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 را قتلی داستان

 کنم می بازگو برایتان

 صنعتی شهرک یک کارگران و دار کارخانه یک شامل

 :کنند می چه کنید نگاه خوب
 بیابید؛ ناهنجارش کند، می عادت چشمتان به رفتارشان

 .کنید کشف است ناموجه که را آنچه هرروزه، کارهای پس در
 .دهید تمیز را نامعقول مسلم،ی  قاعده پس در و

 .باشید بدگمان ساده، ظاهر به اگرچه حرکتی هرکمترین به
 نپذیرید، عنوان همان به را متبع رسم

 .شوید جویا را آن ضرورت
 هرروزه حوادث برابر در خواهم می شما از التماس با

 .«است طبیعی: »نگویید
 است، روان خون و حکمفرما آشفتگی که عصری در
 کنند، می آشوب به امر که عصری در
 گیرد، می خود به قانون قدرت خودکامگی که عصری در
 ...کند می ترک را مردم انسانیت که عصری در

 .«است طبیعی: »نگویید هرگز
 .نشود شمرده ناپذیر تغییر چیز هیچ تا
 

 .قاعده و استثنا برشت، برتولت
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 «قاتل کیه؟»

 همین کنان زمزمه دیگری کسان سرش پشت و شد می خاموش جواب منتظر پرسید، می نفر یک
 :کردند می تکرار را سوال

 «کیه؟ قاتل»

 اضافه جدیدی و خبر بی صدای ناگهان و کرد پرمی سکوت بود کوتاهی  جمله این در که را هراسی
 :بود این فهمیدن دنبال باز که شد می

 «کیه؟ قاتل»

 سوال هی و وسط بودند ریخته که هایی آن بین این در .زد می حرف نور زبان از و باد زبان با صبح
 دقت با هم بادی  زوزه به اما دانستند، می هم خودشان .بگیرند درستی جواب نبود قرار پرسیدند می

 حرف برای زبانی باد اگر و بود مخفی باد زوزهای در« کیه؟ قاتل» جواب شاید کردند، می گوش
 گوش در را چیز همه باید کرد می پیدا جریان دیوار زیر ایستاده مردهای بین که آنطور داشت زدن
 .باشد گفته ها آن

 «ندیده رو ها اون کسی»...
 «ها؟ اون»

  .کرد اعتراض یکی

  ...«دیدن خودشون چشم با رو ها اون نفری چند نه، نه»

  «نفر؟ چند»

  «دیدن؟ چی»
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 ...«رو ها قاتل»

 .قاتلین نه قاتل

 «جون بچه بچرخ»...

 به که آبی فوران صدای. گرفت رویش را آب شلنگ زده باال های پاچه با مادرش و چرخید بچه
 مردهایی  توجه کوتاهی  ثانیه چند برای و کوچه توی پیچید بود زده بیرون شلنگ از شدت

 مادر وقتی پرید، می پایین و باال لخت و خیس الغر، ۀبچ .کرد جلب خود به را دیوار بغل پرسشگر
 این. گرفت بچه روی سرتاپا از را آب شلنگ باز و بدنش روی مالید هم گل مشت یک گرفت را او

 با و میانداختند اطراف های چوله چاله و الی و گل توی را خودشان که بود هایی بچه سرنوشت
 فوت بندش پشت خواند می که را وردی لب زیر همزمان مادر .شدند می بازی هم ولگرد های سگ
 .بچه بدن روی پاشید می

 .بود شده بسمل حاال

 ...«زن کن ولش بسه شه می تمیز آب اینقد این با هم قاتل»

 که درحالی. بود ایستاده دیوار زیر بروند کارخانه به خواستند می که مردهایی باقی قاطی پدرش
 روی پاشیدن آب از شد ناچار مادر و گفت را این ندهد دست از را ها حرف از هیچکدام بود حواسش

 .بردارد دست بچه

 .«هاست کمونیست کار گن می»

 .گرفت باال بیشتر ها زمزمه حرف این با بود شده اضافه جمعشان به تازه که گفت کسی را این

 ...«ای زمونه و دوره عجب»
 ...«ریخته جا همه خراب کله آدم»

 ...«میاد بیرون ازش چیزی همچین بود معلوم»

 ...«گفتم کی ببین وسط، کشن می ماروی  همه پای حاال»

 «ش نتیجه اینم اعتصاب اعتصاب گفتید اینقد»

 انداخت، پیشانی به شکن و چین متفکرانه و کرد صاف را گلویش داشت ای تازه خبرهای که مردی
 .جمع وسط بریزد را اطالعاتشی  همه داشت قصد اخمی همچین با البد
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 مواجهه در ها کهنگی اینی  همه اما بودند، کهنه هم پیراهنش و شلوار داشت، تن به ای کهنه کت
 صدای مثل زد می حرف وقتی صدایش و بود چرب اش کله آورند، می کم مویش کم و بزرگ سر با

 . خوردند نمی بهم اش قیافه و صدا بود، آشنا نا رادیو داخل های گوینده

 .کردند می گوش دقت با بودند، ساکت همه

 خام که هایی اون حاال...  نکردیم ها این و اعتصاب ماجراهای این درگیر رو خودمون ما شد خوب»
 .«بدن پس تاوون باید بودن شده بچه الف چندتا های حرف

 و بود ایستاده شد می جمع چاله داخل و رفت می آن از آب که شلنگی با تر آنطرف کمی که زن
 تعجب شنید می که هایی حرف از داشت دست در هم را بچه پسر نزار و الغر بازوهای همزمان

 که بود مناسبی فرصت منتظر شد می اضافه اش نگرانی بر بیشتر لحظه هر که حالی در و بود کرده
 :پرسید شود، مردها حرف داخل بتواند

 «کین؟ ها کمونیست»

 دارد که رسید می بنظر کسی مثل کرد، نگاه زن به زود داشت ای تازه اطالعات مثال که همان
 :گفت بود، صدایش بخاطر شاید کند، می اجرا نمایش

 .«زنن می مخالف ساز همیشه که هان همون ها کمونیست»

 آلودش گوشت صورت زدن چرخ بار هر با و چرخید خودش دور آن همراه و آورد در زدن ساز ادای و
 .شد باز هم از بیشتر

 ...«کشه می کشتار و کشت به کار حتما بشن جمع هم دور کمونیست تا چند وقت هر»

 .درآورد زدن ساز ادای باز

 کمونیست که مخالفی موسیقی نوای از توهمی نتوانست هم حرارتش اما کرد را کار این حرارت با
 هیچ هم زن ذهن در .کند بیدار بودند ایستاده جا آن که مردهایی از هیچکدام سر در زدند می ها

 . نکرد نواختن به شروع ای موسیقی

 هستند هرچیزی کردن خراب دنبال که هستند حرافی های مخالف زنند، می حرف زیاد ها کمونیست
 دنبال و کنند می کجی دهن هست که چیزهاییی  همه به همین برای و ندارند باور چیز هیچ به و

 !هایی آدم عجب کنند، ناراضی دارند که وضعیتی از را مردم هستند این

 تازه...ها همون شبیه بودی، دیده که رو دوتا اون...مخالفن همیشه...ندارن باور هیچی به ها اون»
 ...«چپه چشماشونم

 :پرسید سادگی روی از زن
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 !«چرا؟ ولی...چپه چشاشون»
 ...«اونه و اینو مال دنبال همش چون چپه چشمشون»

 پا پاپتی و لخت .داد نجات او چنگال از را خود حرکت یک با بچه و شد پرت حواسش مادر دو؟ آن
  ."دیده"اتاقِ  و کوچه توی پیچید خیسش های قدم صدای و گذاشت فرار به

 به را کالمی  رشته کمونیستهاست، سر زیر چیز همه که بود افتاده صرافت به که مرد همان باز
 :داد ادامه و گرفت دست

 ....«رفیقش با... داره بار پیکان که همون ...همونه گن می»
 «ها؟ غریبه همون»

 .«بوده خونی سرتاپاش گن می»

 ...«و زده می فریاد گن می»

 «مصطفی؟»

 ...«مراد و مصطفی»

 «بود؟ سیاه که همون مراد»

 «دیده؟ رو ها اون کی»

 !«نیست مرادم مال...  نیست خودش مال بار پیکان شنیدم»

 «چی؟ پس»

 «کیه؟ مال دونه نمی کسی»

 :پرسید تعجب با یکی

 «کیه؟ ماله ندونه کسی شه می چطور»

  :که نظرداد مردها از یکی

  .«دزدیدنش شاید»

 اونور اینور راحت اینقد شه نمی که رو دزدی مال تازه... نبودن کردن دزدی اهل که اونا نه»
  ...«برد

 ...«دیدمش خودم بود، در جلوی ماشین هنوز صبح»
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 «کردن؟ فرار ماشین بدون پس»

 ...«رفتن در پیاده پای همینطور و زدن رو پیرمرد آره»

 «کرد؟ فرار کجا شه می وضع و سر این با پیاده، پای ولی»

 «وضعی؟ سرو چه با»

 «خونی سروضع با»

 ...«پیرمرد خون»

 ...«ها بیچاره اون گردن به چسپیده طاعون مثل خونش گم می که من»

 .خندیدند آرام

 گرفتند می را دورش ها بچه شد می رد که کوچه از .شناخت می را مصطفی .کرد جمع را شلنگ زن
 چشم اگر باشند، هم مخالف همیشه اگر ها کمونیست شد، راحت خیالش .گفت می شعر برایشان او و

 به کنند شروع و بردارند را مخالفشان ساز است ممکن و هستند آدم باز باشد، هم چپ هایشان
 و کنند می بازی ولگرد های سگ با ها کوچه تو کهیی  پابرهنه و نحیف های بچه برای نواختن

 مادرهایشان شلنگ و دهند آب به تن کند می مجبورشان آخرسر سردشان های خانه نم و شاش بوی
 .دهد نمی امان هم سرما توی که

 ...«بود خوبی پسر شناسم می رو مصطفی من! امان»

 :گفت زن شوهر و خندیدند مردها

 ...« کردیم می کار کارخونه یه توی هم با ناسالمتی... شناسیمش می مای  همه»
 تاب مخشون اما نیستن بدی های آدم هستن، بدی های آدم ها کمونیست نگفیتم که هم ما»

 دنیارو دستشون، بدی چوب یه که همین ولی زنن می حرف هی زنن، می حرف هی داره
 ...«کنن می زاورا

 ...«گفتی که بودی خودت اما»

  .هم دنیا مورد در داند، می ها کمونیست مورد در را چیز همه که زد می حرف کسی مثل مرد

  «نه؟ کردن می کار جاده توی اولش تا دو اون»

  .«دیگه بود پیش سال دو همین... آره»

 .«دادن می قیر بوی همیشه که بود همین برای»
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 اسیر خود، بی خود از زا ترس تکانی با پرده و خورد می تاب اتاق توی سرد، زد، می نفس نفس باد
 می چنگ انگار سقف، روی و سقف تا رفت می و شد می سوار سرد بلندِ های موج روی آنی جنونی
 و بود کرده پهن خانه اهل سر روی را اش ریشه درخت یک مثل که بزرگی های ترک به انداخت

 .ماند می هوا در پا طور همین کوتاهی خیلی مدت

 .«دونه نمی کسی که هم حاال... کارخونه توی بعد... جاده بعد... .بودن معدن توی اول»
 ...«رسی می کجا به یکِ و میری کجا یکِ دونی نمی هم خودت جا این»

 کرد، روشن را دیدهی  تکیده و معمولی صورت سپیده، رنگِ آبی نور از موج بلندترین و آخرین وقتی
 داخل به طرف هر از که نامفهومی های زمزمه کنار در بیدار هنوز و باکره هنوز عروسی از بعد شب
 اتاق کوچکی  پنجره به درخت همین نمناکی  سایه زیر و هایش رخت بین ریختند می خانه
 .بود شده خیره

 :گفت زن، عصبی

پیرمرد هیچ وقت اجازه نمی داد از جایی که داشتی مطمئن باشی... یه روز تو جاده بودی، یه »
 روز تو کارخونه، یه روز...«

 اندوه از پر ای سینه کردن زندگی برای انگار. کرد می نگاه شوهرش به بود، بغضی زن صدای توی
 :داد جواب و کشید عمیقی نفس زن حرفِ جوابِ در شوهر و داشت

 .«بشه بهتر اوضاع شاید»

 گفتن برای ای تازه چیز چه بقیه ببیند ماند منتظر و شد ساکت حرف این زدن از بعد و کرد سرفه
 .دارند

 !«همین همش»

 .بود بلند پنجره

 شب سر از که طوالنی نگاه یک. بود کرده نگاه بیرون به پنجره این از دیده بار، اولین برای امشب
 فقط نشسته. بود نشسته پنجره جلوی دقیقا و خواب رخت بین دیده. بود آورده دوام حاال همین تا

 کشیده نهایت بی تا گسترده و عبوس خاکستری، که آسمان. دید پنجره قاب در را آسمان شد می
 .زد می بیرون کوهستان ای قهوه و خاکستری هایقله شدی می که هم بلند. بود شده

 و نبود ای پنجره هیچ قید در. آمد می داخل جوره همه صدا. کرد می فرق چیز همه صدای  درباره
 صدای بودی آلود خواب و خسته چقدر هر و ایستادی می هرکجا. ای ایستاده کجا کرد نمی فرق
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 آن که را هایی سوال کردند می دعوتت انگار و شنیدی می زدند می حرف بیرون آن که را کسانی
 :دهی جواب شود می پرسیده بیرون

 «کیه؟ قاتل»

 قاتل» کرد می پیدا بیشتری خشونت شدن تکرار بار هر با که بود آوری ترسی  کینه صدا این در
 دوست دیده .شوی سازگار او با که وقت آن تا بدهد آزارت شد می آماده و« کی؟« »چرا؟« »کیه؟

  .بود دیگری شمار بی چراهای ذهنش در بفهمد، را ها سوال این جواب نداشت

 مانعی هیچ بی باد و نور. کرد می پیدا جریان شدت به و سادگی به چیز هر این مثل هایی خانه در
 بیرون و کردن رو زیرو و تجسس به شروع گردش مهیای و خالی اتاقِ در و شد می وارد پنجره از

 ترسی ،نبود چیزی چون. نبود کاری پنهان برای چیزی و مانعی. کرد می تاریکی از هرچیزی کشیدن
 زندگی یک از حکایت چیز همه. دادند می نشان که بودند همان دیوارها مانند ها صورت نبود، هم

 که درخت و درخت سر روی بارید می ابر مثل که اندازه بی قناعت یک از حکایت. کرد می ساده
 .آن توی چکید می آب های قطره که ای کاسه و ها آن سر روی بارید می

 .بود شده قاطی بیرون های حراف باصدای آب های قطره چیک چیک صدای

 «بشن؟ اعدام باید»
 «پیرمرد؟ یه بخاطر تاجوون دو»

 «کیه؟ پیرمرد اون رفته یادت»

 «نه؟ نگرفتنشون، که هنوز»

 بالیی همچین شر که بوسید رو دستاشون جفت باید بودن هرکی بودن، هرچی گم می که من»
 .«کردن کم رو

 ...«کمونیستن دوتا اون گفتم نشنیدی کنم فک ببینم»

 ...«نرسه بهشون هیچکی دست و برن رفتن که همینطور کنم می دعا بازم اما شنیدم»

 ...«کشن می بیرونشون باشه سنگم زیر از گردن می ها این که اینطور هه»

 «شه؟ تعطیل کارخونه کنی می فک»

 «شن می کار بی خیلیا اما نه»

 دست و بزرگ فکر یک از دیده صورت روی. بود کرده روشن را دیده اندام و بود برداشته کمانه نور
 ورم، محو و بود التهاب ها آن روی دیشب خوابی بی اثر که هایش چشم اما نبود خبری نیافتنی
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 بین ظرافتی هرگونه از خالی و پهن را بزرگش های دست. آوردش زبان به شد نمی که بود چیزی
نا به  و رخوردگیسَ از که شدیدی ناراحتی کنار در و بود ناراحت. بود کرده مخفی سفیدش دامن

 دل ته از داشت دوست. کردند می درد هم هایش دندان بود، اشتازه زندگی روز اولین هنجاری
 را او عروسی روز اولین سلیمان که حاال کرد فکر دیده. بود گرسنه. بگیرد گاز را چیزی و بزند فریاد
 ابد تا چیز همه یا شود بهتر وضعش روزی بود قرار بگذرد؟ طوره چ است قرار بعد روزهای زده پس

 همیشه؟ مثل کرد، خواهد پیدا ادامه همینطور

 دردهای. دانست می را این بود، نخواهد گذشته به شبیه او برای چیز هیچ. بود افتاده آشوب دلش به
 .ترساند می را او که بود جدید لباس در درد نبود، ای تازه چیز او برای این ترساند نمی را او آینده

 ساعت بود، ایکاری مرد سلیمان. بوده خستگی بخاطر اش همه شاید ترسید، می خود بی هم شاید
 می خسته نیاورد هم زبان به اگر دیگر، است آدم خب اما کرد، می کار کند گالیه اینکه بدون ها

 قبل. بگذارد خالی را جایش و بگیرد مرخصی کارخانه از بود نشده حاضر هم ازدواج از قبل روز. شود
 به خاطر. کنند اخراجش بگیرد مرخصی باز اگر بود ممکن حاال و بود گرفته مرخصی کلی ازدواج از

 هم زبان به اگر طفلک بود، کرده را کار این بگذارد نان اوی  سفره روی بتواند اینکه برای دیده،
 می منتظر و کرد می درک را او باید اندازد، می تا و تک از را آدم و کند می را کارش خستگی نیاورد
 خستگی بخاطر تنها آیا شود، اما می چطور رود، می بیرون تنش از خستگی که بعد روزهای ببیند ماند
 هم این کردن قبول خواست، نمی را او بود، می صادق خودش با باید زده؟ پس را دیده که بود

 حالش اینکه مثل سلیمان زد، می اش پیشانی به بوسه یک حداقل خواست می را او اگر بود، سخت
 .بود نشده هم اتاق داخل حتی خورد می بهم او از

 :بود گفته خودش که حال

 !« م خسته» 

 خوابش نیامد، داخل و بود نشسته در جلوی که سلیمان مثل صبح تا خسته،. بود خسته هم دیده
 خانه از زود صبح چی؟ سلیمان اما برود، کارخانه به صبح نبود قرار دیده که بود این حداقلش نبرد،

 دیده دست کف را همین فقط شرمیگن خیلی و مختصر خیلی باز از رفتن قبل و بود زده بیرون
 .بود گذاشته

 «بودم خسته ببخشید،» 

  .شد می تکرار متفاوت های زنگ با گوشش در بارها... خسته خسته، خسته،

 ...«جان دیده»
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 بین از و داد خود به تکانی باشد خورده جایی به سرش انگار شوهر خواهر صدای شنیدن با دیده
 شد می بلند اگر. شد می بلند باید. باشد فردا تغییرات منتظر نشسته نبود قرار آمد، بیرون خواب رخت

 همه برای میمره بسا چه و برود آینده دردهای پیشواز به باید کند می زندگی که همانطور دید می
 .بود آورده یادش به را این شوهر خواهر صدای شود، پیدا دردهایشی 

 آن از خطر، زنگ صدای مثل. داشت رسایی و تیز صدای زد، صدا را سلیمان بعد را دیده اول فاطمه
 نزدیک دیوار به عجله با دیده دیدی، می را پادشاه هفت خواب باید نشنیدنش برای که صداهایی

 :گفت و شد

 ...«خواهر کارخونه رفته سلیمان»

 :گفت جواب در زود شده نزدیک پنجره زیر دیوار به اوی  اندازه به هم شوهر خواهر انگار

 ...«خانوم عروس در جلوی بیا خودت پس»
 «شده؟ چیزی»

 :زد داد آمرانه او جواب در مردانه تیز صدای همان با خواهرشوهر

 ...« مصیبت گفت، مصیبت بهش شه می که شده چیزی یه»

 آرایش کرد سعی و آورد در تنش از را عروسی لباس عجله با داد می جواب او به که همانطور دیده
 ظاهر دری  آستانه در که بعد دقیقه چند. کند پاک بود مانده پوستش روی دیشب از که را سنگینی

 به سبز از و سبز به آبی از آبی به خاکستری از تابد می آن به نور که منشوری مثل صورتش شد
 هم مصیبت شدن نازل اعالم حتی که بود آشوب آنقدر دلش توی. میکرد عوض رنگ لجن رنگ
 نگریست او به تردید چشم با چنان فاطمه ها اینی  همه از جدا و باشد، نداشته رویش چندانی تاثیر
 .باشد نفهمیده را چیز همه دخترکی  قیافه از اش دیده دنیا های چشم نبود ممکن که

 بهاری سرد و مالیم باد که شوهر خواهر به دوخت چشم رنگش قرمز لباس در و در چارچوب در دیده
 زودگذر ابری مثل و ناخواسته که حیرتی و داد می نشان سرد را صورتش نور. وزید می صورتش به

 مثل خوانده، وضعش سرو از را چیز همه او که فهماند دیده به پوشاند را صورتش ثانیه چند برای
 فهمیده باشد، نشسته اتاق یک در او با اینکه مثل ها این از فراتر و باشد بوده خانه یک در او با اینکه

 . بود

 دقیقه چند که هیجانی کمترین بدون حال بی و مغموم پریده، سرش از مصیبت برق انگار هم فاطمه
  .داشت مرتعشی صدای آمد حرف به که بار این و گرفت را دیده دست داشت پیشی 

  «بخواب»
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 !داشت وجود خواب برای جایی هم مصیبت بین پس

 از کیلومتر صد شان زندگی طول تمام حتی اگر که بود هایی زن آن از دیده شوهر خواهر فاطمه،
 :گفت بهشان شود می باشند نگرفته فاصله هم اند آمده دنیا به که جایی

 « دیده دنیا»

 ! دیده آدم: باشد این درستترش هم شاید

 که کجاها زد حدس شد می اش قیافه و شکل از که بود هایی آدم دست آن از دیده، زنِ آدم این
 های خانه روبِ و رُفت و دوز و دوخت آشپزی، و بودن فصلی کارگر و چینی خوشه نکرده، از کار

 سرو مصیبتی هرجور با و بود دیده آدمی جور وهمه بود کرده ، هرکاری کارخانه در کار تا شهری
 می جورهایی یک. بود داده شکل او به که بود ها رنج و ها زدن کله سرو اینی  همه. بود زده کله
 .فاطمه شکل: دارد شکلی همچین درد گفت شود

 باشد کرده عادت آن و این دست زیر کردن کارگری و کندن جان به ها سال که هرکسیصورت 
 از چنان که قیافه ها آن از. فاطمه را بگیرد حس بی و مات چهرۀ جای ساده خیلی توانست می

 درجوانی نیست معلوم حتی و اندازد، نمی برق را شان مردانه صورت اشک، حتی که اند افتاده ریخت
 غباری همیشه تا را سیاهشان های گیس که آنهایی از. زیبا دیگری زن هر مثل یا اند بوده زشت

 باز جا شانچهره زمختی در ذره ذره زمان گذر با که غباری بود، پوشانده رنج و درد از خاکستری
 با داشت، شکلی همچین درد. باشند فهمیده خوشبختی از چیزی وقت هیچ اینکه بدون بود، کرده
 می که گردند می چیزی دنبال و زنند می رج را هرکسی صورت که افتاده و زده خجالت هایی چشم
 کرده ازدواج زود بود دیده همسن وقتی هم فاطمه. گذاشت، همین "یخوشبخت" اسمِ آن روی شود
 نیست خوشبختی برق از خبری دیده های چشم در دید وقتی. برسد خوشبختی همین به که بود

 از تر ظریف و تر آهسته باشد داده تسکین را او اینکه برای و گرفت را دیده الغر های شانه محکم
 :گفت عروس تازه به قبل

 .«نباش نگران...  بودم ترسیده قدر همین عروسی از بعد شب منم»

 بی همین بخاطر و نداشت، چیزی رو و بر همین جز. بود رویی و بَر خوش مرد فاطمه شوهر صالح
 .کند ازدواج او با توانست و کرد رو فاطمه به اقبال که بود چیزی

 از بود آورده دست به که هم را چیزی هر هیچ، که نیاورد دست به چیزی هم ازدواج از بعد صالح
 چه باید دانست نمی بود، شده سردرگم او که گفتند، می هم دیگران گفت، می خودش. داد دست
 آجر از کرد می هرکاری باید بود اینجا وقتی. باید که جایی به رسید آخرش اما بدهد، انجام کاری
 گرم سرش نیست، سردرگم او گفتند می هم ها خیلی. رسید نمی جایی به اما کولبری، تا گرفته بری

 کار به دل اگر و بدهد کردن کار به دل و بنشیند تواند نمی همین بخاطر و است داغ اش کله است،
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 نرسید، کجا هیچ به که مرد همین. خدا به نه و نوا و نان به نه رسی، نمی کجا هیچ به ندهی کردن
. عراق بود رفته مرز، آنطرف بود رفته بود، کرده ترک را خانه پیش ها سال خدا به نه و نان به نه

 دلشان مردم. شنید می مردم زبان از را خبرهایش اما بود ندیده نزدیک از را او بود سال خیلی فاطمه
 به باید او گفتند می اما سوخت، می بود مانده دستش روی که پسر یک با تنها،ی  فاطمه حال به

 .کند افتخار شوهرش

 ...«نبود که دزد»

 .بجنگد بود رفته

 ...«بجنگه ما برای رفته»

 :داد می جواب ناراحت و عصبانی گاهی نبود، خودش دست اما گذاشت می جگر روی دندان فاطمه

 توسرش که داند می بهش حسابی و درست کار اگه .رفت ناچاری و گرسنگی سر از واهلل به»
 «شد نمی جا چیزا این

 گرفته را دورش غلیظ دود یک مثل رفتن هوای بود جا این که هایی سال تمام. رفت که بهتر همان
 تنها. دید نمی هم را پسرش و فاطمه. ببیند هم را خودش های قدم جلوی داد نمی اجازه و بود

 نه، فاطمه. ماندن برای هم و بود پایش جلوی رفتن برای هم که بود هایی مانع دید می که چیزی
 این برداشتن با بود توانسته که روز یک آخرش. رفتن برای مانعی بود، طور این او برای پسرش اما

 خواست می اما جنگید نمی بود، نشسته طرف آن حاال. بجنگد که بود رفته بود، رفته بیاید کنار مانع
 .جنگیدن برای بود، رفته همین برای بجنگد، روز یک

 فاطمهو ناراحت از تحقیر و توهین نهفته در جواب  عصبانی ها خیلی و ،گفتند میاین طور  مردم
 :گرفتند می گارد

 وقت هر هم ملتشانی  بقیه خواهند می چون زنند می بیرون خانه از صالح مثل مردهایی"
 ".نباشد سرکوبی و تحقیر دیگر که بزنند، بیرون خانه از لرز و ترس بدون ،خواستند

 های اتاق در را احمد. بود زده بیرون خانه از احمد پسرش کردن سیر و کردن بزرگ برای هم فاطمه
 نان تکه یک شب هر شده طور هر و بود، کرده بزرگ کولش روی کرد، می وقتی که کار و کوچک،

 آن تمام اثر که داشت، گشاد خیلی چشم دو واقعا حاال. بماند زنده که شود، سیر که دستش بود داده
 ساکن که کرد، نمی حرکت هرگز که اشک از دائمی ای پرده شکل به ها آن در دیدن دنیا های سال
 بودن مهربان عین در که گشادی های چشم. بود شده جمع کبود و عمیق گودال آن در شفاف و بود
 خیره هرچیزی به بودند؛ کرده روی پیش بلندش پیشانی و باال طرف به شد می تا ولع و حرص با

 ایجاد ای ببیننده هر در را توهم این ثانی در و فهمیدند؛ می آن اول از را چیزی هر آخرِ و شدند می



 فصل اوّل|  قتل کی  یواقعه نگار

 

19 

 تا زن این صورت روی اشک از روشنی و صاف خط است قرار زدن پلک بار هر با که کردند می
 ریزان، اشک نه اما حسرت با بود که حواسش همیشه و شد نمی چنین هرگز اما کند، باز راه گردنش

 :بگوید ای غریبه آدم هر به اش فراری شوهری  درباره

 ...«بهتره خوب پسر یه از بد شوهر یه»

 قاپیدن برای که هایی دست آن از. دارند درازی های دست که بود هایی زن آن از سلیمان خواهر زن، این
 همیشه خالی های اتاق در حتی دست، دو این وجود با و حال این با. رسید می هم جهنم به نان تکه یک

 با و بشکند چیز آن و بخورد چیزی به درازش های دست ترسد می لحظه هر انگار که رفت می راه طوری
 :کرد می اضافه هم ترس همین

 ...«شه می گیرت دامن فقط بچه پسر یه اما گیره، می رو زن یه جلوی و سر باالی شوهر» 

 کردن کار که مردانه و پهن. وببین بیا دستی، چه هم آن داشته، بزن دست صالح که کرد می اعتراف
 خانه از را او ها شب از خیلی زده، می کتک را او بخواهد دلت تا. بود کرده سخت و زبر را آن مداوم
 شد نمی اما باز هم زده، می لبخند صورتش به کشیده می عشقش وقت هر انداخته، می بیرون
. نبوده ناراحت ماجرا این از زن و بوده خودش توی کال خودش، افکار به یا خندد می او به که فهمید
 مجبور خانه از بیرون مرد که نبود معلوم سودا، هزار و داشت سر یک مردها بیرون از خانه دنیای
 چیز هیچ با بود دیده که ای پنجه و دست این هرچند. کند نرم پنجه و دست چیزهایی چه با است
 .شد می هم تر سفت روز به روز و شد نمی نرم

 باران زیر و خانه بیرون زیادی های شب بود پیشش مرز طرف این هنوز شوهرش وقتی زن این
 زود خیلی یارو کرد، هم ناحقی نباید خب اما .آورد نمی دوام وضعیت آن در هم سگ حتی بود، مانده
 توجه اینکه بدون احتیاط با و پای  پنجه روی بتواند زن که گذاشت می باز را در شد، می نرم دلش

 کرد می میل را غذایش وقتی مرد البد بعد و برسد خانه بار و کار به داخل، برود کند جلب زیادی
 سرش خدا ۀهمیش بود، هم ایکاری مرد صالح اما ها اینی  همه باوجود .شد می فراموش چیز همه
 عمر کرد، می آمد برمی دستش از کاری هر که هم بعدش و کارخانه در شب تا صبح از بود، کار گرم

 که نشد و برود گرفت تصمیم زود خیلی همین برای بود، کم هم او عمر بود، کم هایی آدم همچین
 کند، بزرگ مکافات هزار با را بچه بود شده مجبور خودش فاطمه ببیند؛ را پسرش تنها شدن بزرگ
 مردانه غرور با باز و بود، رفتار ترین درست این کرده، می رفتار اینطور چرا صالح که فهمید می حاال
 دید می کندن جان همه این از بعد هم خودش اگر کرد می اعتراف بود پوشانده را صورتش که ای

 دریغ زد کتکش شود می منطقی، دلیل هیچ بی یا جوابی، سوال هیچ بی که هست دستش دم یکی
 بلند دست کسی روی تابحال گفت، می حرصش از را ها این .زد می کتکش خورد می تا و کرد نمی

 خودش پای روی واقعی مرد یک مثل شوهرش رفتن از بعد ها سال این تمام اینکه با. بود نکرده
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 نور تابش جلوی ابری که گردانی آفتاب گل مثل مردها حضور در هنوز بود کرده کار و بود ایستاده
 و داشت برمی چروک بیشتر اش سوخته سیاه صورت و رفت می فرو خودش در گرفته آن به را

 :گفت احمد پسرش به بار یک و شد می افتاده ریخت از و پیر بیشتر

 می مرده یه با... خونم توی مرده، من بدن توی اون های کتک ولی نیست یادت رو پدرت تو»
 «کنی؟ چیکار تونی

 زن که کوچکش پسر پیشانی روی گذاشت می را هایش لب و برد می نزدیک را سیاهش صورت
 مثل بیند می که مردی هر و ترسد می مردها از است، خودش توی زیادی گفتند می محله های
 می سینه بود شده طاق طاقتش حسابی که هایی وقت شوهر، خواهر همین و کند می رم زن یک

 :گفت می و کوفت

یتیم،  یه که دونم می من فقط... خودم پسر به رسید نوبت بعد کردم، بزرگ رو یتیمم برادر»
 باالسرش بزرگتری  سایه چون بترسه، یکی از باید نگرفته یاد چون شناسه نمی پیغمبر و خدا

 ...«چَشم نگفته هیچوقت چون نکرده، سنگینی

 :گفت کردند، می سنگینی دیده های چشم روی و دشت سر روی تیره ابرهای

 ...«خوابم می چشم»

 .پیچیدند هم می به اختیار بی که هایش انگشت به و زمین به دوخت را هایش وچشم

 معشوقش فراق در که جوان دختری صورت مثل را دشت و بودند شده آب ها برف بود، فروردین اول
 .بود زده بیرون درخشانی سبز رنگ و بودند کرده خیس ریزد می اشک

 دنبال را دیده حرکات گرفته نظر زیر را شکارش که ای گرسنه حیوان دقتِ غریبِ با شوهر خواهر
 :گفت کوفت، هم روی بار چند را بزرگش دستهای و هایش چشم توی زد زل مستقیم بعد و کرد

 «....نشستیم سیاه خاک به شدیم، بدبخت مون همه... اومده سرمون به مصیبتی چه شنیدی»

 ...سیاه خاک

 دوید نگاهش کرد، نگاه باال به اول کند چکار باید داند نمی درست که سرگردانی پرستوی مثل دیده
 از که باریکیی  جاده شد،می  متوقف جاده کنار سیاه، خاک میش، و گرگ هوای آن وسط رفت

 هل دیگر سویی از و کشاورزی های زمین سمت برد می را اطراف این سیاه خاک و را مسیر راست
 بگیرد تصمیم تواند نمی انگار دیده. بود شده ساخته آن درون کارخانه که بزرگی گودال به داد می
 صبح آسمان آمد می باال کارخانهی دهانه از که سیاهی دود. کرد نگاه راست و چپ به زود به زود

 اینکه بدون شوهر خواهر اما خورد بهم حالش کارخانه متعفن بوی از. بود کرده نامانوس و تیره را
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 محکم چندبار کرد، سنگینیی  سرفه پیش دقیقه چندی  چهره همان با باشد شده چیزیی  متوجه
 :گفت و زد اش سینه به

 «.ترسم می منم آره»

 :گفت زود دیده

 «چرا؟»

 .کرد دراز دیده طرف به را هایش دست

 «....اینجا بیا»

 مورچه مثل کارگرها. بود ایستاده پنجره جلوی بود رفته بگوید را این اینکه از قبل خودش فاطمه
 چندتایی سرفه صدای گاهی. آمدند می باال تپه از هستند چیزی کردن پیدا دنبال حوصله با که هایی
 بیرون سرهایشان بعد. آورد می شوهرش خواهر و دیده بین را صدا این باد و پیچید می هوا در شان
 های شانه سرخ سرهای آن دنبال به و بود کرده باد خستگی از و بود سرخ که سرهایشان زد می

 می حرکت هم با ها بعضی رسیدند، می به نظر رمق بی و خسته بود زود صبح اینکه با. شان افتاده
 را سرما جیب، در دست و کتشانی  یقه توی بودند کرده را سرشان بودند تنها که هایی آن کردند،

 بودنش زیبا تمام با بهار بود، دیده نزدیک از صبح سر را خسته مردهای این دیده، زدند، می پس
 طبیعی چیزی مثل را خستگی انگار کند، نفوذ هایی صورت همچین در توانست نمی لحظه یک حتی

 خودشان کارخانه، تا به بودند برده خود با کنی می نگاه خودت به آن از لحظه هر که ای آینه مثل و
 پیشانی روی آبی های رگ و بود دویده صورتشان به خون حاال. نکنند فراموش را شان چهره و را

 رودخانه چند شدن نشین ته از که بودند باریکی دلتای مثل ها رگ بود، کرده واضح و متورم را اشان
 .خستگی دلتای آید، می وجود به پیوستنشان هم به و

 هم بودند مخالف شیفت که کارگرهایی و گشتند برمی کاری ساعت پایان از زودتر امروز کارگرها
ی  همه بهتر خواستی می اگر و دید پنجره این از را آمد و رفت این شد می روز هر رفتند، می زودتر

 .کنی نگاه و بروی بالکن به توانستی می ببینی را ها این

 :گفت ترسیده شوهر خواهر

 «.ست ساخته همه کار»

ی  چهره به ای غمگینانه نگاه و برگشت اش آبی دلتای و زمخت صورت با شد می رد که کارگری
 شوهرش خواهر و داد تکان سر آرام سالم عالمت به و انداخت، دیده به آن از بعد و شوهر خواهر

 را نگاهش دیده. داد تکان سر او برای بود گرفته را دهانش جلوی دست یک با که حالی در هم
 وزید، می لباسش به باد ایستاد، بالکن روی و کرد باز را در حیران همانطور و بود برده ماتش دزدید،
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 پوشید نمی خاکستری لباس همچین اگر و دیدی می را او سر پشت از اگر کرد، می بلند را دامنش
 :گفتی می خودت با شاید

 «.درخته یه اون»

 .ببیند کامل را ها کارخانه درخت یک مثل توانست می دیده حاال

 «زنن؟ می حرف "دیباگر علی" شدن کشته مورد در صبح سر از همه پس»
... نرفته کارکردن به کسی دست رسیده، دیگه خبرش وقتی... بودن کار سر کارگرها... آره»

 «...شه می چی ببینیم باید... کرده تعطیل رو کارخونه مهندسم

 «شه؟ می چی صاحبش بی کارخونه حاال»

 «دونم نمی»

 :پرسید تردید با آمده یادش چیزی تازه انگار دیده

 «کشتن؟ رو کارخونه رئیس کردن؟ کارو این کمونیستا پس»

 :گفت مضظرب و پرید رنگش زد، خشکش فاطمه

 «کردن؟ کارو این ها کمونیست گفته کی»

 «...مراد و مصطفی... شنیدم زدن می حرف پایین اون وقتی»

 بهاری ابر مثل اشک زنی، خود به کرد شروع بزرگش های دست با فاطمه که بود نشده تمام حرفش
 اسم آرام و کرد می مویه آرام فقط زد، نمی فریاد اما شد، می سرازیر هایش چشم از مانعی هیچ بی

 کرد، گریه هم او شده، چی نپرسیده گرفت، آغوش در را او رفت پیشش دیده. کرد می تکرار را احمد
 :گفت و کرد پاک را صورتش شد، بلند فاطمه گذشت که کمی. بود پر هم خودش دل

 «بود هایی گالیه یه هرچند... داشتم دوس خیلی رو رئیس من که دونی می»

 :گفت رفتن قبل از و رفت بعد و کند می گریه دیباگر علی برای بگوید خواست می

 «کن استراحت خوب... بخواب برو تو»

 .فاطمه بیچاره بود، گیر هم او پای کند، می گریه پسرش برای فاطمه که دانست می دیده
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خانه ی دیده و باقی خانه ها در یک ردیف ساخته شده بودند، نگاه که می از باالی تپه جایی که 
کردی، شبیه این بود که یک نفر را هل داده باشی و آن یک نفر تعادلش را از دست داده باشد و 

سرد و بی روح و مقتدر از آن پایین به . تلوتلو خوران افتاده باشد درون گودال؛ کارخانه همان جا بود
دیده نگاه می کرد و پهن شده بود در دل دشتی که از دامان تپه ادامه پیدا می کرد و می باال و به 

 .رفت تا کیلومترها آن طرف تر

می توانست به کارخانه ها نگاه کند ابدا به این ( چه یک درخت باشد، چه دیده)اینکه از باال هرکسی 
خانه ها که مثل چند پیرمرد نشسته معنی نبود که آن ها چیز تحت کنترلی هستند، برعکس همین کار

دور هم جمع شده بودند، هر روز صبح مردها و زن های اطراف را که غالبا در همانجا کارگری می 
 .کردند از خواب بیدار می کردند

. زن هایی که شوهرهایشان در کارخانه کار می کرد می آمدند جلوی در و بدرقه شان می کردند
و می  ندقاطی می شد ندی کوچکی از باران با کسانی که می شناختهرکدام از مردها مثل قطره 

ه هر کدام ظرف غذایی را که از شب قبل آماده کرده بودند همراه خودشان داشتند و شاید ب. ندرفت
به اختصار با هم چند کلمه  یگاه. خاطر همین بود که شمرده شمرده و با احتیاط قدم برمی داشتند

، ساکت و جدی ابرو در می رسیدند تپه لی هنگامی که بهو مفهوم نبود.هم رد و بدل می کردند که 
 .از شیب تند طوری پایین می رفتند که غذا از ظرفشان نریزد و هم می کشیدند

ایستگاه  دیده نمی توانست سلیمان را بدرقه کند چون خودش هم هر روز صبح از این مسیر به
برود، بیشتر زن هایی که شوهرهایشان کارگر  یاتوبوس می رفت، تا از آنجا یکراست به تولید

. کارخانه بودند در تولیدی ای که آن هم مال صاحب کارخانه، علی دیباگر بود مشغول به کار بودند
قط رفتن دیده زمانی که که از کار برمی گشت می توانست ف. دیده هم یکی از همین زن ها بود

در آستانه در می ایستاد و به رفتنش نگاه می کرد و با درک حرکت های او ناخودآگاه . سلیمان را ببیند
 .به دنبال درک رفتار خودش بود
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دیده واهالی اینجا خود و زندگیشان را، نان شب و آلونک کوچکی را که در آن برای کار فردا نفسی 
دانستند که هر کدام دست جوان های زیادی را بند کرده تازه می کردند مدیون کارخانه هایی می 

داشتن یک شغل بد از بی کاری بهتر بود، و برای همین کارگرها در این وضعیت بد معیشتی . بود
سعی می کردند دو دستی به کارشان بچسبند و تا می شود کم تر اعتراض کنند و یا تا وقتی کارفرما 

ها می داد به فکر هیچ اعتراضی نیفتند، دیده هیچ اعتراضی هرماه حقوقشان را هرچند کم به آن 
 .نداشت

 :می شود به کارخانه هرچیزی گفت

کارخانه یک مرداب بود که از آن . یک مردِ مست افتاده؛ چند پیرمرد نشسته؛ و یا یک مرداب بزرگ
ت به حالت بوی بدی به هوا بلند می شد و کارگران را هرچقدر هم که دست و پا می زدند، در نهای

تنها فرقی که می توان بین کارخانه با مرداب قائل شد این . رضا به درون شکم سیاهش می بلعید
بود که تا زمانِ گیر افتادن در مرداب متوجه ی آن نمی شدی ، اما دودکش های بلند و دود سیاهی 

ر است این شکم که کارخانه قی می کرد از صدها متر آنطرف تر به کارگرها تفهیم می کرد که قرا
. سیاه زندگی و توان آن ها را در کام خود فرو ببلعد؛ و آن ها باز هم به داخلش قدم می گذاشتند

اهالی ناچار، به آن عادت کرده بودند و حتی به مریضی هایی که به بارمی آورد مثل یکی از لوازم 
اخم و تَخم می کردند که فقط آن هایی که برای اولین بار می آمدند، . زندگیشان نگاه می کردند

. مگر اینجا جای زندگی کردن است؟ که این بو مرض و درد و طاعون و مرگ زود هنگام می آورد
که هرچه پول در می آوری باید بدهی خرج دوا و دکتر و اجاره ای که آن هم می رود به جیب علی 

ن است پرش کند، که باید دیباگر که آنقدر بزرگ است که هیچوقت پر نمی شود و یارو هی دنبال ای
؛ مصطفی ...شکایت کرد وگرنه دو روز دیگر برای کار کردن هم باید پول به جیب های این بابا بریزیم

 .هم از این حرف ها می زد

با بیماری مثل حاال می . این حرف ها به جایی نمی رسید اگر هم می رسید کسی رسیدگی نمی کرد
و از طاعون می شد فرار کرد، و مرگ زود هنگام هم دست شد زندگی کرد، با درد می شد ساخت، 
 .خدا بود، بیکاری اما مرض العالج بود

آن هایی که پول و پَله ای توی دست وبالشان بود را که خدا دیوانه نکرده بود که بیایند زیرِ دستِ 
دستفروشی می کردند یا . رفته بودند شهر برای خودشان دکان زده بودند. این و آن کارگری کنند
اما این هایی که جز زور بازویشان چیزی . خالصه سروسامانی گرفته بودند. هرکاری که گیر می آمد

در  بی قید و شرطبرای عرضه نداشتند مجبور بودند بمانند و همین جا کار کنند و هر روز با تسلیم 
شوند، و خدایشان را شکر کنند برابر هیبت کارخانه، به خواست خودشان در شکم این هیوال غیب 

که دست کم هر ماه حقوقشان را می گیرند و اگر بشود هرسال چیزی هم به این چندرغاز اضافه 
از کارگران فصلی روی زمین های کشاورزی که بهتر بودند، چه لیسانسه ها و جوانهای . می شود
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ای ای پر از امید و آرزو، توشهتحصیل کرده ای که بینشان نبود، جیب هایشان پر از آرزو بود، توشه
که چون دهل، هوا آنرا پر کرده بود نه چیز سنگین تری، اما فقط جیب پراز پول بود که به آدم 
تشخّص می داد و نه آرزو یا مدرک دانشگاهی؛ برای همین آن ها با تغییر فصل مجبور بودند شغل 

ردند و خیلی هم دلشان می خواست عوض کنند و در ثانی حسرت شغل یک کارگر کارخانه را می خو
همین حسرت ها بود که باعث می شد هیچ کارگری . اگر می شد یک گوشه برایشان کاری پیدا شود

همین که اعتراض می کردی سرکارگر ابرو باال می انداخت، . دل و دماغ اعتراض کردن نداشته باشد
فالنی دیروز آمده بود و حاضر بود  درِ خروجی را بهت نشان می داد و یادآور می شد، تو کار نکنی

 .آسمان را هم برای همین شغلی که تو با ناز و کرشمه قبول کردی سوراخ کند و از آن باال برود

ابرها در هم دستی بی رحمانه با . باال، در آسمانِ باالی سرشان هم رحم و مروتی برای آن ها نبود
باران از لباس کارگرها عبور می کرد، پوستشان . ددود کارخانه باران اسیدی بر سر مردم می بارانیدن

را می سوزاند و سقف خانه هایشان را خراب می کرد؛ سقف کارخانه هم صدمه می دید اما در داخل، 
زیر این سقف فرسوده هم، کارگرهایی که از نفس افتاده و چنگ زنان خود را به درون شکم سیاه 

 .کردن بودند این هیوال رسانده بودند آرام در حال کار

مثل  از دورکه در گروه های جداگانه کارهای مختلفی انجام می دادند، این ها  بزرگ یجمعیت
یک دست بزرگ به نظر می رسیدند، این دست بزرگ در نهایت به یک محصول مشترک می رسید، 

این محصول نه برای آن ها بلکه برای کسی بود به نام علی دیباگر که خانه ی بزرگ و  هرچند
مجللش آن طرف تر، دور و در محاصره ی یک باغ بزرگ از روی تپه چشم هرکسی را نوازش می 

 .کرد

ی تپه چیزهای دیگری که برای دیدن وجود داشت و داستان ما از همان ها سرچشمه می گیرد باال
 :از این قرار بود

آلونک ها دو طرف جاده ای که می رسید به زمین های کشاورزی، مثل مردهایی که قصد دعوا 
ند اطمینانی دارند، در برابر هم ردیف شده بودند، بعضی هایشان را جدیدا از نو ساخته بودند، هر چ

بهشان نبود و از آن هم بدتر بعضی ها سال ها بود دست نخورده باقی مانده بودند، بدون اینکه یک 
و بعضی های دیگر هم مثل لباس بچه فقیرها، پینه بسته بودند، پینه پینه و . بار هم ترمیم شوند

 .سست؛ به همه چیز شباهت داشتند به جز جایی برای زندگی کردن

همه به این آوارها عادت کرده . نی سقف یکی از خانه ها روی سر اهل خانه فرو می ریختبا هر بارا
بعضی ها که پولی در چنته نداشتند، با نایلون سقف روی سرشان را می پوشاندند و سر می . بودند

این خراب . کردند تا وقتی از حقوق ماه بعد و ماه های بعد چیزی برایشان بماند که سقفش کنند
ها بخشی از باران به حساب می آمد و بخشی از حافظه ی مردم اینجا که سعی می کردند شدن 
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اولین بار هم که دیده و سلیمان . اتفاقات بد را فراموش کنند اما یادشان باشد کجا زندگی می کنند
ه، به وساطت یکی از زن های همسایه نشستند حرف بزنند و ببینند می توانند با هم کنار بیایند یا ن

 :سلیمان به او گفت

... از روی پنجره می تونی خونه ی آیندت رو ببینی... نمی گم می خوام تو رو جای بهتری ببرم»
 ...«نه اینکه نخوام، اما نمی تونم بهت چیزی از این بیشتر بدم

سلیمان گفته بود نمی خواهد دیده را جای بهتری ببرد، اما برای خودش همین خانه ی نزاری که 
تمام . کرده بود، جای بهتری بود از تمام جاهایی که تا به حال شب را در آن به روز رسانده بود کرایه

مدت که داشت برای دیده از شرایطش می گفت سرش را پایین انداخته بود، حتی یکبار طوری به 
ازدواج می او نگاه نکرده بود که انگار قرار است چهره ی کسی را ببیند که فردا روزی اگر بشود با او 

 :دیده خجالت می کشید اما این را به زن گفت و زن جواب داد. کند

 «گذشته از اینا مرد خوب، مردیه که سر داره اما چشم نه ... سلیمان مرد سر به زیریه»

سلیمان مرد خوبی بود، کاری بود و قدر چیزهایی را که داشت می دانست، هیچوقت یادش نمی 
خیلی گنگ به یاد می آورد، اما به قول مادرش بچه ها مثل پرنده . است رفت از کجا به اینجا رسیده

های کوچکی بودند که یادشان تا دوردست ها پرواز می کرد و خاطره هایی را با خود می آورد که 
 .بزرگترها خیلی وقت بود فراموش کرده بودند

شهر زندگی می کردند،  سلیمان به یاد می آورد که وقتی پنج سالش بود در روستایی نزدیکی های
حاال سال ها بود راهش به آنجا نخورده بود، آن وقت ها دولت کف دست همه ی کشاورزها پول 
خوبی گذاشت و گفت بروید پی کارتان، این زمین ها را می خواهیم برای زدن سد؛ می خواهیم 

در آخر می خواهیم  مسیر آب را عوض کنیم، می خواهیم سد بزنیم، برای برق، برای آب، برای بقیه و
کسی اعتراض نکرد، پدر سلیمان که از خیلی وقت پیش تکه زمین . مسیر زندگی شما را عوض کنیم

. کوچکش را فروخته بود طبیعتا حقی برای اعتراض کردن یا سهمی برای گرفتن نداشت، جز رفتن
ست به شهر پدر که در روستا، روی زمین هم والیتی هایش کارگری می کرد، هیچ دلش نمی خوا

 .بیاید، اما باالخره مجبور شد همراه زمان مثل همه ی چیزهای دیگر باال بیاید

برادرهای پدر از او زرنگتر بودند، زمینشان را دو دستی چسبیده بودند، می گفتند زمین حیثیت یک 
د مرد است و می گفتند ملک که پول شود مثل کاه در دستِ باد، از جیب های یک مرد پرواز می کن

حق با آن ها بود، کسانی که چیزی به اسمشان نبود، آن هایی که هیچ چیز نداشتند جز . و می رود
لباس های تنشان و سر سنگین بی ارزششان، مثل ابرهای بهاری همه جای دنیا موقتی بودند، 
 اعتمادی بهشان نبود، مردم این روزها اینطوری شده بودند و عمو فاروق چند سال پیش که سلیمان

 :را دیده بود مثل یک پیرمرد دنیا دیده به او گفته بود
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وقتی مردیم ازمون چی می مونه؟ یه دشت بزرگ، یه زمین، یه خونه؟ ما تبدیل به همین ها »
 .«می شیم، به همین چیزایی که برای بچه هامون جمع کردیم

دادن دارند مجبورند سلیمان چند سال وقت الزم داشت تا بفهمد آنهایی که چیزی برای از دست 
 .ادای آدم های فیلسوف را در بیاورند تا وحشتشان را از مرگ و از زندگی پنهان کنند

دست های عمو فاروق، آن پیرمرد کچل با صورت و پیشانی گوشتی اش یک جاروی بزرگ بود که 
پایین رفتن در آن ها را پشتش گره می زد و شروع می کرد به سخنرانی کردن و همراه آن باال و 

 :اتاق، سلیمان با کم رویی که مخصوص بچه یتیم هاست پرسید

 «اونایی که هیچی ندارن، اونا کجا می رن؟»

احمد، پدر سلیمان تازه مرده بود، این آخرین باری بود که سلیمان عموی بزرگش فاروق را می دید، 
ده بود و در حالیکه پشت به او از از آن بچه تر بود که این حرف ها را بفهمد اما عمو گوشش را کشی

پنجره ی کوچک خانه ی آن ها به سر بیرون زده ی کوه های قهوه ای و خاکستری خیره شده بود 
 :گفت

برای گدایی کردن پیدات نشه، بعضی ها به دنیا اومدن که ریشه ای نداشته باشن مثل تو و »
رفته بود، می دید برادرهایش پدر سلیمان هم وقتی زنده بود حالش از همین بابت گ «.پدرت

هرکدام خانه های درخوری گرفته اند، وسایل و اسباب اساسیه ی جدید دارند، با شهری ها 
رفت و آمد می کنند و زن و بچه شان مثل شهری ها موقع بیرون آمدن از خانه حسابی به 

سرت  خودشان می رسند، ولی او چیزی نداشت، به قول روستایی ها اگر فقط یک خر داری
حکمت این حرف ها را در شهر درک می . هم به تنت به اندازه ی همان خر می ارزد و بس

اینکه به قیافه ی بقیه نگاه کند و بعد به قیافه ی خودش و به قیافه ی بی ریخت زن و بچه . کرد
کسی نمی ... ش که حال هرکسی از کثیفی و الغری آزار دهنده ی آن ها به هم می خورد

مچین آدم هایی دم خور شود، حتی برادرهای خودش او را پس زدند، شاید دلیل خواست با ه
بد اخالقی های از آن به بعدِ پدر با سلیمان و فاطمه و مادر مریضشان همین ها بوده باشد، هر 

 .چند فاطمه قسم می خورد که پدر همیشه همین بوده، و این ها بهانه بود

به یک جای دیگر، به شهرک صنعتی، پدر سلیمان البد  بهرحال شهر هم آن ها را تف کرده بود
از برادرهایش پول گدایی . حالش از این زندگی بهم می خورد، چون هیچ وقت به آن عادت نکرد

گاهی . کرده بود و بعد دست راستش را روی دست چپش گذاشته بود و بی کار و بی بار نشسته بود
قط وقت هایی که کمی خوشحال تر بود اجازه می داد این دست ها را روی بچه ها بلند می کرد و ف

تازه آوارگی  ، تمام شدوقتی پولی که از عموها گرفتند .بچه ها کنارش بنشینند و به او نگاه کنند
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مدتی مجبور شده بودند در مقبره ی خانوادگی که عموها  . پس از آنواقعی آن ها هم شروع شد
بودند زندگی کنند، همین ها باعث شده بود مردم به خانواده مرگشان ساخته  جوان برای مادر و خواهرِ

 .گورخواب: ی آن ها همچین چیزی بگویند

سال ها بعد که فاطمه با صالح ازدواج کرد، هروقت با چشم باد کرده به خانه برمی گشت پیش 
 :سلیمان دردِ دل می کرد که

خونه ی بخت بری چه انتظاری از گور که به ... مهم ترین جهیزیه ی یه دختر بخت مادرشه» 
 « باید داشته باشی؟

گریه زاری راه نمی انداخت فقط چشم هایش را مثل سندی برای حرف هایش به سلیمان نشان می 
 :داد و باز می گفت

 « چی می بینی؟ مادرم؟» 

و به یاد مادرشان می افتاد که همیشه ی خدا یک گوشه دعا می کرد، نماز می خواند و مثل یک 
اقعی شکرگزار بود و امیدوار که یک روز آن ها هم به اندازه ی خانواده ی عموها وضعشان زن و

 .خوب شود و البد پولشان از پارو باال برود

حاال فاطمه خیلی وقت بود گریه نمی کرد، کار کردن، جان کندن و درد و رنج همیشگی وقتی برای 
دگی می بود یا دنبال این اداهای زنانه، اشک ریختن یک زن باقی نمی گذاشت، یا باید دنبال زن

 :فاطمه افتاده بود دنبال زندگی، فقط زندگی خودش نه، زندگی احمد هم، دردِ دل می کرد

برای آدم بدبختی مثل من هیچوقت دختر بودن معنایی نداشت، وقتی واقعا باور کردم یه زنم، »
ت اون مرد و پهلو به پهلوی که توی چله ی تابستون زیر نور آفتاب کار می کردم، زیر دس

 «!زن بودن خیلی سخته... اون پسرای جوون، اون وقتایی که از شرم قرمز می شدم

زن بودن سخت بود، یک زن بیوه، با آغوشی که یک بچه آن را پر کرده، از این ها هم سخت تر 
یا اصال  که از هر مردی هم تو سری می خورد، هر مردی می توانست حقش را دیر بدهد، کم بدهد

 .برای خودش کاری گیرآورده بود_آن مرحوم_و بعد با وساطت سلیمان توی تولیدی. ندهد

 :سلیمان را همه دوست داشتند، سرکارگر می گفت

 «.اون مثل یه گوسفند کارش رو می کنه بدون اینکه بخواد حرف اضافی بزنه»

در قدرشناس هستند و چه آدم های و اینطور نشان می داد که این خانواده، خانواده ی گور خواب، چق
ای هستند و قدر نعمتی را که خدا بهشان داده می دانند و شاکرند که سه نفر از یک نازنین و کاری

 .خانواده توانسته اند در این اوضاع بد برای خودشان کاری دست و پا کنند
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به تک تک زن هایی که خواهر شوهر گوشی همراهش را به دیده نشان داد، قبل از او گوشی را 
 :دورش را گرفته بودند نشان داده بود، نوشته بود

کارخانه دار بزرگ علی دیباگر صبح زود توسط دو نفر از کارگرهای کارخانه ی خودش »
 «.به قتل رسیده

 «.قتل وحشیانه ی کارخانه دار بزرگ علی دیباگر»

 «.دستی که نمک می خورد و نمکدان می شکند»

 :حروف ریزتر اضافه شده بودو بعد با 

یک کارآفرین را می شود کشت ... این برای شهر ما زیان جبران ناشدنی به همراه دارد که»
اما کارهایی را که کرده نمی شود از بین برد، نان هایی را که روی سفره ی مردم گذاشته نمی 

 «شود نادیده گرفت

ایش را باال انداخت و برای لحظه ای ابروه. خواهرشوهر گوشی را جلوی صورت خود نگه داشت
 .این یک خبر را هم به دیده نشان داد. خیره ماند

 .«ببین چی نوشته«

 .دیده سرش را روی گوشی نگه داشت، نوشته بود

 «قاتل کیست؟»

هراسان اطراف . انگار متن روزنامه صدا شده بود و از او بازجویی می کرد. فاطمه به اطرافش نگاه کرد
 .پایید، چهره ی تک تک زن هایی را که دورش را گرفته بودند از نظر گذراندرا 
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 «اونا می دونن قاتل کیه ولی باز هی می پرسن قاتل کیه؟»

 .صدایش را پایین آورد

 .«یک اعتصاب و یک قتل»

خواهرشوهر که به سختی کلمه ی اعتصاب را خوانده بود برای راحت شدن خیال خودش هم که 
 :شده گفت

 «مثل روز روشنه( آسمان باالی سرش را نشان داد... )ه می دونن قاتل کیههم»

 :گفت. نفس دیده گرفت. گوشی را گذاشت جیبش

 «قاتل کیه؟»
 «بهتره بپرسی چطور شده...همه می دونن قاتل کیه»

علی دیباگر پیرمرد مرتب و تمیزی بود، از آن هایی که حتی پیری نمی تواند هیبت نفس گیرشان را 
هم بریزد، که موهایشان سفید شده اما همچنان شق و رق و با اطمینان راسخ به خود قدم برمی به 

دارند، جوری که انگار قرار نیست هیچوقت این دنیا را برای بقیه جا بگذارند یا دست کم هیچوقت 
ای می دادند جیب گشاد و بزرگی بر ،چشمشان به قبرستان ها نیفتاده است و اگر تخیلش را داشتند

 .که آن جا هم بهشان بد نگذرد ،کفنشان دوخته شود و تا می شد با خود می بردند آن دنیا

فاطمه که می . صبح زود، مردم چیزهای زیادی برای گفتن داشتند مرده، مقتولِ درباره ی این مردِ
 :لرزید با قیافه ی جدی، دور اندیشانه ولی مثل یک آدم عاجز و بیچاره گفت

تا چیزای بیشتری داشته باشی مردمم چیزای بیشتری برای گفتن  ،دونی دخترجونتو که می »
حاضرم شرط ببندم همشون ته دلشون  ،نمک نشناس رو دیدی این مردمِ ...پشت سرت دارن

انگار قرار بود بعد از مرگش  ...عروسیه که باالخره یکی پیدا شد دخل علی دیباگر رو بیاره
 « حیف بود ...یف بود بخداهمچین مردی ح ...جاشو بگیرن

مردم درباره ی علی دیباگر می گفتند که او وقتی به این شهر آمده همراه خانواده ی پرجمعیتش 
چیزی نداشته برای خوردن، بیچاره و بدبخت بوده و سروضعش هم تعریفی نداشته، این را پیرترها 

ما ظاهرا احترام می گذاشتند و برای به شاهدی خدا و پیغمبر می گفتند و جوانترها باور نمی کردند، ا
 . همین به خود زحمت رد ادعاهای عجیب آن ها را نمی دادند

سگ . ی دیباگر و تنها پسر سالم این خانواده چند سال سخت جان کنده بودعلی، پسر بزرگ خانواده
م به دندان خرج چند خواهر یتیم و برادر دیوانه اش را تقبل کرده بود و آن ها را محک. دو زده بود

بعد کم کم پول جمع کرد و برای خودش ماشینی . گرفته بود و نگذاشته بود روزگار بهشان فایق آید
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این ها را خود علی دیباگر پیش یکی از دوست هایش می گوید و تعریف می کند وقتی ماشین . خرید
 :را خریده مادرش گفته

 ...«علی حاال برو مسافر کشی کن»

نست یک خانواده را سرپا نگه دارد، ولی او نقشه های دیگری داشت و رفته کارخوبی بود، می توا
. فروخته. خریده. توی هرکاری دست برده. پولی را که داشته به جریان انداخته. مرز وارد معامله شده

از این کنده، از آن زده و خالصه هر خالف و راه در رویی را برای پول درآوردن امتحان کرده و هر 
یک روز با یکی توی مرز آشنا . که به دستش رسیده زمین خریده، خانه خریده و از این کارهاچه هم 

شده که آمده بوده اینجا برای حرف زدن درباره شرایط خریدن چغندر از کشاورزهای اطراف برای 
 :و کشاورزها که چندتایی شان علی دیباگر را شناخته اند گفته اند ،کارخانه ی قند

 ...«غریبه هستی نه، ولی با کسی که می شناسیم راحت می تونیم قرار داد ببیندیمبا توکه »

به هر دری می زند و  ،اندازی کارخانه_برای راه. این حرف ها جرقه ای می شود در مغز علی دیباگر
مدتی بعد اولین کارخانه ی سیمان منطقه را تاسیس می کند و دست خیلی از جوان ها را بند می 

تر این کارگرها که اولین کارگرهای علی دیباگر بودند به پنجاه سالگی نرسیده مرده بودند، کند، بیش
رد اندوخته ای در بانک نداشت و یک تکه زمین ناقابل هم در این دنیا نداشت کدامشان وقتی مُ هیچ
 علی دیباگر هم به عوض همین. به لطف او در این سال ها نانی روی سفره شان بود در عوضاما 

پول سازی دست  لطفی که به این کارگرها کرده بود حاال کارخانه های زیادی داشت و در هرکارِ
بعضی ها کل این سرگذشت . داشت و همین پارسال بود که کارخانه ی قند را هم از دولت خریده بود

مده بود این گروه دوم ادعا می کردند، این علی دیباگرهمراه خانواده اش آ. را یک سره رد می کردند
اینجا چون شنیده بود که در این منطقه معدن طال هست، همراه یکی از دوست هایش شب و روز 

دنبال کشف معدن طال بودند و یک روز که آن را پیدا کرده اند چیز دهن گیری  ردر کوه و کم
کارش ک کرده اند برود پی رد ساده ی روستایی را دَگذاشته اند کف دست کشاورز صاحب زمین و مَ

 !و حاال خودشان روی گنجینه ی او باال آمده اند، آنهم چه باال آمدنی

مردی که این ها را تعریف می کرد با ولع سبیلش را تاب می داد، گوشه های آن را می جوید و 
 :اضافه می کرد

ولی باید مراقب باشی چون روی طال  ...همچین آدم های زرنگی همیشه به یه جایی می رسن»
 «.زنگی رو هم تحمل کنی اگه طال می خوای مجبوری مار ...ر زنگی جا خوش کردههمیشه ما

 : گروه سومی هم بودند که مسئله را حتی از این هم ساده تر می کردند، رک و پوست کنده می گفتند
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 .« یه کوزه پر از طال پیدا کرد و با اون برای خودش کسب و کار راه انداخت ،اون خیلی اتفاقی»
 ...«دونه تا امروز چندتا چشم سیاه منتظر پیدا کردن همچین کوزه هایی سفید شدهخدا می »

کوزه  مدرک این گروه سوم برای اثبات حرفشان این بود که جلوی در ورودی خانه ی علی دیباگر
روز  به همان شکلِ ،هست که آن را برعکس گذاشته اند و سال هاست که آن کوزه ای ی قدیمی

می گفتند نگهداشتن کوزه . ت، همان کوزه که طالها را در آن پیدا کرده بودنداول آنجا مانده اس
 .صورت و سروسامانی را که بادآورده نگه می دارد

 قاتلین کوزه را هم شکسته بودند، اما برای چی؟

 «می خواستن سروسامانش به باد بره؟»
 «نه؟ ،اگه دنبال این بودن حداقل یه ناخونکی به طالهای خانوم می زدن»

بهرحال این ها بخشی از چیزهایی بود که درباره ی او گفته می شد، اما در نهایت مردم بر سر دو 
اولی این بود که جوان ها امروز بیشتر از کار دنبال بهانه اند و به تبعیت  ،چیز با هم توافق نظر داشتند

می توان  مثل علی دیباگرپرمشقت مردی  وگرنه با یک نگاه به زندگیِ ،«حسادت»از تیتر روزنامه 
دوم این که . فقط باید تالش کرد و توکل ،فهمید که همه شانس داشتن یک زندگی خوب را دارند

علی دیباگر مرد خیلی خسیسی بوده است، از آن هایی که حتی آب از کف دستشان نمی چکد و 
. ه هم نمی اندازنداین هایی که به فقیر فقرا حتی یک نگا. فقط به دنبال جمع کردن ثروت هستند

د وبعد از الی این تاخیرها حقوق یک ماه یا دو نبه بهانه های مختلف در دادن حقوق تاخیر می کن
کارگرها را برای تعدیل نیرو اخراج می کنند و برایشان فرقی نمی کند یک کارگر . دنماه را نمی ده

و جدیدا با قراردادهای سفید امضا از هر بچه ی  .موی سیاهش را سفید کرده باشدشان در کارخانه 
پاک است و  ،د، سفید است دیگرنمادر مرده ای مثل یک حیوان زبان بسته تا بخواهد کار می کش

چند وقت پیش بخاطر همین کارهای دلبخواهی  .بنویسی دبخواهت می توان روی آن هرچه که دل
ندتا از کارخانه های علی دیباگر اعتصاب های که کارد را به استخوان کارگرها رسانده بود توی چ

 :فاطمه گفت. پرسروصدایی راه افتاده بود که هنوز هم آتششان به خوبی خاموش نشده بود

 ...«ای به سرشون نزدهخوبه که کارگرهای کارخونه ی ما همچین کله شقی»

 .و بس درواقع منظورش از کارگرهای کارخانه ای که می گفت سلیمان و احمد پسرش بود

 «نه دیده؟ ...خدا به دور کنه»

وقتی فریاد می زد تمام . همه ی کارگرها صدای علی را حتی از صدای مادرشان بهتر می شناختند
صورتش یک دهان باز می شد و چشم هایش آنچنان بیرون می زد که هر آن ترس این می رفت 

با این اوصاف بی راه نبود که . ار کننددو پا در بیاورند و از صاحب صدا فر و از حدقه بیرون بزند که



 فصل اوّل|  قتل کی  یواقعه نگار

 

33 

وخامت اوضاع از . کارگرها از او دلخوشی نداشته باشند و گاها بخواهند سر به آن تن دیالقش نباشد
خانه ای . وقتی بیشتر معلوم شد که پیرمرد سر پیری دلش هوس داشتن یک کاخ بزرگ کرده بود

بزرگ که پشت خانه برای تفریح تدارک  یبا باغ ،که تابحال در آن شهر کسی نظیرش را ندیده بود
همیشه نه، اما بیشتر  ،پیر بااینحال بیشتر کارگرها و بیشتر مردم این منطقه به اربابِ. دیده شده بود

اوقات به عنوان ولی نعمت خود نگاه می کردند و به همین دلیل سخت گیری های او را قابل تحمل 
 .جاییمی دانستند اما خب هر چیزی تا یک 

فاطمه  همن شنیدم کسایی که پیرمرد رو کشتن از همین کارخونه ی خودمون بودن، درست»
 «خانوم؟

 :فاطمه دست های دیده را بین دست های خودش گرفت و نوازش کرد

یعنی دلیلی نداره پای  ...آره دخترجون ولی اعتصابی درکار نبوده، همین برای خودش خوبه»
 ...«فقط قاتله که باید جواب پس بده ...همه ی کارگرا رو بکشن وسط

هرکدام چیزی می پرسیدند و فاطمه تظاهر می کرد . دورو بر فاطمه را زن های محله پر کرده بودند
که در تعریف کردن اکراه دارد اما واقعیت این بود که این الم شنگه را فقط برای تعریف کردن آنچه 

 :، گفتبوددیده به راه انداخته 

دست مبارکش سال ها نون گذاشت توی کاسه ی ما فقیر بیچاره  بیچاره، آقاعلی که بامرد "
اینجا کمی صبر کرد تا زن ها به حالت نمایشی صدای او بخندند و بعد از آن خودشان  ".ها

هم با همان حالت نمایشی با اصرار و صدای بلند برای شادی روح او صلوات بفرستند و دعا 
 . کنند

دیده که حاال . رفت روی سنگی که جلوی خانه ی سلیمان بود نشست. ش حرکتی دادفاطمه به خود
 :پشت زن های محله چهره ی فاطمه را نمی دید فقط صدای او را شنید که باز از اول گفت

همه تون اون خدابیامرز رو می شناسید و می دونید که پشت خونه ش یه باغ خیلی بزرگ و »
 ...« چراغ های اون باغ رو روشن می کنهچراغونی داره، شب ها همه ی 

روی صندلی می نشست . پیرمرد شب ها همه ی چراغ های قرمز و سفید آن باغ را روشن می کرد
و مثل کسی که به چشمک ستاره ها در آسمان نگاه می کند مفتون نور خیره کننده ای می شد که 

  .با رنگ سبز و شاداب درخت ها در هم آمیخته بود

 دور به این پیرمرد پشت به دنیا و رو به باغ لذت های خودش نگاه می کردی دو چیز را میاگر از 
  :شد دید
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مردی پیر و تنها که بعید است توان بلند شدن از روی صندلی را داشته باشد، که باید هرچه زودتر 
رما آن یک نفر از راه می رسید و روی پاهایش پتوی سبکی می انداخت که خدایی نکرده باد و س

یا نه کسی که به ابدی بودن خودش ایمان دارد،  .پاهای ضعیف، مبارک و پیر را به مرض نکشاند
ایمانی خسته کننده و در عین حال ترسناک که او را از همه چیز دور می کرد و در عوض به خلوت 

از همه و از سال های نداری خودش دور  ،به خلوتی که در آن هرچه بیشتر. خودش نزدیک می کرد
 می شد، از مردم بدبخت متنفر می شد و آن تنفر ذره ذره و هرچه بیشتر او را دل بسته ی زندگی

 .می کرد که امروز دارد ای

 «ولی قاتل کیه؟»

فاطمه صورتش را در هم کشید و انگار باز از طنین انداختن این سوال ترس برش داشته، دست 
 :بناک در اطرافش به حرکت در آوردهایش را شتا

 «پس چرا باز می پرسیم؟ ...همه می دونیم قاتل کیه ...همه می دونیم»
 ...«می ترسی اسمش بیاد چون با پسر خودت رفیق بود»

 :فاطمه از کوره در رفت و فریاد زد

اری اگه ک ...برو جوونم رفیقش بوده که بوده، با شوهر خودتم توی یه کارخونه کار می کرد»
 «.نکرده باشی کسی نمی تونه چیزی بهت بچسپونه

