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 دهيماجرا را فهم یهمه  یسالگ یانتظار داشت که حاال من در س یاحتماال هرکس
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باال رفتن از نردبان  یبرا یکم یليخ یراه ها .باطل اليخ یزه. را باال بکشند

بودم وجود داشت اما  ريفق یليخ یخانواده  کيمثل من که از  یپسر یبرا یخوشبخت
 همه چيز بدتر شود. نکهيا یبرا بتيمصب تا دلت بخواهد راه بود، چاه بود و خُ 

ی و تو می دانی که بدبختی ها تمام نمی شود. فاصله ی بين بدبختی پشت بدبخت یبدبخت
 خوببه اسم  یزيدهم چ یم نانيبه شما اطم یزندگ نيدر همچها زياد و کم می شود. 
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 مجسمه ی کارگرِ خوبِ کارخانه ی فوالد.
 

قلب های ما آهنگی ناقص می »

قلب های دیگر خوانند تا وقتی که 

همراه مان شروع می کنند به 

 1«زمزمه کردن!

 

ِر علی جلوی پنجره ایستاده بود. آفتاب مستقیم به فرق سرش می تابید و مجتبی منتظ

او چشم هایش را ریز کرده بود و چند چین عمیق افتاده بود روی پیشانی اش، با این 

                                      

 

 

 افالطون. 1
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حال از جلوی پنجره تکان نمی خورد و کماکان به راه باریکی که قرار بود علی از 

نستم که مجتبی وقت هایی که منتظر من می دا آن جا پیدایش شود چشم دوخته بود.

اتفاق یا آمدن کسی است با خودش حرف می زند، این عادت، عادِت بچگی هایش 

بود. خودش می خواست این عادت را ترک کند، آخر چرا باید با خودت حرف می 

زدی وقتی شخِص دومی در اتاق بود که حاضر بود به حرف هایت گوش کند شاید 

تند با من حرف می زد، گاهی هم صدایش آنقدری آرام می شد  برای همین بود که تند

 که من فکر کنم دارد با خودش حرف می زند یا وردی را زیر لب زمزمه می کند.

 رو کرد به من:

 «بر نیام چی؟ پسشاگه از »

 «سنگی نیست که تو از پسش بر نیای»

تاریکش کرده  مجتبی باز به آن راه باریک که سایه ی ساختمان های دو طرف کامال

بود خیره شد و آرام چیز دیگری به من گفت که من نفهمیدم چیست و فقط چند دقیقه 

 بعد بود که تازه با صدای بلند گفت:

 «قضیه در مورد یه سنگ نیست»

البته که قضیه درباره ی یک سنگ بود اما من چیزی نگفتم، باالخره طرِف صحبتم 

 ست یک سنگ بیشتر از یک سنگ باشد. یک هنرمند بود و برای هنرمندها ممکن ا

نیم ساعت که گذشت و باز خبری از علی نشد کم آورد و آمد پشِت میز و رو به روی 

من نشست. این مجتبی که صحبتش هست جواِن بیست و شش ساله ای بود، با چشم 

های کوچک و ابروهای بهم ریخته، استخوان های گونه اش بیرون زده بود و همین 

سایه های تاریک به وجودآورده بود. وقتی باهاش حرف می زدی روی صورتش 

راست زل می زد توِی چشم هایت جوریکه هر لحظه منتظر بودی سواِل عجیب 

وغریبی بپرسد و همین هم بود که تاحدی او را گستاخ نشان می داد. حاال او دست 

کر می کرد هایش را جلوی خودش گره کرده بود و کمی به جلو خم شده بود و البد ف
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 که اینطور من یا هرکس دیگری حرف هایش را بهتر می فهمیم. گفت:

 «در مورد قضیه ی اون سنگ که گفتی... »

 ول کن قضیه ی سنگ نبود.

قضیه سنگ نیست یا یه آدمی که باید ازش بیرون بیاد، اونا می خوان من یه مجسمه » 

جسمه هم ساختیم، که از یه بسازم و بعدش از تلویزیون پخش کنند که بفرمایید ازش م

کارگرم میشه مجسمه ساخت. اما برای من فرق داره... خودت می دونی می خوام 

 «بهترین چیزی رو که می تونم بسازم.

چیزی که او انتظار داشت یک قهرمان بود که باید تجلی میلیون ها قهرمان باشد. 

ی که آهنگ کوهستان کسی که با نگاه کردن به آن شور زندگی مانند رودخانه ای آب

است و رِگ گردِن طبیعت، در خون ما به غلیان بیفتد. چیزی که او می خواست 

انسانی بود که می سازد، در سکوت بی هیچ هیاهویی و بی هیچ انتظاری برای اینکه 

 صدای تشویقی بشنود.

ده دقیقه ی دیگر هم گذشت. او نشسته بود اما همچنان نیم نگاهی به پنجره داشت 

ار اینطور علی را که از آن راه باریک می گذرد و بعد زیر آفتاب تنِد تابستان بی انگ

 حوصله و ساکت راهش را تا در کارگاه او ادامه می دهد می بیند. 

کارگاه بزرگی بود که قسمت کوچکی از آن با نایلون پوشیده شده بود و یک میز 

رسید گچی می شد، میز گچی  کارهم بود و اینکه کال هرچیزی که پایش به کارگاه می

بود، صندلی ها گچی بودند، دفترها و حتی پنجره که حاال باِد مالیِم گرمی از آن به 

داخل سرک می کشید گچی بود، همه ی این چیزهای گچی مثل آدم هایی بودند که با 

اکراه به هر تازه واردی چشم می دوزند و می خواهند شروع کنند به شکایت کردن 

وضعش است؟ یا مثل کسی که ناگهان وقتی داشته در یک جنگل بزرگ  که این چه

براِی خودش قدم می زده افتاده درون یک چاِه عمیق یا یک باتالق، به سرنوشت و 

تقدیر و زندگی و کال هرچیزی که بشود به آن لعنت فرستاد لعنت می فرستاد. اما 
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و مثل خانواده ای که  خب در نهایت همه ی وسایل سکوِت بزرگوارنه ای می کردند

 نمی خواهد مسائل مهمش را با بقیه شریک باشد به نگاه کردن بسنده می کردند.

 حاال من و مجتبی مدتی بود که سکوت کرده بودیم.

مجتبی از آن آدم هایی بود که اگر خودش می خواست می توانست صد سوال پشِت 

بدهی و وقت هایی که نمی  سِر هم ازت بپرسد و تو را مجبور کند همه شان را جواب

خواست حرف بزند باز کردن سِر بحث با او می توانست یکی از سخت ترین کارهای 

 زندگی هرکسی باشد. سی دقیقه که گذشت گفتم:

فکر کن چقدر باید سخت باشه... من و تو از کار کردن تو کارخونه ی فوالد چی می »

 «دونیم آخه؟

بود، خود او مرتب داشت عرق می کرد و گرمای بعد از ظهر سخت و طاقت فرسا 

 حاال یقه ی پیراهنش کامال خیس شده بود.

 «می دونم هوا خیلی گرمه!»

 ساکت شد. 

بله... بله منم همینو می گم... مایاکوفسکی هم همینو می گه... میخ کفش من از »

 «تراژدیِ گوته دردناکتر است!

 «حاال یعنی فهمیدیش!»

ی شد خوابید و احساس راحتی کرد، نه می شد بیرون هوای گرِم عجیبی بود، نه م

 آمد و احساس ناراحتی نکرد از اینکه چرا باید همچین روزی را بیرون باشی.

 من گفتم:

 «سی دقیقه تاخیر!»

 مجتبی گفت:
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 «ما آدم های نفهمی هستیم!»

 لیوان آِب سرِد جلویم را سر کشیدم. 

 «درسته!»

 و گرم را می داند!آدمی که نفهم است مگر فرق بین سرد 

 زمزمه کرد:

 «بله ما آدم های نفهمی هستیم.»

و بعد ساکت شد، جوریکه ساکت شد و به یک نقطه ی مشخص خیره شد من اطمینان 

 پیدا کردم که همچنان دارد همین را تکرار می کند.

 «ما آدم های نفهمی هستیم.»... 

شد و تصمیم گرفته بودم  سِر ساعِت شش بعد از ظهر وقتی من کم کم  طاقتم طاق می

این آخرین باری باشد که به ساعتم نگاه می کنم، دِر کارگاه  با یک صداِی جیِر کشدار 

 که هر کسی را که داخل می شد شرمنده می کرد و بقیه را متوجه ی او، باز شد.

 و این علی بود.

 دیک شد.علی با قیافه ای که انگار هنوز از باز کردن در خجالت زده است به ما نز

 «سالم!»

 علی که می گوییم مرِد الغری بود با قد متوسط و چشم های ریز. این مرد موهای کم

پشتش را مثل پسر بچه ها به طرِف پایین شانه کرده بود و مدام روی موهایش دست 

می کشید و مثال اینطور آن ها را از این هم مرتب تر می کرد، یا شاید هم یک عادت 

ور که وقتی راه می رفت مدام به این طرف و آن طرف چشم می قدیمی بود و آنط

گرداند نشان می داد که واقعا مردد است. هنوز ننشسته بود و به مجسمه ها که اطراِف 

کارگاه چیده شده بودند نگاه می کرد، اما خب معلوم بود که نمی داند باید درموردشان 
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  چه چيز بگويد. 

چند دقيقه ی بعد نشست اما همچنان به مجسمه ها نگاه می کرد، مجسمه ها هم به 
  غريبه ی تازه وارد خيره شده بودند.

در اين مدت مثِل مجسمه هايش علی را زير نظر داشت منتظر بود که او  مجتبی که
سوال مربوط و خوبی بپرسد ولی خب علی چيزی نپرسيد، نه درباره ی مجسمه ها 
و نه درباره ی خوِد مجتبی. چند دقيقه ی ديگر هم که در سکوت گذشت، من فقط به 

  قصد باز کردن سِر صحبت گفتم:

  »ديمپيش منتظرت بو ساعتيه «

  »بله!«
بعد علی برايمان تعريف کرد که دليل تاخيرش مربوط می شود به خراب شدِن يکی 
از خط های توليد تير آهن. البد شما تا به حال صحنه ی خراب شدِن يک خِط توليد 
تير آهن را نديده ايد. آن روز من و مجتبی هم تا بفهميم او چه می گويد برای اولين 

  .بار در گوگل سرچ کرديم

  صحنه ی خراب شدِن خط توليد تيرآهن!

آهن مذاب که با فشار و نور خيره کننده ای از خط توليد فوران می کرد. مثل يک 
  تيِر روشن يا يک ستاره که دنباله ی خيلی طوالنی دارد در يک شِب خيلی تاريک!

  علی گفت:

  »شانس آورديم كه كسي اون اطراف نبود!«

اره ی اين مسئله حرف زديم. آن طور که علی می هوا هی گرم تر می شد. کمی درب
  گفت اين اتفاقات در کارخانه ی فوالد زود به زود پيش می آيد.

  »دليلش سرعت دادن به توليده!«
  چند دقيقه بعد عذرخواهی کرد و گفت:
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ی خواستم با سر وضع مرتب تر بیام و یه کم سرِ حال تر... در هر صورت باید امروز م»

 «برم!

 حاال علی رفته بود.

 مجتبی همانطور که در طول کارگاه باال و پایین می رفت بدون اینکه بایستد گفت:

 «من به اون احترام میزارم، تنها بازمانده ی یه اتفاقِ وحشتناکه اما خودت که دیدی!»

 ر قدم زد، شبیه کسی بنظر می رسید که می خواهد وزن کم کند.کمی دیگ

 «غیرِ ممکنه بشه از اون مجسمه ی قهرمانِ یه طبقه رو ساخت!»

 «چرا؟»

 مجتبی ایستاد و متعجب گفت:

 «ندیدیش؟ کارِ سخت اون بیچاره رو کامال تحلیل برده»

 ب زمزمه کرد:انگار همین لحظه به تماِم بیچاره های دنیا چشم دوخته است زیِرل

 «غیرِممکنه!»

 «پس یعنی نمی خوای مجسمه رو بسازی؟»

 چندبار سرش را تکان داد:

 «نه... نمی فهمم باید چیکار کنم!»

* 
مجتبی گچ کاِر سابق که از سن ده سالگی شاگرِد گچ کاری بود و در بیست سالگی 

لی که هیچ اولین مجسمه اش را با همان گچ دیوار ساخت نمی توانست قبول کند از ع

کدام از مشخصاتش به قهرمان کارگران نمی خورد مجسمه بسازد، و از طرفی هم 

 نمی توانست با خودش کنار بیاید و کال قید ساختن مجسمه را بزند. بهش گفتم:
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 «بری کارخانه و اونجا یه بارِ دیگه ببینیش؟ چطوره»

 برای اولین بار از پیشنهاد من استقبال کرد و گفت:

 «ت رو تلف نکنیم و همین االن بریم؟چطوره وق»

به علی زنگ زدیم، بخت با ما یار بود علی هنوز در کارخانه بود و تا سه ساعت 

 دیگر هم شیفتش تمام نمی شد. 

* 
 صدا و گرما و نوِر موادی که مذاب می شد.

بودن در کارخانه برای من همیشه مثِل بودن درون شکِم یک نهنِگ بزرگ بود یا 

ای یک ساعت. سرعت و حرکت و صدا از همه طرف با هم برخورد چرخ دنده ه

می کردند، همه چیز شلوغ و بی نظم بنظر می رسید، اما درواقع هرچیزی جایی بود 

 باعث می شد در نهایت فوالد درست شود. که باید و همین بود که

می من و مجتبی درست مثِل دو غریبه که هرآن منتظِر اتفاقی هستند ) حاال فرقی ن

 کند خوب یا بد( دنبال علی می گشتیم.

 «دنبالِ علی می گردین؟»

کارگری که کناِر خط تولید تیرآهن ایستاده بود و به بیرون آمدن آهن مذاب چشم 

دوخته بود این را پرسید. آهِن مذاب به سرعت از خِط تولید بیرون می زد، مثل یک 

 ی شود کجا پیدا کرد.روِد نورانی بود. بعد به ما نشان داد که علی را م

علی پشت به ما ایستاده بود، چند کارگر دیگر دور و بر او را گرفته بودند. من از 

پشِت سر علی را شناختم، همه ی بدنش یکپارچه جنب و جوش و هماهنگی بود. 

هماهنگی با همه چیز و هرکسی که در کارخانه بود. یک جور هشیاری، بین آنچه 

ن آنچه به آن فکر می کنی و آنچه دست می سازد و این انجام می دهی، همدستی بی

 می ساخت.« علی » رازی بود که از او 
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 از کارخانه که بیرون آمدیم مجتبی به من گفت:

اگه بخوام یه مجسمه از یه کارگرِ قهرمان بسازم اون باید مثلِ علی باشه، تو چی می  

 «گی؟
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 در مسیرِ دشوارِ ناسپاس بودن!
                                                                     

 فقط مرده ها»

 «پایان جنگ را دیده اند. 

 

ده ساعت از وقتی علی پادگان را ترک کرده بود می گذشت. او پنج ساعت بعد از 

راهپیمایی بی وقفه در جنگل احساس کرد خستگی مثل خون در بدنش جریان پیدا می 

ر که نفس می کشید سینه اش به خس خس می افتاد و رطوبِت جنگل بیشتر کند. هر با

و بیشتر رسوخ می کرد توِی گلویش. تشنه و بی حال به تنه ی درخت تکیه داد. 

حشراتی که با هر ایستادن بیشتر بهش هجوم می آوردند همه ی پوستش را گاز زده 

ده بود. می توانست سفتی بودند و با خاراندنشان لکه های قرمز متورم به جای مان

نیششان را احساس کند. اگر یک مسابقه بود او حتما از همه عقب می افتاد، مثل 

 سعید.

سعید را به یادآورد، از اولین روزی که آمده بود همیشه ی خدا عقبِ عقب بود. همیشه 

بازنده بود، همیشه کارها را ناتمام می گذاشت، همیشه یا زخم های کوچک برداشته 

یا سرما خورده بود یا گرما بهش نساخته بود. سعید همیشه پشت سر بقیه حرکت  بود
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می کرد و هیچوقت بخودش زحمت نمی داد جلو بیفتد. دراز کشید، آسمان آبِی آبی 

بود، بدون حتی یک تکه ابر کوچک! چند بار پلک زد، تصویر واضح تر شده بود، 

ای حیوانات و حشره هایی که صدای گنجشک ها و پرنده هایی که نمی شناخت، صد

ندیده بود توی گوشش می پیچید. بعد برای اولین بار پدیده ای را دید که به آن خجالت 

شاخه ای می گویند. درخت های خیلی بلندی که او نامشان را نمی دانست در فضای 

 جنگل باال رفته بودند و آن باال می شد دید که شاخه های هر درخت با وجود  ِتنگ

م و نزدیکی شان از یک دیگر فاصله گرفته اند. انگار عقب رفته اند و مثل آدم تراک

هایی بودند که در چند قدمی هم ایستاده اند. بخاطر همین می توانست محدوده هر 

درخت را تشخیص دهد و آسمان را که از بین آن ها صاف و یکدست بنظر می رسید  

ه ای به او گفته بود. با هم به مرخصی ببیند. اولین بار سعید درباره ی خجالت شاخ

می رفتند. سعید به گل و گیاه و جنگل آنقدر عالقه داشت که وقتی از آن ها حرف 

 می زد فکر می کردی دارد در مورد آدم ها حرف می زند.

اونا اینقدر به حریم همدیگه احترام میزارن که ممکن نیست یکی از برگ هاشون به »

. اون درخت ها حتی تو یه جنگل همدیگرو راحت میزارن درخت های اطراف بخوره..

 «که تنها باشن... باور کردنی نیست!

در مورد درخت های خجالتی، که در مورد  علی آن روز فکر کرده بود سعید نه

خودش حرف می زند.  پلک هایش را روی هم گذاشت، درخت ها او را احاطه کرده 

هیچکدام صداِی انسانی نبودند و همین تا  بودند. جنگل پر از صدا و حرکت بود اما

حِد زیادی تسلی بخش بود. جنگل مثل یک مادر مهربان می توانست هرچیزی را و 

هر کسی را داخِل رحِم زندگی بخشش مخفی کند. از خواب که بیدار شد شب از راه 

رسیده بود. صدای جیرجیرک ها مثل آالرمی بود که توی گوشش می زند. به سختی 

های سیاه را روی ساعتش نگاه کرد. چهار ساعت خوابیده بود. برگ درخت  عقربه

ها تن و بدنش را پوشانده بود، نیم خیز شد، گیج و حیران مثل کسی که نمی داند چه 

اتفاقی افتاده است، به اطرافش نگاه کرد. دوباره دراز کشید. می توانست ماه را آن 

از یک سرچشمه ی ابدِی نور می آمد ببیند. باال، با قرِص کامل و درخشانش که انگار 
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ماه خیلی دور بود، چند دقیقه به آن خیره ماند. باید چکار میکرد یا کجا می رفت؟ 

بعد صدای حسین را شنید و کم کم چهره ی محو او را دید که به سمت حسام برگشته 

 بود:

 «چشم هاش رو باز کرد!»

 :حسین روی سِر او پارچه ی نمداری گذاشته بود

 «فکر کردم مُردی»

 .صدا چندبار تکرار شد

 :انگار همه ی درخت ها در تاریکی به او می گفتند

 «فکر کردم مردی!»

پارچه ی نمداری که حسین روی پیشانی اش گذاشته بود ذره ای از گرمای ناخوشایند 

بدنش را می گرفت و به او احساس لذت می داد و با همین احساس لذت چندبار 

 این یعنی هنوز زنده بود. سرتکان داد.

 «گاو پوست کلفت؟ پس زنده ای،»

حسام که این را پرسیده بود به دقت مشغول روشن کردن آتش بود، خم شده بود و 

 .چوب ها را فوت می کرد و بوی آتش همراه باد به سمت علی می آمد

 «بیارش نزدیک آتیش»

و کتری را گذاشت چوب های خیس جلز ولز کنان شروع کردند به شعله کشیدن. ا

 :روی آتش و باز با دقت رفت توِی کاِر فوت کردن و از حسین پرسید

 «ببینم می تونه راه بره؟»

را نیم خیز کرد و درحالیکه مثل یک مادر مهربان بنظر می رسید بهش  حسین او

 :شربت خوراند و گفت

19

در مسيِر دشواِر ناسپاس بودن !



 

 «یه کم دیگه استراحت کنه آره می تونه»

رخت ها باالی سرش شروع کردند به چرخیدن. صدای باز او را دراز کرد. تصویر د

 .درختان. پلک هایش را روی هم گذاشت پرنده ها اول صبح و صدای خش خش برگ

حسین لباس های خیس او را به تنه ی درخت ها آویزان کرده بود. حسام هم برایش 

چایی ریخت. حسام همانطور که چایی می ریخت سوت زنان آهنگی را که او نمی 

  .خت زمزمه می کردشنا

 «دهنت رو باز کن»

دهانش را باز کرد. بدون اینکه به خودش زحمتی بدهد حبه قند در دهانش آب شد. 

 بعد چای را به او خوراند و انگار چای گرم تاحدی خستگی ها را پس زد.

 «گاو پوست کلفت، خوبی؟»

 سر تکان داد و حسین به حسام گفت:

 «بندازه گردنِ ما! دردش فقط اینه که کارِ خودشو» 

 حسام که به چایی ای که همین االن ریخته بود نگاه می کرد گفت:

 «خوب بلده هااا!»

نزدیک تر شد و بعد مثل کسی که خیلی سر در می آورد شروع کرد به معاینه ی 

ساِق علی. پاِی چپش کامال از هم باز شده بود، مثل اینکه یک نفر خواسته باشد با 

همچین کاری بکند. مثل شکم ماهی از هم باز شده بود و حاال چاقو از روی عمد 

آنقدری خون از دست داده بود که سفید و متورم بنظر می رسید. حسام زخم را بو 

 کرد و دوباره پوشاند.

 «عفونت نکرده!»

 :حسین گفت
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 «نبریمش دکتر؟»

 :حسام گفت

یه پارچه ی نخی  ببریمش دکتر که چی بشه، پدرم چند سال کارش همین بود... االن»

 «رو می سوزونم و میزارم روی زخمت... اینطوری احتمال عفونت بازم پایین میاد.

 دست گذاشت روی پیشانی اش:

 «تبت داره پایین میاد گاِو پوست کلفت»

 بعد پرسید:

 «چرا پریدی تو آب؟»

 علی انگار درباره ی اتفاقات دیروز زیاد مطمئن نیست گفت:

 «دونستم اون شنا بلد نبود، می»

 حسام پارچه ای نمدار گذاشت روِی پیشانی علی.

 «کسی نمی دونه، سعید پشتِ سرِ ما راه افتاده بود لبِ آب... تو هم حرفش رو نزن»

 حسین گفت:

 «شایدم یکی اونطرف زنده از آب گرفته باشدش!»

 حسام گفت:

 «مگه آب رو ندیدی، یه جوری می رفت که انگار اژدها تو شکمش داره»

 که تمام این مدت می خواست چیزی بگوید به سختی گفت: علی

 «من میخواستم نجاتش بدم!»

 «اما آخرش من تو رو نجات دادم، نه؟»
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همینکه پریده بود توی آب حسام پشت بندش پریده بود و او را کشیده بود بیرون. خدا 

 می داند چه چیزی بدتر از هر چاقویی این بال را سِر پاِی او آورده بود.

 سام گفت:ح

 «فقط ترسیدی؟ یا واقعا مریضی؟»

 حسین گفت:

 «اون واقعا ترسیده چون مریضه... حال و روزش رو نمی بینی!»

 حسام گفت:

علی فکر می کنی چرا سعید همیشه یه گوشه تنها می نشست و غمبرک می گرفت؟ »

 همش برای این بود که مجبورش کرده بودن کارایی رو بکنه که ما هم می کنیم، می

 «دونم تو رو تحویل می گرفت اما تو هم کاراش رو انجام می دادی، مگه نه؟

 سیگاری روشن کرد.

 «یه نخ هم به من بده» حسین گفت:

 حسام دست برد و از جیب کتش سیگار را بیرون آورد و برایش انداخت.

 «خوب شد با کت نپریدم تو آب، وگرنه سیگارم نداشتیم!»

 حسین باز پرسید:

 «میاد پایین؟تبش داره »

 «آره»

 .سیگار را بین لب های علی گذاشت، به سختی پکی زد

 «دیدی گفتم»

دود سیگار را بیرون داد. درخت ها باالی سرش شروع کرده بودند به چرخیدن. 

صداها را می شنید. صدای سعید را به خاطر آورد، سعید همراه آب از آن ها دور 
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که دور شدن و دور نشدنش چندان هم می شد، مثل یک تکه چوب یا هرچیز دیگری 

اهمیت ندارد. علی سعی کرده بود با هر دو دست سعید را نگهدارد. به او چنگ زده 

 کند. بود و درحالیکه به شدت فریاد می زد از حسام می خواست کمک

 .حسین داشت وسایلشان را جمع می کرد خود حسام روی آتش آب ریخته بود

 «چند وقته اینجاییم؟»

 گفت: حسام

 «!دو روزه» 

 «سعید پیدا نشده؟»

خبر ندارم... می خوای زنگ بزنم که بعدش بیان از اینجا یه راست ببرنمون »

 «هلفدونی!

 .حسام زیِر بغِل او را گرفت

 «می تونی راه بری؟»

 .او پای زخمی اش را روی زمین گذاشت، درد داشت اما می توانست راه برود

 «حسین اون عصا رو بیار ببینم»

 .حسین دو تکه چوبی را که حسام مثل عصا درست کرده بود آورد و داد زیر بغل او

 «طبابتِ من کارِ خودش رو کرده؟ آره؟»

روی زخمش مرهم گذاشته بود، یک جور گیاه که حسین و علی نمی شناختند. حسام 

مدت زیادی را مشغول له کردن و مخلوط کردن بود، تمام که شد خمیر را روی زخم 

ت، بعد با پارچه ی تمیز و دو چوب که ساِق پاِی زخمی را ثابت نگه می داشت، گذاش

 .رویش را پوشاند
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کمی که در جنگل راه رفتند رسیدند روی جاده، در امتداد جاده شروع کردند به راه 

 رفتن. علی گفت:

 «اگه اونا ما رو ببینن چی؟ »

ه ترس در صدایش باشد و حسام بدون اینکه به طرفش برگردد یا به اندازه ی یک ذر

 فقط محض تفریح پرسید:

 «کیا؟»

 «بچه های پادگان»

 «خیلی از اونجا دور شدیم نترس»

و علی فکر کرد حسام واقعا از هیچ چیز نمی ترسد. حسام ایستاد، و اینطور حسین و 

 علی که پشت سرش راه می رفتند ایستادند.

و بی جهت کاسه کوزه ها رو من نمی خواستم خودمون رو قاطی کنیم، که بی خود »

سرِ ما نشکنن و اال همه که می دونن اون چطور آدمی بود... مگه ندیده بودینش، حتی 

بعد از شستن یه جورابم، می خواست سرش رو بکنه توی تشت و خودش رو خفه 

 «کنه...

در همین حین وانتی به آن ها نزدیک شد و حسین درحالیکه دست هایش را تند تند 

 داد گفت:تکان می 

 «اونا حتما جنازه رو پیدا کردن و اال اینجارم می گشتن»

 «اون دوستم بود»

 حسام طعنه زنان گفت:

 «دست بردار علی، تو فکر می کردی دوستته چون آدم مایه داری بود...»
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 «اما...»

 راننده ی وانت نگه داشت و سرش را از شیشه ی ماشین بیرون آورد:

 «سربازا کجا میرین؟»

 به جای حسین جواب داد:حسام 

 «هرجا که بری!»

شاید حق با حسام بود این سرنوشِت مناسبی بود برای شاخه ی خجالتی که در یک 

 جنگل گیر افتاده بود.

* 
سرش را به شیشه ی ماشین تکیه داده بود، باغ نارنجِ پایین و در امتداِد جاده همراه 

ود توِی دماغش. گاهی تک و ماشین کش می آمد، بوی نارنج هاِی رسیده پیچیده ب

توک کله ی بچه هایی را می دید که با شیطنت بین درخت ها می دوند. دو لپی نارنج 

 می خوردند و صورتشان را با آستین های بلندشان تمیز می کردند.

 جاده به آرامی باال و پایین می شد، باغ نارنج هم. باد مالیمی می وزید، راننده پرسید:

 «چقدر مونده؟» 

علی که توی فکر فرو رفته بود حواسش نبود دقیقا راننده چه چیز را می پرسد. اینکه 

» کی باغ تمام می شود یا اینکه کی دوران خدمتش تمام می شود بهرحال جواب داد:

چند دقیقه بعد باغِ نارنج تمام شده بود و دشت صاف و زرد به جای « دیگه تموم شده!

ت آن دور دورها و در آن دور دورها به کوه های مانده بود. دشت می دوید، می رف

 .بلند می خورد، هوا بوی باران می داد

 گفت:

 «شمال هوا چطور بود؟»
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 علی جواب نداد، راننده این بار پرسید:

 «اونجا بهت خوش گذشت؟»

باغ نارنج مدتی بود تمام شده بود. نارنج ها رسیده بودند، فقط چند روز دیگر تا فصل 

بود، بعد باغ پر می شد از زن و بچه. میوه چین ها توی باغ می آمدند  برداشت مانده

و می رفتند. صاحِب پیِر باغ، مالک روی صندلی، جلوی باغ می نشست و علی هر 

 بار که رد می شد می گفت:

 «سالم!»

صاحب باغ هربار که چشمش به او که از دور سالم کرده بود می افتاد، می خندید، 

 گفت: صدایش می زد و می

 «حاال که سالم کردن یاد گرفتی بیا اینم پولت!»

او دست هایش را مشت می کرد، دوان دوان از آن جا دور می شد و یک گوشه دور 

 .از بقیه ی بچه ها مشتش را باز می کرد

 «یک تومنیِ سکه!»

 .کیک و نوشابه می خرید 

ا که دید بلند شد و در حیاط را که باز کرد عمه زیر درخِت پرتقال نشسته بود. او ر

 فریاد زد:

 «مهمون عزیز اومده!»

 عمه همانطور که با چشم راه رفتن او را دنبال می کرد پرسید:

 «دوباره می تونی مثل قدیما راه بری؟»

علی به سختی پایش را دنبال خودش کشید و رفت همان گوشه ی اتاق کنار پنجره، 

 هایش را در نیاورده بود.جایی که همیشه می نشست دراز کشید، هنوز لباس 
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 «اونا گفتن می تونم»

 «چی شد که زخمی شدی»

 نشست شروع کرد به کندن لباس هایش:

 «پریدم توی آب»

 «کسی دنبالت کرده بود؟»

 «خودم پریدم توی آب»

 عمه گفت:

 «هیچوقت یاد نگرفتی درست حسابی شنا کنی»

 علی گفت:

 «یکی از دوستام داشت خفه می شد»

 عمه گفت:

 «م دوستت، همون که گفتی اسمش سعیده؟کدو»

 گفت: 

 «!سعید؟... نه»

* 
صبح وقتی یکی به پنجره سنگ زد که علی را از خواب بیدار کند هنوز خوابش 

و راه باریکی که از بین خانه ها می  نبرده بود. پنجره را باز کرد. باران باریده بود

 انو گلی بود، پرسید:گذشت تماما گل شده بود. پسرجوانی که می شناخت و تا ز

 «نشنیدی؟»
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 علی پرسید:

 «چی؟»

 گفت:

 «می گن آقا مالک به رحمتِ خدا رفته»

 «همین االن؟»

 «آره تازه دارن میشورنش»

 «کی دفنش می کنن؟»

 «وقتی شازده هاش از شهر برگردن... تو نمیای؟»

 «چرا میام»

 «کی؟»

 «وقتی خواستن دفنش کنن»

 فت:پسر جوانی که تا زانو گلی بود گ

 «تو که باید االن از پنجره بیرون می پریدی که بری به مرده شم سالم بدی»

 «باشه برای وقتی تو ُمردی»

قبل از اینکه پسِر جوان جوابی بدهد، پنجره را بست و پرده را هم کشید. اتاق کوچکی 

بود، به اندازه ی یک فرش سه در چهار که فقط در یک گوشه ی آن سه چهار لحاف 

نامنظم روی هم چیده شده بودند و تنها چیزی که نشان می داد این اتاق علی و بالِش 

است لباس های سربازی اش بود که آن ها را با دقت روی بالش ها روی هم چیده 

بود. دیوارها کاهگلی بودند و وقتی باران می بارید از همه جایش قطره های آب می 

فندک زد. اتاق یک جایی بین  چکید روی فرش و رخت و سر و صورِت او. چندبار

28

در مسيِر دشواِر ناسپاس بودن!



 

بار بنظرش عجیب  تاریکی و روشنی گیر افتاده بود و بوی نم می داد. برای اولین

آمد که اتاق آن ها هیچوقت کامال روشن نبوده است و بدون لحظه ای فکر کردن 

فهمید که دلیلش باید شاخ و برگ درخِت نارنجی باشد که درست جلوی پنجره قد 

یک دیوار از رسیدن نور جلوگیری می کرد. رفت و باز پنجره را کشیده بود و مثل 

باز کرد و یکی از برگ هایش را کند. سعید را به یاد آورد و بعد حرف های حسام 

را. تمام طول شب به حرف های او فکر کرده بود. مگر او آدم نبود! فقط امثال سعید 

 کسر شأنشان بود!آدم بودند، یا شازده های آقا مالک که لباس های ِگلی 

شش ماه از آخرین باری که به خانه برگشته بود می گذشت و از آن موقع یک دستی 

به سقف نکشیده بود این بود که قطره های آب بی توقف روی صورتش می ریختند. 

دستی روی سر و صورتش کشید، اگر کسی در را باز می کرد و او را در این حال 

 مالک گریه می کند. روی سرش دست کشید، چه می دید خیال می کرد برای آقایِ 

اشکالی داشت اگر گریه می کرد؟ از این بابت خجالت نمی کشید. حاال اگر از جلوی 

قبر آقای مالک رد می شدی چه اتفاقی می افتاد؟ اگر سالم می دادی؟ البد یک دست 

 می گفت: وسکه بیرون می آمد  نامرئی با یک بیست و پنج تومنی

 «م کردن یاد گرفتی!آفرین سال»

آقای مالک با آن صورت مهربان و پیرانه اش که آدم هیچوقت نمی توانست حتی 

تصور کند یک روز از این جوانتر بوده است، یا موهایش یک روز یک تار سیاه هم 

چقدر هوای او را داشت، چقدر برعکس همه با او مهربان بود! انگار  ،بینشان بوده

 ود زندگی همین یک بچه یتیم را نجات دهد. خدا بهش ماموریت داده ب

یک بار که آقای مالک جلوی باغِ نارنج نشسته بود و سرش شلوغ بود او رفته بود 

سالم کرده بود، آقای مالک حواس پرت بیست و پنج تومنی را گذاشته بود کِف دسِت 

 .او و علی فته بود و چند دقیقه بعد باز برگشته بود

 «سالم آقا!» 

لک باز حواس پرت بیست و پنج تومنی از جیبش در آورده بود اما از بخت آقای ما
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بد، آخرین لحظه وقتی علی داشت سکه را می گرفت بطرفش برگشته بود و اینطور 

 مچش را گرفته بود:

 «نمک به حروم می خوای سرِ من کاله بزاری»

 علی ترسیده بود و گفته بود:

 «نه آقا من به آقا حشمت سالم کردم!»

قای مالک این اطراف تا دلت بخواهد زمین و دام و حشم و خدم داشت. عمه می آ

خدا خیلی خیلی ثروتمند بود و اینکه عمه « مالک حتی از خدا هم ثروتمندتره!»گفت: 

واقعا پولش از پارو باال می رود اما یعنی  همچین کفری می گفت نشان می داد که او

 یک روز دو تا از آن ها را به یک نفر بدهد! آنقدر بیست و پنج تومنی ندارد که در

قاسم پدر علی یک تکه زمین کوچک داشت اما هرسال از وسط های زمستان مجبور 

کند و هرسال هم با وجود اینکه نصف بیشتر از گندم هایش  می شد از آقا مالک سلم

باز هم نمی توانست همه ی بدهی اش  ،را به عوض بدهی پارسال می داد به مالک

ا صاف کند و باز سال دیگر هم همین ماجرا تکرار می شد. دور و برهای سال ر

تکه زمیِن کوچکش را به آقا مالک فروخت و او نه تنها بدهی قاسم را پاک  1350

کرد بلکه آنقدر به او پول داد که بتواند یک اتاِق بزرگ و یک آشپزخانه بسازد و 

رید! آقا مالک حتی دست قاسم و خواهرش تازه به اندازه ی یک زمستان تمام هم گندم خ

 را پیش خودش بند کرد و به هرکدامشان یک کار داد.

قاسم و خواهرش یک سال بعد تصمیم گرفتند در حیاِط بزرگشان دو درخت بکارند. 

آن ها هر دو می خواستند مثل آقا مالک هر وقت دلشان خواست بروند حیاط و نارنج 

دو ریشه ی نارنج خریدند. یکی از آن ها را کنار در  بخورند این شد که از آقا مالک

ورودی و یکی را جلوی پنجره کاشتند. پنج ساِل بعد آقای مالک پیشنهاد داد که پدر 

باید هرچه زودتر سر و سامانی بگیرد و اینطور بود که او همراه عمه به خواستگاری 
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 دختر همسایه که اسمش حلیمه بود رفتند.

رده سال داشت استخوان کت و کلفتی داشت و زور بازویش آنقدر حلیمه با اینکه چها

خوب بود که همزمان هم می توانست به کارهای خانه و باغچه ی حیاطشان رسیدگی 

و  کند و هم روی زمین کار کند و همه ی این ها را وقتی انجام دهد که حامله است

زِن قاسم محسوب  درکنار همه ی این ها بالهتی در او وجود داشت که مزیت دیگر

می شد. اینطور بود که قاسم با زِن خوب وسر به زیری که گیرش آمده بود توانست 

سرو سامان بگیرد. حلیمه که هرگز سوالی نمی پرسید یک سال بعد اولین فرزندش 

را که آخرین فرزندش هم به حساب می آمد را حامله شد. ولی خب عمه که مثِل 

معصومیتش تحلیل می رود با ایرادهای الکی سعی می هرپیر دختِر دیگری که کم کم 

کرد نشان دهد که فقط شوهر کردن کافی نیست و حلیمه با اینکه پا به ماه است باید 

همه ی کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام بدهد، فقط شوهر کردن که کافی 

ار در زندگی که برای اولین ب -نیست! بهرحال پاییز همان سال پدر برای زنش حلیمه 

قاسم و  اش فکری کرده بود و آن فکر این بود که درخت های نارنج متعلق به

درخِت مویی نشانده بود. شاخه های نرم و جوان درخِت موِی حلیمه  -خواهرش هستند

شتش از بین شاخ و ربا سماجت دور تا دور حیاط چرخیده بود و بهارها انگورهای د

 چند سال بعد از فوت حلیمه درخت مو را کهبرگ سبزش آویزان می ماند. عمه 

 زیادی رشد کرده بود و زیادی همه جا را کثیف می کرد قطع کرد.

علی که به دنیا آمد درخت مو فقط یک سالش بود. او و درخت مو برای بزرگ شدن 

 با هم رقابت می کردند.

درست بعد از فوت کردن حلیمه و زمانی که خاک را روی صورتش ریختند  عمه

خصومتش را کامل با او کنار گذاشت. و هر وقت که از آن سال های اولی که قاسم 

  مرده بود حرف می زد، می گفت:

 «من و حلیمه تو رو به چنگ و دندون گرفتیم»

فراموش نمی کرد که بگوید آقا مالک هم دستش درد نکند، خدا خیرش بدهد، خدا  
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 عوضش را بدهد، داغِ فرزند نبیند...

 «که زیر پر و بال ما رو گرفتاون بود »

عمه در همچین وقتی هایی حتی با اینکه بغض نکرده بود گوشه ی روسری اش را 

محکم روی چشم هایش می کشید و چشم هایش بزرگ و متورم می شدند و حرف را 

 به آن روزی می کشید که جنازه ی پدرش را آوردند.

د. تو تازه داشتی یاد می وقتی خبر آوردن پدرت اون بال سرش اومده غروب بو»

گرفتی چند قدم روی پای خودت راه بری. و همینکه چند قدم برمیداشتی می افتادی و 

گریه ت بلند می شد. تاتی تاتی می کردی، بعضی از کلمه ها را بلد بودی، آره توی 

دهانت پر از حرف بود ولی هنوز که بلد نبودی، بعد خبر آوردن پدرت این بال سرش 

 «دِ به این گنده ای! خدایا باز همچین روزی رو بهم نشون ندی روز محشر بودآمده، مر

عکس قاسم را که انگار اولین بار است به او نشان می دهد باز از نو به او نشان می 

داد و باز یاد آوری می کرد که علی خیلی شبیه پدرش است. همین مرد که بازوهاش 

نمی شد شناختش! آستین پیراهنش الی  اندازه ی چی کلفت بود طوری شده بود که

گاردان تراکتور گیر کرده بود. عمه دستش را زیر بغلش می گرفت و اینطور یک 

 دایره ی خالی به اندازه ای که سر علی از بینش می گذشت می ساخت:

به این گنده ای از سوراخ به این کوچیکی رد شده بود، رد شده بود تا جایی که  مرد»

 «کشیده بود و خودش خاموش شده بودتراکتور دیگه ن

 به اینجا که می رسید راست راستی گریه اش می گرفت:

من جنازه ی پدرت رو دیدم نگاش که می کردی یه خراشم برنداشته بود اما از داخل »

 «کل بدنش خورد شده بود. میگفتن وقتی بهش دست میزدی مثل خمیر وا میرفت

مه او را زیر بغل می گرفت و جلوی دِر یک سال بعد که مادرش هم مرد، همین ع

می ریخت، پای خدا و پیغمبر را وسط می کشید  این خانه و آن خانه می برد، اشک
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و اینطور کسانی پیدا می شدند یک کاسه برنج یا نیم کیلو عدس دستش بدهند. به عظیم 

در شستن فرش کمک می کرد، همراه فاطمه مربا درست می کرد. برای یک دختر 

نی که یک ماِه دیگر عروسی اش بود لباس می دوخت و همیشه هم آنقدر پول جوا

 خانه می آورد که کفاف خورد و خوراکشان را بدهد.

علی هم وقتی بزرگ شد هرکاری می کرد که هر طور شده آنقدر پول خانه بیاورد 

 و اینطور فهمید زندگی یعنی چه.  ،که دسِت کم خرج خورد و خوراک خودش را بدهد

ز همان بچگی قبل از اینکه هرخانه ای بروند، عمه جلوی پایش می نشست و نصیحت ا

 هایش را از نو شروع می کرد:

 «خونه ی اعظم خانوم که رفتیم هیچی نگو، به پسراش آقا بگو...»

 علی اعتراض می کرد:

 «حتی به رسول؟»

وقتی نگفتن  آره مثل دفعه ی قبلم باهاش دعوا نکن... اگه غذا هم برات گذاشتن تا»

 «نخور...

 علی به عالمت تأیید سرتکان می داد و عمه ماچش می کرد:

آفرین پسِر خوب، اگه کم حرف بزنی و پررویی نکنی اونا آخرش یه چیزی هم »

 «میدن بیاریم خونه

و سکوت علی جواب می داد و اعظم خانم  سپاسگزاری خانه که می رفتند هربار

 ی کوچیک می داد دسِت عمه و می گفت: دلش به رحم می آمد و یک قابلمه

 «اینم ببر... علی چیزی نخورد»

شرایط از جایی برای علی و عمه اش سخت تر شد که عمه دل به یک مرد بست. 

مرد هم که چه عرض کنم یک مرِد واقعی که براِی خودش چند پسِر گردن کلفت و 
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بود و عمه هر  تر از عمه داشت. مردک عمه را خام کرده یک زن جوان و خوشگل

بعد وقتی شکم عمه باال آمد  .سوراخ سنبه ی روستا را که بگویی باهاش رفته بود

دیگر بهش محل نداد. بچه را هم هیچوقت گردن نگرفت. شکم عمه که باال می آمد 

علی جون دردت بخوره تو »لنگ لنگان راه می رفت و به پسربچه توضیح می داد:

یک روز که عمه شب دیروقت به خانه برگشت « سِر عمه، معدم خیلی درد می کنه

از کمر به پایین غرِق خون بود. مثل این بود تا کمر داخل روِد خونی رفته باشد. شِب 

تاریکی بود، او بین رخت هایش نشست و به عمه که لباس هایش را در می آورد 

دلیل  نگاه کرد. خیلی ها می گویند که عمه ول کن قضیه ی آن مرد نبوده، به همین

پسرهای جوان مرد او را یک گوشه گیر انداخته اند و آنقدر او را زده اند که بچه اش 

افتاده است. یک عده ی دیگر هم می گویند که عمه ده یا بیست بار یا خیلی از این 

 حرف ها بیشتر خودش را روی شکم از یک تپه ی کوچک انداخته که بچه سقط شده.

 ای عمه همینطور توی گوش های علی می پیچید. تا چند روِز بعد صدای ناله ه

 «خدایا... خدایا!»

انگار درد مثل یک تاول مرگبار بهش  عمه به خودش می پیچید و ضجه می کرد،

چسبیده بود و ول کن نبود و هی کش می آمد، هی کش می آمد و قرار نبود تمام شود. 

کردند. عمه علی را دنبال مردم از آن روز به بعد جوِر دیگری به او و عمه نگاه می 

 خودش می کشید و می پرسید:

 «اعظم خانوم کمک نمیخوای؟»

 «نه! »

عمه پرده ها را می کشید و در تاریکی دست می گذاشت روی شکمش و آنقدر می 

خندید که چهره اش جور دیگری می شد و در نهایت از فشار خنده و درد به گریه 

 می افتاد. 

 «هه اما مثل یخ سردعلی جون انگار شکمم سوخت»
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علی هرچه لحاف در خانه داشتند را می انداخت روی عمه اش و با ترس اینکه عمه 

نمی تواند از زیر همه ی آن لحاف ها بیرون بیاید می نشست تا وقتی خوابش می برد 

و بعد از  نگاهش می کرد. به این صورت عمه یک دوره ی طوالنی از درد نالید

د و دیگر شکایتی نکرد. هرچند کج راه رفتنش را برای همیشه مدتی ناله هایش تمام ش

 با خودش داشت.

علی مواظب بود که عمه باز کار دست خودش ندهد. زندگی خیلی چیزها به او یاد 

 داده بود و پسر کوچیکه ی اعظم خانوم هم گفته بود:

ه مادرم میگه عمه ت یه زن بی حیاست بخاطر همین خدا این درد رو انداخته ب»

 «جونش!

وقتی عمه نزدیک یک مرد می شد علی خودش را می انداخت وسط و می گفت: 

عمه در آن شرایط به او محل نمی داد و عالوه براین شب هم غذای « نریم خونه؟»

خوبی بهش می داد که این بی محلی را جبران کرده باشد تنها چیزی که او می 

 ده پیدا نکند.خواست این بود که دیگر هرگز از آن دردهای مع

* 
 «سالم!»

آقای مالک علی را صدا زد، یک بیست و پنج تومنی گذاشت توی دستش و خوب 

 براندازش کرد:

 «بازوهات برای کار تو مزرعه سفت شدن؟» 

علی خوشحال با دستی که بیست و پنج تومنی را گرفته بود بازوی خودش را گرفت 

 و گفت:

 «بله آقا مالک!»

 را گرفت. آقا مالک هم بازوی او
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 «نه هنوز یه سال مونده تا مرد بشی»

سال بعد علی هنوز پشِت لبش سبز نشده بود که آقا مالک با عصا به بازوی او زد و 

 بعد گفت:

 «از فردا برو پیش حشمت!»

علی که به  !کف دستش یک اسکناس خیلی تازه گذاشت و گفت از فردا بیا سِر کار

 و گفت: خانه برگشت اسکناس را داد دسِت عمه

 «از فردا میرم سِر کار!»

عمه سر از پا نمی شناخت و درحالیکه به شکل اغراق آمیزی هر دو دسِت پیر و 

 کوچکش را رو به آسمان گرفته بود فریاد می زد:

 «خدایا شکرت!»

 بعد هر دو دست علی را بین دست هایش گرفت: 

 «هامون تموم میشهحاال که تو میری برای آقا مالک کار می کنی همه ی بدبختی »

* 
علی چهارده ساله، علی پانزده ساله، علی شانزده ساله به زندگی محدود خود که 

خالصه می شد در مسیر رفت و برگشت به کار کردن روی زمین های آقای مالک 

و باغچه ی کوچِک حیاط خانه ادامه می داد. همه اتفاق نظر داشتند که علی هر روز 

رود. یکی از دوست های قدیمِی پدرش شب وقتی علی را  بیشتر از قبل به پدرش می

در کوچه دیده بود فکر کرده بود قاسم است که دارد به سمتش می آید! مثل پدرش 

بود، چهارشانه، با صورت و کله ی پر مو، چشم و ابروی سیاه، با دو دسِت پهن و 

زن بزرگ  مردانه. فقط وقتی که واقعا نیاز بود حرف می زد و اگر زیر دسِت یک

 نمی شد می توانست از پدرش مرِد قابل تری باشد.
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روی زمین وضعیت او همیشه اینطور بود که سخت ترین کارها و کارهایی را که 

در عوض آخرین نفر مزدش را می دادند و تازه  .بقیه انجام نمی دهند می دادند به او

نه از مسیر بیشتر از همه تشکر می کرد و هربار وقتی می خواست برگردد خا

دورتری می رفت که از جلوی خانه مالک رد می شد و آنجا هربار آقا مالک را می 

 دید که روی تنه ی درختی نشسته بود و منتظر پسرهایش بود.

 «سالم آقا مالک!»

 «سالم علی... مزدت رو گرفتی؟»

 «بله زیر سایه ی شما»

 «باریکال!»

 علی راضی لبخند می زد:

 «خداحافظ آقا مالک!»

 «خداحافظ علی»

نمی توان گفت علی خشم هایی نداشت، نمی توان گفت از چیزهایی بدش نمی آمد و 

حسرت رسیدن به هیچ چیز در کله اش نبود. او هم از دخترهای جوانی که بعد از 

کار کردن در رودخانه تنی به آب می زدند و بدشان نمی آمد اگر یک مرد آن ها را 

وشش می آمد. چندباری هم از این کارها کرده بود اما خب بین بیشه ها گیر بیندازد خ

همه ی آن ها می خواستند با کسی ازدواج کنند که حداقل یک بشقاب برای خودش 

 داشته باشد. 

خانواده های جوان تر و در مواردی حتی آن ها که آنقدر پیر بودند که بعید بنظر می 

د، یکی یکی روستا را ول می کردند رسید بتوانند از زندگی چندین ساله شان دل بکنن

و می رفتند شهر. خانه هایشان هر روز بیشتر از خانه بودن فاصله می گرفت و یک 

روز وقتی علی از خانه بیرون می رفت می دید از آن خانه فقط یک خرابه مانده 
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است همین! همین دور و بر خود آن ها سه خانه بود که با آنکه از بیرون سرپا بنظر 

سید و در و پنجره های سالم داشت مردم به آن ها می گفتند خرابه. یک روز می ر

 که علی و عمه اش زیر درخِت پرتقال نشسته بودند عمه گفت:

 «همه دارن میرن شهر... اعظم خانوم و پسراش هم رفتن»

 علی گفت:

آره تازه رسول می گفت همشون کار گیر آوردن و کارشون حتی زمستونم تعطیل »

 «.. یه خونه ی بزرگ هم اجازه کردننمیشه.

 عمه متعجب پرسید:

 «حتی رسول؟»

 «آره»

 «اون که همسن توئه!»

 «نه بزرگتره!»

علی بلند شد و از درخت نارنج دو تا نارنج رسیده برداشت و پوست کند، یکی برای 

خودش، یکی برای عمه. عمه همانطور که نارنج را از هم باز می کرد و می گذاشت 

 گار همزمان دارد به خیال هایی که در ذهنش می پروراند نگاه میکند گفت:دهانش ان

 «چطوره ما هم بریم؟»

 از شنیدن این حرف دهانش باز ماند: علی

 «کجا بریم!»

 عمه گفت:

 «شهر!»
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 «اونجا چی داریم؟»

 «این جا چی داریم؟»

 علی به دور و برش نگاه کرد:

 «این خونه!»

 «خرابه ها خرابه تره این خونه همین حاالشم از این»

 علی یک لحظه ساکت ماند:

 «می خوای درخت نارنجت رو بزاری و بری؟»

 «آره»

 این را که گفت شتاب زده بلند شد و آنطرف تر باال آورد.

 «فکر کنم بخاطر پرتقاله بود!»

 چند بار دیگر هم پشِت سرهم باال آورد و هربار این را گفت:

 «بخاطر پرتقاله بود!»

کرده بود، همه ی بدنش توی تب می سوخت و انگار با هر بار باال آوردن تب شدیدی 

تکیده تر و الغرتر بنظر می رسید. سرش یک  .یک قسمت از وجودش می رود

لحظه هم ساکن نمی شد، کبوِد کبود شده بود و هی هذیان می گفت. علی که تا چهار 

صدای اذان صبح را صبح باالی سرش نشسته بود باالخره طاقتس تمام شد و وقتی 

 .شنید رفت بیرون تا همراه مجید که یک وانت داشت عمه را به بیمارستان ببرند

 آنجا معلوم شد که عمه یک غده دارد، غده توِی سینه اش بود، بهش می گفتند:

 «غده ی سرطانی!» 

 دکتر گفت: 
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تالشمون  سرطان اونقدر رشد کرده که فکر نمی کنم امیدی باشه... اما بازم ما همه ی»

 «رو می کنیم

عمه تا سه سال بعد همراه غده ی سرطانی اش زندگی کرد هرچند آن روز صبح 

 دکتر گفته بود:

 «فقط تا یک ماه دیگه زنده می مونه... نهایت تا یه سالِ دیگه»

از بیمارستان بیرون زد و در حالیکه جلوتر از علی حرکت  عمه آن روز، تر و فرز

سم می خورد دیگر پا دِر بیمارستان نگذارد. مگر بیمار بود می کرد مدام زیِر لب ق

آخِر عمری هربار چند ساعت راه را بکوبد بیاید که اینجا سه ساعت منتظر دکتر 

 باشد؟ آنهم اگر نوبتش برسد که آخر سر هم یک ماِه دیگر بمیرد.

ماجرای عمه تا سه ساِل دیگر هم زنده ماند و در این سه سال یادش نمی رفت اتفاقات 

 بیمارستان را از نو برای علی تعریف کند و هربار بگوید:

 «خوب شد پولمون رو بخاطر دروغ های اون، حروم نکردیم!»

* 
 رسول گفت:

 «اگه کار میخوای تا دلت بخواد زیاده... اما اول باید بری سربازی»

 «بله آقا رسول!»

جایی گیر نکند باید اگر می خواست کار بهتری گیر بیاورد، اگر می خواست کارش 

حتما سربازی می رفت، او کار بهتری می خواست؟ عمه گفته بود باید حرف رسول 

 را گوش کند و حتما سربازی اش را برود.

 «یعنی میگی اگه برم می تونم برگردم؟»

 چند بار پیشانی او را ماچ کرد:
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 «قربونت بشم چرا نتونی آخه!»

 «تو چی میشی؟»

 «تر نمیشمفقط می دونم از این بد»

صبح روزی که می خواست برود، رفت پیش آقا مالک و از او خداحافظی کرد. آقا 

 مالک گرفته جلوی در نشسته بود و وقتی علی را دید چهره اش از هم باز شد:

 «پس وقتش امروزه؟»

 «اومدم حاللیت بگیرم آقا»

بال می کرد که سواِر وانت مجید که از روستا دور می شد باغِ نارنجِ آقا مالک را دن

که روز به روز گرفته تر و پیرتر می شد، سرزنده و زندگی بخش  برعکِس صاحبش

بود. باغ مثل دختِر جوانی بنظر می رسید که دامن بلندش را جمع کرده و در دشت 

می دود. باغِ نارنج که تمام شد تمام راه را به این فکر می کرد که جایی که می رود 

 ل نارنج؟ باغ نارنج هست یا حداق

یک جای دور بهش خورده بود، شمال؟ خوش بحالش، چه جای خوش آب و هوایی! 

