
 
  



 خواننده گرامی، 
 

« کتاب  از  رایگان  الکترونیکی  نسخه  شیشه این  و    «ایگورستان  ناشر  است.  ایران  داخل  خوانندگان  مختص 
اند تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار پوشی کرده این اثر، از بخشی از حقوق خود چشم  ینویسنده 

  خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد.
 

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

.  های رایگان بیشتر برای ایران حیاتی است شما از نشر آزاد و بدون سانسور برای بقای ما و انتشار کتاب   حمایت 
و    لطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی

 است.  غیراخالقی
 

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

هد. کلیه حقوق معنوی  دنسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمی
  ، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده اثر است.اثرگرفته از این  نشأت و دیگر حقوق 

 
به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا میخواهید کتاب اگر می نوگام را  از خود  های  دانلود  مستقیم  کنیم حتما لینک 

های ارتباطی پرهیز  های اجتماعی و اپلیکیشنبفرستید و از فرستادن فایل با ایمیل یا شبکه نوگام را برایشان  وبسایت  
  کتاب برای نشر بسیار مهم است. کنید. دسترسی به آمار دقیق دانلود 

منظور   به  سانسورنوگام  با  آسان مبارزه  توزیع  و ،  نویسندگان  از  و حمایت  دنیا  سراسر  در  فارسی  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهان فارسی مترجم

تر کند. نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک دوستان مهیا میدر جامعه است و نشر الکترونیک این امکان را برای کتاب 
ی به حمایت از نویسندگان و مترجمان معاصر، امکان آورد و با تشویق همگاننویسندگان با خوانندگان به وجود می

 اند. کند که به دالیل مختلف امکان انتشار در داخل ایران را نداشته ای را فراهم میظهور آثار ادبی و فرهنگی 
مراجعه    nogaam.comبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس  

  تماس بگیرید. contact@nogaam.comبا ایمیل  کنید و یا
 

 با مهر و احترام 
 نشر نوگام 

mailto:contact@nogaam.com
https://nogaam.com/book/2411/
https://nogaam.com/book/2411/
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 نشر نوگام 

 
 ایگورستان شیشهعنوان: 

 سرور کسمایینویسنده: 
 رمان ایرانیموضوع: 

 ناشر: نوگام 
 (۲۰۲۱ دسامبر) ۱۴۰۰ آذرچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۶۳-۱  شابک:

 آلن نقلیطراح جلد: 
 

به زبان فرانسه  و   Actes Sud از سوی نشر  ۲۰۰۲در سال برای اولین بار این کتاب 
   منتشر شده است.

هرگونه   محفوظ است. نویسندهنزد نشر نوگام و    به زبان فارسی این اثر کلیه حقوق
 ای است. رایت و اخالق حرفه المللی کپیسوءاستفاده از این ترجمه نقض قوانین بین 

 
 www.nogaam.comسایت: وب 
 contact@nogaam.com: میلای

 nogaambooks@: توییتر و اینستاگرام

https://nogaam.com
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 یکفرگرد  - شهر مردگان ینبشتهـ سنگ ۷۹۳گور 
 

زرتشت   .۱.۱ سپیتمان  به  اهورامزدا  گفت  چنین  ح مهیب   :پس  و    ادث وترین 
 بزرگ توفان است که به روزگار جم واقع شد.   اهمان ...رویداد نتریدیرینه 
زمین توفانی سخت در  در ایران   ...روز آدینه چهارده اردیبهشت باستانی به نیم.  ۲.۱
  ...گرفت 
 ... مردگان بسیار بر جای گذاشت  که  .۳.۱
زا از سوی دشت برخاست و خاک را چون موجی عظیم تا  بادهای گرم مرگ   .۴.۱

 چکاد کوه باال برد. 
 . فوران زد کوه دهان گشود و آتشی کهنه  .۵.۱
 زمین پر از استخوان شد و چارپایان از سه سو بگریختند.   .۶.۱
 بار.های آتشکوه  یدهانه  در ها،  ژرفای دره   درترین غارها، ناک بیم  در  .۷.۱
 ای بازنماند. هیچ جنبنده  .۸.۱
 شب پایان هستی و آغاز مرگ. ...زمین را شبی ژرف فراگرفت  .۹.۱
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 ها بام

 
 

را گرفته بود. خیابان سوت و کور بود.    جابرق سراسر شهر رفته بود. تاریکی همه 
ای کشیده باشند، به  زوزه که آن  ها هم رسیده و آنها را بی شایعات حتی به گوش سگ 

  ...محالت! یهای جنوب شهر رانده بود. امشب ساعت نه، همه خرابه
ای حادثه   انگار اتاق به طرز عجیبی به هم ریخته بود،    ...دوتا از زیر، یکی از رو

شمع    یجرقه  ...دوتا از زیر، یکی از رو  ...دوالعاده همه چیز را زیر و رو کرده ب خارق
کوشید  میترا می   ...دو تا از زیرلرزاند.  روی میز تنها صدایی بود که سکوت شب را می 

  ...محالت! یها را نگه دارد. امشب ساعت نه، همه حساب گره
 ...کرد کاری برای خودش دست و پا می   ست گره آخر را باز کرد. هر طور شده بای

ها در جنوب شهر متوقف شده و فرانسوی   شناسانه های باستان از روزی که حفاری 
را  باروبندیل  روزهابستشان  بودند،  رفته  و  چیدن  را    ه  هم  کنار   هاینبشته سنگ به 

کدام با  هایی که هیچ سنگپاره   ...که در بیابان ری پیدا کرده بود  راندگذمی   ایشکسته 
هم هیچ می کدام  کاردک  با  را  کهنه  خطوط  میترا  نداشت.  خاک  خوانی  تراشید، 

  ... چیدکنار هم می   را های قدیمی آن زیر  کرد و نوشته مو پاک می خشکیده را با قلم 
هایی که در نور لرزان  شکاف  ...دند ه بوشد  از هم جدا  های تهی یارشهایی که با  نوشته 

سوراخ  به  تاریکشمع،  ژرف   هایی  می   و  و  تبدیل  را  نوشته معنی  شد  خود  ها  در 
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انداخت کاردک و قلم مو را به کناری می میترا  . دلزده از این کوشش بیهوده،  برد فرومی 
کرد.  می بافتنی    شروع به شمع    سوسوی گرفت و در  های بافتنی را به دست می و میل

 ... یکی از رو ...دو تا از زیر ...تنها گرهی که بلد بود ...یکی از رو ...دو تا از زیر
  . به ساعت دیواری نگاهی انداخت. بیست دقیقه به نه  ...یکی از رو  ...دو تا از زیر
زیر از  تا  می   ...دو  پیدا  باید  دکتر  سروکله  نه  ساعت  شهر  تا  در  بود  چهارماه  شد. 

برق  نظامی  روحکومت  از  یکی  بود.  بی   ...رار  و  نظامی  چه    ...برقی حکومت  آه! 
 ... !ایزندگی 

آخرین گرهی را که بافته بود، شکافت. نخ را دور انگشت سبابه پیچید. سر میل را  
هنوز    بافتنی   یکی از رو. میل  ...د. نخ را بر گرده میل انداخت رد کراز توی سوراخ گره  

 که صدای زنگ تلفن در اتاق پیچید. بود  گذر نکردههای رج تمام سوراخ از 
 لو؟  ا -

 شوهرش بود.  
 ه! ه کجایی؟ ساعت نزدیک ن     -
 .ن باش دادآماده   -
 چه خبر شده؟  -
 ... دآبلندتر صحبت کن. صدات نمی  -
 گم چه خبر شده؟ می  -
 ...شنوم. برای شام منتظرم نشونمی  -
- ... 

های انداخت. پنجره  خالی   خیابان میترا گوشی را گذاشت. از پشت پرده نگاهی به  
زندگی  ساختمان دست سیاه بود. چندین ماه بود که کسی در آن  رو یک ه عمارت روب 

در گودی دوردست آن پایین،   ...محالت، الله اکبر!  یکرد. سر ساعت نه، همه نمی 
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امشب  نه  ساعت  بود.  رفته  فرو  ژرفی  تاریکی  در  الله    ...محالت  یهمه   ...شهر 
پاورچین عقربه   ...اکبر! دیواری  نه نزدیک می های ساعت  به  بود  پاورچین  قرار  شد. 

 نند الله اکبر. بزبام بروند و فریاد مردم به پشت 
 الله اکبر!  -

ش رسید که ساعت هنوز نه نشده بود. پس از آن دیگر  اولین الله اکبر وقتی به گو
بلبل سوییسی ساعت دیواری ناگهان بیرون پرید و نه بار سرش  که  این  صدایی نبود تا

به النه می را فرود آورد. و درست هنگامی که بلبل ندانم  خزید، صدای کار دوباره 
ای پاسخ داد: الله اکبر.  از شمال کوچه شنیده شد. الله اکبر! صدای ظریف زنانه   بمی 

 ااااککککبر. ...صدا گفتند اللهرو یک ه الله اکبر. چند نفری از بام روب 
 ...الله اکبر -
 ...الله اکبر -

دوتا از زیر، یکی از    ...انداخت میترا نفس بلندی کشید و نخ را دور انگشت سبابه  
  از هم در تاریکی  خورد،  گره می   ه هم یادهای الله اکبر توی آسمان کوچه بفر  ...رو

 . بافت گسیخت و دوباره تار و پود شب را به هم می می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ای گورستان شیشه ⁎ 8

 

 
 
 

۲  

 آس پیک 

 
 
 خوام. نه، نمی    -

 ور این را گفت و ورق کشید.پیشه
چراغ  در آمرانهنور  نگاه  دکتر  ورق نفتی،  به  انداخت،  توی  های  ای  دستش 

هایش را در هم کشید و منتظر نوبت ماند. نوابی که از سر شب درد خفیفی  سگرمه 
 بی دل انداخت.  کرد، بی سینه حس می  یدر ناحیه

 خوام. نه، نمی    -
داخته بود  نیبرای نوابی ن  ی ور دوباره این را گفت و ورق کشید. اما هنوز ورق پیشه

الله  زیر گوش که صدای  نوابی در حالی   شان اکبر درست  پنجره  ترکید.  به سوی  که 
 کرد، داد زد:اشاره می 

 ؟هکندوا می  واکبر گفتن چه دردی ر الله  هآخ  ...اکبر که چی؟اکبر الله ی الله ه   -
 دی!جوش نزن آقا، برات خوب نیس! کار دست باطری قلبت می  -
زمین   هبزن رو چارپایه هی داد    ه اکبر هم شد شعار؟ فرض کنیم یکی برآخه الله   -
 اس؟نه وطرف دیو  نگ. ملت نمی ه، زمین گرد هگرد 

 ور گفت:پیشه
 شنوی؟  نمی   وتو انگار صدای زن خودت ر -
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کنی من دل خوشی از زنم دارم؟ خانم من  ها بدتر! مگه خیال می ن اوزن من از    -
  وت . من روی تخت بیمارستان رو به م هن وهای مردم عقب بم نباید از زن   ه کنفکر می 

نمی   خانم بودم،   دنبال  خیاب ونم کدودبه  رن وم حقیقت جاودان  تهران  پا    و های  زیر 
 ... ه بودانداخت

ورق پیشه باالخره  که    ی ور  قیافه می نرا  انداخت.  شد،    یخواست،  جدی  نوابی 
 ورق دیگری انداخت.  ور را برداشت و جا کرد، ورق پیشه دستش را جابه 

 گیری؟نمی   وخب چرا جلوش ر -
بینم نه می وآم خ بگیرم؟ می   وآد ها! چطوری جلوش رنفست از جا گرم درمی    -
تو   هات برس. آخ گم زن، به خونه زندگی . بهش می نهخومی   انقالبی   یاعالمیه  ه دار

تو دچار مرض    هگ؟ می هدنی چی جواب می ودچی کم داری تو این مملکت؟ می 
 اختی، دکتر جون؟ تفاوتی شدی. چی اندبی 

 انداز کرد، ورق کشید و ادامه داد:    ه پیک را نشان داد. نوابی دستش را بردکتر ن  
  ه گچیز برات فراهم کردم. )ورق انداخت( می گم دردت چیه؟ من که همه می    -

زن  برایما  البد  نیستیم.  مردها  صداش  که  این   ها عروسک شما  خونه عروسک  تو 
  ...منکمی 

 را برداشت و با لحنی دلسوزانه گفت: نوابی ورق   ورپیشه
مجبور نشدیم کرکره  تو بازار  ن  وخودم   همبتال کرده! پریروز مگ   وکه همه ر   یهباین ت    -

 شبستون بست بشینیم؟  بریمپایین بکشیم و  ور
. پیش کشیددودستی  ها را  ور را برداشت، دست را برد و ژتون دکتر آس پیک پیشه

می   هاورق اوج  لحظه  هر  فریادها  بیرون  بدهد.  دیگری  دست  تا  زد  بر  گرفت.  را 
 ور گفت:پیشه
 ! بامپشت ک پا بریم  ت   هگم بلند شیم یمی  -



 ای گورستان شیشه ⁎ 10

 

که   یاد به نوابی  بام  آوریخاطر  روی  زنش  پیشهحضور  از  با    ور،  بود،  دلخور 
 حوصلگی گفت: بی 

 چی؟بگیم بریم   بامپشت ول کن بابا!  -
ن  وچه خبره؟ چه خاکی دارن به سرم   هببینیم آخ   ...آییمریم و می تک پا می   هی   -
   ...کنن؟می 

 دکتر گفت:
 !یمباشمن که باید برم. امشب آماده -
 یه؟هایچطور؟ خبر -
 ؟ مگه ننشنیدی   و. شایعات رهسره می شه تکلیف ی  نگمی  -
 ن شده شایعات! وم روز و شب  ...شایعات! شایعات! -
 .هجنبمی ن، ارتش  ه! اگر عکس امام تو ماه بیفت یهاین بار انگار قضیه جد -

 اکبر. نوابی از جا پرید: ای چند بار فریاد کشید الله صدای زیر زنانه 
 ؟نشنیدی   ورمن ! صدای خانم نیبفرمای -
 متوجه زمان نبودم! اصالا  ...!هدیر شد -
راحت  - خیالت  که  دکته تو  رر،  شب  رمز  تو  دونی می   و !  خالی هاخیابون   ی و    ی 
 تازونی. می 

اش را روشن کرد و از  دکتر ته استکانش را سرکشید، کتش را پوشید، چراغ دستی 
ه  از  فریادها  رفت.  بیرون  آپارتمان  رفته   به سو  مه در   ...اکبرالله   ...بود  آسمان 

آهسته و با احتیاط و را بستند قوه در  نور چراغ در   ورنوابی و پیشهایستاد تا  ...اکبرالله 
 ها سرازیر شد.خودش به سرعت از پله  وقت آن  ...ندافتاد های بام راهاز پله 
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 فرانس انجمن آناتول

 
 

.« فریور روی  آویزیممی   هاآن   ازتوفان    که در اوجهایی هستند  پاره »کلمات تخته 
پیدا ست  ج ی را که می اترا که نوشته بود، خط زد. کلم  ایمیز خم شد و آخرین جمله 

بودندمعنی   کلماتکرد.  نمی  مرده  کلمات  بودند.  داده  دست  از  را  فریور    ...شان 
بلند شد.  دست  جا  از  به سختی  و  کرد  بدن  را ستون  در گلویش  را  قلبش  تپش  ها 