 :چند بار این را تکرار کرد ".قاتل مصطفی ست"

اگه  ،حاال راضی شدی؟ پسر من سرش تو کار خودشه ...نرادَقاتال مصطفی و اون رفیقش مُ»
 ...بخوادپسر من نمی تونه تو روی کسی سیلی بزنه چه برسه به اینکه  ...نبود تا االن برده بودنش

 ...«توبه حرفشو نزنید وگرنه ،توبه

از هر میوه . به همسرش گفته که کمی در باغ قدم می زند ،صبح قبل از بیرون آمدن از خانهروز آن 
باغ پیدا می شد که پاییزها مثل عروس های کوچولو به گل های سفید و صورتی می  ای درختی در

پیرمرد آن صبح با وسواس مخصوص . طنازی می کردنشست و برای تنها تماشاگر همیشه آماده اش 
نور برق می زدند و انگشت هایش که  موهای سفیدش زیر. به خودش لباس درخوری پوشیده بود

پشت سر آن ها را در هم قفل کرده بود با هم بازی می کردند که یکدفعه دو جوان، مثل دو پرنده 
تشان را با پارچه پوشانده بودند، طفلک پیرمرد از جوان ها صور .از دیوار باغ می پرند می آیند باال

برای همین اجازه می . دیدن آن ها یکه می خورد، فکر می کند شوخیشان گرفته یا همچین چیزی
پا به فرار نمی گذارد و می خواهد ببیند قضیه ی سر صبح به کجا می . دهد آن ها نزدیک شوند
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. سر او را می گیرد یکی نامردانه و زود از پشتِ. برعکس اما جوان ها حسابی هیجان زده اند. رسد
حاال این پیرمرد است که مثل پرنده ای که به دام افتاده بال بال می زند و می خواهد خود را آزاد 

یکی از جوان ها با دست قدرتمند و ستبرش گردن پیرمرد را از تقال نگه می دارد  ...کند، خیال خام
آن یکی می آید . نگهداشته از دست و پا زدن او جلوگیری می کندو انگار گوسفندی را برای ذبح 

آن اندام مقتدر با اولین . جلو، اول چاقو را به پیرمرد نشان می دهد و بعد فرو می کند توی شکمش
ضربه ی چاقو مثل کره از هم وا می رود و می افتد روی دست های مردجوانی که او را از پشت سر 

ز او را باال می کشد و بدن ارباب پیر را برای خوردن دومین ضربه مهیا می جوان با گرفته و آن مرد
و آن که روبرویش بوده، دومین، سومین و چهارمین ضربه را با شتاب می کارد توی شکم  ،کند

خودشان  البد باورشان نشده که کارخانه دار به همین سادگی از پا در می آید و برای همین با. پیرمرد
 .از محکم کاری عیب نمی کند گفته اند کار

 «چطور ممکنه همچین کاری بکنن؟ ...رو دیدیم ولی همه ی ما اون بچه ها»
 «...بی پولی»

 ...«همین بی پولیم بود که»

 :یکی از زن ها با حسرت گفت

 .«آخخخخ ...از یه بچه فقیر آواره مثل اون دوتا طفلک هیچی بعید نیست»
غریبه بودن که چشم نداشتن ببینن سر به تن هیچکدوم از ما من، فقط دوتا ر چه آخی خواه»

 ...«هست برای همین اینکارو با علی دیباگرکردن

 :زنی که صبح از دهان مردها هم ماجرا را شنیده بود دودل گفت

کی می تونه به اندازه ی اون جوون خون  ...چی داری می گی مگه مصطفی رو یادت نیست»
 «رحم باشه؟ گرم و دل

پیراهن سفید پیرمرد که کمی بعدتر از خوردن اولین ضربه تمام کرده بود کامال خونی و خیس شده 
تکیده با چشم های باز به آسمان پهناور  همانجا وسط باغ افتاده بود جلوی درخت ها و تنها و. بود

  .باالی سرش خیره مانده بود

پلیس رد پای خونی . ها می پرند داخل خانهکه غزل خداحافظی را می خواند قاتل  «بیچارهپیرمرد »

دستشویی ها، حمام ها و  همه جا، راهروها،. آن ها را در تک تک اتاق های خانه دنبال کرده بود
اتاق لباس؛ انگار چیزی در آن خانه گم کرده باشند، انگار آن خانه حقشان باشد یا چیزی که گم 

حال چیزی  این با. زور از چنگ آن ها درآورده اندکرده اند نه یک گم شده بلکه چیزی باشد که به 
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فقط دلشان هوای قدم زدن در جایی را کرده بود که  ،چیزی ندزدیده بودند ،از وسایل کم نشده بود
بوی گل می دهد و گرمی اش مثل نوازش دست های یک زن برای یک فقیر و بی چیز دلپذیر 

 :که چیزی یادش آمده باشد اضافه کرداینجا فاطمه دوباره کمی مکث کرد و مثل این. است

لباس اون مرد و همونطور که داشتن زن و بچه رو به زور چاقو کمد چرا انگار رفتن سروقت »
جلوی چشم اونا از بهترین لباس های پسر اون خدا بیامرز انتخاب کردن و  ،تهدید می کردن

پی هم زدن، حتی خوب تی ...لباس های خونی خودشون رو هم گذاشتن توی کیف .پوشیدن
خیلی قشنگ  ،عینک هم برداشتن و بعد با همون تیپ از خونه بیرون اومدن و مثل یه آقازاده

 .« و با کماالت فلنگ رو بستن
 «تو که گفتی چیزی ندزدیدن پس لباس ها چی؟»

 ...«به این که نمی گن دزدی وقتی همه جای خونه همینطور وسایل قیمتی ریخته»

کارخانه  پیرِ تازه بعد از رفتن آن ها بود که خانمِ. خوش پوش شک نمی کرد هیچکس به دو مردجوان
هوار کند و همسایه ها را خبر کند که بریزند داخل خانه و و دار به گلوی مبارکش زحمت داده داد 

سی نفر؟ صد نفر یا هزار  مردم ریخته بودند توی خانه، آن هم چقدر؟ بیست نفر؟. مصیبت را ببینند
 .هاهمه فقیر بیچاره، چندتایی هم از آدمای با نفوذ همسایهنفر، 

زد روی شانه های خواهر  ،گوش داده بودقصه ی مرگ کارخانه دار حلیمه، یکی از زن هایی که 
 :شوهر و گفت

اینطور که تو می گی بیشتر شبیه یه سرد  ،بسه دیگه ما که خر نیستیم، اون فقط یه خونه بوده»
 ...«خونه است تا یه خونه

 .«یا یه تاالر»

 :همه ی زن ها با صدای بلند خندیدند

 .«راست می گه ما که احمق نیستیم»

  .«عقلش پاره سنگ برداشته»

  ...«اون دروغ می گه حتی خودش ندیده»

  «.گناه بقیه رو نشور»

  ...«البد بوی خون»
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 ...«اون همه آدم الغر و غذا نخورده راحت می تونن جا بشن توی هرجایی»

که سخت تالش می کرد صدای بقیه ی زن ها را پس بزند و باز خودش زمام بحث  فاطمه در حالی
 به دست بگیرد فریاد زد: را

 «مگه خودتون ندید؟ مگه کورید؟ ....سردخونه؟ نه اصال به سردخونه شبیه نبود»

بود، مبل ها، مجسمه ها، برعکس به یک موزه ی بزرگ شبیه . تاالر هم نه. به سردخانه شبیه نبود
مبل ها جلوی دست و پا را می گرفتند اما . تابلوها و وسیله ها هرجایی روی هم تلنبار شده بودند

جوری بود که آدم خیال می کرد حتی برای آن جمعیت مبل به اندازه ی کافی هست، اگر این مردم 
برخورد به یک گلدان  فت که بانمی نشستند یا چند نفرشان بیرون نمی رفتند هر آن ترس این می ر

ترس آن می رفت که به دیوار بخوری و بشقابی یا تابلویی . صدای شکسته شدن به هوا بلند شود
 ،ترس این می رفت دیوارهای سفید خانه از سایش این همه لباس کهنه. رد شودخبیفتد زمین و 

ازه ی اسباب اساسیه ها شکننده خانم ظریف کارخانه دار که به اند. مثل روز این خانواده سیاه شود
مثل  ،درآورده بودند سر در دریایی از وسیله هایی که هرکدام از یک گوشه ی دنیا از این خانه ،بود

یک ماهی گیج شناور بود، روز به روز پریده رنگ تر می شد و مثل اشیایی که درون آن ها زندگی 
 .می کرد به یادبودی تبدیل می شد

ناپایداری همیشگی به متزلزل بودن دنیا دامن می زد و در عین حال بنظر همه چیز در یک شک و 
 .ای به این وسعت باید همین باشد که هستمی رسید که طبیعی ترین حالت ممکن برای خانه

زن کارخانه دار که به عشق جان گداز به وسیله های خانه اش شهره ی خاص و عام بود حتی در 
و پس زننده اش غریبه هایی را که به داد آمده بودند زیر نظر گرفته همچین روزی با نگاه پرسش گر 

با یک چشم به دست ها و پاهای جنبنده ی آن آدم های بیچاره ای که خود را به هم چسبانده  بود.
نگاهش مثل زنجیری به پای آن آدم های بدبخت پیچیده بود که برای اولین . بودند خیره شده بود

این نگاه مواظب بود چیزی نشکند . اده بودند از دروازه های این خانه رد شوندت دأبار به خودشان جر
 .و چیزی دزدیده نشود

خودش هم به اندازه ی وسیله هایش کهنه و از ریخت افتاده بنظر می رسید،  ،زن مواظب کارخانه دار
و بویی که از وسیله ها در خانه پیچیده بود، بوی زمان بود، زمان  ،کهنه و هماهنگ، الیق این دنیا

بوی گل در . ل هم می آمدزیادی که هر کدام از این وسیله ها از سرگذرانده بودند و از طرفی بول گُ
وی کهنگی و خون علی دیباگر چیز غریبی بود، انگار این بو هم همین چند دقیقه ی پیش و کنار ب

  .همراه یورش کارگرها به خانه آمده بود

   «هه یعنی چی؟»
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 :فاطمه گفت

خونه ی هزار تا از ماها رو تا خرخره پر کنی  یعنی می تونستی با وسیله های خونه ی اون زن،»
 ...«از مبل و میز و بوفه

 :ست هایش را در هوا تکان دادد

 !«وای شما که ندیدید»

 :یکی از زن ها گفت

می گن کتابای زیادی داره، به هنرمندام کمک  ...من شنیدم اون پیرزن، زن خیلی فهمیده ایه»
 «می کنه

 .«برای همین اینقدر با سلیقه است ...اصال من شنیدم خودش هنرمنده»

 «.خرید کردن هنر نمی خوادنمی دونم چجور هنرمندیه اما »

 :شصتش را روی نوک انگشت هایش مالید

 «پول ...پول می خواد»

 .زیبا بود

 .آبرومندانه بود

 . نجیبانه بود هرچند در دکور اغراق شده بود

میل به خریدن و ترس از دور ریختن، همه چیز را مثل آدابی که از هزار سال پیش رسیده اند روی 
نر هم همین بود؟ اشیاء چنان با هم عجین شده بودند که حتی نور روشن صبح ه. هم تلنبار کرده بود

باد نمی . خانه همیشه تاریک بود. نمی توانست آن ها را از هم تفکیک و بین آن ها جریان پیدا کند
حتی باد ترسان و لرزان در برابر هنرنمایی خانم کارخانه . اگر می آمد باالی اتاق گیر می افتاد. آمد
 .کم می آورد و با احتیاط، آرام تر می وزیددار 

 :شان حکایت می کرد باز اعتراض کردندزندگی زن هایی که چهره شان از گرسنگی و بدبیاری های

 !«عجب دروغ های شاخ داری»
 .« قسم می خورم با چشم خودت ندیدی»

چشم  برای چنین شاید در جایی از دنیا .بعد از اعتراض زن ها فاطمه چشم های گشادش را گرد کرد
 .گرد کردنی به بعضی از خانم ها هنرمند می گفتند
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 :اما فاطمه هیچ حواسش به این روی قضیه نبود و با حرارت ادامه داد

چرا باید دروغ بگم، مگه بابتش بهم مزدی می دن؟ چیزی میره تو جیبم اگه دروغ تحویلتون »
من فقط رفته بودم شهر تا  گر بزارید که براتون تعریف کنم،بدم؟ پس دو دقیقه دندون رو جی

برای همین صبح زود بلند . تاج عروسی رو که واسه دیده از مغازه قرض گرفته بودم پس بدم
برسم و اونموقع از جلوی خونه ی علی آقا رد شدم و دیدم اوووو تولیدی شدم که بتونم به 

کشیده بودن جلوی در خونه، به سختی تونستم خودم رو از مردم صف  ...بیا و ببین ...چه خبره
 «بین جمعیت رد کنم

این  دیده خانه ی کارخانه دار را فقط از بیرون دیده بود، مثل خیلی های دیگر، ساختن این خانه با
اندازه و به این شکل خیلی زمان برد و شایعه سر زبان ها افتاده بود که معماری از خارج آمده تا این 

معمار دوستِ پسر علی آقا بود که خارج از کشور و در . نه را به مدرن ترین شیوه ی ممکن بسازدخا
برای مردم اینجا همچین خانه ای زیاد قابل درک نبود، زیادی بزرگ بود . آمریکا مدیریت می خواند

لمان خانه را شد که حتی مب هباز مدتی بعد شایع. اما زیادی ساده و بی روح، از بیرون که اینطور بود
هم آقازاده خودش انتخاب کرده و خریده، چقدر هم زحمت می کشید، چقدر بامالحظه بود، معلوم 
بود آینده ی درخشانی دارد، آدم موفقی می شد حتما، هرچه باشد هوش و درایتش رسیده بود برود 

شی، ظروف چینی خارج درس بخواند، آن هم آمریکا، ولی آخر آن نقاشی ها چه بودند، تابلوهای نقا
سایل آشپزخانه همگی از خارج آمده بودند، اما وسایل آشپزخانه چرا؟ خانوم کارخانه دار که خودش وو 

حتی وقتی جوانتر بود رنگ پریده و نزار هرگز بلد نبود کاری جز هنرمند بودن بی وقفه انجام بدهد، 
مانی هایی که خودش می داد از خانواده های سرشناس این منطقه بود و همیشه ی خدا حتی در مه

جلو بیندازند و  اساکت بود، از آن هایی که خجالتی بنظر می رسیدند و دوست نداشتند خودشان ر
 .حرف های گستاخانه تحویل مردم دهند

زن ها حرف فاطمه را قطع کردند، عقیده داشتند که اگر همین زن علی دیباگر فقیر و بدبخت بود و 
خیلی هم خوب حال حرف زدن و عرضه کردن خودش را  ،رسیدشوهرش دستش به دهنش نمی 

 ،پیدا می کرد، ولی حاال چرا حرف بزند؟ آدم هایی که تا خرخره دهانشان پر بود از غذاهای لذیذ
چطور می توانستند حرف بزنند؟ خالصه همه ی مردم اطراف آمده بودند خانه ی این پیرزن و پیرمرد 

اش را که پیش او شوهر به او ربطی ندارد یک گوشه خواهرزادهزن انگار  .بدبخت جمع شده بودند
بود در آغوش گرفته بود و اگر کسی نزدیک می شد و می خواست همدردی کرده باشد این احساس 
 به او دست می داد که انگار خود اوست که الیق همدردی کردن است نه این پیرزن که از پشت سرِ

 .ه می کندهمه به ماجرا و به وسیله هایش نگا
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 .ت دست زدن به مرده را نداشتجرأهیچکس 

خط های . فقط وقتی نور مستقیم به چهره اش تابید، مردم دیدند پیرمرد چهره ی دلپذیری ندارد
حاال که اقتدار و غرور از صورتش فروریخته بود دهان بی تناسب و . روی صورتش واضح شده بودند

انده بود و زبانش جلو آمده بود انگار آب بخواهد یا قصد بزرگش برجسته و مثل یک بره بیچاره باز م
دهانش کمی باال کشیده شده بود انگار  ،داشته باشد فرمانی صادر کند و در عین حال از سمت راست

 بدبختی پارادوکسِ. خودش می خندید یا هنوز از تماشای زیبایی باغ لذت می برد به این وضعیتِ
 .که مرگ به تن قالب می کند و رفاه این دنیا در چهره ی این مرد به کمال رسیده بود ای

بوی خون همه جا را گرفته بود و . آبی و نیلی کرده بودزود هوای سرد اوایل بهار پوست مرده را 
 .حنه ی جنایت رسید مردمی که دور جسد حلقه زده بودند پراکنده شدندوقتی پلیس سر ص

 :که می گوید ،کرده بودند فقط صدایش را شنید هر زن هایی که خواهر شوهر را دوربخاطدیده 

قبال جوونا می افتادن پاچه  ...مردم عوض شدن... جوونا عوض شدن... همه چیز عوض شده»
حاال می زنن هرکسی رو که دستش  ...بگیرن ولی حاالی دولت رو می گرفتن که حقشون رو 

انگار این بدبختا وضعشون از ما بهتر بوده تو این خراب  ...به دهنش می رسه لت و پار می کنن
 «.شده

 ...«تو رو نمی دونم اما من که دلم خنک شد»

نداشتیم وقتی دختر بچه ی من بخاطر یه تیکه نون زمین و زمانو بهم می دوخت و ما چیزی »
 ...«تو خونه همین علی آقا حقوق ما رو نمی داد که زن پیرش بتونه یه میز بیشتر بخره

دیده بدون اینکه هیچکدام از حرف های آن ها را فهمیده باشد برای تائید سر تکان داد و فاطمه 
 :بیشتر گر گرفت و هیجان زده گفت

سگ ... بخواد برای نون گریه کنه اگه همین علی آقا نبود دخترت به این سنم نمی رسید که»
اما کی از این کارها می کنه؟  ...هارم باشی نباید دستی رو گاز بگیری که جلوت نون گذاشته

 ...حتما کار یکی از همون هاست! کارگرایی که تازگی ها از کار بی کار شدن، مردای بیچاره
باده و هوا برت می داره بیکاری کله ی آدم رو بزرگ می کنه، باد می کنی، نمی دونی فقط 

 «.که از این کارها بکنی

 . صدای خنده ی ناراحت کننده ی مردی تمام اطراف را برداشت
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دیده دور خودش چرخید تا بفهمد این صدا از کجا می آید و عمو رضا را دید که مثل همیشه دست 
دلیل هم جیبش مین ه به) هایش را در جیب کت بزرگ و کهنه ای که به تن داشت مخفی کرده بود

 . ، خیلی سال پیش عمو رضا هم در کارخانه کار می کرد(هایش همیشه باد کرده بود

می گفتند آن روزها جوان باصالبتی بوده، کاری بوده و حتی قرار بوده ترفیع بگیرد و یک مبلغ 
حسابی به حقوقش اضافه شود، گذشته از این ها دل خیلی از دخترهای هم سن و سال خودش را 

بیا و سر و رویی داشته و چون پدر و مادرش هر دو معلم بوده اند تا  زانده بود و برای خودش برولر
 .ور حرف زدچه طدلت بخواهد آداب دان و خوش برخورد بوده است و می دانسته با هرکس باید 

گرفته مدرسه اش را تمام نکرده بود اما این طور حرف زدن را از کتابهای زیادی که خوانده بود یاد 
 :از هرکس بپرسی تمام این تعریف کردن ها در آخر در این نقطه تمام می شود که .بود

انگشتش را از دست می دهد، آن روزها بابت  یک بار در کارخانه حین کار خوابش می برد و چهار
 :بیامرز به عمو رضا گفته انگشت هایش به او پولی ندادند، سرکارگر از قول آقاعلی خدا

و اگه این بال  ،ولی یه کارخونه همیشه بیداره ،عبرتی باشه براش تا بفهمه اون می خوابهدرس »
 ...« خودشه و اینکه سرش اومده تقصیر من نیست، تقصیر کارخونه هم نیست تقصیر کم کاریِ

عمو رضا اما با . عمو رضا بخاطر اینکه دیگر دستی برای کار کردن نداشت تنهایش گذاشته بود زنِ
در هیچ  .ت هم نا امید نشده بود هرکجا رفته بود که کار جدیدی پیدا کند، فایده ای نداشتیک دس

پیرمرد از آن روز مجبور شده . کجای دنیا کارگری که فقط یک دست دارد بدرد هیچ کس نمی خورد
بود گدایی کند و در کنارش دل خوش باشد به کمکی که بهزیستی هر ماه به آدم هایی مثل او می 

 :، نزدیک تر که شد گفتکرد

 .«کردن نفلهو ر شنیدم کارخونه دار»

 :خواهرشوهر از بین جمعیت با صدای تهدیدآمیزی جواب داد

 .«هرچی باشه پسرا و برادرای ما دارن اونجا کار می کنن...بله همه شنیدیم»

 :پیرمرد گفت

 «نه؟کارگرای خودش بودن  ...کردنم اونجا کار می کردن نفله شکسایی که »

  زن های زیادی با هم پرسیدند

  «خب که چی؟»

  .«به باد نده سَرِتمتو که دستت به جایی بند نیست »
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  .«اونا مثل دو تا بزدل زورشون رسیده به یکی که هم سن پدربزرگشون بوده» 

  «شمام دلتون خنک شده ...شنیدم قبل اینکه من بیام چیا می گفتید»

این  ...ما رو که بخاطر خنک شدن دل نمی گیرن ...که شدهخب که چی؟ دلمون خنک شده »
از زیر سنگم باشه بیرونشون می کشن و می برن باالی  ،او دوتا بیچارن که کارشون ساخته ست

 «حاال ببین کی گفتم ،چوبه ی دار

 ...«راستی شمام شنیدین که مصطفی و مراد کمونیستن»

 :زن ها بدون معطلی پرسیدند

 «کمونیست چیه؟»

نی که صبح خودش شلنگ به دست همین را پرسیده بود مغرور از اینکه می داند کمونیست چیست ز
 :جواب داد

 ...«کمونیستا همیشه مخالفن»

بعد از این حرف همینطور سوال بود که می ریخت سرش و او نمی دانست چه جوابی بدهد، کمونیست 
 ها همیشه با چی مخالف هستند؟

د، می خواست برود داخل، سردش بود و خسته بود آنقدر که جواب دیده حوصله اش سر رفته بو
در را هم که باز کرد برود . سوال زن هایی را داده بود که درباره ی حال سلیمان از او می پرسیدند

داخل خانه شنید صدایش می زنند تازه عروس و حال سلیمان را می پرسند، برنگشت، در را که 
از او درباره ی سلیمان می پرسیدند چون دیده بودند کله ی سحر و  داخل تاریک و سرد بود، ،بست

گوش داد، زن ها کم کم از جلوی در . با عجله بدون اینکه دیده بدرقه اش کند از خانه زده بیرون
. خانه پراکنده می شدند، البد خواهر شوهر هم راهش را می گرفت برگردد خانه و زندگی خودش

 :ش مجسم کردربری از سلیمان نبود، او را در نظسرش را به در تکیه داد، خ

آهسته راه می رفت، سرش را برده بود توی یقه ی کت مشکی رنگش، به کسانی که می شناخت 
سالم می داد و برای آن هایی که نمی شناخت فقط سر تکان می داد، کم کم از راه می رسید، البد 

باالخره امروز می توان کار کرد یا نه؟ یا اگر کار نمی خسته بود، یک روز تمام دنبال این بود بفهمد 
معلوم شد امروز تعطیل است . کردند از حقوقشان کم می شد یا نه؟ درهای کارخانه را باز نکرده بودند

کسی بابت تعطیالت پول نمی گرفت حتی . و کارگرها از سر صبح بی خود و بی جهت بیدار شده اند
یس کارخانه پیش آمده باشد، همین بود که مردم را از روزهای اگر آن تعطیالت بخاطر مرگ ری

 . تعطیل متنفر کرده بود
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سلیمان برمی گشت خانه که بخوابد، دیده نمی خواست همین که سلیمان در را باز کرد و اتاق روشن 
 :شد برود باالی سرش و مثل برج زهرمار بپرسد

 «ببینم سلیمان تو شنیدی؟»

را برای مرگ رییس کارخانه مقصر جلوه می  سلیمانناخواسته  ،ی پرسیدانگار اگر همچین چیزی م
چند نفرشان را به اتهام های  ؛همه ی کارگرها شنیده بودند ؛داد، در ثانی سلیمان حتما شنیده بود

اینکه  بودند و چپ چپ نگاه کرده بودند، با تهدید کردهنامعلوم دستگیر کرده بودند، کتک زده بودند، 
زمان قتل در خانه ی خودشان بوده اند یا در راه  در و بچه داشتند و شاهد هم داشتند کههرکدام زن 

 .رفتن به کارخانه با دوست هایشان گپ زده اند

خیلی ساده بود، پلیس الغری که اهل این اطراف نبود استدالل می کرد فالنی آن روز به گفته ی 
 :ی کردهسرکارگر درآمده درباره ی رییس کارخانه همچین غلط

این ماییم که  اون دستش توی جیب تک تک ماست برای همین می تونه راحت بیاد و بره،»
 .«ییس و نوچه هاشرتو کارخونه داریم جون میکنیم نه 

 :یکی دیگر از کارگرها یک روز گفته بود

 .«..ت و استخون ما فرو کردهپشاون یه شغال سفیده که دندوناش رو توی »

 :می کشید و می گفت را زده بود کارگری را که این حرفپلیس گوش 

ها؟ ما که می دونیم این حرف ها رو از  ...پس خواستی دست کنی توی جیب یه مرد مومن»
 .«کجاتون در آوردید

نقل  ،زده بود توی گوش این کارگر، جلوی همه ی رفیق هایش و آن هایی که او را می شناختند
همه ی کارگرها ترسیده بودند، هرکس سال ها پیش  .مه ی خانه هااین سیلی شده بود مسئله ی ه

حتی پیش خودش فکر کشتن رییس کارخانه را کرده بود حاال سرسفره ی شام توی خودش فرو 
 :رفته بود و می گفت

 .«اشتهایم کور شده است»

خودشان  که این دوتا طفل معصوم که ،مامورها دردشان این بود .اشتهای همه با هم کور شده بود
گردن کلفتی مثل علی دیباگر را تنهایی و آن هم  بلند شوند بروند کارخانه دارِ عقلشان نمی رسد

اصال آن  .فقط بخاطر اینکه برای تعدیل نیروی کار مجبور بوده آن ها را اخراج کند به قتل برسانند
بوده، باهاشان شکار می رفته و  هم مهربانها ها را که اخراج نکرده، حتی همه شاهدند که با آن 

که همه دست به دهان مانده  ،خوش و بش می کرده و حتی از بعضی کارهای این دو جوان گذشته
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ت گردنش اند، مگر می شود؟ افسر پلیسی که اهل این اطراف نبود با دست های بزرگ و الغرش، پش
را می گرفت و ماساژ می داد و با خستگی می نشست تا قیافه ی نحس همه ی آن ها را تک تک 

 .از نظر بگذراند

 .«من جوونیم اینجا تلف شد! که یه کُرد داره به چی فکر می کنه خدا می دونه و من،»

به زیر  مدتی را حیرت زده ،انگار روی جوانی تلف شده اش تف کرده .تف می کرد جلوی پایش
همه استرس می گرفتند تا وقتی او از  و باعث می شد تردیدها بیشتر شود. پایش خیره می ماند

 :جوانی اش چشم برمی داشت و عرض می کرد که

 «.طوره ن که همینقرآبه  ...جاش تو بهشتههرکی هزار نفر از شماها رو بکشه »

هوا کامال تاریک شده بود و . سلیمان را نداشتدیده برای همین ها بود که دل و دماغ پرسیدن از 
هاشان راه جلوی پایشان را برای برگشتن سوی گوشی می دید مردها با نور کمنیمه باز از الی در 

جو، با وبودنشان برای بازجویی و پرس  ردهبه خانه روشن می کنند، چه زن ها و چه مردهایی که بُ
ی گشتند، شانه هایشان تکیده بود و مثل پرنده ی بی میده برمخصورت های غمگین و پشت های 

مادر خودشان را جمع و جور کرده بودند که شاید کمی گرمشان شود و فکرهای ناراحت کننده حداقل 
 . در این تاریکی دست از سرشان بردارد

دیده در را بست روی قلبش دست گذاشت، برای همه ی آن ها ناراحت بود وبرای سلیمان نگران 
 اگر او را هم صدا زده باشند، چه؟  ،بود

 ای زده باشد، چه؟ اگر پلیس به او هم همچین سیلی

بدتر اگر از کار بی کارش می کردند آن وقت باید خاک کدام سرزمین را می ریختند روی سرشان و 
روی آتش حسرتی که همیشه روشن بود، حسرت نیکی و حسرت عشقی که در جهانی اینچنین، 

 .برای بروز آن، حتی به اندازه ی روزنه ای کوچک باقی نمانده بودجایی 

شکست خورده،  این مردبه . خیره شدکه هنوز بیرون بود در را باز کرد و به عمو رضا  دوباره دیده
در این روزگار تلخ و  نگاه می کرد.بی ریشه  به او به چشم یک دنیایی که بهشده  پرتابتباه، و 
 ره جوانی اش را مکیده و او را تکیده و تنها رها کرده بود.کارخانه شیوارونه، 

و او باز با نگاهی رو به  ،پریشانی که در چهره مردم موج می زد به عمو رضا هم سرایت کرده بود
 :آسمان، انگاری از آن باال انتظار لطف و مرحمتی داشته باشد فریاد زد

 ...«آی عشق ...آی عشق»

هدف فقط برای اینکه کاری کرده باشد دست های بی انگشتش را برای چند لحظه بعد گیج و بی 
مردم خوبی هایشان  دارندهمه دوست . دیده تکان داد، هر دو دستش را و به آلونک خودش برگشت
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وقتی حتی پستی هایت را برای مردم غریبه رو می ولی  ...را ببینند نه پستی ها و رذالت هایشان را
 .د بودکردی یعنی واقعا حالت ب

حال دیده بد شد، فاطمه تعریف کرده بود، این آقا رضا وقتی تازه به این مصیبت افتاده بود خون مثل 
کارخانه مرحمت کرده بود پول بیمارستان  ...رر و شُر و شُرودهای بهاری از تنش فوران می کرد، شُ

ه ی انگشت های عمو رضا بعد چندتایی از آن شهری ها پیدایشان شد که دربار .این مرد را داده بود
و آن که ادعا می کرد خبرنگار است و اسمش کامران ماهر است درباره ی او  .حسابی متاسف شدند

خبری هم نوشته بود و قول داده بودند برای عمو رضا کاری کنند که وضعیتش بهتر شود، چند باری 
پول جمع کردند و بعد غیبشان آمدند، دیدند برایش غذا آوردند، اشک ریختند، کمی  .آمدند و رفتند

 :زد، فاطمه می گفت

هیچ دستی با آتیش ترحم و صدقه ی بقیه گرم نمی شه، اگه خودت دست نداشته باشی یعنی »
 .«همیشه باید به بقیه نگاه کنی

حتی یکبار که دیده . دیده مصطفی را می شناخت، هزار بار او را دیده بود، مصطفی هم او را دیده بود
می رفت مصطفی ماشین را برایش نگه داشته بود و خواهش کرده بود سوار شود که او به تولیدی 

. دیده سوار نشده بود، چطور می توانست سوار ماشین یک مرد غریبه شود؟ نمی توانست. را برساند
مصطفی یک غریبه ی واقعی بود که از تهران یا همچین جایی، یک جای دور همراه رفیقش مراد 

نجا برای کار کردن، شاید بخاطر همین فکر می کرد می تواند همچین لطفی به دیده آمده بودند ای
هوا سرد بود، باران هم می بارید، اما دیده سوار نشد و حتی تشکر هم  .بکند و او را تا تولیدی برساند

هایش مصطفی دلخور نشد، فقط لبخند زد و با این لبخند به طرز شگفت انگیزی پیش از لب . نکرد
چشم هایش خندیده بودند، در چشم هایش چیزی بود که دیده درکش نمی کرد، که دیده ندیده بود، 

 .یک نوع همدلی

بعد همینطور حرف بود که دخترها در مورد این دو جوان می زدند، که آن ها دوتایی زندگی می 
است همیشه شسته کنند، مثل یک زن تمیزکاری و آشپزی می کنند، لباس هایشان با اینکه کهنه 

سر وقت خانه می آیند و تا حاال نشده با یکی از اهل محل دعوا راه بیندازند یا مزاحم . شده و اتو دارد
مصطفی اگر وقت داشته باشد بچه ها را دور خودش جمع می کند و برایشان کتاب . دختری شوند

ش به کله اش بخورد می پیرمردی را که هوای گرد می خواند و شعر می گوید و روزهای تعطیل هر
 . گرداند

  :امروز زن ها گفته بودند

 ...توی این دوره و زمونه باید سرت تو کار خودت باشه و خیلی با مردم خوش و بش نکنی»
 ...«اگه بالیی هم سرت اومد انتظاری از کسی نداشته باشی
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خودشان نبود، سرکار یا مصطفی و مراد سرشان در کار . وقتی مصیبت اومد خودت هستی و خودت
در کوچه و هرکجا که یک نفر گیرشان می آمد در مورد وضع زندگی اش، وضع غذا و سالمت و 

 :مدرسه اش می پرسیدند و همین ها باعث می شد که مردم از دستشان شاکی شوند و بگویند

 ...«چیزی که مثل روز روشنه نیازی به پرسیدن نداره»

 اصال چرا باید می پرسیدند؟

بهرحال مردم به دل نمیگرفتند والبته جواب های سرسری هم داده بودند و در کل با اینکه غریبه 
 . بودنشان کمی فاصله به وجود می آورد آن ها را به عنوان بخشی از خودشان قبول کرده بودند

ران باز نگاه مصطفی را به یاد آورد، دلسوزانه بود، با دیده همدردی می کرد و انگار می گفت نگ
دیده جلوی آینه ایستاد، تصویر تمام قد او در آینه به یک زن سی . نباش همه چیز درست می شود

ساله شبیه بود، شاید هم بخاطر همین بود که مصطفی به حالش دل می سوزاند، برای همه ی 
مصطفی آدم . روزهایی که به اندازه ی دو روز خسته شده بود و حاال ده سال پیرتر نشان می داد

دلسوزی بود که رفتارش با همه همراه با احترام بود، به دست ها و چشم های خسته ی همه ی آن 
ها، به لباس هایی که سختی روزگار آن ها را در تنشان کهنه کرده بود احترام می گذاشت، خودش 

دیده بودند  همچین حرف هایی زده بود اما دیده و تمام دخترهای محل چندبار مصطفی را با دختری
که می شود گفت مال جایی بود که هزاران سال با آن ها فاصله داشت، یک موجود ظریف و شکننده 

واقعا . ست"باال"که مثل آینه نورانی و تمیز بود، دیده او را نمی شناخت اما می دانست که اسمش 
هم نگاه می کرد یک نفر چطور می توانست همچین اسمی داشته باشد، باال؟ مصطفی وقتی به باال 

یا فکر می کرد کسی مثل او به همدلی و ترحمش  ؟عین همین همدلی را در چشم هایش داشت
 رحال مدام از خودش می پرسید مصطفی چطور توانسته بود آدم بکشد؟ ه احتیاجی ندارد؟ به

ن در از تنها بود. مردد خود را بین لحاف مخفی کرد ،وقتی مطمئن شد سلیمان به خانه برنمی گردد
این وقت ها خانه ی کارگرها مثل . خانه می ترسید اما برق را روشن نکرد، بخاری را هم زیاد نکرد

تاریک پر از خواب می شد، خوابی گرچه سنگین اما ناآرام و متالطم از سرفه هایی  یک گورستانِ
ک که مثل خواب یک جنگل، بزرگ اما پر از پرنده های کوچ. که خیلی وقت ها خون پس می داد

هر چیزی می توانست قلب های کوچک آن ها را به تپشی دیوانه وار وادار کند و آن ها را به هم 
طور می شد با همچین خوابی جنگید یا از دستش فرار کرد، ه چ. بریزد، اما باز ابدی بنظر می رسید

می آیند روی دیده شنید که کبوترهای نقره ای از الی در نیمه باز راهی به داخل باز می کنند و 
حال این سکوت در محله زیاد  با این. تیرهای چوبی سقف می نشینند و البد به او چشم می دوزند

دوام نمی آورد صبح خیلی زود آن هایی که در کارخانه کار نمی کردند خودشان را جمع و جور می 
داشتند برای  کردند که همراه بچه هایشان بروند برای کار کردن روی زمین هایی که هنوز کاری
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صورت هایشان را با شال های ضخیمی می  ،زن ها اغلب شلوارهای گشاد مردانه به پا. انجام دادن
دست هایشان آنقدر سرد و بی حس شده  ،کنار پای مادرهایشان کز می کردند ،پوشاندند و بچه ها

درس خواندن بود که کنار لب های کوچکشان بی حرکت می ماند، این بچه ها وقتی و میلی برای 
دستگیرشان نداشتند، حتی اگر یکی از آن تابلوهای گران قیمت پسر کارخانه دار را می دیدند چیزی 

نمی شد. زندگی آن ها همین بود، مقاومت همیشگی در برابر پیشروی تاریکی، اهل گریه کردن 
ه ی تابستان و خود مادر دیده او را روی پشت خودش چل به این مقاومت عادت کرده بودند.، نبودند

سر زمین های بقیه بزرگ کرده بود، همانجا بهش شیر داده بود خیلی فرزتر از بقیه و خیلی بیشتر از 
مردها کار کرده بود تا نوزاد را بهانه ای نکنند برای کار ندادن بهش، نه، این مردم حتی بخاطر این 

ند که از مدت ها پیش حتی مصیبت اهل گریه کردن نبودند، برعکس مثل برکه ی خشکیده ای بود
رنگ آب را به خود ندیده بود، دیده هم روی زمین کار کرده بود، چند سال پیش بود که آمد و در 

نمی  تولیدی علی دیباگر مشغول به کار شد، اول هایش به ساعت ها نشستن در یک اتاق عادت
دیگر حتی حوصله بلند شدن از روی صندلی و کش و قوس دادن به  کرد ، اما وقتی عادتکرد

 .پشتش را هم نداشت، همینطور بی وقفه سرش در چرخ خیاطی بود و می دوخت
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4 
 

 .روز بعد کارگرها سرکارشان برگشتند

بخاطر همین صبح که آماده ی رفتن شد از پشت در به . سلیمان شب که آمد دیده خواب بود
 :گفتدیده 

 « گفت احمد و دوستاش اتاق می خوان برای یه کاری ،دیشب خونه ی آبجیم شام خوردم»

 :دیده چیزی نگفت اما سلیمان ادامه داد

 ...«خودش پسر دردسر سازی نیست فک نکنم دوستاشم دردسری درست کنن»

ماند، هنوز نرفته بود اما کمی ساکت . چطور می توانست همچین حرفی بزند، دیده چیزی نگفت
 :وقتی به حرف آمد همینطور از پشت در به حالت عذرخواهی گفت

 ...« دیده من نتونستم، خسته م، نمی دونم»

دیده صدای بهم خوردن در را که شنید در میان رخت خواب نشست، حاال که سلیمان بابت دیشب 
علم کرده بودند احساس از او عذرخواهی کرده بود با اینکه هنوز هم سوال های زیادی در برابرش قد 

کرد زیر دلش سبک شده است، احساس کرد از این به بعد روزهایش ساده تر و بدون ابهام کمتری 
سپری می شوند، سلیمان خسته بود و خستگی هم باالخره می گذشت و باالخر از بین لحاف بیرون 

 .خند روی لبش آمدآمد و با این احساس که قرار است اولین نهار را در خانه اش درست کند لب

سلیمان در راه هم از دلیل آوردن دست نمی کشید، خسته تر از همیشه بود، ناراحت بود و خجالت 
 . می کشید، گذشته از همه ی این ها دیده را دوست نداشت

  :وقتی با فاطمه تنها بود و فاطمه محتاط و خجالت زده از او پرسیده بود

 «ست؟ه داداش دیده چرا هنوز باکر»
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خجالت می کشید اما آدم مریض . لیمان پکی به سیگارش زد، خستگی تا چشم هایش باال آمده بودس
 :باید بقچه ی دلش را برای یک نفر بازکند، او آرام گفت

 « نتونستم»

چشم های فاطمه گرد شد و با هر دودست جلوی دهانش را گرفت، انگار اگر همچین کاری نمی 
بعد از چیزی که شنیده . دهانش می زد بیرون و می خورد به صورت سلیمانکرد فریاد بی مهابا از 

بود به دو دست دیگر هم نیاز داشت که گوش هایش را محکم بگیرد، از هر طرف جواب کوتاه 
چندبار وحشت زده و ناراحت برای تنها برادری ... سلیمان روی سرش می بارید، نتونستم، نتونستم

 :ار کردکه در این دنیا داشت، تکر

 « داداش دورت بگردم چطور نتونستی؟»

سلیمان متاثر از این هیجان و هم دردی فاطمه و برای اینکه هرچه زودتر چشم های کوچک و بی 
 : فروغ فاطمه را از گریبانش جدا کند کمی به سمت او خم شد و گرفته گفت

 « خسته م، خسته بودم»

 .خسته بود

رها هم بدون اینکه چیزی بگویند سردرگریبان به سمت کارخانه به کارخانه که نزدیک شد باقی کارگ
اول صبح از بی خوابی و خستگی دیروز و روزهای قبلش و فکر به روزهای آینده ای که . می رفتند

فقط بعضی ها که عروسی دو . باز خستگی می آورد دل و دماغ حرف زدن برای کسی نگذاشته بود
 :یدند شوخی کنان می گفتندروز پیش دعوت بودند او را که می د

 «آقا داماد عروس خانم چی برات پخته امروز؟»

با دیدن قیافه ی گرفته و جدی سرکارگرها جلوی در خنده شان را می خوردند و باز سرهایشان را 
سر کار که برگشتند، کارگرهای دوروبرش که کم کم از حالت عبوس اول صبح . پایین می انداختند

اهی با صدای بم همانطور که دست هایشان یک دقیقه هم از حرکت نمی ایستاد بیرون آمده بودند گ
سعی می کردند حرف هایشان را به کوتاه ترین نحو . با احتیاط چند کلمه ای رد و بدل می کردند

 . ممکن بیان کنند

 هر کارگری که با اطرافیانش زیاد پچ پچ می کرد مورد سوء ظن سرکارگرها بود و ممکن بود اسمش
وقتی دو کارگر فراری و همدستان احتمالیشان  را بدهند به پلیس که در پی مرگ علی دیباگر بیچاره تا

سرکارگرها با نگاه پرسانشان کارگرها را می ترساندند اما با وجود . گیر نمی انداخت ول کن نبودرا 
گران دست این باز شایعه های حول و حوش قتل علی دیباگر مثل یک کتابچه ی کوچک بین کار
 .به دست می شد و هرکس ضمن اینکه نظری می داد کتابچه را می داد دست بغلی اش
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تمام چیزی که این کتابچه از دیروز همراه باال آمدن خورشید برای کارگران روشن کرده بود، این 
 : بود که

 ،کشته شده ،دو کارگر جوان به نام های مصطفی و مراد از صبح روز دوشنبه، روزی که رئیس
غیبشان زده و سر کار برنگشته اند و کسی آن ها را ندیده، مامورها به اتاقشان هجوم برده اند و 

نمی گفتند چه چیزهایی . چیزهایی که پیدا کرده اند احتمال قاتل بودن آن ها را تشدید کرده است
 :از اتاق برداشته اند اما صاحب این اتاق کوچک می گفت

 ،ی پیدا کردن، تموم خونه ی این دو جوون رو بار می زدی به کول یه بچهواهلل نمی دونم چ»
 ...«می تونست مملکت به مملکت ببرتش

چیزی نداشتند، خود صاحب خانه وقت هایی که به بهانه گرفتن اجاره ی اتاق سرش را داخل برده 
بود، دیده  هندبود و خوب اتاق را، درست مثل یک صاحب خانه که به حقش واقف است از نظر گذرا

هن اتو خورده هم به یک ابود که در یک گوشه اتاق چند کتاب روی هم چیده شده بودند و چند پیر
یک ساز . میخ آویزان بودند، بیچاره ها بجز چند بشقاب و لیوان حتی یک یخچال ناقابل هم نداشتند

 .ش همینهم بود، ساز مال مصطفی بود، گاهی از او اجازه می گرفت و کمی می زد، هم

هرچند آن ها در بخش دیگری کار می  که حرفشان بود قبال دیده بود، را دو جوانی ، آنمانسلی
حاال کسانی که این دو جوان را از نزدیک و بهتر می شناختند با . کردند و او زیاد نمی شناختشان

 : شان را خیلی بزرگ کنند تعریف می کردند کهخویشتن داری و بدون اینکه صمیمیت

 . گر کسی ماجرای ساعت معروف را یادش باشد حتما آن ها را نیز به یاد خواهد آوردا

فراموش نکرده بود، پس همه مصطفی  آن را کسی ،با اینکه قضیه ی ساعت مال دو سال پیش بود
همان . می شناختند و کم کم متعجب و با دهان باز به یاد می آوردند ،ندیده بودند حتی اگرو مراد را 

از شروع شیفت، ساعت  دوسال پیش هم وقتی شایعه شد یک نفر به مدت یک هفته هر روز بعد
به خود داده بود؟ از  را ت همچین کاریجرأکارخانه را جلو انداخته همه حیرت زده شدند، چه کسی 

ا و کارگرهای قدیمی عصبانی بودند، تند تند می آمدند و می رفتند سرکارگرها گرفته تا مهندس ه
و ترس مثل یک مار در چشم هایشان از این طرف به آن طرف می خزید، و گاهی یکی از مهندس 

  :ها فریاد می زد

اما شما قدر ! می دونید یازده ساعت کار به جای دوازده ساعت کار یعنی چی؟ یعنی ضرر»
اگه یازده ساعت کار کنید یا دوازده ساعت » و!« را باید ککتون بگزه؟نشناسای آس و پاس چ

 «به کجاتون برمی خوره؟
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حق با مهندس بود اگر بجای یازده ساعت، دوازه ساعت هم کار می کردند به هیچ کجایشان بر نمی 
خورد، هیچکدامشان ممکن نبود به عوض یک ساعت کمتر، پولدار شود اما دست کمش این بود که 

شب نشده  برمی گردند،سرکار  از به این معنی بود که وقتی ،کارخانه ساعت زودتر برای کارگرانِ یک
و می توانند الاقل در راه خانه جلوی پای خودشان را ببینند و تاوقتی یک لقمه نان جلویشان می 

زیادی نبود، اما بدک هم نبود، بخاطر همین ها بیشتر کارگرها با  چیزِ .گذراند کمی خستگی در کنند
این دو جوان احساس همدلی می کردند و ته دلشان امید داشتند روزی یک نفر پیدا شود و برای 

 .همیشه ساعت کارخانه را یک ساعت جلو بیندازد

نسبت به روزهای قبل  آنروزها تنها کسی که وقتی از بین کارگرها رد شد تا به اتاق مدیریت برسد
هم حرف می زد آرام بود گرچه تحقیر  خطاکاراو وقتی با دو کارگر . حتی آرام تر بود، علی دیباگر بود

و شوخی مزاجی که در کالمش بود آن ها را اذیت می کرد اما بدون اینکه آن ها را از کارخانه اخراج 
مصطفی و مراد . برایشان در نظر گرفتکند فقط به عنوان تنبیه تا سه ماه یک ساعت اضافه کاری 

از اتاق مدیر که بیرون آمدند برعکس وقتی که داخل می رفتند و روی دماغ بودند، گرفته، آویزان و 
 :شاکی گفتند

 «این شوخی قرار بود مارو بخندونه ولی کسی که روی کیف اومده و می خنده اونه»
 «پوست کلتونه می کنه، خوبه؟ ،نگران نباشید دفعه ی بعد آروم نمی فرستتون برید»

 ...«پوست کله مون رو که همین حاالشم کنده»

کارگرها هم خندیده بودند گرچه خنده ی  ،به این شوخی خندیده بود نبود که فقط علی دیباگر
اما مثل ابر بهاری توانست کاری کند با همان  .زودگذری بود و مثل ابر بهاری از سرشان گذشت

مراد به تنهایی این کار را کرده بود و بعد به . ی بهتر در دلشان جوانه بزندچند قطره نوید روزها
آخرش وقتی . مصطفی گفته بود و مصطفی با اینکه مخالف بود مجبور شده بود با او همراه شود

  :بخاطر همین ماجرا بحثشان گرفت، مصطفی گفته بود

کارگرا دیدن یازده ساعت کار به جای آره این کارت فقط یه نفع داشت اونم این بود که »
وگرنه چیزی نمونده بود هم خودمون و هم چند نفر دیگه اخراج  ،دوازده ساعت یعنی چی

 !«اونم برای چی ...شن

مایه  ،ندانه ی علی دیباگر در برابر کاری مثل اینمتسخاوهنوز هم این رفتار . اخراجی در کار نبود
شاید دلیلش این بوده که این دو با وجود همچین شوخی  بعضی می گفتند .ی تعجب کارگرها بود

 .کارگران خوب و کاری هستند ،هم

 . مصطفی نه اما مراد پسر قوی هیکلی بود
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این پسر با اینکه همیشه صدایش بلند بود و با سر کارگرها داد و هوار راه می انداخت به اندازه ی 
هدید و مجادله هم که شده بود با او راه می با ت ،دو مرد کار می کرد بخاطر همین سرکارگرها هم

 .آمدند

مصطفی آرام تر بود، نمی شد به این آرامش او هم اعتماد کرد، موقع غذا همیشه پچ پچش با مراد 
شروع می شد، گاهی صدایشان از حد پچ پچ تجاوز می کرد و همین بود که کارگرها می توانستند 

ا اینحال چیزی از حرف های آن ها دستگیرشان نمی واضح بشنوند در مورد چی حرف می زنند، ب
 :شد و جوان ها ناراضی می گفتند

 ...«هم از حرف زدنشون هم از قیافشون معلوم بود با ما یکی نیستن، مخصوصا اون یکی»

از اهالی اینجا نبودند، از تبریز آمده بودند یا از همچین جایی، شاید هم تهران بود، یا دورتر، شاید هم 
حتی مراد . سعی می کردند با کارگرهای اینجا گرم بگیرند و خودمانی رفتار می کردند. تر نزدیک

 .هم با وجود داد و هواری که با سرکارگرها راه می انداخت در برابر مردم خون گرم و مهربان بود

، اینطور رفتار می کردند چون از یک شهر دور آمده بودند، می خواستند جا پایشان را محکم کنند
جای یک جوان کرد را در کارخانه گرفته بودند که نان ملت کرد را بدزدند، ظلم کرده بودند و حاال 

 لبخند می زدند که چه؟ 

ای بیشتر پافشاری می کردند و جوان ترها مردد به هم نگاه می پیرترها بیشتر روی همچین مساله
 :کردند و حتی یکی گستاخانه در آمده بود که

 .«دزد که اینقدر فقیر نمی شه! دزدیدنی عزیز منچه »

 :شوخی اضافه کرده بود بابِ نو کسی مِ

 «.دزد اگه دزد خوبی باشه به اندازه ی علی دیباگر پول روی هم می چینه»

کسی این حرف را جدی نگرفت و چند نفری که ادعای دزد بودن دو جوان غریبه را داشتند باز پی 
گرفتند، از همان اولش هم به این دو جوان اعتماد نداشتند، می دانستند این دو شر هستند حرفشان را 

  :یکی از کارگرها آرام گفت. و این دو شر را به حال خود رها کرده بودند

  «.اگه کرد هم نباشن، شجاع بودن»

  «لب گور چه شجاعتی می خواد؟ کشتن یه پیرمردِ»

  «.ترسیدی تو چشاش نگا کنیاین همون پیرمردیه که تو می »

 « تو؟ ...کی ازش دل خوشی داشت ...اما می دونستم آخرش همینه ...می ترسیدم آره»
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این حرف ها را که می زدند سلیمان حتی سر بلند نکرده بود که چهره ی کسانی را که حرف می 
ر دل خوشی از علی اما قاطی شدن در این حرف ها حتی اگ ،نمی ترسید، کاری نکرده بود زنند ببیند،

 دیباگر نداشت چه سودی برایش داشت؟

 «.بود نه؟ همیشه یه کت بزرگ تنش بود ای خیلی سرمایی راستی مراد آدمِ»
 ...«خودشم مرد قوی هیکلی بود با اون کت خدای من»

 ...«اون هیچیش شبیه ما نبود»

 ...«اما»

ودی برایشان نداشت ساکت شدند بعد از مدتی همه مثل سلیمان، ترسیده از حرف هایی که هیچ س
 .و تا شب که کار تمام شد سرهایشان را بلند نکردند که به هم نگاه کنند

مصطفی و مراد اتفاق بزرگی را برای کارگران و برای مردم شهر رقم زده بودند، یک اتفاق بزرگ 
هرچند بودند کسانی که می . زیر پوست شهر جریان داشت ،که بدون اینکه بخواهند مثل یک جشن

گفتند دنیا جای بدی شده است، جوان ها تا این حد بیچاره شده اند که می توانند یک مرد بی گناه 
را با چاقو در خانه ی خودش و روی زمینی که مالکش در این دنیا تنها خودش بوده به قتل برسانند 

 :و خشمگین و عصبانی می گفتند

مگر این ها دردی از مردم دوا می کند؟ برید یقه ی کسانی را بگیرید که مردم را به بدبختی »
 « انداخته اند

روی صحبتشان با دولت بود، این ها را خانواده هایی می گفتند که معموال آنطرف مرز پسر یا فامیل 
ست که یک مرد موفق و آشنایی در احزاب کرد داشتند و معتقد بودند این ها نقشه ی خود دولت ا

چشم ندارند موفقیت کرد را ببینند و این کشتن  .قتل برسانده کرد را به دست دو جوان غیری ب
هایشان هم فیلمی است که برای مردم چشم و گوش بسته راه انداخته اند وگرنه این ها را پیدا کنند 

ملت کرد گرفته می  یک چیزی هم کف دستشان می گذارند و هر دو دستی که همچین مردی را از
 !طرف آب برای خودشان زندگی کنند، آن هم چه زندگی بوسند و می دهند بروند آن

و اتفاقی که این  ،هرحال چیزی که خیال سلیمان را آسوده می کرد این بود که با وجود همه چیزه ب
مرخصی بود دو جوان رقم زده بودند کارخانه کارش را فقط یک روز معطل کرد و آن روز را سلیمان 

 . برای عروسی اش

آن را  دردی چون مغاک در وجودش دهان باز می کرد، دردی که در تردیدی بزرگ ریشه داشت،
می خواست آن تردید را از خود دور کند، اما هرچه خود  .نمی شناخت، اما نمی شد از آن سر باز بزند
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چه  .که روحش را آزار می دادرا مشغول می کرد باز برمی گشت سر خانه ی اول و کنار آن تردید 
 باید می کرد؟

نمی توانست در این باره با کسی حرف بزند، وقتی هم شب از کارخانه برگشت دید چراغ های خانه 
ی خواهرش روشن هستند، کنار پنجره ایستاد، فاطمه هم تازه از تولیدی برگشته بود، همدیگر را 

در را که زد فاطمه از دیدن او جا خورد اما سعی کرد  .ندیده بودند، البد او هم حسابی خسته شده بود
خواهر به سلیمان گفت منتظر باشد  .هر چند در انجام این کار چندان موفق نبود. این را مخفی کند

نمی  و او تا برایش چایی بریزد و گفت که احمد این شب ها دیر می کند، با رفیق هایش می گردد،
تش ساخته نیست، هر چه باشد برای خودش مردی شده، دیگر آن تواند کاری بکند، کاری هم از دس

بره کوچولوی بیچاره نیست که اگر خواست پا به فرار بگذارد گوشش را بکشد و سرجای خودش 
فاطمه به عنوان یک مادر از این بزرگ شدن هم احساس غرور می کرد . بنشاندش، بزرگ شده بود

سال ها با چنگ و دندان بگیری که یک روز بزرگ  و هم احساس می کرد حقیر شده است، کسی را
سلیمان چای خوش رنگی را که . طور شده شود و دیگر نتوانی از گل نازکتر به او بگویی؟ زمانه این

فاطمه کنارش نشسته بود، پاهایش را دراز کرده بود و . خواهرش جلویش گذاشته بود هورت کشید
م درد می کردند، خودش می گفت به یک عینک مدام از درد کمرش شکایت می کرد، پاهایش ه

از همه ی دردهایش . هم نیاز دارد، اگر دکتر می رفت حتما می گفت باید از این به بعد عینک بزند
شکایت کرد، همیشه به سلیمان که می رسید همینطور بود، اما این بار فرق می کرد، می خواست با 

چشم هایش بخاطر درد  ،سلیمان که می دانست این ناله ها چیز دیگری را مخفی کند، بهرحال
 .بخاطر چیز دیگری گریه کرده بود ،پاهایش قرمز نشده اند

نور ماه، بعد از جست و خیز کمی که درگیر آن بود باالخره روی پنجره ی اتاق ریخته بود، نور 
فاطمه  .ادماهتاب که داخل را روشن تر کرده بود، صورت فاطمه را بیشتر قابل اعتماد جلوه می د

مثل یک مرد برای سلیمان قابل اعتماد بود، می توانست راجع به هرچیزی با او حرف بزند و با اینکه 
دست . احساس کرد خود فاطمه حرف های ناگفته ای دارد، دوست داشت پیش از او حرف بزند

  :هایش را روی دست های خواهرش گذاشت، سرش را پایین انداخت وگفت

 «کار می کنم؟ چرا پیش زنم نیستم؟ خوای بدونی اینجا چیحتما می »

فاطمه سر سلیمان را گرفت، به چشم هایش نگاه کرد، سعی کرد محکم حرف بزند اما بازهم صدایش 
 .دورگه بود

 ...«سرت رو بلند کن داداش»

سر به زیری بود اما حاال فاطمه از این کارش  سلیمان معموال سرش را پایین می انداخت، آدمِ
 .حرصش گرفته بود و می خواست برادرش سرش را بلند کند و این دنیا را خوب ببیند
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و تو باید حواست بهش باشه تا بعد خدایی نکرده حرف و حدیث مردم  ،جوونه اون یه زنِ»
 ...«دامن گیرت نشه

 «ولی این درباره ی اون نیست»

 «پس چی شده؟»

لیمان بلند شد، دربرابر پنجره ایستاد، جلوی تابش نور ماه را به داخل گرفته بود و نور از اطراف به س
بدن او چنگ می زد و باز خود را به داخل می رساند، همین هم باعث شده بود گردنش بیش از اندازه 

 . باریک بنظر برسد، به اندازه ی یک مو باریک و شکننده

 :فاطمه باز پرسید

 «چی شده؟پس »

 :سلیمان به او نگاه نکرد ولی گفت

 ...«جوریمه فقط اینو می دونم که ربطی به اون نداره، خودم ی ...خودمم نمی دونم»

فاطمه به سلیمان نزدیک شد دست مادرانه ی گرمش را گذاشت روی شانه ی سلیمان، می فهمید 
 .داردسلیمان درباره ی چه حرف می زند، اما جوری تظاهر کرد که خبر ن

به  ...وقتی جوونتر بودم نمی تونستم تا این حد ساده درباره ی همچین چیزهایی حرف بزنم»
ولی ... مادرم فکر می کنم، وقتی کتک می خورد یه گوشه کز می کرد و دعا می خوند

 !«به ما نگاه کن، ما چی شدیم؟... هیچوقت شکایتی نمی کرد، اون زن مومنی بود

حرف زدن باز ماند، ناراضی و ناراحت مثل اینکه اندوه بوسه ای روی آن جا مانده اینجا لب هایش از 
باشد، نه این سلیمان نبود، فاطمه هم این را فهمیده بود، استکان چای را برداشت، وقتی دردها عوض 

 .می شوند انسان ها را منقلب می کنند، سلیمان هم منقلب و دگرگون شده بود، واژگون شده بود

 .«نمی دونم چرا همیشه فک می کنم همه ی اتفاقا توی زندگی ما همزمان پیش میانآبجی »
 .«خودت تصمیم گرفتی! ازدواج تو یه اتفاق نبود سلیمان»

 ...«آره»

 ...«بعدشم که قتل علی دیباگر»

  :فاطمه حرفش را برید
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خواست درباره ی می ) ...برای احمدم ...بخاطر اون اتفاق مشکلی برای تو پیش نمیاد داداش»
 «؟تو به من بگو حال خودت چرا اینطوریه( سلیمان حرف بزند

ای بود، سالم بود و می توانست در آینده دیده دختر کاری. خودش دیده را خواسته بود. تردید داشت
 :از خودش خیلی کم سن تر بود و فاطمه می گفت. بچه های زیادی به او بدهد

 « .عین یه تیکه ماه می مونه ...اون که از تو خوشگل تره ،بخوادچرا نباید دلت اونو »

همین تکه ماه به اندازه یک مرد کار می کرد، همه دیده بودند و تعریف میکردند، می گفتند پیش 
مردم اغراق می کردند . خاله اش به تنهایی یک زمین را بار می آورده، شخم می زده و آب می داده

فاطمه به سلیمان نزدیک شد . رف هایشان یک نمه واقعیت هم بیرون کشیداما می شد از سرو ته ح
با این حال حرف هایش را نجوا  ،و جلوی پای او زیر پنجره نشست، کسی بجز آن دو در خانه نبود

 .می کرد

( انگار زبانش بند آمده کمی ساکت شد و بعد ادامه داد) ...اگه می دونستی مشکلی داری»
قربونت برم ما هم باالخره یه فکری  ...ازدواج کنی می اومدی پیش خواهرتباید قبل از اینکه 

 ...«می رفتیم دکتر ...می کردیم

حرف های فاطمه ازش دور  ،اینکار سلیمان عصبانی دست هایش را جلوی رویش تکان داد، انگار با
پایی پوشید می شدند اما فقط دود سیگار را پس زد و شتاب زده جلوی در رفت و کفش هایش را سر

 :و فریاد زد

 ...«دارم می گم خودم دو روز پیش فهمیدم»

وقتی احمد وارد خانه شد سلیمان سالم . صدای چرخش کلید در قفل، سلیمان را ساکت کرد
  :احمد متعجب به مادرش نگاه کرد و گفت. مختصری کرد و زود رفت

 «دعواهاشون به این زودیا شروع شده؟»

برداشت، اما حواسش کامال به احمد بود، احمد اما حواسش به او نبود، به او فاطمه زود چایی ها را 
فاطمه . جای دیگر طور به گوشه ی اتاق خیره شده بود، فکرش رفته بود یک نگاه نمی کرد، همین

 :برای اینکه احمد را به خودش بیاورد گفت

 «کلی ندارهنه قربونت برم چه دعوایی داییت اومده بود بگه با قضیه ی اتاق مش»

جای دیگر آمده یکه خورد، زود چند کتابی را که زیر بغلش گرفته بود با دقت  احمد انگار واقعا از یک
 .روی طاقچه گذاشت
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 «.نمی دونم یه جوری بود واسه همین پرسیدم»

  :فاطمه که در سکوت به احمد نگاه می کرد گفت

 ...«می گن اونا هم همیشه کتاب زیر بغلشون بود»

بپرسد، احمد می دانست فاطمه در مورد چه « آن ها» حرفش را نیمه تمام گذاشت که احمد درباره
 :کسانی حرف می زند اما پرسید

 «کی؟»
 ...«اون ها، مصطفی و مراد»

 .احمد لبخند زد

 .«جوری دربارشون حرف نزن انگاری غریبه ن ...تو اون ها رو می شناسی مادر»

 :که دلگرم کننده باشد ناهماهنگ بود لبش قالب شده باشد بیشتر از اینلبخند انگار به زور روی 

 ...«کتاب که قاچاق نیست مادرجوون»
 .«چاقو هم قاچاق نیست»

 .احمد باز لبخند زد، بنظر فاطمه این لبخندهای پی در پی احمد چیز خوبی نبودند

 ..«.می دونی تنها چیزی که قاچاقه چیه مادرجوون؟ به دوروبرت نگاه کن»

 : فاطمه نگاه کرد

همه ی چیزی که برای دیدن وجود داشت یک اتاق کوچک بود و یک آشپزخانه ی کوچکتر که 
دیوارهای همین دو متر خانه را هم کال ترشح گرفته بود، به جز این دو متر آجر یک فرش قرمز و 

 . چهار بشقاب تنها چیزی بود که برای زندگی داشتند
 :مادر حداقل یک نگاه کوچک به دوربرش بیندازد بالفاصله اضافه کرداحمد که مواظب بود 

 «من و توئه تنها چیزی که قاچاقه مادر، سعادتِ»

مادر زبانش بند آمد، پسرش مرد سالمی نبود و ترسید او هم به دایی اش رفته باشد، مردهای سالم 
مردهای سالم می . می دادنداینقدر با صدای آرام حرف نمی زدند، نجوا نمی کردند و توضیح پس ن

ت نکرد چیز جرأبا این حال . نشستند سر جایشان و خود را قاطی همچین کارهایی نمی کردند
 .بیشتری درباره ی اتفاقات امروز بپرسد، از جواب هایی که احمد می داد می ترسید



 فصل اوّل|  قتل کی  یواقعه نگار

 

59 

ت در دلش گرفت و یک گوشه ی روشن نشست و به حال برادر و پسرش گریه کرد و از خدا خواس
به آن ها نیرو بدهد برای کارکردن و توان برای  .دل آن ها جز خانواده و کارشان فکر دیگری نیندازد

ایستادگی در مقابل انحراف و عصیان و در آن لحظه از چنان ایمانی سرشار بود که گویی خدا در 
در همچین وا داشت، خدا را در آن فضای کوچک احساس می کرد، و سپاس گذار بود که مأوجودش 

و از  می زند سر محوطه ی کوچکی هم جای می گیرد، که به این آلونک های تاریک و سرد هم
 . هاشان فرار نمی کندناله

 :برایش سوال شد که چرا سلیمان می گفت

 «.ما مثل مادرمون نیستیم»

ا احمد لباس هایش را عوض کرده بود، برای خودش و فاطمه چایی ریخت و روبه رویش نشست، ام
 :مدام چشمش به گوشی بود و همینطور با حواس پرتی گفت

 .«ملت حسابی ترسیدن»

  :فاطمه پرسید

  «بهت گفتم من صبح اونجا بودم؟»

  .«ولی آره بهم گفتی( خندید) نه چون همین االن همدیگه رو دیدیم»

باید می دیدی، چقدر وسیله  .اون زنیکه ی پیر خونه ی خیلی خوبی واسه خودش بهم زده بود»
من  ...خیلی قشنگ بود، باید می دیدی ...داشت، انگار همه ی دنیارو ریخته بودن تو این خونه

فت و روب به هزار خونه ی این آدم پولدارا رفتیم ولی اون خونه ها کجا و این و تو برای رُ
باید اون زن رو می دیدی  ...اوووو مثل فیلم ها ...زمین تا آسمون فرق داره بخدا ...خونه کجا

حتی وقتی شوهرش به حال مرگ افتاده بود به خدمتکارها دستور می داد هرچه زودتر خون 
ولی خب حق داشت، مگه همچین  ...های روی دیوارو تمیز کنن، چشش دنبال همه چیز بود

 .«نهای آسون به دست میاد؟ من همش می ترسیدم دستم به یه چیزی بخوره و بشکخونه زندگی

  .جرقه ای اندوهبار درخشید ،در تاریکی و در چشم های گرگ و میش احمد

راست راستی؟، خونی هم  ...یعنی تو با چشم های خودت جسد علی دیباگر رو دیدی مادر»
  «بود؟

  .«معلومه خون بود ...سر یه گنجیشکم ببری خون میاد چه برسه به آدمیزاد»

 ...«حق باتوئه»
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تعریف کردن از خانه را از سرگرفت، همه چیز را خوب به یاد داشت، چشم هایش حتی بعد فاطمه باز 
ساکت که شد غم و انعکاس دردآوری در رفتار . کوچکترین جزئیات را هم از قلم نیانداخته بودند

داشت، اندام فاطمه را لرزه ای فراگرفت، احمد به حرف  احمد دید که سلیمان هم همان را با خود
  :گوش داد، بعد آرام برای مادرش شروع کرد به حرف زدن، گفت های فاطمه

می گی زندگی قشنگی داشته، باشه منم می دونم االن مردم فکر می کنن زیباترین زندگی »
یعنی داشتن زیباترین وسیله هایی که تو خونه ت داری، ولی مادرِ من زیباترین وسیله تو دنیای 

کار کنی؟ وسیله های جدید میان و اون  نداری، می خوای چیامروز همون چیزایی هست که 
تو هم  ...چیزای قدیمی رو از چشم خانوم می ندازن و اون مجبور می شه بره و بازم بخره

حسرت این چیزارو می خوری، چیزایی که هیچ استفاده ای ندارن و من و تو با حقوق یه 
که بخوایم پولی رو  ه باشیم، مگه اینکارگر هیچوقت نمی تونیم یک قلم شبیه شون رو داشت

مون به دست آوردیم بریزیم تو جیب یه سری آدم شکم گنده مادرجان، ما که به ازای خونِ
 «مگه نه؟... که نمی خوایم مثل اون زن پولمون رو خرج چیزی بکنیم که زیبا اما بی مصرفه

 :را پایین انداختنور به دانه های درشت عرق روی صورت احمد تابیده بود، احمد سرش 

 .«می دونی مادر، حرف زدن از بعضی چیزها با مادرت خیلی سخته»

 .مادر دست های احمد را گرفت

 ...من نمی دونم تو چی می گی پسرم، راس می گی، هر حرفی که تو بزنی منو می ترسونه»
باچنگ  ...کردمولی بازم می خوام که تو بیشتر از همه با من حرف بزنی، تو رو بی پدر بزرگ 

 « .هر دردی داری به من بگو پسرم ...و دندون به این روز رسوندمت

 :احمد مثل آدم مضطربی که الزم دارد حواس فاطمه را پرت کند، پرسید

خب، چقدر با وسیله های خونه ی اون زن حرف زدی، آخه شک دارم اون زن حتی تو »
داشته باشه، همچین آدم هایی برای همین نیاز بهترین روزای زندگیش هم چیزی برای گفتن 
 ...«دارن دورشون پر باشه، تا بجاشون زندگی کنن

  :فاطمه خندید

زن های این دوره زمونه حتی حوصله  ،بیجا هم نمی گی ...تو واقعا عقلت پاره سنگ برداشته»
  .«ی زندگی کردنم ندارن

 «زنایی مثل اون ...نه همه ی زنا مادر»



 فصل اوّل|  قتل کی  یواقعه نگار

 

61 

داده بودند، روی دیوار نم به شکل درختی بزرگ باال رفته بود وگاهی به سقف هم  فرش ها نم پس
می رسید، بین شاخه های همچین درختی البد پرنده های زیادی النه می کردند، یک تکان درخت 
باعث می شد همگی با هم به هوا پرواز کنند و وقت همچین اتفاقی باید می دیدی که چه غوغایی 

  !چه سرو صداییبه پا می شود، 

احمد مشغول خواندن کتاب سر در گریبان گرفته بود، گاهی سر بلند می کرد ولبخندی به فاطمه 
 :تحویل می داد که او را مطمئن کند، چیزی مثل این

 «.نگاه کن مادر من کامال هم دیوانه نیستم»
تشویش ها بود که برای احمد واین کار هربار فاطمه را بیشتر به تشویش می انداخت و بخاطر همین 

احمد نگاهش را از کتاب گرفت، فهمید )پسرکم تو مادربزرگت رو یادت نیست » :تعریف کرد
بعد از مرگ  .(که این حرف ها سر درازی دارد برای همین کتاب را بست و به مادر خیره شد

 اون هیچ ، یعنی(مکث کرد و ادامه داد) پدربزرگت مادرم هوش و حواسی براش نمونده بود
این و  ما اون روزها می رفتیم باغِ... وقت هوش و هواسی نداشت، همیشه ی خدا مریض بود

روی هم می  رو اون گردوچینی که بابتش پول کمی می دادند، فقط وقتی پول هر سه تامون
سنی نداشت ولی خب توانی ... ذاشتیم می شد باهاش زندگی کرد، کار کردن پیرش کرده بود

ه بود و هر شب خواب می دید که بارون باریده و همه ی زاغه های دوربرمون براش نموند
مثل ماسه از روی تپه لیز می خوردن پایین، ما هم یا غرق می شدیم وخوابگاه وسرپناهی 

ما همه مون پیش  ...نداشتیم، یا به قتل می رسیدیم یا یه مرد به زور منو مال خودش می کرد
 .«هم می خوابیدیم

 :احمد گفت

 .«ای نداشتین جز کنار هم خوابیدنبله چون چاره»

 فاطمه با صدای گرفته اعتراض کرد

نه پسر جون، اینم بود ولی همش نیست، اون شب ها بیدار می شد، چشم هاش کم سو شده »
بود کورمال کورمال توی تاریکی دنبال ما می گشت و وقتی می دید که ما سالمیم تعجب می 

به زبون نمی آورد ولی ترسش مثل یه آتیش روشن بود، همه می تونستن  مادر این هارو ...کرد
 ...«اون رو ببینن

