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 را قتلي داستانن
 كنم مي بازگو برايتان
 صنعتي ... شهرك يك كارگران و دار كارخانه يك شامل

 

3بخش   
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 به تعبيري ترس دختر خداست..
 رستگار گشته در جمعه شبي زيبا

 او دختري زيبا نيست
 همه او را دست مي اندازند، نفرين مي كنند

 و از خود مي رانند
 اما اشتباه متوجه نشويد

 او تمام رنج ها را مي پايد
 او انسان را شفاعت مي كند

 چرا كه قاعده وجود دارد و استثناء
 فرهنگ قاعده است

 و هنر استثناء
 همه قاعده را به زبان مي آورند:

 سيگار، كامپيوتر، تي شرت، تلويزيون
 گردشگري، جنگ

 كسي از استثناء حرف نمي زند
 استثناء به گفتار در نمي آيد

 استثناء نوشته مي شود:
 فلوبر، داستايوفسكي

 استثناء تصنيف مي شود:
 

 گرشوين، مورتزارت
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 ي مي شود:استثناء نقاشش
 سزان، ورمير

 استثناء فيلم مي شود:
 آنتونيوني، ويگو
 يا زيسته مي شود

 و آنگاه استثناء هنر زيستن است:
 سربرنيتسا، موتسار، سارابو

 قاعده بودن، يعني خواست مرگ استثناء
 پس قاعده براي اروپاي فرهنگي

 ترتيب دهي مرگ هنر زيستن است، مرگ آنچه همچنان مي بالد
 آنگاه كه اين دفتر به پايان رسد

 افسوسي نخواهم خورد
 چرا كه بسيار مردماني را ديده ام كه سخت زندگي كرده اند

 و خيل ديگري كه
 بسيار خوب مرده اند.
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 فرياد زد:

 ؟»مصطفي«
 صدا سه بار، پشت سر هم در سلول خالي تكرار شد.

 مصطفي
 مصطفي

... 
كنار پنجره و پهلوي احمد كه از پنجره به تاريكي شب و بيرون خيره اسكندر از روي تخت بلند شد، 

 شده بود ايستاد، دست روي شانه ي او گذاشت و گفت:
 «بسه تمومش كن...فكر مي كني اگه سه بار اسم اون رو فرياد بزني جواب مي ده؟»

 سلول تاريك بود.
پنجره يك خط باريك نور كسي كه روي تخت مي نشست كامال در تاريكي فرو مي رفت، فقط از 

تا در كوچك سلول كشيده مي شد. نور كنار در كمانه برمي داشت، خم مي شد و ذرات كوچكي را 
كه در هوا معلق بود، روشن مي كرد و تا وقتي از زير آن نور رد نمي شدي روي چهره ات سايه 

 روشني نمي افتاد.
مرده...من اين كار رو كردم ولي مي دوني كه «نه انتظاري از اون ندارم، اون مرده ، مصطفي 

 مجبور بودم بين تباهي همه و مرگ يه نفر انتخاب كنم... نه، نه از يه مرده نمي شه هيچ انتظاري
 داشت...»

 باز با نفرتي كه انگار آن را بين دندان هاي به هم فشرده اش له مي كرد، گفت:
 بودن.» روي اجبار تصميم گرفتم ولي قاتل اون ها از«من 

 «اما مگه اين ها همه ش درباره ي مصطفي نبود؟»
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 «درباره ي مصطفي بود ولي از يه جايي شروع شد كه در واقع تموم شده بود...»
 احمد سيگاري روشن كرد، بعد از كمي مكث، مغموم و غمگين سربلند كرد.
 «كار يه انقالبي چيه؟ يه انقالبي كيه؟ احساسش، مشكالتش چي ان؟»

 ي كرد:خنده تلخ
«فكر مي كني ما بايد همچين سوالي از خودمون بپرسيم يا اين كه هر روز همچين سوال هايي 

 از خودمون مي پرسيم؟ نه.
اگه يه نفر واقعا انقالبي باشه بايد براي همه ي اين سوال ها از همون روز اول كه پا توي اين مسير 

 هويت و احساسش قرار داشته باشه... مي زاره جوابي داشته باشه، انقالب بايد قبل از كار و
براي تمام اين ها مجبور بودم به مرگ مصطفي رضا بدم، و اجازه بدم اون مقدمات مرگش رو 
بچينه، من و بيشتر خودش، معلومه وقتي همچين تصميمي گرفت قبول كردنش برام سخت 

 بود ولي به 
 قول خود مصطفي:
 همراه ما نيايند

 خود آناني كه از اشك چشم كسان
 دانه هاي زنجير
 برگردن دارند
 دنبال ما نيايند،

 .»آنانكه در پوسته ي دلشان زنده اند
احمد اين ها را با صدايي مي خواند كه به اندازه ي تاريكي اتاق سوسوزن و لرزان بود. دستي روي 

 خيره شد.كار لرزشي را كه در صدايش بود خفه مي كند به اسكندر  صورتش كشيد و انگار با اين
اسكندر صورت الغر و استخواني داشت. چشم هايش بزرگ و فراخ بودند. انگار هر لحظه ممكن بود 
با كمي گرما، مثل شمع آب شوند روي صورتش و گونه هايش را خيس كنند. موهاي كم پشتي 
داشت كه وقتي نور به آن مي خورد مي شد آنطرفش را ديد و در كل مثل يك پيرمرد وقتي حرف 

 زد باعث مي شد به او احترام بگذاري. مي
مي دوني كه اگه پاهات خسته باشن مغزت خوب كار نمي  «خب پس بيا پيش من بشين رفيق...

كه امروز همه چي تموم نشه، ما بايد براي فردا  مصطفي براي چي مرد رفيق؟ براي اين كنه...
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 تصميم بگيريم نه؟»
بيداري روي چشم هاي  طور كه احمد فهميد شب بود. آناحمد خيلي دقيق به اسكندر خيره شده 

تر مي شد و  اسكندر تاثير معكوس داشت. چشم هايش ريز نمي شد، قرمز نمي شد، برعكس فراخ
خيلي كم مي خوابيد يا اصال  مر به يك جاي سفيد خيره شده باشد.سفيدتر، مثل چشمي كه همه ع

وقتي حرف مي زد  هاي خيلي ريزي داشت. دم ماهي چين نمي خوابيد و اطراف چشم هايش مثل
ماهي حركت مي كرد، چين ها جابه جا مي شدند.  د به شنا كردن.آن ماهي به آرامي شروع مي كر

 تمام صورتش واكنش نشان مي داد و پيرتر مي شد.ثل سنگي بود كه روي آب مي افتد و هرحرف م
 احمد گفت:

اذيت مي كنه اينه كه سردرگمي و اشتباه از  «حق با توئه...حق باتوئه...اما چيزي كه من رو
وقتي شروع شد كه ما يادمون رفت كساي ديگه اي هم دنبال انقالبن اما نه مثل ما، اونا هم 
سرنوشت و احساساتشون رو در راه انقالب گرو گذاشتن... ساالر ديباگر از همين براي نجات 

ناي ديگه ي اين بازي رو ناديده گرفته خودش استفاده كرد... از اين و از اشتباه ما كه بازيك
 بوديم...»

  



 قاتل |2 قتل كي  ي

   



13 

22 
 

آن صبح زود، كه شنبه ي مه آلود و ساكتي بود ساالر ديباگر درحالي كه چين به پيشاني انداخته بود 
و به جاده ي مستقيم جلوي رويش خيره شده بود به همين فكر مي كرد، به عظمت كلمه ي مرگ، 

تواند برانگيزد، به برانگيزنده بودن زندگي و به اين كه خيلي چيزها به ترس و شجاعتي كه مرگ مي 
با مرگ يك نفر شروع مي شود همانطور كه خيلي چيزها را مرگ يك نفر مي تواند تمام كند  و 
باالخره هر چقدر هم طول بكشد مردم يك روز چشم هايشان را باز مي كنند و مي فهمند كه همه 

كنند و اگر شما گوش شنوايي   مي ميرند پس بايد به تنهايي هم زندگيدر  تنهايي و براي خودشان 
داشتيد بايد مي شنيديد كه صدايي مثل موسيقي پس زمينه ي فيلمي بي تامل و به شكل ناهنجاري 

 تكرار مي كند، هر انساني به تنهايي و به عقوبت گناه هاي خود مي ميرد.
 نگاه كني، نه؟» «خيلي سخته بتوني همزمان به هر دو طرف جاده

كمي سكوت كرد و اين طور توانست تا حدي صداي افكار درونش را هم خاموش كند. ريش سياه 
روي چانه اش را ماليد، دستش را از روي فرمان برداشت و انگار به اين كار عادت دارد به ساعتش 

 نگاه كرد.
اده نيست بايد خيلي بهش «واقعا آدم بايد به كدوم طرف نگاه كنه؟ انتخاب ساده اي نيست... س

فكر كني تا به نتيجه ي درست برسي... باالخره تصميم مهميه... بايد تصميم بگيري نگاه كردن 
 به كدوم طرف به نفعت تموم مي شه و اين خيلي مهمه...»

زمين هاي كشاورزي كه دو طرف جاده را گرفته بودند همراه حركت ماشين خود را كش مي آوردند. 
ال زمين ها تازه سر از زير برف بيرون مي آوردند و آماده مي شدند با مجاهدت هزاران اين وقت از س

دست به پا خيزند و هميشه در همچين انتظارهايي شادابي روينده اي وجود داشت و طرواتي كه 
 نشاط آور بود.

ي سرباز كه طرف صحبت ساالر ديباگر قرار گرفته بود با كم رويي، مردد و بعد از نفس عميق
كه بي دليل كشيده بود و بعد از آن كه ساالر ديباگر باز بي دليل به ساعتش نگاه كرده بود و 
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 به هر دو طرف جاده، گفت:
 «مگه مي شه به هر دو طرف نگاه كني...سخته... اما چه فرقي با هم دارند...»

 ساكت شد. 
چندين و چند ساله اي بين  ساالر ديباگر اين بار مثل اينكه جواب جالبي شنيده يا انگاري دوستي

 خودش و سرباز كشف كرده، چند بار خودماني روي پاهاي سرباز زد و با اشتياق از او پرسيد:
 «يعني تو مي گي مي شه فقط به يه طرف نگاه كرد؟»

سرباز به جاده نه، به كوه ها نه، به آسمان آبي و سفيد و دور نه، به كاله روي پاهايش نگاه مي 
آدم ها، هميشه دو دست مي خواهند براي اين كه با آن دو دست چيزي را نگه كرد. اين طور 

دارند كه در موقعيتي مثل اين به بهانه همان چيز به پايين و به چيزي كه نگاه داشته اند خيره 
 شوند، حاال آن چيز يك كاله كهنه بود.

«يعني وقتي به يه طرف خيره شدي ترس برت نمي داره كه شايد اون طرف يه دسته گاو 
مي شن؟ مي توني همچين صحنه اي رو از دست بدي؟ يعني ريسك بزرگي وحشي دارن رد 

 نيست؟»
ساالر ديباگر مي خواست هرطور شده تخيل سرباز را تحريك كند، كه شايد او هم بتواند درباره ي 

ياپردازي كند و از انتخاب هاي غلط احتمالي بترسد. ولي سرباز هربار كه ماشين به دو طرف جاده رو
يك چاله يا دست انداز مي خورد بيشتر از اين مي ترسيد كه كاله از زير دستش بيرون بپرد و شايد 
ترس بزرگ ترش اين بود كه بدون كاله ديگر چيزي براي نگاه كردن نمي ماند و اين كه همراه باد 

 كاله او نه خيلي چيزهاي ديگر مي توانست برود.فقط 
 ولي؟»«

 «ولي چي؟»
 وحشي نديدم... همه ي گاوها اهلين.» گاوآقا من تابه حال اين اطراف «

و شايد از اين راضي بود كه چيزهايي هستند كه در بديهي بودنشان شكي نيست و چون تا اين اندازه 
 ع كننده ي سومي باشند بين دو گزينه.بديهي و ثابت شده هستند مي توانند جواب قان

بيشتر ترس برت داره، چون اگه اتفاق بيفته و همينه، همين كاري مي كنه  موضوع«خب خب 
به طرز معجزه آسايي يه دسته گاو از اينجا رد شن ممكن نيست برگردن و به خاطر تو 

خداي من! اون  ...حركتشون رو تكرار كنن، بله معجزه فقط يه بار مي تونه اتفاق بيفته نه؟
گاوهاي وحشي كه به سمت خونه برمي گردن و يه آوازي هم شنيده مي شه، يه آوازيه شبيه 
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به آوازه آفريقايي ها... من دارم برميگردم مادر... گاوها دارن برمي گردن... گاوها از دشت 
رقابل برمي گردن... فكر نمي كني تماشاي گاوهايي كه همگي با هم مي دون به آدم لذت غي

 وصفي مي ده.»
 سرباز با خوش خيالي بچگانه اي پرسيد:

 «مگه شما همچين چيزي نديدين.»
 «ديدم اما نه به اون صورت كه تو فكر مي كني»

 سرباز گيج شده بود، باصدايي كه باال و پايين مي شد جواب داد:
 «بله... نمي دونم... شايد...»

 ساالر لبخند استهزا آميزي زد.
 «هوم...»

كس اين سرباز خجالتي، كه در آن لحظه به نظر مي رسيد نيرويي غيبي او را به كار محافظت برع
از تمام كاله هاي دنيا گمارده است، صدا و لهجه ي ساالر يكنواخت و غريب بود. غريب و خشك 
و نا آشنا، مثل اينكه تفتيشت مي كند يا در جريان تفتيش كسي قرارت مي دهد. و به همين دليل 

تاماجرا برنگردد روي خودت و به روي كالهي كه  بياييخواهي تا حد ممكن كم تر به چشم تو ب
بايد از آن محافظت كني و به روي گاوهايي كه تا به حال آن ها را نديده اي و چون اين اطراف گاو 
وحشي نبود اگر هم سعي مي كردي ممكن نبود آن ها را ببيني پس اين اطراف هيچ مادري هم 

 رگشتن گاوهاي وحشي نبود.منتظر ب
«حاال با اين وجود مي شه از خير نگاه كردن به اون طرف گذشت؟... هاهاها اينم نمي دوني 

 با وجود همه ي چيزهايي كه بهت گفتم؟»
سرباز براي اين كه خود را از مخمصه نجات دهد مشوش و مضطرب انگار به كاله برباد رفته اش 

 جوابي مناسب وضعيت پيدا كند. نگاه مي كند باالخره تصميم گرفت
 ...»بگذري«بايد 

جوابش طوري بود كه هر شنونده اي بي هيچ تاملي مطمئن مي شد كه او گفته: «بايد بگذري...» 
فقط براي اين كه جوابي گذاشته باشد كف دست هاي خالي ساالر و اين طور او را متقاعد كند كه 

ديد با اين حال بالفاصله باز دست خالي اش را باال آورد «بگذرد...» ساالر هم البد تشويش او را مي 
 و به ساعت نگاه كرد و باز نه به اندازه ي قبل مشتاق اما با همان اندازه از سماجت پرسيد:

 «مجبوري بگذري؟»
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 سرباز مجبور بود با صداي حزن انگيزش باز جواب دهد.
 «... نمي دونم.»

 «شيشه رو تميز كن.»
سرباز كه فكر مي كرد ماجرا تمام شده با آسايش خيال كاله را كنار پاهايش كف ماشين باز خنديد. 

گذاشت و دستمالي را كه البد مال همين كار بود از روي داشبورد برداشت و شيشه ي هُرم گرفته 
ي ماشين را تميز كرد. انگار تمام مدت منتظر بوده ساالر دست از سوال كردن بكشد و همچين 

و بخواهد و او بي تامل برود در كار تميز كردن شيشه، بدون اينكه الزم باشد در اين باره چيزي از ا
به خود شكي راه بدهد، يا به چيزهايي كه تابحال نديده فكر كند و براي جواب دادن به يك سوال 

 گيج كننده به راهنمايي نياز داشته باشد.
 «آره آره تميزش كن.»

مي ديدند، انگار كه يكدفعه ضربه هاي شتايزده و هيجاني يك  جاده را واضح طرفحاال هر دو 
نقاش به ريزه كاري هاي و حركات ظريف قلم مو تبديل شده بودند. سرباز راضي نگاه كرد، انگار 

 ديگر اين يك لحظه نه كه خود زندگي بود.
از خير يه  «گفتي بايد بگذريم... حق باتوئه مجبوريم بگذريم... براي همين به پدرم گفتم بايد

طرف بگذريم... آخه مي دوني زندگي هم مثل دو طرف همين جاده ست... وگرنه سرگيجه 
 مي گيري...»

دو طرف همين جاده بزرگ بود. براي همين همه ي گاوهاي وحشي دنيا، همه ي آن هايي كه 
هايي هنوز به دنيا نيامده بودند و همه ي آن هايي كه يك روز به دنيا مي آمدند و همه ي آن 

در آن به دويدن به سمت خانه   كه هنوز اهلي نشده بودند و لطفشان به همين بود، مي توانستند
ي خودشان و به سمت جايي كه از آن آمده بودند ادامه بدهند. خود اين دشت بدون اين كه 
 به هيچ مانعي برخورد كند، تا كوه هايي كه شبيه به سياه چادر كولي ها برافراشته شده بودند

مي زد، هُرم سفيد نفس  پيش مي رفت. دشت مي دويد، نفس نفس مي زد، هُرم سفيد نفس
، همراه آن جاده به آرامي به طرف باال هايش به شكل رايحه و غبار خوش بويي باال مي آمد

خيز برمي داشت و رفته رفته  و تك و توك سر و كله ي آلونك هاي كوچكي پيدا مي شد 
كه گيرشان آمده بود سر هم كرده بودند. از دور فقط مي شد همين كه آن ها را از هرچيزي 

 ها را ديد، كه همراه شيب جاده كم كم متراكم تر و متراكم تر مي شدند، همين ها كه بهش
  مي گفتند حاشيه. 

ساالر ديباگر انگار حوصله ي نگاه كردن به اين طرف جاده را ندارد سر برگرداند و به سرباز نگاه 
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 ي پرسيد،كرد. وقت
 «تو بچه ي اين جايي؟»

گوش هاي سرباز در صداي او زنگ غم انگيزي پيدا كرد. سرباز كه در كار انجام آخرين تالش ها 
براي تميز كردن شيشه ي ماشين بود خوشحال از اين كه همه ي سوال ها مثل «دو طرف جاده...» 

 گيج كننده نيستند جواب داد:
 «بله... توي روستاي...»

جازه نداد جمله اش را كامل كند، هنوز صدايش ناراحت بود، از ديدن حاشيه ها دچار تاثري ساالر ا
 شده بود كه نمي شد به زبانش آورد.

 «مردم در مورد كسايي كه به پدر حمله كردن چي ها مي گن؟ البد تو هم شنيدي»
 «بله منم شنيدم و...»

 :مكثبعد از كمي 
 «... و ديدم»

د. شيشه را پايين داده بود، باد سرد كوهستاني به داخل مي وزيد و با صبر ساالر سيگاري روشن كر
 و حوصله ي غريبه ي سركشي تمام گوشه كنارها را وارسي مي كرد. 

 «تو براي اينكه سيگار بكشي هنوز سنت خيلي كمه... هنوز بچه اي.»
كرد براي هيچ چيز بچه دود سيگار را بيرون را داد. دود سيگار به صورت سرباز خورد و او احساس 

 نيست بااين حال چيزي نگفت.
 «خب حاال ادامه بده.»

سرباز نگاهش روي سيگار ساالر بود. سيگار آهسته آهسته دود مي شد، رشته هاي خاكستري دود 
به آرامي و با حوصله از دهانش بيرون مي آمدند و بين ريش سياه روي چانه اش گير مي افتادند، 

 داد.سيگار بوي خوبي مي 
 شنيدم...»  من«

ساالر دستش را سايبان صورتش كرد تا با وجود سيگار و بخاري كه خيلي زود باز روي شيشه نشسته 
 بود، خدايي نكرده هيچ گاو وحشي فلك زده اي را درحال دويدن از دست ندهد، گفت: 

 «خوبه آفرين پسرجون و چي شنيدي؟»
سرباز مثل آواره اي بود كه در خرابه هاي روهم تلمبار شده به دنبال شنيده ها و ديده هايش مي 
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گردد، كمي ترديد كرد. بعد چند بار سرفه كرد، بدون عجله به حرف هاي ساالر فكر كرد و تازه بعد 
و«ديده»  از آن بود كه با حالتي از تسليم و ناتواني انگاري ميلي به تعريف كردن آنچه «شنيده»

 ندارد و فقط مجبور است، براي خوشايند ساالر گفت:
 «خودتون كه مي دونيد...»

«بله بله آفرين ادامه بده خودمم يه چيزهايي شنيدم ولي چشمي كه دوره هميشه يه چيزايي رو 
 از قلم ميندازه...بله و اون چيزا چيزاي مهمي هستن»
د باز مدتي را فكر كند و ساالر در اين مدت با سرباز كه رشته ي كالم را گم كرده بود مجبور ش

حوصله ي آزاردهنده اش و دو چشمي كه واقعا دور بودند به صورت سرباز خيره شد و درثاني به 
 سيگار كشيدن هم كه براي سرباز زود بود ادامه داد.

 مي خواستن پدرتون رو بكشن ولي...» كارگرهاي كارخونه بودن...«مي دونيد كه از 
ودم اين هارو مي دونم بچه جون يه چيزي بگو كه فقط مي شه از زبون مردم كوچه و «هوم خ

 بازار شنيد... اينقد خجالت نكش بيا مثل دو تا مرد حرف بزنيم.»
سرباز كه احساس مي كرد براي قدرداني هم شده بايد مثل يك مرد واقعي نه يك مرد كوچك 

 از كمي تامل كرد و دودل گفت:چيزي بگويد كه البد ساالر ديباگر نمي داند، ب
 «مردم مي گن اون ها آدم هاي بدي نبودن...»

 ساالر ديباگر انگار روي حال آمده با صداي بلند گفت:
«آفرين بچه جون مي خوام همچين حرفايي بشنوم... پس مردم مي گن، خوبه... خوبه... خودت 

 چي مي گي؟»
ا هم به همان كاله دوخته بود. به كاله طوري سرباز با كاله روي پايش ور مي رفت و چشم هايش ر

نگاه مي كرد كه انگاري كاله زبان باز كرده  و زمزمه مي كند: من تنها چيزي هستم كه شبيه توام، 
تنها چيزي كه اين جا و در اين موقعيت ترس از غربت را در تو تشديد نمي كنم. سرباز كاله كهنه 

 د داشت، بين پاهايش گذاشته بود.را، كه رنگ روزهاي سخت زندگي را بر خو
 «راستيتش من فكر مي كنم آدم هاي بدي باشن آقا.»

 نگاهش را از ساالر دزديده بود. 
 «مطمئني؟»

 «نه... نمي دونم... توي بعضي از روزنامه ها هم همچين چيزايي نوشته...»
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 «كه اون ها آدم هاي بدي نيستن؟»
كنن... مي گن براي پيش گيري از همچين اتفاقايي  «بله... مي دونيد حتي اون ها رو توجيه مي

 بايد جامعه رو درست كرد... اما نگران نباشيد تعدادشون زياد نيست.»
 ساالر ديباگر شانه هايش را باال انداخت:

«چرا بايد نگران باشم!... پس كسي نگفته اونا قاتل نيستن؟ فقط مثل تو مي گن قاتالي خوبي 
 هستن نه؟»

 .»«بله ولي من..
ساالر هميشه دوست داشت چيزهايي را كه مردم خودشان از آن بي اطالع نيستند و حتي از زبان 
خود آن ها شنيده جوري دوباره به خود آن ها تحويل بدهد كه خود را براي شنيدنش به او مديون 
ته بدانند و درثاني مسير حرف ها را جوري جلو ببرد كه يهو طرف ببيند بدون اين كه خودش خواس

 باشد دارد حرف هايي را به زبان مي آورد كه حتي خودش هم از آن بي خبر بوده است.
 گفت:

«ولي نداره بچه جون، اين كه خجالت نداره... منم فكر نمي كنم آدماي بدي بودن، آدم كه 
براي قاتل شدن ذات خراب نمي خواد... چيزي كه مي خواد دليل خوبه. اونا هم دليل خوبي 

 داشتن. نه؟»
ابرهاي خاكستري دشت را پوشانده بودند. كم كم مي رفت باران بگيرد و ديگر نشود هيچ طرف 

 جاده را و گاوهاي وحشي را كه ميل سيري ناپذيري به دويدن داشتند ديد.
 «اصال اين مصطفي كيه، ها؟»

 خنديد.
 «يه قاتل خوب... يه فراريِ خوب... قبول.»

 باز خنديد.
تسليم باال آورد و سرباز ترسيد كه همين حاال ماشين شبيه يك گاو وحشي دست هايش را به حالت 

 از مسير خارج شود و برود بين خانه هاي به هم چسبيده و همه چيز را به هم بريزد.
«هاهاها ولي يه كارگر بد... ولي من مي خوام بدونم اين مصطفي كيه؟ چه كار قهرمانانه اي 

 كرده؟»
 ...اين مصطفي كيه؟ 
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اين را مي گويد بيشتر از قبل بي خيال به نظر برسد اما صدايش لرزيد و باز با بي  وقتياست مي خو
 خيالي اما در حالي كه صدايش را مثل كسي كه مي ترسد پايين تر آورده بود گفت:

 «بله اين آقا مصطفاي شما، مصطفاي خوب، اين پسر زبر و زرنگ كيه؟»
 سرباز باز كمي مكث كرد.

 «مصطفي...»
ه ي جواب هايش با كمي مكث همراه مي شدند، گذشته از اين ها همراه كالهش خود را هم هم

 جمع كرده بود.
 «مصطفي يه غريبه بود... هردوتاشون غريبه بودن.»

 ساالر به داشبورد زد و گفت:
«هه! غريبه ي خوب! مردم اين جا يه چيزيشون مي شه. و تو بچه جون به يه غريبه مي گي آدم 

ه... وقتي من اين جا بودم اين مردم به يه غربتي حتي تفم نمي انداختن چه برسه خوبي بود
درباره ش خوب حرف بزنن... اين ها يه چيزيشون مي شه... شرفمون كجا رفته پس؟! به خاطر 
دو زار بيشتر بايد شرفمون رو بزاريم كف دستمون و داد بزنيم بي شرفيم... دو زار كمتر يا 

رسنگي نمي ميريم، بميريم هم باز هزار بار بهتر از اينه كه مثل يه موش بيشتر بگيريم از گ
 زندگي كرده باشيم...»

 حاال بيشتر شبيه اين بود كه با خودش حرف مي زند. 
«نه، نه همه هم كه نبايد براي دو زار بيشتر شرفشون رو فروخته باشن البد هنوزم كارگر با 

 همين ها گشت.»غيرت پيدا مي شه... بايد دنبال 
 سرباز حرفش را بريد:

 «ولي آقا اون مثل يه غربتي نبود...»
والبد اگر ترس برش نمي داشت و زبانش نمي گرفت مي گفت خودش نديده اما از كساني كه ديده 

 اند شنيده كه:
مثل خودشان لباس مي پوشيده، مثل آن ها حرف مي زده، مثل آن ها كار مي كرده، خودش را با 

ن ها قاطي كرده، بين آن ها زندگي كرده و كاري نكرده كه هيچ كس جلوي او خجالت همه ي آ
بكشد. خالصه اين كه هيچ كس مطمئن نبود مصطفي واقعا از كجا آمده تا از اين جا سر در بياورد 
و برعكس هرآدم بدبختي مي توانست با ديدن او ادعا كند با او هم واليتي است، با تمام اين ها 
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 الت كشيد چيزي بگويد.سرباز خج
 «پس تو مي گي كه اون پسر خوبيه مثل خودت؟»

مي شد گفت كه سرباز كوچك ما اولين بار بود سوار ماشيني مثل اين مي شد. بزرگ و راحت بود، 
بوي خوبي مي داد، گرم بود و انگار به  جاي زمين چرخ هايش روي آب مي لغزيدند، تا همين اندازه 

چون مثل زندگي هم نبود، مثل زندگي او. لباس هاي ساالر، حرف زدنش،  روان! مثل جاده نبود،
نداشت با اين كه عنصر خودنمايانه آفرين گفتن هاي مكرر و لبخندهايش كه ربطي به حرف هايش 

«ما مي تونيم مثل دو  و خودش مدام با او شوخي مي كرد و مي گفت -اي در آن ها ديده نمي شد 
اما چيزي داشتند كه براي كسي مثل سرباز ما اذيت كننده بود، غريب بود  -مرد با هم حرف برنيم.»
 و آن طور كه مي گفت:

 «پس اون هم مثل تو پسر خوبيه!»
سرباز دلش گرفت، يك غريبه از راه رسيده بود و چون ماشين و لباس هاي خوبي داشت ناگهان به 

كاري مي كرد كه ساالر شبيه پدر او مي گفت: « پسر...» و حكم مي داد: «خوب.» همه ي اين ها 
همه ي پسرهاي خوب دنيا بشود، همه ي پسرهاي خوب دنيا مثل اين سرباز ما. سرباز اين پسرخوانده 
ي ساكت ما كه در بيست سال گذشته ي زندگي اش، به اندازه ي صد كيلومتر از اين شهر دور نشده 

زه ي هزار سال از شهرش دور افتاده. بود در ماشين ساالر احساس غريبه اي را داشت كه به اندا
 ناراحت بود، اما احساس مبهمي از لذت نيز داشت، لذت ماجراجويي در يك سرزمين ناشناخته.

 «بله اون غريبه بود...»
 ساالر ته سيگارش را از شيشه ي ماشين پرت كرد بيرون و گفت:

بفهمي، كسي كه خونش «اون خونش با خون ما فرق داشت. تو هنوز اينقد بزرگ نشدي كه 
فرق داشته باشه آخرشم زهر خودش رو مي ريزه... خون خون رو مي كشه. مهمه... حاال ببين 
اينو به همه كارگرا نشون مي دم بچه جون... اصال من براي همين اينجام... بايد ببينيم خون تا 

نداره. پول مياد و ميره كجاها مي تونه بره و تا كجاها مي تونه پايمال شه... وگرنه ربطي به پول 
 اما نبايد برادرارو از دست داد، اين ديگه غيرقابل تحمله...»

سرباز از اين كه او را «بچه جون» صدا بزنند خوشش نمي آمد اما ترجيح داد اعتراضي نكند و با 
وجود چيزهايي كه ساالر از «خون» مي گفت تصور كرد كه خون مثل يك رود است يا باد كه از 

مي گذرد، كه شكل دارد، كه هويت دارد و مي تواند كساني را نزديك و كساني را دور كند.  همه جا
بعضي ها را خويشاوند و بعضي ها را دشمن كند. خون كه مثل خدا مي توانست هم بسازد هم خيلي 

 چيزها را از ميان بردارد.
هاي بي سواد كه كاري  «... اين مردم رو فريب دادن... هوم... شيره ماليدن سر بدبخت بيچاره
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نداره... براي همين چش ندارن ببينن يكي از ما بلده حرف بزنه. مي ترسن ديگه نتونن توي 
زمين ما هرطور دلشون خواست بتازونن... هي مي زنن توي سرماها كه يه چيزي حاليمون 

ا اينقد هست و بعد همين مردم، يكي مثل تو از يه غربتي دفاع مي كنه... اما نمي شه كه اين
آسون از اين رو به اون رو شده باشن... ما چه تاريخي از مبارزه و هم بستگي كه پشت سرمون 
نداريم... گور باباي سوسياليسم... غريبه ها رو هركي مي خوان باشن بايد سربريد. بايد بيرون 
. كرد. فقط اون موقعه ست كه اين زمين يه نفس راحت مي كشه... ببين اين زمين تشنه ست
 بايد خون اينا مثل بارون بباره رو سرش تا سيراب بشه... تا بارور بشه... تا دوباره زنده بشه...»

حاال ساالر مثل پزشكي حرف مي زد كه درد و غمش اين بود كه طفلكي اين زمين دارد مي ميرد، 
 كه نمي تواند نفس بكشد، كه بيمار است.

جنگيدن براي زبان و فرهنگ و هويتمونه كه مارو  «نگاه كن پسرجون، نژاد يه چيز اتفاقيه. اين
 ايني كه هستيم كرده... ما بايد بهش افتخار كنيم.»

البد سرباز حاال گرماي اضافي ناخوشايندي توي بدنش احساس مي كرد، گرما خونش را هم گرم 
 كرده بود، بيشتر حرف هاي ساالر را نفهميده بود و اين بود كه باز تكرار كرد:

 ريبه بود ولي...»«مصطفي غ
 «ولي نداره...»

 «بله.»
 «آفرين، و مراد؟»

 «اون سياه بود.»
علي دبياگر اجازه مي داد سرباز جوان ، كه سرخه بود و موهايش مثل  اگر ساالر ديباگر، پسر

گرده ي طال روي سرش ريخته بودند با سادگي ترسناكش وقتي چند دقيقه ي پيش جواب 
 .» حرفش را كامل كند، مي گفت: داده بود: «...توي روستاي..

در روستايي به دنيا آمده كه فاصله ي چنداني با شهر ندارد. اصال مي شود پاي پياده در عرض 
نيم ساعت يا كمتر به شهر رسيد. او مسافت بين روستا تا شهر را بهتر از هر ماشين سوار ديگري 

رسيده بود هر روز پاي پياده  كه گه گاهي رد مي شد مي دانست. تا وقتي به سن هجده سالگي
همراه پدرش از روستا به شهر مي آمدند. البته فاصله ي نيم ساعته ي بين روستا تا شهر را آن 
ها يك ساعته طي مي كردند، روي كول هركدامشان يك گوني بزرگ بود. گوني ها پر 

ر يك گوشه بودند از، شِنگ و پيچك و گاهي وقت ها قارچ كوهي. گياه ها را مي آوردند شه
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ي بازار پهن مي كردند و مي فروختند. گاهي در بساطشان ليف و شال گردن و كاله هم پيدا 
مي شد، آن ها را مادرش مي بافت. پيش مي آمد چند روز بيايند و بروند و پنجاه تومان دستشان 

. باشكم را نگيرد و با شكم گرسنه بار روي كول بگذارند و باز راهي را كه رفته بودند برگردند
خالي يا پر فرقي نمي كرد، در بازار همهمه و هيجان هميشه به راه بود. جوان ها لباس هاي نو 
به تن داشتند و صورت هاي گل انداخته شان نشان مي داد كه خبري از گرسنگي نيست. او 
گرسنه بود، يك گوشه مي نشست، به پدرش و بساطي كه پهن كرده بودند چشم مي دوخت 

بود يك نفر هوس پونه ي اول بهار كرده باشد. اين طور شايد پدرش تا رسيدن به و اميدوار 
خانه مي توانست باللي برايش بخرد. بيشتر وقت ها اين طور بود كه گرسنه به خانه برمي گشت. 
به خاطر همين اين سربازِ جوانِ كم رو كه خجالت زده جواب هاي كوتاه مي داد اگر مي 

 حلقش مانده بود به زبان بياورد مي گفت:توانست حرفي را كه ته 
 «زندگي شبيه اين جاده ست... اما همش همين نيست يه فرق هايي هم داره...»

ساالر ديباگر خوشرو بود و در كمال تواضع و فروتني حتي چند بار به سرباز گفته بود كه آن ها هيچ 
د و مبارزه براي گرفتن حق فرهنگ و فرقي با هم ندارند. اما باز با وجود اين كه نژاد يك تصادف بو

زبان و مذهب چيزي بود كه آن ها را يكي مي كرد، تفاوت فاحش بين او و ساالر ديباگر سكوت 
شده بود توي گلويش. سرگردان در پي پيدا كردن آن شباهت نادر گشت كه به اندازه ي تاريخ مبارزه 

 ازه كهنه بود محال بود كه اشتباه باشد.و به اندازه ي تاريخ زبان قدمت داشت و چون تا اين اند
ساالر ديباگر دور و نزديك شهر سرباز را سوار كرده بود. شايد اگر شما به جاي ساالر ديباگر از آن 
مسير مي گذشتيد و سرباز قصه ي ما را منتظر مي ديديد فكر مي كرديد كه او به شكل ناهنجاري 

 گشت؟ نه. فرمانده به او گفته بود: به طرف جلو خم شده است، داشت دنبال چيزي مي
 «نكنه مادرت سينه ريز طالش رو گم كرده كه هميشه به جلوي پات خيره شدي؟»

سرباز كنار جاده ايستاده بود، به طرف جلو خم شده بود جوريكه انگار جاده رود باريكي بود و او هوس 
سفت، مثل كسي كه هوس شنا كردن داشت و هر آن ممكن بود با كله شيرجه برود روي جاده ي 

 شنا كردن به سرش زده است.
 فرمانده توي پادگان مي گفت:

 «مثل آدم راه برو... مثل آدم.»
مثل آدم راه برو! مثل آدم! سرباز ديگر عادتش شده بود طوري راه برود كه انگار يك گوني سنگين 

ي را روي پشتش روي پشتش است، ناهنجار، نه دقيقا مثل يك آدم بلكه مثل آدمي كه يك گون
حمل مي كند، از اين گوني ها كه معموال از آن كمي بوي خاك خيس و معطر مي آيد، بوي گياه 
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 هاي اول بهار و بوي باران.
به شكل ناهنجاري هم در ماشين ساكت بود، در ماشين كنار ساالر ديباگر و يا در هرجمع ديگري. 

 وقتي حرف مي زد، فرمانده داد مي زد.
 بزن.» «مثل آدم حرف

آدم ها چطور حرف مي زدند. به كدام زبان غريبه؟ سرباز سرش را پايين مي انداخت. حرف كه مي 
 زد كلمه ها مثل قطره هاي اشك از دهانش پايين مي ريختند و باز فرمانده مي گفت:

 «... مثل آدم!»
از سر و زندگي شبيه جاده اي بود كه زمين هاي يك طرفش را طاعون زده، و فالكت و بدبختي 

كول هرچيزي باال مي رود و انسان ها فقط استخوان هايي هستند كه رويشان را پوست كشيده اند 
 و يك طرفش زمين هايي هستند شبيه همان هايي كه در آيه هاي قراني وعده داده مي شود.

 سبز...
 زيبا...

جاده چه بخواهند و چه خنك، با رودهايي از انواع شراب هاي زندگي بخش آدم هاي دو طرف اين 
نخواهند هميشه چشم به هم دوخته اند. مگر چه چيزي آن ها را از هم جدا مي كند جز يك خط 
باريك؟ طغيان و خيزش بين دو طرف اين جاده اجتناب ناپذير است، هرچند سيلي كه طرف طاعون 

م از اين ها را نگفت زده را نابود مي كند باغ هاي بهشتي را فقط سرشارتر مي كند. سرباز هيچ كدا
اما ساالر ديباگر مثل اين كه همچين سرگذشتي را شنيده شانه هايش را باال انداخت و حق به جانب 

 گفت:
 «مردم از يه قمه به دست، رابين هود ساختن... اصال تو مي دوني كمونيست چيه؟»

 سرباز رابين هود را مي شناخت.
 ه مصطفي و مراد كمونيست بودن...»«چيز زيادي نمي دونم... اما همه مي دونن ك

 ساالر نگاه تهمت آميزي به سرباز انداخت و باز به جاده خيره شد.
 «همين هم فاجعه ست...»
 مثل دو طرف اين جاده؟ 

 سرباز مي توانست بارش را زمين بگذارد؟
جاده همچنان ادامه داشت و حوصله ي ساالر ديباگر هم از حرف زدن با كسي كه وقتي حرف مي 
زد زبانش مي گرفت و گونه هاي قرمزِ دهاتي اش بيشتر از قبل قرمز مي شدند سر رفته بود براي 
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همين صداي آهنگ را زياد كرد و طوري رفتار كرد كه انگار تنهاست. طوري رفتار مي كرد كه 
انگاري هميشه و همه جا تنها بود و همين تنهايي هم بود كه كاري مي كرد همه ي رفتارهاي او 

ت باشد چون تنها كسي كه او را قضاوت مي كرد خودش بود و تنها كسي كه مهم بود باز درس
 خودش بود.

 «كجا پياده مي شي؟»
 حركتي به خودش داد، لباس هاي كهنه ي سربازي توي تنش زار مي زد.

 «شما همين مسيررو راست برين من بهتون مي گم.»
 «هوم...»

ا مي شكست سرباز نبود. اين سرباز جوان كه وهردو ساكت شدند، بي شك كسي كه سكوت ر
سيبيلش تازه جوانه زده بود اولين كسي بود كه ساالر ديباگر بعد از برگشتن باهاش هم صحبت شده 
بود. بعد از دو سال اولين بار بود كه به اين جا برمي گشت. به آن طرف حسابي عادت كرده بود. 

ه يك مدير نمي خورد. بيشتر شبيه به يك نقاش مديريت خوانده بود. هرچند سر و وضعش زياد ب
بود، آن طور كه در نوستالژي هايمان به خاطر داريم، يا يك فيلسوف، فيلسوف كه چه عرض كنم، 
نيچه اي. هر شب قبل از خواب و بين مالفه هاي رختخواب سفيدش كتاب مي خواند و ادعا داشت 

باز نخواندن كتاب هايي از اين دست است. كه مشكل و معضل اين مردم و آدم هايي مثل همين سر
كه يوهان سباستيان باخ آدم هايي  كالسيك لذت مي برد. و معتقد بود كهاز گوش دادن به موسيقي 

وقتي هم براي  را نمي فهمند، همان بهتر كه فقط باربري كنند. و مي توانست بين مشغله هايش
ي عجيب و غريب سير نمي شد. مي خواست كافه رفتن و موزه گشتن پيدا كند و از خوردن غذاها

تمام دنيا را ببيند بعد بميرد. از مطالعه ي اقوام بدوي لذت مي برد و به خاطر همين سفرش را از 
آفريقا شروع كرده بود و حتي چند وقتي را هم با يك خانواده ي آفريقايي توي روستا زندگي كرده 

مين روستا هم همخواب شده است. يعني خب از بود و به اين افتخار مي كرد كه با دختري از ه
كثيف شدن هم نمي ترسيد چون باور داشت كه بعد از هر كثافتي يك حمام آب گرم مي تواند او را 

 به اندازه ي يك نوزاد تازه متولد شده تميز كند.
ي علي ديباگر با تمام اين ها مشكلي نداشت. ساالر همين چند سال پيش، مدرك مديريتش را از يك

از بهترين دانشگاه هاي آمريكا با نمره ي خوب گرفته بود. حتي مي شود به اين فيلسوفِ حساس، 
نابغه هم گفت. حاال نابغه برگشته بود كه بعد از اتفاقاتي كه پيش آمده به اوضاع نابسامان كارخانه 

 سروساماني بدهد و فاجعه را جمع و جور كند و به جاي پدر بنشيند.
 «واي ببين!»

باز انگار خواب باشد كمي جا خورد و راست تر از قبل نشست. نمي دانست ساالر ديباگر چرا سر
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 ماشين را نگه داشته.
 بعد فرياد زد:

 «سعيد!»
سعيد كت بلند و سياهي به تن داشت و كوله پشتي بزرگ روي كولش با كتش نمي خواند. از مسير 

ي كرد. وقتي به سمت صداي ساالر جاده منحرف شده بود و بين زمين هاي كشاورزي حركت م
 برگشت، معلوم شد كه كفش هايش كامال گلي شده اند، جوري كه نمي شد فهميد چه رنگي هستند.

 ساالر به كفش هاي گلي سعيد نگاه كرد و خنده كنان گفت:
 «چيه چرا رفتي تو گل؟»

 به ماشين اشاره كرد:
 «بيا هركجا بري مي رسونمت... ماشين هست.»
 «دارم ميرم روستايي كه ماشين نمي تونه بره.»

ساالر ديباگر با خنده اي كه روي لبش حك شده بود و بيشتر مايه ي عذاب سعيد بود باز هم تعارف 
 كرد. مي توانست او را از بين زمين كشاورزي رد كند و بعد... اما سعيد قبول نكرد.

 «حاال چرا داري به همچين روستايي مي ري؟»
 ار داشتم...»«يه كم ك

 «چه كاري؟»
 سعيد هم خنديد:

 «خيلي كنجكاو نباش كاريه كه اگه دنبالشم بيفتي پولي دستت رو نمي گيره...»
 ساالر عبوس شانه هايش را باال انداخت:

 «بگذريم خيلي وقت بود نديده بودمت...»
 «آره از روزاي دبيرستان... من ديرم شده، بايد برم.»

 ش را گرفته باشند.مثل پرنده اي بود كه پر
 «بايد برم.»

كار داشتي بيا پيش خودم. پدر بهم گفت دنبال كار مي گشتي اما پدرت  اگه«باشه... اما 
 سفارش كرده بود بهت كار نده...»
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 سعيد گفت:
 «درسته ولي تو نگران من نباش.»

 و رو به سرباز كه او هم كنار ماشين ايستاده بود كرد و گفت:
 هادي»«خسته نباشي 

سرباز با صدايي كه برعكس چند دقيقه ي پيش در آن خبري از درنگ نبود به صداي سعيد كه اسم 
 او را خودماني و دوستانه به زبان مي آورد جواب داد:

 «شما هم خسته نباشيد.»
 و راضي از اين كه دست كم يك نفر در اين دنيا يادش مانده او را «هادي» صدا بزند، گفت:

 .»«خدا نگه دار
هادي سعيد را مي شناخت، يكبار به خانه شان آمده بود. چايي نوشيده بود و از مادربزرگ خواسته 
بود اگر قصه اي از ايام قديم يادش مانده برايش تعريف كند. مادربزرگ قصه ي هاي زيادي براي 

ن قصه تعريف كردن داشت، زماني دايه ي بچه هاي ارباب بود و بايد هر شب قبل از خواب برايشا
 تعريف مي كرد، كارش همين بود.

مادربزرگش قصه هايي را كه بلد بود برايش تعريف كرد. سعيد صداي مادربزرگ را ضبط كرده بود 
و بعد از آن در مورد وضع زندگي و كار و بارشان پرسيده بود. وضع زندگي و كار و بارشان از در و 

تعريفي نداشت. سعيد گفته بود مي سپارد هر كجا ديوار نم گرفته و لباس هاي كهنه شان معلوم بود. 
كار بود دست هادي را بند كنند. وقتي هم فهميده بود پدرش مريض است اما پول ندارند او را دكتر 
ببرند فردايش همراه دكتر آمده بود. دكتر دوستش بود. اين ها را كه به ساالر ديباگر گفت قهقه 

 كشيد:
ي شناختيمش... هاهاها! ولي جوري كه به تو خسته نباشيد گفت «يه نفر رو ديديم كه هردومون م

كجا و جوري كه به من سالم داد كجا! نكنه اين آدم خوبم يكيه مثل مصطفي... كسايي كه به مردن 
به عنوان حق يه عده باور ندارن و فكر مي كنن بايد دنيا بايسته و هرچي داره خرج نجات دادن يه 

هاها! مي خوان همه زنده باشن درحالي كه همين حاالشم آدم داره از سرو رگه مو كنه، كه چي؟... ها
كول اين دنيا باال ميره... نمي شه كه همه زنده باشن... بعضي از چيزا بايد از سر راه كنار برن و اين 

 قانون طبيعته، بهتره اين رو قبول كنيم.»
 بعد:

 «فكر كنم اين جا خيلي كار دارم.»
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 سيگاري روشن كرد:دوباره 
 «بله... خيلي كار دارم. تو اين شهر آدم درست حسابي باقي نمونده.»

 سرباز وقتي مي خواست پياده شود پرسيد:
 «اون چيه آقا؟»

 ساالر به صندلي عقب نگاه كرد:
 «شبيه چيه؟»

 «يه تابلو.»
 «شبيه تابلوست چون يه تابلوي واقعيه...»

 «چه تابلويي؟»
 ري... صبركن بهت نشون بدم»«تو ازش سر در نميا

 از ماشين پياده شد، تابلو را پايين آورد و كاغذ را از روي آن كنار زد و در برابر هادي نگهداشت.
 «خوشت اومد؟»

 سرباز كمي فكر كرد.
 «نمي دونم.»

 ساالر باخوشحالي مثل اين كه پيش گويي اش اتفاق افتاده خنديد، گفت:
ه همين كاله كهنه س. هميشه بهش نگاه مي كني اما برات «مطمئن بودم... مثل نگاه كردن ب

معني نداره... مي دوني اگه همين رو مي دادن دست نقاش اين تابلو مي تونست به عنوان يه 
 شي هنري به نمايشش بزاره؟»

سرباز متعجب باز به كاله دستش نگاه كرد، باد تندي شروع به وزيدن كرده بود اما ابرها هنوز همانجا 
 د.بودن

 «واقعا آقا؟ بابتش پولم مي ده؟»
 «پولم مي دن اما نه تا وقتي بين دستاي توئه.»

 باز متعجب:
 «چرا؟»
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 «چرا نداره... خيلي ساده ست بچه جون چون تو هنرمند نيستي.»
 كمي فكر كرد:

 «ولي اشكالي نداره تو همچنان به عنوان كاسه ي شوربا ازش استفاده كن.»
به عنوان كاسه ي شوربا هم استفاده نمي كند، ساالر ديباگر مفصل  وقتي سرباز گفت از كالهش

برايش توضيح داد كه او و دوست هايش سربازي كه مي رفتند از كاله هايشان به عنوان كاسه ي 
شوربا استفاده مي كردند و هادي از اينكه ساالر ديباگر هم يك روز مثل خود او مجبور بوده سربازي 

فهميد كه اين دنيا چندان هم جاي بدي نيست و بعد همين ساالر ديباگر  برود حسابي كيف كرد و
كه از مصائب دوران سربازي براي هادي گفته بود از جيبش چند اسكناس بيرون آورد و به عنوان 

 كسي كه يك سرباز بيچاره را درك مي كند گفت:
 «بيا بگير... براي خونوادت يه چيزهايي بخر...»

پول را گرفت و بدون اين كه واقعا بخواهد اما از روي قدر شناسي كه از پدرش سرباز خجالت زده 
به او رسيده بود خم شد و خواست دست ساالر را ببوسد. ساالر دستش را از بين دست هاي سرباز 

 بيرون آورد و شگفت زده فرياد زد:
 «خداي من!»
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3 
نگاه كرد. مدتي بعد كه لباس هاي خدمتش را در آورده بود هادي  جلوي در به دور شدن ماشين  

ديد كه همان ماشين حاال باالي تپه ي نه چندان مرتفعي كه از پنجره ي اتاق او ديده مي شد 
 ايستاده است، خود ساالر از آن باال به پايين نگاه مي كرد.

. او را فراخوانده بود. حاال كه ظاهرا علي ديباگر فرزند بي باك خود را صدا زده بود. او را بازخوانده بود
در بالين بيماري افتاده بود مناسب ديده بود كه فرزندش باالي سرش باشد و زحمت هايي را كه تا 
به حال پدر براي او كشيده است جبران كند. چه چيز مي توانست همچين فراخوانده شده اي را 

 بازدارد، ترس؟
يد به زمين هاي كشاورزي چشم دوخت. زمين ها دور و ساالر مدتي همين طور كه سيگار مي كش

كوچك به نظر مي رسيدند. همين به او احساس لذت مي داد و در ثاني چون از آن هايي بود كه 
فكر مي كنند براي موفق شدن بهتر است تا مي تواني نقشه هايت را پيش خودت نگهداري، تنهايي 

 ن تصميم چه مي تواند باشد؟باخودش دو دو تا چهارتا كرد كه ببيند بهتري
مدتي قبل از برگشتن تصميم داشت زمين هاي اين حوالي را بخرد. در اين تصميمش شكي نداشت. 
از قبل با يكي از دوست هايش كه مهندس كشاورزي بود در اين باره حرف زده بود و اين دوست 

دل زمين بيرون بكشد.  عقيده داشت مي تواند چند برابر چيزي كه كشاورزان برداشت مي كنند از
بله حيف بود اگر زمين ها در دست چند كشاورز عقب افتاده باقي مي ماندند، چون هيچوقت چيز 
قابل مالحظه اي از دلشان بيرون نمي آمد. فقط كافي بود بعد از خريد زمين ها يك باغ بزرگ مي 

وليد كند.  بايد در كنار زد و بعد مي شد پهلوي همين باغ كارخانه اي ساخت كه فرآورده ها را ت
كارهاي كارخانه به اين يكي هم مي رسيد. هرچند شك داشت كار آساني باشد. كساني كه اين 
حوالي زمين داشتند وضعشان خوب بود، آن هايي كه وضعشان خوب نيست همان هايي هستند كه 

 يا از همان اول زميني نداشته اند يا زمين اشان را فروخته اند.
عد كارخانه ها پشت سر هم رديف شده بودند. كارگرها خسته زير نور تند خورشيد نشسته از تپه به ب
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 بودند. به جايي تكيه داده بودند و كاله هايشان را روي صورتشان كشيده بودند.
به!همين را مي خواستند خوابيدن زير نور خورشيد. اين ها دردشان خواب بود نه پول. در «

پاهايشان خيره شده بودند. چه گم كرده بودند كه نمي توانستند پيدايش عوض بعضي به زير 
 كنند؟

هي مي گفتند كم حقوق مي گيريم، همين حقوق كم را نمي دهيد، بيمه نداريم و صد گاليه و 
شكايت ديگر. ولي وقتي پايشان را مي كردند توي يك كفش مي توانستند يك ماه هم دوام بياورند، 

سنگي و بي پولي مي مرد چه طور مي توانست يك ماه دوام بياورد؟ اين ها كسي كه داشت از گر
 فيلمشان بود، بحث زندگي بد نبود، بحثِ زندگي خوبي بود كه باز هم مي خواستند بهترش كنند.

پست فطرت ها! مي خواستند آنقدر حقوق بگيرند كه آخرش كارخانه ورشكست شود. بي 
د حقوق بيشتر براي كارخانه اي كه مي توانند يك سوادي همچين چيزي است. نمي دانستن

عمر از دستش نان بخورند از سم هم كاري تر است. بايد هر طوري شده بهشان نشان مي داد 
 »دنيا دست كيست.

مادرش ثريا جلوي در ايستاده بود، شال بزرگي روي شانه هايش انداخته بود. شانه هاي كوچكي 
ش پيچيده بود. بدون اين كه رنگ اغراق به خود بگيرد او در داشت و شال را با دو دست دور خود

سن شصت سالگي مثل يك زن سي ساله با طراوت و زيبا بود. چشم هاي بزرگ و سياهش نشانه 
ي زكاوت و زيركي اش بود و موهايش كه آرايش زيبايي داشتند روي شانه هايش ريخته بودند. 

يبايي اش سايه مي انداخت اما با اين حال طوري غمي كه در چشم هايش بود كمي روي طراوت و ز
روي اين غم پافشاري مي كرد كه انگار به يقين مي داند كه اندوه، حالت چهره ي او را حيرت 

 انگيزتر مي كند.
صورت رنگ پريده و لطيفش چنان اندوهي در خود داشت كه انگار ايستادن به پاهايش فشار آورده 

اس مي كرد، با ديدن ساالر كه از ماشين پياده مي شد حركت جزئي و در كنار همين فشاري كه احس
به خودش داد. منتظر ساالر جلوي در ايستاده بود، وقتي ماشين نزديك شد خنديد و معلوم شد 

 صورت اين زن اندوهگين مي تواند با خنده اي مثل يك گل از هم باز شود. 
 «بيا بغلم.»

 «خيلي وقته منتظري؟»
 .»«نيم ساعتي شد..

مادر دست هايش را دراز كرد و ساالر به درون دست هاي باز شده اش رفت، صورتش را بوسيد، 
آنقدري كه نشان مي داد سرد بود و ساالر چند بار ديگر هم سردي لب هاي مادر را روي صورتش 
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 احساس كرد. براي پايين آوردن تابلوي نقاشي كه سوغاتي مادر بود باز از او فاصله گرفت.
 مادر.» «ببين

مادر درحالي كه مي ترسيد اگر دستش را از روي شانه ي پسرش بردارد او مثل يك پرنده كه عادت 
به دور رفتن دارد، به سمت آسمان اوج بگيرد، تا وقتي پسرش به دم در ماشين رسيد يك قدم هم 

اي كه مي  از او فاصله نگرفت. در اين مدت چشم هايش از قبل روشن تر شده بودند انگار هر لحظه
 گذشت از برگشتن پسرش بيشتر قدرت مي گرفت.

 ساالر كاغذ دور نقاشي را با احتياط كند و  نقاشي با رنگ هاي تندش در برابر ثريا ظاهر شد.
 «اين رو از گالري يه نقاش جوون خريدم.»

اشت ثريا  از جيبش عينكي بيرون آورد. به دقت نگاه كرد، در رفتارش شوري كه نشان از تحسين د
پيدا شده بود. كمي از نقاشي كه ساالر در برابرش گرفته بود فاصله گرفته بود، بله از دور هم همچنان 

 نفس گير بود!
«گفتم مال يه هنرمند جوونه... ولي شرط مي بندم، دوسال طول نمي كشه كه اين هنرمند جوون 

 مي تونه براي پيرمردا خط و نشون بكشه...»
 «مطمئني؟»

دو سال ديگه همين نقاشي پولش خدا تومنه...تا اون موقع ديگه كسي نيست كه  «مادر، مطئنم
 اونو نشناسه»

 تابلوي نقاشي از اين قرار بود.
لكه هاي سياه و قهوه اي در جاي جاي تابلو مثل ذرات ميكروبي كه فقط زير ميكروسكوپ ديده 

به قرمز هم مايل مي شدند. مي شوند پخش شده بود. نقطه هاي قهوه اي با دور شدن از مركز 
جاهايي بود كه رنگ كبود به آدم حالتي از افسردگي تحميل مي كرد، دلزدگي و بيزاري از فشار رنگ 
هاي تند و بي جان، از نفهميدن و از تقال براي فهميدن، بي فايده بود بايد يك چيزي سرِ هم مي 

 كردي يك جادو، جادوي نقاشي هنرمند جوان هم دلزدگي بود.
 دلت رو زد؟!»«

ثريا به جاي به زبان آوردن دلزدگي اش چندبار سرتكان داد كه با پسرش موافقت كرده باشد، ولي 
 همين موافقت سرسري براي ساالر كافي نبود.

 «مادر بهم بگو كه واقعا دلزده شدي؟»
ه حتما دلزده مثل رودي كه مدام مي گذرد و بعد از چند ساعت خواه ناخواه حركت به قاعده ي آب ك
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بايد رو به جلو باشد دل را مي زند. دلزده از بلند شدن، با اطمينان از اينكه هر لحظه كه اراده كني 
باز مي تواني بنشيني. نشستن تا ابد، اين چيزي بود كه احتماال دل ثريا را زده بود. حتي با وجود 

رف كند. براي برطرف كردن اينكه به اين سن رسيده بود باز به دنبال اين بود دلزدگي اش را بر ط
همين دلزدگي ها بود كه به خيلي چيزها رو آورده بود، بيشتر از همه به هنر. پسرش هم البد به 
خودش رفته بود، ثريا از اين بابت به خودش افتخار مي كرد، دوست نداشت ساالر مثل پدرش يك 

عصباني مي شد البته نمي  تكه چوب بي احساس باشد. اين را به خود علي ديباگر هم مي گفت. او
توانست در برابر زنش چيزي بگويد، هميشه در مقابل هيبت دلگير او احساس ضعف كرده بود، چيزي 
نگفته بود و با بي بند و باري هايي كه از چشم ثريا پنهان نمي ماند خواسته بود تالفي بي مهري او 

او هم نياورده بود، به همين راضي بود  را كرده باشد. ثريا كارهاي علي ديباگر را حتي به روي خود
كه اين كارها را دور از چشم دوست و آشنا انجام دهد و در عوض هيچوقت اجازه نداده بود علي 

 ديباگر از ته دل از او كام بگيرد.
چند بار از ته دل نفس كشيد، انگار مصيبت هاي زندگي اش را به ياد آورده باشد و با حال متأثري 

 گفت:
 بله حق باتوئه.» «بله...

 ساالر گفت:
 «اون لكه ها رو ببين مثل جمع شدن چند تا جوون دور هم نيستن؟»

چند جوان كه مدام به هم نزديك تر مي شوند، كه مدام حرف مي زنند و بر تعدادشان اضافه مي 
 شود، چند جوان كه در فكر اين هستند دخل گذشته را بياورند، همچين چيزي.

 چند تا جوون دور هم حرف نزن... اين روزها حالم رو بهم مي زنه...»«از جمع شدن 
 حالش به هم خورده بود. غم داخل چشم هايش هم حكايت از همين داشت. ساالر خنديد:

«نگو كه جديدا اين طوري شدي... قبال كه همچين ماجراهايي برات جالب بودن... ماجراهاي 
 ردن، از خط خارج شدن، خالف جهت رفتن...»مهيج توطئه ي چندتا جوون، غوغا به پا ك

 ثريا همان طور كه با پشت دست پسرش را به داخل راهنمايي مي كرد، گفت:
«بله ولي قبال همچين كارايي وظيفه ي كسايي بود كه لياقتش رو داشتن، همچين كاري هم 
لياقت مي خواد نه؟ از خط خارج شدن، خداي من! كسايي از خط خارج شدن كه حاضر 
بودن لخت در برابر دنيا بايستن، كه حاضر شدن براي اولين بار تن حيواني انسان رو به رسميت 
بشناسن، تن خودشون رو، وگرنه قتل و وحشي گري كه قبل از خدا هم بوده... كاري كه اونا 

 مي خوان انجام بدن فقط همينه...»
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 انگار از حرف زدن خسته شده بعد از كمي ادامه داد:
ين جوونايي فقط براي خوشگذروني دور هم جمع مي شدند... ولي حاال چي؟ «قبال همچ

 خودت كه مي دوني.»
 پشت ساالر را ماليد:

«كارمون به جايي رسيده كه بايد توي خونه ي خودمون يه جوري زندگي كنيم انگار يه 
 سنگره... (شانه هايش را باال انداخت) بيرون از اين سنگر هيچ كجا امن نيست.»

دونم مي دونم ولي نمي خواي اجازه بدي اين سرباز كه تازه به سنگر تو رسيده كمي «مي 
 استراحت كنه و يه جاي خوب براي اين تابلو پيدا كنه، بعد شروع كني به درد و دل كردن؟»

 مادر ناله اي سر داد، خسته گفت:
 «حق باتوئه.»

 ازه واردي خوش آمد مي گفت.در راهرو عكس علي ديباگر مغرور با اسلحه ي شكاريش به هر ت
 ساالر ايستاد، دست هايش را از تعجب از هم باز كرد:

 «عجب! اين هنوز اينجاست مادر؟»
 ثريا هم ايستاد. 

پشت سرعلي ديباگرِ جوان دشت سبزي بود و آسمان آبي و پرنده هايي كه به يك جاي دور پرواز 
ده بود و حاال اثري از آن مرد جوان كه درون مي كردند. جواني علي ديباگر هم به جايي دور پرواز كر

 تابلو ايستاده باقي نبود، هرچند مي شد همان لبخند را روي لب هاي پسرش باز شناخت.
 «جووني بهترين آرايش دنياست، نه؟»

 بهترين آرايش...
 «... و بهترين خاطره ي دنيا، به خاطر همين اجازه نمي ده كسي پايينش بياره.»

ر نمي كني هر كي به اين تابلو نگاه كنه خواه ناخواه ترس برش مي داره كه «مادر تو هم فك
 يه دفعه تفنگ رو به سمتش بگيره و تق... هاهاها من كه هر بار مي ترسم.»

 ساالر تابلو را پايين آورد و به ديوار تكيه داد و به جاي آن سوغات خودش را آويزان كرد.
باشه... اجازه بده حداقل توي سنگر خودمون از تير  «تا وقتي من اينجام بايد همين آويزون

 خوردن نترسيم، ها؟»
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 از تابلو فاصله گرفت، به ديوار تكيه داد تا ببيند وقتي از دور به تماشا مي ايستي چه شكلي مي شود.
تابلو از دور قابل تحمل تر بود و از قول خود ساالر «دلزدگي» كم تري به وجود مي آورد. دير شده 

ما خانم خانه براي اين كه نشان دهد ديوارها در اختيار او هستند درحالي كه از راهرو مي گذشت بود ا
 گفت:

 «باشه هر طور تو بخواي.»
 هنوز به تابلو خيره شده بود، انگار نمي توانست از آن فاصله بگيرد، دلزدگي تا كجا؟

 «به نظرت چرا كسي بايد اين رو دوس داشته باشه؟»
تابلو نزديك شد، انگشت هايش را همراه رنگ هاي مرده ي روي تابلو به حركت در آورد، باز به 

 خودش جواب سوالش را داد: رنگ ها انسان را به حسرت وا مي داشتند،
 «بهم كمك مي كنه تجربه ش كنم.»

 رنگ ها مثل نت هاي موسيقي بودند. 
 «چي رو؟»
 «درد رو.»

خسته اش كرده بود، مالل عصر روي صورتش سايه انداخته بود. ثريا روي مبل لم داد، راه رفتن 
كنار دستش يك فنجان بود، كمي آنطرف تر هم يكي ديگر، براي ساالر. قبل از رفتن به 
خدمتكارهايي كه سريع به داخل آشپزخانه خزيده بودند و حاال اثري ازشان نبود سپرده بود به محض 

 شتن ساالر چايي بياورند.برگ
مدت كم درد و رنج داشتيم... كم ناراحتي كشيديم... مجبور شديم چه چيزهايي رو  ين«مگه ا

كه تحمل نكنيم، زندگي خيلي سخته پسرم، به آدم فشار مياره... خسته ت مي كنه، كاري مي 
كنه روزي هزار بار از خودت بپرسي اين زندگي لعنتي كي تموم مي شه؟ كي مي تونم با خيال 

 زارم و ديگه بلند نشم...»آسوده سر روي بالش ب
ثريا در خانه به اندازه ي كافي وقت داشت به تمام اين ها فكر كند، به چيستي زندگي، به فايده ي 
درد، به مصيبت زن بودن و خالصه به هرچيز كه مي توانست مدتي ذهن او را از اين زندگي بي 

 ارزش منحرف كند. ساالر خنديد:
محركم چيز بدي نيست. بهت كمك مي كنه بهتر همه چي  «درسته مادرجون... ولي گاهي يه

 رو احساس كني... هاهاها حاال كه به اين نگاه مي كنم پدر اين وسط شايد آدم مظلومي بوده!»
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 صدايش را پايين آورد:
 «آدماي قابل اعتمادي خونه هستن نه؟»

 «خدمتكارا؟»
 «بله»

محافظت كند حتي اجازه نداد آن ها شام  ثريا مثل اين كه بخواهد پسرش را از خدمتكارهاي خانه
را سرو كنند. خودش به دور ميز مي چرخيد و براي پسرش از غذاهاي خوش رنگ روي سفره مي 
كشيد. با لجاجت يك مادر خوب تعارف مي كرد بيشتر بخورد و همين يك شب را به رژيمش كاري 

خدمتكارها سفارش كرده بود از  نداشته باشد. امشب مادرش خيلي زحمت كشيده بود. اينقدر كه به
تك و تا افتاده بود. گفته بود بعضي از غذاها را از يك شهر ديگر بياورند و خودش رو ميزي و 
سرويس غذاخوري را انتخاب كرده بود. پسرش بايد قدر همچين مادر با محبت و زحمت كشي را 

 مي دانست.
سفارش كرد كسي مزاحم گفتگويي كه  ساالر كه غذايش را تمام كرد وقت بلند شدن از روي ميز

 مي خواست با پدرش داشته باشد نشود.
در اتاق را كه باز كرد پيرمرد را نديد. البته بوي ترياك و مشروبي كه روي ميز بود، قبل از ديدن 

 پيرمرد او را متوجه حضورش در اتاق كرد.
توي خواب كه مثل دريا او را  پيرمرد توي تختخوابش دراز كشيده بود، توي تختخواب فرو رفته بود.

غرق كرده بود و مثل انتقام جويي كه سرما سالمتي اش را از او گرفته، خود را بين پتوها مخفي 
كرده بود. به خاطر همين تاريكي و همين دوري و همين مخفي شدن ها بود كه ساالر اول متوجه 

او را ديد. باالي سرش كه رسيد، نشد پدرش دقيقا كجاي اتاق دراز كشيده است. نزديك تر كه رفت 
پدر صورت خاكستري اش را از روي بالش برداشت و با ديدن پسرش لبخندي زد و دوباره به حالت 

 اول برگشت. 
 گفت:

 «مي بيني كه چيزي از عمرم نمونده... مريضم...»
 ساالر براي خودش صندلي آورد.

چه طور شد به اين حال و روز «خب... خب... مريض كه هستي، خودم دارم مي بينم... ولي 
 افتادي... دكتر رفتي؟»

 رفته بود. دكترها گفته بودند به خاطر پيري است.
«مگه نمي دوني يه پيرمرد وقتي زمين گير شد محاله دوباره روي پا بشه... حتما بهت گفتن كه 
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 ديگه چندان جوون نيستي آقا!»
 پيرمرد به پسرش پشت كرد، گفت:

عكس مي فهمي پس چيزي از من نپرس... فقط دنبال چيزايي كه شنيدي «هميشه همه چي رو بر
 رو بگير و سعي كن به جاي من به كاراي كارخونه برسي همين...»

«از اون داستان خنده دار برام حرف نزن. باور كن وقتي جلوي اين و اون حرفش مي شه به 
دارم از ته دل بزنم زير خنده... زور خودم رو نگه مي دارم كه نخندم، كه قهقه نزنم... دوست 

مگه مي شه به بزرگترين كمدي دنيا نخنديد؟ فكر مي كني مي شه همچين كمدي محشري 
 راه انداخت و بعد دستور داد كسي نخنده؟ كسي بهت تبريك نگه؟»

 «حاال كه فكر مي كني خنده داره بخند، چون همينه كه هست.» 
 قرار نيست پرده ها كنار برن، ابهام تموم بشه؟»«يعني قرار نيست  حقيقت رو به من بگي؟ 

 پيرمرد با شنيدن «حقيقت» بلند شد و راست نشست.
 كه شنيدي.» همونيه«حقيقت 

 «بايد چرخ هاي اين درشكه رو روغن بزنيم تا راحت تر بچرخه.»
 «درشكه؟»

ستا «توي كله پوك فكر مي كني من احمقم ها؟ فكر مي كني من هم به اندازه مردم اين رو
 احمقم؟»

 گذاشت: بلند شد به پدرش نزديك شد. دست روي شانه هاي او
«هميشه ي خدا بهت گفتم ولي تو، تو كار خودت رو كردي و حاال من رو صدا زدي كه 
چي؟ كه تاوان كاراي تو رو پس بدم؟ خودت گند زدي و اگه قرار باشه كسي تاوون بده حتي 

هزار ساله بزني بايد بلند شي و بگي من گناهكارم.  اگه توي قبر بري  و خودت رو به يه خواب
 تاوان كاري كه كردي رو فقط خودت مي توني بدي والسالم.»

 علي ديباگر به شانه هايش حركتي داد، مي خواست از زير دست هاي ساالر بيرون بيايد.
ريختم كه «برو كنار.. .برو اون رو... ديگه نيا اتاق من... وقتي همين طور پول به حسابت مي 

مثل كره خر اون ور قد بكشي من بودم كه داشتم تاوان داشتن همچين پسري رو مي دادم... 
 نمك به حروم... نمي دوني بايد با يه پيرمرد چه طور برخورد كني ها؟»
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 چند بار پشت سرهم سرفه كرد.
يه سقف «آره سرفه كن... ولي يادت نره من بيشتر از همه ي آدم هاي اون بيرون با تو زير 

 زندگي كردم براي همين بهتر از همه تورو مي شناسم... تو پدر مني...»
 شانه هايش را تكان داد، هنوز از كوره در نرفته بود اما با حرص از بين دندان هايش گفت:

«... تو پدر مني... پدر! من مي شناسمت مي دونم كه چقدر احمقي... مي دونم چقدر بازي 
داري... فكر مي كني زندگي يه قماره؟ به سرت مي زنه طوري قمار كني كه كردن رو دوس 

 پاي هست و نيست خودت هم بياد وسط؟»
 علي ديباگر زير دست هاي او وا رفت و ساالر حاال كامال از كوره در رفته بود.

«كم مونده كه بگي تو پسر مني... چرا مثل يه پسر كه بعد از چند سال پدرش رو ديده با من 
 حرف نمي زني؟ انگار اومدي من رو به جاي همه ي كسايي كه نمي تونن بكشي، نه؟»

 «پيرمرد ما داريم مثل دو مرد بالغ، مثل دو تا شريك حرف مي زنيم پس بگو...»
 صدايش را پايين آورد.

 «چرا رك و پوست كنده نمي گي چه اتفاقي افتاده؟ اون دو تا كارگر كجان؟»
 «مصطفي؟»

 رار كرده؟»«پس فقط اون ف
 سيگاري روشن كرد و شروع كرد به باال و پايين رفتن توي اتاق.

«تو پيرمرد خرفت عقل از سرت پريده، اگه پيرخرفتي مثل تو مرده بود دنيا يه شبه از حماقت 
خالي مي شد... آره آره اگه تو مرده بودي همه چيز خيلي ساده تر بود... دچار جنون پيري 

واي هرچي تا حاال جمع كردي رو به باد بدي؟ مي خواي يه قرون شدي؟ زده به سرت؟ مي خ
 از اون پوالي عزيزت به من نرسه؟ ها، نقشه همينه نه؟»

 پيرمرد مثل يك حيوان زخمي در تخت به خودش پيچيد و ناليد:
 ... براش نقشه اي نداشتم...»اومد«نه، نه... پيش 

! نقشه ات اين بود كه خودت رو به مردن «ولي بعدش كه نقشه ريختي... به! اونم چه نقشه اي
بزني آره؟ مي خواستي تا آخر عمر به عنوان يه مرده زندگي كني فقط براي اين كه يه خطا 
رو با يه خطاي بزرگتر جبران كني؟ ببين نتيجه ي كارت چي شده؟ حاال كسايي كه مي پرسن 

بته چه نيازي هست بپرسن، كمونيست چيه دارن از سروكول اين شهر باال مي رن... البته، ال
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وقتي تو همچين مثال زنده اي براشون تراشيدي، نه؟ با اين مردم كاري كردي كه شرط مي 
بندم همين حاال بري بيرون بايد به پنج مرد پول بدي كه فقط مواظبت باشن... اين چه وضعيه 

ن داشتي زندگيت بايد به خاطر تو خودمون رو توي اين كاخ نكبتي زنداني كنيم...؟ قبل از اي
 رو مي كردي مگه غير از اين بود؟»

«چه زندگي... قبل از اينم مي ديدم كه اينا مثل قبل نيستن... دندوناشون تيز شده، صداشون 
 كلفت شده... شرط مي بندم مي خواستن گردن ما رو بشكنن...»

 ساالر فرياد زد:
 حرف نزن.» «بسه! از شرط بندي خسته نشدي؟ در مورد اين مردم اين طوري

 در طول اتاق قدم مي زد:
«مردم كه دشمن ما نيستن... من با اونا دشمني ندارم، اما وقتي تو گرگ شدي اونا هم حق دارن 

 دندون نشون بدن... آره آره...»
 دود را از جلوي صورتش كنار زد.

 «وقتي كارخونه ت رو خواستن اونموقع باز مي بينمت.»
 رو بخوان...»«غلط مي كنن كارخونه ي من 

 ساالر حرفش را بريد:
«وقتي تو اين طور بي لياقت از آب بيرون اومدي چه انتظاري داري؟ انتظار داري اون ها چيزي 

 رو كه تو دستات نمي توني نگه داري برات رو سرشون نگهدارن؟»
 «پسرم... پسرم انتظار دارم تو همه چي رو درست كني...»

 ايش مي لرزيد.بيچاره شده بود، از بيچارگي صد
«پسرم؟! حاال پسر تو شدم مردك؟! ببين! من فقط به يه شرطي قبول مي كنم جانشينت بشم كه 

 نصف همه چي رو به نامم كني...»
علي ديباگر مالفه را از روي خودش كنار زد. عرق كرده بود، الغر تر شده بود. انگار عرق نبود، 

شبيه پدري بود كه در روزهاي ناتواني به كمك گوشت تنش بود كه آب مي شد و پايين مي ريخت. 
 پسرش احتياج دارد و با شنيدن اين حرف ساالر متعجب گفت:

 «تو تنها پسر مني در هرصورت وقتي مُردم همه چي به تو مي رسه.»
«پدر! اين در مورد امروزه... تو كه امروز هنوز زنده اي، عمر درازم كه از هيچكي خجالت 
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تا زنده با هم يه معامله ي عادالنه انجام بديم... اينم برگه... آره پسرت آدم  نكشيده...بيا مثل دو
 عاقليه... به خودت افتخار كن.»

برگه هايي از جيبش بيرون آورد. وقتي علي آن ها را امضا كرد بالفاصله گوشي اش را بيرون آورد 
جديد كارخانه مي خواهد و با مهندس صابري تماس گرفت كه فردا به همه ي كارگرها بگويد رييس 

 با آن ها مالقات كند.
رئيس جديد كارخانه كه فكر مي كرد همين چند دقيقه ي پيش معامله ي خوبي انجام داده است، 
در حالي كه آرام تر شده بود و حاال مي توانست با آرامش چند كلمه اي با پدرش حرف بزند جلوي 

 علي ديباگر نشست.
ه؟ همين امروز سعيد رو ديدم تا زانو رفته بود توي گل... هاهاها! «آدم احمق از هوا بيشتره، ن

 خداي من نمي دونم كي به اينجا رسيديم؟»
 كي به اينجا رسيده بودند؟

 ديروز يا همين امروز؟
ساالر ديباگر وقتي در صندلي راحتي اش لم داده بود و اين سوال را از پدرش مي پرسيد نمي دانست 

 ه تا خرخره رفته اند درگل به دنبال پيدا كردن همين سوال است.سعيد هم با كفش هايي ك
 كي به اينجا رسيده بودند؟

 چشم هاي ساالر آتش گرفته بود.
«تو به شيوه ي خودت پول در آوردي پيرمرد حاال نوبت منه... منم مي خوام به شيوه ي خودم 

ني پير شدي ولي هنوز معامله پول در بيارم... نگران نباش هرچي داريم رو دو برابر مي كنم، يع
 ي خوب رو از هزار متري مي قاپي.»

 پيرمرد به سختي با صداي مريضش جواب داد:
«به شيوه ي خودت پول دربيار( لبخند زد و دندان هاي زردش بيرون ريختند، انگار با اين خنده 

و هم فقط مي خواست دندان هايش را در معرض ديد طرف مقابل بگذارد.) ولي يادت نره ت
شبيه مني... هر چقدر مي خواي ازم متنفر باش ولي اينو بدون، نفرت كارگرا نسبت به تو به 

 پاي هيچ كس نمي رسه...»
«من و تو شبيه هم نيستيم، تو متعلق به گذشته اي بايد خيلي وقت پيش مي مردي، براي همين 

 نمي توني توي اين دنيا زندگي كني...»
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 با همان تنفر ادامه داد:
 «نگو كه از سادگي اين مردم نترسيدي؟»

كسي در زد و چند ثانيه بعد ثريا با صورت الغر و نحيفش مثل سنگ سفيدي توي تاريكي چشم 
 هاي آن دو مرد را به خود گرفت. ثريا شكايت كرد كه:

 «ساالر قرار نبود برام پيانو بزني؟...»
براي پسر دردانه اش نگهداشته. ساالر طوري ايستاده بود كه تو گويي در دست هايش يك سازي 

بلند شد دست هايش را دو طرف بدنش به حركت درآورد، به پدرش نگاه كرد و بعد به سمت مادر 
رفت. نور اتاق كم بود، وقتي به پيرزن رسيد دست هاي مادرش را گرفت و آن ساز خيالي از اين 

 دست به آن دست شد.
 تم بخوني.»«پيانو! خوب فكريه به شرط اين كه خود

 پيرمرد توي رختخواب فرياد زد:
 «خوبه برو... برو پسر مادرش... برو خونه رو رو سرت بزار.»

 ساالر دست هاي ثريا را بوسيد:
 «بيا بريم مادر.»

وعلي ديباگر را مثل يك مرده ي واقعي كه فقط تا جايي به درد مي خورد كه يك برگه را امضا كند، 
 ي خاموشي خوابيده بود، با سكوت و تاريكي سنگين اتاق تنها گذاشتند.با زمزمه و آوازهايي كه تو
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مدتي بود ماشين تكان تكان خوران چرخيده بود به پيچ تندي و به دنبال آن منظره ي كوه ها در 
 دوردست تمام شده بود. 

يد، بدون هادي متعجب به جلو خم شد، اولين بار كه صحنه ي بيرون را از پس شيشه بخار گرفته د
اين كه بخواهد دندان هايش را روي هم فشار داد. كالهش را روي پاهايش گذاشت و وقتي به جلو 
خم شده بود كاله مثل يك سد از واژگون شدن او جلوگيري كرد. راست كه شد از سربازي كه 

 روبرويش نشسته بود، پرسيد:
 «خيلي سخته بتوني همزمان به دو طرف جاده نگاه كني، نه؟»

 باز دوم جا خورد:سر
 «اين چه سؤاليه؟»

 هادي انگار كه از به درد به خور بودن سوالش اطمينان دارد با سماجت باز پرسيد:
 «فكر مي كني همچين چيزي مي شه؟»
 سرباز دوم كمي سكوت كرد و بعد گفت:

بشي. «فكر مي كنم بهتره يه طرف كه منظره ي بهتري داره رو نگاه كني و بي خيال اونطرف 
اين كه ديگه پرسيدن نداره... هرچند تو بهتره مثل هميشه به پاهات خيره شي يا به دستات... 

 فرقي نمي كنه فقط به جاده نگاه نكن، مي دونم كه تو نمي توني انتخاب درست بكني...»
راضي از جوابي كه كف دست هادي گذاشته خودش سعي كرد طرف بهتر را پيدا كند و به آن نگاه 

هنوز به مركز شهر نرسيده بودند و البد چون هيچ طرف اين جاده به نظرش بهتر از آن طرف  كند.
ديگر نبود صورتش را در هم كرد، كاله را روي صورتش كشيد و در حالي كه خود را براي يك چرت 
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 كوتاه آماده مي كرد گفت:
اين جاده كه به يه  «قبل اينكه سؤال بپرسي بهتره نگا كني ببيني كجايي... نگاه كن دو طرف

 اندازه اعصاب آدم رو خورد مي كنه.»
نگاه كرد. داشتند از حاشيه ها به سمت مركز شهر مي رفتند، حق داشت، بهتر بود به هيچ طرف 

 خيابان نگاه نكني.
 «ببينم به نظر تو اين كاله ها به درد اين مي خورن كه توشون غذا بخوري؟»

خودش داد. كاله را كه تا كنار چشم هايش پايين آورده بود و  سرباز دوم حركتي از روي ناچاري به
اين طور فضاي تاريكي براي خوابيدن درست كرده بود باال داد و چشم هاي كوچك و گردش را به 

 هادي دوخت. چشم ها هنوز در اثر خواب گذرايي كه دوام چنداني نداشت خمار بودند، اين سرباز 
 دوم با تعجب گفت:

 «هاا؟»
 فت:گ هادي

 «اين رو مي گم.»
 كاله را مثل يك ظرف در برابر سرباز دوم نگه داشت. با احتياط مثل اين كه لبالب پر از شوربا باشد.

 «پرسيدم بنظرت اين به درد غذا خوردن مي خوره؟»
 سرباز دوم بي حوصله و دمغ سر تكان داد و گفت:

 چيه؟»«اين چه سؤاليه... چرا هي سؤاالي بي ربط مي پرسي؟ قضيه 
 هادي گفت:

 «ولي بعضي ها فكر مي كنن مي شه تو اينم غذا خورد، مثال شوربا
 ( كمي مكث كرد.)

 يا مي تونه يه اثر هنري باشه اگه دست يه هنرمند بيفته.»
 سرباز دوم كه خواب از سرش پريده بود راست نشست و گفت:

 «خب ديگه چي؟»
سنش از هادي بيشتر بود براي همين مي توانست اين طور القيدانه از او بپرسد«ديگه چي؟» تحصيل 
كرده بود. قرار بود همين كه سربازي را تمام كرد كارمند اداره ي برق شود و براي همين مي توانست 
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 از كسي مثل هاديِ ما، با آن رفتار و چشم هاي دهاتي اش بپرسد:
 «ديگه چي؟»
موهاي نرم طاليي اش دست كشيد. صورت كوچك و سياه سوخته اش را خال هاي  هادي روي

قهوه اي رنگ كوچك روي گونه هاي قرمزش كمي ناخوشايند كرده بود و شايد در نگاه كسي كه 
 براي اولين بار او را مي ديد حتي خنده دار و مضحك جلوه مي كرد.

 «ديگه اين كه اين براي مواقع ضروريه...»
قت هايي هم بد نيست كاله رو سرت بزاري ها؟ آها ببخشيد دستات عادت كردن «پس يه و

 كندن» به
 خنديد و همراه خنده عقب و جلو شد، داشت اداي كندن در مي آورد.

 «به اين ريواس هاي بيچاره رحم كن كه حداقل سر از زير برف بيرون بيارن نامرد.»
خره كند، اما او روزهايي را به ياد آورده بود هادي دلش خوش شد، سرباز دوم مي خواست او را مس

كه همراه پدرش از كوه باال مي رفتند. پدرش همه ي جاهايي را كه پونه ها و ريواس هاي بيشتري 
داشت مي شناخت. جاهايي بود كه فقط خود او مي شناخت و به خاطر همين مي توانستند با خيال 

يي كه مي آمدند كوه و مثل خودشان به دنبال گياه راحت و بدون رقابت با بقيه ي مردها و زن ها
هاي بهاري بودند به چيدن مشغول شوند. دست هاي پدرش مثل دو چنگك كار مي كردند و پشتش 

 را كه خم مي كرد فقط وقتي بلند مي شد كه كيسه اش پر شده بود، پدرش حاال زمين گير بود.
را گرفته بود و هميشه نسبت به خيلي چيزها با  سرباز دوم دانشگاه رفته بود. خارج از كشور مدركش

 ديد انتقادي نگاه مي كرد، مثال مي گفت:
 «چرا زن هاي ما نمي تونن هرچي مي خوان بپوشن؟»

 يا:
 «چرا روزنامه ها نمي تونن هرچي مي خوان بنويسن؟»

 يا:
 «چرا همه نمي تونن با هركي دلشون مي خواد بخوابن؟»

 درست كند. مثال وضعيت حيوانات را و گاهي مي گفت: مي خواست بعضي چيزها را هم
 «چرا بايد يه سگ االن گشنه باشه؟»

 يا
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 «چرا مأموراي شهرداري سگ ها رو مي زنن؟»
اين سرباز دوم است. يك آدم معترض به تمام معنا، از آن هايي كه به كار شهرداري، فرمانداري، 

ه كه بشود از آن اسم برد ايراد مي گيرند و فكر نيروي انتظامي، اداره ي پست، بيمارستان ها و هرچ
مي كنند اگر همين ها را بگيري از اين دست به آن دست كني همه چيز حل مي شود. با اين وجود 
رابطه ي خيلي خوبي داشت با فرمانده و آن هايي كه مرخصي مي دادند. خب حق داشتند لباس 

بيرون مي زدند، از غذايي كه در پادگان مي هايش تميز بود، وقتي مي خنديد دندان هاي سفيدش 
پختند حالش به هم مي خورد و عادت داشت بيرون غذا بخورد. سهم خودش را هم مي داد به همين 
هادي كه شكمش اندازه ي دو نفر جا داشت. و اگر در جمعي باب حرف باز مي شد بهتر از همه مي 

يد و اگر امروز به او كمك مي كردي مي توانست حرف بزند. خالصه اين كه سرش به تنش مي ارز
 توانستي مطمئن باشي فردا پس فردا كه كارت گير كرد همين سرباز دوم به دردت مي خورد.

 سرباز دوم اعتراض كرد:
 «چرا هوا اينقدر بده؟»

 باز كه چشمش به هادي افتاد انگار تازه سؤال او يادش آمده گفت:
 شوربا تليت كنين... راضي شدي؟» «تو و زنت مي تونين دوتايي تو اين ظرف

سرباز دوم ما باوجود تمام معترض بودنش، با وجود اين كه مي توانست از آن هايي باشد كه در هر 
تظاهرات اعتراضي شركت مي كنند، شبيه كسي بود كه تند تند راه مي رود و در اين راهپيمايي تمام 

يك ميدان برسد، ميدان را دور بزند و  سعي اش در اين است كه مسير را پشت سر بگذارد تا به
 راضي از كاري كه كرده به خانه برگردد.

هادي خجالت زده سرش را پايين انداخت و باز به كالهش خيره شد. سال گذشته قبل از اين كه 
بيايد خدمت سربازي با دختر همسايه شان ازدواج كرده بود. ازدواج نكرده به سربازي آمده بود و 

 خانه با پدر و مادرش تنها گذاشته بود. حاال زنش فريبا حامله بود.  نوعروس را در
ماجراي ازدواج او را نه براي رسوا كردن هادي بلكه براي نشان دادن تفاوت فاحشي كه بين «هادي» 

 و «سربازدوم» بود به اختصار تعريف مي كنيم:
هادي با برادرِ زن االن وهمسايه ي يك سال پيشش رفيق بود. بچه كه بودند آن ها گاهي همگي 
با هم براي كار كردن، براي جمع كردن گياه كوهي به كوه و دشت مي رفتند. گاهي كه آفتاب تند 
 مي تابيد عرق از سروروي همه پايين مي ريخت، بچه كه بودند گاها فريبا با آن پوست زرد و چشم
هاي درشت آبي اش دست هادي را مي گرفت و دو تايي مي رفتند توي بيشه غيبشان مي زد. فريبا 
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 پيراهنش را باال مي زد و سينه هايش را كه هنوز مثل دو دكمه ي كوچك بودند به او نشان مي داد.
 «ببوسشون!»

انه. اين مثل هادي ترسيده و خجالت زده بوسه اي بر سينه ي او مي زد و مي دويد برمي گشت خ
يك رسم و رازي كه با كسي در ميانش نمي گذاشتند بينشان باقي ماند. بزرگتر كه شدند هادي كم 
تر فريبا را مي ديد. او كمتر بيرون مي آمد تمام روز را خانه پاي قالي مي نشست. گه گاهي كه فريبا 

آورد و با سر فروافتاده  را مي ديد با صورت كك مكي و كوچكش خجالت زده آن لحظات را به ياد مي
 از كنار او مي گذشت. تا اين كه يك روز خود فريبا به او گفته بود:

 « ببينم سبيل در آوردي؟»
 هادي قرمز شده بود:

 «نمي خواي بريم بيشه...»
خنديده بود و البد همراه آن سينه هاي بزرگش هم زير پيراهن آبي رنگش باال و پايين شده بودند. 

بزرگي داشت. خالصه اين كه يك روز پسرخاله ي همين فريبا مچ آن ها را توي  حاال سينه هاي
بيشه گرفته بود. حاال هم كه با هم زن و شوهر بودند. دوست و آشنا مي گفتند شانس آورديد همسايه 
اتان از خود شما بي چيزتر بوده و از گرسنگي كم مانده بود نخ هاي قالي دالل فرش را بخورد وگرنه 

كي مي توانست همچين زن زيبايي بگيرد. مي خنديدند، زن زيبا و زبر و زرنگ. همه مي هادي 
دانستند كه فريباي زيبا قبل از ازدواج سروگوشش مي جنبيد و با بيشتر پسرهاي روستا حداقل يكبار 

 راهي بيشه شده. ولي اضافه مي كردند شايد شوهر و بچه همه چي را درست كند.
 ي رو هم بپرسي؟»«نمي خواي نظر زندان

 هادي سربلند كرد.
زنداني كه ساكت تمام اين مدت به گفتگوي آن ها گوش مي كرد مرد ميانسالي بود. روي پيراهن 
سفيدش لكه هاي عرق مثل گل هاي كوچكي دهن باز كرده بود و كت قهوه اي كوتاهي به تن 

را باال داد و به هادي  داشت كه از كهنگي رنگش ساييده شده بود. حرف كه به او رسيد عينكش
 خيره شد. زنداني پيش سرباز دوم نشسته بود.

 «تو مي دوني اون كيه؟»
 سرباز دوم صدايش را پايين آورد:

 «در اين حد مي دونم كه تحصيل كرده است... اون ور دانشگاه رفته.»
 «اون ور كجاست؟»
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 خنديد:
 «يه كشور اروپايي البد.»

 «يعني زنداني سياسيه؟»
هادي نزديك شد و هادي خوشحال از اين كه سرباز دوم مي خواهد حرف مهمي را با او در ميان به 

 بگذارد سرش را جلو برد.
 «توي اين كشور همه ي ما زنداني سياسي محسوب مي شيم.»

 از سرباز فاصله گرفت:
مع «ولي آره اين زنداني سياسيه... همونيه كه مي گن مي خواسته چندتا جوون رو دور هم ج

 كنه يا همچين چيزي.»
 سرباز دوم باز صدايش را پايين تر آورد:

 «يعني خواسته سازماندهي كنه.»
 هادي پرسيد:

 «اگه باهاش حرف بزنيم برامون دردسر مي شه؟»
كسي كه خواسته بود سازماندهي كند شبيه دردسر نبود. چهره ي آرامي داشت، قد و قيافه اي هم 

علوم بود بزن بهادر هم نيست. پس چه طور چندتا جوان به حرف هايش نداشت. با تمام اين تفاسير م
 گوش مي كردند و دنبالش راه مي افتادند؟ 

جاده با سرعت سرسام آوري از سرماي آن روز بهاري عبور مي كرد. هم هادي و هم بقيه صداي 
بعضي لحظات منتظر سنگريزه هايي را مي شنيدند كه زير چرخ هاي ماشين باال و پايين مي شد. در 

 مي ماندند چرخ ها دوباره زمين سنگالخي را لمس كنند.
 «شبيه آدماي دردسرساز نيست.»

 «هه فكركردي... به چهره ي آرومش نگاه نكن...»
 «چرا يه عده جوون بايد دور اين جمع بشن؟»

 «حتما يه چيزي حاليشه كه تو حاليت نيست...فهميدي؟»
 هادي باز گفت:

 نيست؟»«اون آدم خوبي 
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 سرباز دوم گفت:
 «چرا آدم خوبيه چون مخالفه.»
 اين را خيلي آرام تر گفته بود.

 «ولي با چي مخالفه؟»
 سرباز دوم جواب داد:

 «مصطفي رو كه مي شناسي مثل همون...»
 معلوم بود كه مصطفي را مي شناخت.

 «مي شناسمش.»
 «اون ها هم به آدم هايي مثل همين وصلن.»

 مخصوص به خودش پرسيد: هادي با ساده لوحي
 «يعني آدم كشته.»

 «نه احمق جون... يعني كمونيسته... مبلغه... خودمم خوب حاليم نيست.»
 «پس تو با كمونيستا موافقي؟»

«من با مخالفا موافقم... در هرصورت چيزي كه كمونيستا هم مي خوان اينه كه شر اينارو كم 
 كنن.»

 فرمانده را نشان داد.
 كاري ندارن...» «به من و تو كه

فرمانده خوابيده بود با اين حال سرباز سوم كه رانندگي مي كرد برگشت و با چشم از آن ها خواست 
 آرام تر حرف بزنند، مگر مي خواستند كار دست خودشان بدهند؟!

 آرام تر:
 «اين اسمش چيه؟»
 «اسمش اسكندره.»

 هادي به اسكندر خيره شده بود.
 كمونيست شدن؟»«چرا اين روزا همه 



 قاتل |2 قتل كي  يواقعه نگارم دوّ جلد | قتل كي  يواقعه نگار

50 

«نمي دونم اما فرمانده مي گفت اين مثل يه بيماري واگير داره... همين كه يكي مبتال شد هر 
 روز از يه جايي خبر مياد كه فالني هم آره...»

 «اگه اين طوريه بايد باهاشون چيكار كرد؟»
... در غير «بايد بگيري و قرنطينه شون كني... يعني نه كسي رو ببينن و نه باكسي حرف بزنن

 اين صورت هر روز كمتر نمي شن كه هيچ زيادترم مي شن.»
 هادي متعجب گفت:

 «همه ي اينارو فرمانده گفته؟»
«آره خودش گفته... همين خودش هم مي گفت دوايي براي اين مرض وجود نداره... قرنطينه 

ه حرومن كارساز نيست... اگه دست خودش بود همه رو از دم تيغ مي گذروند. اينا نمك ب
 نبايد توي زندان نمك آقا رو بخورن»

 سرباز ريز ريز خنديد:
 «مي دوني كه آقا يعني اون.»

 ماشين كه از حركت ايستاد سربازها پشت سرهم پياده شدند، سرباز دوم جستي زد:
 «با اجازه ت فرمانده.»

فرمانده روي سينه اش افتاده بود. گرچه با اجازه ي فرمانده پياده نشده بودند. سر بزرگ و پرگوشت 
 چرت مي زد، و تا موقعي هم كه سيگار بين دو انگشتش را نسوزاند از خواب نپريد تا فرياد بزند:

 «كي گفت اينجا نگه داري پدرسگ؟»
 سربازي كه رانندگي مي كرد ترسيده زود جواب داد:
 «قربان فكر كردم بايد مي اومديم اين جا آخه...»

 ننده گفت ساكت باشد. تا بدون آن كه به زنداني نگاه كند بپرسد:فرمانده به را
 «تو نمي خواي بري پايين؟ مي بيني كه عروسيه.»

كه فرمانده از خواب بپرد، يا سربازها با هم بحثشان شود درست همان  visزنداني خيلي پيش از آن
ين قاطي كارگرهايي كه موقع كه كوه ها تمام شده بودند خيال داشت برود. دوست داشت برود پاي

زير آفتاب ايستاده بودند. براي همين، فرمانده كه از روي بد ذاتي همچين سوالي پرسيد او فقط 
 شنيد:

 «تو نمي خواي بري بيرون؟»
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 سرباز دوم داد زد:
 «فرمانده بيا نگاه كن.» 

ه پياده شد همان به فرمانده نگاه نكرد اما فهميد فرمانده سيگار ديگري روشن كرده است. فرمانده ك
 سرباز دوم باصداي بلند گفت:

 «نگاه كنيد چه خبره! هرج و مرج راه انداختن.»
 مثل اين بود كه هزاران مرغ دريايي همزمان شروع كرده باشند به بال بال زدن، مثل دريا بود.

 هادي حاال باز سوار ماشين شده بود.
 «ببين بيرون چه خبره.»

 اسكندر انگار با او بوده پرسيد:باخودش حرف زده بود، اما 
 «ببخشيد كارگرها باز اعتصاب كردن؟»

هادي يكه خورد، حرف زدن با او درست نبود اما جوري كه پرسيده بود محال بود  بتواني جواب 
ندهي. مثل يك زنداني، صداي يك زنداني كه به طور خفيفي مي لرزيد و اميد ناشناخته اي در آن 

 موج مي زد.
 ببخشيد...

 هادي وحشت زده گفت:
 «شبيه يه اغتشاشه (دنبال كلمه ي درست تر گشت.)

 يا يه هرج و مرج...»
 اسكندر باز به اندازه يك زنداني با كم رويي و محتاج پاسخي كه سرباز بهش مي داد پرسيد:

  «چي شبيه يه اغتشاشه؟»
نزديك تر شد تا هادي تا  سرباز به اسكندر نزديك تر شد، اسكندر هم در قرارداد نانوشته اي به او

جايي كه ممكن است حرفي را كه مي خواهد بزند با صداي آرام تر بگويد. انگار صدايي نبود و انگار 
حرفي زده نمي شد. سرباز دم گوش اسكندر كه حاال به اندازه ي چند دقيقه ي پيش گرفته و غمگين 

 نبود گفت:
 مورها درگير شدن.»فكر كنم كارگرهاي كارخونه ي علي ديباگر با ما «

 «كه اين طور.»
 «بله...»
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 «مي شه سيگار روشن كني.»
 هادي زود دست به جيب برد و سيگاري بيرون آورد و روشن كرد.

 «مي گن تو خيلي سيگار مي كشي.»
 سيگار را براي اسكندر نگه داشت و او پكي زد.

 «كم تر از چيزي كه فكر مي كني.»
كسي را داشت كه مدت ها توي سرما مانده است و حاال  دست هاي اسكندر مي لرزيدند. لرزش

 گفت: سرباز با تكان دادن دست سعي كرد دود سيگار را از ماشين بيرون كند،بهش گرما مي خورد. 
«سرباز دوم و فرمانده مي گن شماها يه مرض واگير دارين كه اگه زود پيداتون نكنن همه ي 

ير رو، چون اون ها كم تر به نظافتشون اهميت مردم رو مبتال مي كنين، به خصوص مردم فق
 مي دن.»

اسكندر حاال باز با نگاه پرسشگرش به پشتي صندلي تكيه داده بود. دستي روي موهايش كشيد. 
عرق از موهايش سرمي خورد و زيرِ پيراهنش غيب مي شد. انگار در معرض آفتاب شديدي قرار 

 تابستان سوزاني گير افتاده باشد.گرفته باشد، انگار يك جايي بين زمستان و 
جور بيماري واگير دارم گفت. اما بيماري واگير دار  يه«درسته منم فكر مي كنم مي شه به اين 

رو هم كثافت اطرافت درست مي كنه، نه؟ ما اين كثافت رو نساختيم. وضعيت اين نباشه از 
كمونيست خبري نيست... آره اينا مي خوان به مردم بگن ما دنبال اينيم وضعيت رو آن طور 

 سازه...» كه مي خوايم بسازيم، اما اين وضعيته كه ما رو مي
فرمانده و سرباز دوم هنوز بيرون ايستاده بودند و سيگاركشان و تماشا كنان با هم حرف مي زدند. 

 هادي نزديكتر شد، احساس كرد قلبش تندتر مي زند:
 «چه وضعيتي؟»

اسكندر كمي مكث كرد. آدم هايي را كه ساده بودند، كه ساده زندگي كرده بودند، كه روزگار با آن 
رده بود كه مي شد گفت نمي فهمند، اما مي شد با آن ها تعهدهاي طوالني بست و روي ها كاري ك

آن حساب كرد را، بعد از سال ها آن قدري شناخته بود كه به محض سوار شدن هادي و نگاه خجالت 
 زده اش را به خود نزديك احساس كند.

 از همونجا ميان...» «همين كثافتي كه من و تو توش زندگي مي كنيم و بيماري هاي واگير
 «تو خودت... خودت تو كثافت زندگي كردي؟»

سرباز كوچك ما با تمام ساده لوح بودنش حق داشت كه همچين سؤالي بپرسد و اسكندر هم انگار 
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 با او هم عقيده است عينكش را باال داد و جواب داد:
تو رسيدم احساس «روزگار عجيبيه، كي اون طور كه مي خواد زندگي كرده؟ تا وقتي به سن 

خوشختي نمي كردم اما خب اعتراف مي كنم كه باوجود تمام اين ها آدم آسوده اي بودم... 
 آسوده! آدم از گفتنش شرم داره.

 (كمي مكث كرد)
 ولي خب...»

 سرباز به دستبندهاي اسكندر اشاره كرد:
 «اين زندگي ايه كه دلت مي خواد؟»

 اسكندر خنديد:
گي كنم. آره افتادن دنبال چيزي كه براي همه ي ما تنها گزينه ست «نه مجبورم اين طوري زند

 يه جور اجباره... هرچند اگه پليسا هرچند وقت يه باري سرو كلشون پيدا نمي شد بهتر بود...»
 بعد:

 «چه طوره بري با اون ها حرف بزني؟»
 «با كي ها؟»

 به بيرون اشاره كرد:
 «با همون ها كه بهشون مي گن كمونيست.»

 ادي عقب كشيد:ه
 «نمي دونم...»

«اگه بيرون بودم خودم مي تونستم بيشتر باهات حرف بزنم ولي مي بيني كه دولت زحمت 
 كشيده و بهم يه جا براي خوابيدن داده...

(اين بار خودش به دستبندهاي دستش اشاره كرد و انگار مي خواهد خودش هم باورش بشود باز 
 تكرار كرد)

يدن و يه غذاي مجاني و چند تا هم صحبت جديد... براي همين نمي تونم بله يه جا براي خواب
 بيشتر از اين برات توضيح بدم من رو ببخش.»
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 هادي گفت:
 «من خودم يه چيزهايي شنيدم.»

 «چي شنيدي؟»
«اين كه اگه يه آدم فقير و يه آدم ثروتمند به هم برسن از بين اون ها فقط يكي زنده بيرون 

 مياد...»
 هردوتا مي تونن زنده بمونن؟»«كي 

 «نمي دونم...»
 «اگه يكيشون قبول كنه تن به بردگي بده.»

 هادي به تته پته كردن افتاد:
 «خيلي وقته برده اي باقي نمونده آقا.»

 اسكندر گفت:
 «تو بايد بري و با اونا حرف بزني...»

