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 خواننده گرامی، 

از    « مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر و نویسنده این اثر، از بخشی دزد و دلبراین نسخه الکترونیکی رایگان از کتاب »
  اند تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد.پوشی کرده حقوق خود چشم 

نسخه الکترونیکی  ما مراجعه کنید یا اگر مایلید    وبسایت ، لطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به  کنیداگر خارج از ایران زندگی می 
مبلغ  لطفا  کنید،  مطالعه  را  طریق    پوند   ۵  کتاب  کنید.    وبسایت از  واریز  نوگام  نشر  حساب   به 

 لطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی است. 

اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر آن )نوگام( محفوظ  و کتاب را رایگان دانلود کرده   اگر در ایران هستید 
است و هرگونه کسب درآمد از این کتاب بدون مجوز رسمی از ناشر، پیگرد قانونی دارد. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه 

، در هر  اثرگرفته از این    نشأت دهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  ا اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمی جرح و تعدیل، تغییر ی
  رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده اثر است.

حتما لینک مستقیم دانلود از خود    کنیمهای دیگر نشر نوگام را به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا می خواهید این کتاب یا کتاب اگر می 
های ارتباطی پرهیز کنید. دسترسی های اجتماعی و اپلیکیشننوگام را برایشان بفرستید و از فرستادن فایل با ایمیل یا شبکه   وبسایت 

  های کتاب برای نشر بسیار مهم است.به آمار دقیق دانلود 

تر آثار به زبان فارسی در سراسر دنیا و حمایت از نویسندگان و مترجمان  ام به منظور توسعه نشر الکترونیک فارسی، توزیع آسان نوگ
به کتاب یکی از راهفارسی  های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ در جامعه است و نشر  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان 

با خوانندگان به وجود  کند. نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک دوستان مهیا می ابالکترونیک این امکان را برای کت  تر نویسندگان 
کند که به  ای را فراهم می آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان معاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی می 

 اند.ته دالیل مختلف امکان انتشار در داخل ایران را نداش

مراجعه کنید و یا با ایمیل    nogaam.comبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس  
contact@nogaam.com .تماس بگیرید  

 با مهر و احترام 

 نشر نوگام 
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 نشر نوگام                                                                                                            

 

 دزد و دلبر عنوان: 

 عاصفه صادقی اسفهالنینویسنده: 

   داستان کوتاه ایرانیموضوع: 

 ناشر: نوگام 

 (۲۰۲۰ ژوییه) ۱۳۹۹ مرداد: چاپ اول

 محل نشر: لندن

 ۶-۵۵-۹۰۹۶۴۱-۱-۹۷۸  شابک:

 

 کلیه حقوق این اثر نزد نشر نوگام و نویسنده محفوظ است. 

 www.nogaam.comسایت: وب 

 contact@nogaam.com: میلای

 nogaambooks@: توییتر و اینستاگرام

 

 

 

  



©Nogaam Publishing 

4 
www.nogaam.com 

 

 

 

 

 

 

 : فهرست 

 ۶...............................................................................................................دزد و دلبر

 ۲۳.............................................................................................................تریبون آزاد

 ۵۷.....................................................................................................تا شب هزارویکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©Nogaam Publishing 

5 
www.nogaam.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها هنوز وجود  ناچار شدم از سنت دزدی حرف بزنم. با حیرت نگاهم کردند. توضیح دادم که این   ، »چند روز پیش  در توضیح سفری با چند سینمادوست 
ها هنوز وجود دارد و از جمله همین اسالم، که هنوز در آن حتا در ازدواجی که  دارد، نام بسیار جاها را گفتم. با حیرت نگاهم کردند. توضیح دادم که این 

ها حتا وقتی هیچ  ام؛ این سال رد عروس ربوده شود، و من بارها شاهد زندگی و دوام چنین سنتی دور از چشم قانون بوده هر دو خانواده موافقند ترجیح دا 
ست. الزم نیست تک تک بشمرم  ا های  سالیانه یا فصلی هنوز رایج  یابی در مسابقه شکل دیگر این جفت   . های محلی امکانی نباشد با اطالع قانون و توافق 

دانیم، و  ایم نمی کنند و فقط ما که در شهر نشسته ها دارند زندگی می اش اینست که پنهان و آشکار آیین شناسی آنها هم نیست. ولی خالصه معنی و جای  
شناسیم،  هر می ی مهم اینست که جز دانش جدید و مذهب رسمی که ما در ش کنیم. نکته را زندگی می   دانیم خود ما هم داریم نوع دیگر آنها بدتر این که نمی 

پیشین  پیشین یک مذهب  با آن زندگی می تر زندگی تر طبیعت محوری، و یک دانش  کنند، و اگر ما واقعا به آن  شناسی وجود دارد، که مردم غیرشهری 
 ما بشناسیم« مندیم درست است که به جای آنکه افکار خودمان را بهشان نسبت بدهیم، خود آنها و افکارشان را آن طور که هست مستقی ه عالق 

گاه،    99- 98، صفحه ی  1371گفتگو با بهرام بیضایی، انتشارات آ
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 دزد و دلبر 

 

 شام شور 

شد. برای همین وقتی بود که به آشپزی من گرفته می   اینمکی. توی خانه پدر مادرم این ایراد همیشگی غذاهای من معروفند به کم 

با این حال  می   مچشم به  شود خیلی  می   غذا شور فرهاد بیچاره غذاش را خورد. منتظر بودم که چیزی درباره شوری بگوید.  آید. 

 ؟«آدمی ن  رفت. پرسید: »چرا بابامی  کشاند تا لبه بشقاب و با آن کلنجارمی   جاش با چنگال  کوکوسبزی را به 

 م تیر کشید. حرفی برای گفتن نداشتم.انوک بینی 

 ؟«آدمی  شود. دوباره پرسید: »پس بابا کی کشاند تا تکه  می  فرهاد ول کن نبود. کوکو را 

  هام سرازیر شد. فرهاد دست از کوکو برداشت و با چنگال توی هوا هاج و واج نگاهم کرد. پرسید: »چرا گریه اشک از روی گونه 

 کنی؟«می 

خورد. بلوزم را  می  م نج لختهای تندش به آریستاد. نفس من صورتم را با دستام پوشاندم. فرهاد از روی صندلی پایین آمد و کنار من ا

 های عید نزنم دیگه، برای چی ناراحتی؟«کشید و گفت: »من که قول دادم دست به شیرینی 

م. گفتم: »چه فایده؟ دیگه خیلی اکنار کوکوسبزی نخورده   ،مکث کردم. نفسم را تازه کردم. دستام را پایین آوردم گذاشتم روی میز

بس که خودخواهی.« دوباره نوک    ، ها هیچی نمونده. برای خودمون هم نموندهگه برای مهمون شون رو خوردی یواشکی. دی دیره. همه 

م سوخت و اشکم سرازیر شد. فرهاد رفت روی نوک پا و دستش را به زحمت انداخت دور گردنم و گفت: »ببخشید توروخدا  ابینی 

 ببخشید.« 

 کی داشت. گفتم: »چه فایده؟«رفت. درد وحشتنا می  کلمه ببخشید مثل سیخ کباب توی قلبم فرو 

 « !طفلک فرهاد هم به گریه افتاد. هی گفت: »توروخدا گریه نکن
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را گرفتم و   به پسرکم. دستاش  افتضاحی درست شد. همین کوکوی شور هم زهرمار شد  ببین سر غذا چه  نیامد.  واقعا دلم  دیگر 

فورا    .«کنم. مامان فدای دستای کوچولوت بشهنمی   گریهبوسیدم. مثل همیشه دستاش خیس و چسبناک بود. گفتم: »باشه دیگه  

 خوری؟ دوست نداری؟«نمی  بوسید. بعد گفت: »پس چرا کوکو  ام راخوشحال شد و چونه 

 

 ترس 

 آمد. نمی  خواستم فرهاد بفهمد. هیچ صدایی نمی  ترسیدم امامی 

تکان داد و من   اش راانه ایرانی رقصیدیم. فرهاد ش  سفت چسبید. با هم  اهام رگرفتم. او هم دست   اهاش رضبط را روشن کردم. دست 

 شنیدم.می  های فرهاد سکوت رااز خنده مردم. از پس صدای موسیقی و خنده 

توانستم نمی   چوبی مثل همیشه سر جاشان بودند. ولی دیگر سکوت را   ها مثل همیشه بود. مبل و میز و دکوردیوارها، درها، پنجره 

  کاری پسر فینگیلی من تنهایی هیچ  ها رو ببندیم« فرهاد بالفاصله قبول کرد.دیگه. شب شده. بهتره پنجره تحمل کنم. گفتم: »خب  

  دوست دارد. من پرده را از الی پنجره قدی در آوردم. فرهاد هم هلش داد تا بسته شد. اما هر چه کش   را   کند ولی کار گروهی نمی 

هر چند که سنگین    ،ش دادم به جلو او او هم دستگیره را چرخاند. بعد من تاب رسید. بلندش کردم  نمی   آمد دستش به دستگیرهمی 

  خواست بگیرد. داشتیم می   طور. تعادلم را از دست دادم و کمی دوال شدم. فرهاد موهایم راش گرفت. خودم هم همیناهشده. خند

 رسیدیم. ن ماخواباتاقره تابیدیم و با خنده دوالدوال رفتیم تا به پنجطور همینافتادیم با هروکر. می 

 ها رو  بستی؟« »مامان برای چی پنجره فرها پرسید:

 «.کردم گفتم: »چون شبه... تنهاییم... ممکنه دزد بیادمی  ها را بازکه پرده طور  همان 

 پرسید: »دز چیه؟«کرد. می  هاش ریخته بود. از زیر موهاش با دهان باز به من نگاهنی و چشماخت فرهاد روی پیش موهای ل  

ر چشم  اموهاش  روی  ل  از  قشنگ  موهای  بردم.  گوشش  کنار  شب  هاش  کسی...  »یه  گفتم:  رفته.  خودم  به  خونه    آدمی ختش  تو 

 « .بدون این که جاش چیزی بهت بده ...برای خودش ...برهمی  مون رووسایل 
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    ببره؟«خواد می   حس آشنای ترس به صورتش دوید. بالفاصله پرسید: »تو رو هم 

    «. چه پیچیده شد! گفتم: »آخه من از کجا بدونم گل پسر قند عسل

 

 ماشین 

نه دل و دماغ هیچ کاری را داشتم. فرهاد ناگهان دوید طرف در ورودی خانه.    ،آمدمی   دراز کشیدم روی تخت. خسته بودم. نه خوابم

 «  .ش کنمفلگفت: »پس ق 

 گفتم: »نه« 

 دوباره برگشت طرف اتاق خواب. دم در ایستاد. گفت: »چرا؟ دز میام ها!« 

 « .دوباره   ...شلید رو برده فکر کنم جا گذاشت  دونم کدوم ک نمی   گفتم: »بابا

 «.گفت: »در بزنه

 هر چی   ، هر دوتون عین همید  ،آدمی معلوم هم نیست کی    ،دونم کجاست نمی   تم که کشید دوباره. گفتم: »ای بابا! گفم تیر  انی بی

 «.زنیدمی و رحرف خودتون   هی گم می 

 زنم« می  فرهاد بدو رفت توی هال. گفت: »االن موآل

 ست.ا دانستم که موبایلش خاموش می  زد.می  هاش ضربهو به دکمه  هآمد که تلفن را برداشت می  صداش

  طالقت   ...بسه  ...قفل کنم؟  ...شیممی   مون راحت همه   ...گین؟نمی   چرا  ...کلید دارین؟ جا گذاشتی بازم؟  ...گفت: » سالم بابا

 « !صب کن ببین ...هازنممی 

 م گرفت. اخنده

 فدای نیمچه زبونت بشه« هام را باز کردم گفتم: »بیا بوس کن منو. مامان فرهاد آمد دم در. دست 
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 « .خوان باهات حرف بزنهمی  تلفن را جلو آورد. گفت: »بابا 

 «.خوامنمی  م را کردم آن طرف گفتم: »منروی 

 «!ت: »آشتی کن دیگه آشتی کای خوبیهتر با خواهش گففرهاد آمد نزدیک 

 « .حاال بعدن  آدمی »االن خوابم  گفتم:

به سقف نگاه    ،کمی ایستاد. بعد تلفن را گذاشت روی پاتختی   ، فرهاد تلفن در دست    آمد کنار من روی تخت. نگاهم کرد. من 

ها را از روی بالشت و  نخوابید ماشیمی   همراهش داشت. وقتی اش را درآورد. همیشه یک ماشین  کردم. از جیب شلوارش ماشینمی 

اختیار لرزیدم. روی کف پام پام. فلزش سرد و سخت بود. بی   ت س کردم. ماشین را گذاشت روی انگشت ش می   اش جمعتوی مشت 

 « .ام مامان جان کشیدش. قلقلکم آمد. پام را جمع کردم و گفتم: »خسته 

 خیال کف پا شد. بی 

  شد. آن وسطمی   و بلند  آورد و آهستهمی   را در  مشغول شد. صدای موتور ماشین  زدن   گماشین را کشید روی ساق پام و به زیگزا 

ی دامنم رسید.  تر شد و به لبه زده شود اما تازه هیجان می   « گفتم یک کم دیگر خسته...سقت بگییییرم  ...ت: »اومممممممدمفگمی 

 کنی فرهاد؟«می  کارشد. گفتم: »چی می  کشیدهداشت  دیگر دامنم 

 «.مییییییاد باال ...زاتیا سه آلوالو ...توضیح داد: »توی اووان صره

 گفتم: »آهان«

« بعد دراز کشید کنارم. دستش را گذاشت روی کمرم و بینی کوچکش را نزدیک بینی .آمد نشست کنارم. گفت: »شیرینول کرد.  

 «.آدمی هام را بستم. گفت: »منم خوابم من آورد. چشم

 .« باز خوابیدم. گفتم: »پس برو لباست را عوض کن و سر جات بخوابم را برگرداندم و طاق روی 

 کند. مهم هم نبود. فکرم خالی شده بود. حتا دیگر خیلی می   کند یا فکرمی   دانستم به چه چیزی نگاهنمی   نزد.تکان نخورد. حرفی  

 شدند. دیگر نفهمیدم. اما یکهو از سنگینی روی نافم بیدار شدم.  ها کند و سنگینداغ شدند. لحظه هام ترسیدم. چشمنمی 
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هاش بسته بود. افقی صلیب دراز کشیده بود. صورتش طرف من و چشماولین چیزی که دیدم فرهاد بود. برعکس من مثل ضلع  

 « .جا جای خواب نیست سرش را درست روی نافم گذاشته بود. تکان خوردم. گفتم: »فرهاد بلند شو این

 هاش را باز کرد. من وحشت کردم. معلوم بود که خواب نبوده. یکهو چشم 

 «.زنهمی  گفت: »توی دلت بوق

 «.گفتم: »دیگه وقته خوابه باید بری توی تختت بلندش کردم. 

 شه من پهلوت بخوابم؟«پرسید: »می 

ام بوده که صبح پاشوم ببینم تمام شب فقط خودم   که دست و پام به بدن گرم و آشنایی نخورد. از این از تنهایی خوابیدن متنفرم. از این 

 سفت. مثل خوابیدن توی گور.   و دست خودم را گرفته بودم

 شود.نمی   فردا سنگ روی سنگ بند ،گفت اگر بگذارم فرهاد بماند پیشممی  با این حال چیزی به من

 بابا نگفت هر کس توی تخت خودش باید بخوابه؟«ه  گفتم: »مگ

 «.قرار گفت: »حاال که نیومدههایی بی فرهاد سریع با چشم

 نیستم هم دیگه همه حرفام باد هواست؟« من بدون معطلی گفتم: »یعنی وقتی من

  ی چوبی باالی تخت گرفته بود وخواست چیزی بگوید اما بد توی پیچ استدالل افتاده بود. دستش را به لبه می   فرهاد گیر کرده بود.

 «.خوابم بعد منو ببر توی تختممی  ذره خواست بیاید. کمی عقب رفت و با خواهش گفت: »این طرف تو یه نمی 

تونم  نمی   ، ماشاالله سنگین شدی  ، عزیزم  ،خب   ،شی ولی من همین قدی موندممی   را گرفتم و گفتم: »ببین چه زود داری بزرگ   دستش 

 «!»بیا « دستش را کمی کشیدم. گفتم:.دیگه بلندت کنم

کار  گفت: »اگه دز بیان چی هام نگاه کرد و ی چوبی تخت. مستقیم توی چشمبه لبه سباند فرهاد از جایش تکان نخورد. پشتش را چ 

 کنیم؟«
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کار  دونم چی نمی   ببری. حاال بیا. منمو  ام رزهره طوری  چه دونی  می   اش را کشیدم و گفتم: »ای ناقال! الحق که پسر همون پدری.لپ 

یم. باشه؟ آفرین پسر  کنمی   ها رو بستیم. نترس. اگه اومد داد و بیداد»حاال که پنجره   :بکنیم« موهایش را کمی ناز کردم و ادامه دادم

که مرد  من.  بده حاالنمی   شجاع  بوس  با  .ترسه.  را کشیدم.  و دستش  بوسیدمش  برای بوس. خودم  نیامد  « برخالف همیشه جلو 

 دلخوری پا شد از روی تخت.

 

 فیل 

کرد و  نمی   ولخواب بپوشد. به سرعت سرید زیر پتوش ولی دست من را  لباسهایش را عوض کند و  به فرهاد کمک کردم تا لباس

 شه بمونی تا من بخوابم؟« می »سفت چسبیده بود. گفت: 

 .« امبره. من همین اتاق کناری می  گفتم: »تو خیلی دیر خوابت 

 « .ترسممی  خیز شد و گفت: »نه منفرهاد نیم 

 کردم پرسیدم: »مثال از چی؟« می  سعی کردم وانمود کنم خیلی مهم نیست. در حالی که موهایم را باز

 « .ترسیدم چراغا خاموش کنی می  این بار با تردید گفت: »از دزد. تازه فرهاد 

 «.منم که خواب نیستم ...در بازه  ...نگاهش هم نکردم. گفتم: »ببین ،کردممی   من لگوهای روی تخت را جمع 

 دوباره شروع کرد به خواهش کردن. 

 «.ات بمونهرم که شب پیشآمی  جا یه فیلاینناگهان فکری به ذهنم رسید. با اشتیاق گفتم: »برای این که نترسی 

 «!فرهاد بدون حرف من را نگاه کرد. گفتم: »صبر کن

بیرون کشیدم. چیز همه ها را کنار زدم و روبالشتی آبی کمرنگی را از زیر ها. کمد زیرزیری را باز کردم. مالفه رفتم سراغ کشوی لباس 

 کشاند. می  ی تخت اش را به نرده بود داشت ماشینتوی تخت سیخ نشسته   ،وقتی برگشتم سر وقت فرهاد
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 کنم ها!نمی  روم پشت سرم را هم نگاه می  کنم و می  را ول چیز همه کار کنم! خسته شدم ها! ای خدا! چی 

 مگر به این راحتی افقی می شد سرتق؟ آرام هلش دادم به شوخی تا دراز بکشد دوباره. 

باز کردم و نشانش دادم. فرهاد بی دراز شد و ماشین را ول کرد.    چیزحرکت خیره  مانده بود. خشکش زده بود. هیچ روبالشتی را 

خیلی قشنگه نه؟« روی روبالشتی   ،خیلی وقت پیش که هند رفته بودم خریدمش  ، بینی این یه فیله یه فیل هندیگفت. گفتم: »می نمی 

 بینی؟ مماخش قرمزه.«می طرح فیل دوخته شده بود. دستم را رویش کشیدم و گفتم: » 

 خورد. پرسید: » چرا این قد بزرگه؟« می   ترس در تمام صورت فرهاد تاب

 .«زننمی  شن شکارچی رو با مماخشون می  بعد قوی ، شهمی  مماخشون یواش یواش بزرگ  ،ان گفتم: »خب فیال این طوری 

 زد. نمی  فرهاد هیچ حرفی 

بینی که تنها  می   وقت زنم. هر وقت ترسیدی بهش نگاه کن. اون می   باالی سرت با پونز گفتم: »حاال من این آقای فیل رو این جا  

 .«نیستی. اگر هم دزد و غول و اینا اومد به فیله بگو با مماخش بزنتشون 

 فرهاد شروع کرد به گریه کردن. خیلی تعجب کردم. آخر برای چی؟

 

 دلبر 

یه نکن تا  کنارش دراز کشیدم. گفتم: »گر  ، اش تمام شودبرای این که گریه   جا بمون« خوام توروخدا ایننمی   »من فیل   فرهاد گفت:

های  مویرگ   ، هاش زالل و سبک بودهایش را پاک کردم و کمی آرام شد. اشک « با دستم اشک .و بگم براتمن ماجرای فیل و فرهاد

خوای بدونی  را روی کمرم گذاشت. گفتم: »می شان ببینم. دوباره ول شد طرف من و دستش  توانستم از توی می   قرمز لپ قشنگش را

در روزگاران خیلی قدیم وقتی    ،یکی بود یکی نبودی فیله چیه؟« گفت: »اوهوم« موهایش را پشت گوشش بردم و شروع کردم: »قصه 

داشت و پر از  های قرمز  کدوم از ماها نبودیم یه شهر خیلی خوبی بود توی هند به اسم آگرا. این شهر خیلی قشنگ بود. کوه هیچ

ا  ها و گل و گیاهایی بود که هیچ درخت    کردن. با هم کار نمی   ال توی آگرا. مردم این شهر همه با هم دوست بودن و دعواجا نبود 
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پختن. دور  می   ، نخوردیجا  هیچهایی که  کردن و نون می   گرفتن و غذاهای خیلی خوشمزه درست می   کردن و بیشتر وقتا جشنمی 

ی قرمز بلند و محکم بود و تا خود  تونستند تو بیان. قلعه نمی   ی بزرگ قرمز درست کرده بودند که آدم بدها  ه شهرشون هم یه قلع

 رفت.« می  آسمون باال

 هاتو ببندی توی خواب»اگه چشم  هاش. گفتم: کرد. دستم را گذاشتم روی چشممی   فرهاد تمام مدت داشت به صورت و گردنم نگاه 

هاش رو  ان« چشمهاش مثلثی برج داره که پنجره  هش یهر گوشه   ،ی قشنگ آگرا دورتادور شهره بعد ادامه دادم: »قلعه   .«ری آگرامی 

هاشو بستم. دستش را از روی کمرم برداشتم و کف دستش مثلثی کشیدم. گفتم: باز کرد گفت: »چی چی؟«  دوباره با دستم چشم

ا گرفتم که مثل همیشه خیس و چسبناک بود. دوباره شروع کردم: »نه توی شهر نه توی  « بعد دستش ر.»این طوریه. سه تا گوشه داره 

نبود یه سرباز هم  هی   ،قلعه  کنه چچون  به شهر حمله  نداشت  دفاع همه   ،کس جرات  ازش  و  داشتن  رو دوست  مردم شهرشون    ی 

ساختمون قشنگی درست کنه برای زنش    که مواظب همه بود. یک روز تصمیم گرفت یهآگرا یه حاکم خیلی خوبی داشت    کردن.می 

خواست می   ، آخه زنش رو خیلی دوست داشت   ، هم ندیده بودکس  هیچ از قشنگی    ، جای دنیا درست نشده بودکه تا اون وقت هیچ 

فرهاد بدنش  «  .گفتن ممتاز بانومی   برای همین بهش،  ک بوده ت    ، ر بودهچی س  قدیمیا گفتن که تو همه   . خوشحالش کنه. زنش ایرانی بود

  خوردند و هر از گاهی هم دزدکی باز می   هاش تکان کشید اما خواب نبود چون پلک می   و دستاش شل شده بود و آرام و سنگین نفس 

 شدند. می 

 دم گوشش آهسته گفتم: »خوابی جیگرم؟« 

 هاش گفت: »نه« مثل پسرهای خوب بدون باز کردن چشم

  .که اتفاقا اسمش مثل تو فرهاد بوده  آدمی این آقای معمار هم    ،مار خوب بیارن از ایران فرسته که یه مع می   ادامه دادم: »خالصه حاکم

یه نقشه عالی  ره. االن اگه بری آگرا هنوزم این ساختمونه  می   کنن و توش ساختمون باال می   اون وقت اونا کوه رو  ،کشهمی   فرهاد 

گن تاج محل یعنی این قدر قشنگه که مثل جواهر رو  می   ر. بهش بزرگ و سفیده مثل یه ملکه از مرم  ،هستش. روی دامن کوه نشسته 

 «.درخشه توی شهر آگرامی  درخشه، این ساختمون قشنگ هممی  مثل الماس روی سر شاه ،تاج

 شون؟« فرهاد پرسید: »فرهاد پس چی شد؟ برگشت خونه 
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سوار    ،شون برگرده. اون جا یه روز فرهاد رفته بوده گردشس. فرهاد یه چیزی شد که دیگه نتوست خونه گفتم: »نه. این یه داستان دیگه  

  ، آره   ،خود تاج محل هم کنار یه رود خروشان آبیه  ،بعدش از روی یه رود رد شدن   ...رفتنمی   فیل حاکم شده بود و داشتن توی دشت 

« باالی .ه باشه همیشه و عروسی کننخواد با اون خانوم می   بینه و دیگه خیلی دلش می   رفتن که یه دلبر هندی رو می   هوابی طور  همین

 های بسته پرسید: »دلور چیه؟« ساعدم که زیر سر فرهاد بود درد گرفته بود. آرام آن را از زیر سرش بیرون کشیدم. فرهاد با همان چشم

کرد. موهای نرمش را به  هاش را باز  فرهاد با وحشت چشم  «.یه وقت که اصال نفهمن  ...برهمی   د دل مردا روآمی   ...گفتم: »یه زن 

« فرهاد  ...ش با اون باشی ه خوای هم می   تو هم  ...زنهمی   حرفای خوب   ...»بس که چشماش قشنگه و  کنار گوشش بردم و ادامه دادم:

 میره؟« می  های گشادشده گفت: »پس فرهاد با چشم

 گفتم: »بمیره؟ چرا بمیره؟«

 «  .ی علی که تو جوب رفت مثل دل گربه  ،میرهآدم می  ،ه دل دربیاکشید گفت: »تو گفتی اگمی  فرهاد که کمی سرش را کنار

  گریه   و  ی پیش توی جوب افتاده بود. علی باالی سرش نشسته بودهفته   ، دادمی   سایه به آن غذامرنگی که علی پسر هی حنایی گربه

کم.  رفت کم می   اش را بیرون ریخته بود که با آب جوو دل و روده   ی حنایی را دریده کم گربه آزاری شکرد. معلوم نبود کدام مردممی 

یکه خوردم. دستم رو روی الله گوش کوچکش کشیدم و گفتم: »اون گربه بود آدم نبود که،    ،از این که این اتفاق یاد فرهاد مانده بود 

 «.میره قلبهمی  اش آدماون که بدون  ،شه دیدنمی   تازه  دل رو

تی  فگ ...لغزید. مثل کسی که مچ گرفته گفت: »اون روز یادمهمی  کرد. نگاهش از روی شانه و دستم نمی  رتم نگاه فرهاد دیگر به صو 

 «  .خوردی ولی من ترسیدم دست بابام سوخت  ...سه زمدل خوش 

زه اون « بعد دست کوچکش را بوسیدم و گفتم: »تا.گفتم: »تقصیر خودش بود احتیاط نکرد بدون دستگیره دست به ظرف داغ زد 

خوای مریض و کوچولو بمونی یا اندازه فیل  می   کنه، مریض نشن،می   شون قلب گوسفند بود نه آدم، دل و قلوه خوبه برای آدما، قوی 

 بری بگردی خودت توی خیابونا؟«   ،بزرگ بشی 

 م کشید. پرسید: »توام دلبری؟«بعد دستش را روی موها  ، ی گوشم را بگیرد کرد.سعی کرد الله نمی  م نگاه هاهنوز به چشم
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خوای برو از  می   پشتش را بوسیدم و گفتم: »مامان فدای عشقت بشه معلومه که دلبر هستم اگهمن بغلش کردم سفت و موهای کم 

گردی دلبر خودت رو پیدا کنی  « یک کم مکث کردم بعد ادامه دادم: »اما دلبر تو نیستم ها. من دلبر بابا هستم. تو باید ب.بابات بپرس 

 «.بینیشمی  اون وقت دیگه ،مرد بشی  ، قوی بشی  ،باید اول دل و قلوه بخوری بزرگ بشی 

 فرهاد گفت: » اندازه این فیل شم دوسم داری؟« 

را جلوش  « روبالشتی  .شه تازه ده تا بیشتر دوست دارممی   روبالشتی را دوباره جلویش باز کردم و گفتم: »بزرگ شو مماخت هم بزرگ 

بینی و دیگه برات مهم نیست من چقدر دوست دارم و میییییییییییری برای  می   باال پایین آوردم و گفتم: »تا یه روز که یه دلبر قشنگ 

هایم اختیار چشمبی ام آتش گرفت و  کشیدند و تمام بدنم منقبض شد. نوک بینی   باال  سخت   ماتنه ب بلندی را انگار توی  خودتون« طنا

 رفت.می  خورد و می  دیدم روی تختش انگار که در جوی پرآبی غوطهمی  آب شد. فرهاد راپر از 

 جوریه؟« توانست. پرسید: »دلور چه نمی  اما ،خواست بگیردشمی  ،زد می  فرهاد دستش را به رو بالشتی 

دونم ولی  نمی ه فکم زدم و گفتم: » کنم با انگشت اشاره چند تا ضربه ب می   کردم دارم فکرمی   نفس عمیقی کشیدم. در حالی که وانمود 

از بعد از دعوا    ، « به لباس خودم نگاه کردم.پوشه که مثل گل بشهمی   لباس قشنگ   ، مثل دلبر هندی فرهاد  ،هر طور که هست قشنگه 

 فهمیدم. نمی   داد و می   ی نپخته کوکوسبزی روی آستین لباسم پاشیده بود. یقین بو هم عوضش نکرده بودم. دامنم چروک شده بود و مایه 

شم؟ همین جا بخواب تا من لباسام رو  می   م رو دیدی؟ که توش مثل گل نیلوفر ی هندی منو دیدی؟ ساری آبی قشنگگفتم: »لباسا

آمد  نمی   کمد را باز کردم. درست یادم خودمان پریدم. درخواب  اتاق« سریع به طرف  .بینی دلبر چه جوریهمی   عوض کنم اون وقت 

 . شالخره پیداش کردم و بیرون آوردم ا. هر کجا بود بشنپوشیده بودم   ه بودم. خیلی وقت بود کهتساری را کجا گذاش

درآوردم و ساری را پوشیدم و آن را دورم پیچیدم. از نوری که از    اهام ر داد. تند لباس می   نشده بود و هنوز بوی خوب آگرا را   چروک 

م بود. تنگم نشده بود. درست مثل گل نیلوفر توی آب شده بودم دوباره،  اه آمد خودم را توی آینه میز آرایش دیدم. هنوز اندازمی   نشیمن

و تاریک و ساکت خودمان بود. یاد فرهاد افتادم. لبه  تنگ  خواب  اتاقدور و برم قصر تاج محل نبود دیگر. دیوارها و    ...کهفقط این 

آید تا از بالکن مملکت جدیدش را ببیند خرامان به اتاق فرهاد  می   بیرون خواب  اتاقی که از  اساری را کمی باال گرفتم و مثل ملکه 

زدم. صداش زدم.  می  ا کف پاش دو ت  ، ته شده بود و پاهایش روی بالشت بود. اگر محض خاطر ساری و گل نیلوفرم نبود  و  رفتم. سر 
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ام و طرف صورتش رفتم. روبالشتی رو بغل زده و در خواب هفت  ی برهنه تکان نخورد و جواب نداد. موهایم را ریختم روی شانه 

 خورد.  می  پادشاه هند غوطه

ی تخت گذاشتم. پتو را رویش کشیدم. به تصویر خودمان در آینه اتاق،  در آوردم از بغلش و روی نرده   اکنارش نشستم. روبالشتی ر

 دیگر نگاه نکردم.  

 

 دزد 

 دیدم.می   را از پشت حرکت آبچیز  همه هام سنگین بود و سرم را انگار زیر آب نگاه داشته بودم و  دانم خواب بودم یا بیدار. نفسنمی 

دم. نبودم. داخل اتاقک تاریک و تنگ خودمان نبودم اما داخل اتاق تاریک دیگری بوخودمان بودم. اما نه  خواب  اتاقدانستم توی  می 

کردم. می   های مرمر سفید به آن دو قبر نگاهکردم. داشتم از بیرون نرده می   داد. داشتم نگاهمی   م را پرا خنک بود و نسیم مالیمی ساری 

زدند و قبر شوهرش کنارش بود و  می   کبوترها نزدیک سقف بلند پرپر  قبر ممتاز بانو بلند و شکیل، با گل و شعر فارسی آذین شده و

خواستم  می   که در به هم خورد و پشت سرش صدای قفل کردن نیامد.  ...همیشه  ...هرگز  ...هیچ چراغی نیست و  من تاج محل همیشه

باز هم تاج محل   سرم سفت و سنگین شده بود و ساری بلند شده بود و چشمم جایی را   ...سرم را از زیر آب دربیاورم و بگویم 

شنیدم که از پشت مبل رد شد. به طرف آشپزخانه رفت و به صندلی خورد. بعد در قابلمه  می   ش را اهای سبکاما صدای قدم   ،دیدنمی 

آورد. نمی   ش را هم دراکرد. کفش نمی   را برداشت و گذاشت. بیرون آمد و طرف پنجره رفت و پرده را کشید. هیچ چراغی را روشن

برد از  نمی   خواستم فرهاد را صدا بزنم اما بدنم فرمان می   توانستم چشمانم را هم باز کنم.نمی   اما  ، آمدنمی   نفسم دیگر زیر آب باال

  عمیق بکشم اما   خواستم نفسمی   خودمان شد. کنار تخت باالی سر من ایستاد.خواب  اتاقمن. او دوباره مبل را رد کرد و وارد  

  ی اش را روی چارپایه میزآرایش گذاشت و پهلوی من روباال سر من ایستاده بود. کت طور  همان توانستم دهانم را باز کنم. او  نمی 

جا کرد تا نفسم عادی شد. موهایم روی صورتم  تخت نشست. نفسم بریده بریده بود. دستش را زیر سرم برد و به آرامی کمی جابه 

خورد. دستش مثل همیشه  می   اماش به شانه او با دستش موها را کنار زد. بعد شال ساری را از روی بازویم کنار زد. نفس ریخته بود.  