دیده را  فاطمه مصیبتِ که احمد فاطمه را در آغوش کشید، پیشانی او را بوسید و این کار باعث شد
به کلی فراموش کند، اما سوز سردی که از بیرون به پاهایش می خورد اجازه نداد مصیبت علی 

 . دیباگر را از یاد ببرد
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بیشتر از آن  .امشب احمد از فاطمه خواسته بود وقتی برق ها را خاموش کردند در را نیمه باز بگذارد
فاطمه اعتراض نکرد، اندوه و . مشکلی داخل شودنگفت اما می خواست اگر کسی آمد بدون هیچ 

نگرانی مثل بختک روی قلبش چنبره انداخت، احمد منتظر چه کسی بود؟ فاطمه شک کرده بود، تا 
 .اما سرو کله ی هیچ کس پیدا نشد. صبح بیدار بود ولی خوابش نمی برد، احمد هم
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ای که از دست سلیمان جه به آن، بی مهریبا اینحال دیده هم گذشته ای دارد که می شود با تو ...
 :دیده بود را تحمل پذیر دانست، زندگی و گذشته ی دیده از این قرار بود

پدرش، جعفرعکاس هم مرد خوش قیافه اما ناموفقی بود که شغلش گرفتن . مادر دیده سر زا رفته بود
جایی  ت، از یکجعفرعکاس از هرچیزی عکس می گرف. عکس از این و آن شخص یا اتفاق بود

خاطر ه دیگر برایش عادت شده بود، نمی توانست بدون اینکه روزی پنجاه عکس بگیرد بخوابد و ب
همین اگر کسی هم پولی نمی داد که عکسش را بگیرد او خودش در هر سوراخ سنبه ای دنبال 

 :سوژه برای عکس گرفتن می گشت، دیده را هم که می دید مدام فریاد می زد

 .«بگیر دختر جونژست »

که انگار نه با دختر خودش بلکه فقط با دختری حرف می زند که اتفاقا او را دیده، که اتفاقا  جوری
 . اگر طرز درست لبخند زدن را یاد بگیرد، می شود عکس های خوبی هم از او گرفت

برای عکاس نگرفته بود عکس بگیرد، هیچوقت یاد نگرفته بود  دیده این دختر اتفاقی هیچوقت یاد
بخندد و دست هایش را جوری که پدر می خواست زیر کمر بگذارد و پاها را جوری که پدر می گفت 

دیده هیچکدام از این ها را نمی دانست، برای پدر درک این  ،درست است روی هم بیندازد، نه
 .موضوع دشوار یا حتی غیرممکن بود

ب حق را م قراضه بود، البته نباید جانسفیدی که خیلی ه جیپ. کهنه ای داشت جعفرعکاس جیپ
باوجود همه ی قراضگی ها و صداهای ناشناخته ای که وقت حرکت  ول کرد و نگفت که این جیپ

عکاس ما کامپیوتری . کار او به حساب می آمد هایصادقانه از خودش تولید می کرد، یکی از ابزار
ش مانده بود و جدیدا هم موفق شده در اتاقش گذاشته بود، یک دوربین عکاسی که از سال ها پی

ندازد، هم فیلم بگیرد یبود یک دوربین فیلمبرداری بگیرد تا وقتی به عروسی دعوت شد هم عکس ب
برای هر قریبه ای توضیح می داد که ماجرای خریدن . و این را به حساب زرنگ بودنش می گذاشت

کرد که انگار درباره ی آدم کالشی  وری آن را تعریف میمبرداری از چه قرار است و طدوربین فیل



 دوّمفصل |  قتل کی  یواقعه نگار

 

64 

دوربین را مفت صاحب شده .« یارو درآورده»حرف می زدند که یک شی با ارزش را مفت از چنگ 
 .بود، بله بله مفت

 !«یارو به خوابشم نمی بینه چه کالهی سرش رفته ...بله بله»

 اما چه کسی سراغی از همچین عکاسی می گرفت؟

این مدعا که هر عکاسی  کس، اما جعفرعکاس سند زنده ای است برشاید باخودتان فکر کنید هیچ
ریخت جعفرعکاس هم می شد  و مشتری های مخصوص به خودش را دارد، با نگاه کردن به سر

فهمید مشتری هایش چه شکلی هستند یا چطور لباس می پوشند و از همین رو اجازه بدهید بگوییم 
نداشت، جاهایی که او برای عکاسی به آن پا گذاشته بود را کم که او دست کمی از یک صخره نورد 

حال دیده است، جاهایی که حتی از چشم خدا هم دور مانده بود و مردمش توی ه ب تر کسی تا
تاریکی زندگی می کردند، روستاهای دور افتاده ای که مثل آب ته چاه افتاده بودند و کسی حوصله 

ه عکاسی برای این مرد حکم یک صخره نوردی تن فرسا را داشت، بل. نمی کرد آن ها را باال بکشد
این مرد که اگر حواست بهش نبود یا بهش پشت کرده بودی جلو می آمد و دست روی شانه ت می 
گذاشت تا سالمش را بدهد و همین که تو حرفی می زدی بارها قبل از تمام کردن هر جمله می 

 :گفت

 !«بله...بله»

ترش ظرفیت همه ی فیلم هایی را که می گرفت نداشت، گاها به خانه ی جعفرعکاس که کامپیو
بکر حاج زاده بود، آشنایی اشان برمی ابویکی از دوست هایش می رفت، او هم عکاس بود، اسمش 

گشت به روزهای جوانی جعفرعکاس، خانه ی همین دوستش بود که زن های اعیان را می دید، که 
در عروسی ها، در مهمانی و به بهانه های .( ا بابکر نه، بابک صدا بزنندحاال اصرار داشت او ر) ابوبکر

 .مختلف از آن ها عکس گرفته بود

پاهایشان زمین را نمی شناخت . آن ها همگی خوب ژست می گرفتند، مثل یک پرنده ی سبک بال
لباس  خوب .و وقت لبخند زدن به عکاس قدرت آن را داشتند که بین زمین و آسمان معلق بمانند

در دست بگیرند، این غذا خوردن  را می پوشیدند و خدا آن ها را آفریده بود تا با ظرافت کارد و چنگال
 . نبود، دلبری کردن بود

و او می خواست از این پرنده ها در هر حالتی  ،غذا که نمی خوردند انگار نوک می زدند به قاشق
با تاسف آه  د همچین آدم هایی را ببیند،شده بووقت موفق ن عکس بگیرد اما جعفرعکاس که هیچ

  :می کشید و وقت نگاه کردن به آن زن ها می گفت

 !«بله نگاه کن انگار از خارجه اومدن ...بله»
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 واقعا هم خیلی وقت ها دل پدر همراه نگاه کردن به تصویر این زن ها رفته بود، حسرت شیرینیِ
ای باعث شده بود پدر شب که به خانه بر می قاعدهه هم کالم شدن با همچین جسم های تمیز و ب

با دیدن دست های بزرگ و از . گردد زن خودش را کثیف و تحمل ناپذیر بداند، از او خسته باشد
 :ریخت افتاده اش حالش بهم بخورد، وقت دراز کشیدن پیش او دل پیچه بگیرد و فریاد بزند

 !«نمی تونم این بوی گندرو تحمل کنممن »

می خواست هرچه زودتر معشوقه ای زبیا و ثروتمند گیر بیارود و همراه او از شر زن خودش خالص 
داستان باشد و هاش امیدوار بود زن شوهرداری که در آینده قرار بود با او روی هم بریزد باو  شود

 .دست شوهر پولدارشهمچین فکری در سر داشته باشد، خالص شدن از 

از طرفی معشوقه های خیالی پدر قرار بود شیفته ی هیبت او شوند، شیفته ی بازوهای مردانه ی او 
که البد در آن زن  شکه می شد چند زن را در آن همزمان پنهان کرد، یا شیفته ی سینه ی پهن

ای سرشناس شهر ریخته در آن قلب بزرگ، زن هایی از خانواده ه. های زیادی به دام افتاده بودند
این زن ها مثل بچه هایی که در یک روز تعطیل به باغ وحش می روند از  ؛دیده بود روی سر پدرِ

لذت هم صحبتی با کسی که از دنیای دیگری است دچار هلهله می شدند، دور او می چرخیدند، با 
او خوب بودند اما فقط تا مدتی که به خودشان خوش می گذشت و بعد کم کم از دوستت دارم های 

کردن از دست شوهرش خبری نمی ماند و این یعنی پدر باید می رفت پی پرحرارت و گریه و گالیه 
زندگی خودش و تنها جوابی که در برابر خواهش و التماس هایی که به پای آن زن می کرد، می 

 :گرفت این بود که

 «.ببخشید اما امکانش نیست»

انش نیست با آن کلمه ی امک. پدر که دل درگرو عشق زنک ثروتمندش گذاشته بود دیوانه می شد
لفظ و آهنگ اشرافی اش او را به سرگیجه می انداخت و یک مدت در حالت شکست عشقی به سر 
می برد تااینکه دوباره یکی از این زن ها به او لبخند می زد و مدتی بعد این ماجرا دوباره تکرار می 

 . شد
ی درکار نخواهد بود و آخرش از یکجایی دیگر می دانست که با هر زن تازه ای باشد ماجرای تازه ا

 :همان است که از اول نوشته شده

 « ببخشید اما امکانش نیست»

 ...ببخشید

 ...ببخشید

 ... 
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بعد از مدتی آرزوی رابطه داشتن با هرکدام از آن ها برایش تبدیل شد به ارضای نفرتی که نسبت 
ی آن ها را در آغوش می وقتی در خیالش تن زیبا. به زیبایی و تمیزیشان در خود احساس می کرد

گرفت طوری به خود فشارشان می داد که ناله شان بلند می شد و شکایت می کردند که او خیلی 
خشن است و باید کمی مهربان تر رفتار کند، اما همچین تجربه هایی را هم دوست داشتند، تجربه 

 .ی مردهای خشن پایین شهری را

ین دسته از زن ها و دنیای زنش باعث شد که پدر هرگز رفت و برگشت های مکرر بین دنیای تمیز ا
شب . به زندگی خودش عادت نکند و وقتی هنوز جوان بود به می خوارگی و تن پروری رو بیاورد

تنها مردهای واقعا ثروتمند را زیبا می کرد، مردی مثل  ،بیداری، می خوارگی و کار نکردن طوالنی
را بلند می کرد و کثیفی را که از آن متنفر بود وسال ها پدر را از ریخت می انداخت، بوی گندش 

سعی در پنهان کردن آن داشت باال می آورد، پدر انگار از دهان یک نفر باال آمده باشد، دائم الخمر 
 :و ژولیده به صورت دیده سیلی می زد و می گفت

 بگیره غیر از تو وهر زنی بلده ژست  ...این خیلی آسونه هر زنی باید بلد باشه ژست بگیره»
 .«وقت یاد نگرفتین مادرت که هیچ

دیده از این بابت به جای مادر مرده اش هم شرمنده می شد، سرخ می شد، رنگ عوض می کرد و 
مثل کسی که منتظر است از او نقاشی بکشند خشک و بی حرکت می ایستاد تا پدر به او عالمت 

باید چکار کند، فلش عکس را که می دید خنده  بدهد، پدر عالمت می داد و دیده باز نمی دانست
اش وا می رفت و احساس می کرد لب هایش از ترس شروع به آب شدن روی چانه هایش می کند، 

 همین بود که پدر عصبانی می شد و می گفت:  .می ترسید

 «دختره ی چش سفید چرا مثل عقب افتاده ها رفتار می کنی؟»

  :یا

 «دختره ی دهاتی؟ یه عکس ساده چه ترسی داره»

خجالت زده سرش را کج می کرد و منتظر می ماند پدر نزدیک بیاید و  ،دیده مثل عقب افتاده ها
دیگر بخواباند زیر گوشش، خیلی بهتر از زن هایی که پدر می گفت ژست گرفتن بلد  یک سیلیِ

ک پاهایشان هستند می توانست درد سیلی یک مرد را تحمل کند، آن ها حتما با یک ضربه ی کوچ
. نمی گفت خشل می شد و از هوش می رفتند اما دیده همچنان ایستاده به پدر نگاه می کرد، حتی آ

 مشکل این بود که پدر می خواست دیده جوری رفتار کند که زندگی نمی کرد، بخاطر همین هیچ
 .وقت نتوانست عکس دلخواهش را از او بگیرد
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بعد از مرگ مادر، پدر دیده را گذاشته بود پهلوی خواهرش در روستا و فقط گاهی وقت ها که خیلی 
 .یاد روستا و دیده می افتاد و از جاده پیدایش می شدبه آس و پاس می شد 

خاله تکه زمین کوچکی داشت که دیده به جبران تحمیل خود به خاله و به نشانه ی قدرشناسی که 
ا یادآوری می کرد موظف بود زمین را بار بیاورد، برای یک دختر بچه کار سختی همیشه باید آن ر

 :بود و همین که دیده کمی تنبلی می کرد خاله دست به کمر باالی سرش می آمد و می گفت

طوری بود و اون برادر تن لشم که تورو  نیستید، مادرت هم همین کردنشما کال اهل زندگی »
ن کرد و خودش پا به فرار گذاشت، شما باید یه جای دیگه ای پس انداخت و وبال گردن م

 .«به دنیا می اومدید باباجان، اینجا برای شما زیادی خشکه

 ...زیادی خشک بود، زمین های خشک، درخت های خشک

خاله با درنده ی خویی که حتی وحشی ترین حیوانات از آن بی بهره هستند بازوهای الغر دیده را 
دختر بچه را . انگشت هایش مثل دو ردیف دندان مرگ آور بازو را محکم می چسبیدندمی گرفت، 

ورقلمبیده اش هیچ چیز انسانی  و خاله باآن صورت پرگوشت و شکم گرد. بارها در هوا تکان می داد
را نمی شناخت، انگار با درد غریبه بود یا آنقدری درد کشیده بود که قوه ی درک آن را از دست داده 

حتی بلد نبود مثل یک انسان نفس بکشد، به جای آن خرناسه می کشید و دندان نشان می داد، . دبو
بی شک اگر در زندگی خاله کنکاش کنیم می توانیم بفهمیم چه چیز باعث می شود یک انسان با 
داشتن یک تکه زمین و سقفی باالی سرش تااین حد از خوی واقعی خود و از بچگی معصومانه ش 

 .د، بچه ها هیچ چیز نداشتند، نه زمینی برای کشت و نه هنوز عقایدی برای ادامه ی زندگیدور شو

بااینحال ما مجالی برای همچین مکثی نداریم، از دریچه ی حافظه ی بچگانه ی دیده هم نمی شود 
دیده می دید که او در آرامش به کار خود می رسد،  .تشویشی را که خاله به آن دچار بود درک کرد

چیزی که بین خاله و دیده وجود داشت سکوت بود، خاله دیده را مجبور می کرد با سایر کارگرها 
می فرستاد آب  ؛زمین بقیه می فرستاد برای کارکردن به سرِاو را روی زمین خودشان کار کند، 

دیده از پس همه ی این  ...بیاورد، کارهای خانه را سروسامان بدهد، بیفتد دنبال مرغ و خروس ها و
 .کارها برمی آمد، همیشه راه آسانتر این بود که از پس زندگی مشقت بارت بربیایی

ا به دست ستون فقرات دیده از خستگی پر می شد، برای جوانترها خستگی فرصتی بود برای اینکه ب
خواب بروند، خود ه آوردن نیروی از دست رفته شان دچار لذت شوند و همه چیز را فراموش کنند، ب

و فردا باز از نو شروع کنند به کار کردن، برای پیرترها خستگی آماده کنند را برای یک روز دیگر 
ایشان می مرد، بی رمقی در استخوان ه فقط خستگی بود، فرصتی برای بازیابی خودشان نداشتند،

 .خاله هم به همچین دردی دچار شده بود، دردی که در استخوان هایش مرده بود
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باد آواز و نوحه ی کارگرها را از زمین هایی که با جاده ی زرد باریکی از هم جدا شده بودند با خود 
ن ها را می می آورد بین کارگرهای زمینی که دیده روی آن کار می کرد و به همین صورت آواز آ

برد برای کارگرهای زمین مقابل، صدا رد و بدل می شد و گاه آواز یکی از طرفین به نشانه ی احترام 
این فقط گاهی وقت ها بود، . ه ی اوج آهنگ همسرای خود را گوش کندلحظخاموش می ماند تا 

کرد چیز جالبتری بیشتر اوقات بین خواننده ها دعوای مهیجی راه می افتاد و هر خواننده سعی می 
کارگرها در این . برای خواندن پیدا کند، صدایش را باالتر ببرد و صدای باقی آواز خوانان را قطع کند

بین یا به هم مرحبا می گفتند یا روی ریتم پیشنهادی خودشان پافشاری می کردند و صداها روی 
م هم نگاهشان لی که یک دَسرکارگرها آخر مجبور می شدند دخالت کنند و در حا. هم می افتادند

را از روی دست آواز خوان ها بر نمی داشتند و مواظب بودند دست ها یک دقیقه هم از کندن باز 
 :نمانند فریاد می زدند

 «.رید و فقط کار کنیدبُصداتون رو بِ»

دن اما آن ها از خواندن دست نمی کشیدند و سرکارگرها هم کوتاه می آمدند، باالخره خواندن و کارکر
 .با هم که اشکالی نداشت، اگر می توانستند هم بخوانند و هم کارکنند چه بهتر

چند سالی که روی زمین کارکرده بود آوازهای زیبای زیادی شنیده بود، آوازی که گاهی زن ها را 
آن ها با سرهای فرو افتاده مثل بوته های کوچکی . همانطور که کار می کردند به گریه می انداخت

آوازهای زیبای زیادی شنیده بود اما برای او زیباترین . ی رسیدند که باد آرام تکانشان می دهدبنظر م
صدایش حتی در این گرما مثل صدای . پسر جوان اسمش حسام بود .آهنگ را پسر جوانی خوانده بود

نوحه ای که همه را  .زنگی که به گردن گوسفندها آویزان بود رها و سرخوش به پیش می رفت
دیده شب ها که . شان در زیر آفتاب ذوب خود کرده بود و انگار نسیمی بود روی تن های سوختهمج

خسته به خانه برمی گشت نمی توانست صدای این پسر شهری را فراموش کند، صدا در گوشش 
 .تکرار می شد، خسته بود، خوابش می آمد، اما خوابش نمی برد و باز به آن صدا فکر می کرد
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هجوم شعله های داغ تابستان دست و پا می زدند، گرمای کاذبی سراسر روز پیروزمندانه  رزمین ها زی
 .بر رنگ باشکوه و طالیی آن ها می تابید، وگندم و نخود از فالکت زمین به بار می نشست

دیده از سراسر تابستان های عمرش چیزی جز این گرما و نور خیر کننده ی آن به یاد نمی آورد، 
 .ه ای که از آن روزها همراه او زنده مانده بود صدای حسام بودتنها خاطر

یک روز آفتابی زرد بود و دو چشم زیر آن ساحل،  موهایش مثل ساحلِ. این پسر قد متوسطی داشت
واقعا به یک دریای متالطم شبیه بود، همه ی دخترهای هم سن و سال دیده شیفته ی نگاه های 

با شور . هش انگار صدایی داشت شبیه به جوش وخروش امواج دریادریایی این پسر شده بودند، نگا
 ،وجود خطر سرکارگر گانه ای از او با هم حرف می زدند، به او نگاه می کردند و حتی باه و شوق بچ

به  ،اعمال او را به هم گزارش می دادند و درباره ی تک تک حرکاتش نظر می دادند و حتی بدتر
در مدرسه . آن می خندیدند، به این پسر که به گفته ی خودش در آینده قرار بود آدم مهمی شود

د شاگرد نمونه بود، قرار بود به عنوان نخبه دولت بورسش کند، تابستان ها که درس نداشت می آم
کردن روی زمین، از اول پاییز پدرش با وجود تنگدستی او را می فرستاد شهر که درس  برای کار

بخواند، بخاطر همین ها و برای جبران زحمت های پدر او تابستان ها به اندازه ی دو نفر کار می 
کرد، شب هم که به خانه بر می گشت همراه مادرش کفاشی می کرد، کفشهایی را هم که به پا 

که چند دیگر خیلی معلوم نبود  هر .داشت خودش درست کرده بود، یک جفت کفش کالشه سفید
 .چون روزها بود که با آن ها بین خاک راه می رفت ؛از نخ سفید بافته شده

دخترها وقت غذا خوردن دست به دهان به حرف های پسرک گوش می کردند، ناباورانه تمام حرف 
 ،مزه پراکنی های او ر از تخیل آن ها بود باور می کردند و مبهوتِش که فراتیهایش را مثل زیبای

 .خستگی از تنشان در می رفت و دوباره سرخوش و ترگل ورگل آماده ی کار کردن می شدند

یک بار که دیده برای آب خوردن رفته بود حسام هم از پشت سرش آمده بود و آب خواسته بود، 
ه ای به هم خورد و دیده خجالت زده و شرمگین لحظیشان وقتی دیده لیوان آب را داد، دست ها

چند دفعه ی دیگر هم پیش آمده بود که نگاه زنده شان با هم تالقی کند،  .فرار کرده بود پیش بقیه
این تنها معصیت و گناهی بود که دیده گاها در تنهایی آن را برای خودش مرور می کرد، عفتش در 

) لکه دار شده بود، کسی چه می داند شاید زندگی عاشقانه ی مهیجیخانه خاله فقط تا همین اندازه 
 .در انتظار دیده بود اگر حسام به مرگ زودهنگام دچار نمی شد( حتی مهیج تر از رمان ها

سرکارگرها برای اینکه بیشترین استفاده را از وقت و کارگرهایی که داشتند ببرند کم ترین وقت 
باید آنقدری آب می . را باید سرپایی می خوردند غذا. ظر می گرفتنداستراحت را برای کارگرها در ن

نباید با هم حرف می زدند و تا تمام کردن . نوشیدند که شکمشان پر شود و مدام بهانه ی آب نگیرند
البته این سخت گیری  .روی دو پا بایستند و تا وقت مقرر برای رفع حاجت اجازه نخواهند ،یک خط
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ر متغییر بود، اما سرکارگرهایی بیشتر از بقیه خواهان داشتند که به بیشترین ها بسته به سرکارگ
کشاورزها سنگ همچین سرکارگرهایی را به سینه می زدند و . قساوت و سخت گیری معروف بودند

هرچه باشد پولی که . هرچه سرکارگر بیشتر سخت گیری می کرد کشاورز بیشتر روی کیف می آمد
 .مو الی درزش نمی رفت می گرفتند حالل بود و

بعضی از این سرکارگرها در مقایسه با سایرین می توانستند با کارگر کمتر زمین بزرگتری را حتی در 
دیده سال هایی که . وقت کمتر تحویل دهند، مهم این بود که از یک کارگر چطور استفاده می شد

برای آن هایی که سخت گیر بودند پیش خاله بود زیر دست همه جور سرکارگری کار کرده بود، 
سرکارگر با دهان گشادش فریاد  .وبرای آن هایی که در مقایسه با گروه اول مروت بیشتری داشتند

می زد، صدای کارگرهایی را که آب می خواستند قطع می کرد و نعره می زد تا این خط تموم نشه 
گیری بودند که تا آخرین نفس  این ها از آن آدم های سخت .از آب و از استراحت خبری نیست

 :فریاد می زدند

 ...«آهای با توام کارت رو بکن»
 «.بجنب جوونم که روز داره تموم می شه ...بازم که دستات ایستاد»

پسرک از نفس افتاده  .آن روز حسام بعد از چندبار خواهش کردن اجازه پیدا کرد برود و آب بنوشد
نش آورده اند، پوست صورتش خاکستری شده بود، آن روز بود که از آب بیرو ای بود، مثل ماهی

بیشتر از بقیه ی روزها حرف می زد، می خندید شوخی می کرد و موهای طالیی اش را که عرق 
کرده بود دلبرانه زیر گوشش می گذاشت و به دیده خیره می شد، دست هایش سریع تر کار می 

 .خاطر همه ی این ها خسته تر شده بوده کردند، ب

 :سرکارگر پیش از رفتن حسام فراموش نکرد به او بگوید

 .«دو پا داری دو پای دیگه م قرض بگیر، زود برو زود بیا وگرنه از مزد امروزت خبری نیست»

آب که امروز سرکارگر با تنگ نظری مخصوص به خودش  کحسام دویده بود، رفته بود سمت فالس
گذاشته بود پیش نهار کارگرها، کارگرها باید نهار را زیر سایه ی درختی که سرکارگر نشان  آن را جا

مدتی گذشت حسام که برنگشت سرکارگر عصبانی و با توپ پر رفته . کرده بود کنار هم می چیدند
م و سرکارگر روحش هم خبردار نمی شود و از همین جا هم گفته بود چرتی هم می زن .بود پی او

 .طرف آب کشف شد متر آن بود که جسد حسام چند

خاطر مرگ ه کسی ب .کس دیگری نبودهیچ دلیل مرگ مثل روز روشن بود، تقصیر سرکارگرها یا 
او خودش را مقصر ندانست، دلیل مرگ این بود که پسرک بعد از اینکه نفس نفس زنان به آب می 
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ناگهانی قلب کوچکش منفجر  ل می شود و آنقدر آب می نوشد که از شدت فشار و شعفِورسد ه
 .می شود، مرگ در اثر ارضای میل به نوشیدن

ثل یک ماهی، مثل کسی که در دریا غرق شده دیده هنوز صورت مرده را به خاطر داشت، سفید م
آب می رفتند و با آب می آمدند لب رودی که با آن آشنا  باشد، مثل آن هایی که وقت طغیان رود با
 .نبودند، که از خانه و کاشانه شان دور بود

سرکارگر با انگشت های پهنش روی چشم های او دست کشید، آن چشم ها بسته شدند و تنها چند 
آوازه خوانان تا تمام . ل دادندی بعد کارگرها را از دور جسد پراکنده کردند و به طرف زمین هُ دقیقه

سرودند، بعضی ها بی  ،نوحه های غم انگیزی در رسای پسر زیبای مرده، حسام ،شدن ساعت کاری
صورتشان با اشک هایشان می سوخت، خیس . صدا همانطور که کار می کردند اشک هم می ریختند

شد و پوست می انداخت و فردا که به سرکار برگشتند با اینکه حال همگی گرفته بود زیر نور می 
 .آفتاب و کارهایی که روی سرشان ریخته بود حسام تاحدی فراموش شد

باید سرنوشت را بدون هیچ تردیدی می پذیرفت، دیده آن روز وقتی سرهای فروافتاده ی کارگران 
یاد گرفت که بی هیچ تردیدی می شود هر اتفاقی را  ،اراده دیدرا روی سینه شان تسیلم و بی 

پذیرفت، آن ها مشت هایشان را گره کرده بودند، دندان قروچه می رفتند و عصبانیت از بین دندان 
هایشان مثل صدای خالی شدن باد الستیک بیرون می زد، بااینحال ساده لوحانه گمان می کردند 

شبیه او نبودند . آن ها نبود ،حسام تنها حسام بود. ، که او هم مردهتنها یک حسام وجود داشته است
وقتی به  ،یا اگر شبیه او بودند می توانستند از سرنوشتشان قسر در بروند، برای رسیدن به آب ندوند

 .آب رسیدند کم کم آب بخورند و اینطور مرگ هم سراغشان نمی آمد

لیکه دندان هایشان را به هم می ساییدند ظرف های کار این تکه زمین که تمام شد کارگرها در حا
بوس شدند و به شهر برگشتند، بااینحال دیده هر وقت از آن جاده غذایشان را برداشتند و سوار مینی

دید حسام را با چشم هایش که مثل آسمان صاف و بی می گذشت و آن تکه زمین را می ی باریک 
که او با دندان های مرواریدی اش می خندد، خنده در شنید می آورد، و می آالیش بودند بخاطر 

فضا تنین انداز می شد و خاله هروقت بحث به مرگ حسام می کشید با سنگ دلی که ترحم آمیز 
 :بود درباره ی او می گفت

 «.مثل یه گاو تشنه بوده ...پسرک اونقدر آب نوشیده بود که مثل نخ از هم باز شد و ترکید»

مرگ یک انسان زیادی زمخت بود، از بی عاطفگی گوینده حکایت می کرد و ترکیدن برای وصف 
دیده از آن روز بدون اینکه خودش بفهمد سعی می کرد زود زود آب بنوشد تا هیچوقت آنقدر تشنه 
نباشد که یک روز از تشنگی مثل یک بادکنک که زیادی بهش هوا داده اند بترکد، یا مثل یک گاو 

 .ط شودقَیک گوشه بیفتد و سَ
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چقدر آرام تر بود و . حسام از وقتی مرده بود چقدر با دیده مهربان بود. مرده ها چقدر مهربان بودند
تک تک نگاه هایش چقدر لطف و محبت بیشتری به دیده ارزانی می داشتند، دیده چقدر دلش می 

 .خواست که او هنوز زنده می بود

وت معنادارشان هرگز نمی توانند چیزی فراتر از این بااینحال مرده ها با تمام مهربان بودنشان و سک
دیده مجبور شد حسام را با خاطراتش در روستا جا بگذارد  ،باشند و برای همین مدتی بعد که خاله مرد

با عکس معشوقه های دوران جوانی اش . و بیاید پیش پدرش که حاال واقعا از ریخت افتاده بود
ایراد می گرفت و در ثانی به وساطت یکی از آشناهایش برای زندگی می کرد و از هر رفتار دیده 

بود که دیده اولین بار با فاطمه و بعد از آن با سلیمان  آن جا. دیده در کارخانه کاری دست و پا کرد
 .که به گفته ی خواهرش دنبال دختر ترو فرزی برای شروع زندگی مشترک بود آشنا شد

 .نیم این استبااینحال چیزی که باید به آن فکر ک

 مرگ در اثر آب؟

 مرگ در اثر تشنگی؟

 ؟...یا

 .به ما حق بدهید به همه ی این ها ذره ای مشکوک باشیم
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دشت در این فصل مثل دامن یک . بعد از کارخانه افتاده بود سایه ی پهناور و سیاه ابری روی دشتِ
اما کارگرها گرفته به . ریزی داشت که دل هرکسی را باز می کردزن روستایی رنگ تند و گل های 

. در واقع بیشترشان اول به کارخانه نگاه می کردند و بعد به دشت پشت سرش. آن نگاه می کردند
بعد از خودش را هم با تمام طراوتش  کارخانه به سبب روزهای دلگیری که از آن ها گرفته بود، دشتِ

مرده ای که با خنجری در سینه اش دراز به دراز جلوی روی آن ها . دادبی روح و مرده جلوه می 
بچه ها اما بی خبر از . کارخانه بود، دشت را کشته بود، دشتی که مال آن ها بود ،خنجر. افتاده بود

 .باال و پایین می پریدند و صدای خنده شان همه جا را برمی داشت ،در آن ،مرگ دشت

هردو را می شد به جای  . ول جلوی کارخانه را گرفت بعد جلوی کوه ها راا. دیده دستش را باال برد
در دل یک مرد گرفت و چون مردی را افتاده با خنجری در سینه تصور کرد به یاد علی  یخنجر

 . دیباگر افتاد

رنگ کدری بر تمام دشت کشیده شد و دیده به شک افتاد که ابری می تواند یک  ،بعد از کمی
آسمان را تیره کند یا نه؟ روزهای بعد که احمد و رفقایش آمدند، دیده فهمید یک ابر می تواند 

هایی بود که سلیمان اما آن روز که منتظر مهمان. مقدمات تاریکی یک آسمان هرچند بزرگ را بچیند
هر از چندگاهی جلوی آینه می رفت به بافه ی موهایش که از زیر روسری  ،زده بودحرفشان را 

اگر موهای زیباتری داشت . ریخته بود روی سینه هایش نگاه می کرد و باز برمی گشت جلوی پنجره
موهای باال چطور بود، کوتاه و نرم مثل موهای . شاید سلیمان تمایل بیشتری به او نشان می داد

ها که می درخشید و از آن بوی گل های غریب از جاهای غریبه می آمد؟ حتما همینطور بچه کوچولو
بوده که مردی مثل مصطفی عاشقش شده، عاشقش شده بود؟ از کجا معلوم؟ او که فقط چند بار 

ای از جنسی که دیده فکر می را با مصطفی دیده بود، البته شاید بینشان رابطه ی عاشقانه "باال"
 .داشتکرد وجود ن

دیده فقط بوی خستگی می داد، با سلیمان ازدواج کرده بود چون باالخره باید ازدواج می کرد، سلیمان 
حاال سلیمان در مقابل دیده بیشتر خجالت زده . هم عاشقش نبود، درست اما خب پسش هم نزده بود



 دوّمفصل |  قتل کی  یواقعه نگار

 

76 

که مدام اضافه برای همین هم بود . گریزان بود و از چشم تو چشم شدن با او طفره می رفت. بود
 .کاری می ماند

 .صدای در را که شنید زود روسری اش را سرش کرد و رفت در را باز کند

گفت تا آمدن بقیه جلوی در منتظر می ماند و چند کتابی را که زیر بغلش . اولین مهمان احمد بود
 :خته بود گفتگرفته بود داد دست دیده که با خود به داخل ببرد و در حالی که سرش را پایین اندا

ببخشید مایه ی زحمت شما شدیم، اما چاره ای نداشتیم با صاحب خونه ی شما می شه کنار »
راستی مبادا شما  ...اومد اما آقا کریم رو نمی شه راضی کرد چند روز پشت سر هم مهمون بیاد

 ...« زحمت چایی بکشید ما خودمون فالکس داریم

بود زنی که جلوی رویش نشسته بعد از ازدواج هم نه تنها  معلوم. خندید اما احساس بدی پیدا کرد
آنطور که گمان می کرده به زندگی بهتری نرسیده بلکه این سال ها و همین دو روز بعد از ازدواج 
از قلب او جنگلی ساخته، جنگلی سبز اما تاریک، که هزاران سایه ی افتاده بر زمین، از آن کاخ 

ر دست پدر بوده و حاال در دست کسی است که شوهر او باشد، تاریکی ساخته که کلیدش قبال د
 .دایی او سلیمان

خندیدن صورتش را زیباتر کرد اما احمد معذب و ناراحت، دوست داشت از . دیده چند بار لبخند زد
دیده هم دوست داشت برود و مهمانش را جلوی در تنها بگذارد اما . آنجا برود تا بیشتر از این نخندد

ن یک تازه عروس باید نهایت خوش خدمتی را جلوی خانواده ی شوهر انجام می داد و به عنوا
گذشته از این ها پیش از ازدواج وقتی همراه پدرش به عنوان آخرین وقت . بخاطر همین باز هم ماند

 67گذرانی دو نفریشان به آرشیو عکس های خاک گرفته ی او نگاه می کردند به عکس های سال 
 :رسیدند پدر گفتکه 

 « .عجب دوره ای بود، وقتی کمونیست ها رو سالخی می کردن! آه بله اینا»

 :ارانه و مغرور گفتگزدیده مثل یک دانش آموز خوب که جزئیات را به یاد دارد سپاس 

 « ولی هنوزم بعضی ها کمونیستن نه پدر؟»

 :پدر در حالی که همینطور عکس ها را ورق می زد جواب داد

 ...«س و پاسش زیاد باشه ایناهم سروکله شون پیدا می شهآیی که آدم بی چیز و هرجا»

 :دیده متعجب چشم هایش را گرد کرد

 «اینجاهم؟»
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 :پدر عصبانی از توجه بی دلیل دیده سگرمه هایش را در هم کرد و گفت

 « .بله من از یه جایی شنیدم اینجا هم کمونیست هست، حتی توی خانواده ی شما»

کمی این پا و آن پا  ،دیده دلش گرفت و در حالی که خجالت می کشید بپرسد. احمد را می گفت
 :کرد و در نهایت پرسید

 «احمد هنوزم کمونیست پیدا می شه نه؟»

احمد کمی ساکت ماند، فقط نگاهش می کرد، از سوالی که پرسیده بود تعجب کرده بود یا عصبانی 
 :به حرف آمد خیالش راحت شد، احمد گفتبود؟ دیده ترسید اما وقتی احمد 

 «.این چند روز برای همه سوال شده ...پس برای تو هم سوال شده»

آرام بود اما انگار تشویشی در صدایش بود که می خواست پنهانش کند، نمی توانست، دیده تشویشش 
 :گفت. را دیده بود، بقیه هم حتما دیده اند

«کنی کمونیستا چه شکلین دیده؟ فکر می»
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در واقع بزرگترین پیش آمدی که در تمام . یمت حرف های ما در مورد احمد، پدرش استعزنقطه 
این سال ها در زندگی احمد و فاطمه اتفاق افتاده بود و بعد از آن هم مثل یک ترانه بلند تداوم پیدا 

طرف زنده بود و دست کم تا  صالح آن. رفتن صالح بودکرده بود وهمچنان خود را کش داده بود، 
 .وقتی زنده بود رفتنش برای آن ها تمام نمی شد

فقدان پدر می تواند از یک پسر بچه بهترین یا بدترین مرد دنیا را بسازد، می تواند یک مرد را تا ابد 
ام محبت های دنیا و قلب پایبند، دلبسته و محتاج نگاه ترحم آمیز دیگران کند یا برعکس او را از تم

 . های لطیف و فروزان متنفر کند

ش در میانه ی دشتی که هیچ از آن نمی دانست تنها رها کرده مِرفتن پدر احمد او را چون گیل گَ
از همان بچگی هر وقت چیزی درباره ی پدر می شنید حرصش می گرفت، عصبانی می شد و . بود

اما مردم فکر می کردند وظیفه دارند به عنوان حافظه  دوست داشت زود حرف به آدم دیگری برسد،
طرف است که نزدیکترین  ی بزرگ زندگی کاری کنند فاطمه و احمد فراموششان نشود کسی آن

احمد فراموشش نمی شد، اما نمی خواست از این نزدیکی برای خودش . رابطه را در دنیا با آن ها دارد
دوست داشت مادر وسایلی را که او جا . ست پدر استو عقایدش زنجیری بسازد که یک سرش در د

وسایلش چند قمه و تسبیح بودند، چند دست لباس هم بود که مادر هنوز . گذاشته بیرون می انداخت 
آن را اتو خورده در بغچه اش تا کرده بود، می خواست آن ها را تا آخر عمرش به جای شوهر زیر 

 .از تسبیح ها گم شده بود، یک قمه هم سقف خانه اش حفظ کند، هرچند یکی دو تا

فاطمه خشم احمد را که چون برفی سفید و نرم سراسر وجودش را پوشانده بود می دید و درک می 
کرد، اما امیدوار بود که این برف و سرما با تابش اولین آفتاب گرم ذره ذره یا به یکباره از وجود 

در بگیرد و این رود برایش نوید سرزندگی و پسرکش آب شود و چون رودی تمام بدن نحیف او را 
فاطمه مثل خفاشی در تاریکی خود را جمع می کرد و از آنجا به پسرکش خیره می شد، . امید باشد

رفتار و حرکات او را زیر نظر می گرفت و در سرکشی جوانانه ی او به دنبال پیدا کردن شباهت هایی 
در پیوندی ناگسستنی که هیچکس را یارای انکار آن بود که پدر و پسر را به هم پیوند می دهد، 
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ظاهری بیشتر به پدرش شبیه می شد، پوست خامی و جوانی را  احمد هرچه بزرگتر شد از نظر. نبود
انداخته بود، موهای نرمش حاال او را به یک پسر بچه ی ترسیده شبیه نمی کردند بلکه به او 

در آرزوی آن هستند، صورت کشیده و پیشانی تشخصی می دادند که اغلب پسرهای همسن او 
صافش که با چشم های کبودش تکمیل می شد و در نهایت شانه های پهنش او را تبدیل به مرد 
سالمی کرده بود و همین مرد گاها از روی محبت به مادرش نزدیک می شد و سوال هایی می 

خودش  طور می گذرد؟ یا زندگیِ هاز او می پرسید که روزگار چ .پرسید که برایش جای تعجب داشت
چهل سالگی را رد  .را دوست دارد؟ یا کار کردن سخت نیست؟ مادر از این سوال ها جا می خورد

وقت پیش نیامده بود یک نفر همچین سوال هایی از او بپرسد، روزگار می گذشت،  کرده بود و هیچ
که سخت کار می کردند درگیر  این چیزی بدیهی بود، باید سخت می گذشت و همه ی مردم با این

رضایتی بودند که آن ها را در این ناهمواری شادمان نگه می داشت، فاطمه نگران بود اما ساده دالنه 
 .فکرمی کرد این فکرها سرچشمه ای جز افکار پریشان پسرش ندارند

مشکل او  .احمد راضی نبود، شاد نبود و مادر می دانست که همه ی این ها در مورد پدرش نیست
شاید نداری و لباس های پینه بسته . هایی داشت، فکرهایی داشت که با مادر در میان نمی گذاشت

احمد در تاریکی لباس هایش را می پوشید، برای تمام کردن دبیرستان . بود که او را ناراحت می کرد
دار می شد و باید به شهر می رفت و چون مجبور بود پیاده برود قبل از طلوع خورشید از خواب بی

فاطمه برای اوصبحانه درست می کرد و دوتایی می نشستند در تاریکی  .خود را آماده رفتن می کرد
احمد از مادرش تشکر می کرد، می گفت الزم  .بدون اینکه حرفی بزنند صبحانه شان را می خوردند

همچین  نیست قبل از وقت تولیدی بی خود و بی جهت بلند شود، و می گفت خودش می تواند
 .کارهایی بکند و این همه ی حرف هایی بود که برای مدتی طوالنی بین آن ها رد و بدل می شد

برای فاطمه کم حرف بودن احمد اتفاق وحشتناکی نبود، به عنوان یک زن قبول کرده بود هر چقدر 
خود زندگی  هم به یک مرد نزدیک باشی باز باالخره آن مرد بیرون از خانه و جدا از زن و بچه برای

مگر یک مرد چند  .م می پیچیدنده دیگری هم دارد، زندگی دیگری که در آن رفقا و معشوقه ها به
 جا می توانست پرحرفی کند؟ 

سکوت احمد مثل شب تمام نجواهای وحشت آلودی را که فاطمه می خواست از خود دور کند می 
خانه را پر می کرد و ترس چون لباسی  ،بلعید، صدایی شنیده نمی شد تنها جیرجیر حشرات شب بیدار

همیشگی روی تن فاطمه دوخته می شد، احمد که از خانه بیرون می زد مادر تا مدتی رفتن او را و 
دور شدنش را به چشم تماشا می کرد، صبح زمزمه می کرد و خورشید طلوع کرده محله را که در 

اپو می افتاد، مردم از خانه هایشان می زدند رخوت فرورفته بود از خواب بیدار می کرد، همه جا به تک
 .بیرون و صدای این مردم که عادت داشتند بلند بلند با هم حرف بزنند تمام محله را بر می داشت
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نور به نرمی از راه می رسید، مردم به هم سالم می دادند و آماده ی یک روز کاری طوالنی چون 
کشیده است همان اندازه سوزان، همان اندازه زرد، صورت کشتزاری که در برابر نور تند خورشید دراز 

لبخند به هم نشان می دادند، آن ها رنج را می شناختند، با آن بزرگ شده  های خسته شان را با
بودند و همین باعث می شد که با او چون مهمانی که عادت برگشتن به خانه ی خود را ندارد با 

 .حوصله مدارا کنند

نه با وساطت مادر و دایی اش توانست کاری گیر بیاورد قید رفتن به دبیرستان را احمد که در کارخا
 :زد، نمی خواست دیگر فاطمه کارکند، می گفت

 ...«دیگه نیازی نیست کار کنی ...یه آدم تا همین سن می تونه جوون بکنه»

کار می کرد، خانه ه اما فاطمه قبول نکرد، به کار کردن عادت کرده بود، اگر کار نمی کرد باید چ
بله  ماندن و نشستن برای کسانی است که از بدو تولد آنها را نشانده اند و گفته اند بگیر بشین جانم،

جانم، زندگی ات را بکن و مبادا خدایی نکرده بلند شوی، همه چیز مرتب است، از آن هایی که 
 !همیشه یکی برایشان دست روی چشم گذاشته، چشم جانم

 «رست رو بخونتو دَ ...حالم خوبه احمد من اینطوری»

احمد هم قبول نکرد، نمی توانست خیلی راحت درسش را بخواند وقتی مادرش هر روز دوازده ساعت 
از وقتی بچه بود با دستمال کاغذی فروشی و وزنه گرداندن در باغ . روی چرخ خیاطی خم می شد

کرد بیشتر می تواند، همین بود که  سعی کرده بود کمک حال مادرش باشد، اما حاال احساس می
احمد که در کارخانه کار گیر آورد . دیگر می خواست کاری بکند که واقعا وضعیتشان خوب شود

وقت نمی تواند کاری کند که  وضعشان نسبت به قبل بهتر شد اما فهمید در این وضعیت هیچ
 .مادرش زندگی راحتی داشته باشد

هنوز بعد از اینکه از سرکار برمی گشت به مادرش می گفت می  که مدرسه را ول کرده بود با این
بر که می گشت اثری از  .رود یک سری به دوست هایش بزند و تا دیر وقت به خانه برنمی گشت

هایی نبود که درکوچه پس کوچه ها دنبال دختر مردم  شرارت در وجودش دیده نمی شد، مثل جوان
فقط ساکت بود وشب ها بعد از اینکه برمی گشت . وا رفته باشدراه افتاده باشد، یا پی الواتی و دع

ساعت ها به صفحه ی گوشی اش خیره می شد، لب هایش می جنبیدند، و فاطمه می دانست که 
یک کارگر بدون چشم . دارد یک چیزهایی می خواند و نگران بود که چشم هایش کم سو شوند

ای کار کردن باید دو چشم سالم داشت، باید هایش چه کار می کرد؟ چه بالیی سرش می آمد؟ بر
رضای دیوانه دامن گیرت نشود، احمد مثل  خوب خوابید تا خدایی نکرده سرنوشت منحوس عمو

کسی که واقعا درد و رنج را می شناسد با چشم های قرمز و در تاریکی به مادر لبخندی می زد و 
وقت بیدار می شد و در  برای رفتن به کارخانه سراصرار می کرد او بیدار نماند و بخوابد و همیشه 
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حال همین سر به راه بودن بود  بااین .سر به راه به حساب می آمد ،مقایسه با پسرهای جوان دیگر
که فاطمه را دچار تشویش می کرد و آنچه بیشتر مایه ی تشویش او می شد این بود که احمد هرگز 

نمی کرد، از او متنفر نبود و او را تائید نمی کرد، مثل درباره ی کاری که پدرش کرده اظهار نظر 
بقیه ی همسن و سالهاش مادر را تهدید نمی کرد که اگر فالن نشود فردا باد کوهستان باید به کله 
م بخورد، که اگر آن لباس را نداشته باشم فردا می روم از یک جایی لباس می گیرم که همراه لباس 

حتی وقتی فهمید پدرش حاال در یک شهر اروپایی به عنوان یک . دست آدم تفنگ هم می دهند
یاغی زندگی تازه ای را شروع کرده است سعی کرد حرف را عوض کند و فقط مدتی بعد از فاطمه 

 :پرسید

 «مادر دلت برای پدر تنگ می شه؟»

، باقلب فاطمه به رسم زن های وفادار، باوجود اینکه مدت ها بود جوانی از چهره اش پرکشیده بود
 :تپنده ای جواب داد

 «مگه آدم می تونه دلتنگ نباشه؟»

دلتنگی هر آنچه را که یک انسان برای زنده ماندن به آن نیاز داشت باخود به ارمغان می آورد، او 
کلیدهای قلمروی زندگی را به ما نشان می داد و وقت هایی که مردد بودیم ما را از دروازه های 

طور می توانست دلتنگ نباشد؟ احمد با شنیدن این حرف از کوره در رفت،  هتردید عبور می داد، چ
داد و بیداد کرد و چند دقیقه بعد درحالیکه مردم از خانه هایشان بیرون زده بودند تا ببینند چه خبر 
است در تاریکی شب گم شد و وقتی به خانه برگشت توضیح داد که پیش دایی سلیمان خوابیده و 

رفته و اینطور خواست خیال فاطمه را راحت کند که قرار نیست پول یک روز از کار صبح هم سرکار 
کردنش را بخاطر عصبانیت از دست بدهد و بابت رفتارش عذرخواهی کرد و دوباره همان بچه ی 
ساکتی شد که شب ها به صفحه گوشی خیره می شود یا کتاب هایی با خود می آورد که برای 

 .ا دیروقت بیدار بماندخواندنشان مجبور است ت

حال سایه ی این ترس، مثل سایه ی ابرهایی که فقط مدتی روی دشت می ماند کنار رفت،  بااین
برای او این مهم بود  ،برای مادر مهم نبود که احمد چه حرف هایی می زند، چه چیزهایی می خواند

او را به زحمت بیندازد، به  که چه کارهایی می کند، تا به حال مشکلی ایجاد نکرده بود که در عمل
زندان نیفتاده بود و سمت مواد و مشروب نرفته بود و هرروز کاری را می کرد که بقیه انجام می 

 .دهند

فاطمه سایه  ،وقتی احمد از مادر خواست با سلیمان درباره ی اتاقی که در حیاط داشتند حرف بزند
 :وجود خود مستولی دید، از دوست های احمد پرسید و احمد گفت ی آن ابرها را دوباره بر
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اونا فقط چند تا از دوستامن، تو اونارو می شناسی، با هم دبیرستان می رفتیم، حاال دانشگاه »
 .«می رن و دوس دارم بیشتر ببینمشون

ی بیرون رفتن با هم بنشینند و کنج خانه وقتشان هرچند برای فاطمه عجیب بود که چند جوان به جا
 :را تلف کنند قبول کرد با سلیمان حرف بزند و سلیمان هم گفت

چیزی هستن؟ چرا باید بخوان تو اتاق کوچک خونه ی من روی  ای نکنه دوست هاش عملی»
 «هم بشینن بجای اینکه مثل بقیه برن پارکی چیزی؟

نمی خواست پسرش کینه ای از دایی به دل بگیرد و با این خیال که حق با سلیمان بود اما فاطمه 
طور پسر و برادرش به هم نزدیک تر می شوند توضیح داد که آن ها را ندیده اما می داند که  این

آدم های بی سرو پایی نیستند، دانشگاه رفته اند و خانواده های خوبی دارند، خیلی وقت ها به او 
گفت که سلیمان بی حوصله و خسته باالخره بعد از گالیه از زحمت های  کتاب می دهند و آنقدر

 .همیشه ی خواهر قبول کرد

 «.می دونم چه آدمای دانشگاه رفته ای بهش کتاب می دن»

 :فاطمه لبش را گاز گرفت. منظورش مصطفی بود

ی داداش حرف اونارو نزن خدارو شکر می بینی که از هیچ کجا عقب پسرم نیومدن پس کار»
تازه مصطفی را که یادت هست اونم تنها دوستش  ...تنها دوستش مصطفی نبود که ...نکرده

 ...«احمد نبود با همه دوست بود
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برادر  چیزی که می شود در مورد سلیم گفت این است که. احمد اولین کتابش را از سلیم گرفت
در این رفت و آمدها . سلیم در شهرک کار می کرد و همین بود که گاهی می آمد و به او سر می زد

داخل ببرد  ،سعی می کرد از مردم فاصله بگیرد، با کسی حرف نزند و زود پدر پیرش را روی دست
 اما هرچقدر هم سعی می کرد نمی توانست، موفق نمی شد. و تا وقتی می رفت بیرون آفتابی نشود

همه دوست داشتند با این مرد سر صحبت . و مردم او را مثل مردابی به داخل خودشان می کشیدند
عجیب و غریب بودنش را نمی شد از . را باز کنند، با این مرد که می شد به او عجیب و غریب گفت

ه اما اگر کمی نزدیک می شدی، از نزدیک می شد چیزهایی دید ک .قیافه ی آرام و معقولش فهمید
حق داشتند، از نزدیک بود که می شد  .قبلش مثل سیاهی که روی سیاه افتاده باشد قابل دیدن نبود

مردم می گفتند که او پارسال پنجاه سالش شده اما نه . به مردم حق داد و به این مرد گفت عجیب
به زن خانه نداشتنش ربطی . زن ندارد، خانه هم ندارد .وقت زنی داشته بچه ای دارد و نه هیچ

پدرش، رهبر از چند سال پیش کم کم عالئم بیماری  .نداشتنش نداشت، همه اش بخاطر پدرش بود
نادری را از خود نشان داده بود و همین بیماری نادر آنقدر خرج روی دست سلیم گذاشته بود که 

هبر بنای دیگر از پس اجاره خانه بر نیامده بود و مجبور شده بود اساس خانه را بفروشد و همراه ر
پیر ندیده  دوسال بود که هیچکس او را بدون رهبرِ .خانه بدوشی بگذارد و شب ها در ماشین بخوابد

پیرمردی که پیرمرد دیگری را در آغوش گرفته برای هرکسی  .همیشه رهبر را در آغوش داشت .بود
دو پیرمرد که مردم می گفتند روی هم یک پیرمرد نصف و نیمه نمی شوند، هردویشان  .عجیب بود

حرف  .مردم حرف های زیاد دیگری پشت سر این پدر و پسر می گفتند. پوست و استخوان هستند
کم پیش می آمد کسی  .وقت جلوی رویشان نمی آمد هایی که همان پشت سرشان می ماند و هیچ

گذشته به همان اندازه که دور بود، ترسناک  .رف گذشته را با سلیم باز کندبخواهد خیلی سرراست ح
ترسناک بود، مثل پشتش که می گفتند پوشیده از جای زخم های  ،گذشته ی سلیم هم. هم بود

مردم فقط سوال هایی می پرسیدند که جواب دادنشان . کوچک و بزرگ است و صورتش که سیاه بود
اشت، درباره ی مریضی پیرمرد می پرسیدند، می خواستند بدانند تئاتر برای سلیم زحمت چندانی ند
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از این  ...ور جایی است، به درد یک مرد می خورد؟ پولش خوب است؟ همان نمایش است یاه طچ
 .دست سوال ها

خود احمد بود که با سماجت سلیم را به حرف می . آشنایی احمد و سلیم هم از همین جنس بود
سلیم معموال . ن باز کند و درباره ی تمام اتفاقاتی که برایش افتاده بود حرف بزندگرفت تا سلیم دها

اگر با  گوینداز آن آدم هایی بود که انگار می  .به هرکسی و به احمد جواب های کوتاهی می داد
همین جواب کوتاه راضی هستی ادامه بدیم و اگر راضی نیستی می شود بحث را تمام کرد، می شود 

می خواست بداند و  .احمد سوال پرسیدن هایش را تمام نمی کرد. مان راه خودمان را برویمهرکدام 
و همین  ،کم کم حرف هایشان به جایی رسید که سلیم دوست داشت جواب بدهد اما نمی خواست

از صندوق عقب ماشین که کتاب . بود که تصمیم گرفت کتابی به او بدهد و اینطور شرش را کم کند
کمی  زد.اول آن را ورق  .ا فشار در آن جا کرده بود به سختی یک جزوه پاره پوره پیدا کردهایش را ب

وضع ورقه ها و نگاه سلیم پیدا  و از سر .خیس شده بود و جوهر بعضی قسمت ها پخش شده بود
 .بود چیزی که در دست دارد متعلق به گذشته است و در گذشته مانده است

 :ون اینکه چیزی در موردشان بگوید خیلی کوتاه ضمن دادنش گفتبرگه ها را که به او داد بد

 ...«یه مانیفسته ...یه گوشه ی ماشین خاک می خورد گفتم شاید تو بخونی»

احمد همین که از سلیم جدا شد یک گوشه در کوچه نشست و شروع کرد به . مانیفست کمونیست
داده بود سیر نمی شد، ده بار بیشتر آن را از خواندن برگه های کهنه ای که سلیم به او . خواندن

خواند و هربار درحالی که از تعجب دهانش باز می ماند می خواست دوباره بخواند، دوباره به دنیا نگاه 
 :کند، نگاه که می کرد چیزی که می دید این بود

که بچه هایی که بیشترشان نهار چیزی نخورده بودند با شکم خالی و پاهای باریکی که یک ت
استخوان بودند باال و پایین می پریدند، صورت و موهایشان کثیف بود و لباس هایشان در تنشان زار 

 شکستند.طور پا برهنه خط برف را می  می زد، سرد بود اما هیچکدامشان کفش به پا نداشتند و همین
 ،رفتن نداشتندپیرترها هم که دیگر نای راه . هنوز به سنی نرسیده بودند که از پس کاری برآیند

چند زن هم بودند که بخاطر کمر درد و پا درد دیگر نمی  بودند.جلوی در به حالت چرت نشسته 
شان و همه ی آن ها منتظر بودند کسانی دخاطر همین بیرون انداخته بودنه توانستند کار کنند و ب

ست بیشترشان خالی وقتی برمی گشتند خسته بودند اما د. که سر کار رفته اند با دست پر برگردند
چه شب هایی که  .احمد این را دیده بود .دستِ خالی به معنای سفره ای بود که خالی می ماند .بود

او بدون اینکه بداند در مرکز چیزهایی قرار داشت که در مانیفست . نان خالی هم برای خوردن نداشتند
دانست باید روی هرکدام از آن  نه می دانست، زندگی اش کرده بود، فقط نمی .حرفش را زده بودند

به لطف این برگه ها برای تک تکشان اسم و دلیل پیدا کرده بود و حاال انگار  .ها چه اسمی گذاشت
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باید سعی می کرد وقت بیشتری برای خواندن . کار کنده بهتر از هر زمان دیگری می دانست باید چ
 .نیا نگاه می کردند، این اولین قدم برای او بودبگذارد و آدم هایی را پیدا می کرد که مثل او به این د

 :چند مدت بعد احمد که دوباره سلیم را دید هیجان زده و غمگین به او گفت

انگار با خونم قاطی شده، رفته تو کله م،  ...چطور بگم ...چیزایی که خوندم فراموشم نمی شه»
 ...«نمی تونم بدون اینکه اونارو به یاد بیارم به چیزی نگاه کنم ،رفته تو چشام

 :سلیم رهبر را در آغوش داشت و همانطور که او را به سمت خانه ی برادرش می برد، گفت

یه مومن چطور می تونه نماز خوندن رو فراموش کنه وقتی هرروز پنج بار  ،ببین مرد جوون»
اگه فراموشم کنی فقط یه واقعیت  ...اره فراموش کنیامکان ند ...باصدای بلند یادش میارن

و ( کارخانه را به احمد نشان داد) نه؟ ،وجود داره و اون اینه که خودت رو به فراموشی زدی
طور می تونی فراموش کنی وقتی هر روز صبح که از خواب بیدار می شی و به اون ه تو چ

اونجا هستی تمام اونا یادت میاد، بیادت  کارخونه می ری پنج بار نه هزار بار و درهرلحظه که
یادت نمیره چون حافظه ی زندگی همیشه قوی تر و قدرشناس تر از عقل آدماست،  ...میارن

 «نه؟

هر دو دستش را روی صورت سیاهش کشید، مثل مومنی بنظر می آمد که بعد از نماز صورتش را 
 . پاک کندلمس می کند، شاید هم می خواست سیاهی های روی صورتش را 

 .«بهتره در این مورد حرف نزنیم»
 ...«اگه خودتم با من حرف نزنی لکه های رو صورتت حرف می زنن»

 :سلیم خندید

اما می دونی من و اونا دو  ...حق با توئه، مطمئنم که اونا با تو در این مورد پرحرفی می کنن»
بخاطر همین خیلی به  ...نمی رهحتی آبمون با هم توی یه جوب  ...آدم کامال متفاوت هستیم

 ...«من ربطی نداره اونا چی بهت می گن

احمد . با این حرف ها می خواست احمد را از سرش باز کند. سلیم این ها را زود و با عجله گفته بود
با وجود احترامی که نسبت به او احساس می کرد در حالی که عمدا سعی داشت صدایش تا جایی 

 :خانه باشد، گفتکه امکان دارد گستا

 !«پس تو فراموش نکردی، فقط خودتو به نفهمی زدی»
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 .شانه هایش را القیدانه باال انداخت

 .«جوون همینطوره مرد»

خیلی ها ممکن است عقیده داشته باشند که زندگی سلیم یک پارادوکس به تمام معنا بود که در آن 
دو در زندگی او تا حدی با هم عجین و حضور این  ،تراژدی و کمدی به یک اندازه حضور داشت

شده بود که اگر کسی همین سلیم را که مرد چهل ساله ی کاملی بود در حال اشک ریختن و 
 :همزمان خندیدن می دید به هیچ وجه تعجب نمی کرد و فقط ساده در مورد او می گفت

 «آدمای عجیب کارای عجیبم می کنن»

. تئاترهایش در سالن کوچک شهر هر هفته یک بار روی صحنه می رفت .سلیم کارگردان تئاتر بود
تماشاگرهای این تئاترها بیشتر دختر پسرهای جوانی بودند که بیکاری به کله شان فشار آورده بود 
و برای این به تئاتر می رفتند که بعدش بتوانند ژست هنرمند بودن بگیرند و بگویند آن ها هم یک 

بعضی ها هم فقط برای این بلیط های تئاتر را می خریدند که آن جا شاید  .تچیزهایی حالیشان اس
زمانی  چشمشان بیفتد توی چشم جوانی که او هم حسابی بیکار و عالف است، که از همین هم

طور کم کم مقدمات  بودن حضورشان در یک جا معلوم است به یک چیز مشترک عالقه دارند و این
آن هایی که پول نداشتند  .یشتر تماشاگرها را همین ها تشکیل می دادندب. آشنایی بیشتر چیده شود

اما تا دلت بخواهد بدبختی و دردسر داشتند که نمی آمدند به جنس تئاترهای او نگاه کنند، که کالف 
که از فلسفه ی خندیدن و گریه کردن و راه رفتن و هر چیزی حرف می زدند اما از  بودند یدرگمسر

نه تنها نشا. طوری حرف می زدند که خود بازیگرها هم چیزی از آن نمی فهمیدندهمه ی این ها 
فهمیدنشان شاید این بود که صحنه هایی که واقعا گریه داشت را با لحن آدم غمگینی اجرا می  ی

تمام درک آن ها از چیزهایی که سلیم می داد بگویند در همین  لبخند.کردند و صحنه های شاد را با 
ه آنکه نمایش های عمیقی باشند، فقط مانند کالفی که یک سرش گم شده در هم پیچیده ن. حد بود
 : محمد صاحب سالن میگفت. بودند

 ...«هنری که همراه زمونه حرکت می کنه این شکلیه»

 :به سلیم افتخار می کرد و می گفت ...زنده باد پست مدرن! پست مدرن

 ...«بریمبمن و اون سعی می کنیم با هم کیفیت سلیقه ی این مردم را باال »

مردمی بود که دستکم پولشان می رسید بلیط تئاتر بخرند اما نمی « کیفیت سلیقه ی»منظورش از 
آن هایی که پول . خریدند و در عوض ترجیح می دادند همین پول را خرج رفتن به یک کافه بکنند

این بیچاره « کیفیت سلیقه ی»ناقابل تئاتر نداشتند که هیچ، حسابشان جدا بود، برای خرید یک بلیط 
 .ها را هیچ جور نمی شد باال برد
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سلیم . احمد گاهی وقت ها که شیفت شب بود عصر می رفت تماشای تمرین نمایش های سلیم
ما بیرونش هم که وقتی احمد می رفت با او چندان گرم نمی گرفت ا خودش اجازه داده بود و با این

نمایش ها چیز خاصی نداشتند، فقط آدم هایی بودند که با . نمی کرد و احمد یک گوشه می نشست
هم صحبت می کردند، دریک نمایش حتی خبری از حرف زدن هم نبود، فقط باال و پایین پریدن 

بهرحال صحبت ها، اتفاقات و برخوردها دغدغه های . بود و صحنه هایی که عوض می شدند
 بود.خصیت ها و همه ی آن احساسات با زندگی کسی مثل احمد هیچ قرابتی نداشت، از آن دور ش

دور و غیرواقعی و طوری بود که انگار همه ی این شخصیت ها روی سفره ی پدر و مادر و با عشق 
و محبت بزرگ شده بودند بدون اینکه حتی یک روز کار کرده باشند، بدون اینکه حتی یک شب را 

 .م خالی روز کرده باشندبا شک

 :سلیم گفت

جوون می دونم تو درباره ی نمایش چی فکر می کنی، فکر می کنی اون ها یه مشت  ببین مرد»
دروغن که الی حقیقت رو درز می گیرن که امثال تو نتونن چیزی ازش ببینن، درسته؟ باور 

زندگی واقعی، از  ولی بزار بهت بگم دلیل اینکه من از... کن خودمم همچین فکر می کنم
درد و رنج واقعی توی نمایش هام دور شدم اینه که اینجا، به واقعیتی که دارم توش زندگی 

ی بدبختم که باید هر روز بیشتر  و واقعیت اینه که من یه کارگر چاپخونه آوردممی کنم ایمان 
روی سفرشه، از ده ساعت کارکنه، آخر سرشم به همین راضی باشه که حداقل یه لقمه نون 

روزایی که کار نمی کنم میام . یه لقمه نون که برای جون کندن دوباره ی فردا به کارش میاد
اینجا با بازیگرایی که بیست سال رو رد کردن، تو عمرشون کار نکردن اما شکمشون سیره 

اونقدری پول ندارم که بخوام لباس خوب داشته باشم یا غذای خوبی  .نمایش تمرین می کنیم
یه پدر مریض روی دستم مونده و بخاطر همه ی اینا اونقدری هم پول ندارم که بخوام  .خورمب

همه ی این واقعیت ها با من کاری کرده که فقط به زندگی خودم  .به عقاید خودم احترام بزارم
 ...«اگه همینم ول کنم رهبر می خوره زمین ...بچسپم

 .ل یک سنگ بزرگ روی قلبش سنگینی می کرداحمد سرش را پایین انداخت، حرف های سلیم مث
قلبش را مثل یک کشتی در دریای مواجی که آرام نداشت به زیر می برد و حرصش را شعله ور می 

نمی توانست جواب او را بدهد و روزهای  .کرد و از این ناراحت بود که نمی تواند با سلیم بحث کند
روی صحنه بود و سلیم هم خودش اعتراف کرد با بعد که به تماشای تئاتر رفت به تمام آن چه که 

واقعیت به اندازه ی فاصله ی بین خانه های اعیانی مرکز و زاغه های حومه ی شهر فاصله دارد 
فقط می خواست خودش بهتر تمام  .خیره می شد بدون اینکه برایش اهمیت یا معنی داشته باشند

می توانست بدون اینکه کسی طرفش بیاید . نداین ها را از نزدیک احساس کند و با چشم هایش ببی
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کسی طرفش نمی آمد هرچند می شنید دخترها درباره اش حرف می  .چند ساعت همینطور نگاه کند
زدند و صورت های آرایش کرده شان را در هم می کردند و بنظرشان این بیچاره خیلی بی چشم و 

می آمد به تئاتری نگاه می کرد که بقیه  رو بود که از محبت سلیم سوء استفاده می کرد و هر روز
بله احمد داشت حق یک عده را پایمال می کرد، خودش که از این بابت  .بابتش پول می دادند

 .خوشحال بود به حرف هایی که می زدند توجهی نمی کرد

 .دومین نفر که آمد دیده داخل رفته بود، احمد نفس راحتی کشید
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اصال نشسته بود نزدیک در که کامل بشنود، چند روز مرخصی  شنید.دیده صدای رفت و آمدها را می 
 .کاری نداشت، حوصله اش سر رفته بود .عروسی گرفته بود

می شنید که به هم سالم مختصری می کنند و چون بیرون سرد است جلوی در زیاد دوام نمی آورند 
 ط پشت سرشان می بندند که مزاحمتی ایجاد نشود و دیده هم بادر را هم با احتیا .و می روند داخل

بود یا سلیمان سعی نکرده بود  نکردهالبته هنوز به صاحب خانه بودن عادت )اینکه صاحب خانه بود 
مواظب بود برای آن ها ایجاد مزاحمت نکند، حتی اگر ( به او برای داشتن این عادت کمکی کند

 دهند.وند و اینطور خیلی راحت و خودمانی به گفتگویشان ادامه ممکن است متوجه ی وجود او نش
هرچند سرد بود و دیده خجالت می کشید که مهمان هایش باید در سرما به خود بلرزند در حالی که 

 .اما نه خیلی ،بهتر .خودش در داخل وضع بهتری داشت

چه اتاق  ،اتاقی در شهرکاین فصل از سال سرما مثل یک قطعه موسیقی درهرجایی، داخل هر 
هایی که خانواده در آن بود و چه اتاق های متروک منعکس می شد و نت هایش از سرو روی 

ها در ها سرد بود، نتهمه ی کارگرها به یمن این نت اتاقِ .همچین مهمان هایی باال می رفت
سابی داشتند و نه درست ح همچین جایی خیلی بهتر نواخته می شدند، در اتاق هایی که نه بخاریِ

ولی این . از آجر مرغوبی ساخته شده بودند و همه جا نم بود و مهیای سر بر آوردن نت های تازه
و گذشته از این  ،اتاق از این نظر باید سردترین اتاق شهرک باشد، نه شیشه ای داشت و نه بخاری

ر همچین اتاقی هم به سخت بود، حتما نشستن دسرمای استخوان سوزی بود، . ها در حیاط هم بود
هو کنان  فکر می کرد بعد از چند دقیقه همگی هو .دیده گوش به زنگ بود. همان اندازه سخت بود

 .حال چند ساعتی آن داخل دوام آوردند این با .و کالفه از سرما از اتاق می زنند بیرون

ن بود که به هم همه تنها چیزی که برای گرم شدن داشتند سیگارهایشا کرد.احمد سیگاری روشن 
ک های عمیقی به سیگارشان می پُ. ک احمد می ریختندسای که از فالتعارف می کردند و چایی

چایی نوشیدن و سیگار کشیدن از زور سرما بود وگرنه . زدند و چایی ها را زود زود هورت می کشیدند
 می کرد؟ یبا وجود این اتفاقات چه کسی هوس چای
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باز کردن در دود گرم سیگار به صورتش خورد و همینطور که از سرما به سعید هم وقتی رسید که با 
 :هنوز ننشسته بود که گفت. خود می لرزید زود داخل آمد و در را بست

 «می دونید االن اگه مصطفی اینجا بود چی می گفت؟»

 :به آن ها نگاه کرد و ناگهان نگاهش به زیر افتاد و غمی در صدایش دوید وقتی خواند

 ت را نمی خواهند پاسخ گفت،سالم

 .سرها در گریبان است

 .کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

 نگه جز پیش پا را دید، نتواند،

 .که ره تاریک و لغزان است

 و گر دستِ محبت سوی کس یازی، 

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛

 ...که سرما سخت سوزان است

 

دست هایش مثل دو تیکه لبوی قرمز دو طرف بدنش باال و پایین  .مالیدنشست و شانه هایش را 
صورتش هم قرمز بود و در حالی که هنوز  .می شدند و ناخن هایش از شدت سرما بنفش شده بودند

 :دندان هایش از سرما بهم می خورد گفت

صداش از  ...آره آره ...آره مطمئنم همین شعر رو می خوند، شما که مصطفی رو می شناسید»
ه نفر سالم دادم و دو همین االن که می اومدم به دَ ...ن می دادجوبه هر شعری  و من بهتر بود

آره نمی شناختن اما مگه یه سالم چقدر وقت آدم رو می گیره، اما  ...نفر به زور جواب دادن
 «جواب همین سالم همچین روزایی چقدر می تونه دل آدم رو گرم کنه؟

  :خنده ای کردکومار به زور 

اونوقت  ...آدمایی که بهشون سالم دادی از زور خستگی نمی تونن جلوی راهشون رو ببینن»
  «ش کنن؟ش و بِانتظار داری برای سالم کردن به تو بایستن و باهات خُ

 «.هتوئ باشایدم حق »
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 «ولی چرا با تاکسی نیومدی تو که وضعت خوبه؟»

 «.بینی که تعریفی ندارهاما وضع خودم می  ...وضع پدرم آره»

 :زود رو به بقیه کرد و گفت

 ...«راستی من هنوز باورم نمی شه اونا همچین کاری کرده باشن»

 .نمی خواست در مورد او حرف بزنند

 «.من مطمئنم، نگران نباش ...نکردن»

ندی این را احمد گفت و سعید در حالی که انگار تاحدی از نگرانی اش کم شده بود خوش دالنه لبخ
احمد سعید را از دوران مدرسه می شناخت، سعید لباس های نو می . از روی امیدواری تحویلش داد

تا . رز برخوردی داشت که بچه های بیچاره ای مثل احمد بویی از آن نبرده بودندطپوشید و ادب و 
ب هایی دلت بخواهد فک و فامیل تحصیل کرده داشت و در خانه شان کتاب پیدا می شد، از آن کتا

اما آن ها  .اتاق یک گوشه بهم لم داده اند که مردم بیچاره فکر می کردند فقط برای زیبایی بیشترِ
حتی معلم ها هم در برابر او احساس کمبود می کردند و دچار حالتی می . کتاب ها را می خواندند
و حرف می زنند و فروتن می شدند و خوششان می آمد که با آدمی مثل ا .شدند که با بقیه نداشتند

 :می گفتند

 ...«باریکال پسرم تو آینده ی خوبی در پیش داری حتما دکتر می شی»

البته سعید گذشته و حال خوبی هم داشت و بنظر عجیب نمی آمد که آینده ی خوبی هم داشته 
 .باشد

داشت و یک پدرش در بین مردم احترام . سعید پسر یکی از مردهای با اصالت و بانفوذ شهر بود
 .و همین سعید تا به سی سالگی رسیده بود یک دقیقه هم بند خانه نشده بود ،حرفش دوتا نمی شد

اما تا حاال یک کتابچه ی کوچک  است.رفته بود، گشته بود، شعر گفته بود، می گفتند شاعر خوبی 
ی کرد و می پس چرا باید چاپ م .شعرهایش را برای خودش می گفت بود.هم از او بیرون نیامده 

درک نمی شدند که، مثل پازلی بودند که از روی غرض هزار بار  .داد دست کسانی که درک کنند
این ها برای . بهم ریخته باشی و هزار تکه اش را هم برای خودت یک گوشه پنهان کرده باشی

می دیگر دستش در جیب پدر نبود و خودش کار  .گذشته بود، حاال دیگر از این شعرها نمی گفت
اما چه می شود کرد، خودش می خواست،  .کارش هم سخت بود نداشت.به کارکردن عادت  کرد.

