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 «سَرِ بُرج»

 تقدیم به تمام کارگران زحمتکش شهرداری()

 

 دیگر بنای هیچ پلی بر خیال نیست" 

 ی دست و آرزو"ست فاصلهکوته شده

1 

بستن زیپ شلوارش بیرون آمد و وقتی از  غفور جلوی آبخوری مدرسه منتظر غفور بودم.

 شل و ولش،با هیکل گنده و دست و پای که فرهاد ، از دیدن سرش را باال گرفتفارغ شد و 

که داخل چشمانش برق  طوری به هیجان آمد فترسمت کالس می به اورچینپاورچین پ

تم داشتیم حاز سکوت داخل حیاط  و شد که زنگ کالس زده شده بودای میچند دقیقه .زد

ها کسی در حیاط پشتی کالس ،غیر از ما سه نفر .اندها سر کالس حاضر شدهمعلم که

ای کردهن پفپشکا. داشتو چشمان ریزی  ر بینی استخوانی و خمیدهغفو .نمانده بود

باریکه نوری از روزن باالی سقف همانند تیری از یک طرف صورتش گذشته  پوشیده بود.
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ی هفته .لذیذ باشد ایهکه در کمین طعم ها او را شبیه به عقابی کرده بودی اینو همه بود

قرار شد معلم لغات درس جدید را تلفظ کند و ما هم پشت سرش  .درس زبان داشتیم پیش

و فرهاد که آخر کالس  با غفور رفتسر یخود مان از این کار بحوصلهوقتی  .تکرار کنیم

 طوری که فقط صدای ما .کردیممی داتر از بقیه اکشیده راآخر لغات تعمدی  نشسته بود،

کالس  یدرنگ نمایندهبیآقای سیدی  .شودبچه ها  یدر کالس بماند و همین اسباب خنده

ی کالس بود و چون کاظم نماینده .ر مدرسه دهددفت تحویلار کرد تا ما سه نفر را را احض

کرده بودیم را نچه آن ،های بیشتر به آدم ابایی نداشتوصلهچسباندن  هایی بود که ازاز آن

 اشصفبعد برای آن که  .دمدیر مدرسه تعریف کرگذاشت و با آب و تاب برای  هم رویش

به سمت راست  ،ایستاده بود ی کهخبردار با همان حالت قدمیچند  ،را از ما جدا کرده باشد

 حضبه م .کردینک ما را برانداز میعاز باالی داد و زمان گوش میهم فرهمندآقای  .برداشت

حساب »  :تاسف تکان داد و به فرهاد گفت یسرش را به نشانه ،های کاظمتمام شدن حرف

  «.کنمصحبت می سر وقت با آقات تو یکی از بقیه جداست.

مان هما هم داریم و اگر جرمی است به گردن هر س و کالسی باشد، و نه انگار که اگر درس

 فعالا  ،دو تا گاو این ،بگو سیدیبه آقای  و فرهاد رو با خودت ببر»  :گفت به کاظمرو  است،

  «.پیش من بمونن باهاشون کار دارم

 غضبناک یند و روی میز پرت کرد و با نگاهکَ هایشهایش را با حرکتی سریع از چشمعینک

اش رو جرات شد،میناگه تنبیه فیزیکی قدغن  نکنیشماها فکر می»: ما دو نفر گفت به
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شده یه ماه تو یه یا، اگه وایستین. کاش اون باالییی من ولجخیال طور بیاین داشتین

شینن و بی حساب و ای با جونورایی چون شما سر و کله میزدن. وقتی میهمچین طویله

 «معلومه که اوضاع بدتر از اینا هم میشه. گیرن،کتاب تصمیمای احمقانه می

داد و رفتارش طوری بود که انگار در میدان جنگ اسیرش شده هایش بوی تنفر میحرف

و انگار بشین  بورمان کرد هر کدام صد تا بشین و پاشو انجام دهیمباشیم. آخر سر هم مج

 .و پاشو تنبیه فیزیکی نباشد

است که دولت  ایمدیر مدرسه فرهمندآقای  ؟شود کردپیش خودت بگویی چه می دشمی

گذارد و اگر امثال پدر فرهاد ها هم در اختیارش نمیماژیک کالسای به اندازه خرید بودجه

روی سر همه خراب  ریچون آوا ،دنروی ساختمان مدرسه بکشی هرازگاهی دستد که ننباش

ها چیزی را حل اما این .صرف پولدار بودن پدرش مقصر ندانییا الاقل فرهاد را به  .شودمی

به خاطر تو آید و اد هر وقت دلش بخواهد سر کالس میفره ،بیندوقتی آدم می .کردنمی

نشیند صندلی بینی زنگ امتحان فرهاد میا وقتی میی ،شویمی نبیهچند ثانیه تاخیر ت

 ار اگر سرتتو  وقتآن آوردبغل دست نفر اول کالس و معلم به روی خودش نمی ،جلو

داری که به مرور بدتر هایی برمیزخم ،کشدقرمز می یضربدر اتجنبانی روی برگهب

ها چشم و اگر بر همه این بینیا چاره را در تالفی کردن میشوند و آن وقت تنهمی

کرده  واحسابش را از ما سِ فرهمندقای همراه با غرور فرهاد وقتی آ خندِنیشآن ، بستیممی

اگر  و فراموش کرد دشبه ما دو نفر انداخت را نمی فاتحانه ،بود و در راه بازگشت به کالس
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و تا ابد ما را  بستبرای همیشه جلوی چشمان ما نقش میها آن نگاه ،ماندمیجواب بی

 .کردتحقیر می

سر سفید بود و در سه یکحیاط مدر .آن سال زیاد برف آمده بود .روزهای آخر زمستان بود

سرایدار مدرسه با  بِهایی که هنگام جاروبرف به همراه شن و ماسهتلی از اش چند گوشه

روز آفتاب آن  ااتفاق باریده بود و چند باری هم رویش باران. ها قاطی شده بود تلمبار بودآن