  اش نزدیکتر شد و بوی خوش آشنایش در سرم پیچید.شد. نفس نمی   کردم چشمانم بازمی   حرکت مانده بود. هر کاریداغ بود. بی 

 ی موهایش.بوی دلخواه پوستش. بوی یکه 
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فرهاد از ته گلو فریاد بلندی کشید که خسرو را از جا پراند. قلبم ریخت و تمام بدنم لرزید. حتما دوباره خواب دیده بود. خسرو به  

 کشید: »دز! دز!« می  آمد که دادمی  سرعت به اتاق فرهاد رفت. صدای فرهاد

هاتو باز کن  رفتند. خسرو چراغ را روشن کرد و گفت: »بابا جان چشممی   ا شنیدم که به اتاق نشیمن را بلند کرد. صدایشان ر   خسرو او

آمد. خسرو دوباره گفت: »بابا جان حرف  می   پسرم. باز کن. باز کن. منو نگاه کن.« صداهای بدون معنایی از توی گلوی فرهاد در 

   .« ی بلندی گفت: »دزبزن بگو چی دیدی؟« فرهاد با گریه

به دور و بر     ...آفرین پسر خوب   ... آهان باال بیار  ...خسرو گفت: »چی پسرم؟ کجا دزد دیدی؟ کوش؟ کجاست؟ سرت رو باال بیار

چیزی ببینمی   نگاه کن  هم  رو  طرف  این  هان؟  چیزیاین  ...بینی؟  شیرینمی   کسی   ،جام  مامان  تو  و  من  از  غیر  توی  بینی؟  ات 

 جا؟« اینی هم هست اکس دیگه خواب اتاق

 .« فرهاد لجوجانه ولی آرام گفت: »دز اومد

دونی دزد کیه  خسرو به پشت مبل تکیه داد که مثل همیشه تقی صدا داد. سکوت برقرار شد. خسرو با صدای آرامی پرسید: »می 

زار و زندگی دیگران   آدمی داشته باشه. یواشکی  چیز  همه خواد بیشتر و بیشتر از  می   پسرم؟ دزد یک آدمیه که خیلی حرص داره. هی 

بینی که ارزش دزدی داشته باشه؟ دوتا دونه مبل  می   بره برای خودش. حاال به این خونه نگاه کن. با دقت نگاه کن. چی می   دزدهمی   رو

  لختی  شون شکسته و یه تلویزیون که هزارتا بهترش اومده تا االن با چند تا فرش ماشینی که  و چند تا صندلی که فرت سر یک سال پایه 

کنی دزد دلش این زندگی  می   چیز خاصی هم نداره. فکر هیچ  ...گذرونیم باهاشمی   ...یه زندگی نموری داریم ما  ...خونه رو پوشونده

 رو بخواد؟«  

دونی خسرو چقدر کار کردم.  می   زندگی نمور؟ بازم شروع شد از در نیومده؟ زندگی نمور؟ برای جهاز این زندگی نمور خودت خوب 

بابام یک  می   شویی در اومد. خودت خوب گری و همه کاری کردم توی شرکت تا پول یخچال و ماشین لباس چقدر منشی  دونی 

ماشین عصای دستش رو فروخت تا تلویزیون با میزش رو برای من خرید. مادرم ترمه قدیمی مادربزرگش رو فروخت تا پول مبل و  

 درآمد.  اثاث
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کرد: »پسرم مگه چیزی هم توی این خونه هست که ارزش دزدی داشته  می   ریز سخنرانی یک   و  دخسرو جای من را خالی دیده بو 

 باشه؟ چیزی هم هست که آقای دزد به خاطرش خطر کنه خودش و آزادیش رو ریسک کنه؟ نه نگاه کن! آخه دزد بیاد چی ببره؟« 

 ت اگر دزد ببردش؟ ی عروسیم هم برات ارزشی نداره؟ یعنی مهم نیس یعنی حتا سرویس طال هدیه 

ی لق مبل درآمد حتما خسرو از روش بلند شده بود. گفت: »آهای آقای دزد کجایی؟ بیا تا فرهاد شما رو ببینه. بیا  صدای تق پایه

 اش. بیا الاقل نشون ما بده.«تونیم ببینیمنمی   کنی که مامی  ینیم چی پیدا بباینجا تا ببینیم چی ارزش دزدی داره؟ آهای دزد! بیا 

شد. مجبور شدم دهنم را باز کنم تا بتوانم نفس عمیقی بکشم. به دستبند طالی سرویس عروسی  نمی   هام از شدت سوزش باز چشم

 ی میز آرایش.  پرتش کنم وسط آینه  ،خواست از دستم درش بیارم می  خورد. دلم می  توی دست راستم نگاه کردم که موج

ره که توش  می   . دزد جایی آدمی خسرو گفت: »گریه نکن پسرم. نگران نباش. دزد اینجا ن  تر.کرد اما خیلی آراممی   فرهاد هنوز گریه 

ببین مثال دزد توی شرکت مامان   ...شون رو بزنهطور از آدما چیزای قیمتی دونه چه می   چیزای قیمتی هست. دزد زرنگه.  ،پول هست 

کنه.  می   ات صبح تا شب توی اون شرکت کوفتی کارامان شیرینفهمی که دزد هستن. م نمی   شون اصالت زیاده. اگر هم ببینی اشیرین

کنن. با هزار تا  نمی   شدن. بیمه نمی  کنن. اما اونا که پولش رو بهشنمی   ده. از مامانت بهتر هم کسی رو پیدامی   هر چی بگن انجام

گن بهت احتیاج نداریم. یا بهتر می   ندازن جلوش. تازه  با کلی منت. مرتب هم بهش می   کنهمی   سرکوفت نصف حقوقی که براش کار

ن. تحصیلکرده فالن و فالنن.  اشون مهندس و دکتراز تو زیاده. مجرد و اینا که وقت آزاد زیاد داشته باشه. اونا دزد هستن. منتها همه 

 فکر کنی دزد باشند.« ا شون این قدر شیک و تر و تمیزن که عمراگر ببینی 

جا هیچکنن دزد هستند؟  می   قدر به من لطفکنی دزد هستند؟ چون اینمی   شدند؟ چون بهشون حسادتحاال دکتر و مهندسا دزد 

احتیاج  کار کنیم که به اون پول  حاال دزد هم باشند. ما چی   ...پس همه دزد هستند؟  ، کنندنمی   استخدام رسمی جا  هیچ   ،کنندنمی   بیمه 

که من پول لباس    هسه ماه  ،هم بدی  و تونی قبض تلفن و اینترنت رنمی   ر ماهبدی؟ تو که آخ   ول من رتونی پول موبایمی   داریم؟ تو 

تونی خرج یک لباس آبرومند برای عروسی  می  هر دفعه برای قبض تلفن از من قرض گرفتی. تو  ،کنممی  برای عروسی خواهرم جمع 

 خواهرم رو بدی؟   
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ی؟ بیا از این کوکو  اقابلمه آمد. خسرو پرسید: »گرسنهی فرهاد قطع شده بود. با هم رفتند توی آشپزخانه. صدای در  صدای گریه 

 بخور.«  

 بدون قاشق چنگال؟ بدون بشقاب؟

مک  یا غذا کلن ن   ...شونهمعلوم نیست زنا واقعا چه   ...نخور  ...نخور فرهاد  ...ببین شیرین چقدر شورش کرده  ...هخسرو گفت: »ا  

البد باز رفته    ...معلوم نیست مامانت تو چه خیالی بوده این همه سبزی و غذا رو هدر داده  ...ان زناطوریبینی اینمی   ...نداره یا شوره 

 تو هم دیدی؟« ...دیدم که بازم اون ساری آبی رو پوشیده که رئیسش براش خریده ...آره؟  ...توی فکر هند

 «.فرهاد گفت: »نه

باشه خیلی ساری قشنگیه. من  خسرو گفت: مامان شیرینمی   »بین خودمون  واقعا معلوم  ات خود گدونم که  اون ساری  له، توی 

 « ...چرخهمی   مثل گل نیلوفر توی آب که  آدمی رنگ آبیش بهش خیلی   ...شهمی 

 فرهاد با دهن پر پرسید: »ایلفر چیه؟«

آمد. البد کنار هم نشسته بودند. خسرو توضیح داد: »یک گل  صدای صندلی آشپزخانه آمد. صدای کشیدن یک صندلی دیگر هم  

جایی که هیچ چیز قشنگی   ...الی گل و لجن  ...کنهمی   فقط توی مرداب رشد  ...خیلی کمه  ...شهنمی   خیلی قشنگه که همه جا پیدا

 « ...شهمی  از توی لجن این گل قشنگ ظاهر طوری چه معلوم نیست  ...شهنمی  پیدا

زد. خسرو در یخچال را باز کرد و در لیوان آب  می   آمد. مثل همیشه فرهاد داشت با چنگال به کوکو ضربهمی   چنگال صدای قاشق  

ده. پس این دستا و  نمی   ترسن. مرد که به ترس راهمی   »دیدی دزد اینجا نیست؟ ترس نداره پسرم. زنا هستن که  ریخت. بعد گفت:

دونی  می   دیگه پیداش نشه.   ، قدر که دمش رو بگذاره روی کولش فرار کنه این   ،کنیممی   ارش ناک  ، زنیمشمی   بازوها برای چیه؟ دزد بیاد

 ات رو نشونم بده.« طور با مشت بزنی دزد رو؟ مشت چه

رمقی از توی  هام به تاریکی عادت کرد. نور بی بلند شدم روی تخت نشستم. چند تا نفس عمیق کشیدم. یک کم طول کشید تا چشم

 دیدم.  می  افتاده بود. روی بالشتم یک دایره بزرگ خیس راراهرو روی تخت 
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 گنج 

اش را از روی چارپایه میزآرایش برداشت و توی کمد شد. از کنار تخت گذشتند. خسرو کت خواب  اتاقفرهاد پشت سر خسرو وارد  

جره رفت. پرده را جمع  بودم. خسرو به طرف پنهام را روی هم گذاشته  دراز کشیده بودم و پلک ان کرد. من یک وری، رو به پنجره  آویز

 بینی؟« می   رو روه آمد که صورتم را خنک کرد. خسرو گفت:»این آپارتمان روبمی   پنجره را باز کرد و جلویش ایستاد. باد مالیمی   کرد،

 »نه!«  فرهاد گفت:

ل از اینجا اون خونه رو دیدیم. مثل گور تنگ  بینی؟ طبقه پنجم. قب می   باال. ادامه داد: »اون سمت چپی رو آوردش  خسرو بغلش کرد و  

شیرین مامان  تاریکه.  بیشتر  او  یکی  این  توی  نور  گفت  این آدمی ت  اومدیم  همین  برای  کمتری   ...جا .  پیش  پول  یکی  اون    اما 

 خواست.« می 

الخره گفت: »قبل از  ابرد. بمی   باالی سرشون باال  ن کردم. باد پرده رااکرد. نگاهش می   گفت. خسرو البد داشت فکر نمی   فرهاد چیزی

مون همین کنم فرقی با هم ندارن. هر طرف باشیم منظره می   جا، از اون طرف این خونه رو دیدیم. حاال که فکرش رواومدن به این

اینه    ...تونیم ببینیممی   روهر طرف بریم از پنجره  فقط سه چهار متر جلوتر از خودمون    ...آپارتماناست که شبیه جعبه چوب کبریته

 که شب توی خیابون نخوابیم.« ...دویممی  یه وجب جا که صبح تا شب براش  ...زندگی نمور ما

فرهاد را از توی پیشانی   پشت لخت کرد. خسرو موهای کم می   فرهاد دست راستش را پشت گردن خسرو انداخته بود و بهش نگاه

 یادت  ...دیگه جون نداری  ...بازی شدیبینی که مثل اسباب می   کنی می   رت رو باال کرد. خسرو گفت: »یکهو سکنار زد و مرتب  

 «...خواستی ازشمی  چی  ...ره زندگی چی بودمی 

کرد. خسرو هم  نمی   خسرو خاموش شد. به قاب پنجره تکیه داد و فرهاد را یک وری روی آن نشاند. فرهاد دست از گردن پدرش جدا

آمد.  می   رو هنوز روشن بودند. از بیرون سروصداهایی شبیه به تلویزیون ه کرد. چراغ های آپارتمان روب می   به بیرون نگاه  ،چسبیده به او

 گویی. می  گفتی خسرو، آن حرف آخر را هم بزن. آن حرف آخر که همیشه توی گوش من اش راه تو که هم
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ها،  های تاریک و روشن اشاره کرد و گفت: »اما این خونه ه آپارتمان هایش ب خسرو دست راستش را بیرون از پنجره  برد. با انگشت 

هرجا که    ...یا کجاست   ...دونیم چیهنمی   که ما اصال  ...ست زندگی یه چیز دیگه   ...ی زندگی نیست فرهاداین کوچه، این چیزا همه 

بهت درباره آگرا    ...اییه شبیه به خیاالی شیرینیه ج   ...جا الزم نیست اصال پول اون   ...کاره نیستنهست جاییه که توش پولدارا همه

  ...همه دوست هستن ...جایی که همیشه جشنه ...کنهمی  گفته؟ شاید زندگی واقعی یه چیزی شبیه به اون باشه که شیرین بهش فکر 

یه جایی    ...تازه و خوشبوهای  نون   ...جا نخوردیچ پزن که تا حاال هی می   های خوشمزه برای همه هر روز نون   ...از دزد ترس ندارن 

 «...تونن لباسای قشنگ رو به زنایی که دوست دارن هدیه بدن می  که همه مردا

ها روی آنها افتاده بود. خسرو فرهاد را ازروی قاب  آمد و پردهنمی باد    زدند. دیگرنمی   کدام حرفی کرد. هیچ می   فرهاد بیرون را نگاه

 هایم را باز کردم. فرهاد خندید و گفت: »شیرین«دند کنار من روی تخت نشستند. پلکپنجره بلند کرد و از پنجره دور شدند. آم 

 « !گی مامان شیرینمی  خسرو بالفاصله گفت: »تو

 من دست راست خسرو را گرفتم و پرسیدم: »تا حاال کجا بودی؟ چرا موبایلت خاموشه؟« 

 « .ندادم قطع شده»پولش رو   گوید:می  کند ومی  جافرهاد را روی پایش جابه 

کند  می  گوید که دست مرا ببوسد. فرهاد سرش را خممی  ند. به فرهاد هماهایش مثل همیشه داغ بوسد. لب می  برد ومی  دستم را باال

 های یک خرگوش کوچک.  اند. مثل لب های فرهاد ریزه و خیس بوسد. لب می  و فورا

ریم آگرا. این دفعه سفر کاری نیست که تو تنها با  می   مون با هم روز همه  یکگوید: »می   گذارد ومی   اشخسرو دستم را روی گونه 

دهد: »ببینیم اینجایی که شیرین می   مون تفریحی بریم آگرا.« با خنده ادامه تایی کنم که سه می   رئیس و همکارات بری. پولش رو جور

 طور جاییه.«همیشه تو فکرشه چه 

 م که همین االن بریم.« م روهم پوشیدم. آمادهگویم: »چه عالی! ببین من ساری می  دهنشینم. با خنمی  روی تخت و شوم می  بلند

 « .خیلی قشنگه ...گوید: »نرمهمی  کشد ومی  ماشود، دست به ساریمی  خم فرهاد

 « ...گوید: »بدون ساری قشنگ ترهمی  کند ومی  هایم نگاهخسرو به چشم 
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 خندم.  می 
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 آزاد   تریبون

 

 

 آزاد ما شرکت کنید«   تریبون شود تا در  می   »از شما دانشجوی گرامی دعوت 

 از دانشگاه و مسائل سیاسی روز صحبت خواهیم کرد 

 شرکت در بحث برای همه ممکن است حتا برای شما دانشجوی ترم یکی 

 خارجی   های  زبان به همت جمعی از فعاالن سیاسی انجمن اسالمی دانشکده ادبیات و  

 1378آبان    7ظهر  ز بعدا   3زمان ساعت  

 مکان سعادت آباد، باالتر از پل مدیریت، خیابان عالمه طباطبایی، 

 خارجی، طبقه چهارم، سالن اجتماعات   های  زبان دانشکده ادبیات و  

 

  ، دانشکده  ی ساختمان  اشیشه  ورودی    ی را که روی ورق آچهار پرینت گرفته بودند، باز کرد و روی در  ا ساده سهیل آخرین اعالن جلسه  

ی قبل چسبانده بودند.  لحسن و خانم ریاحی در طول هفته اها را با محمود و ابو اعالن ی  همه   با چسب چسباند.  ،باالی پلکان عریض 

. تا شروع برنامه  ، بچسباندهمه ببینند جایی که   ، قبل از شروع جلسهساعت  نیم درست    اعالن را  این آخری بود که بنابر برنامه قرار شد

نتواند آن را بک  می   سهیل پایش دیگر    ، و به تشنج کشیده شد  مناظره که در دانشگاه ترتیب دادند  ند. بعد از آخرینایستاد تا کسی 

آزاد را با دوندگی بسیار گرفتند و همه سرشار از شور و اشتیاق    تریبون مجوز    خرهباال  هااما بعد از مدت  سته بودند برنامه بگذارند.نتوان

پی  که  روزی  همان  از  افتادندشدند.  بحث   ، اش  محور می   مرتب  که  را     کردند  چه طور  چه گفتگوها  و  کنند  ومی   هاتعیین    توانند 

های دیگر اعالن چسبانده بودند اما دانشکده ادبیات کمی دور از مرکز شهر  و آشناهایش در دانشکده  ابوالحسن  توانند بگویند.  نمی 

اما   ،رفت نمی   هابود و برخالف دانشکده علوم اجتماعی دسترسی به آن آسان نبود. چندان امیدی به آمدن دانشجویان بقیه دانشگاه 

ی ادهنده شد، کمتر روزی بود که خبر تکان می   پا  نند. هر روز یک بلوایی به های دانشگاه خودشان استقبال ککردند که بچه می   فکر 

ی تعطیل نشود  ا، کسی کتک نخورد، کسی ناپدید نشود، روزنامه و مجله را دادگاه نبرند  روزی که کسی را نگیرند، کسی   ، کمترنشنوند

به    کشیدند،می   کردند، پوسترمی   نتشرشان م زک و باریک های انجمن اسالمی اخبار را در مجله نارد. بچه وتر سر برنیاو یکی تازه 

قرار بود ریسک کنند و    تریبون کردند. در جلسه همگانی  می   زدند و حمایت و پشتیبانی دانشجویان برای گرفتاران را جلب می   ردهاب  
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  ن معرفی نشدهقاتل یا قاتال  حرف بزند. هنوز   ، هفت همه را تکان داده بودی نویسندگان که سال هفتادو اهای زنجیره کسی درباره قتل 

 و بازار شایعات داغ بود.  بود 

  ی قبل دیده بود و فکر اما بیشتر انتظار کشیده بود تا روز یکشنبه فرابرسد. آخرین بار او را یکشنبه هفته   ،سهیل هم مثل بقیه منتظر بود

کرد باز هم در همین زمان می   د ساعت دو، دو و نیم بود و سهیل خیالکالسی دارد. او با سرعت از پله ها باال آمد. حدو  اکرد حتممی 

را روز چهارشنبه در کتابخانه دیده. در آن شلوغی  ه بودش. البته مطمئن نبود که اوشد که ندیدمی   شد. نزدیک سه روزیمی   پیدایش

جا بود. ولی اطمینان نداشت. شاید با دختر یک لحظه به نظرش آمد که او هم آن  ،شوندمی   که همه در هم مچاله  ، دم در کتابخانه

 دیگری اشتباه گرفته بودش.  

پله  پایین  به  بچه سهیل  صورت  به  و  کرد  نگاه  آن ها  شد.  دقیق  لباس ها  روز  مد  که  انگلیسی می   هایی  یا  فرانسه  بیشتر    پوشیدند 

دانشجوی فلسفه بودند. بیشترشان   دارها معموال وسال خوانند، سن می   فارسی   ادبیات عربی یاها  رنگینها و سنگینخواندند، متینمی 

ها همگی فرضی و  بندی خواندند. اما این تقسیممی   های دیگر و حتا شاغل بودند و برای دل خودشان فلسفه التحصیل رشته فارغ 

کردند. ساعت می   ت و آمدی بخواند. دوباره نگاهی به موج دانشجویانی کرد که رف اخورد هر رشته می   که به او  وصاتقریبی بود، مخص

هر ساعت پنجاه نفری آن    توانستند از پلکان عریض ورودی باال بیایند و احتماالمی   شلوغی دانشگاه بود، همزمان هفت هشت نفر

د.  های کنار پلکان باال کشاند و به آن تکیه دا خواستند. سهیل خودش را تا نرده نمی   زدند و معذرت می   کردند. تندتند. تنهمی   را رد 

  اش را ها به سطح زمین رفت. به پاها نگاه کرد، آیا کفش همیشگی زد و شل بود. نگاهش از سطح شیبدار نرده می   های چوبی لقنرده 

تازه می  یکی  و  بود  قدیمی می   پوشید؟ شاید کفش خریده  تنوع کفش  یا محض  به پوشید  را  این چیزهامی   پاترش  به    شد نمی   کرد. 

ها ی قبل حدود ساعت دو، دو و نیم پیدایش شده بود و از جلوی سهیل و محمود که سر پله شنبه هفته یک کرد، جز آنکه    اطمینان 

 ایستاده بودند رد شد.  

 رد شد.

 رد شد.
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شد. رنگارنگ و  می   دانشکده مثل باغ ارم   ،ردرخت باال کشاند. در پاییزی سبز پ  سهیل نگاهش را از سطح آسفالتی زمین به محوطه 

رمقی بود. دستانش را روی سینه در هم کرد و امیدوار شد که قبل از جلسه او پیدایش شود.  آسمان نگاه کرد. آفتاب بی   خیس. بعد به

 آیی؟« نمی   جا چرا ایستادی؟ مگرها را به سوی او باال آمد و پرسید: »سهیل این دوان پله کسی دوان 

 آیم. تو برو. من منتظرم.«می  »چرا

 آید؟ محمود نیامده؟«می  شود، منتظر چه هستی؟ کسی می  »ولی جلسه االن شروع

 آیم.« می  تو برو من هم ...آیدمی  ...های مترجمی هایم از بچه یکی از دوست  ...نه ...»... ا  

 برگرداند. رو به طرف فضای سبز  ل لبخندی نامطمئن زد و دوباره سهی

 

 *** 

 آزاد ما شرکت کنید«   تریبون شود تا در  می   »از شما دانشجوی گرامی دعوت 

 از دانشگاه و مسائل سیاسی روز صحبت خواهیم کرد 

 شرکت در بحث برای همه ممکن است حتا برای شما دانشجوی ترم یکی 

 خارجی   های  زبان به همت جمعی از فعاالن سیاسی انجمن اسالمی دانشکده ادبیات و  

 1378آبان    7ظهر  از بعد   3زمان ساعت  

 ز پل مدیریت، خیابان عالمه طباطبایی، مکان سعادت آباد، باالتر ا 

   خارجی، طبقه چهارم، سالن اجتماعات   های  زبان دانشکده ادبیات و  

 

از پله های درون ساختمان    . اوی محمود را دیداخواند که از پشت در شیشه می   سهیل داشت برای بار هزارم اعالنی که چسبانده بود را

  گذشت بدون آنکه به کسی بخورد. انگار از خاکریز پایین   ع و با عجله از کنار دانشجویان سرازیر شد و به سمت در ورودی آمد. سری

حمود  کرد . خودش را به سهیل رساند و گفت: »فقط یک ربع دیگر مانده.« سهیل اعالن را نشانش داد و م می   آمد و گلوله ها را رد می 

توانستم باال  با رضایت تبسم کرد. پاکت سیگار بهمن کوچک را در آورد، یکی خودش برداشت و یکی به سهیل داد. گفت: »نمی 
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هردو سیگارهایشان را روشن کردند و با اشتیاق سرو گوشی آب بدهم.« کبریت کشید،  شینم، گفتم تا یک ربع دیگر، بیایم  نمنتظر ب

 گریستند. ن  یان در حرکت به موج دانشجو

 کرد؟« می  چه کار  رسید: »آن روز در دفتر سمیع دقیقا ختی سکوت محمود طاقت نیاورد و پبعد از ل  

  های انقالبش را صفر داده بودند. آقای سمیع بهش گفت سر امتحان نبودی پس امتحان هم ندادی. اش را آورده بود، ریشه کارنامه -

گفت که نبودی دخترجان اگر بودی  می   ه حضور و غیاب را هم امضا کرده سمیع هم گفت که سر جلسه حاضر شده تازه ورق می   او هم

 ها را نوشته. آید با خودکار چه رنگی جواب می  گفت یادشمی  ات کو؟ او هم پس ورقه 

 ورقه گم و گور شده.« امحمود سری تکان داد و گفت: »حتم

حسابی کالفه بود.« سهیل دستش را باال آورد و ادامه داد: »دستی که کارنامه را  ها جواب نداده. داند به کدام سوال می  گفت می  »حتا

  گفت چرا بودم. بودم.می   آورد. خیلی خونسرد.نمی   طوری ولی دست دیگرش را از توی جیبش درداد این می   گرفته بود مرتب تکان 

 .«های سر امتحان را بیاورد تا شهادت بدهند امتحان دادهخواست برود بچه می 

اش را پوشیده بود. موهایش تمیز و مرتب بود. سهیل خاکستر سیگار را  های تازه و اتو زده محمود خندید. او هم مثل سهیل لباس 

 ا آید، در تمام این مدت او کجا بوده؟ واقع می   تکان داد که در باد باال رفت و پخش شد. فکر کرد که پنج ترم است که به دانشگاه 

ها روی  اش را بین بقیه کارنامه خواند، کارنامهمی  هایش را بر تابلوها ست؟ یعنی چند ترم بود که مثل آنها نمره دانشجوی دانشگاه آنها 

 فهمید که افتاده؟ دو ترم؟ سه ترم؟ می  کرد ومی  میز معاونت آموزشی پیدا

 نزدی ورودی چه سالیه؟« اش را دید کرد با صدایی شمرده پرسید: »کارنامه می  ی سردستش بازیمحمود که با دکمه 

ماتش برده بود. خوشحال شد که  طور  چه اش گرفت وقتی یادش آمد که »نه بابا! حواسم پرت شده بود. یکهو دیدمش.« سهیل خنده

اگر کسی  و احوال  با آن حال  بود آن روز وگرنه  پلوغ  در دیدش چه حرف می   شلوغ  برایش   ...دانی آمد. توضیح داد: »می می   هایی 

از    ...زدندمی   بلندبلند حرف   ...زدندمی   خرتوخر بود. حدود پانزده نفری دور میز ریخته بودند. دختر و پسر توی سر و کله همدیگر

.. .کسی به کسی نبود  .. اصال.خواستند کارشان زودتر از بقیه راه بیفتدمی   هایشان را جلو بفرستند همه زدند تا ورقه می   باال و پایین زور

 «...بودم چه کار کنم بروم؟ بمانم؟ که یکهو دیدمش من مانده
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 طوریه.«جا شد و گفت: »اتاق سمیع همیشه همینها کمی جابه محمود روی نرده 

آورد. یک نفر  نمی   هایش را از جیبش در سهیل سمت راست میز سمیع ایستاده بود. او سمت چپ. تکیه داده بود به پنجره. دست 

کرد  می   ها نگاهشد. انگار داشت به بچه نمی   متوجهظاهرا  خورد ولی  می   نگه داشته بود، ورقه به صورتشاش را  پهلوی گوشش کارنامه 

 فرستادند توی بغل سمیع.می  کردند ومی  هایشان را موشک که کارنامه 

گلستان! و  رمابه  ناگهان هر دو با صدای دکتر رحمتی تکان خوردند که لبخندزنان جلویشان ظاهر شد و گفت: »خوب! خوب! دو یار گ

 تان را فراموش کردید؟«میتینگ

  است   طور سهیل و محمود دستپاچه بلند شدند ایستادند. سالم کردند. محمود سریع به اوضاع مسلط شد و پرسید: »حالتان چه 

 استاد؟«

اند  کاری برداشته ی بینم که دو تا دانشجوی با استعدادم دست از سیاسمی   دکتر رحمتی با چشمانی درخشان گفت: »حال من وقتی 

 شود.« می  حسابی خوب 

 کنیم.«نمی   کاریسهیل باادب گفت: »استاد ما سیاسی 

 کنید.« می  بازیدانم سیاسی دکتر رحمتی پوزخندی زد و گفت: »می 

در حالی  شد. سهیل خواست از خودشان دفاع کند. می  شنید کلی دلگیرمی  ها راسهیل با ناراحتی به یاد محسن افتاد.اگر این حرف 

 « ...ما ...با اعتراضی مالیم گفت: »نه استاد ندرفتمی  ها پایینکه کنار دکتر رحمتی از پله 

دانم  می   ها درس خواندم تا اینجا رسیدم.مرد میانسال اجازه نداد حرف بزند و ادامه داد: »ببین عزیزم، من خودم توی همین کالس 

 ی لکچرت باید مفصل صحبت کنیم.«هر یک سری به اتاق من بزن درباره ظ زدانشجوی سیاسی یعنی چه. شما صالح آبادی بعدا

 دیگر وقت ندارید؟«بعدازظهر  سهیل با ناراحتی گفت: »استاد غیر از 

 ات را بگیری؟«دکتر رحمتی با نیشخندی گفت: »چه طور؟ وقت نداری؟ باید پی میتینگ

 « ...تریبون نیست مسئله  ...کرد گفت: »نه استادمی  سهیل که به دانشجوها نگاه
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که سرخورده بشوی عاقل  متوجه شدی. خوشحالم کردی. قبل از این باالخره  دکتر رحمتی با رضایت اظهارنظر کرد: »پس خودت  

 شدی.«

را   موقعیت  حاال  کرد  فکر  درماندگی  با  به  طور  چه سهیل  بچسب  است.  درست  »همین  داد:  ادامه  استاد  دهد.  توضیح  او  برای 

 ی تو باید دانشگاهت باشد.«پلکان ایستاد و گفت: »تنها دغدغه ت.« پایین ادرس 

بی  مثل همیشه  دانشجوی تک محمود خودش را وارد مکالمه کرد و  از  بعدی  محابا گفت: »ولی استاد مگر خود شما نگفتید که 

 بیزارید؟«

خدا رحمتشان کند   – دانشگاه اساتید من    بعدی نبودن یعنی سیاسی بودن. در همینکردیم تک می   »سرت هنوز باد دارد ها! ما هم فکر

خواهند. می   رسد. مردم تخصص نمی   بازی و اعالمیه و سخنرانی بردارید. با شعار این مملکت به جایی گفتند دست از این گروه   –

 کرد؟«می  اما چه کسی گوش 

ما را. مملکت متخصدستش را روی شانه  اندرزگویانه گفت: »نکنید کارهای  و  و بدون نگرانی ی محمود گذاشت  با پشتکار    ص 

 ها را وجب کند.« خواهد. نه جوانی که یک روز در میان پشت میلهمی 

رفت گفت: »خوشم آمد. عاقل  می   که به سمت پیکانشطور  همان اش را تا باال بست و از جیبش کلیدی بیرون آورد.  زیپ کاپشن

 شدید ها!«  

*** 

 آزاد ما شرکت کنید«   تریبون شود تا در  می   »از شما دانشجوی گرامی دعوت 

 از دانشگاه و مسائل سیاسی روز صحبت خواهیم کرد 

 شرکت در بحث برای همه ممکن است حتا برای شما دانشجوی ترم یکی 

 خارجی   های  زبان به همت جمعی از فعاالن سیاسی انجمن اسالمی دانشکده ادبیات و  

 1378آبان    7  بعدازظهر    3زمان ساعت  

 مکان سعادت آباد، باالتر از پل مدیریت، خیابان عالمه طباطبایی، 

 خارجی، طبقه چهارم، سالن اجتماعات   های  زبان دانشکده ادبیات و  
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ی اعالن را که به خاطر باد کمی به طرف داخل ورقه برگشته بود صاف کرد و نگاهی به ساعتش انداخت. حدود سه و ده  سهیل گوشه 

بار با او طوری سر صحبت را  ر بلند شد و رفت و به سهیل توصیه کرد که محض رضای خدا این تدقیقه بود. محمود پنج دقیقه پیش

شود و از روی  می   داخل کدام کالس د  اش را بکشند. حتا توصیه کرد که دنبالش برود ببینباز کند تا مجبور نشوند هر هفته کشیک 

خواند. سهیل سرسری گفت »باشد«  می   فهمند چهمی   طوریتابلوی انتخاب واحدها پیدا کنند. الاقل این اش را در  شماره کالس رشته 

گشت می   شد سهیل سر جایش قفلمی   دانست که بعید است این کارها را انجام بدهد. وقتی از جلوی او رد می   قبول کرد اماظاهرا  و  

توانست برای محمود توضیح  می طور  چهرا تمام و کمال حس کند.    خواست آن لحظهمی   فقط  ،خواست تکان بخورد نمی   و دیگر

  توصیف طور  چه دهد که اگر او را فقط هر روز جایی در دانشگاه برای یک دقیقه ببیند برای آن روز او کافی است؟ کافی بودن را  

ت سر صحبت را باز کند، گپی خواسمی   کرد که دلش می   آدم دیگری بود. البد سهیل را با خودش مقایسه  اصالکرد؟ محمود  می 

تواند وضعیت  نمی   کرد کهمی   دانست که محمود قصد کمک داشت و خودش را سرزنشمی   سهیل  ...بزند، بیرون بروند تا آخرش 

وقتی او را    ...روندمی   هایی که همین حاال از پله ها باال و پاییندیدن بچه  مثال  خود را به او بفهماند. که دیدن هر روز او فرق دارد با  

  زند با آن قیافه جدی و ابروهای باال رفته، که با دقت گوش می  دید که دم پاگرد پلکان داخلی ساختمان ایستاده و با استادی حرف می 

گذشت بدون آن که سرش را برگرداند تا دوباره ببیندشان مبادا سوءظن درست شود. درست همان  می   کند و سهیل از کنارشان می 

این لحظه را طور  چه  ...دیگر باید به دیدن رئیس دانشگاه بروند  تریبون زند که چه ساعتی برای اجازه  می   ن دارد حرف موقع با محس 

 برای محمود توصیف کند؟

  اصالشناسد. نه به اسم. نه به قیافه.  نمی   دانی که تو را می   گفت که می   تواند بفهمد.  به سهیلنمی   طور دیگری است.  اصالمحمود  

؟  است   طور پرسی موهام چهمی   هی   ،کنی می   شوی؟ دست توی موهات می   بینی نگران سر و وضعت می   بیندت. چرا تا او را نمی 

توانست  نمی   داد که می   کردم. هر قدر هم سهیل به محمود توضیحمی   آید؟ کاش صبح اصالح می   ؟ کثیف به نظراست   خیلی نامرتب 

کرده بود  گفت خوب برو جلو. دو کلمه حرف بزن. سهیل نزدیک به دو ترم فکر  می   مید؟فهمی   بی خیال بنشیند تا او رد شود مگر

آید آن قدرها هم سخت نیست.  می   شود باالخره حرفی پیشمی   حاال یک چیزی جور خیال  گفت بی می   جلو برود چه بگوید. محمود 

که روی موهای براقش  بعدازظهر  نور    با سرعت، با  ها باال آمد،سهیل فکر کرد که فقط در حرف سخت نیست. اگر همین حاال از پله
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به هیچاافتاده، و به جز در شیشه    کرد که مسخره می   توانست جلو برود؟ سهیل فکرمی طور  چهآخر    ...کندنمی   چیز دیگر نگاهی 

 دانست.نمی  شد و برای او اهمیتی نداشت که حتا اسمش را هم می 

 »آقای صالح آبادی!«

 عه و موهایش را به یاد آورد.نروی مقبعدازظهر ی نور  اسهیل لحظه 

 »آقای صالح آبادی!«

 ...دانست! اگرمی  این مدتی همه شناخت! اگرمی  اگر سهیل را 

 »حواستان کجاست آقای صالح آبادی؟«

آزاد ایستاد. سهیل سعی   تریبون ی اعالن روروبه سهیل آن قدر شوکه شد که نتوانست از جایش تکان بخورد. در عوض او جلو آمد و 

 انتظار نداشتم ببینمتان.«   اصالکنید؟ می  جا چه کار خانم ریاحی این ...گفت: »ا    ، وجور کندکرد وضعیت را جمع 

 قد سهیل بود لبخندی زد و دوستانه یادآوری کرد: »چرا؟ ما که صبح همدیگر را دیدیم.«خانم ریاحی که تقریبن هم 

اعتنایی رسید ریاحی هم آنجا باشد. با بی می   به هم بخورد و در ضمن دوست نداشت وقتی او سرخواست افکارش  نمی   سهیل دلش 

 یادم رفته بود.«  ...گفت: »بله

خیلی پر انرژی گفت: »شما در عوض من را حسابی شوکه    .میلی سهیل نشد یا به رویش نیاورد چندان متوجه بی ظاهرا  خانم ریاحی  

اعات آمدم. آنجا هر چی گشتم پیداتان نکردم. آقای بدیعی آمد و گفت شما دم پلکان ورودی  کردید. همین االن از سالن اجتم

 چرخانید.«  می  ی امروز را شما کردم جلسه می  هستید. آخر چرا؟ من فکر

که امروز بیاورد برای لکچر فردا به آن احتیاج دارم باید او  است  ام را برده و قرارام. دوستی جزوه سهیل گفت: »ولله من هم گیر افتاده 

 اش نکند.« ماندم. از طرفی مواظب اعالن هم هستم که کسی پاره نمی  ببینم و گرنه اینجا حتما را 

 توانم برایتان بگیرمش.«می  شناسم؟می  »دوستتان را من

 خواهم با او حرف بزنم.«می  مروز هم شناسیدش. در ضمن انمی   سهیل با تاسف سری تکان داد گفت: »نه شما
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این بسپرید؟  دیگری  کس  به  شود  نشسته»نمی  در  دم  شما  که  رد جور  کس  هر  و  را می   اید  شما  می .بیندمی   شود  چه  ..  که  دانید 

 آید.« می  هایی درحرف 

  بود. ادامه داد: »این طوری برد بیرون آمده  می   صورت ریاحی نگران و ناراحت بود و کمی از موهایی که با دقت همیشه زیر روسری 

 اند.« اید. مثل بقیه در این وضع که از اول ترم چهار نفر عضو مرکزی انجمن استعفا داده گویند شما هم بریده می 

کند صورتش از دور و  نمی  سهیل به یاد آورد که روز مناظره ریاحی کنار او در سالن اجتماعات ایستاده بود. با این که آرایش چندانی 

اش  کرد. روز مناظره سهیل درجا او را شناخت که ته سالن ایستاده و به دیوار تکیه داده بود. موهای لختش روی پیشانی می   نزدیک تغییر

 بعد فهمید آن که پهلویش ایستاده ریاحی است.ساعت نیمریخته بود اما 

 ید و ول کردید.«اه گویند که خسته شدمی  تان همی زمزمه کرد: »درباره اریاحی با صدای آزرده 

دانید. اگر قرار باشد به  می   ها هست. شما که ها بین بچه سهیل سعی کرد آرامش کند. با تبسمی مصنوعی گفت: »همیشه این حرف 

 مان درجا زده بودیم.«زخم زبان این و آن بند شویم که تا حاال همه 

 اید؟«؟ حرفی شده؟ با بقیه مشکلی پیش نیامده؟ دلخور شده مسئله همین جزوه است   واقعاریاحی کمی جلو آمد و به نرمی پرسید: »

ی او را  کاری کشید همه آمدند و یقه ریاحی جریانات مناظره را از یاد برده؟ وقتی پرسش و پاسخ به کتک  واقعا سهیل فکر کرد که آیا  

توانست لحن گفتگوها را تغییر بدهد.  می   کرد می   گرفتند و با صدای عالمانه مادربزرگشان گفتند که اگر سهیل جلسه را درست اداره 

دادند. سهیل که به فضای  می   پرستیژ به یکدیگر پاس  مودبانه و با  یادشان رفت که از هول متشنج شدن جلسه مسئولیت اداره برنامه را

ها  نه دوست و رفیقم. این دانید من با بقیه فقط همفکر که می  ؟ شما که است  اعتنایی گفت: »نه! این چه حرفی کرد با بی می  سبز نگاه 

 چسبد.« نمی   به من

رود  می   گذارد ومی   آورد. یکهو نمی   چیزی به رویش کس  هیچی تکیه داد و گفت: »همیشه ته دلم آشوب است.  اریاحی به در شیشه 

 رود.« می  ود و شمی  کم تحملش تمامپاافتاده، معلوم است که دلش از جای دیگری پر بوده که کم های بیخود و پیشبه خاطر بهانه 

ای ست. از  العاده فعال و با انگیزه فهمیده بود که دختر فوق   ،سهیل در عرض یک سالی که ریاحی عضو شورای مرکزی شده بود 

جلسات بدون ی  همه   آورد. در نمی   زدند او کم می   های انتخاباتی. همه هم که جا دبیرستان شروع کرده بود. از کار داوطلبانه در کمپین 
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داد. ظاهرا  می   پاافتاده تا مهم و اساسی را با رغبت و بدون عذر و بهانه انجامکرد. هر طور کاری از کوچک و پیش می   ت تاخیر شرک 

جایی که فعالیت سیاسی را ممنوع    ؛در دبیرستان معروف علوم انسانی آهنگ که به یک نماینده مجلس تعلق داشت درس خوانده بود

جایی که فعالیت سیاسی برای دختران جوان آزاد باشد. شاید به    ،گفت تمام آن مدت به اشتیاق دانشگاه درس خواندهمی   کرده بودند.

دو تا مدیر   کرد بدون خستگی. آن روز مناظره وقتی که می   وقفه فعالیت آورد و مثل ماشین بی می   این دلیل بود که گاهی شورش را در 

برد و  می   زدند. ضحا ریاحی دستش را باال می   ها کفبچه   د، کردنمی   های مخالف و موافق اصالحات با هم بحث ول روزنامه ئمس 

کرد متین باشد. می   آمد. حتا سوت هم زد! با این که سعی می   زد که صدایش تا آن طرف سالن که سهیل نشسته بود می   چنان کفی 

 داد.نمی  کرد. آخر او دستانش را پشتش برده به دیوار تکیه داده و تکان می  چپ به او نگاهچپ سهیل به خاطر آورد که 

 کنم. اگر چیزی شده به من هم بگویید هنوز برای رفع و رجوع کردن دیر نشده.«می  ضحا ریاحی خواهرانه اصرار کرد: »خواهش 

های مخالف و موافق اصالحات در جواب اظهارنظر روزنامه ول  ئتصویری از جلوی چشمان سهیل گذشت که وقتی دو تا مدیر مس 

ها را شروع کردند، او دستانش را باز کرد و در جیبش فرو برد. ترسیده بود؟ یا از این وقایع تکراری  کم توهینتند و تیز دانشجویان کم

کرد؟ بعد که یکی از  می  اتفاق افتاده بود یا سهیل وسط آن شیر تو شیر آن را خیال واقعااش سر رفته بود؟ حاال و بدون نتیجه حوصله 

چیز همهتر شد.  نشین، یادآوری جریانات آن روز سخت   اش خانهها زندانی شد و آن دیگری به خاطر تعطیلی روزنامه ول ئمدیر مس 

 بی پروایش مقصر انسداد سیاسی دانشگاه بود؟  هایدر گنگی و ابهام فرو رفت. آیا انجمن اسالمی دانشجویان با مناظره 

انصاف روم ببینم چه شده، مطمئن باشید که خیلی هم بی می   اش به راه افتاده بود، گفت: »دنبالششد و ماشیننمی   ضحا ریاحی ناامید

 نیستم.« 

به پله  با کننمی   های عریض پلکان ورودی نگاه کرد و با لبخندی مصنوعی گفت: »حرفم را باورسهیل  به من که یک نفری  ید؟  

یک نفری با رییس دانشگاه و معاون   ،کنم تا هر جور شده مجله در بیایدمی   ی انجمن مقاله جور التماس از این و آن برای مجله 

 به من هم اعتماد ندارید؟«   ،زنممی  ها از ناراضی و موافق و مخالف سروکلهآموزشی و بچه 

جوری گیج که هر چی این  ...ببخشید من را  ...تنها   ...طور که شما دم در ایستادیداین  رخ کنان گفت: »آریاحی با دلخوری زمزمه

 «...خوب به من حق بدید ...شوید نمی  کنم متوجه می  صداتان 
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که  را هم شناسد حتما اسمش می  ی امیدی در دل سهیل روشن شد. گفت حاال که آمده پس دیگر سهیل را به قیافه اول مناظره جرقه 

من شما  مثال  تواند سر حرف را باز کند یک طوری،  می   شناسد.می   کم او را  کبهتر شد الاقل یطور  اینفهمد.  می   د،زننمی   همه صدا

اسمش را  طوری سهیل  آمد اسمش را داد برای پرسش و پاسخ! شاید این  اصالشاید    ...مثال     ...را از روز مناظره یادم مانده شما که

  ...ها بلند شدندبعد بچه   ...تیز شد  ها تند ویکهو حرف   .طوری جلسه متشنج شدبفهمد! چقدر ذوق کرد. هیجانی شد. نفهمید چه 

کی رفته    ...سهیل هر چه نگاه کرد نبود  د...  دختر و پسر زمین خوردند و روی هم افتادن  ...ها به هم ریخت صندلی   ...دویدندمی 

 بود؟ 

 آمد؟ می  رفت و کی می  سهیل از خودش پرسید که کی 

ریاحی با رضایت نگاهی به پوستر کرد و گفت: »در دبیرستان ما اجازه نداشتیم چنین چیزی روی تابلوها بزنیم. وقتی انتخابات سال  

ها خبر آوردند که  اعالنات ما که بحث سیاسی در مدرسه ممنوع است. اما بچه ی بزرگ زدند روی تابلوی یک ورقه   ، هفتادوشش شد

 افتد.« می  یادر دبیرستان پسرانه آهنگ بحث آزاد است و هر روز اتفاق تازه 

 سهیل با تعجب پرسید: »آخر چرا ممنوع شده بود؟«

شاره کرد و گفت: »کف ساختمان مدرسه  داند.« کمی تامل کرد، سپس به زمین امی   ضحا ریاحی سری تکان داد و گفت: »خدا 

همه    ،ی بود. ما را مجبور کرده بودند کفش سفید پرستاری بخریماخیلی تجمالتی و شیک. آخر ساختمان مصادره  ،سنگ سفید بود 

حدیث  گفتند این طوری باوقار است. تو خود  می   گفتند طوری باید راه برویم که صدای پا نیاید. دویدن ممنوع بود.می   شبیه هم. 

