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 «فرصت »    
 "رفقا فرصت را از دست ندهیم"از مجموعه داستانهای کوتاه:  "

 حمید سلطانزاده  

 1401  پائیزتاریخ انتشار 

 تدارک کمونیستی ت اانتشار

 

  انتشارات تدارک کمونیستی  ویرایش و صفحه پردازی:

 انتشارات تدارک کمونیستی : طرح پشت جلد

خود به  یبرا ریچاپ و بازتکث یبرا یا ژهیحق و چیاشر هن
 شناسد. ینم تیرسم

در چاپ و  میخواهیم یکارگر اتیهمه عالقمندان به ادب از
 نکنند. یکتاب کوتاه ریبازتکث
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.  باشند افکنده سایه شهر جان بر انتقام، قصد به که بودند مردگانی ارواح شکل به ابرها

. پیچید می درختان توی و آورد می قبرستان از را دختری های ضجه صدای باد

 کنار های جدول بغل از. باشد نشسته برادرش سوگ در که را جوان دختری شیون

 تا را الغرش و بلند دستهای، بود شده سبز سبیلهایش پشت تازه که پسری پارک

. میگذشت ماشینها بوق به اعتنا بی و تلوخوران و بود کرده شلوارش جیب در نیمه

 امیدش همه. خورده آب چمنهای و الستیکها دود تند بوی از بود شده پر اش بینی

 داخل را سرش باشد، بالتکلیف منجمد، جهانی در اینکه گو. بود باخته رنگ زندگی به

 و میشد تیز گوشش اختیار بی. آمد می سگها زوزه صدای هرازگاهی. بود برده سینه

 ناامیدی حکایت .نبودند تهدید ی زوزه ها، زوزه. میچرخاند صدا سمت به را سرش

 روی. بکشد میتواند کندنش جان از قبل سگ یک که هایی زوزه آخرین. درد و بودند

 نوشته. "ئازادی ژیان ژن": بودند نوشته معوج و درشت خطی با جاده طرف آن دیوار

 این به پا وقتی از. بود کشیده سر ته تا را کنیاک بطری قبل لحظه چند. میدید تار را

 و سیروان بیاورد، گیر کار شرکتی در بود توانسته مکافات هزار با و بود گذاشته  شهر

 آغوششان وحشتناک و درندشت شهر این در که بودند کسانی تنها ستاره خواهرش
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 ستاره که میکرد وحشت میشد رد کنارش از دختری اگر. بودند گشوده رویش به را

 هوا. باشد آور عذاب برایش همه این ستاره دیدن روزی نمیکرد تصور وقت هیچ. باشد

. ریخته بی خیلی اوضا االن ": افتاد ستاره حرفهای یاد به صدرا که میرفت تاریکی به

 پیچید، اتاق تو سیروان پیرهن دود بوی که دیشب. نشن کشته نفر چند نیست روزی

 "برید بیچارم مادر از امون صبح تا دلشوره

 ستاره. بود شده تاریک هوا. برمیگشتند کار سر از ستاره و سیروان با پیش روز چند

 چیزی. بودند دویده راه چهار به منتهی ناخیاب سمت به و گذاشتند کوچه سر را

 کر را گوشها ها ماشین ممتد بوق. آمد بند خیابان و کردند قرق مردم که نگذشت

 به را خود دو به جمعیت وسط از بود پوشانده را صورتش که جوانی پسر. میکرد

به طرز ماهرانه ای  را آنها و بودند زده حلقه دورشان جماعت که رساند الستیکهایی

 را آن نمایشی حرکاتی با و میکندند سر از روسری یکی یکی دخترها. زد آتش

 دیگر سمت. میگرفت باالتر دیکتاتور بر مرگ شعار بار هر. آتش داخل مینداختند

 وسط کردند پرت آوری اشک گاز. بودند شده جمع ویژه یگان مامورای خیابان

 کشیده هورا شیبرا جمعیت. برگرداند مامورا بین را آن لگد یک با سیروان. جمعیت

. کرد متفرق را جمعیت زدن بهم چشم یک در شلیک صدای بعد لحظه چند. بودند

 هر که نفر چند پاهای و دست زیر از را خود توانست زحمت به شلوغی آن در صدرا

 آن هیر و ویری میان در. کند خالص شوند متواری سمتی به داشتند سعی کدام

 قطع رو اینترنت. لعنتی": گفت اش دستی بغل به نفر یک. میگشت سیروان دنبال

 میکوبید سرش توی یکیشان. بودند شده جمع خیابان از ای گوشه در نفر چند "کردن

 شده شوکه شد، که نزدیک "زدن تیر با رو مردم جوون ...کشتنش": کشید می داد و

 نفس عمیقتر ...سیروان بکش نفس". است سیروان که شود باورش نمیخواست. بود

. میکرد پمپاژ اش بینی و دهان از خون میکشید که نفسی هر با سیروان  "بکش

 وحشت چشمهای. بود آمیخته هم در آور اشک گاز و دود تند بوی با شعارها صدای

 توی. "عمیقتر نفس بکش ...سیروان بکش نفس". نمیکرد فراموش را سیروان زده
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ی سفید فرم لباسکه  مردی بودند، کرده اش پیاده آمبوالنس از که همین بیمارستان

 تکان تاسف نشانه به را سرش و گردنش رگ زیر بود گذاشته انگشت دو ،تن کرده بود

 ": کشید داد بود گرفته را آمبوالنس بر و دور که جمعیتی میان از یکی. بود داده

 میگرفتند فیلم صحنه از همزمان نفر چند ".شد کشته هم دیگه جون یه. کرده تموم

 .پاییدند می را اوضاع دور از شوند نزدیک نکنند جرات که طوری انتظامی مامور چند و

 گرفته عرق و سیگار بود داده ،کنار بود گذاشتههمان چندرغازی را که  روز چند این

 آخرین تقالهایش را میکرد تا قبل رسیدن به داخل. داشت شدیدی تهوع حالت. بود

به یاد خاطراتی . به این بزرگی احساس تنهایی میکرد شهر تویحاال دیگر . نیاورد باال

 بار هر و آورد باال معطلی بی شد، که داخل. افتاد که با سیروان تجربه کرده بود.

 الکل بوی استفراغش. شوند می کنده جایشان از هایش روده و دل میکرد، احساس

 برای. بودند خون قرمزی به چشمهایش. دوخت چشم روشویی جلوی آینه به. داد می

 .میرفت گیج سرش. بزند پلک نداشت جرات. دید آینه داخل را سیروان ای لحظه

*** 

. سردرد اولین چیزی بود که به استقبالش آمد. بود عصر ۴ ساعت کرد باز که چشم

 شده کرخت بدنش. بود گرفته خوابش پارکینگ ورودی در دم چطور و کی نمیدانست

 یخچال داخل از و کند زمین از را خودش زور به. میکرد شدیدی ضعف احساس. بود

 شده طور هر و کشید بیرون که بیشتر میخورد تاریخش گذشته باشد، را پنیری قالب

 و رفت پنجره نزدیک. شد برطرف کمی ضعفش احساس. داد پائین را لقمه دو یکی

 . زد آتش سیگاری

 پر را قبرستان زنها، زاری و مویه صدای. بود ایستاده همه عقب کردن خاک موقع

 نداشت جرات. میکرد روله روله و میزد چنگ را صورتش و سر سیروان مادر. بود کرده

 او میکرد آرزوآنوقت بود که برای بار اول آرزوی مرگ به سراغش آمد. . شود نزدیکتر

 رحمن یاد کابه . قبرستان تو بود ریخته جمعیت چقدر. میخورد گلوله سیروان بجای
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ضخیم اش از بین جمعیت  عینکهای و کلفت سبیلهای همان با را او لحظه یک افتاد

 شناخته بود.

 حبس توی را سالی چند و شده جدا حزب از. بوده کومله پیشمرگ قدیما رحمن کا

 دوست. میکرد زندگی تنها. حکومته "جاش" اون میگفتند ها بعضی. بود گذرانده

، بودند خورده هم بهکه  باری چند. میشناخت رو صدرا. بود سیروان بابای نزدیک

 برخوردی گرمی با جفتشان کرده بود.