اش شصترفت و هنوز چنان پشت به ما راه میفرهاد هم .تابیدمالیمی هم از آسمان می

 ش آید.ر نداشت که قرار است چه بالیی سرهم خب

. افتادندمی درسه به جان هموقتی دو نفر وسط حیاط م. یاد چند سال پیش افتاده بودم

که جمع آن و برای زدهرکدامشان می تتحاکه به مشد و چند ترش پیدا میام سر و کلهظنا

 زدند وحلقه می انزد که دورشمی یهایم توی سر و صورت بچههرا متفرق کند چندتایی 

 و کردکردند و این طوری قضیه فیصله پیدا میمی شویقهر کدام یک از طرفین دعوا را ت

تی جرأاگر هم با غفور چنان  .کشیدمثل االن کار به شکایت و دیه و اخراج از مدرسه نمی

از  .کشیدزور می یکباده کالس یبیشتر به آن دلیل بود که فرهاد تو ،پیدا کرده بودیم

کتمان این موضوع به صالح هر دو تر بود و دست بزن هم داشت و یقین داشتیم همه گنده

 طرفمان خواهد بود.

شدن  خُردو او که از چند لحظه قبل و با صدای م دو خودم را به کنار دست فرهاد رساند هب

تا به موقعیت  معجله نکرد. پا به فرار گذاشت ،ها زیر پایمان خطر را احساس کرده بودبرف
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ها تخصص که در آنی یع و محکمخواستم برسد و بعد یکی از آن ضربات سرمناسبی که می

برف و این غفور بود که  تلِا با کله پرت شود وسط زدم ت شهایرا به پایین ساق مداشت

جا به از این .خود را انداخت روی فرهاد ،از پشت با یک پرشِ ،درنگ چون پلنگی درندهبی

نیفتد که  ها چوبین آن ،ز موضوع سر درآوردندها ادخالت کنم تا اگر بچه مبعد را نخواست

با  یاز دیدن آن لحظه و هم مپاییدزمان هم اطراف را میین بود که هما .یماهما دو نفر بود

چه تقال  ده باشند و هریین حیوانی بود که سرش را برعفرهاد  .شدمیشکوه دلم خنک 

که محکم  خالص کند ن نیرومند و بزرگ غفوردستا خود را از زیرِ  توانستنمیکرد می

که ماشینی  عین .ش را از الی برف بیرون آوردداد سرچسبیده بود و اجازه نمی ش رانگرد

ای ساچمه های فرهاد،از زیر پا ،یدآمیندهد بیرون ز میچه گا در چاله برفی گیر کرده و هر

 .شدشلیک می رفب

*** 

هنوز صورت فرهاد را که  .یماهدوازدهم رفتحاال کالس گذرد و می هاسه سال از آن وقت

چون جرز برف  تلپشت به  ،چون لبو قرمز شده بود و وقتی غفور او را به حال خود گذاشت

تا به  توقاز آن  .باز نقش زمین شد را خوب به خاطر دارمرفت و نفس زنان و طاق وادیوار 

هر کدام برای آدم کردن  اشمدیر و معاونین .به دفتر باز شد مانحال چند بار دیگر هم پای

معاون پرورشی افتادیم تا ما  میرزاپور،آقای  یکی دو بار هم به تورِ .ما روش خود را داشتند

نادر »را بنشاند روبرویش و تا خوردن زنگ تنفس نصیحت کند و آخر سر هم اسمی به نام 
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درس خوانده و در وی همین مدرسه تچند سال پیش ن بکوبد که را توی سرما« فرمهتدی

 وضعیت بد مالی توانسته پزشک شود.

سنگین خالصی جو م بخورد و از آن اهکل بهدی رسید تا بابه حیاط مدرسه میمن وقتی پایم 

ر فک فرمهتدی هر وقت به نادرآمد و ها بدم میمعلم یبیشتر از همه میرزاپوراز آقای  م،یاب

 کت و شلوار گران بندد وکه ساعتی طالیی به دست می مکردپزشکی را تصور می ،کردممی

کند پایین شهری است و البته وم میمعل هارنگ و طرز پوشیدن آناز قیمتی به تن دارد اما 

تر چون من در برخورد اول با او راحتشود آدمی  صوصیات دیگری هم دارد که باعثخ

شود که او هم به اش باز شود، معلوم میاگر کسی از سر ناچاری پایش به مطب اما د.باش

 دهد.ات دردت را تسکین میهای جیبی پولی دکترها، اندازهمانند بقیه

 

2 

کند افتاده است پارکی که بابام در آن کار می کارگر فضای سبز شهرداری است.پدرم 

ای کوچک خانه ،ما در یکی از محالت مجاور کوه. رسدمین اشبه اجاره زورِ ماای که منطقه

 :گویدمی مبابا .ایماجاره کرده

هم آدم بدی مش رحمان  یم.هم دار طحیا .پایینه اشاینه که اجارهبه  شیخوبجا این» 
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 اشگوید و تا جایی آدم بدی نیست که اجارهمان را میصاحب خانه ،مش رحمان «نیست