 مفصل بخوان از این مجمل.«

اید او را، دکتر روانشناسی  در تلویزیون دیده   حتمامان، زن همان نماینده،  سهیل با تاسف سر تکان داد. ریاحی ادامه داد: »مدیر مدرسه 

باشیممی   گفت می   آمد سر صفمی   تربیتی است، باشیم،می   ،خواهند ما الگوهای نسل بعدی  پزشک و    خواهند ما مدیران آینده 

  خواهند نسل جدیدی تربیت کنند، بعد در دفتر دم گوش پدرمادرهامان می   مهندس به اندازه کافی هست، برای مدیریت منابع انسانی 

سپس مستقیم به صورت   «...بحث سیاسی که جای خودش را داشت   ...خواهند دبیرستان مثل کالج کمبریج بشودمی   گفتندمی 

 آید؟« می  های انجمنبرنامه  به شناسید؟ همانی که  می  »زینب مصطفوی را سهیل نگاه کرد و پرسید: 
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دانید که پدرش مدیر انتشارات صحرا است. مادرش ناظم  می   سهیل تاییدکنان سر تکان داد. ریاحی گفت: »او در مدرسه ما بود.

ها را  کاست موزیک و رمان   گشتند و نوارمی  هامان راآمدند کیف می  رفتیممی  مدرسه راهنمایی ما بود. وقت زنگ تفریح که به حیاط 

ها در مدرسه نیست. به خاطر  هاتان را ببرید. جای اینگفتند بیایید این وسایل بچه می  کردند و می  آوردند. بعد به والدین تلفنمی  در 

ی سخنرانی در  یک برنامهی قبل از دوم خرداد، صبح قبل از کالس،  شنبه ترسیدیم. در دبیرستان آهنگ، پنج می   همین ما از زینب 

سالن نمازخانه ترتیب دادند که صاحب مدرسه، همین آقایی که االن نماینده مجلس است آمد برایمان حرف زد و خیلی محترمانه  

  عمل شان  کردند ما به توصیه می   نفس جالب بود. چرا فکر ارشادمان کرد که به نماینده مقابل اصالحات رای بدهیم. این همه اعتمادبه 

 کنیم؟« می 

 نگذارید.« نفس اعتمادبه کنان گفت: »نه. نه. اسمش را سهیل تامل

ها  ضحا ریاحی ادامه داد: »دختر وزیر کشور فعلی در مدرسه ما دوم دبیرستان بود. دختر معاون وزیر کشور قبلی در کالس ما سومی 

خواستند اوضاع عوض شود. خیلی نمی   در دولت بودشان  بود. جنگ و جدل دو طرف انتخابات تمامی نداشت. آنها که خانواده 

گفتند که به  می   آمدند سر کالس می   ی بعدی را هم انتخاب کرده بودند. بچه هابرند. حتا کابینه می   مطمئن بودند که انتخابات را 

کشیدند.  می   ی را پیشخواستند اوضاع تغییرکند هر روز بحث سر یک معضلمی   پدرشان قول فالن وزارتخانه داده شده. آنها هم که

  ها کالس را روی سرشان خواهد رای بدهد و چرا وگرنه بچه می   داد به چه کسی می   آمد باید توضیحمی   هر معلمی که سر کالس 

 کردند.می   مان گفتند آفرین شما نسلی هستید که آگاهی سیاسی دارید. تشویقمی   آمد.می   ها خیلی خوششان گذاشتند. معلممی 

فکر   ...دانیدمی  که  هرکاریمی   کنم می   حاال  معلمنمی   کردندمی   بینم  بین  حتا  کنند  ایجاد  یکدستی  ادبیاتتوانستند  دبیر  مان ها. 

کرد، انگار از  می  بالفاصله بعد از انتخابات مجوز یک مجله ادبی گرفت. آن وقت در آن اوضاع نماینده محترم آمده بود به ما توصیه

 گرفت.«نمی  رای ما را جدیکس هیچ خودمان نظری نداشتیم. 

 هایش گوش کردید؟ اعتراض نکردید؟«طوری به حرف سهیل پرسید: »شما همان 

دهد  می  اش تمام شد گفت به چند تا سوال و نظر گوش شد آن کار را کرد؟ وقتی سخنرانی ارشادیمی  کنان گفت: مگرریاحی خنده

کند. زینب رفت  می   زند. فکر کنم خیلی دلش قرص بود که او را تاییدزینب مصطفوی را انتخاب کرد تا بیاید حرف ب  مخصوصا  بعد  



©Nogaam Publishing 

35 
www.nogaam.com 

وچهار ساعت قبل از انتخابات ممنوع است. بعد ساعتش  ن و خیلی آرام گفت که آقای فالنی، تبلیغات عمومی بیست وپشت میکرف 

 کنید.« می  که دارید تخلفدقیقه است، شما ده دقیقه است  ده  را باال آورد. نشان ما و او داد و گفت االن ساعت هشت و  

توانستم  »دیدید  داد:  ادامه  و  نگریست  سهیل  به  اشتیاق  با  و  رفت  ریسه  خنده  از  هم  ریاحی  و  خندید  بلند  صدای  با  سهیل 

فریاد کشیدند و زینب را    اش کمتر شد باز تعریف کرد و گفت: »سالن نمازخانه مثل بمب ترکید. همه« بعد که خنده ...بخندانمتان 

 مان کردند و سر کالس فرستادند.«  تشویق کردند. خیلی خندیدیم. آنقدر هیاهو شد که جلسه را ادامه ندادند. جمع 

بعد کمی مانتویش را صاف کرد. از جیبش شکالتی کوچک در آورد و به سهیل تعارف نمود. سهیل قبول کرد. ریاحی گفت: »من 

 خواهم وقت بگیرم آن را بخوانم.«  می  ام از فرشته ساری.شعر پیدا کرده روم. یک می  دیگر باال

اش  خواستند چپه می   رفت؟می   سهیل با دهان پر گفت: »این همان خانم شاعری است که در اتوبوس نویسندگان بود که به ارمنستان 

 کنند؟«

 ی کرد.«اهای زنجیره شود یادی از قتل می  طوری هم ریاحی جواب داد: »بله. خودش است. گفتم این 

 ی خوبی است.« سهیل گفت: »ایده 

 قدمی مثل شما خالی است. بیایید شعرخواندن من را ببینید و نظر بدهید.«رفت گفت: »جای آدم خوش می  ریاحی که داشت 

 آیم.« می  خواهد. جزوه را که بگیرم بالفاصلهمی  سهیل گفت: »خیلی دلم 

  های آزادی است که در عالمه ادبیات برگزار تریبون این یکی از آخرین  ظاهرا  دانید  می تردید گفت: »ن کرد بعد با  ن و م  ریاحی  کمی م  

 آزاد نیست.« تریبون شود. تا یک دهه بعد دیگر خبری از می 

 ها را به شما گفته؟«ی زد زیر خنده و گفت: »همه کاری دیده بودم انجام بدهید غیر از پیشگویی! چه کسی اینقسهیل پ

 ون آزاد.« یب»نویسنده داستان تر ی باز هم من و من کرد، کمی به دور و بر نگاه کرد و زیر لب گفت:ریاح 

آمد من  می   آن وقت چرا به شما گفته؟ به نظر  ...عجب   ...زده به اطراف نگاه کرد و گفت: »نویسنده همین داستان؟سهیل تعجب 

 نیست؟« طور  این شخصیت محوری باشم. نه؟ 



©Nogaam Publishing 

36 
www.nogaam.com 

 پرسید؟« نمی  شیطنت خندید و گفت: »چرا از خودش ضحا ریاحی با  

لق به ریاحی گفته بود منتظر چه کسی سر پلکان ورودی ایستاده؟ خم شد و با شیطنت پرسید: آیا نویسنده دهن   .سهیل کمی هول کرد 

 دهم شما بگویید. دیگر چه چیزهایی گفت؟« می  »ترجیح

داد. آهسته ادامه داد: »گفت که روزهای خفقانی خواهد آمد که  می   ی انجامگویی افشاگری نامشروع  ،تر آمدریاحی چند قدم نزدیک 

 همه ما حسرت عالمه ادبیات سال هفتادوهشت را بخوریم.« 

داند. بنابراین اطالعاتش ناقص و غیرقابل اعتماد بود.  نمی   سهیل سرش را تکان داد. اطمینان پیدا کرد که ریاحی چیزی درباره او

از خیاالتش بود. گفت: »چنین    حتما آزاد خبر نداشت و ادعای ارتباط با نویسنده هم    تریبون ع اصلی داستان  از موضوظاهرا  ریاحی 

 چیزی ناممکن است.« 

اش را کمی جمع کرد و لحظاتی به کفش سهیل خیره شد. بعد دوباره به حرف آمد: »به من گفت که دانشجویان  ریاحی لب پایین

 دار.« گویند ستاره می  دهند و به آنهامی   خواهند کرد. برایشان پرونده تشکیل گذاری سیاسی منتقد را نشانه 

ریاحی   ضحا  اما  خندید  بلندبلند  ستاره   اصالسهیل  »دانشجویان  نیامد:  ثبت کوتاه  را  دانشگاه  نمی   نامدار  از  توضیح  بدون  کنند، 

 در دانشگاه باال بیایند.«دار  ستاره نباید گذاشت دانشجویان  نویسند که می  هاکنند تا نتوانیم مدرک بگیریم. در روزنامه می  بیرونمان 

 مانالبد یک ستاره زرد هم به لباس ؟  دبینیمی   فیلم زیاد تازگی  کرد گفت: »می   سهیل سری تکان داد و در حالی که به پلکان نگاه

ها  نخواهند گذاشت. آخر چرا این حرف تواند جنبش دانشجویی دوم خرداد را از صحنه حذف بکند. مردم  نمی کس هیچ دوزند!  می 

 ؟«  دکنیمی  را باور

به اطراف نگاه کرد و گفت: » چون من حس باال آورد و   اش ریاحی از حالت خمیده دوباره به حالت ایستاده برگشت. سرش را 

گذارند که به دانشگاه برگردیم نمی   سالی نویسنده به من گفت که برای ده   ...مثل گاز در هوا  ...اما سنگین است   شود. نمی   کنم. دیده می 

خواهم تا آخرش می   روم چون می   گیرم. حاال هم باالمی   مان را همیشه به یاد خواهیم آورد. من این هشدار را جدیو ما روز نکبت 

این آخرین فرصت ما  ظاهرا  ام. شما هم بیایید.  سال دیگر مطمئن هستم هر کاری ممکن بوده انجام داده فعالیت کنم. آن وقت تا ده 

 باال منتظرتان هستم.« ست.سال آینده برای ده 
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 *** 

لحظ بود.  شده  دقیقه  چهل  و  سه  حدود  سنگین ه ساعت  بی می   ها  و سهیل  چرا می   ترطاقت گذشت  پس  بود؟  مانده  او کجا   شد. 

باشد؟نمی  بود؟ شاید مسموم شده  افتاده  برایش  اتفاقی  نکند  ترم   آمد؟  در طول  داشت.  رواج  دانشجویان  بین  مسمومیت غذایی 

غیبت داشتند. غذای سلف هر چه بود سالم بود اما کسی رغبت نداشت آن را    شدند ومی   دانشجوها یکی دو بار مسموم  معموال  

ند. وقتی اه آن غذا درست کرد ند و با  اه های محوطه را زد گفتند باز چمن می   دادند دانشجویان به شوخی می   سبزیبخورد. وقتی قورمه 

استفادهمی   ویان جدانش   ، دادندمی   کباب برای آشپزی  آن  از  پنچر شده  که حاال  استادی  بس که    ،کنندمی   پرسیدند الستیک کدام 

  های دور و بر دانشگاه بود که کسی همی چساندوی   ،ها سفت بود. کیفیت غذاهای سلف پایین بود و گزینه اول همه برای غذاکباب

تر  صرفهکرد خوردن غذای سلف به می   ها کاری کند. برای سهیل که در خوابگاه زندگی فروشی توانست برای بهداشت پایین اغذیهی نم

داد، به همین دلیل هم تا حاال مسموم نشده بود. آیا او مسموم شده بود و جایی افتاده بود  نمی   بود چون ژتون داشت و بابت غذا پولی 

 گشت؟ می  فهمید؟ کجا دنبالشمی طور چه ت؟ آخر سهیل و احتیاج به کمک داش

شد؟ آخر تصادفی هم جلوی  نمی   یا شاید هم تصادف کرده بود و او را به بیمارستان برده بودند؟ نکند در کما رفته بود و دیگر پیدایش

گرفتند و ماهی چندتا مجروح می   سرعت ها  شد، ماشینمی   در دانشگاه زیاد بود. نه که شیب خیابان عالمه جلوی دانشگاه ناگهان زیاد 

  ، بار با ماشینی تصادف کرده بود ولی خوشبختانه جراحت چندانی نداشت. بعد از تصادفدانشجویی داشتند. خود سهیل هم یک 

زمان  راننده پیاده شد و هر چه از دهانش آمد اول به سهیل، بعد به کل جامعه دانشجویی، بعد به سیستم دانشگاهی و بعد به زمین و 

رو رساند. در همین فکرها بود که دوباره محمود را دید. ناگهان از پشت در  گفت. سهیل  اعتنایی نکرد و لنگان لنگان خود را به پیاده 

جلسه شلوغ نبود اما  ظاهرا  تواند باال بنشیند.  نمی   گفت کهمی   ی ظاهر شد و به طرفش رفت. آمده بود سر و گوشی آب بدهد.اشیشه

 شدند.می  های امسال دیدهاز ورودی احتماال دیدی های ج چهره
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 آزاد ما شرکت کنید«   تریبون شود تا در  می   »از شما دانشجوی گرامی دعوت 

 از دانشگاه و مسائل سیاسی روز صحبت خواهیم کرد 

 شرکت در بحث برای همه ممکن است حتا برای شما دانشجوی ترم یکی 

 خارجی های  زبان به همت جمعی از فعاالن سیاسی انجمن اسالمی دانشکده ادبیات و  

 1378آبان    7  بعدازظهر    3زمان ساعت  

 مکان سعادت آباد، باالتر از پل مدیریت، خیابان عالمه طباطبایی، 

 خارجی، طبقه چهارم، سالن اجتماعات های  زبان دانشکده ادبیات و  

 

خواند. مثل همیشه فرصتی برای مضحکه راه  می   بان باالی سرش گرفته بود با تمسخر داشت اعالن راسایه ی را مثل  افرید که روزنامه 

های ما را بخوانی.  خوان شدی! ندیده بودم که تابلو روزنامهفرید روزنامه  ..انداختن پیدا کرده بود. محمود بالفاصله گفت: »اوه اوه.

 چه شده حاال؟ کن فیکون شده؟« 

بینی خیلی عینک  می   گویی؟ نه نخند! این کهمی   عینک آفتابیم را  ...مه را از باالی سرش پایین آورد و جواب داد: »... ا  فرید روزنا

 بار خرید.«  ک شود هر چند وقت یمی  است. گذارد یک ذره آفتاب چشمم را بزند. قیمتش هم با جیب من جورنمی  خوبی است.

 کنی.«نمی  بازش هم  اصالوال شد و روزنامه را کشید و گفت: »نگو که محمود که کنار سهیل جا خوش کرده بود د

زنم ببینم توی  می   نشینم یک ورقی می   بزند   ا ها که آفتاب نیست چشمم ربعضی وقت   ...فرید روزنامه را پس کشید و جواب داد: »چرا

 دانم.«  نمی  این مملکت چه خبری هست که من

 خواندی.«می  آخر را داشتی  یسهیل گفت: »البد صفحه 

 دانی؟«می  زده پرسید: »تو از کجازده مکثی کرد و با چشمانی حیرت فرید تعجب 

همه  بیماری  »این  گفت:  و  زد  لبخندی  دانشگاه سهیل  این  در  است.  روزنامه ی  همه   مان  که  را آنهایی  یک  تیتر  اول  هستند    خوان 

یک ژانر    اصالتر نیست؟ خیلی متفاوت است.  اش جالب کنند. خدایی می   صفحه آخر را زیر و رو   روندمی   خوانند اما بعدشمی 

نویسد. مثل بقیه صفحات روزنامه قالبی و تعریف  می   خواهدمی   جدیدی است. مطالبش همیشه غافلگیرکننده است. هر کس هر چه
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های دوم خردادی درآمدند این صفحه آخر هم راه  روزنامه طلبی است. از وقتی  مال خود جریان اصالح   واقعا شده نیست. این یکی  

 افتاد.«  

ندنی هم دارد؟ اول و آخرش اکند؟ حاال همان صفحه آخر مگر چیز قابل خومی اعتنایی گفت: »خوب که چه؟ چه فرقی فرید با بی 

  ا ت است یا یک جور است یتفسیرش منظور ردانی؟ اصل خبر که یکی است. اگنمی   خواهی بدانی کهمی  یکی است. چه چیزش را 

خبرهای دنیا همه  ی  همه   هافهمی. برای اینمی   دو جور. هر روز هم همین برنامه است یک جور یا دو جور! جورش را از اسم روزنامه 

امه  دهد یا دو معنی. یا به نفع این حضرات یا به نفع آن حضرات. همه هستند اال ما. پس ما کجاییم؟ جای ما کدام روزنمی   یک معنی 

 است؟« 

 ی سهیل انداخت، خندید و گفت: »فرید خسته نشدی آن قدر آیه یاس خواندی؟« محمود صاف شد. دستش را روی شانه 

کنی  می   کنم. نه سهیل! جدی فکرنمی   بینم. بیخودی دلم را خوش زنان گفت: »من مایوسم؟ نه. واقع فرید رو به سهیل کرد و طعنه 

 کنی؟«می  زنی خیلی کار مهمی می  کنی صبح به صبح به برد انجمنمی   ها جمع روزنامه پاره از وقتی تیکه 

های  های انجمن بیاستد یا بخواهد با بچه اهمیتی برای او داشت؟ ندیده بود یک بار جلوی برد روزنامه   اصالسهیل فکر کرد که آیا  

 انجمن حرف بزند. دریغ از یک بار.

 ات را در نیاور.«ها در جیب کنی؟ نه صدای این سکه می  تاثیرگذاری فرید باز هم پرسید: »خیلی احساس

نباشند اما جهت ها و یادداشت آن مقالهها باال کشید و گفت: »سهیل کمی خود را روی نرده  انجمن را نشان ها شاید مهم   گیری 

 را نه.«   کند، چه چیزمی  دهند، انجمن با چه چیز موافق است، چه چیز را تاییدمی 

  را هم کردی، تایید هم کردی که چی؟ کجا را با تاییدت   تایید شما چه اهمیتی دارد؟ نه ناراحت نشو ولی بگیریم این کارفرید گفت: »

 گیری؟ بعدش چه خواهد شد؟«می 

نکند نویسنده  بینی کند که چه خواهد شد؟ از کجا فرید این قدر به پایان سیاه داستانش مطمئن بود؟  توانست پیشمی   چه کسی 

آمد می   انداز کرد. مثل بلندگویی بر سر پلکان ورودی دانشگاه به نظرورآزاد چنین چیزی به او گفته بود؟ دوباره فرید را    تریبون داستان  

تقیم  آمد با نویسنده در ارتباط باشد. شاید هم این ترفند دیگر نویسنده بود که مس می   حالت رازگویانه ریاحی را نداشت. بعید  اصالو  
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توجه تمثیلی  مفاهیم  به  کمتر  خوانندگان  دیگر  سال  پانزده  ده  البد  بدهد؟  هشدار  صراحت  با  قدر  می   و  آن  مردم  یعنی  کردند. 

 هایی بخواننددهند متن می   ها ترجیحخوار خواهند شد که به جای رازهای ادبی و کشف و شهود سایه روشن شخصیت حاضرآماده

 ن؟اتحلیل روانپزشکان و مشاوران روانشناسی از مراجعگزارش و  ...مثل ...مثل

 ... داندمی  سهیل اندیشید که تنها خدا 

اش  طلبی های انجمن او را با عافیت گفت؟ آیا دلیری و جسارت و خطرپذیری بچه می  ها را از سر حسادتشاید هم فرید این حرف  

کاری به چه پیامدی منجر  بینی این که چه از دوم خرداد پیش دانست پس  می   ساخت؟ سهیل به خوبی می   کرد و شرمندهمی   مواجه

ها و مجالت بیش از هر چیز  ی روزنامهاشد و خبر تعطیلی فله می   خواهد شد بسیار سخت شده بود. سهیل صبح از خواب بلند

آورد و ماجرا ادامه داشت.  سربرمی ی جدید  اکننده و مشروع نبودند. کمی بعد هم روزنامه قانع   اصالها  کرد. اتهاممی   اشزده شگفت 

توانست با قطعیت بگوید که  می   دانست که اگر امروز او آمدنی بود تا آن وقت ظاهر شده بود اما چه کسی می   یا این که سهیل هم 

بیش    رفت شایدمی   کرد ومی   آید و منتظر شدن سهیل وقت تلف کردن است؟ اگر سهیل همان لحظه رهانمی   دیگر آن روز به دانشگاه

 پارهشود اما همان ورق تکه نمی   از همه به امیدش پشت پا زده بود و سهیل هنوز خیلی امیدوار بود. گفت: »البته که یک شبه معجزه 

  گوییم آره، یا حاال می   گوید که من با تو با محمود رفتیم توی اتاقک انجمن نشستیم، بحث کردیم، استدالل کردیم، حاال به آنهامی 

 فهمیم.«می  جا هستیم، مایعنی ما این  گوییم نه،می 

توانیم بکنیم؟ مگه ما  می  کنیم، پس هستیم. گیرم تشخیص دادیم، فهمیدیم، خوب بعدش چی کارمی  فرید گفت: »آره دیگر، بحث 

 ی هم هستیم؟«اکاره 

چنین موقعیتی حاضر بودند؟ همه در ظاهر د. آیا برای  ودگرگون ش به نفع آنها  ای بشویم. شاید اوضاع  سهیل فکر کرد که شاید هم کاره 

آرام جلو رفت. اما چند نفر دیگر مثل سهیل در آن سوی قلبشان پذیرفته بودند که یک شبه اتفاقی نخواهد افتاد و باید صبور بود و آرام

رشار از ایده و آرزو و  را سکس هیچزند.  نمی کس هیچ بردند؟ بهبود تدریجی چنگی به دل  می   گونه به سردر انتظار رخدادی معجزه 

صبرکردن کند؟ آنها که    صرف عوض شود. چرا لحظات تکرارنشدنی دانشگاه را  چیز  همه خواست ناگهان  می   کند. سهیلنمی   انرژی

برد. ولی برای سهیل که  می  شوید ومی  شان زمان زیادی برای زندگی ندارند و تغییر، آنچه دارند را از کف   حتمااند گر شکیبایی توجیه

کن فیکون نشود و چرا امروز او چیز  همه چرا    اصالآینده باشد.  ی  همه  توانست به معنای به دست آوردن می   تغییر  ، یزی نداشت چ 



©Nogaam Publishing 

41 
www.nogaam.com 

تر با اند و او آن طرف ها ایستاده برای همیشه عوض نشود؟ همین امروز وقتی که بین درخت چیز  همه را نفهمد؟ چرا امروز  چیز  همه 

شد که تمام این مدت سهیل جلوی دفتر انجمن منتظرش بوده؟ چرا نمی   خندد، چرا همان لحظه متوجه می   خورد و می   کسی چایی 

 یک شبه تغییر کند؟ چیز همه نباید 

تر ایستاد، خاکستر سیگارش را تکاند و رو به فرید  محمود دستش را از دور گردن سهیل پس کشید، بلند شد رفت روی چند پله پایین

گویی می   ایم. آن وقت توایم، عقب برود ما هم باهاش رفته کت بدون من و تو معنی دارد؟ جلو برود ما جلو رفته گفت: »فرید! این ممل

 ایم؟«چی کاره 

های ورودی جدید  کنی بیا آنجا ببین بچه نمی   بگویی؟ تو که حرف ما را قبول   تریبون ها را در  آیی همیننمی   سهیل پرسید: »خوب چرا

 د.«دهنمی  چه جوابی به تو 

ها ندارد محمود جان، سهیل جان. من  این مسائل هیچ دخلی به من و تو و بقیه بچه   .دهی می   فرید گفت: »بیخود خودت را فریب  

ایستیم. همین می   ایستند ما هممی   رویم، می   روند ما هم می   هر طرف   ،ایم. هر کاری کردند باید دنبالشان راه بیفتیمکاره و تو هیچ 

ش هر چی  ادعواشان فرقی به حال من و تو ندارد.« از روی نرده بلند شد، خاک را از پشت شلوارش تکاند: »نتیجه گویم  می   است که 

 همین تو پشیمان  ، ها وقتی که خوابیدالم شنگه ی همه  بشود کارو زندگی و دانشگاه ما همانی ست که پارسال بوده که پیرارسال بوده، 

 ی.« شوی که چرا گول خوردی و بازیچه شدمی 

عوض شد. چیز  همه افتد. تو خودت برای من تعریف کردی که ناگهان  می   سهیل گفت: »چه زود یادت رفت که معجزه هم اتفاق

گیری،  ی اتفاق افتاده؟ حتا قبل از رای اشنبه قبل از دوم خرداد فهمیدی که معجزه آید؟ تو نبودی که برایم تعریف کردی پنج می  یادت

 بات شروع بشود؟« قبل از این که خود انتخا

ی به فرید افرید درهم رفت و سکوت کرد. صدای همهمه رفت و آمد دانشجویان فضایشان را پر کرد. سهیل و محمود چند لحظه 

کرده تغییری حاصل شود اما  نمی   تواند انکار کند. خودش برایشان تعریف کرده بود که او باور نمی   دانستند که فرید می   خیره شدند.

شد  نمی   دانشگاهی بیرون زده بود. دیگر در حال دگرگون شدن است. از پیش چیز  همه قبل از دوم خرداد ناگهان فهمید که    شنبه پنج

توانست به خانه برود.  نمی   تبلیغات ممنوع بود. اما  گیری بیست و چهار ساعت قبل از رای   برای کمپین انتخاباتی کاری کرد چون 
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با دوستانش در خیابنمی   طاقت  افتادند. بعد انگاران آورد.  بقیه هم در همین وضعیت بودند. خیابان   ...ها راه  بود.  انگار  ها شلوغ 

ها هایی که پوستر کاندید اصالحات را به شیشه پوستر پخش کنند به جایش تعداد ماشین   توانستندنمی   کرد. آنهامی   ترافیک بیداد

ها سرحرف را  کردند. با دخترها و پسرهای ماشینمی   ها را تشویقاشینکم به حرف آمدند و م شمردند. بعد کم می   چسبانده بودند، 

با غریبه می   کردند و شوخی می   باز  بزنند. در خیابان دیگر غریبه کردند، آخر حاال حرف مشترکی داشتند که  نبود. همه آشنا  اها  ی 

چشم برق بودند.  اوجمی   ها  صداها  و  در  کم  کم گرفت.  می   زد  بعد عدهسرودخوانی  و  شد  شروع  خیابان  اخیابان  وسط  آمدند  ی 

دادند. هوا که تاریک شد  می   ها رفتند و شعاری روی کاپوت ماشین اعده   ،دادند. حوالی هفت شب که شدمی   پوسترشان را تکان 

چقدر زیاد بودند. پلیس  قفل شد. آن قدر آدم در خیابان بود که فرید به عمرش ندیده بود.    کامال  ترافیک نه تنها بهتر نشد که دیگر  

رقصیدند. فرید آن لحظه فهمید که آنها حتا پیش  می   ها را بلند کرده و توانست آنها را متفرق کند. مردم صدای ضبط ماشیننمی   دیگر

 انی.  اش ندیده بود، آن هم با چنین اطمیناز روز دوم خرداد انتخابات را برده بودند و متحیر شده بود. هرگز چنین چیزی در زندگی 

خواست به خانه برگردد. حوالی ساعت یازده شب گروهی از  نمی   دلشکس  هیچکرد اما  می   نه غذا خورده بود، نه آب. گرما بیداد

آنها   .کرد. با دوستانش به سمت آنها رفت و گفت که تبلیغات ممنوع است می   های گل سرخ در خیابان پخشجوانان را دید که شاخه 

ها پرسه زدند  ی هم به فرید دادند. فرید و دوستانش مدتی با شاخها گیرند و شاخهمی   نند دارند فردا را جشنکنمی   هم گفتند تبلیغات

دادند. جلوتر رفتند و خودشان از جیب خودشان    ،کردندمی   زده نگاهشان ها را به رانندگان میانسال که شگفت دادند. بعد شاخه   و شعار 

 کردند.  می  شب داشتند گل سرخ پخشسه نصفه   های جدیدی خریدند. تا حدود دو وشاخه

آمد که قصد  می  کردیم چه شد.« دو سه کتابش را از این دست به آن دست کرد. به نظرمی  آخر فرید به حرف آمد و گفت: »چه فکر 

 طوره؟« رفتن داشت که گفت: »سالم سالم حال شما چه 

ی مزاحم آنجا رسید این ستاره می   خواست وقتی او سرنمی   اصالداشتند.  سهیل نگاه کرد و ستاره را شناخت. فقط همین یکی را کم  

باید سالمباشد. طبق معمول هم که بچه  بقیه  و  فرید  و  ندیده  را  ما هم می   ها  کردند. محمود  جلوتر رفت و گفت: »قربان شما، 

 ایم.« زنده 

به سهیل نگاه کرد و گفت: »عجبه!  و   ستاره نه گذاشت  با خیال راحت دم در مهمانی    تریبون   نه برداشت و مستقیم  هست و شما 

 اید!« گرفته 
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ها گروهی از دانشجویان بودند که تا حاال  های دانشگاه. اینگفتند هپروتی می  های انجمن به ستاره و دختر و پسرهای شبیه به اوبچه 

ها خونین و مالین روی زمین  آمد، آدم می   ترین کارها. آسمان به زمیندر هیچ فعالیت جمعی شرکت نکرده بودند حتا در غیرسیاسی 

  شدند تا سروقت به کالس برسند. به نظر می   ها رد ها و کشته شدند، ستاره و دختر و پسرهای امثال او با احتیاط از میان زخمی می   کپه 

زیادترمی  روز  تعدادشان هر  با  می   آمد  که  آنهایی  به سر  کسو همه چیز  همه شد،  و صفا  مهم   بردندمی   در صلح  تغییرات و  ترین 

آوردند  می   ها را کلن و ماشین و دوستانشان بود. محبوب اساتید بودند. باالترین نمره وشان در حد عوض کردن لباس و عطر و ادزندگی 

ن دانشجوها و امثالهم انگار  های دانشگاه گرانی، سانسور، خطر جنگ، ناپدید شدجزوه ها را داشتند. برای هپروتی   ترینو کامل 

ای نبودند و سهیل فکر کرد از تلخی  کردند. یک چیز مسلم بود: در انتظار هیچ معجزه می   وجود نداشت یا الاقل تظاهر به ندیدن 

 سر برسند.ها نظیری نشسته بود، هپروتی و بی ی که بیشتر از همیشه منتظر معجزه اصیل ابازی روزگار است که درست در لحظه

 رویم.« می  ی مهمی برایمان بیاورد بعدشیل گفت: »منتظر کسی هستیم تا جزوه سه

 فرید حرف را عوض کرد و گفت: »عجب به شما. یک بار تنها هستید.« 

 آیید کالس؟«می  آید، شماها کهنمی  ستاره گفت: »ژاله امروز کاری داشت 

 محمود پرسید: »کالس؟ کدام کالس؟«

 کلیات زبانشناسی.«   ستاره جواب داد: »کالس  

 چطور؟«   حتمام یی آمی  تریبون محمود گفت: »بعد از 

ست که  هافتاداپاین قدر پیش »  و ادامه داد:  لبخندی زد   ...«من چند تا سوال داشتم  م...ستاره یک کم سرش را کج کرد و گفت: »آ

 فهمم.«نمی  انم خومی  رویش را ندارم پیش استاد بروم گفتم شاید شما کمک کنید. من راستش هر چی 

  الزم  ما زبانشناسی خوانده.  فرید خودش را وسط انداخت و گفت: »تا ما را دارید غصه نخورید. خود دکتر سهروردی دو دور پیش

 .«شویم کمک کنیم بعد از کالس بمانید تا صحبت کنیممی  م نیست بعدش کالس برید. خوشحاله
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انواع متفاوتی داشتند اما در وجوهی هم مشترک بودند.    هااندیشید که هپروتی   ،کرد می   ها گوش که به این مکالمهطور  همان سهیل  

همدل بودند. یک بار پس از استعفای چهارمین عضو  ظاهرا  فکرکردن  ستاره با امیرعلی همکالسی سهیل در ترسیدن از کمی   مثال  

روند؟  می  دانه آبکرد که چرا اعضا دانه می  فکر سهیل ناراحت و ساکت در محوطه فضای سبز دانشگاه نشسته بود.  ،شورای مرکزی

های مشترک متحد باشند که امیرعلی سر رسید و با نگرانی پرسید: »سهیل  توانند با وجود خواسته نمی   کنند؟ چرانمی   چرا مقاومت 

ی باشد که باید درجا ارشده؟ چرا در فکری؟« انگار که فکر کردن عملی نامطلوب و خطرناک باشد یا انگار بیماری واگیرد   اتهچ 

کشد. سهیل سعی کرد موضوع بحث را عوض کند و امیرعلی پیشنهاد کرد تا از بطری  می  وگرنه بقیه را هم به کام خود منهدمش کرد 

چنین چیزی را داخل دانشگاه آورده و در روز  طور  چه در آن مشروب داشت بنوشد. سهیل تعجب کرد که  ظاهرا  کوچک همراهش که  

شود که  می   »خیلی زشت   :خواست امیرعلی دلگیر شود مودبانه تعارفش را رد کرد و گفت نمی   کند. او کهمی   به او تعارف   روشن

 های انجمن بوی مشروب بدهند آن هم در دانشگاه.«  بچه 

ها فقط فکر . سهیل به نظرش آمد مسئله هپروتی غش خندید و توصیه کرد اهمیتی به حرف دیگران ندهد و خوش باشدامیرعلی غش

شدند از پارتی و  می  جور تفریحی متوسلها از هر نوع اندوهی فراری بودند، به همه بلکه شاید تبعات آن باشد. هپروتی کردن نیست 

درپی گرفته تا مشروب و مخدر و مصرف هر چه که در برابر سختی و مشکل و اندوه از آنها حفاظت کند، شاید چون نه  ی مسافرت پ

 خواستند با فکر کردن و اندوه تیره و تار شود.  نمی  د، نه آرمانی، نه امیدی. آنها تنها به لحظه اکنون چسبیده بودند که ی داشتناایده

بود نوشید و گفت: »تا حاال فکر کرده اامیرعلی جرعه ای اگر آزادی داشتیم بار  ی از بطری پالستیکی کوچک که شبیه بطری آب 

ام از انجمن دانشجویی این است که  شد؟ من به عنوان یک دانشجوی دانشگاه مطالبه می   محشر  کوچکی در دانشگاه باز کنیم چقدر

کند کار  دانشجویی  بار  یک  مجوز  روی  بر  انجمن  تریبون،  مجوز  جای  یک سی   ...به  فروشی کنارش هم  بهترین می   دی  و  زنیم 

 فروشیم.«می  های دنیا را موزیک 

 توانیم دربیاوریم؟«  می  دانی چقدر پول نوع تجارت ندارد و امیرعلی با حرارت ادامه داد: »می  ی به این اسهیل گفت که عالقه 

ها انجمن دانشجویی اهرمی بود برای سود  شد. برای هپروتی جا ختم می همین   همیشه بحث به   ؛سهیل کالفه رویش را آن طرف کرد 

دارش را  آور ضمانت ی شادی خواست برنامهمی  کن نبود وها او ولتی میرعلی برود اما مثل همه هپروداد آن لحظه امی  بردن. ترجیح
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بعد از کالس همراه او به یک پارتی حسابی بیاید.   ،به او بقبوالند. سپس بلند شد و به سهیل گفت که برای آنکه دیگر فکری نشود

 کند.می  ها را سبک ها هستند و همه ناراحتی مشروب و دود و دم و بچه 

شود. امیرعلی خندان و با می   ها را بگیرد برای او دردسرخواست برود. بهانه آورد و گفت که اگر کمیته بریزد و مهمان نمی   سهیل 

اشتیاق گفت: »دیگر آن دوران به سر آمده که بریزند و پارتی را به هم بزنند. دیگر حوزه خصوصی محترم شده و کسی کار ندارد در  

 کنی.«می  ات چهچهاردیواری خانه 

ی پیدا نشدند، مهاجمان به کوی دانشگاه  ان زنجیره سهیل اوقاتش تلخ شد و با نیشخندی گفت: »البته برای تو مهم نیست که قاتال

های کارگری تشکیل نشد، قانون کار اصالح نشد، وضع رفاهی دانشگاه تکان نخورد، سانسور از همیشه  مجازات نشدند، اتحادیه

ات شوند. از تمام مطالبات جنبش دانشجویی این یکی به ثمر رسید که بتوانی در خانه می   ی تعطیلاها فله تر است و روزنامه قوی 

 برای تو که بد نشد.«  ...طلبی جنبش اصالح  ...نگرانی و هرچه خواستی بخوری و بکشی بی  ،پارتی مختلط بگیری 

 فظ و رفت.   حاسهیل متوجه شد که ستاره تشکر کرد از آنها. گفت خدا

دهد. یک کسی  می   پافزند.« محمود حدس زد که باید گران باشند. سهیل اظهار نظر کرد: »بوی پیف می   فت: »چه عطرهایی فرید گ

 طوری است. دانشگاه را با مزون مد اشتباه گرفته است.« برود یادش بدهد دانشجو بودن چه

ها بلند شد و اعالم کرد: »من باید  نرده »ساعت چهار هم گذشت.« از روی    :اش انداخت و گفت محمود نگاهی به ساعت مچی 

 « .تواند جلسه را بگرداند. تا حاالش هم که نبودم حتما دلخور شدهنمی   خواهد، دست تنهایی می  بروم، محسن باال کمک 

 ی؟« ااز خواب بیدار شده بود پرسید: »چه جلسه ظاهرا فرید که  

ون دیگر.  یبخورد زد و گفت: »ترمی   اش در باد تکان به اعالن پوستر که گوشه   یامحمود با دستش موهایش را کمی حالت داد و تقه 

 آزاد داریم.«  تریبون 

 فرید گفت: »اوه! اوه! این کلمه آزادش نفسم را گرفت.« 

 گیرد.« نمی   سهیل جواب داد: »نترس. تو حاالحاالها نفست 
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 هر سه به خنده افتادند.  

 ست چه بگویید؟«آزادتان قرار ا تریبون فرید پرسید: »توی 

 زند.«می  آید حرف می  ،محمود گفت: »قرار و مدار ندارد. هر کسی درباره هر مسئله سیاسی که بخواهد

 فرید چشمانش گشاد شد. پرسید: »هر کسی؟ درباره هر چیزی؟«

توانند حرف می   زنیم. همه می   کنیم، بعد به ترتیب صدامی   خواهند حرف بزنند را یادداشت می   کسانی کهی  همه   »آره. اول جلسه اسم 

 خواهی بیایی با هم بریم؟«نمی  بزنند حتا تو. 

  ، . وقتی هر کسی بیاید، هر چیزی بگوید، یعنی سالن پر از جاسوس است است   ها خیلی خطری »نه قربانت محمود جان! این برنامه

ادامه داد: »شماها خیلی می   تابلو و  به طرف سهیل برگرداند  را  بابا.« رویش  فردامی   احتیاطی بی   شویم    اینها چماقی  همه   کنید. 

