخورد صبا کار را خیلی بدتر کرد. سابقه نداشت که تو شرایط بد با من این جوری تا کند. گریته می

شد. من میزم تقریبتار روبتروی در تحریریته استت. در کشتوم را محکتم بته هتم کوبیتدم و بلنتد شتدم کته بتاز هتم از شتانس بتد،  خراب می

مد تو. فکر کردم سر و صدا را شنیده. پسر جوانی است و خیلی مرتب و باک   و حتتی خوشتگل همته بته او ع قته دارنتد. آبدارچی آ

خوام. او  خیلی تمیز و مرتب است. س م کرد. جوابم را ندادم. چای را از سینی برداشت آمد بگذارد روی میز. من گفتم؛ مرسی نمی

هتوا گفتت: آب خنتم بیتارم ختدمتتون؟  خبتر باشتد. بتی کردم بی در آن شرایط من اص ر فکر نمیخبر بود ولی  هم انگار از همه جا بی

باره گر گرفتم. احسا  بی کسی و غریبی کردم. چرا همه امروز بر علیه من هستند؟ این بود که داد کشیدم؛ تو دیگته چتی میگتی  یم

ادبتی کتردم. گفتتم؛ الزم  لقه زد و گفتت؛ ببخشتید اگتر بتیمرتیکه؟ مگه ازت خواستن حرف بزنی؟ نگاهم کردم. اشم تو چشمها  ح

نکرده تو از همه بدتری و صدای صبا و چند تا از همکارهای دیگر درآمد و حسابی دعوایم کردند. آبدارچی هم ساکت چای را تقستیم 

ختوب ختدا را شتکر فتردا گتیم بتود گفتت؛  کرد و رفت. از شانس بد، همان موقع دبیر تحریریه رسید. بتا خوشتحالی کته شتیوه همیشته

ن تعطیتل کنتیم؟ گفتت: نته بابتا، کتی از کبریتت  ن یتا دستتور داده کترده روزنامته. صتبا خودشتیرینی کترد و گفتت: حملته روزنامه هم بی

نویستیم؟ یکتی  کنتیم و مطتاب  میلشتون متی ترسه! از خدا میخوان که مثل ماها زیاد بشن. بده که هتی براشتون تبلیتی متی خطر می بی

 تصابه؟ گفت؛ پرسید: اع

کتردم . دبیتر  کنته. متن مانتده بتودم و متات و متحیتر نگتاه متی دهنت رو آب بکم ما نخودی کته نیستتیم، ختودی هتم کته اعتصتاب نمتی

تحریریه گفت: بابا ساعت سه شد پس کتی میختواد مطالتب آمتاده بشته؟ انگتار آب ستردی رویتم ریختته باشتند، آرام شتدم. مکتث کتردم. 

م، شرمنده.    تقصیر منه، من حالم خو  نیست همه رو ک فه کرده فت. دست آخر گفتم؛ ببخشید، همهگ کس، هیچ چیزی نمی هیچ

ام گرفت و گفتم ببخشید و راه افتادم رفتم طرف آشپزخانه.آبدارچی نبود. البد رفته بود بته طبقتات بتاال چتای بدهتد. ولتو شتدم  بعد گریه

م نت  ستیگار برداشتتم. متن کته اهتل ستیگار نبتودم ولتی فکتر کتردم تنهتا راه ا . بسته سیگار  باز بود. دست کتردم یت روی صندلی

آرامشم همین است. دیدم نه کبریت هست و نه فندک. سیگارم را گوشه لبم گذاشتم و سرم را خم کردم  تا از شعله زیر کتری استتفاده 

گرفت به کتری. نزدیم بتود قتوری و کتتری برگتردد کنم. صدای اهوم آمد. دستپاچه شدم و سیگار را با عجله گرفتم که قایم کنم دستم 

رویم و حسابی بسوزم. خیلی خدا رحم کرد. فقط دستم کمی سوخت. آبدارچی مزلومانه س م کرد و گفت: ببخشید، شرمنده، خدا من رو 

منده شتدم کته دلتم کتنم ببخشتید. بته ختدا منزتوری نداشتتم. متن آن قتدر شتر فهمم چه کار متی ببخشه، از بس دهاتی بازی درمیارم نمی

اختیار اسم کوچکم را صدا زدم. گفتم؛ علی جون دلت میاد؟ دشمنت شرمنده؛ تو  میخواست کف آشپزخانه گودال شود و مرا بقاپد بی

بشین من اومدم. فکر کردم کنایه -خواستم شما متوجه   باید من رو ببخشی! گفت؛ تو رو خدا خانم ببخشید به خدا دست خودم نبود می

ت سیگار برداشتم. گفت: خ خ خانم اختیار دارین. من هر  اجازه هنوز به همه کس سوءظن داشتم. گفتم؛ تو منو ببخم که بی زنه. می

داد بعتد  دانست با دستهایم چکار کند؟ همتین طتوری هتی دستتم را تکتان متی چی دارم متعل  به شماست. مال شماست. طفلم نمی

ستم. سالی، ماهی، هوسی، همین جوری بعد گفتم؛ از دستت متن دلختور کته نیستتی؟ حتالم گفت: منتهی... گفتم: نتر ، سیگاری که نی

خو  نبود عصبانی بودم گفت: به خدا، جان داداشات من قصدی نداشتم. بعد  فهمیدم. به هر حال اگه اسایه ادب کردم... بعتد انگتار 

توانستم به او تکیه کتنم. ختداییم ارز  او از  کا  من میکرد.  گاهی کند به دیوار تکیه داد. کا  به من تکیه می تکیه احسا  بی

تتر  تتر و هتم مت دب های دیگر هتم بتاک   هام. خیلی پسر خوبی بود. نسبت به ط یی و داود و خیلی همه بیشتر بود. حتی از دادا 

خوردنتد. گفتت: اآلن  چیز می زد از تمیزی همه با رغبت از دستم ا  همیشه خدا برت می کرد. آشپزخانه بود، هم اص ر دخالت نمی

یاد متن تتو رو بته انتدازه داداشتام  هم اگه چیزی گفتم که شما فکر کردین قصدی دارم نه بخدا، من کی باشم که به شما؟ گفتم: دلت می

که جلو روت ینا بیشتره. مثل تخم چشمام تو رو میخوام... نه من... نه این ادوست دارم. ارزشت از ط یی و داود و خانم ایلچی و همه 

گفت: خجالت ندین، خجالت  شد و مثل دخترهای دم بخت هی می دونن... همه هم احترامت رو دارن هی رنگم سرخ می بگم همه می
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ندین. حسابی عرت کرده بود. به خاطر این که وضع عتادی شتود گفتتم؛ حتاال اگته فنتدکی، کبریتتی... گفتت؛ ببخشتید اصت ر حواستم نبتود 

ای، خیلتی صتمیمانه دستتم را فشتار دادم و پتم زدم.  های حرفته و سیگارم را روشن کرد.  به رسم سیگاریفندکم را بیرون آورد 

کنتد. فهمیتدم کته احتمتاالر روستریم عقتب رفتته، متوجته شتدم کته  دزدد و با شرم نگاه می سرم را که باال آوردم. دیدم چشمهایم را می

و روستریم را کامتل بتاز کتردم و آنقتدر معطتل کتردم تتا موهتایم را کامتل ببینتد  درست افتتاده دور گتردنم. ستیگار را گذاشتتم  گوشته لتبم

بتودن بکنتتد ولتی ختتود  را بته شستتن استتتکانها مشتغول کتترد. رفتتم کنتار  ایستتتادم و گفتتم؛ از متتن  خواستتم احستتا  خودمتانی متی

اچگی گفت: شترمنده! متن کتی باشتم دلخوری؟ استکان از دستم سر خورد و افتاد توی سینم ظرفشویی ولی به خیر گذاشت با دستپ

 که...؟

 گفتم؛ جون یاسمن از این حرفا نزن که راستی راستی دلخور میشم.

بعد با عجله چند پم به سیگار زدم. روسریم را حسابی مرتب کردم تازه یادم افتاده بود که کجا هستم اگر ریتیس یتا حتتی هتر کتدام از 

انداخته بودم، من را تو آشپزخانه، سیگار به لب و بدون روسری میدیدند که اختراجم همکارها. آن هم با آن سر و صدایی که من راه 

حتمی بود، سیگار را با عجله خامو  کردم رفتم طرف یخچال. شیر آب را نبسته دوید طرف یخچتال و گفتت: اجتازه بتدین براتتون آب 

گیتری؟ همتین متن گفتتم و  همینه که کستی رو تحویتل نمتیبریزم یا اص ر براتون یه شربت حسابی درست کنم. گفتم بابا وضعت خوبه، 

. تا بخواهم برگردم طرف صبا، مرا از !گیرین شمایین که هیچکس رو تحویل نمی !!صدای شاد صبا در آشپزخانه پیچید، خانوم خانوما

ام  خوردهتا  داشتت دیوانتهپشت در بغل گرفت و روسریم را بوسید. مانده بودم که این دیگر چه جور برخوردی است؟! تا حاال بتا بر

 کند.  ای برخورد می کرد و حاال طور دیگه می
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 جو و جست

 

ام بسته شده بود. توان رودررویی با او را نداشتم. خیلی با خودم  ها به روی رسید. انگار همه ی  راه هیچ راه دیگری به فکرم  نمی

اش  توانستم. توان این کیار را نداشیتم. دیگیر فرامیوش     اش بروم ولی نمی گرفتم به دفتر روزنامه تصمیم میدرگیر شده بودم. 

بودن ایین مقیاالت میرا     شناختم. محکم های اقتصادی را می کرده بودم. ولی همیشه، به مسائل اقتصادی، عالقه داشتم. روزنامه

اش را شسیته   هیای  این نگاه به اقتصاد کجا و آن نگاه کجا؟! یعنی چشیم  دیدم. ولی کنجکاو کرد. رد مقاالت منصور را در آن می

بود؟ یعنی کم دیگری در قالب منصور، با جمالت منصور، با نام محسن پیازکار و با نگاهی، درسیت عکیم نگیاه قبلیی منصیور،      

تشینج در جامعیه سیود     چیه کسیانی از  »نوشت؟! گیج شده بودم. عنوان مقاله و شباهت عجییب   های اقتصادی می داشت مقاله

های سیاهی که عمر مرا تباه کرده بود، مرا به فکر واداشیت.   ی کذایی، و سال ای که قبالً نوشته بود. با آن مقاله با مقاله« برند می

شیود. در   در آن مقاله، مهندس کیانی اثبات کرده بود که تشنج بین دو جریان، همیشه سنته ترقی فکری و رشد علمی را باعث می

ی  هیای فیدایی، کلییه    هیا، چرییک   ای های ضد سازمان بود.  اعم از حاکمییت، تیوده   ته تمام جریان آنتی« سازمان»ن مقاله، آ

« رویهیونیستی»بایست نبرد اصلی با جریان  ها و احهاب چپ، گروه بابک زهرایی، سازمان مجاهدین و...( در این میان می سازمان

جبهیه متحید    >>گرفیت. شیعار   در دستور کیار قیرار میی    تی فحش دیگربه شورویومش<<سوسیال امپریالیهم>>و حهب توده

کیردن اصیل مبیارزه، بیشیتر بیه حاکمییت        شد. ولی مقالیه، منهیای مطیرح    ترین شعار، شناخته می به عنوان انحرافی<<خلق 

حداقل اس و اساس آن تیا  کرد. اگر آن مقاله یا  پرداخت که برای بسیج مردم بر علیه رژیم عراق و شرکت در جنگ تالش می می

ای مشکوک  احتمال این که امضای محسن پیازکار، همان امضای مهنیدس کییانی باشید     بایست مقاله حدی درست بود، چرا می

رسیدم.( در مقابله با آن تفکر به وسیله منصور نوشته شده باشد؟ جالب این بیود کیه    خیلی زیاد بود، طوری که داشتم به یقین می

شد، همان روند سابق را داشت. یعنی همه چیه خاص منصور بود. تصمیم گیرفتم،   میه به قلم محسن پیازکار منتشرسیر مقاالتی ک

اش را بشنوم. اگر مطمئن شدم. بعد نامه بنویسم. طوری هم بنویسم که بو نبرد و به عنوان یک خواننیده،   اول امتحان کنم. صدای

اش را  کنم اگر کسی عقیده قبلیی  همه چیه و همه کم است. همیشه فکر می کردم، در حال خیانت به پاسخی بدهد. احساس می

قبول نداشته باشد و پنهان کند از دیگران، به کسی خیانت نکرده است ولی اصرار بر رد عقیده قبلی، آن هیم بیه صیورت مقیاالت     

مه چیه است. چون وقتیی آدم، حاضیر   ی آنها در راستای رد گذشته باشد، نوعی خیانت به همه کم و ه وار که انگار همه مسلسل
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باشد به باورهای خودش خیانت کند، دیگر به کسی رحم نخواهد کرد. مشکل اصلی نوع نوشتن نامه بود. بیه دفتیر روزنامیه زنیگ     

اش را شناختم. بعد احساس عجیبی پیدا کیردم.   زدم. آقای محسن پیازکار را خواستم به محض این که گفتخ بله بفرمائید! صدای

کنم. گوشی را گذاشتم. یک هفته، کارم همین بود. بعد یک بار به التماس افتاد  هایم خیانت می کردم دارم به شوهرم و بچهحم 

آورد؟  ی یاس چیهی را به یادش میی  که حرف بهن گفتم: یاس و گوشی را گذاشتم. کنجکاو شده بودم. زنگ زدم که بفهمم کلمه

گیرین؟ گفتم ییاس   شید و وقت روزنامه رو می که بگید ماست. چرا این قدر مهاحم میگفت: بعد از یک هفته مهاحمت زنگ زدید 

گفت. معلوم بود هیچ چیهی از گذشته را به یاد نداردخگفت  ممکنه خواهش کینم ازتیون کیه     سفید بعد مکث کردم . پرت و پال می

ام  ما تلیت ترید( ماست خوردم. حاال مین خنیده  ولی مگه من با ش د. من میدونم آشنایی؟غیر از ماست سفید نشونی دیگری بدین

از خودم. از این که در آن شش ماه هرگونه تحقییری را پذیرفتیه    مدام را بشناسد. بعد بدم آ ترسیدم صدای خنده گرفته بود. می

ت ولی باز هم احساس بودم. واقعاً اشکال از باورها بود؟ ایدئولوژی غلط بود؟ اطاعت کورکورانه بود؟ بعدها فهمیده بودم متأهل اس

 !ییاد  گفتخ ماست، ماست سفید. چیهی بیه ییادم نمیی    گذاشت و هی می شدن در مقابل او را با خود داشتم. گوشی را نمی خورد

گفتم: !!ها  گذاشت. حداقل چیهی بگین. منشی دفتر مشکوک شده گوشی رو میذارم ممکنه وقت این جارو نگیرین؟ گوشی را نمی

هایی که خورده بودم. بعد تصمیم گرفتم نامه بنویسم.  اش کنم. به تالفی همه حسرت خواستم شکنجه . مییاسسم و نه ماست

های بعدی ادامه  های دیگرش چاپ شود. بحث تشنج را در مقاله نوشتم و پاره کردم. دیگر تلفن نهدم. آن قدر صبر کردم تا مقاله

داد. معلوم  ها مطلب دیگری بنویسد. مقاالت، بوی دروغ و خیانت میاش مجبور بود بار داد. عین گذشته، همیشه برای اثبات حرف

ی مجالت  گیری کند. یک روز همه اش موضع های نویسد که به نفع یکی از شخصیت نویسد که خودش را قانع کند. می بود می

کنید.   شیعر را مهندسیی میی   کیردم   ادبی را گرفتم. باز هم شعرهای محسن پیازکار بود. نازبانو و خاتون دیگر نبود. احساس می

هیایی از گذشیته داشیت.     شد که رگه اش دیگر جان نداشتند. فقط بندهایی از شعرش درخشان می های سترون شده بود. واژه

هیا بیه    زده هیا مثیل میات    شدند ولی واکنش داشتند. سیاعت  ها و همسرم متوجه قضیه نمی عصبی و بداخالق شده بودم. بچه

شد. برای من،  تر می ها روز به روز قوی کرد. مسکن ردهای عصبی داشتم. همسرم خیلی تالش میکردم. سرد ای نگاه می نقطه

آورد. شاید علت ورود من  یاد می ل خطرناک بود. خاطرات گذشته را بهها، تهوع آور و در عین حا آن مقاالت، بیشتر از لودادن بچه

هایی که پیدرم گفتیه بیود، مقایسیه      ی شخصیت هایم او را با همهبه جریان سازمان، مقاالت مهندس کیانی بود. همیشه در رؤیا

ی  کردم، همه م میتی، سعید محسن، کارلوس، لیال خالد. حکردم. خسرو روزبه، کیوان، چه گوارا، فیدل کاسترو، دکتر شریع می

رسیید. کتیاب تقریبیاً     ما میی ی  های مختلف  به خاطر فعالیت پدرم در گذشته( به خانه اند. اعالمیه ها در یک نفر جمع شده آن

ای را غییر از   سویه شدم. دیگر هیچ اعالمیه خوردم. بعد یک ها را می خواندم فقط کتاب شعر و گاهی هم رمان ولی اعالمیه نمی

هیا از طرییق    ام خیلی سخت نبود. فقط اختالفات من با پدر، مطرح بیود کیه آن   گیری خواندم. ارتباط های سازمان نمی اعالمیه

ی هواداری گذشتم و عضو شدم. جنیگ   ای نیستم. خیلی سریع از مرحله های ما دو نفر به نتیجه رسیده بودند. که من توده سلیقه
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های تیمی فهمییدم کیه مقیاالت را کسیی بیه نیام        های تیمی شد.بعد در خانه و فشارهای حاکمیت باعث تشکیل عجوالنه خانه

ی ایران است و یا آلبانی، چین و با هر جای دیگر. من دلم روشن بیود کیه   دانست، و کم نمی نویسد ولی هیچ مهندس کیانی می

کرد. کاش بت آرزوهایم، قهرمیان رؤیاهیایم و رهبیر و     رسم و مهندس کیانی را خواهم دید. حسی مرا راهنمایی می به آرزویم می

ام،  ی قهرمان رؤیاهای شده شکنجهای که با پوست  شناختم. برای من آن لحره، لحره بسیار شومی بود. لحره مرشدم را نمی

اش ییک بیار تمیاس بیا پوسیت       خواندم. همین احساس را داشتم. انگار هر کلمه ها را هم می تماس پیدا کردم. زمانی که مقاله

نویسیم.   مارمولکی او بود. باالخره روزی نشستم و نوشتم. تصمیم گرفته بودم که این نوشته را پاره نکنم. دیگر مهم نبود چه میی 

سیر خیود را    ی خاکریههیای پشیت   بیند و یا هر کم دیگری. مهم نبود. منصور همه دیگر برایم مهم نبود که آیا نامه را زنش می

بایست این کار را بکنم؟! برایم مهم نبود که حتی زندگی خودم هم به هم بریهد. ولیی بایید هیر چیه      خراب کرده بود. من چرا نمی

ام و یا دقیقاً چه چیههایی  دانم به چه چیههایی اشاره کرده رستادم. شاید اآلن هم دقیق نمیف نوشتم و نخوانده می تر می سریع

اش را به نقد بکشم ولی توان آن را نداشیتم.   خواستم مقاالت شد. اول می ام. مهم هم نیست. باید دل خودم راضی می را نوشته

ی  شیدن از خانیه   همه تحقیرهایی که در حقم شده بود. رانیده گرفتم. تقاص  ها بود که چیهی ننوشته بودم. باید تقاص می مدت

شدن، بیشتر تحقیر شده بودم. سیرگردان و وارفتیه از مقالیه و کتیاب و بیه       شدن احساساتم. بعد از رانده گرفته تیمی، به بازی

دم. گاهی پییش از  کر خریدم و به خودم هدیه می خصوص شعر، زده شده بودم. از گل یاس متنفر شده بودم. گاهی گل یاس می

ها را، گل یاس را. عطرش که در  تیمی را، آرمان مینو را، خانه،کردم. منصور را  اش می کردم. زیر پا له شدن پرپرش می پالسیده

کردم بوی تن منصیور را   پوشیدم. احساس می ام را داشتم. گاهی آن را می شدم. هنوز پیراهن چینی پیچید، دیوانه می خانه می

هایی که جرأت نکرده بودیم از خانه بیرون بریهیم را، بوی کنسرو، بوی غذاهایی  انه تیمی را، بوی باروت را، بوی زبالهدارد. بوی خ

کردم تا بوی  اش را پر از گل یاس می های ها ایراد گرفته بود و یا با لذت خورده بود. جیب کردم و منصور یا از آن که درست می

کردند  ها را فراموش کنم. پیراهن عجیبی شده بود. مدت ها شسته نشده بود. پدر و مادرم فکر میی آن بو منصور را ندهد. تا همه

شیدم. سییگارم     تر میی  ام را پنهان کرده بودند ولی من بداخالق کنم. چند بار پیراهن چینی من در حسرت آن روزها زندگی می

 ازمایا،هرجریان دیگیریخ ی تیمی، گیری اعضای هر خانه دستناپذیر شده بودم. پم از لورفتن و  خیلی کم شده بود. ولی تحمل

با حسرت منترر بودم. علیرغم اصرار پدر، حاضر به تعویض خانه نبودم. چندین ماه من و پدر و میادرم در تیرس مطلیق زنیدگی     

دنیا آمده. شاید  کرد در من به کردیم ولی در عین حال همه راضی بودیم. پدر بعد از گذشت نهدیک به چهل سال، احساس می می

جیایی او   کردم ولی وقتی من و مادر با پیشنهاد جابه وقت چیهی احساس نمی میل نبود که من دستگیر شوم. هیچ گاهی او هم بی

گفتخ راستی هر کم بفهمد که ما در ایین شیرایط، خانیه را رهین      افتادخ می آورد و تازه یادش می کردیم، بهانه می موافقت می

 شود.  شود و وضع بدتر می یایم مشکوک م داده
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گفتخ این کیار یعنیی عسیم میرا      کرد و می کردیم. مخالفت می زند بعد بحث می حسابی می دانستیم که حرف بی هر سه می

 .!!!بگیر

نشدنی است. بعد دوران سخت، شروع شد. دیگر حتیی در چشیم پیدر و     چند ماهی که با این ترس شیرین سپری شد، فراموش

ی تیمی مورد پرسش و سوءظن پدر قرار گرفته بود. گاهی بیه   ده بودم. مشکل این بود که بودن من در خانهمادرم هم شکسته ش

وقیت بیه    گر بود و سوءظن داشت. البته هییچ  اش پرسش پرسید. نگاه ی تیمی می شوخی، گاهی جدی در مورد زندگی در خانه

کردن، خودم که هیچ توضیح و توجیهی نداشتم. میادر   رزندگیدردس آورد ولی مشخص بود. در مورد لورفتن گروه و بی رویم نمی

خواند.  های سیاسی می اما، ماجرای دیگری داشت. او به خاطر پدر و بعد به خاطر همراهی با من اهل مطالعه شده بود و تنها کتاب

ضییح میی دادوتفسییرمی    وبرای من که حوصله نداشتم،توخواند می داستایوسکی و گورکیگاهی هم از رومن روالن و به خصوص 

تیر   گرفت و امکیان شیوهرکردن کیم    ها و دستگیرنشدن من، سرخورده شده بود. جنگ، جوانان را می رفتن گروه . بعد از لوکرد

ی پهشکی شوم ولی من چنان  بار تالش کرد که من معاینه شد. فکر و ذکر مادرم فقط شوهرکردن من شده بود. مادر چندین می

شد. حالتی پسرانه پیدا کرده بودم. موهای کامالً کوتاه پسرانه و لباس پسرانه. بعد  برای مدتی منصرف می جنجالی به پا کردم که

ام و  کردم تمام مدت دچار کابوس و رؤییا بیوده   آمد. فکر می از سوءظن پدر و مادرم، خودم هم به شک افتادم. از خودم بدم می

 خپرسیدمخ اگر  از خودم می ی مغه بیمار خودم بوده، تمام این اتفاقات ساخته

شد و حتمیاً   گیر می دادند. رژیم پی کم مرا لو نداده است؟ کافی بود مشخصات مرا می ی این قضایا واقعی بوده، چرا هیچ همه

بایسیت مین هیم لیو      کیرد، قاعیدتاً میی    کم هم اعتراف نمی رفت و هیچ کرد. حتی اگر مدارک لو می به من دسترسی پیدا می

ام؟ گروه هیچ وقت روی من حساب باز نکرده بوده؟ مرا  دادخ لیاقت لورفتن نداشته های زیادی ذهنم را آزار می رفتم. پرسش می

تر بود این بود که، همه فکر کنند کیه بیه    اند؟ و یک پرسش که از همه وحشتناک به عنوان عنصر نفوذی به کل سازمان شناسانده

ها گذرانده بودم، متالشی شده بودند. خیودم   ماه از عمرم را در آن13که من حدود ی تیمی  اند. هر سه خانه ی من لو رفته وسیله

جدا، مادرم جدا، همه را، تحقیق کرده بودیم. خودمان را به آب و آتش زده بودیم. این احساس عدم اعتمادی که این دو نسبت بیه  

،باروسری وپییراهن  مانتو و مقنعه  ها، بی تم. با همان لباسرف داد. راه افتادم و راحت به خیابان می من پیدا کرده بودند، آزارم می

شدنم زیاد باشد. بعد به خودم مشکوک شدم. نکند پیرزنی که هر روز زنبیل بیه دسیت از    تا امکان شناختهچینی ام وشلوارنرامی،

اشتباهی در این خانه زندگی  ام و این دختر ها را شنیده گذشته رفته باشد و شهادت داده باشد که من سر و صدای این آن جا می

خواستند. یک کار تحقیقاتی خیلی خیلی پیش پیا   کرده ولی باز هم منطقی نبود، حداقل باید برای استنطاق هم که شده، مرا می می

 توانست به دستگیری من منجر شود.  افتاده می

بودند. با تعدادی که مانده بودنید رفیت و آمید     شان را ترک کرده های ای به خاطر بمباران، خانه ها کم شده بودند، عده همسایه

کردم،تا شاید کسیی   احتیاطی می کردن بی کم در صحبت کنند. کم کردم همه به عنوان خائن به من نگاه می کردم. احساس می
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البد، بعضی کردند.  اعتمادی و ترس از من دوری می کردند و از سر بی به من مشکوک شود و مرا لو بدهد ولی ناباورانه نگاهم می

نشیین   دانم. بعید دوبیاره خانیه    ها را لو بدهم. نمی ها حرف بکشم و آن خواهم از آن کردند من جاسوسم و می ها فکر می از آن

ریختم. بیه درگیاه خیدا،     خواندم و اشک می ریختم. قرآن می رفتم و اشک می ها می شدم. به نمازخواندن پناه بردم. به امامهاده

کیردم.   باور شدم. شدم همان که بودم. به منصور فکیر میی   خواستم که مرا تنبیه کند. بعد دوباره بی ز او میکردم و ا استغاثه می

خواسته که من لو نروم تا همیشه احساس تحقیر کنم. شاید هم به تشکیالت گفته کیه اگیر نسیرین لیو بیرود، بقییه،        حتماً او می

تکاپو افتادم. بعد دوباره احساس کردم که عاشق مهندس کییانی هسیتم.   ای به  ی سربریده رود. مثل پرنده تشکیالت هم لو می

د و منصیور  شی  ساختم ولی تصویر محو میی  نیافتنی را می کردم و در ذهنم دوباره مهندس کیانی دست تصویر منصور را پاک می

داد. احسیاس   شتر آزارم میتوانم زندگی کنم. احتمال دستگیرشدن او بی او نمی کردم بی گرفت. باز احساس می اش را می جای

 ام. کردم به خاطر نبودن در کنار او، به او، خیانت کرده می

پوسیدم. درگیری لفریی آن روز را ییک    شدیم. داشتم در آرزوی دستگیرشدن می کاش در کنارش بودم. کاش با هم دستگیر می

ارد. از این که نتوانسته بودم، دل او را به دست د دیدم. هنوز هم آن صحنه، آن اتفاق، آن کابوس، دست از سرم برنمی کابوس می

جلیوی آینیه   خشیدم. گیاهی    گی. کاش زنش می عرضه پایی و بی و دست کردم. احساس بی بیاورم احساس سرشکستگی می

شد. دوبار آینه قدی را شکستم. پدر و میادر بیا    گرفت، چندشم می ام می گذاشتم، بعد خنده ایستادم و بالشی زیر لباسم می می

کنید. گیاهی    کرد وانمود کند که مرا درک می گفت این برخوردها طبیعی است. سعی می قضیه کنار آمده بودند. حتی گاهی پدر می

خواست مرا به خارج از کشور بفرستد. حتی با کسی صحبت کرده بود  کرد. مدتی افتاده بود دنبال گذرنامه و ویها، می هم شک می

گفیتخ   ترسیید. میی   ش به انگلستان و یا شاید هم سوئد، شاید هم آمریکابفرستد ولی بعد میکه مرا به عنوان نامهدش یا همسر

ولیی   !افتادم که اگر قرار است این اتفاق بیفتد، هر چه زودتر بهتیر  زنند تا فرودگاه. من به التماس می ها دست به اقدام نمی این

م. حتی زمانی که فهمیده بودم، زن و بچه دارد. بعد هیم موضیوع   حاضر نبودم اسم هیچ کم رویم باشد. باز هم به امید منصور بود

ی ایین   خواست، اصالً مهم نبود، مهم ایین بیود کیه همیه     خواست، مادر نمی خواستم، پدر نمی شد. عمداً، من نمی فراموش می

زد. همیه را خیائن    حیرف میی  32وقیایع  ای نداشت. پدر دائیم از   فکرها، مرا و خانواده را از اصل قضیه دور کند ولی باز هم فایده

شد. بعد رادیوهای دیگر را  اش حذف نمی از برنامه رادیو ملیو  رادیو مسکونامید. ولی  پدر و مادر می دانست. سیاست را بی می

گفیتخ   کیرد. ولیی بیاز هیم میی      ی خبرها را تفسییر میی   زد. همه حرف می امپریالیهمدر مورد صدای ....و سیی بی بیگرفت  می

گفتخ  کردخ می شد و یا دعوام می شد یا ساکت می اعت، خائن است. ولی هر وقت مسأله لونرفتن من مطرح میکار جم سیاسی

آمد قضیه را راست و ریم کند  کردم بعد می بابا تو عددی نبودی. من زارزار گریه می چه گوارایی؟ لیال خالدی؟کنی  نکنه فکر می

ای باشییخ شیاید    ی سیوخته  کنند، شاید هم تیو مهیره   دهند، یکی را له می میگم اینا خائنن یکی را لو  گفتخ همینه که می می

رفیتم و از نگیاه میردم     گیرفتم. میدتی کیه از خانیه بییرون نمیی       سوزه ولی ناباور بود و من بیشتر آتش می دلشون برای تو می
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شود ولی هروقت خبر  نمی وتی حواسشان به جنگ و جبهه است و کسی متوجه  ها همه گفت که اطالعاتی ترسیدم مرتب می می

بافتن. دیگر هر دوشان از دستم ذله شده بودنید.   کرد به آسمان و ریسمان دوباره شروع میخشد  جمعی شنیده می لورفتن دسته

بایست  شد. می خسته بودم. به فکر رهایی از این وضعیت افتادم. تنها راهی که به نررم رسید خودکشی بود. ولی چیهی مانع می

شد که به این کار دسیت نیهنم.    کردم. شاید هم بهانه بود ولی هر چه بود همین باعث می هایم را پیدا می ی پرسش پاسخ همه

توانسیتم از دسیت    م. این انتراردردآور شیرین را نمیم انترار دستگیرشدن را داشته باشتوانست کشتم نمی تازه اگر خودم را می

هیا چیه    شید؟! تکلییف ایین قضیایای تحقیرشیدن      ام چه می جویی د حم انتقامام وپشت و پناهم بود. بع بدهم. یار همیشگی

ماندم تا انتقام خیودم را از او بگییرم. شیاید اگیر خبیر اعیدام او را        کردم. باید زنده می شد؟! اول از همه به منصور فکر می می

نبود. دوسیت داشیتم منصیور زنیده      شدم بعدش دیگر مهم نبود می توانستم خودم را بکشم ولی هیچ خبری شنیدم، آرام می می

شد که امیدوار باشم، منصور زنده است یکی این بود کیه   خواستم به او برسم. چیههایی باعث می کشی، می بماند. نه برای انتقام

یچ خانه را رهیا کیرده باشیند و هی     ،تیمی مان، در خانه نبوده باشد. یا اصالً از ترس، پم از رفتن من شدن خانه او موقع متالشی

توانسته اندبه اصطالح زمیان بخرنید. میادر امیا      مدرکی را در آن جا نگذاشته باشند، بعد عمداً آن خانه را لو بدهند. این جوری می

ها پراکنده بوده که مادر چیهی دستگیرش نشده بود. از او خواستم که بیدون   قدر حرف جا، اما آن های آن پرسیده بود، از همسایه

گفت خانه خالی بوده، یکی گفته بود، فقط مشروب و تریاک بوده و یک  بدهد، یکی کسی را ندیده بود و می تفسیر، همه را توضیح

شیان زن و   اند، کسی ادعا کرده بوده که همیه  گفتخ پر از ویدئو بوده و دو نفر مرد را گرفته اند. یکی می زن و مرد، دستگیر شده

اند، یکی  ها بوده اند، خودش صورتشان را دیده مثل خارجی شده تا از دخترها کشتهدختر بوده اند و خیلی تیراندازی کرده اند، دو 

هیا فیرق داشیت. ییک خانیه تیمیی از یکیی از         ایین  ی گفته بود این جا عشرتکده بوده ولی خبری که منتشر شده بود بیا همیه  

هیای   مقیادیری مهمیات، دسیتگاه    های وابسته به اجانب در شمال شرقی تهران، که در آن تعدادی سالح کالشیینکوف،  گروهک

ی .... کشف شد و طبق معمیول چیههیای    جاسوسی و شنود که به وابستگان به ابرقدرت شرق و رژیم عراق تعلق داشته به وسیله

جا بوده مثل...ولی این که تیر اندازی شیده، همیه متفیق     های تیمی دیگر بوده، هم جهو وسائل این ی خانه دیگری هم که در همه

اند. سراغ پیرزن را گرفتم. مادر کسی را شبیه به او دیده بوده  ولی او انگار حرف نهده بیود. سیکوت کیرده بیود ه و ییا       ودهالقول ب

چیهمهمی ظاهراً نگفته بود. شاید هم گفته بود یک جوان سیه چرده را دیده ام که دستگیر شده. مدتی گذشیت و بیاز هیم خبیری     

پم لو نرفته اسیت.   ،شناخته اند از من، بچه های رده پایین سازمان مهندس کیانی را نمی نشد. بعد به این نتیجه رسیدم که غیر

اش را لو بدهم  چون تحقیق کرده بودم تیا فهمییده    بارها تصمیم گرفتم که به طریقی به سازمان اطالعات خبر بدهم. خانه پدری

گذاشته بودم و بعد نتیجیه گییری کیرده بیودم. بعید راه      ست و کجا خانه دارد. تمام حرفهای پراکنده اش را پیش هم ه بودم کی

پیدرش  های معیروف را شناسیایی کینم و بعید از طرییق شیباهت       ی کردم. کافی بود یکی، یکی، فرش فروش یشافتادم تا پیدا

در صیورت  .( ولی بعد به این کار راضی نمی شدم. نمی دانستم نتیجه کار چه خواهد شید؟آیا  ابشناسم وزن و بچه اش را پیداکنم.ر
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دستگیر شدن مرا هم لو می دهد؟ اگر از او مدرکی نگیرند ولی مرا به عنوان مسئول لو بدهد چه؟ و ههار جور فکر دیگر. کیافی بیود   

شناسایی نشود. کافی بود مدارک دستگیری قبل از انقالب منصور به دالیلی از بین رفته باشد. خوب در این صورت اصالً او را جدی 

شدم تا اثبات کنم و یا زیر شکنجه اعتراف  گیر می زد. یا من می بایست پی فی بود خودش را به موش مردگی مینمی گرفتند. کا

اش کنند ولی بعد  ی شالق و باتوم را که داشت. بعد فکر کردم. کافی است برهنه ی اتو را داشت. تجربه کرد. خوب او تجربه می

گرفتم. از طرفی آرزوی مرگش را داشتم و  اید خودم رودررو و مستقیم انتقام میشود. ب فکر کردم اصوالً این طوری دلم خنک نمی

شد. را ه  شد تب و تابم بیشتر می خواست کوچکترین اتفاقی برایش بیفتد. هر وقت عفو عمومی اعالم می از سوی دیگر دلم نمی

ترسییدم.   کردم ولی همیشیه میی   ا رعایت میکاری ر اش. تمام اصول مخفی رفتم تا خانه پدری ها، می افتادم. توی خیابان می

ام خواهم بود. بعد که چنید   دستگیری عالج دردهای کهنهکردم  خواست لو بروم. احساس می ترسیدم و در عین حال دلم می می

را الییق   مرا خوانیدم. خیود  « ژانیدارک »نامه  تا عفو، اعالم شد و نتوانستم او را ببینم، ناامید شدم. شروع کردم به مطالعه، زندگی

را خواندم. از بالهایی که به سر جمیله آورده بودند، وحشیت کیردم. فکیر     <<جملیه بوپاشا>>مقایسه با او ندیدم. بعد سرگذشت 

ی رهایی وطن بود؟ خیوب بیرای    کرد. قضیه ها مسائلشان با من فرق می آورم. تازه آن ها طاقت نمی کردم من زیر این شکنجه

و کارلوس و بابی  پدر هر چه مطلب در مورد لیال خالدام. با کمک  ایی وطن بوده ولی من حم نکردهمن چه؟ شاید آن هم نوعی ره

سندز و اعتصاب معروف او بود گیر آوردم و خواندم. بعد خاطرات مسئول حهب کمونیسیت آمریکیا را خوانیدم. از تحمیل ایین زن      

نات وصل شوم ولی متأسفانه کسی را در ایین رابطیه پییدا    پوست تعجب کردم. به طور جدی تصمیم گرفتم به یکی از جریا سیاه

دادم، بعد شروع کردم بیه ییادگرفتن    کردم و تحویل مسجد می کردم. رفتم و عضو بسیج محله شدم. مدتی لباس جمع می نمی

 بیافتم، هیی  فرستادم جبهه بعد از مدتی برای بافتن یک پلوور دچار وسیواس شیدم، هیی     می  بافتم و می بافتنی و مدتی بافتنی

ه بشوم احساس خوبی مارکِ <<صدسال تنهایی>>های کتاب  از این که یکی از شخصیت ، بعدخ<<آمارانتا>>شکافتم. شده بودم 

کرد. بعید دوبیاره    ها را رد می ای آن آمدند خانه، مادرم به بهانه گرفتن کار می های بسیجی برای تحویل پیدا کردم. هر وقت زن

دیدم ولی دوست داشیتم مثیل آمارانتیا باشیم. درسیت اسیت کیه         تنهایی را خواندم. شباهتی نمی شروع کردم و کتاب صدسال

شیکافم تیا زمیان میرگم      بافم و می توانستم عمه بشوم ولی خوب شکافتن و دوباره بافتن را که بلد بودم. گفتم این قدر می نمی

وباره دچار یأس شیدم. هییچ شیباهتی هیم بیین خیودم و       د !!.ها برسانم اش را به مرده های برسد ولی کسی را نداشتم تا نامه

را خواندم و شروع کردم  سندز بابیخواست. دوباره زندگی  کم دیگر مرا نمی دیدم. نه تنها منصور، هیچ نمی رمدیوس خوشگله

ردم. مهیم نبیود   ک دیدم. ولی باید کاری می نمی ایرلندبخش  ی خودمان و مبارزه آزادی گرفتن، هیچ شباهتی بین مبارزه به روزه

ی میا شیبیه    چه کاری. خوب من روی این قضیه با منصور حسابی درگیر بودم. منصور هیچ وقت نتوانست مرا قانع کند که مبیارزه 

شد و همیشه  بخش است همیشه هم سر این قضایا بحثمان می شبیه مبارزات آزادییا،است،  تهاردر مقابله با  لنینگیری  تصمیم

گیرفتن هیم    کردم. بعید از روزه  اصل برای من رسیدن به منصور بود. شاید به مبارزه فکر نمی،زمان  لی آناختالف نرر داشتیم و
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بریده بودم. چون اصالً به ایین قضییه بیاور     ،گرفتنم مخالفت نکردند. خودم ناامید شدم. جالب این بود که پدر و مادرم هم با روزه

شدم ولی دریی  از ییک بنید شیعر.      گفتم باز از نرر روانی تخلیه می ر شعر میآمد. اگ نداشتم. متأسفانه شعر هم به سراغم نمی

خواندن کتابهای شعر را دوباره شروع کردم. بعد گفتگوهای خودم و منصور را که بیشتر به صورت شعر بود بیه خیاطر آوردم. زییر    

ای بوده، نیه لیذت مبیارزه را چشییده      بی مههتمام شعرهایی که با منصور گفته بودیم، خط کشیدم. بعد به نررم آمد که چقدر کار 

چرخیدم تا زخم اتو را روی بدن منصور،  ی حمام، با فشار زیاد آن قدر می ی بخار گرفته بودم. نه لذت شعرگویی را. گاهی در آینه

 شدم خم میگرفت.  ها تصویر روی باسنم قرار می کردم. بعضی وقت روی کمر خودم ببینم. روی آینه چیهی شبیه اتو درست می

اش این بود که یادم رفته بود که جای اتو سیمت   شد. بدی تا میهان کمرم شود ولی جور نمی وزانوهایم رامیلیمتری خم می کردم،

کردم. دوش  بود؟ آینه را پاک می گرفتم جای اتو باید کجا می راست کمر منصور بود یا سمت چپ. تازه اگر پشت به آینه قرار می

گییرم ولیی    کردم سونا میی  سوخت، احساس می بستم، تا حسابی بخار کند. پاهایم می کردم و راه آب را می آب گرم را باز می

کیردم. بعید ییادم     بستم. بعد روی بخار آینه شکل اتو درست میی  گرفت. بعد شیر را می آمد تا تمام آینه بخار می نفسم بند می

زده داشت. گلوله، گلوله  های مک ای جای آن منطقه وحشتناک، دایرهآمد که اتوی شکنجه زغالی بوده، خودم دیده بودم که ج می

کنم همان دفعه، قشنگ مییهان کمیرم    ه کرد و شکل اتو به هم ریخت. فکر میرّخواستم این کار را بکنم. ش) برآمده بود ولی تا می

ن بود که شروع کردم با صیدای بلنید   آمد. ای شده بود. بعد افسرده شدم. بعد یادم افتاد که منصور از صدای من خیلی خوشش می

 :خواندن

 با شن گرم ساحل تن سردت رو ساختم »

 نشستم با انگشتام اون ساخته رو پرداختم    

 یه موج سنگین اومد 

 به سرتاپای تو خورد  

 پیکرت درهم شکست    

 « موج سرکش تو رو برد

 :ام گرفت.یادم افتاده بود به این شعر حافظ که بعد حسابی خنده

 پهد هیهات!       یال حوصله بحر میخ»

 «اندیش چه هاست بر سر این قطره محال                             

تفیاوت شیده    کم برایم بیی  بعد دلگیر شدم و حسابی گریه کردم. دیگر ساختن اتو، از بخار هم برایم لذت و زجری نداشت و کم

تصویر اتو هم میهان شود تا چه رسد به این کیه لیاقیت شیکنجه واقعیی را      لیاقت این را ندارد که با بود. فکر کردم که بدنم حتی

های روی بدن مهندس کیانی را تصور کنم ولی عجیب بیود تیا حمیام     کردم تا خط کابل داشته باشد.بعد بخارها را خط خطی می
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ای یک بار هم حمام  بود. هفته آور شده گرفت. دیگر حمام و بخار حمام برایم عذاب کرد، نفسم می شد و بخار می کمی گرم می

گفیتم کیه    کردم. می انداختم تا قرمه شود. نفرینش می زدم و چنگ می م میهای سینهکردم. با دستهای خیسم محکم روی  نمی

ای از منصیور   شما لیاقت منصور را نداشتید. شما لیاقت این را هم نداشتید که مثل ییک میادر شییر بدهیید. حیاال اگیر بیه بچیه        

دادم. بعید   گرفتم و شیرش می توانستید منصور را مثل بچه حساب کنید. بعد منصور را مثل یک بچه درنرر می تید، میتوانس نمی

خورند. پیدرم خیلیی    اند و نمی اند. به درد هیچ چیهی نخورده کردم اضافه خراشیدمشان. احساس می زدمشان و می دوباره می

هیای   های تمرکه فکیر. گلولیه   شدم. شروع کردم به خواندن کتاب ر نمیکرد با یک روانپهشک مشورت کنم ولی حاض سعی می

کردم. بعد شروع کردم به خواندن کتابهیایی کیه مید شیده بیود.       شدم. شمع روشن می گذاشتم و به آن خیره می بلورین را می

م. ایین بیود کیه براسیاس     دانسیت  دانستم که متولد آذرماه هستم ولی منصور را نمیی  هایی در مورد ستارگان، خودم را می کتاب

های سال درنریر بگییرم ولیی     کردم او را به عنوان متولدین یکی از این ماه دیدم دیده بودم( سعی می خصوصیاتی که در او می

هیا و   ی میاه  دیگر بود. در همه یها شد. بعد رفتار و سرنوشتش شبیه خیلی اش برایم گم و پیدا می اخالق و خصوصیات اخالقی

های یوگا، حدود یک سال یوگا کار کردم. خیلی  شد. بعد شروع کردم به کتاب ناسان چیهی از منصور دیده میش تشخیص ستاره

شید ییا    گرفت  شعر خیلی سیاهی میی  شد یا کنار هم که قرار می ها به سراغم آمدند ولی شعر نمی به من کمک کرد. حتی واژه

از یوگا هم زده شیدم. بعید   ،فهمیدند من چه سنی هستم.بعد  ها نمی ا واژهخیلی کودکانه و رویایی. انگار سنم را گم کرده بودم. ی

ام عیهاداری کیردم. شیروع کیرد بیه خرییدن        رفته موهایم را دوباره پسرانه زدم. خوشم نیامد و نشستم و برای موهای از دست

ین فکر افتیادم کیه بایید خیودم را     های روشن ولی هیچ کدام برایم ارزش پیراهن چینی را نداشت. بعد به ا هایی با رنگ پیراهن

دانسیتم   سرپا و سرحال نگه دارم. گفتمخ منصور عمداً مرا لو نداده تا اگر زمانی آزاد شود مرا داشته باشد. البته با وجود این که می

قیدر   چهشده به من توجه داشته باشد. بعد  اش حاضر نمی دارد. خیلی هم تحسینش کرده بودم که به خاطر زن و بچه زن و بچه

شد. هیچوقت از نهدیک آنهیا را ندییده بیودم. دقیقیاً      شدم. خیلی وقتها دلم برای زن و بچه اش تنگ می برایش احترام قائل می

اش چه شکلی است یا زنش ولی از دور به نرر جا افتاده و خوشگل می رسید. چند بار تغییر قیافه دادم و رفیتم دم   معلوم نبود بچه

از نهدیک بچه اش را ببینم، نه خبری از زنده و مرده بودن منصور دستگیرم شد و نه زن و بچه اش را دییدم.  خانه پدریش که اقالً 

شد. معلوم بود از تلفن عمومی است. در یکی از این تمیاس هیا کسیی     انگار خانه را اجاره داده بودند. هراز گاهی تلفنی به من می

کرده تصادف کرده ولی انشاءاهلل طوریش نشیده. بعید گوشیی را     تفریح می گفت که نگران نباش، منی، همون همکالسیت داشته

گذاشت. یک باره نور امیدی در دلم روشن شد. حتماً تماس در مورد منصور بوده، من که توی دوستام منی نداشتم. یعنی این قیدر  

همه مهم بوده؟ بعد گفتمخ حتماً منصور میرا  من مهم بوده ام که او به رفقا گفته اگه دستگیر شد به من خبر بدن؟ یعنی نسرین این 

ام.  خواسته اند عکم العمل مرا بفهمند. اصل قضیه مهم نبود. مهم این بود که من هنوز زنیده  لو داده و البد نیروهای اطالعاتی می

درسیهایم شیدم و   کند. بعد حالم خوب شد. روز به روز بهتر شدم. مشغول خواندن  هنوز اهمیت دارم. هنوز منصور به من فکر می
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، اقتصیادی و  کیردم از طرییق مطالعیه کتابهیای سیاسیی      خواندم . سعی میی  دیپلم خود را گرفتم. همه چیه عادی بود. کتاب می

داد.  روانشناسی خودم را به سطحی برسانم که در صورت دیدن منصور از پم او برآیم. رمان، قصه و شعر بیه مین آرامیش میی    

، والدیمییر ایلییچ لنیین   ، مجموعه کامیل آثیار   سکیتروتتن نداشتم. کتابها و نرریات لی شوق نوشادبیات برایم زندگی شده بود و

را خواندم. مشکل این بود که همه اش فقط به صیندوق   ....و کمون پاریم، انگلمو نامه های  هجدهم برومرلونی بناپارت، کاپیتال

گشیتم و   اش را نداشت. ولی میی  کردم ولی حوصله و بحث می زدم شد.البته هر از گاهی با پدر حرف می خانه ذهنم سرازیر می

کیرد.   شید. فرقیی نمیی    یافتم اما همه انگار صورتهایی مثالی بودند که در چهره و اندام همه آنها، منصور دیده می یافتم. می نمی

گو و نپرس، خوب مین ییازده،   گرفتم ولی روزی غلغله ای برپا شد که ن چهره زن و مرد برایم فرقی نداشت. هر از گاهی اخبار می

ام که انقالب پیروز شده بود. با پدر و هر از گاهی مادر در تراهرات پیش از انقالب شرکت کرده بودم ولی خیلیی   دوازده ساله بوده

 دقیق به یاد نداشتم. بعد آن روز همه خاطراتم زنده شد، انگار انقالب پیروز شده باشد. بعد فهمیدم که جنگ تمیام شیده صیحنه   

کردنید، زنهیا همیدیگر را بغیل      غریبی بود. من انگار به خیابان هل داده شده بودم. مردم به خیابان ها ریخته بودند و شادی میی 

دانستم چرا ولی سرشار از شیوق و شیور بیودم.     بوسیدند. حسی مادرانه و مردمی داشتم. نمی کردند. مرا هم. همدیگر را می می

اند. اصالً انگار همه با هم خواهر و برادر بودند و یا پیدر و   ردان جوان تقریباً مرا در بغل گرفتهچندین بار احساس کردم پسرها و م

من ،خوردم شربت، شیرینی، خرما، حلوا  مهم نبود. مهم حم با مردم بودن بود. خوب  شد من می فرزند. هر چیهی که پخش می

که خرمشهر باز پم گرفته شده بود، احساس با مردم بودن را  انیخیلی جوان بودم که از مردم جدا شده بودم هیچ وقت، حتی زم

دییدم.   دانم روسری ام بارها از سرم افتاده بود اما نه خودم نه کم دیگری توجه نداشت. خیودم را رهیا و آزاد میی    نداشتم. می

 خواندم: م و بلند بلند میکرد.  من همه  بودم. من دیگر نه نسرین بودم، نه الدن، من هم یکی از همه بود کسی منعم نمی

 قطره دریاست اگر با دریاست                                                  ورنه او قطره و دریا دریاست. 