می  الله کرد احساس  فریاد  از .  رفته  ها  بام   اکبر  آسمان  نفس به  با  س نفبود.  و  زنان 
اش  لعابی   یهای سنگین به سوی بخاری رفت. آب کتری ته کشیده بود و بدنه قدم

انداخت. کتری را کنار گذاشت، چای غلیظی برای خودش ریخت و در  پوست می 
  ش که لرزش دستش استکان و نعلبکی را به صدا درآورده بود، به پشت میز کارحالی 

ای را که خط زده بود،  جمله نشست،  لی  روی صند.  د کربرگشت. احساس کرختی می 
ر اوج توفان  د  که   هایی هستندپاره ای چای نوشید. »کلمات تخته دوباره خواند و جرعه 

د و چشمش به عکس کهنه روی  تکرار کر.« جمله را به صدای بلند  یمآویزمی   هاآن   از
برد.  کشتی بزرگی که چهل جوان ایرانی را برای تحصیل به فرنگستان می   ...دیوار افتاد

های  شناسی تحصیل کند. چهره زبان   یرفت تا در رشته فریور با آن کشتی به اروپا می 
یکی از نظر گذراند. همگی از مشتریان پروپا قرص  روی عکس را یکی   سالوسنکم 
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زنوار کافه   روشنفکرهای1ر  پاتوق  سمت    ،  از  پنجم  نفر  سوم،  صف  تهران.  روز  آن 
زیر سایه   و پشت سر،  به سر داشت  فرانسوی  راست: جالل حکمت کاله شاپوی 

به کلی از نظر محو بود. حکمت با آن قد و قواره ظریف و سر و وضع  فریور  کاله،  
کردند و نظرش  اش می داد. به رفقایی که دوره اروپایی روی عرشه کشتی جوالن می 

باید   فعالا گفت: »شدند، می فالن رشته و فالن دانشگاه اروپایی جویا می  یاره را درب
غربی  از  نوشته آموخت.  آموخت.«  باید  نمی ها  کسی  را  وقتی  هایش  اما  خواند، 

ها شدند. »البته ما هم خیلی چیزها داریم که غربی کرد، همه مفتونش می صحبت می 
بیاموزند نوح!  مثالا   ...باید  می ه  ...همین کشتی  در    ننستیودیچ  که  نوح  که کشتی 

بله، ما امروز   ...؟ت سا  ل و تورات آمده، در واقع یک اسطوره بسیار کهن ایرانی یانج
مکرد  ج  ر  ترین روایت کشتی نوح همان اسطوره و  تونیم ادعا کنیم که کهنمی   جرئت به  

 «...هیا شهر مردگان وندیداد
 

ده شتاریک اتاق خیره    یروی میز، نگاه فریور به گوشه   نفتی سوی چراغدر نور کم 
ها  خواند، یکشنبه ودا را همزمان می اوستا و ریگ   ...جالل حکمت   ...حکمت   ...بود

ها با پدر روحانی بر سر فالن  رفت، ساعت به کلیسای کاتولیک خیابان منوچهری می 
نقل  ا به پهلوی  د و در میان صحبت، بندی از گاتها رزمی   گپ داستان کتاب مقدس  

فلسفی  کمی  استدالل  در  آن حریفی  کس رد.  جز  نبود،  چرکین  ...آن   ...ش   ...سرفه 
فریور    ...دادامانش نمی   ...گرفت ونفسش را می   ...شدکه وقتی آغاز می   ...پایان بی 

انداخت. ته سالن  حکمت پسر شوخی بود. رفقا را دست می   ...ای چای نوشیدجرعه
آورد.  هربار  بازی در می نشست و  مسخره اش می ، پشت میز همیشگی نوارز کافه ر  

داد و با تلفظ  شد، او از ته سالن با اشتیاق دست تکان می که فریور از در کافه وارد می 

 
1 Rose Noire 
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ر! بیا! فقط تو رو کم داشتیم، پسر!« و تا فریور به جمع  ه زد: »فر    اوستایی صدایش می  و 
شود،  می   با  ملحق  اضافه  می کریشخند  »شنیدم  بنویسی،    romanخواهی  رد: 

را    پسر!« رمان  کلمه  می   ایواژه   چون و  تلفظ  آن   ...کرد مقدس  ای واژه   هم  انگار 
به روی  نه تنها  رنجید، اما  جالل ته دلش می   یفریور هر بار از کنایه   ...اوستایی است 

آره، فقط  گفت: »می با خنده شد و بلکه خودش هم وارد بازی می  ،آورد خودش نمی 
ن ترجمه زده  و: »رفیقم دادجواب می حکمت    و  ...ندم چه جوری شروعش کنم!« وم 

و   افتاده!«  نوشتن  به صرافت رمان  دلش،  می هقهق زیر  ابراز  زد ه  کدام  رفقا هم هر   .
می  »یاحساسات  ی  یترجمه   ککردند:  از  ارز   ک خوب  بد  »آقا    ...!«هترشمندرمان 

ملت    ه»همزاد« را تمام کن، ی   ی؟ تو ترجمه ت نیس   جان، رمان نوشتن کار هر کسی 
: »این از  کرد اضافه می جمع، حکمت    یمیان خندهو  د.«  شد  ازت سپاسگزار خواه

کار حسابی ترجمه    ک آد یموجودی است دوگانه. می اا  ! مترجم ذاتهیات مترجملقخ 
داستایوسکی چی کم    رم؟ مگننویس خودم  چرا  :  کنهمی فکر  خودش    پیش،  هکن از 

   ...دارم؟«
خود    یو هر بار خونسردی بسیاری الزم بود تا فریور توجه جمع را از رمان نانوشته 

دست  حکمت  اما  براند.  دیگری  سوی  کدام  به  »همزاد«،  »کدام  نبود:  بردار 
را    هایش داریم.« بعد چشم  وناژ همزاد روترین پرس ن کهن وداستایوسکی؟ ما خودم 

می  می چپ  و  همه کرد  ما  باستان  »فرهنگ  رگفت:  می   وچیز  تا  هر   ...دیده!دو 
رموجود وه  ن یامای  وهم  هاایرونی م  ج    ...داشتهدر گیتی  ی  ی در کائنات همزاد یا فر 

اش زنده  شد تا نیمی نیم  دو  از وسط  نی که وقتی مرگش فرا رسید،  وهم  ...هندوهاست 
همزاد    هم خودش    مترجم  ...اسدر زبان فرانسه از همین ریشه   دوقلو   یکلمه   ...هن و بم

رفقا!ت اس  نویسنده حرف   «  از  کالم  رایک  قاه  قاه   ولی فهمیدند  نمی   هایش 
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موضوع می  این  نمی هیچ  اما  خندیدند.  باعث  گوشهگاه  فریور  غریبی  بگیرد    شد  و 
 هایی!هایی! چه سال چه سال  ...دیگر! حکمت!ه حکمت ...کند
فریور ترجمه می بدین ترتیب حکمت می   از  نوشت،  کرد. نقش هر کدام گویی 

ند. فریور  اه دو موجود این چنین مکمل یکدیگر نبود  گاههیچ شده بود.    پیش تعیین
جا چون سایه کنار حکمت بود. به همین خاطر روزی که حکمت ناپدید شد،  همه 

اطالع باشد و  ریور از او بی همه خبرش را از او جویا شدند. کسی باور نداشت که ف
 داد. این بیش از هر چیز آزارش می 

د جالل خودش  رسیرفت که یک روز از  پاریس خبر  کم از یادها می حکمت کم 
فریور  .«  آویزیممی   هاآن   ازهایی هستند که در اوج توفان  پاره »کلمات تخته را کشت.  

استعاره   ایجمله  باز هم  نو خواند.  از  بود  زده  از حکمت!را که خط   بایست   ...ای 
قلم را با خشم پرت کرد و بلند   ...اشزندگی از  ...د زاز خاطرش خط می  راحکمت 

بود. یک عمر شاهکارهای جهان را ترجمه کرده    نپذیرفتههرگز   را   مرگ حکمت شد.  
مگر او  ...آمدمی نویسندگان بزرگ  نام  از پی اهمیت ای بی بود، اما نامش چون سایه 

آن  کاستی   هااز  مگر  داشت؟  کم  نمی چه  را  بارها،  هاشان  مگر  حال شناخت؟    در 
هایی از خود داشت  ترجمه، کتاب نویسنده بزرگی را از نو ننوشته بود؟ فریور کتاب

نوشت، هزاران بار از  می   روزی  هایی که اگر که هنوز روی کاغذ نیاورده بود. کتاب
آنکه چیزی نوشته باشد،  بود. آری، فریور بی   مندترده، ارزش شهای ترجمه  کتاب تمام  

 بود.  نویسنده
شیشه سایه  در  جلوی  از  فریور گوش  هایی  گذشتند.  به سرعت  فرانس  آناتول  ای 

الله  و در    اکبرهایخواباند.  برداشت  اتاق  قدم در  یکپارچه شده بود. چند  بام  روی 
جالل حکمت با  ها بود  سال روی عکس ایستاد.  ه روشن، یک بار دیگر روب میان سایه

زار دوخته  های شیک الله خانهآن کت و شلوار نو که به مناسبت سفر در یکی از خیاط 
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زد. می گفت: و حرف می بود، روی عرشه »کشتی آناتول فرانس« ایستاده بود و با ا
 « ...!از دست دادن  ون ر وشکلمات معنی  ...»کلمات

 
الله  بود به  پشت پنجره  اکبرفریادهای  ها روی شیشه  فوج سایه  و   های بام رسیده 

اتاق دیدکشاله می  تاریک روشن  دیگر تصویر حکمت را توی  بار  فریور    ...رفت. 
 ...ترجمه کنکلمات رو  از نو معنی کرد. از نو    ورای رمان نوشتن باید کلمات رب»

.«  هاز زیر زنگار زمان بیرون بکش   و ؟ مترجم باید کلمات ر، پسرمترجم نیستی تو    همگ
ر جون   ...ه  »فر  ...ها را فشرد د و شقیقه ش  فریور روی میز خم « نوازشی خاص در    ...و 

و دندان طالی    خندید« حکمت می ...!جا نزن بیا    ...»بیا پسر  ...حکمت بود  لحن
مثل همان    ...دیگر! حکمت!  ه رنجید. حکمتزد. فریور نمی دهانش برق می   یگوشه 
 ... ها!سال 

افتاد. سرفه  به سرفه  و بی فریور  در گلویش حس  ای چرکین  را  پایان. تپش قلبش 
ه  زد.خندید. دندانش برق می کرد. حکمت می می  مگه تو همزاد    ...ر جون و    ...»فر 

ر  ...هفر    ...؟هکنمن نیستی؟ همزاد که با آدم قهر نمی  وقت نویسنده  پسر! تو هیچ  ...و 
ر  ...ه« فریور قلم را روی کاغذ فشرد. »فر  ...نشدی! جون، پسر باز به صرافت رمان   و 

پیدا    وباید کلمات خودت ر  ...نوشت   هشکه  نمی   با این کلمات  ...نوشتن افتادی؟
ر  ...خودت شروع کناز    ...کنی  ر  ...هف  « جالل راحتش  ...جالل  ...شکوه   ...ور  ...هف 
ر   ...فریور  ...گذاشت نمی  ه  و  کش سایه   ...فر  بام  روی  می وهای    ... آمدندقوس 

می سال  ...ورتی فره...وهرفره  آزار  را  فریور  کلمات  این  بود   ...شی وه فر  ...دادها 
نوک قلم را میان نامش گذاشت و آن را از وسط دو    ...یور  ...فر  ...فریور  ...نهوره فر

دهانش    یدندان طال گوشه   ...خندیدحکمت آنجا ایستاده بود و می   ...فر  ...شقه کرد 
رجون   ...هفر    ...پرسید: »رمانت کو، پسر؟زد. می سوسو می  به    وپسر رمانت ر  ...و 
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آمد و آنها را  ؟« نوک قلم فریور، چون کلنگ بر سر کلمات فرود می دیون کجا رس 
   ...کرد یکی خرد می یکی 
  ...ف  

 ...ر  
 ... ی
 ... و  
 ...ر
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۴ 

 نیل آرمسترانگ 

 
 

نخودی  تخت کامیون  خیابان  عرض  ارتش  فرار    جمشیدرنگ  خبر  بود.  بسته  را 
زبان  تهران سر شب سر  نظامی  های  بود. گروهبان جهدی ستاره افتاده  ها  فرماندار 

 خورد، شمرد و گفت: پرچمی را که باالی تیرک باد می 
 .ترکیه به زمین نشسته توها پادگان آمریکایی  درهلیکوپتر ستاد  گنمی  -

گشت، را روی آتش گرفته و در انتظار سیگاری که دور می   شان هاسربازها دست 
گروهبان تمام    یهای اطراف را نشنیده بگیرند. جملههای باماکبر کردند الله تالش می 

ی رفتند و  سمتنشده بود که صدای موتور ماشینی از دور شنیده شد. هرکدام سریع به  
آمد، نشانه  یکی بیرون می از دل تار   آهسته  سویی کهکم   ینقطه   طرف ها را به  تفنگ 

فاصله داشت که گروهبان    هابا آن   هنوز چند متری  ، قراضه   بزرگ اماگرفتند. ماشین  
 جهدی فرمان ایست داد و سیگارش را زیر پا له کرد.  

خاک  سفید  نرده شورلت  جلوی  احتیاط  با  ایستاد.  گرفته  آمریکا  سفارت  های 
چیزی بگوید، راننده شیشه  که  آن   ش ازهای شمرده نزدیک شد، اما پیگروهبان با گام

گروهبان    یزده خوابی های بی را پایین کشید، کارت پزشکی قانونی را جلوی چشم
 گرفت و با صدایی آمرانه گفت: 

 آرمسترانگ!   نیل -
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به   جهدی  گروهبان  دور    برچسب نگاه  به  سمج  ماری  افتاد:  شیشه    جام روی 
کیمیاگری چنبره زده بود. با شنیدن رمز شب، گروهبان از جلوی ماشین دکتر کنار  

کلماتی که در    ه تاروپود ب   اگزوز در سیاهی شب حل شد و   یرفت. دود غلیظ لوله 
 تنید و به سوی ماه صعود کرد.  ...ترانگ ...آرمس ...نیل ...زد شیب خیابان موج می 
ته  را که لحظاتی پگروهبان جهدی  بود، دوباره  سیگاری  انداخته  یش روی زمین 

ه بود. شهر  کرد برداشت و کنار آتش آمد. فرار فرماندار نظامی ارتش را بالتکلیف  
ناآرام بود و مردم از رویارویی با تانک و توپ ابا نداشتند و هرجا که سربازها از شلیک  

می  می خودداری  را  آنها  صف کردند،  و  ببوسیدند  را  خود  باز  شان  روی ه  های 
می سرباز دند.  کرمی  تیراندازی  که  هم  اما هایی  نبودند،  دودلی  دچار  کمتر  کردند، 

لرزیدند.  از فکر آن به خود می   هاآن مجازات داشت و    اوامر فرماندهی سرپیچی از  
رفت؟ زن و بچه و  گروهبان جهدی بارها تصمیم به فرار گرفته بود، اما به کجا می 

سپرد؟ تازه از کجا معلوم که آشوب شهر سرکوب نشود؟ نه،  کی می  بهمادر پیرش را  
  خواست به سوی مردم شلیک کند، فرار از خدمت جهدی تنها نبود و با این که نمی 

نمی   وظیفه جایز  هم  به را  بیشتر  دانست،  ماهی  چند  که  باقی پایان    تاخصوص  آن 
 نمانده بود. 