 خورد تو سر خودتان.«می  شودمی 

نبود بزنیم. خوب   قبال  ها را که  طوری توانستیم خیلی از حرف اش را از رییس دانشگاه گرفتیم. تازه همینسهیل گفت: »ما اجازه 

 آیی؟« نمی  شدطور  چه

روم  می   فعال  میرم از گرسنگی.  جا کرد و گفت: »از صبح سر کار بودم دارم می دست به آن دست جابه   هایش را از اینفرید کتاب 

 شود.« و از پلکان عریض به پایین سرازیر شد.می طور چه سلف تا ببینم بعد 

 

 *** 

آمده بود دانشگاه.   و   بود و بعد بلند شده   هایش چروک و آشفته بود. انگار با آنها خوابیدهامیر روی باالترین پله نشسته بود. لباس 

نشینم سیگار پشت  نمی   جلوی در ورودیوقت  هیچ ترین فرق من با تو این است که  که من  گفت: »ببین سهیل! بزرگ می   داشت 

 ها کنم.« سیگار دود کنم و گیج و منگ نگاه بچه 
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روی پشت فضای  می   دانمزنان گفت: »می طعنه   . رزنش کندالقبا او را سسهیل دیگر کفرش درآمد. فقط همین مانده بود تا این یک 

قدر به  ی آن وشنمی   کشی. خستهمی   کشی، هی سیگارمی   نشینی، از صبح تا تاریک بشود، هی سیگارمی   سبز، نزدیک در پارکینگ 

 د نگاه کنی؟«نآیند از تلفن عمومی دانشگاه زنگ بزن می  ها که بچه 

 بیند که چه وضعی داری.«می  شودمی  جا هر کس که رد ینهام،  ولی ا»آنجا الاقل الی درخت  -

 ام. چه چیزم غیرعادی است؟«»من که خیلی عادی  -

 شناسی.« نمی  را کس هیچ بینی؟ تو که اصاًل می  کنی چی می  ها را نگاه »وقتی قیافه  -

 پراند.« تریبون ی ساعت چهار و نیم شده بود و او نیامده بود. سهیل گفت: »هر کس آمد متلکی درباره 

 ؟« تریبون ! کدام تریبون امیر پرسید: » 

ها آن همه پوستر زدم ندیدی؟« با انگشت اعالنی را    پلهخوانی؟ توی راه نمی   ردهای راهروها راسهیل کالفه گفت: »ببینم تو روی ب  

 ای؟« ی چسبانده بود نشان داد و پرسید: »این را هم ندیدهاکه روی در شیشه

 ی پوستر رفت و زیرلبی خواند:  روروبه امیر بلند شد  

 آزاد ما شرکت کنید«   تریبون شود تا در  می   »از شما دانشجوی گرامی دعوت 

 از دانشگاه و مسائل سیاسی روز صحبت خواهیم کرد 

 شرکت در بحث برای همه ممکن است حتا برای شما دانشجوی ترم یکی 

 خارجی های  زبان دبیات و  به همت جمعی از فعاالن سیاسی انجمن اسالمی دانشکده ا 

 1378آبان    7  بعدازظهر    3زمان ساعت  

 مکان سعادت آباد، باالتر از پل مدیریت، خیابان عالمه طباطبایی، 

 خارجی، طبقه چهارم، سالن اجتماعات های  زبان دانشکده ادبیات و  

 

ها را باور کند  خواست این حرف نمی   مواد وسط است. سهیل   گفتند مریض شده و پایمی   شد که امیر را ندیده بود.می   خیلی وقت 

آمد. امیر واکنش خاصی نشان نداد. انگار بروشور تبلیغاتی یک شرکت یا یک رستوران نمی   اما وضعیت امیر درست و سالم به نظر
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توانم نمی   ام سهیل. اصالً خسته  ...ولی یادم نمانده  ...ها نشست و گفت: »شاید دیده باشمخواند. آمد کنار سهیل روی نرده می   را

کتاب   ...«خوانم و دیگر رفت که رفت این کتابممی   رود. یک پاراگرافنمی   فهمم چرا این قدر پریشانم. دستم به کتاب نمی   بخوابم. 

روزهایی که کتاب پشت  بهم اخطار کردند تا برگردانم وگرنه فقط ورقش زدم تا حاال. کجا رفتند آن  »  دهد.می توی دستش را نشان  

 بلعیدم؟« می  کتاب

گذراند. می   تریبون ها را به عشق روز  کالس ی  همه   چسباند.می   ی خوب اعالن هر جلسه را شناخت. با یک دلهره می   سهیل آن روزها را

  و محمود، های خودشهایش، الی کتاب جیب  رفتند. کیفش،می  آمدند ومی  ها تمام هفتهیک عالم حرف برای گفتن داشت. جمله 

های تازه که  خوردگی، پر از کلمه بود. پر از خط   تریبون های  گوشه و کنارهایی که یک چرت در آنها رفته بود، پر از یادداشت ی  همه 

 زدند تا پشت میکرفون سالن اجتماعات طبقه چهارم گفته بشوند.  می  یک دفعه فالش 

بلند چرب و کثیف فهمم. اول بحث هستم ولی یکهو مثل  نمی   روم چیزیمی   هایی کهکالس کرد: »از    شامیر دست توی موهای 

ها ی دارم، نه تحقیقی، نه هیچ تکلیفی. دنبال بعضی از بچه اشوم. نه جزوهمی  خورد ول می  بادبادکی که نخش از دست صاحبش لیز

روم خانه. نه حرفی، نه  می   موشمی   دانم چه درسی هست. بعدش پانمی   روم توی کالس، حتامی   ام هستنددانم همکالسی می   که

 طوری شدم؟«و این ه فکری، نه کتابی. چی شد سهیل؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا یک

کرد. رفت و آمد دانشجویان هم قطع شده بود. محوطه  نمی  شد. کاپشن سهیل او را گرممی  کرد و دیگر سرد می  آفتاب غروب کم کم 

شد که از نویسنده داستان پرسید که او آن روز  می   دیگر آن روز او را نبیند.حتماال  ارفت. سهیل فهمید که  می   در سکوت فرو کم  کم 

وارد واگذار کند.  فکر ی تازه اخواست تصمیم گرفتن درباره انتظار کشیدن را به نویسندهنمی  وجهخواهد آمد یا نه. اما سهیل به هیچ

ایستاد. محوطه زیر پایش بود. رو به امیر کرد و گفت: »شاید هم دلیلش همین باشد.  فردا... بلند شد و    ...فردا  ...کرد شاید فردا بیاید

که همیشه ساکت آنهایی  پاییننشاید  و  باال  ها  پله  ازین  روز  که هر  آنهایی  بزنند.  و حرف  بیایند  باید جلو  راهروها  می   د  در  روند. 

خوانند. دختر و پسرهایی که بعد از حضور و غیاب  می   ارند درسکنند که د می   کنند یا فکرمی   اند. سر کالس به تخته نگاهایستاده

نشینند تا کالس تمام شود. آنهایی که معلوم نیست کجا هستند،  می   کنند و توی راهروها روی شوفاژها منتظر می   ها را دو در کالس 

صدایشان را نشنیده. آنها باید جلو بیایند و    شوند. آنهایی که ساکتند و کسی می   کنند و رد می   آیند. با تردید نگاهمی   چرا به دانشگاه 

 حرف بزنند.«
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های  آزاد برگزار کردن، بهتر از مناظره   تریبون های جدید بگردند، بهتر از  کرد؟ سهیل فکر کرد که باید دنبال راه می   تا چنان روزی چه

تلخی صبر را در دهانش حس کرد. سوز هوا زیاد  های جدیدی بکنند. سهیل  ها. باید بحث نمای روزنامهتکراری، بهتر از مطالب نخ 

 شده بود.  

 

 *** 

لغزیدند. این می   آمد. درختان رنگارنگ تا فردا صبح در تور تاریکی می   و محوطه سبز و پارکینگ خالی به نظر پله  راه   ساعت پنج بود.

های خالی. به  ها و نیمکت بین ماشین  ، ماند اما محمود و محسن چرخی در حیاط زدندنمی   ساعت دیگر کسی در دانشگاه باقی 

جایی    ، سیگارهای پراکنده این طرف و آن طرف زل زدند. حتا پشت ساختمان دانشگاه هم رفتندپر چای و ته های پالستیکی نیمه لیوان 

شدند. هیچ  های پر و بزرگ آشغال منتظر ایستاده بودند. از در پشت وارد دانشگاه  آمد و سطل که فقط صدای ژنراتورهای برق می 

 آمد. ساعت پنج بود و هوا تاریک.  نمی  صدایی در راهروها

 ناگهان محمود فریاد زد: »فرید! فرید!«

 صاف شدم.« ا های ستاره را بدهم؟ رسمفرید با عصبانیت پرخاش کرد: »تو کجا بودی؟ فکر نکردی من چطوری جواب سوال 

 محسن پرسید: »سهیل را ندیدی؟«

 تان را ببرد که من را تنهایی سوسک کردید جلوی آن دختره.«شور همه داد زد: »مرده  اعتنافرید بی 

آورد بپرسد. کارش  می   ی در اآید یک چیز تازه می   اش گرفت و او را دلداری داد: »حاال که چیزی نشده. فردا دوباره محمود خنده 

 همین است.«

 نیامد؟« تریبون فرید نفسی کشید و به محسن نگاه کرد: »مگر سهیل 

ها را در  ها را محکم کرده و دست نفری از روی پلکان سرازیر شدند. شال محسن و محمود سری تکان دادند و گفتند: »نه نیامد.« سه 

دختری که    و   شدجیب بردند. وقتی از در اصلی دانشگاه پا به بیرون گذاشتند، چراغ آسانسور داخل ساختمان روشن شد، در باز  
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افتاد. این هفته  که جلوی در دانشگاه   تریبون ی را رد کرد و چشمش به اعالن اا به راهرو گذاشت. آرام در شیشه سهیل منتظرش بود پ

شد. بعد از تصادف نگهبان دانشگاه بیرون آمد و به او  می   بیشتر از در پشتی ساختمان وارد   ، ماشینی به او زد و مجبور شد آتل ببندد

کنید کی  می   ه ماشین پیاده شد و به جای عذرخواهی شروع کرد به داد زدن: »شما دانشجوها فکر رو بیاید. رانندکمک کرد تا پیاده 

زنی؟ منتظر بودی پیاده شوم  می   کنی شانزه لیزه است که قدم می   اید؟ فکر کنید آسمان باز شده شماها پایین افتاده می   هستید؟ فکر 

ی دورش جمع شدند و  اید که سرش به جایی خورده است یا نه. عدهفرش قرمز پهن کنم؟« نگهبان دانشگاه نبضش را گرفت و پرس 

شد که به او اجازه دادند از آسانسور اساتید استفاده کند، به همین طور  این به درمانگاه نزدیکی بردندش. فقط پایش آسیب دیده بود و  

با خود فکر کرد که سهیل توانسته بود اعالنی را  آمد.  نمی   شد و دیگر به راهروهامی   دلیل از همان در پشتی ساختمان وارد آسانسور 

کنند و البته کسی جرات نداشت اعتراض  می  اشآیند پاره می ساعت نیمدانستند که بعد از  می  تا آخر وقت روی شیشه نگه دارد. همه 

نرده طور  چه کند.   به  نگاهی  بود؟  آورده  دوام  پلکان کرد و فکر کرد شاید تا حاال اعالن  این  های  بوده آنها  اند. حسی خوشایند جا 

 وجودش را در بر گرفت. پس به همین دلیل بود که به جلسه نیامده بود؟ 

دختر جوان بعد از کالس صبح برای نهار از ساختمان بیرون نرفت. ساعت دوازده و نیم کالسی خالی پیدا کرد تا بدون مزاحمت  

مطلبش را بنویسد. نگران  طور  چهدانست  نمی   کرد.می   اولین بار بود که چنین کاری   آزاد و آن را بخواند.  تریبون مطلبی بنویسد برای  

وجو کرده بود و  کردند. او پرس می   خندیدند و او را هو می   رسید. شاید به اومی   بود خوب از آب در نیاید. شاید خام و نپخته به نظر

 شد؟می  تند. آیا عواقبی هم داشت؟ نکند برایش دردسر درست رف نمی   هایش بهانه های مختلفی آورده بودند و به جلسههمکالسی 

توجه کند. جلب  ی نداشت در جمع  ابعد از چند بار نوشتن، پاراگراف نهایی را آماده کرد. یک بار بلند خواند. او کمرو بود و عالقه 

بود   یک طور  چه بهتر  صدای  با  کبخواند؟  نگاه  جمعیت  به  محاوره؟  حالت  با  یا  رسمی  و  بعیدنواخت  به  می   ند؟  بتواند  دانست 

 .لرزیدمی  شد و صدایشمی  سرخ  حتماشان بود. اگر سهیل بین مخصوصا  دانشجویان نگاه کند 

رغبت بودند و آدمی که  خواست قبل از خواندن پاراگراف با کسی مشورت کند، اما با که؟ دوستانش به مسائل سیاسی بی می   دلش 

آخر کالس به او گفته    بیننیک   ی پنجم محل دفتر اساتید رفت. خانم دکترشناخت. بلند شد و به طبقه نمی   اش کند بتواند راهنمایی 

اش با او صحبت کند. زمان مالقات با دانشجوهای لیسانس بین ساعت یک تا  ی تکلیف تحقیقی بود ظهر بیاید به دفترش تا درباره 



©Nogaam Publishing 

51 
www.nogaam.com 

ربع به  ش نشد. وقتی که آمد اول دانشجوهای دیگر را پذیرفت. حدود یک وپنج دقیقه پیدایدو بود. خانم دکتر تا ساعت یک و چهل 

 کرد. می  ی نبود باید صبراجوشید. چاره می  سه نوبت او شد. تمام این مدت دلش مثل سیر و سرکه

دانشجوی محبوبی بود  زد. در آن میان با او که  می   ی دل استاد باز شده بود و از هر دری حرفی داخل رفت تازه سفرهباالخره  وقتی  

بیماری قلبی  نیک درباره  دنیا اساتید ارج و قرب دارند و محققین  می   بیناش درددل کرد. خانم دکتر  پیشرفته  در ممالک  گفت که 

خانه نیستند. چرا اینجا اساتید بیمه سالمت خود را ندارند؟ چرا مراکز درمانی مخصوص هیات  امکانات رفاهی دارند و نگران اجاره 

 های خصوصی سرگردان نشوند و بابت یک عمل قلب ساده وام نگیرند؟وجود ندارد تا آنها در بیمارستان   علمی 

ها و  کنیم در ممالک پیشرفته دنیا دانشگاه می   شده که همه ما فکر طور  چه کنید؟ راستی  می   فکر طور  این خواننده گرامی، شما هم  

دهیم؟ چرا ما  می   شان تعمیم جامعهی  همه   های گران را به ای استثنایی دانشگاه هآل است؟ چرا نمونه وضع اساتید و دانشجویان ایده 

دانشگاه  و  اساتید  اعتصاب اتحادیه  حال  در  را های  و  نمی   شان  سالمتی  بیمه  کم،  حقوق  به  اعتراض  در  اساتید  که  جایی  بینیم، 

تک دانشجویان دهند و با شور و حرارت تک می   الطلوع خطوط اعتصاب را تشکیلبازنشستگی در سوز سرمای اروپا از صبح علی 

 کنند که به صفوف اعتصاب بپیوندند و از آنها حمایت کنند؟   می  را تشویق

هیات علمی این قدر    ء کرد زندگی اعضانمی   فکر  اصالبین(.  کرد )البته نه به نویسنده بلکه به خانم دکتر نیکمی   زده گوش او حیرت 

 آزاد دانشجویان  تریبون خانم دکتر چرا امروز به »کردند نان آنها در روغن است. ناگهان پرسید: می  داشته باشد. همه فکر   اندازدست 

 کنند.« می  از شما حمایت  حتماباره حرف بزنید؟ اگر صدای شما به گوش دانشجوها برسد آیید تا در این نمی 

های دانشجویان شرکت کنند و اساتید ن اساتید است که در برنامه أ»کسر ش  ی سکوت کرد و پاسخ داد:ابین لحظه خانم دکتر نیک 

 حرمت دارند.«  

این استاد  »ولی  گفت:  محترمانه  جوان  دانشجوهادختر  جدینمی   طوری  مشکالت  چه  با  اساتید  که  و    ایفهمند  هستند  مواجه 

استاد برای ما همیشه سوال بوده که چرا سلف دانشجویان از غذاخوری    مثال  همدردی ندارند.« بعد از کمی تامل دوباره شروع کرد: »

توانید به ما کمک فکری دهید،  می   جا نیستند تا وقت غذا خوردن با یکدیگر بیشتر آشنا شوند؟ شما اساتید جداست؟ چرا همه یک 
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در امور رفاهی مشترک    خصوص بهاساتید  ما را راهنمایی کنید تا از تجربیات شما استفاده کنیم. خیلی از مشکالت دانشجویان و  

 توانیم از یکدیگر حمایت کنیم.«می  است و

بین لبخندی زد و گفت: »دختر جان هر چیزی حساب و کتابی دارد. دانشجویان پی کار خودشان باشند بهتر است. خانم دکتر نیک 

 د.«  کند و آخر و عاقبتی ندارمی  در ضمن این طوری مسائل صنفی شائبه سیاسی پیدا

  رفت. از صبح چیزی نخورده می   اش رفت. دختر جوان حدود ساعت سه و نیم از دفتر بیرون آمد. دلش ضعف سپس به سراغ تحقیق

شد هیچ فرد آشنایی را ندید به جز محسن وفایی مدیر جلسه. خیلی ناراحت  تریبون و نصف جلسه گذشته بود. وقتی وارد سالن  بود 

ها شده بود؟ دانشکده، نکند او هم جزو هپروتی   آمد؟ بعد از استعفای چهار عضو شورای مرکزی نمی   هاشد. آیا سهیل دیگر به جلسه 

 شد.می  زده کمتر پیدایشی آشوب که بعد از آن مناظره  مخصوصا

  خواست منتظر شود هر وقت سهیل سر رسید اسمش می   کنندگان دختر نشست ولی اسمش را نداد. دختر جوان رفت و میان شرکت 

ها هم از  حوصله شدند و رفتند. خیلی ها بی . خیلی شدها از نظم خارج را وارد لیست کنند. ساعت چهار حسابی شلوغ شد و بحث 

رفت. اما خبری از سهیل صالح آبادی  می  آمد ومی  آمدند. او منتظر شد و منتظر شد. حتا محمود بدیعی را دید که می  سر کنجکاوی

 اده بود؟نشد. نکند برایش اتفاقی افت

المللی بود. ای خواننده گرامی، در آن زمان همه ما ها و جریانات بیرون از دانشگاه حتا مسائل بینی مطالب روزنامه ها ادامهبحث 

برد تا می   ا دنیا بودیم. او هم در حالی که آتل پایش را زیر صندلی بجانبه  مشتاق باز شدن درهای کشور به روی جهان و تعامل همه 

دانم چرا جهان در آن  نمی   شد. فقط می   کرد و غرق در خیال ارتباط با کشورهای دیگر می   بادقت به بحث گوش   ، نکند  کسی لگد

به معنای اروپا و آمریکا بود و کسی درباره کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای التین حرفی سال  زد؟ به تازگی امسال نمی   ها 

دانستیم این سفارتخانه تعطیل بوده است. نمی  ت شیلی در تهران بازگشایی شده و ما حتاسال سفار( بعد از چهل 1396)یعنی سال  

اید که  ی را دیدهاضروری، اما پس از آن چه؟ آیا روزنامه  حتما  عملی بود به انگیزه همبستگی و  ،قطع ارتباط تا زمان برکناری پینوشه

 روی این سوال کار کند؟
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اش بوده  سازی که شیلی در دوران پینوشه آزمایشگاه اولیه افتاد و از پیامدهای سیاست خصوصی می   نگاری راه تصور کنید روزنامه 

صدایی دولتی  حل جایگزین تک سازی به مثابه نه فقط بهترین بلکه تنها راه شد درباه خصوصی می  کرد. آن وقت باز هم می  خبر تهیه

 حرف زد؟  

طلب اشاره کرد درباره سفر هیات بازرگانی و مدیران های اصالح به خبری از روزنامهآزاد کسی    تریبون به جای این مطالب، در جلسه  

گذاری در ایران دارند. همه کف زدند، حتا سوت هم های چندملیتی به ایران و با خوشحالی گفت که آنها تمایل به سرمایه شرکت 

رود. باز همه سوت کشیدند و کف زدند.  می   بیکاری از بینگردد و  می   های زیادی ایجادکشیدند. سخنگو ادامه داد که به زودی شغل 

»ایران بازار    :شدمی   این باعث شد به آخر خبر در پایان صفحه توجه نکنند، او آن را به خاطر سپرد، جایی که  از مدیران مذکور نقل 

کرد که شهرها از انباشت مراکز  نمی   تصور   هایش کس حتا در بدترین کابوس فرد هفتادمیلیونی دارد.« البته هیچ مصرف منحصربه

های چندملیتی کارخانجات کرد این همه واردات شرکت نمی   خریدی باد کند که قصد رقابت با دبی و استانبول را دارند، کسی فکر

  ،همراهی کند  خواست با جمع می   ها بفرستد. او هم البته کف زد چون دلش داخلی را تعطیل کند و کارگران بیکار را به گوشه خانه 

شد مرتب حواسش به خودکارش پرت شود. در  می   هرچند که در این شادی چیز نچسب و غیرقابل توضیحی وجود داشت که باعث 

آزاد به من    تریبون خوانی، نویسنده داستان  می   ها راخودکار را در آورد و روی صندلی سالن اجتماعات نوشت: »ای کسی که این خط 

ترند. آنها شاید چیزی کسی نیست تا ما را راهنمایی کند. خداوندان خرد و تجربه زمانه هم از ما سرگردان   ...تقصیریمگفت که ما بی 

ن و اساتید درباره گذشته بدانند اما بیشترشان از آینده خبر ندارند.«  او اندیشید آیا به همین دلیل است که در این داستان از مسئوال 

دست نشسته  به ی به مشکالت خود دانشگاه نکرده؟ او ورقه انیامده؟ از دانشجوها هم کسی اشاره   آزاد  تریبون دانشکده کسی به جلسه  

 ی خودمان نیستیم؟  نماینده ی اول  در وهله پرسید که چرا ما می  بود و از خودش

کالس مثل    جلسه حدود ساعت چهارونیم تمام شد. او تصمیم گرفت هر چند با تاخیر سر کالس ساعت چهارش برود. در ابتدا

 گیرد. به سخنان استاد گوش می   مانست که سخت و دیر آتشکشیده می رمق و سرد بود. به تلی از هیزم نم های آخر روز بی تمام برنامه 

  تریبونهیجانات  ی  همه   داشت. مثل همیشه قبل از کالس مبحث آن روز را خوانده بود حتا با وجودکرد و با دقت یادداشت برمی می 

به  بی آزاد.  از  باز تدریج کالس  پیدا کرد، استاد نطقش  آمد و بحث گسترش  در  استفاده می   رمقی  از فرصت    شد. پسرهای کالس 

 جا که دانشگاه الزهرا است و ما در اقلیت قرار داریم.«شان گفت: »استاد اینگفتند. یکی می  های نیشدار کردند و شوخی می 
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شد. استاد مستانی از پشت  می   ها شنیدهدختر چهار تا پنج برابر پسران بود همیشه این حرف هایی که تعداد دانشجویان  در کالس 

میزش بلند شد، آهسته روی سکوی کالس قدمی زد و همه را از نظر گذراند و با لبخندی بر لب گفت: »البته کاش این دانشگاه  

ها شده  مدرک لیسانس جزو جهیزیه خانم ظاهرا داشت. چون  ی برای جامعه علمی کشور هم اها فایدهها و مدرک گرفتن خانم آمدن 

گذارند و دیگر هیچ.« همگی غیر از دختران جوان حاضر در  می   رود و بعد از ازدواج باالی طاقچه می   و برای افتخار کردن به کار 

 نامند.  می  استاد را به مسخره دکتر بستنی  هایش میان خودشان کالس خندیدند. او متوجه شد که چرا همکالسی 

 کنیم. تازه وقتی نمی   گردیم و پیدامی   ی نیست. خیلی از ماها دنبال کار ایکی از دانشجویان زن گفت: »استاد این حرف منصفانه 

 کند مگر این که دانشجوی تحصیالت تکمیلی بشویم.« نمی  خواهیم کار تحقیقی کنیم کسی به ما کمک می 

  ها کار مفیدی در حوزه مطالعات انجام ی مند کم هستند و بیشتره های عالقاستاد گفت: »البته من قصد اسائه ادب ندارم اما خانم 

 دهند.«نمی 

کاری است؟ یعنی اگر  طور  چهنرمی و محترمانه پرسید: »استاد مقصود شما از کار مفید  به   ، آمده بود  تریبون دختر جوانی که تازه از  

 خانه داد پس ارزشی ندارد؟« توان فروخت و با آن اجاره کار را ن

شود  می   هامفیدی خوب خیلی حرف طور  این دختر جوان مودبانه ادامه داد: »درباره    داد.می   استاد به سخنان دانشجویان زن گوش 

از سیاست داخلی و خارجی    ،آشنا شدهخواهم بپرسم به نظر شما اگر خانمی که علوم انسانی خوانده، با تغییرات دنیا  می   زد، ولی من 

دهنده بهتری نیست؟ خانمی که به خاطر درس دانشگاه شناخت دارد، خدمتگزار را از  آگاه شده، آیا چنین خانمی شهروند و رای 

 دهد؟« نمی  های سیاسی مفیدتری انجامخورد؟ آیا انتخابنمی  شناسد، آیا کمتر فریب می  سودجو 

هایش  ره پرسید: »اگر مادری که در این دانشگاه درس خوانده به جای خرافات و شایعات برای بچه بعد از چند لحظه سکوت دوبا

بتواند برایشان معنی کند آیا کار مفیدی نکرده؟ آیا به آنها کمک نکرده که در زندگی بهتر فکر کنند و بهتر به دنیا   شعر خوب بخواند و 

  مثال ارزش ببیند، داستان بخواند،  ی بی اهای ماهواره ها و سریال بنشیند و فیلم   های کوچکشنگاه کنند؟ اگر به جای آن که با بچه 

معنی که بین نسل جدید رواج دارد به  خسرو و شیرین بخواند، تربیت بهتر و مفیدتری نکرده؟ اگر به جای اصطالحات زشت و بی 
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خود را در اجتماع بیان کنند و همدلی ایجاد کنند، کار    های زیبا یاد بدهد تا بهتر حرف بزنند و بهتر منظورالمثل هایش ضرب بچه 

 برانگیز است و آن قدرها هم سرراست نیست.« مفیدی انجام نداده؟ استاد قبول کنید معنای مفید خیلی بحث 

انکارپذیر نیست.«   اصالها  رود. نقش تربیتی خانممی   لبخندی باز بر صورت استاد نشست و گفت: »البته از دامن زن مرد به معراج

با خود فکر کرد هیزم نم  تدریج کسان دیگری هم محتاطانه وارد بحث شدند وبه  شد که این می   کشیده شعله کشید. دختر جوان 

توانند برای مشارکت بیشتر آنها ارائه کنند. آن قدر بحث داغ شد  می   هایی حل کشید و پرسید چه راه بعدی پیش  تریبون ها را در  بحث 

شدند. همه با پالتو و کاپشن و شال و  می   زدههای او مثل بقیه خشک و یخ مهم نبود شوفاژها هنوز خاموش بودند و انگشت که دیگر  

خواست  نمی   و  هی خوشرنگ به رنگ آبی روشن پوشیداکاله سر کالس نشسته بودند. البته جز او که ژاکتش را در آورده بود چون مقنعه 

ی روی ابروهایش ریخته بود.  تازه آتل پایش  امثل طره   بود  اش را سشوار کشیده و درست کردهی . صبح موهای روی پیشانچروک شود

اش. حیف شد که آن روز سهیل او را  او هم کفش راحتی ساده و ظریفی به پا داشت مناسب پای در حال بهبودی   ،را باز کرده بودند

 ندید.

های محوطه را خاموش کرده بودند. تمام شد و او از ساختمان بیرون آمد. هوا تاریک شده بود و چراغ  حدود ساعت پنج و نیم کالس 

متلک  محوطه  تاریکی  در  که  بود  افتاده  اتفاق  ناراحت بارها  صورت اکننده های  که  کسانی  از  رای  داخل  نمی   شان  بود.  شنیده  دید 

شد. بهتر بود راه جدیدی  نمی   طوریشان از محوطه رد بشود. فکر کرد که اینساختمان رفت و منتظر شد تا گروهی بیایند و او همراه

  کرد. با ناراحتی به بیرون نگاه کرد و گفت: »آخ پس سهیل کجاست؟« و دوباره فکر کرد این طوری می   برای آشنایی با سهیل پیدا

 شود با احتیاط، با مالحظه. دائم نگران سهیل بود.  نمی 

کند ایران به لیست  می  ی را امضا کنند که از ناتو درخواست ان است. نکند به آمریکا پناهنده بشوند و زیر نامهشانویسنده نگران همه 

بالفاصله بعد از آن که   ،ی نوشتنداآوری آنهایی را که چنین نامه می   کشورهای پرواز ممنوع اضافه گردد؟ خواننده گرامی آیا به خاطر

 ؟ لیبی منطقه پرواز ممنوع اعالم شد

 روهاکنند که در اثر تحریم دارو در پیاده می   های تهران را منتشرهای مردم در خیابان نکند به اروپا بگریزند و از آنهایی بشوند که عکس 

 حل پیشرفت ایران است«؟  دهند »فقط تحریم بیشتر، راه می  میرند و سپس بیانیه می  افتند ومی 
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مال کالسی بودند که تازه تعطیل شده  احتماال  درون ساختمان سرازیر شدند. با همهمه.    هایبیست نفره از پله   اناگهان گروهی حدود

فردا.  دید شاید هم پس می   به سمت در اصلی دانشگاه حرکت کردند. شاید سهیل را فردا همه  بود. همراهشان از پلکان پایین رفت و  

ناپذیری او را در بر گرفت. فردا ممکن بود  سبکی رضایت وصف زد انگار که همین حاال ممکن بود او را ببیند و  می   قلبش سریع

 هزاران اتفاق غیرمنتظره بیفتد صدبار بهتر از امروز.  

 خورد.می  هایش در باد تکان ی چسبیده بود و گوشه اهنوز به در شیشه  تریبون پشت سرشان اعالن  

 آزاد ما شرکت کنید«   تریبون شود تا در  می   »از شما دانشجوی گرامی دعوت 

 از دانشگاه و مسائل سیاسی روز صحبت خواهیم کرد 

 شرکت در بحث برای همه ممکن است حتا برای شما دانشجوی ترم یکی 

 خارجی های  زبان به همت جمعی از فعاالن سیاسی انجمن اسالمی دانشکده ادبیات و  

 1378آبان    7  بعدازظهر    3زمان ساعت  

 ز پل مدیریت، خیابان عالمه طباطبایی، مکان سعادت آباد، باالتر ا 

 خارجی، طبقه چهارم، سالن اجتماعات های  زبان دانشکده ادبیات و  
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 تا شب هزار و یکم 
 

 

دیگر لباس کار نداریم،    ،بینی کرد. خانم رستگاری گفت همین است که می لباس کاری که به آفتاب دادند بزرگ بود و به تنش گریه می 

توانست در فروشگاه بپوشد. ای روشن خیلی قشنگی بود که فقط می رفت تا سفارش سال آینده. لباسش مانتویی به رنگ سبز مغزپسته 

آقای خیر گفته بود طوری به نظر بیاید که مردم از بودن در فروشگاه ذوق کنند و دلشان نخواهد به همین زودی بیرون بروند. پول  

ترین مانتویی که تا آن روز پوشیده بود، انتخاب نشده و بزرگ بود.  طوری شد که گران باس کار را از حقوق آفتاب کم کردند و اینل

خواست  ترسید خراب و کثیف شود. تازه نمی وقت در دانشگاه نپوشیدش. آخر خیلی ظریف و باسلیقه درست شده بود. می هیچ

ست که سر کار می پوشد. آفتاب و مامانش  که دیگران بفهمند بهترین مانتویش همانی دتر اینش را بخورد یا باکسی حسرت داشتن 

ای و پیچیده دوخته شده بود. مجبور شدند درزهایی که باز کرده بودند را ببندند  سعی کردند کوچکش کنند اما بدمذهب خیلی حرفه 

تند چندسانت از قدش  س اش را اجاره داده بود. فقط توانخیاطی چرخ   تازه آن هم با دست، آخر مامان   ، و دوباره مثل روز اول بدوزند

 آید. پل بزرگ بدشان می تر عوض کنند. هم آفتاب هم مامانش از ا  هایش را با دوتا کوچک ل پ  کوتاه کنند و ا  

 

فهمید که برایش بزرگ  می   کسی ش نگاه کرد. یعنی  یرفت برای هزارمین بار به مانتومی   ی ساختمان تئاتر شهر راه آفتاب که در سایه 

خواست روی  می   آید. مثل مرواریدی در دریایی پر از موج.« دلش می   »لباس گشاد به الغرها بیشتر  :گویدمی   آفتاب   است؟ مامان 

ه  ترسید مانتو بمی   در ضمن   .آخر تازه وسط مهرماه بود  ،ها بنشیند. دست کشید و داغی را حس کرد های سنگی کنار ستون گاهنشیمن

ش نوار زرشکی ظریفی  اهفت ی یقهها و لبه آن گرانی کثیف شود. برای اولین بار آن را جایی غیر از فروشگاه پوشیده بود. دور آستین 

را بپوشد و به    مانتویش  تصمیم گرفت بهترین    ،شد. آن روز صبح که از خواب پاشدنمی   که آفتاب از دیدن اش سیر  بود   دوخته شده

را ببیند. کسی در    شب هزارویکم نمایش   ،تئاتر شهر برود و با آن مانتوی تابان و خوشرنگ با روسری زرشکی که خودش دوخته بود 

آفتاب هم سر کار بودند. نکند کسی از کارمندان فروشگاه    خانه نبود تا درباره این انتخاب نظر بدهد. آذر که مدرسه بود. بابا و مامان  



©Nogaam Publishing 

58 
www.nogaam.com 

شد. آفتاب یک بار دیگر دور ساختمان به راه افتاد. آن قدر در  نمی   بشود و او را بشناسد؟ بعید بود. آنها در این حوالی پیدایشان   رد 

شناختند بس  می   های دم در او راکاری شده چرخیده بود که دیگر مسئول گیشه و آدمی عظیم کاشی انتظار بلیت نمایش دور این تنه 

کرد مگر کسی بلیتش را کنسل کرده باشد تا او بخرد. یعنی حتا یک بلیت ناقابل هم نداشتند. می  وجوو پرس  رفت می  که هر ساعتی 

خودش را ساعت یازده صبح دم گیشه رسانده بود اما خبری از بلیت نبود. به او گفتند همین دور و برها بماند تا اگر بلیتی پیدا شد در  

  کار   ظهرش را ندیده گرفته و دانشگاه نرفته بود. تازه باید سر ساعت چهار هم سر ازبعد  دسترس باشد. آن روز دو تا کالس صبح و 

مانم؟ آن وقت با کدام پول خرجم را بدهم؟  می   کنند؟ دست خالی می   شود؟ آیا اخراجممی   رفت تا نه شب. حاال اگر نروم چهمی 

 کمک خرج مامان و بابا باشم؟طور  چه

کسی را به جایش استخدام نکرده بودند. در    ،و برای زایمان رفته بود  بود  ن از وقتی ملیحه حامله شدهبعید بود او را بیرون کنند. چو

دادند و گرنه آقای خیر می  بایست کارهای ملیحه را هم انجاممی  کشیدند. بدون اضافه شدن حقوق همه می  عوض از بقیه بیشتر کار

  شد دستمزد آنها تغییری می   رفت و پول به فروشگاه سرازیرمی   اندازه هم که فروش باالکند. هر  می   جا بیرون گفته بود همه را یک 

پولی کردند همین پول بخور و نمیر از بیکاری و بی می   گشت. محسن و مریم فکر نمی   کرد، گویی صندوق  چاهی شده بود که پر نمی 

توانستند  نمی   شد؟ انگار آنها را به فروشگاه غل و زنجیر کرده باشند، می  تر از ماها هم فروشنده پیدا راه تر و سربه بهتر است. آیا راضی 

  گرفت.نمی   شد مهار کنند. با این حال آفتاب تهدیدهای خانم رستگاری و آقای خیر را جدیمی   لهیب عذابی را که هر ماه زیادتر 

ی مثل آفتاب راحت شوند. دلشوره داشت و درونش  دانست که به او نیاز دارند. اما شاید هم یکی جدید بیاورند تا از شر دانشجویمی 

 افتد. می  جا بمانم و منتظر شوم چه اتفاقی داند که اگر به جای فروشگاه همینمی  سوخت. تنها خدامی  ی کوچکی شعله 

 خواهد بشود، بشود. مرگ یک بار. شیون یک بار.می  هر چه

دستی ساییده شده از مصرف بسیار هماهنگ  ورورفته و کیف های رنگ داد هر چند که رنگش با کفش می  حس خوبی به او  مانتویش

رفت  می   های محوطه پاییناش را شکل ببخشد. گهگاهی از پله ی هماهنگ کردن پوشاک، زندگی خواست دغدغهنمی   نبود اما آفتاب

ن رنگین چه دلبر شده بود!  یاد  ببیند. در آن مانتوی مجلسی و سنگی  ،شنیدمی   گذشت و صدایش را می   تا خودش را در جوی آبی که

گاه سنگی گذاشت و با دقت و به آهستگی رویش نشست. این  ی افتاد که توی کیفش بود. آن را بیرون آورد و روی نشیمناروزنامه

افتاد. بهتر بود در ها هنوز داغ بودند. کمی که خستگی شد. سنگ نمی   طوری مانتو هم چروک و کثیف    اش در رفت دوباره به راه 
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کاری شده  ی درخت عظیم کاشی طوری دور آن تنه خواست همینمی   ها خبر کنند.ها باشد تا او را از کنسلی یاتیررس نگاه گیشه

ها را پالستیکها سر و کله بزند، کیسه ها را گردگیری کند، با مشتری ها را مرتب کند، قفسه بچرخد به جای آن که تی بکشد، لباس 

شد کتاب  می   بندی کند و پنج ساعت کامل سرپا باشد. هر وقت فرصتی های خرید را دسته را بشمارد و فیش ها  ببرد و بیاورد، پول 

گوید که حق ندارد سر کار چیزی بخواند حتا اگر از خلوتی،  می   شد. خانم رستگاریمی   کرد و مشغول خواندن می   کوچکی را باز

همیشه کتابی همراه داشت. حتما کسی کتاب خواندن او در فروشگاه یا در آشپزخانه  پرنده هم در فروشگاه پر نزند. آخر چرا؟  آفتاب  

 فهمید؟می  را دیده و خبرچینی کرده و گرنه که خانم رستگاری از کجا

طور  چه خواست بفهمد  می   را ببیند. دلش  شب هزارویکم چند ساعت پرسه زدن و منتظر ماندن فقط برای آن بود تا بتواند نمایش  

شان  معنی  اصالهای زیادی را دیده بود که معنی نمایش را نفهمد. نمایش  اصالنکند   ،شب تئاتر شده و با نگرانی فکر کرد  هزارویک 

هایی که برای بلیت  ی به تنه عظیم تئاتر شهر تکیه داد و با ناراحتی متوجه شد ممکن است همه زحمت ارا متوجه نشده بود. لحظه 

هایش را صاف کرد. آن ی ورق ی تاشدهدر کیفش کرد و کتاب هزارویک شب را بیرون آورد. گوشه خریدن کشیده به باد برود.دست 

کرد چرا وقتش را برای چنین کتاب بیهوده و  می   ول کتابخانه سرزنششئکرد مس می   را با دقت خوانده بود. هر بار که کتاب را تمدید

آفتاب از این قصه می   غیراخالقی تلف  باورنکردنی خوشش   های دور و کند.  پرسید این همه  می   آمد اما دائم از خودش می   دراز و 

ی به روی این  اتازه   خواهند بزنند؟ امیدوار بود که نمایش در  می   چاک و جادو و عفریته و دارالخالفه چه حرفی خاطرخواهان سینه 

خواند را بپرسد؟ آیا راهی وجود داشت  می   ی که اصه تواند معنای قمی   کتاب باز کند و او دوباره برای بار هزارم فکر کرد از چه کسی 

یک کتاب خوب را بشناسد. طور  چه فهمید که  می   که او اطمینان پیدا کند معنای کتابی را درست فهمیده است؟ این طوری شاید

بهترین است؟ چه کسی صالحیت دارد بگوید این رمان خوب است یا آن یکی بد و نامطلوب؟  طوری  چه اصال کتاب خوب و بد  

 طوری است؟راه برای پیدا کردن یک کتاب خوب چه

شود مسکنی که خورده  می   کشد و منتظرمی   گردد خسته و کوفته درازمی مامان دوست دارد کتاب بخواند اما هر وقت از بیمارستان بر

گذراند. می   روز را در کارگاه تولید کاغذخانه نیست. بیشتر    اصالشود که نگو. بابا هم که  می   اثر کند. بعد هم به قدری گیج و خوابالوده 

توانستند عصرها همه با هم باشند مخصوصا  می   ،رفت نمی   کرد و بابا هم برای مسافرکشی نمی   ترها که مامان شیفت شب کارقبل 

  رفتند. بعد ساندویچ می   زدند. گاهی حتا سینما می   اش حرف دیدند و بعد درباره می   را  بعدازظهرروزهای جمعه. با هم فیلم سینمایی  
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گفت از کجای فیلم خوشش آمده یا بدش آمده. آفتاب چیزی را که  می   خوردند و هر کسی می   نشستند و می   خریدند و در پارک می 

رسیدند از  می   ها بود که با هم سینما نرفته بودند. مامان و بابا تا خانه گفت اما مدتمی   پرسید و هرکس نظرش را می   نفهمیده بود 

 زدند تا آفتاب و آذر سفره شام را بیندازند.می  روی مبل چرت خستگی 

خرجم را در  طور  چه شدند چشم انداخت. اگر از فروشگاه بیرونم کنند  می   هایی که کنارش بلندتر و بلندترآفتاب با دلشوره به سایه 

امان و بابا راضی نبودند. همه کار کرده بودند  کمک مامان و بابا کنم؟ آن اوایل که که تازه کارش را شروع کرده بود م طور چه بیاورم؟ 

آفتاب تا آخر ماه کم  کم تا او و آذر بدون ناراحتی درس بخوانند. اما همه    توانستند دوام بیاورند. مامان نمی   فهمیدند بدون حقوق 

و لگن زیر پای مریض ام  جا کرده کند از بس که مریض سنگین وزن جابه می   »عزیزم خیلی خسته هستم همه بدنم درد   :گویدمی 

»آفتاب جان در کارگاه تمام مدت سرپا هستم دست و پا و چشمم صبح تا شب روی کاغذ است تا    :گویدمی   ام.« بابا ام و آورده برده 

آفتاب خیار پوست   ،درست برش بخورد  ندارم.«  نیروی کتاب خواندن  قاچمی   دیگر  آنها می می   کند و سیب  و  کند و دست  دهد 

کند. مامان حواسش از  می   آید و گوش می   کند. آذر هممی   تعریف  را خوانده و فیلمی که دیده و تئاتری که تماشا کرده هایی که  کتاب

»صدای    :گویدمی   زند ومی   کند. مامان لبخندمی   پرسد. حتا برای بقیه بهیارها هم در بیمارستان تعریفمی   تر است و سوالهمه جمع 

 ت.«تو مثل صدای فرشتگان در آسمان اس

نوشته بیلبورد بزرگی که اطالعات نمایش را  به  دوباره  بار عنوان و اسم می   آفتاب  برای چندمین  و  رارسد  تاریخ می   ها  به  و    خواند 

شود؟ جلوی گیشه که خالی خالی است. یعنی می   هشتادودو. واقعا این نمایش حاال دارد اجرا  و   سیصد و   مهر و آبان هزار   ؛رسدمی 

شد حضوری بلیت پیدا کرد. از ساعت چهار یک صف  می   بیند؟ همیشهنمی   خرند که او هیچ خریداری رامی طور  چه ها را  بلیت 

های بیضایی  برای نمایش ظاهرا  کرد.  می   آمد. اما این بار وضع فرقمی   ود جای بهتری گیرش بشد که هر کس جلوتر  می   بلندی درست 

اندازش خرج  ها. آفتاب یک بار خواسته بود از پس به آشناها و تئاتری  ...اندخته گفتند همه را پیش پیش فرومی  صفی وجود نداشت.