بوسید. من گیج شده بودم. یک لحره میان جمعیت مهنیدس کییانی را    ام را داشت می بعد پیرمردی متوجه من شده بود. پیشانی

کرد. دید که پیرمرد پیشانی مرا بوسید. مین   اش به من نگاه می واقعیت بود. او با چشمهای از حدقه در آمده دیدم. این دیگر عین

گفت: آره دخترم قطره دریاست ولی من در تالش بودم که از دست او رها شوم. پیرمرد انگار  هیجان زده شدم. پیرمرد داشت می

کردم. بیرایش دسیت    کرد. من از روی شانه هایش نگاه م را داشت سد میشرمنده شده بود شاید چون دستپاچه شده بود و راه

تکان دادم. پیرمرد را دور زدم ولی منصور گم شده بود. یعنی با دریا یکی شده بود؟ شک داشتم. گیج شده بودم و به نقطه ای کیه  

مین همیین طیور داشیتم نگیاهش       کنم کیوچکتر از مین، چشیمک زد.    کردم. پسر جوانی، فکر می منصور را دیده بودم، نگاه می

کنم لبهام را غنچه کردم. حتماً این کار را کیرده   کردم. دستش را روی لبهایش گذاشت و برایم بوسه فرستاد. من هم فکر می می

دم آید. جمعییت را به زور کنار می ز ام. اصالً نمی فهمیدم چکار می کنم بعد یادم رفته بود.حاال که دارم چیهی می نویسم یادم می
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خوردم ولی اصالً مهم نبود به زن بودنم تیوجهی نداشیتم.    زدم و تنه می رفتم. تنه می و در جهتی که منصور گم شده بود پیش می

 :خواندم  بلند بلند می

 .آید بوی کسی می ه ز انفاس خوششک   آید مژده ای دل که مسیحا نفسی می

کیردم بیه سیاحل     زدم ولی هر چه بیشتر تیالش میی   و پا می شدم. مثل یک شناگر خسته، دست رفتم و پم زده می پیش می

شدم. چرا این مسیحا نفم خودش را از من دری  کرده؟ واقعاً دچار توهم شیده   رسیدم. منصور گم شده بود و باید ناامید می نمی

ودش را. مطمیئن بیودم   بودم؟ نه مطمئن بودم. حسی خوشحال کننده و پر از نفرت داشتم. پم قطعاً منصور را دیده بودم. خود خ

گفت. او را دیده بودم ولی حم غرییب نییاز بیه راحیت شیدن، در       گفت. چشمم دروغ نمی دچار توهم نشده ام. حسم دروغ نمی

توانم توضیح بدهم مثل راحت شدن بود، نه انگیار تشینه مانیده بیودم و      حسرت راحت شدن و در عین حال راحت شدن، نه نمی

مردم در من روئیده بود؟ یعنی حم دریا شدن و قطره نبودن مرا به این توهم انداخته بود که منصیور  یعنی شادی بود.  رهایم کرده

کرد. بی هوا اطرافم را پاییدم. لحره ای احساس کردم که منصیور   را دیده ام؟ شاید همان لحره بود که چیهی بر من سنگینی می

کردم، نگاهی، تنی، بر من  دیدم ولی حم می ای دیگر هم شباهتی نمیپاید ولی هیچ اثری از او نبود. در چهره ه است که مرا می

کیردم   کند.باز فکر کردم دچار توهم شده ام. بعدها این نگاه، این سایه ی  آن لحره، این تن آن لحره که حم میی  سنگینی می

بعدها نگاه آن لحره، سیایه ی آن  ام، شد همه وجودم، شد منصور، فراتر از منصور.  منصور است، جان پیدا کرد و شد تمام زندگی

گردین؟ یا چییهی در   گفتخ گویا چند بار پرسیده است، خواهر دنبال کسی می کرد و همیشه از آن روز می لحره  برایم تعریف می

گوید ولی هر بار، متفاوت از دفعات قبیل. شیاید پرسییده     کند چیهی شبیه همین را می این مایه ها، خودش هم هر بار تعریف می

دانم من که اصالً متوجه نشده ام. حتماً چیهی گفته است. شاید هم نگفته است و حیاال فکیر    ستخ میتونم به شما کمک کنم؟ نمیا

مهم این است که او همه ی  زندگی من است. مهم نیست که آن روز چه گذشته اسیت. همیشیه    !مهم نیست !کند گفته است  می

خندم و  شود. می ام می شود. بعد پاپی گویم خوب دنبال تو. باورش نمی گاهی میخندم.  گشتی؟ می پرسد. دنبال کسی می می

توان به او گفت که من در خانیه   کشم. چرا باید به او دروغ بگویم؟ آیا در جامعه مرد ساالر می گویم لوس نشو. بعد عذاب می می

ت رسیدن به کم دیگری بوده باشد، اگر همیشه در ام؟ اگر او هم عضو خانه تیمی بوده باشد، اگر در حسر کرده تیمی زندگی می

کنید کیه همسیرش سیالها بیرای       گفت؟ کدام زن تحمل می دیده بوده! آیا به من می چهره های دیگران، معشوق خودش را می

تواند جای کم دیگری را بگیرد؟ من نبایید بگیویم. جیرم     شود که االن می کرده و باورش می رسیدن به کم دیگری تالش می

دهم خدمتی است به خودم و شوهرم. باورش شیده   ؟ دروغ است؟ ولی باشد. مهم نیست. همین که بتوانم زندگی ام را نجاتاست

دانم که دارم بیا او بیه    کنم. می گفته که همان روز او را پیدا می است که مسیحا نفم خود اوست. خود او بوده و حسی به من می

گویدخ نگفتن واقعیت، وقتی لهومی به گفتن آن نیست، خودش خدمتی است در جهت  کنم ولی همیشه خودش می دروغ زندگی می

دانم که اگر الف را گفتم باید تا یای آخر بروم. در مورد گذشته مبارزاتی ام هیم چییهی    خواهم اشاره ای بکنم ولی می واقعیت. می

www.takbook.com



کنید و مین    ونه عهیه دردونه ندارم و گاهی تعجب میی نگفته ام. از نرر او من دختر دیپلمه ای هستم که هیچ شباهتی به یکی یه د

می ترسم. همه اش به درس و مشقم رسیده ام. بعد هم به عنوان یک ناشناس به جبهه کمک کرده ام. بعضی از سالم و علیک ها 

در خیدمت جبهیه   کند من خیلی بیشتر از این هیا   باعث شده که او بپرسد و من طوری در مورد این قضیه اشاره کرده ام که او فکر

خواندم. بعد به خاطر زندگی ام شروع کردم به نماز خوانیدن.   کنم. برایش عجیب بود که نماز نمی بوده ام ولی شکسته نفسی می

گوید کیه   بیند چون فقط بخشی از دوران سربازی اش را در جبهه گذرانده است. خوب می او خودش را در مقابل من، شرمنده می

گوید  خواهد معامله کند می گوید با آب و تاب و در عین حال با شرم، بعد مثل بازاری ها می گذشته اش میترسیده، از روابط  می

تو داری. خوب وقتی من خودم خطاهایی داشته ام خوب طبیعی میی بیینم    خوب من که همه چیهم را برای تو گفته ام ولی تو خیلی

زی نگاهم دنبال کسی بوده که مرا تحقیر می کرده، زندگی خودم و خیانواده  خواهم بگویمخ رو که تو هم باالخره داشته باشی... می

ام را به آتش کشیده، رویم خیمه زده است. سیگارم را با سیگارش روشن کرده ام. شش ماه، شبانه روز با او بوده ام ولی می دانم 

و پسر مثل پنبه و آتش هستند. او هم هیر وقیت   گفته اند دختر  کند. این یک باور است. از قدیم هم می دیگر به همه چیه شک می

زند. اگر بخواهم در مورد اخالق انقالبی برایش توضیح بدهم که کار خراب تیر   خواهد کارهایش را توجیه کند همین مثال را می می

کند کیه در   ور میشود. چه کسی باور می کند که کمونیست ها به اشتراکی بودن زن معتقد نبوده اند؟ چه کسی با از این حرفها می

تواننید بگوینید    خانه های تیمی، این خبرهایی که جا انداخته شده، اصالً نبوده، به هر حال ما در جامعه ای هستیم که تئاتریها نمی

گفتم، نباید بگویم. یعنی بگویم کیه آن روز، نگیاه منصیور بیرایم      که من روبروی چند مرد مختلف بازی کرده ام. بگذریم. نباید می

خواسته ام انتقام بگیرم؟ چه بگویم؟ بگویم تحقییر شیده ام؟    ی خورشید بوده که پم از سالها طلوع کرده بود؟ بگویم که میتداع

بارها مرا به عشقمان به جان بچه هامان قسم داده که یعنی هیچ  ((این مرد، مرد همراهم  عشق و کینه در من با هم پرورده شده؟ 

همیشه انکار کرده ام، همیشه حتی بی عاطفه شناخته شده ام. مهم نبوده، حاضرم بی عاطفه  !؟موقت، به هیچ کم عالقه نداشته ا

ام ولی هیچ وقت مرا باور نکرده. همیشه از در خود فرو رفتن های  به نرر برسم ولی کابوس مرا نفهمد. همه عشقم را نثارش کرده

ارها سر زده، به بهانه هایی، بازار را رها کرده، حتی مغازه را دسیت کیم   من و نگاه های ثابتم به فکر فرو رفته. دائم مرا پاییده، ب

او را فهمیده ام ولی به روی خود نیاورده ام. خیودم  وشک دیگری سپرده، به بهانه ی نیاز به خانه آمده، خوب من زن هستم. حم 

رها و زنهای توی خیابان، مشیتریهایش مقایسیه   را خوشحال نشان داده ام و پذیرا. ولی باز هم نوعی بی اعتمادی دارد. مرا با دخت

بیا دییدن    <<این میرد میرد همیراهم   >>کرده ام؟ یا  کند. گاهی برای خودم هم این سؤال پیش آمده که من با همه فرق می می

رمردی پاییده، گویا سادگی من را در برخورد با پی شود؟ این مرد مرد همراهم آن روز هم به دقت مرا می مشتریهایش باورش نمی

که پیشانی ام را بوسیده دیده، به زور گذشتنم  را از میان جمعیت دیده، دنبال نگاه کسی بودنم را دیده، تمام لحریات آن روز میرا   

پاییده قطره دریاست و مسیحا نفم را شنیده، باز و بسته کردن مرتب دکمه های باالی مانتویم را از زور نفیم تنگیی دییده،     می

کیرده، تنیه    پرنده ای سبکبال و رها از همه چیه بوده ام. گویا تمام مدت مرا با دسیت و شیانه حماییت میی     فکر کرده که من مثل
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گفتیه کیه او نیاجی مین      کرده، گویا حسی به او می کرده، گویا تنها به نجات من فکر می ها یم را کنترل می زدن خوردن ها و تنه

خواسیتم، سیوق داده،    دانسته ولی مهم این بوده کیه مین میی    ویی که او نمیگرفته و مرا به س خواهد بود، گویا شانه هایم را می

گرفتیه و بیه    گشته ام، نادانسته شانه های مرا می چرا زمانی که من به دنبال منصور می!!خخگویا ...گویا ولی اگر او منجی من بوده، 

های منصور مرا به ایین فکیر واداشیت کیه نکنید      برده؟ یعنی او مأموریت داشته که مرا به منصور برساند؟ مقاله  همان سمت می

همایون برای راهنمایی و رساندن من به منصور، مأمور شده بوده، این بود که با این تصور شیروع کیردم بیه نوشیتن نامیه. فکیر       

بیا   ها لشده ام که شده ام. سا کردم  راهنمایی همایون و مأموریت همایون تمام شده است. من از او می بایست بچه دار می می

. گوییا  دییدم   آمد. خودم را خیائن میی   شدم و بدم می از خودم متنفر می،ام. شاید مأموریت او همین بوده، بعد  زندگی کردهخاو 

دیده که وجود هیچ مردی را حم  دیده گویا مرا دختری  رها و آزاد می همایون، مرد همراهم در بوسه آن پیرمرد حالت تقدس می

ست که این تقیدس فقیط در ایین    فهمیده ام، گویا حسی به او گفته ا دی دستهایش را بر شانه هایم نمیکند. گویا فشار عم نمی

ست. گویا ... بگویم که حم رسیدن به منصور، مرا از همه چیه رها کرده بوده؟ بگویم که غیر از نگاه منصور و دست منصور، دختر ه

ه مرا همراهی کرده، راه خانه ام را یاد گرفته، مدتها کشیک کشیده، همه ی فهمیده ام؟ گویا آن روز تا خان هیچ چیه دیگری را نمی

دانسته که به هیچ مرد یا  دیده. کتاب خریدن هایم را، تاکسی نشستنم را، اتوبوس سوار شدنم را، حتی می رفت و آمدهای مرا می

خواسته تا توجهم  گفته و می هم با صدای بلند میخواسته ام، او  پسری توجه نداشته ام. در کتابفروشی ها هر کتابی را که من می

 کرده ام. گویا من...و گویا من.   ام. گویا من تنها به کتاب فکر می شده را به خود جلب کند. گویا من متوجه نمی

م کیه حیاال   نوشیته ام بگیویم؟ از او بپرسی    ام؟ بگویم؟ بگویم که باید نامه می دنبال منصور بوده خام، من نبوده خبگویم که من، من

 تکلیف زندگیمان چیست؟ آیا همراهم خواهد بود تا انتقام بکشم؟ بگویم؟
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 ویرانی 

 !ای ه  خون !ای برا ر !ای  وست »
 

 ی، وقتی ب  ماه رسید
 !«تاریخ قتل عام گل ها را بنویس

 فروغ فرخزا 

 

بیی مقدمیه    !منصور خان!« چه کسانی از تشنج در جامعه سود می برند؟» مقاله  !!!؟؟(جناب آقای محسن پیازکار نویسنده محترم 

 گویمخ ویرانی، تنها و تنها ویرانیخ گویم بی مقدمه می می

پیراهنم رای گیرم به عمدی باز کرده بودم و خطی از سینه ام پیدا بود و تو بی اعتنا یادت هست؟ روزی که یکی از دکمه های باالیی 

وشاید هم عصبی، به طرف تنها پنجره پوشیده در پرده قهوه ای خانه رفتی و طبق معمول، پرده را اریب گرفتی، تا، کسی نتواند تو 

ی ویرانی و من ی باز هم به زعم تو، اگرچه درست بودی تنها بیه   آمد و صدا را ببیند؟ یادت هست؟ آن روز هم ی به زعم تو ی باد می  

 اندیشیدم؟ جفت گیری گلها می

یادت هست؟ سرت را که برگرداندی، من ی گیرم به عمد ی دو دکمه دیگرم را باز کرده بودم و تو با چشم های تیه بینت، در تاریک   

دیدی؟ حتم دارم که دیده بودی. چون  زش نرامی ی چیههایی می آید بخوان سالن آمو ی روشنای سالن پذیرایی ی اگر شرمت نمی 

به طرف من آمدی و با خشونت دکمه هایم را بستی و حسرت لمم بدنم را به همراه شرنگ تحقیر نگاهت ، با هم در جانم ریختی 

 ؟!! «آید. این ابتدای ویرانی است در کوچه باد می »و گفتیخ 

 

 

کنم. شاید بشود گفت؛   دانم. نه این که منی دانم. ابعاد قضیه اش را درک منی بر زندگی من گذاشته؟! بر من چه؟ خودم خوب منیکنید این نامه چه تأثیری  فکر می

یر داده باشم. نه ام را تغی زندگی زندگی ام را از هم پاشانده. البته باید این جمله اغراق آمیز باشد. نه اینکه در خودم فرو رفته باشم و بعد از فکر کردن، عمداً، مسیر

ام و نبوده ام. خودم را دیده  این طور نیس؛. احتامالً تغییر، خود به خود و شاید همیشه، خواه نا خواه، در پس قضایا خواهد آمد. خب، من یک عمر با خودم بوده

خودم به خانه برده بودم. قصد پنهان کردنش را احتامالً نداشته ام.  کنم. فردای روزی که نامه رسیده بود. من نامه را با ام و ندیده ام. خودم را شناخته ام ؟! فکر منی

کرد ولی قضیه برایم خیلی جدی نبود.یک روز بعد از تحویل مقاله، کار صفحه بندی را  درس؛ یادم نیس؛. چند روز گذش؛. گاهی مطالب نامه ذهنم را مشغول می

مثل همیشه، با کلید در خانه را باز کردم. از حیاط گذشتم. قبل از این کته متوجته بتوی گلهتای بتاق ی  به یکی از همکاران سپردم و بی حوصله به طرف خانه رفتم.
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رسید. از راهروی وسط اتاق ها که  باغچه خانه بشوم، بوی قرمه سبزی در حیاط پیچید. از حیاط گذشتم. در هال نیمه باز بود. تا این جای قضیه، طبیعی به نظر می

شد. مکث کردم. با خودم فکر کردم  فرزاد که االن باید مدرسه باشتد. احتتامل دادم کته ملیحته دارد  به اتاقم صدای خش خش کاغذ، شنیده میگذشتم، نرسیده  می

شیدم. پش؛ تا کند. بعد صدای روشن شدن جارو برقی آمد. خواستم ملیحه را غافل گیر کنم. رسک ک کند و کاغذ پاره های فرزاد را جمع و جور می اتاق مرا مرتب می

کرد. با خودم گفتم  البد پولهایی را که از خرج خانه پس انداز کترده، الی لبتا   شده ملیحه به طرف در بود و با دس؛ چپ، داش؛ چیزی را توی یخه اش پنهان می

یش به فرش گرف؛. سوتی کشید و خاموش شتد. کند. دستی به پش؛  اش زدم. چنان جیغ کشید و برگش؛ که جارو برقی وارو شد و ظاهراً دکمه ها زیرش پنهان می

کرد. من هم شدیداً یکه خورده بتودم و حتال ختوبی نداشتتم. شتاد و پشتیامن  رنگ ملیحه به شدت پریده شده بود و با چشامنی دریده و دهن باز به من نگاه می

وباره خندیدم. این بار بلندتر. ملیحه اما انگار مرا از پش؛ دود غلتی  و خندیدم. بدن ملیحه کمی سس؛ شد و به میز تکیه داد و مثل یک غریبه، به من نگاه کرد. د

. اولین بار بود. اول خیلی تعجب کردم. !!بیند  چشم های اش را تنگ کرد و دهن اش را بس؛ و بعد یک باره آهی کشید و گف؛: الهی ذلیل بشی مرد یا مه غلی  می

 کرد.  بعد به دل نگرفتم تازه خوش ام هم آمد. گفتم: دل؛ می یاد؟ هاج و واج و کجکی نگاه ام می ملیحه و این جور حرفها، آن هم در مورد من؟ ولی

. دس؛ ام را پس زد و از میز فاصله گرف؛. رسگردان ؟دستش را گرف؛ ام و بدن اش را به طرف خودم کشیدم. داد کشید: راحتم بذار! راحتم بذار! مانده بودم چه کنم

فهمیدمش. ملیحه بود و نبود. خوب حتامً دچار شوک شده بتود.  کنی؟ منی د و گف؛: نیس؛ خیلی ازت راضی بودم تازه زهرم رو هم آب میبود. پش؛ به من ایستا

 درد نکنه، کردم ملیحه بلد باشد از این حرفها بزند. گفتم، دس؛ شام کنند ولی اص ً فکر منی شنیده بودم که در هنگام بازی، کودکان، خصوصیات اصلی خود را رو می

کرد. حالتی مثل وحش؛ زدگی، نگاهی پر سوء ظن و رسدرگم داش؛. مثل مرغی که اسیر پنجته ای  دیگه چه فحشی بلدی؟ ساک؛ بود و با حال؛ عجیبی نگاه ام می

سبزی پیچید. با نوک پنجه پا خاموش کرد و  فهمیدم اش از این نگاه اش گریختم و خم شدم. جارو برقی را برگرداندم و روشن کردم. دوباره بوی قرمه شده باشد. منی

گشتتم، پیتدا  کاود. یادم افتاده بود که سیگار بکشتم ولتی هتر چته متی ای  پیچیده؟! نگاه ام کرد. انگار دارد مرا می دوباره نگاه ام کرد. گفتم : چه بوی قرمه سبزی

رف؛ و برمی گش؛. پاک؛ سیگارم، پیدا شد . ستیگاری روشتن کتردم. بتا  دم در اتاق می کرد. تا شد. ملیحه رسگردان بود. دسته جارو برقی را می گرف؛ و ول می منی

ن جتوری    و سوء ظن پرسید: چی شده که این موقع روز پا شدی اومدی خونه؟ خواستم بگوی ام  آمده بودم که با هم باشیم. صت   ندیتدم. گفتتم: هیچتی، همتی

اتاق و زیر لب لندید  تو گفتی و من هم باور کردم. آقا رو!!دیدم خیلی دارد پررو می شود. بایتد جلتوی ایتن  نشستم پش؛ میز کارم. مکثی کرد و رف؛ به طرف در

شدم. گفتم: حاال چی  گرفتم. با صدای نسبتاً بلند و آمرانه گفتم  ملیحه خانم بسه دیگه. برگش؛ و نگاه ام کرد. داش؛ ام عصبانی می برخوردها را هرچه رسیع تر می

اش این بود که همه چیز تغییر کرده  بر داری به من نگاه می کنی؟ بلند شدم و ک؛ ام را بیرون آوردم. بر خ ف همیشه، ک؛ را از دس؛ ام نگرف؛. معنی شده بر و

فهمیدم  خوردن نیس؛ ولی منیاس؛. کجکی ایستاده بود و با چهره ای برافروخته و جری مرا برانداز می کرد. دیگر مطمنئ شده بودم که برخوردهای اش ناشی از یکه 

کرد. فکتر کتردم  ه!و پک محکمی به سیگار زدم. پش؛ به من ایستاده بود و به نقطه ای ثاب؛ نگاه میرا روی میز پرتاب کردم و گفتم: ا   چرا اینقدر تغییر کرده. ک؛

را محکم گرفته بود. فهمیدم قضیه خیلی بیخ دارد. گفتم: اه حوصله آید. آمادگی اش را داش؛ و خودش  اگر االن بی هوا به طرف خودم بکشامنش، حتامً خوش اش می

شه؟! گف؛: آره جون خودت. بلند شدم و ک؛  ام را برداش؛ ام و ادای پوشیدن را درآوردم ولی روی شانه های ام  ام را رس بردی. من را بگو که دمل برای کی تنگ می

اش نگاه کردم. به؛ زده بود. گفتم، امری! فرمایشی ! با اجازه شام. راه افتاد مثتل خوابگردهتا، امتا رسیتع. جاگیرش کردم و رفتم روبروی اش ایستادم و توی صورت 

داد. ک؛ را روی دس؛ ام انداخ؛ ام و منتظر ماندم. سیگار بعدی را با آتش همتین ستیگار  رف؛. به طرف دستشویی. مانده بودم چه کنم، آخرین پک مزه فیلرت می

کر کردم ولی بیشرت درمانده شدم. برگش؛. صورت اش دیگر برافروخته نبود. آبی به رس و صورت اش زده بود و موهای اش را انگار خیس کترده روشن کردم. خیلی ف

به عرو  خانم شد. از کنارم گذش؛ و رف؛ به طرف جارو برقی. گفتم: به  بود و بسته بود. آمد. لبخند ماسیده ای ته چهره اش پیدا بود. نگاه اش داش؛ معمولی می

ه یکی پیدا شتد چه خوشگل شدی؟! رفتم و کنارش ایستادم. منتظر بودم ک؛ را از دس؛ ام بگیرد. گف؛: چقدر خوب شد، امروز زود اومدی! گفتم: چه عجب باالخر 

هتای ام.  ربی هست؛ و نته از درآوردن جتورابکه ما رو تحویل بگیره. دکمه ی جارو برقی را زد و مشغول متیز کردن اتاق شد. فهمیدم که نه از آویزان کردن کت؛ خت

کشتد گفتتم: پشت؛  چندان به دل نگرف؛ ام ولی درمانده شده بودم. رفتم به طرف چوب رختی دیواری و ک؛ ام را آویزان کردم. دیدم بی اعتنا دارد جاروبرقی متی

 دستم رو داغ می کنم که دیگه این موقع روز خونه نیام.

 شنود یا نه. ادامه دادم ولی با صدای بلندتر  منی دانس؛ ام صدای ام را می 

 حاال چرا عزا گرفتی؟ ناراحتی؟! برم؟!

 زدی: زد: کاش می رفتی و رسی به مدرسه فرزاد می نگاه منی کرد و حرف می
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رس من داد بکشی؟ گفتتم: ببخشتید  داد کشیدم: چه طور مگه خربی شده؟ جارو را با انگش؛ پا خاموش کرد و زل زد تو چشامم و گف؛: چه خربته؟ اومدی خونه که

 یه کاری ازت بخوام و سین قربان! فکر کردم صدام رو منی شنوی؟ با نوک پا دکمه ی روشن را زد و رشوع کرد.گف؛: باالخره بچه ا . نیاز به توجه داره... شده تا حاال

پرسید  روزنامته تتان را  رود. جالب این بود که اق ً منی خیلی بدجوری پیش میجیمم نکنی؟ من که از خودم هیچ اختیاری ندارم. اص ً آدم به حساب منی یام.دیدم 

دانستتم از ایتن  دانس؛ که اگر همه روزنامه ها را ببندند کاری به کار ما ندارند. باالخره می دانس؛ که روزنامه  ی ما ختودی است؛. متی اند؟ گرچه خوب می بسته

کردم عل؛ این برخوردهایش چیس؛،  فهمیدم که دیگر عصبانی نیس؛. هر چه هم فکر می مهم بود. حداقل می باب؛ خیال اش راح؛ اس؛ ولی هامن پرسیدن اش

اش انجام داده؟ اگتر  فهمیدم. حساب کردم دیدم اص ً موقع دوره ش نیس؛. چون شنیده بودم که اگر زنی جنای؛ کرد اول باید بفهمند جنای؛ را در موقع دوره منی

 ف در میزان جریمه، قطعی اس؛ ولی مطمنئ بودم که حداقل تا ده روز دیگر هم نباید خربی باشد.اثبات بشود که، تخفی

 شم. امروز رو ولش کن. گفتم: اختیار داری من کجا و سین جیم از شام کجا؟ ولی خوب خیلی خسته ام اگر لطف کنی و بذاری برا یه روز دیگه ممنون می

کردم که انگار خسته ترین آدم دنیا هستم. سیگاری  روشن کردم. به طرف پنجره رف؛ و رسفه کنتان پنجتره را بتاز کترد. رف؛ ام و خودم رو جوری روی صندلی ولو 

خوردیم(. خاموش شد. حاال بوی گلهای باق  بیشرت شده بود و بتوی قرمته ستبزی  جاروبرقی برگش؛ و خورد به میز وسط اتاق) بعضی روزها سه تایی آن جا غذا می

  کس؛ خورده از در اتاق داش؛ بیرون می رف؛. برگش؛ و داد کشید. اه این صاحاب مرده هم دیقه به دیقه داره خاموش می شه. اعتنا نکتردم. هتو مثل لشکر ش

ض کتردم چتای ..عر خوردن چای داش؛ ام. جارو برقی را روشن کرد. آرام گفتم: چای نداریم؟ جارو را خاموش کرد و گف؛:چی؟گفتم: هیچی ببخشید... اگر بلندحرف.

ی خراب اس؛. این نداریم؟روشن کرد و گف؛: چرا از صبح شاید مونده باشه برو برا خودت بریز مگه منی بینی که دستم بنده؟! دیگر شک نداش؛ ام که اوضاع خیل

دانست؛ کته بایتد یتک حبته قنتد را تتو استتکان  از ک؛، این از جوراب، این هم از بی اعتنایی. تا حاال نشده بود که از من بخواهد برای خودم چای بریزم. خوب می

ام متی کنتد. عمتری  رسید. نهایتاً پیش خودم حساب کتردم، دارد امتحتان ام به جایی منی کردم عقل کمرباریک لب ط  بریزد و هم نزده بیاورد. هر چه هم فکر می

داد تا عل؛ مسئله را بفهمم.این بود که با خودم گفتم  من  قول معروف راه منی خواهد مطیع نبودن را آزمایش کند. بدتر از همه این بود که به مطیع بوده، حاال می

کردم تا عل؛ را بفهمم. گفتم: ملی!! جواب نداد. گفتم:ملی جون!! ساک؛ بود. حاال کام ً نزدیکش بتودم.  باید اول عل؛ این قضیه را بفهمم. باید نرم و م یم کار می

ش را شسته بود، بوی سبزی قرمه و بوی عرق  کشید. رسم را نزدیک گوشش بردم. با وجودی که تازه رسو صورت ا عتنا جارو میاش به من بود و بی ا ولی هنوز پش؛

وق؛ آزرده نشده  اش آزارم داد. خوب این اتفاق خیلی کم افتاده بود. شاید هیچ وق؛ متوجه بوی غذا از بدن ملیحه نشده بودم. چرا حتامً شده بودم ولی هیچ بدن

خوای برا تو هم چتای بریتزم و  گف؛  چه زن بو گندویی داری؟ سعی کردم به این قضیه فکر نکنم گفتم: ملی جون می ودم ولی این لحظه، حس غریبی به من میب

 بیارم؟ گف؛:الزم نکرده. تو عمرت ازاین کارا نکردی حاال هم رو همیشه.

 طرف آشپزخانه. به خودم گفتم  چه طور شده؟ کسی تحریک اش کرده؟ چیزی توی گوش اش خوانده شده؟اش. راه افتادم و رفتم به  تا حاال این شکلی ندیده بودم

کشاند. او که همیشه دنبال این بوده که زنانگی کند. هتیچ وقت؛ حتاب نبتوده،  می وشس؛ وشوورف؛ و روب خانه رف؛ البد فردا، مرا به کار   این طور که پیش می

 آگاه بودم که این دیدگاه او برای من حا ایجاد کرده. شاید این حا ام نبود ولی حدود ده سال به این وضعی؛ عتادت کترده بتودم. مردش در خانه کا ر بکند. کام ً

ریختتم. یتک بتاره احستا  کتردم دست؛ ام دارد آتتش  بودم و تو فکر بودم وچای متی ف سک را برداشتم و به جای استکان کمرباریک، لیوان را با دس؛ چپم گرفته

ان شتد. تته دمل گیرد. لیوان را رها کردم و ف سک را با عجله زمین گذاشتم. لیوان پخش شد کف آشپزخانه. صدای خاموش کردن جاروبرقی و آمدن ملیحه هم زمت می

ه چنان رسم داد کشتید کته بترق از خوشحال بودم. منتظر بودم ملیحه آخ و اوخ راه بیندازد و من هم کمی ناز کنم و خ صه آشتی کنیم. ولی بر خ ف انتظارم ملیح

جمع کردن خترده شیشته هتا، آزردگتی ام را پنهتان کتردم و  ی م واهی بوده، خم شدم و به بهانها های رسم پرید. تا داد کشید حواس؛ کجاس؛ آقا؟ دیدم متام خیال

 گفتم:

. لگدی به ف سک زدم و کمرم را راس؛ کردم و چرخیدم !شه بینم پرروتر می مییام  . هی کوتاه می!!طوری نشده ... صداتو بیار پایین! انگار طلب باباش رو ازم داره

. !!انگتار نته انگتاربه طرف دستشویی. صورت ملیحه برافروخته بود. شیر آب رسد را باز کردم و دست؛ ام را زیتر آب رسد گترفتم و آخ اوخ راه انتداختم. ولتی دیتدم 

ه و مشغول جمع کردن اس؛. چای و خرده شیشه و کثیفی کف آشپزخانه  نقاشی غریبی درس؛ کرده بود. گفتم  برگشتم. دیدم جارو و خاک انداز به دس؛، خم شد

کنتد بتا دستتپاچگی  افتاد انداختم. انگار متوجه شد و عین کسی که غریبه ای دارد بدن اش را نگاه می اش که داش؛ بیرون می خیلی نسوخته، بعد نگاهی تو سینه

اش را جوری مرتب کترد کته ستینه اش پیتدا نباشتد. گفت؛:  اش گرف؛. گفتم: پامد سوختگی نداریم؟ کمرش را راس؛ کرد و خیلی رسیع تاپ هخاک انداز را جلو سین

اش را بته متن کترد و زیتر لتب  آزارد. سکوت کردم. آهی کشید و کمری چرخاند و خم شتد و پشت؛ ام او را می دانستم که همیشه سکوت های جائی؛ سوخته؟ می

 ی کتردم. قبتول، کته نامته :خدا نکنه کسی جگرش بسوزه ....که با من هر چه کرد آن آشنا کرد.حاال دیگر شدیداً مشکوک شده بودم ولی اص ً به نامه، فکر منتیلندید
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ه از اقتصتاد مارکسیستتی چیتزی کردم کته نت توانستم مقاله بنویسم. احسا  می دیگر راح؛ منی ام را بیشرت کرده بود  های درونی این هفته، درگیریی نرسین، تو 

زدیم و آنها را فرص؛ طلب و جیره خور  شان را با هم با تیر می دانسته ام و نه حاال از اقتصاد رسمایه داری. حتی یکی دو روزبه بچه هایی که آن وق؛ ها، سایه می

داری بگیرم و بختوانم. یتا ترستیدند و اعتتامد نکردنتد و یتا واقعتاً کتتاب  دانستیم، رس زدم. سعی کردم، از آنها کتاب هایی در مورد راه رشد غیر رسمایه شوروی می

نرسین، مرا متوجه این قضیه کرده بود که من نباید به عنوان یتک ایتدئولوو و کستی کته  ی هایشان را از تر  سوزانده بودند و یا مخفی کرده بودند. قبول که نامه

بس؛ ویران بوده. ولی چرا نخوانده بودم؟ زمانی که در  حتامالً اصل قضیه و درک رفقا اشتباه بوده و خانه از پایا،که شدم  نویسد، شناخته می های آتشین می مقاله

دانستتیم. زیربنتا و  تترین مستائل را متی کردند؟ همیشه عمتومی کردم، چرا رفقا خیلی روی مسائل اقتصادی تکیه منی آمریکا بودم. یا در سفرهایی که به آلبانی می

شناختیم  برده داری و نظام رسواژ و فئودالیسم بعتد هتم کته رسمایته داری و  دانستیم و منی راحل تولید،فرماسیون ها ، بعد چند نوع اقتصاد هم بیشرت منیروبنا، م

ر امپریالیزم بود و یا کار رویزیونیس؛ شد، از نظر ما کا ماند سوسیالیزم و کمونیزم که آرمان ما بود. هر چیزی علیه این ایدئولوژی ها گفته می امپریالیزم بعد هم می

کردم که فقط معتقد به آرامش بود و خواهان این نبود که  های شوروی و تقریباً دیگر هیچ. نامه نرسین مرا به تأمل واداشته بود. راستی چرا من از جریانی دفاع می

انستم؟ پرسشی که نرسین به نحوی آن را مطر  کرده بود این بود که چرا من این ها د یعنی آن وق؛ ها هم منی !.دانستم ولی چرای آن را منی ؟تشنج دامن زده شود

توانستم بکنم؟ زمانی که در جریتان پراتیتک بتودیم  بایس؛ به این سم؛ و سو بروم؟ آیا فقر ایدئولوژیک بود؟ اگر بود من چه کاری می نویسم؟ چرا من می را می

ای بعد چرا؟ چرا ننشستم و نخواندم؟ براسا  چه دریافتی من به این نتیجه رسیده بودم که خشم اجتامعتی را بایتد بته شاید این مسأله قابل توجیه بود ولی سال ه

خطر چه بود؟ این ها اص ً کی ها هستند؟ مدیر مسئول و یارسدبیر این روزنامه به کجتای قتدرت  ام در این روزنامه ی  بی وفاق اجتامعی تبدیل کنم؟ عل؛ وجودی

گیرم؟ این پرسشها و هزاران پرسش دیگر، همه پی آمد نامه نرسین بود، شاید این نامه، توانسته بود رسدرگمی پرسش  آیا من دارم از گذشته ام انتقام می وصل اس؛؟

شتوند. نتوعی شتی  ؛ متیکنم همه، دچار این وضتعی های این چند ساله ام را بیشرت کند ولی خود نامه به صورت یک شیء، برای ام وجود خارجی نداش؛. فکر می

گتذارد  تند. ما زیر نفوذ این هاله و سیطره هستیم  ولی گیجی و گمی، منی کند و هاله ای دور خودش می زدگی، شیء به خودی خود حال؛ توتم و یا تابو، پیدا می

ارد که به آن دسرتسی پیدا کنتیم. شتاید ایتن هالته بتا گذ ای که هر چند موق؛ به دور خودش پیچیده، منی که به خود شیء دسرتسی پیدا کنیم یا خود شیء و هاله

گوی ام. حتامً شام هم  یتلنگری شکسته شود، ولی قدرت زدن این تلنگر را نداریم. این بی قدرتی، شاید از ضعف ما نیس؛. بگذریم. این ها را برای دفاع از خودم من

اید ما را عاد ت داده اند که به خیلی چیزها نزدیک نشویم. مقدسات که جای خود داشتند. هامن پرستی باشد. ش این را تجربه کرده اید. شاید ریشه اش در نوعی ب؛

باورهایی کته  کنم  تقدسی را که مذهبی ها برای خدا داشتند وبرای امئه اطهار شاید ما هم نسب؛ به رهربان جنبش کمونیستی جهانی داشتیم. بعضی اوقات فکر می

ایتم.  های افراطی باشیم ولی به قول معروف سوراخ دعتا را گتم کترده توانستیم مثل مذهبی کنند و ما در واقع می شکل عوض می در ما ریشه دوانده، گاهی فقط

ام شتده  ی نرسین ضمن این که باعتث رسگردانتی کنند که ما آن را منی فهمیم. به هر حال نامه ی نفوذی پخش می شاید هم بعضی از اشیاء از خودشان یک سیطره

ی نامه، شاید عل؛ دیگتری هتم  شدن ذهن ام از قضیه انگار وجود خارجی نداش؛. خوب، شاید طبیعی بود که متوجه عل؛ ناراحتی ملیحه نشوم. غیر از خالیبود، 

کردم  یشه هم فکر میهای من کاری نداش؛. هم وجود داش؛ که متوجه نشوم. من از ملیحه، زنی را در تصور داشتم که به هیچ وجه، اهل کنجکاوی نبود. با نوشته

ام. خوب، عل؛ این تصور هم رفتارهای ملیحه بود. به هر حال جلب اعتامد آدم که کاری ندارد. چند ماهی که  های رود تا چه رسد به نوشته های من منی رساغ جیب

ام  ؛ بعد که از طریا پدرم متوجه شد کته دروغ گفتتهروم یک بار گفتم، برای فروش فرش اس از ازدواج من و ملیحه گذشته بود من به ملیحه گفتم، مأموری؛ می

ی مخفی را رشوع کردم بعدش هم که ملیحه فهمید، فرزاد به دنیا آمده بود ولی ملیحه، نه تنهتا متن را ول نکترد. نشست؛ و  ی دیگری آوردم و زندگی در خانه بهانه

ها ملیحه نرفته بود.  ی این عدش هم که زندان رفتم. مدتی هم بیکار بودم. با وجود همهی تیمی هم که مدتی مخفی بودم. ب فرزاد را بزرو کرد. خوب بعد از خانه

ام برود و این بود که مترا بیشترت از  های کردم که رساغ یادداش؛ بعدش هم که... پس طبیعی بود که من با متام وجود به اواعتامد داشتم. حتی تصور این را هم منی

هایی که بین ما رد و بدل شده بود، همین اآلن هتم بترای ام، هتامن حالت؛ را پیتدا  ام در آن روز و روزهای بعد، حرف برخوردهایهمه گیج کرده بود. اآلن هم کل 

های کمی با برخوردهای دیگر  ای به دورش هس؛، ولی نه این دفعه دیگرشی " نیس؛، یک موضوع اس؛. یک جریان اس؛. شاید شباه؛ کرده اس؛. باز هم هاله

هتا  اش انگار یکی اس؛. اکت  آن ام در حال؛ جنون و یا ازدواج او با دیگری همه های شدن ملیحه با چنگال السویه شده اس؛. کشته ام علی شد. اآلن برایداشته با

ی  نامته است؛، یتا از نامته هایی از یتک توجه به این که قسم؛ اند. در مورد نامه هم همین طور بود. من جم ت نامه را بی در مجموع یک نتیجه را در پی داشته

توان نوشته شده بر روی کاغذی که به  ها را می ام. این قسم؛ ام و یا نخوانده ن را خوانده اس؛، یا اص ً نخوانده اس؛. خود من آن را خواندهنرسین اس؛، ملیحه آ 

  ی بود،که بایدافتاده باشد...نامه ی نرسین یک اتفاقشود، به حساب نیاوریم یا بیاوریم. ی نرسین، شناخته می عنوان نامه
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آید؟! غروب یکی از روزهایی که قرار بود، صدام، تهران را بمبیاران کنید چیه     یادت میات کمک کنم. کنم به حافره من سعی می

زدی و من کبریت را روشن کرده بودم که سیگارم را روشن  گرگ و میش بود که آژیر قرمه زده شد. تو به سیگارت پک می ؟!گفتم

نم. آن قدر کبریت توی دستم روشن ماند تا دستم را سوزاند. من رفتم و زیر میه خهیدم. آن لحره را به یاد دارم. احسیاس خی    ک

آید. همان روز بیود کیه آن اتفیاق     دانم.یادت می دانستم، هنوز هم نمی کردم. آژیر مرا به این حالت انداخته بود؟، شاید، نمی می

تا سیگارم را زیر میه روشن کنی، روشن کردیخ آتشی را که خود به پاکرده بودی. آتش سییگارت را  بدشگون افتاد.خم شده بودی 

سوخت و در میان لبانم بیود( رسیاندی و مین پیک زدم.      می شدن که در میان لبانت بود به نوک سیگار من که در حسرت روشن

شد که نوک دو سیگار، خوب با هم چفت  ، داشتم باعث میتیلعن حم آن دانم تقریباً روشن شد. اما لرزشی که از این کار، یا نمی

زدم و تو قرص و محکم نگه داشته بودی. آن قدر پک زدم و سیگارم لرزید تا خاکستر دو سیگار بیین میا فاصیله     نشوند. پک می

ف بدنم شیده بیودی ولیی:    ای بود و یک نگرانی زودگذر. بین دو شعله، فاصله افتاده بود. تو حتماً متوجه لرزش خفی انداخت. لحره

خوردنید.   هیای ترسیو بیه درد تشیکیالت نمیی      دانسیتم مهیره   کرد. میی  کردی از ترس است و همین نگرانم می البد فکر می

رقصیدند.لرز گرفته بیودم. شینیده بیودم ییا در کتیاب غالمحسیین        لرزیدند و می توانستم حرف بهنم. چون حتماً کلمات می نمی

کنند و این قلبم بیود کیه بیرایم دمیام      وا خوانده بودم که اهل زار را با کوبیدن طبل و دمام درمان میساعدی در مورد زار و اهل ه

در آن لحریه فکیر   هایم هم برقی درخشییده بیود.    خوردم. حتماً در چشم کوبید و من آونگ صفت، تکان می زد. تاپ تاپ می می

تیر بیودم.    رهم شکسته است. خوب، من چند سالی از تو کوچیک ات د کردم یا به خودم باورانده بودم که مقاومت شش ماهه می

کینم. شیش میاهی کیه چیه زجیری از        ی رفقیا( را فرامیوش نمیی    شش ماهی که در کنار هیم بیودیم  احتمیاالً بییش از بقییه     

. !!!های تو که انگار نه انگار ما از دو جنم متفاوت هسیتیم. شیش میاه سیرگردانی     توجهی هایت کشیده بودم. از بی توجهی بی

کردمخ مخیالف(   گویم و آن موقع هم فکر نمی ترین نیازها بین دو جنم متفاوت، نمی ترین و انسانی شش ماهی که شاید طبیعی

آمیهی از سوی تو مانیده   ترین حرکت محبت خوابی کشیده بودم و منترر کوچک هایی را که بی تواند به وجود بیاید. چه شب می

هیای میرا داشیت     تیابی  ی بیی  های من بود. آتشیی کیه همیه    تابی ها و بی ی پرسش همهانگار، آتش سیگارت، پاسخ بودم. 

دانم. ولی من و تو شش ماه کنار هم زندگی کرده بودیم. شش ماه، نفم  سوزاند. حق این را داشتم که بخواهمت یا نه را نمی می

تحلییل اوضیاع، غیذاخوردن، درهیم      کیردن، ییادگیری اسیلحه،    شدن، با هم سیگارکشیدن، با هم شیعرخواندن، بحیث   به نفم

کیاری. نیه تیو هییچ وقیت       قطعه کردن اسلحه و سوارکردن، روغین  های نگاه، کنار هم خوابیدن، تمیهکردن و قطعه خوردن گره

نفهمیدی. نفهمیدی که اگر مدت شش ماه دو مرد و یا حتی دو زن هم در چنین محیطی با هم زندگی کنند بحثشان و کارشیان بیه   

کیرد.   آن که بخواهیم، با هم تمیاس پییدا میی    هامان، بی هامان و گاهی تن شوم. گاهی دست . منکر نمی!!؟نجامیدکجا خواهد ا
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ای مین، متوجیه    هیای لحریه   ر گیرفتن هایت سرد است یا گرم است و یا... ولی هیچ وقت متوجه گ)ی  قدر دست گفتی که چه می

کردم. در  ها این گونه فکر می گذاشت. آن وقت ای سازمانیت نمیه هایم نشده بودی و یا شده بودی و آن پایبندی حسرت نگاه

کردم، رفیق سازمانی، آن هیم  رفیقیی بیا اهمیتیی کیه تیو احتمیاالً         آمد. فکر نمی بودن تو اصالً به حساب نمی محاسباتم متأهل

وانگی بود ییا انحیراف فکیری و    شد. دی زد و گاهی توفان می کنم. نیاز در من موج می داشتی(متأهل باشد. به هر حال اعتراف می

هیای دیگیر،    ی رفقایی، که زمان قرمهشدن وضعیت خانیه  دانستم. نه تنها من، که همه دانم ولی خودم را محق می جسمی نمی

ها با نگاهشان حیرف   دانستند. آن رفتند، حتماً ما را محق می دیدند و می آمدند و آموزش می جستند. یا تنها می پیش ما پناه می

 ند، از یک اتفاق، از اتفاقی پنهانی زد می

دادی  رفت وقتی که تو آموزش اسلحه میی  فهمیدی، رفقای دختر، که گاهی نگاه پرحسادتشان لو می که پذیرفتنی بود. اما تو نمی

لیب  پائیدنید.   ترین حرکت چهره و بدن ما را میی  گفتی، گاهی حواسشان پرت بود و نگاه ما را و کوچک یا مواضع سازمان را می

بیودن و حسیرت ییک     هم ها آتش اشتیاق، باور با ی این گفتند، خوش به حالتان. و همه گهیدند و دور از چشم تو به من می می

خوانیدم،   شیدی. از شیاعران دیگیر میی     خواستم تو را متوجه کنم. نمی کرد. در شعرهایم می ور می اتفاق را در من دائماً شعله

ب، پوشش ما به خاطر مردم عادی بود ولی شاید مردم عادی حتی متوجه حضور ما در این جا فهمیدی و... خ فهمیدی و یا می نمی

ها مان  هم بیه   ها که بگذریم، ما پوشش مناسبی بودیم. اختالف سنی حدود شش سال، قد و قواره ی این شدند ولی از همه نمی

ها شرارت  های آن کنده رفقا بود. نه این که در چشمهای پرا ها و صحبت آمد. مطمئنم. چون توی نگاه چشم رفقا به همدیگر می

کرد؟ خود من  ها ما را یک زوج واقعی تصور نمی هایشان صادق، ولی کدام یک از آن جنسی بود، نه، انصافاً همه پاک بودند و نگاه

دن کاندوم و مشیروب و  ش شد، حاال مهم نبود از چه جریانی پیدا ی تیمی کشف می بارها فکر کرده بودم، خوب هر وقت یک خانه

دانستم که گوبله گفته، هر چه  های ضد حاملگی و به قول خودشان وسائل لهو و لعب، بخشی از خبر تنریم شده بود. من می قرص

گذارند و هدف برایشان وسیله را توجییه   ها جا پای ماکیاولی می تر باشد، باورپذیرتر است و مطمئن بودم که این قدر دروغ بهرگ

کنند. تازه فرض را بر  ها دارند بهرگش می گفتم، حتماً چیههایی هست که این میشدم.  ولی به هر حال دل به شک میکرد،  می

هیا کیه در هیر     کردم. ما که رسوای جهانیم چرا لذت نبریم. آن گویند، پیش خودم حساب می ها دروغ می گرفتم که این این می

تر بودند.آن جرییان   های ایران از پاپ هم کاتولیک گفتند ولی حقا که کمونیست ها را می صورت برای توجیه اعمال خودشان این

خواندنید و بیه    ها را بیه حفیظ اخیالق میی     ی جریان های جامعه شده بودند و همه به اصطالح ما اپورتونیستی که دیگر کشیش

ها برای کفی نان  ای گفت توده شاملو میها بود گرچه  تر از این ها خیلی خراب کشیدند. قبول، اوضاع آن اصطالح جانماز آب می

ها نوعی حرکت پارلمانتاریستی است ولی انصافاً از نرر اخالقی، همه را عصبانی کیرده   کرد حرکت آن اند و فکر می مان شدهلمس

ه از نریر  ی مسائل گذشیت  ام در آن مقطع به تو نیست. چون در حال حاضر کلیه نویسم برای توجیه عالقه ها را که می بودند، این

هیا را   نویسم که بگویم همان روز بود که آن اتفاق لعنتی افتاد.خاکستر سیگارهایمان، شعله ها را می ی این من مردود است، همه
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:هیچ سیگاری این همه به من لذت نبخشیده. و تیو حتمیاً آگاهانیه و    ملرزیدم. پک عمیقی زدم و گفت از هم جدا کرده بود و من می

 کردی و گفتیخ مسلط موضوع را عوض

 «ام... های زیادی را دیده چسبه... من اعدام سیگار دم مرگ همیشه خیلی می»

 گفتمخ مرگ هم اگر بیاید بهتر است زمانی بیاید که آدم در کنار یارش باشد.

عیتمیان را  زده شدم منترر بودم که ایین بیار موق   ام  تمام شده بود یا نه که تو بلند شدی و من وحشت درست یادم نیست، جمله

در این فکر کردی.  بینی می ات فکر کردم. تو گاهی حوادث را پیش ی مرگ در جمله فراموش کنی و داد بکشی. بعد به وزن کلمه

ی میرگ بیه از    افتد یا شاید هیم ایین نبیود، وزن کلمیه     می نبار بمب درست روی سرما بودم که حسی به تو گفته است که این

 {خواسیت جیا بینیدازد    بیورژوازی را البید میی    که در درون تشکیالت، تفکیرات خیرده   }من ی ترسویی چون بردن مهره میان

کنم که در آن لحره بیشتر خوش داشتم که به دسیت تیو    چون متأسفانه اعتراف می –ترسیدم  گشت. شاید آن لحره نمی برمی

تو  -ام را به تو ابراز کرده بودم.( القهشد که خیلی راحت و بعد از شش ماه تحمل، خیلی روشن، ع  شاید شرمم می –کشته شوم 

ام. امیا تیو    توانی شرم شکست یک زن را بفهمی. با خودم درگیر شده بودم که چرا این قیدر ضیعف نشیان داده    وقت نمی هیچ

بینی بودی، این را موقعی حم کردم که تو میه را دور زده بودی و آمده بودی درست پشت سر مین. و مین    همیشه غیرقابل پیش

دانم برایت غیرقابل باور است. ولیی خیدا،    کردم. به خدا پناه برده بودم. خوب می ه اذا مستهم ضراء را با تمام وجودم حم میآی

هیا را تیا    نویسیم آن  تصورات خیلیی مسیخره اسیت ولیی میی      ها و این کردم که تو جانم را بگیری، اآلن این خستگی خدا می

کردنید و صیدای    ها شیلیک میی   خیه بودم. هنوز ضد هوایی هنوز دو زانو زیر میه نیمام پایان پذیرد. من  های چندساله درگیری

ای نسیبتاً امین و دور از ادارات    ها و در چندان شدید نبود. به هر حال ما در نقطیه  آمد. لرزش پنجره اندازی از دوردست می بمب

ه تو سیگارت را خاموش کردی. سرم را چرخانیدم تیا   خیه بودم ک نوشتم هنوز نیم دولتی و نهادهای سیاسی بودیم. بله داشتم می

هیا   کن، در صدای غرش هواپیماها و ضد هیوایی  صدا خفه توانستی همان موقع مرا بکشی. صدای گلوله، حتی بی تو را ببینم، می

خم شده بودی،  هایت میه را باال برده بود. ای در مشت نداری. خم شده بودی و شانه رسید اسلحه شد. نه به نرر می شنیده نمی

لرزیدم. تمام بدنم گر گرفته بیود. دسیتت آرام بیه طیرف پشیت       هایم را مهربانانه گرفته بودی و من می درست پشت من. شانه

قاپیید ولیی حسیی غرییب و      های تو را از دور میی  های گوشم، صدا و بوی نفم گردنم رفت. زیر موهایم آتش گرفته بود و الله

توانسیتند مهربیان نباشید. ولیی      هاییت در لحریه میی    بینی بیودی و دسیت   تو غیرقابل پیش گذاشت لذت ببرم. هولناک نمی

سوخت. در آن لحره مرگ در نررم به دسیت   رفت و موهایم می هایت از شاهرگم گذشته بود ودر خط گردنم رو به باال می دست

ری شد. کیش سیفید موهیایم را دییده بیودی.      تو و یا به هر شکل دیگری کریه و نفرت انگیه آمد و شوق زندگی دوباره در من جا

. کیش را چنیان آرام از موهیایم رو بیه پیایین      {که به یاد داریاکنون کامالسیفید شیده    }تاریک بود ولی موهای بلوطی روشنم را

 کشیدی که نفسم حبم شده بود . در سکوت کامل گذاشتم تا تو به آرامی و کندی مرگ آور شیرینی آن را از انتهیای موهیای   می
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کردم  نیمه بلندم بیرون بیاوری. یادت نیست ولی دست چپت روی شانه ام بود و میه آنقدر بلند شده بود که هر لحره احساس می

از سمت روبرویم یله شود و بیفتد و همین فکر باعث شد که لحراتی بدنم از کرختی خارج شود و دوباره حیم میرگ بیه سیراغم     

خواهی؟ برای پیچیدن دور گیردنم کیه دسیتهایت روی     شتم این بود. کش را برای چه میبیاید. آن لحره پرسشی که از خودم دا

تیوانی   ام هیچ کیاری نمیی   دانستم که با جنازه ترسیدی؟ بعد دوباره کرخت شدم. می شاهرگم اثر نگذارد؟ ولی از چه و از که می

یمه مست. بی آنکه بدانم تو به چه چیهی فکر شد. پم به درستی کرخت شدم و ن رفتی و وضعیت خانه قرمه می بکنی چون لو می

هیر  دانستم ولی نه حتماً یادم نبود که در زندگی تو مینو هیم مِ  کنی که در آن لحره برایم ابداً اهمیتی نداشت. خوب! شاید نمی می

طرم هیر کیم   زدم از خیا  آوردم ولی پم میی  خاطراتت زده. شاید هم به یاد می هر خودش را روی پیشانیخودش را نهاده و مُ

خواست مینو باشد یا هر کم دیگری . این مورمور چندان هم غریب نبود. پییش   توانست در خاطر تو باشد. می دیگری را که می

بود ولی همیشه خدمت به خلق و آرمان های آن زمان آن را پم زده  ترها هم این مورمور غریب گاهی در اثر نگاهی به جانم افتاده

 هم کوبیدی مرا وقتی که با صدای لرزانی خواندی:بود. و تو هم خوب در 

 «روزی که تو رو دیدم     موهاتو بافته بودی، با یه شاخه گل یاس     گلو بند ساخته بودی» 

توانم برای تیو نسیرین باشیم،     کردم اگر چه حاال نمی شدم. لحره ای فکر می شد و لحره ای کرخت می لحره ای چندشم می

های من بلند شد و یله شد. کاش از گذشیته ات و از مینیو    حالتی شبیه نفرت پیدا کردم. این بار میه با شانه حداقل مینو باشم. بعد

 برایم  نگفته بودی. کاش 

 

 

 آمد. حاال پشیمان نیستم. شاید همین موضوع باعث شد که بتوانم بهتر تصمیم بگیرم. آن لحره قضیه مینو به یادم نمی

کشییدم از شیانه هیایم پیایین      دت بیفتد....همه این ها را نوشتم تا بار پانهده ساله ای که به دوش میهمه این ها را نوشتم که یا

 بیاید. بیش ا زپانهده سال سکوت از بیرون و آشوب در درون را

آوری اتفیاق آن  ... همه این ها را نوشتم که مقدمات آن فاجعه را بتوانم به درستی چیده باشم....همه این ها را نوشتم تا تو بیا ییاد  

ای  ها را نوشتم که حداقل از خودت بپرسی کیه کیسیتی؟ چیه گذشیته     ی این ها شرم کنی... همه از نوشتن این گونه مقاله خروز

 ای؟ و در خدمت کیستی؟ داشته

 همان روز غروب بود که...

هیای ضید هیوایی     صیدای تیوپ   ایم تأثیری در حرکت بعدیم نداشیت.  جان پناهی لحره خواهم بگویم که افتادن میه و بی نمی

کینم کیه در آن لحریه بیازی      شدیدتر شده بود و هواپیماها، دیوار صوتی را شکسته بودند. ترس برم داشته بود ولی اعتراف میی 

ام قهرمانانه و آرمانی بود( که زییر آوار و   شدن نه در جنگی تن به تن  که ان زمان برای خوردم. طبیعی بود. ترس، ترس از کشته
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هاییت از شکسیتم و از احسیاس     تیوجهی  دانستم، چیست نفرتی که از بی شناختمش ولی خوب می نفرتی که خوب نمینفرت، 

گردبیاد شیناور بیودم و     مییه حتمیاً بهانیه بیود. در میه ییا        کردم. پناهی می گرفت( له شوم. احساس بی حقارتم سرچشمه می

فهمیدم. اگیر   شانده شدم و به پشت خوابیدم. حال خودم را نمیدانستم چرا تا سکنج خانه  بخوان سالن آموزش نرامی(. ک نمی

ام را هائل سرم کرده بیودم و   های خواستم خودم را نجات بدهم؟ به پشت خوابیدم. دست در آن لحره طالب مرگ بودمخ چرا می

ی محافرت از  وار، و به بهانه ها و پاهایم در جاهای خود آرام نگرفته بودند که تو آمدی، صاعقه پاهایم را ستون بدنم. هنوز دست

کنیی بخیوان    اگر شرم نمیی -ی انباری  ای سوخته ی قهوه کنار پردهگویم. من رویم خیمه زدی. یادت هست کدام سکنج را می

هایمان چنان درهم گیره خیورده بیود کیه انگیار چییهی بیین میا، در حیال           (، بله، همان لحره بود که به اجبار نفم-خانه اسلحه

گیرفتم.   ر میکردم و گ) رم رسیده بودم. اما یخ میسوزاند که به درک هُ هایم را می هایت چنان گونه است. و نفم افتادن اتفاق

زانوهایم دیگر ستون بدنم نبود تماس شکمت با زانوهایم مرا نفرت زده و در عین حال کرخت کرده بود و پاهایم دراز شده بود. باز 

توانستم بفهمم. ییا تین مین     باره حالت خود را از دست داده بود یا من نمی ایت به یکه بینی بودی و نفم هم تو غیرقابل پیش

توانستم فکر کنم؟ جه این که ایین تغیییر نفیم،     اش ادامه دهد. به چه می توانست به تغییر دائمی دیگر از توان افتاده بود و نمی

ات داشیت(   باره باورهای مذهبیت  کیه ریشیه در گذشیته    یکی مینو است که در تو باز سر برکشیده و یا به  ناشی از یاد دوباره

هایت  ی چیههای دیگر، توان توفانی و غریب نفم بازیت دوباره گل کرده بود و یاد مینو و همه سراغت آمده بود و یا حم چریک

چنید لحریه قبیل در خیود     دانستم شاید در آن لحره حم نفرتی را که من تا  را گرفته بود و حاال آرام شده بودی. هر چه بود نمی

 داشتم به تو منتقل شده بود.

دانم، هر چه بود  تفاوتی بودم به نفرت. نمی تفاوتی و در گذار از لحرات بی ی لحرات قبل تو بودم به بی و من اما، درگذر از جذبه

ان مرگ باشد و نه عشیق. بیه قیول    تواند زم های تو تغییر کرده بود. همان آن به یادم افتاده بود که زمان به آسانی می اما با نفم

هایت را به  ور شدم و تغییر آهنگ نفم ای بعد باز در نیاز به نوازش تو غوطه ولی لحره« و عشق را که خواهر مرگ است»شاملو 

اندیشیدم و شاید حم مرگ، تنها عاملی بود کیه دل بیه    دانم، هر چه بود، تنها و تنها به تو می خواستم نمی زدن می نفم نفم

 ریا بهنم و بگویم:د

ای هسیتم... بیودم...    تمام این مدت را... تمام این شش ماه... یعنی تمام عمرم انگار... نه عمری است که در انترار چنین لحریه 

گفتم حاال دیگر مهم نیست  قدر احساس... خوبی دارم و بعد انگار زبانم باز شد و گفتم و گفتم و گفتم. دیگر مهم نبود. می وای چه

 نویسم و تو تنها گفتی: آن لحره چه گفتم، نمیکه 

بیاره دیگیر    ی سازمانی  است. و به ییک  خواهم زیر آوار نمیری. این یک وظیفه گویی من فقط می این مهخرفات چیست که می

بودیم بیرون هایی که چند روزی مانده بود و نتوانسته  انگار صدایی شنیده نشد. تنها بوی سیگار، بوی متعفن دهانت با بوی آشغال

چرخیید.   کرد و بوی حاصل از انفجار درهم پیچید. دنیا دور سرم میی  ی پایم را چرب می بریهیم، با بوی روغن اسلحه، که پاشنه
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جنگیدم. بازی شروع شده بود. یا من بیازی خیورده بیودم و چیون      ی تو می جنگیدم. باید با حم مغرورانه ولی باید با خودم می

کردم. دوباره خودم را در  فهمیدم. اول باید خودم را باور می دامه دهم. باید به زانو درآوردن یک مرد را میخواستم ا قماربازی می

خیواهم.   حم غریب نیاز به تو غرق کردم و غوطه خوردم و شناور شدم تا توانستم بگویم مردن هم اگر باشد، مردن با تو را میی 

کار ناپیدا بود. همان لحره بود که نیرویم را در دستانم جمع کیردم و کیامالً آگاهانیه    گفتم و به پایان کار نیندیشیدم، چون که آغاز 

خت روی پیراهن چینی ام رها شده بود، بردم تا بتوانم از طریق لمم پوسیت بیدنت   ات، که آزاد و لَ دستم را به زیر پیراهن چینی

ای فیرو   یا و ترس از مرگ، چونان دو خیواهری کیه در لحریه   باره یکه خوردم و رو تا انتهای کار بروم. همان لحره بود که به یک

ریهند در من فرو ریخت. به شدت تکان خوردم. احساس کردم که دستم روی پشت مارمولکی قرار گرفته است و بیه شیدت    می

 مه دهم.چندشم شد. ولی دستانم از ترس از بدنت جدا نشد که میل به کنجکاوی باعث شد که به لمم این پوست مارمولکی ادا

ی مهنیدس کییانی    گونه، در خاطرم نقش بست و بیه همیراه آن افسیانه    هایی دملی و دایره ادامه دادم و شکل اتو با برجستگی

 –ات نگاه کن و بخوان این چنینی  های این چند ساله آید به مقاله اگر شرمت نمی –ی مقاالت آن چنانی  نیافتنی، نویسنده دست

ای از او برایم رویایی بود تا چیه   نفم بودم که شنیدن خاطره ن شش ماه زیر یک سقف با کسی همدر باورم درهم ریخت. بله م

 ی او و تن او... رسد به لمم جای  شکنجه

ات، ذهنم را روشن کرد. . تیو   خانه اعتمادی به هم کشیدن، سیگارکشیدن و... و بی شش ماه زیر یک سقف خوابیدن، با هم نفم

که زن و اژدها هر دو  ؟!ی عدم اعتماد به زنان و پندار فردوسی ت اعتماد نداشتی و یا شاید بار ههاران سالها خانه به راحتی به هم

قدر کنارت خوابیده بودم، بییدار ییا خیواب آن     کرد. چه در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به حتماً روی ذهنت سنگینی می

چپانی( نه گرما و نیه سیرما    چپاند،  چرا پیراهنت را در شلوارت می ا در شلوار میکردم چرا پیراهنش ر مهم نبود. همیشه فکر می

ی پیراهنت، از شلوارت  دانستم. خواب بودی ولی اگر گوشه شد که تو پیراهنت رها باشد و من این را یکی از اصول می باعث نمی

بوده است و همیشه با ترس از خیانت من می خوابییده  دادی، حتماً خوابت هم دروغ  بیرون می زد، آن را دوباره سرجایش قرار می

ی ایین   نویسم اآلن برایم اهمیتی ندارد. اآلن دیگر مهم نیست. ولی نمی توانم به تو اجازه بدهم که بیه همیه   ها را که می ای: این

ن تیا شیرمت بشیود.    ی گذشته ها و به همه چیه پشت کنی، حداقل گاهی در آینه به پوست تمساحی ات نگاه ک خاطرات، به همه

ام. شش ماه تحقیر شیده ام.   ای که فهمیدم شش ماه بازی خورده اآلن که این نامه را می نویسم هنوز نفرت آن لحره را، لحره

 شش ماه... اه هنوز حالم به هم می خورد از آن لحره ی شناخت تو...