 عصرها که ازبیشتر  .خوش است به حیاطدلش  ،بابام بیشتر از همه .سر وقت پرداخت شود

 د،کشمی بامتونی که باتو ندهمراه با بوی ت ،های حیاطچمنخیس بوی  م،گردمدرسه برمی

کوچه انتهای پیچِ  و ی قرار دارندشبیدر سرای محله اهالب خانهغ .کندر میام را پُنیبی

شکالتی  ماند.نباشد، خانه میاش هایی که بابام شیفت کاریشب .به یک زیارتگاه رسدمی

 دفترتُ بپر»  :گویدگیرد و میمی  - خواهر کوچکترم - به فاطمهرو آورد و از جیبش در می

هزار "ماند تا مهر و فاطمه دل توی دلش نمی «نوشته واستچی  تبیار ببینم خانوم معلم

 .هایش را نشان دهدپایین مشق "آفرین

*** 

تر زندگی برایمان از قبل هم سخت دستمزدی نگرفته است.شود که بابام چهار ماهی می

 الا بای چیزها که قبیعنی دست شستن از خیل با جیب خالی،چهار ماه  ،برای ما است.شده

های جمعه مادرم چادر به کمرش حاال دیگر بعد از ظهر .چنگ و دندان نگه داشته بودیم

های حیاط چمن .بزند و دخیل ببندد مباتمهدور زیارتگاه چ ،محله هاینز پیچد تا بانمی

 شلمچند وقت پیش خانم مع .د زیر گریهنزای میو فاطمه با هر بهانه دآبی زرد شدناز بی 

 ،نامرتب بوددفترش اما چون  «مثل همیشه با دقت نوشتی ور تدخترم تکالیف» :گفته بود

خبردار  مدوست نداشت آقا  ا خورده بود که فاطمه اصال "بیشتر تالش کن"روی دفترش مهر 

 .را وقتی تجربه کردم که من هم مثل فاطمه دفترم ته کشیده بود شمشابه این حال .شود
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ور شده بودم من هم مجب ،کردو بابام برای خرید دفتر امروز و فردا میوقتی پول نداشتیم 

تکالیفم  ورق زدنآن روز بعد از  سعیدپورآقای  .های قدیمی را پاک کنمهچند تا از برگ

بار دفترت اینقد نامرتب باشه، تکالیف تو یکی رو دو برابر این .اینا قبول نیست» :گفت

 ه.من دیگه آخرای معلمیم ،ببین پسرم» :آورد و ادامه دادرش را کمی جلوتر سو بعد  «میدم.

هایی که تجربه من میگه بچه .دانش آموز خودم بودن بالایی که قکسارم هستن هرجا می

خوای یکی از تو که نمی .جامعه میشناین فردا بالی جون  ،هم زرنگ باشن و هم نامرتب

 « .اونا باشی

 .شودمیله شنود و حال کسی را خواهد داشت که دارد بین دو دیوار ها را میآدم این حرف

*** 

به عهده  نیزهایش را پدر غفور سرپرستی برادرزاده هیچ تعریفی نداشت.حال و روز غفور هم 

های دو دست تجاوز تعدادشان سرجمع از انگشت ،غفور یدهترشی یهتا عم داشت و با دو

های غفور به ازای ، نه دستمزد ناچیزی که عمهفروشی بابای غفور سیگار ینه دکهکرد و می

هم گرفتند که آنها و مزارع کشاورزی مینه ساعت کار طاقت فرسایی که از فعلگی در باغ

ای که در از کافه  -روغف ترخواهر بزرگ -لیال ه ک کاری فصلی و موقتی بود و نه چندرغازی

»  :گفتزد میغفور وقتی از لیال حرف می داد.شان را نمیکفاف ،گرفتکرد میآن کار می

بیشتر  .پول میدن شیه مرد بهنصف اون وقت  .کشنمی ازش کاردو مرد  یبی شرفا اندازه
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 «.دارن و تا برگرده مادرم هزار بار دلشوره میگیرهشبا تا دیروقت نگهش می

لیال نصف  به خدا اگه ما پول داشتیم و»  :گفت ،به محل کارش سر زده بودکه بار هم یک

از  ،رسیدبه خودش می ،زنندن و از هنر و فلسفه حرف میدخترا که قهوه سفارش میاون 

 «.همشون سر بود

دست بگیریم و  الیبیدار بشیم و کتاب  هاصبح ،غفور ممکن نبودنه برای من و  ر نهدیگ 

مدارس های شما چیزی از بچه»  :گفتندمیها معلم حرف مفت بود که .مدرسه یمبر

رقابت با مدارسی که « ن.کشیمینکافی زحمت  فقط به قدر ن،غیردولتی و برتر کم نداری

قبولی در شد. تر میها به مدارس سفید پوستان معروف بود، روز به روز ناممکنبین بچه

نان ی های خصوصی کشکه و این برای ما که دغدغهو کالس کنکور بدون آزمون و کتاب

دانشگاه  هایهزینهاز پس  گیرمشدیم و می هم قبولحال بود و اگر مشب داشتیم 

کردیم، شد را هم تحمل مییمان بر ما تحمیل میهایی که از نداریو حقارت آمدیممیبر

ای رقم ها از قبل توسط وضعیت رفاهی و مالی خانوادهدانستیم که سرنوشت آدمخوب می

ر آید و یکی از هزاران نفری ای در کامعجزه آید. گیرمآن به دنیا می خورد، که فرد درمی

ای خالی از خوشبختی را تصاحب کند و به تنهایی خود را از این از امثال ما توانست گوشه

  که پزشکی مثل نادرآناز  من فر شود، حقیقتآفالکت فراری دهد و مثآل نادر مهتدی

 م.وحشت داشت ،شوم فرمهتدی
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ها کم کم خانواده .سوزن انداختن نداشت یپارک جا وزید. میو باد مالیمی  بود دیر وقت

جا من میرم اون»  :قسمت جنوبی پارک اشاره کرد و گفتبه  بابام .کردندجمع می دداشتن

 «.جا شروع کناین هایچمناز  وت ،شدکه خلوت  .رو آب بدم

 تاس کردند و مرتببازی می تخته ،پیرمردروبروی من دو شود. منتظر شدم پارک خلوت 

 .نشسته بودند انانداختند و چندتایی هم گردشمی

 خال خال..... شش و بِش.....

های شیکی به سر داشتند. یکیشان کراوات بسته بود و آن یکی کتِ سیاهِ بلند و خوش کاله

خودی دست بی»  :یشان گفتیک .شسته رفته بود شانپوشی تن کرده بود و سر و وضع همه

من » یکیشان گفت: « زنی محمود. از االن بگم شام فردامون افتاده گردن خودت.و پا می

 د،بودنش زده که محمود صدای آن یکی .و بقیه زدن زیر خنده «یکی هوس شیشلیک کردم.