 وسطشون برم میخوام ...نمیلرزه دستام ببین ...رگبار رو بزار برام رو کالش رحمن کا"

 پره خشابش ...نلرزه دستام میخورم قسم... مامورا شکم و سر تو کنم خالی رو همه و

 "...رحمن کا دیگه
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۲ 

رحمن که رسید هوا تاریک شده بود. صدای شلیک گلوله ها از چند محله کا دم در 

رحمن در را باز کرد. چشمهایش را تنگ تر کرد.  کاآنطرف تر به گوش میرسید. 

نزدیک بود ابروهایش بیفتند داخل چشمهایش. کمی توی چشمهای کم رمق صدرا 

خیره شد. قبل آنکه حرفی بینشان رد و بدل شود، انگار بخواهد فردی را که در حال 

اط. فرار از چنگال قانون است پناه بدهد، مچ دست صدرا را گرفت و کشاند داخل حی

سرش را از دروازه کوچک حیاط بیرون داد تا دو طرف کوچه را دید بزند و با احتیاط 

در را بست. بدون آنکه سوالی بپرسد روی اجاق رنگ و رو رفته اش چند تخم مرغ 

نیمرو کرد و جلوی صدرا گذاشت. پیرمرد دنیا دیده بود. در همان شب طوفانی و 

بودند و در زیر نور فانوسی آویخته، که منحوس گورستان که چراغهایش را کشته 

برای لحظه ای باد آن را چون آونگی در نوسان انداخت، قبل آنکه صدرا رو برگرداند، 

 سه بار، و هر بار او را با یکی از چهره های وحشت، استیصال و خشم دیده بود.

 "هی جون تو چی از این دنیا سرت میشه"

ا را شکست و پشت بندش سرفه های خشک این اولین چیزی بود که سکوت بین آنه

 رحمن بود که هر بار چیزی نمی ماند دل و جگرش از جا کنده شود. کا و کشدار 

صدای مادرم تازه سفره رو انداخته بود. زمستون بود. تف میکردی قندیل میبست. "

شلیک از پشت تپه های روستا بلند شد. مادرم این مواقع رنگش میپرید، زیر لب 

حیاط صدا بلند  یبچه هامو یتیم کردین، خدا بچه هاتونو یتیم کنه. از تومیگفت 

 .شد. صدا مانند افتادن اسبی سرکش، ابهت داشت. پیشمرگه بود، یه پیشمرگه زخمی

 گلوله خورده بود. دنبالش کرده بودن و اولین خونه ای که رسیده بود خونه ما بود.

ایسته. همشون نترس بودن. اگه زخمی نبود، یه گردانم نمیتونست جلوش و

9



  فرصت

 "رفقا فرصت را از دست ندهیم"از مجموعه داستانهای کوتاه: 

 

 

 تا زانو باال میدادن و عین یه آهوی چابک میپریدن.رو  "دوالغاشون"

 .و با کمی مکث ادامه دادرحمن آهی از ته دل کشید کا 

عجب شبی بود.  مادرم فانوس بدست مسیر حیاط به داخل را وارسی میکرد که "

که به در حیاط خورد،  مبادا رد خونی بجا مونده باشه. چند ضربه سربع و محکمی

معطل ژاندارما منتظر باز کردن در نموندن. کافی بود تا دل هممون هری بریزه. 

نکردن و در رو گرفتن زیر لگد و قنداق تفنگ. اینقد زدن تا شکوندنش. مادرم با 

دستپاچه گی به من و روناک اشاره کرد که داخل بمونیم. همون که وارد حیاط شدن، 

لوله تو سر سگ بیچاره مون خالی کردن که به روشون پارس میکرد. امون ندادن. یه گ

همسایه ها که رسیدن کمی  صدای تیر، در یه چش بهم زدن همسایه ها رو خبر کرد.

جرات گرفتم. از اونجا میدیدم که مامورا داخل طویله و حیاط رو تفتیش میکنن. 

یختند تو. یکیشون که از دیگه پاهام نمیلرزید. تا اومدم برم بیرون چند تاییشون ر

لگد کرد. تلیت پخش شد رو در و محکم بقیه وحشی تر بود ظرفهای سر سفره رو 

رو میشنیدم. از ش صدای ضربان .به منچسپوند روناک دو دستی خودشو  اتاق. دیوار

پوتینهاشون به اندازه اسلحه ای که دستشون بود وحشت داشتم. صدای داد و هوار 

بچه هام رو راحت بزارین. شوهرم رو گرفتین بس مزاده ها! حرو"مادرم بلند شد: 

یه سرباز با اسلحه جلوی در ایستاده بود و مادرم از پسش بر نمی اومد. من  "نبود...

اون وقتا بچه بودم. روناک تازه یاد گرفته بود یه کلمه ای حرف بزنه. اون پیشمرگه 

مین من رو میترسوند. با یه . ه"بابا"دید، چند بار مثل طوطی تکرار کرد:  که رو

به . سرش رو دستم دهن دختر بیچاره رو طوری گرفته بودم که نزدیک بود خفه بشه

باال فشار میدادم که به پائین اشاره نکنه. مرد زخمی رو زیر زمین تو یه حفره تنگ و 

تاریک مخفی کرده بودیم. نرسیدم روشو درست و درمون مرتب کنم، شلخته موکت 

رو درپوش. با روناک درست اونجا ایستاده بودیم. کافی بود یک لحظه  رو انداختم

لو بره. مامورا فقط بهم میریختن. هر  همه چی چشمای روناک به اونجا اشاره کنه تا
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 چی دم دستشون می اومد رو میریختن و میشکستن. 

دلم لرزید. جنون داشت. ، دم در سبز شدمون بود. همون که اسماعیل پسر همسایه 

خرمگس معرکه که گفتن، اسماعیل رو گفتن. با اون کون و شکم گنده اش پشت 

من  تو میدونی این مامورا برا چی اومدن؟" داد میکشید:حیاط با اون صدای بلندش 

 "..کالشینیکف داشت.دنبال اون پیشمرگه کردن. میدونم مامورا برا چی اومدن...

بیشتر  ،و چند بار تکرار کنه. هر بار میگفت کالشینیکفعادت داشت آخر حرفاش ر

و از پشت یقه  دراز شداز  قبل از دهنش کف میومد. یه دست از بین جمعیت 

 اسماعیل رو گرفت و گم و گورش کرد. 

کسی جرات نداشت جیک بزنه. همسایه های بغلی کله شون رو از باالی دیوار آورده 

و  مد. دستام شل شدن. پاشو گذاشت رو درپوشاوا بودن بیرون. یکیشون به طرف م

روی یه زانوش نشست. چهره آفتاب خورده و زمخت و سویلهای پرپشتی داشت. 

از صورت وحشت زده مون فهمید درست نشونه موکت رو پس بزنه.  که دستش رو برد

 روناک بد جور ترسیده بود. زد زیر گریه. خودش رو خیس کرد. از پائین شلوارشرفته. 

یادم دستش رو پس کشید. چهره شو . ریخت رو موکت. ماموره دلش به رحم اومد آب

بلند شد و به روی خودش نیاورد. مافوقشون اومد وسط حیاط.  نرفته. انگار دیروز بود.

برانداز کرد و وقتی دید . دور و بر را با خونسردی شپوتین انداخت زیرسیگارش را 

با رو به همسایه ها ایستاد و  ن داد. دم دربه بقیه مامورا اشاره رفتخبری نیست، 

شاخ و شونه میکشید و تهدید میکرد:  صدایی که به جان آدم ترس می انداخت،

برین دعا کنین که این پدرسگای پیشمرگ سر و کله شون تو روستا آفتابی نشه. "

 "راپورت بدن که بهشون پناه دادین، خونتون رو آتیش میزنم

گذاشته بود. هر بار با انبرک،  تکه موکت کهنه و کثیفی رویمنقلش را رحمن  کا

زغالی بر افروخته را به سر بافور نزدیک میکرد و چند کام عمیق میگرفت. دود تریاک 

تمام اتاق را پر کرده بود. بعد از هر کام که میگرفت با سوزنی که از بافورش آویزان 
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 بود، نفسش را باز میکرد.