 

 

 
پرستید.  کرد و از او در  متی اش را می نوش؛ ملیحه، طبا معمول به او کمک می یشب هامن روزی که دستم سوخته بود و لیوان شکسته، فرزاد داش؛ مشا ها

دادم. بتا آن وضتعی؛  تحویتل متی« کتردن صتنایع لزوم خصوصی»من دس؛ ام را با باند بسته بودم و پش؛ میزم نشسته بودم. باید برای فردا مقاله ای تح؛ عنون 

www.takbook.com



گونه مقاالت و این دیدگاه اقتصادی هم، پس از نامه ی نرسین، قوز باال قتوز شتده  باوری به این کز نداشتم. بیدستام و رشایط عجیب پیش آمده ی آن روز اص ً متر 

خواستتم بگتویم  کتاش متی رفتیتد و از اتتاق دیگتری  بود. خوب می دانستم، به هم خوردن مترکزم. از صدای ملیحه و فرزاد نیس؛. ولی ناراح؛ و عصبی بودم. می

ه ولی جرأت نکردم. گفتم: ملیحه جان اگه ممکنه صدات رو... هنوز جمله ام متام نشده بود که کتاب را پرت کرد و داد کشید: این چنتد ستاله کت کردید، استفاده می

. فرزاد اش را کشید اش و موهای اش و با دس؛ چپ زد به صورت سکوت کرده بودم و خفه شده بودم بس نبود؟ بعد دستش را کاسه کرد و محکم کوبید روی دهن

گرانته و  زد. البتته از متوقعی کته از مدرسته آمتده بتود، در مجمتوع آرام بتود و گتاهی نگتاه پرستش اش روی من و ملیحه، دو دو می بغض کرده بود و چشم های

جان  عجب زده گفتم: ملیحهآلودی به من و ملیحه می کرد و حوا  اش چندان به در  نبود ولی حاال، حال؛ دیگری داش؛. دیدم خیلی اوضاع خراب اس؛. ت بغض

 قدر تحمل کنم؟؟ بسه، بسه، دیگر تحمل ندارم. . نابود شدم. دیگه چه!!!ردم، م  !!!کنی؟ وسط گریه داد کشید: خفه شدم این کارا چیه می

فرزاد را پرت کرد که فرزاد غلتید و به رو خفه شدم... خفه... بعد به ها ها افتاد. فرزاد هم پا به پای مادرش ها ها کرد و خودش را چسباند به او. ملیحه، چنان 

دم و با بغتض افتاد و صورت اش به فرش گرف؛. سعی کردم آرامش خودم را حف  کنم. از پش؛ میز بلند شدم و سیگاری روشن کردم و رفتم به طرف ملیحه، خم ش

اش را  فهمم چی شده؟ ملیحه در متتام متدت صتدای گریته فهمم... منی یگفتم  بسه بسه عزیزم. خواهش می کنم متومش کن... آخه... آخه هر چی فکر می کنم... من

کردن نیس؛ دستم را پس زد و داد کشید  ومل کن... راحتم بذار... چی  داد. چون یکباره عین آدمی که اص ً در حال گریه قطع کرده بود و معلوم بود داش؛ گوش می

امش و گفتم  قربون اشکات برم گریه نکن بابا چیزی نشده هتا هتا فترزاد خفته شتده بتود و بته متن نگتاه از جونم می خوای؟فرزاد را بلند کردم و تو بغل گرف؛ 

لیحه جان آخه چتی کرد. به مادرش نگاه می کرد. خودش را از بغل ام رها کرد و داد کشید: مامان! مامان! بعد خودش را انداخ؛ روی ملیحه و ضجه زد. گفتم  م منی

کنم ها! پاشو عزیزم حامل خوش نیس؛. بعد دود سیگار پیچیتد تتو گلتوم و رسفته کتردم. ملیحته داد  یاد و متوم می کن، فشار به قلبم میشده؟ جان من این جوری ن

 کشید: شاید خدا کرد و من مردم تا تو یکی به آرزوت برسی؟

دانستم اگر بروم و بیاورم، فقط در حد تهدید می ماند یتا در رشایطتی  یکردم. ولی من ام خارج شد. به بنزین فکر می ای نامه به یادم افتاد ولی رسیع از ذهن لحظه

ها. رسدرگمی ام بیشرت شده  تر کند. هاج و واج و ب تکلیف زانو زده بودم باالی رس آن ممکن اس؛ جنون به رساغم بیاید و کارهای هیسرتیک ملیحه، قضیه را قطعی

کنم؟ کاری که نامه با من کرده بود  هامن کاری بود  پرسیدم که اص ً چرا دارم زندگی می ؤال را دائم از خودم میی نرسین رسیده بود این س بود. از موقعی که نامه

کردم ولتی در آن لحظته هتیچ چیتزی  کند؟ بعد به شکلی خودم را مشغول می رسیدم که بود و نبودم چه فرقی می که زندان با من کرده بود. دائم به این نتیجه می

گفتم مقداری بنزین، کربی؛ و  کردم. می ام را مشغول کند. کاش نامه به یادم می آمد ولی در آن لحظه فقط به خودکشی فردی یا جمعی فکر می ذهن توانس؛ منی

هم پناه برده بود به  شدم. فرزاد تر می ی اتاق. هر لحظه به جنون نزدیک اش کرد گوشه اش زد و پرت متام. ملیحه فرزاد را به روبرگرداند یک کشیده هم به صورت

تواند، کارساز باشد ولی تا حاال هیچ وق؛ از ایتن کارهتا نکترده بتودم.  میز زیر تلویزیون. فکر کردم تلویزیون را بردارم و بکوبم زمین. مطمنئ بودم که یک شوک می

ی من و ملیحه به اینجا نرسیده بوده، خب این به اون در. دستم را ها ایم تا حاال هم که درگیری بلند شدم و به خودم گفتم  عمری اس؛ که ما با آرامش زندگی کرده

اش را باز کرده بود و مرا در حال بلندکردن تلویزیون دیده  های مامان بابا نه نه... ملیحه انگار چشم –بردم به طرف تلویزیون. فرزاد انگار متوجه شد. دادکشید: بابا 

مرت باال آمده بود. رها شد و با صدا به روی میز زیر تلویزیون خورد.  افتاد و ساک؛ شد. تلویزیون که تنها چند سانتیاش پس  بود. چون به یکباره احسا  کردم نفس

ه کرد که من دستپاچه شدم. رفتم از اتاق بیرون. دستم را زیر شیر آب رسد آشپزخان ای تکان خورد و غش کرد. فرزاد چنان مامان، مامان می به ملیحه نگاه کردم لحظه

ها به من نگتاه کترد.  زده گف؛ و مثل مات هه هههههای آب مانده را به صورت ملیحه پاشیدم. تکان شدیدی خورد. هه مش؛ کردم و دویدم به طرف اتاق و پشنگه

اش را نتوازش کتردم  زد. موهتای کرد. ملیحه تکان خورد و دستم را پتس اش را مالیدم. فرزاد فقط با وحش؛ یا خدا یا خدا می خم شدم و زانو زدم. کتف و بازوهای

ی راس؛ چرخید به طرف فرزاد، فرزاد، دوباره خودش را انداخ؛ تتو بغتل متادرش و فشتار داد. آهتی کشتیدم و رفتتم بته طترف  دستم را شدید پس زد و روی شانه

اش نیست؛. فترزاد هتم بته رو  دیدم ملیحته رس جتای اختیار رشب؛ درس؛ کردم و رفتم. آشپزخانه، خواستم، آب قند بزنم ولی چشمم خورد به شیشه آب لیمو. بی

دانستم کنجکتاو  ها توی سینی توجه فرزاد را جلب کرده بود. چون مکث کرد و آهی کشید. می کرد. صدای لرزیدن لیوان ای می خوابیده بود و ها ها پس خورده

اش را باز کرد و بس؛. با سینی راه افتادم به طرف اتاق ختواب.  های شمآلود. کمی چ کرده و گریه های پف اش کردم. به پش؛ برگش؛. با چشم شده اس؛. صدای

 گرف؛. چراغ را روشن کردم. ملیحه داد کشید: خاموش کن! اش را می ملیحه داش؛ آب دماغ

ی تیمی را روشن کرده  چراغ خانهای که نرسین از زمین کنده شده بود و مرا به پش؛ انداخته بود و  لحظه خاموش کن!آن شب هم من رس نرسین داد کشیده بودم  

 اش و از این که احتامالً رازم را فهمیده اس؛ گفتم: زده شدم و عصبانی از دس؛ درازی و خاموش کرد ولی دوباره، کلید را زد. من وحش؛ای ترسید بود. لحظه

 برو! برو! برو رو پش؛ بوم و داد بکش ما اینجائیم! برو چرا معطلی؟!
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 با خودم گفتم:

 های کنجکاوی خود باال خواهم رفت تا دوباره من از پلهآیا 

 زند به خدای خوب که روی پشت بام خانه قدم می

 سالم بگویم؟!

 گف؛: آقا مهند  شلوغش نکن، فع ً که وضعی؛ کام ً سفیده!

تونه نیروهای گشتی دشتمن رو بته ایتن جتا  م! یه کورسو میری گفتم  بله از نظر مبباران بله... ولی... ولی توی این شهر درندش؛ چراغ چند تا خونه روشنه؟ لو می

 بکشونه.

کرد، کتش  اش را جمع می جنگد؟! بعد در حالی که با عصبانی؛ موهای ها می کنیم... دشمن کسی اس؛ که در کنار ما با این گف؛  بگو دوس؛! شاید ما اشتباه می

اش را کامتل  اش ژست؛ داد کشتیدن کردند. دوباره موها را رها کرد تا دس؛ شید، ولی موها نافرمانی میک کرد و از انتهای مو رو به باال می رنگ را دوالیه می سفید

 کند:

اش را از پش؛ جمع کرد و کش  گش؛، موهای ... خسته شدم... از... انگار به دنبال کلامت مناسب میمن همین امشب باید تکلیفم روشن بشه، خسته شدملو بریم. 

 .دو دوزه بازی و تفکر شاعرانه و مسلحانهمه داد: ... را دوالیه کرد و ادا

ام  های ام، یک پارچ و سه تا لیوان را تو دس؛ کردم هیچ وق؛ نتوانسته داری آن را نداش؛. احسا  می سینی رشب؛ رشوع کرده بود به لرزیدن. دس؛ ام توان نگه

 بگیرم. خودم را کنرتل کردم و گفتم: ملیحه جان برات رشب؛ اوردم.

همین امشب باید تکلیفم رو روشن کنم. بسه، بسته...  ،!!اش به من باشد گف؛:الزم نکرده، زهر مار و رشب؛ ا پش؛کشید ت در حالی که روی دس؛ راس؛ دراز می 

رفتم، مردم  از همه چیز و سنجید بعد ادامه داد خاموش کن! خاموش کردم. ادامه داد  خفه خون گ اش را روی من می های اش. داش؛ تأثیر حرف دیدم از آینه می

 ام خارج شد. یاد.یک لحظه به یاد نامه افتادم ولی باز از ذهن از همه کس بدم می

 خواب. گف؛: اش شدم و نشسنت توی تخ؛ خیزشدن گفتم:اجازه بده چراغ را روشن کنم، یه رشب؛ بخوری حال؛... اص ً فقط تو بگو چی شده؟ بعد متوجه نیم 

 رسم بخوره... همین که گفتم  همین امشب... اه خفه شدم....الزم نکرده! رشب؛ تو 

 رف؛. گف؛: نرسین در حالی که رو به آشپزخانه می 

 ام؟ کنم، نباید بفهمم در کجای زمان ایستاده من باید بفهمم کجا هستم؟ با کی زندگی می

 زدم. پرسیدم: اش رفتم به طرف آشپزخانه، باید آرام حرف می دنبال 

 یتی دارد؟ تو اصل قضیه رو ول کردی و چسبیدی به فرع؟برای؛ چه اهم

اش تیتره و برافروختته بتود، مثتل صتورت  ی من، چهره خودش را به ریخنت چای مشغول کرد. بعد چرخید. آمد و کنار دیوارک آشپزخانه ایستاد. تقریباً سینه به سینه

 ؟ خسته شدم.فهمی نقاب می خوام و بی دروغ می آلود. گف؛: من زندگی بی کودکی تب

کردم. دیدم که زن برخ ف متن  گذش؛ نگاه می نرسین از عرص هامن روز رفتار مناسبی نداش؛. عرص بود که من ایستاده بودم کنار پنجره و به زنی که هر روز می

ی اریب پرده را کاوید و متن  اش گوشه های چشمرسد و آرام از زیر پنجره گذش؛. زن مثل هر روز نگاهی به باال انداخ؛ و با  ام پرغوغا بود، خیلی خون که درون

 زده پرده را رها کردم و گفتم: مثل هر روز وحش؛

 اش را نگفتم. بقیه« زندگی شاید یک خیابان دراز اس؛ که هر روز...»
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ندیده اس؛. این بیگانگی و غریبگی کی به  کرد. طوری که انگار هیچ وق؛ مرا نرسین پش؛ میز نشسته بود و دستش را ستون چانه کرده بود و خیره به من نگاه می

بترای متن ای مهربتان چتراغ گفتی  که  . انگار چیزی نگف؛ و کلامتی در فضا معلا بود. شاید هم گف؛:کاش از قول من به او میشفهمیدم یمن ؟!!رساغ او آمده بود

 بیاور.

 ی سیگاری روشن کرد و گف؛:گربنبدبخ؛  ی کوچهخلوت  یک دریچه که از آن بهپوزخندی زدم و گفتم  و البد 

 ترسند همه می 

 ترسیم ..شایداز خیاطی فقط پرو را یاد گرفته باشیم. ایم؟ ما می به چراغ و آب و آینه پیوسته {آیا }اما من و تو 

های اش ر  را به من دوخته بود و انگار  کرد. چشم داد. شاید او فوت کرده بود، عمدی؟! یا شاید دود رسکشی می ام را آزار می های باالی رسش ایستادم. دود چشم 

 ی اشک و تاریک روشنای خانه خیلی مشخص نبود. اش بود. هر چه بود از پس هاله آمیزی در نگاه اش از هر حسی تهی بود. شاید هم پرسش تحکم نگاه

 کند. زدم. گفتم: اصول مخفی کاری حکم می حتامً در آن لحظه من حد  می

 . اصول، رفیا دس؛ بردار!هه!!..!!هب ببینم با پوزخند گف؛: اصول!! هاش را خو  خیز شد. تا صورت بدن کرد. نیماش را ستون  کف دس؛ راس؛

ام رفتارهای خیلی شدیدتری همیشته رس زده بتود.  های تیمی از هم خانهو اش رسیده و این بدقلقی، طبیعی اس؛. از ملیحه در این دو سال  دانستم زمان دوره می

 ریختند.  ام را به هم می کردند و اعصاب کردم نهایتاً گریه می ها توجه منی دادند و اگر به آن اهمیتی گیر می یزهای بیها به چ ولی آن

های تیمی طور  آمد. هم خانه ام. از هر کاری یا هر حرک؛ من بدش می نشنا  بوده قدر منک قدر آدم فداکاری بوده و من چه آمد که چه ملیحه همیشه یادش می

ها  ها و جزوه کننده بود. ویرایش اع میه شد. مطالب خسته دادند، مهم نبود. اسلحه خوب متیز منی زدند به همه چیز گیر می کردند. مث ً غر می ی، رفتار میدیگر 

 بد بود و هزار جور ادا و اصول دیگر. 

دند. در کر  همه فراموش می به خصوص به رفقای زن، ولی وق؛ عملم و هم خوب من تحمل رفتار رفقای زن را طی این روزها را هم به رفقای مرد آموزش داده بود

کردند  کردند و بدتر عمل می شان چه وضعیتی دارد، باز فراموش می ای شد. با علم و آگاهی به این که همه خانه  های زن این مشکل بیشرت می ای مورد هم خانه

هایی گذرا به این  هایی که داشتم، اشاره ها متا  با آن ور آبی ض ت سازمان بود. پیش از قیام هممع و همیشه در سطح مسئولین این بحث وجود داش؛ و یکی از

ها  های تیمی بودم. چون بعضی وق؛ آمد. چه موقعی که با ملیحه بودم و چه موقعی که در خانه شد. در مورد خود من هم گاهی همین مشکل پیش می قضیه می

خواهد بکنند. در متورد نرستین  ها مشکل دارند نباید هر کاری دلشان می گفتم  به رصف این که این کردم و یا با خودم می اموش میدادند که یا فر  جوری گیر می

مدت،  افتاد. هیچ رفیا دخرتی این همه بار بود که این اتفاق می کرد. خوب این هفتمین شد از این زاویه دید. ولی مشکل این دفعه خیلی فرق می هم، قضیه را می

کرد. گیرها، آگاهانه بود و به نظر عصبی. از طرفی دوری از ملیحه  اش خیلی فرق می خانه نشده بود، ولی بحث این دفعه )آن هم معموالً به صورت تکی( با من هم

روستیه.  1917اری داشت؛ یتا بتا ی تتز  و دوره 1905هتایی کته بتا جریتان  هتا و عتدم شتباه؛ ی سازمان، شباه؛ و فرزاد کوچولو، وضعی؛ بغرنج حرک؛ مسلحانه

آن هم به این شکل رصیح و روشن،  شک کنم. حاال کافی بود که یک نفر،های ایذایی کوچک و دادن تلفات زیاد باعث شده بود که خودم هم به راه سازمان  حرک؛

فکار خودم، تصمیم گرفتم بحث را هدای؛ کنم. این بود کته ریخنت ا به مسخره بگیرد. این بود که از تر  به هم {آن هم به این شکل مضحک }بحث تر  و اصول را

 مکثی کردم. سیگاری روشن کردم. به طرف پنجره رفتم و بعد چرخیدم. رفتم به طرف هواکش و آن را روشن کردم. 

 

و کاغذ را برداشتم و بتردم و گذاشتتم رس میتز.  رسه کنم. قلم مزه کنم و او هم از این سکوت به ستوه بیاید. بعد فکر کردم، کار را یک گذاش؛ ام خوب فکرم را مزه

 زند گفتم: ای اس؛ به سیگارش پک منی رسید چند لحظه کردم. ولی مشخص بود که هاج و واج مانده اس؛ چون به نظر می اش منی نگاه

 خواهی مدرک داشته باشی؟ گفتم: ننویس. گفتم: بنویس! گف؛: می .بنویس! هاج و واج نگاه کرد

ها معموالً موقع تهتاجم مردهتا، تتازه،  نشینی کند. یادم رفته بود که زن خواس؛ ام عقب . کلید را از باالی رسدر درآوردم و گذاش؛ ام روی کاغذ. میبعد بلند شدم 

 طرف هواکش فوت کرد.اش را کج کرد و به  زنند به سیم آخر. به سیگارش پک عمیقی زد، دود را فرو نداده حلقه کرد و دهن کنند و می احسا  قدرت بیشرتی می

 رسد و با پوزخند گف؛: بعد خیلی خون

مانده بودم چه پاسخی بدهم ته  باید بازش کنی!   همام. تو باز کردی،توهم بستی مشکل خودته پسسس خودت    ام. حتی نبسته من تا حاال هیچ دری را باز نکرده

 کردم گف؛: ها نگاه میسیگارم را با عصبانی؛ در قوطی کنرسو انداختم و فقط به ته سیگار 

 من به پایان دگر نیندیشم
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 چون که آغاز راه ناپیداس؛

 ...دهنده در گور خفته اس؛ و خاک خاک پذیرنده . نجاتبرای هیچ کدام از ما راه نجاتی نیس؛

 گفتم: ممکنه دس؛ از شعر و شاعری برداری؟

 !: بشین کارت دارماش و بلند شدم. با تحکم گف؛ رفاش ریخ؛. قوطی کنرسو را هل دادم به ط خاکسرت سیگارش را روی کف دس؛

تونی منکر بشی که من و تو از یک جنسیم! شنیدی؟ از  گوش کن! خوب گوشاتو باز کن منیزدن. نزدیک میز رسیده بودم که گف؛:  ننشس؛ ام. رشوع کردم به قدم

 کنی و الغیر. ت هس؛، مطمنئ باش که اشتباه می رها تو کلهیزی غیر از این... بعد با متسخر گف؛ رفیا اگر غیر از این فکچیک جنس. اگر 

اش نبودم. خودم با  های اش من خیلی متوجه حرف اش نبود، راس؛ کنم. شاید این دقیقاً عین کلامت و جم ت آن لحظه اآلن جم ت نرسین را کنار هم بازسازی می

کترد  دود ستیگار بتود کته بتا حرکتات دست؛ نرستین درهتم  زهایی که توجه من را جلب متیکشد. چی فهمیدم که دارد خط و نشان می خودم درگیر بودم. فقط می

رفت؛. نشست؛ ام و دست؛ ام را پهتن کتردم جلتوش تتا خاکسترت ستیگارش را در کتف دستتم بتکانتد.  تحرک بود و به طرف هواکش منی شکس؛ ولی ساکن و بی می

زد. ولتی نبایتد  زد، یا حتی اگر من به رسم می ر آن جا هم مزید بر عل؛ شده بود. اگر به رسش میآمد. بودن اسلحه د ی درگیری نداشتم. از خودم بدم می حوصله

. خیلی زود رشوع کرده بتود. تتر و ؟!ی من شود خانه طور توانسته بود با این سن کم، هم تر از یک مهره بود. او چه گرف؛. جان خودم و تشکی ت مهم کار باال می

اش،  هتای هتا، تحلیتل اش در گرفنت نکتته هایی که از مواضع سازمان داش؛. دق؛ باالی کردن و متان؛ رفتارش، آگاهی ش، شهام؛ نگاها فرزی و حرکات رسیع بدن

 جا برسد. کنار من، او تنها کسی بود که شش ماه را بتا متن گذرانتده بتود. گتیج شتده بتودم. یتک جتای کتار حتتامً  همه و همه کمک کرده بود تا به این کمبود نیرو

ی اتتو بته  ای قضیه لنگیده. چرا تو این مدت متوجه نشده بودم؟ باز هم خاکسرت را توی دس؛ اش تکاند و ته سیگار را هم هامن جا خاموش کرد.جیییییز لحظه می

 یادم افتاد.

 

 

م را در سلول ام باز کرده بودم. هتامن زمتان هوش شده بودم و بعد هم که چشم ا ام آب پاشیده بودند و باز بی بار روی هوش شده بودم چندین روزی که من بی

اند  کردند که اشتباهی صورت گرفته بوده و فقط قصد ترساندن داشته ای را روی من انجام دهند. بعدها بازجوهای ساواک ادعا می هم لزومی نداش؛ چنین شکنجه

اش نگتاه  منایی کند؟ درمانده شده بودم. و به دستان خواس؛ قدرت ؟ یا فقط میی اتو را فهمیده اس؛ خواس؛ بگوید که قضیه کار را کرد. می مانده بودم، چرا این

 ای نگاه کردم. درهم نبود. اش، خاموش کرده بود به چهره کردم. صدای جیز خفیی شنیده شده بود. سیگار را روی کف دس؛ می

م، هیچ سنخیتی بین تو و این  م و توی این هزار سال از رفتارت دیده از تو شنیدهی سازمانی را اگر کنار بگذاریم، با این چیزهایی که  ی تشکی ت و رده گف؛:قضیه 

 بینم. من هم که هنوز اول راهم. تا این جا حله؟! تشکی ت منی

س؛ ام ساخته بود؟ گفتم  ام در این رشایط طنز بود و پوزخند. غیر این چه کاری از د ی دفاعی زد. شاید بهرتین اسلحه ام طنز موج می خواس؛ ام ولی در صدای منی

. از این که اولین بار بتود کته استمم را بتدون گفتنت کلمته رفیتا ببین منصور! نرسین و منصور هر دو شاعرند. این نکته رو یادت نرهخوب، خوب دیگه چی؟ گف؛: 

گفتیم که تازه  صمیامنه با هم صحب؛ کنیم اسم را بعدش میخواستیم خیلی  زدیم و یا نهایتاً اگر می گف؛ خیلی جا خوردم. معموالً ما همدیگر را رفیا صدا می می

 ام گرفته بود و هم عصبانی بودم. گفتم: آمد. تازه تا حاال هم این دو اسم را کنار هم نگذاشته بود و نگفته بود. هم خنده تر پیش می آن هم کم

 اگر مشکلی و یا... انتقادی داری. چرا با تشکی ت...؟ -

 اکسرت سیگار و ته سیگارش را مش؛ کرد و محکم روی میز کوبید و گف؛:دس؛ سوخته، پر از خ

 

 من اول... اول باید مشکلم را با تو یکی حل کنم!

 

 دی چراغ را روشن...؟ ملیحه هم چنان ساک؛ بود. گفتم  اجازه می

 کنم. داد کشید نه الزم نکرده... الزم نکرده... سیزده ساله که تو تاریکی زندگی می

 ها و گریه گم بود  سیزده سال... اعتامد... باور... کور... اعتامد آه خدا!! اش میان ها های بقیه حرف
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زنی؟ چند سالش کته جنتگ بتوده و  خودی رسکوف؛ می ها شده باشد؟! ولی دل به شک بودم. گفتم: چرا بی دوباره به فکر نامه افتادم. نکند نامه باعث این جنجال

ادامه ندم؟ اگه تو قضیه را بد  مگه قول داده بودم که م، ام. زندان کشیده دونستی من سیاسی م. تازه تو که خوب می و راه انداختههمه جا تاریک، نکنه من جنگ ر 

 کردم. گویم ولی باید رد گم می دانستم که دارم چرت و پرت می شکنی؟ من خوب می ها رو رو رس من می ای من مقرصم؟ چرا همیشه، کاسه کوزه فهمیده

 گرف؛. ام کشانده بود، چرت و پرت می ها بعد هم در دفرت روزنامه، روزی که یاسمن تنها با یک نگاه عاشقانه به ویرانی سال

گف؛  او مقرص نبود. طفلک،  شنیدم. راس؛ می گفته  به خدا تقصیر من نبود. من انگار چیزهایی را متوجه بودم و تقریباً می ام و یاسمن مرتب می غش کرده بوده

داد برداشتته بتود و  اش گذاشته بود و کار ویرایش آن را انجام متی ای که جلوی های من نگاه کرده بود. فقط رسش را از روی مقاله ی نکرده بود. فقط در چشمکار 

ام کرده بود. حتامً هتیچ  لی نگاهبودم. شاید هیچ قصدی نداش؛. ولی اولین بار بود که این شک ریخته ام کرده بود. شاید یک نگاه معمولی بود ولی من به هم نگاه

 توانس؛ کام ً طبیعی باشد. به یاسمن گفتم: افیون مرا از مرو نجات داد. العمل می تقصیری نداشته. خوب این عکس

 

 تواند مرا به زندگی امیدوار کند. خواستم بگوی ام، شعر هم توانس؛ مرا از چنگ افیون نجات دهد و عشا می می

چلتتی و بازگشتت؛ بتته دوران کتتودکی.چیزی کتته ان رانوستتتالوزی متتی  ه بتتودم. مثتتل یتتک کتتودک بتته محبتت؛ نیتتاز داشتتتم. و ستتن چتتلمتتدتی بتتود کتته تنهتتا شتتد 

توانستم داشته باشم، به هر دلیل... شاید به قول  کردم. باور مذهبی هم منی گاهی می تکیه ام را پر کنم. احسا  بی خواس؛ ام خألهای وجودی گویند..............می

دانستم. کمرت از آن  شد. شاید هم عوامل دیگری داش؛. خوب من از نظر فلسفی، خیلی کم می ام سیاه شده بود و دیگر با هیچ چیزی سفید منی ی رشع افئدهعلام

که به مبارزه پایبند نبودم. گف؛ که جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ اس؛. نه این که نیهلیس؛ باشم. اگر بودم  آوردم. ولی چیزی به من می از اقتصاد رسدرمی

کرد. یاسمن هیچ نبود، هیچ نداش؛. نه زیباتر از دیگران بود و نه داناتر، یک چیز کام ً غریبی در وجودش  ام را پر می دانس؛ ام. باید یکی این خأل وجودی نه منی

شتم، با ملیحه درگیر بودم. هیچ چیز و هیچ کس آرامشی در من ایجتاد هایی که درگیری فلسفی دا شدم. سال بود که من هر وق؛ مشکل داشتم با دیدن او آرام می

اش کتردم. ولتی  کترد. آن قتدر گشت؛ ام تتا پیتدای کرد. ولی زمانی که از زندگی با ملیحه دیگر ناامید شتده بتودم. چیتزی در دفترت روزنامته بتود کته آرام ام متی منی

 توانس؛ ام به او نزدیک شوم.  منی

 ام و سهم من این اس؛. سهم من تنها و تنها یاسمن اس؛. کردم. سهم ام را از زندگی نگرفته ی را در رس داش؛. ولی من فکر میظاهراً سودای کس دیگر 

ام کترده بتود ولتی بترای متن  کند. شاید هم خیلتی طبیعتی و مثتل همیشته نگتاه اش با همیشه فرق می و آن روز، آن اتفاق افتاد. یعنی مطمنئ شده بودم که نگاه

ام. هنوز حتال ام طبیعتی  اش کام ً معمولی اس؛. یا آن نگاهی اس؛ که من فهمیده فهمیدم که نگاه ام کند. یا می کننده بود. نیاز داشتم که باز نگاه ای متام لحظه

های من  ارزه، از حرف یش یه ریال هم منیپابا شام هستم، یعنی این مقاله که رستا....داد گفتم: با تو  بود ولی دل به شک بودم. او داش؛ به کار ویرایش ادامه می

 زنم؟! تره؟ با کی دارم حرف می مهم

شتورم چته فرقتی  زد. به ژوکند و لبخندش فکر کردم: گف؛  ببخشید. من مترده اش موج می اعتنایی در صدای ام کرد. مثل نگاه اولی بود ولی نوعی بی دوباره نگاه

 .گیره.. زه، من از کارام عقبم، رئیس بیاد حامل رو میار ارزه یا منی ش یه قران می کند که مقاله می

دانم چه اتفاقی افتاد و بعدتر پزشکان تشخیص دادند  ام را. بعد دیگر منی ام. نیمه وجودی ام را پیدا کرده ای فکر کردم، گمشده آن اتفاق عجیب افتاد. لحظه    بعد

ام با ملیحه، از فرزاد. حتس  نداشتم. کار را رها کردم و رفتم، رفتم و فرار کردم. از خودم از مشک ت دامئیام. بعد دیگر روی رفنت به دفرت را  که هیچ بیامری نداشته

 ام را باز پیدا کنم. رفتم تا از آن نگاه فرار کنم. رفتم چون روی رفنت دوباره به دفرت را بینم، فراموش شده بود. رفتم که کودکی ام را در وجود فرزاد می این که کودکی

کرد و در  جا جدا می ام. تاب تحمل هیچ چیز را نداشتم. رفتم تا بار دیگر به افیون پناه بربم. بعد پیازکار بود و تریاک که مرا از همه نداشتم. رفتم به روستای کودکی

آمیتزد و  ز پاالیشتگاه کنتارش در هتم متیشتده ا پختشهای وحشی که با بوی گاز  ها، بوی آویشن و پونه و گل ی خنک بیدها، نخل شدم سایه هامن جا ساکن می

های دیزلی  شوند، بوی پشکل و تاپاله و بوی اگزوز ماشین ور می کشند و گاه حمله تک و گروه گروه به دنیای شعر، رسک می ای که تک دریغ و ساده های بی واژه

نشینند تا به فصل خرماپزان برسند و تلخی دود تریاک  می 1های خارک روی خوشهار هستند و گاه چنان سنگین بوها، گاه فر   جا نبود. این ام این و بنزینی. نه کودکی

گیترم. گتاهی پرتتوی از  رسه از آن نشتان یرسه و پ  آیم و به پ   منایاند. هر بار که می ام را در خود پنهان کرده اس؛ ولی خوش، رخ منی ام بشویند. کودکی را از جان

 ام را دارند و ندارند. اند و نشان پدران ها خفته دارد و یادها که در سینه یاش م دهد و پنهان ام می اش را نشان رخ

ای پتیش کشتاند.)نوعی نتبش قترب از عشتا کته گویتا تنهتا در  های پیشین بته ستده ام از م محسن که عشا را، آن هم به هنگام پیروی و فرتوتی. از سده پدربزرو

ای شانزده ساله شد و مغی ن راه را بهانه کرد و از راه کعبته برگشت؛، کته نکنتد نوریشتی او را از  دای لر بچهشد( و دو دهه پس از چل چلی، شی ها یاف؛ می کتاب

www.takbook.com



تر شد و از من  های راه را از تن و جان شس؛ و دم به دم جوان دانس؛ رقیب زورمند اس؛ و نوخاسته و نوخواسته. برگش؛ و غبار و خلش اش برباید که می چنگ

ی م محستن را از پتا بینتدازد. پتس از ازدواج  مینتو و در چنتگ  ای بتود کته انگتار بتار دیگتر زاده شتده بتود تتا نتوه ودم و مینو، هتامن لتر بچتهکه شانزده ساله ب

شد بتر  ردیف می شد و کنار هم که شد و واژه گلوله می اش، دیگر هیچ سیم تنی تا چل چلی مرا از پا نینداخته بود و شهد نگاه مینو بود که واژه می افتادن رقیب

گتاه  شد و ناشنا  بود و تکیه شد و زمینی منی عشا مینو منی ،به وسع؛شد ولی هر چه بود شد و از دنیارستگی می ی رقیب زرمندمی نشس؛ و عرفان می سینه

ای  شد اما ماشته شد. گلوله می شد و منی میگذشنت  شد و از خود شد. مینو منی شد و به دیگران اندیشیدن می گذشنت می بود و هم آن بود و هم آن نبود. از خود

 شدن. شد برای چکاندن و چکانده منی

های کارگری دنیا؟ نه هیچ نیس؛. سپیدار اس؛ یا نخل؟ ستایه  شود؟ یاسمن کیس؛؟ نشانی از مینو دارد؟ از گلوله؟ از خلا، از جنبش مرا چه شده اس؛؟ مرا چه می

 دارد یا شهد؟

تر؟پتائیز نیست؛.  شتود و هتر دم دست؛ نیتافتنی ها، غیر از ملیحه، تکثیر می ی زن سازی میشود؟ چرا در وجود همه اس؛؟ شبیه نه هیچ کدام. مشتی آب و خاک 

ها کیستند که در ایتن جتا زنتدگی  این ؟!قدر شکل و رنگ عوض کرده اس؛ ام چه ریزان همیشگی اس؛ و پیازکار از بوی گاز و اگزوز پر شده اس؛  خانه تیمی برو

 .؟!شوند د و هیچ کدام تفنگ منیکنن می

خانه؟! و سکنجی که حاال مدور شده اس؛. این جا کجاس؛؟  ای پش؛ پنجره کجاس؛؟ هنوز آن جا آویزان اس؛؟ و اسلحه ی قهوه دهند. پرده بوی روغن تفنگ منی

ی  پترده شود؟ پنجره بی چای و دود کدام سیگار حلقه می ی قدیمی تیمی من اس؛؟ و خاطرات من و نرسین در بخار کدام فنجان آیا این آسامن خراش هامن خانه

خترت ای سوخته، عریانی کوچه را همسان عریانی داخل خانه کرده است؛ و هتیچ زنتی گیستوی ستفیدش را نپوشتانده و زنبیلتی در دست؛ نتدارد. نگتاه کتدام د قهوه

! حجره فرش فروشی پدر  بته دنبتال ؟امیدی به برگش؛ بی گذرند که هستند که میها  ای نگاه زن زنبیل به دس؛ را در خود جا داده اس؛؟ و این پوشیده تنه نیم

های ماشینی فروخته و نگاه ملتی کته  های ماشینی نیس؛. رنگ خود را به فرش روم. پش؛ شیشه نیس؛. در پستو نیس؛. در میان فرش پادری بیضی کاشمری می

ی رضوان را به لربچه نداده، به دالر و  زند. پدربزرو روضه رسه میرسه رفته و نه پ  ده اس؛ و منصور به پ  بعدها برایم ملیحه شده بود و حاال مرده در خیابان گم ش

اند و هیچ مادری، دیگر، نگتران  ها محکم ها و لب بیند. این جا دندان ای را منی های خود، نگاه هیچ لربچه اش به پرسه نرفته و در پرسه یورو داده اس؛ و چشم

 ای. نه دلواپسی و نه شوقی در نگاه. ای مانده اس؛ و نه اندیشه اش نیس؛. از در نه خنده دانهخوردگی در  دس؛

توان  شود و پلمب را منی کند و نه ایمیلی دریاف؛ می اند. نه کسی چ؛ می های خاموش، در غرب؛ خود نشسته های گردگرفته، رایانه دفرت روزنامه، باز پش؛ شیشه

نگرد. نه مهند   صدا، اتاق را خیره می ها را، غبار سالیان در خود فرو بده اس؛ دستگاه تلکس، بی اند و دیگر برنگشته و رایانه برده شکس؛. رسدبیر رابرای پرسشی

یده بته رسد و نه صدای به خدا تقصیر من نبود یاسمن. اما هنتوز ختط کشت کیانی پس از نگاه یاسمن غش کرده اس؛ و نه صدای یا خدا یا خدای فرزاد به گوش می

 ری شده اس؛ در میان دفرت تحریریه و صدا... صدا نیز مانایی خود را از دس؛ داده اس؛.مناید و حصا دور منصور غش کرده، خود می

س؛. انتهای ی نگاری اش، در میان خاکسرت پیدا نی سوخته رسشار و حقه های نیم خانه، درهم آشفته و ویران، پادری بیضی کاشمری زیر منقل اس؛ و منقل از زغال

 ی وافور رو به آسامن دارد و از سقف گذشته اس؛. از سقف گذشته اس؛. از سقف گذشته اس؛. دسته

 زایاند. خزد، ستارگان را می دهد و دودی که از انتهای لوله ی نگاری بیرون می جا، بوی روغن تفنگ منی ی پروین دارد و هیچ و رو به خوشه

کشد. پارک  ریزان اس؛. نگهبان نیس؛. صبا نیمه عریان اس؛.از پش؛ هیچ درختی هیچ مأموری رسک منی پائیز نیس؛. اما برو محله حلفا، تهران، پش؛ سید خندان،

 کرد، خوابیده اس؛. صبا مجبور نیس؛ نگهبان تلکه بگیر را قال بگذارد و فرار کند. ای که همیشه ما را نظاره می آرام اس؛. گربه

 سوخته، مثل رنگ پرده ی پنجره خانه تیمی، به پادری بیضی کاشمری شبیه نیستند. جلسو مینا در هیچ شب شعری رشک؛ منی کند. برو های زرد و الکی و قهوه ای

شتود. صتدا مانتا  اند. هیچ شعری برای تقتدیم شتدن بته کستی رسوده منتی آناهیتا نیس؛ و شعرهای داود، همکار شاعر پیشه روزنامه را روزنامه تعطیل کن ها برده

 کنند.  ؛. آقای ط یی دیگر هیزنیس؛. و همکار و شاعر و رس به راهی شده اس؛. دیگر دخرتان و زنان روزنامه از نگاه او فرار منینیس

 

هتا  شتود. تفنتگ ای از هیچ شعری فهمیده منتی شود؟ حرستی نیس؛. هیچ بخشی از هیچ رمانی و هیچ واژه کجایی جلسی؟ آیا از گیسوان؛ ک ه گیسی ساخته می

د. ملتی بستتنی منتی نگار بسته اند و هیچ همسایه ای در خاک باغچه اش به جای گل، خمپاره و مسلسل منی کارد. صدا مانا نیس؛. همه ی باغچه ها تنها مانده انتز 

ی نگتاری رو بته آستامن  ؛. لولهافتد. از پش؛ هیچ پیراهن حریری هیچ تنی پیدا نیس؛. صدا مانا نیس خورد و پایین منی خواهد. رورسی اش از موهای اش لیز منی

ها مربوط به حوادث آینده رمان ویرانی نیس؛. همه پیش از روای؛ اتفاق افتاده اند. باغچته تنهتا نیست؛. حقته ی نگتاری از متنت  دارد. قسم؛ هایی از این واگویه
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. نگاه، یارای ویران شدن ندارد. قهتوه ی یاستمن کتو؟ ایتن لتب رقصند روای؛ بیرون زده اس؛ و خاکسرتها با صدای تار محمدرضا لطفی در هوا پخش شده اند و می

دهم؟ دل واپسی  نوشد؟ این چه روای؛ پریشانی اس؛ که من به خورد خواننده می های کیس؛ که آخرین قطره های قهوه را از قسم؛ های بعدی رمان ویرانی می

کند. مغی ن نیس؛. لر بچه نیس؛.  بیند و هیچ بادی، هیچ تنی را خنک منی ن اش را منیهای یاسمن کجای این رمان جای گرفته اس؛؟ حسن دیگر از یخه ملیحه، بد

گردد. پیش رو پیدا نیس؛. نرسین بدن مهند  کیانی را ملس نکرده اس؛ و رمان با پریشان گویی ضد قهرمتان داستتان در هتم ریختته  م  محسن از راه کعبه بر منی

 اس؛. 

کسرت سیگار از مش؛ باز شده اش، روی میز پخش می شد. صندلی ام را کنار کشیدم و گفتم: من و تو؟....من و تو....؟....کدام من و کرد وخا نرسین با تحکم نگاه می

وان مستئول؛ کنی. به من به عن تو؟....کدام منصور؟ کدام نرسین؟ یادت باشد  من مسئول مستقیم سازمانی تو هستم. نه کمرت و نه بیشرت. تو اص ً به مبارزه فکر منی

 کنی همه اش حواس؛ به مسائل  نگاه منی

 

 

 و پک زد و گف؛:.....سیگاری روشن کرد و داد دس؛ من و با تحکم و در عین حال مهربانی گف؛: بکش! من بی اختیار گرفتم و پک زدم. سیگار دیگری روشن کرد 

 !کنی. گم و تو فقط گوش می شناختم؛. متام شد. از این به بعد من می چون منی این قدر مسئول، مسئول نکن. تا زمانی که دست؛ رو نشده بود، مسئومل بودی

کشاند. شاید ضعیف شده بودم. مدت زیاد دور ی از ملیحه و فرزاد، احساسات ام را رقیا کرده  شدیداً معرتض بودم ولی وجود اسلحه و عوامل زیادی به انقیادم می

 نگار بی توجه به همه این ادامه داد:بود. کم مانده بود که گریه کنم. او اما ا

 .کنم در رشایط کنونی، باید از قلم به عنوان اسلحه استفاده کرد اما در مورد مبارزه، من فکر می

نی صلح خدم؛ ها، این حرف را که دشمن ما زده بود در بوق و کرنا کرده بودند تا به خیال خودشان به جنبش جها قبل اپورتونیس؛جمله، خیلی آشنا بود. چندوق؛ 

کردند. بعد به این قضیه فکتر کتردم کته نکنتد  کردند و خودشان و هوا داران خودشان را تحمیا می کنند .... همیشه در این کژراهه بودند که به دیگران خدم؛ می

اس؛ تا به این خانه و آن هم نزد من  ی کردهف اش کیس؛؟ چه مراحلی را طنرسین، نفوذی باشد. راستی کی او را به تشکی ت معرفی کرده؟ آنک؛ اش کجاس؛؟ معر  

اس؛؟ اگر این طور باشد که خیلی ها باید لو رفته باشند. لحظه ای به فکر کشنت او افتتادم. ولتی متن هتیچ  که یکی از مهره های اصلی سازمان هستم راه پیدا کرده

یک درگیری مسلحانه رشک؛ کرده باشم. با خودم درگیر شده بودم. بعد، حتس  ام. هیچ وق؛. هیچ وق؛. حتی یک بار نشده بود که در وق؛ اهل کشنت کسی نبوده

هتای ختود متن است؛. هتامن درگیتری  هتا، حترف ای از وجود من اس؛. اص ً این حترف رخوت عجیبی وجود را فرا گرف؛. از نرسین خوشم آمد. احسا  کردم پاره

 ه نرسین شدیداً به افکار خرده بورژوازی آلوده اس؛.بعد فکر کردم کداد.  همیشگی که با خود داشتم، باز آزارم می

 شدم. گفتم: های خودم، درگیر می ؟ باید با دیدگاهممگر خودم نبود

 دی؟ حواس؛ نیس؛ که االن موقع قلم به دس؛ گرفنت  نیس؛؟ االن موقع نجات مملک؛ از دس؛ امپریالیزمه! این شعارها چیه که می

کشتیدند؟ چترا بایتد در  دادنتد و پتس متی ها خودشان را نشتان متی این افکار کی در من ریشه دوانده بود؟ چرا بعضی وق؛ گفتم  ولی خودم هم باور نداش؛ ام.

ام، به ایتن طترف، همته اهتل خریتد و  ام و مادری کردم از پدربزرو پدری کردم که من کی هستم؟ باید از اول رشوع می های نرسین به این قضیه فکر می صحب؛

ربتط نبتود.  ها، پرچم مبارزه را به دوش بگیرند؟ شاید هتم بتیپرولرتاند. ولی خوب این چه ربطی به من داش؛؟ مگر قرار اس؛ همیشه بچه  بودهفروش و معامله 

م. از کترد ام. ختوب، تحصتیل هتم متی هتای پتدرم بتوده ی فروش فترش ام در امریکا، مناینده ام. زمان تحصی ت خود من هم از نوجوانی در کار فروش فرش بوده

کتردم. قبتول کته بیشترت درآمتدم رصف کمتک بته ستازمان و خریتد  ی دانشجوهای مقیم امریکا، زندگی می کردم و خیلی بهرت از بقیه های دولتی استفاده منی کمک

 خواندم؟ ها را می شد. ولی خودم، آن کتاب های سیاسی می های فلسفی و اقتصادی برای بچه کتاب

کردم  شد؟ راستی اص ً چرا من سیاسی شدم؟ هر چه فکر می های تئوریک برگزار می گرفتم ولی مگر ک   ها بیشرت یاد می جلسهخوب، من آدمی گوشی هستم. در 

. توانستم به کشورهای مختلف سفر کنم. شاید از پدرم شنیده بودم که بسیار سفر باید تا پخته شود مردی رسیدم. خوب، من، امکان مالی داشتم و می به نتیجه منی

هتایی داشتته باشتم حتتی  ها م قتات آلبانی بیشرت توجه مرا به خود جلب کرده بود. خیلی ت ش کرده بودم تا رفقای حزب کمونیس؛ آلبانی را متقاعد کنم که با آن

ها  ها را به آن اش؛ و چندتایی از آندار د های کاشمری اصیلی بود که در بین رفقا طرف ی رسفرش ها هم از صدقه رفیا انور خوجه را هم دیدم. نکند این ارتباط

ها باشد؟ چرا به این قضایا، تا حتاال فکتر  ها و فرش ها نشده باشد؟ نکند کار هدیه ها باشد. کار گبه رسانده بودم. نکند بار اط عاتی و علمی من باعث این م قات

شود اعتامد کرد؟ حاال  فکر هم منی ی روشن ی لنین که حتی به جنازه جمله بود به ام پرت کرده بود. بعد یادم افتاده های نرسین مرا به گذشته نکرده بودم؟ حرف
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ها را رهربی نکنند، چه کسانی باید این  فکرها، جنبش دادم. اگر قرار اس؛، روشن دادم در واقع اعتامد به خودم را از دس؛ می که اعتامدم را به نرسین از دس؛ می

ام پاسخ  های خواستم به پای نرسین بیف؛ ام و از او بخواه ام که به این پرسش ام؟ عجیب بود!! می من در کجای زمان ایستادهکردند؟ از خودم پرسیدم   کار را می

خواس؛ حبیب باشم. با رش و شورهای کودکی. هو  کرده بودم به همه چیز پش؛ پا بزنم. نه ملیحته را  بودن، خسته شده بودم. دل ام می بدهد. از مهند  کیانی

ی  خواستم مثل رسو و کاج، آزاد و رهتا باشتم. همته آمد. از تشکی ت، از هر پیچکی که به دور وجودم، چسبیده بود. می شته باشم و نه فرزاد. از اسلحه بدم میدا

محستن پیازکتار، یتا نتارص و یتا  خواس؛ مهند  کیتانی باشتد، یتا های مختلف. حاال این می ها و پیچک ها، انگل پذیر بودند. میزبان قارچ شخصیتهای دیگرم، انگل

داد و فکرم را به  ی مرصف ال.ا .دی در امریکا، هم هر از گاهی مرا آزار می توانس؛، رها باشد. تجربه منصور. به حبیب هم خیلی اعتامد نداشتم. او هم شاید منی

ها، شاید اص ً به من تعلا نداش؛. مگر  انی شده بودم. این نوشتهخودی، مهند  کی کرد. شاید من بی کشاند. همه چیز و همه چیز داش؛ نابودم می سوی خود می

 ی من زندان  اش را نداشتم. از طرفی، سازمان هم کسی را نداش؛ که به اندازه هایی را که االن شام در حال خواندن آن هستید دارد؟ انگار اص ً آمادگی ی این همه

اش قترار داشتتم،  ی ستازمانی ام در بتاالترین رده هتای ی درگیتری اره آزارم داد. سازمانی که متن بتا همتهب کشیده و شکنجه شده باشد. ولی همین موضوع به یک

 ها را به عهده بگیرد؟ توانس؛ رهربی جنبش توده گونه می چه

های دیگتر  ن اس؛، ممکن اس؛، جنبهام در امریکا. بعد حس کردم که اگر نرسین از نظر فکری جزء دیگر وجودی م های جنسی بعد به نرسین فکر کردم. به تجربه

 داد. ها، ضد انق بی و ضد سازمانی اس؛ آزارم می اش هم مکمل من باشد. ولی مسئولی؛ سازمانی، باور به این که این آلودگی وجودی

گرفتنتد، فکتر  ؛ تأثیر این افکتار قترار متیکند! خوب امپریالیزم و ناآگاهانی که تح ها نوعی تفکر مذهبی اس؛ که به شکل سازمانی بروز می بعد فکر کردم که این

کنیم. همیشته متا را بته عنتوان عنتارص ضتد اخ قتی و ضتد متذهبی معرفتی  ها، باور داریم و اص ً در این جه؛ داریم مبارزه می شدن زن کردند ما به اشرتاکی می

کنم ما ها لیاق؛ این گونه تفکرات  دانستیم؟ بعضی وق؛ ها فکر می یزم چه می؟ واقعاً ما از سوسیالکردند کردند؟ راستی ما که بودیم؟ این که این ها معرفی می می

ازدواج بتا ملیحته و وجتود  سطح باال را نداشته ایم. زندگی در خانه تیمی برای ام دوران خودسازی بود. متیز کردن اسلحه، آموزش به رفقا، آگاهی از اخبتار ستازمانی،

کردم. ظاهراً پوشش خوبی بود  زدم، احسا  زنده بودن و زندگی می . هر از گاهی که برای عادی سازی به بچه هایم رس میفرزاد مرا از سکس و افیون دور کرده بود

کرد ولی نگاه  کرد. هیچ کار خاصی منی ولی برای من خیلی بیش از پوشش بود. ارزش آن، در نظر من، به اندازه خود مبارزه بود ولی نرسین، مدتی بود که نابودم می

کرد. بعد، کارهایی کرد که شیطان با شیخ صنعان کرده بود. کارهای دیوانه واری که نه تنها از یک رفیا سازمانی،  اش و حرف های اش، هر از گاهی مرا درگیر می ایه

ون آمیز از این ها رس بزند ولی تا آن روز دانستم که در رشایط دوره، ممکن اس؛ کارهای جن آمد. می بلکه از کسی که با فرهنگ ایرانی تربی؛ شده بود، جور در منی

 شد. باورم منی

 کرد. گف؛:  نرسین با آرامش عجیبی دکمه های پیراهن چینی اش را باز می

ه، جتای ایتن قضتیپرسیدی این شعارها چیه که یاد گرفته م؟ کل قضیه تشکی ت، شعار اس؛. بعد لحنی عشوه گرانه و در عین حال خشن پیدا کرد و گفت؛: تتو در ک

 بینی؟ شعور می

زد. خیلتی ستال بتود کته  باور کردنی نبود ولی این اتفاق افتاده بود. اشاره اش به سینه های بیرون افتاده اش بود ولی ظاهراً در مورد سازمان و تشکی ت حرف متی

 کس غیر از ملیحه ندیده بودم. چنین صحنه ای از هیچ

کنم. حس تعلیا داشتم. این  امل بد شد ولی ب فاصله دچار چندش شدم. بعد احسا  کردم که در فضا زندگی میاین قدر این حرک؛، تکان دهنده بود که لحظه ای ح

 آدم زمینی نیس؛. یا شاید همه زمینی نیستند و او هس؛.

 جیغ کشید:چراغ را روشن کردم. ملیحه انگار بارابا  بود که بعد از سالها از غار بیرون آمده بود. رسیع چشامن اش را پوشاند و 

 یاد. از همه بدم می یاد....از همه ....همه خوام با دروغ زندگی کنم....با خیان؛....از خودم بدم می خوام....منی منی

 چشم هارا باید شس؛           جور دیگر باید دیدنرسین گف؛: 

 گویم؟ اص ً قدرت درک این حرف را نداش؛؟ یفهمید من چه م گفتم: مبارزه مرا از افیون و سکس نجات داد ولی او چه می به یاسمن می

 

: من رسدم اس؛ و انگار هیچ داد. رسد نبود ولی انتظار داشتم که بگوید نرسین چراغ را روشن گذاشته بود و با بی رشمی و لرزشی آشکار در صدا به کارش ادامه می

 ی!! گفت وق؛ گرم نخواهم شد . ولی گف؛: چه مهربان بودی ای یار! وقتی دروغ می
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های من پرتاب کرد. شنیده بودم. ولی باورم منی شتد. همیشته بته ایتن  یاسمن، رسش را،نه، نگاه اش را از روی مقاله ای که هیچ ارزشی نداش؛ برداش؛ و به چشم

کام ً معمولی. اهریمن نبود. تنها یک  موضوع خندیده بودم که نگاهی، کسی را در هم ریخته و به ویرانی کشانده. هاج و واج مانده بودم. ونو  نبود. یک زن بود.

ت حر حرکتات اش بته زن بود. زن نبود. اسکلتی بود که روی استخوان های اش، گوش؛ پوشانده شده بود. حیوان نبود. به چنگک آویزان نبود. این من بودم کته در س 

 خ مرا آویزان کرده بود؟چنگک آویزان بودم. کدام س   

کشم؟ باید  خی کرده بود؟ چرا این نگاه و این تن این قدر بی حال؛ اس؛؟ نفس میخ نگاه ام بود. نرسین مرا و نگاه ام را س   سمن س    خ خودم بودم؟ یاآیا خودم س  

ردمتی کته کند تا چونان نان و رشاب مقد  بته م جلوی دهن ام آینه بگیرند؟ چه باید بکنند؟ مرا چه کسی از چنگک، پایین خواهد کشید؟ چه کسی مرا تکه تکه می

 کشم/ کنم؟ نگاه ام را چرا واپس منی کنم برساند؟ من که هستم؟ چه هستم؟ چرا هیچ کاری منی فکر می کردم برای آن ها مبارزه می

 : من عریانم، عریانم، مثل فلس ماهی ها در آب. گف؛: لخ؛ شو! گفتم 

وقتتی کته  25ستاع؛ را در فتیلم  . راکوئتل ولتش. قب ً این صحنه را در سینام دیتده بتودمدیگر دکمه ای برای باز شدن منانده بود. پایین پیراهن چینی اش را گره زد

 را مجذوب کند. گف؛: آنتی کوئینخواس؛  می

 گیرد چگونه می توان به آیه های رسوالن رسشکسته پناه آورد؟  وقتی در آسامن دروغ وزیدن می

 

 کنی؟ نباید بفهمم چی شده؟ آورم! چرا قضیه را روشن منیگفتم: ملیحه! چه دروغی؟! چه خیانتی؟! واقعاً رس در منی 

 .دیدم بعد از نگاه یاسمن، احسا  نفس تنگی کردم. بعد بو پیچید. متام دفرت روزنامه پرشده بود از بوی گل یا  سفید. مینو را در نگاه اش می

 آیم گفتم: من از آبشخور غوکان بد آواز می

 ی است و با من گفتگوی مرغ های خانه بر دوش

 بینند که جفت خویش را در شیشه های رنگی پر آب می

به سوی تو آمدم. دکمه های پیراهن چینی ات را باز کردم. مثل مجسمه ایستاده بودی. تهی از همه چیه. اگر لحریه ی قبیل شیعر    

بود. لحره ای قبل،  رسید که در مغهت هیچ فکری نیست. برایم عجیب کردم که مجسمه ای! به نرر می نخوانده بودی، شک نمی

تو به مقابله ی واژگانی و شعری با من برخاسته بودی. چه طور هیچ حرکتی نمی کردی؟ چرا در تنت و در چشمت هیچ حسی نبود؟ 

 چرا نگاهت حتی شیشه ای نبود؟  

بعد به کیارم ادامیه دادم.   توانستی برای روزنامه ها تسلیتی بفرستی.  تنها می دانم. بیش از آن که فکر کنی اتفاق افتاد. دیگر نمی

کند. لحره ای حسی مادرانه بیه سیراغم    های مادرش جا به جا می کودکی شده بودی که پا به پا می شود و دستش را روی شانه

خواستم باور کنم که من، نسرین، می توانم به این جسم، جسمی که نه جان داشت و نه احسیاس، عاشیق    آمد و سرکوب شد.می

 باشم. گفتم:

 من! بر ساق های نیرومندش        چون  مرگ ایستاد معشوق

عجیب بود. هیچ وحشتی از دیدن تنت نداشتم. هیچ چیه کنجکاوی برانگیهی درآن نبود. من تا آن زمان تن هییچ میردی را ندییده    

بیند. بی هییچ   میبیند و یا مادری که تن کودک خود را  دیدم. مثل یک کودک، که تن کودک دیگری را می بودم. آن لحره هم نمی

احساسی. تو در یک لحره آدم شدی، بعد دست هایت را سپر کردی. درمن اما هیچ حسی ایجاد نشد. نه مادرانه و نه زنانه، از همه 
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آمد. عضیالت پاییت    چیه خالی بودم. شاید چون دوره ام بود. بود یا نبود، مهم نبود. بعد تو به حرف آمدی ولی صدایت بیرون نمی

 خوای جای کابل ها را ببینی؟ خوای؟ می عد فریاد کشیدی: چی  از جونم میسفت شد و ب

تازه به خودم آمدم. آرام بلند شدم. بینی ام و لب هایم روی تنت کشیده شد. حالت آدم مست و منگ را داشتم. دستت پم رفیت  

ارم ولی ترسیدم. این شانه ها نباید تیوان  و بعد تا شانه هایت رفتم. لحره ای حم کردم که باید پیشانی ام را بر شانه هایت بگذ

فهمیدم که این اتفیاق افتیاده، بیی     خواستم . می دانم ولی می خواستم. تمامی این کابوس را نمی هیچ سری را داشته باشد. نمی

ی( آنکه هیچ کدام از حرکاتم حساب شده و آگاهانه باشد. هیچ اراده ای از خودم نداشیتم. هییچ حسیی در مین  بیه جیه لحریات       

 برانگیخته نشده بود ولی انجام داده بودم. بعد، رو دررویت ایستادم ولی  هنوز نگاهت خالی بود. گفتی: 

شود! گفتیخ اما انگار هییچ   یادت باشد! تو اولین کسی هستی که به حریم من....حریم....اصالً چه حریمی؟ همه چیه دارد ویران می

هیای داییره ای    چرخاندم و جای جای کابیل هیا، برجسیتگی    ن تنها تو را میحسی در صدایت نبود. چون من هم حم نکردم. م

دیدم، اما بی هیچ حسی. دستم به تنت خورده بود. در آن لحره حتیی بیه ایین موضیوع فکیر       سوراخ های کف اتوی زغالی را می

کم از متأهل بودن تیو بیاخبر    کنم یا چندمین زن. شاید هیچ کردم که آیا من، نسرین، اولین زنی هستم که تنت را لمم می نمی

ترسیدی یا از لیو رفیتن    ترسیدی که لو بروی و همین نقطه ضعف باعث شود که در هم بشکنی. از جان خودت می نبود. شاید می

 دانم.  رفقا را هنوز نمی

 

 

 دارم که گفتم:کردم. هیچ حسی نداشتم. ولی چیهی توجه ام را جلب کرده بود. خوب به یاد  هیچ، فکر نمی به در آن لحره

 اش را در تاریکی پنهان کرده است. نامرد فقدان مردی 

شاید کنجکاو شده بودم و تازه یادم افتاده بود که فرصت نکرده بوده ام کنجکاو شوم؟! شاید هم هیچ قصدی نداشیتم و تهیی از    

دانیم کیه تیو هییچ حسیی       ده بود ولی میفهمم که چه چیهی مرا به خواندن وادار کر همه چیه این شعر را خوانده بودم. االن نمی

نداشتی. رباتی بودی که به رایانه وصل شده باشد. انگار دست هایت را برداشتی و بی اختییار، مشیت کیردی. شیاید هیم مشیت       

خواسیتم فرییاد بکشیم     نکردی. باالی سرت بردی. من اما تازه کنجکاو شده بودم. متأثر و هیجان زده. بعد بهت زده شیدم. میی  

یا...یافتم!!. اما لحره ای به فکرم رسید که کدام سیب از شاخه کدام درخت افتیاده بیود و مین در کیدام وضیعیت بیودم؟       یافتم! 