. شبيه يك آدم بدبخت آه فرمانده كه سوار ماشين شد هردو ساكت شدند. فرمانده آه عميقي كشيد
نمي كشيد، مثل كسي بود كه تازه از روي يك سفره ي پر از غذا بلند شده و فشار خوردن خسته 

 اش كرده و براي همين خرخر مي كند و آه هاي صدادار مي كشد، گفت:
 «يه آشوب جديد... چه طوره اين شهررو قرنطينه كنن؟»

خش دارش پركرده بود، رو به اسكندر كرد و به آرامي فرمانده كه فضاي ماشين را با بدن و صداي 
 پرسيد:

 «تو چي مي گي؟»
 اسكندر انگاري انتظار همچين سوالي را كشيده است زودجواب داد:

 «اين هنوز اولشه بايد خيلي از شهرها رو قرنطينه كنن...»
 «هاهاها! فعال كه از يه بيمار بزرگ شروع كرديم... از تو.»

 ب گفت:اسكندر آرام زير ل
 «بيماري هاي بزرگ از آدمايي شروع مي شن كه شما بهشون مي گيد كوچيك...»
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 البد سرهنگ شنيده بود چون باز با صداي بلند خنديد و گفت:
«از امروز خيلي چيرا عوض مي شه...حاال كه طاقت رئيس كارخونه رو طاق كرديد اونا به 

سپردن...بله بله پس چي فكر كرديد مملكت قانون داره آتيش كشيدن گياه هاي هرز رو به ما 
 عزيز من...»

 و سرش به زير افتاد و بنظر رسيد باز به خواب رفته. 
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 ماجراي آشوب جديد و زنداني شدن احمد از اين قرار بود:

ايستاده بودند كارگرها همان طور كه تمام روز، مدت دوازده ساعت پشت دستگاه هاي پرسرو صدا 
از پنجره هاي بزرگ و كثيف كارخانه ديدند كه چند دفعه پشت سرهم هوا باراني مي شود و بعد 
بالفاصله آفتاب كه نه سوزان اما تا حدي گرم بود جاي آن را مي گيرد. در همچين شرايطي كارگرها 

عده ي مشخص بود كه باهجوم نور به داخل غافل گير شده بودند براي تحمل چيزي كه خارج از قا
سگرمه هايشان را در هم مي كشيدند و چشم هايشان را متفكرانه ريز مي كردند كه آفتاب و خستگي 
و نور كار دستشان ندهد. از كارخانه كه بيرون آمدند باد به سروكله شان خورد. بعضي ها همين كه 

به برپا كردن سكويي نگاه  از كار فارغ شده بودند گوشه اي ايستاده بودند، سيگار دود مي كردند و
مي كردند كه قرار بود صاحب تازه ي كارخانه روي آن بايستد و سخنراني كند. براي آن ها وزش 
باد به كله شان مثل اين بود كه تيله ي شفافي از اين سر مغزشان به آن سر پرتاب مي شود. مي 

نام داشت. گوش هايشان  شد صداي برخورد آن تيله ي شفاف را شنيد، تيله ي شفافي كه خستگي
زنگ مي زد و عضله ي دست هايشان تا مدتي بالتكليف مي ماند با اين حال روي صورت خيلي 
هايشان لبخند بانمكي نشسته بود، به هم سيگار تعارف مي كردند و زير چشمي مواظب بودند ببينند 

 احمد گفت: نظر بقيه دراين باره چيه.
 يم.»«ما نبايد گول اين كارها رو بخور

كارگرها دور احمد را گرفته بودند. احمد مي خواست خونسرد باشد، قلبش تند تند مي زد و حرف 
هايي را كه مي خواست بزند پيش از به زبان آوردن چندبار پيش خودش تكرار مي كرد. روي لب 

مين كارگرها حاال لبخند دليرانه اي بود كه احمد با نگاه كردن به آن ها قوت قلب مي گرفت و ه
قوت قلب بود كه توي صدايش زنگ فاتحانه و دلنشيني مي شد كه در عين حال قدرتمند هم بود. 
اين اولين بار بود كه مي خواست براي كارگرها اين طور علني حرف بزند. مي ترسيد نتواند تأثيري 

 را كه بايد روي آن ها بگذارد، اما در هر صورت به درد و رنج مشتركشان اميد بسته بود.
 «شايد آقا ساالر بخواد دو تومني به حقوقمون اضافه كنه...»
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 يكي خنديد:
 «آره خدا كنه از سرنوشت پدرش درس گرفته باشه و خيلي كارگراش رو عاصي نكنه.»

 «از من مي شنوي پدر و پسر با هم فرقي ندارن...»
 »«اون نمي خواد چيزي به ما بده يه چيزي هم ازمون مي گيره... ببين كي گفتم

 اين را كومار گفته بود و احمد به دنبالش اضافه كرد:
 «نمي تونه چيزي به ما بده...»

 يكي از كارگرها كه از او سن و سال بيشتري داشت حرفش را قطع كرد و گفت:
«احمد شايد بهتره خوش بين تر باشيم... به خدا توكل كن جوون، خدا رو چه ديدي اومديم 

 ..»حقوق هاي عقب افتاده رو داد.
كومار كه پهلوي دست احمد ايستاده بود و گاهي بلند مي شد و بي قرار به اين طرف و آن طرف 

 مي رفت گفت:
«چه خوشبين بودني...؟! حاال بزاريد اون حرف بزنه خودتون مي بينيد... چه طور دندون مي 

 كنه توي تنمون كه بيشتر بكنه...!»
 رائت گرفته بود فرياد زد:يكي از كارگرها كه از حرف هاي آن ها دل و ج

«آره بيايد ببينيم چي مي گه بعد از اون حرف مي زنيم. خدا به سر شاهده من يكي كه ديگه 
 تحمل ندارم يه ماه ديگه حقوق ندن... اگه حقوق ها رو كم كنن كه ديگه هيچي.»

 يكي ديگر از كارگرها هم كه حرف كم شدن حقوق را شنيده بود سر برگرداند:
مي خواد حقوق ها رو كم كنه... من با همين حقوقم بايد تا آخر ماه به هر مغازه اي «كي گفته 

 مي رسم قرض كنم...»
 «اونم اگه بدن... كي به ما قرض مي ده؟»

كم كم تب كم شدن حقوق به همه ي كارگرها رسيده بود، هركسي چيزي مي گفت. اگر در يك 
آن ها دقيقا چه مي گويند، اما لپ كالم اين بود متري مي ايستادي شايد نمي فهميدي هركدام از 

كه ديگر تحمل كم شدن حتي يك هزار توماني از حقوقشان را نداشتند. گذشته از اين ها پول صد 
 و بيست ساعت از اضافه كاريشان را هنوز نداده بودند!

ي آمده اي. از دور كه به جمع كارگرها نگاه مي كردي مثل اين بود كه به تماشاي يك رژه ي نظام
رژه هر آن ممكن بود شروع به حركت كند. البته اين فقط چيزي بود كه ديده مي شد. گرچه صف 
اين مردهاي خسته از دور مرتب و يك دست بود و به نظر مي آمد همه ي حركت هايشان، هرگام 
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 برداشتني، هر مكثي، هر درنگي، هر به پيش رفتني و حتي هر صدايي حساب شده است، اما در
حقيقت اگر جايي از اين صف ايستاده ي بودي، مي ديدي كه صفا و صميميت آن از هيچ نظمي 
پيروي نمي كند. آن ها فقط كنار هم ايستاده بودند. گاهي حركتي جزئي مي كردند و جابه جا مي 
شدند. مردهايي كه بوي سنگين عرق و گشنگي مي دادند، خشنود از جايي كه بودند، باهم حرف 

و تبادل نظر مي كردند. همه با هم و براي هم نگران بودند و بدون اين كه بخواهند، حس  مي زدند
همدست هاي يك جرم بزرگ را داشتند. حس كساني كه قرار است يا با هم نجات پيدا كنند، يا با 
هم مجازات شوند... شايد بهتر اين بود شروع كنند به راه رفتن، به رج زدن كوچه هاي شهر، به 

و يك صدا فرياد زدن آن چه براي زندگي مي خواستند. آن موقع پاهايشان گرچه جيغ كشان  گشتن
به دنبالشان مي آمد اما تسكين هم قطار بودن با مردمي كه مثل خودشان بود به آن ها التيام مي 

 بخشيد.
اخته آيا صداي رژه رفتن گروهي از كارگرها مي تواند روزي به عنوان شكلي از هنر به رسميت شن

 شود؟
آن ها كه پشت بودند به جلويي ها فشار مي آوردند و آن ها كه جلو بودند سكان مسير را در دست 
مي گرفتند. تا بوده همين بوده. هر رژه اي با همين فشارهاي دوستانه كه در حكم اهرمي يا محركي 

 بود تداوم پيدا مي كرد.
احتياط او را نزديك مي كردند. سليمان كه پا تو ديده و فاطمه دو طرف سليمان را گرفته بودند و با 

حياط كارخانه گذاشت بعد از ماجراي اخراجش اين اولين باري بود كه اين جا را مي ديد و همين به 
او احساس غريبي داد. خانم ها سليمان را به سمت سايه ي درختي بردند و سليمان زير همان سايه 

ت از ساالر ديباگر خواهش كند اخراجش را به حالت تعويق منتظر ماند. دل تو دلش نبود، مي خواس
در آورند، مي خواست هر وقت خوب شد باز سر كار برگردد. به خاطر همين مرتب نفس مي كشيد 

 كه وقتي حرف زد خس خس سينه اش معلوم نشود و سرفه امانش را نبرد.
محلي كه قرار بود ساالر  سليمان و همه ي كارگرها يك چشم بزرگ شده بودند. آن چشم بزرگ به

 ديباگر  روي آن بايستد خيره شده بود.
 «سركارگرها كه از دور هرج و مرجي را كه به وجود آمده بود مي ديدند، جلو آمدند.

 «آروم باشيد آقا جان هنوز كه حرفاي آقا ساالر رو نشنيديد...»
ه بايد غرامت بدن رفتار مي «چه شنيدني عزيز من معلومه حاال مياد و با ما مثل يه عده متهم ك

 كنه...»
« به! چه متهمي عزيز من كسي كه از اون ديار باقي سُر و مُر و گُنده مياد مي شينه توي كاخش 

 متهمه نه ما...»
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«حاال كه چي، يعني علي ديباگر كاري كرده اما مصطفي و مراد نه؟ اونا هم حتما يه دست 
 گلي به آب دادن كه بعدش در رفتن ديگه...»

«اين بابا آمريكا درس خونده، معلومه حق و حقوق سرش مي شه... معلومه بدهي هاي همه 
 مون رو يادشه...»

 «خدا رو چه ديدي شايد وضعمون بهتر شد.»
 «حاال بايد ببينيم...»

همه ي كارگرها با هم حرف مي زدند، براي همين حتي اگر همه ي آن ها دم گوش هم مي ايستادند 
پچ كنان شروع به حرف زدن مي كردند باز هم اگر شما كسي بوديد كه خارج از اين و تقريبا پچ 

دايره به آن ها خيره شده بوديد ياد پرنده هاي دريايي مي افتاديد، ياد ساحل دريا و ياد مرغ هاي 
 دريايي كه آرام آرام راه رفتند.

سرش را خم كرده بود روي چند دقيقه بعد ساالر ديباگر از پشت صف طويل كارگرها پيدايش شد. 
ويلچر پدر كه او را جلوي خود مي آورد. از ميان كارگرها مي گذشت و كارگرها براي اين كه او بتواند 
عبور كند مجبور بودند از هم جدا شوند. مثل دريايي كه باز مي شود، از بين آن ها راهي براي خودش 

شروع كند به موج خوردن و هر دوي آن درست كرد، هرچند ممكن بود اين دريا هر لحظه دوباره 
ها را در كام خود فرو ببرد. همان طور كه مي آمد گاه دست مي برد و يقه ي پيرمرد را كه ظاهرا 
سالم بود و فقط روي ويلچر نشسته بود مرتب مي كرد و پيرمرد درحالي كه مي لرزيد دست پسرش 

صحنه البد متأثر شده بودند حتي با را از روي لطف و محبت مي گرفت. كارگرها از ديدن اين 
گذشتن آن ها و باال رفتنشان از روي آن جايگاه، دو طرف ماجرا مدتي به هم نگاه كردند و بعد يك 
عده شروع كردند به پخش كردن شيريني و آب ميوه بين كارگرها. كارگرها كه دهانشان را شيرين 

 كرده بودند بهم مي گفتند.
 يه... مثل پدرش علي ديباگر نيست.»«مي بينيد معلوم خوب رييس

 «واهللا پنج ساله براش كار مي كنم تابه حال بهم زهرم نداده...»
دهانشان شيرين شده بود. هيجان و غلغله ي نشاط برانگيزي همه جا به چشم مي خورد، كارگرها 

ايت مي هيجان زده و اميدوار نظراتشان را با هم در ميان مي گذاشتند. درد و دل مي كردند، شك
 كردند و هرچيزي كه بشود به آن زندگي گفت.

ساالر ديباگر همراه با احترام و فروتني كه تن هر كسي را به رعشه مي انداخت قبل از شروع 
سخنراني كمي با بعضي از كارگرها شوخي كرد. آنچنان در مواجهه با آن ها راحت و خودماني بود 

د و نان خشكشان را هم با هم قسمت كرده اند. كه انگار سال هاست سر سفره ي هم نشسته ان
بعضي از كارگرها با ديدن رفتار ساالر از حرف هايي كه چند دقيقه ي پيش در موردش مي زدند 
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پشيمان شده بودند و فقط از خدا مي خواستند جاسوس هاي احتمالي كه بينشان ايستاده بودند و 
ر شرم آورشان براي ساالر ديباگر حرفي نزنند. هرحرفي را براي آن طرفي ها مي برند از اين رفتا

ساالر ديباگر  كمي با كارگرهايش خش و بش كرد و درباره ي زندگي و مشكالتشان پرسيد و از 
ناراحتي هايشان ناراحت شد و وقتي سليمان مشكلش را به او گفت با اين كه به او قول نداد كارش 

بتوانند بيشتر در اين مورد حرف بزنند. همه ي  را پس مي گيرد گفت يك روز مي آيد خانه اش تا
اين ها كه تمام شد با لحن روان و فصيحي كه بر روي تك تك كارگرها تأثير مي گذاشت، اين طور 

 سخنراني اش را شروع كرد:
«آقايون خودتون در جريان هستيد كه پدرم حالش چندان خوب نيست(پدرش روي ويلچر 

سال ها براي اين شهر زحمت كشيد، كارخونه ساخت، توليدي اثباتي بر اين مدعا بود.) اون 
ساخت، راه ساخت و خونه هاي شما رو گرم نگه داشت و حاال احساس مي كنه وقتشه كه بره 
كنار و به من و شما براي آينده اعتماد كنه... پدر مثل بقيه ي كارخونه دارهاي اين شهر نيست 

كت خارجي ملك و سهام بخره و مردمش رو كه هرچي به جيب زد رو بره اونور توي ممل
ول كنه به امون خدا... البته من مي دونم، شنيدم كه شما از پدر گاليه هايي داشتيد اما همون 
طور كه پدر شبيه بقيه ي كارخونه دارهاي اين منطقه نيست منم مثل پدر نيستم، مشكالت شما 

 .»رو درك مي كنم و قدردان زحمت هايي هستم كه مي كشيد..
 دستش را روي شانه ي علي ديباگر گذاشت.

«من و پدر از اين به بعد نه تنها پدر و پسر بلكه دو تا شريك هم هستيم... من نصف سهام پدر 
رو خريدم و حاال خيال دارم كه به همت همديگه توليدمون رو چند برابر كنيم و خودمون رو 

كار مجاهدت و تالش زيادي الزم   از بحراني كه توش گير كرديم بكشيم بيرون. براي اين
 داريم...»

حرفي نمي زد فقط از روي محبت سرتكان مي داد و حرف هاي پسرش را تائيد مي علي ديباگر 
كه سعي مي كرد به زور هم كه شده عالئمي از مريضي را در صورتش به وجود بياورد  با اين .كرد

درست مثل مردي كه از حيث غذا و استراحت مشكلي  حاال كه دوشي گرفته بود و اصالح كرده بود،
 ندارد سرحال و قبراق بنظر مي رسيد.

«... درسته حقوق ها چند ماهيه عقب افتادن، ولي مگه پدرجان دلش مي خواست همچين 
اتفاقي بيفته... مطمئن باشين نه! مجبور بوديم... كارخونه درحال ورشكستگيه و ما اگه بخوايم 

كنيم مجبوريم تا يه مدت تحمل كنيم. نجات كارخانه از اين بحران فقط به خودمون كمك ب
در صورت همبستگي همه ي ما با هم ممكنه... تحمل چند ماه حقوق عقب افتاده يا تعديل 
نيرو كه به زودي بهش مجبور مي شيم در برابر بسته شدن كارخانه چيزي نيست. من تمام 
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همه ي اين ها بتونيم كارخونه رو نجات بديم يا تالشم رو كردم راهي پيدا كنم كه بدون 
حداقل راه چاره اي پيدا كنم كه كمترين ضرر رو براي شما داشته باشه. باور كنيد قبل از 
خودم به شما فكر كردم... ولي تنها راه چاره همين بود، از هر راهي بريم به همين مي رسيم... 

هاتون چشم پوشي كنيد تا ما بتونيم با  چيزي كه از شما مي خوام اينه كه  كمي از حقوق
ماشين هاي نويي كه وارد مي كنيم با بقيه ي كارخونه ها رقابت كنيم اين طور بعد از يه مدت 

 كارخونه مي تونه سرپا شه...»
كارگرها در حالي كه شيريني كيك در زبانشان تلخ شده بود و هر لحظه با خودشان عواقب كم شدن 

كردند بي اين كه چيزي بگويند در سكوت مطلق به حرف هاي ساالر  حقوق ها را محاسبه مي
 ديباگر گوش مي دادند.

«برادرا ما بايد بتونيم با بقيه ي كارخونه هاي بزرگي كه مثل قارچ هرجايي سبز شدن رقابت 
ن كنيم، و گرنه بايد به نفع اونا از بازار بكشيم عقب... نه، نه بزاريد واضح تر بهتون بگم ميزارنمو

كنار... اگه همچين اتفاقي بيفته همه دچار مصيبت مي شيم... نبايد خودخواه باشيم، بايد 
 بخشنده باشيم مثل پدرجان كه شمارو به خاطر مسئله ي سوء قصد بخشيده...»

اين حرف به معني تير خالصي بود كه باعث شد كارگرها مثل ديگ لبريزي از خشم، صدايشان در 
 بيايد و اعتراض بكنند.

 يكي از كارگرها از بين جمعيت داد زد:
«ولي تو كه همش از ما حرف زدي؟ كارخونه داره ورشكسته مي شه... اين فقط مشكل ما و 

 بچه هاي ماست، هااا!؟»
 «ما كه در هر صورت هميشه كارمون رو كرديم چرا ما بايد كم شدن حقوق رو تحمل كنيم؟»

 اره...»«بچه هاي ما چند ماه گرسنه بمونن مشكلي ند
 با جسارت بيشتري:

«زن و بچه ي خودت چند ماه مي تونن گرسنگي بكشن كه كارخونه ت از ورشكستگي نجات 
 پيدا كنه؟»

فكر گرسنگي كه با كم شدن حقوق ها در انتظارشان بود محافظه كار ترين كارگرها را هم شجاع 
ها به سراغشان مي آمد را  كرده بود. همه مي خواستند به نحوي، فالكتي را كه با كم شدن حقوق

 به ساالر ديباگر نشان دهند.
ساالر ديباگر چند دقيقه ساكت ماند. جمعيت يك دهان باز بزرگ شده بود. فهميدن اين كه چه 
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 كسي حرف زده است، مشكل بود و او مثل اين كه چيز خنده داري به گوشش خورده گفت:
ت خوبي داريد اما حيف كه قابل اجرا «هاهاها! هركدوم از شماها به نوبه ي خودتون نظرا

نيستن. من زن و بچه اي ندارم و اگه شما همين طور ادامه بدين و دل به حرف هاي يه عده 
آدم ماليخوليايي خوش كنيد كارخونه اي هم نخواهم داشت، و اين به معناي اينه كه شما هم 

يه مدت خيلي طوالني تر كاري نخواهيد داشت و اونوقت چند ماه كه نه، بچه هاتون مجبورن 
گرسنگي بكشن... مي بينيد ما همه به هم متصليم... بايد قبول كنيد كه فالكت من بيشتر از 

 همه، فالكت شماست، توي دنياي واقعي تنها حقيقتي كه وجود داره همينه...»
همه جمعيت ناراضي مي غريد، آن درياي متالطم به حركت در آمده بود و انگاري مرغ هاي دريايي 

 با هم و يك جا پر زده باشند آسمان، صداي مهيبي به هوا بلند شده بود.
 «اگه اين طور حساب كنيم ما داريم براي كار كردن بهت پول مي ديم...»

 «تا حاال يه روز گشنگي كشيدي!»
 «آمريكا رفته كه مي گفتن، اين بود؟!»

 ساالر ديباگر باز خنديد:
اشم بايد با توجه به وضعيتي كه اين جا پيش اومده رفتار «آقايون آقايون آمريكا هم رفته ب

كنم... اين جا وضعيت همينه... باور كنيد من دوست داشتم از حقوق هركدوم از شما صد 
تومن كم نكنم كه هيچ دو مليون بيشترم بهتون بدم... اما مگه مي شه؟ دو ميليون به شما بدم 

 كه منتظرن ما زمين بخوريم تيكه پارم كنن...» كه دستاي خودم خالي بشه و اون بيرون كسايي
كارگرها را دعوت به سكوت مي كرد اما ديگر فايده اي نداشت، كسي ساكت نمي شد كه به حرف 

 هايش گوش كند.
سليمان همه ي اين ها را از زير سايه ي همان درخت درحالي كه فاطمه محكم زير بغلش را گرفته 

 بود نگاه مي كرد.
 يت نزديك كنين.»«من رو به جمع

 فاطمه گفت:
 «تو نرو اونجا داداش ديدي كه ساالر ديباگر باهات خوش رفتار بود، حتما...»

 سليمان حرفش را بريد:
 «پدرسگ هيچ وقت كارم رو پس نمي ده خودم مي دونم... من رو ببر اونجا.»

فاطمه از جايش جم نخورد و انگار با پيرمردي نشسته روي صندلي در حياط خانه ي سالمندان حرف 
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 مي زند كه فقط مي تواند بوي دريا را بشنود گفت:
 «تو بهتره همين جا بموني.»
 «مي خوام برم اونجا ديده.»

 ديده به فاطمه نگاه كرد و نگران گفت:
 «اما...»

 سليمان به سختي گفت:
«آره زير سايه ي يه درخت مردن، با مردن بين يه عده كارگر كه بوي عرق مي دن و مي خوان 
از بدبختي دنيا رو پاره كنن فرق مي كنه، اما درنهايت نتيجه شون يه چيزه... پس منو ببر... مي 

 خوام وقتي آخرش مردن بود همونجا بميرم...»
 دن حاضر بود.قرار نبود امروز كسي بميرد ولي سليمان براي مر

 هنگام يك آشوب چه اتفاقي مي افتد؟ يك آشوب چه چيز را برمي انگيزد؟
 ترس و احترام.

 مردم چه مي كنند؟
مي شود باور كرد كه از هر طرف كساني هم ديگر را تشويق مي كنند، به هم جسارت مي دهند و 

ديگر را بر حذر مي دارند. درحالي كه يك تن واحد غول آسا شده اند به هم اميد مي دهند و گاه هم 
چيزي كه سليمان در مواجه با هيبت آن صورت غول پيكر به آن دچار شد نوعي شگفتي و نوعي 
احترام بود. احترام به آينده كه در ناخودآگاهش او را به جلو مي راند، هرچند به يقين مي دانست كه 

 بعيد است خودش در اين آينده سهمي داشته باشد.
 سبكبال!
و درعين حال زنده، اگر هركدام از مردهاي اين جا را به حال خودشان رها مي كردي از  سرخوش

شوق دادخواهي كه به اندازه ي يك تاريخ به تعويق افتاده بود، از هيجاني كه درونشان بود و همزمان 
آن ها را، هم سنگين مي كرد و هم سبك، مثل يك پرنده پرواز مي كردند، مثل مرغ هاي دريايي. 
آيا تا به حال به تماشاي هزاران مرغ دريايي نشسته ايد؟ سليمان به آن ها نگاه مي كرد و بي شك 
احمد. سر بلند كرد، به آسمان نگاه كرد، يك دسته پرنده ي مهاجر توي هم مي لوليدند، همراه با 

ور مرتاضانه باد و شبيه حركت موج هاي دريا. بله شبيه بهم و خوشبختانه در تمام اين ها سماجت و ش
اي بود كه واقف شدن به حقيقت در انسان بيدار مي كند. شور حقيقتي كه چشم ها را روشن مي 

 كرد و سرها را برافراشته. 
باوجود تمام اين ها سليمان براي لحظاتي دردش را فراموش كرد، اثر خشنودي در چهره ي فاطمه 
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د اذيتشان نكرد. احمد كه روي جعبه ي و ديده هم هويدا شده بود براي همين بوي عرق بقيه زيا
 چوبي ايستاد فاطمه چشم هايش گرد شد.

... ما منتظر بوديم كه بعد از سخنراني !چيزي عوض شده؟ جا نگاه كنيد... رفقا به اين «رفقا...
كه احساس مي كنيم دست  حاال چي عوض شده غير از اين .رئيس جديد باز با هم حرف بزنيم

قرار نيست  نه... رو بخشيدن! قرار نيست قدر شناس باشيم... ون و مامرحمت كشيدن روي سرم
داشته؟  كي سال هاست كه اين كارخونه رو سرپا نگه رو ساكت كنه... قدرشناس بودن ما

 جا ساختيم... ما جاده اي رو كه مي رسه به اين ماييم كه ديوارهاي اين كارخونه رو ساختيم...
براي چي بايد  مي كنه؟ ما. پس بيايد قدرشناس نباشيم... رو تميز كي كثافت هاي اين دنيا

 ».قدرشناس باشيم براي به حركت در آوردن چرخ زندگي اينا؟ نه ما قدرشناس نيستيم
 چند نفر فرياد زدند:

 «ما سر خم نمي كنيم...»
 «ما قدرشناس نيستيم...»

 «كمي انصاف داشته باش با شكم خالي كه نمي شه كار كرد.»
 ».الي كه نمي شه قدرشناسي كرد«با شكم خ

احمد با يك نگاه همه ي آن ها را از نظر گذراند، تمام وجودش تپش بي اماني شده بود كه قوت 
مي شد در صدايش و چشم هايش كه مثل روز روشن بود، مي خواست قلب مشتعلش را به وجود 
تك تك مردهايي كه اطرافش را گرفته بودند سرازير كند، مي خواست آن ها را متوجه ي هيبت 

نه نمي خواست كه آن ها فراموش كنند چه كسي  ند كه توانايي ساختنش را دارند.بكآينده اي 
 هستند، يا دردهايشان چيست، برايش هزار بار آسانتر بود كه به آن ها بگويد:

 د فراموش كنيم.» ي«بياي
 يا 

 د برگرديم پشت دستگاه هاي كارخونه.»ي«بياي
 يا

 «بهتره قدرشناس باشيم...»
اين ها با گرسنگي اشان، با دست هاي پينه بسته شان، با لباس  مردها نگاه كرد.به تك تك آن 

مندرسي كه به تن داشتند همه چيز را به مبارزه دعوت مي كردند، دنيا را، ابرها را، آسمان را، كوه ها 
ن در اين مردم نيرويي بود تكان دهنده، نيرويي كه زمين و زما و دشت ها و تمام قوانين موجود را.
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احمد به آن ها  به همان اندازه سخت جلوه مي داد. زندگي را آسان و مرگ را رو مي كرد، و را زير
 نگاه كرد، يقين داشت كه يك روز خيابان ها را با صداي فريادشان پر خواهند كرد.

 «بهش چي مي گن؟»
 «به چي؟»

 «به مردهايي كه سرود مي خونن و جلو مي رن؟»
 «تظاهرات؟»

ها را مي شنيد، يقين پيدا كرد كه يك روز زندان ها از اين مردم كه با غرور و  صداي سرود آن
افتخار تاوان جرمشان «زندگي» را قبول مي كنند پرخواهد شد و اگر اين ها هم نتوانستند كسان 
ديگري خواهند بود، كساني كه بعد از آن ها به دنيا خواهند آمد، فرزندان آن ها كه به خون خواهي 

احمد به آن ها نگاه كرد و در وجود . بردگي و تحميل همه چيز را زيرورو خواهند كرد يك عمر
از خالل يك زنده ديد، هزاران نفر كه با يك ريه نفس مي كشيدند و  را هركدام از آن ها هزاران نفر

برده هايي را ديد كه روي زمين هاي كاكائو شالق مي خورند، كارگرهاي چشم دنيا را مي ديدند. 
بيشتر دست و پا مي زنند و جان مي دهند و فرزندان آن ها را  عدني را ديد كه زير آوار انفجار سودِم

هر كدام از آن ها تاريخي بودند  اه پدرانشان را ادامه خواهند داد.ديد كه با مشعل روشني در آينده ر
 شفافيت آينه وارش.ور نكردني اش و تاريخ با آن صداقت با تقويمي از رخدادهاي پيش از آن ها،و 

 با وجود همه ي اين ها چه از دست ساالر ديباگر برمي آمد؟
 بايد به ساالر مي گفتند:

با سماجب دنبال  كم نيار... زحمت بكش... همه ي توانت را به كار بگير... !بله تو «آهاي تو...
 نابود كردن ما باش!»

جا بودن  مي كرد، آن كه همواره به اينجا بود و فردا كس ديگري جاي او را پر  ساالر امروز اين
آن ها كه مثل  فرزندانشان به زندگي ادامه دهند. دستادامه مي داد مردهايي بودند كه قرار بود در 

احمد  .نور آفتاب و مثل درخت هايي كه همراه وزش باد به نوسان در مي آيند به زندگي وفادار بودند
طور مي توانستند سرپا باشند و از كجا نيرو ه غمگين، چبه آن ها نگاه كرد، چه مي ديد؟ تكيده و 

مي گرفتند؟ زندگي كردن آن ها مبارزه بود، راه رفتنشان مبارزه بود، كالمشان مبارزه بود و 
خنديدنشان باوجود همه ي رنج ها و فالكت ها بخشي از مبارزه بود. به آن ها نگاه كرد، بله زندگي 

آقازاده ها را جارو بزنند، ريخت و پاش هاي جشن هايشان را تميز آن ها را مجبور مي كرد زير پاي 
زندگي آن ها را مجبور مي كرد اما آن ، كنند، دستشويي هايشان را بشويند، در دهانشان غذا بگذارند

ها هرگز از مسير رو به جلويشان كه آيين مبارزه بود دست نمي كشيدند، آن ها كه آينده ي خود و 
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 بودند.ه ي اين دنيا آيند
 احمد با خودش فكر كرد:

 «اين يه سرود حماسيه.»
 و گفت:

«رفقا ما بايد براي اين آقايون روشن كنيم كه به هيچ وجه با كم شدن حقوق ها موافقت نمي 
كنيم... چه معني داره حقوق ها رو كم كنند وقتي همون حقوق هارم در هر صورت با چند 

د ماه رو باال بكشن... رفقا! رفقا! آقاي ساالر ديباگر ماه تأخير مي دن كه بعدش بتونن حقوق چن
رياست جديد كارخانه از ما مي خواد به خاطر خريد دستگاه هاي جديد با حقوق هايي كه 
ايشون مي گن موافقت كنيم، اما بزاريد از همين حاال بهتون بگم كه اين دستگاه هاي جديد 

رن و در نتيجه حتما يه عده ي بيشتري از همون چيزايي هستن كه نياز به كارگراي كمتري دا
ما بيكار مي شيم... رفقا با آوردن دستگاه جديد به ما لطف نمي كنند، به خودشون لطف مي 
كنند و بس، اين وسط فقط از ما مي خوان با دست خودمون مقدمات بيكار شدنمون رو 

 بچينيم...»
فاطمه از اشك شفافي خيس بود البد دوست سليمان خواست او را جلوتر ببرند. روي گونه هاي 

داشت همه ساكت شوند، همه ي دنيا، تا او با دقت به حرف هاي پسرش گوش كند و بتواند بهتر 
پسرش را بفهمد. آن ها از بين جمعيت راه بازكردند كساني كه اطالع داشتند سليمان مريض است 

ن برمي گشتند. هرچند درك بعضي از با ديدن او حواس پرت كنار مي رفتند و باز سرجاي خودشا
حرف هاي احمد برايشان دشوار بود اما او داشت حرف دل تك تك آن ها را به زبان مي آورد. شايد 

 هيچ كس يادش نمانده بود آن عقب علي ديباگر و پسرش ايستاده اند، هرچند محال بود.
باشيم، تا وقتي كه براي  «تنها كسي كه به ما كمك مي كنه خودمونيم، تا وقتي كه از هم دور

رسيدن به خواسته هامون كنار هم نايستيم هيچ دستي اونقدر خير نيست كه به ما و به بچه هاي 
 ما چيزي بده... ما اونچه رو مي خوايم تنها مي تونيم از قلب روشن مبارزه بيرون بكشيم...»

ه انگار ترسي روي چهره شان شايد زياده روي كرده بود چون بعضي از كارگرها با شنيدن لفظ مبارز
 افتاده از هيجانشان كم شد. سعي كرد جور ديگري حرفي را كه مي خواهد به زبان بياورد.

«تنها راهي كه داريم اينه كه در برابر كم شدن حقوق ها و هر تعديل نيرويي مقاومت كنيم... 
 مي كنيم.»ما با اين كار فقط داريم از خودمون و از نون شب بچه ها مون دفاع 

حاال كارگرها مغموم و نگران به احمد خيره شده بودند، هم بي اعتماد بودند هم مي دانستند او تنها 
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 صدايي است كه براي آن ها و از آن ها حرف مي زند.
 وقتي در بين كارگرها تاييد حرف هايش را گرفت با جسارت بيشتري ادامه داد:

طر اينكه آشوب طلبيم، به خاطر اين كه احتياج داريم زنده «نبايد مسالمت كنيم... نه!... نه به خا
بمونيم و براي اين كه زنده بمونيم احتياج داريم مثل يه آدم با اون دستمزد حداقليمون چيزي 
براي خوردن گير بياريم... غير از اينه رفقا؟ اگه به اين دستمزد قناعت كنيم مثل اين مي مونه 

 خونده باشيم...» با دستاي خودمون فاتحه مون رو
 خيره شده بود.كه چيزي بگويد به اين معركه  ساالر ديباگر بدون اين

سليمان نفهميد كي و چه طور درگيري شروع شد. پليس ها از مدتي پيش كمي دور تر از محل 
سخنراني ايستاده بودند و به حرف هايي كه احمد مي زد گوش مي كردند. وقتي زني با بچه ي 

لي ديباگر رفته بود كه او را در دامانش بيندازد پليس ها به خيال اين كه كارگرها الغرش به سمت ع
مي خواهند باز به رئيس كارخانه سوء قصد كنند به كارگرها حمله ور شده بودند. باتوم ها در هوا مي 
ند چرخيد و اين مردم ستم ديده كه نمي توانستند مثل مرغ هاي دريايي بال هايشان را از هم باز كن

و در يك لحظه همگي به آسمان بلند شوند، به هر سو مي رفتند و در هم مي لوليدند. حاال كه از 
خلسه ي حرف هاي احمد بيرون آمده بودند، گيج دور خودشان مي چرخيدند، ضربه مي خوردند، 

 ضربه پس مي دادند و منتظر بودند يكي به آن ها بگويد چه شده؟ واقعا چه اتفاقي افتاده بود؟
 «گفتن حقيقت بزرگترين جرميه كه انسان مي تونه مرتكب بشه.»

 كارگر ديگري هر دو جيبش را بيرون آورده و گفته بود:
 «گفتن حقيقتي كه به اين مربوط مي شه بله...»

روز بعد كه كارگرها عبوس و گرفته با هم در اين باره حرف مي زدند جلوي در خانه ي سليمان جمع 
 سرش باند پيچي شده بود مغموم و ناله كنان گفت:شده بودند، يكي كه 

 «يعني ما اين همه شبيه هميم؟»
جوان بود و با چشم هايي كه روي كله ي الغرش بيش از پيش بزرگ به نظر مي رسيدند جوري 
به كارگرها چشم دوخت كه انگار دنبال «اين همه شباهت»مي گردد. سليمان كه تا آخر بزن و 

 تصور اين كه بخشي از نمايش را از دست داده پرسيد: ببندها آن جا نبود با
 «چه طور؟»

«آخه اونا مدام سرمون داد مي زدن و مي گفتن شما همتون از يه قماشيد، شما همتون 
 خرابكاريد... منظور اون ها از اين حرف ها چي بود؟»
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 ه تر پرسيد:تا آنموقع چشمش روي سليمان بود، ولي ناگاه برگشت و به سعيد نگاه كرد و آهست
 «منظور اون ها چي بود؟ يه چيزي مثل پسر عمو يا پسر دايي، يعني فاميل؟»

 سعيد دست پسرك را گرفت و براي دلداري دادن او گفت:
«اونا من و تو رو مي گفتن وگرنه من يكي كه مدت هاست پسر عموم رو نديدم و با اين كه 

هم توي خيابون ببينه با خودش مي گه چشما و موهامون شبيه همه اگه كسي اون و من رو با 
 مهندس رو چه به گشتن با يه بدبخت... منظورش همچين چيزي بود...»

 پسرك خنديد:
 «تو چي مي دوني؟»

 سليمان نگاهي از روي همدردي به پسرك انداخت، گفت:
 «من نمي دونم مثل خودت... ولي خوبه كه نگهتون نداشتن.»

صدايش آهنگ غم انگيزي بود كه سليمان را به فكر كردن درباره ي پسرك نگاهش را دزديد در 
 اين شباهت ها وا مي داشت.

 «فكر كنم دارم يه چيزهايي رو درك مي كنم.»
 «چي رو؟»

«حرف هايي كه احمد زد... آقا سليمان من فكر مي كنم اون حق داره... راستي تو وقتي 
 درگيري باال گرفت با اين حالت چه طور در رفتي؟

درگيري ها كه باال گرفت سليمان حيرت زده و پريشان به هر سمتي نگاه مي كرد. كارگرها شبيه 
هم بودند، صورت هاي متعجبشان مثل كساني كه به وقوع يك سيل خيره شده اند آن ها را به هم 
شبيه مي كرد و هرچه بيشتر ادامه پيدا مي كرد بيشتر شبيه هم مي شدند. به اين تن با عظمت 

گيرش، به كساني كه از يك قماش بودند خيره شده بود؛ به كساني كه يك فاجعه و عقوبت دل
مشترك آن ها را به تني واحد و فراتر از آن بدل مي كرد. سليمان گيج شده بود، زن ها جيغ مي 
زدند، از بين مردها فرار كرده بودند بيرون، سليمان را جاگذاشته بودند آن وسط و مثل مرغ پركشيده 

 باال و پايين مي پريدند.
سليمان نه تواني براي فرار كردن داشت و نه تني براي مقاومت كه يكي از بين جمعيت دست هاي 
او را گرفت، احمد بود، دست هايش گرم بود، به سرش ضربه خورده بود، هر دو خيس عرق بودند و 

خودش را وسط  جمعيتي كه  سليمان مثل ماهي كه ميل دارد دوباره به درون آب بپرد سعي كرد باز
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 چون حيواني مريض به خود مي پيچيد بيندازد. ولي دست احمد محكم او را گرفته بود.
«من سعي مي كنم همه چي رو درست كنم... همه چي درست مي شه دايي حاال از اين جا 

 برو... تو مريضي برو.»
بود، دل سليمان هم...  فاطمه مثل ابر بهاري اشك مي ريخت، سينه مي كوفت، دلش پيش پسرش

 احمد كي اين همه بزرگ شده بود؟
از حياط كه بيرون آمدند فقط صداي زد و خوردها مي آمد، كسي در پي شان نبود و سليمان بدون 
خجالت آن هم جلوي دو زن شروع كرد به اشك ريختن، هق هق مي زد، صداي وحشت زده انگار 

ين دنياي تاريك باز مي خواست به درون او برود، نمي هربار كه از گلويش باال مي آمد متنفر از ا
توانست نفس بكشد. روي پاهايش خم شد و درحالي كه فاطمه و ديده او را نظاره مي كردند باال 
آورد و تازه بعد از آن بود كه سر مريضش را روي سينه ي ديده گذاشت و باز گريه كرد. تازه حاال 

ه و بعد وقتي فكر كرد ديد هر ضربه اي كه بوده به همه فهميد كه آن وسط مشتي به شكمش خورد
لبخند بي جاني صورت ديده را پركرد مثل يك مادر مهربان به سليمان  ي كارگرها خورده است.

 گفت:
 «بيا بريم... بيا خواهر تو هم بيا...»

پشت سليمان دنبال آن دو زن راه افتاد؛ سه نفر در سكوت و دركنار هم كوچه هاي تاريك را 
سرگذاشتند، مثل سه برادر كه همه ي عمر با هم زندگي كرده اند و براي همين خاطره اي نيست 
كه آرزو داشته باشند براي هم تعريفش كنند، بااين حال گذشته اي با هم دارند كه به هم پيوندشان 

آن جا  مي دهد و آينده اي كه به هم نيازمندشان مي كند. در اين بين كوچه هاي روشن هم بود،
كه هنوز چراغ خانه ها مي درخشيد و از آن نور زرد رنگي به بيرون مي تابيد. مي شد صداي به هم 
خوردن قاشق ها را شنيد، صداي مادرها را كه با بچه هايشان دعوا داشتند. توي همچين محله هايي 

هاي آن پنهان كاري سخت بود. نور چراغ ها تك و توك مثل يك گل زرد شكفته بود و گلبرگ 
گل پيچان روي صورت بي تفاوت رهگذرها نقش مي بست و سايه ي دماغشان را روي گونه هايشان 

 مي كشيد.
سليمان پيشاني پسرك زخمي را بوسيد و درحالي كه صداي نزديك شدن چند بچه را مي شنيد 

 گفت:
 «هيچي من پا به فرار گذاشتم.»

 پسرك خنديد:
م نيومد رفيقم رو اون وسط تنها بزارم... گير افتاده بود بنده «منم مي خواستم فرار كنم... اما دل

 خدا...»
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 بنده خدا رفيقش كنارش نشسته بود و وقتي اين را گفت از روي قدر شناسي سر تكان داد.
كم كم به تعداد كارگرهايي كه مي آمدند و دم در خانه سليمان مي نشستند اضافه مي شد. هركدام 

پرسيد و بعد مي ايستاد ببيند بقيه چه مي گويند. حاال كه مي خواستند  از آن ها وضع احمد را مي
حقوق ها را باز هم كم تر كنند خيلي از خانواده ها تصميم گرفته بودند نهار نخورند و منتظر شب 
باشند. مردها از خانه بيرون زده بودند، خانه اي كه فقط بوي سردي مي داد و بچه ها در گوشه اش 

د و به دست هاي پدر چشم دوخته بودند، برايشان قابل تحمل نبود. بيرون آمده بودند كز كرده بودن
كه با همسايه ها كمي حرف بزنند و حواسشان پرت شود، گذشته از اين ها قرار بود امروز درباره ي 

 اعتصاب نيز تصميم بگيرند.
يد بهمون تحميل «اگه امروز اعتصاب نكنيم فردا بايد با بقيه ي رياضت هايي كه صاحب جد

 مي كنه هم كنار بيايم...»
كساني كه ديرتر رسيده بودند و به خاطر همين عقب مانده بودند سرك مي كشيدند ببينند چه كسي 

 حرف مي زند، كسي كه حرف مي زد سعيد بود.
مگه ما مي تونيم از ايني كه  «كنار اومدن با ساالر ديباگر يعني كنار اومدن با گرسنگي بيشتر...

هستيم گرسنه تر بشيم؟ اگه االنم وضعمون خوب بود يه چيزي، چرا ما بايد با گرسنگي بيشترم 
كه  كنيم؟ گرسنگي كشيدن فقط حق كساييه مي نكنار بيايم ما كه هر روز دوازده ساعت جو

 كار مي كنن؟»
 مي گرفت و سعيد باز پرسيد:«نه»ي كارگرها لحظه به لحظه باال زمزمه هاي 
 د بره روي سفره ي كارگر كجا مي ره؟»«نوني كه باي

 شهر را نشان داد.
اونايي كه اون باالها مي شينن و خونه هاشون تا  ،«مي ره روي سفره ي امثال علي ديباگر

كدوم از اون  وقتي ما هيچ اما بدون داشتنشون نمي ميريم... ،كه ما نداريم هخرخره پر از چيزايي
اما بازم چون نمي  نمي ميريم پس اونا هم نمي ميرنآشغال ها رو توي خونه مون نداريم و 

 دونن بايد با اين همه پول چيكار كنن مي خرن...»
 «زنم خدمتكار خونه ي يكي از همين اعيون هاست، همين تازگي ها مبل از فرانسه آوردن...»

 صداي اعتراض مردها بلند شد:
 «استخفراهللا! يه مبل رو از فرانسه تا اين جا آوردن!»

 بد مبلشونم بليط درجه يك داشته...»«ال
همه خنديدند، اما نه مثل كساني كه چيز خنده داري شنيده اند، خنده شان بيشتر مثل كساني بود 
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 كه از حرص و ناتواني راهي جز خنديدن ندارند. اين وسط يك نفر به سعيد گفت:
 «تو كه كارگر كارخونه ي ما نيستي، اونور كار مي كني...»

 احمده...»«اما رفيق 
 رفيقِ مراد بود، رفيق مصطفي بود، كارخانه ي شيشه بري كار مي كرد، خانه اش از اين جا دور بود.
«طبيعيه كه بيشتر به كارگراي كارخونه ي خودتون اعتماد كنيد، اما باور كنيد منم حرفي رو 

 مي زنم كه اگه احمد اين جا بود مي زد، حرف من اينه كه بايد...»
د كه كارگرها بايد به اعتصاب هايي كه راه افتاده بود ملحق شوند تا با سرِ بلند، حرفش اين بو

 رسنگي را كه در هرصورت انتظارشان را مي كشيد تحمل كنند.گ
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6 
محمد از پشت شيشه ي رستوران براي سليم دست تكان داد. سليم به رهبر كه در آغوشش بود 

 گفت:
 چند مرده حالجيم.»«بفرما مردجوون وقتشه ببينيم 

ر رستوران را باز كرد، رستوران بزرگي بود. از بيرون همه ي رستوران با ميز و صندلي ها و گل د
هاي تازه و رنگارنگش را مي شد ديد. كساني كه آن داخل غذا مي خوردند بيشتر شبيه اين بود كه 

و البد از هواي مطبوع آن دارند بيرون در هواي آزاد غذا مي خورند، با هم خوش و بش مي كردند 
داخل لذت مي بردند. مي شد ديد كه مردها و زن ها همه لباس هاي نو و زيبايي به تن دارند، كه 
دستهايشان ظريف و زيباست. مي شد ديد كه كارد و چنگال را روي ظرف ها به حركت در مي 

كاري حرف مي زنند، اما آورند، به هم لبخند مي زنند، از هم تعريف مي كنند يا درباره ي مسائل 
فقط مي شد ديد، نمي شد نزديك شد، نمي شد شنيد و اگر مي شنيدي نمي شد نظر داد. يك شيشه 
چقدر فاصله درست مي كرد؟ شايد به اندازه ي دو دنيا. كساني هم بودند كه از اين طرف شيشه مي 

ايي كه خالي شده بود، براي توانستند بروند آن طرف، البته فقط براي كار كردن و تميز كردن  ميزه
جارو كردن زير پاي آقايان و طبخ كردن غذاها و شستن ظرف ها. محمد وقتي مي توانست بيايد و 
هرروز همچين جايي غذا بخورد چرا مي آمد و ور دل سليم مي نشست؟ سليم در رستوران را باز 

اخل بيايد. كنارش كه رسيد محمد كرد. مردد ايستاد تا محمد دوباره متوجه او بشود و از او بخواهد د
 صورتش را با دستمال سفيدي پاك كرد، گفت:

 «سالم... سالم سليم و رهبرجوون ما بياين بشينين پسرها... بفرما.»
 سليم به طور مبهمي از اين رفتار او متنفر شد.

 «اين دوست منه سليم بيا بشين.»
 ند زد.دوست محمد كه پشت به او نشسته بود برگشت و به او لبخ

 «بيا سليم، بيا بشين، مي خواي بشيني؟ من شمارو به هم معرفي مي كنم.»



 قاتل |2 قتل كي  يواقعه نگارم دوّ جلد | قتل كي  يواقعه نگار

74 

 سليم رهبر را روي صندلي نشاند.
 «بله حتما.»

خودش هم نشست. تفاوت آن ها به وسيله ي همان شيشه ساخته شده بود، در نگاه اول نمي شد 
رفت و همين طور سرت را ديدش اما ماديت داشت، مي شد لمسش كرد، و نمي شد آن را ناديده گ

بيندازي پايين و از آن رد شوي. سليم هم اين را مي دانست و به خاطر همين وقتي نشست معذب 
 بود و همين طور معذب گفت:

 «يه سري چيزا هست كه بايد در موردش حرف بزنيم...»
 دستش را به عالمت سكوت جلوي دهنش گرفت:

 «هيسس!»
 و:

بگي. اما قبل از اين كه غذا بخورم حتي با روح پدرمم يه  «... معلومه مي خواي چيز مهمي
 كلمه حرف مهم نمي زنم... بزار سير بشيم بعد... خب تو چي مي خوري.»

 «ما سيريم محمد.»
 «واقعا؟»

 «بله واقعا...»
 شانه هايش را باال انداخت و متعجب گفت:

 «كم پيش مياد ولي باشه.»
 نشان داد: بعد مردي را كه رو به رويش نشسته بود

 «خب پس بزار ايشون رو بهت معرفي كنم... ساالر ديباگر پسر علي ديباگر...»
سليم لب هايش را روي هم فشرد، ابرو درهم كشيد براي لحظاتي قلبش مثل يك تكه آهن سنگين 

 شد.
ساالر هم صورتش را تميز كرد. چهره ي تميزي داشت، البد تازه اصالح كرده بود، لباس هايش با 
آنكه نمي توان چيز خاصي در موردشان گفت  تميز بودند و وقتي دست هايش را جلو آورد كه با 
سليم دست بدهد كنار دست هاي تميز و ناخن هاي صورتي اش سياهي دست هاي سليم بيشتر 

. حتي مي شود گفت مثل يك نفر چهارم سر ميز نشست، نفر چهارم كثيفي بود كه برجسته شد
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 محمد و ساالر از آن بهره اي نبرده بودند ولي حاال سليم آن را با خود سر سفره آورده بود.
 «ببخشيد من از سركار اومدم اين جا...»

 محمد به ساعتش نگاه كرد:
 جا هرچند هميشه همين شكليه...»«راست مي گه از سر كار يك راست اومده اين 

 خنديد. ساالر مثل اين كه سال هاست سليم را مي شناسد خونگرم گفت:
 «هميشه از آشنايي با يه مرد سخت كوش خوشحال مي شم...»

 محمد كه عادت به حرف نزدنش را خيلي در خور توجه يافته بود باز تكرار كرد:
 «آره اول بايد سير شد بعد حرف زد نه؟»

مخاطبِ سوالش ساالر ديباگر بود كه بعد از دست دادن با سليم چند بار ديگر با وسواس روي دستش 
دستمال كشيد، حتي الزم نمي ديد مراعات حضور او را بكند، هرچند باز هم با گشاده رويي تعارف 

 كرده بود كه:
و فكر مي كنم تو «بله سليم... سليم عزيز من فيلم نمايش هاي تو رو خارج از كشور مي ديدم 

آدم بزرگي هستي مرد...آدم بزرگي كه به يه بعد جديد از فلسفه رسيدي... راستي تو آخرين 
 نمايشت چي مي گفتي؟»

كمي ساكت شد، داشت در ذهنش دنبال فلسفه اي مي گشت كه سليم در آخرين نمايشش به آن 
 دست پيدا كرده بود:

 «بله يادم اومد...»
 بگويد از اين قرار بود كه:چيزي كه سليم مي خواست 

آدم تا وقتي به خدا احتياج دارد كه مرتكب گناه مي شود. هروقت انسان دست از گناه كردن 
 كشيد نياز به خدا هم منتفي مي شه، يعني خدا مي ميرد.

 «با اين حساب خدا هنوز زندست هرچند حضرت نيچه گفته بود كه اون مرده...»
 توي آخرين نمايشنامم گفتم باور ندارم...» «در حال حاضر خيلي به چيزي كه
 «يعني مي خواي به قبليا برگردي؟»

 «قبال كه هست ولي بايد به سمت آينده رفت.»
 ساالر ديباگر شوق زده گفت:
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 «پس به چيز جديدي رسيدي...»
 دست از غذا خوردن كشيد:

انديشه اي كه  «اين هنرمندا رو نمي شه درك كرد محمد...(رو به سليم) مي شه بهمون بگي
 تو رو به سمت آينده برده چيه؟»

 سليم كمي ساكت ماند. درست بود با اين دو مرد درمورد اين ها حرف بزند؟
«در مورد اينه كه گناه هاي ما خدا رو نساخته بلكه عمل ماديمونه كه از يه جايي به بعد وجود 

ه، اين خيلي ايده آليستيه، خدا خدا رو الزامي كرده... يعني اگه گناه نكنيم خدا ناپديد نمي ش
 وقتي ناپديد مي شه كه عمل مادي ما ديگه نيازي به خدا نداشته باشه، اين عمل ماديه كه...»

 «كار؟»
 سليم مردد گفت:

 «بله كار، شيوه ي توليد...»
 ساالر ديباگر انگار ديگر ميلي به حرف زدن در اين مورد ندارد باز گفت:

درستي هم نري، باز هم ديروز مرد بزرگي بودي. و بهت گفتم كه من «اگه  تو آينده به سمت 
 همه ي نمايش هات رو ديدم... البته ببخشيد من پول كپي رايت ندادم.»

 محمد خنديد:
 «البته به خاطر اين بايد از من معذرت خواهي كني. سليم كه در هر صورت مرد فقيريه...»

ه هنرمند ثروتمنديه... حتي مي شه گفت از من و «به هرحال اين سليم اگه مرد فقيري هم باش
 تو ثروتمندتره.»

 محمد دست هايش را به نشانه ي تسليم باال برد:
 «من تسليمم، حق با توئه در برابر خداوند هنر من و تو دو تا درويش پيريم همين.»

. سليم احساس كرد هر لحظه  تحقير مي شود. كلمات آب سردي مي شد كه روي تنش مي ريخت
 به روميزي سفيد خيره شد.

 «ممنون.»
 محمد انگار درباره يك بچه حرف مي زند شانه هاي سليم را گرفت:

«سليمِ كم حرف من... گذشته از همه اين ها اگه از دنياي خدايان برگرديم به دنياي آدما اون 
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هاهاها  واقعا مال منه ساالر، تا چند سال آينده، پس بهش چشم نداشته باش پولش رو دادم...
مي دونم هركجا اسم پول باشه تو اولين نفر اونجايي اما اين بار نمي شه... هاهاها من قبل از تو 

 به اين زمين دست نخورده پا گذاشتم.»
 «بله حق باتوئه كريستف كلمب دوران!»

هر دو خنديدند، انگار از خنديدن سير نمي شدند. سليم دندان هايش را روي هم فشار داد، عصباني 
بود، اما در كنار عصبانيت گرسنه هم بود. روي ميز چند قلم غذاي رنگارنگ چيده شده بود، گوشت 
هاي خوب پخته شده، ماهي و ميگو... و هرچيزي! سليم دوست محمد محسوب مي شد اما تا به 
حال هيچ كدام از غذاهايي را كه محمد حاال از آن ها قاشق هاي بزرگ مي چپاند داخل دهانش 

 بود. نخورده
 «... من پولش رو دادم... مگه نه سليم؟»

 سليمِ گرسنه، با بيچارگي كه به آن دچار شده بود باز گفت:
 «من مي خواستم باهات حرف بزنم محمد.»

 «حرف مي زني... حرف مي زني ولي حاال نه، مي بيني كه يه مرد آمريكايي اين جاست.»
مي كند با او در مورد آمريكا حرف بزني، البد وقتي يك مرد آمريكايي مي بيني ادب ايجاب 

درباره ي سواحلي كه كشف كرده بود و درباره ي جاهايي كه قصد داشت از اين به بعد به 
 آن ها پا بگذارد به خاطر همين سليم گفت:

 «آمريكا چه طور بود؟»
 «تميز.»

 يك كلمه براي اين كه تاثيرگذاري حرفش را بيشتر كند و بعد:
 ه براي هر مردي بهشت موعود باشه...»«جايي كه مي تون

 و باز:
 «تميز و آزاد.»

«بله بله مطمئنم آمريكاي شما تميز بوده، حتي مي تونم بگم شما وقتي برگشتيد آمريكاي تميز 
خودتون اگه كسي در مورد اين جا ازتون پرسيد باز مي تونيد همين طور كوتاه و مختصر بگيد 

 تميز!»
 ساالر گفت:
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 طور؟»«چه 
سليم دستش را روي رو ميزي سفيد كشيد، عمدا جوري اين كار را كرد كه اثر دست هاي سياهش 

 بماند، در حالي كه با رضايت به سياهي كه اثر او بود نگاه مي كرد گفت:
 «چون شما هركجاي دنيا باشين جاهاي تميز ميرين.»

اين طور محمد و ساالر هم بدون اين كه به اطرافش و رستوران تميزي كه در آن بودند نگاه كرد و 
بخواهند به اطرافشان نگاه كردند، واقعا تميز بود. از ظرف هايي كه با نظم خاصي جلويشان چيده 
شده بود تا پيشخان و كاشي ها، همه چيز برق مي زد، همه چيز حكايت از اصراف در تجمل داشت، 

ين تميزتر بوده باشد؟ اين نهايت تميزي بود، چشم ها را خيره مي كرد. آمريكا كه نمي تواند از ا
تميزي كه به استخوان رسيده و گارسون هايي كه با حالت ايستادنشان، از طرز نگاه كردنشان، و با 

 چشم هاي فروافتاده شان مي گفتند:
 «ما آماده ي هركاري هستيم، چون شما پول هركاري را پرداخت كرده ايد!»

 چقدر تجمل!
اين جا بيايد خيلي هم گرسنه نبود، حتي شايد مي توانست تا فردا بدون زحمت  پيش از اين كه به

 زيادي گرسنگي بكشد اما حاال گرسنگي به استخوانش رسيده بود.
 «شماها هميشه چه اين جا باشيد چه اون جا جاهاي تميز مثل اين جا مي ريد... مگه نه؟»

ا خوش رويي متظاهرانه اي اين طور ترجمه محمد خنديد و براي اين كه نيش حرف سليم را بگيرد ب
 كرد:

«مرحبا! آدم كه روح تميزي داشته باشه به سمت تميزي هم كشيده مي شه، اصال تميزي 
 خودش به سمتت مياد...»

هر دو دست درازش را از هم باز كرد و با حالت رمانتيكي انگار به يك شعر عاشقانه خيره شده است، 
 ه شده است و انگار حرف خيلي جالبي دارد، گفت:انگار صورتش از سنگ تراشيد

«... در آغوشت مي گيره، مثل يه زن هاهاها... مثل يه زن تميز، مثل يه فرشته نه يه روسپي... 
 مثل يه فرشته.»

يك روسپي با مچ پاهاي گرد و كفل هايي كه به هر طرف تابشان مي دهد، صورت زيبايي دارد، 
د، با تك تك رفتارهايش تو را فرا مي خواند و با هر نگاه به تو پوستش هم مثل مرواريد مي درخش

 مي گويد:
 «همه ي اين ها موقتي است.»
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 البته وقتي او را در آغوش بگيري حتما بويي كه مال اين دنيا نيست دماغت را پر مي كند:
 پس مثل يك فرشته نه يك روسپي!

 سليم شانه هايش را باال انداخت:
 به حال يه فرشته نديدم اما تا دلت بخواد روسپي ديدم.»«نمي دونم من كه تا 

 محمد خنديد:
 «راست مي گه خيلي با همچين زنايي قاطي مي شه. به خاطر همين تا به حال زن نگرفته...»

 ساالر ديباگر گفت:
 «به نظر من كه حتما بايد يه زن خوب بگيره و تشكيل خانواده بده...»

 ي بد داشته باشه.»«شايد يه زن خوب نخواد يه زندگ
محمد بعد از گفتن اين حرف خنديد و در حالي كه از خنده سرخ شده بود پشت سر هم تكرار مي 

 كرد:
 «زندگي خيلي بدي مي شه... من رو ببخش سليم.»

 و بارها تكرار كرد:
 «من رو ببخش سليم!»

 سليم جواب داد:
كار رو مي كردم... اما حيف كه «اگه خوب شدن زندگي من بندِ بخشيدن تو بود حتما همين 

 اين طور نيست.»
 محمد باز دست هايش را به سمت سليم تاب داد:

«سليم زندگي سختيه ولي تو خيلي به روسپي ها سخت مي گيري، مي خواي دق و دلي زندگيِ 
 سختت رو سر اون بيچاره ها خالي كني؟!»

م درحالي كه روي صندلي جابه هميشه همين طور بود، مي خواست شوخي هاي با نمك بكند. سلي
 جا مي شد خيلي كوتاه گفت:

 «عادت بديه... من يه روسپي رو به يه زن خوب ترجيح مي دم.»
 و:

 «البد توي آمريكاي قشنگ شما مي شه خوب زندگي كرد و يه زن خوب گرفت؟»
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 ساالر بعد از كمي سكوت گفت:
 خودم جواب بدم؟» «آمريكاي قشنگ! مي دوني چرا آمريكا قشنگه؟ اجازه مي دي

سليم چيزي نگفت، ساالر بعد از كمي مكث درحالي كه نمي خواست مايوس شدنش را از سكوت 
 سليم كه بي ادبي محسوب مي شد نشان دهد گفت:

«ممنون... دوست من آمريكا جاي خوبيه براي زندگي كردن چون مردمش به اين درجه از 
تونيم اگه تالش كنيم لباس هاي تميز  شعور رسيدن كه مي دونن همه ي ما آزاديم و مي

 بپوشيم و دست به سياه و سفيد نزنيم كه دستامون كثيف شن.»
 «و سياه؟»

 «بله و سياه.»
 دست هاي تميزش را باال آورد:

«مي بيني همين شكلي... همه آزادن كه هر حرفي مي خوان بزنن اما كسي آزاد نيست جلوي 
ي. يعني ديكتاتوري به هيچ عنوان قابل قبول نيست يكي رو بگيره بگه تو حق نداري موفق ش

 حتي اگه زماني ستايش شده باشه...»
 «مي خوايد بگيد شما به هيچ عنوان ديكتاتوري رو قبول نداريد؟»

ساالر مثل اين كه حافظ ابدي منشور حقوق بشر باشد براي محكم كاري هم كه شده، به شكل 
 پشت سر هم رد كرد:عارفانه اي حرف او را چند بار به شدت و 

«نه نه، به هيچ عنوان قبول ندارم... هرچند مي دوني گاهي مجبورت مي كنن از بين بد و بدتر 
يكي رو انتخاب كني، به قول آدم بزرگي كه من خيلي بهش احترام مي زارم گاهي وقت ها 

 مي شه پرانتز باز كرد و گفت:
از پايين است. من ديكتاتوري از باال را  مسئله بين انتخاب ديكتاتوري از باال يا ديكتاتوري

انتخاب مي كنم چون از سر چشمه ي عالي تر و خالص تري مياد. مسئله در نهايت انتخاب بين 
ديكتاتوري دشنه و ديكتاتوري شمشيره، من ديكتاتوري شمشير رو انتخاب مي كنم چون 

 شرافتمندانه تره.»
 سليم تبسم كنان گفت:

«مردم درحال حرف زدن آمريكا! با اين حرفتون من رو ياد هيپي هايي انداختين كه دور يه 
آتيش جمع شدن و دارن حرف مي زنن، مي رقصن و اين كارشون به هيچ كجاي دنيا هم بر 
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نمي خوره... اما شما يه چيزي رو فراموش كرديد، اونم اينه كه ديكتاتوري از باال و ديكتاتوري 
...ديكتاتوري از باال حاال چه اسمش دموكراسي باشه يا توتاليتاريسم فرقي با هم دارن از پايين يه

ديكتاتوري اقليت و براي منفعت اقليت حاكم است. ولي ديكتاتوري از پايين ديكتاتوري 
 اكثريت و به نفع اكثريت جامعه...»

 وري اش را اعالم كند:ساالر خنديد و دست هايش را بلند برد و اين طور مي خواست تسليم شدن س
«سليم! اگه با دفاع از ديكتاتوري از پايين در واقع داريد از پرولتاريا دفاع مي كنيد من فقط مي 
تونم بگم مگه همين حاالشم پرولتاريا با حق رأي همگاني كه داره ديكتاتوريش رو به ما 

بشور، صورتت رو بشور اين تحميل نكرده... دست بردار همين حاال بلند شو و چشم هات رو 
سياهي ها اجازه نمي ده خيلي چيزا رو ببيني... معلومه هربار كه انتخابات مي شه رأي اوناست 
كه تعيين كننده ست چون مثل مور و ملخ زيادن. اونان كه به ما حكومت مي كنن نخواه همه 

 چي رو وارونه كني...»
 سليم خنديد:

هاي اضافي رو زير پا له كنيم؟! تا هم مشكل ديكتاتوري «پس بهتره يك طوري اين مور و ملخ 
به خوبي و خوشي حل بشه و هم چشم و صورت كثيفشون حال امثال شما رو به هم نزنه. اما 
در اون صورت نمي ترسيد كه كارگر ارزون براي كارخونه تون پيدا نكنيد! دست برداريد! 

مي دونيد كه همين انتخاباتي كه  اين حرف ها صد من يه غاز ارزش نداره. خود شما خوب
 مي گيد فقط كسايي مثل شما رو مي بره باال...»

 و بعد گفت:
«من اين جا رو و جاهاي كثيفي رو كه اين جا مي تونم برم به آمريكا و اون چيز آمريكايي كه 

 شما ازش دفاع مي كنيد ترجيح مي دم...» 
از كسي دفاع نمي كنم اما موضوع اينه  «ببين دوستِ من، من در برابر مردم خودم از چيزي و

 جايي گرفتن كه نبايد!»كه همين مردم لبه ي شمشير رو به طرف 
طرف شعور آمريكايي؟ دمكراسي آمريكايي؟ به طرف نبض استثمار؟ بازار آزاد؟ «مثال به 

 دقيقا منظورتون به طرف چيه؟» رقابت؟ به طرف كارفرماها؟
 كنار خودي ها ايستادن...» «به طرف خودي ها، به طرف كسايي كه

 سليم باصداي بلند خنديد:
«يعني فكر مي كنيد آمريكا خودي هايي كه شما مي گيد رو در حدي مي دونه كه كنارشون 
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بايسته؟ اون فقط ازشون استفاده مي كنه و خودي ها هم جيكشون در نمياد چون در هرصورت 
 يه چيزي هم اين وسط مي ره تو جيب خودشون...»

شانه هاي سليم را لمس كرد و سليم از اين عادت محمد كه دوست داشت مردم را دستمالي محمد 
كند حالش به هم خورد. به خاطر همين به بهانه ي جا به جا كردن رهبر كمي عقب كشيد و اين 
طور شانه اش از زير دست محمد سر خورد، اما خب هنوز سنگيني دست هاي بزرگ او را احساس 

 مي كرد.
 ي از دنده ي چپ بلند شدي سليم.»«انگار

 «نه برعكس فكر مي كنم اون دنده رو شكستم محمد.»
 بعد كارد و چنگال را برداشت.

 «شايد بد نباشه يه كم به رهبر غذا بدم... نظرت چيه مردجوون؟»
 از ظرف ساالر براي رهبر يك قاشق برنج برداشت.

 «بله... ببخشيد... بله براي رهبر... رهبرجوون»
د و ساالر ساكت به اين منظره نگاه مي كردند و ساالر با احساس انزجار ظرف غذا را جلوي محم

 سليم گذاشت.
«خواهش مي كنم تعارف نكن... ظرف رو ببر جلوي رهبر... من كه گفتم اگه رهبر غذا نخورده 

 يه چيزي سفارش بده... خواهش مي كنم سليم تعارف نكن.»
د ديدن اين منظره باز از آن ظرف چيزي بخورد. منظره ي جلوي حق داشت، مگر مي توانست با وجو

 روي اين دو مرد از اين قرار بود:
پيرمردي كه برنج از دوطرف دهنش بيرون مي ريخت و برنج ها روي ريش هاي تنكش مي ماند و 
يك مرد كه صورت سياهش او را به مكانيكي شبيه كرده بود كه همين حاال يك راست از سركار 

شده، آمده روي ميز آن ها بنشيند، چه بي ادبي اي! واقعا غيرقابل تحمل بود، غير قابل تحمل بلند 
 اما هميشه راه حلي هم بود. ساالر به گارسون گفت يك ظرف ديگر برايش بياورند، يك ظرف تميز!

 سليم از هركدام از غذاهاي روي ميز كمي به رهبر داد.
 ستفاده ي درست از كارد وچنگال رو ياد نگرفتم.»«ببخشيد من يه بچه دهاتيم، هيچ وقت ا

محمد و ساالر با هم شروع كردند به حرف زدن، چه طور محمد با كسي كه سال ها از خودش 
 كوچك تر بود دوستي مي كرد؟

محمد سر تكان داد، خنديد، سليم توانست همه ي دندان هاي او را ببيند و اگر حوصله داشت تك 
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 تكشان را بشمارد.
 رو كار و تجارت به هم رسونده... يعني ارتباط ما از اون ارتباط هاي قويه.»«ما 

باز همراه ساالر شروع كردند به پرحرفي كردن درباره ي آمريكا و مجسمه ي آزادي. درباره ي آن 
شعله ي فروزان، درباره ي آدم هايي كه هي حرف مي زنند، حرف مي زنند، حرف مي زنند و از 

نمي شوند. البته مي شود اضافه كرد كه هم كار مي كنند و هم حرف مي زنند و حرف زدن خسته 
 .در هرصورت از دايره ي قوانين بيرون نمي زنند

 سليم در حالي كه از غذاهاي رنگارنگ روي ميز به رهبر مي داد گفت:
االن «مي دونيد يه سوالي سال هاست توي ذهنم همين طور تكرار مي شه و نمي دونم چرا 

 يهويي احساس كردم شما جوابش رو داديد آقاي ديباگر...»
 ساالر متعجب به او نگاه كرد:

 «كي جواب دادم؟»
 «همين االن وقتي حرف مي زديم.»

خنديد و با عالقه به سليم خيره ماند، سراپا گوش شده بود كه جواب سليم را بشنود، البد از اين كه 
 سر از پا نمي شناخت.توانسته بود جواب يك سوال را بدهد 

«مي دونيد وقتي از كنار يه سوپرماركت روشن رد مي شدم كه پر از برنج و كنسرو و بسته 
هاي رنگارنگ بود، يه سوپرماركت با شيشه هاي تميز كه چشم هركسي از اين همه رنگ 
داخلش خيره مي شه، كه مي تونه يه گرسنه رو سير كنه كه خواه ناخواه چشم يه گرسنه رو 

ي گيره از خودم مي پرسيدم چه طوره كه توي روزنامه هرچند وقت يه بار مي خونيم كه يه م
نفر بعد از دو روز گرسنگي خودش رو كشته؟ يا به خاطر حقوق عقب افتادش جلوي كارخونه 

 خودسوزي كرده؟ شما هم همچين خبرايي مي شنويد، نه؟ اين روزا خيلي زياد شده...»
ف هاي غذايشان خيره بودند جوابشان طوري بود كه انگار موضوع بي آن دو در حالي كه به ظر

 اهميتي، بحث مهم شان را قطع كرده. 
 «خب؟»

«خب از خودم مي پرسيديم چه طوره كه يه آدم گرسنه به جايي مي رسه كه خودش رو بكشه، 
يعني خودش رو مي كشه، اما درحالي كه فرياد مي زنه يه چيزي هم از اون همه غذاي 

رو پاره كنه  برنجگارنگ سهم منه، به سوپرماركت هجوم نمي بره كه با دندون كيسه هاي رن
و كنسروهاي ماهي رو باز كنه كه تا مي تونه بخوره و سير بشه... به نظرتون سير خوابيدن حق 
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 هركسي نيست؟ از يه جامعه، جامعه ي بهتري نمي سازه؟»
 ايد تالش كنن كه شرمنده ي خودشون نشن.»«چرا به نظرم حق هركسيه. به خاطر همين همه ب

 «ولي موضوع تالش كردن نيست، موضوع تالش كردن و باز گرسنه بودنه...»
ساالر حرفش را بريد و درحالي كه انگار در برابر يك ديوانه نشسته القيدانه به آرنجش تكيه داد و 

 گفت:
نه كه همچين غلطي «خب فكر مي كني چرا كسي كه دو روزه گرسنه ست به كله ش نمي ز

 بكنه؟ چون آدم خوبيه؟»
 «خودت چي فكر مي كني؟»

 «من به همچين مسائل احمقانه اي فكر نمي كنم... مسائل مهم تري براي فكر كردن هست.»
 «مسائل مهم تر...؟

 مثل آسمون؟ 
 مثل عشق؟ 

 نفرت؟
 مثل چيستي زندگي؟ 

 مثل مردن خدا؟
 اين يه فلسفه ورزيِ حسابيه نه؟»

 سليم دست بردار بگو چرا مردم اين كارو نمي كنن منم كنجكاو شدم...» «هاهاها
 اين را محمد گفت. سليم كمي دست دست كرد:

«همون شعور آمريكايي. آزادي افراد از هم، اعتقاد به اين كه اگه گرسنه اي، بايد از گرسنگي 
 بميري اما دست نبري روي سفره ي يه نفر ديگه...»

 اما انتظاري از سفره ي جامعه نداشته باشي. بايد از گرسنگي بميري
 «كه البته روي سفره اونقدر غذا هست كه براي پنج نفرم اضافيه...»

 ران مرغي برداشت.
 «اين براي خودمه چون گرسنمه.»
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 ساالر ديباگر انگار اشتهايش كوره شده قاشق و چنگال را گذاشت:
تعارف مي كني؟ چرا جوري رفتار مي كني «من كه بهت گفتم هرچي مي خواي بخور چرا 

 كه انگار دو ظرف غذا چيز قابل داريه؟ دست بردار فقط بخور تا كارت به خودكشي نكشه.»
 جوري اين را گفت كه انگار از روي لطف به همه ي گرسنه هاي دنيا مي گويد:

 «هرچي مي خوايد برداريد...»
 حرف ها را ندارد.فقط خودتان را نكشيد، دو ظرف غذا كه اين 

 نه او هرگز همچين لطفي نمي كرد!
 «براي كسي كه جيبش خاليه البته كه دو ظرف غذا چيز قابل داريه...»

خودشان مي خواستند حرف بزنند، از گرسنگي كه به رستوران نيامده بودند، آمده بودند چون وقت 
. از اين دو بيگانه متنفر بود و نهار بود. سليم در اين حين به روزگار سپري شده ي خودش فكر كرد

 دلش سوخت از اين كه مي ديد همين محمد، همين محمد كه مي گويد:
 «او را براي سال ها بعد با زنجير قرارداد و پول گرفتار كرده،» 

تنها كسي است كه از روزهاي دانشگاه برايش مانده. چقدر همين محمد تغيير كرده بود. اما خب اگر 
، هرگز يك ذره اگر آسمان براي ايستادن ستون هم مي خواستمي رسيد، و يا  آسمان به زمين هم

شبيه او نمي شد. در همين لحظه كه او قاشق هاي برنج اين دو مرد را در دهان مي گذاشت و 
همزمان به خوش و بش «دو همكار و دو دوست نزديك» گوش مي كرد مصطفي از درد پايش به 

داد مي زد: « بايد منشور حقوق بشر را سوزاند» اگر الزم شد بايد خود مي پيچيد و فكر مي كرد و 
 !را به صالبه كشيدكساني مثل همين دو مرد 

 آمريكا را بسوزانيد.
چه مي شد اگر مجسمه ي آزادي با شعله ي فروزانش به حركت در مي آمد و سرزمين آزادي هاي 

 بي حد و مرز را به آتش مي كشيد؟
ل ابر افكار او را تيره كرد. احساس حقارت مي كرد اما خوشحال هم بود خاطرات ناراحت كننده مث

كه متقابال حال اين دو مرد را هم به هم زده. آن ها حاال بايد به آدم هاي گرسنه اي كه ممكن بود 
يك روز به سوپرماركت ها و خانه هاي پر از غذا هجوم بياورند فكر مي كردند. هجومي كه از هجوم 

ر بي رحمانه تر بود و همين دو چهره ي خندان را كه سعي مي كردند در برابر بي ادبي سليم هزار با
هاي سليم از خودشان بزرگواري، فروتني و سكوتي اصيل نشان دهند در نظرش مجسم كرد. وقتي 
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 همچين اتفاقي افتاد، وقتي مردم داد زدند:
 «يه لقمه از اون غذاهاي رنگارنگ حقِ منه!» 

 گي به راه افتاد و مردم گرسنه داد زدند:وقتي لشكر گرسن
 «ما گرسنه ايم، پس بايد بخوريم!»

 آن ها چه مي كنند؟ 
 اين سكوت و بزرگواري كه هميشگي به نظر مي رسيد دوام مي آورد؟ 

نه، در آن روز ماسك ها از روي صورتشان مي افتاد. اين ها كه هيچ وقت براي به دست آوردن 
يشان را بيش از حد معمول باال ببرند براي نگه داشتن چيزهايي كه با چيزي مجبور نشده اند صدا

 آن بزرگ شده اند از هيچ قساوتي دريغ نمي كنند!
آهنگ باران كم كم شروع كرد به نواختني يكسان. زير و بمش به اندازه اي با هم عجين شد كه 

رود در كدام نقطه ي اگر گوش كارآزموده اي نداشتي سخت بود بفهمي لحظه ي اوج و لحظه ي ف
 كه بي مدارا جوانه مي زد. اين موسيقي خودجوش حادث مي شود. تجلي ناگهاني زيبايي و صدا

محمد كه همچين وقت هايي به عنوان يك هنرمند از شنيدن صداي قطرات باران در پوست خودش 
اتفاقي نمي گنجيد براي تمام شدن بحث هم كه شده دست هايش را رو به باال گرفت و مجذوب 

 كه آن بيرون جريان داشت به سليم گفت:
«مي شنوي چه موسيقي اي! ما بايد االن يه نمايش براي اجرا كردن تو پر و بالمون مي بود 
سليم. مي دوني كه زوج هاي عاشق همچين روزهايي دوس دارن با هم بيان بيرون و اين بيرون 

 اتر.»شايد يه عده ي زياديشون تصميم گرفتن يه سري بيان تئ
سليم حالش از اين جور زوج هاي عاشق كه روزهاي باراني تصميم مي گرفتند با هم بروند بيرون و 
اتفاقا نمايش او را براي ديدن انتخاب مي كردند به هم خورد. همه ي آن زوج هاي عاشق بروند به 

چيزي جهنم كه تمام مدت نمايش محكم به هم مي چسبند و چون فشارخونشان باال رفته، هيچ 
نمي فهمند. اگر مي فهميدند هم البته فرقي نمي كرد. نمايش هاي او را اگر كسي نگاه مي كرد مي 
فهميد كه نبايد چيزي از دور و برش بفهمد، آسمان زيباتر است، عشق لطيف تر است و مرگ 

ي تصميم ترسناكتر از همه اتفاقاتي است كه در دور و برشان مي افتد. بايد پرسيد بعضي از آدم ها ك
 مي گيرند بفهمند؟

«من خوب مي فهمم آدما كي تصميم مي گيرن پوالشون رو خرج كنن. براي همين مجبور 
 نيستم گرسنگي بكشم... هاهاها!»

محمد باز صورتش را تميز كرد و چون خيال مي كرد چيز بامزه اي گفته است در همدستي مسالمت 
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 آميزي با ساالر دوباره سليم را ناديده گرفت.
اولين بار كه محمد را ديد سراپا سياه پوشيده بود. با ويالوني دردست باال و پايين مي پريد، چقدر 

پريد و پاهاي درازش را باز و بسته مي كرد، آن هايي كه پرهيجان وسرزنده بود؟ باال و پايين مي 
دورش را گرفته بودند تشويقش مي كردند، كف مي زدند، هورا مي كشيدند و حتي از شدت شعف 

 جيغ مي زدند. 
اعتماد بنفسشان از استعدادشان مدتي بعد محمد ويلون را بلند كرد و با تواضع ساختگي آدم هايي كه 

 :زند داد زدباال مي 
 «اين فقط براي سرگرميه... من مبتديم!»

فقط چند هفته بعد از اين اجراي نفس گير، سليم مطمئن شد كه اين پسرك شيك پوش قد بلند كه 
با وجود ادعاهاي عجيب و غريبش به جز پولِ پدرش جذابيتي براي هيچ زني ندارد به درجه اي از 

سد. محمد و سليم هم ديگر را در تئاتر حماقت رسيده كه غير ممكن است نفر دومي به پايش بر
دانشگاه ديدند. محمد دنبالش راه افتاد و از استراوينسكي فقيد حرف زد، از اين گفت كه هنر براي 
هنر درست ترين چيز است و همين هنر مقدس با وجود اين كه  تنها در خدمت خودش بود مي 

مقدس است، از انسان مقدس تر است، توانست زندگي هزاران نفر را نجات دهد. هنر است ديگر، 
چون معني انسان است و معني ذات هرچيزي است، بايد به اين كاشف ذات ها احترام گذاشت. مؤلف 
را دفن كرده بود، دور انداخته بود و ماجراي آن را منتفي مي دانست، به هنرمند طبقه ي پرولتاريا و 

ت هنر را زير سوال مي برد، در حالي كه محصول بورژوا باور نداشت و فكر مي كرد اين حرف ها قداس
هنرمند باالي سر همه چيز قرار داشت، حتي باالي سر خود هنرمند. همه ي اين ها را گفت و 
كنارش از اين گفت كه سوسياليزم چيز بدي هم نيست و مدتي بعد باز چند كتاب خواند كه وقتي 

كم نياورد و بتواند ژست آدم هاي روشنفكر بين بچه هايي كه از سوسياليزم حرف مي زنند نشسته 
را به خود بگيرد. موفق هم شد، سوسياليزم هم مي توانست چيز خوبي باشد اگر كمي متمدن مي 
شد و به آزادي پشت پا نمي زد. به! سوسيال دمكراسي. حق داشت. اين طور كمتر ممكن بود در دام 

مي توانست تحمل كند. تحملِ به بار نشستن فاشسيم بيفتد يا نازيسم. محمد اين جور چيزها را ن
يك استالين ديگر را از دامان كمونيست نداشت. به خاطر همين معتقد بود بايد افراط هرچيزي را 
گرفت، نبايد زياده روي كرد. همين هم چيز بدي نبود به شرط اين كه درحد يك سرگرمي باقي 

حرف. سليم ناخودآگاه با نگاه به تمام آن بماند و براي محمد در همين حد باقي ماند. حرف حرف 
 روزها دلش خواست بلند شود و فرياد بزند:

 «آفرين محمد تو حتي بيشتر از آمريكايي ها، آمريكايي زندگي كردي.»
... بيشتر از همه ي اون ها مك دونالد رفتي و ساندويج خوردي، جنگ ستارگان ديدي و 

 سلينجر خواندي...
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 مانده بود.حاال فقط استراوينسكي 
به هرحال سليم با اين كه تمام عمرش مجبور بود به او وصل باشد هيچ وقت او را جدي نگرفت و 
غير از اين، حرف هايي را كه حتي درباره ي موسيقي مي زد به پاي سواد موسيقيايي اش نگذاشت. 

سر محمد  به همان اندازه كه سليم او را جدي نمي گرفت به همان اندازه هم رفقاي سليم پشت
حرف هايي راه مي انداختند كه محض شوخي بود. هرچند بودند كساني كه باورشان مي شد اين 
بنده ي استرواينسكي هر شب يك ساعت مشخص از خواب مي پرد و مثل ديوانه ها قلم و دفتري 
 برمي دارد و شروع مي كند به نوشتن... مي نويسد، مي نويسد و بعد وقتي عرق از سر و رويش مي
ريزد تا لنگ ظهر مي خوابد، و فردا از خواب كه بيدار شد اولين كارش اين است كه تمام نوشته هاي 
نامفهومش را بخواند. همه ي نوشته ها را آخر سر مي انداخت سطل آشغال. آن هايي كه درباره ي 

ال محمد همچين داستان هاي مهيجي سرهم كرده بودند، آن هايي كه مي خواستند سر به تن امث
محمد نباشد، آن هايي كه واقعا هم اهل شناختن استراوينسكي بودند و هم به سوسياليزم مثل يك 

 راه نجات نگاه مي كردند حاال كجا بودند؟
سليم به حركت لب هاي آن دو مرد كه آرام اما با ميلي سيري ناپذير غذا مي خوردند نگاه كرد. 

وم بود هيچ وقت گرسنگي نكشيده اند، با مهارتي كه گرسنه نبودند اما جوري غذا مي خوردند كه معل
 فقط از يك پرخور بر مي آيد. زير لب به تنها همراهش در آن جمع، رهبر گفت:

 ، اون هايي كه با هزار جون كندن مدركشون رو گرفته بودند؟»مردجوون«اون ها االن كجان 
 آن ها حاال كجا بودند؟

سليم مجبور بودند عادت هاي مسخره ي آقازاده هايي عين محمد حاال هركدام از آن ها مثل خود 
 را كه مثل ميوه هاي فصلي يك وقت هايي جوانه مي زد تحمل كنند.

 «نگاه كن سليم.»
 سليم كه به خودش آمد محمد هنوز داد مي زد:

 «نگاه كن... نگاه كن...»
به هيچ عنوان سوژه ي مورد باز يكي از آن عادت هاي مسخره جوانه زده بود و نمي خواست سليم 

 نظرش را از دست بدهد.
سليم كه نگاه كرد عزيز را ديد. عزيز قبال خدمتكار خانه ي محمد بود. حاال آمده بود اينجا گارسوني 

 مي كرد. خيلي كارهاي ديگر هم كرده بود، هرچند محمد مي گفت:
 دستش بر نمياد...»«اون به تميز كردن زير اين و اون عادت كرده به جز اين كاري از 

اما چيزي كه درباره ي عزيز اين همه شادي آفرين بود، خودش و عادت به تميز كردن زير اين و 
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 آن نبود، زنش مستانه بود!
مستانه زن كوچكي بود، دست وپاي كوچكي داشت، كوچك بود و زيبا. با گردن بلند و دلپذيري كه 

هاي تاب خورده مثل اين عزيز بايد هم همچين زني در حد قد و قواره اش نبود. زنِ مردي با سبيل 
باشد، كوچك جوري كه خيلي هم دست و پاگير نباشد. ساالر باصداي بلند خنديد طوري كه تمام 

 افراد حاضر در رستوران برگشتند و به او كه از شدت خنده عقب وجلو مي شد خيره شدند:
 «بايد... بايد...»

درباره ي او حرف مي زنند خجالت زده سرش را پايين انداخت. سليم هم عزيز انگاري فهميده باشد 
به اندازه ي عزيز خجالت زده شد، سرش را پايين انداخت، نمي خواست به عزيز كه كمي هم گيج 

 بود نگاه كند.
همه مي دانستند كه تن كوچك مستانه را هر روز يك مرد غريبه مي پوشاند، مردهاي غريبه، 

مد و ساالر بودند. خود عزيز هم به اين كار رضا داشت. گرچه همه بهتر مي ديدند مردهايي مثل مح
پيش او تظاهر كنند كه زن او فقط زن زيبايي است، زيبا و كوچك، جوري كه حيف است با همچين 
مردي سر كند و در هرصورت مردي مثل عزيز شانس آورده كه توانسته همچين لعبتي را داشته 

 باشد محمد مي گفت:
 «اين تجارتشان است.»

 «اما نبايد قضاوت كرد.» 
 اين چيزي بود كه القل ساالر مي گفت خيلي به آن باور دارد، خيال خام!

ساالر راست نشست. مردم بدبخت نبايد درباره ي لباس هاي خوب او قضاوت مي كردند و ساالر 
 احترام مي گذاشت... كندباز مي هم در عوض بايد به فقر و راه هايي كه فقر جلوي روي آدم ها 

«بله من واقعا بهش باور دارم اين يه جهان آزاده و بايد بزاريم همه هر طور كه دلشون مي خواد 
 از رفتن زير خاك فرار كنن... اينم انتخاب اونا بوده.»

«يه جهان آزاد؟! يعني همون جهاني كه توش به مردم ياد دادن ارزش تنهايي رو بدونن. فقط 
خودشون تصميم بگيرن و انتظار هيچ كمكي نداشته باشن؟ اين جهان آزاديه  خودشون براي

كه شما ازش حرف مي زنيد؟! ببخشيد، شايد من اشتباه مي كنم...يه زنداني چرا زندانيه؟ چون 
 از بقيه جدا نگه داشته شده... مگه غير از اينه؟»

 ساالر جواب داد:
 «بله اما چه ربطي داره؟»
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لشم گفتم. از مردم به خاطر پول و مقام رقيب ساختن كه اون پايين هم «ربطش همونيه كه او
ديگه رو تيكه تيكه كنن و در نهايت بازم اون باال غالبا اين شما هستيد كه به جاي پدرتون مي 
نشينيد، نه يه بچه كارگر. و شما به اين مي گيد آزادي؟ بهش مي گيد رقابت؟ رقابت هم نبايد 

 شرايطش يكسان باشه؟!» عادالنه باشه؟! نبايد
 ساالر خنديد:

«سليم تو چرا هميشه همه چيز رو خيلي ساده مي بيني مرد. من دارم از يه چيز ديگه حرف مي 
زنم... من دارم از آزادي واقعي حرف مي زنم... منظورم اينه كه مردم خودشون مي تونن 

 و آمد...» انتخاب كنن چه طوري تنهايي شون رو بهم بزنن... يعني با كي رفت
 سليم وسط حرف ساالر پريد:
 «يعني با كي شام بخورن؟»

 «آها... بله... دقيقا!»
 سليم به عزيز كه يك گوشه بي سروصدا به آن ها چشم دوخته بود اشاره كرد و گفت:

«يعني االن عزيز مي تونه انتخاب كنه بياد و پيش ما شام بخوره؟ يعني فكر مي كنيد انتخاب 
ادانه ي عزيز اينه كه ايستاده شام خوردن مارو نگاه كنه.(صدايش را پايين مورد عالقه و آز

 آورد) درحالي كه من حتم دارم اون از شما خيلي گرسنه تره.»
 ساالر براي اين كه عزيز را ببيند به صرافت افتاد پشت سرش را نگاه كند و بعد جواب داد:

 دم... مگه نه؟»«من هم انتخاب خودم رو دارم... چون منم يه آدم آزا
«بله شما انتخاب هاي خودتون رو كرديد. از بين دوست و آشناهاي دوران تحصيلتون... حتما 
خوب مدرسه هايي هم رفتين و با پسرِ خوبْ آدم هايي هم آشنا شدين( باز صدايش را پايين 

 اورد.) همون آدم هاي ثروتمند رو مي گم...»
 سليم راست نشست و ادامه داد:

در هر صورت با آزادي واقعي و بي نقصتون آزادي يه عده ي زيادي رو مي  «يعني شما
 گيريد... مي دوني يه جورايي چيز مزخرفيه باور كن...»

زن عزيز از آن زن هاي كوچكي بود كه بايد اتاق به اتاق خانه را دنبالش مي گشتي و دست آخر او 
را مثل گربه اي وحشت زده، زير مبل يا پشت پرده پيدا مي كردي. از آن زن هايي كه براي يك 
مرد به معناي سكوت بود و هر مردي مي توانست بدون هيچ هياهويي دست ها وشكم بزرگش را 

رف او تاب دهد و او را مثل يك گربه ي كوچكِ واقعي از جايي كه مخفي شده بود بيرون به ط
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بكشد، بدون اينكه نياز داشته باشد با او دو كلمه حرف بزند. سليم از دست ها و شكم محمد متنفر 
شد. حالش به هم خورد از تمام مردهايي كه آن زن مجبور بود نوازش هايشان را بپذيرد. اين زن كه 

هم داشت مثل يك خط كه زياد از محدوده بيرون نزده بود، لطيف بود و از اين نظر  صداي نازكي
زنانه، اما خب مثل صداي جيرجيرك ها در نيمه شب اذيتت مي كرد. براي همين وقتي بعد از تمام 
شدن كار شروع مي كرد به حرف زدن درباره ي سه بچه ي معلولش هرمردي زود او را ساكت مي 

به آن ها ربطي نداشت. آن ها براي تجربه ي آرامش به او پول داده بودند، براي تجربه ي درام  كرد.
هاي خانوادگي، سينما انتخاب بهتري بود با اين حال ما به اندازه ي آن ها قساوت نشان نمي دهيم، 

 ماجراي زن عزيز از اين قرار بود:
دواج كرد با اين كه از خانواده ي ثروتمندي زن عزيز زن چشم و گوش بسته اي بود. با عزيز كه از

هم بيرون نيامده بود آفتاب به صورتش نخورده و مهتاب نديده بود. تمام سال هايي كه خانه پدرش 
بود از صبح تا شب پاي قالي نشسته بود و به خاطر همين به اولين نفري كه حاضر شده بود او را از 

ن بچه شان يك پسر بود. پسر ظاهرا سالم بود و كم كم قالي جدا كند جواب مثبت داده بود. اولي
بزرگ شد، اما همين كه شروع كرد به راه رفتن بدنش تحليل رفت، از ريخت افتاد و كج و كوله شد. 
يك بچه ي معلول. بعد دومي و بعد سومي كه براي زنده ماندن گير دوا درمان بودند. قرض قرض 

 قرض وگدايي كردن، اما تا كجا؟
ن بود كه به محمد گفته بود از او خوشش مي آيد فقط براي اينكه محمد پول بيشتري بدهد همين ز

 و روزهاي بعدش هم از آغوش زنش بزند و به آغوش او پنا بياورد.
 «تو از اين حرفا خوشت نمياد سليم ولي واقعيت داره.»

ا كرد. از اين كه سليم از اين كه حاال طرف صحبت آن دو مرد قرار گرفته بود احساس بدي پيد
مجبور بود با همچين آدم هايي سرميز بنشيند هيچ خوشش نمي آمد و با همين احساس ناخوشايند 

 هم بود كه جواب داد:
 «من... مگه اهميتي هم داره من باور كنم؟»

 اين بار محمد باصداي بلند خنديد و گفت:
زيبا... زنه قسم مي خورد كه عاشقم شده، به «نه اصال اهميتي نداره... فقط مستانه... مستانه ي 

 پام مي افتاد و اين رو مي گفت.»
و با حرص چند بار تكرار كرد، مستانه ي زيبا. سليم فكر كرد محمد هم به اندازه ي او مي خواهد از 

 روي ميز بلند شود و از رستوران يك راست به خانه ي مستانه ي زيبا برود. 
 مستانه ي زيبا!
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 داي او را شنيده بود؟ و باز خيال كرد شوخي جالبي بوده.عزيز هم ص
 «زن ها خودشون دنبال من راه ميفتن سليم!»

عزيز كه زن زيبايي داشت، به همان اندازه زيبا و موجز سالم مختصري تحويل آقايان دور ميز داد 
و از آن و با كرنشي از روي نارضايتي و سركشي كه مخصوص افراد خسته است ميز را جلو كشيد 

 ها رد شد.
سليم به كفش هاي او نگاه كرد. كفش هاي كهنه ي عزيز بيشتر از ساالر كه ادعايش مي شد كل 
دنيا را به چشم ديده، حرف داشت براي گفتن، درد داشت براي تعريف كردن و قصه براي نوشتن. 

كارهايي كه كرده اند از خانه هايي كه در آن قدم گذاشته، خيابان هايي كه پشت سر جا مانده اند و 
و دشت ها... دشت هاي سبزي كه درگذشته مانده اند... آدم ها هم بودند، آدم هايي كه بعضي 
هايشان نه فقط در جغرافيا و زبان كه در چهره هايشان هم با هم شريك بودند. چند نفر مثل همين 

ساخته بود. دلش به حال عزيز را مي شد در خيابان هاي شهر ديد؟ كساني كه چهره هايشان را درد 
 عزيز سوخت و به حال زنش.

 عزير: 
چاق بود، چاق با موهاي كوتاه ابلق وسبيل هايي كه لب بااليي را كامال پوشانده بودند و گونه هاي 
برآمده اي كه به چهره اش حالت تبسم داده بودند. بدبختي اش همين بود. سليم دلش خواست كه 

هم از تاسف بار بودن اين وضعيت حرف مي زدند. مصطفي حتما  تا با مصطفي هم اينجا بود بود
بغضش مي گرفت، حتما مي رفت و جلوي روي آن ها دست هاي عزيز را مي گرفت، چشم مي 

 دوخت به چشم هايش و مي گفت:
 «مستانه زن پاكيه، فاحشه ها همينهان... اون زن پاكيه مرد!»

زيبا نيست اما با مردهاي ديگر مي پرد و خوب  فاحشه زن همين محمد است، كه مشكلي ندارد، كه
مي تواند آن مردها را قبل از اين كه صدايش در بيايد رد كند بروند پي كارشان. دست هاي عزيز را 

 مي فشرد و او را متقاعد مي كرد.
«اين تقصير مستانه نيست... تقصير تو هم نيست عزيز... خجالت نكش، اينا تقصير تو نيست... 

 ترين كار رو كردي زندگي كردن تا جايي كه ممكنه.»تو درست 
 وهمان جا مقصرهاي واقعي را به عزيز نشان مي داد:

 «چشم هات رو باز كن عزيز!»
 چي مي بيني؟ مقصرهاي واقعي؟

همين مقصرهاي واقعي هم به عزيز باركش واقعي مي گفتند. سليم سرش گيج رفته بود، هميشه از 
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حاال مي ديد كه هميشه، همه جا نه تنها مصطفي بلكه همه به دنبال  اين حرف ها شنيده بود، اما
پيدا كردن حقايق بوده اند. دنبال حقيقت وجود عزيز، براي اين كه حقيقت وجود خودشان را توجيه 

 كنند.
 «اون يه باركش واقعيه.»

 محمد و ساالر درباره ي مستانه شروع كردند به پرحرفي كردن.
 واقعيه.»«اون يه باركش 

 اين جمله چندبار در ذهن سليم طنين انداز شد:
 «باركش واقعي.» 
 پيش خودش گفت:

 «باركش واقعي منم.»
محمد تكاني به دست هايش داد، از ميز فاصله گرفت و صورتش را تميز كرد. سليم مي دانست كه 

بعد باز جلو مي او هنوز تمام نشده است و تنها از روي عادت همچين كاري مي كند و چند دقيقه 
آيد تا باز بخورد و در اين مدت، حتي روح پدرش هم بايد منتظرش مي ماند، مثل تك تك گارسون 

 هايي كه آن جا ايستاده بودند.
 «سليم من خيلي بهش فكر مي كنم.»

 سليم به رهبر آب نوشاند.
 «هوم.»

 ...من خيلي بهش فكر مي كنم! 
گفت كه انگاري منتظر است كسي به خاطر اين ميزان محمد مثل يك خردسال بود و طوري اين را 

از «متفكر» بودن ازش مجسمه بتراشد تا بقيه براي سال ها بعد ستايشش كنند... از فشار بي كاري 
مجبور بود بارها و بارها به هرچيزي فكر كند و به همين خاطر احتمال داشت كه اين خردسال 

وقتي از شكم مادرشان بيرون مي آيند از روبرو شدن فيلسوف بزرگي شود، از آن فيلسوف هايي كه 
با اين دنيا خجالت مي كشند. دنيا را شرم آور مي دانند و براي همين ميزان از تصور زشتي و پوچي 
كه روي دنيا سايه انداخته است سعي مي كنند براي هميشه همان طور كه هستند باقي بمانند، قبول 

كه تقصير ديگران است. نه اين ها باعث مي شد در تصميمشان  اين پوچي و تن دادن به تصور زشتي
راسخ تر باشند، كوه ها تغيير مي كردند، دشت ها پهناورتر مي شدند، درخت ها رشد مي كردند و 
رودها به راه هاي جديد كشيده مي شدند و اين ها تنها به باد بود كه تن مي دادند و حتي اين هم 
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 شوخي به محمد مي گفت: زيادي بود و سليم گاهي شوخي
 «محمد تو هيچوقت عوض نمي شي، هيچوقت!»

خدا گفته است در روز قيامت كوه ها پنبه مي شوند بااين حال حتي همان روز هم فرشته هاي خدا 
 بايد از محمد خواهش مي كردند چند قدم جابه جا شود.

 ...من خيلي بهش فكر كردم.
ل ازدواج و چند بار زاييدن، تازه بيست  و پنج سالش را زن عزيز چقدر هم بچه بود. بعد از چندسا

پرمي كرد، خودش اين را به محمد گفته بود، دم گوشش و با همان جيرجير عجيبش. اين زن كه 
يك دختربچه ي پنج ساله فرقي نداشت. سليم او را ديده بود. يك  بامثل يك خرگوش كوچولو بود 

به اين زن كه سر كوچك و زيبايي داشت برخورده بود.  بار كه به خانه ي محمد رفته بود، دم در
مستانه سرش را بلند كرد و زل زد توي چشم هاي او. در رفتارش چيز خوشايندي بود، القيدي اي 
كه مخصوص همين دسته از زن هاست و مي تواند به هركسي احساسي از رهايي و اطميناني زودگذر 

روي صورتش مثل دو تيله ي شفاف برق مي زدند طوري  بدهد. با گردني برافراشته و چشم هايي كه
 به سليم خيره شد كه انگار تا آخر عمر كاري جز اين ندارد.

 «اين جا چيكار داري سليم؟!»
سليم كم آورده بود. يادش نمي آمد با اين زن آشنا شده باشد و به ياد نمي آورد قبال او را در سالن 

 يا همراه محمد ديده باشد.
 دزديد و تظاهر كرد يقه ي رهبر را مرتب مي كند.نگاهش را 

 «اين جا چيكار داري؟»
حروف به شكل معجزه آسايي با اطمينان مافوق طبيعي از بين لب هايش بيرون مي آمد، در آن 
موقعيت سليم بايد براي راضي نگه داشتن او خيلي چيزها مي گفت اما خيلي ساده و مثل مردي كه 

 وفادار است جواب داد:واقعا به يك نفر 
 «هيچي خانوم... مي بينيد كه منتظرم!»

براي محكم كاري و براي ارائه ي مدرك، پاي رهبر را هم وسط كشيده بود. كمي شانه اش را باال 
 برد و اين طور سر رهبر حركت مختصري كرد. 

بعد همين زن با صداي سليم، عزيز را كه ديد بي اختيار از آشنايي كه با زن او داشت شرمنده شد. 
 برافروخته اش براي سليم تعريف كرد:

«يه روز تازه رفته بوديم يه محله كه فهميدن من چيكاره م... شوهر يكي از زن ها من رو شناخته 
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راه افتاد... كسي نمي خواست  تو اون محل بمونيم و من به سيم آخر  وهواربود... بعد داد 
 زدم.»

و مثل درويش هايي كه از خود بي خود شده اند با سر لخت و پاي برهنه  مستانه به سيم آخر زده بود
 دويده بود بيرون و پيش چشم زن هاي همسايه سينه دريده بود كه: 

 «بله بله من اين كاره م ولي اگه اين كاره نباشم كي به بچه هاي معلولم غذا مي ده... تو... تو...»
 وسر بلند كرد رو به آسمان: 

 «تو...»
 يي نبود و به سليم كه به تشويش افتاده بود گفت:صدا

«هيچكس پيش قدم نشد كه يه لقمه نون همين جوري بزاره دهن پسرِ معلولم و من بچه هاي 
 معلولم رو از تن خودم بيشتر دوس دارم...»

 صدايش را صاف كرد و گفت:
 «فقط وعده هاي دروغي!»

ه و همسايه هايش از ياد برود و كمي هم خنده سليم آن روز براي اين كه ماجراي غم انگيز مستان
 دار شود پرسيد:

 «ببينم شوهر اون زن كه تو رو شناخته بود اون چي؟ كسي به اون گير نداد؟»
براي مستانه خنده دار نبود، اين زن كه توي تختخواب به هر آدم مسخره اي مي خنديد، يك متر 

بي حركت و سرد مي شد، نمي خنديد،  كه از تختخواب فاصله مي گرفت مثل يك سنگِ بزرگ،
چشم هايش يخ مي شد و شباهتي به كسي كه چند دقيقه قبل توي تختخواب صداي قهقه اش دنيا 
را خراب مي كرد نداشت. از آن آدم فاصله گرفته بود و از اين فاصله شايد هر مردي فكر مي كرد 

ي كند بدنش موهبت بزرگي مستانه هم مثل هر زن ديگري است، مثل هر زن ديگري كه فكر م
 است و اين موهبت بزرگ را بايد ستايش كرد:

«در ستايش هم آغوشي!» وبعد: «مگه كسي هم بيشتر از مستانه ستايش شده؟» و القيدانه: «زن 
 ها هميشه زياده خواهن، چه در عشق و چه در نفرت.»