پر از جنگل، پر از هوای پاک، پر از ویالهای آنچنانی و همه اش بزن و برقص 

 است! ماشین تق تق کنان از جاده ی خاکی

 می گذشت. 

اه را رفته بود حاال علی در تاریکی اتاق نشسته بود. دو سال از اولین باری که آن ر

گذشته بود. یک سال مانده بود که عمه بمیرد و همین حاال خبِر مرِگ آقای مالک را 

که همیشه می گفتند علی  ،شنیده بود. آقای مالک پیرمرِد مهربان و خونگرم روستا

مثل سگ دنبالش راه می افتد و همیشه چشمش به یک استخوان است که او جلویش 

د ناراحت می بود؟ هیچ احساسی نداشت، حتی خوشحال بود. بیندازد. روِز مرگش بای

سیگار دیگری گیراند. همانطور که سیگار بین لب هایش بود شروع کرد به پوشیدِن 
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پکی به سیگار زد، آستین لباسش را پوشید، پک دیگری زد، بعد آستین  .لباس هایش

ه باز کرد آفتاب دیگرش را، دکمه هایش را انداخت و موهایش را شانه کرد. در را ک

نور شفافش را گسترانده بود. چشم هایش ریز شد و سگرمه اش در هم  ،اول صبح

می شناخت  که علی را رفت. مردم به سمِت خانه ی آقای مالک می رفتند. یکی

 گفت: برگشت و محض تفریح

 «چرا دیر کردی؟»

 «راه افتادی تو کوچه ها که این رو از همه بپرسی؟»

را شنیده بود از برخورد علی تعجب کرد و برای اینکه کم نیاورده کسی که این جواب 

 باشد گفت:

 «از تو مخصوصا می پرسم چون خیلی نسبت به آقا مالک ارادت داشتی»

 «فهمیدم، حاال برو»

عصاهایش را از جلوی در برداشت و به سختی پای چپش را بلند کرد، لَنگ زد و 

سعی می کرد وزن کمتری روی پایش  درد مثل برق از سر تا پایش گذشت. باید

بیندازد. سیگار دیگری گیراند و پک زد. با وجود این گرما یک روز تمام آقا مالک 

 .اما هنوز هم سرو کله شان پیدا نشده بود .را نگه داشته بودند که پسرهایش برگردند

دم این بود که روحانی گفته بود، درست نیست میت بیشتر از این روی زمین بماند. آ

موجود عجیبی است عمری به این دنیا چنگ می زند و همین که میمیرد به اندازه ی 

یک روز هم روی زمین جا ندارد و روی شانه ی همه سنگینی می کند. یعنی حاال 

کسی سعید را پیدا کرده بود؟ او را از آب بیرون کشیده بودند یا نه؟ سنگینی بار او 

 د حرف های حسام را به یاد بیاورد. را روی شانه اش احساس کرد. سعی کر

 «علی تقصیر تو نبود»

عمه دست گذاشت روی شانه اش و علی ترسیده از جا پرید و تمام وزنش افتاد روی 

پایش و از شدت درد افتاد. دندان هایش را روی هم فشار داد و همانطور که از درد 

42

در مسيِر دشواِر ناسپاس بودن!



 

 چهره اش مثِل خون قرمز شده بود گفت:

 «من باید لنگ لنگان بیام عمه می دونم، تو برو»

* 
سعید محکم دست های او را گرفته بود و مثل یک بچه ضجه می کرد. صورتش  

های گردنش داشتند کبود شده بود، چشم هایش داشت از حدقه بیرون می پرید. رگ

 می ترکیدند.

 «ولم نکن... ولم نکن تورو خدا... بخاطِر خدا... علی بخاطر خدا...»

 حسام داد می زد:

 «ولش کن علی...!»

سعید از روی عجز به او چنگ می زد و خودش را می کشید باال اما هربار حتی به 

 اندازه ی یک نفس هم باال نمی آمد و باز این کار را تکرار می کرد.

 «ولش کن علی! داره می ِکشَدت پایین»

 بعد علی ولش کرده بود توی آب...

ش شنا کرد. می خواست هرطور شده او که ولش کرد پشیمان شد و باز به سمت همین

را بیرون بکشد. سعید دست و پا می زد و می خواست با ضربه زدن به آب باال بیاید 

اما فایده نداشت، باال نمی آمد. علی خودش را به او رساند و محکم یقه اش را چسبید، 

او را  آب رفته بود توی شکمش، به پایین کشیده می شد و هربار که می آمد باال اسم

. سعید را دنبال خودش می کشید ولی حاال آنقدر خسته شده بود که دیگر فریاد می زد

 تن خودش را هم نمی توانست از آب بیرون بکشد.

 «علی تو رو قران ولم نکن... ولم نکن علی»

به لحظه سنگین تر می شد. بعد حسام شیرجه زد توی  ولم نکن... ولم نکن... لحظه
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 !ه باز کرد توی جنگل بودآب چشم هایش را ک

را که حسام بهش داده بود از جیب کتش بیرون آورد. درخِت نارنج بوی  مرهمی

خوبش را پخش می کرد توی هوا. زخمش را باز کرد و کمی از مرهم را روی 

 زخمش گذاشت. مثل یک مورفین واقعی درجا آرامش کرد.

 عمه جلوی در ایستاده بود و بهش نگاه می کرد:

 «کت زده؟چرا خش»

 :علی حرکتی به خودش داد

 «عمه گفتم که برو منم االن میام»

عمه دست انداخت توی دست های برادرزاده اش و مثل تنها چیز باارزشی که در این 

دنیا دارد و برای همین می تواند هر خطایی را از او نادیده بگیرد شروع کرد به 

 .نوازش کردن انگشت های او

 ،تاد فهمیدم زمین تا آسمون فرق کردی... اما اون آقا مالکههمین که چشمم بهت اف»

 «نباید... ،اون همیشه زیر پر و بالمون رو گرفته

 «میدونم عمه گفتم که میام»

تبرش را برداشت. می خواست قبل از اینکه خانه ی آقا مالک برود  ،عمه که رفت

د. بعد درخت درخت پرتقال را زمین بیندازد. اول از درخِت جلوی در شروع کر

کنار پنجره و وقتی هر دو زمین افتادند فکر کرد حاال نور، داخِل اتاق را روشِن 

. روشن می کند، و در ثانی وقتی بیرون می روی دیگر الزم نیست سرت را خم کنی

 علی حیفش آمد که با وجود این حیاط جدید مجبور است به شهر برود.

* 
مریضش را تکیه داده بود به شانه های از آنجا که می رفتند عمه سر کوچک و  
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برادرزاده اش. دو هفته از وقتی آقای مالک فوت کرده بود می گذشت، بوی گنِد باغِ 

نارنج همراهشان کشیده می شد. ماشین با حوصله حرکت می کرد. مجید دماغش را 

 گرفت و شکایت کرد:

 «پیرزن دیوونه شده!» 

ت امسال نارنج ها را بچیند. دو مرد هم نمی خواس ،زن اقا مالک دیوانه شده بود

گذاشته بود جلوی در باغ تا هرکس خواست داخل شود حسابی مشت و مالش دهند. 

هرچند نگهبان ها که دو تا از جوان های خوش بنیه ی روستا بودند به همه ی اهل 

اال روستا اجازه داده بودند تا جایی که به چشِم زِن آقا مالک نیاید پرتقال بچینند. ح

بوی گنِد نارنج های باقی مانده همراه آن ها به شهر می آمد. جاده به آرامی موج 

 برمی داشت. مجید گفت:

 «پس تو شهر کار گیر آوردی؟»

 علی گفت:

 «تو شهر یه رفیق دارم... تو کارخونه ی فوالد کار می کنه» 

 «اون دستِ تو رو هم بنده کرده؟»

 «آره»

ین خانوم از وقتی هجده سالش بود در خانه ی پدِر مادربزرِگ حسین و مادرش، پرو

آقا فرشاد کار کرده بودند. حتی آقا فریبرز پدِر آقا فرشاد خودش روی پروین اسم 

گذاشته بود. خوِد حسین هم تا وقتی سربازی رفت همراه مادرش همانجا می ماند. آقا 

نوم سفارش فرشاد هیچوقت روی پروین خانوم را زمین نمی زد و همین پروین خا

 علی و حسام را پیش آقا فرشاد کرده بود. آقا فرشاد خیلی ساده گفته بود:

می سپارم استخدامشان کنند... فردا بروند اما اینکه چقدر می مانند به جنم خودشان »

 «بستگی دارد.
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 عمه گفت: به همین سادگی!

 «علی خیلی باید راه بریم؟»

 مجید به جای علی جواب داد:

 «خیلی باید راه بریم درسته هنوز»

 «خیلی؟»

 «...خیلی آره»

سوره برای رفع بال، یک سوره برای رفع  عمه تمام راه را دعا می خواند. یک

بیماری، یک سوره برای... فوت می کرد توی صورت علی و هربار او را از خواب 

د، بیدار می کرد. ده بار برای اینکه تصادف نکنن، چندبار کم مانده بود تصادف کنن

ده بار برای اینکه مریض نشوند، چندبار سرفه کرده بود، برای روح پدر و مادرش 

و دعا برای روح برادر و زن برادرش... شب کم کم تمام می شد وقتی در ترمینال 

مثل دو تا آدم کور از اتوبوس پیاده شدند و منتظر ماندند تا حسین به استقبالشان 

نمی توانست روی دو پا بند شود و چادرش را بیاید.عمه آنقدر خوابش می آمد که 

 گذاشت زیر سرش و همانجا روی نیمکت خوابید.

* 
 ،و سه هفته بعد دو هفته بعد از سربازی اش علی رسماً کارگِر کارخانه ی فوالد بود

امیدوار به آینده از سِر کار رفت به چند بنگاهی سر بزند و یک خانه پیدا کند. خیلی 

ین روزها تعداد کسانی که دنبال خانه می گردند آنقدر زیاد است زود معلوم شد که ا

که پیدا کردن یک خانه آن هم با پولی که علی داشت بیشتر شبیه یک خواب است و 

چند روز بعد توانست یک اتاق پیدا کند. علی امیدش را از دست نداده بود و به عمه 

ی کند که حیاط داشته باشد اش قول داد مدتی که بگذرد یک خانه ی راستکی اجاره م

 و او بتواند هر درختی را که خواست در آن بکارد.

46

در مسيِر دشواِر ناسپاس بودن!



 

می خوام دو تا درخت پرتقال تو حیاط تازه مون بکارم... با یه درخت مو... اما میدونم »

 «عمرم قد نمیده بزرگ شدنشون رو ببینم

 علی شوخی اش گرفت.

 «می خوای شوهر نکرده بمیری؟»

 «ت به دل از دنیا بره پس برام یه شوهر پیدا کن...اگه نمیخوای عمه ت حسر»

 «منی که هنوز نتونستم برای خودم زن گیر بیارم چطور تو رو شوهر بدم!»

روی چشم های عمه یک پرده ی تار کشیده شده بود. مثل اینکه دیگر او را خوب 

نمی دید، هی پلک می زد و با دست هایش محکم جمجمه اش را فشار می داد. هر 

که علی به خانه برمیگشت عمه بدتر از شب پیش بود و تا وقتی نمرد قبول نکرد شب 

علی سیگاری روشن کرد. آقای مالک را به یاد  به بیمارستان بیاید. شبی که عمه مرد

آورد نشسته جلوی در باغ که با غبغب آویزانش و بیست و پنج تومنی سکه اش سعی 

 .امثال او یاد بدهد می کرد آداب حرف زدن و سالم کردن را به

 «اول سالم کن...» 

چرا عمه گفته بود می خواهد به شهر برود؟ اگر او نبود که علی هیچوقت فکر رفتن 

به شهر هم از سرش رد نمی شد. عمه مدام خیال بافی می کرد که به تهران می روند. 

د که که سوار قطار می شوند، به اندازه ی چند روز غذا برای راهشان می پخت و بع

به یک کبابی می روند و دو سیخ کباب می خورند و سر و ته تهران را می  ،رسیدند

 اولین روزی که تهران آمدند همین که شب شد دلش گرفت. گردند.

 «علی تهران خیلی بزرگه ولی اتاق ما بازم کوچیکه»

عمه راست می گفت، اتاق آن ها حتی از اتاق روستا هم کوچک تر بود. یک بار که 

ی و عمه سوار تاکسی بودند و علی عمه را مثل یک بچه روی پایش گذاشته بود، عل

عمه با تعجب دست گذاشته بود زیر چانه اش و به بیرون شیشه ی ماشین خیره شده 
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بود، بیرون شیشه ی ماشین آسمان خراش ها و خانه ها پشت سر هم می آمدند بدون 

چیزی بگوید خیره شده بود. یکدفعه اینکه تمام شود. او مدتی طوالنی بدون اینکه 

 بدون اینکه به سمت علی برگردد گفت:

 «یعنی این ها همشون خونه ان؟»

 علی جا خورد.

 «!آره»

 عمه گفت:

 «یعنی تو همه ی اینا میشه زندگی کرد؟»

 گفت:

 «آره عمه»

 عمه گفت:

 «پس چرا ما خونه نداریم»

 علی کمی فکر کرد:

 «شاید چون ما تازه اومدیم عمه»

 بعد:

 شاید چون خیلی ها مثل ما تازه اومدن... مثل همون پسِر اعظم خانوم اینا.»

عمه وقتی که داشت می مرد، کنج آن اتاق تاریک، که باز هم بوی نم می داد و هر 

روز می شد صدای دعوا مرافعه های همسایه ها را شنید و هیچکس هم آن وسط نبود 

ی بکند به همین فکر می کرد، وقتی جوان ترهم که بایستد و دو دقیقه با او سالم علیک

بود و بین درخت های باعِ مالک قدم میزد به همین فکر می کرد، به اینکه چرا او و 
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قاسم نباید یک باع برای خودشان داشته باشند. بعد آقا مالک آن دو ریشه ی نارنج را 

ند یک باغ بهشان داد، و عمه فکر کرد حاال که دو درخت دارد روزی هم می توا

در روزهای   داشته باشد. و حاال دیگر درخت های پرتقال شان را هم نداشتند. عمه

آخر زندگی اش وقتی به آن اتاق کوچک در تهران نقِل مکان کردند فهمید حاال دیگر 

 علی باید تا آخر عمر به همین راضی باشد.

* 
و آتش کم کم حسام مشغول درست کردن آتش بود، فوت می کرد به چوب های خیس 

 جلزولز کنان جان می گرفت و شعله می کشید. حسام گفت:

 «پاتو ببینم؟» 

علی شلوارش را باال داد، یک خط واضح روی ساق پایش مانده بود، گوشت روی 

 آن بر آمده شده بود و مثل ماری بود که به دور مچش پیچیده باشد.

 «د رو بکشم بیروناگه اینهمه خون از دست نمی دادم شاید می تونستم سعی»

علی نفسش را نگهداشت و شیرجه زد، رفت زیِر آب. چند دقیقه زیر آب ماند، باز 

باال آمد، نفسش را حبس کرد توی سینه، رفت زیر آب، چند دقیقه زیر آب ماند ، باز 

 .باال آمد

 حسام گفت:

 «بیا باال نفست داره تموم میشه!»

 علی اسرار کرد:

 «همین یه بار!»

ودخانه ایستاده بود و تماشایش می کرد. این بار که نفسش را توی سینه حسام لب ر

حبس کرد و رفت زیر آب کمی بیشتر ماند. حسام به ساعتش نگاه کرد. بی فایده بود، 

 او هم شیرجه زد توی آب و کشیدش بیرون. حسام گفت:
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 «هر سال همین اتفاق میفته!»

 علی پرسید:

 «یعنی سعید هنوز اونجاست؟»

 گفت:حسام 

، چرا فکر می کنی برای یه مرده مهمه کجا قبول کن دیگه نمیشه پیداش کرد»

 «باشه؟

 «برای خودم مهمه»

 حسام خندید:

از یه گاوِ پوست کلفت بعیده... گذشته از اینا حیف نیست دو روزِ مرخصیمون رو »

 «حیف و میل می کنیم میایم اینجا بعدِ پنج سال دنبال یه مرده می گردیم؟

* 
به کوره ی سوزان نگاه می کرد، حسین آنطرف تر نشسته بود، آب چشم هایش  علی

 را گرفت، گفت:

 «تا من برم یه سیگار بکشم بجام می ایستی حسین؟»

 حسین که نشسته بود بلند شد ایستاد:

 «باشه بیا پایین»

علی پایین آمد و حسین همانطور که از نردبان باال می رفت که جایش را بگیرد 

 ا زیر لب زمزمه می کرد. علی گفت:آهنگی ر

 «امروز کیفت کوکه!»

50

در مسيِر دشواِر ناسپاس بودن!



 

آره پروین زنگ زد گفت راجب مشکالت خونه و اینا با آقا فرشاد حرف زده اونم »

قبول کرده ما یه مدت بریم اونجا بمونیم... تو که اون خونه و زندگی رو ندیدی علی... 

 «به واهلل که حاضرم همه جوره لطف آقا فرشاد رو جبران کنم

 «ایوال!»

علی هنوز در را نبسته بود که صدای انفجار بلند شد، گوش هایش زنگ زد. بعد 

صدای فریاد کارگرهای پشت در رفت هوا. در را که باز کرد بوی گوشت سوخته 

 می آمد!

* 
حسین سینه اش خس خس صدا می داد، یکی از چشم هایش کامال با پوست سوخته 

البد از آنجا کورسوِی نوری راه . کم بازمانده بودپوشیده شده بود و چشم چپش خیلی 

 باز می کرد. با همان نور هم بود که علی را از میان بقیه شناخته بود، گفته بود:

 «تویی؟»

 علی جلوی پایش نشست:

 «منو ببخش حسین»

 باز صدای خس خِس سینه اش بلند شد، می خواست چیزی بگوید:

 «اون دستگ... او... »

 روی شانه ی علی: حسام دست گذاشت

 «حسین می خواد بگه اون دستگاه ها خیلی وقته خراب بودن!»

چرا صدایش مثل کسی بود که در آب عمیقی دنبال چیزی می گردد. انگار نفسش را 

 در سینه حبس کرده بود و شیرجه می رفت توِی آب.
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 «دختر... م...»

هنوز خیلی کلمه صدای دخترش پشِت در شنیده می شد. دخترش فقط دوسال داشت، 

ها را بلد نبود و خیلی کلمه ها را هم اشتباه تلفظ می کرد و به سختی چند بار دستش 

 را تکان داد، حسام گفت:

 «نگران نباش اجازه نمیدم بیاد تو»

 حسین انگار خندید و بعد تمام توانی که برایش مانده بود این را کامل ادا کرد:

 «نمی خوام منو اینطور یادش بیاد»

ی گریه ی کسی بلند شد. یک تخت  و پرستار سالنه سالنه رد شدند، صدای ضجهد

دیگر آورده بودند که چند نفر گریه کنان همراهیش می کردند، و از جلوی آن ها که 

رد شد بوی گوشِت سوخته باز پیچید توی دماغشان. زنش داخل اتاق رفت و برخالف 

د گریه و زاری. حسام و علی به سفارش هایی که بهش کرده بودند شروع کرده بو

حیاط رفتند. هنوز سیگار می کشیدند، چشم های هر دو قرمز و متورم بود. باد سردی 

 به موهای خیسشان می خورد. علی چند بار روی صورتش دست کشید:

من اون باال بودم، یهو هوس سیگار کردم به حسین گفتم میشه بجای من بایستی، »

می شناسیش که وقتی یه چیزی ازش میخوای همیشه دست حسین تازه نشسته بود... 

 «دست می کنه اما همینکه اینو بهش گفتم جَلدی بلند شد

 حسام کمی مکث کرد، سیگارش را پایین نگهداشت و گفت:

 «خب؟»

 گفت:

 «من هنوز در رو هم کامل پشتِ سرم نبسته بودم که صدای انفجار بلند شد»
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 حسام گفت:

 «خوش شانس بودی»

 لب زمزمه کرد:زیر

 «تو به این می گی خوش شانسی؟»

حسام نزدیکتر شد، چندبار به بازوهای علی زد و درحالیکه سعی می کرد آرامش 

 کند گفت:

اگه تو برای سیگار کشیدن بیرون نمی اومدی و تو هم می  !همه یه روز میمیرن»

 «فقط هردوتاتون میمردین .موندی، حسین که بیرون نمی رفت

، یا انگار می گفت بچه یتیم آنچه را پیش می گفت دندان به جگر بگیرانگار بهش 

آمده بی کم و کاست قبول کن. فکر کرد قبول کردنش از تواِن او خارج است اما خب 

قبول نکردنش هم از توانش خارج بود. حسام او را در آغوش گرفت و تا مدتی باز 

 .با هم گریه کردند

* 
دلش گرفته بود، عمه را به یاد آورد.  .خودش می پرسیدحاال او هم همچین سوالی از 

 :عمه که همیشه گرسنه اش بود و از وقتی که به تهران آمده بودند مدام می پرسید

 «اینا همشون خونه ن؟»

 یا وقتی از کنار یک فروشگاه رد می شد می ایستاد و می پرسید:

 «اینا همشون برنجن؟»

را توضیح می داد که او چطور برنجی را دوست آشپز خوبی نبود اما تمام طول راه  

دارد و از فوت و فن آشپزی حرف می زد. حاال واقعا دلش گرفته بود، حتی به این 

فکر می کرد که آن شب چه بالیی سر بچه ی عمه آمده است، با او چه کرده بود؟ یا 
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درش با اگر عمه می توانست دکتر برود چقدر بیشتر زنده می ماند؟ و چه فرقی بین پ

حسین، و مالک با صاحب کارخانه بود؟ صاحِب کارخانه، آقای فرشاد بختیاری که 

از لندن پیام تسلیت فرستاده بود و گفته بود هرچه زودتر به مسئله ی دستگاه های 

مستهلک رسیدگی می کند! آره درست است! جان یک آدم برای اینکه خواسته ی آن 

 چیِز زیادی نبود.ها به گوش یک نفر در لندن برسد که 

 «کمکم کن علی... ولم نکن!»

باز سعید را به یاد آورد دو دستی او را چسپیده بود، دو دستی این دنیا را چسپیده بود. 

سعی می کرد خودش را بکشد باال، اگر سعید را نگه می داشت خودش می رفت 

 ...پایین. حسام هی داد می زد، ولش کن... ولش کن

 .اما پشت بندش باز دنبالش رفته بود، بی فایده بود سعید را ول کرده بود

چند دقیقه بعد حسین او را روی شانه انداخته بود، سر تا پا خونی بود، ساِق پاِی چپش 

را شاخه ی تیِز درختی یا چیِز دیگری کامال از هم باز کرده بود و خون ش رش ر ازش 

 .اردمی ریخت و حسام پشت سرش سعی می کرد او را هشیار نگهد

 «صِدام رو می شنوی؟»

 .به سختی جواب می داد بدون اینکه حسام صدایش را شنیده باشد

 «این چندتاست؟»

 «دوتا...»

تب کرده بود، خون زیادی از دست داده بود و هذیان می گفت، حسین دو روز تمام 

بیدار مواظبش بود، پدر حسین هم توی کارخانه کار می کرد، توِی همین کارخانه ی 

 د، حسین می گفت:فوال

پروین خانوم گفته از آقا فرشاد قول گرفته که سربازیم تموم بشه می تونم جای پدرم »

 «توی کارخانه بگیرم... رو
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درباره ی کارخانه جوری حرف می زد که انگار ماِل خودش بود، می گفت هر کسی 

گفت آقا  را بخواهد، به پروین خانوم می گوید سفارشش را پیش آقا فرشاد بکند. می

فرشاد مثل برادر کوچیکه ی پروین خانوم است. اگه او چیزی بخواد آقا فرشاد روی 

 چشمش می گذارد.

تازه عموم قول داده همین که کار و بارم راه افتاد دستِ من و دخترش رو بزاره تو »

 «دستِ هم

همین دختر عموی چشم و ابرو سیاه که جلوی دِر بیمارستان گریه می کرد. حسین 

 ی گفت:م

 «بدبختی یه جورایی واگیر داره ... »

 حسام شوخی کنان می گفت:

 «خوشبختی چی واگیر داره؟ اگه داشته باشه من میام ورِ دل تو میشینم»

پنج سال بعدش علی هر سال به رودخانه ای می رفت که سعید در آن غرق شده بود. 

اینطور از بار جسدی می خواست هر طور شده جسِد پیدا نشده ی او را پیدا کند و 

 که روی زمین ماند نجات پیدا کند. فقط بعد از سوختن حسین از گشتن دست برداشت.

* 

و بیشتر از همه با خوِد او فرق می  سعید با همه فرق می کرد، با حسین، با حسام

کرد. فرق هم که می گویم منظورم یک فرق درست حسابی است که همه جوره هم 

که نبود، دست هایش فرق می کرد، انگشت هایش فرق می  به چشم می آید. الکی

چیِن خیلی  کرد، ناخن هایش فرق می کرد، آنطور که می خندید و آنطور که دو

ظریف کنار چشم هایش به وجود می آمدند و چشم هایش را به نقاشی نشاط آور 

 .بودفرق کمی ن  کودکانه ای از یک ماهی قرمِز کوچولو تبدیل می کرد فرق می کرد

موهایش که زیر نوِر آفتاب برق می زد، دندان هایش، آنطور که سالم می داد همه 
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 اش فرق می کرد و به خصوص آنطور که سالم می داد.

 «سالم!»

صدایی که نه خیلی آرام بود نه بلند درست همان اندازه که الزم است جواب  سعید با

 سالم او را داد:

 «سالم!»

هایی که بقیه از آن اطالعی نداشتند حرف بزند. از خوب بلد بود درباره ی چیز

موسیقی، از هنر، از فلسفه اما حتی نمی توانست درست حسابی تی بکشد یا لباس 

هایش را بشورد و وقت هایی هم که باید نگهبانی می داد یا کار دیگری بهش می 

 تومنی می گذاشت کف دسِت علی. علی فکر می کرد سعید 50سپردند یک اسکناس 

 تومن به یک نفر می دهد! 50مغزش پاره سنگ برمیدارد که برای همچین کاری 

علی مرخصی بود. سعید یک گوشه نشسته بود و پوتینش را واکس می زد. بلد نبود 

اما آنطور که بی خیال نشسته بود و رفته بود توی کاِر واکس زدن هرکسی فکر می 

 کرد خیلی حالیش است، حسام گفت:

 «!بده ببینم»

واکس را از او گرفت و یکی از پوتین ها را به دقت واکس زد و دوباره داد دسِت 

 .او

 «به این میگن واکس زدن!»

 پشت بندش بقیه ی سربازها خندیده بودند، سعید هم خندیده بود.

 «یه زنم به اندازه ی تو دست و پا چلفتی نیست!»

 «همیشه یکی برام انجامش داده.»

 گرفته بود و واکس را داده بود دستش.حسام دست سعید را محکم 
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 «یه بار دیگه خودت بزن»

 «دیگه تمیز شده»

 «اشکال نداره بزار تمیزتر بشه»

 سعید باز با دقت پوتین را واکس زد و وقتی واکس زدنش تمام شد سر بلند کرد:

 «چی میگی حسام؟»

 حسام به دست های سیاه سعید نگاه کرد:

 « آدم میشی باریکال حاال کم کم داری شبیه»

 حسین پشتش در آمده بود:

 «ولش کن حسام، نمی بینی؟»

 حاال حسین مرده بود.
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مبارزه وقتی شروع می شود که »

بفهمیم آن ها برشاخه ها نشسته اند 

اما نمی توانند جز اره چیزی 

 «اختراع کنند!

 

 علی پرسید:

 «دید؟تا حاال مردی که فوالد جزغاله ش کرده رو دی»

 خودش جواب داد:

 «من دیدم»

حسن ساکت بود. او حتی برنگشت تا کسانی را که ایستاده به حرف های علی گوش 

می کردند ببیند. به این فکر می کرد بیشتر از آنکه باید و بیشتر از آنکه هرکدام از 

آن ها بتوانند تصورش را بکنند راه بریده و آمده که همچین چیزی بتواند ترس در 
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 ش بیندازد و یا به این حرف ها گوش کند و خودش را به دردسر بیندازد.دل

 «اهل کجایی؟»

به کارگری که به لبه ی صندلی تکیه داده بود و به سمت او خم شده بود تا در بین 

 سروصداها این را بپرسد نگاه کرد:

 «یه جای دور»

وقع او زنش نسترن و معلوم نبود حسن از کجا آمده تا در این کارخانه کار کند، آن م

آن ها یک روز که ظاهراً فروردین آرامی بود با  .پسرش طها را هم با خودش داشت

اتوبوس از راه رسیده بودند. طها گلدان کوچکی را نگهداشته بود و مثل کسی که کور 

  .است و برای راه رفتن احتیاج به راهنمایی دارد دامن مادرش را سفت چسبیده بود

بزرگ با خودش داشت که یکی را از شانه ی چپش آویزان کرده بود  نسترن دو کیفِ 

و دیگری را هم با دست چپ گرفته بود تا با دست راسِت آزادش بتواند حواسش به 

طها باشد و گه گاهی که پسرک کمی از او فاصله می گرفت محکم بازویش را بگیرد 

یرد اما نسترن همچنان و باز بکشدش کنار. کم پیش می آمد طها از نسترن فاصله بگ

 بازوی کوچک او را چسپیده بود.

اگر برای یک بار هم شده سوار ماشین شده باشید و از جایی که به دنیا آمده اید یک 

روز، شاید هم بیشتر فاصله گرفته باشید درک می کنید که خاصیت تازه و غریب 

ی دارد. حسن آنجا هم شما را مجذوب می کند و هم به رسم غریبگی عقب نگهتان م

و خانواده اش حتی با گذشت چند سال از آن روز باز هم آن احساس عقب ایستادِن 

مرموز باهاشان بود و باعث شده بود همه از آن ها به عنوان یک خانواده ی ساده یاد 

 کنند، ساده در معنای بدش!

ظاهراً حسن در ترمینال از چند نفر آدرس پرسید و نسترن و طها با بار و بندیلی که 

همه ی زندگیشان بود زیر آفتاب منتظر به او چشم دوختند. سایه ی درختان در این 

موقع از روز، پ ر رنگتر اما کوچکتر از همیشه بود. طها که ظاهراً خوابش می آمد 

سرش را روی بازوی نسترن گذاشت و هنوز سرش به بازوی نسترن نرسیده خوابش 

60

مسافر



 

ر و پ فش بلند  برد و درحالیکه عرق از سر و گردنش به پایین س ر می خورد صدای خ 

 شد.

آنطرف خیابان چند درخِت بید سر در گریبان، به زمین چشم دوخته بودند. باد مالیم 

و گرمی می وزید و هوا نم ناخوشایندی داشت که باعث می شد آدم بی دلیل احساس 

پیاده شده  مریضی بکند یا شبیه کسی باشد که بعد از یک دوران طوالنی از کشتی

است! کشتی و اتوبوس فرق زیادی با هم نداشتند، طها وقتی بزرگ شد و روزها و 

شب ها را روی کشتی می گذراند این را فهمید. آب مثل زمان و حرکت بود. طها 

همیشه فکر می کرد که زندگِی هرکسی را یک چیزی به جلو می برد. زندگِی پدرش 

 زندگی او را کشتی! را کارخانه جلو می برد و اتوبوس. و

اتوبوس تکان تکان خوران از بین امواج می گذشت، دشت ها مثل موج های مالیمی 

بودند و باد صدای طبیعت بود که همه چیز را به رخوت و سکوِت خسته کننده ای 

دعوت می کرد. نسترن توی اتوبوس یک لقمه داده بود دست طها تا گرسنه نماند و 

که سوار کشتی است بعد از خوردن لقمه دل پیچه گرفت، طها مثل یک مسافر واقعی 

 اما در انتظار روزهای خوبی که به سمتش می رفتند ساکت ماند.

معلوم نبود حسن از کجا آمده تا در این کارخانه کار کند. اصال خوِد همین طها هم که 

تا  دست های آفتاب سوخته اش را بعد از کار بهم می مالید نمی دانست از کجا آمده

در اینجا مشغول ماهیگیری شود. شاید جاییکه یک روز گرم آن ها از آن آمده بودند 

فقط چند کیلومتر با اینجا فاصله داشت، شاید هم خیلی بیشتر. شاید آنجا آب و هوا 

بهتر بود، شاید هوا خنک تر بود، فقط خدا می داند. اما چیزی که همه خوب می 

خانواده ی حسن هیچوقت چند روزی غیب نشده بودند دانستند این بود که آن ها یعنی 

که مثالً بعدش حسن بگوید با زن و بچه رفته والیت دیداری تازه کند. پس همه حدس 

می زدند که او اهل جای دوری نیست و چون اصال هیچ جایی نمی رفتند به این نتیجه 

ر هیچوقت رسیدند که البد حسن کس و کاری از خودش ندارد، زنش نسترن هم.  آخ
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 نشده بود نسترن به یکی از زن های همسایه بگوید:

 .«..من و خواهرم با هم» 

 «یا من و مادرِ خدا بیامرزم»

 !یا هرکس دیگری

نسترن، چشم و ابرو مشکی و سیاه سوخته بود و دست های پهن و زبر و ناخن های 

تند. کوتاه داشت و صورتش وموهای کوتاهش حکایت از گذشته ی پر تالطمش داش

با اینکه همانطور که گفتم هرگز از هیچکس یا خاطره ی به خصوصی حرف نمی 

زد در همه کاری خبره بود و می توانست آدمی را که می خواهد کاری را شروع 

 .کند راهنمایی کند

نسترن درباره ی طبخ انواع غذاها، تا درست کردن و جا انداختن انواع مرباها و 

ن داشت. درباره ی آفت زمین می توانست مردها را ترشیجات ها حرفی برای گفت

راهنمایی کند. مرض درخت های میوه دار را می شناخت. راه و چاه قالیبافی را 

انگاری از شکم مادرش با خودش بیرون آورده بود و اگر پایش می افتاد می توانست 

س هایی با هر چرخی کار کند و خیاط حسابی بود. حساب کوچکترین اقالم خانه، لبا

که بچه ها در آینده نیاز خواهند داشت، کفش هایی که شوهرش زود به زود خراب 

می کند و کرایه خانه ای که احتماال زیاد می شود را در دست داشت و از هرکجا بود 

می زد که بتواند هم پس انداز کند، هم شکم خانواده اش را سیر کند. خالصه نسترن 

 !همه ی این ها همه اش بیست و پنج سال داشتهمچین انسانی بود و با وجود 

چیزی که می شود درباره ی حسن گفت این بود که همیشه فکر می کرد خودش روال 

کار را نمی داند و چون روال کار را نمی داند پس درستش همینی است که بقیه می 

گویند. پس حرف باید حرف آن ها باشد، مثالً حرف نسترن که در هر چیزی سر 

 داشت. رشته

حدود شصت کارگر در اتوبوس بودند که عده ای از آن ها ایستاده و در حالیکه جاده 
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ی خاکی منتهی به کارخانه این ور آن ورشان می کرد به حرف های علی که حسن 

او را نمی دید گوش می دادند. حسن تازه چند روز بود به کارخانه رفته بود، امروز 

 د.اولین روِز کاری او محسوب می ش

مگه اینا براشون مهمه اگه فردا جرثقیل بشکنه یا اصال زنجیرش پاره بشه و پاتیل ها »... 

روی ما بریزه، مگه اینا براشون مهمه اگه فوالد هر روز سر تاپای ما رو جزغاله کنه؟ 

برای اونا مهم نیست... برای مدیر و صاحب کارخونه مهم نیست، چون ماییم که هر روز 

نیم... این اتفاقات فقط ممکنه برای ما بیفته... ما باید نگران نقص اونجا کار می ک

 «دستگاه ها باشیم!

 کس دیگری که با صاحب صدا اتفاق نظر داشت دنباله ی حرف او را گرفت:

مگه به سرکارگر و مدیر نگفتیم بیایید این دستگاه ها رو تعمیر کنید؟ گفتیم، اما اونا »

که بودجه نداریم... ما که هر روز داریم بهشون فوالد  چیکار کردن هربار بهونه آوردن

می دیم یعنی باید جونمون رو هم بدیم که اینا بیشتر سود کنن و بیان یه نگاهی به 

 «دستگاه ها بندازن و تعمیرشون کنن؟

 چند نفر که نزدیک علی ایستاده بودند و حسن آن ها را هم نمی دید پرسیدند:

 «خب حاال باید چیکار کنیم؟»

صدایش را پایین آورد و این بود که فقط قسمتی از حرف هایش را شنید و بعد از آن 

 زمزمه ها شدت گرفتند.

 «اعتصاب!»

 «درسته اگه به سرنوشت حسین...»

 «پس دست از کار می کشیم»
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 «فکر می کنی همه حاضر باشن دست از کار بکشن»

 باز علی گفت:

 «کارگرای بخش ما که همشون هستن...»

سرش را پایین انداخته بود و به حرف های بقیه گوش می داد به همانطور کهحسن 

این فکر کرد که او نمی خواهد به اعتصاب ملحق شود. همین امروز کار کردن در 

بخشی را شروع می کرد که علی از آن حرف می زد و همه ی کارگرهایش حاضر 

شروع شده بود. دو  بودند در اعتصاب شرکت کنند. هنوز نرسیده بدشانسی هایش

نفری که مثل حسن تازه وارد بودند و پهلوی دسِت هم و رو به روی حسن نشسته 

 بودند و انگار برادر بودند چهره هایشان ترسیده و مشوش بنظر می رسید.

 «اگه بمیریم چی؟»

 .حسن گوش می داد

ه اینا مثل ما اگه عجَلِت نرسیده باشه، بری تو زبون شیرم نمی میری، نگران نباش... تاز»

قراردادی نیستن بخاطر همین نفسشون از جای گرم بلند میشه، من و تو اگه از همین 

 «االن زر اضافی بزنیم فاتحه مون خوندست!

حسن نگران نبود، قرار نبود به اعتصاب ملحق شود و قرار نبود هیچوقت آنقدر بین 

د. همیشه باید همین شکلی آن هایی که ایستاده اند سرک بکشد که باالخره علی را ببین

مثل امروز کنار در بنشیند که در وقت نیاز زود بیرون بپرد و راهش را از آن ها 

جدا کند. هیچوقت از آدم هایی که خیال برشان داشته بود که می توانند برای این دنیا 

 شاخ و شانه بکشند خوشش نمی آمد.

ه درباره ی مدیر و صاحب حسن کارخانه را با جان و دل دوست داشت، و وقتی بقی

کارخانه حرف می زدند حرصش می گرفت. طها هم مثل خودش بود، کشتی را 

 !دوست داشت
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از   حسن از حیاط کارخانه خوشش می آمد، طها هم از عرشه خوشش می آمد. حسن

اینکه خسته شود بعد همین که سر روی بالشت گذاشت مثل یک بچه کوچولو خوابش 

طها وقتی بعد از یک موج بلند خیِس خیس می شد، احساس بگیرد، خوشش می آمد. 

 :خوبی پیدا می کرد، می گفت

 «مثل این است که باران روی زمین ببارد»

حاال حسن بیست سالی بود که در کارخانه کار می کرد و قرار بود ساِل دیگر 

بازنشست شود و در این مدت همیشه سعی کرده بود تاجایی که می تواند از علی و 

سانی که با او خوش و بش می کنند دور بماند. هرچند طها پسرش بعد از مدتی از ک

 کشتی بیرون آمد و تنها توضیحش این بود که:

 «ما اعتصاب کردیم و اونا بیرونم انداختن اما من پشیمون نیستم»

و هر بار بعد از گفتن این حرف شبیه یک ملوان تبعیدی دیوانه می شد که دلش برای 

شده اما دریا او را غضب کرده. اولین بار که بعد از اخراجش با حسن از  دریا تنگ

 پشت تلفن حرف زد گفت:

 «من پشیمون نیستم پدر»... 

 حسن باور نکرد:

 «تو پشیمونی»

 طها اصرار کرد:

من پشیمون نیستم پدر، اما به کسی مثل تو که در این سال ها یه خونه و ماشین بهم »

 «که من چقدر از خودم راضی هستمزده حق میدم باور نکنه 

حسن دلگرم از یاد آوری دارایی هایش و با خیال اینکه پسرش از او تعریف کرده 

 گفت:
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درسته من همه ی این کارها رو بخاطر تو انجام دادم... نباید  زیاد با امیرعلی و مهدی »

 « این ور اون ور بری

 طها خندید:

اما  گذشته از اینا درسته مهدی پسرِ علی آقاس، پدر من چهار ساله که اونارو ندیدم...»

 «اون که همه کاره ی همه نیست من خودم فهمیدم باید کدوم طرف برم

 حسن گفت:

 «صدات چرا اینطوریه! مریضی؟»

 طها چند بار صرفه کرد و وقتی صدایش را صاف کرد گفت:

 «نه، خودت چی؟»
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 کارگر خوبِ کارخانه فوالد!
 

کبار و مرد شجاع ی»

 «ترسو بارها میمیرد

 

حسن، کارگِر کارخانه ی فوالد از ساعِت شش صبح که از خواب بیدار شده بود به 

خوابی که دیده بود فکر می کرد. در خواب دیده بود که می رود جلوِی پنجره، پرده 

را کنار می زند، و یک ماه کامل و بزرگ خودش را می اندازد بغلش. یک قرِص 

اه. بعد پرده را کنار زده بود و تف کرده بود توی دست هایش. دست کامل و بزرگ م

های مشت کرده اش را که باز کرده بود، دندان های خونی اش را دیده بود. دندان ها 

را انگار که فوالِد داغ باشند پرت کرده بود زمین. خون و گل روی دندان ها قاطی 

داشت که قطعا امروز روِز خوبی  شده بود. برای همین از خواب که بیدار شد، باور

نخواهد بود. مادِر خدابیامرزش که همه ی فصل های سال روی سرش حنا می 

گذاشت، و این را به هر زنی که بیشتر از یک روز سرش درد می کرد توصیه می 

کرد، و همیشه بدترین تعبیرها را برای هر خوابی داشت، گفته بود که دیدن خواب 

شانه ی درد است. خبر از حادثه می دهد. حسن صبح زود دندان شگون ندارد. ن

خوابش را روی آب تعریف کرد. آب چیزهای بد را با خودش می برد. دلش به این 
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 خوش بود که می تواند خواب دندان ها را هم با خودش ببرد و حادثه از سرش بگذرد.

هر سه بار هم  مادرش تعریف می کرد پدِر خدا بیامرِز او سه بار خواب دندان دید و

به چنان بالهایی دچار شد که بعد از آن در سال هاِی طوالنِی زندگی اش هیچکدام از 

آن سه خواب را فراموش نکرد. پیرمرد اولین بار که خواب دنداِن پوسیده دید، خانه 

اش سوخت. دومین بار برادر بزرگش و سومین بار برادر کوچِک مادر به فاصله 

دیگر از خواب بیدار نشد. او مرده بود آن هم درست وقتی یک روز تب کرد و صبح 

که پیرمرد خواب دندان دیده بود. کسی نمی داند خوِد پیرمرد روز مرگش خواب 

 دندان دیده است یا نه!

بنابراین به خاطر اینکه حسن آن روز کال تو خودش بود، بهش حق بدهید. آدم نمی 

مثل هر روز کار کند. آن صبح قبل از  تواند هم منتظر نازل شدن مصیبت باشد و هم

اینکه از خانه بیرون بزند خوب مواظب بود که هرکجایش درد بکند سِر راه و قبل 

از رفتن به کارخانه دکتر برود، هیچ کجایش درد نمی کرد. قبال احساس مریضی می 

این کرد اما حاال انگار درد به یکباره و مثل یک جادو از بدنش بیرون رفته بود. مثل 

 بود که اصال گرما را هم احساس نمی کند، شاید سرما را هم.

حسن که از خانه بیرون آمد مثل کسی که خیال می کند ممکن است از هر نقطه ای 

بال نازل شود به هر طرف چشم می گرداند. در همه چیز تاثیر گرما را می دید، در 

م، ویترین های مغازه. آشغال، لباس های تن مرددرخت ها، عابرها، سطل های بزرگ

و همه چیز، در کوچکترین جزئیات، همان چیزها و جزییات گذشته بودند. انگار با 

 همه بارها حرف زده بود و صدای همه را قبالً شنیده بود.

فکر کردن به آن خواب بدشگون و اینکه هرلحظه ممکن است اتفاق بدی بیفتد تمام 

می افتاد چون چیز نامأنوسی در فضا وجود  حواس حسن را گرفته بود. باید اتفاق بدی

 داشت، چیزی که دست از سرش برنمی داشت. 

حسن اهل فلسفه بافی های الکی نبود. وقتی همراه خانواده اش به این شهر آمد هر 

سه، روی هم دو ساک داشتند که داخل آن ها هم به جز چند دست لباس کهنه چیز 
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ک خانه ی پنجاه متری داشت و یک ماشین درست درمانی پیدا نمی شد. اما حاال ی

که می توانست راه برود. همه ی این ها برای این بود که در تمام این سال ها سعی 

کرده بود نه بد هیچکس را بخواهد و نه با هیچکس صمیمی بشود، با هیچ کس زیاد 

حرف نزند، هیچوقت دیر نکند، هیچوقت در طول یک سال دو بار غیبت غیر موجه 

ته باشد و نسبت به وضع موجود گالیه نکند. کتابی را که یکی از کارگرهای نداش

دیگر پیشنهاد خواندنش را به او می داد بیندازد در کوره، و با کسانی که همچین 

مشغولیت هایی داشتند سر و کار نداشته باشد. زنش نسترن که آدم دنیا دیده ای بود، 

 به او گفته بود:

یا، حتی اگه چیزی بهت ندادن، اینطوری اونا واقعا یه چیزی همیشه قدرشناس بنظر ب»

 «بهت می دن

بخاطر همین ها بود که او را از ده سال پیش سرکارگر کرده بودند و در طول این 

سال ها مهم تر از همه هیچوقت فلسفه بافی نکرده بود و تنها به کارش مشغول شده 

 ش گفته بود:بود. امروز قبل از اینکه بیرون برود نسترن به

 «چشمات یه طوریه!»

 «خوابم میاد... »

 ترسیده گفته بود:

 «چطوره برم دکتر؟»

نسترن سرتاپای او را نگاه کرد، انگار داشت دنبال یک اشکال می گشت که در نگاه 

 اول دیده نمی شد.

 «میری به دکتر چی میگی، خوابم میاد؟»

 خندیده بود:
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یرِ اینه... می خوای بخاطِر این پول بریزی تو خب اونم میگه برو خونه بخواب، مگه غ»

 «جیب دکتر؟

* 

توی اتوبوس باز هم جوری به دست های خالی اش نگاه می کرد، انگار مشت هایش 

پر است از دندان و صداِی مادرش که همیشه بدترین و نا امید کننده ترین قسمت های 

 هر ماجرایی را بیرون می کشید. در گوشش تکرار می شد:

 «تعریف کن! آبروی . »..

خوابش را روی آب تعریف کرده بود. بعد صورتش را شسته بود. در آینه به خودش 

خیره شده بود. قطرات آب به سرعت از روی صورتش لیز می خوردند. موهایش 

و ماجرا از همین جا شروع شده بود، یک دفعه تصویر خودش را  هم خیس شده بود

 چیز می خواست؟نشناخته بود، چه کسی بود؟ چه 

خیاالت دست از سرش بر نمی داشت و فقط وقتی یکی از کارگرها قبل از رفتن 

دست گذاشت روی شانه اش که متوجه شود به مقصد رسیده اند مثل یک پیرمرد 

واقعی شکم گنده اش را حرکت داد و از اتوبوس پیاده شد تا به کارخانه برود. نسیم 

ابش خورشید کم شده بود. دید که کارگرهای سردی می وزید، انگار که از شدت ت

دیگر سه گ رمه هایشان باز شده و انگار مالیم تر هستند. فکر کرد چیزی برای نگرانی 

وجود ندارد اما همین که دنبال موضوع نگران کننده ای بود خودش یک جور نگرانی 

 بود که بهرحال وجود داشت.

دهایی خیره شد که از کوره ها بیرون در کارخانه بی صدا چند ساعت طوالنی به فوال

می آمدند. چشم هایش دو دو می زد و برای اینکه تار نبیند محکم چشم هایش را می 

گرفت. بهتر بود سِر راه دکتر می رفت. اما نه، حق با نسترن بود دکتر حتما به او 

می خندید و فردایش یا همان شب همه از این حرف می زدند که حسن دکتر رفته که 
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 بهش بگوید برو بخواب!

برای استراحت که بیرون آمد چند کبوتر خاکستری را دید که روی دیوار کارخانه 

می زدند. به دیوار نزدیکتر شد. از بیست  نشسته بودند و به بال های خودشان نوک

سال پیش که به این کارخانه آمده بود کارخانه تغییر چشم گیری نکرده بود. انگار در 

غییری با بی تفاوتی چشم غ ره می رفت و می خواست به همه نشان دهد برابر هر ت

که این خشت ها و کاشی کاری هایی که زمانی عظمت زیبایی و مهندسی را به نمایش 

می گذاشتند چقدر حتی از زمان توانمندتر هستند. سیگاری روشن کرد، دست گذاشت 

شت دارد و برای همین روی شکم بزرگش و درست مثل یک پیرمرد که از آینده وح

ترها را به گذران طبیعی زندگی همانطور که قبالً بوده است متقاعد می خواهد جوان

کند، به ساختمان خیره شد. چقدر چیزهای آشنا خوب بودند، چقدر می شد با آرامش 

باهاشان ساخت. حتی اگر عصبانیتی هم در کار بود باید با ِخَرد گذشته سنجیده می 

ینکه به این کارخانه بیاید، از وقتی هنوز ده سالش هم نشده بود خیلی شد. قبل از ا

کارها کرده بود و خیلی جاها رفته بود و همین زندگی  به او نشان داده بود که همه 

چیز همان خواهد ماند که در گذشته بوده است. طها، پسرش هم روزی به حرفش می 

 رسید مطمئن بود.

 اصال اشتهای غذا خوردن نداشت. سیگار دیگری روشن کرد، امروز

حسن مرِد پا به سن گذاشته ی پنجاه ساله که دیشب خواب مضطرب کننده ای دیده 

بود به آرامی پذیرای بادی بود که می خورد به صورت گرمش، و بخاطر این باد هم 

که شده دلش نمی خواست داخل برود. صدای کبوترها را می شنید، صدای ماشین 

از کارخانه در حال رفت و آمد بودند، همه چیز به هم وصل بود، هایی که بیرون 

همه چیز به هم فشار می آورد. همه زندگی اش را دوره می کرد، زنش، طها که 

همیشه با نیش و کنایه باهاش حرف می زد، و بقیه ی کارگرها، کارگرهای تازه، 

زش دل چرکین کارگرهای قدیمی تر که همه سرکارگر صدایش می زدند و هیچکدام ا

نبودند و بهش احترام می گذاشتند اما همین که او نزدیک می شد صدایشان را پایین 

می آوردند. وقتی هم اعتصابی می شد هیچکدام از کارگرها پا پیچ او نمی شد که 
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 حتما کار را تعطیل کند، در عوض می گفتند:

 «اشکالی نداره اون آدم ساده ایه»

او به تنهایی سِر کار حاضر شد. چند ساعت کار کرده و ساده در معنای بدش! یکبار 

مجبور شد دست از کار بکشد. بهرحال مگر می توانست به تنهایی جای همه را 

 پرکند؟ گاهی حتی همین اواخر پیش آمده بود که علی باز حسن را صدا بزند و بگوید:

 «یای؟امروز چندتا از کارگرای دیگه هم، خونه ی من دعوتن چطوره تو هم ب»

حسن همچین وقت هایی ته دلش خوشحال می شد اما یک جوری از رفتن در جمع 

 آن ها طفره می رفت. طها کمی که بزرگ شد حسن را سرزنش می کرد:

 «چرا همیشه خودت رو از بقیه جدا می کنی؟»

خودش در مدرسه دوست های زیادی داشت. امیرعلی و مهدی بهترین دوست هایش 

ی در منتظر می شدند طها بیرون بیاید و با هم بروند مدرسه، بودند و هر روز جلو

یا بروند فوتبال بازی کردن، مهدی را ببینند. مهدی پسِر علی بود و برای همین گاهی 

که ساعِت فوتبال طوری بود که علی خانه باشد و خوابش هم نیاید می رفت فوتبال 

فوبتال بازی کردن مهدی  بازی کردن پسرش را نگاه می کرد. حاال دیگر نمی روند

را ببینند، خوِد مهدی هم دیگر بازی نمی کند، همه ی آن ها بزرگ شده اند و هر 

 کدامشان مثِل طهای او پی کار کردن به یکجایی رفته بودند.

 «حسن آقا... حسن آقا!»

یکی از کارگرها چندبار شانه اش را تکان داد و تازه حاال متوجه شد چندبار او را 

ه اند و نشنیده! از دیوار فاصله گرفت تا بهتر بشنود. کارگری که او را صدا صدا کرد

می زد جوان خوش قد و باالیی بود که هربار حسن را یاِد فوتبالیست های داخل 

تلویزیون می انداخت. اگر همین حیاط کارخانه را زمین بازی می کردند شاید او می 

 انست! کارگِر جوان گفت:توانست فوتبالیست قابلی شود. چه کسی می د
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 «حسن آقا چند ساعته نیستی!»

کارگِر جوان شکل آینده بود. آینده را دیده اید؟ به هرکسی حس مطلوِب رو به جلو 

بودن می دهد. حس مطلوِب حرکت کردن. البد دیده اید آب هایی که حرکت نمی کنند 

فید هستند. تیره و سبز می شوند، ولی آب های روان همیشه صاف و درخشان و س

آینده همچین حسی دارد. حسن در جواِر آینده، هم احساس لذت کرد، هم مثل هر 

 پیرمرِد دیگری که در طول این سال ها مشقات تغییر را چشیده است ترسید.

همه دنبالت می گشتن، همه داشتن صدات می کردن. چطور نشنیدی؟ چند ساعته »

 «؟دونی چه قیامتی شدهپستت رو خالی کردی، می

حسن به هیچکدام از سوال های کارگِر جوان جواب نداد. همینطور به رو به رو خیره 

شده بود. به بیست سالی که گذشته بود فکر می کرد. سه ماه مانده بود به بازنشستگی 

اش. قرار بود از این به بعد برود خانه بنشیند و چند ساِل دیگر بچه ی طها از سر و 

ت! طها تا آن موقع حتما برمیگشت و نسترن اینجا برایش کولش باال برود. درست اس

 یک دختر خوب نشان می کرد. کارگِر جوان متعجب گفت:

 « نمی دونی چه خبره!»

داشت بازنشسته می شد، برای یک کارگر، بازنشستگی همیشه چیزی است که آدم را 

ِل تمام باال می کشد. مثل یک مدال، مثل یک تبریک برای اینکه توانسته بیست سا

جان سالم به در ببرد. برای اینکه توانسته بیست ساِل تمام دوام بیاورد. او یک 

 جنگجوی واقعی بود! حاال می توانست در پارک بنشیند و بگوید:

 «بله دیروز بازنشسته شدم!»

 اگر کسی از او می پرسید از این به بعد می خواهی چکار کنی او جواب می داد:

 «روقت خواستم بخوابم!می خوام هر صبح تا ه»
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 کارگِر جوان گفت:

 «چند ساعته اینجا بودی... چطور از همون اول نفهمیدم اینجایی... بگو مریضم»

دست او را مثل کسی گرفته بود که آنقدر پیر شده، که راهش را در کارخانه ای که 

ن. بیست سال کار کرده گم می کند. آینده همین شکلی بود، شکل دستور و شکل اطمینا

 حسن ایستاد:

 «داریم میریم دفترِ مدیر؟»

 «آره، گفته میخواد ببینتت»

حسن یک لحظه تنش لرزید، و پیش از آنکه وارد دفتر مدیر شود دستی به سر و 

رویش کشید. در را که باز کرد مدیر به پایش بلند شد. چقدر جوان بود، چقدر خوش 

ید بودند که وقتی حرف می زد هی لباس بود، حاال که می خندید دندان هایش آنقدر سف

می خواستی نگاهشان کنی. مدیر قبل از اینکه خودش بنشیند به حسن تعارف کرد. 