تاریک طاقت بیاره. نمیدونی چقد از  تنگ و و یه دخمهیه آدم زخمی چقد میتونه ت

تموم کرده بود. مادرم اسلحه  قبل اینکه بکشیمش بیرون،مرد بیچاره خون رفته بود. 

اون  مخفی میکرد، عقل جن هم بهش قد نمیداد.که اش رو مخفی کرد. چیزی رو 

 ن.وقتا پیشمرگه بودن افتخار بود. هر خونه ای میرفتی، بهت پناه میداد

رحمن سرش را باال گرفت و به عکسی که به دیوار آویزان بود خیره ماند. صدرا به  کا

سمت عکس رو برگرداند. مردی جوان و خوش چهره با لباسهای کردی داخل آن 

 .آدم را جذب میکرد از گوشه لبش آویزان بودکه ایستاده بود. تبسمی مالیم 

بودم و مغرور. تو روستا همه عزادار  یه سالی از انقالب گذشته بود. مثل تو جوون 

کاک فواد بودند. خبر رسید که تو یه درگیری تو جاده مریوان تیر خورده. یه روز 

 "، ننه ام بیدارم کرد و همون اسلحه رو داد به دستم و گفت: صبحگرگ و میش 

بگیرش. تو دیگه مرد شدی. اینو از خودت جداش نمیکنی. قبل طلوع آفتاب خودت 

. اونجا رو خوب میشناسی. از رفقای کاک فواد یکی "کانی چرم"ونی به رو میرس

با چشای پر از  زن بیچاره "نداشته باش.هم منتظرت ایستاده. غم من و روناک رو 

 اشکش، پیشونیم رو بوسید.

 دیگر از بافورش گرفت. آن را پس داد و ساکت شد. نفسی

شلیک نکنه به چه دردی میخوره. رحمن کالشینیکفت رو بده بیاد. اسلحه ای که کا"

قلقش رو بهم یاد بده کا رحمن. قسم میخورم دستام . ت تحویلش ندادیسیروان میگف

 "...نلرزه

را برای  یرحمن قوری کوچک فلزی را از باالی منقل برداشت، چای تلخ رنگکا 

کشید. چند بار سرش را به  بلندخودش ریخت و یکی هم جلوی صدرا گذاشت. آهی 

االن از اون کومله فقط یه اسم مونده.  هی جوون..."تاسف تکان داد و گفت: نشانه 

کی حاال جای کاک فوادها رو گرفته ها؟ تفاوت از زمین تا آسمونه. اونوقتا کار ما 
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رن زیر میگی سازماندهی دهقانای بدبخت بود. االن این قرومساغا چند تا پرونده ترور

گیرن. میشنوی؟ از صهیونیستا. قاتل بچه میجه بغلشون و از عربستان و اسرائیل  بود

 بود. االن پرچم اونا رو باال میگیرن. هی... مونها و جوونا. اون وقتا اسرائیل دشمن

مزدورای غرب و  میشنو  شون رو میخورنگول جوونای مفلوک و بریده از دنیا هی...

 به دل ننه بابای بدبختشون.هم تا ابد میمونه آمریکا. داغشون 

ان چای داغ را برداشت و دو سه قلپ سر کشید و گذاشت روی نعلبکی. چند استک

لحظه بی حرکت ماند و یک دفعه که انگار از درون صدرا خبردار شده باشد با لحنی 

دارم  ...!این قرومساغابیفتی دنبال نکنه  هی جوون..." جدی و از سر دلسوزی گفت:

 "روختن...بهت میگم اینا خیلی وقته شرفشون رو با پول ف

رحمن را به هم بزند. نه. این مرد  کاصدرا به آرامی بلند شد. نخواست خلوت 

نمیتوانست اسلحه اش را هنوز داشته باشد. پیرمرد دردها رو خوب میشناخت، اما 

درمانی برایشان نداشت. درمانی که صدرا بتواند با آن زخمهایش را التیام بخشد و 

ی و حتی ترسی که وجودش را بعد از مرگ سیروان این بی هدفی، نا امیدی، شرمندگ

رحمن نداشت. سعی کرد با کمترین صدایی  کااز خود لبریز کرده بودند، پاسخی نزد 

رحمن بدرقه راه صدرا شده بود.  کاکه میشد، در را پشت سرش ببندد. صدای آواز 

این صدایی بود که از اعماق وجود پیرمردی بیرون می آمد که روزگاری عشق به 

 زندگی و آدمهای ستمکش را با تمام وجود تجربه کرده بود. تنها صدای پیرمردی

 کارگرین جنگاورین..."ونگرم در آن سکوت شب میتوانست آنهمه دلنشین باشد: خ

 "...1نتیکوشری نجبرین

                                      

 

 
 ترانه ای از ناصر رزازی خواننده پر آوازه کرد، وقتی هنوز به آرمانهای سوسیالیستی وفادار بود. 1
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۳ 

ذهنش پر بود از سوال و جوابهایی که  دمدمای غروب بود که صدرا از خانه بیرون زد.

چون یک دایره دور سرش میچرخیدند. چند لحظه قبل آخرین بطری عرقی که 

نه نمیتونم دوباره برگردم شرکت. اینجا شهر "برایش مانده بود را سر کشیده بود. 

 .اصال میرم یه شهر دیگه.. گیر آوردم بازم میتونم...اگه یه بار اینجا کار  بزرگیه...

اونوقت ستاره چی میشه؟ سیروان رو کشتن. بی شرفا کشتنش. قاتالش رو به امون 

خدا ول نمیکنم. امونشون نمیدم. فرقی نمیکنه میخواد لباس شخصی باشه میخواد 

 "مامور انتظامی. شده با سنگ میکشم شده با چاقو.

ی هوا مانده بود. خیابان عبوس و خسته بنظر میرسید. مغازه ها تاریک تاچند ساعتی 

بسته بودند. مردم توی پیاده رو انگار هول و هراسی به جانشان افتاده باشد به هم تنه 

میزدند. بعضی سرشان توی گوشی بود و اوضاع اینترنت را چک میکردند. ماشینها 

ژه با اسلحه و باتوم ایستاده توی هم میپیچیدند. سر چهار راه چند مامور یگان وی

بودند. صدای آمبوالنس می آمد. بد جور گرسنه اش شده بود. بوی فالفل فروشی که 

از خیابانی فرعی می آمد او را به سمت خود کشاند. مغازه کوچکی بود، کرکره را تا 

نیمه کشیده بودند پائین. در ورودی مغازه چون دهانی بود که از وحشتی باز مانده 

. مرد میانسالی پشت دخل چرتش زده بود. روی چهاپایه ای نشسته بود و پشتش باشد

 را طوری به دیوار تکه زده بود که پاهایش از زمین جدا شده بودند.

 فالفل چنده کاکا؟

 با بی حوصلگی تعارف کرد که مهمون من باش. به خود آمد و چرت مرد پاره شد.

بزرگ توی خیابان اصلی داشت. فالفلهایش تند صدرا او را به یاد آورد. قبال یه مغازه 

بودند و خوشمزه. با سیروان چند باری رفته بودند. سیروان بیشتر با سس تند 
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پاکستانی اش حال میکرد. مرد شکسته و بی رمق شده بود. پیشتر چند نفر دم 

 دستش کار میکردند و خودش فقط دستورها را منتقل میکرد و به حسابها میرسید.

 "تمن ۳۰فالفل "ش خوان نوشته شده بود: روی پی

هزار جدا کرد و جلویش گذاشت. اندازه ای که بتواند سس و نوشابه هم کنارش ۴۰

 بگیرد.

پشت سر صدرا دو مرد دیگر وارد شدند و روی میز بغلی نشستند. مرد با قاشق 

مخصوصی فالفلها را سریع میگرفت و می انداخت داخل روغنی که از بس داخلش 

 سرخ کرده بودند، تیره شده بود. 

بانکه تو اشنویه. میگفت چند  شنیدی چند تا بانک رو آتیش زدن. باجناغم کارمندِ "

ستن پشت باجه، کارش شده تی کشیدن. بهش گفتم همچین بدم روزه بجای نش

 "نشده، اینطوری یه تکونی هم به اون کون و شکم گنده ات دادی...