آن روز    یانداخت. شایعه های بلند آن سوی خیابان نگاهی  گروهبان به ساختمان 
عصر تهران از سوی اهالی بسیار جدی تلقی شده بود. در خوابگاه افسران شنیده بود  

انتظار پیامی که از  که روحانیت از مردم دعوت کرده است روی بام ها بروند و در 
 کبر بگویند. اآسمان نازل خواهد شد، الله 

 افسری گفته بود: 
از  بعض  - گرفت  یاهه فرماندی  تصمیم  هوایی  گارد  ننش ها  بامتسلیم    ننیروی   .

 . هایستمی خون  یجاویدان هم تا آخرین قطره 
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 دیگری با شیطنت زیر گوشش خوانده بود: 
 شنیدی؟  واسم شب ر -
 آره، نیل آرمسترانگ!   -
 .ه داربه عهده   وخودش فرماندهی عملیات ر نگمی  -
 خود کی؟ -

 ! هـ خود آرمسترانگ دیگ 
کجا بود، بابا؟ من شنیدم امشب عکس یکی از دوازده امام تو ماه  آرمسترانگ    -
 .هافتمی 

گروهبان جهدی به ماه خیره شد. باد مالیمی که از سر شب برخاسته بود، ابرهای  
های درخت  باالی های پرچمی که قرص ماه از پشت ستاره  .رد ب  پراکنده را با خود می 

آمریکا   در سفارت  می   آهسته  تکان  می   آرامآرام،  خورد باد  سالک بیرون  و  های  آمد 
اکبر لحظه به لحظه اوج  الله   یکرد. همهمه هایی دیرینه سر باز می بدنش چون زخم 

  ...ها را روی آتش گرفت و رمز شب را زیر لب زمزمه کرد دست   جهدیگرفت.  می 
قدیمی    ...نیل آرمسترانگ  ...آرمسترانگ   : ژه رفت ش ر چشم  جلویو تصویرهایی 

  ، کاریکاتور آپولو یازده روی دیوار محله  ، های متزلزل آرمسترانگ روی سطح ماهقدم
»فضا« بریده    یفرم درخواست داوطلب ایرانی برای آزمون مقاومت ناسا که از مجله

جان آزمایش   ...بود سفر  های  داوطلبان  که  می   بهفرسایی  سر  از  تا ماه  گذراندند 
بشود. سعید    ترینشان در سخت مقاومت  زده  تمام  خود را  شرایط تخمین  آن برای 
ه  سه روز و سه شب غذا نخورد رمضان،  ماه    یبه بهانه   ...آماده کرده بود  هاآزمایش

و    هخود را به چرخ گاری بست  ...ه بودها وارونه از درخت آویزان شدساعت   ...بود
طبق    روی بام خانه، شب به شب،   و سرانجام  ...بوده غلتید  وخلکیلومترها در خاک 

روی    های مهتابشب   ...دبو   رده ک  اعطا  سختی ناسا را به خودشدیپلم جان مراسمی  
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می     بامپشت  می دراز  خیره  ماه  قرص  به  و  چون  کشید  داشت  آرزو  نیز  او  شد. 
کند سفر  دیگر  دنیاهای  به  پای  ...آرمسترانگ  حال  به  تا  که  برود  جایی  هیچ    به 

در    ی بشربنی  ناشناخته،  و  دوردست  سطحی  روی  است.  نرسیده  آن    جستجوی به 
بردارد  گام  پیام    ...حیات  بشریت!«  برای  بزرگ  گامی  انسان،  برای  کوچک  »گامی 

طبق محاسبات نجومی   ...ها گزارش بدهدبفرستد و از ناشناخته به زمین  رادیویی  
نگ در آن فرود آمده  ای بود که آرمستراشرقی همان منطقه   یکره سیاه نیم  یاو، حفره 

همان  شب  هر  نیز  سعید  می بود.  فرود  ماه،  جا  مرمر  سنگ  روی  و    الی البه آمد 
 .زد با احتیاط قدم می های سیاه، حفره
 

- One, two, three … This is Saïd Jahdi…  I repeat… This is Saïd Jahdi 
from the Moon… 

 

پخش   را  شاهنشاهی  سرود  خارجی  رادیوهای  سراسری  امواج  که  حالی  در 
داد و پیش از بازگشت به زمین  سالم نظامی می ایستاد،  می   خبردارسعید  کردند،  می 

 در قلب ماه فرو کند.چون دشنه  رنگ ایران را کرد پرچم سه فراموش نمی 
شبی  ب رسیده بود،  های روی بام جانش به لداد فاتح گودال بی مادرش که از دادو 

حنایی دعانویس ریش  یچیزی نگذشت که سروکله   .دست به دامن مالی محل شد
زدگی،  زدگی، جنبا پای لنگان روی بام پیدا شد. او که در همه فنی اعم از ماه  سجدم 

  خودآموز،  دور گرد رختخواب سعید چرخید  ، چندبود   هشناسی شهرستاره   و  بینی فال 
خط کشید،    روی زمینکوچه پرت کرد،    بهانگلیسی را از زیر تشک بیرون کشید و  

اند و چرخ و به سوی ماه    د بغل ززیر  تسبیح گرداند و ورد خواند. بعد سر سعید را  
بینی؟ مار را می   مار! مار!نشانش داد.    النه کرده بود،  آن   های سیاهدر گودال   ی را کهمار

 یکف از گوشه   را.اش  فشرد و با دست دیگر چانه با یک دست گلوی سعید را می 
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دهان را باز کرد، خلط گلو را باال کشید و  لغزید.  اش می دهانش روی ریش حنایی 
را می تف جانانه  مار  انداخت.  مار را می ای در حلق سعید  را  بینی؟ سعید  بز  دید. 

ریش می  بز  سعید  می بینی؟  مار  با  و  بود  کرده  قیام  دوپا  روی  که  را  جنگید، دار 
کرد. مار! مار!  اش می مار! مار! مار به گردن بز کوچک پیچیده و داشت خفه   ...دیدمی 

سعید را رها کرد و پیش از رفتن کاغذی    ارمار زهرش را به جان بز کوچک ریخت. م 
ند و کشش ماه  بخوازیر بالشش گذاشت تا صبح و ظهر و شب، سه وعده آن ورد را 

 .  کندخنثی برخود را 
  سعید کلمات جادویی آرمسترانگ را زیر لب تکرار کرده بود:   ، مالپس از رفتن  

  استفراغ کرده بام    »گامی کوچک برای من، گامی بزرگ برای بشریت!« و تا صبح لب  
ها ها و پلیدیبه جان آقا دعا خوانده بود که بدی  ه وهایش را مالیدبود. مادرش شانه 

 را از بدن پسرش بیرون رانده است. 
ماه پرواز نکرد. اما    یبام نرفت و به کره   روی هرگز  دیگر  ز آن شب به بعد، سعید  ا

به    حنایی مالی ریش   جادویی   داد و ورد آرمسترانگ همچنان در آسمان او جوالن می 
 رسید. گرد پایش هم نمی 

به رنگ    هایزده بچه های حیرت تا روزی که جلوی چشم محل، پستچی پاکتی 
کرد که  به دست سعید داد، که در آن ناسا اظهار تأسف می  USAآبی آسمانی با مهر  

ای گانه ملل ده   وتواند به درخواستش پاسخ مثبت بدهد، چرا که ملت ایران جزنمی 
در ادامه این اظهار تأسف،  اند، نیست. اما  ماه انتخاب شده   یکه برای سفر به کره 

  ی پس از مطالعه   ... که برای همیشه در خاطر سعید حک شد: »  آمدی م   ایجمله 
اند که مستر سعید جهدی  ن ناسا اطمینان حاصل کرده اشما، متخصص  یدقیق پرونده 

 «.ای زنده باشده سطورقادر خواهد بود روی زمین هم ا 
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 !ینگوش بد ...هیسس -
بر فراز  که  این   ، درست مثلبرداشتندتهران سر    یبه سوی آسمان پرستاره   سربازها

ند. ماه لب  اش ایستاده ب  موشکی خیالی   ار شمارش معکوس ظدر انت  ،سکوی پرتاب
ساختمان  آمدهرو  روبه   بام  در  بود.    فرود  تردید  خیابان  از  پر  .  بود   فرورفته سکوتی 

، ساختمان سفارت را  روه روی روب پیادهعرض کوچه را پیمود و از    گروهبان جهدی
تابید. جهدی به درخت  ها می زیر نظر گرفت. نور ماه اکنون به طور عمودی به بام

ها سایه .  خورد پرچم آرمسترانگ توی نسیم تکان می ی آتش زد.  نوی  تکیه داد و سیگار 
  یتمام شهر از شر جاذبه لغزیدند.  شدند و از بامی به بام دیگر می از تاریکی جدا می 

بام  بی زمین رها شده و روی  بود. سعید احساس  کرد،  وزنی مطبوعی می ها شناور 
هایش را مالید. قرص ماه  شقیقه   ...شدگویی او هم داشت از مدار زمین خارج می 

پ    پشت  شدرستاره  بیرق  آرمسترانگ  پنهان  بود.  از  پیاده شدماه    روی ه  تا  بود    دیار ه 
زمین    ، ماه  یبا پرواز به کره مردم تهران اما،  ی زمینی بسازد.  ی مقصدرؤیاهای بشر

به آمال و آرزوهای خود  آسمان  ساحت  در  کردند تا  آبا و اجدادی شهرشان را ترک می 
 دست یابند.  

 عکس امام تو ماهه!  -
روی دیوار سفارت آمریکا دوید.    ایبرخاسته بود. سایه رو  روبه   ای از بامفریاد زنانه 

گروهبان جهدی جستی زد و گلنگدن کشید. با صدای تفنگش، سربازهای دور آتش  
ها را آماده ساختند. گروهبان جهدی چند بار به هوا شلیک کرد،  از جا پریدند و تفنگ 

 چرخید. ها دور سرش  ها و باماما خیابان، درخت 
 عکس امام تو ماهه!  -

آمریکا با رنگ سرخ نوشته بودند: »نیل آرمسترانگ به ما خیانت    روی دیوار سفارت 
 کرد. در انتظار فرود مرکب امام روی ماه باشیم!« 
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ش اشرقی دهان کریه   یکرهسعید به قرص نورانی ماه چشم دوخت. گودال سیاه نیم 
بود.   کرده  باز  تن را  در  بامد.  دوی   سعید  لرزشی  با  سردنیا  دور  بلندش    ش های 

اکبر!  ...اکبر!الله   ... چرخیدمی  از همه   آمیزجنون   فریاد  ...الله  بود  سو مردم    ... بلند 
   آمده بود تا شاهد این پیروزی بزرگ باشد.به بام  شمار جمعیتی بی 

 فتح کردیم!«   وسعید با خود گفت: »ماه ر 
  خورد و پیش از   رآهسته کنار درخت س  که زمین را زیر پای خود حس کند،  آن و بی 

حنای که  آن  ریش  به  دست  که  دید  را  آرمسترانگ  برود،  حال  می ی از  و  اش  کشید 
 چرخید. کره شرقی می لنگان گرد گودال نیم ن لنگا 
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۵ 

 مرکزی  یسردخانه

 
 

 !2054 ...؟2054 -
دیوارمرده کنار  بودند.  یش کدراز  راهروی دراز سردخانه    ها  ترانزیستور روی  ده  از 

سفید    نقابد. آقا نوذر با کاله، روپوش و  شپخش می   صدای آمریکا  اخبار شب میز،  
 .کرد غایب می و حاضر پشت میز نشسته بود

شماره   هر  که  با  می خواندمی ای  بلند  و  ،  پای    هایی اتیکت شد  شست  به  که  را 
های سرد و   انگشت   ؟۲۰۵۴  ...!۲۰۵۳  ...۲۰۵۳کرد.  مردگان بسته بود، وارسی می 

انتها طی می   آقا نوذر   ...جان کنار هم ردیف شده بودندبی  کرد،  راهروی دراز را تا 
عالمت   اششماره گشت، جلوی  یافت، به پشت میز بر می را می   ش د نظرر مو  یمرده
   ! کوبید: پزشکی قانونی درشتش را روی کاغذ می زد و مهر می 

گوینده  بریده  زن   یصدای  پارازیت  امواج  پشت  از  آمریکا  شنیده  رادیو  بریده 
نوذر    ...شدمی  جستجویآقا  تعداد    ۲۰۵۴شماره    در  رفت.  راهرو  انتهای  به 

بود و در   گذشتههای شب به سردخانه رسیده بود، بیش از شب سر  جسدهایی که از 
صدای  .  نمودمی   آماده ها را  و پروندهکرد  می   صادرجواز مرگ  آقا نوذر  دکتر،    غیاب

  طور همان و نوذر    ، درخواستی اهالی شرق تهران  ،اعالم کرد   هایده   از ای  ترانه آمریکا  
 کرد:زیرلب زمزمه می صدا با رادیو، هم ،  جوریدمی ها را مرده  انگشت  الی   که
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زااااده   ...غم با من  ...دیگه دواااا نمی ی ی ی کنه  ...درد منووو  ...مستی هم  -
 ... منو رهاااا ...کنه ...منو رهااا نمی  ...کنهمنو رهاااا نمی  ...شده

را    طنین و گوشی  آمد  میز  نوذر پشت  پیچید.  راهروی سردخانه  توی  تلفن  زنگ 
 برداشت.