دانم که آن زمان آدم بودم. حوا بودم. نه، حم حوا شدن در من گم بود. اما احساس داشتم. وحشت زده  دانم. تنها این را می نمی

م. نه هیچ کدام از این ها نبود. تو اما آدم شده بودی. توانستی داد بکشی: مین منصیورم!!   بودم. حالت دل به هم خوردگی پیدا کرد

منصور!! . من اما احتماالً پیش از این گفته بودم آقای مهندس کیانی یا با پوزخند گفته بودم رفیق مهندس کیانی معروف تو تقریبیاً  

فتیخ هیچ وقت حالج نبوده ام. تنها، منصیورم. مین هیم حیم داشیتم.      پوشیده بودی وتنها قسمتی از تنت ... بعد ادامه دادی و گ
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دیدم. در حالتی معلق  کابوس، دست از سرم بر نداشته بود ولی خانه بوی یاس گرفته بود. شاید هم من خودم را در نقش مینو می

داد. بیوی تعفین، بیوی     نیا میی   آمد. فضا بوی سوختگی و و وحشت زده. تمام کارهایم نفرت انگیه شده بود. از همه چیه بدم می

آشغال. تازه بوی خودم را حم کردم. بوی گند روزهای دوره، بویی ترشیده و مانده و بعد کمرم به شدت درد گرفت. سردم شد و 

خواستم خودم را در بغلت قایم کنم. ولی  رقصیدند. بعد دکمه هایم را بستم. حالت یک کودک را داشتم. می دندانهایم روی هم می

وحشت ناکی را که کرده بودم، باعث شد که هیچ حرکتی نکنم. بعد رییهش شیروع شید. هشییار      بدنم، بوی تعفن، و کارهای بوی

خواستم  خواستم معامله کنم. به چیهی دست یافته بودم و حاال می خواست تو رگه های قرمهیقهوه ای را ببینی. می بودم. دلم می

مانی که مرد، مرد ما شده باشد می تواند از این راز بیا خبیر شیود. غییر از ایین برایمیان       در قبال آن چیهی بدهم. برای ما، تنها ز

شیوی و چیههیایم را قیایم     وحشتناک است. می دانم که تو همیشه حم می کردی ولی به خودم می باورانیدم کیه متوجیه نمیی    

شیود کیه مین طلیب کیار       شوی باعث می کردم چیهی را که تو متوجه می خواستم بدهکارت نباشم. حتی فکر می کردم. می می

دانسیتم   دهیم که مرد ما باشد. ولی در آن لحریه میی   دانیم.  چون به مردی اجازه می ای بهرگ می بمانم. دانستن این را ما هدیه

رگ هیای  لیاقت دادن این هدیه به تو را ندارم(. این را بگویم که این تنها ویا بهرگترین و مخفی ترین راز ما نیست. چون همیشه ب

خواست این اتفاق بیفتد ولی بنید   خانه داریم. ولی آن شرایط برای من، شرایطی مرگ آور بود. خیلی دلم می دیگری را در صندوق

آمد. بخت با من یاری نکرد و تو هم چنان طلب کار من شدی و ماندی. همه این ها را نوشتم تا حاال حداقل با این نامیه بخشیی از   

کردم. فضا برایم خفقان آور شده بود.  رسید فقط باید جو را عوض می پردازم. اما آن لحره هیچ به فکرم نمیدین خودم را به تو ب

کنم. صدایم آنقدرها بلند نبود.  آمدم. بعد داد کشیدم ولی فکر نمی فشرد. باید از این وضعیت بیرون می کسی داشت گلویم را می

 کشم:  نمی شنیدی ولی من، نسرین، فکر می کردم دارم داد می شاید آن قدر ضعیف بود که خیلی از حرفهایم را

میا  اآقای ...رفیق...مهندس ...آقای رفیق مهندس کیانی!! تکلیف آن مقاله های کذایی که با امضای تو  می خواستم بگیویم جیانی!   

فل السافلین سیر میی کیردم.   مدیونت بودم. مدیونت بودم، چون تا لحره ای قبل حیوان بودم به قول مسلمان ها در حضیض و اس

مدیون تسلیم غیر انسانی و مجسمه وار  اگر نگویم حیوانی تو( بودم. مدیون پی بردن بیه رازهیای ناگفتیه و ناشینیده ات بیودم.      

مدیون کشف سرزمینی بودم که تا آن زمان برایم ناشناخته مانده بود. هنوز کیابوس آن را بیا خیود دارم. هنیوز آرامیش را از مین       

شد مردم را به کشیت و   نویسم شاید کابوس از سرم دست بردارد. مقاله هایی که با امضای تو منتشر می رد. این ها را میگی می

کردم، هر اعالمیه ی ما، یک حرکت عمومی خلقی را به دنبال دارد( یادت نرود که تیو   خواند  متأسفانه آن موقع فکر می کشتار می

 ند که تو را از زندان رها کردند.مدیون این مردم هستی. همین ها بود

بعد کابوس چند لحره قبل به سراغم آمد. اشک در چشم هایم جمع شده بود. سرم را پایین انداختم و میان هق هق گرییه گفیتم،   

 بله ...بله ...همین مردم.
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زدگی و مجسمه واری ات  بندی. مطمئن بودم که اگر آن حم یخ فهمیدم که تو آخرین دکمه هایت را می سرم پایین بود ولی می

شوی که چه جنایتی در حقت کرده ام. نگران بودم نه از ترس انتقامی حییوانی و ییا انسیانی از     با اشک من از بین برود متوجه می

گذاشت. همه ی آن لحرات مرگ بار را به یاد دارم. هوس سیگار کردی. نگران تر شدم ولی مفلیوک تیر از    طرف تو. نه شرم نمی

کردم. شاید شبیه احساسی که به یک جانی پم از  رسیدی که انتقام بکشی. من اما احساس شکست و خواری می می آن به نرر

زده بودی حتی زمانی که گفتی من شاعرم. اما شاعری که یک باره از هیر حسیی خیالی     دهد. تو هنوز یخ انجام جنایت دست می

 .(شاعری در پوست شیر عادی کردن شرایط گفتم: بله شود و بی تکیه گاه. من به ضعف تو پی بردم و برای  می

 

 

کرد. رعشه داش؛: من، متن، ستال هتا، تنهتایی رو تحمتل کتردم.... منتی دونستتم و بعتد انگتار رشوه  ملیحه هنوز روی چشم های اش را پوشانده بود و ها ها می

 ی....آخی....نابود....نابودشدم...دار و حزن آلود شد....چه روزایی در انتظارم بود....آخ اش کش خواند صدای می

پتا نگته داشتته شتده، بیچاره شدم ووی....ووی....دیوونه شدم....خفه شدم....آخ نفسم....دیوونه شدم سینی رشب؛ را روی میز آرایش گذاش؛ ام. مداد ابروهتای رس 

دونستی که من این کاره ام. با خونم عجتین شتده... مگته  تو خوب می ریمل ها و اسپری ها غلتیدند و با رسوصدا ریختند بغل و روی تختخواب. دس؛ نزدم. گفتم:

 گف؛:غیر از این راهی داشتم. 

 .فهمیدم...چشم هام بسته بود. دیوونه بودم. دیوونه شدم وای نفسم و بعد غلتید تو رختخواب وای ... وی...نفهمیدم...منی 

 نرسین گف؛: 

های کودکی و غده های چرکینی که توی رو  هر کدوم از ماهتا بتود. رو  فتداکاری ....چته گتوارا بتازی... استامعیل  عقده شور...نیاز به مطر  شدن... رس ریزشور...

 صفتی...رو  جنگجویی ...روحیه رهربی ... اطاع؛ کورکورانه یا هر مزخرف دیگری...

ه ای نگرانت شدم. آن قدر سیرفه  به سیگاری که برایت روشن کرده بودم، پک می زدی، عمیق و نفم گیر. به سرفه افتادی لحر

کیردم. میدیونت بیودم. کمیرم درد گرفتیه بیود. معیده ام بیه شیدت           کردی که اشک در چشمهایت حلقه زد. احساس شرم می

زدم. زانو ییت   سوخت. اما سیگاری روشن کردم و با دستپاچگی مثل بچه ای که بخواهند آروغ اش را در بیاورند به پشتت می می

ریختم. همه اش منترر بودم که تیو حیرف بهنیی و     سرفه ها آمد. خانه، پر از دود بود. گرمم شده بود و عرق می تا خورد و بعد تک

زدی. کاش احساس مادرانه ای  دیدم. کاش دستم را پم می کردی و من زبونی ات را می عقده ات را خالی کنی. کاش گریه می

 گفتی:کردم. اما تو هنوز انگاردر مه شناور بودی.  پیدا می

 

 میریم. مرگ ما، به نوع جاودانگی به ... ما برای ماندن می

خیونیم.   کردی. گفتم: موقعی می میریم که شعر می شعار دادی. سرخورده شدم. خارج از انترارم بودی. هنوز احساس قدرت می

 کار ما نیستخوای بفهمی؟  مونه، ما نباید دستمون تا آرنج تو خون مردم باشه. چرا این رو نمی صدامون می
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گرفتته و هتر صتدایی بترای او مشتکوک بتوده، از تتر   گف؛ که در تنهایی های اش  آرامش را از او می ملیحه گف؛: چقدر تنهایی کشیدم؟ چه قدر؟ بعد  از باد می

نگفتتم. بترای اش نوشتته بتودم کته  دونستی که من حتی ممکنه اعدام بشتم ولتی گف؛  از وحش؛ لحظه به لحظه اش. خواستم بگوی ام. خودت خواستی، مگه منی

مطمنئ بودم که خواهد  کردم. ولی تواند با خودش بربد. باید دوباره مطر  می تواند فرزاد را بسپارد به پدر و مادرم. می ممکن اس؛ اعدام شوم. نوشته بودم که می

 شه؟ دونستم آخر و عاقبتم این می ساختم. من چه میرفتم. سوختم و  گف؛: دستم درد نکنه اینم مزدم، مگه زنای دیگه نرفنت من هم باید می

زد. لحظه ی کوتاهی قبل از غش کردن ام چیزی گف؛  آن هم با نگاه اش، گف؛  حتامً گفته که  شاید عشا بتونه درمون همه دردهات  یاسمن، پایان کار را حد  منی

بود. یا  بود. کابو  بود. تنها هامن لحظه که این را گف؛  واال همیشه یک دخرت معمولی و باشه. فقط هامن یک نگاه بود. شاید تنها هامن لحظه یاسمن نبود. مینو 

 سطحی بود.

تواند آغاز شود. نگاهی  شود ولی تا حاال نشنیده بودم که وقتی ک م و موسیقی هر دو درمی مانند، نگاه می ماند موسیقی آغاز می شنیده بودم که وقتی ک م در می

لحظه بتر گی یکی را از این رو به آن رو کند. شاید این نگاه، در رشایطی دیگر برای خود من می توانس؛ معمولی باشد. منی دانم. ولی آن چه در آن تواند زند  که می

 من گذش؛ ماندنی اس؛. 

س؛ ام. زیتپ شتلوار را ت انگتار از رس عتادت ت بتاال نرسین هاج و واج و رسخورده و با نگاهی عجیب ایستاده بود با زانوی تا خورده .دکمه های باالی پیراهن ام را ب

چرخید و حلقه های  اش می کردم. میان موهای کشید. بعد پایین پیراهن ام را جمع کرد. سیگارم را کنار گرفته بودم و دودش را الی موهای پخش شده اش، فوت می

کنتد.  نداشتم. دوباره زیپم را بازکرد. انگار نه انگار، که غریبته ای دارد ایتن کتار را متیانگار غیر از سیگار کشیدن، هیچ اختیاری از خودم  نامنظمی درس؛ می کرد.

چرخید. پیراهن را از پش؛، در شلوارم جا داد. حاال ستینه اش روی بتدنم  شلوارم را کمی پایین کشید. حلقه های دود رسگردان بودند. یا حلقه ای نبود و پراکنده می

 یین آورد. از زیردس؛ سیگاری ام رد کرد. پیراهن را در لبا  زیرم جا داد و فشار کوچکی روی باسنم آورد. اشکم در آمد و دود در گلوی امقرار گرفته بود. رسش را پا

 دهد. به رسفه افتادم ولی حرف نزدم. قسم؛ جلوی پیراهن ام  دانستم دارد شکنجه ام می پیچید. می

کند. پیراهن را از لبا  زیر در آورد. بعد باال کشتید و در شتلوارم  اره لبا  زیرم را کشید. حس کردم کنجکاوانه نگاه میرا جمع کرد و در لبا  زیرم جا داد. بعد دوب

کند. انگار حس نداشتم. بعد انگار تندیس ساخته شده اش، ناقص باشد سیگارم را گرف؛.  کردم کس دیگری دارد این کار را می جاگیرش کرد. عجیب بود. احسا  منی

رسید. بعد انگار نتوعی شتیطن؛ در نگتاه اش  ؛ های ام را کنار بدن ام قرار داد. رف؛ و کنار پرده ایستاد و براندازم کرد. نگاه اش عاری از هر حسی به نظر میدس

کش رف؛. هواکش روشن شتد. متن  هوا موج زد. بعد پوز خندی بر لب داش؛. بعد از کنارم گذش؛. انگار بی اعتنا، نه شاید با پوزخندی بر لب. نه شاید ... به طرف

در متن بی آنکه تکان بخورم هجوم دود را به طرف هواکش حس می کردم. دل ام می خواس؛ خودم هم همراه دود از هتواکش بیترون بتروم.کم کتم حتس انستانی 

اس؛ اش را دور کمرم حلقه کرد. به یک باره از ختواب داش؛ رس می کشید. آمد و آخرین پک را به سیگار من زد و عمداً جلوی چشم من زیر پا له کرد. بعد دس؛ ر 

ام، توهین شده. شاید هنوز حرکات دقایا قبتل را بته یتاد  ام تجاوز شده، به حریم ملیحه و فرزاد، به تشکی ت و به آرمان های بیدار شدم. تازه حس کردم به حریم

و بکش کنار. بعد یادم افتاد که دیگر برای او منصتور نیست؛ ام. درجته ستازمانی ام را حتاال آورم ولی همین حرک؛ مرا دگرگون کرد. داد کشیدم: کثاف؛ دست؛ ر  منی

دهد. ولی هیچ عکس العملی نشتان نتداد.  خواستم بفهمد که این مهند  کیانی اس؛ که به او دستور می فهمد. گفتم  احما من دیگر منصور نیستم. می دیگر می

خواهد با او برقصتد. متتام معیارهتای ستازمانی بته هتم  سی، دس؛ در کمر قهرمان دس؛ نیافتنی خود انداخته اس؛ و میاحسا  کردم مثل هرن پیشه های فیلمفا ر

. انگار نه انگار که من مهند  کیانی بتودم و او تنهتا یتک مهتره ی کوچتک پتایین شد ریخته بود. یک عمر شکنجه و زندان و تجربه خانه تیمی ام داش؛، پایامل می

 تشکی ت.

 

بتی اختیتار ختودم را یحه شدیداً به ها ها افتاده بود. ت ش کرد از تختخواب بلند شود. دستم را دراز کردم تا کمک اش کنم. داد کشید: به من دس؛ نزن! و من مل

ترسیدم بیفتد  . هر لحظه میکنار کشیدم. رسفه های عصبی اش رشوع شده بود. با کمک لبه تخ؛ و بعد دیواراتاق، لرزان، و ها ها کنان به طرف دستشویی رف؛

دستشویی، نزدیک بود داخل دستشویی بیفتد. کمرش را گرفتم. به لبه روشتویی  کردم به او دس؛ بزن ام. موقع هل دادن در   و ب یی به رسش بیاید ولی جرأت منی

زاد تر  خورده تا دم دستشویی آمد و برگش؛. بعد در را محکم به ... ومل کن...دیوونه شدم از دس؛ تو. فر !!!به من نزن ؛ روتکیه داد و داد کشید  مگه نگفتم دست

واب زد. دیگر برای ام روی ام بس؛. عجیب بود. این که نای راه رفنت نداش؛. چه قدرتی داش؛ در به هم زدن در. رفتم به اتاق فرزاد، متوجه شد ولی خودش را به خ

جا کردم. چند صفحه از نامه، کمی تا ختوردگی و مچالته  به مه باشد. بلند شدم و یادداشتها و مقاله ها را جاقطعی شده بود که متام ماجرا می بایس؛ در ارتباط با نا

؛ عمتل اش تعجتب شدگی داش؛. بقیه صفحات را برداش؛ ام و به طرف اتاق خواب رفتم. ملیحه برگشته بود. چراغ را خاموش کرده بود و دراز کشیده بود. از رسع
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کردم و نامه را کنار تخ؛ خواب، انداخ؛ ام، ملیحه مثل کسی که نامحرم موهای اش را دیده اس؛  با دس؛ موهای اش را پوشانده بود و جیتغ  کردم. چراغ را روشن

جا کشیده شده بود شود. حاال که کار به این دانستم اگر کل نامه را بخواند حتامً متوجه بی گناهی من می کشید. دیگر دستپاچه نبودم. بر خودم تسلط داشتم. می می

گف؛: خاموش کن! خاموش! وای دیگه تحمل روشنایی رو ندارم. چراغ رو خاموش نکردم. صدای ام را  خواستم حتامً بقیه نامه را بخواند. در حال جیغ کشیدن می می

 !!!کنی؟ بگو  نهان میخوای؟ چرا پ کلف؛ کردم و گفتم: بگو! بگو! جیغ بکش! بگو که تحمل دیدن مرا نداری؟ مزد فداکاری هاتو می

 خوای راهم رو بکشم برم.  تونم، همینم که هستم. منی خوای؟ من منی گفتی  مزد زحمت؛ رو می چیزی که همیشه به شکلی عادی می

 داد کشید: باشه برو برو برو ولی چراغ رو خاموش کن.

 

ادم. این چراغ رو هم خاموش کن! دستهای اش را آزاد کرد و چرخید و رودرروی رس نرسین داد کشیدم: داری دیوونم می کنی، دست؛ رو بکش کنار تا کار دست؛ ند

کرد مثل یک متاده شتیر. بعتد  دیدم. چشم های ام را مالیدم و نگاه اش کردم. نه مثل بچه ها نرت . نگاه ام می ام ایستاد. حسی مثل هرزگی را توی چشم هاش می

کردم  . یه عمری فکر می. بعد ریسه رف؛جور دیگر باید دید. شهر، شهر فرنگه، مهند  کیانی دیدن دارهگف؛   بلند چشم های اش را مالید. عقب عقب رف؛ و بلند

که توی جوونی اش این مهند  کیانی چه یل یه. ولی تازه تو این شش ماهه فهمیدم هیچی نیس؛، یه شاعر احساساتی، کشته مرده عشا مینو خانوم، به لر بچه ای 

 رسه.... ن ترجیح داده، ولی حاال بی احسا ، بله، همیشه وقتی به ما مییکی دیگه رو به ای

 

های شل و آویزان. شاید هیچکتدام خودمتان نبتودیم. همیشته در رشایتط  کرد. با لب خیلی عجیب بود. او هم نرسین نبود. مثل زن های کوچه الله زار صحب؛ می

ن که نرسین بتواند این گونه حرف بزند برای ام بعید بود. بد جوری در قالب هرن پیشه های زن کاباره شویم. حتی تصور ای مختلف اس؛ که ما آدم های متفاوتی می

کرد. پرده های حیا بین  کنند. شاید، امروز چیزی در او، این نقش را دیکته می ای فیلمفارسی رفته بود. شاید هم حا داش؛. او کاری با تن من کرده بود که آنها می

کار را  کردم بعد این ود. تنها راه   خ ص کردن هردومان بود. ولی آن وق؛ نتایج وخیمی برای جنبش به همراه داش؛ اول باید خانه را پاک سازی میما دریده شده ب

 کردم. تازه، بحث ملیحه و فرزاد هم بود. به یک باره به زندگی ع قمند شدم. انگار پوس؛ انداخته بودم.  می

 من، مرا به زندگی ع قمند کرده بود. نیاز شدیدی به ملیحه و فرزاد داشتم. حاال دیگر نه محسن بود، نه منصور، و نه مهند  کیانی، شتاید نرسین با تجاوز به حریم

فرزاد را دوباره  خواس؛ ام سال های ازدواج ملیحه و انتظار برای به دنیا آمدن خواس؛ ام این شناخ؛ جدیدم را تجربه کنم. می حبیب در من رس بر آورده بود. می

خواس؛ ام باز هم نگتاه جدیتدی بته ختودم بیانتدازم. ایتن  به دس؛ بیاورم. در آن چند سال من زندگی آرام و بی دغدغه ای داش؛ ام. مثل همه مردهای دیگر. می

 رف؛ و می گف؛:  کرد. نرسین ریسه می بود، دوباره خودش را مطر  می موجودی که مدتی در من پنهان شده

شه ... خوابم؟ بیدارم؟ یعنی همین موجود مفلوک، مهند  کیانی معروفه؟ همین که من متام جونش  گشتم ... باورم منی ده دار... من تو آسمون دنبال؛ میچقدر خن

 رو دیدم. این نی نی کوچولوی شاعر...ولی من چقدرخوشبختم ...چقدرخوشبخ؛.

 ساکن تهران ... 5صادره از بخش  678پس زنده باد 

 

کردم. دس؛ ام را شل کردم و محکتم تتوی صتورت اش  رفم آمد. خند،خندان دس؛ اش را روی شانه ام گذاش؛. هشیار بودم. باید یک شوک قوی به او وارد میبه ط

. بعد احسا  نفس تنگی کرد. دس؛ اش را گرفتم. گر گرفتم زدم. هاج و واج نگاه ام کرد و بعد به میز تکیه داد و غلتید روی زمین. یاسمن هنوز داش؛ ویرایش می

ریخ؛. ملیحه تکان سختی خورد.دس؛ ام را که زیر رسش گذاشتته بتودم بته  کردم. دفرت روزنامه دور رسم چرخید. انگار از چشم های ام  ستاره های سیاه پایین می

بود تا به بهانه دیدن پش؛ فرش، بیشرت خودش را معطل شدت پس زد. چنان درچشم های ام نگاه کرد که جا خوردم. این ملیحه نبود. روزی که گوشه فرش را گرفته 

بدهد تا از رسش بیفتد، دس؛ ام را روی دس؛ اش گذاش؛ ام. حالتی میان تر  و رشم و گرگرفتگی داش؛ ام. بتدن ام مورمتور  کند و چادرش را که کنار رفته بود وا

دادیم. صتدای قلتب  زد. پدرم هم همین طور، چهره اش رسخ شده بود. هیچ کدام دستامن را تکان منی شد. مادرش کام ً مواظب بود. لبخندی شیطن؛ آمیز می می

کردم که قلب هر دومان االن اس؛ که از سینه کنده شود. لبخند زد و لبهایش را گاز گرف؛ و بعتد زبتان اش را روی  شنیدم. احسا  می خودم و ملیحه را با هم می

اخ؛. نگاه عجیبی داش؛. چشامن اش خیس بود و مس؛. چیزی گف؛ ولتی صتدای اش را نشتنیدم. بعتد دوبتاره گفت؛: دستتتون رو لب های اش چرخاند و برق اند

داد. دستم را رساندم تا لبه انگشتتان اش کمتی فشتار دادم. بعتد فترش را گترفتم. قتدرت  بردارین. عیبه. دوباره لب اش را گاز گرف؛ و لیسید. دستش را اما تکان منی

 بینین چه قدر ظریف بافته شده؟ انگار از ابریشمه!  ، می زدم. بعد گفتم، هزار شونه ندن فرش را نداشتم. به جان کندنی برگرداندم و تابرگردا
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افتتاده بتود و  بته رو یاسمن گف؛: ببخشید، آقای پیازکار... طوری تون شده؟ رنگتون، رنگتون انگار پریده... وای خدا چشامتون هم داره سفید می شته...وای نرستین

 ام را پس کشیدم.  اعتنا پای ام افتاده بود. بی اش روی پای گریه و خنده اش قاطی شده بود.. باالی رسش ایستاده بودم دس؛

هنوز چراغ  اش. برگش؛. ای را که برای رف؛ و آمدها داشتیم از پستو آوردم و پرت کردم جلوی صورت اش شل شد و روی زمین ول شد. رفتم و چادر و مقنعه دس؛

آمد  اش بیرون می ای از دهان شد. نگاه عجیبی داش؛. کلامت جویده، جویده اش خونابه دیده می اش مانده بود و بغل لب ها، روی گونه روشن بود. جای انگش؛

ای؟ بابامی؟ کجتای ایتن شتب  فرشتهکنی؟  شد فهمید  خاموش کنم که ندونم به کجای این شب تیره. منصوری؟ دس؛ نزنم؟ قدسیی؟ دس؛ نزنم؟ اوخم می ولی می

ن نیومدم. با لبا  عرو  اومتدم. تیره بیاویزم. دستم رو بگیر، نا ندارم. برم؟ دیگه ط قم؟ پا مو از گلیمم... این چادر و مقنعه برا منه؟ لبا  سفیدم کو؟ من که با ای

خوام بخوابم، این چادر رو بنداز روم. مواظب باش  کن میم. ول  قدر خسته چهکجای این شب تیره؟ خاموش کنم؟ نبینم؟ شعر بده؟ قصه چی؟ دستم رو بگیر. وای 

 چرخه، اوخم کردی؟ ؟ من کجام؟ چرا سقف دور رسم میه توش گیر نکنه؟ خاموش کنم؟ قدیسیت خوب متیز باشه، گلول اسحله

 

 خوای نارص رو دیگه ببینی؟ گفتم: ملیحه جان برم؟ منی

خواستی که من مفلوک باشم، آرزوت بتود.  دونم حتی ناراح؛ نیستی. همیشه می س؛ که از این وضع چه برداشتی داری. میگف؛  مهم نیس؛ کی هستی؟ مهم نی

 خوام، بسمه. خوام ببینم؛. منی باره جیغ کشید  برو! برو! اص ً منی وار و بریده، بریده گف؛ و در مجموع آرام بعد یک ها را مسلسل ی این آرزوت هس؛ همه

دید. من که نه منصور بودم، نه حبیب،  اش بود که مرا می اش را نه؟ چیزی در نگاه اش را نه، چگونه دانستم ولی چرای خیلی زالل و شفاف دیده بود. می یاسمن مرا

فهمیتدم، حتس  دیتده بتود. متیاش کرده بود. او همته چیتز را  ورزم و انگار همین ک فه دانس؛ به او عشا می نه مهند  کیانی، تنها و تنها، مردی بودم که او می

 کردم. می

گف؛  یاخدا، یا ابوالفضل نکنه اتفتاقی... ختدایا بتدبخ؛ شتدم. چته روزی بتود؟ وای... وای  پاشیدند: یاسمن باالی رسم بود و مرتب می ام آب می ای به صورت عده

 ای نداره... کنم هم فایده ش نکب؛... یا خدا... هر چه نذر می ش بدبیاری، همه همه

پیدا بود که من بیشرت وحشت؛ کتردم(. بتا تعجتب بته اش جوری  ات را درانده بودی و سفیدی های گف؛ چشم ام را باز کردم. باز باز )بعدها یاسمن می های چشم

ی رصع نداشتم. این دخرت  ابقهاند؟ من که س اند؟ چرا دورم خط کشیده ام کرده فهمیدم چه اتفاقی افتاده؟ چه خرب شده؟ چرا دوره ام نگاه کردم. اص ً منی همکاران

ام شد. قرار نبود که مهند  کیانی، یا حتی فرض بر این بگیتریم منصتور و یتا حتتی محستن  چرا این جوری آشفته شده؟ و هزاران سؤال دیگر. بعد یادم افتاد و رشم

 پیازکار، با یک نگاه غش بکند.

دانتم، گتاهی  کنتد. منتی هایشان فرق می های کام ً متفاوت دارند و حال؛ العمل یط متفاوت، عکسها در رشا کننده اس؛. آدم به نرسین گفته بودم  رشایط تعیین

شتوند،  آورنتد، ترستو متی ها را درمی بزرو کنند. گاهی ادای آدم ها، خودشان را لو  می کنند، گاهی مثل بچه حال؛ تسلیم دارند، گاهی مثل دیکتاتورها عمل می

 شوند و... شجاع می

اش را گرفتم و کمی فشتار  کردند و ظاهراً حواسشان نبود. دس؛ کردم و از روی چادر، بازوی بو رسخ شده بود. مادرش و پدرم داشتند با هم صحب؛ میملی، مثل ل

 دادم. چادر از رسش افتاد. خیلی آهسته پرسیدم: مبارکه این دوماد خوشبخ؛ کیه؟ برا جهازه؟!

خوام اصل قضیه رو بفهمی! حاال که این جوره، متن ارصار دارم کته کتل  خورم می و ببینی باشه. ولی از این جا تکون منیخوای من ر  به ملیحه گفتم  باشه قبول! منی

قدر  کنم. زن این ترین نامردی در حا تو و فرزاد نکردم. بعد که فهمیدی میرم و دیگه پش؛ رسم رو هم نگاه منی نامه را بخوانی، یه چیزی رو هم بدون من کوچک

  ... گفتی مربوط به این نامه ! خوب زودتر میسطحی؟

ام. من  ام را چسبید و به طرف خودش کشاند. خودم را نگه داشتم که نیفتم. گف؛: بزن، بکش! من که خیلی خوشحال نرسین هامن طور دراز کشیده بود. بعد پاهای

دونستم که  برم؟ چادرم رو اوردی که برم؟ می –کس ندونه، خاموش کن  وام هیچخ خوام تو بغل بگیرم؛، خاموش کن. می تونستم مرد آهنی رو ملس کنم. اص ً می

 م هم مال تو، جان نرسین بزن و راحتم کن. ام، این ور گونه کردم. بزن. من مسیح ها تو وجود رفیا کیانی جمعه ولی فکر منی ی مردی همه

دونم هزار کوف؛  م اومد؟ این دیگه چه جور بدبختی بود؟، اگه مثل زنای دیگه ازت ط  و منیکشید: و وی.. و وی... چی به رس  ملیحه اما هنوز متشنج بود و داد می

 خواستم باز یه چیزی، من که همه جوره خودم رو برات فدا کردم... و زهر مار دیگر می
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اش کردی؟ متن بتزنم؟ متن  املعل نداش؛؟ همین که له به نرسین گفتم؟ نه نعره کشیدم: کدوم مرد آهنین؟ همین که مثل سنگ باهاش رفتار کردی و غیرت و عکس

 ام؟ کجام؟ بکشم؟ منی که تا حاال آزارم به یه مورچه هم نرسیده؟، من کی

 شه؟ یاد. هر چی هم که خواستم تا حاالش که به دس؛ اوردم. حاال ببینیم این یکی چی می ملی گف؛: حتامً باید برا جهاز باشه؟ من از بریز و بپاش خوشم می

 م کردین؟ کشیدی  چه خربه؟ چرا دوره خیز شده بودی و داد می سمن گف؛  کف دفرت روزنامه تقریباً نشسته بودی یا نه انگار نیمیا

د. ز  باره افتاد. خوب داش؛ با من حرف می گف؛: به خدا... به خداوندی خدا قسم که من کاریش نکردم. یه دانم. یادم هس؛ که یاسمن می بقیه ماجرا را خودم می

 خوند.  شاید هم شعر می

دونم قلبش گرفته، به خامنش  کردم. شاید رصع داره، منی کار خودم رو میو باره رنگش پرید. شامها که دیدین، من نشسته بودم  گف؛. بعد یه دونم رش و ور می منی

 م اینجا.دم، دکرت بیاد ه زنیم به دکرت شامره می زنگ بزنین خوب خودمون بربیمش دکرت، اص ً اص ً می

 ای که این جوری نیس؛. ه، آدم سکتهد گف؛: بابا داره فیلم می یکی می

د زیر ببه باشتد و از او آم نبودم که از یاسمن دفاع کنم. بدم منی یچنان وای وای و پناه بر خدایی راه انداخته بودند که نگو و نپر . در رشایط همکاران دفرت هم

کرد. حتا هتم داشت؛. هتم کستی را داشت؛ کته تتو  فهامندم که چه احساسی به او دارم ولی اعتنا منی های مختلف به او می کلانتقام بگیرم. چند ماه بود که به ش

ام را کاویتده بتود.  اش مرا ک فه کرده بتود. انگتار درون دانس؛ ولی  این نگاه آخری ی متارکه را هم که منی های سنی خودش باشه و هم من مسن بوم. قضیه مایه

ای طنز نبود. تقریباً بلند شده بودم و سیگاری روشن کترده بتودم. صتدای  اش ذره جیب و شفاف درون مرا دیده بود. ولی عجیب بود. حاال در لحن صحب؛خیلی ع

توانستم بخندم. نگاهی  ام گرفته بود ولی از رشم منی دبیر تحریریه ولی خیلی طنز داش؛؟ محسن برو و دعا کن برا من که دورت خط کشیدم. وا رفته بودم و خنده

 به دبیر تحریریه کردم و از دفرت زدم بیرون.

 خراشید. گفتم: کند و صورت می می زد و مو ام را پس می های کنم. صرب کن دس؛ قدر خودت رو اذی؛ نکن. خواهش می گفتم  ملیحه طوری نشده، این

دادم  فقط  بوسیدم و فشار می گرفتم و می اش را می یس؛ که ناراح؛ بشی. هی دس؛چیزی ن کنم. جان ملیحه جان نارص، جان فرزاد این جوری نکن، خواهش می

شد روی م فه و رختخواب و عجیب بود که ملیحته بتا ایتن همته  خونم برات. خاکسرت سیگار، پخش می کمی آرام شو تا خودم برات بقیه شو بخونم. اص ً خودم می

 کرد. وسوا  اعرتاض منی

ای به من کرد. پدر من و من کترد.  تون مجرد ترشیف دارن؟ بعد نگاه خریدارانه گف؛: آقازاده اش کنار زده بود و می س؛ چادر را از صورتی را مادر ملیحه، گوشه

اش را  یگذاشتنت هتا خواستم ت فی این همه سال و ایتن همته منت؛ کرد. آماده درگیری بودم. می ها خراب کند. کاری که همیشه می منتظر بودم که مرا جلوی این

ی امریکان. چند سالی هم هس که  کرده زاده هسنت تحصیل خانوم. عرض کنم که ایشون، بنده ام در میان بود. ولی گف؛: بله حاج رسش دربیاورم. چون پای حیثی؛

که... بعد مکثی طتوالنی کترد و گفت؛   م. فع ً زنیم میگه من هنوز بچه گیره تا حرف می ن ولی هیچ دخرتی را تا حاال نپسندیدن، خیلی هم سخ؛ به وطن برگشته

ا   اش به من. پدر بعد از مکثی طوالنی گف؛  فع ً که همه چیز به هم ریخته اش به پدر بود و یک چشم کامالت شام بیشرت، البته مستحرضین... ملیحه یک چشم

آقا متام شود هتر  خواد. تا فرمایشات حاج ای ناقابل تا ببینیم خدا چی میدهند، رسشان گرم بشود به این ج ایحال که به تخصص و تحصی ت فع ً بها منی گفتم علی

ه، انشاءالله و خدا ی ما جان به لب شده بودیم. مادر ملیحه موقعی؛ را مناسب دید و گف؛  ایشاله، به س متی، ایشون هم رس و سامون بگیرند. تا پدر بگوید ک سه

خانم که  اند. این ملیحه ها رس و سامان گرفته ی بچه شان بروند و حاج خانم بگوید  واله از شام چه پنهون همه دگیهای شام هم به س متی رس خانه و زن کند بچه

هتا را رد و بتدل کتردیم. ملیحته  تلفتن کند، من و ملیحه، چشمکی به هم زدیتم و شتامره آید و همه را جواب می اس؛ و راه به راه برایش خواستگار می هنوز بچه

ام را برانداز کرد که انگار  خانم جوری رس تا پای کرد. حاج خندید و به من نگاه می دوید و یواشکی می اش می گرف؛ و مرتباً خون به صورت را گاز میاش  های لب

هر دو ادامه دهند. ولتی ی مادرانی که دخرت دم بخ؛ دارند(. منتظر بودم که بحث را  خواهد بخرد. خریدارانه و با کمی عشوه،)مثل همه فرش عجیب و غریبی می

 قدرها هم که پیر نشده ایم  مادر ملیحه گف؛: آن

یلی خوش اش آمده بتود که. حاج آقا نگذاش؛ حرف اش را بزند و زد به میز و گف؛: ماشاءالله هزار ماشاءالله شادابی و جوونی از وجنات شام می بارد. حاج خانم خ

ا گذشته و بعدش ب فاصله اضافه کرد  می خواستم عرض کنم، تا اونجا که یادم مونده رسی قبل کته بتا دخترتم، بته و با ریسه و صورت برافروخته گف؛: نه دیگه از م

بایست؛ دنتدان  یفرمایش شام صبیه خدمتتون رسیده بودیم. قیم؛ این شش مرتی رو ارزون تر فرموده بودید. بعدها به یاسمن گفته بودم  خامی به خرج داده، مت

شدیم و از  ها، ع ف می کوچه ها و پس دیگر در پارک العمل او باعث شد که لو برویم. بعدها گفته بودم،)موقعی که برای دیدن هم . عکسگذاش؛ روی جگر می

 اش را قطع کرد. دیدیم(. بعد هم که همین موضوع را بهانه کرد و ارتباط دیگر را می تر  دیدن همکاران، یواشکی هم
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 گریس؛: ده بود و نشسته بود و زارزار میام بلند ش نرسین به کمک پاهای

 

یه. بایتد بته یته چیتزی  جا فقط دروغ جاری ها به کنار این ی این داشنت مردم رو بپردازم؟ شیش ماهه خورشید به تنم نخورده، حاال همه قدر باید بهای دوس؛ چه

 خوش باشم؟ دل

 ش تو عامل رویا هستین؟ من چه کار کردم؟ چه جرمی مرتکب شدم؟ جامع؛ همهالعملی، تقصیر من چیه؟ بابا ول کن، شام شاعر  یاسمن گف؛: چه عکس

 اومدین حجره بابا و آخرش هم یه دونه فرش نخریدین ولی خوب... گفتم: ملیحه چرا متوجه نیستی خودت خواستی و مامان جون؛. راه به راه می

بچه،  تازه خواستم که خواستم مگه کم گذاشتم برات؟ پاش وایسادم. چهار سالش که با یه الفتر  گف؛: کور بودم. نفهمیدم...  رسید و جری تر به نظر می کمی آرام

 کردن که انگار زبونم الل، زبونم الل، بابام مرده.  جون؛ که جوری به من نگاه می تنها بودم. اون هم از بابا و مامان

ها،  ی زندانی تونستم مثل زن بقیه عالی موندم، اون وقتا هم که زندان بودی، منی ای جنابتونستم همه چیز رو ول کنم و برم؟ یه مدت که به عنوان پوشش کار  منی

 کردم. اون از اولش هم مخالف بود. شه. چه جوری تو روی بابام نگاه می باره به گریه افتاد و گف؛: روم منی ول کنم و برم رس خونه و زندگیم بعد یک

ن حواسم پرت بود؟ ولی من یکی خوب حواسم بود. خوب درسته که من گفتم  نه الزم نیس؛ به خونه زنگ بزنین، نگران کنی م گفتم  ببین یاسمن جان! تو فکر می

العمل نشان دادی. با اون برخورد تو ختوب همته  شن! ولی تو چرا گفتی  واه واه انگار نوبرش رو اورده؟ خوب قبول! تو از متارکه ما خرب نداشتی ولی چرا عکس می

کتنم.  جتان، ختواهش متی اش و گفتم  بختور ملتی م بگیری! رشب؛ آبلیمو را ریختم و دادم دس؛ خوای من رو از چنگ خونواده د فکر کنند تو حتی میحا داشتن

برام پیش بیاد.  تون منتظر بودین که مشکلی ام نگاه کردم و گفتم: بابا طوری نشده، انگار همه کنم بر و بر به همکاران قدر خودت رو عذاب نده، خواهش می این

 کنید؟!  قدر مسأله رو بزرو می جه؛ نه؟ خوب شاید فشارم افتاده، چرا این جه؛ دیده بودیم ولی دشمنی بی دوستی بی

رید که آدم یام ولی ماشاءاله، هزار ماشاءاله این قدر شام خوش صحبتین و کامالت دا ن، آخه من گفتم  زود می مادر ملیحه گف؛: چرا اومدن ولی توی ماشین نشسته

 قدر دیر شد؟ اش نگاه کرد و گف؛: وای چه ره چه جوری گذشته. بعد به ساع؛ یادش می

م یه آب خوش از گلوم پائین نرفته. گفتم  کمی تحمل کتن! حالت؛ کته  ت گذاشته ملیحه کمی از رشب؛ را خورد و آهی کشید و گف؛: از موقعی که پام رو تو خونه

فرمتائین، حتتامً عروستتون بایتد  خونم تا خیال؛ راح؛ بشه.مادر ملیحه گف؛: چه قدر حاج خانوم و حاجیه ختانوم متی مه را برات میبهرت شد... اص ً خودم بقیه نا

 خیلی مؤمن و پوشیده باشه.

باشه؟ من همین حاالش هم ت بودم که حواسم به همه چیز  دادی گف؛: دادم که دادم. مگه من کشته، مرده نشون می العمل گفتم: یاسمن قبول کن که نباید عکس

اش را گرفتم و محکم و آمرانه روی یکی  های ام ایستاده بود. شانه اش را پاک کرده بود. رودرروی های دونم، حرف حساب؛ چیه؟ نرسین بلند شده بود و اشک منی

نشین شود.  زدگی در وجودش ته کمی مکث کردم تا وحش؛ زده شد. ، وحش؛ام نگاه کرد های قلقلکی خندید. بعد که به چهره ها نشاندم. اول مثل آدم از صندلی

کتنم. بعتد  ت متی ترین غفلتی بکنی  تو دادگاه خلا محاکمه بعد که مطمنئ شدم، گفتم  بتمرو رسجات و خوب گوش کن. سوء استفاده دیگه متوم شد. اگه کوچک

؛ کی بوده؟ مهم هم نیس؛. اگه قرار باشته متتام تشتکی ت رو بته صت به ف  عر  دونم م   ی شنیدن شود و گفتم: منی قدر ادامه دادم تا تشنه عین بازجوها قدم زدم. آن

کردن در نقش مهند  کیتانی را  ام و بازی زده نبود. دوباره داشتم باورهای اش نگاه کردم. هنوز کام ً وحش؛ کنم. بعد به چهره بکشم، مطمنئ باش این کار رو می

 کردم.  فراموش می

 

اش گذاشتتم و چنتان فشتار  آمیز شده بود. دستم را روی شتانه اش شیطن؛ خواس؛ صحب؛ کند. دوباره نگاه د و سیگاری روشن کرد. ظاهراً میتکانی به خودش دا

ن که شتش متاه گفنت یک آخ را به دمل گذاش؛. ادامه دادم  کاری نکن که طلوع صبح فردا را نبینی )با باور ای دادم تا در خودش تا خورد و به رسفه افتاد ولی حرست

ف؛ شناسایی بشه. گف؛: معرف من؟ گفتم: کسی از ر  ع  خوای بعضی از مسائل را روشن کنم. اول باید م   بود که ندیده بود(، حاال هم قبل از این که تصمیم بگیرم. می

این کلمه مکث کرده بودم و بتا متستخر گفتته بتودم  ام ادامه دادم . من از هامن روز اولی که فهمیدم شاعری)روی زنان به صحب؛ تو نخواسته حرف بزنی. بعد قدم

عر ترشیف دارن خواستم تأثیر خودش را بگذارد ولی حوادث ساع؛ قبل دوباره سستم کرد. بر خودم مسلط شدم و دوباره ادامه دادم(  وقتی فهمیدم که خانم شا می

ی دخرت را گفتم( شاعر مسلک نداشتیم. هرنمند جامع؛،  ی دخرت)با متسخر و تحقیر کلمهتواند نفوذی باشد. ما در بین رفقا و به ویژه رفقا به تشکی ت گفتم که می

فهمیدم. شاید اط ع نداشته باشی . من اول تشکی تی شدم و بعتد شتعر را بترای  اون هم به خصوص شاعر جامع؛، تشکی تی بشو نیس؛. این را من یکی خوب می

 شاعرها. ی تأکید کردم( رشوع کردم. روالن بزرو نتوانس؛ تشکی تی بشود تا چه رسد به شام جوجهام)روی این کلمه هم خیل های خدم؛ به آرمان
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ها کرد و به من گف؛: نارص برو اون پادری بیضی کاشمری رو از پش؛ ویرتین بیار. ختودم را بته کتاری  کردن و روی هم گذاشنت فرش پدر، خودش را مشغول مرتب

دادم.  هایشان گوش می ای به من کرد شنیدی بابا؟! راه افتادم ولی خوب به حرف اهد مرا به دنبال نخود سیاه بفرستد. نگاه آمرانهخو  مشغول کردم تا بفهمم چرا می

روی ای روحانی هستیم.  طورها که منظور شامس؛ نیس؛. درس؛ که ما از خانواده گف؛  در مورد فرمایش شام عرض کنم حاج خانوم، البته که نه، آن شنیدم که می

 ها نیستیم.  ی روحانی تأکید کرد ولی خوب از این کلمه

 

به من کرد. هاج و واج نگاه اش کردم. با لبخنتد  م؛ شام! پدر نگاه عاقل اندر سفیهیی حرف را نشنیدم. رفتم و پادری را برداشتم و آوردم. گفتم  بفرمایید خد بقیه

و واج نگاه اش کردم. با لبخند گف؛: ببین تو خیابون چه خربه؟ باز هم متوجته نشتدم. گفت؛: بابتا چترا  گف؛: ببین تو خیابون چه خربه؟ باز هم متوجه نشدم. هاج

شون تو ماشین ترشیف دارند. خدای نخواسته نکنه گرمازده بشن، خدم؛ شون برسید و دعوتشون کنین ترشتیف  گیری؟ مث این که حاج خانوم فرمودند، صبیه منی

 بیارن تو.

 چیز ناروشنی نیس؛. وقتی کل نامه را بخوانی...گفتم: ملیحه جان، 

توانس؛ مرا بفهمد و مکث مترا خیلتی بتی جتا  یاسمن قبول کرد و معذرت خواهی کرد ولی من آن قدر به او بی اعتنایی کردم تا اشک اش درآمد. الزم بود. پدر، منی

ین بودم. مادر ملیحه هم مانده بود که با این قضیه چه برخوردی بکند. این بود که گف؛ که بروم. من رسسنگ کرد بی تاب بود و با چشم و ابرو به من می تصور می

رنتگ قرمتز و الکتی هتم  به فرمایش ایشون، همه ی این طر  هتا، حتتی اگته قول آقازاده، طر  خیلی خوبی داره زد. بله، به حرف های بی ربط و پرت و پ یی می

بله خوب به فرمایش آقازاده تون با خون اش به من التام  و تأکید کرد، برو دیگه.  ختی این فرش ها رو ... بعد با نگاه. باالخره من شنیدم که با چه بدبنداشته باشن

خواس؛، خودم را مشتاق نشان ندهم. ادامه داد: البته فرمایش آقازاده، متین، باالخره تحصیل کرده فرنگ هستند  دخرت بچه ها رنگ شدن. باز من معطل کردم دمل می

تیره، از تاریکی، از این بعد با چشم هایش خیلی جدی و آمرانه نگاه کرد، ولی دخرتم ک ً به رنگ های روشن ع قه داره همه ش دنبال نور و روشنائیه، از رنگ های 

مون هم خیلتی نورگیره....بقیته اش رو کردم. خونه  یاد. من راه افتادم و رفتم. یک آخی حسابی گف؛ و به صحب؛ اش ادامه داد  آره عرض می جور چیزها بدش می

 من نشنیدم.

 

عری وارد بشن. باالخره رو به نرسین کردم و ادامه دادم: مطلب دیگری هم هس؛... من مطمنئ بودم که اگر قرار باشد به من دسرتسی پیدا کنند باید از در شعر و شا

آوردم.  ن بلدن. خوب من کام ً منتظر بودم. به همین دلیل هم موش و گربته بتازی در متیاون ها هم کارشون رو بلدن. اگر خودشون هم ندونن، باالخره استاداشو 

 ر...ولی شامها جوجه چریک ها و جوجه نفوذی ها، هنوز تجربه ی کافی ندارین، نه در نفوذ و نه توی ادای مبارزان رو درآوردن. و اما مطلب دیگ

فهمتم، نامته را توعمتداً دم دست؛  م کردی. موضوع، موضوع نامه نیس؛ هی نگو نامه: فکر می کنی من منتی ملیحه گف؛: این قدر با اعصاب من بازی نکن: دیوونه

دونی! اصل موضوع اینه که متا  گذاشتی تا من رو دیوونه کنی، بعد هم با همون س  ، خودت رو طیب و طاهر نشون بدی نه موضوع این نیس؛ خودتم خوب می

همین االن مگه خودت نگفتی، راه به راه میومدین حجره؟ خوب قلم پای متن و مامتانم بشتکنه. آخته تتو کته همته ش دنبالکتارای  دوتا اشتباهی با هم آشنا شدیم.

 هم آدمم.خودتی.من که یه هوو ندارم، یا مبارزه  ، یا روزنامه خوندنه، یا زندانه، یا نوشتنه، این نوشنت که جای صد تا هوو رو گرفته. بابا من 

م ریش گل کرده بود. گف؛: صبیه حاج خانوم ترشیف نیاوردن؟ البد میل دارن بنده برم خدمتشون. باالخره هیچی که نباشه، تربیت؛ شتده حتاج ختانو پدر، کاسب کا

 فروشن...خوب حا هم دارند. هستند. خوب خودشون رو گرون می

شد، شتاد  منره بدهد. آن هم منره ی منفی. همیشه از این که بیس؛ منی دانستم. عادت داش؛ به خودش یاسمن کسی نبود که اهل دل بسنت باشد. این را خوب می

منره هم به ختاطر عکتس العملتم. ده  5ام.  منره به خاطر نگاه 5گف؛   دید و یک خوشحالی کور داش؛. می پشیامن بود. همیشه خودش را وقتی خرد شده بود می

آورد. خوشحال  کرد. برای ام واژه به ارمغان می ف؛  صفر ولی چیزی در وجودش بود که مرا آرام میگ منره به خاطر اینکه فهمیدم عاشقم هستی پس صفر. راس؛ می

 کرد. شد. نباید احسا  قدرت می رد میو داند منره اش صفر اس؛. باید خ بودم که خودش هم می

 کنی کی هستی؟ گفتم: از اول صفر، فکر می

 ه ن. من یک نقطه روشن در زندگیمون منی بینم. ملیحه ادامه داد، همه ی مسائل دس؛ به دس؛ هم داد
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دانم در کجای رفتارم، ضعف نشان داده بودم که فرص؛ کرد که از زیر تأثیر من خودش را نه تنها رها کند، بلکه شاخ و شانه هم  نرسین به یک باره قد علم کرد. منی

دی و تحمل کردم. من راهم رو انتخاب کرده م. توهم حواس؛ باشه به رصف این که بته مسائل رو قاطی نکن. هر چی تهم؛ بود ز بکشد. بلند شد و با تحکم گف؛: 

 فکار فئودالی یه، این یه جوری از دیکتاتوریه، مرد ساالری، مهره حساب کردن رده های پایین... ی ا اصط   مسئول منی، شلوغ نکن. این ها تتمه

پوشین ولی زن  خواین، می کنین، هر لباسی رو می خواد می اوردن، شام مردها که آزادین. هر کاری دلتون مییاسمن گفته بود  چیه این زندگی؟ بابا دیگه شورشو در 

 شه. تازه خودم از همه دس؛ پاچه ترم. خوره، صد تا مدعی برام پیدا می ها باید تح؛ کنرتل باشند. یه کم که رورسیم لیز می

کنه. وقتی گفتم، ساک؛ شو یعنتی ستاک؛،  باختم. گفتم: مهم نیس؛ چه برداشتی داری. برام فرقی منی را می در مقابل نرسین، احسا  ضعف کردم ولی نباید قافیه

رشمانه ات. قصدت از این کار چی بود؟ خوب معلتوم بتود  دونم. تو فع ً باید فقط جوابگو باشی. جوابگوی این کارای بی منی ؟!دونم، مرد ساالریه منی ؟!دیکتاتوریه

 ل گرف؛.به این حرف ها باور نداشتم. این بود که ب  خودم هم خیلی 

  

 گفتم  ملیحه جان، آخه چه ظلمی در حق؛ کردم؟ 

 خوای دستم جلوی بابام دراز بشه. خوریم تو که منی اگر موضوع نوشتنه که فع ً چاره ای نیس؛. ما داریم از همین راه نون می

دند. هوا کمی گرم بود. پدر گفته بود که بستنی بگیرم. من هم رفتم و چند تا بستنی قیفی گرفتم. به ملیحته کنم ملی و مادرش، سومین بار بود که آمده بو  فکر می

 ، من به مسائل دیگه ای پابندم. شو که تعارف کردم اخم کرد و گف؛: مامان این دورو برا ک   نیس؛؟ یواش گفتم  بی خیال ک  

 ، هم شاعری، هم زندان رفته ای، هم زن؛ رو ط ق دادی. هم اهل دودی، آخه این دیگه چه جورشه؟!یاسمن گف؛: بابا تو دیگه کی هستی؟ خیلی بیغی

اهل مبارزه نبودی یا بودی ولی حاال دیگه نیستی.قباله محرضی که ندادی. فقط  !گفتم: ببین رفیا یا چطور بگویم شاید نا رفیا اعرتاف کن که آدم بریده ای هستی

شد و نرسین خوب متوجه بود. دخرت خیلی باهوشی بود. مثل یک اپورتونیس؛  های باریک کشیده بشه.) ضعف هایم داش؛ یکی یکی رو مینباید بذاریم کار به جا

ام باالخره باباش توده ای بوده وماهمیشه نسب؛ به دانایی وبرنامه ریزی آن ها تر  واحترت کرد. کرد. ضعف های ام را می دید و بر اسا  آن عمل می خربه عمل می

دانست؛ کته هتر وقت؛  دانس؛ که من در مقابتل چته آوازهتا و ترانته هتایی ضتعف دارم. متی این بود که به خواندن ترانه مشغول شد. خوب می هم زمان داشتیم.

 شوم. صدای انصافاً خوبی هم داش؛(: خواند، چه حالی می می

 ن.کِّشتاب م  ا    برینه روزگار ربه مو گفتی که میل از مو برینی...به مو گفتی که میل از مو برینی... 

دانستم وقتی اجازه داده ام ترانه بخواند و رساپا گوش شتده بتودم و  یمسخره بازی را بذار کنار) گرچه م سعی کردم تح؛ تأثیر قرار نگیرم. داد کشیدم : بسه دیگه،

کردم. این بود که داد کشیدم: اگه ارصار دارین که با رس و صدا لو  را قطع می حتامً حامل هم تغییر کرده بود( ورق های بازی ام یکی یکی رو شده ولی جایی باید آن

گذشت؛ و ختودم  دم. چراغو خاموش کن تا کار از این ها خراب تر نشده) جالب این بود که حدود یکتی دو ستاع؛ متی برویم، مشکلی نیس؛ ولی فع ً دستور می

 کردم( نرسین گف؛: خاموش منی

 ولگرد / خرب ما را با خود     خواهد برد به شهر. یابر ی فراز رسما  / و فرو رف؛ در اندیشه  آن ک غی که پرید/ از 

 :::باالی رس ملیحه نشستم و رشوع کردم به خواندن نامه

 .......«گفتید، ایجاد تشنج هامن روز بود که می» 

 بیاری که نگران حال زنشون هسنت، ادامه بده.خواد ادای کسائی رو در دم. منی کنی؟ دارم گوش می ملیحه گف؛ : چرا مکث می 

کنم، ملیحه رنگش پریده بود گفتم: چی شده ملی خانم، هنوز هیچ خربی نشده، رنگتون پریده؟ خواستتم امتحتان اش کتنم.  گفتم  من به مسائل مهم تری فکر می 

 نده آماده می کردم. گفتم: تا حاال چیزی در مورد تروریس؛ ها شنیدی؟ باید او را برای زندگی مشرتک آی

ترسیدم قسم؛  خواس؛ ادامه نامه را برایش بخوانم. من هم مترکز نداشتم. می هنوز پس مانده های ها ها در صدای ملیحه بود. جالب این بود که با این حال می

 های حسا  را بخوانم.