. هرواال مفت بُ... ه بابا رمفت بُ» :زد و هنوز دودش را بیرون نداده جواب داد قشکی به چپپ

 «ام بلد نیس، تاس انداختنا بعد عمری بازیلِاوَ

دستی که غرق  که بابام با مهایشان برای هم بودطور سرگرم شنیدن رجزخوانیمن همین

گرفته بود که مشخص بود آن را طوری روی  ت دیگرشدس .شد یم سبزجلو بود خون در
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من مطمئن بودم که موقع کشیدن  .خواست کسی از جریان باخبر شودهیچ دلش نمی

 .های پارکیکی از جدول پرت شده رویو  زورش نرسیده و البد سکندری خورده ،شلنگ

 .چند تا بخیه برداشت شب دست بابامآن

مو عقلاشتباه کردم » : من گفت رو به خانه و آمد و گرفتهدرهم  ایروز بعد با قیافهچند 

 «م.ذاشتگ خالی ، شیفتم روشب وندادم دست تو و ا

 .حقوق آقام را کم کرده بودند ربع ،برای یک ساعتی که درمانگاه رفته بودیم 

 

4 

بگیرد و تا  یاالن است که باران شدید ،گفتپیش خودش میآدم آسمان طوری بود که 

آن روز  .شودخیس میخزیم، سراپایمان غفور از حیاط مدرسه داخل سالن ببخواهیم با 

دست کشیدن از تمام خاطراتی که در این چند سال  .رد و بدل شدها بین ما حرفن یکمتر

ز آن طور که دست شستن ابرای هردویمان خیلی سخت بود همان ،برای ما رقم خورده بود

تا »  :کرد کهیادآوری می مرتب مبابا .هایمان برای ما داشتندهمه رویایی که ما و خانواده

ام خوهیچ نمی .کنار بذاری رس و مشقت روم دداجازه نمی ،وقتی من زنده و سرپا باشم

 ،رمدیگه مدرسه نمی»  :اما شب قبلش وقتی گفتم« بیفتن توی چاه.مثل خودم  مهامبچه

خیسی چشمان مادرم که در حال سوا کردن نخودهای داخل  «دنبال کار مافتمی عوضش
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 بامبا و نداچسب دستی به خودش دو کیفش را از زمین برداشت وه طمفا سینی بود را دیدم.

 و هیچ نگفت. زد شکشخ عین چوب

دیگر پشت  و شد منتظر زنگ آخر بمانیم و از در مدرسه خارج شویمبدون دردسر هم می

ش را خاراند اهکل ،زده باشد شی به سرغفور انگار هوس شیطنت اما م.سرمان را هم نگاه نکنی

دیوار  .معطل نکردماش شدم نقشهکه سریع متوجه و من  اشاره کردمان یبه دیوار روبرویو 

با هم  .بود که فکر فرار از آن تا به حال کسی را وسوسه کرده باشد یمدرسه بلندتر از آن

ها بچه .های مجاور شروع کردیم به باال رفتن از دیوارکمک درخت هر دو بهل انداختیم و کَ

االی دیوار ه بنوز به .کردندو تشویق می آوردندهجوم میبه سمت ما  طحیاجای از جای 

» شد. زیر لب گفت: دو چندان آقای کاظمی آن پایین هیجان کار با سبز شدن  ،نرسیده

ر شده حیاط پ اش بود.تکه کالم همیشگی«. شعورا از االن جلوی چشامهی شما بیآینده

آقای کاظمی معاون آموزشی بود و تا دو سال قبل  .هابود از صدای سوت کشیدن بچه

ها که معلم آن وقت .به ابرو داشت خم خدا یکه همیشه ،جدی آدمی .دادرس میجغرافیا د

ش، معاونت یو در دوره کردرد میکرد را خُآموز را که خالف انتظارش رفتار می شدانهر  ،بود

اخراج  ،نفر را به خاطر کشیدن سیگار در حیاط پشتی مدرسهبار پنج همین بس که یک

" را  "الیگودرز"های رشته کوه ،آقای کاظمی یک بار سر کالس جغرافیا .کرده بود

که استاد تقلید غفور  .ها بودقل دهن بچهنُ  ،این موضوع از آن وقتخوانده بود و  "زگودرِلیآ

 ،باز کند که آقای کاظمی دهنست و قبل از آنفرصت را غنیمت دان ،ن صدا بودحرکات و تُ
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صدا و که  طوریآن قرار داد و د و آن یکی دستش را ستون ردست راستش را زیر چانه ب

 :زدبا تمام توانش داد می ،زدمین موحرکاتش با آقای کاظمی 

قدر و آن... ز گودرِ لیآز از توابع استان گودرِآلیواقع در شهرستان  گودرِزآلیهای کوهرشته»

. دادطور ادامه میرسید و همان نام شکالت به همینوس کرد تا کار به نوعی این کلمه را لُ

فقط من بودم که  .ها سرگرم غفوربچه ش بود ودر نقش گرم غفور بُر شده بودند.روده هابچه

و  خشکش زده بود م.آقای کاظمی خواند یچهره چیزهایی را برای اولین بار در ،از آن باال

که آن نقش را به طوری ،بوده شها در حال بازی یک نقبود که مدتکسی  اش چونچهره

 .جلوی من ظاهر شده بود ای حقیرنقاب و با چهره اما حاال بدون .جای خود پذیرفته باشد

واقعی  یدیدن چهره از ،های مدرسه ایستاده بودشاید هم وقتی از آن پایین و در کنار بچه