ی نداشت. دوباره به سمت گیشه برگشت و نزدیک شد که چشمش افتاد به دو مرد جوان. آشنا اکند و پول اضافه هم بدهد اما فایده

گاهی سنگی کنار ستونی دورتر از گیشه  عالمه هستند؟ آنها روی نشیمن های دانشگاه ایستاد و فکر کرد آیا از بچه   آمدند.می   به نظر

زد. آفتاب یادش آمد که چند بار دیگر  می   کشید و با حرارت حرف می   نوشت و آن یکی سیگارمی   نشسته بودند. یکی داشت چیزی 

نشکده ادبیات داده بودند. اکران عمومی فیلم هم آنها را دیده بود. یک بار ترتیب اکران فیلم مسافران بیضایی را در سالن اجتماعات دا 
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سالن را ترک نکرد. یک  کس  هیچآن هم رایگان با استقبال مواجه شد و سالن کامال پر بود. هر چند فیلم کیفیت خوبی نداشت اما  

رجی. آنها ظاهرا از  های خای پل مدیریت واحد ادبیات و زبان آورد باز هم در دانشگاه عالمهمی   بار دیگر را هم به وضوح به یاد

ماجرا   دادند.  ترتیب  را  اعتصاب غذایی جمعی  که  بودند  پایین غذاهای سلف    این فعاالنی  کیفیت  به  بار  دانشجویان یک  که  بود 

هارخوری بیرون آوردند و کف  اهای غذاخوری را با غذاهای داخلش از سالن نی اعتراض سینی دانشگاه اعتراض کردند. آنها به نشانه

های غذا به وجود آمد که  ف سبز دانشگاه به ردیف تا دم پلکان ورودی ساختمان اصلی چیدند. صفی طوالنی از ظر  زمین فضای

ی پریده و به پلکان ورودی رسیده بود. آخر  گزاگها زیهم ریخت. خود آفتاب به سختی از بین ظرف رفت و آمد به ساختمان را به 

د. باالی پلکان این دو نفر همراه چند نفر دیگر او را دوره کردند و تشویقش کردند  گذرانمی  اش را در آن ساختمان واحدهای عمومی 

ها و رنگ خودکارهای جورواجور آفتاب خطی را امضا کند. پایین ستون بلندی از امضاها، دست اتا مثل سایر دانشجویان بنر پارچه

نوشتند. آنها را دیده بود که میزی  می   ودند و برای مجله مطلب نام خودش را اضافه کرد. ظاهرا در انجمن اسالمی دانشکده هم فعال ب

های زیادی دورشان جمع بودند و با سیگار و چایی در  فروختند. همیشه آدممی   شان راگذاشتند و مجله می   در فضای سبز دانشگاه

 کردند.  می  دست بحث 

زد  می   بکنند. آفتاب آرام و با احتیاط جلو رفت و به آنی که بلندبلند حرف آیا آنها هم برای دیدن تئاتر آمده بودند؟ شاید بتوانند کمکی  

مجله  من  نیستید؟  عالمه  اسالمی  انجمن  مال  »شما  پرسید:  کمرویی  با  کرد.  دیده سالم  را  روزنامه ب    ...ام تان  هم ردهای  را    هاتان 

 خوانم.« می 

ی شما هم  فتاب یکه خورد و چند ثانیه سکوت کرد بعد گفت: »قیافه مرد جوان که ناگهان حرفش را قطع کرده بود از دیدار ناگهانی آ

ها  ماند با این چشم می   کسآشناست.« ناگهان صورتش باز شد و ادامه داد »بله یادم آمد. چنین صورت زیبایی البته در خاطر همه 

خانم جذاب و متفاوتی است که هم    »علی این همان دختر  :کنند.« رو به سوی نفر دوم کرد و گفت می   که مثل مگنت آدم را جذب

اش گرفت و  « آفتاب خنده...چسبانندمی   های کیهان راهمانی که بهش بریده   ...خواند، هم برد بسیج رامی   های ما رارد روزنامهب  

کند همه  نمی   »آخر کسی غیر از شما این کار را  :صحبت توضیح داد ی! توصیف اولی بهتر بود.«  مرد جوان خوش ا»چه نشانه   :گفت 

 خوانند یا خرداد.«  می  یا کیهان 
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خیره آفتاب  شد برگرداند تا او را بهتر ببیند. او سکوت کرده بود و بدون حرفی خیرهمی   آفتاب رویش را به طرف نفر دوم که علی خوانده

آید شما بنر اعتراضی ما را امضا کردید. البته  می   گفت: »یادمی کسی چیزی نگفت. مرد جوان اولی  اکرد. چند لحظه می   را نگاه

آفتاب نیمروزی...« آفتاب گل    ...سخت است از بین آن همه اسمتان یادم بیاید.« علی گفت: »به نظرم شما خانم نیمروزی هستید

ه خود بالید. رو به مرد جوان اولی  دانستند بمی   دادند حتا اسمش را می   که میان آن همه دختر او را تشخیص ین ا  از گلش شکفت. از 

با افتخار تایید    ابوالحسن  دهد.«  می   کده ادبیاتنش باشید همانی که ترتیب اکران فیلم را در دا  ابوالحسن  گفت: »شما هم فکر کنم  

 دهم.«می  »البته من ترتیب سمینار و سخنرانی و همه کاری را در انجمن :کرد 

 خوانید؟«می  آفتاب پرسید: »چه

 آخر ادبیات فرانسه. شما چی؟«  »سال

 »سال سوم تاریخ.«

آمد علی در سکوت غرق شده باشد. نه خودش را  می   خواند.« به نظرمی   »علی هم حقوق  :به علی اشاره کرد و گفت   ابوالحسن  

دانشگاه چون کالس  برود  هایش را پر کرده بود. بلند شد و گفت که باید معرفی کرد و نه تایید کرد. رنگی از حیرت و شگفتی چشم

»برای    :ی او کرد و گفت ی به ساعت ساده اخواست علی برود بلکه دوست داشت با او بیشتر حرف بزند. اشاره نمی   دارد. آفتاب

وجور کرد و در کیف  روی پایش را جمع های  کالس رفتن دیر شده تا به دانشگاه برسید کالستان تمام شده.« علی گوش نکرد. ورق 

  روید؟ نباید جلو می   سیاه مندرسش را باز کرد ایستاد و گفت که بهتر است برود. آفتاب ناراحت شد. پرسید: »به خاطر من دارید

 کردم؟« می  آمدم و حرفتان را قطعمی 

نشست. آفتاب که ایستاده بود اشاره به گیشه کرد و  گاه سنگی  با اصرار آفتاب باز هم روی نشیمن  .«علی دستپاچه شد و گفت »نه

 ام به امید یک بلیت ناقابل، هنوز هم خبری نیست.« »از صبح تا حاال این دور و بر مانده  :گفت 

ایم تا نمایش را ببینیم که ظاهرا بلیت نیست معلوم هم نیست چه کسانی  ما هم آمده  ،اندها را جلوجلو فروخته »بلیت   :گفت   ابوالحسن

»ولی این را هم بگویم به نظر    :سیگار دیگری در آورد کبریت زد و ادامه داد  ابوالحسن  البد از ما بهتران.«    ...بینندمی   نمایش را دارند

زند.« سپس دوال شد  می   ها سر و کله البد مثل همیشه با اسطوره   ...کار خاصی نیست   اند. کار بیضایی کال من بیخود شلوغش کرده 
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« صاف  ...کند. حاال یک چیزهایی هم از برشت یادگرفتهمی   نق هم»نق   :عصایی خیالی را به دست گرفت و گفت   و مثل پیرمردها

 هیچ چیز خاصی نیست.«   کال »ولی  :شد و ادامه داد

ی اکننده کردند بدون این که دلیل قانع  می   جور اظهارنظرها درباره هنرمندان معروف ینا  آفتاب خوشش نیامد. در دانشگاه همه از

خواهد او را ناراحت کند.  نمی   داشته باشند و بتوانند نظرشان را اثبات کنند. او متوجه نگاه نگران علی شد و فکر کرد که شاید علی 

ی خوبی باشد حتا اگر موضوعی کنم نویسندهمی   چه قدر مهربان و بامالحظه. سپس گفت: »البته نظر جالبی است ولی من فکر 

  ابوالحسن  .. بهتر است این قدر زود قضاوت نکنیم.«  .ایمتازه ما که هنوز ندیده  ...کندمی   اشخیلی جذاب دراماتیزه   تکراری را کار کند

که از بلیط خبری نیست. البته  فعال ایم ولی ایم و آمدهجا کوبیدهارزد برای همین تا اینمی  بالفاصله گفت: »البته به یک بار دیدن که

 ام.« امید بلیت مهمان آمده تا آشنا دارم. به دمن چن

آفتاب یاد آشناهای خودش افتاد. همین چند روز پیش سروناز را در دانشگاه دید که به دیدن نمایش رفته بود. سروناز با بلیت مهمانی  

شناخت. آفتاب با هیجان  می   هنرمندان را ی  همه   دید. آخر برادرش صاحب انتشارات معروف جوی بود و می   آورد تئاتر می   که برادرش 

سر و ته گرفت و گفت که کار خاصی نبوده و مگر ایران تئاتر  بوده. سروناز هم مثل همیشه عیب و ایراد بی طور  چه پرسید که به نظرش  

بعد گفت که هنرپیشه  بازی دارد؟  را  آن  پانتکنند مثل حمید فرخ می   های جدیدی  و  درباره زندگی  ه نژاد  بهرام. سپس شروع کرد   آ 

اش  طرف برای آفتاب تعریف کرد. کار همیشگی وقار یک رهگذر بی   خصوصی این دو نفر حرف زدن و کلی شایعاتی که شنیده بود را با

دیدشان. عادت داشت بگوید فالن نویسنده، مترجم  می   ود. دائم در حال تعریف شایعات زندگی هنرمندانی بود که در دفتر انتشاراتب

کرد.  می   زده و بعدش پشت سرشان هرچه که شنیده بود را تکرارمی   طور حرف طور لباس پوشیده و فالن فالن   که   ...و فیلمساز را دیده

زده  ها با چشمانی بهت گرفت و همکالسی می  یاهم برایش مهم نبود کدامش واقعیت داشت یا تهمت بود. معرکه  اصالخوب و بد. 

کرد  می   داد تا حرفی بزند فورا شروعمی   های انتشارات جوی را نشانشکتابکردند. هر بار آفتاب یکی از  می   هایش گوش به حرف 

کرد  می   داد که این هم از هنرمندان و اضافه می   ی رازهای زندگی نویسنده یا شاعر یا مترجم حرف زدن بعد با تاسف سر تکان درباره 

ات با پژوهشگری را بدهد تا با او مصاحبه کند. روز  یک بار آفتاب خواهش کرده بود ترتیب یک مالق  ...تازه شماها که خبر ندارید

ناپذیر به دفتر انتشارات رفت. در که باز شد و او وارد دفتر شد از حیرت و تحسین  موعود طبق قرار قبلی با دلهره و اشتیاقی وصف 

کنده از   هایی بود که از ترکیه شنیده بود. همه جا زبانش بند آمد. آنجا خود ترکیه بود. یعنی شبیه تعریف  پر از نور، تمیز و براق، فضا آ
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انباشته بود. روسری بوی مطبوع. مکان با افراد خوش  ها از سر  پوشی پر شده بود که لبخند به لب داشتند و بوی قهوه تازه فضا را 

  رده بود. خیال افتاد و نگرانی در سر کردنش وجود نداشت. آفتاب فکر کرد کاش به جای مقنعه دانشگاه روسری سرش کمی  هاخانم

  شدند و در را برایش بازمی   کرد. آقایان دوستانه و با ادب رد می   کرد فضای انتشارات مثل اتاق اساتید دانشگاه باشد ولی اشتباهمی 

قت  زدند. ومی   او گپ   ا اعتنا بکردند. آنجا در دفتر اصلی برادر سروناز با دوسه نفر خانم و آقای میانسال دیگر نشسته بودند و بی می 

رفت. حضار درگیر بحثی بودند ولی آفتاب متوجه  می   جا بنشیند اما باید سرکار ها همان خواست ساعت می   تنگ بود. آفتاب دلش

کردند و آن وسط به  می  های خودشان مطلب را به یکدیگر تفهیمبا اشاره و کنایهظاهرا توانست دنبال کند.  نمی  شد ونمی  موضوعش

باره با نویسنده مذکور  ی در کار نیست چون دراین امصاحبه  اصالدادند. بعد معلوم شد  نمی   پرسان آفتاب اهمیت ی نگران و  چهره

ی  نام و نشان چه کسی است. بعد از آفتاب پرسید که درباره خواست ببیند این دانشجوی بی می   حرفی زده نشده بود. برادر سروناز فقط 

آنها را بخواند. آفتاب با کمرویی گفت که    ، ها که پر از مصاحبه درباره کتاب جدید است مه خواهد مصاحبه کند؟ روزنامی   چه با او 

کادمیک است. او حتا سواالتی خواهد مصاحبه کند بلکه سواالتش درباره رابطه نمی   درباره کتاب  ی دانشگاه و محیط پژوهشی غیرآ

ها با خط خوش در  ات سواالت را گرفت و نگاهی به برگه کرد که پرسش ی نوشته بود را در آورد و نشان داد. مدیر انتشاراکه روی برگه 

اش  خواهد برای مقاله می  جا.کند. آفتاب  جواب داد که برای هیچمی  زدند. پرسید برای کدام مجله کارمی  جوهر درخشان سبز برق

  ...کنندمی  از مصاحبه استفاده کند. گفتند اگر نویسنده قبول کند برای مصاحبه خبرش 

دیده نشده بود سروناز در التهاب سوالی بسوزد و در جستجوی    زد. کال می   سروناز یا از ماجرا خبر نداشت یا خودش را به نفهمی 

وجو کند. چند  خواند چه برسد که درباره مصاحبه پرس نمی  های انتشارات برادرش را هم پاسخی این در و آن در بزند. او حتا کتاب 

هایش اعتنایی نکرد حدس زد البد دوباره  م کرد بیضایی نژادپرست شده است. آفتاب مثل همیشه به حرف روز پیش هم سروناز اعال

هایی  کند. عادت داشت با افتخار از شرکت در مهمانی می   ی را در دفتر انتشارات شنیده و نجویده نجویده تکراراحرف نصفه نیمه 

یک شبه دیگران  طور  چه کردند و معلوم نبود  می   از دست رفته ایران غزلسرایی شدند و برای شکوه  می   بگوید که در آن روشنفکران جمع 

شناسد تا در خریدن بلیت به  می  کرد تا از پز دادن نفس کم بیاورد بعد پرسید که آیا کسی را کرد. آفتاب صبر می  را متهم به نژادپرستی 

 شناسد. نمی  نیامد و جواب داد نه کسی را  کرده خوششنمی   او کمک کند؟ سروناز که متوجه شد آفتاب به حرفش گوش 
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او کمک  به  باید  میان همکالسی می   راستی چرا  در  بچه کرد؟ سروناز  و  بود کهها  تنها کسی  دانشگاه  این می   های  در  باره  توانست 

مرجع سواالت هنری  ها حرف بزند، اخبار دست اول را منتشر کند و  ها و کتاب ها و نمایش اظهارنظر کند، درباره آخرین نمایشگاه

 باشد. به رقیب چه احتیاجی داشت؟

ام حتا  هایش را خوانده اما خوب من بیشتر نمایشنامه   ...»نه من دوست و آشنایی ندارم تا برای بلیت کمکم کند  :آفتاب آرام گفت 

  ابوالحسن ی انجمن اکرانش کردند.«  هاها مسافران را خیلی دوست دارم همانی که بچه .. از فیلم .انداش در آورده هایی که درباره کتاب

ی بود. تازه آن فیلم هم قدیمی است مال هفت هشت سال پیش است. شما کارهای  ا»کار بیهورده  :سری تکان داد و با تاسف گفت 

 ی؟« ارگبار را دیده  مثال کنی می  هایش ذوقی که برای هنر این سال ااش را ندیده قدیمی 

و آن طرف نگا  این طرف  به  رادیوآفتاب  فقط یک  نیاورد. در خانه  به روی خودش  و  داشتند و یک    یه کرد  کوچک در آشپزخانه 

دیده بود    ،رفت می   هایش که برای مهمانی ی همکالسی تلویزیون در نشیمن. ویدیو نداشتند تا فیلم تماشا کنند. البته آفتاب به خانه 

هایی از کالغ را دیده بود ولی چون طوری تکه کنند. این می   پخشو فیلمی قدیمی را  است  شان تلویزیونی روشن  ی نشیمندر گوشه 

دادند. علی گفت: »خوب این نمی   های ویدیویی را قرض ها چیزی نفهمیده بود. دوستانش هم آن فیلم سر و صدا زیاد بود از مکالمه 

های دانشگاه را  ، پارکینگی جایی و بچه یاتوانیم یک اکران محدود ترتیب بدهیم مثال در کتابخانه می   ...ها در دسترس نیست فیلم

 دعوت کنیم.«  

 نشینید؟« می  آفتاب محض کنجکاوی پرسید: »شما کجا

طرف پل سیدخندان و با اشاره به علی گفت که او در خوابگاه دانشجویی    ،کندمی   گفت که با پدرو مادرش زندگی   افور  ابوالحسن  

 تر از میدان راه آهن.« پایین ...»جوادیه :کند. علی همان سوال را از خودش کرد. آفتاب بالفاصله گفت می  طرشت زندگی 

لرزید. می   اش از ناراحتی د. نوک چانه گفت: »اووووووه. آن سر دنیا. دروازه جنوب.« آثار رنجش در صورت آفتاب ظاهر ش  ابوالحسن  

 سعی کرد آن را پنهان کند.  

 جایی است؟« طور چه شناسم نمی  کرد گفت: »من مال تهران نیستم آنجا را می  علی که او را نگاه 
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ها رزن یک جایی که پیرمرد پی  ...»یک خیابان دراز با کلی درخت و خرت و پرت فروشی   :آفتاب از فرصت استفاده کرد و توضیح داد

حتا خروس سفید برای غذای   ...پر از گربه و مرغ و خروس  ...زنند تا سرگرم شوندمی  نشینند و با مردم حرف می  شان جلوی در خانه 

 های بزرگ.«  های قدیمی دارد با حیاط خیلی هم خانه  ...نذری

گردیم می   ی را ارویم یک محله می   گفت: »دوست دارم محله آفتاب خانم را ببینم. آخر ما برنامه داریم هر هفته   ابوالحسن  علی به  

ببینیم این تهران درندشت چه جاهایی دارد.« آفتاب خوشحال گفت که اگر بخواهند دوست دارد راهنماشان بشود و در دلش ذوق  

  ت.کرد که علی اسمش را کامل و درست تلفظ کرده اس

های علی نگاه کرد که هنوز چند ورق کاغذ را به همراه مداد کوچکی گرفته بود. آفتاب گفت: »مثل این که در حال نوشتن  به دست 

دارد   ابوالحسن  . خیلی هم وقت خوبی آمدید چون نوشتن تمام شد و این اببخشید که من مزاحمتان شدم.« علی گفت: »ابد ، بودید

ار می   خزعبالت دیگر،  چه بافد  که  پرسید  آفتاب  ندارد.«  نوشتن  گفت   ابوالحسن  نویسند.  می   زش  و  کشید  موهایش  در   : دستی 

»اگر که به توافق برسیم چون   : ها.« علی ادامه دادی و این انویسیم با توجه به مذاکرات هسته می  نویس اول یک بیانیه را داریم »دست 

گوید هر  می   گوید در این وضعیت که رییس دولت می   مثال  گفت: »این آقا    اختالفات زیاد است.« با دست به ابوالحسن اشاره کرد و 

بهتر است تمام و کمال از موضع دولت دفاع کرد ولی موضوع این است که هر حرف و    ،کنندمی   نه روز یک بار بحرانی درست 

 زنند.«  می  خواهیم انجام بدهیم همین حرف رامی  اعتراضی 

بحران   ابوالحسن   مقابل  در  دارد  نیاز  مردمی  حمایت  به  »دولت  به  گفت:  »وقتی  داد  جواب  حرارت  با  علی  رقیب.«  جناح  های 

ترسم می   گویید.می   معدنچیان کرمانی هم حمله کردند همین را گفتید. هر اعتراضی به وضع موجود و عملکرد دولت بکنیم همین را 

گردند که  می   لیونی دارد دفاع نکند. آن وقت مردم دنبال ناجی دیگری ییست و دو م از دولتی که رای بکس  هیچ روزی برسد که دیگر  

 عمل کند.«    واقعاهایش به وعده 

دانم. این راه که با دوم خرداد شروع شده فقط رو به سوی جلو دارد. چنان این فرهنگ  می   نیشخندی زد و گفت: »بعید   ابوالحسن  

 جناح رقیب نماند.« از پیشرفت کند و نهادینه شود که دیگر اثری 
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  دانست فقط گاهی دیده بود پدرش وقت اخبار دیدن به یک آژانس خارجی بد و بیراه نمی   یاآفتاب چیز چندانی از مذاکرات هسته

  به تاکسی تلفنی آژانس اکرد که منحصرمی   ها حق دخالت ندارند.« تا آن وقت آفتاب فکر »این آژانسی   :گویدمی   گوید. به مامان می 

گفت منتظر  می  ایستاد و در جواب سوال بقیه می  آمد دانشگاه، سر خیابان می  گویند. سروناز هر وقت بدون ماشین بابا یا مامانشمی 

سه    شد ومی   کرد خیلی گران باشد. او تا حاال سوارش نشده بود. همیشه از دانشگاه تا خانه سوار اتوبوس می   آژانس است. آفتاب فکر

 کرد.می  تا خط عوض 

آفتاب نگاهی به دوروبر انداخت و پرسید: »حاال چرا در پارک؟« علی جواب داد: »خوب وقت داشتیم، جا نداشتیم، در ضمن کمتر 

دوباره سر خط برگشت و تکرار کرد: »علی    ابوالحسنکند.گفتیم تا منتظر بلیت هستیم این کار را هم انجام بدهیم.« می  جلب توجه 

دارد ببیند و گرنه که من اصراری ندارم.« آفتاب هم دوباره گفت: »به نظر من هر کاری که بیضایی انجام داده یک نوآوری  دوست  

 ارزد.«  می  دارد که به دیدن 

ها.« آفتاب یکه خورد. تا حاال  گاه نشست و با تاسف سر تکان داد و به علی گفت: »امان از دست این چپی روی نشیمن  ابوالحسن  

 چرا؟« ...کلمه را نشنیده بود. با صورت حیرانی پرسید: »چپی؟این 

کرد با اطمینان گفت: »این بیضایی چپی بوده دیگر، حداقل  می   ی ساختمان تئاتر شهر نگاهروروبه که به حوض خالی    ابوالحسن  

اند کسانی که در کانون پرورش بوده ی همه   « و بعد از کمی تامل رو به سوی آفتاب گرداند و ادامه داد: »مگر.ها بودهیاسمپات توده 

 اش فرضیه است.ها سند و مدرک ندارد. همه ها نیستند؟« علی وارد بحث شد و اعتراض کرد که این حرف یاسمپات توده 

خورد. چپی دیگر چیست؟ یا کیست؟ معنی خوب دارد یا بد؟ سعی کرد بحث  نمی   ی سنگی و تکان آفتاب چسبیده بود به پشتی سازه 

دهند. یاد  می   آلود را به دست چپ توانست. چپی یعنی مثل چپول؟ در قیامت هم کارنامه اعمال گناه نمی   اصالرا دنبال کند ولی  

حوصلگی تنها کتاب غیرعربی خانه  اش خوانده بود. مجبور شده بود شب بماند و از سر بی ی افتاد که یک شب در منزل عمه ارساله 

  در احکام شرعی جهت چپ خیلی منفور باشد ولی دلیلش را ظاهرا  آمد که  می   ق زده بود. به نظرش را که یک رساله شرعی بود ور

بایست در محل قدم گذاشته  نمی   ها و اماکن مقدس اول با پای چپ در زیارتگاه   مثال  فهمید و هیچ توضیحی هم داده نشده بود.  نمی 

نبود؟   یا  بود  بیضایی چپ  نبود و داشت نشانه ول کن فرضیه   ابوالحسن  شود. حاال  فیلم اش  در  بیضایی را  بودن  هایش  های چپی 

دست از علی برداشت و روبه سوی آفتاب کرد که    ابوالحسن  گفت که خیلی کلی است.  می   شد و نمی   داد اما علی قانع می   توضیح 
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خورد. پرسید: »نکند شما هم چپی باشید؟« علی برگشت و هر دو به آفتاب در انتظار جواب خیره  نمی   یده بود و تکان انگار خشک

 ماندند. 

 آفتاب هول کرد.  

توانست حدس بزند چه معنی ممکن نمی   داد. حتا نمی   قد جا  هیچی مهمی بود اما فکرش به  چپ بودن یا نبودن یک مسئله ظاهرا  

دستی است؟ شروع کرد به سرفه کردن و یادش آمد بیشتر چیزهایی که در میان مردم عادی معنای  آیا منظورشان چپ بود داشته باشد.  

سرفه   بین  شود.  آشکار  ندانستنش  که  این  بدون  بزند  حدسی  کرد  وجود سعی  تمام  با  دارد.  خوب  معنای  دانشگاه  در  دارد  منفی 

تر شد و مستقیم به صورت  و علی هر دو هوشیارتر شدند. صورتشان جدی  ابوالحسن  گویید؟«   می   اش پرسید: »کدام چپی را نمایشی 

به خود آمد   ابوالحسن  بردار نبود انگار که آفتاب به چیز خطرناکی اشاره کرده باشد.  شوخی   اصالآفتاب نگاه کردند. برایشان مسئله  

های دانشگاه مدنظرمون هست. با خارج از دانشگاه  فت: »بیشتر، چپی کند. گلویش را صاف کرد و گ  هراو تالش کرد اوضاع را روبه 

ی را آتش  اها منظورم نیست.« سپس بلند شد و ایستاد شاید از شدت استرس. سیگار تازه ها و این ها و گروهکیاکاری نداریم. توده 

  هایشان شنیدهی نگرانی نداشت چون حرف قدر خالی بود که جازد و کمی اطراف را پایید. محوطه تئاتر شهر و پارک دانشجو آن 

شد. ادامه داد: »بیشتر چپ فکری و فلسفی یا همان چپ نو مدنظر ماست. خوب سوسیالیست خالص هم که در دانشگاه نداریم  نمی 

در  ؟ با طیف خاصی  ایعنی کی جراتش را دارد.« دوباره مستقیم به آفتاب نگاه کرد و گفت: »شما مال کدام دانشکده هستی دقیق

 ارتباطی؟«

رنگ  علی که متوجه دستپاچگی آفتاب شده بود سعی کرد موضوع را عوض کند. ورقه های در دستش را منظم کرد و درون کیف سیاه

کنند بگویند دیگر چپ و  می   ها سعی های کارگزاران و جبهه مشارکتی اش گذاشت و گفت: »در انجمن اسالمی سمپات و رو رفته 

هایش کشیده شد  زمان این نوع سیاست تمام شده.« سپس به بینی آفتاب نگاه کرد و نگاهش تا باال روی چشمود ندارد و  ج راستی و

 کنید؟« می  طوری فکرو پرسید: »شما هم این 

ترها  ها را بفهمد اما پیش اش آن قدر باشد که بتواند بحث خواست که معلومات عمومی می   آفتاب دچار عذاب ندانستن بود. همیشه

باره با او حرف نزده بود. شاید موضوع امنیتی و خطرناکی در این کس هیچ ک بار هم به این موضوع برخورد نکرده بود. تا حاال  حتا ی

حل این بود که از خود علی بپرسد، شاید در یک وقت مناسب نه  اش بیشتر شود. تنها راه بود. این فکر باعث شد عذاب و ناراحتی 
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گویند. می   که   «سویال»باره پیدا کند. درباره همین  های کتابخانه چیزی در ایندان ا دیده. شاید هم در برگه حاال که اولین بار است او ر

کسی به آن  قبال  این کلمه که ایسم داشت. سوچی چی ایسم. بار اولی بود که به گوشش خورده بود. اگر این قدر مهم است پس چرا 

 ی نکرده؟ااشاره 

  شود. معذرت می   کنی باالخره روشن می   خوشایند نبود. خیلی صریح گفت: »اگر چیزی را پنهان   ابوالحسن  برای    اصالسکوت آفتاب  

های خارج از  کنند در حالی که به انجمن نمی  شان را روگرایش فکری و سیاسی   .کنندمی   های دیگر از این کارهاخواهم اما گروه می 

 وقت خر بیار و باقالی بار کن.«شود، آن می  روشن یز چ همه افتند می  کشور وصل هستند. زندان که 

را نشاند    ابوالحسن  دانست صورتش به رنگ هل در آمده. واضح بود که دستپاچه و نگران شده. علی می  دستان آفتاب یخ کرده بود و 

ناگهان بلند شد و پیشنهاد کرد    باره حرفی بزند. تازه همین امروز ما را دیده.« سپسنخواهد در این   اصالو با مهربانی گفت: »شاید  

 کمی قدم بزنند و پرسید: »دوست دارید کدام طرفی برویم؟« 

به چهار مانده بود. هنوز هم  ساعت  نیمکرد.  می   ش درست اآفتاب کمی فکر کرد. داشت موهایش را زیر روسری زرشکی ژورژت 

ی دو که محل  توانست سر وقت در فروشگاه باشد. آخر شعبه می  رسیدمی  افتاد و اتوبوس سریع می   وقت داشت. اگر همین حاال راه 

  شد. لباس کار هم که تنش بود نمی  شد ولی اخراج که می  کارش بود در خیابان کریم خان قرار داشت. شاید به خاطر تاخیر سرزنش 

ک بار خواسته بود همراه مریم که  گذاشتند ویترین خیابان را بچیند. یمی   توانست بدون معطلی کارش را شروع کند. شاید امروز می 

ها آشنا شده  ی جوان اش اطمینان داشت. به مریم گفت که در دانشگاه با سلیقه ها را انتخاب کند. به سلیقه مسئول ویترین بود لباس 

ثل  کند و خواست که خودش م می   که صافی در کارش دخالت  تواند ایده بدهد. اما مریم رفت و به رستگاری اعتراض کرد می   و

که وسایل را داخل  طور  همان همیشه به تنهایی این کار را انجام بدهد. رستگاری آمد و به آفتاب گفت که دست به ویترین نزند. مریم  

  شوند در کار می   »این صافی اگر که سلیقه داشت مجبور نبود دانشگاه برود. همه آنهایی که دانشجو  :کرد گفت می   جاویترین جابه 

دانند دانشجوها کدبانو نیستند.«  می   خانه دست و پا چلفتی هستند.« بعد مستقیم در چشم آفتاب نگاه کرد و گفت »صافی جان، همه 

 رستگاری و مریم با هم خندیدند.

 روی چه خودخواه و بدنماست اووس طعنه زد                               که این مرغ زشت زاغی به طرف باغ به ط
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 خواست تا جایی که ممکن بود از آن فروشگاه شیک و تمیز و پرنور و گران دور باشد.می  خواست سر کار برگردد.نمی  آفتاب

های آذر که  کهنه و ساییده شده مامان و بابا. کفش   هایهاشان دم در خانه از جلوی چشمش گذشت. کفش اما ناگهان ردیف کفش 

 هایش از باران و برف سفید شده بود.های خودش که لبه زد. کفش می  تنگش شده بود و شستش را

 ها؟آخر با کدام کفش 

 ها؟با کدام کفش 

وند. دو مرد جوان پیشنهاد آفتاب  توانستند قدم بزنند. آفتاب پیشنهاد کرد داخل خیابان انقالب بر می   گرفت می   تا وقتی تصمیمش را 

بزنند و از پشت بروند. آفتاب پرسید: »چرا؟ مگر   گفت که برای دیده نشدن بهتر است تا ساختمان را دور ابوالحسن را قبول کردند. 

 کنیم که نباید دیده بشویم؟« می  کار بدی

آورند.«  می   ها بگیرندمان پدرمان را در نویس با این دست علی گفت: »بگیر بگیر زیاد است این اطراف، بهتر است ریسک نکنیم. اگر  

نگاهی به آفتاب انداخت و گفت: »با مانتو به این قشنگی  ابوالحسن اید؟« آفتاب تعجب کرد و دوباره پرسید: »مگر چیز بدی نوشته 

ها را با ما بگیرند ممکن  اگر ورق ی شما. برای دردسر ساختن الزم نیست که کار بدی کرده باشیم.  اانگار از یک سیاره دیگر آمده

فرستندمان کمی آب خنک  می   ها برایمان بسازند. بهتر است که تا نهایی شدن کل بیانیه سروصدایش درنیاید و گرنهاست خیلی اتهام

 بخوریم تا هوس بیانیه نوشتن به سرمان نزند.«

»چیه این خیابان    :رفت گفت می   که جلوترابوالحسن  د.  زدنمی   کاری شده را دوری عظیم کاشی داشتند از طرف پارک دانشجو تنه

های لب گور با خلق تنگ که  اند؟ پر از سر و صدا و دود. پر از پیر پاتالهای سفیدی که سیاه شدهکهنه و درب و داغان با ساختمان 

 ؟« واقعانه چی دارد  ...زنند می  ها چرت توی کتابفروشی 

 »من عاشق خیابان انقالب هستم.«   :جا کرد گفت ه باش کمی جااز سر شانه آفتاب مکثی کرد. لبخند زد و کیفش را 

 هر دو با تعجب پرسیدند »چرا؟«  ابوالحسن علی و 
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راستش هر    ...دانمنمی   خودم هم   ...ها نشسته بودند نگاه کرد و با تبسم گفت »دلیلش راگاههایی که روی نشیمنآفتاب کمی به آدم

در    ...پر از جنب و جوش   ...ی مثل دجله در هزار و یکشب ارودخانه   ...افتممی   کنم یاد رودخانهمی   گاه وقت که به خیابان انقالب ن

ی  کند که در دجلهمی   آدم حس   ...انتظار نداشتم شماها را ببینم  اصالامروز    مثال  ام.  افتد که حتا فکرش را هم نکرده می   آن اتفاقاتی 

در این شلوغی و    ...دانیدمی   ...دانید یک حس آزادی وجود دارد می   ...ی بیافتداغریب و تازه انقالب ممکن است هر روز اتفاقات  

ی به سکویی وجود  اتوی حکایتی آخر باغ سلطنتی دریچه   مثالهای هزارویک شب.  یک طور آزادی وجود دارد مثل داستان   ...ازدحام

 دهد. فکر کنید. فقط این موقعیت را تجسم کنید.«دارد که کنیزکی مردی که عاشق سوگلی خلیفه شده را فراری می 

لخالفه است با مجلس بزم رویایی، ا هایش در طرف راستش یک دروازه خیالی رسم کرد و ادامه داد: »یک طرف باغ دارسپس با دست 

های  گفت: »پرده اند« با دستش چیزهایی را کشید و  های ابریشمی انداخته های طال و نقره و گوهرنشان، روی زمین فرش با ظرف 

ها به صف  اند و کنیزکان با بهترین لباس حریر و دیبا به رنگ سبز و زرد و ارغوانی و سرتاسر باغ هم غالمان شمشیر به دست نشانده 

خوانند.« سپس  می  ترین ها آواز زنند و قشنگمی  ها ساز قدر که شب را مثل روز روشن کند. بهترین آن  ، دارندمی  اند و شمع نگه شده

هاست. برای خودشان  ها و حرامی در سمت چپش دروازه خیالی دیگری را ترسیم کرد و گفت: »این طرف دجله هم بزم دزدها و راهزن 

با اسباب دزدی عیش و نوش به راه می   های بزرگ مجلسقلمروی دارند که کسی جرات ندارد از آنجا رد شود. در خانه    گیرند و 

ها هستند، تا وقتی در قایقی  پیشههای خیالی کشاند و گفت: »این وسط هم عاشق دستش رودی را بین دروازه   اندازند.« با دومی 

ها. دزدها  گیرندشان یا حرامی می  گذارند یا غالمان خلیفهمی   های دجله در امن و امانند، ولی تا پا به ساحلاند سوار بر موج نشسته

 « ...کنندمی  ت شان برند و نگهبانان شب مجازامی  سرشان را 

 کردند.می  نگریست. هر دو در سکوت گوش می  جایی در هوا خیره شده بود و علی به آفتاب روروبه   به  ابوالحسن

کند به آن طرف،  می   دهد، از این طرف پرتابمی   ید و شما را از مرگ و شکنجه نجاتآ»... تصور کنید یک موج عظیم و تازه می 

شنید. به علی نگاه می   های نبضش راهایش را دیگر پایین آورده بود و صدای کوبه نجاتت دهد.« دست سازد تا  می   برایت مقصدی

کنند و به  می  ها مثل موج من را بلندروها و درخت ها و پیاده کنم آدم می  شوم احساسمی  کرد و گفت: »هر وقت وارد خیابان انقالب 

 « ...دانیدمی  ...یک حس آزادی وجود دارد  ...برند تا نجات پیدا کنممی  پیش

 علی خندید و با تحسین گفت: »چقدر هزار و یک شبی.«  
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نگریست. آفتاب  می   هایش را در جیب کرده و متفکرانه به او دست   ابوالحسنرفت.  می   حاال آفتاب جلوتر از بقیه ولی رو به آنها راه 

افسانه اصرار کرد: »می  واقعادانم  ببینممی   ی دارد که من دلم ی است ولی یک حس  واقعا دوست ندارید    ...خواهد خود دجله را 

 ی واقعی را از نزدیک ببینید آن هم در شب؟«  دجله 

  اما از اولش هم  ...شاید هم بخواهم ...دانمنمی  ام.باره فکر نکرده علی دهانش را باز کرد، بعد از کمی مکث گفت: »تا حاال در این 

نیستی که مثل همه بخواهد پاریس و رود سن را ببیند.« آفتاب دستانش را در هوا جلوی صورتش به شکل  دانستم که تو دختری  می 

 ی انقالب را پیدا کنم.«  دهم بگردم زورق پنهانی دجلهمی   یک قایق کشید و گفت: »ترجیح

 آهی کشید و زمزمه کرد: »ای زورق کجایی؟«   ابوالحسن  

 هر سه با هم خندیدند. 