وقتی بین رفقایش می نشست و اینطور بهتر بود، بی ریاتر بود  .دوست داشت خسته شود و عرق بریزد
پدرش می گفت پسره را سال آخر دانشگاه منحرف . خودش اینطور می گفت .حال بهتری داشت

و باز می آمد ور دلش می  ،پسر باباش :ال فوقش دو شعر می گفت و همان می ماند که بودکردند وا
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ولی حاال می خواهد سر به تن همین پدر نباشد، می خواهد پدرش بعد از این همه سالی که . نشست
با عزت نفس زندگی کرده از آن باالها بیاید پایین، بیاید پیش کسانی که یک دقیقه نمی توانند 

پشت سرهم مثل آدم حرف بزنند، تپق می زنند و زبانشان می گیرد، دست خودشان هم  درست
 !نیست بیچاره ها ادبش را ندارند، عجب دوره زمانه ای شده

اگه کار هم گیرم نیاد  ...حاال هم پاشو کرده توی یه کفش که می خوام برم کارگری کنم»
میرم خیابونارو تمیز می کنم ولی همینطور اینجا دست روی دست نمی  ،کولبری می کنم

مگه  ...آخه به پدرت نگا نمی کنی به دستات نگا کن از دستای زن جماعت نازکتره ...زارم
 «می تونی کار کنی؟

سعید هم می توانست کار کند و حاال چند ماهی می شد که کار می کرد، کارگر خوبی هم بود، 
گذشته از این ها چیزی که می شود در . سعی می کرد با تمام وجودش کار کندهرکجا می رفت 

مورد سعید گفت این بود که هنوز هم شعر می گفت و می رفت روستاهای اطراف و به خانه های 
 :می خواست مجموعه ای از قصه های محلی جمع کند و می گفت .روستایی سر می زد

کنیم، همه ی اونا از درد و رنج مردم حرف می اگر خوب گوش کنیم، اگه مثل آدم گوش »
از مردمی که دیگه نمی تونن تحمل کنن، از مردمی که مثل دیگ می جوشن و مجبورن  .زنن

 «از لبه ها بریزن بیرون

همین سعید وقتی به قصه هایشان گوش می کرد خودش هم برایشان حرف می زد و امیدوار بود 
پیدا می کرد، اما فعال که راه ها سخت بود و نمی شد برود و  راه کند.که در دل هایشان راه پیدا 

 . حرف هایشان را بشنود و برایشان حرف بزند، باید منتظر آب شدن برف ها می ماند

 .سعید که کم کم دست هایش گرم شده بودند او هم سیگاری برای خودش گیراند

 ...«نمی دونم همه ی این اتفاقات چه توضیحی داره»

با اینحال مدتی را در سکوت به  ،اشتند چرا اینجا هستند و باید درباره ی چه حرف بزنندهمه خبر د
 :هم نگاه کردند و تنها به دود کردن سیگارهایشان اکتفا کردند تا اینکه احمد گفت

 «رفقا فکر می کنید حاال که این اتفاقات افتاده باید چطور عمل کنیم؟»

 :کومار گفت

 ...«باید کمکشون کنیم»

 «کمکشون که می کنیم اما چطور؟ باید در این باره تصمیم بگیریم ...اونا رفیقمون هستن»
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 :امیر گفت

مگه همچین کاری با شخصیت اونا جوره  ...ای کردنهمچین دیوونگی نمی دونم چطور»
خودشون  ...نه حتما دیوونه شدن، با دیوونه هم که نمی شه کاری کرد( چندبار سرتکان داد)

تکلیف اونا که روشنه باید  ...یه جوری تو دردسر انداختن که حتما پای ما هم میاد وسط رو
 «ترتیبی بدیم از مرز رد شن، اما خودمون حاال باید چیکار کنیم؟

خاطر همین بیشتر از بقیه همدیگر را می دیدند و موقع ه امیر با احمد توی یک شیفت کار می کرد، ب
 .کلمه ای رد و بدل کنند که معلوم می کرد نظر هر کدام از آن ها چه بودکار هم توانسته بودند چند 

امیر پدر و مادر پیری داشت و چهار خواهر دم بخت که بااینکه همگی شان دخترهای کاری بودند 
کدامشان روی خودش نشان نمی داد و در هیبت یک داماد به آن ها لبخند  به چهره ی هیچبخت 

خانواده ی هفت نفره همه در یک اتاق کوچک زندگی می کردند و همه به جز پدر و این . نمی زد
احمد و امیر با هم توی یک محله بزرگ شده بودند، با هم . مادر از سر صبح تا شب کار می کردند

 .توی یک جا کار کرده بودند و هر دوتا هم تا یک جایی نظرهای مشترکی داشتند

 :کومار عصبانی حرفش را برید

کسی که  ...یه جوری در موردشون حرف می زنی انگار اومدن یکی از خودمونو کشتن»
با کشتن اون برای همه ی دشمن های ما، برای همه ی  ...کشتن بزرگترین دشمنمون بود

ما به همچین چیزی احتیاج داریم که اونا  ...دشمنای آدمای زحمت کش شاخ و شونه کشیدن
 ...«ن شکلی بلرزناز ترس توی کاخشون دقیقا همی

 :امیر گوشه سبیلش را تاب داد، آن را به دهان گرفت و پرسید. خودش از سرما می لریزد

 !«هه پس تو هم خبر داشتی؟»

 :کومار انگار ترسیده بود به اطرافش چشم گرداند و زود گفت

این  اما اگه خبر داشتم حتما کمکشون می کردم که بفهمن توی ...خبر نداشتم ...خبر نداشتم»
مبارزه تنها نیستن، ما تو این مبارزه تنها نیستیم اونا هم از اون سر دنیا اومده بودن غربت که 

 .«همین رو به ما بگن
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 :امیر گفت

من نمی دونم تو داری چی می گی، از چی حرف می زنی؟ به ما بگن؟ ما که خودمون درد »
این مبارزست آره  ...زندگی می کنیمخودمون رو می دونیم، ما که خودمون داریم با این درد 

دستای خود مبارز خسته می شه نه اینکه آهن  .اما مبارزه ای که معنیش میخ به سنگ کوبیدنه
چند بار همین  ...اون ها اینم می دونستن؟ مصطفی و مراد اینو بهتر از ما می دونستن .سوراخ شه

مناسب الزم زمان  قهر همکه برای  ؛یمبزندست به خشونت فعال مصطفی گفته بود که ما نباید 
حاال چون خودش اینکارو کرده درسته؟ اگه من برای مصطفی از همتون بیشتر احترام  است.

قائل نباشم به زمین سرد بخورم اما حرفم اینه که درسته اجازه بدیم بخاطر دو نفر تمام کارایی 
 «که تا حاال کردیم عین همین دود سیگار بره هوا و هیچ بشه؟

د سیگار هر کدامشان از دهانشان که بیرون می آمد در هم می پیچید، و پیچ و تاب خوران با سایر دو
دودها یکی می شد، می رفت باالی سرشان و آنجا کم کم محو می شد، یعنی نابود شده بود؟ هیچ 
 شده بود؟ کومار چند بار تند تند دست هایش را جلوی رویش تکان داد، هربار که دستش را تکان

 .می داد دود مثل یک پرده از جلوی رویش کنار می رفت

سالی بود که  این مرد روستایی که هنوز بوی دشت ها و گرمای آفتاب را می داد و تازه یک ،کومار
در کارخانه کار گیر آورده بود و بخاطر همین کار هم از روستا بلند شده بود آمده بود شهر، صورت 

و در همه این تصور را ایجاد  ،عصبانیت مثل یک کیسه خون مشتعل و قرمز شدسرخ و کوچکش از 
کرد که ممکن است هر لحظه آن توپ گرد کوچک منفجر شود و صورت های همه از آن خون 

 .روستایی قرمز، خیس شود

یه تکانی به این دنیا دادن و گاهی همچین  ...بهرحال این چیزی از بزرگی کار اونا کم نمی کنه»
مگه ندیدی مردم حاال دارن هی می پرسن کمونیستا کین؟ مصطفی  ...ان هایی بد نیستتک

 «کی بود؟ مراد کی بود؟ تازه حاال دارن واقعا اونارو می بینن
 ...میکشن، می زنن، خراب می کنن ...هه و چه جوابی گرفتن؟ کمونیستا همیشه مخالفن»

 ...«هرکاری تا حاال کرده بودیم هیچ شد همین

ته اما من مطمئنم که همه ی اونا دستکم با خودشون می گن که نه این کمونیستا باید درس»
 «آدمای خوبی باشن که همچین شری رو از سر ما کم کردن
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 :احمد گفت

اما  ...کشتن یه آدم ما رو بزرگ نمی کنه، مشکل از یه آدم نیست مشکل از این سازوکاره»
همچین  ...کنم مصطفی و مراد همچین کاری کرده باشنمن همون اولشم گفتم که باور نمی 

 «.کاری نکردن

 :کومار کمی آرام گرفت و آرم تر گفت

گذشته از اینا سازوکار رو همین ها  ...گیریم که نکرده باشن، مردم که فکر می کنن کردن»
 .«سرپا نگه داشتن

کومار مثل کسی که به او توهین شده تنها با لب های جمع شده منتظر  .امیر با صدای بلند خندید
 .ماند تا او از خندیدن دست بردارد

از همه جور آدمی تو این دنیا تا دلت بخواد زیاد پیدا می شه، این رو بکش یکی دیگه جاش »
 ید؟کارخونه االن مال کارگرهاست؟ حق به حق دار رس .علی دیباگر مرد ،بببین ...می شینه

اینم زیاد بود، حاال پولی که از ما می دزدن اگه به  ...نخیر، فقط یه روز کارش رو خوابوند؟
به حساب پسرش می ره و اگه پسری هم نداشته باشه چیزی که زیاده  نرهحساب علی دیباگر 

چیزی تغییر نکرده بجز اینکه بیست کارگرو همین  ...آقا باال سر که بیاد و جای اون رو بگیره
آزادشون می کنن درست، اما می دونین که بعد از این خوب بهانه ای دارن که  .یشب گرفتند

حاال اگه بخوایم حرف اعتصاب رو بزنیم راحت تر می تونن  .به هر اعتراضی رنگ جنایی بدن
کنارمون بزنن و تازه یه برچسبم بزنن وسط پیشونیمون که آقا اینا اغتشاش گرن، تروریستن، 

چیزی که ما نیاز داریم اینه که به کارگرا اعتماد کنیم و می ... یباگر هم مدرکماجرای علی د
ای انجام بدیم به سمت چیزی می رن که ما بینید که اونا بدون اینکه ما همچین کار تهیجی

میخوایم، اون ها خودشون می تونن مسیررو پیدا کنن، همونطور که ما پیدا کردیم و وقتی این 
 .«هیچی سرجای خودش باقی نمی مونه اتفاق افتاد دیگه

احمد در حالی که می خواست کومار را آرام کند به امیر تذکر داد صدایش را پایین بیاورد که همسایه 
  :ها نشنوند و خودش گفت

طور می ه رفقا کاری که ما می خواستیم انجام بدیم این بود که به کارگرا نشون بدیم چ»
 ،درست ،زندگی بهتری داشته باشن، قرار بود همه چیز کم کم پیش برهتونستن در این اوضاع، 

بتونیم دستمزدها رو ببریم باال و در عین حال روی  ...اما قرار بود خودمونم یه کارایی بکنیم
( روبه امیر کرد) ،خالقیت خود کارگرا و اتفاقایی که می افته هم برای مبارزات حساب کنیم
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رحال این کار اگه ه به ...ط چشممون به حرکت خود کارگرا باشهیعنی اینطوریم نیست که فق
ضربه ای هم به دشمن زده باشه که من فک می کنم اینطور نیست، با در نظر گرفتن این هم، 

اگه بخوایم در ... منافعی که این ضربه می تونه برامون داشته باشه منافع لحظه ای بیشتر نیستن
 ...«بریم چیزی که بهش می رسیم فقط آنارشیهآینده هم دنبال همچین طرح هایی 

 :کومار گفت

 «من بازم می گم ما نباید پشت اونارو خالی کنیم» 

منصور که تا آن موقع ساکت بود و فقط گوش می کرد دست روی پای کومار گذاشت و در حالی 
 :که می خواست آرامش کند گفت

 ...افتاده برای روزهای پیش رو درس بگیریمپشت اونارو خالی نمی کنیم اما باید از اتفاقی که »
 «مگه نه احمد؟ ...برای درس گرفتن باید قبول کنیم اشتباه کردیم رفیق

منصور سنی ازش گذشته بود، موهایش مثل برف های . احمد کمی تردید کرد، حق با منصور بود
ان تر که بود معروف بود که همین منصور جو .بیرون باالی صورت سیاه سوخته اش می درخشیدند

اما حاال سال هاست بدون اینکه مشکلی ایجاد کند در سالن تئاتر محمد نظافت  .مرد بزن بهادری بود
احمد فکرش را هم نمی  .می کرد و زیر پای جوان های نازک نارنجی را که می آمدند تمیز می کرد

اریکی سالن آمده بود کرد منصور به فکر تغییر اوضاع باشد اما همین منصور بود که یک روز در ت
از هر دری حرف زده بود و احمد هم نتوانسته  .کنارش نشسته بود و بنای دردل کردن گذاشته بود

بود در برابر صداقتی که در حرف هایش بود مقاومت کند و درهای دلش را به روی او باز کرده بود 
 .تن و حرف زدنو بعد از آن هر وقت احمد به تئاتر رفته بود کارشان همین بود، نشس

مصطفی و مراد رفیقش بودند، باید کمکشان می کرد، اما همین حاال هم نمی دانست باید چطور 
طور کمک کردن باشد نه خود ه کمکشان کند و از همان اولش هم گفته بود که بحث باید روی چ

  .کمک کردن

اونارو خالی کنیم؟ بله کاری که کردن درست نبوده اما حاال که پیش  پشتمگه ما می تونیم » 
اومده نمی تونیم اونا رو بندازیم جلوی یه عده که می خوان سر به تنشون نباشه، که به خونشون 
تشنه ن اما تو کومار که سنگ شجاعت اونارو به سینه می زنی می خوای چیکار کنی، از مخفی 

نبال همه ی کارخونه دارها و اختالس گرها و تک تک از کاری دست برداری، بیفتی د
همشون حساب بپرسی و با یه چاقو سالخیشون کنی، اینه؟ ما تو فکر یه اتحاد واقعی بودیم، 
قرار بود اعتصابا همونطور که توی کارخونه های دیگه راه افتاده به اینجا هم سرایت کنه، 
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االن داریم به چی فکر می کنیم، رییس خیلی نزدیک شده بودیم و  ...سرایت کرده بود
کارخونه کشته شده و یه چیزایی قراره تغییر کنه ولی مطمئن باشید چیزایی که عوض می شه 

 «رو یکی با سلیقه ی آمریکایی ش عوض می کنه نه ما، فهمیدی؟

دست کم کارگرها به لطف اون ها دیدن که ما هم می تونیم کاری براشون انجام بدیم، که »
 «چه پیامی می تونست از این پیام براشون روشن تر باشه؟ ...ونیم متشکل بشیممی ت

 :احمد از کوره در رفت و عصبانی گفت

دست بردار کومار، به این می گی پیام روشن، تاوان یه پیام روشن برای ما باید چی باشه؟ به »
کنه یادت این میگی متشکل شدن؟ دو نفر که رفتن یکی رو سالخی کردن متشکل شدن؟ ن

رفته که قانون مارو از متشکل شدن منع کرده و در ثانی همین قانون هم هست که به دولت 
اما من مطمئنم  ...این حق رو داده در دفاع از این کارخونه دار دنبال ما بیفته، مارو دستگیر کنه

م و بگیم که تو این بار با این مخالفت می کنی که ما یک راست بریم و در برابر دولت بایستی
از دولتی که با همه ی توانش روی مالکیت یه سری ها صحه می  ...ما حقمون رو می خوایم

زاره چی می شه خواست؟ تو قبل از کشته شدن علی دیباگر از این حرفا نمی زدی ولی حاال 
مثل یه بچه ذوق کردی و فکر می کنی چون کشتن یه نفر از راه انداختن اعتصاب راحت تره 

 «یم تو کار ترور؟بهتره بر
اونا باید  .ما نمی خوایم اونا ببینن که ما می تونیم کاری براشون انجام بدیم ،رفیق ،کومار»

 «خودشون ببینن با نیروی کارشون می تونن چه کاری برای خودشون انجام بدن، غیر از اینه؟

 :احمد در جواب امیر گفت

قراره هزار سال از مقصد دورشون کنه نباید رن از راهی می رن که ایعنی اگه ببینیم اونا د»
 «چیزی بگیم چون اونا خودشون باید برسن، آره؟ همچین چیزی؟

نه ولی اگه بخوایم به زور توی مسیری قرارشون بدیم که هنوز وقتش نرسیده اونوقتم نتیجش »
 ...«همون می شه

اونا توی کاخشون از کی وقتش می رسه؟ وقتی همه ی ما از گرسنگی مردیم و » :منصور گفت
 «پرخوری ترکیدن؟

احمد از زیر چشم نگاهی به امیر که از سرما به خود می لرزید انداخت، امیر چیزی نگفت اما احمد 
 .از اینکه در این جمع کسی با او همدل نیست مایوس نشد
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نفر،  خاطر سهل انگاری دوه رحال رفقا ما نباید از برنامه هایی که برای آینده داشتیم به به»
ما احتیاج داریم با سایر کارگرها توی  .هرچند که اون دو نفر رفقای عزیز ما بودن دلسرد بشیم

هرجایی از این کشور ارتباط داشته باشیم و به لطف گوشی هایی که دستمونه این کار تا حدی 
ی تنهاییم وقت .ما باید با هم فعالیت کنیم ،این یه ضرورته .ساده شده، هرچند باید مواظب هم بود

نابود کردنمون براشون کاری نداره ولی وقتی با هم یه مشت می شیم نمی تونن مارو نابود 
 .«کنن

 :کومار گفت

احمد منم دارم همین رو می گم، من با متشکل شدن مشکلی ندارم اما اگه کسی  ...احمد»
کنه، اگه همه شجاع باشه و بخواد خودش تنهایی یه کاری بکنه تا این حد من رو ناراحت نمی 

ی ما بتونیم به خودمون فکر کنیم و آگاه بشیم یعنی همه داریم با هم یه کاری می کنیم، مگه 
این نیست؟ سرمایه داری بزودی سقوط می کنه و اونموقع شما مجبور می شین اعتراف کنین 

 .«توی این سقوط نقشی نداشتین
م تنهایی به خودمون فکر کنیم اینطور که تو می گی من حرکت مشترکی نمی بینم، هر کدو»

تا هر کدوم یه گوشه کارو بگیریم، ایده تو اینه؟ اگه همچین کاری بکنیم خطای بزرگی 
شاید توی حرکت مشترک به جایی نرسیم اما دست کم ازش درس می گیریم ولی  ...کردیم

کشتن یه نفر  .دیمخود فقط یه پیام اشتباه به همه ی کارگرها می  کارا، با کشتن های بی با این
کردن استثمار و سرمایه داری نیست و دلیل اینکه ما داریم استثمار می شیم این  به معنای نابود

 «نیست که مثال علی دیباگر مارو دوس نداره، نه؟

از بین در نیمه باز زود دختر  .صدای کوبیده شدن در که آمد احمد ساکت شد و امیر در را باز کرد
ورتش را پوشانده بود آمد داخل، شال بزرگی دور صورتش پیچانده بود، مثل یک ریزه میزه ای که ص

حال  بااین. پسر لباس پوشیده بود و هر کسی می توانست تصور کند که او یک مرد است نه یک زن
راه دوری نیامده بود، شهر با اینجا  .چشم های هشیاری داشت که از باهوش بودنش حکایت می کرد

او از چند سال پیش که پدرش ورشکست شده بود هر روز در تولیدی کار . نداشتفاصله ی چندانی 
 .می کرد

 :گفت

 «چی شد به کجا رسیدین؟ ...ببخشید رسیدممن دیر »
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 :احمد به کومار نگاهی انداخت و ادامه داد

 چیزما داشتیم از این حرف می زدیم که این اشتباهه اگه همونطور که غریبه ها می خوان همه »
خواری و یه اسم، حاال هر اسمی فقط  رو خالصه کنیم توی این دو تا کلمه ی فساد و رانت

 ...«باعث می شه که حواس ما از جریان اصلی پرت بشه

 :کومار اضافه کرد

اینم بگو که قرار نیست همش منتظر باشیم تا ببینیم اون آدم های با سواد دانشگاه رفته قراره »
 «.چی بهمون دستور بدن

 :احمد برای سحر چایی ریخت و گفت

وقت بهمون دستور ندادن، من به این دستور نمی گم، من  نه قرار نیست، چون اون ها هیچ»
نمی خوام بخاطر مرگ یه نفر  .بهش می گم داشتن برنامه برای اینکه درگیر هرج و مرج نشیم

 «چیز بدی گفتم؟ ...شاهد بدبخت شدن چند نفر باشم
 .«..نه جوونم اما»

سحر شانه هایش را با دست مالید و وقتی به حرف آمد انگار از گفتن چیزی که می خواهد بر زبان 
 :بیاورد عذاب می کشد حرفش را زود اینطور کامل کرد

 .«ستعلی دیباگر زنده ...اون زندست»

 :کومار ناله ای کرد و بلند شد

 «خوب شد؟ حاال خوشحالید؟»

 :خواهش کرد باز بنشینداحمد دست کومار را گرفت و 

باید سعی کنیم  ...برمون هرچی خبر هست تحریف شده و رفقا موضوع مهم اینه که دور»
من از همون اولشم می دونستم کاسه ای زیر نیم کاسه ست، گفتم باور  ...واقعیت رو بفهمیم

 «این تازه اولشه ...نمی کنم اونا همچین کاری کرده باشن

 :، موهای جلوی صورتش را پشت گوشش گذاشت و سرتکان داد، گفتچایی را برداشت، گرم بود

مصطفی و مراد که بی خود  ...این وسط یه اتفاقی افتاده ...بهرحال دود از کنده بلند می شه»
«.غیبشون نزده
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 مدوّ فصل
 پیکار، قوی برای از و است مرگ ضعیف برای

 .بهتر خود همین و
 است، خور در لگدمال را ضعیف و یاری را قوی

 .بهتر خود همین و
 آر، فرود برسرش هم مشتی و بیفتد بگذار را افتاده
 .بهتر خود چنین زیرا
 دارد، جشن در جایی آید، در پیروز پیکار از آنکه

 .بهتر خود این و
 نیست، کاری کشتگان شمار با را خوانساالر و
 .بهتر خود همین و
 آفرید، چاکر و خداوندگار آفرید، چیز همه که خدایی و
 .بهتر خود این و
 خندند، می ریشت به نهد دباراِ به رو چون و گویند، می دحتمَ است راه به ترَکا تا
 .بهتر خود همین و
 «دهعقا و استثنا برشت، تلبرتو»
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1 
یعنی یادش رفته بود در را . در بدون چرخاندن کلید عقب رفت، باز بود ،سلیم که کلید را انداخت

هفته ی پیش چند بار کلید را  ،کامال واضح به یاد داشت. ببندد؟ امکان نداشت یادش رفته باشد
کسی به غیر از خودش در طول هفته  .فقط یک امکان وجود داشت. چرخانده بود که مطمئن شود

 .در را باز کرده بود

 چه کسی ممکن بود در را باز کرده باشد؟

این تنها . چند سالی می شد که سلیم کلیدش را به کسی نمی داد، حتی به محمد صاحب سالن
البته منصور کلید را داشت اما او که همیشه سرش در کار خودش بود . برای کار کردن بودشرطش 

. چند سال پیش به بعضی از رفقایش کلید می داد. و تمام این سال ها کلید را به هیچ کس نداده بود
کنند اما تظاهر می کرد خبر ندارد که آن بدبخت بیچاره ها که آه ندارند با ناله سودا  ،شنیده بود

روزهای تعطیل با خیال اینکه حاال وقت خوش گذرانی است دست دخترهای ساده و جوانی را که 
بهشان روی خوش نشان داده اند می گیرند می آورند اینجا و در تاریکی و سکوت با عجله از پله ها 

( شان رابال های) باال می روند و روی سکو می ایستند و حتما آنجا مثل یک پرنده دست هایشان را
و رو به همه ی صندلی های خالی، در  ،کامال از هم باز می کنند، مثل آغوشی برای همه ی دنیا

 :حالیکه واقعا ترس این می رود پرنده ی ما پرواز کند، فریاد می زنند

 !«از روی بلندترین صحنه ی عالم هم نمی شه چشمت همچین خانم زیبایی رو نگیره»

 :بلند پرواز

و آقای محترمی که باال  ،با هزار امید و آرزو لبخند می زد و قند در دلش آب می شدآن خانم زیبا 
از شادی تنهایی که نصیبشان شده بود گونه هایش گل  ،با وجود خستگی ،بود و از باال نگاه می کرد

به خیال خودش می توانست چند سال دیگر با پشتکار و کوشش مداوم با وجود اینکه  ،انداخته بود
ز چیزی نداشت و به احتمال زیاد فردا هم چیزی نخواهد داشت، اما با در نظر گرفتن اینکه امرو

فرداهای زیادی در انتظار همچین جوان سرحالی است، اگر کمی بیشتر عرضه داشت با بریدن از 
خواب و روزهای تعطیلش به این عالقه، که در واقع در زندگی او حکم تجملی دردسر ساز را داشت 
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دست هایش دارد و نه دیدارهای مخفی در  و آخر سر بازیگر بزرگی شود که نه نیازی به کارِبرسد 
 .چهاردیواری که مال او نیست

فقط کافی بود بیشتر کار کند، کمتر بخوابد،  .البد خانه ای می خرید و خانم را عروس خانه می کرد
 .دکمتر بخورد و سعی کند جایی هم برای تمرین های تئاتر پیدا کن

 از کسانی که سلیم دیده بود و همچین برنامه ای برای چند سال آینده ریخته بودند چه مانده بود؟

 .به آن ها می شد چه گفت؟ سلیم بی اختیار لبخند زد

 :خیال پرداز

خود او را سال ها پیش می توانستی از قماش همچین آدم . آدم های احمق از قارچ هم بیشتر هستند
 .ای داشتجوان تر که بود او هم همچین حماقت ها و فکر و خیال های بچه گانه. هایی بگیری

اگر این مردم دست از سرش  .آنقدر قبل که می شد به حسابش نیاورد. حاال نه ولی قبل ترها چرا
هرکسی می تواند در زندگی اش دچار یک چرخش بزرگ شود که برمی داشتند و قبول می کردند 

وقت  ابراهیم هم بود، او هم هیچ. ی گری کرده باشد یک روزه سربه راه شودو حتی اگر زمانی یاغ
 .باشدقبول نکرد سلیم دست از یاغی گری برداشته 

می گفت از یک جایی به بعد دور هر دختری را خط . ابراهیم هیچوقت از این کارها هم نمی کرد
بهش داده بود به رفقایی که سلیم شنیده بود این مرد عاشق کلیدی را که . بیچاره عاشق بود کشیده.

سلیم که در این باره از او پرسید، او حق به جانب و شاکی از اینکه همچین  .نمی شناخت می داده
 :سوالی می کند، زود و بی تامل جواب داده بود

من که فکر می کنم  ...اون بیچاره ها هستن که هرروز دارن برای اینجا بودن جون می کنن»
 «.محمد الیق اینجا بودنن اونا بیشتر از

دست کم با ابراهیم هم عقیده بود که محمد لیاقت داشتن یک سالن که هیچ،  .سلیم قانع شده بود
طور  چند بار سر تکان داد، انگار این. لیاقت داشتن یک صندلی پوسیده از این سالن را هم ندارد

دربست در خدمت همین امروز باشد فکرهای گذشته از او دور می شدند و می توانست تمام روز را 
خوب می شد اگر می توانست، اما مگر ممکن بود؟ در حالی که رهبر  .و فقط به همین امروز فکر کند

 .را در آغوش داشت در را با فشار پا هل داد

سالن تاریک بود و از داخل بوی . ناله کنان از جلوی رویش کنار رفت ،در همراه با یک جیر کشدار
بازهم خوب بود، گرمای سالن را به سرمای داخل ماشین ترجیح . مد و هوای نامطبوعِ ماندهگرما می آ

 .می داد
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اگه یه چیزی  ...بفرما مرد جوون معلوم نیست کی اینقدر بی حواس شدم که در رو باز بزارم»
 ...«اگه خراب کاری کرده باشن ...دزدیده باشن چی؟ اگه صندلی هارو کنده باشن

بدون اینکه . همینطور احتماالت را پشت سر هم ردیف می کرد زود داخل سالن شد و در حالی که
چیزی برنداشته بودند، همه ی صندلی ها سر جایشان بودند، . در را ببندد به سمت چپ قدم برداشت

این روزها می شد انتظار هرچیزی . افسرده و غمگین مثل هفته ی پیش که تنهایشان گذاشته بود
چند بار که به شهرک رفته بود دیده بود نیمکت های عمومی سر از خانه ی  .اشترا از هرکسی د

سلیم که . بعضی از مردم در آورده اند، چه کارها که نمی کردند، مردم گرسنه شبیه خودشان نبودند
 :در این باره ازشان پرسیده بود گفته بودند

 «از ما مگه پیدا می شه؟خسته تر  ...دولت صندلی ها را برای آدم های خسته ساخته»

این روزها مردم برای همه کارهایشان بهانه ی دهن پر کن داشتند، این هم بهانه ی خوبی بود، 
 !بدک نبود، خستگی

نور صبحگاهی روشن و خیره کننده روی کاشی های جلوی سالن می ریخت و به سختی به کاشی 
از فاصله ی بین دیوار و صندلی ها  ،بودسلیم که از جهت مخالف و رو به نور رفته  زد.ها چنگ می 

گذشت و رهبر را با احتیاط روی صندلی جلویی نشاند و در تاریکی و سکوت در حالی که باد سردی 
در را چهارتاق باز کرده بود و همراه انفجار نور به داخل یورش آورده  ،هرچند نامفهوم، هرچند کم

 .بود، سیگاری روشن کرد

صورت او را روشن کرده بود، هرچند داخل گیومه می شود اضافه کرد که نور نور هم سیگار و هم 
هم سیاه بود و هم چرب و همه ی این ها زیر نور خورشید . صورت سیاه سلیم را روشن کرده بود

وقت هایی که زیر نور خورشید نمی ایستاد می شد خیلی . بهتر از هر زمان دیگری دیده می شد
ا با یک خال بزرگ مادرزادی اشتباه بگیری و قبول کنی کسی در ساده سیاهی روی صورتش ر

خال ها مثل گودال های روزهای . وضعیت سلیم مجبور است با همین خال های زشت سر کند
چند سال . سلیم قبال نه، ولی حاال دوستشان داشت .بارانی بودند، هر روز از یکجایی سردر می آوردند

بازیگرها سلیم را هم ببیند، پیش می  الن می آمد تا ضمن تمرینِقبل که ابراهیم آخرهفته ها به س
آمد بعضی از بازیگرها یا کس و کار این بازیگرها که مثل یک دفتر نو سفید و پاکیزه بودند، درحالی 
که سعی می کردند وقت حرف زدن هم خیلی به او نزدیک نشوند، درباره ی خال های روی صورتش 

گرفته بود  اصال سلیم از او یاد .ین همین خال ها را روی صورتش داشتابراهیم هم ع. سوال کنند
ابراهیم و سلیم یک جا کار می . نسبت به این خال ها بی اعتنا باشد و حتی دوستشان داشته باشد

. یی از کار و زندگی شان محسوب می شدجزسیاهی صورتشان . هر دو کارگر چاپخانه بودند .کردند
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های سیاه از ابراهیم می پرسید با خنده ای که نشان از رضایت داشت  هرکس در مورد این خال
 :جواب می داد

من در مورد چشم شما سوال می  ...این خال ها یه جورایی برای من حکم چشمام رو دارن»
 «کنم؟ مثال می گم چرا چشم دارید؟

 :یا

ما جایی رو کثیف نمی  ...ندارهوقتی خونه ای برای موندن نداری با صورت کثیف خوابیدن مشکلی »
 ...«کنیم حتی اگه خودمونم کثیف باشیم، پس نگران نباش عزیز من

که به وسیله ی  آشناهای محمد از روی تاسف و گرفته از جواب سر باالی ابراهیم، ناراحت از این
لش خطاب شده بودند، نگاه سردی تحوی« عزیزم»و نه حتی « عزیزِ من»یک آدم کثیف و بی نزاکت 

« عزیزِ منِ» می خواستند از این آدم های کثیف با. طرف تر می نشستند می دادند و می رفتند آن
 ندفاصله می گرفتند و حتی اگر ابراهیم یا سلیم از کنارشان رد می شد. آزار دهنده شان فاصله بگیرند

یم حسابش جدا ناسالمتی سل ،هرچند باید جانب ادب را نگه می داشتند .خودشان را جمع می کردند
 بود، استاد بود، هنرمند بود، اما تاکجا؟

 :ابراهیم با صدای بلند می خندید و به سلیم می گفت

خودشون زود متوجه می شن سیاهی ما به هیچکی نچسپه  ...ببین آدم باهوش به این می گن»
 ...«آره آره ...آره فاصله بگیرید ...به این ها می تونه بچسپه

می خواست یک نفرشان بلند شود و . تکرار می کرد «عزیزمن»را بیشتر از  «بگیریدآره فاصله »و 

اما آن ها  ،مهمان می کردچند مشت دلش خنک می شد اگر هر کدامشان را  .جلوی رویش در آید
بلند نمی شدند، خودشان را در حد دهان به دهان گذاشتن با یک آدم نیمه مجنون نمی دانستند، و 

حالی که از عصبانیت دندان هایشان را روی هم فشار می دادند و دست هایشان را بخاطر همین در 
مشت می کردند چیزی نمی گفتند که بی توجه بودنشان و مقام باالترشان را نسبت به ابراهیم نشان 

 .دهند

کدام بی توجه تر بودند، آن ها یا ابراهیمی که خال های روی صورتش را تمیز نمی کرد که یادش 
سرب نه تنها روی پوستش، بلکه در خونش هم جریان دارند؟ با پاک کردن  نرود این لکه های سیاهِ

سلیم هم . یقین داشت بی فایده است .کاری به پیش نمی برد ،هم زدن یک صورت تمیزه آن ها و ب
بدش نمی آمد مثل او رفتار کند، هرچند وقتی محمد دوست هایش را همراه خودش به سالن می 

د و آن ها درباره ی خال های روی صورتش کنجکاو می شدند، او سعی می کرد هربار جوابش آور
 -مناسب وضعیت باشد، مثال به یکی از آن ها که از شهر دیگری آمده بود و آن جا سالنی داشت که
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  :آن را به نقاش های جوان کرایه می داد گفته بود

می دونید  ...نمادن که کارگردان از بازیگر جداشهاوه، این سیاهی ها رو می گید، اینا یه جور »
 ...«یه جورایی پست مدرن ...یه جور نمایش در جریان تمرین نمایش

 :یا

 «درباره ی ماسک شنیدی؟»

و کسی که این جواب را گرفته بود ذوق زده و شیفته برق از سرش می پرید و برای چند لحظه 
سیاه سلیم را محکم می فشرد و همزمان لبخند می زد و کنترل خودش را از دست می داد و دست 

داشت می مرد برای اینکه بیشتر درباره ی ماسک بشنود  ،بله .اشک توی چشم هایش می درخشید
است و این ها که عنان از کف داده بودند چنان « این یک جورایی پست مدرن»و خوشحال بود که 

در این . هی پیش می آمد او را به خانه شان دعوت کننداز دیدار با این هنرمند ذوق می کردند که گا
مهمانی ها چند نفر روشنفکر نظرات روزشان را رو می کردند و تمام قد به دفاع از ملت کرد برمی 

خانه از اینکه همچین آشناهای  و این وسط صاحب ،استند که خدایی نکرده از قافله عقب نمانندخ
فتخار می کرد و در حالی که باد به غبغب انداخته بود البته حرف بلد و هنرمندی دارد به خودش ا

ببیند کدام یک از این مهمان های حرف بلد پرخور تر است و خرج بیشتری روی  که بود هم مواظب
و در عین حال این ها که هرروز هر روز از این مهمانی ها می دادند جزو کسانی  ،دستش می گذارد

 .میل هنرمندها باشد بِباروی سفره شان چیزی بارشان نبود که  نگِبودند که غیر از غذاهای رنگار
و در  .اما خب وظیفه شان بود دیگر، چیزی بارشان نبود اما باز هم نمی شد که چشم پوشی کرد

جای آن ها تحصیالت داشتند و یک چیزهایی می دانستند که به ضمن مشوق کسانی هم بودند که 
 .سلیم هم یکی از همان ها بود ...خوردبه درد هنر و تجارت می 

برنج دم  .غذایشان را دوست داشت .سلیم دوست نداشت به خانه ی این هنر دوستان بزرگ برود
هوای  .بخ شده و دسرهایی که سلیقه ی خانم خانه را به نمایش می گذاشتطکشیده و گوشت خوب 

اشت نقشی بود که او به عنوان تنها چیزی که دوست ند. مطبوع و مناسب فصلشان را دوست داشت
بیشتر حکم یک نمونه را داشت که حضار از روی چند  .یک هنرمند فقیر در این جمع می گرفت

کتابی که خوانده بودند در مورد رفتارش به توافق رسیده بودند و برایشان غیرقابل بخشش بود اگر 
خجالت  ،وقتی داشت می رفتنکه ایمثال  .رفتاری ازش سرمیزد که مغایر با تصورات آن ها می بود

همچین وقتی می خورد توی . زده از صاحب خانه بخواهد به اندازه ی یک نفر غذا برایش جدا کند
از یک مشوق نمی ) ذوق صاحب خانه ای که تمام مدت مثل یک قیم مهربان با او رفتار کرده بود

رد چه گشنه ای را روی سفره اش البد با خودش فکر می کو حاال  ،(شود کم تر از این انتظار داشت
 !آورده، اما باز می شد باهاش کنار آمد، با هنرمند گرسنگی
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اگر قرار بود از آن غذاهای خوشمزه به او ندهد یک لقمه هم از  .سلیم غذا را برای رهبر می خواست
با پدرش کنار آمده بود و با وجود همه ی سختی هایی که برایش داشت . گلویش پایین نمی رفت

 .بود کردهبه او عادت 

رهبر مردی نبود . از چند سال پیش که بیماری رهبر را زمین گیر کرده بود با هم زندگی می کردند
اگر سالم بود که نمی آمد با سلیم زندگی کند، سلیم از این بابت مطمئن  .ر دین این و آن برودکه زی

وقتی سالم بود چند بار از او خواسته بود دست از کارش بردارد و بیاید با او زندگی کند، اما او . بود
از کارش نمی توانست دست  .بود کردهبه کوچه ها و خیابان های شهر عادت . قبول نکرده بود

قدر قدرت داشت که فرغون را جلویش به حرکت در آورد و کارتون ها و  پیر بود اما هنوز آن. بکشد
سلیم دلش به حال رهبر می سوخت اما بیشتر از  .درد بخور را ازبین آشغال ها جمع کنده چیزهای ب

شهر را  جایی حتی یک بار فرغونش را پرت کرده بود داخل رودی که یک .آن خجالت می کشید
پیرمرد رفته بود فرغون را بیرون آورده و دوباره کارش را  ،رود که آبش کم شده بود .برش داده بود
 :گفته بود. راه انداخته بود

 .«با همین فرغون دانشگاه فرستادمت، بدبختی هات رو گردن این فرغون ننداز»

سربه نیست کرد و پیرمرد دیگر اما سلیم گوشش بدهکار نبود و آخرش فرغون رهبر را یکجایی 
دکترها نگفتند ولی سلیم وقتی عضله های رهبر بی دلیل شروع کردند به شل . نتوانست پیدایش کند

شدن و دیگر نتوانست راه برود و حتی زبانش را از دست داد، می دانست که دلیلش همان فرغون 
ود و سلیم در واقع پاهای او را به تنش چسپیده ب و انگار این فرغون گوشت و خون شده بود. است

از وقتی زمین گیر شد او را می برد چاپخانه و یک گوشه می نشاندش تا وقتی کارش . گرفته بود
صدا و هوایی که پر بود از مواد شیمایی می رفت  .چاپخانه مناسب یک پیرمرد نبود. تمام می شد
دو سال بود حرف  .لی می لرزیداز شدت درد و خستگی روی صند. پیرمرد مریض بود .توی کله اش

 .سلیم مجبور بود گوشی صدا گیرخودش را بدهد رهبر. نمی زد اما ناله اش در می آمد

 .«در یک چاپخانه خبری از دو گوشی برای یک سلیم نیست»

سلیم برای مدیر توضیح داده بود که وضعیتش چطور است و برای همین دو گوشی صداگیر می 
و این یک سلیم بخاطر همین باید سروصدای کر کننده  .طور جوابش را داده بود مدیر این .خواهد

 .ی چاپخانه را تحمل می کرد، فوقش این بود گوش هایش چند سال دیگر به کلی از کار می افتادند

  :به رهبر می گفت

خودت که شنیدی  ...در عوض از دست صدای محمد راحت می شم ،چیزی نیست مرد جوون»
 .«شبیه صدای منیژه ...از اون صداهایه که نمی شه تحملش کرد! صداش چجوریه
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 .سالم به نام یک برادر هم داشت،

یک خانه  .آشپز بود رزنش سال ها بود دستیا. زن و بچه هم داشت. سالم در کارخانه کار می کرد
اما او پرستاری از رهبر را به عهده نمی گرفت، خودش می گفت رهبر را  .ی کوچک هم داشتند

 :بیشتر از سلیم دوست دارد اما

 ...«زنا رو می شناسی که»

 :سالم، تا این حد بود شناخت سلیم ازمنیژه زنِ

ای بود که در اثر برداشتن مداوم صورت منیژه پر بود از خال های قهوه ای و بدنش مثل بافتنی
. آنقدر کش آمده بود که از ریخت افتاده بود .غذا از زیر دست آشپز کش آمده بود قابلمه های بزرگِ

 :خودش می گفت. از ریخت افتاده بود ولی زن بدی نبود، چاره ای نداشت بیچاره

به بزرگی خدا که یه لقمه نون دهن این پیرمرد گذاشتن برای من کاری نداره ولی می بینی »
طور باید برم ه اگه بیام خونه و یه مریضم اینور اونور کنم ،چ ...جسد شدن که دستام مثل

 «سرکار؟

باید هم اینطور باشد،  .راست می گفت، دست هایش مثل دو جسد بودند، آویزان، سرد و بی روح
گذشته از این ها گیریم منیژه با وجود همه چیز حاضر . ناسالمتی سال ها بود دستش در آب سرد بود

و رهبر را می برد خانه اش، می شد پیرمرد را یک روز تمام گوشه ی خانه رها کرد به امان می شد 
خدا؟ سالم و همسرش که روز می آمد و می رفت سر کار بودند و چهار دیواری فقط گوشه ای بود 

علی دیباگر هم که اجازه ی بردن یک جسد را به سر کار نمی . برای خوابیدن و تجدید قوای دوباره
 .د، حتی اگر آن جسد اسمش رهبر بوددا

آخه پدرت با خودش چی فکر کرده که اسم تو رو رهبر گذاشته؟ مگه آدم می تونه با یه »
 «اسم چیزی که نیست بشه؟

شاید  .شاید حاال که علی دیباگر دارفانی را خوانده بود می توانست رهبر را مدتی بگذارد پیش سالم
طور برای مدت کمی از  این. ثبت را در زندگی او می گذاشتمردن علی دیباگر همین یک تاثیر م

اینکه کامال از  ددست سوال و جواب های اطرافیانش خالص می شد که وقت و بی وقت با وجو
 :زندگی اش اطالع داشتند می پرسیدند

 «چرا یه پیرمرد باید پرستاری یه پیرمرد دیگه رو بکنه»

انگار داشتند در مورد یک صندلی حرف  .پرسیدند چقدر بی خیال بودندوقتی همچین سوال هایی می 
 . می زدند
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حال هربار در حالی که  با این .برایش مهم نبود ،هرچه می گفتند هم ،طور آدم ها حرف های این
 :تظاهر به عصبانیت می کرد می پرسید

ال گیریم یه بدبخت حا ...چیکار کنم؟ زن بگیرم وقتی ته جیبم یه پول سیاهم پیدا نمی شه»
بیچاره ی بی کله حاضر شد بیاد و زن من بشه، اونوقت چی؟ سه نفری بشینیم تو ماشین زندگی 
کنیم؟ جلوی چشم این پیرمرد عیش و نوش کنیم و بچه پس بندازیم؟ بعدش جون بکنیم تا 

ون وقتی می میریم بچه هایی رو که پس انداختیم بزرگ کنیم که اونا هم فردا مثل ما به ج
 ...«زندگی من همینه که هست !...چه بهشتی ...کندن بیفتن؟

 :طرف مقابل شاید می خندید و اگر کمی باهوش بود برای تعدیل بحث هم شده می گفت

 ...«شوخی نکن پوالی تو که همش سیاهن»

راست می گفت، پول های او همه سیاه بودند و سلیم که از زبان خیلی ها همین شوخی زیرکانه را 
 :ده بود می گفتشنی

 «زمونه ارزشش پایین میاد سیاهه که این دوره و این آدمِ ...پول سیاه ارزشش همونه که هست»

 :کسی که این جواب را می شنید کمی ساکت می ماند و مثال ممکن بود یک نفر زود بگوید

 «طور فکر می کنی چرا صورتت رو نمی شوری؟ اگه واقعا این»

حتما چرک و سیاهی فیتیل فیتیل از آن به پایین شسته می شد، تمیز می صورتش را اگر می شست 
شد، سفید می شد و خبری از سیاهی ها نمی ماند، اما او خودش انتخاب کرده بود که سیاه باشد، 

 :سلیم دستی روی صورتش می کشید. فیلمش بود

 «یعنی نمی فهمید؟ ...سیاهی یه آدم ربطی به این رنگ سیاه نداره»

سیاهی اش برای سوال هایی بود که نمی  .سیاهی او ربطی به لکه های روی صورتش نداشت
 .کار می کرد؟ همین بوده این ماه برای خرید داروهای رهبر باید چ .توانست جوابی بهشان بدهد

اگر ماشین فکسنی اش خرجی رو دستش نمی گذاشت و کمی بیشتر در خورد و خوراکشان صرفه 
در غیر اینصورت باید پولی را که محمد . اید می توانست داروها را کامل بخردجویی می کردند ش

گیریم که این ماه با پولی که محمد می داد سر . قرار بود آخر کار به او بدهد همین ماه می گرفت
می کرد، ماه بعد چه؟ می خواست به همین امروز فکر کند، به بازیگرها و نمایشی که قرار بود روی 

، فکر می کردگذشته هم  داشت. بهفکر آینده دست از سرش بر نمی  توانست.صحنه برود، اما نمی 
گذشته از مشکالتی که مریضی رهبر . کشیده بود گذشته به عنوان آینه ی تمام سختی هایی که

نمایشی که  ؛نمایش را کنار بگذاردیک برایش درست کرده بود از خیلی وقت پیش می خواست پول 
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فقط برای خودش بود، نمایشی که نه برای محمد و نه مستقیما از سلیقه ی او تاثیر می گرفت، فقط 
 سیاه هم کنار بگذارد؟ اما مگر توانسته بود یک پول بود.برای خودش 

متعجب بلند شد و از بین صندلی ها و راهی که . صدای افتادن ادامه دار چیزی او را به خود آورد
رهبر را عبور داده بود گذشت و در نهایت آن چیز کوچک را با دانه های سیاه که حرف های سفیدی 

تسبیح سیاهی بود که  .شودآن را مقابل نور گرفت که مطمئن . رویش حکاکی شده بود پیدا کرد
 .کوچکی نوشته شده بود، مال رهبر نبود« اهلل»روی هر کدام از دانه هایش 

 :تسبیح را جلوی رهبر باال گرفت

 «توئه مرد جوون؟ ها؟ مال توئه؟ لاین ما»

به نشانه ی صمیمتی که لطفش در نمایشی بودنش بود، با صورت بشاشی که هیچ به چند دقیقه ی 
 :د به سینه ی رهبر زدپیش شبیه نبو

 «آه مرد جوون، مرد جوون، مرد جوون»

بعد از گفتن این حرف به سه لحن مورد عالقه اش تا همین اندازه صورتش از هم باز شد و با لذت 
 :گفت

 «نه مرد جوون؟ ...کسی اینارو تو دستت نبینه بهتره»

این چند وقت زندگی مشترک با رهبر آن ها . اما به سختی لبخندی تحویل سلیم داد ،رهبر شیرین
. گرفته بودبراش شاید همین سلیم جای فرغون را  .را مثل یک روح واحد به هم نزدیک کرده بود

با اینکه رهبر نمی تواند  ،سلیم عادت داشت وقت هایی که با هم در ماشین یا سالن تنها می مانند
با او از هر دری حرف بزند و برنامه هایی را که برای آینده داشت  ،حتی یک کلمه بگوید در جوابش

 .یل برایش تکرار کندتفصبارها به 

اری برای تمام پانزده سال گزمی دانست کار کردن در چاپخانه تا چند سال دیگر به نشانه ی سپاس 
چه بسا  .ج به ارمغان خواهد آوردگذشته که روزهایش را در آن شب کرده بود برایش مریضی العال

در حرکت بود وهمین بیماری بود که  ههمین حاال هم بیماری در وجودش مانند یک مارماهی سیا
با وجود همه ی این ها کار کردن در چاپخانه برایش آنقدرها که . از روی پوستش هم دیده می شد

م باید هر ماه از ناشر و مدیر تشکر بقیه می گفتند سخت نبود، حتی آسان بود و برای داشتن همین ه
 .می کرد

راضی بود اما تمام این سال ها نتوانسته بود واقعا دل به کارکردن بدهد و کار همیشه برایش همراه 
فقط وقتی اینجا می آمد و به پشتی صندلی  .با حواس پرتی بود که همین سالن تئاتر به بار می آورد

همین . م و روحش در مصالحه ای موقت به هم پیوسته اندتکیه می داد می توانست ادعا کند جس
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چند سال پیش  .حواس پرتی ممکن بود به او ضربه ای بزند که به قیمت زندگی اش تمام می شد
این ابراهیم که . بود که ابراهیم در حین کار دچار اشتباهی شد و کل چاپ یک کتاب را زایل کرد

بگوید تا همین چند ماه پیش « عزیزم»و نه حتی « عزیز من»عادت داشت به دوست های سلیم 
اند، آن هم چه مجبور بود بدون مزد کار کند، باید خسارتی را که وارد کرده بود به ناشر برمی گرد

جا بگیرند چشم پوشی  به او لطف کرده بودند و حاضر شده بودند از اینکه همه اش را یک! خسارتی
کنند، چشم پوشی کرده بودند و قرار شده بود هرماه حقوقی را که باید می دادند به او یک راست 

ای خودش کار گیر جای دیگر بر ابراهیم از همان اولش هرطور شده یک. برای خودشان نگه دارند
آورده بود که حداقل با آن بتواند سرش را باال نگه دارد و کار چاپخانه را تا وقتی بدهی اش پاک می 

 :خیلی وقت ها وسط حرف، بی هوا می گفت. شود ادامه دهد

 ...«آدم باید حواسش رو جمع کنه»

 .آدم باید حواسش را جمع کند که سرکار چرتش نگیرد

 .که دستش نلرزد

 .سر نخوردکه 

 .که حواسش یک جای دیگر نرود که اینجا گند بزند

 ...آدم باید

چند ماه پیش بود همین آدم بیچاره که شب ها نمی خوابید و برای کولبری به کوه میرفت حواسش 
خسارت زیادی خورده بود، ابراهیم پول باز ناشر  .جای دیگر رفت و خواب آلود رفت زیر دستگاه یک

بخاطر . همه چیز به ضرر ناشر تمام شده بود، بیچاره .مرده بود ،هنوز کامل ندادهدفعه ی پیش را 
احمد و  ،که دو سال بدون مزد کار کرد ،این کارگر مرده، ابراهیم دنبال. همین ها ناشر شاکی بود

دنبال این . رفقایش آمدند، مصطفی هم که حاال می گویند کار علی دیباگر را ساخته، همراهشان بود
کارفرما بیمه اش نکرده بود که بیمه  .اما سودی نداشت .ند که بیمه، غرامت کارگر مرده را بدهدبود

 :بخواهد غرامت بدهد، ناشر فریاد زده بود

 ...«می گن بهتون ،برید بپرسید ...چه غرامتی یارو قاچاقچی بود»

خدا را باید شکر می کرد که از گور بیرونش نیاورده اند و دو  .برای قاچاقچی که غرامت نمی دادند
 . گلوله وسط پیشانی اش نزده اند که باز بمیرد
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  :سلیم به یاد دارد مراد از کوره در رفته بود و به ناشر پریده بود که

بی وجدان وقتی یه هزار تومنی هم بابت کاری که می کرد نمی ذاشتی کف دستش باید »
کرد؟ خودت برای اینکه هر روز بلند شی و فقط بیای روی این صندلی بشینی غذا چیکار می 

 «نمی خوای؟ خواب نمی خوای؟

احمد و رفقایش دست . مجبور بود .اونم آدم بود، دوست نداشت که اول برود کوه بعد بیاید چاپخانه
 :بردار نبودند اما فقط از این دست حرف ها شنیدند

خاطر خدا یه پولی بهش ه ه دوستش سلیم کمک می کرد و ما هم باون بابا فقط می اومد ب»
 ...«زیاد حرف می زد و خیلی بی ادب بود ...آدم قدر نشناسی بود ...می دادیم

بقیه ی کارگرها . سلیم از ترس داروهای رهبر چیزی نگفت. از سلیم و باقی کارگرها هم سوال کردند
البد آن ها هم بیماری داشتند که باید هر ماه سر وقت داروهایش را گیر می  .هم چیزی نگفتند

اما خب گیریم که حرف زده بود مگر  .هنوز هم گاهی سکوت آن روزهایش اذیتش می کند. آوردند
آن ها چه کاری می توانستند برایش انجام دهند، چند بدبخت بیچاره ی زنده که دنبال کار یک 

 .افتاده بودند بدبخت بیچاره ی مرده

 : چند بار دست هایش را جلوی رویش تکان داد و باز تکرار کرد

 «.خیلی خودت رو درگیر گذشته نکن سلیم»

 :احمد حاال نه در گذشته، همینجا در سالن به او گفته بود

تو از اون آدمایی هستی که خیلی عمر می کنن، مثال بیشتر از رهبر، نه سلیم؟ از اون آدمایی »
شون ه حتی اگه اون هیچی رفیق چندین و چند سال ...ون رو درگیر هیچی نمی کننکه خودش

 «باشه

 .از یک جوان برایش گران بود یسلیم خجالت کشیده بود، شنیدن همچین حرف های

 «وقتی هیچی تغییر نمی کنه من خودم رو بندازم وسط که چی؟ ...وقتی همه چیز تا ابد همینه»

 :احمد خندیده بود

حتی کوه ها هم پنبه  ...یه روزی میاد که سنگ روی سنگ بند نمی شه ،اشتباه می کنی سلیم»
 ...«می شن و می شه با یه دست برشون داشت
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 :سلیم هم خندید

 «.این که قیامته»
 «.قیامت اونا ...بله قیامته سلیم»

 :برش را به احمد نشان داده بود و سلیم دور

حال اونا که ه پس خوش ب ...حاالشم دست کمی از قیامت ندارهنگاه کن زندگی من همین »
 «.هنوز قیامتشون از راه نرسیده

نمی توانست نمایش هایی را که می  .بودکه مجبور انجام داده بود تا به آن روز همیشه کاری را 
هر نمایشی که محمد می آورد می گذاشت جلوی رویش، تنها انتخاب او . خواهد روی صحنه ببرد

چاره ای نداشت، برای او همین اینجا بودن از خیلی چیزهای  .برای اینجا ماندنش به حساب می آمدند
برق ها را . خاطر همین مشقت ناشی از آن را نیز با جان و دل قبول می کرده دیگر بهتر بود و ب

ه روشن نکرده بود اما سالن کم کم روشن شده بود، شاید هم چشم های او بودند که روشن شد
 .بودند، چشم های روشنش را از روی در برداشت

چه . حاال دیگر باید کم کم سرو کله ی دختر پسرهای جوانِ به اصطالح بازیگر پیدا می شد
از همین سر صبح ده قلم آرایش روی صورتشان مالیده بودند و جوری لباس می پوشیدند ! دخترهایی

با وجود این با احساس  ند.رنگی، شاد، زیبا هم بود .ندانگار از خانه تا اینجا کل عالم آمده نگاهشان ک
حتی به سلیم که سنی ازش  .ناراحتی به هر شخصی و به خصوص به هر مردی نگاه می کردند

هرچند می خواستند این عدم رضایت را زیر پرده ی  .انگار از سروضعشان راضی نبودند .گذشته بود
و پاس هایی هم پیدا می  آس یدر بین بازیگرها گاه. گستاخی شان پنهان کنند، اما سلیم می دید

آن ها خجالتی بودند، آمده بودند تئاتر اما یک گوشه جوری خودشان را پنهان می کردند که . شد
 . انگار آرزو دارند کسی تا وقتی می روند نبیندشان

برای خودش . بیشتر از یک ماه دوام نمی آوردند ،که سلیم بهشان می کردهم حتی با توجه بیشتری 
دلیل می آورد دوست دارد آن ها بمانند چون آرایش کمتری می کنند، دماغشان را عمل نکرده اند 

شاید در نگاه اول . برشان باب می شود تقلید کنند و و دنبال این نیستند لهجه هایی را که در دور
. هایشان حکایت از یک چیز دلپذیر دارد و آن سادگی استنظر نرسند ولی صورت ه قدرها زیبا ب آن

سلیم بیشتر وقت ها دنبال قضیه را راحت ول نمی کرد، می رفت دم در خانه ببیند چرا دیگر نمی 
  .آیند تئاتر
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 :آن ها ناراحت و گرفته با چشم هایی که از هر طرف چین برداشته بود می گفتند

 «.ونیم فقط پی تئاتر رو بگیریماگه امروز کار کنیم شاید فردا بت»

حاال نمی توانستند، هزار کار دیگر داشتند، هزار دردسر، ولی امیدشان را هم نگه داشته بودند کنج 
دلشان که شاید اگر کار کنند و سگ دو بزنند یک روز بتوانند فقط کاری را بکنند که به آن عالقه 

اگر یک جو عقل در کله شان بود و به خود او نگاه می سلیم امیدشان را نا امید نمی کرد، اما . دارند
او بعد از پانزده سال کار کردن هنوز . کردند، می دیدند که نیازی به توضیح و یاد آوری نیست

طور که می خواهد با خیال راحت و فارغ از غم نان تنها به نوشتن و کارگردانی رو  نتوانسته بود آن
 .خیال خام بود ،نه .شته باشدیا حداقل کار سبک تری دا بیاورد

دومین سیگارش هم که دود شد باز خبری نبود، . بین صندلی ها و روی زمین دراز کشیده بود
. کمی حالش گرفته بود، خوابش می آمد اما نمی خواست بخوابد. هیچکدام از بازیگرها نیامده بودند

ند، حتما سوژه ی خنده ی چند هفته اگر می آمدند و او را خوابیده بین صندلی ها، روی زمین می دید
شان به راه بود، مخصوصا که آن ها معموال با لباس های آراسته و آرایش دلپذیرشان نمی دانستند 

بله فقط این ها را از او یاد نمی  .درد کمر و پای یک مرد تا چه اندازه می تواند غیر قابل تحمل باشد
به نفعشان نبود که مثل یک آب نبات آن را از دست  یاد گرفتن این یک قلم. گرفتند، معنی درد را

جز این ها هرچه سلیم داشت را حتی ه ب. سلیم نمی قاپیدند و نمی چپاندند در دهان های نازنینشان
با وجود دل پیچه ای که از این بابت دچارش می شدند می کندند و برای اینکه این کندن های 

 !تاد هم می گفتند، لعنت به همه ی آن هامداوم حالت رسمی به خود بگیرد به او اس

 . اگر یک روز همه ی این بازیگرها را با دست های خودش خفه می کرد باز هم آرام نمی شد

 «مرد جوون فکر می کنی کشتن یکی دو تا از اونا خیلی بی رحمانه ست؟»

ب رهبر جا گوشی را در جی. صدای زنگ گوشی او را به خود آورد، راست شد، به رهبر نگاه کرد
بلند شد و وقتی  .گذاشته بود، خواست جواب ندهد اما کسی که پشت تلفن بود دست بردار نبود

گوشی را برداشت صدای محمد مثل به هم ساییده شدن دو سنگ بزرگ در سرش پیچید، تا همین 
 .اندازه آزار دهنده

 ...«بازیگرام گفتم نیانراستی به  ...الو سالم سلیم من امروز نمی تونم بیام»

برای ( و من باب شوخی) پس تو از سر صبح اونجایی؟ می خواستم بگم ولی یادم رفت» :بعد
 «خوب استراحت کن ...تو که بد نشد کمی روی صندلی های نرم من لم میدی نه؟ هاهاها

ه باشد، سلیم تعجب نکرد ولی برای خاطر محمد هم که شده تظاهر کرد بیشتر از اینکه عصبانی شد
 . نگران شده
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 :پرسید

 «چرا نمی تونی بیای، مشکلی پیش اومده؟»

نیازی به جوابش نداشت و اگر می توانست هر طور که می خواهد در برابر محمد رفتار کند گوشی 
محمد جدا از اینکه صاحب سالن بود تهیه کننده ی نمایش هایش . قطع نکرد اما را قطع می کرد

هر صورت حق این را داشت پشت تلفن وقتش را بگیرد و به عنوان  هم به حساب می آمد و در
رار یکی از نقش های مهم را گرفته هر وقت دلش خواست نیاید و حتی همچین اصکسی که با 

 .دیوانگی به سرش بزند و زنگ بزند که باقی بازیگرها هم نیایند

مردم کوچه و بازار که خود آن ها چیزی که محمد گفت را سلیم خودش قبل از آن هزار بار از زبان 
هم بیشتر وقت ها همین خبرها را از پرستارها و کارمندان دولتی می گرفتند و مدام همین خبرها را 

 .با اشتها برای هرکسی نشخوار می کردند، شنیده بود

طور تعریف  سلیم چیزهایی را که محمد گفته بود با ژست تئاتری و اغراق شده ای برای رهبر این
 :رد کهک

خانه )ساله به دست دو جوان قوی و نیرومند در خانه ی خودش  بنده خدا علی دیباگر، یک مرد هفتاد
چنان سالخی شد که کسی نمی توانست با صراحت تایید کند که این همان علی ( ی اولش در شهر

ند و پاست که وقتی در شهر قدم می زد مردم از ترسش مثل بید مجنون خم می شد رویِ دیباگرِ
همین علی دیباگر را جلوی  .ت نداشتند سرشان را بلند کنند و به او کوچکترین نگاهی بیندازندجرأ

و تمام  ،به داخل می برند ،زن پیرش و دو خدمتکار ترگل ورگلش در حیاط با ضربات چاقو می کشند
وانه ها فریاد دیوارهای خانه ی تمیز او را با دست های خونی شان قرمز می کنند و همزمان مثل دی

 :می زنند

 «.لیون دالری، تو پولت رو حروم نکنیبفرما اینم نقاشی چند م»

بیامرز یک دست لباس کامل می پوشند و  بعد خیلی آرام و بدون هیچ عجله ای از کمد پسر خدا
اند خیلی ها می گویند این دو جوان را وقتی از خانه ی علی دیباگر بیرون می آمده . بیرون می روند

دور از ذهن هم نیست . دیده اند اما خودشان دم نزده اند، دم نزده اند که بتوانند راحت فلنگ را ببندند
هرچه باشد خانه در مرکز شهر بود و این وقت از روز آن جا ماشین و  ،کسانی آن ها را دیده باشند

سیب می  حتی یک میوه فروش که پشت پیکان بارش. دست فروش مثل مور و ملخ زیاد است
فروخت پیش هرکسی که می آمد یک کیلو یا دو کیلو سیب بخرد تعریف می کرد که یکی از آن دو 

  :جوان عینکش را داده به او و گفته

 «.این بیشتر به درد تویی که زیر آفتاب می ایستی می خوره»
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ده اما این مرده میوه فروش عینکش را گم کرده، یا شکسته، دقیق نمی داند چه بالیی سر عینک آم
 .داستان عین حقیقت است

 «نه مرد جوون؟ ،رحمی چه دیوونه های دل»

 :و فریاد زد

 «.هنرمندان پست مدرن را سرزنش نکنید، این محصول نبوغ خون است»

 . دحرفش را صدای هق هق زدن یک نفر بری

ی میانه ی باالخره او را دید، روی صندلی ها. چندبار چشم گرداند، صاحب صدا را پیدا نمی کرد
این ناراحتی با ادامه پیدا . یکه خورد و قلبش از احساس ناراحتی شدیدی لبریز شد .سالن نشسته بود

صورت کسی که گریه می کرد در تاریکی . زدگی ناخوشایندی داد کردن هق هق جایش را به دل
درست ترین عکس العمل در برابر صاحب صدا  .حل شده بود و شکل درستی به خود نمی گرفت

بله  .چه بود؟ شاید یکی از بازیگرها بود که آمده بود اینجا از غم دوری دوست دخترش گریه کند
 .امکان داشت، باالخره آن ها هم همچین مشکالتی داشتند

بی توجه به او اما . مرد را ببیند آن چهره ی در تاریکی بتواند تا شاید ،رفت و جلویش نشستمردد 
سلیم همچنان گریه می کرد و از شدت گریه موهای لخت و شانه های پهنش با ریتم هماهنگی به 
لرزه در می آمدند، سلیم دوست نداشت در مورد ناراحتی یک نفر همچین فکرهایی بکند اما بنظرش 

 .زیبا بود

 ...«گریه نکن مرد»

 لرزید،می دلش  ودر حالی که تنش خشک ، و سلیم در جدال با آن سالن تب آلود و ملتهب تاریکی
 . بله خودش بود، مصطفی مصطفی را شناخت.