 گفت:

 «آقا حسن بفرمایید، خدا بد نده خوبید؟»

حسن خوب بود هیچ کجایش درد نمی کرد، تازه بعد از سه ساعت کار کردن خستگی 

 اش هم در رفته بود و نمی خواست باز بنشیند.

 «خوبم»

 «پس کجا بودید؟» 

 «حیاط بودم!» 

 «چیکار می کردید؟»

 « به خودم مربوطه!»
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بله درست میگی به خودتون مربوطه، ولی ما به شما اعتماد کردیم و یه بخشی از »

کارخونه مون رو دادیم دستتون... چشم هاتون هم یه جوریه، از اینجا برید دکتر و 

 «کنم بعدش برید خونه اینبار چشم پوشی می

 «الزم نیست!»

 «بله؟!»

 کارگِر جوان گفت:

 «آقا کمی حواسش پرته. معلومه حالش خوب نیست، به چشم هاش نگاه کنید!»

مدیر باز هم از روی لطف خندید. وقتی با برگه های روی میزش مشغول شد کارگر 

جوان باز دست حسن آقا را گرفت که به طرف در راهنمایی اش کند. حسن و کارگِر 

 ن داشتند بیرون می رفتند که مدیر انگار تازه چیزی یادش آمده گفت:جوا

 «فقط آقا حسن آخرین بارتون باشه»

 حسن برگشت و زل زد توِی چشم های مدیر.

 مدیر پرسید:

 «حالت خوبه؟»

 حسن گفت:

 «به تو چه؟»

 مدیر گفت:

 «پس حالت خیلی بده!»

 «بده که بده به تو چه؟»
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 ن لطف و محبت چند دقیقه ی پیش دیده نمی شد گفت:مدیر که حاال در چهره اش آ

 «باشه برو بیرون!»

 «اگه خودم بخوام میرم بیرون»

 مدیر سرش را پایین انداخت انگار دیگر حرف های حسن را نمی شنید.

 «نمیرم بیرون!»

کارگِر جوان را پس زد. کارگِر جوان خواست جلوی او را بگیرد، اما حسن خودش 

روی یکی از صندلی ها نشست. مدیر دیگر طاقتش طاق شده بود را پس کشید و زود 

 و می خواست نشان دهد دنیا دست کیست. صدایش را انداخت تو سرش و فریاد زد:

 «چه خبره!»

 «به تو چه؟»

 «آقا حسن داری...»

 «ساکت شو...»

 کارگِر جوان دست و پایش را گم کرده بود، کنار پای حسن نشست.

 «پاشو آقا حسن، پاشو!»

 چیزی نگفت:

پاشو قربونت برم... پاشو دیگه... مگه نشنیدی مدیر گفت برو خونه استراحت کن... دِ »

 «یاال

 چیزی نگفت:

 «پاشو بریم... چند ماهِ دیگه بازنشسته میشی ریختشو نمی بینی!»
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 مدیر گفت:

 «حرفاتون تموم نشد؟!»

 «به تو چه؟»

 مدیر بلند شد.

 «بفرمایید بیرون!»

 «نمی فرماییم»

 «مجبورم میکنید نگهبان رو خبر کنم»

 کارگِر جوان گفت:

 «قربان نیازی به نگهبانی نیست خودم حلش می کنم.»

و با عجله از اتاق بیرون رفت. مدیر باز پشت میز نشست و انگار حسن در اتاق 

نیست شروع کرد به نوشتن. چند دقیقه بعد کارگِر جوان پشت سِر چند کارگر سن و 

 داخل.سال دار آمد 

 «حسن چیه دیوونه شدی؟»

 «خوام استراحت کنممی»

 یکی از کارگرها شانه اش را گرفت:

 «بلند شو حسن آقا میریم حیاط می شینیم»

 حسن دستش را از بین دست های کارگر بیرون کشید.

بیست ساله دارم تو این کارخونه کار می کنم اولین باره می خوام اینجا استراحت »

 «کنم
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 «حسن آقا...»

 «به تو چه؟»

 «حسن آقا...»

 «به تو چه؟»

 «کار دارم...»

 «ساکت شو...»

 مدیر با آرامش گوشی را برداشت.

 «لطفا تا اینجا بیایید»

 چند دقیقه بعد نگهبان پیدایش شد.نگهبان با دیدن حسن متعجب گفت:

 «پاشو حسن آقا، پاشو بزار شر درست نشه!»

از اندازه ی اتاقش کالفه شده بود و از حسن تکان نخورد. مدیر که از شلوغی بیش 

 طرفی هم دلش برای حسن می سوخت گفت:

 «اشکالی نداره، حسن آقا امروز استراحت می کنه»

چند ساعت بعد حسن که در تمام این مدت راست روی مبل نشسته بود و بدون اینکه 

 چیزی بگوید راست به مدیر خیره شده بود، بلند شد و به طرف در رفت. 

 «شد؟چی »

 «به تو چه؟»

 مدیر گفت:

 «پس اخراجی»
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 حسن برگشت برگه را گرفت و تف کرد توی صورِت مدیر!

* 

شیفت تازه تمام شده بود. کارگرهای جدیدی که هنوز سِر کار نرفته بودند متعجب به 

حسن نگاه می کردند، سرتاپایش را، چیز عجیبی در او وجود نداشت. پس چه مرگش 

ین قشقرقی به پا کرده بود. هرکدام از کارگرهای دیگر این شده بود که امروز همچ

کار را می کردند باز قابل درک بود ولی حساِب حسن از بقیه جدا بود. حسن اهل 

 قشقرق نبود. علی به سمتش آمد.

 «این چه کاری بود کردی؟»

حسن سرتکان داد اما چیزی نگفت. علی درحالیکه نگاهش به چشم های حسن بود 

 گفت:

 «کارد به استخونت رسید؟ آخر»

 حسن خندید:

 «خودت که داری می بینی فقط خوابم میاد»

 علی گفت:

حسن بهت گفتم که اگه با هم باشیم می تونیم براش خط و نشون بکشیم... می »

 «تونستیم بهش فشار بیاریم که ساعت کاری رو کم کنه اما اینطور تنهایی...

گوش دهد سرش را پایین انداخت و رفت.  حسن بدون اینکه به بقیه ی حرف های علی

 بقیه کارگرها هم همین را از حسن می پرسیدند:

 «این چه کاری بود؟»

به هیچ کدام از آن ها جوابی نداد. خودش هم نمی دانست چرا اینکار را کرده است. 

 جلوی در کارخانه نسترن را دید که سر و صورتش را خراشیده و جیغ می زند. 
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 «برنمیداری!چرا گوشیت رو »

گیج بود. دستش را به کاسه ی زانویش گرفت، خم شد، درد وحشتناکی در دندانش 

 احساس می کرد و یکی از کارگرها دست گذاشت روی پشتش:

 «حسن آقا طها رو ماشین زده»

 «مرده؟»

 «آره»
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 بیمه ی بیکاری
او که خود تازیانه »... 

ی زندگی بود امروز 

ه خود به تردید بدل شد

 «است

 

شما حسن از کارخانه ی فوالد را می شناسید؟ بسیار خوب. من اولین بار او را وقتی 

دیدم که خواست برایش یک لیوان آب بریزم. بعد یک لیوان دیگر هم خواست. بعد 

خودش بلند شد و یک لیوان دیگر هم برای خودش ریخت. چند ورقه دستش بود که 

ش. آخرین لیوان آب را که سر کشید به چشم با آن ها ضرب گرفته بود روی پاهای

هایش خیره شدم. مردمک چشم هایش مدام می جنبیدند. مثل دو تا آدم بنظر می رسیدند 

که دلشان زیادی خوش است و نمی توانند یکجا بند شوند. شاید هم از ماندن دریک 

 جا کالفه شده بودند و همه ی این ها از کالفگی بود.

یک جا نمی ماند، دقت نمی کرد و نمی توانست تمرکز داشته  اینطور بود که نگاهش

 باشد، گفت:

دیشب خواِب بدی دیدم. تو خواب دیدم داشتم توِی گورستان خیلی بزرگی، هی »
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یکی رو صدا می زدم، نمی دونم کی بود ولی هیچکس جواب نمی داد. بعد تف کردم 

 «جلو پام و دندونام افتادن توی تاریکی! بازم... بازم!

 داشت با خودش حرف می زد، من گفتم:

 «خیره اینشاهلل!»

انگار به خیر بودِن این ماجرا اعتقادی ندارد فقط سر تکان داد و دوباره چشم هایش 

 را به یک جای نامشخص دوخت.

 گفتم:

 «چی شد که بیکار شدی؟»

 سردرگم گفت:

 «واهلل اگه خودمم بدونم، اگه خودمم بدونم!»

 اش:دست گذاشتم روی شانه 

 «نگران نباش من می دونم چرا اینجام اما بازم کاری از دستم برنمیاد»

* 

کارمند اداره ی بیمه با آن صورِت کوچکش و لب های غنچه اش که کمی به جلو خم 

شده بود درحالیکه شبیه یک پرنده ی آماده به نوک زدن بنظر می رسید، مثل آدمی 

رسی کردن پرونده ی حسن مشغول شد که جواب هر سوالی را از قبل می داند به وا

و وقتی سر بلند کرد و با انگشت سبابه اش عینک را روی دماغش جا انداخت و 

 پرسید:

 «چرا اخراج شدین؟»
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 حسن گفت:

 «یه کم خسته بودم!»

 کارمند بیمه با بی حوصلگی به اطراف چشم گرداند و گفت:

تا یه چرت بزنم، چرا؟! چون این تونم به شما بگم از اینجا برید  نمیمنم خسته م، ولی »

 «خوام!کار و می

 حسن گفت:

 «من بیست سال سرِ وقت کارخونه بودم!»

کارگِر جوانی که چند دقیقه بعد پیدایش شد به کارمند بیمه سالم داد و بعد خواست 

 بفهمد تا اینجای کار چه ها گفته شده.

 کارمنِد بیمه گفت:

 «دم، چرا اخراج شدی؟مهم ترین سؤال رو پرسیبدیهی ترین و»

ل زد توی چشم های  مثل یک گنجشک واقعی که منتظر است به چیزی نوک بزند ز 

 کارگِر جوان. اسمش مهدی بود، مهدی گفت:

خودتون که می بینید حسن آقا برای خودش پیرمردی است، پسرش قدِ من سن داره، »

 «!یه هفته بود هی اضافه کاری بهمون می خورد، اصال نخوابیده بود

 کارمنِد بیمه گفت:

 «یعنی عقلش...»

 حسن گفت:

 «من دیوونه نیستم!»
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 مهدی گفت:

خالصه اینکه حسن آقا، کارگرِ نمونه ی کارخونه ی ماست. بیست سال سرِ وقت »

اومده و بدون دردسر یه ریز کار کرده، بیست سال رو که نمیشه بخاطر چند ساعت 

 «نادیده گرفت!

 «رهولی بیمه به اینش کاری ندا»

 بعد مفصل و خیلی با حوصله شروع کرد به توضیح دادن.

 اول مهم این است که بفهمیم بیکار به چه کسی می گویند؟ بیکار کیست؟

گویند که برحسب شرایط، با عدم دخالت اراده خود، شغل خود بیکار به شخصی می

 است و آماده به کار باشند. را از دست داده

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین  ای مرکب از نمایندگانکمیته

اجتماعی بر تشخیص ارادی بودن بیکاری نظارت دارند. کارمنِد بیمه، یعنی همین 

 مرِد ریز میزه که آدم را یاِد پرنده ها می انداخت. گفت:

 «من تنها کسی نیستم که تصمیم می گیرم!»

ستان، دلیل بیکار شدن ناخواسته کارگر ای به اداره کار مرکزی اکارفرما باید در نامه

 را با درج تاریخ اطالع دهد. به این ترتیب، کارگر قادر به دریافت مقرری می شود.

 بهروز گفت:

ولی آقا خودتون که خبر دارید اون با مدیر دعواش شده فکر نکنم همچین نامه ای »

چند ماهِ دیگه بهش بده... حتی حاضر نشد بخاطر همه ی این چند ساله گذشته فقط 

 «صبر کنه که حسن آقا بازنشسته بشه

 حسن گفت:
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اون یه ساله کارخونه اومده... من بیست سال اونجا کار کردم و اون می تونه بیرونم »

 «بندازه

حاال که عصبانی شده بود مردمک ها با شدت بیشتری این طرف و آنطرف می رفتند. 

ا قطع کرده بود که این دو کارگر برای مسئول بیمه که برخالف خواسته اش حرفش ر

 حرف بزنند هیچکدام از این ها مهم نبود، ادامه داد:

ها از شده باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی شرکت نماید. این کالسبیمه 

شود. او باید طرف ادارات کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می

این کالس ها را به شعب تامین اجتماعی ارائه  هر دو ماه یک بار، گواهی حضور در

 دهد.

اگر قرارداد همکاری کارگر از نوع قرارداد کار موقت یا معین باشد، باید حداقل یک 

 سال در آخرین کارگاه به همراه پرداخت حق بیمه کار کرده باشد.

 روز پس از اخراج یا اعالم عدم نیاز توسط کارفرما به اداره ۳۰بیکاری حداکثر 

روز نیز امکان دارد و آن هم با  ۳۰کار گزارش شود. )در موارد خاص بیشتر از 

ماه امکان پذیر  ۳تشخیص هیئت اختالف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعِی محل تا 

 خواهد بود.(

 مستمری بگیر، بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشند.

 اخت حق بیمه داشته باشد.ماه سابقه پرد ۶بیمه شده قبل از بیکاری حداقل 

دهند. این بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه شغل خود را از دست می

حوادث شامل سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی هستند. )افرادی که به دلیل شیوع 

 بیماری کرونا بیکار شده اند نیز مشمول این بند می شوند(

 مسئول بیمه باز پرسید:

 «مه ی این ها بخاطر زوال عقل بود؟حسن آقا پس ه»
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بهروز قبل از اینکه حسن جواب دهد باز تعریف کرد که یک هفته ی تمام حسن آقا 

 اضافه کاری می ایستاد و یک هفته بود که خواب درست و حسابی نداشت. 

«. من دیوانه نیستم»حسن باز چشم هایش را می دزدید اما این بار اعتراض نکرد که 

که داستان حسن را نشنیده باشد؟ حسن که سه ماه مانده به بازنشستگی چه کسی است 

 دچار جنون شده بود و به مدیر گفته بود:

 «به تو چه؟!»

آن هم نه یک بار بلکه بارها و بارها. پس حسن شامل استثنا می شد، حسن که به 

تازگی پسر جوانش طها در شهر غربت تصادف کرده بود. البته این برای مسئول 

 یمه مهم نبود.ب
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 )یک مرغِ دریاییِ سرگردان!(

 

در سینه اش فانوسی از »

گلهای سررررررررخ و یک ماه 

 «یافتند

  

طها در راهرو سعی کرد خیلی عادی نه با قدم های بلند و نه خیلی آرام از جلوی 

 را می شناختند رد شود. بخت با او یار بود، پرستارهای پشِت پیشخان که حاال او

پرستارها دوِر هم جمع شده بودند و توجه شان به او جلب نشد. به پلکان ها که رسید 

. دوستش قول  کسی آنجا نبود. سرعتش را زیادتر کرد و پله ها را دو تا یکی کرد

داده بود پایین پنجره ی اتاق خودش منتظرش می ماند. با تلفن یکی از بیمارها که 

موتور  اینطور هماهنگ شده بودند. دوستش یک اتفاقی او را در راهرو دیده بود

 سیکلت داشت.

آفتاب گرم تابستان به ماشین های حیاط می تابید. یک مرد مسن در راهرو با نگهبان 

جوان و خوش قد و باالیی که ریش ت ن ک اما مردانه ای داشت دست به یقه شده بود. 
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مش در طول ر اهرو قدم می زد. در پیرزنی بود که سالنه سالنه با میله ی ِسر 

راهروی آخری وقتی از جلوی نگهبان ها رد می شدی چند مرد منتظر به دنیا آمدن 

بچه هایشان بودند. بازهم کسی به او توجهی نکرد و دسِت آخر توانست خود را به 

حیاط برساند. سوار موتور دوستش شد و درحالیکه قلبش به شدِت بال بال زدن یک 

 سینه اش می کوبید گفت: در مرغ دریایِی کوچک

 «روشن کن بریم!»

دوسِت موتور سوارش پدال موتور را فشار داد و یک صدای بلند و مقدار زیادی دود 

سیاه رنگ از لوله ی موتور بیرون زد. موتور مثل تیری که از کمان خارج می شود 

 به جلو شتاب گرفت.

ر از مردمی که پشت گوشی دید که خیابان پوشیده از مردم درحاِل رفت و آمد است. پ

تلفن یا درباره ی وضع بیماری به دیگری اطالع می دادند یا وضع بیماری را از 

دیگری جویا می شدند. در این زمان بود که احساس می کرد دوباره کامال سالم شده 

است. کامال سالم و کامال قوی، و از این بابت احساس خوشنودی کرد. دور شدن از 

ا از اضطراب دور می کرد. اضطراب از صورتش محو می شد و بیمارستان او ر

بشاش تر بنظر می آمد. سوال های دوستش را درباره ی بیمارستان کوتاه و سرسری 

جواب می داد. حاال که از بیمارستان بیرون زده بود نمی شد در این باره از او خرده 

 گرفت.

یاهوی مردمی که در دوطرفش دلش برای بیرون تنگ شده بود. خیابان های بلند با ه

درحال تکاپو و جنبش بودند، فضاهای سبز و شیرهای بتنی که روی پنجه هایشان 

بلند شده بودند و به طرف رهگذرها چنگ می انداختند ودندان هایشان را می شد دید. 

ناگفته نماند که روی بدن هرکدام از این شیرها با اسپری قرمز هم چیزی نوشته شده 

خودش هم یکبار این کار را کرده بود. همه چیز خیلی رک و راست و بی بود. طها 

شیله پیله بنظر می رسید. سرش را روی شانه ی دوستش گذاشت، تازه حاال احساس 

کرد که تمام آن داروها و سرم هایی که چند روِز طوالنی بهش وصل بود چقدر بدنش 
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مثل هر بیمار دیگری تا را سنگین کرده است. حرکت کردن برایش سخت نبود اما 

وقتی الزم نبود نمی خواست از جایش جنب بخورد. او هم سعی می کرد کم تر حرکت 

کند هرچند این عملی ناخودآگاه بود. حاال که از بیمارستان بیرون زده بود می توانست 

به اتاقش برگردد، یکی دو روزی بخوابد و بعد وسایلش را جمع کند و برگردد پیش 

 پدرش حسن.

در همان مسیری که آن ها می رفتند نیسان آبی رنگ به سرعت آن ها را رد کرد. 

او که سرش را از روی شانه ی دوستش برداشت تا شاهد ماجرا باشد، نیسان آبی 

مثل یک حیوان عاصی پیچید توی خیابان. مثل یک گاو خشمگین دور خودش چرخید، 

بدشانسی از آنجا می گذشت با و دوباره چرخید و پرایدی که در آن لحظه از روی 

نیسان آبی برخورد کرد. پراید انگار آدمی باشد که یک گاو بزرگ بهش کله کوبیده 

است افتاد توی پیاده رو. مرد مسنی که در حال خرید سبزی بود همراه برخورد پراید 

پرت شد درون شیشه های مغازه ای که کفش زنانه داشت و چند جفت کفش پرت 

وستش که با حیرت نگهداشته بود به سرعت از روی موتور پایین شدند بیرون! د

جهید. راننده ی نیسان آبی سردرگم و گیج کنار دِر باِز ماشینش ایستاده بود و متعجب 

به همه ی این ها نگاه می کرد. راننده ی پراید مثل مردی که از موضوعی ناراحت 

تمام انرژی اش را تحلیل است سرش را روی فرمان گذاشته بود و انگار ناراحتی 

برده است، سرش را بلند نمی کرد. از سرش خون می چکید و از آن فاصله هم می 

شد دید موهایش خیِس خون شده. زِن بغل دستی اش هم در دم جانش را از دست داده 

بود. مرِد سبزی فروش سبزی ها را از کف پیاده رو جمع می کرد. مردی که پرتاب 

داشت نفس های آخرش را می کشید. یک زن گریه کنان پای  شده بود داخل مغازه

شکسته اش را محکم گرفته بود و می خواست این طور خون ریزی را بند بیاورد. 

ولی بی فایده بود خوِن غلیظ و سرخی از بین دست هایش می زد بیرون. و همه ی 

وصدای مردم به این ها در کمتر از چند دقیقه اتفاق افتاده بود. بعد از آن او با سر

خودش آمد. دوستش همراه چند جوان دیگر سعی می کردند خسارات را بسنجند. چند 

دقیقه طول نکشید که سروکله ی آمبوالنس پیدایش شد و هرلحظه اطراف شلوغ تر 
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می شد. مردی که سبزی می خرید به شدت ناله می کرد. راننده ی نیسان آبی همانجا 

گریه کرده بود، چشم هایش پف کرده بودند و ماشین  ایستاده بود، صورتش خیس بود،

هنوز هم مثل یک حیوان گرسنه خرناسه می کشید، انگار هرلحظه ممکن بود باز 

همچین اتفاقی بیفتد. پلیس ها آمدند اول از همه مرد نیسان آبی یک چیزهایی بهشان 

 گفت، بعد او را سوار ماشین کردند.

احساس می کرد و آنقدر بدنش سرد بود که  طها هنوز طعم داروها را در دهانش

هیچکدام از اتفاقات این چند لحظه برایش اهمیتی نداشت، بجز اینکه دوستش رفته بود 

آنجا. تصویر مرتعش دوستش را می دید که سعی می کرد نسبت به همه بیشترین 

نقش را داشته باشد. اگر خود او نمی دانست که آن ها در این ماجرا فقط نقش 

ذرهایی را دارند غیر ممکن بود فکر نکند این یارو نسبت خیلی نزدیکی با یکی رهگ

از قربانی ها دارد. می شد بوی خون را در فضا شنید، صدای گریه ها هم. زن فریاد 

می زد، بچه ی کوچکی هم که کنارش بود روی دو زانو نشسته بود، شاید دخترش 

ا و مجروح ها جمع شده بودند نمی دوِر جسده بود. حاال بخاطِر جمعیتی که همگی

شد چیزی دید. دوستش هم ناپدید شده بود، گرمایی که به تن سردش می خورد و خون 

تحمل ناپذیر بود. زن همچنان فریاد می کشید، چون ظاهراً کوچکترین تماسی او را 

تا حد مرگ به درد می آورد. در همچین حادثه هایی جای هیچ دلگرمی دادنی نیست، 

سلی وجود ندارد. نیسان آبی بی برو برگشت مقصر بود، گرچه به حال م رده هیچ ت

ها که فرقی نمی کرد و در ثانی این توقف برای طها که می خواست هرچه سریعتر 

از اینجا دور شود تا اندازه ی زیادی دلهره آور بود و همزمان سعی می کرد باال 

ب می سوخت. تا جلوی دِر بیمارستان نیاورد. آن روز که به بیمارستان آمده بود در ت

همراه همین دوستش آمده بود و بعد از آن وقتی جلوی در ورودی بیمارستان از حال 

رفته بود دو پرستار او را روی صندلی چرخدار برده بودند داخل. همینطور که بی 

 حال بود می شنید پرستارها می پرسند:

 «کسی باهات نیومده؟»
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 نمی توانست جواب دهد.

 «از کِی اینجایی؟»

 جواب نمی داد.

 «اسمت چیه ؟»

 نمی خواست جواب دهد!

پرستارها که جوان و خوش بنیه بودند دو تایی او را روی تخت دراز کردند. دکتر 

خانوم خیلی خیلی جوانی که ناخن هایش را کاشت کرده بود آمد باالی سرش تا معاینه 

 اش کند، دختر خانوم گفت:

 «م!باید آزمایش بگیری»

چطور می شد به حرف های همچین دکتر خوشگل و جوان و تر و تمیزی اعتماد 

کرد؟! اصال چند سالش بود؟ به هرحال رنگ ناخن هایش آبی بود، ولی خب چرا 

 آبی؟ اهمیتی نداشت!

فقط به یاد داشت که می توانست حرکت کند اما حرکت نکردن برایش آسانتر بود، 

 ندادن برایش آسانتر بود.می توانست جواب دهد اما جواب 

 همه درباره ی او اظهار نظر می کردند

 «کسی همراهش نیست؟»

 می پرسیدند:

 «کسی همراهت نیست؟»

 چیزی نمی گفت:

 «از کجا اومده؟»
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 می پرسیدند:

 «از کجا اومدی؟»

 «انگار غریبه ست»

چیزی نمی گفت، سرش گیج می رفت، کله های پرستارها مدام درحاِل رفت و آمد 

 .بود

 «چند وقته عالیم بیماری دارید؟»

 صدای زنانه منتظر می ماند تا مردها همان سوال را دوباره بپرسند:

 «چند وقته عالیم بیماری دارید؟»

 چند سالته؟

 شناسنامه؟ کارت ملی؟

مدارکش را از جیبش بیرون آوردند. او به سمت چپ چشم گرداند. زنی بود که 

اال رنگ سیاِه موهای خودش رنِگ زرد را موهایش را زرد عقدی کرده بود و ح

 عقب می راند. این زن به تخت تکیه داده بود و می گفت:

 «فکر می کنه من بی کس و کارم!» 

موهای زن خیس خون بود. چشم هایش از بس گریه کرده بود متورم شده بود. می 

به گفت کار چاقو بوده. هرچند مدتی بعد وقتی پلیس برای گرفتن اظهاراتش آمد 

 «با تی زخمی شده است!» اصرارِ زنِ الغری که یقینا خواهر شوهرش بود گفت:

چند دقیقه بعد او را باز روی صندلی چرخدار گذاشتند و به اتفاق دو تا پرستار که 

برایش توضیح می دادند که طبق آزمایش ها عفونت شدید تمام بدنش را گرفته سوار 

میل خودش چشم هایش را روی هم بگذارد آسانسور شدند. حاال او می توانست به 
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حتی متوجه نشده بود که چه وقت لباس هایش را با لباس های بیمارستان عوض کرده 

اند و از این بابت دچار سرخوردگی مردانه ای شد. احساس کرد درد توی سینه اش 

 جمع شده است، پرستارها بهم می گفتند:

 «عفونت خیلی شدید!»

 «مارستان رو ندیده!انگار تا حاال روی بی»

 پرستار گفت:

 «کسی همراهت نیست؟»

 جواب داد: 

 «کسی رو اینجا ندارم!»

 «دیدی گفتم غریبه ست»

داشت با پرستار دومی که باالی سرش ایستاده بود حرف می زد. بعد همان پرستار 

 دوم گفت:

 «ولی باید یکی ازت مراقبت کنه!»

صویر مرتعش دیوارها و صدای سرش گیج می رفت، چشم هایش دو دو می زد، ت 

لرزان آدم ها که سؤال هایشان را پشت سر هم می پرسیدند و او نمی خواست جوابی 

 به آن ها بدهد.

ساعت سه ی نصِف شب بود، صدای چرخ های صندلی توی تاریکی پیچید. صدا 

توِی تاریکی مثل رد پا در برف به جا می ماند. چند پرستار بیدار پشت پیشخوان 

ی دوم ایستاده بودند. یکی از پرستارها که سر خم کرده بود و چیزی می نوشت، طبقه 

 سر بلند کرد:

 «اسمش چیه؟»
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 طها

 سرش را پایین انداخت و نوشت!

 بیماری: عفونت شدید!

شب که به نظرش از هر وقت دیگری پر سرو صداتر بود هرلحظه از کنارش رد 

هوع داشت، طعم تهوع و مریضی می شد. سرش پر بود از بوی بیمارستان. حالت ت

توی دهانش بود و مدام بیشتر و بیشتر می شد. پرستارها سه ی نصِف شب هم دست 

از حرف زدن برنمی داشتند گرچه خودشان هم بی حال و خسته بنظر می رسیدند. 

سالن سوت و کور بود، اما آن ها نباید می خوابیدند، پس حرف زدنشان بی راه هم 

 بنظر نمی رسید.

و پرستار او را به اتاقی بردند، برق ها را روشن کردند. بیماری که به خواب رفته د

بود با روشن شدن اتاق سه گ رمه هایش را در هم کرد و به بیمار جدید که سر و 

 صدایش بیش از اندازه بود خیره شد. پرستارها کمک کردند روی تخت دراز بکشد.

 «باید یه همراه داشته باشی!»

ی بالش مرطوب گذاشت. میله ی سرم را که انگار سرما را از هوا می سرش را رو

 گرفت و با خوِن او قاطی می کرد گذاشت. رویش را با پتو پوشاندند.

 «به یکی زنگ بزن!»

 «کسی رو ندارم»

 «اون دوستت چی؟»

 «اون شیفته»

 «نمی تونه چند روز کارش رو تعطیل کنه؟»

چیزی گفت، اما در واقع فقط فکر کرده بود ناله ای کرد. می خواست چیزی بگوید، 
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 چیزی گفته است، لب هایش خشک بودند.

 «چیزی نخور!»

 احساس تشنگی کرد، احساس کرد. انگار چیزی در گوش هایش زنگ می خورد.

شب عجیبی بود. تخت طها کنار پنجره ی بزرگ اتاق بود. یخچال درست کناِر دستش 

ت جریان پیدا می کردند و می شد این را بود. سرما و گرما از دو مجرای متفاو

احساس کرد. قرِص کامل ماه از فراِز سِر ساختمان مثل یک سکه ی مسی پشت 

ابرها، در آسمان تیره ی شب می درخشید. بچه ای که در تاریکی ِسگ رمه هایش را 

 در هم کرده بود به پدرش گفت:

 «خوابم پرید»

سفیدی که عقربه هایش در شب نور  کمی جابه جا شد، به پشت دراز کشید، ساعت

کمی داشتند چهار و ربع را نشان می داد. بعد چهار و نیم شد، مریضی که بیدار شده 

 بود مدام با پدرش حرف می زد.

شدِن ماه را و  پنجره  می شد آسمان شب را دید، گذر زمان را، روشن شدن، کمرنگ

رستان می خوابید. چندبار به سختی های تاریک آپارتمان ها. اولین بار بود که در بیما

سعی کرد بلند شود. سرش گیج می رفت اما تعادلش را حفظ کرد، چند بار نزدیک 

بود زمین بخورد اما خودش را به دیوار گرفت. همه جا خیلی ساکت بود و صدای 

چرخ های میله ی سرم او که با سماجت و بلندی در همه جا می پیچید شرمنده اش 

چه دیگر خوابش نمی برد. طها که باز دراز کشیده بود، در حال می کرد. پسر ب

خواب و بیدار صدایش را می شنید. آنطور که فهمید پایش را مار نیش زده بود. پای 

بزرگ و متورمش را روی بالشی گذاشته بودند، و بنظر می رسید پا آن آنقدر سنگین 

طها آرزو می کرد پدر و  باشد که پسر بچه ی بیچاره طاقت بلند کردنش را ندارد.

 پسر  هرچه زودتر به خواب بروند و دیگر حرفی نزنند، بی فایده بود.

بی فایده بود، صدا مثل میخی که کوبیده می شود در کله اش فرو می رفت، پدِر آن 
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 پسر پرسید:

 «تو چرا اینجایی جوون؟»

جوابی نداد و  باالی سرش ایستاده بود، سایه ی بزرگ و تاریکش او را پوشانده بود،

 فقط با عالمت سر بهش فهماند که صدایش را می شنود اما نمی تواند پاسخی بدهد.

بود و او احساس می کرد درد هم مثل شب راه ها و گذشتن  ساعت پنج و نیم صبح

های خودش را دارد. از بچگی همیشه فکر می کرد بیمارستان جای خیلی خوبی 

ان بیاید و روی همچین تخِت سردی دراز است. دوست داشت یک روز به بیمارست

بکشد. حاال کمی شک داشت، به اینجا که آمد احساس غریبی بهش دست داد. بیرون 

از درهای بیمارستان فقط مریض بود و حاال به همه ی زندگیش فکر می کرد و 

کنکاش می کرد، به نتیجه می رسید و بعضی ها را محکوم می کرد. اما حاال که فکر 

به آخر خط رسیده است بیشتر خودش را مقصر می دانست و در مواردی می کرد 

خودش را غریب و تنها می دید. بعضی جاها از این لجش می گرفت که خیلی کارها 

را کرده بود درحالیکه الزم نبوده. اشک از دو طرف صورتش پایین می لغزید، 

تی کار کرده بود، اشکی که طعم آب دریاها را می داد. همیشه در آب بود، روی کش

یک هفته پشِت سِر هم، گاهی خیلی بیشتر. پیش می آمد یک ماه روی خشکی نیایند. 

گرما و رطوبت در بدنش به هم فشار می آوردند. گاهی زخمی می شد و با پارچه 

 نموری زخم را می بستند گاهی چند روزی توی رخِت خواب می افتاد.

 در دراز کشیده بود باز آمد باالی سر او گفت:همراِه پسِر بیمار که روی تخِت کناِر 

 «پدر و مادرت کجان؟»

 «یه شهرِ دیگه»

 «کجا؟»

 «اصفهان»
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 اینبار پرسید:

 «چرا؟»

 دیگر نمی توانست حرف بزند!

 «برادر چی؟»

 دوباره پرسید:

 «خواهر؟»

 دوباره:

 «دوستی، چیزی!»

 «نه!»

 «تو هم منتظر دکتری آره؟»

 طها سر تکان داد:

 «بیاری یازده میاد! اگه شانس»

ساکت شد و پیِش پسرش برگشت و دست های پسر بچه را گرفت و شروع کرد به 

 حرف زدن با او! 
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ساعت شش صبح را نشان می داد. ماه آنقدر کمرنگ شده بود که دیگر به سختی می 

شد آن را روی آسمان دید. کم کم خوابش گرفت. گرچه خودش احساس نمی کرد 

خودش می گفت چه خوب حاال خوابیده ام! ولی هر صدایی را با  خوابیده است، با

وضوح غیر طبیعی می شنید. می توانست تب را روی پوستش احساس کند، تب که 

با خون و گوشتش قاطی می شد. گوش هایش زنگ می زد، صداها هم! تخِت وسط 

ل خالی بود، همراه پسربچه آنجا دراز کشیده بود و هی حرف می زد، صدایش مث

 میخی بود که به دیوار می کوبند، حتی دریا گاهی وقت ها آرام می گرفت اما او نه!

* 

صداهای روی عرشه را می شنید، ملوان ها داد می زدند، ماهی هایی که داخل تور 

گیر افتاده بودند روی عرشه باال و پایین می پریدند و برای زنده ماندن تقال می کردند. 

د که هیچکدام از ملوان های کهنه کار دیگر آن را احساس بوی ماهی آنقدر زیاد بو

نمی کردند. او خودش را توی آب می انداخت، نمک و آب به بدنش می چسبید 

 موهایش را می چالند، موهایش را تکان می داد.

برای طها که تازه آمده بود بوی ماهی ها تحمل ناپذیر بود، بوی آِب گرم، بوی نمک. 

یک دست بود، یک آبِی خیلی روشن، بدون ذره ای لکه که آسمان کامال آبی و 

تصویرش می افتاد توی دریا، و به شک می افتادی که کدام تصویر واقعی است. بعد 

می توانستی سیگاری روشن کنی و از خودت راضی باشی که از همه ی این ها 

 سرسخت تر بوده ای، حتی از دریایی به این پهناوری!

یک جیک پرنده ها را می شنید، صدای صبح را می شنید، روز شده بود، صدای ج

صبح برعکس شب اطمینان بخش بود. دیگر احساس نمی کرد قرار است بمیرد. 

هنوز مانده بود تا آخر خط. پلک هایش آنقدر سنگین بودند که هیچ چیز نمی توانست 

 زیادی در جلویش را بگیرد، و تازه حاال وقتی صبح شده بود و با دانستن این که راهِ 

پیش دارد به آرامی به خواب رفت. درد روی سینه اش نشسته بود، او هم روی سینه 

ی حمید نشسته بود. داد می زد، سعی می کرد او را زنده کند، مرده بود، هر دو 
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خیس آب بودند. تمام وزنش را انداخت روی او که به سینه اش فشار بیاورد، کسانی 

را به عقب هل داد، حمید اینطور نمی توانست نفس  را که دوره اشان کرده بودند

بکشد. اما وقتی آن ها هم عقب رفتند او همچنان بی حرکت ماند. چهره اش جوری 

تغییر کرده بود که انگار بجای آن حمیدی که افتاد توی آب یک نفر دیگر را بیرون 

بود و حاال  کشیده بودند. حمید مرده بود درحالیکه چند دقیقه قبل با طها حرف زده

زنده نبود، بعد تِن مرده ی او را در آغوش کشید، بو کرد، هنوز هیچی نشده بوی 

 مرگ می داد.

اول نگهبان ها همراه ها را بیرون کردند، و بعد نظافتچی ها آمدند. او خوابیده بود، 

اما حواسش بود. می خواست خود را متقاعد کند که خوابیده است. چشم هایش را 

ر داد، تبش باال بود. نگهبان ها روی درها مشت می زدند. پسر بچه از روی هم فشا

پدرش می خواست پیشش بماند. اما نگهبان ها که راضی نمی شدند. چند نظافتچی 

وارد شدند، یک سطل قوطی وایتکس و مواد شوینده توی دستشان بود. دو نفر مسن 

رس دادن بودند. جوان ها بودند، دو نفر خیلی جوان و رعنا. دو نفِر مسن مسئول د

تازه آمده بودند و هنوز باید درس می گرفتند. به سرویس بهداشتی رفتند و در را 

 بستند اما صدایشان را می شنید.

 ...« وایتکس رو با جرم گیر قاطی کن، بزار یکم بمونه»

 بعد آب می ریخت.

 «اینطور حاال باید منتظر بمونی...»

یزی درس دادن می خواد، حاال واقعا خوابیده بود، با خودش فکر کرد، مگر همچین چ

 خودش مطمئن بود خوابیده است.

 ساعت هفت و نیم پرستاری باالی سرش آمد.

 «حالت خوبه؟»

 پرسید:
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 «تب داری؟»

 سعی کرد بیدار شود، سرش را تکان داد و لبخند زد:

 «نمی دونم!»

 پرستار دست گذاشت روی پیشانی اش.

 «تب داری!»

گر به سرم اضافه کرد، هرکدامشان را وارسی کرد و یکی را که تمام یک آمپول دی

شده بود جدا کرد و بیرون رفت. باز خوابش برده بود. در خواب هم درد دست 

بردارش نبود. درد مثل یک ماهی روی پیشانی اش می خزید. چندبار باال آورد، 

می کرد. گوش هایش زنگ می زد و عضالتش منقبض می شدند. تمام مدت سرفه 

از جایش هم که بلند می شد همراه پسربچه می آمد زیر بغلش را می گرفت که زمین 

 نخورد. سرگیجه داشت.

کنار پنجره ایستاد، خوابید. فقط برای چند لحظه مطمئن بود که به خواب رفته است. 

پنجره را به سختی باز کرد. بوی مالیم صبح داخل اتاق شد. مردی آمد و روی میز 

ناِن لواش، یک کره ی کوچک، مربای گل و شیر پاستوریزه ای خت یک جلوی ت

 گذاشت و بیرون رفت. اما مگر می توانست بخورد!

احساس کرد که به سختی صداها را می شنود. احساس کرد درد از همه طرف به 

بدنش فشار می آورد. چند پرنده روی لبه ی پنجره نشسته بودند. همراِه پسر بچه با 

راهرو دوید و چند دقیقه ی بعد پرستاری آمد. دست گذاشت روی پیشانی عجله به 

 اش و به همراِه پسر بچه گفت:

 «بیچاره عفونت با خونش قاطی شده...»

م اضافه کرد:  آمپول دیگری به سر 

 «این تبش رو پایین میاره»
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مرغ های دریایی روی عرشه می نشستند و همینکه او یا یکی دیگر از ملوان ها 

کشان می شد همه با هم پرواز می کردند. مرغ های دریایی که سفید بودند و نزدی

بویشان مثل بوی دریا آشنا بود. آن ها را خیلی خوب به یاد می آورد، قلب تپنده شان 

را. یک بار مرغ دریایِی زخمی افتاده بود روی عرشه و او مرغ دریایی را برداشته 

اش به شدِت موج هاِی خروشان باال و پایین بود و گرفته بود بین دست هایش. سینه 

می شد. یک لخته ی خونِی کوچک زیر پرهای نرم و سفیدش درحال باال و پایین 

رفتن بود. بالش شکسته بود! دست گذاشت روی صورتش، کاسه ی چشم هایش درد 

 می کرد، پرنده، بی روح و سرد رفته رفته بین دست هایش جان می داد.

ش گرفته بود، می خواست گرمش کند، خودش هم خیس بود. طعم او را بین دست های

نمک می داد، بوی نمک می داد، هرچند حاال کم کم بوی تند ماهی ها اذیتش نمی 

کرد، حتی متوجه اش هم نمی شد. مرغ های دریایی بال بال زنان از فراز سر آن ها 

وسیقی بود. می گذشتند. هر حرکت گروهِی مرغ های دریایی مثل صدای نت های م

هماهنگی غریبی داشتند، انگار هر حرکت را بارها و بارها تمرین کرده بودند. همه 

چیز دقیق و حساب شده بود، انگار رقاص هایی بودند که هر حرکت را بارها تکرار 

 کرده اند. طها بال های مرغ دریایی را بوسید، بوی نمک می داد. 

پرستار که یونیفرم های سورمه ای به  روی تخت نشست، کمی بعد دکتر، همراه چند

تن داشتند وارد شد. دکتر خوش طبع و خون گرم بود. با خوش رویی اوضاع و احوال 

 او را جویا شد. پرونده اش را نگاه کرد و گفت:

 «آقا طها همه ی بدنت که عفونت و مریضیه!»

 بااینحال او حاال احساس می کرد خیلی بهتر شده است.

 «قاطی شدهعفونت با خونت »

 و:

 «کم کمش یه هفته ای همینجایی!»

101

تصادف



 

احساس کرد قلبش از شدت درد تندتر می زند و همانطور که دکتر برایش توضیح 

می داد که می خواهند برای از بین بردن عفونت چکار کنند، فقط به این فکر می 

 کرد که پولش را باید از کجا بیاورد! 

غ می شوند. وقتی پرواز می کنند بال های مرغ های دریایی در کمتر از سه سال بال

گونه ی مرغ دریایی وجود  ۲۴بزرگشان شبیه بال های هواپیما صاف و سفید است. 

دارد. مرغ دریایی که به مرغ دریایِی سرگردان مشهور است بزرگترین این گونه 

است. روی دریا طها سرش را بلند می کرد، درحالیکه خسته و خیس بود مرغ های 

را می دید که با همین بال های بزرگ و تنومند روی امواج آسمان سوار می  دریایی

شدند و پرواز می کردند. مرغ های دریایی گاهی ساعت ها بدون استراحت و حتی 

یکبار بال زدن در هوا شناور می ماندند. یکی از عالقمندی های او و شاید تنها 

کشتی این بود که به مرغان  عالقمندی او بعد از شش سال کار کردن روی عرشه ی

دریایی خیره شود. مرغ های دریایی پرواز می کردند و گاهی آنقدر به دریا نزدیک 

می شدند که خیال می کردی دارند روی آب قدم می زنند، این ها مال وقتی بود که 

می خواستند شکار کنند. مرغ های دریایی خیلی خیلی کم، فقط برای تولید مثل به 

 گشتند.ساحل برمی 

این پرنده های دریایی از آن پرنده های مقاومی هستند که توانایی اوج گرفتن در هوا 

با صرف کمترین انرژی را با توانایی شناور شدن در آب ترکیب می کنند، تا بتوانند 

فواصل طوالنی دریایی را به راحتی طی کنند. با وجود اینکه مرغ دریایی بر روی 

مله شکارچی ها قرار گیرد اما الزم است تا برای سطح آب ممکن است مورد ح

خوردن غذا و آب به سطح دریا بیاید و از آنجایی که یک اندام مخصوص برای دفع 

نمک موجود در بدن وجود دارد نمک اضافی وارد شده از آب دریا به او آسیبی نمی 

 زند.

د اما خوب باید او مطمئن بود همچین پرنده ای تا سال ها می تواند در آب زندگی کن

به خشکی هم برگشت. طها هم می خواست به خشکی برگردد، می خواست به خشکی 

برگردد. برعکس روزهای اول، غروِب روِی کشتی او را به دریا پیوند نمی زد، 
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برعکس باعث می شد دلهره به سراغش بیاید. هربار احساس می کرد روی دریا نه 

 جود ندارد که از آن تاریکی فرار کند.که روی تاریکی شناور است و فردایی و

* 

م خیره شده بود، احساس می کرد هر قطره از آن مایع شفاف که ظاهراً درمان  به ِسر 

دردهای او را در خود داشت واقعا بیماری اش را کمتر می کند. یک... دو... سه...، 

چند روِز درد کمتر می شد و همزمان به این فکر می کرد،  قطره ها را می شمارد و

دیگر چطور می تواند تسویه کند؟! آقا رسوِل نظافتچی تی می زد و از کثیف بودن 

اتاق شکایت می کرد و به پسِر جواِن همراهش توصیه هایی درباره ی تی کشیدن می 

و احترام به دست های او خیره شده بود و قدردانی بی اندازه ای   داد.  پسر با دقت

قا رسول همینطور که تند تند از این سر اتاق به آن سر در چهره اش دیده می شد. آ

 اتاق می رفت گفت:

 «جوون کسی همراهت نیست؟»

 طها جواب داد:

 «نه!»

 صدایش به سختی بیرون آمده بود.

 «کسی رو داری؟»

 جواب داد:

 «بله»

 «اونا میدونن که اینجایی؟»

 «نه»

جب به او خیره شد آقا رسول که ج سه ی کوچک و فرزی داشت برای یک لحظه متع
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و دوباره کار را از سرگرفت، یک بار تی خیس می کشی، بعد خشک، خیس، خشک 

 ، حاال بیا...

 پسرک جوان تی را می گرفت.

 «نه، نه نشد!»

 دوباره حرف هایش را تکرار می کرد.

 «حاال چیکار می کنی؟»

 تخت وسط هنوز خالی بود.

 «قبال دریانورد بودم»

 «زنم نداری؟»

 «نه!»

 «را؟چ»

 «همه ش روی کشتی بودم»

 «چرا از کشتی در اومدی؟»

غذای درست حسابی نداشتیم، یه دکتر به درد بخور هم توی کشتی نبود که اگه »

 «مریض افتادیم یه قرصی چیزی بده. ساعت کاریمون هم زیاد بود... تازه...

 کمی مکث کرد و به رسول که متأثر با تی زیر بغلش ایستاده بود نگاه کرد:

تازه اونقد روی کشتی می موندیم که بعضی از دریانوردا دنبال این بودن فقط ترتیب »

 «یکی رو بدن و بعد باز بخاطر اینم مریض می شدن، می فهمی که!

مرغ های دریایی در انتخاِب جفت دقت بسیار زیادی داشتند، چون قرار بود باقی 

تخاب پیچیده و سرنوشت سازی عمرشان را فقط با این یکی سر کنند. این انتخاب، ان
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بود. مرغ های دریایِی سن و سال دار صداهای عجیبی از خودشان تولید می کردند 

که پرنده های جوانتر باید سال ها برای رسیدن به این مهارت تمرین می کردند. جفت 

و بوته گیری برای آن ها به معنی شروع تازه ای بود، النه ی بزرگی از علف، خاک 

ر در مناطق مرتفع می ساختند و به ترتیب روی تخم هایشان می نشستند. او و حتی پَ 

 همه چیز را درباره ی مرغ های دریایی می دانست!

 «بعضی ها رو هم هوا می گرفت... 

 رسول متعجب گفت:

 «هوا چیه؟!»

وقتی کاِر زیاد و خوابالودگی، کاری می کنه که یه نفر افسرده بشه یا خوف کنه و »

 «سراغش بیاد جنوبی ها می گن یارو رو هوا گرفته...تََوه م 

قطره های شفاف از سرم می چکید توی خونش، صبحانه اش را خورده بود، آفتاب 

زده بود به پنجره. روی تخت نشسته بود و از اینکه برای اولین بار در زندگیش 

ه می تواند کسانی کارهای او را انجام می دادند احساس دو گانه ای داشت. هم از اینک

در تختش دراز بکشد و استراحت بکند خوشحال بود هم بدش نمی آمد اگر بلند می 

 شد و تی را از دست آقا رسول می گرفت و اینطور باز آدم سالمی می شد. 

صدای داد و بی داد یک مرد در حیاط بیمارستان شنیده می شد. خیلی پیش می آمد 

اند بیاورند بیمارستان و قشقرق به پا شود.  یک تصادفی یا چند نفر را که دعوا کرده

گاهی هم یک نفر خودش را کشته بود، یا یک نفِر دیگر یک نفر دیگر را کشته بود. 

طها جلوی پنجره رفت. این بار فرق می کرد.  مرِد کچل و کوچکی که به گداها می 

رش خورد و لنگ زنان این طرف و آن طرف می دوید صدایش را انداخته بود توی س

 و عربده می کشید:

 «به پیر ندارم... به پیغمبر ندارم... یکم انصاف داشته باشید!»

یک مدت طوالنی همین ها را می گفت. کسانی که از کنارش رد می شدند، فاصله 
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شان را با او زیاد می کردند و چهره شان را طوری می کردند که حاکی از انزجار 

متوجه ی انزجار آن ها بشوند. باالخره آن ها بود و بدشان نمی آمد اگر دیگران هم 

که شبیه این مرد نبودند. مرِد کچل آخرسر رفت پیش زن و دخترش که آن طرف 

زیر سایه نشسته بودند و کمی نفس تازه کرد. طها منتظر بود که باز صدایش را 

تند. بیندازد باال. اما زن و دختر بلند شدند و همراه مرد به آرامی از حیاط بیرون رف

تازه بعد از این ها بود که پسِر چهارده، پانزده ساله ای که تمام مدت نزدیک به مرد 

ایستاده بود و طها متوجه اش نشده بود با احتیاط، طوری که نشان می داد شک دارد 

همراه آن برود یا نه پشِت سرشان راه افتاد. اینکه بین آدم های بدبخت هم از همه 

است. پسر به آرامی راه می رفت و معلوم بود تا رسیدن  بدبخت تر باشی یک چیزی

 به خانه فاصله اش با پدِر کچلش بیشتر هم می شود.

 همراه پسر بچه که تازه برگشته بود گفت:

 «این بیچاره باالخره رفت»

 طها روی تختش نشست:

 «مشکلش چی بود؟»

نه... داشت می دخترش سرطان داره... باید تا دو ماهِ دیگه ببرتش شیراز عملش ک»

گفت پول نداره... انگار هرچی پول داشت رو خرج اینجا کرده بود، خودشم بیچاره 

 «کفاشه!

داشت می گفت گیریم که پول عمل جور شد، پول رفت و برگشت و اجاره اتاق و 

هزار کوفت و زهرماِر دیگر را باید از کجا بیاورد؟ تعطیل کردن کار هم که به کنار. 

 ا افتخار گفت:همراه پسر بچه ب

 «بهش گفتم مرد به جای این کارا غیرت کن و برو پول رو جور کن!»
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 طها گفت:

 «اینهمه پول رو چطور می تونه تو دو ماه جور کنه؟!»

با کار کردن... با جون کندن!... نه اینکه بیاد اینجا عربده بکشه و فکر کنه چشمش از »

 «هچشم بقیه سیاه تره و باید همینطوری بیاد و بر

 «تو که گفتی اون کفاشه!»

صدای عربده کشیدن های مرِد کچل هنوز توی سرش بود و آن پسر. طها دلش می 

 خواست می توانست بیرون برود و به او بگوید:

 «رفیق کوچولو مشکلی نیست با هم حلش می کنیم!»

* 

 پسر بچه پرسید:

 «تو چت شده؟»

 «مریض شدم!»

 پسر بچه پرسید

 «چه مریضی ای؟»

 «م عفونت داره، گفتن با خونم قاطی شده!بدن»

 پسر بچه پرسید:

 «کِی مرخص میشی؟»

 « دکتر گفت نمی دونم!»

 پسر بچه پرسید:
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 «اون بیرون چیکار می کنی؟»

قبالً روی آب بودم، تو یه کشتی خیلی بزرگ ماهی می گرفتیم، یه مدتی هم روی »

 «کشتی تجاری بودم

 پسر بچه متعجب پرسید:

 «ی؟یه کشتی واقع»

 «پس چی یه کشتی واقعی!»

پسر بچه مثل پدرش وقتی حرف می زد به طها احساس بدی می داد، اصال انگار 

 یک مرِد پیر داشت درباره ی کارهای یک جوان قضاوت می کرد!

 «کار کردن روی دریا چطوریه؟»

کار کردن روی دریا سخته... فکرش رو بکن دریا اونقدر بزرگه که می تونه هزار »

ثل من رو در یک آن قورت بده و اثری ازمون نمونه. اما ما هربار سالم روی مرد م

 «خشکی برمیگشتیم و هربار فکر می کردم دریا به اندازه ی من بزرگ نیست

 «پس تو یه کشتی داری؟»

 «نه! من فقط کارگرم!»

 «پول خوبی بهت میدادن؟»

 «بد نبود»

ده است. اجازه اش را از و تعریف کرد که یک مرغ دریایی را خودش مداوا کر

رییسش گرفته بود و رییس هم وقتی اصرارهای او و بیچارگی مرغ دریایی را دیده 

بود دلش به رحم آمده بود و گذاشته بود از مرغ دریایی به شرطی که بهانه ای نشود 
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 برای شانه خالی کردن از زیر کار مراقبت کند!

گرم بود، گاهی خیلی سرد. گاهی باِد  گاهی چند هفته در دریا می ماندند، گاهی خیلی

تند و شوری می وزید، گاهی هوا آنچنان ساکن و بی حرکت می شد که مثل آب های 

گندیده می توانست هر بیماری ای را با خود به همراه داشته باشد، و گاهی موج ها 

 کشتی را تکان می دادند. یکی از بلندی می افتاد و صدای ناله اش بلند می شد. حتی

کسانی بودند که کشتی ها را می دزدیدند. همه جوره خطری بود و زندگی در محاصره 

 ی یک تکه آهن آن هم برای روزها می توانست همه چیز را سخت تر کند.

 «واقعا؟»

 «آره آره... زیادم راحت نیست»

یک لخته ی خونِی کوچک که مرغ دریایی را زنده نگه می داشت، همان یک انسان 

نگه می دارد. به آرامی پرنده را بوسید و نوازش کرد. امواج سخت به  را هم زنده

کشتی می کوبیدند و در یک لحظه وقتی صدای برخورد شدیدی را شنید بیرون رفت. 

آفتاب خیلی خیلی گرم بود. یکی از کارگرها به پشت روی عرشه افتاده بود، بقیه 

همه ی صورتش پر از خون بود  دورش را گرفته بودند، او را که برگرداندند بااینکه

 او را شناخت! مرده بود!

 «دوستت بود؟»

 «آره... آره... فکر کن بعد از حمید نوبت اون بود که...»

 «حمید کی بود؟»

 «اونم دوستم بود»

 «فقط تو زنده موندی؟»

 «نه اونجا دوست زیاد داشتم»
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  »اومدي كه بيشتر از اين مرگ دوستات رو نبيني نه؟بيرون «
  طها سر تکان داد:

درسته، اما همين كه از اونجا بيرون زدم فهميدم مشكل از كاري كه من ميكردم نبود، «
مشكل اين بود كه همه ي كارفرماها مي خواستن پولِ بيشتري در بيارن و بخاطرش از 

  »اتوبوس مي اومدم اينجااين طرف و اون طرف مي زدن... روزي كه با 
  پرسيد:

  »مي خواي بشنوي؟«
پسر که انتظاِر شنيدن داستاِن هيجان انگيزی را داشت مشتاقانه سر تکان داد، طها 

  گفت:

سرِ صحبت رو باز كردم و تا آخر احسان روزي كه مي اومدم اينجا، با پسري به اسم «
  »ده بود فعله ي ساختمون بشهراه حرف زديم. پسر خاكي و بي شيله پيله اي بود... اوم

  »خب؟«

دو روز بعد كه ديدمش از روي داربست افتاده بود. نمرده بود اما نميشه گفت زنده «
  »مي مونه...