خنده هایشان که تمام شد، آن یکی که کله اش تاس بود طوری که بخواهد احتیاط 

میگن "کرده باشد نگاهی به صدرا و مغازه دار انداخت و سرش را کمی جلوتر برد: 

 "چند تا جاش رو هم آتیش زدن. یخونه

چند تا بدبخته که آتیش  یاونی که من تو فیلم دیدم خونه"دوستش جواب داد: 

 "زدن

مرد سه فالفل را با هم آماده کرد و جلوی مشتری ها گذاشت و وارد صحبتهایشان 

 "؟میشهاز داخل شهر چه خبر؟ شنیدم امشب باز شلوغ "شد: 

داشت و انگار چند روز باشد چیزی وارد معده اش نشده باشد، مرد تاس، ساندویچ را بر

سه گاز پشت سر هم از ساندویچ گرفت و نصفش را بلعید و با دهانی که به زحمت 

آره، فراخوان دادن. همه جا بسته "کلمه های بریده از آن خارج میشد جواب داد: 
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 "اس. اینجا هم که بازه از شانس ماست.

به صدرا اشاره ای کرد و  "ستم. نفهمیدم چطور خوابم گرفت.منم بایس تا االن میب"

 کلی ازاین جوون که اومد داخل، پشت بندش شما اومدین تو. امروز  ": ادامه داد

میبندم. چاره ای نیست. نبندی موتورسوارا میان  شریف بردین،تکه نونام موندن. شما 

دوباره با تاسف سری  ".هنمیمون یی واستشیشه هاتو میارن پایین. فیلم بگیرن آبرو

 تکان داد و ادامه داد:

با خودم گفتم درسته اینجا کوچیکه و خیابونش فرعیه، خوبیش اینه سر راه چند تا "

مدرسه است. اوایل بد نبود. اون وقتا به بچه ها یه ده تمنی میدادن که میشد باش 

 تر از اینمتمن. کم ۳۰تمن، فالفل شده  ۲۰نوشابه هم بگیری. االن بهشون میدن 

تمن. بعد میگن  ۵نمی صرفه. همه چی چند برابر رفته روش. یه نون میخریم  برام

اونا که تو خیابونن اختشاش گرن... آره ارواح باباتون. مردم گرسنه ان. هزار جور 

 "بدبختی دارن. عصبانی ان که ریختن خیابون. تا کی میخوان به ریش مردم بخندن...

از در فالفلی که خارج شد پشت سرش صدای پائین آمدن کرکره را شنید. منتظر 

تاکسی ایستاد. هنوز مستی عرق توی سرش بود. به حرفهایی فکر میکرد که چند 

لحظه قبل شنیده بود. باد مالیمی میوزید. به هر کس میرسید حسی دوگانه نسبت 

 منزجر میشد.  به آن داشت. یک لحظه اعتماد میکرد و لحظه ای دیگر
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۴ 

راننده مردی میانسال، با صورت گود افتاده و ریشهای سیاه، زبر و نامرتب بود. بی 

آنکه جوابی به صدرا داده باشد، با یکی از دستها دنده را عوض کرد و با آن دیگری 

تک تک تیره بود.  شفرمان پیکان قراضه اش را چرخاند و گازش را گرفت. پوست

دنده عوض میکرد و گاز و کالچ میگرفت بی خوابی رنج میبردند. سلولهای صورتش از 

 زیر لب غر بزند. ت از فرط شلوغی خیابانو حتی نای آن را نداش

دختر جوان از پیاده رو خیابان با لباسهای فرم  ۳۰تا  ۲۰هوا رنگ باخته بود. نزدیک 

شد، مدرسه همسو حرکت میکردند و با هیجان خاصی که بیشتر از سر شیطنت با

  "زادیئاژن ژیان "یشان را کنده بودند و شعار میدادند: مقنعه ها

گوشی راننده زنگ خورد. از داخل جیبهایش گوشی کوچکی را بیرون کشید و دکمه 

ای که قبال باید رنگش سبز بوده باشد را با آن انگشتهای استخوانی و بلندش فشار 

زیر لب غر زد و گوشی را پرت کرد داد. با چند بله و خیر قضیه را سر هم آورد. کمی 

روی سینه ماشین و پشت بندش سیگاری آتش زد. چند متر جلوتر مردی ریز اندام 

و میانسالی دست تکان میداد. راننده نگه داشت تا سوار شود. به ساعت ماشینش که 

را نشان میداد. دستش را برد سمت  ۶به زحمت خوانده میشد نگاهی انداخت. ساعت 

و تا موج عوض کند. زن و مردی خوش صدا نوبتی عناوین اصلی اخبار را دکمه رادی

 دیکته میکردند:

 آخرین وضعیت مذاکره برای لغو تحریمها ارزیابی شد.

 وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح رتبه بندی معلمان در چند ماه آینده خبر داد.

هر مختلف اروپا دست همزمان با افزایش بهای سوخت و مواد غذایی، مردم در چند ش
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 به تظاهرات زدند. دولت با باتوم و گاز اشک آور به استقبال آنها رفت.

سخنگوی دولت: کسب و کارهای مجازی که در جریان اغتشاشات آسیب دیدند 

 میتوانن شکایت کنند.

وزیر امور خارجه: پهپادهایی که به روسیه داده ایم، مربوط به قبل از جنگ اوکراین 

 است.

 ذاری یکصد هکتار از اراضی دولتی برای اجرای طرح ملی مسکن در شمال کشورو واگ

کل کشور آشوبه. این همه "مرد عقبی با صدایی که از صدای رادیو باال بزند گفت: 

 "آدم کشته شده. قوادا انگار نه انگار که آب از آب تکون خورده.

و  بزندمرد را دید  از آینه جلوی ماشین صورت تاراننده سرش را کمی باال گرفت 

 همزمان رادیو را خفه کرد.

آخوندای بی شرف عین بال بر سرمون نازل شدن. فقط بلدن بگن غرب و آمریکا از  "

نداره. هر  حناشون دیگه رنگی تقی به توقی بخوره، میگن کار اینوریاست. اینجا بدتره.

 "روز غزعبالت تکراری به خورد ملت میدن. مملکت رو واسه همه کردن جهنم

ماشین شاسی بلند سیاه و شیکی که قیمت یکی از الستیکهایش به کل تاکسی می 

داد که کم مانده بود راننده بزند به جدول   ویراژ ارزید، بوق کشان طوری از بغلشان

کنار خیابان. دختری کم سن و سال بدون روسری آن را میراند و آهنگ جنتلمن 

 ساسی مانکن را تا ته داده بود باال. 

با هزار قرض و قوله و بدبختی بچه مو فرستادم دانشگاه. دلم "مرد عقبی ادامه داد: 

سرم تو دبیرستان همیشه شاگرد اول خوش بود که واسه خودش کسی میشه. پ

کالسشون بود. سنگ به شکم بستیم تا دانشگاش تموم شد. مثال دانشگاه دولتی درس 

. گفتیم تموم میشه، با میخوند. پول ژتون و خوابگاش اندازه خرج کل خونواده بود

و مدرکی که میگیره میره سر کار. این بدبختی تا ابد نمیمونه. حاال یه سال بیشتره ت
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خونه بیکار نشسته. تف به شرفتون. یه پدر نمیتونه جیگرش واسه بچه هاش آتیش 

با سه تمن حقوق بازنشستگی و یک و دویست یارانه چه خاکی تو سر خودم  .نگیره

و پسرم بریزم. این بدبخت چطور میخواد کار پیدا کنه، زن بگیره، خونه که پیشکش، 

 "از پس اجاره هم برنمیاد...

جاره را که شنید. یاد روزهایی افتاد که تازه به این شهر آمده بود. اجاره صدرا اسم ا

ها وحشتناک بودند. تا توانست همین پارکینگ را گیر آورد، چند شبی را توی پارکها 

 .وجودش را گرفت ترس و نفرترای لحظه ای و جلوی بیمارستانها در به در بود. ب

و تا دختر دم بخت دارم. خواستگار بیاد به چی خوش باشه. د وندلش ها بیچاره ..."

 "چطوری میخوام شوهرشون بدم. فقط یه یخچال بیس میلیون آب میخوره...