 ر اضافه كرد:چه در عشق و چه در نفرت. جمله ي فريبنده اي بود و محمد پشت سر ساال
«حق باتوئه اين مستانه بوي همه ي مردهاي عالم رو مي ده، نه به جوون رحم مي كنه نه به 

 پير... همه رو مثل هم در آغوش مي گيره... تنها شرطش اينه كه مرد باشي.»
محمد تعريف كرد، وقت هايي كه مستانه به ديدنش مي آيد، مجبورش مي كند اداي مجسمه هايي 
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 ورد كه محمد آن ها را ستايش مي كند:را در بيا
 «اون براي ستايش شدن حاضره اداي يكي ديگه رو هم دربياره...»

اداي مجسمه ها را در مي آورد، بدنش واقعا هم مثل مرمرهاي ساختمان هاي قديم صاف و بدون 
 جواني كه بايد به پاي آن مي افتادي و فرياد مي زدي:نقص بود، 

 دار ساموتراس.»«زنده باد پيروزي بال 
محمد كه حماقت تمام اين سال ها ذره ذره در چهره اش مرده بود، با صدايي كه هيجان غير منتظره 

 اي در آن بود اين بار گفت:
 «اگه حدس زديد يكي ديگه از عادتاي مستانه چيه؟»

يكي  يكي ديگر از عادت هاي محمد اين بود كه خيلي از كلمات را آهنگين مي كرد، اسم «مستانه»
از آن ها بود، كه آهنگين مي شد، آهنگين «مستاااانه!» صدايش را صاف مي كرد «مثل آدم هاي 

 مست ديگه!» البد خيلي هوشمندانه بود.
 ساالر پرسيد:

 «چي؟»
 محمد اول قهقه كشيد، مي خواست شنونده را براي شنيدن يك عادت خنده دار آماده كند.

دستشه و همين طور پيشونيش رو مي ماله... من يه بار دليل اين «زنه هميشه ي خدا يه دستمال 
كارش رو پرسيدم و اون مثل اين كه كارش خيلي منطقيه از سؤالم تعجب كرد و گفت معلومه 

 اين كار رو مي كنم كه چروك هاي پيشونيم كم رنگ شن.»
 «نه بابا! تو كه گفتي اون جوونه و زيبا!»

بندِ زيبايي شه... هاهاها به خاطر همين بايدم خيلي به فكر  «بله يه زنِ جوونه كه بيزينسش
 چروك هاي روي صورتش باشه.»

محمد به مستانه كه مي خواست جواني را مثل برده ي بيچاره اي روي صورتش محبوس كند 
خنديد. مي خنديد چون هيچ درك نمي كرد يك آدم شايد در اين دنيا جز تنش چيزي نداشته باشد 

، تن زيباي مستانه چروك برمي داشت ديگر چيزي برايش نمي ماند. نه، درك نمي و اگر اين تن
 كرد!

سليم با حس انزجاري كه تا مغزاستخوانش را مي سوزاند براي اين كه محمد را از حرف زدن درباره 
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 ي مستانه و تجربه هايش با او بازدارد، از ساالر كه همچنان مي خنديد پرسيد:
به كارخونه ي سيمان هم رسيده. اعتصاب هي داره بزرگ و بزرگتر مي «ببينم انگار اعتصاب 

 شه نه؟...»
ساالر به عادت كساني كه دشمني هميشه دور و برشان پرسه مي زند اول به اطرافش نگاهي انداخت 

 و تكيه كرد به پشتي صندلي. سيگاري روشن كرد. رو به سليم:
 «سيگار؟»

 «نه.»
دو بناي سيگار كشيدن گذاشتند. ساالر ديباگر كه به حرف آمد محمد هم سيگاري روشن كرد و هر

معلوم شد زير چهره ي آرام مردي كه چند دقيقه ي پيش درباره ي خدا و آسمان حرف مي زد 
فكرهاي اين دنيا جريان دارد، دچار تشويش شده است و براي جان سالم به در بردن از اين مخمصه 

 ي گردد.دنبال راه حلي روي همين زمين سفت م
«بله درست شنيدي، كارگراي كارخونه ي سيمان هم اعتصاب كردن ولي مطمئنم كه اعتصاب 
اونا زياد دووم نمياره اما بزار اعتراف كنم من اين مردم رو نمي شناسم؛ نه، ديگه نمي 
شناسمشون... شايد با چيزي كه من يادم مياد فرق كردن يا من حاال اونقدري بزرگ شدم كه 

اون ها رو ببينم... اين مردم از كي اينقدر بيچاره شدن؟ از كي يادشون رفت ملتِ  روي واقعي
كرد بودن يعني چي؟ از كي اينقدر حقير شدن كه فقط با شكماشون فكر كنن... اون ها دارن 
با شكمشون فكر مي كنن، با شكمشون حرف مي زنن، با شكمشون نگاه مي كنن... يعني اين 

ده؟! كسي نبايد با وجدان و شرفش فكركنه؟! نمي شه انتظار ديگه دوره زمونه اين طوري ش
اي هم داشت... كسايي آتيش اعتصاب رو داغ كردن كه اهل اين جا هم نبودن... من نديدم 
اما شنيدم كه يكيشون سياه بود، هه شايدم عرب بوده! چه دوره زمانه اي... بايد يه عرب بياد 

 راه و چاه رو به كرد نشون بده...»
 سليم گفت:

 «اول از هرچيزي...»
 محمد حرف او را بريد:

 «يعني دومي هم داره؟»
خنديد، اميدوار بود در اين فاصله سليم تصميم بگيرد اولي را شروع نكند كه به دومي برسد، اما سليم 
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 ادامه داد:
«پس شما احتماال كرد دليري هستي كه رفتي آمريكا اما حس تعلقت به ملت كرد سر جاشه و 

س بايد پشت مارو تشويق مي كني و مثل يه پدر مهربون بهمون مي گي كه ما يه خانواده ايم پ
هم در بيايم... كه اگه يه نفر از اون سر دنيا اومد و نونِ تو رو آجر كرد ما بايد بزنيم تو دهنش، 

تو يه كاسه ست؟ تعجب مي كني كه چرا اوضاع  همدرسته؟ احتماال دستت با حزب دمكرات 
 اين طوري شده، كه چرا ديگه به اين بهانه ها تحويلت نمي گيرن؟

تمام شعارهات كارگراي كردت اعتصاب كردن، از من مي پرسي، دليلش مي بيني با وجود 
اينه كه كارگرا به كسي كه زبونش با اونا يكيه ولي توي ويالي درندشت اونور آب زندگي 
مي كنه مثل يكي از خودشون نگاه نمي كنن، اما به  يه عرب سياه كه پهلوي دستشون كار مي 

يقته، البته مي دونم شما با حقيقت سر و كار نداريد، كنه مثل خودشون نگاه مي كنن، چون حق
چون به نفعتون نيست، ولي حقيقت اينه كه دست خودت نيست گرسنه مي شي و اين گرسنگي 

 به احتمال زياد چشم هات رو به روي حقيقت باز مي كنه...»
 بازهم محمد:

 «سليم جان هنوز به نكته ي دوم نرسيدي؟»
داري درباره ي آدم هايي حرف مي زني كه چيزي براي بري؟ «عجله داري، مي خواي جايي 

... خوردن ندارن. يا بايد چيزي باشه كه بخوري يا هنري كه بهت ياد بده با هوا زنده بموني
همچين هنري وجود نداره، پس مردم ستم ديده ي زير دست شما، راه اول رو انتخاب مي 

نن به مبارزه كردن. البته اين تقصير شما كنن. و اگه شما مانعشون بشيد اون ها شروع مي ك
 نيست!»

 «گفتي وطن پرستي؟ مگه من چيزي از وطن پرستي گفتم؟»
 كمي ايستاد تا سليم جوابي بدهد و بعد باز وقتي سليم جوابي نداد دنبال حرفش را گرفت:

 «نه وطن پرستي و ناسيوناليسم دو مفهوم كامال جدان قربان
ا وقتي مي خواست كسي را تحقير كند او را قربان خطاب مي ( كامال جدا از همه ي اين ه

 كرد.) 
وطن پرستي هميشه بوده ولي ناسيوناليسم يه فلسفه ي سياسيه و در ثاني يكي از دستاوردهاي 

 مدرنيته است و بزار روشنت كنم
 (داشت از آمريكايي بودن خودش دفاع مي كرد.) 
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ناسيوناليسم به هيچ وجه به معناي نفرت از ملت هاي ديگه نيست بلكه به معناي مشخص كردن 
 مرز سياسي و جغرافياي مشخص.»خود و ديگري است اما اين بار با داشتن 

روي ميز با نوك انگشت خط باريكي كشيد و البد اين همان مرز جغرافيايي مشخص بود. 
 سليم جواب داد:

صبح ميشه معنا تراشيد... اون طور كه معلومه براي پست مدرن و همه ي  «از خود و ديگري تا
اين مسخره بازي ها بنيادي نيست و اين خود شمايين كه دارين سعي مي كنين يه بنيادي براش 
بتراشين... اما خب تو زمانه اي كه سرمايه داري همه ي زندگي ما رو زير سلطه ي خودش 

ي از سياست هاي نژادي و زباني دنيا رو تبديل كرده به جهنم، اين گرفته و امپرياليسم با پشتيبان
جاست كه من بايد به دور از همه ي اين مسخره بازي ها يه چيزي رو روشن كنم، بيا براي يه 

 بار هم كه شده قبول كنيم دنيا همه ش كرد نيست...»
بكشد، از خوشحالي نفس  ساالر انگار تمام مدت منتظر بود نطق سليم به پايان برسد تا بعد نفس

 كشيدن چهره اش از هم باز شد و كف زد:
«آفرين... آفرين جانم خوب گفتي، دفاع جانانه اي بود... محمد مي بينم كه يكي از كارگرهاي 
كارخونه ي من نشسته سر ميز تو... اون هم چه كارگري! كارگري كه فكر مي كنه شرافت 

دن ارزشي نداره و فقط مي خواد از روي سفره ي ارزشي نداره، ملت ارزشي نداره، كرد بو
 بقيه غذا برداره... بله از سفره ي بقيه با فرمول سوسياليسم.»

 و ساكت شد. سليم امروز سر سفره ي او سير شده بود با اين حال نمك نشناسي مي كرد.
 محمد باخنده جواب داد:

جور كارا نمي ره... مگه نه سليم؟  «نه، نه ساالر اون از اين عادت ها نداره، هيچ وقت سمت اين
 هرچند حق باتوئه اون يه كارگر چاپخونه ست.»
 سليم هم باخوشحالي پشت سر محمد اضافه كرد.

 «و يكي از كارگرهاي سالنِ تئاتر و هنر...»
 محمد نگاه ناباورانه اي به سليم انداخت، انگار با اين حرف تير خالص را زده بود:

م سرت حتما به جايي خورده، چرا درباره ي هنر اين طوري حرف « واي باورم نمي شه سلي
 مي زني... هنر از اين چيزها مبراست.»

 «هوم... پس كه اين طور كارگردان افسانه اي تو داره نم پس مي ده محمد!»
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 سليم صورت رهبر را تميز كرد و شانه هايش را باال انداخت:
ست، تو اعتراضي نمي كني ولي اگه هنري «جالبه! وقتي به مردم زحمت كش مي گن شكم پر

كارگري باشه تو رو ناراحت مي كنه... اگه هنر فقط براي هنر بود كه تو نمي تونستي به من 
بگي كارگردان محمد، نه؟ من به كاري كه تا به حال كردم مي گم(به آن دو اشاره كرد) هنر 

 براي شما.»
 «ما هم بخشي از اين مردميم...»

 نه؟ كلمه ي مردم بي معنيه... نه نه شما نمي فهميد!» «شما نمي فهميد
 و

«تا صبح هم حرف بزنيم به يه نتيجه ي مشترك نمي رسيم چون نتيجه ي مشترك به معني نفي 
 يكي از ماست.»

 ساالر ديباگر خنديد:
«ما آدماي بسته اي نيستيم به نظرات جديد گوش مي ديم و حتي قبولش مي كنيم، تو آدم بسته 

 ي كه همه چيز رو از نقطه نظر طبقاتي مي بيني... درباره ي ما چي فكر مي كني!»اي هست
 سليم گفت:

«فكر مي كنم هر روز منتظريد كه وقت نهار برسه بيرون بريد، دوستاتون رو ببينيد و باز شب 
 بشه.  مي دوني يه دور باطله اما بدكم نيست آدم رو پروار مي كنه.»

انگار محمد و ساالر هميشه نشسته اند و پشت شيشه هاي تميز همچين جوري اين را گفت كه 
 رستوراني غذا مي خورند براي همين كمي خنده دار شد.

«نه نه مي دونم كه زندگي شما سر ميز شام و نهار نمي گذره اما بايد قبول كنيم تا حاال نشده 
 ن ور... مگه نه؟»وقت هايي كه غذا نمي خوريد كيسه سيمان رو از اين ور بزاريد او

 «ببينم تو يه ساعته داري مي گي من كمونيستم، مگه نه؟»
 ساالر سيگار دومش را روشن كرد:

«ما مي خوايم مردم شرفشون رو، ملتشون رو، خاكشون رو پس بگيرن ولي كمونيست ها به 
 اين به اصطالح مردم زحمت كش چي دادن ها... خونه دادن؟»

 «نه.»
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 فروشگاه هاست دادن؟»«غذايي رو كه تو 
 «نه.»

 «لباس دادن؟»
 «نه.»

 «پول دادن؟»
 «نه.»«پس چي؟! براي هيچي دارين خودتون رو به آب و آتيش مي زنين؟»

 «براي هيچي كه نه... ولي فكر نكنم براي شما قابل درك باشه.»
 ساالر انگار يك بچه را آرام مي كند گفت:

ده شمرده بهم بگو، سعي مي كنم درك كنم، بهم «نگران نباش... آفرين... آروم باش... شمر
 اطمينان كن، من برعكس شما به عقايد همه احترام مي زارم... نگران نباش.»

«اون آگاهيه... بله آگاهي... بهمون چيزي داده كه شما نمي تونيد درك كنيد آقا... مثل اين 
ت رو ساختي، يه روزم مي كه يكي داد بزنه و بهت بگه، تويي كه تمام اين سال ها زنجير خود

توني زنجير كسايي رو بسازي كه باالي سرت ايستادن... نظرتون چيه پيشنهاد وسوسه كننده 
 اي نيست؟»

لبخند پر از آرامشي صورت ساالر را پر كرده بود، آنقدر آرام كه سليم هي مي ترسيد ناگهان بزند زير 
 خنده و خنده اش تا ابد ادامه پيدا كند.

 ر وحشيانه!»«هوم... چقد
 رو به محمد:

«تا جايي كه من يادم مياد قبال مردم مي خواستن از يه كارگر ارتقا پيدا كنن به صاحب كار، 
مردم دلشون به پيشرفت خوش بود، مي خواستن از زير پرچم بيگانه بيان بيرون و صاحب پرچم 

 خودشون بشن ولي حاال چي؟ چه وحشي هايي!»
زد، شانه هاي سليم را گرفت و نگاه ثابتي به چشم هاي او كرد و ساالر بلند شد، ميز را دور 

 زمزمه كرد:
«آره كساني پيدا شدن كه مسيرشون رو عوض كردن سليم، ولي يادت نره هنوز خيلي ها 
هستن، بله خيلي ها مثل اون مردم زحمت كشي كه تو سنگشون رو به سينه مي زني كه با يه 

و تيكه پاره كنن... مي دوني به اين چي مي گن، بهش اشاره ي يكي مثل من يكي مثل تو ر
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 مي گن وطن پرستي!»
سليم دست هاي ساالر را از روي شانه هايش پس زد. با ديدن چهره ي مبهوت محمد و چشم هاي 

 تهديدآميز ساالر احساس بدي پيدا كرده بود.
 «به هرحال محمد من بايد يه چيزي بهت بگم.»

 اش را از او بردارد گفت: محمد بدون اين كه نگاه خيره
 «بگو!»

حاال هم ساالر هم محمد به پشتي صندلي تكيه داده بودند، دست هايشان را روي شكمشان در هم 
 قفل كرده بودند و منتظر به سليم چشم دوخته بودند.

 «من نمي خوام ديگه برگردم اون سالن...»
ت باريك و استخواني اش را پركرده محمد تكاني به خودش داد و باخونسردي آزاردهنده اي كه صور

 بود پرسيد:
 «منظورت كجاست؟»

 «سالن تو، مي خوام برم بيرون... خيلي وقته اونجام.»
 محمد شانه هايش را باال انداخت:

 «خب كه چي؟»
 «وقتي دست از سفر مي كشي يه چيزي مي ميره...»

 اون قلب تئاتره.
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7 
هندي شده كه مجبور است بارها و بارها يك جمله ي كوتاه را براي سليم احساس كرد آوازه خواني 

 فهميده شدن پشت سر هم تكرار كند:
 چون قلب تئاتر مرده...
 چون قلب تئاتر مرده...

 چون قلب تئاتر...
نه فايده نداشت، اين دو مرد نمي فهميدند سليم در مورد چه حرف مي زند، آن ها زيان هاي 

از سفر را درك نمي كردند. درك نمي كردند يكجا نشستن و منتظرِ يك يكجانشيني و دست شستن 
 عده آدم بي دردسر بودن چه تبعاتي براي تئاتر او دارد، تئاترش را كشته بود.

«كسايي كه كار دارن نمي تونن بيان تئاتر، پس من بايد تئاتر رو ببرم خيابون، ببرم كوچه ي 
 باره شروع مي كنه به تپيدن.»اونا فقط اون موقع است كه قلب تئاتر دو

 «پس داري درباره ي يه قلب مريض حرف مي زني.»
 « نه درباره ي...»

 «خودت گفتي كه الزمه دوباره شروع كنه به تپيدن.»
 «من دارم مي گم.»

سليم بارها اين را گفت، حتي داستاني سر هم كرد كه رفتنش براي محمد قابل درك تر باشد. گفت 
دو مرد جوان به خوابش آمده اند و از او خواهش كرده اند، التماس كرده اند كه اين سالن را رها كند، 

ك براي نجات آن ها و براي نجات خودش، براي نجات خودش و براي نجات آخرين تپش هاي ي
قلب بيمار كه در اين هواي تاريك، كه در اين سالن، كه باوجود صندلي هاي افسرده ممكن نبود 
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 زنده بماند. سليم بارها اين را گفت، دو جوان آمده بودند به خوابش و مدام التماس مي كردند.
اقعا «پس به تو پناه آوردن؟» و «آفرين» بعد از تكرار رئيسانه اش هم هنوزنفهميده بود سليم و

 تصميمش را گرفته، اين يك شوخي نبود.
 «ولي تو كه خودت سرپناهي نداري چه طور مي شه بهت پناه آورد؟»

 به سليم پناه آورده بودند، بايد به آن ها كمك مي كرد بدون اين كه نيازي به تشكر كردن باشد.
ي «احساس مي كنم وجودشون براي من ضروريه مثل يه فانوس روشن براي كسي كه تو

 تاريكي گير افتاده.»
 محمد كه تحت تاثيرقرار گرفته بود با لذتي از روي بدخواهي گفت:

«عجب! ولي اين كه اون ها خواستن بهشون كمك كني چه ربطي به اين داره كه كارت رو 
 ول كني و بري؟»

 ساالر خنديد:
اجرا كم كنه «آره يه چيز غير منطقي اين وسط هست... يا چيزي كه مي تونه از عجيب بودن م

 و تو پنهانش مي كني... نكنه اون دو تا جوون مراد و مصطفي بودن؟»
سليم احساس كرد تمام صورتش از خشم منقبض شده است. هر چه بيشتر حرف مي زد بيشتر مي 
فهميد كه كلمه ها بي فايده اند. آن ها نمي توانستند او را متقاعد كنند و او نمي توانست آن ها را 

 . و فقط براي اين كه زودتر همه چيز تمام شود به خودش فشار آورد تا بتواند بگويد:متقاعد كند
 «مصطفي و مراد نبودن ولي مثل اونا حرف مي زدن...»
 ساالر كه انگار درد را از چشم هايش خوانده است پرسيد:

 «پس باهاشون حرف زده بودي؟»
 از دست داد.»«بله... بعدِ اين كه يكي از كارگراي چاپخونه جونش رو 

 ساالر دستش را جلوي رويش تكان داد:
«بگذريم! با چه دستگاهي خوابت رو تأويل كردي كه به همچين نتيجه ي غير مسئوالنه اي 

 رسيدي؟»
 «با دستگاه حقيقت... هرچند خيال نمي كنم چيزي ازش بدونيد...»
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 محمد دست هاي خشك و سنگينش را گذاشت روي شانه هاي سليم:
نه كه بچه هاي زيادي دنبال راه تو رو گرفتن، با ديدن تئاترهاي تو بازيگر شدن، «حقيقت اي

 كارگردان شدن، نويسنده شدن...»
وشايد قصد داشت همه ي عوامل تئاتر را تا فردا پشت سرهم قطار كند اگر سليم زودتر دستش را 

 پس نمي زد تا بگويد:
 م.»«بس كن... اينا چيزايي نيستن كه بهشون افتخار كن

 و ساالر با همان خنده ي غيرضروري روي صورتش گفت:
«خب خب با يه پيغمبر طرفيم كه مي خواد كتابش رو پاره كنه و بگه آهاي همه چي اشتباه 

 بود... از معجزه خبري نيست!»
 كمي فكر كرد و ادامه داد:

 «... آره شعار خوبي مي شه!»
كردند به لرزيدن، رگ هاي روي پيشاني و گردنش سليم نتوانست چيزي بگويد لب هايش شروع 

منقبض شده بودند و به رگ هاي خيلي ريز توي چشم هايش خون دويده بود. چند نفر شجاعت آن 
را دارند كه مثل سليم وقتي پير شدند و از روزهاي جواني دور، اين طور شيفته ي آينده شوند و قبول 

يست، و قبول كنند همه ي آنچه در گذشته شان وجود كنند كه چيز افتخار آميزي در گذشته شان ن
 داشته مي تواند تنها شايان همدردي باشد و لبخندهاي غيرضروري كه ارزشي ندارند.

 «من بهشون نمي گم همه چي اشتباه بود... نه.»
 «پس چي مي گي؟»

را؟ «بهشون مي گم شما مجبور نيستين برين توي سالن و دو ساعت بين تاريكي تحمل كنين، چ
چون يكي مثل من تصميم گرفته به خاطر پول دنيا رو به شكل نفرت انگيزي ببينه... به خاطر 
پول... براي زنده موندن بود كه هم خودم رو توي لجن انداختم وهم كساني كه دنبال من راه 

 افتادن... من خودم رو نمي بخشم ولي آدم هايي هستن كه من رو ببخشن.»
 سليم بلند شد.

 اون آدم هاي بخشنده رو پيدا كردي؟»«پس تو 
«بله شك نداشته باشيد آدم هاي بخشنده تر از شمام هستند آقاي ديباگر هرچند مدرسه و 

 بيمارستان نساختن(خنديد) يعني پولشون نمي رسه.»
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 محمد گفت:
 «بله حق باتوئه سليم ساالر پسر بخشنده ايه مثل پدرش.»

 حتي بيشتر: 
 كردن يه نمايشه... اون هم مجاني!»«اون به فكر تهيه 
 ساالر توضيح داد:

«بله اون راست مي گه... يه نمايش خيلي بزرگ... خيلي بزرگ كه همه رو غافلگير مي كنه... 
 هم شما رو و هم كارگرهايي رو كه سنگشون رو به سينه مي زنيد...»

 سليم پرسيد:
 «چه طور؟»

ا عقب بكشي بايد منتظر باشي... منتظر، مثل «حاال كه مي خواي خودت رو از آدمايي مثل م
 همه.»

پاهايش سست شده بود و قبل از اين كه رهبر را بردارد و برود مطمئن بود نمي تواند او را از روي 
 صندلي بلند كند.

 وقتي خواست سوار ماشين شود محمد كه پشت سرش بيرون آمده بود جلويش را گرفت:
 «وايسا... وايسا سليم.»

 طرفش برگشت.سليم به 
 «چيزي شده؟»

محمد ناكام چهره درهم كشيد و بعد غرولندش مثل صحرايي كه باد به آن مي خورد به هوا بلند شد 
 و گفت:

«دوست من! تو يه جور افسردگي هنري گرفتي براي همين نمي دوني داري چي مي گي. به 
ردي و به امروز فكر استراحت نيازي داري... برو استراحت كن و برگرد... وقتي استراحت ك

كردي مي فهمي كه تا چه حد بي ادبانه با ساالر حرف زدي و اون روز حتما پشيمون مي 
شي... ولي نگران نباش ما مي فهميم كه يه هنرمند با بقيه آدم ها فرق داره و براي همين حداقل 

 از طرف تو همچين رفتارهايي رو ناديده مي گيريم.»
 كرد:و با دلسوزي اضافه 

 «تو خيلي سخت مي گيري، براي رفتن كه هميشه به پاهات احتياج نداري.»
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نظر محمد اين بود، بدون پا، بدون دست، بدون يادي كه مثل جسمي ابدي بر وجود خود در درون 
ما پافشاري مي كرد. سليم مي ترسيد محمد بتواند او را راضي كند كه پاهايش ارزشي ندارند و او 

 ها را مثل دو چيز بي ارزش يك گوشه بيندازد. راضي شود كه آن
 «محمد تو به اين مي گي رفتن ولي من بهش مي گم توهم...»

 «سليم...»
باد سردِ بعد از باران آن ها را سرد كرده بود بوي خاكِ خيس مي آمد و هواي ابري، و هر لحظه 

 ترس آن مي رفت هر دو مرد زير باران خيس شوند.
در كار نيست، يه ديوونه جلوي روت نايستاده! من افسرده نيستم  «نه نه محمد افسردگي

برعكس مدت زياديه كه تا اين حد سرزنده نبودم... مثل يه پسرجوون... بله من و تو پير شديم 
ولي حقيقت به من زندگي دوباره داده و توي اون زندگي دوباره مطمئن باش كه برام اهميت 

مي كني... اين آخرين چيزيه كه براي من مهمه، مُبادي نداره تو درباره ي امروز چي فكر 
 آداب بودن...»

محمد كه كم آورده بود دست گذاشت روي شانه هاي سليم و درحالي كه سعي مي كرد «مبادي 
 آداب» باشد و صدايش را باال نبرد به سليم گفت:

 «حقيقت شايد بتونه به هيجانت بياره ولي نمي تونه بهت پول بده...
ي آقاجان اون پسرهاي جووني كه تو مجذوبشون شدي شايد مثل يه پيامبر بتونن به خوابت در ثان

بيان ولي اون ها نمي تونن مثل عيسي مسيح بهت زندگي دوباره بدن، پس مواظب باش به دست 
 اون وطن پرست هايي كه ازشون براي خودت دشمن تراشي كردي خفه نشي...

 ( به طرف رهبر خم شد.)
يض واقعيت اينه كه براي زنده موندن محتاج اسكناس هايي هستي كه من توي جيب بله مرد مر

 پسرت مي زارم.»
 سليم رهبر را از محمد دور كرد و محمد زود سرش را بلند كرد و او هم يك قدم عقب رفت.

«مي خواي چي بگي؟ دنبال چي هستي محمد؟ مي دوني واقعيت چيه؟ واقعيت اينه كه اون 
زي جز يه فاشيست نيست... آمريكا كه هيچ حتي اگه تو كره ي ماه هم درس ساالر عزيزت چي

خونده بود من باز امروز همين رو بهت مي گفتم، اون يه فاشيسته و هيچ وقت بعد از هزار سال 
فكر كردن نظرم تغيير نمي كنه... از پسرهاي جووني حرف مي زني كه حاضرن به خاطر اون 

يه نقطه اشتراك داريم... منم دارم از همون پسرهاي جوون  من رو خفه كنن؟! پس من و تو
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حرف مي زنم، همون ها كه مجبورن همه ي عمرشون كار كنن و در نهايت، خام حرف هاي 
 امثال ساالر تو مي شن...»

 محمد بي توجه به حرف هاي سليم انگار به يك ديوانه نگاه مي كند خنديد و گفت:
دگي داده حرف بزنم من و تو يه قرارداد داريم... من هنر تو «بزار به زبون جديدي كه بهت زن

رو خريدم و تو نمي توني اون رو با خودت جايي ببري چون اون يه مالك داره و اون منم 
دوست من...  براي همين اين منم كه تصميم مي گيرم چيزي كه تو كله ي توئه كجا و چه 

همينه و شما هنوز نتونستيد تغييرش بديد جوري بايد استفاده بشه... وضعيت در حال حاضر 
 پس نمي تونيد زير پاشم بزاريد چون اين قانونه.»

 سليم روي موهايش دست كشيد:
 «هيچ وقت سعي نكردي كار خوبي انجام بدي مگه نه؟»

 محمد گفت:
 «خودت مي دوني سعي كردم خوب زندگي كنم.»

 سليم كامال از محمد دور بود.
 نكردي محمد.» «نه! تو حتي خوبم زندگي

محمد مثل اين كه ماه از آسمان پايين افتاده باشد، حاال همه ي هيجان چند دقيقه پيشش فروكش 
كرده بود و مي شد در ساحل امنش قدم زد. برعكس براي سليم اين بخشي از آگاهي غريبي بود، و 

و با همين ناآراميِ شايد باال آمدن مهتابي كه او را به دنبال خود مي كشيد. آرام و قرار نداشت 
 مطلوبي كه در درون خودش احساس مي كرد به حرف هاي محمد گوش كرد.

«از اول اين قصه شماها سعي كردين ما رو آدم هاي بدي نشون بدين ولي بزار بهت بگم يه 
 مرد ثروتمند هم دغدغه هاي خودش رو داره.»
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 دغدغه هاي يك مرد ثروتمند:

 خواهر محمد، پرستوي زخمي ناالند:از پشت تلفن «اون» 
 «رفتنم به خاطر تو بوده.»

تنها كسي كه در اين دنيا حاضر بود به خاطر محمد هركاري بكند، تنها كسي كه آرزو داشت همراه 
محمد زندگي دو نفره اي داشته باشد. قبل ترها اغلب با هم در اين باره حرف مي زدند، به هم 

ص به خودشان مثل وقتي كه با هم در زهدان مادر بودند، به جاي چسپيده و شناور در فضاي مخصو
يك نفر به دنيا آمده بودند و بجاي يك نفر زندگي مي كردند. قرار بود يك روز با هم در يك خانه 

 زندگي كنند، «اون» و محمد.
محمد در صبر بردبارانه ي «اون» براي رسيدن به مدينه ي فاضله شان شريك شد. با مرگ پدري 
كه برايش ثروت دهن پركني به جا گذاشته بود و ازدواج دوباره ي مادر، در مركز خانه اي كه تمام 
اتاق هاي پيچ در پيچش به استثناي اتاق «اون» خالي بود تنها ماند، مي خواست خانه اي براي 
خودش داشته باشد. «اون» را كه در ظاهر عشق بي اندازه اي نسبت بهش داشت در زندگي اش 

ي خواست. نه آن كه نخواهد با كسي زندگي كند، نه، مخصوصا نمي خواست با «اون» زندگي نم
 كند، يا در خانه اي باشد كه قبال با اون در آن زندگي كرده. اين را هم گفت كه:

 «زندگي كردن با تو مثل زندگي كردن مقابل يه آينه است.» 
 يا:

 «با يك آينه.»
 ه سليم نشان داده باشد بيشتر توضيح داد:بعد براي اين كه عمق فاجعه را ب

كه داري غذا مي خوري، خيلي اتفاقي سرت رو بلند مي كني و خودت رو  بكن«تصورش رو 
مي بيني كه خيلي اتفاقي سرت رو بلند كردي. در يك لحظه ي خاص كه هنوز قاشق دستته... 

ر مي كني كه كدوم دوباره سرت رو پايين مي ندازي، وقتي سرت رو بلند كردي به اين فك
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 تصوير، تصوير درست بوده، تصوير اول؟ 
 تصوير دوم؟ 

 يا تصوير سوم؟»
 اولين بار هم كه سليم را به خانه اش دعوت كرد فراموش نكرد گوشزد كند:

 ندارم، برعكسِ تو كه توي خونه ت يه آينه بزرگ داري.» آينه«من توي خونه 
مي كرد، و جا خورد وقتي محمد با اطمينان و غرور سليم آن روزها در يك اتاق اجاره اي زندگي 

كاذبش به آينه ي كوچك او بزرگ گفت. انگار در مورد يك دنيا آينه حرف مي زد كه مي شد رويش 
راه رفت، كار كرد، عاشق شد و با يك زن معاشقه كرد. حاضر بود اين حجم از آينه را بي هيچ حرفي 

 نكند او از هنر سر در نمي آورد گفت:به محمد بدهد. براي اين كه محمد خيال 
 .... تو آينه اي نداري.»جالبه«هوم اين خيلي 

 در حالي كه آن روز در واقع مي خواست اين طور جوابش را بدهد:
به خودت افتخار اين شانس رو داري كه به خاطر تنها چيزي كه نداري  عوض«آره اما در 

 »نه اين كه براي به دست آوردنش جون بكني. كني
نگاه كردن به آينه ها، نزديك شدن به آينه ها و لمس آينه ها مانعي ندارد، آينه ها جنسيتي ندارند، 
مثل خدا! بعدها همين محمد با حس قدرداني بي اندازه اي برايش روشن شد از «اون» ناراحت بوده 

ون مي چون تمام طول زندگي اش بخاطر «اون» آينه اش جنسيت مخالفي پيدا كرده و بخاطر ا
ترسيد يك زن را در آغوش بگيرد. البته از در آغوش گرفتن هيچ مردي نمي ترسيد به شرط اينكه 
در شهر نپيچد، كم پيش مي آمد بپيچد. نمي خواست خودش را در منجالب روانكاوي هاي پيش پا 

 افتاده بيندازد، اما هميشه مي گفت كه تمام اين ها تقصير اون بوده است.
 اوني كه بتوني با يه زن كاري بكني.» از«خودت ضعيف تر 

 ...»مريضم«شايدم 
«براي آدمي مثل من كه آه در بساط نداره زنِ تر و تميزي پيدا نمي شه... به هرحال هيچ زني 

 تا به حال من رو مريض نكرده.»
 اومدم.»مريضت كنه رو به رو نشدي... من با اون زن به دنيا  بتونه«تو هنوز با زني كه 

 «مريضي ولي ازدواج كردي.»
 به توافق رسيديم... هاهاها فكر كنم اون شبيه منه، مريضه!» هم«آره ولي من و اون با 
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زنِ محمد دختر مرد سرشناس و پولداري بود، زيبا نبود، اما تميز بود و لباس هاي خوبي مي پوشيد 
اضافه مي شد، هرچند باشگاه مي و هر روز موهايش رنگ تازه اي داشت و روز به روز به وزنش 

رفت و رژيم هاي زيادي داشت. از اين نظر خرج زيادي روي دست محمد مي گذاشت اما خب 
جهيزيه ي چشم گيري با خودش آورده بود و تازه قرار بود تحفه ي اصلي را بعد از مرگ پدرش به 

 خانه ي شوهر بياورد.
د چون چشم هايش هركسي را به ياد چشم شوهر اين زن، محمد دوست نداشت جلوي آينه بايست

هاي «اون» روي صورت بور و لطيفش مي انداخت و خنده هاي خودش كه انگار از صورت يك زن 
 ي قرمز يك زن.به صورت او رسيده بودند، با آن لب هاي قرمز، لب ها

آورد و «اون» گاهي زيادي سعي مي كرد طناز باشد، گاهي زيادي اداي زن هاي ديگر را در مي 
سعي مي كرد چيزهايي را تجربه كند كه باور داشت همه ي زن ها با هم تجربه اش مي كنند، يكي 

 از آن ها سكس بود، مي گفت:
«سكس از بند همه ي تفاوت ها آزاد است و همه يه جور تجربه ش مي كنن... پس مي شه 

 بهش شبيه يك زنجير انساني هم نگاه كرد.»
ي اعيان، از خيابان هاي تميز و كنار ماشين هاي چند صد مليوني مي  پس زنجير انساني از خانه

گذشت و وقتي كم كم به حاشيه ها مي رسيد شايد كمي رنگ پريده مي شد اما همان بود، روي راه 
هاي باريك سنگي و داخل آلونك هاي تاريك. همان نبود، شايد شور بيشتري داشت، شايد ارزش 

 را نمي فهميد و بچه گانه پافشاري مي كرد: بيشتري داشت، اما «اون» اين
 «اين يه زنجير انسانيه... انسان به معني همه ي نوع بشر.»

 سليم گاهي به او يادآوري مي كرد كه:
«آره يه زنجير انسانيه اما همين زنجير انساني مي تونه يه زن خودفروش رو مريض كنه درحالي 

 كه تو رو زيباتر مي كنه احتماال...»
 كم مي آورد مي شد اين را از چشم هايش خواند اما در جواب، حق به جانب مي گفت: «اون»

 «اين يه استثناست...»
 «بايد از اولش مي گفتي استثنايي هم هست.»

لب هايش را قرمز مي كرد، يك قرمز خيلي تند، خيلي براق، قرمزي كه روي لب هاي او، محمد 
الينفك روي صورتش مي نشست. لب هايش لب مطمئن بود فقط روي لب هاي او، مثل جزئي 

 هاي جداگانه اي داشتند كه با همان لب هاي جداگانه مثل يك مريض دم مرگ ناله مي كرد:
 «از همون اولش هم همين جوري بوده، قرمز، باور كن.»
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محمد جلوي آينه مطمئن مي شد لب هاي خودش شبيه اون قرمز نيستند، هرچند تا وقتي «اون» 
د هرگز مطمئن نشد، در عوض هميشه مطمئن بود آن لب هاي قرمز هر كسي را به ياد اين جا بو

 لب هاي خودش مي اندازد و او نمي خواست جلوي يك آينه ي مونث لخت شود.
وقتي به «اون» گفت مي خواهد تنها زندگي كند، «اون» مدت زيادي ساكت ماند. محمد دستخوش 

ا ابد ساكت نمي ماند، سعي نمي كرد با بزرگمنشي زنانه اي موجي از دلهره و اضطراب بود، «اون» ت
 ساكت بماند، بايد صبور مي بود، مثل هميشه.

مثل هميشه پيش از اين كه نطق بلند باال و تاثير گذاري ادا كند قطره اشك ترحم برانگيزي نادمانه 
ل يك بچه ي از گوشه ي چشمش به پايين سرازير شد. در حالي كه لرزش لب هايش كه او را مث

ترسيده بي گناه نشان مي داد مهار نمي شد، جلوي محمد از درد به خودش پيچيد، هزار بار ديگر 
 هم همين طور جلوي او از درد ناالنده بود:

«خونه ي من و تو شكم يه نهنگه، خيلي سال پيش تركش كرديم ولي حاال مي تونيم بهش 
 برگرديم...»

 يك مرغ دريايي در بياوريم. محمد نمي خواست.باز لخته هاي خوني بشيم و سر از 
من و تو؟! درست از همين واهمه داشت، از اين كه دوباره با يك زن به دنيا بيايد. حتي اگر آن زن، 
زن زيبايي باشد كه تمام عمر از تك تك آهنگ هاي مزخرفي كه او ساخته تعريف كرده. بايد يكبار 

 ديگر به دنيا مي آمد، ولي تنها.
پا به زمين كوبيد، صدايش را باال انداخت و حتي موهايش را كشيد، باز هم ناله كرد و در  «اون»

 نهايت مثل درياي بعد از طوفان آرام گرفت. هرچند به اين آرامش اطمينان چنداني نبود.
 «اگه خودمم نباشم بايد بهم يه اتاق واقعي بدي كه فقط مال من باشه.»

داشته باشد، دست و پايش را گم كرد و فقط براي اين كه «اون» بيشتر چيزي نبود كه انتظارش را 
 از اين گريه نكند گفت:

 «باشه حاضرم كل اتاق ها رو بهت بدم.»
اتاقي كه «اون» براي خودش نگه داشت بزرگترين اتاق خانه بود، با يك پنجره ي بزرگ و بلند كه 

بالكن خود «اون» نزديك به پنجاه زنگوله  چيزي نمانده به سقف تمام مي شد و يك بالكن. در اين
ي كوچك آويزان كرد. محمد عادت كرده بود هر روز يكبار آن ها را بشمارد. هربار طوري مي شمرد 

 كه آن ها پنجاه تاي كامل باشند و باز فردا از نو مي شمرد. سليم هم يكبار زنگوله ها را شمرد.
 ن مي ندازه.»«اينا من رو ياد كاروان هاي تازي با شتراشو

خانه ي محمد با صداي زنگوله هايي كه هميشه ي خدا پشت در شنيده مي شد يك بيابانِ حسابي 
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بود. صداي چرخ هاي خياطي هم بود. يكبار وقتي سليم تازه مسئوليت رهبر را قبول كرده بود محمد 
زها هنوز زن نگرفته پيشنهاد كرد همراه رهبر در يكي از اتاق هاي خانه ي درندشت او بمانند. آن رو

 بود، مي خواست اتاق هايش همين طور خالي حرام نشوند و يك پولي از آن ها به جيب بزند. 
از بين همه ي اتاق هاي خانه، فقط درِ اتاق خودش و اتاق «اون» باز بود. بعضي وقت ها درِ اتاق 

مي گذاشت و اجازه «اون» را كامال باز مي كرد يكي از سي دي هاي داخل كشو را روي دستگاه 
مي داد صداي آهنگ مورد عالقه ي «اون» مثل يك رودخانه كه صورت دشت را مي شويد، 

 صداهاي ديگر را با خودش ببرد.
سليم پولي را كه محمد در برابر اتاق مي خواست، نمي توانست بدهد، در حد و حدود او نبود. اما 

براي رد كردن پيشنهاد او از اين بهانه هاي  محمد به اين چيزها كه توجه نمي كرد، به خاطر همين
 الكي جور كرد كه بيشتر ممكن بود باورشان كند:

 «محاله با اون زير يه سقف بخوابم.»
 و

 «اون خواهرته اما خودتم مي دوني چه جوريه، كم خواب!»
 و 

 «منم كه مي شناسي اگه كسي پيشم بيدار باشه خوابم نمي بره.»
ي زنگوله هاي «اون» گفت. سليم قبول نكرد اما محمد تا وقتي زن چيزهاي ديگري هم درباره 

گرفت تمام اتاق هاي خانه ي درندشتش را به دانشجوهاي جوان كرايه مي داد، حتي از خير تنها 
 اتاقي كه به «اون» هم داده بود نگذشته بود، خودش مي گفت:

 «من خيلي ناراحتم كه حتي اتاق اون رو هم اجاره دادم.»
 د تو كه خيلي روي اون اتاق حساس بودي.»«چي ش

 «آره ولي بعضي ها باالي چيزهايي كه يكي روشون حساسه خوب پولي مي دن.»
 «پس براي اين اتاق رو اجاره دادي؟ معلوم شد كه يه حساس پول دوستي!»

«دانشجوهاي خاص» معموال دانشجوهاي فقيري هم بودند، پس مي شود به آن ها دانشجوهاي 
و پاس  و گشنه هم گفت. اين دانشجوهاي فقير به اين دليل خاص بودند چون حاضر مي  فقير، آس

 شدند در برابر اجاره ي كمتر آغوش مردي مثل محمد را تحمل كنند.
محمد خبر داشت كه سليم در واپسين لحظات از «اون» خواستگاري كرده است. روستايي ها، 

رند زود به اصل مطلب هجوم ببرند. مي خواهند بخصوص روستايي هاي آس و پاس و ندار عادت دا
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در اولين فرصت تشكيل خانواده بدهند. سليم فقط بيست سالش بود. «اون» لباس آبي آسماني به 
تن داشت، موهاي بلندش را مثل خورشيد از دو طرف گردنش ول كرده بود، و خورشيد پايين رفته 

 اريك تر و بي نور تر شده بود.بود، پايين رفته بود و هرچه پايين تر رفته بود ب
 «چي شد باز كه خورشيد گرفت؟»

محمد نپرسيد و «اون» باز عصباني و پرخاشجو، در حالي كه مي لرزيد اشك هايش سرازير شد، 
 همراه همين اشك ها سرمه ي سياه روي صورتش پخش شد و چرخ خورد.

 «يه خورشيدم مي ميره»
مرده همه جا دنبالش مي آمد. همه را فقط براي يك  اين از بخت سياهش بود كه مثل يك خورشيد

مدت مي توانست دوست داشته باشد، سليم را هم. اين خاطره ي كوچك و بي اهميت جوري از ياد 
 همه رفته بود كه حاال خود سليم هم به صحتش شك داشت.

گلدان «اون» گاهي زنگ مي زد، مي گفت تازگي ها چه كارهايي با اتاق خودش كرده، در مورد 
جديدي كه خريده بود، در مورد تابلو و مجسمه و همه ي جزئيات و چيزهاي غير ضروري، اين 

 شكلي...
در مونيخ يك اتاق داشت درست عين همان كه در خانه ي محمد بود، اگر اتاق ديگري داشت او 

ماند. خود هم در خانه اش اتاقي به محمد مي داد تا هروقت دل و دماغ سفر داشت بيايد چند روزي ب
 «اون » هيچ وقت برنگشته بود، هيچ وقت هم اين طور پيش محمد ناله نمي كرد:

 «چه طوره چند ماه ديگه...»
 يا

 «يا يك ساله ديگه...»
 و بازهم 

 «هروقت اومدي...»
 «اون» مي گفت:

«به هرحال برگشتن به جايي كه همه هنوز تو رو يادشونه چيزي رو عوض نمي كنه، عين 
 حماقته...»

 آه نمي كشيد، صدايش سرد بود.
سردي هوايي كه زمستان ها همراه صداي زنگوله ها به داخل مي آمد باعث شده بود هميشه «اون» 
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 را سرد به ياد بياورد، «اون» در يك پالتوي پشمي و بزرگ، وسط دشتي سفيد.
بزرگش را از جا رختي محمد به ياد داشت، وقتي «اون» مي رفت برف مي باريد. «اون» پالتوي 

كند. پالتو تمام گردنش را مي پوشاند، حتي چانه اش در پشم نرم پالتو گم مي شد. خداحافظي كه 
مي كرد صدايش مرتعش بود و همراه همان ارتعاش بخار سفيدي چرخ زنان از دهانش بيرون مي 

پرواز مي كردند. آمد، مثل نت هاي سرگردان موسيقي كه به شكل پسنديده اي هركدام به يك سو 
 زمهرير بود و او باز مي رفت طوري كه همه فكر كنند خيلي سردش است و خيلي بيچاره است.

بي فايده است، وقتي او رفت آسمان صاف و يكدست بود، حتي برف هم نمي باريد و او باز با خودش 
 تكرار مي كرد:

 «برف مي باريد...»
 داشت. اسرارن» در آن روز زمستاني بعد از پانزده سال هنوز هم بر بيچارگي «او

 «اين از عوارض صد و بيست ساله شدنه پس چرا قبلنا اين جوري نبودم؟»
 و باز:

«وقتي آدم صد و بيست سالش بشه بيشتر به آدم هاي دور و برش فكر مي كنه... تو هنوز صد 
 و بيست سالت نشده... رهبرم صد و بيست سالش نشده.»

 متنفر مي شد و مي گفت:سليم باز توي دلش از او 
 «تو هنوز دو سالتم نشده.»

همچين وقت هايي محمد كه معموال در خانه ويولون دم دستش بود دريك حركت سريع ويولون را 
بر مي داشت و شروع مي كرد به نواختن. خوب مي زد اما به نظر سليم زيبا نبود، چيز ناهنجاري 

 داشت كه لطفش را مي گرفت. 
 د گفت:يكبار هم به محم

 «اگه پيش دكتر بري حتما بهت مي گه مرضت سندروم موسيقيه...»
 محمد هيچوقت همچين شوخي هايي را تاب نمي آورد براي همين خيلي جدي گفت:

 «پس موسيقي مرضه؟»
 سليم قصد نداشت او را به حال خودش رها كند.

 «نه موسيقي تو مرضه.»
 سليم را از سر باز كند مي گفت: و محمد تنها براي اين كه حال خودش بهتر شود و
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 «نه تو مي گي موسيقي يه نوع مرضه...»
محمد كم كم عصباني مي شد و سليم مثل بچه ي نوزادي كه محتاج تغذيه ي مادر است براي اين 

 كه او را بيشتر از اين عصباني نكند با ژست دم دستي همچين چيزي سر هم مي كرد:
 تونه مرض باشه.»«نه من فكر مي كنم هر چيزي مي 

«نه مخصوصا فكر مي كني موسيقي من يه نوع مرضه به خاطر همين هم نشد حتي يه بار در حد 
 يه پيشنهاد ساده از من بخواي موسيقي تئاترت رو بسازم.»

 «خودت فكر مي كني اگه موسيقي رو بسازي بليط ها فروش نمي ره، پس دنبال مقصر نباش.»
 انه سعي مي كرد بيشتر هم بزرگواري از خود نشان بدهد:و به خاطر همان تغذيه ي مادر

 «از تو مي خواستم اما...»
محمد با احساس بدبختي ساكت شد و چند دقيقه بعد كه به حرف آمد براي چندمين بار براي سليم 

 تعريف كرد كه:
 «راستي در مورد بازي اي كه من و اون با هم داشتيم شنيدي؟»

ي كه از بچگي با خواهرش داشت حرف زده بود. ولي بازهم دست بردار محمد بارها در مورد بازي ا
نبود و فكر مي كرد هربار كه براي سليم از «اون»حرف مي زند با اشتياق تك تك دفعاتي را كه با 
او روبرو شده به ياد خواهدآورد و اگر او هزار بار هم تك تك خاطره هايش با «اون» را تعريف كند 

 ش خواهد شد. محمد تعريف مي كرد كه:سليم باز سراپا گو
 آن ها هفت خواهر برادر بوده اند.

 «شش خواهر... مي توني تصور كني من بين چه مصيبتي بزرگ شدم!»
سليم نمي توانست مصيبت هاي محمد را تصور كند، اما خب مي توانست حدس بزند تنها پسر يك 

 ه بايد چه جوري باشد.مرد ثروتمند بودن كه از قضاي روزگار شش دختر هم داشت
 «به خاطر همه ي اينا نمي خوام هيچ وقت بچه دار بشم... از خانواده هاي پرجمعيت متنفرم.»

مادر محمد كه فقط از پس بزرگ كردن يكي از دو قلوها بر مي آمد «اون» را فرستاده بود پيش 
 خواهرِ پيرش كه هنوز ازدواج نكرده بود.
 واقعا زندگي سختي رو تجربه كرد.» «بزرگ شدن پيش يه پيردختر! اون

 آه كشيد:
«بله مردم واقعا فكر مي كنن همه ي ثروتمندها زندگي راحتي دارن ولي كدومشون همچين 
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چيزي تجربه كرده؟ ها؟ فكر مي كني ماياكوفسكي ديوونه بود كه مي گفت ميخ كفش من 
 از تراژدي گوته دردناكتره!»

ماياكوفسكي درباره ي تراژدي هاي زندگي تو شعر نوشته...خيال خام! «راست مي گي البد 
 پاي ماياكوفسكي رو نكش وسط...»

 محمد مي گفت:
 «تو از شعر چيزي نمي فهمي...»

 و فرياد مي زد:
 «اين خود ماياكوفسكي بود كه پاش رو آورد وسط... مگه نه؟ مگه نه؟ مگه نه...»

 يك مرد باشد و يك مرد شبيه يك زن؟ خودش مي گفت: محمد نمي فهميد چرا يك زن بايد شبيه
 «كاش مثل اون زن نبودم... مثل مادرم.»

 محمد وقت هايي كه از «اون» خواهردوقلويش عصباني مي شد او را «مادر» صدا مي زد.
 سليم اميدوار بود هرچه زودتر تمام اين ها به يك جايي برسد.

كه هم ديگه رو مي ديديم سعي مي كرديم تمام «اين بازي من و اون بود، بعد از مدت ها 
جاي خالي رو كه در اين مدت نسبت به هم پيدا كرده بوديم رو پر كنيم و تك تك لحظه 

 هاي دوري مون رو بهم گزارش بديم.»
 خنديد:

«هر لحظه و هر اتفاقي رو كش مي داديم، آب و تابش رو زياد مي كرديم، از يه جايي به بعد 
كدوممون به اون يكي بگيم به يه توافق دو نفره رسيديم كه هر كدوم از ما  بدون اين كه هيچ

 هر چقدر مي تونه در مورد اون روزها دروغ بگه تا فاصله بيشتر و بيشتر پر بشه.»
 سليم معذب احساس نمي كرد چيز خنده داري شنيده:

ن با هم توي دروغ «فقط ما بوديم كه از اين موضوع و از اين فاصله خبر داشتيم به خاطر همي
هايي كه گفته بوديم شريك مي شديم، انگار همه ي اون اتفاقات رو با هم تجربه كرده 

 بوديم... تك تك دروغ هامون رو مثل يه بخشي از زندگي واقعي مون قبول كرديم.»
 كمي ساكت شد.

م. بابت «يه بخش از زندگي ما كه تو كل سياره هاي اين منظومه فقط و فقط ما ازش خبر داشتي
دروغ هايي كه مي گفتيم به هم حسودي مي كرديم البته آخرسر هر دو كامال باورشون مي 
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 كرديم.»
 دست هايش را چندبار در هوا تكان داد و بعد از يك مكث كوتاه:

«خيلي وقت پيش پشت تلفن بهش گفتم يه پسره اومده پيشم و بهم مي گه خواهرزاده تم... 
 خاطر ارث هم كه شده مي خواد تو رو ببينه.»گفتم پسره خيلي سمجه و به 

 سليم مثال تعجب كرده ابروهايش را باال انداخت.
 «چه فاجعه اي!»

«آره آره و مي دوني چي شد؟ بدون در نظر گرفتن اين كه وقتي از اينجا رفت باكره بوده 
د، اما قبول كرد اين جا يه پسر داره. گفت با وكيل هاش مشورت مي كنه... خيلي ترسيده بو

بعد يه بار كه بهش زنگ زدم حالش بهتر بود گفت كه وكيل هاش مي گن اون بايد دنبال 
 گرفتن مال و منال از پدرش باشه!»

 با صداي بلند خنديد:
«هاهاها مي بيني چه زن فهميده ايه! از وقتي فهميده داشتن يه پسر مي تونه بي خطر باشه گاها 

اداي گريه كردن رو در مياره... دلش تنگ شده! من حتي درباره ي اون از من سوال مي كنه و 
براي پسر حرامزاده ي اون يه اسم انتخاب كردم و اون پسر حاال درگير يه ماجراي عشقي 
مشكل دار شده، واقعيتش سرو گوشش خيلي مي جنبه... شايد هم در آينده مجبور شدم پسره 

نقش دايي مهربون رو بازي كنم...  رو بفرستم مونيخ پيش خودش... نمي شه كه تا آخر عمر
پسره مادرش رو مي خواد، پسر سر به زيري نيست، دردسر رو از زير سنگ هم كه باشه بيرون 
مي كشه... فكر مي كني يكي از بازيگرهاي سالن خودمون راضي مي شه نقش اون پسره رو 

 بازي كنن؟»
 «اگه پاي پول وسط باشه چرا كه نه.»

 محمد گفت:
يز من! من مي تونم بهشون يه نقش بدم... اگه هنرجو باشن به پول پشت پا مي «چه پولي عز

 زنن.»
 «بله حق باتوئه.»

 «اگه بخوام حتي مي تونم تو رو هم به جاي ديار بفرستم مونيخ.»
 «يه سفر مجاني بد چيزيم نيست.»
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س وجو كرد اسم پسرك نامشروع «اون» را گذاشته بود ديار تا هر وقت «اون» درباره ي ديار پر
مثل يك وطن پرست سينه صاف كند، چين به پيشاني بدهد و صدايش را مثل صداي پير آواز خواني 

 بكند كه همه ي عمر فولكلور خوانده است و همين اندازه وطن پرست جواب بدهد:
«ديار ما خوبه... ديار ما داره بزرگ مي شه... ديار ما دلتنگ توئه... ديار ما عاشق شده و ديار 

 ا تب كرده.»م
و «اون» مثل يك وطن پرست واقعي دلش براي «ديارخودش» كه محمد هرگز فراموش نمي كرد 
به آن يك «ما»ي ناقابل اضافه كند مي سوخت و اشك مي ريخت. ديار آن ها دياري كه همه اش 
 دشت بود، صحرا بود، كوه هاي سفيد پوشيده از برف بود و آدم هاي مرفه مثل خودشان. سليم در
اين ديار جايي نداشت، آدم هاي واقعي در اين ديار جايي نداشتند و كوه ها با آن رنگ خاكستري 
بزرگشان، با آن هيبت دلگير و دورشان كه مثل چشم باز يك ملت بنظر مي رسيدند بر سرنوشت 

 مردم و بر يادهاي آن ها نظارت مي كردند.
 «اون كوه، شبيه چيه؟»

 «يه فيلِ نشسته.»
مي كرد همه ي فيل هاي نشسته باالخره يك روز بلند مي شوند، جابه جا مي شوند، به سليم فكر 

 خود تكان مي دهند.
 «يه فيل نشسته!»

 محمد دست هاي درازش را مثل هميشه به سمت سليم دراز كرد:
«فيل ها رو ول كن... اون داره يه فيلم مي سازه و در مورد موسيقي متنش از من حتي يه 

 راهنمايي كوچيك هم نخواسته... آدم بي چشم و رويي نيست؟»
«شايد بيشتر خسيسه... يا شايد هم مثل خودت هنرجوهايي به تورش خورده كه حاضرن مجاني 

 موسيقي متن هر فيلمي رو بسازن...»
 مقابل آن ها تاريكيمحمد دست هايش را در هوا تكان داد و سليم بي خود و بي جهت اميدوار بود 

 بعد از هر تكان مثل وقت هايي كه برف پاكن شيشه ي ماشين را مي زني پاك شود.
«به هرحال اون سرش شلوغه، خيلي خسته مي شه و به خاطر همين افسرده شده... هرچي باشه 

 يه كارگردان بزرگه.»
كارگردان هاي بزرگي مثل «اون» سرشان شلوغ بود. كارگردان هاي بزرگي مثل «اون» كه پول 

ادي داشتند و اگر دلشان مي خواست حتي مي توانستند فيلم هايي را كه مي سازند مثل يك زي
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دستمال زنانه كه براي معشوقه شان گلدوزي كرده اند، بگذارند توي كشو. مثل وقتي اين جا بود و 
هر روز يك فيلم نامه ي جديد براي سليم مي آورد. حاال هم هر روز يك فيلم جديد مي ساخت. 

ه دارد؛ غم دوري است، غم غربت است، غمش اين است كه ديار را نمي بيند، البد واقعا غمي ك
دروغ هاي محمد را باور كرده است، غم ديار. سليم وقتي مصاحبه هايش را مي خواند همچين 

 چيزهايي بين حرف هايش پيدا مي كرد:
 گي نگاه كنه.»«من مي نويسم تا به همه ي دنيا بگم يه زن قوي بايد چه جوري به زند

 يا:
 «من مي نويسم تا به خودم يادآوري كنم هنوز مي تونم بنويسم.»

 يا:
 «من مي نويسم تا اين تابوي مرد ساالري در سينما رو بشكنم.»

 يا:
 «من مي نويسم تا از غم غربت خالص بشم.»

حبه و پشت بندش هم آه و فغان و گريه زاري هاي زنانه بود. دست آخر آن چه از همه ي مصا
هايش دستگيرت مي شد اين بود كه يا مي خواهد چيزي را( با نفرت نه براي ديگران) به ديگران 
ثابت كند يا اين كه مي خواهد براي خودش كاري كرده باشد. به اين مي گفت غرور زنانه. خوش 
به حال «اون». گرچه فيلم نامه هايش چنگي به دل نمي زد، اما توجيهاتش دست كم مي توانست 

 خيلي ها را گول بزند و چون موسيقي متن را هم يك زن مي ساخت خيلي زنانه بود!
 سليم پرسيد:

«ببينم اون واقعا بعضي از فيلم هاش رو براي هميشه داخل كشو نگه مي داره با اين كه براشون 
 پول خرج كرده؟»

 محمد به داخل پاهاي باز شده اش خم شد و گردن كشيد:
گ وفادارتره... تو اين جا بشين و اون هرجا بري باز برمي گرده بين پاهات... «به هرحال پول از يه س

 هه مثل يه زن شد!»
 مثل يك زن!

... 
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هلهله ي بچه ها و نگاه كنجكاو بزرگترها كه جلوي در نشسته بودند تا رد شدن ماشين از كوچه 
كبوترهايي كه روي سقف كوتاه خانه ها ادامه داشت. ماشين همچنان مي رفت و با گذشتن ماشين 

جا خوش كرده بودند آماده ي پرواز پرهايشان را از هم باز مي كردند. دانه هاي باران قبل را كه بين 
پرهايشان مانده بود به اطراف مي پاشيدند و با پرهايي كه باز شده بود از باالي سر مردم پرواز مي 

 ا مي گذاشتند.كردند و بوي پرهاي خيسشان را پشت سر ج
 ماشين جلو در خانه عارف توقف كرد.

 از جلوي در خانه ي سليمان مي شد در كوچك و زنگ زده ي خانه ي عارف را ديد.
به همچين اتفاق هايي مي شود تقدير گفت و تقدير بود كه آن روز سليمان بر خالف هر روز كه از 

ن نگاه كند جلوي در نشسته باشد تا همراه بي حالي نمي توانست چند قدم بيايد و از پنجره به بيرو
و ساكت  -بچه هايي كه نفس نفس زنان بعد از تعقيب و گريزِ جان گدازشان به تماشا ايستاده بودند 

ببيند چه كسي به ديدن  -چشم دوخته بودند به خانه ي عارف و ماشين غريبه اي كه توقف كرده بود
 عارف آمده است.

بيشتر از لباس هاي رنگارنگ بچه ها با همه چيز اطرافش ناهمخوان  مردي كه از ماشين پياده شد
 بود.

مرد طرف هاي پنجاه سالي سنش بود، موهاي پرپشت و تميزش سفيد شده بودند اما نه كامال. قاطي 
موهاي سفيدش موهاي سياه هم مي شد ديد، از دور خاكستري بود. دماغ بزرگ اما خوش فرمش 

همان طور كه با كنجكاوي به اطراف نگاه مي كرد مواظب بود پاچه شلوار عينكي را نگهداشته بود و 
كرم رنگش با آب چاله چوله هاي كثيف اين منطقه نجس نشود، و بعد از زني كه جلوي در خانه 

 اش را جارو مي كرد پرسيد:
 «سالم خانوم»
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نا الزم به  خانوم جواب گرم و قابل توجهي به مرد داد كه ذكرش در اينجا تا حدي اضافي و
 نظر مي رسد.

 «ببخشيد اين جا خونه ي عارفه، خانوم؟»
خانم پشتش را راست كرد، جارو دستش بود. همراه حرف زدن جارو و سينه هاي بزرگ برآمده اش 
را تكان مي داد. خانه ي عارف بود. اما عارف اين وقت از روز كه خانه نبود، مي رفت كار كند، و به 

 به روي غريبه باز كرد.همين دليل زنش در را 
زني كه در را باز كرده بود زن الغري بود، پوست سيه چرده اي داشت، به نظر سنش خيلي كم بود. 
با باز شدن در همراه زن، سياهي پشت سرش هم بيرون زده بود و چند مگس كه انگاري از هواي 

ند و به جاي ديگري پرواز دم كرده ي داخل به ستوه آمده بودند خود را به صورت مرد غريبه كوبيد
كردند. مرد كه حاال دستمال سفيدي بيرون آورده بود و جلوي دماغش نگهداشته بود در برابر چشم 
هاي زن جارو به دست كه حتي سعي نمي كرد خود را مشغول كاري غير از فضولي كردن نشان 

 دهد پرسيد:
 «ببخشيد اينجا خونه ي عارفه؟»
ي كه حوصله ندارند شانسشان را با مرد جديدي كه مي بينند زن عارف به عادت زن هاي زشت

امتحان كنند و به عادت كساني كه درباره ي هيچ چيز كنجكاو نمي شوند و باخستگي زني كه بچه 
 اي را روي پشتش نگهداشته پكر و بي حوصله جواب داد:

 «امري دارين؟»
ز روي ادب بود كامال از هم باز شد و مرد مهربانانه خنديد، صورت اصالح شده اش با خنده اي كه ا

اين فرصتي بود كه هم زن جارو به دست و هم بچه هاي تماشاگر اگر حوصله و دقتش را داشتند 
دندان هاي سفيد و مرتب او را ببينند. وقتي خنديد جوري بود كه انگار اين صورت براي همين 

 كه دلت مي خواهد متقاعد كني.درست شده است كه با آن بخندي و مردم را به انجام هركاري 
 زن عارف واقعا حوصله نداشت اما مرد باز گفت:

 «باهاش كار داشتم خانوم... لطفا اگه خونه ست بهش بگين بياد جلوي در...»
زن به پشت سرش نگاه كرد، نفسش را جا آورد و از بوي باراني كه با بوي فاضالب قاطي شده بود 

شت و باز به پشت سرش نگاه كرد، در واقع معلوم نبود به چه چيز استنشاق كرد. نه اصال حوصله ندا
نگاه مي كند. پشت سر او هرچه بود فقط تاريكي بود و بوي غذاي مانده كه حتي بيشتر از ترياك 
دماغ را اذيت مي كرد و همه ي اين ها باعث مي شد از خود بپرسي: اين در بعد از چند سال باز شده 
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 است؟
 نيست...»«عارف خونه 

 ساكت شد، سرتكان داد و بالحن بي خيالي باز دنبال حرفش را گرفت:
 «... رفته سر كار.»

بچه ي كوچك زن كه اول سرِ گِرد و كچلش را گذاشته بود روي شانه هاي الغر زن، حاال خودش 
اي را راست كرده بود. آن سر كچل را از گردن باريك و آب رفته اش بيرون آورده بود و با چشم ه

مريضش زل زده بود به مرد. مثل يك بوقلمون كوچك به نظر مي رسيد كه مي خواهد همه چيز را 
 تحت نظارت خودش داشته باشد، ولي انگار نمي شد.

 «ببخشيد من قصد جسارت ندارم اما شنيدم عارف بيكاره خانوم.»
 زن با صداي جيغ جيغويش فرياد كشيد:
 ن خراب شده آدم بيكار زنده مي مونه؟»«كي گفته شوهر من بيكاره؟ مگه تو اي

 و در را روي مرد بست.
معتادهاي محله را همه مي شناختند، كسي هم نبود كه نداند عارف معتاد است، عارف خودش 

 مي گفت:
 «ديگه نمي شه به من گفت معتاد از وقتي يادم مياد دارم مي كشم...»

متوسطي داشت، تند تند راه مي رفت، مدت عارف اين مرد معتاد سرشناس چشم هاي كوچك و قد 
دو سال بود كه به همسايگي سليمان آمده بود و در اين مدت سالمش به او درحد يك سرتكان 
دادن سرسري بود. دست هايش را زود زود دو طرف بدنش حركت مي داد و حتي وقتي حرف مي 

ن هاي سراسر كرم خورده زد لب هايش به ندرت از هم باز مي شد. البد دوست نداشت كسي دندا
اش را ببيند. نه، كسي نبايد آن دندان ها را مي ديد و همين طور كه راه مي رفت هرچند دقيقه يكبار 
برمي گشت و با سوء ظن به پشت سرش نگاه مي كرد، اطرافش را مي پاييد و با نگاه، هركس را از 

گرداند. درثاني خودش را زياد با  جايش بلند مي كرد، بررسي اش مي كرد و باز به جاي اولش برمي
مردم قاطي نمي كرد و سال ها طول مي كشيد تا زن الغر آقا يك بار در را به روي كسي كه پشت 

 در است باز كند!
 اين اخالق ها كه از آسمان نيامده بودند.

عارف هميشه كه اين قدر بدبخت و بيچاره نبود كه همچين محله اي قاطي كارگر و حمال و 
چي زندگي كند. نه، يك وقتي براي خودش زندگي قابل قبولي داشت، پول خوبي توي دست قاچاق
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و بالش بود، معامله مي كرد، مي خريد مي فروخت. اما خب آدم معتاد است ديگر، يك وقتي ديدي 
همه چيزش را از دست داد، يكي از دوست هايش كه پول همين عارف بيچاره دستش بود فرار كرده 

ديگر پيدايش نشد و عارف براي همين به پيسي و حاشيه ي شهر افتاد و آمد كارگر بود خارج و 
 كارخانه شد، يك سالي آن جا بود و بعد از آن به خاطر همين اعتياد عذرش را خواستند.

سرنوشت اندوهبار اين خانواده ي سه نفره، عارف، زنش، و بچه ي كچلش كه هيچ به دل نمي 
ما خيره شده است. عارف واقعا مي خواست خودش را از اين منجالب  نشست با چشم اندوهبارش به

فقر نجات دهد. اما مگر منجالب همين نيست كه هر چقدر دست و پا بزني بيشتر وبيشتر فرو مي 
روي؟ نه، عارف از هميچن چيزي خبر ندارد چون اولين بار است كه در يك منجالب گير افتاده 

ري است كه حاضر شده بود بر عليه كساني كه با آن ها همسايه است و شايد به خاطر همين بي خب
 بود حرف بزند، خيال خام!

 بعد ها عارف خبرچيني هايش را اين طور توجيه كرد:
«تقصير من نبود... شماها كه ادعا مي كنين درد و رنج رو مي شناسين پس خوب مي دونين 

اره چه خاكي به سرش شده... بله كه مردي كه هم ترياك مي كشه هم فقيره، هم زن و بچه د
 شماها مي دونين.»

بله ما مي دانيم كه براي كسي كه همچين زني دارد خيلي چيزها مي تواند سخت باشد. خانم هنوز 
به زندگي به عنوان زن يك آدم ندار خو نكرده بود. از لباس هايي خوشش مي آمد كه زن هاي اين 

همان هايي برايش مي آمد كه نگو، اصال سرو وضعشان محله فقط از پشت ويترين ديده بودند و م
به اين جا نمي خورد. بله ماجرا از اين قرار بود، وقتي هم كه يكي از زن هاي محله به خانه اش رفته 
بود براي اين كه زهر چشم گرفته باشد عكس هاي عروسي اش با عارف را به زن بدبخت نشان 

س و برق طالهايي كه انداخته بود چشمش را گرفته بود، عارف داد، زن دهانش باز مانده بود، برق لبا
هم كه آن موقع دستش به دهانش مي رسيد اين طور كه از ريخت نيفتاده بود، براي خودش تشخصي 

 داشت هرچند حاال باورمان نشود.
به به هرحال گذشته ها گذشته بود و حاال عارف از صبح زود كه از خانه بيرون مي زد هر بيگاري را 

جان مي خريد، جان مي كند، زير دست هر مادر جنده و خدا نشناسي توي بازار مثل سگ عرق مي 
ريخت و جيكش در نمي آمد و آخر شب هم كه به خانه برمي گشت همان سر راه پولي را كه كف 
دستش گذاشته بودند مي داد باالي ترياك تا بتواند فردا باز برود پي كار كردن تا زير دست مادر 

 جنده اي كه هيچ نمي داند دنيا از چه قرار است از كت و كول بيفتد.
«از يه جايي به بعد فقط مي كشي براي اين كه يكي باشي مثل بقيه... ديگه خبري از اون دوران 

 طاليي نيست كه پرت مي شدي هوا.»
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 خبري از آن دوران طاليي نبود.
 «تا وقتي پول داشتم همچين مشكالتي نداشتم ولي...»

ولي آدم عادي قصه ي ما كه بابت اين عادي شدن هرروز تمام توانش را مي گذاشت همچين 
 بيكاري بود.

مرد غريبه عينكش را روي دماغش جا انداخت، نه بچه ها نه زن جارو به دست خيال نداشتند از او 
رباره ي همه چشم بردارند و همان طور منتظر و پا در هوا معطل فهميدن ماجرا بودند. پسر بچه ها د

 چيزِ ماشين نظر مي دادند و بعضي ها هم بيش از حد نزديك شده بودند.
مرد غريبه كه به سمت سليمان آمد سليمان با اين كه همه ي بدنش با كوچك ترين حركتي از درد 
داد مي زد بلند شد و با او دست داد. مرد فهميده بود با يك آدم مريض دست داده و او را از جاي 

 لند كرده براي همين خواهش كرد بنشيند.خودش ب
 و بعد:

 «وقت خوش آقا.»
بعضي از بچه ها مرد غريبه را تا پاي خانه ي سليمان همراهي كرده بودند و وقتي مرد سالم داد 

 پشت سر او تكرار كردند.
 «داداش سليمان مي گه آقا وقت خوش.»

عادت تمام بچه ها و تمام آدم ها در  و انگار كلمه ي وقت خوش كلمه ي نا آشنايي است چندبار به
مواجهه با يك كلمه ي جديد آن را نشخوار كردند: «وقت...» و «خوش». سليمان سرتكان داد و 

 گفت كه فهميده است.
از قرارِ معلوم مرد غريبه خبرنگار بود؛ آمده بود پي خبرهاي اعتصاب را بگيرد. دست سليمان را فشرد 

ن جا زله است پيشاني اش را با دستمالي كه از جيبش بيرون آورده بود و انگاري از آفتاب سوزان اي
 تميز كرد و گفت:

 «آدم پير نه سرما بهش مي سازه نه گرما.»
 لبخندي از روي محبت و مهرباني صورتش را پر كرد و پرسيد:

 «ببينم شما سركار نمي رين نه؟» 
مرد از ماشينش فاصله گرفته بود حاال همهمه ي دور بچه هايي كه اطراف ماشين را ول نكرده 
بودند به گوش مي رسيد. بين بچه هايي كه زير سايه به مكالمه ي بين سليمان و مرد خبرنگار 
گوش مي دادند با سروصداي زن كه دسته ي دوم بچه ها را از ماشين دور مي كرد جنبشي به وجود 
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و چند نفر به كمك دوست هايشان كه طعمه ي جاروي زن شده بودند شتافتند. وقتي مرد خود آمد 
 را ناچار ديد حرفش را با سليمان نيمه كاره رها كند تا بگويد:

 «خانوم ولشون كنيد بچه ن... فقط نگاه مي كنن!»
كشيد  زن خجالت زده دستي روي سرپسر بچه اي كه هنوز جاي جاروي او روي پشتش مي سوخت

 و گفت:
 «به خاطر خودشون مي گم آقا»

و به خاطر خودش هم كه شده تمام طول آن مدت كه آقاي خبرنگار داشت با سليمان حرف مي زد 
 بيرون ماند و آن ها را پاييد.

 مرد غريبه كارتش را به سليمان نشان داد، اسمش «كامران ماهر» بود.
ه ي او بگوييم كه پيش مي آيد اسم آدم مثل سرنوشت اجازه بدهيد به بهانه ي اسم اين مرد و دربار

 به تنت بچسپد. كامران ماهر يكي از اين استثناها بود.
پدرش ساعت ساز ماهري بود كه از شنبه تا پنج شنبه چند ساعت به مچ مي انداخت و مي ايستاد 

و البد اميدوار پياده رو و به مدت چهل سال آزگار از عمرش را به مردم درحال گذشتن خيره مي شد 
 هم بود كه مردم هم متقابال و از روي توجه به ساعت ها نه صورت زالش خيره شوند.

 مژه هاي سفيد...
 موي سفيد...

پوستي كه از شدت سفيد بودن، آفتاب زود كارش را ساخته بود از خصوصيات بارز او به حساب مي 
مكالمه ي دو نفر درباره ي او گوش مي دادي آمد و روي همين حساب او زال بود. اگر اتفاقي به 

 البد مي شنيدي كه مي گويند:
 «همون ساعت ساز... همون كه زاله.»

و همان مرد، روزهاي جمعه مي نشست و ساعت هاي خراب مردم را تعمير مي كرد، آن هم با چه 
 مهارتي؟ باعشق و ايمان خالصي كه راهب هاي بودايي هنگام دعا كردن دارند. 

ين حال بعضي چيزها گفتن ندارد و فقط ديدن مي خواهد ماجراي زال ساعت سازِ ما هم، از همان با ا
دست چيزهاست. آن هايي كه ديده بودند و بعدترها آن هايي كه حتي نديده بودند روي اين مرد 

اسم بيچاره كه خيلي هم پير نبود اما بيشتر از يك پيرمرد هشتاد ساله كلمه ي پير برازنده اش بود 
 گذاشتند «ماهر».

خيلي ها از اين كه از يك جايي اسمي رويشان گذاشته شود هيچ خوششان نمي آيد، حتي اگر آن 
اسم چيز بدي نداشته باشد فكر مي كنند اين طور به دوران ارباب رعيتي برگشته اند و اجازه داده اند 
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رماهرِ ما از آن دسته نبود، يك نفر به خودش اجازه دهد اين شكلي در زندگي شان دخالت كند. پي
براي همچين مردي كه هميشه ي خدا فكر كرده بود كسي جز به ساعت هاي دستش نگاه نمي 
كند، اگر نگاه هم كند فقط به خاطر صورت زال و ترحم برانگيزش است، كم از افتخار نبود پذيرفتن 

ران به دنيا آمد، نه اسم همچين لقبي و به نشانه ي همين پذيرفتن قدرشناسانه بود كه وقتي كام
 خانوادگي خودش را بلكه «ماهر» را به او داد.

حاال بچه ي همين مرد، كسي كه بزرگترين دستاورد زندگي اش بعد از پنجاه سال ساعت درست 
كردن خريد يك دوچرخه ي در حد نو براي رفت و آمدش بود، كامران ماهر سردبير پرنفوذترين 

 روزنامه ي شهر بود.
 ماهري كه مي بينيد از دو نظر مي شود گفت خوش شانس بود:كامران 

 اول اين كه زال بودن پدر را به ارث نبرده بود.
دوم اين كه كسي نمي دانست اين «ماهر» بچه ي همان ماهري است كه مدت ها از حضورش در 

 پياده روهاي شهري مي گذرد.
رسيده بود ظاهرا مرد درستي بود( به هرحال اين كامران ماهر كه واژه ي «فراموشي» به دادش 

هرچند از شما خواهش مي كنم گول ظاهر مردم را نخوريد.) آنطور كه مي گفتند اين با بقيه فرق 
داشت، دنبال خبرِ نون و آب دار كه نه، دنبال حقيقت خبر بود و ناني كه از قبال خبرها گيرش مي 

هاي مسئولين را رو مي كرد، بودند آمد چندان برايش مهم نبود. رانت خواري، فساد و تخطي 
شهردارهايي كه او رسوايشان كرده بود، اداره هايي كه زيرميزي گرفتن هايشان را برمال كرده بود، 
بيمارستان هايي كه پته شان را ريخته بود روي آب و به جايش پشت كساني را مي گرفت كه نان 

ي كشيد بين مردم بدبخت بيچاره و به روي سفره ي مردم مي گذاشتند و دركنار اين گاهي سرك م
خاطر همين به عنوان حامي مردم بهش احترام مي گذاشتند. خيلي وقت ها گزارش هايي كه از 
همچين محله هايي در روزنامه ي او تهيه شده بود باعث  شده بود اگر خود دولت هم به داد نمي 

فع شود. همين آستين باال زدن رسيد ثروتمندها سركيسه را شل كنند و كمك كنند كه مشكالت ر
ها بود كه باعث مي شد وضعيت كمي سروسامان پيدا كند و از طرفي خود او هم از همين راه توانسته 
بود با اين كه دنبال نان خبر نبود، خود را از منجالب فقر بيرون بكشد و وارد جمع هاي متنفذ شهر 

ر و نداري كه شب ها خسته و كوفته با چشم شود و در عين حال نمونه اي باشد براي جوان هاي فقي
هاي بي حالشان الي كتاب را باز مي كنند. اگر مي خواستند مي توانستند قدم هاي بلندي بردارند، 
مي توانستند همچين تافته ي جدا بافته اي شوند اما به شرط اين كه همه ي توش و توانشان را در 

اهر به روزنامه نگارهاي جواني كه دم دستش مثل بره اين راه مي گذاشتند. اين را همين كامران م
 هاي سر به راه منتظر دستور بودند مي گفت و اطمينان مي داد كه:

 «بچه هاي من اصل موضوع خواستنه.»
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از نظر من اصل موضوع اين بود كه اين آدم خيلي ساده به اين دانشجوها نه فقط «بچه ها» بلكه 
ت. البد همين آدم كه خواسته بود و به خاطر همين خواستن بود فراتر از آن «بچه هاي من» مي گف

كه در زندگي اش به هرچيزي رسيده بود و با يك شبكه  از خبرنگارهاي جوان زير دستش نبض 
اتفاقات شهر را در دست گرفته بود، نمونه ي خوبي بود براي كساني كه فكر مي كردند چيزي به 

 اسم ترقي وجود دارد.
تفاسير چقدر هم مهربان بود و زود دلش براي هر فقير بيچاره اي به رحم در مي آمد. با همه ي اين 

با سليمان هم كه حرف زد اشكش لب مشكش بود، و مي خواست يك دل سير اشك بريزد براي 
زني كه جارو مي زد و سينه هاي بزرگش چشم را مي زد، براي زني كه در را باز كرده بود، براي آن 

راي بچه هايي كه گشنه و عاطل و باطل دور ماشين او را گرفته بودند و آن هايي بچه ي گيجش، ب
كه متعجب زل زده بودند بهش، و قبل ترها براي مصطفي پسر فقيري كه مدتي دل در گرو دخترش 
باال داشت، برايش دل سوزانده بود، حتي حاضر بود در روزنامه اش به او كاري بدهد اما دخترش باال 

او زياد بود. مي توانست تاب يك رابطه ي ساده را بياورد ولي ازدواج و غوطه ور شدن  ديگر براي
در فقر چيز ديگر بود. درثاني از طرفي هم هيچ خوش نداشت به خاطر دخترش هم كه شده كسي 
از او به عنوان وسيله ي پيشرفتش استفاده كند. بايد باال را به كسي مي داد كه هيچ كدام از اين 

را پشت سرش نداشت، يك مهندس پولدار و سربه راه بهترين انتخاب بود. با اين حال  تمخاطرا
آدم دلرحمي بود و به همين خاطر وقتي خبر كاري كه مصطفي كرده بود را شنيد به خانه ي دخترش 
رفت و هر دو برايش گريه كردند. به خاطر همين ها بود كه وقتي با سليمان حرف مي زد مدام 

مي شد و گاها برمي گشت و به بچه ها نگاه مي كرد. مردم كه اين طور مي گفتند. حواسش پرت 
سليمان هيچ كدام اين ها را نشنيده بود، عضالت همه ي بدنش درد مي كرد و اين درد خفيف باعث 

 مي شد هرچيزي را فراموش كند و وقتي كامران ماهر خودش را معرفي كرد او را نشناخت.
ر عكسي كه روي كارتش بود نگاه كرد. چقدر تميز و مودب بود، حاال فقط به قيافه ي او د

هم همين طور بود. انگار از عكسش بلند شده بود آمده بود جلوي رويش ايستاده بود. پدرش 
احمد هميشه به او گفته بود بايد به همچين آدم هايي احترام بگذارد و حاال بدون در نظر داشتن 

امي برانگيخت، هرچند همين باعث شد سليمان كمي به او پدرش اين مرد در او حس احتر
 شك داشته باشد.

كامران ماهر خبرنگار كاركشته ي ما كه بيشتر از سي سال آزگار كارش همين بود، كنار سليمان 
 نشست و گفت:

 «من اومدم اين جا تا درباره ي احمد... همون كه دستگير شده خبر بنويسم.»
اين را گفت و متفكرانه لب روي لب انداخت. سكوتش كمي ادامه پيدا كرد اما باز با آن چهره ي 
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 متفكر و مهربانش شروع كرد به حرف زدن.
 «فكر مي كنم همه ي اين ها به هم ربط داره... ماجراي قتل علي ديباگر...»

شكل يك لبخند حتي وقتي نمي خنديد با فرم قشنگشان  كهلب هاي بزرگ و گوشتي كامران 
ماليم را داشتند توجه ي سليمان را به خود جلب كرده بودند. با همان لبخند ماليم باز درباره ي 

 علي ديباگر گفت:
«اول بزاريد بگم كه حمله به چنين آدمي هميشه تبعات سختي داشته... تبعاتي كه من به شخصه 

بهش حق مي دن مي گن ندارد ... ولي در هر صورت  خودكشيفكر مي كنم دست كمي از 
 به جونش سوء قصد شده، مي خواستند بكشنش...»

باز ساكت شد و اين بار در فاصله اي كه به وجود آمده بود دستمال كوچكي از جيبش بيرون آورد و 
 شيشه ي عينكش را تميز كرد و باز به چشم گذاشت.

دونم مدت زيادي از اين «ولي من فكر مي كنم خيلي چيزها اين وسط جا افتاده... بله بله مي 
ماجرا مي گذره ولي خب مجرم ها آب شدن و رفتن تو زمين براي همين مي شه هرروز ازش 
خبر تازه اي درآورد و من فكر مي كنم هنوز هم يه چيزهايي اين وسط داره جا انداخته مي 

م نبايد شه يا الپوشوني مي شه... پشت صحنه داره يه اتفاق هايي ميفته. من خودم فكر مي كن
 اينا رو پشت گوش انداخت...»

 دونم...» نمي«
 و بعد:

 «احمد پسر سر به راهيه... اون نمي خواد به علي ديباگر يا هيچكس ديگه اي آسيب بزنه.»
و هرچند ترديد داشت و مي ترسيد حتي با همچين تعارف ساده اي هم پايش را بكشند وسط خيلي 

 احمد كمك كند پرسيد: ساده  چون فكر مي كرد اين مرد آمده به
 «از دست من كاري برمياد؟»

كامران موهاي سفيدش را عقب داد. سني ازش گذشته بود. همين موهاي سفيد بودند كه پيري را 
 در او رو مي كردند. به جز اين واقعا به يك جوان سرحال شبيه بود، لبخند زد:

ون هيچ قصد و نيتي مي خوام بهتون «بله بله خبر دارم كه شما دايي احمدين... اول از هرچيز بد
بگم كه شما همه با هم اين ماجرا رو تجربه كرديد(مكث كرد) نه نه ابدا منظورم اين نيست 
كه اون طور كه بقيه ادعا مي كنن اين يه نقشه ي سياسي بوده كه يه باند خرابكار اون رو 

بگم همه بدون اين كه  طراحي كردن، ترور و از اين دست حرف ها... نه... من فقط مي خوام
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خودشون بفهمن يه چيزهايي در اين باره دستگيرشون شده... همين عارفي كه من اومدم دم 
خونه ش شهادت داده كه مصطفي و مراد رو در عين ارتكا به جرم ديده... مامورها كه دنبال 

رو  يه شاهد بودن با خوشحالي گفتن آقا بله حق با شماست ازش يه گزارش گرفتن. گزارش
مكتوب كردن و فرستادنش كه بره. بعد يه ميوه فروش بلند شده گفته دو تا جوون به من يه 
عينك دادن، چند تا بچه ادعا كردن كه... بله به همين صورت حاال شاهدها اونقدر زياد شدن 
كه شايد توي اداره ي پليس چندتا رو كنار بزارن براي سوء قصدهاي ديگه( به عنوان 

حدي مي شه گفت مامورها هم حق داشتن زود ماجراي سوء قصد رو بندازن شوخي)... تا 
گردن مصطفي و مراد. كم دليل نداشتن براي همچين كاري، همه يادشونه كه اونا دو سال 
پيش چيكار كرده بودن. علي ديباگر كه اين جور كارا رو تحمل نمي كنه... شايد اين بار 

 ارن.»خواستن اين جوري كفر پيرمرد رو در بي
 انگار حرف خنده داري زده لبخندي زد و ادامه داد:

«ولي اين وسط باز يه چيزهايي عجيبه... اون ها توي شهادتي كه عارف داده گفتن  يه مرد 
هاي دم در خونه ي علي ديباگر دنبال چيز به درد بخوري  آشغالآس و پاسه كه اومده توي 

جوون رو ديده... اين كه پاي همچين آدمي به  بگرده و در عين انجام همين كار هم اون دو تا
اين ماجرا باز بشه خيلي هم عجيب نيست آخه آدمي كه دنبال آشغال باشه حتما از همچين 
محله هايي سر در مياره ولي اين همه پنهان كاري چه معني داره؟ اين همه حرف ضد و 

 ...»نقيض...؟ نبايد به اين مردم احترام بزارن و كمي شفاف سازي كنن
 سعيد كه تازه كنار آن ها رسيده بود وسط حرف كامران پريد و گفت:

«بله آدمي مثل عارف خيلي از محله هاي اعيان سر در مياره. آخه اون جا همه جور آشغالي 
 پيدا مي شه.»

 و:
 «اصال شك دارم اون جا جز آشغال چيزي باشه.»

 پرسيد:خم شد به طرف سليمان، شانه هايش را گرفت و 
 «دايي سليمان تو بيرون سردت نيست؟»

 كامران پرسيد:
 «احمد برادر داره...»
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 كسي كه مي توانست برادر احمد باشد گفت:
 «نه...»

 رو به سليمان:
 «اگه سردته ببرمت داخل.»

 رفقاي احمد از زبان او به سليمان «دايي» مي گفتند.
 «منتظرم ديده برگرده.»
 كرد:سعيد به ساعتش نگاه 

 «ولي هنوز چند ساعتي مونده، بيا بريم داخل برات چايي دم مي كنم.»
 سليمان به كامران اشاره كرد:

«بايد با اين آقا حرف بزنم اون مي خواد يه گزارش از اعتصاب بنويسه، خودش مي گه مي 
 تونه به آزاد شدن احمد كمك كنه.»

 سعيد كامران ماهر را مي شناخت.
 احمد كمك كنين؟» «پس شما مي خواين به

 كامران صدايش را صاف كرد، حاال ايستاده بود، دست كرده بود در جيب كتش.
«بله... بله براي من خيلي مهمه براي همين نخواستم مصاحبه با كارگرها و خانواده ي اون رو 

 به كسي واگذار كنم و خودم اومدم.» 
 سعيد به سليمان كمك كرد تا بلند شود؛ در را باز كرد.

 مگه كسي از شما كمك خواسته؟»«
 «مي دونم اما اين وظيفه ي انساني منه.»

 سعيد جواب داد:
«وظيفه ي شما نيست آقاجان، وظيفه ي شما نيست، فقط كاري نكنيد همين بزرگترين كمكيه 

 كه مي تونيد به ما بكنيد.»
 كامران پرسيد:

 «يعني ترجيح مي ديد دوستتون توي زندان بمونه؟»
مي ده توي زندان باشه تا به خاطر سروصداي آدم هاي اشتباهي از زندان بياد  «خودش ترجيح
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 بيرون...»
 و ادامه داد:

«نمي خوايم بين سروصداهاي شما خواسته ي اصليمون گم بشه... ما به خاطر چيزايي كه شما 
 مي خواين يه قدمم برنمي داريم.»

 كامران دست هايش را در هوا تكان داد:
 مطمئن باش من طرف شمام...»«نه نه آقاجان 

 سعيد گفت:
 «خيلي خوبه پس اگه طرف ماييد كنار بايستيد عوض اين كه همه چيزو بدتر كنين.»

«يعني شما مي گيد رانت خواري و فساد و نبود آزادي هيچ تأثيري توي خونه خرابي كارگرا 
باشه از درداشون نداره؟ اگه كارگرا مي تونستن بدون اين كه ترس چماق باالي سرشون 

 حرف بزنن يا كارا دست يه عده مدير اليق تر بود اوضاع بهتر نمي شد؟»
«لياقت مدير در خدمت به كارفرماييه كه استخدامش كرده، نه در خدمت به كارگر. در ضمن 
اگه كارگر اينقدر قوي باشه كه از حق و حقوق و خواسته خودش دفاع كنه، خودش هم عمال 

و بر مي داره و نيازي نداره كه ديگران براش شعار آزادي بيان بدن و او چماق باالي سرش ر
 را از خواسته هاي اصلي اش منحرف بكنند.»

 ؟»«بنظرت درسته به جاي همه حرف بزني
«هه! نگاه كن من همين جا زندگي مي كنم بين همين مردم. بجاشون حرف نمي زنم ولي 

خودشون دير يا زود بهش مي رسن اما تو، تو  مطئنم چيزي كه من براشون مي خوام چيزيه كه
 چي؟ از مركز شهر تا اين جا خيلي راهه نه؟»

 «نه اونقدر كه تو فكر مي كني؟»
«درسته راه زيادي نيست ولي تفاوت كه زياده... به هرحال فقط ازت مي خوام وقتي حرف تو 

 دهنمون مي زاري ازمون انتظار تشكر نداشته باشي همين!»
به نزديك شدن يك آدم  كهكه به سمت ماشين به راه افتاد بچه ها مثل كبوترهايي  كامران ماهر

واكنش نشان مي دهند پراكنده شدند. كامران كه كنار ماشين رسيد، ديد روي ماشين را با چاقو خط 
 كشيده اند. زن جارو به دست گفت:

 «من كه گفتم آقا...»
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آقا كه خورده بود به ذوقش و كم كم مي فهميد هيچ چيزِ اين جا نمي تواند با او سازگار باشد بدون 
ه نياز ببيند مثل قبل از بچه ها سوال هاي تكراري درباره ي درس و مدرسه و پدر و مادرهايشان اين ك

بپرسد سوار ماشين شد و از راهي كه آمده بود برگشت. سليمان در آستانه وارد شدن به در به دور 
 شدن او چشم دوخت.

 سعيد مشغول دم كردن چايي شد.
 د مي تونست به احمد كمك كنه.»«سعيد چرا اين طوري ردش كردي بره، شاي

 سعيد كه روي سماور خم شده بود كمر راست كرد و باخوشرويي گفت:
 «من رو ببخش دايي اما الزم بود.»

 «چرا الزم بود.»
 همان طور از كنار سمارو جواب داد:

«دايي موضوع يه كم پيچيده است... بله يه كم پيچيده است ولي بزار برات بگم... ما داريم 
ره ي كامران ماهر حرف مي زنيم... اون اگه بخواد مي تونه ماجراي زندان رفتن احمد رو دربا

خيلي بزرگ كنه و حتي مي تونه كاري كنه زودتر آزاد بشه اما چون به نفعشه كه اون بيشتر 
تو زندون بمونه چه بسا كارها رو لفت بده. بايد از خودمون بپرسيم اون كيه و ما كي هستيم؟ 

خواد و ما چي مي خوايم... يعني نبايد اجازه بديم همه چي قاطي شه. مرز كشيدن  اون چي مي
 بين خودمون و اونا بهترين كاره... بله همچين وقتي مرزها مقدس مي شن.

هدف اون و آدم هايي كه پيشش وايسادن استفاده از زندان رفتن كارگر به نفع خودشونه نه به 
حمد رو خيلي دوست داريم. اون برادر و رفيق ماست اما با نفع كارگرا. در ثاني ما همه مون ا

نمي تونيم هدف مبارزه رو از آزادي زحمت كش ها به آزادي زنداني  رفيقيزنداني شدن هر 
، اونم تو زماني كه يه عده دكون درست كردن و از اين طريق نون مي خورن. ها تغيير بديم

و ثالثا بازم مي گم مطمئن باش يرشون اميد نيست. شر اينا گردن ما رو نگيره بهتره، ما رو به خ
 اون هيچ قصد نداشت به ما كمكي بكنه دايي.»

 «احمد چي مي گه؟»
«ما قبال درباره ش حرف زده بوديم... اونم مثل من فكر مي كنه... اگه از زندان رفتن ترس 

رهاي خودش رو داشته باشيم مبارزه كردن معنايي نداره... اين يه راه آسون نيست دايي، خط
داره، قرباني هاي خودش رو مي گيره و قصه هاي خودش رو مي سازه و زندون رفتن بخشي 

 از اونه...»
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 سليمان گفت:
 «پس چه باليي سر احمد مياد؟»

«نگهش مي دارن ولي نه خيلي زياد... تنها كاري كه كرده گفتن حقيقت بوده... اون مجرم 
رو مي دونن... براي همين بهتره پيشنهاد كمك از  نيست، كسايي هم كه اون رو گرفتن اين

طرف كسايي مثل كامران ماهرو رد كنيم و هروقت احساس كرديم اونقدري بيچاره شديم كه 
ميخوايم از اون ها كمك بگيريم مبارزه رو متوقف كنيم و بگيم اعتصاب تا همين جا بود، 

 ها را خراب كنيد.» كارخانه ها را همين طور كه هست ول كنيد و در عوض زندان
 چايي ها را ريخت و درحالي كه از رنگ قرمز و براق چايي ها به وجد آمده بود گفت:

«براي اون مرد فرقي نمي كنه كه بعد از درگيري هزار و يك كارگر، آزاد از اون حياط اومدن 
ت... تو اون بيرون، يا هزار تا... بله براش فرقي نمي كنه... چون اون متعلق به يه جاي ديگه اس

مرد رو نمي شناسي. بدتر هم اينه كه اون از محله اي مثل محله ي خودمون به اين جا رسيده 
و به خاطر همين احتماال فكر مي كنه بايد به حال همه ي ماها كه اين جا هستيم دل سوزوند، 
اي اما فقط براي اين كه عرضه نداشتيم خودمون رو از اين جا خالص كنيم و مطمئن باش بر

حفظ جاي خوبي كه بهش رسيده حاضره پا بزاره رو سر تك تك كارگرها... تقصير اون 
نيست البته، اين شرايطه كه همچين آدم هايي رو درست كرده و ما بايد همچين آدم هايي رو 

آدم هايي وقتي بشناسيم و گول ماسك قشنگي كه به صورتشون زدن رو نخوريم. بله همچين 
ير به نظر ميان اما دلپذير بودن به معناي هم قدم بودن هم نيست. به روت مي خندن دلپذ

چيزهايي كه اون ها مي خوان با چيزهايي كه ما مي خوايم خيلي تفاوت داره... بهت قول مي 
دم دايي، بله بهت قول مي دم اگه همين فردا اين ديباگر و پسرش با چند تا كارفرما و كارخونه 

شن و بگن از وضعيت خسته شدن و مي خوان با دولت شاخ تو دار ديگه با بچه هاشون، پا 
كامرانِ ماهر از همين جا يه راست سر فرمون رو كج مي كنه و مي ره شاخ بشن همين آقاي 

  اون جا و مي گه مي خوام يه گزارش تهيه كنم براي انسانيت...»
 نشست و ادامه داد:

مثل درختي كه كرم ها از داخل خوردنش «اعتماد كردن به همچين آدم هايي مبارزه ي ما رو 
 با يه ضربه پايين مي اندازه»

كامران ماهر دخترش باال را از وقتي ده ساله بود با عدالت و قانون آشنا كرده بود و به او ياد داده بود 
كه انسان نبايد هرگز در برابر بي عدالتي ساكت بماند. به همين دليل باال از همان روزها وقتي كه 

ده اي در يك كلوپ كوهنوردي يا محيط زيستي جمع مي شد، ممكن بود روي پيراهنش اسم با ع
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يك زنداني سياسي را بنويسد، يا قبل از اجرايش در صحنه تئاتر از مردم خواهش كند در فكر چنين 
آدم هايي هم باشند، و يا در واكنش به يك بي عدالتي مردم را تشويق كند توفان توئيتري راه 

د و موهايش را به رنگ هاي عجيبي در بياورد. بله باال از اين كارها مي كرد، حتي وقتي خبر بيندازن
اعتصاب هايي را كه در شهرك صنعتي شروع شده بودند را شنيد با دلسوزي تمام سعي كرد از طرف 
نهادهاي مردمي براي كارگرها كمك جمع كند كه شايد اين طور در اين مدت باري از روي دوششان 

رداشته باشد، اما از يك جايي به بعد همه ي اين ها جاذبه شان را براي او از دست دادند. فقط براي ب
 نداره! هيجانينان جنگيدن كه 

 و بعدها هم فهميد كه ارزش هاي واقعي را كسان ديگري مي آفرينند!
بزنن «اين «دايي اونا كارگر رو فقط وقتي مي خوان كه گردنش زير تيغ باشه... و اونا فرياد 

 است بهاي آزادي...». ما بايد راهمون رو از همچين آدمايي جدا كنيم.»
سعيد حالت موقر و صميمانه اي داشت كه به هر شنونده اي احساسي از اطمينان مي داد، حرف كه 
مي زد در صدايش آهنگ قصه هايي بود كه از پيرزن ها و پيرمردها و آدم هاي زحمت كش شنيده 

 سليمان ازش پرسيد:بود، 
 «ببينم مگه در اين صورت خانواده ي خودت اون ور مرز نمي مونن»

 سعيد كمي ساكت شد:
 «بله... بله حق با توئه دايي... راست مي گي... اون ها اون ور خطن ولي چاره چيه!»

 شانه هايش را باال انداخت:
 «من تمام سعيم رو كردم كه بيان اين ور خط.»

 داي مريضش پرسيد:سليمان باز با ص
 «يعني خانوادت رو ول مي كني؟»

 سعيد گفت:
«من اونا رو ول كردم و اين جا اومدم دايي جان... هميشه از اين كه انسان ها در برابر حقيقت 
سرپيچي مي كنن دلم مي سوزه... براي پدر و مادرمم دلم مي سوزه اما بله اون ها رو ول مي 

همين حقيقت رفيق هايي بهم داد كه قلبشون با قلب من مي  كنم... حقيقت پدر و مادر منه...
زنه و من حاضرم به خاطرشون هركاري بكنم... راستي دايي جان مي خواستم باهاتون راجب 

 يه چيزي حرف بزنم.»
سليمان كه اهميت حرفي را كه سعيد مي خواست با او در ميان بگذارد احساس كرده بود با هيجاني 
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 اي از بي حالي مي كشيد گفت: كه مريضي رويش پرده
 «درباره ي چي؟»

 سعيد مختصر گفت:
 «درباره ي مصطفي!»

سليمان با شنيدن اسم مصطفي ناخودآگاه آرام تر پرسيد:«مصطفي؟» انگار اگر صدايش را كمي 
 باالتر مي برد تمام دنيا اين اسم را مي شنيدند: مصطفي!

 «درباره ي مصطفي؟»
 د قرار بود باهاتون حرف بزنه ولي نشد...»«بله درباره ي مصطفي... احم

احمد قرار بود با سليمان درباره ي مصطفي حرف بزند، شرايط را برايش توضيح بدهد، برايش بگويد 
كه مصطفي چه چيزهايي از سرگذرانده، بگويد كه چه باليي سر مراد آمده، قرار بود همه را بگويد 

وري و درحالي كه همه ي وجودش دو گوش شنوا و اما خب تقدير جوري بود كه  سليمان با نابا
 چشم هايي متعجب شده بود اين سرنوشت را از دهان سعيد بشنود.

 «بله و براي همين ما بايد به اون كمك كنيم... اون رفيق ماست.»
خون به صورت سعيد دويده بود. آدم ها وقتي از چيزهايي كه به آن باور دارند حرف مي زنند تمام 

ه صدا در مي آيد. صورتش كه خون به آن دويده بود، چشم هايش كه همزمان هم مي وجودشان ب
درخشيد و هم نور تاريكي در آن بود، دست هايش كه مي لرزيد، لرزشي از روي هيجان و لب هايي 

 كه صداي محزونش از آن بيرون مي زد.
 «ما چه طور مي تونيم بهش كمك كنيم؟»

ي لرزيد پيشاني اش را از عرقي كه روي آن نشسته بود پاك سعيد درحالي كه هنوز دست هايش م
 كرد، گفت:

 «ممنونم كه پرسيدي دايي.»
آن ها از سليمان مي خواستند اجازه بدهد  مصطفي را تا وقتي پايش خوب مي شد و مي توانستند 

بياورند. اين طور چون بفرستند آن ور مرز به زيرزمين خانه ي او كه استفاده اي از آن نمي كردند 
سليمان خودش هم مريض بود هنگام رفت و آمد دكتر توجهي جلب نمي كرد و در ثاني سليمان در 
هيچ كدام از اين ها نقشي نداشت. خانه ي احمد را زير و رو مي كردند اما هيچ كس به سليمان 
 مريض، به اين مرد زمين گير كاري نداشت و به او شك هم نمي كردند!
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 يد مصطفي بياد اين جا.»«بزار
سعيد پيش پاي سليمان نشست. مطمئن بود اين مردِ دم مرگ، كه همه ي هست و نيستش را گرد 
و مواد شيمايي كارخانه از چنگش بيرون كشيده حتما قبول مي كند به مصطفي پناه دهد. با اين 

مرد، جواب رد حال مي ترسيد حاال كه همه چيز را صاف و پوست كننده گذاشته كف دست اين 
 بشنود.