لبخند زد و سرش را پايين انداخت. بازويش سرد بود، چند ماهی بود که بيرون زده 
نشسته می شود بود و توی ساختمان کار می کرد. پدرش گفته بود چند ماِه ديگر باز

و او می تواند جايش را در کارخانه بگيرد. اما او نمی خواست در کارخانه ی فوالد 
کار کند و بخاطر همين برنگشت و حاال خجالت می کشيد به پدرش زنگ بزند و 
بگويد مريض افتاده است و او بايد بيايد برش گرداند خانه، درست مثل وقتی پسر 
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 بچه ی کوچکی بود!

* 
ایش معذرت می دو هفته ای که بیمارستان بود مدام از همه برای کوچکترین کاره 

خواست. یا تشکر می کرد، یا ممنون بود، یا سپاسگزارانه لبخند می زد، یا حرف 

بامزه ای تحویل می داد که همه ی این ها، و این واقعیت که او کسی را به همراه 

ندارد باعث می شد بقیه بخواهند بیشتر در حِق او خوبی کنند و باهاش مهربان باشند. 

روی مشکی داشت هیچوقت سوار کشتی نشده بود، هیچوقت پسر بچه که چشم و اب

حتی دریا را ندیده بود، اما او حتی حاال صدای فریاد ملوان ها را می شنید. انگار 

بدون اینکه بخواهد، به سمت چیزی حرکت می کرد، انگار هنوز هم روی دریا باشد 

نفر توضیح  و دریا او را با خودش ببرد. می خواست همه ی این ها را برای یک

 دهد اما همین که شروع می کرد به تعریف کردن فقط همین می ماند:

 «من روی کشتی کار می کردم»

پرستارها چند ساعت یکبار سروکله اشان پیدا می شد و سرم ها را عوض می کردند،  

حالش بهتر و بهتر می شد، مثل مرغ دریایِی خودش که روز به روز بهتر شده بود 

بال بزند و بعد در آسمان اوج بگیرد. او برای چند دقیقه پرنده را که  و توانسته بود

هر لحظه دورتر می شد زیر نظر گرفت. پرنده در افق محو شد و طها از آن به بعد 

 همه ی مرغ های دریایی را به چشم مرغ دریایی خودش می دید.

باید چکار کند از کشتی که بیرون آمد یک پول سیاه هم پس انداز نداشت. نمی دانست 

و کجا برود. کشتی را با تمام مشقت هایش دوست داشت اما خوب کشتی که ماِل او 

 نبود. به شهر که آمد روی ساختمان مشغول به کار شد.

 «خُب پس االن وضعت خوب شده؟»

 تخِت وسط همچنان خالی بود. پسر بچه باز پرسید:
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  »مرغ دريايي چي شد؟«

  »گفتم كه بال زد و رفت!«
  سقف خيره شد، انگار می خواست مرغ دريايی را آنجا پيدا کند.پسربچه به 

  »برنگشت؟«

  »برگشت!«

  »كِي؟«

  »احتماال وقتي من رفتم«
خوب بعد از ظهر مادر و خواهر پسربچه  که پاهايش همچنان متورم بودند و هنوز 

معلوم نشده بود کار مار بوده يا حيوان گزنده ی ديگری به مالقاتش می آمدند. دايی 
و عمو و عمه و خاله و دختر خاله و پسرخاله و عموزاده ها زنگ می زدند حالش 
را می پرسيدند. پسربچه با پررويی توام با خستگی، انگار ميخواهد ثابت کند مريض 

دقت به حرف های پسر بچه گوش می کرد، پدرش است جوابشان را می داد. او به 
مدام مواظب بود پسر حرف احمقانه ای نزند و حرف های احمقانه ی پسرش را 
جوری ترجمه می کرد که همه فکر کنند حرف احمقانه ای نبوده است. گاهی هم آقا 
رسول می آمد، ادای کسانی را در می آورد که آمده اند به يک مريِض آشنا سر بزنند. 
طها از اين بابت احساس خوشحالی می کرد، يکی از عالقمندی هايش همين بود که 

  به آقا رسول بگويد:

  »ممنون عمو، خيلي بهترم!«
  آقا رسول تی را زير بغل می گرفت.

  »من خيلي وسواسي ام«
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 آخرین روز هم رسول باز همه جا را قشنگ تی کشید و پرسید:

 «پس دیگه خوب شدی؟»

 «هیچوقت اینقدر خوب نبودم، کاش زودتر می اومدم بیمارستان!»

 شانه های او و گفت: رسول دست گذاشت روی

 «زود مرخص میشی!»

* 
طها زیر آفتاب منتظر بود دوستش برگردد. داخل بیمارستان احساس امنیت و بهبود 

داشت ولی حاال کم کم قوایش رو به ضعف می گذاشت. صدای زن با وضوح بیشتری 

از بین همه ی صداهای دیگر به گوش می رسید. می شد دردش را از شدت جیغ 

ی کشید فهمید. دو آمبوالنس پیدایشان شده بود، پرستاِر خیلی جوانی زخم هایی که م

او را وارسی می کرد. به آسمان نگاه کرد، پرنده ی سفیدی را دید که خیلی دورتر 

در آسمان پرواز می کرد. خیلی باال و خیلی دور، بال هایش را از هم باز کرده بود. 

 دیگر نمی توانست روی دو پا بایستد.احساس درد نداشت فقط آنقدر خسته بود که 

پرنده رفته رفته  ارتفاعش را کم تر می کرد. بهتر نگاه کرد. یک مرغ دریایی بود، 

صدای عجیبی داشت، روی باد سوار شده بود، می توانست تپش های سینه اش را 

بشنود. باد به آرامی می وزید، پرنده با رنِگ سفیِد مایل به خاکستری اش مثل یک 

ابر بنظر می رسید، دور خودش می چرخید، دور یک دایره ی خیالی، دوره یک  تکه

 دایره ی کوچک خیالی.

کسی با عجله رد شد و شانه ی محکمی به طها زد و او همراه موتور زمین خورد. 

موتور مثل یک حیوان زخمی ناله سر داد. ترس و خجالت به جانش افتاده بود، سعی 

ند بار دوستش را صدا زد. اما از بین همهمه ای که لحظه کرد مردم را کنار بزند. چ

به لحظه بیشتر می شد خبری از او نشد. هر طور شده بلند شد و از بین مردم رد شد. 

دوستش انگار پرستاریست که از شدت عجله فرصت نکرده است فرمش را بپوشد 
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قب برگشت، مشغول سرو سامان دادن به اوضاع بود! از آمدن او ناامید شد. عقب ع

سرش را بلند کرد، مرغ دریایی همچنان با آن صدای عجیب و غریب آنجا بود. تعجب 

کرد چرا هیچ کدام از افرادی که آنجا بودند سرشان را بلند نمی کردند تا به آن موجود 

شگفت انگیز خیره شوند، به مرغ دریایی او! به ذهنش رسید که شاید بهتر بود جای 

می گرفت، یا حداقل روی دریا آنقدر نسبت به هرچیزی پدرش را در کارخانه 

 حساسیت نشان نمی داد. یا فقط باید شهامت بیشتری از خودش نشان می داد!

بعد زمین زیر پایش شروع کرد به باال و پایین رفتن، انگار روی موج های یک 

جدا کرد دریای نا آرام  ایستاده بود. چند بار سرفه کرد، به سختی موتور را از زمین 

 و تمام توانش را جمع کرد که پدال را به سمت پایین فشار دهد. موفق شده بود! 

صدای غرش موتور بلند شد. نیسان آبی زیر آفتاب استراحت می کرد. بعضی ماشین 

ها می ایستادند تا بفهمند ماجرا از چه قرار است. حاال او دور شده بود، همه چیز را 

ایی هم همراه او بدون اینکه بال بزند می آمد. نفس پشت سرگذاشته بود. مرغ دری

عمیقی کشید و در یک لحظه وقتی تمام حواسش متوجه ی این بود که دوباره مرغِ 

دریایِی بالغِ خاکستری اش را گم نکند، به چیز سنگینی خورد و به هوا پرتاب شد. 

ت مرغ مردی باالی سرش آمد، حاال دیگر بخاطر کله ی گنده ی مرد نمی توانس

دریایی اش را ببیند. چند بار سرفه کرد، خون در گلویش جمع شده بود. نمی توانست 

نفس بکشد، نمی توانست حرف بزند و بگوید حالش خوب است. گرمش بود، گرماِی 

خونی بود که از بدنش با فشار بیرون می زد. خستگی و درد تنها چیزی بود که 

اب زده و ترسیده باالی سرش رسیده بود. احساس می کرد. بعد دوستش را دید که شت

 حاال واقعا الزم بود که مثل یک آدم آشنا تمام مدت را همراِه او باشد.

دوسِت موتور سوارش  دست هایش را گرفت. دست هایش مثل دو تا تکه یخ سرد 

بودند و آنقدر توان نداشت که دست های دوستش را به عنوان آخرین آشنایی که دیده 

 هد.بود فشار د
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 پرستار پرسید:

 «می شنوی؟ صدامو»

می شنید، صداِی مرغِ دریایی را هم می شنید. مرغ دریایی روی سینه اش نشسته 

بود. این بار نوبت او بود که گرمش کند. بی فایده بود. خودش فهمید دارد میمیرد. به 

، مرغ دریایی لبخند زد. بوی دریا را می داد، بوِی نمک. چشم هایش را ریز کرد

آفتاب خوشایندی بهش می تابید. نمی توانست حرکت کند. دست برد تا مرغ دریایی 

دستش را گذاشته بود روی سینه اش. نفس عمیقی کشید و از این  را نوازش کند.

خجالت زده بود که مجبور بوده از بیمارستان فرار کند چون پولی برای تسویه نداشته 

نکه خجالت زده او را به بیمارستان برگردانند است. باز نفس عمیقی کشید و قبل از ای

در حالیکه مرغ دریایی را محکم به سینه ی خودش فشرده بود در آمبوالنس آخرین 

 نفسش را کشید و مرد.
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 احسان!
فقط آنچه را الزم دارید »

بردارید و زمین را 

همانطورکه پیدا کردید رها 

 «کنید

 

 ما با اتوبوس سفر می کردیم!

من او را فقط دوبار دیدم و این اولین بار بود. او سرش را به شیشه تکیه داده بود و 

بدون اینکه حتی یک بار به سمت من که پهلوی دستش نشسته بودم برگردد جوریکه 

انگار دارد به یک فیلِم بلند نگاه می کند به بیرون خیره شده بود و مثِل یک شیفته ی 

م نگذاشته بود، نه خیال خوابیدن داشت و نه حرف واقعی یک بار هم چشم روی ه

 زدن با یک غریبه.

 «نه؟ جاده، وقتی سوار اتوبوسی مثل سراب می مونه. مگه»

او که جا خورده بود از شیشه فاصله گرفت و نگاهم کرد و باز نگاهی به بیرون 

اِن بی انداخت، انگار از این ناراحت بود که مجبور است بین فیلم، جواِب یک نفر انس
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 مالحظه را بدهد.

 «ولی ما باالخره می رسیم»

 «داری به خونه ی دوست و آشنا می ری؟»

 جواب داد:

 «نه!»

 گفتم:

 «پس البد تنهایی!»

 و چون بی معنی بودن این سوال را فهمیده بود کمی درنگ کرد و جواب داد:

 «بله تنهام!»

 «مسافرِ کجایی؟»

 با تعجب جواب داد:

 «وس مشخصه!فکر کنم مسیر اتوب»

یکی از آشناهای برادرش که چند وقت پیش در یک درگیری زخمی شده بود برای 

او کاری در همین شهر که می رفتیم دست و پا کرده بود. حاال دوسال از مرِگ 

 برادرش می گذشت.

 بعد به من گفت:

 «به این که نمی شه گفت سفر!»

« سفر!»به این می گفتم: باالخره از یک شهری به یک شهر دیگر می رفتیم و من 

او باز سکوت کرد و انگار از اینکه حرفی برای گفتن ندارد شرمنده است و برای 
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 اینکه عذرخواهی کرده باشد به بیرون شیشه ی اتوبوس خیره شد! 

این چندمین اتوبوسی بود که او برای رسیدن به این نقطه سوار می شد. سن و سالش 

بیده بود معلوم می کرد اولین بار است دارد از خانه بود و جوریکه به وسایلش چس کم

ی خودش دور می شود. ولی خب من که این مسیر را قبلترها رفته بودم خوب می 

دانستم که هر چقدر دورتر شوی بیشتر عادت می کنی. مسیر همانطور که منظره ها 

هم بزرگ  را با خودش می برد انسان ها را هم با خودش جا به جا می کرد، انسان را

 می کرد و برای همین این بی تابی جوانانه آدم را به خنده می انداخت.

 ازش پرسیدم:

 «حاال کار و بارت چیه؟» 

 به دست هایش خیره شد

 «نقاش ساختمونم آقا... یعنی شاگرد بودم!»

 «می خوای اونجا هم همین کارو بکنی ؟»

 «مبرای این کار میرم اما هرچی باشه من حاضرم انجام بد»

 «پس هرچی باشه نه نمی گی؟!»

 «نه»

چرا یکم منتظر نموندی که همون شهر خودتون یه کاری گیر بیاری، اینطوری برات »

 «راحت تر نبود؟

 «نه»

انگار سواالتی که ازش می پرسیدی مثل یک غریبه ی غیر قابل اعتماد با او دست 

هنوز سرجای  اولشان می دادند و او بعد از دست دادن می خواست ببیند انگشت هایش 
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 هستند یا نه؟! یک... دو... سه... چهار... پنج... شش...

 «ببینم اونجا دوست و آشنا داری؟» 

 هفت... هشت...

 «من فقط می خوام اونجا کار کنم!»

زنی که پست سر ما نشسته بود به بچه بغلش شیر می داد و سعی می کرد او را 

 ه بلند شد ناراضی صدایش در آمد:خواب کند و وقتی صدای ناله ی بیجان بچ

 «اگه گذاشتن... اگه گذاشتن»

اتوبوس مثل یک گهواره ی بزرگ همه را تکان می داد، با نگاه کردن به چهره ی 

تک تک مسافرها می شد فهمید که دلشان می خواهد به خواب بروند، بعضی ها هم 

، روی پشتی با دهان باز درحالیکه سرشان مثل یک تیکه پارچه ی خیس از عرق

 صندلی افتاده بود واقعا خوابشان برده بود، البد احسان هم بدش نمی آمد بخوابد.

 بعد احسان دشت بیرون شیشه را به من نشان داد و گفت:

 «خیلی شبیه جاییه که من ازش اومدم»

 من نگاه کردم.

 «خواهر برادر داری؟»

 «قبال سه تا برادر داشتم و یه خواهر»

 «پدر چی؟» 

 . ده.ن ه..

 «بله»
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 «سایه ش مستدام»

سرش را بلند کرد و راست توی چشم های من نگاه کرد، دو تا چشم گرد و قلمبه و 

 صورت باریک و بلندی داشت.

 «ممنون!» 

من به دشت سبز فروردینی خیره شده بودم، برای من که سال ها بود سفر می کردم 

نطور بنظرم می آمد که همه هیچ جایی خاطره ای در ذهنم زنده نمی کرد ، بیشتر ای

جا شبیه هم است، همه ی درخت ها، همه دشت های سبز و همه خورشیدهایی که 

غروب می کردند و کال هر منظره ای که از پشت شیشه ی ماشین، غریب و دست 

نیافتنی بنظر می رسید. مثل آدم ها. همه ی آدم های غریبه در نگاه اول خیلی غریب 

دند، اما بعد معلوم می شد که آن ها هم مثل خودت درگیر و پردردسر بنظر می رسی

یک زندگی ساده و معمولی هستند که می خواهند یک جوری ادامه اش بدهند. آدم 

احسان که هیچوقت حتی دلشان هم نخواسته بود تشویق شوند و فقط می  هایی مثل

 خواستند بتوانند یک جورایی خودشان را زنده نگهدارند.

 من گفتم:

 «ال برنامه ت واسه ی زندگی چیه؟حا» 

یک... دو... سه... چهار... درحالیکه از شیشه به بیرون خیره شده بود مثل خیلی 

هاِی دیگر که دلشان می خواست در جاده بی صدا به بیرون خیره شوند و همراه 

 مناظر خیال پردازی کنند جواب داد.

 «دلم می خواد برای خودم اوستای نقاشی ساختمون بشم»

 با غرور ادامه داد.

راستش داداش همین حاالشم دستِ کمی از یه اوستا ندارم، باید ببینی که من »

چجوری کار می کنم. کارم خیلی درسته ولی خودت باید ببینی. بعد دلم می خواد برم 
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خواستگاری بهاره. دختر خاَلمه! بعد می رم سربازی. تا برگردم منتظرم میمونه. بعد با 

ی کنیم. دلم می خواد چند تا بچه داشته باشم... ولی دلم دختر نمی خواد، هم ازدواج م

دخترا نمی تونن نقاش ساختمون بشن! می خوام به همشون یاد بدم نقاش ساختمون 

 «بشن. بعد هر کدوم یه گوشه ی شهرو بگیره و کار کنه و چندتا شاگردم داشته باشه

 :به من نگاه کرد، جوریکه انگار داشت می پرسید

 «بازم بگم؟»

 باز هم گفت:

ولی قبل از همه ی این ها دلم می خواد با بهار یه خونه ی کوچیک داشته باشیم که »

دیواراش رو خودم نقاشی کردم. بهار از رنگ زرد خوشش میاد، یجورایی لیمویی، 

خودش بِهِم گفته. از لیمو هم خوشش میاد خودش بهم گفت، منم یه روز براش یه دونه 

 «فتم و گذاشتم جیب کیفم که بهش بدم...لیمو گر

 «خب بهش دادی؟»

 «آره دیگه!»

بعد دوباره تمام راه را ساکت بود والبد داشت به برنامه ای که برای زندگیش داشت 

فکر می کرد. وقتی اتوبوس در ترمینال توقف کرد شهر را شب پوشانده بود. با اینکه 

پریدند دور و برشان به کل ساکت  مسافرها سر و صدا کنان از اتوبوس پایین می

بنظر می رسید و همچین مواقعی آدم با خودش فکر می کند چقدر خوب است یک 

 نفر منتظرت باشد، کیفت را بگیرد و بهت خوش آمد بگوید.

دو روز بعد با دوستم اتفاقی از کنار ساختمان نصفه کاره ای رد می شدیم. دوستم 

 گفت:

 «تاده!فکر کنم اونجا یه اتفاقی اف»
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 با عجله به سمت مردم رفت و وقتی برگشت گفت:

 «یه کارگر از رویِ داربست افتاده... داره میمیره»

 «مرده؟»

 «نه داره میمیره، می گن غریبه!... روحش واسه خونه ش بی تابی می کنه!»

من جمعیت را کنار زدم، احسان را آنجا دراز کرده بودند. صورتش رنگ عجیب و 

ت مثل یک انساِن بیگانه که روح در تَنَش غریبی می کرد و می غریبی داشت درس

 خواست به جایی که از آن آمده است برگردد. احسان هم با اینکه می گفتند:

 «دارد می میرد!»

با سماجت به یک جاِی نامعلوم انگار هنوز سوار اتوبوس بود و دشت هاِی سبز را 

 می دید، خیره شده بود.

 همه چیز و هر احساسی کشیده می شد.رنِگ تنِد غروب روِی 

 «پسرِ بیچاره!»

بیرون که آمدم سیگاری روشن کردم، آسمان فروردین، سرد و افسرده بنظر می رسید 

 و کسی که سر چهارراه داد می زد لیموی تازه از هیچ چیز خبر نداشت.
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 جزیره

پرنده ای که غذا خورده »

نمی تواند با پرنده ای که 

 «پرواز کند گرسنه است

 

دبیری از آموزش و پرورش آمده بود برای آن هایی که امسال کنکور داشتند حرف 

بزند. بچه های کالس ما و آن یکی کالس را در نمازخانه جمع کرده بودند. این آقا 

که فردوس نام داشت مردی بود با قد متوسط که موهای جو گندمی و پرپشتش را به 

ایش حالتی داشتند که نمی شد فهمید لبخند می زند یا ناراحت باال شانه کرده بود و لب ه

است. صفا و صمیمیتی که در چهره اش دیده می شد به او حالت یک بچه مدرسه ای 

داده بود. مثل یک بچه مدرسه ای و حتی بیشتر از یک بچه مدرسه ای در دو راهی 

ازخانه گذاشت به قدم گذاشتن به یک راه جدید بنظر می رسید و همین که پا در نم

 یکی که نزدیک پنجره بود گفت پنجره ها را باز کند.

با بچه  آقای فردوس بعد از مجاهدت بسیار، و تیکه پاره کردِن تعارف و خوش و بش

هایی که اولین بار بود آن ها را می دید، خودش را به جایی رساند که برایش یک 

ان بخواهد تجربه ی بودن در چنین میز گذاشته بودند. آقای فردوس که ظاهراً تا دلت
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 محیط هایی را داشت به لبه میز تکیه داد و رو به بچه ها گفت:

خُب حالتون چطوره؟ استرس دارین؟ نگرانین؟ پنجره رو هم باز کردیم و هوای تمیز »

بچه ها هاج و واج به آقای فردوس خیره شده « اومد تو، پس دیگه کامال راحتید؟

 نگاه کردن به بچه ها به این نتیجه رسید: بودند. آقای فردوس با

 «پس زندگی به کامه؟»

همین بود که کتش را در آورد و با ولع دست هایش را به هم مالید. انگار زندگی چند 

قلم ماده ی اولیه باشد و او آشپزی که می تواند از آن یک غذای خوشمزه بیرون 

 بکشد.

 «ید!خُب بچه های عزیز می بینم که خمیازه می کش»

از ته نماز خانه به او جواب هایی دادند و آقای فردوس « بچه های عزیز»چندتا از 

مثل یک سخنران انگیزشی یا معلمی که بدش نمی آید با بچه ها رفاقتی هم داشته باشد 

 جواب آن ها را داد و اسباب خنده و شادی بقیه ی بچه ها را فراهم کرد.

بچه ها درباره ی کنکور و فرصتی که جلوی آقای فردوس اینجا بود تا بیشتر با 

 رویشان می گذاشت حرف بزند.

 «بچه های عزیز...»

 چند تا از همان بچه های ته نمازخانه اعتراض کردند:

 «آقا ما دیگه بچه نیستیم.»

بله حق با شماست، هر کدوم از شما دیگه برای خودش مردی شده، من یه پسر »

 «میندازید. به اونم دیگه نمیشه بچه گفت همسن شما دارم و شما منو یاد اون

 بعد ادامه داد؛
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بگذریم آقایونِ عزیز! در حال حاضر شما در یک مرحله ی خیلی سخت و تعیین »

کننده از زندگیتون ایستادین. این فرصتیه که می تونه مسیر زندگی شماها رو برای 

فرد قابل احترام و همیشه تغییر بده. می تونه کاری کنه که برای بقیه ی زندگیتون 

مفیدی باشید، هم برای خودتون هم برای بقیه، برای مردم کوچه و بازار... تصمیم 

 «باشماست که می خواین از این فرصت استفاده کنید یا نه؟

بعد آقای فردوس چند دقیقه ی متوالی پشت سر هم از تجربه های خودش، سختی ها، 

 کوشش ها و مجاهدت هایش حرف زد.

کنید این مرحله از زندگی شما مسابقه ی دو هست. و تو این مرحله همه ی  اصال فکر»

شما دارید با هم به سمت آیندتون می دوید. توی دو چی از همه مهمتره؟ استقامت؟ 

 «پشت کار... اگه خدایی ناکرده تعلل کنید عقب میفتید، مگه نه؟

را بر تایید گذاشت و  چون آقایان محترم ساکت ماندند و جوابی ندادند آقا معلم فرض

 گفت:

خب پس چرا نمره های هیچ کدومتون تعریفی نداره؟ اگه همونطورکه سر کالس »

تنبلی کردید برای کنکور هم تنبلی کنید اونوقت چی میشه؟ اونوقت بقیه که بیشتر 

 «تالش کردن ازتون جلو میزنن و شما اون پُشت مُشتا می مونید

زخانه حضور داشتند معلوم بود که هیچ چیز از خیلی از آقایان محترمی که در نما

حرف های آقای فردوس دستگیرشان نشده است. بااینحال محض ساکت کردن او هم 

 «بله فهمیدیم!»که شده همگی با هم داد زدند: 

 «پس به اندازه ی کافی تالش می کنید؟»

 «پس به اندازه ی کافی تالش می کنیم!»
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 «پس پیش به سوی موفقیت!»

 ش شروع کرد به کف زدن:پشت بند

 «پس پیش به سوی موفقیت!»

پشت بندش همه ی آقایان خیلی محترم حاضر در نمازخانه شروع کردند به کف زدن 

جانانه ای که آقای فردوس برای نظم مدرسه هم که شده سعی کرد به آن خاتمه بدهد 

 و درحالیکه با دست از آن ها می خواست آرام بگیرند گفت:

ن عزیز! برای رسیدن به خطِ پایانِ این مسابقه به همچین انگیزه ای احتیاج آفرین آقایو»

 «دارید!

 آقایون عزیز خندیدند.

 «جایی هست که نفهمیده باشید؟»

 یکی از آن آقایان عزیز دستش را باال برد.

 «آقا ببخشید، من یه چیزی رو متوجه نشدم»

 آقا انگار لطف بی اندازه ای کرده باشد گفت:

 «ه خواهش می کنم، اسم محترمتون؟بله بل»

 «اسم محترمش امیره، آقا» چند تا از بچه ها داد زدن:

 «اسمم امیره آقا»

 آقای فردوس خنده بر لب رو به طها گفت:

 «بفرما امیر»
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 امیر صدایش را صاف کرد و دودل گفت:

 آقا شما گفتین که کنکور یه فرصتِ برابر برای همه مون هست، راستش من اینو نمی»

 «فهمم!

 آقای فردوس که چانه اش را متفکرانه می مالید گفت:

 «دقیقا کجاش رو نفهمیدی؟»

 «راستش آقا من هیچ چیزش رو نفهمیدم»

 آقایان محترم صدایشان در آمد:

 «ای بابا چطور هیچی نفهمیدی؟! بدو دیگه!»

آقای فردوس انگاری بزرگسالی است که از حرف بامزه ی بچه ای جا خورده است 

 سوزانه جواب داد:دل

 «پس به احترام شما باید دوباره یه چیزهایی اضافه کنم!»

باز چند تا از بچه ها که حوصله شان سر رفته بود اعتراض کردند و آقای فردوس 

 بدون توجه به آن ها باز توضیح دادن را شروع کرد:

رحالیکه خُب امیر فکر کن یکی بهت پیشنهاد بده یه سال تو یه جزیره دورافتاده د»

مجبوری روزانه پانزده ساعت کار کنی زندگی کنی و در این مدت کسی رو هم نبینی 

اما بعدش برای بقیه ی عمرت بتونی در رفاه و آسایش زندگی کنی درحالیکه یه خونه 

ی نقلی و زن آبرومندی هم داری)آقایان محترم خندیدند(. تو قبول می کردی؟ 

ه صالح خودش رو خیلی خوب می دونه، دو دو تا مطمئنا، چون تو آدم بالغی هستی ک

چهارتا می کردی و چنین فرصتی رو از دست نمی دادی، مگه نه؟ با خودت می گفتی 

یک سال در برابر باقی زندگیم، معامله ی خوبیه. کنکور همچین چیزی است! یک سال 
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 «برای یک عمر... حاال فهمیدید؟

 بچه ها همه باز یک صدا گفتند:

 «ال برای یک عمر!بله یک س»

 ولی امیر باز دستش باال بود!

 «آقا من باز نفهمیدم ؟»

 آقا باز با خوش اخالقی گفت:

خب ما هم برای همین اینجا جمع شدیم که با هم بفهمیم، نه؟ بهمون بگو کجاش رو »

 «نفهمیدی

آقا حتما خودتون که از اون سر شهر به اینجا اومدید متوجه شدید که مدرسه ی ما »

 «یه جای محرومه توی

 به همکالسی هایش نگاه کرد:

کسانی هم که اینجا دستشون به دهنشون می رسه بچه هاشون رو فرستادن جایی که به »

شما نزدیکتره. ماهایی که اینجا هستیم همه فقیریم، پس چطور می تونیم یه سال بریم تو 

 «یه جزیره زندگی کنیم؟ ما باید کار کنیم!

 ا تأیید کردندبچه ها همه حرف او ر

 «ایول  حق با امیره باید پول دربیاریم»

 آقای فردوس درحالیکه هنوز دلسوزی اش را داشت گفت:

 «خب قرار نیست همه چی آسون باشه، مگه نه؟»

 این بار همه ی آقایان حاضر در کالس جواب دادند:
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ای که شما  آقا ما اگه خودمونم پاره کنیم بازم نمی تونیم یه سال بریم تو اون جزیره»

 «می گید

 آقای محترمی که کنار امیر نشسته بود اضافه کرد:

آقا من و پنج خواهر برادرم با هم توِی دو اتاق زندگی می کنیم با این وجود چطور »

 «می تونم برم تو یه جزیره؟

 امیر جواب آقای محترم پهلوی دستش را داد:

ه مدرسه ی غیر انتفاعی می آقای فردوس داره از پسر آقا عبداهلل حرف می زنه ک»

 «رفت

 یکی دیگر از آقایان محترم گفت:

راست میگه آقا، حتی از وقتی پسرش تجربی میخونه واحد باالییش رو اجاره نداده »

 «که پسرش بتونه قشنگ باخیال راحت درسش رو بخونه

 یکی با صدای بلند گفت:

 «اوووه آقا این بحث جزیره، مالِ یه سال نیست ها!»

 «ننم می گفت از همین حاال آقا عبداهلل بهش دکتر می گهآقا، »

آقای فردوس با صدای بلند خندید و چون فرصت را برای دخالت در بحث مناسب 

 دیده بود با صدای بلندی که انگار بچه ها را دعوت به پیروی می کرد گفت:

دکتر بگه... امان از این پدرها! آقا عبداهلل نمی تونه از همین حاال به شازده پسرش »

چون توی کنکور همون قدر که اون ممکنه دکتر بشه شما هم ممکنه دکتر بشید. اما 

 «همونطور که گفتم ممکنه برای بعضی ها سخت تر باشه
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 امیر جواب داد:

 «ولی این بعضی ها واقعا هم بعضی ها نیستن، نه آقا؟»

 آقایان محترم بازهم صدایشان در آمد:

 «هیچکدوم از ما که آسون نبوده!حق با امیره آقا، برای »

 آقای فردوس گفت:

می فهمم از چی حرف می زنید. درسته وضعیت سخته اما خب این فرصت برای اینه »

 «که همه چی راحت بشه

 امیر باز هم اعتراض کرد:

اما نه تو یه فرصت برابر... همه چی که در مورد همون چهار ساعت کنکور نیست »

 «. ..که

 را برید: آقای فردوس حرفش

 «خب من برای همین اینجام که...»

شما برای این اینجایید که بگید اگه مدرسه ی شما از مدرسه های اونا بدتره، اگه »

خونه هاتون کوچیکتره و سر و صداها بیشتر... اگه فرصت درس خوندن و پول کتاب و 

 «مگه نه؟ معلم خصوصی ندارید بازم اگه فردا اون پشت پشت ها موندید حقتون بوده!

 بلند شد که برود.

 «من دیگه باید برم آقا»

آقای فردوس که اینبار لب هایش حالت ناراحت کننده ای به خود گرفته بود اعتراض 
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 کرد:

 «هنوز حرفام تموم نشده»

 امیر که خیلی قبل از این می خواست برود گفت:

بعضی ها بتونن  آقا هنوز نفهمیدین، ما مجبوریم همه چی رو نصفه کاره ول کنیم تا»

برن توی جزیرشون و با خیال راحت جلو بیفتن... تازه همین حاالشم پسر آقا عبداهلل 

 «نمره هاش از همه ی ما بهتره، پس پدرش حق داره بهش دکتر بگه

 امیر که رفت آقای محترمی که پهلوی دستش نشسته بود گفت:

 «آقا امیر از پارسال از زنگ دو به بعد میره...»

 «چرا؟!»

بچه ها به این سوال آقای فردوس خندیدند و پشت سِر هم بیرون رفتند. چند دقیقه ی 

بعد آقای فردوس مانده بود و سه نفر. آقای فردوس رو به آن ها لبخند زد. هرچند باز 

 هم لب هایش حالت ناراحت کننده شان را داشتند.

 «پس شما همه ی تالشتون رو می کنید؟»

 رد:یکی از بچه ها اعتراض ک

 «اقا من فقط میخوام بعد از شما اینجا بخوابم»

 آقا فردوس به دو نفر دیگری که کناِر هم نشسته بودند اشاره کرد:

 «شما چی؟»

 یکی از آن دو گفت:

 «آقا من که اینجا موندم چون می خواستم لباس ورزشی بپوشم»
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 تنه ای به بغل دستی اش زد:

 «د مثل پسِر آقا عبداهلل دکتر بشهآقا اینم طاهاست اون راست راستی می خوا»

 آقای فردوس گفت:

 «خودت چی؟»

 «آقا من فوتبالیستم»

 «گفتی اسمت چیه؟»

 «مهدی»

 «خب مهدی، امیر از زنگ دو به بعد کجا میره؟»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

جزيره



 

 

 

 

9 

 

 فوتبالیست
 

 

قلمرو آزادی وقتی آغاز می »

شود که قلمرو ضرورت به 

 «پایان رسد

                                             

مهدی قرار بود بعد از یک هفته غیبت برگردد. یک هفته شد دو هفته، یک سال، 

دوسال، سه سال و سال ها همینطور گذشتند. قرار بود بعِد یک هفته برگردد و زندگی 

ام را زیر و رو کند! بچه که بود آرزوهای بزرگی داشت. خیال می کرد می تواند 

بشود. اما هرچقدر بزرگتر می شوی آرزوهایت هم کوچکتر می شود بازیکن تیم ملی 

و آن بازیکن ها و بازیگرهای بزرگ در همان بچگی باقی می مانند. بچه که بود 

وقتی به توپ شوت می زد برایش طوری نبود که دارد بازی می کند، یا همه ی این 

ا که گل می شد ها برای این است که چند ساعتی سرگرم بشود. هرکدام از شوت ه

احساس می کرد به اون جام خیالی که قرار است یک روز به دستش بدهند یک قدم 
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نزدیک تر شده است. احساس می کرد این روزها مثل خانه ای است که کم کم دارد 

ساخته می شود و مهدی قدم به قدم از پله های آن باال می رود. ایمان داشت که این 

آزادی  اخته شده است و او روی چمن های سبز استادیومخانه چند سال دیگر واقعا س

قدم گذاشته و دور و برش را صندلی ها گرفته اند. صندلی ها را مردهای ایستاده که 

فریاد می زدند و تشویق  با تمام توان فریاد می زنند پرکرده اند. گرچه آن هایی که

ل قطره ی بارانی که روی می کردند، هیچکدام هماهنگ نبودند، اما صدای هر نفر مث

دریا می ریزد با باقی صداهای دیگر همگون می شد و مثل موج های دریا به سمتش 

 .سرازیر می شد

سالم خوش »تلویزیون را که روشن می کرد مجری لبخند برلب و سرزنده می گفت: 

به بیرانوند سالم می کرد. از یک شهر کوچک « اومدین، امروز با دروازه بان تیم ملی...

تهران رفته بود، بدون سرمایه، بدون کسی که دستش را بگیرد و بکشدش باال. با دست 

بیرانوند می « نمی توانی، نمی توانی!»خالی، با نیش و کنایه های مردمی که می گفتند: 

صداها شدت می گرفت، همه ی تماشاگرها یک صدا تکرار « اما من تونستم»... گفت:

 «چرا تو نتونی؟» می کردند؛

فکر می کرد طبیعی است؛ برای رسیدن به همچین جایی، خیلی باید بدوی. شاید الزم 

باشد چند کیلومتر را همینطور پشِت سِر هم رج بزنی. حاال اگر ازش بپرسی نمی 

تواند چیِز زیادی بهتان بگوید ولی آن موقع ها خم و چم ماجرا را می دانست. سخت 

پس با وجود سخت بودن « دم ایمان داشتممن به خو»بود ولی بیرانوند می گفت: 

خیلی هم غیر ممکن نبود. فقط باید امیدش را از دست نمیداد و با ایمان به آخرین پله 

 ی این خانه با تمام توان تالش می کرد.

هرچقدر آرزوهای بچه ها بزرگ هستند به همان اندازه دنیایشان کوچک است، به 

درسه و کمی بزرگتر، به اندازه ی بچه های اندازه ی یک محله، به اندازه ی یک م

یک شهرستان. مهدی اوِل کار شروع کرد به رقابت با به بقیه ی بچه های محله. 

کمی مایوس شد. خیال برش داشته بود که بقیه ی بچه ها باید دست از بازی کردن 
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و جلو بزند و هرکس این کار را نمی کرد و از ا بردارند تا او بتواند از همه شان جلو

می زد تبدیل به دشمنش می شد و با او روی لج می افتاد. در حقیقت فکر می کرد 

در محله نباید کسی باشد که بتواند با او رقابت کند و خودش با همه رقابت می کرد. 

 ولی خب نفر اول یا دوم بودن در جمع بچه های محله هم او را امیدوار می کرد.

د، اجازه نداد نا امیدی از پا درش بیاورد. نه، هر مهدی مصمم تر از این حرف ها بو

طور بود باید ادامه می داد. خودش را جمع و جور کرد، تصمیمش را گرفته بود، 

شروع کرد به تمرین جدی و مداوم. همه ش از بقیه، از فامیل های دور و نزدیک، 

 و از معلم ها و مربی ها می پرسید:

 «بنظرتون من می تونم موفق بشم؟»

رچند که اهمیتی نداشت که آن ها چه جواب می دادند، در نهایت او می دانست می ه

خواهد به کجا برسد. بعد می پرسید آیا حاضر هستن بهش کمک کنن؟ اگر کمک می 

کردند باعث می شدند زودتر به هدفش برسد و اینطور وقتی بازیکن پولدار و معروفی 

 می شد لطفشان را جبران می کرد.

ا عالقه به حرف هایش گوش می کردند و مهدی برایشان تعریف می کردم بعضی ها ب

که هر روز ساعت شش صبح از خواب بیدار می شود و ساعت ها روپایی می زند. 

و اینکه آن روز توپ را چطور از دست یک بچه که جسه اش سه برابر او بود قاپید، 

بود دریپ زد و گل! بعد همه ی بازیکن های حریف را که جثه شان دو برابر او 

درسته حتی حاال هم که بهش فکر می کند آن دریپ و آن گل و آن حس وقتی که برای 

حس زیبایی « هزینه های تِست تو رو باشگاه پرداخت می کنه»اولین بار مربی گفت: 

بود و او احساس کرد تمام خستگی های چند سال گذشته و تمام نا امیدی ها بی دلیل 

ق داشته که حرف های پدرش را گوش نکند و به خودش ایمان داشته بوده اند. و او ح

باشد. این کاری بود که تمام بازیکن های بزرگ دیگر هم انجام داده اند، هیچوقت از 
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 ایمان داشتن به خودشان دست برنداشته اند.

 چند سال بعد مهدی در ترکیب اصلی تیمشان قرار گرفت. مربی می گفت: 

اگر تست را بهتر انجام میدادی، اگر شب ها زودتر می «... دویدیاگر کمی بیشتر می »

خوابیدی و از زمان تمریناتت کم نمی کردی شاید االن تو بجای آن همشهریمان که 

 در ترکیب تیم ملی است بودی.

 «اون حتی انگشت کوچیکه ی تو هم نمیشه اما تو... »

 و معلم وقتی نمره های بد او را میدید می گفت:

 «در دنبال فوتبال راه افتادی که این شد، بفرما آخرشم چیزی شدی؟اینق»

 باز به نمره ها نگاه می کرد:

ساعت  14مهدی! چرا نمی فهمی تو بچه ی یه کارگری... پدرت اونجا هر روز »

جوون می کنه که تو بتونی بیای اینجا، و تو اینطوری جوابش رو میدی، با پلکیدن تو 

 «زمین فوتبال؟

 «م االن یه سال میشه که فقط جمعه ها فوتبال میرمآقا معل»

 «پس...»

مهدی شب ها که از کارخانه برمیگشت تلویزیون را روشن می کرد. مجری با آن 

و مهمانش « خدا نگهدار تا برنامه ی بعدی!»صورت امید بخش و خندان می گفت: 

احافظی که به همان اندازه خوش خنده، خوشحال و خوش لباس بود پشت سر او خد

می کرد. برای همین ها بود که دیگر به خود زحمت نمی داد تا درباره ی آخرین 

 تغییرات در ترکیب تیم با کسی حرف بزند.

بین آن فوتبالیست هایی که می دویدند چند بچه ی کارگر بود؟ چند بچه مثل مهدی 

بهانه  فکر می کردند قرار است یک روز از آن تلویزیون به آن هایی که می خواهند
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 « گوش کن فقط الزمه به خودت ایمان داشته باشی»بیاورند بگویند: 

الزمه که ناامیدنشی و به تالش کردن ادامه بدی. دلش می خواست با یکی از آن هایی 

 که از این حرف ها را می زنند چشم تو چشم بشود و به او بگوید:

داربست ساختمون افتادم و من به خودم ایمان دارم اما همونطور که می بینی از روی »

 «پام شکسته و پای شکسته ایمان سرش نمیشه

حاال چند سالی از آخرین باری که پایش به توپ خورده می گذرد. آخرین مدالی را 

هم که در بچگی به عنوان بهترین گل زن دریافت کرد گذاشته بود یک جایی بین 

ودش گاهی هوس می کند لباس هایش که خدایی نکرده کسی آن را نبیند. ولی خب خ

 مدال ها و تقدیر نامه هایش را بیرون بیاورد و در تنهایی مدال را بیندازد گردنش.

 «فوتبالیست خوب کشورمان مهدی...»

البد آن هایی که توی پایتخت توی تیم های خوب بازی می کنند خیلی مواظب بوده 

 ب بوده اند.اند که هرگز از روی داربست ها نیفتند، بله حتما خیلی مواظ
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پس واقعیت نداشت که » 

خدا در ماه زندگی می 

 «کند؟

 

 

مردم اعتقاد دارند که شتر بخت فقط یک بار جلوی خانه ی آدم می نشیند و همان یک 

بار باید قدرش را دانست. اگر قدرش را ندانی آن شتر می رود وخودت می مانی و 

 آمدن و رفتنش بنظر ساده بیاید، برای خورشید که ساده نبود.بدبختی هایت. شاید 

ماجرا از این قرار بود که یک روز خورشید و خواهرش آذر، سِر چهار راه ایستاده 

ز را با بی حوصلگی گرفته  بودند. آذر یک سال از او کوچکتر بود و ده شاخه گل ر 

ر زیر لب زمزمه می بود و به چراغ قرمز چشم دوخته بود. یک دو سه... همینطو

 کرد و منتظر بود چراغ قرمز شود. 

 «خورشید االنه که قرمز بشه... »
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هنوز حرفش را تمام نکرده بود که چراغ قرمز شد و آذر با عجله به سمت اولین 

ماشینی که یک دختر پسِر جوان داخلش نشسته بودند دوید. در همین حین ماشین سفید 

با همه ی ده شاخته گلش افتاد زمین. خورشید رنگی مجبور شد ترمز کند و آذر 

خودش را باالی سر آذر رساند. اتفاقی برایش نیفتاده بود و می خواست هرچه زودتر 

شاخه گل هایش را جمع کند و به کارش برسد. دختر جوانی که جلوی پای آذر ترمز 

 کرده بود مضطرب از ماشین بیرون پریده بود و مدام می پرسید:

 «شد؟چیزیت که ن»

 حالت خوبه؟ 

 سرت گیج نمیره؟

 نمیخوای چیزی بخرم بخوری؟

 آذر گل های رزش را باز در آغوش گرفت:

 «می خوام اینا رو ازم بخری»

 دختِر جوان راننده متعجب گفت:

 «پس سرت گیج نمیره؟ حالت تهوع نداری؟»

 آذر خندید:

 «!نخوردخانوم من که سرم به جایی »

 «پس می خوای گالت رو بخرم؟»

* 
ستاره، دختر راننده، خورشید و آذر را سوار ماشین کرد که برساندشان خانه. آذر 

جلو نشسته بود و مدام از ستاره در مورد ماشین و رانندگی کردن و لباس هایش و 
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خانه اش سوال می پرسید. ستاره هربار با حوصله به سوال های آذر جواب می داد 

اد. می گفت برایشان لباس می خرد، یا با و هربار به آذر قول یک چیزهایی می د

 ماشین می گرداندشان و همین بود که آذر مدام بیشتر سوال می پرسید. 

 «بچه ها باید بیشتر دقت کنید، نباید اینطور بدوید وسط خیابان!»

هوای داخل ماشین خنِک خنک بود و انگار از تن من و آذر که از سِر صبح بیرون 

 داخل ماشین همینطور بخار بلند می شد.بودیم در آن هوای خنک 

 «کالس چندمین؟» 

 «ما مدرسه نمیریم خانوم جان!»

آذر که این را گفت، ستاره از روی ناباوری جیغی کشید، چشم هایش از تعجب گرد 

 شده بودند:

 «خونین؟ نمیچطور درس »

در کریم همیشه بهشان گفته بود پیش آدم پولدارها نباید خجالت سرتان بشود هرچق

بدبخت تر بنظر برسید بیشتر بِِهت ترحم می کنند و تا بیشتر بهت ترحم کنند زندگی 

ات راحت تر می شود. انگار کریم یک چیزهایی حالیش بود چون به همان اندازه که 

 آن ها از بدبختی هایشان می گفتند ستاره مهربان تر می شد!

کریم صحبت کرد، و کریم  ستاره، خورشید و آذر را که رساند خانه، جلوی در با 

درحالیکه مدام بله چشم، بله چشم می گفت و برای ستاره دست به سینه می زد قبول 

کرد از این به بعد اگر او خرج مخارج مدرسه رفتنشان را بدهد، در مدرسه ثبت 

نامشان کند. ستاره قبل از اینکه برود، صورت هر دو را ماچ کرد و گفت از این به 

دخترهای خودش هستند و اگر چیزی خواستند می توانند به او بگویند.  بعد آن دو مثل

 دسته گل را هم باز گذاشت بغل آذر و گفت:

 «اینو برای تو گرفتم»
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یک دسته گِل قرمز! خورشید و آذر هر دو خنده شان گرفت. ستاره که رفت کریم گل 

 ها را از بغل آذر بیرون کشید و گفت:

 «باید بندازی تو یه سطل که اینطور له نشن!چندبار بهت گفتم اینا رو »

* 
فردای آن روز، پدر صبحِ زود خورشید و آذر را برد مدرسه. ِکیفش حسابی کوک 

 بود و لباس هایی را که برای عروسی می پوشید تنش کرده بود.

مدرسه یک ساختمان بزرگ داشت که با وجود بزرگ بودنش باز هم در حیاِط خیلی 

ه بود. روی همه ی دیوارها نقاشی های خوشگل رنگارنگی خیلی بزرِگش گم شد

کشیده شده بودند، که بیشترشان را  به خاطر درخت ها فقط می شد نصفه نیمه دید. 

بجز درخِت های کاج که سبز بودند باقی درخت ها خشکیده بودند و برگ هایشان 

داخل مدرسه ریخته بود و باد آن ها را بلند می کرد و اینطرف و آنطرف می برد. 

هم همه اش نقاشی بود و رنگ های زنده اش انگار آدم را می انداخت در یک دنیای 

 دیگر.

دیشب همه ی اهل خانه نشسته بودند فکرهایشان را گذاشته بودند روی هم که حاال 

وقتی آذر و خورشید مدرسه می روند چکار کنند! و آخرش هم قرار شد همین که از 

 بروند خیابان. مدرسه برگشتند یک راست

خورشید و آذر از بابت اینکه همچین آدِم مهم و تر و تمیزی باهاشان اینقدر خوب بود 

به خودشان افتخار می کردند و حتی هر روز آن ماجرای تصادف آذر را برای بچه 

های همسایه تعریف می کردند. آذر انگار دارد نمایش بازی می کند خودش را می 

 انداخت زمین.

افتاده بودم وسط خیابان... گُال دور و برم پخش شده بودن و خورشید باالی  اینطوری»

سرم هی داد میزد آذر آذر چیزیت شده! من سرم رو بلند کردم، درسته ترسیده بودم اما 
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یک شال کرم رنِگ بزرگ انداخته بود ستاره که مانتوی آبِی روشنی پوشیده بود و 

 روی موهای بلند و زیباش.

آدم او را با مانکن های پشتِ ویترین های مغازه اشتباه می گرفت... اصال انگار از یه »

دنیای دیگه اومده بود. حتی بااینکه لباس هایش کامال روشن بودند کامال هم تمیز 

 یک بچه کوچولو یا شاید بیشتر از بودند. بوی خیلی خوبی می داد، پوستش مثل پوستِ

پوست یک بچه برق می زد و دست هاش آونقدر کوچیک و نرم بودن که فکر می 

شاخه گل رو هم ندارن. باور نمی کنید همینطور به من کردی حتی تاب نگه داشتِن یه 

 «زده بود خیره شده بود و اشک تو چشاش حلقه

 بعد دسِت خودش را می بوسید:

 «از و عشوه دست من رو بوسید، ببخشید که ترسوندمت!همینطور با ن»

 دست هایش را بلند می کرد:

آخه کی میاد این دست ها رو می بوسه! اما اون براش مهم نبود همینطور اشک هاش »

پایین. شاید بهتر بود ما ازش بابت اینکه با ماشینش برخورد کردیم عذرخواهی می اومد 

 «کنیم

 بچه ها می خندیدند:

 «خواب دیده!آذر »

 آذر عصبانی فریاد می زد:

 «حاال وقتی از هفته ی بعد مدرسه رفتم می بینید»

* 
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واقعا هم از هفته ی بعد همه ی بچه های محله دیدند. آخر برای رفتن به مدرسه باید 

یونیفرم می پوشیدی و آن ها دو یونیفرم تازه ی صورتی خریده بودند، با دو کیف 

ه. کال هرچیزی که در مدرسه داشتند تازه بود. چیزهای تازه زتازه و دو جفت کفش تا

هم یاد می گرفتند. اما خب از این به بعد گل های کمتری می فروختند. کریم از این 

 بابت ناراحت نبود می گفت:

 «هرچقدر شما کمتر در بیارید من با پوالی ستاره خانوم جبرانش می کنم»

 بعد می گفت:

 «داره!معلومه دختره خیلی پول»

پس البد فکر می کرد یک مدرسه رفتن چه « دختره خیلی پولداره»چون معلوم بود 

خرج ها که دارد. برای همین پدرم تصمیم داشت هی خرج بتراشد، از اینجا و آنجا 

 هم برای خودش پول بردارد و اینطور خرج خورد و خوراکمان را هم از او بگیرد.

 از همینجا شروع شد.

 زد:یک روز زنگ می 

... خانوم منم که پول ندارم.... خانوم این بچه تو راه مدرسه افتاده، االن بیمارستانیم»

 «خدا خیرتون بده!

 خانم هم زودی پول را می ریخت به حساِب کریم!

 روز بعد زنگ می زد:

خانوم این داشته می رفته مدرسه لباسش به در گیر کرده پاره شده! خانوم نمیشه »

 بچه هم که اینطور نمی تونه بره مدرسه منم که پول ندارم.... خداباهاش کاری کرد 

 «خیرتون بده خانوم...!
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 چند روز بعد باز زنگ می زد:

خانوم این طفل معصوم تو تب داره می سوزه! نرسه دکتر... بله خانوم بله... خدا »

 «خیرتون بده!

 تا اینکه یک روز خانوم گفت:

 «یه حساب کنم؟چطوره من خودم با بیمارستان تسو»

 کریم برای یک لحظه ماند چه بگوید، فهمید که گیر افتاده اما اصرار کرد:

 «نه، نه خانوم الزم نیست من خودم اینجام می تونم کارها رو راست و ریس کنم»

 ستاره با سردی که قبال در صدایش نبود جواب داد:

 «دردسری نیست من با بیمارستان تسویه می کنم!»

ه ستاره دیگر کمتر تماس های کریم را جواب داد و بعدش هم دیگر اینطور بود ک

 برای همیشه تلفنش اشغال شد. 

* 
 تا به حال این را شنیده اید شتر بخت فقط یک بار جلوی خانه ی آدم می نشیند؟

خب من از خیلی وقت پیش این را شنیده ام، برای همین خواستم این داستان را که 

برایم گفته است برای شما هم تعریف کرده باشم تا شما هم مثل خورشید سِر چهار راه 

 من برایتان درس عبرتی باشد. آخر جمله ی معروف دیگری هست که می گوید:

 «احمق ها از تجربه های خودشان درس می گیرند اما عاقل ها از تجربه ی دیگران!»

وی ماشین و یک امیدوارم شما آدم عاقلی باشید و اگر یک روز خواهرتان افتاد جل

خانوم جواِن پولدار با لباس های زیبا و دِل نازکش از ماشین پیاده شد زبانتان بند نیاید 

و راست و درست به او بگویید که دستت درد نکند که می خواهی هزینه های مدرسه 

را بدهی اما خب ما که اینجا ایستاده ایم داریم بخشی از خرج و مخارج خانه یمان را 
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برای همین شاید پدِر ما برای جبراِن این خسارت مجبور شد گاهی به شما می کشیم 

دروغ بگوید. حاال بعداً بهتان برنخورد چون آدم است دیگر شاید در یک هفته بیشتر 

 از سه بار هم کارش به دکتر و بیمارستان کشید. 
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 آقای لیبرال


یک لیبرال را  اگر»

خراش دهید یک فاشیست 

 «کند خونریزی می

 

 سرانجام در آینه به قیافه ی خودش خیره شد.

کت و شلوار مشکی و کراوات سرخابی که گل های ریز قهوه ای داشت و پیراهن 

کامال سفید و اتو کرده،  او را به یک داماد پیر شبیه کرده بود ) یا پدِر عروس!( که 

کفش های برق همین صبحِ زود لباس هایش را از اتو بخاری گرفته است و هنوز با 

هم صبح همین که از خواب بیدار شده   انداخته اش بیرون نرفته است. صورتش را

بود به عادت همیشگی اش با حوصله صاف و صوف کرده بود و به اصطالح خودمان 

ریش پرفسوری داشت. فرِد مورِد بحث با آن عینِک ته گرد و اطمینان خاطری که 

سبیده بود انگار به هرکسی که نگاهش می مثِل یک برچسپ به چهره ی درخشانش چ

 کرد و حاال، به خودش می گفت:
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 «ببین جناب من حسابی حالیمه!»

همانطور که منتظِر جوش آمدن قهوه در آشپزخانه منتظر ایستاده بود کلمات توِی 

ذهنش انگار در یک غلطک افتاده باشند دور هم می چرخیدند، جمله ها پشِت هم 

کاره رها می شدند، صدایش را صاف کرد و چندبار  ردیف می شدند و نصفه

درحالیکه نگاِه متفکر و چشم هاِی زرد رنگش را به آینه ی گاز دوخته بود، سرتکان 

داد. کسی که توِی آینه بود برای او سر تکان داد. لبخند زد، کسی که توِی آینه بود 

از آشپزخانه بیرون  لبخند زد. و اینطور بود که او با رضایِت خاطر و قهوه ی تلخش

 آمد و در راهروی باریکی که ته آن یک دِر سفید رنگ بود شروع کرد به راه رفتن.