دور زده بودند. در پشت ساختمان دوباره خیابان ولی عصر پدیدار شد که برگ چنارهای سن  کاری شده را نیمتنه عظیم کاشی   اتقریب

 وردند.خ می  درخشیدند و در باد مالیم خیابان تکان می  ظهر پاییزیازدارش در نور بعدو سال 

 کنم می  اما من به درختان فکر 

 که قد کشیدن را  

 در چارچوب روز یا شب 

 اندمحکوم نبوده 

 کنممی  من به جاری زمان فکر

 نه به اعصار محبوس 

 در قاب طالیی تاریخ 

یکه خوردند و ایستادند.  عصر که رسیدند علی ناگهان ایستاد و گفت: »نگاه کنید آنها مامور کمیته نیستند؟« هر سه نفر  رو ولی به پیاده 

داشتند. به طرف علی و آفتاب و    هاآمد که لباسی شبیه به مامورمی   کمی جلوتر نرسیده به چهارراه از دور حرکت چهار نفر به چشم
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شود.« علی سریع رویش را می  گفت: »هول نکنید. بهتر است فرار نکنیم و گرنه سوءظن ایجاد ابوالحسن نگریستند. می  ابوالحسن  

 با این مانتوی زیبای آفتاب خانم.« مخصوصا اند  ما را دیدهاحتماال برگرداند و پشت به ماموران ایستاد و گفت: »

بهتر است خیلی عادی از  می   ایم. منی نکرده ترسید؟ ما که کارمی   آفتاب که از این همه نگرانی حیران بود گفت: »از چه  گویم 

 ان رد شویم.«  ش جلوی

مان  اگر بفهمند که دانشجو هستیم درباره مخصوصا  زنند.  می   های دیگر غیرامنیتی به ما. آن وقت اتهاماصالگفت: »نه. نه.    ابوالحسن  

 آورند.«  می  داستان در 

هایتان را به من بدهید. با من که کاری ندارند. من  خواهید شما ورق می   ندارد. آفتاب گفت: »یک قدم زدن که این همه شلوغ بازی  

 عضو هیچ انجمن و گروهی هم نیستم.« 

طور  چه  ...ها بهتر است دست خودمان بماندورق  ...نگاهشان نکنید  ...کنندنمی  ی ندارد آنها حرف شما را باوراعلی گفت: »فایده 

 است ریزریزشان کنیم؟«  

آید.« بعد به آفتاب نگاه  می   کنند و کارمان در می   ریزها را هم جمع آیند خورده می   ، گفت: »دیر شده. اگر ما را دیده باشند  ابوالحسن 

مان  اش کرده بود و گفت: »این قدر نگاهشان نکنید. فکر کنم بهتر است جداجدا برویم. اگر هم گرفتن ی پیشانی کرد که دستش را سایه 

 کنند.«  نمی  ان م در پارک متهم القل به خاطر قدم زدن 

 ام.«  تر است. آخر من که کار بدی نکرده ها پیش من امنگویم که هیچ خطری ندارد. ورق می  آفتاب اصرار کرد: »ولی من

 در باغ نیستید.«  اصالخیال. ظاهرا یک کم هم خوش  ...اش گرفت و گفت: »شما چقدر مهربان هستیدعلی خنده 

ماند. نمی   خوانم وقتی باقی می   کنم هم درسمی   را تکان داد و گفت: »نه من در هیچ باغی نیستم. آخر هم کارآفتاب با تایید سرش  

 آیم.« می  گاهی فقط به باغچه

 هر سه نفر باز زدند زیر خنده اما کوتاه بود.  
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حاال شما توصیه ما را قبول   ست.طوری برای همه بهتر اها دست خودمان بماند. اینعلی ادامه داد: »اجازه بدهید مسئولیت ورق 

تان گیر بدهند که چرا این قدر  یکل نکنید. فکر کنم به مانتوکنید و تنهایی از جلوشان رد شوید و هر چه گفتند قبول کنید. خالصه کل 

تان با برندتان. اگر رفتید برگشتنمی  اگر گیر افتادید بهتر است که همراهشان نروید چون معلوم نیست به کجا ...رنگش روشن است 

 جا آن قدر اعتراض کنید تا ولتان کنند.«  خداست. همان 

ن زنگ بزنید و به  مااگر گرفتند ممکن است به خانه   ...کنم من را بگیرند، آخر برای چه؟نمی   آفتاب باز هم تکرار کرد: »من که فکر

 میرند.« می  پدرمادرم خبر بدهید؟ اگر شب به خانه نروم آنها از نگرانی 

اگر   ...کنممی   خبرشان   حتمای آفتاب را باالی صفحه نوشت و گفت: »علی دوباره کاغذهای خطرناک را در آورد و شماره تلفن خانه 

سعی  من  یادداشت می   بردنتان  هم  را  ماشین  مشخصات  و  شماره  نکنید  ...کنم  کنم  هول  این   ...فقط  احتیاط همه  محض  را   ها 

شناسیم نه شما ما را. بهتر است  می   نه ما شما را  دستش را باال آورد و گفت: »بله. محض احتیاط. ولی کال  ابوالحسن  گویم.«  می 

برای همه  نزنید.  ما  از  بدهیچ حرفی  مامی   مان  آدمنمی   شود.  از  و  توانیم یک شبکه  مرتبط  دا های  فدای کسی که نش آشنای  را    گاه 

 شناسیم بکنیم.«نمی 

نویس که این  فهمم برای چه مرا بگیرند و ببرند. چهار تا ورق دست نمی   رفت گفت: »من که می   اش دیگر داشت سرآفتاب حوصله 

 همه ترس و وحشت ندارد.«  

وقت  هیچ اند. به دلیلی که  بار گرفته را یک   ابوالحسن  سعی کرد پادرمیانی کند و گفت: »  ،کرد می   نگاه  ابوالحسن  آلود به  علی که اخم

 ...تان کنمدهم کمک می   ترسد. شما از او به دل نگیرید. من قول می   دانید از ریسمان سیاه و سفیدمی   معلوم نشد. مار گزیده هم که

.. وقتی که ردشان کردید از چهارراه بگذرید، داخل انقالب سر مظفر یک  . گفتید بگویید ساعت را پرسیدممی   اگر گفتند با ما چه

ی سبکی به بند چرمی  یش منتظر ما شوید تا ما هم از این طرف رد شویم.« سپس خم شد و ضربه رو روبه کفش فروشی بال هست. 

ت مچی را باز کرد. علی گفت: »پس  ی ساعساعت آفتاب زد و گفت: »این را دربیاورید و بگذارید کنار.« آفتاب چرم ساییده شده 

بینمتان.« آفتاب سر تکان داد و آرام ساعت مچی را در جیبش گذاشت و سعی کرد خیلی معمولی به مامورها نزدیک  می   دم کفش بال 

 شود. 
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ب البته هم نگاه  وکردند. خ می   خیره نگاهتوانست آنها را ببیند. سه مرد و یک زن چادری بودند و همگی به آفتاب خیرهمی کم  کم حاال  

به خیابان انقالب نگریست. چند   روروبه   اند و تبسم کرد. نگاه از آنها برگرفت و بهی به این قشنگی ندیدهاپسته مغزدارد. مانتوی سبز  

 جا.« شما خانم تشریف بیاورید این  ...قدم از آنها دور شده بود که صدایی شنید: »خانم شما

 آفتاب اهمیتی نداد.  

 رو چرا او را صدا بکنند؟  آخر از بین این همه خانم در پیاده

 شد.می  سروصدا داشت رد او که مثل بقیه بی 

سپس دست کسی را حس کرد که آرنج چپ او را گرفت و به سمت مامورها کشید. برگشت. همان زن چادری را دید که با فشاری نه  

م را نکشید،  یکنید؟ مانتومی   برد. با اعتراض گفت: »خانم چه کار می   کرد و به سمت دیگری می   ف خیلی زیاد او را از راهش منحر

 االن است که پاره شود.«  

 فهمید به زور باید بردتان.«  نمی   زن چادری گفت: »حرف که

 کردید؟« زن چادری گفت: »د یالله بیا.«می  آفتاب با اخم پرسید: »چه شده؟ من را صدا

 ... .. خوب .اش شعله کشید باال به طرف حلقش. گفت: »چشمی ریخت پایین و دلشوره مثل زبانه آتش از قفسه سینهقلب آفتاب هر

اش  رسید و چند نشان روی شانه می   تر از همه به نظرآیم.« چند قدمی برداشتند و نزدیک سه مامور دیگر رسیدند. آنی که مسن می   دارم 

آفتاب درجه   داری بوددرجه احتماال  داشت جلو آمد.   دانست سرهنگ است، سروان است،  نمی   شناخت.نمی   های نظامی راولی 

 آورید کنار؟«  می  کشان دستی کرد و گفت: »سرکار اتفاقی افتاده؟ چرا من را کشان ستوان است. آفتاب پیش 

دار ایستاد  آرنجش را ول کرد و کنار درجه دهید باید با زور آوردتان.« خانم چادری نمی  دار گفت: »وقتی به صدا کردن اهمیت درجه 

زننده  مانتوی  رقاصه نمی   ی؟ خجالت ای است که پوشیده ا و گفت: »این چه  لباس  با  افتاده کشی  راه  فهمی نمی   ای؟ها در خیابان 

 ای؟« حواس چند تا مرد نامحرم را از صبح پرت کرده 
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کرد به خاطر مانتویش سرزنش شود. تندتند گفت: »خانم این مانتو نه کوتاه است، نه تنگ است،  نمی   فکر  اصالآفتاب خشکش زد.  

 نه بدن نماست، خیلی ظریف و ساده است. چرا باید از آن خجالت بکشم؟«  

   ای با این رنگ زننده فسفری.«نما کرده گویی خودت را انگشت نمی   زن چادری گفت: »واه واه! چه زبان درازی هم دارد!

نما  ی است و فسفری مال ماژیک است نه مانتو. بعدش هم چرا انگشت اپسته مغزکم نیاورد و جواب داد: »اولن که سبز    اصالآفتاب  

اید؟ بروید  تر از من تنها در خیابان پیدا نکرده فروشند؟ دیواری کوتاه می   ها آن راکنم؟ مگر عیب است؟ اگر اشکالی دارد چرا مغازه 

 پلمپ کنید.«ها را مغازه 

گویند  می   دار اخم کرد و با تحکم گفت: »درست صحبت کن با بزرگترت. اینجا چاله میدان نیست. وقتی دو نفر عاقل و بالغ درجه 

شود ادامه داد: »سرکار این می   مسئله به این کوچکی بیخود بزرگ کم  کم ای.« آفتاب که متوجه شد  پس شده  ،اینما شده انگشت 

آید  می   اند به من که وقتی مشتری کنم و این مانتو محل کارم است. داده می   ست. من در یک بوتیک معتبر کارمانتوی محل کارم ا

 بپسندد و یکی مثلش را بخرد.«  

 کنند.«  می  شود که زنان جوان را گمراه می  ها بلند زن چادری گفت: »آتش فتنه از همان بوتیک 

کنیم. از صبح  می   گویی؟ ما از صبح اینجا هستیم و داریم بر رفتار شما نظارت می   کنی؟ چرا دروغ می   دار پرسید: »تو کار همدرجه 

دهی. منتظر چه هستی؟ قراری داری؟ هر کی هست که خیلی معطل  می   چرخی و وقت هدر می   الطلوع دور این ساختمان داریعلی 

 ی االن ساعت چهار است و شما هنوز در این محوطه سرگردانی.«اشده

 دار چه بود؟ مودبانه پرسید: »جناب سرکار متوجه منظورتانکرد که چیزی درونش شکست و رنگش پرید. منظور درجه آفتاب حس 

گشتم. آخر می   شود تا نه شب. امروز صبح آمده بودم اینجا دنبال بلیت تئاترمی   شروع  بعدازظهر  شوم. کار من ساعت چهار  نمی 

 بینید که هیچ صفی نیست و هیچ خبری هم از بلیت نیست؟«نمی   فروشد.می   بلیت   شود و یک تعدادی می   گیشه ساعت یازده هم باز 

آرایی. دنبال  می   دهی و خودت را مثل گاو پیشانی سفیدمی   زن چادری گفت: »خوب که چه؟ چون صف نیست در محوطه جوالن 

 گردی؟« می  مشتری 
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هایش گشاد شدند و دستش به لرزه افتاد حتا یک بار  اش افتاد که چه خبر است و وحشت کرد. حس کرد چشم آفتاب تازه دوزاری 

آمد در محوطه تئاتر شهر دنبال مشتری بگردد؟ در حالی  می   هم چنین فکرهایی به مغزش خطور نکرده بود. آخر کدام زن بدنام ابلهی 

اشاره به گیشه کرد  زنید؟ مشتری کدام است؟« با دست می  لرزید گفت: »سرکار این چه تهمت وحشتناکی است کهمی  که صدایش

جا در محوطه بمانم تا اگر بلیتی کنسل شد به من خبر بدهند تا من  توانید بپرسید. گفتند اینمی   دربان و مسئول گیشه  و گفت »از

ام. ساعت چهار هم باید سر  بخرم. من هم منتظر هستم که خبرم کنند وگرنه که من کار و زندگی دارم. صبح سرکالس دانشگاه بوده 

 اشم.« کار ب

کند این خانم فسفری دانشجو باشد.« دو مرد دیگر که سرباز وظیفه  می   زنی؟ چه کسی باورمی   دار با تمسخر گفت: »بچه گول درجه 

 ی زدند زیر خنده.قرسیدند همراه با زن چادری پمی  به نظر

اش را باز کرد.  کنید؟« سپس کیف رنگ و رو رفته می   تان بدهم باور آفتاب گفت: »کارت دانشجویی را که قبول دارید؟ کارتم را نشان 

لرزید. اول کتاب هزار و یک شب را در آورد و بعد دفتر می   هایش رسیده بود و آشکارااش حاال به دست ی درون قفسه سینه شعله 

 دار داد. ید و نشان درجه هایش را. بعد کیف آرایشش رادر آورد تا آخر کیف پولش را پیدا کرد و کارت را از درونش بیرون کش یادداشت 

ی  قها و زن چادری دوباره پنیمرویی«  و سرباز وظیفه   ...سرکار دستش را دراز کرد و کارت را گرفت و نگاه کرد و گفت: »خوب خانم

 زدند زیر خنده.  

 شاید هم املتی؟«    ...سرباز آرام گفت: »نیمرویی؟

 نیمروزی.« آفتاب تصحیح کرد: »نیمرویی نه سرکار، نیمروزی. آفتاب 

بینید. خودتان را جمع کنید.« بعد مستقیم به آفتاب چشم  نمی   خندیدند نگاه کرد و گفت: »فیلم کهمی  چپ به آنها که دار چپ درجه 

 شود.«  نمی  انداخت و گفت: »این عکس که شباهتی به شما ندارد. تازه جای مهر دانشگاه روی عکس شما دیده

له. لبه ی عکس کمی برگشته و ساییه شده.« با انگشت لبه را جمع کرد و جای مهر را که روی  آفتاب سرش را جلو کشید و گفت: »ب

 عکس افتاده بود نشان داد و گفت: »کارت مال سه سال پیش است سرکار، رنگش کمی رفته.«  
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کارت ه ج در بایست. هر روز هزارتا  و گفت: »شما عقب  بیرون کشید  آفتاب  انگشتان  زیر  از  را  و  می   دار کارت  واقعی  فرق  بینم. 

به شما شباهتی ندارد و تازه جعلی هم  می   فهمم. هر روز با هزارتا مثل شما سر و کلهمی   اش را خوب جعلی  زنم. این کارت که 

 هست.« 

دست  ی  همه   ی آتشزنید ها.« حاال زبانه می   هاآید کارت جعل کنم؟« و زمزمه کرد: »حرف می   آفتاب با احتیاط گفت: »سرکار به من

شد، حتا با وجود این که هزار بار تهمت جعلی بودن کارت را از کارمندان  نمی   و پایش را گرفته بود. علی گفت که هول نکند اما

فروشگاه شنیده بود و برایش تازگی نداشت. اولین بار وقتی بود که پس از دیدن آگهی »به فروشنده نیازمندیم« روی در فروشگاه  

آید دانشجو باشی. برو یک مدرک  نمی   اصال»به تو که    :و با خانم رستگاری حرف زده بود. رستگاری درجا گفت داخل رفته بود  

بیار با یک ضامن معتبر.« بعد که کارت را نشانش داده بود با تحقیر گفت: »چه کارت درب و داغانی! واقعی   درست و حسابی 

داد که کارت را  آفتاب جواب  دوام کمی   دانشگاه صادر  است؟«  قیمت که جای مهر دانشگاه روی عکس  ارزان  مقواهای  ند روی 

چندانی ندارد. رستگاری گفت که مدرک دیگری غیر از کارت بیاورد. اما بدون مدرک دیگر و ضامن، همان روز او را استخدام کرد.  

کشیدن زمین و دستمال کشیدن  رش تی لباس کارش را به او داد و جاهای مختلف فروشگاه و کارمندان دیگر را نشانش داد. اولین کا

قدر که   آن   ، گفت زمین باید مثل آینه صاف و صیقل خورده باشدمی   آمد ومی   ها بود. خانم رستگاری دائم  ی لباس هر روز طبقه 

دانشجوها  کرد  می   فکرظاهرا  خوری.  نمی   بتوانی عکس خودت را روی زمین ببینی هر چند هر کاری هم بکنی به دانشجو جماعت 

شنید که هر طوری غیر از  می   اند؟ فورا جوابطوری چه پرسید مگر دانشجوها  می   هایی از یک کهکشان دیگر هستند. هر وقت آدم

»خانم رستگاری تشریف بیاورید یک روز به دانشگاه ما تا دانشجوها را ببینید آن وقت نظرتان   :گفت می   که تو هستی. اوایل آفتاباین

خواستم  می   »بیکار نیستم بیایم ادا و اطوار چند تا دانشجوی عالف را ببینم. کار و زندگی دارم.  :دادمی   و هم جواب شود.« امی   عوض 

 « و ناگهان حرفش را خورد..گرفتممی  دانشگاه بیایم اول دیپلمم را

 خواند. می  آفتاب متوجه شد که خانم رستگاری حتا دیپلم هم ندارد و این همه کرکری 

گفت خدا خر را شناخت که شاخش  می   زند. در دلش نمی   « آفتاب دیگر حرفی !»تو که دانشجو نیستی   :گفت می   دوباره بعدها وقتی 

گفت. یک روز که به فروشگاه سر زد و کارتش را می   ها رانداد. حتا آقای خیر هم که گواهی اشتغال به تحصیلش را دیده بود همان 

ی اشتغال به تحصیل بیاورد به دفتر اصلی شرکت در خیابان انقالب ساختمان فروردین.  دید گفت که معتبر نیست و از دانشگاه گواه
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به کرکره  بود. آقای خیر که  به آن دفتر تاریک و خلوت برده  با هزار تا التماس گواهی را از معاونت آموزشی گرفته بود و  ی آفتاب 

  ی سکوت کرد و گفت: »فکر نکنی چون دانشجو هستی و لیسانس زردرنگ و چرکتاب پنجره دفترش تکیه داده بود بعد از خواندن گواه 

شجو به حال من توفیری ندارد. من با همه کارمندان با عدالت  نگیری حق و حقوقت با بقیه کارمندان فرقی دارد. دانشجو و غیردامی 

 کنم.«می  و برابری برخورد 

جاست تشریف بیاورید با هم به آنجا برویم تا با  گاه همین آفتاب حرف سرکار را قطع کرد و گفت: »جناب سرکار دفتر اصلی فروش 

 مدیر اصلی شرکت صحبت کنید. ایشان یک گواهی اشتغال به تحصیل از من دارند.«

آیید و در  می   ها را بگردیم؟ نه شما همراه ماجا آن قدر بیکاریم که همراه تو خیابان کنی؟ که ما اینمی   سرکار با تشر گفت: »چه فکری 

 شود.«  می   کالنتری شغل اصلی شما روشن

کرد کت بسته او را به پاسگاه ببرند آن هم به خاطر رنگ مانتویش، به خاطر یک بلیت  نمی   آفتاب از ترس زبانش بند آمد. هرگز فکر 

سیده. آخر چرا فکر  نمایش. دوباره یادش آمد که علی گفته بود هول نکند و با مالیمت گفت: »سر کار من تا حاال پایم به کالنتری نر

« و نگاهی به سمت پایین خیابان  .رفتممی   کنند. داشتم همین حاال سر کارمی   کنید؟ اگر سر کار نروم اخراجمنمی   حال و روز من را

  های بزرگ ایوانگاهی تئاتر شهر دیدهالی شاخ و برگ گلدان ایستاده بودند. لباس آنها از البه   ابوالحسن  انداخت جایی که علی و  

گفتید؟ می   زدند که بودند؟ چه می   را ببینند. زن چادری پرسید: »آن دو نفر که با تو حرف چیز  همه توانستند  می   شد. از آنجا خوب ی م 

 گذاشتید؟« می  قول و قرار 

ترسید به زمین بیفتد با این حال خیلی معمولی پرسید: »چه  می   لرزید ومی   کرد. پاهایشمی   آفتاب از شدت دلشوره داشت غش

زنید. چه نسبتی  می   گفتی؟ دیدیم که دارید حرف می   دار به ایوانگاهی اشاره کرد و گفت: »به آن دو نفر چه گویید؟« درجه می   سی را ک

 با هم دارید؟«

 آفتاب توضیح داد: »هیچی به خدا سرکار. من از آنها فقط ساعت را پرسیدم.«  

کارت دانشجویی را در جیبش گذاشت  دار  درجه ها همه بهانه است.«  گوید. اینمی   ها رازن چادری گفت: »از هر کسی بپرسی همین

 .«  کاره هستندشود که چه می  ایشان را بگردید. معلوم لطفا و گفت: »خانم قهرمانی 
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 هایت را باال ببر.«خانم قهرمانی گفت: »دست 

خواهید  می   جا وسط خیابان جلوی چشم همه هایش از اشک پر شد و گفت: »سرکار این توانست هول نکند. چشمنمی   آفتاب دیگر 

 کنند.«   می  من را بگردید؟ به خدا این کار درست نیست. نگاه کنید مردم دارند تماشا

شود برای همه تا با این ریخت و وضع به خیابان نیایند و عالفی  می   طوری خیلی هم خوب است درسی این   ا»اتفاققهرمانی گفت:  

ها رسید و ساعت را از جیبش  ها شروع کرد و زیر بغل را گشت و پایین آمد تا به جیب « و با دو دست او را وارسی کرد. از شانه .نکنند

 «  !قرار داد و گفت: »تو که ساعت داریدر آورد. باال برد و در معرض چشم 

 ساعت را گرفت و آن را با دقت نگاه کرد.  دار  درجه 

هق افتاده بود توضیح داد: »سرکار یادم رفته بود که توی جیبم گذاشتمش.« جواب شنید که بلد هم نیستی دروغ  آفتاب که به هق 

 ربازها اشاره کرد و گفت: »ببریدش سوار ماشین کنید.«درست و حسابی بگویی. ساعت را کنار کارت در جیبش گذاشت و به س

اش رفت، خانم قهرمانی را گرفت تا نیفتد و با زار و التماس گفت: »سرکار اینها همه می   سرش گیج   ،آمدنمی   آفتاب دیگر نفسش باال

به خاطر    ...کنممی   تان التماس  ...د تو را به خدا جان هر کس که دوست دارید من را نبری  ...اممن هیچ کاری نکرده   ...است   سوءتفاهم

« و بلندبلند گریه کرد. خانم قهرمانی دستی که به  .تو را به خدا با من این کارها را نکنید  ...وکارتان محض خاطر کس   ...هایتان بچه 

 ارد.«  فهمی که این مملکت حساب و کتاب دمی  او آویزان شده بود را به شدت پس زد و گفت: »وقتی مزه زندان را چشیدی

  کشید تا به سمت ماشین بروند او مقاومت می   توانست حرف بزند. هرچه خانم قهرمانی او رانمی   لرزید ومی   تمام دست و بدن آفتاب

کردند را متفرق کنند. آفتاب دیگر نه  می   به سربازها گفت تا جمعیتی که تماشادار  درجه خورد. سرکار  نمی   کرد و از جایش تکان می 

و نه صدای جوی   شنیدرا می   خوردندمی  ها که در باد تکان نه صدای برگ  ، ی تئاتر شهر رادید نه رودخانه دجله را. نه تنه می  خیابان را

دانست که نباید سوار ماشین شود. قهرمانی کیفش را کشید. بندش پاره شد. کیف برگشت و  می  کرد. او فقطمی  آب مالیمی که گذر 

کنید اینها مال کتابخانه دانشگاه است. دیگر  می   ها همه نقش زمین شدند. آفتاب جیغ کشید که چه کار ها و ورقه محتوایش با کتاب

لرزید کتاب هزارویک شب را  می   چکید. با دستی که می  اشاش مخلوط شده بود و از چانه ها و آب بینی روی زمین افتاده بود. اشک 
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اگر من دانشجو    ...ی گفت: »اگر مناداد و با صدای خفه دار  درجه را نشان سرکار  ی کتابخانه دانشگاه تهران  بلند کرد و برچسب شماره 

 ام؟« امانت گرفته طور چه این کتاب را  ...پس ...پس ...نیستم

ی تردید کرده بود. گفت: »این کتاب  ا« و کتاب را نگاه کرد. انگار که لحظه!گفت: »بلند شو خودت را جمع کندار  درجه سرکار  

 کند؟ دیگر کتاب نبود که امانت بگیری؟«می  غیراخالقی در کتابخانه دانشگاه چه

  ی اهنوز وقت داشت. گفت: »سرکار برای این ترم داشتم مقاله ظاهرا هایش را خشک کرد.  آفتاب دستمالی از جیبش در آورد و اشک 

ت. خوب  یاله هم بنویسی. البد مقاله فسفری مثل مانتوپرسید: »که بلدی مقدار  درجه کردم.«  می   از این کتاب استفاده   ...نوشتممی 

 ات چیست؟« بگو ببینم موضوع مقاله 

مجبور روزی  که  بود  نکرده  مغزش هم خطور  به  ایدهمی   آفتاب هرگز  مقاله شود  برای درجه ی  را  پیادهی عزیزش  روی  داری وسط 

آمد سعی کرد بلند شود بایستد. با صدایی خفه و لرزان گفت: می   که نفسش جاطور  همان نبود.    ایتئاترشهر توضیح بدهد. چاره 

)کمی تلو تلو خورد    ...ها چه ربطی به هم دارند واین  ...هااین که این   ...تاریخ است   ...درباره اسطوره و  ...موضوعش  ...»موضوعش

شود بررسی  می   ...شودمی   ...ین اسطوره ب  ...تاریخ را  ...طورچه  ...شودمی طور  چه  ...ها( آخر من دانشجوی تاریخ هستممثل مست 

 اش را باال کشید. « و بینی ...کرد 

دانی.« سپس به خیابان انقالب نگاه کرد و پرسید: »گفتی دفتر می  یک چیزهایی ظاهرا گفت: »خودت را جمع و جور کن.  دار درجه 

 کنی کجاست؟«می  شرکتی که در آن کار 

بین خیابان ابوریحان بیرونی و    ...جالرزانش اشاره به غرب خیابان انقالب کرد و گفت: »آن آفتاب از این سوال جان گرفت با دست  

 « ...آنجاست  ...گواهی اشتغال به تحصیلم ...به خدا گواهی  ...نرسیده به خیابان دانشگاه

 سرکار اشاره کرد به سرباز وظیفه تا جلو بیاید و گفت: »برو دستبند را از ماشین بیاور اینجا.«

خواهید به من دستبند می   خواهند به او دستنبد بزنند. معترضانه گفت: »سرکارمی   کرد کهنمی   هایش گشاد شد. باورفتاب چشمآ

 آیم.« می  بزنید؟ آخر چرا؟ من که دارم همراه شما 
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ان گیجی و منگی  کند.« آفتاب با هممی   زند فرارمی   خطی مثل شماها وارد شلوغی خیابان انقالب بشودسرکار گفت: »مار هفت 

 روم.«  نمی  یادش بود تا بگوید: »جناب سرکار ساعت و کارت من پیش شماست. بدون آنها جایی 

 آید؟«  می  سرکار با تحقیر طعنه زد: »یک ساعت و کارت جعلی به چه کار من

جایزه قبولی دانشگاه به من داده. آفتاب گفت: »سرکار برای شما قدیمی است برای من یک دنیا مهم است. ساعت مال مادرم است. 

توانم نمی   آن کارت هم برای شما جعلی است در دانشگاه همیشه باید نشان نگهبان بدهم. بدون آن   ...خیلی قدیمی است و لنگه ندارد 

 ی امتحان بنشینم.« سر جلسه 

د.« البته حرف بیراهی هم نبود. تا حاال  قبولش ندارکس  هیچ اعتنایی گفت: »آن هم که فقط برای خودت اعتبار دارد.  سرکار با بی 

ترین ایام نام کرد و کارتش را صادر کردند از خوش کارتش فقط برای خودش معتبر بود و مامان و بابا و آذر. روزی که در دانشگاه ثبت 

از دروازه زندگی  انگار که  از در عریض ورودی طوری گذشت  بود.  بوی عطر درختان رو اش  در هوا های بهشت عبور کرد.    یایی 

ها نشست. به جلو نگاه کرد به تخته  پیچید. بعد از گرفتن کارت پنهانی و جستجوگرانه رفت داخل کالسی و در صف آخر صندلی می 

خطی ها شکسته و لق بودند و یادگاری و خط مهم نبود که صندلی   اصالهای بزرگ آفتابگیر. برایش  سیاه بزرگ، به جای استاد، به پنجره

های چرک و نیمه آویزان توجهی نداشت. برعکس انگار  ها را سیاه کرده بود. آفتاب به پرده ویسی دانشجویان سطح نیمکت نو تاریخ 

نشدنی باغی آن جهانی قرار داشت. دیگر  ی بابرکت و تمام بود بر بستری از دیبای ستبر. گویی در سایه  های بهشت تکیه زده بر تخت 

کرد. سهم او دیگر خیابان طویل  می   ی نبود که درونش سبزی خوردن پاکاگذشت تنها روزنامهمی   سهم او از چرخ روزگاری که

های خسته و مشکوکی ه فروشی هم وجود نداشت. او اکنون از صف چهری روزنامه متری جوادیه نبود که در درازنای آن یک دکه بیست 

شد، از صف آنانی  می   انصاف و نامهربان خود بودند خارج ور تقدیر بی کردند ومقهمی   چپکه در صف نانوایی شایعات را با دلهره پچ 

توانست در  می   کرد چه کنند. اکنون می   هوا پروازدانستند برای پول نان که بی نمی   شدند ومی   که با نگرانی به قیمت صعودی نان خیره

بخواند انگار که از شرابی مینویی مست بگردد، بی ح و عصر و انواع مجالت رنگارنگ را بهای ص کتابخانه دانشگاه بهترین روزنامه 

ها را از نظر  ها و مکان کالس که عقلش تباهی پذیرد یا دچار خماری شود. به راهرو رفت و تابلوی زمانبندی واحدهای همه رشتهآن 

او دلش اکنون کالس ی  همه   خواست در می   گذراند.  برهوت  می   های دانشگاه شرکت کند.  از  ها و چراهای  سوزان  سوال توانست 

توانستند او را  می   شد که می   مند گردد. اکنون همنشین خوبانی ساران زالل علم و دانش بهره پاسخ پا به بیرون بگذارد و از چشمهبی 
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ی از  راهنمایی کنند. کافی بود در کالسی را باز کند و از جویبار معرفت و آگاهی که پیوسته روان بود مشتی برگیرد، همچون رود

توانست آگاهی و دانش را همچون حریری سبز بر تن کند و  می   زد. اکنون نمی   گشت و نهری از عسل که گندینمی   شیری که ترش 

این   از  پیش  را بچشد.  دولتی  دانشگاه  به  ورود  برای  و تالش  آن همه صبر  در و همسایهکس  هیچ پاداش  و  آشناها  و  فامیل  در    را 

هایش فوق های کالس دانشگاهی را به خود دیده باشد. حتا در مدرسه باالترین مدرک معلم ندلی شناخت که رنگ دیوارها و ص نمی 

 کرد. می  وکارش بود که راه دانشگاه را پیدادیپلم بود. آفتاب اولین فرد در میان کس 

ش را به آذر نشان دهد.  خواست هر چه زودتر کارت می  آن روز به زحمت از ساختمان دانشگاه دل کند و مستقیم به طرف خانه رفت.

آمد؟  می   های جوادیه منتظر ایستاد. اما مگر اتوبوس زده رفت در صف ماشین آخر خط اتوبوس در میدان راه آهن پیاده شد و هیجان 

  آرام بعد تند و تندتر بعد شروع کردن به دویدن. یک متری جوادیه راه افتاد، اول آرام بعد از مدتی طاقتش طاق شد و به طرف بیست 

ساعتی دوید تا به خانه رسید. در را باز کرد و وارد شد و در کمال شگفتی دید که همه در خانه هستند. مامان  نفس بدون توقف نیم 

گفت که یک ساعتی مرخصی گرفته و اول آمده کارت دخترش را ببیند و بعد سر شیفت شب برود. بابا هم مستقیم از کارگاه کاغذ  

خواست هر چه زودتر دختر دانشجویش را ببیند. مامان یک کیک  می   تاب مسافرکشی شبانه نداشت و   سازی به خانه آمده چون دلش 

مامان اشک ریخت و خدا    ،ی و پرمالط. آذر چایی ریخت و همه جمع شدند. کارت را که دستشان داد اشکالتی خریده بود. خامه 

را شکر کرد. آذر گفت که عکس آفتاب خیلی شبیه اوست و خواست که گاهی کارت را به او بدهد. بابا گفت که آن روز بهترین روز  

« و کیک را قاچ  !هایش نتیجه داده. بعد اسفند دود کرد. مامان گفت: »چشم بد دورها و سختی ناراحتی ی  همه   اش است چون زندگی 

 کرد.  

 دوسال پیش بود. فقط دوسال. آفتاب که سرباز را با دستبند دید به نظرش آمد از آن روز دوهزار سال گذشته است.  

  هایش پر از اشک شد و با صدایی لرزان گفت: »سرکار من بدون کارت و ساعتم جایی آمد  که دوباره چشممی   تازه داشت حالش جا

 روم این دستبند را به دستم نزنید.«  نمی 

 کردی.« می  جاها را هم کردی باید فکر اینمی  گفت: »وقتی این مانتوی زننده را تنت دار درجه 
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خواند  می   ها را ایستاد و قیمت انواع پلیسه می   شدمی   شویی پلیسه دانمارک سر خیابان فلسطین افتاد. هر بار از آنجا رد به یاد خشک 

اش به سرعت فروش رفت. در فروشگاه یک فصلی دامن پلیسه آوردند و همه   ی ورودی نوشته شده بود. اکه روی کاغذی بر در شیشه

 رنگ. دوست داشت کمی کوتاه باشد. تا روی زانوهایش خوب بود.کرد. گاهی هم کرممی   ی ارغوانی را تجسمادر خیال دامن پلیسه

های داوودی ریز سفید. شاید  کند. شاید ردیفی از گلهایش کم باشد روی یکی از آنها از باال تا پایین گلدوزی  خواست اگر پلیسه می 

پوشیدش؟ باالخره مجلس عروسی  می  آمد! حاال کجامی  از آب در  ایها را یکی در میان گلدوزی کند. چه لباس مجلسی هم پلیسه

 دادند؟می  شویی راه شد. اما آیا پس از این او را به خشک می  جایی پیدا

هایش را قفل کرد و همراه یکی از سربازها چهارراه  دست دار  درجه گوش نکرد.  دار  درجه روند  هر چه خواهش کرد بدون دستبند ب

شد.  می   یشان رد روروبه دیدند که میان دو پلیس از  می   های صف اول پشت چراغ قرمز او راولیعصر را رد کردند. البد ماشین  –انقالب  

بان انقالب به طرف غرب به راه افتادند. آفتاب به زحمت قدم از قدم  ی جنوبی خیاعرق سردی به تن آفتاب نشست. سپس در راسته 

ازمی بر که  مردمی  مانتوی سبز  آمدند خیرهمی روروبه   داشت.  به  اول  نگاهایپسته مغزخیره  به دستبند  بعد  و  کردند، سپس  می   اش 

خورد. گلویش خشک شده بود. از  می   به هم هایش  لرزش گرفت و دندان کم  کم  ...شدندمی   آمد و رد می   نگاهشان تا صورتش باال 

و آهسته نزدیکبن بست سروش رد شدند  تاپو  مغازه  به  به جلومی   آهسته  که  قدم  انگار هر  به عقب برمی   شدند.    رفتند یک قدم 

زودی تمام    این کابوس بهی  همه   داد که آنجا در دفتر شرکت آزاد خواهد شد و می   شدند. آفتاب به خودش امیدمی   گشتند و دورترمی 

 ی تئاتر شهر و شوخی کردن؟ خواهد گشت. ساعت چند بود؟ چند قرن گذشته بود از تکیه دادن به تنه 

کند،  می   کنند را جمع می   ها باز هایی که مشتری خوشان لباسفهمد که خوش نمی   گوید که آفتاب معنی وقت رامی   خانم رستگاری

ها آید مشتری می   چیند با ناز و عشوه و ادا و اطوار. زورشمی   اش راگذارد انگار دکور خانه می   های اتاق پرو را طوری سرجای اوللباس

کند و  می   خورد. آفتاب فقط دارد وقتش را تلف نمی   را ترغیب به خریدن لباس کند. هیچ کاری بلد نیست و دانشگاه به درد امثال او 

کنند؟ محسن که همیشه از پای صندوق  می   در دفتر شرکت به او کمک   فایده است. چرا فکر کرده بود کهرسد. بی نمی جا  هیچ به  

روند. بگذارید تافی هم دلش  می   د یا به دانشگاه نکارش دارید خانم رستگاری؟ دخترها یا خوشگله»چ   :گویدمی   زندحرفش را می 

سوزد البد جای یک نفر  می   دلم»آخر    :گویدمی   خندند و رستگاریمی   به دانشگاهش خوش باشد.« خانم رستگاری و محسن با هم

 تر و فرز و درست و حسابی را گرفته. به نفعش است در فروشگاه بماند.«
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 ای گل تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟               جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟

 ای شمع دل افروز تو با این همه خوبی             جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟

 چمن، لیک قفس گشت نصیبت             غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟رفتی به 

ش شبیه  افروخت. ویترینمی  ریز تزیینی های چوبی و خرده شد، تنها مغازه خیابان انقالب که مجسمهمی  های مغازه تاپو دیدهشیشه

ها انگار در  ها و عکس ها و سازها، عروسک ی آدمحیوانات. مجسمه ها و  آمد با انواع و اقسام گل می   صحرایی همیشه بهار به نظر

کشیدم. در بهار روستای  می   خواست نقاشی بلد بودم و آنها رامی   ها دلموقت »آن   :گویدمی   بردند تا ابداالباد. مامان می   جشنی به سر 

گذشتند، وقتی خلوت  می   آهوهای زرد و سرخ   ی کوه گله های اطراف نیشابور در دامنه شد. در دشت ما مثل یک تابلوی نقاشی می 

گندمزارها نزدیک  آبمی   بود  چشمه  از  و  رنگ می   آمدند  دمن  و  دشت  اطرافم  و می   رنگبه خوردند.  داشتم  دوربینی  کاش    شد. 