 «خواهش مي كنم اجازه بده مصطفي بياد اينجا...»
سليمان بدون اين كه به طبعاتش فكر كند، باشوري كه هرلحظه در درونش شعله ورتر مي شد 

 باصداي بلند گفت:
 «بياد اين جا...»

 سعيد دست هاي سليمان را گرفت.
 «ممنونم دايي.»
 سليمان خنديد:

 »«منم ممنونم سعيد...
 و بعد:

 «اما چه طور...»
 سعيد دست هايش را جلوي رويش تكان داد و از سليمان فاصله گرفت:

 «تو فقط فردا در رو باز بزار دايي.»
 سليمان به اين فكر مي كرد كه چه طور بايد اين را با ديده در ميان بگذارد؟

 مگر ديده تا همين جا هم روي خيلي چيزها سرپوش نگذاشته بود؟
 ت بيشتر از اين انتظاري از او داشته باشد؟مي توانس



 قاتل |2 قتل كي  ي
  



139 

 
 
 

 4بخش
 
 
 
 
 
 
 

  



 قاتل |2 قتل كي  ي
  



 دوّم جلد | قتل كي  يواقعه نگار

141 

  
 در نظم و آييني كه شما پرداخته ايد،

 نيكي استثناء است
 هان، در پي مردمي باش،

 اين خصلت برايت گران تمام خواهد شد.
 واي به حال كسي كه چهره ي مهربان دارد!

 همنوع خود كمك كند.از اين كارش بازداريد: مي خواهد به 
 در پاي تو از تشنگي ميمرند، چشم هايت را ببند؛

 در كنار تو مي نالد، در گوش هايت پنبه كن؛
 از تو كمك مي خواهد، قدم بردار...

 واي به حال كسي كه عنان به دست دل سپارد:
 به يك آدمي آب مي دهد،

 ولي گرگي است كه مي آشامد...
 

 استثناء و قاعده.»«برتولت برشت، 
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1فصل  
 

لطفا به اين عكس ها نگاه كنيد، البته الزم است پيش از نگاه كردن از خودتان بپرسيد چرا بايد 
 عكس بگيريم تا بعد به عكس هايي كه گرفته ايم نگاه كنيم؟
 من اينطور جواب مي دهم: چون آدم ها با هم تفاوت دارند...

 پوشند...مثل هم لباس نمي 
 مثل هم غذا نمي خورند...
 مثل هم كار نمي كنند...

اما در نهايت همه ي آدم هاي خوشبخت در هر دوره از تاريخ بايد براي نگاه كردن به عكاس ژستي 
بگيرند (فرقي نمي كند كسي كه ژست مي گيرد يك بانوي هندي متعلق به دوران مهاراجه ها باشد 

). پس نگاه كردن به آلبومي هم متفاوتندد بارچند ادعا داشته باشنهيا يك نجيب زاده ي انگليسي، 
از اين  يخانه هاي .كه معموال در خانه هايي از اين دست وجود دارد نمي تواند خالي از لطف باشد
 دست كه مي گوييم منظورمان خانه هاي اعيان است، اين كه ديگر گفتن ندارد.

در سن پنج سالگي، در پيراهني سفيد، با صورتي كوچك اين آلبوم ماست و اين هم اولين عكس او 
 .نيزالملكو شكننده، صميمانه همراه برادران و عموزاده ها درباغ پدربزرگ، 

كنار پدرش، دستي به پشتي صندلي و و نوجوان، ايستاده دومين عكس، با همان صورتِ آسيب پذير 
دستي افتاده كنار پاها، الغر مردني و قُد از آن بچه هايي كه براي نخوردن غذا هزار بهانه مي تراشند 

. پدر كه در يك كلمه مي شود گوشه گيرو معموال ميلي به بازي با همسن و سال هايشان ندارد، 
ه اي دارد كه انگاري همين حاال از سر ميز شام جوري در صندلي لم داده است و آن چنان نگاه خست

بلند شده و بايد يك راست مي رفت مي خوابيد اما در عوض دستش را گرفته اند، آورده اند جلوي 
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 دوربين.
در سومين عكس تنهاست، در اين عكس همان طور كه مي بينيد هنوز صورت كوچك و شكننده 

به طرف باال شانه زده و روي اين صورتِ مثلثيِ  اي دارد، جوان است، موهاي پرپشت و تميزش را
 كوچك ابروهاي سياهي به هم رسيده اند، او خانواده ي متنفذي دارد.

اين چهره ي يك مرد تحصيل كرده است كه در شش سالگي تحصيالت ابتدايي اش را در مدرسه 
همين وقت ها هم  ي علمي تهران آغاز كرده است. نداي اموات را در مدرسه انتشار مي داد، و در

بود كه دوره ي متوسطه را شروع كرد، اما بخاطر چشم درد مدرسه را ترك كرد. چندي بعد در مدرسه 
ي سن لويي كه مدرسه اي فرانسوي بود به تحصيل پرداخت. به گفته ي خودش در همين مدرسه 

مقاله در روزنامه  بود كه به علوم «خفيه» و «متافيزيك» عالقه پيدا كرد و حتي به خاطر نوشتن يك
اي به سرپرستي نصراهللا فلسفي موفق به كسب سه ماه اشتراك مجاني شد.(نبايد از كنار كسب 

 همچين موفقيت هايي به سادگي گذشت.)
همين آدم ريزه ميزه كه در اين عكس لباس هاي تميزي هم به تن دارد گياه خوار بود، اين يعني 

به گوشت نمي زد. از او كتاب كوچكي با عنوان انسان و به اصرار بستگانش توجهي نمي كرد و لب 
حيوان (كه در ستايش مهرباني با حيوانات است) به جا مانده و كتابي هم دارد درباره ي فوايد گياه 
خواري و كتاب داستاني هم دارد با اين عنوانِ بحث برانگيز و در عين حال عميق «شرح حال يك 

انسان و حيوان را با هم برابر مي داند و ظلم و شقاوتي را كه  االغ پيش از مرگ» كه در آن وجود
انسان ها نسبت به حيوانات از خود بروز مي دهند محكوم مي كند. به تبعيت از همه ي اين ها او 
معتقد بود كه اگر انسان مي خواهد دست از جنگ بردارد اول بايد دست از كشتن و خوردن حيوانات 

 ايي مي نويسد:بكشد. و باز خود او در ج
«شكي نيست كه گوشت خواري باعث درندگي مي شود. همه ي كساني كه آرزومند پيشرفت 
اخالقي و بهبود حالت اسفناك جامعه بوده اند، در انتشار اين عقيده كوشيده اند. اگر دكان 
عرق فروشي، قصابي ها، ماهي گيري و مرغ فروشي را مي بستند تا اندازه اي صلح عمومي و 

ري آدميان صورت خارجي مي گرفت... براي پيشرفت انسان بايد آرزو بكنيم خوراك براد
 خونين، ور بيفتد و گياه خواري جانشين آن بشود.»

 و:
«... ما چه قدر به سادگيِ نياكان خودمان مي خنديديم؟ روزي مي آيد كه آيندگان به خرافات 

 ما خواهند خنديد.»
وار به «صلح عمومي» و «برادري» و «صورت خارجي مفاهيم» خودتان كه مي بينيد، اين مرد، اميد

همچين حرف هايي مي زند. از اين كلمه ها، در اين دوره زمانه فقط افراد «روشنفكر» استفاده مي 
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كنند: حالت اسفناك جامعه، صلح عمومي، خوراك خونين، خرافات.... اما روشنفكري چيست؟ با يك 
 ي آيد.جستجوي ساده همچين چيزي گيرتان م

 روشنفكر: 
از طبقه ي تحصيل كرده، با دغدغه هاي انساني، اجتماعي، ارزشي، فرهنگي و سياسي اقدام به 
موضع گيري در مباحث و مسائل حساس و مهم جامعه ي خود و جهان مي كند؛ پس به هرحال 
ن خيالتان راحت باشد، تحصيل كردن، آدم را در يك طبقه ي مشخص جاي مي دهد. و دست كم اي

كه او يك روشنفكر است كه مانند همه ي روشنفكرهاي آن دوره و مانند همه ي عالقمندان به 
«متافيزيك» و علوم ارزشمند «خفيه» مدتي را باخوشحالي احساس كرده به سوسياليزم باور دارد. 
ه اما خب اين احساس مثل ابرهايي كه تنها براي مدتي مي توانند روي دشت لكه بيندازند گذرا بود

است و براي همين حالت گذرا هم بوده كه مدتي بعد هم فهميده نسبت به توده مردم بي اعتماد 
 شده است!

چهارمين عكسي كه از او مشاهده مي كنيد مربوط مي شود به مدتي بعد از اولين خودكشي 
نافرجامش، اين عكس در پاريس گرفته شده است. در عكس او مثل يك بچه كوچولو بعد از توبيخ 
شدن، ناكام و گوشه گير است و كت و شلوار بزرگتر از قواره اي به تن دارد. دستي زير آرنج، دستي 
كنار لب ها، با چشم هاي چرخيده، به عكاس بي توجه است. اولين خودكشي او بخاطر مسائل 
عاطفي بود، اما خب نه جاي نگراني است و نه جاي ترحم، او باالخره به هدفش رسيد. همين طور 

ه مي بينيد اين آخرين عكسي است كه ما از او داريم، شما در اين عكس صورتش را نمي بينيد، ك
حتي در اولين نگاه شايد گمان كرده باشيد اصال آدمي در اين عكس وجود ندارد، اما كمي كه نگاه 
كنيد مي بينيد آن آدم روي زمين افتاده است، بين مالفه هاي سفيد و مثل هميشه كت و شلوار 
پوشيده. اين عكسِ بعد از مرگ اوست. همان طور كه آرزويش بود به دست خودش. نه براي او با 

حيوانات داشت و با وجود اين كه واقعا مي  برايوجود كارنامه ي درخشانش و با وجود دل خوني كه 
خواست اوضاع اين «جامعه ي اسفناك» را بهتر كند، تاسف نخوريد، اين بخشي از نامه ي او به 

 برادرش است:
«همه از مرگ مي ترسند من از زندگي سمج خودم، چه قدر هولناك است وقتي كه مرگ 

 آدم را نمي خواهد و پس مي زند.»
صورت احمد از مدتي پيش شبيه كسي شده بود كه تصميم دارد چيزي بپرسد، باالخره تصميمش را 

 گرفت و پرسيد:
 «داري درباره ي صادق هدايت حرف مي زني؟»
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 اسكندر هم پرسيد:
 «فكر مي كني شبيه اونه؟»

احمد ترديد داشت، در تاريكي، صورت هم صحبت خود، اسكندر را به خوبي نمي ديد. سياهيِ شب 
روي همه چيز افتاده بود و براي همين نمي شد فهميد كسي كه حرف مي زند واقعا چه احساسي 

 دارد. 
 متوجه مي شه.» «به احتمال زياد هركسي بعد از اولين پاراگراف

 «كه چي؟»
 «كه اون صادق هدايت بود.»

«هوم... من همه ي اين ها را گفتم تا ازت بپرسم چي مي تونه خودكشي مصطفي رو از 
 خودكشي كسي مثل صادق هدايت جدا كنه؟»

چه چيز مي توانست آن ها را از هم جدا كند؟ خيلي چيزها بود، و چون خيلي چيزها بود سخت مي 
ان آورد. در همچين شرايطي سكوت جاي كلمات را مي گرفت، و اين سكوت باعث مي شد به زبانش

 شد ما چيز تازه اي بشنويم، يا نه، صدايي را بشنويم كه خودمان به وجود آورده ايم.
 احمد بعد از كمي سكوت گفت:

«فكر مي كنم برعكس هدايت اين زندگي بود كه مصطفي رو پس زد نه مرگ، و اين ميتونه 
 بار وحشتناك تر باشه.» هزار

 «وحشتناك تر اينه كه همه برن خودشون رو بكشن چون زندگي پسشون زده.»
«حق باتوئه اما من فكر مي كنم مردن براي زندگي، قابل احترام تر از زندگي كردن براي 

 مردنه.»
 اسكندر به عالمت تاييد سر تكان داد:

 «خب ديگه چي مي توني بگي؟»
نيستم ولي گاهي ماه ها توي خونه ي ما خبري از گوشت نبوده... بخاطر همين «من گياه خوار 

فكر مي كنم اين درباره ي ما نيست، درباره ي كساييه كه دو انتخاب دارن، يا گوشت يا 
 سبزيجات كه اگر سبزيجات رو انتخاب كنن، يعني صلح رو انتخاب كردن...»

 اسكندر عينكش را تميز كرد.
 ي.»«مي دونم چي مي گ
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 «مصطفي...»
 صدا سه بار تكرار شد:

 مصطفي
 مصطفي

 مصطفي...
 تا اينكه از رمق افتاد و جايش را به سكوت داد اما اسكندر خيلي زود سكوت را شكست.

 «خودت گفتي درباره ي مصطفي نيست!»
 «تو هم گفتي درباره ي صادق هدايت نيست!»

 اسكندر خنديد.
گه نه؟ مرده، بااين حال شما هيچ وقت جسد اون «مي فهمم چي مي گي، ولي مصطفي مرده م

 رو نديدين؟»
 «بله.»

«پس چه طور مي شه فهميد اون خودش رو كشته. يا كشتنش يا از اينجا رفته... چه طور مي 
شه فهميد چه فرقي با تمام آدم هايي داره كه همچين مرگي براشون شبيه يه افتخار مي مونه؟ 

ي بايد يه فرقي داشته باشه آخه خيلي ها مي گفتند كه مصطف با آدمي مثل صادق هدايت...
 مصطفي مثل يك پرنده ست، پرواز مي كنه نه؟»

«اسكندر! همين هايي كه درباره ش حرف مي زنن، پري براي پرواز و دلي براي باال رفتن 
ندارن... ممكنه بعضي ها بگن ما مي خوايم از مصطفي قهرمان بسازيم اما درواقع اين در مورد 

ه قهرمان نيست در مورد يه كارگره، در وضعيتي  كه همه چي داره به سمت انقالب مي ره، ي
در وضعيتي كه ما به يه قهرمان نه بلكه به يه طبقه ي قهرمان احتياج داريم... ما خيالباف نيستيم 
به زندگي بعد از مرگ دلخوش نكرديم، برعكس با تمام وجود براي زندگي روي زمين 

 مام خواستمونم همين بود زندگي كردن... دوام آوردن.»جنگيديم... ت
 به اين عكس نگاه كنيد:

هفت مرد به دوربين چشم دوخته اند. هفت مرد كه لباس هاي سياه و آويزانشان در تنشان زار مي 
زند، و چروك هاي روي صورتشان مثل عضو جديدي، چهره هاي جوان و دودي شان را پوشانده 

را پس زده. لبخندي كه سادگي و در عين حال خستگي آن ها را نمايان مي است. لبخند چروك ها 
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كند. لبخندي  آن چنان كه گويي حتي با وجود سكونِ عكس، مي شود لرزشش را احساس كرد، 
 لرزشي از روي خستگي!

اين عكس چند كارگر معدن است. زندگي چهره هايشان را سياه كرده، اما دل هايشان تا وقتي ناني 
فره داشته باشند روشن است. گوشت هم اگر باشد مي خورند. براي كساني كه روزي ده روي س

ساعت يا بيشتر كار مي كنند، گَه گُداري گوشت خوردن واجب است. يعني مي شود مرتكب همچين 
 گناه هايي هم بشوند، با اين حال آدم هاي بدي نيستند.

 «پس قصد تو رسوا كردن گياه خواري بود؟»
 ديد:اسكندر خن

«نه قصد من رسوا كردن كساني بود كه به بهانه هايي از اين دست، راه رو براي لگدمال شدن 
 بيشتر انسان زحمتكش باز مي كنن. كه در هرصورت تكه گوشت قابل احترام تري هست نه؟»
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 2فصل 

 «اون ها كي مي رسن؟»
سليمان از لحظاتي پيش نفسش را در سينه حبس كرده بود. صداي خس خس آرام و هماهنگ نفس 
كشيدنش كه معموال نشان مي داد او به خواب رفته است به گوش نمي رسيد. آن طور كه گاه 
حركتي جزئي به خودش مي داد و كلمات را ناهماهنگ و بريده بريده ادا مي كرد، معلوم بود حواسش 

ت است. مدتي بعد با زحمت درحالي كه با يك دست كپسول اكسيژنش را نگه داشته بود حسابي پر
رفت و پايين پنجره ايستاد. از اين پنجره فقط مي شد آسمان و قله ي كوه ها را ديد. درحالي كه 
گردن مي كشيد، به سرفه افتاد. چندبار پشت سر هم سرفه كرد و سرانجام با تاخيري اين طور جوابِ 

 را داد:  ديده
 «نمي دونم كم كم بايد پيداشون بشه.»

 ديده باز آهسته پرسيد:
 «يعني امشب ميان؟»

آن آوازهايي كه وقتِ روز در سايه ي هياهو و جنبش مردم، در كوچه و پستوهاي شهر در برابر 
صداهايِ بلندترِ اطراف كم مي آورند و گم مي شوند شب از مخفيگاه خود بيرون مي زنند. خزيده 

وي كوچه ها، شانه هاي نمناك خود را تكان مي دهند و با حُزنِ كسي كه تنها در تاريكي شب مي ر
تواند در كوچه پرسه بزند، خجول و كورمال در تاريكي از ديوار خانه ها باال مي روند، جريان پيدا مي 

شنيده  كنند، سوت و كور. اين وقت از شب در همچين محله هايي به جز همين آواز، هيچ صدايي
 نمي شود. همه خسته زود به خواب مي روند.

 «اگه يكي اون هارو ببينه چي؟ ما هم تو دردسر مي افتيم؟»
 در تاريكي همه چيز تغييرناپذير بنظر مي آمد.

«نه، نه، نگران نباش ديده. سعيد گفت شما كاري نداشته باشيد. قول داد جوري ميارنش كه 
 كسي نبينه.»
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دن اين جمله ي نسبتا بلند به سُرفه افتاد. و آنقدر سرفه كرد كه مجبور شد هر سليمان بعد از ادا كر
دو دستش را به شكمش بگيرد و چيز ديگري نگويد. ديده بي توجه به سرفه هاي سليمان كه با 

 گذشت اين مدت برايش عادي شده بودند گفت:
 «حق باتوئه بهتره ما خودمون رو نگران نكنيم...»

از از حركت ايستاده بود، آواز حركت مي كرد و صدايش را پشت سرش جا مي همه چيز به جز آو
گذاشت، گاهي كوتاه و گاهي بلند، براي همين، ديده ته دلش با تشويش ناآشنايي احساس مي كرد، 
كه گرچه تاريكي روي همه چيز كشيده شده است اما يك چيزهايي هستند كه تغيير مي كنند. تغيير 

ع را بدتر كرده بود. براي همين هم ترسناك بود. شايد همين هم باعث مي شد براي او هميشه اوضا
 كه به دوران آسايشي فكركند كه در آن تصور مي كرد هيچ چيز، هيچ وقت تغيير نمي كند.

باالخره پيدايشان مي شد. اما انتظار غريبي كه كش مي آمد و زمان را طوالني تر از آنچه بود نشان 
گذاشت. آهسته با سليمان گفتگو مي كردند و گويي كه نفر سومي در تاريكي مي داد راحتش نمي 

چيز را مي شنود، جمالتشان را كوتاه انتخاب مي كردند. سعي هم داشتند در  خبر از آن ها همهبي 
اين بين در حرف هايشان، چيزهاي مهم را پنهان كنند، هم از يك ديگر، و هم مهم تر از آن، از نفر 

 تاريكي حل شده بود. در تاريكي كه هر غروب از راه مي رسيد.سومي كه در 
 ديده باز با لحن مضطربي پرسيد:

 «يعني مشكلي پيش نيومده؟»
پاهايش را در آغوش گرفته بود، كنار در كه قفل نبود ولي تا وقتي يك نفر هلش نمي داد متوجه ي 

 سليمان باز جوابش را داد:باز بودنش نمي شد نشسته بود و ناخن هايش را مي جويد، 
 «نه مشكلي پيش نيومده...»

 به ساعتش نگاه كرد:
 «مي بيني كه فقط پنج دقيقه تأخير دارن. تو اگه سردته برو اتاقت.»

 ديده چيزي نگفت اما به اتاقش هم نرفت.
بعد از آن سكوت بود. تاريكي هم بود. با ديده كه حرف مي زد انگار با يك دختر غريبه حرف مي 

ند. با شرمي كه مردهاي سالخورده در برابر دخترهاي جوان به آن دچار مي شوند سرش را پايين ز
مي انداخت و به چشم هايش نگاه نمي كرد. با اين حال به عنوان كساني كه زندگي شان به هم 

ودند گره خورده بود و با هم در رازهايي كه زندگي دو نفره برايشان به ارمغان آورده بود شريك شده ب
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 به هم احساس نزديكي مي كردند.
 «اون اتاق رو آماده كردي؟»

ديده روي پنجه ي پاهايش بلند شد، با احتياط بيرون رفت و درب كوچكي را كه به زيرزمين باز مي 
شد باز كرد. همه جا تاريك بود. به جز بوي نم چيز ديگري نبود، با اين حال ديده انگار بين تاريكي 

 چند بار زير لب تكرار كرد: خيلي چيزها ديده 
 «بله همه چي حاضره.»

منظورش از همه چي يك رخت خواب كهنه بود، همين. و باز به مصطفي فكر كرد و چشم هايش 
كه به روي او مي خنديدند. و سعي كرد اين فكر را مثل گناهي كه نياز به توبه دارد از خود دور كند. 

 وقتي برگشت به سليمان هم همين را گفت:
 «بله همه چي حاضره.»

 هر چند هنوز نتوانسته بود ياد آن چشم ها را از خود دور كند.
 «دستت درد نكنه زحمت كشيدي.»

سليمان كه حرف مي زد حنجره اش جيغ مي كشيد. صدا نبود، درد بود كه باال مي آمد. تارهاي 
شباهت پيدا مي صوتي اش از همه طرف فشار مي آوردند و در نهايت به يك بازوي منقبض شده 

گلويش بيرون مي زدند. خودش به چشم مي ديدشان و مي  كردند. تارها مثل درد و مثل خون از
ديد كه اين درد چيز تازه اي نيست. دردي بود كه هميشه همانجا در گلو و بدنش، بي هيچ پنهان 

نگ مي باخت ، بيشتر شبيه به يك آشنا تا يك غريبه. صدا مثل صورتش ر.كاري انتظار كشيده بود
و با ناتوانيِ پيرمردِ مريضي كه سعي مي كند روي پا بايستد، به هر ديواري چنگ مي زد، اما مثل 

 يك پرستوي گيج باز روي زمين مي افتاد. 
صبح تا شب مثل يك پيرمرد مي نشست جلوي در. چند تار موي  ه بود ازاز روزي كه اخراج شد

سفيدي كه حاال رفته رفته بر تعدادشان اضافه مي شد بيشتر از هميشه خودنمايي مي كردند، مثل 
كوهي كه ناگهان برف رويش را ميپوشاند. چروك ها هم مي رفتند كه همه ي جزئيات را محو كنند 

ر اين بين به چشم و لب زيبا هم رحم نمي كند، تا همين اندازه مثل اسيد كه گوشت را مي خورد و د
 با قساوت.

 به خاطر مريضي اخراج شده بود. اما خب به كت فاطمه نمي رفت كه نمي رفت. احمد مي گفت:
 «مادر اون مريضه... قرار نيست به خاطر مريض بودن كه از سركارگر عذرخواهي كنه!»

اشت، همه مريض بودند، همه سرفه مي كردند، همه چشم فاطمه باز توي كتش نمي رفت. حق د
هايشان افتاده بود روي گونه ها و زير پاهايشان، ولي مگر مي شد به اين بهانه نروند سركار و از اين 
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حرف ها؟ نه نمي شد. همه ي آن هايي كه فاطمه مي شناختشان يا جوان بودند يا مريض. خب 
بايد كنار مي آمد و با وجود آن، كارش را دو دستي مي  سليمان هم ديگر جوان نبود. با مريضي

 چسپيد و ول نمي كرد. فاطمه روي ران هاي بزرگش مي زد و مي ناليد كه:
«سليمان بخاطر مريضي توي خانه بست نشسته... احمد هم دو روز ديگه اگر بيرونم بياد عمرا 

 م؟»بزارن از دم در كارخانه هم رد بشه حاال ما چطور بايد سير شي
حاال بايد اين دو زن، فاطمه و ديده تا وقتي مردهايشان بي كار بودند مسئوليت نان آوري خانه 

گاهي در بين گريه هايش مي گفت كه حق  اما را به عهده مي گرفتند. فاطمه گريه مي كرد. 
را به پسرش مي دهد. پسرش كه كار بدي نكرده بود. فقط گفته بود حقوق كمتر به معني 

ر است. راست مي گفت. مگر با حقوق كمتر از اين هم مي شد زندگي كرد؟ نه مرگ كارگ
نمي شد، بقيه هم اين را مي دانستند. و  به خاطر همين هم حاال همه در محل بيشتر از قبل به 

 فاطمه احترام مي گذاشتند.
 ديده باز سرجاي اولش نشسته بود.

كلفتش پاك كرد و در  وبا انگشت كت لحظه اي كه سركارگر، عرق بدبوي روي پيشاني اش را 
 حالي كه از روي ورقه مي خواند، به سليمان گفت:

 «سليمان تو با اين حالت از فردا نيا سر كار.»
 «نيا سر كار...» با لحن كسي كه در حق كس ديگري لطف مي كند!

ترس مثل آبي كه مي ريزد، از سر و روي سليمان ريخته بود. اشك شده بود، عرق شده بود، آه و 
فغان شده بود. گفته بود بهتر و سريع تر از قبل كار مي كند، حتي مي توانست اضافه كاري بايستد 

نظر و... ولي گوش هاي بزرگِ سركارگر كه دو طرف كله اش مثل دو دستِ بيرون زده از ماشين به 
مي رسيدند هيچ بدهكار نبودند. نمي خواست بشنود. نمي خواست سليمان براي گريه و زاري كردن 
دنبالش راه بيفتد. كارگرها دست از كار كشيده بودند و آن هايي كه تازه آمده بودند چنان سرشان را 

ال خوبي اش توي كار نشان مي دادند كه هر لحظه ترس آن مي رفت بروند زير دستگاه ها. بااين ح
اين است كه ترس مثل يك قطره آب است و اگر يك قطره آب بريزد روي زمين ديگر جمع نمي 
شود. سليمان خودش نمي دانست اما ترسش ديگر جمع شدني نبود. از كارخانه كه بيرون زد تا مدتي 
ي جلوي در نشست و سيگاركشان به استخوان بندي درشت كارخانه كه با گستاخي جنگ طلبانه ا

گرز الهي اش را پيش روي او تكان مي داد و هميشه در مقابل سليمان پيروز مبارزه بود نگاه كرد. 
مي دانست كه بيكاري، دردها و رنج هاي تازه اي به همراه خواهد داشت و اين لحظات شادي قبل 

بل كه از ورود به يك دنياي جديد است. شايد هم مجبور مي شد به گذشته برگردد و مثل سال ها ق
كل خانواده در مقبره ي مادر بزرگ و عمه اش زندگي مي كردند باز گورخوابي را از سربگيرند. نه، 
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ترجيح مي داد بميرد، ترجيح مي داد مثل پدرش احمد خود را به دست آبِ ساكن و عميق سد بسپارد، 
رد بيشتر كفرش اما يك بار ديگر شب را در گورستان صبح نكند. لحن سركارگر را كه به ياد مي آو

در مي آمد. مي رفت خانه بست مي نشست كه چه؟ شايد منظورش اين بود كه بايد مي رفت خانه 
مي نشست و منتظر مي ماند مرگ سراغش بيايد، كسي كه دو قران در جيبش ندارد تا برود دكتر، 

 تنها چاره اش همين است.
به سختي از گلويش بيرون مي آمد  در تاريكي با صدايي كه حتي براي گفتن حرف هاي خيلي ساده

 به ديده گفت:
 «اون ها االن از راه مي رسن.»

 ديده براي اولين بار پرسيد:
 «تو مطمئني كه اون مجرم نيست؟»

 زود جواب داد:
 «نه ديده، گفتم كه اون بنده خدا مجرم نيست!»

ند. درد از همه ي گاهي سليمان به خاطر درد نمي شنيد كه آدم هاي دور و برش از چه حرف مي زن
 آن ها صداي بلندتري داشت.

 «بهت كه گفتم چي ها از سر گذرونده.»
 «ولي اگه خودمون تو دردسر بيفتيم چي؟»

 سليمان گفت:
«نگران نباش ديده، ما تو دردسر نمي افتيم. كسي شك نمي كنه اون اينجاست(كمي مكث كرد.) 

كي بيكاره بياد بيفته دنبال اين ماجرا؟...  حاال كه يه مدت از ماجرا گذشته همه فراموش كردن...
گذشته از اينا، بهت گفتم كه اگه مصطفي رو اينجا پيدا كردن تو بگو از بودنش توي زير زمين 

 اطالعي نداري... بگو شوهرم بدون اطالع من همچين كاري كرده.»
 با غروري كه حتي مريضي نمي توانست آن را پنهان كند:

 مي گيرم، من كه چيزي براي از دست دادن ندارم.» «من همه چي رو به گردن
صداي قدم هاي آهسته اي كه كم كم به خانه نزديك مي شدند ديده را از جا پراند، صداي قدم ها 
كه نزديك تر شد، ديده بيشتر از اين نتوانست تحمل كند و با اين خيال كه اين طور ديده نمي شود 

 ي ديوار روي آن افتاده بود خزيد.  به درون قسمت تاريكي از حياط كه سايه
در تكاني خورد و بعد سعيد و سليم در حالي كه زير بغل مصطفي را گرفته بودند داخل شدند. 
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مصطفي سرش را پايين انداخته بود و وقتي سرش را بلند كرد معلوم شد دور صورتش روسري 
ر حالي كه از خستگي رنگ و رو رفته اي پيچيده. روسري را كه از روي صورتش كنار زد، د
 نفس نفس مي زد خيلي جدي، خيلي واقعي و با لحن دلپذيري گفت:

 «شمارو بيدار كرديم خانوم؟»
تاريكي نتوانسته بود او را از چشم هاي مصطفي دور كند و ديده خجالت زده از ترس بي دليلش از 

و بعد از مدت ها به اين بين تاريكي بيرون آمد. احساس كرد به قلبش نور تابيده. قلبش روشن شده 
فكر كرد كه مردهاي دور و برش به عنوان يك زن چطور او را مي بينند. ديده چه طور به نظر مي 
رسيد؟ و با اين خيال كه بعد از يك روز سخت كار كردن، صورت پژمرده و خسته اي دارد زود داخل 

 رفت. نمي خواست مصطفي بيشتر از اين او را اين طور ببيند.
و سليم كه رفتند، سليمان هم داخل رفت، بهتر بود هرچه زودتر داخل مي رفت كه اين موقع سعيد 

شب كسي او را در حياط نبيند. بعد از همه مصطفي خودش لنگ لنگان به زير زمين رفت. فردا كه 
ديده صبح زود قبل از اين كه به توليدي برود در زيرزمين را باز كرد، ديد مصطفي خواب است، بدون 
 بالشت و پتو خوابيده بود، حق داشت بين تاريكي چه طور مي توانست بالش و پتو را آن گوشه ببيند؟
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 3فصل

 
دو سال را در اين محله زندگي كرده بود، ولي تازه اين چند روز ماندن در زيرزمين به او فهمانده بود 

 كه در محله دو جور آدم وجود دارند:
زنند و آن هايي كه حرف نمي زنند. آن هايي كه حرف مي زدند همان ها آن هايي كه حرف مي 

بودند كه انگار مي توانستند با حرف زدنِ مداوم، دردها و رنج ها را از تنشان بيرون كنند، و دومين 
دسته هم آن هايي بودند كه با حرف نزدنِ مداوم از مصيبت هاي خودشان و گوش كردن به دسته 

ج هاي خودشان را فراموش مي كردند، و تازه خوشحال هم مي شدند كه تنها ي اول، دردها و رن
نيستند. شايد مصطفي هم همچين حالي داشت. حرف نمي زد اما به حرف هاي بقيه كه گوش مي 

 داد، مي فهميد تنها نيست و تنها نبودن هميشه برايش مايه ي خوشحالي بود.
در زيرزمين نمور و تاريك خانه ي سليمان حالش مصطفي از سليم عذرخواست اما اعتراف كرد كه 

بهتر است. دليلش اين بود كه دست كم اين جا مي شنيد كه مردم بيرون سرگرم زندگي كردن 
هستند. صداي بازي بچه ها مي آمد داخل، صداي خنديدنشان يا گريه ي پسر بچه ها بعد از اين 

سابي. گاهي حتي صورتشان خون و مالي كه دعوا مي كردند. چه دعوايي هم بود. يك مبارزه ي ح
مي شد. اما خوبي اش اين بود كه زود بوي خون را فراموش مي كردند و باز مثل دوست هايي كه 
قرار نيست هيچ قدرتي جدايشان كند دست در گردن هم مي انداختند. صداي ماشين ها و صداي 

ي غيبت زن هاي همسايه هم دوچرخه هايي كه انگاري روي ريلِ راه آهن حركت مي كردند، صدا
بود كه گاهي از شوهرهايشان شكايت مي كردند و گاهي از همسايه ها. بله با وجود همه ي اين ها 
و با وجود صداي زندگي، سليم بايد او را مي بخشيد. اما اين زيرزمين برايش جاي بهتري بود، هرچند 

 هم خودش مريض بود هم سليمان، ولي فاطمه مي گفت:
 ن بشكنه هم، زود خودش رو مي گيره، اين يعني جووني...»«پاي جوو

مي خواست بگويد مصطفي هم خوب مي شود، اما به سليمان اميدي نيست. فاطمه از برادرش كه 
حرف مي زد، گريه مي كرد، چشم هايش قرمز مي شد، براي سليمان يا براي احمد؟ براي سليمان 
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 نمي گفت و به همين آه و ناله ها بسنده مي كرد. يا براي جاي خالي سليمان در كارخانه. چيزي
. زيرزمين پنجره ي باريك واقعي نبودبه جايي كه مصطفي مي ماند اتاق مي گفتند. اما اين يك اتاق 

و درازي داشت كه درست روي خاك كوچه قرارگرفته بود. گاهي توپ بچه ها در حين بازي، همراه 
و همه ي كساني كه آن جا بودند از جا مي پريدند،  صداي يك انفجار بزرگ مي خورد به پنجره

چاي دستشان مي ريخت روي شلوار و لباس هايشان و كلي مي ترسيدند. كسي نبود كه به ديدن 
 مصطفي آمده باشد و يك بار همچين چيزي را تجربه نكرده باشد.

وقت ها امير هم كساني كه به ديدنش مي آمدند به ترتيب دكتر و سليم و سعيد بودند. فقط گاهي 
مي آمد. سليم  كم تر به ديدنش مي آمد. اما وقت هايي كه مي آمد تا صبح و تا وقتي سپيده مي 
زد همانجا پيشش مي نشست و با هم حرف مي زدند. اين سه نفر به اضافه ي اعضاي خانه و فاطمه 

مين كه به آن اتاق و احمد تنها كساني بودند كه از حضور مصطفي در خانه ي سليمان، در اين زيرز
 مي گفتند خبر داشتند.

راه رفتن براي سليمان مثل بچه اي كه تازه مي تواند روي پاهايش بايستد سخت بود. بايد خود را 
به ديوار و هر چيزي كه دم دستش بود مي گرفت و راه مي رفت. با اين حال گاهي به خودش فشار 

ديوار تكيه مي داد، مخصوصا شب ها در تاريكي به مي آورد و از آن چند پلكان پايين مي آمد و به 
حرف ها و بحث هايي كه مصطفي با مهمان هايش داشت گوش مي داد. صبح اولين روزي هم كه 

 مصطفي به زيرزمين آمده بود، سليمان  پيشش رفت و ديده صبحانه را براي هردويشان پايين برد.
 آن روز مصطفي با صداي جدي، صميمي و جاندارش گفت:

«بايد من رو ببخشي سليمان... بله خانوم، شما هم... شما تازه با هم ازدواج كرديد و من 
 مزاحمتون شدم...»

 ديده كه سيني دستش بود از خجالت قرمز شد و ساكت ماند، مصطفي خودش گفت:
«مي دونم همچين مهموني براي هرخونه اي يعني يه مصيبت حسابي...همه از مصيبت مي 

 ترسن»
 خنديد:

«من كه خيلي مي ترسم...اما تنها چيزي كه درباره ي مصيبت هست اينه كه ما رو بهم نزديكتر 
 مي كنه...»

 مصطفي اين ها را گفت كه خيال زوج تازه ازدواج كرده راحت شود. سليمان گفت:
 «ما بهت اعتماد داريم.»
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كه هنوز  «پس من آدم خوش شانسي هستم كه حتي توي همچين موقعيتي كسايي پيدا مي شن
 بهم اعتماد دارن.»

ديده كه كمي خيالش راحت شده بود باالي پلكان ايستاد و به مصطفي درحالي كه صبحانه مي 
خورد چشم دوخت. منتظر بود كه در بزنند. دكتر هر بار كه مي آمد به سليمان سر بزند دقيقا همين 

 ساعت مي آمد. امروز هم قرار بود بيايد پاي مصطفي را ببيند. 
 دكتر كه آمد در آستانه ي در دست هايش را از هم باز كرد:

 «به! می بينيم که مريضا برای کم شدن زحمت من اومدن پهلوی هم نشستن.» 
هنوز حرفش را تمام نكرده بود كه براي پايين آمدن از پله ها سرش را خم كرد و هر دو مريض با 

 لبخند از آمدن او استقبال كردند.
ي ندارد، مي گفت مي تواند راه برود ولي دكتر اصرار داشت هر روز به او مصطفي مي گفت مشكل

سر بزند و معاينه اش كند كه مشكلي پيش نيايد. سليمان را هم معاينه مي كرد، براي درد سليمان 
 دواي كاري نداشت فقط هر روز مي آمد كه پيشروي بيماري را تخمين بزند.

پشت، در زيرزمين، بين تاريكي و روي سيمانِ سفت و  با وجود سليمان كسي شك نمي كرد كه آن
سخت، مريض دومي هم هست كه قدم زنان در اتاق باال و پايين مي رود، پايين پنجره مي ايستد و 
اجازه مي دهد همه ي صداهاي بيرون مثل آبي كه از آبشار جاري مي شود بريزد روي سر و صورتش 

ارگرها برمي گشتند بعضي هايشان جلوي در خود را و او را در خود غرق كند. وقت غروب كه ك
خيس آب مي كردند، لباس هايشان را همان بيرون مي شستند، پاهايشان را و سر و صورت و كفش 
هايشان را. بچه ها اطراف پدرهاي خسته شان باال و پايين مي پريدند و زن هايي كه تمام روز خانه 

ن خوش خدمتي كنند كه خستگي يك روز طوالني مي ماندند سعي مي كردند در حق شوهرهايشا
جان كندن از بدنشان بيرون برود. كارگرهايي كه به اعتصاب پيوسته بودند طول كوچه را قدم مي 
زدند و با هم حرف مي زدند. با كارگرهايي كه سر كار مي رفتند دعوا نمي كردند اما با هم حرف هم 

ما به لطف  تاريكي حتي اگر كسي به زيرزمين قدم نمي زدند. مصطفي همه ي اين ها را مي ديد ا
 مي گذاشت تا مدتي متوجه او نمي شد.

دكتر مثل هميشه بيشتر از چيزي كه الزم بود خود را دوال كرد و داخل شد صورتش مثل اسكله اي 
 كه مِه از جلويش كنار مي رود شفاف شد، گفت:
 «سالم مصطفي... امروز پات در چه وضعيه؟»

عقب رفت و لميد روي رخت خوابي كه هنوز  پهن بود. رخت خواب در همچين مصطفي عقب 
 زيرزميني البد هميشه ي خدا مرطوب است و بوي نم مي دهد. گفت:

 «من حالم خوبه...»
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 پاي راستش را با دست بلند كرد و گذاشت روي بالش.
 «سليمان خوب نيست.»

 دكتر نزديك تر شد.
 «بزار نگاه كنم.»

گفت خوب است، براي اين حرفش مدرك كافي داشت و توجيه اش هم سليمان بود مصطفي مي 
 كه هميشه ي خدا مريض تر بود، حالش بدتر بود و به توجه بيشتري احتياج داشت.

 «اون از من مريض تره.»
 مصطفي مي گفت به كسي احتياج ندارد تا كارهايش را بكند. مي گفت خودم مي توانم.

يكي بهم كمك كنه ناراحت نمي شم... مي دونم تنهايي بلد نيستم زندگي «دكتر! من از اين كه 
 كنم اما از اين كه خودم هيچ كاري نكنم حالم بد مي شه.»

 دكتر كتابي از كيفش درآورد.
 «همين حاالشم خيلي كارا مي كني، نگران نباش...»

نان بعد از  خودش كاري نمي كرد، كاري از دستش بر نمي آمد. باصدايي كه حسرت يك تكه
 خستگي در آن موج مي زد مي گفت:

 «آخه من يه كارگرم دكتر!»
 چه طور مي شود به كارگري كه روزش را در يك اتاق صبح مي كند كارگر گفت؟

«پس مي خواي با وجود اين پا، سيمان روي كول بزاري و كل روز سرپا بايستي؟ آره همچين 
 چيزي مي خواي؟»

 کسی زحمتی درست نکنم.» «من فقط می خوام برای 
 «ببخشيد ولي اين غير ممكنه... بايد اجازه بدي يه مدت ديگه هم بقيه كارات رو انجام بدن.»

عفونت پاي مصطفي را كنترل كرده بود اما خب كار از كار گذشته بود. كار از كار گذشتن يعني اين 
دير شده بود، اوضاع داشت بدتر  كه پا هنوز كار داشت، اما با هيچ كاري، ديگر شبيه سابق نمي شد.

 مي شد. شايد هركسي در جواب خيلي ساده بگويد:
 «خب تاريكي رو روي تاريكي بندازي كه فرجي نمي كنه.»

تاريكي روي پاي سياه شده ي مصطفي باز هم تاريك بود، همين. مي شود خيلي ساده اين را 
كه در وضعيت بد زندگي كرده اند و پذيرفت و آخرش عيناً اضافه كرد «همين». اما براي كساني 
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تجربه ي بدتر شدن هر موقعيتي را مثل لحظه ي شدت گرفتن باران هاي بهاري تجربه كرده اند 
 اين يك «همين» ساده نيست، زندگي است كه در سراشيبي مي افتد.

 «زندگي در سراشيبي، اين اسميه كه مي شه روي زندگي ما گذاشت؟»
 وار يه ماشين پيزوري هستي، (خنديد) شايد اين بهتر باشه.»«زندگي در سراشيبي وقتي س

دكتر گفت پاي مصطفي بدجور عفونت كرده، گفت ممكن است عصب اين پا به كلي مرده باشد و 
خيلي طول نمي كشد كه كم كم قرمزي پا شروع به سياه شدن مي كند. سياه شدني مداوم و ادامه 

 رده، يعني عفوتني كه با خون قاطي مي شود.دار، و ادامه ي اين روند يعني يك پاي م
رفتار دكتر وقتي به مصطفي گفت بايد پا را جراحي كند مثل يك دكتر با مريضش بود، مثل اسكله 
اي كه باز گم مي شد بين مه. و گفت كه اين پا مرده است و در خوشبينانه ترين حالت مي توانند 

 به خود مصطفي بزند جدا شود.اميدوار باشند كه پاي مرده بدون آن كه آسيبي 
«بدترين حالت اينه كه بر اثر خونريزي زياد مسموم بشي و بخاطر مجاورت خون با گوشت 

 گنديده بميري!»
 «اي كاش اين واقعا بدترين حالت باشه دكتر.»

 «ولي مرگ بدترين حالته مصطفي.»
قلب و در صداي خود ساكت شد. اثرات بي رحمي و دلسوزي كه يك دكتر همزمان بايد آن را در 

براي نجات مريض ها داشته باشد روي صورتش ظاهر شد و به مريض اجازه داد فكر كند، به 
 مصطفي گفت:

«به هرحال جراحي ريسك هاي خودش رو داره. البته در هر صورت از نشستن و دست روي 
 دست گذاشتن بهتره...»

هاي خودش را داشت، اما جراحي در به هرحال جراحي مثل همه ي اتفاقات و كارهاي دنيا ريسك 
زيرزمين نمور با نوري كه كافي نبود هزار بار ريسك بيشتري داشت. دكتر هم كه صادقانه مي يك 
 م از تجربه هاي عملي اش دارد. اماو همين بريدن وجراحي كردن را ه ،اين كاره نيست كه گفت

 د.وقتي مصطفي را عمل مي كرد همه ي آن تجربه ها به كمكش آمدن
ديده تمام مدت از روي استيصال و بيچارگي نفسش  ،شبي كه دكتر آمد پاي مصطفي را جراحي كند

او دستوري بدهد تا زود كه دم دست دكتر ايستاده بود و منتظر بود  .را در سينه حبس كرده بود
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 براي ديده خوانده بود: ،كه دكتر بيايد اطاعت كند. مصطفي قبل از اين
 :روزگار ما چنين است

 اگر ما كاري ابر انساني انجام ندهيم، معدوميم.
 اگر نتوانيم كاري كنيم كه هيچكس از ما انتظار ندارد،

 از دست رفته ايم.
 دشمنان ما منتظرند

 تا خسته شويم.
 هنگامي كه نبرد در شديدترين مرحله است

 و جنگجويان در خسته ترين حال،
 جنگ جوياني كه خسته ترند

 صحنه ي نبردند.شكست خوردگان 
جسارت مصطفي را درك نمي كرد، درك نمي كرد كه انسان تا چه حد مي تواند به يك چيز  ديده

مي تواند قلب يك نفر را شعله ور كند، مثل شعله  باور داشته باشد و تا چه حد آن چيز، آن ايمان
 هاي آتش در تاريكي شب، گرم و اطمينان بخش.

اريد كاري مي كنيد كه كسي ازتون انتظار نداره. به خاطر «خانوم به خودتون نگاه كنيد، د
 همين اميدوار مي شم كه اين شعر بيراه نمي گه.»

دكتر كيف بزرگي باخودش آورده بود، از كيف يك سري چاقو و لوازم جراحي بيرون آورد، به اضافه 
اقوي هاي كوچك ي پارچه هاي تميزي كه بوي دوا درمان مي دادند. سر جنباند و درحالي كه با چ

و بزرگي كه روي كيف خودش چيده بود بازي مي كرد با سر فرو افتاده، به ديده كه از نگراني و 
 اضطراب خشكش زده بود گفت:

 «من تو همچين كارايي تخصص دارم خانوم پس اينقدر نترسين.»
هاي دكتر و  ديده از فكر باليي كه قرار بود به سر مصطفي بيايد نفسش گرفته بود. البته با حرف

آرامشش انگيزه مي گرفت. دكتر روي سر مصطفي خم شد، تكه پارچه اي را كه با دقت تا كرده بود 
و مثل تخته سنگ سفتي شده بود بين دندان هاي مصطفي گذاشت، تجهيزاتي براي بيهوش كردن 

به  مصطفي نداشت، در عوض گفت آزاد است پارچه را تا جايي كه مي تواند محكم گاز بگيرد و
 عنوان شوخي اضافه كرد:

 «فكر كن اين پارچه خرخره ي علي ديباگره... يعني تا اين حد محكم گاز بگير!»
خانه را بوي دوا درمان برداشته بود، سعيد هم بود، سعيد همان جلوي در، روي پلكان ها ايستاده بود،  

ش را گاز مي گرفت و از ديدن خون حالش بهم مي خورد. وقتي دكتر كارش را مي كرد انگشت هاي
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اين پا و آن پا مي كرد. يك نگاهش به داخل زيرزمين بود و يك نگاه به باال، جايي كه سليمان دراز 
 كشيده بود. آخرش از شدت درد انگار چاقو را در گوشت خودش فرو مي كنند پيش سليمان رفت.

مي گرفت و فريادي كه  مصطفي فقط ناله مي كرد. صورتش سرخ شده بود، بعد كبود. پارچه را گاز
از شدت درد از گلويش بيرون مي آمد بين پارچه مي مرد. دكتر بي توجه به ناله هاي مصطفي سرش 
در كار خودش بود. كارش كه تمام شد مصطفي از شدت درد بي حال افتاد. ديده سر و صورت 

 مصطفي را كه خيس عرق بود تميز كرد. وقتي دست هايش را مي شست به ديده گفت:
 «نمي دونم هربار با وجود ناله هاي يه آدم چه طور مي شه چاقو رو توي گوشت حركت داد؟»

 سري تكان داد:
 «اما چاره چيه؟»

و بعد بايد انتظار مي كشيدند تا باز همه چيز مثل قبل شود، كه باز مصطفي بتواند راه برود. راه برود 
م صداهاي مخصوص به خودش را داشت، اما بدون يك پا. انتظار هم مثل شب بود، هم سكوت و ه

خيلي چيزها را پنهان مي كرد اما خيلي چيزها هم بود كه فقط در تاريكي درك مي شدند، همان 
طور كه خيلي چيزها را فقط در انتظار مي شد درك كرد. وقتي مصطفي بعد از يك تكان مختصر 

ي مي توانست صورت او را به چشم هايش را باز كرد خيال ديده راحت شد، هرچند هنوز هم تاريك
يك سرزمين ناشناخته تبديل كند. مصطفي از زير دست دكتر سالم بيرون آمده بود. سالم بدون يك 
پا، يك گوشه ي اتاق منتظر بود كه باز مثل قبل شود. همين طور در تاريكي نسبي زيرزمين كتاب 

ين مي آمد تا مدتي مردي را را به چشم هايش نزديك مي كرد و مي خواند. هركس از پله ها پاي
مي ديد كه لب هايش به سرعت و ريز ريز به هم مي خورند. مصطفي كه متوجه شخصي كه جلوي 
در ايستاده مي شد كتاب را پايين نگه مي داشت و لبخند مي زد، به روي آن شخص و به روي 

 دنياي بيرون.
 حق با ديده است.

ايش با چشم هايش بخندد. چشم هاي مصطفي به كم تر كسي تا به حال موفق شده بيش از لب ه
روي همه ي كساني كه مي آمدند مي خنديد. مي خنديد اما وقت هايي كه تنها بود از درد ناله مي 
كرد. سليمان هم درد داشت، ناله مي كرد. اما وقتي مي آمد پيش مصطفي مي نشست، دست از ناله 

 هم فشار مي داد. كردن مي كشيد و در عوض دندان هايش را محكم روي
 «چرا! ديده گفته صداي ناله هات رو شنيده؟ وقتي درد داري بايد به من بگي.»

بايد به دكتر مي گفت درد دارد اما در عوض گفت دارد خوب مي شود، كه همين االنش هم بد 
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 نيست، كه دكتر كارش را خوب انجام داده است.
 را ناله مي كني...»«من مي دونم ناراحتي تو چيه مصطفي... مي دونم چ

مشكل مصطفي اين بود كه رفقا بخاطر او درگير دردسر شده بودند. درگير دردسر شدن بعد از پا 
گذاشتن در اين راه بخشي از زندگي شان بود و اشكالي نداشت، فقط بايد سعي مي كردند با هم آن 

 را پشت سر بگذارند. اشكالش اين بود كه خود او دردسر آن ها شده بود.
«اين انقالبِ من نيست دكتر كه به خاطر من به تأخير بيفته... اعتصاب از من مهم تره... از همه 

 ».مهم ترهي ما 
 چشم هايش همراه سرِ سنگين و زيبايش مي افتاد روي سينه اش.

 «من خوبم دكتر.»
پشت آن چهره ي بشاش اما مريض كسي بود كه  دقيقش را به صورت مصطفي دوخت. دكتر نگاه

وانه وار فرياد مي زد، مي دويد، آن پنجره را مي شكست و رو به همه ي آدم هاي بيدار كوچه ها دي
 مي خواند:

 
 «اگر مجبور باشم كه نانم را از دست بدهم،

 اگر مجبور باشم كه پيراهن و باالپوشم را بفروشم،
 اگر مجبور باشم كه سنگ شكني پيشه كنم

 يا باركشي يا جاروكشي خيابان ها 
 اگر مجبور باشم كه انبارهايت را تميز كنم،

 يا در خاكروبه ها به دنبال غذا بگردم 
 يا از برهنگي و گرسنگي بميرم

 اما اي دشمن آفتاب...
 من سازش نخواهم كرد

 و تا آخرين تپش در رگانم
 مقاومت خواهم كرد...»
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 مصطفي پريشان به دكتر مي گفت:
اما نمي خوام مقاوتم تبديل به خودخواهي براي زنده  ،خوام تا آخرين نفس مقاومت كنم «مي

 موندن بشه...»
برايشان تبديل به يك سد  كه خود دكتر يكي از آن هايي بود كه مصطفي نمي توانست تحمل كند

ه اش هم گفت، نالرا به دكتر  ها اين .فروريخت ي را بايدشود، هر سدي را بايد شكست و هر ديوار
مصطفي كه ترس هايش را گفت، دكتر با صدايي كه هم گنگ بود، هم متالطم  و از همين ها بود. 

 هم پر از تشويش گفت:
ادم مياد تا خرخره تو «نگران من نباش، اولين بار نيست كه از اين كارها مي كنم، از وقتي ي

 ه، كه شكمم گنده شه اماتازه بي دردسر زندگي كنم كه چي؟ كه تنم سالم بمون دردسر بودم.
؟ براي من نترس من اجازه مي دم آفتاب حقيقت روحم رو دلم به همون اندازه كوچيك شه

. وقتي به زخم دستم پانسمان مي زنم در واقع دارم به كل بدنم كمك مي كنم تازه نگهداره..
و نه؟ اين كمك كه فقط براي اون دست زخمي نيست؟ اين هم خوبي نيست كه من در حق ت

 انجام بدم...اين براي همه ي ماست...»
 بعد با قيافه اي حق به جانب اضافه كرد.

 بقيه هم به تو کمک می کنن.»  ،«نگران نباش تو می خوای به بقيه کمک کنی
هايش را روي هم فشار مي داد، ديگر پارچه اي اليشان نبود، اما درد همچنان  مصطفي دندان

 ت:به قوت قبل باقي بود، دكتر مي گف
 «همچين وقت هايي به موسيقي فكر كن.»

به موسيقي فكر مي كرد و نت هاي موسيقي به دنبالش مي دويدند، نت سُل به فا، به ال، و او به 
 كارگرهايي فكر مي كرد كه روز به روز الغرتر مي شدند و گرسنه تر.

ه با يك پتو كتاب بين دست هاي مرتعش مصطفي شروع كرد به لرزيدن. كتاب را روي پاهايش ك
 پوشانده بودشان گذاشت. گفت:

 «نمي دونم دكتر...»
دكتر حس كرد كه بهانه هاي يك دكتر در اين باره هرگز براي راضي كردن مصطفي كافي نخواهد 

 بود براي همين پس از لحظه اي سكوت گفت:
قطع مي «مصطفي من پاهاي زيادي رو ديدم كه قطع بشن ولي اولين باره كه پاي يه رفيق رو 

 كنم.»
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مصطفي كه كتاب را باز برداشته بود و خود را مشغول وارسي كردن آن نشان مي داد، با محبت به 
 صورت هم صحبت خود لبخند زد.

 «دكتر شايد اولين باره كه پاي يه نفر رو قطع كردي.»
 در صورت دكتر دقيق شد.

دي مي فهمي كه پاي يه رفيق «بله پس اولين باره! نگران نباش وقتي پاهاي بيشتري رو قطع كر
 با پاي بقيه ي زحمت كش ها فرقي نداره چون چيزي كه اون ها رو ساخته از يه جنسه.»

«آره تو راست مي گي پاي همه ي اونا از يه جنسه، چون همه ي اونا به دنبال زندگي دويدن... 
 مثل خودت... مثال...»

پنجه ي پاهايش مثل پاي مصطفي كم كم  ... يكي از كارگرهاي زن توليدي بعد از پانزده سال
شروع كرده بود به سياه شدن، به خاطر افتادن و از اين چيزها نبود، دكترها بهش گفته بودند 
به خاطر اين است كه چند سال به طور مداوم با همين پنجه اي كه حاال مرده بود اهرم چرخ 

ز، به طور مداوم و درآخر نتيجه خياطي را  فشار داده تا سوزن حركت كند، پانزده سال، هررو
اش سياه شدن و پوسيدن پا شده است. دكتر با حالت مغمومي كه چشم هايش را تاريك مي 

 كرد گفت:
 «من كه مي گم چيزي كه مرده فقط پاش نبوده...»

بنابراين چيزي كه از آن زن مرده بود تنها پنجه ي پايش نبود، كاري هم كه مي كرد همراهش 
 راه  كارش آنچه او را ساخته بود.مرده بود و هم

 در اين صورت چي از يه آدم مي مونه؟
مصطفي صورتش را گذاشت روي كف دست هايش، غم بزرگ آن زن و تاريكي كه ناگهان روي 

 چشم هاي دكتر كشيده شد در او هم تاثير كرد، به آرامي نجوا كرد.
 «حتما از يه بيمه ي ناقابل هم خبري نبوده، نه دكتر؟»

في اين را درحالي پرسيده بود كه هنوز از شدت درد دندان هايش را روي هم فشار مي داد و مصط
 اميدوار بود دكتر از اين موضوع بو نبرد.

 «بيمه، خودت كه مي دوني اون ها چطورين!»
«آره مي دونم حاضرن بخاطر يه قرون بيشتر هزار زن بدون پنجه ي پاهاشون به زندگي ادامه 

رائت كني و دليلش رو بپرسي جوري كه انگار به يه ديوونه جواب مي دن بدن و اگر هم ج
بهت مي گن، چرا بايد نگرانش باشيم؟ مگه تا االن باوجود پنجه ي پاهاش چه گُلي به 
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سرخودش زده بود؟ انگار نه انگار در طول اين پانزده سال هزاران هزار پيراهن از زير دست 
 ست زن هاي نازپرورده ي خودشون...»همين زن بيرون اومده، نه از زير د

 نازپرورده...
 ظريف...

 شكننده...
 چه چيز براي انسان و براي زنده ماندن يك انسان ضروري است؟

 دست ها يا پاها؟
 مصطفي جواب داد:

«وقتي بيست و چهار ساعتِ روز رو اين جا بدون اين كه كاري بكنم نشستم و بقيه، كارهام 
مي تونم اين دست ها و پاهايي كه برام موندن رو هم دور بندازم و  رو انجام مي دن، مي بينم

 باز زنده بمونم.»
 و:

 «ببينم دكتر تو از اون رسم چيني چيزي شنيدي؟»
 «كدوم رسم؟»

همان كه در بچگي استخوان پاي زن هاي اشرافِ چيني را مي شكستند، با پارچه مي پيچيدند آنقدر 
بزرگ نمي شد. از ريخت مي افتاد اما خب به اندازه ي پاي  كه در طول زمان پا رشد نمي كرد و

 يك دختر بچه كوچك مي ماند. 
اين زن ها به ندرت از پاهايشان استفاده مي كردند، پايي نبود كه با آن بخواهي بدوي، بخواهي فرار 

 بدهي...كني، سطل آب بياوري، روي زمين كار كني يا اهرم هاي يك چرخ خياطي را فشار 
 «آره دكتر چيز وحشتناكيه...»

 پايي نبود كه بخواهي با آن زندگي كني، زندگي روي حركت آهسته!
ولي حداقلش اين بود كه آن موقع ها آن هايي كه واقعا مجبور نبودند هيچ وقت از پاهايشان استفاده 

 كنند هنوز صداقتشان را از دست نداده بودند.
ر... اعتراف مي كردن داشتنِ پا براي يه زن اشرافي فقط تجمل «بله اون ها صادق تر بودن دكت

 محسوب مي شه... اگه احمد بود مي گفت... زيبا اما بي مصرف.»
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 داشتن زندگي هم بخشي از همين تجمل بود.
«فاصله ي طبقاتي هميشه بوده و االن هم هست ولي صداقت چيزيه كه از بين رفته دكتر... اونا 

ن رو درست كنن ماسك هايي براي صورت كريهشون درست كردن به جاي اين كه خودشو
و اين طور امثال من و تو گول مي خوريم... مثل ساالر ديباگر كه آدم خاكي و مهربونيه، كه 

 با همه گرم مي گيره...»
صداقت از بين رفته بود نه اين جا، بلكه همه جاي اين دنيا. در گذشته زن هاي اشرافي در شرق دور 

كه بيشترِ دهقان هايِ فقير لباس نداشتند بپوشند، ده ها ابريشم رنگارنگ را روي هم مي درحالي 
پوشيدند. مي شد همه ي آن اليه ها را ديد. اليه هاي پيراهن كه روي هم قرار گرفته بودند و در 
بعضي موارد به ده ها اليه مي رسيدند. اليه هاي بيشتر، يعني ثروت بيشتر. و همين ثروت بيشتر 

 همزمان به معناي تحرك كم تر هم بود.
زن ها بين آن كپه لباس با صورت آرايش كرده اشان بدون اين كه هيچ كاري بكنند، فقط منتظر 
بودند يك روز مرد ثروتمندي پيدا شود و آن ها را از خانه پدر ببرد به خانه ي سرشارتري. عجب 

 صداقتي!
هاشون و حتي با تنشون اعتراف مي كردن كه فقط «بله... اون موقع ها صادق تر بودن. با لباس 

 يه تجمل اضافين براي اين دنيا...»
 آن ها با انگشترهاي الماس و لباس هاي چرم و تابلوهاي نقاشي اشان.

 ؟»بهتره بگيم مرض، نه«بله تجمل... اما پيش تو كه شب و روز با درد و مرض سروكار داري 
انه ي سليمان گذراندند مثل يك مهمان با صداي آرام مصطفي و رفقايش تمام مدتي را كه در خ

صحبت مي كردند، گاها براي اينكه صداي هم را بشنود بيش از اندازه به هم نزديك مي شدند، 
 آنقدر نزديك كه كله هايشان بهم مي خورد.

«بله مصطفي درست تر اينه كه بهش بگيم مرض... اما تو هم مثل اون ها مريضي پس فقط به 
 يضي اون ها نباش... هرچند مرض اون ها كشنده تره، حتي اگه ندونن.»فكر مر

پاد زهر مريضيشان هم فقط خون طرف حتي اگر از آن خبر نداشتند، اما هر دو طرف مريض بودند. 
 مقابل بود.

«چطور زنده بمونيم اگه باالخره يه روز اون ها رو تيكه پاره نكنيم؟ راستي دكتر نظر تو در 
 ره كردن چيه؟»مورد تيكه پا
نگاه مي كرد چهره اش پر از مهر بود، با صبر و بردباي پيامبرگونه اي انتظار  مصطفيدكتر كه به 
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 مي كشيد كه مصطفي مثل سابق شود، مثل سابق كه نمي شد:
نظرت چيه  نگفتي ...«درسته مثل سابق نمي شم... اما از اين كه فردا مثل امروز نباشم نمي ترسم

 دكتر؟»
 روان شد. مصطفيصداي دكتر به دنبال 

«مصطفي فكر مي كنم همه ي دكترها به دنبال تمام دردهايي كه مي بينن و تجربه مي كنن بعد 
از يه مدت به اين نتيجه مي رسن كه درد يه عارضه است، چيزيه كه بايد برطرف بشه... يه كم 

نجات يه عده ي زياد از مرگ، تيكه پاره كردن يه  بي رحمانه است، اما نظر من اينه كه براي
عده ي كم اگه مجبور باشيم، مانعي نداره رفيق... قساوت و بي رحمي هم به وقتش درمان اين 
دنياي مريض محسوب مي شه. همون طور كه قطع كردن پاي مرده ي تو يه ضرورت بود و يه 

 درمان.»
 شده اش بردارد گفت: از پاي باندپيچي رامصطفي بدون اين كه نگاهش 

«دكتر فكر كنم نبايد با تو حرف بزنم... تو خيلي بيشتر از اون چيزي كه بايد، با من هم عقيده 
 اي مثل احمد...»

و به طرف دكتر خم شد و دست هايش را بين دست هاي خودش گرفت. شايد هركسي بعد از مدتي 
 ا او بيش از اندازه هم عقيده است.به اين نتيجه مي رسيد كه دكتر ب دكتربا ديدن صبر عظيم 

«دكتر وقتي آدم هايي مثل تو رو مي بينم به زندگي اميدوار مي شم... دوس دارم بيشتر زندگي 
 كنم.»

 دكتر خنديد:
 «يعني آدمايي مثل خودت؟»

 مصطفي دوباره به بالش تكيه داد:
باشه. به خاطر همين مي «فكر مي كنم زندگي خودم مي تونه تجلي تمام رنج كشيده هاي دنيا 

تونم بگم آره، به خاطر وجود كسايي مثل خودم... كسايي كه يه روز رو بدون كار كردن 
شب نكردن و يه شب رو بدون درد و فكر، صبح نكردن... مراد هم هميچن آدمي بود. به خاطر 

... براي همين من و اون شبيه هم بوديم. به خاطر همين همه ي ما حاشيه نشين ها، شبيه هميم
 اين كه درد شايد لباس جديدي بپوشه اما شكلش يه چيزه.»

 شكل درد
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 شكل رنج
 شكل چشم هاي قرمز، خواب مرده، بي خواب.

 مصطفي خواب آلود خواند:
 بي گمان هيچ اجباري در ميان نيست، ابدا، اگر اندوه بي چيزي را بپذيريد.

 اما آخر ما هم بنده ي خوردن و آشاميدنيم.
 مان در بند نيم تخت است.و كفش هاي

 
سعي كرد راست تر بنشيند، راست تر نشست و از دكتر خواهش كرد كه اگر مريضي منتظرش نيست 
كمي بيشتر بماند كه بيشتر حرف بزنند. خواهشش مثل خواهش يك زنداني سپاس گزارانه و همراه 

 با خجالت بود. دكتر قبول كرد.
 
 
 
 
 

  



169 

 

 4فصل
 ه ي دكتر را اين طور برمال مي كرد:نور خاكستري زيرزمين چهر

مردي سي ساله با صورت گندمگون و چشم هاي بادامي كه در آن صميميتي دوستانه مي درخشيد، 
باالي چشم ها، پيشاني صاف و كوتاهش خيلي زود به موهاي خرماييِ درخشاني برمي خورد. چيزي 

ي كماني اش بود كه پر رنگ تر از كه بيشتر از همه درباره ي اين مرد جلب توجه مي كرد، ابروها
موهاي خرمايي رنگش، تشخصي به چهره ي او مي داد و كاري مي كرد كه جدا از صورتش ديده 
شوند. اين ابروها به طرف پايين خيز برداشته بودند و باعث شده بودند دكتر درحالي كه روي هم 

حاال كه از مصطفي فاصله رفته ظاهري هوشمند داشت هميشه چه وقت هايي كه مي خنديد و چه 
 گرفته بود تا در تنهايي و درحال كتاب خواندن استراحت كند، به يك مرد متفكر غمگين شبيه باشد.

 مصطفي دو سال پيش براي اولين بار كه با دكتر حرف زده بود گفته بود:
 «راستي دكتر تو اسمت دكتره، يا وقتي هنوز دكتر نشده بودي مردم جور ديگه اي هم صدات

 مي كردن؟»
 دكتر خنديد:

 «اسمم قنديله»
 مصطفي با دست سمت چپش را نشان داد:

 «يعني خود اون قنديل؟»
 «يعني بچه ي اون قنديل»

 «من كه فكر مي كنم بدت نميآد يه چراغِ روشن باشي دكتر.»
 «بله، ولي حاال كه بيشتر مي تونم بچه ي قنديل باشم.»

اگر بيرون مي رفتي و سمت چپت را نگاه مي كردي، كوه هايي را مي ديدي كه در برابر زندگي قد 
برافراشته بودند و با سماجت به دنبال هم روان بودند. مثل دسته اي مردِ مست، كه خيال دعوا كردن 
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وقتي به  دارند، تا اين اندازه سرسخت و دلهره آور. اسم اين كوه ها «قنديل» بود. مصطفي هم از
محله آمده بود هرروز تصوير اين كوه ها را كه به دنبال هم روان بودند ديده بود. ديدن، آشنايي مي 

 آورد و مصطفي با همين احساس آشنايي گفته بود:
«آره... يه مدته دارم با اون كوه ها زندگي مي كنم فقط بچه شون رو نديده بودم كه ديدم... 

 ؟» راستي چه طور اسمت شد قنديل
 «اسمم قنديل شد چون پدرم خواست.»

اگر بخواهيم درمورد قنديل چيزي بگوييم بهتر است از پدرش فتاح حناچي، و كاري كه مي كرد 
 شروع كنيم.

پدر فتاح حناچي را وقتي نوجوان بود حزب دموكرات به علت همكاري با دولت و تحويل دادن 
از اين جا مانده و از آن جا رانده محسوب مي پيشمرگ هايي كه از حزب فرار كرده بودند و حاال 

 شدند، كشته بود.
ضارب هاي اين مرد سه نفر بودند. او را برده بودند وسط بيشه زار، جايي كه فقط خدا مي ديد. آن 
جا سه بار بهش شليك كرده بودند. فقط خدا مي ديد اما صداي شليك را كل روستا شنيد. همه 

تاح حناچي هم كه آن روزها پسر نوجوان و سالمي بود توجهي نكرد. شنيدند ولي كسي توجه نكرد. ف
 از اين شليك ها كه زياد بود، آن چه كم بود سكوت بود و آرامش. 

شب كه يكي از كشاورزها براي باز كردن راه آب به بيشه مي رود جسد را پيدا مي كند. يك مرده 
رده بود. آن وقت مرد كشاورز و به دنبال آن با سه گلوله، سه گلوله كه سينه را كامال از هم باز ك

 فتاح حناچي و كل روستا تازه مي فهمند كه ماجراي شليك عصر همين بوده است.
 سر به نيست كردن يك خائن!

در روستا، از ماجراي مرگ اين مرد كسي جز خانواده اش ناراحت نشد. برعكس همه خوشحال شدند، 
را از روي زمين برداشته اند. همان طور كه گفتيم همه به كه يك خائن را كشته اند، كه يك خائن 

 جز خانواده ي خودش و ارباب كه گاليه مي كرد:
 «مردك را توي زمين من كشته اند اما من خبر نداشتم.»

ارباب كه خودش شهر زندگي مي كرد، نوچه اي فرستاده بود كه اين ها را عرض كند. گفته بود به 
ن پيشمرگ ها در خانه اش خورده اند بايد قبل از اين كه كاري مي احترام نان و نمكي كه همي

كردند به او مي گفتند. نان و نمكي كه روي سفره ي هميشه پهن ارباب تا دلت بخواهد براي 
همچين مسافرهاي خسته اي زياد بود. حاال ارباب خوش نداشت وقتي خودش نيست، به خيال اين 

ي انتقام كشي هاي خودشان بكنند. و بعد از اين ماجرا بود كه چشمش دور است، ملكش را بازيچه 
كه دور بيشه را حصار كشيد تا خدايي نكرده داستان مشابهي تكرار نشود و از آن به بعد حتي خدا 
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 هم بايد قبل از وارد شدن به  بيشه از اربابِ بيشه اجازه مي گرفت.
ه ما بفهميم زماني كه پدر را كشتند ماجراي مرگ پدر فتاح حناچي وقتي منحصر بفرد مي شود، ك

البته كه فتاح حناچي به عنوان پسر  پيشمرگ هاي حزب بود. از يكيفتاح حناچيِ نوجوان خودش 
بزرگ پدر و به رسم انتقام، همراه باد به جهت مخالف حركت مي كند. يعني به سمت حكومت. بعد 

چيزي كه در اين بين از همه ي اتفاقات،  بيرون مي آيد. باز مي رود و باز بيرون مي آيد. به هرحال
واقعي تر و مهم تر بود، و شايد تاثير بيشتري هم داشت اين بود كه فتاح حناچي بعد از مرگ پدرِ 

 مفلسش مجبور شد مسئوليت مادر و چهار يتيمي را كه روي دستش مانده بود به عهده بگيرد.
دست هاي زبر و زرنگِ فتاح حناچي را مي تمام زمين هاي روستا و هر رشته ي آفتابِ تابستان، 

شناختند. روي همه شان با هر شاخه گندمي كه از خاك بيرون كشيده بود  به اندازه ي دو نفر جان 
كنده بود و عرق ريخته بود. فقط براي اين كه رضا بدهند و او را به عنوان فعله ببرند. كمي كه 

 ، و افتاد دنبال كارهاي خالف، مردم مي گفتند:بزرگتر شد كارِ سخت را بوسيد و گذاشت گوشه اي
 «ذات بد نمي تونه راه راست بره... پدرش يه جور كج رفت اينم يه جور كج ميره.»

سيبل هايش تازه در آمده بود اما پرونده ي سنگيني داشت. همه ي خالف هايي را كه مردم تازه 
 سكناس و قاچاق نفت و زورگيري تا...ياد مي گيرند او مدت ها بود پشت سرگذاشته بود. از جعل ا

اين آخرها هم كه رفته بود در كار قاچاق مشروب. شب به كوه زدن و گذشتن از جاده هاي فرعي، 
بدون چراغ در تاريكي شب ماشين راندن، تعقيب و گريز و افتادن روي كمين هاي پليس برايش 

مي آورد، به همان اندازه زياد.  به  مثل آب خوردن بود، در عوض به اندازه ي آب خوردن هم پول در
چهل سالگي كه رسيد چيزي از پول هايي كه مثل باران بهاري مي ريخت روي سر او و خانواده ش 
نمانده بود، مردم مي گفتند پولي كه از راه غلط به دست بياد از راه درستش از دست مي رود. اين 

سي، انگار طلسم شده بود، ديگر كارهايش پول غلط هم از دست او رفته بود، بدشانسي پشت بدشان
 آن طور كه هميشه بروقف مراد بود پيش نمي رفت.

دست هايش هم كه هياهوي يك عمر جان كندن را در خود پنهان كرده بودند ديگر مثل گذشته 
زبر و زرنگ نبودند، ديگر طاقت از دست پليس فراري بودن و زندان رفتن و در به دري و شكنجه 

شت. اين كارها مال جوان ها بود. فقط نيروي جواني مي توانست به آدم جرئت خيلي شدن را ندا
 كارها را بدهد. او پير و افتاده شده بود و ديگر نمي توانست از اين كارها بكند.

اما اين كه ديگر نمي توانست كار بكند توجيه خوبي براي نشستن و دست از كار شستن نبود، بهرحال 
بماند بايد كار مي كرد، يعني بايد كار آسانتري كه نه، اما كار بي دردسرتري  اگر مي خواست زنده

مي كرد كه هم ساعتش زياد بود هم پول كمي داشت اما اسمش كار بي دردسر بود، بهرحال ديگر 
 پولي هم نداشت كه بتواند دوباره سر پا شود. 

ك جا ماندن و مداومت و تكرار خودش به كار بي دردسر كه حوصله، صبر، شكيبايي و بردباري و ي
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 و گوش به فرمان بودن مي خواست مي گفت:
 «كار زنانه...»

حق داشت، براي او كه يك عمر ياغي گري كرده بود كار زنانه اي بود گوش به فرمان كسي بأيستي، 
جان بكني و آخر روز چشمت به دست هاي كسي باشد كه قرار است دو زار بگذارد كف دستت و تو 

باشي سرت را خم كني تا جايي كه فقط جلوي پايت را ببيني. سر وقت بروي و اگر خواستند مجبور 
تا تمام شدن كار بيشتر و بيشتر نگهت دارند لب از لب باز نكني كه بگويي نه، عجب كار زنانه اي. 

 كار زنانه اي بود و چيزي كه از زير دستشان هم بيرون مي رفت براي زن ها بود:
 حنا.

با حنا موهايشان را قرمز مي كردند و دست هايشان را هم. بعدها وقتي چند سالي سرش را زن ها 
با حنا درست كردن باال نگه داشته بود فهميدند كه حنا به درد خيلي چيزهاي ديگر هم مي خورد، 

 يك دواي حسابي بود، براي زخم ها و براي درد.
د اين است كه چون حنا بيشتر از هرچيزي در خانه تنها چيز جالبي كه قنديل در اين باره به ياد دار

ي آن ها پيدا مي شد، مادر همراه خودش موهاي هر چهار پسرش را هم حنا مي گذاشت تا جايي 
كه برايشان مثل يك رسم و آيين شده بود، با موهاي حنا خورده دور هم بنشينند و منتظر شوند حنا 

 خشك شود.
 مصطفي ابرويش را باال انداخت:

 س مي شه بهت قنديلِ سرخ هم گفت! اينو ديگه به ندرت ديدم.»«پ
 «قنديل سرخ! قبال از شنيدنش خوشحال نمي شدم.»

در خانواده ي قنديل مادر و هر سه برادرش موهاي قرمزي داشتند، به خاطر همين وقتي مدرسه 
 رفت و ديد هيچ كدام از پسرهاي ديگر حنا ندارند تعجب كرد.

ن اين يه كار زنونه است ولي مادرم تا وقتي دبيرستان رفتيم مارو مجبور «اون ها فكر مي كرد
 كرد حنا بزنيم...»

 كنار گذاشتن حنا براي قنديل مكافاتي شده بود.
 «مي دوني كه حنا مثل مخدر مي مونه اگه كنارش بزاري سر و چشمت درد مي گيره...»

 مصطفي سرتكان داد، گفت:
 ساس درد ممكن نيست...»«آره دل كندن از گذشته بدون اح

قنديل هم وقتي از حنا گذاشتن دست كشيد سرش درد مي كرد، اما مجبور بود. خب، بقيه شاگردها 
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 مسخره اش مي كردند. هيچكس به جز او موهاي حنا خورده نداشت، بچه ها مي گفتند:
 «شما البد حنا رو مي زارين الي نون مي خورين.»

 كشته؟» «ببينم پدرت چند نفر رو تا االن
 «البد چشم هاش رو حنا قرمز كرده؟»

 «نه مگه نشنيدي كسايي كه آدم مي كشن تا ابد چشماشون قرمز مي مونه.»
 «حنا...»

 «پدرت آدمِ عصبي ايه، نه؟ مثل آب مشروب مي خوره...»
 و البد مثل آب خوردن آدم مي كشد، كردهاي با شرف مي كشد، انتقام كشي!

 حنا؟»«خواهرت اسمش چيه، 
قنديل در حاليكه از يادآوري خاطراتش برافروخته شده بود روي گردنش دست كشيد، زمزمه 

 كرد:«حنا،حنا» و گفت:
 «خواهرم اسمش حنا نبود چون خواهري نداشتم... (خنديد) و اال حتما اسمش حنا مي بود.»

ها داشت همراهش  قنديل خيال مي كرد اگر رنگ قرمز حنا را بشويد تفاوتي هم كه با بقيه ي بچه
شسته مي شود، وقتي رنگ حنا كم كم رفت، فهميد كه تفاوت بين آن ها شسته نمي شود، بلكه در 
طول زمان عميق تر مي شود و او هر چه دست و پا بزند باز اين ور خط است. اگر مي خواست 

مثل   پوشيد و تفاوتش را با آن ها كم كند البد بايد غذاهاي بهتري مي خورد، مثل آن ها لباس مي
آن ها لفظ قلم حرف مي زد، بايد پدرش طور ديگري مي شد، آدم ديگري مي بود، بايد كارهاي 
ديگري مي كرد، بايد خاطرات بچگي اش را پاك مي كرد،  در خانه ي ديگري زندگي مي كرد و 

 تاريخ مشابه اي پيدا مي كرد. اما اين شدني نبود.
ونيم شبيه اونا بشيم... يعني من سرخي موهام رو شستم اما «من هيچوقت نتونستم... ما عمرا بت
 نتونستم سرخي درونم رو بشورم.»

 پدرش جور ديگري نمي شد.
 «اون مدام به همه ي ما مي گفت چشماتون رو بشوريد پسرها... چشماتون رو بشوريد.»

 يا وقتي از سركار برمي گشت:
 «چشمات رو شستي پسر؟»

قنديل كه چشم هايش را به مصطفي دوخت، مصطفي مطمئن بود كه به آن چشم هاي قرمز چيزي 
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نمي بيند. به نقطه اي خيره شده بود كه در آن زمان حال و گذشته با هم تالقي مي كرد. آن جا كه 
 آينده انتظار همه را مي كشيد.

م مي شه... حق داشت «فكر مي كرد با شستن مداوم، اثر گرد و خاكي كه مي ره تو چشم ك
 ولي نه خيلي زياد.»

گاهي در تالفي روزهاي ابهت پدر كه براي آن ها ترس بود و اطاعت بي چون و چرا، از اين لذت 
 مي برد كه اين جمله مثل ديده باني ابدي روي لب هايش خشكيده است:

 «چشمات رو شستي پسرم؟»
مد كه با مشتي هوا مي خواهد چشم قنديل با كف دست چشم هايش را گرفت و مثل اين بنظر آ

 هايش را بشويد.
 «چشم هات رو...»

بي فايده بود پسرك چشم هايش را نمي شست. كمي از سركشي پدر را در خود داشت و خوبي 
بزرگ شدن را در اين مي ديد كه مي تواند دستورات پدر را مثل يك شوخي پشت گوش بيندازد. 

 تر كه بود اصال بنظرش شوخ طبع نمي آمد.پدر واقعا شوخ طبع بود، هرچند جوان 
فتاح حناچي هر ماه يك بار چهار پسر قد و نيم قدش را جمع مي كرد مي برد حمام عمومي. در 
حمام عمومي مردهاي لخت در هم مي لوليدند. بخار بود، آب بود، گرما بود و بوي ناخوشايند صابون، 

ي هوا روي تن هم ليف بكشند. خودش در آن ها را مجبور مي كرد بين بخار و رطوبت كشنده 
آستانه ي در مي ايستاد و در حالي كه با هر بار فرياد زدن آرواره هايش مثل آرواره هاي ماري كه 

 به شكارش حمله مي كند از هم باز مي شد، دستور مي داد:
 «روي تن هم ليف بكشين.»

 يا:
 «پسر محكم تر براي همين برادرت تميز نميشه...»

روي تن هم ليف مي كشيدند. غضب آن روزها براي يك لحظه در چشم هاي قنديل  محكم تر
 جرقه زد. دوباره آرام شد و مثل اين كه براي برادرش تعريف مي كند با صداي مطلوبش گفت:

«مصطفي اون از يكي دستور مي گرفت و دوست داشت به يكي دستور بده... ما و مادرمون.... 
تم فقط دوست ندارم يه بچه وقتي بزرگ شد همچين چيزهايي به بله... من ازش ناراحت نيس

 ياد داشته باشه... همه ي ما حقمونه چيزهاي بهتري يادمون باشه...»
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 مدتي بي حركت ماند.
 «همه ي بچه ها حقشونه تو دنياي بهتري بزرگ بشن.»

 مصطفي دست به پيشاني برد:
ندگي نكردي... دنياي بد اونجاست، بين «دكتر اونقدرام كه به نظر مي رسه توي دنياي بدي ز

خانواده هاي مرفهي كه به بچه هاشون ياد مي دن نبايد به هيچي فكر كنن... كه به جز خواستن 
 چيزي رو نمي شناسن...»

 كمي ساكت شد و بعد گفت:
«مي دوني دكتر، به خاطر همين فكر مي كنم بهترين كار اينه دولت مسئوليت خيلي بيشتري 

يت بچه ها به عهده بگيره...يعني درواقع بهتره بگم مسئوليت درست تري رو...چون رو توي ترب
خونواده ها در بيشتر موارد يا بهتره بگم در همه ي موارد فقط كاري مي كنن بچه هاشون به 
عنوان عضو اقتصادي جدايي در برابر جامعه ظاهر بشن... بله بيشتر شبيه يه رقيب...البته مي 

مروز هيچوقت به وظيفه ش خيانت نمي كنه، و اين يه خيانت حسابيه...يعني دوني كه دولت ا
 اينا براي فرداست بيشتر...»

 كمي جا به جا شد. حاال كه گرم حرف زدن شده بود درد پايش را فراموش كرده بود:
«همه ي بچه ها حق دارن تربيت خوبي داشته باشن... حق دارن زندگي راحتي داشته باشن كه 

سگ دو زدن شبيه باشه... اين هم به پدر و مادرا كمك مي كنه كه به هرحال وقتي  كمتر به
پير شدن محتاج بچه هاشون خواهند بود، و هم به اجتماع، بچه هاي ما بايد جوري تربيت بشن 
كه ياد بگيرن فقط در مقابل خودشون و خانواده شون پاسخگو نيستن... راستي برشت يه چيز 

 ورد مي گه، شنيدي؟»خيلي خوبي در اين م
 قنديل سر تكان داد:

 «نه من خيلي اهل ادبيات نيستم»
 مصطفي متعجب گفت:

 «ولي كتاباي خوبي براي من مياري!»
 خنديد:

 «آره اما اونارو مخصوص تو مي گيرم»
«ممنونم ولي چرا فكر مي كني اونا مخصوص من هستن وقتي تا اين اندازه خوبن خودتم بايد 
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 مي خواي عيناً برات بخونم؟» بزارم ببينم آره يه جايي مي گه... بخونيشون...
 «بله»

مصطفي كتاب را باز كرد و مدتي ساكت دنبال صفحه اي كه مي خواست براي قنديل بخواند گشت 
 پيدا كرد شمرده شمرده خواند:و وقتي آن را 

ما درست در همان روز اول درس خوبي آموختيم. وقتي كه ما پاكيزه و با كوله پشتي وارد 
كالس شديم و والدينمان رفتند، ما را كنار ديوار به صف كردند و معلم فرمان داد: «هركس 

بود يكي از جايي براي خود انتخاب كند» و ما به سوي نيمكت ها رفتيم. چون يكجا كم 
شاگردها جايي پيدا نكرد و در راهرو ميان نيمكت ها ايستاد، در حالي كه همه نشسته بودند. 

اين براي ما درس  .كه ايستاده بود گرفت و پوزه بندي به او زد معلم اين شاگرد را همچنان
 خوبي شد چون دانستيم كه آدم اجازه ندارد بد بياورد...

 گفت: مصطفي كتاب را پايين آورد و
مي بيني قنديل براي اينكه همچين عقده هاي رقابتي بين ما و فرزندان ما و فرزندان اونا حتي «

به وجود نياد بايد همه ي اين دنيا رو، مدرسه ها و هرچي كه هست بكنيم بندازيم توي عميق 
ترين چاهي كه تا حاال زحمتكشان براي باعث و باني بدبختي هاشون كندن... روشم مي شه 

اك زندگي نويي رو ريخت كه فقط در اون صورت اگه همچين درس عبرتي براي بچه ها خ
در ميان نباشه حقيقتا مي تونه كار آمد باشه...يعني مي دوني از خاك بد كه نمي شه محصول 
خوب برداشت كرد اول بايد كل اين نظام رو از ريشه كند بايد يقه ي نظامي رو چسپيد كه 

 كارگره بعد مي شه پوزبند رو از صورت دانش آموز كند.»محصولش سرمايه دار و 
«البته كه نمي شه بدون در آوردن درخت سرمايه اميدي به هيچ دنياي نويي داشت و معلمي 
كه در اين وضعيت بخواد غير از اينارو بگه درواقع با وجود همچين دنيايي فقط باعث گمراهي 

 بچه ها مي شه»
ي خوبي از درخت تازمون به ثمر برسه بايد خاك رو بشناسيم و با «بله اگه انتظار داريم ميوه 

 توجه به خاكمون رفتار كنيم»
پدر مي گفت برادرها بايد هم ديگر را بشويند. آن ها محكم تر روي تن هم ليف مي كشيدند و او 
ود باز با سماجت پدرانه اش راضي نمي شد. بچه ها خجالت زده خود را در آغوش مي گرفتند و به خ

 مي لرزيدند، از اين كار بيزار بودند اما پدر به گوشش نمي رفت و باز مي پرسيد:
 «چشم هات رو شستي پسرم؟»

پدر كه از سركار بر مي گشت مجبورشان مي كرد به ترتيب سنشان چشم هايشان را بشويند و آن 
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 مي شد.ها آنقدر اين كار را مي كردند كه چشم هايشان به رنگ موهاي روي سرشان قرمز 
كم كم خود فتاح حناچي به سختي جلوي پايش را مي ديد، چشم هايش ورم مي كردند، قرمز مي 

 شدند و مثل دو زخم يا دو غنچه ي قرمز روي صورتش شكوفه مي زدند، دكترها مي گفتند:
 «مشكل بخاطر گرد حناست كه رفته توي چشماش...»

فس و كم سويي چشم شان مي فهميدند كه كساني كه در اين كار بودند خودشان از روي تنگي ن
 كار، كار حناست.

قنديل و همه ي برادرهايش هميشه به پدر مثل يك فرمانده جنگي نگاه كرده بودند. جوان تر كه 
بود وقتي هنوز آنقدر نترسيده بود و وقتي هنوز توانش را داشت كه از دست مرگ فرار كند و هنوز 

هر لباسي مي پوشيد به تنش لباس فرم بود، لباس فرم فرمانده  به كار حنا ساختن رو نياورده بود،
 اي كه اسلحه به كمر دارد، از دوران قاچاقچي بودنش يك كِالش داشت و يك نارنجك...

فتاح حناچي فرمانده ي بدون اسب و يراق قنديل، نشسته جلوي در خانه ي كوچكش كه تنها چهار 
ين سربازخانه هم اسم آخرين پسرش را قنديل گذاشته سرباز داشت، او و برادرهايش. به خيال هم

بود تا ايندطور كفر كساني را كه به او وطن فروش مي گفتند دربياورد. مگر چند نفر از آن ها كه 
 ادعاي وطن پرستي داشتند، اسم پسرشان را گذاشته بودند قنديل؟ 

هر وطن فروشي گذاشت! اما  واقعا هم كفر خيلي ها در آمده بود. اسم قنديل را كه نمي شود روي
پسر او قنديل نام داشت. حاال هركس جرأت داشت بايد مي آمد و اين ها را جلوي روي خودش مي 

 گفت.
 قنديل كه براي درس خواندن به شهر مي رفت جلوي در، قبل از اين كه دور شود به پدر گفت:

 «بفرما پدر تموم اين سال ها حتي يه ارتش دائمي نداشتي.»
 ي پدر كه آن ها را جلوي خودش در هم قفل كرده بود حنا خورده و قرمز بودند.دست ها

قنديل خيال مي كرد دوران سربازي اش تمام شده، و حاال اگر دوست داشته باشد با فراخ بال از زير 
 مقررات دنيا شانه خالي خواهد كرد. خيال خام!

 شت سرش فرياد زد:پدر براي اين كه خام بودن اين خيال را بهش نشان بدهد پ
 «اون تفنگ من رو بيار...»

دور پدر را هميشه پسرهايش پر كرده بودند، مادر عقب پدر و پسرها مي ايستاد، معموال در خانه يا 
گوشه اي كنار در. آن روز قنديل فكر كرد به يكي از همين پسرها گفته «اون تفنگه من رو بيار.» 

زات كند. قنديل هيچ وقت جرأت نكرد به پشت سرش نگاه تا او را به خاطر حرفي كه زده بود مجا
كند تا مطمئن شود كه برادرهايش تفنگ را به دست پدر داده اند يا او اشتباه شنيده. چه طور مي 
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شد همچين اشتباهي كرد؟ قنديل از دست آن صدا گريخته بود، يك نفس، به روي تپه و بعد پايين 
اتوبوس را گرفته بودند هنوز با شك و ترديد به جمعيت نزديك  آمده بود و آن جا كه مردم روستا دور

مي شد، شايد پدر پشت سرش بود. سوار اتوبوس كه شد سرش را به شيشه ي اتوبوس تكيه داد، 
بدون آن كه خودش بخواهد، يا خوش داشته باشد همه ي آن چيزها، پدر، برادرها و روستايي هايي 

راهش به شهر مي رفتند، حتي درخت ها و كوه ها دنبال اتوبوس كه چشم ديدن آن ها را نداشتند، هم
 مي دويدند و پرنده هاي روستا همه ي راه را يك نفس تا شهر پرواز كردند.

همه جور سالحي پيدا مي شد از اسلحه ي كمري گرفته تا  حاال نه ولي قبال در خانه ي آن ها
كنار مي زدي، كالشي را كه دسته اش را با  كالش و نارنجك، خيلي ساده اگر پرده ي زير پله ها را

پارچه ي كهنه اي پوشانده بودند مي ديدي، بعضي وقت ها پليس ها پيدايشان مي شد و او كه از 
همه كوچكتر بود مجبور مي شد از پنجره بيرون بپرد، يكي از برادرها اسلحه را مي داد دستش و او 

ه دستش بود دشت ها و تپه ها را پشت سر مي پا به فرار  مي گذشت، همينطور درحاليكه اسلح
 گذاشت، مي رفت، مي رفت و در نهايت يك گوشه ي خلوت پيدا مي كرد و مخفي مي شد.

«مي دوني مصطفي آدم وقتي توي بچگيش همچين چيزايي مي بينه بعدش اگه بخوادم نمي 
 تونه بترسه»

روزگار فراواني و جواني برايش مانده بود) به پدر كه سالح هايش را تميز مي كرد(تنها چيزي كه از 
قنديل دستور مي داد اسلحه اش را بياورد. قنديل دوان دوان مي رفت. مثل آهويي كه در دشتي فرار 
مي كند، فرمانبردار، مطيع، آماده ي خدمت و گوش به زنگ. آخرين روز بدون اينكه برگردد و پشت 

 سرش را نگاه كند راه خودش را رفته بود.
 «اون تفنگ من رو...»

گاهي جمله اش را تمام نكرده قنديل مي فهميد. به سمت انباري خانه كه انباري كوچكي هم بود 
. براي مصطفي كه تعريف كرد خودش از كلماتي كه به زبان مي آورد هم بودمي دويد، چه دويدني 

 پس داد:متعجب مي شد. مصطفي يكي از دو كتابي را كه قنديل برايش آورده بود 
 «اينم يادت نره... يادتم نره كه خودتم بخوني حتما، بعدا مي تونيم در موردش حرف بزنيم.»

 «حتما...»
باز نشانه هايي از چيرگي تصوير گذشته روي صورتش به وجود آمد و چشم هايش از تاريكي ايام 

 گذشته كدر شد.
 .»هم بود«بله مصطفي چه دويدني 
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 اهاي نابسامانش مي انديشيد.داشت به رشته پندارها و روي
 «چه گشتني هم بود!»

 به دنبال اسلحه ي پدر دست هايش به شتاب خرت و پرت هاي داخل انبار را به هم مي ريخت.
 «خوبيِ بزرگ شدن اينه كه يه روز خودت تصميم مي گيري بايد دنبال پيدا كردن چي بري.»

 ت. »«آره مهمه كه كي مي ري دنبال پيدا كردن اون چيز درس
قنديل دست هاي مهربانش را روي شانه ي مصطفي گذاشت، حاال هم آشناتر بود و هم نزديك تر، 

 به مصطفي گفت:
 «ما دنبال چيز درستي هستيم، مگه نه؟»

 «دكتر چيزي كه در حال شدنه هميشه درسته...»
يت اسلحه ي  قنديل در هواي تاريك انباري وحشيانه هرچيزي را به سمتي پرتاب مي كرد، تا در نها

 پدر را پيدا كند.
«مصطفي فكر مي كنم باالخره اون تفنگ رو پيدا كردم ولي فهميدم كسايي كه بايد سر اون 
تفنگ به سمتشون گرفته بشه آدم هاي ديگه اي هستن... بله من اون ها رو پيدا كردم و تو 

 رو...»
ما باز هم با گذشت سال ها فتاح حناچي از بس گرد حنا به چشم هايش رفته بود كور شده بود ا

موفق نشده بود به خانه اش نور بياورد. خانه ي آن ها مثل پرستويي كه از دسته پرستوهاي مهاجر 
 جا مانده باشد از باقي خانه هاي روستا دور بود و به اندازه ي همان پرستو هم غمگين بود.

ده بود. بخاطر همين شب هنگام تنها خانه در اين حوالي كه هنوز نور هيچ چراغي آن را روشن نكر
برادرها زير نور فانوس سرهايشان را به هم نزديك مي كردند، به كلمات سياه روي ورقه ي سفيد 
خيره مي شدند، درس مي خواندند و گاهي براي اينكه يكي از آن ها بيش از اندازه بلند زمزمه كرده 

نوس افتاده بود و تنها فرشي كه داشتند بود دعوايشان مي شد. يك بار كه دعوا باال گرفته بود فا
آتش گرفته بود. پدر كه به خانه برگشت فرش را جمع كرد و آن ها را مجبور كرد چند ماه روي 

 زمين سرد درس بخوانند و بخوابند.
با تمام اين مجاهدت ها آخر سر از بين چهار برادر تنها قنديل بود كه موفق شد درسش را تا آخر 

ه هايش از بقيه ي برادرهايش بهتر بود، اما دليل اصلي اش اين بود كه به عنوان بخواند. بلي نمر
كوچكترين فرزند خانواده مثل برادرهاي بزرگ تر مجبور نشده بود مدرسه را ول كند برود پي كار، 
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 تا او هم يك گوشه ي ديگر اين زندگي را بگيرد.
دان رفتن هم براي خودش و هم براي «برادر بزرگم بعد از يه مدت به اين نتيجه رسيد كه زن

 خانواده سود بيشتري داره... اون به زندان رفتن عادت كرد.»
هر سه برادر رفتند سراغ قاچاق. اول به عنوان كمك راننده و بعد كم كم پول هايشان را روي هم 

بر گذاشتند، لندكروزري خريدند و همين طور كه شب ها مي رفتند و تا چند روز غيبشان مي زد 
تعداد ماشين ها هم اضافه مي شد. يك روز كه برگشتند نه خبري از ماشين بود نه بزرگترين برادر. 
همه جا را دنبالش گشتند ولي انگار آب شده بود رفته بود توي زمين به هرحال قنديل ديگر او را 

پيچ حركت مي نديد. بله خطر گلوله بود، خطر تصادف با ماشيني كه بدون چراغ در راه هاي پيچ در 
كرد بود، خطر در افتادن با آدم هايي كه چشمشان از گلوله و آتش نمي ترسد بود. دو برادري كه 

 حاال با هم اين راه مي رفتند همه ي اين ها را قبول داشتند اما آخر سر مي گفتند:
«اگه بهت بگن حناچي، كور مي شي و اگه بگن قاچاقچي، يه روزي باالخره يا ميميري يا 

 مي مي شي اما قاچاقچي بودن پول بهتري توشه...»زخ
و به خاطر همين دليل قانع كننده باز كارشان را ادامه مي دادند و يك روز زندان بودند و يك روز 

 بيرون.
به هرحال روزي كه نتايج كنكور را اعالم كردند وضعشان مثل گذشته نبود كه براي روشن كردن 

وس در خانه داشته باشند. حاال خانه ي بزرگتري داشتند، صورت هر چهار نفرشان فقط يك فان
ماشين بود، فرش بود و از همه مهم تر نور كه با يك سيم باريك راهش را به خانه ي آن ها باز 

 كرده بود.
 برادر مي گفت:

«قنديل مي بيني نور كاري به اين نداره تو خالفكاري يا حناچي... هركجا پول باشه راهش رو 
 اونجا مي كشه.»به 

وضعشان خوب بود با اين حال  با هم سه تايي زير نور فانوس نشستند و از ته دل گريه كردند. 
برادرها خوشحال بودند كه قنديل مي توانست به دانشگاه برود و در آينده «آقا دكتر» شود. اگر 

شت، بيشترِ اشك بزرگترين برادر هم بود خوشحال مي شد. او بيشتر از پدر حق پدري رويشان دا
 هايي كه مي ريختند هم براي او بود.

 «مصطفي يه فانوس مي تونه صورت هردوتامون رو روشن كنه؟»
 «صورت ما رو روشن مي كنه قنديل... صورت اون هايي كه درد رو مي شناسن.»

د قلب هر دوي آن ها از حرف هايي كه زده بودند روشن شده بود و به قلب هاي روشنشان اجازه دادن
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 كمي هم در كنار هم سكوت كنند.
ديده كه براي آن ها چايي آورد از قيافه ي قنديل متعجب شد. او براي اين كه از تعجب ديده كم 

 كرده باشد لبخند زد و دوباره رفت توي خودش.
 «چطوره دفعه ي بعد كه اومدم برات يه فانوس بيارم كه بتوني زير نورش كتاب بخوني...»

 رد:به پنجره اشاره ك
 «اينطوري كه شبا نمي توني چيز زيادي ببيني...»

 پرده هميشه كشيده شده بود.
 «همون فانوس خودتون؟»

 قنديل با اندوه ناشناخته اي كه صدايش را پركرده بود جواب داد:
«نه مصطفي من اون فانوس رو خيلي وقته گم كردم... اما يكي شبيه ش رو مي تونم براي تو 

 بيارم...»
د كه ديده در را به روي قنديل باز كرد، گرچه در تاريكي گم شده بود حالش بهتر بود، دفعه ي بع

صورتش مي خنديد، چشم هايش هم، در دستش فانوس خاموشي بود كه آن را در كاغذ پيچيده بود، 
فانوس را كه روشن كرد ديده توانست ببيند كه صورت مصطفي روشن مي شود مثل گياهي كه نور 

د. صورت هردو روشن شده بود بيشتر از همه دماغ هايشان. نور از مركز كم كم به به آن مي تاب
كناره ها كشيده مي شد و قنديل با لب هاي نه چندان روشن درحالي كه سايه ي موهاي كم پشتش 
كه آن ها را به طرف پايين شانه مي كرد مثل اره اي واژگون روي صورتش افتاده بود از مصطفي 

 پرسيد:
 تنهايي نمي ترسي؟»«شب ها 

«من از تنهايي مي ترسم دكتر (دستش را گذاشت روي قلبش) ولي درست همين جا يه آتيشه، 
همون من رو گرم نگه مي داره، اون آتيش عشق و عالقه ايه كه به اين مردم دارم، فقط از اين 

م... از ناراحتم كه اين جا ديگه اونجوري كه مي خواستم تاثيري روي زندگي اين مردم ندار
زندگي واقعي كه جريان داره دور شدم و از خودم... بله گاهي وقت ها از اين وضعيت خسته 
مي شم اما با خودم مي گم بايد قوي باشم و منتظر روزي بمونم كه بيرون از اين جا اونا مثل 

 يه مشت با هم متحد مي شن و اون مشت ستم كار و ستم رو از بين مي بره.»
 لك زد و سايه ي آن اره ي واژگون شروع كرد به باال و پايين رفتن.قنديل چند بار پ

 «قلب روشن تو مصطفي از زير پيرهنتم ديده مي شه.»
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 مصطفي خنديد:
«خوشحالم كه همچين فكري مي كني فقط گاهي وقتا كه تو يا بقيه مياين اين جا ناراحت مي 

حتم... فكر مي كنم به خاطر من شم، يا نه بزار درستترش رو بگم از بودن خودم اينجا نارا
 همتون بايد ريسك زيادي بكنيد.»

«مصطفي چند بار بايد بهت بگم ريسك كردن تو زندگي من چيز تازه اي نيست، گذشته از 
اين ها هممون بايد سهم خودمون رو ادا كنيم... قرار نيست تو تنها مبارز اين ميدان باشي...قرار 

 بدشانسي آوردن نداشته باشيم»نيست كه ما اجازه ي 
«مي دوني دكتر من فكر مي كنم از بين شما اوني كه از همه مبارزتره آخر سر بايد گردن من 

 رو بگيره و بندازتم بيرون...»
 دكتر از فالكسي كه همراه خودش آورده بود براي مصطفي چايي ريخت و آرام گفت:

م (چايي را براي مصطفي نگهداشت.) بهت «نمي خواستم مزاحمتي براي خانم خونه ايجاد كني
 نمي گم تازه دمه ولي بهت اطمينان مي دم گرمه.»

 مصطفي چايي را گرفت، گرم بود.
اما از اون چايي خورايي كه اهميت زيادي به تازه دم بودن نمي  .«من چاي خور قهاريم دكتر

 دن.»
با هم كه حرف مي زدند صدايشان مثل تارهاي يك ساز به ارتعاش در مي آمد، مي لرزيد و لرزش 

 و ترس با هم در مي آميخت و گاهي با هم يكي مي شد.
 «وقتي پير شدي از خودت مي پرسي چرا پير شدي؟»

 ؟»يا «چطور پير شدي
 چشم هاي مصطفي به تاريكي كه از پنجره، خود خوانده و سركش به داخل مي ريخت خيره شد.