راه رفتنش مثل آدم هایی بود که به همواری زمین زیر پایشان کامال اعتماد دارند و 

این است که َشق و رق راه می روند. هرچند آقای لیبرال به خاطر پیری یا شاید چیز 

به سمت چپ می لرزید. آقای لیبرال که داخل اتاق شد، بهروز گردن دیگری کمی 

کشید و به او نگاه کرد شاید هرکسی انتظار داشت که یک نفر با همچین قیافه ای 

دسته گلی هم دستش باشد. بهروز می خواست به آقای لیبرال تذکر بدهد. به هرحال 

تاده بود و خدایی نکرده ممکن کارگرها مشغول کار بودند، وسایل کار اینجا و آنجا اف

بود آقا زمین بخورند. اما چیزی نگفت. آقای لیبرال درحالیکه باد به غبغب انداخته 

بود و باز به عادت همیشگی اش قهوه ی تلخی را کم َکَمک مزه می کرد باالی سر 

 بهروز ایستاد و پرسید:

 «پس سر جمع شش سال زندانی بودی؟»

روی تشت مسی که داخلش تا نیمه گچ بود و دستش  بهروز کمی با تاخیر، سر از

هنوز آن جا مانده بود برداشت. به آن فنجان قهوه ی کوچِک آقای لیبرال نگاه کرد و 

 سر سری جواب داد:

 «شش سال شایدم کمی بیشتر... به هرحال هرچی بوده گذشته!»

 باز مشغول کار شد:
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 «ببخشید باید زود تمومش کنم وگرنه گچ سفت می شه»

 آقای لیبرال کمی دیگر از قهوه اش را سر کشید:

 «شش سال زمان زیادیه»

 بهروز باز هم جواب داد:

 «هرچی بود گذشت»

 بعد به مجتبی که حدودا ده دوازده سالش می شد نگاهی انداخت و گالیه کرد:

اگه مجتبی زحمت نکشه و ماجرای زندانی بودن منو پیش همه تو بوق و کرنا نندازه »

چوقت هیچکی بو نبره من زندانی بودم.... آخه روی پیشونی آدم که نوشته شاید هی

 «نشده زندانی سابق!

 آقای لیبرال اخم هایش را در هم کرد:

تقصیر اون نیست، همین که از در اومدی تو فهمیدم سابقه داری... بعضی چیزا رو »

 «نمیشه مخفی کرد

 بهروز چیزی نگفت و او خودش خندید:

.. چه ربطی به من داره که تو زندانی بودی، ارث بابام رو که باال شوخی می کنم.»

 «نکشیدی نه؟

 بهروز گفت:

قربان، شما تحصیلکرده اید همه که مثل شما باسواد وآقا نیستن... بعضی ها اگه بفهمن »

زندانی بودی حتی نمی زارن از جلوی درِ خونه شون رد بشی... دور از جون آقا فکر 

رفته زندان دزدی چیزی بوده. برای همین گاهی وقت ها آدم  می کنن حتما هرکی
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دوباره راهش به زندان باز می شه... آخه نه کاری داشته باشی نه سواد درست حسابی، 

 «چطور باید دو زار دربیاری؟

 آقای لیبرال فنجان قهوه اش را محکم روی نعلبکی کوبید:

من و  کهی که به جاهایی رسیدن چرا آب و گاو رو یکی می کنی جانم خیلی از اونای»

تو فکرشم نمی کنیم فقط دو دست و دوپای سالم داشتن، همین. تو هم که سالم و 

 «سرحالی...

 بهروز این بار هم گفت:

 «پس بهتره کارم رو بکنم»

 مجتبی همینطور که درحال هم زدن سفیداب بود گفت:

لی شما به کسی نگید چون حاال آقا، اون توی زندون خوندن و نوشتن هم یادگرفته، و»

 «آقا بهروز به منم گفته بود به کسی نگم

 «بله انگار گفتم به کسی نگو!»

 «منم به اون گفتم به کسی نگه»

 آقای لیبرال خندید:

 «حاال چی خوندی؟»

بهروز که از این سوال جا خورده بود دست های گچی اش را در ظرف مسی جلوی 

اینطور می خواهد خستگی را از خودش دور کرده رویش چندبار تکان داد و انگار 

 باشد گفت:

چی باید بخونم... می تونم تابلوی مغازه ها رو بخونم، می تونم فیروز رو از بهروز سوا »

 «کنم... می تونم شماره تلفن بگیرم و پیام و اینا بفرستم... می تونم...
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 «پس خیلی یاد گرفتی!»

 «برای من که خیلیه!»

 فت:آقای لیبرال گ

 «بله در هرصورت نمی خوای رساله بنویسی که!»

 و به پشت میزش برگشت و مشغول نوشتن شد.

 مجتبی  گفت:

 «آقا شما چی می نویسین؟»

آقا عینکش را روی صورت سیاه چرده اش جا به جا کرد و با تأنی مخصوصی 

درحالیکه باز باد به غبغب انداخته بود نگاهش را به مجتبی دوخت. مجتبی دست 

هایش را با پارچه ای تمیز کرد. او هم به آقای لیبرال چشم دوخته بود. لباس ها و 

 سر و صورتش کامال گچی بود و با همان قیافه ی ترحم برانگیز خندید.

 «درباره ی آموزش رایگانه»

 مجتبی با همان خنده باز پرسید:

 «چطور؟»

قه ی نقره ای آقای لیبرال  دست هایش را جلوی خودش گذاشت و درحالیکه حل

انگشتش را می چرخاند انگار با خودش حرف می زند، و درحالیکه فقط برای اینکه 

حواسش از خنده ی مجتبی پرت شود، به عکس زن جوان روی میز کارش خیره شده 

 بود، جواب داد:

 «افرادی هستن که کمین کردن و منتظرن هر لحظه بپرن و...»

غرقه است و نه در جواب یک کارگر که  او که به نظر می رسید در افکار خودش

 در کالس دانشگاه برای دانشجویان صحبت می کند، دست هایش را به هم کوبید:
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من دارم درباره آزادی می نویسم. آزادی من و شما. آزادی انسان من می خوام »

کسانی رو که میخوان آخرین آزادی ها رو هم از ما بگیرن رسوا کنم. همه ی عمرم 

می خواستم، به خاطر همین هم می نویسم. من میخوام درباره تاثیر آزادی و همین رو 

 «رقابت آزادِ آدم ها در رشد انسان و جامعه بنویسم

زن، پیراهن کرم رنگی به تن داشت و بازوهای لختش سفیِد سفید بودند. سرش را 

کجکی نگهداشته بود. زیر نور آفتاب چشم های قهوه ای رنگش که کمی جمع شده 

بودند مثل عسل می درخشیدند و موهایش ریخته بود روی شانه هایش. خنده فقط روی 

 چهره ی زیبا و تمیز او به آدم امید می داد!

من اعتقاد دارم که همه ی ما آزاد به دنیا میایم، و اینه که باید آزادم از این دنیا بریم... »

و کار کنن و پول در  همه باید آزاد باشن هرطور خواستن زندگی کنن، درس بخونن

 «بیارن

 بهروز گفت:

 «بنظرِ منم آقا»

 «می دونم که شاید برداشت تو چیزِ دیگه ای باشه، ولی این فرق داره»

 بهروز شانه هایش را باال انداخت:

 «شما بهتر می دونید»

 مجتبی گفت:

 آره آقا اگه پلیس ها میزاشتن مادرم آزادانه بساطش رو پهن کنه خیلی خوب می شد،»

 «اما هربار میان جمعش می کنن

 رو به بهروز ادامه داد:
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تازه اوستا من اگه آزاد بودم اون کفش ها رو که اون روز بهت نشون دادم بردارم »

 «ببرم خونه برای خواهر کوچیکم خیلی خوب می شد، ولی... 

 آقای لیبرال وسط حرفش پرید:

ه آزادی. تو آزادی یه جفت پسر جون، این میشه دزدی، هرج و مرج و بی قانونی، ن»

 «کفش بخری یا یه تیکه نون یا...

 «ولی آقا من که پول هیچکدومشون رو ندارم»

 آقای لیبرال خندید:

 «خب، پول دربیار!»

 «خب اگه نتونم؟»

 «اونوقت نمی تونی کفش بخری...»

 «چطور میشه پول در آورد»

نگر بودن و ابتکار به خرج با کار کردن. با تنبلی نکردن. با زرنگ بودن. با آینده »

 «دادن

 مجتبی گفت:

 «خب من که دارم کار می کنم...»

 بهروز به مجتبی پرید:

مگه بچه ی دوساله ای، چرا یه ساعته با این سؤاالی مسخره وقت آقارو گرفتی؟... »

 «برو کاری که گفتم رو انجام بده!

 آقای لیبرال خوشدالنه دخالت کرد:
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 «بپرس پسر جون!نه بازم اگه سوالی داری »

 مجتبی دو دل درحالیکه نیم نگاهی به بهرام داشت گفت:

 «پس فقط کسایی که پول دارن آزاد هستن؟!»

 آقای لیبرال به مجتبی پرید:

 «من همچین حرفی زدم؟»

 «آخه...»

 آقای لیبرال وقتی دید مجتبی را دودل کرده دلسوزانه ادامه داد:

 «کنی...پسر جون آزادی یعنی بتونی انتخاب »

پسربچه که در را برای بیرون رفتن باز کرده بود تا تمام شدن حرف آقای لیبرال 

منتظر ماند. چند دقیقه ی بعد که برگشت آقای لیبرال هنوز داشت برای بهروز 

سخنرانی می کرد و بهروز بدون اینکه دست از کار بکشد سر تکان می داد ولی خب 

 ه ای به فهمیدن حرف های او دارد.معلوم بود نه چیزی می فهمد نه عالق

 «حق باشماست آقا»

 مجتبی چند پارچه ی تازه ای را که از جلوی در آورده بود گذاشت گوشه ای و گفت:

 «بازم یه چیزی بپرسم؟»

آقای لیبرال رضایت داد چند دقیقه دست از سخنرانی اش بکشد تا به سوال مجتبی 

 جواب بدهد. مجتبی پرسید:

 «خوان آزادی بقیه رو بگیرن میخوان پولشون رو هم بگیرن؟ پس کسایی که می»

 آقای لیبرال درحالیکه متعجب برای مجتبی دست می زد گفت:
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 «آفرین! مغزت خوب کار می کنه پسرِ خوب...»

 انگار داشت از روی کتاب می خواند با حوصله و شمرده شمرده:

وان جلوی کسانی هم که می اما اینا فقط دنبال این نیستن پول بقیه رو بگیرن، میخ»

خوان پول در بیارن سنگ بندازن... اگه به اونا باشه همه باید کار کنن بدون اینکه 

 «امیدی داشته باشن پشیزی در میارن... بنظرت این درسته؟

 مجتبی زود گفت:

 «نه آقا من میخوام پول در بیارم که برای خواهرم کفش بخرم»

 «خصی در کار نباشه دنبال کار کردن نمیری، نه؟آفرین پسِر خوب پس اگه یه نفع ش»

 مجتبی سر تکان داد.

بقیه هم شبیه تو هستن این بخاطر دلسوزی و مهربانی قصاب و نانوا نیست که ما می »

 «تونیم شام داشته باشیم بلکه به خاطر نفع شخصیشونه...

 «یعنی...»

برای اینکه پول در  یعنی می خوان پول در بیارن... مثل شماها که اومدید اینجا»

بیارین... یه کارخونه دار هم عینا برای اینکه خودش یه نفعی ببره کارخونه راه انداخته و 

این همه دم و دستگاه و سرمایه گذاشته وسط. حاال اگه یه دفعه یکی بیاد بگه باید برای 

به یه هیچی بدویی، فکر می کنی اون کارخونه داره که اینهمه دوندگی کرده تا تونسته 

نون و نوایی برسه، بازم میاد شکم اون همه کارگر رو سیر کنه، که آخرشم یه چیزی 

نره تو جیب خودش؟! یا اگه اون کارگرا امید نداشته باشن روزی بتونن همچین مال و 

 «منالی جمع کنن بازم با تمام توان کار می کنن؟

 و پایین کند سر مجتبی مثل مجسمه ای که قرار است در موعد مقرر سرش را باال
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 تکان داد:

 «نه!»

آقای لیبرال نگاهش روی عکس زن مانده بود. زن در یک دشت سبز کنار درختی 

که از تمام دشت سبزتر به نظر می رسید ایستاده بود. سایه ی برگ ها افتاده بود 

روی صورتش و کنار پاهایش سِگ سفیِد پشمالویی دراز کشیده بود، چشم های عسلی 

 خندیدند.زن می 

خالصه اینکه اونا می خوان برای بقیه حد و حدود تعیین کنند... )عصبانی زیر لب »

زمزمه کرد( میگن درسته تو پول داری، اما نباید برای مردم یه بیمارستان بسازی یا یه 

مدرسه. بچه ت هم نباید بفرستی یه مدرسه ی خوب... البته ما به ریششون می خندیم 

و دخترم رو مدرسه ی خصوصی فرستادم. ما که قرار نیست مثال من خودم هر د

افسارمون رو بدیم دست اینا... اینهمه جون نکندم که آخرش سرنوشت بچه م رو دست 

 «یه مشت راحت طلبِ بی سر و پا بدم

 پسر گفت:

 «آقا یعنی هرکی کار کنه می تونه بچه ش رو بفرسته مدرسه ی پولی؟»

 «درسته، آفرین!»

 فکر فرو رفت، انگار داشت توی ذهنش مسئله ای را حل می کرد. مجسمه کمی به

 «خُب پس چرا پدرم نتوست ما رو مدرسه ی دولتی هم بفرسته؟»

 آقای لیبرال که کمی دلش به رحم آمده بود روی سر مجسمه دست کشید و جواب داد:

باشه و  آدم وقتی نمی تونه یه بچه رو بزرگ کنه حداقل می تونه اینقد مسئولیت داشته»

 «از همون اول بچه دار نشه
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 مجتبی عقب رفت و این طور دست گچی آقای لیبرال افتاد و شلوارش گچی شد.

 «ولی پدرم هر روز چهارده ساعت کار می کنه!»

 آقای لیبرال ناراضی با دست تمیزش شلوارش را تکاند و گفت:

من تونستم ولی اون  پدرت اینقد که باید زرنگ نبوده واال این گوی و این میدان چرا»

 «نه؟

 «یعنی شما بیشتر از اون کار کردید؟»

من از اون زرنگ تر بودم... اگه اون آدم زرنگی بود تو رو می فرستاد مدرسه که فردا »

معلمی چیزی بشی، حتی یکی از اونایی میشد که طرفدار پولی شدن مدارس هستن، 

قط امروز رو می بینید نه فردا چون ثابت شده کارایی بیشتری دارن. ولی امثال شما ف

رو... تازه کسایی که از جیب خودشون پول میدن برای مدرسه رفتن بچه هاشون، دارن 

 «به امثال شما لطف می کنن، چیزی رو که تو مجانی می گیری، اونا براش پول میدن

 مجتبی بی حوصله پیش بهروز برگشت:

گه نه؟ آخه اونم منتظر نمیشه من پس ما مثل کرایه خونه ی عقب افتاده می مونیم. م»

 «معلم بشم بعد تسویه بشه؟

 بهروز سربلند کرد و گفت:

 «پرحرفی رو تموم کن و فقط به کارت برس! بدو بچه! اون پارچه رو بده»

 آقای لیبرال باز شروع کرد به نوشتن.

انتخاب آخر انسان نتیجه ی اولین انتخابش است. پس وقتی انتخاب ها سخت می »

باید دانست که همه ی این ها بخاطر انتخاب های اشتباه پیشین است. باید دست شوند، 
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از گداپروری و رواج بیشتر فقر برداشت و به انسان ها اجازه داد با سعی و تالش 

 «خود...

دو نفر داخل شدند و آقای لیبرال مجبور شد دست از نوشتن بردارد. یکی دقیقا مثل 

تفاوت که کراوات آبی زده بود و از او جوان تر بود. آن آقای لیبرال اول بود، با این 

یکی هم به نظر می رسید دانشجو است. او هم مثل دوتای اولی عینکی و شسته رفته 

بود. هرچند موهایش شبیه کسی که تازه سربازی اش تمام شده کوتاه بود و پیراهن 

 ساده اش را روی شلوارش انداخته بود. 

رفتار می کرد و انگار مجبور بود عجیب و متفکر بنظر این آخری خیلی مودبانه 

 بیاید زود گفت:

سالم استاد، درباز بود ما صدا زدیم، ولی کسی جواب نداد، برای همین با خودمون »

 «فکر کردیم اشکالی نداره بیایم تو

 نفر دوم گفت:

 «و اومدیم!»

 ره ی خندان گفت:و انگار حرف بامزه ای زده، خندید. آقای لیبرال صاحبخانه با چه

یکی از کارگرها همین حاال بیرون رفت، احتماال یادش رفته در رو ببنده! خوش »

 «اومدین... منتظرتون بودم

 بهروز و مجتبی را که توجهی به ورود مهمان های تازه نداشتند نشان داد:

 «داشتم با این کارگرا بحث می کردم»

 پشِت میز نشست:

 «بحث کرد می بینید با یه کارگرم میشه»
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وچون واقعا حرف بامزه ای زده بود این بار هر سه خندیدند و آقای لیبرال توضیح 

 داد:

دیروز یه اتفاقی افتاد و من مجبور شدم سریع زنگ بزنم که کارگر بیاد دیوار رو »

 «درست کنه... باید یه کم منتظر بمونیم که تموم بشه

 بهروز تصحیح کرد:

 «ی فردا هم کار داره!آقا این دیوار به اندازه »

 «گفته بودی امروز تموم میشه که!»

 «خودتون که می بینید هنوز تموم نشده»

 لیبرال جوانتر به بهروز و مجتبی نگاهی کرد و رو به صاحبخانه گفت:

باوجود این وضعیتِ خونه و کارگرا می تونید روی نوشتنتون تمرکز کنید؟ به هر »

 «ی کنید. نیاز به تمرکز حواس داریدحال دارید روی موضوع حساسی کار م

 آقای لیبرال گفت:

اختیار داری آقا، من با جون کندن به اینجا رسیدم. ما که مثل عده ای نیستیم که فقط »

لَم می دن و قُر رادیکال می زنن و کاری هم نمی کنن. تازه میخوان با عوام فریبی 

بهتر کجا می تونستم باشم؟  جلوی تالش مجدانه ی دیگران رو هم بگیرند. از این جا

 «این جا در هر شرایطی برای من مناسبه... اگه غیر از این بود اینجا چیکار می کردم؟

لیبرالی که کراوات آبی زده بود کتش را در آورد و نشست و البد از ترس گچی شدن 

 کت را روی پاهایش گذاشت.

و تعطیل کرد همه ش هوچی گری و سفسطه! می گن باید مدرسه های خصوصی ر»

که چی؟ اون هایی که ذوق و عالقه و موقعیت بهتری دارن نادیده گرفته بشن! میگن از 
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 «ظلم بدمون میاد اما از ظلمی که در حق این بنده خداها میشه ککشون هم نمیگزه...

 آقای لیبراِل صاحب خانه فرمودند:

باال، برای همین این ها خودشون نمی تونن حرکت و تکونی به خودشون بدن و برن »

می خوان اون هایی رو که به باال رسیدن برگردونن پیش خودشون، تو قعر مصیبت و 

فالکت! و بعد، بَه! بَه! همه با هم اون پایین بدون اینکه کسی خیال باال رفتن داشته باشه 

خوش می گذرونیم... همین ها اگه دو زار بیشتر از همسایه شون داشته باشن از 

 «ینش رو می خوان...هرچیزی بهتر

 آن که عینکی بود گفت:

بله همه ش هوچی گری و سفسطه. اگه یه مملکت دستشون بیفته خدا می دونه چه »

 «بالیی سر مردم میارن!

 آقای لیبرال صاحبخانه چشم هایش را متفکرانه به زیر انداخت و گفت:

آدم حساب متاسفانه. ولی خ ب جای شکرش باقی است که دیگه کسی اونارو داخل »

 «.... نمی کنه و برای همه روشن شده که شعارهای این چپ ها تو خالی و پوچه

 آن که عینیکی بود جواب داد:

 «بله خوشبختانه!»

آقای لیبرال صاحبخانه که چشم های زردش مثل دو تا تخم مرغ روی کله اش بیرون 

دان هایش مزه مزه را چندبار دیگر بین دن« بله خوشبختانه»زده بودند با ولع کلمه ی 

 کرد و  گفت:

یکی از سوال هایی که می خوایم بهش جواب بدیم اینه: هزینه ی آموزش افراد »

 «جامعه رو چجوری باید تعیین کرد؟
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 بعد دوباره خواند:

هیچکس بهتر از خودِ ما نمی دونه که چه چیز برای ما بهتره و هیچکس بهتر از خودِ »

و فرزندانمون تصمیم گیری کنه... اگه آموزش ما نمی تونه برای آموزش خودمون 

 «دستِ بخشِ خصوصی بیفته این برای همه بهتره...

آقای لیبرال عزیز از مجتبی که ده سال سن داشت، دست هایش سیاه سوخته و الغر 

بود و بدنش به اندازه ی یک توِپ سیاه کوچولو تر و فرز بود خواهش کرد برایش 

درحالیکه لباس های گچی اش را می تکاند ناپدید شد  یک لیوان آب بیاورد. پسربچه

 و در کسری از ثانیه با لیوان آبی که حسابی گچی شده بود دوباره ظاهر شد.

آقای لیبرال صاحب خانه که با مالحظه، آب را از دست های کوچک پسربچه می 

گرفت به نشانه ی سپاسگزاری سرتکان داد و حاال که آب نوشیده بود با صدای 

 اتری برای دو لیبرال جوانی که در برابرش نشسته بودند اینطور ادامه داد:رس

ولی خب مگه ما منکر اینیم که بسته به میزان ثروت هر کشور باید شرایطی مهیا بشه »

که همه ی مردم جامعه بتونن از حداقل آموزش ها برخوردار بشن؟... یه جامعه ی قرون 

ه ما هم میخوایم همه ی افراد جامعه مدرسه وسطایی به درد کی میخوره؟ معلومه ک

 «برن

 و درحالیکه صدایش را پایین تر آورده بود گفت:

موضوع اینه که ما مدرسه ی خصوصی، و بیمارستان خصوصی میخوایم چون مردم از »

وضعیت بد و بی کیفیتی که در بخش دولتی هست خسته شدن. دولت هم واقعا نمیتونه 

بیشتر از این خدمات بده. اگه بخشی از اینا رو بدیم دست بخش خصوصی و کار رو به 

کم میشه و دولت می تونه به مسئولیت های  بازار بسپاریم، هم از بار و هزینه دولت

اصلیش بهتر عمل کنه، هم کیفیت آموزش و بهداشت باال میره، و هم جای بیشتری 

163

آقای ليبرال



 

برای فرزندان محرومین توی مدارس دولتی باز میمونه تا بتونن در شرایط برابرتری با 

بشه.  هم رقابت کنند، بدون آنکه حق پیشرفت از بخش دیگری از فرزندان جامعه سلب

آقایان مسئله اینه که نمیشه حق والدین با فرهنگی را که میخواهند هزینه بیشتری را برای 

آموزش فرزندانشان پرداخت کنند، نادیده گرفت و با شعار آموزش همگانی و برابر یا 

ممنوعیت آموزش خصوصی یا پولی اونا رو وادار به صرفنظر کردن از پیشرفت و آینده 

این کمال بی انصافی است و با هیچ اصلی از حقوق طبیعی، انسانی یا فرزندانشون کرد. 

مدنی سازگار نیست. شاید بنظر بعضی از آدم های هپروتی، قوانین پیشرفت انسان و 

جامعه بی رحمانه باشند، اما خب کاریش نمیشه کرد هر پیشرفتی درد هم داره... 

 «مثل...مثل... 

 کمی سکوت کرد:

بچه ست، در هرصورت درد داره ولی مادر اون رو تحمل می کنه مثل  متولد شدن یه »

 «چون می دونه این درد تموم می شه و در ثانی این برای اون مادر یه پیشرفته...

بهروز که ساعت کاری امروزش تمام شده بود ایستاد و بی توجه به حرف هایی که 

ه شد. یک طرف دیوار آقایان لیبرال با هم می زدند به دیوار سفید رو به رویش خیر

کامال تمیز و سفید شده بود و بوی نم می داد. به طرف پنجره رفت و پنجره را باز 

کرد و باد سرِد فروردین سرک کشان خود را به داخل اتاق انداخت و کمی از گچ 

های کف اتاق را بلند کرد. از بیرون صدای رفت و امد ماشین ها می آمد، و صدای 

تان که باد برگ های نورسیده شان را هر طور می خواست و تقالی شاخه های درخ

به هر طرف می خواست می کشاند. صدای برگ درخت ها همیشه او را به یاد 

 صدای رودخانه می انداخت، انگار آب ها با برگ ها فرقی نداشتند!

 بعد برگشت و گفت:

 «قربان ساعت کاریِ ما تموم شده»
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 «پس گفتی امروز تموم نمیشه»

 «بله»

آقای لیبرال صاحبخانه از پشت میز بلند شد و به آن سمت اتاق رفت تا بتواند دیوار 

 را ببیند و خطاب به مهمان هایش گفت:

خیلی سالِ پیش وقتی با یکی از این کمونیست های دو آتیشه درباره ی آزادی حرف »

و بهم  میزدم و اون کامال به بن بست خورده بود جوهر رو برداشت و ریخت رو دیوار

گفت اینکه نزارم کسی مثل تو بنویسه یه عمل انقالبیه، بعد از اون، همسرم مجبور شد با 

 «اینکه دوست نداره یک کمد بزرگ از پذیرایی بیاره و بزاره روش

بعد ساکت همینطور به دیوار خیره ماند، انگار با حرف زدن از آن روز به گذشته 

 رگشت گفت:برگشته است. وقتی به سمت مهمان هایش ب

می بینید آقایان اینا با مدرسه خصوصی و بیمارستان خصوصی و کسایی که بتونن این »

وسط هم پول در بیارن هم جامعه رو جلو ببرن مشکل دارن چون در واقع با آزادی 

 «مشکل دارن

بهروز می دانست آقای لیبرال درباره ی دیوار که بخاطر رطوبت حمام شکم داده بود 

 اما منتظر ماند آقای لیبرال حرف هایش را تمام کند تا بگوید: دروغ می گوید

 «پس ما می تونیم بریم لباس هامون رو عوض کنیم»

چند دقیقه ی بعد که برگشتند هر دو کارگر لباس هایشان را عوض کرده بودند، 

صورت هایشان را شسته بودند و بااینکه خسته بودند صورت هایشان سِر حال و 

رسید و بیش از دو لیبرالی که نشسته نگاهشان می کردند و آقای بشاش بنظر می 

لیبرال که همچنان در اتاق قدم می زد، زندگی در آن ها جریان داشت. جلوی در 

وقتی بهروز و مجتبی کفش هایشان را می پوشیدند صدای افتادن چیزی و بعد آخ 

 آقای لیبرال بلند شد.
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 بهروز خندید:

 «نه اینقد سر به هوا راه برهفکر می کنه همیشه می تو»

 مجتبی گفت:

 «پس آخرش افتاد!»

* 

 لیبرال صاحبخانه گفت:

 «انگار پسره چند سالی زندان بوده نمی دونم اینو از کجا فرستاده بودن!»

 لیبرال دوم گفت:

 «یه دزد رو نباید خونه راه داد»

 گفت: لیبرال اول با کراوات سرخابی اش که گل های قهوه ای رنگ کوچک داشت

 «خودش چیزی بروز نداد پسربچه ای که همراهش بود همه چیز رو تعریف کرد!»

باران رگباری بیرون شروع کرد به باریدن و آقای لیبرال که به سمت پنجره می رفت 

 یکدفعه پایش به تشت سفیداب روی زمین خورد و افتاد!

کرد بلند شود  لیبرال جوان تر به سمت آقای لیبرال دوید وهمانطور که کمکش می

 گفت:

 «استاد باید دقت کنید مگه نمی دونید همین االن دو تا کارگر اینجا بودن!»

* 

 مجتبی گفت:

 «چرا زندان افتادی؟»
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 بهروز گفت:

 «همیشه همین سؤال رو می پرسی!»

 «مگه فقط منم که این سؤالو می پرسم؟»

 «فقط تویی که نمی دونی!»

 «چون تو فقط به من نمیگی»

 نه هایش را باال انداخت کامال راضی بنظر می رسید:بهروز شا

 «درسته و از این بابت خوشحالم»

 چند ضربه ی دوستانه به پشت مجتبی زد:

 «ولی خوب یارو رو به حرف گرفته بودی»

به حرف گرفتن این یکی از اون یکی ها خیلی راحت تر بود هرچند فهمیدن زبونش »

آوردم که بتونم هی ازش سوال بپرسم، راستی  سخت بود، باید خیلی به مغزم فشار می

 «تو آخرش گرفتی اون در مورد چی حرف می زد؟

بهروز ایستاد. هردو قبل از اینکه از خانه ی آقای لیبرال بیرون بیایند لباس هایشان 

را عوض کرده بودند و صورتشان را شسته بودند اما باز هم رد گچ روی موها و 

ست هایشان هم سفیِد سفید بود. مثل این محله که همه صورتشان باقی مانده بود، د

چیزش سفید و تمیز بنظر می رسید. آن ها می توانستند یکی از درها و دیوارهای 

این محله باشند اما یکی از آدم هایش نه. بهروز تعجب کرد که چطور یک برگ می 

 تواند به یک رودخانه شبیه باشد اما یک آدم به یک آدِم دیگر نه!

 «ودت که بیشتر از من حالیته هی داشتی ازش سوال می پرسیدیخ»
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 مجتبی راضی خندید:

 «آره اگه یه ریز کار می کردم که همین امروز تموم می شد»

 «از اونایی بود که فکر می کنن خیلی حالیشونه»

 پسربچه گفت:

 «حتما دانشگاهم رفته...»

 «آره حتما رفته، اون پسره هم...»

 «داشت؟همون که عینک »

 «چرا هر سه تاشون عینک داشتن؟»

 «خُب حتما چون زیاد کتاب خوندن»

 مجتبی روی جدول های کنار خیابان نشست.

فکر کنم من که مدرسه و اینا چند کالس رفتم باید همیشه فقط سوال بپرسم و »

 «همچین آدم هایی همیشه جواب بدن...

ونیم بدون اینکه روحشون خبر داشته اما خوبیش اینه مثل امروز می تونیم اونا رو بپیچ»

 «باشه... یارو با اون دستای تیتیش مامانیش، به ما میگه تموم عمرم جون کندم!

 «پس توهم قشنگ نگرفتی اونا در مورد چی حرف می زدن؟»

ها می  بعضیفقط یه چیز دستگیرم شد، اونا کال درباره ی این حرف می زدن که »

بهتر برن و یه عده ی دیگه هم اعتراض می کنن که  تونن مدرسه ی بهتر و بیمارستان

 «نباید اعتراض کنن...

 شانه هایش را باال انداخت:
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 «کال اونا در مورد کسایی حرف می زنن که می تونن انتخاب کنن نه در مورد ما»

 پسربچه گفت:

 «ولی فکر نمی کنی خوب بود اگه ما هم می تونستیم مدرسه ی خوب بریم؟»

 بهروز گفت:

مدرسه بری که چی بشه... آخرش که باید می اومدی همینجا کارگریتو می کردی، »

 «فقط وقتت تلف می شد!

 پسربچه گفت:

 «ولی...»

 «خوندن و نوشتن رو خودت می تونی یاد بگیری»

کنار پسربچه نشست و هردو با هم به گذر ماشین ها که با عجله و بی توجه رد می 

ردین کم کم به رنگ خاکستری تغییر شکل می داد و شدند خیره ماندند. آسماِن فرو

سایه ها دم به دم سرد و گرم می شدند، روشن و تاریک می شدند و برگ ها همراه 

باد تکان تکان می خوردند. بعد ناگهان بدون اینکه حتی کیفیت هوا تغییر کرده باشد 

آقای لیبرال باران شروع کرد به باریدن. مثل این بود که توی منظره ی عکس جلوی 

یکدفعه باران شروع کرده باشد به باریدن. مثل این بود که باران هی به باریدن و 

باریدن و باریدن ادامه می داد و آن زن مجبور بود بدود و برود زیر سرپناهی چیزی 

 بایستد، سگ هم دنبالش روان می شد زیر سرپناه!

ودند، دویدند به سمت بهروز و پسربچه مثل دو تا گربه ی کوچک خیس آب شده ب

 ایستگاه اتوبوس و چشم به راه اتوبوس ماندند، چند نفر دیگر هم منتظر بودند.

 «ببینم چی با خودت آوردی؟»

 پسر بچه گفت:

169

آقای ليبرال



 

 «فقط همین یه ساعت رو تونستم بیارم»

ساعت را گذاشت کف دست های خیس بهروز و بهروز شروع کرد به وارسی کردن 

  مال او بود.ساعِت آقای لیبرال که حاال

 «آخرین بار بخاطر یه ساعت زندونی شدم!»
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 ترفیع
 

در کتاب ها نام پادشاهان »

آمده اسرررت تخته سرررنگ ها 

را پررادشرررررررراهرران برره دوش 

 «کشیده اند؟

 

آقای اسماعیلی کارمند محترِم بانک بعد از بیست ساِل آزگار امروز ترفیع خوبی 

ترفیع می گیرند او هم انتظارش را داشت و از گرفته بود. مثل همه ی آن هایی که 

 مدت ها قبل خود را برای گرفتن آن آماده کرده بود. وقتی حکم آن را بین دست هایش

گرفته بود و با لبخند پیروزمندانه اش از برابر بقیه ی کارمندها گذشته بود، احساس 

ای گرفتن ترفیع، کرده بود که یک سر و گردن از بقیه باال تر است. یادش آمد که بر

از همین ها که حاال چپ چپ نگاهش می کنند، به شانه اش می زنند و دوستانه تبریک 

هرطور شده از تک تکشان د می گویند، چقدر بیشتر زحمت کشیده و سعی کرده بو

جلو بزند. بله او موفق شده بود و این، همکارانش را خیلی هم خوشحال نکرده بود. 
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 وشحال می شود؟ چه کسی از عقب ماندن خ

آقای اسماعیلی که یک مبارز کهنه کاِر به تمام معنا با موهای جوگندمی و چشم های 

مهربان خاکستری بود درحالیکه لبخند مالیمی روی لب هایش داشت با آقای فریدون 

دست داد. پیش خود فکر کرد که با این می شود ده تا. و مبارز، از پا در آوردن 

 ه خودش تبریک گفت.دهمین مانع را نیز ب

آقای فریدون مثل آقای اسماعیلی خودش هر روز پسرش را که یک سال از پسِر او 

بزرگتر بود از مدرسه می گرفت و گاهی که زود می رسیدند تا خوردن زنگ با هم 

 حرف می زدند.

 «بیچاره!»

 بیچاره ها!

موهای قهوه فرهاد که دست های پدرش را گرفته بود سربلند کرد و از زیر سایه ی 

ایش به پدر که با آن لبخند پیروزمندانه به همه ی دنیا و به آقای فریدون که پدر دوست 

هم مدرسه ای او بود لبخند می زد نگاه کرد و خوب گوش داد ببیند پدر درباره ی چه 

 چیزی حرف می زند:

 «بیچاره ها!»

بیچاره... و بدون اینکه بفهمد، بیچاره آقای فریدون. بیچاره سهراب پسر آقای فریدون. 

 احساس کرد در این لحظه به عنوان پسِر آقای اسماعیلی تنها بچه ی خوشبخت دنیاست.

آقای اسماعیلی و فرهاد که کنار ماشین شان رسیدند دو پسر بزرگترش در ماشین 

منتظر نشسته بودند. پسِر وسطی، فرزاد که طرف های بیست سال سن داشت و به 

 بود و صندلی راننده را بغل کرده بود پرسید: جلو خم شده

 «آقای کرمی بود؟»

 حواس پرت جواب داد:
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 «نه»

 «ولی عینهو اون لباس پوشیده بود!»

آقای اسماعیلی کارمنِد تازه ترفیع گرفته ی بانک، همه ی این سال ها مثل یک مبارز، 

ذشتگی برای مثل یک سامورایی واقعی به سرکار رفته بود. حاضر بود هر از خود گ

انجام بهتر امور انجام دهد، هرچند فقط امور مربوط به خودش. و همزمان مواظب 

بود که کسی از او جلو نیفتد. یک مبارِز حسابی، یک عضو برجسته طبقه متوسط، 

البته بعضی می گفتند که  آنقدرها آدم تیزی نیست و  خرده بورژواِی بی بدیل.یک 

 ترفیع گرفته بود، او با آن  یوروی داشی مرگبارش! هرکسی بجای او بود سال ها پیش

آقای اسماعیلی کمک کرد فرهاد که موی قهوه ای و چشم های مهربان و صبورش 

 را از او به ارث برده بود کمربندش را ببندد، گفت:

همه ی شکست خورده ها مثل هَمَن، پسرم. فقط  کسی که بهترین بوده با همه فرق »

 «داره!

ی وجودش  اطمینان  داشت که او در همه ی عمرش بهترین بوده  و چون با همه

است، یا درست تر بگوییم بهترین ها را برای خودش انتخاب کرده است با غرور 

 فکر کرد:

 «بله شکست خورده ها همه مثل هم هستن!»

 «اون کی بود بابا؟»

 آقای اسماعیلی گردن کشید تا نگاه کند.

 «ندیدم!»

اده بود دور شد اما آقای اسماعیلی به امید اینکه او را بشناسد کسی که فرزاد نشان د

 همچنان سرک می کشید.

 فرزاد گفت:
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 « گمونم امشب قراره خیلی ها ناامید به خونه هاشون برگردن»

 «بگو بیچاره های شکست خورده!»

 فرزاد جواب داد:

 «خیلی مسخرست که هی دنبال این باشی بقیه رو شکست بدی»

کوروش که تا این موقع به بیرون خیره شده بود و بنظر می رسید باز پسر بزرگتر، 

 در رویاهای دور و درازش غرق شده گفت:

 «بنظرم این مسخره است که تو فکر می کنی ترفیع گرفتن پدر مسخره ست»

 «من همچین چیزی نگفتم»

 «چرا همین رو گفتی...»

 «موقعیت خوبی داشته و...من فقط میگم این میدان مبارزه نیست، درسته پدر »

کوروش طوری که انگار قبل از اینکه فرزاد هم حرف بزند به همچین چیزی فکر 

 کرده به او پرید:

این منطق لعنتی چیه که این روزا رفته تو کله ی همه! موقعیت خوب! پدر تونسته »

عیت بهترین دانشگاه ایران بره و حاال بیست ساله به میز میخکوب شده و باز از موق

حرف می زنی؟! نکنه حتما باید می رفت کلنگ می زد که خیال جنابعالی راحت 

 «بشه!؟

 آقای اسماعیلی ساکت به جر و بحث پسرهاش گوش می کرد. 

آخه نمی فهمم ما باید دقیقا برای چی خوشحال باشیم؟ اینکه بابا ترفیع گرفته یا اینکه »

 «نگرفتن؟ بقیه ترفیع
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 «هر دوتاش یکیه و بی خود سوال نمی پرسه یه آدم عاقل می دونه که »

 پسر دوم تمسخرکنان گفت:

 «و یه کارمندِ عاقل هیچ سوالی نمی پرسه!»

 آقای اسماعیلی گفت:

نه یه کارمندِ عاقل سوالم می پرسه، دنبال حقیقت هم هست ولی خب به موقعش، به »

 «ول کنی!موقعشم باید یادبگیری چیزی رو که اشتباهه به عنوان جواب درست قب

 کوروش گفت:

 «اگه رو جواب درست پافشاری کردی چی؟»

 پدر جواب داد:

یا ترفیع می گیری یا اخراج می شی... فقط امیدوارم تو نخوای رو جواب درست »

پافشاری کنی چون به ریسکش نمی ارزه! ما آدمایی که پول کلفت و پارتی و اینا 

 «ه، تو این راه فقط خودتی و خودت...نداریم باید فقط به خودمون تکیه کنیم... درست

امروز بیشتر از روزهای دیگر احساس می کرد که صالحیت این را دارد تا پسرهایش 

 را نصیحت کند.

حق با برادرته اگه همچین منطقی داشته باشی با آدم های بدبخت بیچاره ای که مدام »

یری و کسی نیست سرجاشون ملق می زنن چه فرقی دار؟ آخرشم باید البه کنی که فق

 «یه چیزی بندازه تو کاسه ت... مگه تو کاسه ی ما کسی چیزی انداخته تا حاال؟

 کوروش خوشحال از اینکه پدرش پشِت او در آمده گفت:

پدر این هنوز دنیا رو ندیده. بزار یکم بزرگتر بشه خودش میفهمه دنیا اونطور که اون »

 «که میخواد خوش نمیگذرونه...فکر می کنه گل و بلبل نیست و هیچکی اونطور 
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کوروش که تازه یک ماه پیش خدمتش را تمام کرده بود بنظر هنوز خستگی دوران 

سربازی را در تنش داشت. سربازی بگی نگی به او حالت نظامی سرد و فرسوده 

ای داده بود. وقتی کسی از سربازی حرف می زد یا از او سوالی در این مورد می 

تا بنظر بیاید مشقت های زیادی را تحمل کرده است. بدون پرسید سکوت می کرد 

اینکه خودش بخواهد دو سال طوالنی جایی بوده که به آن تعلق نداشته و کال با آن 

بیگانه بوده است. هرچند بدون در نظر گرفتن غربتی که دچارش بود، سربازی 

اوجود این او راحتی داشت، اما حتی یکبار هم تنِش کوچکی را تجربه نکرده بود. ب

بیشتر از کسانی که بهشان سخت تر گذشته بود ضربه خورده بود. دو سال از دانشگاه 

دور مانده بود، آنهم برای چیزی که در آینده به درِد آدمی مثل او نمی خورد. این بود 

که دور و بری ها به او حق می دادند که چه در دوران سربازی و چه بعد از آن 

بیاید و کم حرف تر و عصبی تر از گذشته شود و فکر کند در افسردگی به سراغش 

 این زندگی ای که حق هیچ انتخابی ندارد انساِن مجبوِر بیچاره ای است!

 فرزاد گفت:

 «نمی تونم بیست سال منتظر بمونم تا قرعه به نامم در بیاد!»

را رد آقای اسماعیلی شانه هایش را باال انداخت و درحالیکه مواظب بود گلفروشی 

 نکند گفت:

 «بهرحال زندگیِ خودته!»

جلوی گلفروشی نگه داشت. چند دقیقه بعد از بین ازدحام و سروصدای ماشین هایی 

که او را به جلو هل می دادند و به عجله تشویق می کردند با دسته گِل سفیدی که تا 

 حدی او را به تازه دامادها شبیه کرده بود باز پیدایش شد.

خیابان شلوغ پیچ خورد و وارد کوچه ی ساکت و آرامی شد. به این قسمت ماشین از 

 خیابان که رسیدند فرهاد ناراحت و ترسیده گفت:

 «بابا بابا اون روز داداش همینجا به اون پسره زد!»
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 فرزاد به فرهاد پرید:

 «حتما باید یادِ آدم بیاری؟»

 کوروش متعجب به پدرش گفت:

 «نن...اینا در مورد چی حرف می ز»

 آقای اسماعیلی انگار چیِز ناخوشایندی به یاد می آورد گفت:

 «هیچی تو سربازی بودی... ما نمی خواستیم نگران بشی بخاطر همین بهت نگفتیم»

ماجرا از این قرار بود که فرزاد رفته بود فرهاد را از مدرسه بردارد، در راه برگشتن 

در زیاد بوده که نمی تواند ترمز کند، یک پسر از خیابان رد می شده و او سرعتش آنق

 و تق! پسره را می زند.

 «پسرِ بیچاره مرد... اما فرزاد مقصر نبود»

 فرزاد حرف آقای اسماعیلی را کامل کرد:

 «درواقع من قربانی بودم!»

 کوروش سر تکان داد:

 «وایسا ببینم چطور؟»

 آقای اسماعیلی گفت:

شد پسره پنجاه بار از این ور رفته اون ور  هیچی دوربین ها رو که نگاه کردن معلوم»

 «که فقط یکی بزنتش!

 فرزاد ناراضی از اینکه همچین چیزی را یاد آوری می کنند به فرهاد گفت:

 «چرا هربار که ازاینجا رد می شیم، اینو می گی؟»
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 آقای اسماعیلی گفت:

ه بچه رو زیر کال اینجاها اتفاقای اینطوری زیاده... دیشب یه موتورسوار همینجا ی»

 «گرفته

 کوروش پرسید:

 «از همون ها که می زنن و درمیرن؟»

 «آره گمونم از همون ها»

وقتی آدم تنها چیزی که داره یه موتور فکسنیه، سخت گیر می افته... تازه از گواهی »

نامه و اینا هم که خبری نیست... یارو پول کارگری و دست فروشیش رو جمع کرده و 

 «نشده با موتور این ور اون ور میره! هنوز هیجده سالش

 فرزاد پرسید:

 «حاال بعدش چی شد؟»

 «معلوم شد چند متر اونطرفتر کیف یه دخترو قاپیده بودن!»

 «حتما دزد بودن!»

 «دزد و کیف قاپ مگه فرقی هم داره... حاال هم که قاتلن!»

 کوروش گفت:

 «دستشون بیادمن که می گم باید همشون رو ببری هلفدونی که حساب کار »

 فرزاد ناراضی به پشتی صندلی تکیه داد:

 «چرا بحث های ما همیشه به همچین چیزای مزخرفی می رسه؟»

خُب آخه چند روز پیش یه کم مونده بود خودِ ما رو تلکه کنن و کاله سرمون بزارن، »
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 «که در هر صورت به لطف اون دوربینها به خیر گذشت

 «در هر صورت هرچی بود تموم شد»

 کوروش که از جلو برگشته بود و به برادرهایش نگاه می کرد گفت:

ببینم حاال راستی راستی همچین اتفاقی افتاده بود یا اون داره برای خودش داستان می »

 «بافه

 بعد رو کرد به آقای اسماعیلی که ساکت فقط حواسش به جلو بود و گفت:

 «بابا تو که خودت می دونی...»

خنده اش را بگیرد و فرزاد با دقت بهش چشم دوخته بود که نمی توانست جلوی 

 حرفش را تمام کند.

می دونی که این احمق چطوریه... هروقت در اتاقش رو باز می کنی یا داره می نویسه »

یا می خونه... یه کم خیال پردازه... تازه پدر خودت که جوونای این دوره زمونه رو می 

 «می زنن، خودت می دونی که!شناسی گاهی وقتا توهم و اینا 

 «دروغ می گه!»

 «هرروز تا دیروقت بیداری و تق تق تق داری...»

 «خودم می دونم که چی کارا می کنم»

فرزاد کامال به پشتی صندلی تکیه داد و عصبی تر از قبل درحالیکه انگشت هایش 

 می لرزیدند، مضطرب گفت:

.. پدر ترفیع گرفته، یا اینکه آقای درباره ی یه چیز دیگه حرف بزنین. مثال اینکه.»

کریمی ترفیع نگرفته... یا اینکه تو از همه بهتری و باید یه جای از همه بهتر بهِت بدن که 
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 «خدایی نکرده به احساساتت بَر نخوره!

 کوروش خندید:

 «درسته. حقمه. انکارشم نمی کنم آقای نویسنده»

 می کردند احساس بدی پیدا کرد.فرزاد از اینکه داشتند با همچین موضوعی شوخی 

 «من نمی خوام نویسنده بشم!»

کدوم دیوونه ای تا آخرش می خواد نویسنده بشه... تو هم یه کارمند بانک می شی »

که گاهی کتاب شعر هم می خونه، شاید چند تا کتابم با اسم مستعار داشتی... شاید 

 «ی زنه... هاهاهاپدرم چند تا از این کتابا با اسم مستعار داره و دم نم

 «خودت چی میشی، دکتری که تو سروم بقیه زهر می ریزه؟»

 «فقط تو سروم کسایی که الزم ببینم»

 کوروش باز خندید و فرزاد احساس بدتری بهش دست داد.

 «نگران نباش همه تو جوونیشون دنبال چیزهای احمقانه رو می گیرن!»

 «ولی...»

که اون نشسته و مثل دخترایی که یه دفتر بهش گوش نده پدر من هرروز می بینم »

 «تموم رو برای دوست پسراشون پر از چرت و پرت می کنن می نویسه

 «ولی...»

 «من که می دونم تو عرضه ی شعر نوشتن هم نداری نگران نباش»

 بعد پرسید:
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 «حاال کی می خواد قهوه درست کنه؟... بنظرم یه نویسنده از پس این کار برمیاد!»

هایش را گاز گرفت و جوابی به برادرش نداد، بعد کوروش خودش ادامه  فرزاد لب

 داد:

 «چطوره کسی که ترفیع گرفته قهوه درست کنه؟»

تو یکی خفه شو... چطوره وقتی برگشتیم تو یه راست بری و کتابای دانشگات رو »

 «بکنی تو حلقت!

 «توهم بهتره همین کار رو بکنی!»

 آقای اسماعیلی گفت:

 «وروش گوش کن... برادرت قراره چند ساِل دیگه به جاهای خوبی برسهبه حرف ک»

 فرزاد بی خیال گفت:

آره البد اونموقع به من میگه شکست خورده... از همین االن پیروزیت رو تبریک می »

 «گم

 کوروش گفت:

 «لطف داری هرچند شکست دادنِ تو لطفی نداره»

خیره شده بود. شاید واقعا باید تکانی فرزاد چیزی نگفت، او هم مثل فرهاد به بیرون 

 به خودش می داد و روی برادرش را کم می کرد. کوروش گفت:

اشکالی نداره ناراحت نشو، مگه یادت نیست مادر تعریف می کرد که پدر تو دوران »

دانشگاهش حلقه های کمونیستی می رفت و فکر می کرد کارگرها هم می تونن دکتر 

 «اگه...بشن و شعر بخونن، 
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 آقای اسماعیلی پسرش را ساکت کرد:

درست وقتی ترفیع گرفتم باید از چیزایی حرف بزنی که ممکنه یه نفر رو به خاک »

 «سیاه بنشونه؟!

 کوروش با اینکه می دانست زیاده روی کرده گفت:

 «تقصیر منه که تو دنبال همچین چیزهای مزخرفی بودی؟»

 آقای اسماعیلی عصبانی جواب داد:

 «تقصیر مادرته که هرچیزی رو تعریف می کنه نه»

 فرزاد خندید:

چطوره برای راحت شدن از شر این ماشین که همه توش برنده هستن به جز من، برم »

 «کمونیست بشم؟

آقای اسماعیلی که می خواست هرچه زودتر از گذشته ی او فاصله بگیرند و فقط 

 در آغوش بگیرند گفت: آینده را و آقای اسماعیلی ای را که ترفیع گرفته

یه چیزی رو باید تو زندگیت یاد بگیری اونم اینه که، تو این سن می خوای دنبال »

خیلی چیزا بری. من همیشه آزادتون گذاشتم هرکاری می خواید بکنید و هرچیزی رو 

تجربه کنید اما این خودتون هستید که آخرش دنبال ترفیع و پول می رید. غریزه تون 

ون سمت می بره... من امروز دارم این رو بهت میگم و تو ممکنه همین االن شما رو به ا

نه، اما فردا بهش برسی. شاید اگه مثل برادرت از همین امروز این رو می فهمیدی بهتر 

بود و الزم نبود مثلِ من بیست سال منتظر ترفیع باشی ولی اشکالی نداره چون همونطور 

تو رو جایی میبره که باید... اما اگه هی دست دست  که بهت گفتم غریزه ت دیر یا زود

 «کنی روز به روز آدم های بیشتری از روت رد می شن و اونوقت دیر میشه
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 کوروش خوشحال حرف پدرش را تأیید کرد:

 فرزاد گفت:

 «شرط می بندم پدر هیچوقت نخواسته کمونیست باشه!»

 «نخواد ولش کنه!خواسته ولی خب عقلش اونقدر پاره سنگ برنداشته که »

فرزاد به طرف برادرش در صندلی جلو خم شد و چیزی در گوشش گفت و هر دو 

خندیدند، آقای اسماعیلی که امروز هیچ چیز نمی توانست مزه ی ترفیعش را زایل 

 کند گفت:

 «چی می گه؟»

 «بهش نگو»

 و باز خندیدند.

  

ترفيع



 

  



 

 

 

 

1

 

 برادر بزرگ تر
 

خیال خوبی ها درمان بدی »

نیست بلکه صد چندان بر ها 

 «زشتی آن ها میافزاید

     

یازده سال سن دارد، شش تا خواهر برادر، یک مادربزرِگ پیر و یک پدربزرِگ 

پیرتر که هنوز نمرده است، یک خاله ی ترشیده که ادعا می کند خواستگارهای خوبی 

عِی خودش داشته است اما از ترس جهیزیه شوهرش نداده اند، یک مادر که مادِر واق

نیست و و یک پدر که در کارخانه ی فوالد کارگر است و چند ماه است حقوقش را 

 !نگرفته است

یک دوچرخه که با آن رفت و آمد می کند اما خب اگر بخواهی بفروشیش قیمتی 

ندارد. روی هم رفته دو تا شلوار دارد، سه تا پیراهن، یک جفت کفِش سالم و قابِل 

بال که چند سال است آن را از دست هرکس و ناکسی بیرون پوشیدن و یک توِپ فوت

آورده است. سه تا رفیق دارد که مثِل خودش تازه سرشان به کار گرم شده است و 

حاال به نقطه ای دور در آن طرِف خیابان خیره شده است و منتظر است کسی سر و 
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ج نفر دیگر هم کله اش پیدا شود و کارگری بخواهد برای بار زدن. همزمان با او پن

 منتظر هستند!

مردم با عجله از پیش رویش می گذرند. او بچه ی بزرِگ خانواده است و برای همین 

مشغولیت فکری زیادی دارد و حاال حق دارد که به یک جای نامشخص خیره شود 

 .و شبیه کسی به نظر برسد که هیچ چیزی در دنیا نمی تواند تکانش بدهد

ابان برای او حکم یک دست نامریی را دارد که در آن نگاه خیره به آن طرف خی

دورترها روی دکمه ای فشرده می شود و همه جا را در سکوت فرو می برد. چشم 

هایش سنگین می شود و برای لحظه ای جریان افکارش خاموش می شود و می تواند 

 با فراغ بال استراحت کند.

 «بچه، بار خالی می کنی؟»

حرف از جایش تکان خورد. از آن بچه ی ساکت چند دقیقه  برادِر بزگ تر با این

پیش اثری باقی نماند، چابک از جایش پرید و درحالیکه فرز و با دقت از میان جمعیت 

می گذشت خودش را به گاریش رساند. گاری را از بین جمعیت گذراند و مانند 

که، فکر کنی هرکسی که سالهاست در بازار است و می داند قانون بازار این است 

تو تنها کسی هستی که داری می گذری، و در عین حال سعی کنی از بقیه جلو بزنی، 

 و همزمان به حضور بقیه اهمیت ندهی، جلو رفت.

 مرد گفت:

 «این کارتون ها رو باید ببریم اون سرِ بازار»

 از همه جا صداِی فریاد می آید. همه می خواهند. و از همه پیشتر، برادِر بزرگ تر

که هم زمان باید به فکر خودش و خواهر برادرهایش باشد، جلوی کامیون ایستاد. 

 راننده عرقش را با شالی که دور گردنش انداخته بود پاک کرد و گفت:

 «پونزده تاشونو سوار کن»

برادِر بزرگ جستی زد و سوار کامیون شد. کارتن های بزرگ را در کامیون کمی 
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ا باز کرد، حاال یکی از کارتن ها را به زحمت بغل جا به جا کرد و برای خودش ج

 .کرد و داد دسِت مرد. مرد کارتن را گذاشت روی گاری، بعد چند کارتِن دیگر

گاری پر شده بود، عرقش را با کف دست پاک کرد. برادِر بزرگ تر کله ی کوچِک 

دی تراشیده ای داشت و دو چشم ریز و هشیار که روی صورِت آفتاب سوخته اش زیا

بنظر می رسیدند. او همانطور که می خواست مثل یک آدم بزرگ  روشن و بزرگ

رفتار کند، از پشت کامیون پایین پرید و با مهارت شروع کرد به هل دادِن گاری و 

همزمان ترسید که نکند بقیه ی بار را به کس دیگری بدهند. به همین دلیل سعی کرد 

 .گاری را تندتر هل دهد

ر پابه پای او می آمد. در نگاِه صاحب بارها همیشه سوءظن وجود مرِد صاحِب با

 دارد، حاال کم یا زیاد می شود ولی خب به قوت خودش باقی میماند.