  های فضایها، از نیمکت خواست تا از دانشگاه عکس بگیرد، از کالس می   توانستم عکس بگیرم.« آفتاب هم دلش یک دوربینمی 

کرد ببیند آیا جشن هنوز هم ادامه دارد؟  می  شد نگاهمی  سبز، از خیابان انقالب و ویترین همیشه بهار تاپو. هر وقت از کنار مغازه رد 

 این بار آفتاب سرش را به دیگر سو گرفت تا خودش را با دستبند در ویترین رنگارنگ تاپو نبیند.

ت در حال رفت و آمد دید. کمی به دنبال  یها و درختان و جمعالی ماشینا از البه نگاهش به آن سوی خیابان افتاد و ناگهان علی ر

 تا کجا با من خواهی آمد؟  ...کرد. علی تنها بود. آفتاب جانی گرفت و لبخند زد. علی نمی  گشت ولی او را پیداابوالحسن 

 انتظار تویی مرا هزار امید است و هر هزار تویی            شروع شادی و پایان 

 ها اگر بهار تویی؟بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت       چه بود غیر خزان 

نگاه کرد. به مغازه شیرینی فرانسه    روروبه   و سرباز متوجه ی علی شوند رویش را از آن سمت گرفت و به دار  درجه از هراس آن که مبادا  

جا خریده بود.  ش را از همین نی داشت. آفتاب شیرینی کار پیدا کرد ااوت و تازه های خیلی متفرسیده بودند. جایی که همیشه شیرینی 

شد نعمتی می   کرد کار کردن در آن فروشگاه شیک و پرنور و تمیز که ویترینش هر هفته عوض می   ها که نبافته بود و فکر چه خیال 

شد،  ن حسود دانشگاه. اگر شّری که راه افتاده بود تمام می کند بهتر از دانشجویامی   ی پیدااکرد آنجا حتا دوستان تازه می   است. فکر 

 خرید. می  جا شیرینی از همین  حتما
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اش  دید و به آزادی نمی   لرزید. خودش را تنهانمی  شد. آفتاب دیگر می  ی ساختمان فروردین عیان روروبه ی تلفن عمومی سایه کم کم 

های  کرد. دست می   حلی پیدابرای دیگران توضیح دهد. او برای همه مشکالت راه توانست این سوءتفاهم را  می   امیدوار شده بود.

« و وارد ساختمان شدند. سرکار نگاهی به صف  .جاست اش را باال برد و به ساختمان فروردین اشاره کرد و گفت: »ایندستبند زده 

رفت. پشت سرش آفتاب و بعد او سرباز وظیفه باال رفتند.  باال بروند و خودش جلو  پله  راه شلوغ آسانسور کرد و گفت که بهتر است از  

به    بعدازظهرجان  حتا در روشنایی کم پله  راه های شکیل  کاریساختمان قدیمی بود اما هنوز هیبت خودش را حفظ کرده بود. سنگ 

ی  های قدیمی دهه طرح   از آن   ،افتاد که طرحی ظریف و با سلیقه داشت پله  راه ی رنگی  آمدند. آفتاب چشمش به پنجرهمی   چشم

داد، همان بویی که در  می   پنجاهی. بار اول که به آنجا آمد، ساختمان هولی در جانش انداخته بود. کماکان همان بوی کهنگی را 

 کند. نمی  شود و با ناراحتی فکر کرده بود که آنجا کسی زندگی می  های اداری حسساختمان 

 وی؟«  سرباز گفت: »نیمرویی جون نداری تندتر بر

 مودب باشید.احترام آدم دست خودش است.« لطفا آفتاب جواب داد: »

سرکار ایستاد و رو برگرداند. به هر دو نگاه کرد و گفت: »حرف زیادی موقوف. ایشان خانم نیمروزی هستند.« سپس به راهش ادامه  

رسیدند و وارد شدند. سرکار در حال تماشای راهرو و در  را گرفته بود؟ به طبقه پنجم  دار  درجه جا  داد. آیا هیبت ساختمان از همان 

رویش ایستاد. سرکار زنگ در را زد. کمی صبر کردند اما در باز  ها بود. آفتاب به طرف در شرکت فروشگاه رفت و روبه دفاتر شرکت 

آمد را دید که دائم با  می   رون شد نوری که از زیر در بیمی   آمد. در فضای نیمه تاریک راهرومی   های پانشد. از داخل صدای قدم

در  لطفا  دید. سرکار بلند گفت: »می   شد. انگار کسی پشت در ایستاده بود و از روزنه در آنها را می   جا های در حال حرکت جابه سایه 

 دانم که آن داخل هستید.« می  را باز کنید من سرکار همتی هستم از اماکن منطقه دوازده. در را باز کنید.

ی حق به جانب  ترسیدند؟ قیافهمی   کردند؟ مگر از پلیسنمی   ه دلشوره در قفسه سینه آفتاب شعله کشید. چرا در را بازدوباره شعل

آمد دلیلی برای نگرانی داشته  نمی   به نظر  اصالشد.  می   آقای خیرجلوی چشمش آمد که بوی خوش ادوکلن بسیار نادری از آن ساطع

چرخد.«  می   ها اضافی هستند حتا خود تو. کار این فروشگاه با دو سه نفر همفته اما خیلی »درست است که ملیحه ر  :گویدمی   باشد.

نداشت؟ چشم  سریع نمی   یعنی  و  بیشتر  برابر  دو  بودند  مجبور  همه  که  آخردید  شود؟  پر  ملیحه  خالی  جای  تا  کنند  کار  چرا   تر 

کشد  می   قای خیر آفتاب را به کناریآشد که حقوق ملیحه را تقسیم بر چهار کنند و به آنها بدهند.  می   کرد؟نمی   هایشان را اضافهحقوق
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جا دانشگاه نیست که هر تازه واردی برود پشت تریبون و  کنی تا حقوقتان را اضافه کنم. این می   ام بقیه را تحریک»شنیده  :گویدمی   و

دهم هر کس چقدر  می   جا من تشخیص گران است. »این  حتماسمش چیست؟  جارو جنجال به پا کند.« چه بوی ادوکلن خوبی! ا

گیرد.« آفتاب شک نداشت که عالوه بر خبرچین رستگاری یک نفر هم جداگانه خبرچین خیر بود چون رستگاری روحش  می   حقوق

 رچین خیر چه کسی بود؟ با خ کند تا با هم متحد بشوند و درخواست اضافه حقوق کنند. ام می  هم خبر نداشت که او بقیه را تشویق

 ی زنبور چه خبر است؟« « و از او پرسید: »در این النه !سرکار به جای زنگ به در کوفت و گفت: »در را باز کنید

جا « و رو به سرکار توضیح داد: »ایشان آبدارچی این !ی به در زد و گفت: »آقا نورالدین در را باز کنیدااش تقه ه آفتاب با دستان بست

  بعدازظهر  جاست.  شناسند. صبح تا ظهر این می   شان هم کم شنواست. من رابیند، گوش نمی   شان خوب مهستند، پیر هستند، چش 

 تازه این  ...من آفتاب هستم  ...« و دوباره بلند گفت: »آقا نورالدین من هستم آفتاب.خوابندمی   جاها همان آیند و شب می   به فروشگاه 

 « .امجا آمده

 کنی دخترجان؟« می  »داری گریه :گویدمی  دینآقا نورال

لبخندی بادستمال خشکزند، اشک می   آفتاب  را  آشپزخانه  می   کند و سعی می   هایش  استکان چایی گرم کند.  با  را  کند دستانش 

زند. آقا  نمی   حرفی کند و  می   متر با شیشه فاصله دارد نگاهنور است، آفتاب از پنجره به منظره دیوار آجری که فقط نیم فروشگاه کم 

 »دانشجویی به خوبی شما حیف است که چشمش را با اشک خراب کند.«   :گویدمی  نورالدین

کرد. آفتاب از دیدن می   ی در ایستاده بود و با ترس نگاه هایی آمد و باالخره در باز شد. خانم رستگاری بود که در آستانه صدای قدم

ی اول آفتاب او را نشناخت. رستگاری  چنان آرایش غلیظی به صورت داشت که در لحظه او یکه خورد. پس آقا نورالدین کجا بود؟  

با رنگ می   جا چهاین ابریشمی  به جای روسری کارش، شالی  باشد؟  فروشگاه  نبایست حاال در  تند قرمز و سیاه کند؟ مگر  های 

 و رستگاری آنها را به داخل راهنمایی کرد. « !خواهم مدیر شرکت را ببینمپوشیده و کلی عطر هم زده بود. سرکار گفت: »می 

های بزرگی بود که روی هم چیده شده و سرشان با نوار بسته شده بود. به سختی راهی برای عبور باز شد و آنها وارد  دفتر پر از کارتن

ه چه اتفاقی افتاده. سرکار  اتاق بزرگ مدیر شدند. آقای خیر که از دیدن آفتاب همراه با پلیس حیرت کرده بود بعد از سالم پرسید ک 

 گفت: »من سرکار ستوان همتی هستم. شما مدیر شرکت هستید؟« 
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 آید؟« می  آقای خیر گفت: »بله مدیر و صاحب شرکت، اقدامی هستم. چه کاری از دستم بر

 کند؟«  می  سرکار پرسید: »آیا این خانم برای شما کار

ها مشغول  بعدازظهری دو فروشگاه پوشاک من »بله خانم نیمروزی در شعبه   زده به افتاب انداخت و گفت:آقای خیر نگاهی تعجب 

 به کار است. اتفاقی افتاده؟«  

از این    اصالمان  سرکار ماوقع را تعریف کرد و آقای خیر گفت: »باعث تاسف است که ایشان شما را به زحمت انداخته. ما در شرکت 

ت. قرار بر این است تا لباس کار فقط در  سنوع مشکالت نداریم. این مانتو هم از فروشگاه خریداری شده ولی لباس کار ایشان ا

محل کار استفاده شود و البته پوشیدن آن شما را به شک انداخته.« سپس تعارف کرد که سرکار ستوان بنشیند و گفت: »این خانم 

 گشته. مگر شما این وقت روز کالس ندارید خانم نیمروزی؟«  می بیخود نم چرا در پارک کمی  دانشجوست و تعجب 

جواب داد: »از سر کالس به تئاتر شهر    ، کرد می اش را مرتب  اش روسری آفتاب سرش را باال گرفت و در حالی که با دستان دستبندزده 

 پیدا کنم.«  سری زدم تا اگر بلیت پیدا شد بخرم و منتظر بودم بلیت کنسل شده 

آقای خیر عذرخواهانه رو به سرکار گفت: »خیلی متاسفم سرکار که رفتار این خانم برای شما دردسر درست کرده.« سپس بلند گفت:  

ایم. خود من در اتحادیه  ی با اماکن نداشته ابرای سرکار چایی بیاورید. من و فروشگاهم تا حاال هیچ مسئله لطفا  »خانم رستگاری  

کردم. عالوه بر این  می  ها رئیس اتحادیه بودم و مشکالت کارآفرینان با دولت و بقیه را حلدگان پوشاک عضو هستم و مدت نتولیدکن

های من تشکر کرده. کارمندان من همگی افرادی موجه  ساز در این مملکت هستم و بارها دولت از اقدامات خیریهکه من خیر مدرسه

 ام.«  مشکلی با پلیس نداشته قت وهیچ و درستکار هستند و 

سوءتفاهمی ایجاد شده اما برای رفع شبهه  ظاهرا  سرکار ستوان گفت: »بله متوجه هستم. شما شرکت موفق و آبرومندی هستید و  

ی  ی را به شما داده.« آقای خیر به طرف کمدهای دیواراگوید که نسخه می   ممکن است گواهی اشتغال به تحصیل این خانم را ببینم؟ 

کنمش.« خانم رستگاری سینی به دست با دو تا چایی وارد  می   های کارکنان پیدارفت و گفت: »البته. اجازه بدهید در میان پرونده

 ی سرکار ستوان.  روروبه شد. یکی را روی میز خیر گذاشت و دیگری را 
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در لیوان خودش چایی اختصاصی برایش    کرد که رستگاری جای آبدارچی هم کار کند. در فروشگاه همیشه نمی   فکر  اصالآفتاب  

خورد و بارها آقا نورالدین را با چای برگردانده بود چون از نظر او چای خوب و به  نمی   ایشد. به هیچ عنوان چای کیسه می   آورده

فرمان ببرند و در  گفت که رستگاری جانشین اوست و بر همه ارجحیت دارد و همه باید از او  می   اندازه دم نکشیده بود. آقای خیر

آورد و  می   های حقوق ماهیانه جلوی چشمش آمدند که سرماه آقای خیر به فروشگاهفروشگاه حرف رستگاری حرف اوست. بسته 

شد و مقدارش بر  می   گذاشت. حقوق رستگاری همیشه در پاکت گذاشته می   در اتاق خدمات روی میز کامپیوتر کنار گاوصندوق

شد خدمت خانم رستگاری. مال بقیه در کش پیچیده شده بود با یک  می   با خط خوش و با احترام نوشته  بقیه معلوم نبود. روی پاکت 

ها رویش نوشته شده بود. تنها در دو ماه اول اسم و فامیل آفتاب را نوشته بودند. از آن به بعد رویش با دست خط  تکه کاغذ که اسم 

ول  ئها هیچ سوالی نکرد و بالفاصله بیرون رفت. انگار نه انگار که او مس ن چاینوشتند آفی. رستگاری بعد از گذاشتمی   کج و معوجی 

در فروشگاه.    کرد. درست مثل بقیه می   توانست در دادن توضیحات به پلیس کمک کند. مثل یک کارگر عادی رفتارمی   آفتاب بود و

حقوقش هم  احتماال بازی بود تا از رستگاری حساب ببرند؟ ها در فروشگاه آیا فقط  ها و باال بردن آن احترامی همه  آفتاب ماتش برد.

کند؟ چرا این وقت روز در فروشگاه نیست؟ و داستان این همه کارتن سنگین  می  با بقیه کارگرها یکی است. اما در دفتر فروردین چه

 و بزرگ و نوارپیچ شده چیست؟ 

کند  نمی   ه مرکز بیاید و تعهد بدهد که چنین اشتباهاتی را تکرار نشست گفت: »من مایلم که این خانم ب می   سرکار همتی که روی مبل 

»اینجا جای    :گوید می   از قفسه کمدهای دیواری برگرداند و به همتی نگاه کرد. آقای خیر  وو شما هم ضمانت کنید.« آقای خیر ر

 ...البته  ...کند؟  گفت: »البتهتوانی همین حاال بروی.« ضمانت من را بمی   آشوب و اعتصاب نیست اگر از حقوقت راضی نیستی 

ی  اجا تعهدنامهها باید هر چه زودتر به سرانجامی برسند. موافقید همینبینید که این کارتن می   من مشکلی ندارم اما وقت تنگ است و 

مشخصات خود را  ی نیست. فقط ایشان  ابنویسیم؟« سرکار همتی قندان را پیش کشید و تاییدکنان و با رضایت گفت: »بله مسئله 

کرد پاسخ داد: »کارمندان  می   ها را جستجوالی زونکن ی الزم را تشکیل بدهیم.« آقای خیر که هنوز داشت البه بنویسد تا پرونده 

 کاغذ و قلم بیاورید.«لطفا  اند.« با صدای بلند گفت: »خانم رستگاری  کجا گذاشته  ا دانم گواهی را دقیقنمی   شرکت نیستند و من
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کرد، مودبانه پرسید:  می   ی مبلی ایستاده بود که سرکار همتی بر آن استراحت روروبه بسته دم در  ت کرد. او که هنوز با دستان آفتاب حیر

»ببخشید سرکار همتی من متوجه نشدم که برای چه باید تعهد بدهم. االن که دیگر معلوم شد من دانشجو هستم و نسبتی که به من  

 زدید درست نبوده.«  

پردازید و حواس مردم را با این نوع  نمی   دهید که دیگر به عالفی در محوطه پارک دانشجو و تئاتر شهر می   ی گفت: »تعهدآقای همت

 کنید.«نمی  لباس پوشیدن مغشوش 

  کردم منتظر بلیت بودم، یعنی تعهد بدهم که دیگر دنبال بلیت نمی   هایش گرد شد و گفت: »سرکار من که گفتم عالفی آفتاب چشم

 آیم؟« نمی 

 کنید.« نمی  پوشید و جلف و زننده لباس به تنمی  سرکار همتی گفت: »بله و در ضمن باید تعهد بدهید که مانتوی عادی

فروشند  می   ام چرا من باید تعهد بدهم؟ خوب کسانی که مانتو را تهیه کرده وآفتاب اعتراض کرد: »من فقط مانتوی سر کارم را پوشیده 

 تر از من پیدا نکردید؟«  شما دیواری کوتاه   ،دبیایند تعهد بدهن

ها بلند کرد و مستقیم به آفتاب نگریست و گفت: »دختر خانم شما کاری که نبایست کردید.  آقای خیر متحکمانه سر از روی زونکن

 شما نیستم.«ول اشتباه ئشما مانتوی کار را که مناسب فروشگاه است در یک فضای عمومی پر از رفت و آمد پوشیدید. من مس 

اش را کمی باال آورد و با اشاره به خیر مودبانه ادامه داد: »مگر  های بسته خواست با خیر بحث کند. دست نمی   آفتاب ترسیده بود و 

گیرید که کجا مانتو را بپوشند و کجا نپوشند؟ فرض کنید من هم مشتری شما بودم. مانتو مال فضای  می   هاتان تعهدشما از مشتری 

 ت.«  عمومی اس

از کاری که    اصالدرازی دارد؟  سرکار همتی با ناراحتی استکان چایی را با شدت روی نعلبکی رها کرد و گفت: »می بینید چه زبان 

 گویم که باید تعهد بدهد.« می  انجام داده پشیمان نیست. برای همین

ا همگی زبان دراز هستند سرکار، شما خون خودتان  آقای خیر با عصبانیت به آفتاب نگریست و تاییدکنان  توضیح داد: »این دانشجوه

 را کثیف نکنید.« 
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کرد انگار که همدرد و همزبانی پیدا کرده باشد، گفت: »بله، بله، امان از دست این دانشجوها.  می   سرکار همتی طوری با خیر صحبت 

 د. شما مجرد هستید خانم نیمروزی؟« ها اگر خانواده داشتند و متاهل بودند از این رفتارهای جلف هم دیگر خبری نبواین

معنی داشت؟ چه ربطی به مانتو و بلیت تئاتر و نمایش  تفاهم بی ءآفتاب خونش به جوش آمد. تاهل یا تجرد او چه ربطی به این سو

دوخت  ی پلیس نیست اما نگفت. به جایش به زمین چشم  دیدن داشت؟ آمد بگوید کندوکاو در زندگی خصوصی شهروندان شایسته 

 «  ...نه، من مجرد هستم ...جا کرد و گفت: »راستشاش کمی گره روسری را جابه و با دستان بسته 

 اید؟«  سرکار همتی بالفاصله پرسید: »چرا ازدواج نکرده 

 .«  کنیممی  اگر خدا بخواهد ازدواج هم  ...لله نامزد دارماآفتاب با سر پایین انداخته کمی با انگشتانش بازی کرد و گفت: »و

 اید؟«سرکار همتی ابروهایش را باال داد و پرسید: »پس چرا تا حاال طولش داده 

تشکیل    ...چه بگویم  ...آفتاب به نقش و نگار ریزبافت قالیچه ابریشمی روی زمین نگاه کرد و من و من کنان توضیح داد: »سرکار

 « ...برد می  در جریان هستید وقت  حتما ها هم کهتهیه این  ...عروسی و جهیزیه ارزان نیست  ...زندگی خرج دارد 

گویم  می   من دلسوزانه  ...سرکار همتی به مبل تکیه داد گلویش را صاف کرد و گفت: »بله ولی کار خیر را نباید به تعویق انداخت 

 « ...آمد نمی  دختر جان. شما االن اگر متاهل بودید این مشکالت پیش 

 طور؟«انگشتانش گرفت و با تعجب از سرکار همتی پرسید: »چهآفتاب نگاه از قالیچه روی زمین و 

ای متاهل سرشان به زندگی گرم است و از این  هسرکار همتی لبخند زد و استکان چایی را در دست کمی تکان داد و گفت: »خانم

 فهمید.«می  کنید ومی  کنند. انشالله ازدواجنمی   نوع مشکالت برای ما درست 

 اش به کمکش آمده بود. د و به سرکار لبخند زد. خوشحال شد که باز نامزد خیالی فتاب نفس راحتی کشیآ

دهد که دیگر  می   آقای خیر کاغذ و قلم را از دست رستگاری گرفت و رو به سرکار همتی گفت: »خانم نیمروزی همین حاال تعهد

 زننده رفتار نکند و گرنه من هم عذرش را خواهم خواست.« طور این
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های نوارپیچ شده پرسید: نداد به بیرون در نگاه کرد. با اشاره سر به کارتمی   که با رضایت سرش را تکان طور  همان سرکار همتی  

 گذارید؟« نمی  اید، مگر در انبار ها را اینجا آورده »ببخشید جناب این همه کارتن چی هستند؟ عجیب است که شما کارتن

ذاشت به کارتن ها نگاه کرد و گفت: »در واقع بخشی از تولیدات ما هستند که مال  گمی   آقای خیر در حالی که زونکنی را سر جایش

 ایم.« چند روزی اینجا آورده  ...هاست و چون انبار جا نداشت شهرستان 

 شان را نگاه کنم؟«  سرکار همتی گفت: »ممکن است داخل 

من چیزی برای پنهان کردن ندارم.« سرکار همتی استکان    ...خانه خودتان است .. بفرمایید  ...اعتنایی گفت: »البتهآقای خیر با بی 

 چایی را پایین گذاشت. از روی مبل بلند شد و به طرف راهرو رفت. 

 آقای خیر به او نگاه کرد و و پرسید: »ببخشید جناب من فراموش کردم شما گفتید از اماکن کدام منطقه هستید؟«  

کشید، گفت: »ناحیه دوازده.« ناگهان گل از صورت آقای خیر شکفت و گفت: »بله پس  می که دستی به نوار کارتنی  سرکار همتی  

 آشنا هم در آمدیم من آنجا آشنایان زیادی دارم سرهنگ یاوری هنوز آنجا هستند؟ حالشان خوب است انشاالله؟« 

 شناسید؟«می  سرکار همتی برگشت و به خیر نگاه کرد و پرسید: »شما سرهنگ را 

ایم. پدرم مالک این ساختمان بود  های این منطقه هاست با هم آشناییم آخر ما از قدیمی آقای خیر با لبخند جواب داد: »البته ما سال 

 و سرهنگ هم با ایشان آشنا بود و کلی رفت و آمد داشتیم.«

هایش را به طرف آفتاب چرخاند ق برگشت و چشمی به خیر نگاه کرد به طرف در اتااسرکار همتی سرجایش میخکوب شد و لحظه 

ی هم به او نگاه کرد و گفت: »البته آشنایان سرهنگ همگی معتمد ما هستند.« خیر به سوی او رفت و دوستانه پرسید: »بقیه  او لحظه 

 فرمایید؟ بگویم یک چای داغ و تازه بیاورند؟«  نمی  تان را میلچای

پس    ...بود رفتارش عوض شد و گفت: »نه ممنونم من کلی گرفتاری دارم و باید به پارک هم برگردمسرکار همتی که انگار گیج شده  

 « ...شما صاحب این ساختمان هم هستید
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پدرم بود. من واحدها را فروختم و آن را در تولید    ...اش را برداشت و گفت: »نه دیگرخیر نزدیک میز تحریر خودش رفت چایی 

 توان ماند.«  نمی  اعتماد نیست، رکود زیادی دارد و به امید آن در جریان که هستید، بازار ملک قابل  ...کردمگذاری پوشاک سرمایه 

ی سکوت برقرار  انگریست. چند لحظه می  های چرمی سرکار همتی سر پایین انداخته بود و به نقش و نگار قالیچه ابریشمی زیر مبل 

 و دستبند آفتاب را باز کرد و آن را در دست گرفت.  شد. سرکار همتی کلیدی را از جیبش در آورد  

باید توی یکی از این  احتماال قای خیر استکان چایی را درنعلبکی گذاشت. سراغ کمدها رفت و گفت: »گواهی اشتغال به تحصیل آ

سریع پیدایش کند.«  ول امور کارکنان است که حاال نیست تا  ئها باشد. ببخشید که معطل شدید. این کار منشی شرکت و مس زونکن

آرام به سمت در اتاق رفت و گفت: »خودتان را به زحمت نیندازید احتیاجی نیست همین که شما وجود گواهی را سرکار همتی آرام 

مانتوها باعث  طور  این کند. فقط اگر ممکن است این خانم رانصیحت کنید تا باز هم با چرخیدن در پارک و  می   تایید کنید کفایت 

آورد آنها را به آفتاب برگرداند. لبخندی زد و گفت:  می   نشود.« در حالی که کارت و ساعت آفتاب را از آن یکی جیبش در   دردسر شما 

 »و به او کمک کنید تا امر خیر هر چه زودتر سر بگیرد.«

نگران نباشید. این خانم دیگر   اصالگردد.  می   اجرا  حتما دوباره صورت آقای خیر به لبخندی باز شد و با رضایت گفت: »اوامر شما  

 کردند به سمت در خروجی می   که صحبت طور  همان شود و نظیر این مشکالت دیگر به وجود نخواهد آمد.«  نمی   آن اطراف پیدایش

 رفتند که سرباز آنجا ایستاده بود. می 

کرد ماجرا این طوری پیش برود.  نمی  فکر  اصالتوانست حرکت کند.  نمی   آفتاب مات و مبهوت ماند. پایش به زمین قفل شده بود و 

  ها به سمت در اصلی آرام  با سرکار از میان کارتندید که آرام می   به زحمت به خودش تکانی داد و به سمت در رفت. هنوز خیر را 

 ها خیره شد. راستی چرا آنها در انبار نبودند؟ رفتند. به کارتن می 

ای؟  ی است که درست کرده اه سرعت به اتاقش بازگشت. گفت: »این چه معرکهقای خیر در را پشت سر سرکار و سرباز بست و بآ

در    اصالدهی؟  می   کنی؟ تو مگر درس و زندگی نداری که در تئاتر شهر جوالن می   کشی که با آبروی من و شرکتم بازینمی   خجالت 

 کردی؟ تو باید حاال سرکار باشی.« می  پارک  دانشجو چه

 ارم گفت: »منتظربودم بلیت تئاتر بخرم.« آفتاب آهسته و برای بار هز
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 روی؟ تو مگر کی هستی که به تئاترمی   برای چه به تئاتر  اصالآقای خیر با عصبانیت پرسید: »تئاتر! تو به تئاتر چه ربطی داری؟  

کجا هستی« که تلفن زنگ زد. آقای خیر جسم  ،روی؟ تئاتر مال امثال تو نیست. پایت به دانشگاه باز شده یادت رفته کی هستی می 

 مستطیل شکل سیاه و سنگینی را از روی میزش برداشت و گفت: »بله؟« 

کردند: موبایل. یک  می   ها داشت که تازگی مد شده بود و پولدارها استفاده آقای خیر هم یکی از این ظاهرا  آفتاب با دقت نگاه کرد.  

اش را به  دش. آن را در دانشگاه هم دیده بود. سروناز هم یکی داشت. اصرار داشت شماره جا برشد همهمی   سیمی بود کهتلفن بی 

  که الو الو طور  همان آفتاب بدهد تا هر وقت با او کار داشت ازش استفاده کند. بعضی استادهای ثروتمند هم داشتند. آقای خیر  

خواست مطمئن شود سرکار  می احتماال  احتیاط به خیابان نگاه کرد.    کشید و با می   ی چرکتاب پنجره رو به خیابان را باالکرد کرکره می 

گفت: »دخترم، عزیزتر از جانم، من چند بار به تو بگویم که به موبایل من تلفن نزن.  می  اند. داشت و سرباز از ساختمان بیرون رفته 

  ... شود؟می   انی پول تلفن خارج از کشور چه قدردمی   اول به دفتر شرکت تلفن کن اگر نبودم بعد از این موبایل گران استفاده کن.

.. چه  .ای بابا .. خوب سریع بگو ...حاال به دفتر تلفن کن ...دهدمی  ات که من هستمپدرت بیچاره  ...دهی نمی  البته تو که پولش را

 کار داری؟« 

توانست به بابا تلفن کند تا سریع خودش را برای  می   ها داشت. وقتی در پارک دانشجو گرفتار شدکاش آفتاب هم یکی از این تلفن 

توانست به علی تلفن کند و از او کمک بخواهد. راستی علی کجا بود؟ آیا تا دم ساختمان  می   یا اگر االن یکی داشت   ...کمک برساند

سمت دیگر اتاق به طرف  مان کرده باشد؟ از شدت نگرانی به  فروردین آمده بود؟ آیا من را دید که داخل ساختمان شدم؟ نکند گم

ها را باال کشید و به آن طرف خیابان انقالب نگریست. اثری از علی نبود. کمی دور و بر را نگاه کرد و بعد چشمانش  پنجره رفت. کرکره 

روی ساختمان فروردین کشیده شد. آنجا در طرف چپ ساختمان علی را دید که به تلفن عمومی تکیه داده و دلش روشن  به پیاده

گفت: »من که دو ماه پیش  می   زد.می   د. با نگرانی نگاهی به درون اتاق انداخت. آقای خیر پشت میزش نشسته بود و با تلفن حرف ش

 ت فرستادم. مگر به دستت نرسیده؟ با آن همه دالر کانادا چه کردی دختر گلم؟«یپول به حساب تورنتو

کرد. می   ها نگاهکشید و به خیابان و ماشینمی   را حفظ کند. علی داشت سیگاراش  آفتاب باز به علی نگاه کرد و سعی کرد قیافه عادی 

رفتن سرکار و سرباز را دیده که نزدیک ساختمان شده بود.    حتما کنی.  می   جا. باال را نگاه کن. من را پیداجا هستم. این علی من این

ها را باز کرد و به سمت کیفش روی مبل کنار پنجره  انداخت. آفتاب کرکره جا کرد و نگاهی به ساعتش علی کیفش را در دستش جابه 
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رفت و گفت: »با اجازه من دیگر مرخص بشوم.« خیر سرش را تکان داد و گفت: »نه. بمان با تو کار دارم.« سپس ادامه داد: »دختر  

سال است. فروش پایین آمده باید تا آخر فصل صبر تاج سر من، فعال پولی ندارم تا برایت بفرستم باید صبر کنی. االن بدترین وقت  

 کنی.«  

اش بلند شد و رستگاری را  کاری شده بست که تلفن آقای خیر تمام شد. بعد از پشت میز عظیم منبت می   آفتاب داشت ساعتش را

اب نگاه کرد و بالفاصله  کیلویی شیرینی تر از شیرینی فرانسه بخرد. رستگاری با غیض به آفتصدا زد و فرستادش تا یک جعبه نیم

خواست با آقای خیر در دفتر شرکت  نمی  رفت. آفتاب ناگهان نگران شد. هر چند که چشم دیدن رستگاری را نداشت اما اصال دلش 

یش بنشیند. روروبه تنها بماند. خیر در اتاق را بست. روی مبل وسط اتاق نشست. به سمت او که کنار مبل ایستاده بود اشاره کرد تا  

  کلن آقای خیر را به خوبی حسوفتاب که از شدت نگرانی مثل پر سبک شده بود لرزان و با احتیاط روی میل نشست. بوی خوش اد آ

کرد. سعی کرد به صورت او نگاه نکند و چشمانش را به دستان او دوخت که نه جای پینه و تاولی داشتند و نه از شدت خشکی  می 

های تولیدی نیفتاده و نشکسته بودند، مزین به ساعتی بسیار زیبا با  خیاطی کدام از چرخ ه الی هیچ ی کاهای آراسته قرمز بودند، ناخن 

ی شروع کرد: »آفتاب خانم شما حاال به من مدیون هستی.  اقاب دورطالیی که آفتاب تا آن روز ندیده بود. آقای خیر با لحن مهربانانه 

 خوابی.«می  کجا من از اماکن نجاتت دادم وگرنه معلوم نبود امشب 

گاه به صورت آقای خیر نگاه کرد و دهانش از حیرت باز ماند. تا همین پنج دقیقه پیش داشت به پرونده  سازی علیه  آفتاب ناخودآ

ات را مدیون من  اش شده بود. آقای خیر به او مهلت نداد اعتراض کند و گفت: »تو آزادی کرد حاال مدعی آزادی می   آفتاب کمک 

 خواهی از من تشکر کنی؟«می طور چهقدردان من باشی.  هستی و باید  

خواست که رستگاری را به خاطرش پی نخود سیاه فرستاده بود  می  آفتاب کامال شوکه شد و ترس او را فرا گرفت. خیر حاال از او چه 

ی نامتعارفی کرد انگار از او خواسته می   تا با او تنها باشد؟ آفتاب خودش را جمع کرد و هوشیار شد. آقای خیر مستقیم به او نگاه

طور  همان ی در سکوت گذشت اما آفتاب حرفی نزد و منتظر شد تا خیر منظورش را بگوید. آقای خیر گفت: »اداشت. چند لحظه 

  خواهم بدانم بقیه می   خواهم بدانم در فروشگاه چه خبر است.می   که من به تو کمک کردم تو هم حاال باید به من کمک کنی. من

 در مورد اوضاع کاری ما و کارهایمان.«   مخصوصا گویند می  کارمندان در طول روز چه 

 ما؟ 
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دهند. ببین دختر جان، بیالن کاری تولیدی  می   زنند و از اوضاع فروشگاه به چه کسانی خبرمی   »می خواهم بدانم تلفنی با کی حرف 

 رساند.« می  شان ها را به گوشش خواهم بدانم چه کسی اینمی  جا پخش شده و رقبای من از وضعیت رکود تولیدم خبر دارند. همه 

دهند؟ دهان آفتاب خشک شده بود و به زور آن را باز کرد و گفت: می   توانم خبرچینی آنهایی را بکنم که در فروشگاه دائم آزارممی   آیا

قبول کردم. غیر از این است؟« خیر به پشتی ی پیش هم که اینجا آمدم همین را از من خواستید و من هم  »آقای اقدامی شما دفعه 

کرد ژست شیکی است و مرتب می   هم چسبانید و آن را چند بار آهسته جلو و عقب برد. ظاهرا فکره میل تکیه داد کف دو دستش را ب

آقا نورالدین در    دادند. آفتاب و مریم و می   داد. رستگاری و محسن هم انجام می   های مهم آن را انجامدر فروشگاه هم قبل از حرف 

هایش را در هم قفل کرد و پایین آورد و گفت: »نه. نشد دیگر. تو قول همکاری به من  آوردند. سپس دست می   شان را دریآشپزخانه ادا

دادی ولی از آن روز هر وقت چیزی از تو پرسیدم تو هیچ خبر به دردبخوری به من نگفتی. انگار نه انگار که شش ساعت روزانه آنجا  

 کنی.« می  رکا

فشرد. سعی کرد حواسش را جمع کند و دلیل خوبی پیش بیاورد. می  کرد و در دست می  ی کیفش را جمعذره بند پاره شدهآفتاب ذره 

.. من هیچ چیز خاصی  .راستش  ...چون دانشجو هستم  ...زنندنمی   ها با من حرف خاصی بچه   ...دانیدمی   من که   ...گفت: »آخر

 فهمم.«  نمی   های خاصی هستید که منشما دنبال حرف ظاهرا  آخر  ...نشنیدم و نفهمیدم

به محسن. امروز پلیس مبارزه با قاچاق به  طور  همین آقای خیر نفس عمیقی کشید و گفت: »من به این رستگاری مشکوک هستم  

ها را بیرون بیاورم. توانستم این کارتنآید من هم  می   جا را گشت. کسان دیگری به من خبر داده بودند که پلیس انبار ریخت و همه 

رسد. می   دهد و به گوش پلیس هم می   ی کاری من به بیرون راپورت آوردم. یک نفر داخل مجموعه نمی   قدر شانس ی دیگر این دفعه 

 دهند.«می  من اطمینان دارم دست رقبای من در کار است و به آن جاسوس حرامزاده هم پول خوبی 

آمد گفت: »به خدا من روحم هم از این ماجراها خبر ندارد.«  می   بود به زحمت با صدایی که از ته گلویش درآفتاب از ترس خشکیده  

ی  اهای دانشگاه از کتابخانه بود. درست معلوم نبود چرا عدهدزدی بچه   ، ترین جرمی که تا آن روز آفتاب با آن مواجه شده بودجدی

توانستند به راحتی امانت  می   ز کتابخانه دانشگاه بدزدند، آن هم کتابی که بدون دردسراش عالقه داشتند کتاب ااز پسرهای همکالسی 

آمد مخصوصا این که کتاب را بعد خواندن به امان خدا در محوطه سبز دانشگاه یا در  نمی   بگیرند. آفتاب از این کار هیچ خوشش 

یس مبارزه با قاچاق دیگر چیست؟ آقای خیر دوال شد و با  کردند. این وضعیت اما خیلی جدی بود. پلمی   ها یا در سلف رهاکالس 
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دانم که به پول احتیاج داری. اگر عالوه بر حقوقت پول دستی هم به تو بدهم، خوب هوش و  می   لحن مهربانی گفت: »آفتاب جان 

 کنی؟«می  حواست را جمع

فروشگاه را  می   آفتاب دلش ضعف  وقتی کار در  بود.  پر کاه سبک شده  مثل  و  را  می   شروع کرد رفت  خواست فقط خرج خودش 

ها بود مسافرت  آوردند. مدتمی  دربیاورد. پول اتوبوس، غذا، کتاب، لباس. اما با دوشیفت کار کردن مامان و بابا هم مرتب پول کم 

ی کوچک خوشبختی  سینما پرنده آید با هم رفتیم  می   گوید: »یادت می   رفتند. آذر نمی   ها به سینما هم نرفته بودند. حتا دیگر مثل قدیم

ها  کند و بشقابمی  که سفره شام را روی زمین صاف ب  کرد. آفتامی  های قرمزش نگاهرا دیدیم؟« کنار بخاری نشسته بود و به شعله 

ی  یافه های لبش را گرفت و کشید تا مثل ق« سپس با دو دستش گوشه .گوید: »آره. فیلم قشنگی بودمی   دهد ومی   چیند سر تکان می   را

تو  و گفت: »دخترم  منمی   هما روستا شد  تو می   توانی.  که  ریسه.توانی می   دانم  از خنده  آذر  و  آفتاب  دوباره می   «  آذر  بعد    روند. 