  .گذاشت وحشت کرده بودبه نمایش میهنرمندانه  آن را خودش که غفور

 .های شبیه لباس آدم نداشتیمبود که لباس علتش آن یمپوشیدمینلباس  مثل آدم کهاین

داد و ما تابی را پیشنهاد میاین که معلمی ک .گفت بی سر و پااما آقای کاظمی به ما می

مدرسه  یپول خریدش را نداشتیم و اگر پول کمک هزینه تنبلی ما نبود.علتش  ،گرفتیمنمی

  بی ،ها را به حساب تنبلیاما آقای کاظمی همه این .ودنبتقصیر از ما م باز ه آوردیم،میرا ن

   .ذگذاشتمیانضباطی و حتی بی تربیتی ما  
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انگار نه انگار آب تا داخل . بود ترکوکفاطمه از همه کِیفِ  گرفت،وقت باران می هر تر،پیش 

گرفت های کف اتاق را میمادرم آبداشت و به همراه من و بر می ایکهنه .اتاق آمده باشد

ست توانمی شد وگرفت، کار بابام کمتر میروزهایی که باران می چُالند.توی سطل میو 

های صدای خنده ،کرددنبالش چهار دست و پا بار هم کهیک .را با فاطمه بگذراند مدتی

شدم می مطمئنبیشتر ها طور وقتاین .رفتها میهمسایه یزده ماتم هایفاطمه تا خانه

ری باشد که مادرم هر توانست طوزندگی ما هم می .که آدم باید حقش را از زندگی بگیرد

باال نگیرد و یا مجبور  اششویم بابت پرداخت اجاره دلشورهتر مینزدیک جرچی به سر بُ

ن بعد از ایبچه سقط شود و د تا همه دارچین و زنجبیل بخور سومش آن شکمِ شد سرِنمی

 .ها زیر پتو گریه کندشب شهمه مدت هنوز خودش را گناهکار بداند و به خاطر

بین ننه و بابام هر روز باال  بگو مگوهای .خوب نبود مانحال هیچ کدام .باریدآن روز هم می

د اتاق با مقداری پول در دستش نشسته بو یچند وقت پیش مادرم توی گوشه .گرفتمی

ه اسکناس پنج هزاری گذاشت کنار که احتماال ی .کرداب میو مرتب با خودش حساب و کت

طور مشغول بود. پول خرید نان بود. بیست هزار جدا کرد و زیر لب چیزی گفت و همین

ها را جمع دوباره پول ،خوانددخل و خرجش با هم نمی ندکحساب میمشخص بود هر طور 

فرنگی و آخر سر که پول گوجه و دچند بار این کار را کر .حساب کندای کرد تا طور دیگه

 ،آوردکوفت و زهر مار دیگر را کم جور های آب و برق و هزار زمینی و صابون و قبضسیب

18



 «سَرِ بُرج » 

 

 

تونیم با این پوال سر کنیم مرد. چند روز بیشتر نمی »گفت: کوبید و  شمحکم به سر خود

اینقده دست دست کردی که مبادا بیرونت کنن سه ماهه کرایه خونه هم ندادیم. از ترس این

 «ندازنمون بیرون.که حاال دارن از خونه می

راستی رحمت، صبحی کبری خانم، » تر شده باشد، گفت: بعد طوری که لحن صدایش آرام

گفت دخترم هاجر یه لیست از بیشتر زنایِ کارگرا رو زنِ آقا مجید رو تو نونوایی دیدم. می

کدومشون  گفت حال و روز هیچطور که مید. اوندر آورده. دم درِ خیلیاشون هم رفته بو

شون خوب نیست. یکیشون مریض تو خونه دارن. اون یکی بدهکاره. اون یکی مثل ما اجاره

طور تو خونه بشینیم و ناله کنیم، چیزی حل نمیشه. حاال که گفت همینعقب افتاده. می

ه. منم قراره فردا به ریم شهرداری. خدا خیرش بدمردامون جواب نگرفتن، خودمون می

چندتاییشون خبر بدم. هر چی تعدامون بیشتر باشه، بهتره. اگه این برج کرایه رو ندیم، 

 «ریزه تو کوچه.مون رو میمش رحمان اسباب اثاثیه

آن  .آورددر شدر را از چارچوب مش رحمان بار آخر چیزی نمانده بود گفت.مادرم راست می

که حسن سوپری سر  پیش رفتیم تا جایی .افتادهم ه نسیه کشید و کارمان بته ها هم پول

درم وقتی برگشت دست ما .روغن نسیه نداده بود شمان هم مادرم را جواب کرد و بهکوچه

خدیجه هم رو به  شهدیگه نمی مرد؟ چیکار کنیم :بابام گفترو به  ید.لرزو پایش می

دونی نمی ،خبردار شد شخبرشوهر از خدا بی وخواستم نسیه که ازش  بار آخری انداخت.
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 .من در آورد یسر خواهر بیچاره ایالم شنگهچه 

های غفور که یاد حرفباالخص آن .ها وحشت داشتمن ته دلم از شنیدن این حرف

 باماز با یمادرم پول خرج ه.شطور شروع میاولش این» : کردافتادم وقتی تعریف میمی

ه و مادرم ول گذروقتی از حدش می ه.کندارم ندارم و امروز و فردا مین با هیخواد و بامی

کنه. انگار شینه و کِز میگرده. وقتی هم میاد یه گوشه میبابام شبا دیرتر برمی کن نیست،

مون عزاست. زنه. تا یه مدت خونههمه اللمونی گرفته باشن. هیچکی با اون یکی حرف نمی

گه مرد بیچاره تو این افته به گریه و میام میه نمیاد و ننهبعضی شبا هم بابام اصال خون

 «سرما یخ نکنه خوبه.