برادِر بزرگ همانطور که گاری را هل می داد سعی کرد از دلشوره اش کم کند برای 

 این کار احتیاج داشت حرف بزند، گفت:

 «گاری می رونم آقا من چند ساله دارم اینجا»

مرد نگاِه گذرایی به او انداخت، انگار انتظار نداشته است او حرف بزند، خیلی 

 سرسری و با همان سوءظن گفت:

 «خوبه آفرین!»

شش تا خواهر برادر دارم... بعضی هاشون هنوز شش سالشونم نشده برای همین نمی »

 «تونن کار کنن

 چند نفر سر او داد زدند:

 «رمون بگیری؟آهای می خوای زی»

 مرد گفت:
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 «حواست به کارت باشه»

مرد، قِد بلند و بازوهای پهنی داشت. شکمش جلو آمده بود، موهایش کم پشت بودند، 

عرق کرده بود و یک گوشِی لمسی داشت که مدام زنگ می خورد و او هی پشت 

سر هم باید به آدم های مختلف جواب می داد. برادِر بزرگ همانطور که گاری را 

هل می داد شبیه کسی بنظر می رسید که دارد گاری را در مقابل یک طوفاِن خیلی 

سهمگین به رفتن تحریک می کند. گاری واقعا هم مثل یک حیوان بیچاره از ریخت 

افتاده و مریض احوال بنظر می رسید و انگار هر حرکتش امتناع و اعتراضی بود 

د برای آخرین بار مکالمه اش را که در هر صورت شنیده نمی شد. پسر وقتی که مر

 با تلفن تمام کرده بود از فرصت استفاده کرد و باز گفت:

 «من و دوتا خواهرم می ریم مدرسه ولی حاال بخاطر کرونا...»

مرد به پسربچه نگاه نکرد، حتی جوری بود که انگار صدای او را نمی شنود، اینکه 

ت گاردی بود که خیلی ها وقت خودش را به نشنیدن می زد یک جورایی می شود گف

مواجه شدن با یک آدم فقیر به آن متوسل می شوند. تا وقتی چیزی را ندیده ای الزم 

نیست خودت را ناراحتش کنی. پس او بدون هیچ احساسی همچنان به جلو خیره ماند 

 و برادربزرگ حرفش را قورت داد.

ون برگشت. همه ی فکر و حاال بار را خالی کرده بود. با گاری خالی به سمت کامی

ذکرش این بود که هرچه سریعتر به آن کامیون برسد. عضالِت دستش منقبض شده 

بودند و انگار باد و آفتاب همراه او تغییر مسیر می دادند. این بار در جهت معکوس 

با آن همت کرده بود. مرد دوباره همراه او برمی گشت. هیچ جوره نمی  به مبارزه

ای او گوش کند، برای همین برادربزرگ تصمیم گرفت چیزی خواست به حرف ه

نگوید. خوشبختانه او توانسته بود برای دومین بار گاریش را پر کند و این احساس 

 .رضایت برای چند دقیقه او را از حرف زدن بی نیاز کرد

معموال هیچ کس به یک کارگر که یک گاری اجاره ای، آن هم همچین گاری درب 

رد توجه چندانی نمی کند یا اصال توجهی نمی کند. در این دوره زمانه و داغونی دا
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انسان ها به چیزهایی توجه می کنند که می شود امید داشت فردا می تواند چیِز 

بزرگتری شود. ولی خب یک بچه که در بازار بار خالی می کند قرار است فردا چه 

 کاره شود؟

تا اسکناس پنج تایی گذاشت و در این دوباره نشست، مرد با اکراه کف دستش پنج 

 لحظه تا حدی متواضع و دست و دلباز بنظر می رسید که انگاری می گفت:

 «من بهت لطف می کنم پس بهونه نیار و دَرسِت رو بخون!»

برادر بزرگ تر باز سرجای اولش نشست. او یک کله ی کچل داشت که آن را به 

 .رفته بود دسته ی گاری تکیه داده بود و به فکر فرو

در ذهِن برادِر بزرگ چه می گذشت؟  آه عمیقی کشید. کم کم هوا تاریک می شد و 

او در تمام  روز فقط همین پنج تا پول سبز رنگ را گرفته بود و این ها به زور 

کفاف پول کرایه ی گاری می شد. برادِر بزرگ احساس شرم و سرافکندگی می کرد 

. هرچند این کار از برادرهای بزرگ بعید است. و توی چشم هاش اشک حلقه زده بود

هوا تاریک و تاریک تر می شد. گاری کش های دیگر وضعشان از خوِد او بهتر 

نبود، همگی دمغ و خسته درحالیکه کمتر بار گیرشان آمده بود به جایی نامعلوم خیره 

مع شده بودند. یکی چ رت می زد، یکی با خودش حرف می زد و چند نفر دوِر هم ج

 شده بودند زور بازو می کردند و سروصدایشان بلند بود. زنی آمد باالی سرش ایستاد:

 «پسر بار می بری؟»

 برادِر بزرگ تر خوشحال از بختی که بهش رو کرده بود بلند شد.

 «بله خانوم»

 «بار سنگین هم می تونی بیاری؟»

 برادِر بزرگ تر پاچه هایش را باال داد:

 «کارم همینه اختیار دارید خانوم،»

برادر بزرگ تر



 

خانوم یک ماشین لباسشویی گرفته بود، لباسشویی را که سوار گاری کردند، صدای 

 ترق و تروقش بلند شد و برادر بزرگ تر ترسید گاری بشکند.

 «مطمئنی میشه با این راه رفت؟ »

 برادربزرگ گفت:

 «بله خانوم نگران نباشید»

دادِن گاری کرد. مثل کسی بود که و بااحساس رضایتی توأم با نگرانی شروع به هل 

دارد پارو می زند. به نفس نفس زدن افتاد باز خواست سِر صحبت را باز کند پس 

 این بار خیلی بی مقدمه گفت:

 «خانوم من دارم پس انداز می کنم یه گوشی بخرم»

 .زن چادر سیاهش را دور خودش جمع کرد

 «آفرین!»

مجبوره از روی گوشی درس بخونه... منم مدرسه ها بخاطر کرونا تعطیل شده، آدم »

 «که گوشی نداشتم، اونم لمسی خانوم!

زن چندبار سر تکان داد شاید می خواست حرف خوبی بزند ولی خب از بخت بد 

خیلی زود نزدیک وانت بار رسیدند و او و یک مرد دیگر لباس شویی را بار کردند. 

 خانوم بیست تومانی را کف دستش گذاشت.

رگ تر یازده سال سن داشت و شش تا خواهر برادر. اینطور که پیش می برادِر بز

رفت هرگز نمی توانست یک گوشی لمسی هم داشته باشد تا بتواند از روی آن درس 

 .بخواند

* 

گاری را به صاحبش پس داد و بی حوصله در ایستگاه اتوبوس ایستاد. اتوبوس که 

190

برادر بزرگ تر



های بیرون خیره شده بود کم کم از راه رسید سوار شد و همانطور که به منظره 

چرتش گرفت. چشم هایش را که باز کرد پانزده دقیقه گذشته بود. پسری هم سن و 

سال خودش شانه به شانه اش نشسته بود و سرش توِی گوشی بود. او حیرت زده به 

صفحه ی گوشی خیره شد و همزمان هم احساس خوشایندی پیدا کرد و هم مانند کسی 

 .و حاال جای کوفتگی ها درد می کند منقلب شدکه افتاده است 

پسری که او نمی شناخت با مهارت روی صفحه ی گوشی دست می کشید. هر حرکت 

انگشتش چیزی را به حرکت در می آورد. چشم هایش، لب هایش، گوش هایش، همه 

جای صورتش خبر از هماهنگی خیلی تعجب آوری می داد که برای او خیلی شیرین، 

و در عین حال خیلی دردآور بود. بعد از چند دقیقه حاال که خواب کامال از ناشناخته 

 سرش پریده بود حرکتی به خودش داد و پرسید:

 «تو هم اینستا داری؟...»

پسرک که از سواِل ناگهانِی برادِر بزرگ جا خورده بود متعجب به او خیره شد اما 

 خیلی زود جواب داد:

 «همه دارن»

 «اهر برادرامم ندارن...ولی من ندارم، خو»

حاال پسرِک غریبه حق داشت که کمی از برادِر بزرگ بترسد. برادِر بزرگ مثل 

کسی بنظر می رسید که صبح زود از غاِر خودش بیرون آمده است و در جنگل 

درحالیکه برهنه است و برگ های درختان بدنش را پوشانده است خمیازه می کشد و 

چکس متوجه اش نمی شود. برای همین پسرک غریبه با زبانی حرف می زند که هی

 ترجیح داد جوابی ندهد و باز این خود برادر بزرگ بود که سماجت به خرج داد

 «از روش دَرسَم می خونی؟»
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 پسرک غریبه شانه هایش را باال انداخت:

 «پس چی!...»

 «شادم داری؟»

 «آره»

 «بهم نشون بده»

 .برادِر بزرگ باز تعجب کردبرنامه ی شاد را به او نشان داد، 

 «چطور کار می کنه»

 .بیشتر تعجب کرد و مات و مبهوت از تماشا کردن سیر نمی شد

 «دارم کار می کنم یکی از اینا بخرم»

 پسرک گفت:

 «یکی دیگه هم دارم... اون بهتره بخاطر همین میزارمش خونه و با این میام بیرون»

نداخته بود و نمی خواست بیشتر از این با پسر بچه ی فخرفروش حاال باد به غبغب ا

او دمخور شود. اما برادر بزرگ تر که از آن آدم ها بود تا یک حرفی می زنند، چانه 

 شان گرم می شود، دست بردار پسرک نبود.

 برادِر بزرگ گفت:

 «من دو ماهه دارم کار می کنم هنوز نتونستم بخرم... از درسام عقب افتادم»

 !کرد. غارنشین ها را چه به درس و مدرسه پسرک متعجب نگاهش

اتوبوس که ایستاد، پسرِک غریبه خوشحال از اینکه نجات پیدا می کند خودش را 

 .پایین انداخت. برادِر بزرگتر هم

برادر بزرگتر پشت سِر پسرِک غریبه راه افتاد و سر یک فرصت مناسب گوشی 
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د. اما برای گرفتن گوشی پسرک را از چنگش در آورد و توی تاریکِی شب غیبش ز

مجبور شده بود او را به باِد کتک بگیرد. بهرحال برادرهای بزرگ تر با هیچ کس 

 شوخی ندارند.

حاال برادِر بزرگتر چهارده سال سن دارد به اضافه ی یک پرونده ی ضرب و شتم 

و زور گیری و به اضافه ی این حسرت که ترک تحصیل کرده است. به اضافه ی 

ی که در مقابل پدر و پدربزرگ درستکارش با او باقی خواهد ماند، و احساس شرم

این خیاِل ناراحت کننده که شاید اگر یک گوشی لمسی داشت می توانست برای خودش 

 .کسی بشود

 «آهای ببینم بار نمی بری؟»

گاری برادر بزرگ تر باز با صدای بیمارگونه اش معترض و ناراضی شروع به 

 کند. کردِن بازار می رج

 

 

  

193



 

  



 

 

 

 

14

 

 

 1ما اعتصاب کردیم
 

بگررررذار برررراور کررررنم کرررره »

زنرررررررردگی هنوزمیتوانررررررررد 

خبرهررررررررررررررای خرررررررررررررروب 

 «           بیاورد

 

 بی مقدمه گفت: احمد، راننده اتوبوس هنوز از پله های اتوبوس باال نرفته بودم که

 «ما اعتصاب  بودیم!»

تنها مسافرش بودم، با من بود. همانجا کنار راننده  م.جا خوردم! به اطرافم نگاه کرد

اتوبوس نشستم. هر روز طرفای هشِت صبح به همین ایستگاه اتوبوس می آمدم و 

سوار هرکدام از اتوبوس هایی که نوبت حرکتش بود می شدم. حاال دیگر همه ی 

با حوصله  راننده اتوبوس ها را می شناختم و می دانستم کدام تند می رود و کدام خیلی

و آرام مسیر را طی می کند. احمد را قبل از این، بارهای بار دیده بودم اما تا بحال 
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با او حرف نزده بودم، امروز هم فقط می خواستم سواِر اتوبوس بشوم و تا رسیدن به 

خانه بخوابم. خبر هم نداشتم راننده ها چه موقع اعتصاب کرده اند. در هر صورت 

ب می کردند من مجبور می شدم با تاکسی به خانه برگردم. هر وقت آن ها اعتصا

احمد به طرف من برگشته بود و درحالیکه چهره اش راضی بنظر می رسید نگاهم 

می کرد. با نگاهش انگار می گفت برای اینکه خواب از سرش بپرد نیاز دارد با 

 کسی درباره ی اعتصابشان حرف بزند، پرسیدم:

 «پس اعتصاب  بودید؟»

 نده مصمم جواب داد:ران

 «بله اعتصاب کرده بودیم!»

 «پس...»

 داخل حرف من شد و گفت:

 «به چیزی که می خواستیم رسیدم، بخاطر همین باز اتوبوس ها رو راه انداختیم»

طبیعی بود که بپرسم چرا اعتصاب کرده بودید؟ یا اینکه چطور شد اینقدر زود به 

 نتیجه رسیدید؟

شده بود و خیلی چیزها برای تعریف کردن داشت اجازه  اما احمد که چانه اش گرم

نداد من چیزی بپرسم و خودش مفصل تعریف کرد که: برادِر مدیر شرکت چند 

اتوبوس دارد که از همین مسیر می گذرند. مدیر شرکت که آدم بی دین و ایمانی است 

فلکه بخاطر صالح برادِر خودش ایستگاه اتوبوس آن ها را به جای اینکه نزدیک 

 باشد انداخته خیلی آنطرف تر، آخر خیابان!

 گفت:

خودت آخه قضاوت کن هوا االن خیلی گرمه یه مدت دیگه هم خیلی سرد می شه. »

همین حاال عرق کردی. چرا باید اینهمه راه را برای سوار شدن اتوبوس بکوبی و از 
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برادرِ مدیر میاد فلکه پایین بیای؟ همونجا کنار پمپ بنزین می ایستی و قشنگ اتوبوس 

و سوار می شی و ما هم اونجا دستِ خالی می مونیم! حق داشتیم اعتصاب کنیم. این ها 

همه شان دستشان تو یک کاسه است. کسی که این وسط ضرر می کند ما راننده های 

بدبختیم که خیال می کنند دستمان جایی بند نیست و می توانند هر طور خواستند 

 «.. اعتصاب کردیم که بهشون نشون بدیم از این خبرا نیستازمون سواری بگیرند.

هنوز هوا گرم بود اما درخت ها زیر نور آفتاب بی رمق و از تک و تا افتاده کم کم 

برگ هایشان زرد می شد، انگار می شد حرکتشان را به طرف پاییز دید. من همانطور 

این بابت که می فهمم  که گوش می دادم گاهی سر تکان می دادم تا خیال راننده از

چه می گوید راحت شود. یک زنی درحالیکه محکم دست های دختربچه ای را گرفته 

بود سوار اتوبوس شد و رفت آن سر اتوبوس نشست. دختر بچه که معلوم بود خوابش 

 می آید از آن جا به من خیره شده بود.

 پرسیدم:

 «میدارید؟پس از این به بعد شما همینجا نزدیک فلکه نگه »

 احمد با خوشحالی سر تکان داد.

پس چی از این به بعد همینجا هستیم... شهرداری اجازه نمی داد، اما ما اومدیم و اینجا »

 «نگه داشتیم

 «پس به نفع منم هست»

 «ایشاهلل که به نفع همه هست... تو چیکار می کنی؟»

 «من همین کارخونه کار می کنم»

 «فوالد؟»
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 «آره»

عجله و راضی از اینکه باالخره می توانند برای یک مدت کوتاه هم که مسافرها با 

شده بنشینند و خستگی در کنند سوار اتوبوس می شدند. اتوبوس تقریبا پر شده بود. 

به ساعتم نگاه کردم. هنوز تا ساعت حرکت اتوبوس فرصت بود و راننده با خوشحالی 

 باز پرسیدم: به مسافرهایی که سوار می شدند نگاه می کرد. من

 «حاال که خودتون اینجا نگه داشتین شهرداری کاری به کارتون نداره؟»

 احمد خیلی مصمم گفت:

چیکار می تونه به کارمون داشته باشه؟ ما خودمون اینجا هستیم و بهتر می دونیم چی »

 برای ما و کسایی که با اتوبوس های این اطراف میرن اینور اونور بهتره... اگه مدیر فکر

 «می کنه بیشتر از ما حالیشه خب خودش بیاد رانندگی کنه

 بعد انگار این جمله ارزش تاکید کردن دارد با رضایت سرتکان داد و باز گفت:

 «ما هستیم که اتوبوس ها رو می رونیم»

در آن لحظه من باور داشتم که او راننده ی این اتوبوس است، پس او خودش حق 

منتظر مسافرهایش باشد و درثانی او بهتر می داند که کجا  دارد تعیین کند که باید کجا

 باید منتظر باشد.

* 

تا رسیدن به خانه باید مدتی را پیاده روی می کردم، صبح ساکتی بود و انگار این 

وسط فقط گرما حرفی برای گفتن داشت و باد که برگ ها را بلند می کرد و روی 

می شد؟ می خواستم هرچه زودتر به زمین می کشید. یعنی کی باالخره هوا سرد 

بی هوا خوابم گرفته بود  خانه برسم و بخوابم. شاید بین حرف های راننده اتوبوس هم
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 و یک چیزهایی را نشنیده بودم.

 رخسار که در را به رویم باز کرد بی مقدمه پرسید:

 «تا حاال کجا بودی می دونی ساعت چنده؟» 

 گفتم:من مشغول در آوردن کفش هایم شدم، 

 «یه کم اضافه کاری داشتیم.» 

 «امروزم! اونم بدون حقوق؟!»

من با عالمت دست از او خواستم آرامتر حرف بزند. بعد از اینهمه بیخوابی و اینهمه 

گرما مغز یک آدم هر لحظه آماده ی منفجر شدن است. رخسار همینطور داشت از 

آشپزخانه می رفتم به این فکر ندادن حقوق ها گالیه می کرد و من درحالیکه به سمِت 

می کردم که البد االن چقدر احساس خوبی داشتم اگر همین که او در را باز می کرد 

 بی مقدمه بهش می گفتم: 

 «ما اعتصاب کردیم!»

 او مطمئنا می پرسید:

 «چرا؟»

چون من اونجا کار می کنم و می دونم که کارگرا حداقل ساعت شیش صبح باید »

 «بکشن، نه هفت و هشت!دست از کار 

احتماال او هم خیلی متعجب و وحشت زده می شد. اما خ ب حتما در آن لحظه من هم 

بیشتر از آن به خودم و به بقیه ی بچه های کارخانه اعتماد داشتم که این تعجب ها 

من را منصرف کند. شاید حتی او هم به من حق می داد، آن هم بعد از اینهمه اضافه 

 نده بودند!کاری که چپا
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درخررررت بالنررررده آنهمرررره »

 امید!

در خورشرررررررررررررررررررید زاده 

 «شدی

 

راه بروم آخرش می رسم همانجا. آنجا را می گویم که یک  با خودت می گفتی اگر

 تکه ابر بزرگ سرخ مثل یک جزیره ی معلق درحال حرکت است.

به آن تکه ابر سرخ در افق خیره شده بود و همانطور که درحال برگشتن به خانه  او

بود سنگریزه های جلوی پایش را لگد می کرد. همینکه به خانه رسید چارچوب در 

را گرفت وکفشش را در آورد و همانطور هم به مادرش که درست روبروی در 

 نشسته بود گفت:

 «اعتصاب کردیم!»
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وحشت از دهانش بیرون آمد و رخسار که تا آن موقع در آشپزخانه مادر صدایی مثل 

 کاِر دیگری را انجام می داد آمد و کنار مادر ایستاد. مادر گفت:

 «اعتصاب چیه پسرجون!»

البته اسمی هم برای خودش داشت. این اسم مرتضی بود. چهارمین پسر « پسرجون»

ضی که خسته بود همان جلوی یک خانواده ی فقیر و تنها پسِر درحاِل حاضر. مرت

در به دیوار تکیه داد. دیوار از باران بهاری خیس بود. بوی نِم ناخوشایندی می داد 

 و پوسته پوسته شده بود. مرتضی درحالیکه سرمای دیوار پشتش را می زد گفت:

 «نمی دونی اعتصاب چیه؟»

مادر می دانست اعتصاب چیست. شوهرش هم کارگر بود، یکی از پسرهای 

خدابیامرزش هم. ولی خوب هم می دانست که اعتصاب چه خوب تمام شود چه بد، 

به معنای شروع یک دوره ی سخت است. حاال خدا می دانست این دوره چقدر طول 

 می کشید.

در یک خانواده ی فقیر. آن ها که در یک خانواده ی  ،مرتضی چهارمین فرزنِد پسر

فقیر به دنیا آمده اند یا حداقل آن ها که به معضالت جامعه آشنا هستند، خبر دارند که 

در یک خانواده ی فقیر هیچکس نمی داند آخر و عاقبتت به کجا می رسد. برای 

ام داشت در خانواده ی مرتضی هم همینطور بود. بزرگترین فرزند که علیرضا ن

پانزده سالگی در کوچه با چند نفر درگیر می شود و وقتی زخمی شد، تا به بیمارستان 

رسید جان داده بود و هیچوقت هم هیچکس نفهمید که چرا چاقو خورد، یا چه کسی 

زده! یکی از چیزهایی که علیرضا دوست داشت این بود که روزهای بارانی برود و 

 . این تنها چیزی بود که حاال مرتضی از او به یاد داشت. در آبراه های بزرگ شنا کند

دومین برادر و دومین جوانمرِگ خانواده اسمش احسان بود، چیزی که احسان به آن 

عالقه داشت این بود که نیمه های شب از پنجره بیرون برود و در کوچه مثل آدم 

ی نگاه کردن به بزرگ ها سیگار بکشد و ادای فیلم ها را در بیاورد. احسان برا

تلویزیون حاضر بود هر کاری بکند، از تماشای کارتون هم خوشش می آمد. حاضر 
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بود یک فیلم تکراری را هزار بار تماشا کند و برای همین هم با یکی از پسرهای 

محله که در خانه شان تلویزیون داشت دوست شده بود و به این بهانه می توانست 

 همین هم بود که همیشه به آن دوستش می گفت: گاهی تلویزیون ببیند و برای

 «بریم خونه ی شما بشینیم بهتره ها!... ببین آفتاب چطوری میزنه خیلی گرمه، هااا؟»

یا خیلی سرده! هر طور شده می رفت می نشست جلوی تلویزیون و پدر آن دوستش 

ند جلوی هم از آن آدم های بی مالحظه بود و به فکرش نمی رسید دو تا جوان نمی آی

تلویزیون بنشینند که اخبار نگاه کنند، اما خب احسان هم که در بی مالحظگی روِی 

دسِت پدِر رکابی پوِش دوستش می زد و به فکرش هم نمی رسید که مردم خودشان 

می خواهند تنهایی اخبار یا هرچیِز دیگری ببینند، می نشست و به اخبار هم نگاه می 

 یزی نگاه کرده باشد!کرد. آنهم فقط برای اینکه چ

احسان در یک شهر غریب از روی داربست افتاده بود و چند روز بعد درحالیکه 

خیس عرق توی رختِخوابش دراز کشیده بود و به صدای باران در یک شب تاریک 

گوش می داد برای آخرین بار دیالوگ یکی از فیلم های مورِد عالقه اش را زمزمه 

ی گفت. بوی زخمی که چرک کرده بود، بوی عفونت کرد! آن شب او مدام هذیان م

بیماری وخالصه بوی عرق یک بیمار، اتاق را برداشته بود. پدر رکابی پوِش دوستش 

 آمده بود از جلوی در صدا زده بود:

همین که خوب شدی بیا با هم تلویزیون نگاه کنیم. االن هر روز فیلم  سینمایی نشون »

 «می ده. هر روز، باور می کنی!؟

 نه باور کردنی نبود آن هم هرروزِ هفته؟ 

اتاق تاریِک تاریک بود. تاریکی برای خودش صدا داشت. مرتضی آن شب می 

توانست صدای تاریکی را از بین بقیه ی صداها تشخیص بدهد. احسان سرفه کرد و 

از مرتضی آب خواست. مرتضی بلند شد برایش آب ریخت و وقتی برگشت دست 
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 و تکه پارچه ی بی روح دو طرف بدنش افتاده بودند، گفت:های مرتضی مثل د

 «یه لیوان دیگه هم آب بده!»

مرتضی یک لیوان دیگر هم آب ریخت، بیرون رعد و برق مثل چاله هایی که در 

بیابان ها دهان باز می کنند تاریکی را از هم باز می کرد و نور که می آمد مرتضی 

ی اتاق. احسان نه به نوِر تندی که می تابید و نه منتظر می ماند اینبار صدا بپیچد تو

 به صدای بعد آن توجه نداشت. لیوان دوم را که خورد گفت:

 «یه گربه!»

 گربه ی سیاه روی سینه ی احسان نشسته بود، رعد و برق پشِت رعد و برق!

* 

احسان رختِخواب مادرش کنار پنجره چمپاته زده بود، همانجایی که آن شِب بارانی 

 بود. و به ران هایش می زد: پهن

 «اعتصاب چیه ؟!»

مادرِ من چرا فکر می کنی من به تنهایی قدِ یه کارخونه ام. بیشتر کارگرها خواستن »

 «که شد، من فقط حرف بقیه رو گوش کردم

 رخسار که سر پا ایستاده بود و نگاهش می کرد گفت:

 «چرا تو خودتو قاطی کردی آخه؟!»

 ر آورد، خوابش می آمد، میخواست هرچه زودتر بخوابد.مرتضی جوراب هایش را د

آخرین پسر خانواده بود. در بچگی چندبار تا پای مرگ رفته بود، یک بار ماشین 

کارگرهایی که به سِر یک ساختمان می رفتند چپ کرده بود. یک بار از روی درخت 

 افتاده بود. چندبار بزن بزن کرده بود، یک بار هم ...

هدی مادر که به دلش افتاده بود این یکی هم به سرنوشت بقیه دچار بعد از مرگ م
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می شود درحالیکه کنار پنجره چشم انتظار برگشتش می نشست همیشه منتظر بود 

رد!  باالخره خبر بد را بیاورند که: مرتضی هم م 

رده بود، وقتی مرد، نوزده سال سن داشت که یعنی دو سال از  مهدی دو سال پیش م 

بزرگتر بود و چهار سال از علیرضا. انگار مرگ فقط خانه آن ها را بلد بود. سعید 

رو می کرد و مثل یک خریداِر خوب سعی می کرد با با دقت همه چیز را زیر و 

ایرادهای جزیی تخفیف های خوب برای خودش جور کند و بعد وقتی داشت می رفت 

 از جلوی در می گفت:

 «باز میام!یادت نره مادر دو ساِل دیگه »

اگر مرگ حرف می زد حتما همین را داشت برای گفتن. مهدِی نوزده ساله مدام با 

مرتضی از چیزهای ناراحت کننده حرف می زد و سوال های ناراحت کننده می 

 پرسید. یکی از چیزهایی که همیشه از او بیاد دارد همین سوال ها هستند.

، مگه نه؟ چرا ما باید از همه بدبخت تر خدا هم دیواری کوتاه تر از ما پیدا نکرده»

 «باشیم

 مادرش که نماز می خواند از روی سجاده می گفت:

 «اینقد پای خدا رو نکش وسط... خدا می زنتت زمین ها!»

 مهدی می گفت:

 «من نمی تونم نپرسم!»

برای همین مهدی رفته بود قاطِی اکیپِ خالد شده بود. اکیپ خالد را همه می شناختند. 

اره ی خالد هم، که همه ازش می ترسیدند، می گفتند، خدا به دردسر دو پا داده درب

است تا همیشه دنبال خالد راه بیفتند. دردسر، خالد را هرجایی که بود در هر شرایطی 

 که بود پیدا می کرد و می گفت:

 «من اومدم»
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 مثِل مرگ!

نفر تصمیم گرفته بودند  حاال آن تکه ابری که گفتم در سیاهی شب ناپدید شده بود. چند

 به سمت آن تکه ابر بروند؟

مهدی دنبال خالد رفته بود، خوب پول در می آورد ولی خوب هم خرج می کرد. 

دست و دلباز بود و مدام به این و آن با افتخار پول می داد. مهدی با افتخار به مغازه 

نه گرفت. با دار پول داد و حسابشان را پاک کرد و کلی خرت و پرت هم برای خا

 افتخار مرتضی را به مغازه برد و به جای یک شلوار برای او دو شلوار خرید.

 «یدونه از سرمم زیادی بود»

 مهدی گفته بود:

 «درسته این باشه برای وقتی یکی دیگه هم خواستی»

که این مرتضی را متعجب کرد. پس اگر پول داشته باشی می توانی دو تا شلوار با 

 مهدی خندیده بود: هم داشته باشی؟

 «این که چیزی نیست اگه پول داشته باشی می تونی شلوارم پات نکنی»

مهدی دوست داشت هرکاری بکند. به همه پول می داد. پول هایش انگار ته نداشت. 

حتی توی جیب پدر هم پول می گذاشت و آن روزها مادر حسابی بهش افتخار می 

 کرد و هرروز می رفت جلوی در خانه ی خالد و می گفت: 

 «چشمت به این مهدی باشه!»

 خالد دست می گذاشت رو هر دو چشمش و می گفت:

 «مهدی چشمِ منه مادر!»

چشم های خالد همیشه قرمز بود، آنقدر قرمز که آدم با خودش گمان می کرد از کار 

اخراج شده. ولی در محله می گفتند آنقدر آدم کشته که خون جلوی چشماش را گرفته. 
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مرتضی باور نمی کرد! چطور خالد چنین کاری ازش برمی آمد؟ خالد که هیچوقت 

، تند حرف نمی زد و وقتی چیزی ازش می خواستی دست می تند راه نمی رفت

تازه همین چشم ها را هم وقتی « به روی چشم»گذاشت روی چشم هایش و می گفت: 

با یک زن حرف می زد پایین می انداخت! یک شب که مهدی با خالد رفت دیگر 

 برنگشت!

 گفته بود:حاال یک سال و هشت ماه از آخرین باری می گذشت که مهدی به مرتضی 

 « باید این دنیا رو داغون کرد تا از شکمش یه چیزی بیرون بریزه!»

مرتضی مهدی را می دید که بی خستگی بر شکم این دنیا می کوفت. این آخرها که 

هی با دست پر برمی گشت انگار یک چیزهایی هم از شکمش بیرون ریخته بود. اما 

مادر تنها چشِم امیدش به این بازمانده همان چیزها هم سرش را به باد دادند. حاال 

 بود، به مرتضی!

مادر اگه اونا حرف گوش می کردن که ما اعتصاب نمی کردیم... وقتی حرفمون رو »

 «گوش نمی کنن باید یه جوری صدامون رو به گوششون برسونیم

 «میخوای سر و صدا راه بندازی که بگیرنت بندازنت گوشه ی هلفدونی؟»

 «ه چیزی بیشتر از حقمون نمی خوایم!مادرِ من! ما ک»

معلوم نیست کدوم بی پدر مادری این چیزارو چپونده تو سرِ تو... یه الف بچه هستی »

 «و میخوای حقت رو از این دنیا بگیری!

 مرتضی گفت:

 «وقتی حقِ آدم رو میخورن ازت شناسنامه نمی خوان که!»

 «حاال بزار پدرت برگرده اون باهات حرف می زنه»

وقتی مادر مرتضی را به پدر سپرده بود و گفته بود او باید سِر عقلش بیاورد هر  از
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سه منتظر رسیدن او بودند. مادر در تمام این مدت به در چشم دوخته بود و رخسار 

و مرتضی بدون اینکه متوجه باشند مواظب بودند صدای در را همین که پدر کلید را 

حرف می زدند و همان را هم با صدای آرام به  چرخاند بشنوند. به همین دلیل کم تر

هم می گفتند. ساعت ن ه، دو ساعت دیرتر از وقتی پدر معموال به خانه برمیگشت 

صدای باز و بسته شدن در همه را متوجه کرد. پدر همانطور که کفش هایش را در 

 می آورد از همان جلوی در به مادر گفت:

 «ما اعتصاب کردیم!»

 مادر شاکی گفت:

 «ای داد، آقا هم میگه اعتصاب کردیم!»

 «چی؟»

 پدر داخل آمد، مرتضی که دراز کشیده بود نشست و به پدر گفت:

 «چرا اعتصاب کردید؟»

 «راهی برامون نذاشته بودن...»

 مادر داخِل حرف پدر شد و گفت:

 «نمیخوای چیزی بهش بگی؟»

 پدر بلند شد که لباس هایش را عوض کند:

 «تصاب شکن بشه؟میخوای بهش بگم اع»

 «می خوای اینم جوون مرگ بشه؟»

ما امیدواریم مرتضی بیست ساله شود و تا دو ماِه آینده بالیی سرش نیاد تا این طلسم 

بشکند. یا حداقل اگر بالیی هم سِر او آمد  یک روز سروکله ی مهدی جلوی در پیدا 
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 شود و بگوید:

 «سالم مادر من و خالد با هم یه دوری زدیم!»

 دور دست تکه ابر سرخی بود که رگه های نور را می شد از زیرش دید!در 
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 اعتصاب شکن
 

همه چیز تغییرمیکند »
همه چیز تغییر میکند  
 «همه چیز تغییر میکند

 

اتوبوس ها را دوباره برگردانده بودند آخر خیابان که خیلی از فلکه دور بود. همین 

 راننده اتوبوس پرسیدم: که سوار شدم بالفاصله از احمدِ 

 « پس اعتصاب چی شد؟»

 گفت: 

 «هیچی دیگه همه چی برگشت سرِ جایِ اولش!»

دِل پ ری داشت. انگار تا لحظه ی ورود من فقط از خدا خواسته بود که یکی پیدا بشود 
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 و یکهو بپرسد:

 «پس اعتصاب چی شد؟»

ا تعریف می کند خیلی کنار او نشستم. انگار برای یک آشنمن باز روِی صندلِی جلو 

 خودمانی همه چیز را تعریف کرد.

امروز هم من زودتر از همه رسیده بودم و چند نفر هم بودند که در ایستگاه اتوبوس 

منتظر نشسته بودند ولی خب معلوم نبود که از گرمای داخِل اتوبوس فرار کرده اند 

 بیرون نشستن را ترجیح می دادند. هرچند فرقی هم نمی کرد. فقط  یا

از قراِر معلوم بعضی از راننده ها اعتصاب را ول کرده بودند و از ترِس مدیر که 

تهدید کرده بود همه را با هم اخراج می کند برگشته بودند سِر کار. مگر مدیر می 

 تواند همچین کاری بکند؟ خودش جواب می داد:

تواند ولی این ها چشمشان ترسید. یکی از همین راننده های خودمان. من  نه که نمی»

ده ساله می شناسمس. بدون اینکه به بقیه بگه اومده بود آخر خیابان نگهداشته بود. بعد 

که با بقیه روبرو شد از خجالت قرمز کرد و شروع کرد به گریه کردن. هی گریه می 

و می گفت چاره ای جز این نداشته. حاال کرد و عذر می خواست. هی گریه می کرد 

این را ببینی آنقدر الغره که دلت به حالش می سوزه. خالصه که گول خورده بود. می 

 «گفت بخور و نمیر بهتر از اینه که اخراج بشم و از گرسنگی بمیرم!

 من گفتم:

 «از اولش باید درباره ی این چیزا با هم حرف می زدین!»

 راننده با حسرت گفت:

بله دیگه اعتصاب این چیزارم داره ولی خودت باید می دیدی مدیر چقدر ترسیده »

 «بود
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مدیر حتی از آن راننده هم، بیشتر ترسیده بود. فقط تفاوتش این بود که سعی می کرد 

خودش را عادی نشان دهد و بروز ندهد که چقدر ترسیده. برای همین هم گریه نمی 

ن هم اینکه مدیر روی ناِن شبش ریسک نمی کرد کرد.تازه یک چیِز دیگر هم بود آ

 که.

از اتوبوس که پیاده می شدی گرما مثل یک پتک می خورد به صورتت. برای رسیدن 

به خانه باید مدتی را پیاده روی می کردم. تا رسیدن به خانه به حرف های راننده 

 فکر کردم و همینکه رخسار، خواهرم در را باز کرد گفتم:

 «ای بیشتری به اعتصاب ملحق شدنامروز کارگر»

 حاال خدا می داند که مادر و رخسار فقط ترسیده بودند یا تعجب کرده بودند.
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 پسر و پدر
مرررررررردن دشررررررروار نیسرررررررت »

سررررررراختن زنررررررردگی بسررررررریار 

 «دشوارتر است

 

پدر و پسر پشِت سِر هم حرکت می کردند. پدر جعبه ای را مثل  بره ی کوچکی زیر 

بود. پسر هم که عقب حرکت می کرد جعبه ای شبیه آن را زیر بغلش بغلش گرفته 

داشت. پسر روی پیراهنش و زانوهایش لکه های سیاهی بود و صورتش هم آنقدرها 

 تمیز نبود، آن هم سیاه بود.

 پدر گفت:

 «حق با عموت بود اینجا زیاد ماشین میاد و میره»

ط با تکان داد سر حرفش را پسر انگار پدر در پشت سرش هم دو تا چشم دارد فق

 تأیید کرد و او انگاری راستی راستی پشت سرش هم چشمی برای دیدن دارد، گفت:
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 «نمی تونی هیچ کاری رو تر و فرز انجام بدی؟ یه کم عجله کن!»

سعی کرد تندتر  پسر باز با تکان دادن سر حرف پدر را تایید کرد و در تائید حرف او

 ه تند کرد شانه اش به شانه ی پدر خورد.راه بیاید. قدم هایش را ک

 «چه خبرته نمی تونی مثل آدم دو قدم اونور تر راه بیای؟»

پسر باز تایید کرد و سعی کرد هم تندتر راه برود هم آنقدر تند راه نرود که از پدر 

جلو بزند. پدر انگاری همین حاال خبر ناراحت کننده ای شنیده است خط های صورت 

در هم کرده بود و انگار مشغول انجام کار مهم و حساسی است، راه  چروکیده اش را

که می رفت تمام مدت، سرش را کجکی گرفته بود و به ماشین هایی که با سرعت 

رد می شدند خیره شده بود. پدر لنگ می زد. یک بار به راست یک بار به چپ. قد 

پسر گذشته از  کوتاهی داشت، کله اش کچل بود و یکی از چشم هایش  چپ بود.

اینکه الغر بود و کمی گیج بنظر می آمد هیچ جای بدنش مشکلی نداشت. پانزده سالش 

بود و حتی جای یک شکستگی هم روی سرش دیده نمی شد و هرکس در اولین نگاه، 

با دیدن چهره ی محجوب و ساکت پسر که همیشه ی خدا در حاِل تایید حرف های 

و هرگز قرار نیست یک روز کاری را که خودش پدرش بود حتم پیدا می کرد که ا

 اول به آن فکر کرده است انجام بدهد.

 پدر گفت:

 «یه ماه گذشته... فقط یه ماه دیگه فرصت داری!»

 «بله پدر!»

 پدر که صدای او را شنید برگشت و نگاهش کرد:

 «فقط سی روز!»

 پسر گفت:

 «بله پدر»
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 پدر اینبار گفت:

 «ه بیست و نه روز!امروز رو که بگذرونیم میش»

پدر باز راه افتاد. آن دو در امتداد خیابان راه می رفتند. شاید هر بیننده ای که سرش 

را به شیشه ی ماشین تکیه داده بود و به صدای آهنگ داخل ماشین گوش می کرد، 

با دیدن آن دو فکر می کرد که آن ها چمدانی را زیر بغلشان گرفته اند. کسی که 

بد مسافر است. اما عجیب تر این بود که باوجود چمدان را اینور و آنور می برد ال

همه ی بی ربط بودنشان به همدیگر و با وجود اینکه هیچ شباهتی به هم نداشتند 

 هرکسی که آن ها را می دید بی برو برگرد می گفت: 

 «یه پدر و پسر...»

پدر برای استراحت کردن زیر سایه ی درختی نشست. پسر ایستاده به تنه ی درخت 

داد و همین که او به تنه ی درخت تکیه داد پرنده هایی که الی شاخه های در  تکیه

هم تنیده اش  جای خنک و دور از چشمی برای خود یافته بودند همگی با هم پرواز 

کردند. در آن موقع اگر شما آنجا بودید حتما تصور می کردید که صدای جاری شدن 

ک تند و ناهماهنگ شان به آسمان یک رود را شنیده اید. گنجشک ها با جیک جی

 پرواز کردند. پدر بی حوصله به پسر پرید:

 «بازم که اینکار رو کردی!»

آسمان باالی سرشان رنِگ خاکستری کثیفی داشت. ماشین ها با سرعت های مختلف، 

بی حوصله، با عجله و تند تند رد می شدند. پدر با دست های کثیفش سیگاری گیراند 

ب آوری مشغول دود کردِن سیگارش شد. خیلی راه رفته بودند و در سکوت اضطرا

و کمتر از نصف آنچه آمده بودند راه مانده بود برای رفتن. پدر ضمن کشیدِن سیگار 

بلند بلند با خودش حرف می زد. پسر چه وقتی مخاطب حرف های پدر نبود چه حتی 

پدر که جلویش حرکت وقتی از خوِد او سوالی می پرسید، جوابی نمی داد و فقط به 

می کرد خیره می ماند. حاال چیزی که پسر می دید این بود؛ کله ی گرد و تاس پدر 
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که چند تار موی بی رمِق نقره ای رویش مانده بود، دود از همین کله بلند می شد. 

 پدر با خودش حرف می زد.

 «شه؟ اگه تو این سی روز، تموم کفش های دنیا رو هم واکس بزنیم مگه چقدر می»

 پسر چیزی نمی گفت:

 «بخُشکی شانس!» 

 باصدای بلندتری:

 «مردم حاضرن کفشاشون رو گُه بگیره ولی دو زار ندن دستِ ما»

 پسر چیزی نمی گفت:

 «همه ی عمرمون رو هم دست بکشیم روی پای این و اون به هیچی...»

. یک گاز این بار پسر دست برد و لقمه هایی را که مادرش پیچیده بود بیرون آورد

زد و دوباره آن را سرجاِی اولش برگرداند. صبح خیلی زود بود. در دور دست ها 

خورشید مثل صخره نوردی که خیلی سحر خیر بوده است با نور خیره کننده اش باال 

آمده بود و بی هیچ ابایی به آدم هایی که همه کالفه و با عجله راه می رفتند نگاه می 

 کرد.

اِه پیش هر روز صبح همین مسیر را می آمدند. همان ماِه پیش او و پدرش از یک م

ی کاری که باید بکنند با هم حرف زده بودند. یک ماِه پیش تصمیم یک بار درباره

قطعی شان را گرفته بودند. از آن روز به بعد خیلی سربسته وقت هایی که بخاطر 

به او فحش می داد. انجام نشدن کار کالفه بودند درباره اش حرف می زدند. پدر 

 گاهی هم با لبخند پشت گردنش را می گرفت و می بوسید و می گفت:

 «اشکالی نداره امروز نشد فردا!»

 در این شرایط، پسر سپاسگزارانه محبت بی سابقه ی پدر را با لبخند جواب می داد.
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 پسر عموی پدرش فرهاد، که خودش چندباری این کار را کرده بود، به پدر گفته بود

باید جایشان را عوض کنند. بعد دایی عبدهللا آمده بود و پسر شنیده بود که دایی عبدهللا 

 به پدر می گوید:

 «اصل ماجرا اینه که عجله نداشته باشی...»

مثل کسی که خیلی حالیش است با حوصله و بدون اینکه عجله ای درگفتن اصل مطلب 

 داشته باشد توضیح می داد که:

 «که باید به خودتم دروغ بگی!اصل ماجرا اینه »

 عمو فرهاد مطمئن بود که پسر زیادی به فکر خودش است. می گفت:

این پسر را اینطور نگاه نکن، درست است حرفش را با تو تمام کرده اما یک جوری »

جانش را گرفته که اگر بفرستیش میدان مین هم سُر و ُمر و گُنده بدون اینکه پاشم زخم 

 « دلِتبشه برمیگرده وَرِ

پدر پیش عمو فرهاد یا دایی عبدهللا چیزی نمی گفت، آن ها هم که می رفتند چیزی 

نمی گفت. اما باز به پسر یاد آوری می کرد که؛ دو ماه مانده، چهل روز مانده و 

 امروز هم که گفت:

 «فقط سی روز وقت داری!»

که پسر پدر هر روز که می گذشت بی حوصله تر می شد و بیشتر مطمئن می شد 

جانش را دو دستی گرفته است. برای همین به توصیه ی عمو فرهاد جایشان را 

عوض کرده بود و باز هم به توصیه ی عمو فرهاد اینطور پسر را نصیحت کرده 

 بود:

 «اصل ماجرا اینه که عجله نداشته باشی!»
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 و:

 «باید به خودتم دروغ بگی»

تعریف کرد که انگار نظِر خودش یک مدت بعد حرف پسر عمو را جوری برای او 

 است ، گفت:

 «تو جونت رو زیادی دوست داری و دو دستی بهش چسپیدی!»

پسر چیزی از حرف های پدر نفهمید اما برای اینکه حرف هایش را تایید کرده باشد 

 چند بار سرتکان داد.

و خیابان لحظه به لحظه شلوغ تر می شد. حاال پسر حرف های پدر را نمی فهمید. ت

خودش رفته بود و به این فکر می کرد که چطور می تواند به بهترین شکل ممکن 

کارش را انجام دهد. اولین چیزی که به ذهنش می رسید این بود که خودش را کم تر 

دوست داشته باشد و جانش را دو دستی نگیرد، باید به خودش هم دروغ می گفت. 

 پسر زیر لب زمزمه کرد:

 «دارم!من جونم رو دوست ن»

پدر لنگ لنگان سایه ای برای خودش پیدا کرد، زیر سایه نشست و بساطش را باز 

کرد، و پشت آن نشست و بانگاه، منتظر ماند که پسر هم کارش را انجام دهد. وقتی 

 دید پسر همچنان ایستاده است و نگاهش می کند سرش داد کشید:

 «چیه بِر و بِر نگام میکنی دِ برو»

ودش داد، و همانطور که داشت می رفت سرش را برگردانده بود و پسر تکانی به خ

به پدر نگاه می کرد. بارها این کار را انجام داده بود، اما انگار باز هم از اینکه 

تنهایی به آن طرف خیابان برود می ترسید. کمی بعد با موفقیت از خیابان گذشته بود. 

ند پسر چکار می کند. پسر به جدول پدر آنطرف گردن کشیده بود و نگاه می کرد ببی

 کناِر خیابان تکیه داد.
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 «اصل ماجرا اینه عجله نداشته باشم»

خیابان لحظه به لحظه شلوغ تر می شد. نشست و او هم بساطش را پهن کرد. آفتاب 

گرمی به آسفالت تابیده بود. بوی قیر می آمد و الستیک ماشین هایی که محکم ترمز 

ثل لک لکی که دنبال چیزیست سرش را از شانه هایش بیرون می کردند. پسر گاها م

می آورد و به پدرش آنطرف خیابان نگاه می کرد. پدر مشغول واکس زدن کفش 

غریبه ای بود. غریبه پایش را جلوی پدر نگهداشته بود و پدر در حالیکه سرش را 

ی انداخت. به سمت پاهای او خم کرده بود، در عین خوش خدمتی کار غریبه را راه م

 حتی همینطور که کفشش را واکس می زد برایش حرف هم می زد. 

کارش که تمام می شد او هم سر بلند می کرد تا پسر را ببیند. پسر را می دید که سر 

خم کرده و کفش های غریبه ای را واکس می زند و این اتفاق در طول یک روز 

اره ی آن وجود داشته باشد بارها و بارها پشت سرهم، بدون اینکه هماهنگی درب

تکرار می شد و پسر به ازای هر کفشی که واکس می زد یک بار هم از خیابان رد 

 می شد.

* 

 پسر بلند شد، وسایلش را با یک پارچه ی کهنه پوشاند و از خیابان رد شد. پرسید:

 «ساعت چنده؟»

خیابان خیره پدر ناامیدانه گزارش داد که یک ساعت گذشته است و پسر مدتی را به 

شد و دوباره سعی کرد از بین ماشین هایی که با داد و بیداد راه را برایش باز می 

 کردند بگذرد. چند دقیقه ی بعد دوباره پشِت بساطش نشسته بود.

 بعد دوباره آمد، گفت:

 «میشه لقمه هامو بگیرم؟!»

ش. ماشین ها پدر ناامیدانه لقمه ها را داد دست پسر و پسر باز برگشت سِر جای اول

221

پرس و پدر



با سرعت درحال رفت و آمد بودند. فکر کرد همه برای رسیدن به جایی یا برعکس 

دور شدن از جایی عجله دارند. سعی کرد عجله نکند. مهم این بود که حتی به خودش 

هم دروغ بگوید. سعی کرد به خودش دروغ بگوید. شکل قدم های خودش را زیر 

د شاید مشکل از همین باشد. هرچند پدر در این نظر گرفته بود و به این فکر می کر

 باره به او توصیه ای نکرده بود!

سومین بار پسر وقتی دست از برق انداختن کفش های غریبه ای کشید بدنش را کش 

و قوس داد. عضله هایش از هم باز شدند و باد مالیمی به گردنش که خیِس عرق بود 

بساطش انداخت، بلند شد، خودش را  وزید. با حوصله پارچه ی کهنه اش را روی

تکاند و کنار خیابان منتظر، به صدای ماشین هایی که نزدیک می شدند گوش داد. 

خودش هم تعجب کرده بود چطور می شود از صدای یک ماشین بفهمد که چه مدلی 

است، چقدر فاصله دارد و چه زمانی توقف می کند. نمی خواست عجله کند، خیلی 

ایی که راه می روند چون فقط عاشِق راه رفتن هستند، یا از خیابان رد آرام مثل آدم ه

می شوند چون عاشق رد شدن از خیابان هستند و نمیخواهند خیابان هیچ گاه تمام 

 شود، قدم برمیداشت. پیش پدر که رسید گفت:

 «آب همراهت هست؟»

پدر  پدر آب گرمی را که همراهش بود داد دست پسر و پسر جرعه ای نوشید و

 دستور داد:

 «برو برو...»

و این پدر که در تمام عمرش پسرش را نه به چیزی تشویق کرده بود و نه به او 

 حرف محبت آمیزی زده بود گفت:

 «مواظب باش!»

پسر تعجب کرد. کمی مکث کرد، مثل کسی بود که شنا بلد نیست اما می خواهد 

خودش را به آب بزند و می خواست در آب یک رودخانه که مسیر گذشتن سیلی است 
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شنا کند. چند دقیقۀ بعد باز پشت وسایلش نشسته بود. منقبض و سرد، و درحالیکه به 

ان خیره شد. فکر کرد بین درخت هیچ چیز اعتراض نمی کرد به درخِت آنطرف خیاب

ها گنجشک ها با سروصدای معمولشان پناه گرفته اند. صدای آن ها را بخاطر صدای 

ماشین ها نمی شنید. اما پسر می دانست که گاهی اتفاق می افتد بین گنجشک ها یک 

پرنده ی خوش صداتر هم باشد پسر اسمش را نمی دانست ولی اگر زیر درخت می 

دای پرنده ها گوش می کردی حتما کیفیت صدای متفاوت آن پرنده را نشستی و به ص

 متوجه می شدی.

 «هی کله خر!»

به خودش که آمد پدر از آن طرف خیابان داد می زد. با عجله از خیابان رد شد. پدر 

 شاکی گفت:

حواست کجاست؟ یکی اومد اما تو همینطور به اون درخت های لعنتی خیره شده »

 «بودی!

 هل داد که باز از خیابان رد شود. و او را

وقتی خورشید پشت سر پسر غروب کرد و در نور قرمز رنِگ خودش شناور ماند 

کم کم ماه در نقطه مقابل او با قرِص کامِل دلهره آورش باال آمد. ماه که مثل هیچ چیِز 

دیگری نبود، نه میشد گفت از خودش نور دارد نه میشد باور کرد از یک جای دیگری 

نور بهش می تابد! پسر بساطش را جمع کرد و یک بار دیگر از خیابان گذشت و 

 جلوی پای پدر ایستاد:

 «کاروبار چطور بود؟»

پدر این را محض تشریفات پرسیده بود. از پسر هم بهتر می دانست کار و بار چطور 

ت بوده است. پسر دست برد توی جیبش، پول هایی را که همه سیاه شده بودند داد دس

 پدر. پدر زود پول ها را شمرد:
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 «اینکه کمه؟»

پسر زود به جیب هایش دست زد و یک اسکناس ده تومانی که از قلم انداخته شده 

بود را بیرون آورد و داد دست پدر. پدر با سوء ظن به او خیره شد اما چیزی نگفت. 

 بعد مشغول جمع کردن وسایلش شد.

می کردند. درخت ها با گنجشک هایشان آن حاال پدر و پسر باز پشت سِر هم حرکت 

ها را بدرقه می کردند، اگر حاال به یکی از آن ها تکیه می دادی شاید همه ی گنجشک 

ها با هم بال بال زنان پرواز می کردند. همه ی آن پرنده ها! یکی از تفریحات پسر 

د پرنده ها در این اتوبان همین بود. به تنه ی یک درخت تکیه می داد و یک ثانیه بع

خش خش کنان همگی با هم پرواز می کردند. آنهمه پرنده، همه شان هم الی همان 

 برگ ها پنهان شده بودند. 

پسر آرام آرام حرکت می کرد. اتوبان همچنان شلوغ بود. پسر یک بار دیگر از 

خیابان رد شد. پدر اما بی توجه راه خودش را می رفت. پیش پدر که برگشت، پدر 

 گفت:

 «چرا اینقدر عجله داری؟» 

کمی دیگر راه رفتند. پسر دوباره رفت آنور خیابان چون ظاهراً یکی از دوست هایش 

 را دیده بود. وقتی برگشت پدر گفت:

 «زیادی آروم راه می ری!»

پسر از حرف های پدرش چیزی دستگیرش نشد. دست کرد توی جیب هایش خالی 

لی بی صدا رد اشکی از روی آن ها به بودند. صورتش سیاه بود و به آرامی و خی

 پایین لغزیده بود. دوباره پلک زد و رد آن اشک عمیق تر و واضح تر شد.

 پدر گفت:

 «عجله کن!» 
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 قدم هایش را تندتر کرد و باز شانه اش به شانه ی پدر خورد.

 «مگه سر آوردی؟!» 

 پسر نفس عمیقی کشید، ترسید پدر بفهمد که او گریه کرده است.

 «عجله کن می خوای اتوبوس رو هم از دست بدیم؟»

* 

کنار ایستگاه اتوبوس ایستاده بودند. اتوبوس که رسید با فشار، خودشان را بین جمعیت 

جا کردند. نوازنده ی دوره گردی که هرروز با آن ها این مسیر را می آمد و می 

. گاهی یک نفس رفت دمغ و بی حال نشسته بود و به ساز بین پاهایش خیره شده بود

برای کسانی که در اتوبوس بودند می خواند و طبل می زد. یک طبل کوچک که پسر 

صدایش را خیلی دوست داشت. همیشه وقت هایی که نوازنده در اتوبوس بود سعی 

 می کرد نزدیک او بایستد.

نوازنده ی دورگرد اسمش محمود بود. دراز قد بود و برای همین کمی قوز داشت، 

میشه خم شده بود و دنبال چیز گم شده ای می گشت. چیزی که هرگز قرار انگار ه

نبود پیدایش بشود. مردم در اتوبوس بهم فشار می آوردند. پدر نشسته بود و سرش 

را به میله ی اتوبوس تکیه داده بود و باید خوابش برده باشد، چون نه چیزی می 

ین هایی که با سرعت می آمدند گفت، نه سرش را بلند می کرد. پسر ایستاده به ماش

و می رفتند نگاه می کرد. عجب! آدم همچین جایی چطور می تواند جان سالم به در 

ببرد؟! اتوبوس هرچه از محل کسب آن ها بیشتر فاصله می گرفت از تقارن و زیبایی 

هم دورتر می شد، خانه ها از ریخت می افتادند. کم کم خانه ها هرکسی را یاد زن 

اره ای می انداختند که هنوز نمی توانند قبول کنند دورانشان گذشته و همچنان های بدک

خود را عرضه می کنند. کله ی کچل پدر به آرامی تکان می خورد، درحالیکه پسر 

مواظب بود سر فرصت پیاده شوند. به ایستگاه که رسیدند محکم شانه ی پدر را تکان 

 داد:
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 «پدر االن جا می مونیم!»