گوید: »آره. می   آید بعد از سینما به یک رستورانی رفتیم که غذایش همبرگر بود سر چهاراه ولیعصر؟« آفتاب هم می   پرسد: »یادتمی 

 ها کم بودند.«رگری ها همبآن وقت 

ولی چیزی درباره   ...ی پیشمن  که قبول کردم دفعه   ...داد. من من کنان گفت: »منمی   کشید و با ناخن خراشمی   آفتاب بند کیفش را

نداری؟  ام. روحم هم خبر ندارد به خدا.« آقای خیر گفت: »تو حواست به کجاست که از دور و برت خبر  گویید نشنیدهمی   ها کهاین

رساند؟ تو مال  نمی   شوی که این دانشگاه رفتن، تو را به جایی نمی   فهمی دنیا دست کیست. چرا متوجهنمی   روی ومی   در خودت فرو

بی نش دا این درس خواندنت هم  نیستی.  و تماممی   فایده است. خودت خوب گاه  را ول کن  وقت پیش من کار کن.  دانی. درست 

  روی وقتت را تلف می   کنم. جای تو سر کار است نه در تئاتر. آنجا چرامی   و را سرپرست فروشگاه کنم و تمی   رستگاری را بیرون 

کنی که به تو و امثال تو  می   آیی. چرا خودت را درگیر کارهایی می   کنی؟ به خودت نگاهی بینداز. ببین چه کسی هستی. از کجامی 

 ربطی ندارد؟«  

اش رفت. ادامه داد: »خودت را بشناس و همین که هستی را کاری شدهیز عظیم منبت با تاسف سری تکان داد و بلند شد به طرف م 

ی تو نیست.« پشت  دانم فریبنده است. همه دوست دارند دانشگاه بروند و لیسانس بگیرند. اما این کارها در قد و قواره می  قبول کن.

ت: »من جای پدر و مادرت. زندگی یعنی پذیرش و  هایش را روی هم قرار داد و گفصندلی چرخانش نشست و دوباره کف دست 

 اش خریت جوانی است.« سازش. همین جایی که هستی را بپذیر و در همین جایی که تقدیرت هست بمان. بقیه 
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  همان حال اند. مامان از شدت درد، پای راستش را دراز کرده ولی با  ی شام نشسته بیند که آن طرف سفره می   و آذر را  بابا  آفتاب مامان و

گوید: »آره بابا جان تعریف کن. از دانشگاهت بگو.  می   کشدمی   پرسد: »از دانشگاه چه خبر آفتاب خانه؟« بابا که برایش غذامی 

 ی چه حرف زدید؟« هر سه نفر منتظرند تا او چیزی بگوید.هایی داشتی؟ درباره امروز چه کالس 

ای را که دارند  ها که دستشان خالی است باید زندگی کرد. چرا فقط بعضی نمی   گاهآفتاب سرش را پایین انداخته بود و به آقای خیر ن 

اش سازش نکرده؟ مگر تقدیر او این نبوده که در ایران زندگی کند؟ پس به  بپذیرند و با آن سازش کنند؟ چرا دختر آقای خیر با زندگی 

یشه همین است. تنها ماها باید بپذیریم و سازش کنیم. ماها که سوار  چه امیدی از ایران رفته؟ چرا او زندگی در ایران را نپذیرفته؟ هم

 کنیم.می  کشیم و جای دیگران کار می  شویم. تی می  اتوبوس 

 روی؟ به دنبال چه هستی در آن خراب شده؟«  می  برای چه تئاترمثال آقای خیر از سکوت او استفاده کرد و گفت: »

ی صورت آقای خیر نگریست و گفت: »از زمان ارسطو دو هزار سال است که متفکرین درباره ی به  اآفتاب سرش را باال آورد و لحظه 

 کنند.«  می  دلیل تئاتر رفتن بحث 

فهمی؟ چند تا کتاب نمی   ها اندازه دهان تو نیست. چراقاه خندید و گفت: »چه قلمبه سلمبه. آفتاب خانم این حرف آقای خیر قاه 

خواهم.« سپس از پشت میز بلند شد و با دست می   من خیر تو را  ...ه. امان از خورده معلوماتها سد راهت شدی و همین اخوانده 

ام، پول  ام، رشد کرده ی به اتاق مدیریتش کرد و گفت: »نگاه کن! من هستم که بیست و چند سال است دوام آورده اراستش اشاره 

 کند. تو چند سالت است؟«می  کارطور  چه دانم که دنیا می  ام. منام، دم و دستگاه به هم زده ساخته

 میلی گفت: »بیست و یک سال.«آفتاب به اطراف نگاه کرد و با بی 

آیی می   خورد. تو که از جوادیهنمی   گویم که دست از این خریت جوانی بردار. به درد تومی   اش را ادامه داد: »به توآقای خیر سخنرانی 

ات باشد.« به سمت او آمد و با اشاره به لباسش گفت: »مانتو  ی زندگی ات باشد. اندازه اع باشی که قد و قواره باید دنبال جایی در اجتم

دهی که چه؟ این مانتو دو برابر حقوق تو قیمت دارد. مال کسی است که به  می   ی و در پارک دانشجو جوالن ابه این گرانی پوشیده 

گردد. خیابان رنگ  می  رود و با ماشین شخصی برمی  د دارد، کسی که با ماشین شخصی قیمت باالشهر رفت و آم های گران رستوران 
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خواهی تئاتر تماشا کنی؟ این چه  می   چرخی ومی   پوشی ومی   بیند. آن وقت تو این مانتو را در پارک بدنامی نمی   این مانتو را به خود

 ی؟«ا نمایشی است که به راه انداخته 

ام. حقم است آن را جایی که دوست دارم بپوشم.« خیر وسط حرفش پرید که: »این حرف  مانتو کار کرده آفتاب گفت: »من برای این  

گویند چه حقی داری و تو بهتر است آن را قبول کنی. کسی که هستی را بپذیر و یاد بگیر  می   ها را بریز سطل آشغال. دیگران حق و این

 رد.«ی نداابا آن زندگی کنی. با تقدیرت نجنگ. فایده 

ی کهنه که  ای جهان افتاد که پشت خیر روی دیوار آویزان بود. نقشه که آقای خیر باالی منبر رفته بود، چشم آفتاب به نقشه طور  همان 

  ی که به درختی وارفته بخورد او را به آتشادر آن کشور بزرگی به نام اتحاد جماهیر شوروی هنوز وجود داشت و همچون صاعقه 

ی  ی پیش که نقشه را دید از آقای خیر پرسید که چرا یک نقشه فکر کرده بود؟ دفعه  1917دام تزار به احتمال اکتبر کشید. راستی کمی 

اند. با پوزخندی جواب داده بود که برای عبرت دانشجوهایی مثل آفتاب. او که درست متوجه منظورش نشد،  قدیمی را نگه داشته 

کردند. در کتاب جغرافیای استان تهران که در  می   ها مشغولشکرد. همیشه نقشهمی   رورمهم آن بود که نقشه جهان آفتاب را غرق س

دانست اگر عالمت ریل قطار به  می   گشت تا میدان راه آهن تهران را بیابد. نشانی جوادیه نبود امامی   ، خواندمی   دانشگاهی دوره پیش 

شد، جایی که  می   شان داد که خانه می   ت. شاید جایی را نشان گذشمی   ی آنها طرف جنوب را دنبال کند شاید ریل جایی از خانه 

ور در خیال سفرها و مقصدهای نادیده. در نقشه  شد غوطه می   کرد، به تماشای قطاری که رد می   بام خانه سپری اوعصرها روی پشت 

شان،  آهن و جوادیه. او، خانه شد، چه برسد به میدان راه  می   جهان پشت سر آقای خیر تهران بسیار کوچک بود و به سختی دیده

 آمدند.  می  ی زمین چه کوچک به چشمبام، ریل قطار،عصرها، آرزوها و دردهایش بر صفحه پشت 

 شد؟  می  ی کدام شهر، روستا یا آبادیکشید اندازه می  هایش را بر نقشهاگر رنج 

 شتند؟ گمی  انگیز گمیا در هیبت کدام صحرا و بیابان و در پای کدام رشته کوه شگفت 

های  دوزی صور فلکی، نوار کهکشان ی مخملین شب، شماره ها بر پردهی آسمان را به یاد آورد، نشانی سیارات و ستاره آفتاب حتا نقشه 

دید، به جایی که  نمی   ه بود و شاید هرگز دیدهایی از کائنات فکر کرد که نانداختند. سپس به نقشه می   رنگارنگ که اندوه او را از جال

هایی چند برابر آنچه انسان شناخته بود. آن  های خورشیدی و کهکشان ها، طوفان چالهلم بشر هنوز به آن نرسیده بود، به سیاه دست ع
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  اش، با عکسی لبه برگشته و مهری رنگ باخته که در میانه آن هیاهوی عظیمدید، کارت کهنه مقوایی می   اش را وسط کارت دانشجویی 

 خورد. می  چرخید و غلت می 

ی که مصائب آفتاب اگرفت. نقشه می زد و وجودش را در برمی   اندیشید که از چارچوب قاب بیرون می   ی جهان عظیمی اکنون به نقشه 

همواره    1917ی اکتبر  خورد و طلیعه می   ها و شایدها غوطه ی پرتالطم امکان شدند، در جهانی که مرزهایش در دجله می   در آن شسته 

 درخشید.می  بر آن 

 ی جهان   ها و نقشه ر پناه کتاب د

 ام. آرمیده                                            

 بر بالشی انباشته از فریاد زمین

 توان نهاد نمی   سر آرام

 دریغ از آسود نگاهی! 

 ها و روی نقشه.میان کتاب                               

 کشدمی  ها شعلهچه آتش

 و خون 

 چکد. می  تازه چه            

بی  آفتاب  برود؟  و  بشود  خسته  نکند  نشسته.  منتظر  خیلی  طفلک  افتاد.  علی  یاد  »به  آفتاب  گفت:  خیر  آقای  سخنرانی  به  توجه 

کاری شده تکیه داد و با لحن  ی مکث کرد و به میز عظیم منبت اتان االن باید بروم.« آقای خیر لحظهکنم. با اجازه می   پیشنهادتان فکر 

 های من فکر کن دختر جان.« ی گفت: »به حرف ادلسوزانه 

تاریک پایین  ی نیمه پلهراه شده مانده بود. خداحافظی کرد و از دفتر بیرون آمد. از  ولی آفتاب عجله داشت. بیش از اندازه در آن خراب

خواهم جای  نمی   گوید. منمی   ها رای همین ها را زده بود؟ البد چند سال دیگر به نفر بعدآرام آمد. آیا به رستگاری هم همین حرف 
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ام. به طبقه همکف رسید. خواهم، جایی که برایش کار کرده می   خواهم، جای خودم رانمی   راکس  هیچرستگاری را بگیرم، من جای  

یرون پرتاب  حال آهسته به طرف در قدم برداشت و خودش را از ساختمان به بخیلی وقت بود که چیزی نخورده بود. ضعف کرده و بی 

ظهر مهرماه نفسی تازه کند و به طرف تلفن عمومی چشم گرداند. علی هنوز آنجا بود. ایستاده  زکرد. دم در ایستاد تا در هوای بعدا

خواند. آفتاب صدایش کرد. سرش را بلند کرد و با دیدن او لبخندی به صورتش نشست. آفتاب به طرفش رفت و پرسید:  می   چیزی

 جاها بکشد.«  کردم کار به این نمی  فکر اصالخواهم می  معذرت »خیلی معطل شدید؟ 

 علی گفت: »حال شما خوب است؟ رنگتان پریده. چه اتفاقی افتاد؟«

آفتاب به آن طرف خیابان اشاره نمود و پیشنهاد کرد به طرف دانشگاه تهران بروند. آنها چهارراه را رد کردند و به سمت ضلع شمالی 

رو شلوغ بود پر از جوانان دانشجو. آفتاب  های دانشگاه تهران رسدند. مثل همیشه پیاده به نرده کم  کم خیابان انقالب به راه افتادند.  

رو انداخت و گفت: »می بینید ی پیادهگشت. علی با تاسف نگاهی به راسته می   نست راه برود و دنبال جایی برای نشستنتوانمی   دیگر

 گاه در جای به این شلوغی نیست.« حتا یک نشیمن

ی  اروزنامهدست در کیفش کرد و تکه   های سبز دانشگاه ایستاد.آفتاب گفت: »اشکالی ندارد« و کنار دیوار سنگی کوتاه زیر نرده 

گاهی سرد و سفت و سخت. خیلی هم کوتاه نبود. پاهای آفتاب  درآورد و روی دیوار سنگی کوتاه گذاشت. رویش نشست. نشیمن

کردم می   کردید؟ فکر می   شد. علی پرسید: »در آن ساختمان چه کارمی   اش به زمین ساییدهکمی در هوا آویزان ماند هر چند نوک پنجه 

 ببرند. آنجا چه خبر بود؟«  شما را به کالنتری 

آفتاب حال جواب دادن نداشت. به علی نگاه کرد و اشک از چشمانش جوشید. علی دیگر چیزی نپرسید و سکوت کرد. سیگاری  

روی دانشگاه بلند بودند و پر شاخ و برگ.  در آورد و به او تعارف نمود. آفتاب یکی برداشت و علی برایش کبریت کشید. درختان پیاده

ها شان در هیاهوی خیابان میان صدای ماشینخوردند ولی صدای می   شاید به اندازه خود دانشگاه تهران سن داشته باشند. در باد تکان 

 شد. تصویرشان در جوی آب افتاده بود. نمی   ها شنیدهها و انواع و اقسام بوق و موتورسیکلت 

 چرا توقف کنم؟ 

 ی درختانم من از سالله 
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 کند می  مانده ملولم تنفس هوای 

ها تکیه داد و از علی پرسید: »چرا دیدن یک تئاتر این قدر دردسر دارد؟« علی با جدیت گفت: »فکر کردم دیگر هوای  آفتاب به نرده 

نکنی  رفتن  مس   ...تئاتر  آمدند.  بیرون  تئاتر شهر  داخل  از  ریخت همه  زمین  روی  و وسایلت  پاره شد  کیفت  را ئوقتی  تو    ول گیشه 

اذیت شنامی  این دختر را  بلیت می   خت. گفت که چرا  فقط یک  ناراحتی ادامه داد: »...خواست می   کنند  با  کردم  نمی   فکر   اصال« 

 طوری.« دانست چهنمی  خواستیم کمکت کنیم ولی کسی می  ما شوکه شدیم.ی همه هایت بزنند.دستبند به دست 

کجا رفت؟« علی سیگار را زیر پایش خاموش کرد    ابوالحسن  کرد. پرسید: »هایش را پاک  آفتاب از جیبش دستمالی در آورد و اشک 

ایستد نمی   وقتی دور و برت شلوغ شد گفت که دیگر منتظر  ...روندمی   هاجایی که این ماشین و به خیابان اشاره نمود و گفت: »همان 

 تا ما را هم بگیرند.«  

 جا آمدی؟« شد تا این طور  چه ...یستادی؟آفتاب کنجکاوانه به علی نگاه کرد و پرسید: »تو چرا ا

ی سکوت برقرار شد علی رویش را به خیابان برگرداند. سپس سرش را چرخاند و به آفتاب نگاه کرد. صدای برخورد نگاهشان الحظه

 « ...سکوت را شکست. علی گفت: »نگرانت بودم

« به  ...دانی چقدر خوشحال شدمنمی   ...شدنمی   باورم  ...مشدی می   آفتاب لبخندی زد و گفت: »تو را دیدم وقتی از مغازه تاپو رد 

 جا باشند؟«ی ها هنوز هم آن اکنی کمیته می  سمت شرق خیابان انقالب نظری انداخت و پرسید: »فکر

 دانم. زهر چشم امروزشان را که گرفتند.«می  کنان گفت: »بعیدعلی کمی اخم کرد و تامل 

 تکاند و گفت: »بیا یک بار دیگر امتحان کنیم. شاید این دفعه بلیت گیرمان بیاید.« آفتاب بلند شد و زیر مانتویش را  

 طبیعی است 

 پوسندمی  های بادی که آسیاب

 های نارس گندم را چرا توقف کنم؟ من خوشه 

 گیرم می  به زیر پستان 
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 دهم می  و شیر

به  کم  کم راه افتادند. حاال هوا خنک شده بود و روز  علی مخالفت نکرد. او هم بلند شد و دو نفری در جهت شرق خیابان انقالب به 

او را دیده بوده، نه   قبال  آمد. انگار که بارها می  ی علی از نیمرخ آشناتر رسید. آفتاب به نیمرخ علی نگاه کرد. به نظرش چهره می  پایان 

یا آن   ...کردهمی   ها وقتی تصادفی پایین را نگاهیا باالی پله   ...وقتی اتفاقی در راهرو به پشت سر نگاه کرده  ...بلکه از پهلو روروبه   از

 کرده.می  دور در محوطه فضای سبز دانشگاه ایستاده بوده و آفتاب را نگاه

.« علی تا بناگوش سرخ شد و  روروبه نه از  یم البته اهآید در دانشگاه چندباری به هم برخورد کرد می   آفتاب با شیطنت گفت: »به نظرم 

آمد البته تنها خدا از ته دلش خبر داشت. در ظاهر رفتاری مطمئن  می   به جلویش توجه کرد. لبخندی زد. انکار نکرد. به نظر آسوده 

کرد. نه متکی  می   در خوابگاه زندگی   ،داشت و او مردی بود که در این شهر درندشت حتا یک اتاق هم نداشت و اشتراکی با دوستانش

و فعالیت  از مجله  بردن  با اسم  نه  و  بود  نام خانواده  و  برنامه به پول  و  آشناها  فرهنگی هایش،  و  اعتبار های سیاسی  برای خود    اش 

کرد. علی  گفت: »دختری که  می  شد و آفتاب را مجذوب می  ی نوری از او ساطعهمچون هاله نفس اعتمادبه تراشید. با این حال می 

 آید.« می  کشد خیلی به چشممی  خواند و سیگار می  ها مجلهنشیند و زیر سایه درخت می  نشگاه روی نیمکت در دا 

تا روی گوش  که  نرمی داشت  و  انبوه  بود. ریش کم علی موهای  آمده  پایین  به طرف گوش هایش  که  و  پشتی  هایش حالت داشت 

 کرد تا عمیق در صورت آفتاب بنشیند.  می  نگاهش را طوری پرتاب

 کنممی  کنم آن می  زان نگاه کهربایی، چاره فرمان بردن است          هر چه خواهی بگو آن 

کرد. آماده  می  خت و تنبل نبود. چابک و فرز حرکت ل   اصالبلندتر از آفتاب اما نه خیلی. نه الغر بود و نه چاق. ورزیده و چهارشانه، 

گفت این خصلت را در انجمن دانشکده پیدا کرده. یادگرفته کارها را راه بیندازد. آفتاب را به  می   .را سریع راه بیندازد بود تا هر کاری  

  انداخت. کشیده و آرام. با سری افراشته. قاطع. صورتی که هزار بار دیدن از جلوه می   یاد مجسمه مرد پارتی در موزه ایران باستان 

 گرفت.می  افق در آن جایهایی که انداختش و چشم نمی 

 نقش کدامین خدایی؟  ای هم چو تندیس رومی 

 مریخ جنگ آزمایی    رمز بهار و جوانی 
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 ی شعر و شوری  هم بسته   همزاد نخجیر و اسبی 

 کار هستی.« ه نگریست گفت: »همچین بمی  آفتاب که او را با تحسین 

  آوری. البته به نظر من که صورت خاصی داری. یاد آدم نمی   ها را درمتفاوت علی جواب داد: »من هم امروز فهمیدم فقط ادا و اطوار  

 ماند.«  می 

  ها که در نیامدم. از صبح تا حاال هم که دارم ورد برای دیدن یک نمایش به چه صورت   ...با قیافه امروزم  مخصوصا  آفتاب گفت: »

توانند  می   زنان ی  همه   مثال  افه دربیایند و کارهای غیرعادی بکنند  توانند به هزار قیمی   هادانی در هزارویک شب زن می   ...خوانممی 

 دیگران را جادو کنند.«  

 ی زد زیر خنده.قعلی پ

کند می  پدری یک بزغاله را پیدا مثال فهمند که چه کسی جادو شده. می  هاهایش را جمع کرد و گفت: »تازه فقط خود زن آفتاب لب 

  ی؟ من حاال باید رویم را بگیرم. بعد معلوم اگوید وای پدر چرا نامحرم به خانه آورده می   دختر هم برد.  می   و به خانه پیش دخترش 

ها  جادوگری زنان در قصه   تر این است که کالبرای من از همه جالب   ...شود که بزغاله، طفلکی بوده که زنی دیگر جادویش کردهمی 

در دنبال راهی هستند تا از جادو خالص  کند. اما همه دربه نمی   ا تعجب کند یا حتنمی   انکار   را   کسی آن خیلی عادی است. هیچ 

 ایم.« ها خیلی وقت است که لو رفته بینی ما زن می  ...بشوند

برندت بازداشتگاه، به جایش سر از ساختمان فروردین درآوردی،  می   گوید: »حاال چرا ناراحتی. من مطمئن بودم کهمی   علی مشتاقانه 

 دانم کسی ورد خواندنت را انکار کند.« می  بعید ...آزادیاالن هم 

صدای مرموزی گفت:   ی ترسناکی به خود گرفت و باهایش را مثل چنگک کرد و قیافه که حواسش به جلو بود دست طور  همان آفتاب  

کاشانه »نمی  و  خانه  از  کنم؟  طلسمت  کنم؟  جادویت  آواره ترسی  بیفتی؟  دور  بیابان  ات  و  کوه  خنده ی  شدت  از  علی   شوی؟« 

 خندید.  می  توانست راه برود، به دیوار دبستان دخترانه قدس تکیه داد ونمی 

هایش را پایین آورد. کمی در سکوت راه رفتند و علی پرسید که در ساختمان  کردند و آفتاب چنگک می   رهگذران با تعجب به آنها نگاه 

  : »در نقش جدیدم قرار است که یک خبرچین بشوم و گرنه آقای خیر من را بیرون چه شد. آفتاب ماجرا را تعریف کرد و سرآخر گفت 
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پاچلفتی باشد که    و   برد تا دربیاید. به نظرم بهتر است خبرچینی گیج و ویج و دست می   ی است و زمان ااندازد. این نقش تازه می 

 کند.« می  خبرهای سوخته و به دردنخور جمع

 تواند بیرونت کند. قراردادت چند وقته است؟« نمی  : »به همین راحتی علی نخندید. مکث کرد و جدی گفت 

ام.« به سینما سپیده  آفتاب با تعجب پرسید: »قرارداد؟ چه قراردادی؟ در فروشگاه قرارداد نداریم. من که روی هیچ قراردادی را ندیده 

رد  مقابلش  از  بلیت می   که  صف  و  بود  کور  و  سوت  همیشه  مثل  که  کرد  اشاره  »نکند    شدند  گفت:  کنی  می   خیال  واقعانداشت 

 ی قرارداد پرسید.« امثال نیکی کریمی از آنها باید درباره  ،کنندمی  ام؟ آنها هستند که قرارداد امضاهنرپیشه

 راحتی.تواند تو را بیرون کند به همین  نمی   علی سری تکان داد و گفت: »خوب اشتباهت همین است دیگر. اگر قرارداد امضا کنی 

 توانی بروی وزارت کار و از شرکتش شکایت کنی.«می 

کردند نه به کار  نمی   تواند چنین کاری هم بکند. همه از ترس اخراج شدن اعتراض می   دانست که نمی   های آفتاب گشاد شد. چشم

 داد دارند سر کار. قراراحتماال  زیاد، نه به رفتار بد رستگاری و خیر، نه به حقوق کم. ولی حدس زد که مامان و بابا 

ی؟« هروقت  اشان را به من داده زندگی پولدارها بیماری شیک ی  همه  گوید: »خدایا چرا ازمی   کشد و با گالیهمی   مامان روی مبل دراز

بهیاران انجام  رفته انتظار دارند همه کارهای بخش را  کند. پرستاران دانشگاه می   شود میگرنش عود می   سرکار با پرستاران بخش حرفش 

گیرند. آن می   خوانند و فالمی   زنند، کتابمی   نشینند و از زمین و زمان حرف می   خوان در شیفت شب پشت پیش  ادهند. خصوص 

سر مامان بیچاره چیز  همه های بدحال را انجام دهد. بعد اگر مریض شکایت کرد  های مریض آپفرستند تا چکمی   وقت مامان را

 شود. می  خالی 

ی ندارد. با قرارداد از  اها قرارداد دارند ولی به حالشان فایدهرسد. خیلی نمی  ه آهستگی گفت: »قرارداد هم همیشه به داد آدمآفتاب ب

 توانند اعتراض کنند؟« می  حقوق کم به کجا

زه در اجتماع  ها بیرون کار کنند. دستشان در جیب خودشان است و تاشود ولی به هر حال خوب است که خانمنمی  علی گفت: »نه 

کنند  می   هایی که کار اند.« آفتاب با ناراحتی به درختان نگاه کرد و با احتیاط گفت: »ولی خیلی از زن هستند، در خانه زندانی نشده
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های اسکناس  ها نیست که کار کردن یعنی یک زن جوان و دم بخت که بسته خواهد در خانه باشند. همیشه هم مثل فیلم می   دلشان 

 ارد.«در دستش د

کدامشان دستشان در جیبشان کند. البد دیر یا زود آذر هم باید کار کند. اما هیچمی   کند. بابا کارمی   کند. مامان کارمی   آفتاب کار

آید می   کنند خوشممی   ماند. ولی با این حال نظر علی مثبت بود. ادامه داد: »از زنانی که بیرون خانه کارنمی   نیست چون پولی در آن 

 خیلی امروزی هستند.«

 آفتاب به نرمی پرسید: »حتا اگر مجبور شوند خبرچینی کنند؟«  

 علی جواب داد: »این چیزها کوچک است. مهم نیست.«

ی  جا خانه کشی. فکر کن اینمی   کارت را تی کشی فکر نکن که داری کف مغازه صاحب می   گوید: »وقتی تی می   خانم رستگاری 

ات گرد و  کنی. خوب است مهمان بیاید و ببیند خانه می   جا سرت، به هر حال نصف روز را در اینخودت است. اینجا زندگی توس 

خواهی می   گذاری ومی   هاکنی؟ بهترین شیرینی را در بهترین ظرف می   به مهمان چایی تعارف طور  چهرود؟  نمی   خاک دارد؟ آبرویت 

ی توست. مشتری هم مهمان توست. تو با او طوری حرف بزن انگار  م خانهجا هات را بپسندد و باز هم بیاید. اینمهمان خانه زندگی 

ها را به آنها بزن. نگذار خم به ابرو بیاورند. به چیزی اشاره  ات آمده. بهترین حرف ترین مهمانی است که تا به حال به خانه که مهم 

اش را انجام بده. مثل اعضای خانواده درباره انتخاب لباسش اظهارنظر کن. چاقی  قبل از آن که به زبانش برسد بدو برو خواسته   ،کرد 

های جدید را انتخاب کند. لبخند از صورتت نباید دور شود. خستگی  ها و مدل اش را به رویش نیاور. تشویقش کن که لباس و زشتی 

شود. هر می   جا یک مهمانی بزرگ برپاات باشد. اینآید تا همدم ناراحتی نمی   دار. مهمان ای خودت نگه ات را برو کسالت و بدخلقی 

ات را  آیی. با موزیک توی فروشگاه برقص و مهمانان تازه می   کنی. فکر کن هر روز به سالن جشنمی   روز. تو هم فکر نکن که کار 

 شاد کن.«

  مثال داد. می  درباره کارکردن را نشان چیز همه ساختند که می  هایی فتاب گفت: »کاش فیلم شدند آمی  در حالی که از سینما سپیده رد 

کنی چه کسانی آن وقت شب در ایستگاه راه آهن  می   شود. فکرمی   ها از فروشگاه تا ایستگاه راه آهن برسم ساعت ده شب من شب 

 گویند؟« می  هادانی به یک زن تنها چه می  زنند؟می  پرسه
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 علی سکوت کرد و چیزی نگفت. 

 بنشیند.« از نگرانی در خانه  تواندنمی  گویدمی  آید دنبالممی  ام از سر کار خسته و کوفته آفتاب ادامه داد: »بابای بیچاره 

پولش را درآورد  رفتند. آفتاب کیف  می   کردند و پیش می   رو نگاه های بلند خود بر روی پیادهعلی حرفی نزند. هر دو در سکوت به سایه 

دارها سکه بگیرم؟ باید به بابا تلفن  کنید تا از مغاره می  ی صبراهایش جستجو کرد. سپس از علی پرسید: »چند لحظهو در میان سکه 

کنم و بگویم امشب به ایستگاه نیاید. آخر فکر کنم تئاتر تا بیشتر از هشت طول نکشد، نه؟« علی کیف پولش را در آورد و داخلش  

ت و یک سکه پنج تومانی پیدا کرد. گفت: »من سکه دارم بفرمایید.« آفتاب سکه را گرفت و تشکر کرد. علی گفت: »نگران  را گش 

به خانه را  امشب شما  من  آفتاب گفت: »به زحمت می   تان نباشید  از خانه می   رسانم.«  به خدا.  نیستم  راضی  دور افتید    تان خیلی 

 ب نگاه کرد و با تبسمی گفت: »مهم نیست.«شوید.« علی بار دیگر به صورت آفتامی 

های پمپ بنزین اشاره کرد و گفت: رسیدند. علی به صف ماشینمی   به پمپ بنزین سر خیابان وصالکم  کم آفتاب خوشحال شد.  

 دزدم تا به خانه برسانمت.«می  »کدام یک را دوست داری؟ یکی از آنها را

 شناسم.« نمی   ها راشینآفتاب بلندبلند خندید و گفت: »من که این ما

است؟« آفتاب  طور  چه آن تویوتا    ...رودمی   این ژیان هم که دارد وا   ...گذارد می   وسط راه ما را   حتمادی که  .علی گفت: »این پژو آر

کنیم. این رنو بهتر نیست؟ دو  نمی   ی فکوری به خود گرفت. علی سریع گفت: »خوب بله خیلی بزرگ است. جای پارک پیداقیافه 

 مان هم هست.« هر دو با هم خندیدند.نفری است و اندازه 

هایت؟« آفتاب آفتاب گفت: »ماشینش مهم نیست. دوست دارم فقط رنگش قرمز باشد.« علی با شیطنت گفت: »شبیه به رنگ گونه 

خشید و تاییدکنان  در می   شود.« چشمان علی نمی   های من کهسرخ شد و به آن دست خیابان کمی نگاه کرد و گفت: »به سرخی گونه 

خندیدند. می   و   دادندمی   را نشان   آنها  هایکردند که ماشینمی   ب به زن و مرد جوانی نگاهجشود.« رانندگان با تعنمی   اضافه کرد: »نه

 ی درختان دور شدند و گذشتند. در سایه کم  کم جوانانی که 

 مامورها دادی چه بود؟«ی؟ آن کتابی که نشان اها چه خواندهعلی پرسید: »تازگی 
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ناتالیا گینزبورگ را در    نجوای شبانهرا در آورد و گفت: »این بود. همانی که نجاتم داد.« بعدش کتاب    هزارویک شب آفتاب کتاب  

از  هایی که بعد  یک داستان عاشقانه است درباره آدم   ،خوانممی   ی؟ این را هم دارم اآورد و نشان علی داد و پرسید: »این را خوانده 

 سر و سامان بدهند.«  به زندگی خود  خواهند  می  جنگ

پیش در محوطه  روز  پاره شد. چند  بند دلش  آفتاب  کرد.  نگاه  و  را گرفت  را علی کتاب  این کتاب  دانشگاه داشت   ی فضای سبز 

اند. او نجوای شبانه  خومی   اش سر رسیدند و پرسیدند که چه نوشید که ناگهان دو تا از مردان جوان همکالسی می   خواند و چایی می 

خوانی دختر جان؟ این همه کتاب درست و  می   را نشانشان داد و آنها زدند زیر خنده. به آفتاب گفتند: »این چه کتاب لوسی است که

 حسابی. مگر بلد نیستی کتاب خوب انتخاب کنی؟«

اعتنایی پرسید: »کتاب خوب شما باشند. با بی تر  توانستند مودب می   آفتاب ناراحت شد. آخر داستانش را دوست داشت. تازه آنها هم

جایی آفتاب از فردینان سلین. بله، البته. چه سوال بی   سفر به انتهای شب چی هست حاال؟« دونفری بدون معطلی اعالم کردند  

های  های داستایفسکی، فیلم دانشگاه را فتح کرده بود و همه آن را خوانده بودند. شده بود چیزی در حد رمان   پرسیده بود. این رمان کال

داستان  و  آفتاب  کوتاه   هایتارکفسکی  روشنفکرانه می   چخوف.  و  عمیق  گفتگوی  هر  به  شدن  وارد  برای  که  میان ادانست  در  ی 

ها آشنایی  ی سوادش باشد، یکی از این کارت که آشکارگر اندازه  بدهد نشان  اش را اول کارت ورودی  است دانشجویان دانشگاه الزم 

آور. پر از بدبختی  با سفر به انتهای شب بود. آفتاب رمان را با زحمت زیاد و به زور خوانده بود. داستانی بود تاریک و خشن. کسالت 

شد. آفتاب مودبانه گفت که رمان سلین  می   وقتی پیدایشی خیر و خوبی زن روسپی مهربانی بود که م و سیاهی و در آن تنها نشانه 

 کار درخور توجهی نیست و آنها هم گینزبورگ را دست انداختند.

اش را  بروست. من محیط ایتالیایی دل ام. داستان لطیف و دلنشینی است. یک راوی آرام و درونگرایی دارد که تو علی گفت: »خوانده 

که عنوان شب دارند عالقه خاصی  یی هانگاهی عمیق به صورت آفتاب کرد و پرسید: »به کتابدوست دارم.«  بعد کمی تامل کرد.  

 داری؟« 

 آفتاب سرخ شد و گفت: »نه. اتفاقی بود.« 
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ی آخر ی؟« بعد صفحه او گفت: »این را خوانده   ی نقش دوم خاطرات هنرپیشهعلی هم کتاب الغر و نازکی را از کیفش در آورد به نام  

  ...ویک است باز کرد و نشانش داد و گفت: »من اولین نفری هستم که این کتاب را امانت گرفته، تاریخ انتشارش سال شصت کتاب را  

 خورده.«  می  بیست سال در کتابخانه خاک ...ببین

 آفتاب پرسید: »موضوعش چیست؟« 

کنند. یک زنی هست  می   ها را بازی تظاهراتلشکر  هایی که نقش سیاهی نشیندرباره حاشیه   ، علی توضیح داد: »موضوعش تازه است 

را خیال بلقیس که دائم  دریا و جنگل  نام  به  آن  دارد  می   در  آرزو  و  بار توی تظاهرات ساختگی علیه    واقعاکند  ببیند. یک  را  آنها 

  ، دختر خودش بوده دهد انگار که  می   میرد و بلقیس جوری واکنش نشان خورد و می می   رود که دختر دانشجویی تیرمی   دانشجویان 

 برند.« می  به حدی که او را به زندان 

 کند.می  خواهد آن را بخواند. علی با خوشرویی گفت که کتاب را از کتابخانه برایش تمدیدمی  آفتاب گفت که دلش 

ی کارگاه بابا ه در این حین به تلفن عمومی رسیدند و آفتاب خواهش کرد علی چند لحظه وسایلش را نگه دارد تا او تلفن کند. شمار

کار کنیم؟«  را از حفظ گرفت اما ناگهان تلفن پول خرد را قورت داد و ارتباط قطع شد. آفتاب بد و بیراهی گفت و پرسید: »حاال چه

تر دوید. آنجا پولش را خرد کرد، دو تا آبمیوه خرید فروشی ده قدم پایینعلی گفت که چند لحظه صبر کند و به سوی کیوسک روزنامه 

 رسانند.می   برگشت و پول را به آفتاب داد. او هم سریع شماره را گرفت و با بابا حرف زد. گفت که تنها نیست و دوستانش شب او را و  

توانی می   کرد. علی پرسید: »تومی   چی نگاه آفتاب خوشحال به طرف علی رفت که به درختی تکیه داده بود و به ساختمان موسسه قلم 

 ها در بیاوری؟ درس مدرسه بدهی؟« یرستانی سوال امتحانی برای دب 

کنم، او هم دبیرستانی است.« علی  می   گرفت گفت: »آره عاشق این کار هستم. به آذر خواهرم کمک می   آفتاب در حالی که کیفش را

 ی همچین جایی کار کنی؟« اچی کرد و گفت: »تا حاال فکر کرده ی به ساختمان قلم ااشاره 

تواند  می  یادش رفته بود که اصالبزرگ کرد و با حیرت کوتاه گفت: »نه.« بس که درگیر فروشگاه شده بود  آفتاب نگاهی به ساختمان 

های  جاهای بهتری هم دنبال کار بگردد. علی گفت: »حقوقش جالب نیست اما الاقل بیشترشان دانشجو هستند. شنیدم دنبال آدم

 گردند.« می  جدید
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خواهم که چنین جایی کار  می   ورودی رفت و گفت: »پس بیا برویم درباره کار صحبت کنیم. از خداآفتاب بالفاصله به طرف در  

سپارم  می   هاتوانیم برویم. باید از طریق دوست و آشنا جلو بروی. من به بچه نمی   اش گرفت و گفت: »حاال کهکنم.« علی خنده 

 سفارش تو را بکنند.«

طوری بتواند از شر فروشگاه خالص شود. دیگر الزم نبود به خاطر کارتش چانه بزند و  نکرد اینمی   گل از گل آفتاب شکفت. باور

ی به او داد و پیشنهاد کرد گلویش را تازه کند. آنها با هم از چهارراه ولیعصر گذشتند،  ابرای دانشگاه رفتن توسری بخورد. علی آبمیوه 

دند و اتوبوسی که وسط خیابان گیر کرده بود و دوباره وارد پارک دانشجو  کرنمی   هایی که چراغ قرمز را رعایت از میان موتورسیکلت 

 شدند.

های کتاب و مجله.  هایی جمع شده بودند با چایی در دست، سیگاری بر لب و کیسه له آدمله به گ  از مامورها خبری نبود. به جایش گ  

صد نفره بدون صف   االن سایه رفتند که جمعیتی حدودآفتاب غروب کرده و هوا خنک شده بود. آفتاب و علی به طرف در ورودی س

ول  ئخواستند وارد سالن بشوند. مس می   شد، پیر و جوان، زن و مرد و همگی هممی   جور آدمی دیدهاطرافش را اشغال کرده بودند. همه

یک صف درست کنید. این    ی این مملکت هستید.تحصیل کرده   مثال  کرد: »بروید کنار. شما  می   گیشه دم در ایستاده بود و تکرار 

دادند به این نمایش این همه بدبختی می   دهم.« علی گفت: »اگر به جای سالن سایه، سالن اصلی را نمی   طوری کسی را داخل راه 

 شدند.«می  وجود نداشت. همه جا

افتاد و باعجله  می   کشمکش از سرها در آن  ی بلند بود. روسری ارفت و صدای اعتراض از هر گوشه می   جمعیت با فشار عقب و جلو

  شد و هر از گاهی کسی داد می   ها کشیدهها و بارانی زدند. کاپشنمی   ها را روی دستشان گرفته بودند و داد شد. مردم بلیت می   به سر

گفت که بلیت  می   د ودامی   ول گیشه او را ببیند. دستش را در هوا تکان ئشود این زیر. آفتاب جایی ایستاد تا مس می   زند که دارد خفهمی 

خیره نگریست بعد  حرکت به آفتاب خیرهبرای ما پیدا شد؟ دو نفریم. مسوول گیشه از دیدن او یکه خورد. در میان فشار جمعیت بی 

 انگار که به خود آمده باشد داد زد: »شماها بیاین. برای شما بلیت پیدا کردیم.«  

آن جمعیت و فشارشان خود را به در ورودی برسانند؟ مردم مرتب آفتاب و علی را    توانستند از میان می طور  چه آفتاب ذوق کرد. اما  

زدند. علی ناگهان دست آفتاب را گرفت و گفت: »با من بیا.« آفتاب سفت آرنج او را چسبید و وارد جمعیت شدند و به  می   پس

رفتند. آفتاب  می   مچاله شده بودند اما داشتند پیشرفتند. وسط آن همه آدم  می   آوردند. گاهی به عقب و گاهی به جلو می   سختی فشار
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کرد. خوشحال بود و هیجان داشت. بعد از  می   بایست صبرمی   پاره نشود. کار جدیدی پیدا شده بود اما  مانتویش  کرد  می   خداخدا

لطفا  در دست فشار داد و بلند گفت: »ما بلیت داریم    را بپوشد. علی دستش را  مانتویش  توانست هرجا که دوست داشت  می   این

 نیم متر فاصله داشتند.ونگاه کرد. با در ورودی فقط یک   روروبه  بروید کنار.« آفتاب به لطفا  بروید کنار.  
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