«مطمئنا همه ي ما از خودمون مي پرسيم دكتر، فقط بهتره از جوابش شرمنده نشيم... منم همين 
رو مي خوام، نمي خوام چند سال بعد كه پير شدم و به اين روزها فكر كردم شرمنده سعي 

رفتار امروزم توجيهي پيدا كنم... من از اين مي ترسم كه شرمنده ي اين مردم بدبخت كنم براي 
بشم... شرمنده ي اين زن و شوهر كه بي هيچ چشم داشتي و تنها از روي انسانيت و نيت خوبي 

 كه درونشونه من رو به خونه شون راه دادن.»
گير بيندازد، و مدتي بعد به نظر  رو چشم هايش دست گذاشت، انگار مي خواست نور فانوس را آنجا

قنديل آمد كه هميشه ي خدا در دو چشم روشن مصطفي مردي ايستاده است كه فانوس روشني را 
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 رو به جهانِ تاريكِ بيرون نگهداشته.
 صورت قنديل پر بود از شفقت و همدلي، گفت:

مردم با در نظر «بهتره از خودمون بپرسيم مصطفي... ولي خيلي ضروري نيست، براي همينه كه 
 گرفتن اين زندگي نمي كنن، نه؟»

قنديل مي رفت و ساعت ها بعد از اينكه اسلحه را به پدر تسليم كرده بود صورتش را در آب سرد 
رودخانه نگه مي داشت، صورتش سرد مي شد، بي حس مي شد و وقتي  چشم هايش را باز مي كرد 

رده بودند. ماهي ها چرخ زنان به دور او مي ماهي هايي را مي ديد كه كم كم به وجودش عادت ك
چرخيدند و با هربار چرخ زدن بيشتر از قبل فراموشش مي كردند. دور و برش پرسه مي زدند و به 
لطف فراموشي كه هميشه ي خدا همراهشان بود در رفتارشان هيچ پافشاري ديده نمي شد. دكتر 

 گفت:
فته بود توي مخم، فكر مي كردم براي موفق «تازه كه دانشگاه مي رفتم يه جمله ديدم كه ر

 شدن بايد اون رو سرلوحه ي زندگيم كنم.»
 «اون جمله چي بود قنديل؟»

 «فراموشي امن ترين جاي دنياست!»
 مصطفي انگار چيز ناراحت كننده اي شنيده آهي كشيد و گفت:

مشون رو از «بله با تكرار اين جمله آدم هاي زيادي موفق شدن به خودشون كمك كنن و گلي
 آب بيرون بكشن... ولي فقط گليم خودشون رو.»

قنديل كه هيبت تاريكي  و نور فانوس هر دو به يك اندازه روي صورتش سنگيني مي كردند ادامه 
 داد:

«گمان مي كردم فراموشي امن ترين جاي دنياست، اما بعد از اون چيز مهم تري فهميدم كه 
م با وجود همه چيز، هرچقدر هم تالش كنيم بدن ما هيچ اين جمله رو از رونق انداخت، فهميد

 وقت نمي تونه فراموش كار باشه و فراموشي فقط يه توهمه.»
فتاح حناچي مدت زيادي بود، از وقتي چشم هايش را روي حنا گذاشته بود، سمت كار خالف نمي 

هيچكس جرأت رفت. اما چون پي زن مردم را ول نمي كرد حرف پشت سرش زياد بود و هيچ وقت 
نمي كرد آن ها را رو در رو بهش بگويد، حتي پسرهاي خودش با اين كه مثل گذشته ها از او حساب 

 نمي بردند جرأت نمي كردند بهش بگويند، عياشي تا كجا؟
فتاح حناچي دست بزن داشت، خب گفتن كه ندارد دستش هم سنگين بود. اما حاال كه همه ي 

اي كار و جان كندن براي سير كردن شكم آن ها گذاشته بود مي جواني و نور چشم هايش را به پ
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 خواستند همين يك قلم تفريح را هم از او بگيرند؟ مگر خدا را خوش مي آمد...
 فقط همين.

 «همين ديگه... بعدش دانشگاه رفتم و برعكس تو دووم آوردم.»
من رو بندازن... آره «من كه دانشگاه نمي رفتم دكتر فقط گاهي مي رفتم كه استادها بتونن 

همچين چيزي بود... بيا با هم صادق باشيم و اعتراف كنيم دانشگاه براي ما فقير بيچاره ها يه 
 تجمل اضافيه مگه نه؟»

«تو اين وضعيت آره... من كه دانشگاه رفتم برادرام سعي مي كردن چيزي كم و كسر نداشته 
ريخي كه پشت سر گذاشته بودم اجازه باشم... يعني از اين حيث مشكلي نداشتم، ولي خب تا

نمي داد با اون هايي كه چيزي كم نداشتن يكي بشم... فهميدم هر چي بزرگتر بشيم ما و اون 
ها با داليل بزرگتري از هم فاصله مي گيريم... دانشگاه هم همين شكلي بود. آينه اي بود كه 

 فاوت ها بزرگمون رو مي ديديم...»ما واونارو كنار هم نشون مي داد و مي دوني اينطوري بهتر ت
قنديل فانوس را جلوي صورت مصطفي باال آورد طوري كه صورتش كامال روشن شد، اينطور مي 

 خواست او را بهتر ببيند.
 «تو اهل كجايي مصطفي؟»

 «چرا مي خواي بدوني؟»
 «چرا فكر مي كني اين يه رازه»

 مصطفي خنديد:
 «حق باتوئه يه راز نيست.»

 روي قلبش گذاشت و گفت:دستش را 
«درسته منم بايد اهل يه نقطه از اين كره ي خاكي باشم ولي حقيقت اينه كه دست هام وقتي 
كار مي كنن، وقتي خسته مي شن ملتي نمي شناسن. به خاطر همين نمي تونم توي قلبم همچين 

ه طور مي تونم احساسي داشته باشم و وقتي نه تو دستهام و نه تو قلبم همچين احساسي ندارم چ
 به زبونش بيارم؟»

اين را گفت و بهت زده به بيرون خيره شد، بيرون نسيم سردي در جريان بود و مصطفي انگار در 
معرض اين نسيم قرار گرفته چند بار پشت سر هم نفس كشيد، وقتي به سالن سليم پناه آورده بود 

همه ي گرماي خانه مثل آبي كه در يك هوا هنوز سوز داشت اما حاال از سوز هوا گرفته شده بود و 
چاله جمع مي شود، در زيرزمين جمع مي شد. مصطفي عرق مي كرد و گاها مثل يك ماهي درحال 
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غرق شدن به نظر مي رسيد. دوست داشت مي توانست پنجره را باز كند و اجازه بدهد نسيم كامال 
را زده بود اما زندگي كماكان صورتش را لمس كند، آن بيرون گرچه فقر بر هر چيزي رنگ خودش 

 به قوت خودش درجريان بود.
 «دكتر مي دونم كه ديگه نمي تونم برم بيرون.»

قنديل از اين حرف مصطفي تعجب كرد، رعشه اي به دلش افتاد و با همان رعشه و با ماليمت 
 كسي كه يك بچه را دلداري مي دهد گفت:

 !»«خواهش مي كنم مصطفي... تو كه هميشه اميدواري
 مصطفي باز نفس عميقي كشيد:

«آره هميشه اميدوارم... همه چي در حال حركته... به سمت بهتر شدن مي ره( كمي مكث 
كرد) درباره ي خودم نمي تونم اين رو بگم رفيق اما جهان داره حركت مي كنه و من فكر 

ه رفقامون مي كنم ما وارد يه فاز جديد شديم... به اين اعتصاب و اعتصاب هاي ديگه اي ك
در آينده خواهند داشت اميدوارم، به فردا، اما به زندگي خودم نه... شرمنده م ولي وقتي آدم 
مثل من مريض باشه مجبوره بعد از هر جمله از زندگي خودش هم حرف بزنه... بگذريم... 
راستي تو مي دوني سليم با نمايش چي كار كرده؟ چند روزه خبري ازش نيست... نمي دونم 

 ها به كجا رسيده.»كار
 قنديل بلند شد و به ساعتش نگاه كرد وقت رفتن بود با اين حال در رفتن تعلل مي كرد، گفت:

 «مصطفي همه مون با هم از اين زيرزمين مي ريم بيرون.»
 مصطفي سرش را پايين انداخت.

ي رو لمس «دكتر، استعاره ي خوبي بود... بله مي شه از اين زيرزمين رفت بيرون و آفتاب واقع
 كرد ولي من ناراحت نمي شم اگه...»

 «الزم نيست حرفت رو كامل كني... لطفا مواظب خودت باش.»
وقتي قنديل از پله ها باال مي رفت به سعيد برخورد كه پشت سرش چهار مرد ديگر ايستاده بودند. 

 قنديل برگشت، به مصطفي گفت:
 سالم تره.»«مريضي كه تا سپيده نمي خوابه از خيلي ها 

 بعد از اين حرف رفت.
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فانوسي كه همه ي آن ها را به يك اندازه روشن كرده بود به آتش سرخپوست ها در دل يك جنگل 
تاريك شباهت داشت. آن ها هم مثل سرخپوست ها دور فانوس نشسته بودند، سعيد، كومار، امير و 

 چهارتا از كارگرهاي كارخانه.
فيصل ذوق زده روزنامه اي را كه زير لباسش مخفي كرده بود بيرون آورد و به مصطفي يكي به اسم 

 نشان داد.
 «نگاه كن چي نوشتن، سر تيتر رو بخون.»

مصطفي سر تيتر را خواند، نيش فيصل تا بنا گوش باز بود، مي خواست هرچه زودتر نظر مصطفي را 
 بداند.
 !كارگران را از دست كارفرما بيرون بكشيدحق  

 مصطفي كه چيزي نگفت فيصل خودش گفت:
 «ديدي حتي اين جاها كسايي هستن كه به داد ما مي رسن و حتي با ما هم صدا مي شن»

 بعد روزنامه ي ديگري را به مصطفي نشان داد:
 «اينم هست.»

 «اين يكي رو كي نوشته؟»
 «كامران ماهر.»

 گذاشت و گفت:مصطفي بدون اين كه به سرتيتر نگاه كند آن را روي پايش 
«درسته، ممكنه از بين اونا كسايي پيدا بشن كه بخوان به ما كمك كنن همونطور كه از بين 
ماها هم كارگرهايي پيدا مي شن كه مي رن توي صف اونا مي ايستن، ولي شما باور مي كنيد 
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كه اينا واقعا بدون قصد و غرض و فقط براي كمك كردن به ما دستشون رو از كاسه هاي 
يز خودشون بيرون آوردن و دست كردن توي كاسه هاي خالي ما؟ فكر مي كنيد اون دست لبر

ها تا كي توي كاسه ي خالي ما باقي بمونه؟ من مي تونم بهتون جواب بدم رفقا: تا وقتي مطمئن 
 بشن چيزي براي قاپيدن ته اين كاسه نمونده.»

لحظه به لحظه بيشتر به هم و به نور  مردها ناخودآگاه براي اين كه حرف هاي هم را بهتر بشنوند
 زرد فانوس نزديك مي شدند.

 همان كارگر كه روزنامه ها را آورده بود باحسرت گفت:
 «مصطفي نبايد اين قدر بدبين باشيم.»

 مصطفي به بقيه ي مردها هم نگاه كرد:
 «شما هم فكر مي كنيد اينا از بدبيني منه؟»

 جواب داد:يوسف بعد از كمي دست دست كردن 
 «من فكر مي كنم شايد حق با فيصل باشه.»

يوسف مرد بلند بااليي بود وقتي خواست از در كوتاه زيرزمين وارد شود براي اين كه سرش به لوالي 
در نخورد مجبور شد كامال دوال شود. اين مرد بلند باال صورت باريكي داشت و چشم هاي نافذي 

ختيار غمي بر دل بيننده سنگيني مي كرد و از سنگيني كه وقتي آن را به كسي مي دوخت بي ا
 همين غم هم بود كه خيلي چيزها را به ياد مي آورد.

مصطفي مي دانست بعد از اين حرف يوسف كه يكي از كارگران قديمي كارخانه بود و بيشتر كارگران 
خواهند داد با اين از او حرف شنويي داشتند و بهش احترام مي گذاشتند همه عين همين جواب را 

 حال اجازه داده هركدام به نوبت موافقت خودشان را اعالم كنند.
يكي هم اسمش خليل بود، خليل دست هاي خپله اش را بهم فشار داد و درحالي كه از نگاه كردن 

 به مصطفي طفره مي رفت جواب داد:
 «بله من هم همين فكر و مي كنم.»
ا را كنار هم نمي ديدي شايد به اشتباه مي افتادي كه آن دو با دو تاي ديگر برادر بودند، اگر آن ه

هم دوقلو هستند: فيصل و فاروق. هميشه فيصل برادر بزرگتر به جاي فاروق هم پاسخ هر سوالي را 
 توي جيبش داشت.

 «ما هم موافقيم.»
 و
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 «تو چي سعيد؟»
 سعيد گفت:

 «من قبال هم گفتم كه بايد مرزهامون رو مشخص كنيم.»
 يعني نبايد به اين ها اعتماد كنيم؟ حرف تو اينه؟» «پس

كمي جا به جا شد و اين طور نور هم روي صورتش جا به جا شد و وقتي به حرف آمد بيشتر صورتش 
 تاريك بود.

«من مي گم بله اين كه يه تريبوني داشته باشي كه از اون جا حرف بزني بد چيزي نيست... 
يد تا يه جايي به نفعمون تموم شه، منظورم از اين نظره كه همين كاري كه اونا هم مي كنن شا

به هرحال باعث مي شن عده ي بيشتري از كاري كه ما مي كنيم خبر دار بشن... اما نفع اونا 
براي ما همين جا تموم مي شه. بنظرم بچه گانه ست از اونا انتظار مبارزه ي شانه به شانه داشته 

به اونا مثل يه دوست نگاه كنيم، اونا دوست ما نيستن... دوست  باشيم... يعني در هرصورت نبايد
كارگر فقط كارگره چون فقط كارگره كه توي فكر يه تغيير ريشه ايه، توي فكر انقالبه... ما 

 مي خوايم همه ي اين ها رو از ريشه بيرون بكشيم ولي اونا چي؟ اونا مجبور نيستن رفقا...»
 كومار گفت:

 هم مي گم كه ما نمي تونيم روي كمك كسي حساب باز كنيم... همون «من هميشه گفتم حاال
بهتر كه خودمون آستين هامون رو باال بزنيم و آينده رو بسازيم و ماشين انقالب رو به راه 

 بندازيم...»
«كومار انقالبي كه ما براي مردم راه بندازيم كه انقالب سوسياليستي نمي شه... اگه بتونيم 

راه بندازيم در خوشبينانه ترين حالت يه هرج و مرج آنارشيستي مي شه و اين همچين انقالبي 
انقالب خيلي زودتر از اون چيزي كه تو مي گي از دستمون خارج مي شه، اين طوري تيري 
كه مي خواستيم كله ي دشمن رو بتركونه برمي گرده و مي خوره تو مخ خودمون... كارگر 

 تنها نيست.»اگه پشتش به كارگر گرم باشه كه 
 به روزنامه اشاره كرد:

«اما در مورد اين ها منم فكر مي كنم بايد مرزبندي قاطعي با اين جماعت كاسب داشته باشيم... 
رفقا اگه انتظار كمك از اينا داشته باشيم بايد به آشتي طبقاتي هم تن بديم كه در هرصورت 

 تن دادن به بردگيه»
و همه درحالي كه نفس هايشان را در سينه شان حبس صداي قدم هايي مصطفي را ساكت كرد 
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كرده بودند به در زيرزمين چشم دوختند. در زيرزمين كه باز شد خيالشان راحت شد، سليمان بود كه 
 با دست چپش كپسول اكسيژنش را برداشته بود و آمده بود به حرف هايشان گوش كند.

انه و قوي اش بيچارگي و استيصال ديده يوسف دنباله ي حرف را گرفت و اين بار در صداي مرد
 مي شد:

«بردگي از اين بيشتر؟! همين االن كه به اينجا اومدم بجز نون خشك هيچي روي سفره 
 نداشتم... بچه هام از گرسنگي رفتن زير پتو و خوابشون برد.»

 «چه فايده مگه اينا به گوش ساالر ديباگر و فرماندار و شهردار ميره؟»
 مصطفي خنديد:

 عزيز من چرا به گوششون بره مگه شكم سير از گرسنه خبر داره؟»«
شكم سير از گرسنه خبر نداشت، اما چهرهاي گرسنه از هم خبر داشتند، هم ديگر را مي شناختند و 
گرسنگي چهره ي همه ي كساني كه در جمع نشسته بودند با بي حالي و خطوط بي جان رويش 

فته بودند كه هيچ حاال هم كه به اعتصاب ها ملحق شده شناخته مي شد. حقوق چند ماه را نگر
بودند حتي اميد گرفتن حقوق هم برايشان نمانده بود. همه گرسنه بودند و شايد به خاطر همين سعي 

 مي كردند شكم هاي خاليشان را حداقل با چاي گرم پر كنند.
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سليم كه پيش پاي مصطفي نشسته بود هي از تئاتري حرف مي زد كه قرار بود صحنه اش محوطه 
ي شهرك صنعتي باشد و تماشاگرانش كارگران كارخانه ها. مثل يك پسر جوان از نتيجه ي كاري 
كه مي خواست انجام بدهد به وجد آمده بود و اين طور مصطفي هم در هيجان او شريك شده بود 

حنه ها را جلوي چشمش مجسم مي كرد و سليم هي به مصطفي مي گفت ديگر چه و تك تك ص
ايده هايي دارد و چه چيزهايي مي تواند اضافه كند كه با فضاي اين جا هم سازگاري بيشتري پيدا 

 كند. اين طور كه سليم درباره اش حرف مي زد بيشتر شبيه يك بيانيه بود. 
 سليم خنديد:

اترهاي اين شكلي رو هم تحمل كنه اما وقتي درباره ي اين يكي «محمد گاهي مي تونست تئ
 شنيد حتي نخواست ببينه آخرش چي مي شه»

«حق داره در هرصورت به نفعشه تئاترهايي بره روي صحنه كه حقيقت رو از ايني كه هست 
 مه آلودتر مي كنن. آره مثل يه درياي مه آلود... تا اين جوري كسايي مثل تو نتونن هيچ وقت

 راهشون رو پيدا كنن و به خشكي برسن...»
 «مي دوني به خشكي رسيدن چه حسي داره؟»

 به خشكي رسيدن...
 پا روي زمين سفت گذاشتن...

سليم تمام سال هايي كه در تئاترِ محمد نمايش روي صحنه مي برد فكر مي كرد دارد با اين كار 
كند. خالء پر نمي شد و او باز دست و خالء وجودش را كه مثل يك زخم دهن باز كرده بود پر مي 

پا مي زد، مثل يك گم شده ي واقعي در دريايي مه آلود، گم شده اي كه هميشه با وجود سخت 
ترين كارها و بيشترين مشغله ها باز حس مي كند چيزي كم دارد، حس مي كند اين وسط چيزي 
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 درست نيست...
 يا اين وسط قرار نيست هيچوقت به خشكي برسد.

 تي تو رو پيدا كردم...»«وق
 به بيرون اشاره كرد:

«وقتي همه ي اينا رو پيدا كردم فكر كردم كامل شدم و ديگه نيازي نيست بگردم. اون خالء 
 پر شده بود.»

 عينكش را در آورد و چند بار روي چشم هايش دست كشيد:
زدم... در هرصورت فقط «ببخشيد مصطفي اين در مورد من نبود اما من فقط از خودم حرف 

مي خواستم بگم كه متعهد بودن برعكس چيزي كه فكر مي كردم يه كابوس وحشتناك 
 نيست.»

نه نه سليم. متعهد بودن خودش به تنهايي چيز خوبي هم نيست. بسته به اينكه چه كسي در چه «
بدتر از يك موقعي، به چه چيزي متعهده. يك زندانبان متعهد براي يك زندان شايد خيلي 

زندانبان غير متعهد رشوه بگير باشه، اين دومي مي تونه گاهي براي زنداني كتاب يا سيگاري 
قاچاق كنه. اون اولي نه. تازه اون مال اون وقتيه كه تعهد رو يه چيز فراتر از امر شخصي بدونيم 

ر مي كنم اما همون زندانبان رشوه خوار هم حداقل به خودش تعهد داره، براي همين من فك
حتي هنرمندهايي كه مي خوان خودشون رو از عالم و آدم جدا كنن باز به يه چيزي متعهدن، 
موضوع اينه كه اون تعهد چه نتايجي براي ديگران به بار مياره. بدبختشون مي كنه يا اينكه 

 زندگي رو بهتر مي كنه...»
 تبسمي بر لب هاي سليم نقش بست، گفت:

حظه اي تعلل مي تونم بگم كه همه ي اينا زندگي من رو بهتر كرده «بدون هيچ شكي و بدون ل
 و مي دوني مي خوام هرچه بيشتر از روزاي قبلم فاصله بگيرم»

«از گذشته فاصله گرفتن خيلي سخته ولي تو همين حاالشم داري در جهت مخالف آب شنا 
فردا انتظار خيلي چيزارو مي كني... بدون كه امروز پاداشي در انتظار تو نيست اما مي توني از 

 داشته باشي، چون اين جا ايستادي و دقيقا از اين جا مي شه به فردا رفت...»
 دست هايش را به سليم نشان داد و به دست هاي او نگاه كرد:

«دستامون خاليه اما فردا رو با همين دستاي خاليمون مي گيريم، فردا مال ماست سليم... فردا 
 نه؟»هميشه وعده ي بهتريه 
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 «اميدوارم وقتي فردا رسيد بتونم بين اون هياهو تو رو پيدا كنم.»
«سليم قرار نيست فردا زير يه آوار مونده باشيم... مطمئن باش اون جا هيچ چيز با ارزشي گم 

 نمي شه...»
 «ولي كي قراره اون ارزش ها رو مشخص كنه؟»

ته و حالمون سنجيده مي شيم «انسان هاي شريف ما رو داوري مي كنن و ما با وزنه ي گذش
 سليم...»
 خنديد:

«نمي دونم چرا هرچي مي گم شبيه يه موعظه مي شه، انسان هاي شريف! شايد بخاطرِ اينه كه 
اين روزا هي نشستم و كسايي كه واقعا نمي تونن كاري بكنن فقط موعظه مي كنن...بهرحال 

طرف ما مياي... فردا رفيقت تو روز به روز دست هاي انقالب بزرگ تر مي شه... امروز تو 
چاپخونه... مي دوني من دلم روشنه كه اين روز به روز بيشتر و بيشتر مي شه... ولي به هرحال 

 مي بيني كه من يه پام از اين قافله عقب مونده.»
با شور و لبخندي كه روي صورتش ديده نمي شد اما در چشم هايش به همه خود را نشان مي داد 

 ز زانو به پايين جدا شده بود اشاره كرد و گفت:به پايش كه ا
 «مي بيني كه...»

درواقع سليم تمام مدتي كه با مصطفي حرف مي زد نمي توانست يك لحظه به پاي او كه از غافله 
 عقب مانده بود فكر نكند به خاطر همين وقتي مصطفي گفت:«مي بيني كه» به پايش نگاه نكرد.

هات توي يه مسير قدم برمي دارن نمي توني نبود يه پا رو خيلي «اين وسط وقتي اين همه پا با
 احساس كني نگران نباش.»

 «درست مي گي ولي بازم دلت براي يه قدم زدن ساده هم تنگ مي شه...»
دست به جيبش برد و وقتي دستش را بيرون آورد تسبيح دانه سياهي كه روي هر دانه ي آن اهللا 

هايش آويزان مثل آونگ ساعت عقب و جلو مي شد، تسبيح را  سفيدي حك شده  بود، بين انگشت
 به طرف سليم گرفت و با چشم به رهبر كه سليم او را به ديوار تكيه داده بود اشاره كرد و گفت:

 «بيا مرد جوون اين ها از طرف من براي تو... يادم نرفته از اين تسبيح ها خوشت اومده بود...»
 في ناله اي كرد و سليم ناله ي او را اين طور ترجمه كرد:رهبر در جواب ابراز محبت مصط

 «اما گفتي اين ها مال پدرت بودن!»
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سر لرزان و كوچك رهبر مثل هميشه افتاده بود روي شانه هاي الغرش. چند متري از مصطفي 
فاصله داشت و در اين فاصله صورتش در بين تاريكي ديده نمي شد. مصطفي به خودش حركتي داد  

 وس را هم همراه خودش برد، فانوس را كنار رهبر گذاشت.و فان
«سليم رهبر چطور با يه ناله اين همه حرف زد و ما درحالي كه هيچ چيزي نمي گيم اين همه 

 پرحرفي مي كنيم.»
سليم مي خواست از مصطفي بپرسد كه او چرا از خيلي چيزها متعجب مي شود اما از رفتار خودش، 

ن و فداكاري هاي بي شاهدش بهت زده نمي شود، سليم اين ها را نگفت از تمام خوبي هاي پنها
 در عوض باز پرسيد:

 «مگه اين ها مال پدرت نبودن؟»
«حاال كه مي تونه دل يه مرد جوون رو شاد كنه من حق ندارم پيش خودم نگهشون دارم... 

 بگيرشون.»
 است با احترام راست تر نشست.سليم تسبيح ها را گرفت و مثل سامورايي كه شمشيري هديه گرفته 

 «در مورد تئاترم دقيقا همين طوريه.»
 «چي؟»

«در مورد نمايشي كه قراره اجرا بشه حرف مي زنم، اميدوارم دو دو تا چهارتات رو كرده 
باشي سليم، مي دوني كه اين نمايش براي كارگرهاست، شايد اونقدر كه مي خواي تماشاگر 

اونقدر كه مي خواي تماشاگراش پول ندارن، اين هايي كه فردا مي نداشته باشي يا بهتره بگم 
بيني آدم هاي تحصيل كرده اي نيستن و پول ته جيبشون كيمياست... هرچند من عقيده دارم 
بيشتر مي فهمن دست كم از قلب هاشون بيشتر كار مي كشن... پول كم تري دستت مياد اين 

 هم كه گفتن نداره...»
دش داد، لحظه اي صورتش در هم رفت اما بالفاصله خنديد، پايش درد مي مصطفي حركتي به خو

كرد؟ مي خواست با خنده ناراحتي اي را كه روي صورتش به شكل انقباضي دردآور نمايان مي شد 
 مخفي كند.

«من مطمئنم كه مي تونيم تا جاهاي خوبي بريم يعني تا جاهاي خوبي رفتيم، اما بايد صبور 
قت هايي كمي هم پا پس بكشيم مي دوني كه مثل همون نمايش... وگاهي باشيم، بايد يه و

بايد خودمون رو فدا كنيم... هرچند بايد اعتراف كنم سخته قبول كني براي چيزي كه تمام 
عمرت براش جنگيدي اضافي هستي، مضر هستي، آه سليم مي دوني كه اين دنيا از ما آدماي 
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 نيم بايد...»خودپسندي ساخته... نمي تونيم قبول ك
يكي از نمايش هاي برشت بود، درباره ي چهار مُبَلغ روس كه براي ترويج آگاهي در ميان دهقانان 
و كارگران فقير به صورت ناشناس با ماسك هايي كه هويت شان را مخفي مي كند به چين مي 

مي كنند، رفيق، روند و آن جا با رفيق جواني آشنا مي شوند و ماموريت هايي به رفيق جوان واگذار 
جوانِ دلرحم و تازه كاري است و بيشتر از اين كه به آينده نظر داشته باشد نسبت به وضعيت امروز 
از خود حساسيت نشان مي دهد. همه ي اين ها باعث مي شود كه او در تمام مأموريت هايي كه 

يق جوان ماسكش بهش واگذار مي شود شكست بخورد و در آخر نقطه اوج داستان زماني است كه رف
را مي اندازد و اين طور همه او را مي شناسند. رفقاي ديگر او را از بين گلوله هايي كه از همه سمت 
مي بارد فراري داده اند. اين رفيق جوان بايد تصميم بگيرد حاال كه براي اين انقالب به صورت 

ارند كه كارشان داوري خطري در آمده بايد چكار كند؟ همسرايان ناظري در اين نمايش حضور د
 كردن درباره ي درست يا غلط اين اقدام خواهد بود.

اجراي اين نمايش پيشنهاد مصطفي بود، قرار بود بازيگرها را از بين كارگران كارخانه انتخاب كنند، 
قرار بود خود نمايش كالس درسي شود براي هر كارگر داوطلبي كه بازي كردن نقش ها را قبول 

 از اين ها كساني كه نقش همسرايان ناظر را هم مي گرفتند خود كارگرها بودند. مي كرد، گذشته
 مصطفي گفت بي صبرانه منتظر روز نمايش است. مي خواست نظر كارگرها را در اين باره بداند.

«فقط خدا كنه روزي كه مي خوام بازيگرها رو انتخاب كنم مشكلي پيش نياد... من در اين 
 .»حساسممورد كمي 

ثل اين ميمونه بگي خدا كنه وقتي سنگ مي باره سر كسي نشكنه... معلومه مشكل پيش مياد «م
سليم، چون اون ها احساس خطر مي كنن و خطر رو هم بايد دور كرد... تو سعي كن همه چي 

 رو تحت كنترل داشته باشي... راستي تو خودت درباره ي نمايش چي فكر مي كني؟»
 ».براي اين ساخته شده كه توي محوطه ي باز اجرا بشه و اين خيلي خوبه«بهت كه گفتم انگار 
 «و در مورد آخرش؟»

 سليم شانه هايش را باال انداخت:
 ».«مي تونه سنگ رو هم به حركت در بياره

جوري كاري كنن سنگ رو سنگ بند نشه؟ ه «داري مي گي نشون كارگرا مي ده كه چ
ونستي كارگرهاي چاپخونه رو راضي كني گوشي كار كردي؟ ت چي ،گذشته از بحث نمايش

 هاي تازه بخوان؟»
خاطر همين اينقدر روي ه بود، ب بود، البد مصطفي هم گرمش ودش داد، گرمشسليم حركتي به خ
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 پتوي كهنه ي زيرش جا به جا مي شد اما دم نمي زد.
 «باهاشون حرف زدم بايد ببينم چي مي شه.»

 رفيق.» ل نكنو«هركاري مي كني جانب احتياط رو 
 سليم بلند شد كه برود، كتش را پوشيد:

 «بله حتما سعيم رو مي كنم.»
 بعد رهبر را بغل كرد.

 پيش تو كه هست احساس مي كنم سرزنده تره!» «رهبر زود زود دلتنگ تو مي شه...
 مصطفي گفت:

وشحال اونقدري كه رهبر از ديدن من خوشحال مي شه منم از ديدنش خ «دل به دل راه داره...
 ».مي شم

 وقتي سليم خواست برود صدايش زد:
 «سليم؟»

 سليم برگشت، به او نگاه كرد:
 «يه خواهشي دارم ازت.»

 «بگو مصطفي؟»
 «مي شه شب بعدش بياي و من رو ببيني؟»

 «بعد از انتخاب بازيگرا؟»
 ».«آره، اگه شد
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 7فصل
روستا به شهر نزديك بود و كارشان هادي تمام عمرش در روستا زندگي كرده بود با اين حال چون 

هم در شهر بود نمي شد گفت كه با كوچه هاي پيچ در پيچ و هياهويي كه از آن مثل بخار يك روز 
گرم باراني به هوا بلند مي شود ناآشناست. ولي در شهر هم خانه اي نداشت و تا قبل از سربازي 

ها و كوچه ها گذشته بود اما همه ي اين هيچوقت دور روز پشت سر هم شهر نمانده بود. از خيابان 
 گذشتن ها براي رسيدن به جايي ديگري بودند و هيچ وقت مقصد او نبودند.

امروز هم وقتي از بين كوچه هاي پيچ در پيچ براي پيدا كردن آدرس سعيد مي گذشت، سرش گيج 
مي گيرد به آن دچار  رفت، ترسيد و اضطرابي بر او چيره شد كه انسان وقتي در معرض اولين ها قرار

با دو  سر يك ميزمي شود، و در ثاني در شهر بودن براي او كه بچه ي روستا بود مثل اين بود كه 
نفر بنشيني كه از قبل يك ديگر را مي شناسند و حرف ها براي گفتن با هم دارند و مطمئنا نفر سوم 
كه با هيچ كدام از آن دو نفر خاطره ي مشتركي ندارد از شنيدن يادآوري هاي آن دو نفر خسته مي 

ر ديگر پكر شود، شود. هادي آن نفر سوم بود كه قرار بود از كلمات نامأنوس و خاطرات آن دو نف
حوصله اش سر برود و بيشتر از اين ها قرار بود احساس اضافي بودن بكند. صداهاي مست شهر، 
مردمي كه جلوي چشم هايشان را مهي پوشانده بود و در پس حرف هايشان بايد به دنبال حرف 

هميشه هاي ديگري مي بودي. او در برابر اين مردم يك پسر دهاتي ساده محسوب مي شد. پدرش 
در اين باره به او هشدار مي داد. حاال هادي اين جا بود، براي او اين يك طغيان درست حسابي به 

 شمار مي آمد، مخالفت با هرچيز و همه كس.
هادي امروز حاضر بود با همه چيز مخالفت كند، با همه چيز مخالف باشد، با ريشه ي درخت هاي 

ست و با كشتزارهايي كه بذرهاي بهار را درون خودشان سبز، با عطر دالويزي كه از خاك برمي خا
حمل مي كردند، آبستن زندگي و آبستن نان. همه ي اين ها مگر چه چيزي براي او داشتند كه 

 هادي با آن موافق باشد؟ 
زن هادي، فريبا چند روز پيش بچه اش را از دست داده بود. دكتر گفته بود اين يكي را البد خدا با 

دش انداخته بين دامن اين بنده خدا. بنده خدا وجب به وجب بدنش عفونت است، دست هاي خو
مريضي است، عفونت كاري كرده رحمش از كار بيفتد. عفونت از كجا آمده بود؟ مگر آن ها دم دريا 
زندگي مي كردند؟ نه. يا در گلوگاه رودهاي خروشان؟ هادي جواب داد: «نه.» پس عفونت ها از كجا 

ز نم، از سرما و از هزار و يك چيز ديگر. اسكندر گفته بود كمونيست ها با همين ها آمده بود؟ ا
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مخالفند، با زندگي اي كه در شأن يك انسان نيست، با زندگي اي كه اجازه مي دهد يك نفر در 
 زاغه زندگي كند و يك نفر در خانه اي مثل علي ديباگر.

اشت، لباس سپاه تنش بود، از پادگان يك راست به در خانه ي سعيد كه رسيد كاله را از سرش برد
آمده بود سعيد را پيدا كند. ساالر دبياگر گفته بود، ديگراني هم گفته بودند كه سعيد كمونيست است. 
گفته بودند پسر آرامي به نظر مي رسد اما خب سرش تاب دارد، ديوانه است و به زندگي راحت و 

ان مي تواند از زندگي بخواهد پشت پا زده كه بيايد در مرفه، زن خوب و همه چيزهايي كه يك انس
يك آلونك زندگي كند، كه هرروز چند ساعت كار كند و در نهايت شب ها با غذاي بخور نميري سر 
روي بالش بگذارد. سعيد را از قبل مي شناخت براي همين مي توانست راحت تر با او روبرو شود، 

 :اما اگر سعيد بهش مي خنديد و مي گفت
 «تو كه پنج كالس ناقابل هم سواد نداري...»

تو كه خواندن بلد نيستي و تا همين ديروز همراه پدرت تمام كوه هاي منطقه را براي پيدا كردن 
گياه كوهي پياده رج مي زدي، تو به اين كارها چيكار داري؟ آنوقت بايد چه جواب مي داد؟ اصال بلد 

سوال مي پرسيدند پس فقط تحصيلكرده ها بودند كه جواب  بود جوابي بدهد؟ فقط از تحصيلكرده ها
مي دادند، آن ها بودند كه بايد فكر مي كردند، به كساني مثل هادي دستور مي دادند و هادي بايد 
اطاعت مي كرد. اين ها را پادگان بهش ياد داده بود. نه مطمئنا اگر سعيد همچين چيزهايي مي گفت 

ك كالم جواب بدهد از خجالت آب مي شد، مي رفت توي زمين. نه هادي بدون اين كه بلد باشد ي
بهتر بود از قيد حرف زدن بگذرد، حرف بزند كه چه؟ با قلبي آكنده از شك همان طور جلوي در 

 مانده بود كه سعيد در را باز كرد. هادي از جلوي در كنار رفت.
افت افتاد سالم كند. صدايش به سعيد با ديدن هادي در لباس سپاه لحظه اي ترسيد و هادي به صر

 جيك جيك پرنده ها شباهت داشت، ترسيده و آرام.
 هادي خجالت زده شده بود و سعيد همان طور متعجب درحالي كه خشكش زده بود پرسيد:

 «اين جا كاري داشتي(اسم هادي را به ياد نداشت وقتي به ياد آورد.)هادي؟»
بود و از چشم تو چشم شدن با سعيد دوري مي كرد، هادي من من كرد، چشم هايش به زير افتاده 

در چشم هايش بازتاب آسمان كبود آن روز را مي شد ديد، از همين سوال ساده «اين جا كاري 
داشتي» به اين نتيجه رسيده بود كه بهتر است جواب تمام سوال هاي دنيا را بسپارد به آدم هايي 

 كه اين كاره هستند.
 دونيد... مي خواستيد بريد بيرون؟»«راستش من... من... مي 

 «اومدي من رو ببيني... نه من نمي خواستم جايي برم... ببينم مي خواي بياي تو؟»
 «نه بهتره برم.»
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 «برمي گردي روستا؟»
 «نه... نه راستش...»

 سعيد به ساعتش نگاه كرد:
چيزي بخور دست «نگاه كن وقت نهاره... نمي خواي كه همين طوري بزاري بري... بيا يه 

كم... من يه چيزايي براي خوردن دارم، چيز قابل داري نيست اما اونقدري هست كه بتونه هر 
 دوتامون رو سير كنه.»

هادي كمي من و من كرد، نمي خواست داخل برود و بعد ميزبان از حرف هاي او يكه بخورد و 
ا در دست گرفته بود و آن را بيرونش كند، براي همين همان جلوي در، درحالي كه كاله سفتش ر

 مي چرخاند گفت:
 «نه نه مي دونيد، من اومدم يه چيزي ازتون بپرسم.»

 «چيه پدرت خوبه؟ مشكلي داري؟»
 با كاله دستش بازي مي كرد:

 «مشكل كه بله ديروز زنم بچه ش رو از دست داد.»
هاي او ديد كه داخل سعيد نزديك تر آمد، دست گذاشت روي شانه ي هادي و هادي از باالي شانه 

اتاق كوچك او بهم ريخته است، بين آن بهم ريختگي كتاب هايي كه يك گوشه روي هم تلنبار 
 شده بودند جلب توجه مي كردند.

 «متاسفم ولي نبايد نااميد شي، اين بار نشده دفعه ي بعد حتما مي شه... شما هم كه جوونيد.»
به پشت سرش نگاه كرد و انگار او هم اولين  سعيد كه ديد هادي به پشت سر او نگاه مي كند

 بار است اتاق خودش را مي بيند گفت:
«ببخشيد بهم ريخته است به خاطر اينه كه من اغلب تنهام و آدم هاي تنها يه كم بي خيال مي 

 شن... عادت بديه اما چه مي شه كرد.»
 «من اومده بودم يه چيزي ازتون بپرسم.»

 داخل خونه ي بهم ريخته ي من بپرسي؟» «خب چطوره هرچي مي خواي رو
 «نه مي خوام برم...»

هادي خيلي جوان بود، خيلي خجالتي بود، انگار خدا آن دو چشم را فقط براي نگاه كردن به دست 
هاي خودش بهش داده بود. شايد اصال خبر نداشت كه كله اش مثل يك توپ طال نور مي دهد، 
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م و نامتعارف. توپ طال چندبار اين طرف و آنطرف شد، هادي مثل يك پيامبر، تا همين اندازه مظلو
 سرش را كه بلند كرد چشم هايش خيس اشك بود، گريه مي كرد.

«مي دوني آقا دكترها گفتن اون ديگه نمي تونه بچه دار بشه... مي گن سرتاپاي بدنش عفونته... 
 عفونت مي دونيد همچين كاري مي كنه.»

بود، انگار غم شيشه اي بود كه در گلويش شكسته، همين شيشه  اين ها را كه گفت صدايش گنگ
ي شكسته كاري مي كرد نتواند آن طور كه بايد حرف بزند و اگر بيشتر حرف مي زد خون باال مي 

 آورد.
 سعيد متاثر چندبار تكرار كرد.

 «ولي چطور ممكنه؟»
 چطور ممكنه؟

تاق ها به اندازه اي كهنه بود كه انگار هميشه خانه ي آن ها را به يادآورد، دو اتاق كاهگلي كوچك، ا
و از ازل و ابد مثل آسمان همان جا بوده، مثل خانه هاي گلي كه باستان شناسان از زير خاك بيرون 
مي كشند. ديوارهاي خانه در اثر باران هايي كه خورده بود ساييده شده بود يا بهتر است بگوييم كاه 

شسته بود تا با مادر بزرگ خانواده صحبت كند، فهميد زير پايش و گل شسته شده بود، سعيد وقتي ن
خيس است، فهميد پيرزن بااين كه فصل سردي نيست البد تمام لباس هايي را كه دارد، پوشيده 
است و حاال به خاطر همين شبيه يك توپ پارچه اي باد كرده است. سرد بود، برق هم كه نبود و 

 بزرگتر از آن روزها به نظر مي رسيد اشاره كرده بود و گفته بود: پدر خانواده هم به هادي كه حاال
 «اين پسرمه...»

با سعيد طوري رفتار كرده بودند كه با همه ي شهري هاي ديگر رفتار مي كردند. با احترام و كرنش 
اما در عين حال طوري كه انگار مي گفتند ما مي دانيم كه حيله اي دركار است و آن حيله را خنثي 

 واهيم كرد، خانواده ي ساده اي بودند. حاال هادي آمده بود با او در مورد چه حرف بزند؟خ
 سعيد شانه هاي هادي را فشار داد:

«نگران نباش... بله جاي نگراني نيست... مي بري دكتر... اگه اون هم نشد دكتر خودمون رو 
سردرنياره مي تونه يه دكتر خوب كه مي شناسي اون تو هركاري سر رشته داره... خودشم 

 بهمون معرفي كنه... نگران نباش.»
 هادي لبخندي زد.

صورتش از گريه كامال قرمز شده بود، تمام مسير اين جا را با فكرهاي ناراحت كننده طي كرده بود، 
هر فكر قطره اشكي مي شد كه صورتش را خيس مي كرد، انگار گريه تمام توانش را گرفته مثل 
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مرد خسته خم شد و روي پلكان هاي جلوي در نشست. سعيد هنوز ايستاده بود و حاال صورت يك پير
هادي را كه سر در گريبان گرفته بود نمي ديد، به حرف هم كه آمد فقط صدايش را شنيد. آهي 

 عميق شانه ها و پشت هادي را به حركت در آورد.
رد و درحالي كه راست در چشم هاي سعيد سعي كرد تمام توانش را جمع كند، تمام توانش را جمع ك

 نگاه مي كرد توانست اين جمله ي نسبتا طوالني را بر زبان بياورد.
«آقا مي دونيد اين روزها همه درباره ي كمونيست ها حرف مي زنن... شنيدم شما هم 

 كمونيست هستين... منم مي خواستم... يعني مي خواستم بپرسم من مي تونم كمونيست شم.»
ساكت شد، چه حرف مسخره اي حاال البد سعيد درباره اش چه  مي تونم كمونيست شم؟»«من 

فكرها كه نمي كرد. سعيد كنارش روي پلكان نشست. او هم آهي عميق كشيد و به اطرافش چشم 
 گرداند.

 «چه طوره داخل حرف بزنيم... وقت نهاره.»
 هادي بُهت زده به سعيد نگاه كرد:

 آقا؟»«فكر مي كني مي شه 
 «فكر نمي كنم... مطمئنم كه تو از من كمونيست بهتري مي شي.»

 «واقعا؟»
«البته... اما اول از هرچيزي بايد خوندن و نوشتن يادبگيري... نه، نه خجالت نكش به هرحال 
منم يه روزي يادگرفتم... تو جووني، توي اين سن مي توني هركاري بكني... البته اگه واقعا 

 بخواي...»
 ا مي خوام اما...»«واقع

 هادي هنوز به اين فكر مي كرد: «...مي تونم كمونيست شم»، خجالت زده خنديد:
 «فكر مي كنيد حرف خيلي مسخره اي زدم؟»

 سعيد هم خنديد:
 «بيا بريم تو تا بهت بگم تو در برابر تمام مسخرگي هاي دنيا چقدر آدم زيبايي هستي رفيق.»

 
 



 قاتل |2 قتل كي  ي
 
 

  



203 

 
 
 

 8فصل
 

 به دنبال آن كوچه خلوت شده بود.شب دير بود و 
ماه با عابرهاي پياده راه مي رفت و مسير را نشانشان مي داد. سليم همانطور كه رهبر را در آغوش 
داشت از كوچه ها گذشت، از صداي چنگ انداختن گربه ها روي سقف و ديوارها وحشت كرد و با 

بود زير دلش خالي شد. مرد مست آواز  ديدن مرد مست تنهايي كه به ديوار تكيه داده بود و نشسته
مي خواند، آوازخوانان، انگار كه دارد با چند نفر همخواني مي كند، صدايش شكل هاي مختلفي پيدا 
مي كرد. هر شكل براي يك نفر و هم زمان دست هايش را در هوا تكان مي داد و البد اين دست 

و كمك مي خواست. بوي مشروبِ مرد مي توانست دست آدمي هم باشد كه در حال غرق شدن بود 
كوچه را برداشته بود و سليم كه از جلويش رد شد مرد به احترامش تمام قد بلند شد، بعد سر خم 
كرد و انگار به گذر آدم مهمي نگاه كرده است، ايستاد و تا وقتي سليم كامال دور شد همان طور 

 ايستاده ماند.
مي كرد و با دلهره ي عجيبي كه تازگي ها به آن  سليم سنگيني نگاه او را روي پشتش احساس

دچار شده بود منتظر بود كه مردهاي ديگري هم از زير سايه بپرند بيرون و راه را بهش سد كنند. 
همچين اتفاقي نيفتاد، كسي از زير سايه ها بيرون نيامد، كسي گريبانش را نگرفت، فقط همان طور 

دور مي شد از احترامي كه يك مرد مست نثارش كرده بود كه با ترسِ درونش و گام هاي ناآرامش 
جا خورد، به ندرت مردهاي مست همچين رفتار احترام آميزي داشتند و سليم كه واقعا گيج شده بود 
به سر كوچه  كه رسيد فهميد صداي آواز مرد همگام با او به سركوچه رسيده است، داشت دنبالش 

 بود. مي كرد؟ برگشت، مرد به دنبالش آمده
دهان مرد از آن دهان هايي بود كه انگار اگر باز شود فقط براي خواندن باز مي شود، براي خواندن 
ساخته شده بود و چشم هاي ريزِ خنداني كه به او حالتي از بالهت مي داد، همين بالهت بيشتر 
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د و همراه آن سليم را ترساند. مرد كه ديد سليم به سمتش برگشته باز به احترامش كامال دو ال ش
 زير لب چيزي گفت كه نا مفهوم بود، يا به نظر سليم نا مفهوم آمده بود.

 شب دير بود.
وقتي سليم آهسته از در وارد شد ديد صورت سعيد و قنديل و مصطفي جلوي فانوس به يك اندازه 

ود سالم روشن شده است، آن ها مشغول حرف زدن بودند. سليم كه از اتفاق بيرون به لرزه افتاده ب
كرد، رهبر هم مي لرزيد  و آن سه با تكان سر به سالم او پاسخ دادند و اين طور اجازه دادند كه 

 نزديك تر شود.
سليم كه نزديك تر شد سر لرزان رهبر را روي بالش مصطفي گذاشت. بالش مصطفي بوي نم مي 

 داد و هميشه ذره اي خيس بود.
 و ماشين ولش كنم.»«پيرمرد به خواب نياز داره دلم نيومد ت

 قنديل بلند شد، رهبر را از دست سليم گرفت:
 «بهتره يه كم پاهاش رو دراز كنه...»

رهبر را كه دراز كرد معلوم شد برخالف چيزي كه به نظر مي رسيد قد بلندي دارد، با پاهاي دراز و 
 الغر. قنديل خنديد:

 «رهبر، جوون خوش قيافه اي بوده نه؟»
 دم مي خوره وقتي مجبوري دوال بشي و تمام روز رو كارتون جمع كني؟»«قيافه به چه درد آ

سليم هنوز صداي مردِ مست را مي شنيد، آواز مي خواند. نه، چند نفر با هم آواز مي خواندند و سعي 
مي كردند صدا را مثل توپي كه به اين طرف و آن طرف پرت مي شود از هم بدزدند. او گوش به 

چه مي شود. سليم تازه آمده بود براي همين تنها كسي بود كه در بين تاريكي زنگ بود ببيند آخرش 
اتاق گاها حركتي به خودش مي داد و اين طور خش خشي به وجود مي آمد كه از حد معمول صداي 
بلندتري داشت و توجه بيشتري جلب مي كرد. سردش بود، صداي باد او را به ياد روشن شدن و 

ار مي انداخت. اين صدا به او يادآوري مي كرد كه هرچيزي در اين دنيا چرخ خوردن موتورهاي قط
تمام سعي خودش را مي كند، درخت ها با سرهاي رو به باال و رو به پايينشان و كوه ها كه مي 
توانستند درخت باشند، شايد كمي بزرگتر اما به همان اندازه سردرگم، بين مردن و زنده ماندن، شايد 

ف كوچك كه از روي كوه به پايين سر مي خورد، مي چرخد، مي چرخد و با هر بار هم يك گلوله بر
 چرخ خوردن بزرگتر مي شود، بله همچين فكرهاي بي سرو تهي!

مصطفي كه بهش نگاه كرد فهميد كه همين حاالست كه در مورد امروز از او سوال كند. به خاطر 
كند تا شايد چيزي منطقي از آن بيرون بكشد،  همين سعي كرد بيشتر و بيشتر به اتفاقات امروز فكر
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هرچند اگر چيز غير منطقي هم پيدا مي شد از آن استقبال مي كرد. نگاه سليم به بيرون بود، بجز 
 سليم همه به رهبر نگاه مي كردند و وقتي اين را فهميد كه مصطفي گفت:

 وب نيست.»«سليم خوب كاري كردي، تو ماشين خوابيدن براي يه مردِ جوون هيچ خ
او با دانه هاي تسبيحي كه مصطفي به رهبر داده بود بازي مي كرد، آواي مرد مست به سكوت شب 

 پيوسته بود و ديگر صدايش شنيده نمي شد. سليم همان طور كه حيرت كرده بود گفت:
 «تموم شد!»
 سعيد پرسيد:

 «چي تموم شد سليم؟»
ن مي گيرند به گرد صورت مردهايي كه فانوس، دود سيگارها مثل شبح هايي كه تنها در تاريكي جا

 تنها مي توانست قسمتي از صورت هركدام را روشن كند در پرواز بود.
 «نه... شما اون آواز رو شنيديد؟»

 مصطفي جواب داد:
«بله سليم درواقع من از وقتي به اين محله اومدم هرشب همراه مراد صداش رو مي شنيدم... تو 

 شناسي؟»اون رو نمي 
 سليم تكاني به خودش داد، انگار مايوس شده بود و انگار بيشتر دوست داشت كه مصطفي بپرسد:

 «در مورد كدوم آواز حرف مي زني سليم؟»
 و سليم بگويد:

«همون آواز... آوازي كه چند مرد مست اون بيرون با هم مي خوندند... چه دل خوشي دارن 
 مگه نه؟ چه صداي خوبي؟»

 رهاي خسته حتي پذيراي شنيدن همچين آوازهاي خوبي هم نيستند.و حيف كه س
 مصطفي شنيده بود، سعيد هم اضافه كرد:

 «سليم اون صداي لقمان بود...»
لقمان چند سال جلوي در يك هتل بزرگ نگهبان بوده و بعد به خاطر زياده روي كردن در خوردن 

 ود و اون شرمنده برايش توضيح داد بود:مشروب انداختنش بيرون. مصطفي يك بار با او حرف زده ب
 «وقتي كارت شب زنده داريه بايد يه جوري بيدار بموني نه؟»

حق داشت خب، اگر بيدار نمي ماند بيرونش مي كردند، از طرفي هم خوابش مي آمد و به خاطر 
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 همين به خوردن رو آورده بود.
 م براي رفتن نداره.»«االنم چند ساله كه بيداره... به ندرت مي خوابه و جايي ه

 «البته كارش رو از دست داده.»
 «براي همين به مردم كوچه و بازار احترام مي زاره؟»

 «بله!»
 «كه اين طور!»

 سليم بلند شد، زير پنجره ايستاد و گوش داد، سعيد آرام براي مصطفي گفت:
 همين جا تموم شن.» «اون از اتفاقات امروز سرخورده شده... امروز اتفاقايي افتاد كه فكر نكنم

 مصطفي آهسته پرسيد:
 «فكر مي كني مي شد جلوش رو گرفت؟»

 «مي تونستيم ولي دير جنبيديم.»
 سليم برگشت و باصداي بلند گفت:

 «من برعكس تو فكر مي كنم سعيد...»
صدايش را يك پرده پايين تر برد و از اين كه اين همه بي مقدمه و بلند حرف زده بود خجالت كشيد 

 ادامه داد:و 
 «من كه مي گم هركاري هم مي كرديم باز اين وضعيت پيش مي اومد...»

 سعيد پرسيد:
 «چطور؟»

 سليم به قنديل هم نگاه كرد:
 «دكتر تو چيزي شنيدي؟»

 قنديل گفت:
«بله من هم يه چيزهايي شنيدم... شنيدم وسط انتخاب بازيگر زد و خورد دو تا از كارگرها 

 بخوره...» باعث شده همه چي به هم
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 مصطفي گفت:
«حاال كه فكر مي كني در هرصورت نمي شد جلوش رو گرفت چه طوره يه بارم همه چي رو 

 از زبون تو بشنويم سليم؟»
 صبح:

با آفتاب سوزاني كه كسي انتظارش را نداشت، كوه هاي دور رنگ هايشان را از زير سفيدي بيرون 
سيدند كه هشيار به دنيا چشم دوخته اند. سليم با كشيده بودند. حاال مثل چشم بازي به نظر مي ر

پوتين هاي سياه و بلندي كه كومار برايش آورده بود در دشت قهوه اي كه جلوي رويش پهن شده 
بود پيش مي رفت، گاهي به كوه هايي كه پشت سرش جامانده بودند نگاهي مي انداخت، پوتين ها 

اليي كه با سبزه ي جدا شده از دشت ها سنگين  جير جير صدا مي دادند و به سختي از بين گل و
 شده بود بيرون مي آمدند، پوتين ها هم سنگين مي شدند.

 كومار گفت:
 «پس اون ماشين همه ي چيزيه كه داري!»

 سليم به پشت سرش و ماشين كه در دشت تنها مي ماند و هر لحظه دورتر مي شد نگاه كرد.
 رم... يعني هرچي كه بشه روش اسم گذاشت.»«ماشين، خونه و تنها سرمايه ايه كه دا

 كومار خنديد:
 «خيلي كهنه ست... معلومه باهاش جنگل و اينا هم رفتي، نه؟»

«آره با اين ماشين هرجايي كه فكرش رو بكني رفتم... ولي ديگه  عمرش رو كرده... منم 
قدر دور شده... بدجايي رو براي خوابيدن انتخاب كردم... تو شب آدم نمي دونه كجا رفته و چ

 براي همين سر از اين جا در آوردم.»
«براي همين به خورشيد احتياج داريم و به شعله هايي كه هم اين دنيا رو ببلعه هم راهمون رو 

 روشن كنه.»
«كومار باز شروع نكن شعله ها هرچقدر هم زبانه بكشن بعد از مدت كمي خاموش مي شن و 

ايدارتره... درواقع بديش اينه كه تاريكي بعد از شعله ها بين تاريكي بعد از شعله ها هزار بار پ
 من و صاحب چاپخونه فرقي نمي زاره يعني براي همه ست.»

 كومار شانه هايش را باال انداخت، حرف سليم را قبول نداشت، ترجيح داد در مورد ماشين حرف بزند.
 »«به بيرون اومدن اين ماشين از گل و الي ديگه اميدي نيست نه؟
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به باغ كوچكي كه رسيدند سليم زير سايه ي يكي از درخت هاي صنوبر حاشيه اش نشست. حاال 
خستگي كارش را ساخته بود، با دست هاي لرزان سيگاري بيرون آورد و روشن كرد. كومار قوي 
هيكل و سالم بود و شايد به خاطر همين باور داشت كه هر كسي به تنهايي مي تواند يك گوشه از 
اين دنيا را بگيرد و بلند كند، در عوض او پير بود و فكر مي كرد براي اين كار آدم هايي الزم است 
كه دست به دست هم بدهند، زنجيرياني كه از دست هايشان زنجيري براي پيچيدن به دور گردن 

 استثمارگران مي سازند.
 «سيگار نمي خواي كومار؟»

 رسيدند سليم گفت:كومار هم سيگاري روشن كرد به جاده كه 
 «تو هم امروز مياي براي انتخاب بازيگر؟»

 كومار گفت:
 «فكر مي كني منم بتونم نقشي بگيرم.»

«حتما مي تونستي نقشي بگيري اما اين نمايش براي كساي هست كه قراره ياد بگيرن... يعني 
 كسايي كه هنوز فكر مي كنن طرف ما نيستن.»

گذاشته بود و سرخوش درحاليكه گاها سوت مي زد به چپ و راست كومار بيلي روي شانه هايش 
 سر مي گرداند و گاها از سليم هم جلو مي افتاد.

 «نمايش درباره ي چيه؟»
«درباره ي چهارتا مُبَلغ كه مي رن چين تا اونجا دهقان ها رو آگاه كنن و به افراد آگاه هم 

 مبارزه كردن رو ياد بدن.»
 ايد اون جا باشم؟»«هوم... فكر ميكني من ب

 «بله الزمه.»
سيگار ديگري روشن كردند و همان طور كه به كارخانه نزديك مي شدند كومار از سليم جلو افتاد و 

 گفت:
«باشه پس من ديگه حرفي ندارم... نگران ماشينت هم نباش... جاش امن نيست ولي مي بيني 

 كه تا دلت بخواد بزرگه.»
ن رو بدزده... خرجي كه برميداره از پولي كه باالش مي دن «فكر نكنم كسي بخواد اون ماشي

 بيشتره.»
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 «به هر حال مي شه توش خوابيد... مگه خودت توش نمي خوابي؟»
 «چرا من و رهبر... دو تايي.»

 «خوب ديگه جونم... خيلي ها لنگ همين يه جاي خوابن، نه؟»
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 9فصل
 

 دلجويانه اي از دوستش پرسيد:مردي كه تازه از راه رسيده بود بالحن 
 «ببينم من چيزي از دست ندادم؟»

 دوست اين مرد نگاهي از روي بي اعتنايي به پهلوي خود انداخت و جواب داد:
 «نه چيزي از دست ندادي...»

 خنديد:
 «يعني هنوز شروع نشده نگران نباش.»

ار بين لب هاي سياه و مردي كه تازه از راه رسيده بود سيگاري روشن كرد و در حالي كه سيگ
 خشكش باال و پايين مي شد، چندبار سرفه كرد، صدايش را صاف كرد و باز پرسيد:

 «اين همون كارگردانيه كه تو كارخونه چو انداخته بودن خيلي معروفه؟»
دوست مرد كه حوصله ي جواب دادن نداشت در تائيد پرسش او چندبار سرتكان داد و با صداي بلند 

 گفت:
 كه اون باشه...»«گيريم 

 بعد انگار از جواب دادن به مرد پهلوي دستش خسته شده خودش زود گفت:
«بله همونه... مي گن كارگردان مشهوريه مي گن اون طرفا بليطاش خدا تومن مي ارزه، حاال 

 مي خواد مجاني برامون اجرا كنه.»
 «تو مي گي سرش به سنگي چيزي خورده؟»

ي كه انگار بين مردم لباس و غذا نذر كرده... مياد يه كم «سنگ چيه؟ يه جوري حرف مي زن
 حرف مي زنه و مي ره.»
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 «من كه مي گم مغزش تاب برداشته.»
مرد پرسشگر بعد از اين كه باز همچين حرف بانمكي زد خنده اي كرد و درحالي كه سيگار بين لب 

 هايش بود گفت:
 «صحنه اش كجاست؟»

 بازيگرها كجان؟
 پردازيش به چه صورت است؟نور 

 لباس هايشان چطور است؟
 چقدر بايد روي پاي بايستند؟

 كي تمام مي شود؟
كارگرها دور سليم جمع شده بودند و اين بين دايره ي خالي نسبتا بزرگي به وجود آمده بود كه سليم 

 درست در راس آن قرار داشت.
 مردي كه همچنان به سوال گرفته شده بود گفت:

 همين جاست... ولي ما جمع شديم چون اون مي خواد بازيگر انتخاب كنه.» «صحنه كه
 «بازيگرا رو از بين ما انتخاب مي كنه؟»

 «هوم.»
مرد آهي كشيد، طاقتش طاق شده بود، بي حوصله به مرد پرسشگر كه هنوز رضايت نداده بود و تنها 

پيش بكشد نگاه كرد و به سردي براي مدت كمي سكوت كرده بود كه باز از نو سوال هايش را 
 گفت:

«تو چي كار به اين چيزها داري... اگه يه طناب مجاني ديدي خودت رو باهاش دار بزن... 
 همين.»

 «اونوقت اون بابا كه مثل جنازه اون جا افتاده چي كاره است؟»
سته و «مي گن پدرشه... زمين گيره نمي تونه راه بره يا حرف بزنه... چند ساعته همون جا نش

 سرش رو به شونه ش تكيه داده بنده خدا... برادر سالمه ديگه»
 «سالم؟»

 «همون كه كارخونه ي المپ سازي كار مي كنه.»
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 «نمي شناسم.»
 و:

 «خب ديگه چي ها مي دوني؟»
 «خودش هم تو چاپخونه كار مي كنه...»

ين به يك اندازه مرد پرسشگر سيگارش را با دو انگشت نگه داشت و با صدايي كه حسادت و تحس
در آن موج مي زد، با چشم هايي كه انگار پشت دود سيگار دنياي بهتري را مي بيند كه يك مرد در 

 آن مي تواند همچين كسي(يعني كارگردان تئاتر) باشد خيلي كوتاه گفت:
 «پس رييس چاپخونه است.»

ح كردن اين مرد كه مدت ها بود درگير جواب پس دادن بود با خوشحالي كه فرصت تصحي مردي
 پرسشگر به آن دچارش كرده بود بي حوصله گفت:

 «نه بابا تو هم دلت خوشه ها... رئيس چاپخونه مياد بين كارگر جماعت؟ وقتش رو داره اصال؟»
 «پس؟»

 «مثل خودمون كارگره... همين.»
بود و  پرسشگر كه خورده بود به ذوقش ديگر اثري از تحسين چند دقيقه پيش در قيافه اش نمانده

 براي همين شاكي پرسيد:
 «پس چرا گفتي مشهوره اونوقت ها؟»

 «من كه نمي گم... گفتم كه خودمم از اين و اون شنيدم.»
 زني كه معلوم بود تمام مدت ساكت به مكالمه ي آن دو مرد گوش مي كرد يك دفعه گفت:

 «بشنو و باور نكن.»
دور و بري هايش گوش مي كرد، به هرحال  البد خودش هم براي باور نكردن بود كه به حرف تمام

 باور كردنش سخت بود.
 «به هرحال من كه نگاه مي كنم.»

 سليم همهمه ي جمعيت را با تكان دست فرونشاند. خواهش كرد چند لحظه سكوت را رعايت كنند.
 «اون رو باش فكر مي كنه اين جا كالس درسه...»
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 يكي از بين جمعيت فرياد زد:
 مرغي!»«آهاي كله تخمه 

به شدت شروع كرد به  مرغ درياييچند نفر باهم هورا كشيدند و يكي هم مثل بال بال زدن يك 
 كف زدن.

 «خواهش مي كنم رفقا... فقط چند لحظه.»
سليم سالم كرد و سالم هاي بيشتري با لحن هاي مختلف به سمتش برگشت، بدون شك همچين 

مختلف موسيقي مي انداخت، رنگ هاي مختلف وضعيتي يك موسيقيدان را به ياد رنگ هاي 
موسيقي كه همه بر كيفيت موسيقي تاثير مي گذاشتند، كه در احساسات دخيل بودند، كه سايه اشان 
روي سرنوشت قصه و صداها پيدا بود و باوجود تمام اين ها هر رنگ براي خودش مسيري را مي 

ا بدون شك مي توانستند هدايت كننده هاي رفت، كه سرنوشت بقيه را نيز رقم مي زد، موسيقيدان ه
 خوبي باشند، صدايي مثل آب، صدايي مثل باد، صدايي مثل خاك...

«خواهش مي كنم... خواهش مي كنم آروم... ما امروز اين جاييم چون تا چند ماه ديگه يا چند 
 هفته ي ديگه مي خوايم يه نمايش ببريم رو صحنه.»

 چندتا بازيگر مي خواستن.
 و چند مرد.» «يه زن

جوان ترها خيلي هايشان مشتاق دست هايشان را باال بردند. سليم به چهره ي دست هايي كه باال 
رفته بود نگاه كرد. بيشترشان انتخاب هاي خوبي بودند اما معلوم بود خودشان هم از انتخابي كه 

 كرده اند خبر ندارند.
هم جمع بشيم و درباره ش حرف بزنيم... لپ «رفقا براي نمايش بايد تمرين كنيم... بايد دور 

 كالم اين كه مي خوام بهتون بگم احتماال هركي نقش ها رو بگيره وقت زيادي بايد بزاره.»
خيلي از آن هايي كه دست هايشان را باال برده بودند حاال منصرف شدند. سليم زود آن هايي را كه 

 هنوز منصرف نشده بود شمرد.
 «ده نفر...»
فر بيشتر از بازيگرهايي است كه براي نمايش مي خواهد اما اشكالي نداشت چند نفر مي گفت ده ن

توانستند مشتركا يك نقش را داشته باشند. حاال يك زن هم الزم بود. مي دانست پيدا كردن يك 
 زن براي اين نقش مكافاتي خواهد بود.

 «زن جووني نيست كه بخواد بازي كنه؟»
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بودند در سايه ي پدرهايشان ايستاده بودند و جرأت سر بلند كردن نداشتند. چند دختر جواني كه آنجا 
همين كه اجازه ي تماشا كردن معركه اي كه راه افتاده بود را گرفته بودند زيادي بود، حاال همين 

 مانده بود بروند با مردهاي غريبه حرف بزنند.
 «دختر خانومي نيست كه بخواد نقش رو بگيره؟»

 بود كه يكي فرياد زد:نا اميد شده 
 «استاد... استاد... من اون نقش رو مي خوام.»

سليم قبل از اين كه صاحب صدا را ببيند او را شناخته بود، باال بود و مدتي بعد كه باال با فشار شانه 
ي جمعيت را از هم جدا كرد و خود را به پيش سليم رساند مطمئن شد كه اين باال است. باال پريده 

 دايره جايي كه فكر مي كرد حقش است و نفس نفس زنان گفت: بود وسط
 «استاد... استاد... من.»

 سليم كه از ديدن باال يكه خورده بود گفت:
«اين چه سر و وضعيه دختر جون... برو جانم... زود باش... خودت رو جمع و جوركن... شالت 

 رو سرت كن... خوبه برو تا مشكلي پيش نيومده.»
ه رفته با ورود اين زن جوان باال گرفت. كساني كه او را شناخته بودند زير گوش هم زمزمه ها رفت

 نجوا مي كردند:
 «اون زن مهندسه...»

 «كدوم مهندس؟»
 «صابري...»

 تا اين كه يك نفر دست از زمزمه كردن برداشت، هورا كشيد و گفت:
 «زن مهندس صابري مي خواد نمايش اجرا كنه...»

 گفت:صداي ديگري 
 «مي گن اون بازيگر خوبيه، درسش رو خونده.»

 «نقش رو بهش بده...»
 بايد نقش را به او مي داد؟

زني كه به حرف هاي همه گوش مي كرد اما باور كردن برايش سخت بود با صورت پر گوشت 
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 گردش گفت:
 «بشنو و باور نكن.»

 بعد يكي خيلي بلند شروع كرد به كف زدن.
 ...»«به افتخاره زن مهندس

 باال به سليم نزديكتر شد و يكي باز فرياد زد:
 «حاللت باشه...»

 «البد با كارگردانه ريختن رو هم...»
 «خيلي خشگله!»

 قبولش كن!
 قبولش كن!

 «مگه زن مهندس نيست؟»
 «خب كه چي؟»

 سليم كه خجالت زده شده بود مثل يك پيرمرد شرمنده باز گفت:
 «برو... برو تا مشكلي پيش نيومده.»

باال شبيه يك درخت كه اگر بخواهد هم نمي تواند از جايش جم بخورد رو به روي سليم ايستاده 
 بود:

«چرا فكر مي كني من نمي تونم نقش رو بگيرم؟ چون كارگر نيستم؟ كارگرم نباشم اونارو 
درك مي كنم... خواهش مي كنم استاد مي خوام يه كمكي كرده باشم، منم قلبم با اين مردم 

 ه.»مي زن
دستش را گذاشت روي سينه اش، سينه اش از خستگي باال و پايين مي شد يا از شور يا همدلي 

 معلوم نبود.
«برو جانم مي خواي كمك كني ولي  حقوق يه ماه اين كارگرا رو خرج رنگ كردن موهات 
كردي، فكر مي كني اينم كافي نيست حاال مي خواي به بهانه ي دلسوزي براي اين مردم يه 

 ش خوبم بگيري...»نق
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 باز يكي فرياد زد:
 «موهاش چه رنگيه؟»

 «فكر كنم سبزه!»
 سبز؟

باال بي توجه به تيكه هايي كه روي سرش مي ريخت و با وقار خيره كننده اي كه از او انتظار مي 
رفت باز به سليم نزديك تر شد و در حالي كه مردمك چشم هايش به سرعت به چپ و راست مي 

كه انگار حاضر بود براي اين نقش يك بوس هم سليم را مهمان كند و و جوري كه چرخيد جوري 
حاال همه ي جمعيت ساكت شده  (انگار دوست نداشت كسي صدايشان را بشنود آرام و دلبرانه گفت:

 بودند حتي مردپرسشگر.)
سالن «استاد ولي من هميشه... هميشه همين شكلي مي اومدم سر تمرين... منظورم وقتيه كه 

 بوديم...»
«هوم خوبه... حاال زود برگرد همون سالن قديمي مي بيني كه اين جا جاي اين جور لباس 

 پوشيدن ها نيست.»
«اما استاد شما كه نمي خوايد بگيد كسي كه اين طوري لباس مي پوشه نمي تونه درد و رنج 

 رو درك كنه.»
از حد نزديك بودند و همراه نفس  سليم بدون اينكه بفهمد به سينه هاي خوش فرم او كه بيش

كشيدنش باال و پايين مي رفتند چشم دوخته بود و به خاطر همين چند قدم دور شد. حاال تا حدي 
 جادو بي اثر شده بود.

«چرا دقيقا مي خوام همين رو بگم... قبال وقتي مي اومدي سر تمرين از محله هاي خودتون رد 
ول دارن خرج هرچيزي بكنن... مردم اين جا از اين مي شدي، اونجا هم كه مي دوني مردم پ

 چيزها نمي پوشن(به موهايش اشاره كرد) و از اين رنگ ها اگه...»
«به اين چيزها كاري ندارم... مي تونم موهام رو رنگ كنم، اصال سياه مي زنم... آره آره 

كه تحمل حاضرم هركاري بكنم كه مناسب اين نقش باشم چرا اين قدر آدم متعصبي هستي 
نداري ببيني شايد منم دلم به حال اين مردم بسوزه؟ خودتم كه تا ديروز اونجا بودي حاال اين 

 جايي چرا من نتونم؟»
اصال هر طور كه سليم مي خواست همان طور لباس مي پوشيد و مي آمد سر تمرين، به مثابه ي 
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 يك لطف در حق تمام بدبخت بيچاره هاي دنيا!
 ي داد:بايد نقش را به او م

 «تو براي همچين نقشي مناسب نيستي دخترجون... برو پيش شوهرت... بفرما!»
حاال يا بايد دمش را مي گذاشت روي كولش يا بايد ساكت مثل بقيه منتظر مي ماند. جوانترها براي 

 باال هورا مي كشيدند و متلك بارش مي كردند و باال در حد يك جواب ساده هم اعتنا نمي كرد.
باال قرمز شده بود، با آن چشم هاي درشت خوني يك گوشه ايستاده بود و با غيظي  چشم هاي

مثال زدني به سليم نگاه مي كرد و شايد وقتي سليم ديده را از بين جمعيت بيرون كشيد و با 
 محبت پدرانه اي به او گفت:

 «چطوره تو اين نقش رو بگيري؟»
هوا تاريك شود، نور زيبايي او را روشن كند و  دوست داشت از جا بپرد، برود وسط صحنه بايستد،

نشان دهد تا چه حد منحصربفرد است و و او با صداي زيبايش و با تمام توان در برابر ناعدالتي كه 
 دامن زن ها را گرفته بود(دامن تمام زن هاي دنيا) ناله سر دهد، ناله سر دهد و بگويد:

 خوان لباس بپوشن.»«همه ي زن ها بايد حق داشته باشن هرطور مي 
 اگر همچين چيزي مي گفت حتما سليم جوابش را مي داد:

 «هر طور تو بخواي وجود داره، نه هرطور كه همه بخوان.»
اين پول بود كه تعيين مي كرد هر زن بايد چطور لباس بپوشد اما خب به كت باال كه نمي رفت. 

 است كرد.فكر مي كرد سليقه ي كج بعضي ها را با پول هم نمي شود ر
بي فايده بود، باال ناله هايش را كرده بود اما نقش از همان اولش هم مال ديده بود. ديده خجالت 

 زده درحالي كه چهره ي تك تك افرادي را كه به او چشم دوخته بودند از نظر مي گذراند، گفت:
 «ولي من... من نمي تونم آقا سليم.»

 لد نيستم تا من يادت بدم.»«هيچ وقت نگو نمي تونم دخترجون... بگو ب
 حاال باال غيبش زده بود.

 مصطفي خنديد:
 «خوبه خوبه تا اينجا كه خيلي هم بد نبود.»

 قسمت بدش تازه مي خواست شروع شود.
سليم هيچ به ياد نداشت چه طور شد كه در قسمتي از دايره بي نظمي به وجود آمد و سروصداي دو 
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 تا از كارگرها باال گرفت.
 «دعوا سرچي بود؟»

ماجراي دعوا از اين قرار بود كه يكي از كارگرها دايره را دور مي زد و زير گوش كارگرها مي خواند 
 كه:

 «بفرما حاال پاي زنا رو هم به ماجرا باز كردن.»
 بفرما حاال بايد دخترهايمان را بدهيم دست يك غريبه كه چه؟

 ك تك مردهاي اين جا بايستند.كه رويشان باز شود و فردا پس فردا در روي ت
 «كه يارو بره باهاشون خوش گذروني كنه...»

 «توبه توبه!»
زني كه قرار بود هرچه هم بشنود باور نكند درحالي كه با دست جلوي دهنش را گرفته بود در دم 

 اين را باور كرد.
 مردي كه نگران دخترها بود ادامه داد:

 «آن وقت چه؟»
 وريم و يك آب هم روش؟ به همين سادگي؟بايد خدا و پيغمبر را بخ

«اونا از اين كه مثل آب خوردن خدا رو بخورن كه شرم ندارن... مگه نمي دوني كمو يعني 
 خدا و كمونيست يعني خدا نيست؟»

 مصطفي گفت:
 «بعد چي شد؟»

«گفتم كه دعوا باال گرفت و خودت هم كه مي دوني درباره ي اين جور مسائل هميشه دو نوع 
 جود داره كسايي كه باور دارن و كسايي كه باور ندارن... يعني دو دستگي!»آدم و

 «هوم و نظر تو چيه سليم؟»
 «من كه مي گم شبيه يه نمايش بود.»

 «هردو طرف دعوا رو هم احتماال كارخونه دارها اجير كردن؟»
 «اگه اجيرم نكرده باشن از ضعف هاي ما به نفع خودشون استفاده كردن.»
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 بازيگرا رو انتخاب كردي؟»«آخرش چي 
«آره براي هر نقش چند نفري انتخاب كردم... اگه بتونن توي تمرينات شركت كنن كه خيلي 

 خوب مي شه... يعني اگه همچين چرندياتي اجازه بده.»
 «منم مي تونم يه نفر رو بهت پيشنهاد بدم سليم؟»

 اين را سعيد گفته بود. سليم شانه هايش را باال انداخت:
 رو؟» «كي

 همه ي كساني را كه در زيرزمين نشسته بودند از نظر گذراند و گفت:
 «تازه باهاش آشنا شدم... در موردش به شما گفته بودم نه؟»

 دكتر و مصطفي را مي گفت، وقتي آن ها حرفش را تأييد كردند ادامه داد:
 يه چيزايي ياد بگيره.»«اسمش هاديه... فكر مي كنم اين نمايش مي تونه براش بهونه اي بشه كه 

هادي به نظر خيلي ها پسر نفهمي بود اما به سعيد و بقيه حق بدهيد كه به نفهم بودن كسي مثل 
 هادي مشكوك باشند.
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 10فصل
 

 مرغابي چند دقيقه بعد از صداي تير، زخمي پيدايش شد.
ند، چند بار مثل كسي مرغابيِ زخمي، از سمت شمال همراه باد، بال بال زنان خود را روي آب رسا

كه مي رقصد چرخ خورد، از دور به كاغذ باد آورده اي شبيه بود كه هربار به سمتي مي رود. مرغابي 
بال بال مي زد ولي باد باز او را به سمت خود مي كشيد، چه كسي مي داند شايد مرغابي مي خواست 

اني كه به جان كندن مرغابي، خود را از مسير باد منحرف كند هرچند بي فايده بود و همه ي كس
جايي بين زمين و آسمان خيره شده بودند انتظار مي كشيدند كه باالخره روي سطح آب بيفتد. البد 
شكارچي هم از دور نگاه مي كرد، يا تير در كرده بود و رفته بود؟ شايد هم همين حاال مي خواست 

 برساند.قبل از اين كه دست كسي به مرغابي برسد خود را به لب آب 
 نه شكارچي ها اين طور نيستند!

البد او هم منتظر بود ببيند كه جسد بي جان مرغابي هر وقت تا سرحد مرگ خسته شد خود را به 
آب مي زند، تا در نهايت مثل يك تكه سنگ ته نشين شود. در اين لحظه تمام كساني كه در حاشيه 

بسيار قرمز را بر روي آب مي ديدند، شكوه درد  رود ايستاده بودند شكوه جنون آميز و تابناك لكه اي
آوري كه مايه ي تفريح بود. لكه ي خون به سرعت بزرگ و بزرگ تر مي شد، از هم مي پاشيد، 
رنگ مي باخت و آنقدر از هم دور مي شد كه آخر سر باز آب مي ماند و بوي آب كه همراه باد به 

 نبوده است، جراحتي نبوده است و خوني!هركجا و هركس مي رسيد، انگاري هرگز مرغابي اي 
مرغابي كه روي آب افتاد جوان عالفي كه سرتا پا غرق در روغن و چرك بود و كنار آب كشيك 
مي داد و اين طرف و آن طرف مي رفت، زود پيراهنش را در آورد، البد توي مكانيكي اي چيزي 

 كار مي كرد، به هرحال به آب زد.
 اگه زود نجنبي لقمه رو از دستت مي قاپن!» «مي بيني اين ملت هار شدن

علي ديباگر كه شال ابريشم خوش رنگي( از آن شال ها كه ابريشم فقط شبيه آن هاست... تا همين 
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 حد خالص!) به دور گردن پيرش بسته بود اين را به پسرش گفت و بعد اضافه كرد:
به خاطر يه تيكه گوشت «تو از سازش با اين مردم حرف مي زني، با اين مردم كه حاضرن 

 غرق بشن. اون وقت فكر مي كني مي شه باهاشون به يه توافق عاقالنه رسيد؟»
«اتفاقا چون گرسنه هستن و حاضر هستن به خاطر يه تيكه گوشت جونشون رو بدن مي شه با 

 كمي زرنگي باهاشون به توافقي رسيد كه نفعش فقط به ما مي رسه.»
 خنديد:

 ي شه توافق عادالنه بست.»«با آدم سير كه فقط م
حاال پسري كه به آب زده بود و البد شاگرد مكانيك بود مثل يك قورباغه شناكنان و به سرعت 
خود را به مرغابي رسانده بود. گردن بلند و باريك مرغابي توي دست جوان كج شده بود و بي حال 

ه كبود هم مي زد آرام آرام روي سينه اش افتاده بود. پسرك غرق در روغن سياه كه بعضي جاها ب
 از بين آب براي خود راه باز مي كرد.

 مرغابي مرده...
 مرغابي سفيد...

 مرغابي شكار شده چشم هاي بازش را به آب  و تصوير محزون خودش دوخته بود. 
چند جوان ديگر هم كه بگي نگي سر و وضعشان به شاگرد مكانيكي مي خورد براي دوست سياه 

هورا مي كشيدند و دست تكان مي دادند، شادي كنان سر و دست مي شكستند و سوت سوخته شان 
مي زدند و همزمان سعي مي كردند سيگار را بين لب هايشان نگه دارند و تمام اين هلهله در نظر 
ساالر ديباگر چنان بي معني بود كه دلش را زد. او كه پشت ويلچر پدرش را گرفته بود خم شد و 

 گفت:
خودته وقتي شكار كردي نبايد به امون خدا ولش كني.... معلوم نيست كدوم بي «تقصير 

 سروپايي برش مي داره.»
خنديد و درحالي كه مثل يك خفاش سرش را بين شانه هايش پنهان كرده بود به او چشمكي زد، 

 بعد محو تماشاي نجات مرغابي شد، واقعا هم كم از تفريح نبود!
س نفس زنان خود را از آب بيرون كشيد مرغابي را باال نگه داشت تا وقتي جوان سراپا خيس و نف

همه افتخار ديدن  تحفه ي باد آورده اش را داشته باشند. مرغابي هم خيس بود اما مرده، حاال بيشتر 
 به خاكستري مي زد تا سفيد.

ت با زخم گلوله درست روي سينه ي مرغابي مثل يك گل قرمز دهان باز كرده بود، خون و گوش
هم قاطي شده بود، مطمئنا مرغابي شجاعت غيرقابل وصفي از خود نشان داده بود، البته يك دوربين 
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 اين وسط كم بود تا از اين مرگ قهرمانانه، تراژدي حيوان آزاري هم بيرون بكشد.
دوربيني يا آدم دلرحمي كه دلش به حال «حيوان» بسوزد آن طرف ها پيدا نمي شد، به خاطر همين 

 همه به مرغابي مثل شام شب نگاه مي كردند، همچين چيز ظالمانه اي!
مرغابي خيلي هم جان كنده بود، خود را به باالي آب رسانده بود و بعد ناگهان چشمش به آن زخم 
افتاده بود، براي همين بود؟ البد وقتي زخم را ديده بود با خودش گفته بود زخم كاري تر از اين 

 ه بود بهتر است خود را به آغوش آب تسليم كند.حرف هاست، البد گفت
 جوان كه هنوز نفس نفس مي زد، ظاهرا بدون اينكه پشت آن فكري باشد فرياد زد:

 «كي بود شليك كرد؟»
 پيرمردي كه در آب قايق مي راند جواب داد:

 «هركي بوده حتما خبر نداره فصل شكار گذشته جنگلباني دنبالش مي افته.»
زده بود حاال آنقدرها هم به تحفه ي بادآورده اش افتخار نمي كرد، مرغابي را  جواني كه به آب

 پشتش قايم كرد و گفت:
 «خودت كه ديدي پيرمرد من بهش شليك نكردم فقط از آب كشيدمش بيرون.»

 پيرمرد گفت:
«ولي الشه دست هركي باشه اون رو مي گيرن... هركي ببينتت درجا حكم مي ده از گشنگي 

 ري كردي.»همچين كا
 آن دو گوش مي كرد گفت:گفتگوي ساالر كه به 

 «نه انگاري اين پيرمرد يه چيزهايي حاليشه...»
دست دراز كرد و اسلحه ي شكاري را كه پسرجواني پشت سرشان نگهداشته بود گرفت و با آرامش 

 مطلقي كه صورتش را پركرده بود گفت:
 به برو...»«برو شكار مارو پس بگير پسرجون... آفرين... خو

پسرجواني كه همراه آن ها بود زود از شيب تندي كه به رودخانه منتهي مي شد سرازير شد و خود 
را به شاگرد مكانيك رساند تا شكار رئيسش را پس بگيرد. جواني كه مرغابي را در دست داشت حتي 

حسابي  از پس روغن هاي روي صورتش الغر و رنگ پريده به نظر مي رسيد و به يك گرسنه ي
شبيه بود. وقتي فهميد مرغابي اي كه برايش به آب زده صاحب دارد حسابي دمغ شد. جوان هاي 
رنگ پريده اي هم كه همراهش بودند حاال بيشتر از اين كه هيجان زده باشند سردشان بود، اما خب 

چند فحش  از رو نرفته بودند، مي خواستند شانسشان را امتحان كنند و روي همين حساب هم بود كه
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آب دار نثار فرستاده ي ساالر كردند. زود از سراشيبي باال رفتند و باز براي پسرك خط و نشان 
كشيدند و فحش دادند. چند دقيقه بعد آن ها همراه باد غيبشان زده بود و پسرك دست خالي به 

 ساالر گفت:
 «شما بايد همون اولش اجازه مي دادين برم مرغابي رو بيارم...»

 اهش را به زير انداخت و ساكت شد. ساالر خنديد:بعد نگ
 «پسر جون تو خطاكاري چون براي كاري كه درسته از اين پيرمرد اجازه مي گيري.»

و به او كه اميد نام داشت دستور داد پدرش را دنبالش بياورد. علي ديباگر روي ويلچر كامال سالم به 
تر شده بود، شايد از خيلي وقت پيش بايد  نظر مي رسيد، خون به صورتش دويده بود و كمي چاق

همچين استراحتي به خودش مي داد. روي پاهايش را با پتوي سبكي پوشانده بودند و لباس هاي 
 تميزي به تن داشت، گفت:

 «ببينم پسر نقشه ات اين بود؟»
 ساالر برگشت و گفت:

 «يه مرغابي ديگه شكار مي كني.»
 پيرمرد بي حوصله گفت:

 كه در مورد مرغابي حرف نمي زنم.»«مي دوني 
 «پس چي مي گي؟»

 «كارخونه رو مي گم.»
 ساالر گفت:

 «اين ها هيچ از كسب و كار سردر نميارن.»
دست هايش را پشتش گره كرده بود و جوري به زمين و آسمان نگاه مي كرد كه انگار در زمين و 

 آسمان يك نقطه هم نيست كه او از آن سر در نياورد.
ردم ما هستن پدر من دوستشون دارم... اما با وجود اين مردم كله شقي هستن نمي دونن «اينا م

كه بازار كار چه طوريه و يه وقفه مي تونه به معناي مرگ يه كسب و كار باشه و با اين حال 
ميان دنبال يه عده راه مي افتن... نمي دونن همين حاال چند نفر براي همين جاي ما دندون تيز 

حاضرن بپرن وسط و هرچي داريم رو از دستمون بكشن بيرون... ولي خب يه كارگر كردن و 
 كي از اين چيزها سر در مياره...»
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 به دنبالش مي آورد نگاه كرد. برگشت و به علي ديباگر كه اميد او را آرام
«بله اون ها سر در نميارن و فكر مي كنم تا حدي هم خوش شانسن كه مجبور نيستن به همچين 

زهايي فكر كنن، به جاش اين منم كه بايد نگران باشم... هر روز دارم همه ي احتماالت رو چي
بررسي مي كنم، فكر كنم دو روز ديگه كال قفل شم(خنديد) ولي اين مردم هنوزم كه هنوزه 
قدرشناس نيستن... مي دوني تو آمريكا اين جوري نيست، مردم براي كارآفرين هاشون خيلي 

 . فكر مي كنن بايد با جوون و دل، زحمت هاي اونا رو جبران كنن...»احترام قائلن..
 كشيد و گفت: يفيلسوف آهبا تامل يك 

«گله مي كنن كه بهشون سروقت حقوق نداديم، مگه مي شه هم حقوق رو سروقت داد هم از 
 رقبا جلو افتاد!»

ويلچر در اين لحظه . اميد هم سر راه ويلچر ايستادكه جواب سوالها را از بر است،  يمثل فيلسوفحاال 
 علي ديباگر را نگه داشته بود، ساالر با دورانديشي مخصوص به خودش گفت:

«اين ها مرد زنده موندن نيستن... همين كه دو روز گشنگي كشيدن روز سوم يا خودكشي مي 
كنن يا اعتصاب، يا اعتصاب مي كنن يا خودكشي، بعد دنبال مقصر مي گردن و اونوقت بي 
برو برگرد لوله ي تفنگ بر مي گرده سمت ما... فكر مي كنن همين كه روح مُرده هاشون رو 
مي فرستن سراغ ما كه عذاب وجدان بگيريم كافي نيست و به خاطر همين زنده هاشونم ميان 

 سراغمون...»
 كمي سكوت كرد و بعد شانه هايش را باال انداخت و گفت:

واح دارم اينه كه برادرِ من تو خودت مَرد زنده بودن نبودي، «تنها حرفي كه براي زدن به اون ار
 بايد مرد زنده موندن باشي كه زنده بموني يا نه؟ آره موضوع همينه»

 علي ديباگر خنديد، دندان هاي زردش بيرون ريخت و گفت:
 «خب خب اين هارو من هم كه مي دونم... قرار بود كارهاي ديگه اي بكني.»

روي پاهاي پدرش گذاشته بود داد دست اميد و گفت كه آن را ببرد داخل ماشين ساالر اسلحه را كه 
ومنتظر باشد، آن ها چند دقيقه ي ديگر مي آمدند. خودش پشت ويلچر علي ديباگر را گرفت، حاال 

 با هم تنها بودند.
 «ببين من تاحاال هركاري كردم توش موفق بودم... پسر خوبي تربيت كردي مگه نه؟»

 گفت: باز خودش
«بله پسر خوبي تربيت كردي پيرمرد، پس فكر نكن نمي تونم گندكاري تورو هم جمع و جور 
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كنم... چندتا كارگر داريم كه گشنگي بهشون فشار آورده و حاال فكر مي كنن كمونيستن... 
اين مردم كه تا همين ديروزغير از وطن و خاكشون چيزي نمي شناختن... مي ريختن خيابون 

 ن اين بود كه داد بزن تو برو كه بجاش فالني بياد.»و شاهكارشو
 علي ديباگر بدخواهانه گفت:

«آره آره اما ايني كه تو مي گي مال ديروزه، امروز كه مي بيني گشنگي رو هم شناختن... 
 اينارو ول كن بگو مي خواي چيكار كني؟»

 ساالر جلوي علي ديباگر خم شد و گفت:
هميشه صداها از كارخونه به بيرون نمي ريزه... گاهي هم از بيرونه «مي خوام يادشون بيارم كه 

كه صداها مياد داخل كارخونه... مي دوني بايد از هر دو طرف كمك بگيريم و بهشون 
 يادآوري كنيم كه ديگه كيا مي تونن وارد اين بازي بشن... هاهاها همچين چيزي!»

 اد و گفت:علي ديباگر خرناسه كشيد، دستش را در هوا تكان د
 «يعني مي خواي چي كار كني؟»

 ساالر به چپ و راست چشم گرداند و بعد چند قدم از پدر دور شد و روي سنگي نشست و گفت:
 «مي خوام كاري كنم كه گيج بشن.»

رودخانه توي گودالي بزرگ در برابر بيننده هايي كه محض تفريح دورش را گرفته بودند پهن شده 
رش نگاه كرد، مرغابي ها بي خبر از اتفاقي كه چند دقيقه پيش جراحت بود. ساالر به باالي س

مرگباري را به يكيشان تحميل كرده بود هنوز باالي سر او و روي زمينه ي آبي آسمان در پرواز 
بودند، البد گمان مي كردند آن گل قرمز روي سينه ي مرغابي هميشه آن جا بوده و چيز تازه اي 

 رات!نيست، امان از اين تصو
 «چه طوري قراره گيج بشن؟»

«تا اين جا يه جوري پيش رفته كه اون ها هوا برشون داشته غير از خودشون كس ديگه اي 
نيست(سيگاري روشن كرد)، اما مگه اين هوا چيه جز توهم؟(كمي مكث كرد) باهاشون حرف 

كجا  زدم كه همچين چيزي مي گم ولي من مي خوام بهشون يادآوري كنم كه كجا هستن و
 بزرگ شدن... به اين جا نگاه كن.»

چيزي جز يك رود بزرگ كه تصادفا  .علي ديباگر ناخودآگاه پيرو حرف ساالر به اطرافش نگاه كرد
 درون گودال مي افتاد و چند نفر آدم بيكار كه دورش پرسه مي زدند نبود.

 «خب؟»
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 «خب ديگه مي بيني كه...»
 هرچند چيزي نديده بود.

 گ شديم... اين جا بچه هايي مثل اون ها...»«ما اين جا بزر
به پايين اشاره كرد و پيرمرد فهميد درباره ي غريق نجات هايي حرف مي زند كه مرغابي را برده 

 بودند. 
«اگه پاش بيفته و بدوني بايد دست روي كجاشون بزاري حاضرن از گشنگي بميرن ولي يه 

بايد خوب بهشون نشون بديم كه ديگري يعني  كُرد با شرف باشن... هاهاها اين خيلي مهمه...
 چي، ديگري بودن يعني چي...»

غريق نجات ها حاال فرار كرده بودند، خوشحال هم بودند، البد مي دويدند مي رفتند يك گوشه ي 
دشت، براي خودشان آتشي روشن مي كردند و بساط كباب راه مي افتاد، يا شايد هم دعوايشان مي 

ريق نجات گردن بي جان و نرم مرغابي را باال بياورد و به بقيه يادآوري كند كه شد. بعيد نبود كه غ
او بوده به آب زده، كه بفرماييد نگاه كنيد سرتا پا خيس آب است، كه پيرمرد گفته شايد گير جنگلباني 

 بيفتد و از همه مهم تر اين كه آخرسر صاحب هم پيدا كرده.
 ابي رو بزني؟»«ولي تو كه تفنگ دستت نگرفتي كه مرغ

 «تو كه اصال تفنگي نداري كه بتوني يه نفر رو باهاش بزني؟»
 بدون تفنگ، بدون وسيله چه طور مي شود؟

سوال منطقي بود، اما خب شاگرد مكانيك ما حتي يادش رفته بود كه خودش هرگز تفنگي به دست 
د تاوان دير جنيدنش را نگرفته است، مهم اين بود كه حاال مرغابي مال او بود، شكارچي اصلي باي

 پس مي داد، مگر تا بوده همين نبود؟
«مي خوام من و تو از زير سايه هامون بيرون نيايم و اون ها خودشون ماجرا رو بين خودشون 

 حل كنن پيرمرد... ما كه بازيگر تئاتر نيستيم نه؟ آره من مثل تو هنوز خرفت نشدم.»
 ستم، من مثل تو...من مثل تو كودن نيستم، من مثل تو ساده ني

حتي همه ي اين ها براي ساالر كافي نبود. هنوز آسمان صاف و يكدست بود اما رنگ صورتي 
ماليمي روي آبي كه حاال تيره و تاريك شده بود كشيده مي شد، زبانه مي كشيد و جان مي گرفت 

د به زود رنگ مثل لب هاي جوان اما بوسه ناچشيده ي دختري جوان كه از شعف مدام مي لرزد و زو
 عوض مي كند.

با تاريك شدن هوا كساني كه براي گردش در حاشيه ي رود ايستاده بودند كم كم برگشتند به خانه 
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 هايشان.
روز جمعه بود خيلي ها اين برنامه ي هر جمعه شان بود كه دست خانواده را بگيرند و بيايند اين جا 

شكار به اين حوالي نمي آمد، دور مي رفت، به براي خودشان اتراق كنند. علي ديباگر قبال براي 
نظرش اين اندازه فاصله از مردم كم بود. مي رفت طرف جنگل هاي سردشت، آن جا مي توانست 
كامال از مردم دور شود، از كوه هاي بزرگي كه مثل يك پيكان از دل زمين بيرون زده بود باال مي 

حاال كه كوچك بودن و حقارت اين مردم را از رفت و آن جا تنهايي براي خودش سيگار مي كشيد، 
دور مي ديد بيش از پيش مطمئن مي شد تمام سال هاي گذشته كار درستي كرده. تنهايي و آن 

 باال، اين بهترين انتخاب بود.
 تنها و مبتال به ترياك و سيگار.

 ساالر گفت:
مقتول داريم و يه مقتول قاتل «من دارم يك كارهايي مي كنم... بله به لطف احمقي مثل تو يه 

 مي خواد.»
 پيرمرد رنگش پريد و زير لب غر زد:

 «چند بار بهت بگم از قاتل و مقتول حرف نزن.»
 ساالر سيگاري براي خودش روشن كرد و ادامه داد:

«نگران نباش اون قاتل تو نيستي، هيچوقت نبودي... فقط بايد ديد اين ها كه ادعاشون مي شه 
واقعيت سروكار دارن مي تونن مو رو از ماست بيرون بكشن و نمايش رو از واقعيت... با 

هاهاها... وقتي اون ها داشتن نمايش اجرا مي كردن من هم براشون يه نمايش تدارك ديده 
بودم... يه نمايش خيلي خوب و خيلي رئال تر بله خيلي خيلي رئال تر... حاال تو بگو كي 

 ن سليم بيچاره؟»هنرمندتره، من يا او
 «ماجراي دو كارگري كه زدن سرو صورت هم رو شكستن هم همين بود؟»

امروز يه شكايت ديگه عليه كارگرا تنظيم كردم...باالخره بايد اينا   «آره اما اين تازه اولشه.
 بايد به يه دردي بخورن يا نه؟»
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11 لفص  
ر بايد مي رفت ولي در عوض به دنبال آخر وقت بود سليم كارش در چاپخانه تمام شده بود، ديگ

 جمال يكي ديگر از كاركنان چاپخانه به راه افتاد و باز گفت:
«ببين جمال اين حق ماست اگه گوشي هاي درست حسابي برامون نگيرن روز به روز وضع 

 گوشامون بدتر مي شه.»
ي سوار شده روي چندمين بار بود كه در اين مورد با جمال حرف مي زد. او درحالي كه كتاب ها

 چرخ را جلوي خودش هل مي داد جواب داد:
«اين راهيه كه هممون بخوايم نخوايم بايد ازش رد بشيم. حاال اين همه سرو صدا كه يكي دو 

... وقتي داري نون يه كاري رو مي خوري بايد مشكل هاشم به جون ندارهروز ديرتر يا زودتر 
 بخري نه داداش؟»

و مشكل خودش رو داره، ولي حرف من در مورد دو روز زودتر يا «بله بله هركاري دردسر 
ديرتر نيست، موضوع باليي است كه ممكنه توي اين خراب شده سرمون بياد... خودت كه 

 بودي ديدي وقتي يكي از كارگرا دير واكنش نشون مي ده چه سرنوشتي در انتظارشه.»
 هم شد.جمال چرخ را نگه داشت و مشغول چيدن كتاب ها روي 

«چي كار كنيم سليم؟ البد مي خواي ما هم كار رو تعطيل كنيم و بگيم تا وقتي گوشي هاي 
 جديد نرسه دست به سياه و سفيد نمي زنيم...»

«نه، فقط مي گم جمع بشيم و بهشون بگيم كه به اين موضوع اعتراض داريم... كه گوشي هاي 
 جديد مي خوايم.»

 «براي شروع نه؟»
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 شايدم از همون اول قبول كردن.» «معلوم نيست...
 «من دارم در مورد وقتي مي پرسم كه اونا قبول نكنن.»

 «اونوقت بايد روي خواسته مون پافشاري كنيم.»
«دست بردار سليم! واقعا يه چيزيت شده نه؟ تو كه اين جا از بقيه قديمي تري. وقتي من اومدم  

نديدم تو يه بارم در مورد هيچي شاكي   تو چند سال بود اين جا كار مي كردي، در اين مدت
 باشي، حاال يه دفعه چي شده؟ مي خواي خودت رو بندازي توي دردسر آره؟»

 صدايش را پايين آورد:
«از سالن محمد هم براي همين بيرون زدي نه؟ مي دونم دوستاي جديدي پيدا كردي ولي اونا 

 جا و...» خودشون چه گلي به سرشون زدن كه حاال مي خوان بيان اين
 سليم حرف او را قطع كرد:

 «اونا دشمن ما نيستن كسايي كه سالمتي ما براشون اهميتي نداره دشمن هستن.»
 جمال كه انگار ديگر حرفي براي گفتن نداشت، پرسيد:
 «چرا خودت تنهايي نمي ري اين رو به مدير بگي؟»

و، به همين سادگي، اما اگه «جمال اگه من تنهايي برم مي گن راضي نيستي در رو باز كن و بر
همه با هم بريم مسئله فرق مي كنه اونا كه نمي تونن يه روزه از دست همه ي ما راحت بشن... 
گذشته از اينا من كه چيزي براي خودم نمي خوام خودت كه مي دوني حتي اگه گوشي هاي 

 جديدم برسن من نمي تونم ازشون استفاده كنم...»
 به رهبر اشاره كرد:

 گوشي جديدي هم برسه براي اونه...» «اگه
 جمال شانه هايش را باال انداخت:

 «پس مي خواي بخاطر ما معركه راه بندازي؟»
 «تو اگه دوس داري بهش بگو معركه اما من مي گم يه مطالبه ي به حق، همين يعني...»

 زنتشون نه؟»«اما براي همين مطالبه هاي به حق پليس مي ريزه سر كارگرا و تا مي خورن مي 
 «درسته اما...»
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 حرفش را بريد:
 «فكر كن منم هستم اما به يه شرط... بايد همه رو راضي كني.»

 «قول مي دم همه رو راضي كنم.»
 جمال خنديد:

 «راستي تو عوض شدي نه؟»
 سليم مي دانست عوض شده و راضي از اين تغيير گفت:

 «تو فكر مي كني عوض شدم؟»
اينطوري نبودي... با ما حرف نمي زدي... كم حرف بودي، بچه ها مي گفتن اون «آره قبلنا كه 

 چون فكر مي كنه از همه بيشتر حاليشه اينقد كم حرفه...»
 «پس خوشحالم كه عوض شدم»

 «منم خوشحالم كه حتي يه پيرمردم مي تونه اينقد عوض شه، خودش مثل يه معجزه ست.»
 ود نه؟»«پس ميشه به هر معجزه اي اميدواز ب

سليم قبال اين طوري بود، كم پيش مي آمد با كارگران چاپخانه حرف بزند، بيشتر در خودش بود، 
وقتي سر كار مي آمد دنبال اين بود زود رهبر را بردارد و برگردد به ماشينش، به غار تنهايي اش و 

اري مي كردند وجه به هنر فكر كند، به هنرش جدا از مردم. اين مردم هنر را نمي شناختند، فقط ك
متعالي اش را از دست بدهد و به قعر برود، سقوط كند. ولي تازگي ها نسبت به بقيه ي كساني كه 
شانه به شانه اش كار مي كردند كنجكاوتر شده بود و دوست داشت از پيله اش بيرون بيايد و با آن 

زد را بايد از مردم بگيرد، ها گرم بگيرد، از آن ها سوال كند، چون مي دانست هرچه مي خواهد بسا
 مي خواست زمينه ي هنرش زندگيِ در اعماق همين مردم باشد.

سوار ماشين كه شد خوابش مي آمد اما تا وقتي سپيده نزد و اولين پرتوهاي خورشيد به چهره اش 
 نتابيد خوابش نبرد. به فردا فكر مي كرد، به اين كه مي توانست همه ي كارگرها را راضي به اعتراض

 كند يا نه، مي توانست نمايش را آن طور كه مي خواست روي صحنه ببرد؟
 «سليم...سليم...»

همين كه بيدار شد قبل از هر چيز باغ بزرگ بيرون چشم هايش را پر كرد.محال بود كسي به سمت 
غي روستا حركت كند و وقتي ماشين به سراشيبي مي افتد اين باغ را نبيند. باغ سالخورده ي نارنج، با

تيره كه از سراشيبي به طرف پايين خيز برمي داشت، مثل شناگر ماهري كه شيرجه مي زند يا 
پيرمردهايي كه براي سالمت عمر هم نماز مي خوانند هم ورزش مي كنند، پا به گريز مي گذاشت 
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و از شانه هاي اسف بار، نااميد و سالخورده ي همين درخت هاي زجر كشيده صاحبش نارنج هاي 
 ي برداشت مي كرد.زياد

نارنج هاي پاي درخت را هم در راه خدا به مردم روستا مي داد، توشه اي براي آخرت، براي وقتي 
 كه خودش مُرد و بچه هايش.