 !نسردخانه، بفرمایی -
 .هرس دیگر می  یکامیون تا ده دقیقه   هفرمانداری نظامی. یجا این  الو، -

 را پایین کشید.  نقابنوذر صدای رادیو را کم کرد و  
.  نن مالحظه بفرمایو، خودتنک پا تشریف بیاری ت    ه به خدا جا نداریم، تیمسار! ی  -

ها و . دکتر هنوز جواز دیروزی دراز کردیمکف راهرو    وها ر. مرده هها همه پریخچال
 ...امضاء نکرده و ها روزیپریر
 ، این دکتر؟هپس چه غلطی می کن  -
 رن آهم می   و ها رن وج . نیمه رهها پ. بیمارستان هن شلوغ وسرم   ...که  عرض کردم   -

بوی تعفن همه  نیس.  انداختن  ما. جای سوزن  رداشته. کارگر نداریم  و  وجا رپیش 
 غسل بدیم.  وها رمرده
 شنوی؟ . می ن ن بروشنو بفرستی نبنویسی ون ر و. جوازش ت غسل الزم نیس  -
 بدون غسل؟   ن برکجا   -
.  ن. جواز گروهی صادر کنیههای امشبمردهارجحیت با    .ت گفتمالزم نیس   غسل  -

 ! ت اس کار عجله 
الطلوع مردم جلوی در  ؟ صبح علی رسماسم و  ،  ردیف شماره  پس علت مرگ،    -

 ...و نشجمع می 
 .ن ن بروشن کامیون بفرست وجواز گروهی صادر کن و با هم ...ه دستور  هاین ی  -
 ...آخه تیمسار -
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ه بود و صدای بوقی ممتد و یکنواخت از آن سوی سیم  گذاشت  را  گوشی اما تیمسار 
 بند را باال کشید. و دهان  قطع کرد را  تلفنشد. آقا نوذر شنیده می 

 
از  ها را برداشت و پرونده  چیزی به ساعت ده نمانده بود که دکتر از راه رسید. نوذر 

مرفین را برداشت، کاغذ    یها شیشه ارو د  یش به دفتر رفت. دکتر از توی قفسه اپی 
مرفین فروبرد و محتوای  مایع سرنگ را پاره کرد، آستینش را باال زد، سر سرنگ را در 

در رگ خالی کرد. بعد، در حالی که با یک دست بازوی    آهسته و آرام رنگش را  بی 
. مایع سیال در  انداخت را باال نگه داشته بود، خود را روی صندلی    اشکرخت شده 
،  گرفت. نوذرفرا بخش وجودش را  پخش شد و دردی لذت   کمکم   شرگ و پی بدن

کشید،    بیرون   برقپریز  در را به هم زد و از اتاق بیرون آمد. سیم رادیو را از    ناامید،
وصل کرد و از بطری کوچک الکل نود درجه که همیشه    آن   میز را به جایی  چراغ رو

 ای نوشید. سکوت مرگ در راهرو حاکم بود. ، جرعهداشت می  در کشوی میزش نگه
صندلی    یروی دسته را که  دکتر  سر    .شددفتر  وارد    دوباره ساعت بعد، نوذر  یک  

و خرناس می  بود  نود    ، را گرفت   هایششانه ،  کرد راست    ،کشیدافتاده  الکل  بطری 
ای حلقش ریخت. دکتر سرفه   ای بهجرعه زحمت  به   و  درجه را به دهانش گذاشت 

،  جا داد قفسه دواها  درصندلی افتاد. نوذر مرفین را  یکرد و سرش دوباره روی دسته 
را   ش دست . گذاشت  ی میزکشو تو غذ پیچید و ای را بست، سرنگ را توی کادر شیشه 

 یجثه   اال کشید.ب  و  خودش انداخت   یروی شانه دکتر برد، دست او را  کتف  زیر  
کرد. تمام قوایش  حفظ می زیر وزن او  دکتر سنگین بود و  نوذر به سختی تعادلش را  

جان از ی بی االشه را تا کنار دستشویی برد. دکتر چون    اوکشان  را جمع کرد و کشان 
حس بود و نوذر  ش. پاهای دکتر بی نوذر آویزان بود. باز چند متر دیگر کشاند   یشانه 

می احرکت زحمت  به  سنگیندادش  هم  مرده  از  مست  آدم  کرد  فکر  خود  پیش  تر . 
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زیر  شار داد و  فشیر آب را باز کرد، با دست دیگر گردن دکتر را  با یک دست  است.  
های قوی نوذر گردنش  اما دست   ، خفیفی کرد و دست و پا زد   یگرفت. دکتر ناله   ن آ

  ت شکافت. چند لحظه نگذش فرق سرش را می سرد  را سفت گرفته بود و فشار آب  
خود را از چنگ  بازوهایش  دوباره جان گرفت، پشتش صاف شد و    دکتر  که پاهای

 نوذر رها کرد.
حوله   دکتر  برمی وقتی  اتاق  داشت را  از  نوذر  بست ،  را  در  و  رفت  دکتر  بیرون   .

 سروصورتش را خشک کرد، دماغش را گرفت و فریاد زد: 
 های امشب؟ نوذر، پرونده  -
 

نیمه  از  قانونی    شب ساعت  پزشکی  در  فرمانداری جلوی  که کامیون  بود  گذشته 
در آهنی آهسته روی پاشنه چرخید و میان بخار سرد یخچال، اندام    یایستاد. دو لنگه 

به راننده عالمت پیشروی  نوذر نمایان شد که در نور چراغ  سفیدپوش  های کامیون 
 داد.می 

ی  س از دیگری روی سکوجانی را که سربازها یکی پهای بی لحظاتی بعد، بدن 
های  ای در سوراخ داد، تکه پنبه کردند، آقا نوذر اشهدگویان غسل می پرتاب می   سنگی 
می بدن   خونین کفن شان  می تپاند،  کامیون پیچ  در  دوباره  سربازها  کمک  با  و  کرد 

 گذاشت. می 
 و داد زد: باال برد آخرین جسد که روی سکو رفت، آقا نوذر شلنگ آب سرد را  

 قوت، آخریه؟خدا   -
 صدا گفتند:سربازها یک 

 آخریه! آره، آره، -
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بیرون جهید، دست و پای آخرین مرده  از سر شلنگ  آب سرد با فشار    همین که 
جان گرفت. آقا نوذر شلنگ را روی زمین انداخت و استغفارگویان به صورت مرده  

و سر بلند کرد کمک بطلبد، که چشمش به دو    شزد. بعد به زحمت نشاند سیلی  
،  سردخانه   خنک در میان مه    ...سرباز افتاد که پشت کامیون از خنده ریسه رفته بودند

 آمد. گروهبان وظیفه سعید جهدی آهسته به خود می 
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۶ 

 شورلت سفید 

 
 

دید با مادرش  چرت میترا را پاره کرد. خواب می   ،صدای به هم خوردن در ماشین
می  زیر    از  ...کنندفرار  زیرزمینی. آب  نمناک  دهلیز  پ  و شلشان شلپ هاقدمهمان 

ای پرت  خال را با لگد به گوشه زرد خال   یها که رسیدند، مادر گربه کرد. به پله می 
 نور باال رفت.کرد و از پلکان باریک کم 

آزرد. به ساعت دیواری نگاه کرد. بلند  شد. چراغ راهرو چشمش را می   خیزمیترا نیم
نور   برانداز کرد.  را  از کنار پرده کوچه  و  به شورلت سفیدی که  عمودی  شد  از  ماه 

می   پیشها  هفته  خاک  خانه  می جلوی  آهنی خورد،  قیچی  انداخت.  را  پرده  تابید. 
روب برداشت.  بافتنی  کالف  کنار  از  را  آه بزرگ  انگشت روی  ایستاد.  توی  ینه  را  ها 

برد  فرو  کرد   ،موهایش  جدا  هم  از  را  چشم  و  تارها  توی  که  را  مویی  هایش  رشته 
دهن  گفت »می بهش    مادر.  بود  هایش نازک و دهانش کوچک ، کنار زد. لب افتادمی 

زنی »گفت:  هایش کشید. می ماتیک قرمز را برداشت، ناشیانه روی لب   «!مرغی کون 
ندار لب  زن ه که  مهم   ،  هم  پستان  از  لب  دوست    «!هترنیست.  را  قرمز  ماتیک  میترا 

کون مرغ هم  »گفت:  مادر می   ...وقت یاد نگرفته بود ماتیک بمالداما هیچ   ،داشت 
پستان   «!ه قرمز نداشت.  لب  میدان  میترا  به  پدرش  با  که  زمانی  از  هم  را  هایش 
ترسید آمد. می سفت که نفسش بند می   قدرن آبست.  رفت، سفت می سواری می اسب 

به   به خاطر آن دو برآمدگی از سوارهای دیگر عقب بماند. میترا قیچی را باال برد. 
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ریخت،  هایش می کرد. دسته مویی را که توی چشمندرت در آینه به خودش نگاه می 
های دست از راه بام وارد خانه شده بودند، مادر تیغه به شبی که اوباش چماق  ...دبری

با شکل و شمایل پسرانه،  »  سرد قیچی را الی موهای بلند میترا فرو برده و گفته بود: 
و   هآهنی انداخت یمیترا را الی دو تیغه  یبعد گیس بافته  «!نداره کسی کاری به کارت 

د. موی  ناز بن قطع ک  چیزی را  ، گویی برای همیشهه بودبا یک حرکت سریع برید
اش میترا از آن به بعد هرگز بلند نشد و آن شکل و شمایل پسرانه چون نقاب به چهره 

 .شناخت نمی در آینه را  دیگر خودش هم بدون آن نقاب خودش   حاال. چسبید
خانه لهستان در آن سوی باغ پناه ببرند. اما بام قرار بود با مادر به سفارت آن شب  

اکبر  دویدند و صدای الله می  به هرسو ها  زیر درخت های  در اشغال اوباش بود، سایه 
  ...گذاشت می شان باقی نراه فراری جز قنات زیرزمینی برای

پیچ و خم دهلیزهای نمناک از پی مادر    اکبرهای آن باال، میترا تویدر گریز از  الله 
سقف دوباره    هایشد و از ورای سوراخ اکبرها در پس راهرویی گم می دوید. الله می 

عقابی  سر چارسو که رسیدند،     ...کرد را رها نمی   مادر  دوید و دامنشد. او می پیدا می 
ای تردید کرد و فانوسش را  مادر لحظه های گسترده روی دیوار نقش بسته بود.  با بال 

به    ری   ،نگاه سیمرغ   سمت در    البرز زمزمه کرد: »زیرلب  ای را  ورد کهنه   .باال گرفت 
 ن!«ود دست میترا را کشید و تشر زد: »عقب نم م.« بعسوی د  

از زیرزمین که بیرون آمدند، خیابان در تاریکی غلیظی فرورفته بود. صدا از سنگ  
ای سگ ولگرد کوچه را  از آنها فرار کرده بودند. گله   پیش مردم  انگار  .  خاست برنمی 

چشم تهدیدآمیز  برق  و  بود  کرده  تاریکی  هاقرق  در  این  می شان  درخشید. »شرف 
ای پایان را پشت سر گذاشتند تا به در خانه بی   یها از آدمیزاد بیشتره!« چند کوچه سگ 

پله،  رسیدند. در که باز شد، پلکانی باریک و بلند به آسمان راه کشید. در انتهای راه 
.  زد های شهر سوسو می دورتادور بام، چراغ  ...ای کوچک در میان بامی وسیعباالخانه 
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مرد صاحبخانه المپ سقف را باز کرد و چند دقیقه در تاریکی منتظرشان گذاشت.  
های باالی پنجره گیر داد، المپ کوچک روی میز را روشن  سپس پتویی آورد و به میخ 

   کرد و گفت:
 .داریندو راه   -

 ای پرت کرد و ادامه داد:خال را با لگد به گوشه گربه زرد خال 
 .ره آنمی   بن تاوتپسرک   ...ه سواری دارروز اسب اما دو شبانه  ...هراه اول، راه کوه  -

 مادر میترا را به خود فشرد.
 . یهپسر من سوارکار قابل -

 مرد صاحبخانه نگاه نافذش را به میترا دوخت و گفت: 
 ... های ری کاروانسرایی هست . نزدیکی ه، راه دشتهراه دیگ  -
 
 

  ، قفل آپارتمان چرخید، در آهسته باز شد و دکتر که به زحمت سر پا بود  توی کلید 
تن سنگین  قدمی بر دارد،  که  آن   اما پیش از   ، د. میترا بلند شدتکیه دا   در   چهارچوب   به

گره  روی کاناپه نشاند،    را   او  آوار روی سرش خراب شد. میترا به زحمت   مثل  دکتر
ندی  تکی زیر سرش گذاشت. بوی  تبالش   و  هایش را در آورد کراواتش را باز کرد، کفش 

زد، گویی چیزی در وجودش گندیده و مردار  اش بیرون می های درشت بینی از سوراخ 
اما از پشت شیشه دوباره چشمش به    ، پنجره را باز کندالی    کهشده بود. میترا رفت  

  او خانه پارک شده بود.    جلویها بود  ته هفافتاد که    شوهرش پدر  یزدهشورلت فلک 
ویسکی    یبه اتاق خواب رفت و شیشه برای چه کنار پنجره آمده،    ه بودفراموش کرد که  

را    او سر  گفت. میترا  دکتر روی کاناپه هذیان می   .را از توی کمد کنار تخت درآورد 
 و پرسید: برد بطری ویسکی را زیر دماغش  ، گرفت باال 
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 کجا گذاشتی؟ و کلید شورلت ر -
بسته و سرش روی شانه افتاده بود. تنها صدایی که از دهانش خارج    ی دکتر هاچشم

جوید.  می   آرامرامای دردناک بود، گویی بختکی از درون وجودش را آ شد، ناله می 
بازش ریخت. دکتر تکانی خورد، انگار رعشه  ای ویسکی توی دهان نیمه میترا جرعه

گرفت. دکتر    اشمیترا خم شد و سر بطری را دوباره زیر بینی   ...به جانش افتاده بود
 .کرد نگاه  میترابه  .گشت از جایی دور به دنیا باز می  انگار باز کرد. نیمه ها را چشم

 میترا دوباره پرسید:
 کجا گذاشتی؟  و کلید شورلت ر -

را    ش سر  و  های دکتر توی حدقه چرخید. میترا بطری را توی هوا تکان دادچشم
 وباره به دهان دکتر چسباند.د

 کلید کجاست؟  -
. میترا به اتاق  زبان آورد به دکتر به سوی اتاق خواب اشاره کرد و کلماتی نامفهوم  

رفت و کشوهای کمد کوچک کنار تخت را زیرورو کرد. اما چیزی نیافت و دوباره  
 ش داد.اسروقت دکتر آمد و تکان 

 کلید؟ -
دراز کرد. میترا یکی از کلیدها    اودکتر دسته کلیدی را از جیب بیرون آورد و به سوی  

های سواری را به پا کشید، را بیرون کشید و دسته کلید را روی میز انداخت. چکمه 
فرار پشت  یکالهش را از روی جارختی برداشت، کتش را پوشید، دری را که به پله 

 آهنی سرازیر شد.  یپلهو از راه شد، باز کرد  ساختمان منتهی می 
زد. شورلت  های شهر از دور سوسو می رو رسید، چراغبه آسفالت پیاده که  پایش  

زده فرو  قفل زنگ   تویسفید پدر دکتر زیر قشر ضخیم خاک مدفون شده بود. کلید را  
با صدای خشکی چرخید،    برد. در   به روی    سال هزار  که  این  مثلسمت راننده  بود 
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  د داشبور   یپشت رل نشسته بود، کی بود؟ جعبه میترا  کسی باز نشده بود. بار آخری که  
  گرفته و کارت وپیش کرد، عینک آفتابی خاکرا باز کرد، خرت و پرت توی آن را پس 

ترمزدستی را کشید، دنده را خالص کرد و آهسته   ...آورد درپزشکی قانونی را  یکهنه 
 . زیر شدسراکوچه    از شیب 
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 فرگرد دو - شهر مردگان ینبشتهـ سنگ ۷۹۳گور 

 

پرسید زرتشت از اهورامزدا: ای اهورامزدا، با که نخست از مردمان گفتگو    .۱.۲
 جز من که زرتشت هستم؟ ، کردی

گفت اهورامزدا: با جم! با جم نخست از مردمان گفتگو کردم. با او پیش از    .۲.۲
 تو که زرتشت هستی گفتگو کردم. 