ها چهار نفر از اتوبوس پیاده شدند که از آن ها دو نفرشان در ایستگاه همراه آن 

منتظِر اتوبوِس بعدی نشستند. پدر که عادت داشت سر صحبت را با هر غریبه ای 

باز کند گرِم حرف زدن با آن ها شد. پسر ایستاده بود و به پدر گوش می کرد. بدون 

آمده بود. پدر مثل همیشه رسید به اینکه حواسش باشد یا دلیلش را بفهمد اشکش در 

 آنجا که گفت:

 «دخترم یه ماه دیگه میمیره... گفتن برای عمل باید ببرمش شیراز»

 کسی که پدر او را به حرف گرفته بود گفت:

 «ایشاهلل خدا به َجوونیش ببخشدش»

بخشیدن و نبخشیدنش که به پول وصله... پولم که خبر داری این روزا چطوریه! »

 «بندازی تو آتیشم دو زار دستت رو نمیگیرهخودت رو 

سوار اتوبوس دوم که شدند پسر باز ایستاده کنار پدر و به ماشین هایی که آن بیرون 

می آمدند و می رفتند چشم دوخت. نوازنده ی دیگری، هم مسیرشان بود که پسر او 

 را هم می شناخت، پدر باز هم خوابش گرفته بود.

ه که روبرویش بود و سنتوری را گذاشته روی پاهایش پسر خیلی آرام از نوازند

 پرسید:

 «این اسمش چیه؟»

 نوازنده گفت:

 «سنتور»

 «چطور کار می کنه؟»
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 نوازنده گفت:

 «بزار نشونت بدم»

زخمه هایش را از جیبش بیرون آورد و چند بار روی سیم ها زد و صدای سنتور به 

 فاصله ی خیلی کمی در اتوبوس پیچید:

 «ا دست هاتاینطوری ب»

ناگهان دست های پسر را گرفت و پسر خودش را عقب کشید و برای یک لحظه 

تعادلش بهم خورد و افتاد آن طرف اتوبوس. پسر که دید پدرش تکانی نخورد خودش 

را جمع و جور کرد و داشت روی پاهایش می ایستاد که پدر از زیر چشم نگاه 

 سرزنش باری بهش انداخت:

 «میفتی، جایی هم که باید، راست راست میای و میریجایی که نباید، »

 پسر چیزی نگفت و باز نزدیک نوازنده ی سنتور ایستاد، کمی بعد آرام گفت:

 «ببخشید»

 نوازنده ی سنتور هم آرام جواب او را داد:

  «دست هات برای اینکار ساخته شدن»

پسر جوانی بود پسر ناخواسته به دست های سیاهش نگاه کرد. نوازنده ی سنتور که 

 باز هم آرام گفت:

مادرم میگه همین که به دنیا اومدم پدرم دست هام رو گرفته و گفته خدا دست هاش »

 «رو ساخته برای سنتور!

 «پس از اون یاد گرفتی؟»

 «آره... حرف زدنمم از اون یاد گرفتم، این شکلی که انگار همه چی رو می دونم!»

227

پرس و پدر



* 

دتی را راه رفتند. مردم به خانه هایشان برمی گشتند باز که از اتوبوس پیاده شدند م

 پدر به آشناهایش سالم می داد و او به جلوی پاهایش خیره شده بود.

صدای ماشین ها هنوزم توی گوشش بود. انگار هنوز در خیابان است و به درخت 

ها با پرنده هایشان خیره شده است. قدم هایش را می شمرد، می خواست بفهمد چطور 

ید راه رفت که نتیجه بخش باشد. بی فایده بود همه ی عمرش حتی یکبار هم یک با

کار درست انجام نداده بود. پدر باالخره وقتی جلوی در رسیدند حرفی را که معموال 

 همین موقع می زد به پسر گفت:

 «امروزم نشد!»

 آورد گفت:پسر ناامید حرف او را با سر تائید کرد. پدر درحالیکه ادای او را در می 

همین شکلی سرت رو تکون بده، امروز تنها چیزی که دستگیرمون شد این بود که »

 «دستای جنابعالی رو ساختن برای مطربی ولی میای با من واکس می زنی!

 این را که گفت دِر حیاط را هل داد و در با صدای جیِر کشداری باز شد.

های رنگارنگ به روی بادی  دور تا دور حیاط پنجره های بزرگ و کوچک با پرده

که به آرامی پرده ها را تکان می داد باز بود. پسر نگاه کرد. سری از پنجره ی خانه 

 بهشان خیره شده بود.

زِن همسایه روی حوض لباس می شست. همسرش با پیژامه کنارش نشسته بود و 

می  سرش را داده بود جلو و برایش حرف می زد. بچه ای بی شلوار در حیاط گریه

کرد و گربه ها بی حوصله یک طرف حیاط به تماشا نشسته بودند. پسر کمی احساس 

آرامش کرد. هربار که در را باز می کرد، هر بار که خواهرش را منتظر جلوی در 

می دید، هربار که لباس شستن خانوم همسایه را تماشا می کرد و ولع شوهرش را 

. اگر هر روز همین ها تکرار می که کنارش نشسته بود، احساس آرامش می کرد

شدند چه می شد؟ شاید این برایش اطمینان بخش بود و فکر می کرد قرار است تا 
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همیشه اوضاع همینطور بماند. از طرفی وقتی پا در خانه می گذاشت و مادر و 

 خواهرش نگاهش می کردند و او ناگریز بهشان می گفت:

 «امروزم نشد»

 را تمام کند.دوست داشت هرچه زودتر کار 

* 

بیست و نه روز بعد پسر و پدر با قدم های کوتاه پشت سِر هم حرکت می کردند، پدر 

 گفت:

 «سریعتر بیا»

از هم بدون اینکه چیزی بگوید حرفش را گوش کرد و قدم هایش را تندتر کرد. پسر 

جدا شدند و چند دقیقه بعد وقتی پسر از خیابان گذشت تا از پدر بپرسد ساعت چند 

 است او را ندید. چند بار پدر را صدا زد.

 «پدر! پدر!»

پدر جوابی نداد. اضطرابش هر لحظه بیشتر می شد. باز چشم گرداند. یک نوازنده 

ویولن از کنارش رد شد. نوازنده همینطور که آرام آرام قدم برمیداشت آهنگ غمگینی 

 مانده بود.می زد. به جیب هایش دست زد، ده تومنی عرق کرده ای ته جیبش 

به سمت خیابان دوید، درحالیکه فریاد می زد و اشک هایش می ریخت پایین، از 

خیابان رد شد. باز فریاد زد و دوید توی خیابان. خسته که شد، آرامتر حرکت کرد. 

 سعی کرد به خودش دروغ بگوید. برگشت جایی که پدر همیشه می نشست پرسید: 

 «ساعت چنده؟»

 ا داده است چندبار سرش را باال و پایین کرد.و انگار پدر جوابش ر

 «فهمیدم!»
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 گنجشک ها فهمیده بودند!

 «میشه لقمه هامو بدی؟»

برگشت سر جای اولش لقمه هایی را که از پدر گرفته بود خورد و کفش های یک 

 غریبه را هم واکس زد، دوباره رفت:

 «ساعت چنده؟»

د. نور چراغ ماشین ها چشمک باز برگشت. خیابان لحظه به لحظه شلوغ تر می ش

 می زدند، خیس عرق بود. زیِر لب زمزمه کرد:

 «این آخری باشه»

خیلی آرام شروع کرد به رد شدن از خیابان، ماشین ها از کنارش می گذشتند و او  

 همینطور آرام بدون اینکه یک ذره عجله کند قدم برمیداشت، با خودش گفت:

... صدای سنتور یه چیزِ دیگه ست، مثل اون پرنده فردا هر طور شده یه سنتور می خرم»

 «های الی درختا که...

راننده جوانی به شدت ترمز کرد و همراه ترمزش پسر به چند متر آنطرف تر پرت 

شد. درد غیر قابِل تحملی را احساس می کرد. سینه اش از خون ملتهب شد. از سرش 

ان هایش شکسته بود، دست خون می آمد و دست هایش را احساس نمی کرد. استخو

هایش شکسته بود. ناخن هایش هم. چشم های متورمش خیس اشک بوند و در عین 

حال می خندید. چند بار سرفه کرد و خوِن روی صورتش پخش شد. راننده وحشت 

زده فقط نگاهش می کرد و کسانی که دوره اش کرده بودند حالش را می پرسیدند. او 

 عمیق می آید با تمام توان فریاد می زد و اشک هایش انگار صدایش از ته یک چاهِ 

همینطور می ریخت. بعد آرام گرفت و دیگر فریاد نزد و حرکت نکرد. بین سرهایی 

که خم شده بودند و با کنجکاوی نگاهش می کردند کله ی کچل پدرش را دید که می 
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 گفت:

 «این پسِر منه»

د. پسر در آغوش پدر که او را پسر را در آغوش گرفت و به سینه ی خودش چسبان

به خود فشار می داد احساس رضایت عمیق و بی سابقه ای داشت. یکی پدر را پس 

 زد و دست های آویزان پسر را بلند کرد و نبضش را گرفت:

 «داره میمیره!»

ماشین ها در خیابان به رفت و آمد همیشگی شان ادامه می دادند درحالیکه پسر آرام 

 و هنوز احساس رضایت می کرد. آرام جان می داد

  

231

پرس و پدر



 

 

 

 

  



 

 

 

 

18 

 

 «مثلِ حامد»
 

احتماال هرکسی انتظار داشت که حاال من در سی سالگی همه ی ماجرا را فهمیده 

باشم. ماجرا خیلی ساده بود. یعنی مثل فیلم ها و داستان ها نبود که انتظار داشته باشی 

کار و کوشش مداوم کم کم خودشان خانواده های فقیر و بدبخت از یک جایی به بعد با 

را باال بکشند. زهی خیال باطل. راه های خیلی کمی برای باال رفتن از نردبان 

خوشبختی برای پسری مثل من که از یک خانواده ی خیلی فقیر بودم وجود داشت اما 

خ ب تا دلت بخواهد راه بود، چاه بود و مصیبت برای اینکه همه چیز بدتر شود. 

ت بدبختی و تو می دانی که بدبختی ها تمام نمی شود. فاصله ی بین بدبختی بدبختی پش

ها زیاد و کم می شود. در همچین زندگی به شما اطمینان می دهم چیزی به اسم خوب 

 یا یک ذره خوب وجود ندارد، همیشه بدتر وجود دارد اما خب خوب تر نه.

حسابی باشد که مثالً یک  هیچکس در دور و اطراِف ما وجود نداشت که آنقدر آدم 

صبح زود زنگ در را بزند و خبر خوشحال کننده ای بهت بدهد و اینطور روزت را 

بسازد. برعکس همه ی خبرهایی که می شنیدی برای پکر بودن در چند روز آینده، 

چند هفته ی آینده و چند ماه آینده کفایت می کرد. شاید همه ی این ها ما را در برابر 

ساده لوح کرده بود. برای همین ساده لوح بودن من بود که آن روز  خبرهای خوب
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 وقتی حامد پسر عمویم سروکله اش پیدا شد من بهش گفتم:

 «چه خبر؟»

او شانه هایش را باال انداخت. حامد اولین شخص خانواده و یکی از معدود اشخاص 

داشته باشد. فامیل بود که توانسته بود یک شغل دائمی، آن هم دولتی برای خودش 

 مادرش می گفت:

 «حامد دیگر برای خودش کارمند بیمارستان است»

تنها کارمند خانواده ی ما که از وقتی یادم می آمد روی مخ من راه رفته بود و همیشه  

سرکوفت هایم را در مقایسه با او خورده بودم. حاال با عینک ذره بینی، پیراهن 

خاکستری رنگ بیروح و دماغ عقابی شکِل کوچکش روبروی من نشسته بود و داشت 

ورت می کشید. آقای کارمنِد دولت که همه از چایی را که مادرم برایش ریخته بود ه

محاسنش را که کارمند بودن بود می خواندند، خیره شده بود توی چشم های  ،وجناتش

 من و من فکر می کردم دارد به ریش من می خندد. پرسید:

 «خب تو چه خبر؟»

 ما خانواده ی پر جمعیتی بودیم)همانطور که بهتان گفتم در خانواده های پرجمعیتِ 

اطراف ما خبرها معموال چندان خوش نبودند( همیشه ی خدا کسانی درحال رفت و 

آمد بودند، همیشه چند نفرمان کار داشت. چند تا بیکار هم این ور و آن ور دنبال یک 

کار پاره وقت می گشتند. همین من، همه جور کاری کرده بودم. همه جور کاری هم 

می شناختم با همه جور آدمی هم سروکله  مثل آب خوردن بلد بودم. همه جور آدمی

زده بودم. خالصه آدمی مثل حامد را خیلی خوب می شناختم. ازش متنفر بودم؟ چرا 

 متنفر نباشم؟ حامد گفت:

 «اگه بخوای دستتو بند می کنم!»

دوباره چایش را هورت کشید. قیافه ی آدم های َخیِری را پیدا کرده بود که می خواهند 

 .خوبی انجام بدهند تا در آینده کار خوبی در حقشان انجام شود هر طور شده کار
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 من گفتم:

 «من که از خدامه حاال هرکاری باشه حله»

حامد چندبار سر تکان داد. مادرم درحالیکه قربان صدقه اش می رفت و یک آقا حامد 

 می گفت هزار آقا حامد از زبانش می ریخت گفت:

 «خدا خیرت بده پسرم!»

ر بود خدا عوضش را بدهد باز چایش را هورت کشید و حاال که چایی پسری که قرا

کارمنِد نمونه « حاال می خواهد چکار کند؟»به ته رسیده بود از خودت می پرسیدی: 

که به تازگی به عنوان پرسنل نظافت بیمارستان انتخاب شده بود خیلی با دقت توِی 

ش نگاه می کردی مثل یک آدم حیاط گشت و به گوشه کنار نگاه کرد. از دور که به

متخصص بنظر می رسید که نظرش برای بقیه ارزش و احترام دارد و بقیه  حاضرند 

زندگی اشان را بخاطر یک نصیحت ارزشمند او از این رو به آن رو کنند، چون 

زندگی او خوب چیزی بود. حاال همه ی این ها به کنار، چند ماه بعد خبر آوردند آقا 

ِگ محله که همه همیشه امید داشته اند ازش آدم حسابی بیرون بزند حامد، بچه زرن

و خیلی با کماالت آشنا شده که  تو بیمارستان با یک دختر خانوم نجیب و خانواده دار

کند. حاال بیا و او هم مثل خودش کارمنِد بیمارستان است و توی بخش نظافت کار می

حامد از همان بچگی اش هم چیزی  جمعش کن. روز به روز داشت بدتر می شد، این

به اسم مراعات کردن سرش نمی شد. همیشه سعی می کرد ساکت و موذی باشد و با 

همین سکوت و موذی گری وقتی از بقیه جلو زد مردم از تعجب دهانشان باز ماند. 

 از فردای آن روز مادرم یک بند از این حرف می زد 

 «ه ی آفتابمثل حامد آقا باش داره زن می گیره پنج»

 «مثل حامد حرف بزن»

 «مثل حامد به دیوار نگاه کن»
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 «مثل حامد...»

از یک جایی به بعد هم ما دیگر امیدمان را از دست داده بودیم که جمله های مادر با 

شروع شود. برای همین ما تصمیم گرفتیم « مثل حامد»عبارت مهربانانه تری از 

حامد" بقیه را شگفت زده کنیم. هرچند این  "مثل حامد" سکوت کنیم تا به وقتش "مثل

حاال حامد بچه ی دوساله  -هم اتفاق نیفتاد. خالصه که یک روز حامد به من زنگ زد 

ای داشت و زنش دومین بچه اش را هم باردار بود و آنطور که می گفتند: 

 و به من گفت: -«هردوتایشان هم پسر...»

 «ی سفارشت رو می کنمبیمارستان نگهبان جدید میخواد، اگه بیا»

من با سی سال سن، شاگرد اخراجی یک برقکار در حالیکه سر از پا نمی شناختم 

گفتم که حتما می خواهم و خیلی هم ممنون شدم و تعارف تیکه پاره اش کردم. فردا 

صبح من توی حیاط بیمارستان منتظرش بودم. بعد از آنکه نیم ساعت من را معطل 

بز رنگی پوشیده بود و ماسک آبی رنگ داشت. با عجله و کرد پیدایش شد. لباس س

فرز راه می رفت. اما خب حتی حاال هم جوری بنظر می رسید که انگار دارد قدم 

های خودش را می شمارد. بهت هم که نگاه می کرد مثل این بود که دارد دندان هایت 

که بعد از دست  را می شمارد. چند سال بعد که از این ماجرا هم خیلی گذشت فهمیدم

دادن با او باید نگاه کنی و انگشت هایت را بشماری که خدایی نکرده آقا حامد آن ها 

را کش نرفته باشد. حامد روبرویم ایستاد و با من دست داد، دست هایش رطوبت 

 داشتند، لبخند می زد، گفت:

 «زیاد منتظر بودی؟»

 «نه چه حرفیه»

 «پس چطوره بریم؟»

 فتادم و او یک راست رفت به قسمتی که سوابق را می پرسند.من پشِت سرش راه ا
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 «اسمتون؟»

کسی که سوال می پرسید خانوم جوانی بود. من سعی کردم "مثِل حامد" کارمند تمام 

 .وقتی بنظر برسم که اعتماد بنفس زیادی دارد

 «کسرا اعتمادی»

 «کسرا اعتمادی؟»

 «کسرا اعتمادی!» 

 «تحصیالت؟»

 .به حامد نگاه کردم

 «دوم دبیرستان»

 .حامد نگاهش را به زمین دوخته بود

 «این حساب نمی شه... یه مدرک تحصیلی باالتر الزمه...»

 رو کرد به حامد:

 «آقا حامد لطفا بیایید»

 حامد جلو رفت و من کمی آنطرف تر ایستادم:

 «این بنده خدا رو چرا آوردی این که معلومه...»

باید "مثِل حامد" حداقلش تا فوق دیپلم سواد دانشگاهی برای نگهباِن بیمارستان بودن 

 داشته باشی. "مثل حامد" که نه، اما باید قد و باالی خوبی می داشتی، باید...

وقتی از بیمارستان بیرون آمدم دمغ بودم. فکر می کردم حاال سی و دو سالم است، 

یک بشقاب که بردارم  نه "مثل حامد"  شغل داشتم نه زن داشتم، نه بچه داشتم، نه حتی

حاال حامد دو ساِل تمام بود همینجا داشت کار می « این مال من است!»و بگویم: 
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کرد. به پنجره های بیمارستان نگاه کردم. در این دو سال من دست کم سه چهار بار 

توانستم هر ساختمانی را نقاشی کنم، یه پا شغل های مختلف را عوض کرده بودم. می

از مهندسی سر در می آوردم و می توانستم هر ماشینی را تعمیر کنم برقکار بودم، 

 ولی خب کی به این چیزها کار داشت سوال را همان اول می پرسیدند:

 «تا کجا سواد داری؟»

اینجا بود که من مثل خر توی گل می ماندم: تا هیچ کجا. از وقتی یادم می آمد کار 

د خیلی با ما فرق داشت از یک جایی به بعد کرده بودم و حاال "مثل حامد" نبودم. حام

ما خودمان این را قبول کردیم، خیلی هم خوب قبول کردیم. وقتی حامد در سومین 

سال شاغل بودنش یک روز با ماشین نوخرید و با شیرینی که از سرکوچه گرفته بود 

ع جلوی در خانه ی ما پارک کرد، همان موقع هم بود که تیر آخر را زد. همان موق

 .هم بود که من قسم خوردم این حامد روده ی راست توی شکمش پیدا نمی شود

 مادرم گفت:

 «خب تو هم مثل حامد بلد باش»

من و خواهر برادرهایم اعتراض کردیم. هرچند هرکدام مان بدون اینکه در این باره 

ی چیزی بهم گفته باشیم به این نتیجه رسیده بودیم که "مثل حامد" بودن کار هر کس

نیست. برای همین چند روز آزگار خودمان را خوردیم و هر کاری هم کردیم بی 

حوصله تر شدیم. تا اینکه وسط این نا امیدی ها معلوم شد کامال هم اینطور نبوده که 

همیشه فقط خبرهای بد به ما برسد. این ماِل وقتی بود که یکی از دوستام زنگ زد و 

 گفت:

 «هنوزم دنبال کار می گردی؟»

من هنوز هم دنبال کار می گشتم. او هم مثل حامد نبود. داشت از یک کار واقعی 

 حرف می زد.

* 
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وقتی سی و سه سال داشتم برای اولین بار به آپارتمان آن پسر رفتم. پسری که با شما 

درباره ی آن حرف می زنم بیست و پنج سالش بود. اگر شما هم ذره ای مثل حامد 

طش را به این داستان خواهید فهمید. این پسر اسمش فهیم صبور باشید باالخره رب

بود. فهیم به کسی احتیاج داشت که در هفته سه بار برود خانه اش را آب و جاروب 

کند و... من از خدا خواسته قبول کردم. اولین بار که به آپارتمانش رفتم با خوش 

داشت. لباس های  رویی در را به رویم باز کرد. عینک زده بود، موهایش کمی فر

تمیز و مرتب تنش بود و حس می کردی خواسته یک چیزهایی را در وجناتش با هم 

 ِست کند که کمی تو ذوق می زد، گفت :

 «!بفرما... بفرما... منتظرت بودم»

من همانطور که اطراف را نگاه می کردم داخل شدم. از داخل بوی هوای سرد و گل 

شدی توجهت به عکس های روی دیوار جذب می  و گیاه می آمد. همین که داخل می

شد. مردی با تصویر سیاه و سفید که پشِت سرش سرخ بود و مردی در حال سخنرانی 

که به آدم های عصبانی شبیه بود و مردمی که به او خیره شده بودند، هورا می کشیدند 

 و تشویقش می کردند. او جلوی عکس ایستاد و گفت:

 «اینو می شناسی؟»

ی نگاه کردم و چون می خواستم مثل حامد آدم حسابی و چیز فهم بنظر بیایم من کم

اون معلمِ بزرگ »کمی به خودم فشار آوردم. اما بی فایده بود، خودش جواب داد: 

 «پرولتاریاست... لنین!

، فکر کردم لنین باید اسم جایی باشد «لنین» یا « پرولتاریا»اولین بار بود می شنیدم. 

 رچه ای! او خندید:یا نه اسم پا

 «نه لنین اسمِ یه معمارِ انقالبه... البته یه نوع پارچه هم هست»

من چیز بیشتری نپرسیدم. او آشپزخانه را نشانم داد. خانه ی او همینطوری هم تمیز 

 بود، به من گفت:
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باشم کار زیادی ندارم، فقط چند روز در هفته یه  من خیلی کم خونه ام، خونه م»

 «و روی خونه می کشی! دستی به سر

در آن لحظه احساس کردم که او احمقی است که باالخره می تواند من را از نردبان 

موفقیت باال ببرد "مثل حامد!" حامد که حاال دو تا بچه ی قد و نیم قد داشت و قسط 

 .های ماشینش را کم کم پرداخت می کرد

 «چیزی می نوشی رفیق؟»

 .ی خودش ریخت و بعد برای مناز یخچال آب بیرون آورد و برا

حاال توی صندلی لم داده بود. به قفسه ی کتاب های او خیره شده بودم. پایین قفسه هم 

 کتاب ها شلوغ و درهم برهم روی زمین پخش شده بودند. گفت:

 «تا حاال کتاب خوندی؟»

 گفتم:

 «بله»

 «چه کتابی»

 «کتابای مدرسه»

 «به جز اونا»

 «یادم نمیاد»

 «اره ی چی بود؟آخریش درب»

 «یادم نمیاد»

 «هیچی؟»
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 «واال ببخشید»

 «خب عذرخواهی نداره... منم االن یادم نمیاد چیا خوندم»

با وجود همه ی این کتاب ها اینکه می گفت: یادم نمیاد چی خوندم عجیب و خنده دار 

بنظر می رسید و درثانی معلوم بود که خیلی چیزها خوانده است و خیلی چیزها یادش 

 است.

 «تا حاال کجاها کار کردی؟»

با اشتیاق من را سوال پیچ می کرد. درباره ی جاهایی که قبالً بوده ام، درباره ی 

و هر چیزی  کارهایی که قبل ترها کرده بودم، درباره ی وضعیت تحصیل، بهداشت

با جزییات و خوشرویی سوال های دقیق می پرسید. در جاهای مناسب ناراحت می 

ارهایی می داد که آدم با خودش فکر می کرد اگر من هم تحصیل کرده شد و راهک

 .بودم البد آن موقع به ذهنم رسیده بود

 «اینطوری بود که از اون کارخونه در اومدم»

 «بدون اینکه هیچ اعتراضی بکنی؟»

 «کار، کار خودش بود من که نمی تونستم به زور براش کار کنم که بهم پول بده»

 «کارتو به اون بفروشی، اگه تو نباشی اون هیچی نیستتویی که باید »

 من خندیدم:

 «یارو یه کارخونه ی بزرگ داره، چطور بدون من هیچی نیست؟»

بعد گفت که کارخانه دار از قِبَل پولی که به من نمی دهد و میگذارد جیب خودش، 

 گویند:ثروتمند می شود. پس به همین دلیل او بدون من هیچ است و به این کار می 

 استثمار
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رفقایش چندبار درهفته دوِر هم جمع می شدند، کتاب های بزرگ می خواندند و 

بنظرشان هیچ چیز این دنیا درست نبود. او مدام یک چیزهایی می نوشت، تند تند 

 .پاک می کرد باز می نوشت، و گاهی روی چیزهایی که نوشته بود خوابش می برد

 «شتری خواست؟چرا نباید از این دنیا چیزِ بی»

 می گفتم:

 «ما که همون کم رو هم نداریم»

 «تو چیزای بیشتری داری برای از دست دادن یا اون کارخونه داره؟»

بعد با اصرار دفترچه ی کوچک قرمز رنگی را به من داد و خواست آن را بخوانم. 

 «مانیفسِت حزِب کمونیست!»نوشته بود: 

آن روز می گذشت که من این بچه را دیده شب که به خانه برگشتم حدود یک سال از 

بودم. مادرم خواب بود. مادرم از آن هایی بود که هرگز قرار نیست چیز تازه ای یاد 

بگیرند و هر چیز تازه ای که یاد می گرفتند را اشتباه یاد می گرفتند و همین اشتباه 

کرد. مثالً هم بود که تبدیل می شد به عنصر مخربی که فقط اوضاع را خراب تر می 

مادر به "اراده" می گفت: "اداره" به اداره هم می گفت اراده. هیچوقت هیچکس نفهمید 

چرا می تواند همزمان هم بگوید اداره هم اراده اما همیشه آن را در جای نامناسبش 

به کار ببرد. نمونه ی دیگرش این بود که به ضعیف می گفت ضفیع، به پارکینگ 

خالصه که او خوابش برده بود، « ضرد!»ضرر می گفت: به « پارتینگ» می گفت:

دهانش باز مانده بود و صدای خروپفش در تاریکی پیچیده بود. من خسته از مسیر 

یک ساعته ای که با اتوبوس طی کرده بودم به خواب رفتم و هیچوقت نفهمیدم چه 

 بالیی سر دفتِر قرمز رنِگ او آمد و او هم مرتب می پرسید:

 «کردی اون چیزی رو که بهت دادم بخونی؟ببینم وقت »

 من می گفتم:
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 «هنوز نه»

 «!هروقت خوندیش بیا درباره ش حرف بزنیم»

او و دوست هایش دور هم جمع می شدند تا درباره ی کتابهایی که خوانده بودند با هم 

حتی یک روز « به لنین قسم!»حرف بزنند، گاهی با صدای بلند قسم می خوردند: 

ن بار بود او را دیده بودم به آشپزخانه آمد و درحالیکه برای خودش آب زنی که اولی

 می ریخت و سیگاری الی لبش دود می شد به من گفت:

نتونستم به هیچکدوم از اون ها بگم. اگه براشون تعریف کنم فکر می کنن من یه »

 «مرتجع احمقم

و لنین خودش در بعد تعریف کرد که چند شب پشِت سِر هم خواب لنین را دیده است 

 .این خواب به او کتاب قرمز رنگی داده است

 «فقط تو می تونستی درک کنی، چون فقط تو اینجا کارگری»

من چیزی از حرف های او سرم نشد، هرچند که سعی کردم "مثل حامد" که حاال 

 !یخچال و تلویزیون جدید هم خریده بود مورد اعتماد و مورد پسند بنظر بیایم

 ین گفتم:به خاطر هم

 «منم خواب لنین رو می بینم»

 زن متعجب لیوان آب را روی کابینت گذاشت و گفت:

 «خب خوابت چطور بود؟»

بعد همین که پیش دوست هایش برگشت خواِب ساختگی که من برایش تعریف کرده 

 بودم را با صدای بلند تعریف کرد:

ه و بارونی به سرخِی اون میگه خوابِ لنین رو دیده، توی خوابش آسمان قرمز بود»
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 «خون از آسمان باریده!

 و آن ها از آن روز به بعد چقدر بیشتر من را دوست داشتند.

* 

 دو سال از آن روز می گذشت که یک روز او به من گفت:

 «ممنون که این دو سال بهِم کمک کردی»

 بعد:

 «ماهِ دیگه دانشگام تموم میشه و برمیگردم»

می دادم حالم بد بود. بغض گلویم را گرفته بود. فهمید  من از اینکه شغلم را از دست

ناراحتم. به عکس لنین که همچنان بین جمعیت همان شور و شوق دو سال پیش را به 

همراه می آورد خیره شده بودم. مردم همچنان او را تشویق می کردند، می شد صدای 

 هورا کشیدن و کف زدن هایشان را شنید.

 «نین...ولی مگه خودت نگفتی ل»

 .او هم برگشت و به عکس لنین نگاه کرد

 «منم یه زندگی دارم...»

 «گفتی اون کارخونه داره حق نداشت اخراجت کنه»

 «وضعیتِ من فرق می کنه من برای شما مبارزه می کنم...»

 عینکش را بیرون آورد و شروع کردیم به جمع کردن اسباب و اساسیه.

عکس های لنین و بقیه را از دیوار پایین آوردیم. زنی که خواب لنین را دیده بود 
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 دوباره آمد و این بار گفت:

 «خواب مارکس رو دیدم»

هرگز تا روز مرگم این را برای کسی تعریف نکنم  گرفتو این بار هم از من قول 

کردیم و او و خالصه اینکه کتاب ها را توی کارتون گذاشتیم و لباس هایش را تا 

پرده ی سفید رنگ همراه باد برای . برگشت. او که رفت من وسط اتاق خالی ایستادم

صاحبخانه که دانشگاهش تمام شده بود دست تکان می داد و او را بدرقه می کرد. 

چند ساعت بعد او در ماشین که تکان تکان خوران دور می شد خوابش گرفته بود، 

ره ی لنین به کارگر دیگری می گفت. یک نفر شاید هم داشت یک چیزهایی دربا

دیگر را مجبور به تعریف کردن از مصایب زندگیش می کرد و بهش توضیح می 

داد که نباید تسلیم شود و همه چیز آنقدر که بنظر می رسد سخت نیست و من در 

آستانه ی سی و پنج سالگی باز نتوانسته بودم مثل حامد باشم. وسط اتاق خالی نشستم. 

و سال شاغل بودن، بدون اینکه دلهره ی بیکاری به سراغم بیاید، دوران خوبی بود! د

ولی خب مثل همه ی دوره های خوِب دیگر گذشته بود، حاال بچه های حامد بزرگ 

شده بودند. هیچکدام از ما به گرد پای ماشین حامد هم نرسیده بودیم. فقط یک چیز 

 ن حرف او که گفته بود:مثل خوره افتاده بود توی تِن من، آخری

 «یه کارخونه دار بخاطر ساعات کاری که از کارگرش می دزده پولدار می شه»

ولی خب چطور؟ یقین داشتم که جواب این سوال در کتابهایی که او با خودش برده 

 است لحظه به لحظه  دورتر می شد.

دم و زن درست است آنطور که مادرم می خواست "مثل حامد" کارمند بیمارستان نش

کارمند هم گیرم نیامد اما چند سال بعد وقتی من حاال پا به سن گذاشته بودم و جلوی 

در کارخانه اعتصاب کرده بودیم دیگر فهمیده بودم که چطور دوازده ساعت کار می 

کنی و تنها پول شش ساعت را می گیری. اینکه پرولتاریا کیست و سرمایه دار. 

اهی فکر می کردم اگر آن دانشجوی کتابخوان را یک مانیفست هم خوانده بودم! و گ
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 باِر دیگر ببینم بهش می گویم:

 «اگه می خوای کمونیست باشی پس برو یک کار گیر بیار... یک کارِ واقعی»

درست است اینطور احتماال وقت کم تری برای کتاب خواندن و نوشتن می ماند، اما 

 بتوانی یک کمونیست واقعی باشی! به فهم واقعیت نزدیکتر میشی و شاید هم روزی

 

  

«مثِل حامد»

246



 

 

 

 

19 

 

 خودکشی!
 

آیا ریتا اینجا بود؟ آیا با »
 «همدیگر بودیم؟

 

 در را که باز کرد پرسید:

 «داری چیکار می کنی؟»

او که طناب دار را با دو دست گرفته بود و روی صندلی به در خیره شده بود جواب 

 داد:

 «خودت می بینی»

 «آره ولی چرا؟»

 گفت:

 «مگه نشنیدی!»

 کمی فکر کرد:
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 «چی رو»

 گفت:

 «!افسانه داره ازدواج می کنه»

 یادش آمد:

 «آها... حاال تو چرا می خوای خودتو دار بزنی؟»

 «مگه نمی دونی؟»

 کمی فکر کرد:

 «چی رو؟»

 دمغ جواب داد:

 «!من و افسانه چند ساله همدیگه رو دوس داریم»

 یادش آمد:

 «!ولی حاال چرا می خوای خودکشی کنی آها چندبار با هم دیدمتون.»

 «مگه نمی دونی؟»

 کمی فکر کرد:

 «نه بابا نمی دونم»

 باز دمغ گفت:

 «من و اون می خواستیم با هم فرار کنیم»

 یادش آمد:

خودكشى!
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 «آره ولی مادره شصتش خبر دار شده بود»

 خوشحال گفت:

 «آره آره بو برده بود، پدرسگ»

 گفت:

 «بکشی؟باشه پس حاال می خوای خودتو »

 جواب داد:

 «چرا خودمو نکشم؟»

 گفت:

 «نمی دونم»

 همانطور که طناب دار را گرفته بود گریه کنان گفت:

 «آخه من بدون افسانه نمی تونم زندگی کنم»

 «!باشه پس من نمی تونم کاری بکنم... خداحافظ»

 .به او پشت کرد

 «راستی»

 .اضطراب می لرزید دوباره برگشت. او همچنان طناب دار را گرفته بود و با

 «چراغو خاموش کنم یا همینطوری راحتی؟»

 «!نه بزار بمونه»

به حال تو چه فرقی می کنه تو که به هرحال داری میمیری بعدش منم که باید قبضِ »

خودكشى!
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 «!برقو تسویه کنم

 «!حق با توئه خاموشش کن»

 .برق را خاموش کرد و دست گذاشت روی دستگیره ی در

  کن صبر «!»

ِن او در تاریکی می توانست دل هرکسی را به رحم بیاورد. به کسی که صدای ناال

 می خواست خودکشی کند جواب داد:

 «چیزی شده می خوای چیزی بگی؟»

 گفت:

 «نمی خوای بهم بگی نباید خودمو بکشم؟»

 التماس می کرد.  صدایش

 «!نه دیگه تصمیم خودتو گرفتی»

 «ولی شاید»

 «!گیرم زود قالِ قضیه رو بکن... خداحافظشاید نداره... دیگه وقتتو نمی »

 .کسی که داشت خودکشی می کرد باز پافشاری کرد

 «!راستی افسانه هم یه بار خواسته بود خودشو بکشه... اونم بخاطِر من»

 کمی فکر کرد:

 «یادم نمیاد»

 گفت:

 «!چرا همون روز خودت بهم گفتی»
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 باز کمی فکر کرد:

 «!یادم میادآره ظاهراً داره یه چیزایی »

 کسی که داشت خودش را می کشت گفت:

 «چرا برق رو روشن نمی کنی؟»

 «همین حاال درباره ش حرف زدیم»

 «راست می گی»

 «آره راست می گم حاال باید برم»

در را بست و چند ثانیه بعد صدای بسته شدن یک در دیگر را هم شنید. حاال مطمئن 

رش را تمام کند. از روی چهارپایه پایین شد که برادرش به کوچه زده است تا او کا

آمد، در تاریکی به سختی کبریت زد، با دست های لرزان کبریت را نگهداشت.  

سیگار را مکید، دود پیچید توی ریه هایش، گل نارنجی رنگ و درخشاِن سیگار بهش 

چشمک می زد. هرچه بیشتر می مکید دود با قدرت بیشتری می پیچید توی سینه 

را بیرون داد، دود خاکستری رنگ از هوا باال می رفت. حاال چشم هایش اش. دود 

کم کم به تاریکی اتاق عادت می کرد. می توانست وسایل آشنایش را باز ببیند. با 

 پشت دست اشک هایش را پاک کرد. افسانه را به یاد بیاورد.

روشن شد  صدای باز و بسته شدن در را شنید. دوباره پرید روی چهارپایه. برق که

 باز برادرش ظاهر شده بود، گفت:

 «رفتم یه دوری زدم فکر کردم تا حاال کارو تموم کردی!»

 او  که باز طناب دار را نگهداشته بود َضجه کنان گفت:

 «اول خواستم یه سیگار بکشم!»

 پوکه ی روشن سیگار را به او نشان داد، برادرش سیگار را برداشت به دستش داد:
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 «منم همیشه تو همچین موقعیت هایی دلم سیگار می خواد!خجالت نداره »

او با لب های لرزان سیگار را نگهداشت، لب هایش می لرزیدند و نمی توانست آن 

  .را بمکد، سیگار باز هم افتاد

 «می خوای برم نیم ساعت دیگه برگردم؟»

 «سیگار رو برام بردار»

 .صدایش می لرزید

 «بزار... بیا اینم سیگارت خودت می تونی برش داری... ولی»

 «میخوای بری؟»

 «برای خودت می گم... اینطوری بهتر می تونی کارت رو انجام بدی»

 «چرا افسانه رو شوهر میدن؟»

 «بچه نشو... همه ی دخترها باید شوهر کنن»

 «!آره ولی چرا با اون پیرمرد»

 «نیستچون پیرمردا از جونا پولشون بیشتره... ولی مرده اونقدرام پیر »

 «ولی افسانه از اون دخترا نیست»

 «از کدوما»

 «اونایی که پول براشون مهمه»

 «چون بچه ست ولی پدر و مادرش که بچه نیستن... گذشته از اینا مالی هم نبود» 

 با تکان سر حرف او را تأیید کرد:

خودكشى!

252



 «خوشگل نبود ولی...»

 «!خودکشی کنی حاال بیا پایین من تو محله می گم تو خواستی بخاطر افسانه»

 «واقعا می گی؟»

 «آره مگه واقعا نمی خواستی؟»

 «آره ولی جربزش رو نداشتم»

 «فرق زیادی نمی کنه»

او را از روی چهارپایه پایین آورد. فردای آن روز همه ی اهل محله به کسی که 

خواسته بود بخاطر یک دختر خودکشی کند جور دیگری نگاه می کردند و او تا آخر 

نست ثابت کند که آن شب او خودکشی نکرده است و فقط روی چهارپایه عمرش نتوا

ایستاده است و منتظر به در نگاه کرده است که یک نفر از راه برسد و یک راست 

 برود سِر اصِل مطلب و بگوید:

 «خودکشی نکن!» 
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 خانوم معمولی!
 

فراموش مکن آن هایی را »

 «که در چادر پناه گرفته اند

 

دختِر جوانی که از دور کم کم نزدیک می شود طرف های پانزده سال سن دارد. او 

 در پانزده سالگی طوری راه می رود که انگار به هر رهگذری می گوید:

 درست عین همین کلمات! «احتیاجی ندارم بهم نگاه کنی!»

تی روبرو قبل از اینکه از این رفتاِر او متعجب شوید یا فکر کنید با چه دختِر سرسخ

 هستید اجازه بدهید شما را از اشتباه در بیاورم؛

دخترهای خیلی جوانی که تازه زنانگی شان را کشف می کنند در دو صورت همچین 

حرفی می زنند یا خیلی زشت هستند که بهرحال در این صورت الزم نیست به 

لی خودشان زحمت بدهند. خود به خود کسی بهشان محل نمی دهد، و همین بی مح

که عادت شد آن ها هم عادت می کنند که ادعا کنند بهرحال خودشان به مرد جماعت 

محل نمی دهند. او از دسته ی دوم بود، آن هایی که به تازگی ازدواج کرده اند. تازگی 

که می گویم منظورم همین دیشب است. او دیشب ازدواج کرده بود و امروز صبح 
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ود و با کش محکم بسته بود که نیا و نپرس! طوری موهایش را از وسط باز کرده ب

قد بلند، الغر، با چشم های معمولی، لب های معمولی، دماغ معمولی و به طور 

 شگفت انگیزی نام خانوادگی معناداِر معمولی. 

حاال که تا اینجا آمدیم اجازه بدهید برای شما بگویم که او مریِم معمولی بود، در 

عمولی، در کوچه یک دختِر خیلی معمولی، که همیشه مدرسه یک دانش آموِز خیلی م

ی خدا از بقیه ی بچه ها که کم تر از او معمولی بودند حرف شنوی داشت و حاال 

یک همسِر معمولی. خانوِم معمولی تصمیم داشت بقیه ی عمرش را از همسرش بدون 

 .چون و چرا حرف شنوی داشته باشد

منتظر ماند. چند دقیقه بعد شوهِر خانوم معمولی بهرحال او که جلوی دِر بنگاه رسید 

که اصال شبیه تازه دامادها نبود از دور پیدایش شد. شوهِر خانوم معمولی کارگِر 

کارخانه است. عادت دارد همیشه درباره ی کارخانه، درباره ی مشکالت کارخانه، 

رخانه که با درباره ی حیاِط کارخانه، رییس کارخانه، سرایداِر کارخانه، منشِی کا

مدیر کارخانه رابطه دارد و لعنت خدا بر او، درباره ی دستگاه های کارخانه و کال 

 !درباره ی کارخانه به هر شکلی حرف بزند

او کارخانه را دوست دارد. چیز دیگری که خیلی دوست دارد این است که موقع راه 

حله خودش رفتن برای خودش سوت بزند، و فکر می کند که بهترین سوت زِن م

است، هرچند یک بار بهش ثابت شده است که رحمان از او بهتر سوت می زند. ولی 

 مگر او حاضر می شود اعتراف کند رحمان روی دستش بلند شده است!

شوهِر خانوِم معمولی وقتی به همسرش رسید به عادِت تازه دامادها سعی کرد مهربان 

 باشد:

 «خب بیا بریم تو»

یک مغازه ی خیلی کوچک، گردوخاک گرفته، خاکستری، مثل  بنگاه عبارت است از

جایی که باید فراموش می شد یا درش را می بستند یا فراموش شده بود و فقط درش 

 .را نبسته بودند
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که یک سبیِل  ،پشت تنها میز کهنه و کوچِک بنگاه مرد تقریبا چهل ساله ای، رحمت

 .پرپشت، و از قراِر معلوم نه یک زن بلکه دو تا زن داشت نشسته بود

رحمت تازگی ها زن دوم گرفته بود و این زِن دوم دختِر جوانی بود و تا دیروز همراه 

خانوِم معمولی در کوچه، خاله بازی می کرد. این روزها آنقدر در زدِن عطر ارزان 

ویش مغازه را برداشته بود. سبیلش را از همان دوران قیمتش زیاده روی می کرد که ب

 جوانی نگه داشته بود و مثل حیثیتش از آن مراقبت می کرد و می گفت:

 «مردِ بدون سیبیلم اسم خودش رو مرد میذاره؟!»

بهرحال شما به سر و وضعِ این مغازه نگاه نکنید. مردی که در چهل و پنج سالگی  

م معمولی خودمان باشد، بر و رویی هم داشته باشد و همسِر دومش هم سِن همین خان

اسمش هم افسانه باشد، البد یک چیزهایی توی پر و بالش پیدا می شود. رحمت تو 

 :همین محله به دنیا آمده بود. خودش می گفت آدم بد شانسی است. خودش می گفت

 «زمونه ی بدی شده»

خب رحمت که قرار بود همین  ه بدهم ولیقصد ندارم که رحمت را پیِش شما بد جلو

حاال زوجِ خوشبخت ما را به دیدن چند خانه ببرد از آن آدم هایی بود که می توانند 

مثل آب خوردن هرچیزی را به هرکسی قالب کنند. او می توانست یک خانه ی خیلی 

خوب را مفت از چنگاِل صاحبش بیرون بیاورد و یک خانه ی خیلی بد را با باالترین 

کرد توی پاچه ات و همین که چشم هایت را باز می کردی می دیدی سرت  قیمت می

 کاله رفته است آن هم چه کالِه گشادی. اگر شک می کردی و میگفتی:

 «آقا رحمت این خونه یه کم... »

گوشش بدهکار نبود، تو هی می آمدی، می رفتی، او هم هی می آوردت و می بردت 

مت خیلی هم بهت خوبی کرده است و تو قدر تا می دیدی راضی شده ای که نه، رح

و بااحساس اینکه تو به اندازه ی کافی فهمیده  نمی دانی. و بعد خجالت زده، شرم سار

 !نبوده ای از مغازه ی او بیرون می آمدی و می رفتی دنبال کارت
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حاال همین رحمت با دیدن زوج تازه ی ما گل از گلش شکفت. لب هایش یکدفعه تا 

ز شد. درحالیکه تسبیحش را با مهارت در مشتش جمع می کرد آخرین بناگوش با

جرعه از چایش را هورت کشید و استکان را انداخت روی نلبعکی و کتش را از 

پشتی صندلی برداشت و با یک چرخش ماهرانه آن را روی شانه هایش انداخت. 

 انه داد زد:خالصه اینکه همه ی کارهایش ماهرانه بود و تا همین اندازه هم ماهر

 «!پسر من دارم میرم مواظب باش»

 پسر که معلوم نبود در این مدت کجا بوده است ظاهر شد:

 «بله آقا»

 «اگه کسی اومد بگو به یه چایی نمی کشه رحمت خان اینجاست»

* 

دو مرد جلو افتاده بودند و خانوم معمولی پشت سر آنها به فاصله ی چند قدم حرکت 

 .می کرد

می کنید برای خانوم معمولی که تا سن پانزده سالگی احدی بهش ذره البد شما درک 

 !ای توجه نکرده بود شوهر کردن می تواند چه معنایی داشته باشد، البته که خیلی...

خیلی که می گویم یک خیلِی واقعی است. او بااحساس خوشبختی بجای رو به رو، به 

ثبت به نزدیک شدن به خوشبختی پاهایش چشم دوخته بود. هر قدم او مثل یک جواب م

 بود.

سروصدای مردها و زن هایی که جلوی خانه هایشان نشسته بودند، یا داشتند می 

رفتند، یا برمی گشتند آنقدر بلند بود که او نمی توانست بشنود شوهرعزیز دردانه اش 

با رحمت چه می گوید. تا حِد زیادی هم نسبت به این موضوع بی توجه بود. او 

پردازی های دخترانه اش بود. شوهرش می خواست برایش یک خانه خیال سرگرم

ی مخصوص اجاره کند. قرار بود اتاق خودش را داشته باشد، با یک آشپزخانه! 
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خانوم معمولی در تولیدی کار می کرد. خوِد همین شوهر را هم از سایه سِر تولیدی 

ار می کرد و یک روز دور گیر آورده بود. خواهر شوهِر عزیِز او هم در تولیدی ک

  از چشِم باقی خیاط ها او را کشیده بود کناری و گفته بود:

 «چرا عروس مادرم نمی شی؟»

و توضیح داده بود: برادرم جواِن خوبی است، اهل کار است، در کارخانه ی فوالد 

 هشت سال است کارگر است و بیست و هشت سال سن دارد!

مادرش هم باورش نمی شد، پدرش هم که  خانوم معمولی اصال باورش نمی شد،

 اصال. و چون خیلی تعجب کرده بود فقط گفت:

 «چطور میشه؟»

خالصه هیچکس باورش نمی شد. دختر عموها که اصال. پسردایی که ابداً... او باعِث 

 حیرِت همه شده بود، حتی مادربزرِگ من که کمتر چیزی متعجبش می کند.

سفارش خاله ی دنیا دیده اش این تعجب را کمتر خودش هنوز متعجب بود اما به 

 .بروز می داد

 او از صحبت های شوهرش خوشش می آید، بزار دختر عموها هی بگویند:

 «اون به غیر از کارخونه از هیچی حرف نمی زنه!»

ولی او از همه ی این چیزها خوشش می آمد و احساِس آدم موفقی را داشت که قرار 

باشد، با بچه های خوب، با یک شوهِر خوب که برایش  است زندگی موفقی داشته

مهم است او االن خانه است یا نه، هرچند برایش مهم نباشد که او به چه چیز فکر می 

 !کند

 اصال ازدواج کردن همین بود. خاله ی دنیا دیده اش بهش گفته بود:

 «با مرد جماعت نباید وراجی کرد!»

د، برای این هم یک مرد باید وقت می گذاشت مردها از زن های عاقل خوششان می آم
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 !که بفمد و آن زن را بشناسد، اما کو کسی که وقت بگذارد و ببیند او عاقل است یا نه

بهرحال باید زِن خوبی می بود. پدرش بعد از یک مدت متعجب بودن، بهش احساس 

غرور دست داد. دخترش سروسامان می گرفت، برای خودش خانومی می شد و در 

انی یک نان خور هم از خانه کم می شد. مادرش هم فکر کرد دختِر خوبی تربیت ث

کرده است و جلوی جاری که دخترهایش به ترتیب، هیجده ساله، نوزده ساله و بیست 

 !و دو ساله بودند، طوری فخر فروشی کرد که باید خودتان می دیدید

ند که داماد، طالیی به بهرحال خانوم معمولی واقعا خوشحال بود. توافق کرده بود

عروس کادو ندهد، عروس هم جهیزیه ای نخرد. خانه ای اجاره کنند و هرکدام در 

 !حد توان خود چیزی بخرد و بعدش هم که خدا خودش کریم است

 آقا رحمت صدایش را باال برد و گفت:

برای آقا داماد خیال کردی من چرا از سرِ صبح تا لنگِ شب تو اون مغازه می شینم. »

 «!اینکه به امثال تو کمک کنم ولی با این قیمتی که شما گفتین بهتر از این پیدا نمی شد

 .برای خانوم معمولی در این لحظه هرچیزی بهترین بود

* 

آقا رحمت دِر خانه ای را زد. خانوم سیه چرده ای با بچه ای در بغل در را باز کرد. 

 بود گفت: این خانوم که چادر چرکش را به دندان گرفته

 «!بفرمایید»

 «اومدم خونه رو بهشون نشون بدم»

بچه، شکم برآمده و لختش را خاراند. مادر از جلوی در کنار رفت و آقا رحمت با 

خنده و تعارف تیکه پاره کردن درحالیکه می خواست خودش را خیلی خودمانی نشان 

کوچک، آشپزخانه ی بدهد وارِد خانه شد. داخِل خانه تاریک بود. یک اتاق پذیرایی 

واردها بسته شده بودند و بعد از آن  کوچک، دو در قهوه ای رنگ که به روی تازه
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چند پله. پله ها را پایین رفتند، اول مردها بعد خانوم معمولی! پایین رفتن از پله ها 

که با المپ کم نوری روشن شده بود به آدم احساس این را می داد که داری از جای 

می خوری پایین و مجبور بودی برای حفظ تعادل با دست خودت را بلندی س ر 

  نگهداری!

 «با این اجاره از این جا تمیزتر پیدا نمی شد»

زیرزمین بیست مترِی کوچکی بود بدون پنجره و نور که کف نمدارش را با پتو 

پوشانده بودند و جوری بود که انگار هوای داخل، مثل انسان هایی که مدتی را به 

ر در جایی نگهداشته شده اند می خواهد خودش را بیرون بیندازد. این هوای دم زو

کرده و گرم به پیشواز آن ها آمده بود و حاال خانوم معمولی یک پلکان مانده به 

زیرزمین به داخل نگاه می کرد و چون باوجود دو مرد جایی برای او نمانده بود 

را خیلی خوب می شنید. صدا در آن سعی می کرد از همینجا ببیند. دیگر صداها 

 زیرزمیِن سرد سه بار تکرار می شد

 «!خودت می دونی با این قیمتی که شما گفتین بهتر از این هیچ کجا پیدا نمی شه»

 باز تکرار می شد اما کم توان تر:

 «با این قیمتی که شما گفتین...»

ماهرانه پشت سر  باز تکرار می شد اما همراِه باقی جمالتی که رحمت به سرعت و

 .هم ردیف می کرد

 «با این قیمتی...»

همان موقع شوهِر عزیزش برگشت و اولین نگاه حاکی از شرمش را درحالیکه با 

 قیمت اجاره توافق کرده بود به او دوخت، خانوم معمولی سرش را پایین انداخت.

شانس  بهرحال رحمت معتقد بود که آن ها شانس آورده اند هرچند خودش زیاد خوش

 نیست!
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 ستاره
 

بی خیال نیستم، درواقع آنقدر برای موضوعات بی اهمیت وقت می گذارم که هر 

 :کسی با خودش بگوید

 «با این یکی هم می تواند مشغول باشد!»

ستاره هم همین کار را می کرد. او که ظاهر و باطنش را به همه نشان می داد، 

چشم های عسلی، که وقت آفتاب، به زیتون  موهای پر پشِت خرمایی رنگ داشت و

های تازه چیده شده در باغ ها شباهت پیدا می کردند. آنطور که القیدانه می ایستاد، 

و یک وری به بقیه نگاه می کرد خیلی ها فکر می کردند دیوانه ای چیزی است. او 

ت همیشه تا می توانست به همه کس درباره ی هر چیزی، حتی درباره ی بی اهمی

ترین چیزها دروغ می گفت. یک مثال بزنم؟ چند وقت پیش طبق معمول جاییکه 

همیشه می ایستاد، کناِر یک سطل آشغال زرد رنگ ایستاده بود، و منتظر بود یک 

نفر پیدایش بشود تا باهاش برود. من آنطرف خیابان بودم و اصال به او نگاه هم نکرده 

 :و او گفت بودم که بلند صدایم کرد. من رفتم پیشش
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 «سیاوش امروز چیکار کنم... خیلی مریضم!»