سليم سرش را به شيشه ي ماشين چسباند، انگار پاي درخت ها آينه اي چيزي بود چون رشته هاي 
يم اين باغ را از وقتي بچه بود مي شناخت. صاحب نوراني داخل باغ به هم برخورد كرده بودند. سل

پير باغ كه مُرد فصل برداشت بود. بچه هاي پيرمرد كه همه در شهر سروسامان گرفته بودند براي 
رسيدگي به ميوه چيني زحمت آمدن به روستا را نكشيده بودند و مادرشان هم كه مشاعرش را از 

د. ورود به باغ را ممنوع كرده بود ولي بچه هايي پيدا مي كف داده بود ورود به باغ را ممنوع كرده بو
شدند كه از سيم هاي خاردار مي گذشتند و مي رفتند آن طرف باغ و تا مي توانستند نارنج مي چيدند. 
تا مي توانستند مي چيدند اما باز هم بيشترِ نارنج ها روي شاخه ي سبز درخت ها با نوك كالغ هاي 

سليم صحنه ي آن باغ نارنج گنديده را به عنوان يادبود نفرت انگيزي از  سياه سوراخ شده بودند.
روستاي رهبر با خود برده بود. حاال باز تصوير آن باغ را مي ديد و صداي كسي را مي شنيد كه آرام 

 زير گوشش زمزمه مي كرد:
 «حاال فهميدي كه تو هم يه درخت نارنجي؟»

 سليم به پشت سرش نگاه كرد.
 يم...»«سليم...سل

وقتي چشم هايش را كامال باز كرد كومار را پشت شيشه ي ماشين ديد. شيشه را پايين داد و 
 درحاليكه باد سرد خواب را به سرعت دور مي كرد باحواس پرتي گفت:

 «چي شده كومار؟»
 كومار گفت:

 «خواب بودي يا داري هذيان مي گي؟»
 سليم چشم هايش را ماليد.
 بم نبرد براي همونه»«تا وقتي سپيده نزد خوا

 كومار باز گفت:
 «االن كه بيدار شدي... ياال بيا پايين حرف بزنيم»

 «چيزي شده؟»
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 «نه چيزي نشده تو اول كامال از خواب بيدار شو.»
 سليم از ماشين پياده شد، صورتش را بين كف دست هايش گرفت و گفت:

 «براي مصطفي اتفاقي افتاده؟»
 نيست... احمد آزاد شده.»«نه درباره ي مصطفي 

 «هوم... مي خواد من رو ببينه؟»
 «آره مي خواد تو رو ببينه.»

 «ولي كجا؟»
 «همين جا.»

احمد كمي دورتر در حالي كه دست هايش را در هم قفل كرده بود قدم مي زد، مثل يك پيرمرد قوز 
ر مي رسيد و روي پيشاني كرده راه مي رفت، الغرتر شده بود، نگاهش دورتر رفته بود، جسورتر به نظ

 اش خط هايي بود كه  جوانترها به ندرت از آن ها دارند. سليم دست تكان داد و فرياد زد:
 «خوشحالم كه مي بينم برگشتي احمد.»

 و برگشت در يك خط كوتاه برداشت و به سمت سليم آمد: رفتاحمد دست از 
 رفيق.»«منم خوشحالم كه برگشتم و مي بينم تو هنوز نرفتي 

وقتي جلوتر آمد و با او دست داد تازه قنديل و سعيد را هم آن طرف تر ديد. مدام مي خنديد اما خنده 
 به صورتش كه رنگ غم رويش كشيده شده بود نمي آمد.

 «زندان چطور بود؟»
 «زندان؟»

اه كنند به آسمان نگاه كرد و انگار با اين كار از سليم و بقيه هم دعوت كرده به باالي سرشان نگ
 سر بلند كردند و به آسمان نگاه كردند...

پرنده هايي كه بال بال مي زدند و به جاي اين كه به جلو بروند از مسيرشان دور مي شدند، بال 
 هايشان آن ها را به عقب هل مي داد...

 رودهايي كه از كوه باال مي رفتند...
 يشان به زمين سجده مي كردند...و درخت هايي كه دست از خورشيد شسته بودند و با تاج ها

«اگه اونجا بگيد كاري كه من كردم براي سير كردن شكمم بوده فايده اي نداره چون اونجا 
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همه چي تا همين اندازه غير عقالنيه و ميدوني وقتي اونجايي تازه مي توني واقعا اين غير عقالني 
ه جورايي مجبوري از خودت بودن رو، اين كه همه چي چقدر دور از عقله رو درك كني... ي

بپرسي اينا واقعا نمي فهمن يا خودشون رو به نفهمي زدن؟ ولش كن يه همچين چيزيه ديگه، 
لپ مطلب اينه كه براي من و تو نيست، براي اوناييه كه سرشون به تنشون مي ارزه(خنديد و 

تنشون مي ارزه  دست هايش را تكان داد و اين طور دود سيگار هم باال و پايين شد) سرشون به
 يعني يه چيزي تو پروبالشون هست.»

نشست، با نشستن احمد حاال همه دور هم روي سبزه ها نشسته بودند، دايره كامل شد. شمرده 
 شمرده ادامه داد:

«رفقا من خوشحالم كه بيرون اومدم و مي تونم باز اين جا پيش شما باشم، اما از اين ناراحتم 
تگيري ها تو راهه... اونا از هر بهونه اي استفاده مي كنن تا رفقاي كه مطمئنم موج دومي از دس

بيشتري رو پشت ميله هاي زندان ببينن... اعتصاب ها انگار بدجوري اعصاب كاخ نشين ها رو 
 بهم ريخته...»

 خنديد:
«بخاطر همين اونا فشار زيادي روشونه مي خوان بدونن كه كي كارگرها رو تحريك مي كنه... 

 مواظب باشين.» پس بايد
 كرد. نگاهبه سعيد 

«بهتره ديگه به ديدن مصطفي نريم... اين طوري براي خودشم بهتره، اگه فردا با ما قدم برداره 
حتما مي تونيم باز همه ي رفقايي رو كه دور مي شن ببينيم... مخصوصا تو سعيد بايد بيشتر 

 مواظب باشي در مورد تو مي پرسيدن.»
 قنديل گفت:
ر هر صورت براي سر زدن به سليمان بايد به او خونه برم، پس فكر نكنم يه سالم و «من كه د

 احوالپرسي خيلي هم خطرناك باشه.»
 «نه ولي از اين به بعد بيشتر احتياط كن.»

احمد سيگاري روشن كرد، حركاتش با كمي مكث همراه بودند، دود سيگار به آرامي از بين لب 
هايش بيرون مي آمد و مردمك ها توي چشم هايي كه افتاده بود روي صورتش به آرامي مي 
چرخيدند، رفتار او سليم را ياد مردهاي پيري مي انداخت كه قبل از انجام هركاري بارها فكر مي 
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 رهبر اشاره كرد: كنند. به
 «سليم فكر مي كني يه روزي اگه بيفتي زندون مي تونن از رهبر حرف بكشن؟»

سليم به رهبر كه هنوز در ماشين نشسته بود و سرش كمي به طرف آن ها كج شده بود نگاه 
 كرد.

«از رهبر حتي خود خدا هم نمي تونه چيزي دستگيرش بشه... اون خيلي وقته به حرف نزدن 
 ه.»عادت كرد

رهبر واقعا به حرف نزدن عادت كرده بود، فقط نگاه مي كرد و اگر از كسي كه رو به رويش بود 
 خوشش مي آمد لبخند هم مي زد، همين.

«فقط محض احتياط مي گم خودت كه مي دوني بعضي ها اونجان كه مي تونن از سنگ آب 
 حرف بيارن...»بگيرن، پس براشون كاري نداره يه زبون بسته رو هم مثل بلبل به 

 :ادامه دادسليم 
 «اون از يه ساقه هم بي جون تره پس فكر نكنم كسي بتونه ازش اعتراف بگيره.»

 قنديل در تأييد حرف سليم ادامه داد:
 «آره فكر كنم پيرمرد بيچاره قبل از اين كه بخواد اعتراف كنه بميره...»

 احمد گفت:
رو ول كرد، به خاطر خودمون و خانوادمون... «مي دونم اما در هر صورت نبايد جانب احتياط 

ما كه دردسر اضافي نمي خوايم... اعتصابا به جاهاي خوبي كشيده شده و هرچقدر چيزهايي 
كه ما مي خوايم برامون بهتر باشه دشمن هاي بيشتري هم پيدا مي كنيم، پس بايد بيشتر مواظب 

 كنيم.»باشيم و سعي كنيم اتحادي كه بين كارگرها بود رو حفظ 
 كومار گفت:

 «اين روزها نمي شه بهش اميدوار بود.»
 «چه طور؟»

اين روزها چند بار اتفاق افتاده بود كه بين كارگرها درگيري درست شود، آن طور كه كومار فهميده 
بود هر بار درگيري ها از چند نفر مشخص به وجود مي آمدند. از چند نفر مشخص شروع مي شد اما 

يه هم سرايت مي كرد. داشت يك بيماري واگير حسابي مي شد. درگيري بين كم كم داشت به بق
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 كارگرها يك بارش مال همان وقتي بود كه سليم بازيگرها را انتخاب مي كرد.
 يك بار هم از اين قرار بود:

درگيري ها اين بار بين چند تا از كارگران اعتصابي كارخانه بود. آن ها جلوي در جمع شده بودند و 
ند حرف مي زدند. بينشان كارگري هم بود به اسم مهدي. مهدي از تبريز آمده بود براي داشت

كاركردن. معلوم نيست از كجا حرف مي رسد به اين كه تلفظ كلمه ي «غذا» توي تركي از كردي 
 قشنگ تر است، خب كه چه؟

قاومت يكديگر هر دو طرف روي قشنگي كلمه ي غذا در زبانشان پافشاري مي كنند و چون دفاع و م
 را مي بينند بيشتر مُصِر مي شوند كه هر طور شده حرف خودشان را به كرسي بنشانند.

 كومار گفت:
«يكي از اون هايي كه اونجا بود ديگه نتونسته تحمل كنه... بلند شده و همه چيز رو به هم 

 ريخته...»
 كشيد:ميهمه چيز را به هم مي ريخت فرياد در حالي كه مرد بزن بهادري هم بود، بزن بهادر 

يك غريبه از آن سر دنيا بيايد و در خانه ي خودش برايش شاخ و شانه  كند كهتحمل نميتوانست 
 بكشد.

 «كي؟»
 «ادريس.»

همين ادريس وقتي از هم جدايشان كردند قسم خورده از گرسنگي بميرد هم نمي آيد پهلو به پهلوي 
بايستد. و كم كم زمزمه هايي شنيده مي شد كه لپ كالمشان اين بود كه اگر كارگر همچين آدمي 

از شهرهاي اطراف نياورند و دست همين همشهري هاي خودمان را بند كنند مشكالت تا حدي حل 
مي شوند. بايد از ساالر ديباگر همچين چيزي مي خواستند، اخراج كارگرهاي غيربومي. كومار 

 برافروخته گفت:
 ين مردم منطقشون كجا رفته!»«ا

 سليم گفت:
 «من به همه ي اين ها شك دارم... شما چي؟»

حس مي كرد برق ها را خاموش كرده اند و او به پرده ي پايين كشيده شده ي سالن خيره شده 
است. پرده قرمز است. پرده ي قرمز همراه باد و همراه گرد و غباري كه رويش نشسته بود تكان 
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 دلهره آور بود و هم آرامش بخش.مي خورد، هم 
در درونش حس مبهمي بود كه نمي توانست آن را به زبان بياورد يا اسمي بررويش بگذارد اما خب 
نمي شد انكارش هم كرد. سال ها به بازي بازيگراني كه زير دست او خواندن صفحات سفيد را ياد 

يان باشد او قبل از همه متوجه اش گرفتند نگاه كرده بود، حاال ممكن نبود اگر يك بازي در جر
 نشود. روزي كسي كه مي شناخت بهش گفته بود:

«سليم همه ي ما مي تونيم بزرگترين بازيگرهاي زندگي خودمون باشيم تا قبل از اينكه واقعا 
 روي صحنه نرفتيم.»

ست از زندگي آن روزها باور نكرده بود. بايد زندگي مي كرد تا باور كند كه آن چه مي داند انعكاسي ا
اي كه از سر گذرانده و آن چه كه قرار است همه با هم بفهمند انعكاسي است از كارهايي كه همه 

 با هم براي زنده ماندن انجام داده اند.
 احمد و بقيه كه رفتند، سليم به سمت ماشين به راه افتاد، كومار هم دنبالش بود.

 «سليم؟»
 «بله كومار؟»

 ت رو بفروشي؟»«شنيدم كه مي خواي ماشين
 «براي بيرون اومدن از زير قرض محمد مجبورم.»

 به ماشين اشاره كرد، اما درواقع به رهبر اشاره كرده بود، گفت:
«پول زيادي نيست ولي براي من و رهبر مي شه گفت يه دنياست... گذشته از اينا اين كه خونه 

ري اون ماشين خونه ي من ت رو از رو ناچاري بفروشي يه چيز ديگه ست. خودت كه خبر دا
 بود.»

 كومار ايستاد، سليم هم به پاي او ايستاد:
 «پس اندازي چيزي نداري؟»

 سليم شانه هايش را باال انداخت:
 «اگه پس انداز داشتم كه ماشين رو نمي فروختم.»

 «يعني حاال جايي هم نداري بري؟»
 «نه»

 «پس مي خواي كجا بموني اونم با وجود رهبر؟»
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 دونم... شايد رهبر رو بردم پيش برادرم سالم.» «هنوز نمي
 كومار در سكوت به راهش ادامه داد اما يك دفعه ايستاد و گفت:

«مي دوني من توي روستا كسايي رو مي شناسم كه شايد بتوني پيششون بموني... اگرم اونجا 
 نشد با رفقا حرف مي زنيم و يه جايي رو براي تو و رهبر پيدا مي كنيم.»

 سليم سپاس گذار و اميدوار چند بار سرتكان داد:
 «نمي تونم ردش كنم.»

 كومار خنديد:
«نبايدم ردش كني... تازه من مي گم روستا ولي چه روستايي عزيز من، پاي پياده مي توني دو 

 دقيقه اي برسي... همين روستاي بيخ گوشمونه»
 خوام.»«براي من فرقي نداره كجاست فقط يه جايي براي موندن مي 

«بيشتر ما فقط براي يه جايي موندن وارد اين راه مي شيم مي دوني كه! ... هه اما اونا فكر مي 
 كنن همينم از سر ما زياده... يه جا براي موندن براي ما توقع زياديه نه؟»

 «حق با توئه.»
 «راستي تو كه با دو تا طلبه مشكل نداري، يعني مي توني باهاشون كنار بياي؟»

 شانه هايش را باال انداخت:سليم 
 «دو طلبه ي جوون؟»

 «دو طلبه ي خيلي جوون.»
 «نه من خوب با جوون ها كنار ميام... مي دوني كه چند ساله باهاشون سروكله مي زنم.»

 «خب پس مي توني با دوتا طلبه ي جوون همخونه بشي.»
 بعد:

نه، انگار زمستونيه كه داره به سمت «راستي هربار كه باال رو مي بيني از روز قبل خشكل تره 
 بهار ميره...»

 باال؟
«آه بله گذر عمر براي همچين زن هايي بيشتر شبيه يه موهبته تا يه مصيبت! مي دوني كه 

 زمستونم از دور نگاه كني زيباست»
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 كومار خنديد:
 «مصطفي هم عاشق همين زمستون دست نخورده شده بود نه؟»

اما همش نه... ديدي كه اون چطوريه، هميشه آروم حرف مي  «شايد بيشترش براي همين بود
زنه... صداي دلنشيني داره كه پر از محبته، محبتي كه مي تونه قلب هر مردي رو خواب كنه، 
تازه حرفاي گيج كننده اي هم مي زنه، مي دوني كه خيلي از مردا دوس دارن يه زن گيجشون 

ه چيزي بگردن، اگه اون يه زن باشه كه براي گيج كنه، خيلي از مردا دوس دارن مدام دنبال ي
 شدن ميميرن...»

 كومار آهي كشيد:
 «منم زناي آروم رو دوس دارم...ولي كي مي تونم زن بگيرم آخه؟»

« آه بله اون خيلي آرومه، ولي همين كه چيزي رو بخواد و زود جلوي دستش نزاري مثل يه 
ن رو از وقتي بچه بود مي شناسم... آره همچين بچه جيغ مي كشه و موهاش رو مي كنه... من او

 آدميه...»
«اسمشم قشنگه به دل مي شينه... به آدم حس زندگي كردن روي كوه رو مي ده... انگار همين 

 كه اسمش رو صدا مي زني يه باد سرد مي خورده تو صورتت...»
 «بله اما خودش امروز بيشتر شبيه يه سيلي بود تا يه باد سرد نه؟»

 ر به شانه ي سليم زد:كوما
 «براي تو كه از همه بهش نزديكتر بودي بله»

 خنديد:
 «اونم چه سيلي محكم، جوري كه از خواب هفت پادشاه بيدارت كنه»

حس زندگي كردن روي كوه، حس نگاه كردن به آپارتمان هاي چند طبقه، باال همچين چيزي بود، 
 مثل اسمش، حس بيرون آمدن از اعماق...

 
 
 
 



 قاتل |2 قتل كي  يواقعه نگارم دوّ جلد | قتل كي  يواقعه نگار

240 

 
 
 
 
 
 

  
 



241 

 

 12فصل
 باال باال باال...

باال اسم زيبايي بود مي شد هزار بار آن را به زبان آورد و هربار به اندازه ي اولين بار از زيبايي اش 
دچار حيرت شد. ديده هم دچار حيرت شده بود، حاال نه ولي قبل ترها چرا. حاال وقتي زن هاي 

زيبايي بي حد و حصرش حرف مي زدند تنها حسي كه در ديده همسايه گاهي با حسرت از باال و 
زنده مي شد، انزجار بود، انزجاري توأم با نفرت. به اندازه ي باال زيبا نبود. صورتش از تميزي برق 
نمي زد و چشمان درخشانش به آن اندازه اغواگر نبودند اما حاال مي دانست كه درست است دانشكده 

هاي جوان قاطي نشده، كافه نرفته و نمي تواند ادعا كند هنر زندگي اوست ي هنر نرفته و با هنرمند
و بدون اين هنر نمي تواند نفس بكشد، اما زندگي اي كه پشت سر دارد از زندگي زني مثل باال با 
ارزش تر است. هر فراز و فرود دست هاي او را چيزهايي كه تا به حال ساخته بود شكل داده بود، 

د، زيبايي اي كه بايد به آن احترام مي گذاشت. اين ها را مصطفي به او گفته بود و همين زيبايي بو
او با جان و دل قبول كرده بود. مصطفي همچين زيبايي را دوست داشت، زيبايي ديده را. هرچند 

 هميشه از نگاه كردن به او طفره مي رفت.
ا كشيده مي شود پايين آمد. در ديده در لباس خاكستري سر صبح كم كم مثل نور كه روي پلكان ه

دستش يك سيني بود، روي سيني به جز يك تكه نان كوچك و كمي پنير چيزي نبود با اين حال 
در رفتارش آب و تابي دلپذير بود كه مصطفي را سر حال آورد. ديده چابك و سريع انگار براي رسيدن 

يش گذاشت مصطفي كه با ديدن به چيزي عجله دارد تند تند به سمتش آمد و وقتي سيني را جلو
او كتاب را كنار گذاشته بود كمي راست تر نشست و تشكر كرد كه بخاطرش صبح زود از خواب 
بيدار شده. درست است، ديده زودتر از وقتي كه بايد به توليدي برود از خواب بيدار شده بود كه براي 

وز يك ساعتي را وقت بگذارد و مصطفي و سليمان صبحانه درست كند اما قرار بود مصطفي از امر
 به ديده خواندن و نوشتن ياد بدهد، براي همين خجالت زده گفت:

 «نمي خواد تشكر كني بيشترش بخاطر خودم بود...»
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 مصطفي تازه يادش آمده بود.
«ببخشيد خانم اين روزا حواس برام نمونده... پس اگه اجازه بديد من فقط يه چايي مي خورم 

 شروع مي كنيم... شما اينا رو ببريد.»و درس رو 
مصطفي گرسنه بود، اما مي دانست سفره ي يك كارگر بيكار روز به روز خالي تر مي شود و احساس 
اين كه سربار اين زن و شوهر شده اذيتش مي كرد، مي خواست تا مي تواند كم تر بخورد. ديده 

 نگران گفت:
 «اين طوري روز به روز ضعيف تر مي شي...»

«نه خانوم ضعيف مي شم چون نور به كله م نمي خوره... منم از اونايي هستم كه به سقف باال 
 سر خيلي عادت ندارن ولي به خورشيد چرا.»

خورشيد آن بيرون باال آمده بود. اين جا در زيرزمين اما خبري از نور نبود. نور هم كه مي آمد فقط 
ما نمي توانست، به جز همان خط مستقيم باريك يك خط باريك بود. روشن بود، چشم را مي زد ا

 كه از آن عبور كرده بود جاي ديگري را روشن كند.
مصطفي چايي اش را كه نوشيد قلم و دفتري را كه از دكتر گرفته بود از زير بالشش بيرون آورد و 

 گفت:
حساس مي «خانم من اين روزا همه اش نشستم ولي حاال كه مي تونم يه چيزي به شما ياد بدم ا

كنم دارم يه حركتي مي كنم... آخه مي دونيد من همه ي اين كتابا رو مي خونم كه يه چيزي 
 ياد بگيرم و بتونم اون رو با كسي مثل شما در ميون بزارم»

 دست هايش را جلوي رويش تكان داد:
 «راستي وقتايي كه سر كار نيستي چيكار مي كني؟»

 «هيچي خونه م» 
 مصطفي گفت:

شد نقشي رو كه سليم بهت داده بود قبول كردي... فك مي كنم اونجا بهتر از اين «پس خوب 
 جا بتوني يادبگيري... اون جا بين هياهوي زندگي.»

بين هياهوي زندگي! ديده اين روزها بيشتر از قبل اين هياهو را كه مي شود به آن هياهوي زندگي 
 آورده بود. گفت احساس مي كرد. اين هياهو را مصطفي به زندگي او

«خونه م» ديده اين را طوري سرخوشانه گفت كه معلوم بود از اين كه يك وقت هايي بي كار 
 مي شود و مي تواند خانه باشد احساس غرور مي كند.
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بيشتر آن هايي كه ديده مي شناختشان وقت هايي كه سركار نبودند آن قدر خسته بودند كه از تك 
 انه بيايند، كمي به بچه ها برسند و غذايي آماده كنند، همين!و تا افتاده، فقط مي توانستند خ

اين وسط آن هايي كه واقعا وضعشان بد بود سعي مي كردند هر طور شده كار دومي هم براي خود 
دست و پا كنند. مثال همين فاطمه اين وقت از سال همراه زن هايي كه آن ها هم مثل او دستشان 

 ند كوه و دمن و از گياه هاي اول بهار جمع مي كردند.به بي كاري عادت نداشت مي رفت
كوه ها كه مثل انسان هاي معترض شانه به شانه ي هم ايستاده بودند از دور شبيه يك پارچه ي 
خاكستري به نظر مي رسيدند كه باد آن ها را آورده و آن جا رها كرده. به هرحال كوه ها هركدام به 

 اده بودند.لطف شانه هاي محكمشان سرپا ايست
براي فاطمه و گروه كوچكش اما فرق مي كرد، يك بار كه جنگلباني به آن ها حمله كرده بود همه 
ي زن ها در رفته بودند، يكي از آن ها باالي درخت گير مي افتد و از ترس همين گير افتادن طوري 

ه مي كند و خود را از روي درخت پرت مي كند كه روي چوب تيزي مي افتد، چوب شكمش را پار
همان جا مي ميرد. اين تنها حادثه اي نبود كه اين سال ها فاطمه و باقي زن ها به چشم خود ديده 
بودند. البته زن هايي كه زنده به دست جنگلباني مي افتادند خيلي وقت ها بي تعارف طعمه ي تجاوز 

مي شد و نمي شد مي شدند. فاطمه اين را انكار مي كرد اما اين حرف هاي زشت دهن به دهن 
كاري باهاش كرد. به هرحال زني كه مورد تجاوز قرار گرفته بود دامنش را مي تكاند و مي رفت 
باقي زن هاي فراري را پيدا مي كرد و خانه كه مي رسيد سماق هايي را كه جمع كرده بود خشك 

يا به كار كردن  مي كرد و مي فروخت. مهم اين بود كه يا مي خواستي زنده بماني يا نمي خواستي،
عادت مي كردي يا نه، مي رفتي گدايي مي كردي كه آن هم براي خودش كار طاقت فرسايي بود. 
اين همه راه پيمايي در كوچه هاي خشك و دم در هر خانه اي چشم انتظار ماندن. نه همان بهتر 

 كه چوب هاي تيز و تجاوز را به جان مي خريدند اما تن به گدايي نمي دادند.
مه به كار كردن عادت كرده بود، ديده هم. براي همين ممكن است هركس كه تا به اين جا با فاط

فاطمه آشنا شده وقتي او حرف مي زد و مدام دست هايش را تكان مي داد اين تكان دست ها را به 
حساب اين بگذارد كه او عادت ندارد دست هايش بي حركت باشند. آن قدر دست هايش را تكان 

كه شنونده گيج مي شد و اگر اعصاب درست و حسابي نداشت محكم هر دو دست او را نگه مي داد 
مي داشت و اين جا بود كه او تازه مي فهميد كه خانه است، توي توليدي نيست و زير دستش يك 
كوه پارچه ي تكه و پاره شده نريخته و سعي مي كرد به دست هايش استراحت بدهد كه براي فردا 

اشته باشد. اين ها را كه براي مصطفي تعريف مي كرد بازهم چشم هايش همان حالت توان كافي د
 همدردي را داشتند، حالت دست هايي كه به سمتت دراز مي شوند و قول روزهاي بهتر را مي دهند.

و اين روزها كه توانسته  -ديده ناگهان از صميمتي كه هميشه نسبت به مصطفي حس كرده بود 
منقلب شد و تسليم موجي از اندوه شروع  -ه تنها با او حرف بزند بيشتر هم شده بودبود گاه و بي گا

كرد به گريه كردن. مصطفي كمي راست تر نشست، مثل هر آدم بي اطالع ديگري كه وسط يك 
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قافله گير كرده نمي دانست چه بايد بگويد. خودش بي اختيار و علي رغم احساس گناهي كه او را 
سمت ديده كشيده مي شد با اين حال هيچ وقت طوري رفتار نكرده بود كه ديده  در بر مي گرفت به

اين را احساس كند. فكر مي كرد ديده هم نسبت به او حسي ندارد، شايد هم فقط خودش را توجيه 
مي كرد تا بتواند راحت تر با او حرف بزند. ديده او را دوست نداشت، درستش همين بود و چون مي 

 توجيه كند رفتارهاي ديده را ناديده مي گرفت. به هرحال در بي خبري پرسيد: خواست خودش را
 «چي شده خانوم چرا گريه مي كني؟ ناراحتت كردم؟»

ديده اشك هايش را پاك كرد، از مصطفي فاصله گرفت و خودش را در آغوش گرفت، نفس نفس 
 و پايين مي شد. مي زد و همراه گريه تمام بدنش كه لرزه اي به آن افتاده بود باال
 «يه كم آروم شدي مگه نه؟ مي توني به من بگي چي شده؟»

خودش باليي را كه سر ديده ديده باز گريه كرد. چرا مصطفي مثل تمام آدم هاي ديگر محله، 
 نفهميده بود؟ آمده بود

 با اين كه شب بعد از عروسي فاطمه به ديده گفت:
گذشته، يه زن وظيفه شناس يه زن هميشه «مواظب باش كسي نفهمه بين تو و شوهرت چي 

ساكته»، زن هاي محله كه ديده را مي ديدند، نه رو در روي او، ولي همين كه كمي دور مي شد پچ 
 پچ مي كردند:

 «اون هنوزم شبيه يه دختره... دختر بيچاره!»
يي سرش مصطفي نفهميده بود، شايد هم فهميده بود و فقط از او سوال مي كرد و مي پرسيد چه بال

 آمده است.
ديده چشم هايش را دزديد. دست هاي الغرش را در برابر خودش نگه داشت، انگار آن ها را از يك 
گنجه ي باستاني بيرون آورده باشد برايش غريبه بودند و رگ و پي درخشان روي آن ها زيباتر از 

 ودشان را مي كردند. خودش بنظر مي رسيدند. دست هايش مثل دو موجود بي جان جدا از او كار خ
غم مثل طنابي محكم دور او و سينه اش پيچيده بود، ديده سردي آن را روي سينه اش احساس 
مي كرد، اين ها دست هاي كارگري بودند كه همه ي عمر روي زمين هاي خشك گندم جان كنده 

كرده بود و بود. نور مثل يك كشاورز با حوصله تمام پوست صورت او را شخم زده بود، زير و رو 
 چيزي كه براي او به ارمغان آورده بود اين دست هاي زشت بودند.

 «خانوم دست هاي شما يكي از زيباترين دست هاييه كه ديدم...»
مصطفي متوجه ي نگاه منزجر ديده به دست هايش شده بود؟ اين را گفت كه او را آرام كند. ديده 

است آن ها را از مصطفي مخفي كند و در با همين فكر دست هايش را پشتش قفل كرد، مي خو
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 حالي كه همه ي جسارتش را جمع كرده بود باالخره پرسيد:
 «حتي از دستاي باال؟»

 دست هاي باال؟ 
 دست هاي كوچك باال؟

 دست هاي زيباي باال؟ 
دست هايي كه تا به امروز فقط براي چيدن يك سيب از درخت به زحمت افتاده بودند، آن هم سيبي 

قرار بود مثل نمادي براي يك هوس معصومانه به كسي تقديم شود. اين دست ها مجبور نبودند كه 
صدها سيب را در يك جعبه بچينند. اگر اين طور بود كه اسمش مي شد كار، اگر كار مي كرد كه 
دست هايش تا اين اندازه زيبا به نظر نمي رسيدند. مصطفي در حالي كه نمي توانست تعجبش را از 

 سوال ديده مخفي كند زود گفت: اين
«بعضي چيزا زيبان... بله اما فقط در ظاهر... گذشته از اينا چه كسي زيبايي رو براي ما تعريف 
كرده؟... كسايي كه خير و صالح ما رو مي خوان؟ خانوم لطفا به دست هاي خودتون نگاه 

ظريف نيستن؟ دستاي كنيد چرا زيبا نيستن؟ چون فكر مي كنيد شبيه دستاي ديده كوچيك و 
ديده زيبا هستن چون شبيه دست بازيگراي توي تلويزيونه؟ اونا واقعي نيستن خانوم دستاي 

 شما واقعي هستن، دستاي واقعيه شما زيبا هستن...»
هاي يك پرنده ي كوچك ظريف و شكننده  ديده شانه هايش را باال انداخت. شانه هايش مثل شانه

س اشك بودند چنان معصوميت بچه گانه اي به او مي دادند كه بودند و لب هاي كوچكش كه خي
سراسر وجود مصطفي از فكر بوسيدن و لمس خيسيه لب هاي او گرم شد و احساس كرد اين گرما 
تمام قدرت او را تحليل برده و همين حاالست كه خود را در دامان پاك ديده بيندازد. ترسيده از اين 

پيش زمين گذاشته بود برداشت. ترسيد بيشتر از اين نتواند مقاومت  عمل  كتابي را كه چند دقيقه ي
كند و  از ترس لغزشي كه برايش غيرقابل بخشش بود طوري كه انگار دارد از روي كتاب مي خواند 

 گفت:
«زيبايي كه شما از اون حرف مي زنيد رو فقط امثال باال مي تونن داشته باشن... براي آدماي 

همچين زيبايي هايي شدن و در حسرتشون بودن آخرش فقط  فقيري مثل ما تسليم
 سرخوردگيه...»

باال با آن زيبايي بي نقصش! نه او نيازي نداشت لباس هاي پرزق و برق بپوشد، خودش، زيبايي 
 محسور كننده اش براي جلب توجه هرمردي كافي بود.

ت چين نمي شه...و هيچ «خانوم توي دنيايي كه ما مي سازيم هيچ زني به خاطر زيبايي اش دس
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 زني فقط براي اينكه تموم عمرش الي پر قو بوده زيبا نخواهد بود.»
ديده به مصطفي خيره شده بود. چشم هاي گردش محو حرف هاي مصطفي بود. انگار در همچين 
دنيايي به سر مي بردند، در دنيايي كه كسي مثل ديده چشم هايش از روزي دوازده ساعت كار كردن 

مي شد، زني پاهايش سياه نمي شد و به خاطر درد پشتش مجبور نمي شد دوبار ديسكش كم سو ن
 را عمل كند.

«خانوم، راستش براي من خيلي مهمه كه تو خوندن و نوشتن ياد بگيري... اونموقع مي توني 
 بيشتر كمك كني.»

 سيد:ديده انگار از دنيايي كه سعي مي كرد جلوي چشمش ظاهر كند بيرون آمده متعجب پر
 «واقعا؟»

«بله اگه زودتر بتوني خوندن و نوشتن يادبگيري... بعدش ديگه مثل سنگي كه از روي يه كوه 
سر مي خوره مي افتي رو دور و بيشتر و بيشتر مي توني از دور و برت ياد بگيري. آره اون 

شما  موقع تازه مي بيني تمام زندگيت يه مدرسه ي بزرگه... خانوم من فكر مي كنم زني مثل
مي تونه خيلي كارا بكنه، مي تونه خيلي چيزا بخواد...وقتي همه ي ما به يه اندازه از اين اوضاع 
رنج مي بريم شما هم دوش به دوش مرداي توي كارخونه مي تونيد مبارزه كنيد... گذشته از 

 نه.»اينا فكر مي كنم توي فضاي توليدي يه زن بهتر مي تونه با باقي زن ها ارتباط برقرار ك
 و بعد محض شوخي اضافه كرد:

«مي دوني كه زن ها معموال فكر مي كنن من خيلي خوش تيپم و مي تونم اونا رو به گناه 
 بندازم.»

سرش را كه بلند كرد ديده هنوز با تمام وجود به او خيره شده بود. با اين كه صبح زود بود ولي بيرون 
گردي كه خورده نان مي خريدند يا روسري و پارچه مي صداي زن ها و بچه ها و ماشين هاي دوره 

فروختند هياهوي خفيفي به وجود آورده بود، با اين وجود باز هم انگار روي زيرزمين سكوتي كشيده 
شده بود كه تنها صداي نفس كشيدن ديده آن را مي شكست و مصطفي از همين صدا مي ترسيد، 

يمان را شنيده. ديده تعجب كرد. اين روزها حال كمي جا به جا شد، تشكر كرد و گفت صداي سل
سليمان آنقدر بد بود كه به سختي مي توانست با چشم به چيزهايي كه مي خواست اشاره اي بكند. 
بلند شد، مصطفي هم بلند شد، مي خواست تا كنار پنجره برود. ديده كه برگشت مصطفي به او گفت 

 ن را يادش بدهند.به احمد و سعيد مي سپارد كه خواندن و نوشت
 «خودم رفتنيم...»

 و
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 «باور كنيد درس گرفتن پيش كسي كه رفتنيه لطفي نداره خانوم.»
اين ها را همراه با لبخند به ديده گفته بود. مثل كسي كه قرار است به جاي بهتري برود. هرچند 

 همين چند قدم را در حالي كه يك دستش به ديوار بود تا كنار پنجره آمده بود. 
بحگاهان وقتي مصطفي درخواب بود، ديده قبل از رفتن به توليدي، خسته، آرام و حسرت بار در ص

را باز مي كرد و از دور نگاهش مي كرد. از اين كه به گناه بيفتد نمي ترسيد، در واقع به اين گناه و 
ه نزديك شدن به مصطفي مثل پاداشي براي تمام سختي هايي كه در زندگي اش كشيده بود نگا

مي كرد. هرچند هرگز جرأت نمي كرد نزديكش شود و هميشه انتظار مي كشيد كه مصطفي صدايش 
بزند. مصطفي هرگز اسم او را صدا نمي زد. از او آب نمي خواست يا چاي. منتظر مي ماند هروقت 
ديده سرش خلوت شد خودش به او هم برسد. ديده او را مثل هوا در نفس خود احساس مي كرد، 

يي كه به زيرزمين مي رفت و با او تنها مي ماند از همان جلوي در تصور گرمي دست هاي وقت ها
مصطفي رعشه بر تنش مي انداخت و بدون اينكه خودش متوجه باشد كنار او بيشتر از قبل به زنانگي 

 اش توجه مي كرد.
طفي ترديد ديده آشفته و با ترديد به سمت مصطفي مي رفت، همان طور كه در نزديك شدن به مص

داشت، تنها، سرخوش و درحالي كه گمان مي كرد هيچ كس متوجه ي او نمي شود از كنار مصطفي 
مي گذشت. انگار براي ثابت كردن موضوعي و پنهان كردن موضوع ديگري به اين عجله نياز دارد. 

دگي درب رفتار ساده و بي شائبه ي مصطفي براي ديده عجيب بود، خود او اگر اين جا، وسط اين زن
و داغون، تنها و زمين گير مي شد اين طور رفتار مي كرد؟ اين كه هر روز كتاب مي خواند و شب 
ها مي نشست با دوست هايش حرف مي زد براي ديده عجيب بود، آن ها از چه حرف مي زدند؟ 
ديده حرف هاي آن ها را مي شنيد و حرف هاي مصطفي را و بي شك براي همين بود كه هميشه 

سر مصطفي حرف و حديث تا دلت بخواهد زياد بود. مردم كوچه، زن هاي توليدي و همه ي  پشت
آن هايي كه ديده مي شناختشان مصطفي را مي شناختند، از او حرف مي زدند، هركدام به يك شكل 
و هركدام از او انساني مي ساختند كه خودشان مي خواستند، اما اين شجاعت و بي پروا بودن 

 جا آمده بود؟ به چه كاري مي آمد؟مصطفي از ك
 «مصطفي تو چي كار مي كني؟»

«فعال كه كار خاصي نمي كنم اما هركاري هم بكنم براي شماست همون طور كه شما هركاري 
بكنيد براي منه... مي دونيد شبيه يكي از قطعه هاي يه ماشين كه با حركتش به بقيه ي قطعه ها 

 ه ها به او لطف مي كنن...» لطف مي كنه همونطور كه بقيه ي قطع
 جواب هاي مصطفي براي ديده عجيب بود، عجيب و همان قدر زيبا. 

شبيه تمام دخترهاي دنيا، ديده نسبت به سليمان نفرت يا عصبانيتي نداشت. اتفاقي را كه نيفتاده بود 
كردند  هميشه مي شد فراموش كرد، بين او وسليمان هم اتفاق نيفتاده اي بود كه آن دو سعي مي
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آن را فراموش كنند، چون بدون اين كه خودشان خبر داشته باشند يادگرفته بودند فراموشي امن 
ترين جاي دنياست، شعاري كه مرگ را در خود پنهان كرده بود و گذشته را، گذشته در گذشته باقي 

آوريم كه  مي ماند، اتفاقات فراموش مي شوند و چون ما آدم هاي فراموش كاري هستيم به ياد نمي
ديروز چه باليي سرمان آمده، پس باليي كه به سرمان آمده مثل شادي و اميدهايي كه از دست 
داده ايم در گذشته ساكن مي ماند، ساكن، صامت و خالي از حركت و به عبارتي ديگر مرده، كه كم 

ت؟ بايد كم و اگرچه ما هرگز از آن با خبر نمي شويم بوي گند مي گيرد، اين بوي گند از چيس
فراموش كرد، سليمان را اخراج كرده بودند نفس هايش بند بود به نفس كپسول اكسيژني كه هر ماه 
بايد پر مي شد و احمد هم به سركار نمي رفت. زندگي با اعتصاب و اخراج و گدايي كردن مي گذشت 

خوابيده است(گرچه و ديده هر روز كه از خواب بيدار مي شد بايد فراموش مي كرد كه ديروز را گرسنه 
اهل فراموشكاري نبود) بايد فراموش مي كرد كه پول اجاره را نداده است، بايد فراموش مي كرد كه 
او هنوز بكارتش را دارد. با اين حال هميشه بايد يك چيز را به ياد مي داشتي، امنيت از به ياد آوردن 

ه انسان مثل ماهي كوچولويي محكوم مهم تر است. شعار امروز جهان اين بود، جهان بي حافظه اي ك
 به وول خوردن در آن بود.

«خانوم اون ها دوس ندارن ما نتيجه گيري كنيم، پس طبيعيه كه دلشون بخواد ما فراموش كنيم؛ 
 همه ي بالهايي كه سرمون آوردن و همه ي بالهايي كه قراره سرمون بيارن رو... مگه نه؟»

 اي بيكاري اش خانه مي ماند.ديده نگاهش را دزديد. ديده كه وقت ه
نمي دانم شايد فقط بهتر بود ديده بال يك پرنده را بشكند، بي رحمانه بود ولي چرا تا به حال همچين 
كاري نكرده بود؟ يا چرا تا به امروز به اين فكر نكرده بود كه قصه اي تعريف كند؟ شايد هم بايد 

ا بدون ترس، بدون ذلت، بدون احساس خواري يك نقاش مي شد. شما كه بچه ها را ديده ايد، آن ه
و درماندگي هركاري را كه به ذهنشان برسد امتحان مي كنند، از هيچ نظم و قانوني هم پيروي نمي 
كنند و باور دارند هرچيزي را مي شود ياد گرفت، پس مي توانند هركسي هم باشند، به شرط اين 

چه كاري وقت گذاشته بود؟ از وقت هاي خاليش چه كه برايش وقت بگذارند... ديده تا به حال براي 
طور استفاده كرده بود؟ وقت هاي خالي را دوست داشت چون مي توانست كار ديگري هم بين آن 

 ها پيدا كند و باز كار كند... با اين حال ممكن نبود ديده بچه ها را نديده باشد.
 «تو بچه ها رو ديدي مگه نه؟»

 «ديدم... ديدم...»
ت شد و با صداي آرام تر دنبال حرفش را گرفت، شرمنده بود كه نمي تواند مثل مصطفي زود ساك

 حرف هاي قشنگ بزند و براي همين مجبور است به هر حرفي كه مي زند شك داشته باشد.
 «... ولي آخه همه بايد بزرگ بشن.»
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 مصطفي گفت:
مي شه توي وجودمون، «همه بزرگ مي شيم اما فكرهايي كه از عهد بوق بهمون رسيده ترس 

 نمي شه باهاش كاري كرد... همون طور كه ترس شده توي وجود اون ها...»
 «بچه ها هم همچين ترسي دارن.»

«آره... آره بچه هاهم باالخره توي همين دنيا زندگي مي كنن، مگه مي شه ترس اين دنيا نره 
آوارگي نمي خوابن؟ تو جلدشون؟ مگه همه ي بچه هاي اينجا هرشب رو با ترس گرسنگي و 

 ولي بله بازم اون ها شجاع ترن...»
خانه ي كوچك، مرطوب و نمور آن ها مثل يك بيمارستان صحرايي هميشه ي خدا بوي بيمار مي 
داد، بوي بيمار و بوي بيماري هايي كه توي بدن مي ميرند و يك مدت بعد مثل جسد كسي كه 

ات سيمان، مواد شيميايي براي سال ها توي ريه توي آب افتاده باال مي آيند. سرما، خستگي، ذر
هاي سليمان افتاده بود. چه كسي فكر مي كند چيزي كه مي افتد يك روز باالخره باال مي آيد؟ 
شايد هيچ كس، شايد آينده آنقدر دور و آنقدر غريب به نظر مي آيد كه هرگز دوست نداريم به آن 

وشه ي اتاقِ باال افتاده بود، چيزي نمي خورد، چيزي فكر كنيم. براي سليمان هم همين بود. حاال گ
هم براي خوردن نبود. آدم ها از يك جايي به بعد، مثل وقتي كه به دنيا مي آيند به آغاز خود باز مي 
گردند. كلمات ناكارآمد مي شوند و آن موقع مثل كودكي كه تازه به دنيا آمده تنها آه مي ماند و فغان 

ه مي كرد و ناله اش تمام خانه را برمي داشت، ديده گاه كه از سركار برمي گشت و ناله... سليمان نال
مدت ها به او نگاه مي كرد، سليمان به او چه داده بود؟ بهار قشنگي بود حتي تبرها گل مي دادند و 
ديده منتظر بود سليمان بهتر شود... اما خب بايد اعتراف كرد كه گاها قوانين سفت و سخت باعث 

 ند زندگي كردن را فراموش كني.مي شو
 مصطفي براي ديده مي خواند.

كتاب هايي كه مصطفي براي ديده مي خواند از حرف هاي خودش كم تر شاعرانه بودند، اما خب 
ديده مي فهميد. مصطفي مي خواند و گاه كتاب را كنار مي گذاشت تا چيزي را براي ديده روشن تر 

گاهي متعجب مي شد، لبخند مي زد، ناراحت مي شد، مثل كسي كند. ديده با دقت گوش مي كرد و 
 كه به دنبال پيدا كردن خودش بود به دقت به حرف هاي او گوش مي داد.

 «اين همش درباره ي كاريه كه ما داريم مي كنيم خانوم.»
مصطفي با آن لهجه ي غريبه اش به ديده مي گفت كه بايد خوشحال باشد چون كاري كه او مي 
كند يعني ساختن زندگي، نه تنها زندگي خودش بلكه زندگي ديگران هم. ديده كسي بود كه هميشه 
حتي وقتي همه ي روز را كار كرده بود تصور مي كرد كافي نيست، كافي نيست. كافي نبود، پدرش 

ا بهش ياد داده بود و عمه اش، و حاال از طرفي ناراحت بود كه همه ي اين سال ها در تاريكي اين ر
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 گم شده بود. چه طور ديده همه ي اين ها را نفهميده بود؟
«براي فهميدنش فقط الزمه به زندگي خودت نگاه كني، اون موقع مي بيني كه دنيا خيلي 

 چيزهاش با هم جور در نمياد...»
حرف هاي او را نمي فهميد اما باز مي خواست گوش كند، مي خواست بفهمد،  ديده همه ي

چيزها و دغدغه هايي را كه در اين كتاب ها با آن روبرو مي شد در خودش جستجو مي كرد، 
تا در نهايت آن چيزها را جايي دور افتاده از وجودش كه هرگز به آن راه نبرده بود پيدا كند؛ 

ود چون راهي براي رسيدن به آن ها هرگز ساخته نشده بود. حرف هاي به آن راه پيدا نكرده ب
مصطفي باعث مي شد ديده از زندگي مشقت بارش نتيجه گيري كند و آن راه در روح مشتاق 
او ساخته مي شد، سروسامان پيدا مي كرد و روشن مي شد، البته درنهايت چيزي را كه آن جا 

لش چون پرنده اي زخمي و بيچاره به پرواز در مي بود ديده خودش بايد پيدا مي كرد، تخي
آمد، چرا همه ي دردها سخن مي گفتند، چرا همه ي دردها گويا مي شدند؟ چرا هر درد به 
زبان فاجعه آميز خود ناله مي كرد؟ و وقت هايي هم بود كه ترس ناشناخته اي بر او مستولي 

چه بود؟ چيزهايي كه مي شنيد جهان  مي شد و باز در تاريكي گم مي شد؟ چه بايد كرد، چاره
را به يك گورستان بزرگ يا يك موزه ي باستاني تبديل مي كرد. گورستان عظيم و بي قواره 
اي از عقايد كه جنبش براي هميشه در آن ها به خواب رفته است. بايد همه چيز دور ريخته 

ي كردي و بايد ايمان مي شود، مرده ها و اشياء باستاني... بايد چيزهاي جديد را جايگزين م
 آوردي كه تغيير يك اصل است... مصطفي به پاي بريده شده اش اشاره مي كرد.

 «تغيير يه اصل و ادامه ي زندگيه...»
چيزهاي جديد ساخته مي شد. عادت به آن ها، عادت به زندگي در خور شان و مقام آدمي بود. همه 

 داشته باشد و مصطفي؟ ي اين اتفاقات براي يك زن چه معنايي مي تواند
حاال تمام زندگي ديده جلوي چشم هايش مي آمد، مثل نگاتيوهاي قهوه اي عكس، ترسناك و پر 
از فالكت بودند با اين حال مصطفي بود، به مصطفي كه نگاه مي كرد او را مثل بچه اي كه قرار 

طفي را شناخته، نبود هرگز داشته باشد دوست مي داشت و دلبسته اش بود. خوشحال بود كه مص
خوشحال بود كه طوفان هاي سهمناك گاه بادآوردهاي خوبي باخود مي آورند و خوشحال بود كه 

 بين لب هاي مصطفي سرنوشت تمام رنج هاي او به وضوح و تفصيل پيگيري شده اند. 
مي  مصطفي آرام  زير لب آواز مي خواند، آوازهايي كه ديده آن ها را نمي شناخت، بقيه دور او جمع

شدند سيگاركشان و در سكوت به صدايي كه در اتاق پيچيده بود گوش مي دادند، اين آدم هاي 
ساده، اين پسرهاي جوان، نه نمي شد از آن ها متنفر بود، نمي شد با آن ها و با خطوط عميق زمان 
روي صورت هايشان همدردي نكرد، نمي شد دوستشان نداشت. ديده براي آن ها چايي مي ريخت 
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باز يك گوشه براي خودش كز مي كرد. از آن هايي كه در اتاق هاي بزرگ و پر نور خودشان با  و
همين ها كه در اتاق هاي شكم هاي جلوآمده نشسته بودند متنفر مي شد. او ديگر فهميده بود كه 

كوچكشان جان مي كنند، جهان نو را از دل جهان قديم بيرون مي كشند. و از تصور اين كه يك 
 و ناگهان يكي كه همه عمر توي اتاق گرم خودش چرت زده بلند مي شود و ادعا مي كند كه: روز

 ...» حالش به هم مي خورد.بود كار درايت ما مه ش«اين ها ه
و اين جا بود كه بايد همه چيز تمام مي شد و به صف طويل كارگرها دستور داده مي شد كه «كارتان 

مسير مي توانيد به خانه هايتان برگرديد، به كنج هاي عزلتتان،  خوب بود.» خيلي خوب حاال از همين
به پشت ماشين هاي كارخانه و به صبح بيداري ها. و سازهايتان را هم بشكنيد، شعرها را فراموش 

 كنيد و يادتان باشد كه هركسي را براي كاري ساخته اند نه بيشتر.
 .»«همه چيز مثل قبل است با اين تفاوت كه ما آمده ايم

مصطفي با آن پاي لنگ، با آن بدن مجروح، با آن حافظه ي خونين مي توانست يك روز به همچين 
 ندايي پاسخ مثبت بدهد؟

نه نه هيچكس ديگر هرگز به رنج و درد دوباره پاسخ مثبت نمي دادند، همه از دردي كه يك بار 
 كشيده اند فرار مي كنند، عصيان مي كنند و در نتيجه...

 آرام گفت:سليم خيلي 
 «مصطفي تو مي تونستي شاعر يا نوازنده ي بزرگي بشي.»

 «فكر مي كني يه شاعر و يه نوازنده اين همه به هم نزديكن؟»
 «بله تو مي تونستي.»

مصطفي خنديد، هنوز ساز روي پايش بود، تاريكي خفقان آور بود و حركت و صدا را تشديد مي كرد، 
 رايش آورده بود كشيد:مصطفي دستي روي چوب سازي كه سليم ب

 «تو حتي فك مي كني من مي تونستم يه مطرب بزرگم بشم؟»
 «تو االنم مطرب بزرگي هستي.» ساكت شد و دكتر ادامه داد:

«از يه جايي شنيدم آدم هايي كه درد و رنج بيشتري كشيدن بهتر ياد مي گيرن يا حتي   دكتر گفت:
 بيشتر ياد مي گيرن.»

حتي بيشتر به بچه هاي جسوري شبيه بودند كه درباره ي چيزهاي غير به نظر ديده آن ها گاه 
 منطقي حرف مي زنند...
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13فصل  
 طلبه ها دو پسر خيلي جوان بودند، نجم الدين و صابر.

نجم الدين نوزده سال داشت و صابر همه اش هفده سال. چيزي كه درباره ي آن ها به عنوان دو 
طلبه ي جوان در اولين برخورد نظر هر كسي را جلب مي كرد و به مرور زمان شفاف و شفاف تر 
مي شد تا جايي كه به صورت يك امر عادي در مي آمد اين بود كه اين دو با هر كسي و با سليم 

رفتار مي كردند كه هوا برش دارد پسر خداست، يا حتي بيشتر، خداست و حرف هايش مقدس  جوري
است، حركاتش مقدس است و نبايد جلوي او دست از پا خطا كرد. پسر خدا (خدا) و تنها آدم روي 
زمين. تنها آدم روي زمين بودن اين شانس را بهت مي دهد كه همه ي كارهايت تنها با وزنه ي 

 خودت سنجيده شود، شايد سليم هم پيش آن ها همچين حسي داشت. باورهاي 
اولين بار سليم آن دو را از پنجره ي كوچك اتاقشان ديد، كومار گفته بود حاال كه ماشينش را مي 

 فروشد مي تواند بيايد و آن جا پهلوي طلبه ها بماند. البته پيش از كومار سعيد هم گفته بود:
اجاره خونه سه ماه رو زندونم... دير يا زود سراغم رو مي گيرن.  «من كه به هرحال روونه ي

 »دادم...هم 
البته سعيد حق داشت، چندبار متوجه شده بود كه تعقيبش مي كنند و مي دانست همين روزها او را 
خواهند برد، چند روز بعد واقعا بردنش. خانه ي سعيد راحت تر بود، بزرگتر بود و مهم تر از همه اين 
كه شهر بود و به شهرك صنعتي هم نزديك بود اما احمد گفته بود موندن سليم آن جا كار درستي 

 نيست.
 «بري اونجا كه چي؟ مي دوني كه بهتره همه فكر كنن تو حتي يه بارم با سعيد حرف نزدي!»

براي همين سليم از بين خانه ي سعيد و اتاق درويشي طلبه ها، گزينه ي دوم را انتخاب كرد 
 ه به اندازه ي پانزده دقيقه از شهر دور بود و به همين اندازه هم از روستا.ك

كومار وسايل سليم را پشت سرش مي آورد. مه غليظي سفيد و پيچينده روي دشت باال آمده بود، 
بعد از مه شب سياهي بود. آسمان سياه و يك دست، غريبانه به زمين و دشت مه گرفته ي بهاري 
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 نگاه مي كرد.
 ار باز گفت:كوم

 «اميدوارم از اون هايي نباشي كه از طلبه ها بدشون مياد.»
رهبر روي دست هاي سليم خوابيده بود، تك و توك درخت هاي تنهايي در راه ظاهر مي شدند، 
رهبر مثل يك بچه به نظر مي رسيد و مثل هر بچه ي ديگري وقتي مي خوابيد سنگين تر مي شد. 

به كومار نگاه كرد(در نگاه اول از اين كه مي ديد توي آن ماشين فكسني  به سختي برگشت وسليم 
 ن همه وسيله داشته تعجب كرده بود) گفت:اش اي

«نه چرا بايد بدم بياد؟ البته مي دوني بستگي داره... اما خب سال هايي كه تئاتر بودم سروكله 
 زدن با همه جور بچه اي رو ياد گرفتم.»

سعي كرد صورت سرد و بي خون رهبر را بيشتر به سينه اش نزديك كند و سر رهبر درست روي 
، سليم كه مسير زيادي را راه مي رفت از فشاري كه خستگي به سينه اش مي آورد سينه اش افتاد

شروع مي كرد به نفس نفس زدن و قلبش تندتر مي زد. خودش تپش قلبش را در گوش هاي 
خودش احساس مي كرد، انگار قلبش همان جا بود، توي گوش هايش. حاال سر رهبر روي سينه 

 مي شنيد، صدايي كه مثل افتادن قطره آبي روي دريا بود. اش بود، رهبر هميشه همان صدا را
 سليم باز گفت:

 «يعني نگران من نباش.»
 كومار تكاني به خودش داد و انگار سليم را متوجه ي نكته اي مي كند، گفت:

«نه فقط خودت كه مي دوني بعضي ها همه ي كاسه كوزه ها رو سر اونا مي شكونن... براي 
 خوششون نمياد.» همين خيلي از اون ها

سليم درحالي كه گوش هايش از صداي تپش منظمي پرشده بود به نشانه ي نفي براي كومار سر 
 تكان داد:

 «نه نه، من همچين فكري نمي كنم»
 خسته بود، از چاپخانه رفته بود بنگاه ماشين را فروخته بود و از بنگاه يك راست آمده بود اين جا.

 نفرتي مي تونم از اون ها داشته باشم؟»«دو تا طلبه ي جوون، من چه 
 بعد آه عميقي كشيد و گفت:

«آه كومار، وقتي من جوونتر بودم همه ي دنيا رو اين طور سيل نبرده بود. با خودت مي گفتي 
اين يه بارونه، درست، ولي اگه شانس بيارم مي تونم يه جاي خشك براي خودم پيدا كنم. 
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مي شد، ولي حاال چي؟ حاال جاي خشكي باقي نمونده گاهي اون جاي خشك واقعا هم پيدا 
و اون بارون همه ي دنيا رو خيس كرده... هركجا بايستي باز خيس مي شي، هركجا بري باز 
اون بارون بهت مي خوره، يه لحظه هم راحتت نمي زاره، وقتي من جوونتر بودم اين طور 

 ي شه خودت تنهايي قسر در بري»نبود...آره اون روزا بيشتر مي شد اميد داشت كه حداقل م
دشت خلوت و ساكت بود و فقط گاهي يكي از اهالي روستا از كنارشان مي گذشت و با تكان سر 
سالم مي داد، يا نگه شان مي داشت و از كومار در مورد وسيله هاي روي كولش مي پرسيد و تازه 

ره ي سليم و پيرمرد روي وقتي كومار مي گفت وسيله ها مال سليم هستند، سوال هايشان دربا
دستش شروع مي شد و وقتي مي فهميدند پيرمرد مريض است راه و چاه پيش پاي سليم مي 
گذاشتند، رفتن پيش زن ها و مردهايي را به او توصيه مي كردند كه توي خانه ي خودشان مردم را 

اروها و طب قديمي. مداوا مي كنند، بعضي هايشان با دعا و طالع و بعضي هاي ديگر هم با انواع د
كلي هم تعارف مي كردند كه اگه چيزي خواست حتما بيايد و در خانه شان را در فالن نقطه ي 

 روستا بزند، سليم تشكر مي كرد و مي گفت:
 «مريضي اين جوون فرق داره آقا.»

و باز خيال آقايي را كه فكر مي كرد رهبر خيلي پيرتر از آن است كه به آن «جوون» گفته شود 
 راحت تر مي كرد.

 «بله اگه چيزي خواستم مزاحم مي شم.»
به دور و نزديك خانه كه رسيدند كومار با قدم هاي بلند از سليم جلو افتاد و در زد، نجم الدين در را 

 باز كرد و با كم رويي يك پسر بچه گفت:
 «بفرماييد تو، ما منتظرتون بوديم.»

ريكي نسبي اي كه رفته رفته روي همه چيز كشيده داخل چراغي روشن نبود، دو پسر جوان در تا
مي شد به سليم كمك كردند تا وسايلش را يك گوشه بگذارد. خانه اتاقِ سه در چهار كوچكي بود، 
زياد وسايل نداشتند اما همين وسايل كم در اتاق كوچك جوري روي هم تلنبار شده بودند كه زياد 

 بنظر مي رسيدند و حتي دل را مي زد.
ض وارد شدن به اتاق زمينه ي آبي و تند فرش نظر هر كسي را جلب مي كرد. روي زمينه به مح

ي آبي اين فرش دو شير با هم گالويز شده بودند، شيرها كم كم مي رفت با ديگر رنگ هاي فرش 
يكي شوند، هيچ معلوم نبود كه اين از كهنگي بود يا گرد و غباري كه اين اطراف تا دلت بخواهد 

. به هرحال شيرها روي پاهايشان ايستاده بودند و مثل دو مرد عصباني پنجه هايشان را به زياد بود
پنجه هاي هم گره زده بودند و هركدام سعي داشتند ديگري را به عقب هل دهند. مطمئنا هركسي 
كه اولين بار به اين اتاق مي آمد بدون اين كه متوجه باشد مدتي را صرف نگاه كردن به نبرد دو 



 قاتل |2 قتل كي  يواقعه نگارم دوّ جلد | قتل كي  يواقعه نگار

256 

ر عصباني و باستاني مي كرد كه هر لحظه ترس آن مي رفت يكي به پشت بيفتد روي كف اتاق شي
 و اسباب اساسيه.

 اسباب اساسيه اي كه دور تا دور اين اتاق چيده شده بود از اين قرار بود:
يك پيك نيك كوچك و چند قابلمه، رخت خوابي كه مرتب تا شده بود و بغچه هايي كه 

شان باشد. طاقچه اي هم بود كه رويش چند كتاب گذاشته بودند و كنار اين بايد مال لباس هاي
چند كتاب كه دو قرآن بينشان بود يك فانوس هم بود. سليم هم كه وسايلش را داخل اتاق 

 گذاشت مي شود گفت اتاق پر شد.
آن ها همه چيز كهنه بود اما خب همه چيز به جز فرش درعين كهنه بودن تميز هم بود. مثل خود 

 كه لباس ها و صورتشان خيلي تميز و مرتب بود، از تميزي برق مي زدند.
كومار كه وظيفه ي رساندن وسايل سليم را به پايان رسانده بود داخل نيامد و از همان جلوي در 
خداحافظي كرد و رفت. حاال سليم مي ديد هم خانه هاي جديدش از آنچه او تصور كرده بود هم 

 بچه تر هستند.
جم الدين چهار زانو در برابرش نشسته بود. از آن هايي بود كه عادت دارند هركجا و هميشه چهار ن

زانو بنشينند. معموال اين دسته از آدم ها دو حس متفاوت در بيننده به وجود مي آورند، سليم هم بين 
 دو حس متفاوت مانده بود:

همي دريافت كند و اين شخص مي اول اينكه در برابرش كسي نشسته است كه قرار است خبر م
خواهد به محض دريافت خبر مهم بدون فوت وقت بلند شود و برود. دوم اينكه با آدمي طرف است 
كه تا حد زيادي فروتن است و اگر اراده كند مي تواند مثل راهب هاي بودايي آنقدر يك جا بنشيند 

 و لب به هيچ چيز نزند تا بميرد.
د كه حتي از سردي و گرمي نفس هاي خودشان شرم دارند و براي نجم الدين جزو آن هايي بو

همين تا آنجايي كه ممكن است با احتياط نفس مي كشند و وقتي حرفي مي زنند مدام مواظبند كه 
ببينند حرفشان روي طرف چه تاثيري داشته است و يا اين كه چه تاثيري خواهد داشت و همه ي 

كاري مي كرد كه او تمام مدت به گل هاي روي فرش و دو  اين ها نجابت بي اندازه اي بود كه
 شير گالويز شده كه هيچ قدرتي توي دنيا نميتوانست بين آن ها پا در مياني كند خيره شود.

اين پسر توي كوره هاي آجرپزي قد كشيده بود، زير نور تند خورشيد. پدرش تابستان ها به كوره 
در به در، به هر دري مي زد تا كاري گير بياورد. همين  هاي آجرپزي مي رفت و بقيه ي سال را هم

كه پسرك فهميده بود اسمش چيست و از كجاست فرستاده بودنش شهر تا درس فقه بخواند و براي 
خودش كسي شود، براي خودش كسي شود و از اين خرحمالي ها نجات پيدا كند. تا يك نان خور 
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 از سرش باز شود.
همين بود اغراق مي شود. خانواده ي اين پسر مومن هاي خداترسي بودند، البته اگر بگوييم همه اش 

حتي توي گرماي كوره و بين تمام در به دري هايي كه كشيده بودند هيچ وقت نشده بود نماز صبح 
شان قضا شود، هيچوقت نشده بود در برابر وسوسه ي شيطان تسليم شوند و حتي به در آوردن پول 

ببرند به طالي قرمزي كه يك جايي افتاده و مال خودشان نيست و خالصه حرام فكر كنند و دست 
كه چشم و گوش بسته بودند و اهل يك روستاي دور، دور كه مي گوييم منظورمان اين است كه 
واقعا هيچ كس جز اهالي روستا خبر نداشت همچين روستايي هم هست. اين روستاي پدري يك 

بود وسط يك گودال كه دورش را كوه هاي سر به فلك اسم عجيب غريب داشت، درست افتاده 
كشيده گرفته بودند. نجمه الدين مي گفت ماشين نمي تواند به آن جا برود و اگر رفت نمي تواند 
بيرون بيايد، جايي كه اگر سرت را بلند مي كردي فقط آسمان را مي ديدي و كوه ها، كوه ها كه 

هاي جنگلي كه وقت بهار از دور مثل پارچه اي  پوشيده از درخت هاي جنگلي بودند و درخت
 مخملين بنظر مي رسيدند.

صابر و نجم الدين هم واليتي بودند. اين دو هم واليتي كوچك تفاوتي داشتند كه زياد به چشم نمي 
آمد و اين بود كه صابر برعكس نجم الدين كه هر سال براي رفتن به كوره سفر كرده بود، تا وقتي 

گي به شهر آمد يك بار هم از روستا خارج نشده بود. براي همين وقتي سوار ماشين در چهارده سال
شد آنقدر ترسيد كه تمام طول راه را به حالت بيهوش و نيمه زنده سرش را به شيشه ي ماشين تكيه 
داده و با هربار چرخ خوردن ماشين احساس كرد چيزي توي شكمش به هم مي خورد و چند بار هم 

 ه داشتند تا پسرك بيچاره باال بياورد.ماشين را نگ
 صورت صابر گل انداخت و گفت:

 «بله و من درجا بيهوش شدم... وقتي به هوش اومدم تمام راه داشتم باال مي آوردم!»
 از حرفي كه زده بود خجالت كشيد و باز گفت:

 «ولي االن الحمداهللا عادت كردم.»
مثل يك دستاورد آن را با افتخار به زبان مي آورد و با به همين مثل يك دستاورد نگاه مي كرد و 

افتخار بعد از كلمه ي« الحمداهللا» به كلمه ي «عادت» مي رسيد و اين كه توي شهر خيلي چيزها 
را براي خودش «عادت كرده» و اينكه «عادت» كرده كوه ها را نبيند، جنگل هاي سبز را نبيند، از 

با بزرگترها حرف بزند و باز «الحمداهللا» و به نظر سليم آمد كه  صخره ها باال نرود. «عادت» كرده
 كلمه ي «عادت» از كلمه ي «الحمداهللا» دستاورد مقدس تري است.

صبح با اولين سپيده و اولين تابش نور نه چندان روشنش صورت ها و چشم هايشان را از تاريكي 
ز كرد و ديد آن دو به نماز ايستاده اند، بيرون آورده بود، نه كامال. سليم كم كم چشم هايش را با

همه جا را سكوت سنگيني برداشته بود. سحرگاهِ سرشار از سكوت او را به درون خود مي بلعيد، مرگ 
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از همچين دشت هاي خلوت و سوت و كوري زاده مي شد، دستش را مشت كرد و سرش را روي 
 آن گذاشت.

 حاال تصوير وارونه ي آن دو را بهتر مي ديد.
و ضعيف به نظر مي رسيدند. همه ي طلبه هايي كه سليم ديده  هر دو صورت هاي كوچكي داشتند

كوچك و آنقدر ضعيف بودند كه سليم بدون آن كه بخواهد به ديدن همچين طلبه هاي بود آنقدر 
طلبه هاي جواني كه با وجود ضعيف بودنشان نيروي جواني را مثل حمايلي  ،جواني «عادت» كرده بود

 دوش انداخته اند. حمايل با صبر بزرگساالنه اي سرتاپايشان را پوشانده بود و مثل يك «عادت» روي
جاودانه و ابدي به نظر مي رسيد. انگار جواني هرگز يك قدم از آن دو دور نمي شد همان طور كه 

وجود به نظر مي رسيد پيري حتي يك لحظه، حتي سال ها پيش هرگز از رهبر دور نشده بود. با اين 
مي شد به حال آن دو غصه خورد هنوز جواني جاودانه اشان را داشتند اما خب الزم بود چند سالي 
بزرگ تر شوند، الزم بود مشت هايشان را باز كنند و اجازه بدهند آن كبوتر پرواز كند، الزم بود خود 

بان جواني را در آن با ايماني بود شتا مسلمكم بيني و اطاعت بي شائبه شان كه الزمه ي اخالق هر 
ها به تحليل ببرد و با اين حال مطمئنا زندگي آن دو هم با وجود همه ي معصوميت بي خبرانه ي 
امروزشان از يك جايي به بعد صحنه ي نبردي مي شد بين گذشته و آينده و دويدني مداوم به سمت 

 چيزي كه «زندگي» نام دارد.
االي لب هردو سبيل كم رنگي جوانه زده بود كه موها و چشم هايي كه رنگ تيره اي داشت و ب

 شايد مي گفت:
 «اين يك مرد بزرگ است!»

سليم بلند شد روي رخت خوابش نشست و همان طور كه آن ها نماز مي خواندند سيگاري روشن 
 كرد و نگاهشان كرد. نمازشان را كه تمام كردند نجم الدين خجالت زده گفت:

 «بيدارتون كرديم... ببخشيد.»
و بدون اين كه بخواهد دستش رفت كنار قلبش. با تمام قلبش از سليم طلب بخشش مي كرد. از 
آن هايي بود كه در همه ي حركاتشان مكث قابل مالحظه اي وجود دارد و سليم چون براي اولين 
بار خود را در مقام خداوند بخشنده اي مي ديد كه بنده اي از او مي خواست كاري كه هميشه كرده 

 ني «بخشش» را به او عطا كند و چون هنوز به اين موضوع «عادت» نكرده بود ساكت ماند.يع
 نجم الدين مي گفت:

 «ببخشيد.»
فاصله مي افتاد بين ببخشيد و حرف ديگري كه قرار بود بعد از ببخشيد بيايد و تو در اين بين منتظر 

 بودي كه او حرف ديگري بزند.
 «ما نمي خواستيم...»
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 چيز همين طور ادامه پيدا مي كرد.و همه 
 سليم كه به خودش آمد گفت:

 «نه نه، من خودم بايد بيدار مي شدم...»
به ساعتش نگاه كرد، هنوز دوساعت تا رفتن به چاپخانه وقت داشت و ترس برش داشته بود كه 

 واقعا مثل يك خداي بخشنده رفتار كرده باشد.
 «يه كم ديگه بايد راه بيفتم»

 مشغول جمع كردن رخت خواب ها شد و گفت: نجم الدين
 «پس شما توي چاپخونه كار مي كنيد؟»

 وقتي سليم جواب داد بله، اين بار پرسيد:
 «براي همين كتاب داريد؟»

 سليم جواب داد:
 «بله قبال فكر مي كردم چون كتاب دارم تو چاپخونه كار مي كنم.»

 «حاال چي؟»
 ر مي كنم كتاب دارم.»«حاال فكر مي كنم چون توي چاپخونه كا

 نجم الدين و صابر گيج و متعجب سرتكان دادند:
 «پس اين دو تا با هم فرق دارن؟»

 سليم خنديد:
 «بله، به كتابا نگاه كرديد؟»

 «نه راستش...»
 «بفرمايين، خواهش مي كنم... مي تونيد بهشون نگاه كنيد.»

كتابي برداشت و مثل يك مرد  نجم الدين همان طور روي زانو به طرف كتاب هاي سيلم رفت،
سالخورده آهسته شروع كرد به ورق زدن كتاب. مثل كسي بود كه مي خواهد روي آن كتاب قيمت 
بگذارد يا كسي كه بارها از اين كتاب ها ديده است، يا كسي كه مي خواهد واقعا پير به نظر برسد، 

 در نهايت خيلي مختصر گفت:
 «بيشترشون درباره ي تئاترن.»



 قاتل |2 قتل كي  يواقعه نگارم دوّ جلد | قتل كي  يواقعه نگار

260 

 ...»«بله
 صابر هم به كتاب ها نگاه كرد، او هم كم و بيش همچين حرفي زد:

 «بيشترشون درباره ي تئاترن!»
هوا كامال روشن شده بود كه در زدند، صابر در را كه باز كرد، هادي سرش را از در داخل آورد، سليم 

 براي شناختن او كمي زمان مي خواست، عينكش را به چشم گذاشت و گفت:
 «ببينم... هادي مگه نه؟»

 هادي گفت:
 «بله آقا خودمم.»

سليم بلند شد، عينكش را با پيراهنش تميز كرد و وقتي رو به روي در ايستاد نور آبي رنگ و خفه 
ي صبح چشم هايش را زد. بعد از باراني كه ديشب روي دشت باريده بود، بخار ياقوتي رنگي از 

از يك شب تمام ميگساري به خود مي آيد. چارچوب در، تنها زمين بلند مي شد، مثل مردي كه بعد 
بخشي از دشت سبز و تيره ي بيرون را كه هنوز زير وزن باران سنگين بود قاب مي گرفت و بوي 

 چمن هاي خيس همراه باد وارد اتاق مي شد.
 «مي خواستم يه چيزي بهتون بگم.»

 «خب بيا تو!»
 ه نجم الدين و صابر بود. سليم پرسيد:هادي كمي اين پا و آن پا كرد، نگاهش ب

 «درباره ي نمايش؟»
 سليم هم گاهي از گوشه ي چشم به آن دو نگاه مي كرد.

 «بله درباره ي نمايشه.»
 «خب بيا تو حرف بزن... بفرما.»

هادي كالهش را در آورد دستي روي موهاي طاليي اش كشيد، نگاه كه كرد در گودي چشم هايش 
 مي خواست گريه كند؟ آب روشني برق مي زد،

 «نه نه، ممنون من فقط اومده بودم...»
هادي مي خواست برود پادگان، ديشب اولين مرخصي يك سال گذشته اش را گرفته بود، اسباب 

 كشي داشتند، به كجا؟
 «خونه ي سعيد...»
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شان، سرش را پايين انداخت. خانه ي كاه گلي قديمي اي كه در روستا داشتند آوار شده بود روي سر
نه پول تعمير كردن داشتند نه جايي براي رفتن. وسايل را هم كه همراه خودشان نياورده بودند، مي 

 آوردند كه چه، مگر به درد مي خوردند؟ پس همه ي اين سال ها چه طور زندگي كرده بودند؟
 «اي يه جور مي گذرونديم.»

روي پوتين هايش چكيدند. حاال  باز سرش را پايين انداخت و پلك كه زد دو قطره اشك به سرعت
فكر مي كرد خودش و خانواده اش يك آواره ي حسابي شده اند. آواره ها به جايي پناه آورده بودند 

 كه معلوم نبود آن جا هم روزگار خوبي در انتظارشان باشد.
با كالهش بازي مي كرد. پدر هادي از شهر دل خوشي نداشت. همين كه به شهر مي آمد خدا خدا 

ي كرد زودتر به روستاي خودشان برگردد. اما خب حاال مجبور شده بود. سعيد هم كه گفته بود م
اجاره ي خانه را تا سه ماه داده، يك كاري مي كردند، باالخره توي روستا هم كه از خودشان چيزي 
نداشتند. تنها چيزي كه داشتند همين دست ها بود و بس. ولي خب پدر مي گفت، آن جا دوست و 
آشنا داشتيم، فاميل داشتيم، زندگي داشتيم، اين جا چي داريم؟ در خانه ي همه همين را تكرار مي 

 كردند:
 «اينجا چي داريم؟»

 حاال انگار روستا چه چيزها كه نداشتند.
 «اينجا چي داريم؟»

 مادربزرگ و پدربزرگ مثل دو تا بچه گريه مي كردند.
 «اين جا چي داريم؟»
ه هرحال من مطمئنم اين ويرانه ها بايد در برابر دنياي نوي شما زانو بزنن؟ «باشه ناراحت نباش ب

 بايد خوش بين باشي...»
 هادي خوش بين و اميدوار چند بار تكرار كرد:

 «اين طور فكر مي كني؟»
 «آره حاال بيا داخل.»

 «نه راستش...»
بود تا به سليم بگويد اسباب كشي كرده اند، اصال چرا بايد  راستش هادي همه ي اين راه را نيامده

همچين حرفي به سليم مي زد؟ آمده بود بگويد بايد روي اسم او در نمايش خط بكشد. دليلش هم 
اين بود كه وقتي برگشته بود و ماجراي نمايش را براي پدرش و زن و مادر و خانواده تعريف كرده 
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تو را چه به اين كارها؟ بهتر است بروي كار كني كه بيشتر بهت مي بود همه زده بودند زير خنده. 
آيد، خنديده بودند و حتي پيرترين عضو خانواده، مادربزرگش اداي او را در آورده بود كه مثال توي 
تلويزيون براي خودش بازيگر شده. كه مثال نقش پسر يك مرد پولدار را گرفته. كه مثال دكتر است. 

 دش زندگي دارد. نه، راه فراري نبود.كه مثال براي خو
 اگر هم كسي پيدا مي شد و مي گفت:

 «اين هم راه...  بفرما پا به فرار بگذار.»
بايد گوش هايت را به روي حرف هاي اين آدم خياالتي مي بستي و در عوض چشم هايت را به 

مرد خياالتي به رويش روي دنياي واقعيت باز مي كردي. اما هادي نتوانسته بود به دنيايي كه يك 
باز كرده بود پشت پا بزند و تمام اين مدت درگير خياالتش شده بود؛ از وقتي با اسكندر حرف زده 

 بود تا وقتي كه سعيد گفته بود:
 «تو مي توني كمونيست خوبي بشي.»

ست بعد گفته بود تا وقتي خودش خواندن ياد مي گيرد هروقت توانست بيايد تا با هم مانيفست كموني
 را بخوانند. 

پدرش گفته بود تو را چه به اين كارها؟ او فقط بايد انتظار مي كشيد. پس معادله اين شد از خياالت 
فرار كن و به دنبال واقعيت ها بدو. البته هرچيزي كه مي دود ميل دوري كردن دارد، ميل جاودانگي 

كرد، نمي شد يك لحظه  در لجاجت خودش، زندگي لجوج، زندگي سخت، حتي نمي شد به آن فكر
بايستي و نفسي تازه كني، فقط بايد براي به دست آوردنش جان مي كندي، هادي به دست هاي 

 خودش نگاه كرد و گفت:
 «بله آقا سليم پدرم مي گه يه بدبخت بيچاره رو چه به اين قرطي بازي ها!»

ت به هرچيزي مخالفت كه يك معترض به تمام معنا بود و عقيده داشت بايد نسب سربازيحتي آن 
 صريح خود را اعالم كند گفت:

«تو عيدت روزيه كه اين جا يه تُنِ ماهي مي دن دستت كه ببري خونه و دورهم بخوريد حاال 
 مي خواي بازيگر شي؟»
 و فرمانده صدايش مي زد:

 «بازيگر!»
 داد مي زد:

 «بازيگر اينقد به جلوي پاهات خيره نشو!»
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 كبود مي شد و مدتي بعد با مهرباني:صورتش قرمز مي شد، 
 «بازيگري به درد تو نمي خوره.»

 و بعد نظرش را عوض مي كرد:
 « به درد هيچكس نمي خوره... چيزي كه به درد نخوره چرا بايد دنبالش بيفتي؟»

 پدرت رو ديدي؟ مادرت رو ديدي؟ برو كار كن...
از شدت انزجار نسبت به او نمي توانستند هاهاها... همه مي خنديدند، آن هايي كه نخنديده بودند 

لب از لب بردارند، دهانشان هم كه باز مي شد از آن دود سيگار بيرون مي آمد و دود باالي سرشان 
مي پيچيد. مثل يك ابر يا يك قطار از كار افتاده به نظر مي رسيدند. اين هايي كه حسابي صورتشان 

 دايشان مي شد و مي گفتند:در هم رفته بود از پشت بقيه ي سربازها پي
 «مگه تو بلدي حرف بزني؟»

 «مگه تو بلدي بخوني؟»
مادر بزرگ اداي او را كه قرار بود بازيگر بزرگي شود و فيلم هايش را در تلويزيون نشان دهند در 

 مي آورد و مي گفت:
 «اگه بازيگر بشي ما حتي تلويزيون نداريم از اون تو رو ببينيم.»

مادربزرگ! فكر مي كرد همه ي بازيگرها را در تلويزيون نشان مي دهند، هيچ نمي دانست طفلك 
كه بزرگترين بازيگرهاي زندگي براي هميشه پشت پرده مي مانند و بدون اين كه هيچ وقت هيچ 

 كس آن ها را ببيند از دنيا مي روند.
 «آره وقتي حتي تلويزيون نداريم بازيگر شدن چه معنايي داره؟»

 ليم زبانش بند آمده بود، نمي دانست بايد در برابر اين همه سادگي چه بگويد و تنها گفت:س
 «اين تئاتره... يعني در هرصورت قرار نيست تو رو از تلويزيون نشون بدن.»

 «اينا بهانه ست...»
«نه نه، اين جوري كه تو تعريف كردي، يعني انسان نمي تونه هيچ كاري بكنه. يعني همه چي 

اقيه. حتي همين خونه رو ديدي با اين منطقي كه تو تعريف كردي خودش اتفاقي درست اتف
شده و كسي حتي بهش دست نزده! يعني چي تو را چه به اين كارها؟ اونا نبايد براي تو تصميم 
بگيرن كه چه كاري براي تو مناسب تره. اونا فكر مي كنن تو چون تلويزيون نداري نمي توني 

الي كه بازيگري همينه... مردم براي ديدن بازي تو به تلويزيون احتياج دارن بازيگر بشي درح
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 اما خودت نه... تو همين جا وقتي با هم تمرين مي كنيم بايد خودت رو ببيني.»
 عينكش را بيرون آورد و دردي را كه در فاصله ي دو چشمش بود گرفت و گفت:

ه اي براش نداريم... فعال مي تونيم روش «بهرحال نمايش زياد وقتت رو نمي گيره... ما عجل
 كار كنيم... يه ماه، دو ماه، سه ماه و بيشتر تا هر وقت كه شما آماده مي شين.»

 هادي گفت:
 «خيلي ممنون ولي من...»

«ولي نداره پسرجون تو يه نقش خيلي مهم گرفتي و من نمي تونم اون نقش رو به كس ديگه 
 اي بدم.»

 «واقعا!»
 و.»«توحاال بيا ت

هادي روي پلكان كوچك جلوي در نشست و مشغول در آوردن پوتين هايش شد، به ساعتش نگاه 
 كرد.

 «من فقط چند ساعت وقت دارم... بعدش بايد برگردم.»
آمد داخل و كمي چشم گرداند، اتاق نور گيري بود و حاال رنگ تيره ي سر صبح كامال ناپديد شده 

 كم كم داشت ته نشين مي شد گفت: بود. همان طور كه فوران احساس هادي
 «از نظر شما مشكلي نداره؟»

نجم الدين و صابر انگار اين اتاق هميشه خانه ي سليم بوده و آن ها تازه به آن جا آمده اند جوري 
در پاسخ سوال سليم گفتند: «نه» كه معلوم بود از وجود خودشان در اتاق خجالت مي كشند. دوست 

 ساسيه ي اتاق بودند تا براي هيچكس مزاحمت ايجاد نمي كردند.داشتند بخشي از اسباب ا
 «مي خواي ما تا وقتي اتوبوس مي رسه بيرون بايستيم داداش سليم؟»

 سليم گفت:
 «نه نه، الزم نيست ما حرف پنهوني نداريم فقط درباره ي يه نمايشه.»

يدا كرد، كيف سياه به سمت خرت و پرتش رفت و پشت چند كيفي كه مال او بود كيف كارش را پ
دستي بود كه بيش از اندازه كهنه و كثيف به نظر مي رسيد. همان طور كه سرش گرم پيدا كردن 

 برگه هاي مورد نظرش بود گفت:
 «مي بيني هادي من اومدم دنياي تميز اين دو تا جوون رو كثيف كردم.»
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شدند و نجم الدين در پاسخ به سليم نجم الدين و صابر هر دو با هم و به يك اندازه از خجالت سرخ 
 گفت:

 «نه داداش سليم فكر كن اين جا خونه ي خودته...»
 و صابر:

 «اين جا خونه ي شما هم ست...»
 سليم برگه ي نمايش در دستش بود، از تعجب خشكش زده بود، به طرف آن ها برگشت:

 «پس به من نگيد آقا!»
ه است. نقش رفيقِ جوان در اين نمايش نقش مهمي به هادي گفت كه نقش رفيق جوان را به او داد

بود. حاال كه اين نقش را گرفته نبايد جا بزند چون اگر او نباشد كال ديگر نمايش معنايي نخواهد 
داشت. اصال انگار نقش رفيق جوان را براي هادي نوشته بودند، سليم كامال از انتخاب او براي اين 

 نقش راضي بود.
 يه كم تمرين كنيم... نظرت چيه؟» «حاال بيا تا نرفتي

 از نجم الدين پرسيد:
 «تا به حال تئاتر ديدي؟»

 «نه»
 از صابر هم پرسيد:

 «تو چي؟»
 «منم نديدم.»

 «هوم... تو چي هادي؟»
هادي هم هيچ وقت تئاتر نديده بود. هيچ كدامشان، هيچ وقت حتي داخل سالن تئاتر نشده بودند، 

نداشتند، آن تصوري كه داشتند زيادي از حد بزرگ بود، زيادي دور بود، مال آدم تصوري هم از آن 
 هاي بيكار بود، خب ناحق هم نمي گفتند.

 «خوبه... اشكالي نداره به نظرم اين طوري بهترم هست.»
 هادي گفت:

 «يعني بهتره آدم هيچي ندونه تا اين كه همه چي رو بدونه؟»
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ه مغزتون با چيزاي اشتباه پر شده باشه، مثال اين طوري خوبيش «بله بهتره هيچي ندونيد تا اينك
 اينه كه من رو استاد صدا نمي زنين.»

هادي جلويش نشسته بود، نصف كله ي طاليي اش همراه نور رفته بود و حاال به سفيدي مي زد. 
ه ها سليم نگاهي به برگه ها انداخت. مي خواست برگه را بدهد هادي. وقتي هادي در گرفتن برگ

 دست دست كرد تازه يادش آمد كه او خواندن بلد نيست. 
 «شما كاري داريد؟»

از نجم الدين و صابر پرسيده بود، آن ها زود جواب دادند كه كار دارند و بايد بروند، فكر كرده بودند 
 سليم اين طور مي خواهد آن ها را تنها بگذارند.

استم ازتون بخوام توي خوندن نمايشنامه «اگه كار داريد كه اشكالي نداره... فقط مي خو
 كمكمون كنيد.»

قبل از اين كه هادي را به داخل دعوت كند و قبل از اين كه او قبول كند به ذهنش رسيده بود از 
اين دو طلبه ي جوان همچين چيزي بخواهد، به هرحال اين نمايش و تمرين هايي كه قرار بود 

 مچين جوان هايي.انجام دهند براي همين بودند، آموزش ه
 «ولي...»

 نجم الدين نمايشنامه را برداشت:
 «ما كه تابه حال همچين كاري نكرديم.»

 سليم خنديد:
«اشكالي نداره فقط قراره بخونيمش و درباره ش حرف بزنيم... اما قبلش بيايد يه كم با هم 

 ديگه صحبت كنيم، مي شه؟»
 «آره مي شه.»

 سه نفر جواب مثبت دادند.
هر كدام از آن جوان ها شروع كردند به حرف زدن درباره ي خودشان و خاطراتي كه در بچگي وقتي 

داشتند شايد خودشان هم مثل سليم فهميدند كه چقدر به هم نزديك هستند و تا چه حد مي توانند 
در كنار هم احساس راحتي بكنند. به خاطر همه ي اين ها حرف هايشان از يك جايي به بعد مثل 

 خروشان آن ها را با خود مي برد، بدون هيچ زحمتي.رودي 
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14 فصل  
 

 نجم الدين تعريف كرد كه:
اولين بار وقتي توي كوره هاي آجرپزي زير نور تند خورشيد جان مي كند و آجرهاي خشك را روي 
هم سوار مي كرد و مي برد فهميده بود اسمي دارد، آن اسم «نجم الدين» است، آن هايي كه باهاش 

رگ شده بودند و سركارگرها، بهش«نجمه»مي گفتند. كوتاه تر بود و راحت تر مي شد هزار بار با بز
 عصبانيت آن را پشت سر هم تكرار كرد.

 «نجمه!»
نجمه مي دويد. از عصبانيتِ سركارگرها و كتك هايي كه از دستشان مي خورد هراس داشت. سعي 

كرد و بعدش كت مي خورد ديگر تقصير فقط به  مي كرد مثل يك مرد واقعي كار كند، اگر كار نمي
 گردن اهمال خودش بود. 

 «نجمه!»
نجمه مي دويد، گاهي اين تالش و مجاهدتِ خسته كننده سيزده ساعتِ طوالني كش مي آمد. آن 
هايي كه نمي شناختنش فكر مي كردند اين اسم بايد مال آدم بزرگ تري مي بود نه يك پسر بچه! 

رشيد كه روي پوست كارگرها مثل طاعون، تاول بود و سياهي، جان مي كند، پسر بچه زير نور خو
 پدرش هم.

پسر بچه پدر خيلي پيري داشت، از آن مردهايي كه زن اولشان مي ميرد، زن دومشان دچار حادثه 
مي شود، زن سومشان خودكشي مي كند و آخر سر زن نسبتا جوان و چشم و گوش بسته اي 
نصيبشان مي شود، كه نه مي ميرد، نه دچار حادثه مي شود و نه با خودكشي و انواع مرض هاي 

ي دارد، براي خودش سليقه و آرزويي ندارد و مي تواند تا آخر عمر گوش به فرمان يك زنانه ميانه ا
مرد پير بماند. گذشته از اين ها از همين زن آخري بود كه نجم الدين زاده شده بود، از بقيه ي خواهر 
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اتاق  برادرهايش كه هركدام مادرهايشان را به بهانه اي از دست داده بودند كوچكتر بود و شب ها در
سه در چهاري بين نه تا از خواهر برادرهايش مي خوابيد. دوران هياهوي اين خانواده ي پرجمعيت 
خيلي زود به سر رسيده بود، همه پي كار خودشان رفته بودند، دخترها ازدواج كرده بودند، پسرها زن 

 رش.گرفته بودند، بعضي هايشان حتي دو تا و اين ته تغاري مانده بود ور دل پدر پي
هركسي مي تواند بعد از يك دوره ي مشخص حتي اگر سرپا باشد مستعد گرفتن لقب «پير» شود. 
شايد شما فكر كنيد كه ما همچين برخوردي با پدرپير نجم الدين داريم، اما خب بعضي ها هستند 

پيرترها كه بعد از ديدنشان با خودت مي گويي، بعد از پيري مي تواند چه باشد، پيرتر؟ هيچ كس براي 
 كلمه ي مناسبي درست نكرده است.

پيرمردهايي مثل پدر همين نجم الدين آنقدري پير بودند( يا پيرتر) كه هنوز مثل چند سال پيش فكر 
مي كردند اگر بچه شان درس فقه بخواند از همه ي دنيا بي نياز مي شود. با لباس هاي تميز توي 

كشد، جوان و پير برايش دو ال راست مي شوند و مسجد مي نشيند، براي مومن ها خط و نشان مي 
زندگي راحتي پيدا مي كند، بدون اين كه الزم باشد همه ي عمر كار كند و از اين كار چيزي جز 

 غذايي بخور نمير نصيبش نشود.
 بله بايد خيلي پير باشي كه اين دوره زمانه از اين فكرها بكني.

كوره ي آجر پزي نمي رفت كارش حفاري چاه آب روي زمين پدر نجم الدين خيلي پير بود. وقتي به 
هاي كشاورزي بود. گاهي نجم الدين را هم همراه خودش مي برد. وسايل سنگين كارش را مي 
گذاشت توي گوني برنج و دست هاي بزرگ و سياهش را هم با آرامش مي گذاشت روي پاهايش، 

شد و قبل از اين كه كارش را شروع كند لباس مثل وقت هايي كه نماز مي خواند. به جاده خيره مي 
هاي كهنه اش را از كيسه كه همراه داشت بيرون مي آورد و مي پوشيد. همسايه ها نبايد مي 
فهميدند كه اين پيرمرد بعد از بزرگ كردن اين همه پسر حتي در اين سن مجبور است همچين كار 

 كثافت.سنگيني بكند و در ثاني از سر تا پا هم مي رود توي 
پر بود از چروك هاي خيلي ريز، از   نجم الدين از وقتي به ياد مي آورد همه ي صورت پدرش

شيارهايي كه دست آفتاب حتي به ريزترين آن رسيده بود و خوب آن را شخم زده و زير و رو كرده 
اني بود، سرتاسر صورت پدر چروك بود، جزئيات گم شده بود و وقتي نجم الدين به عكس دوران جو

او نگاه مي كرد با تعجب از خودش مي پرسيد يك آدم چقدر مي تواند تغيير كند؟ چقدر مي تواند 
 زنده باشد و تا كجا مي تواند به پير شدن ادامه دهد؟

حاال همين پيرمرد كه هر چقدر جان مي كند از نور و از روز دورتر مي شد و بيشتر در تاريكي فرو 
ا خواندن درس فقه براي خودش كسي مي شود، چه توهمي! مي رفت فكر مي كرد كه پسرش ب

پسرك هم در توهم پدر شريك شده بود، مگر همه ي بچه ها با ديدن رنج بي پاياني كه پدرانشان 
براي بزرگ كردن آن ها متحمل مي شوند به خودشان قول نمي دهند كه روزي به همه ي فالكت 
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 نجم الدين هم همينطور بود، ولي چه توهمي!(همه ي فالكت هاي پدر) پايان مي دهند؟!  ها
 سليم گفت:

«براي تئاتري كه ما مي خوايم ببريم روي صحنه، داشتن همچين زندگي اي مهمه... تا وقتي 
 اين طوري زندگي نكرده باشي نمي دوني هر كدوم از شخصيت ها بايد چي بگن.»

بود به آرامي لبخند زد و سليم نجم الدين با صبري كه مثل تنديسي هميشگي صورتش را پر كرده 
فكر كرد البد يك پيرمرد كه مجبور بوده سال ها كار كند و همين كار كردن جز اثرات زمان چيزي 

 روي صورتش نداشته است بايد همين شكلي بخندد.
نجم الدين كه مي خنديد اطراف چشم هايش مثل دم ماهي چين هاي خيلي ريزي برمي داشت، 

ي به آرامي به شنا در مي آمد، ماهي حركت مي كرد، چين ها جا به جا مي حرف هم كه مي زد ماه
شدند، هر حرف مثل سنگي بود كه روي آب مي افتد، تمام صورتش واكنش نشان مي داد، پير مي 

 شد، از حركت مي افتاد و سليم پدر پيرش را در صورت او جستجو مي كرد.
 «اين تئاتر براي آدم هايي مثل شماست.»

الهش را كنار دستش گذاشته بود، گاهي نيم نگاهي به كاله مي انداخت و لبخندي مي زد هادي ك
 كه سليم مطمئن شود حرف هايش را مي شنود. 

هادي حاال كم تر نسبت به دو جوان ديگري كه تازه با آن ها روبرو شده بود احساس ناراحتي مي 
ه چيزي نمي گفت گاه صورتش پر از كرد. آن ها از زندگي خودشان حرف مي زدند و او با اين ك

اعجاب مي شد. مثل اين كه چيزي توي صورتش با خوشحالي فرياد مي زد، نگاه كن يكي اين 
جاست كه با اين كه مثل يك آدم بزرگ لباس تر و تميز كردي تنش است و وقت حرف زدن 

خودش هم معلوم شرمگين و خجالت زده است و اتاقي كه در آن مي مانند بيش از حد تميز است و 
است از آن آدم هايي است كه بيش از اندازه منظم هستند، شبيه من زندگي كرده است، شبيه من 
احساس كرده است، گذشته اي دارد كه مي توانست گذشته ي من باشد و گذشته ي من هم مي 

جربه توانست گذشته ي او باشد، زندگي كه جدا از هم اما با يك فعل مشترك، يعني «بيچارگي» ت
كرده بودند نطفه ي آينده اي را در خود داشت كه مي شد با هم بسازندش. بله پدر نجمه او را كتك 
نزده بود و فكر نكرده بود كه فقط به درد كارگري كردن مي خورد، اما با اين حال باز هم اين پدر 

چشم هايشان را، پير مي توانست پدر او هم باشد، مي توانستند دست هايشان را با هم عوض كنند، 
 گوش هايشان را و هيچ چيز براي آن ها تغيير نكند.

نجم الدين بعد از هر جمله، بعد از هر مكث مثل يك آدم خيلي بزرگ كه هميشه در همچين موقعيت 
 هايي بوده مي گفت:
 «بايد شاكر باشيم.»
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 يا:
 «همه ي اينا از لطف خداست.»

اتاق كوچك و خرت و پرت كهنه است، به اين اگر كسي فكر مي كرد «همه ي اين ها»، همين 
 نتيجه مي رسيد كه خدا اين خانه را چندان هم مورد لطف خود قرار نداده است.

 «خدا خودش صالح هركاري رو بهتر مي دونه»
و ساكت مي شد. آنقدر خالصانه كه معلوم بود با تمام وجود به « لطف خدا» باور دارد و به لطف تك 

 ت كم هر كدامشان قسمتي از خدا را در وجودشان و همراه خودشان دارند.تك آدم هايي كه دس
 «شما مي تونين توي خوندن نمايشنامه بهش كمك كنيد...»

 نجم الدين گفت:
 «بله اگه خدا بخواد.»

 خود هادي هم مي خواست و وقتي سليم اين را گفت خودش اضافه كرد:
 «اگه براشون زحمتي نداشته باشه.»

 ن موقع ساكت بود پرسيد:صابر كه تا آ
 «ولي داداش سليم اين بعدش چجوري مي شه؟»

 «يعني مي خواي بگي چجوري اجرا مي شه؟»
 «يعني دركل تئاتر... من نمي دونم چجوريه»

 سليم گفت:
«خب يه سالن خيلي بزرگ رو تصور كنيد، يه جايي مثل سكو كه بايد براي رسيدن بهش از 
چند پلكان بري باال،  يه پرده ي قرمز و خيلي بزرگ هم هست كه از اين سر تا اون سر صحنه 
كشيده شده، اون پرده همزمان هم وسيله ايه براي پوشوندن همه چي و هم براي برمال كردنش، 

اگه الزم باشه كشيده بشه و همه هم  بره و همه چي رو عريان كنه ونه كنار چون هم مي تو
چي رو بپوشونه. پشت اون پرده بازيگرها هستن و پايين سكو تماشاگراني كه روي صندلي 

 هاي چيده شده ي اون پايين مي نشينن و به صحنه خيره مي شن.»
 صابر اين بار پرسيد:

 د؟»«ولي همه ي اين ها به چه كاري ميا
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 «پرده يا تئاتر؟»
 «هردوتاش.»

«هوم... تئاتر مي تونه خيلي كارها بكنه، مي تونه خيلي چيزها بسازه و مي تونه ما رو متوجه ي 
چيزهايي بكنه كه قبال برامون غير شفاف بودن و يا نمي تونستيم دركشون بكنيم... يا به تنهايي 

شستي و داري به اجراي يه نمايش نمي تونستيم دركشون كنيم... فكر كن تو بين جمعيت ن
نگاه مي كني در اين شرايط همه ي اون هايي كه اونجان به يه چيز خيره شدن، صحنه. همه ي 
اون ها تبديل به يه چشم خيلي بزرگ و يه مغز بزرگ شدن... ما نمي تونيم به تنهايي واكنش 

كه بينش نشستيم... به واكنش هاي جمعي  نشون بديم و واكنش هاي ما بستگي پيدا مي كنه
آدم ها در همچين شرايطي با اون چشم بينا و مغز بزرگ مي تونن همديگر رو كنترل كنن... 

 تئاتر مي تونه همچين كاري بكنه.»
 نجم الدين گفت:

 «تئاترهاي شما هم همچين كاري مي كنن؟»
 سليم كمي فكر كرد، پاسخ داد:

كه تئاتر مي تونه مردم رو  بودم«نه... نه فكر نكنم... من يه وقتي ايمانم رو به اين از دست داده 
آگاه كنه يا فكر مي كردم بهتره اون ها مثل قطره هاي بارون از هم جدا باشن ولي نمي دونستم 

ر مي كه قطره هاي بارونم در نهايت روي هم مي افتن، يعني مجبورن روي هم بيفتن... بله فك
كردم الزم نيست مردم آگاه بشن يا اگه آگاه شدن آگاهي خودشون به تنهايي كافيه ولي بعد 
با جوون هايي برخورد كردم كه بهم ثابت كردن دنياي كهن هرچقدر هم مقتدر به نظر بياد 
ناچاره در برابر واقعيت جديد سر تعظيم فرود بياره... و حاال وقتي به دوران جوونيم نگاه مي 

م ناراحت مي شم... من ديگه جوون نيستم اين يه واقعيتيه، و بايد قبول كنم كه وقتش رسيده كن
جوون ها من رو قضاوت كنن، همون طور كه من وقتي جوون بودم پيرترها رو قضاوت كرده 

 بودم.»
 هادي گفت:

 «چه طور؟ يعني كي قراره تو رو قضاوت كنه؟»
 «شماها!»

 ، به رهبر نگاه كرد و گفت:سليم خنديد و عينكش را درآورد
 «اين جا يه دادگاهه هادي... من پدرم رو قضاوت كردم و حاال...»
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 دستي روي پاي رهبر گذاشت.
«بله رهبر من كم تو رو قضاوت نكردم... ولي من رو ببخش مرد جوون، نمي تونم براي اين 

 خواهي كنن.»ازت عذرخواهي كنم همين طور كه نيازي نيست اين مردهاي جوون از من عذر
 رهبر ناله اي كرد و نجمه الدين در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت:

 «رهبر خيلي شبيه پدرمه.»
 «همه ي پيرمردها شبيه همه ن.»
 «شما اين طور فكر مي كنيد؟»

 سليم خنديد:
 «نه كامال... فقط يه سري از پيرمردا اينقد به هم شبيه هستن.»

 هادي گفت:
 ي كه شبيه هم زندگي كردن؟»«پيرمردهاي

سليم سرتكان داد، دلش به حال اين مردهاي جواني كه در برابرش نشسته بودند و ممكن بود پير 
شوند بدون اين كه بفهمند زندگي يعني چي و بميرند سوخت. و در حالي كه همزمان هم احساس 

نشان بدهد آن پشت ها چه خبر است خوبي داشت كه مي توانست پردها را پايين بيندازد و به آن ها 
 خوشحال بود و هم ناراحت و گير افتاده بين همين دوگانگي به نمايشنامه اشاره كرد و گفت:

 «درباره ش چي فكر مي كنيد؟»
صابر و نجمه هر دو سرشان را پايين انداخته بودند، مثل كساني به نظر مي رسيدند كه نظري ندارند 

ت مي كنند و فقط مي خواهند كسي كه نظر آن ها را خواسته از و به خاطر همين احساس خجال
سكوتشان اين را بفهمد و بيشتر پي ماجرا را نگيرد. سليم پي ماجرا را ول كرد. سال ها بود با 
بازيگرهاي جواني كه معموال نظري براي ابراز كردن نداشتند سر و كله زده بود، حاال فهميدن اين 

 ارند برايش كار خيلي سختي نبود.كه اين سه مرد هم نظري ند
 «خب اين رو يه مرد آلماني نوشته.»

 «يعني...»
 «نگران نباشيد از زناي برهنه خبري نيست... حتي يه صحنه ي عاشقانه هم در كار نيست.»

 هادي خنديد و پرسيد:
 «پس چي؟»
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ه؟ راستي «چه طوره شروع كنيم به خوندن، اون وقت همه مون مي فهميم قضيه از چه قراره، ن
هادي به قسمت هايي كه من مي خونم خوب گوش كن چون من دارم قسمت هاي مربوط به 

 نقش تو رو مي خونم... خب؟»
و شروع كرد به خواندن. الزم بود همين كه چند خطي مي خواند مكث كند و ضمن توضيح 

چرا همچين  دادن حركات بازيگران برايشان بگويد كه نويسنده دقيقا در چه برهه ي تاريخي و
حرفي زده و پشتوانه تئوري آن چه بوده. صابر و نجمه با چشم هايي كه گاهي از بهت مي 
درخشيد، مثل كساني كه انگار مي خواهند به چيزي اعتراضي بكنند كمي تعلل مي كردند و 

 باز شروع مي كردند به خواندن.
دد. سليم قبول كرد، خودش هم بعد از دو ساعت خواندن هادي گفت كه ديگر بايد به پادگان برگر

 بايد به شهرك صنعتي مي رفت و به چند نفر سر مي زد.
 «صبر كن منم همراهت ميام...»