 دین من باش!   یرنده ب  یادسپارنده و  : آماده باش، ای جم! به به جم  گفتمچنین    .۳.۲
به تو که اهورامزدا داد  پرسید زرتشت: پس او که جم بود، چه پاسخ    گاهآن   .۴.۲

 هستی؟ 
  ی نده رب  ام تا سپارنده و  من نی آفریده شده ای اهورامزدا،  جم پاسخ داد: نی،    .۵.۲

 دین تو باشم! 
اگر آن   .۶.۲ جم،  ای  گفتم:  او  به  یاددارنده    گاه  باش    ینده برو  نیستی  من،  دین 

 ... را، زیرا مرگ به آن فرود خواهد آمدگیتی  االن بب نگاهبان و سردار جهان من.
م من جهان تو را، ای اهورامزدا! فراخ  االن چنین پاسخ داد جم: ببگاه به من  آن   .  ۷.۲

را. جهان تو را باشم پرورنده، نگاهبان و سردار. اما مرگ را چه کنم، ای    گیتی کنم  
 اهورامزدا؟ مرگ را چه کنم؟ 

 بود، ای زرتشت، پاسخ جم به من که اهورامزدا هستم.  این .۸.۲
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 آژیرها و بلندگوها

 
 

آژیر قرمز دکتر را از خواب بیدار کرد. بلندگوی نزدیکی  بوق ممتد    ...قرمز  ...قرمز
 کرد: را پخش می  «مبارزه با منکرات یایره د» یآخرین اطالعیه

اش امت اسالم  های زنجیری هموطنان انقالبی! بار دیگر شیطان بزرگ و سگ   ...  -
  های مشت   ...ما به ایشان   ...آسمان میهن اسالمی   ...هواپیماهای  ...اند!را نشانه گرفته 

 ... آماج تیر ...مان های برهنه و سینه  ...لگد با ...ما ایشان را ...کردههگر
تیغ می  از الی پرده  بسته  با    کشید. دکتر نور روز  را  چشم  به دنبال پاکت دستش 

دهان داشت. سرش سنگین بود و    بهتلخی  یروی میز کنار تخت کشید. مزه سیگار  
 پوشید: تپید. میترا جلوی آینه لباس می اش می رگ روی شقیقه 

   ساعت چنده؟ -
 ه نشده!ن   -
 ری صبح به این زودی؟کجا می   -
 زیرزمین. -
 

ها متوقف شده و فرانسوی   شناسانهباستان های  سابق نبود. از وقتی حفاری  آدممیترا  
شد و به جستجوی  را سوار می   دکتر مای سفید پدر رفته بودند، هر شب شورلت پالو 
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از یک چیز   تنها  جا مانده بود. دکتر    ی ری هاکه در خرابه  رفت می   هایی نبشته سنگ 
خال    یزد و گربه باغ حرف نمی خوشحال بود: زنش دیگر از قنات زیرزمینی هفت 

 دید. زرد در آینه نمی 
 گفت:  با خود  زیر لب  

   فایده داشت. ه یانقالب  اقالا -
ای نوشید، پک عمیقی به  کمد کنار تخت در آورد. جرعه  ز توی بطری ویسکی را ا 

اش را از روی زمین جمع کرد و به اتاق نشیمن رفت. های پراکنده سیگار زد، لباس 
 ساعت از نه گذشته بود. 

 
. زنبیل خرید را از دستش  آمدزنان باال می نفس   پله، به آقای نوابی برخورد کهدر راه 

 گرفت و چند پله باالتر پشت در آپارتمانش گذاشت.
 ایستاد تا در را باز کند و گفت:عجله داشت، که این با
 .هامون رو از سربگیریمه دور ه شوقت نمی  -

در    نوابی   نوابی به جرم ضدانقالب از اداره پاکسازی شده بود، خانم آقای  از وقتی  
داد و آشپزی، خرید و بقیه کارها به گردن پیرمرد افتاده  پاسخ می   هامطب دکتر به تلفن 

 بود. 
 ن چطوره؟ وتوضع قلب  -
مباد!  - من  تن  نباشد،  باطری  دیگر    ...چو  هم  خدا  افتاد،  کار  از  که  هم  روزی 
 . ه راهش بینداز  هتون نمی 

از احوال    بعد یادش افتاد   .دکتر این پا آن پا کرد تا نوابی کلید را در قفل بچرخاند
 د.  وور جویا ش پیشه
 .نهخوای بابا، او که ریش گذاشته و نماز می  -



  39 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

سرازیر    مطب های  سر تکان داد، با عجله خداحافظی کرد و از پله به تأسف  دکتر  
 شد.
 

پا  نوابی  رادیولوژی غلغله بود. خانم  ناخن   مطب  و  بود  انداخته  پا  هایش را  روی 
که  آن های روز را زیر بغل زد و به دفترش رفت. خانم نوابی بی زد. دکتر پرونده الک می 

  گل هر روزی روی میز گذاشت، دو حبه  یدر بزند، وارد شد، سینی قهوه را با شاخه
قند در فنجان انداخت و در را پشت سرش بست. دکتر صورتش را به کف آغشته  

ی از آن در قهوه ریخت و جلوی  اجرعه کرد، بطری جیبی کنیاک را از کشو در آورد،  
 آینه مشغول تراشیدن ریش شد. 

 
سینه  عکس  بود  آمده  می پیرمرد  بگیرد.  را  سرفه اش  این  دارم.  »سل  های گفت: 

که  آن   .« دکتر پرونده را خواند و نشانی از سل ندید، اما برایهسل   وحشتناک از عالئم
 ش و گفت: را راحت کند، پشت دستگاه فرستاد  اوخیال 

 نفس نکشید!  - 
لباس وقتی   پاراوان  پشت  را پیرمرد  حرف    ،پوشیدمی   هایش  خودش  با  بلندبلند 

 زد:می 
از روزی که    ...دهنمی سرفه امانم    ...که این مرض لعنتی به جانم افتاده  هسی سال   -

 ... رفتیم فرانسه تحصیل کنیمبا پدرت می   ...مگرفتالریه کشتی لعنتی ذات   اون روی  
خواهم بست اما من از پا نیفتادم. پدر بزرگوارت    وکردن من زود فلنگ رهمه فکر می 

فکری برای روانت بکن. حق با او بود.    ه، برو ی ه هایت سالمتو ریه   ،گفت همیشه می 
کار درست    ...ندموم ر نداشتم، شاید من هم مثل او توی این خراب شده نمی اگر اجبا

 بست. و او کرد که زود فلنگ ر ور
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پرده  آن    یدکتر  روی  را  پیرمرد  سینه  عکس  و  کرد  روشن  را  نه  چسباندنئون   .
ش و ریه و دستگاه گوارش. در میان اسکلت  شد، نه ش  های دنده دیده می استخوان 

غرکنان دستگاه را وارسی کرد. همین  ر قش بسته بود. دکتر غای تاریک نسفید، حفره 
کشیده و پول خون    دستگاه   دو هفته پیش تکنیسین شرکت زیمنس دستی به سروگوش 

،  ایستادبابایش را گرفته بود. شاید ایراد از پیرمرد بود؟ دکتر خودش پشت دستگاه  
اش را  عکس سینه  چند لحظه بعد،   ...نفس را در سینه حبس کرد و دکمه را فشار داد

سایه  چسباندنئون    یپرده   به  هم  خودش  سینه  میان  در  تهی  و  بزرگ  حفره  همان   .
نفر  که  آن   کرد و پیش از  بدرقهد، پیر مرد را تا دم در  زنئون را    یپردهکلید  انداخته بود.  

 شرکت زیمنس را گرفت.ی بعد را صدا کند، گوشی تلفن را برداشت و شماره 
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 دوزخ یدهانه

 
 

می  همیشه  دکتر  گفتیم  پدر  معمارباشی  »به  دهانه   خونهگفت:  دوزخ    یبساز، 
ش ه ون ساخت. این خ   برامون  ش ،  هروی زمین کم  زیر زمین!« به همین خاطر هم    زیاد 

را بفروشد. خریدارهایی که به دیدن بنایی پنج طبقه    آن در طول سی سال نتوانسته بود  
خانه می  با  طبقه آمدند،  دو  غرغرکنان  می رو  روبه   ای  در  دم  همان  از  و  شدند 

 زمین قرار دارد.  زیر   ساختمان  دیگر  یآنکه بدانند سه طبقه گشتند، بی برمی 
که    اول   زیرزمین   بود  دکتر  پدر  به  متعلق  رادیولوژی  مطب  اولین    فردای میزبان 

آن را به پسرش سپرده بود. درست زیر رادیولوژی، شوفاژخانه و انبار    یانقالب اداره 
شد و با وقوع جنگ تبدیل شده  بزرگی بود که پلکان اصلی ساختمان به آن منتهی می 

دل  به  که  سوم،  زیرزمین  دروهمسایه.  پناهگاه  به  دوم  بود  زیرزمین  به  نامعلوم  یلی 
به آن تنها از طریق حیاط خلوت پشت    که   پنهان بودمعروف بود، زیرزمینی   ورود 

ندیده بود کسی به آن جا رفت    رگزه  ، دکتر. از دوران بچگی داشت   ساختمان امکان 
هست    پایین  شنیده بود که »ماری بزرگ آن  ،گبر پدرش  نوکر  ،ک یر  پو آمد کند. از بابا

 که ضامن بقای خانه و خانواده است و نباید پا روی دمش گذاشت.« 
کردند و آژیرهای  می تشویق    هااز روزی که بلندگوها مردم را به رفتن به زیرزمین 

داشت: ساختن    را به هم زده بودند، دکتر تنها یک فکر به سر  همگان خطر آسایش  
نامرئی که  پناهگاهی خص وصی برای شخص خودش در زیرزمین دوم. پناهگاهی 
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انقالب، بمباران هوایی، سالح شیمیایی    ...نداشته باشد  خبر  ش جز او از وجودکسی  
رسید. تنها یک مشکل  که هیچ! حتی دست خدا هم در روز قیامت  به آن پایین نمی 

دوران کودکی از    وجود داشت: با مار سهمگینی که آن زیر النه داشت و دکتر تمام 
ها تردید، تصمیم  از هفته  پس کرد؟ باالخره  می   ست فکر آن به خود لرزیده بود، چه بای 

 گرفته بود پی باباپیرک به ده بفرستد. 
ای شاش گاو، چند شاخه نی، یک حلقه شلنگ  چند روز بعد، پیرمرد گبر با بشکه

ه    گردانی پر از اسپندو آتش و شاهدانه از راه رسیده بود. توی حیاط خلوت با ذغال ن 
ه خط، مربعی    رسم کردهخط   ده  نک  و در مرکز مربع، گودالی   کشیدهبود. در میان آن ن 

با غروب آفتاب، وارد گودال شده، زانوها را بغل زده و در حالی که بدن نحیفش    ... بود
روز،  غروب همان خوانده بود.    داد، وردهای مزداپرستانهعقب تاب می و  را به جلو  

دکتر ازش خواسته بود تا داستان مغان و مرد ناپاک را که در کودکی هر شب برایش  
 کرد، بار دیگر بازگو کند. تعریف می 
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 داستان مرد ناپاک 

 
 

نبود» یکی  بود،  راگا  هایروزگاردر    ...یکی  نام  به  بود  سرزمینی  راگا   ...دور، 
احکام و قوانین دینی را اجرا   .سرزمین مغان بود و مغان راگا، نگهبان آتش مقدس

شان  ماوای گرفتند و دیوان و شیاطین را از  کردند، باج و خراج بسیار از مردم می می 
که    از مرد ناپاک  کس  مغان بیش از هررو،  از این  ...راندندمی بیرون    انسان   تن یعنی  

 ...، بیزار بودندشیطان به جانش زده بود
ه شیار در زمین دادند ن  فرمان می   و  بردندبه بیابان می   رامرد از دیو ناپاک  مغان راگا  »

ه مربع را    آن   ه مربع بسازد و ه شیار ن  در آن ن    ...دکن  ب   ه مغاک  ه شبانه روز گود کند و ن  ن  ن 
 تاریک و ژرف تعبیه کند.

آمدند، مرد ناپاک را در زمین فرو  بود پیش می   تاه  مردان که تعدادشان ن  غ س م  سپ
خواندند. سپس  چیدند و اوراد ضد دیو می کردند، دور تا دور سوراخ را سنگ می می 

مکیدند بند مایع را می ه ن    هایی از نی  ریختند، باشاخه پیشاب گاو را در دیگ بزرگی می 
پیشاب گاو سه بار بر سر    ...ساختندو لوله را روی سر مرد ناپاک استوار می   برآیدتا  

می  فرو  ناپاک  توی گردونه مرد  از  را  اهریمن  بار سوم،  و  اولین    یریخت  که  چشم 
گریخت، بینی می   سوراخ بن  کرد. چون اهریمن به  سوراخ بدن انسان است، بیرون می 

گردن پس   یت. اهریمن از آنجا به چالهریخبینی می   مغ شاش را سه بار به بن سوراخ 
بار می  ریخت. اهریمن به دهان  گردن می پس  یبر چاله   گریخت، مغ شاش را سه 
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می می  دهان  به  بار  سه  را  شاش  مغ  راست  گریخت.  گوش  به  اهریمن  ریخت. 
می می  راست  گوش  به  بار  سه  را  شاش  مغ  گوش    ...ریخت گریخت.  به  اهریمن 

مغ شاش را به    ...زیر بغل  یاهریمن به چاله   ...پ مغ شاش را به گوش چ   ...چپ 
  ...مغ شاش را به زیر پستان راست   ...اهریمن به زیر پستان راست   ...زیر بغل  یچاله

مغ شاش    ...اهریمن به ناف  ...مغ شاش را به پستان چپ   ...اهریمن به پستان چپ 
اهریمن به   ...ز پسگاه مرد امغ به شرم  ...گاه مرد از پساهریمن به شرم  ...را به ناف

مغ    ...اهریمن به پس زانوی راست   ...گاه زن از پیشمغ به شرم   ...گاه زن از پیششرم
اهریمن به ساق    ...مغ به زانوی چپ   ...اهریمن به زانوی چپ   ...به پس زانوی راست 

مغ به ساق پای   ...اهریمن به ساق پای چپ  ...مغ به ساق پای راست  ...پای راست 
مغ    ...پای راست   ساق اهریمن    ...مغ مچ پای چپ  ...اهریمن مچ پای چپ   ...چپ 
مغ زیر انگشتان    ...اهریمن کف پای راست   ...مغ کف پای چپ   ...پای چپ   ساق

گاه مگسی وزوزکنان از گودی  آن  ...ن مگسچواهریمن زیر انگشتان  ...ن مگسچو
ن    ...کرد و بدن مرد ناپاک را رها می   زد می   بال پا به سوی سرزمین دیوان بال  ه  سپس 

ه بار دیگر  نشست و شاش ن  گور می ه به روز مرد ناپاک در آن مغاک چون زنده شب و ن  
 «...ریخت سر تا پای او فرو می   بهآمد و نی برمی  یاز بن شاخه 

 گردان . آتشلند شدچاله ب   تویباباپیرک ساکت شد. نگاهی به ساعت انداخت. از  
زیرزمین پایین    یهای سیاه و دودزدههای آهسته از پله اند و با قدمچرخ را باالی سر  

 های شب صدای ورد خواندنش قطع نشد.رفت و تا نیمه 
ای که از  شد، تنها الشه   آفتابی پله  دودگرفته باباپیرک دوباره توی راه   یوقتی سروکله 

بیرون کشیده بود، هیوالیی عظیم  زیر خروارها  نام  خاک و تیر و تخته  الجثه بود به 
وارد کرده  از آلمان  زیمنس: اولین دستگاه رادیولوژی که پدر دکتر پنجاه سال پیش  

 بود.  



  45 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

 
❊ 

 
 جان دستگاه، تکنیسین زیمنس ابتدا پوزخند زده و گفته بود: با دیدن کالبد بی 

 ! ه خورمی ماقبل تاریخ  یاین مدل به درد موزه  -
 دقیق آن، اضافه کرده بود:   بررسی اما با 

 روحی دوباره به جانش دمید.  هشاید با مبلغ کمی بش اما  -
مخزن    وبیرون کشیده    آن را از توی شکم  ها  سیم  کالف سردرگم یک هفته بعد،  

را به دیگ نوی پر از کشمش وصل کرده    ومعوج های کج کهنه را دور انداخته بود. لوله 
، یک  روی آن خالی کرده بود. درجه حرارت مایع را تنظیم کرده بود  شکر   گونی یک    و

تبخیر را روی عالمت    یدستگیره   و   ه بود ریخت  آن   روی بازارسیاه    پیت الکل صنعتی 
maximum  گرفته بود و نگاه    لولهشاه   یبود. کفگیر بزرگی را زیر دهانه   میزان کرده

 بود.  گرفتهپی ش روند فرود مایع را به داخل دیگ بینتیز
های پالستیکی توی شکمش  دستگاه پیر به خود لرزیده بود، لوله بعد،    ساعت چند  

  کرده   ی ق  ،دویدمی   رگش شاه مایع غلیظ زرد رنگی را که در    یعصاره و    بود   قل کرده قل 
 بود. 