من بهش نگاه کردم. امروز هم مثل هر روز دیگری بود. نه آنقدر سالم، نه آنقدر 

مریض، نه آنقدر مرتب و نه آنقدر نامرتب، با موهای پرزدار اما زیبایش. انگشت 

ای اولشان هایش را از بین موهایش رد کرد و چند بار سرتکان داد، موها به ج

  برگشتند و بعد من واقعا قانع شدم که او امروز خیلی مریض است برای همین گفتم:

 چطوره یه کم زیر سایه ی این درخت بشینی؟

 «احمق جون اگه من زیر سایه ی این درخت بشینم چطور یکی رو پیدا کنم!؟»

 اعتراض کردم:

 «...چند دقیقه استراحت می کنی بعد»

 «استراحت کردن حالش جا میاد؟کی با چند دقیقه »

بیراه نمی گفت. خالصه من همانجا ماندم و مثل کسی که منتظر آمدن تاکسی است 

 تا ببینم کسی می خواهد او را با خودش ببرد یا نه؟ ماشین ها را نگهداشتم

 «آقا خواهرم مریضه می تونید برسونیدش بیمارستان؟»

به من می خندید. طبیعتاً از آن روز به حاال ستاره زیر سایه ی درخت نشسته بود و 

بعد من هروقت او صدایم زد بهش محلی ندادم تا دوباره در همچین وضعیتی گیر 

نکنم. و اینطور بود که او باالخره مثل یک زن خیلی مریض سوار ماشین شد و از 

 .آنجا دور شد و من برجای ماندم

شستم و مدتی را هی فکر کردم من مدتی را همانجا ماندم. خودم زیر سایه ی درخت ن

و فکر کردم، متوجه شدم که او ناخواسته کاری کرده که من احساس برادری را داشته 

ناکجا آباد. و اینکه برایتان تعریف کردم فقط  و ... باشم که یکی خواهرش را برداشته

یک نمونه ی خیلی کوچک است بین هزاران نمونه ی دیگر. حاال حتما شما می 

را باید همچین کاری بکند؟ علت خیلی ساده است. او یک دختر بود، و در پرسید: چ
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عین حال یک زن هم بود. زن ها و دخترها هر کدام به تنهایی موجودات متناقضی 

بودند. حاال شما فکر کنید که یک نفر هم یک زن باشد و هم یک دختر. آن موقع چه 

تار کند؟! ستاره هنوز ازدواج نکرده اتفاقی می افتد؟ شما انتظار دارید که او عادی رف

بود. از وقتی خودم را به یاد می آوردم ستاره را هم به یاد می آوردم. هشت ماه از 

من بزرگتر بود که خودش می گفت فقط شش ماه! از وقتی یادم می آمد مادِر ستاره 

پوسته پوسته شده اش را زیر  با سر و وضع مشابه او درحالیکه کیف چرم کوچکِ 

غل گرفته بود در محله می آمد و می رفت. ستاره آن روزها می نشست جلوی دِر ب

خانه و منتظر مادرش می ماند تا برگردد. بعد مثل یک زن واقعی به مردها خیره می 

شد حتی به من. و بعد او هم رفته بود توی نخ پوشیدن لباس های مادرش. سینه های 

دا می کرد و خیلی ها را می کشاند دنبالش. سفت و پ روپیمانش هر مردی را واله و شی

 :عادت داشت برگردد و خیلی بی توجه بپرسد

 «دنبال چی هستی؟»

گلویش خشک شده بود جواِب بی شرمانه ای می مرِد بخت برگشته که از ولع تف تو

داد و با ولع بیشتری به سینه های او خیره می شد و او باز می پرسید و هر جوابی 

 می شد. حاال شاید باز از خودتان بپرسید:بی شرمانه تر 

 «پس همه ی این کارها برای چی بود؟»

 شاید چون ستاره هیچوقت ازدواج نکرد. یک بار به من گفت:

 «دلم می خواد ازدواج کنم!»

 گفتم: 

 «خب ازدواج کن!»

 گفت:

 «با کی، با تو؟»
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 من جا خوردم:

 «اگه بخوای!»

 گفت:

  «ست من خرابمتو دیگه کی هستی، برات مهم نی»

ستاره می خواست همزمان یک زن باشد تا بتواند مردها را دنبال خودش بکشاند، از 

طرف دیگر هنوز دلش می خواست دختری باشد مثل همه ی دخترهای دیگر که این 

یکی البته ممکن نبود و هیچوقت هم ممکن نشد و من فکر می کنم بیشتِر دلخورِی او 

به اینکه او گاهی می توانست آن دختر را در چشم های از من به همین ربط داشت. 

 .من ببیند و شاید این چیزی نبود که بخواهد بهش یادآوری بشود

باوجود این من ازش دلخور نمی شدم، حتی همیشه بیشترسعی می کردم تا کاری کنم 

که او فکر کند که همان دختری است که خودش تصور می کند. اما خب آدم 

چطور می تواند همینطور ساده دروغ های بقیه را باور کند؟ او  اودروغگویی مثل 

افسون زنانه اش کاری می کرد که من به او دروغ هم که باور نمی کرد. ستاره با آن 

هایی بگویم که می خواهد بشنود. کاری می کرد که من کارهایی بکنم که به جاهای 

 من بخندد. یک بار به من گفت:احمقانه ای برسد که او می خواهد، و بعد به ریش 

جلوی چشم تو سوار ماشین این و اون می شم و بعد تو هنوز دلت می خواد من زنت »

 «باشم؟

 :صادقانه جواب دادم

 «نمی دونم چرا اما نمی تونم ازت عصبانی باشم!»

 گفت:

 «حتی اگه با یکی از برادرات خوابیده باشم، یا با بابات»
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دروغگوی ماهری بود. احساس کردم آب در چشم هایم یک لحظه به او خیره شدم. 

 جمع می شود و سوزش اشک را احساس کردم:

 «حتی اگه با برادرم باشی»

 و او برای تمام شدن ماجرا گفت:

خب پس اینطور فکر کن که من همین دیشب تو اتاقِ پشتیِ خونمون با برادرت »

 «بودم!

خت. ولی بعد فهمیدم که همه اش حرفش را باور نکردم، بنظرم داشت دستم می اندا

حقیقت داشته. برادرم دو سال از من کوچکتر بود. اما خب هرکسی با دیدن من و او 

کنارهم فکر می کرد که حتما چند سالی از من بزرگتر است. بازوهای پهن و مردانه 

ای داشت، چشم های وحشی و ابروهای پرپشت. خودش به من گفته بود که زن های 

چشمک می زنند. حتی زن های محله، حتی آن هایی که سن و سالی  محله برایش

داشتند، حتی زری خانوم که عروس هم داشت و تازه نوه دار هم شده بود. خالصه 

که او برای خودش بزن بهادری بود. خدا وکیلی در قیافه اش چیز هماهنگی وجود 

قعا هیچ جایش به هیچ نداشت. بعد از آن روز که دقیقتر بهش نگاه کردم فهمیدم که وا

جایش نمی خورد. مثل اینکه هر چیزی را از جایی آورده باشی و سر هم کرده باشی. 

همیشه موهایش به هم ریخته بود، به قیافه اش اهمیتی نمی داد و خیلی کم به حمام 

می رفت یا هرگز نمی رفت. بوی تند و ناخوشایندی داشت و خیلی کم حرف می زد 

ی زد می توانست حرف های زننده و ناپسندی بزند و شاید اما خب وقتی حرف م

همین کار را هم با ستاره می کرد. وقتی هم اصال حرفی نمی زد، از زدن حرف های 

تند و ناخوشایند به مراتب زننده تر بود. درباره ی ستاره هم همیشه با حالت انزجار 

یش را در هم می حرف زده بود، انگار از یک چیز کثیف حرف می زند. سگرمه ها

کرد و فحش هایی می داد که من را متعجب می کرد. در این باره شاید آن ها هر دو 

 مثل هم بودند، او هم مثل ستاره دروغ می گفت.

به هرحال چند شب بعد از آنکه ستاره درباره ی برادرم به من گفته بود، نیمه شب او 

267

ستاره



 

بیرون می زند در تاریکی  را دیدم که خیلی عادی، مثل کسی که از خانه ی خودش

شب از خانه ی ستاره بیرون  زد و خمیازه کشان و خسته به راه خودش رفت. حاال 

واقعا نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم، به میله های پنجره ی اتاِق ستاره چسبیدم، 

حالی ای که مختص خودم را باال کشیدم، چندبار به پنجره زدم تا اینکه ستاره با بی

بود درحالیکه سیگار دود می کرد پرده را کشید و خیلی سرسری پرسید: خودش 

پس »نگهداشتن میله ی پنجره و وزِن خودم کار آسانی نبود. گفتم: « چیکار داری؟»

سیگار را نگه داشت و کمی فکر کرد. موهای بهم ریخته اش را که « با اون بودی؟

شان بخورد و بعد دوباره آن ها دور گردنش پیچیده بود جمع کرد و اجازه داد باد به

 «بودم که بودم...»را ول کرد. توی رختخواب کثیفش دراز کشید و گفت: 

چیز بیشتری نگفتم، میله ها را ول کردم و به خانه برگشتم و از بین رخت ها گذشتم. 

آن شب رختِخواب برادرم درست کنار من پهن شده بود. صدای نفس کشیدِن همه ی 

نیدم. او مدتی بود به خواب رفته بود. صورتش در تاریکی شکل اهل خانه را می ش

نامفهومی داشت. صدای دم و باز دم منظمش، صدای ِچک چِک آبِ توی ظرف مسی 

و صدای گربه های شب گردی که زیر نور ماه به آرامی لم داده بودند. روز بعد 

 .ستاره از من عصبانی بود

 «ت خوابیدم و تو نمیای بگی برای چی؟تو دیگه چجور مردی هستی؟! من با برادر»

 :و من جواب دادم، و این تنها واقعیتی بود که به ذهنم رسیده بود

مثل این میمونه که برم از بقال سرِ کوچه مون بپرسم چرا به مرضیه خانوم نسیه می »

 «دی!

 و او با بی رحمی گفت:

 «من چون دلم می خواد به اون می دم!»

 .وش ندادم و به سرعت از آن جا دور شدممن به بقیه ی حرف هاش گ

خیلی عجیب است. از آن روز به بعد من هرچند شب یک بار برادرم را می دیدم که 
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از خانه ی ستاره بیرون می زند. هربار می رفتم میله ها را می چسبیدم. ستاره شاید 

 از روی قصد پرده را کنار نمی زد. اتاق کوچک و کثیفش نور کمی داشت و من با

نور ماه، که از بیرون بهش می تابید تا حدی می توانستم انداِم نیمه لخت او را که با 

پتوی کهنه در هم پیچیده بود ببینم. او ظریف نبود. بیشتر که دقت می کردی اصال 

ظرافتی در او وجود نداشت. پاهایش درشت اما خوش تراش بودند، بازوهای نرم و 

از آنچه بودند که باید. موهایش را تا روی شانه سفید داشت اما دست هایش بزرگتر 

کوتاه می کرد و وقت هایی که خوابیده بود مثل حاال باالی سرش جمعشان می کرد 

تا باد به شانه هایش بخورد. من شانه هایش را بیشتر از هر جای دیگری دوست 

لختش  داشتم و او شاید این را می دانست، چون با من که حرف می زد مدام شانه های

مالید یا چانه اش را روی شانه اش می گذاشت و خالصه اینکه توجه من را به را می

آن ها جلب می کرد و تا فرصتی پیدا می کرد با من درباره ی برادرم حرف می زد. 

به من می گفت که او چطور چیزهایی دوست دارد، ازش چطور چیزهایی می خواهد، 

ی که هر مردی را عصبانی می کند. بعد از خودش چرا او را می خواهد. حرف های

یک مدت من اطمینان پیدا کردم که ستاره در من و برادرم دختر بودن خودش را پیدا 

می کند. برادرم با اینکه از من کوچکتر بود مردی بود که او را راضی می کرد و 

. من یک پسر بچه که او را به این امیدوار می کرد که هنوز یک دختر خانوم است

اما خب بی فایده بود، از یک جایی به بعد هرچقدر ستاره تالش می کرد من بیشتر 

به این نتیجه می رسیدم که برای من فرقی نمی کند که بقال سِر کوچه به چه کسی 

 .نسیه می دهد و شاید همین هم بود که روز به روز ستاره را عصبانی تر می کرد

م می رفتم سِر کار، که ستاره من را صدا بعد یک روز که روِز گرمی بود، من داشت

زد. صدایش را که شناختم کمی نگاه کردم تا باالخره او را کنار همان سطل آشغال 

زرد رنگ پیدا کردم. پیشش که رسیدم، عرق کرده بود، عرق و کرم پودر روی 

صورتش با هم قاطی شده بودند. خط قرمز روی لب هایش وا رفته بود و مثل کسی 

ریخته است سرمه ی چشم هایش ریخته بود روی گونه اش. موهایش هم که اشک 

عرق کرده بودند و به پیشانی اش چسبیده بودند. چند سال گذشته بود، آن روز برای 
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اولین بار او را به صورت زن میانسالی دیدم، که آرایشش زیادی به چشم می زد. 

رفت زیر سایه ی درختی البد خودش هم این را فهمیده بود. سیگاری روشن کرد و 

ها روی صورتش افتاده بود، چند بار سرفه کرد، دماغش را نشست. سایه ی برگ

 :باال کشید. راست راستی گریه کرده بود، پرسیدم

 «چیزی شده؟»

 :گفت

 «چیزی که نه... یه کم مریضم!»

بنظرم خیلی مریض آمد. دندان هایش آنقدر زرد بودند که نمی شد بهشان خیره شد و 

حساس دلزدگی پیدا نکرد. من کنارش نشستم. آسمان، آبی، صاف، یک دست و بدون ا

هیچ لکه ای باالِی سر ما قرار گرفته بود. دود ماشین ها مثل یک بندباِز ماهر از هوا 

باال می رفت، اما خب مثل هر بندباِز دیگری هم فقط تا یک جایی می توانست باال 

و می گذشتند. من غذایی را که با خودم به کارخانه برود. ماشین ها بی توجه به من و ا

می بردم به او تعارف کردم. او به ظرف غذای من خیره شد. بی جهت احساس 

خوشحالی می کردم. او چیزی نخورد و همانطور به دمپایی هایش، ناخن انگشت 

بزرِگ شکسته اش که از الی دمپایی بیرون زده بود و شاید هم به زمین خیره شده 

 :د، گفتمبو

 «بعضی روزا بی جهت احساس می کنم حالم خوبه... نمی دونم چرا»

 :ستاره جواب داد

من بعضی روزا بی جهت حالم بده... نمی دونم باید چیکار کنم، همینطور بی دلیل »

 «هااا

 گفتم:

 «بی دلیل، یا چون کسی بهت محل نذاشته!»

270

ستاره



 

باد از طرف چمن ها می وزید بلند شد و به سمت سرباالیی خیابان از من دور شد، 

و هوای گرم را با خودش می آورد، او هر لحظه بیشتر و بیشتر عرق می ریخت. 

از مسیرش منحرف شد و بین چمن ها به راه افتاد. من هم همین کار را کردم. چند 

دختر جوان زیر سایه ی آالچیقی نشسته بودند، لباس های سیاه و کوله پشتی داشتند 

د با هم حرف می زدند و می خندیدند. او از کنار آن ها گذشت. چمن و با صدای بلن

ها سبز و درخشان بودند، بوی آب و گل ازشان می آمد، آب پاش ها سروصدا کنان 

 .آب می ریختند و گل های زرد و کوچک و نارنجی همه جا به چشم می خوردند

 :حاال وسط پارک بودیم، خلوت بود، کسی رد نمی شد گفتم

 «ری منو دنبال خودت می کشونی که آخرش باید عقدت کنم!یه جو»

 «اشکالش چیه من که جلوتو نگرفتم»

 :جواب دادم

 «حاال من یه چیزی گفتم تو زود دلتو صابون نزن!»

 باز گفت:

 «کی گفته دنبالِ من بیای؟ همیشه هرجا می رم دنبالمی. کی می خوای تمومش کنی؟»

همیشه همینطور بود، مثل هر زن دیگری که هم دلش می خواهد مردها دنبالش راه 

بیفتند هم بدش نمی آید برای غرور خودش هم که شده غرور یک نفر دیگر را له 

کرده باشد. آن روز من اولین بار وقتی او از همیشه بیچاره تر بنظر می رسید و 

، احساس کردم که از دستش وقتی آرایشش کامال داشت روی صورتش پخش می شد

عصبانی شده ام. او به من پشت کرد و با یک حرکت تند، پشت ردیفی از پرچین ها 

غیبش زد. من باز به دنبالش رفتم و چون خبر نداشتم درست کنار پرچین آب پاش 

آب می ریزد خیس آب شدم. ظرف غذا از دستم افتاد و مثل هر انسان دیگری که 

ت به خشمم اضافه شد. خودش هم مثل من بود. آب او را تعجب کرده است به سرع

هم غافلگیر کرده بود، آرایش روی صورتش َدلَمه بسته بود، دو دستش را مثل یک 
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موجود اضافی دو طرف بدنش نگهداشته بود و می لرزید. حاال واقعا سخت بود که 

بچه ای  بفهمم دارد گریه می کند یا نقش بازی می کند. روی چمن ها نشست و مثل

که تازه بعد از امتحان کردن همه ی راه ها، پشیمان شده است شانه هایش را جمع 

کرد. لب هایش شروع کردند به لرزیدن، روی صورتش دست کشید و آن موقع بود 

 که مطمین شدم از این بدتر نمی شود. من هم کنارش نشستم. گفت:

 «بت کنی!همیشه دنبالمی... می گی دوستم داری پس باید بهم ثا»

 اولین بار بود که ستاره چیزی از من می خواست پس من خیلی زود پرسیدم:

 «چطوری بهت ثابت کنم؟»

 گفت:

 «خیلی ساده ست یه مشت بزن تو شکمم!»

این بار واقعا عصبانی شدم. باد به عرق و آب گرم روی بدنم می وزید و پارچه ی 

 .پیراهن را به پوستم می چسباند

و بزنم خودمو می زنم، تا تو کسی رو نداشته باشی تا مسخره ش اگه بخوام کسی ر»

 «کنی!

 ستاره با بدجنسی گفت:

کتک منو اگه از برادرت می خواستم تا حاال هزار تا مشت به من زده بود. حتی قبال »

 «زده!

برادرم چند وقتی بود که پیدایش نبود. خدا می داند کجا رفته بود تا کاری پیدا کند و 

 .ه می گفتند زن هم گرفته بودآنطور ک

 من گفتم :

 «من نمی زنمت ولی مواظب باش که اگه بزنمت بد می زنمت!»
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 :او نگاه پر از ناباوری و تحقیرش را به من دوخت

 «برو گم شو!»

 عصبانی گفتم:

 «ساکت شو!»

آن وقت او مثل همیشه، خیلی حساب شده حرکتی به خودش داد و نگاهش را از من 

 .گرفت

 «زود باش!خب »

 بعد گفت:

چند روز پیش یه دانشجو رو دیدم. می گفت اگه تو باال شهر به دنیا اومده بودی شاید »

 «االن خانوم دکتری چیزی بودی!

 گفتم:

 «مگه غیب گفته؟»

 گفت:

 «ولی یه جوری می گفت انگار من نمی دونم و اون باید بهم بگه!می دونم »

لند شد، من هم بلند شدم، سیلی به صورتش بعد دوباره زل زد توی چشم های من. ب

 زدم و او قهقه زد، سیلی دیگری زدم و دوباره خندید:

 «فقط همین!»

را روی گونه هایش می دیدم، دهانش  چشم هایش قرمز شده بودند، رد انگشت هایم

 .باز کرد، خون بین دندان هایش پیدا شد« فقط همین!» را که برای گفتن: 

وبیدم به شکمش. همراه مشت کمی از جای خودش بلند شد، به بعد یک مشِت محکم ک
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کم شکمش را در آغوش گرفت و به خودش پیچید. بلندش کردم و زمین افتاد و مح

دوباره زدم. باز زمین افتاد و مثل بچه ای که خودش را در شکم مادرش جمع کرده 

 .است خود را بغل کرد. ستاره آرام ناله می کرد

 «بازم بزن!»

کرد  از او دور شدم. نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده! او دستش را به طرِف من دراز می

 و می گفت:

 « فقط همین... مردونگیت همین بود!»

چرخ زنان و با سرعت به من می خورد و خون او را که من جلوی آب ایستادم، آب

بود با خودش شست و بین چمن های سبز ناپدید کرد. حاال روی پیراهن و دست هایم 

اله هایش را از او دورتر شدم و پشت پرچین غیبم زد. فقط برای چند ثانیه صدای ن

شنیدم و بعد آن هم تمام شد. دخترهای جوانی که لباس سیاه پوشیده بودند هنوز زیر 

ها را بخند می کردند و عکس می انداختند. من مدتی آن سایه ی آالچیق با هم بگو

تماشا کردم و حاال در امتداد خیابان گرم، با لباس خیس، در حال خشک شدن و با 

د می خواهد کجا برود قدم می زدم. ظرف غذایم را جاگذاشته حال مریضی که نمی دان

بودم و احتماال امروز را گرسنه می ماندم. اتوبوس هم رفته بود. جلوی پایم تف کردم. 

م شوِر خون می داد. باز تف کردم و آن طعم بیشتر شد. وقت غروب که طعدهانم 

ذایم را پیدا کردم که بچه جایی رفتم که او را ول کرده بودم. ظرف غبرگشتم به همان

گربه ای مشغول بیرون ریختن محتویات درونش بود. ظرف را برداشتم، هوا کامال 

تاریک بود، نورهای صورتی و نارنجی رنگ، پارک را روشن کرده بودند. به دقت 

اولین بچه اش را به دنیا  نگاه کردم اثری از او نبود. چند وقت بعد از این ماجرا او

می  بچه ای که کامال شبیه خودش بود و تا غروب جلوی در منتظر او آورد. دختر

نشست تا به خانه برگردد. من میله های اتاقش را چسبیدم و نگاه کردم. بین رخت 

های کثیف و کهنه ی اتاقش دراز کشیده بود، کودِک کوچکش درحالیکه پستان های 

مزمه ی آهنگی به آرامی او را می مکید به خواب رفته بود و لب و دهان او به ز
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تکان می خورد. آن روز من واقعا از خودم بدم آمد. باید مشت های محکم تری می 

کوبیدم ولی خب بی فایده بود. حاال او هشت سالش بود، موهای درخشان و خرمایی 

ل پیِش مادرش خیلی بزرگتر از سن و سالش بنظر می داشت و مثل همان چند سا

 رسید.
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 شانس پروينِ خوش
  

پيروزی  چه کسی شام«       
  »؟پختها را می 

  

  »پروين... پروين... پروين! «
صدای او مثِل قطره های آبی بود که از سقف چکه می کند. پشِت سِر هم، با يک 
فاصله ی معين و بدون اينکه چند دقيقه به خودش استراحت بدهد. می توانست ايجاد 

مثل يک بختک بيندازد روی سينه ی يک  مزاحمت کند، می توانست اضطرابی را
نفر، اما ُخب پروين مثل هرکس ديگری در نهايت با وجود آن صدا و آن اضطراب 

  هم خوابش می برد.

  »پروين... پروين... پروين!«
پروين پلک هايش را باز کرد، مدتی را به سقف تاريک خيره شد، به آرامی از 

خودش دو دو تا چهارتا ميکند مدتی را  رختخواب بيرون آمد و مثل کسی که دارد با
  روی تخت نشست و بعد بلند شد.
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شبیه  برق اتاقش را روشن کرد. پرده را کشید. پنجره را چارطاق کرد و هوای تازه

به کسی که بی چشم داشت، خوبی می کند خود را به صورتش زد و خواب تا حدی 

از سرش پرید. از اتاق بیرون رفت و دری را که رو به روی اتاق خودش بود باز 

 کرد. با باز شدِن در، خیال پیرزن راحت شد و دست از صدا کردن پروین برداشت.

یک دستش روی دستگیره ی در بود، پروین همانطور که جلوی در ایستاده بود و 

دست برد و برق اتاِق او را هم روشن کرد. سِر بلند و باریِک پیرزن به سختی از 

بین لحاف سفید و تمیز تختش بیرون زده بود و می شود گفت بین لحاف ها گمشده 

است. پیرزن با انگشت های استخوانی و بلندی که گوشتشان تحلیل رفته بود و تنها 

چنگ چرم نازک رویش مانده بود لحاف را چسبیده بود، یا بهتر بگویم به آن یک الیه

زده بود. سرش می لرزید و اگر کمی نزدیک تر می شدی روی هم ساییده شدن دندان 

 هایش را می شنیدی. پروین گفت:

 «چرا صدام می زدید؟»

بود.  پیرزن حاال چیزی نمی گفت و همانطور ساکت به سقف باالی سرش خیره مانده

 پروین هم درحالیکه ساکت جلوی در ایستاده بود به پرده ها خیره شده بود.

اتاِق پیرزن، اتاق بزرگ و مجللی بود. اتاق پ ر از انواع چیزهایی بود که از یک 

سالگی تا صد سالگی به ذهن یک انسان میرسد، که باید، یا مناسب است که داشته 

اولین تلسکوپ فرشاد هم دیده می شد. از این باشد. در اتاق اولین عروسِک پیرزن و 

دست وسایل که اولین های پیرزن یا پسرش محسوب می شدند تا دلتان بخواهد پیدا 

می شد. با اینحال شلوغ و درهم برهم بنظر نمی رسید، برعکس همه چیز سر جای 

به  بود، انگار هرکدام از وسایل اتاق الزم بود که آنجا باشند. همین بود که خودش

انسان احساس مطبوعی می داد. همین اتاق که حاال پیرزن در آن به آرامی به سقف 

ارزش داشته می توانند خیره شده بود به هرکسی ثابت می کرد که چیزهای زیبا چقدر 

 باشند.

پروین با احتیاط داخِل اتاق شد و روی قالیجه ی گرانقیمِت سبز رنِگ پیرزن که 
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ا نشان می داد قدم گذاشت. قالیچه ی ابریشمِی کوچکی صحنه ی شکاِر شاهانه ای ر

بود، از این قالیچه فقط همین یکی با طرحِ دلخواِه پیرزن بافته شده بود. پیرزن وقتی 

می توانست مثل بلبل حرف بزند اهل این خودنمایی ها نبود که مثال قالیچه اش را 

نقش بسته چه داستان  نشان دهد و توضیح دهد که از کجا آمده و شکاری که روی آن

جالِب توجهی دارد. اما حاال که پیرزن نمی تواند حرف بزند من مفصل بهتان می 

گویم که آن زمان یکی از چیزهایی که خیلی به آن مباهات می کرد همین قالیچه ی 

سبز رنِگ عزیزی بود که داده بود آن را دختِر جوانی که خودش شخصا می شناخت 

ن دختر را به خانه دعوت کرده بود و ساعت ها برایش توضیح برایش ببافد. و حتی آ

 داده بود، چه می خواهد و چرا!

 پروین باز گفت:

 «نمیگی چرا بیدارم کردی؟»

 ساعت را نشان داد، ساعت پنجِ صبح را نشان می داد:

 «می خوای وضو بگیری؟»

دو طرف پیرزن را از بین لحاف بیرون کشید. پیرزن موی بلند و سفیدی داشت که 

شانه هایش ریخته بودند. موها از فرق سر خیلی خیلی سفید بودند اما همچنانکه از 

شانه هایش پایین می ریختند کمتر سفید و بیشتر خاکستری می شدند. پیرزن بدون 

اینکه حرفی بزند مطیع حرکاِت پروین به صورِت گوشتالوی او خیره شد. پروین مثل 

ن لبخندهایی که برای داشتنشان الزم نبود کار خاصی همیشه لبخند به لب داشت. از آ

بکند، همینکه نگاه کند کافی است. او موهای پیرزن را جمع کرد، بعد به سختی او 

را تا لبه ی تخت آورد. دمپایی هایش را کنار تخت گذاشت، بعد پاهای بزرگ، پر از 

د به نوبت در رگ و پِی پیرزن را که در جوانی همیشه برایش مایه ی خجالت بودن

دمپایی گذاشت. ویلچر را آورد و با یک حرکت، پیرزن را که کامال خود را به دست 

 او سپرده بود از روی تخت بلند کرد و نشاند روی ویلچر. 
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 «می خوای خودت رو ببینی، مگه نه؟»

پروین ویلچر را درست روبروی میز آرایش پیرزن نگهداشت تا پیرزن طبق عادت 

روین در لباس پوشیدن کمکش می کرد و تختش را مرتب می کرد جوانی، وقتی پ

دقایقی به خودش نگاه کند. پیرزن سرش را از بین شانه های استخوانی اش بیرون 

آورد و برای چند دقیقه به صورت بلند و باریکش خیره ماند. آنطور که به خودش 

دوستی که مدت هاست در آینه خیره شده بود مثل این بود که دارد با دقت به چهره ی 

ندیده است نگاه می کند. انگار داشت تالش می کرد خطوط چهره ی آن دوست را به 

یاد بیاورد. چشم های سیاه و ِگرِد پیرزن گود افتاد بود و دماغش از آن هایی بود که 

بهتر است از نیمرخ نگاهشان کنی. چانه ی پهن و گونه های استخوانی، با یک پیشانی 

خالصه که او در هیچ دورانی و به حساب هیچ جوانی ای نمی توانست  بلند و صاف.

زِن زیبایی به حساب آمده باشد. شاید همین از او یک زِن قوی ساخته بود، هرچند 

حاال دیگر نمی شد این را فهمید. نگاِه پیرزن از خودش س ر خورد روی گلدان آبی 

این بود که گل ها را انداخته رنگی، که گل های ریزی روی آن نقش بسته بود و مثل 

 اند در یک گلدان شیشه ای. پروین گفت:

 «نگران نباش یادم نمیره گلدانت رو ببرم پذیرایی»

پیرزن سرش را به آرامی حرکت داد و پروین ویلچر را به طرف دستشویی برگرداند 

و باز با احتیاط شروع به حرکت کرد. جلوی در دستشویی ویلچر را با فشار روی 

کاشی ها انداخت. باز پیرزن را بلند کرد و روی صندلی حمام گذاشت و شروع کرد 

به شستنِش. پروین به آرامی موهایش را شست، دست ها و پاهایش را هم. پیرزن 

کوچک ترین حرکتی نمی کرد. به جز اینکه روی چهره اش آن لبخند هنوز بود، 

 انگار از این کار خوشش می آمد.

بهش حوله ی سفیِد تمیزی پوشاند و دوباره او را بلند کرد و برایش وضو گرفت. 

روی ویلچر گذاشت. پیرزن را جلوی میز آرایش گذاشت و سشوار را روی موهایش 

گرفت. موها را که خوب خشک کرد نشست پای صندلی و موهایش را دو طرف 
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عبه سرش بافت. بافه ها را دو طرف سرش جمع کرد. بهش لباس تمیزی پوشاند. از ج

ی جواهرات دو جفت گوشواره ی نقره ی کوچک و گردنبند نقره ای که یاقوت آبی 

رنِگ کوچکی داشت بیرون آورد و برای پیرزن انداخت. برایش کمی ادکلن زد. رفت 

 پایین و پارچ آبی آورد، قرص هایش را بهش خوراند و در نهایت گفت:

 «حاال نمازتو می خونی؟»

نگهداشت و شروع کرد به خواندِن نماز صبح. پیرزن  ویلچر پیرزن را رو به قبله

لب هایش را تکان نمی داد، چشم دوخته بود به لب های پروین و فقط گاهی پلک می 

زد. پروین نماز خواندن را تمام کرد پیرزن را بغل کرد و او را باز بین لحافی که 

 پرسید:عوض کرده بود گذاشت. لحاف بوی خوبی می داد اما سرد بود. پروین 

 «می خوای پرده ها رو بشورم؟»

پروین سمت پنجره ی بزرِگ اتاق رفت. پرده را به یک طرف کنار زد. روی صندلی 

چوبِی کناِر آن رفت و درحالیکه روی نوک انگشت هایش بلند شده بود و به سختی 

 سعی می کرد دستش به گیره های پرده برسد به پیرزن گفت:

 «ارم باز آویزونشون می کنم!نگران نباش قبل از خواب می»

 در حالیکه پرده ها را بغل کرده بود از اتاق بیرون رفت. 

* 

پروین با پرده ی بزرِگ بغلش همانطور که از پله ها  پایین می آمد مواظب بود غلت 

نخورد پایین. پله ها دور خودشان می چرخیدند و بعد از این چرخیدن پروین را می 

یرایی بزرگی که دور تا دورش را پنجره های بزرگ گرفته رساندند به مرکز اتاق پذ

بود. خانه، مثل اتاق پیرزن پر از وسایلی بود که هرکدام به تنهایی داستانی برای 

خودشان داشتند و هر یک گوشه ای از اصالت خانواده را نمایندگی می کردند. بخاطر 

ا مبله کرده است، اما همین از آن خانه هایی نبود که فکر کنی یک زن امروزی آن ر

 بنظر هم نمی آمد که از مد افتاده باشد.
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تمام وسایل را با وسواس گردگیری کرد، کف چوبی سالن و اتاق ها را تی کشید، 

فرش ها را جارو کرد و لباس های چرک پیرزن را شست. از این کارها که فارغ 

راِه  کیکی که دیشب شد باز از پله ها باال رفت و درحالیکه آبمیوه ی پیرزن را هم

 برایش پخته بود به او نشان می داد گفت:

 «وقتِ دِسِرت رسیده» 

پیرزن چیزی نگفت و پروین کیک و آبمیوه را به پیرزن خوراند، قرص هایش را  

 .هم

 «پروین!»

 پروین گفت:

 «بله؟»

 پیرزن چیزی نگفت، پروین انگار چیزی یادش آمده باشد خودش گفت:

 «ای سبک بخوری؟چطوره امروز یه غذ»

همه ی آن هایی که پروین را می شناسند و با چند و چون زندگی اش آشنا هستند در 

این توافق نظر دارند که او وقتی هنوز از شکم مادرش هم زاده نشده بود خوش 

شانسی را با خودش داشت. مادرش که حاال طرف های صد سال سن دارد، هنوز هم 

برای شما تعریف خواهد کرد: این آخرین بچه ی او که هنوز است در اولین برخورد 

یعنی پروین که بعد از هشت خواهر برادرش به دنیا آمد، روِز خیلی خیلی آفتابِی یک 

فروردیِن خیلی خیلی سبز بدون اینکه هیچ زحمتی به مادرش بدهد آنقدر راحت سر  

 خورده پایین که می توان گفت خودش به دنیا آمده است.

فریبرز همسر همین پیرزن بعد از اینکه بهش خبر می دهند که خدمتکار هشتمین بچه 

اش را به دنیا آورده است چون خودش به ستاره شناسی خیلی عالقه مند بوده، است 

اسم او را پروین می گذارد. بعدا برای مادر پروین توضیح داد که پروین به معنای 
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مثل خوشه ی انگور در آسمان کنار هم  یک خوشه ی کهکشانی است. شش ستاره که

قرار گرفته اند. مادِر پروین بیشتر از اینکه پر معنا بودن اسم خوشحالش کند به این 

افتخار می کرد که آقا فریبرز افتخار داده و خودش شخصا روی بچه ی او اسم گذاشته 

ای شنید  و چون همان روِز اسم گذارِی پروین، آقا فریبرز خبر خیلی خوشحال کننده

 این را به فال نیک گرفت و گفت:

 «پروینِ نو رسیده خوش قدم است»

 و تمام خرج و مخارج پروین را به عهده گرفت.

* 

به شش ستاره ی کوچِک کناِر هم در آسمان پروین می گویند. آقا فریبرز عادت داشت 

 لپ های تپِل پروین را بکشد و بگوید:

 «به یونانی بهش می گن پله ایادس!»

یعنی انبوه! به عربی هم همین معنی را می دهد. پروین برای خیلی ها از جمله 

خواهرهای خودش مترادِف خوش شانسی بود. آقا فریبرز از همان بچگی خودش 

پروین را به مدرسه فرستاد. حاال پروین برای خودش سواد خواندن و نوشتن هم 

ی پیرزن را هم می زد  داشت. پرویِن خوش شانس همانطور که سوِپ مورِد عالقه

به تصویِر کج و معوجِ خودش در کاشی ها خیره شده بود. خوِد پروین هم خبر داشت 

که همه درباره اش چه فکر می کنند، مصیبت بزرگی بود. پنهان کردن بدبختی از 

دیگران کار آسانی است. می توانی  بدبختی ات را از عزیزترین کسانت هم مخفی 

یه کنی و صبح ها تظاهر کنی مشکلی نیست. ولی بیا و یک کنی، مثالً شب ها گر

 ذره خوشبخت باش، مگر می شود پنهانش کرد؟

پروین زیِر گاز را خاموش کرد . به گل ها آب داد و میز پایین را چید. بعد از پله ها 

باال رفت و پیرزن را روی ویلچرا گذاشت و با آسانسور پایین آورد. پیرزن مثل یک 

ت میز نشسته بود، اما مثل آدِم سالم با اشتها قاشق هایی را که پروین آدم مریض پش
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دهانش می گذاشت قورت می داد و بعد از هر قاشق با ولع بیشتری می خورد و 

هربار کمی هم می ریخت روی پیشبنِد سفیدی که پروین برایش بسته بود. با اشاره 

بعد کیک، و بعد قرص آب می خواست، بعد برنج، بعد گوشت، بعد دوباره سوپ، 

هایش را خورد. پروین صورتش را تمیز کرد، به آرامی ویلچر او را حرکت داد، 

در را باز کرد و صندلی پیرزن را بیرون زیر سایه بان نگهداشت. روی پاهایش 

پتوی سفیدی انداخت و آهنگی هم روشن کرد. صدای موسیقی به آرامی در حیاط 

کامال سرحال آمده بود ظاهراً راضی و خوشحال به  جریان پیدا کرد. پیرزن که حاال

 درخت های سبزی که به تنهایی همه ی بهار را بهش نشان می دادند خیره شد.

پروین داشت حیاط را تمیز می کرد. بعضی جاها را شست، به چمن ها آب داد، به 

 ها را جمع کرد و همانطور که بی صدا این کارها را می کرد به موسیقیدقت برگ

هم گوش می داد. از آن موسیقی هایی بود که پیرزن وقتی می توانست حرف بزند 

 می گفت:

 « تو نمی شناسیش!»

با یک ضربه ی ناگهانی شروع می شد، انگار طرف خواسته باشد یکی را از خواب 

بیدار کند. ضربه ارتعاش پیدا می کرد، ارتعاش پخش می شد، سازهای دیگری اضافه 

ت بود. پروین را یاد رژه ی نظامی می انداخت. شاید هرکسی را می شد، پر از حرک

یاد جابه جایی می انداخت، یاِد زلزله یا یک همچین چیزی، یا سیلی که خیلی چیزها 

را با خودش می برد. یک ساعت بعد حیاط کامال تمیز شده بود. پروین کمرش را 

شِت سِر هم عوض راست کرد، کش و قوسی به خودش داد. در این مدت آهنگ ها پ

 شده بودند اما او توجه نکرده بود.

ویلچر پیرزن را به حرکت در آورد، وقتی چرخ های ویلچر را تمیز کرد دوباره 

وارد اتاق پذیرایی شد. پرویِن خوش شانس، همین زن، دوباره پیرزن را به اتاقش 

ا تنظیم کرد و برگرداند. نوِر اتاق را کم کرد، چشم بنِد او را گذاشت و هوای اتاق ر

تازه بعد از آن پایین رفت تا پرده ها را بشوید. بعد پرده ها را از طناب آویزان کرد. 
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پرده های سفید همه ی حیاط را پر کرده بودند، از اینکه می دید پرده ها تمیز شده اند 

 احساِس خوبی داشت.

* 

ه به دنیا پرویِن خوش شانس که حاال طرف های پنجاه سال سنش بود در همین خان

آمد. در همین خانه که خانوم قد بلندش هیچگاه زِن زیبایی نبود اما خب از آن زن 

هایی بود که آن موقع زیادی راست می ایستاد و سرش را باال می گرفت، طوری که 

فکر می کردی هر لحظه ممکن است به پشت بیفتند. سیگار می کشید و اینطرف و 

کتاِب کوچک دستش بود و خبر داشت که آن طرف که می رفت همیشه یک جلد 

آخرین مد فرانسه چه مدل دامنی است و با این مدل دامن باید چه آرایشی داشته باشد 

که دهاتی بنظر نیاید. و قبل از اینکه پدرش راضی شود و او را به فریبرز بدهد بهش 

 گفته بود:

بگو که اون رو بهت اگه می خوای دخترم رو بندازی تو آشپزخونه از همین حاال بهم »

 «ندم

پدر با حالت شوخی و تشریفات گفته بود، اما واقعا هم یک اصل مهم این بود که آقا 

فریبرز هیچ گاه اجازه ندهد دختری که از جهیزیه ی بلند باالیش می توان به سند یک 

خانه و باغ هم اشاره کرد آب توی دلش تکان بخورد. همین زن بود که پروین را به 

ترش می دید. حاال باز بگویید این ماجرای خوش شانس بودِن او فقط حرف چشم دخ

 است.

گذاشت، همان شب خانوِم خانه فهمید  پروینوقتی آقا فریبرز اسم دختر خدمتکار را 

که باردار است و چند ماه بعد که فریبرِز عالقه مند به نجوم و ستاره شناسی، که مرد 

تمند و کارخانه دار هم بود، پسرش را بغل متشخص و مهربانی بود و درثانی ثرو

کرد چند بار صدایش را صاف کرد و درحالیکه مثل پسربچه ها احساساتی شده بود 

گفت که اسم او را فرشاد می گذارد. روح و عقِل کره ی مریخ. فرشاد نفِس فلِک 

مریخ است. خانوم بعدها که پروین جای مادرش را گرفته بود بیشتر برایش توضیح 
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 د: دا

فرشاد از دو جزِء فر، و شاد درست شده است، فر به معنی پشتیبانی ایزدی است و 

به معنای روحی که خداوند در بدن پادشاهان درستکار دمیده است تا به وسیله ی این 

روح و این فر ایزدی بر مردم حکمت کنند و شاد به معنای شاد از اینکه این فَر را 

زد و عکس پسرش را که یک سال از پروین هیجده ساله  لبخند می دارد. در اینجا او

کوچکتر بود و حاال در آمریکا تحصیل می کرد می بوسید و ادامه می داد فرشاد به 

صفتی از پادشاهان گفته می شود که از فَِر ایزدی برخوردار هستند و از این 

 برخوردار بودن شادند، چه کسی از همچین دارایی خوشحال نمی بود؟

ِد دارا در عکس هایی که ازش به جا مانده بود خوشحال و راضی و حکیم بود. فرشا

شادمان مانند کسی که هرگز نمی خواهد غمگین باشد. دانا مانند کسی که حتی اگر 

تالش کند نمی تواند نادان باشد. برای پروین جوان هم، بدون اینکه خانوم توضیح 

التریِن شادی ها و همزمان دست نیافتنی به تنهایی به معنای با« فرشاد»اضافی بدهد 

ترین آن ها بود. همیشه شاد و مسرور و همیشه خوش شانس مثل پروین که خانوم 

 بهش لطف کرده بود و به مادرش گفته بود:

 «حاال که دیگه خودت نمی تونی کار کنی پروین رو بفرست»

نه زندگی کرده پرویِن خوش شانِس ما، چند روز بعد از هجده سالگی اش در این خا

بود، در این خانه ازدواج کرده بود و تنها پسرش را در این خانه به دنیا آورده بود و 

 پسرش به لطف فرشاد در کارخانه استخدام شده بود.

پیرزن روزهایی که هنوز می توانست حرف بزند به پروین می گفت موهایش را 

تاه نکرده بود. کار پرده ها که کوتاه کند ولی حاال پروین چند سال بود موهایش را کو

تمام شد و به داخل برگشت سکوت همه جا را پر کرده بود. صدای قدم های خودش 

را می شنید. به اتاق خودش رفت و برق را خاموش کرد. در این مدت پیرزن بدون 

 .خستگی او را صدا می زد

286

پرويِن خوش شانس



 

 «پروین... پروین... پروین»

پیرزن زیر گوشش بی وقفه تکرار می شد پروین بی توجه به او دراز کشید. صدای 

و همینطور که سعی می کرد بخوابد اضطرابی ناشناخته به سراغش آمد. اما پروین 

خوش شانس خسته تر از آن بود که یک اضطراب خواب را از چشم هایش بگیرد. 

 یک ساعت گذشته بود، پیرزن هنوز صدا می زد!

 «پروین... پروین... پروین!»

 پیرزن را باز کرد: پروین در اتاقِ 

 «چیزی می خوای؟»

 خودش جواب داد:

 «حتما می خوای نماز بخونی؟»

 

چشم بندش را برداشت و او را از بین لحاف بیرون آورد. دوباره موهایش را بافت. 

لباس های صبح را عوض کرد، موهایش را شانه کرد، بهش ادکلن زد، دوباره نماز 

یش را داد و بعد او را برای مالقات عصر خواند، دوباره بهش غذا داد، قرص ها

 پایین برد.

* 

زنگ در به صدا در آمد و پروین که در را باز کرد سه خانوم جوان که لباس های 

 مرتب و شیکی پوشیده بودند داخل شدند.

 پروین با خوشرویی گفت:

 «خوش اومدین... خوش اومدین... منتظرتون بودیم.»

سه خانوم جوان با پروین احوالپرسی کردند و مثل هر مهمان دیگری منتظر ماندند 
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تا پروین آن ها را راهنمایی کند. پیرزن روی ویلچر کنار مبل های نشیمن انتظار آن 

 ها را می کشید، پروین گفت:

 «یه کم دیر کردین... » 

 یکی از خانم های جوان خجالت زده گفت:

می دونید با وجود این ترافیک نمیشه هیچ چیزی رو پیش  بله ببخشید خودتون که»

 «بینی کرد

 پروین گفت:

 «ولی خانوم  نیم ساعتِ دیگه باید شامشو بخوره... بخاطر قرص هاش!»

خانوم ها باز خجالت زده عذرخواهی کردند. بیرون، بارانی که پروین اول صدای 

های درشت آن خود را ضرب گرفتنش را روی سقف خانه شنید و بعد دید که قطره 

 به پنجره می کوبند، شروع کرده بود به باریدن. پروین ناباورانه فریاد زد:

 «کثیف شدن! پرده هام»

 بدشانسی آن هم برای پروین؟ غیر ممکن بود!

پرده ها را با عجله از طناب کند. سر و صورِت و بدنش کامال خیس آب شده بود. 

با عجله پرده ها را داخل می کشید چرخید و به پرده ها هم خیس بودند. همانطور که 

گلداِن آبی خانم با گل های ریِز قرمزش خورد.  گلدان چند بار چپ و راست شد و 

در نهایت بعد از چند ثانیه سرگردانی از روی میز قهوه ای رنگ کوچکش افتاد و 

وین که شاید هزار تکه شد، شاید هم فقط آنقدری که دیگر هرگز شبیه اولش نشود. پر

این دومین بدشانسی زندگیش بود با دهاِن باز از حیرت به گلدان خیره شد، پیرزن هم 

 به گلدان خیره شده بود. 

سه خانوم جوان که بدون شک بدشگون و نحس بودند مثل هر مهمان دیگری که 

ناخواسته شاهد اتفاق یا فاجعه ی خصوصی می شود سعی می کردند تا حد ممکن 
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ایند. اشک های پروین سرازیر شد. زانو زد و با انگشت های چاق و کمتر به چشم بی

 .کوتاهش سعی کرد تکه های چینی را جمع کند

 «خانوم دیدی چی شد؟»

 به دست خودش می کوفت:

 «دستم بشکنه کاش نمی آوردمش پایین!»

خانوم نگاهش درست به پروین بود. پروین به ران های چاقش می زد و خودش را 

 د. بعد بدون اینکه خانوم چیزی گفته باشد یکدفعه گفت:سرزنش می کر

 «باشه خانوم، باشه!»

بلند شد و رفت آشپزخانه تی و جارو آورد و تکه ها را جمع کرد. پرده ها را جمع 

کرد و چند دقیقه بعد درحالیکه اثری از اشک و ناراحتی نبود، با سینی قهوه برگشت. 

 گفت: قهوه ها را به خانوم ها تعارف کرد و

 «خانوم می گه هرچه سریعتر برگه ها رو بدین امضا کنم!»

یکی از دختر خانوم ها با عجله برگه ها را از کیفش درآورد. پروین برگه را جلوی 

 .پیرزن نگهداشت اما در حقیقت این خودش بود که داشت برگه را می خواند

 «خوبه مُهر رو بده»

ت آبی رنگ پیرزن روی برگه به جای انگشت پیرزن را چسباند به برگه، اثرانگش

 …ماند، بعد یک صفحه ی دیگر و یک صفحه ی دیگر

 «لطفی که شما در حق این بچه ها کردید با هیچی قابلِ قیاس نیست»

ز قرمز رنگی را که در  دست های پیرزن را بوسید و تازه حاال یادش آمد دسته گل ر 

الزم برای ساخت مدرسه ای در یک کاغذ سپیدی پیچیده شده بود به پیرزن که پوِل 

 .منطقه ی محروم را تقبل کرده بود تقدیم کند
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* 

پروین گل ها را گذاشت داخل گلدان. غذای پیرزن را بهش خوراند. اتاق پذیرایی را 

دوباره تی کشید. پرده ها را دوباره شست. و نیمه شب که می خواست برود بخوابد 

 پیرزن صدایش زد:

 « پروین!»

 وباره برق را روشن کرد و پرسید؛پروین د

 «چیکار داری؟»

 پیرزن گفت:

 «اون گلدان جهیزیه ی مادرم بود!»

 پروین گفت:

 «خودت که دیدی من نمی خواستم!»

 برق را خاموش کرد:

 «بهتره بخوابی»

خواِب خودش دیگر پریده بود. پایین رفت که تلویزیون نگاه کند. خبر تازه شروع 

خبِر فوران مواد مذاب در کارخانه بود. پروین با دیدن این شده بود و اولین خبر، 

 خبر ناخودآگاه داد زد، جلوی دهانش را گرفت و دوید رفت باال نفس نفس زنان گفت:

 «خانوم... خانوم تو کارخونه حادثه پیش اومده، چند تا کارگر سوختن!»

 پیرزن تکانی نخورد فقط  خیلی آرام گفت:
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 «!ثه بودزمان فریبرزم همیشه حاد»

پروین دوید توِی اتاِق خودش و در را بست. پسرش حسین توِی این کارخانه کار می 

 .کرد، او باید با کسی حرف می زد که بیشتر از این ها برایش مهم بود

 .در نهایت او سعی کرد به پسرش زنگ بزند، موفق نشد

بود. و اینکه بهرحال خواستم بگویم این یک روز از زندگی پرویِن خوش شانس ما 

فقط مرده ها پایان جنگ را  دیده اند. بهتر است این را به حسودهای پروین که حاال 

 .با دیدن بدشانسی هایش تاحدی آرام گرفته اند بگویید

 پروین خوش شانِس ما!
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 آن دو
 

طرف کوچه به دیوار تکیه داده بودند. کوچه ی عریضی بود  آن دو روبروی هم دو

دیوارهای حیاط دو کارخانه از باال تا پایینش را پر کرده بودند. دیوارها بلند و  که

بتنی بودند، روی قسمت هایی از دیوار نقاشی شده بود. یک جاهایی کسی تبلیغی 

نوشته بود و بعد شماره هایی با اعداد درشت. جاهایی هم بود که شعارهایی درباره 

مایشات رهبر درباره ی انقالب را نقاشی کرده ی لزوم حجاب، فواید شهید شدن، و فر

بودند. حتی یک جایی تصویر مرد جوانی را که لباس خاکی و ساده ی رزم به تن 

داشت و اسلحه را به دست گرفته بود و انگار به سمت مهلکه ای می دوید کشیده شده 

همه  بود. پشت سر او پر از گل و گیاه و چیزهایی از این دست بود و امضای نقاش!

ی این چیزها در اثر زمان و باران رنگ باخته بودند، بعضی جاها را آفتاب محو 

 .کرده بود و زحمت بعضی از کلمات را هم آب باران کشیده بود

صبح خیلی زود بود، آخرهای تابستان هم بود، تابستان سالی که من از آن حرف می 

خصوص خود من پاک زنم چنان گرم بود که شاید تا مدت ها از خاطر هیچکس ب

نشود، حتی اگر تابستان گرمتری هم در راه باشد. دلیل آن البته اتفاقاتی بود که در 
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آینده ای نزدیک در اواخر همان تابستان افتاد، البته آن زمان آن دو)و نه فقط آن دو 

که هیچکس( از اتفاقاتی که در  راه بود خبر نداشتند، بهرحال آن دو که عرق کرده 

هی با هم چند کلمه ای رد و بدل می کردند، اما بعد باز ساکت می شدند. بودند گا

حرف های آن ها از آن حرف هایی بود که معلوم بود بارها پیش کشیده شده اند، برای 

همین نه برای سوال پرسیدن چندان فکر الزم بود و نه برای جواب دادن و به همین 

 .دلیل بود که انگار اصال حرفی نزده باشند

این دو که من از آن ها حرف می زنم هر دو خیلی جوان بودند و هرکسی در اولین 

قلو بودند.  برخورد با آن ها گمان می کرد که این دو خیلی به هم شبیه هستند. شاید دو

اما بعد از اینکه کمی که در صورتشان دقیق تر می شد در تصمیمش تخفیف می داد 

چند دقیقه بعد عموزاده تا جاییکه به این نتیجه  و تازه« شایدم برادرن»و می گفت: 

می رسید که این دو هیچ شباهتی به هم ندارند. حتی یکی پوست تیره و هیکِل ترکیده 

تری نسبت به آن یکی دارد. حتی ممکن نیست فامیل دور هم باشند فقط اینکه هر دو 

صبح خیلی زود از خیلی جوانند و همین غلط انداز بود. بهرحال این دو آدم جوان در 

سپیده دم اینجا ایستاده بودند. من در توصیف صورت آن ها چیز زیادی پیدا نمی کنم، 

شاید آن ها آنقدر معمولی و آنقدر ساده بودند که نوشتن درباره ی آن ها فقط وقت تلف 

کردن باشد. شاید هم در آینده همین خود من چیز دندان گیری درباره ی آن ها فهمیدم 

ه شما را هم خبردار می کنم. خالصه که آن ها به جز همین جوانی و چشم که البت

 .های سرکش چیِز قابِل توجهه دیگری نداشتند.

کوچه خلوت بود، هفت صبح اتوبوس هایی که کارگرها را جابه جا می کردند از 

خیابان می گذشتند. اتوبوس های آبی، زرد و قرمز که خیلی هایشان عمرشان را کرده 

. کارگرها که بعضی ها در اتوبوس مشغول چرت زدن بودند سرشان را به بودند

شیشه تکیه داده بودند. بعضی ها با چشم باز و متوجه، چند ثانیه به آن دو خیره می 

شدند، ولی بعد انگار چیزی ندیده اند به چیز دیگری توجه می کردند. درخت های 

 .می شدند کنار خیابان کم کم از سبزیشان کم می شد و خشک

 :یکی از آن ها از کوچه بیرون رفت و چند ثانیه بعد که برگشت گفت
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 «رسول، اونا اومدن»

 :آن که در کوچه مانده بود و از قرار رسول نام داشت گفت

 «بیا بریم»

جلوی در یکی از کارخانه ها، جلوی در کارخانه ی فوالد کارگرها نشسته بودند. آن 

 .ها کارگرهای اعتصابی بودند

آن یکی که جوان تر بنظر می رسید و اسمش حسین بود مثل اینکه از رسول حرف 

شنویی داشت عقب افتاده بود و رسول چند قدم جلوتر از او حرکت می کرد. به 

 کارگرها که رسیدند، رسول بود که گفت:

 «سالم»

 با آن که سالم کرده بود دست داد: یکی از کارگرها بلند شد و

 «سالم»

 حاال جرئت بیشتری پیدا کرده بود گفت:رسول که 

 «اعتصاب کردید؟»

 کارگری که با او دست داده بود نشست و جواب داد:

 «آره»

 یکی دیگر از کارگرها با سوظن پرسید:

 «خبرنگارین؟ »

 «نه»

 یکی که سن و سالی داشت پرسید
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 «پس چیکاره هستین؟»

و پشِت سِر رسول ایستاده بود جلو آمد و از  حاال حسین که تا آن موقع ساکت بود

کیف کوچکی که همراهش بود ورق هایی بیرون آورد و به دسِت چند تا از کارگرها 

داد و زود دور شد. ورقه ها دست به دست شد و به علی که آنطرف تر نشسته بود 

 رسید، روی ورق ها نوشته شده بود:

 

 "حداقل دستمزد باشدحداکثر در آمد نباید بیش از پنج برابر "

آموزش رایگان در تمام سطوح، و ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاه های پولی "

 "و غیر انتفاعی

  "مبارزه بر علیه بیکاری و سی ساعت کار هفتگی با حقوق کامل"

 "بهداشت و درمان رایگان، و ممنوعیت کامل پزشکی خصوصی"

ش آمد دنبال آن ها برود اما آن دو علی که با تعجب نوشته ها را می خواند تازه یاد

 جوان بی تجربه خیلی وقت بود که غیبشان زده بود.
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