 بعد رو به دو طلبه ي جوان:
 «مي خوايد نمايشنامه پيشتون بمونه؟»

آن ها با رضايت سر تكان دادند و نه تنها مي خواستند نمايشنامه پيششان بماند بلكه اجازه نداند 
 ليم رهبر را نيز همراه خودش ببرد.س

 «ما ازش نگهداري مي كنيم.»
 «ولي آخه مگه نمي ريد روي زمين؟»

 «چرا ولي مي تونيم رهبرم ببريم»
 البد رهبر هم مي خواست كمي از بوي كارخانه دور شود.
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 15 فصل
 

مي خواهند به يك جايي سليم و هادي آرام قدم مي زدند، مثل كساني به نظر مي رسيدند كه فقط 
بروند كه قدمي زده باشند. خالي از اضطراب و تنها براي گذران وقت اما در دل هر دويشان آشوب 
بود و همين آشوب بود كه اجازه نمي داد اين پياده روي آن طور كه در ظاهر به نظر مي رسيد يك 

انواده اش، نمي دانست وقتي راهپيمايي خالي از فكر و دغدغه باشد. هادي فكرش مانده بود پيش خ
پنج نفر ديگر را هم سير كند. تصور اين كه دوران گرسنگي   خودش كاري نداشت چه طور بايد شكم

هر دقيقه  نزديكتر مي شد ديوانه اش مي كرد، اين طور نبود كه تا به حال گرسنگي نكشيده باشد 
و مي كشيد، گرسنگي اي بود كه برعكس بهتر از هركسي با گرسنگي آشنا بود اما گرسنگي اي كه ا

آدم را نمي كشت و آن آدم مي توانست فردا هم به زندگي كردن ادامه دهد، به كار كردن، حاال اگر 
 همين هم از دست مي رفت بايد چه كار مي كرد؟

مي خواست اين روزهاي سياه را با نور اميد برابري اي كه سعيد و سليم از آن حرف مي زدند آسان 
د و از طرفي هم با وجود كشش بي اراده اي كه نسبت به مطالبه ها داشت احساس مي تر بگذران

كرد همچين دنيايي هيچ وقت نمي تواند تحقق پيدا كند و اين فقط وعده ي دنياي زيباتري بود كه 
 درد شالق هايي را كه قرار بود در آينده از دست روزگار بخورد آسان تر مي كرد.

 ي كني؟»«آقا سليم به چي فكر م
 سليم شانه هايش را باال انداخت:

«دارم به اين فك مي كنم كه چه طور بايد داروهاي رهبر رو جور كنم... بعدش گيريم داروها 
رو جور كردم اين بار چه طور بايد شكممون رو سير كنم نمي دونم... گذشته از اينا يه 

. يه رفتاراي عجيبي داره... مي مشكالت ديگه اي هم دارم هنوز بايد با محمد سرو كله بزنم..
 ترسم روي قضيه ي ما ميخ كنه و برامون مشكل شه...»

«منم همچين مشكالتي دارم آقا سليم... تمام ديروز رو نتونستم بخوابم هي فكر مي كردم و 
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 آخرشم هيچ راهي پيدا نكردم... فقط خدا كنه با شكم خالي هم كه شده سال بعد رو ببينيم.»
مي گي آقا؟ كسي با فكر و دردسرهاي من و تو كه آقا نمي شه... همون سليم  «پس چرا به من

 خالي كافيه.»
 «ولي آقا سليم... يعني سليم...»

 ايستاد از روي رضا سر تكان داد و گفت:
«سليم فكر مي كني ثروتمندا چه طور راضي مي شن هرچي دارن رو با آدماي بيچاره اي مثل 

 ما تقسيم كنن؟»
 تاد:سليم هم ايس

 «چرا همچين سوالي مي پرسي؟»
 «همين طوري برام سوال شد»

 «پس چه طوره همين طور كه قدم مي زنيم بهت بگم؟»
هادي خجالت زده از اين كه بي دليل ايستاده مثل اينكه از فرمانده اش دستوري براي حركت شنيده 

ن شروع شده بود كه هيچ زود خودش را به سليم رساند و باز راهپيمايي پيوسته اي كه به خاطر اي
 كدامشان نمي خواستند پولشان را خرج تاكسي كنند از سر گرفته شد. سليم گفت:

«كسي نمياد آسايش و رفاهي رو كه يه عده ي ديگه براش مي سازن رو دو دستي تقديم كنه، 
كه چي از اين به بعد خودش آسايشش رو بسازه و كار كنه و به اندازه اي كه كار مي كنه از 

 اين دنيا سهم ببره.»
 :انه پرسيدهادي متعجب

 «يعني حتي كسي مثل ارسالن دهقان هم بايد كار كنه؟»
كارخانه ي شيشه سازي ارسالن دهقان را در صد متري وقتي از جاده منحرف مي شدي مي ديدي، 

است به هردو به آنجا نگاه مي كردند و سليم انگار مطمئن است همين حاال او در كارخانه نشسته 
 آن جا اشاره كرد:

«چرا كه نه؟ مگه فرق اون با كارگرايي كه زير دستشه چيه؟ اين كه ثروتي بهش به ارث 
رسيده؟ اين كه پارتي داره؟ چرا اين همه كارگر بايد عرق بريزه و اون راه بره و مفت مفت 

كنن... البته  بخوره؟ معلومه كه اونم بايد مثل كارگراي زير دستش كار كنه... همه بايد كار
كسي مثل اون حاضر نمي شه تن به اين كارها بده و همين ثروت و امكاناتي رو كه امروز در 
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اختيارشه فردا هم عليه كارگرا به كار مي گيره. هيچ زايماني بدون درد نيست. درد زايمان يه 
د جامعه ي خوب هم اينه كه اول بزني دك و پوز هركي رو مي خواد جلوش رو بگيره خور

كني. غير از اين چاره اي نيست. اونا عمريه كه اون باال ايستادن و با دم و دستگاشون نميذارن 
بره. فرقي هم نميكنه كدومشون بياد و دولت رو  آب خوش از گلوي اكثريت مردم پايين

بگيره. فرقي هم نمي كنه چه اسمي گذاشته باشن روش. نتيجه ش براي ما يه ديكتاتوريه كه 
حالت توش فقط آزاديم حرف بزنيم نه اينكه كارها رو دست خودمون بگيريم. بايد  در بهترين

اينو برگردوند، يه عمره اونا كه اقليت بودند زور گفتند حاال وقتشه كه اكثريت هم كمي زور 
 بگه تا اوضاع رو به راه بشه...»

 حرف هاي سليم براي هادي هم خوشايند بود و هم عجيب:
 اتوري!»«اين كه مي شه ديكت

«خب بشه. مگه ديكتاتوريِ كارگرا چه عيبي داره. از ديكتاتوريِ سرمايه دارها كه هزار بار 
 بهتره. اصال الزم هم هست.»

 هادي كمي مأيوس شد انگار با اين حرف سليم او را از ضيافتي كه در راه بود محروم كرده بود.
 «يعني فقط كارگرا؟»

 ه كارگر نيستم اما خجالت كشيد.شايد پشت بندش مي خواست بگويد من ك
«ببين خب معلومه كه كارگرا به تنهايي نمي تونن همه چي رو بگيرن دستشون. باالخره معلم 
و سرباز و كشاورز و هر كي خودش از كار خودش زندگي مي كنه با كارگراست. فرق 

رو روي پا نگه كارگرا اينه كه اونا مثل يه ستون عمل مي كنن... و اين ستونه كه اين مبارزه 
 مي داره، و روي پا موندن بقيه هم بدون اين ستون ممكن نيست...»

 مبارزه؟ چند بار اين را زير لب زمزمه كرد و به پشتوانه ي نيروي جواني اش زود گفت:
 «منم مي خوام مبارزه كنم.»

اميد كه قراره «همه ي ما بايد مبارزه كنيم و مجبور مي شيم مبارزه كنيم. چون يه روزي همين 
با شكم خالي هم كه شده سال بعد رو ببينيم از دست مي ديم، و اون وقت چه طور مي تونيم 
مبارزه نكنيم؟ اگه مبارزه نكنيم يعني به اين رضا داديم كه سال بعد رو نبينيم، اما مگه سال بعد 

 اونقدر زيبا نيست كه ارزش مبارزه كردن داشته باشه؟»
 بارزه نكنند؟ هادي مجذوب گفت:چه طور مي توانستند م

 «پس مصطفي و مراد هم مبارزه كردن؟»
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 سليم كمي تأمل كرد:
«البته اونم يه روز بخشي از اين مبارزه محسوب مي شه اما حاال بايد كاري كنيم كه كارگرا 
قبول كنن بلند شن و به مبارزه اي كه تاريخ ازشون مي خواد ملحق شن و بعدش كه همون 

 بهت گفتم.» ديكتاتوري كه
 سليم صدايش را پايين آورد و گفت:

 «مي دوني زندگي كردن اون ها يه جور سوء استفاده است.»
 هادي هم در همدستي با او صدايش را پايين آورد و پرسيد:

 «زندگي كردن كي؟»
 سليم به صورت هادي نگاه كرد و باز با صداي آرام تر جواب داد:

 سوء استفاده است.»«زندگي كردن كسي كه كار نمي كنه 
هادي نفس عميقي كشيد اما چيزي نگفت. سليم هم چيزي نگفت و همين طور آرام به قدم زدن 
ادامه دادند. حاال مي توانستند شهرك صنعتي را ببينند و همراه با آن همهمه اي خفيف هم اوج مي 

ه جلوي در خانه ي گرفت. سليم دلش شور افتاده بود. كمي بيشتر كه پيش رفتند جمعيتي را ديد ك
سليمان جمع شده بودند. دست و پايش خشك شد، قدم هايش را كوتاه تر كرد، شايد هم جلوي 
خانه ي سليمان نبود، شايد خانه ي همسايه بود، نه خودش بود. يعني مصطفي را برده بودند؟ اگر 

ردند احمد بيشتر از مصطفي را برده بودند بهتر بود او آن طرف ها آفتابي نشود، اگر او را هم مي ب
 قبل دست تنها مي ماند، بازوي هادي را گرفت، گفت:

 «تو ديگه برو...»
 «مگه اين جا كار نداشتي؟»

 «چرا ولي يادم اومد بايد اول يه چيزي بخرم...»
 هادي بي توجه به حرف سليم بازويش را آزاد كرد و از زني كه از كنارشان مي گذشت پرسيد:

 افتاده؟»«ببخشيد اتفاقي 
زن ايستاد، چهره اش غمگين بود و شانه هايش افتاده بودند اما مثل كسي كه منتظر بوده از او در 

 اين باره سوال بپرسد مفصل توضيح داد كه چه اتفاقي افتاده است، لپ كالم اين بود كه:
 سليمان مرده، يا شايد هم دارد مي ميرد.

بود و به داخل نگاه مي كرد هرچند فشار جمعيت چند  سليم احمد را ديد كه در چارچوب در ايستاده
ثانيه يك بار باعث مي شد او كمي به جلو هل داده شود و هربار اين ترس به وجود مي آمد كه به 
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 داخل بيفتد.
 سليم چند ساعت بعد كه احمد را ديد نامه اي را كه براي مصطفي نوشته بود به او داد:

 «اين براي مصطفي ست.»
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 «چه طور يعني اون داره مي ميره؟»
شايد خيلي ها بعد از اين كه فهميدند حتي سليمان با آن صورت سرد و بي حركتش و با وجود 

بود بلد است بميرد تعجب كپسول اكسيژني كه ماه ها بود به صورت يكي از اجزاي بدنش در آمده 
 كردند و با صورتي كه به شكل همان تعجب درآمده بود از همديگر سوال پرسيدند:

 «چي؟! سليمان داره مي ميره؟»
چيز عجيبي وجود نداشت. سليمان هم مي مرد. اين اتفاق چيز حيرت انگيزي غير از آن تعجب گذرا 

سيمان كه بسته به توان جسميشان از يك  براي كسي نداشت، مگر كم بودند كارگرهاي كارخانه ي
 جايي به بعد زندگيشان گره مي خورد به كپسول اكسيژن و دوا و درمان.

 «سليمان همون كه خيلي سر به زيره؟»
زني كه جلوي در ايستاده بود براي مردي كه سوال مي پرسيد راه باز كرد تا مرد با وجود قد بلندش 

 به تماشا ايستاده بودند سليمان را ببيند. از باالي سر زن ها و بچه هايي كه
 «پس اون يه زن جوون هم داره؟»

 مرد حاال چند متري با جمعيت فاصله داشت و به ديوار تكيه داده بود، زن جواب او را داد:
 «تازه عروسي كردن!»

 «هوم.»
بود نشست،  ديده با چشم هاي بي فروغ باالي سر سليمان كه بن پتوها به حالت نيمه هشيار افتاده

چشم هاي سليمان مثل مسي بود كه مدت هاست جال نديده است. خاموش و تيره و وحشت زده به 
همه خيره مي شد. انگار هركسي، تك تك آن هايي كه جلوي در ايستاده بودند و بچه هايي كه 

نشسته حتي از بزرگترها بيشتر سماجت به خرج داده بودند و آمده بودند داخل يك گوشه بي سروصدا 
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 بودند و ناخن هايشان را مي جويدند به سليمان هشدار مي دادند كه:
 «اومديم جاي تو رو بگيريم...»

 وحتي:
 «اومديم اون كپسول رو بگيريم!»

فاطمه آرام مويه مي كرد و همراه نفس هاي سنگيني كه مي كشيد هواي مرطوب اتاق را به ريه 
ايد هم از سرما) به هم مي ماليد و ناله مي كرد و هايش مي برد، همزمان دست هايش را از درد(ش

 مي گفت:
 «بايد بره دكتر...»

 احمد كه همان كنار در سر پا ايستاده بود جواب مادرش را داد:
 «مادر تو كه خودت مي دوني اون رفته دكتر... دكتر گفته بايد عمل بشه.»

 فاطمه باز ناله ي كش داري كرد و انگار حيوان زخمي است گفت:
 «حاال چي كار كنيم؟»

درباره ي سليمان حرف مي زدند. سليمان گاها مردمك هاي بي روح چشم هايش را همراه صداها 
به حركت در مي آورد، از صداي احمد به صداي ناالن فاطمه، از صداي فاطمه به صداي ديده كه 

 كم تر حرف مي زد اما بيشتر گريه مي كرد.
 «اومدم جاي تورو بگيرم.»

بچه هايي كه با هم پچ پچ مي كردند به صداي بزرگترهايي كه جلوي در هر اتفاقي را به  از صداي
هم گزارش مي دادند و دخترهاي جواني كه فقط براي جلب توجه احمد مانده بودند جلوي در. چشم 
هاي سليمان روي صورت فاطمه متوقف شد، فاطمه دماغش را باال كشيد، با كف دست چشم هايش 

 روك شده بود هم ورم كرده بود تميز كرد و آه دردآوري كشيد و گفت:را كه هم چ
 «اون بايد يه جاي گرم تر بخوابه...»

 چه طور مي خواست يك جاي گرم تر بخوابد، يا يك جاي گرم تر بميرد، اما چه فرقي داشت؟
 «ديده جواب داد ولي من چي كار مي تونم بكنم؟»

لحظه ي مرگ غم انگيز سليمان را ببينند نا اميد از جلوي در مدتي بعد همه با اين كه منتظر بودند 
پراكنده شدند. ديده خوابش نمي برد. سعي مي كرد بخوابد، با شنيدن صداي سليمان روي آرنج 
راستش بلند شد. سليمان با كمي فاصله از او در مالفه ي سردش چمباتمه زده بود. چشم هاي ديده، 

سليمان دنبال كرد، آن صورت بيمار و چشم هايي كه به زير آبي خفه ي غروب را در چشم هاي 
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افتاده بودند. بيرون و در دل ديده ابري از غم و اندوه كم كم از راه مي رسيد و جهان را در برمي 
گرفت. ديده براي اولين بار زير سايه ي تاريكي كه اين ابرها روي افكارش كشيده بودند دلسوزانه 

سبت به سليمان داشت مثل يك مادر مهربان دست گذاشت روي پيشاني و با بي شرمي كه هميشه ن
اش كه هم گرم بود هم مرطوب و چسبنده. سليمان به ديده چشم دوخته بود، دو چشم مريض كه 

 مثل گردبادي دور خودشان مي چرخيدند و هر لحظه بزرگتر مي شدند.
ل كننده اش را مي انداخت و آن شب زودگذرترين اتفاقي بود كه بر هركس و هرچيز سايه ي پايما

 هايي كه در شب تاريك مي شدند روز با نور خورشيد باز روشن مي شدند.
ابر سياه برمحله باريد، اول با حركتي آهسته و از روي متانت بعد مثل زني كه خبر مرگ معشوقش 

ر هجوم آب را شنيده، جيغ كشيد، ناله كرد، اوج گرفت و هر قطره، شالقي شد روي تن محله كه زي
به خواب رفته بود. بي رحمانه و بي هيچ مروتي، با غيظ سردي كه از چشم هاي هيچ آدم هشياري 

 دور نمي ماند. 
 «اين بارون چرا بند نمياد؟»

 فاطمه كه در لباس سياهش به تقدير بي رحمي شبيه بود كه در انتظار همه است گفت:
 رسم سقف بريزه روي سرمون.»«وقتي بارون مي باره دلم يه ذره مي شه... مي ت

ديده كنار پنجره ايستاده بود. از پنجره فقط مي شد يك آسمان خاكستري ديد و قله هايي كه 
 آن ها هم خاكستري بودند.

 «حق با احمد و بقيه ست، كسي از مرگ امثال ما با خبر نمي شه مگه نه آبجي فاطمه؟»
 د:فاطمه صورتش را پاك كرد، نگاهش به در زيرزمين بو

 «مي بيني كه آسمون صداش در اومده.»
 «آبجي، آسمون صداش در بياد سقفش مي ريزه رو سر ما... خودمون بايد صدا بشيم.»

ابرها گريه مي كردند و دو زن به آرامي و با غمي كه توي صدايشان بود بدون اين كه متوجه شوند 
آن ها از زبان احمد پريشانشان  هم حرف هايي مي زدند كه زماني شنيدن بارفته رفته در تنهايي 

مي كرد. ديده گريه هايش را كرده بود و با صدايي كه هنوز پرده ي آن گريه ها رويش كشيده شده 
 بود گفت:

 «حاال من بايد چي كار كنم آبجي فاطمه؟»
 فاطمه گفت:

 «نمي دونم دختركم... دخترك سياه بخت من.»
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نوازش كرد، توي نفس كشيدنش شدتي بود كه ديده را مي بلند شد و كنار ديده ايستاد، موهايش را 
 ترساند، در عين حال در حرف زدنش آرامشي بود كه خيالش را راحت مي كرد.

 «من كه جايي رو ندارم برم...»
 روي شانه ي فاطمه سر گذاشت و باز گريه كرد.

 «ولي چه طور مي تونم از اين خونه برم وقتي اون هنوز اين جاست؟»
مصطفي را مي گفت. درها باز بودند به روي باد و به روي باران. ديده حتي نفهميد مردم چه طور از 
مرگ سليمان با خبر شده اند. از بيرون بوي گِل مي آمد، بوي فاضالب مي آمد، صداي مردمي مي 

را بوي آمد كه مشغول تميز كردن كثافت هايي بودند كه هر باران به همراه مي آورد. همه ي محله 
كثافت برداشته بود. بوي كثافت بين جمعيتي كه داخل ايستاده بودند حركت مي كرد و ديده تمام 
مدت از ترس اين كه بچه ي سمجي يا زن كنجكاوي در كوچك زيرزمين را باز كند به آن تكيه 

 داده بود. در سرد بود!
پنجره ايستاده بودند، گُلي كه حاال چند روزي از آن ماجرا مي گذشت و ديده و فاطمه هنوز رو به 

روي تاقچه ي پنجره گذاشته بود پژمرده سر در گريبان گرفته بود. از پنجره فقط مي شد سر كوه 
هاي خاكستري را  ديد، سر كوه هايي كه مثل پيكان يك نيزه بيرون زده بودند و قلب آسمان را 

 از زد؟خراشيده بودند. با يك قلب زخمي چه طور مي شود از گريه سر ب
ديده تمام روز در كارگاه هم اشك مي ريخت، دست هايش وقتي پارچه را زير سوزن مي گذاشت 
مي لرزيد و قلبش به شدت يك اتفاق غيره منتظره مي كوبيد. اگر اين آخرين جسدي نبود كه از در 

 اين خانه خارج مي شد چه؟ 
روي پاهاي خودش ايستاده بود  فاطمه بعد از يك دوره ي نه چندان طوالني مريضي و گوشه گيري

و حاال سليم هر روز او را مي ديد كه با سطلي كه با آن به سر قبر سليمان آب مي برد كم كم از 
 جاده اي كه به قبرستان منتهي مي شد پيدايش مي شد.

اين جاده از پنجره ي اتاق كوچك سليم و طلبه ها به خوبي پيدا بود. جاده درست جلوي اتاق آن ها 
شاخه مي شد و يكي از شاخه هايش مثل مرد تنهايي كه در دشت قدم مي زند آرام آرم و بي دو 

خيال همراه مردم عزدار مي رفت تا به تپه ي نه چندان بلندي مي رسيد و از آن باال مي رفت. حاال 
 باالي آن تپه قبرهايي را مي ديدي كه گياه هاي سبزي مثل يك درياچه بيشنشان رشد كرده بودند.
گياه هاي هرز كه با باران بهاري گر گرفته بودند بين قبرها را درز مي گرفتند و از آن ها بوي خوب 
و دلنوازي به مشام مي رسيد. و شايد هر آدم عزاداري براي يك لحظه در برخورد با تمام اين رنگ 

جاري بود  هاي تند و سرخوشي جوانانه ي بهار، افسوس و حسرتي را كه دركنار سكوت در قبرستان
از ياد مي برد. كمي كه مي رفتي پشت سايه ي درخت بيدي كه شاخه هاي نرمش روي زمين 
ريخته بود و همراه باد به رقص در مي آمد، دخمه ي كوچكي كه آرامگاه يك شيخ بود را مي ديدي 
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همراه باد و شال سياهي كه از آن آويزان بود و هر روز صبحگاهان همراه باد به اهتزاز در مي آمد... 
و همراه نور. سليم از پنجره ي كوچك اتاق آن درخت را و آن دخمه ي كوچك را مي ديد، طلبه ها 
برايش تعريف كرده بودند كه آن داخل، قبر شيخ با پارچه ي سبز بزرگي پوشيده شده است و هر 
وز كسي كه به زيارتش مي رود محض سوغاتي و تبرك كمي از آن را قيچي مي كند. شال هر ر

صبح به اهتزاز در مي آمد و آن هايي كه آمده بودند به زيارت با شال سبزي كه به مچشان پيچيده 
بودند و مثل كساني كه عجله دارند با سرعت پايين مي آمدند. در يك سراشيبي هرچيزي سرعت 

 مي گيرد، پايين آمدن يكي از همان چيزهاست.
سته بود، زانوهايش را بغل گرفته بود و به زن هايي فاطمه كه از دور پيدايش شد، ديده جلوي در نش

كه با هم حرف مي زدند خيره شده بود. فاطمه به اندازه ي يك پرنده كوچك و قابل ترحم بود، 
آهسته از جاده مي آمد، چشم هايش حتي از آن فاصله مثل دو توپ قرمز روي كله اش درحال 

 مي كرد؟ حركت كردن بودند، قرمز و جنبنده، براي كي گريه
 «احمد يا سليمان؟»

فاطمه در جواب زن هايي كه به او تسليت مي گفتند با غم جان گدازي كه از چشم هيچ كس دور 
 نمي ماند مي گفت:

 «اون هم پسرم بود هم برادرم... من خودم بزرگش كرده بودم... من خودم...»
رده بود هم مرده بود. حاال انگار همراه سليمان بخشي از زندگي، بخشي از كارهايي كه فاطمه ك

فاطمه واقعا براي چي گريه مي كرد، براي سليمان يا براي چيزهايي كه همراه سليمان در وجود او 
 مرده بودند؟

 جواب ديده را داد:
 «براي سليمان... سليمان بيچاره ي من»

 و بعد:
 «اون پسرم بود... حاال هم تو دختر مني...»

كه فاطمه نسبت به او روا داشته بود درخشيد و با اين كه هنوز  دخترمن! چشم هاي ديده از لطفي
ناراحت بود از ته دل به روي او لبخند زد، اميد به اين كه يك نفر در اين دنيا مسئوليت او را به 

 عنوان دخترش قبول مي كرد به او آرامش خيال داد.
يي روي لب هاي هر دو دست هاي فاطمه را گرفت، هر دو مي لرزيد اما براي لحظاتي خنده ا

نشست، يكديگر را در آغوش گرفتند و ديده باز دچار اضطراب، چشم هاي سليمان را در آن آبي 
مالل آور به ياد آورد. چشم هايي كه به سياهي مي زد. كه همه ي رنگ هايش در طاعون فراموشي 
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با تكان هاي نه  به كبود چندش آوري تبديل شده بود. چشم هاي كبود و باز و كله ي بزرگي كه
چندان عظيم به لحظه ي نهايي نزديك مي شد. در نهايت چشم هايش براي هميشه باز ماند، رو به 
سقف و در برابر او، حاال سليمان يك مَردِ مُرده بود؛ و ديده ناخودآگاه با خودش فكر كرد سليمان 

د بود، دردي جبران نخواهد براي هميشه تمام شده. زندگي دوباره اي در كار نيست، رستاخيزي نخواه
شد و كسي هم مجازاتي نمي بيند. تنها واقعيت اين بود كه يك مردِ مرده در كنارش دراز كشيده 

 بود، كه ديگر هيچ اميدي به خوشبختي اش نبود.
سليمان مرده بود، از بيماري، از گشنگي به خاطر تمام دردها و رنج هايي كه اين سال ها تحمل 

ه شكل طاقت فرسايي به نظرش ناعادالنه آمد. ناعادالنه بود كه بعد از سال ها كرده بود و اين ب
حتي يك بيمه ي ناقابل هم شامل حالش نشده بود. چه مي شد كرد؟ چه طور مي شد حق سليمان 
را پس بگيرد؟ فكر كرد كه آن ها هرگز راضي نخواهند شد چيزي را كه در زنده بودن سليمان به او 

 بعد از مرگش به ديده بدهند، نه ممكن نبود.نداده اند حاال 
فاطمه كه سالنه سالنه و با شانه هاي افتاده و مغموم از جاده آمده بود مثل يك سايه در آستانه ي 
در ظاهر شد. ايستاد در كت بزرگ مردانه اش با پوتين هاي پالستيكي كه روي شلوار كردي اش 

اشت كه همين حاال از كندن يك گور فارغ شده كشيده بود و صورت پرمويش به گوركني شباهت د
است، انسان ها چه زياد مي مردند؟ چه بي پروا مي مردند؟ چه بي نتيجه مي مردند و بعد از آن ها 

 چه چيز باقي مي ماند غير از غمي كه در دل ها سنگيني مي كرد؟
ل يك آتشِ هميشه فاطمه خسته در و پنجره ها را بست. باوجود غمي كه داشت و در چشم هايش مث

روشن شعله مي كشيد، در رفتارش دلسوزي مادرانه ي هميشگي اش را حفظ كرده بود. راستي غم 
با انسان ها چه مي كند، آن ها را دگرگون ميكند يا رفتارهايي را كه قبال داشته اند بيشتر شدت مي 

ريزند؟ آن هايي كه دهد، مثل بنزيني كه روي آتش ريخته مي شود؟ يا آبي كه پاي يك درخت مي 
 رنجي يا دردي نداشتند چه طور زندگي مي كردند؟

فاطمه گفت براي سليمان و براي پدر و مادر خدا بيامرزشان دعا خوانده است، طلب آمرزش كرده 
است و اميدوار است كه خدا از گناه همه ي مسلمان هاي روي زمين بگذرد. هر دو به حرف هايي 

شك مثل يك حقيقت بزرگ وجود داشت اما هر دو هم زمان و در  كه فاطمه مي زد شك داشتند.
مصالحه اي كه سكوت آن را به اجرا در آورده بود روي آن سرپوش مي گذاشتند و ناديده مي 

 گرفتنش، تا كجا مي شود شك را ناديده گرفت؟
رقص  سليمان مرده بود و ديده از اين كه مي ديد مرگ سليمان براي خودش و براي طبيعت با آن

موزون آهنگ گونه اش، با تمام صداهاي ناهماهنگ اما به هم رسيده اش فرق چنداني ندارد ناراحت 
شد، همه چيز تمام مي شد، هم غم او و هم ناآرمي طبيعت و تنها مرگ بود كه به قوت خود باقي 
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 مي ماند.
 «ببينم دختركم مي خواي تو هم سرما بخوري بميري، ها دختركم؟»

فاطمه را مي شنيد، فكر مي كرد كه فاطمه حق دارد اما با همان گرماي اضافي و  ديده حرف هاي
ناخوشايندي كه درونش را پر كرده بود سعي مي كرد بيشتر وبيشتر بيرون بماند. فاطمه او را تنها 
مي گذاشت و ديده وقت هايي كه از كنار خانه ي او رد مي شد صداي ناله و مويه هاي فاطمه را 

مي شنيد كه درد و رنجش را آواز مي كند و همزمان براي سليمان گريه مي كند، با وجود مي شنيد. 
تمام اين ها يادش نرفته پنجره را به روي باد و به روي مريضي ببندد. فاطمه مواظب بود كه سرما 
نخورد. هرچيزي مي توانستي تصور كني، بهشت را، جهنم را، مجازات و پاداش را اما تنها مرگ بود 

 كه حقيقي بود و فاطمه با آن كه از آن فرار مي كرد خوب اين را فهميده بود.
يك روز بعد از مدت زيادي كه هيچ كدام به سراغ مصطفي نيامده بودند احمد به ديدن ديده آمد. 
خودش گفت فقط به ديدن ديده آمده و به يك سالم و احوالپرسي توي حياط اكتفا كرد و وقتي نامه 

ليم و بقيه براي مصطفي نوشته بودند داد دست ديده، رفت. ديده نامه ها را زود گرفت هايي را كه س
و يكسر رفت به زيرزمين. مصطفي اين روزها گرفته و ساكت بود، اما اگر مي شنيد نامه هايي دارد 
حتما خوشحال مي شد. وقتي شنيد خوشحال شد، زود نامه ها را نخواست اما چنان به ديده چشم 

 ديده از چشم هايش همه ي اشتياقي را كه در درونش بود فهميد. دوخت كه
 «بفرما مصطفي.»
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«...رفيق عزيزم مصطفي مدتي است تو را نديده ام ولي به آينده اميدوارم و به پيوندي كه بين 
پيوندي من و تو در مدت كمي كه با هم تنها بوديم به وجود آمد و حاال فكر مي كنم اين 

 است ميان همه ي انسان هاي زحمت كش دنيا.
زندگي همچنان ادامه دارد و حاال كه زندگي ادامه دارد و قرار است فردايي از راه برسد چرا نبايد اميد 
داشت فردا روز بهتري خواهد بود؟ چرا نمي توان اميد داشت كه كساني در ساختن فردا به تو كمك 

 خواهند كرد؟
ا بسته ام اما اين جا و حاال اتفاقات پشت سر هم مي آيند، ديروز ماشينم را فروختم، اميدم را به فرد

 فردا شايد مجبور شوم كتاب هايم را بفروشم، شايد هم كتاب ها را فقط كيلويي بگيرند، نمي دانم...
ال بعد از فروختن ماشين به پيشنهاد كومار به روستا رفتم، روستاي خوش آب و هوايي است، به احتم

زياد تو هم رفته اي، مي داني همان روستايي كه خودش از آن آمده، راستي ديروز يك جايي خواندم 
شهر ما يكي از خوش آب و هواترين شهرهاي ايران است، هه من كه هيچ وقت فرصت توجه كردن 

  به اين را نداشتم، تو چه طور؟
نه ي دو تا از اين آشناها مي مانم. بگذريم، كومار در روستا آشناهاي زيادي دارد و من حاال خا

آشناهاي كومار دو طلبه ي جوان هستند. خانه درواقع اتاق كوچكي است اما از ماشين بهتر است، 
اين كه گفتن ندارد، اتاق برق يا گاز ندارد، شب هاي تاريك اما روزهاي روشن تري دارد، اخالق دو 

ن را شگفت زده كرده، باخودم مي گويم اي طلبه ي خيلي جواني كه با آن ها هم اتاق شده ام م
كاش آن ها هيچ وقت آلوده ي خداوند پول نشوند و در چنين مواقعي آرزوي فقر براي يك نفر خالي 

 از لطف نيست...»
 مصطفي نامه را پايين آورد، به ديده كه روي پلكان نشسته بود و خيره نگاهش مي كرد، گفت:

چيزي كه بشه باهاش نوشت؟ خواهش مي كنم اگه هست  «خانوم اين جا كاغذ يا قلمي نيست؟
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 لطفا...»
ديده در لباس سياهش تكاني به خود داد و انگار كه با صداي مصطفي و خواهشش و حرف بعد 

 از«لطفا» از يك خواب عميق بلند شده زود جواب داد:
 «نه!»

 مصطفي باز به خواندن ادامه داد و وقتي سر بلند كرد گفت:
بهشون يه جوابي بدم خانوم، ولي چه طوري؟ اصال به نظرت كار درستيه؟ فكر مي «من بايد 

 كني اونا منتظر جوابي باشن يا...»
ديده از اين كه مصطفي با او مشورت مي كرد متعجب شد. مگر چند نفر تا حاال با او مشورت كرده 

 بودند يا خواسته بودند با او مشورت كنند؟ گفت:
 گه جواب بدي...»«حتما خوشحال مي شن ا

 كمي ساكت شد:
«مي توني به من بگي كه مي خواي چي بهشون بگي و من مو به مو هرچي را كه گفتي براي 

 اون ها تعريف مي كنم.»
 بعد:

 «من زبونم قرصه نگران نباش.»
 مصطفي خنديد:

... «خانوم مي دونم كه دهن تو قرصه اگه تا حاال نفهميده باشم كه هيچي... ولي امكان نداره
نمي خوام بندازمت تو دردسر... بله... در ضمن جواب نامه، نامه است خانوم براي همين دوست 

 دارم اگه ممكنه براشون بنويسم.»
 «پس مي شه تا فردا منتظر بموني؟ سعي مي كنم كاغذ و خودكار گير بيارم.»

 «مي شه مي شه منتظر مي مونم.»
 ديده گفت:

 به شما كمكي بكنم؟» «فكر مي كني من هيچ وقت مي تونم
«همين حاالشم داري به ما كمك مي كني... درواقع من بيشتر از خودم مي پرسم يعني من يه 

 روز مي تونم به شما كمك كنم خانم؟»
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 «نه مصطفي منظور من بيشتر از اين حرفاست.»
 صدايش زنگ و آهنگ وقت هايي را داشت كه تنها خواست آدم زندگي بدون احساس بدبختي است.
مصطفي او را درك مي كرد اما براي يك لحظه تعجب كرد. دقيق تر نگاهش كرد، شايد دنبال اين 
بود بفهمد كسي كه با  صداي لرزان همچين سوال شجاعانه اي مي پرسد وقت حرف زدن چه 

 شكلي مي شود؟
ديده صورت الغري داشت، پيشاني بلندي و چشم هاي مصيبت زده اي كه گرچه اندوه هميشگي 

ها را تيره كرده بود اما هشياري كودكانه اي در آن ها موج مي زد، به ديده كه نگاه مي كردي،  آن
زني را مي ديدي كه مي تواند سالهاي سال روي پاي خودش بايستد و در عين حال دختر بچه اي 
ود را مي ديدي كه گاه از تنها بيرون رفتن وحشت مي كند. از آن زن هايي كه اگر بهشان تجاوز بش

بهش شبيه يك اتفاق ناراحت كننده نگاه مي كنند و فكر نمي كنند براي اين مصيبت بايد بقيه ي 
عمرشان را غمبرك بگيرند. ديده معلق بين دنياي معصومانه ي دخترهاي هم سن خودش و دنياي 

 يك زن كامل در برابر مصطفي نشسته بود.
 مصطفي گفت:

كاري بر مياي... تو زن شجاعي هستي، مي توني خيلي «بله خانم، به گمانم تو از پس انجام هر
چيزها بخواي، خيلي چيزها هست كه بايد بخواي و من ايمان دارم يه روز زن هايي مثل شما 

 دوش به دوش مردها در مقابل نابرابري هاي اين دنيا مي ايستن...»
رحالي كه هنوز گاه انگار آن آينده ي روشن و خوب را مي بيند چشم هايش را به ديده دوخت و د

 نيم نگاهي به كاغذ نامه ها داشت به تبعيت از ديده كه مي خنديد، خنديد و گفت:
«بله من مطمئنم كه شما مي تونين هركاري بكنين... يعني ببخشيد من ايمان دارم كه من و شما 

 با هم مي تونيم هركاري بكنيم و آزاديمون رو به دست بياريم.»
 از با صداي لرزانش پرسيد:ديده ترديد داشت اما ب

 «چه طور... يعني بايد براي آزادي بجنگيم؟»
 «بله خانوم همه مون داريم براي آزاديمون مي جنگيم.»

 «اين يه جنگه؟»
 «آره يه جنگه ولي همه ي جنگ ها كه مثل هم نيستن مگه نه؟»

 مصطفي نگاهي به دور و برش انداخت و صدايش را پايين آورد، گفت:
 «خانوم اين يه جنگه... مي دونيد براي كسي كه مي جنگه چي از همه مهم تره؟»
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 «چي؟»
 «اين كه زنده بمونه... كسي كه مرده هميشه بازنده است.»

 به صورت متعجب ديده نگاه كرد و ادامه داد:
«به هر قيمتي نه خانوم، ولي اين كه سعي كني زنده بموني بخشي از اين مبارزه است براي به 

 ست آوردن چيزهايي كه مي خوايم.»د
 ديده پرسيد:

 «ما مي خوايم از چي آزادم بشيم؟»
 مصطفي كمي ساكت ماند و بعد گفت:

«خب بزاريد يه چيزي براتون تعريف كنم... توي شهر كلكته ي هند كارگرهايي هستن كه 
كار تا چه وظيفه شون رفتن توي فاضالب و تميز كردن اونه، شايد بتونين تصور كنين كه اين 

حد كثيفه و تا چه حد مي تونه مرگ آور باشه، با اين حال اين كارگرها براي رفتن توي 
فاضالب از طرف دولت نه تجهيزاتي دريافت مي كنن، نه بيمه اي دارن، نه به بهداشت و 
سالمتشون توجه مي شه و حتي يك لباس مناسب هم بهشون نمي دن در حالي كه اون ها كار 

راي مردم شهر كلكته مي كنن و اگه نباشن فاضالب اين شهر به كلي دچار خيلي مهمي ب
مشكل مي شه، همه ي اينا شايد مي تونست قابل تحمل باشه اگه وقتي اين كارگرها از فاضالب 
بيرون مي اومدن اون باال روي زمين زندگي خوبي داشتن، اما نه، اونا حقوق خيلي كمي مي 

 شون رو مي ده...»گيرن كه فقط كفاف زنده موندن
 چند بار سرتكان داد، صداي او هم زنگ غمگيني پيدا كرده بود:

«خب با وجود چيزهايي كه گفتم نبايد تصور بدبختي اين كارگرها براتون سخت باشه، آدم 
تا كجاها مي تونه براي زنده موندن پيش بره، داوطلبانه به چه جهنم هايي مي تونه قدم بزاره و 

توي فالكت غلت بخوره، باز محتاج كساني باشه كه حتي يه كار سبك هم از با اين حال باز 
دستشون برنمياد، اما خب ما و اون ها شرايطمون مثل همه. ما و آدم هايي مثل تو خانوم ما همه 
مون براي زنده موندن به يه چيزهايي احتياج داريم و به خاطرش از كسي صدقه نخواستيم. هر 

م و با اين حال هر روز تهيه ي احتياجاتمون سخت تر مي شه، تا جايي روز داريم كار مي كني
كه از پس زنده موندنمون هم بر نميايم، همه ي اينا به خاطر چيه خانوم؟ يعني اون كارگراي 
فاضالب توي كلكته تا اين حد آدم هاي بي عرضه اي هستن كه لياقت يه غذاي خوب بعد از 

نا از بي عرضگي ما نيست از منطق اين نظامه... خانوم ما كار سختشون رو هم ندارن؟ ولي اي
بايد صدامون رو بلند كنيم و بگيم اين ما نيستيم كه بي عرضه اييم اين شمايين كه يادتون رفته 
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يه آدم چه طور بايد زندگي كنه... كه ما خواهان افراط نيستيم، خونه ي هزار متري و خاويار 
چيزي كه مي خوايم زندگي بدون ترس از گرسنگي و  چند مليون تومني نمي خوايم تنها

 آوارگيه... ما مي خوايم از اجباري كه نتيجه ي دزدي يه عده ست خالص بشيم...»
 كمي ساكت شد كه ديده بتواند به حرف هايش فكر كند و باز ادامه داد:

رن؟ «حاال فكر مي كنيد اون كارگرهاي هندي كي مي تونن يه قدم به طرف آزاديشون بردا
وقتي بگن آهاي ما امكانات بيشتر مي خوايم، بيمه ي درماني مي خوايم، بهداشت رايگان و 
آموزش رايگان مي خوايم... آهاي ما هم آدميم، آدمم به همه ي اينا احتياج داره، نه؟... ولي 
اين آزادي از اون آزادي هايي نيست كه يه روزه با برداشتن روسري نصيبمون بشه بايد براش 

 گيد...باور كنيد روسري سركردن از شكم خالي بدتر نيست خانم.»جن
 «شما داريد همچين كاري مي كنيد؟»

 مصطفي گفت:
«بله(به پاي قطع شده اش اشاره كرد) و تو اين راه مين هاي زيادي هست به خاطر همين بايد 

 با احتياط قدم برداري.»
چكي همراه خودش آورده بود، كاغذ و مداد فردايش كه ديده از توليدي برگشت، يك كاغذ و مداد كو

 را از دختر مدرسه اي گرفته بود كه به توليدي مي آمد.
 «خيلي ممون خانوم.»
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***** 

«...رفيق عزيزم احمد براي من نوشتي تا به امروز كه يك ماه از اعتصاب مي گذرد 
سرپا مانده اند اعتصاب كنندگان با وجود مشقاتي كه به آن دچار بوده اند همچنان 

و يك قدم از خواسته هاي مشروعشان عقب نكشيده اند، البته كارخانه دارها هم با 
 بي توجهي به درد و گرسنگي به آتش خشم كارگران بيشتر دامن زده اند.

در جريان هستم كه اين مدت به بهانه هاي مختلف بين كارگرها اختالفاتي به وجود 
دعا مي كنند مي خواهند خداي خودشان را آمده. گفتي كه بعضي از آن ها ا

نگهدارند، چون اين دنيا را كه ديگر از دست داده اند اما به دنياي ديگري دل خوش 
اند كه در آن خدا همه را به يكسان داوري مي كند. ذكر ناسيوناليسمي هم كه هميشه 

ز تازه اي سعي در دامن زدن به آن دارند بعد از اين همه تكرار شدن لطفي نداره، چي
نيست به هرحال، به اين ترتيب اعتصاب يكپارچه اي كه مي توانست زودتر نتايجي 
براي ما داشته باشد چندپاره شده. اين چيزيه كه تو مي گي، مطمئنا شنيدن اين ها 
براي من و ديدنشان براي تو بسيار دردناك است. در طول اين مدت ما مهم ترين 

كارگرها با هم و در مواجه با كارفرمايشان پيدا  چيزي كه داشتيم اتحادي بود كه
كرده بودند، اين اتحاد با اشتباهي كه من كردم و مرگ مراد اولين لطمه ها را خورد. 
و حاال آن طور كه سليم نوشته با نمايش هايي كه ساالر به راه انداخته آخرين ضربه 

يز نمي تواند همين جا ها را مي خورد. اما من هنوز اميد دارم و فكر مي كنم همه چ
تمام شود. اين چيزيست كه ما مدت ها براي ساختنش تالش كرده ايم، اما حاال در 

 اين برهه ي حساس است كه ايمان ما به سنجش در مي آيد...»
كم كم هوا تاريك مي شد، نفس هوا سرد بود و فاطمه تازه برگشته بود و طبق عادت قديمي اش 

در بياورد مستقيم به آشپزخانه رفت و چاي كهنه اي را كه از ظهر بدون اين كه لباس هايش را 
مانده بود براي خودش ريخت و همان طور كه بي اشتها، بيشتر مثل يك تكليف چاي را هورت مي 
كشيد به پسرش خيره شده بود. صداي بچه ها كوچه را برداشته بود، بچه ها سرخوش و ديوانه وار 

صبح را در خودش داشت مي دويدند و بازي مي كردند و خانه ها و در كوچه اي كه بقاياي باران 
آلونك هاي بدريخت كوچه به بيهودگي دنيا و آب هاي جمع شده در چاله چوله هاي كوچه خيره 
شده بودند. آب بي توجه به سنگيني اين نگاه ها بي حركت مانده بود، بدون اين كه چيزي براي 

 پرسيدن داشته باشد.
جره رفت، پنجره را باز كرد و هواي سردي به داخل اتاق ريخت. فندكش را بيرون آورد احمد كنار پن
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 و نامه ي مصطفي را روي طاقچه آتش زد. 
 «مادر شنيدي درباره ي مصطفي چه دروغايي راه انداختن؟»

 مادر شانه هايش را باال انداخت:
 «همه مي دونن دروغه...»

باگر و اون بي شرفا از دست دادن خودشونم مي دونن «درسته كارگرا اعتمادشون رو به علي دي
كه مردم بهشون ظنين شدن اما بازم اينارو مي گن... نمي دونم از ترسشون ديگه قراره چه بازي 

 هايي راه بندازن!»
 «تو نگران نباش كسي باور نكرده...»

 جسد روي دستشان مانده بود!
 مراد... جسد

 جسد سليمان...
ديروز به بار آورده بود و امروز و فردا همين طور بر تعدادشان اضافه مي شد، بله جسدهايي كه 

 جسدها روي دستشان مي ماند.
 «هيچ دادگاهي اونا رو محكوم نمي كنه نه احمد؟»

 احمد خنديد:
«حاال بله اما فردا وقتي ما با هم يه مشت بشيم اونا توي همه ي دادگاه هاي انقالب در هر 

 .»صورت محكومن..
 فاطمه پرسيد:

 «اون روز رئيس دادگاه چه كسي خواهد بود؟»
 احمد خنديد، شنيدن همچين سوال هايي از مادرش او را به آينده دلخوش مي كرد.

 «آگاهي من و تو مادر... وجدان آگاه ما»
 امروز در تمام شهرك صنعتي يك عده چو انداخته بودند كه:

ويند و ادعا داشتند كه با آن ها يك رنگ است حتي همان مصطفي كه همه اينقدر خوبش را مي گ
با رفيق خودش دو رنگ از آب در آمده. همين مصطفي به خاطر يك دختر رفيقش مراد را كشته و 
بي سر و صدا از مرز رد شده و حاال آن ها از او بت مجسمي ساخته اند كه به خاطر كارگرها علي 
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 حرف ها! ديباگر را كشته، زخمي كرده يا اينكه... چه
 اگر از كوچه رد مي شدي ممكن بود همچين مكالمه هايي به گوش ات بخورد:

 «ولي خود همين علي ديباگر گفته بود مصطفي و مراد بهش حمله كردن اون رو چي مي گي؟»
 «يارو پير شده مغزش تاب برداشته وگرنه همچين چيزي نيست...»

 گوئه.»«نه داداش من اون ديوونه نيست فقط دروغ 
«نه اون ديوونه است اما شماها كه با هر سازي كه اينا مي زنن مي رقصين از اونم ديوونه تريد... 
به خداونديِ خدا اگه بگن ما پسر خداييم شما اعتراضي نمي كنيد كه هيچ، از فردا بهشون مي 

 گيد پسر خدا.»
 ممكن بود بي اختيار بگويد: پسر خدا! پسر خدا كه از كفنش گريخته بود، كسي كه اين را مي شنيد

 «بله يك شباهت هايي هم هست»
«هاهاها امان از تو... باشه حاال كه اين طور فكر مي كني مطمئن باش مصطفي هم مثل پسر 

 خدا وقتي فلنگ رو بست ديگه هيچ وقت برنمي گرده كه من و تو رو با خودش ببره.»
 كسي كه اين حرف ها را مي شنيد دمغ مي شد.

نوز يك گوشه اتاق ساكت نشسته بود اما تمام حواسش به احمد بود، وقتي هم شنيد ديده فاطمه ه
آمده و نامه هايي از مصطفي آورده است عصباني نشد و از احمد نخواست كه زياد خود را قاطي اين 
مسائل نكند در عوض اين زن كه از وقتي ده سالش بود كار كرده بود و هر شكلي تا به حال گرفته 

را از كار كردنش داشت در حالي كه از عصبانيت دندان هايش را روي هم فشار مي داد مثل  بود
 كسي كه در اين دنيا چيزي براي از دست دادن ندارد گفت:

«پسرم هركاري كه الزمه بكن... بهتره در برابر اين ثروتمندا سينه سپر كنيم و بميريم نه اين كه 
 مثل دايي ات گوشه ي خونه...»

 ست حرفش را كامل كند، چه فايده در هر صورت كه مي مردند.نتوان
 «قربونت برم داداش يه روز خوبم تو زندگيت نديدي!»

 احمد دست هاي فاطمه را گرفت:
«مادرجون شايد اين كار شايد خيلي سخت باشه... شايد به نظر تو ديواراي كاخ علي دبياگر يا 

شستن خيلي مستحكم تر از اون هستن كه ما هر كدوم از اون بي شرفايي كه توي كاخاشون ن
بتونيم نابودشون كنيم اما مطمئن باش روزي كه اين مردم مثل من و تو چشمشون باز بشه و 
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اسلحه به دست بگيرن و حقشون رو مطالبه كنن ديواراي اين كاخ ها خيلي راحت تر از اوني 
سال ها بدون اين كه بخوايم كه فكر مي كني فرو مي ريزن و مي بيني كه من و تو تموم اين 

خودمون بوديم كه خودمون رو محاصره كرديم... آره مادر جون اونا بدون توافق خود ما كه 
 نمي تونن همچين كاري باهامون بكنن... همين هادي رو ديدي؟»

 «هادي همون كه سربازه؟»
مچين آدمايي «آره مادرجون مي بيني كه اون لباس نظامي تنشه ولي از خود ماست، ما بايد ه

 رو درك كنيم نه؟»
دست هاي مادر را گرفت، وقتي در چشم هاي قرمز و متورمش تاييد حرف هايش را ديد جرأت 

 بيشتري گرفت:
«مي دوني مادر ما مجبوريم در هر صورت تا جايي كه مي تونيم روي خواسته هامون و 

 م...»اعتصاب پافشاري كنيم...شايد اين وسط پاي منم گير شد... نمي دون
 كمي مكث كرد و سيگاري گيراند:

«يعني مي خوام بهت بگم يه آدم در برابر چيزايي كه قراره بهش برسيم چيزي نيست نه؟ تو 
هم اگه حكمي برام اومد و چند سالي رو زندان رفتم به همين ها فكر كن به دنياي بهتري كه 

 در انتظارمونه...»
را بين دست هايش گرفته بود، با اين حرف ها فاطمه از روي بيچارگي محكم دست هاي احمد 

دلش كباب مي شد اما به عوض اين كه چيزي بگويد و بخواهد احمد را از كاري كه مي خواهد 
 انجام دهد منصرف كند فقط گريه كرد و سرش را مثل يك بچه روي پاي احمد گذاشت.

 «ولي من جز تو كسي رو ندارم احمد.»
كند، درد آن ها كه كهنه و نو نداشت همين طور درد بود كه روي  نمي توانست اشك هايش را مهار

 درد مي افتاد، نمي دانست براي احمد گريه كند يا براي برادرش كه ناكام از دنيا رفته.
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 18 فصل

 
سليم كنار مقبره ي شيخ به سنگ يكي از گورها تكيه داده بود. اطرافش پر بود از گياه هرز بهاري 

گورها آزادانه رشد كرده بودند. اگر از دور به اين گورستان نگاه مي كردي به سختي مي كه بين 
توانستي سنگ قبرهايي را كه مثل منشوري از دل زمين بيرون زده اند ببيني. گورستان باالي تپه 
ي نه چندان مرتفعي بود. هركجاي روستا مي ايستادي مي توانستي آن را ببيني. از اتاق آن ها هم 

ورستان قاب شده در پنجره ديده مي شد. سليم كسي را در اين گورستان نداشت، به خاطر همين گ
آمدن به گورستان بنظرش يك نوع بي احترامي محسوب مي شد. مثل اين كه آمده باشد در بين 
 كساني كه نه رغبتي دارند و نه تواني وقت گذراني كند. چه مكان مناسبي هم بود براي وقت گذراني!

جهنم! امروز به اصرار نجمه و صابر آمده بود، آن ها هر هفته مي آمدند كه مقبره ي شيخ  به
 را تميز كنند. مقبره ي شيخ اتاق كوچكي بود كه دورش را سيمان كاري كرده بودند.

نامه ي مصطفي را امروز صبح از ديده گرفته بود. جيب هايش را گشت و پاكت سيگارش را پيدا 
ها كه هنوز حرف مي زد به سليم سفارش كرده بود نبايد جلوي پيرمردها سيگار كرد، رهبر آن روز

بكشد. اما اگر در اين هوا وسط يك قبرستان باران خورده نشسته باشي و دست هايت از شدت سرما 
كرخت شده باشند مجبوري حتما يك سيگار دود كني. رهبر هم حتما اگر حاال به حرف مي آمد 

م در حالي كه به قبر يك پيرمرد تكيه داده بود سيگاري روشن كرد. رهبر همين را مي گفت. سلي
درمورد سيگار كشيدن يك پيرمرد جلوي بقيه ي پيرمردها سفارشي به او نكرده بود، سليم حاال يك 
پيرمرد حسابي بود. دست هايش را جلوي خودش نگه داشت و باز به آن دو پسر نگاه كرد، با وجود 

از بهار جوان تر بنظر مي رسيدند. به خصوص صابر كه در شانزده سالگي  همه چيز آن ها حتي
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صورتي صاف و چشم هايي برآمده داشت. و ساده لوحي يك كودك سه ساله كه هيچ چيز نمي داند 
اما به زندگي از دريچه ي اطمينان نگاه مي كند سراسر صورتش را پر كرده بود. آن ها با اين كه بي 

 ن بودند، انگار با هرحركتشان مي گفتند:صدا سرگرم تميز كرد
 «سليم... سليم ما رو ببين.»

براي تميز كردن مقبره ي شيخ بايد آب را سطل سطل از پايين كوه مي آوردند باال. اين كار به عهده 
ي نجمه بود. صابر سطل هاي آب را مي گرفت و مي پاشيد روي مقبره ي شيخ و بعد باز شروع 

سليم در اين مدت گاه سرش را بلند مي كرد و با عالقه اي اندوه بار به آن  مي كرد به جارو زدن.
 ها نگاه مي كرد.

 «بهتره منم كمكتون كنم.» 
دوبار اين را گفته بود و آن ها هربار مثل پيرمردي كه به يك كودك جواب مي دهد، با لحن هميشه 

 مودبشان به او جواب مي دادند:
 تو هم امروز خسته شدي.»«نه بهتره تو استراحت كني... 

سليم حواسش را جمع كرد و به دقت به آن ها نگاه كرد، به آن دو لبخند زد و درحالي كه نمي 
 خواست آن ها را برنجاند با ماليمت برادرانه اي گفت:

 «واقعا معذرت مي خوام ولي شبيه جايي نيست كه همين حاال تميز شده باشه.»
و را به توجه تشويق كرده بودند چيزي از حرف هاي او نشنيدند، نجمه و صابر با اين كه خودشان ا

آن ها مثل كودكي كه به هرچيزي خيلي توجه مي كند اما همان چيز را زود  از ياد مي برد و در 
عين حال سرخوش و با انرژي دور و بر مقبره ي شيخ در رفت و آمد بودند، جلوي در را جارو مي 

وز بيشتر حتي به داخل مقبره ي شيخ پيشرويي مي كردند از ريشه در زدند و گياه هايي را كه هر ر
 مي آوردند، آب مي ريختند و هرچيزي را تميز مي كردند، نجمه گفت:

 «خيلي بارون مي باره براي همين زود به زود گياه ها تا داخل مقبره رشد مي كنن.»
و نان در دست داشتند خود را به پاي گياه ها به زن هايي شبيه بودند كه گريه كنان درحالي كه پياز 

مقبره ي شيخ مي انداختند و راز و نياز مي كردند. بوي تند گياهان سبز همه جا را برداشته بود و 
 براي همين شايد اين قبرستان بوي خشك و معمول همه ي قبرستان هاي ديگر را نمي داد.

 «اگه رشد كنن چي مي شه؟»
بود. درخت هاي سبز سايه هاي خاكستري شان را روي همديگر و نور آرامي آن ها را در برگرفته 

روي مقبره شيخ و روي صورت هاي اين دو مرد جوان مي ريختند. صابر باز حرف سليم را نشنيده 
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 بود و دنبال حرف خودش را گرفت:
 «آره فكر كنم همين طورم ادامه داشته باشه.»

 طل آب كنار سليم برگشت و پرسيد:نجمه همان طور كه نفس نفس مي زد براي برداشتن س
 «چي كار مي كني داداش سليم؟»

 سليم خود را مشغول خواندن نشان داد:
 «دارم متن يه نمايش رو مي خونم.»

و كاغذهايي را كه دستش بود را نشانش داد، كاغذهاي كهنه و كثيفي بودند كه كلمه ها با 
بودند. صورت نجمه از يك خط ريزي در يك مسير صاف روي آن پشت سر هم رديف شده 

لذت ناگهاني روشن شد. كنار سليم نشست و درحالي كه ظاهرا فكر تميزكاري به كلي از 
سرش خارج شده بود با كنجكاوي اي همراه با شرمِ يك پيرمرد كه فكر مي كند به نقطه اي 

 د:از زندگي اش رسيده كه تنها حقش در اين دنيا نشستن و گوش به فرمان بودن است پرسي
 «ما هم مي خونيمش؟»

سليم به اطرافش چشم گرداند، صدا را نمي شد با چشم ديد اما درخت ها پر بودند از آواز گنجشك 
 هاي كوچكي كه از آسايش مرده ها بي خبرند.

 «آره... چرا كه نه.»
 «ولي...»

 «ولي چي؟»
 «داداش سليم تو كار اشتباهي مي كني كه براي نماز جمعه نمياي!»

باز به اطراف چشم گرداند و با نگاه، درخت هايي را كه گنجشك ها روي آن ها نشسته بودند سليم 
 ورانداز كرد.

 «اونجا مي توني با آدماي خوبي آشنا بشي... همه ي مردم ميان نماز جمعه.»
و آن هايي را كه فكر مي كرد همه ي مردمند براي سليم اسم برد. سليم بيشترشان را نمي شناخت  

ي بعد فهميد «بيشترشان» نه « هيچ كدامشان» را نشناخته. پس از چند دقيقه انتظار سليم و مدت
 جواب داد:

 «اين يه جور معامله است نجمه؟ نماز جمعه در برابر خوندن نمايشنامه؟»
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 خنديد:
 «ولي تو باهوشي!»

 نجمه كه از اين حرف جا خورده بود گفت:
 نماز جمعه مي رفتيم.»«نه من فقط مي گم خوب مي شد سه تايي 

صابر صدايش كرد و نجمه مثل يك راه فرار از آن استقبال كرد و بدون اين كه جواب سليم را بدهد 
دور شد. مراسم سكوت دو طرفه ي قبرستان و طبيعت روي سليم تاثير گذاشته بود. نامه ي مصطفي 

 را بارها خواند، شبيه يك خداحافظي بود يا شبيه اينكه بگويي:
 ها را داشته باش براي وقتي كه ديگر من را نمي بيني.» «اين

صداي كشيده شدن پاهاي نجمه و صابر را روي گياه ها مي شنيد. مي شنيد گياه ها له مي شوند« 
خيلي بارون مي باره.» وباز به چرخيدن ادامه مي دادند. سليم كه خواندن نامه را تمام كرده بود، بلند 

 شد و به طرف آن ها رفت:
 فكر مي كنيد شيخ مرد خوبي بوده؟» «

 صابر جواب داد:
«من كه فكر مي كنم بله ولي فقط خداست كه به همه چي آگاهه... ما نبايد در باره ي كسي 

 قضاوت كنيم.»
«ولي شما براش مقبره اي ساختيد كه فقط براي آدم هاي خوب مي سازن. اين يه نوع قضاوت 

 نيست؟»
اليد و درحالي كه سينه اش از شدت خستگي باال و پايين مي شد نجمه كف دست هايش را به هم م

 جواب داد:
 «حق با توئه بعضي ها مي گن هست.»

 «وهابي ها؟»
 شانه هايش را باال انداخت:

 «بله اما من با اونا كامال موافق نيستم...»
 صابر به پايين تپه اشاره كرد و اتاق خودشان را نشان داد:

 «رهبر چي؟»
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 ل اتاق جا گذاشته بودند. سليم منظور او را فهميد و گفت:رهبر را داخ
 «اون پدر خوبي بود...»

پدر خوبي بود، يك پدر خوب كه اتفاقا هنوز هم زنده بود. آدم ها كسي را كه حرف نمي زند زود 
فراموش مي كنند، يا حتي مرده به حساب مي آورند. از نظر آن ها رهبر مرده بود. سليم حاال نه، اما 
قبل ترها از اين نظر به او حسادت مي كرد و دوست داشت يك روز بتواند همينطور ساكت به درون 
خودش پناه ببرد. هر بار كه با افراد تازه روبرو مي شد همين برنامه را داشت، دورش را مي گرفتند 

 و بعد يكي مي گفت:
 «البد اون مرد خوبي بوده.»

سر تكان مي داد كه انگار اولين بار است اين را از زبان  مرد خوبي كه حرف نمي زند و سليم طوري
 يك نفر مي شنود، يك تعارف به جا در مورد يك مرده!

 «اون حقشه خوشحال باشه.»
 سليم به خاطر تسالي نجمه هم كه شده سر تكان داد و تائيد كرد:

 «اون خوشحاله.»
 و با همان صداي خش دارش
 «چطوره يه كم قدم بزنيم؟»

داخل جيبش گذاشت، سطل آب را برداشت و صابر و نجمه با تسبيح هايي كه از الي انگشت نامه را 
 هايشان آويزان بود پشت سر او شروع به آمدن كردند.

البد حاال رهبر تنها و افسرده شبيه گنجشكي كه از شدت سرما كامال در خودش فرو مي رود سر 
اش گذاشته بود. يعني هيچ وقت چيزي از  فرتوتش را با چشم هاي قهوه اي ناهشيارش روي شانه

 حرف هاي آن ها فهميده بود؟ سليم باز سرتكان داد:
«اون همه چيز رو مي فهمه... همه چيز رو اون طور كه زندگي كرده مي فهمه... فقط ديگه 

 نمي تونه در موردشون حرف بزنه.»
كنار زد و ايستاد تا صابر  شاخ و برگ درخت هايي را كه روي قبرها كاشته بودند از جلوي صورتش

 ونجمه به او برسند.
 «براي مردن جاي قشنگيه... زنده هاي كمي رو ديدم كه همچين جاي دلپذيري نصيبشون بشه.»

 «بايد به راحتيِ مرده ها فكر كنيم داداش سليم.»
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 سليم گفت:
ي قبل «با راحتي مرده ها مخالفتي ندارم به شرط اين كه وقتي زنده هم بودن به اندازه 

 مردگشون راحت بوده باشن.»
اگر زنده ها و مرده ها يك دفعه شروع مي كردند به مباحثه با هم چه چيزهايي به هم مي گفتند؟ 
آيا باز هم فقط از خودشان حرف مي زدند يا مرگ به آن ها ياد داده براي اين كه بهتر از خودشان 

 گفته باشند بايد از دنيا حرف بزنند.
مي فرمايد مواظب باشيد چون در قيامت براي اينكه شما رو رسوا كنيم دست  «آره خداوند هم

 ها و پاهايتان به حرف خواهند آمد.»
 سليم با رهبر كه تنها شد به او گفت:

«گاهي سروكله زدن با جوون ها خيلي سخته... حتي سخت تر از سر و كله زدن باتو... هرچند 
 يدم.»تو جوون ترين مردي هستي كه من تابحال د

 و بعد:
 «مي ترسم درست وقتي تازه فهميدم دنيا چه خبره پير بشي مرد جوون.»

نوشاند و چيزهايي را كه نجمه در مورد سرگذشت شيخ به او گفته  آبصورت رهبر را بوسيد و بهش 
 بود براي رهبر تعريف كرد.

شمرده با قدم هاي موهاي نجمه خيس آب بود، باد مي آمد، هوا سرد بود، سليم درحالي كه شمرده 
 را كنار مي زد و جلو مي رفت ترسيد نكند رهبر آن پايين سرما بخورد. هامبارزه جويانه برگ درخت 

 بود. خوردهرهبر سرما 
 «ديروز يكي مي گفت يه پيرمرد هشتادساله تا حج پياده رفته.»

 نگاه كرد.«...تا حج پياده رفته.» سليم اين را كه شنيد متعجب برگشت و به نجمه 
 «بعد من رو ببين تا چاپخونه به زور پياده مي رم.»

 و گفت: پريدصابر وسط حرف سليم 
 «اشكالي نداره داداش سليم... عوضش آدم خوبي بودي.»

سليم آه عميقي كشيد، يادش آمد كه يك روز پيرمردي به او گفته بود كه در اين دنيا دو جور آدم 
يك هستند اما نقطه ي كوچك درخشاني هم جايي از وجودشان تار كامالوجود دارد آدم هايي كه 

چشمك مي زند و آدم هايي كه كامال روشنند اما نقطه ي تاريكي هم دارند كه مدام درحال چرخيدن 
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 است، بايد مواظب بود.
«ولي  حاال نظرم راجب اون نور و اون تاريكي عوض شده... به نظرم فقط دو جور آدم وجود 

ه كار كردن همه زندگيشونه و اونايي كه كاركردن فقط يه نقطه ي سياه داره اون هايي ك
 كوچولو بين زندگيه روشنشونه.»

 :گفتنجمه 
 «بله نماز خوندن كاريه كه همه ي ما بايد براي خدا انجامش بديم.»

 :خنديدسليم 
  «فقط وقتي روحاني روستا نماز مي خونه، نمازخوندم كار محسوب مي شه.»

 :پرسيدنجمه 
 منظورت چيه داداش سليم؟»«

 «منظورم اينه كه زمانه ي بدي شده.»
 كرد: اضافهصابر 

 «بله زمانه ي خوبي نيست براي زندگي كردن.»
سليم ترسيد نكند دليل اين دو جوان براي «خوب» نبودن اين دنيا، براي بد ديدن اين زمانه وجود 

د بلكه اصال نماز نمي خواند. صابر به كسي مثل سليم باشد كه نه تنها نمازش را سر وقت نمي خوان
سليم چشم دوخت، انتظار داشت سليم حرفش را تائيد كند؟ با اين حال منتظر تائيدش نماند و با 
انگشت هاي كوتاهش صورت كوچك و سفيد خودش را لمس كرد، زمان بدي هم بود براي قدم 

 زدن در همچين جاي مرطوب و سردي!
 ند بار نفس نفس زد:سليم با سينه ي سرد و خسته چ

 «بايد سعي خودمون رو بكنيم دنياي بهتري بشه.»
 و صابر و نجمه:

 «بايد خدا بخواد.»
وقتي باالخره به اتاق خودشان برگشتند باران شرشركنان به درخت هاي نيمه عريان مي زد. درخت 

ا به نظر مي هاي يكه در زمينه ي دشت وسيعي كه تا كوه ها و تپه ها مي دويد، غم انگيز و تنه
رسيدند. هر از گاهي هجوم ناگهاني باد دانه هاي باران را روي شيشه مي پاشاند. چيزي از بيرون 
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 پيدا نبود، سليم جلوي پنجره ايستاده بود و سيگار مي كشيد:
«تو هم گذشته اي داري رهبر... فكر مي كني بدنت اون گذشته رو يادش مونده؟ فكر مي 

 ا چه مي تونه رسوات كنه؟ همه ي بدنت غير از ابروهات!»كني بدن خودت اون دنيا ت
خنديد، صابر و نجمه كه حاال خوابشان برده بود به سليم گفته بودند روز قيامت كه وقت رسيدگي 
به حساب ها شد تنها عضو بدن كه هيچ چيزي براي گفتن ندارد ابروهاي انسان هستند، تنها عضو 

ن ندارد، منظور آن ها از كار همان گناه بود، تنها عضو بدن بدن، عضوي كه كاري براي انجام داد
 كه در گناه كردن دخالتي ندارد.

سليم با آستين بخاري را كه روي شيشه نشسته بود پاك كرد، داخل هم به اندازه ي بيرون سرد بود. 
ه تيرك ديوارها با بارش باران هاي بهاري و برف هاي زمستاني زرد و بد رنگ شده بود و از سقف ك

هاي چوبي آن را چيزي نپوشانده بود باران و آب همزمان به پايين مي ريخت. پاهاي سرد چيزي 
 براي تعريف كردن داشتند؟ نه.

صابر و نجمه مشتركا يك پتو داشتند و همين پتو را شب ها روي خودشان مي انداختند، آنقدر الغر 
خوابيده اند، يا سرشان از پتو بيرون مي ماند يا بودند كه سخت بود با اطمينان بگويي دو نفر زير پتو 

پاهايشان، بايد انتخاب مي كردند كه سرما به كجاي بدنشان بيشتر مي سازد. براي همين ها بود كه 
صابر و نجمه اغلب كاله پيچشان را از هم باز مي كردند و مثل روسري به سرشان مي پيچيدند. 

انداخت، حاال سرشان هم زير پتو بود، و براي اين كه  سليم پتوي خودش را باز كرد و روي آن ها
 بتوانند نفس بكشند كمي پتو را باال داد و مطمئن شد كه خفه نمي شوند.

باران مي باريد اما گنجشك ها هنوز روي سيم هاي برق بودند. سيم ها آسمان را قطعه قطعه مي 
سداري مي كردند. گنجشك ها كردند، قطعات نامساوي، حد فاصل و مرزي كه خودشان از آن پا

حتي با وجود اين كه مي لرزيدند، خودشان را تكان مي دادند و وقتي قطرات باران از بين پرهايشان 
 خالي مي شد باد مي كردند، مثل يك توپ زرد.

رهبر هم گذشته اي داشت، بدني كه هميشه مثل حاال در خواب نبود. به رهبر نگاه كرد، گذشته بايد 
داشته باشد، شكل رهبر. انسان مثل مبدا يك تقويم بود، تقويمي كه مدام از يك همچين شكلي 

اتفاق خاص فاصله مي گرفت  و سليم همان اندازه سرسختانه تالش مي كرد از سالن و تئاتر و 
روزهاي گذشته فاصله بگيرد. اما خب گاهي گذشته به اندازه ي رهبر بهت نزديك مي شد، با اين 

 چه مي شد كرد؟ 
هوايي كه از دهانش خارج مي شد مثل دود سيگار اطرافش را مي گرفت و بين او و رهبر پرده ي 
زود گذري درست مي كرد. اين كه همزمان به جاي دو پيرمرد( خودش و رهبر) سعي مي كرد از 
مبدا مقدسش فاصله بگيرد خوشحالش مي كرد. پيرمردها نيازي به چنين يادبودهايي نداشتند. و 
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 ز اين كه به آن قبرستان رفته بود پشيمان شد.آخرسر ا
دهان رهبر باز مانده بود و چون سرش را كج كرده بود بزاقي از گوشه ي لبش روي پيراهنش مي 

 ريخت كه بوي بدي داشت.
 و باز خودش:

«پدر كاش مي تونستي براي خودت كاري بكني... به نظرت من عجيب ميام؟ اگه تو هم جاي 
ن سن و سالت براي همه ي عمر از دست رفته ت اعاده ي حيثيت مي من بودي حتي با اي

 كردي. مگه نه مردجوون؟»
 بايد پياده به حج مي رفت؟ 

كسي كه پياده رفته بود هشتاد سال داشت، رهبر فقط هفتاد سالش بود شايد هم هفتاد و سه سال، 
رمرد هشتاد ساله؟ البد هنوز زنده شايد هم بيشتر يا كمتر... پيرمرد هنوز زنده بود؟ رهبر نه، همان پي

 بود كه خبرش بيرون آمده.
به نقطه ي تاريك فكر كرد و به نقطه ي روشن، به چيزهايي كه اصال وجود نداشت و مردم همه 

 ي عمرشان را براي اثبات آن ها تلف مي كرد.
د، رنج «... مصطفي، آن ها به ما مي گويند شانس آورديد انسان هاي سالمي نيستيد، مرض، در

و فالكت گناه ها را مي شويد، مثل باران. و ما بايد سپاسگزار باراني باشيم كه بي چشم داشت 
 هميشه برسرمان مي ريزد... به نظر خنده دار مياد نه؟»

بزاق دهان رهبر حاال كامال يقه اش را خيس كرده بود وقتي هم سليم دوباره او را در آغوش گرفت 
 نه ي او چسبيد.لب هاي خيسش مستقيم به سي

 صداي نجمه را از بين دندان هايش كه از شدت سرما به هم مي خوردند مي شنيد:
«اگه مقصود رفتن به حج باشه يه پيرمرد صدوبيست ساله هم به لطف و مرحمت خدا مثل يه 

 جوون بيست ساله سالم و سرحال مي شه.»
 خيال خام!

 كه مي شي ديگه توانش نيست.»«جوون كه هستي مي گي االن وقتش نيست، پير هم 
اين حرف ها را روحاني اي بهشان ياد مي داد كه معلمشان بود، يارو شهره ي خاص و عام بود. از 
خيلي سال پيش به طلبه ها درس مي داد. اوضاعش بد نبود، خوب خانه اي داشت، اسم و رسم 

ش زير آن جا مي شدند داشت، برو بيا داشت و يك پتوي بزرگ كه خودش و زنش و كل خانواده ا
و باز هم جا بود براي آدم هاي بيشتر،البد. يعني هرچيزي كه يك انسان براي زندگي كردن الزمش 
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 بود.
از زور سرما صداي بهم خوردن دندان ها اوج مي گرفت، مثل باران كه بين درخت ها اوج گرفته 

هوا سرد بود، وقت هايي كه بود. بعضي آدم ها هميشه از سرماي چيزي مي لرزيدند، حاال هم كه 
گرم هم بود آن دو همين طور مي لرزيدند و دندان هايشان به هم مي خورد. با تمام اين ها هربار با 
سليم از بهشتي حرف مي زدند كه هرگز به آن فكر نكرده بود و عالقه اي هم نداشت يك روز آن 

 را ببيند.
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خفيف باد را شنيد. بويي كه شبيه خاك و نمك هاي اشباع شده ي ته پنجره را كه باز كرد، صداي 
يك درياچه ي خشكيده بود، در گلويش حالتي از تشنگي و خواب آلودگي به بار آورد. پسرها سر كار 
رفته بودند و سليم منتظر بود هادي از راه برسد. هادي كه از راه رسيد از تك و تا افتاده بود. تمام 

ان پياده آمده بود و جوري در را باز كرد كه همه ي خستگي مسير هم همراه او به داخل راه را از پادگ
ريخت. سليم به باد سرد و سوزناك بهاري كه از درزهاي پنجره به داخل مي ريخت پشت كرد، يكي 

 از ابروهايش را باال انداخت و باحالتي حاكي از عصبانيت گفت:
 ر كردي؟»«به ساعتت نگاه كن ببين چند ساعت دي

 هادي با القيدي كه مخصوص جوانان است اين طور جواب سليم را داد:
 «تو هم فكر مي كني باد داره خيلي تند مي ره... گمان مي كنم االنه كه...»

 كم كم خجالتش آب مي شد.
 «... آره االنه كه باد ما رو با خودش ببره و...»

د. باد به شدت خود را به پنجره مي كوبيد، به به خاطر باد چيزي از ادامه ي حرف هاي هادي نفهمي
در مي كوبيد، به درخت هاي بيرون مي كوبيد، براي همين بود كه جمالت قبل از اين كه به او 
برسند تكه تكه مي شدند، همراه باد دور مي شدند و فقط محض اين كه خبر داشته باشد هادي 

 ن طور به او برساند.درباره ي چي حرف مي زند سعي كرد جمله سالمي را اي
 «اوضاعتون توي خونه ي جديد چه طوريه؟»

 «خوبه... يعني هنوز زنده ايم.»
 و:

 «راستي ممنون كه اومدي خونه ي ما»
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 سليم خنديد:
 «چرا بايد از اين بابت ممنون باشي من كه كاري نكردم... تازه يه چايي هم خوردم.»

ين زني بايد مادر پسر خيلي پيرتري مي بود. سليم كه مادر هادي را ديد با خودش فكر كرد همچ
زني بود الغر و زرد با چشم هاي گود افتاده و موهاي قرمزي كه از فرق سر بازشان كرده بود. از آن 
زن هايي كه دست هايشان بوي رخت هاي چرك مردم را مي دهد و حناي قرمز. فريبا زن هادي 

يستاده بود تمام مدت به حرف هاي آن ها گوش مي كه در را باز كرده بود درحالي كه كنار سماور ا
داد. فريبا لباس كهنه اي به تن داشت كه البد وقتي آن را خريده بود روي  زمينه ي كرم رنگش 
گل هاي ريز قرمزي روييده بود. گل هاي قرمز حاال بعد از بارها شستشو با هم قاطي شده بودند. 

ين ها به آرامي از سينه هايش پايين مي ريختند و همين لباس پايين سينه چين برداشته بود و اين چ
ها هم بودند كه به او حالت افتاده اي مي دادند. او هم موهايش را از فرق سر باز كرده بود و محكم 
پشت سرش بسته بود. تمام مدت دامن لباس حريرش را فشار مي داد و برعكس مادر هادي كه 

ه الي انگشت هايش تاب مي خورد دوخته بود با چشم چشم هايش را به دست هايش و تسبيحي ك
هايي كه درشت نبودند اما كامال خيره مي شدند به سليم زل زده بود. مادربزرگ هم گوشه اي از 
اتاق دراز كشيده بود و پتو را روي سرش انداخته بود. حتي در مدتي كه سليم نشسته بود سربلند 

 نكرد تا مهمانشان را ببيند.
 يم گفته بود:مادر به سل

 «اون بايد پايان خدمتش رو بگيره و يه راست بره عراق.»
 بايد مي رفت عراق براي كار كردن، آن جا تا دلت بخواهد كار براي كسي مثل هادي زياد بود.

مادر با لب هاي چروكي كه كلمات به آهستگي و جويده جويده از آن بيرون مي آمد ادامه 
 داد:

قي ها خودشون دست به سياه و سفيد نمي زنن، اهل كار كردن «خودتون كه مي دونيد عرا
 نيستن اما پسر من چرا...»

 سليم متعجب گفت:
 «پس همچين بهشتيه؟»

زن آهسته حرف مي زد، اما صداي كلفتي داشت و به نظر اين صداي كلفت مي توانست از اين ها 
با سر فروافتاده و صداي زير حرف  خيلي بلندتر باشد اما به احتمال زياد يادگرفته بود جلوي مردها
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 بزند كه در اين صورت بيشتر شبيه يك پچ پچ ناخوشايند بود.
 ناخوشايند، سليم احساس خوبي نداشت.

آفتاب صبحگاهي از پنجره به داخل ريخته بود و بي قرار روي صورت پيرزن بين شيارها و چروك 
ي فريبا، رود مجال پيدا مي كرد تا از تمام ها گير مي افتاد. در برابر آن روي سرزمين هموار چهره 

زيبايي ها بگذرد و سايه روشن هايي روي صورتش خلق كند. قسمت هاي روشن در برابر ابرهاي 
 تيره مثل رشته هاي نور در هوا به رقص در مي آمدند.

چوب قالي فريبا كه چند سالي از هادي بزرگتر بود باز هم بيشتر دامنش را فشار داد و بلند شد و پاي 
نشست. حاال سليم ديد كه همه ي زن هاي خانه انگشت هاي پاره پاره اي دارند، فريبا همه انگشت 
هايش را با پارچه پيچيده بود، حتي دست هاي مادربزرگ هم همين شكلي بود، نخ آن ها را بريده 

شك شدن سياه بود و بين بريدگي ها رنگ سياهي دويده بود، اين سياهي از خوني بود كه بعد از خ
شده بود. در عوض قالي خيلي خوش رنگ بود، هنوز خيلي كار داشت اما مي شد بفهمي گل هاي 
قرمز روي زمينه ي آبي پخش شده اند. مي شد گفت يكي از زيباترين فرش هايي بود كه سليم به 

گيزي عمرش ديده بود. شايد هم زيبايي فرش روي زمينه ي رنگ باخته ي خانه كه به شكل رقت ان
كهنه و از ريخت افتاده بود بيشتر به چشم مي آمد و هر ببيننده اي را كه مي خواست از فالكت 
خانه به منظره ي زيباتري پناه ببرد مجذوب مي كرد. معلوم بود كه همچين زيبايي اي به  خانه اي 

 ري دارد.مثل اين نمي سازد و قرار است به زودي به خانه اي برود كه انگار با هر نخش سازگا
هادي حاال كه آمده بود داخل و كمي هم خستگي در كرده بود بدون دلهره اي كه آدم هاي خسته 

 دارند گفت:
«مي دوني تعجب كردم فريبا گفت به خونه ي ما اومدي. راستش تا حاال هيچ كس اينقدري 

 كردين...»كه شما بهم اهميت دادين بهم اهميت نداده... سعيد و تو خيلي كمكم 
 «ما كاري نكرديم هادي تو خودت رفتي پيش سعيد.»

«حق با توئه اما مثل يه تير در تاريكي بود، يعني فكر مي كردم اون حتما يه پس گردني بهم 
 مي زنه و مي فرستتم پي كارم... راستي در مورد اون سرباز بهت گفته بودم...»

 «كدوم؟»
 جمع كردن گياه كوهي مي خورن.»«همون كه مي گه دستاي تو فقط به درد 

 «آها خب؟»
 «امروز جلوش در اومدم»
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 هادي خنديد، به او گفته بود:
 «دستايي كه كندن بلدن از دستايي كه فقط بلدن به خياالت اعتراض كنن بهترن.»

اين را كه تعريف مي كرد نمي توانست جلوي خنديدنش را بگيرد. به خاطر همين مجبور شد چند 
ه را تكرار كند تا باالخره سليم بفهمد. اين را از ته قلبش گفته بود كم كم داشت ياد بار همين جمل

مي گرفت و مي ديد كسي مثل خودش هزار بار ارزش بيشتري دارد از كسي كه در تمام عمرش 
 يك كنگر را از زمين بيرون نكشيده و با اين حال رفته آن طرف حرف زدن ياد گرفته.

، سليم چشم هايش را مثل پيرترين پيرمرد دنيا، با دقت به جلو دوخته بود. «پيرترين پيرمرد دنيا»
پيرترين پيرمرد دنيا را زن هادي گفته بود، او همان طور كه دست هايش جلوي خودش با سرعت 

 نخ هاي فرش را تاب مي داد به سمت سليم برگشت و گفت:
 «اون خيلي پيره...»

ضي مادربزرگ حرف مي زد. آن ها بايد فرش را سروقت مي وقتي اين را گفته بود كه مادر از مري
رساندند. زن هادي مي ماند پاي دار قالي و بقيه هم مي رفتند فعلگي كنند. سپيده دم مي رفتند و 
تاريكي هاي روز پيدايشان مي شد و آن زن هم چنان پاي دارقالي نشسته بود، درحاليكه از دست 

اهايش. مادر و مادربزرگ هم هروقت مي توانستند كمك هايش چيكه چيكه خون مي ريخت زير پ
مي كردند، اما بيشتر كار به عهده ي خودش بود. سليم چند ماه ديگر پنجاه و هفت سالش مي شد، 
تمام اين سال هاي گذر عمر و تمام اتفاقات پشت سرش به او كمك كرده بود توجه يك زن را 

خيلي زود فهميد، ديرتر وقتي از مرد ديگري شنيد گرچه جوان به خودش بفهمد. توجه زن هادي را 
فهميد كه اين زن به هر مردي كه ببيند توجه مي كند، پير و جوان نمي شناخت فقط كافي بود يك 
چيزي توي پرو بالشان باشد، البد فكر كرده بود سليم، كارگردان معروف هم يك چيزهايي توي 

 پروبال دارد، خيال خام!
لرزيد پتويي را كه صابر و نجمه به دقت يك گوشه تا كرده بودند باز كرد و هادي كه از سرما مي 
 روي خودش انداخت.

 «صابر و نجمه كجان؟»
صابر و نجمه هم اين وقت از سال به عادت و نياز بچگي شان فعلگي مي كردند، براي نماز كه بلند 

ي شد و سليم هم كه بي مي شدند زود خودشان را جمع و جور مي كردند و بعد اتوبوس پيدايش م
خواب بود از همان موقع بلند مي شد و روي نمايشنامه كار مي كرد. آن روز كه هادي آمد سليم از 
بين خرت و پرت هايش ضبط صوت كوچكي بيرون آورد و آهنگي گذاشت كه با هم گوش دهند، 

 دادند. آهنگ تمام اتاق را پركرده بود و هر دو بي اختيار همراه موسيقي سرتكان مي 
زن هادي با آن چشم هاي گرد و متعجب و صدايي كه به او حالتي از كمال و زنانگي مي داد تنها 
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مي ماند پاي قالي. صاحب كار گفته بود اگر قالي را سروقت تحويل ندهند از پول هم خبري نيست. 
با خودش هم تازه مي گفت قالي را فقط به شرطي مي گيرد كه فريبا خودش بيايد تحويل بدهد. فري

 بدش نمي آمد كه.
 بعد از سليم در مورد كاري كه قرار بود با هادي بكنند پرسيده بود.

 «ما در واقع مي دونيد مي خوايم يه نمايش اجرا كنيم.»
 «نمايش چيه؟»

 سليم صدايش را صاف كرد:
 «مگه هادي بهتون نگفته؟!»

 «چرا اونم گفت مي خوايم نمايش اجرا كنيم.»
 خوري هست حاال؟»«چيز به درد ب

 يك چيز به دردبخور....؟
 جوابي نداد، اجازه داد مادر و عروس كنجكاو درموردش حرف بزنند.

 «يعني درباره ي كارگرهاييه كه اعتصاب كردن؟»
 سليم جواب داد:

 «يعني براي كارگراي اعتصابيه.»
 «پس شما تحصيل كرده اين؟»

 «دانشگاه رفتين؟»
 كردين؟»«چندبار تا حاال سفر 

 «كدوم دانشگاه...»
 «چرا خونه نداري؟»

 «مگه نبايد تحصيل كرده ها حقوق بگيرن؟»
 «از كجا معلوم پسرمون تو دردسر نيفته.»

 «تو دوست سعيدي؟»
سليم بين دو زن كه پشت سر هم سوال مي پرسيدند گير افتاده بود. سوال ها جواب ساده اي داشتند. 
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مي افتاد. سليم چندبار سفر كرده بود؟ رفت و آمدهايش براي از فرط همين سادگي انسان به شك 
 دانشگاه سفر محسوب مي شد؟ 

 هادي هم همين سوال را پرسيده بود.
 «تو چندبار سفر كردي سليم... كنار دريا هم رفتي؟»

 «نه من دريا رو نديدم، مثل خودت.»
 ند خوشحال شد.و هادي از اين كه چشم هاي سليم مثل چشم هاي خودش دريا نديده هست

 «البته يه درياچه ي خيلي بزرگ ديدم كه اندازه ي يه درياست... ولي االن خشك شده.»
سليم براي فيلمبرداري فيلم كوتاهي همراه محمد به آن درياچه رفته بود، باز خودش را آن جا 
احساس كرد بين سفيدي مطلق بستر خالي درياچه. فيلم سازهاي جوان به همچين سوژه هايي 
عالقه داشتن. پيشاني اش خيس عرق بود. باد، كه به كله اش خورد از پنجره فاصله گرفت و روبروي 

 هادي نشست. نمايشنامه را بيرون آورد.
 «ديروز كارگرها با خانواده هاشون جلوي در كارخانه نشسته بودن.»

او خودش  هادي كمي ساكت ماند، مي خواست سليم بعدش را بگويد اما سليم هم چيزي نگفت و
 گفت:

 «خب.»
 «احمد هم بينشون بود... راستي تا حاال با اون حرف زدي؟»

 «نه اما سعيد گفت مي خواد من رو با احمد آشنا كنه...»
 «نظرت در مورد اعتصابا چيه؟»

«فرمانده گفته  اگه مي تونست همه ي اونا رو زير پاش له مي كرد كه بيشتر از اين دنيا رو بهم 
 نريزن...»

 «خودِ تو هم فكر مي كني دنيا رو بهم مي ريزن...؟»
 «بهم ريختن كه بله آخه كارخونه ها رو مي خوان.»

«چرا فكر مي كني اگه كارخونه ها مال كسايي بشه كه توش كار مي كنن همه چي بهم مي 
 ريزه؟»

«فرمانده مي گه چون تا بوده همين بوده، اگه همين درست نبود كه اين همه مدت دووم نمي 
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 آورد.»
 «خب فكر مي كني اين اشتباهه؟»

 «نه»
 «اگه خودت بودي چي كار مي كردي؟»

 «من فكر كنم نمي تونستم بهشون ملحق بشم.»
 سليم تعجب كرد.

 «يعني به كارگراي اعتصابي ملحق نمي شدي؟»
تونستم توي كارخونه كار گير بيارم و اون وقت پامو مي كردم تو يه كفش كه  «اگه مي

 كارخونه نمي رم مادرم و فريبا حتما من رو مي كشتن.»
 آهي كشيد:

«ولي نه من نه پدرم، نه هيچ كدوم از اعضاي خونواده ام كارگر كارخونه نيستيم... كسي ما 
 رو حتي به عنوان كارگرم نمي خواد...»

توئه البته وقتي ببينن اگه كارتم بكني باز گرسنه مي موني شايد اونقدري كه مي گي «حق با 
 بهت سخت نگيرن... اما خب بايد سعي كني زنده بموني.»

ابرهاي سياه كنار كشيده بودند و حاال نور به دشت مي تابيد. سليم باز كنار پنجره رفت، پنجره را باز 
خورد و رخوت و تاريكي را با خودش بيرون برد. دشت سبز كرد، ذرات خيلي ريز باران به صورتش 

كمي آن طرف تر به تپه هاي كم ارتفاعي ختم مي شد. تپه ها سبز نبودند، دور هم نبودند، تپه هاي 
دورتر سنگي بودند، مثل اين كه كسي يك مشت سنگ از آسمان روي دشت ريخته باشد، شايد هم 

م ها تمام تپه را پوشانده بودند، آن ها كه بعضي هايشان چاق بيشتر به يك دسته آدم شبيه بودند، آد
 و قد كوتاه بودند و بعضي قد بلند ايستاده بودند و دنيا را و سليم را نظاره مي كردند.

 روزي را به ياد آورد كه از مصطفي پرسيده بود:
 «مصطفي تو مي گفتي نمردنم يه جور مبارزه است؟»

 مصطفي جواب داد:
 ه مي كني سليم... من گفتم نمردن خود مبارزه است... اما گاهي بايد انتخاب كني...»«نه تو اشتبا

 «چه انتخابي؟»
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 «انتخاب اين كه تو خودت براي اين مبارزه تبديل به ضرر شدي يا نه؟»
 سليم خواب بود وقتي نجمه و صابر بيدارش كردند، هر دو باالي سرش نشسته بودند.

 صابر گفت:
 ببينه... دوستته، خودش گفت.»«يكي اومده تورو 

 سليم بلند شد روي چشم هايش دست كشيد.
 «همين كه خودش بگه كافي نيست.»

 احمد در را باز كرد و از همان جلوي در گفت:
 «اگه ببينيش چي؟»
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20 فصل
 

 «خواب عجيبي ديدم.»
بلند كرد تا به دود سيگارش دو مرد سيگار كشان، شانه به شانه ي هم قدم مي زدند، سليم سرش را 

كه باال مي رفت نگاه كند. باالي سرش پرستويي را ديد كه از آن سمت آسمان تك و تنها پرواز 
كرد و درست باالي سر آن ها شروع كرد به چرخيدن و بعد از چند بار چرخ خوردن در يك دايره ي 

 مشخص به گيج زدن افتاد.
 «اين فصل از سال پرستوها سفر نمي رن.»

 سال هاي تنهايي اش با رهبر به او ياد داده بود حرف بزند، اما منتظر جواب نباشد.
 احمد گفت:

 «بله.»
 و ساكت شد.

احمد طوري راه مي رفت، طوري حرف مي زد كه مي شد فهميد چقدر فكرش مشغول است و چقدر 
ربه كرده بود دارد به همه چيز با هم فكر مي كند. براي مردي به سن سليم كه خيلي چيزها تج

ديدن وضعيت احمد چيز عجيبي نبود. ماه كم كم باال مي آمد، ماه مثل چراغي بود كه اين جا 
روستايي ها جلوي خانه هايشان آويزان مي كردند. تا همين اندازه خيره كننده اما نه روشن. هر دو 

 به قبرستان خيره شده بودند و حرف مي زدند.
 ي گذره؟»«با دوتا طلبه ي جوون چه طور م

 «خودت كه ديديشون اونا فقط دو تا بچه ن.»
احمد سرش را پايين انداخت، فندك را جلوي صورتش نگه داشت و نور فندك مثل ماهيگير خسته 

 اي كه تورش را از آب بيرون مي كشد صورت او را از تاريكي بيرون كشيد.
«اومدم بهت بگم بايد براي مصطفي يه كاري كرد... همه چي داره خيلي پيچيده مي شه... تا 
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وقتي اون اين جا باشه من خيالم راحت نيست... مي ترسم همه چي خراب شه... همه ي 
 كارهايي كه كرديم.»

 «يعني بايد چي كار كنيم؟»
 «بايد زودتر بفرستيمش بره اونور»

م كشيده بود و هم چنان كه پشت سرهم به سيگارش پك مي زد و با احمد خيلي جدي ابرو در ه
 نوك انگشت شصتش پيشاني اش را لمس مي كرد براي سليم توضيح مي داد كه بايد چه كار كنند.

 دود سيگار چرخ زنان چند قدم جلوي پاي احمد حركت مي كرد، گفت:
يچ كدوم قدرت پيش بيني «يه سري اتفاقات رو نمي شه پيش بيني كرد، نه من نه مصطفي ه

اين فاجعه رو نداشتيم... اما خب هر فاجعه اي عواقب خودش رو داره و ما بايد اون ها رو 
 متحمل بشيم.»

 «به هرحال شايد بهتره يه كم ديگه منتظر بمونيم.»
قرار بود مصطفي مدتي را اين جا مخفي شود. عاقالنه بود، اما اين نقشه فقط تا مدتي مي توانست 

نه باشد. تا مدتي و قبل از اين كه ساالر ديباگر با زرنگي همه ي كارت ها را به نفع خودش عاقال
 برگرداند.

در سكوت تپه را دور زدند، بعد از تپه دوباره كمي راه بود تا به روستا برسي و آن دو ناخودآگاه راه 
د و بعضي خانه ها هم روستا را در پيش گرفته بودند، بخشي از روستا در دشت همواري پهن شده بو

از روي تپه ي كوتاهي كه جاده ي كنار آن به شهرك صنعتي مي رسيد باال رفته بودند. احمد هميشه 
 مثل همين حاال كم حرف بود. از زندان هم كه برگشته بود كم حرف تر شده بود.

 «اون ها مي گن اين كار يه كارگر نيست.»
 سليم پرسيد:

 «چي؟»
ه پول واسه دوا دكتر نديم. اين كه دكتر و بيمارستان مجاني باشه. اين «اين كه بخوايم اين هم

كه پول دفتر و كتاب مدرسه ي بچه ها رو نديم. آخه چي مي شد اگه اين چيزا مجاني بود. 
مگه بچه ي من قرار نيست فردا پس فردا يه كاره اي بشه و به درد جامعه بخوره؟ خب اگه من 

 بچه هاي ما خيلي باهوش و زرنگ هم هستند. اما اون بچه پولش رو نداشته باشم چي؟ واهللا
پولداراي خنگ با پول باباهاشون ميرن بهترين مدرسه هاي خصوصي و بهترين معلم ها رو 
دارند و توي كالس گرم و نرمشون مي شينن اونوقت بچه هاي ما بايد بپان توي كالس ذات 
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 الريه نگيرند»
مالل آورش حتي مال پرنده ها نبود. براي پرنده ها فقط هوا آسمان شب با قرابت و در آميختگي 

بود و يك مسير، مسير روشني كه چراغي نداشت. احمد انگار از چيزي رنج مي برد پلك هايش را 
 روي هم گذاشت.

 «چيزي شده احمد؟»
چقدر تاريك بود، مي شد با طبيعت و با درخت ها و پرنده ها يكي شد. توي اين جاده شكارچي هم 

 پيدا مي شد.
 «چيزي كه نه... همين كه بهت گفتم.»

با اين حال سليم هيچ وقت اين جا حيوان قابل شكاري نديده بود براي همين از صحت اين ماجرا، 
 يعني «شكار» مطمئن نبود.

هردو به سختي جلوي پايشان را مي ديدند. سليم كنار چشمه اي كه آبش شُر شُر كنان مي ريخت 
 يستاد.داخل حوض كوچكي ا

از همين چشمه بود كه روزها صابر و نجمه آب مي آوردند براي نوشيدن و كارهاي روزمره. دخترهاي 
جوان هم مي آمدند. آن هايي كه تازه ياسمن سينه هايشان سبز شده بود و پوست بچگانه شان را 

اي صنوبري آفتاب سوزانده بود. آن ها اين جا پسرهاي جواني را مي ديدند كه در سايه ي درخت ه
كه در يك رديف طوالني، پشت سر هم قد بر افراشته  بودند و برگ هايشان رنگ سبز روشني 
داشت به كمين آن ها مي نشستند و در يك فرصت مناسب وقتي مي ديدند خبري از يك «كله خر 
اضافي» نيست، بيرون مي پريدند. به هرحال براي همچين ديدارهايي هرچيزي و هركسي مي تواند 

 ضافه باشد. ا
 سليم كمي آب نوشيد و باز به راه افتادند.

همين كه نزديك اولين خانه ي روستا رسيدند دسته ي عزاداري آرام و بي صدا از كوچه ي تنگي 
كه يك درخت گيالس از جلوي آن محزون و افسرده به شب گردها و رهگذرها چشم مي دوخت 

دادند. صداي گريه شان به آرامي بين شب جا باز  پيدايشان شد. آن ها سليم و احمد را به عقب هل
 مي كرد.

احمد سيگارش را با نوك كفش كامال له كرد و اجازه داد كارناوالِ جنازه و مردان سياه پوش پشت 
سرش كامال  بگذرند. اين دومين جنازه اي بود كه سليم در مدتي كه اين جا آمده بود مي ديد. دو 

قم بزرگي بود براي روستايي به اين كوچكي. البته روستايي ها هميشه جنازه در كم تر از يك هفته ر
داستان غم انگيز خودشان را براي هر مرگي داشتند. تراژدي اين دو مرگ كه احمد و سليم آن را از 
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 زبان صابر شنيدند از اين قرار بود.
شاخه آويزان كرده فاطمه ي آقا رحيم صبح كه از خواب بيدار شد ديد دستمال سفيدي كه آن را از 

غيبش زده. آقا رحيم يك سالي بود حسابش را از اين دنيا سوا كرده بود و دارفاني را وداع گفته  بود
بود. خانه ي اين آقا رحيم فقيد درست پشت مسجد بود. صابر گفت فاطمه غيب شدن دستمالش را 

مي پلكيده. چه طلبه اي  از چشم طلبه ي جواني مي بيند كه اين روزها زياد اطراف خانه ي آن ها
هم بود ماشاهللا، ماه شب چهارده(به كار بردن همچين لفظي براي يك پسر جوان هم زياده روي بود 

 هم غلط انداز.)
 «عاشق نشده باشه؟»

 «عاشق... نه نه نه.»
 صابر تو گويي چيز وحشتناكي شنيده چند بار ديگر هم كلمه ي «نه» را تكرار كرد.

 سمت گناه نمي ره.»«گوش و چشم ما به 
اما خب فاطمه كه اين ها را قبول نداشت، گناه دزديده شدن دستمالش را انداخت گردن طلبه ي 
جوان و همين ماجرا در نهايت به جايي رسيد كه طفلك را مجبور كردند روي قرآن دست بگذارد و 

 قسم بخورد...
 «كار من نيست... كار من نيست.... كار من نيست...»

 بار پشت سر هم.سه 
آفتاب نزده خبر رسيد طلبه مرده است، سكته كرده يا همچين چيزي. مرگ ناگهاني او شوكه كننده 
بود، همه ي اهل روستا ترسيدند. صبح هم وقتي فاطمه طويله را تميز مي كرد بين پهن گاو قرمز 

 رنگشان تكه هاي جويده شده ي دستمالش را پيدا كرد.
ن اين ماجرا لب بااليي اش را جوري روي لب نازك پاييني اش انداخت كه صابر بعد از تعريف كرد

انگار تا همين حاال هم چيزي تعريف نكرده و از اين به بعد هم قرار نبود چيزي بگويد. هر چند احمد 
و سليم درباره ي مرگ طلبه ي جوان و فاطمه چيزي از او نپرسيده بودند و او خودش داوطلبانه اين 

كه مثل يك تاوان الهي بودند برايشان تشريح كرد و ثانيه اي بعد به شكل معجزه آسايي  مرگ ها  را
 گفت:

 «بايد عبرت بگيريم.»
 بايد عبرت مي گرفتند، بين شاكي و  مجرم فرقي نبود، مجازات يكي بود، و خدا يعني اين.
ه بود و آن صابر در تاريكي سرد اتاق مثل يك پيرمرد كوچك انگشت هايش را در هم قفل كرد

انگشت هاي كوچك و استخواني جوري در هم فرو رفته بود كه مثل يك كاسه ي واقعي حتي يك 
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قطره آب از اليشان نمي چكيد. دوباره لب هايش را روي هم انداخت و دوباره حداقل براي چند ثانيه 
ي هم كه شده چروك هايي كه موقع حرف زدن روي صورتش خط مي انداخت، آرام گرفت و وقت

سكوت روي صورتش كمي جان گرفت سليم خوشحال شد كه مي تواند به او نگاه كند. اين پسر از 
آن آدم هايي بود كه تا وقتي حرف از عقايدش نبود، سكوت مي كرد و وقتي چيز كوچكي درباره ي 
قرآن مي گفتي طوري شروع مي كرد به پرحرفي كردن كه مي ترسيدي بعدش چيز ديگري اضافه 

 بادا همين حرف ديگر بيشتر به پرحرفي اش دامن بزند.كني كه م
در همين حين بود كه در باز شد و نجمه و روحاني اي كه بهشان درس مي گفت وارد شدند. روحاني 

 براي حرف زدن آمده بود، اين كه ديگر گفتن ندارد.
جا نيست به حرف هاي احمد نه مخالفتي مي كرد، نه موافقتي. به ديوار تكيه داده بود و انگار اصال آن

 آن ها گوش مي داد.
روحاني مثل طلبه هاي جوان با آرامش رفتار مي كرد، اما خب نمي شد گفت اين آرامش از جنس 
آن آرامش است. روحاني كه اسمش فخرالدين بود پشت به پنجره و پهلوي صابر نشست. قبل از 

 نشستن روي موكت مرطوب اتاق دامن ردايش را جمع كرد و گفت:
 «سالم آقا سليم مشتاق ديدار بوديم.»

سليم اشتياقي در خود احساس نكرد اما سرتكان داد و منتظر ماند. نجمه همان جلوي در ايستاده 
بود، سراپا گِلي و خسته. تمام مدت كه سليم با فخرالدين حرف مي زد صداي بلند و خس خس نفس 

 كشيدنش را مي شنيد.
 د غر زد:فحرالدين انگار باخودش حرف مي زن

«چه كسي كه به قرآن قسم مي ده و چه كسي كه قسم مي خوره هردو دچار عذاب الهي مي 
 شن...»