وقتی برگشت . سلیم بی اراده و بی اینکه چیزی از مصطفی بپرسد به سمت در دوید و در را قفل کرد
 .مصطفی را در آغوش گرفت و همراه گریه ی از ته دل او به گریه افتاد

 ...«گریه نکن ...ن مردگریه نک»
 ...«رفیق ...مراد ...مراد ...دورغ می گن ...دروغه»

پشت سر هم مراد را صدا می زد، انگار مراد هم روی یکی از صندلی های میانه ی سالن نشسته بود 
و اگر مصطفی او را با صدای بلند می خواست از خواب بیدار می شد و می آمد جلوی رویشان می 

مصطفی باز او را صدا زد، پشت سر . ین انتظاری داشت اما خبری از مراد نبودسلیم همچ. نشست
 .هم و با آهنگ غریبی که همدلی سلیم را بیشتر از قبل جلب می کرد
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صدای همچین آدم هایی  .داشت که درماندگی اش را چند روز فریاد زده باشدرا صدای کسی  شآواز
با همین خراش گلویش در مصطفی و  .بیرون که می آید انگار دیواره های گلو را خراش می دهد

 :حالی که از فرط هق هق هنوز نمی توانست درست حرف بزند تکرار کرد

 بعضی نام ستارگان را از حفظ می دانند
 .و من نام حسرت ها را

 .اینطور حقیقت ماجرا را برای سلیم تعریف کردحسرت او چه نام داشت؟ مراد؟ مصطفی 
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2 
هر هفته بساط شکار رفتن علی دیباگر به راه بود، مراد و مصطفی را هم مجبور می کرد همراهش 

 :مراد می گفت. بروند

 «.اون هر وقت از یه جای دیگه عصبانیه برای شکار میاد اینجا»

 :مصطفی جوابش را می داد که

به چشاش نگا کن مثل دو موشن که  ...چشش ترسیده برای همین بهم ریختهولش کن اون »
 ...«می دونن توی تله افتادن

سیر که دو چشم خیلی کوچک، خیلی ضعیف و گرسنه و در عین حال شکم دریده، دردشان این بود 
دند و دیگر را هم بخورند، دردشان این بود که در تله افتاده بو نمی شدند و ممکن بود یک روز هم

 .می دانستند دست و پا زدن بیشتر فقط باعث می شود آسیب بیشتری ببینند

فکر می کنه این دردا مثل خورشید توی  ...کردههه اون چشمش به درد و رنج بقیه عادت »
 ...«حق مردمیه که زیرش ایستادن ،آسمون

برایش فرقی نمی  .پیرمرد عصبانی و عبوس به زمین و زمان شلیک می کرد .حق با مصطفی بود
کرد که شلیک هایش به هدف می خورند یا نه؟ اگر هم پیش می آمد و با دو جفت چشم ضعیفش 

قرار نبود هیچکدام از پرنده ها را روی . پرنده ای می زد، طوری نبود که انگار از زدنش لذت می برد
ا را وقتی می زد می گذاشت همینطور روی زمین به حال خودشان بمانند و اگر بیچاره ه. سفره ببرد

برای همچین  کرد.مراد قبول نمی . کسی نباید برشان می داشت .کامل نمرده بودند کم کم بمیرند
وقت هایی یک چاقو در جیبش داشت و بی توجه به فریادهای پیرمرد می پرید و زود پرنده ی نیمه 

  :بلند که می شد با دست خونی می گفت. کردجان را خالص می 

 «به لطف شما ...فکر کنم دعای خیر پرنده های زیادی از اون دنیا پشت سرمه»

عصبانی می شد، تحملش را نداشت که . باز چاقویش را تمیز می کرد و می گذاشت داخل جیبش
 .یک نفر بی خود و بی جهت از چپ و راست حیوان های زبان بسته را بکشد
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واهلل  ...اما همینطور بی دلیل ...اگه محتاج بود و می برد روی سفره ی زن و بچه ش یه چیزی»
 «این دیوونگیه

لول  تنها چیزی که برایش مهم بود و خوشحالش می کرد، صدای وحشت برانگیز و رعد آسای دو
باید زیادی باشد همچین نفیری برای پیرمردی به سن او . دستش بود که زیر گوشش نفیر می کشید

به قورباغه های کوچک داخل برکه ها و گنجشک . ولی او را سر حال می آورد و قهقه می کشید
با شلیک به سمت هر درخت ده بیست پرنده همزمان به . های روی درخت ها هم شلیک می کرد

ر به همانی علی دیباگ. هوا بلند می شدند و تنها یکی از آن ها روی سبزه ها و پای درخت می افتاد
که به زمین می افتاد می خندید، هرچند این خنده ها هم عصبانیت خشکیده روی صورتش را نمی 

 :فریاد می زد. شست

 ،مثال با همید ولی وقتی یکیتون افتاد پای درخت ...شما هم مثل همین گنجیشک ها هستین»
بخاط همین باید گاهی یکیتون رو  ...دمتون رو می زارید رو کولتون و فلنگ رو می بندین

 «نه؟ ،زد

در جواب هذیان های پیرمرد باید چه می  گفتند.از مصطفی و مراد می پرسید، آن ها چیزی نمی 
 گفتند؟

ست هایش هنوز این شلیک ها به او فقط نوید این را می دادند که د: از هذیانی که می گفت بگذریم
مثل یک کرکس پیر و فرتوت بود که می . پیر نشده اند و می توانند یک دولول شکاری را نگه دارند

به همین خیال چندین ساعت به دنبال . خواست غرور جوانی اش را با این اسلحه تجدید کند البد
 .شکارهای احتمالی کوه ها را رج می زد

را هم رد کرده بود به اندازه ی یک مرد پنجاه ساله سرحال و مردک با اینکه احتماال هشتاد سالگی 
قبراق بود، با همین دست های پیرش یک ارتش را رهبری می کرد، وقتی هم به مصطفی و مراد 
 .دستور می داد پشت سرش بروند یا فالن کار را انجام دهند خیال می کرد قشون کشی می کند

باگر مثل یک فرمانده حرف می زند، مثل یک فرمانده می گفتند علی دی .همه همین را می گفتند
فرمانده ها آنقدر که او در کوه می دوید بدو بدو نکرده بودند و  ...راه می رود و مثل یک فرمانده

سینه  ،بخاطر همین بعد از این همه سگ دو زدن به دنبال پرنده هایی که کارشان سرگردانی است
پهلو می کرد و مصطفی و مراد که تمام مدت پشت سرش وسایل را حمل می کردند زیر بغلش را 

 . می گرفتند و به حال زار تا ماشین می بردنش

از سینه ی علی دیباگر صدای خس خس یک فرمانده ی پیر بلند می شد، اما باز هم می خندید و 
 . دندان های زردش بیرون می ریخت

 :وشی که یک گوشه می افتاد مراد می گفته به حالت بی
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 «.پیرمرد به خیال خودش قرار بود تا ابد سرپا بمونه ولی نگو پاهاش خوابای دیگه براش دیدن»

وقتی پیرمرد شروع می . پاها و کله ی پیرمرد انگار واقعا هم خواب های متفاوتی از هم می دیدند
ش را برای این دو جوان باز می کرد و همراه کرد به خواب دیدن به طرز باور نکردنی سفره ی دل

آن تمام کارهای پست و کثیفی را که در این سال ها برای باال رفتن از نردبان موفقیت انجام داده 
 :لبخند کج و تحقیرآمیز روی لبش پشت سرهم ردیف می کرد بود همراه با

زن . ت به خاک سیاه نشانده بوددوست هایی را که از دایره خارج کرده بود و خارج از دایره ی رقاب
هایی را که با وعده ی ازدواج از خانه همسر جدا کرده بود و دخترهای بی چیزی که آبستن رهایشان 
کرده بود و مجبور شده بودند با شکم برآمده شان به این در و آن در بزنند و بروند جلوی هرکسی 

 . دست گدایی دراز کنند

حاضرند دست گدایی را بگیرند اما کم نیستند مردهایی  ،های کمیخب در نهایت معلوم می شد آدم 
که مثل علی دیباگر بدشان نمی آید دست خانم جوانی را که از بد روزگار چاره ای جز تن فروشی 

 :علی دیباگر بالحنی حاکی از نفرت و انزجار می گفت ...ندارد بگیرند

 .«از بوی بدنشون بشناسمکسایی رو که برای این کار به دنیا اومدن می تونم »

به ء و بعد انگار چیزهای نفرت انگیز اشتهایش را باز می کنند با ولع شروع می کرد به تشریح جز
از آن  .بدن تمام زن هایی که تا به امروز به آن ها نزدیک شده بود و در خاطرش مانده بودند ءجز

هایی که سن کم تری داشتند با حرارتی بیشتری حرف می زد و چشم هایش مثل یک کاسه خون 
بوی تمام آن ها هنوز توی دماغش بود و بو می کشید و مثل اینکه  .شروع می کرد به جوشیدن

 :همین حاال آن زن ها جلوی رویش هستند می گفت

گ پوزه شون رو می مالن به دست هات، دخترهایی که از محله های شما میان بیرون مثل س»
نوازشت می کنن و می چسبن بهت و یه وقتی با خودت می گی شاید این واقعا من رو دوست 

 .«داره

  .غش غش شروع می کرد به خندیدن

 ...ولی وقتی بوی پول و بوی غذا به مشامشون می خوره حقیقت از دماغشون می زنه بیرون»
 .«اومدن می فهمی که همشون از یه دخمه

سگ هایی که با هم توی یک دخمه بزرگ شده بودند چه بخواهند چه نخواهند یک جور به ظرف 
غذا چیست؟ . غذای جلوی رویشان نگاه می کردند، شبیه هم می شدند، عشق چیست؟ زنده ماندن

علی دیباگر عرق روی صورتش را پاک می کرد، چشم هایش اما هنوز می جوشید و  ...ادامه زندگی
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در رابطه اش با دخترها تنها . ای همین تند تند عرق باال می آورد و تند تند دوباره خیس می شدبر
 .وقتی احساس رسیدن به منتهای لذت را پیدا می کرد که حاصلش حامله شدن آن دختر بود

 «فقط اونوقته که می تونی بگی این وسط یه کاری کردی، مگه نه؟»

کارهایی که کرده بود مثل جنگجویی که در میدان جنگ به حیران و سرخوش از سرگیجه و تمام 
مغلوب های خود غرق در خون و بدبختی نگاه می کند و مثل کسی که تنها صدای خود را می شنود 
و تنها صدای خود را می پذیرد باز هم می خندید و مثل یک مرد محترم صدایش را صاف می کرد 

حانه ترین جای ممکن شروع به تعریف کردن داستان و حرفش را از سر می گرفت و همیشه از وقی
مراد و مصطفی هم به عادت کسانی که از وسط یک قافله رد می شوند یا از پنجره . هایش می کرد

نظری نمی دادند  .ای دنیای تاریک داخل خانه ای را می بینند تصور می کردند اما نظری نمی دادند
اما حرف های پیرمرد را جمع می کردند روی هم، نفرت چیست؟ حرف های پیرمرد پر بود از نفرت، 
نفرت را سال های سال جمع کرده بود توی خودش و حاال توی تمام کارهایی که می کرد، تمام 

 .کارهایی که می کرد تلخ و سوزان بود و مثل آتش اطرافش را می سوزاند

ی گذشته اش را از چشم مردم می دید و خوشی های امروزش را حاصل دوراندیشی های فالکت ها
 .خودش

آره اما توی کثافت و لجن بزرگ  ...آره ...لوند و خشکل بود ...دختر چش سفید و بی حیا بود»
شده بود، هر روز حموم می کرد اما هرچی بیشتر خودش رو می شست بیشتر مسخره بنظر می 

خانوم کوچولو فکر می کرد اولین نفریه  ،هاهاها ...د که اینجا جای اون نیسترسید و می فهمی
اما وقتی خودش چیزی نبود  ...که به ذهنش رسیده به بهانه بچه، خودش رو به من بچسبونه

چطور تخم حرومی که از اون می اومد چیزی می شد؟ آره زن ها با هم فرقی ندارن اما باید 
قبایی  ال ون از کجا اومده، از طرف من یا از دخمه ی سگ های یهبه اینم فکر می کردم که ا

 ...«مثل شماها

  :باز صورتش را پاک می کرد

روزی چند ساعت توی حموم لیف می ... آخرش هم یه وسواس مثل خوره افتاده بود به تنش»
بعد اینکه همه ی بدنش زخم شد و از ریخت افتاد از اون روز به  کشید روی پوست لطیفش تا
 ...«می نشست و گدایی می کرد

دختری . ماجرای زیباترین گدایی که شهر تابحال به چشم دیده بود را همه ی مردها بخاطر داشتند
ابروهای . که علی دیباگر از آن حرف می زد را همین مردها بارها در خیابان به هم نشان داده بودند

بیننده ای را به خود جلب می کرد، بعد قیتانی کشیده و لب های سرخ مسحور کننده ش چشم هر 
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به همچین  .از ماجرای رسوایی که توی خانه پدرش بارآورده بود او را جلوی در خانه گذاشته بودند
زنی کسی جایی کاری نمی داد، کسی هم که جایی کاری گیرش نیاید مجبور است هرکاری بکند، 

قابل خوردن را بیرون بکشد، مثل سگی مجبور است دستش را بکند توی کثافت بقیه و زباله های 
 .که توی زمستان بیرون مانده

 «چطور می شه به همچین آدمی صدقه نداد؟»

علی دیباگر به چیزی که ساخته بود افتخار می کرد، مدام فکش را می گرفت، سرش را چپ و راست 
 .مثل کسی بود که دندان درد دارد .می کرد و صورتش را می مالید

همه  ...من فقط سهم خودم رو ساختم ...به و این تقصیر من نیستنسدنیا مال آدم های با اصل و »
 !«پس می بینید که تقصیر از من نیست ...ش کار من نیست اما همه ش یه جوره

باید می رفت روی چه پول هایی که : قاه قاه می خندید و باز دنبال صحبت را اینطور می گرفت
سفره ی همین بنده خداهایی که حاال اعتصاب کرده اند جلوی در کارخانه و من به جیب زدم، چند 

به بهانه های مختلف می خندید، به بهانه های مختلف و  .ساعت را بدون مزد ازشان کار کشیدم
 ...برای چیزی که می شود بهش گفت پول بیشتر

شما اون تابلوها رو دیدید  ...آره همینه ...ی خونه م آویزوون باشهبرای اینکه یه تابلو بیشتر تو»
 «می دونید بابت هر کدومشون باید چقدر پول داد؟

لگنش خرد شده باشد . چند بار پیش آمده بود کارگری در عین کار پایش سرخورده باشد، افتاده باشد
نبود و خود علی دیباگرهم توی همچین و دیگر توان کار کردن نداشته باشد اما بیمه ای در کار 

سنگی برمی داشت، سنگ پرواز می کرد و  ...شرایطی زیرکانه از دادن غرامت شانه خالی کرده بود
 .مدتی بعد مثل پرنده ای زخمی می افتاد روی آب

 ...«شماها نمی تونید بفهمید که هرچیزی یه تاوانی داره»

 مراد لیوان آبی برای پیرمرد ریخت و گفت:

 «هر چیزی یه تاوانی داره... ولی بقیه باید تاوان تو رو بدن؟»

پیرمرد لیوان آب را گرفت و یک نفس نوشید و چیزی را که در لیوان مانده بود ریخت روی 
سروصورتش و البد اینطور کمی سرد شد و آتشش خوابید، آن وقت با موهای ژولیده و صورت بی 

  :جانش باز ادامه داد

 اگه آدم زرنگی بودی االن من به جات تاوان ...تاوان بدی یا کاری بکنی که تاوان بدنیا باید »
 - ...می دادم
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 ...«تقصیر من نیست بچه جون که تو عرضه ی هیچ کاری رو نداری و فقط بلدی حرف بزنی

 عقب.ل داد نی و نفرتی اعجاب آور او را هُأاین را که گفت دست گذاشت روی سینه ی مراد و با ت
بار این کار را می کرد، مراد یا مصطفی برایش فرقی نمی کرد هرکس را که در برابرش  هر روز چند

ایستاده بود هل می داد عقب، مثل اینکه دردش را هل داده باشد عقب شانه باال می انداخت و مثل 
 .بودند می پاییدیک کرکس پیر با نگاه منفورش اطراف را و مراد و مصطفی را که از او فاصله گرفته 

مراد و مصطفی با چشم های خودشان دیده ، یک بار که یکی از کارگرهای کارخانه تلف شده بود
 :بودند، سرکارگر بین دودی که به هوا بلند شده بود هوار می کشید

و هرچیزی که ...« دست و پا چلفتی ها ...بی عرضه ها ...شما عرضه ی هیچ کاری رو ندارین»
 .می آمد از دهانش بیرون

دماغ همه ی بی عرضه هایی  ،ازش بخار و دود بلند می شد، بوی گوشت تازه و خون گرم و سوخته
چلفتی بودند و کارکردن و کار داشتن حقشان نبود پرکرده بود و از دست هایش  پاو را که دست 

ها به چیزی  چیزی نمانده بود و همین دست هایی را که نمانده بود باال می آورد و می خواست با آن
 .یا به کسی که اطرافش بود چنگ بزند

دور، دورتر . کارگرها با اینکه اشک توی چشم هایشان چنبره زده بود سعی می کردند از او دور شوند
. آن هایی که سنشان کم بود های های گریه می کردند. تا آنجایی که دست او به آن ها نرسد

سانی که خدا و پیغمبر را هراسان کرده بودند که به صدای گریه شان پیچیده بود بین حرف های ک
گریزناپذیر و محتملشان دور شوند،  آیندۀهمه سعی می کردند از  .بیچاره مُرد. داد مرد بیچاره برسد

سعی می کردند بی حرکت جایی که ایستاده اند بمانند و موقعیت خود را حفظ کنند و خالصه برای 
اما خالی نباشد  ،دستشان سرجای خودش باشد و شکمشان سیر که نهابد  زنده ماندن، برای اینکه تا

 . لجاجت به خرج بدهند و بی عرضگی شان را روزی دوازده ساعت بیاورند توی چهاردیواری کارخانه

اما واقعا چه چیز انسان را به حرکت وامی دارد؟ تماشای درد و رنج دیگران یا تجربه ی درد و رنجی 
 هست؟که در تن خودت 

آن ها  .آن روز کارگرها همه با هم و به یک اندازه تا بلند شدن آژیرهای آمبوالنس سوخته بودند
توی هوای گرم آن روز عبوس و نیمه جان درحالیکه به زبان نمی آوردند از گرمای آتش سیگار 

ادند که درباره ی اتفاقی که افتاده بود با هم حرف می زدند و نظر می د. حالشان به هم می خورد
چه چیز باعث می شود انسان دچار یک سانحه شود و اشتباهی که آن کارگر مرتکب شده دقیقا چه 

 :سرکارگر جواب داد  بوده؟ 
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اگه اهل کار کردن ... آدم یا باید کار کنه یا بخوابه! خوابیدن ...اشتباه اون مثل روز معلومه»
رخت  ...پالس خودتون بخوابین جل ونیستین می تونین برین تو خونه تون و روی رخت و 

 ...«ر توی هر خونه ای پیدا می شهروَخواب برای یه تن پَ

 ...سرکارگر اشتباه می کرد، هرکارگری خانه نداشت و هر خانه ای هم رختی برای خوابیدن

 ...«اگه می خواین باز تکرار نشه حواستون رو جمع کنین»

 :، با دلسوزی می گفتندمهندس ها که بیشتر ادب و انسانیت سرشان می شد

 ...«سانحه ی دلخراش»

. ده ی آقایان محال بود بتوان دیدقاعاما آن دل های خراشیده را از روی کت و شلوارهای تمیز و به 
سانحه را پشت سرگذاشته بودند اما تا مدت ها صدای آن مرد فلک زده که باریکه ی خونی از گوشه 

سوخته اش را خیس می کرد توی گوش هایشان طنین می ی لب هایش سر می خورد و گردن 
 .انداخت

مردسوخته مثل هر آدم مریض و رو به مرگ دیگری بی پناه و بیچاره بود و سلیم تیتری را که درباره 
 .ی آن مرد بود به یاد آورد

 .«خواب سوخته»

اجرا رسانه وقتی م .خشمی نسبت به هیچکدام از کسانی که دورش حلقه زده بودند دیده نمی شد
ای شد و خبرنگارها هم از در و دیوار بیمارستان ریختن تو که عکس تاثیر گذاری بکشند باز مرد نه 

حقوق افراد سوخته،  ...خشمی نه هیجانی نسبت به اتفاقاتی که می افتاد از خودش نشان نمی داد
 ...حقوق بشر، حقوق

بود و دست آویزی برای اینکه کامران  از تمام وجود آن مرد فقط بیچارگی مانده بود که دلخراش
ماهر وارد صحنه شود و برای جمع کردن کمک به خانواده ی آن مرد هرکاری بکند و البته به 

 :خبرنگارهای زیردستش هم بگوید

 .«نینباید یه صید خوب رو از دست بد ،بچه های من»

ری بود که زمین و زمان بیچاره مثل حیوانی زخم خورده ضجه ای طوالنی همراه خون از دهانش جا
 .را به هم می دوخت

 ...«حاال قراره چی به سر»

 .خانواده اش را می گفت
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 .کامران ماهر قرار بود کالهش را باز کند جلوی همه ی مردم و برای آن ها صدقه جمع کند

پنج دختر قد و نیم قد . دخترهایش را می گفت. تصویر مرگ چشم هایش را تیره و تار کرده بود
دخترها الغر مردنی و سیاه بودند، اما هنوز . داشت که هیچکدام به سیزده سال هم نرسیده بودند

آن ها روز تشییع جنازه ی پدرشان وسط  ...و جا برای زیباتر شدن ،پوست داشتند برای انداختن
 .کوالک برف در لباس های نازکشان طوری تنگ هم ایستاده بودند که نمی شد از هم تمیزشان داد

دل هایشان که  مهندس ها ...به یک خط مستقیم شبیه بودند و به کسانی که به هم چسبیده اند
خراشیده  ،توی سینه، زیر گوشت و غوطه ور توی خون گرمی که شاداب و سرزنده نشانشان می داد

 ظاهر شده بود،صورتشان  در دیدن این بچه هااز نمی توانستند حس کراهت و انزجاری را که  ،بود
 نهان دارند.پ

 .تمیز نبودند

هنوز زیبا نبودند و شاید هرگز هم قرار نبود زیبا باشند و از خیره شدنشان هم معلوم بود که  ،نه
دخترها آن روز دماغشان را باال می  ...ه تکه نانی را از دست هر بزرگتری بقاپندمالحظحاضرند بی 
عکاس هایی شده بودند که به فقر لعنت می اینکه آمده بودند بین کارگرها و سوژه ی  کشیدند و با

 .سعی می کردند جایی بایستند که تن هیچ مردی به تنشان نخورد ،فرستادند

بعد از اینکه زیر بغلش را می . علی دیباگرهم دوست نداشت تن مصطفی و مراد به تنشش بخورد
حرف می زد با گرفتند و این طرف آنطرف می بردنش، دستمالی بیرون می آورد و همانطور که 

باد به غبغب می انداخت و مغرور و ستیزه . وسواس و دقت نظر روی شانه هایش را تمیز می کرد
 :جو به مصطفی و مراد نگاه می کرد و انگار پند با ارزشی بهشان می داد، می گفت

 «جور هرکاری رو باید خودت بکشی، تنهایی»

 .است بکشد، اگر بتوانند محکومش کنندمی گفت که خودش حاضر است جور هرکاری را که کرده 

 «هاهاها اما مگه کسی پیدا می شه بتونه؟»

می خواست . ه رنگ عوض می کردلحظمراد از عصبانیت دندان هایش را به هم می سایید و هر 
 .از تاثر لب هایش می لرزید و با همان تاثر ساکت می ماند. مصطفی چیزی نمی گفت. چیزی بگوید

 .دیباگرمخصوصا می خواست مصطفی و مراد همراهش بیایندعلی 

 «خوبی یه قرار داد سفید امضا همینه مگه نه بچه ها؟»

خودش می گفت می داند که دیدنش برای آن ها مثل نیش مار درد دارد اما باز هم باید همراهش 
این دو جوان بود ناراحتی و دست و پا بستگی . می خواست اینطور ازشان زهر چشم بگیرد رفتند.می 

که خوشحالش می کرد، به او نشان می داد که به اندازه ی همه ی جوان هایی که زیر دستش 
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او می تواند به هرکاری می خواهد وادارشان کند، پس  .است، قوی تر از آن ها حتی قویهستند 
 :دیگر چه اهمیتی داشت که کم کم از پا می افتاد و زمین گیر می شد؟ می گفت

چقدرم وحشی و الت و لوت باشن به چنگ میارم و توی مشتم می  ثال شما رو هرمن ام»
 «.گیرم

 بود.پیرمرد از پشت میز کارش دنیایی را می دید که در آن همه چیز بر حسب ارقام و قوانین ازلی 
مثل کسی که پشت یک دژ مستحکم مخفی شده، طوری رفتار می کرد که نمی داند مستحکم 

 :ریزند و قانون قوانین این است که همه چیز تغییر می کند و پیرمرد می گفت ترین دژها فرو می

ها دستور بدم از فردا برید زیر آب قانون اینه که اگه بخوام می تونم به شما بدبخت بیچاره»
 «.هاهاها مثل ماهی ها، توی دریا ...جوون بکنید

 :نشانش می داد و می گفتمراد انگار پیرمرد نمی داند او را می گوید با دست 

 ...«تو»

 پیرمرد فریاد می زد:

 «بگو قربان ...به من نگو تو»
 «.قربان این درباره ی شما نیست»

از رگ های  چشم هایش از حدقه بیرون می زدند، سرخ پر) درباره ی منه، درباره ی من»
هیچوقت نمی شما االن جوونید ولی وقتی مثل سگ پیر شدید تازه می فهمید که ( خونی

تونستید جلوی من وایستید، می فهمید که هیچوقت جلوی من واینستادید، چون من همیشه و 
 ...«توی دستای خودتون ...توی دستای آدمایی مثل شما ...همه جا حاضرم

 :مراد بازوهایش را لمس می کرد

 ...«ولی اینا هیچوقت واقعا مال شما نیست قربان بخاطر همینه که می گم»

ر آخر که پیرمرد به شکار رفت دیگر خودش توان شلیک کردن نداشت، دولول را داد دست چندبا
 :مراد و دستور داد

 !شلیک کن
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. مراد شلیک کرد، اول ها گوشش بدهکار حرف پیرمرد نبود، آنطور که می خواست شلیک می کرد
 :اما بعد با جیغ های گوش خراش پیرمرد یاد گرفت فقط وقتی او می گوید

 «شلیک»

 .شلیک کند

پیرمرد آخرین بار انگار وضعش خیلی خراب بود، چشم های ریز و منحوسش را از روی بازوهای مراد 
 :می گفت. بر نمی داشت و یکریز حرف می زد

تا بوده همین بوده، آدمای کله پوکی مثل تو با بازوهایی که فقط به درد کارگری می خورن »
آره شلیک کن پسر،  ...و با عقل امثال من پیش برن ل منباید عقلشون رو بدن دست کسایی مث

عرضه ی درست حرف زدن و اومدن بین مردم رو  ...خودت که یه جو عقل تو کله ت نداری
 ...نداری اونوقت توی کارخونه ی من زبونت باز می شه و حرفای گنده تر از دهنت می زنی

 «شلیک کن ...ابم نباید ببینیدی مثل شماها چیزایی رو می خواید که توی خویکله پوکا

 .مراد شلیک می کرد و با نگاه هایش به مصطفی می فهماند پیرمرد انگار مغزش پاره سنگ برداشته

 ...اگه آدم عاقلی مثل من نباشه کسی مثل تو در حد این پرنده هم نمی تونه راهش رو پیدا کنه»
باید  ...کی به یه دریا گندم بزنیاون باال از گرسنگی بمیری عقلت نمی رسه بیای پایین و نو

اما قدر نشناسی می کنی و می خواهی توی کارخونه  ،می بوسیدی غربتی سیاه رو دستم
 ...«اعتصاب راه بندازی و این رو توی کله ی یه سری آدم سر به راه هم می چپونی

علی دیباگر چشم های ریز و ابروهای کم پشتی داشت که به طرف پایین سقوط کرده بودند، در این 
در اولین نگاه ممکن بود فکر کند  سقوطشان چیزی مثل جوانه زدن سبزه وجود داشت و هر کسی

روی سرش هم . از این چند تار موی نحیف و شکننده هم خبری نیست و طرف کال تاس است
جدا از این، لب های باریک و چانه ی کوچکش . مویی نداشت پس احتماال خیلی دور از ذهن نبود

دن یک چیز را دارند، این به او حالت آدم منفوری را می داد که در زندگی شان تنها قدرت درک کر
آدم های سطحی قدرت دوام آوردن دربرابر دومی را ندارند، او هم فقط توانایی درک یک چیز ثابت 

 :را داشت

 !پول

 .پول را درک می کرد، اما کارگرهای زیر دستش را نه

 ...کارخانه را

 ...دستگاه ها را
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درک نمی کرد که کارخانه و دستگاه . ارزش روزهایی را که از دیگران می گرفت درک نمی کرد
وقتی هم . هایی که او فقط به چشم پول بیشتر می بیند حکم نان شب برای کارگرانش را دارد

مصطفی و مراد به شوخی برایش توضیح می دادند چه آدم پست فطرتی است، بی آنکه چیزی بر 
 :داده ی تحقیر آمیزش را سر می هعصبانیت همیشگی اش اضافه شود همان قهق

 «.توی دنیا از یه نفر نباید ترسید، اونم کسیه که قبل از خودش از اونا حرف می نه»

می گفت نمی ترسد ولی اصرار بر حرف زدن هرچه بیشتر در این . کارگرها بودند «اونا» منظورش از

 .می خواست هی برایشان توضیح دهد، می ترسید .مورد دستش را رو می کرد

جز پول برای به دست آوردن وجود ه خودش حاال که به پول رسیده بود فکر می کرد چیز دیگری ب
این . ندارد و کسی نمی تواند این پول ها را از زیر دست های پیر اما چنگک مانندش بیرون بکشد

می داد که جلوی رویش به مثابه ی یک مجازات  در حالی بود که روز به روز چیزهایی را از دست
 .سبز می شدند

رنگی از روی سر و صورتش جاری بود و دو تار سفید  پیرمرد به نفس نفس زدن افتاده بود، عرق بد
با همین سروضع که برای یک پیرمرد . پیرهنش هم خیس بود. روی سرش به کله اش چسپیده بودند

و طوری از دخترهای جوانی که در خانه کلفتی می کنند  خطرناک است نشسته بود روی یک سنگ
کاسه ای سوپ که برای یک پیرمرد هفتاد  .حرف می زد که انگار از یک کاسه سوپ حرف می زند

 .ساله ی مریض مناسب تر است

 ...اونا دختر همون مادر سوخته ای هستن که شما تا یه مدتی پی ماجراش رو ول نمی کردین»
حاال دارم بهشون صدقه می دم ولی  ...خواستین من یه صدقه ای کف دستشون بزارممی 

 ...«خودتون که بهتر می دونید از هر دست بدی از همون دستم می گیری

 .باز می خندید

روی این کوه ها درخت های جنگلی . هر چهار طرفشان را کوه های کم ارتفاعی محاصره کرده بود
دارند به سمت چیزی پیش می روند پایین می آمدند، شاید هم باال می مثل دسته ای از مردم که 

بعضی از قسمت ها ازدحام درخت ها زیاد می شد و بنظر می رسید درخت . رفتند، درست مثل آدم ها
بعضی قسمت ها هم که . را هل می دهند دیگر ها برای جلو رفتن به هم فشار می آورند و هم

هرچه بود . پیشروی با حوصله و مسالمت آمیز بود یک تر شبیه بهدرخت ها کم پشت می شدند، بیش
همیشه درخت ها به عنوان اجتماعی که پا در خاکِ . در پیشروی هماهنگ و مستمرشان شکی نبود

اما این منظره و هر منظره ی جنگل دیگری که  ،جایی که به دنیا می آیند دارند معرفی می شوند
به او رفتن را القا می  ،استن جنگل بیرنام در برابر مکبثخبه پا  مثل ،حال دیده بوده ب مصطفی تا



 دوّمفصل |  قتل کی  یواقعه نگار

 

132 

. استن و پا از خاک بیرون آوردنی که همراه خودش چیزهای زیادی را دگرگون می کردخبه پا . کرد
این که در این زمان حتی درخت ها هم پا از خاک بیرون می آورند و نمی توانند تا ابد بسته به خاک 

می دانست که . بمانند، همین فکرها بود که آن روز مصطفی را خوشحال نگه می داشتزیر پایشان 
آرام زیر لب . حرف های پیرمرد گزافه گویی هایی هستند که از ترس بهشان متوسل شده است

 . همینطور که پیرمرد حرف می زد، کمی بلندتر برای مراد هم خواند و ،شعری می خواند

 موجی بر موجی می بندد

 افسون شب می خنددبر 

 . با آبی ها می پیوندد

این درخت ها حتما مثل قطره های آب دریایی که برای پیشروی به هم فشار می آورند، به طرف 
 .می خواستند با آن یکی شوند ...باال می رفتند، به طرف آفتاب

ید به زیر مصطفی از نور تند خورش. رو به روی هم نشسته بودند ،مراد و مصطفی با فاصله از هم
سایه ی درختی پناه برده بود، اما مراد جایی را پیدا کرده بود که نور خورشید از الی درخت ها راه 

لباس هر دو کامال . خودش را باز کرده بود و پررنگ تر و گرم تر از هرجایی نورش را پهن می کرد
اتفاقی از مراد و کسی آن روز ه آن جا بود یا اگر لحظاگر عکاسی برای ثبت این  .خاکی شده بود

هر بیننده ای با وجود کت بزرگ و کاله پشمی مصطفی فکر می کرد  ،مصطفی عکس می گرفت
اما نه تنها سرد نبود بلکه حتی می توان گفت گرم بود و وقتی نسیم می وزید . روز سردی بوده است

 .تازه می فهمیدی آنقدر گرم است که کله ات خیس عرق شده است

روز زیبایی که طبیعت خود را بی نقص عرضه می کرد، مراد حالش بهم خورده بود  با وجود همچین
پیرمرد هم متوجه ی این شد و با خنده . عصبانی و عبوس بود .و سگرمه هایش را در هم کرده بود

 :ای که انگار بیشتر برای این بود که دندان های زردش را در معرض دید طرف مقابل بگذارد، گفت

هاهاها وقتی توی تموم عمرتون نتونستید با  را سگرمه هاتون اینطور رفته تو هم؟می دونید چ»
آره تازه شانس آوردین اگه  ،آره ...یه دختر مثل آدم حال کنید بایدم اینطور به من نگاه کنید

یکی از همون دخترای محله ی خودتون روبگیرید که بوی شاش می دن و عرقی که توی 
 ...«پوستشون مرده، ها؟ نظرت چیه زود باش یه چیزی بگو

   :مراد گفت

آخه زرد روی زرد  ...من فک می کنم کسی که کثیفه خیلی کثافت بقیه رو حس نمی کنه»
با تکیه ی اضافی روی کلمه ی ) می کنه؟ من و شما هستیم قربانی؟( )فرقبیفته چه فرجی 

خاطر همین خیلی ه آره ب ...تمیز و کثیف ،رو احساس کنیمه که می تونیم خوب همدیگ( قربان
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حتی خوشحال می شم، از خوشحالی می میرم اگه بتونم یکی از  ...به حال من فرقی نمی کنه
آخه می دونید همچین تمیزی هایی فقط حال امثال من  ...همون دخترای کثیف رو داشته باشم

 ...«رو بهم می زنه

 :شانه هایش را باال انداخت

 .«چه می شود کرد بهش عادت نداریم»

خاطر اعتصابی که کارگرها راه انداخته ه طبیعی بود، عصبانی بود و روز به روز ب. پیرمرد چیزی نگفت
م خروس بیرون نزند و حاضر جوابی های مراد نمی زد که دُم بودند بیشتر داشت ضرر می کرد اما دَ

همچو جواب هایی برای آدم هایی که یه جو عقل توی . بیشتر و بیشتر خونش را به جوش می آورد
 .کله شان پیدا نمی شد زیادی بود

 «می دونی چرا بعد از ماجرای ساعت پرتت نکردم بیرون؟ ...آره تو ...هی جوون»

دولول را همانجا نگهداشته بود و خودش مثل یک عصا روی . هم باز کرده بود مراد پاهایش را از
 .آن خم شده بود، مثل چوپانی بود که گوسفندهایش را آورده بیرون برای چریدن

 .«اگه بگم می دونم دروغ گفتم، بهتره خودتون بگید»

برای پیرمرد هم برای جوابش به اندازه ی چوپان جوانی که پرواز کردن با سرشتش در آمیخته هم 
مصطفی خیلی مخاطب . مصطفی که کمی دورتر از آن زیر سایه ی درختی نشسته بود القیدانه بود

پیرمرد با اینکه دوست داشت مصطفی را نزدیک خودش نگهدارد . حرف های پیرمرد قرار نمی گرفت
به حرف هایی وقتی پیشش بود از او دوری می کرد و فقط زیر چشمی مواظب بود ببیند مصطفی 

 .که زده می شود چه واکنشی نشان می دهد

 ...«حق باتوئه بهتره خودم بگم»

در این سال هایی که از عمرش گذشته بود هفتاد پیراهن همین . پیرمرد هفتاد سالگی را رد کرده بود
بقیه هم جای او  ،فقط خودش نه) شکلی، از آن هایی که مصطفی و مراد تنشان بود پاره کرده بود

خودش می گفت  .حدس زدن هدف این دو جوان برایش کاری نداشت .(پیراهن پاره کرده بودند
بار را هم مختل کرده اند  و مثل شماها آمده اند، حرف زده اند، آتش سوزانده اند، یک صباحی کار

ی کنند بعد راه به همین سادگی که ابرهای مهاجر چند دقیقه دشت را تاریک م .اما بعد رفته اند
و برای همین، حدس زدن هدف  .تابش نور را باز می کنند و باز می شود در صلح و صفا زندگی کرد

بیش از اینکه آن ها بخواهند با او سر شاخ شوند خط قرمزشان . این دو جوان برایش کاری نداشت
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روند و جاهایی که قرار بود اینکه تا کجاها باید پیش بروند و تاکجاها می توانند پیش ب. را کشیده بود
 .مثل همان ماجرای ساعت ...بروند فقط مایه ی تفریح او بود و بس

:مراد گفت  

 .«بله ما می دونیم که شما تفریح های پرخرج رو دوس دارین»

و تکانی به خودش داد و همراه آن دولول هم که دستش بود چپ و راست شد، پیرمرد انگار حرف 
 .امه دادمراد را نشنیده خودش اد

 .«مهندس ها اومدن پیش من و گفتن آقا این ها کار دو تا بچه کمونیست غریبه است»

پای مراد و مصطفی را با دقت از نظر گذراند، لب باالیی اش را با لب پایینی اش پوشاند و  تا سر
پیرمرد همیشه به همه چیز و همه  داد.تکان  بار سر مثل کسی که مشغول خریدن چیزی است چند

 .کس جوری نگاه می کرد که این توهم را به وجود بیاورد که مشغول خریدن چیزی است

 بله منم گفتم چه اشکالی داره سفید شدن موی دوتا جوون کمونیست هم توی کارخونه...بله»
بچه بودین ولی حاال ببینید برای خودتون مردی  ،الحق که شما اون موقع جوون که نه ...م ببینم

 ...«شدید، بزرگ شدید اون هم با پولی که از دست من گرفتین

 :پیرمرد با صمیمیت ساختگی ادامه داد

برای همین باید اینجا بمونید تا من ببینم چطور موهاتون سفید می شه ولی نمی تونید هیچ »
ارگرامم مثل بره های سر به راه برگشتن پشت دستگاه غلطی بکنید، وقتی آبا از آسیاب افتاد و ک

 .«های کارخونه اون موقع همدیگه رو می بینیم

باز هم باید می خندید اما این بار واقعا لب باالیی اش را با چنان شدتی انداخت روی لب پایینی اش 
که خیال کردند پیرمرد که محال بود دوباره بتواند بخندد و مدتی بعد به سرفه افتاد و آنقدر سرفه کرد 

بار محکم به پشت پیرمرد  بخاطر همین مراد بلند شد و با حوصله چند. االن است دارفانی را بخواند
 :زد و با مهربانی گفت

نگران نباش پیرمرد اگه تا سفید شدن موی ما زنده موندی من دیگه چیزی ازت به دل نمی »
 .«گیرم
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زهایی که در غم و اندوه گذشته بود او را سالخورده تر از یک گذر رو. مصطفی را به پیرمرد نشان داد
به زندگی و طراوت و شادابی که امید  حال بازهم سر این جوان بیست و هفت ساله نشان می داد با

   آنینده بود مثل یک هاله ی نورانی دور او را گرفته بود، گفت:

می تونی تماشاش  ...کاری باهاش بکنیمی بینی پیرمرد این قدرت جوونیه و تو نمی تونی »
 .«کنی اما فقط همین

 .بار روی کله ی کچلش دست کشید ثانیه پیش هنوز قرمز بود چند پیرمرد که از سرفه ی چند

 .«چه جوون هایی که زیر دست من پیر نشدن»

 :که می خواست او را آرام کند گفت مراد پشت پیرمرد را مالید و درحالی

فقط یه تفاوت با پیرمردهای کارخونه ی خودت  ...کن، خودت هم پیر شدیبه خودت نگاه »
 .«تا دورت رو یه نوار چربی گرفته، همین داری و اونم اینه که دور

 ...«تفاوتش اینه که تو سی سال زودتر از من به این روز می افتی»

ونی که هفتاد سال عمر تو که این همه به تولید تو هر زمینه ای اعتقاد داری باید بهتر از من بد»
 ...«انگلی مثل تو به سه سال عمر یه کارگر نمی ارزه

مصطفی چشم هایش را بست و دو قطره اشک بزرگ از روی گونه هایش سرخورد و صورتش را 
پیش از این هم به زور سعی کرده بود، خودش را مجبور کرده بود که به یاد بیاورد و  .خیس کرد

کلمه لب هایش می لرزید، حرف که می زد درماندگی  حرف که می زد با هر. برای سلیم تعریف کند
مثل این بود که این لب های آدمی جدا . لب هایش بود که یک دقیقه سلیم را راحت نمی گذاشت

 ...از او باشند که از تجربه ای جدا از او اما آشنا هم برای خودش و هم برای سلیم حرف می زدند
 .گفت و آن دو در سکوت تنها با هم گریه کردندمصطفی تا مدتی چیزی ن

پیرمرد چندبار به بهانه های مختلف مصطفی را کنار کشیده بود و ازش خواسته بود با کارگرها حرف 
کارخانه ای پیش می آید خب، کارگرها باید روی عقل می  بزند بگوید، سانحه ی دلخراش توی هر

تن برای چرخیدن چرخ های کارخانه و به راه بودن آمدند و متقاعد می شدند چند ماه حقوق نگرف
 .دستمزدها در آینده الزم است

این حرف ها را قبال از زبان نوچه های پیرمرد می شنیدی، پیرمرد خودش که از این حرف ها نمی 
مصطفی چه می خواست، پول؟ ... زد ولی خب حاال چرا شروع کرده بود به حرافی کردن با آن ها

راندش باال سر کارگرها که برای خودش است داشت شالق را دستش بدهند و بگذحقوق بیشتر؟ دو
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آقایی کند و صدایش را که مخفی شده بود توی پستوهای سینه بیرون بریزد و داد بزند و فرمان 
 .براند و از این حرف ها؟ مصطفی بین هق هق هایش خندید

 .«من همچین چیزی نمی خواستم سلیم تو می دونی»

 ید کرد که می داند.سلیم تای

نگاه کن سلیم کارگرا، تو و من، روز تا شب توی سرما و توی گرما زیر فشار کاری که هر »
پول های اونا به  ...روز تکرار می شه بدون اینکه کنترلی روش داشته باشیم عرق می ریزیم

این رو خون ما آغشته است، به زندگی ما، به چیزی که توی رگ های ما جریان داره و اونا 
خوب می دونن اما خودشون رو به گیجی می زنن و وقتی زمانش برسه مثل یه پیرمرد تظاهر 

 ...«می کنن به یاد نمیارن

پیرمرد همه چیز را به یاد می آورد، خودش را به گیجی زده بود و طوری حرف می زد که مراد تصور 
 .می کرد این ها همه اش یک شوخی است، که می شود حرف زد

 .ین مراد و پیرمرد باال گرفته بودبحث ب

از این بحث می شد شوخی . مصطفی در بحث مراد و پیرمرد دخالت نمی کرد، فقط گوش می داد
می شد از عصبانیت و حرف هایی که پیرمرد . های خوبی برای تعریف کردن بین کارگرها بیرون آورد

آن ها هم حتما مثل مصطفی کلی از ته  .که با عصبانیت می زد، قشقرقی درست کرد که بیا و ببین
دل به پیرمرد می خندیدند و روی کیف می آمدند و امیدوار می شدند که کارهایشان، که کارخانه 

 :و برای همین هم می گفتند ،نرفتن و منتظر ماندن بیهوده نیست

 .«رو بوسید باید دست مراد»

آن دو کی تا آن حد باال گرفت و  پیرمرد اما نظر دیگری داشت و مصطفی نفهمید که بحث بین
پیرمرد کی آنقدری عصبانی شد که به سمت دولول الی پاهای مراد خیز برداشت و یکی زد درست 
وسط پیشانی مراد و با همان اولین شلیک یک قسمت از کاسه ی سر مراد رفت روی هوا، تکه های 

پیرمرد اما هنوز راضی نشده ! خون و تکه های گوشت و فوران چیزی که قرمز بود، خشونت و خشم
بود و شاید این قانونی است که اتفاقات وحشتناک از آن پیروی می کنند وقتی قرار است همچین 
مصیبتی نازل شود حتی پیرمرد رنجور و مریضی مثل علی دیباگر که تا چند دقیقه پیش زنده ماندش 

کشیدنش باز می شد می  بند بود به ضربه هایی که به پشتش می خورد و راهی که برای نفس
 .قساوت و نفرت مثل باران از همه ی وجودش می بارید. این حد جوان و وحشی باشد توانست تا

که خون جلوی چشم هایش را گرفته بود باز هم شلیک کرد، نعره کشان،  نعره می زد و در حالی
ش می خواست از درحالیکه فریاد می زد، چشم های ...و نفرتی اعجاب آور غیظپشت سر هم و با 
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پیرمرد روی سر مراد آوار شده بود، فریادش زمین و زمان . حدقه بزند بیرون و روی سر مراد آوار شود
را برداشته بود و چون دشت خلوت بود هربار که فریاد می زد، کوه ها صدای او را پس می فرستادند 

 :و اینطور چند نفری فریاد می زدند

 ...«بمیر بدبخت بیچاره»

 .را که کرده بود به همه ی دنیا و به خودش نشان می دادکاری 

 «سگ ولگرد فکر می کنی می تونی آیینه ی دق من بشی؟»

جای شکی نبود، جای امیدی هم نبود، نمی شد دنبال تپشی . پیرمرد مراد را کشته بود. مراد مرده بود
مثل یک فواره فوران می کرد از کله اش چیزی نمانده بود و خون . یا ضربانی در سینه ی او باشی

جلوی فوران  ...و پیرمرد نسبت به خونی شدن با خونی که خودش ریخته بود وسواسی نشان نمی داد
 .خون ایستاده بود

 ...خون قرمز

 ...خون گرم

انگار نمی خواست حتی یک قطره از خون مراد روی کسی غیر از خودش ریخته شود و این اولین 
پایش از خون خیس شده بود  تا سر. سبت به کثیف شدن رغبت نشان می دادبار بود که تا این حد ن

و انگار روح تازه ای در کالبدش دمیده اند قادر بود هرکاری انجام بدهد و هرکاری انجام می داد 
 .برای اینکه بیشتر دوام بیاورد و بیشتر به جلو برود

 .خون

 .مصطفی چندین بار پشت سر هم این را گفته بود

 .خون

 :اما باز انگار سلیم یادش رفته یا باور نکرده باز زیر لب تکرار می کرد

 ...«اون مراد رو کشت»

 ...پیرمرد مراد را کشته بود

 ...پیرمرد مراد را کشت

 ...او مراد را کشت

بی فایده بود باید خودش را توجیه می کرد، برای  .می خواست هر طور شده سلیم را توجیه کند
 .همین اشک می ریخت و بیشتر خودش را مقصر می دانست
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پیرمرد که به خودش آمد دوید دنبال مصطفی، تاریک شده بود، تیر که در می کرد اشتباه می رفت 
 .و همین اشتباه های پیرمرد بود که مصطفی را زنده نگهداشت

ه ی اول که چشمش افتاد به چهره ی غم زده ی مصطفی، لحظما از همان ا. سلیم تعجب کرده بود
حتی اگر مصطفی تمام مدت سکوت می کرد و حرفی نمی زد به طور کامل او را باور کرده بود با 

 :قلبش و با ایمانی که به او داشت و فقط برای اینکه خیال مصطفی را راحت کرده باشد گفت

 ...«من باورت کردم ...ن نباشنگرا ...من باورت دارم مصطفی»

. داشت اضافه می شد هربار که به او اطمینان می داد باورش دارد به نفرتی که نسبت به علی دیباگر
مصطفی مثل یک بچه خودش را جمع کرده بود روی صندلی، اما توی چشم هایش نور امیدی 

و معلوم بود خیس شده و سوسو می زد، لباس هایش پاره پوره شده بود و کفشی هم به پا نداشت 
 :لباس های تو تنش خشک شده اند و با صدای گرفته خواند

 مرگ از ما زاده می شود

 .و ما از مرگ

 برای چریک ها 

 از لبخندت

 خورشیدی کن

 نام تو

 بر دیوارهای شهر

 ترانه خواهد شد

 «تو اینطور فکر نمی کنی سلیم؟»

 :سلیم لبخند زد

 «ترانه شدهاون همین االنشم توی گلوی تو »

 :مصطفی هم لبخند زد
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اونقدری که ما به هم نزدیک بودیم هیچ برادری نمی تونه به  ...برای مراد سرمایی ناراحتم»
اما خب اگه کسی مثل مراد نباشه چطور می تونیم  ...برادرش نزدیک باشه، اون رفیق من بود

برای اینکه توی  ،نهبه نور برسیم؟ واقعا چطور سلیم؟ یکی مجبوره این وسط بسوزه مگه 
برای اینکه بقیه ترانه ی آزادی بخش زندگی شون رو بشنون  ...تاریکی، بقیه اون نور رو ببینن

 «نه؟

از آدمی که تا چند دقیقه پیش مثل  رو این حرف ها انتظارِ. سلیم متعجب به سمت مصطفی خم شد
 .یک بچه گریه زاری می کرد نداشت

 «واقعا اینطور فکر می کنی؟»
ما همش می خوایم از خشونت فرار کنیم، از آدم کشتن، ولی خشونت همیشه دنبالته و آدم »

کش ها همه جا دارن برات نقشه می کشن، همه جا دستشون رو تا خرخره کردن تو گلوی ما 
ون آدم کش ها، قاتالی واقعی کی هستن سلیم؟ اونا همون کسایی هستن که سلیم، ا

من فکر می کنم بخاطر همه ی کسایی که مثل مراد  ...بخاطرشون نون روی سفرمون نیست
 ...بدون اینکه ذره ای طعم زندگی واقعی رو بچشن از دنیا می رن نباید از مبارزه ناامید بشیم

دیدم یه آدم تو خون یه آدم دیگه زندگی می کنه، از مرگ یکی این اولین بار نبود که می 
دیگه نفس می گیره و مثل یه زالو از اون تغذیه می کنه ولی بازم باخودم گفتم حاال ما باید 

 «کار کنیم؟ چی

 «کار کنیم؟ باید چی»

 :مصطفی روی پیشانی اش دست کشید

 .«نباید نا امید بشیم ولی باید صبورم باشیم سلیم»

 :م عقب کشید وباصبری که توی خودش احساس کرد حاال می توانست بهتر ببیندسلی

باگونه های استخوانی که روی صورتش سایه های تاریک تری می . مصطفی پیشانی بلندی داشت
وسوسه شد روی صورتش . انداختند و فری که باالی سرش و باز روی پیشانی اش سایه می انداخت

همزمان نسبت به امیدی که مصطفی حتی در . ش را پاک کنددست بکشد و اینطور اشک های
همچین وضعیتی داشت احساس حسادت کرد و دلش به حال او سوخت و با تمام وجود لرزشی را 

 .که در صدا و چشم هایش بود، باور کرد
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همراه تاریکی و خوفی که مرگ  ،مصطفی از چندروز پیش که حادثه پیش آمده بود اینجا مانده بود
بوی خون . جود می آورد که درتنهایی بیشتر از هر زمان دیگری می توانست او را احاطه کندبه و

که گفته  بوی خون رفته بود توی کله اش و او را گرفته بود و در کنار همه ی این ها با این .هم بود
ملتهبش بود به آینده امیدوار است حتی اگر به زبان نمی آورد سلیم می فهمید که نگاهش و لب های 

 :سلیم دست او را گرفت. مال یک آدم گرسنه است

 .«بیا بریم یه آبی به سروصورتت بزن»

 :مصطفی وحشت زده صدایش کرد. خودش پیش از او بلند شد و از بین صندلی ها گذشت

 « سلیم؟»
 «ها؟»

 «تو که نمی خوای منو به پلیس لو بدی؟»

آن را نشان بدهد به سمتش برود و مصطفی را که  سلیم کمی دستپاچه شد اما سعی کرد بدون این
مثل پیرمردی که خودش بلند شدن را فراموش کرده بلند کند تا همراهش بیاید و آبی به سروصورتش 

 .بزند

وقتی کاری نکردی دلیلی نداره  ...نه من نمی خوام لوت بدم اما تو خودت باید بری اونجا»
هرچند همین که چندروزه خودت رو  ...هرچند ...اون بیشرفه که باید فرار کنه ...فرار کنی

اما خب آخرش همه چی معلوم می شه  ...مخفی کردی می تونه خیلی به ضررت تموم بشه
ولی حاال باید یه چیزی  ...مصطفی، هیچکی نمی تونه از زیربار همچین جرمی شونه خالی کنه

 «کم قوت بگیری نه؟ه بخوری و ی

 :مصطفی دست سلیم را گرفت

اگه مسئله فقط خودم بودم همین االن بلند می شدم می  ...من برای خودم نگران نیستمسلیم »
رفتم خودم رو تحویل پلیس می دادم، برام مهم نبود چی به سرم میاد من از این می ترسم که 
اون ها می تونن از من یه مجرم واقعی بسازن و از اعتصاب کارگرها یه جنایت بزرگ و این 

 «!همش تقصیره منه

. مصطفی دماغ برآمده ای داشت از آن هایی که باید نیم رخش را نگاه کنی تا به شکلش پی ببری
باید اعتراف کرد تناسب . ظرافت و قوس هنرمندانه ای در آن بود بزرگ.کمی تیز اما نه چندان 

شاهکارهای موسیقی غریبی در قیافه اش بود، از آن جنس که در نت های بهم ریخته و دور از هم 
قد بلند  ...به هم می رسد و یک کل شگفت انگیز می سازد به میل موسیقی دان ها و پیکرتراش ها
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با دو چشم بزرگ که مثل پیچکی چرخ زنان از پاها باال رفته بود و روی صورتش و زیر سایه ی 
م ها و با همه ی زیبا بود، حیرت انگیز بود و سردرگم کننده و باهمین چش. موها شکفته بودند

وجودش به کسی که با او حرف می زد خیره می شد و این خیره شدن را به هر غریبه ی فلک زده 
ای و به سلیم مثل چیزی بدیهی که نمی توانست غیر از این باشد تحمیل می کرد و این ژست و 

 .صورت بی نقص در نهایت با دست ها یکی می شد

ظرافتی را که حاصل کار نکردن بود در خود نداشت می دست های مصطفی بزرگ بودند و گرچه 
 .توان گفت بیشتر از چشم هایش سالمت نشاط آور او را به کسانی که نزدیکش بودند نشان می داد

سلیم می ترسید اما لذت اینکه می توانست همچین مردی را مثل یک بچه پشت سر خودش ببرد 
به یاد نداشت در تمام عمرش چند نفر . ی چربیدو دست کمکش را به سمت او دراز کند بر ترسش م

 .مثل این جوان به او نیازمند بوده اند، شاید کسی نبود، نه اصال کسی نبود

سلیم از تمام اتفاقات و هیجانات آن روزها که پشت سرهم می آمد و مجالی برای فکر کردن باقی 
ش گرفته پیش خودش تعهد دید همین که مصطفی را هق هق زنان در آغو .دور شد ،نمی گذاشت

آن روزها دقیق نمی دانست این تعهد . نوشته ای بسته بود که هر طور شده به او کمک کند نا
نانوشته حاصل چه بوده، حاال می دانست و باز هم بعدتر، وقتی زمان بیشتری گذشت صورت و 

همه ی حرف  جزئیات بیشتری ترسیم می کرد، حرکات مصطفی را برای هرکسی که می دید حتی با
 :های او را به یاد می آورد و تک تک حرف های خودش را و می گفت

 «نه؟ ...اون یه پرنده بود و پرنده ها آخرش شکار می شن»

تمام عمرش دیده بود پرنده ها به دست بچه ها در شنونده فلک زده که  ،سلیم که این را می گفت
شکار می شوند لب هایش را از حسرت غنچه می ( که می شود بهشان شکارچی گفت) یا بزرگترها

و در حالیکه تنها حسرتش را برای عرضه به یک پرنده داشت ساده وطبیعی انگار هزاران بار  ،کرد
 :در موقعیتی مشابه همچین حرفی زده، بدون در نظر گرفتن حد و مرزها می گفت

 ...«بله پرنده ها آخرش شکار می شن، مثل مصطفی»

 ...مثل مصطفی

هرچند آن ها در نهایت شباهت تن و تپش قلب کوچک مصطفی را با یک پرنده درک نمی کردند 
 با غرور، انگار هنوز آن صدا را می شنود ،گرسنگی و برای همین سلیم به عادت تمام هنرمندانِ

 :اضافه می کرد (صدای ضربان قلب یک پرنده ی کوچک را)
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شاهکار زندگی و برای همین  ...پرنده های دنیا بود بله مثل مصطفی که شاهکار تمام ...بله»
 .«جوونترها باید از زندگی اون درس بگیرن

 پرنده ها چگونه زندگی می کنند؟

همون پرنده ها رو می گم که وقتی پیرمرد به  ...سلیم منم مثل همون پرنده ها فرار کردم»
اون ها همشون . ..جونشون پر می زدن و دور می شدن یکیشون شلیک می کرد بقیه هم از ترسِ

منم مثل همون  ...از مرگ فرار می کردن اما فقط یکیشون روی زمین و پای درخت می افتاد
ولی تو به من بگو می تونستم  ...پرنده ها بودم، مراد رو تنها گذاشتم، دور شدم و پیش تو اومدم

 «کاری غیر از این بکنم؟

  .یخته از مخمصه که بلند شد دنبال سلیم بیاید معلوم شد پایش شکستهمصطفی، پرنده ی گر
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گرسنه اش بود اما تند تند نمی خورد و . سلیم غذایی را که برای نهار آورده بود به مصطفی داد
. کار واقعی بود نگاهش، نگاه یک گناه. همانطور که می خورد گاهی خجالت زده سر بلند می کرد

خورد وقتی دوستش را همین چند روز پیش جلوی چشم هایش به همچین وضعی چطور غذا می 
 .کشته بودند؟ نگاهش همین را می گفت و در عین حال آن را پنهان می کرد

نیاز داشت حرف بزند، نیاز داشت باز هم برای سلیم اعتراف کند، مثل کسی بود که خودش را مجازات 
که مطمئن شود تناقضی در  بارها و بارها برای این .می کند و خودش از خودش اعتراف می گیرد

بیشتر برای سلیم توضیح  تحقیقاتِ قصه ای که او را نجات می دهد وجود ندارد، بی گناه اما نیازمندِ
 :می داد

او و رفیقش مراد آدم های کاملی نبوده اند، لغزش هایی داشته اند، اشتباهاتی که هر آدمی ممکن 
یک جو عقل در کله شان بود که ! د اما خب اهل آدم کشتن نبوده اند، نهاست در زندگی مرتکب شو
قل حاال راه به جایی نمی برد و برای اعتصابی که آن همه به آن امیدوار ابفهمند همچین کارهایی، ال

 .بوده اند بن بست است

 ...«ولی نمی دونم حاال اونا، احمد و بقیه چی فکر می کنن»
 «به تو داده؟ رو پس احمد کلید اینجا»

  :مصطفی زود گفت

نخواستم اون با من درگیر بشه و از  ...نه کار احمد نیست، اون روحش هم خبر نداره ...نه»
هیچکی نبود خودم کلید  ...احمد نبود ...چیزهای مهم تری که مسئله ی امروز ماست دور بشه

  ...«رو گیر آوردم

  ...«ه انداخته باشمیادم نمیاد هیچوقت کلید سالن رو تو یه دریاچ»
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 .«می دونم»

 ...«پس»

اگه  ...دنبال اون نباش ...کارتر نیست سلیم کسی که کلید رو به قاتل داده از یه قاتل گناه»
 «نمی تونم جایی برم ...یعنی در هرصورت من اینجام ...بخوای

 «سرایدار؟ ...پس منصور بوده»

 «دنبالش نباش ...نه گفتم که کسی نبوده»

 .ساکت شد

حاال که علی دیباگر نه تنها به دست یکی از کارگرهایش کشته نشده بود بلکه یکی از کارگرهایش 
آن که باید فرار می کرد  ؟را هم کشته بود پس چه لزومی داشت مصطفی برای جرم نکرده فرار کند

 .علی دیباگر بود

 «نیستی تو که قاتل ...چرا تو باید همچین حرفی بزنی، نباید خودت رو مخفی کنی»

 .مصطفی شانه هایش را باال انداخت

 ...«باید بیشتر درباره ش فکر کنم سلیم»
 .«ولی نباید مخفی بشی»

 «پس چی کار کنم؟»

 .«اون باید فرار کنه ...هیچی برو بگو علی دیباگر بوده»

مسائل نگاه مصطفی قصد نداشت با سلیم مخالفت کند اما باور اینکه سلیم تا این حد ساده لوحانه به 
کسی که نمی خواهد نمک بخورد  احتیاطِ دست از غذا خوردن کشید و با. می کند برایش سخت بود

 :و نمکدان بشکند و با حیرت کسی که از دنیای دیگری برگشته و نمی تواند آن را انکار کند گفت
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دیم تبدیل سلیم می خوای برم بگم اون قاتله تا تمام تالش هایی که ما تو این چند وقته کر»
بشه به یه دادگاه بزرگ که دنبال پیدا کردن جانیه و آخر سر هم معلوم می شه جنایتی نبوده و 
فقط یه سانحه ی دلخراش بوده و اگر هم جنایت کاری پیدا بشه مطمئن باش اون منم نه علی 

 اونا حتی اگه خونی روی دست اون ببینن با دستمال اون خون رو پاک می کنن و ...دیباگر
 رو روی پوستش تحمل کنه ازش معذرت می خوان که مجبور شده کثافت آدم هایی مثل ما

 یکه استثنتاها نم یدون یاستثناست و خودت م هیاونا فقط  یچون محکوم نبودن من و تو جلو
  «فهمیدی؟ ...زنیتونن قاعده رو به هم بر

 :سلیم چندبار دست تکان داد

پشت تو  یمواقع نیهمچ یقانون تو یول هیباز یدرسته که همه جا پارت یدست بردار مصطف »
 «.پولدار استثنا باشه یهفتاد ساله  رمردیپ هیاگه قاتل بودن  یاونه که قاتله حت رهیگ یرو م

 یدرباره  ست،یپولدار ن یهفتاد ساله  رمردیپ هی یکه من گفتم فقط درباره  یزیچ نیا میسل»
فهمیدم سلیم تو از اون  ...فهمیدم اما بله ...میکن یم یکه درش زندگ هییایدن یما تو گاهیجا

، جواب می ده قانونآقایون چپ خوش خیالی هستی که هنوزم گمان می کنن ایمانشون به 
برابر! آره  کسان،ی نه،یب یشکل م هیزنن قانون خداست چون چشمش همه رو به  یم ادیکه فر
 «؟یزیچ نیهمچ

همه  ...نیست مصطفی اما حرف هایی که تو می زنی یه بدبینی خطرناکهاین خوش خیالی »
 .«چی و همه کس رو نباید با یه چوب روند

موقع است که امثال من و تو  فقط اون ،نه باید همه ی این آشغال ها رو با یه چوب روند سلیم»
ن در برابر قانون بود یکیقانون و  یکه به بهانه  یتا زمان ...آب خوش از گلومون پایین می ره

  شه...« یهر روز بدترم م ،بهتر که نه نیپشتمون گرم باشه وضعمون از ا

خودش هموار می  برای حرف زدن باید زحمت زیادی بر .غذا به سختی از گلویش پایین می رفت
 .کرد و درنگاهش دلسوزیی بود که متوجه سلیم بود

  بم ادامه داد: یبا صدا

کنه، که بتونه جالدش رو انتخاب  یزندگ وانیکه مثل ح میریحق رو بگ نیکارگر ا هیاز  دی»با
 ارهیقانون عدالت رو براش به ارمغان م نیهست و هم یکنه، که  دلش رو صابون بزنه قانون
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 نیهم یآقازاده هاست برا بیج یقانون هم دستش تو نیبه فکرش برسه هم چیه نکهیبدون ا
  طرف باشه« یب ادیتونه ز ینم

  ...«یمصطف ی»ول

 میتون ینم ستنیکه طرف ما ن ییبا قانون کساولی اینجا و  ،عدالتی هست ...نه من می دونم ،نه»
 سیاز پل بسازه و ادامه ش بده... یدروغ نیتونه همچ ینم ییکه تنها باگرید ی...علمیبهش برس
مسئله دخالت  نیتو ا دیکه با یدولت ینهادها یهمه و همه  و روزنامه... مارستانیگرفته تا ب

من  کن،یدروغ شر نیدروغ بهش کمک کردن، همه باهاش تو گفتن ا نیساختن ا یکنن برا
 ما که اونا بتونن آزاد بگردن... یپا یتو  هیرینکردم؟ قانون فقط زنج یبگم کار یبه ک دیبا

شه با  یفاسدن و م یدولت یهانهاد نیهر کدوم از ا ای سیموضوع نداره که پل نیبه ا یربط
 یدمکراس جا نیا که نیبه ا یربط ،یراحت ورق ها رو به نفع خودت برگردون یباز یپارت
 نیمن از ا یبرا گهیگرده، پس د ینظام برم نیخود ا تیبه ماه نیا .نداره ،یکتاتورید ای میدار
کرده باشم محکوم  یکار که نی. بهت که گفتم من قبل از امینزن سل یحرف ینکرد یکار  که

 هی نینگاه کن! ا باور کن، تو هم... ستیوسط اتفاق افتاده ن نیکه ا یقتل یدرباره  نیا بودم،
اگه   یحت م،یسل ننیب یمن و تورو نم عاطفه ندارن، احساساتشون مرده... ...ضنیمر نایا مرضه...

مشت اسکناس تو  هیاگه  پول... ننیب یم زیچ هیفقط  نایا نن،یب یرو هم نم گریهمد فتهیپاش ب
 یا برمیدن نیا یمگه به کجا ...نیماش یچرخ ها ریگن به جهنم بزار بره ز یدست هات نباشه م

 «.میتونم فراموش کنم سل یمن نم ؟یرو فراموش کرد میخوره، ها؟ ابراه

آرام  یاز چهره  ریغ ییدرهم رفت انگار داشت به جا شیابروها یشد اما وقت رهیخ میساکت به سل
 کرد، گفت: ینگاه م میسل

کارخانه نشسته  یرو که جلو ییرو و سر و صورت خون آلود کارگرا میتونم ابراه ینم »من
اگه ما  یزن یکه از اون دم م یقانون نیکردن فراموش کنم، هم یم هیبودن و زار و زار گر

و ما رو به  ستهیحاضره کنار اونا با میرو بخوا مونیدستمزد قانون یخاک یکره  نیا یهرکجا
ره کم  یاونا م بیکه به ج یو صورت ما بشکنه اما از پول حاضره سر ره،یبگ فنگباد باتوم و ت

 یاما اونا کار ستیتوش ن یعقالن یزیواقعا هم چ رسه... یبنظر م یعقالن ریدونم غ یم نشه...
وسط  نیکه از اولش هم ا یدر حال .یاریب مانیا هکه اسمش قانون ییتو به خدا که کنن یم
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که با  ییخوام بگم تا اونجا یم یعنیهه  پوله... یخدا وجود داشته و اون خدا خدا هیفقط 
 ساخته ست...« یشتریخدا کار ب نیاز دست ا دمیخودم د یچشم ها

 را قطع کرد: یحرف مصطف میسل

 «.حرف ها قراره به کجا برسه نینفر مثل تو بعد از ا هیدونم  یدست بردار م »

 ای چشم هایش قرمز بودند و این قرمز بودن را بی تفاوتی. مصطفی باز دست از غذا خوردن کشید
اینحال  احاطه کرده بود که معموال آدم هایی را که به یک فاجعه دچار شده اند احاطه می کند با

 .اوت نبودنظر سلیم بی تفه وقتی به حرف آمد ب

اول پشت  دیبا شهیگه هم یزنم که م یحرف م ی! من دارم از قانونمیدیبه کجا رس نیبب میسل»
 نهمهیا نکهیبا ا میسل یدون یم م؟یسل یفهم ینخوره، م نیها زم چارهیتا پشت شما ب امیاونا درب

 دیمثل تو چرا با یپرسم آدم یوقت ها از خودم م یلیبازم خ دمیهمه آدم د نیسال گذشته و ا
 یپستوها یاز من تو شتریو ب یاز من تجربه کرد شتریمثل تو که ب یبزنه؟ آدم ییحرفا نیهمچ

شه  ی. باعث ممیسل ستین یبد زیکار کردن چ ؟یزنده موندن جون کند یآقازاده ها برا نیا
ارزه  یم ونیمل یپوشن و ادکلن هاشون باال یم کیش یکه لباس ها ییروحت مثل اون ها

...مشکل من با کارکردن ستین یبد زیکردن هم چ یکرد که زندگ فاعترا دینپوسه اما با
مثل آدم هم  دیسازه اما با یده، آدم رو م ینجات م یکار که تن و روح آدم رو از پست ست،ین

 «؟ نه ای میریبگ میدیرو که براش زحمت کش یزیچ دینه؟ با ایکرد  یزندگ

 .سلیم حرفی نزد

خفه ی غروب که کم کم کشیده  باید مثل آدم زندگی کرد یا نه؟ مصطفی را تصور کرد، توی آن آبیِ
می شد روی کل دشت، مثل یک پرنده ی زخمی از دست علی دیباگر فرار می کرد، علی دیباگر 

 طور زنده مانده بود؟ ه دنبالش بود و تیر می انداخت، مصطفی چ

باید چیزی را که برای آن زحمت کشیده ایم پس بگیریم؟ تاریکی را یا  ...باید از تاریکی تشکر کرد
 اری را که انجام داده ایم؟ک

 :پرورده اما بداقبالی بود که خودش می گفت پدر مصطفی ارباب زاده ی ناز

 ...«من تابحال تو زندگیم اشتباه نکردم فقط»

وقت، هیچ کاری غیر از دستور دادن نکرده بود حق داشت،  البته پدر مصطفی از این نظر که هیچ
 .ه کرده بود کار اشتباه کم نبودکاری نکرده بود، اما بین کارهایی هم ک
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 ...«ه من این بود کهاتنها اشتب»

اصالحات ارضی چیزی را  ،توی زمانه ی نادرستی به دنیا آمده بود و توی همین زمانه ی نادرست
ارباب زاده ی ما به اینجای حرف که می  .که متعلق به خودش می دانست از دستش درآورده بود

ا الی لب هایش می گذاشت، دست هایش را در هم قفل می کرد رسید، آه می کشید، سیگارش ر
 :و برق انگشترش چشم های مصطفی را می گرفت، می گفت

حاال  ...چیزی رو که پدرامون برامون گذاشته بودن، که از شیر مادر حالل تر بود از ما گرفتن»
  «.باقی نموندهم دیگه نمی تونن چیزی رو به زور از دست کسی بیرون بکشن اما چیزیَ

 . می خندید

 !«رو گرفت میز قمار بود که زمین های شما ،اصالحات ارضینه ولی پدرجان این »

 ...«ها پسره ی نمک نشناس ...مگه میز قمار دست داره»

میز قمار دست نداشت اما همان بود که باعث شده بود چیزی برای پیرمرد باقی نماند، البته ارباب 
 ن نبود و از آن رو که بیشتر اهل فروختن بود با سیلی صورتش را قرمز نگهسابق که اهل کم آورد

داشته بود و تاآخر عمر مثل یک ارباب واقعی منهای زمین هایش زندگی کرده بود و درثانی فکر می 
کرد کار کردن مال امثال او و پسر او نیست، کار کردن برای آدم هایی بود که با یک اسم مخصوص 

 .بودند، آن اسم مخصوص که پدر با نفرت آن را به زبان می آورد این بودآمده  به دنیا

 ...«گدا گشنه»

 ...بسرعیت، بی اصل و ن

و همیشه بعد از ابراز تنفر و در هم کشیدن ابروهایش بعد از به زبان آوردن این اسم به مصطفی می 
 :گفت

 .«وقت کاری نکن که بخاطرش مجبورشی خم بشی هیچ»

 ! کوهی که گشنگی می کشد ...باید راست بایستی مثل یک کوهتو همیشه 

اون موقع بود که فهمیدم باید کار کنم برای اینکه گدا گشنه نباشم ولی پدرم اشتباه کرده »
سلیم تو این دوره زمونه حتی اگه کار کنی باز هم گدا گشنه ای و دموکراسی که تو ازش  .بود

کار خم شدن و خم نشدن نمی  ،این وضعیتحرف می زنی حافظ همین وضعیته و توی 
دوست داری مثل یه اربات راست بایست ولی تا کجا؟ باالخره از یه جایی به بعد باید  ...شناسه
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کمرت خم می شه و بوی اون ریشه ی مشترک به مشامت می خوره و می فهمی  ...خم بشی
 ...«درده ،گشنه ها از یه ریشه بلند شدن و اون ریشه همه ی گدا

 .مصطفی هم خم شد. خم می شوند. دم ها کوه نیستندآ

همین کارها که پشت او را خم می کردند و دست هایش را . در زندگی هرکاری کرده بود، هرکاری
به او بیش از کتاب ها زندگی کردن یاد دادند و بیش از نصیحت های پدرش که همیشه ی  ،زمخت

دست هایت آب  که گرفت کار اگر پشتت را هم خم نکند ترتیبی می دهد یاد. خدا خوابش می آمد
گی همراه محصولی که از زیر دست هایت بیرون می آید از تو ه برود و هربار کمی از این آب رفت

 .ددور می شو

 ...نابود نمی شه ...سلیم من از صمیم قلبم با تو هم عقیده م کار جاودانه است ...باور کن»
 .«هیچوقت

شانه هایش را باال انداخت و مثل این بود که یک پرنده به خودش می گوید حوصله کن صبر کن 
 .هنوز وقتش نرسیده

باید کارکردن رو نابود چرا  ...دوس دارم یه چیزی بسازم ...من کار کردن رو دوس دارم»
 «کنیم؟

 .نمی خواست با سلیم بحث کند و از طرفی حرف هایی که می شنید برایش غیرقابل تحمل بودند

 ...کارگرهایی که اعتصاب کردن دنبال این نیستن کار نابود بشه ...ولی آخه سلیم نگاه کن»
مزد کارشون رو هم بگیرن، البته برای  ،اون ها در حال حاضر فقط دنبال اینن وقتی کار کردن

 «می فهمی؟ این انتظار زیادیه؟ ...حاال

سلیم تائید کرد و لبخندی روی لب هایش نقش بست، همین خندیدن سلیم هم مصطفی را اذیت 
  .کرد

یه تغییر پایه ای غیر  ...پس تو هم قبول داری که ما فقط می تونیم یه چیزایی رو اصالح کنیم»
  «ممکنه نه؟

نه من می خواستم بگم که به گواه تاریخ باید قبول کنیم که این کار، این شیوه ی تولید  ،نه»
همیشه درحال تغییر و شدنه و بخاطر همین ما نباید اون رو به عنوان یه عامل تغییر ناپذیر در 

برای پدر من و رعیت هاش ممکن نبود قبول کنن جامعه می تونه شکلی غیر از  ...نظر بگیریم
شکل ارباب رعیتی داشته باشه ولی حاال چی؟ برای بچه های امروز، برای زاغه نشین ها حتی 
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سلیم وقتی اینا رو به تو می گم فکر می کنم دارم چیزی رو که بارها  ...قبول کردنش مشکله
 .«شنیدی دوباره برات می گم و این من رو اذیت می کنه

و به فیلتر  ،مصطفی و بعد سیگاری برای خودشسلیم سیگاری روشن کرد، سیگار را داد دست 
  .نارنجی رنگ سیگار که بین لب های مصطفی می درخشید چشم دوخت

اما هرچی ( کمی مکث کرد)  دوست داری بگو خیلی وقته با یه نفر حرف نزدم هرچینه »
 .«بگی بازم برای من پرولتاریای مارکس مرده و ممکن نیست زنده بشه

بعد از غذای مختصری که خورده بود چشم هایش مثل چشم های  .بیرون دادمصطفی دود سیگار را 
. نظر می رسیدند و همین چشم های هشیار را از روی سیلم برنمی داشته یک پرنده هشیارتر ب

 .بخواند ،انگار می خواست پیش از اینکه سلیم حرفی بزند از چهره اش چیزی را که باید بفهمد

 «پرولتاریاری مارکس؟»

مصطفی مثل سپیده ی صبح عریان بود، چیزی را پنهان نمی کرد و همین باعث می شد که  نگاه
 .ت می گیردنشأپاچگی دچار شود که از صداقت بی اندازه  سلیم در برخورد با او به نوعی دست

همون پرولتاریایی که مارکس قبل از به وجود اومدنش حکم به ساخته شدنش داد ولی »
 ...«ر که آرزوش بود ساخته بشهطو هیچوقت نتونست اون

که جواب بدهد کمی  همیشه قبل از این. مصطفی دست های سنگینش را گذاشت روی پاهایش
بعد واژه ها به سمت شنونده می آمدند و تو . انگار دنبال واژه های درست می گشت کرد.مکث می 

که آن واژه ها  ...تندمی توانستی مطمئن باشی که آن واژه ها از جنس گوشت و خون و قلب او هس
  .بخشی از واقعیتی هستند که او با آن ها زندگی کرده است

چند سال پیش که به اینجا اومدم، به خشکی عادت نداشتم، چند سال توی  ...سلیم، رفیق»
بعد یه روز  .کشتی زندگی کرده بودم و پاهام می دونی با زمین سخت و کفش گلی بیگانه بود