هایش حرف با وسطبا که کردهای بسته را برای بابام شمارش میداشت راه طورادرم همانم

. خودت بدنبهمون  رو سر بُرج یجا احقوق هقرار ،بگم زنهمش که نباید » :در آمد و گفت

شهرداری تو همین  یکل کارگرا .ن فقط سر ما که خراب نشدهوآسم گی،که داری می

 « اس؟کنم. دیگه چه کاری ازم ساختهن. از صبح تا شب دارم جون میوضعیت

، رفت توی حیاط. هایش را بگیردحرف یهرا گفت و طوری که نخواهد مادرم دنبال هااین

زیاد سر  باماین روزها با .ردیمها را خاموش کمپال قدر نشست تاپشت به ما آن ،روی سکو

بلندی فهمیده بود  هایاز این حرف، برج بابام رو نظورمکه کرد و فاطمه را تکرار میبُرج 

 :گفت که از بیداری من مطمئن باشد،بدون آن وگوشم آمد  درِ ،که در راه مدرسه دیده بود

تو قوی  .تو برو ،و پولش رو بگیره جسر بر هرسه برزورش نمی باحاال که باداداش گم می»
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 « میای.از پسش بر وبرج هرچی هم بلند باشه تو هر کاری از دستت برمیاد.  هستی

 

6 

له شده گذاشته  یرفته بود و داخل پاکت باباش کش یرا که از دکه سیگاری و نخفور دغ

ز اتفاق آن سر خوش ا ودادیم هر دو حریصانه دودش را توی سینه می .بود را بیرون آورد

بودیم از یک فضای سبز نشسته ای گوشه در .خندیدیمآقای کاظمی می به هفت جَدِ ،روز

وقتی هر دو  .جا آمده بودیمهفته قبل بود که این ،آخرین بار مان بود.که هرازگاهی پاتوق

 لهچیزی نمانده بود زیر ماشین  دختری شده بودیم که یقدر غرق بوی خوش و زیبایآن

د بیرون آور اشن شیکماشی یسرش را از شیشه ،راننده که هم سن و سال ما بود .شویم

 .را گرفت و گازشو طلبکارانه چیزهایی گفت 

 «شنیدی؟پیمانکار اسم ا به حال غفور تو ت»  :گفتم

 ....پیمانکار :با صدای خفیفی زیر لب تکرار کرد دوباریکی غفوری  

 «.گههمین رو می هچند ماه .دهنمی ور نومیگه پیمانکار حقوقم مبابا »: گفتم

 ،پیمانکار که دادن دست وغذاخوری دانشگاه ر ،کردمیبار لیال تعریف هی» :غفور به حرف آمد

هر بار هم که سر و  رفت باال. هاژتون و کیفیت غذاها اومد پایین و قیمتروز حجم روزبه

از خدامونه غذای خوب و ارزون به ما ین بود که حرف پیمانکار ا اومد،ها در میصدای بچه
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فرداش  ای که دانشگاتون میده، دست و بالمون حسابی بسته است.دانشجو بدیم اما با بودجه

-ما نمی ه.دست پیمانکاربه کلی  فاختیار سلطبق قوانین جدید، که  دادریاست جواب می

 «.تونیم تو کارش دخالت کنیم

 

7 

گزه صد من یه غاز. من یکی از این حرفا کَکَمم نمی گن حرفایدِ آخه نوکرتم به اینا می» 

ایه. مجبورن تا کنن. زمینا خارج از محدوده است ................ نخوان دیگه چه صیغه

کنم خودشون بیفتن به گُه خوردی ........... آره ............................... اونش با من. کاری می

گیرم و حل که شد ............ غمت نباشه. خودم پیِ کارا رو میقربونت، درستش همینه ........

 «کنم.خبرت می

ی قضیه» گوشی را گذاشت و به مردی که سمت چپ اتاق، پشت میزی نشسته بود گفت: 

زمینایی که واست گفتم بودم رو یادته مهندس جان؟ خدا بخواد، امروز و فرداس که ختم 

 «به خیر بشه.

حواسم به حرفاتون » ای سرش را از توی گوش درآورد و جواب داد: آن یکی برای لحظه

شن هیچ، بود. خوب کردی زنگ زدی. این موارد رو آدم دست دست کنه، حل که نمی
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 «میشن قوز باال قوز.

شناسد و انگار تازه همان لحظه متوجه من مرد روبروی من که مشخص بود سر از پا نمی

که چیزی بگوید مشغول من را باال و پایین رفت و بی آنشده باشد، نگاهی از سر تا پای 

که پیمانکار کدام یکی بود هایی شد که روی میزش پخش شده بودند. اینجمع کردن برگه

کردم، برایم مشخص نبود. هر دو طوری وانمود و من باید قضیه را پیش کدامشان مطرح می

-اق باشد. انگار اتاق فقط به اندازهخواست غیر خودشان کسی در اتکردند که دلشان نمیمی

کرد. برخوردشان جا آدم را لِه میها هوا داشته باشد و سنگینی آنی نفس کشیدن آن

ها که تمام شد، جلوتر شد. کار جمع کردن برگهطوری بود که آدم از آمدنش دودل می

 کند گفت: اتکه انگار بخواهد با آدم ابراز صمیمیرفتم و خودم را معرفی کردم. طوری

 دونستم عمو رحمت پسر به این بزرگی هم داره.ماشاا... نمی -

-کاغذی از داخل کشو بیرون کشید که لیستی از اسامی داخلش نوشته بودند. انگشت اشاره

اش را چندباری روی آن باال و پایین کرد. روی یکی نگه داشت و به چپ لغزاند و زیر لب 

 چیزی خواند.