و دستي روي سبيل هايش كشيد، مثل كسي بود كه حرف هاي خودش را خيلي دوست دارد و به 
دقت به آهنگ تك تك كلماتي كه از دهانش بيرون مي آيد گوش مي كند، به حرف هاي سليم 

اد، معلوم بود آن ها را دوست ندارد. در مقابل نجمه و صابر سعي مي كرد دقيق تر بشنود هم گوش د
و زودتر جواب بدهد، جواب هاي عجيب! در عوض و به نشانه ي قدرداني، نجمه و صابر هم سعي 
مي كردند سوال هايي بپرسند كه طالب جواب هاي عجيب است. سليم چند بار ديده بود كه نجمه 

خلوت دوتايي مي نشينند و نقشه مي كشند از استادشان«فخرالدين» چه سوالي بپرسند و صابر در 
تا ديندارهاي بهتري جلوه كنند، هربار درباره ي كوچكترين دست تكان دادن ها و واكنش هايشان 
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 هم با هم به نتيجه مي رسيدند.
 صابر يك بار با اطمينان به سليم گفته بود:

ستم... توي كل زندگيم كسي من رو دوست نداشته... اي «من آدم دوست داشتني اي ني
شكايتي ندارم، اين واقعيتيه، به خاطر همين بايد يه كم به حرف هايي كه قراره بزنم از قبل فكر 

 كرده باشم، نبايد با حرفام بيشتر به اين موضوع دامن بزنم...»
 فخرالدين ريش نرم و نه چندان بلندش را مرتب كرد و ادامه داد:

 «حتي كسي كه قسم مي ده بيشتر تو منجالب مي افته.»
صورت گوشت آلود و گونه هاي آويزان چروكي داشت. چروك ها مثل آب راكد يك رودخانه روي 
صورتش بي حركت ماتم گرفته بودند. پوستش سبزه بود و كمي تيره، به رنگ خاك قهوه اي نزديك 

است كه سليم در تاريكي مي ديد. حرف كه زد به سياه زمين هاي تازه شخم زده شده. اين چيزي 
خط هاي ريز شروع كردند به حركت، جان گرفتند، نفس كشيدند، مثل يك رقاص خوب، حتي مي 
چرخيدند به دور خودشان، و به دور صورت او. فخرالدين كه دور كله ي بزرگش كاله پيچ سفيدي 

قضيه. از چه چيزِ اين جا ناراحت بسته بود حركت جزئي به خودش داد و يك راست رفت روي اصل 
 بود؟ از اين كه در يك اتاق تاريك و نمور بود يا اين كه با كسي مثل سليم هم صحبت مي شد؟

 گفت:
 «خدا كنه صابر و نجمه الدين مرتب نمازاشون رو بخونن.»

 چون از سليم مي پرسيد او هم با توجه به چيزهايي كه در اين مدت ديده بود گفت:
 شون رو خوندن نگران نباشيد.»«مرتب نماز
 «شما چي؟»

سليم كمي جا خورد، اين كه در اين سن كسي كه به احتمال زياد چند سالي هم از خودش جوان تر 
بود همچين سوالي ازش بپرسد برايش هم مايه ي تفريح بود و هم عصبانيت. فخرالدين وقتي جواب 

 «نه» سليم را شنيد گفت:
خداوند رحمان رو فراموش كنيم. اگه خداوند رو فراموش نكنيم «در هيچ شرايطي نبايد 

خداوند هم از ما غافل نمي شه... گذشته از اينا  اگه هر روز پنج بار سر و صورتت رو بشوري 
 هيچوقت آلوده نمي شي.»

«آلوده نشدن»، اين را درست به صورت سياه سليم مي گفت، شايد هم داشت به نداشتن برق 
 اره مي كرد و اتاق انباشته اما سردي كه هردل نسبتا رئوفي را به درد مي آورد. و آّب و گاز اش
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 سليم شانه هايش را باال انداخت:
«در هرصورت اگه خدا مرتب هم به خونه سربزنه... هه يعني رفت و آمد گرمي هم با هم داشته 

 باشيم باز توي تاريكي نمي شه ديدش... يعني ما كه نمي تونيم ببينيمش.»
 فخرالدين صورتش را در هم كرد اما فرياد نزد كه اين كفر است! 

 در عوض گفت:
«پس شما مي خوايد براي كارگرايي كه توي شهرك صنعتي اعتصاب كردن نمايش اجرا 

 كنين.»
 «بله اگه همه چي خوب پيش بره.»

 «چرا؟»
 سليم كمي جا به جا شد:

نمايش يا همون تئاتر مي تونه مثل يه آموزش «چراش كه معلومه... مي دونيد بيشتر براي اينه كه 
 عمل كنه البته در موارد خاص...»
 «پس نمايش شما مورد خاصيه؟»

 سليم كمي ساكت ماند، سوال هاي فخرالدين كم كم رنگ و بوي بازجويي به خود مي گرفتند.
ينه ست «بله از اين نظر كه به كارگرا نشون مي ده چه طوري دارن زندگي مي كنن... مثل يه آ

 شايد...»
«بيشتر از يه آينه نه؟ چون بهشون نشون مي دن بايد توي آينده هم چي كار كنن، آينه كه از 

 اين كارها نمي كنه، نه؟»
 «من فقط يه هنرمندم... هنرمند به راهكارها كاري نداره...»

 «اما گفتيد تئاتر شما يه نوع آموزشه.»
يم چيزي نگفت و فخرالدين در حالي كه مثل يك به سليم خيره شد از او جواب مي خواست. سل

مومن واقعي به جاي اين كه راست به چشم هاي او نگاه كند به دو شير گالويز شده روي فرش 
 خيره شده بود، نسبت به چند دقيقه ي پيش كه گستاخ به نظر مي رسيد آرام گفت:

شهردار و چند نفر از «من ديروز شام رو خونه ي آقا علي خوردم، علي ديباگر. به جز من 
 شوراي شهر و امام جمعه هم بودن... هوم...»
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 كمي فكر كرد، چروك ها هم همراه او فكر مي كردند.
«ما درباره ي مسائل مهمي كه امروز توي شهرمون يا كال توي كشورهاي مسلمان با اون رو به 

 رو هستيم حرف زديم... مي دونيد كه آقا علي...»
 از صورتش مشهود بود ادامه داد:و با لطف خاصي كه 

 «و پسرش آقا ساالر آدم هاي دين داري هستن.»
سليم حركتي به خودش داد، به احمد نگاه كرد، احمد خيال جواب دادن به فخرالدين را نداشت و 

 همان طور توي تاريكي ابرو در هم كشيده بود.
 ما.»«بله من شنيدم اونا حامي بزرگي بودن براي مسلمان هايي مثل ش

 «هوم اونا خيلي به مساجد كمك كردن...»
«فقط در مورد مساجد و مسلمان ها حرف زديد يا حرفتون به كارگرا و كارخونه ها هم رسيد، 

 مي پرسم چون گفتيد شهردار و چند نفر از شوراي شهر هم بودن»
 «برادرِ من طبيعيه كه ما در مورد هر چيزي حرف زديم...»

 احمد گفت:
 نتيجه اي هم رسيديد؟»«خب به 

فخرالدين از شنيدن صداي احمد كمي جا خورد، انگار در اين مدت پاك حضور او را فراموش كرده 
 بود.

«بله اگه يه كاري نكنيم ممكنه همه ي پيشرفت هاي امت مسلمان ما به باد بره... خداوند حتي 
برگشتن به راه خير  بنده هاي خاطيش رو هم به درگاهش مي پذيره پس يعني هيچ وقت براي

 دير نيست... كارگرا بايد مثل گذشته سر به راه بشن.»
 احمد خنديد:

«براي خدا كه مطمئننا هيچ وقت دير نيست اما براي مومناي خوب خدا البد يه مدت ديگه 
 خيلي دير مي شه.»

 «من فقط مي گم ما نبايد پيشرفت هاي امت مسلمان رو به باد بديم...»
 يشرفت هاي كي؟»«ببخشيد گفتيد پ

 «امت مسلمان... آقايون...»
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 «من كه اين جا فقط يه آقا مي بينيم اونم شماييد...»
 «ولي...»

«ببخشيد آخه توي فرهنگ ما فقط كسي كه مي تونه روزش رو بدون كار كردن شب كنه و 
 دستش تو جيب بقيه ست آقا محسوب مي شه واسه همون.»

آمده نه مجادله كنايه اي را كه در اين حرف بود نشنيده فخرالدين مثل آدمي كه براي مصالحه 
 گرفت و در حالي كه صدايش را پايين آورده بود گفت:

 «مي دونيد كه وضعيت ما اين جا با وضعيت كساني كه اونور نشستن خيلي فرق داره...»
 «اونور دقيقا كجاست؟»

ونا يكي نيست. اونا كه دينشون «برادر من، كال طرف اونا، تهران، اصفهان... وضعيت ما كه با ا
زبانشون هر روز و هر ساعت تهديد نمي شه. مي شينن قشنگ نمازشون رو مي خونن و شايد 
دو زاري هم بزارن كف دستشون كه ركوع مي كنن و دستاشون رو پايين انداختن... اما اين 

ون مرده به جا چي؟ نگاه كنيد حتي اجازه ندادن شيخمون منبر داشته باشه و حاال كه ايش
 پسرشون هم اجازه نمي دن... آره اونا همچين وضعيتي دارن... قربون خاك دم درشون برم!»

 اشك در چشم هايش حلقه زده بود.
 «آخه توي همچين وضعي مي شه به پول فكر كرد...»

درحالي كه سرش را رو به سقفي گرفته بود كه هر لحظه ممكن بود فرو بريزد دنبال حرفش را 
 گرفت:

 خدايا بنده هات چي شدن؟»«
 فخرالدين از خدا انتظار جواب داشت اما احمد پرسيد:

 «دختر شيخ بود كه وقتي ازدواج كرد پيرهن رو از سر تا پا سكه طال دوخته بودن نه؟»
فخرالدين ديگر از كوره در رفته بود، دست خودش نبود صدايش را باال انداخته بود و صدايي مثل 

 شد. ناله از گلويش خارج
«آي... برادر من اين چه ربطي به پيرهن دخترِ جناب شيخ داره؟! پول خودشه، پسراش از اروپا 
براش مي فرستن. مگه مومناي كمي سر سفره ي همين شيخ مي شينن؟ چرا از اون حرفي نمي 

 زني؟»
«مي دونم دستشون درد نكنه هر رهگذري مي تونه سر سفره شون بشينه اما دست كسي با 
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 صدقه گرم شده؟!»
 سليم حرف احمد را اين طور كامل كرد:

«معلومه آدم ده برابر چيزي كه صدقه مي ده از اين ور اون ور بهش مي رسه به خاطر همين تا 
 رنخورده نه؟»حاال به هر مشكلي هم برخورده باشه به بي پولي ب

«چرا حرف رو منحرف مي كني اصل مطلب اينه كه كارگراي بي خبر ما دارن براي نون مي 
جنگن اما نمي دونن تا وقتي چند تا آخوند شيعه روي كار هستن هيچ وقت اجازه نمي دن يه 
سني دستش به دهنش برسه... ما اينا رو پيش امام جمعه نگفتيم، مي دونيد كه اون هميشه با 

 اق رهبري در ارتباطه...»ات
انگار اين طور مي خواست خودش را از اتهام جاسوسي براي آخوندهاي شيعه مبرا كرده باشد، به 

 تفضيل درباره ي كارهايي كه امام جمعه انجام مي داد حرف زد و در آخر گفت:
از اين كارها  «مهم اينه كه بايد با كارگرا به توافق رسيد، تا  وقتي مسائل مهم تري در بينه دست

بردارن... اجازه بدن اول يه دولت كرد بسازيم كه به درستي سنت مبارك پيغمبر رو بجا مياره 
 بعد...»

 سليم بين حرفش دويد:
«ولي اعتصاب كارگرها ربطي به اين ها نداره... درباره ي كاره و درباره ي دو زارِ بيشتري كه 

ه پنج بچه ي قد و نيم قد گرسنه داره بياره... مي تونه يه نون اضافي روي سفره ي يه كارگر ك
 بله يه نون اضافي در شرايطي مثل اين چيز بدي هم نيست.»

سليم از پشت سر او به پنجره كه تصوير شب و ماه را قاب گرفته بود نگاه كرد و فخرالدين بلند شد، 
 آرام بود و گفت:در چهره اش يا در حرف هايش برافروختگي ديده نمي شد، مثل چند دقيقه پيش 

«به هرحال من و چند تاي ديگه از كارگرا رفتيم پيش امام جمعه و اونا بهش گفتن مي خوان زير 
چتر خدا و پيغمبر به اعتراضاتشون ادامه بدن... مي دونم رفتن زير چتر واليت فقيه در وضعيت ما يه 

 نوع بازي دو سر باخت محسوب مي شه ولي چاره چيه؟»
 او بلند شد.سليم هم به پاي 

«چاره براي شما اينه كه سعي خودتون رو بكنيد كه اين دو سر باختي كه مي گيد فقط براي 
 كارگرا باشه... مي بينيد شيعه و سني فقط بهانه ست.»

فخرالدين لبخند زد. سليم معذب و تنها روبروي او و كنار رهبر به ديوار سرد تكيه داده بود، عرق 
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 آويزان او كه شالپ شالپ به جريان در مي آمد نگاه مي كرد:كرده بود و به گونه هاي 
«آقا ساالر به من گفته بود كه تو همچين آدمي هستي ولي شنيدن كجا و ديدن كجا... ما كه 

 با هم دشمن نيستيم برادر...»
 سليم هم لبخند زد:

 كارگر نيست...»«با وجود حرفايي كه زديد تنها كسي كه مي تونه دوست شما باشه كسيه كه 
 فخرالدين كه داخل بود به نجمه سپرده بود جلوي در كشيك كفش هايش را بكشد.

«شما حتي نمي تونين از يه جفت كفش بگذرين، ولي مي خواين با خدا و پيغمبر يه مشت آدم 
 گرسنه رو متقاعد كنيد از نون شبشون بگذرن.»

ورچه هم رسيده باشه. گردنم از مو «استغفراهللا آقا اگه من هيچ وقت آزارم حتي به يه م
باريكتره... هر كي مسلمان باشه برادر منه، و يه برادر، بدِ برادرش رو نمي خواد( وصدايش را 

 پايين آورد.) ما شايد گوشت هم رو بخوريم ولي استخوون همديگه رو نمي شكنيم...»
 كمي مكث كرد و به چشم هاي فخرالدين خيره شد.

ديگه فرقي نداره، استخوون رو شكستين يا نه... هه يعني در «گوشت رو كه خوردين 
 هرصورت سير شدين.»

همين صابر و نجمه روزهاي زيادي گرسنگي مي كشيدند و چون اغلب مجبور بودند گرسنه بمانند 
اغلب هم روزه بودند و با اين كار گرسنگي كشيدنشان و رياضتي كه مجبور به تحملش بودند تبديل 

 ش و پرستش.مي شد به ستاي
«برادر من، من فقط به شما مي گم اينا دنبال بهانه اي هستن كه روي كرد تفنگ بكشن... كه 

 خون كرد رو...»
 احمد حرفش را بريد: 

«عزيز من چرا طوري رفتار مي كني كه انگار ما اعتصاب راه انداختيم، تنها كاري كه اين 
.. اين جا نمي توني سركرده يا چيزي شبيه پيرمرد بلده رو مي توني روي صحنه ي تئاتر ببيني.

ش رو پيدا كني كه با متقائد شدن اون اعتصاب ختم به خير شه... براي اين كار فردا به حياط 
 كارخونه بيا... اون جا با كارگرا حرف بزن، منِ كارگر به تنهايي هيچ كاره ام، هيچم.»

ز ستايش بيش از حد  و گرسنگي كشيدني فخرالدين بيرون رفت و به نجمه الدين و صابر هم ( كه ا
كه با رضايت كودكانه شان آن را تبديل به فرصتي براي آزمودن دين داريشان مي كردند لب هايشان 
مثل گچ سفيد شده بود و چشم هايشان گود افتاده بود) گفت بيرون بيايند. مي خواست باهاشان 
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ود، نزديك و با حرارت، جوري كه بيش حرف بزند. حرف كه مي زد، به آن ها خيلي نزديك شده ب
از گوش هايشان قلبشان بشنود. وقتي سليم و احمد از كنارش گذشتند طوري گرم حرف زدن بود 

 كه متوجه آن ها نشد، سليم از حرف هاي او همين را فهميد:
 «دلتون به خدا و پيغمبر گرم باشه...»

احمد عذرخواهي كرد، همه ي حقوقش را  براي شام چيزي نداشتند بخورند و سليم از اين بابت از
يك راست براي رهبر دارو گرفته بود تازه بايد خدا خدا مي كرد كه ماه بعد باز داروها پيدا شوند. 

 احمد گفت:
«اشكالي نداره سليم، حتي گرسنگي رو هم يه جوري تحمل مي كنيم ولي همچين آدم هايي 

ببين رسما گوش و چشمشون رو بستن، فالكت رو چه طور مي شه تحمل كرد... اون ها رو 
رو نمي بينن، بدبختي اين دنيا رو نمي بينن، و ما رو از جهنمي كه نديديم مي ترسونن... چشم 
بصيرت به اين مي گن؟! اين دنيا رو نبيني و تو اون دنيا، هم دنبال خوشبختي باشي هم دنبال 

 مجازاتت!»
دوه و غضب ابرهاي شوريده سرتاپايشان را خيس كرد و بين باران باز شروع كرده بود به باريدن، ان

زمزمه ي باران و باد سردي كه بين درخت ها گرفتار مي شد، احمد يكه و تنها راه خانه را در پيش 
 گرفت و سليم به ناپديد شدن او بين تاريكي نگاه كرد.

و منتظر بودند اتوبوس از  صبح كه سليم از خواب بيدار شد، نجمه و صابر نمازشان را خوانده بودند
 راه برسد. شايد هم آن ها منتظر اتوبوس نبودند فقط منتظر بودند كه او از خواب بيدار شود.

سليم لباس هايش را كه مي پوشيد به ذهنش نرسيده بود كه صابر و نجمه تصميمي گرفته باشند و 
خورده اي، مثل كسي كه بخواهند چيزي به او بگويند. فقط وقتي شك كرد كه نجمه باصداي فرو

 خجالت مي كشد، گفت:
 «داداش سليم مي شه باهم حرف بزنيم؟»

 سليم آن موقع سرگرم پوشاندن لباس به رهبر بود، گفت:
 «چرا كه نه... راستي شما امروز مزدتون رو مي گيريد؟»

 «بله...»
 صابر شوق زده گفت:

 «از اين به بعد سر وقت مزدا رو مي دن...»
 «چه طور؟»
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 شب شنيدم ساالر ديباگر مي خواد زمين هاي اين جارو بخره...»«دي
 سليم متعجب گفت:

 «چه طور يعني؟»
 صابر آهي كشيد:

«چه طور نداره داداش سليم روستايي ها اين جا همشون قرض باال آوردن... چيزي ندارن... 
 مونه.»مي بيني كه تا مزداي ما رو مي دن آسمون به زمين مياد تهشم چيزي براشون نمي 

 «پس ساالر ديباگر مي خواد همه زمين ها رو بخره... از فخرالدين شنيدي؟»
 «بله اما قبلشم چند نفر ديگه هم گفته بودن.»

 «فخرالدين هم به ساالر ديباگر كمك مي كنه كه مردم رو قانع كنه نه؟»
 صابر شانه هايش را باال انداخت:

 هتون بگه...»«نمي دونم راستش اما نجمه مي خواد يه چيزي ب
نجمه من و من كرد، سرش را پايين انداخته بود و طوري به نظر مي رسيد كه دارد با زمين سفت 

 حرف مي زند.
 «داداش سليم فكر كنم ما نمي تونيم بيشتر از اين با هم بمونيم.»

كه  نجمه خود را با وسايلي كه براي رفتن به كار آماده كرده بودند مشغول نشان مي داد، صابر هم
 اين حرف را زد برنگشت تا به آن ها نگاه كند، پس يعني از همه چي خبر داشت. 

سليم مردد شد، لباس پوشاندن به رهبر را ول كرد. انسان در همچين شرايطي تا چه حد مي تواند 
چيزي را كه در وجودش مي گذرد مخفي كند؟ چقدر مي تواند تحمل كند؟ سليم دنبال كلمات 

ن دو بچه نگاه مي كرد، بچه بودند اما چيزي داشتند كه سليم براي زندگي كردن مناسب گشت، به آ
 نيازمند آن بود. دستي روي سر و صورتش كشيد، مثل كسي كه وضو مي گيرد.

 «چرا فكر مي كنيد نمي تونيم با هم بمونيم؟»
 صابر به نجمه اشاره كرد:

رفتار كنه و با آدماي غلط قاطي «مي دوني داداش سليم فخرالدين به نجمه گفته اگه خوب 
 نشه تا چند سال ديگه مي تونه روحاني يه روستاي بزرگ بشه...»

 «توچي؟»
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«براي منم خدا بزرگه... به هرحال بعضي از طلبه ها تا آخر عمرشون انتظار مي كشن اما همچين 
 موقعيتي نصيبشون نمي شه...»

 نجمه  ساكت بود و باز صابر بود كه گفت:
 به خدا ايمان داشته باشه همه چي درست مي شه...»«آدم اگه 

 سليم از روي بيچارگي چند بار تكرار كرد:
 «اما بايد كجا برم؟»

چيزي شبيه سفر، سفر به دشت هاي مسطحِ سبز، سليم به دشت هايي كه مثل يك زن خود را در 
به همان دشت ها! نه معرض نور تند خورشيد قرار مي دادند عادت داشت، حاال بايد كجا مي رفت؟ 

 هر كجا هم مي رفت باالخره به سقفي باالي سرش نياز داشت.
صدايش را خورد، سرش روي سينه افتاد و شروع كرد به گريه كردن، با صداي بلند، مثل كسي كه 
زخمي شده است، زخم مثل انگشت هايي كه بر روي ساز حركت مي كنند صدا مي داد، صورتش را 

 و به آن دو كه حيرت زده به نظاره اش نشسته بودند نگاه نمي كرد.  با دست پوشانده بود
دست هايش را كه از صورتش برداشت، قرمز و متورم شده بود، رگ هاي كبود روي زمينه ي قرمز، 
رنگ خوشايندي پيدا كرده بودند و چشم هايش سفيدتر از حد معمول بنظر مي رسيد. وقتي  خواست 

شكستند. اگر از اين جا هم مي رفت، كجا را داشت كه برود؟ كجا بايد حرف بزند كلمات در گلويش 
زندگي مي كرد؟ چطور بايد زندگي مي كرد؟ آن هم با وجود رهبر؟ از اين كه نتوانسته بود خودش 

 را كنترل كند پشيمان و خجالت زده بود.
 «ببخشيد... به هرحال اينجا خونه ي شماست.»

 و حيرت زده گفت:نجمه سر سليم را در آغوش گرفت 
«گريه نكن داداش سليم... صابر من نمي زارم داداش سليم بره... شايد چند سال ديگه هيچ 

 كدوم از ما زنده نبوديم.»
 اگر از اين جا مي رفت چه طور دوام مي آورد؟

 «گريه نكن.»
تمام سليم چاره اي نداشت آنجا ماند و صابر و نجمه در طول چند وقتي كه سليم مهمانشان بود 

سعي خودشان را كردند كه او را به راه راست بازگردانند و سليم به بهانه ي نمايشنامه خواني اميد 
 داشت آرام آرام بتواند روزنه اي در دل هاي آن ها ايجاد كند.
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21 فصل  
 

 مصطفي مي گفت:
 «رفتن گاهي وقت ها دست كمي از مردن ندارد.»

 يا:
 رفتنه... اونقدرها هم عذاب آور نيست.»«مردن گاهي وقت ها همون 

 و: 
 «مي دونيد يه جورايي راه حله.»

خودش قرار بود چند روز ديگر از مرز رد شود. قرار بود برود اما معلوم نبود در مورد رفتن خودش 
حرف مي زند يا نه. رفتن بين برف سرد، بين گلوله هاي سربي، وقتي بيشتر از آنچه بايد به آسمان 

ي شوي. مصطفي تمام عمرش سفر كرده بود، البد به خاطر همين خوب مي دانست كدام نزديك م
 رفتن ها تا اين حد به مرگ نزديك هستند.

قنديل صبح زود آمده بود، امروز قبل از اين كه به اين جا بيايد به چند خانه ي ديگر هم در محله 
دقيقه بيشتر در خانه ي آن ها بماند. سر زده بود به خاطر همين خيالش راحت بود كه مي تواند چند 

 تنها يك چيز مشكوك مي توانست به ميان آيد و دهن به دهن بگردد.
 «اونا ممكنه شايعه كنن ديده با من سر و سري پيدا كرده...»

 مصطفي خنديد:
 «واقعا فكر مي كني فقط ممكنه؟»

هم بستر خوبي براي  در مورده ديده كه هنوز خاك مزار شوهرش خشك نشده به عنوان يك بيوه
خودش دست و پا كرده بود، زن ها چيزهاي زيادي بين خودشان مي گفتند. معلوم بود دكتر هم با 
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اين كه مي آمد در همچين محله هايي مي گشت  دستش به دهنش مي رسيد و مي توانست هم 
زي كم نداشت، رخت خوابش را گرم نگه دارد و هم سفره اش را رنگين كند. از بر و قيافه هم كه چي

از اين بهتر كجا گيرش مي آمد؟ رخت خوابش را گرم مي كرد، سفره اش را رنگين مي كرد اما او 
را كه عروس خانه اش نمي كرد. توبه توبه، دكتر را چه به يك زن بيوه! آن هم چه زن بيوه اي؟ زن 

د چه طور دكتر نگو پوست و استخوان بگو. پوست و استخوان هم كه چه عرض كنم... خدا مي دان
را از راه به در كرده. اين ها را به فاطمه هم گفته بودند و وقتي فاطمه به حالت تسليم و بدون اين 

 كه از كوره در برود فقط شانه هايش را باال انداخته بود و گفته بود:
 «من كه چيز مشكوكي نديدم.»

 اري كردند:زن ها درحالي كه دمغ شده بودند بازهم روي حدس و گمانشان پافش
 «فاطمه جون حتي يه دختر بچه هم متوجه مي شه دختره اين روزا سرو گوشش مي جنبه»

قنديل هم از تصور اين دسته از  زن ها كه كارهاي رفت و روب و غذاي شوهرانشان را ول كرده 
 بودند، آمده بودند كشيك خانه ي يك نفر ديگر را مي دادند به خنده افتاد.

ريخت... نگران مردن نباش رفيق، شايد بعد از مرگم يه عده پيدا بشن كه «حاال يه كم ترست 
 به كمك يكي مثل تو نياز دارن.»

 «بله خدا كنه اون دنيا هم عده اي پيدا بشن كه من بتونم خودم رو بهشون بچسپونم.»
قنديل مي خواست او را بخنداند اما خودش هم حاال كه روز رفتن مصطفي را مشخص كرده بودند 

 مي ترسيد.
مي ترسيد آخرش قبل از اين كه بتوانند مصطفي را از مرز رد كنند نور سرخي كه از اين زير زمين 

 بيرون مي زند چشم يك نفر را بزند.
 سرخپوست آواره!

 سرخپوست لنگ...
«ترسم از مردن نيست دكتر... فكر مي كنم همين حاالشم دست كمي از يه مرده ندارم... نمي 

مي تونم باز احمد و بقيه رو ببينم يا نه...نمي دونم همه چي جوري خواهد بود  دونم قبل رفتن
 كه من بيشتر از اين براي كسي دردسر نشم يانه...»

داخل اتاق راحت نبود، حتي يك فرش ناقابل هم كف اش پهن نكرده بودند و بوي ديوارهاي لخت 
ت. قنديل به مصطفي نگاه مثل يك آدم عبوس و عصباني مي آمد راست مي نشست جلوي چشم
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 نمي كرد، رو به همين فرد عبوس و عصباني گفت:
«فكر نمي كنم بازم بتوني هيچ كدومشون رو ببيني... اونا مي خواستن ببيننت اما منصرف شدن 

 چون فكر مي كردن اين كار قبل از همه خودت رو به دردسر ميندازه.»
 شانه هايش را باال انداخت:

 بهت مي گم تو بهشون بگو.»«پس چيزايي رو كه 
قنديل از ترس آن مرد عبوس و عصباني و چشم هايي كه نسبت به نور قرمز حساس بودند و مي 
توانستند هر ترشحي از آن را به سرعت در هوا بگيرند، نزديك رفت تا مصطفي بتواند در گوشش 

 حرف بزند.
نيست. بعضي وقت ها الزم ميشه كه «قبل از هرچيز به رفقا بگو يك اعتصاب هميشه آخر كار 

اعتصاب رو جايي تموم كرد تا جلوي ضرر و زيان بيشتر گرفته بشه. االن هم با وجود جدا 
شدن يك عده ي زيادي از بدنه اعتصاب خواه ناخواه اعتصاب ضعيف خواهد شد و ممكن 

ب نشيني است راهي جز عقب نشيني از خواسته هايمان نداشته باشيم... اگرمجبور شويم عق
اونقدرا هم گزينه ي بدي نخواهد بود... بهشون بگو در اين شرايط بهتره عقب نشيني كنن 
چون ديگه امكان رسيدن خواسته هامون نيست. بايد نيرومون رو حفظ كنيم تا بتونيم دور 
بعدي مبارزه رو بهتر سازمان بديم. اگه كسايي هنوز هم مي گن كه ما مي تونيم در اين 

به هدفمون برسيم، خب معلومه كه دارند اهداف ديگه اي رو دنبال مي كنن... اعتصاب هم 
براي ما شكست اعتصاب واقعا يه شكسته اما براي اونا مي تونه پيروزي باشه... اونوقت ميان 
ميگن ببينيد اينجا حقوق بشر رعايت نمي شه. يا مي گن ببينيد اگه ما كردها با هم بوديم اين 

قا بگو بازيچه ي دست سرمايه دارها و روشنفكرهاشون نبايد شد و فريب طور نمي شد. به رف
 لفاظي هاشون رو نبايد خورد.»

«اما مصطفي فكر نمي كني بهتره حداقل تا رسيدن به خواسته مون اونا رو هم به عنوان كساني 
 كه در كنارمون عليه دشمن مي جنگن قرار بديم...»

كه حقوق بشر ميگن دردشون آزادي ا نيست. اينايي ن. جنگ اونها جنگ م«قنديل اشتباه نك
اوناي ديگه هم كه معلومه، عليه فارس و ترك و عرب دارند مي جنگن.  .بيانه نه نون اين مردم

براي ما اين اعتصاب امروز فقط يك قدمه كه قراره صف ما رو متحدتر و قويتر كنه تا بتونيم 
طور نيست. اگه همين امروز ما بگيم مالكيت  اينها  فردا كل اين بساط رو جمع كنيم. براي اون

اوني كه دم از حقوق بشر ميزنه به راحتي مي زنه توي دهنمون. تو  ،كارخانه رو مي خوايم
اين ها يك ذره از امتيازاتشون صرفنظر خصوصي مقدسه.  همون حقوق بشره كه نوشته مالكيت
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ردايتي مي زنند كه روشنه. يه نگاهي كه دائم دم از كرد و ك اون يكي ها هم نمي كنند. تكليف
بنداز ببين تو اقليم چه بخور بخوريه و چه باليي داره سر كارگرها و توده بيكارها مياد. نه 

اونا را بايد از اعتراضات و تجمعات كارگري بيرون انداخت. نكن.  قنديل جان، اين اشتباه رو
هيچ وقت نبايد اونها رو به عنوان  هدف اونها جلوگيري از تعميق خواسته هاي كارگرهاست. ما

 دوست و متحد خودمون نگاه كنيم. در غير اين صورت بد جوري چوبش را خواهيم خورد.»
 «حق باتوئه بهتره وقتي موقعش نرسيده عجله نكينم...»

 «پس به احمد مي گي؟»
 قنديل خنديد:

 «در هر صورت مي گفتم.»
 ل را متقاعد كند گفت:مصطفي كمي ساكت شد و براي اين كه بيشتر قندي

«كسي كه مبارزه مي كنه بايد تحمل بااليي هم داشته باشه، نبايد با تصور اين كه هميشه پيروزي 
در انتظارمونه شكست رو براي خودش غير قابل تحمل تر بكنه... مي خواي بگي كي داره از 

 تحمل حرف مي زنه؟! نه؟»
 قنديل خنديد:

 روزا گريه برات مثل يه تفريح شده.» «نه تو تحملت زياده... هرچند اين
«براي همه ي ما وضع همينه رفيق... مطمئنم هركي وجدان آگاهي داشته باشه شبا كه سرش 
رو روي بالش مي زاره يه لحظه وسوسه مي شه بزنه زير گريه... مي بيني كه زندگي مثل عزايي 

 كنيم...»شده كه پاياني نداره... نمي دونيم بايد به كدوم دردمون گريه 
 روزي كه ديده فرياد كشيده بود:

 «مرده! سليمان مرده!»
مصطفي از جايش پريده بود. سليمان دير يا زود مي مرد، تا همين جا هم خيلي دوام آورده بود، اين 
ها را قنديل قبال به او گفته بود، اما وقتي ديده از روي نا اميدي فرياد كشيد، مصطفي يكه خورد، 

و پايش سرد شد. مي خواست برود باال و براي آخرين بار چهره ي كسي را ببيند  دلش لرزيد و دست
كه تمام اين مدت صداي ناله ها و درد كشيدنش را شنيده بود، اما ترسيد به يكي از همسايه ها بر 
بخورد و در حالي كه بعد از مدت ها احساس يك زنداني واقعي را داشت منتظر ماند بقيه سر برسند. 

ها كه رسيدند با اخالصي كه از دردهاي زياد خودشان سرچشمه مي گرفت صداي گريه  همسايه
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 شان تا بيرون خانه هم مي رسيد و مثل آبشاري با فشار به صورت مصطفي مي خورد.
«قضيه همينه قنديل؟ همچين وقت هايي آدما فرصت رو مناسب مي بينن تا جايي كه مي تونن 

 اينكه آدم توي هيچ دردي تنها نيست.» براي خودشون گريه كنن. غافل از
مصطفي هم با صداي بلند گريه كرد، اين مدت هر چيزي را زمزمه وار بيان كرده بود حتي فكرهايش 
هم رنگ زمزمه به خود گرفته بودند. ولي حاال مي توانست با صداي بلند گريه كند و صدايش بين 

نگاهي به سليمان بيندازد در بين شلوغي هم شيون زن هاي باال گم شود. قنديل آن روز وقتي آمد 
حواسش بود سري به مصطفي بزند. در زيرزمين را كه باز كرد و او را نديد ترسيد و همين طور 
ترسيده از پله هاي زير زمين پايين آمده بود، شايد مصطفي از شلوغي استفاده كرده بود و خودش 

 جا بود گوشه ي تاريك زيرزمين نشسته بود.رفته بود، تنها. ولي اشتباه مي كرد مصطفي همان 
 «تو براي چي گريه مي كردي مصطفي؟»

«من و اونا درد مشتركي داريم قنديل... يعني اگه فكر كنم دارم براي خودمم گريه مي كنم 
 درواقع اين براي همه اوناست...»

 بعد:
 «بگذريم به نظرت گذشتن از مرز با وجود يه پا سخت نيست؟»

ا يه پا سخته اما غير ممكن نيست... كسي كه قراره تو رو از مرز رد كنه كسيه «چرا گذشتن ب
 كه مي تونه يه فيل رو هم دور از چشم سربازا ببره اونور...»

 «مي تونن يه فيل رو از مرز رد كنن ولي خودشون طعمه ي گلوله مي شن...»
 قنديل خنديد:

 رد شدن يه انسانه نه؟»«بله چون رد شدن يه فيل از كوه دور از ذهن تر از 
 دست هايش را جلوي صورتش تكان داد و درحالي كه انگار با تكان دست خنده اش را شسته گفت:

«گاهي وقت ها كه من رو مي برن به زخم يكي نگاه كنم تا مي رسم مرده... يعني در واقع اونا 
كنه و يه بار وقتي دوبار به قتل مي رسن يه بار وقتي گلوله پوست و گوشتشون رو پاره مي 

بيمارستان رو از شون سلب مي كنن، هرچند سلب بيمارستان فقط مخصوص قاچاقچي ها 
 نيست، نه؟»

«درسته، از بين مردم اين جا فقط كسايي مي تونن بيمارستان برن كه به بزهكاري و دزدي رو 
ن كندن بيارن... پس چه طور مي شه اونا رو واقعا سرزش كرد؟ بچه هايي كه خستگي و جو

 پدرشون رو ديدن و بازم گرسنه بودن بايد همين كارو بكنن نه؟»
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«درسته، آدما همشون همين شكلي هستن اگه شكمشون خالي باشه از گلوله ي سربي و دولت 
 و سرباز نمي ترسن...»

 درست است بايد به تمام اين ها ذره اي مشكوك بود.
 گرفت كه به مقصد برسم.»«پس بايد ببينم راه كدوم جاده ها رو بايد 

 «يعني نمي خواي خودت رو به جاده ها بسپاري؟»
«نه نمي خوام خودم رو به چيزي بسپارم كه اين سال ها با دستاي خودمون ساختيمش... راستي 

 به كسي كه قراره باهاش برم گفتي ممكنه براش دردسر بزرگي بشه.»
 قنديل دست روي شانه ي مصطفي گذاشت:

نباش... هركي بخواد قاچاقي بره اونور يا يكي رو كشته يا سياسيه... آزاد هر از  «تو نگران اين
 چندگاهي از اين كارا مي كنه.»

 «پس اسمش آزاده؟»
پس آزاد مي خواست درهاي اين زيرزمين تاريك را به روي مصطفي باز كند. فكر اين كه تا چند 

يرغم دلهره اي كه داشت اميدوارش روز ديگر مي توانست هواي پاك كوهستان را نفس بكشد عل
 كرد.

«قنديل، گاهي اسم ها واقعا شگفت انگيز مي شن... فكرش رو بكن هر روز صدات بزنن آزاد! 
هرچند يكي از بدي هاشم اينه كه نمي توني آزادي رو تصور كني جز وقتي كه اسم يه نفره، 

 نه؟»
تو فكر كني اون فقط يه اسمه  «گاهي وقت ها هم ممكنه روي يه چيزي يه اسم بزارن و بعدش

 نه اون چيز...»
 «مثل يه كوه؟»

 «بله...»
 «مثل قنديل؟»

«بله مثل قنديل... درهرصورت فكر نمي كنم همسفر شدن با اين آزادي خيلي برات سخت 
باشه... خيلي حرف مي زنه و چون واقعا آدم بدي نيست حرفاش به دلت مي شينه... آدم 

تونه از زندگيش برات بگه... تو هم كه همچين داستانايي رو دوست پرماجرايي بوده، يعني مي 
 داري.»



 دوّم جلد | قتل كي  يواقعه نگار

337 

 «مطمئنم كه همين طوره.»
 «راستي من قراره امروز اين آزاد رو ببينم.»

 «كجا؟»
 «توي دشتي كه در اون ميعادها مي تونن به قول مبارزه ختم بشن...»

ي مي سازند كه دور گلوي اين نظام مردهايي كه بازوهاي ستبرشان را در هم قفل مي كنند و زنجير
 پير پيچ مي خورد، قول شرف براي رسيدن به خوشبختي...

 «اين چه دشتيه دكتر؟»
 قنديل شانه هايش را باال انداخت:

 «يكي از كوچه هاي كثيف همين منطقه.»
 و چون آخرين باري بود كه همديگر را مي ديدند مصطفي با چوبي كه قنديل برايش آورده بود بلند

 شد، دست دادند، دست هاي قنديل را فشار داد:
 «براي من خداحافظي هميشه آسون تر از سالم كردنه.»

 قنديل متأثر خنديد:
 «اولين باره همچين چيزي مي شنوم... اين يه كليشه ي برعكسه نه؟»

ماهي بود اولين باري كه قنديل را ديده بود به دو سال پيش بر مي گشت، با اين كه آن روزها چند 
درسش را تمام كرده بود و برگشته بود،  تمام محله هاي اطراف او را مي شناختند و اگر بچه اي در 

تب مي سوخت يا مشكلي داشت، مي فرستادند دنبالش بيايد نگاهي بيندازد. خودش هم هر دو هفته  
 يك بار مي آمد، مي گفت:

جاني درمان مي كنم، اما بعضي ها دو «درسته كه من توي مطبم هر كي رو كه نيازمند باشه م
 تومن تاكسي رو هم ندارن كه بيان پيشم... بعضي ها هم كه اصال نمي دونن مريضن.»

اوايل در تك تك خانه ها را مي زد، معاينه شان مي كرد و تا جايي كه مي توانست در تهيه ي دارو 
شت خودش مي آمد و مطب كمك شان مي كرد. آخرها از تمام محله هاي اطراف هركس مشكلي دا

قنديل در كوچه بر پا مي شد. مصطفي و مراد هم تازه وارد بودند، تازه به اين جا آمده بودند و حتي 
 هنوز كار تمام وقتي هم به دست نياورده بودند. مراد كه اين  وضع را ديد گفت:

 «حاال كه ويزيت مجانيه بزار يه نگاهي هم به من بندازه...»
ا هم حتي با وجود مشتركاتي كه داشتند به سختي به وجود آمد و محكم شد. اولين آشنايي آن ها ب
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بار وقتي سالم كردند مصطفي هنوز به خوبي قنديل را نمي شناخت اما حاال كه مي خواستند 
خداحافظي كنند خيالش راحت بود. او را مي شناخت و مي دانست دارد با چه آدمي خداحافظي مي 

دم درست را ترك مي كند كه كمك هايش به اين مردم بعد از او هم ادامه كند، مي دانست يك آ
 پيدا مي كند.
 قنديل گفت:

 «فكر مي كني باز بتونيم همديگرو ببينيم؟»
 «فكر مي كني امكان داره دوباره همديگرو نبينيم؟»

 «امكان داره مرگ سراغ هر كدوم از ما بياد نه؟»
 «اين امكان بيشتر مربوط به منه...»

 نديل خنديد:ق
 «آره تو شبيه يه مريض تمام عياري... يه مرض روحي داري نه؟»

 «آره...»
«ولي كسي از مرض روحي نمرده... غير از اين كه بعضي از اين مريضا دست به خودكشي مي 

 زنن... راستي شنيدي شايعه كردن كه تو مراد رو كشتي؟»
 «شنيدم شنيدم... به اين مي گن يه مريض تمام عيار!»

 بعد:
 «خداحافظ رفيق.»

 «خداحافظ تا زود.»
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  22 فصل
 

قنديل كه از دور جيپ خاكستري آزاد را ديد يك لحظه متوجه ي خود او كه به جيپ تكيه داده بود 
نشد. آزاد لباس كردي اي هم رنگ جيب تنش بود، كوچك بود و چهره ي آرامي داشت. اگر قنديل 

كه چه كارهايي از آزاد ساخته است ممكن بود او را با يك خودش از نزديك در جريان نمي بود 
كشاورز فقير كه تمام عمرش كاري جز شخم زدن زمين انجام نداده اشتباه بگيرد. بقيه در موردش 

 مي گفتند:
«... اون مثل يه روباه كوچيكه، اما وقتي گردن دشمنش رو گرفت تا خرخرش رو پاره نكنه 

 اين ها مرد كاري ايه... كار براش آب خوردنه...»دست بردار نيست... گذشته از 
 وقتي هم جلو آمد و با قنديل دست داد مثل يك آب روان بود، چابك و سريع.

 «سالم دكتر...»
 «سالم آزاد»

 پولي را كه قرار بود به آزاد بدهد از كيفش در آورد، آزاد قبل از اين كه پول را بگيرد پرسيد:
 بوديم؟»«همون چيزيه كه توافق كرده 

 قنديل سر تكان داد. و بسته را داد دستش.
 «بله... به كمترش كه راضي نشدي.»

 آزاد درحالي كه پول را روي داشبورد مي گذاشت گفت:
«دكتر سر بلند كن و خدا و پيغمبر رو ببين واهللا كاري كه من مي كنم بيشتر از ايني مي ارزه 

 كه به خاطرش از تو پول گرفتم...»
ند كرد. آسمان صاف و يك دست مثل پوست يك بچه بي نقص بود. كارگرها زير قنديل سر بل
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همين آسمان صاف كه براي هركس كه ساعت ها زيرش بست نشسته باشد گرماي غيرقابل تحملي 
 داشت، جلوي در كارخانه نشسته بودند.

 «آزاد سر كه بلند كني خورشيد چشات رو كور مي كنه...»
 اين را گفت و لبخند زد.

ورشيد از خدا و پيغمبر قدرتمند تر بود. هر چيزي را كه آن ها به زير سايه ها مي كشيدند، خورشيد خ
از سايه ها بيرون مي آورد. اين را نگفت، شنيده بود آزاد نمازش قضا نمي شود، نمي خواست براي 

 مصطفي مشكلي درست كند.
 «فقط پيش كسي صداش رو در نيار...»

... من دهنم قرصه، اگه در و ديوار اين كوچه به حرف اومدن از منم «به كي داره اينو مي گه
حرف به جايي درز مي كنه... ازت نمي پرسم مي خواي كي رو رد كني اونور، كه شك به 

 دلت راه ندي...»
 «آدم مهمي نيست.»

«آدم مهم چيه داداش من؟! مهم بودنش كه حرفي نيست، اين سگ پدرا روي كولت يخچالم 
 ك مي كنن...»ببينن شلي

 «فقط گفتم كه بدوني...»
 حرفش را قطع كرد:

 «من دنبال فهميدن نيستم فقط كارم رو مي كنم.»
بعد زود سوار ماشين شد، نبايد كسي آن ها را با هم مي ديد همين تأخير چند دقيقه اي هم مي 

 توانست كار دستشان بدهد.
 «پس تا چهارشنبه همون جايي كه قرار گذاشتيم.»

 نره يه مرد با لباس كردي سياه و شال سبز...»«يادت 
 «كدوم سيّدي اين روزها شال سبز مي بنده؟!»

 «يه پاشم لنگه.»
 «باشه داداش فهميدم.»

وقتي آزاد رفت قنديل با خيال راحت و بدون عجله طول كوچه را كه رفته بود برگشت. اين كوچه 
هميشه سوت و كور بود. به اين كوچه، كوچه ي فعله ها مي گفتند. اين وقت از سال، همه ي اهل 
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را  خانه از بچه ي ده ساله تا پيرمرد هفتاد ساله مي رفتند سر زمين. بعضي از مادرها بچه هايشان
همان جا بين گندم و نخودِ نرسيده به دنيا آورده بودند و تابستان وقتي گندم ها رسيده بود بين همان 
ها به بچه هايشان شير داده بودند. اين چند ماه باز ديدن چهره هاي سياه سوخته و دست هاي پينه 

ها تقريبا بي كار مي شدند بسته و ناخن هاي زخمي قابل تحمل بود، اما از پاييز به بعد تمام خانواده 
و هر روز از خانه براي يك كار نيمه وقت بيرون مي زدند و فالكت غير قابل تحمل مي شد. وقتي 
بچه هاي مريضي را مي ديد كه از بس گوشت نخورده بودند ضعيف و نزار بودند دلش مي گرفت. 

ا را خوب كند وقتي از اين چطور مي توانست براي اين مردم دواي درد باشد و حتي يك نفر از آن ه
 زندگي مثل قارچ هر روز بدبختي و فالكت بود كه مي روييد؟

آزاد هم از همين بدبختي ها سر بلند كرده بود و حاال مي توانست به خودش افتخار كند كه تا اين 
سن توانسته سرش را باال نگه دارد و دست گدايي جلوي هيچكس دراز نكند. پدرش حسين هم با 

ار سرش را باال نگه داشته بود و آزاد از وقتي پشت لبش سبز شده بود، همراه او با كاروان همين ك
رفته بود. كاروان اسب هايي بودند كه قاچاقچي ها پشت سر هم رديف مي كردند و از اين طرف 
كوه به آن طرف كوه مي رفتند. مي گفتند پدرش هر روز او را كتك مي زد، ميانه شان با هم خوب 

د و او را داخل آدم حساب نمي كرد. حسين پارسال در كوه تير خورده بود. وقتي خبرش رسيد كه نبو
حسين يك روز است كوه رفته و حاال احتماال زخمي شده برادر قنديل او را هم همراه خودش برده 
بود. برادرش دوست حسين بود و آزاد را هم خوب مي شناخت، خيلي وقت ها با هم كاروان رفته 

 دند. قنديل آن جا آزاد را ديده بود. آزاد گفته بود:بو
 «به شرفم قسم پدر من كسي نيست كه گم بشه... يا دستگيرش كردن يا كشتنش.»

حق با آزاد بود حسين كوه ها را مثل كف دستش مي شناخت، راه را گم نكرده بود، تير خورده بود. 
 ، تير كار خودش را كرده بود.وقتي جسدش را پيدا كردند خون زيادي از دست داده بود

وقتي يك بار به آزاد گفته بود چرا دولت بايد گلوله ي سربي در مقياسي كه گاهي نيازي هم 
 نيست بسازد، آزاد خنديده بود:

«پس آدماي تحصيل كرده سوااليي مي پرسن كه جوابشون مثل روز روشنه؟ گلوله ي سربي 
 مي سازن چون اين كوه ها پر از امثال منه»

«اما امثال تو چرا به كوه ميرن؟ دنيا براي امثال تو شبيه يه بيابون شده كه يه درختم توش پيدا 
  نميشه نميشه تا زير سايه ش بشيني، به خاطر همينه بايد به كوه پناه ببري...»

«درسته و تو مي گي اين تقصير كيه؟ اين تقصير ذات پدرم بود، عادت كرده بود به تفنگ 
اهللا بهش گفتم ديگه پير شدي، نمي كِشي، بيا بيرون از اين بعد من كه هستم، پشتِ سرش... و

 ولي گوش نكرد...»
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اين ها را كه به قنديل مي گفت چيزي نمانده بود باز بزند زير گريه و اين طور چيزي را كه معموال 
 براي همه تعريف مي كرد باز براي قنديل هم تعريف كرد.

سته و كوفته بعد از يك روز پياده رفتن به خانه ي كوچكي كه طرفاي ساعت پنج شب بود كه خ
حسين در روستا اجاره كرده بود رسيدند. يكي از ماديان ها در راه خسته شده بود و چيزي نمانده بود 
سقط شود، به خاطر همين بار آن ماديان را همان جايي كه بودند، گوشه اي پنهان كردند و ماديان 

دشان برگرداندند. آزاد بود و پدرش و شش نفر از دوستان بانه اي حسين. حسين را بدون بار همراه خو
 سر و صورتش را شست و گفت:

«آزاد من دارم مي رم دو ساعت مي خوابم تا من بيدار مي شم يكي از اسب هاي تويله رو 
 بردار و برو باري رو كه جا گذاشتيم بيار...»

 آزاد گفته بود:
 «چشم» 

ه ها پاي پياده راهپيمايي مي كردند، خسته بود، گرسنه هم بود با اين حال فقط دو دو روز بود در كو
دقيقه وقت خواسته بود كه سه نيمرو درست كند و بعد برود. پيش از درست كردن نيمروها به هر 
شش مردي كه دوست پدرش بودند تعارف كرده بود كه اگر مي خواهند براي آن ها نيمرو بگذارد 

بودند كه گرسنه نيستند. خودش تا حدي گرسنه بود كه مي توانست يك اسب را  اما همه گفته
درسته بخورد. نيمروها را كه گذاشته بود هر شش مرد اشتهايشان باز شده بود و آمده بودند روي 
سفره. به آزاد از سه نيمرو فقط يك لقمه رسيده بود. باز بلند مي شود كه نيمروي ديگري براي 

اين بار هم از همه مي پرسد كه آن ها هم مي خورند يا نه؟ وقتي همه گفتند كه خودش بگذارد و 
ديگر سير شده اند براي خودش دو نيمرو گذاشت. نيمرو را كه آورد و باز يكي از آن شش مرد 
خواست بيايد سر سفره، تابه ي گرم را با روغن و دو نيمرو كوبيد به صورتش و او را زير مشت و 

ر سراسيمه از اتاق بيرون پريد. آزاد بدون كفش پا به فرار گذاشت و به طويله پناه لگدش گرفت.  پد
برد، آنقدر عجله كرد كه يادش رفت چفت در را بيندازد، و پدر با يك بيل آمد داخل، حاال نزن كي 
بزن. آنقدر او را زد كه نيمه جان روي زمين پهن شد. بلند كه شد گفت برمي گردد خانه. حسين 

ورد اگر آزاد تنهايي برگردد خانه او را مي كشد. اما آزاد سوار موتورش شد و رفت. تا يك سال قسم خ
 بعد كه خبر آوردند حسين در كوه گم شده او را نديد.

براي هيچكس نمونده، اما هميشه حسرت اين رو مي خورم كه كاش براي آخرين بار  دنيا كه«
ره ولي كاش وقتي فرصتش رو داشتم مي رفتم اون رو مي ديدم... يعني ديگه فايده اي ندا

 پيشش. دست سنگيني داشت ولي دلش اندازه ي دل يه گنجيشك سبك بود.»
 نمي ماند اما حسرت ها مي ماندند، يك چيزي شبيه اين. حسرت ها كه روي چهره به طرزدنيا 
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 شگفت انگيزي حك مي شوند، و مي شود واضح رد آن ها را در پيشاني هاي درهم ديد.
نور تند خورشيد كوچه ها را مثل كوره داغ مي كرد. در اين گرماي طاقت فرسا حتي بچه ها كه در 
حالت عادي يك دقيقه دست از باال و پايين پريدن بر نمي داشتند يك گوشه به زير سايه ها پناه 

 برده بودند.
ابرو سر درد مي شد.  نور كله ي آدم را مي زد و انگار راست مي رفت داخل پيشاني و آن جا بين دو

مي گفتند خاصيت آفتاب بهاري همين است سردرد. خاصيت گرسنگي هم چيزي شبيه آفتاب است، 
سر درد، ضعف، بي حالي، چيزي شبيه به خستگي. تمام خانواده هايي كه در شهرك صنعتي يا محله 

تصاب نداشت، هاي اطراف زندگي مي كردند از همين رنج مي بردند سردردِ گرسنگي. ربطي به اع
وقتي هر بار حقوق هايشان چند ماهي عقب مي افتاد و بعد حقوق را هم كه مي گرفتند مجبور بودند 
يك راست همه اش را بريزند كف دست مغازه دارها كه خوبي كرده بودند و نسيه داده بودند هميشه 

ر زخم هايي وضع همين بود گرسنگي. پينه ي دست هايشان كم كم خوب مي شد اما همراه آن س
 باز مي شد كه گاهي ختم مي شد به خودكشي.

دكتر از پيش آزاد يك راست آمده بود احمد را ببيند. مي خواست حرف هاي مصطفي را به او بگويد. 
آن ها در كوچه نشسته بودند، سرهايشان را به هم نزديك كرده بودند و آرام حرف مي زدند. زن 

تر دور هم حلقه زده بودند گاهي بر مي گشتند و نگاهي به هايي كه بيرون بودند و كمي آن طرف 
آن ها مي انداختند. قبل از اينكه دكتر بيايد دختر بچه اي كه تازه دبستانش را تمام كرده بود از احمد 
پرسيده بود كار اعتصاب به كجا رسيده؟ مدير چه گفته؟ دست كم سر و ساماني به وضع بهداشت و 

 يا نه؟ ايمني كارگران مي دهند 
 و در آخر:

 «ممكنه حقوقا رو بريزن؟»
پدرش يكي از كارگرهاي قديمي بود، همين جا بزرگ شده بود و به خاطر همين با وجود سن كمش 

 بهتر از هر كسي مي دانست اعتصاب و اعتراض صنفي چيست.
 «اگه از اضافه حقوقي كه مي خواستيم صرفه نظر كنيم حقوقا رو مي دن... هرچند بازم چند

 نفر اخراج مي شن...»
با اين حرف دختر رنگ عوض كرد، ترسيد. قنديل هم ترسيد. دختر بچه انگار هر لحظه مي خواست 

 از سردرد شديدي كه باهاش دست و پنجه نرم مي كند جيغ بكشد. قنديل از همين جيغ ترسيد.
 احمد براي اينكه خيال دختر بچه و قنديل راحت شود گفت:

 پدرت رو اخراج نمي كنن...»«نگران نباش 
ممكن نبود پدرش را اخراج كنند، او يكي از اولين كساني بود كه از بدنه ي اعتصاب جدا شده بود و 
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 به دو دستگي دامن زده بود.
 قنديل گفت:

 «تو هم فكر مي كني بايد اعتصاب رو شكست؟»
 احمد نا اميد شانه هايش را باال انداخت:

بيراهه رفته چه كاري از دست ما بر مياد؟ حق با مصطفي است بهتره «معلومه، وقتي همه چي به 
از همين االن تمومش كنيم تا اين كه اجازه بديم يه عده ي ديگه ازمون سوء استفاده كنن و 
به بهانه ي ما بخوان سياست هاشون رو به پيش ببرن، اونم چه سياستي! هرچند من هنوز اين رو 

 د اونارو هم راضي كنم...»به بقيه ي كارگرا نگفتم، باي
دست هايش را جلوي رويش تكان داد و انگار با اين كار همزمان فكرهايي كه در سر خودش و 

 قنديل بودند را دور مي كرد:
«نگران نباش دكتر ممكنه اين اعتصاب تموم شده باشه اما اين به معني تموم شدن مبارزه 

ترسيم اونا هم از انقالب گرسنه ها مي  نيست... من مطئنم اونقدري كه ما از گرسنگي مي
ترسن... مي ترسن چون مي دونن انقالب گرسنه ها دير يا زود گردنشون رو مي چسپه و اون 

 وقت با هيچ نمايشي نمي تونن از دست اين انقالب خالص بشن.»
ال خودش هم گرسنه بود اما وقتي قنديل گفت نهار مهمان او، گفت در خانه چيزي خورده است و حا

سير است، قنديل باور نكرد، مي دانست فاطمه را هم به بهانه ي احمد از توليدي بيرون انداخته اند 
و حاال هر دو بيكار هستند. چه طور مي شد دو آدم بيكار در يك خانه بتوانند شكم شان را سير كنند. 

 قنديل باز هم اصرار كرد، احمد گفت:
 «مي خوام يه كم قدم بزنم رفيق.»

رهايي كه كرده بود پشيمان نبود. باالخره بايد اولين قدم ها را بر مي داشتند. اولين قدم ها از كا
سستند اما كم كم جان مي گيرند. پشيماني اش از اين بود كه از همان اولش حساب خيلي چيزها را 

ازه نمي نكرده بود. اگر از همان اول تاثير خاك و زبان را بر مردم جدي تر مي گرفت شايد حاال اج
داد ساالر ديباگر اين طور بازيشان بدهد. بايد كمي ديگر صبر مي كردند كه وقتش برسد و كارگران 
به ضرورت اتحاد پي ببرند، تا آن روز او و رفيق هايش آن جا بودند، بين كارگران و سعي مي كردند 

 خ بود.اين روند را تسريع كنند، به هرحال كسي كه براي آن ها تصميم مي گرفت تاري
 زير لب زمزمه كرد:
 «تاريخ خداست!»
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 23 فصل
 

سليم كه به نجمه و صابر گفت بيشتر از اين كه طلبه باشند كارگر هستند، چيزي نگفتند ولي ناراحت 
شدند. سليم هم اين را فهميد اما بدون اين كه حرفش را پس بگيرد باز به جايي كه قرار بود هادي 

ممكن نبود و بقيه از آن سر برسند خيره شد. حق با سليم بود، البته كه حاال در همچين شرايطي 
همه ي آن هايي كه درس فقه مي خوانند بروند باالي منبر و براي بقيه خط و نشان بكشند، نه 
اصال ممكن نبود. چند نكته وجود داشت يك اين كه اگر نجمه و صابر خوش شانس بودند و مسجدي 

ي بود به آن ها مي رسيد مطمئنا آن مسجد خاك گرفته، مثل خودشان در چنان جاي دور افتاده ا
كه آن ها باز حتي بعد از تمام سال هاي درس خواندنشان مجبور مي شدند بروند روي زمين بقيه و 

 فعله اي كنند. 
«بچه ها من بد شما رو نمي خوام فقط با خودم فكر مي كنم اي كاش شما هم سهمي از اين 

 زندگي داشته باشيد.»
 صابر خوش دالنه لبخند زد:
 ي درخت اي كاش براي كي سبز شده؟»«اي كاش داداش سليم... ول

 اي درخت اي كاش براي چه كسي سبز مي شويي؟
«پدرم مي گفت درخت اي كاش براي هيچكي سبز نشده داداش سليم... پس ما راضي هستيم 

 به رضاي خدا...»
 اين را نجمه گفت.

بدبخت و دوم اين كه خود سليم وقتي دانشگاه مي رفت طلبه اي را مي شناخت كه مثل همين ها 
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بيچاره بود و تازه وقتي درسش را هم تمام كرد همان طور بدبخت و بيچاره ماند چون بهش مسجدي 
نمي رسيد و براي همين بود كه مجبور مي شد برود هر كاري بكند و تنها سودي كه برايش داشت 

نجمه ته البته اگر بشود به آن سود گفت اين بود كه به اول اسمش مال اضافه شده بود. صابر و 
قلبشان ايمان داشتند كه سليم بد آن ها را نمي خواهد ولي همان طور كه فخرالدين گفته بود فكر 
مي كردند سليم دنبال اين است كه همه فقط به شكمشان فكر كنند، مگر همچين چيزي مي شد؟ 

 مگر آن ها حيوان بودند؟
خورد اميدوار مي شد كه باالخره سليم دست هايش را جلوي صورتش تكان داد. آفتاب كه بهش مي 

مصطفي هم از آن زيرزمين بيرون بزند و آفتاب تابستاني تمام بدنش را گرم كند. با وجود همچين 
آفتابي مي شد اميد نداشت كه درخت اي كاش يك روز براي مردمان زحمت كش سبز خواهد شد؟ 

 زيبا، بالنده، درختي كه فقط براي آن ها بود. گفت:
يزي نمي خوام برعكس مي خوام كه شما از زيبايي هاي اين دنيا لذت ببرين، «من همچين چ

بهترين شعرهاي دنيا رو بخونين، بهترين ترانه هاي دنيا رو گوش بدين، قشنگ ترين قصه هاي 
عالم رو بشنوين. ولي آدمي كه مجبوره هر روز چندين ساعت دنبال يه تيكه نون بدوه نمي 

جام بده نه براي اين كه آدم نيست و زيبايي رو نمي فهمه براي اين تونه تموم اين كارها رو ان
 كه وقتش رو نداره.»

 «داداش سليم ما مي فهميم تو چي مي گي ولي...»
 نجمه وقتي هادي را از دور ديد حرفش را نيمه كاره گذاشت و در عوض گفت:

 «سربازمون هم اومد.»
سربازي اش را در نمي آورد چون درواقع  هادي لباس سربازي تنش بود. مي گفتند هادي لباس

لباس ديگري براي پوشيدن ندارد. همين تنها لباسش هم كهنه بود و حاال كه زير آفتاب پياده اين 
 همه راه را آمده بود خيس عرق شده بود. خيس عرق و خسته گفت:

 «ببخشيد من باز دير كردم.»
 «نه اشكالي نداره بيا بشين.» 
ا وقتي ديده رسيد قدم زد. حرفي نمي زد و به نظر سليم رسيد كه هيجان هادي ننشست در عوض ت

زده و عصبي است. ديده هم كه رسيد همچين وضعي داشت، يك گوشه اتاق كز كرده بود و حرفي 
نمي زد. سليم مي توانست حال ديده را درك كند، به هرحال خبر داشت دليل ناراحتي اش اين است 

 رود. اما هادي چرا تا اين حد پريشان بود؟كه مصطفي فردا قرار است ب
 «هادي تو حركتي رو كه بهت گفتم تمرين كن.»
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 «همون قسمت كه فرياد مي زنه؟»
 «بله همون»

 فرياد زد:
 «آب سكوت نكن...»

صدايش مثل صداي پرنده اي در دشت بزرگي ناچيز و حقير به نظر مي رسيد. صدايي كه 
.» اما كلمات هم چنان محكم و ستيزه جو بودند. چيزي انگار مي گفت: «من فرومايه و حقيرم

 كه آن صدا مي گفت از چيزي كه خود هادي به زبان مي آورد نمايشي تر بود. سليم گفت:
 «حاال من همه ي ديالوگت رو مي خونم بعد از من تكرار كن...»

و خشمي كه  هرچه بيشتر تكرار مي كرد چيزي كه در صدايش بود مهيب تر و ناشناخته تر مي شد
 در صدايش مي لرزيد جلوي چشم هايش را مثل خون مي گرفت:

 «آب سكوت نكن، سكوت آب خشكسالي است و خشك سالي فرياد انسان هاي تشنه.»
هادي نمايشنامه را پايين آورد، همه ي بدنش مي لرزيد، مثل يك كيسه ي پر از خون بود كه هر 

 آن ممكن است منفجر شود.
 و خجالت زده گفت: نجمه با صداي آرام

 «خشكسالي يعني وقتي بارون نمي باره... مگه نه؟»
 سليم درحالي كه حواسش به هادي بود گفت:

«بله بارون نمي باره و به خاطر همين ميشه بهش گفت يه سال خشك... ولي اين كل چيزي 
 نيست كه واقعا مي خواد بگه، حاال ادامه بده.»

 نجمه خواند:
 سكوت نكن... سكوت گندم گرسنگي است و قحطي.»«خاك... گندم 

 «حاال قسمت تو رو مي خونم تو بخون...»
ديده در اين مدت از اين كه كسي به او توجهي نداشت خوشحال بود، سليم كه گفت: «حاال قسمت 

 تو...» شانه هايش تكان كمي خوردند.
 «آفتاب... سكوت نكن... سكوت آفتاب تاريكي است.»

 دونيد شاعر اين شعر كي بود؟»«مي 
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 «نه»
 «مي خوايد بدونيد كيه؟»

همه به عالمت تأييد سرتكان دادند. سليم داخل رفت كتاب شعر را از بين كتاب هايش پيدا كرد و 
 برگشت:

 «اينم شاملو.»
 همه به عكس شاعر روي جلد كتاب نگاه كردند.

 «اين كه شبيه ويگنه.»
 ب را به سمت خودش چرخاند، خنديد:اين را صابر گفته بود. سليم كتا

 «آره واقعا، مي شه گفت شبيهَن»
 كتاب را داد دست هادي.

«ما در مورد سكوت آب و گندم حرف زديم حاال از شما مي پرسم اگه آدم سكوت كنه چه 
 اتفاقي مي افته؟»

 هادي عصباني گفت:
. هه فقط نمي «من كه مي گم آدما مثل سگ هار روزشون بدون پارس كردن شب نمي شه..

 دونن بايد تو روي كي پارس كنن.»
وقتي اين ها را گفت چهره ي همان پسر دهاتي و آرام و چند وقت پيش را داشت، ولي سليم از 

 خشمي كه هر آن ممكن بود سرريز كند ترسيد.
 «شايد حق با تو باشه ولي...»

راي رسيدن به خانه رج مي ديده تنهايي كوچه هايي كه كم كم تاريكي رويشان كشيده مي شد را ب
زد. اولين كسي بود كه گفته بود مي خواهد به خانه برگردد و براي همين كامل نشنيد كه «سكوت 
انسان» مي تواند چه فاجعه اي به بار بياورد. مدتي جلوي در خانه ايستاد، به خانه نگاه كرد، در اين 

خانه براي اولين بار در زندگي اش كاري خانه روزهاي خوبي را سپري نكرده بود، با اين حال همين 
كرده بود كه احساس كند سرپناهي دارد. صاحب اين سرپناه كه چند ماه بود اجاره اش را نگرفته بود 
ديروز جلوي در آمده بود و گفته بود تا پنج شنبه براي تخليه وقت دارد. به پنج شنبه كمتر از يك 

رگردد ور دل پدرش. آن هم اگر قبول مي كرد. فاطمه هفته مانده بود. حتما حاال مجبور مي شد ب
گفته بود مي تواند بيايد با آن ها زندگي كند. اما با وجود احمد چه طور مي توانست؟ مردم چه مي 
گفتند؟ حتما پنجشنبه جل و پالسش را مي انداختند وسط كوچه و او حتي پول نداشت وانت خبر 
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سابي آواره شده بود، احساس بدبختي مي كرد و با آگاهي كند وسايل را ببرد يك جاي ديگر! نه، ح
 از اين كه راه حل همه ي اين ها در دست خود آن هاست از سكوت همه ي انسان ها متنفر شد.

«مشكل اينه كه هزاران نفر بايد دست به دست هم بدن تا چرخ هاي توليد بچرخه، تا يه چيزي 
. اون اينه كه اين هزاران نفر مجبورن با دستاي بسازن. ولي اين وسط يه چيزِ غير منطقي هست

خودشون چيزي بسازن كه در واقع بهش احتياجي ندارن، تنها كسي كه به اون چيز احتياج 
داره جيباي يه نفره كه اون باال نشسته... مي دونيد به خاطر همه ي اين ها، شرايط در آخر يه 

 سوال پيش روي ما مي زاره...»
 «چه سوالي؟»

 ين است:سوال ا
 «همه ي ما مجبوريم جون بكنيم و عرق بريزيم كه جيباي بزرگ يه نفر ديگه پر بشه؟»

 صابر بلند شد، عصباني بود و با صداي بلند مثل كسي كه ترديد به جانش افتاده و ترسيده، گفت:
 «من مي دونم تو درباره ي چي حرف مي زني.»

 «بشين صابر... آروم باش...»
 «ولي آخه...»

 «مي توني هرچي تو سرته رو نشسته بگي.»
 صابر كه از رفتارش شرمنده شده بود باز شرمگين پيش نجمه نشست.

«فخرالدين راست مي گفت تو درباره ي كمونيست ها حرف مي زني... اين نمايشم همين 
 طور.»

 «نه من در مورد حقيقت حرف مي زنم.»
 «بله ولي حقيقتي كه كمونيستا مي گن.»

 بار سرتكان داد:سليم چند 
 «اين طور نيست، ولي گيريم كه اين طور باشه اشكالش چيه؟»

 نجمه گفت:
 «اشكالش اينه كه ما شنيديم در مورد كمونيستا چي مي گن...»

هادي انگار بيشتر از اين طاقت ندارد آرام يك جا بند شود، اول با هر دو دست گوش هايش را گرفت 
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عجله اي داشت كه حتي نمي خواست كفش هايش را بپوشد، و بعد بيرون دويد، در رفتن چنان 
 سليم به دنبالش بيرون دويد.

 «هادي هادي»
 هادي بدون اين كه دست از فرار بردارد فرياد زد:

 «برگرد سليم»
 سليم هم فرياد زد:

 «بدون كفش مي خواي كجا بري؟»
ين كه او را متوقف كفش هاي كهنه ي هادي دستش بود. وقتي نفس زنان به هادي رسيد براي ا

كند مجبور شد از پشت سر با كفش هاي خودش به او ضربه اي بزند و با اين ضربه اسلحه ي زير 
 پيراهنش هم افتاد روي سبزه ها.

 هادي به سمت اسلحه شيرجه زد و آن را از روي زمين قاپيد.
 «اون چيه؟ هااا؟»

 «هيچي»
 توان دويدن نداشتند.هر دو به نفس نفس زدن افتاده بودند، ديگر 

 «وايسا هادي مي خواي چي كار كني... اون اسلحه رو از كجا آوردي؟»
هادي بدون اين كه با صورت قرمزش كه حاال خيس اشك شده بود به سليم نگاه كند و در حالي 

 كه باز به راه افتاده بود جواب داد:
 «هيچي از پادگان آوردم.»

 را گرفت: سليم به سمتش رفت و محكم شانه هايش
  «چرا آورديش؟»

 ند بار همين سوال را تكرار كرد:چ
 «چرا آورديش؟»

اما هادي كه  فرياد مي زد و همزمان اشك هايش هم جاري شده بود انگار صداي سليم را نمي 
 شنيد. سليم دست بردارش نبود، در نهايت مجبور شد جواب دهد:

 خوام بكشمش...»«مي خوام بكشمش سليم... ولم كن... ولم كن مي 
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 «كي رو؟»
 «...فريبا... فريبا... ولم كن.»
 «اين چه حرفيه بچه نشو...»
 «خودِ تو بچه اي نه من...»

هادي باز فرياد زد، انگار با هر فرياد قلبش مي خواست بيفتد روي سبزه ها. از آن پسر آرام كه وقتي 
 ود.حرف مي زد مدام به دست ها و جلوي پايش نگاه مي كرد خبري نب

 «من بچه نيستم سليم... اونو مي كشم.»
سليم دست برد و خواست اسلحه اش را بگيرد. اما هادي به او مشتي زد و اين طور درگيري بينشان 
شروع شد، در نهايت هادي افتاد روي سليم، از چپ و راست او را مي زد. چشم هاي سليم به سياهي 

ك شد. به اطرافش و سبزه ها چنگ مي زد، در نهايت زد، تصويرها دو دو شدند و اطرافش كامال تاري
سنگي پيدا كرد و محكم به سر هادي كوبيد. هادي روي زمين افتاد، چند بار تلو تلو خورد و سرانجام 
آرام گرفت، انگار با اين ضربه ي محكم تازه به خودش آمده و خشمش فروكش كرده بود. با سر 

را در آغوش گرفته بود هاي هاي مثل يك بچه گريه مي خونين نشسته بود و در حالي كه پاهايش 
كرد. سليم وقتي ديد او واقعا آرام شده نزديكش نشست و هادي سرش را به سينه ي سليم تكيه داد 
و آنقدر گريه كرد كه روي پيراهنش دايره اي كه لحظه به لحظه بزرگتر مي شد به وجود آمد، دايره 

ه بود. سليم موهاي هادي را نوازش كرد، اگر كسي آن ها ي خيس درست روي قلبش دهان باز كرد
را از دور مي ديد به نظرش مي رسيد كه آن ها پدر و پسري هستند كه همين حاال يك فاجعه را 

 پشت سر گذاشته اند.
 «آروم باش پسرم... آروم باش... خوبه... حاال بهم بگو چي شده؟»

بيرون مي آمد اجازه نمي داد حرفش را بزند، شبيه درد كه هم چنان فرياد و اشك شده و از گلويش 
كسي بود كه باال مي آورد، او هم باال مي آورد و با هر بار باال آوردن صورتش بيشتر از قبل قرمز و 

 متورم مي شد. اما درعوض كم كم مي رفت كه آرام شود. سليم مدتي ديگر هم پيشش نشست.
 «آروم باش پسرم.»

رفته بود زير پيراهنش مخفي كرد بود و از اين نظر احساس آرامش مي كرد. اسلحه اي را كه از او گ
هادي كه آرام تر شد شبيه كسي كه مي داند تا چه حد رفتارش غير منطقي بوده و بايد توضيح بدهد 

 همه چيز را مفصل برايش تعريف كرد.
حتي مادر بزرگ پير  مدت ها بود از وقتي به شهر آمده بودند با وجود اين كه همه ي اعضاي خانه

هر روز صبح براي پيدا كردن كار از خانه بيرون مي زدند به ندرت چيزي براي خوردن داشتند، چيزي 
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براي خوردن نداشتند، كار هم گير نمي آمد. از طرفي مادر و مادربزرگ و پدرش مريض بودند. قنديل 
نمي توانند چيز بهتري گير  مي گفت بايد غذاي بهتري بخورند. قنديل خودش مي دانست كه آن ها

 بياورند و به خاطر همين گاهي كه مي آمد به آن ها سربزند يك چيزهايي را هم با خودش مي آورد.
هادي هم توي پادگان هرچه گيرش مي آمد مي ريخت داخل ظرف و مي آورد خانه. با اين حال 

ه بود؟ كسي كه گشنه بود وقتي فريبا را مي بوسيد مي فهميد كه گوشت خورده. گوشت از كجا آمد
بوي غذا را مي فهميد و هادي هم فهميده بود و همين باعث شده بود اولين جرقه هاي شك نسبت 

 به همسرش در دل او روشن شود.
چند روز قبل كه همه با وجود مريضي اشان براي پيدا كردن كاري از خانه خارج شده بودند و فريبا 

ر كند هادي از پادگان اجازه مي گيرد و برمي گردد خانه. و آن خانه مانده بود كه روي دار فرش كا
موقع بجز فريبا فاسقش را هم در خانه مي بيند. يكي از مردهاي همسايه بود، پنجاه سال را راحت 
داشت، پسرش همسن هادي بود. لوليده بودند توي هم و تا مدتي متوجه حضور هادي نشده بودند، 

تكش زده بود و گفته بود پي اين ماجرا را نگيرد وگرنه كار دست مرد هم كه متوجه شد حسابي ك
خودش داده. همه ي صورتش كبود شده بود، حتي تا چند روز از جاي مشت هاي آن مرد خون باال 
آورده بود. سليم كه بهتر نگاه كرد متوجه شد هادي به اندازه ي يك مريض رو به مرگ درد دارد، 

 حاال از سرش هم خون مي آمد.
هادي با توان كمي كه برايش مانده بود مي افتد به جان فريبا و فريبا زير مشت و لگد به جاي اين 
كه گريه كند مي خندد و اسم تك تك مردهايي را كه تا آن روز هم آغوششان بوده را برايش رديف 
مي كند و مي گويد دليل همه ي اين ها بي عرضگي خود اوست كه از پس سير كردن شكم زنش 

رنمي آيد، كه زنش به خاطر يك تكه گوشت بايد فاحشگي هر شكم گنده اي را بكند. وقتي هادي ب
 خسته يك گوشه مي افتد فريبا هم با لب و دماغ خوني بلند مي شود و مي رود.

 «خونه ي پدرمم مي تونم هر روز براي سير كردن شكمم لنگ هام رو باز كنم.»
كه گفت به نظر رسيد كه آرام شده و ديگر نيازي به باال آوردن  اين را مي گويد و مي رود. اين ها را

 ندارد.
 «باشه آروم باش... تو نبايد خودت رو بدبخت كني...»

 «من از اين بدبخت تر نمي شم...»
 «مي دونم اما...»

 «تا كي بايد اين طوري زندگي كنيم سليم؟»
يشتر آدما نمي شه اعتماد كرد «مي فهمم اين زندگي خوبي نيست... روزگار عجيبي شده، به ب
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 ولي مي دوني شكم خالي هم گاهي وقت ها آدم رو به هركاري مجبور مي كنه.»
 «چي كار كنم سليم برم برش گردونم خونه؟»

 «نمي دونم...»
«نه سليم اگه هزار بار ديگه هم به اون خونه برگرده من نمي تونم جوري شكمش رو سير كنم 

 كه به خاطر غذا...»
 حرفش را خورد.

 «ولش كن سليم...»
ديده مدتي را تنها توي آشپزخانه نشست، به همه ي اتفاقاتي كه برايش افتاده بود فكر كرد. بايد 
برمي گشت پيش پدرش و آن جا باز بدبختي هايش را از سر مي گرفت. اما چه باليي سر مصطفي 

جا را تخليه كنند و آن وقت مصطفي مي آمد؟ نمي توانست از مصطفي دل بكند. اگر مي آمدند اين 
را پيدا مي كردند چه؟ حاضر بود هزار بار بميرد ولي همچين اتفاقي نيفتد. احمد كه وقتي ماجراي 

 تخليه را شنيد از اين بابت نگراني از خودش نشان نداد، يعني راه حلي داشت؟ 
يش مصطفي. فانوس دكتر باالخره به خودش جرأت داد، به حياط رفت، مي خواست برود زير زمين پ

كنار دست مصطفي مي سوخت و او هر دو پايش را دراز كرده بود و كتاب را مثل بچه ي شير خواره 
 اي كه قرار است به خواب برود روي پاهايش گذاشته بود.

ريش تنگي صورتش را پوشانده بود و موهايش هم بلند شده بودند و اين موهاي بلند را پشت سرش 
في ديده را كه جلوي در ديد كمي خودش را جمع كرد و فانوس روشن را به سمتي بسته بود. مصط

آورد كه ديده مي خواست آن جا بنشيند. چند روز پيش كه با هم حرف زده بودند مصطفي باز به 
 عادت دوران جواني اش در مورد موهايش گفته بود:

. البته اين حرف ها را به حساب «خانوم اين موها را توي كل دنيا يكي من دارم يكي چه گوارا..
 خود پسنديم نزاريد.»

 خنديده بود، ديده هم خنديده بود.
 «خانوم شوخي مي كنم فقط دوس دارم شما بخنديد.»

 «اون كيه؟»
 «چه گوارا؟»
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 و گفت:
«چه گوارا مرد بزرگي بود، رهبر بزرگي بود اون يه انسان واقعي بود ولي واقعيت اينه كه ما 

انقالب نياز داريم كه هر كارگري، هر بي خانماني، هر كي از سرما به خودش مي براي اين 
لرزه، يه زن يه پيرمرد هشتاد ساله حتي، همين رهبر خودمون خودش رهبري رو به دست بگيره، 

 از هرچيزي سوال كنه و با بقيه متحد شه...»
گيني مي كرد، چيزي در ديده روي آخرين پلكان زيرزمين نشست، دلهره اي بزرگ روي قلبش سن

 درونش نبض گرفته بود.
 «مصطفي...»

 «خانوم...»
 «چرا براي يه بارم شده به من نمي گي ديده؟»

 مصطفي بي تأمل چند بار تكرار كرد:
 «ديده...»

 و درحالي كه تشويش بي دليل سرتاپاي وجودش را فراگرفته بود:
 في نداشت.»«چي مي خواستي بگي ديده... سليم رو ديدي؟ براي من حر

«چرا اون گفت به مصطفي بگو... مصطفي هرجايي بره فانوس روشنش جلوش حركت مي 
 كنه و با وجود اون نور سرخش ممكن نيست نگران باشم راهش رو گم كنه.»

 مصطفي خنديد:
 «داشتن همچين نور سرخي براي خودش موهبتيه نه ديده؟» 

 درونش كم كم دورتر و دورتر مي شد. ديده چيزي نگفت، به مصطفي نگاه مي كرد و اضطراب
«ممنونم كه من رو از اين جا بيرون ننداختي... مهمون اين خونه بودن براي تو دردسر بزرگي 

 بود و من فقط مي تونم بگم ممنونم هرچند كافي نيست.»
 «نه مصطفي من...»

 «و اين كه مي خواستم بهت بگم من فردا صبح دارم مي رم.» 
 اين را كه گفت چشم هايش را پايين انداخت، انگشت هايش مانده بود الي ورقه هاي كتاب.

 «باور نمي كنم.»
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مصطفي از استيصال و درماندگي ديده جا نخورده بود. مي فهميد كه تمام اين مدت و تمام اين 
نگي ها چه تاثيراتي مي تواند روي آدم داشته باشد. دست هاي ديده را ماجراها و تمام اين گرس

 گرفت  و گفت:
 « نبايد گريه كني تو يكي از قوي ترين زن هايي هستي كه تا به حال ديدم.»

 اشك هاي ديده را پاك كرد:
 «ديده... گريه نكن.»

 ديده عصباني دست هاي مصطفي را پس زد:
 آوري كني زن قويي هستم... مي خوام منو مثل يه زن بخواي...»«نه من نمي خوام كه به من ياد 

 «من دوست دارم.»
 «نه تو باال رو دوست داري...»

 دست مصطفي را روي سينه اش گذاشت:
 «ببين منم يه زنم.»

با گرما سينه هاي ديده انگار همه ي آن هوس هاي سركوب شده در او يك آن زنده شده باشند 
 يش و درحالي كه گردنش را غرق بوسه مي كرد او را به خودش فشار ميداد.ديده را كشيد روي پاها

در را زدند اما نه ديده نه مصطفي به صداي در توجهي نداشتند. ولي در نهايت وقتي كسي كه پشت 
 در بود هم چنان به در زدن ادامه داد ديده بلند شد، خودش را مرتب كرد و از پله ها باال دويد.

 فاطمه جلوي در ظاهر شد.چند ثانيه بعد 
 مصيبت!

ديده يك بار ديگر هم اين صحنه را ديده بود. فاطمه كه هر دو دستش را جلوي دهانش گرفته بود، 
 سرش چپ و راست مي شد و هراسان تكرار مي كرد:

 «مصيبت... مصيبت!»
 ساالر ديباگر را كشته بودند.

 «چطور؟!»
 گردش يك روز آفتابي در كارخانه:

گر را كشته بودند، ماجرايي كه خيلي زود پس از قتل ساالر ديباگر در شهر پيچيد از اين ساالر ديبا
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 قرار بود:
مي گفتند ساالر ديباگر درحالي كه لباس كار كارگرهاي كارخانه را پوشيده، براي بازديد رفته بين 

قدرداني. جلوي كارگرهايي كه زودتر از تمام شدن اعتصاب سر كار برگشته اند. رفته براي سركشي و 
در يك ماشين نيروي انتظامي و چند سرباز مسلح ايستاده بودند و اينطور قرار بود قبل از اينكه 
كارگرها داخل كارخانه شوند دستشان بيايد كه اوضاع شوخي بردار نيست و داخل محوطه كه مي 

شته اند و همان شدند در كمال ناباوري مي ديدند كه حاال همه جاي كارخانه را دوربين كار گذا
جلوي در سركارگرها هشدار مي دادند كه بيشتر از سه نفر حق جمع شدن دور هم را ندارند. اگر جمع 

 مي شدند دوربين همه چيز را نشان مي داد، اين كه ديگر گفتن نداشت.
گاه البد دوربين تمام ماجراي آن روز را هم ثبت كرده بود. اگر از چشم يكي از دوربين ها به ماجرا ن

 مي كردي مي توانستي اين طور تعريف كني:
ساالر ديباگر مي خنديد، مثل يك كارگر رفتار مي كرد، مثل كسي كه سال هايش را در محوطه ي 
كارخانه گذرانده، به لطف كارخانه زن گرفته و به لطف كارخانه بچه هايش را به مدرسه فرستاد. 

شانه ي بعضي از كارگرها دست مي گذاشت،  دقيقا همين شكلي در هرچيزي سرك مي كشيد و روي
با آن ها دست مي داد و مثل بچه اي كه به ديدن شهربازي آمده در برابر دستگاه هاي جديد كه 
باعث تعديل نيرو مي شدند مي ايستاد و حرف مي زد و با مهندس و سرپرست كارخانه و كارگرها 

هم در جيبش داشت كه در موقعيت  گرم مي گرفت، مثل هميشه از آن شوخي هاي بامزه اش را
 مناسب تحويل مخاطبش بدهد

گردش يك روز آفتابي در كارخانه  داشت خيلي خوب و خوش تمام مي شد كه يكي از كارگرها 
آمده بود جلو و گفته بود مي خواهد با ساالر دست بدهد، دست هايش سيماني بودند اما ساالر ديباگر 

ن را به جان بخرد و محكم دست هاي سيماني يك كارگر را مي توانست اين اندازه از كثيف شد
 فشار بدهد. كارگر با ساالر دست داد و ساالر با محبت دست هاي سرد او را فشار داد.

 «بايد از براداريي مثل شما ممنون بود.»
كشيد و فشار و نگاه محبت آميز ساالر تا جايي ادامه داشت كه كارگر قمه اي از زير لباسش بيرون 

تا آخر توي شكمش فرو كرد. تا مدتي همه گيج شده بودند، كسي واقعا نمي توانست اتفاقي را كه 
افتاده بود باور كند اما نتيجه ي اتفاق از اين قرار بود: چشم هاي ساالر همان موقع از حركت و از 

ه را پايين انداخته زندگي ايستاده بود، مرده بود و نفس نمي كشيد. كارگري كه او را كشته بود قم
 بود و مثل ديوانه ها فرياد مي زد:

 «به خاطر برادرم»
به خاطر برادرش وحيد كه از كارخانه بيرون انداخته بودنش و او از فشار گرسنگي خود را به دست 
آب سد داده بود. كريم برادر كوچكترش بود، برادر كوچكتر همان طور كه فرياد مي زد به خاطر 
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 شده در بين كساني كه دورش حلقه زده بودند زجه مي زد: برادرم، محاصره
 «به خاطر برادرم.»

 فاطمه هنوز با هر دو دست جلوي دهانش را گرفته بود.
 «من اون رو مي شناسم خاله جان.»

كريم حتي سعي نكرده بود فرار كند. از همان اولش حساب هايش را با خودش كرده بود، به هرحال 
دادن نداشت. نه زن و بچه اي و نه مال و منالي، حاضر بود سرش باالي دار چيزي براي از دست 

 برود.
 «بايد علي ديباگر رو مي ديدي وقتي فهميد اين گنج قارون بي وارث مونده چه حالي شد.»

چهره اش مثل يك تكه چوبِ بي جان شده بود، حاال البد ديگر واقعا نمي توانست از ويلچرش جدا 
 شود.

ز اين كه خبرش را داد، زود به خانه برگشت و با مصطفي هم خداحافظي كرد. مصطفي فاطمه بعد ا
را در آغوش گرفت و مثل مادري كه بچه اش را بدرقه مي كند بوسيد و گفت اميدوار است باز او را 

 ببيند. احمد نيامده بود، مصطفي دوست داشت احمد را ببيند اما احتياطش را درك مي كرد.
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  24 فصل
 

سليم جلوي در كنار صابر و نجمه كه منتظر رسيدن اتوبوس بودند نشسته بود. خودش مي خواست 
به چاپخانه برود. برعكس روزهاي قبل كه سعي مي كرد در هر فرصتي براي نجمه و صابر پر حرفي 

هم ريخته كند ساكت بود و قوز كرده به پاهايش خيره شده بود. مرگ ساالر ديباگر ذهنش را به 
بود. اگر اين اتفاق باعث مي شد مشكلي براي رفتن مصطفي پيش بيايد چه؟ همزمان اميدوار بود 
در راه خيلي ناگهاني مصطفي را با لباس كردي سياه و شال سبز دور كمرش در كوچه ببيند. اگر 

 مي گذشت.اتفاقي او را در كوچه مي ديد بايد انگار كس ديگري را ديده است بي توجه از كنارش 
صابر و نجمه هم كنارش جلوي در نشسته بودند. زير سايه ي باريك ديوار زانوهايشان را بغل 
كرده بودند و مثل او با سري كه بين دو زانو گرفته بودند به پيش روي خود خيره شده بودند 
و انگار آوازي زير گوششان خوانده مي شود عقب و جلو مي شدند. در نهايت براي اين كه 

 رفي زده باشد از نجمه كه با ساقه ي گندم بين لب هايش بازي مي كرد پرسيد:ح
 «كاراي زمين خوب پيش مي ره؟»

 نجمه آهي كشيد و جواب داد همه چي خوب است و بعد خيلي ناگهاني اضافه كرد:
 «باالخره بايد يه عده روي زمين كار كنن كه يه نفر صاحب زمين بشه يا نه؟»

 وي پشت نجمه كشيد:سليم خنديد، دستي ر
 «نگران نباش هميشه كه اين طور نمي مونه.»

 «پس خودت نگران نيستي؟»
وقتي به چهره ي جوان و اميدوار صابر كه از او سوال كرده بود نگاه كرد، بدون اين كه بخواهد چند 
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 بار تكرار كرد:
 «نه فردا براي اونا نگران كننده ست نه ما.»

بود، نگران بود براي مصطفي اتفاقي بيفتد، هرچند به ديده گفته بود  با اين حال خودش امروز نگران
 به مصطفي برساند:

 «نگرانت نمي شم.»
 و اين كه:

 «... مطمئنم فردا وقتي جشن پيروزي به پا شد يه رفيق لنگ رو باز توي اين ضيافت مي بينم.»
 ...لنگرفيق هاي 

 رفيق هاي كور...
 برداشته اند...رفيق هايي كه در اين راه زخم 

 «داداش سليم سرت بدجوري زخم شده.»
 سليم دست به پيشاني خودش برد، اين زخم ها را از دعواي ديروزش با هادي داشت.
 «اشكالي نداره... خوب مي شه... يعني گوشته ديگه مجبوره خودش رو بگيره...»

 «يعني؟»
 خنديد:

 «يعني مجبوره خوب شه.»
 و:

 آخر خوندين ديگه؟»«ببينم نمايش رو تا 
نجمه تبسم كنان درحالي كه آفتاب صبح زود روي پيشاني اش چين هاي عميقي انداخته بود جواب 

 سليم را داد:
 «آره.»

 بعد آهي كشيد و اضافه كرد:
 «يه چيزي برام سوال شده؟»

 «چي برات سوال شده؟»
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 نجمه سر تكان داد:
طور تونست تصميم بگيره مردنش  «اون چه طور تونست دست به خودكشي بزنه؟ يعني چه

 بيشتر از زنده موندنش به صالحه؟»
نجمه پرسيده بود اما از نگاه صابر معلوم بود اين سوال هر دويشان بوده و حتي قبل از اين كه از او 
بپرسند با هم درباره اش حرف زده اند. سليم درحالي كه خود را آماده ي توضيح دادن مي كرد چندبار 

 ف كرد.گلويش را صا
 «كي رو مي گي؟ رفيق جوون رو؟»

 «بله مگه اين كمونيست ها كي هستن كه حتي حاضرن به خاطر بقيه جونشون رو فدا كنن؟»
 سرش را تكان داد:

«مي دوني يه جورايي انگار واقعي نيست... يه جورايي انگار همش حرفه، آخه آدم كه نمي 
 تونه اين طوري زندگي كنه...»

 كمونيستا كي هستن؟
سليم نفسش را در سينه حبس كرد و نگاهي به اطرافش انداخت. انگار مي خواست ببيند كجا نشسته. 
همچين نگاهي و سوالي وقتي تمام مدت با چشم هاي باز به اطرافش چشم دوخته بود، وقتي چند 
ا وقت گذشته را همين جا زندگي كرده بود بي معني بود. پرچم سبز روي مقبره ي شيخ را ديد كه ب

باد تكان مي خورد. به نظرش آمد كه همه ي جهان در اين دم و باز دم او را همراهي مي كنند. باز 
بعد از همه ي حرف هايي كه قبل سوال نفس عميقي كشيد، كمونيستا كي هستن؟ به نظرش اين 

نگاه از اين براي اين دو جوان زده بود بي معني بود. تا امروز بايد سوال اين جواب برايشان مثل 
كردن به همين منظره ي پيش رو بديهي مي شد. اما باز از او مي پرسيدند كمونيست ها كي هستن؟ 
كمونيست ها هميشه مخالف هستن؟ خيالباف هستن؟ مي خوان كارگر را خدا و خدا را كارگر كنند؟ 

 دنياي واقعي را خراب مي كنند؟
ي بايد ببيني  كسي كه جلوت نشسته «مي دوني نجمه بنظرم براي اين كه به اين سوال جواب بد

و تو داري براش از كمونيست مي گي چه طور زندگي كرده... معلومه كسي كه توي كل عمرش 
حتي يه روز گرسنگي نكشيده نمي تونه قبول كنه بيشتر مردم تمام عمرشون رو مي دون فقط براي 

م اون طور كه اونا مي گن اين كه سير بشن... نمي تونه قبول كنه خود همين سير شدن واقعا ه
خواسته ي حقيرانه اي نيست... اگه قرار باشه بهتون بگم كمونيست ها كي هستن فقط مي تونم 
بهتون بگم اونا كسايي هستن كه مثل شما زندگي كردن... بله من فكر مي كنم شما و همه ي 

ون خبر نداشته آدمايي كه مثل شما زندگي كردن يه جايي از قلبشون كمونيستن حتي اگه خودش
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 باشن... كمونيست همينه.»
سليم بلند شد و به ترتيب شانه هاي نجمه و صابر را گرفت و با حس دوستي شديدي نگاه ثابتي به 
آن ها انداخت. انگار در فكر حرف زدن با خودش بود و اميدوار بود كه آن ها هم بشنوند، با آن ها 

 حرف مي زد و خودش مي شنيد.
كه به پشت سرم نگاه مي كنم انگار منم تمام اين سال ها بدون اين كه متوجه «مي دونيد حاال 

باشم همچين سوالي از خودم پرسيدم و حاال اگه خودم بخوام جوابي بدم اون جواب اينه كه 
 كمونيستا كساني هستن كه فكر مي كنن آدم آدمه همين.»

م گذاشته بود و آرام نفس مي مصطفي كه بيدار شد ديده هنوز خواب بود، چشم هايش را روي ه
كشيد، مثل يك بچه ي كوچك كه هيچ دغدغه اي ندارد. همه جا خاموش بود، هيچ چيز بر تحميل 
خودش پافشاري نمي كرد و زمان مثل قايق كوچكي كه روي آب رودخانه اي به حركت در آمده به 

بست. اين جا كه  لنگرگاه نزديك مي شد. مصطفي لباس هايش را پوشيد، شال سبزي دور كمرش
آمد چيزي با خودش نياورده بود و حاال كه داشت مي رفت چيزي براي جا گذاشتن نداشت. مثل 
مردن بود، هرچند مصطفي مثل زندگي به پيشوازش مي رفت. مدتي به ديده كه مثل باد ساده بود 

باد بود كه نگاه كرد، باد كه چيزي براي پنهان كردن نداشت، در عوض خيلي چيزها را هم همين 
 عريان مي كرد.

 «ببينم واقعا فكر مي كني يه پرنده مي تونه لنگ باشه يا اين فقط يه شوخيه؟»
 سليم جواب داد:

 «نه من واقعا فكر مي كنم يه پرنده مي تونه لنگ باشه... چون اون لنگ بود.»
 «اين خيلي شاعرانه ست... پس زندگي واقعي كجاست؟»

ي تونه هيچ شعري در خودش داشته باشه؟ پس بزار اين طور «فكر مي كني زندگي واقعي نم
بهت بگم كه اون به مرگ ايمان نداشت چون به كساني كه اين زندگي رو مي سازن ايمان 

 آورده بود و... ببينم شما هيچ وقت درباره ي مصطفي از من نپرسيده بودين مگه نه؟»
ه از روشنايي شديد روز هم مي ترسن، چشم صابر و نجمه مثل كساني بودند كه نه تنها از تاريكي ك

هايشان را ريز كرده بودند و خط هاي نامطمئني روي پيشاني شان جان گرفته بود كه به آن ها 
 حالتي از شك و ترديد مي داد، آهسته به سليم گفتند:

 «بله از تو نپرسيديم... ولي ما هم مثل همه در مورد اون شنيديم.»
شايد حاال هيچ كس توانايي اين را نداشت مصطفي را به خاطر بياورد. آفتاب او را دگرگون كرده بود 
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 يا تاريكي زيرزمين؟
 «من ديگه بايد برم.»

سليم بلند شد، صابر و نجمه هم به پاي او بلند شدند، سليم شقيقه هايش را ماليد، براي رفتن به 
ا بردارد كه صداي نزديك شدن موتوري، سكوتي را كه چاپخانه دير كرده بود. مي خواست رهبر ر

مدتي بود بر اطراف سايه انداخته بود شكست و بعد از چند ثانيه خود موتور كه به سمت روستا مي 
 رفت پيدايش شد.

با اين كه موتورسوارها صورتشان را كامل پوشانده بودند اما باز مي شد فهميد كه هردو تا چه حد 
لباس هاي كردي به رنگ خاك به تن داشتند و كت هاي آمريكايي بزرگي كه  جوان هستند، هر دو

از روي شانه هايشان سر خورده بود پايين. كت ها بزرگ بودند، كهنه هم بودند و باعث مي شدند 
هركسي با خودش فكر كند اين كت ها قبال تن مردهاي زيادي بوده اند. موتور ايستاد و قبل از اين 

بار دست هايش را تكان داد و اين طور به صابر و نجمه هشدار داد عقب بايستند.  كه شليك كند چند
و آن وقت يكي از آن ها سالحي از زير كتش بيرون آورد و سه بار پشت سر هم شليك كرد. موتور 
كه دور شد سليم روي زمين افتاده بود. همراه خون گرمي كه مثل يك فواره از بدنش بيرون مي زد 

را احساس مي كرد و همزمان ارزش مردن را مي فهميد. نجمه و صابر ماتشان برده  ارزش زندگي
بود، اما خيلي طول نكشيد كه موتور بعد از كشيدن يك دايره ي بزرگ در دشت باز پيش آن ها 

 برگشت و يكي كه صداي خيلي جواني داشت فرياد زد:
 «خائن!»

 و خطاب به نجمه و صابر:
 يه حساب حزبي بوده.»«به همه بگيد اين يه تصف

 و:
 «هيچ كس رو بخاطرش مقصر ندونين.»

گلوله ي ديگري شليك كرد، هياهوي مرگ و تنهايي جان دادن. شايد سليم اگر جان سالم به در 
مي برد و باز به دوران طاليي نمايش هاي سالن محمد برمي گشت از زبان يكي از شخصيت ها از 

 خودش مي پرسيد:
 عادي با وجود اين همه خون بوي خون نمي ده؟»«چرا يه آدم درحالت 

 يا
 «چرا بوي خون و خون هميشه با هم ميان؟»
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 و انگار هنوز كسي جوابي براي اين سوال ها پيدا نكرده باز مي پرسيد:
 «چرا آدم فقط وقتي داره مي ميره باور مي كنه يه كيسه خونه كه دورش گوشت كشيدن؟»

رهبر كله اش را مثل كله ي يك شتر مرغ از روي شانه هايش بيرون سليم رو به رهبر افتاده بود. 
كشيده بود و به چپ و راست سر مي گرداند. دست هاي سليم سالحي را لمس مي كرد كه توي 
جيبش بود و كم كم ناخودآگاه با شتاب كسي كه مي خواهد خود را از رودخانه ي درحال گذر بيرون 

ت، خون به آرامي  از الي انگشت هايش پيشروي كرد و بكشد دستش را محكم به پهلويش گرف
دور تا دور دستش را لكه ي خيس و قرمزي احاطه كرد كه بوي تندي داشت. تند تند پلك زد، با 
يك دست سعي كرد بدنش را حركت دهد، به سبزه ها چنگ زد و هر قدمي كه دور مي شد رد 

ي ماند، نفس عميقي كشيد و سرش را به يكي خوني كه از او روي سبزه ها مانده بود هم به جاي م
از بازوهايش تكيه داد و با بازوي ديگر كه آفتاب آن را گرم كرده بود زخمش را پوشاند. زخم هر 

 لحظه گرم تر مي شد.
صابر با صداي بلند گريه مي كرد. اولين بار بود كه آن ها را اين طور مي ديد. چشم هايشان مثل دو 

ي خواهد پرواز كند. بال بال مي زدند و كاري از دستشان برنمي آمد. سليم باز پرنده بود كه مدام م
نفس عميقي كشيد، مثل اين بود كه همه ي عمرش با آتشفشاني در درونش زندگي كرده باشد و 
حاال آن اتفاق، آن گرما، باروت، آتش، آتشفشان خفته را بيدار كرده بود، صورتش خيس شد، گريه 

نمي شنيد فقط رهبر را مي ديد كه بهش نگاه مي كند و چند ثانيه بعد رهبر روي  مي كرد، صداها را
شكم به زمين افتاد، مي خواست به سمت سليم بيايد، بي فايده بود، سليم هم توانش را از دست داد 
و به پشت و رو به آسمان دراز كشيد. حاال آسمان صافي را مي ديد كه پذيراي هيچ ابري نبود، كه 

هيچ لكه اي نبود، آسمان مثل دختر جواني بود كه به عصمتش مباهات مي كند، دامنش را  خواهان
باال زده بود و از بين زمين گِلي با وسواس حركت مي كرد. سليم لبخند زد، هيچ صدايي نمي شنيد 
و بعد ناگهان پرستويي را ديد كه از دور دست پيدايش شد، يك پرستوي كوچك سياه، كه درست 

 ر او شروع كرد به چرخ زدن، اين اخرين تصويري بود كه با چشم هاي باز ديد.باالي س
 حاال او مرده بود
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وقتي خبرش رسيد كه كومار و قنديل را براي پرسيدن پاره اي از سواالت خواسته اند و حاال نگهشان 
برود و بگويد به داشته اند، احمد خودش مجبور شد صبح زود قبل از رفتن مصطفي به ديدنش 

احتمال زياد آزاد از دستگيري قنديل ترسيده و جا زده، يا خود او هم يك جايي كارش گير كرده، بله 
دور از ذهن هم نبود. مصطفي در حياط نشسته بود، بعد از روزها اين اولين باري بود كه باد هر چند 

در حالي كه آخرين سيگارش  آرام كله اش را لمس مي كرد با اين وجود حالش خوش نبود و ساكت
 را روشن مي كرد پرسيد:

 «اونا به احتمال زياد باز تو رو هم بخوان نه؟»
 « من و يه سري ديگه از رفقا...»

«پس چه طوره كه از حاال به بعد نگراني براي من رو كنار بزاريد و اجازه بديد منم كاري رو 
 كه مي تونم براي رفقا انجام بدم؟»

 هرصورت بري؟»«پس مي خواي در 
 «بله...»

 «با وجود اين پا؟»
 «دست بردار احمد با وجود اين پا بازم بايد زندگي كرد مگه غير از اينه؟»

 احمد شانه هايش را باال انداخت:
 «اگه بخواي زندگي كني كه من حرفي ندارم...»

 «بله بايد به خواست زندگي احترام گذاشت، نه؟»
 ن ها مشكوك باشيم و از خودمان همچين سوالي هم بپرسيم:به ما حق بدهيد بعد از همه ي اي

 «بعد از همه ي اين خون هايي كه ريخته مي شوند كنار گذاشتن دشمني ممكن است؟»
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 .مصالحه؟ نه
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 كارگران::
 

 به دين سان گزارش يك قتل پايان مي يابد
 شما خود ديده ايد، و شنيده ايد

 معمولي بود،آنچه ديديد يك حادثه ي 
 از آن گونه كه هر روز اتفاق مي افتد.

 ، ميخواهيم با اين همه از شما 
 در پس كارهاي عادي آن چه را ناهنجار است بيابيد،

 در پس امور هر روزه آن چه را ناموجه است كشف كنيد.
 باش تا آن چه معمولي مي پنداريد نگرانتان كند.

 در لفاف رسم و قاعده اجحاف را بجوييد.
 و هر جا اجحافي در نظر آورديد،

 درمان آن را بيابيد.
 

                                          
 «برتولت برشت، استثناء و قاعده.»
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