چند بار سرش را تکان داد، با آستین پیشانی و صورت عرق کرده اش را پاک کرد و 

با حالتی درمانده گفت: عجب زمونه ایه. آدم از بچه بدنیا آوردنش پشیمون میشه. از 

 ودنش خجالت میکشه...پدر ب

صدرا دستگیره بغل در را چرخاند و شیشه را تا ته کشید پائین. روی یکی از 

بیلبوردهای بزرگ وسط خیابان عکسی سوزانده شده ای از خامنه ای بود. بنرهای 

 بودند.  مانده دست نخورده "تحصیل پزشکی در ترکیه"و  "عمل زیبایی"تبلیغاتی 

 تا بنزینش مصرف نشود. اننده ماشینش را خاموش کردبه چراغ قرمز که رسیدند ر

دنده را خالص کرد و طوری که انرژی کافی برای صحبت نداشته باشد با صدای 

 ضعیف و پر از بغضی گفت:

دختر کوچیکم ابتدایی میخونه. دستش رو گرفتم براش وسایل مدرسه بخرم. مغازه "

وسایل جور وا جور. بهترین دفترا اولی رفتیم، هر کی میومد بیرون دستاش پر بود از 

و مداد رنگی ها رو واسه بچه شون گرفته بودن. جرات نکردم برم تو. دنبال یه مغازه 

گشتم که وسایالش این همه زرق و برق نداشته باشه. دست طفل معصوم رو از این 
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خیابون به اون خیابون میکشوندم. از هرچی الزم بود بی کیفیت ترینش رو گرفتم. 

. رفتم دم در یه تولیدی که با دولت قرارداد بسته بود. فرمشون عوض شده بود لباس

نتونستم بگیرم واسش. مدرسه که تموم میشه بین همکالسی  میگفت دویست تمن.

هاش عین گاو پیشونی سفیده. این بچه با چه روحیه ای میخواد درس بخونه. دویست 

و سر خودم بریزم. جلوی چش تمن پس انداز نداشتیم! یکی مریض بشه چه خاکی ت

 "این دکترای حرومزاده بمیری، ککشونم نمیگزه...

صدرا یاد پدرش افتاد. درد پدر صدرا دردی نبود که در بیمارستان دولتی عالج بشه. 

پول عمل دکترها گفته بودند اینجا وسایل کافی نداریم. عمل هم اورژانسی بود. 

تا وقتی زنده بود، آالخون شهرها نشده  . به یاد پدرش افتاد کهخصوصی را نداشتند

 بود.

چند ثانیه ای مانده به سبز شدن چراغ، استارتش را زد. ماشین به پلت پلت افتاد اما 

 :بلند شد دنده جا نیفتادن باالخره روشن شد. صدای

دیشب پسرم تو روم برگشت. خیال میکنه من بی عرضه بودم که نتونستم مثل  ..."

. با کشیده زدم تو گوش پسر جلوی خودم رو بگیرمتونستم عموش پولدار بشم. ن

جوون. قهر کرد و رفت. مادرش نگرانه که نکنه بره بین شلوغی و بالیی سرش بیاد. 

. تاریک روشن صبح آدم نمیدونه به کدوم دردش برسهپسرشه. نگرانه. منم نگرانشم. 

اونوقت از خونه که میشینم پشت فرمون و تا دیر وقت تو این ترافیک دور میزنم، 

 "زنگ میزنن دلم میریزه که باز روغن تموم شده یا بچه مریضه؟

مرد عقبی که ظاهرا چانه اش گرم شده بود، کمی جابجا شد. سرش را از وسط راننده 

و صدرا آورد جلوتر و طوری که بخواهد در میان آنهمه درماندگی، امیدی داده باشد 

چند وقت دیگه  ری از اون تو بمیریا نیست...این تو بمی کارشون تمومه..."گفت: 
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 "میبینی که همشون رو با تک پا میندازن بیرون...

اگه این وریا توپ میندازن اون وریا هم با خمپاره جواب "راننده پوزخندی زد و گفت: 

میدن. آدم سرش بره تو ایران اینترنشنال میگه امروزه که نظام بریزه. اگه به حرف 

 "ن اوکراین زده بود روسیه رو خاک و خل کرده بود.بود که االا اون

: بعد با لحنی که انگار بخواهد جکی تعریف کند رو به عقب برگرداند و با پوزخند گفت

 باید یارو زنگ زده بوده ایران اینترنشنال و گفته جناب، تهران رو گرفتیم، حاال "

 "چکار کنیم؟

آدم  "ن حالت بغض آلودش گفت: دوباره خندید. کمی مکث کرد و دوباره با هما 

 دلش به کدومشون خوش باشه؟

. اونایی که تو خارج خودشه اون از شاهزاده. راحتش بزارن سرش تو عیش و نوش

پرچم شیر و خورشید رو میبرن باال قرتی تر از خودشن. باباش اگه گهی بود که مردم 

کارشون شده خوش باشه؟ ده ساله  یابا لگد نمیزدن تو کونش. دلم به دمکرات

باجگیری. طرف بیست سال پیش جاش حکومت بوده، االن میان وسط شهر میزنن 

میکشنش. من یکی باالخره ندونستم اینا اختالفشون سر چی بود. ولی معلومه که از 

ضعفشون بود که دوباره ریختن رو هم. گنده هاشون دو کلوم بلد نیستن حرف بزنن. 

 "من و تو را با اسلحه میفرستن جنگ موشک.خارج کشور نشستن و بچه های بدبخت 

مردم با اتحاد دو حزب  شنیدی خالد عزیزی چی میگفت؛ ژینا امینی یه بهانه بود،

 ...ارواح باباتونآره  هه... ...دوباره امید گرفتن که ریختن تو خیابونا

صدرا پیاده شد. از چند خیابان آنطرف تر صدای شعارها می آمد. قدمهایش را سریعتر 

تر میزد. بیشکرد. هر چه نزدیکتر میشد بوی تند گاز اشک آور چشم و بینی اش را 

نمیخواست بی گدار به آب بزند. گوشه ای منتظر فرصت ایستاد. دستش را داخل 

جیب کرد تا از تیزی داخل آن مطمئن شود. کافی بود یکی از مامورا از بقیه سوا بشه. 
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و بریزن سرش. آنوقت در یک چشم به یا مردم یه لباس شخصی رو شناسایی کنن 

رحم "آن شلوغی آن را توی گلویش فرو میکرد.  درهم زدن میپرید وسط جمعیت و 

هزار جور  "نمیکنم. اونا به سیروان رحم نکردن. زدنش. جلوی چشام جونش در اومد...

فکر و خیال توی سرش بود که دستی به آرامی روی شانه اش قرار گرفت. هل شد و 

برگشت. سرش را باال گرفت. پسری نسبتا بلند، الغر اندام و ورزیده با  به سرعت

 بود که شلوار کردی اش ناصرموهایی فر و صورت و بینی کشیده مقابلش سبز شد. 

 بود باال.داده تا باالی ناف  را
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۵ 

 وانیمر تو ماسه و شن کارخانه در یه قبال. بود کشانده شهر نیا به را ناصر یکاریب

 کیتحر رو کارگرا اصرن که بود داده ریمد به را گزارشش بخش مسئول. کردیم کار

 در شرکت نیا استخدام به که شدیم ماه کی از کمتر. بودند کرده اخراجش. کنهیم

 شتریب با نشده یچیه. هیزرنگ پسر بود گفته صدرا به موردش در روانیس. بود آمده

 بود، گفته هم بعد. بود خواسته شیآت صدرا از نهار بعد هم بار کی. گرفته گرم کارگرا

 . میبکش گاریس نخ هی آسوده الیخ با میتونینم اونوقت کشنیم کار ازمون خر هی اندازه

 و داالنها آن از بود، کرده دور یشلوغ آن از را او ناصر چطور آمد ینم ادشی صدرا

 که آورد یم ادی به را او از یا پراکنده یحرفها تنها. بودند گذشته کیبار یها کوچه

 م،یخورد مامورا به ریمس تو اگه ..." شدیم گم شترشیب نهایماش ممتد بوق انیم در

 یمعمول یچ هر... میاومد کوچه از که بود شلوغ ابونیخ م،یگردیبرم کار سر از میگیم

 "...بهتره میکن برخورد تر

 به که اتاق هی با یآپارتمان. آمد یم وارشید و در از نم یبو و بود خفه اتاق یهوا

. شودیم جا آن در خواب موقع چطور بلندش قد آن با ناصر کرد، تصور شدیم زحمت

 :گفت همزمان و کرد باز را ها پنجره ناصر

 هر ها بچه. افتاده یناخوش اتفاق دمیفهم شرکت، نیبود ومدهین که شنبه سه صبح

 یول نیافتاد مامورا ریگ یشلوغ تو که میبود شده متقاعد. گفتنیم یزیچ هی کدوم
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 . نداشتم ازتون هم یآدرس. نداشت خبر بود افتاده روانیس واسه که یاتفاق از یچکیه