، دکتر زیر لب  چکیدپالستیکی می   یله که از نوک لو  آب حیات  قطرات   با دیدن 
شیطان به  که  آن   مغان بیش از هر کس از مرد ناپاک بیزار بودند،  زمزمه کرده بود: »و 

 «...جانش زده بود
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 آژیر قرمز 

 
 

را به    رهای مطب آخرالزمانی آژیر قرمز که دوباره برخاست، خانم نوابی بیما   بوق
از پشت   را  در  کرد،  را خاموش  نئون  تابلوی  راهنمایی کرد. دکتر  پناهگاه همگانی 

را  با برچسب سکنجبین  های خالی  شیشه   یبست و به کمک خانم نوابی سر جعبه 
 های زیرزمین دوم سرازیر شد.  گرفت و از پله 

یر سرخ  گورورفته و عرقآورد، شلوار جین رنگ روپوش سفید رادیولوژی را از تن در 
کشید، اندکی از    قی اتر را زیر بینی گرفت، نفس عمی  یاش را پوشید، جعبه پوره پاره 

زنان از نردبام باال  مو را برداشت و سوت آن را توی قوطی حلبی رنگ ریخت، قلم 
و بلکه    ،رفت. حاال که زیمنس پیر دوباره زنده شده بود، دکتر قادر بود تا پایان عمر

بایست هرچه زودتر کار نقاشی دیوارها را  دوام بیاورد، تنها می زمین   ر  زی   ،از آن   بیش
 د. برمی به پایان 

بند سیاه و شورت  پای نردبام، خانم نوابی زیپ دامنش را پایین کشید و با پستان 
که   چرکمردی  برای    الگویصورتی  روی  آلیاژ  انتخاب  دکتر  بود،  دیوارها  رنگ 

صورتی تنها رنگی  وذوق کار نکرده بود.  هرگز دکتر با این شوق   ...چهارپایه نشست 
نوعی صورتی دودزده و چرک، در نوسان بین سرخی   ...بخشیدبود که به او آرامش می 

آورد.  سفیدی خنکی که بخار سرد مرگ را به یادش می   ،سفیدی سردخانه  ...خون و
قانونی شده  او به همین خاطر پزشک  نداشت،  را  با هر الیه    تاب دیدن خون  بود. 
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دیوارهای قلم  بر  خصوصی   مو  می اشپناهگاه  سرخ  عناصر  از  عناصر  ،  به  و  کاهید 
ها را به  پریده مردهرنگ   بعد، فضای سردخانه و صورت   یافزود. اما لحظهسفید می 

داد و بر عناصر سرخ  آورد و در گریز از مرگ عناصر سفید را کاهش می خاطر می 
حکمفرما    جهان روزی که تاریکی مطلق بر    گفت خود می ه  ب   دکتر  ...د کرمی اضافه  

ها را خواهد بست، خود را به دست شب  اش چشمشود، او در چهاردیواری صورتی 
نخواهد داشت.    ی سیاه و گرم ابدیت خواهد سپرد و از سقوط در پرتگاه دوزخ هراس 

آوردی  کرد. دیوارهایی که طبق بر اما تا آن روز بایست دیوارهای پناهگاه را رنگ می 
 ...شدید دوام بیاورد  یه لرزقدر استحکام داشت تا در برابر یک زمینن آسنجانه زلزله 

زیرزمین آن  خاطر  به  پدرش  عمر  حاال،  یک  و  بود  گفته  ناسزا  معمارباشی  به  ها 
شده بود. تنها    جان و تنششان ساخته بود، آخرین سرپناه  یر برای دوزخی که معمار پ

ای کننده کرسفید و    ؟ آژیر یدآخرین آژیر را خواهد شنبوق  یک نگرانی داشت: چگونه  
به همه  به صدا در هایش پایان می اضطراب  یکه  نهایی کی  خواهد آمد؟  داد؟ آژیر 

  داروهای اولیه پر ی  ای قفسه یشه رد؟ طبقات شب    پی   ،شدچگونه به نهایی بودن آن می 
ای تریاک نیز برای لذت  آورهای مردافکن بود. حبه های خارجی و خواببخش از آرام

سفید مرگ آرامش نهایی را    بوقسکرآور که    یپسین کنار گذاشته بود، برای آن لحظه
 د.نبرقرار کدر جهان  دوباره 
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 درس سانسکریت

 
 

سیم   از  که  ترانزیستوری  بود.  برقرار  نرد  بازی  بساط  و  غلغله  همگانی  زیرزمین 
رسیدند،  کرد. کسانی که از کوچه می وقفه آژیر قرمز پخش می سقف آویزان بود، بی 

 :آوردنداخبار روز را با خود می 
 زدن. و فرودگاه مهرآباد ر- 

 آقای نوابی تاس ریخت و گفت: 
شده فرود  خراب  اون تو  ه کسی دیگ ...زدن  و فرارگاه مهرآباد ربگو   ؟ گاهودفرکدوم -
 آد که. نمی 
 . ندببند  وتا دهن مردم ر هاسی سازی دولتین جنگ صحنه ا -
بوده    - تا  آقا،  داشت  ب اعرانه  جنگ  سر  ما  پسش نبا  از  لعنتی  شاه  اون  تنها  ن و. 

 ... مد وامی بر
 های خالی نشسته بود، گفت: بطری روی صندوق  ،روی میتراه پیرمردی که روب

برای نجات ما خیال دارد با هواپیما    انگار این بار مهر   ...آباد...مهر  ...گاه    ...فرود  -
 فرود بیاد! 

 : بلند کرد کرد، را که کسی گوش نمی   یترانزیستورصدای  دار ریش جوانکی ته 
های بیغوله   افراد ناشناس و مشکوک در  ...«مبارزه با منکرات  یدایره »  یاطالعیه   -

 ...زنندمی  ی انقالب ضد هایزیرزمینی دست به توطئه 
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پنج  -حریف آقای نوابی دو شش   ...در جریان بودبازی نرد با سروصدای بسیار  

هوادارانش و  بود  آورده  هم  سر  دیگری  -پنج! شش-پنج! شش -شش   ...پشت  پنج 
 کردند.طلب می 

واژه  بازگشت و  یش باز بود،  زبان سانسکریت که روی زانومیترا دوباره به فرهنگ  
 خواند:بار دیگر مهر را  

 
ی که بر فراز کوه البرز  ایزدناپذیر،  خورشید شکست  ،  Sol invictus:  مهر)میترا در سانسکریت(

 ماوا دارد.  
 

 گفت:و  هایش را باال برد دست  دار ریش جوانک ته 
 . عصر یاالرض تو روزنامهفی مفسدیناسامی هیسس!  -

  صورتش آورد، عرق  روی میترا نشسته بود، دستمالی از جیب در ه پیرمردی که روب
 کرد، گفت: گردن را باز می که گره شالرا پاک کرد و در حالی 

این داغی   - به  تهران    !زیرزمین  ندارم هوای  یاد  ر گرم شده  انقد  اردیبهشت   توبه 
 . هباش

 کنار کشید تا برای پیرمرد جا باز کند و گفت:   میترا کمی خود را
 . ینشما کنار منبع شوفاژ نشست  هآخ  -

شد و کنار میترا نشست. عرق صورت را پاک کرد، خلط گلو    بلندپیرمرد به سختی  
 پرسید:  ریشو  جوانک  ازرا باال کشید و توی دستمال انداخت، بعد 

 ندازم؟ یشما ب ینگاهی به روزنامه  ه شمی  -
را که از شکاف جیبش    که گوش از رادیو بردارد، دست برد و روزنامه آن جوانک بی 

 بیرون زده بود، به پیرمرد داد.
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رجز  زورآزمایی دیگر    برای یک که  ی نوابی دست اول را باخته بود و در حالی آقا
 چید. ها را از نو روی تخته  خواند، مهره می 

 پیرمرد ناشناس روزنامه را ورق زد و پرسید:
 ؟ نعهد دقیانوس رو از کجا آوردی یاین روزنامه  -

خم شد و    ترابه رادیو بود، سوال پیرمرد را نشنید. می  دانگ حواسش شش جوان که  
   به تاریخ روزنامه نگاه کرد.

 پریروزه!مال این روزنامه  -
 پریروز یعنی چه تاریخی؟ -
 تاریخ باالی صفحه را نشان پیرمرد داد:  

 . ۱۳۶۰اردیبهشت  ۱۴ -
 پیرمرد زیر لب گفت: 

 قرون وسطی؟  یعنی برگشتیم به ...؟۱۳۶۰ -
 گفت:  لبخندمیترا با 

 ی!خورشید ۱۳۶۰ -
ای را که  پخش شد. جوان آیه   از ترانزیستور دوباره  بوق ممتد و یکنواخت آژیر قرمز  

 تکرار کرد:  بلندبلنداز رادیو شنیده بود، 
کون    ا  ن  ا  رت   م 

ا  و  ل  شیء  ه ک  ل  و  ها  ٌرم  ح  اٌلذی  لدٍه  الب  ت  هٍذه  ر  د  اعب  ان  رت   م 
ا  ما  انا ـ 

ن سلمین.    م   2الم 
 گفت: د، که انگار گیج شده بو پیرمرد 

 از کجاست؟ بوق صدای   -
 نیست، آژیر خطره.  بوق -

 
 هاست؟  د  به رو در جهنم افتند. آتش دوزخ آیا جز جزای اعمال آننکار و بدکردارکه زشتو آنان سوره نمل:  2
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 آژیر خطر؟ -
 ؟نشنوینمی   هجنگه! مگ  هآخ  -

عرق   دستمال  با   که  حالی  در  و  کرد  اشاره  رادیو  به  پاک  سرو پیرمرد  را  گردنش 
 شوخی است یا جدی، گفت:  میترا نفهمیدکرد، با لحنی که می 

 .هخون فرا می  و ها رکردم شیپور جم مرده فکر می  -
 میترا پرسید: 

 جم؟ -
 بود، سرک کشید و گفت:  پیرمرد به کتابی که روی پای میترا باز 

ها تا مرده   گردهمی ری که آخر زمان بون . همگ شدمرمبتال به    اولین کسی که   ، جم  -
 ! هزنده کن   ور

به کتاب میترا    ،بعد  . چند لحظهدادسروگردن خود ادامه    ه به کشیدن دستمال ب  و
 گفت:اشاره کرد و 

 .   نهای مرده هستیشما هم که مشغول یادگیری زبان  -
 گفت:کمی دلخوری میترا با 

 تمدن هندواروپاییه.  یریشه  ...سانسکریت زبان مرده نیست  -
از حفظ خوانده    را   عربی  یکه آیه   ریشدار ته  زد و با اشاره به نوجوان   پیرمرد پوزخند

 : پاسخ دادبود، 
 خورد؟ های هندواروپایی به چه درد امروز  شما می زبان  یریشه  -

دوباره مشغول ورق    به بحث و جدل با پیرمرد ناشناس نداشت،   ایعالقه میترا که  
 : بردار نبوددست شد. پیرمرد   سانسکریت زدن فرهنگ 

 ؟نگردیای می دنبال چه واژه  -
 :گفت  عصبی حالتی با میترا 
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 ؟ هم سررشته دارین مرده هایزبان از شما ه مگ -
 ...هاست کهسال  ...ندهوم م خاطربه چیزهایی  هی  -
 گردم.دنبال واژه سورا می    ...سورا! -

 گفت: بعد از مکثی کوتاه، های ریز نافذش را به میترا دوخت و پیرمرد چشم
 ! شناسمخوب می  ور  یکی این  -

به ورق  در سکوت    ،یا جدی است   زد اندامی دستش    ناشناسدانست  نمی که  میترا  
 . زدن ادامه داد

خواهد  رنا  س  در   جمروز قیامت    ...!جمشید  یسرنا  . ه شیپور  همان سرنا یاسورا    -
 . ندبرخیز  گوردمید  تا مردگان از 

 میترا گفت:
 آد. من جور در نمی  یبا جمله  -
  ن چیه؟وتجمله  -
 ... کامل نشدهآخه  . نمودنمی هنوز   ... -
 ؟ یعنی چی کامل نشده -
 ... نتراشیدم اش راهمه هنوز  -
 ؟ نتراشیمی  و ها رشما جمله  -
 ... ان ها خیلی قدیمی این نوشته  ...کنمپیدا می باالخره  واش رمعنی  !مهم نیس -
 ؟نشناسیباستان  -
 ...هاداره تعطیل شکه این بودم. تا قبل از  -

 :گفت با تردید و  کرد بعد فکری 
 کندن سورا در زمین یا چیزی شبیه به این؟ شه گفت  می  -
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ریشه   ...!کامالا   - از  سگودال  ،چاله  ...سوراخ  ...سوراخ  یسورا  دارای    ا رن . 
 به نام سورا.  ت اس هایی سوراخ 

 ای کرده باشد. ادا کرد انگار کشف تازه  طوریآخر را پیرمرد   یجمله 
 د: ابه سرعت روی آن نوشت و به میترا دروزنامه را برید، چیزی  یبعد گوشه 

من   - آدرس  جملههاین  وقت  هر  شدوت!  کامل  بزنین  ،ن  من  به  سری  با  یه  حق   .
 کنیم مرده نباشن.قدرها هم که فکر می های مرده آن شماست! شاید زبان 

 
  رفع سفید و  ای نیست که صدای آژیر  آمد تکرار کند که سانسکریت زبان مرده  رامیت

حالی  در  و  پیچید  زیرزمین  در  فاتحانه  نرد  خطر  بازی  به  نوابی  آقای  پنج  که شش 
 داد، همه به سوی در خروجی هجوم بردند. خاتمه می 
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۶ 

 االرض مفسد فی

 
 

 ! تا بوده تو این مملکت دعوای مال و فراماسون بوده -
 . ت هاسمال کیه، آقا؟ فراماسون کجا بود؟ کار دنیا دست آمریکایی  -
 

صف روزنامه تا انتهای خیابان ادامه داشت و در انتظار اخبار تازه، بازار شایعات  
 تا غروب آفتاب.  ...داغ بود. حرف، حرف، حرف 

درختی    یفریور روزنامه را زیر بغل زد و از کنار دیوار سفارت انگلیس به کوچه 
ماهپیچید آشفته .  وضع  و  بود  نشده  خارج  خانه  از  بود  تازگی    یها  برایش  خیابان 

اعالمیه  موقت،  دیگری چسبانده  داشت: شعارهای ضد دولت  یکی روی  که  هایی 
  سر کمی دورتر،   ...بود  آویزان درختان    یشاخه   از پاره که  های تکه شده بود، باندرول 

کشیدند تا یکدیگر سرک می   یشانه نی بود که از پس  ا از عابر  پر  ،چهارراه کوچک 
بر    پوالدینی   یسقوط مجسمهببینند    ...ببینند  ...ببینند باال  آن  از  دراز  را که سالیان 

روی چمن پیش پای مردم افتاده و   پهلوبه چهارراه و خیابان سلطنت کرده و اکنون  
 ها را خرد کرده بود.ها و نرده خود گل ن زیر وز

فروشی قدیمی  کناری راه افتاد و در برابر کتاب  یزیری باریک کوچه فریور از سرا
چند ضربه به شیشه زد، به دور و بر نگاهی  ها خاموش و کرکره پایین بود.  چراغایستاد.  
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. فهرست  فتادروزنامه ااول    یعنوان درشت صفحه به    ش انداخت و منتظر ماند. نگاه
 ...االرضکامل مفسدین فی 

 ستو درآمد، کلید را در قفل چرخاند و در را گشود.سیو کتابچی از توی پم  
 ، استاد؟نروز روشن آفتابی شدی  -
 رفته بودم دکتر. -
 بال دوره، انشاءالله!  -
 !ت س ال ب  روزگار روزگار  -

نگاهی به این سو و آن سوی کوچه انداخت، کرکره را پایین کشید و   مسیو کتابچی 
 کلید را دوبار در قفل چرخاند. در پستو چراغ گازی کوچکی روشن بود. 