وسط دریا توی کشتی آتیش سوزی شد، می دونی خبری از زمین سفت نبود که بخوای از 
یعنی ما حق  .آتیش فرار کنی و بعضی از کارگرا مجبور شدن از ترس آتیش بپرن وسط آب

قبل از اینکه به اینجا برسیم تا دلت بخواد از این انتخابا  .انتخاب داشتیم، بین دو نوع مرگ
خیلی جاهای دیگه هم رفتیم و در تمام این مدت به ما می گفتن کارگر، کارگر فالنی،  .داشتیم

کارگر من، شاید وقت مناسبی نیست برای اینکه جواب تورو بدم ولی در این حد می دونم 
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که قبل از مارکس هم پرولتاریا بوده و مارکس با دیدن و لمس کردن اونا از نزدیک تونسته 
 ...«رو به ما نشون بده یادلیل وجود پرولتار

مصطفی اندوهگین و تلخ بود اما می شد دید که با هر حرفی، که با هر واژه ای که در دفاع از 
لباس هایی را که برای  سلیم...باورهایش به زبان می آورد جان دوباره می گیرد و سرشار می شود

 .مصطفی از اتاق گریم آورده بود به دستش داد

اون اگه  ...چیزی که مارکس دیده خیلی فرق می کنه تاریای امروز بامصطفی وضعیت پرول»
 ...«بخوادم نمی تونه

 .سنگین از دردش را بر دست هایش گذاشت مصطفی سرِ

اما خیلی وقت  .همین طور که االن هست آب وجود داشت، باشهببین قبل ازاینکه انسانی بوده »
صر مختلفه، نه؟ فکر می کنی کسی نیست که کشف کردن چیزی که آب رو می سازه دو عن

واقع همون کسی هست که آب رو ساخته؟  رو تو آب کشف کرده در که اومده اون عنصرها
 طور باید حرف اون هایی رو قبول کنیم که ادعا می کنن مارکس خواسته پرولتاریاه پس چ
 «طور که به میل خودش هست بسازه؟ رو اون

 ...حال دنیا بد است

 ...بد استحال جنگل ها 

 ...حال دریا و آب و باد و هوا بد است

حال آدم ها هم بد است و فقط یک عده وسط این حال بد از چیزهای بد برای خودشان زندگی مرفه 
 .می سازند

اما مگه موضوع اینه؟ هرچند من  ...و تو می خوای بگی وضعیت کارگرا امروز بهتر شده »...
البته موضوع اصلی اینه که یه عده ی کم دارن  .ه باشهقبول ندارم وضع کارگر امروز خوب شد

موضوع کارکردن  ...یه توده ی بزرگ رو استثمار می کنن و این استثمار می تونه متوقف بشه
که ما می تونیم جلوش بایستیم، می تونیم  ...یا کار نکردن نیست، موضوع همین استثماره

واقعا حالمون خوب  دیم؟ تابکارو انجام سلیم چرا نباید واسه خودمون این  .متوقفش کنیم
 «.بشه

سلیم سیگار دیگری روشن کرد برای خودش و برای مصطفی که حالش برای حرف زدن مناسب 
 . نبود اما نمی خواست سکوت کند
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لنگ لنگان اما بدون اینکه کمک سلیم را قبول کند از بین . مصطفی سیگار را که گرفت بلند شد
تسبیح هایی را که  ،هبر ایستاد و جلوی پاهایش خم شد، راست که ایستادصندلی ها رد شد و پیش ر

بین انگشت های رهبر آویزان بود در جیبش گذاشت و قبل از اینکه با صدای مالیم تری دنبال 
 :حرفش را بگیرد در توضیح رفتارش گفت

 ....«مال پدرم«. مکثی کرد و ادامه داد »این مال من بود رفیق»

سلیم صورتش را نمی دید و از همانجا شمرده شمرده انگار دارد از روی کتاب  .نشستپیش رهبر 
  .می خواند شروع کرد به حرف زدن

حدی خوبه که میلی نداره در  فرض رو بر این می گیریم که پرولتاریای امروز زندگیش تا»
یح می ده در راه چیزی که مارکس برای ما به عنوان کمونیسم ترسیم کرده قدم برداره و ترج

کارگرهای حرفه  اونایی که دلشون با تغییر نیست، ...چارچوب جهان سرمایه داری باقی بمونه
ای هستن که وضع مناسبتری دارند و بخاطر همین خودشون رو از بقیه ی کارگرها جدا می 
کنن و می دونن که مهارت و توانایی که اون ها دارن به همین سادگی قابل انتقال نیست و 

قدرت ": اطر همین خودشون رو با چیزی که لیبرالیسم برامون دیکته کرده دلخوش می کننبخ
قابل انتقال و تغییر است و همیشه ممکنه از یه دست به دست دیگری داده شود به عبارتی کسی 

 .«"که امروز سایه نشینه فردا خودش می تونه روی سکو نشسته باشه

از جیبش بیرون آورده بود و به آن ها نگاه می کرد یا نه شاید تسبیح ها را  ؟مصطفی چه می کرد
شاید پلک هایش را روی هم گذاشته بود و به آن صحنه فکر می کرد که در یک آن مراد از یک 

 .مراد که روی زمین افتاده بود خون گرمش فوران می کرد .آدم زنده به یک آدم مرده تبدیل می شد
مصطفی ! شاید مراد برای یک لحظه دست هایش را بلند کرده بود، مرگ چه سریع و صریح بود

حاال چه می کرد؟ به این فکر می کرد که مراد با دست های خالی آمد و با دست های خالی هم 
  رفت؟

گدا گشنه، آس و پاس بود، ته  نداشت، می گن علی دیباگر خودش یه زمانی آه در بساط»
رون پیدا نمی شده پس همه می تونن، اگه یه کم لیاقت داشته باشن، اما سلیم کسایی جیبش یه ق

مثل علی دیباگر یه استثنا هستن در بین هزاران کارگری که بهای نقاشی های روی دیوارهاش 
من حتی اگه قاتلم بودم با دست های خونی وقت نداشتم توی خونه ی اون فریاد  ...رو دادن

رو قبول  اما حرف تو .«لیون دالری تو پولت رو حروم نکنیم نقاشی چند مبفرما این ه» بزنم
که حتی  وجود این بعد از پنجاه سالگی با ...خون تو سلیم! خونه نبوغِدارم سلیم، این محصول 
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یه روز تو زندگیت بیکار نبودی باید تو ماشینی بخوابی که اون هم نصفش مال محمده، شایدم 
ولی خب تو باید  .ی که همه می دونن تا چه حد ساده و کودنهمحمد ...همش، نمی دونم

چشمت به جیب و دهن همچین آدم ساده و کودنی باشه، که به نشانه ی لطف یه تکه استخون 
تو بدشانسی  .این فقط درباره ی تو نیست سلیم، این فقط وضعیت تو نیست ...جلوت پرت کنه

این وضعیت همه ی ماست و این یعنی چیزی عوض نشده و بهتر شدنی درکار  ،نیاوردی
 .«نیست

پاهای هرکدام از ما آرام آرام می رفت به سمت روزهای تاریک زندگی، روزهای تاریک تر زندگی و 
 :این وسط مجبور بودی فکر کنی چرا بیشتر آدم ها این همه بدبخت هستند و به قول فاطمه

 .«اما پیش هم نیستندبدبخت ها زیادند »

 .فاطمه اشتباه می کرد، مصطفی هم گفته بود

 «مگه نه؟ فقط باید این رو قبول کنیم ...ببین همه ی ما که پیش همیم ...نه خاله جان»

 :فاطمه صورتش را در هم کرده بود

 «کار کنیم؟ گیریم که قبول کردیم، بعدش باید چی»

 :مصطفی خندید

 «.خوب ولی در عین حال سختی پرسیدیخاله جان تو سوال خیلی »

 .مصطفی سرش را بلند کرد، البد قبل از آن واقعا به تسبیح هایش نگاه می کرد

حاضرم تا صبح برات حرف بزنم که متقاعد بشی پرولتاریای مارکس نمرده، چون من زنده »
 ...ه باشیحتی اگه قبولش نداشت ...م و ما بهترین مثال زنده برای چیزی هستیم که اون گفته

 ...«چون وضع هرروز داره بدتر می شه ...باالخره مجبوری بهش ایمان بیاری، بخاطر خودت

 :رهبر سرفه کرد و مصطفی بامهربانی پرسید

 «ببخشید عموجون من بیدارتون کردم؟»

 :سلیم گفت
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 ...«خوابیدهبرای اون فرقی نداره، اگه یکی بیدارش کنه خوشحال می شه چون همیشه ی خدا »
 «فکر می کنی حق با منه عمو؟ ...پس براش فرق داره»

 :رهبر سرتکان داد، مصطفی گفت

 «راستی پدرت اسمش چیه؟ ...اون می گه حق با منه سلیم»
 .«جوون ولی می تونی بهش بگی مرد ،رهبر»

 .مصطفی لباس هایی را که سلیم بهش داده بود توی بغلش گرفت و بلند شد

هم آشنا نشدیم و االن من مجبورم برم و  ون ولی ما توی موقعیت خوبی باجو ببخشید مرد»
من از قول یه ملوان بهت می گم که هنوز زیباترین  ،لباس هام رو عوض کنم اما نگران نباش

هنوز زیباترین روزهامون رو زندگی نکردیم و روزهای بهتری  ...اشتیمذرو پشت سر ن دریاها
 .«می تونن توش کم تر از این بدبخت باشن هااز راه می رسه که آدم 

  سلیم خندید:

نگران نباش مصطفی اون به زیباترین ها اهمیتی نمی ده همین که زنده است برای خودش »
 ...«خیلیه

 «برای تو چی؟»

 .«تر بشهبرای من شاید سفر طوالنی »

جوون حقیقت  مرد ...حقایق تلخش روبرو بشیم برای همین باید با! زندگی مهمه و جدی سلیم»
مگه  ...اما من تنها نیستم ،جایی که زندان نیست زندانی کنندر تلخ اینه که اونا تونستن من رو 

 «نه؟

مقاومت کند و زود جواب از سلیم می پرسید و در چشم هایش چنان امیدی بود که سلیم نتوانست 
 :داد

 «.نه تو تنها نیستی»

 «پس امروزم می شه روی زندگی حساب باز کرد؟»
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 :و خواند

 .دوباره امروز زنده ام
 دوباره تو را بر شانه های خویش

 بلند می کنم 

 .ای زندگی

توانست صدای می هنوز اما سلیم  .از پله های سالن باال رفت و پشت پرده ی قرمز ناپدید شد
 :خواندنش را بشنود

 زندگی منتظر همه ی ماست
 همه ی ما که دوست می داریم

 بوی وحشی دریا را

 و رایحه ی نعنای صحرایی را

 که میان پستان هایش

 .پنهان دارد
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4 
 

نه در روستا و نه در . ناقابل هم برایش باقی نمانده بودپدر مصطفی آخر عمری حتی یک تکه زمین 
سفید  "اهلل"نه چیزی به اسمش بود اما از این تسبیح های کوچک سیاه با  و نه چیزی داشت .شهر

 . رویشان تا دلت بخواهد پهلویش پیدا می شد

است و از افسردگی دکترها می گفتند پیرمرد افسرده . یک کلکسیون گرانبها از تسبیح های رنگارنگ
قدر تسبیح بیشتر جمع کند بیشتر ه دلخوشی اش را بند دانه های کوچک تسبیح هایش کرده و هرچ

ارباب سابق . قدر بیشتر احساس آرامش بکند بیشتر زنده می مانده احساس آرامش می کند و هرچ
س آرامش یا به اما احسا .باالی این احساس آرامش که برایش مثل مخدر بود پول زیادی خرج کرد

زیاد مقید ماندن نبود و برای همین تنها دلخوشی  ،سربه هوا سراغش نیامد یا مثل دخترهای جوانِ
مصطفی  ...که برایش ماند این بود که باز شاه بیاید و باز زمین ها را بدهد دست آدم هایی مثل او

حاال همه ی آن  ،که از پدرش پرستاری می کرد برایش توضیح می داد که این غیر ممکن است
زمین ها برای خودشان سند دارند و چیزی که سند دارد فقط وقتی به نامت میشود که پول داشته 

 .باشی

 .«تو پول نداری پدرجان پس فقط باید امیدوار باشی»

طور کشکی کشکی زمین ها را  پدر به خرجش نمی رفت، حتی قبول نمی کرد که شاه که همین
 .ه ها، هر رعیت بابت زمین باید پول می دادنمی داد دست بدبخت بیچار

 ...پدرجان خودت خوب می دونی که بیشتر اون ها پولی برای خریدن زمین های شما نداشتند»
 ...«بله برای همین بیشترشون از روستا رفتن که کارگر یکی دیگه بشن

گردد به عقب و امید داشت که یک روز دنیای جدید باز بر. پیرمرد به کتش نمی رفت که نمی رفت
 باز حق به حق دار برسد و زبان این بدبخت بیچاره ها، همین رعیت ها را که حاال فکر می کنند با

اما  کنند.ب هم دارند، که ناخونشان مثل صحرای کربال خشک است کوتاه نساصل و  ،وجود سند
ارباب سابق مرد و مردن او برای مصطفی که تا آن روز همیشه ی خدا زیر  .همچین اتفاقی نیفتاد
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دست پدر و در فرمان او بود به معنای مرگ کامل دوران ارباب رعیتی و ظهور چیزی بود به اسم 
 .زندگی

مصطفی به کلکسیون تسبیح های پدرش عالقه ی خاصی نداشت، از بین همه ی آن ها همین 
خاطر همین از روی ادب هم که شده به خودش هموار نکرد ه ب .ستیکی را مال خودش می دان

 .تسبیح را به رهبر تعارف کند، در عوض قول داد حتما تسبیح دیگری برایش بگیرد

 «.آرومم می کنه ...من عادت دارم گاهی با اونا بازی کنم»

چیزی که . شتمادرش خیلی وقت پیش مرده بود، برادر و خواهری هم ندا. پدرش که مرد، بچه بود
با فاصله در زندگی او بیش از همه ی این ها تاثیر داشت این بود که جدا از خانواده ته جیبش یک 

تسبیح ها را هم که فروخت توانست به زور پول کفن و دفن پدر را از آن . پول سیاه هم نداشت
رفته تا گارسونی و در زندگی اش هر کجا رفته بود و هرکاری کرده بود؛ از آجر پزی گ. بیرون بکشد

آشنایی با  گاهیفروشندگی و تنها چیزی که عایدش شده بود درد و رنجی بود که به سبب آن 
این رفیق ها را رشته های رنجی به هم متصل می کرد، همین  د.بیاوررفقایی را برایش به ارمغان 

 .مراد شده بود و درد و رنج باعث نزدیک شدن او

مصطفی اوایل بیشتر . هر دویشان زیر دست صاحب قایق کار می کردند .با مراد روی قایق آشنا شد
بیل سمراد هم سن او بود اما هیکلش بزرگتر بود و . زدگی مجبور بود کار کند وقت ها با وجود دریا

تازه به وسط دریا که می رسید  .بچه ی بندر بود بود.ل های یک مرد کامل در آمده سبیهایش مثل 
خیلی وقت ها که مصطفی بی . با وجود خستگی انگار سرحال می آمد و زیر پایش محکم تر می شد

 :او هم کار می کرد و می گفت حال می شد به عوضِ

 «.یه مرد نباید از کار کردن بترسه ...اشکالی نداره رفیق»

چند سال . بخت داشت با یک برادر بزرگتر دمِ این مرد که همه اش شانزده سالش بود چند خواهرِ
آن روزها مصطفی  ود.بعد که همه ی خواهرهایش ازدواج کردند توانست دنبال مصطفی به تهران بر

 .درس می خواند

 :مراد می گفت

این جا اگه ساحلش به جای سنگ، ماهی هم داشت ما باز باید با شکم گرسنه می خوابیدیم »
 «.رفیق

بعضی شب ها خبری از همان . شب هایی بود که با یک تکه نان سر کرده بودگواه حرفش تمام 
اگه سنگ های ساحل ماهی هم بودن باز همه از این خوان نعمت  ،حق با مراد بود. تکه نان هم نبود

این مرد کوچک سبیل . مالک دارد بله طبیعت خدا هم که بی صاحب نیست، .بهره ای نمی بردند
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می داد و صورت سیاه و چربش خوشبینانه به یک خنده از هم باز می شد و های سیاهش را تاب 
 :می گفت

 ...«اگه از اینجا برم»

 :آه می کشید

 ...«یه روز از اینجا می رم»

 که مراد نمی دانست اما مصطفی که این سالها هرجایی رفته بود و هرکاری کرده بود می دانست
هرحال اگر ه ب. این را به مراد نمی گفتاما  بود.بهتر نخواهد  وضع هیچ کجا برای یک بچه فقیر

 کوله هایشان را بر می داشتند و می رفتند، خودش می دید که ،طور که می خواستند یک روز آن
اما زندگی همه اون آدمهایی که اگر سگ ها ته جیبشان  ،هزار رنگ و زبان مختلف دارد دنیا هرچند

مثل  .ند تا چه حد به هم شبیه استنجس نمی کرد هم ، یک قرون ناقابل رامی افتادندبه جان هم 
کسانی که در یک کوچه زندگی می کنند، در یک کوچه با خانه های مشابه و کسانی که کارهای 

 (میسازند یدنیا کوخ ها را یک جور همه جایحداقل .)شبیه به هم دارند، تا همین اندازه شبیه

طور که با دست های کوچک اما کار کرده شان تورها را جمع می کردند و ماهی ها در قایق  همان
 برایش می گفت که کجاها رفته و چه جاهای معرکه ای را دیده، و با این ،باال و پایین می پریدند

 .دازه دلش خوش بودهکه شکمش خالی بوده یک جاهایی تا چه ان

 :مراد می خندید و ساده دالنه می گفت

 «پس یه جاهایی توی دنیا هست که می شه با شکم خالی هم شاد بود؟»

نمی دانست مراد همچین وقت هایی از روی بزرگواری به حرف هایش تا  .مصطفی تعجب می کرد
این حد توجه نشان می دهد یا واقعا تا این حد تحت تاثیر قرار می گیرد که مثل یک بچه همچین 

 :دیده ترش شانه هایش را باال می انداخت مصطفی مغرور از چشم های دنیا. سوالی بپرسد

 «سته ا شکم خالی خوش بود، این فقط یه استعارهیچ کجای دنیا نمی شه واقعا ب»

اما مصطفی می . مراد مدرسه نرفته بود. ومفصل برایش توضیح می داد استعاره به چه معنی است
تابستان  حتی برای جمع کردن پول مدرسه ی سال آینده اش بود که هر. دانست، مدرسه رفته بود

 :ه می گفتندماهیگیر و بقی هم خاطر همینه ب. به بندر می آمد

 «بکشه.می تونه گلیم خودش را از آب بیرون  ...مصطفی پسر زرنگیه»

آن ها اشتباه می کردند، تا چند سال بعدش نتوانست نه گلیمش را و نه حتی خودش را از آب بیرون 
 :بکشد، در عوض در مورد همین مراد که بهتر تورهای ماهیگری را از آب بیرون می کشید می گفتند
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 «.گم می شه ...اونو تنها بفرستی مرکز شهر نمی تونه برگرده»

جایی رفته بودند و دست به  از آن زمان مصطفی و مراد باهم هر. از آن روزها ده سال می گذرد
هرکاری زده بودند، هر درد و تحقیری را به جان خریده بودند و این رشته های درد که حاال مثل 

رفته بود آنقدر آن ها را به هم نزدیک کرده بود که اگر مصطفی یک پیله ی ابریشم دورشان را گ
 .می خواست چیزی درباره ی خودش بداند از مراد می پرسید

مصطفی دوست داشت تا می تواند از مراد حرف بزند و او را آنطور که خودش شناخته بود به سلیم 
 .بشناساند

دور کمرش می بست و خودش را پتو پیچ با کوچکترین سرما شال بزرگی  .مراد بچه ی سرمایی بود
خاطر این است که او بچه ی بندر است، ه مصطفی اوایل فکر می کرد سرمایی بودن مراد ب. می کرد

این خورشید گرم را به  ،که همیشه روی تند خورشید را دیده و با تن برهنه و پوسته پوسته شده
یر مکان است و نه حتی سرما، دلیلش خود کمی که با هم ماندند فهمید دلیلش نه تغی. جنگ طلبیده

 .مراد بود

نگیزی که بر آدم های ثروتمند می گذرد خسته ا شاید ماجرای غم انگیز آدم های فقیر از ماجرای غم
 .کننده تر بنظر بیاید و کششی را که الزمه ی جذب یک هنر دوست است را نداشته باشد

 :دلیلش می تواند این باشد

خانواده ها مثل هم خوشبختند اما بدبختی در هر خانواده ای به صورت های مختلف خود را همه ی 
 .نشان می دهد

این جمله ی درخشان و در خور تامل که به درد شروع یک قصه ی بلند با فراز و فرودهای زیاد می 
ی آدم های خوشبختی و بدبختی برا. خورد حق مطلب را ادا کرده اما فقط برای خانواده های مرفه

 .به پول، به نداشتن: بیچاره در هرصورت برمی گردد به یک چیز

جای  نظر کسی که تا اینه به همین دلیل شاید اگر زندگی مراد را کمی بیشتر از هم باز کنیم ب
داستان آمده این بدبخت با سایر بدبخت های این داستان تمایزی ندارد و همه ی این ها را می شد 

 .ع کرد که هم هنری تر است و به صرفه تردر یک شخص هم جم

 :با وجود تمام این ها برای گرفتن رد ماجرا باید اضافه کنیم که

مراد در خانواده ای به دنیا آمد که مرسوم است به آن زیر خط فقر می گویند و اگر دنبال یک تعریف 
 .ادبی تر هستید می توان به ان زیر خط زندگی هم گفت

ود که می گفتند پیش از به دنیا آمدن او مرد متشخصی بوده است و بین مردم پدرش دائم الخمری ب
کرده ی دانشگاه رفته قدر و منزلتی داشته و مردم راه و  روستای خودشان به عنوان تنها تحصیل
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حقوق خوبی داشته و قد بلند و چهار شانه بوده و بخاطر . چاه حل مشکالتشان را از او می پرسیدند
حاال نه از تشخص و نه از قد و قواره اش . ک خانواده ی محترم به او دختر داده اندهمین ها از ی
.( همه این را می گفتند.) هرچند قد رعنایش را برای پسرش مراد به یادگار گذاشته بود. چیزی مانده

 همین مراد را که به پدرش رفته بود وقتی ده سالش بود مجبور کردند یکی از کلیه هایش را بفروشد
و آنچه ما می دانیم این است که آدم ها با یک کلیه بیشتر از باقی افراد در برابر سرما آسیب پذیر 

 .هستند و می شود به آن ها سرمایی گفت

سرمایی به عنوان پسر کسی که شتر خوشبختی جلوی خانه اش نشسته بود اما بی لیاقتی اش  مرادِ
مثل یک  ،ین شتر خوشبختی روی کولش داشتباد رفتن تمام چیزهایی شده بود که ا باعث بر

خاطر همین ها مجبور بود در ه ب. نون و گناهکار هم مورد مرحمت و هم بی توجهی مردم بودمظ
اطرافیانش را آشناهای . تمام سال های عمرش آگاهانه در پی جلب توجه و لطف اطرافیانش باشد

د و پسرهای این اطرافیان سرشناس او سرشناس پدرش که از گذشته برایش مانده بودند پر کرده بو
را سوار ماشین های مدل باالیشان می کردند که در صورت نیاز از ماشین بیرون بپرد و با کسی که 

شاخ به شاخ می شد و مثل یک گاو نر می توانست شاخ هر . سر دعوا داشت شاخ به شاخ بشود
می . د که شده بود نقل زبان مردمرقیبی را بشکند و نتیجه ی هر دعوا و لغزشی شکنجه هایی بو

سه روز مراد سرمایی گرسنه و . گفتند پدرش پسرک بیچاره را یک بار سه روز از سقف آویزان کرده
به پدرش که جلوی پای او دراز کشیده بود، خیره نگاه می کرد و گاهی از خواهرهایش  آویزان از سقف

با . که آیا در این سه روز به دیدنش آمده اند یا نه؟ نیامده بودند پرسیددر مورد دوست هایش می 
بیایند اینجا که چه؟ بیایند به تماشای دود و دم پدرش  این حال دلش نمی گرفت، حق داشتند،

بنشینند؟ وقتی کار گیر آورد از شکنجه های پدر کم شد، نباید او را طوری می زد که فردا نتواند سر 
 .کار برود

 :ه مصطفی می گفتمراد ب

 «خیال راحت و خواب آسوده باید مثل یه زن زیبا باشه که به امثال ما محل سگم نمی زاره نه؟»

 :بعد طعنه ای به او می زد و چشم هایش را ریز می کرد

 «اما در مورد تو فک کنم هر زن زیبایی واست محل بزاره»

می دید و در عوض بیشتر با مصطفی که مراد از وقتی کار می کرد کمتر دوست های پولدارش را 
مصطفی شب ها پیش ماهیگیر در اتاق کوچکش می خوابید . شاگرد دوم ماهیگیر بود گرم گرفته بود

فت و روب از آماده کردن صبحانه گرفته تا رُ .و بجایش کارهای خارج از قایقش را هم انجام می داد
سوب می شد و شب ها یک گوشه ای اتاق و شستن لباس های ماهیگیر جزو وظایف مصطفی مح

جوری که مزاحمتی برای ماهیگیر درست نکند بالش کوچکی را که ماهیگیر به او داده بود زیر سر 
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اتاق خیلی کوچکی بود و این اتاق خیلی کوچک پر بود از بوی ماهی . می گذاشت و خوابش می برد
سرش درد می کرد  ندارد.را دوست  ملوان می گفت صدای دریا. صدای دریا هم بود ...مانده و دریا

ملوان مرد سیاه چرده و الغری . و همیشه یک پارچه کهنه و چرک مرده را می بست دور پیشانی اش
 بد. بود که زیاد سیگار می کشید، اصال انگار فقط دود می خورد که مثل دود سیاه و بی رنگ بود

او هم مثل مصطفی از یک شهر دیگر آمده بود، از یکی از  .خلق باشد لق هم بود، حق داشت بدخُ
زن و بچه اش را . زیاد دور نبود اما فقط آخر هر ماه می توانست برگردد خانه .شهرهای اطراف

گذاشته بود و خودش تنها آمده بود که هر ماه برایشان پول ببرد، پول می برد اما باز هم هر ماه 
 :کسری داشت، می گفت

یا اون هایی که روی کشتی کار می ... اونایی که قایق دارن ...بقیه می برن پول خوب رو»
 «.کنن

گالیه . کشتی را اجاره کرده بود. ماهیگیر خودش نه قایق داشت و نه کشتی. اونایی که کشتی دارند
 :می کرد که

 .«..انگار دریا هم اجاره ایه ...وقتی کشتی مال خودت نباشه انگار دریا هم مال تو نیست»

فقط وقتی اجازه و جرائتش را داشتند دوباره روی خشکی پا بگذارند که به اندازه ی کفاف سال بعد 
 .بخاطر همین باید بیشتر جان می کندند و بیشتر از روی زمین بودن می زدند .را ماهی گرفته بودند

شان نمی ماهیگیرها که دست خالی برمی گشتند زمین کم لطفی می کرد، لج می کرد، روی خوش ن
داد، به آغوش همه ی مردها می رفت و به آن ها و بوی ماهی تن شان که می رسید به خودش 

 .می پیچید

 زمین سرد

 زمین آبی

 ...زمین دور

همین روزها که . هر شب روی پشت بام همین ملوان بخوابند کردند کهبعد مصطفی و مراد عادت 
گرم حرف زدن می شدند مقدمات رفتنشان را چیدند، ولی تا سال  ،پیش از خوابیدن با وجود خستگی

هرچند پول خوبی  .ها بعد مجبور بودند روی کشتی کارکنند که اول پولی جمع کرده باشند بعد بروند
 .هم نبردند

مراد سرمایی روزی که با علی دیباگر به شکار رفته بودند با وجود نسیم مالیمی که می وزید یک 
علی دیباگر . سرش پیچیده بود و مدام زیر لب اعتراض می کرد که هوا سرد است شال بزرگ دور
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با وجود تمام چربی هایی که دور شکمش را گرفته بود می شد درک کرد اعتراض های  .اق بودچ
 :مراد را با پرخاش جواب دهد و فریاد بزند

 «مفت خور»

اما با چشم هایش به مصطفی مفت خور کمی دست از شکایت کردن از سردی هوا بر می داشت 
 :حالی می کرد که

 «.یارو خودش به تنهایی اندازه ی یک نهنگ چربی داره»

 .بهش حق می داد که گرمش باشد

مثل پرنده ای مهاجر که تنش با آب و هوای  .طور مراد را می شناختند همه همین سرمایی؛مراد 
کردند چیزهایی هم که می گوید با مردم خاطر همین ها گمان می ه شاید ب .جا سازگاری ندارد این
 .حتما این چیزها را باید برداشت برد یک جای دیگر ،اقشان نمی سازدذجا سازگاری ندارد و به م این

 :مراد می گفت

اما مجبورن قبولم کنن چون خودشون می بینن که اگه  ،مردم شاید به من بگن مراد سرمایی»
هم  امون وقتی تو یه کارخونه با هم کار می کنیم باسرما و گرمامونم با هم جور نباشه دست

 «.رنج ما ...شاید تو که دانشگاه رفتی نتونی اینارو بهشون ثابت کنی ولی رنج می تونه ...جورن

و رنج توانست بهشان ثابت کند که گرما و سرما به یک اندازه مصیبت است اگر آهی نداشته باشی 
چیزی در دنیا به مراد و مصطفی  سفر کردن برای زنده ماندن بهتر از هراین را . که با ناله سودا کنی

 .فهمانده بود

 :سال های زیادی از آن روزها گذشته بود، با این وجود گاهی مراد از مصطفی می پرسید

 «راستی یادت هست چطور کشتی رو ول کردیم اومدیم اینجا؟»
 ...«مگه می شه یادم نباشه»

 «دیگه همچین گرمایی رو نمی بینیم نه؟ خیلی گرم بود،»

  :مصطفی غمگین جواب می داد

 «از کجا معلوم دوباره ندیدیم؟ ...رفیق شب دراز است و قلندر بیدار»

  ...«نمی دونم فقط امیدوارم»

 «ولی خیلی گرم بود نه؟»
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خورشید آره خیلی گرم بود، یه خورشید باالی سرمون که همه چی رو روشن می کرد و یه »
 ...«زیر پامون که همه چی رو

 «در مورد سوختن حرف می زنی؟ ...سوختن»

 «.در مورد سوختن آدما ...آره در مورد آتیش سوزی حرف می زنم»

 «در مورد آتیش گرفتن کشتی؟»

 :مصطفی دست های سلیم را گرفت

 ...ودچند روز بعد از آتیش سوزی کشتی ب ...این روزا یه خاطره ی عجیب ولم نمی کنه»
مدام فکر می کنم یه  ...نمی دونم چرا فک می کنم خیلی شبیه ش هستم ...درباره ی یه پیرزنه

 «مثل اون ...چیزی رو گم کردم

 .محکم دست های سلیم را گرفته بود و پیش از اینکه سلیم چیزی بگوید خودش تعریف کرد
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5
 :طور تعریف کرد که مصطفی این

مراد . از شهر و دریا و از بوی شرجی هوا که همیشه و همه جا حاضر بود .ماشین از شهر دور می شد
سرش را به شیشه ی بخار گرفته ی ماشین تکیه داده بود و زیر لب آهنگی را زمزمه می کرد که 

 .شاید برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. مصطفی فقط بعضی از کلمه های آن را می فهمید

 «.مد مصطفیشاید اونجا هم مرگ سراغمون او»

 «ما که از مرگ فرار نمی کنیم مراد، از دریا فرار می کنیم»

 «از کار کردن روی دریا؟»

 ...«از سوختن روی دریا»

 :راننده گفت

 «پس شماها هم توی همون کشتی بودید که هفته ی پیش سوخت؟»

 :بعد گفت

 «.شما آدمای خوش شانسی هستید»

زندگی در دریا چندان بشاش نکرده بود اما خب با تمام مصطفی به سختی خندید، چهره هایشان را 
 .مراد توی کت بزرگش چمباتمه زده بود. توان سعی کرده بودند که خوشبخت باشند

 «چطوره بریم یه جای خیلی گرم مصطفی؟»
 :راننده به جای مصطفی جواب داد

ولی  ...ه گرمهتابستوناش مثل کور ...گرما باشی همین جایی که میرین خوب جاییه اهلاگه »
 «.خودم دیدم ...توی جای گرمم می شه سوخت

  :راننده باز گفت. جاده هنوز ادامه داشت، مثل زندگی

 «.با دست خالی اومدین با دست خالی هم میرید»

 :و بعد باز
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 «.شماها از بقیه خوش شانس تر بودید ...ولی شانس آوردید دستاتون نسوخته»

داد، هر دو دستش را باال نگه داشت، ظاهرا سعی داشت راننده دست مراد خندید، حرکتی به خودش 
 :هایش را کامل ببیند، گفت

اما خب خالیِ نسوخته، این یه  ...حق باتوئه داداش خیلی کار کردیم ولی باز دستامون خالیه»
 «چیزیه نه؟

 :راننده به دست های خالی او نگاه نکرد اما گفت

 «زندگی روی دریا چطور بود؟»

 :د جواب دادمرا

 «.هیچی باید مواظب می بودی وگرنه سیگارات خیس می شد»

 :راننده گفت

 «بعدش؟»
بعدش هیچی دیگه داداش ما یا کار می کردیم یا خوابیده بودیم که بیدار شیم و  ...بعدش»

 «.نمی دونم اونجا زندگی چطوری بود ...دوباره کار کنیم

 :راننده گفت

 «اینجا میرید؟ببینم برای کار از »

  :مراد جواب داد

  «بله بله برای کار»

  «.چند تا کارگرن، اونارو چن ساله می شناسم ...بقیه هم برای کار میان»

  «همشون؟»

براشون کارم جور می کنم، همینطور که  ...آره همشون رو این وقت سال خودم میارم میبرم»
 «.براشون ردیف می کنمجاخواب و اینا رو هم من  ...با شما توافق کردم

اما سه پسر جوان و پسر بچه ای که چشم های بزرگی داشت . بقیه را در شهر بعدی سوار کرد
پیرزن ریز نقشی بود که . تازه بعد از آن بود که راننده برای پیرزنی نگه داشت. خودش بزرگ نبود

 .و فرز پرید توی ماشینتر  بقچه اش را محکم زیر بغلش گرفته بود و همین که ماشین توقف کرد،
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 ...«نمی دونم سلیم شاید پیرزن دروغ می گفت»
 «درباره ی چی؟»

 ...«درباره ی پسرش»

چرا داری اینارو برای من  ...می گفتن کسی نمی دونه تو کجاها رفتی که به اینجا رسیدی»
 «تعریف می کنی؟

 :مصطفی خندید

 «.م حواسم پرت شهشاید می خوا ...شاید چون درد پاهام امونم رو بریده»

کسی چه می داند شاید پیرزن هم می خواست حواسش پرت شود وقتی گفت گورهایشان را گم 
صورت کوچکی داشت، چشم هایش هم کوچک بودند و در گودی بزرگی که دورشان را احاطه . کرده

نشسته  شده به مردهایی که تنگ هم در جیپ با همین چشم های گم .کرده بود گم شده بودند
 .جلوی پایشان پر بود از بقچه .بودند نگاه کرد

 «حدودا ده سال ...چند سالی می شه»
 «ده سال؟»

 :مراد متعجب پرسید

 «می اومدن؟ چینی گفتی برای زیتون»
 ...«اومده بودن ولی برنگشتنچینی برای زیتون »

 «چی شد مگه؟»

کالم همه می گذاشت با صدایی که  پیرزن سردرگم درحالی که گرما رخوتش را روی صورت او و
  :برای آن لب های روی هم فشرده، زیادی بلند و بیش از اندازه تیز بود جواب داد

بخاری اشکال داشته یا یه همچین  ...شنیدم همشون همین جا توی یه آلونکی خفه شدن»
  ...«چیزی

 سیاهش و پیرزن که خود را کنار بیل های پرپشتِسماشین که به دست انداز بلندی برخورد راننده با 

پنجره جمع کرده بود و با انگشت های پهن و زمختش چادر را پایین چانه ی نرم و از ریخت افتاده 
 .اش محکم کرده بود به باال پرتاب شدند
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سر راننده همراه با صدایی شبیه برخورد . وجه و محکمباال باد می آمد اما زود گذر، گرم اما بی ت
به سقف خورد، دردش آمده بود اما یادش نرفت خنده کنان  ،صدای توپ بچه ها با زمین سفت

 :بگوید

از دل آتیش  ...رو می بینی از پسرت و زن و بچه هاش خوش شانس تر بودن ننه جان این دوتا»
 «.سالم بیرون اومدن

پیرزن حاال . آتش گرفته بود و بیست کارگر را به کام مرگ فرستاده بود .وددل آتش همان کشتی ب
به دست انداز دیگری . دقیق تر به مراد و مصطفی نگاه کرد و کمی بعد شروع کرد به گریه کردن

آنکه از همه کم سن و سال تر بود و اسمش کاوه بود محکم . ند و همه با هم به هوا بلند شدنددخور
به . قدر خودش را جمع کرده بود که بقچه در آغوشش گم شده بود بغل کرده بود و آنبقچه اش را 

 و علیل دارد یبرادر. جا می آید برای چیدن زیتون مصطفی گفت که این سال چندم است به این
 جا جمع می کرد یک پدر نداشت و پولی را که این. مادرش هم از صبح تا شب پای قالی می نشیند

مثل مرد خانواده حرف می زد، حتی دست روی پای مصطفی . د برای خانواده اشراست می فرستا
 :گذاشت و گفت

 ...«زیاده دهمه جا از مرگایی که شما دیدین تا دلت بخوا»
 «پس تو زیاد دیدی»

 ...«آره چون زیاد سفر کردم»

 «برای چی سفر کردی؟»

 :ابروهایش را درهم کشید، عصبانی نبود اما جدی گفت

 «برای کارکردن مثل حاال»
شکایت کاوه . کاوه از درد کمرش شکایت می کرد، پاها و انگشت های دستش هم درد می کردند

داد بقیه هم بلند شود، که گردنشان درد می کند، چشم هایشان، دست هایشان، گوش  ،باعث شد
 ...هایشان

  :طرفای غروب هوا که تاریک شد راننده گفت

 «چین ابرهایی دیدی؟ببین ننه تا حاال هم»

ابرهای پرپشتی بودند، راننده سرش را به شیشه ی جلوی ماشین نزدیکتر کرد و با دستمال کهنه 
  :ای که روی داشبورد بود گرد و غباری را که روی شیشه نشسته بود تمیز کرد و گفت

 «.خیلی وقته ابرا این شکلی پایین نیومدن نگا کن»
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 .بود ابرها این شکلی پایین نیامده بودندپیرزن نگاه کرد، خیلی وقت 

 «مگه نه؟ ...معلومه خوب بارونی می شه ...از کوه ها یه راست دارن به اینجا می ریزن»

راننده با . البد از مصطفی و پیرزن می پرسید، چون فقط این دو نفر بیدار بودند، بقیه خوابیده بودند
نتوانست هیچکدامشان را با حال زاراشان به حرف بگیرد و که خیلی دوست داشت حرف بزند  این

 . خاطر همین رفت توی نخ ابرها و دیگر چیزی نگفته ب

 :مصطفی آرام از پیرزن پرسید

 «ننه تو کجا بودی وقتی پسرت اومد اینجا؟»
رفتم ولی وقتی رسیدم خبری ازشون  ...قرار بود منم برم پیششون ...من والیت خودمون بودم»

دزدی  ...گفتن که پسرت همراه خانوادش فرار کرده و رفته ...گفتن هیچوقت اینجا نبوده نبود،
وقت نماز و  تا اون روز هیچ ...دین و ایمان سرش می شد ...ولی اهل این کارا نبود ...کرده

 ...«روزه ش قضا نشده بود

 :راننده گفت. خالصه اینکه اهل این کارها نبود

 ...«شاید این مرد مومن و خانوادش رو پیدا کردی ...قبرستوناالن می رسیم »

بعد از آن تپه ی نه چندان بلند، در تاریکی  .ماشین سروصدا کنان از یک پیچ تند گذشت. و خندید
اتاق  درِ دیوارهای اتاق را با سیمان پوشانده بودند و المپی با نور زردش سر. اتاق ساده ای بیرون زد

 :گفت. اننده ماشین را نگه داشت، پیاده شد و خودش را کش و قوس دادر. را روشن می کرد

 «طوره پسندیدید؟ه یا کارگر خونه، چ ...شور خونهبفرما اینم مرده»

پیرزن هم پیاده شد و پشت سر او مصطفی از بین بقچه ها و پای کسانی که خواب بودند برای 
 .خودش راه باز کرد

 .روستا بود شور خانه، قبرستان بعد از مرده

پیرزن چادر را زیر چانه اش محکم تر کرد و فرز و چابک با پاهای باریکش تا کنار اولین قبر در آن 
پیدا کردن راه در تاریکی برایش کاری نداشت، . تاریکی محض، کنار صدای جیرجیرک ها ایستاد

 .مثل کسی بود که هزار بار اینجا آمده باشد

 «باید پیداشون کنم»
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  :مصطفی که نور گوشی اش را روی پیرزن انداخته بود گفت

 «.پیداشون می کنی ننه»

 .طور ورد می گفت، دعا می خواند و بین قبرها حرکت می کرد پیرزن همان

 :مراد از کنار ماشین فریاد زد

 «ی داخل؟آ نمی»

 :مصطفی گفت. می خواستند بروند داخل مردشور خانه و کمی استراحت کنند

 «برو داخل سرما می خوریتو »
 «چی؟ تو»

 «من حالم خوبه»

پیرزن گریه می کرد، حتی در تاریکی هم صورتش از خیسی اشک های درشتی که از روی گونه 
 .هایش سر می خورد پایین برق می زد

 «.مواظب باش ...خوبه ...تو اینجا بزار پا ...اجازه بده کمکت کنم ننه»

پیرزن . شد برگشت به مرد جوانی که همراهش بود نگاه کرددور که  .پیرزن از مصطفی دور شد
 .نفسی تازه کرد، پیرتر، غریبه تر و غمگین تر از تمام وقت هایی که به مصطفی نگاه کرده بود

 «ننه چیزی پیدا کردی؟»
 «نه»
 «پس چرا ایستادی؟»

شستند و یک قسمت در یک قسمت مرده ها را می . شور خانه را دو قسمت کرده بودندداخل مرده
هوا اما . شورخانه را بوی سردی آب و مواد شوینده برداشته بود تمام مرده. حکم پیشخوان را داشت

 .سرد نبود در عوض تاریک بود و همین باعث می شد که توهم سرما تن همه را سرد کند

 :گفتمراد یک گوشه نشسته بود، از سردی هوا گالیه می کرد، دور کمرش شالی بسته بود، 

 «مصطفی قراره توی این سرما بمونیم»

مصطفی . قدر بیشتر رفتند هوا سردتر شده اولین روزهایی بود که از بندر دور می شد و بعد از آن هرچ
 :به بقیه نگاه کرد
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 «جا بمونیم قراره همین ظاهراً»

در خواب هم از درد کمرش ناله می کرد  .بود بردهسفت خوابش  هنوز هیچی نشده کاوه روی زمینِ
پیرزن بیرون خانه بین قبرها  .از پنجره نگاه کرد. ولی خوابش سنگین بود و تا صبح هم بیدار نشد

گاهی محلی را که در آن بی  از چند فقط هر .ایستاده بود، خشکش زده بود و حرکتی نمی کرد
 :بیرون رفت و گفت. حرکت بود تغییر می داد

 «.فردا دوتایی دنبالشون می گردیم ...ننه بیا داخلآهای »

راننده که داخل نرفته بود و بیرون به جیپ خاکستری رنگش تکیه داده بود روی زمین تف کرد و 
 :گفت

 ...«پیرزن کله ش تاب داره مصطفی»

 :مصطفی گفت

 «.هرکی یه جور با بدبختی سرمی کنه»

 :راننده سیگاری برای خودش روشن کرد، گفت

 «بینم مصطفی تو از کجا اومدی؟ب»
 «چرا؟»

 ...«چرا نداره از بیشتر کارگرایی که سوار می کنم می پرسم»

 .شور خانه نشستمصطفی روی پلکان های ورودی جلوی مرده

 «.همین روستایی که مرده هاشون رو اینجا دفن کردن ...جا به دنیا اومدم من می گم همین»

 :و

 ...«ی میری ممکنهآ داری؟ یعنی آخه زیاد میتو از خانواده ی پیرزن خبر ن»

 :راننده سیگارش را پایین آورد، انگار تازه یادش افتاده تنهایی سیگار می کشد پرسید

 «تو سیگار نمی خوای مصطفی؟»

 :مصطفی دست هایش را بهم مالید

 «.اگه باشه بدم نمیاد»
همانطور که می آمد دستش توی جیبش نیش راننده تا بنا گوش باز شد، به طرف مصطفی آمد و 

 .بود و بعد سیگاری داد دست مصطفی
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  «راستی چی پرسیدی؟ ...بیا بگیر داداش حواسم نبود»

  :مصطفی گفت

 «تو اونو ندیدی؟ ...پسر پیرزن»

جیپ کهنه و از ریخت افتاده ای بود، فکسنی . راننده شکمش را برداشت و پیش ماشینش برگشت
 :فکر که کرد گفت .راننده مدتی ساکت ماند، فکر می کرد. بود که عمر خودش را کرده

مد آبه لطف رفت و  ...واهلل داداش من هرسال از همین مسیر کارگرای زیادی رو میارم اینجا»
من که نمی تونم همه ی بدبخت بیچاره  ...همین کارگرا تا یه مدت یه نونی هم گیر ما میاد

اینارم یادم هست چون هرسال میان  ...به خاطر داشته باشمهایی رو که اون عقب سوار می کنم 
 ...«میرن یعنی

در ثانی وقتی یه نفر  ...زمین که دهن باز نکرده ...ولی آخه اونا حتما یه بالیی سرشون اومده»
حاال چه برسه که صحبت . دنبال کس و کارش می گردن ...می میره سروصداش بلند می شه

 «از یه خونواده باشه

 ...«اینا حتما کس و کاری نداشتنآخه »

 :مصطفی به پیرزن اشاره کرد

 «پس اون کیه؟»

 .هوای بیرون سرد نبود، حتی گرم بود

سر می کشه و پرس و  پهلوشم اینور انور ...جا برای کار کردن اون پیرزن ده ساله میاد این»
 ...«جو می کنه

را با نفر دومی در میان می گذارد چشم راننده صدایش را پایین آورد و مثل کسی که دارد رازی 
 :هایش را ریز کرد و با چشم های ریزتر گفت

جوشکار بوده، از  ...پسرش چن سال پیش مرده ...من شنیدم که می گن پیرزن دروغ می گه»
رده بنده ناکام مُ ...پسره جوونمرگ شده، از زن و بچه هم خبری نیست ...روی داربست افتاده

برای زیتون چیدن ولی  ...هرسال میاد اینجا میگه پسرم برای کار اومدهولی پیرزن  ...خدا
 ...«برنگشته

مصطفی به پیرزن نگاه کرد، پیرزن نزدیک می شد، چادرش را دور خودش پیچیده بود و به الهه ای 
 .شبیه بود که از دریایی نا آرام بیرون زده است
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 «برای چی باید دروغ بگه؟»
اینجا هم که تخلف و اتفاق کم نیست بخاطر  ...رعه رو بترسونهاینطور می خواد صاحب مز»

همین صاحب مزرعه سعی می کنه حقوقش رو سر وقت بده که پیرزنم بیشتر از این قشقرق 
 ...می تونه هرکاری بکنه ...به سن و سالش نگاه نکن مثل دختر چهارده ساله فرزه ...راه نندازه

 ...«در ثانی پولم دوس داره

انگار  .راننده به پیرزن لبخند می زد و به مصطفی. پیرزن بقچه اش را از داخل ماشین بیرون آورد
حاال مصطفی صورت او را بهتر می  .پیرزن لبخند زد. طور می خواست بگوید بین خودمان باشد این

 :به مصطفی که رسید گفت. دید، مثل یک مسجد کهنه بود

 «جوون تو از کجا اومدی؟»

راننده هم منتظر بود که از پس دود جواب او را . مصطفی دود سیگار را از جلوی صورتش کنار زد
 :بشنود، گفت

 «همه می خوان بدونن»
 «به نتیجه ای هم رسیدن؟»

 :راننده با صدای بلند گفت

 ...«می گن تو از یه جایی اومدی که مردمش توی خونشون طال و جیوه دارن»

 مصطفی متعجب تکرار کرد:

 «طال و جیوه؟»

جایی که یکی دیگر از کارگرها به اسم  ،حیرت زده به پیرزن و راننده نگاه کرد و بعد به پشت سرش
 .سامان در چارچوب در ایستاده بود

 «ولی چطور؟»

نظر می رسید که می ه وقتی نمی خندید هم ب .همیشه می خندید .سامان پسر دیالق قدبلندی بود
همین باعث شده بود که حرف های ناراحت کننده روی صورتش همراه با یک لبخند عرضه  .خندد

خود سامان تعریف می کرد، یکبار یک مرد اعیان را در خانه اش به . شوند و کسی جدی اش نگیرد
. قتل رسانده اند و او که رد می شده و ازدحام مردم را دیده جلو رفته که نگاه کند، پلیس هم بوده

 :از مامورها یقه ی او را می گیرد و می گویدیکی 
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 «ببینم چرا می خندی؟»

 سامان چرا می خندید؟

 «من نمی خندیدم، فقط داشتم نگاه می کردم»
 «وقتی به همچین چیزی نگاه می کنی باید بخندی؟»

بعد سامان مجبور شده بود مفصل توضیح بدهد که در واقع شکل صورتش همین شکلی است و 
 :آن شب هم با خنده به مصطفی گفت. ردنش نیستتقصیری به گ

 «آقا چطورش رو تو باید بدونی ...مصطفی»

روی درخت بزرگ شده بود، توی  .سامان از آن هایی بود که کار کردن برایشان عین تفریح است
درخت را می شناخت، جنگل را، صحرا را، و از شنا کردن در عمیق  ...آب، توی جنگل، توی صحرا

 :خودش می گفت. های دنیا هم واهمه نداشتترین آب 

 ...«بچه که بودم هوا برم داشته بود برم توی مسابقات شنا شرکت کنم»

 ...هوا ...هوا ...هوا

 :فقر زمین می خوردند و خودش می گفت بچه فقیرها هرچند با هوا بلند می شدند، با

 «ولی نشد»

از آن جا انگار هر لحظه ممکن است . مثل مار می پیچید دور درخت و باالی درخت می ایستاد
 :به مصطفی می گفت. با افتخار به بقیه که پایین بودند نگاه می کرد ،شیرجه برود داخل سبزه ها

 «فقیر بودن بدتره یا ارباب زاده ی فقیر بودن؟»

 :مصطفی می خندید

 «.به یه اندازه از هم بدترن داداش»

با . فوت کرد مصطفی همه اش چهارده سال سن داشتپدرش، ارباب سابق و اخیرا خانه نشین که 
وجود تمام نصیحت های پدر درباره ی زیان هایی که کار کردن می تواند به وجهه ی یک مرد بزند 

اول  ...کارهم، کار روزمزد. مش را بگذارد روی کولش و برود پی کار بگرددبعد از مدتی مجبور شد دُ
گرفت، هرکاری که می کرد مثل دشنامی بود که نثار  هایش که کار می کرد از بقیه فاصله می

کار هم که می شد انگار آفتاب تابیده  بی. خواهر و مادرش بکنند، شبیه حیوانی که شالق می خورد
حقارت کار کردن زیر دست دیگران آزارش می . به همه ی جهان بی خیال می گرفت می خوابید

د و سعی می کرد با پوشیدن لباس های خوب فرقی داد، از خودش بیزار می شد، آدم ناجوری می ش
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رنگ ترین رنگی که به خود هم می گرفت مثل  اما پر. رنگ کند را که با بقیه ی کارگرها داشت پر
رنگی بود که روی رنگ مشابه اش افتاده باشد، زرد روی زرد، سیاه روی سیاه، قرمز روی قرمز، هیچ 

دستور می گرفت و کار می کرد، مثل همه،  .، کارگر بودکارگر .فرقی نداشت. فرقی با بقیه نداشت
بی خواب و  ...روزهایی که کار نمی کرد گشنه بود، از آفتاب هم خبری نبود ...مثل همه ی کارگرها

 ...پرخاشگر و تنها

 .از شهر و از دریا و از بوی شرجی هوا که همیشه و همه جا حاضر بود ...آن ها از دریا دور شده بودند

جا به حرف هایی که می شنید گوش می  سرش را به پنجره ی اتاق تکیه داده بود، از همان مراد
و زیر لب آهنگی زمزمه می کرد که بعضی از کلماتش می رسید بین جمعی که بیرون ایستاده . کرد

 .بودند

 :مراد گفت. آخرین نگاه به شهر ...مصطفی برگشت و مراد را نگاه کرد

 ...«راغمون بیاد مصطفیجا هم مرگ س شاید این»

اما خب  .چهره هایشان را زندگی در دریا چندان بشاش نکرده بود. مصطفی خندید، مراد هم خندید
با تمام توان سعی کرده بودند خوشبخت باشند و سعی کرده بودند همه ی شعرهایی را که ملوان ها 

 :ه را برایش باز کرده بود گفتمراد که بیرون آمد، سامان که را. در دریا می خواندند یاد بگیرند

 «.اینو باش از ننه بیشتر لباس پوشیده»

مراد با آن کت بزرگش چمباتمه زد زیر یکی از درخت های آن اطراف و برای خودش سیگاری 
 .روشن کرد

دوا درمون کنم برای همینم به مصطفی گفتم بیا بریم  نمی خوام پولی رو که می گیرم حرومِ»
 «.یه جای گرم

 توی آن هوای تاریک تنها آتش سیگاری که به آن پک می .مثل زندگی ،هنوز ادامه داشتجاده 
صدای  .در این تاریکی گاهی صدا و ناله ای از پیرزن بلند می شد. زدند آن ها را متوجه هم می کرد

پیرزن . و هم حرف بهتری برای زدن داشتند گم می شد نداو بین جوانترها که هم قبراق تر بود
به او نگاه  یمصطفی گاه. جا پهلوی مصطفی روی زمین نشسته بود باصدای گم شده اش همان

 :می کرد و می پرسید

 «ننه مطمئنی می خوای اینجا بشینی؟ خسته نیستی؟»

ه خسته نیست و می پیرزن سر تکان می داد و خیال مصطفی را راحت می کرد که مطمئن است، ک
پیرزن حرف که می زد دندان های زردش . درباره ی ماجرای پسرش هم مطمئن بود. تواند بنشیند
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کس  وقت هیچ بهم می خورد و بخاطر صدای دندان هایش خیلی از حرف هایی که می زد را هیچ
پیرزن دندان هایش تنها چیزی بودند که این سال ها برای خودش خریده بود، . متوجه نمی شد
راننده و بقیه هم وقتی چشم او را دور دیده بودند به مصطفی گفته بودند که بقچه . خودش گفته بود

البد می خواست هرکجا پسر و خانواده اش را پیدا کرد برایشان یک مقبره  .ی پیرزن پر از پول است
 .هرچند کسی با چشم خودش پول های پیرزن را ندیده بود. بسازد

 .ریک بود اما خوبی اش این بود که ماه نزدیکتر از همیشه ایستاده بودشب دیر بود، تا

 ...«رو اینجا نبینه مواظب باشین از اهالی روستا کسی شما»
 ...«عصبانی نمی شن که»

 ...«کدوممون نمردیم اومدیم اینجا بست نشستیم چطور عصبانی نمی شن، عزیز من ما که هیچ»

 ...«یعنی»

 ...«مردشورخونه مال مسجده، جایی هم که صاحب داره پرسیدنم دارهیعنی اینکه »

 :مراد گفت

 «یا اگه کسی بمیره؟ ...ولی چطور شش نفر اینجا بمونیم و کسی نبینتمون»
 ...«تو نمی دونی اما اینا می دونن»

که کسی متوجه ی  طور می شود زندگی کرد بدون اینه چ. سه پسر جوان و پیرزن را می گفت
مراد از آن آدم هایی بود که دوست داشت بقیه متوجه حضورش شوند، دوست داشت . حضورت بشود

از مراد که حرف می زد قلبش را  .مصطفی روی چشم هایش دست کشید. بین آدم ها زندگی کند
 .می شد توی چشم هایش دید

 «شاید گناهش همین بود، نه؟»

متوجه حضورت بشود؟ باید تنت را مثل چیزی شرم آور چطور می شد زندگی کرد بدون اینکه کسی 
 پنهان می کردی؟ باید فرار می کردی؟

 ...پیرزن نه گرما می شناخت نه سرما. جایی بیرون خوابیده بود پیرزن یک. فردایش راننده باز برگشت
خته باشد که زندگی را شنا نه پیری را شناخته بود و نه جوانی را و حاال اگر می مرد حتما بدون این

جا برایشان داده  راننده برای آخرین بار آمد که پولش را بگیرد، ترتیب کارها را این. از دنیا رفته بود
همه با اکراه پولی را که توافق کردند بی رغبت به راننده دادند و . بود، تازه هزینه ی مسیر هم بود

 تکرار کرد:ه مصطفی باز راننده که همه شان را شمرد و مطمئن شد درست است خندید و روب
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 «آخرش نگفتی؟»
 «چی رو؟»

 «.تو باید آدم اعیانی باشی که تو خونت طال داری ...همون دیگه درباره ی طال و جیوه»

 مصطفی هم خندید:

 ...«طالیی که توی خون باشه ثروت نیست فقط مرضه»

طالیی کشف شده و بعد از و مجبور شد برایشان تعریف کند که از روستایی آمده که در آن معدن 
اما رفاه و پیشرفت  ،آن سرمایه گذارها آمده اند و به مردم روستا وعده ی رفاه و پیشرفت داده اند

ماجرای طال و جیوه ی او هم همین بود، جیوه که . برای آن ها فقط کار پرخطر معدن و جیوه بوده
 :به پیرزن نگاه کرد .از راه تنفس وارد می شد اما معلوم نبود چطور خارج می شود

ماجرای رفاه و پیشرفتی که وعده ش رو به ما داده بودن شبیه ماجرای پسر و خانواده ی تو »
در  .از یه جایی دیگه منکر رفاه و آرامشی شدن که وعده ش رو بهمون داده بودن ...شد ننه

تو » سید«. رو به راننده کرد و پرطور بدبختی بود که روی سرمون خراب می شد عوض همین
 ...«خودت دستت با صاحب زمین ها تو یه کاسه ست نه؟ واسه همین منکر پسر ننه می شی

 :راننده دست و پایش را گم کرد اما زود فریاد زد

 «.خفه شو بچه، من دستم با هیچکی تو یه کاسه نیست»

 .بعد زود ماشین را روشن کرد و رفت

 «ببینم آخرش چی شد اونجا هم به بن بست خوردی؟»
 ...«آخرش سالها بعد رقم خورد سلیم»

 «طور؟ه چ»

چند سال بعد اتفاقی مصطفی و مراد در شهرستان دور افتاده ای به مردی برخوردند که پیرزن را می 
پسرش آدم درستی بود، چشم و دل پاک بود، زن و بچه هم . شناخت، پسرش را هم می شناخت

نش دست زن و بچه اش را گرفته و رفته بود داشت، چیزی که نداشت پول بود که برای پیدا کرد
 .کار کند
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 ...«خب»
می ترسم آخرش یه جوری شه که در به در دنبال یه نفر بگردم که  ...خب می ترسم سلیم»

 «.منکر مراد نشه

همچین چیزی  ...مصطفی اینقد تنهایی اینجا موندی که فرصت کردی به همه چی فکر کنی»
همه چی  ...نگران نباش تو هم مراد رو گم نکردی ...ی رهممکن نیست کسی مراد رو یادش نم

 «.درست می شه

خیلی وقتا با خودم همچین فکری کردم، مثال  ...ممکنه همه چی درست شه ...ممکنه سلیم»
 «.وقتی تونستم برم دانشگاه
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6
با وجود  .همه همین را می گفتند .باز شدن پای مصطفی به دانشگاه دست کمی از معجزه نداشت

این کسانی که مصطفی را از بچگی می شناختند می دانستند که این پسر می تواند مو را از ماست 
 .جایی که می گفتند همان دانشگاه بود یک .جایی برسد بیرون بکشد و به یک

هم که پیدایش می  با وجود آوارگی و کار تمام وقت زیاد در دانشگاه پیدایش نمی شد، در دانشگاه
از همان روزهای اول با کسانی قاطی شده بود که لباس نو به تن . شد مشکل هایش تمامی نداشت

نداشتند اما می شد آن ها را بین بقیه از غرور و کتاب های بزرگ زیر بغلشان که از لباس های 
این  .جنس بودند قاطی شدن مصطفی با آن ها برایش کاری نداشت، از یک. تنشان نوتر بود شناخت

 :یکی از همین رفقا به او گفته بود. را از همان بار اولی که دیده بودشان فهمید

نمی دونم روح باید چه جنسی داشته باشه اما جنس روح ما یکیه چون توی یه مدرسه تربیت »
 ...«مدرسه ی نونی که با شرافت و زورِ بازو میاد روی سفره ...شدیم، مدرسه ی رنج رفیق

دانشگاه رفتن مصطفی همزمان شده بود با گرم شدن دوباره ی بحث های مارکسیستی و گروه 
بر بودند و دلیل  دانشجوهایی که ادعای کمونیستی داشتند، کاپیتال می خواندند و مانیفست را از

از این کتاب ها به مصطفی هم دادند تا دلیل بدبختی . بدبختی هایشان را در همان پیدا می کردند
مصطفی هاج و واج هرچه می خواند ولعش به خواندن . ایش را خودش در همان ها پیدا کنده

 .تمام سال های گذشته را می توانست در آن ها پیدا کند سوال های بی جوابِ .فروکش نمی کرد
مصطفی خودش بیچاره . اصال این ها زندگی او بودند که حرف شده بودند، همه شان را فهمیده بود

ین بود که بعد از خواندن آن ها بیشتر و خالصانه تر از هرکسی، به طرز باور نکردنی نسبت بود و هم
 .به همه ی زحمت کشان دنیا احساس نزدیکی کرد
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موهایش را بلند کرده بود و خودش در مورد موهای بلندش که کمی باالی شانه هایش متوقف می 
  :شدند می گفت

  «.گواراه دارم یکی چاین موها را توی کل دنیا یکی من »

 و جوری که انگار چه گوارا بودن بند است به موهای بلندش می گفت:

 «.سرم بره نباید این موها بره»

آزادش که کردند خسته . مدتی بعد که چند روزی در هلفدونی آب خنک خورد موهای بلندش رفتند
با مامورها بحثش گرفته بود، خواب آلود دم در . بود و چشم هایش پر بودند از خواب های مرده

جز همین موها آب از آبش تکان نخورده بود ه بیرون که آمد ب. موهای برباد رفته اش را می خواست
 :و فقط گفت

 «.برای یه انقالب چند روز آب خنک خوردن فرصتیه برای استراحت»

اغتشاشی  .فتچند سال بعد که بخاطر اغتشاش از دانشگاه بیرونش کردند باز هم همچین چیزی گ
دانشگاه آنطور که می . که می گفتند بیرون دادن یک نشریه ی مارکسیستی در سطح دانشگاه بود

از دانشگاه که بیرون آمد . گفتند برای او مقصدی نبود که می توانست از منجالب بیرون بکشدش
. شدندر سبک به هرکجای این کشور که بشود فکرش را کرد کشیده باز همراه مراد مثل یک پَ

چیزهای تازه ای که خوانده بود و تجربه کرده بود برایش دلیل های تازه ای هم آورده بود، دلیل 
هرکاری دلیل های زیادی دارد، دلیل های متناقض، مهم این است که در . های تازه ای برای رفتن

سند یا نه؟ او نهایت کدام دلیل بقیه را پس می زند و یا آیا همه این دلیل ها به یک مسالمت می ر
آخر سر هم که راهشان خورد به اینجا، . حاال می خواست برود و از نزدیک درد و رنج مردم را ببیند

بعدش هم که از شانس روزگار کاری در کارخانه گرفتند و با احمد و دوست هایش  .اینجا بند شدند
 :شانه هایش را باال انداخت. آشنا شدند، همه اش همین بود

 «وقت با هم حرف نزدیم نه؟ راستی ما هیچ ...آره همش همین بود سلیم»

 :کمی صبر کرد

طور می تونی ه نمی دونم چ! آه ابراهیم ...نه درباره ی ابراهیم با هم حرف زده بودیم... آها»
ولی تو در مورد ابراهیم خیلی بد با ما تا ! بیچارگی رو تحمل کنی وقتی می فهمی دلیلش چیه

 ...«کردی نه سلیم

سبک تر . حاال که ساعت ها با سلیم از هر دری حرف زده بود احساس می کرد زیر دلش خالی شده
سلیم گفت می تواند بخوابد، خودش باالی . ر هم بخوابدبود و حاال می توانست چند ساعت پشت س
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مصطفی دراز کشید، اما هنوز خوابش . می خواست روی نمایشنامه اش کار کند ماند.سر او بیدار می 
زود و مضطرب بلند شد و به سلیم که آن سر سالن پهلوی . نبرده بود که صدای در سالن بلند شد

  :رهبر نشسته بود گفت

 ...«خوای بری ببینی کیهنمی »

سلیم با اینکه ترسیده بود می خواست برود ببیند، باالخره فقط بازیگرها این وقت صبح می توانستند 
 .جلوی در باشند، اما به طرز احمقانه ای منتظر بود، مصطفی از او بخواهد

*** 

سختی از بین حرف هم که زد صدا به . پشت در بود، چشم هایش پف کرده و کبود بودند "باال"
 .گوشتی که ورم کرده بود بیرون آمد

 «.سالم من دیر رسیدم استاد»

سلیم خیالش راحت شد، در را پشت سرش بست و درحالی که هنوز دستش روی دستگیره ی در بود 
 .جلوی در ایستاد

 «.نه اصال نباید می اومدی دختر جان»

 :سرش را باال گرفت و دماغش را باال کشید

 «.من خوبم»

 :یم خندیدسل

هرچند این درباره ی تو نیست، مگه محمد بهت زنگ نزده که بگه الزم ...چشات اینو نمی گه»
 ...«نیست امروز کسی بیاد

من می دونم محمد یکم دیوونه ست بخاطر همین من اینجام و ما می تونیم کارمون رو انجام »
 «بدیم نه؟

 «.بخاطر محمد کار رو تعطیل کردیم ،دارم می گم بخاطر تو نه»

. روز را از خیر تئاتر محبوبش بگذرد یکدست از سرش بردارد و این  "باال"امیدوار بود با این حرف 
بعد . اما برخالف تصورش باال جلوی در و روی پلکان ها نشست و سرش را گذاشت بین پاهایش

 .به لرزیدن، داشت گریه می کردتمام بدنش مثل یک تکه پارچه ی سفید روی بند شروع کرد 
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 «استاد شنیدی مصطفی چه کار وحشتناکی کرده؟»

  :سلیم ترسید، دستگیره ی در را محکم فشار داد و سعی کرد آرام بگوید

  «.همه شنیدن»

همیشه از زمین و زمان شاکی  ...آخه مصطفی چرا همچین کاری کرد؟ چرا همچین آدمی بود»
آخرش هم کار  ...دوسم داره ولی از دست من بیشتر از بقیه شاکی بودبه من می گفت ... بود

اون پیرمرد بیچاره چه آزاری می  ...این همه کینه برای چیه؟ خدای من ...دست خودش داد
 ...«آه مصطفی ...تونست به دو پسر جوون رسونده باشه؟ خدای من خدای من

هر طور شده قبل از اینکه خودش را . ده بودتازه یادش آمد که باال را خیلی وقت ها با مصطفی دی
 .بیندازد داخل سالن ردش کرد برود

من که نمی دونم این همه کینه ی مصطفی سر چی بود فقط می دونم که اینجا نمی تونی »
 ...«گریه و زاری را بندازی ،برای این آدم کینه ای

 :س شود گفتباال سرش را بلند کرد و در حالی که سعی می کرد سر تا پا التما

 «چرا نه؟»

اگر پایش روی صحنه می . البد می خواست بیاید داخل و روی صحنه برایش گریه و زاری کند
ازش بر  بیداد؛رسید حتما تا حدی در نقشش فرو می رفت که شروع می کرد به خود زنی و داد و 

ه با وجود تمام همین بود ک. می آمد، می خواست تئاتر را با زندگی و غم و غصه هایش قاطی کند
 ...،شوهرش. غم و غصه ای نداشت که. تالشش باز نمی توانست واقعا بازیگر خوبی از آب در بیاید

 :دست هایش را جلوی رویش تکان داد. کجا بود؟ حاال باید با باال هم سر و کله می زد

 .«اگه بخوای می تونم برات تاکسی خبر کنم ...دختر جوون برو»

ناراحت بود یا عصبانی؟ ترسید کله اش را به در بکوبد، او را از سرراه . مقابلش ایستاد. باال بلند شد
بله می توانست همچین کاری هم . ندازد داخل سالنیکنار بزند و مثل گاو خشمگین خودش را ب

 :سلیم دستگیره ی در را محکم تر فشار داد و تکرار کرد. بکند
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 .«باید بری دخترجون»
 « ؟!!!کی داخله؟ دریا»

ابرهای تیره و خاکستری حرکت کرده بودند و نور خورشید داخل سالن . ناگهان نور به صورتش تابید
. صورت باال هم روشن تر شد، همراه این روشنی سلیم بهتر لب هایش را دید. را روشن کرده بود

 .تاول زده بود

 «.برو خونه ت ، یاد بگیر هرجایی می شه گریه کرد»

 کرد.یاد نگرفته بود هرجایی و در تنهایی هم بدون اینکه تماشاگری داشته باشی می شود گریه 
بسته بود؟ وقتی داخل سالن برگشت، روشن بود  تعجب کرد، مصطفی چطور به همچین دختری دل

اما مصطفی مثل کسی که توی تاریکی خوابیده دراز کشیده بود، نور تابیده بود به صورتش و صورتش 
 .با دست پوشانده بودرا 

 «کار می کنی مصطفی؟ داری چی»

 :مصطفی تکانی به خودش داد

 «ببینم حالت خوبه؟»

سلیم هنوز آرام حرف می زد، ترس اینکه باال گوش هایش را چسبانده به در سالن و گوش می کند 
 .یک لحظه راحتش نمی گذاشت

 «حالت خوبه مصطفی؟»

هوای سالن را به داخل ریه هایش ببرد، دست هایش نمی خواست . مصطفی زیاد نفس نمی کشید
 :هم مثل مارماهی بود و قبل از اینکه او با صدای بلند بگوید

 .«آدم هرکجا نفس بکشه شکل همونجا می شه»

مصطفی، سیاه بود و منظره ی زیبایی  روی صورتِ مارماهیِ. مارماهی دور صورتش پیچیده بود
شاید او  ،اگر چند روز قبل مصطفی را می دید، پیش از اینکه همه ی این اتفاق ها بیفتد. نداشت

 .هزار بار در نظرش زیباتر می آمد

 .«درد یا آدم رو یه روزه زیبا می کنه یا از ریخت میندازه !سلیم»

 :سلیم گفت
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 .«خوبیهبرای یه هنرمند درد خوراک »

همدلی با مردم در  حاال درد و رنج فروغی را که جوانی و نشاطِ. مصطفی باز تکانی به خودش داد
این مارماهی سیاه آرام و موذیانه درحال تغذیه کردن از  .چهره اش به وجودآورده بود از بین برده بود

 .همین بود، مصطفی

نه واقعا سلیم وقتی  ...ه گیری می کنمشاید فکر کنی من دارم مثل یه پسربچه بخاطر اون بهون»
 ...«اینجا نفس می کشم دلم می گیره

 .همان باال بود «اون»

جایی که مصطفی اکراه داشت در آن  .همیشه همین جا بود. جدا از همه این ها سلیم دلش گرفت
پانزده حاال که به بهانه ی مصطفی ایستاده بود و به گذشته نگاه می کرد می دید که . نفس بکشد

نتوانسته بود اما با آن کنار . سال تمام را صرف این کرده که از این احساس فرار کند، اما نتوانسته بود
این اولین بار  ...برای همین هم بود که تا این جا دوام آورده بود .آمده بود و با آن زندگی کرده بود

چقدر به مصطفی احساس . دید بود که درد خودش را با چنین وضوحی در چهره ی یک نفر دیگر می
دور آدم  ،نزدیک و در محاصره ی تارهایی که زمان از رنج نزدیک؛نزدیکی کرد، مثل یک برادر 

 .هایی شبیه به هم می بافد

 «جایی که نشه آدم هارو دید چرا باید زندگی کرد؟»
 .«شاید می خوایم خودمون رو ببینیم»

 «ور می خوای خودت رو ببینی؟دست بردار سلیم وقتی بقیه رو نمی بینی چط»

 .«باید به فکر خودت هم باشی»

 ...«وقتی به فکر بقیه م دارم به خودم فکر می کنم»