، فقتط ؟!!!شته کنی و می یفتی، هیچ کس متوجته منتی دی بعد یه باره غش مییاسمن گف؛  قبول! من اشتباه کردم ولی وقتی تو باالی رس من مثل علم یزید وایسا

 گین. ، مردین دیگه، هر وق؛ دلتون خواس؛ زور می؟!!!همون کار من ایراد داره
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شود و من مخالفت کرده بودم. شما میرا بیه بهدلیی،     گفتید، ایجاد تشنج در جامعه، باعث آگاهی توده ها می همان روز بود که می

بودن، مرگ و اخراج از تشکیالت، تهدید کردید و من که تمام باورهای ام، در هم شکسته بود  وقتی بتی که از قدرت شما،  نفوذی

 آن هم به عنوان رفیق منصور و نه مهندس کیانی، ساخته بودم درهم شکسته شده بود( خواندم، خواندم:

 

 سیییییت مشیییییکل نشیند.مرنجان دلم را که این مرغ وحشیییی  /  زبیییامی که برخا 

کنند به رده های باالی سازمانی در شرایط مخفی دست پیدا کنند. چند بار ادعا  گفتید، طبیعی است که نفوذی ها همیشه تالش می

ی آمادگی روحی، جسمی و تشکیالتی داشته باشد نباید به او اعتماد کرد. ولی  خکردید که به رفقا گفته اید که به صرف این که رفیقی

تواند اشتباه کند و عناصر نفوذی را اشتباهاً راه بدهد. من تمام ضعف های تیو را درایین میدت دییده      به هر حال تشکیالت هم می

ورزیدم. تا آن روز، اما همه چیه در نررم  بودم من به رفیق منصور و نه مهندس کیانی، با تمام ضعف های اش تا آن روز عشق می

رفت. طبیعی بود که من که از  شدی، تمام تشکیالت زیر عالمت سئوال می منصور اگر شکسته می شکسته شد. تو حتی به عنوان

دییدم بیه    کردم. و یا کل تشکیالت را یک ببر کاغذی می خودم مطمئن بودم پم باید به عنوان یک نفوذی روی شما، حساب می

ماه با شما زنیدگی کیرده بیودم.     6بر کاغذی است. من گفتخ امپریالیهم ی تو بخوان تشکیالت ی یک ب   قول مائوتسه تونگ که می

گویند برای شناخت هر آدمی یک شب خوابیدن با او زیر یک سقف کافی است. حسی در ما وجود داردخ که خوشیبختانه شیما    می

فکیار میرد   شیوید. چیون ا   شناسیم. شما برای هیچ زنی احترام قائل نمیی  مردها از آن محروم هستید( که آدم ها را خیلی زود می

مدارانه داشتید و قطعاً تاکنون هم دارید. در این شش ماه به شکل های مختلف مرا پم زدیید. همیشیه وقتیی میرا نیازمنید خیود       

کردیید،   دانستید و فکیر میی   بورژوازی می کردید. این جور عالقه ها را باقی مانده ی تفکرات کثیف خرده دیدید، تحقیرم می می

. این نفوذ ناپذیری شما در مقابل محبت، این قدرت شما در خیودداری از اظهیار محبیت و عیدم سیوء      این ها از بین رفتنی است

ساخت. من پیش از این که به آن جهینم تیمیی    استفاده از وجود یک زن در کنارتان، شما را بیشتر بهرگ و حتی قابل پرستش می

 رفقای مرد را زیاد  نت های تشکیالت، گذشته بودم.یایم، از فیلترهای مختلف و البیرب

خیود، ضیعف هیایی داشیتند. ییا       ی من بود. رفقای مرد، هر کدام به نوبه ی  تیمی و آخرین خانه ی  دیده بودم. این هفتمین خانه

داد که این  ام را آزار می حداقل نگاه محبت آمیهی به من داشتند. اما تو، بله تو، بتی غیر قابل نفوذ بودی. همیشه این پرسش ذهن

ترین میرد دنییا اسیت ولیی هییچ       گوید که انگار، عاشق می« نازبانو»اش چنان باسوز و گداز از  مردی است که در شعرهایچه 

}درداستانخفرض براین گرفته شده کهخملیجه جهیان مینوزامی دانسته وبیا منصیوربه توافیق    احساسی ندارد؟ به این دو یعنی مینو

یگربرای اش مهم نیست که چرامنصورخنسرین راتااین حد،محرم دانسته که ازمتاهیل  رسیده اندکه قضیه تمام شده وملیحه خحاالد

کردم که با  ام را طوری تنریم می کردم و تمام رفتارهای و نازبانو حسادت می بودنش چیهی نگفته ولی جریان میموراگفته است.(

. پنج ماه از این میدت را بیه   !!. چه قدر احمق بودمی شعریتان، مطابقت داشته باشد ها و نیازهای شما از این دو اسطوره خواسته
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 ای بود که بتوانم جایگهین این دو شخصییت شیعری    ام مهم بود، رسیدن به نقطه ای که برای کردم. تنها مبارزه مبارزه فکر نمی

شیدم   ن قدر، غرق میهنی که در صدای تو به هنگام شعرخوانی داشتی، آگویم. بگذارید اعتراف کنم. من در حُ تو شوم. دورغ نمی

ام ایین بیود کیه خصوصییات      کردم. تمام کوشیش  ای و این جور مهخرفات فکر نمی که اصالً به پرولتاریا، جنبش دهقانی و توده

عالی( راهی پیدا کنم. ولی مین در آن محییط    معشوق قدیمی تو، مینو را بشناسم و همان طور عمل کنم. شاید  در دل سنگ جناب

وای که چه قیدر نیادان، کیور و     !!های گل یاس، گلوبند بسازم؟ ام ببندم و با شاخه نستم گل یاس به موهایتوا بسته، چگونه می

 .!!!احمق بودم

 

 

داری؟ چتی  ختوای؟ ذلته شتدم. چترا دست؛ از رس متن برمنتی یاسمن آهی کشید و گف؛: خوب، منظور؟ آقای شاعر چریک افیونی، فقط بگو از جتون متن چتی متی

انتدازد. شتاید هتیچ شتباهتی بتا او نتدارد ولتی  ام انداشتم )چیزی در وجود یاسمن بود و هس؛ که مرا به یاد مینو می زی که تا حاال در زندگیخوای؟ گفتم: چی می

در متن ایجتاد  بینم و یا به یادش هستم آرامشی اسمن را میکند و هر وق؛ ی دانم که ناتوانم می دانم فقط می کند. چیس؛ منی ام مینو را تداعی می همیشه برای

 دانم  ام( فقط عشا. می اش کرده شود که تنها با دیدن و یاد مینو تجربه می

 

هات تغییر کرده، ولی من این را  کنند. مثل همین حاال که حال؛ چشم ای شده و به عاشا مثل یه آدم خل و چل نگاه می رشایط جوری شده که عشا کلمه مسخره

 ه، فقط همین نکته را بفهمی کافیه.خوام و نه هیچکس دیگ تنها از تو می

=== 
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 جلسی

 

هاشان هیم اول و   ها را نصفه نیمه، بعضی ام و بعضی هایشان را خوانده قدر کتاب به من هدیه شده که نگو و نپرس. بعضی آن  

تر است باالخره تو  شعرهای گذشته یا به اصطالح کهن راحت نویسند. باز ها مشکل می آخرش را. چقدر این شاعرها و نویسنده

آورم ولی بیاالخره   آید. نه این که از آنها هم خیلی سردر می اند. تازه آهنگ هم دارند. آدم خوشش می مدرسه برای ما معنی کرده

گوید  فهمد یا چیههایی می ا نمیها را به استاد دانشگاه هم نشان بدهی ی ها بلد هستند. معلمی، آشنایی ولی شعر امروزی بعضی

شود. یک چیهی هم افتاده تو دهن همه، خوانش. البته شعرهای حافظ و سعدی هم سخت است. مولوی هم  که آدم بیشتر گیج می

آورد. یا مثالً قصه  خواند یک لغت معنی هم که کنار دستش باشد باالخره سردر می سخت است ولی آخرش آدم گلستان را که می

ام. حتیی مین    ام. چقدر هیم لیذت بیرده    های دانیل استیل را خوانده ام. بیشتر کتاب خوب مثالً من که کم کتاب نخوانده و رمان،

فهمم. فهیمه رحیمی هم خوب است ولی مثالً کتابی مثل بامداد خمیار را کیه خوانیدم     ها را می ام. خوب آن بینوایان را هم خوانده

ی ادبیات رو جدی بگیری؟( خوا گویدخ کی می کند و می ام می ام، گفتم حاال مسخره را خوانده البته پیازکار نفهمید من این کتاب 

نید  نبیآید. مثالً: رسد آدمی به جایی که به جه خدا  هم فهمیدمش هم قشنگ بود. من خوب از شعر و داستان ساده خیلی خوشم می

 آیم شعر حافظ را بخوانم خوب سخت است. لی مثالً میآدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند و یا مثالً بنی

 تنور باده چنان برفروخت باد بهار

 که غنچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد                              

 مهر تو عکسی بر ما نیفکند  :گوید یا این که می

 آئینه رو یا آه از دلت آه                                      

 :گوید ن که مییا ای

 رقصند صد باد صبا اینجا با سلسله می 

 این است حریف ای دل تا باد نپیمایی                               

فهمم. یا مثالً هر بیار در   گویند که تازه خوب هم نمی ها را از چند نفر پرسیده باشم؟ هر کدامشان یک چیهی می خوب است این

گویدخ دانییل اسیتیل    دهد. یا می پرسم خوب جواب درست و حسابی نمی ام چیهی از پیازکار می هایی که خوانده مورد این رمان

هیا بیرای    گوید این گذارد دهن آدم، یا می کند و می اش فکر کند، همه چیه را لقمه می گذاردخواننده ای است که نمی نویسنده

های جورواجور  کتاب خریدن نبودم. این بود که هی کتابهاشان نیست. خودم که اهل  نویسند فکر توی نوشته داری می سرمایه

کردند و یعنیی بیه    ها اولش امضاء می کردم. چون نویسنده و یا شاعر این کتاب آورد. اولش خیلی ذوق می گرفت و می برایم می
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تان اسیت و خیلیی   اش از دوسی  نوشتند مثالً یک کتابی برای من آورد که گفت نویسنده کردند چه چیههایی هم می من تقدیم می

بود. خوب نیه مین    ابوالقاسم فرهنگاش هم  اسم نویسنده «خاطرات یک قاتل»نویسد. یک کتاب کوچولویی بود به نام  خوب می

مین   «گیرد. پیشکش به خانم صبا که ادبیات را جدی می>>کتاب برایم امضاء کرده بود،  ولی اول  خشناختم نه او مرا این آدم را می

اش را گیر آورده و اصرار کیرده تیا ایین را بیرای مین       و رفته نویسندهخ یامفتی گرفتهختاب را هم پیازکار خریده که فهمیدم این ک

شناسیند.   که نگو و نپرس. بیشترش هم امضاء شده است. هیچ کدامشان هم مرا نمی،ها دارم  شده بنویسد. اینقدر از این تقدیم

ا و گوید الّ شود ولی مگر حریف پیازکار شدم؟ می نمیرمان تاب به این کوچکی که خوب همین کتاب را من آمدم بخوانم. اوالً که ک

ولیی دییدم نیه بابیا      رمانشود یک  ا این رمان است. بعد دیدم بخش، بخش است. فکر کردم خیلی داستان کوتاه روی هم میبلّ

طی ندارد. پاک گیج شده بودم، پیازکار گفتیه  خوانم به قبلی و بعدیش رب شود فهمید. هر قسمتی از آن را که می اینجوری هم نمی

فهمی! خوب من هر کاری کردم به هیم نچسیبیدند. مثیل ایین      ، هر جوری که میها را هر طوری راحتی به هم بچسبان فصل خبود

های سختی هم  تر است. بعد تازه لغت هم اگر بود باز چیهی ولی از آن هم خیلی سخت کانون پرورش فکریهای جورچین  قطعه

کیردن   ، اسیتفاده ؟گفتخ چطیوری بگیم  .، هر چی دنبال این کلمه گشتم نبود تا آخرش از پیازکار پرسیدم یستپورتونداشت مثالً ا

گفتییم. گفیتم بیاالخره هیر کیم از       میی  هیا  ای تودهآن موقع ما به  یک فحش است. خمسائل سیاسیها، در  درست از فرصت

گفتخ ببین... خالصه آخیرش   گفتخ نه منرورم این است که... بعدها دوباره می ها استفاده کرد کار بدی کرده است؟ یا می فرصت

ام و هی  قدر از پیازکار لغت پرسیده ای فقط همین یک کلمه مانده؟ تازه حاال این به کنار. آن اش را فهمیده گفت حاال تو همه می

فهمیم ولیی میوقعی کیه      هاشان را هیم میی   بعضی. داند ام که خدا می ام فهمیده ام و آخرش گفته او گفته است و من نفهمیده

گویم. حاال اگر شانم بیاورم و در بین دوستان  جا می ها را جابه خواهم حرفی بهنم و بگویم من هم چیهی بلدم بعضی از لغت می

ازکیار کیه بیا    گذرد ولی اگر کسی از خود پیازکار یا شعرش خوشش نیاید دیگر واویالست. دوستان پی پیازکار باشم که به خیر می

گویند! چه گفتی؟ یا من از ترس مسخره شدن آن کلمه یادم می رود و چیه دیگری می گویم که بدتر می شیود.   خنده و شوخی می

 کنند که انگار من اصالً نه عقل دارم و نه سواد.  گویم همه جوری نگاهم می یا همان کلمه قبلی که می

زند تو سر من و پیازکار مثالً، نیست من همیشه با پیازکیار بیه    کند و می ا چماقی میولی کسی که با پیازکار مخالف باشد. همین ر

زدم که چقدر قشنگ است و چقیدر بیه    حرف می فرهنگهمین رمان  «ناسوت»رفتم یک بار درباره بخش  جلسات شعرخوانی می

کیه شیما اینقیدر ادعیاتون میشیه و       یعنی چی؟ من گفیتمخ چیه کیار کینم     ناسوتدونی  دل من چسبید. یکی پرسیدخ تو اصالً می

زدن نداشته باشه. اتفاقاً یارو هم خندید ولی بعد گفتخ بلیه فهمییدم پیم کتیاب      سوادین؟ خوب یعنی چیهی که حالت سوت بی

، البته براساس فرمایشات شما، کتاب خوبی نیست من گفتمخ ببخشید متوجیه  وحید مدحتیی <<ها صدای سوت سیاه پاسبان>>

خوشتان نیامده؟ من هم گفتم چرا؟ حاال چنید نفیر    ناسوتمگر شما از خشوم چه ربطی دارد؟ خیلی مؤدب گفت  یفرمایش شما نم

دادند گفت پم از سیوت   ما جمع شده بودند و گوش میدورجمع  ، ،الکیشود دیگر هم از سر بیکاری، مثل موقعی که تصادف می

www.takbook.com



گرفیت. مین دییدم     ل کرده بود و داشت با دخترهای جورواجور گرم میی خوشتون نمیاد؟ همه زدند زیر خنده، پیازکار هم که مرا و

خواستم شماها رو مسخره کنم بعد گریه کردم و رفتم بیرون. خیلی پییش خیودم حسیاب     گفتمخ رو آب بخندین! می خخوب تنهام

سوت کیه؟ ؟ محمدآزرمکیهربههادزرین پو؟!کیه  مدحتی ؟!کیهفرهنگ کردم گفتم گور بابای هر چه نویسنده و شاعره به من چه که 

. بعدش هم پشیمان شدم و برگشتم و اصالً موضوع را هم به پیازکار نگفتم. فقط چنید  !!ها عجب گیری کردم !ناسوت چیه؟ ؟!چیه

بار پرسیدخ چته تو خودتی؟ من هیچی نگفتم ولی خیلی از دستش عصبانی بودم. گفتمخ دیگه الزم نکرده کسی به من کتیاب هدییه   

کنیی و بیا    هیا رو مجبیور میی    و اونیامفتکی می گیری خری  ها رو می ی شده؟ گفتمخ مگه من نمیدونم تو این کتاببکنه گفت چ

ها رو تو گوشت خونده؟ حاال چی شیده؟ فیرض بگییر،     گیری؟ گفت: کی این حرف خواهش و التماس ازشون برای من امضاء می

ها را از خودشون بپرسم. گفت: عجلیه نکین، برنامیه     معرفیم کن تا من معنیاینجوریه. گفتم اقالً اینقدر من را قایم نکن. به اینها 

رفتیم جلسات دیگر. آخیر تیا    دارم برا این کار. خوب گذشت تا این که آن جلسه را دیگر نرفتیم، پیازکار هم دلیلش را نفهمید. می

دیگر باشند که من عها میگیرم. یک بار هم  ان، حاال اگر بعضی از اینها تو جلسات دلت بخواهد جلسه هست ولی آدمهاش تکراری

پرسید من هم خواستم حرفی  «عهیهی  این گربه »م به نا علی عبدالرضایییکی دیگر از این شاعرها نررم را در مورد کتاب شعر 

که دورمان  ها به گربه عالقه داره. آن عبدالرضاییبهنم. چون راستش شعرهایش خیلی سخت بود. گفتمخ برام جالبه که چقدر این 

پرستی و شعر دهه هفتاد و اینجور چیههیا صیحبت    ام این بود که در مورد ایران و وطن جمع بودند فکر کردند من مطلب را گرفته

ام. این بود که گفتمخ برای شما هم جالبه که در مورد گربه حرف زده؟ یکی گفیتخ   کردند. من دیدم که انگار نه انگار من حرفی زده

یه گفتندخ به خاطر نقشه و اشاره بیه   ر جالبه که یه مسئله ملی رو به راحتی تو شعر اورده، من گفتم، این کجاش ملیآره، از این نر

سیالم علییک    عبدالرضاییجریان آذربایجان، من اینقدر خندیدم که همه تعجب کردند ولی نفهمیدم چرا؟ این بود که گفتم من با 

باز است. یکی گفتخ شما هم بعله؟ من کیه اصیالً نفهمییدم. گفیتمخ آره خیوب چیه        بهام، خیلی گر اش هم رفته دارم و حتی خانه

ای نگین بعد هم خندیدند. من ماجرا را برای پیازکار تعرییف   اشکالی داره؟ گفتندخ خوب اشکالی نداره ولی بهتره این را جای دیگه

ت کردن، خوب گربه همون نقشیه ایرانیه    نا مسخرهکردم پیازکار زد تو سر خودش که بابا مگه ازت خواستن حرف بهنی؟ خوب او

م گرفت ولی استراحت بین جلسیه تمیام شیده بیود.  بیه اصیطالح آنتراکیت(         دیگه یعنی تو جغرافی هم نخوندی؟ من هم گریه

ثل ییک  شعر خواند یعنی راستش شعر نخواند م آمدو نشستیم تو جلسه ولی من اصالً با پیازکار حرف نهدم. بعد دختر دراز و الغری

ای هم پیچ و تابی به خودش داد. من اولش خیلی خوشم آمد و حتی یادم رفت کیه چیه    هنرپیشه، سرپایی دکلمه کرد و با هر کلمه

بالیی تو آنتراکت سرم آمده بود بعد که آن دختر نشست گفتندخ آقای محسن پیازکار، این هم بلند شد و یواشیکی در گیوش مین    

هیچی نگفتم. این شعر را شاید ده دفعه پیازکار برایم خوانده بود و هی بیا آب و تیاب توضییح    خونم. من  شعر عشق را می خگفت

کیرد. خالصیه رفیت و مثیل همیه نشسیت روی صیندلی و گفیتخ          داده بود که به خاطر یاسمن گفته ولی هی به من تقدیش می

ب شد ولی من حسادتم گرفت. بعد هم شروع خواهدخ دختره قند تو دلش آ خوندن بعد از شعرخوانی خانم... خیلی جرئت می شعر
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کرد و  کرد و گاهی به دختره نگاه می خواند و بغض می کرد به خواندن همان شعر و تازه با اجازه آن دختر درازه. حاال هی شعر می

ت. بیه  دزدیدم تا بیشتر جلب توجه کنم ولی خوشم آمد از مجری که حسابی حیالش را گرفی   گاهی به من. من هم هی سرم را می

طعنه گفتخ در رابطه با شعر آقای پیازکار این نکته را بگم که بعله اول قرار نبود عاشقان را بکشند دوم قرار شد. خالصیه پیازکیار   

کردند به خاطر من خوانیده و ییا آن    فهمید این را به یاد یاسمن خوانده، همه فکر می هم حسابی آبرویش رفت ولی کسی که نمی

سن من و دختره روی همدیگر بود. یکی یواشکی گفت عشق پیری گر بجنبد، پیازکار کیه اصیالً بیه روی     هم دختره، خوب پیازکار

ترسیدم خیودم   جا رانده و مانده، می مبارک خودش نیاورد و تا جلسه تعطیل شد رفت و با همان دختره گرم گرفت. من هم از همه

گفتم وای دیرم شده، گفتخ ببخشید آخه چهره و حرکاتش عین یاسیمن   تنهایی بروم. هیچی ماندم و صدام درنیامد. وقتی که آمد

فهمید که چه روز وحشتناک بدی داشتم. این یعنی همیان   بود. حاال اگر بگویم که صبح همان روز چه اتفاقی افتاده بود آن وقت می

کینم بایید    دم. به خدا وقتی فکرش را میی روزی بود که روز قبلش من موهام را به خاطر عالقه پیازکار به جلسومینا کوتاه کرده بو

کن نیستم. خوب چندان آدم قابل تحملی نیسیت   دانم چرا مهرش به دلم نشسته و ول حتی تو روی پیازکار هم نگاه نکنم ولی نمی

کنید میرا    روییم، سیعی میی    آورد. مثالً روزهایی که به اصطالح شب شعر می ولی بعضی روزها که دیگر حسابی شورش را درمی

های دیگر و مخصوصیاً دخترهاسیت.    ها من تنها هستم و او مشغول بگو بخند با آدم رفی نکند به دیگران. معموالً توی آنتراکتمع

گفتمخ من باید خودم را به حدی برسانم که باعث افتخارش بشوم و راحت مرا معرفی کند به دیگیران   خوب عادت کرده بودم. می

کیرد و از   را برایم تعریف می فدریکو فلینی« جاده»شدم. خوب، مدتی قبلش این هی فیلم  یولی آن روز داشتم از دستش دیوانه م

کرد کیه   زد. چند بار نشستیم و با هم فیلم جاده را دیدیم، طوری به این جلسومینا نگاه می حرف می «جلسومینا»سادگی و صداقت 

ون دیگه. بعد هم احمق شدم و رفتم آرایشگاه و میدل موهیای   باره برو تو تلویهی گوشتی را دادم دستش گفتمخ یه بار پیچ من یک

جلسومینا را بردم و گفتم، همان طوری برایم درستش کند شب هم، پیازکار خیلی خوشش آمده بود حتی تا آن جا که توانسته بودم 

فت میه یاسمن ایسیتاده  هم صورتم را مثل جلسومینا درست کرده بودم. روز بعدش خواستم حرص یاسمن را دربیاورم. داود هم ج

بود گفتمخ اشکال ندارد این پسره هم ببیند. یک لحره روسریم را باز کردم یاسمن با تعجب نگاهم کرد تا آمد چیهی بگویید، ایین   

فازم پریده بود. یاسمن هم هاج و واج تیو صیورت    پسره داود گفتخ به سالم چطوری جلسی؟ من ماندم که چی بگم؟ برق از سه

آمد. حاال من تو این فکرم که نکند داود و پیازکار دیشب در مورد من حرف زده باشند و  رد و انگار حرف برایش نمیک من نگاه می

جریان موهایم را گفته باشند. خالصه حسابی کالفه شده بودم. حرف برایم نیامد. با خودم فکر کردم حتماً دیشب اینها مرا مسخره 

دهم باالخره آدم وقتی ببیند میورد توجیه قیرار     ود هم خوشش بیاید نه این که اهمیتی به او میدا ،اند. تازه من انترار داشتم کرده

آید ولی طوری او با مسخره گرفت که من اشک تو چشمهام جمع شد. رفتم و نشستم پشیت مییهم. یاسیمن     خوشش میخگرفته 

د. طوری گفتخ حواسم اینجا نبود متوجیه صیباخانم   داود مگه چی گفتی که به خانم برخورد؟ خدائیش داود باز رعایت کر گفتخ آقا

ام کیرده   ای بودم. حاال من را بگو که به امید چهاندن دل یاسمن بودم و این پسره حسابی دیوانیه  نشده بودم. توی یه عالم دیگه
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هم به پیازکیار نگفیتم.    بود. از بم من هم آدم ساده و دل پاکی هستم اصالً از داود کینه به دل نگرفتم ولی خیلی اشک ریختم. باز

ها افتاد. آن روز خیلی روز بدی بود. اینقدر به هم ریختیه بیودم کیه     حتی نپرسیدم که کی داود را دیده است؟ تا عصر که آن اتفاق

بعد از این که گفت که دختره شبیه یاسمن بود ولش کردم و رفتم. چند روزی هم نه سراغش را گرفتم و نه تلفین زدم، او هیم تیا    

داشتم. تو این مدت فرصتی بیود کیه بیا     توانست. توی خانه هم گوشی را برنمی فته تماس نگرفت. با دفتر روزنامه که نمییک ه

های خودم گریه کنم. خوب من مثل بچه پیازکار بودم. درست اسیت کیه چنید سیال از فیرزاد       خودم درگیر بشوم و برای حماقت

آمد. درست است که او هم مجرد بود. حتی ملیحه بعدش ازدواج کرد و از قیول   نمی بهرگتر بودم ولی باز هم با هیچ معیاری جور در

پچ  آمد. این رفت و آمدهای ما به شب شعرها، بدجوری باعث پچ پیازکار شنیدم که خیلی هم راضی است ولی باز هم جور در نمی

ها. دیگر به همه چیهش عادت کردم. هیم   پارک ها و اش قطع کردم و شدیم آواره کوچه کم رفت و آمدم را به خانه شده بود. کم

شد. او هیم کیه    فهمیدند باعث آبروریهی زیادی می هایش. بعد جریان موهایم بود که اگر دیگران می تحقیرهایش و هم نوازش

 هیای یکروزه فراموش کرده بود و دیگر توجهی نداشت. موهایی که مورد حسرت خیلی از دخترها بود. همیین پیازکیار چقیدر از مو   

کرد؟ حاال کارم به جیایی   کرد. ولی اگر این همه تعریفی بود پم چرا این همه از جلسومینا و موهایش تعریف می م تعریف میبلند

های مختلف درآورده باشم خیوب   رسیده است که مسخره این پسره داود و یاسمن شوم؟ چقدر توی این مدت موهایم را به مدل

ای؟ چرا به خودت فکر  فرستادم که دختر چرا خودت را عالف این آدم کرده به خودم لعنت می است؟ بارها با خودم خلوت کردم و

شیود و   کردن با من دارد و اشکی که گاهی تیوی چشیمش جمیع میی     هایش، نگاهش، نیازی که به صحبت کنی ولی تلفن نمی

کنم اشیک در چشیمانش    یا با او قهر می کنم و شوم، بد که نگاهش می اش می ها مثل بچه کند. خیلی وقت همیشه مرا خام می

کند. گیاهی خیودم دسیت و صیورتش را      رود و دست و صورتش را خنک می گیرم، می گوید دارم گر می شود. بعد می جمع می

 شوم.  کنم چرا کشته مرده محبت او می شوم. من که از محبت پدری سرشارم، تعجب می اش می کنم. گاهی من بچه خنک می

آید و با تحقیر  فهمد. می ام را خوب می آید و احساس زنانگی شود. خدائیش همیشه هم خودش به طرفم می یگاهی دعوامان م

رنجم ولی باز هم با او هسیتم شیاید    شوم و انگار نه انگار. می کند ولی چیهی تو چشمهاش هست که من غافلگیر می نگاهم می

اند شماره  کمتر ولی با دخترهای دیگر که باشم، پسرها که عادت کرده روم تنها که باشم مریض باشم. خوب تو خیابان که راه می

اش همین وحید بود. خوب من روی صدا  زدم. نمونه ها زنگ می کردم و به بعضی از آن انتخاب میخآمدم  دهند. قبالً می تلفن می

ه دفعیه بعید بیا او صیحبت     دهم. اگر حسم گفت خوب اسیت کی   زنم اول به صدای طرف گوش می خیلی حساسم. وقتی تلفن می

کم آن قدر به او عالقیه پییدا کیرده بیودم کیه اسیم        داد. کم کنم. وحید هم همین جوری بود. خیلی صداش به من آرامش می می

تلفن خانه را هیم بیه او دادم    کردند من اسمم منا است. بعد از مدتی شماره ام را هم به او گفتم ولی بیشتر پسرها، فکر می اصلی

اش هم رفتم. تنها پسری بود که بیه   های من یک طرفه بود. تازه چند بار خانه کردم. همیشه تماس اصالً این کار را نمی که قبالً،

چشم و ابرو هم بود. دیگر واقعاً تصیمیم   رفتم. دانشجوی پهشکی بود. خانه مجردی داشت. کشیده و بلندقد و خوش اش می خانه
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تلفن خانه ما را هم  اب کرد. آمد و هر چی بین ما گذشته بود به دوستش گفت. حتی شمارهازدواج داشتیم ولی حماقت او کار را خر

گشیتم کیه لییال     هایم را به هم زدم. ولی خیلی به هم ریخیتم. دنبیال دوسیت جدییدی میی      داده بود. من بدم آمد و تمام برنامه

ولیی بیرای   ولی خشکه را،باهات هسیتم  یال گفته بود متأهلم اول به لیال پیشنهاد داده بود ل یاسرتلفن همایون را به من داد.  شماره

مرا پیشنهاد کرده بود تا خودش خیالص شیود. زنیگ زدم     وبعدازمدتی تخت گازرفته بود،لیالهم ترسیده بودوای نبود  مسألهیاسر

رفتییم   راه بیه راه عصیرها میی    دار است. از دفتر روزنامه صدایش خوب بود. ادامه دادم. لیال گفته بود پراید دارد و موبایل و مغازه

اش رفتم ولی بعد از قضیه وحید اصالً رغبت نداشتم بروم. نرفتم باز هیم   بیرون. او هم خانه مجردی داشت. چند بار هم تا دم خانه

اسیت و اال پیازکیار نیه سیر و      یاسرهایم به وحید و  توجهی اش تقاص بی ها همه کنم این قانع شد. تا بعد ولش کردم. فکر می

خوردیم. اصالً هر کم قضییه میا را    ای و اخالقی به همدیگر می ما دو تا از نرر سنی، قیافه ریخت درست و حسابی دارد. نه اصالً

شیود گفیت کیه میا بیشیتر مثیل        شود. میی  فهمد برایش عجیب است. برای همین هم دیگر در جاهای عمومی پیدامان نمی می

گویم شاید تقاص  شوم ولی می ها هستیم. خوب خیلی خسته می ا و پشت درخته اش توی پارک ایم. چون همه ها شده جنگلی

بیوس سیرویم    دهم. مثالً تقاص غالم را. غالم از کالس دوم دبیرستان افتاده بود دنبال من. من عادت داشتم آخر مینی پم می

شیدم از موتیور پییاده     هم که پیاده می بوس بعد افتاد دنبال مینی کردم. غالم هر روز می ایستادم و شیطنت می رو به بیرون می

کرد که بهش زنگ بهنم. روزهای عاشورا، تاسوعا  کرد و التماس می تلفنش را تکرار می زد و هی شماره شد و باهام حرف می می

چون هم من باوحیدبودم وهم ایین هیم   آمد. آمد تو کوچه ما. ولی من ازش خوشم نمی زن هیئتی شده بود که هرساله می هم طبل

حتی بیاهم  زدنید  بهش زنیگ میی   هدادم به دخترهای دیگر، هم اش را می شماره تا،زاضی نبود،باهمه،بود.10مثل یاسر،به یکی و

ولی فقط و فقط چشمش دنبال من بود. یک بار بالیی به سرش آوردم که بدبختش کردم. خودم را زدم به مریضی و  برنامه داشتند

راننده هم پایش را زد روی ترمه و من سریع پیاده شدم و دویدم رفتم آن سیمت بلیوار.    به راننده سرویم گفتم، سریع نگه دارد.

بوس و پرت شد کف خیابان. من حسابی دلیم خنیک    بوس افتاده بود. دستپاچه شد و با موتور زد به مینی غالم هم که دنبال مینی

ش شکسته. کمی دلم به حالش سوخت. دیگر دنبیال  شد و بهش خندیدم. چند وقتی هم پیدایش نشد. بعد فهمیدم که افتاده و پا

تااین که ییک  افتاد ولی ول کن نبود. تعجب می کردم. آن روز که افتاد بچه ها خیلی هوش کردند ولی انگار نه انگار،  سرویم نمی

وصورتش هیم  درسته که می شلیدودفرمه شده بودغالم را شناختم. سریعخوب من روزاتفاق جالبی افتادتوبانک بودم که دیدمش.

نفهمیدم واقعاً کاری تو بانک داشته یا این که دنبال من افتاده بود. برگشیتم و خیلیی باهیاش     داغون شده بودولی زودشناختمش.

کرد ولی من محلش نگذاشتم. واقعاً شاید دارم تقاص رفتارم با  گرم گرفتم. ولی زود از بانک زدم بیرون با چشمهاش التماس می

هیا   گرفتنید، خیلیی   ها مرتب ازش خبیر میی   سر جریان تصادف، دو سه ماهی بیمارستان خوابیده بود بچه دهم. غالم را پم می

میرد. تو بانک هم که دیدمش خیلی تو روش خجالت کشیدم. درب و داغان شده بود. دو سالی تاسوعا و عاشیورا را   گفتندخ می می

دو ماه بعد از قضیه بانک دوباره مراسم محرم شروع شد. دیدمش، او  کنم. یکیبتا به توصیه پیازکار فراموشش  ،خانه نمانده بودم
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زد  ام گرفته بود. دهل می م. من گریهیسیر همدیگر را دید هم متوجه بودندولی، همهکرد. مان نگاه می اش تو پنجره خانه هم همه

ریختم.  همینطور پشت پنجره اشک می خنکرد. خیلی طفلک از بین رفته بود. دلم برایش سوخت ولی به بهانه امام حسی و نگاه می

کردم فراموشش کنم. حاال قضییه تلفین و دوسیت پسیر بمانید. چقیدر        دید. بعد دوباره سعی می های مرا می حتماً او هم اشک

ه خواستگارهای جورواجور داشتم ولی همه را جواب کردم. مامان و بابا از دستم کالفه بودند و هستند ولی چیهی ته دلم را قرص نگ

هایم را بهنم. االن جای همه دوستهام را گرفته اسیت. همیشیه    توانم حرف کنم به هیچکم غیر از پیازکار نمی دارد، فکر می می

بینم امکان ازدواج ما دو تا اصیالً فیراهم نیسیت.     کنم می نررکردن از پیازکار هستم. چون هرچی فکرش را می هم در حال صرف

لی ازدواج کرد. دختره یک سال از من هم کوچکتر است ولی خانواده دختیره حاضیر بیه ازدواج    حتی به اصرار من با یک دختر شما

هم جریان بدی بود یعنی من خیلی با او بد تا کردم. بعد از قضیه دیدن  یاسرآنها شدند ولی من اصالً شرایطش را نداشتم. جریان 

شان ندادم. انگار گوشی موبایلش را عوض کرده بود. خوب من با را دیدم. لباس سربازی تنش بود. خودم را ن یاسرغالم تو بانک، 

دادم. ولیی ایین گوشیی، گوشیی قبلیی نبیود. بعید هیم جیوری           زدم و براشان په می ها زنگ می اش خیلی به بچه موبایل قبلی

بخت از مغیازه و  رفیتم. بید   ایستادم و نمیی  محلش کردم و هر چی دم دفتر روزنامه خودش را معطل کرد من به بهانه کار می کم

هایش جواب ندادم تا قیدم را زد. لیال هم خیلی از دستم دلخور شد. حتی  قدر نرفتم و به تلفن زد تا با من باشد ولی آن کارش می

دانیم   شود تازه اهل ازدواج هم نیست. خوب برود با یکی دیگر. می خیلی شاکی است من گفتم ولش کن دارد پررو مییاسرگفتخ

دهم ولی کافی است نتوانم در مورد اتفاقاتی که برایم افتیاده، بیرایش حیرف بیهنم.      اش تقاص است که پم می ها همه که این

هایی که بیه   تلفن کنم به کسی زنگ بهنم. شماره شوم. همان موقع سعی می ام! سرگردان می کنم. چیهی گم کرده احساس می

تواند محرم رازم شیود.   کنم هیچ کم نمی شود. احساس می عم میزنم ولی باز چیهی مان اند را همه از حفرم زنگ می من داده

اصالً او هیم   ؟!دانم چرا گویم. نمی پوشم. هر اتفاقی تو دفتر روزنامه میفته، همه را برایش می خرم، هر چی می هر چی لباس می

گیویم. ایین بیا     چیه را می همعلوم است هیچ وقت کنجکاو قضایای روزنامه نیست ولی کافی است بپرسد. من تند تند برایش هم

ایم. آن هم تیوی پیارک و کوچیه و خیابیان ولیی       بودن ما هم خیلی خطرناک است. بارها در وضعیت خیلی ناجوری با هم بوده هم

کند که او اهیل دوسیتی بیا زن     . زنش هم اصالً فکر نمی؟!تواند ادامه پیدا کند اش تا حاال به خیر گذشته است ولی تا کی می همه

ولیی ایین    ه وزودمی فهمیده خاین سروگوشش می جنبده یانه؟!گفت، باز ملیحه هوشیارتر بود باشد. اینطور که پیازکار میدیگری 

دانم این کار آخر و عاقبت خوبی نیدارد. هیی مین بیشیتر از      میشایدهم برای اش مهم نیست.یکی اصالً به اطرافش توجه ندارد. 

کنم. مدتی نماز خواندم. جالب این بود کیه   شود. بارها در خلوت خودم گریه می میافتم و هی یاسمن عهیهتر  چشم همکارام می

گفت: این زن جدیدش اهل نماز و روزه اسیت. مین هیم کیه تیا آن       پیازکار مخالفت هم نکرد. خودش اصالً مذهب ندارد ولی می

ای  کینم ولیی کیافی اسیت لحریه      یش میام که چه کنم؟ مدتی رها خواندم از چشمش نیفتادم. حاال هم مانده ها نماز می وقت
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خواسیت   دانم چی تو وجودش هست که من حاضرم شوهر نکنم. او هر جوری دلش می ببینمش یا تلفنی با هم صحبت کنیم. نمی

 زندگی کند ولی گاهی همدیگر را ببینیم یا تلفنی با هم صحبت کنیم.
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 سراتیب
 

ری یم گفت. خودش رو لوس کرده بود. پسره پررو برام آدم شده بود. ویل یم ای بود که به صبا گفیت و اون تو هم رفت؟ یه منی داود شدم که این چه کلمه پا پی    باید هر جو  . از  ارزید شد 

بونش یم تا گفت، خوب من فیلم  زیر ز سر  رو ندیده بودم. خود داود برام اورد جادهکشیدم. خون به جگرم کرد  به  تو دفرت روزنامه. بردم و نگاهش کردم. بعد فهمیدم که صبا چه بالیی 

بهش پیله یم وقت هم  ردی؟ میگه منی خودش اورده. یعین عالقه به این مرتیکه اینقدر مهم بود؟ هر  و ا ت  سر خود به  بدخبتیه  این چه  که آخه  ر یه  کنم  انگا تو زندگیم  . فقط  فهمم

ای  زنم، آروم میشم. دخرته خل و دیوونه، خودش هم منی م. میگه باهاش که حرف یمشده داشتم و حاال پیداش کرد گم از پسر داند چه دردیش هست. چند تا مشاره تلفن بهش دادم 

تو این بدخبیت، یا با م  کلفت و درست و حسایب، مهه گردن ر شون رو بعد از ییک دو ماه پس زد. برا این که بار گناهم کم بشه که صبا رو انداختم  ستگا وافقت خودش و یا ناشناس چند تا خوا

اش رفت. مهه که  ش مونده بودم که آخه این پیازکار یچ داره که صبا ول بر بدخبت  ون  ا  . ونه میشه ستش دیو از د ه  ر ا که د . مامانش  و پس زد ر ا  ر ستگا کن نیست. نفهمیدم. مهه خوا

ً خرب نداره این چه مرگش شده، عجیب هم شانس میارن، کایم مواظ  صال و یم بشون هست. یه روز تو قیطریها ر سر مچشون  اگه  که  ر  وضع ناجو ون  ا با  ،  ن اون هم  ام هم گرفنت عد ا

اشون کم بود. کایم االن دیگه مهه چیز رو در مورد هیکل این دو تا میدونه، بابا کارایی یم بام مهیشه یم بر با  . سم نبود ر الب هم  انق از  ل  الب چه چیزها کنن که قب انق از  ل  که قب یی گفت 

سیع یم میدیده و بعدش یچ! اینقدر تعجب یم ه  تاز  . شت ا و د ر ت  کرد یه گفت؛ بابا قبل از انقالب هر کیس یک نفر  غری ف یه  و به قول معر شه  با شته  ا و د ر کوچه  تو  ای  ای دخرت کرد هو

یل باورم منی حمیل داشتند ویل حاال مگه به ییک و دو تا سر میذارن؟ مهیشه یم بچه از مهه  عد خودم رو حساب یمشد. ب فهمیدم ویل خی به؟  شم خو با ه  کرد ض  و عو ر ش  تا تا حاال چند   . کنم

ونایی که داشتم فقط مهنی یه دونه کایم مونده که با وجودی که مدیت من رو ول کرد و رفت ویل باز برش گردوندم. یم ویل حاال یه  ا شتیم  ا ری ند ر کا ا شوهرد به زن  که دیگه  گفت؛ بابا ما 

بچه 5ساعت پریزن اگه راس میگه  نتظر  نتظر تاکیس یا م ، یعین  زنن. ویل راست میگه بابا، کایم یه چیزایی یم ش یا شوهرش وایسه. پونصد نفر میان جلوش و بوق یم بعد از ظهر، م گفت

ه گفت؛ تو پارک جلفا نزدیکای سید خندان این دو تا رو با یک وضع خییل بدی دیده، اینقدر ما شنوم. یم خودم هم از دخرتا یم ومد ا کجا  تش برده بوده که متوجه نشده، نگهبان پارک از 

این دو تا رو گرفته، خود کایم هم مهچنی آدم چشم و دل پایک نیست. یم سته  و مچ  ا ر خو اغ پیازکا سر ول  ا رفته   ، بزنه سش  به لبا ست  صبا د شت  ا کرد نذ شون  ا سو از هم  گفت؛ نگهبانه 

ای داره  دار چه رابطه فهمیده که ماشنی داره، بعد اومده بیخ خر صبا رو گرفته هر یچ خواسته بفهمه که با این آدم زن و بچه ه هم منیش کنه، پیازکار آه در بساط نداشته، نگهبان تلکه

. چند کرده، کاری به اون نداشته ب بیشرت گیج شده، دوباره رفته پیش پیازکار، پیازکار به قول معروف مردونگیش گل کرده بوده و به نگهبانه التماس یم اشنی، مسافرم بوده گولش زدم

وز بعدش جام نگرفت اومدم و پا پی صبا شدم. منکر شد گفتم بابا نگهبانه مهه چیز رو گفته، گفته که تو امتیاز دادی تا از دستش خالص یش ه ر ک بود  ه  بودم چون کایم دید . یه دسیت زده 

که  5یه ماشنی درست گرفته و گفته  صبا به نگهبانه وعده داده بوده و بعد از دستش در رفته بوده و تومن ونک، راننده ماشینه از خدا خواسته، صبا رو فرز سوار کرده و برده بعد کایم دیده بود 

سوء ، نه من قصد  ً با نگهبان حرف زده بود نگهبانه گفته از د نگهبانه هم نتونسته از صبا چیزی گریش بیاد، هم پیازکار دررفته بود، کایم اصال ه  ستفاد ون هم چونا ا  . شتم ا و ند ر ه   خرت
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بابام بودوحتما ه .دار بود ولش کردم زن و بچه مهسن  بیو ای  ون مرد ا از  که  کایم گفته بود نه بابا  صبا گفتم  به  ، حتویلشون میدم  ببینمشون ر دیگه  با بود کافیه یه  که نگهبان گفته  س 

ً از این کلمه ً قبال ً در مورد پیازکار اوایلش که راه به راه مریفت خونه منیها استفاده  نگهبانه دنبالشه گفت گور پدرش اصال . یم کرد یا مثال شعر شب  با هم مریفنت  و  این  ش  صبا  گفتم 

را از تو بعیده یم ه کا و نویسند ا  شاعر که  و  ر بهایی  کتا وز  ر و هر  بعد میومد  صعود منه  ر پله  ویل پیازکا ونم  اخ گفت، خودم هم مید اند امضا  و  بودند  ه  کرد بهش هدیه  بودند پای ها  ته 

شته ود یا  کم دارم به عنوان یه شاعر، معروف میشم. یم ، میگفت که کم؟!شون به من نشون میداد. گفتم؛ خوب اینا چه به درد تو میخوره نو ا یش د هنایتش می گفتم؛ خوب شدی دیگه 

نش لذت داره، بعدشم که از شعر و شاعری بدش اومد. اونقدر مس  پیازکار یا طالیی. یم ر قطع  خرهگفت، مهی به خانه پیازکا و  ر ش  و آمد رفت  . خوب  و نپرس که نگو  ش کرده بودند 

با ف  کرد. شب شعر هم که دیگه منی با اد گفتم  ویل نتیجه ند کردم  صحبت  ش  ا رفت. بعدش هم که پیازکار مدیت ناپدید شد ویل مگه این دخرته آروم گرفت؟ اینقدر نشستم و باها رد

رو دستگریش یم کرد. حیت من فکر کردم که ممکنه، صبا  شد نه ولش یم گفت؛ من تا عمر دارم پاش وایسادم. نه حاضر به ازدواج با اون یم یم ؟ه خایک به سرت مرییزیکنن بعد تو چ این 

ً اینجوری نبود. حیت سیگاری هم نشد. فکر میکنم اعتیاد به دیدن پیازکار باعث این بدخبتیش شده. این مه ست هم معتاد شده باشه، ویل اصال و ه زن و شوهر از هم جدا میشن، این مهه د

ً منی ً و ابدا کردم  از هم جدا میشن ویل این انگار ضمیمه پیازکار شده، جزو وجودش شده. اصال فهمم یعین چه ویل میدونم نفسش و زندگیش پیازکاره. اونقدر شبای عاشورا نذرو نیاز 

به  مامزادهکه صبا دست از پیازکار ورداره، اونقدر دخیل بستم به ا ها ویل انگار نه انگار. دائم به درگاه خدا توبه میکنم ویل فکر میکنم گناهم پاک منیشه. من که هییچ، کایم هم چیزی 

ونه آ زنم. االن من و کایم باید به فکر هتیه جهاز باشیم. دیگه خسته شدم. بدجوری داره ختته عقلش منریسه، دیگه دارم قیدش رو یم ا مید . خد ه کجا گاز مری به  تا  و  این د عاقبت  و  خر 

! سه  مری
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 باید امشب بروم

 

رفتم. زمانی که فهمییدم از طیرف پیدرش     رود. باید می رفتم. زمانی که فهمیدم به مأموریت اداری نمی رفتم. باید می باید می   

رفیتم. تکیه    های مسافرتش به خارج از کشور قالبی است. باید می ست. زمانی که فهمیدم بلیطها نی مأمور فروش در شهرستان

آورد. گاهی دست خالی بود. رفتم پیش مادرش،  کرد. گاهی سوغاتی می ذره آبم کرده بود. گاهی امیدوارم می تکه گفته بود و ذره

رفتم. همان وقتی که حاج خانم طوری حرف زد که ما بیراش   یحاج خانم طوری حرف زد که انگار، ناصر از من فراری است. باید م

ترسیدم وحشت کنی. گفت که با رفقای قیدیمی کارهیایی    . گفت که می؟اعتراف کرد خزن گرفتیم که دیگر کار سیاسی نکند. گفتم

کنید. بایید    خانه می گفتخ زن اگر زن باشد شوهرش را پابند کرد و می آقا سرزنشم می رفتم. موقعی که حاج کنیم. باید می می

فهمییدم   زد چون نیاز داشت. همان موقع باید می شد. وقتی که فقط سر می گذشت و پیدایش نمی رفتم وقتی ماه تا ماه می می

رفتم. همان میوقعی کیه فهمییدم معنیی خانیه تیمیی        مردها فقط نیازشان باید برطرف شود و اال زن و بچه بهانه هستند. باید می

کیردم کیه    کردم! نباید فکر می ها بود. نباید حساب و کتاب می ها و زندان اش صحبت از اعدام های ر حرفچیست؟ زمانی که د

دانستم زندان کشیده و شکنجه شیده   اگر بگذارم و بروم، ممکن است او تعهدی احساس نکند و فقط به کار سیاسی بپردازد. می

 است. 

گفیتمخ حیاال جنیگ تمیام      دارد ولی با خیودم میی   کار سیاسی دست برنمیدانستم از  گفتم شکر خدا، معتاد نیست. می ولی می

کردم دوباره کار سیاسی بکند. هی گفتم، فرزاد احتییاج بیه بابیا     اش مشکوک بود ولی اصالً فکر نمی های خارجی شود. تلفن می

هیام   گفیتم. از وحشیت   ائیم میی هیای تنهی   ای نیست. باید از شیب  گفتم برای من مسئله دارد. احتیاج به باالسر دارد. نباید می

کینم.   گفتم. خواستم فداکاری کنم. خواستم فکر کند لیاقتش را دارم. گفتم که من هم به تو کمک می هام می گفتم. از کابوس می

اج رفتم. اصالً نباید بیا ناصیر ازدو   آورم. باید می های سیاسی را درمی کردن فرزاد با من. نباید ادای زن گفتم نگران نباش. بهرگ

ها را  زدن کردم. گول رشادتش را خوردم. قسمتم بوده. شاید اشتباه کردم که خواستگارهام را پم زدم. شاید تقاص آن پم می

ام. چرا باید  ام. گناه که نکرده ام. مثل دخترهای دیگر که با کسی سر و سر نداشته باید بکشم و اال من که در حق کسی بد نکرده

از آدم قدرتمند خوشش آمد باید تاوان پم بدهد؟ باور کرده بودم رشیید اسیت و اال هیچیی از     تقاص پم بدهم؟ یعنی هر کم

دیگر خواستگارهام بیشتر نداشت. باید بفهمم اصالً چرا حاضر شدم با ناصر ازدواج کنم. یعنی تقصیر مامان بود کیه چشیمش بیه    

تقصیر مامان بود که مرا راه به راه بیه فیرش فروشیی فضیلی     مال و اموال پدر ناصر بود؟ ولی ما هم که وضع مالی بدی نداشتیم. 

های آنچنانی بپوشم تا ناصیر بیدنم را    خواست لباس برد؟ مگر من کم خواستگار داشتم؟ یعنی تقصیر مامان بود که از من می می

و از اول ماجرا را برای خیودم  ببیند؟ کی به مامان گفته بود که ملیحه مال هر مردی باید باشد که بدنش را دیده است؟ باید بنشینم 
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حالجی کنم. باید امشب بروم. ولی قبل از رفتن باید بدانم که کجای کار اشتباه بوده است. تو نامه که چیه زیادی نبود کیه مین بیه    

سیال  20خاطر آن زندگی خودم و فرزاد را خراب کنم و بروم. پم شاید از اصل قضیه، از پایه خراب بوده. چرا ناصر بعد از حیدود  

ترک، دوباره رفت طرف اعتیاد؟ یعنی من زن نبودم؟ یعنی من مقصر بودم؟ باید از اول بنشینم و به قول ناصر بررسیی کینم. بایید    

کند. درست است که این حرف حرف ناصر است. درست است که ناصیر تصیمیم    کند ولی نوشتن فرق می بنویسم. فکر، فرار می

داد. درست است که ناصر هیم نوشیت    صر، اگر به درد بخور بود، خودش را نجات میدرستی نگرفته. درست است که نصیحت نا

حلی که پیدا کرد، اعتیاد بود ولی شاید من بنویسم و تصمیم درستی بگییرم بایید از اول بنویسیم. از بچگییم، از وضیعیت       ولی راه

نویسم. نه اول باید از زنیدگی در روسیتا بنویسیم.    ها ب ام به نرامی . اول از عالقهم. فقط نباید بگذارم دست کسی برسدخانوادگی

شود که من سست بشوم و تصمیم درستی نگییرم. بایید    بهتر است از زمان آشنایی با ناصر بنویسم. ولی نه این چیهها باعث می

ک زندگی کوچولو داشتن ی . یعنی عرضه نگه؟!توانم ناصر را دوباره به زندگی خانوادگی برگردانم امشب بروم. ولی چرا؟ یعنی نمی

تواند ترک کند؟ یعنی این همه سال باید با چند ماه دعوا خیراب شیود؟    سال ترک کرده یعنی حاال نمی20را هم ندارم؟ اگر ناصر 

گیرم کیه معلیم سیپاهی     دانم از کجا شروع کنم. خوب فرض را بر این می شود؟ باید بنویسم ولی نمی فرزاد در این میان چه می

خ انشائی بنویسید که، نه در مورد تعطیالت نوروزی، باز هم نه، تابستان گذشیته، نیه در زنیدگی چیه کسیی را      دانشمان گفته است

تعطیالت عید و تابستان است. چیه فصیلی را دوسیت    13به دروخواهم بنویسم در مورد  هایی که می بیشتر دوست دارید؟ نه این

کیدام   ها تست بهنم. نه باید تشریحی هم داشته باشد؟ نه مثل هیچ کورینویسم. نه بهتر است مثل کن دارید؟ نه. اصالً از اول می

هیای خیود را    ها و شادی اید یا نه غم هایی در زندگی کشیده شود. باید یک انشایی بنویسم با عنوان چه بدبختی ها نمی از این

ری است که بنشیینم و بنویسیم؟ ولیی    بنویسد. اصالً ولش کن. من که در هر صورت تصمیم دارم که امشب بروم. دیگر این چه کا

م نویسیی  بهتر است بنویسم. درست است که ناصر زندگیم را به باد داده است ولی حتماً این حرفش درست است کیه وقتیی میی   

ام ولیی انگیار هییچ     نباید چیهی را از قلم بیاندازیم. باید اصالً با خودمان تعارف نداشیته باشییم؟ خیوب االن مین خیلیی نوشیته      

است که من آقای پرورشی را خیلی بیشتر از پدرم دوست داشتم  ام. این که نوشتن نشد اگر بنویسم تقصیر دوران کودکی ننوشته

اش تمیام شید،    ام. تازه، اگر او مرا دوست داشت که بعد از این که خدمت سپاهی دانیش  شود. خوب آن موقع بچه بوده که نمی

هاست. پم چرا ما را ول کرد  ها را دوست دارد. عاشق بچه گفت که بچه میشه میکرد. یعنی او ه آمد و در روستا زندگی می می

. تا آخر آخرش. یعنیی بعید از   روم و دیگر برنگشت؟ نه باید از اول بنویسم. شروعش مشکل است. اگر شروع کردم تا آخرش می

هیا   سند؟ ناصر از قول یکی از نویسندهنوی شوند چطوری این همه می ها که نویسنده می گیرم. پم این حتماً تصمیم می نوشتن

گفتخ اصل قضیه آهنگ شروع نوشتن است. شاید هم علتش همین باشد. وقتی من این همیه سیرگردانم و بالتکلییف، حتمیاً      می

نویسیم تیا تکلییفم     آید ولی همان آهنگ اولیه خوب بود. نوشته بودم باید امشب بروم. مهم نیست می آهنگ نوشتن سراغم نمی

 د. من که قرار نیست نویسنده بشوم.روشن شو
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ام، برای همیین   های سنگین بود و مرتب در خانه نبود. شاید علتش همین باشد. من به نبودن پدر عادت کرده پدرم راننده ماشین

ر خواهم تحمل کنم. او خیلی هم بداخالق بیود. ولیی انصیافاً منصیو     کنم. یعنی دیگر نمی های منصور را تحمل می است که نبودن

توانسیت او   کند. او مردی تریاکی بود. مادرم یعنی نمی اخالق است. یعنی اینقدر خونسرد است که آدم را عصبی می خیلی خوش

نویسم، ناصر هیم   شود اگر قرار باشد من هر چه می توانم؟ نه این جوری هم نمی را وادار به ترک کند؟ من چه؟ یعنی من هم نمی

گیرم که منصیور اصیاًل نبیوده، هیر وقیت نوبیت نوشیتن او شید در میورد او           رض را بر این میشود. اصالً ف نوشته شود که نمی

 کردیم. وضع مالی خانوادگی ما بد نبود. یعنی خوب بود.  نویسم.ما در یکی از روستاهای شیراز زندگی می می

 

هیا   شید. خیلیی   ما مثل مهمان خانه میی  خانه ،آمد های سنگین و مرتب در سفر بود. وقتی هم می پدرم راننده بود. راننده ماشین

کشیدند. مادرم غیر از من دو پسر و یک دختر داشت. وقتی پدر در خانه بود. مادرم، خواهر بیهرگم   آمدند و با پدرم تریاک می می

فرهیاد. اه  ها حسین نام داشت و یکی دیگیر   کرد. دو برادر هم داشتم که هر دو از من بهرگتر بودند. یکی از آن صغری را قائم می

ها که مثالً کالس سومی هستند. بهتر است طرز نوشتن ناصر را تقلید کنم. درست اسیت   ای نویسم. مثل بچه مدرسه چقدر بد می

 قدر خوب آهنگ نوشتن پیدا شد. که زندگیم را فنا کرده است. چه

هایی را دیده است که بیرایش تکیرار    باییهای زیادی دارد ولی کسی که کودکی خود را در روستا گذرانده باشد، زی شیراز زیبائی

کیرد   شود. روستای ما در فرمشکان بود. فرمشکان گالب معروفی داشت. شاید در حد گالب قمصر کاشان. پدرم تعریف می نمی

های زراعتی را به بیاغ تبیدیل    هایش در انقالب سفید، تقسیم اراضی شود، همه زمین خواست آبادی که خان منطقه ما چون نمی

ها را حصار کشید. او چون در دولت شاه نفوذ داشت، چند سال قبل از تقسیم اراضی از ماجرا خبر داشت و به همیین   د و دور آنکر

گویند یک ماشین جییپ   کنند. می ها همیشه از او به خوبی یاد می ها را تقسیم کنند. روستایی دانست که قرار نیست باغ دلیل می

آورد.  ایین را خیودم    گذاشت و به دهات می گفتیم نوت( در جیپ می چند گونی اسکناس  ما میداشت. هر سال موقع عید نوروز 

ها حتی نوت ده تومانی هیم   داد بعضی وقت ایستادند و خان به هر کدام یک اسکناس می هم یادم هست(. مردم همه به صف می

آوردنید تیا    جیا میی   ی شهری را با اتوبوس بیه آن داد. خان در باغ خیلی خیلی بهرگ خود دو استخر بهرگ داشت که دخترها می

خیواهم   ها را نگاه کند و لذت ببرد.اه این چه ربطی به ماجراهای من و زندگی من دارد. میی  گردش و تفریح و شنا کنند و خان آن

خیود   هم حتماً بیی  ها را صد سال سیاه آهنگ نوشتن نیاید. اگر قرار است این طوری بیاید که من باید نویسنده بشوم. ولی نه این

خواستم بنویسم که زمانی که خان هنوز زنده بود، یک بیمارستان هم در شیراز سیاخت و آخیر عمیرش را هیم در      ام. می ننوشته

کردند. نه این هم به زندگی من ربطیی نیدارد. ایین چیه      ها زیارت می همان بیمارستان گذراند و بعد مرد و قبرش را همه دهاتی

ربط هم نیست. در زمان زندگی خان، سپاهی دانش زودتر از جاهای دیگر بیه   من و ناصر دارد؟ ولی حتماً بی ربطی به قضیه رابطه

گویند ما جهو اولین دهاتی بودیم که سپاهی داشتیم. خان قبل از مردنش چند نفر خارجی  بعدها فهمییدم   روستای ما آمده بود. می
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خواست کیه   گویند خیلی چیههای قیمتی پیدا کرد و چون دولت می ورده بود و میایتالیایی( را برای کشف گنج در روستای هکوان آ

 ها را تحویل دهد و نداد، او را به بیمارستانی که خودش در شیراز ساخته بود تبعید کردند تا باالخره مرد. او آن

ها را مین خیلیی دوسیت     کی از آنام و همیشه سپاهی دانش داشتیم. ولی ی من تا کالس پنجم دبستان را در روستا درس خوانده

ماند آهنگ نوشتن. اگر شیوق   کنم اصل قضیه پیدا شد فقط می داشتم. او خیلی مرد خوبی بود. اسمش پرورشی بود. آهان فکر می

گیرم که همین امشب همه چیه را  نویسم و تصمیم می نوشتن در مورد آقای پرورشی، نتواند آهنگ نوشتن را معین کند، دیگر نمی

 کنم و بروم.رها 

رفتند. اما من کالس سوم بودم که آقیای پرورشیی سیپاهی     پرستیدند و به زیارت قبرش می تو دهات اطراف ما، همه خان را می

روستای ما شد. یادم هست آدم چندان بلند قدی نبود. کمی چهارشانه بود ولی خیلی جذاب بیود. یعنیی ییک جیورایی بیه دل آدم      

زدند ولی آقای پرورشیی، اتیاق    ها حرف می کردند و مردم دنبال آن رفتند و در ده زندگی می یهای دیگر، م نشست. سپاهی می

گفتنید   هیا میی   داخل مدرسه را برای زندگی انتخاب کرد. دبستان کمی دور از ده بود. مردها خیلی از وی راضیی بودنید ولیی زن   

هیا   ها از این حیرف  فهمیدم که چرا زن گیرد. من می نمی ای بودند ولی این یکی ما را تحویل های افتاده های دیگر آدم سپاهی

ها را عادت داده بودند به چیههای دیگر. مردها ولی خیلی از آقای پرورشی راضی بودند. آقیای   های پاسگاه آن زدند چون آدم می

زهای جمعیه و تعطییل هیم،    ها خیلی خوب بود. او حتی رو داد و با ما بچه های قبلی به ما درس می پرورشی بیشتر از همه سپاهی

رسیید. او میا را بیرای گیردش      ها می رفت و بیشتر به درس بچه های دیگر همیشه مرخصی نمی رفت و مثل سپاهی شیراز نمی

کیرد. او در میورد    رفتیم ولی خیلی فیرق میی   رفتیم، با او هم می برد. یعنی همان باغ و روستای خودمان که همیشه می علمی می

زد که انگار قیبالً هییچ وقیت     ه، دشت، گندم، برنج و هر چیهی که برای ما عادی و معمولی بود طوری حرف میها، درختان، کو گل

 ایم. ها را ندیده آن

کیرد. او چیههیایی در میورد خیان      ها او را سر قبر خان بردیم، قبول کرد. گردش علمی آن روز خیلی فرق می روزی به اصرار بچه

گفتییمخ   گفتخ خان اگر آدم خوبی بود که این همه مال و اموال نداشیت. میا میی    بودیم، مثالً میوقت نشنیده  گفت که ما هیچ می

گفت  های شما درآورده، او می ها را مفتی از دست خانواده گفت نه او همه را گول زده است. این زمین خوب خدا به او داده. او می

ها الس بهند. او چیههایی را کیه   جا بیاورد و با آن را برای تفریح این که خان فاسد بوده و اال چه دلیلی داشته که دخترهای شهری

دانست. بعد از آن بود که کدخدای روستای ما که از نهدیکان خان بود، مرتب به او  ژاندارمها در روستا عادی کرده بودند، فساد می

فهمیدنید از   های قبلی تا میی  وشید ولی سپاهیپ کرد. آقای پرورشی معموالً لباس سپاهی دانش نمی زد و با او بحث می سر می

پوشید و همان  پوشیدند. او فقط بعضی روزها لباس سپاهی می آید و یا راهنمای تعلیماتی فوراً لباس سپاهی می شهر بازرس می

او یک روز  سالم بود یعنی او را از پدرم هم بیشتر دوست داشتم.12، 11اش  ها بود که من عاشق او شدم. یعنی من که همه وقت

پا له کیرد.  اش را درآورد و زیر  لباس سپاهی پوشیده بود و وقتی کدخدا او را به تاج اعلیحضرت و لباسش قسم داد، لباس سپاهی
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اجازه رفتم لب قنات و آن را شستم و آن روز به مدرسه نرفتم.  ها برداشتم و بی من اشکم درآمد. دویدم و لباسش را از میان خاک

کردم. از همان موقع بود که من به لباس نرامی عالقه پیدا کردم، او همیشه کتاب داشت و سر کالس برای میا   یاش گریه م همه

میرده   خواست سپاهی دانش بشوم. زن صمد بهرنگی بشوم. حاال کیه او  های قشنگ و من همیشه دلم می خواند. قصه کتاب می

ه بودم آقای پرورشی هنوز معلم ما بود. به قول ما مدیر بود. بعد هم . قسمتی از کالس چهارم هم کبود زن یکی که مثل صمد باشد

های  زدیم. از همکالسی کردیم و به دهات قبلیمان سر می ولی بعدها که ما تهران زندگی می هیچ وقت ندیدیمرفت. ما دیگر او را

کرد که چرا اهل دود  ا بود. پدرم تعجب میاند. او حتی یک بار هم مهمان م سابقم، پسرها شنیدم که آقای پرورشی را زندان کرده

وقت سر زده بودند بیه مدرسیه    کردند. وقت و بی ها هم از او تعریف می کرد. بعدها، زن و دم نیست ولی همیشه از او تعریف می

قیالب دییپلم   ها باورشان شده بود که باید کارهای بید را کنیار بگذارنید. قبیل از ان     ها صحبت کرده بود که آن ولی او طوری با زن

نگرفتم و دیگر نتوانستم سپاهی دانش بشوم ولی بعد که زن ناصر شدم، دیپلمم را هم گرفتم. ناصر، مهندس نبود ولی کیالج را در  

امریکا گذرانده بود و یک سال هم مهندسی برق خوانده بود، بعد به ایران آمده بیوده بیرای ییک مأمورییت سیاسیی کیه او را در       

گیرد. او جیهو اولیین    شود و تراهرات مردم باال می . حدود یک سالی هم زندان بوده که سر و صداها زیاد میفرودگاه گرفته بودند

دانم شاید عفو خورد. اصالً مهم نیسیت. بیاز هیم دچیار سیردرگمی شیدم.        های سیاسی بود که از زندان بیرون آمد. نمی زندانی

خیواهم از او   میبایدبنویسیم ییاچرا  ام؟ را  ید بفهمم چرا زن ناصر شدهفهمم این قضایای ناصر چرا باید مطرح بشود؟ من با نمی

ام باید ادامیه بیدهم شیاید راه     جدا شوم. باز هم از موضوع پرت شدم. باید حواسم را بیشتر جمع کنم. حاال که چند صفحه نوشته

 حلی پیدا کنم.