ی همکارا رو. میان دنبال حق و بینم. هم اون و هم بقیهو زیاد میاین روزا بابات ر - 

 دن آدم...حسابشون. اما مشکل اینه که صبرشون پایینه. اجازه نمی

برای چی باید صبر داشته باشن؟ واسه پولی که » که حرفش را تمام کند گفتم: قبل آن 

خونت که صاحبس اینبراش عرق ریختن باید صبر داشته باشن؟ شما اگه هر شب با تر
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هات رو بفرستی مدرسه، امروز و فردا قراره بندازتت بیرون خوابت نبره، اگه دیگه نتونی بچه

خوایم نونه نه صبر. تا به حال دیدین شکم کسی با صبر کنین؟ چیزی که ما میچیکار می

 «سیر شده باشه؟

ه و پیرهنی سفید و گشاد که کرد. مردی جوان با شلواری کوتابِر و بِر داشت من را نگاه می

هایش افتاده بود، داخل شد. یک سینی در دست داشت. روی میز هر دو نفر از روی شانه

دستمالی کشید و چایی خوش رنگی گذاشت. قبل از آنکه خارج شود همان که او را مهندس 

 «محمووووووود»صدا کرده بودند با صدای بلندی گفت: 

 که به سمتش پرت شده بود را گرفت.هایی را محمود برگشت و سوئیچ

 ماشین رو ببر تو سایه، یه آبی هم درست و درمون روش بکش. -

طور شستا نیکخواه جان، از دیروز همین» هایش را باز کرد و به مرد روبروی من گفت: اخم

 «خریدم.ها رو شستا میداره میره باال. اشتباه کردم باید بیشتر سهم

هایش را تاکید کرد. بعد به صندلی پشت سر من اشاره کرد و حرفآقای نیکخواه با سر 

 «شی.طوری اذیت میشینی؟ اینچرا نمی»گفت: 

 جواب دادم که مشکلی ندارم. معلوم شد که از طرز جواب دادنم اصال خوشش نیامده. گفت:
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آب خنک  ای بابا.... این روزا برای کسی اعصاب نمونده. به جای چایی، همون باید مِن بعد»

 « بخوریم.

بندِ حرفش تبسمی زد که از طرف من واکنشی نداشت. کمی به خودش آمد و گفت: پشت

گن پزشکی منم یه پسر دارم همسن تو. فرید نیکخواه. گفتم شاید بشناسیش. معلماش می» 

تونی نمونه دولتی بخونی. غیر اینه؟ ببینم ی باهوش و زرنگی نباشی که نمیرو شاخشه. بچه

 «ری؟ آره؟ا تو هم مدرسه میحتم

کردم تا رفتاری ازم سر نزند که نتوانم جواب بابام رو بدم. یه بار گفت: خودم را کنترل می

کنن. شرفین. زیاد به پاشون بپیچی، عین آب خوردن از کار بیکارت میاینا آدمای بی» 

دلتون بخواد . تا میگن همینه که هست. هرکی به شرایط راضی نیست بره دنبال زندگیش

بار هم تعریف کرد که شهردار یک« آدم بیکار ریخته که با نصف اینم حاضرن جاتون وایستن.

جا تو یکی خفه شو. مگه تو نبودی دست من و بوسیدی تا این» شان گفته بود: تو روی یکی

قد بی چش و رو بهت کار بدم؟ حاال اومدی با اینا اینجا جمع شدی که چی؟ آدم این

 «نه باشه.تونمی

نام کنن که قبل از باهوش رفتم تا امثال فرید نیکخواه بتونن تو مدارسی ثبتمن مدرسه نمی

 خواست. اما من برای کَل کَل کردن با او نیامده بودم.و زرنگ بودن پول می

 «شرمنده آقای نیکخواه، اما من واسه یه کار دیگه اومدم اینجا.» گفتم: 

ی همکاراش راستش حق با توئه. به تو، به بابات و همه» : اش تکیه زد و گفتبه صندلی
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که یکی دستمزدش رو طلب کنه جزو حداقل انتظاراته. دم. تو این شرایط سخت، اینحق می

اما نگران نباش. برات خبرای خوبی دارم. به بابات بگو دو روز دیگه حقوق دو هفته از 

حقوق خردادشون هم آماده است.  کهترش اینشه .... خوبشون واریز میاردیبهشت

 «منتظریم شهردار جدید جاگیر بشه.

ام در رفت و با لحن ام از دستدهد. کنترلگفت که انگار دارد صدقه میها را طوری میاین

 تندی گفتم:

 «زنم. شما از دو هفته که اونم معلوم نیست کی بهمون بدن؟روز حرف می 120من از » 

جانم ... اجازه بده آدم حرفش رو تموم کنه ... اصال بذار تا برات  زود جوش نزن» جواب داد: 

تره. این مشکلِ ندادن حقوق فقط بگم. حرف زدن با شماها که درس خوندین خیلی راحت

جا از اغلب جاهای کشور بهتره. ما همش دو ماهِ مختص شرکت ما که نیست. اوضاع این

های کنیم گندکاریاریم سعی میشرکت رو تحویل گرفتیم. از اون وقت هم همش د

تاش اصال به ما  60گی، روزی که می 120پیمانکار قبلی رو تمیز کنیم. این یعنی از اون 

که به همکارامون فشار نیاد، براشون مساعده هم گذاشتیم. ما برای این مربوط نیست. تازه

 است. حتما خبر داری؟...خود بابای تو هم تو لیست مساعده
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زنین؟ مساعده مساعده؟ شما از چی دارین حرف می» م حرفش را تمام کند. گفتم: نگذاشت

مون هستیم نه برای وقتیه که آدم هنوز شروع به کار نکرده باشه. ما دنبال حقوق معوقه

 «مساعده.

از آدمای رُک خوشم میاد اما بشرطی که قبلش از شرایط سر درآورده باشن. من که دارم  -

دونم تو فشارین. اما شماها هم خودتون ذارم و میای تک تک شماها میگم خودم رو جمی

رو بذارین جای من. کاری نیست از دستم براومده باشه و کوتاهی کرده باشم. همین دیروز 

به شهردار جدید نامه زدم که برامون بودجه بفرسته. االنم منتظر جوابشم. تو جای من بودی 

 «کردی؟چکار می

گفتن افتادم که غفور از پیمانکار برایم تعریف کرد. مردی که او را مهندس میهایی یاد حرف

این محمودی هم » رفت گفت: که به سمت در اتاق میاز پشت میز بلند شد و در حالی

این را گفت و از اتاق « ره روش.خره، فرداش کلی میعجب مارمولکیه، هر سهمی که می

 خارج شد.