 :داد ادامه ینرم لحن با و برگرداند صدرا سمت به رو

 ".کنهینم فراموش وقت چیه رو کاشینزد دادن دست از غم آدم"

 . کرد روشن یگاریس و رفت پنجره یروبرو

 کار کارخونه هی تو یبدبخت هزار با شد، تموم که خدمتش. بود رضا اسمش داداشم"

 که بودن گفته دکترا زنش، دوم مانیزا سر. بچه تا دو پدر شد. کرد ازدواج. آورد ریگ

 صشونیتشخ. ستین یعیطب زنت رفتار بودن گفته. باشه حواسش یلیخ یستیبا

 یزیچ که دکترا نیا. خوبه زهرا حال گفتیم دمشیدیم که بار هر. بود یحاملگ جنون

 زهرا یرفتارا گفت،یم هم وقتا یبعض. بسازن کوه کاه از بلدن فقط. شهینم سرشون

 خودش سر ییبال زهرا و باشن گفته راست دکترا نکنه. ناصر ترسونهیم رو من جور بد

 خوادیم یک اونوقت. باشم اونا مواظب و خونه تو نمیبش نطوریهم که تونمینم. ارهیب

 بچه کنم؟ اش یبستر پول کدوم با. شه یبستر دیبا گنیم تازه. بده هامو بچه یخرج

 نسخه زدم، چونه و کردم کیکوچ رو خودم بخش، ریمد شیپ رفتم بزارم؟ کجا رو ها

 .دادن یمرخص بهم روز سه همش دادم، نشون دکتر

 فقط دکترا نه: گفتیم و دادیم یدلدار رو خودش نداره، یراه چیه دیدیم که بعد 

 رو زهرا. شنیم نطوریا یحاملگ بعد زنا از یلیخ. کنن ادیز رو داغش ازیپ بلدن

  ".هیا یقو زن. شناسمیم

. گرفت گارشیس از بلند ینفس کرد، سکوت یا لحظه ناصر. بود ا ناصرب گوشش صدرا

 . باشد کرده باز سر دوباره اش کهنه زخم که داشت را یکس حالت

 خودش خواسته و کرده خفه رو اش بچه تا دو داداشم زن که اومد خبر عصر، روز هی"

 ".بود دهیرس داداشم که کنه زیآو حلق هم رو

 ه؟یک نهایا تمام مقصر تو نظر به". انداخت صدرا به ینگاه و دیکش بلند یآه ناصر
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 نیا دنیپاش هم از تو ایک مارستان؟یت بره زهرا شد باعث یچ ه؟یک ها بچه قاتل

 یکارفرما ای دارن؟ تخت پولدارا اندازه به فقط که ییمارستانایب داشتن؟ دس خونواده

 مورد در بده؟ داداشم به حقوق بدون یمرخصیه هفته  شدینم حاضر که داداشم

 "گرفت؟ دیبا رو یک قهی ه؟یک روانیس قاتل ؟یچ روانیس

 بود ستادهیا خبردار حالت. کرد خاموش یگاریس جا یتو را گارشیس مانده ته ناصر

 .ه بودکرد قروچه را شیمشتها و

 بار هر. بود کرده قالب زانوها دور را شیدستها و بود زده هیتک وارید به پشت صدرا

 افتاده رضا یبرا که کردیم فکر یاتفاق به. کردیم یخفگ احساس آمد یم روانیس اسم

 و برد بیج داخل را دستش ...روانیس گفت لب ریز بار چند مقصره؟ یک واقعا. بود

 . کرد لمس دستش با را یزیت

تعریف آن شب صحبتهای زیادی بین آن دو رد و بدل شد. هر کدام حکایتی از درد 

. صدرا نیاز داشت سفره دلش را نزد یکی باز کند. بغض و کینه سراسر میکردند

 وجودش را گرفته بود. احساس میکرد کمی سبکتر شده باشد. رو به ناصر کفت:

آزادی رو از همه گرفتن. مردم ... کشتنش حکومت یمزدورا... مشخصه روانیس قاتل"

 یب یآخوندا روانیس یقاتالهمه بیکارن. بی پولن. هزار و یک جور بدبختی دارن. 

 ".شهیش تو کردن رو مردم همه ونخ که شرفن

از اون بچه پولدارایی  ؟از کدوم مردم حرف میزنی: داد جواب و کرد مکث یکم ناصر

اونا هم مگه  ؟له میکنن و ککشونم نمیگزهکه با ماشینشون امثال من و تو رو میزنن 

میدونی با خودشون نکنه خیال میکنی اونا هم آزادی ندارن؟ از همین مردم نیستن؟ 

پول دیه اش رو هم نمیشه کاریش کرد.  ه دیگه،چطور حساب میکنن؟ میگن اتفاق

که دادیم. واسه اون خونواده گدا گشنه همچینم بد نشد... نمیگن یارو با دوست 

ا یکی رو له کرده. کسی نمیگه اونی که زیر گرفته ت 160رش کورس گذاشته و با دخت

انی هیجان یکی هم سن خودش شده. نه... خون همه رو تو شیشه نکردن. ب، قرشده
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 ...این خون ما کارگراست که تو شیشه است

 دنیم رو شعارش ابونایخ تو االن که یآزاد نیا گفت و برگرداند رو صدرا سمت به

 از کارفرمامون. یبدبخت جز رسهیم ما به شیچ بشه؟ تو و من زخم کدوم مرهم قراره

  کنه؟ شهیش تو رو خونمون نیا از شتریب تا باشه آزادتر هست که نیا

اون مردم بدبختی که میگی، کار گیر  شه؟یم حل یچ همه بردارن رو یروسر زنا

 به که ستین یروزولی  ندارن یروسر مشکل مردم که آلمان و انگلیس تومیارن؟ 

 یآزاد همون نیا. باشن خوش شتریب که خوانیم یشتریب یآزاد عده هی. انین ابونایخ

نظرت  ؟بدیم شعارباید  زن کدوم یبرا. دارن ازین بهش تو و من مثل ییآدما که ستین

 چیه یه سر بری باال شهر، یا بری کیش؟ البته اگه پولش رو داشته باشی...

زن زندگی آزادی...کدوم زن؟ برای خاطر کدوم زن "چند بار پشت سر هم تکرار کرد: 

 "...شعار میدین؟

 مینیبش گوشه هی الیخ یب م؟یکن چکار یگیم": گفتپرید بین حرفهایش و  صدرا

 فراموش رو روانیس نه؟یهم منظورت ارن؟یب سرمون خواست دلشون ییبال هر که

 من نه ؟یقبل یزندگ همون به بچسپم خورده تکون آب از آب انگار نه انگار و کنم

 ".نمیبش گوشه هی ترسوها مثل خوامینم

 پنجره قاب یتو سال و سن کم یا بچه دختر. کردیم نگاه را رونیب پنجره از ناصر

 فینح جثه برابر چند که بود بسته پشت به یگون هی. بود دهیژول شیموها. شد ظاهر

 یفلز  و یکیپالست یقوط چند. زباله سطل داخل دیپر و گذاشت نیزم را آن. بود اش

 مثل و کرد هوو را شیدستها سرما آن یتو و آورد باال را سرش. کرد پرت رونیب به را

 . دییپا را اطراف ،یدزد باشد آمده که یکس

، کالهمون پس یکم دندون رو جیگر بگیر رفیق! اگه با هم رو راست حرف نزنیم"