قه داشت. اول ما چند ماه شیراز زنیدگی کیردیم. بعید    ها عال کردند. پدرم هم خیلی به آن خانواده عموی پدرم، تهران زندگی می

جا کار خیلی زیادتر است و پدرم همیشه کار خواهد داشت. مین از   گفت آن عموی پدرم ما را تشویق کرد که به تهران برویم. می

پوشییدند خیلیی    میی هایی که لباس نریامی   کالس اول راهنمایی را در تهران خواندم. همیشه به یاد آقای پرورشی بودم. از آدم

کردم آدم باید خیلیی شیجاع باشید کیه لبیاس       ها حم احترام عجیبی داشتم. فکر می آمد. خود به خود نسبت به آن خوشم می

دیدم به طرفشان  ها را می ام بیاید. هر بار که آن خواست یک افسر خوش قد و قواره به خواستگاری نرامی بپوشد. خیلی دلم می

ها را در کوچه و خیابیان   پسر بگیرم. هر بار یکی از آن دخترهای همسن و سال، حاضر نبودم دوست شدم ولی برخالف جذب می

ها هیم از خیدا    زدم. آن کردم یعنی چراغ می دادم. یا به اصطالح دخترها چادرم را باز و بسته می دیدم به شکلی، عالمت می می

شید و   زدم، رویشیان زییاد میی    آمدن نبودند. تا کمی لبخنید میی   افتادند ولی هیچ کدامشان اهل خواستگاری خواسته دنبالم می

کردم. فکر پرورشی هنوز با من بود. او خیلیی ماهیا را و بیه     ترسیدم و خودم را جمع و جور می زدند من هم می های بد می حرف

ایم آنقیدر دنبیال خیودم    هی  ها را جلیوی همکالسیی   مند بودم، ساخته بود. یک بار یکی از آن خصوص من را که خیلی به او عالقه

خورد،  طوری شده بودم که اگر هیکل کسی رشید بود و به ورزشکارها هم میکم کنی.  ها په بدهم. فقط برای رو کشاندم تا به آن
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کردم. تا روزی کیه بیرای خریید بیه فیرش       شدم ولی خودم را کنترل می ها وسوسه می آمد. بعضی وقت از قدرتش خوشم می

زد. من تو جریان تراهرات  اش بد نبود ولی خوب چندان هم چنگی به دل نمی با ناصر برخورد کردم. قیافهفروشی فضلی رفتیم و 

های سیاسی و نرامی  کردم. آدم رفتم و شرکت می کردند و خیلی جاهای دیگر می و پیروزی انقالب، جلوی دانشگاه که بحث می

افتاد. خوب دوباره انگار  جوری بود که آدم اصالً به فکر اینجور چیهها نمیدیدم ولی کالً یادم رفته بود. یعنی شرایط  جورواجور می

کنم. شاید هم قاطی نکرده باشم. باید یک دور همه را بخوانم.  رسم قاطی می دارم از مطلب پرت میشم. سر صحبت ناصر که می

کنم. ولیی   گیری درستی نمی تماً تصمیمگذرانی کنم، ح گیری است اگر وقت اش را ندارم. االن موقع تصمیم نه ولش کن حوصله

ها هم اصالً بیه   شوهر بماند، خیلی ترسیدند دخترشان بی موقعی که ناصر را دیدم، تازه جنگ شروع شده بود. خیلی از مادرها می

 هیا  کردنید. خالصیه خیلیی    ها هیم افتخیار میی    دادند. بعضی روها زن نمی ها هم که به جبهه کردند. بعضی این قضیه فکر نمی

رفیت.   اللهی شده بود ولی هنوز جبهه نمی تکلیفشون روشن نشده بود. بابا هم که از موقع انقالب، خیلی مؤمن و نمازخوان و حهب

ساله شده بودم  یعنی تقریباً یک سال بود، انقالب شده 16کرد حرفهای بابا بود. از موقعی که من  چیهی که خیلی من را اذیت می

دیگر درس و مشق را کنیار   57سال گذشته باشد باید شوهر کند. من هم که از سال 15که سنش از گفتخ دختری  بود( مرتب می

مند بود. شاید هم چشمش دنبال مال بابای ناصر بود. بعید کیه    گذاشته بودم بیشتر در فشار بودم. مادرم هم خیلی به ناصر عالقه

شیدم. همیشیه فکیر     ها نهدیک نمی تو انقالب هم خیلی به آنکم فهمیدم ناصر سیاسی بوده و زندان بوده خیلی خوشم آمد.  کم

ها داشته باشم صحبت  توانستم با آن آوردند. تنها حرفی که می های خاصی هستند. تازه مرا هم بچه به حساب می کردم آدم می

االخره حسیاب کیردم   نوشتم. من هم بی  شناخت. دوباره قاطی کردم. داشتم در مورد ناصر می آقای پرورشی بود. کسی او را نمی

تر بوده و هست. ولی بعضی چیهها بیا هیم جیور در     ها شجاع ترسیده، خوب حتماً از آن ها هم نمی ناصر کسی بوده که از نرامی

کننید. اهیل جبهیه هسیتند. چریکهیا و       ها کار میی  شناختم که در کمیته ها را می آمد و به نررم عجیب بود. خیلی از سیاسی نمی

آدمیی اسیت    کردم که این چه جیور  ها. هر چه فکر می ها را هم دیده بودم ولی ناصر انگار فرق داشت با آن ای مجاهدین و توده

باشد. یکی هیم ایین بیود کیه      کردم یک آدم سیاسی، شاگرد مغازه فهمیدم. یکی این که شاگرد مغازه باباش بود. فکر نمی نمی

کیردم آدم   ش هم به دلیم نشسیت. تیا قبیل از آن فکیر میی       فهکم قیا خورد. کم های دیگر با چشماش آدم را می برعکم آن

کم باورم شده بود که آدم رشیدی است و خیوش   آمد. کم ای است ولی یواش یواش انگار رنگش روشنتر به نررم می چرده سیه

. روز بیه روز  بینم کردم پرورشی را می دیدمش فکر می چشم و ابرو است. اصالً شبیه آقای پرورشی هم نبود ولی من هر وقت می

بیرد بیه    کردن فرش بود ولی بعد مامان مرا راه به راه میی  شدم. اوائلش که فقط در حد دیدن و قیمت مند می بیشتر به او عالقه

خواستم خودم را برایش بگیرم. البته طوری شده بود که دیگر هیچ نریامی و   آمد ولی باالخره می ها، خودم هم بدم نمی مغازه آن

رفت تو مغازه، مین عمیداً تیو     ها بود. گاهی که مامان می آمد. فقط ناصر بود که انگار همه آن رم آدم مهمی نمیورزشکاری به نر

کیالس بسیتنی    رفتم تو. تا روزی که برایم بستنی آورد دم ماشین. خیلیی بیی   نشستم. به فکرش بودم ولی عمداً نمی ماشین می
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گوینید آدم،   گرفتم. ولیی میی   کرد و گفت: بفرمائید. همان موقع نباید میقیفی را توی دستش گرفته بود و سرش را توی ماشین 

کرد که بگیرم، احمق شیدم. گیرفتم و در    شیر خام خورده است. از دستش گرفتم. مامان هم که پا به پاش آمده بود هی اشاره می

چشمم کور شد. اصالً من چرا دارم این رفتم. از همان موقع من  شکست و نمی ماشین را بستم و رفتم تو مغازه. کاش قلم پام می

شیود تیا    آید که خودم از فکرش شرمم می خواهم گناه خودم را سبک کنم؟ تازه چیههایی یاد می نویسم؟ یعنی می چیهها را می

تر تصمیم بگیرم. شاید نباید بروم بنشیینم و بیا هیر بیدبختی کیه شیده بسیازم.         نویسم تا راحت چه رسد به نوشتنش. ولی می

نویسم که مامان بالیی به سرم آورد که هنوز هم پشییمانم. آن روز   ویسم تا خودم از خودم خجالت بکشم. در مورد روزی مین می

نویسیم.   آید. چه چیههیایی میی   مامان اصرار کرده بود که یک پیراهن نازک بپوشم و زیرش هم چیهی نباشد. اه از خودم بدم می

االن کیه  بایدعالمت تعجب وپرسش هم بگذارم تاتیاثیرش درتصیمیمم بیشتربشیودیا؟   نمی دانم االن که برای خودم می نویسم 

های قبل از  اش هم تقصیر مامان نبود. خدائیش خودم هم کنجکاو بودم. شنیده بودم که تو زندان بینم همه کنم می فکرش را می

خواسیتم ببیینم    گفیت. میی   گاهی چیههایی می گفتند. مامان هم اند همه دوستهام می انداخته ها را از مردی می انقالب، زندانی

شود باید در عمل بفهمم. روسیریم را   ها توجیه است ولی گفتم اگر از خودش بپرسم خیلی بد می گویند. البته همه این راست می

کیردم.   میی  کند. هر بار چادرم را باز و بسیته  هام پیدا نباشد. بعد دیدم خیلی بدجوری نگاه می جوری تنریم کرده بودم که سینه

کنم. دهن خودم هم تلخ و خشک  شد و خالصه یک حال بدی داشت. بعدش دیگر نفهمیدم چه غلطی می دهنش انگار خشک می

شده بود. گذاشتم روسریم سر بخورد. مامان گفته بود باید قبل از ازدواج آدم طرفش را بشناسد. باید مرد بفهمد موهای زنیی کیه   

رفتنید و همیه چییه     ها می گفت قبالً حمام عمومی بود و زن دنش عیب و نقص دارد، ندارد. میخواهد بگیرد چه رنگی است. ب می

ام را  فهمید که کله گفتند که او بتواند تصمیم بگیرد. حاال هم یک نرر حالل است ولی اگر بابا می دیده و نادیده را به پسرشان می

موهایم را ببیند. شنیده بودم کیه مردهیا از میوی بلنید زن خوششیان       ام بیفتد و کند. خالصه چادرم را ول کردم تا روی شانه می

چرخید روی موهام و روی بدنم که خودم دستپاچه شده بیودم. عجییب بیود چیرا آن موقیع       آید. ناصر هم طوری نگاهش می می

ا کمرم. چیادرم را روی  نفهمیدم که چه طور آدمی است؟ گفتخ موهات بلنده؟ اول هیچی نگفتم ولی دو سه دفعه که پرسید گفتم: ت

ام کنار زد که به قول معروف بیرق   سرم کشیدم و دستم را ول کردم تا خوب ببیند. اینقدر سریع روسری و پیراهن را از روی سینه

از سه فازم پرید. اول چندشم شد. غیر از قضیه حسن پسرعموی پدرم تا حاال دست هیچ مردی به بدنم نخورده بود. حال عجیبیی  

شود. احمق بیودم. لبخنید زدم و    بودم ولی دعوایش کردم. مثل سگ ترس خورده شد. بعد دیدم انگار دارد بلند میشدم. سست 

کردم. انگار خدا بیه   کشیدم هم عجیب احساس محرمیت با او می چادرم را جوری باز کردم که خوب سیاحت کند. هم خجالت می

اند و بعدش پشیمان ولی مین آن موقیع اصیالً     ها هم خام شده انستم خیلید کنم ولی می دلم برات کرده بود که با او ازدواج می

اش را داد. اول بیه   زند خوشم آمید. شیماره   دیدم مثل سگ حریصی بدنم را انگار با نگاهش لیم می فهمیدم. همین که می نمی

گفتنید ولیی بعید چنید بیار       ا میگذشتند شماره تلفنشان ر نررم آمد مثل پسرهای جلف تو خیابان است که تا از کنار دختری می
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اش را زیر لب تکرار کردم تا حفظ شدم. شماره خودم را هم به او دادم. هنوز خوب شب نشیده بیود کیه مین زنیگ زدم.       شماره

هامان شروع شد.  کرد. دیگر تلفن آمد ولی این یکی انگار فرق می زدم. تک و توکی پیش می معموالً به پسرهای دیگر زنگ نمی

کیردم. یکیی میرا     های سیاسی هم قاطیش بود. برای دوستهام که تعرییف میی   خواند که حرف ای می ی عاشقانهاولش شعرها

گفیتخ   شود. یکی میی  هاشان حریص می توانند چشم گفت چون نمی اند. یکی می گفت، بابا اینها خواجه ترساند. یکی می می

آنها بتوانند بروند دنبال کارهای سیاسی خودشان. خالصیه گییج    کنند که یکی کارهاشان را انجام بدهد تا ها فقط ازدواج می این

گفتند چیهی پشیت   داد که منرورش از این شعر چیست؟ دخترها می خواند و توضیح می شده بودم. ناصر هم هی برایم شعر می

نشده، آدم را پشت  زدم. هنوز هیچی گفتم نه، خودم هم تعجب کرده بودم. چون تا به یک پسری زنگ می گوید من می تلفن نمی

کردند. چند بار ازش پرسیدم، آن روز چرا اینقدر حالت خراب شیده بیود؟    کردند و آدم را این رو و آن رو می تلفن لخت و عور می

انداخت. یواش یواش فهمیدم اهیل دیین و    آورد همین مرا به شک می ها را دیدم. اسمش را نمی گفتخ زیباترین زیبایی هی می

اند. مین   اش روحانی بوده گفتخ خانواده پدری کردم. می من هم چندان نبودم. فقط از ترس پدر، رعایت می مذهب نیست. خوب

تیو   (گذاشتم.ولش کن می روم نویسینده میی شیوم    مگفت  عجب عالمت حرفه ای جلوی منخمگفت نشدم. م بیشتر دستپاچه می

نه به نمونه ولی هیچ وقت این جوری نشده بودم. خالصه گیج گفت چرا نمو ای؟ می ها ندیده کردی. از این آمریکا که تحصیل می

زد کیم محلیش    کرد. مدتی زنگ نیهدم و اگیر هیم تلفین میی      شده بودم. مامان هم که انگار از خدا خواسته بود هی تشویقم می

ای کیه اهیل    دهخواستم راحت تصمیم بگیرم ولی چند ماهی خواستگار قحطی آمده بود. همه به فکر جنگ بودند. ع کردم. می می

خواستند. هر چه پیش خودم  کردند و می جبهه بودند که هیچ پسرهای تو خیابان سرگردان هم که فقط به چیههای ناجور فکر می

ش هم بد نبود ولی این که اهل شیعر و شیاعری    شدم. از نرر مالی که تأمین بود. قیافه کردم بیشتر گیج می سبک و سنگین می

ترسییدم. یکییش هیم ایین بیود کیه        شوند می ها به یک نفر راضی نمی جور آدم کردم این ه فکر میکرد همیش بود نگرانم می

داد. تصمیم گرفتم با اولین خواستگاری که بیاید، حاضر به ازدواج بشوم ولی خدائیش چند نفری کیه   سبهی می ش بوی قرمه کله

گویم. چند میاهی   کردم همین االنش هم، همین را می را می رسیدند. نه این که آن موقع، این فکر آمدند به ناخن منصور هم نمی

گذشت تا باالخره باز مامان اصرار کرد که لباس تازه نازکی که برایم خریده بود بپوشم و برویم. اولش مخالفت کردم ولی دیگر از 

کار شود. هیر بیار کیه نگیاهم     خواستم اگر قرار است اقدامی بکند، هر چه زودتر دست به  دست خودم هم به تنگ آمده بودم. می

گیرفتم. حتیی صیورتم را هیم      شود، چادرم را تنگ می دیدم حریص می لرزید. بازی را شروع کرده بودم تا می کرد بدنم می می

پوشاندم. گفت چه خبرته؟ انگار طال داری؟ یک باره یادم افتاد به کالس اول راهنمایی و شیمال و حسین پسیرعموی پیدرم.      می

 هایش همه، مثل حسن بود. بعد همان حسی را پیدا کردم که آن روز داشتم. نوعی کنجکاوی و بازی و  هایش، نگاه حرف

لرزید ولی من هنوز بر خودم مسلط بودم گفتم: واه واه بچه آخوند رو چه بیه ایین    گرفتن. بدنش داشت می ترس از خطا و سر مچ

 بینه؟!گفت:  ها؟، چه چیههایی که آدم نمی ها و حرف نگاه
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   درم روضه رضوان به دو گندم بفروختپ

 ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم                             

به باباش برده، جای دوری که  ش نمیاد؟ آهسته گفتخ تازه این همگفتم: آره، آره از چشمای بابات حسابی معلومه، انگار اون هم بد

م گرفته بود و بیشتر کنجکاو شده بودم. چادر را ول کردم و گفتمخ مشیکل کیه   ا نرفته. نسل اندر نسل این جوری هستیم. من خنده

خواستم تا ته کار را بروم. روسری هم نپوشیده بودم.  رود ولی می هام پائین می دو تا شد بعد متوجه بودم که چادرم داره از شانه

ب شده بود. قشنگ معلوم بود. همان بویی از بیدنش  این را دیگر مامان نگفته بود. خودم به فکرم رسیده بود. حالش بدجوری خرا

داد. مامان داد کشید ولی با خندهخ ذلیل مرده، من اما عمداً معطل کردم. موقعی که بابای ناصر را دیدم  آمد که آن روز حسن می می

گم بده! کاش همان موقیع  کند با دستپاچگی خودم را جمع و جور کردم و گفتمخ واه خدا مر که او هم بدجوری چشم دریده نگاه می

رسیدم ولی منصور اصالً انگار نه انگار اتفاقی افتیاده داشیت    مردم تا به این حال و روز نمی کرد و در جا می خدا دعام را قبول می

ه گرده و ادامه نمیده، حاال بگو به خاطر چی؟ به خاطر کیی؟ بیه خیاطر یی     گفت: بابابهرگم هفتاد سالش بود که از راه مکه برمی می

شه؟ چیرا چیادرت    داد. باورت نمی ساله چطوری؟ پای پیاده. حاال من مانده بودم که چه برخوردی بکنم. و ناصر ادامه می15دختر 

شدم. خونسردیم دوباره برگشته بود سرجاش. ایین   کرد و هم گیج می اش، هم آرامم می حواسی رو بستی؟ این خونسردی و کم

ن خرابه؟ گفت: چکار کنیم؟ ما اینجوری هستیم، در مقابل خوشگال ضعیفیم. پدر منصیور بیه   تو بود که گفتمخ پم وضع کل خانواده

زاده  خیانوم. حسیابی بیا بنیده     اش به من رو کرد و گفیت: حاجییه   های دریده دادن فرش آمد به طرف ما و با چشم بهانه نشان

 کنن، خیره انشاءاهلل. ن و خوش و بش می گرفته گرم

تر گرفتم. مامان گفت: جوونن دیگه. بعد خنده هیستریکی کرد که من وحشیت کیردم. بعید هیم      را تنگ من جواب ندادم و چادرم

 ادامه داد. گفت: دوره و زمونه عوض شده، مادر دختر نگران نیست ولی بابای پسر... واله چه بگم؟!

در مورد فرش و مشکالت زنیدگی صیحبت    آقا گفت: نه واله من که کاریشون ندارم. بعد پشتش را به ما کرد و الکی با مامان حاج

اند. مین   ها ما را تحریم کرده گفت، از تحریم اقتصادی، از این که فرش هم بازارش راکد شده، چون خارجی کرد. از صادرات می

گشت. گفیت:   رفت و برمی اش را می دادم. دنبال کار خودم بودم پرسیدم: حاال چرا با این عجله؟ خوب مکه که خیلی گوش نمی

تونیه   تو دلش بوده؟ البد فکر کرده اینقدر حواسش پرت دختره است که دلش نمی شاید سمبه رقیب پرزور بوده، تازه مگه او دل

 پیش خدا باشه نشنیدی حافظ گفته:

 در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد                               

 اد آمدحالتی رفت که محراب به فری                                 

ش کرد. زیرچشمی آن دو تیا را   شو دیدی؟ گفتمخ البد تا رسید صیغه گفتمخ عجب پدربهرگ آتشی مهاجی داشتی؟ گفتخ حاال کجا

پائید، چشمکی زد و گفت: خوب... باالخره... حسابی کنجکاویم تحریک شیده بیود گفیتم: یعنیی چیی بیاالخره؟! ایین چیه طیرز          
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چشیم  هیا.   باز کن مردم. گفتم: جلو چشم این بابای... گفت: بیازکن عصیبی میشیم   زدنه؟ گفت: حواسشون نیست، سریع  حرف

فهمیدم. باید همان موقع به قول معروف گربیه را دم   ای کردم گفتخ یعنی چطوری بگم دلم طاقت نداره باید همان موقع می غره

گیو! سیرش را خارانید و خیودش را بیه      کشتم. چرا شرط و شروط نکردم؟ چرا اینقدر خام شدم؟ گفتم: خوب حاال تو ب حجله می

  خاعتنایی زد و بلند شد و گفت: ولش کن، میذاریم برا یه وقت دیگه چون سر پا ایستاده بود بی

زد بیرون. خوشم  بوی بدنش پخش شد تو دماغم. مثل بوی آن روز حسن پسرعموی پدر، مثل بوی بابا وقتی که از اتاق خواب می

خیه شدم. با خودم گفتم: یک بویی تو دماغت بندازم که یادت نره کیی   دم. چادرم را کنار زدم و نیمآمده بود و حال عجیبی پیدا کر

دانسیتم بایید    ها و گردنم را حسابی عطر زده بیودم و میی   هستی و از چه خانواده ای. قبالً تو آینه تمرین کرده بودم. پشت گوش

دانسیتم کیه همیه از گیردنم      یند و هم بویم پخش شود. خوب هم میهایی از بدنم را بب چادر را چطوری بگیرم که هم چه قسمت

 تراشت برم غهالکم.  خوش گفت: قربون گردن گفتند غهال. زن پسردایی که راه به راه می ها می کنند. خیلی تعریف می

هیا   دم زندگی آنترسی جوری شده بود که از دست پسردایی ذله شده بودم. سر این قضیه، رفت و آمدمان را کم کردیم، چون می

کردم. همه فکرهایم را کرده بیودم. ایین بیود کیه خیلیی       به هم بریهد. خوب اگر قرار بود کسی شوهرم بشود او را باید متوجه می

ای چادرم را باز کردم و گفتم: تازه اگه خیلی هم دلت بخواد که برام تعریف کنی. گفتمخ حاالست که دیوانه بشود و هرکیاری   حرفه

فهمیید. چیادرم را    بکند. دیدم نه، انگار نه انگار که بویم را فهمیده باشد. شاید هم چون سیگاری بود خیلی بو نمیی ازش خواستم 

گفتخ باز کن، باز کنخ مردم. گفتم: نمیخوای بگی؟ بعد پشت کردم و چادرم را حسابی کیپ کیردم و گفیتمخ اه    بسته بودم. هی می

این سریاله، تیکه بعدیش رو میخوام پخش کنم. ولی بلیطش خیلی گرونه! چادرم را  کند؟ گفت: این مامان هم که چقدر معطل می

آمد ولی آن روز حرکاتش به  لودگیش گل کرده بود. من که اخالقاً از مرد لوده و شوخ بدم می،کامل باز کردم و گفتمخ این هم بلیط 

بیینم. مین از همیه     کنم می باشد. حاال که فکر مینشست. همیشه دوست داشتم به قول مامان شوهرم سنگین و رنگین  دلم می

هام رو تحمل کنی و اال مجبورم با کیم   دهم. او هم بارها گفته است، سعی کن شوخی آید و به او تذکر می هاش بدم می شوخی

 ای شوخی کنم. شاید هم یکی  دیگه

م خیلی جیدی بیود. شیاید هیم تربییت مین       از مشکالت زندگی ما همین باشد. ولی چکار کنم دست خودم نیست. شاید چون بابا

داد. خوب حتماً هم تیو رفتیار    آید، خیلی ناصر روی این قضیه حساس بود و همیشه تذکر می اینجوری باشد ولی حاال که یادم می

آمید. گفیت: ایین یکیی اکسپرسیه، از اون دو       مهه و دلچسب می هایی بوده. ولی آن روز هر شوخی و کار او به نررم با من نقص

هاست من محلش نذاشتم و گفتم: مامان! ولی یواش جوری که مامان صدایم را نشنود. بیه التمیاس افتیاد دییدم دارد خیر       لیطهب

شود، خوشم آمد. همان موقع این به فکرم رسید که این آدم اگر زندانی بشود و زندانبان یک زن به او نشیان بدهید، احتمیاالً     می

فهمیدم. یعنی فهمیدم ولی فکر کیردم کیه    که این چطوری مقاومت کرده؟ همان موقع باید میدهد. مانده بودم  همه چیه را لو می

دیگیر   توانم جوری پابندش کنم که فکر فعالیت سیاسی از سرش بپرد. گفتم، اگیر خیدا قسیمت کیرد و زن و شیوهر شیدیم       می
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را باز کردم. اشاره کیرد بیه تیه مغیازه.     فهمم چه طوری پایبندش کنم و یک زندگی حسابی درست کنم. یک بار دیگر چادرم  می

کردند. گفتمخ مامان!  جا رفت و آمد می جا پستو دارد. خیلی هم کنجکاو شده بودم چون ناصر و پدرش گاهی به آن دانستم آن می

ون کیالم  خانم ببخشین میی  آقا حواسش کامالً جمع بود گفتخ حاج زد. حاج از گرما کالفه شدم. مامان اعتنا نکرد. یکریه حرف می

تر است، شیر آب و همه چیه هم هست بفرمائید سر و صیورتی صیفا    شریف شما... بعد رو کرد به من و گفت: پستوی مغازه خنک

خواسیت بیروم پسیتو را ببیینم. از بچگیی عیادت داشیتم بیه          ش دلم می بدین و خودتون رو خنک کنین. خیلی خوشم آمد. همه

 یواشکی سر بهنم،  های فلهی قدیمی مادر و مادربهرگم چمدان

تاب شده بودم که هیر چیه زودتیر     جا، جاهای خوبی برای کنجکاوی من بود. بی زیر تشک صندلی ماشین بابا. پستوی خانه، همه

شد لذتش تو این بود که همه فکر کنند من اصالً میل نیدارم. گفیتمخ نیه ممنیون.      بفهمم چه خبر است. ولی نباید کسی متوجه می

کردم که جوری اصرار کنند تا رفتنم معقول باشد ولی دیدم خبری نشد. فقط منصور هیی   تو دلم، خدا خدا می شم. بعد مهاحم نمی

ای باالخره سرکی بکشم. دوباره داد کشیدم: مامان کالفیه شیدم. بعید     خواستم به بهانه کرد. برو برو! کالفه شدم. می اشاره می

ک می به ناصر نگاه کردم. صورتش مثل گچ سفید شده بود و تکیه داده بود به یی چادرم را ول کردم، جوری که تقریباً افتاد. زیرچش

آقا.  آمیهی گفت: برو دیگه، برو خودت رو خنک کن. لبم را گاز گرفتم و رو کردم به حاج التماس پشته فرش گوشه مغازه و با حالت

روم پستو و ناصیر دنبیالم بیایید و از طرفیی هیم      خواست ب خواستم که حاجی قضیه را دنبال کند. از طرفی هم دلم می از خدا می

آقا فهمید گفت: هنوز تشریف نبردین؟ رو کردم  آمد، حاج کردم که بیاید ولی خوب بدم هم نمی ترسیدم. اصالً فکرش را نمی می

اعتمیاد نیدارم.   کنان گفت: از چی؟ گفتم: از تو به شما سیاسیا اصیالً   پچ ترسم. منصور هم پچ به منصور و خیلی آهسته گفتم: می

گفیتخ   ترسم بیای دنبالم. گفت: نه! جون ملی نه. بعد گفتخ حاال ببینم اوضاع چه جوریه؟ من را میگی جا خوردم، همیشیه میی   می

رود. حتماً از مامان شنیده است. چیادرم را   قدر راحت گفت ملی. اول خوشم نیامد ولی بعد دیدم خوب پیش می شما ولی حاال چه

کردم تا سست شود و به قولش عمل نکند. باالخره این کارها را که بلد بودم. تو سرم بخورد. کاش بلد نبودم. هر  آنقدر باز و بسته

کشم از همان لحره است. همیشه شنیده بودم از دوستام که مردها را باید مثل سگ دنبال خودت بکشونی تا لیب چشیمه    چی می

بینییم! ولیی    ها؟ گفت: سر قولم هستم. گفتم: حاالخ میی  برم؟ قول دادی نیای ولی همیشه باید تشنه برشون گردونی. گفتمخ ببین،

ای ندارم. میخوای تو اول برو. چون معلومه که وضعت خیلیی خرابیه. بعید خنیده      نگران بودم که نکند واقعاً نیاید. گفتم: من عجله

و منصور بود. او که خیوب خبیر داشیت مین چیی       فهمم. مامان انگار متوجه اوضاع من ای کردم و نگاهی تیه که یعنی می عاقالنه

خوای بری آبی به سر و صورتت بهنی یا نه؟ چادرم را بسیتم و گفیتمخ    فهمید گفتخ باالخره می پوشیدم حال منصور را هم که می

ازه. کنه. گفت: عیین بابیاش لجبی    دونم کجاست؟ یکی نباید راهنمائیم کنه؟! مامان معلوم نبود با کی صحبت می خوب درست نمی

حاجی گفت، ماشااله ههار ماشااهلل حرکاتشون به خود شما رفته، البته ما سعادت نداشتیم خدمت ابوی صبیه برسیم من بیه اشیاره   

خورد. در را کیه بیاز کیردم     منصور راه افتادم و رفتم! انترار داشتم بیاید مرا راهنمایی کند ولی مثل مرده تکیه داده بود و تکان نمی
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هیایم را بسیتم تیا بیه      یک است. دنبال کلید برق گشتم دیدم بیرون که نیست کورمال کورمال رفتم تو و چشیم دیدم حسابی تار

نفم زدن ناصر،  تاریکی عادت کرد. روشویی سفید بود و زود پیدایش کردم. بعد کورمال، کورمال چراغ را پیدا کردم. صدای نفم

تم، واه واه چقدر تاریکه! چادرم را درآوردم و منترر مانیدم. گیوش ایسیتادم.    شد. عمداً کلید را نهدم. بلند بلند گف خوب شنیده می

کند بیاید تو. کمی صدایم را بلندتر کردم و گفیتمخ   دانستم شنیده ولی جرأت نمی شود می زدنش دارد تندتر می نفم دیدم نفم

مت راسیت روشیویی اسیت. صیدایی     آمیدخ دختیرم کلیید چیراغ سی      آقا از دور میی  آقا اینجا، چراغی، شمعی؟! صدای حاج حاج

کشد. گفتم: روشیویی کجاسیت؟ اقیالً کبریتییخ      شد. حدس زدم دارد سیگار می زدن منصور داشت بریده، بریده می نفم نفم

آقا میون فرمایشتون برم کمکشون کنم. تعجب کردم کیه مامیان راه داده کیه     ترسم! مامان بلند بلند گفت: حاج فندکی! چقدر می

کشند. منصور هم جان به لبم کیرده   زاده زحمتش رو می آقا گفت: نه خیر شما چرا تو زحمت بیفتین، بنده ند. حاجآقا حرف به حاج

گذشتند. دستم به جاصابونی الکی خورد. طوری زدم که بیفتد روی روشویی و سر و صدا  ها به سرعت می آمد تو. لحره بود و نمی

اش کردم بعد گفتمخ مامان ولش کین، از   م و صدای زیادی نکرد. زیر پایم عمداً لهکند. از شانم بد محکم زده بودم افتاد روی پا

 خواد زحمتش رو بکشه. گفتم:   آمدخ ملی جون خودتو بپوشون، آقا ناصر می خیرش گذشتم. مامان هنوز صدایش از اول مغازه می

گرفتم بود گفتم: بلیه و   ل موقعی که عکم میچشم ولی چادرم را روی دستم نگه داشتم و نپوشیدم. مامان گفت: آماده شدی؟ مث

ام نکند. در را هل داد و سرش را خیم کیرد بعید در را روی هیم      روشویی تا له در دستشویی را کمی باز کردم. سریع برگشتم دم

باره گفتمخ کردن فندک را شنیدم سریع گفتم یااللهی چیهی اقالً گفت یااله تا بیاید و فندک را روشن کند دو گذاشت. صدای روشن

و کلید را زدم. تیا  دم دربده گفتم بفرما تو آقای شاعر !ها گفتخ با اجازه نازبانوی شعرهایم ملی خانم  مگه قول ندادی؟ مثل تو فیلم

خواستی قول من رو بشیکنی؟!   بیاید و چشمش به نور عادت کند، عمداً چادرم را پوشیدم جوری که متوجه شود گفت: ای کلک می

هایش کمی بلندتر بودم. یعنی یک سیر و گیردن از مین     آمدیم. من تقریباً از شانه ایستاد. تو آینه چقدر به هم میبعد بغل دستم 

ای دارد. بیوی   بلندتر بود. تمام بدنم از عرق خیم شده بود. تازه متوجه شدم که در دستشویی  توالت( باز است و بوی آزاردهنده

خورد. سریع چادرم را از سرم کشید و من مثیل   ی شده بود. حالم داشت به هم میدهن منصور، بوی بدنش با بوی دستشویی قاط

ها؟ و بدنم را با  کشم ها ایستادم چون تمام لباسم به بدنم چسبیده بود و دیگر هیچ. به خودم آمدم آهسته گفتم: جی  می زده برق

ای بود. همان روز خر شدم و گیول خیوردم.    احمقانه ای داشت! اه چه روز مهخرفی بود. چه روز دستهایم پوشاندم ولی مگر فایده

زد نبایید خیام    اش بیدنم را لییم میی    ام. موقعی که با نگاه فهمم که چقدر حماقت کرده آن موقع اصالً حالیم نبود ولی حاال می

االن یه فکراییی  شدم. دست کردم و چادرم را ازش گرفتم و گفتمخ چشم چرونی موقوف ما که به هم محرم نیستیم... برو برو  می

کرد. بهتر دیدم شیر آب را باز کنم کیه صیدایمان بییرون     کنن. ما به هم حروم هستیم. رفت به طرف در پستو ولی بازش نمی می

نرود. گفت: من که حالل و حروم سرم نمیشه گفتمخ پم چرا نمیری؟ گفت با اجازه گفتمخ سیاسی و اهل چشم چرونی؟ گفت مگیه  

یومدیم. برگشت و گفت کو ببیینم. تمیام بیدنم     کردم زیر شکنجه بعد گفتم چقدر تو آینه به هم می کر میما آدم نیستیم؟ گفتم ف
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ها.  کشم ها شده بودیم چادرم را کشید. گفتمخ راستی راستی جی  می کرد. گفتم مثل عکم توی حجله ذق می تیری کشید و ذق

ی میشه. گفتمخ عکم اینجوری رو که تیو حجلیه نمییذارن کیه     بغل دستم ایستاد. گفت فقط بذار ببینم عکم عروسیمون چه جور

نامحرم ببینه گفت اه حالم به هم خورد از محرم و نامحرم گفتنت. این دفعه واقعاً رفت که در را باز کند و بیرود. مین اصیالً حیالیم     

بازی با حسن پسیرعموی میادرم.    کنم و دستم را پر آب کردم و پاشیدم رو شلوارش. البد یادم افتاده بود به آب نشد چه کار می

ام و صورتش را به صورتم نهدیک کرد. حالم خیلی بد شد. هر لحره منتریر   شاید هم اصالً یادم نبود. دستش را گذاشت دور شانه

دانستم از بوی دستشویی و بوی دهین منصیور    شدم. نمی داد و هی من بیشتر سست می بودم مامان سر برسد. او هی ادامه می

آمید.   آقا از دور میی  ی مامان و حاج ثل توی شمال شدم فقط فرصت کردم در دستشویی را ببندم. صدای خنده و ریسهاست یا م

کیرد. حسیابی    گفتمخ نکن باید بیای خواستگاریم. بذار بعد از عقد ولی او اصالً رعایت نمی شدم. هی می همان موقع نباید خر می

پاشید و با دسیت خیسیش... اه    های آب به سر و صورتم می دم. منصور هی پشنگهخودم را باخته بودم. حالت غش پیدا کرده بو

باره چشیم را بیاز کیردم دییدم لبیاس       کشم از خودم. از حماقتی که کردم. ولی بعد از آن قضیه یک ماه هم نشد. یک خجات می

ر او را ببینند نشان بدهد. بابا ضمن ایین  خواست خانواده منصو عروسی تنم رفته. مامان دیگر مجبور شد بابا را که اصالً دلش نمی

ترسییدیم، قیافیه بابیا مثیل      اش حسابی تابلو بود. من و مامان همیشه می که جبهه رو بود ولی هنوز از دود و دم نیفتاده بود. قیافه

ان و پدر ناصر ام که چه کسی را مقصر بدانم؟ مام چماقی بشود تو دست خانواده ناصر آخرش هم همین شد. حاال خودم هم مانده

 ام، هنوز بالتکلیفم. بروم یا نروم؟  جاها را هم نوشته را یا خودم را، ناصر را با حاال چطوری بگم منصور را؟ حاال که تازه تا این

دانم چه کار باید بکنم؟ شاید باید با ییک روانپهشیک مشیورت     شاید مشکل تا اینجا نباشد. شاید مشکل، نامه نسرین باشد. نمی

 شود؟ زندگیم را بنویم ببینم آخرش چه می نویم. بگویم قصه با یک رمانکنم یا 
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 شاید بنویسم!!

 

شررای    ام؟ چررا مرن تراوان    ها مقصر بوده های تو را بدهم؟ من چقدر در این جریان توانستم به ملیحه بگویم؛ مگر من باید تا آخر عمرم تاوان گذشت می  

ام؟  ام. تاوان آن را هرم ررداختره   ام. انتخاب کرده ام و در این راه افتاده ام چون خودم خواسته توانستم به ملیحه بگویم؛ من تاوان داده اجتماعی را بدهم؟ می

توانرد   دارد. گذشت می داگری برنمیتوانستم بگویم، گذشت برای معامله نیست. سو دادی. می اش را می توانستم بگویم تو هم خواستی رس باید تاوان می

 ی ضرر بنا نهاده شود. بر رایه

 گفت: بخون دیگه

خوای به من تلقین کنری کره مرن     ش بیدارم ولی چون تو عادت داری زور بگی، حاال هم می های منفی نامه را بیداری! گفت: نه همه گفتم: تو فق  قسمت

کند کره مرن چره     اش چه فرقی می در هر صورت زندگی مرا زیر عالمت سؤال برده است. دیگر برای خواهم قید خواندن نامه را بزنم، چون خواب بودم. می

نشرینی کرردم    ش عقب ام؟ گفتم؛ نه واقعیتش اینه که تو همیشه زور گفتی، من هم همه چیزی را استدالل کنم و چه چیزهایی را قبول کنم که اشتباه کرده

گوید: من که چیزی از ترو   زنیم. می رسه تو سر همدیگر می ای طلبکاریم زورمون به اونا نمی تو از کسان دیگه کردم به تو مدیونم ولی من و چون فکر می

 ؟م ام مثل زنهای دیگه ازت طال و جواهر خواسته نخواسته

ش به خراطر اینره کره ق ریه      ا همهه گوید: این می !.کنه زدی، غرزدن، زندگی رو نابود می خواستی ولی دائماً غر نمی گویم؛ کاش طال و جواهر می می 

 دهم: کنم و به خواندن نامه ادامه می دیگر جر و بحث نمیتو.  عشق و عاشقیت رو رنهون کنی. ق یه خیانتها

 های تنهایی ترا در همه شب»چراغ را خاموش کردم و با خودم خواندم 

 ام ها دیده توی همه شیشه

 ترساند مادر مرا می

 هاست لولو رشت شیشه

 دیدم ها تو را می وی شیشهو من ت

 لولوی سرگردان

 ریش آ

 هامان بخزیم بیا در سایه

 درها بسته

 کلیدشان در تاریکی دور شد

 بگذار رنجره را به رویت بگشایم
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هرا، از   جنربش دانستی که اکثر رهبرران   خواستمت. همیشه از من رنهان کرده بودی که متأهل هستی. از یک دیدگاه، درست بود. چون می با تمام وجود می

ای و چرا اآلن قلمت هم آزاد است. مشخص  اند. بعدها که تو را از دور و در میان دریای جمعیت دیدم، فهمیدم که چرا زود آزاد شده همین نقطه ضربه خورده

 ای. است از همان نقطه ضربه خورده

 

 

 حاضر نیستی بپذیری. م ولی تو اصالً گفتم؛ ببین ملیحه، حتی نسرین درک کرده که چرا زود آزاد شده

 گفت؛ نه اتفاقاً، اتفاقاً اون بدبخت تنها کسی یه که نفهمیده.

فهماندم که واقعاً چیزی بین من و نسررین   کردم. باید به او می اش را تحریک می خوشحال بودم که از نسرین به عنوان یک بدبخت اسم برد. باید همدردی

 نگذشته.

 ها، برای طبیعت، حاضرم توی طبیعت باشم و بمب روی سرم بیفته ولی عاشق بمیرم. گ شده، برای گلنسرین گفته بود؛ دلم برای بهار تن

 !!قدر بهار و گل و طبیعت ببین که ریرهن چنتیت به تنت بپوسه گفتم؛ تو اخراجی، برو و اون

 چراغ را روشن کرد. 

 ملیحه گفت: خاموش کن!  

اش کنم. باید حرس همردردی در    وردم و ترسیدم که سر و صدا راه بیاندازد و لو برویم. گفتم باید فعالً آرام. جا خخوام تو چشمات نگاه کنم مینسرین گفت: 

 تر بیندیشد. نسرین تقویت شود تا به مبارزه مسلحانه به شکلی جدی

 این بود که خواندم؛

 من از بهار چگونه بگویم؟  

 ست  ها خونی وقتی که ذهن باغچه

 ب تبر و توطئه آشفته استدر اضطرا -فکرش–و جنگل 

 وقتی که دارهای والیت ویرانم از هیأت حماسی مردان رربارند 

 روید؟ ای است که بر شقیقه یارانم می و هر گل گویی گلوله 

 

اسری و بعرد هرم کره     الملل ریش آمد و ف ای باز سی ملی ررسید: کسی رو هم لو دادی تا تونستی آزاد بشی؟ گفتم؛ نه، مقاومت کردم. بعد هم ق یه عفو بین

 مردم آزادمان کردند.

کنی، ناصر سابق من، مهندس کیانی و منصور سابق تو، به خاطر این آزاد شرده کره    نوشتم که نه اشتباه می ملیحه گفت: اگر حوصله داشتم برای نسرین می

ش به قول خودش فروراشی شررو    س نه رابند زن و بچه ذشتهش نبود. باید بنویسم که او اصالً نه رایبند گ هاش رو باور نداشت. رابند گذشته دیگه گذشته

 هاست. تر از این حرف تونست به من و فرزاد فکر کنه، اون خودخواه شده بود. نه اون نمی
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. بایرد  گرفرت  ی هر جنبشی بود که ترو جهران صرورت مری     نوشتم؛ درست است که ما شوروی رو قبول نداشتیم ولی به هر حال، رشتوانه باید به نسرین می

نوشتم مگره   کنه، باید می نوشتم نو  مبارزه دیگه فرق می شدن میره، باید می ریزه، دنیا به طرف یک قطبی نوشتم وقتی اردوگاه سوسیالیزم به هم می می

ولی عمالً خودمون به جرون  های مختلف باشه  بایست حمایت از اندیشه نوشتم کار ما می رو فهمیده بودیم؟ باید می مارکسیسم لنیسیسمما چقدر از تئوری 

 ها هر دو تامون رو.  رو، چریک ها ما کوبیدم، اون ها را می ای همدیگه افتاده بودیم، ما توده

گرفتنرد و   هایی که اسرلحه بره دسرت مری     ، همون؟ها کیا هستند دونی که کوسه ها اون زیر بودند. می بازجو گفت: شماها مثل کف روی دریا بودید. کوسه

 م( دونست من چکاره شتند، اونهایی که کارشون خدمت به صدام و ابرقدرتها بود )بازجو که نمیک مردم رو می

 

جنبونه و کلی  شو می س، یکی تو عالم هپروته، یکی چونه گیره، یکی شاعره، یکی نویسنده ش می کنه خنده یاسمن گفت: آدم که به دور و برش نگاه می

اش مثل شکوفه باز شده بود؛ یه عده هم  های سبزی میده، بعد خندیده بود ریز و زیبا و لب ش بوی قرمه و کله آدم رو دنبال خودش میکشونه، یکی سیاسیه

 برن.  کنن، لذت می کنن، عشق می مثه من آدمن، زندگی می

 ن  بست رسیده ها به بن ی ایسم بازجو گفته بود: همه

مرون در   دونی که ما همره  ا راستی؟ تو که هنوز نمین ررسیده بودی، شماها چپی هستین یهباای که موقع دستگیریت از نگ بازجو گفت: تو که این قدر ساده

داری هستی. تو رو چره بره    به رخش اعالمیه؟ مگه قراره هر چی هر جا دیدی دست به دست کنی؟ تو آدم زن و بچه د ملحدین یه موضع داریم! تو رو چهمور

انرور  رو گررفتین؟ آخره ایرن     جررجیس بست رسیده شماها دیگه چقدر مشنگید تو ریغمبرا اومدین  به بن نیسیسممارکسیسم لاین کارها؟ بازجو گفته بود، خود 

 خوای خودت را خوجه کنیم که تو هم برا خودت یه کسی بشی؟ کی هست؟ می خوجه

 

 نسرین گفت:

فهمیدی که من یک زنم، نیاز به توجه دارم. نیاز به محبت دارم.  میزدی باید حداقل این رو  وقتی که از تبر و توطئه و گل و گلوله و شقیقه و رفقا حرف می 

 نیاز به...

داری  گرفتن است. جریانی که دموکراسی را تنها به شرکل گسرترش بخرش خصوصری و سررمایه      نوشتم؛ جریانی در ایران در حال شکل باید به نسرین می 

 فهمد و اشکالی هم ندارد. می

دانند باید بنویسم که این مردم  ملکتی هستیم که هنوز مردم ما از آزادی، از دموکراسی، از شورا، تشکل و سندیکا، چیزی نمینوشتم؛ ما م باید به نسرین می 

 .یک هوشیاری عمومی دارند ولی سواد کالسیک ندارند، ادبیات درست و حسابی ندارند، اهل مطالعه نیستند 

 ایم. ها را نفهمیده ایم مختصات سنتی و علمی آن ها نبوده ارتباط با توده نوشتم که ممکن است که ما چون در باید به نسرین می

دین ما نیروهامون را در یک جبهه متمرکز کنیم، البته شماها را نمیگم، شماها که عددی نبودین،  بازجو گفت: ما در شرای  جنگی هستیم. شماها فرصت نمی

 گرفتن.  ها دستور می برقدرتهایی بودن که از ا کوسه مسئولین رده باالی شما بچه
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کنید. بره رشرتوانه    ام سر رفته بود، بعد گفته بود: شما به کیان این مملکت، خیانت می قدر قدم زده بود که حوصله ای سکوت کرده بود، آن بازجو چند دقیقه

گذره؟ مگه میشه آدم عقل داشته باشره و اندیشره دو    میهاش  و اندیشه مارکسی دو هزار و رانصد ساله، مگه چقدر از عمر  تاریخی شاهنشاهی، به رشتوانه

 ش صدساله چرت و ررت گفته؟  که همه مارکسهزار و رانصد ساله رو ول کنه و بچسبه به 

توصریه  ها زنده نیستن؟ من به شرماها   ها نیست، مذهب زندگی مردمه، بدون مذهب این بازجو گفت: شما این جامعه رو نشناختین، مذهب این جا افیون توده

 م تاریخ اسالم رو بخونین ببینین اسالم با ظهورش چه تحولی تو عربستان ایجاد کرده؟کن می

 کردیم؟  ررسیدم؟ مگه ماها دختراه رو زنده به گور می نپرسیدم که چه تحولی در ایران کرده نپرسیدم چون متهم در موقعیتی نیست که بپرسد باید می 

ی عشق رو داشتی چرا ازدواج کردی؟ فق   ش کردی! تو که تجربه خوام. چیزی که به مینو هدیه من ازت عشق می ملیحه گفت: دیگه مثل گذشته نیستی.

کنی. من و فرزاد  س، اصالً گور ردر مینو و گل یاس، تو با نوشتن، با زندان، با شعر و شاعری زندگی می به صرف روشش؟ تو نفست به مینو و گل یاس بسته

تونستی با من تو یه رختخرواب بخروابی و    کردم نازبانو و خاتون شعرهات منم. تو چطور می یم. چقدر من ساده بودم که همیشه فکر میاصالً برات وجود ندار

 وای چقدر من دیوانه بودم؟؟!!!حواست ریش مینو باشه ها 

نوشتم که ریشینه تاریخی داریرم، بایرد بره     ودند. باید میداری جهانی ب ها، در واقع در خدمت جریان راست و سرمایه نوشتم بع ی از چپ باید به نسرین می

 گوید؛ نویسد به راحتی می نوشتم که فردوسی وقتی از فتح زابل به دست بهمن می نسرین می

 دآوا بیفکند و از راست ش چپ                           چو بهمن به زابلستان خواست شد                                           

 

کرنم.   سالگی وقرت دارم. بعرد هرم یکریش رو انتخراب مری      30خوام ازدواج کنم. اول باید اخالق مردها رو بفهمم باالخره تا حدودای  یاسمن گفت: فعالً نمی

کنم. چون کسری کره   بازه ازدواج نمی ای باشه ولی خیالت راحت راحت، با کسی که با یه نگاه دل و دینش رو می تونه هر کس دیگه تونه کامی نباشه می می

 کنه؟! امروز برای من غش میکنه، معلوم نیست که فردا برای کی غش می

زنی؟ مگه رولت کمه؟ حاال باز شانس اوردی و تشکیالتی نبودی و  ت می بازجو گفت: تو که متأهلی چرا؟ تو که تأمینی، تو دیگه چرا سنگ کارگر رو به سینه

 های مذهبی بخون تا دیدت باز بشه. ت، تو این مدت بشین و کتاب بچه خون خودت مباح بود و هم خون زن و اال هم

 

 اش نوشته بود. نسرین در قسمتی از نامه

های سنتی و عرفی و مذهبی بودم و تأهل برایم مقیدس بیود و همیین     گفتم: اگر متأهل بودی باز چیهی! خوب من هم پابند اخالق

خواست، آتیش   توانم دروغ بگویم در آن لحره دلم می ستت را سوزاند، نمیی سیگار د االن هم هست. همان لحره بود که شعله

سوزاند. بعد عصبانی شدی و داد کشیدی: خوب همین جوری فرض کن! همان لحره شک کردم ولی در آن لحریه   سیگار مرا می

جیازه داشیته باشیند وارد    ها هیم ا  حساب و کتاب نیست که متأهل قدرها بی فکر کردم. فکر که نه مطمئن بودم که تشکیالت آن

 ی تیمی شوند! خانه
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کره   کاریترال دونی همرین   ها رو فوت آبیم. می هایی که به دست شما میرسه تو دست ماست. ما همه این جزوه بازجو گفته بود؛ نسخه اصلی همه این جزوه

 ن؟ اواک خوندهی بازجوهای س ی فارسیش رو همه ش دستتون برسه، نسخه ی آلمانی شما آرزو دارین حتماً نسخه

کنی من تو فکر مینو هستم؟ یا تو فکر نسرین؟ تو گرفتار توهمی من به خاطر تو و فرزاد خرودم رو یره آدم خنرگ نشرون      داد کشیدم ملیحه تو واقعاً فکر می

ن؟ تو خوب میدونی  شده ن از کار اخراجدادن م ن دادم. چندتا شون به خاطر لو ها رو که در سطح باال نبوده دادم. تا رها بشم من به خاطر شماها اسم بع ی

تونسرتم بره کسری دل ببنردم. چرون       گیررن. مرن نمری    یان و آرامش رو از من می بینم، اونهایی رو که لو دادم شبها تو خوابم می که من شبها کابوس می

 هیچوقت وضعم روشن نبود.

 برای نسرین از نیما خواندم: 

 که تواند مرا دوست دارد

 ؟!ود نجویدخ ی وندر آن بهره

 هر کس از بهر خود در تکاروست 

 کس نچیند گلی که نبوید 

 خ  و حاصل خیالی است عشق بی

 

 م نداشتی؟نسرین گفت: مینو هم خ  به تو داده، هم حاصل، واژه را به تو ارزانی داشته و این چیز کمی نیست. تو اگر مینو را نداشتی شاید شعر را ه

 

آمیز به  م. فق  از تو عشق میخوام. چیزی که تو چشمات نیست، تو این چند ساله که آزاد شدی حتی یه نگاه محبت استهملیحه گفت: من که چیزی ازت نخو

قیرد همره چیرز را     یت تو بغل بگیری؟ مینو ول شده ولی عشقت به نوشتنه. به خاطر نوشتن حاضرر  من و فرزاد نکردی. شده فرزاد را یک بار به عنوان بچه

 ه طرف آدمه یا آدم نیست.بزنی. مهم نیست ک

 

 نسرین نوشته بود:

ای کیه   اسیت؟ و ایین همیه  شیعر عاشیقانه      گیریم که تو متأهلی. پم مینو این وسط چه کیاره  گفتم: باشه فرض را بر این می

 گویی؟ می

 و خواندم: 

 حافرا این چه کید و دروغی است 

 که زبان می و جام ساقی است؟ 

 بد باورم نیستاتا ار نالی 

 بر آن عشق بازی که باقی استکه  
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 ست من بر آن عاشقم که رونده 

 

هرای اجتمراعی را    کردن خودشون رو بازی بدن، روشنفکرها که جای خرود دارنرد. بایرد بنوسریم؛ هری  وقرت حرکرت        باید برای نسرین بنوسیم؛ مردم عادت

کنند باید بنویسم که ما وقتی که ترازه برا مرردم     جوری دیگر عمل می کنی ها حساب باز می کنند و وقتی روی آن شود فهمید. همه در جا تأئیدت می نمی

 شویم. های تیمی مخفی می فهمیم تا چه رسد به زمانی که در خانه ها را نمی کشیم، آن نفس می

 

ه افتادی دنبال این ملحدین؟ تو کره  بازجو گفت: چیزی که برای ما گنگه و باورکردنی نیست اینه که تو اگه سابقه فعالیت نداشتی؟ چطور تو این سن و سال را

کنند، خیلی چیزهات با هرم جرور در    دادن شب عاشوراست. مسجد محل روی اون حساب می ی مذهبی هستی، بابات که اهل روضه و خرجی از یه خونواده

 ها رو نداریم. یاد ولی متأسفانه االن وقت رسیدن به این ق یه نمی

فهمرن کره کری     اج کنیم قول بده که دور مسائل سیاسی رو خ  بکشی! بذار با هم زندگی کنیم. مثل همه مگه همه نمری ملی گفته بود؛ اگر قراره با هم ازدو

باالخره البرد   ستم. دان شده نمی فهمن ولی هر کی داره راه خودش رو میره تو مگه وکیل و وصی مردمی؟ من اما همه چیز را تمام س؟ خوب هم می چکاره

دانم چیزهای دیگری باعث شده  ها از دست رژیم شاه فکر کنم. حتماً فقر روستایی، نبودن امکانات و نمی من به خلق و نجات اون تعهدی باعث شده بود که

 بود. واقعاً چرا من معتقد بودم؛ نان و گرسنگی باید به تساوی تقسیم شود؟

شین  کنن؟ بابای چند تا از شماها، حاضرن شما جبهه برین و کشته شتباه نمیگفتم: مگه قراره که آدم اشتباه نکنه. سن که مطرح نیست مگه باباهای شماها ا

 ؟مگه اونا هنوز منتظر نیستن که رژیم شاه برگرده؟ مگه...؟

زند. من کردند که االن باید نبرد آزادیبخش راه بیاندا ور مرز تماس گرفتند. رفقای قدیمی فکر می های آن بود که بچه 61گفت: تو حق ررسیدن نداری سال  

فهمیدم. حرکت مردم را یک  فهمیدم. شرای  خاص ایران را نمی را نمی 1917ی سال  ها، من با خودم، حتی بحث اقناعی نکردم. شرای  خاص روسیه با آن

ای در  به خاطر ایرن کره بچره   ام، نجات مردم را قربانی کنم. نباید به خاطر ملیحه،  دانستم. فکر کردم قرار نیست که من به خاطر نجات خانواده شور کور می

 ها را ریدا کردم. کردم. تعدادی از آن راه داشتیم، دست از مبارزه بکشم. قانع نبودم ولی مهم نبود باید دوستان قدیمی را جمع می

جنگند و یا پشت جبهه دارنید فعالییت    زنی کجا هستند؟ یا توی سنگرها می هایی که تو ازشون حرف می این تودهنسرین گفت: 

ها هم چون آزادی نداشتند، فرار کردند. فرار  ای هم پول و طالهاشان را برداشتند و فرار کردند. خیلی کنند. قبول دارم که عده می

هیا چنید    ی ما اعتقاد دارند؟ ایین  ها چند درصد مردم هستند؟ چه کسانی به کار ما و مبارزه فهمم ولی این مغهها را هم خوب می

 درصد هستند؟

 گفتم:

 دانند ان ژنده نمیو را این عابرنام ت 

 و این دری  هست اما 

 روزی که خلق بداند 
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 شود. هر قطره خون تو محراب می 

خرواین رهبرری    زنی کیان؟ کیا قراره رهبری جنبش رو بدن دست شما؟ شما چند تا جوجه فکلی مری  هایی که تو ازشون حرف می بازجو گفته بود؛ این توده

ترا   32شناسین؟ سیر تاریخی کشرور رو از   های تمدن بزرگ رو نمی رسن؟ شماها اصالً دروازه های تمدن می که دارن به دروازهمردمی رو به عهده بگیرین 

 شید. هم نمی 32ای های سال  ی انگشت کوچیکه توده حاال نخوندین؟ شماها خیلی هم که کار کنید و حزب درست کنید تازه به اندازه

سرتن فکرر کرنن شرما از     هرا شرمارو بپر   شماها به این دلخوش بودین که به اصطالح رهبری مردم رو به دست بگیرین و اونبازجو گفت: الحاد یعنی همین. 