 .مصطفی دست از روی صورتش برداشت و نشست

 گاهی این ...دست خودم نیست ...من رو ببخش سلیم، یا حرف می زنم یا گریه می کنم»
 ...«حاال ...مخصوصا حاال ...طوری می شم

 . از وطن خودش دور شده بود

 ...«ولی حاال ...این خیلی خودخواهانه است که چند ساعته پیش تو دارم گریه و زاری می کنم»

حرف در گلویش شکست و شکسته نگفت حاال که یک نفر مراد را کشته و پشت سر مرده اش 
 :گفت انداخته؛همچین بازی کثیفی راه 
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 «می دونی دلم از چی می گیره؟»
 «از چی؟»

 :سلیم هم به در اشاره کرد. باال را می گفت .انگار باال هنوز پشت در ایستاده. به در اشاره کرد

 «رو می گی؟ باال»

 :مصطفی خجالت زده گفت

از این  ...اسمش باالست آخه کی میاد روی بچه ش اسم بزاره باال ..آره می شه گفت از باال»
 «نکردن؟خودپسندانه تر جایی پیدا 

 .سلیم خندید، کنارش نشست

 «بله؟ :از اون اسم هایی که وقتی می شنوی باید بگی»
.«باال، باال اسممه :اونم جواب می ده»
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 . اسمش باال بود

بیچاره ها، آن شاید الزم باشد اعتراف کنم آدم های پاپاسی مثل ما، دانشگاه نرفته ها، کارکرده ها، 
فت و روب و ساختن تمدن و زیر همان تمدن ماندن است از درک زیبایی باال هایی که کارشان رُ

 .عاجزیم

بستگی دارد که از کجا وچگونه به . شکی نیست که شما هم از درک زیبایی باال عاجز خواهید بود
 .او نگاه می کنید

 ...سروها

 ...رودخانه ها

 ...باغ ...باغ ها

درخت ها باز هم با تاج گل های . لباس های تمیز و سفید. درخت های بهاری. پر از میوه باغ های
باال، باال، باال با طبع ظریف هنرمندانه  ...همه ی این لحظه ها را دوربین ها شکار می کنند ...سفید

این چشم های ما چنان از . واضح می شود. حاال چهره اش تصویر را پر می کند. اش جلوتر می آید
لب هایش را از هم  ،زیبا و خیلی پرطمطراق. فریبایی پر می شود که برای دیدنش باید پلک بزنیم

 :باز می کند و انگار هر دوربینی برای این است که نقشی جلویش بازی شود می گوید

که  ،فقط این رو بدون ،وقتی من رو صدا می زنی ...لطفا فکر نکن( خیلی پرطمطراق) لطفا»
از زبان دور شو، باید ازش دوری کنی تا بتونی  ...باال در واقع اسم یه درخته یا حتی یه پرنده

گوش های مصطفی . می خندد. سرش را بلند می کند و به باال نگاه می کند) حقیقت رو ببینی
حاال همش  ...هاهاها عجب، دیدی؟ دیدی آقای واقع گرا (پرمی شود از صدای خنده ی او

 ...«داری به این فکر می کنی من یه درختم یا شاید یه پرنده
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  مصطفی گفت:

 .«خسته می شی خانوم ،خیلی حرف نزن»

وقت به یه درخت یا یه پرنده نگاه  ولی باور کن هر. راست می گی! خسته، هاهاها عجب؟»
باحالت نمایشی و اغراق ) میام و بهت می گم ...کردی اگه مجبور باشم از جهنمم پاشم بیام

و هروقت بخوای بری محکم بغلت می کنم  ...این منم که تو داری بهش نگاه می کنی( شده
 ...«و فریاد می زنم نرو نرو

 :مصطفی گفت

 .«ولی حواست نبود ،همین حاالشم فریاد می زدی خانوم»
 ...«من»

 «هول بودن بخشی از ماجراست؟»

 :باال مردد گفت

 «خودت رو به آب و آتیش می زنی؟تو داری برای چی »

 :جواب داد. باال درست جلوی دوربین ایستاده بود. دوربین هنوز دستش بود. مصطفی نشست

رو  یه ملوان مجبوره هر روز این کار ...من هیچوقت خودم رو به آتیش نزدم، اما به آب چرا»
 ...«اولش هیجان انگیزه ولی بعد یکنواخت می شه و بهش عادت می کنی .تکرار کنه

 ...«می دونی که من می خواستم»

می خواستی بپرسی من دنبال چیم؟ دنبال اینم که یه روز تو دنیایی زندگی کنیم که یکی مثل »
 ...ش ندونهمثل آدم زندگی کنه و بقیه رو قاطر خود ...آدم باشه ...تو یه درخت یا یه پرنده نباشه

 «می دونی که؟

 :باال دوربین را پس زد

  .«همتون مثل هم حرف می زنید»

 «هممون؟»

آره تو واحمد و بقیه ی اون هایی که نمیفهمن یه درخت چقدر زیباست و بخشی از هنر »
 ...«وظیفه داره اون رو ستایش کنه
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 !«چه وظیفه ی بزرگی»

 ...«تو نمی فهمی»

 ...«می کنم هنر نباید اینقدر با دنیای اطرافت فرق داشته باشه نمی فهمم چون برعکس تو فکر»

 :باال از مصطفی فاصله گرفت

تو و احمد اونقدر شبیه همین که نباید این همه به هم نزدیک می  .بنظرم یه مشکلی هست»
 .«شدین

 :مصطفی گفت

که تنها الماس  ...چطور تحملش اینقدر سخته که قبول کنی آدم ها می تونن شبیه هم باشن»
 این دنیا نیستی؟«درخشان 

 :باال خودش را جمع و جور کرد و به شکل برازنده ای قطره اشکی لغزید گوشه ی پلک هایش

 «تو از این ناراحتی که من دارم ازدواج می کنم؟»

 :روی موهای مصطفی دست کشید

اون هرشب من رو  ...مثل یه آدم ...نه مثل یه درخت یا یه پرنده ...من برات توضیح می دم»
من می . آره راس می گی ولی مگه من می تونم شکایتی بکنم؟ اون شوهر منه ...بغل می کنه

عوضش  ...تونم با شوهرم همچین کاری بکنم بدون اینکه مجبور باشم به تو جواب پس بدم
 ،اومدیمثل جاییکه توش به دنیا  ...بهت اطمینان می دم که فقط تو می تونی من رو نجات بدی

 ...تو هیچوقت تموم نمی شی اما من مثل یه سفرم هرجا که ازم عبور کنی همونجا تموم می شم
 «مگه نه؟

  :مصطفی گفت

وقت سر در نمیارم چی می گی، می خوای همه چی رو پیچیده کنی  می دونی که من هیچ»
وتمند ازدواج درحالی که تنها چیزی که باید بهم می گفتی اینه که می خوای با یه مهندس ثر

 ...«ولی من» ...«کنی وحاال داری خودت رو توجیه می کنی

ولی می گی که من می تونم نجاتت بدم، از چی باید نجات پیدا کنی؟ از آسایشی که توش »
 «گیر افتادی؟ از تجملی که عاشقشی؟ از ژست هایی که بدون اونا نمی تونی زندگی کنی؟

 .باال مثل اسمش باال بود
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باالی سر مصطفی و تمام بدبخت بیچاره هایی که لباس هایشان رنگ . چیز و همه کسباالی همه 
به رنگ مریضی و سختیِ آدم هایی . روزهای زندگی در اعماق را به خود گرفته، سیاه اما رنگ پریده

باال از همه ی آن ها سفیدتر بود،  .که مصطفی باهاشان درکارخانه، در کوچه و خیابان دم خور بود
چهره ی زیبا یعنی باال و باال یعنی . فقط خورشید روزهای آفتابی به چهره ی زیبایش تابیده بود انگار

باال به اندازه ی . تمام زیبایی هایی که یک مرد در تمام زن های دنیا می توانست سراغ داشته باشد
 .تمام زن های دنیا زیبا بود و به اندازه ی همه ی آن ها مصطفی را اذیت می کرد

این کامران ماهر به عنوان سردبیر یک روزنامه ی پرتیراژ، کسی که  .باال تنها دختر کامران ماهر بود
ادعا داشت غریب به چهل سال است با کثافت های این دنیا برخورد دارد تا یک روز آن ها را رسوا 

م از کثافت های کند، برای مردمان امروز و مردمان آینده، اجازه نداده بود تنها دخترش به هیچکدا
 .ده نگه داشته بودقاعاین دنیا آلوده شود، او را تر و تمیز و اینطور به 

باالیی که هیچوقت با کثافت این دنیا برخورد نکرده بود خوش اخالق بود، پاک بود و معصومیتش 
 لرزاند.در اولین نگاه دل هر مردی را می  ،دست چشم ها را می زد که مثل یک آسمان سفید و یک

دل مصطفی را هم به لرزه انداخته بود، مصطفی که فکر می کرد همه ی این ها حقیقت دارد شاید 
 .چون تصورش این بود که با یک بچه سرو کار دارد

پاک یادش رفته بود همچین آدم هایی همه چیز را به شوخی می گیرند، همه  ،دلش که رفته بود
! همه چیز می رود پی کارش، به همین سادگیچیز برایشان لذت است و بس، خوش می گذرانند و 

از همان اولش هم این را می دانست، می دید اما نمی توانست از باال دست ! تا همین اندازه واضح
 .به پایین ماندن، به ماندن در اعماق قانع بود اگر می توانست از آن پایین به باال نگاه کند. بکشد

 :اما این بار طور دیگری بود، گفت. ش گرفته بودمصطفی وقتی از باال هم حرف می زد صدای

می فهمید من اینجام بدو بدو می رفت همه چیز رو کف دست پدرش می  اگهمطمئنم »
نه از همچین دختری نباید  ،نه ...می دونی که همچین خبری باید خبر پول سازی باشه ...ذاشت

 ...«هه چیز سنگینیه، تحملش رو نداره بیچاره ...انتظار رازداری داشت

 .همینطور که این را می گفت قطره اشکی از الی چشمش سرخورد پایین

 ...«اگه می خوای بپرسی تو و اون چطور می شه؟ فقط یه جواب دارم بهت بدم»

به همان اندازه غیر منتظره و  .گذاشت عشقآن را سم این یک اتفاق بود، اتفاقی که می شود ا
طور که بی خبر آمده در بی خبری  اما پیش رفتن و تداوم این اتفاق را دیگر نمی شد همان .ناخواسته

ادامه داد، همه چیز حکایت از یک چیز داشت، حکایت از جدایی، فاصله و تناقض، بیشتر از همه بین 
 .خودشان
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اما جدا شدن من و اون می دونی برای من حداقل  ،فاق به تمام معنا بودعشق من و باال یه ات»
نمی دونم  ...خاطر تعهد بود، تعهد به اون طبقه ای که می شه بهش گفت کارگر وه بیشترش ب

 ...«اونم انتخاب کرد و من ...باید انتخاب می کردم

خاطر مادرش، بدون در نظر باال اشک ریخته بود و گفته بود، بخاطر خود مصطفی، بخاطر پدرش، ب
گرفتن منافع خودش، بخاطر هزار دلیل دیگر مجبور است با آقا مهندس محبوب کارخانه که همه 

با . می گفتند کارها بدون او لنگ می زند و یک تنه بار کل کارخانه را به دوش می کشد ازدواج کند
هر ماه بیست ملیون تومان همین مهندس ازدواج کرده بود، که جدا از پول و کسب و کار پدرش 

اما خب در عوض  ،حقوق می گرفت، ساعت کاری اش کم بود و تا دلت بخواهد حرفش برو داشت
در کارخانه  که مرتب و منظم بود و همیشه سر وقت می آمد، حواسش به همه چیز بود و مواظب بود

 .آب همان کارگرها بودند، این دیگر گفتن ندارد .هیچ آبی به بیراهه نرود

گفت او را دوست ندارد، گفت برایش لباس و طالهایی که آقا مهندس قرار است بیاورد پشیزی 
چند ماه بعد از ازدواجش . با آقای مهندس ازدواج کرد ،طور مجبور اما مجبور بود و همین. ارزش ندارد

کانه سعی می کرد دستش حداقل جلوی مصطفی رو نشود، اما که برای اولین بار باال را دید او زیر
مصطفی فهمید که باال بابت لباس های ساده اما از همان هایی که فقط خودش می پوشد و برایش 

 .خیلی هم آب می خورد احساس مباهات می کند

مجبور که همسر زیبا و پاکیزه اش را همراه داشت  آن روز مهندس بخاطر یک کار فوری درحالی
یکی از دستگاه ها اشکال پیدا کرده بود و همین باعث شده بود کار یک . شده بود به کارخانه بیاید

باال هم سر به هوا و کنجکاو پشت سر شوهرش راه افتاده بود که . قسمت از کارخانه معلق بماند
به مهندس چشم  وقتی در مرکز زن های کارگر قرار گرفت که منتظر و با احترام. ببیند چه خبر است

ناراحت بود چون البد . همزمان درچهره اش هم ناراحتی دیده می شد وهم غرور ،دوخته بودند
همچین  احساس می کرد درجایی قرار گرفته که ممکن است زیبایی و مقام باالیش در برخورد با

و درثانی  ،دآدم های کثیفی که باید توی کاسه شان از دور صدقه انداخت و ازشان دور شد آلوده شو
خبری هم از دوربین و نمایش و پرده و مردمی نبود که بعد از اجرای دیالوگ ها تشویق و هورا 

نه  بفرستند.ما گل و هدیه  چندمِ دستِ بکشند و آن هایی هم که خیلی لذت برده اند برای بازیگرِ
ه به شرایط خبری از این حرف ها نبود حتی اگر او تمام مدت سعی می کرد همچنان و بی توج

توی نقشش باشد و مثل یک بازیگر خوب کارش را بکند تا شاید  ،نامساعد و ناهماهنگ اطراف
از طرفی دیگر همچین . حقیقت از این ها زمخت تر بود. بی فایده بود ،احساس بدش تعدیل شود

ار تفاوت فاحشی و نگاه های حسرت آلود سایر زن ها می توانست هرکسی را که جای باال بود دچ
 :طور بود غرور کند، باال همین

 .مغرور اما ناراحت
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مصطفی بیرون و جلوی در سیگار می کشید، باال را دیده بود، باال هم متوجه او شده بود اما خودش 
دست های شوهرش . وقتی می رفت محکم دست های شوهرش را گرفته بود. را به نفهمی زده بود

نظر از همه  و صرف ؛خواست به هیچ قیمتی از آن صرف نظر کندرا مثل دست های زندگی که نمی 
که باال به ندرت این بخش از شهر را جایی که به آن حاشیه می گفتند  نظر از این ی این ها و صرف

 .جشن فقر همچنان ادامه داشت، می دید

 .جشن فقر

به او  "ک زنی" چون اسم زن در روزنامه درج نشده پس گفتن. یک زن به دو مرد برمی خورد
اشکالی ندارد و کسی که به او یک زن می گوید غرضش بی احترامی کردن نیست و چون آن زن 

 :سلیم گفت ...گرسنه بوده باز اشکالی ندارد که به آن گرسنه ی خالی هم بگوییم

 ...«تو یه روزنامه نوشتن زیر خط گرسنگی»

دوی  ای خرید یک فست فود با هرگرسنه جلوی آن دو مرد می پرد و می گوید حاضر است در از
خب البد هیچ کجا قیمت به . خوششان می آید. مردها تعجب می کنند. آن مردها هم آغوش شود

اما ما می دانیم که به احتمال قریب به . قبول می کنند و گرسنه سیر می شود. این ارزانی ندیده اند
و برای همین اشکالی ندارد اگر به یقین به فردا نکشیده گرسنه باز همان گرسنه ی همیشگی است 

گرسنگی که قرار است تا آخر عمر ادامه داشته . همچین گرسنه ای، گرسنه ی ابدی هم بگوییم
 .باشد

 .«نه؟ ترسناکه اما دست کم بهت یه آرامشی می ده ،کلمه ی تا ابد خیلی هوس برانگیزه»

 .سلیم روزنامه را بست

 ...«فحشااون زن رو دستگیر کردن به جرم »
 «که چی بشه؟»

 .«که البد اونجا بهش یاد بدن»

 «چی رو؟»

 .«گرسنگی و سرما و اینکه باید تحمل کنه تا دم مرگ»

 !«چقدر باید درمونده باشی ...ولی آدم مجبوره برای نجات خودش یه کاری بکنه»

کشید و در حالیکه درست برای همین ها از خودش خجالت می  ،که بخواهد مصطفی باز بدون این
شب ها در رخت خواب وقتی برق . به او فکر می کرد ،به همین خاطر قبول نکرده بود باال را بگیرد

 .ها خاموش می شد درحالیکه گریه می کرد به سوال های مراد جواب می داد
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 «تو اون رو دوس داری؟»

 :مصطفی چرخی می زد

 «چه دوست داشتنی؟»

 :مراد باز می گفت

 «.دوس داریولی تو اون رو »

 :صدای مراد مثل زمزمه ی بی پناهی و بی کسی های مصطفی بود

 «فکر می کنی من می تونم اون رو دوست داشته باشم؟»

 .«مادرزاد سیرِ» عادالنه نبود، نه عادالنه نبود برای کسی گریه کند که در تقدیرش نوشته شده بود
گران کارخانه و گرسنه ها باال می کول او و کار و برای کسی که لباس های داخل کمدش از سر

 . رفت

آن درد را باز توی سینه اش احساس  ،وقتی صدای او را از پشت در شنید ،امروز باوجود همه چیز
 .کرد

 :بی هوا از سلیم پرسید

 «سلیم تا حاال عاشق شدی؟»

خاصی توی سلیم شانه هایش را عقب داد و برای اولین بار توی این چند ساعت با صدایی که زنگ 
 :آن بود جواب داد

 ...«بعدش به این نتیجه رسیدم عشق چیز خوبیه اما ...چندبار عاشق شدم ...شدم ...شدم»

عشق چیز خوبی بود، یک چیز خوب، مثل نوشیدن یک لیوان آب سرد برای یک تشنه، به همان 
می ارزید و همین این احساس زیبا برای آدمی که سرش به تنش ن .اندازه ارضا کننده و زندگی بخش

تن تنها ارزشی بود که در این دنیا با خودش حمل می کرد، زیاد بود، تجمل بود و همچین تجملی 
ه او سرشار از آن است چیزی برایش به ارمغان نمی آورد ب امثالِ بین تمام بدبختی هایی که زندگیِ

  :مصطفی خندید. جز بدبختی

یه بدبختم  ...نظر فرقی نکنه اما سیاه تره بهرحاله شاید ب ...بیفتهمثل این می مونه سیاه روی سیاه »
نه سلیم؟ اینکه بخاطر بدبختی به همچین احساسی پشت کنی نمی  ،می تونه بدبخت تر بشه

اونا هم همین رو از ما می خوان، می خوان به عشق پشت پا بزنیم و  ...درست نیست ...دونم
 ...«فقط شهوت برامون بمونه
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 «.خاطر اینه که تو جوونیه بشاید »

خاطر اینه که ه شاید هم ب ...خاطر اینه که باید گاهی هم خالف جهت باد رفته نه شاید ب»
 «به عشق ...برای جون سالم به در بردن از حاشیه ها به همچین چیزی هم احتیاج داریم

 .مصطفی خیلی وقت ها باال را می برد حاشیه ها را ببیند

شد، از شدت هیجان لب هایش را گاز می گرفت و مثل یک بچه با چشم های  باال هیجان زده می
 :پر از خنده به مصطفی می گفت

 «.همیشه هر طور خواستم زندگی کردم ...من یه اسب وحشی ام»

بخصوص هدف من به طور کلی رسوا کردن زیبایی نفرت  باال اعتراف می کنم درباره ی
دیگری بود که یک نفر توی خواب های  آزادِ پرنده، اسب یا هر چیزِدرخت، باال،  !باال. انگیز اوست

رها بودن همیشه امر یکنواختی است که کمتر به تغییر یا  رها؛. می تواند ادعا کند آن است ،خودش
باال را هم که می دیدی از همان اولین بار که احمد او را در تئاتر . بهبود چشم گیری منجر می شود

مثل همان موقع لباس  ؛اینکه از بدی سرنوشت مصطفی با او آشنا شد، کم تغییر کرده بوددیده بود تا 
با اینکه مدت ها بود دانشگاه را تمام کرده بود خودش را کنجکاو یادگیری نشان می داد  ؛می پوشید

را با تکیه ی بیشتری ادا می کرد، کمی توی ذوق می زد « ل»و به عادت دوران جوانی اش حرف 
یی باشد که هیچکس «ل»البد، همین باعث می شد شنونده مدام منتظر ظهور آن  .دلنشین تر بوداما 

طور تلفظش کند و همین باعث شده بود که خیلی از دخترهای جوانی که از موهبت  نمی تواند آن
 :به این می گفتند. ی باال بی بهره بودند به این مرض او غبطه بخورند«ل»

 «اصالت»
ادای یه آدم اصیل رو در می آورد، خدا می دونه چند تا نقاب از دستش افتاده ولی اون فقط »

 «تا به این یکی رضا بده

 ...«این فقط فیلمشه»

اسب های وحشی در سکانسی پایان ناپذیر از فیلم بدون خستگی با سرعتی سرسام  .باال، باال، باال
اما دنیا مثل رودخانه ای . ندارند آور در حال دویدن هستند و کاری جز لذت بردن و نمایش دادن

درحال حرکت یا بادی که می وزد از آن ها عبور می کند و آن ها با شانه های خالی از بار به دویدن 
اما در این بین از لذت کلمه ی جادویی  ،دویدن بیشتر به تفریح می ماند ،بدون بار .ادامه می دهند

در اثر تکانی شدید رخ دهد که نه تنها آن ها را بلکه  تغییر بی نصیب می مانند، یا این تغییر باید
 چقدر باید منتظر همچین تغییری ماند؟. تمام دنیا را زیر و رو می کند
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طبع خوددار و لجوج باال تا کجاها سرکش بود و یک فیلم در یک لحظه و با همان صحنه چندبار 
. گرفته بود جود او را در برای که همچون رضایتی بی پایان تمام وباید پخش می شد؟ سرکشی

. همچین زن هایی می توانند سرکش باشند اما خب در محدوده ای که برایشان در نظر گرفته شده
وحشی، رها، زیبا؟ . می شود به این سرکش بودن گفت؟ همه ی این ها افکار خود باال است آیا پس

این حقیقت . به هوا بودنش شده اندالبد بعضی ها هم باورشان شده و شیفته ی این سر ! چه حرف ها
کس حتی زندگی مالل  دارد که او مثل گیاهی وحشی در دامنه ی کوهی تنها رشده کرده بود و هیچ

پس این چه رها بودنی بود؟ رها از فرمان و  ...آورش زحمت رسیدگی به او را به خود راه نمی داد
 ...رها از شکست فرمان ها

 «.ضرورتی براش نداشت ...ونهاون مجبور نبود چیزی رو بشک»

ای سرکشی .باال می خندید و حتی وقتی می خندید باز مواظب نقشی بود که داشت بازی می کرد
کسی را . تکرار چیزی بود که به آن عادت کرده بود. که در این خنده ها وجود داشت سرکشی نبود

 که هرگز هیچ فرمانی نشنیده است به چه متهم می کنیم؟

 «کسی رو متهم می کنیم؟ما داریم »
 ...«شاید»

تجسم غرور که بدون او همه ی این ها . کسی که خالی از وسوسه است و خالی از ضرورت فرارفتن
 .بی معنی بود

باال هنوز هم مثل یک دختر بچه یا گربه ای ملوس پدرش را در آغوش می گرفت، سرش را روی 
بی پایانی رفتار می  مثل اخبار با مهربانی و عطوفتِپای او می گذاشت و کامران با تنها دخترش هم 

این همه مهربانی از کجا می آمد؟ و وقتی پدر دست هایش  .کرد که هر بیننده ای دچار حیرت شود
را از الی موهای دختر رد می کرد با میلی غریب که به هرکس وقت نوازش شدن دست می دهد، 

 :می گفتپیش خودش 

 ...«ممی بینی من کامال متمدن»

 :کامران هم که کم پیش می آمد از پدرش حرف بزند می گفت

با اینکه  ...پدرم یه ساعت فروش همیشه خسته بود، هیچوقت فرصت نکرد به ما لبخند بزنه»
 «.مرد خوش اخالقی بود

ساعت فروش که نه، ساعت ساز، با اینکه مرد خوش اخالقی بود لب هایش فقط وقتی ساعت را به 
اما او نمی خندید و  .کرد آنقدر از هم باز می شد که فکر کنی دارد می خندد چشمش نزدیک می
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کامران این را می گفت که نشان دهد هر کسی می تواند زندگی نکبتی اش را پشت سر بگذارد، به 
 .شرط اینکه بخواهد

 :باال به تنش تکانی می داد و می گفت

 «.من کامال متمدنم ...اثری از عقده ی ادیپ در من نیست ،می بینی مصطفی»

و کامال متمدن و باز هر دو اعتراف می کردند که همه ی این ها ضروری است، نمی توان با آن 
کاری کرد، فقط باید امیدوار بود که بهتر می شود، هرچند بخاطر این وضعیت ناراحت بودند اما 

چه انتظاری داشت؟ که حاال مصطفی از او . کس نمی توانست تغییر بدهد چیزهای ضروری را هیچ
 چه چیز را قبول کند؟

مصطفی سرش را بین دست هایش گرفت، چند بار آرام چپ و راست شد و اینطور البد کمی آرام 
 :گفت. نظر می رسیده بهتر ب ،گرفت، وقتی سرش را بلند کرد و به سلیم نگاه کرد

ن فکر می کنم که ما جای من فقط دارم به ای ...اون دیگه برای من تموم شده سلیم ...بگذریم»
 ...«طور از خود بی خود شد و مارو هل داد خوبی وایستاده بودیم که اون پیرمرد این

بعضی وقت ها باال را می برد حاشیه ها را ببیند، ولی خب باال را به باریک ترین حاشیه ی دنیا هم 
زندگی اعیان  این طرف خط که .می بردی ممکن نبود از این طرف خط به آن طرف خط بیفتد

خودش بود و آن طرف خط که زندگی در حاشیه ی مصطفی بود، حاال مصطفی این را فهمیده بود، 
 .آن روزها هنوز فکر می کرد همچین چیزی ممکن است
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 :حاشیه

صدای داد و هوار مردم بالتکلیف، نشستن کبوترها روی بشکه . همه چیز خبر از خستگی می داد
زبر و کثیف بچه ها و لباس های رنگ و رو رفته ای که درهم و نا منظم روی های نفت، موهای 

هوا سرد بود و گذشتن  .طناب ها مثل صفحه های نازک یخ خشک و بی حرکت، معلق مانده بودند
 .یک ماشین فکسنی با خرخر و دود سیاهش هم نمی توانست این را از یاد اهالی ببرد

 :باال حیران گفت

 ...«هوا سرده»

 .ازه یادش افتاده بود هوا سرد است؟ شوق زده به مصطفی نگاه کردت

 ...«انگار این جا زمستون واقعی تره ،نمی دونم چرا»
 «نه؟ ،شاید چون مردم لباس کمتری دارن»

باال کت بزرگی تنش بود، از آن هایی که فقط کافی است نگاهشان . داخل ماشین نشسته بودند
یک شال را هم دور گردنش پیچیده . سراغت بیاید، البته نه در واقعیتکنی، تا گرما در احساس به 

ماشین فکسنی مصطفی  بود و حتی به شوخی گفته بود دو دستکش روی هم پوشیده، اما باز از سردیِ
 .شکایت می کرد، ماشین بخاری نداشت

 «طوره که با وجود این هوا همه بیروننه چ»
 ...«چون جمعه ست واسه همونه»

 :با وجود جواب کوتاه و گنگ مصطفی مجبور بود بپرسد و مصطفی شاکی جواب داد پرسید.از باال ب

 «!روز استراحت خیلی هاست می دونی که ...هرجمعه همین بساطه»
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 :و بعد

شاید از نظر تو تفریح جالبی نباشه برای اینکه خستگی یه هفته جون کندن رو از تنت بیرون »
 «.اما همینه که هست ؛کنی

یا کوچک بودند مثل اینکه به زور  بود.بچه ها با هم بازی می کردند، کت هایشان اکثرا بدقواره 
صاحب کت را داخلشان چپانده باشی، یا آنقدر بزرگ که آستین های درازش دست های کوچکشان 

های سرخشان  صورت بعضی از دختر بچه ها لچک هایشان را محکم کرده بودند و. را پوشانده بود
خیلی هایشان وقتی مصطفی رد می شد در حالی که بازی شان را متوقف کرده بودند . قاب شده بود

این یعنی مصطفی را می  .صورت متعجب و همراه با احترامشان را جلو می آوردند و لبخند می زدند
حاف چهل تکه مثل یک ل. شناختند و مصطفی همراه با یک لبخند برایشان دست تکان می داد
لباس ها تمام دنیا را در خود . رنگارنگ بودند، هر تکه از لباس هایشان از یک جای دنیا آمده بودند

طرف می برند در قید  طرف و آن داشتند و بچه ها بی خبر از اینکه دارند تمام دنیا را با خود این
 .لباس هایشان خیلی رنگ داشت. لباس هایشان نبودند

 :باال گفت

 «.ا مثل یه کارناوال بزرگ می مونهاینج»

می خواست برود جایی که کمتر شلوغ باشد، در . باال دروغ می گفت، دلش می خواست گریه کند
عوض از رنگ ها تعریف کرد و گفت از لباس های تیره ی خودش خجالت می کشد وقتی در مرکز 

خاطر ه شد، گونه هایش ب بعد چهره اش مثل یک گل از هم باز. تمام رنگ های دنیا قرار گرفته
 .سرما قرمز شده بودند

 «.من و تو دوتایی ...یه روز بیام و براشون کت و کاله بیاریم هطوره چ»

 :مصطفی گفت. از این فکرش به وجد آمده بود و مشتاق به مصطفی نگاه کرد

تاثیرگذاری بیرون من و تو کافیه بنظرت؟ چطوره دوربین پدرتم بیاری؟ فک کنم ازش خبر »
 «!بیاد

 :و بعد باز گفت

 «ببینم کتابایی رو که بهت داده بودم خوندی؟»

  :باال ناراضی از اینکه مصطفی بحث را عوض کرده گفت

  ...«آره تا یه جاهایی رسیدم»
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چون نرسیدی کامل  ...یعنی کامل نخوندی؟ پس دلیل اینکه چیزی ازشون نفهمیدی همینه؟»
 «بخونی نه؟

باال دو دل و درحالی که نشانی از خوشحالی چند دقیقه ی پیش در چهره اش دیده نمی شد مثل 
 .می شود روکسی بود که فکر می کرد کم کم دارد دستش 

 «.شاید دلیلش همین باشه»
که در همین حد دست مرحمتت رو روی  !نه دلیلش اینه که در هرصورت تو باید، مجبوری»

وحشتناکه  ...اگه بیشتر پیش بری باید شبیه همینا لباس بپوشی ...بکشیسر این بدبخت بیچاره ها 
 ...«نه؟ تو تحملش رو نداری

 :باال سر تکان داد

 ...«یعنی ...مصطفی من دلم به حالشون می سوزه»

 :مصطفی عصبانی حرفش را برید

 «انتظار داری ازت تشکر کنیم ها؟»

دوست داشت از ماشین بیرون  .تاده پای درختباال مثل یک پرنده ی بدبخت بنظر می رسید که اف
بپرد و با همان ژست نمایشی و صدای گیرا و دلنشین درحالی که از غم و اندوه لب هایش می لرزید 

 :فریاد بزند

 «!باور کنید من دلم به حال همتون می سوزه»

 :و بعد

 «!من مقصر نیستم»

طرف می رفتند خیره  طرف و آن هایی که اینکز کرده بود و به بچه . جلوی در نشسته بود "دیده"

نگاهش نگاه کسی بود که دوست دارد به سمت چیزی شیرجه برود، اما قدرت و جسارتش . مانده بود
  .را ندارد

نگاه کن هم سن توئه، باورت می شه؟ آخه چطور باورت بشه؟ باورت  ...اون دیده ست باال»
نه؟ می دونی از  ،ادرتم مسن تر بنظر می رسهاز م ...نمی شه چون شبیه یه زن چهل ساله ست

ببین اون یه زن پیره  ...که نیاز نداره ژست روشنفکری بگیره و بگه تو جوونی پیر شدم هاونایی
از شکل  ،اما سرما و گرمای روزایی که به جون کندن گذرونده ،که روح جوونی داره
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هیچوقت با دستای خودت یه سیب رو  ...کوچولوییاون مثل تو نیست، تو یه بچه  ...انداختتش
بجای تو و  ...اون کار کرده( زیبایی باال را می گفت) برای همه ی این ها ...از درخت نچیدی

 «امثال تو می فهمی؟ می فهمی

 :سر تکان داد

اگه یه صفحه از اون کتابارم می خوندی می فهمیدی من از چی حرف می زنم اما یه خطم »
 ...«اری دروغ تحویلم می دینخوندی و د

 :باال باز خندید و باز چهره اش گل انداخت

 «ولی تو هم از زنایی مثل من خوشت میاد نه؟»

 :دست های نرمش را روی دست های زبر مصطفی گذاشت

 ...«از زنایی که دستاشون مثل دست بچه ها کوچیک و ظریفه»

 :مصطفی دستش را به تندی از زیر دست باال بیرون کشید

 «.نه، دستتو بکش»

چیزی دستگیرشان . بحث آن ها گوش می کردند و بچه ها کنار ماشین به جر. جا مانده بود باال همان
هم حرف می زدند و آستین های بلندشان را تا  در مورد باال زیر گوشِ. نمی شد اما می خندیدند

یکی از بچه ها با دست هایی که از سرمای بیرون صورتی و کرخ . سرانگشت هایشان می کشیدند
باال جا خورد و به . شده بود به شیشه ی ماشین کوبید، بقیه شروع کردن به باال و پایین پریدن

 :مصطفی گفت

 «.ی بهت بگنفک کنم می خوان یه چیز ،مصطفی ببین»

 مصطفی همزمان که شیشه ی ماشین را پایین می کشید گفت:

 «.نترس، فقط می خوان با من حرف بزنن، نه تو»

همین که . با این حال باال خیالش راحت نشد و کامال خودش را عقب کشید، می ترسید آلوده شود
چندتا از بچه ها سرشان را  مصطفی شیشه را پایین داد، چیزی که باال از آن می ترسید اتفاق افتاد،

بخاطر همین مصطفی خوب متوجه نشد . داخل آوردند و می خندیدند و همه با هم چیزی می گفتند
تا اینکه بچه ها تصمیم گرفتند از بین همه فقط یک نفر حرف بزند، می خواستند مصطفی برایشان 

  :مصطفی خندید. آواز بخواند

 «شعر؟»
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 ...«برامون می خونیاز همونایی که همیشه »

 شوخی کنان گفت:

وقتی یه پیرمرد بشم و سرفه امان از روزگارم ببره و نتونم  آره من همیشه براتون می خونم تا»
 «.یه کلمه بگم آب

 .آآآببچه ها خندیدند و در همین فاصله ی کوتاه هزار بار تکرار کردند، 

 «.خب حاال برید اون گوشه بشینید زودی میام»

ده کنان و با عجله در حالی که سعی می کردند از همدیگر جلو بیفتند به سمت جایی که بچه ها خن
 .مصطفی گفته بود دویدند

 :باال شاکی داد کشید

 «شیشه رو بده باال»

دود سیاهی به هوا بلند شده بود و این بوی سیاه همراه . رف تر آشغال هایش را می سوزاندط زنی آن
می خواست برود  .مصطفی شیشه را باال کشید. داخل هجوم آورده بودبا بوی سرما و کهنگی به 

ها منظم پیش بچه ها، زیر دیواری که به جای صندلی یک ردیف سنگ کنارش چیده شده بود و بچه
مصطفی که برگشت . باال نرفت، گفت می خواهد در ماشین بماند. و ساکت رویش نشسته بودند

 .خوابش برده بود

مصطفی . شان بریده باشنددمی از روزمرگی ،د، گویی که به احترام یک اتفاق مهمبچه ها ساکت بودن
ظاهرا . دیده چند دقیقه داخل رفت، وقتی برگشت درست از جلوی مصطفی رد شد. بینشان نشست

حاال معلوم شد . بدون سالم اما با نگاهی خیره بود؛مصطفی را نمی شناخت چون سالم نداده گذشته 
قدر جوان بود و خودش  نظر نمی رسید، حداقل آنه مصطفی ادعا می کرد پیر ب ا هم کههقدر آن

مصطفی . قدر به جوانی اش واقف بود که از مصطفی انتظار یک نگاه متقابل را داشته باشد هم آن
چرخاند و خودش را با یکی از بچه ها مشغول  آنطور که دیده انتظار داشت نگاهش نکرد، درعوض سر

 :کرد

 «اید این عاشق غریبه براتون آواز بخونه؟پس می خو»
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 :و خواند

 بیگانه دوستم حتی برای مردمِ
 من جنگلم، شکوه درختان و برگ ها

 من آوازهایِ جاری ست در ماللتِ

 بادها باغ خویشم و در دشتِ مسکونِ

 برگان و شاخه ها بی شمارِ با بالِ

 تکرار می شوند 

 پروازهای من

 آشیانه ی سبز پرنده هاست ،آغوشم

 تا کهکشان سربی مه شعله ور می شود

 تا بال کاروان سپید پرندگان

 با خون آفتاب سحرگاه تر شود

 از بام سبز خویش بر امواج آفتاب

 پلک هزار پنجره را باز می کنم

 پا در سکون کهنه و مرطوب خویشتن

 پروازها به سوی افق های دوردست

 آغاز می کنم

 

 :خواندن کشیددست از 

 «بچه ها فهمیدید چی می گه؟»

 .کدام نفهمیده بودند همه سر تکان دادند اما هیچ

این در مورد رفتن بود، در مورد شکستن مرزها و رفتن به جاهایی که شبیه اینجا نبود اما همه اش 
 .به دست انسان و برای انسان ساخته شده بود، در مورد سفر
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انگشت های باریک و استخوانی  .ت و گل های پیچکش گذاشتمصطفی هر دو دستش را روی صور
 .که همیشه کار کرده بودند بیشتر از دست های محمد به درد نوازندگی می خوردند داشت و با این

 «پس تو خوانندگی هم می کنی؟»
جای همه ی این ها یه عاشق ه شاید درست ترش این بود ب ...خوانندگی که نه، یه جور عاشقیه»

از اون هایی که می گردن و آوازهای  ...نه سلیم؟ شاید همین حاال هم عاشق باشم ،می شدم
صدای خوبی ندارم اما شعرهای  ...رنج آواز شده ...مردم رو باز برای خودشون می خونن

 ...شعرهای خوبه که باعث می شه مردم فکر کنن صدای خوبی هم دارم ...آره ...خوبی بلدم
 «خوای به ما کمک کنی؟راستی سلیم تو می 

سلیم راست نشست، احساس می کرد به یک داستان بلند گوش داده و حاال کمی به زمان احتیاج 
کدام از این اتفاق ها در او به  طور که می دانست هنوز هیچ دارد تا همه چیز رسوخ کند، اما همین

 :خوبی رسوخ نکرده جواب داد

 «.می خوام کمک کنم اما به تو»
 «یعنی به من تنها؟»

 .سلیم به عالمت تایید سر تکان داد

هرچند  ...من از اون ها جدا نیستم ...نمی تونی بدون اونا هیچ کمکی به من بکنی ،اما سلیم»
ه سلیم باید این کارو ب ...طوری بیشتر از ما به خودت کمک می کنی من فکر می کنم تو این

 ...«خاطر خودت هم انجام بدی

 :ایش را باال انداختسلیم شانه ه

کار  هرحال تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که تا وقتی تصمیم بگیری می خوای چیه ب»
 ...«تا ظهر نمی تونم برگردم... االن هم باید برم ...کنی تو رو اینجا مخفی کنم

می دونم تو وضعیتی که هستم همین کاریم که می کنی انتظار زیادیه  ،معذرت می خوام سلیم»
 .«اما ازت می خوام یه کاری برام بکنی و ظهر خبرش رو بهم بدی

 ...«باشه ولی من االن باید برم با محمد غذا بخورم»

  :مصطفی متعجب گفت

 «با محمد غذا می خوری، چرا؟»
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9 
تمام مدت انگشت هایش کاغذ نامه  ،محمد گوش می کردوقتی منتظر رسیدن غذا به حرف های 

 .ای را که مصطفی برای احمد نوشته بود لمس می کرد

غذاهایش تعریفی نداشت و پیش خدمت ها . چند میز هم بیشتر نداشت. غذاخوری کوچکی بود
چند کلمه ای به اختصار  گاهیچلفتی بودند که  معموال پسربچه های سخت کوش اما دست و پا

هنوز موفق نشده بود  ،به این رستوران می آمدبا این که مدتی بود که . لیم رد و بدل می کردندباس
تنها چیزی که بین همه ی آن ها مشترک بود و تقریبا  .کدام از پسرها به خوبی آشنا شود هیچ با

تمیز دادنشان از هم را مشکل می کرد این بود که همه ی آن ها موقع گذاشتن ظرف غذا جوری 
خیره می شدند که معلوم می کرد جلوی بقیه غذا می گذارند و خودشان چیزی ندارند برای خوردن 
و به چشم هایشان هم که نگاه می کردی مثل زمین خشکی بود که آفتاب تمام طول زندگیش به 

مدیر رستوران که عادت داشت کت و شلوارهای اتو کرده اما کهنه بپوشد پیش سلیم . آن تابیده باشد
خاطر همین مجبور بود هرماه پیشخدمتش ه ب. کایت می کرد که از پیشخدمت شانس نیاورده استش

باید مدام بهشان یادآوری می کرد دست  .را عوض کند، سروکله زدن با پسربچه ها خیلی سخت بود
با  .نکنند توی دیگ( انگار تازه از کار روی زمین های سیب زمینی برگشته بودند) های کثیفشان را

اینحال بازهم راضی نمی شد یک مرد کامل را به کار بگیرد که در هرصورت پول بیشتری می 
 .خواست

مدیر رستوران موهایش را ژل می زد، صورتش را کامل اصالح می کرد و در عطر زدن زیاده روی 
مثل  .می کرد و همیشه از پشت یخچال قرمز و سفیدی که از آن گوشت آویزان بود پیدایش می شد

 .لبخند می زد و دندان نیشش بیرون می زد شود.جایی پیدا می  موش که سروکله اش از هر یک
حساب سلیم که زیاد می شد رفت وآمد مدیر . آن روز هم خندیده بود، دندان هایش را سلیم دید

در این . رستوران هم وقت آمدن او زیاد می شد، حرف زدن هایش زیاد می شد و نظر دادن هایش
پیشخدمت کوچک ما که حتما می شد آن را باخاک اشتباه بگیری صبور به سلیم و میزی که مدت 

 .با نگاهی حیران و منتظر، زیر آفتاب .قرار بود روی آن غذا بگذارد خیره می شد

 .سلیم خجالت زده به حرف های مدیر گوش می داد
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 ...«آقا سلیم خودتون که می دونید ما هم باید»

سلیم برای خودش و برای رهبر یک . یک جوری خودشان را روی پا نگه می داشتندآن ها هم باید 
 .پرس غذا می گرفت و از همان داخل به بید مجنونی که سر در گریبان گرفته بود خیره می شد

سلیم نگاهش  ...پیشخدمت هم به همانجا خیره می شد، می ترسید کاری را بکند که نباید، با ترس
 .درخت جلوی در برمی داشت را از او و از روی

نظر از پیشخدمت و مدیر، یک گوشه ی خلوت به سختی گیر می آمد،  در شهری مثل این صرف
سلیم آن را پیدا کرده . اما بهرحال اگر حوصله می کردی باالخره گوشه ی خلوتی هم پیدا می شد

جا  خلوت او همین گوشه ی. گوشه ی خلوتی برای او: بود، تنها حسن این رستوران هم همین بود
گاهی باد به آن درخت بید می وزید و درخت همراه تشعشعات باد به حرکت در می آمد، هرچند  .بود

 .بوی غذای مانده می داد ونان کپک زده

چند سال پیش وقتی مثل . رستوران را باز می کرد، خیلی سال پیش به یادش می آمد هربار که درِ
با صورت درهم روی سفره نان کپک زده ای را مثل . بود همین پیشخدمت ها پسربچه ی کوچکی

. یک تکه پارچه ی کثیف از خودش دور نگه داشته بود و دماغش را جلوی مادرش چین انداخت
 .حالش از رنگ آبی و سرد نان به هم خورده بود

 ...«این کارها چیه؟ همه چی کپک می زنه، آدم هم کپک می زنه»

چیز خیلی ! همه کپک می زنیم ...نان و آدم چیز قابل توجهی نیستمادرش گفته بود کپک زدن 
بهرحال مثل روز عیان بود کسی مثل او که هر روز دوازده ساعت بدون اینکه یک لحظه . مهمی نبود

روی آفتاب را ببیند کار می کرد، کپک می زد و لکه های روی صورتش چه آبی، چه سیاه، نباید 
دم های مثل او کپک می زنند و آن بچه ها، البد آن ها هم کپک آ شدند.مایه ی تعجب کسی می 

ترس، ترس چیزی بود که روی صورت آن ها هم . می زدند گرچه هنوز بوی خاک خشک می دادند
جا هم  هرحال مهم این بود که حتی جایی مثل اینه ب. مثل آدم بزرگ ها خودش را نشان می داد
 .کلی حساب بابت کاسه های سوپ داشت

مثل او نبود، زن و بچه داشت و به جای یک خانه چند . م به همراه محمد به رستوران آمده بودسلی
اما او هم  .ندشت که به احتمال زیاد هرکدامشان آشپزخانه و یخچال پر از غذا هم داشتندرَخانه ی دَ

جا  خودش می گفت شام را هم می آید همین. می آمد و همراه سلیم در غذا خوری نهار می خورد
طورها  سلیم باور نمی کرد، مدیر غذا خوری هم دور از چشم محمد تایید کرده بود که این. می خورد

در واقع برای نهار هم فقط وقتی سر و کله اش در غذا خوری پیدا می شد که سلیم می  .هم نیست
به ذهنش  می خواست وقتی سلیم غذا می خورد وبال گردنش باشد و از تازه ترین چرندیاتی که. آمد

 .رسیده بود و در آینده باز هم می رسید برایش بگوید
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هرچند خودش از . گاهی هم پیش می آمد یک راه هایی برای کسب و کار جلوی پای سلیم بگذارد
اول اضافه می کرد برای همچین کارهای نون و آب داری باید دست کم از اولش یک کمی آب و 

تازه . سلیم از این نان و آب ها نه ته بقچه اش داشت و نه ته جیبش باشی.نان ته بقچه ات داشته 
. باال بکشداگر یک مایه ی حسابی هم دستش را می گرفت هیچ امیدی نمی رفت بتواند خودش را 

محمد این . وقت، این را محمد می گفت جز گوش به این و آن دادن کاری کرده بود؟ هیچه ی بکِ
 :ها را گفت و بعد اضافه کرد

 ...پول یه مرد رو می سازه ...ست که پول در میارهیه مرد تاوقتی می تونه به خودش بگه زنده»
 «پول جوهر آدمه

نش حرف های زیادی برای گفتن داشت، اما این حرف ها که در ذه. سلیم لب از لب بر نمی داشت
با دنیای واقعی و وضعیت او جلوی این مرد سازگاری نداشتند همان بهتر که در ذهنش بمانند، اگر 

 :ابراهیم بود حتما جواب سرباال می داد و می گفت

 «طور پارو می شه؟ این پولی که تو میگی توی کدوم دریا همین»

 کار؟

 «کار کردی؟ زندگیتتوی تا حاال »

از یک . البد محمد هم به تته پته می افتاد، می گفت اگر عقل داشته باشی بقیه برات کار می کنن
مثل زن محمد که هر سال باردار بود و شکمش . جایی به بعد این پول است که همینطور پول می زاد

 .باال می آمد

مونیخ، با یک مرد کله گنده ازدواج کرده بود، حاال مرتب برایش در خواهرش هم بود، چند سال پیش 
از این بابت خجالت زده نبود، برعکس پیش هرکس و بخصوص سلیم با آب و . پول واریز می کرد

 :تاب تعریف می کرد که

جوون براش فیلمای  یارو می ده کارگردانای ...شوهرش یه استودیوی بزرگ فیلمبرداری داره»
 «.اینه مرد عاقل ...تازه بانکدارم هست ...پول و پله دار بسازن

 :وقتی محمد این را گفته بود، دریا خندیده بود

 «توچی می گی سلیم؟ ...مرد عاقل و زن عاقل خوب همدیگرو پیدا کردن»

ی پایش می تکاند، محمد که غذا می خورد زود زود دهانش را تمیز می کرد و خرده نان ها را از رو
اون دیگه چیزی نمی  ،صورتش را تمیز می کرد و سلیم با خودش می گفت خب تا همین جا بود

 :طور می گفت خوره، اما باز قاشقش را بر می داشت و باز می خورد و همین
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آخرشم اونور تونست  ...آره اون زن عاقلی بود که همیشه ی خدا دنبال یه مرد پولدار بود»
 !«چه صیدی ...هاهاها ...بندازه یکی رو گیر

 «.همه جای دنیا مرد پولدار پیدا می شه»

چیزی که سلیم نبود، احمد و مصطفی و بیشتر کسانی که او می شناخت هم شامل ! یک مرد پولدار
شاید هم از خوش شانسی اش بود، شاید اگر مرد . این گونه ی کمیاب اما درخشان نمی شدند

جا می ماند و مثل زالو بهش می چسپید و خونش را می  همین( خواهر محمد« )اون»پولداری بود 
از این مردهای کمیاب و  یکیاین حرف به سلیم که دیگر هیچ شانسی نداشت روزی بتواند . مکید

ترسید محمد از آن طرف میز دست . ه بوددرخشان باشد که چشم هر صیادی را می گیرد، برخورد
چه  دهد؛های دراز و گوشت آلودش را جلو بیاورد و هر دو شانه ی او را به مثابه ی یک لطف فشار 

خاطر این هم که شده کمی بیشتر به پشتی صندلی تکیه داد و حرف های محمد را تآیید ه ب! رو پُر
 :کرد

 «.یه زن عاقل برای یه مرد عاقل»

کسی مثل سلیم فقط تا وقتی جوان بود  درستش هم همین بود که زن عاقلی مثل خواهر محمد با
پرورده را داشت عشق و حال خودش را بکند و بعد برود  و بازوهایش توان فشار دادن تن یک زن ناز

. همانمثل کاری که باال با مصطفی کرده بود، بله دقیقا مثل  کند.با یک مرد افتاده و زرنگ ازدواج 
 :سلیم حرصش گرفت و با همان حرص گفت

 «آخه تا کجا ممکنه فکر کنی داری یکی رو بازی می دی؟»

محمد دست از غذا خوردن کشید و متعجب نگاهش کرد و سلیم با فشاری که به هر کلمه می آورد 
 :و از بین دندان هایش گفت

که  ...دونی یه نفر رو بازی دادییعنی خودتم نمی  ...زندگیه سبکِنمی دونم شایدم این یه »
 ...«این ها بخوای نخوای برای تو بازی بوده

قدر برایش درحد ه قدر برایش بازی بوده، چه شاید هم باال نمی دانست که بین او و مصطفی چ
اما مصطفی می دانست و باز هم خودش را . اما زود گذر بوده ،تجربه کردن یک ناشناخته ی جذاب

 :عشق یک اتفاق است، خودش گفته بود و باز مصطفی بود که گفته بود. دتسلیم او کرده بو

 «کی می دونه قراره اتفاق از کجا نازل بشه؟»

سلیم هم نمی دانست، اما این را می دانست . کسی نمی داند قرار است اتفاق برایش از کجا نازل شود
قه ی واقعی چنان درخشش خیره کننده ای دارد که هر ناظری می صاعکه هر اتفاقی مانند یک 
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سلیم صبح در تاریکی سالن آن اتفاق را دیده بود، اتفاق او  ...تواند از صدها متر آنطرف تر ببیندش
 .ردمصطفی بود، می دانست هرطور شده باید کمکش می ک

محمد دوباره دستمال را روی لب هایش کشید، لب هایی داشت که جز وقت لبخند زدن به چشم 
سن زیادی . کس نمی آمد، چشم هایش هم مثل سنگی ته یک حفره ی خاکستری بودند هیچ

وقتی می فهمیدی  همه ی این ها را فقط. نداشت ولی اطراف آن را چین و شکن زیادی پر کرده بود
از دور جوان بود، سرحال بود، مثل همه . با او می نشستی و از نزدیک غذا می خوردیکه مثل سلیم 

همین صورت جوان و سرحال از خال های قهوه ای و ریز که . ی مردهای ثروتمندی که دیده بود
. در اثر پیری به وجود می آیند ماالمال بود، مثل گل های ریز روی دامن دشت، شاید هم زیبا بود

صورتش از چروک بهره ای نداشت دل  باقیِ باریکی که برعکسِ هم دماغ عقابی شکلِهرچند باز 
دردسر بزرگی است اما بدبختانه ما تا از نزدیک با همچین آدم هایی حرف نزنیم نمی  .را می زد

 .توانیم امکانات چهره ی آن ها را به خوبی کشف کنیم

 :سلیم شانه اش را باال انداخت

 «.از بازی خوردن بهتره ...رو می کنم تا آخر عمر تنها بمونممن که همه ی تالشم »

دریا که تازه رسیده بود کیفش را روی میز گذاشت و در حالی که هر دو شانه ی سلیم را به عنوان 
 :یک لطف تکان می داد گفت

واقعا فکر می کنی برای این کار نیازی به تالش کردن ! چه پیرمرد از خود مچکری! وای وای»
 «.نشم اینقدر تو این کار موفق بودی که می شه ازت تقدیر کرداآلداری؟ تو تا 

تو به همون اندازه بد عمل  ،تو این کار این بنده خدا هرچقدر خوب عمل کرده ...حق باتوئه»
 «.خاطر اینم از تو تقدیر کرده می شه ب ...کردی

 :ین را به دریا گفته بود، دریا القیدانه شانه هایش را باال انداختمحمد ا

خرش هم یه مرد پولدار پیدا کردم که حاضر بود آم خوردن، مردای زیادی به تورَ ،حق با توئه»
حال یه مرد پولدار مثل ه ب ولی خدا رو شکر می کنم که تا ...همچین حماقتی بکنه و من رو بگیره

 «.آره خدارو شکر ...نخوردهتو به تورم 

 .و دست هایش را بلند کرد و چندبار دیگر هم خدا را شکر کرد

 «شکر نکنی می خوای چه گلی به سرت بزنی؟»

غذا خوری کامال خلوت و ساکت بود، فقط صدای آشپز بود و صدای گارسونی که با پیشبند کثیفش 
بوی غذا و بوی گوشت خام . ار می کردپشت یخچال هایی که از آن ها گوشت گوساله آویزان بود ک
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آن ها بودند و زن . به عالوه ی سبزی های گندیده و صدای ماشین هایی که از خیابان رد می شدند
پیرزن حتما گوش هایش سنگین بود که با . پیری که درست کنار شیشه و رو به خیابان نشسته بود

تی که دریا از راه رسیده بود و با صدای سلیم تمام مد. هر خنده ی دریا متعجب سر برنمی گرداند
بلندش قشقرقی به راه انداخته بود، الکی امیدوار بود مدیر غذا خوری با کت و شلوار راه راه رنگ و 
رو رفته اش از پشت پیشخوان پیدایش نشود و محترمانه اما مثل یک دستور از او خواهش نکند که 

 .دیر آمد و باز دریا او را نادیده گرفتصدایش را کمی پایین بیاورد، اما نه، باز م

 :موهایش را مرتب کرد و به پیرزن اشاره کرد

 «می بینید چه زمونه ای شده؟»

 :محمد سر تکان داد

 «.می بینیم ...بله می بینیم»

دریا دست هایش را جلوی رویش تکان داد، اینطور از محمد می خواست که ساکت باشد، خودش 
 .دهد چه دوره و زمانه ای شدهمی خواست به آن ها نشان 

دنبال یه تیکه  ...مردم این روزها مثل گرگ گرسنه شدن، فرق بین پیرو جوون رو نمی دونن»
 ...«گوشتن همین

 :سلیم حرف دریا را برید

 «پس فک می کنی یه تیکه گوشت همینه؟»
 «منظورت چیه؟»

 .«مهمه ...منظورم اینه که یه تیکه گوشت می تونه مهم باشه»

 :دریا با صدای بلند خندید

 !«چه دوره زمونه ای شده»
 ...«آره دوره زمونه ایه که همه فکر می کنن حقشونه گوشت بخورن»

 «.پس دوره زمونه ی بدیه»

 :و باز با صدای بلند خندید و اینطور تعریف کرد که

ان پیرمرد مصطفی و رفیقش مراد، همان ولگردها چند هفته ی طوالنی علی دیباگر بیچاره را، هم
 .نازنین را زیر نظر گرفته اند، همه جا و هرکجا که می توانستند
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اسمش را « .روزی که همایش اون نماینده بود:»یا« .حتی اون روز که بارون شدیدی می اومد»
به یاد نداشت اما قسم می خورد که آن روز هم بین مردمی که سر و دست می شکستند دیده 

ر از او خواست به یاد بیاورد سلیم هر دو روز را به یاد آورد، برای وقتی دریا با اصرا. بودشان
 همین یعنی دو ولگرد، مصطفی و مراد علی دیباگر را که در مراسمِ. دریا همین کافی بود

نماینده شرکت کرده بود و آن روز که باران شدیدی می بارید و با یک چتر سیاه  معرفیِ
 .گرفته اند بزرگ در خیابان قدم می زد، زیر نظر

 «.پا مثل یه بازی بوده و می دونی فک می کنم همه ی این ها برای اون دوتا بی سر»

و باز مثل کسی که بازی می کند مشتاق به سلیم و حتی به محمد چشم دوخت که در این بازی با 
محمد لب از اما بی فایده بود، نه سلیم و نه . او همراه شوند و خیال پردازی شان را به کار بیندازند

 . لب برنداشتند

همین دو جوان بی مالحظه وقتی پیرمرد را زیر نظر داشتند یک چیزهایی درباره اش فهمیدند که 
اصال ربطی به بازی نداشت و فقط می توانست آدرنالین خونشان را باال ببرد و این بود که معشوقه 

آمدند، همین ماهی های مرده  های علی دیباگر بعد از زخمی شدنش مثل ماهی های مرده روی آب
 :را خود دریا درحالی که هربار با انگشتش روی میز یک اسم می نوشت از آب می گرفت، و می گفت

 .«بچه ست ...خوشگل نیست ولی جوونه ...بله این یکی هم بود»

 آدم خانواده دوستی است برای زنش احترام قائل ،حداقلش این بود که این علی دیباگر که به ظاهر
بله . که زن دومی نگرفته وقت توی روی او نیاورده و مهم تر این است و معشوقه هایش را هیچ

قبا که هشتشان گرو  اله وقت یک روز دو جوان ی علی دیباگر تا این اندازه آدم نازنینی بوده، آن
 .نهشان است پا می شوند، می آیند خانه ی همچین آدمی

 .«قه سر همین علی دیباگر داشتن غذا می خوردناین ها چند سال طوالنی بوده از صد»

 :سلیم به غذای جلوی رویش خیره شده بود، پرسید

 «یعنی علی دیباگر به جای اون ها کار می کرد؟»

 :دریا چشم هایش را گرد کرد

 !«ببینم چند سالته؟ صدوبیست سال؟ ...تو واقعا پیر شدی سلیم»
 .«فقط یه سوال بود»
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  :محمد گفت

 .«که بوده به نوبه ی خودش کار کرده که به اینجا رسیدهجوون »

 :سلیم گفت

ولی خیلی ها مثل اون به نوبه ی خودشون و حتی از نوبه ی خودشون بیشتر هم کار کردن و »
 .«به جایی نرسیدن

 :دریا خندید

پاتال شدی ولی به هیچ کجا  و خب می خوای بگی تقصیر اون بنده خداست که تو پیر»
 «نرسیدی؟

زنش آن روز سپرده بود آشپز هفت نوع غذا درست کند، . نده خدا آمده صبحانه را پیش زنش بخوردب
 .پیرمرد دوست داشت از هر هفت قلم کمی بچشد

 !«هفت نوع غذا برای صبحونه»
 «عادت همیشگیشه»

 «اون هم فقط برای صبحانه؟ ...حقشه به اندازه ی هفت نفر غذا حروم کنه»

 :محمد اعتراض کرد

خاطر پرخوری ورشکست ه همین روزها می گن یارو ب ...مال خودشه کاش آتیشش می زد»
 «.شد

جز زنش دو خدمتکار و یک آشپز هم بودند و همه ی این زن ها وقتی دو مرد مسلح ه هرحال به ب
را دیدند شروع کردند به جیغ و داد کشیدن و مثل یک حیوان پا سوخته باال و پایین پریدند، مثل 

اش بود دیر متوجه آمدن دو علی دیباگر بخاطر هفت جورغذایی که روی سفره. ی آتشرقص رو
یکی . جوان شد و فرصت نکرد دست به اسلحه ببرد و هفت تیری را که در کمر داشت بیرون بیاورد

بعد همان که او را بلند . کاه از روی میز بلند کرده بود از آن دو یقه اش را چسپیده بود و مثل پر
آن یکی مانده . کرده بود در حالی که هنوز مثل زالو یقه اش را چسپیده او را به اتاق رو به رویی برد

صدای ممتد و تیز که برای چند لحظه . بعد از چند دقیقه صدای شلیک بلند شد. بود برای نگهبانی
و شلیک دخل خود آن دو هم فکر کرده بودند با این د. همین بود ...همه را ساکت کرد، بنگ، بنگ

بعد یکی از آن ها علی دیباگر نیمه جان را مثل یک گونی سیب زمینی کول کرده . طرف را آورده اند
هرکس که از . همان دری که یک ساعت پیش علی دیباگر زنده از آن رد شده بود. بود تا دم در

قرار دارند دیده  جلوی در خانه ی علی دیباگر رد شده باشد دو درخت کاجی را که در دو گلدان بزرگ
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علی دیباگر را درست وسط گلدان ها دراز کرده بود و در این فرصت بود که آن یکی توانسته . است
بود دیوارها را با دستش خونی کند و شعارهایی را که برای تکمیل کردن تئاترشان الزم بود بدهد، 

 .حتی برای یک زن احساساتی هم زیادی شاعرانه بود

 .«ب هات رو گاز می گیری؟ چیزی هم که به این بنده خدا نمی دیببینم سلیم چرا ل»

درد ناشناخته  سلیم کمی دندان هایش را شل کرد و سعی کرد با غلبه بر سر. بنده خدا همان رهبر بود
 :ای که خزیده بود توی پیشانی اش چند قاشق سوپ در دهان بنده خدا بریزد و همزمان گفت

 «دونی دریا؟ و از کجا می تو همه ی اینار»
 ...«خودم با چشم های خودم دیدم»

 «با چشم های خودت؟»

بار هم به عنوان شاهد و به صورت کتبی همه ی  خودش با چشم های خودش دیده بود و چند
حتی یادش نرفته بود . چیزهایی را که برای محمد و سلیم تعریف کرده بود برای پلیس هم گفته بود

 .لباسی به تن داشتند، تا این حد شاهد دقیقی بودهرکدام از قاتل ها دقیقا چه 

این بار دو قاتل رو  ،هاهاها ...چشم هام می تونن همه چیز رو بگیرن ...من رو که می شناسی»
 «.گرفتن

 .باز خندید

 «دو مرد هیکلی رو چطور می شه نبینم؟»

 :دیگری دهان رهبر گذاشت و گفت قاشقسلیم 

 .« رو ندیدنمثل همه ی زن هایی که اون ها »

در . گیر بود می آمد، می نشست و حسابی پی. چند سالی می شد دریا را از همین تئاتر می شناخت
این بین پیش می آمد همین چشم ها مردی را از زمین بلند کنند و مثال ببرند پشت پرده، جایی که 

قه ی نزدیکشان دوستی شان از سلی. همین دریا دوست نزدیک زن علی دیباگر بود. تاریک تر است
زن علی دیباگرهم کتاب . جایی کارشان به هم می رسید به وجود آمده بود و شوهرهایشان که یک

خواندن و تئاتر دیدن دوست داشت و دیوارهای خانه اش از نقاشی پوشیده شده بود و همین باعث 
وی دریا باز کرده خانه اش را به ر خاطر همین درِه ب. می شود بتوان گفت به نقاشی هم عالقه دارد

 .بود که داخل بیاید و بتوانند درباره ی همه ی این ها با هم وراجی کنند

  



 دوّمفصل |  قتل کی  یواقعه نگار

 

214 

  :سلیم عصبانی گفت

ولی چه دلیلی داره ساعت هفت صبح  ...قبول دارم که تو با اون زن خیلی رفیقی می دونم»
  «جلوی در باشی؟

 «کار داشتم»

 «ساعت هفت صبح چه کاری داشتی؟»

 «مطمئنی که من کاری نداشتم؟اینقد »

 «مگه من این رو گفتم؟»

 ...«می خوای بگی»

 ...«فقط برام سوال پیش اومده همین»

 ...«انگار با یکی حرف زدی که از منم بیشتر می دونه»

 :محمد وسط حرفش پرید

 «همون مردی که آشغال جمع می کنه؟»

 :دریا درحالی که به سلیم چشم دوخته بود گفت

 «دونم، البدنمی »

البد دریا زیادی سرش را در جاهای تاریک می کرد و قبل از روشنایی از خانه بیرون می زد، سرصبح، 
خاطر همین صبح زود مصطفی و مراد را جلوی در، درحال فرار دیده ه ب. قبل از در آمدن خورشید

ه هنوز توی سرش احساس نجات و شکنجه ای ک سلیم چندبار لب های رهبر را تمیز کرد و با. بود
حاال متوجه شد که تمام حرف هایش را با فریاد به دریا )  و روی پیشانی اش بود کمی آرام گرفت

  :گفت.( گفته است

طور ه متعجبم چ ...کی بشنوه می فهمه داستانت پر از تناقضه با کسی حرف نزدم ولی هر»
دونی این بیشتر به درد این یعنی می  ...همچین چیزی رو ازت به عنوان شهادت قبول کردن

  ...«می خورد بیاریش که من تئاترش کنم
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هاهاها وفکر می کنی از همچین داستانی یه تئاتر کمدی مثل تئاترای تو در می اومد؟ نه جونم »
توهم بهتره اینقد به زمین و زمان مشکوک نباشی وقتی همه چی مثل ... این یه داستان واقعیه

 «.روز روشنه

  «.توئه همه چی مثل روز روشنهحق با »

 » آره»

  .«هنوز همه چی اونقدر روشن نبوده ،ولی وقتی تو رسیدی محل حادثه»

  «منظورت چیه؟»

 .«می خوام بگم شاید تو خودت خواستی یه چیزهایی رو روشن تر کنی»

 .«منظورت چیه»

 ...«می خوام بگم»

 ...«همه چی مثل روز»

د نامه ای که در جیب داشت هم مثل روز روشن نور بدهد و توجه دریا را با چشم هایی که می ترسی
بیشتر دنبال حرف را نگرفت و اجازه داد دریا و . توانستند هر چیزی را گیر بیندازد به خود جلب کند

.محمد به بحث کردن هایشان ادامه دهند
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نارنجی که آهسته آهسته می رفت بمیرد، هرچیزی را و او را در برمی سکوت و انزوایی دامنه دار و 
سلیم در مرکز این واقعه به دست های بیرون آمده ی شب، بین مه سفید و سبکی که عالم . گرفت

دست های تیره ی شب را به دست های محمد ترجیح می داد، . را به خود پیچیده بود چشم دوخت
بود، امشب به طرز باورنکردنی نسبت به هر دوی آن ها، هم دریا  سکوت از صدای دریا دل انگیزتر
خود ! دریا گفته بود مردم این دوره زمانه مثل گرگ وحشی شدن. و هم محمد احساس تنفر می کرد

او می توانست هر دوی آن ها را با دندان هایش تکه پاره کند، مثل یک گرگ وحشی، شاید رازش 
 ! و وحشی شدنهمین بود، پاره کردن زنجیرها 

طنابی . تنها در گوشه ی غذا خوری باز به مخیله اش آمد شکل دست های طناب مانند آن پیرزنِ
مصطفی لنگ می  مصطفی.که ترس این می رفت بفهمی نفهمی نارنجی باشد یا قرمز، مثل پاهای 

واند ب می شد فهمید که نمی توبه روی خودش نمی آورد اما خ. زد اما به روی خودش نمی آورد
حاال . بلند که می شد مثل لک لکی بود که به همه طرف می چرخد، سختش بود راه برود. بلند شود

که از  کار می کرد؟ باید منتظر می ماند که باالخره پلیس آن جا بیاید سروقتش؟ یا اینه باید چ
 مراد و تنهایی بزند به سرش و مجنون شود؟ خوف مرگِ

. ی شهر نشسته بود حوصله اش از تمام این تشریفات سر رفتکمی بعد که داخل ماشین در حومه
نمی توانست به مصطفی فکر نکند، مصطفی . ماشین را درآن دشت حومه ی شهر نگه داشته بود

 :ک واقعی با مهربانی گفتوقتی سلیم را تا جلوی در سالن بدرقه می کرد مثل یک لک ل

 «.خب؟ چیزای مهم تری از من هست که باید نگرانشون باشیم ،نگران من نباش»

 :سلیم گفت

 «.ولی من نگرانم»

نگران بود، پولش نرسیده بود حتی به اندازه ی کافی برایش غذا بخرد و باید او را در سالن با وجود 
 :زخم پایش تنها می گذاشت، مصطفی گفت
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مطمئنم االن داره فریاد می زنه یه سرخپوست خوب یه  ...باشه نگرانبزار اون پیرمرد »
 ...حاضره همه ی کره ی زمین رو برای پیدا کردن من زیر و رو کنه ...سرخپوست مرده ست

 «درسته یه دشمن هست، ولی اون دشمن کجاست؟

دست  ،دلسوزانه روی چهره اش جان گرفتهمصطفی خندید، انگار غمی روینده با محنت و محبتی 
پا نگه دارد یا سلیم  گذاشت روی شانه های سلیم، چرا این کار را می کرد، برای اینکه خودش را سر

 را؟

زمین توی معدن های تنگ و سیاه زغال  نه نگران من نباش حتی اگه زیرِ ...نگران من نباش»
م باز پوست سرخمون چشم اونارو می سنگ کار کنیم یا مثل تو یه کارگر چاپخونه باشی

نمی شه باهاش کاری کرد هر قطره اشکی که می ریزیم به اندازه ی همه ی درد و رنج  ...گیره
نمی شه با این کاری کرد پس نگران نباش و مطمئن باش که  ...هایی که کشیدیم کهنه ست
 .«منم برای خودم نگران نیستم

اگر نه خودش را تکرار تمام مدت  تاوانی مثل یک و تنهای ،در ماشین سکوت بی نهایت بود
شان های تنهایی که سرخی چهرهتضاد بین روز و شب و تاوان آدم .می کرد، احساس می شد

سلیم روی صورت سیاهش دست کشید و به دست . حتی در همچین تاریکی غلیظی حل نمی شد
 .سرخپوست تنها احساس نزدیکی کردهای سیاهش که نگاه کرد بازهم بیشتر نسبت به این 

خیلی زود خود را از منجالب این دنیا بیرون کشیده بود، بهتر بود اول کسی را پیدا می کرد که می 
راست آمده بود  در عوض از سالن نمایش یک. طور شب زودتر بگذرد توانست با او حرف بزند و این

 نشسته؛طور  د گرم کند و بعد بخوابد، همیناینجا که سرش را با متن نمایشی که حاال دلش را می ز
نمایش را کنار گذاشت، از هرکلمه ای که می خواند دلسرد شده بود، دلسرد روزنامه ! چه فالکتی بود

 :را باز کرد

 «.باید از سرمایه دارها حمایت کنیم تا اقتصاد به زمین سرد نخورد»

 .اد، برای رهبر می خواندسلیم خواندن روزنامه را مثل یک گزارشگر واقعی ادامه د

 «ر می زنن نه مرد جوون؟مثل یه پیرزن همش دارن قُ ...نفرت باید مهار بشه»

 .وقتی سفره ی هزار کارگر بند نفس یک مرد است

 «.بهش می گن کارشکنی»

 .قاتل ها از تاریکی خارج شوندنه کارگرها می خواهند 

 .نوبت ماست نبض اقتصاد شهر را نجات دهیم
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 «.بینی مرد جوون خودشون ساختن و کشتن، حاال هم دارن بزرگش می کننمی »

شب جنایتکارانه و جلوی چشم او آخرین الشه های نور را به دنبال خود می کشید و می برد پشت 
 .پیرمرد در خودش فرو رفته بود و مویه می کرد. کوه ها

 .«ه شنیدی گفت حالش خوبهولی ناله نکن خودت ک ...می دونم تو هم نگران اون پسر جوونی»

مصطفی هم نگران رهبر بود، تمام مدتی که سلیم در سالن بود، کنارش نشسته بود و خوب زیر 
نظرش گرفته بود، رهبر الغر بود و از پاها و دست هایش چیزی نمانده بود، آن ها مثل ساقه های 

 .نازکی روی دست کسی که برش می داشت آویزان می ماندند

 «زی آدم قویی بوده مگه نه؟رهبرم یه رو»

 .مثل پسر بچه ای بود که سوال های ساده می پرسد و با شنیدن جواب حیرت زده می شود

 .«فقط مرد سالمی بوده»

مصطفی دوست جوانی بود با چهره ای برادرانه که حضورش هراس انگیز بود، اما خب وقتی می 
 .خندید فقط یک روشنی می ماند

 «»چند تا شاهد پیدا شده؟

 :سلیم گفت

 .«فقط ده تا»
 «از بین کارگرای کارخونه هم کسی هست؟»

 ...«آره»

 «.باید تا وقتی همه نا امید نشدن یه کاری بکنیم»

 ...«کار کنیم چی»

 ...«فقط ،نمی دونم»

 . فقط شب بود

. شدندکوه ها اما با رنگ تیره ترشان هنوز از بین تاریکی دیده می . دشت کامال سیاه و تیره شده بود
سرشان که مثل یک ملحفه ی سفید روی تیرگی کوه  پشتِ کوه های سیاه و کوه های روشن ترِ

. شایده همین االن هم داشت برف می بارید. آن جا برف باریده بود. های جلویی کشیده شده بودند
 ،برف هم در تاریکی چشمک می زد و مثل چراغی روشن ...همیشه ی خدا. همیشه برف می بارید
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م هر آدم تنهایی را به خود می کشید، خیلی ها هم از دست همین برف داخل خانه هایشان یا چش
خارج خانه هایشان به خود می لرزیدند، حتی ممکن بود یخ بزنند، به این چه می گفتند، سوختن از 
سرما؟ اگر مصطفی همچین چیزی می شنید حتما دادش بلند می شد که سهم کارگر جماعت فقط 

 .ست، از سرما باشد یا از گرماسوختن ا

 سلیم از ماشین پیاده شد و چون همیشه از تنها بودن در همچین جای خلوتی واهمه داشت، زود درِ
 .عقب را باز کرد و پتویی روی رهبر انداخت

 ولی تو خوب بلدی خودت رو گرم نگهداری( خندید)جوون توی ماشین همیشه سرده مرد»
 «یادته؟ تو همیشه همینجوری بودی،.( شروع کرد به خواندنمثل یک خواننده ی اپرا )

 .رهبر حرفی نزد اما چشم هایش را دوخته بود به سلیم. پیشانی رهبر را بوسید و عقب کشید

 ...«مصطفی حالش خوبه نگران نباش»

کولی وار زندگی می کرد و  ،از دوسال پیش که بابت بدهی هایش آپارتمان کوچکش را فروخته بود
کلمه ی کولی وار را اولین بار محمد در مصاحبه با یک خبرنگار . ه رهبر در ماشین می خوابیدهمرا

 .درباره اش به کار برده بود

 :محمد گفته بود

سرش را خم کرد، آتش روشن کرد و دست های الغرش را سایبان ) واقعیه اون یه هنرمندِ»
ار هیجان زده منتظر بود ببیند آتش کرد و بعد سیگار روشن شد و در این مدت خانم خبرنگ

حاال سرش را بلند کرده بود و اولین رگه )  نه این فقط حرف نیست ،نه.( بعدش چه می شود
می گفتم اون  ...ببخشید داشتم می گفتم.( های خاکستری دود از بین لب هایش بیرون می زد

( مکث) .زندگی می کنهاون واقعا کولی وار ( مکث می کند و باز سرتکان می دهد)  یه کولیه
هنرمندهای جوون باید از اون یاد  ...نبوغ محدودیت نمی شناسه ...توی ماشین همراه پدرش

 ...«وقت دوش گرفته باشه بگیرن و کمتر شکایت کنن من حتی شک دارم که اون هیچ
 «قدر کثیفه؟ یعنی این»

 .«هاهاها می شه گفت بوی بدی می ده»

 .ی افتاد پیراهنش را بو می کردسلیم هربار که یاد این حرف م

 «جوون من بوی بدی می دم؟ آهای مرد»

  :محمد می گفت
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 .«نه سلیم این درباره ی کاره»

و مدتی بعد پیش سلیم اعتراف کرد که آن روز اتفاقی وقتی حواسش پرت شده به جای هنرمند 
 :گفته

 .«کولی»

 :دریا می گفت ...و بعد کولی وار

 ...«فرافکنیهاین یه جور »

محمد پیش همه به این مباهات می کرد که  .«کلمه ی از پیش تعیین شده»یا  «اتفاق»هرحال ه ب

 :این او بوده برای اولین بار درباره ی سلیم گفته

و مدتی بعد همین کلمات را تا جایی ادامه داد که برای خودش و برای  .«کولی وار»یا  .«کولی»

 .پیدا کردنددوست هایش حکم یک مفهوم را 

 :وقتی سلیم این را برای مصطفی تعریف کرد او تکانی به خودش داد و گفت

 ...«هیچی آسونتر از اختراع یه علت مرموز نیست»

و جوری این را به رخ می کشید که شنونده بدون  .«کولی» :محمد به اختراعش مباهات می کرد

 .احترام پیدا می کرداینکه خودش بخواهد نسبت به این اتفاق احساس 

هرحال سلیم کولی وار زندگی می کرد و زندگی کولی وار برای مردی که فقط کولی است ه ب
خوشایند است نه برای او که مجبور بود هر روز دوازده ساعت کار کند و نیاز داشت حداقلش وقتی 

 .کار تمام شد پاهایش را دراز کند و به یک دیوار سفت تکیه دهد

 .بود مثل یک کولی زندگی کند و این با چیزی که محمد گفته بود خیلی فرق داشتسلیم مجبور 

 ...«این در به دریه»

 :سلیم امروز با فریاد این را به دریا و محمد گفته بود و دریا شاکی درجوابش گفته بود

 «مگه ما مقصریم؟ ...هر اسمی داشته باشه»

 :گرفتجواب دریا چنان صریح و قاطع بود که زبان سلیم 

 ...«فقط ...نه ...نه»

 .واینطور شبیه کسی شد که فقط انتظار همدردی و ترحم دارد
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 ...«ما می تونیم امروز بهت کمک کنیم ولی دست که با صدقه ی بقیه گرم نمی شه»

 ...سلیم هو کرد توی دست هایش

 «گرم نمی شه »...