 زن کدوم ازمعرکه است. با این ترس و نفرتی که داری به جایی نمیرسیم. نگفتی 

 که یدختر اون ای یطالل یعالل یپ رهیم شب تا صبح از که یاون ؟یکن دفاعقراره 
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 یکس پوشونهیم لچک با رو صورتش گردهیم بر که عصرها و یفعلگ رهیم سحر کله

 فقط شعارا نیا بانه رفیق،  جفتشونه؟ نفع به شعار نیا یکنیم الیخ نکنه. نتشینب

 ".کنن یمخف رو بدبخت مردم یواقع درد خوانیم

 شروع سگها. خوردیم گوش به گلوله چند کیشل یصدا آپارتمان رونیب محوطه از

 راژیو یبغل ابانیخ از بودند گذاشته کورس هم با که نیماش دو. کردن پارس به کردن

 .دادندیم

 یدختر ارشاد گشت. گشتندیبرم کار سر از ستاره و روانیس با که افتاد یروز ادی صدرا

 یزندگ یا جامعه تو بده یلیخ بود، گفته ستاره. کردیم سوار را بود شل حجابش که

. داره هم یتر زیانگ غم قسمت یول. بدن ریگ آدم دنیپوش لباس طرز به که یکن

 از کردنیم سر چادر که ییدخترا شتریب اونا، زمونه دوره که کردیم فیتعر مادرم

. کردنیم میقا رو پورشون پاره یلباسها چادر ریز. مونشونیا و نید نه بوده شونیندار

 یمتیق گرون یلباسا چه بود؟ کرده خوشکل چه نیدید کردن سوار که رو دختره اون

 تونهینم یعمر باشه، یخال باشیج که آدم ن؟یدید رو ششیآرا و موها مدل بود؟ تنش

 .رهیبگ ها افهیق نیا از

 منتظر که همونطور. مونهینم یکس منتظر یزندگ بگم، بهت اومدم": داد ادامه ناصر

  ".نموند ستاره

 ".کار سر بود برگشته امروز": گفت و برگرداند رو صدرا سمت به

 با. شد شوکه یکم خبر نیا دنیشن از. دیپر رنگش دیشن که را ستاره اسم صدرا

 بدم؟ یچ رو ستاره جواب گفت خودش

 یزندگ. هست هم یبزرگتر یغمها یول بزرگه یلیخ برادر دادن دست از غم... "

 هی... هفته؟ هی... روز؟ سه ؟یریبگ ماتم یتونیم روز چند ؟یچ تو خود. داره انیجر

 و یبرگرد نکهیا احتمال که یدونیم هفته، هی شهیم کار سر یاین فردا اگه... ماه؟

. یآورد ریگ کار یبدبخت چه با خودت داری میگی. ادهیز گرفته رو جات یکی ینیبب
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 ".ستین کردن فرارراهش 

 ساعت چند را شیاسکناسها نیآخر و نمانده بشیج ته یزیچ که آورد ادی به صدرا

 .بود کرده یتاکس هیکرا شیپ

 "ه؟یچ منظورت کردن؟ فرار"

 ".یکنیم فرار یدار یعنی یبش روبرو تایواقع با ینخوا یوقت"

 ".شرکت اون برگردم تونمینم یول. هیتو با حق": گفت صدرا

 رو جونت به افتاده خوره مثل که یترس نیا ؟یستین. یناراحت اونا اندازه به هم تو"

 ".دور بنداز

 با که دیدیم خود یجلو را روانیس یلحظات یبرا. زد زل ناصر یچشمها یتو صدرا

 فتهیب یکی واسه تونهیم که یاتفاق نیبزرگتر بود گفته روانیس بار هی. زندیم حرف او

 .زهیبر ترسش آدم که نهیا

صدرا از شنیدن آنها هم میترسید، صحبتهای ناصر آمیخته بود از تلخی و شیرینی. 

 .هم امید میگرفت

 ،بشه تا ضامن کی میخواد بشی ریدستگ اگر. هکن لج خودش با ابد تا نهتوینم آدم"

 "؟یچ بشی کشته اگر ؟بذاره قهیوث تبرا ای

 را یکی بخواهد که یطور و زد زل صدرا یچشا یتو هم، سر وپشت سرعت با ناصر

 درنده ونیح هی مثل که یزندگ نیا قهی دیبا": گفت باشد، کرده داریب قیعم یخواب از

 یسر هی. رونیب میبکش حلقومش از رو حقمون دیبا. کرد رامش و گرفت و است

 طرف دو. کنهیم یطراح دشمن رو کاشونیتاکت و شعارا و ابونیخ تو ختنیر بدبخت

 ؟یشنویم. مونده کاله یب ما سر فقط وسط نیا. دنیکش صف دشمنامون نبرد نیا

 اونا چطور. میکن جدا رو صفمون دیبا شده یمتیق هر به. دشمن سر پشت میافتاد

 رو قتیحق مینتون ما اونوقت بفروشن، یقنار یجا کنن رنگ رو شکیگنج توننیم
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 یکارگرا اودسا تو. میشیم کشته که میهست ینفر نیاول باال میببر رو دستامون. میبگ

. سوزوندن گمیم دارم منه؟ با ات گوش. سوزوندن شیآت تو زنده زنده رو تو و من مثل

. باال برنیم افتخار با گهید هم رو هیاالحواز پرچم شرفا یب. وندیدرن کشیج هم یکس

 اهاشونیرو تو اونا که ییایدن تو ه؟یچ شون برنامه. دارن خبر ما درد از کدومشون

 گهید انیب اونا! م؟یبش راحت خونه اجاره شر از میتونیم بنظرت بسازن، ما واسه قراره

 ها؟ مونهینم باالسرمون ارباب

 یشلوغ اون تو یبر منگ و جیگ که ینطوریا ؟یریبگ رو روانیس انتقام یخواینم مگه

. ت بزرگهغم که کنهینم فکر نیا به گلوله. ستین راهشکه  یبد کشتن به رو خودت و

 کار توش که ییجا همون از. میدار الزم لشکر هی کار نیا واسه. قیرف یتونینم ییتنها

 "ق؟یرف هیچ نظرت. میکنیم شروع میکنیم

 یبش یحرفها به که کند وانمود توانستینم. بود زده زل ناصر یچشمها یتو صدرا

 خودش یزندگ کینزد و دور یها لحظه آورد، یم زبان بر ناصر که ییحرفها. اعتناست

 .کند کینزد هم به را نفر دو مشترک رنج اندازه به تواندیم زیچ چه. شدیم ادآوری را
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رحمن کا گذشته بود. توی راه هزار جور فکر به سرش میزد. به حرفهای  ۱۲ساعت از 

فکر میکرد. به راننده تاکسی.  اتفاقاتی که این چند روز بر سرش رفته بود را توی 

 ناصرذهن نا آرام و پر از سوالش مرور میکرد. بیشتر از همه درگیر حرفهایی بود که 

زده بود. پاسخ هر سوالی را که می یافت، دهها سوال بی پاسخ جایش را میگرفت. 

قوی "ده بود، توی چشمهایش زل زده بود و گفته بود روبروی صدرا چمباتمه ز ناصر

دنیا پر از چیزای قشنگیه که میتونن مال ما باشن. قبلش باید دوست و  باش صدرا...

دشمنامون رو از هم جدا کنیم... از قدیم گفتن یه دست صدا نداره. اون خیابونا پره 

د اجازه بدیم هر روز یه از جوونایی که همشون سیروانن... باید دس به کار بشیم. نبای

مضحکه  زندگیمون شده سیروان کشته بشه و یه خونواده داغدار بچه شون بشن.

. یه طرف جمهوری اسالمیه که عین یه مار سمی، هر جا تونسته نیشش رو دست اینا

. حکومت یه از همینناخلف اونی هم که رو در روش ایستاده، فرزندبه ما کارگرا زده. 

. قسمت خطرناکش اینه که این جک و جونورا به ما رحم نمیکننهیچ کدوم از این 

 .میشن روز بروز وحشی تر ه کهوریا زورشون به حکومت نمیرسه و همین

بود که برایش پیغامی فرستاده بود. آن را  ناصرگوشی اش را از جیبش بیرون کشید. 