آره، نفرس   خواستین قردرت رو بره دسرت بگیررین، در صرورتی کره قردرت خرودش فسراد مری           ها رو نجات بدین؟ شماها می رائین که اون آسمون افتادین

 طلبی غلطه! قدرت

 

% 93. مگر ده درصرد سررمایه در دسرت    ؟!درصد اقتصاد کشور در دست دو درصد جمعیت کشور نیست90ین بنویسم؛ درصدها مهم نیستند مگر باید برای نسر

 اند؟ اند هر کدامشان به اندازه صدها نفر ارز از مملکت خارج نکرده باید بنویسم؛ مگر همین درصد کمی که از کشور فرار کرده !جمعیت نیست؟

 

کرنن، همینران کره ویردئو و      ن جنگ، همینها هسرتن کره ترو تظراهرات شررکت مری       هامان، همینا هستن که رفته مردم همینان که تو کافهیاسمن گفت: 

تررن   مونرده  های ریش از اسالم هرم عقرب   رسه، از عرب شون که می بینن ولی نوبت به خونواده های اونجوری می ش فیلم شون به راهه و همه ماهواره

کرنن ولری    ترن، بابا شنیده بودم که شاعرا یه خورده قاطی دارن و انگار تو عالم هپروت سریر مری   ریزن، بعد هم از راپ کاتولیک ها می ارتیشون رو تو رقرا

دونی مردم چی میگن؟ چی میخوان؟ اصرالً ترو    فهمی، نمی دیگه نه اینجوری تو یکی که دیگه خیلی وضعت خرابه هم شاعری، هم سیاسی هم هیچی نمی

دختر شاعر و سیاسی هس خوب بیفت دنبال اونرا.   خوب باباجون این همه افتادی، فهمیدی که دنبال من نمی خوای؟ واهلل اگه می فهمی چی می می خودت

 داری؟! می شناسی تا خودم دستشون رو بذارم تو دستت؟ ببینم اگه کسی رو معرفی کنم دست از سر کچل من ور اگه نمی

 

 به نسرین گفتم:

 ها را متوجه کنیم. بورژوازی. این ماها هستیم که باید اون شناسه و افتاده دنبال خرده ق، ما در شرایطی هستیم که ررولتار یا منافع خودش را نمیببین رفی 

گی، تو که  نمیبازجو گفت: تو باید تکلیف رو با خودت یک سره کنی. یا این طرف یا اون طرف. تو که این همه احساس داری. چرا برای آدمای مخلص شعر 

های اقتصاد که ملحدین از اونا  این خ  و قلم رو داری و دست به نوشتنت خوبه چرا نمیای راجع به اقتصاد اسالمی چیزهایی بنویسی؟ کدوم یکی از این اصل

ای،  ی دیگره  زوهای اون هم یه عرده ن، با شدنه؟ ما یه جامعه خاصی هستیم ستون اقتصاد این مملکت یه عده زنن تو این کشور اسالمی قابل ریاده دم می

 کنه. جامعه ما نیاز به اقتصاد اسالمی داره. ی دنیا فرق می ما اقتصادمون با همه

 

ریزم بسه، شرماها کره    نه این که میگم خطا نکردم ولی همین که شبای محرم، چند قطره اشک برای غریبی آقا می سمن گفت: من نه این که میگم راکم،یا

 قبول دارین نه بلدین برا کسی گریه کنین  اصالً نه کسی رو

 ترین دختر دنیا است. م کرده. چنان روزخندی زد که انگار چپ چشم گفتم: جالد چشم! چشمهات دیوونه
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شب و روز کارم ؟!خوردی  هاش رو می ام که اشک خوردم.ملیحه گفت: یعنی من همون ملی هاش را می ریخت. اشک شد و اشک می ملی که ناراحت می 

 شه اون به یاد مینو خانمش بیفته. کردن. فق  و فق  با گریه سبک میشم ولی آقا چی؟ ناراحتیش اینه که گریه من باعث می شده گریه

 

خردا  تونی اسرتغفار کنری ترا     ت سیاه شده باشه. تازه همیشه در توبه بازه، می های الحادی افئده بازجو گفت: ما معتقد نیستیم که تو مثل رهبرای این جریان

قلم حیفه کره در   گناهانت رو ببخشه، تو که هنوز خیلی آلوده نشدی خوب بهتره که اقتصاد اسالمی رو مطالعه کنی، اون رو به نقد بکشونی، مقاله بنویسی این

 های مختلف رو در اختیارت میذاریم. ها و اقتصاد اسالمی نباشه، در فرصتی که اینجا هستی ما کتاب خدمت اندیشه

 تونی تصمیم بگیری که کف روی آب نباشی. ب مطالعه کن. تو میبشین و خو

  

 ی نسرین آمده بود: در قسمتی از نامه

کنی به صرف داشتن چند  بورژوازی راه افتاده اصالً چه کسانی هستند؟ فکر می گویی دنبال خرده گفتم: این پرولتاریایی که تو می

توانید بیه    شیود نمیی   کردن بساط کنار خیابان میی  میاد بالفاصله مشغول پهن تا کارخانه ما پرولتر داریم؟ کارگری که از سرکار

توانید بیه منیافع طبقیاتی آگیاه بشیود. بحثیی کیه بیه قیول تیو             بورژوازی آلوده نباشد. کارگر بدون تشکل نمیی  تفکرات خرده

زننید کیه کیامالً متفیاوت بیا       یی تولید آسیایی حرف م ها از شیوه اند ممکن است درست باشد. آن ها راه انداخته رویهیونیست

 ی تولید در اروپاست. شیوه

 

 ؛باید برای نسرین بنویسم: به قول سیاوش کسرایی 

ی ما در حال خشکیدن بود. باید بنویسم کره یکری از اشرکاالت اصرلی      ی خود به جویباری دلخوش بودیم. غافل از آن که دریا در رشت سینه ما درون سینه

توانرد   هرا مری   کند که از طریق بمبراران فکرری جروان    کند و فکر می اکنون حاکمیت می های فردی بود. همین اشتباه را هم یتوجهی به آزاد اردوگاه بی

های خود را به زور هم که شرده بره مرردم     تواند دیدگاه خواهانه می های نو و آزادی کند با جلوگیری از انتشار اندیشه کند.فکر می ها حقنه اندیشه را به آن

 ند و مردم را در چهارچوب فکری خودش حبس کند.بقبوال

 

 !! های اسالمی ه میگن مارکسیستتو داری حتماً جزو اینایی بودی ک ملی گفت: تو کدوم وری بودی؟ با این بابائی که

گردونی! نره براورت اجرازه    گاهت رو از دس دادی! سرر  یاسمن گفت: فکر نکن که من چیزی حالیم نیست. بذار خوب روشنت کنم که تو مشکلت چیه تو تکیه

گراه خرودم    ها عاشق بشم، یکری رو تکیره   میده و نه روی رفتن به طرف خدا و اسالم رو داری. این جوری بود که ریش خودت گفتی رس برم و مثل قدیمی

فهمید، اومدی عاشرق   تو رو نمیکنن، تا سیاسی بودی که کسی  ای که عشق رو مسخره می زده، بعد دیدی که افتادی تو دوره کنم. اومدی سراغ من فلک

کشیدن، دیدی تازه مثل مردم عرادی شردی،    تر از این حرفهاست. رفتی و نشستی به تریاک بشی بازم دیدی این خل و چلی که تو عاشقش شدی خیلی بیغ
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حاال فهمیدی که مرن هرم اینقردرها خنرگ و      و نه بیشتر و باز هم یه کار درست و حسابی نیس. ه و معتادبودن مثل مردم عادی بودداد میکن دیدی اعتیاد بی

 مونده نیستم، جون من بگو درست زدم وس  خال درسته؟! عقب

 

خونم. تو تمام سعی خودت رو کردی کره مرن    ملیحه گفت: شاید از نظر تو مسخره باشه، برا این هم از تو تا حاال رنهونش کردم. من االن مدتیه دارم نماز می

 !کردم وقتی به تو تکیه دادم انگار به کوه تکیه دادم، دیدم نه بابا تو کاه هم نیستی گاهم تو بودی، فکر می هگاه بشم. یعنی تکی تکیه بی

هرا   گذاشتیم. اونبازجو گفته بود؛ دوره این تفکرات گذشته، االن مردم دنبال این هستن که یه ماشین ملی داشته باشند. خوب ما هم ریکان رو در اختیارشون  

خرواین مرردم رو بره     ش دادیرم. شرماها مری    ندگی ارورایی داشته باشن از زمان اعلیح رت بزرگ ردر تاجدار این کار شرو  شده و ما هم ادامره میخوان یه ز

 هرا  خواین نفرت رو بردین روس   گفته بود شما می !مردم همون حاکمیت هستن ؛گفته بود !دارها رو حکومت رو گفتم؛ مردم را نه، سرمایه فالکت بکشونین!!

کنیم. صرنایع رایره    اندازی می کنیم. تازه ما صنایع مادر رو هم داریم راه ولی کور خوندین. ما دو دستی اون رو چسبیدیم با رولش رفاه رو تو جامعه تزریق می

 ه بود.ی سازمان درهم ریخت کنیم همه هامون شماها رو له می رسیم و زیر چرخ ماشین های تمدن بزرگ می رو. ما به زودی به دروازه

شد به وجود سوسیالیزم در چین و کوبا و چند تا کشور دیگر  تر از ما در هم شکسته شده بود، درست بود که هنوز می تر و قوی جریانات سیاسی بسیار وسیع 

بول نداشتیم ولی تحمل کردیم. درست است که همیشه اتحاد شوروی را ق شدن اردوگاه را ما با روست و گوشت خود حس می دلخوش بود ولی درهم کوبیده

شدن رفقای سازمان، نیروهای دیگر سیاسری، فکرر خودکشری را     گاهی، لورفتن و خبر کشته تکیه اش را نداشتیم، انفرادی طوالنی، بی شدن شکسته درهم

کبیرره اسرت( را برا خرود داریرم.      که بخواهیم تفکر مذهبی )خودکشری، گنراهی    آن کرد. از خودکشی اما متنفر بودم. ما بی لحظه به لحظه در من تقویت می

اسرت. ملیحره و    گذاریم. خودم را قانع کردم که االن موقع فرداکاری بررای خرانواده    اش می های دیگری روی تراشیم و اسم اش را خودمان می های بهانه

گفت کره بایرد قلرم را بره جرای اسرلحه        راست می نویسی. شاید نسرین ام آرمان و هدف زندگی شدند. ریشنهاد بازجو بد نبود. نقد اقتصاد، مقاله فرزاد برای

تواننرد ده روز انفررادی را تحمرل     داشتند اکنون خودشان نمی هایی که ما را حدود یک سال در انفرادی نگه می انتخاب کنم باید برای نسرین بنویسم که آن

اش  هرای  تواند تفکر درستی داشته باشد و بره گفتره   نمی رانده باشد؛ساعت در انفرادی گذ48 ای که بیش از کنند و فریادشان به آسمان بلند شده که زندانی

 توان استناد کرد. نمی

شدم. راستش را  شد، جای دیگری باید ارضاء می شناسم و نه مائورا. حس مبارزه در من ذاتی است. تو این تشکیالت نمی نسرین گفت: من نه مارکس را می

دانستم که این اسم یک آدم است. چه رسد به این که بدانم رهبر یرک کشرور    یزی نشنیده بودم. اصالً حتی نمیبخواهی تا چند وقت قبل از انور خوجه هم چ

کردنرد کره دلشران     ها رنهان نمری  . شاید نوعی از حس تحقیر، احساسی که ردر و مادرم ناآگاهانه به من تلقین کرده بودند، آن؟کجا هست است. اصالً آلبانی

 دانم اصل برای من مبارزه بود. دانم فق  می نبودن باعث شد که من به مبارزه کشانده شوم. نمی باشند. احساس رسرخواسته، رسر داشته  می

 

زنم، اون فرماسیون اجتماعی کره مبرارزه چریکری رو     بازجو گفته بود: جوجه فکلی من براساس اون مزخرفاتی که شماها بهش معتقید هستین دارم حرف می

س، مگه شماها قبول ندارین که انقالب باید هرم   و ایران وجود نداره. گیرم که زبانم الل، زبانم الل رژیم شاهنشاهی یک رژیم روسیدهکنه، اصالً ت طلب می

مرن یکری خیالرت رو راحرت کرنم داخرل        این جوری هم به من زل نزن !انقالب ازبال.رایین یعنی همرین دیگره!  ،؟ها در درون حاکمیت رخ بده هم توی توده

شون با هم سر یه سفره نشستن، بیرون رو هم که تو خبر نداری، از موقعی که رفاه اجتمراعی اومرده،    شون یه دستن، همه از این خبرها نیست همه حاکمیت

www.takbook.com



ه اصرطالح  مونه چی بحث آزادی خوب این مردمی که تو بر  کنیم. می همه دنبال این هستن که وسایل رفاه رو براشون آماده کنن که ما داریم این کار رو می

 ش باشه یا نه؟ کنی لیافت آزادی رو ندارن اگه مردم رو به حال خودشون بذاریم ایران میشه ایرانستان، آخه باید زمینه خودت داری براشون مبارزه می

 

 

، ترازه  ؟؟ا به یه دونره خرال بفروشره   له را بشه و چین و ماچین و سمرقند و بخارا ریه که یارو یه چشم خمار ببینه و کیاسمن گفت: مگه دوره دوره حافظ و سعد

نا حالشون خراب بوده و اال من یکری کره خرودم    ابودن که ما خبر نداریم، یا شاعرای اون زم ای های اون موقع چیز علیحده من اونا رو هم قبول ندارم یا زن

 ش کشک و جفنگه، برو فکر نان کن که خربزه آب است. همه ها ، بابا این؟تونه زندگی کنه فهمم آخه ما چی داریم که یارو فکر کنه بدون ما نمی زنم نمی

 

کنید  های درباری. خوب مگر شماها ادعا نمی افتم و خواجه ام یاد حرمسراهای دربار قاجاریه و صفویه می نسرین گفت؛ از وقتی که اسم انور خوجه را شنیده

ها هم احساس دارنرد؟ شرماها مرا را برا تفنرگ       فهمید زن اید؟ اصالً می چه کاری کرده کند. شماها داری از زن به عنوان ابزار استفاده می که دنیای سرمایه

 ها که حتماً جای خود دارند. بینم کافی است. آن گرا هستند. شماها را که می ها اخالق اید؟ شنیده بودم که ارورتونیست اشتباه گرفته

سنگی و کارهای سیاسی باشه. دیگه  کنم اهل دل یاد فکر نمی بینه اشکش درمی مایی میم سینلبینم که تا یه فی نازکی که من می ملی گفت: این مرد دل

 داری و میگی بنگ بنگ. زنی؟ نکنه تفنگ ور می نمیذارم از رهلوم جم بخوری. ببینم اگه دعوامون بشه خاله سوسکه رو با چی می

 

وز اول که این راه انتخاب کردم، از روزی که رذیرفتم وارد فعالیت سیاسری بشروم برا    کنی؟ من از ر گفتم: تهدید می نسرین همه چیز را به خوبی به یاد داشت

 خودم گفتم؛

 برگشت بگذاریم قدم در راه بی 

 ببینیم آسمان هرکجا آیا همین رنگ است؟ 

ریش اونا طررح کراد ببینرین، اگرر      جنگند شماها باید  زنین، جونشون رو کف دستشون گذاشتن و علیه کفر می بازجو گفت: همین ملتی که شما ازش دم می

 ه قبول نکرده بودند، دیگر نیستندواعدام شده اند.هایی ک ی آن اهلل حاضری؟ قبول کردم. بعدها فهمیدم همه جرئتش رو داری بسم

 

 

یه بار هم اگه بشین میگین خوب  گفتم: ببین ملیحه، به چیزهای واهی استناد نکن، اگه یه مدتی سرد شده بودم خوب به خاطر وضع روحیم بوده، شماها سالی

س به هر حال مرا هرم حرق ایرن رو      کنید که ما دلمون ریش کسی دیگه ها، اینجوریه ولی تا ما یکی دو دفعه سرد شدیم شماها فکر می شرای  فیزیکی زن

 داریم که گاهی نتونیم.

 

ام را درمان کنم. شماها تازه اگر زنری را بره حسراب بیاوریرد      تحقیرشدهخواستم روح  اشتباه نکن. تمام آن حرکات، منشأ جنسی نداشت. من مینسرین گفت: 

 جویی... کنید او تنها ابزاری است برای کام فکر می

www.takbook.com



 

رسین به یه زن نروکرم چراکرمتون شررو      تون یه جورین تا می شناسم. سیاسی و شاعر و بازاری و روشنفکر و عمله یاسمن گفت: بابا من شما مردها رو می

 هائی میشین لنگه چنگیز.  خرتون که از رل گذشت، جانیمیشه ولی 

 چهارم ازدواج یعنی از هر چهار تا یکیش رریده. ن بابا آمار رسیده به یک دونی چقدر از دوستام طالق گرفته می

 گفتم:

  های دامنت چنگیز آن قدر خون نریخته که گل 

 یاسمن گفت: برو بابا حال نداری.

گفتری.   ت اینه که من غرغرو هسرتم. از اول ازدواج هرم همرین رو مری     ش هم بهانه . همه؟م که دائم با من درگیری کرده ملیحه گفت: مگه من چه جرمی

زدم برا این بود که به من توجه کنری. ترازه    خوب من چی ازت خواستم؟ چه گناهی کردم که چشم و ابروم خوشگل نیست؟ از اولش هم که به قول تو غر می

ه که غر زدم چی عایدم شده؟ یه مرد فراری که هر دقیقه عاشق یه کسی یا یه چیزی میشه. فق  من باید بشینم دم شست و شو و رفرت و  این ده، رونزده سال

 .!!داری تا آقا بتونه بره زندان، بنویسه، عاشق بشه، دنبال چشم و ابروی دخترا باشه روب و بچه

 

 

هرای سریاهکل فکرر     تون که افتادین ترو جنگرل   ها رو بیدار کنید. یه عده تونید به قول خودتون توده میکنید با ترقه بازی  بازجو گفته بود؛ شماها فکر می

 ها سال کار سیاسی داره. شنوی این مطلب اقالً نیاز به ده کردین اون جا سیراماسیترا است ولی از من می

 شدم. غوریه اگه من چشم و ابروم خوشگل بود که نصیب کفتار می ش را با نوک زبان لیسید و گفت: بابا چشمات بابا های آخر قهوه یاسمن قطره

کشری روزش تاریرک کره بره جران هرم        سرت از ایرن میهمانخانره مهمران     ها را باید شست جور دیگر باید دید من دلم سرخت گرفتره   نسرین گفت: چشم

 است. انداخته نشناخته

 چند تن ناهشیار چند تن ناهموار

رفرتن؟   بودن آرزوی یه مسافرت درست و حسابی با هم ها بدبختی و تک و تنها ؟ به رای تو و فرزاد سوختن؟ تحمل سالملیحه گفت: جرم من چیه؟ گذشت

 خواستن تو، آخه چرا ما با هم درگیریم؟

ی اومدی تو تشکیالت و تو جونت راشد تونی نجات بدی. از دامن مامان گفتم: ببین نسرین بدیش اینه که تو با خوندن چند تا اعالمیه فکر کردی دنیا رو می

 رذیرفتن. ی تیمی. تشکیالت هم به ریسی خورده بود و اال شماها رو نباید به عنوان سمپات اولیه هم می خونه

و یومدم تو اون فرش فروشی لعنتی کاش اقالً فرزاد ر شد و نمی ت بشم؟ کاش قلم رام خورد می خواستی که این جوری اسیر و برده ملیحه گفت: من رو می

 رس نمینداختیم.

شناسین این دموکراسی که شماها دنبالش هسرتین قربالً کرورش داشرته،      ی تاریخی خودتون رو نمی ترین اشکال شما اینه که ریشینه بازجو گفته بود؛ مهم

 داده. ها اجازه فعالیت می و دین ها ی کیش خشایارشاه به همه
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، من صاحاب دارم. این همه دخترهای رنگ و وارنگ هست برو عاشق یکی دیگه بشرو، هرر کردوم رو    یاسمن گفت: ببین بهتره دست از سر من یکی ور داری

 که دلت خواست وردار براش شعر بگو، اصالً دوباره برو تریاک بکش آخه من چیم از اونا بیشتره و بهتره؟

 شود های ناز آغاز می گفتم: جالد چشم! همیشه آوازهای نیاز از نت

خوندن رو از سر بگیر تا خدا نور رحمتش رو ازت دریغ نکنه. شماها چون در خرانواده مسرلمون بره دنیرا      د وقتی که مهمون ما هستی، نمازبازجو گفت: این چن

 دونی جرمش اعدامه ولی باز هم در توبه بازه. شرو  کردم به خواندن نامه: شین. مرتد هم که می اومدین وقتی ملحد بشین، مرتدحساب می

زمران فکرر    ی تیمری دیگرری بفرسرتی )آن    خواستی مرا بره خانره   دانستم که همیشه می ودی و به قول خودت روی دستت مانده بودم. میهمیشه نگران ب

 شدن به من است(. مند کردم از ترس عالقه می

و بعد از برگشتن از مأموریت) البرد  کنم. یادت هست روزی که بعد از مدتها کنسرو خوردن خوراک میگو درست کرده بودم و ت ات کمک می باز هم به حافظه

خواند و چشرم هایرت بره     شرکت در جلسه رفقای رهبری آهنین تشکیالت( مثل مرد خانه ام سر سفره نشسته بودی و دندان هایت هنگام جویدن، سرود می

دانی که باید کمر میگو را  ت یاد نداده؟ نمیوقت خیره شدن دریده می شد، اخم هایت را درهم کردی و گفتی: توی رر قو بزرگ شدی؟ مامانت آشپزی هم به

ای؟ ولی  ام شده کردم مرد خانه ام بود. چون احساس می های زندگی کنم که آن لحظه یکی از زیباترین لحظه تمیز کنی؟ اه حالم به هم خورد. اعتراف می

 ام دیری نپائید. خوشحالی

بودن را در من  کردی احساس زیادی خوردم. همیشه سعی می مدتی یک غذای درست و حسابی میگفتی: کاش یکی دیگر از رفقا این جا بود که اقالً بعد از 

 نخور حساب کنی و تحقیرم کنی. درد ی به کردی که مرا به عنوان یک مهره تقویت کنی. همیشه سعی می

هام رشت کردم. شردم چیرزی کره     و و فرزاد به آرمان؟ من به خاطر تنگفتم: ملیحه چطوری به خودت اجازه میدی که فکر کنی شماها وبال گردن من هستی

ش جنگیردم بابرت اون افکرار     ها علیه کنم که سال نویسم که خودم هم اونارو قبول ندارم. دارم جریانی رو تقویت می خواستن. دارم مقاالتی می ها می این

 .خوام زندگی معمولی بکنم شماها باید به من کمک کنید م. حاال که می شکنجه شده

های شما همیشه باید دلوارس باشن، بعد  ها، مفهوم زندگی چیه؟ شعاردادن و اسلحه برداشتن و زندان رفتن. خونواده ملی گفت: ببینم از نظر شما کج و کوله 

هرا   ش میرون فررش   کنم تو حجرره  کنین؟ اگه به من باشه که تو خونه نیگرت میدارم. به بابات هم سفارش می هم دلتون خوش باشه که دارین زندگی می

 . قایمت کنه که باد بهت نخوره

نا و زیربنا دیگره  بکنید تا چند تا کلمه رو فهمیدید و گفتید رو های اسالمی اطالعی ندارین. فکر می بازجو گفت: بیشتر شماها بازی خوردین، شماها از اندیشه

طرف ق یه تسلیم بود. قبول که روح مبارزه در من مرده بود ولری حاضرر    عالمه دهر شدین؟ حاضری با یکی از برادرها مباحثه کنی؟ وحشت برم داشت. یک

 ها به آن رایبند بودم، بپذیرم. ام را که سال سوادی نبودم بی

ایم. هر وقت هم که رای بحث تئوریک رریش آمرده، فررار     ایم. هی  تحلیل تئوریکی از جامعه را نخوانده نسرین گفت: این شش ماهه فق  وقت را تلف کرده

 ای کرده
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وقت نخواستی مررد خونره    زنیم. هر وقت خواستیم حرف بزنیم، کارمون به دعوا کشیده شده، هی  ملیحه گفت: بزرگترین مشکل ما اینه که با هم حرف نمی

 .باشی یا توی زندان بودی، یا دم نوشتن بودی یا تو عالم مینو و گل یاس بودی یا تو دفتر روزنامه

جرا بحرث رو شررو      خوای از همین دونی؟ می ر مورد مکتب فرانکفورت چیه؟ خوب حداقل علل شکست کمون راریس را که میبازجو ررسیده بود: نظرت د

سروادی   بعد از آزادشدن به خودم قول داده بودم که همه را خواهم خواند. نخواندم. بری ام گرفته بود.  های تروتسکی نظرت چیه؟ گریه کنیم؟ در مورد دیدگاه

 شد ولی به هر حال من هم آدم بودم. مثل بقیه عادت به خواندن نداشتم. رخم کشیده میجا به  در همه

 س. وقت ررداختن به مسائل تئوریک نیست. گفتم: ببین نسرین من اهل رراتیک هستیم. االن زمان قیام مسلحانه

هرای خودبراوری    د بعد عمل کرد. باید برای نسرین بنویسم. ما آدمگفتم که باید خواند و فهمی کردم. قهرمانانه می نوشتم. اعتراف می باید برای نسرین می

 خواهم زندگی کنم. تنها و تنها زندگی. شاید روزی بنویسم. های ما ناآگاهانه است. شاید روزی بنویسم. فعالً می هستیم و بیشتر خودباوری

=== 
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 از مایی و از ما نیستی
 

ای    : ! چن متهم ه؟ ر نیامد ستای[ پیازکا و ر به ] ست  ا و نیم  سال  ک  که ی ر؟ مگر نگفتم  با این چند  ( ! ه پیازکال؟ سال نیمه نومد ر؟ من نگفتم یه   با

ای یچ؟ بر ان؟  هتر ومدی  ا تو یچ؟ یک   : ول ا  بازجوی 

با بلکه[ چند  ر ] با ک  . نه ی شتم و نو یه گفتم  با  با ای  ( ال  ب ، چن  ال ب ، نه یه  شتم ببا هم گتم هم نو ای   : (م  ر

اال یم و  ه  بد و  ر اب من  : جو وم . ب د . . که ون جا  ا ستمت   فر

: نیخم، ای راس اییگ منه برفس پیازکال. )منی کس  گنی ای آدم زن و بچهگویی من را به پیازکار بفرست.( نی خواهم، اگر راست یم م تون  )منیوداره؟ ایشا خو رین؟ و ر ند گوئید  کا

و ک کس  تان  مشا خود رد؟ مگر  ا بچه د و  مشا چه فکری یماین آدم زن  ( ایکننی ایشا چه فکری   ) رفته؟ کجا  رمحتان  )پس  رهته؟  کویه  رمحتون  ( په  رید ا ر ند ( ا نید؟  ک

. فکر یم1ب ری نکن ا و ز ک : گریه  ش ا این  و منی کین ما  ر این ها  سیم؟  . شنا متساحه ک  ش ا  ها 

ای ببا ای که گیت خو نوم به سریاله، مهی که چن سال پیش از ای پشخش ایکردن )ای با  : این پخش یمم از  سال پیش  که چند  ، مهنی  ست ا سریال  ک  که نام ی که گفیت  (  با این  کردن

( یم شیت؟ ا سال د وقت چند  . آن  ت هست تو هم یاد )مگر  شیت و سال د کر چن  سا و ا  ، ته و یاد  تنم 

 

نند در گفت زندیگ یم رامحدبهبهان واستان کهگیلویه وبوی  در روستاهای اطراف ییک از شهرستانکه ه هایی از قوم لر های تریه ]تفاوت هلجه ه  گوها مشخص یم و ک ض نویسند . فر شود

این بوده که دو طایفه و طایفه ی مذکور اختالفایت با هم داشته بر  به هر حال  اند که عالوه بر هلجه به اختالفات قویم  شد  با ه  ر هلجه نیفتاد ق د تفا ا این  ست  ا ممکن   . ه شد ه  کشید ای هم 

ر حتقیقایت  ک کا و نه ی ست  ا وی گویشرمان  ر . هر چند ناموفق[ بر  ست ا به  ک جتر این هم ی به هر حال   . بدهید امه  اد اندن  به خو رید  ا صله د اگر حو مشا   ، خمتلف  های 

ایسه سر کردم، په ته نه مال دور   : دم گفتم]او[ از ماست ویل از ه ویل نه و امیانه عجب!؟ )حاال متوجه شدم. پس تو از اهایل اطراف ما نیسیت، پیش خوو ورل امیاین، یت خوم گفتم و ما یم

!؟ . عجب  ما نیست

(2ب ه ر ا بیط ند ر تو هیچ  به  ( کن صحبت  یس  ر . فا ه ر ا رفیط ند تو هیچ  و   : 

یط یم اال من قا و  سد  بپر ک آقای دیگر  )خوب ی ایکنم یط  ایذی م غر غو  ، کنه و  : خ یه پیوی دیه پرس  ( م  کنم

سم2ب ا  : 

. . .  :  متهم

!1ب سم؟ ا  : 

. . .  :  م
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اال و  ه  بد اب  : جو  ب؟

. .  :  .م

هلل ا اال  اله  : ال   ب؟

هلل ا اال  اله  صد ال   :  م

 

 ریم سر اصل مطلب ب؟: یم

) بفرما ببخشید  و  بر ( بفرما یخ  ش بو  ، ه بر  :  م

بقه سا  : یل؟ ب؟ صر فض ری نا ا با متهم فر شنایی   ی آ

بگویم؟ ر  با ای چندمنی  بر  :  م

. نید ک ه  ستفاد ا ظ  الفا این  از   :  ب؟

ر با ولنی  ا ای  بر  :  م

و  این چندمنی  از   ً ال ص ا : گفتم  نیدب؟ ه نک ستفاد ا ولنی   ا

. . .  :  م

.1ب . .  : 

.2ب . .  : 

بچه بهس   : بچه م باید  ( ه یب بید ای  ا و سا ( ی  بایش ه  بود کوچیک   ی 

! یب2ب شو ه : خفه  توی مز اال چوب  و  ر  ر نیا  بازی د

. . .  :  م

ان؟1ب هتر ومدی  ا سیدم یک  ! پر بزن ف   : خفه خون گرفیت؟ حر

بسه و  که یت یم نیبینه  : حیف  اخیند م که  ایدیدمت  اال  و  که چشمم منیی  )حیف  اال یم ی و  ست  ا بسته  و  نند  ری[ یم بی ا که ]د ( دیدمت  !  خندی

وع یم1ب شر ول  ا از  ت ضبط یم :  ا صد ، چون  بزن ف  یس هم حر ر . فا نیم  شه ک

اد تنه خو : په  اال دیگر منینوم خُ  یهم و  سید  ا نپر ر رم  و پد رم  و ماد سم خودم  ا ، دیگر  ا ا خد ر تو  )پس  اال دنیگم و  سنی  بومه نپر و  و دیم  اب منی م   دهم[ گویم]جو
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هه  ت ایکنم ب  رس  ت... اخیری، پُ  : و قد کله2ب از اند به  ( . یم س جواب دی انگار مزغ خر خردی  . . ت سر تو یم ی  از  وقیت   ، ری ه خو رد ر مغز خر خو انگا یه  بد اب  باید جو سم  ( پر !  ای؟

ری یم کا بودی مه )مگر نگفته  ر گپلت؟  کیه  ، په  ایکنم ری  بیدی مهکو . پس  مر نگته  (کنم شد؟  ]قولت[ یچ 

ف منی2ب ا حر شدی؟ : چر  زین؟ خفه 

) بگم؟  ، بگویم ( بگم؟ باید  : یچ   م

ا1ب ر ل قضیه  ص ا  : 

کودیک از  بچیگ یعین  از   :  م

بود؟ مشا چگونه  ط  تبا ر ا ولنی  ا  :  ب؟

. . .  :  م

ف منی2ب ا حر ر : چر . یزین؟ کا . . که  نکن 

ایگن؟ بوزی چه  ک  و خه . گهو  نید ایم نک مشا دعو تا  ولنی  ا ستم نگویم  ا : خو به خاکم ر  اد بر ( بازی چه یم )  گویند؟

بازی : خاک   ب؟

کله برد)متهم به بازی دیگری اشاره یم : مهی که ای پیاگف)مهنی که این آقا گفت( و کل ترتیب آن دیگر یم کند. در این بازی تعدادی سنگ را روی هم م نند و با سنگ به  ا هدف  چی ر ها 

گ یم سن که  ست  ا ه  برند کیس   . ر گریند ر خا و از د ا  ر (ها  کند  ج 

کن ش  ا خامو ر ه  ستگا : د  ب؟

. . . ر اد بر ببنی   :  ب؟

: تیه بسه م )چشم م  بوینم؟ پ چطو  ( های ی  ببینم؟ ری  . چه طو ست ا بسته   ام 

 

این هم بگری  ض  : فر . ب؟ این جا نیست مشا   والییت 

! هم : چه؟ ف م )چه ]حر  ً ا بد ا و   ً الصا و ما نه  ! ی خ نه  ا والییت و  ) از ما نیست  ً ا بد ا و   ً ال ص ا که  این   ! ری یمها[؟ غا منیشه هر کا )منی هلل آ ( کنم ین یبو  شود

ون؟ بری بربید  تشریف  مشا  کنم  اهش  ممکنه خو ر  اد بر  :  ب؟
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: یک؟ من؟  م

. . .  :  ب؟

امه یم اد  :  دیم ب؟

! بفرما  :  م

وع یم شر سالیگ  ه  از د  : نیم ب؟  ک

. . .  :  م

کن وع  شر  :  ب؟

. شت ا بیشرت د شاید هم   . رفت ون  هتر به  که  بود  ساله  ه  ً د تقریبا  :  م

با خ  : ه؟ب؟ اد  انو

) ! تنهایی[؟ به  ش ] )پس خود  ! تینا؟ پ خش   :  م

وقیت هم بود  ر  ا : قر عایت منی ب؟ ر  ً ال ص ا مشا  ویل  نید  صحبت نک با هلجه  شه  این جا نبا الحظه منی شهریت  ون م ا ل  . من مث نید . یم ک . کنم . . که رند  بیا ت  سر به  الیی  ب  گم 

، نرهته اینجنه ایدین؟  : ما نه گول  ا گول یم م ر )ما  س ی اینجا (زنید؟  . نرفته  ت

ه بد امه  اد ری  ا اگر آمادیگ د  :  ب؟

ه اد با خانو که  : خوب معلومه  رفته م ش   ا

! ر متهم؟ ل پد شغ  :  ب؟

 

: یم ه م بود ش  و ش فر  گن فر

بدین اب  ! مشخص جو ه یا هست؟ بود  :  ب؟

ش هست و ش فر ، فر بعله  :  م

ان؟ هتر ر  اقامت د ت  : مد  ب؟

ود  : حد 3م  سال0

برگشت؟ ر  ستای پیازکا و ر به  که  ری  با ولنی  ا  :  ب؟
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بستونم تا سال   یومد ها یم : هر 

ر؟ به چه منظو  :  ب؟

وطن  : بود م ش   ا

کرد؟ انتخاب  ش  ای خود بر ا  ر ر  حمسن پیازکا ر  سم مستعا ا از چه زماین   :  ب؟

واهلل آقا چهارده، پانزده سالش بود که شعر یم  : متوم یم گفت و توی دهات برای ماها که یعین سوادمون بد نبود یم م که  ش  شعر اند مهیشه هم  سم  یم شد خو ا . یعین  ر حمسن پیازکا ؛  گفت

بود  ه  الی د که م ش  ا یموجد ر بود  مسش  ا حمسن  ج  که منی حا . ما  ا ر ت  سم دها ا بعد هم  .فهمیدی گفت  بود اد  بامد مسش  ا که  شاعر  ون  ا ل  ر گفتیم مث سم مستعا ا این یعین   م 

عالقه علت   : گ؟ ب؟ ر بز ر و پد ر  به پیازکا ش   ا

وطن کس  : خوب هر  ا د م ر ش  اد اجد و  باء  و آ ش  .ا رد ا ست د  و

وطن اگر   : نیب ب؟ اج به  که  شت  ا ست د و ا د ر ش   کرد ها خدمت منی ا

نیب یب اج کر  اییگ نو : یعین   فکر نیکنم م

ر یم و با که  . مهم نیست  سوس و هم جا بود  نیب  اج کر  : هم نو ر آدم ب؟ این جو  : ً منی کین یا نه ال ص ا وطن ها  انند  . تو شند با شته  ا ست د و ا د ر  شان 

 

)منی : نونم ( م انم  د

ست ر : د بزنید ب؟ ف   حر

. . .  :  م

کردید؟ ت  سکو ا  : چر  ب؟

. . .  :  م

! ری ا ً خرب د تو حتما  ! ه شد خمیف  که  ست  ا االن هم مدیت   :  ب؟

. . .  :  م

ر حال مجع که د ری  ا : یعین خرب ند ه ب؟ ادگا حمکومنی د ت  و پخش دفاعیا ری  و ست؟ آ  ها

. . .  :  م

ً آن ال ص ا که  کساین   : ویل حاال پشت آن ب؟ شته  ا ا قبول ند ر ه؟ ها  شد خمیف   ها 
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: . م . . 

: فکر یم خمیف یم ب؟ کجا  بگرید  ر  ا ر خطر قر اگر د ! کین   شود؟

. . .  :  م

ا خفه : چر  خون گرفیت؟ ب؟

) بگویم؟ )چه  بگم؟  پ چه   :  م

. . .  :  ب؟

سون خونه و پر سون  . پر بلد نیستم ا  ر ان  هتر  ً ال ص ا : من  که نبودن م کردم  ا   شو پید

. . .  :  ب؟

بلدم؟ ا  ر کجا  : یعین   م

. . .  :  ب؟

 

ایگن که  یل  ای آدم : په  وخُ  م ای  از  بیدن خو پیش  این آدمحمکوم آ ( بیدن که یم شون  ه هایی  شد حمکوم  ه گویند  بود شان  از خود  ً ال که قب ( اند   اند

: چیزی گفیت؟  ب؟

ه : لیو انه گ پ مخُ  م یب م )دیو ف یم ایزنم با خودم حر ( ام   زنم

بدهید ا  ر ال ما  سؤ اب  : جو  ب؟

واله آدم نه نه چه بهس بکنه یه وخ ایبیین اینه و هم  : هلل آدم منی م ا و ( بکنم  بیشرت گری  بگم  وقت یم اوننن. ایرتسم یه یچ  ک  ! ی بکند؟ باید  ری[  اند چه ]کا این د از مهان بیین  ها  ها 

. یم ( هستند کنم بیشرت گری  که  بگویم  سم چیزی   تر

این2ب ویل  بله  )من  کن سته جم  ا ، حو این نه ویل  ونگللم  ا و  سته : م  از د کن] ها  ا مجع  ر ست  ا ا یمی دیگری هستند حو ر ، خود  ف هلجه ال اخت باز  این جا  ر   منایاند[ د

ویسادی  : !م ایسادی؟، خُ ؟ و ( ونسم اید ( ، خودم یمم  انستم  د

بش یم1ب و  ش  با مهدیگر خو ر : خوب  اد بر نید   ک

. 2ب . . :  و م

ری یم کا : حاال مه نید یا نه؟ ب؟  ک
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ر یم )پس چه کا ایکنم؟ : په چه  ( م !  کنم؟

ه بد اب  سیدم جو : هر چیزی پر  ب؟

سید بپر  :  م

بریمب؟ ال :  سؤ به  ال گردیم  سر لیرب ا پشت  . چر یل ه؟ های قب شد  ها قایم 

سید بپر تبه  و مر ببخشید د  :  م

)یم2ب ال چنه؟ وین لیرب بدم د توضیح  ش  ا بر بدید  ه  اجاز  : ) ال چیست؟ این لیرب  د

 

و ب اهش یم1ب؟  یس : خو ر  بفرمائید کنم فا

نیم : یم2ب ک ش  و خامو ر  تونیم ضبط 

ا ل  ک ، مش یل ضبط نیست ص ا ل  ک : مش .ب؟ . . که ست  ا  ین 

و خیال مهه بگم  ل خم  به  : . م کنم احت  ر  تون 

کن2ب صحبت  یس  ر  : فا

بچه شه  با  : ر م ا ام یعین دیو بر ا گفته  ر ال  ً معین لیرب ال و قب ا ست  ا ستاین  بری  ی من د

ر آن 2ب اد بر )هه هه هه  ال و و  ( wall: هه هه هه گهو  ست  ا

: خُ  س  م ک  م  رُ ردُ ر  ا ر د ل کا به  ) )خودم فهمیدم (م رم ا ر د ر کا ا بذ (  م

ر مهشهریتون گفت آن کلمه  اد بر که  ر  : مهان طو ر wallب؟ ا به معین دیو ست   ا

ببخشید فرمودید پشت آن کردید  ض  تون گفتید یعین عر مشا خود  : ر قایم یم ها قایم یم م ا ( شوند خوب آدم یا پشت دیو تپه )پشت  ل ت بگم پس  و یا چه   شود 

: مسخره بازی موقوف. من یک عمره که دارم صد تا مثل مشاه و  ؟دهید کنم. من را بازی یم ا را بازجویی یمب؟ ل منافقنی  ب ر مقا که موضع ما د ه  شون مری ا یاد ر اد بر از  بعیض  سفانه  أ مت

ر فریق منی . کفا ه ر ا با دیدگاهامون ند یط  تبا ر ا و   کنه 

که حالیم منی : من  مشا چه یم م . شود  بدهم اب  تا من هم جو سید  سخت نپر ال  سؤ مشا   .  فرمائید

انگلییس یم بگویم؟ سید من یبپر وقیت  اد چه   سو

سید2ب بپر و  ا از  ش  اد سو بضاعت  ر حد  بفرمائید د ر لطف  اد بر  : 
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ا یم ر  . . . مشا  . . . شد با  : سید ب؟  شنا

، خوب هم یم بله  : سم م  شنا

 

: خوب  ب؟

و خرید یم ا : زنم مهیشه پیش  ( م و هستیم ا )ما مشرتی مهیشیگ  ل خشیم امیامیم  ،  کند

ه2ب . مغاز . . ش آقای ر . منظو : منظو ر نیست ا ش منید تلویزیون هم گو و  ادیو  ر تو  ست یعین  ا کس دیگری  ش  یه؟ ر  د

که یم شدم مهنی  بله متوجه   : بشود؟ م ری  ست مجهو ا  خو

ونه2ب ا شبیه  مسش  ا  ، و نه ا  : 

شون ییک تا و : د تو منی م وین ان   د

یل یب : یا خی عا یم ب؟ اد ه  تاز  . گ رن یل ز اد هستید یا خی تو ییک منی سو از  ویل من   ! بلدی یل هم  که خی رمگ کین  به حرفت میا ه  باالخر  . رم  ذ

ه منی ویل مغزم زیاد رم  ا و حسایب ند ست  ر اد د سو اگر   : تکون یم بیین کله م ری  ه م چطو ر !خو ! !  ؟

ه از ه لنگر میند ش زیاد بس مغز از   :  ؟

ه ک مسخر : ی کنن ب به حالت گریه  ا  غای هو که مر بدم   بازی نشونت 

: جلسه ع ختم جلسه ل  به دلی یم  ست ر یل  از متهم کلبع بازجویی  ساعت ی  ر  ه د ری نامربد کا 3و  3دم مه 0. مته یافت اد خا بامد  دقیقه 

 

 

ای بوا یه نه نم دلم یس  : )نویع دل واینگل! و نه زه یا یس تنه خوازده که نه و ماینخم بسو م یش ایک اینو چه  ی  خدا به فریادت برسه، نه نم دس  که مهشهر بازجویی  رد  ر مو ست د ا سوزی 

ست و ای ا بر انم دلم  بامنی د با ای  . . یش؟. ک این هاچه یم  ست  ازد انم  ازآن ها؟منی د ونه  ازمایی  که نه  تو ای  بر بسوزدیا باید{  (خودم}

)منی یس : نیخه فکرم یب2ب بکن ری  ( خت یه کا بکن ت یه فکری  ای خود بر  . بایش به فکر من  اد   خو

=== 

 

 

 ●دوم خش ب
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 یک گام به... دو گام به...

 

 اش چسبیده بود. اش به بدن لبا  خواب،خواب  ه کرد و پاشید، پاشید روی میز آرایش و تخ؛رّش  رشب؛لیوان خورد و اش به  دس؛  

های پیازکار  های کوهی. بوی نخل کردم. بویی شبیه به بوی دارچین داش؛ و علف اش را حس می شدم، هرم تن اش می بدن نرسین همیشه گرم بود. وقتی نزدیک

 تر.  داد اما وحشی کشید همین بو را می ک نار . سیگار هم که میداد و بوی خار  می

 بدن یاسمن، اما بوی مینو را داش؛.

ام بود و تهویه روشن نبود. تنها بوی سیگار بود که از  کرد و اگر سیگار دس؛ اش می چسبید و دائم جدای پیراهن چینی گشادش، همیشه در گرما به او می نسزین 

 شد. ، پخش میهای شکسته میان حلقه

آمیتز داشتتم امتا ملیحته، فترزاد، تعهتد و بتاور بته ایتن کته  های وحشی، یک حتس نوستتالژیک جنتون من با بوی دارچین خو کرده بودم. با بوی نخل، با بوی علف

 شد. تواند اخ ق انق بی را پایامل کند، مانع می تواند در خدم؛ تفکرات خرده بورژوازی باشد، می ترین خطا می کوچک

شدم. حتامً از اخ قی که به آن پابنتد بتودم، دور  شدم، حتامً از ملیحه و فرزاد دور می خواس؛ ولی من یارای آن را نداشتم. به او که نزدیک می نرسین می  شایدنه

 شدم. می

 

 

بتود. دست؛ کتردم و پیتراهن را جتدا کتردم. آرام روی اش چسبیده  اش به تن خورد، چادرش کنار رفته بود و پیراهن نازک روزی که ملیحه، ملی آن زمان، بستنی می

 بینن. ما هنوز به هم محرم نیستیم. دستم زد و خندید. خندید و گف؛: زشته می

 کنم دست؛ رو به من نزن چندشم میشه! رس نرسین داد کشیدم: خواهش می

 ،!!زنه، نامه رو بخون شید: محبت؛، حامل رو به هم میام را زیر رسش بگذارم. داد ک کردم دس؛ کردم ملیحه غش کرده و اال جرأت منی فکر می

 (!یا  سفیدکلمه ی )یا  سفید، یا  سفید از  

ای داره، مثل کفنه،  مرده گف؛  یا  سفید رنگ شدم. می شدم. ولی چون خواس؛ او بود، تسلیم می داد و من حسابی عصبی می یاسمن همیشه الدن را ترجیح می 

 .یاد ولی الدن، اون خیلی تنوع داره، عاشقشم کردی از هر چی یا  و یاسمنه بدم میاز بس تو به یا  سفید بند 

 کنی؟! چه ارصاری داری ادامه نامه رو بخونم؟ جان حاال؟ آخه با این حالی که تو داری؟ چرا اق ً به خودت رحم منی گفتم  ملیحه 

 مونه. بدنم گر گرفته بود. حسابی خنک شدم. یش تو دهنم م ملی گف؛  باب؛ بستنی ممنون، حسابی چسبید، همیشه مزه

 لیسید. اش را می های کرد و انگش؛ کرد و دوباره جمع می خندید. چادرش را ول می اش را با لذت عجیبی لیسید. می های بعد انگش؛

 اش به اطراف بود. عرانه داشتم. او متام حوا گرف؛. من اما احساسی شا خورد که انگار من در کنارش نیستم. همه چیز را به بازی می یاسمن، طوری قهوه می

 به خواندن نامه:  مرشوع کرد

 ، حواس؛ نبود حاال چرا روی این قسم؛ نامه این قدر حسا  شدی؟؟ملیحه گف؛  از یا  سفید: از یا  سفید گفتم  خوندم! چقدر بخونم هامن روز بود که

 

 ای، فهمیدی؟  و نه هیچ گل دیگهتره، وقتی گفتم الدن یعنی الدن  یاسمن گف؛: الدن قشنگ

بدختی من، از همون جا متام ماجراها رس یا  سفیده اصل ای... زندگی مشرتک ما پر از خیانته، پر از دروغه،  خدا چیزی از من مخفی کرده ی ملیحه گف؛: تو همیشه

 بخون.

هتا رو روی بتدنم  ؟ خیان؛ تو ذات من نیس؛. اگه بود کته تتو آثتار شتکنجهدی که این حرفها رو به من بزنی گفتم: نرسین! خفه شو! چه طور به خودت اجازه می

 دیدی. من جانم رو برای نجات خلا کف دستم... منی

 کردم. خونم، من اگه اهل دروغ و خیان؛ بودم که اص ً نامه رو پنهون می به ملیحه گفتم: من احمقم، آره من احمقم که دارم نامه رو برا تو می

 !ن با تو چه لذتی داره؟ یاسمن گف؛  حتامً شکرش زیاده، بپا دل؛ رو نزنهگفتم  قهوه خورد
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 سیگاری روشن کردم و به نرسین دادم. 

 ......های سیگاری متنفرم زن سیگاری یعنی ال اله اال الله ملیحه گف؛: از زن 

کنی بتا اون  که با احسا  و جون یک عده جوون بازی کنی؟ فکر مینرسین گف؛: آقای مهند  کیانی! آقای منصورخان! آقای ح ج، چطوری به خودت اجازه دادی 

 هات چند تا رو...  مقاله

شه ولی دیگه نگو خیان؛، من بیشرت  کشم، درسته که در حا تو و فرزاد ظلم می گفتم: حاال تو اجازه بده نامه رو بخونم. اگه منظورت اینه که بعضی وقتا مواد می

 کنم. دارم به خودم ظلم می

 : حوصله جر و بحث ندارم از گل یا ... از گل یا گف؛

 گفتم  باشه، حاال که تو این همه به الدن ع قه داری، اشکالی نداره، هر کسی سی خودش. 

مریتد و متراد ایتدئولوژی؟  ؟!!ش برا خودش مهمه؟ پس باورها چه میشته؟ ، هر کسی عقیده؟!!فرمائید منصورخان! یعنی به همین راحتی یه داد کشید: جدی که منی

 ....اعرا بگیر تا سیاسیا، تکلیف اونا که اع میه دستشون رسیده و افتادن تو کارای مسلحانه چیه؟ اونایی که جونشون روشبازی که به جون همه افتاده، از 

م که... برات نرسین بودم... پس من کی م؟ من؟ من؟ هر وق؛ گل یا  دوس؛ داشتم برات مینو بودم، هر وق؛ ه ام؟ من چکاره ملیحه گف؛: تو این میون من کی

 ؟ م ملیحه

 کنی؟ مینو مرد. گل یا  مرد، خاتون مرد، نازبانو مرد تو برای من فوق فوقش نرسینی یا باالتر رفیا نرسینی یه عضو ساده تشکی ت. گفتم  چرا شلوغ می

ت... کی بتا متن  نیستم، تو رسم بخوره، اق ً به چشم ملیحه به من نگاه کن مادر بچهم... حاال ملی  دوباره به ها ها افتاده بود  من خاک بر رس کی برای تو ملیحه

گ زده؟ حرف زدی؟ کی من رو داخل آدم حساب کردی؟ اگه حرفی هس؛ حرف و حدیث خورد و خوراکه. اگه حدیثی هس؛، حرف و حدیث این که کجا بریم؟ کی زن

 چه خاکی بر رسم شد؟ انگار نه انگار که من هم درک و شعوری دارم... وای

 شم. یه کم دندون رو جگر بذار تا بخونم،  کنی؟ دارم دیوونه می گفتم: چرا اعصاب خودت رو خورد می

شان را بربد. باالخره  شور همه کنم( مرده کرده)ببخشید که از این عبارات، استفاده می ی گل یا  برای گردنش درس؛ می بسته و یا ق ده گل یا  به موهایش می

هاس؛ با مردی که همه چیز متن است؛ ازدواج  اند. من دیگر در رشایطی نیستم که به کسی حسادت کنم. سال ینو و یا هر لجن دیگری حتاًم مثل من بازی خوردهم

ه و نرسیده مثتل مادرشتان دیوانته ام که طوری بار بیایند که هر جانوری را دیدند از راه رسید ام. دو دخرت گل داریم و من متام ت ش خود را روی این گذاشته کرده

 نشوند و بازی نخورند. قصد من از نوشنت این نامه، تنها این بود که...

خواس؛  ها بود که این چهره را کشف نکرده بودم. دمل می گونه داش؛. سال اش را بسته و حالتی فرشته های اش آرام بود. چشم ملیحه، نفس راحتی کشید. صورت

 این لحظه برای همیشه ثاب؛ مباند. این چهره ثاب؛ مباند و در ذهنم همیشه نقش ببندد. چراغ را خاموش کنم تا

اش را لیسید و فنجان را روی میز  های لیسید. بعد لب ها را در ته فنجان می اش پیدا نبود و داش؛ آخرین قطره یاسمن، فنجان قهوه را طوری گرفته بود که صورت

یاد نته ارزونتی  ای خندید: هه هه... هه هه به قول فروغ یعنی فکر نکنی گفتم فروغ یعنی خوشم می رد بعد به شکل غیرمنتظرهای متفکرانه پیدا ک گذاش؛. قیافه

دونم مجنون خل مشتنگه؟ جتون متن همتین رو  ها ، همین رو گفته دیگه؟؟ منی شامها شاعر جامع؛ ولی یه حرف خوبی زده، همین که گفته  عشا مال دیوونه

 نگفتم؟! گفته دیگه...

تونم جربان کنم. خیلی هم به خودتتون ننازیتد. یته تتوپ  ها بازی خوردم، احساساتی شدم ولی هنوز جوونم. می نرسین گف؛: قبول دارم، خوب زیر مبباران اع میه

م و گفتم: بگو! بگو که این حرفا مال خودت سیگارم را پک زد.......ها رو دنبال خودش بکشونه... خوب راح؛ بگم وقتی شعور نباشه، شور تونه خیلی فوتبال هم می

 دونی؟ سال؛ بوده که اومدی تو تشکی ت؟ از مردم چی می نیس؛. اگه نفوذی نباشی، که البته خیلی شک دارم، حداقل قضیه اینه که با مردم نفس نکشیدی. تو چند

گیرنتد. ایتن در متورد  شینن تو خونه تیمی یا توی پستوها، بعتد نتیجته متی فکرها راه خودشون رو. می رن و روشن ها راه خودشون رو می گف؛: خلا! مردم! اون

قافله ها صادقه مگه شاملو که یه شاعر سیاسی بود به این نتیجه نرسید که بگه، جامع؛ من دیگه حوصله ندارم و آخر رس هم بگه کاری با کار این  ی تشکی ت همه

 ها باشیم. ها گام برداریم. ما باید پیش گام توده که ما پا به پای توده ندارم؟ این یعنی بریدن از مردم گفتم  قرار نیس؛
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آور ختوردم. بتذار بختوابم.  یاد. دو تا ختواب م از همه چیز، خوابم می خواستم ببینم بیدار اس؛ یا نه؟! پرسیدم، ادامه بدم؟ گف؛  نه خسته خیلی رسحال بود. می

 حوصله ندارم.

ها اینه که االن فقط  بودنش ندارم. تشخیص اون ن، کاری هم به صحیح و غلط ها خیلی جلوترن. االن جونشون رو کف دس؛ گذاشتهنرسین گف؛  مردم، مردم از ما

 های مردم این قضیه شن به جنبش بپیوندن ولی در مورد توده باید وطنشون رو نجات بدن! گفتم: چه طور قبول داری که آدمایی مثل تو، با چند تا مقاله حاب می

تونن همه رو بسیج کنن، اگه این امکانات در اختیار ماها بود، دنیتا رو  چیز، معلومه که می ها چی دارن؟ همه صادق نیس؛؟ چه تریبونی در اختیار ماهاس؛. اون

 دادیم: تغییر می

انید، حیق    مبارزه بودهی کسانی که دور از  ام. حاال همه ام و زنده شده ام. روزی ههار بار مرده داد کشیدی: من هم شکنجه شده

دانیم   اند. گفتی: می اند مثل تفاله دور انداخته شده دانند و کسانی که در راه این مردم مبارزه کرده رهبری جامعه را از آن خود می

فریاد من شکسته اگر در گلیو، و گرفرییاد   »هاست که فرزندانش را بخورد. تازه بحث خودم نیست  ی انقالب که این خصلت همه

 «زنم زنم/ فریاد می ا من از برای راه خالص خود و شما/فریاد میمن رس

به سمت من آمدی، پیراهنت را از یخه گرفتی و با خشونت از باالی سرت درآوردی و باز جای اتیو را روی تنیت، نشیان دادی. آن    

 .ترین راه بوده ای حتماً بهترین و درست کردی که انگار راهی که رفته ات، افتخار می قدر به پوست چروکیده

اش گل انداخ؛. گف؛: این کارا رو هم تو زندون بهتون یاد دادن یا تو امریکا اینقدر  اش گذاشتم و نوازش کردم. باز هم صورت ام را روی دس؛ ملی، آرام بود. دس؛

 منحرف شدی؟

 شن ول کنم و برم؟  این که شوهراشون دستگیر میهای دیگه به محض  تونستم مثل خیلی از زن ملیحه گف؛: به پات سوختم و صدام در نیومد. منی

 

 چقدر تحمل کنم؟  !!مرد  یاد من حرف بزنم؟ خفه خون بگیرم؟ وای خدا... خدا خفه شدم م   تونستم؟ چرا ساک؛ شدی؟ زورت می تونستم؟ منی منی

 ه تو منیده که با رده باالترت این طوری صحب؛ کنی!گفتم: رفیا نرسین این رو فراموش نکن که تو عنرص زیر دس؛ من هستی. تشکی ت این اجازه رو ب

کنی من پیش از این که بیام تو تشکی ت کم خوندم؟ اطاع؛ کورکورانته روزبته بته متن  های به درد نخور ماشین افکار فاشیستی. فکر می گف؛: حذف، حذف مهره

 خیلی چیزها رو گف؛ 

ات رو از  کردی بعد نگاه شم. اون روز مگه تو کاری کردی خوب داشتی ویرایش می که من دگرگون میدونم تو وجود تو چی هس؛  به یاسمن گفتم: ببین! من منی

 دار باشه ولی من... من ها خنده های من پرتاب کردی؟ شاید برای تو این حرف مرکز صداق؛ به چشم

 کن! یاسمن گف؛: بابا دس؛ بردار از شعر و شاعری، عاشقی و شاعری مثل باد هوان برو فکر نان

 ای که یک انق ب را از رس گذرانده و االن در حال گذراندن یک جنگ متام عیار اس؛... دهنده اس؛. ولی جامعه خواهم بگویم که شعر نجات گفتم: منی

خودشتان و ایتن قیتام  های دموکراتیک دنیا هیچ شباهتی بتین بازی خورده اس؛ جنبش  ؛ زده اس؛، منحط شده اس؛. در اثر یک قیام خامگفتی: این جامعه کاس

 بینند. این مردم... منی

هتا بته راه متا  ها را به ختاک و ختون بکشتی. آن های آن توانند بپذیرند که جوان ها منی اند. این ین مردم تو را از بندهای رژیم شاه آزاد کردهگفتم: به هر حال هم

 ها نیس؛. این جنگ صدها کشته... های آن هزارم کشته کهای ما ی دانند. گفتی: کشته معتقد نیستند. ما را دشمن دین و برشی؛ می

 

 

خواستی با نرسین و مینو  خواستی رهربی یه جامعه رو به عهده بگیری؟ البد می ت رو نجات بدی، چطوری می نفره تونی خونواده سه ملیحه گف؛: تو... تو که منی

 سواری پیشکش؛ گفتی فروغ فرخزاد گفته  قاچ زینو محکم چنگ بزن که اسب ت که میش کنی و همه جارو گل یا  بکاری اونم یا  سفید. به قول خود اداره

 گفتم:

 هیچیم و چیزی کم 
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 دانید ما نیستیم از اهل این عامل که می  

 های دیگر هم از اهل عامل 

 .پس ما که و اهل کجا هستیم؟ هیچیم و چیزی کم 

 گف؛:  یاسمن مرکز صداقتم، نگاه؛ را چنان به سوی من پرتاب کردی که بعدی را سفارش داده بودم گفتم  آخه تو درس؛ از ی قهوه

م، جادوگرم. خوب مثل آدم  کردن من هرزه برو بابا حال نداری قهوه تو بخور، آخه تو یکی هیچی؛ مثل آدمای دیگه نیس؛ یه باره افتادی و غش کردی. همه فکر می

 !!!گفتم برو بابا حال نداری  ه اون جات و میزدم ب گفتی من دوس؛ دارم تا من هم یه اردنگی می می

خواس؛ بخوابد متن هتم بایتد بته  کردم. حاال که ملیحه آرام شده بود و می بردم به تنهایی خودم. باید خودم را کشف می کردم و پناه می باید چراغ را خاموش می

 رسیدم.  کشف خودم می

 کرد. پیراهن ایستاده بود و تحقیرم می اغ در تاریکی و یا روشنایی، بیشدن چر  نرسین چراغ را خاموش کرد. پیش یا پس از خاموش

 ام را ببینی؟ جای باتوم و اتو و شالق را؟ توانی پوست چروکیده گفتی: ناراحتی؟ نمی

هایش،  اش به خاطر دیدگاه ی کسی را که حاضر است به خاطر باورهای خواهم قیافه دانی که نمی گفتم: نه خودت هم خوب می

 کنه که اسم او چیست و در چه لباسی است. چقدر که صحیح باشه، مردم را به خاک و خون بکشه ببینم برای من چه فرقی میهر 

 

 

رسیدم ولی مطمنئ بودم االن  دانستم به من نیاز دارد ولی خودم هم به خودم نیاز داشتم. باید به کشف خودم می بعد از بگو، مگو بود. میش   ی نواز ملیحه تشنه

 شود. تر می شویم و لحظه به لحظه جدی بعدها دچار مشکل می ،اش غوغایی به پا شده اس؛ و اگر مکث کنم ر دلد

خواستم کار را تمام کنم. شاید  دانستم که در آن لحره تمام باورهایت در هم شکسته است. همان زمان فهمیده بودم ولی می می

توانیم با رویاهایمان زندگی کنیم. ما با کمی نوازش و کمی تفاهم قیانعیم.   می ها هایم پایان دهم. ما زن خواستم به محرومیت می

کنیم و همین برایمان کافی  توانیم زیر چتر حمایتی شما قرار بگیریم، آرامش پیدا می فهمید و می همین که فکر کنیم شما ما را می

 انی پاسخ بدهم. تنها قصدم این بود که...چن دانستی که در من در شرایطی نیستم که به نیازی آن است. تو خوب می

اش  کردم. عمری بود که این روش موفا بود. این بود که علیرغم مخالف؛ بته رساغ اش می زدم که ملیحه اول مخالف؛ کند و پس بزند مرا ولی بعد راضی حد  می

 رفتم و رشوع كردم به...