 هم تو فهرسته.  جنابعالی اسم مبارک  -
 گفت: ی تفاوتفریور با بی 

 نم، عینک همرام نیست.ودـ نمی 
جوشیده چای  و  برداشت  را  دودزده  قوری  برای  یاه س  یکتابچی    مهمانش رنگی 

 ریخت.
 ! . پنج نفر اولصدر جدولدر  -

 پرسید: فریور  ضوع و برای تغییر م 
 مده؟اوچی در  کار تازه   -

 توش بچپند.  تا ندم کار تازه، استاد؟ همه دنبال سوراخ وـ کد
 شنیدم »زائر خرابات« تجدید چاپ شده. -
ه  کاوش کرد   وهای ری رن کشیش پیر که سی سال پیش خرابه اوهای  یادداشت   -
 ؟ کنهدوا می از ما  چه دردی امروز  بود 

 فریور ناگهان بلند شد و گفت: 
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   ...من هم برم برا خودم فکر سوراخ باشم و مزاحم کاسبی تو نشم ه بهترانگار  -
ی  ...بشینبفرما  ؟  استاد  کجا  - ا  ...بزن بست  هبشین  روزها  این  همه  قدر  نچرا 
 ؟ن نازک شددل 

قنددان  کتابچی  گردن را از دور گردنش باز کرد. مسیو  فریور دوباره نشست و شال 
 را جلویش گذاشت و گفت: 

 از قضا این روزها به فکر شما بودم. -
زیرورو کردن  و مشغول    عظیم کتاب تکیه داد، باال رفت   یرا به قفسه   نردبام  بلند شد

 شد.ی زیر سقف هاکتاب
 ده نچشیرا  آن   یمزه ها بود  ای چای نوشید و پکی به وافور زد. مدتفریور جرعه 

 رسید: به گوش می  جایی دور مسیو حاال از   یبود. صدای خفه 
 ...چیزی برخوردم  ه جاها بودم، به یچند روز پیش مشغول جمع و جور کردن این   -

 ... گردم. اما حاال هر چی می هگفتم باید برای شما جالب باش 
بین مسیو را که روی میز بود، برداشت و به  آورد، ذره فریور روزنامه را از جیب در 

 االرض گشت.دنبال نام خود در فهرست مفسدین فی 
رمان عجیبی یادمه  کارهای ناتمامش بود.    اون . این هم از  وحکمت ر  ه مرزخدا بیا  -
 به من فروخت.  و قسمت اولش ر ...بود

روزنامه    یبین به اسم درشت خودش روی صفحهاز پشت ذره   نگاهش  که  فریور 
 شده بود، پرسید:  دوخته

 چند قسمت بود؟  ه مگ -
آورد پیش من،  .  ننویسیمی   نشما داری   وگفت قسمت دومش ردو قسمت. می   -
 .هترسید دست نااهل بیفت می 

 نردبام رفت.  پایفریور که درست نشنیده بود، برخاست و 
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 ؟ همطمئنی مال حکمت -
 ...ترجمه هم شدی  گم خودش به من داد. آماده، استاد. می نفرماییلطفی می کم   -

 ...اما برخورد به کودتا
 را به یاد نداشت، با ناباوری پرسید: ایفریور که چنین نوشته 

 ؟ هبه کسی هم دادی بخون  -
گفت تنها زبانی که  فارسی نبود. می   هشد. آخ بایست ترجمه می   ...نه، گفتم که  -

 . ه، سانسکریتهدر هارمونی با موضوع این رمان 
 اش نشسته است.روی پیشانی   یفریور حس کرد عرق سرد 

 موضوعش چی بود؟ -
که  این  . من برایی شهر زیرزمین  هداستان ی  ...کرد   یک بار خودش تعریف  والله  -

نقشه هم همراش بود. خودش با دست    هپولی بهش دادم. ی  هزمین نندازم، ی  وروش ر
اش چاپ کنیم. حاال توی این شلوغی برای ما دیگر حواس  کشیده بود که ضمیمه 

می   ...ندهو نم روز  کتابهر  رفروشی ریزن  بفرما!   ...!شایناها  ...زننمی آتش    و ها 
 خط خود حکمت. دست 

ذره فریور   پشت  دفترچهبین  از  گرفت.  را  دفترچه  و  کرد  دراز  جلد  دست  با  ای 
   احساس کرد.  ش. لرزشی در انگشتانرنگای سبز پارچه

 مسیو از نردبام پایین آمد: 
س کرد  ن دادم. التماوکرد نش کار می   تو شهرداریی که  مهندسروز به    ه ی  و نقشه ر  -

 .وجود داشته اا واقعشهر زیرزمینی  ...گفت قضیه واقعیت داشتهبهش بفروشم. می 
ی روزنامه پیچید، در جیب کتش گذاشت و به سوی  الفریور با احتیاط دفترچه را  

 در راه افتاد. 
 ... بست بزن یه کجا استاد؟ بشین   -
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 باید برم فکر سرپناهی برای خودم باشم.  ...راست گفتی  -
بین را به دستش داد و  خارج بشود، ذره که  آن   مسیو کرکره را باال زد. فریور پیش از 

 گفت:
 ؟ چی بود مهندس شهرداری اون اسم و رسم  -

 
❊ 

 
  ...مغاک ...مغه ...مغ

 ... چاه ...ژرف  ...گود
 ... قبر  ...گور ...کننددیوزدایی   در آن سوراخی که   ...مغاک: جای مغ

 
  فرهنگ لغاتش   یزنگارگرفته های  فریور آخرین واژه   ...مغاک ـ مغ  ...مغاک  -مغ  

 خواند.  از نو را 
ای آن را بو کرد و  د، جلد پارچه آورسبز را بیرون    یدفترچه   کشوی میز را باز کرد و

نیمی از جلد را  بزرگی    زرد   یلکه   ...زدهکپک . مشک  را شناخت مشک  قدیمی  بوی  
از جیب  باغ  در زیرزمین هفت آورده بود.    فرنگاز    بود. دفترچه را حکمت   پوشانده

 ... چهارشنبه یک روز  بعدازظهر ده و چند خطی خوانده بود.  بیرون کشی
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۷ 

 باغهفت

 
 

تهران شد، هفت باغ تو در   گاهگردش ترین الدوله که بعدها بزرگ باغ امینهفت  ...
 های سر به فلک کشیده متعلق به خانم فخرالدوله.تو بود با درخت 

سفارت سلطنتی لهستان که فریور در آن به سمت مترجم استخدام شده بود، یکی  
اتباع خارجی    یهای دیگر نیز همه در اجاره های نبشی را اشغال کرده بود. باغ از باغ 

آجری و   یآن قرار داشت. مسجدی کوچک با مناره   بود جز یکی که مسجد محل در
 ها از آن شکایت داشتند.همسایه  یهمه بلندگویی که 

تازه    ،ستان فرنگ  دروارث خاندانی اشرافی، پس از اقامتی طوالنی    ، خانم فخرالدوله
  یپلهدستور داده بود بلندگوی مسجد را از جا در بیاورند و راه فورا  برگشته و  به وطن  

نخوابیده    همباغ با این اقدام  کنند. اما سروصدای مستاجران هفت   مناره را مسدود
به خاطر  بود. گله  از خانم صاحبخانه  اتباع خارجی  آبی که    تقسیممندی  بود.  آب 

برابر    سهم به هفت  بایست  می رسید،  طبق توافق قبلی  باغ می ای یک بار به هفت هفته 
از تقسیم می  تنها پس  و  را سیراب  های هر هفت  انبارها و حوض آب که  آن   شد  باغ 

خانم فخرالدوله از سهم مستأجرها  ها بود  یافت. اما ماهبه بقیه محل راه می   ،کرد می 
 ای یک قطره آب به خود ندیده بودند.  های اجاره باغ گذاشت و کم می 

به دیدن خانم صاحبخانه رفت، مستخدم برای حل مشکل  روزی که فریور جوان  
سنگی به    یفرنگی با چند پله اش کرد. عمارت کاله شمالی ایوان راهنمایی   به ضلع
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های تودرتو و سپیدارهای سر به فلک کشیده و  رسید. دورتادور باغایوان سراسری می 
ه به ایوان  خانصاحب داد. وقتی خانم انداز می حالتی ابدی به چشمکه های البرز  قله 

 اموریت خود را از خاطر برده بود. ، موضوع م منظرهآمد، فریور محو تماشای 
و کم   که  خانم صاحبخانه می آرام  نظر  به  روی گرامافون  رسید، صفحهحرف  ای 

ارکستر   کارمینا بورانای دعوت کرد تا به آخرین لهستان  سفارت  مترجمگذاشت و از 
 گوش بدهد.   سمفونیک برلن 

می  جوان  فریور  وقتی  بعدازظهر،  روز  خاآن  کند،  خداحافظی  نم  خواست 
 صاحبخانه گفت:

 فهمن.ها این را نمی آب در این مملکت طالست. متاسفانه خارجی  -
 و پس از چند لحظه سکوت اضافه کرد:

 ؟ بیاین سر قناتبا من   نباغه. مایلیامشب نوبت آب هفت  -
 

❊ 
 

او  حکمت از  فریور    ...چهارشنبه  یک روز با  بود  .  برودباغ  به هفت   دعوت کرده 
ها . خبر ورود گندم اهدایی انگلستان سر زبان گذاشته بودندزنوار قرار  جلوی کافه ر  
کامیون  خیابان بود و  بلندگو در  با  بریتانیایی  اطراف  های  و می سفارت  های  گشتند 

 کردند. خود از مساجد دعوت می  یمردم را به گرفتن سهمیه 
را بند آورده بود. از    خیابان حکمت کمی پس از ساعت پنج  رسید. گندم انگلیسی  

های سفارت بریتانیا به راه افتادند. به خیابان درختی پیچیدند، زیر شاخ و برگ درخت 
  یاعتنا به مجسمه ها را پشت سر گذاشتند. چهارراه کوچک را بی فروش کتاب   یراسته 
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خاکی سرباالیی شدند که    یکه تازه نصب شده بود، رد کردند و وارد کوچه   ی پوالدین
 شد.باغ ختم می وار هفت به دی 

له کرد و دو مرد جوان از توی خیابان شنی به سوی   حکمت سیگارش را زیر پا 
های قدیمی  سپیدارها و نارون   یفرنگی راه افتادند. خنکای باغ در سایه عمارت کاله 

 آمد. می  باال  یتاالر طبقه خنده از  یچیزی اشرافی داشت. صدای حرف و قهقهه 
های خانم فخرالدوله دید  ت را معرفی کرد، برقی در چشم آن روز وقتی فریور حکم

و حتی    بود  های آقای حکمت را خواندهکه علتش را ندانست. خانم فخرالدوله کتاب 
 های ادبی اروپا تعریف ایشان را شنیده بود.در محفل  اا اخیر
 ؟ن توقیف شدهوکتاب اخیرت گنمی  -

 اسخ داد: تفاوتی پحکمت لیوان کنیاک را سر کشید و با بی 
 اش فروش رفته بود. وقتی توقیف شد که صد نسخه -

 فریور با خنده افزود: 
 بود.   نسخهصد   همون البته تیراژش  -
 

برد تا به چند دیپلمات اروپایی   تاالر فرهنگی سفارت لهستان فریور را به  یوابسته 
اسرای لهستانی را که استالین به  بریتانیا  کرد و  داد می کند. جنگ در اروپا بی   معرفی 
به تهران می جنگل  بود، از راه دریای خزر  آورد، در پادگان  های سیبری تبعید کرده 
می دوشان  تعلیم  می تپه  شمالی  آفریقای  به  و  و  داد  هیتلر  علیه  تا  موسولینی  فرستاد 

 بجنگند.
 اخیر به ایتالیا سربازهای لهستانی در خط اول بودند. یدر حمله  -

لهستانی  تهران  می مردم  وبا  و شیوع  قحطی  مسبب  را  دیوارها  ها  روی  و  دانستند 
 باد نژاد آریایی! باد هیتلر! زنده باد آلمان! زنده نوشتند: زنده می 
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در ونسان که به تازگی به ایران بازگشته  وقتی فریور دوباره به ایوان آمد، حکمت با پ
های ری  ها پیش خرابه بود، مشغول گفتگو بود. پدر روحانی اولین کسی بود که سال 

 بود.  هرا حفاری کرد 
بارها خوندیم. رفیقم فریور حتی خیال داشت به فارسی   و »زائر خرابات« شما ر -

پلکیدیم و اشعار    ی ریهاخرابه در    دیم رفتیم کرایه کراش کند. یک روز ماشین  ترجمه
 ... الشهودی روی بدهدزمزمه کردیم بلکه کشف   وشما ر

 فریور پرسید:
 ؟ ناز سر بگیری و ها رحفاری  نخیال داری  -

 کرد.پدر روحانی فارسی را بسیار خوب صحبت می 
   بدهیم. تا تهران گسترش  وداگر بش  و بله  -
 .ولی تهران که در عهد باستان اهمیتی نداشته  -
نیست   - از شهری سخن    !معلوم  و    نداه گفت مغان  داشته  قرار  هرا  پای کوه  در  که 

 آن بوده.  یاهریمن بنا کرده بوده. این شهر در نزدیکی ری و از جهاتی قرینه 
 حکمت با پوزخند گفت: 

های روزی مهر از کوه البرز پایین خواهد آمد و نور را به خانمان »  فتهگ زرتشت   -
 های تهران منظورش بوده!خانه  پس .«رد آوآریایی این دشت خواهد 

 گیز پرسید: انل با لحنی مال   و شد یک خانم اروپایی از کنارشان رد 
 آیا شما معتقد به برتری نژادی هستید؟  -

 د: سرود و با حالتی شاعرانه   باز کرها را خانم فخرالدوله دست 
دارنده  سربرآوردن  دشت   ی»مهر،  از  پیش  که  مینوی  ایزد  نخستین  فراخ،  های 

های آریایی  کشد و به خانمان می برخورشید جاودانی تیزاسب، از فراز کوه هرا سر  
رسد که زرتشت درست  خوانم به نظرم می نگرد.« هر بار این خطوط اوستا را می می 



  63 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

های البرز  باغ و دامنه هفت   ین ایوان ایستاده بوده و با دیدن منظره جا روی ایهمین
 این اشعار را سروده.