. صفحه "فاعجامعه ای بی د"باز کرد. یه متن چند صفحه ای بود. عنوانش را خواند: 

را خاموش کرد و گوشی را گذاشت داخل جیبهایش. ناخودآگاه قدمهایش را سریعتر 

 کرد.

چه اتفاقی قرار بود از آن شب به بعد بر سر صدرا بیفتد؟ آیا برای همیشه سرگردان 

گفته  ناصرمیماند و با هر بادی به سویی پرتاب میشد؟ یا اینکه میتوانست آنطور که 

را بشناسد؟ آیا صدرا یک ترسو بود که جرات رویارویی با  بود دوست و دشمنش

حقیقت را نداشت؟ آیا او برای همیشه نگون بختی ترسو میماند و در برابر این دنیای 

بی رحم بی هیچ مقاومتی تسلیم میشد، یا آنکه نه، جسارت آن را داشت که سعادتمند 
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 زندگی کند؟ 

پیمود و در تمام طول راه غرق در اتفاقاتی آن شب صدرا تمام آن مسافت دراز را پیاده 

شده بود که بعد از کشتن سیروان برایش پیش آمده بود. حرفهایی را که شنیده بود، 

 توی ذهنش مرور میشد.

د ررد داریم؟ تو بگو چند جور کُ ردن. چند جور کُتو این شهر به این بزرگی همه کُ"

تو گرفتن شیر خشک واسه بچه اش داریم صدرا؟ بزار من یادت بندازم. اون یکی که 

رده، اونی هم که هنوز بچه اش به دنیا نیومده جنسیت و رنگ چشاش رو با کُ مونده

رد داریم از پس اجاره ی رد داریم صاحب ده تا خونه خالیه، کُرده. یه کُپول میخره کُ

ام رد. اتفاقا زیر سایه همین دولت و نظیه طویله هم برنمیاد. به هر دوشون میگن کُ

سر و سامون گرفتن. اون کارفرما که حقوق  هاشونخیلی ،ردانکه میگی دشمن ما کُ

رده. قانونم اتفاقا پشتشه. نیروهای سرکوب هم چند ماه کارگراش رو نمیده هم کُ

پشتشن. دولت اونه. این نظامی که ما با باید یقه شو بگریم و بکشیمش پایین همین 

سیروان نگرد. اونا بودن که برادرزاده هامو خفه قرومساغان. تو ابرها دنبال قاتالی 

کردن. اونا بودن که زهرا رو دیونه کردن. اونان که نمیزارن جوونایی مثل تو نتونن 

صاحب زن و بچه بشن، چون اونوقت نمیتونن واسه بچه های خودشون عروسیهای 

یکنه چه فرقی مشاهانه بگیرن. سرنوشت فارس و لر و عرب و بلوچم عین خودمونه. 

با صاحب خونه ات با چه زبونی حرف بزنی وقتی اجاره ات عقب افتاده و جوابی براش 

این حرفا رو همونا دارن میگن تا راحتتر بتونن سروری کنن. به اون  نداشته باشی؟

ردایی که مزدور ردی که از بدبختی رفته مزدور حکومت شده میگن جاش! به اونی کُکُ

رد! انگار هر بالیی که رد کُرد کُتن میگن پیشمرگه...کُواقعی آمریکا و صهیونیزم هس

ردی ردا بدبختن چون دولت کُمیگفتن کُ ردا.کُما از آسمون نازل بشه میخوره تو سر 

ببینم نکنه خیال ، یاد بگیرن مادریشون رو نداریم که بچه هامون تو مدرسه اول زبان

ران اینترنشنال میگفت خوشبختن؟ اون احمق تو ای اقلیمردای االن همه کُ میکنی

رد بوده، زدن تو سرش و کشتنش! اگه سیروان ترک یا بلوچ بود کشته چون ژینا کُ
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نمیشد؟ بلوچ بدبختی که با پشتش بنزین قاچاق میکنه برامون مهم نباشه و بگیم 

دارن؟ اگه اینجا ترک نشین بود، کریکول نداشت؟ قاتل واقعی  2ردا کریکولفقط کُ

اون کریکول که کشته میشه اون دژبانه که شلیک کرده یا اون سرمایه داری که 

قاچاق به ضررش تموم میشه؟ این بدبخت کشته نشه، سود بارش میره تو جیب کی؟ 

جنس رد و همون کارخونه ای که داریم توش جون میکنیم روزی چند تا کانتینر 

بدل میشه، اون جنسا عرقیه که ما ریختیم. جلوی چش ما دارن ازمون میدزدن. 

کدومشون دیکتاتورن؟  اونوقت همه اینا رو ببینیم و بریم شعار بدیم مرگ بر دیکتاتور؟

باید مرگ بر کی سر بدیم؟ اونی که کار و زحمتمون رو میدزده یا اونی که پشت اونا 

برای کسی که شبا توی گور میخوابه، چه فرقی  ...یکنه؟ایستاده و ازشون حمایت م

میکنه، کدومشون حکومت کنن؟ برای اون زنی که جلوی آفتاب عرق میریزه، چه 

فرقی میکنه بقیه زنا لچکشون رو بکنن و آزادتر باشن؟ اگه اون طرف طاعونه، اون 

 "طرف هم وباست که کمین کرده.

گاری روشن کرد. سیگارش را که تا چند به اتاق که رسید، لباسهایش را کند. سی

جامعه "لحظه قبل با ولع توی سینه میداد  نصفه خاموش کرد و گوشی را باز کرد. 

چشمهایش را با عجله روی واژه ها می سراند. بعضی وقتها که رشته  "ای بی دفاع

این چه جامعه ای است که  ..."کالم از دستش در میرفت دوباره به عقب برمیگشت. 

چنین ناتوان در دفاع از خویش است؟ بر این جامعه چه رفته است؟ این پرسشی این

 "است که باید بدان اندیشید...

دوباره بلند شد و سیگاری روشن کرد و طول اتاق را میرفت و می آمد. قبل از آنکه 

ناتوان در دفاع  ادامه دهد، درگیر پاسخ پرسشی شد که در مقابلش میدید. جامعه؟...

                                      

 

 
 به معنای کسی که کول یا گرده خود را کرایه میدهد. ترجمه غلط آن به فارسی کولبر است. 2
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 ؟...از خویش

یگری را باز کرد. در انتهای آن متن د سواالت زیادی در ذهنش کلنجار میرفتند.

این جامعه ای است بیمار، پر از کینه و نفرت و در حال اضمحالل... " وشته بود:ن

... تر از آنند که با این تغییرات التیام بیابندزخمهای وارده بر پیکر این جامعه اما عمیق

بر متن این تنشهای متقابل، بلکه بر مبنای نفی و فراتر رفتن از رهائی این جامعه نه 

این تنشها امکان پذیر است... جستن، یافتن و طی کردن، و نه دنباله رو حوادث 

معضل گرهی جامعه ایران نیز امروز همین است. فقدان نیرویی به معنای  شدن...

 "این نیرو را باید ساخت. ...مسائل ببرد ه رادیکال، نیروئی که دست به ریشۀدقیق کلم

از انفجار خشم تا انقالب "را باز کرد.  رفت و آن متن دیگریدستش به سمت 

  "اجتماعی

سازماندهی، سازماندهی و باز هم سازماندهی، رفقا "بیانیه اینگونه تمام شده بود: 

 "فرصت را از دست ندهیم

به آسمان چشم دوخت. ستاره های زیادی  ،پارکینگشیشه شکسته باالی از باالی 

دیر وقت بود. یاد آخرین حرفهای  احساس سبکی میکرد. در آسمان میدرخشیدند.

 !افتاد. فردا توی شرکت میبینمت رفیق ناصر

. دیگر نداشتترس و شرمندگی که بعد از سیروان به سراغش آمده بود را  حس آن

احساس سربازی را  "ی فرار کنم.من یه ترسو نیستم که از زندگ"با خودش گفت، 

قبل از داشت که پوتینهایش را محکم بسته باشد و آماده نبردی بزرگ شده باشد. 

 .آنکه چراغها را خاموش کند دوباره نگاهی به اسم سایت انداخت
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