ای فلزی و شیک بیرون کشید ره رفت. سیگاری را از الی جعبهآقای نیکخواه به سمت پنج

بینی؟ این برج رو می» و آتیش زد. کام اول را که پس داد به روبرویش اشاره کرد و گفت: 

 «همین روبرو

 ام با اوست. و چون از من جوابی نشنید، سرش را به پشت برگرداند تا مطمئن شود گوش

تونستن حتی یه واحدشم اجاره کنن اما ن هم نمیهمین مهندس خودمون، هفت جَدِشو
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حاال سه دانگ به اسمشه. تو هنوز خیلی جوونی. کلی از عمرت مونده. بذار تا دلیلش رو 

 واست بگم...

 اینبار پک خیلی عمیقی به سیگارش زد و بعد چند ثانیه دودش را پس داد و ادامه داد:

بزرگی داشت. مهندس از آدمهایی نیست شناسمش. از همون وقتا آرزوهای من از بچگی می

 کنن. این دوره زمونه پول در آوردن به زور بازو نیست.که به هر چی دارن قناعت می

 مجددا به سمت من برگشت و با انگشت اشاره، چند ضربه به سرش زد و گفت:

 «اینجای آدمِ که بایس کار کنه»

*** 

و زحمت این همه آدم که به خاطر فراهم  چه آدم شاخداری! حق با او بود. تو روز روشن کار

دزدند تا باهاش برج بسازند و انگار نه انگار که جنگند را میشان میکردن نیازهای زندگی

ها و برآورده شدن تمام آرزوهای بزرگشان به گردن کارگرانی ی این برجزحمت ساختن همه

را بی سر و پا خطاب  هاداری چون نیکخواه و مهندس آنهای سرمایهاست که بیکاره

ها هم همین هایشان را هر طور شده دکتر و مهندس کنن تا آنخواهند بچهکنند. میمی

کنم؟ این بال را سر نسل خودشان آورند. این چه دنیایی است که من در آن زندگی می

کند و فقط به خاطر خوشبختی خودشان، های شاخدار بیشتری تولید میهر روز آدم جامعه

گویند و ککشان هم رن هزاران نفر را زیر پایشان له کنند. تو روی آدم دروغ میحاض
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های موذی همگی دستشان داخل یک کاسه است، آدمی مثل من گزد. وقتی این آدمنمی

 به تنهایی محال بود بتواند حقشان را کف دستشان بگذارد.

 

 

8 

رفته بود که نه صدای بسته شدن ها زانو بغل نشسته بود و طوری توی خودش بابام روی پله

ی بابام در و نه ورود من به حیاط نتوانست او را به خود آورد. از کنار جسد خشک شده

آمد و ته دل آدم از ترس به لرزه گذشتم و در را باز کردم، بوی ماتم از در و دیوار می

دن من خمی به های خیس به دیوار راهرو تکیه داده بود و با دیافتاد. فاطمه با چشممی

داد که به های فاطمه خبر از اتفاق تلخی میهایم زل زد. آن نگاهابرو آورد و توی چشم

ام. دست و توانستم جلویش را بگیرم و نگرفتهخیال فاطمه من باعثش بودم و یا الاقل می

ی های پر از التماس و خشم و درماندهپاهایم سست شده بود. بی اعتنا گذشتن از آن نگاه

چرخیدند. در یک فاطمه، ممکن نبود. چشمانم سیاهی رفت. دیوارهای اتاق دور سرم می

رفتند. غفور که فرهاد را زیرش گرفته بود. ها جلویم رژه میآن، تمام آن اتفاقات و آدم

خواند تو برو سر مهندس وقتی کلیدها را پرت کرد سمت محمود. فاطمه که در گوشم می

صورت بابام که آن شب بعد از پاک کردن عرق صورتش روی آن  ی خونِ رویبرج. باریکه
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که در حال دیدن چکید.... شش و بش....گو ایننقش بسته بود و حاال از دیوارهای اتاق می

 خوابی باشم برای لحظاتی خود را در میان جنگ یافتم.

ا ها رکوفت و صدایش گوشمان بود که بر کوس جنگ میخانهروبرو مش رحمان صاحب

کرد. کنارش آقای نیکخواه ایستاده بود. فرهاد هم بود. با همان صورت کبود چند کر می

های دیگر و همگی با پوششی زرهی و سوار بر اسب. حتی رحیم شیخه سال پیش. و خیلی

شان نبود اما به مانند دوران مدرسه که همیشه را دیدم که با آن تیپ و ظاهر که اصال شبیه

 خندید، عقب فرهاد ایستاده بود.اش میمزههای بیرفت و به شوخیمی پشت سر فرهاد راه

هایی که حقشان را خورده بودند در طرف ما تر، تمام آنتر بود. خیلی عظیمما عظیم سپاه

-هایی سوخته و خشمگین ایستاده بودند. کارگران کارخانههایی الغر و چهرهبودند. با هیکل

شهرداری همگی بودند. بغل دست من غفور ایستاده بود و قسیم ها  و کارگران ها، اخراجی

که بابایش بعلت بدهی توی زندان های سیاه و روغنی که بعد از آنمختاری با همان لباس

اش شد صفافتاده بود دیگر نتوانسته بود، مدرسه بیاید. قیامتی بود که هر کس مجبور می

 کوفت.برابر ما. مش رحمان هنوز بر طبل میرا انتخاب کند. یا طرف ما بایستد و یا در 

*** 
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به خود که  آمدم، اولین چیزی که شنیدم صدای کوبیدن در حیاط بود طوری که چیزی 

  نمانده بود از جایش کنده شود.

 

 

 

 

 حمید سلطانزاده

 1400زمستان   
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