ش می اهرحال سلیم با دست های سردش مثل هر خانه به دوش دیگری که بی خوابی به کله ه ب
وقت پشت شیشه های  وقت روی دشت متوقف نمی شود، شب هیچ زند دیده بود که شب هیچ

ابد از شاخه ی درخت ها آویزان نمی شود، شب در صدای سوسوی دور و نزدیک  ماشین نمی ماند، تا
شب از قدم زدن در آب های ساکن که گیاه های شیرین  ...حبوس نمی ماندحشره های ناشناخته م

تیره چهره ی  از آن می نوشند و تن خود را با آن می شویند خسته نمی شود و بدون خستگی، شبِ
 .بی جانش را به شیشه ی ماشین می مالید

مریض کنه و یه اون حرفی از این نمی زنه که خوابیدن توی ماشین می تونه یه آدم سالم رو »
 ...«فقط می گه درباره ی کاره ...آدم مریض رو مریض تر

گونه های سیاه شب . رهبر چیزی نمی گفت، فقط گوش می کرد ...توی دست های خودش هو کرد
کم کم داشتند رنگ پریده می شدند و از پس کوه ها سپیده زده بود، صبح شده بود و سلیم هنوز 

 :پای رهبر زد و گفتبرگشت، روی . نخوابیده بود

 «اینکه بریم سر کار بریم یه سری به اون بزنیم؟ از حاال که نگران مصطفی هستی چطوره قبل»
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دستگیره ی در را که چرخاند منصور قبل از او از داخل در را باز کرد، صورت منصور توی تاریکی 
 .رفته بود فرو

 ...«آقا سلیم»

سلیم سعی کرد از پشت سر او . پایین یا خیلی ترسیده بود یا خیلی ناراحتابروهایش افتاده بودند 
 .داخل را ببیند

 «کار می کنی؟ تو اینجا چی»

داخل سالن از تاریکی راهرو  تاریکیِ. منصور هم با آن نگاه همیشه محزونش به پشت سر نگاه کرد
 .غلیظ تر بود، تاریکی روی تاریکی

 .«ا اینجا سلیمبی ...بزار اون بیاد تو منصور»
 «مصطفی؟»

مردهای روی صحنه با وارد . سلیم دید چهار مرد روی صحنه ایستاده اند. منصور از سرراه کنار رفت
زمان برگشتند و به نزدیک شدن او خیره شدند، همگی لباس های کهنه و مندرسی  شدن سلیم هم

ع آن ها توانست مصطفی را از پس تجم ...به تن داشتند و صورت هایشان از عرق پوشیده شده بود
ببیند که نشسته بود و کسی که باالی سر او و روی زمین نشسته بود و به دقت در حال وارسی 

 :کردن او بود، به سلیم گفت

 «پاش بدجوری زخمی شده، می بینی؟»

. مصطفی عرق می ریخت، توی دهانش پارچه ی کثیفی گذاشته بودند که البد اول ها سفید بوده
 .دکتر بود و سلیم او را نمی شناخت به دقت مشغول بخیه زدن بودمردی که 
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 «.همین می شه دیگه ...حتی یه پارچه هم دور زخم نپیچیده ...عفونت کرده»
 «حالت خوبه مصطفی؟»

مصطفی سرچرخاند با اینکه خودش سلیم را صدا زده بود حاال طوری به او خیره شد که سلیم فکر 
چشم های نیمه جانش را به سلیم دوخت و فقط توانست چندبار . شده استکرد تازه متوجه حضورش 

 .سرش را همراه موهایی که به پیشانی اش چسبیده بودند تکان بدهد

 «چه اتفاقی براش افتاده دکتر؟»

 :یکی از مردهایی که روی صحنه ایستاده بود با صدای آرام گفت

 «می گه عفونت کرده سلیم مگه نشنیدی؟»

 :فه کردیکی هم اضا

 .«زخم بدی بود مثل یه ماهی دهن باز کرده بود»

او هم آرام حرف می زد، شبیه یک نجوا بود، برای همین با اینکه توی تاریکی و سرمای سالن صدا 
 .با قوت بیشتری تکرار می شد باز هم سلیم به خوبی نفهمید که آن ها چه می گویند

 .«تا پتو بیار چند»

به دنبال آن منصور که پشت سر سلیم ایستاده بود به سرعت از پله ها باال این را دکتر گفته بود و 
 .رفت و از پشت صحنه چند پتو آورد

 .«باید روش رو بپوشونیم»

 .نگاه سلیم همراه منصور در رفت و آمد بود

 «منصور؟»

 :منصور ایستاد و او هم از آن باال گفت

ولی بعدا دربارش  ...رو بهش دادم کلیدایعنی من  ...آره سلیم من مصطفی رو آوردم اینجا»
 ...«حرف می زنیم

 :مصطفی با تکان سر حرف منصور را رد کرد

 ...«نه جوونم من خودم خیلی وقت پیش کلید رو از خونه ش برداشته بودم»

  :سلیم گفت
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 ...«مصطفی من که نمی خوام کسی رو متهم کنم فقط پرسیدم»

 .نمی داشتمنصور چشم های غمگینش را از مصطفی بر

 .«رو که می شناسین آقای دکتر»

دکتر مرد جوانی بود، آستین هایش را باال زده بود و باالی سر مصطفی در رفت و آمد بود و از کیفش 
سلیم که بهتر به او نگاه کرد، شاید حق با منصور بود و می شناختش . چیزهای تازه بیرون می آورد

 .اما یادش نیامد که پیش تر دیده باشدش

 «شما همتون خبر داشتید که مصطفی اینجاست؟»

 :منصور جواب داد

 .«اونا آدم های قابل اعتمادین در این باره به کسی چیزی نمی گن»

حیرت زده بود، زبانش بند آمده بود اما بازهم در دلش جسارت همان گرگ . سلیم یک گوشه نشست
بقیه ای که نمی شناختشان یا شاید می  دکتر و. به آن ها نگاه می کرد. وحشی را احساس کرد

حاال نمی توانست تمرکز کند و منصور  کرد.شناخت، فقط باید کمی بیشتر وقت و دقت صرف می 
حرکتی که می کرد سلیم با تمام وجود ناهنجار بودنش را  که سعی می کرد زیاد توی دید نباشد، هر

اریکی سالن مثل آونگ ساعت چپ مراد را تصور می کرد که جسد سفیدش در ت. احساس می کرد
مرگ آدم هایی مثل مصطفی و . و راست می شود، که به همه لبخند می زد و با شجاعت می مرد

دانه . حاال مصطفی هی عرق می ریخت ...جوان نیرومند و با طراوت. مراد بیشتر به زندگی شبیه بود
بزرگترین مصیبت ها و  هیچ کس، هیچ چیز حتی. های عرق مثل آینه روی صورتش روشن بودند

 ،لحظه ای بین جمعی که روی صحنه. شدیدترین رنج ها هم نمی توانست این آینه را خاموش کند
 :دور مصطفی حلقه زده بودند جنبش خفیفی در گرفت و بعد کسی آرام تکرار کرد

 .«اون حالش خیلی بده»

 ...اون حالش خیلی بده

 :سلیم بلند شد

 «از حال رفته؟»

هایش را با پارچه ی سفیدی که آن هم چرک گرفته بود تمیز کرد و معلوم بود این اولین دکتر دست 
پارچه را تا کرد و گذاشت توی کیف کنار بقیه ی وسایلش . باری نیست که امشب این کار را می کند

  .که منصور پیش از او جمع کرده بود



 دوّمفصل |  قتل کی  یواقعه نگار

 

226 

 ...«باید استراحت کنه ...بهش آرام بخش زدم برای همونه»

موهای او هم مثل . تر از پله ها پایین آمد و همانطور که پایین آمد دستی روی موهایش کشیددک
 .موهای چهار مردی که پشت سرش از پله ها پایین می آمدند غرق عرق بود

منصور زیر سر مصطفی بالش گذاشت، بهش آب داد و رویش را با چند پتویی که دم دستش بود 
می شد ازش به عنوان بخشی از دکور در . یک تپه ی زرد شبیه بود پوشاند، حاال مصطفی بیشتر به

 .صحنه ای که گذر بازیگر به یک شن زار زرد می خورد استفاده کرد

دکتر که با سیلم دست داد، دست هایش سرد بودند، بوی خون می داد و سفیدتر از آن بودند که از 
و آن دست مثل سنگی که توی تاریکی سالن هنوز تاریک بود  رود.دست های یک مرد انتظار می 

 .افتاده باشد درخشش محسوسی داشت، مثل چشم هایش با این تفاوت که چشم هایش سرخ بودند

 :دکتر کتش را پوشید، پیشانی مصطفی را بوسید و سفارش کرد که

 .«باشید مواظبش»

وقت بدهد تا  داند، باید سرباالی سرش بمانند، ازش چشم برندارند، داروها را که منصور می  ...
عفونت فروکش کند و زخم را زود به زود تمیز کند و اگر عالئم شدید و ناشناخته ای در او به وجود 

چند وقتی به حالت بیهوش می » آمد زود زنگ بزند و خبرش را بدهد و اینکه الزم نیست بترسند
د؟ سلیم به رهبر فکر می کرد او را و بعد از آن همه چیز مثل اولش می شود، اولش چطور بو .«ماند

نگاه دکتر روی مصطفی . داخل ماشین گذاشته بود و خودش آمده بود فقط سری به مصطفی بزند
 :سلیم گفت. بود

 «بهتر نیست دوباره مصطفی رو ببریمش اتاق گریم؟»

زیر  دکتر سرش را پایین انداخت، سلیم انگار به چیز خصوصی که حقی روی آن ندارد نگاه می کند
 .ساعت پنج را نشان می دهند ،چشمی دید که روی مچ دکتر عقربه های درخشان

رو درک می کنم آقا سلیم ولی خب مصطفی اگه توی اون اتاق باشه محاله بهتر  نگرانی شما»
 .«هوای تازه احتیاج داره  اون به نور و ...بشه

 .به المپ ها اشاره کرد، هنوز هم تاریک بود

 ...«نور واقعی ...نه نور المپ»

 :یکی از چهار مردی که به ندرت حرفی زده بودند گفت
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 ...«ولی دکتر خودت که می دونی»

 .دکتر روی شانه های مردی که اندام وزیده اما سرتاس و کوچکی داشت دست گذاشت

 .«به عنوان یه پزشک باید این رو می گفتم»

 وریطاندام ورزیده ی مرد تکانی خورد، کله اش روی سینه اش افتاده بود، خیلی آرام حرف می زد 
که سلیم هم می ترسید بین صندلی ها کسی باشد که حرف های آن ها را به همه ی دنیا مخابره 

 .کند

 .«ولی نه اون می تونه از اینجا بره بیرون نه نور خورشید می تونه بیاد اینجا»
اونا  ...باالخره میان که اینجارو هم بگردن ...ا اینجا که مال هیچکدوم از ماها نیستآره ام»

 ...«حتی دستشویی های عمومی رو هم دنبال مصطفی گشتن چه برسه

 .«اونا چون خودشون بازی می کنن فکر نمی کنن بتونن بازی بخورن»

 :سلیم گفت

 ...«اون می تونست اینجا بمونه اگه مال من بود ولی»
 «حال اون رو دیدی؟ه تاب ...ولی اینجا مال محمده»

ه می خواست محمد را بین کسانی که تا ب ...مرد دستی روی کله ی تاسش کشید و رفت توی فکر
 .آرام از بین لب هایش بیرون آمد« نچ»حال دیده پیدا کند و کمی بعد صدایی مثل یک 

اگه بتونه اون رو مقصر کنه هم جور شده مصطفی رو مقصر می کنه و  علی دیباگر هر»
 ...«حال با هم کردیمه ب کارهایی که اون کرده و هم کارهایی که تا

صدای ناله ی مصطفی همه ی نگاه ها را برگرداند، انگاری توی خواب حیوان درنده ای دنبالش 
یده بود کرده بود، هی ناله می کرد و هی فرار می کرد، توی خواب و بیداری، توی بیهوشی اما بی فا

نه ناله کردن تمام می شد نه درد، نه تاریکی تمام می شد و نه نور سفارشی المپ ها دردی از او 
سلیم نگاهی به ساعتش انداخت، عقربه های ساعت او درخشندگی ساعت دکتر را . دوا می کرد

ه چاپخانه نداشتند و او به سختی دید این عقربه های بی فروغ ساعتِ هفت را نشان می دهند، باید ب
 .می رفت

 «تو باالی سر مصطفی می مونی نه؟ ...من باید برم سر کار»

 :منصور زود گفت
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 ...«من اینجا هستم سلیم»

حال صدای چاپخانه هم ناله های مصطفی را توی کله  منصور مانده بود باالی سر مصطفی، بااین
کرد، حواسش بود اشتباهی  سلیم به حروف ریز و درشت روزنامه نگاه می. ی سلیم خاموش نمی کرد

سلیم . که از هم قابل تشخیص باشند بی تامل درگذر بودند نکند، کلمات مثل آب یک رود بدون این
گاهی برمی گشت رهبر را می دید، رهبر سرش را انداخته بود روی شانه ی چپش، انگار شانه ی 

سلیم صدای  ؛و نگاهش هم مثل یک تیله به دنبال کله اش دویده بود روی زمین ،کس دیگری باشد
در گوش  آن روز چه کسیناله ی  دوباره ابراهیم را به خاطر آورد، .را هنوز می شنید مصطفیناله ی 

جا به این نتیجه رسید که سکوت وقتی خیلی عمیق  خودش را سرزنش کرد و همان ؟ابراهیم بود
سلیم هم بعد از  ...می تواند از وجودت رخت ببندد حتی صدای خواندن پرنده ها می شود هر چیزی

مردن ابراهیم سکوت کرد، چه می شد کرد؟ حاال باید یک راهی پیدا می کرد که مصطفی را بدون 
کسی که می خواهد توی  علی دیباگر با وسواسِ! جلب توجه اضافی از شهر خارج کند، محال بود

 . پیدا کند پاچه های شلوارش را باال زده بود و دست به کار پیدا کردن مصطفی بودسوزن  ،کاه انبارِ

 .«اون دنبال پیدا کردن یه کاه کوچولو توی انباره کاهه ...نه ،سوزن توی انبار کاه» 

 :یکی از کارگرها وقتی چایی می نوشیدند این را پرسیده بود

 »نظر تو چیه سلیم؟«
برای همین باید پیدا کردنش همون قدر که تو  ،رنج دیده مثل اون زیاده نظر من اینه که مردمِ»

 ...«می گی سخت باشه

 «می گی اون یه جایی همین اطرافه فقط مخفیش کردن؟ آخه کی همچین حماقتی می کنه؟»

 ...«نه من می گم کسایی که می شناختنش البد تا حاال راهیش کردن»

ود که فکر اعتصاب انداخت تو کله ی اون کارگرای همونم ب ...می گن اون کمونیست بوده»
 ...«بیچاره

 .سلیم با سر حرف او را تائید کرد

 .«به گمانم»

 یکی که سنش خیلی کم بود پرسید:
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 »برای همین خواسته علی دیباگر را بکشه؟«
 ...«از کجا معلوم شایدم فقط یه اتفاق بوده، شاید نمی خواسته همچین کاری بکنه»

 »پس چی؟«

 .«رو به سینه می زنه آدم هایی مثل ما اون سنگِ»

 :کسی که اول از همه نظر سلیم را پرسیده بود جواب داد

ولی نگا کن سنگ کارگرای کارخونه رو به سینه زد و اونا حاال مدت هاست که کارشون »
 «.رو هوا مونده، نه از کار خبری هست نه از نان

 «ماه حقوقشون به راه بود؟ خب تقصیره اونه مگه؟ مگه قبل از اون هر»

هر ماه حقوق نمی گرفتن ولی حداقل دلشون خوش بود که یه کاری دارن و باالخره »
 «.حقوقاشونم می گیرن

 :سلیم گفت

نه بیمه داشتن نه امنیت، وقتی هر روز از اینجا به اونجا شوت می  وقتی نه حقوق می گرفتن،»
ن بکنن و هزار چیز دیگه، باز تو می گی وقتی مجبور بودن روزی دوازده ساعت جو ...شدن

من که می گم نون و نوایی که از صدقه سر اینا بهش  ...باالخره به یه نون و نوایی می رسیدن
 «.می رسی همون چیزیه که ابراهیم آخرش گرفت، له شدن

آخه یه آدم چطور می تونه با همه چیز  ...می بینم که تو هم ساز مخالف مصطفی رو برداشتی»
 «ن دنیا مخالف باشه؟ای

 :سلیم باز اعتراض کرد

 .«نه اینجوری ها هم نیست»
 .«ولی خودت که دیدی هربار که مصطفی اومد اینجا داشت ساز مخالف می زد»

 .پسربچه صورت سیاهش را تمیز کرد اما سیاه تر شد

 .«داداش مصطفی؟ من اون رو خیلی دیدم»
 .«همه مون اون رو خیلی دیدیم»

ناله ی او را می شنید، یعنی منصور همه اش باالی سر مصطفی بود؟ یعنی چیزی داشتند صدای 
 برای خوردن؟
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 :پسر بچه باز با کم رویی پرسید

 »اون چرا همش مخالفت می کنه؟«

  :مرد پیش از سلیم جواب داد

بکشه به اون حرف های ناراحت کننده می زنه تا مردم رو ناراضی کنه و بعد کار اون مردم »
و تعطیل کنن رکار  ...کار نکنن ...اینکه چند ماه جلوی در کارخونه بایستن و ازش داخل نرن

که یقه ی  می دونی مشکلشون چیه به جای این ...و چیزهایی بخوان که با عقل جور در نمیاد
رو می ندازن گردن چیزی که بهش می گن  دولت رو بگیرن و ازش کار بخوان همه چیز

 .«سرمایه داری

سلیم چای دومش را برای خودش ریخت، توی سر همه صدای مسلسل وار چاپخانه هنوز خاموش 
 .نشده بود

 ...«جوون بزار من بهت بگم نگاه کن پسر»

 .چایش استکان گردی  لبه روی کشید را انگشتش

ست؟ قبول دارم حرف هایی که اون می زنه ناراحت کننده است، اما چرا ناراحت کننده ا»
، ما گشنه اییم واقعیت اینه که دلیل بدبخیته ما دولت نیستچون واقعیت رو می گه و 

یکی مثل مصطفی با کثافت و بدبختی مخالف بود  ...چون باید بعضی ها تا خرخره سیر باشن
برای همین نمی تونست ساکت باشه برای همین همه جا چو افتاده که اون ساز مخالف می 

 ...«تقصیر اون نبود تقصیر این دنیاست کهاین  ...زده

 :مردی که ساز مخالفش را هنوز زمین نگذاشته بود گفت

نه تقصیر اونه که خیلی خوب بلده ساز بزنه و اینکه اون مثل بچه کوچولوها همش داره گریه »
 .«و زاری می کنه و از همه چی گالیه داره

 .خشک کردچایی خیس شده بودند  سبیل های کم پشتش را که با

 .«حاال هم فرار کرده و کارگرها موندن و افتضاحی که اون باال آورده»

مصطفی از دست علی دیباگر فرار می کرد ولی دیباگر با تفنگ شکاریش بدون خستگی، نعره زنان، 
اما نیروی جوانی کجا و پیری کجا؟ مصطفی همیشه . مجنون و پریشان هی پشت سرش می دوید

، چه حرف ها مگر می شد؟ علی می ماند  د همراه حرص بی اندازه اش عقبجلو بود و آن پیرمر
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دیباگر که فقط علی دیباگر نبود، همه ی عالم و آدم بخاطر چندرغاز دنبالش بودند و وقتش هم که 
 .می شد به جای او می دویدند، دنبال هرکسی که او دستور می داد و به جایش شلیک هم می کردند

 :چه دست کشید و گفتمرد روی موهای پسرب

 .«سلیم این رو ببین این توی مدرسه ای که علی دیباگر ساخته درس می خونه»

 .اسمش علی بود «این»

 «مگه نه علی؟»

 .علی موهایش را مرتب کرد

 .«بله داداش سلیم قبل از اینکه بیام اینجا همون مدرسه درس می خوندم»

 :سلیم پرسید

 «ولی حاال درس نمی خونی نه؟»
 ...«نه»

 «چرا؟»

 «پولمون نمی رسید، از مدرسه در اومدم که کار کنم. ..دستمون تنگ بود واهلل»

 .سلیم توی صورت مرد خندید، اسم آن مرد هم جواد بود

ر بودن کافی نیست، مدرسه ای که علی بخاطر بی پولی نمی تونه توش درس یِمی بینی که خَ»
درثانی اون مدرسه رو چطوری ساخته؟ با پول کی؟ خودش  ...بخونه همون بهتر که ساخته نشه

ساخته یا با دست های کارگرهایی ساخته که دوازده ساعت هرجایی که دلش بخواد ازشون 
 .«ریِتا تو بعدا بهش بگی خَ ...کار می کشه و بعد بهشون حقوق هم نمی ده

انگار می خواست بی گناه بودن خودش را جواد به تته پته افتاد اول به علی و بعد به سلیم نگاه کرد 
  .ثابت کند

چرا حرف تو دهن من می زاری، فقط می گم بهتره اون بنده خداها  ،ریِمن بهش نگفتم خَ»
  .«برگردن سرکارشون

ولی وقتی تو همین روزنامه ای که زیر دست ما چاپ می شه به اون گفتن خیر و پدر و هزار »
  .«ه باشیدیگه، ندیدم گالیه ای داشت چیز
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  »من می تونم چی بگم؟«

  »هیچی، ولی می تونی مصطفی را مقصر بدونی نه اون رو.«

تا کارگر داره، نمی شه که اجازه بده هرکارگر برای خودش  من فقط می گم این مرد هزار»
  «.اینطوری هرج و مرج می شه ...خط و نشون بکشه

تنهایی باید تصمیم بگیره که هزار کارگرش اون خودش  ...حق باتویه نمی شه ...هوم خوبه»
 ...فکر خوبیه ...سر سفره هیچی برای خوردن نداشته باشن و بچه هاشون از سوء تغذیه جون بدن

ولی بزار بهت بگم اینکه همیشه گریه کنی بهتر از اینه که بی صدا مصیبت  ...بله فکر خوبیه
: به همچین آدم هایی باید گفت ...نرو به جون بخری برای تو می گم پسرجوو های این دنیا

آوری می زنی اما خواب  کار کنیم؟ هرچند تو حرف های درد بگو چی... بگو تا بشنویم،
 .«های شیرینی برامون دیدی

 :جواد زد زیر خنده

 «ببینم سلیم سرت به جایی خورده یا پیغمبری چیزی به خوابت اومده؟»
 ...«نه»

 !...«ولی امروز یه طوریت هست»

 «.رو که می شنوم، خیال می کنم که ما خیلی ترسوییم ط این حرفافق»

 :جواد روی پاهای خودش زد

 «مون نبود روزنامه رو پاره کنیم و نیایم سرکار؟ چی کار کنیم داداش؟ اگه یه خبر به میلِ»

قبوله نه ولی حداقل می تونیم وقتی یه نفر پا گذاشت روی سرمون از اون زیر داد بزنیم آروم تر، »
 «نظرت چیه؟ ...ولی حداقل یه جوری نباشه که زیر پات بمیریم

 :علی گفت

 «کی پا می زاره رو سرمون؟»

 :سلیم روی سر علی دست کشید
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 «ببینم مصطفی رو یادته؟»
 .«آره یادمه»

 .«اون مثل یه درناست»

  :علی پرسید

 «کی؟»
 .«ولش کن»

 .کرد و پیغام هر دردمندی را با خود حمل می کرددرنا خستگی نمی شناخت پرواز می کرد، پرواز می 

 «درنا؟»

 :جواد بلند شد، اعتراض کرد

 ...«یارو خودش در رفته ولی حرفش همه جا هست»
 «.برای همینه ...همراه مصطفی درد و رنج این مردم که نمی ره»

 .سلیم از سر کار یک راست به سالن برگشت

مصطفی می فهمید اما حرفی نمی زد، هنوز اثر آرامبخشی . مصطفی را منصور گذاشته بود پشت پرده
سلیم باالی سرش . که دکتر زده بود، رفع نشده بود، فقط ناله می کرد و چشم هایش نیمه بسته بود

 .نشست و برایش توضیح داد که امروز چه چیزهایی دیده و شنیده

 ...جرم دیدن اضافه می شه شنیدم روز به روز به تعداد کسایی که تو و مراد رو در عین انجام»
 .«چند نفرشون رو خودم از نزدیک دیدم و با چند نفرشونم روزنامه مصاحبه کرده

 .مصطفی پلک هایش را باز و بسته می کرد، این یعنی فهمیده سلیم چه گفته

چند  ...اون ها سعی دارن کارگرهایی رو که اعتصاب کردن بندازن تو دایره ی گناهکارها»
ر شدن ولی خب چیزی بر علیه شون نبوده برای همین خیلی زود آزادشون نفرشون دستگی

 «مصطفی، و فریاد می زنن یه دشمن هست، کجاست؟ ،اون ها دنبال سرخپوستشونن ...کردن

 :مصطفی با چشمی نگران به لب های سلیم خیره می شد
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می گن خیلی  .سلیمان رو می شناسی؟ همون مرد سر به زیر که تازگی ها ازدواج کرده بود»
 ...یه مرضی گرفته که سالم می گفت خیلی شبیه مرض رهبره ...امیدی بهش نیست ...مریضه

 «.ولی اون که جوونه

 :سر تکان داد

 «چطور می شه؟»

دکتر گفته . پیشانی اش گرم بود و بوی دارو می داد. روی پیشانی مصطفی حوله ی خیس گذاشت
این حرف سلیم را یاد حرف یکی از آن مردها می . بخوردبود هرچند ساعت یکبار زخم باید هوا 

ماهی باید هوا می خورد و سلیم پتو را  .«زخمی که مثل یک ماهی دهانش را باز کرده بود» انداخت
از روی پای مصطفی کنار زد تا هوا بخورد و منتظر بود که آن ماهی دهان گشادش را از هم باز کند 

حال به حرف زدن برای مصطفی از همه کس و همه چیز، از همه و  و تمام سالن را ببلعد و در عین
 .حال خوانده بود ادامه داده همه ی نمایشنامه هایی که تاب

برای مصطفی حرف می زد، مصطفی که گوش می کرد، مصطفی که می فهمید اما فقط ناله می 
آن حالت لبخند  سلیم حتی در. کرد و گاها به شوخی های سلیم لبخند کجکی هم تحویل می داد

شادی آفرین او را دوست داشت و برایش آنقدری آشنا بود که نمی توانست از آن دل بکند و در ثانی 
مثل این بود که هوای خیس کنار آتش روی پوستش نشسته باشد، دانه . دلش به حال او می سوخت

جمع شده سلیم از پس آبی که توی کاسه ی چشم هایش . هوای خیس. های عرق برق می زدند
توی شهر و . همه چیز به لرزش افتاده بود. بود به تصویر لغزان بعد از آب ها و رودها نگاه می کرد

 .توی کارخانه و به دنبال آن توی خانه هایی که مردهایشان از کار بی کار شده بودند

 .«از بی کار بودن آسونتره مردن»

باله ی ماهی توی آب با بی قراری  برای مصطفی هم همینطور بود؟ لب های مصطفی مریض مثل
آن ماهی توی آب شنا می کرد و شنا کنان دور خودش می چرخید و با هر چرخش . به هم می خورد

 مصطفی؟ . حرف های خودش را و حرف های سلیم را فراموش می کرد

 .«ولی محاله اون چیزی رو فراموش کنه»

 :سلیم سرتکان می داد
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 «مگه نه؟ ...آدم بودشما حق دارین ولی اون هم »

شانه های سلیم باز لرزید و سعی کرد با عطوفت یک نگهبان مهربان اما خسته توی دهان مصطفی 
روی موهای او دست  ...سر مصطفی را بلند کرده بود، سر سنگین مصطفی. قاشقی سوپ بریزد

 .کشید

 ...«همه می گن سلیمان قراره بمیره»

 .نفسش را توی سینه حبس کرد

 .«حساب خیلی های دیگه هم تصفیه می شه ،از اونو غیر »

هیچ . ن صدای سلیم، به تالطم می افتادنگاه سنگین چشم های مصطفی همراه باال و پایین شدن تُ
 .چیز شبیه قبل نمی شد

 «مرگ؟...این بود اون انقالبی که تو می خواستی»

 .بعد باز برای خودش شروع کرد به حرف زدن

را بدهد، چیزی بگوید و با حرف هایش بهش ثابت کند که چرا همه  دوست داشت مصطفی جوابش
طور توی خودش بود و مویه  اما مصطفی همین .ی این ها باید تغییر کند، آن هم یک تغییر اساسی

بدون آن آب و بدون آن لرزش، بدون نگرانی که چند روزی بود روی سینه اش سنگینی . می کرد
و حسرت که خوب بلد  ،مرضی که پایانی نداشت و شروع حسرت بوددست های خالی و . می کرد

 .بود آدم ها را یا زمین گیر کند یا بزهکار

گاهی ازم می پرسن تو دلتنگ سرزمین خودت می شی و من جواب می دم آدم چطور می »
 «تونه دلتنگ جایی نشه که توش به دنیا اومده؟

 خیابان ها؟ رهبر هم دلش تنگ می شد؟ دلتنگ کوچه ها؟ دلتنگ

باید با خودمون صادق  ...اما به خودم می گم هر کجا نونی برای خوردن باشه اون سرزمینته»
 .«باشیم

تاریکی و حرف . در را باز می کرد و می دید که سلیم هنوز باالی سر مصطفی است یمنصور گاه
 :های سلیم هیچ کجا پایان نمی گرفت و منصور می گفت

هنرآموزهای کنجکاو شما می خواستن از در و پنجره بپرن تو  ...ستادمتمام روز رو یه پا وای»
 ...«باورشون نمی شد نمی تونن برن داخل ...سالن

 :سلیم گفت
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 «.آره همیشه باورش سخته»
 ...«فک کنم ترتیبی بدن که حسابی بهمون مشکوک شن»

 «با من کاری نداری سلیم؟»

پیر بود، اما سرحال، و می شد از او انتظار . پیدا کردسلیم برگشت منصور را توی تاریکی به سختی 
انجام هرکاری را داشت، حتی در این سن هم می توانست کارگر خوبی باشد، هرچند سلیم انتظار 

  .این یک کار را از او نداشت

  «ساعت چنده؟»

  .«دوازده نصف شب»

  «دکتر امشب میاد؟»

  «مصطفی چطوره؟ ...ببینتشنمی خواد کسی  ...آره طرف های سپیده»

 .«اون داره خوب می شه»

 «کم بخوابی من جات بشینم؟ه می خوای ی»

 :سلیم پرسید

 «تو چرا همچین کاری می کنی منصور؟»

 :منصور کمی ساکت ماند

 «رو می کنی؟ کار خودت چرا این»

 :سلیم جواب داد

می دونی من افتادم وسط  ...من یه جور دیگه فکر می کنم ...ولی من با مصطفی فرق دارم»
 ...«همه ی این ماجراها و بعدش دیگه مجبور شدم

منصور چشم های مهربان اما غمگینش را دوخت به سلیم، سلیم غذایی را که توی کیفش بود بیرون 
 .آورد و جلوی خودش گذاشت

 .«به مصطفی سوپ دادم»
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 .منصور از سلیم تشکر کرد و بعد دوباره ساکت شد

 «ن و رهبر یه چیزی بخوری منصور؟می خوای با م»

. غذا را که جلویش گذاشت با شرمی که توی نگاهش بود شبیه پرنده ای بود که به بهار برگشته
 ،تمام روز را کار می کند و شب ها هم دریغ نمی کند هرجایی بشود که و تعریف کرد .تازه مثل بهارِ

پاره وقتی برای خودش گیر می آورد و جان می کند اما همه ی پولی را که بهش می دهند جمع  کارِ
کار  حاال معلوم شد که منصور چرا این. می کند برای زن و بچه اش که آن ها هم رفته اند آجرپزی

  :کمش سیر شده بود به حرف آمدحاال که ش. را می کند

تمام این سال هایی که اینجا کار کردم دیدم شما سخت کار می کنین تا یه چیزی درست »
  ...«کنین و از شما یه چیزی یادگرفتم

  «و اون چیه؟»

اون چیزی هستن که انجام  ،خودت همیشه می گفتی آدما اون چیزی نیستن که فکر می کنن»
اما وقتی  ...چیزی که درباره ی خودت و مصطفی گفتی این رو می گمخاطر ه یعنی ب ...میدن

می دونید فکر  ...قدر دربرابر همه ی این ها تسلیمید که با احمد و بقیه آشنا شدمه فهمیدم چ
 ...نمی کردم شما بخواید به مصطفی کمک کنید، وقتی اومدم و اونو اینجا دیدم تعجب کردم

 «.ممنونم

 «بهش نداده بودی؟یعنی تو کلید رو »

بعدشم کال یادم رفته بود،  ...چرا من داده بودم ولی خیلی وقت پیش، حتی یادم نمونده بود»
 «نه؟ ،جا تلف نشده حاال خوبه از گرسنگی این ...پیریه دیگه

سلیم صورت رهبر را تمیز کرد، دست هایش را بوسید و کنار مصطفی درازش کرد و سر گذاشت 
قلبش را پیدا کند، تاالب تاالب افسرده ای که توی سینه ی رهبر باال و روی سینه اش تا تپش 

 .پایین می شد خیالش را راحت کرد

 «چند ساله با هم اینجا کار می کنیم نه منصور؟»
 ...«آره از وقتی تو بودی منم بودم»

ج اونا که چیزی از درد و رن ...فک کنم از همون موقع هم ما بدبخت ترین های سالن بودیم»
 ...«نمی دونن نه؟ فقط اومدن خندیدن و رفتن، ولی من و تو
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:منصور خندید  

من که فکر و ذکرم اینه تماشاگرا اینبار زیاد ریخت و پاش نکنن، می دونی که ریخت و پاش »
ولی چی شد که مصطفی رو لو  ...منم که پشتم درد می کنه ...اونا مستقیم وصله به پشت من

 «ممکنه برات بد دردسری بشه؟ندادی می دونی که 
 «من االنم تا خرخره توی دردسرم»
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دکتر بوی خوبی می داد، لباس هایش بوی شوینده می داد، وقتی می خندید دندان هایش سفید 
از آن هایی بود که به نظافتشان . بودند، البد سروقت مسواک می زد و موهایش را مرتب شانه می کرد

دهند و غیر از اینکه سروقت مسواک می زنند سروقت هم می خوابند و سروقت هرجایی اهمیت می 
طوری . خاطر همه ی این سروقت بودن ها سروقت هم از هر خبری سردرمی آورنده می روند و ب

حرف می زد که انگار می خواهد در طرف مقابلش هرطور شده امید به زندگی را زنده کند، حتی اگر 
 :زخم پای مصطفی را که معاینه کرد، گفت. نظر نمی رسیده ض بطرف مقابلش مری

 ...«زخمش خیلی خوب تره»

 :بعد البد با منصور حرف می زد در حالی که به سلیم و رهبر نگاه می کرد گفت

 .«جا کم تر از مریض خونه مریض نداره این»

 .از سلیم خواست که او را هم معاینه کند

منصور می گفت . یرون و پستوهای تاریکی مثل این بیمار دیده بوددکتر بیشتر از بیمارستان در ب
پسر خوبی است، هفته ای یک روز به حاشیه ها سر می زند و در حد توانش مریض ها و کسانی که 

نترس هم هست و وقتی قاچاقچی زخمی . خودشان هم خبر ندارند مریض هستند را معالجه می کند
ها نگاه کند و جراحی کند، او هم کم نمی گذارد و به داد همچین می شود او را می برند که به زخم 

دهنش قرص است و دلش هم با همچین کسانی است، با کسانی شبیه . بیچاره هایی هم می رسد
گوشی را . درباره ی مصطفی هم که به او گفته بودند بدون سوال و جواب قبول کرده بود. مصطفی

 :گذاشت روی سینه ی سلیم

 ...«وضعت از مصطفی بدترهتو هم که »

  .جیوه و سرب به یک اندازه در خون می توانستند مرگ بار باشند

 ...«نباید اینو بگم ولی این کاری که تو می کنی دست کمی از خودکشی نداره»
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 «این کار؟»

با وجود مواد شیمایی و نور کم و کال می دونی وضعیت کار کردن و تازه  ...کار تو چاپخانه»
 ...«پیرمردم وصله به تو نه؟ بعدشم که یه چاردیواری نداری توش استراحت کنیاین 

 :پرسید ...سلیم به یک اندازه هم متعجب شده بود هم کنجاو

 !«شما همه چی رو می دونید»
شما چون تو خودتون هستید خیلی  ...اونقدرها هم شهر بزرگی نیست ...در مورد شما؟ بله»

 ...«شایدم چون با کسایی مثل خودتون ارتباط ندارید ...اسیدبری هاتون رو نمی شن و دور

 «کسایی مثل خودم؟»

آره کسایی مثل خودت، آدمایی که لباس شیک نمی پوشن و وقت ندارن بیفتن دنبال تئاتری »
بگذریم بازم بهت می گم این زندگی تو در واقع  ...کسایی مثل ما ...که پول بلیطش خدا تومنه

 «شیهکُ خود

 خودکشی یا قتل؟

ی می کرد فکرهای دکتر را به یاد می آورد، رک بود، ولی حق رسلیم که به چاپخانه برگشت هرکا
خاطر همین با وجود اینکه حرف هایش بوی ه داشت، بیشتر از کارفرما و محمد به فکرش بود، ب

که همچین چیزی مثل همیشه مخالف بودن می دادند، نمی توانست از او کینه ای به دل بگیرد 
کاغذ روزنامه به شدت و پشت سرهم توی دستگاه چاپ می آمد و . حقیقت تلخی را به رویش آورده

 :می رفت و توی آن روزنامه با حروف درشت نوشته شده بود

 .«چنان ادامه دارد اعتصاب و مرگ هم»

انداخته بود توی آب، توی آبِ یکی از کارگرها بعد از اینکه کارد به استخوانش رسیده بود خودش را 
خبرش همه جا بود و همه درباره ی همین موضوع حرف می زدند . سدی که در حاشیه ی شهر بود

هرچیزی که بشود به آن وصله « ردکُ»و ربطش می دادند به موضوع مصطفی و مراد و حقوق بشر و 
 .اش کرد، وصله ی ناجور

 ...«اون سد غرق می کنهاین اولین بار نیست که یکی خودش رو تو آب »

خوابیده اش را  رِسلیم که از چاپخانه برگشت، درد دویده بود توی شانه هایش، وزن رهبر که سَ
گذاشته بود روی شانه ی سلیم مثل وزن برفی بود که برکوه ها می بارد با این تفاوت که برف را 

و کوچک می کرد و این دو  نور خورشید آب می کرد اما کله ی رهبر را زمان و مریضی آب می برد
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 در مسابقه ای پایان ناپذیر در جدالی که برنده اش مرض بود با هم در تعارضی همیشگی بودند، به
 .رحال هرحرکت کوچکی درحال حاضر می توانست آن برف را به پایین و به دامنه ها سرازیر کنده

بیدار شده بود خودش خواسته  مصطفی که. روز دوم منصور مصطفی را برگردانده بود به اتاق گریم
 . کس درست نکند بود برگردد آنجا و یک گوشه پنهان شود تا مشکل بیشتری برای هیچ

او را که دید چشم های زرد و صورت . مصطفی حواسش نبود، کتاب می خواند. سلیم کنار در ایستاد
 .کتاب را گذاشت روی پاهایش و لبخند زد. بیمارش را دوخت بهش

 .«سلیمسالم »

 .بعد شرمنده شد

 ...«م بیارم ولیووُمن بهت گفته بودم می تونم تا سال ها همین جا دَ»

دیوارها رنگ و رو رفته و کهنه بودند و . پنجره ی نورگیری نداشت. اتاق گریم، اتاق کوچکی بود
کتشان  تنها وسیله ی موجود در آن میز چوبی کهنه ای بود و رخت آویزی که بازیگرها سهل انگارانه

را رویش پرت می کردند، غیر از این باید بگویم که سرد بود و این وسط نور بی رمق المپی به 
. زحمت سعی می کرد از بین تاریکی یک چیزهایی بیرون بکشد، مصطفی را بیرون کشیده بود

 .مصطفی مثل یک پیرمرد بیمار دستش را دراز کرد و اینطور خواست سلیم نزدیکتر بیاید

 «.که مواظبم بودی و پشت در نذاشتیمممنون »
 «.ه صبر کن رهبر رو برگردونم سالنلحظیه »

 .مصطفی چشم انتظارش بود. زود برگشت ،رهبر را که روی صندلی ها گذاشت

 «سلیم از دنیای بیرون خبر تازه ای هست؟»

پا کرد و در نهایت و جوری به سلیم خیره ماند که انگار خود او دنیای بیرون بود، سلیم این پا و آن 
 .رفت از داخل کیفش روزنامه ای بیرون آورد

 «.خودشون که می گن همچین خبرایی هست»

 .مصطفی روزنامه را گرفت

 «رو نداده؟ منصور بهت خبرها»

  :گفت ،مصطفی داشت نگاه می کرد، بدون اینکه سر بلند کند

 .«اون از تو بیشتر مالحظه ی یه آدم زخمی رو می کنه»
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. مصطفی همانطور خیره مانده بود به کاغذ روزنامه. سرد بود. ار مصطفی روی زمین نشستسلیم کن
 . لب هایش تند تند تکان می خوردند، بعد از هر تکان لرزش لب هایش بیشتر احساس می شد

 ...مراد مراد مراد

 سلیم روزنامه را گرفت

 .«بهتره نخونیش»
 «.چیز خاصی هم نمی گن که... بده سلیمچرا تا دیرتر بفهمم؟ اون روزنامه رو پس »

این روزها آدم ها و . حیرت کرده بود. چشم هایش گرد شده بود. باز روزنامه را گرفت جلوی خودش
. خود همین سلیم اینقدرها از شنیدن همچین خبری مثال خودکشی یک کارگر تعجب نمی کردند

ود که نیازی به واکنشی این هرچیزی عادت می شد و همین خبرها هم بخشی از عادتی شده ب
 .چنینی نداشت

طور از تعجب پر می شد؟ لب هایش از شعف پرواز  مصطفی از کجا آمده بود که چشم هایش این
 .می کرد و هیجان تمام وجودش را فرامی گرفت و رگ های روی پیشانی اش را واضح می کرد

 .التهاب عشق و التهاب درد

دوست داشت فریاد  ،بعد از خواندن خبر خودکشی یک کارگر مرگ چیز تازه ای نبود و او باز هم
بزند، دلش گرفته بود، دلتای سبزکوچکی روی پیشانی اش به وجود آمده بود که آب های آبی در 

در همچین لحظات گذرایی دیگر به یک مریض زمین گیر بین پتوهایی که بوی . آن موج می زد
 .ادند شبیه نبودرطوبت و بیمارستان و مرض و دوا درمان می د

 «سلیم چیزی که گفتم رو به احمد گفتی؟»

 .سلیم کمی جا به جا شد

 «تو خوبی؟»
 ...«من زنده ام»

 «مهم بودن یا نبودنه؟»

 .مصطفی پیشانی اش را گرفت

 «احمد نگفت چه تصمیمی گرفتن ...یا نه کجا به دنیا اومدن ...مهم چطور بودنه»

گفت که . مصطفی گفت که او را می شناسد. وحید جاویدی بوداسم کارگری که خودکشی کرده بود 
گفت یک دختر بچه ی کوچولو دارد که . به خانه اش رفته و با او درباره ی بعضی چیزها حرف زده
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عادت دارد تا آمدن پدر جلوی در خانه منتظر باشد و حرف هایی می زند که آدم بزرگ ها فکر می 
شعر یاد گرفته و از این حرف ها و بعد چشم هایش . هم می رودبه مدرسه . کنند برای او زیادیست

 .پر از آب شد

 «چی به سر اون بچه و مادرش میاد؟»

. گویان جمع شده بودند جلو در خانه ی وحید تا با خانواده اش همدردی کنند گویان و کفر مردم دعا
و به حرف های بزرگترها گوش بچه ها بین دامن مادرشان ایستاده بودند، ناخن به دهان گرفته بودند 

 :می کردند

 .«کسی که خودش رو بکشه دنیا و قیامت رو با هم پس زده»
 ...«قبل از خودش این دختر کوچولو رو توی آب غرق می کرد بهتر بود»

 «.آره در هر صورت که از گرسنگی تلف می شه بیچاره»

 .گرسنگی تلف شودهمین حاالشم آنقدر الغر بود که می رفت از  «بیچاره»

 .مصطفی صورتش را با دو دست پوشاند

 «سلیم یادته دیشب چی گفتی؟»

 .سلیم یادش نبود اما از اینکه فهمید مصطفی یادش مانده متعجب شد

تو، . ما به هیچ کجا تعلق نداشتیم ...به من گفتی هرجا چیزی برای خوردن باشه میهن ماست»
ابراهیم که ازش حرف زدی و سلیمان که از یه روستای کوچیک من و وحید و مراد و دوستت 

سعی  ...ما هیچی نداشتیم ...همراه پدرش پرتش کردن اینجا، توی این زمین های سنگالخی
وقتی  ...ولی با مرگ ...رو بگیریم و کار کنیم ولی کردیم بی سروصدا یه گوشه ی این دنیا

همه ی ما سرخ  ...مون می ریم تو یه جناح خون سرخمون فوران می کنه بخوایم نخوایم همه
 .«می شیم

کبود هم آبی و نیلی بود و خیلی رنگ های دیگر که مثل آب . بیشتر کبود بود. وحید سرخ نشده بود
بعد از بارانی که جمع شده توی چاله چوله های خیابان و نور خورشید بهش تابیده رنگ پس داده 

  .بودند، چرخیده بودند و کبود و نیلی شده بودندبود و رنگ ها با هم قاطی شده 

  ...«بهتره استراحت کنی مصطفی»

  «می دونی اونا توی روزنامه چی ننوشتن؟»
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 «چی؟»

 «اسم قاتل کمه، نه؟ ...که کی وحید رو کشته این»

 ...«خاطر بی پولی خودش رو کشته، یعنی قاتل خودشهه ولی اونا گفتن که اون ب»

مرگ آن مدل . معروفی در حین کت واک قلبش از کار ایستاده و مرده مُدلمصطفی گفت یک بار 
باعث شده بود که خیلی ها از حقوق بشر و حقوق زن و خیلی از این برنامه های دیگر صدایشان 

اما یک سال بعد خواهر هفده ساله  .بیرون بیاید که نباید مدل هایی به این الغری استخدام شوند
رژیم غذایی سنگین که شامل  ...مرگ بخاطر گرسنگی. ی همین مدل در اثر سوء تغذیه می میرد

 .سوء تغذیه ...سیب زمینی و سیب می شود

 «سوء تغذیه؟ ...اونا رو کی کشته سلیم»
 .«شاید یه جور خودکشی تدریجی بوده مصطفی»

 .مصطفی خندید

 «سلیم اون ها رو کی کشته؟ ...مرگ تدریجی»
 ...«بهتره استراحت کنی مصطفی»

باید من رو از اینجا ببری بیرون، نمی خوام بیشتر از این برای تو  ...االن وقت استراحت نیست»
 ...«می دونم که تا االنش هم خیلی بهت سخت گذشته ...سربشم درد

 ...«بگیرمخودم می خوام یه جای کار رو  ...بهم سخت نگذشته مصطفی»

 «هر چی باشه اینجا مال اونه، مگه نه؟ ،خاطر محمد می گمه نه ب ،نه»

 :سلیم با سر تائید کرد

گذشته از اینا  ...جا که هیچ جور تکلیفم روشن نمی شه حق با تو بود این... من باید برم بیرون»
بشینم در حالی جا توی سیاره ی تو  دنیا داره تکون می خورده این ،نمی خوام وقتی اون بیرون

 «.که چیزی رو احساس نمی کنم

همه ی طبیعت به خواب رفته بود، زندگی جریان نداشت و مصطفی پرنده ی تنهای دورافتاده ای 
می خواست . چنان با نوای غم انگیزش می خواند، می خواست پیش رفیق هایش باشد بود که هم

 .از اینجا برود بیرون و سلیم این را می دید
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محاله بتونی  ...دارن تمام کره ی زمین رو وجب به وجب دنبالت می گردن مصطفی ولی اونا»
 ...«در بری

 .مصطفی دوباره روزنامه را باز کرد

اعتصاب خونین تا کجا؟ می بینی سلیم اونا می پرسن اعتصاب تا کجا ولی نمی پرسن ظلم تا »
 «کجا؟

 .شروع به خواندن کرد ،آن را می خواند که سلیم روزنامه را گرفت و انگار اولین بار است

 .«همه ی این چرندیات از زیر دست ما بیرون میاد»

 :مصطفی گفت

 «بقیه ی کارگرهای چاپخونه چه نظری دارن؟ ...آره خوشحالم که بهش فکر می کنی ...آره»

 :سلیم روزنامه را بست و جواب داد

 .«دشون نوشته شده بودانگار درباره ی خو ...اون ها هم امروز همه پکر بودن»
 «.انگار نه سلیم واقعا، این درباره ی همه ی ماست»

منصور هم . مدتی بعد سلیم واقعا متقاعد شده بود که مصطفی هرچه زودتر باید از اینجا بیرون برود
 .از یک جاهایی شنیده بود که به زودی سروکله ی مامورها این اطراف هم پیدا می شود

 «تو می تونی راه بری؟»

مصطفی تکانی به خودش داد و گرچه همراه آن تکان صورتش در هم رفت تظاهر کرد می تواند راه 
 .برود

 .«می تونم سلیم»
 «می خوای کجا بریم؟»

 «من یه فکرایی دارم ...جای دوری نیست»

 «.هر کجا بخوای بری من کمکت می کنم»

 .بلند کردمصطفی سر . مثل یک رفیق، دوست داشت به او رفیق بگوید

 ...«فعال فقط به احمد و بقیه بگو اینجا پیداشون نشه»

  :بعد
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موقع است که می تونیم یه کاری  وقتی بفهمیم کجا دارن سرمون رو می کنن زیر آب اون»
ساکت شد، انگار بیشتر از این نمی توانست حرف ) ...می تونیم به هم کمک کنیم ...بکنیم

 ...«نمی شم ولی حاالببخشید من معموال اینطوری ( بزند

نگفت حاال که یک نفر که او می شناخته و با او بارها درباره ی این چیزها حرف زده خودش را حلق 
آویز کرده حالش گرفته، گفت مگر می شود به این خودکشی گفت؟ چرا سوء تغذیه نمی گویند؟ چرا 

تل نیستند وسلیم آن نمی گویند مرگ بخاطر گرسنگی، چرا می گویند دیوانگی؟ چرا دنبال قا
 .دخترهای الغر را تصور کرد

 :مصطفی گفت

فقط می خوان  ...هر روز هزار تا از ما رو می فرستن به کام مرگ ولی کسی صداش در نمیاد»
شاید واقعا هم هممون بیماریم،  ...زود رومون خاک بریزن، انگار بیماری واگیر داشتیم و مردیم

 «.خالیمونه نه؟ مثل وحیدبیماریمونم همین دستای 

وحید جوان نبود سال ها بود که کارگر کارخانه بود و فقط جمعه ها استراحت کرده بود و پیش همین 
چون مجبور  ،مصطفی هم گفته بود که کارخانه را واقعا دوست دارد و از روزهای تعطیل بیزار است

اد، اما کارخانه برای او مثل جریان می شود بماند خانه و کسی هم بابت خانه ماندن بهش پول نمی د
متفکرش و دختر  ۀوجود صورت فرسود با ، ولیبود جوانهم  شایداین مرد . پیدا کردن زندگی بود

. بچه ای که مثل آدم بزرگ ها به زندگی نگاه می کرد، محال بود بتوانی به جوان بودنش فکر بکنی
بهنام جوان . با اسم شناسنامه ای بهنام بودفردی  ،جوان مصطفی درباره ی او گفت کسی کهاما 

می خورد این ور و آن ور و حرف هم که  رسُ و پرشتاب انرژی پر تیلۀمثل یک . ریزه میزه ای بود
 آویخته جسدیدر ذهن مصطفی  "ر"مثل اینکه حرف . از ته حلقش آویزان می شد "ر"می زد 

 .تاب می خورد "رفیق"و آن جسد هی تاب می خورد و کلمه ی  ؛باشد

طور که بهنام خودش می گفت همه جور آدمی دیده بود و وقتی مراد و مصطفی را دیده بود  آن
 :ساده دالنه گفته بود

 «.هرچند تو خیلی سیاهی ...ما خیلی شبیه همیم»

مصطفی و مراد را وقتی می دید . اخراج شده بوداین آخرها وقتی نیروها را تعدیل می کردند، بهنام 
. میدانی بود که کولبرها بعد از نصف شب توی آن جمع می شدند. که شب ها از کوه برمی گشت

د یدخناما می  ،صورت سرما سوخته ی بهنام کبود و تیره بود. توی همین میدان با هم حرف می زدند
است از باری که باال می برد برایش یک شیشه  چون او را دوست دارد حاضر ،و به مصطفی می گفت

و یادآور می شد که از این کارها فقط برای آن هایی که دوستشان دارد،  ،خوب کش برود ی مشروبِ
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می خواست برود . بعد یک روز به مصطفی گفته بود مدتی این اطراف پیدایش نمی شود. می کند
قاچاقچی ها را می . پس قاچاقی می رفت .البد پاسپورت هم که نداشت. عراق برای کار کردن

طرف جان  جا جان کنده بود، مدتی را هم آن مدتی را این. مثل آدم های ناامید هم نبود. شناخت
از کار کردن و از خالف قانون رفتن که واهمه نداشت، . غمگین نبود. برای او فرقی نداشت. می کند

 .از گرسنگی واهمه داشت

جلوی  جسد دوباره که را جوری تلفظ کرد «رفیق»داد دست مصطفی و  در تاریکی شیشه مشروب را
 .شدچشم مصطفی پدیدار 

 :بعد مصطفی بهنام را ندید تا آن روز که گفتند مرده، کومار گفت

 .«مرگ همینه هرکی بمیره یعنی فراموش شده»

مثل پتک فرود می آمد روی سرش، چشم هایش  کومارحال مصطفی گرفته بود، صدای خش دار 
 :گفت. خیس شد

توی دنیای طبقاتی حتی مرگ هم یه چیز  ...همه یعنی چی کومار؟ همه ای وجود نداره»
چون تحصیل کردن، چون سرشون  ...اونا که فراموش نمی شن ...مرگ اونا ،مرگ ما ...طبقاتیه

 «.چند صد کیلویی رو روی پشتشون بزارن بارِبه تنشون می ارزه و تا حاال مجبور نشدن یه 

خیلی ها بخاطر اینکه غذایی نداشتند تدریجا می مردند، بهش می گویند سوء تغذیه ولی کی اهمیت 
می دهد؟ آن هایی که جلوی تلویزیون نشسته اند و راه رفتن چند دختر را می بینند که بهش می 

 گویند کت واک؟

ش را کشته بود به میدان رفته بود و با پدر یکی از کولبرهایی که بار همراه همین وحید که خود یک
 .به دست یک سرباز کشته شده بود حرف زدند

پیرمرد چایش را که نوشید سبیل های پرپشت و خاکستری اش را خشک کرد و بدنش توی کت 
. دهدداشت فکر می کرد باید جواب مصطفی را چه ب. بزرگی که به تن داشت ذره ای جا به جا شد

چشم های زیر آن ابروهای پرپشت که ریخته بودند پایین و سایه شده بودند روی گونه های افتاده 
مردمک توی همچین چشم هایی زود به زود . خشکش هم خاکستری بودند، خاکستری اما هشیار

چشم ها  ...جابه جا می شدند، پیرمرد مثل کسی بود که هی دنبال فاجعه ای اطراف را رج می زند
مصطفی . هی حرکت می کردند و وقتی از حرکت باز می ایستادند مثل یک تکه یخ منجمد می شدند

چشمش مانده بود روی دست های . احساس ناراحتی و احساس سرما کرد، او هم کمی جابه جا شد
. پیرمرد دست کرد توی جیبش و تسبیح هایش را بیرون آورد. پیرمرد که لکه های قهوه ای داشت

 :تسبیح درشت و سیاه بودند و انگشت هایش کوتاه و چاق، گفت دانه های
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 .«از کرد جماعت بیزارن ...نه جوون، کار کار همین اخوندهاست ،نه»

  :مصطفی گفت

 ...«ولی من»

پاچه ی شلوار گشادش را که گلی شده بود تکاند و . پیرمرد اجازه نداد مصطفی حرفش را کامل کند
 :گفت

برای خودش مال  ...جون کنده ...تقصیری ندارن ولی یکی که کار کردهمی خوای بگی اونا »
آره اما اونا که با اسلحه منتظرن کله مون رو داغون کنن  ،و ثروتی روی هم گذاشته مقصره

 .«کی شلیک کرده همون هم طرف حسابه منه ...مقصر نیستن؟ من از این چیزها سر در نمیارم

 ...ط می گم این قساوت، کرد و عرب و فارس نمی شناسهفق ...نیست اونا کارمنم نمی گم »
 «.همه مون رو نشونه رفته

وقت حرف زدن نفسشان از سردی هوا . کولبرها آماده می شدند، لباس های کهنه ای به تن داشتند
رنگ می گرفت و بخار سفیدی می شد که اطراف دهانشان به پرواز در می آمد، می شد دید که 

بیشترشان مرد بودند و . نفس کسانی که باهاشان حرف می زنند قاطی می شودنفس آن ها با 
جوراب های پشمیشان را تا زانو باال آورده بودند و . پسربچه هایی که صورت های زمختی داشتند

 .فقط برای کشیدن سیگار شال ضخیمی را که دور دهانشان پیچانده بودند، کنار می زدند

تر از  ی در گذر زمان یاد گرفته بود که نباید به حرف های یک جوانپیرمرد مثل هر پیرمرد دیگر
خودش اعتماد کند و برای همین هم قصد نداشت در برابر مصطفی با آن صورت غریبه و چشم های 

 .پر از فتنه اش کم بیاورد

مدتی بعد پیش مصطفی اعتراف کرد که بدنش با خانه  ،سفت و سخت حال همین پیرمردِ بااین
مثل خمیر از هم وا می رود، یعنی خودش را می شناسد، بیکاری به مزاقش نمی سازد و همین ماندن 

که چند روزی خانه می ماند کارش می کشد به بیمارستان و دوا درمان و مجبور می شود برود زیر 
پیرمرد خودش را می شناخت برای بهنام . دست این دکترها که خدا را نمی شناسند اما پول را چرا

هرچند مدتی از مرگش می گذشت گریه می کرد، اشک روی صورتش مثل خون روی صورت  هم
چنبره می زد و می رفت بین سیبل هایش  ،یک دست دِبهنام توی آن سرما، توی کوه، بین برف سفی

 :طور که خودش می گفت و صورتش را قرمز می کرد اما آن
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 .«راضی بود به رضای خدا»

پسربچه هایی بودند الغر با  ،البد آن ها هم راضی بودند به رضای خداخیلی ها که آن جا بودند و 
همه شان شبیه  ،چه نگاه می کردند ،چشم های درشت و صورت رنگ پریده، چه سیگار می کشیدند

شبیه بهنام که مرده بود اما معلوم  .همینطور از ته حلقشان آویزان می شد« ر»بهنام بودند، یعنی آن 
 :نبود کار چه کسی است و خون قرمزش برف سفید را آب می کرد، پدر بهنام گفت

 .«فرق خوب و بد و دوست دشمن رو نمی فهمن ...امروزه جوون ها پاک قاطی کردن»

از آن هایی . به صخره ای شبیه بود که برف بهش باریده ،پیرمرد حاال روی پاایستاده بود، ایستاده
بود که اگر نشسته باشند، باورت نمی شود که می توانند راه بروند و وقتی راه می روند مشکل است 

آماده می شد برای اینکه راه بیفتند، نایلون ضخیمی را با خش خش . تصور کنی می توانند بنشینند
 :د، گفتجمع کرد داخل گونی که دستش بو

که نباید چشمت دنبال مال مردم  ،به این می گن حسودی، خدا هم می گه پیغمبر هم گفته»
 .«همین خودت اگه چیزی به اسمت بود از این آیه ها نمی خوندی ...باشه

 :مصطفی جواب داد

حق باشماست می شه بهش گفت حسودی و باز حق باشماست من جز همین لباس هایی که »
 ...«برای همین از این آیه ها می خونم تنمه چیزی ندارم

مصطفی سخت پریده رنگ بود اما نگاهش لبریز از شوق بود، در نگاهش همیشه دو ستاره ی 
 :درخشان بود که محال بود با دیدن آن ها به آینده امیدوار نباشی، گفت

وحید، همشون مرگ رو می گم نه مراد و نه مرگ  ...وقت برای من تازگی نداره سلیم هیچ»
 .«من رو تکون می دن

مصطفی به جایی احتیاج داشت که در آن نور خورشید حتی به استخوان ها می رسید، آن موقع بود 
ذرات هوای تازه  باال؛باال باال  ...که نگاهش مثل ساقه ی سبز گیاهی بال می گرفت و باال می آمد

 روی پوست می تواند با یک آدم چکار کند؟

 :سلیم گفت

 .«ن به احمد خبر می دمم»

 .بلند شد که برود
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 «سلیم؟»

برگشت به همراه و همسفر خود نگاه کرد، هرگز تا این حد غریب، حیرت انگیز و هدفمند زندگی 
  .نکرده بود و فهمید که از این پس چاره ای جز این ندارد

  «چی شد مصطفی؟»

 :جا که می گفت یاد برشت افتادم اون»

 شورش نشانی نیست،شهری که در آن از 

 چه بهتر که قبل از رسیدن غروب آفتاب

 .«در میان شعله های آتش نابود شود

 :سلیم خندید

 «.یه شهر؟ یه آدم»
 ...«آدما»

 «راستی به احمد بگو شهر از خاکستر خودشه که دوباره زنده می شه»
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خورد و از کیفیت باد فهمید امروز باد به پیشانی اش . سلیم سرش را از شیشه ی ماشین بیرون آورد
 :هوا سرد است و به رهبر که کنار دستش نشسته بود گفت

 .«بفرما این هم از احمد»

 وبعد

 ،تا دیروز فقط تو بودی ...جوون پیر که شدی باید همش پشت سر جوون ها بدوی ببین مرد»
 ...«ولی حاال

نشسته بود و با مرد بغل دستی اش  احمد بین کارگرهای کارخانه ی قیر که اعتصاب کرده بودند
گهگاه چهره اش را که در تسخیر نگاه های نجیب اما دریده ی کارگرها بود با دست . حرف می زد

 .می مالید و البد اینطور گرم تر می شد

سلیم از ماشین پیاده شد، زمین سرد و خشک بود، صدای سنگ هایی که زیر پا له می شدند مثل 
به دسته ی منتظر مردهای جلوی در کارخانه که . توی گوشش می پیچید صدای برگ های پاییزی

 :رسید، پرسید

 «ببینم احمد خبر تازه ای هست؟»

 :یکی گفت

 «ببینم تو خبرنگاری؟»
 .«نه سر و وضعش به خبرنگار جماعت نمی خوره»

فرسوده شده بود، صدای آن مردها از راه سپردن طوالنی و از اعتراضی که بارها ناشنیده مانده بود، 
و بچه  ،چند زن. حاال ساکت به سلیم چشم دوخته بودند و منتظر بودند احمد جواب سلیم را بدهد

این زن  .بین جمعیت دیده می شدند ،های کوچکی که بی خوابی روی صورتشان خیرگی بود و یاس
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مت عشق بازی ها غمناک و پریده رنگ به عاشق های درمانده ای شبیه بودند که مدت هاست از نع
 .محروم بوده اند

 .احمد بلند شد و چند قدمی همراه سلیم آمد

 ...که دیروز یکی اینجا خودش رو حلق آویز کرده می بینی که خبر تازه ای نیست جز این»
 «تعجب می کنم تو چرا این اطراف پیدات شده؟ تو که با این چیزها کاری نداشتی؟

 :از احمد جلو افتاد، کنار ماشین ایستاد و گفتطور  سلیم چند قدم دیگر رفت و این

 «وضع خانواده ش چطوره؟ ...حق داری»

 احمد جواب داد:

از خیلی وقت پیش بیکار بود، اخراجش کرده بودن، چیزی برای خوردن تو خونه شون نبود، »
حاال هم که مرد  ...چیزی هم برای فروختن ندارن و توی آلونک اجاره ای زندگی می کنن

 «خونه مرده، فکر می کنی چطورن؟

 :سلیم سرتکان داد

 .«متاسفم احمد»
 «تو چرا متاسفی؟»

 که جلوی در کارخانه ای که شبیه به یک حیوان خفته بود جمع شده ،احمد از باالی شانه به جمعیت
 بودند نگاه کرد و گفت:

 .«رحال ما سعی می کنیم حواسمون بهشون باشه تا از گشنگی نمیرنه به»
 «ر می کنی اونا کوتاه میان؟فک»

 .احمد بانوک کفش سنگ ریزه های زیر کفشش را له می کرد

جا می  اگه بشه بیست سال همین ...قرار نیست یه شبه اتفاق بیفته ...باید تحمل کنیم سلیم»
 .«تو یه روز حساب کار رو یه سره می کنیم ،شینیم و بعد از اون بیست سال

احمد سیگار را . سیگاری روشن کرد، یکی برای خودش یکی برای احمدسلیم به ماشین تکیه داد و 
  .گرفت

 .«داری مثل مصطفی حرف می زنی»
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داشت، نگاهش را رعشه ای لرزاند، مثل اینکه خون در رگ هایش به  احمد سیگار را پایین نگه
سلیم  ...جریان درآمده باشد رنگ عوض کرد، چیزی نپرسید اما سکوتش پر بود از خواهش و کشش

 :گفت

 .«باید باهات حرف بزنم احمد»

 .احمد سیگاری را که از سلیم گرفته بود له کرد زیر کفشش

 .«حرف بزنیم ...خب من آماده م»

 «اینجا؟»

کارگرها توی آن سرما، جلوی در کارخانه نشانه ای بودند از عطش همیشگی و سیری ناپذیر انسان 
 .برای زنده بودن و زندگی کردن

رهبر را بغل کرد و عقب ماشین گذاشت و کم کم زیر فشار صدای ماشین فکسنی سلیم از احمد 
نه دیگر آن صدا شنیده نمی شد، صدای فرسوده ی مردم منتظر که  ...کارخانه و کارگرها دور شدند

 .شکسته بود توی گلو و مانده بود همانجا، مثل قایقی که روی آب شناور می شود

 :احمد گفت

 .«تونی بگیحاال می »

طور صدای گذر باد که با ماشین در هم می شکست فرونشست و  داشت و این سلیم ماشین را نگه
 :سلیم گفت

 «توی سالن ...منه پیشمصطفی »

 .احمد ساکت بود

 .«خواست همه ی حقیقت رو بهت بگم»
 «حقیقت چیه؟»

 ...«حقیقت اینه که شهر از خاکستر خودشه که دوباره متولد می شه»
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