توانی ادعا کنی که چنین چیهی نبوده. تو سرشار از  ته است. نمیدانستم که باورهایت درهم شکس در آن لحره خوب میخگفتم که 

اشتیاق و نفرت بودی. شبیه زمانی که رویم خیمه زده بودی نبودی. به طرفم آمدی و مرا نوازش کردی. حیال نوبیت مین بیود کیه      

 تحقیرت کنم.

لوازم آرایش پخش شده بود زیر دس؛ و پا، توی رختخواب و همه جا خیس بود  ام داد که نزدیک بود میز توال؛ و آینه بیفتد. ام را پس زد و چنان هل دس؛ ملیحه

دانستتم  العمل مرا بفهمد داد کشید: االن من کی هستم؟ مینو؟ نرسین؟ کی؟ کی؟ چراغ را روشن کردم متی و بدبو. بیدار بوده. خودش را به خواب زده بود تا عکس

 شود ولی... تر می عصبی
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و به کنار. اون رو که پروندی ولی هوا داره تاریک میشه، اگه مامانم زنگ زده باشه به دفرت روزنامته و بگتن کتاراش رو ول کترده االن بابتام یاسمن گف؛: حاال کامی 

 کس و صاحاب نیستم. شن من که مثل تو یکی بی داداشم بسیج می

بیود و چشیمانت در گرییه و جذبیه،      هایت سیرگردان  ای از خشونت و شهوت و آشفتگی. دست ای داشتی. آمیهه حم ناشناخته

 دانست به کدام سو برود. این لحره برای همیشه در ذهنم ثبت شده. نمی

اش را دوست؛ داشتتم. آن  شتدن شتدن و کرخت؛ کرد، مهم نبود. سست؛ دس؛ نرسین را گرفتم و به طرف خودم کشیدم. سس؛ شد و نشس؛. حتی اگر تحقیرم می

 دس؛. لحظه یک زن بود نه یک دخرت اسلحه به

. امتا عتادت داشت؛. !زد. بارها گفته بودم که مرا مثل سگ پس نزن شد به شکل تحقیرآمیزی مرا پس می ملیحه مرا پس زد. عادت داش؛. همیشه وقتی عصبانی می

فهمی این کیس؛ که  دم را؟ اص ً منیکند آ  بودم؟ عشا چقدر کور اس؛ و کور می نشستم کنار تخ؛ و زانو زدم. نیاز داشتم گریه کنم. خودم را گرفتار چه کسی کرده

شتاپ بگیرمنتون چتی بگتیم؟ متن کته متیگم عمتوی منته یتا متیگم  تو را اسیر کرده اس؛. یاسمن رسش را جلو آورد و آهسته پرسید: اگه تو پارک یا تو همتین کتافی

که همه شکر خدا مأمورن. پس این ارتشی که میگن کیان؟ ختوب  کند. مهم این که بدموقع مچمون رو نگیرن. این روزها هم مه. گرچه فرقی تو قضیه منی شوهرخاله

 همینان دیگه!

ایتن عتابران ژنتده  {االن}شون آشناشون کنیم به قتول گلرستخی نتام متا را  به نرسین گفتم: ارتش خلا پش؛ رسماس؛. ما باید به اونا آگاهی بدیم. با منافع طبقاتی

 دانند  منی

 شود. ن تو محراب میاما وقتی که خلا بداند هر قطره خو  

 

ام را گرف؛ و کنار خودش نشاند و گف؛: بگو ماما، بگو تا ماما به؛ بدم، باشه عزیزم تا نگتی مامتا ختربی  های درخشید. دس؛ نگاه نرسین حتی در تاریکی هم می

 نیس؛. بگو، بگو ماما!!

ت باشم یا نباشتم تتو اخراجتی! ختودت  طلب! بچه د شدم و داد کشیدم. فرص؛کند بلن باره متوجه شدم که بدجوری تحقیرم می ها شده بودم. یک گرفته مثل برق

 تونستی بهرت عمل کنی تا بیشرت بتونی خرب برسونی به اربابات. خواستی، می

کننید و هیر از    ها دارند تحلیل طبقیاتی میی   شدن و تو سوراخ گفتم: ارتش خلق! ارتش خلق! البد این ده، دوازده نفری که مخفی

ها هسیتند؟ گفتیی: ایین     زنید. پم این جبهه روها کی شن ارتشی یه که شما از اون دم می س دستگیری، درگیر میگاهی از تر

رفیتن باشییم و    ها، هر روز تو نوبت جبهیه  ای باوری سم است افکار خرده بورژوازی است. نکند انترار داری ما هم مثل توده بی

 پسمان بهنند؟!

نوش؛ ولی متن در  خوانم. جم ت نظم نوشتاری و گفتاری درهمی پیدا کرده اس؛. نرسین با ن  ادبی می ام می ه را در ذهنی نام چراغ خاموش اس؛ و من ادامه

متن عمتداً چیزهتای دیگتری را بته جتای متنت اصتلی  کترد   متی تواند ذهن مرا بخوانتد و اال فکتر خوانم. ملیحه حتامً منی ها را عامیانه می ام بعضی از قسم؛ ذهن

ی آن  کتردیم، نیست؛. چتون هتر دوی متا، همته ی تیمی استفاده می ها را به عنوان دیالوو در خانه نم. مث ً در منت نامه، اسمی از شاعرانی که شعرهای آنخوا می

کتنم. چتون  را خودم اضافه متیایم و هستیم. اما من در خواندن نامه برای ملیحه، گاهی اسم شاعر  ی شعرها را از حف  بوده لحظات را دقیقاً به یاد داریم و همه

ی خسته از خواندن، بتواند حداقل اسم این شاعران را به خاطر بیاورد. شاید بعدها اهتل  ها روزی به صورت رمان دربیاید و خواننده گیرم که این فرض را بر این می

خوانید اسم نیام یوشیج نیامده اس؛ ولی این شعر از او  ها آن را میخوانم و شام هم بعد شعرخوانی شود مث ً در قسم؛ بعدی نامه، که من آن را در ذهن خود می

 اس؛:

 خواندی  در گورهای چشم

 ها همه مرده با آن نگاه

 اند رنگ ها که ز شب جسته در حبس گاه

 با خفتگان لخ؛ و فرسده
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 های زیرزمینی در خانه

 کند نفس خواب رفتگان( )که داستان با مرو می

 جز و قویی عا در گیر و دار معرکه

 در رهگذار شهوت تند پلیدها

 و من از فروغ خواندم 

 ام هرگز آرزو نکرده

 یک ستاره در رساب آسامن شوم

 یا چو رو  برگزیدگان

 همنشین خامش فرشتگان شوم

 ام هرگز از زمین جدا نبوده

 ام با ستاره آشنا نبوده

دونم به  رفتم. منی دردرس زیاده؟... من که همیشه قانع بودم... باید می یه راح؛ و بی زندگی م؟ انتظار داشنت یه ملیحه گفته بود: آخه مگه من چیزی ازت خواسته

 خاطر فرزاد بود. یا نه شاید هم فرزاد بهانه بود.

چی نیستی. تو داری زنتدگی ها. اگه از تو روحیه فداکاری رو بگیرن، دیگه هیچی نداری، هی کشیدن این فداکاری های تو و به رخ گفتم: متوم زندگی ما شده فداکاری

دونن من باید تقاص پس بدم؟ ایتن کته ختودم هتم  های تو رو منی تو به رخ من بکشی، خوب تکلیف من چیه؟ این که دیگران قدر فداکاری ها کنی که فداکاری می

 ل ندارم.قدرنشناسم من باید پس بدم  بابا ذله شدم. بریدم. همیشه سکوت کردم ولی بسه دیگه، متوم شد. دیگه تحم

=== 
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 سفید یاس

  

 

انید ییا هیر     تر بوده( یا هم دهاتی بوده برایم تعریف کرده بود که با مینو همکالسی  یا خدا گناهش را نشویم. مینو انگار کوچک   

ها وجود داشته. فقط یکی دو بیار   اناً بین آنوقت از یاس سفید چیهی نگفته بود. چیهی که احی ولی هیچای.  کوفت و زهرمار دیگه

 آورد که یکیش هم مینو بود. ولی یاس سفید دیگر چه بود؟ کرد اسم چندتایی را می که در مورد دهات پیازکار صحبت می

هیم   فهمیدم. شاید هم شک کردم ولی نه انگار شک هم نکردم. شاید ها که باغچه را از گل یاس پر کرده بود می باید همان وقت

فهمم. االن که توی نامه نسرین اسم یاس سفید آمد، یادم افتادم. ییک   آید به آن شب می ام. ولی االن که یادم می اهمیت نداده

ام  صیدقه  کیرد و قربیان   شب، وقتی که سر فرزاد حامله بودم بیدارم کرد. روی تمام بدنم یاس سفید ریخته بود و هی مرا بو می

کرده بودم. ولی آن شب را خوب به ییاد  نک شب بود؟ نه حتماً چندبار این اتفاق افتاده بود ولی توجه رفت. خدایا یعنی همان ی می

دارم. علتش هم آن خوابی بود که همان شب دیدم. چراغ خواب کنار تختخواب را روشن کردم و با تعجب به ناصر نگاه کردم. هی 

هاش هم اشک جمع شده بود. خوب من مثل خیلیی   هست توی چشم بوسید. یادم بوئید و می رفت و مرا می ام می صدقه قربان

آمد، طبیعت زن حامله است. به خصوص بوی مردها. ناصر هیم کیه سییگاری بیود. بیدنش       های دیگر، از هر بویی بدم می از زن

م توصیه کیرده  آمد. دکتر ه کشید ولی من از بوش بدم می ها خیلی کم سیگار می داد. یعنی خدائیش آن وقت همیشه بوی بد می

های آخر ولی آن  کرد به خصوص ماه بود که احتیاط کنیم. این هم بهانه خوبی بود برای من. ناصر هم خدائیش تا حدی رعایت می

احتیاطی کردیم. آن شب بوی یاس، شاید باعث شده بود که بوی ناصر را نفهمم. همیان شیب،    دانم چش بود. خیلی بی شب نمی

حسن پسرعموی پدرم را دیدم. خیلی سال بود که ندیده بودمش. یادش هم نبودم ولی خوب آن شب  بعدش که خوابم برد. خواب

آمد سراغم، تعجیب کیرده بیودم. بیار      خوابیدم، دنباله همان خواب می شدم و دوباره می می خوابش را دیدم. هربار هم که بیدار

ند. شاید تو خواب، حم کرده بودم من که زن ناصرم ایین  شرتم، دارد بدنم را نگاه می ک تی اولش خواب دیدم که حسن از یخه

 کند؟ بیدار شدم. هر چی فکر کردم به جایی نرسیدم.  طوری می پسر چرا این

اییم شیمال، انگیار     یم و حسن خودمان همسن هستیم و رفتیه رپد ره خواب دیدم که من و حسن پسرداییدوباره خوابم برد. دوبا

شرتی کیه ناصیر چنید سیال قبیل بیرای سیالگرد         کالس اول دبیرستان بودیم. من همین تی اطراف الهیجان. هر سه تامان هم

م خیلیی مشیخص    ازدواجمان برایم خریده بود تنم بود و یک شلوار خانگی مشکی. عادت نداشتم زیر لباسم چیهی بپوشم و سینه

این بود که  ،ص نبود ولی چیهی که معلوم بودکردیم. خیلی مشخ بازی می کردیم. بعد انگار توپ باشک بازی می بود. داشتیم قایم
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شرت به بدنم چسبیده بود و این هم دیگه خیلی مشخص بیود. بعید    کنند. عرق کرده بودم و تی این دو تا حسن بدجوری نگاه می

هم هی  کردند. من ها دوتایی نگاه می شدم و این های مختلف خم می شرت هم باز بود. یعنی گشاد بود من هی به بهانه یخه تی

م. حسین   چرخاندم تا موهایم بیفته جلیو سیینه   گرفت موهام هم خیلی بلند بود یعنی تا گودی کمرم. بعد سرم را می ام می خنده

دویدم  شدم یا می خندیدم و بیشتر خم و راست می آمد و هی بیشتر می گفت اه. من هم حسابی خوشم می پسرعموی پدرم می

ادم افتاد که من مال ناصرم. بیدار شدم. دیدم ناصر کنارم خوابیده. کمی آب خوردم و خوابیدم. دوباره تا بیفتد دنبالم. دوباره انگار ی

خواب دیدم که من و ناصر و حسن پسرعمو  توی این یکی خوب پسرعموی اصلیم شده بود( باز هم رفتییم شیمال ولیی اطیراف     

سفیدی کیه ناصیر بیرای     شرت یخه هفت ه تنم نبود. تیشرت سبه شرتم عوض شده بود و تی آباد هستیم. این دفعه تی عباس

دوییم تیوی    هام مثل موقع حامگی بود و بیشتر مشیخص بیود. مین داشیتم میی      جشن تولدم امسالم خریده بود تنم بود و سینه

د، ناصر ش گرفت تا حالم خراب می افتاد دنبالم و از پشت محکم مرا تو بغل می ها، انگار ناصر هم نبود. حسن پسرعمو می درخت

زده بیدار شدم. لباسم را تکاندم و رفتم دستشویی، آب به سر  دویدم و حسن انگار نبود. باز هم وحشت شد و من می پدایش می

و صورتم زدم و پاهام را خنک کردم و لعنت بر شیطان کردم و دوباره خوابیدم. خوابیدن همانا و دوباره خواب دییدن همیان. ایین    

های کنیار ییک رودخانیه،     زدیم. نشسته بودیم سر سنگ ناصر هم بود ولی تو خواب منصور صدایش میدفعه دو تا حسن بودند، 

هیای   اش خیلی مشخص نبود. همه با هم نشسته بودیم سر سنگ معلوم هم نبود کجاست ولی ویال بود. مثل شمال بود ولی منطقه

دار نازکی تنم بود و یک شلوار جیین، بیاز هیم     پیراهن دکمه کنار رودخانه، من هم انگار زن ناصر یعنی منصور تو خواب نبودم. من

دانم چند کیلو  انگار باال چیهی نپوشیده بودم. مسابقه گذاشته بودیم که هر کم زودتر سردش شد و پاش را از تو آب درآورد، نمی

ویم نبود انگیار یکیی از   بستنی بگیرد ولی من و حسن پسرعمو سر چیه بدی شرط بسته بودیم. حسن پسرعمو حاال دیگر پسرعم

آشناهای دور ما بود که از مشهد آمده بود و از من خواستگاری کرده بود. حسن خودمان و منصور هم از شرط ما خبر نداشتند. مین  

خواست پیایش را از آب دربییاورد.    خواست شرط را ببازم تا حسن به آرزویش برسد ولی دیدم حسن سردش شد و می دلم می

شاره کرد ولی من لج کردم. حسن باخت. بعد روی من آب پاشید. حاال دیگر حسن داداش و منصور دیگیر نبودنید.   چند بار به من ا

ها، حسن گفت چشم ولیی فکیر    دیگر آب پاشیدیم. من رفتم پشت درختی و به حسن گفتم نیای دنبالم من و حسن هی روی هم

هایم را کامل درآوردم و به حسن گفتمخ تیو مواظیب بیاش     و لباس ها، رفتم کن تو باختی من گفتم، نه هیچم اینطوری نیست نیای

کردم ولیی حسین بیشیتر نگیاه      کرد. من هی خودم را قائم می ندم و حسن هی نگاه میچال یم را میها کسی نیاد. داشتم لباس

کردم تا خنیک   هی فوت میاش را باز کرده بودم و گرمم شده بود  های باالیی کرد. بعد یک هو انگار لباس تنم بود ولی دکمه می

شیرت   لباس بودم و حسن مرا از پشت گرفته بود. بعد دوباره تیی  کرد. بعد انگار بی شوم. حسن هم خم شده بود و هی فوت می

یری ویری انگار یادم افتاده بود که منصور شوهر من است، بیه حسین   کرد. توی همین ه تنم بود و حسن از باالش نگاه می سبهه

گذشتن ولی حسن حالش خیلی خراب شده بود و کارهای خیلی  ها. اینا از جون کنه ات می قیمه منصور میاد قیمه گفتمخ نکن االن
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هام تو خونیه آرزو   زدند آرزو  اسم کوچکی آمد که هی صدام می کردیم. بعد صدای منصور و حسن خودمان می بد بدی با هم می

باره دیدم من و منصور زن و شوهریم و یک  خالصه وضع خیلی بدی بود. یک گفتند ملی و یا ملیحه(. بود بعدها که بهرگ شدم می

شیه،   کشیدم حسن نکن داره حیالم خیراب میی    داد من هی داد می سن خودم داریم ولی حسن ادامه می دختر بهرگ تقریباً هم

زده  دیدم ناصیر اسیت. وحشیت    پاشد. بلند شدم منصور میاد خون به پا میکنه. بعد از خواب پریدم. دیدم یکی دارد آب روی می

کردم بعید سیرم را روی    پرسید چی شده؟ کابوس دیدی؟ چی شده؟ من زارزار گریه می کردم. ناصر مرتب می بودم و گریه می

انه ناصر گذاشتم. هر چه ناصر اصرار کرد چیهی نگفتم. فقط گفتم خواب دیدم داداشم حسین تصیادف کیرده. گفیت، حرفیات      ش

بیاره بیه ییادم افتیاد. حیدود       گفتی حسن، حسن خیلی فکر کردم که چرا باید این خواب را ببینم که یک مفهوم نبود ولی هی می

شیان   سال قبلش که من دوم راهنمایی بودم با خانواده عموی پدرم رفته بودیم محمودآباد شیمال، پسیرعموهای پیدرم همیه    15

تر بود. برادرم حسن هم سوم  سال و نیمی از من کوچکگفتم عمو، ولی حسن یک  چران بودند من به برادرهای بهرگتر می چشم

باشک بیازی   های محمودآباد داشتیم قایم ای تنم بود و یک شلوار آبی کمرنگ توی جنگل شرت فیروزه راهنمایی بود. من یک تی

م. خیوب قشینگ   کند. آن موقع هم رسم نبود چیهی بپوشی م نگاه می ش دارد به باالتنه کردیم. من حواسم بود که حسن همه می

خواستند پیرتم کننید تیوی     گرفتند و یعنی می کردند دوتایی دست و پایم را می هم معلوم بود. هر بار که دو تا حسن مرا پیدا می

ن کیرد  گرفت و حسن خودمان دستم را. بعد که هی مثل مشک این وران ورم میی  آب، حسن پسرعموی پدرم همیشه پایم را می

آمد. این بود که  قدر خوشم می رفتم. این کرد. من هم ریسه می شد و حسن پسرعمو هی نگاه می باال می شرتم پایین خوب تی

د تا مرا پیدا کند. همین که دستش بیه  وشدم که حسن خودمان نفهمد ولی آن یکی حسن ولی او متوجه ش همیشه طوری قائم می

، حسن خودمان را بفرسیتیم وییال تیا بیه بهانیه اوردن      آمد. این بود که با حسن پسرعمو قرار گذاشتیم خورد خوشم می بدنم می

خوراکی، ما دو تا بیشتر با هم باشیم. گفتیم یکی یکی بریم غذا کش بریم. بعد هم جوری قرعه انداختیم کیه اول حسین خودمیان    

هیای بچگانیه و    کردیم ولی خوب به این شلوغی توی خواب اصالً نبود بیشتر حالت بیازی  برود. حسن رفت و ما بازی قلقلکی می

البته تاآن جاهاپیش نرفت ولی مین انگارییک   کرد. دکتر بازی و این جور چیهها انگار داشت ولی حسن پسرعمو، بدجنسی هم می

ما متوجه نشده بودیم او هم انگار خمشغول بودیم .ه بود حتی حسن خودمان هم که از ویال آمد دنیای تازه ی لذت کشف کرده بودم.

ها کجائین؟ یه عالم خوراکی اوردم. تند تند حسن فرار کرد و رفت پشت یک درختی دورتر  تی داد کشیدخ بچهیده بود. وقدچیهی ن

هامون هم مرتب  ها را قاپ زدیم و بردیم. لباس از من و موقعی که حسن نهدیکی ما رسیده بود دوتایی با خنده پریدیم و خوراکی

شیود همیین    گفت. حاال هم هر وقت حالم بد می و پرجوش. راست می گفت، صورتت قرمه شده بود بود ولی حسن پسرعمو می

ام.  سال همان شب مین آن خیواب را دییده   15جهت نبوده که بعد از  بینم بی کنم می شوم. حاال که فکرهایش را می جوری می

عرق کرده بیودم و بیه   کردم با حسن پسرعمو تنها نشوم. بعد هم که رفتیم ویال، من حسابی  دیگر تا موقع عصرانه من سعی می

شرتم پیشیانی و صورتشیان را خشیک     پشت خوابیدم روی تخت. دو تا حسن به شوخی خودشان را انداختند روی تخت و با تی
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رفتم و دیگر داشتم از خوشی و خنیده   م گرفته بود و ریسه می کرد. من هم حسابی خنده کردند. حسن هم خیلی بدجنسی می می

. یعنی راستش ....شرت تنم نبود ن رسیدند. اصالً حواسم نبود. یعنی جوری شده بود که اصالً انگار تیکردم که بابا و ماما غش می

جوری که مامان و بابا دو تا حسن را پرت کردند کنار و مامان روم مالفه کشید و داد کشیدخ دختر خودت رو جمیع و جیور کین. آن    

ترسم ناصر موضیوع خیوابم را    فهمیدم از حسرت گذشته است، یا می میکردم ولی ن شب که یادم افتاده بود هی بیشتر گریه می

کشیدم. حتی آن خواب را هم خیانت بیه ناصیر    کشیدم. آن موقع بیشتر از خودم خجالت می فهمیده باشد یا از خودم خجالت می

پرسیید.   و حسین هیی میی   افتاد که بعد روی سکوی جلویی ویال تنها نشسته بودم  کردم و هی یادم می دیدم. هی گریه می می

گفیتخ خیوب    ، هیی میی  ؟کم دییدی  مشخص نیست؟بدجنم، منحرف، گفتمخ ای رفتم و می چیهی نپوشیدی. من هی ریسه می

تا کامیل سیینه هیام راو...ازپشیت تیی       شرتم را تو شلوارم جا دادم نم. من بلند شدم و تییندیدم. دستپاچه بودم نفهمیدم. کو بب

 .......اال که دیگه خوب فهمیدی گفت نه بابا انگار طال داری، اه، تا باالخره نشانش دادم.و گفتمخ خوب ح شرت خوب ببیند

ام. بعید احسیاس نفیم تنگیی      جهت همان شب آن خواب را ندییده  فهمم که بی افتاد. حاال می کردم و یادم می هی گریه می 

 کردم. 

 

و ماه بود که حالت دل به هم خوردگیم برطرف شده بود ولی های توی رختخواب حالم بد شده. یکی د متوجه شدم که از بوی یاس

اش بیه خیودم لعنیت     آن شب دوبار شکوفه کردم. ناصر زیر بغلم را گرفت و برد دستشویی. خیلی تو روش شرمنده بیودم. همیه  

یده را ریخته بود تیو  های پالس کردم که چرا تو اون سن اشتباه کردم. بعد که برگشتم، ناصر، رختخواب را تمیه کرده بود و گل می

قدر به گل یاس سفید عالقه دارد؟ چرا اشیک تیو    داد و آن این که چرا این سطل آشغالی. ولی همان شب هم، یک فکر آزارم می

ها علتش چیست؟ تصمیم گرفتم دوش بگیرم. رفتم و دوش گرفتم. احساس سرخوشی  بازی زند و این خل هاش حلقه می چشم

اصله خوابم برد و دیگر آن خواب را ندیدم. بعد هم قضیه یاس سفید از ذهینم پیاک شیده و اال همیان     قشنگی داشتم. بعد هم بالف

آمید و احسیاس حماقیت     کردم. حاال که نامه نسرین رسیده بود درست به یاس سفید، من از خودم بدم میی  موقع باید شک می

ام، از طرف دیگیر،   ه بودم که عمری است بازی خوردهکردم. جمله نسرین خیلی واضح بود. من از طرفی متوجه این قضیه شد می

سال متوجه شده بیودم و هیم ایین کیه     12ماه به این قضیه دست پیدا کرده بود و من بعد از 6همین موضوع که نسرین در عرض 

فیرزاد   شد پم به خاطر من نبوده که به نسرین احساسی نداشیته، بیه خیاطر    کشیده، معلوم می ناصر، مینو را به رخ نسرین می

ها زیر سر مینو باشه، تازه شاید هم مینو روحش از ایین   بایست همه بدبختی نبوده، به خاطر اخالق انقالبی هم که نبوده، پم می

دییدم بازنیده اصیلی مین      کردم میی  قضایا خبر نداشته، پم باید اشکال از ناصر باشه. خالصه از هر طرف که به قضیه نگاه می

جای خودش را به همدردی داد. عجیب این بود که فکر  سادت کردم و از او متنفر شدم. بعدش نفرتهستم. ولی بعد به نسرین ح

کردم یا حداقل انترار داشتم که این همه  متأهل است، حتماً خطا میناصربودم و خبر نداشتم که  نسرینکردم اگر من هم به جای 
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حتی دو تا دختر جوان هم نباید مدتی با هم باشند. حتی دو تا خواهر  گفت: دو تا پسر یا اعتنائی نشود. همیشه مادرم می به من بی

دیدم. این همه مدت ناصر نبود.  کردم می گفتخ دختر و پسر مثل پنبه و آتشند. بعد به خودم که نگاه می یا دو تا برادر. همیشه می

کردم حتی برای یک شیب بیا ییک     نمیکردم گرفتار است. اصالً فکر  شد ولی همیشه فکر می چقدر مشکل برای من درست می

کردم. االن که تیازه بعید از فهمییدن موضیوع نامیه، تیا        دختر یا زن همخانه بشود. اگر آن موقع فهمیده بودم که حتماً سکته می

کینم. احسیاس    شوم تا چه رسد به آن موقع، احساس کودنی می ای نبوده دارم دیوانه می کنم بینشان مسأله اینجایش، فکر می

کنم بروم یعنی وجیود   ام؟ حاال چرا؟ چرا ول نمی تی، احساس خریت؟ خریت محض! چرا این همه سال، ناصر را تحمل کردهبدبخ

ام که دوستم دارد ولی حاال دیگر زندگی بیرایم هییچ معنیائی     کرده فرزاد مرا پابند کرده؟ خاطرات خوبم با ناصر؟ همیشه فکر می

فهمیدم که اهل عالقه  کردم می ن همه فاسد بود از او بهتر است. اقالً اگر با او زندگی میندارد. حتی حسن هم، با وجود این که ای

حاال تو این همه آدم، من چرا باید یادم به حسن بیفتد.  وب، حداقل تکلیفم با او روشن بود!!نبود؟!!و عشق و عاشقی نیست. ولی خ

ده بود. همیشه و از بچگی، این تو گوشم بود که هر کم بدنم را دیید تیا   خوب غیر از ناصر، او تنها کسی بوده که بدن مرا کامالً دی

رفت خارج، خواست مرا با خودش ببرد ولی اصالً  آخر عمر باید مال او باشم. ولی حسن خیلی بد و مهخرف بود. حتی موقعی که می

مثل یک کابوس، یا مثل یک رؤیا بوده که تمیام   ای نداشتم. قضیه شمال اصالً یادم رفته بود. اصالً انگار جریان شمال، به او عالقه

ولی من ازش خوشم نمی آمد،چون هرلحره ولی اوهروقت می خواست یادآوریم می کردطوری ندیده بود  شده بود و حسن مرا آن

 خورد. حاال ناصر هم از چشمم افتاده بود. از کارهایش حالم به هم می. بایکی بود

خواندم ولی اولیش فقیط چنید     صر اقالً عاشقم بود. کاش کنجکاوی نمی کردم و نامه را نمیانگار حسابی خل شده بودم. کاش نا

فهمیدم که مقاله هم  سطرش را خواندم. فهمیده بودم که ناصر، آن ناصر سابق نیست، مدتی بود که حواسش به هیچ چیهنبود. می

. حتماً خل شده بیودم. کیاش میی رفیتم     ؟!چیستزند. خوب کنجکاو شدم بفهمم دردش  نویسد و خط می نویسد. یا هی می نمی

ایم، حداقل همیدیگر را پییدا کنییم و زارزار     گفتمخ ما دوتا که تحقیر شده پیش یک دکتر. بعد هوس دیدن نسرین به سرم زد. می

وستانش کیه  خواست اقالً عکسی از او ببینم. می دانستم که محال است چون او با هیچکدام از د برای بختمان گریه کنیم. دلم می

فرستاد ببیینم چیه    عکم نگرفته بود ولی همه آلبوم ها را گشته بودم. کاش اقالً عکم بچه های اش را می خاهل این کارها بودند

تادختردارم...و اال  کیه ایین چیههیا را    2والکی نوشته بوده ازدواج کردم و شکلی اند؟ اصالً ازدواج کرده، نکرده، حتماً ازدواج نکرده

خواسته ناصر یا به قول خودش رفیق منصور را از چنگ من بدزدد. یعنی بچیه دارد؟ بچیه اش چیه شیکلی      شاید می، نمی نوشت

فهمیدم. ولی حالم خیلی بد اسیت.   است؟ بعد فکر عجیبی به سرم زد و وحشت زده شدم ولی نه ممکن نبود. باید بقیه نامه را می

خواندم، حتماً چیههیایی   شد و خودم نامه را می مده، کاش حالم خوب میرود. این چه فکر لعنتی است که سراغم آ سرم گیج می

ام. کیاش   شوم. چقدر تشینه  از نامه را نخوانده، مگر می شود؟ اگر در بقیه نامه چیههای بدتری رو شود چه؟ وای دارم دیوانه می
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دییدم   نم تا لیوان را بردارم. لیوان را انگار میداد. نه خودم باید لیوان را بردارم باید تمام زورم را جمع ک ناصر کمی آب دستم می

 دیدم. و نمی

دستم را دراز کردم. ناصر بود؟ نبود؟ انگار دستم به لیوان رسید. بعد انگار لیوان برگشت عجییب بیوی توالیت پیچیید. دارم خفیه      

 شوم... خفه... وی... می
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 چالش

 

 رت تلف شده ؟قبول داری که تمام عم   

بود که هر کسی میتوانست از خودش بپرسد. پرسنده را می شیناخت و  سشی رمنصور دستی به موهای جوگندمی اش کشید. این پ

شناخت. ولی مهم نبود. مهم اصل پرسش بود. صدا را شنیده بود و نشنیده بود. خوب نمی دانست که انتریار ایین پرسیش را     نمی

االن به ذهن پرسنده رسیده؟. باز هم مهم نبود. او که میتوانست با خودش درگیر شود و همه چییه را  همیشه داشته، یا اینکه همین 

از خودش بپرسد.به هر حال سنی از او گذشته بود . اکنون اما این جدی ترین موردی بود که می بایست به آن پاسیخ دهید. طبیق    

فهمم!که شماها..؟یا چه طوری بگم همه ی آدم ها عمرشون عادت کمی مکث کرد. سرش خارش گرفته بود.گفت:منرورت رو نمی 

رو چه جوری گذروندن؟چه شکلی می گذرونن؟ مگه مثبت یا منفی بودن زندگی آدم نسبی نیست ؟هست دیگه؟! شاید هم سیلیقه  

م  تحلییل گذشیته  ای باشه! نمی دونم.هیچ وقت به این قضیه فکر نکردم .االن هم ذهن ام چندان آماده نیست. یعنی اصالً شرایط 

 ام آمادگی داشته باشه؟ شه بذاری برا یه وقت دیگه؟ توی یه فرصت دیگه که ذهن رو ندارم. می

دانست  اش را چند بار باز و بسته کرد. آمادگی درگیرشدن را داشت و نداشت. از طرفی می های گود نشسته مهندس کیانی چشم

را هیچ وقت به شکلی جدی از خودش نپرسیده. االن هم که مثل همیشیه،  که منصور همیشه فقط زندگی کرده و اصالً این پرسش 

هیای منصیور آشینایی داشیت و هیر بیار بیه سیادگی از کنیار           ها با ایین جملیه   اش آمادگی نداشت. مهندس کیانی، سال ذهن

اش را زییر   دست کرد. گیری می بایست قضیه را به شکلی جدی پی گذشته بود. ولی حداقل برای یک بار هم که شده می مسأله

 چانه خماند و گفت:

امان از دست شماها!! این یکی که هیچ وقت تحلیل درست و حسابی نداشت. مگر این قضیه ربطی به آمیادگی ذهنیی دارد؟ حتیی    

گیریم که داشته باشد. مشکل این است که ذهن منصور هیچ وقت آمادگی نداشته. از این موضوع کیه بگیذریم    فرض را بر این می

ی میا و حتیی خیود مین. از شیماها       کار بیودیم. همیه   ی منصور دخیل و گناه یم به سئوال حبیب؟ خب ما همگی در قضیهرس می

پرسم مگر در آن مقطع خاص تاریخی خود من، منصور را به طیرف ییک زنیدگی خشین... ییک       پرسم... یا اصالً از خودم می می

ها! هیچ کدامتان در این قضیه نقشی نداشتید؟ اگیر منصیفانه قضیاوت    رحمانه سوق ندادم؟ یا شما زندگی مخفی و اصالً گیرم بی

 گذاریم ولی... تقصیر نبوده. هیچ کم... البته ما همه را به حساب شرایط اجتماعی می کنیم هیچ کم بی

 منصور دست خود را از زیر چانه برداشت و گفت:

 ش زیر سر توی احمق عوضی بود. صر نبود، همهی تو یکی مق ی ملیحه، هیچ کم به اندازه ولی قبول کن که تو قضیه
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خواست ادامه بدهد ولیی   کرد. معلوم بود کامالً عصبانی است. می اش لرزش داشت. کمی بلندتر از حد معمول صحبت می صدای

 انگار از نفم افتاده بود.

 خوب معلومه تقصیر تو بود... حق نداری کم دیگری رو متهم کنی!!

جیا کیرد تیا روی دمیاغ نسیبتاً       گذاشت. بعد با وسواس و در عین حال بیا عصیبانیت آن را جابیه    اش را روی چشم حبیب عینک

 گی یا اصالً ماجرای مینو رو...؟ ی نسرین رو نمی خواهد داد بکشد. کشید: چرا قضیه اش جاگیر شود. شد. معلوم بود می بهرگ

کنیی کیه    های طاق و جفتته، جوری به دنیا نگیاه میی   رفیقهگفتم: اه تو دیگه کی هستی؟ تو یکی که انگار فکر و ذکرت فقط پیش 

ای تو این دنیا وجود نداره؟!همه ساکت شده بودند. این احتمال وجود داشت کیه ایین    بازی دیگه هیچ مسأله انگار غیر از زن و زن

کردم. این بیود کیه بیه     ری مینشستم و خود خو شد. باید بالتکلیف می کرد خیلی بد می سکوت ادامه پیدا کند. اگر ادامه پیدا می

کردن یک سؤال فلسفی افتادم. پرسیدم: ببینم به نرر شماها هستی چه معنائی داره؟ خوب این یک پرسش انحرافیی   فکر مطرح

داد مثل بفرما و بتمرگ ولی شاید برای مین راه نجیاتی پییدا     همین معنی را میکرد.  ای را طی می بود. گفتگوها مسیر خیلی ساده

اش را از روی چشم برداشت. بعید نفیم راحتیی کشیید. انگیار تیو        قبل از همه محسن بود که واکنش نشان داد، عینکشد.  می

ها هم کیه   این جوری –ها مالید و بریده بریده گفت: البته  اش را با پشت انگشت های کمی گودنشسته مخمصه افتاده بود. چشم

کنه... اون هیم ییه کیار     شغول نوشتن چند تا کتابه... خب داره به کارهایی میتو میگی نیست. خب حاال کمی آدم شده... باالخره م

 رو به عنوان یه ارزش نشناسن ولی به هر حال... ها نوشتن مفید و باارزش... البته این جای بحث داره... ممکنه خیلی

نگاهی کرد و فوت کرد. بعد انگار  اش ی سینه اش را کمی جلو کشید. به موهای تقریباً سفیدشده ی زیرپوش مهندس کیانی یخه

ی تیمی و تنها  شد فهمید که آیا به خانه احساس خنکی کرد. بلند شد. رفت به طرف پنجره. الی پنجره را کمی باز کرد. خوب نمی

سیازی   کند یا نه. برگشت. چند قدم برداشت مکث کرد و گفت: بهتراست بفرمائیید مشیغول کتیاب    ای که داشت فکر می پنجره

گفتیم که تقوییت   کند. ما همیشه به رفقا می بورژوازی پشتیبانی می دانم چه بالیی به سر منصور آمده که دارد از خرده نمی است.

 خرده بورژوازی به معنای جنگیدن با پرولتاریا و دهقانان است.

تقویت کنیم تا بخش دیگری ضیعیف   فهمم چرا باید ما بخشی از حاکمیت را نمی فهمم!!! حاال چرا این یکی به این روز افتاده نمی

 فهمیم. یشود. خوب این ها همه در سرکوب دموکراسی با همدیگرهمدست هستند. این را که دیگر خوب م

را از روی مییه برداشیت و    57ی سییگار   بعد دوباره قدم زد. برگشت . رفت به طرف پنجره. دوباره برگشیت و ننشسیت. بسیته   

ی فنیدک هیم داشیت     ندک در یکی، دو آینه پیدا بود. نوک سییگار در آینیه دیگیری، شیعله    سیگاری بیرون آورد و روشن کرد. ف

 رقصید. بعد زیر لب زمهمه کرد. می

پیداست ورنه خاموش است و خاموشیی   اش در هر کران شعله رقص گر بیفروزیش زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست»

 گناه...
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رسیید، دارد از بغیل فیرو رفتیه      یلی زود شکل خودش را از دست داد. به نرر میی ی دود خ بعد پک زد و دود را حلقه کرد. اما حلقه

خواست بیه طیرف    رفتن از پنجره نداشت. دلش می شود بعد حلقه به هم ریخت و دود سرگردان شد. انگار میلی برای بیرون می

رسید مهندس کیانی هم  . به نرر میتوانست، دود را به طرف خود بکشد زمین برود و پخش زمین شود. ولی زمین سرد بود و نمی

خواهید بیه    رسیید میی   زد. مهندس کیانی پک بعیدی را زد. بیه نریر میی     اش دنبال دود بود و دودو می بالتکلیف است. چشمان

اش را نداشتیم ولی به هر حال با قضیه درگیر شده بیودیم و دنبیال    های ی صحبت کردن ادامه بدهد. ما که اصالً حوصله صحبت

 شکل. گفت: رفت. درهم شکسته و بی رفت. دود به طرف پنجره می راه برون

گردد به شعر و شاعری حضرت عالی و اال منصور کجا و خرده بورژوازی کجا؟ بعد دوباره پیک زد و   البته بخشی از این قضیه برمی

شینویم درسیت متوجیه     هیا میی   اش بیرون داد. خوب ما هر وقت کلمه بورژوا را از فرانسیوی  های زردشده دود را از الی دندان

شید کیه    کرد که شاید کسی متوجه نمیی  گویند بوغژوا و یا بوخژوا. مهندس کیانی جوری این کلمه را تلفظ می شویم که می نمی

دانییم بیشیتر    کرد. ما همیشه در برابر چیههایی که نمی گوید بورژوا و همین بود که شنونده را مرعوب می گوید بوژوا و یا می می

کنییم. تحیت تیأثیریم.     اش را خودمان حدس بهنیم حال عجیبیی پییدا میی    یم. حاال اگر کمی از حرفی را بفهمیم و بقیهترس می

سنجید. سینجید و بعید از    کرد. تأثیرش را می مهندس کیانی هم این را خوب فهمیده بود. هر وقت این کلمه را می گفت مکث می

 آن که مطمئن شد، ادامه داد:

گذرد. منصور، پیک زد و   تر می تأثیر نبوده... به هر حال آب از شن لغهنده راحت تهلهل شخصیت آقا منصور هم بیالبته و صدالبته 

، }این شخصیت تااین جای رمان آذری  نبود وگویاخهستانی بیود.{ خوام، جانماز آب بکشم و بگم منین تقصیرین یخ در گفت: نمی

توانم ادعا کینم   البته قبول دارم که من خیلی قوی نیستم به هر حال نمیریخت. ی نسرین زندگیم رو به هم  ولی قبول کن که نامه

بست وییران   تونه یه آدم سرد و گرم چشیده رو از پا بندازه، شاید خانه از پای که من یه آدم کاملم، قبول هم دارم که یه نامه نمی

 . چی بگم؟!دونم.. ها سر کچل به یه تلنگر بند بوده، نمی بوده و یا به قول بعضی

های دیگر ولی چییهی کیه    های دیگری و صورت پسرش در آینه ها پیدا بود. کمرش توی آینه رخ محسن، توی بعضی از آینه نیم

اش را  رخ ی روبروی پنجره، نییم  رسد ولی آینه مشخص بود این بود که محسن انگار تکثیر شده بود. کمی گندم گون به نرر می

اش کیم کیم داشیت     ی لب باالیی اش شروع شده بود و گوشه د خیلی باز و روشن. تیک عصبیداد.یک جور زر نشان می روشن

 پرید. سیگارش به نصفه رسیده بود. پک عمیقی زد و گفت: می

ات، خوب من ییه زمیانی فکیر     ی دهن لقه ای و بحث شعر و شاعری من هم شده لق مهندس تو مثل این که همیشه دنبال بهانه

کردم که باید مردم رو نجات بیدم.   درمون. یه زمانی فکر می رهام رو پیدا کردم. جوونی بود و ههار درد بیکردم نازبانوی شع می

 حاال با شعر و یا با اسلحه.  
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فهمیدم که حتماً گیری توی کارشون هست و اال چرا من بایید   دونستم باید مردم رو از چی نجات بدم ولی می قبول دارم که نمی

دم؟! شاید کسی بخواد ادعا کنه که من به اصطالح سوراخ دعا رو گم کرده بیودم. خیب مگیه خیلیی از میردم      افتا به این فکر می

ها، قرار نیسیت کیه حتمیاً     کنن؟ خوب من هم مثل خیلی فهمن که چوری زندگی می ها می کنن؟ مگه خیلی فهمن چه کار می می

های به قول تو خرده بورژوا رو به صورت کتیاب در   فاعیات این آدمها باشم. االن هم به این نتیجه رسیدم که باید د پیشگام توده

کنی درست نیست؟ یادت رفته کیه تیو ایین مملکیت هنیوز آزادی و       ی دموکراسی آشنا بشن؟ تو فکر می بیاورم تا مردم با مقوله

 دموکراسی تمرین نشده؟

ک سیگار را با حرص و نفم عمیقیی تیو کشییدم و    ی مبل و آخرین پ شود. تکیه دادم به دسته کننده می دیدم بحث دارد خسته

 گفتم:

تیوی   !هام پییدا کنیی   های من و سردرگمی اس. شاید باید علت این موضوع رو توی ضعف ها بهانه ی نسرین!! این نامه... نامه

واب پیم  دونم به هر حال علت قضیه برا خودم هم روشن نیست. حاال چرا باید به حبیب ج ام. نمی نگرفتن شخصیت خوب شکل

ی ماها رو تو دست خودش بگیره... مین ییه روزی    خواد اختیار همه فهمم! آخه حبیب از گرد راه رسیده و نرسیده، می بدم رو نمی

ی نسرین... ییه روز دیگیه فکیر     دیدم... یه روزی تو رفتار خشن و عاشقانه های دنیا رو می ی زیبایی های یاسمن همه تو چشم

ویادیوونه میی شیم   پاشه... زندگیم از هم میکل گیم از هم بپاشه، اگه فرزاد و ملیحه رو از دست بدم، کردم اگه زندگی خونواد می

رن، ماهیا   ه اولین کسایی رو که سراغشیون میی  م اگر یه بخشی از حاکمیت پیروز بشکن حاال هم که فکر می یاخودکشی می کنم.

عتقیدن قیدرت رو تیو دسیتای خودشیون      اونایی که به دیکتاتوری، مهستیم پم باید یه راه نجات برا خودمون پیدا کنیم. نذاریم 

 دونم... نمی ؟!!!کمک به رشد دموکراسی یهدونم!  نمی ؟!ها جرمه گیرن. حاال اینب

مهندس کیانی بلند شد و به طرف پنجره رفت و ته سیگارش را انداخت توی کوچه بعد انگار پشیمان شد. رد ته سیگار را گرفت و 

 شد: شد و شنیده نمی اش شنیده می ردخ جهان زیرسیگاری ماست. پنجره را بست و انگار داد کشید. البته صدایبا خودش فکر ک

مشینگی! مسیخره اسیت.     ماند. عشق که نیه خیل   رود، البد فقط عشق می معلوم است. وقتی حماسه و تفکر قهرمانی از بین می

 عشق... عشق... تن در دادن... فرار...

. اگر بحث نسرین و یاسمن است. پم صبا در ایین مییان چیه    ؟!کاره بود یاسمن مطرح است. نسرین چه های اگر موضوع چشم

دادن مین بیود. بعید نوبیت      دهد. میدتی مشیغول بیازی    رود و همه را بازی می آید و می . دختره راه به راه دارد می؟!!کاره است

 ها... گفتم: ی این اش کرد. تازه بعد از همه و خشکتر  آقامحسن شد. بعد همه را ول کرد و چسبید به آقامنصور و هی

ده، تنورش هیم   افتاده توی چنگ آقا حبیب، یا اصالً بهتره بگم، آقا حبیب رو انداخته توی چنگ خودش و مثل خمیر داره ورزش می

هیا و   ش را طوری روی چشما که همیشه به راهه حبیب کنار میه ایستاد. نسبتاً بلندقد بود و چهارشانه، با موهای جوگندمی، عینک

گون بیود ولیی در    ی ما کمی گندم اش تقریباًَ پیدا نبود. مثل همه های کرده بود که گودرفتگی چشم اش جاگیر دماغ نسبتاً بهرگ
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توانست بیه جیای هیر     ی روبروی پنجره، خیلی راحت می شد. مخصوصاً در آینه ها به رنگ زرد باز روشن دیده می بعضی از آینه

داری را تقویت کند و یا اصالً تنهیا و تنهیا    ما، زندگی مخفی داشته باشد، مقاله بنویسد و خرده بورژوازی و یا حتی سرمایهکدام از 

اش را طالق بدهد. قید فرزانه و ملیحه را بهند.  به یاسمن فکر کند، با صبا خوش بگذراند، شعر بگوید، ازدواج کند. خیلی راحت زن

ی شعرهای من هستی، تو بانوی شهری و خوشحال باشد کیه   بگوید تو الهه ه پیرزنی از دور خارج شدهتوی پارک الله بنشیند و ب

ها و در بحث سیاسی شرکت کنید.   های پارک ها بنشیند روی نیمکت توانست مثل بازنشسته پیرزنی را خوشحال کرده است. می

ی میا بیود. محاکمیه و از دور     فقط و فقیط بیه فکیر محاکمیه     جا کند و... ولی انگار فعالً ها جابه ها را روی نیمکت پارک حکومت

کیردن   کردن ما بود. بیه فکیر تبرئیه    کرد. فقط و فقط به فکر محکوم کردن ما. انگار االن به هیچ شکلی از زندگی فکر نمی خارج

اش مهم نبود  ند. برایخواست سرگردانی خودش را چاره ک خواست بکند معلوم نبود. او می خودش بود. حاال بعد چه کارهایی می

 که بعدها چه کار خواهد کرد و چه تصمیمی خواهد گرفت.

شیکل. بیه    بیی  ی هامان شکست خورده بودیم و شده بودیم یک معجون در هم ریختیه  خب، هر کدام از ما، به شکلی در تجربه

امیا حبییب!!   «. پر از اعتماد سان پوکان»اش را بشناسد. آدم سرگردان.  توانست راه و چاه زندگی شکل آدم بودیم. آدمی که نمی

ها را فهمییده بیود. بیه نریر      رفت از آن های برون های ما را مو به مو، انجام داده بود. بررسی کرده بود. راه ی تجربه حبیب همه

سیت  گییر. میو را از ما   گییر شیده بیود و بهانیه     شد. حاال هم سخت رسید که به تکرار هیچ کدام از اشتباهات ما راضی نمی می

داد. حاال کیافی بیود    داد. بدجوری هم وا می می ی ما گاهی هم وا کشید. حتی اگر مو به سفیدی ماست بود. ولی خب مثل همه می

شیدن   جیان  شدیم. شاید هم بی جان می ای بی افتاد. انگار برای لحره چشم بدوزد به چشم هر کدام از ماها. اتفاق عجیبی می

آورد. در آن  ی ما را تحت کنترل خودش درمی ای فکر و اراده وری بگوئیم بهتر استخ برای لحرهآمیه باشد. شاید... این ط اغراق

اش دقیق و موشکاف بود و سرگردان  ما، خود بودیم و نبودیم. حبیب هم، خود ما بود و نبود. او هر کدام از ما بود و نبود. نگاه لحره

 دانست. ست و نمیاش چی دانست تکلیف زدن و خیره. می دقت و پرسه و بی

کنم. اگر قرعه فیال بیه نیام مین      چرخد. خودم را آماده می اش ثابت است و سرگردان می جا نشسته است. نگاه حاال هم همین

اش روی  اش بگریهم و سرم را پائین بیندازم. اگیر نگیاه   اش باشم. باید فوراً از نفوذ موقت نگاه دیوانه بیفتد و اولین قربانی نگاه

 من بیفتد  

 گاه جه بادبادکی سبک و ولگرد من که هیچ من »

 ترسد: دانم که از روبروشدن با من می ولی می« ام آلود آسمان چیهی نبوده های مه بام در پشت 

 «شود از من ترسید... اما خدای من چگونه می»

را به او بهنم. شاید بتوانم. اما پیش ام  های ی حرف اش نگریهم. شاید بتوانم بر ترسم غلبه کنم و همه توانم از نگاه می خولی نه 

 اش را دارم.  از آن که بفهمم توانایی مقابله با نگاه
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 «افتد. همیشه پیش از آن که فکر کنم اتفاق می»

سیازد.   کاری مرا آزار نمی ی ندانم کشم. هیچ چیه مثل خوره رسد. رسید. اما آرام عبور کرد. نفم راحتی می اش به من می نگاه

 خلی آرام هستم و

 دل ندانم کیست  در اندرون من خسته»

ام. انگار نه انگار که این مین بیودم کیه خیودم را بیاور       بله آرام «.که من خموشم و او در فغان و در غوغاست                             

بیه مهنیدس کییانی    چرخید.   اش ثابت اسیت و میی   ترسیدم. نگاه کردم و در عین حال می داشتم و نداشتم و الدرم، بلدرم می

ش مسیلحانه و  برسدخ االن است که بگویدخ آقای مهندس کیانی مفلوک! تو یکی که یا به فکر جن ی ماها می رسد. به فکر همه می

ها از افیون جامعه بودی و یا به فکر این که به کارگران بگویی که شماها چیهی نداریید کیه از دسیت بدهیید بیه جیه        رهایی توده

خواسیتی. تیو ییا     نه تیو نمیی  ؟؟؟!!!خواستی...  نتان است. آقای مهندس کیانی مفلوک که با مقاالت آتشین میزنجیری که بر گرد

مشغول آزاردادن روح نسرین بودی و یا چشمت دنبال این و آن... تو که به فکر هیچ کم نبودی. نه به فکر ملیحه بودی و نه فرزاد 

 وک...آوردی. تو آقای مهندس کالنی مفل را به حساب می

مان را ادامه دهییم. ثابیت اسیت و     ی فکرهای دهد که ما دنباله ، حتی مهلت نمیگذرد. نرم ورموک اش اما ثابت است و می نگاه

کنیم: آقا محسن! تو هم با این شعر و شیاعر   کند روی... محسن. دوباره تند و تند فکر می گذرد. انگار این بار قرار است مکث می

شویم و دیگیر   ات... بعد متوقف می ات، گیج و گمی آن افکار دور از شناخت و خارج از شرایط اجتماعی ات! با های مسخره بازی

کنییم قیرار    اش به من است. چون فکیر میی   کنیم حاال که گفته است شرایط اجتماعی، خطاب ی ما فکر می کنیم. همه فکر نمی

گیردد. در بیین    ت که عبارت شرایط اجتماعی به من برمیی اش این اس نیست که شاعر، کارشناس مسائل اجتماعی باشد. قاعده

دانیم که اگر دیگران، بعد از انقیالب، در   نررم. همه خوب می گاه شرایط اجتماعی صاحب ماها، من مدعی هستم که در مورد گره

اند ولیی   نرر شده بینی، پهشکی و اقتصاد و ههار کوفت و زهرمار دیگر صاحب شناسی، طالع های سیاسی، اجتماعی، روان زمینه

کنم، منهای شرایط اجتماعی، راحت کلمات کاتاگوری، فرماسییون، زیربنیا،    من تنها کسی هستم که در هیچ موردی اظهارنرر نمی

کینم. جالیب ایین اسیت کیه موقیع        برم و تحلیل می ته و برنهاده را به کار می روبنا، دال و مدلول و مدلول استعالیی و ته و آنتی

شیود.   ام خارج می ی کالم از دست دهم. چون رشته شنوم ولی اهمیت نمی نوم. یعنی میش ای دیگران را نمیکردن صد تحلیل

توانم بگویم اندیشه  ها گذشته است. البته پاسخ او را در آستین دارم. می گوید بابا تاریخ مصرف این زنم یکی می وقتی حرف می

وقیت   توانم بگویم ببین چند قرن قبیل هراکلیتیوس گفتیه، هییچ     دارد. میشود. اندیشه که تاریخ مصرف ن مین expireاکسپایر 

ی کیالم را از دسیت    دهیم تیا رشیته    ن دست کرد. مگر هنوز این حرف، نو نیست ولی جواب نمیی اتوان دوبار در یک آب رو نمی

 ندهم...
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د. خطر ورود مرا به بحث را امیا خیوب   کنن خورد. هم دیگر را ارزیابی می نگاه محسن و حبیب، در آینه همین لحره در هم گره می

آن که کسری از ییک   کنیم به فکرکردن، بی روند سراغ منصور، ما هم شروع می های من، می فهمند و از ترس شنیدن تحلیل می

 تریلیاردم ثانیه، فکرهامان دیرتر و یا زودتر شروع شودخ

ات، با خودت،  وقت تکلیف ای. هیچ یکی که آبروی همه را برده نگار! آقای حلهون خانه به دوش! تو آقای منصورخان! آقای روزنامه

دادی، هییچ پخیی    های کارگری و دهقانی داد سخن می کردی و از جبنش های پرولتری می ها که تحلیل وقت آنیکسره نبوده. 

مگیر شیماها همیشیه     !نیی را تقوییت ک  از خرده بورژوازی و لمپن پرولتایاکنی باید بخشی  نبودی، تا چه رسد به حاال که فکر می

ات در  هیای  گوی مقالیه  خواهی جواب دانستید؟ حاال چرا نررتان برگشته؟ کی می رو و بالتکلیف نمی پاها را لرزان و دنباله خرده

دانی که اگر دادگاه خلق تشکیل بشود تو پیش از محاکمه اعدام خواهی شد؟ این چه تالشی بیود   داری باشی؟ می تقویت سرمایه

ی امپریالیهم برسد؟ کی به تو اجازه داده که فکر کنیی،   داری را تقویت کنی تا به مرحله کردی که به قول خودت سرمایه که تو می

 داری؟ ی امپریالیهم یعنی فروپاشی سرمایه رسیدن به مرحله

خواهی به ایین   ت؟ کی میداری جهانی اس ها و کمپرادرهای اقتصاد سرمایه ای که اقتصاد ما، تو دست دالل تو واقعاً هنوز فهمیده

 قضایا توجه کنی؟

هیا رو قبیول نداشیتیم کیه بیه راه رشید        ای جان، یادت باشه کیه میا همیون زمیان هیم نریر تیوده        خواستم بگویمخ حبیب می

های کارگری و دهقانی را  ی شوراها و تشکل آید و فوراً قضیه دونستم که حبیب کوتاه نمی داری معتقد بودند ولی می غیرسرمایه

ی نامیه را پییش    شود. دییدم بایید قضییه    کننده می داری را ولی دیدم بحث دارد خسته پذیری سرمایه کشد و ضربه ش میپی

ام حکم فیال   خواندم. آن هم برای چند دهمین بار. خواندن نامه برای ی نسرین را می ی نسرین. بهتر بود نامه بکشم. نامه. نامه

 خورد. ام خود به خود ورق می کنم. خاطرات پیدا میاش  ای برای گیرم تفسیر تازه میگرفتن را پیدا کرده است. هر بار که  و 

روزها بیا خیودم و دیگیران بیه      ها و ام. ساعت فهمیده های دیگر، یک زمانی چیههایی می ی آدم خوب باالخره من هم مثل همه

خفی شده باشم، دسیتگیر شیده باشیم. حیم     ام. باالخره شاید من هم مدتی م ندگی معمولی راضی نبودهز ام. به نشستهبحث 

شدن را تجربه کرده باشم. یا زیر شکنجه مقاومت کرده باشم. شاید خیلی راحت و به محیض ایین کیه اولیین سییلی را       قهرمان

هیا تیوی    ها ازدواج کیرده باشیم و مثیل خیلیی     ام، ضعف نشان داده باشم و آزاد شده باشم. عاشق شده باشم. مثل خیلی خورده

کنییم. از اول هیم اشیتباه کیردیم.      فهمیم. درک نمیی  همسرم نگاه کرده باشم و راحت گفته باشم! ما همدیگر را نمی های چشم

شرایط ما را گول زد. شاید بعد از آن از هم جدا شده باشیم و بعد یکی از ماها و یا هر دوتامان مجرد مانده باشیم و یا ازدواج کرده 

ای که شاید زندگی مرا از هم پاشیده باشد و یا نه برعکم راه درست زندگی  ی نسرین... نامه باشیم. بهتر است بروم سراغ نامه

 را به من نشان داده باشد.
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توانست ملیحه، نسرین، حبییب، منصیور،    این آدم میکشی انداخت مهم نبود.  کشی نه، آدم ای که مرا رسماً به فکر نسرین نامه

 محسن، الدن و یا شلیک به آینه باشد.
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