 خانم اروپایی ادامه داد:
 ...کرد نیچه با استناد به زرتشت از تز برتری نژادی طرفداری می  -

دعوت کرد برای   هامهمان ای روی گرامافون گذاشت و از  خانم فخرالدوله صفحه 
 ...ندشوینا بورانای تمام ادوار آماده شنیدن بهترین کارم 

. دو مرد جوان تا ضلع جنوبی ایوان  راه افتادزنان  ها قدمپدر روحانی از کنار نرده 
 آن سوی باغ، دشت در هرم آفتاب غروب شناور بود.  ...اش کردندهمراهی 

 فریور گفت: 
 اس.. تهران هم از همان ریشه ه ای البرزهای اسطوره ـ هربرز، هرائیتی، هرا همه نام

 سر تکان داد.با حالتی متفکر اش را خاراند و پدر روحانی ریش بزی 
زمین زندگی    دهد مردم تهران سالیان دراز زیر  یم که نشان می پیدا کرد ی  ک مدار  -
 کردند.می 

تا طبق بشارت    دانن هم این مردم سمج که چشم به این کوه دوخته اوزمین؟    زیر    -
 ؟ فرود بیادن باال اواز نور   یزرتشت، مهر سوار بر ارابه 

 درست به همین دلیل! به دلیل همان بشارتی که گفتید. -
 فریور گفت: 

 ، پدر.داناین بشارت را مذاهب دیگر هم داده  -
 و با هیجان گفت: تکان داد پدر روحانی دستش را در هوا 

 ! اساس پیدایش مذهب مسیح هم همین بشارت بود.اا دقیق -
 :گفت حکمت با لحنی تمسخرآمیز 

 .ست های ماگرفتاری  یهمه  یسرچشمه هرا، کوه باشکوهی که  -
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 فریور با هیجان پرسید: 
 مدارک تاریخی که گفتید چیست؟ -
شما سمج،    به قول    . این مردم  هشدنشین یاد  از مردمی سوراخ   متن مقدسدر چند    -

توانستند دور از این کوه به سر برند، در بیابان پرخطر از ری کوچ کردند اما چون نمی 
به امید این    ...هایی کندند و راضی شدند به دنیای ظلمانی اهریمن فرو بروندسوراخ 

 ن دشت را به بهشت تبدیل کند.بیاد و ای فرودکه یک روز مهر از باالی کوه  
 پرسید:با کنجکاوی فریور 

 بود؟  ی علت کوچ مردم از ری چ  -
 د و با صدایی گرفته گفت:شپدر روحانی به افق پر گرد و غبار آن سوی باغ خیره 

 ظلم مغان!  -
 ای ریاضی را حالجی کند، زیر لب زمزمه کرد:حکمت گویی معادله 

 گور.ه بشهر زنده  ست بامساوی، مهر بشارت   در ضرب ظلم مغان   -
می خورشید پشت هفت  آهسته غروب  بر  باغ  برلن  ارکستر سمفونیک  آوای  کرد. 

ها را به سینه زده بود و  انداخت. پدر روحانی دست فراز درختان هزار ساله طنین می 
پله  پایین می از  و چارق های سنگی عمارت  با ردای سفید  بندیرفت.  به  های  اش 

 باغ راه گم کرده باشد. های هفت مانست که میان درخت عتیق می زائری از عهد 
 حکمت زیر گوش فریور گفت:

ما شاید تنها    باشکوه   یهای باستانی که بگذریم، در سراسر گذشته گوزی از گنده  -
 .بشه افتخار کرد چیز   هیبه  

 فریور ناباورانه پرسید:
 ؟ چی به  -
 کشف کرده.  کنه ادعا می  فرانسوی همین شهر زیرزمینی که کشیش به  -
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هفت  می   چهارشنبه روزهای  باغ  جلسات  فخرالدوله  برگزار  خانم  دستور  به  شد. 

کردند. حصیرها آن بود، برای پذیرایی آماده می   قسمت ترین  زیرزمین کاخ را که خنک 
های یاس معطر شده  حوض که همان روز از قنات کشیده و با گلبرگ   یرا در آب تازه 

گرامافون    :کردندرا از ایوان به زیرزمین منتقل می وسایل پذیرایی  .  انداختند، می بود 
فخرالدوله،   خانم  نقره طبق قدیمی  از  های  پر  و  لیوان ای  کریستال  های شیشه های 

کتاباتمشروب رنگی   تل  مجالتی ،  و  از    ها  خارجی  خانهسفارت   که  رسیده های 
سروکله رفت   ...بود تا  داشت  ادامه  زیرزمین  و  ایوان  توی  مهمان   یوآمد  ها اولین 
، بوی  شدکشیده می وقت حصیرها به سرعت باال  شد. آن ها پیدا می درخت   الی البه 

  .گشتانباشت و نظم و ترتیبی اشرافی بر همه چیز حاکم می هوا را می  یاس
و بوی سکرآور    برگ  باغ پر از دود سیگار ظهرهای چهارشنبه، زیرزمین هفت بعداز

های محو و های دور میز به جرمراه حصیرها، اندامتریاک بود. در تاریک روشن راه 
های بلند جالل حکمت و  اند. تنها سرفه شناور شده  فضاکه در   دندمانشکلی می بی 

های کلفت  گونه و لب شکافت و صورت اسب می را   دود اش پردهدرپی های پی تکان 
با آن آرایش غلیظ، لب   کرد.را نمایان می   خانهصاحب خانم   های خانم فخرالدوله 

طرز خاص    و  سیگار کهربایی های عمیق و طوالنی به چوب ای کبود و پک زدن قلوه 
ش  چیز به دور ای که همه تاریک بود. ستاره ثقل آن زیرزمین نیمه   یزدن، نقطه حرف 

 چرخید. می 
ما  گفت سرنوشت اصحاب کهف نامی بود که حکمت روی رفقا گذاشته بود. می 

هم مثل سرگذشت آن هفت تن است که از دست نادانی مردم به غار پناه بردند و به  
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شان کسی سرنوشت   و شدند  اردیفرو رفتند. روزی هم که از خواب بی طوالنی  خواب
زمزمه    وخودشان بستند.    د و مدخل غار را به رویرا باور نکرد، دوباره به غار برگشتن 

 کرد:می 
 

 ایم چو اصحاب کهف لیک امروز خفته
 گور باشد کهف و رقیم ما  فردا ز

 

گاه  که از تازه این    رای باغ را همه دوست داشتند. نه ببعدازظهرهای هفت  های ادبی آ
ای ناتمام را از جیب  حکمت چند خط از رمان یا مقاله   باشندداشته  ر  انتظابشوند یا  

 نیرویی غیبی   ...از رفقا را به خواندن کار جدیدش تشویق کند. نه!  ی کی آورد و یا  در 
نمناک، به قعر آن زیرزمین تاریک که گویی مرکز  شان را به پشت آن حصیرهایهمه 

 آن گریز نبود.  ید و کسی را از مدار جاذبه انکش ثقل زمین بود، می 
آورد، فریور به یاد داشت.  سبزرنگ را از جیب در   یروزی را که حکمت آن دفترچه 

  باغ خوانده تازه از اروپا برگشته بود و خانم فخرالدوله همگان را برای دیدارش به هفت 
بگوید و کارمینا بورانای جدیدی  فرنگ های ش را گرفته بودند تا از تازه دوربود. رفقا 

حکمت   ...چرخید می سوغات آورده بود، روی گرامافون     به   برای خانم فخرالدوله   که
 سبز را درآورد و گفت:  یدفترچه 

 ن بخونم.  توبرا وخوام بخشی از داستان جم رمی  -
 .نی کشف ک   وهای ایرانی رافسانه  ی فرنگرفت  تونستیم ودآقا ما نمی  -
 هاس.بدبختی ما همین افسانه  -

که آن    فرنگ  و از زیرزمین بیرون رفت. آن افسانه را حکمت نه در   بلند شدفریور  
که فریور هم آغاز به    دانست حکمت می   ...کشف کرده بود  ایوان همان  ، روی  باال 

ببینیم کدوم یکی از ما    ...!»شروع کردن آسونه  ...نوشتن رمانی درباره جم کرده است 
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حرفی    کدامهیچ   کار،ه.« همان روز قرار گذاشته بودند که پیش از پایان  کنش می اتمام
 باغ نزند. از آن در جلسات هفت 

پله فریور   عمارت روی  سنگی  کوه   ایستاد،   های  به  و  زد  آتش  که  سیگاری  هایی 
 . اه کرد باغ را احاطه کرده بود، نگهزاران سال بود هفت 

 سازن؟نه می وها چه جوری ل مورچه ن دیدی تا حاال   -
 دهای کنار پله دخترکی روی زمین چنباتمه زده بود. ازیر شمش 

پناه ها  مورچه چرا    نیوندمی   ...کنندو زمین را می   تو خاک  دبرن می   ون روسرش   ...  -
ج   ...زمین؟  به برن  می  ترس  از  ترس.  دیگ واز  ترسومورچه   ...هنورهای  .  ان ها 
زیر خروارها خاک بنا    و ن رشولونه ترسن. برای همین هم  می   چی ترسن. از همه می 
اندازن تو باغ،  ها که آب می های ریز. چهارشنبه خاکی پر از سوراختپه   هی  ...کننمی 

تپه  مورچه می   و رها  مورچه   خاکی سیل  و  از سوراخ برد  می ها  بیرون ها  این   ...ریزن 
از درودیوار باال می   ه شها سیاه می پله اما همین که زمین خشک    ...رن از مورچه. 

 ... کننمی  ...کننمی  ...کنن به کندن گردن و و شروع می شد، باز برمی 
 فریور پرسید: ...ه بودبلند شدفریور آمد چیزی بگوید، اما دخترک 

 چیه؟  تو اسم -
 ها گفت: دخترک از پایین پله 

 میترا. -
 پرسید:فریور 

 چیه؟ اسمت  نی معنی ودمی  -
 نه!  -
 بینی؟می  و ها راین کوه  -
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باغ را در میان گرفته  هایی که هفت نگاهش را تا روی قله سرش را بلند کرد و  دخترک  
 .بود، راند

 آره. -
 اسم این کوه چیه؟ نی ودمی  -
 البرز. -
. ست میترا  یآشیانه   هرا   کوه باالی  اسمش هرا بود.   ها. قدیم هالبرز اسم امروزیش   -
 .روشنایی نه تاریکی نه  ...نه شب   ه ن جایی که نه روزاوبینی؟ می  ...باالی باال اون 

 زده پرسید: دخترک با چشمان حیرت 
 پایین؟  آدجا نشسته؟ چرا نمی ن اوتنها چرا  -
 .توی تاریکی باشه چیزهمه آد. روزی که  روز می   هی  -

توی    کرد   اخمدخترک   از  دیگر  حکمت  صدای  شد.  ناپدید  شمشادها  پشت  و 
جدیدی فرا    یرسید. خانم فخرالدوله همه را به شنیدن صفحهزیرزمین به گوش نمی 

های زیرزمین  باغ له کرد و از پله   هایریزه فریور ته سیگارش را الی سنگ   ...خواندمی 
 سرازیر شد. 

زده مورچگان را اطراف  وآمد شتابمیترا خم شده بود و رفت   ، های شمشادزیر بوته 
 کرد. ها تماشا می سوراخ 
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 تظاهرات خیابانی 
 
 

اوباش    هایگفتند دسته . می محکم گرفت میترا کیفش را زیر بغل زد و چادرش را  
جمعیت چند قدم  زیر فشار  حجاب را چاقو بزنند.  های بی اند تا زن در شهر راه افتاده 

بسته    یرا کنار دیوار رساند و به کرکره   ش ی خودفرع   ی. سر نبش کوچه رفت   تر جلو
 بود.   ناممکنجمعیت فشار مقاومت در برابر  فشار ای چنگ انداخت.  مغازه 

تکان خورد. میترا    شدنمی شده بود که    زیاد دانشگاه ازدحام چنان    هایجلوی نرده 
ها را پشت سر گذاشت و از کنار  فروش کتاب  یر بزند. راستهب  تصمیم گرفت میان 

های دانشجویی گذارش به آن حوالی  فرانس پیچید. از سال ها به خیابان آناتول نرده 
گذشت، چیزی ته  های آن خیابان می نیفتاده بود. در گذشته نیز هر بار از زیر درخت 

  ، ندشبی که با مادرش گریخته بود   ،ای دور و پر ابهامخاطره  ...ریخت قلبش فرو می 
آن خانه را هنوز به خاطر داشت. در  آهنی    در    ...ای که در آن پنهان شده بودندخانه

به باالخانهگندم و راه پله   یرنگ با نقش خوشه آبی  باریک که  منتهی  ای تاریک  ای 
 شد. می 

جمشید پیچید. چهارراه اول را  . به خیابان تخت نداشت راه رفتن با چادر عادت به 
  ی دویدند. دسته ای جوان به سوی شمال می تقاطع بعدی عده  سرپشت سر گذاشت.  

بایستد    دانست کرد. میترا نمی روی می اکبرگویان پیشالله   سمت جنوب کوچکی از  
تر پشت سر هر لحظه نزدیک   ییا بدود. تا سر چهارراه مسافت زیادی بود و دسته 
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به سرعت  می  ها یکی پس از دیگری از  خانه  یهایش افزود. درهای بسته قدم   شد. 
 شد؟ گذشتند. پشت کدامیک از آنها پلکانی باریک بود که به بام ختم می کنارش می 

 تو شهر. نریختها برگرد خونه، خواهر. منافق -
رویش ایستاده بود. میترا سر تکان داد و خواست برگردد، اما  ه پسرک نوجوانی روب

 ناگهان ایستاد و پرسید:
 گردم.آدرس می  ه؟ من دنبال ی نشما مال این محلی -

اکبرگویان پیشاپیش کرد، از روی جوی پرید و الله   ش ای نثارپسرک نگاه برافروخته 
به زحمت تکان  میترا پیرمرد شندره   افتاد. پشت سردسته راه   پوشی پرچم سبزی را 

 دویدند.رو می کرده در پیاده داد. چند جوان با مشت گره می 
ها،  ها، پنجرهلولیدند. دیوارها، بالکنجمشید مردم توی هم می سر چهارراه تخت 

ناگهان  پر  جا  همه   ...قرمزهاچراغ   ها،درخت یشاخه بود.  آدم  قدم    جمیعت از  یک 
فرو    باره یک   ها را تکان داد و عقب رفت، موجی سهمگین آخرین ردیف  همه چیز 

   ریخت.
 غلتیدند.پای هم می وکشیدند و زیر دست مردم فریاد می 
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 پزشکی قانونی 

 
 

 زدند: ایستاده و توی باد فریاد می  باردست پشت وانت های بلندگو به پوش کفن 
 مردم! ینخون بد ...خون! ...خون! -

بوقوانت  می بار  پیش  ماشین  رفت زنان  راه های  و  زن   کشیمی   کنار   سر  دند. 
بود،  کفن  نشسته  میترا  کنار  که  چاقی  تکان  اول    یصفحه پوش  هوا  در  را  روزنامه 
کردند و مسافرانی که تا کمر از  می وآمد  ها رفت داد: »فرودگاه رو زدن!« اتوبوس می 

برد.  ند که باد با خود می د زای را فریاد می پنجره آویزان شده بودند،  جمالت پراکنده
کردند. صدای آژیر آمبوالنس  وجو می ها ایستاده بودند و از هم پرس مردم سر چهارراه 

 رسید. از جای دوری به گوش می 
دست از پشت وانت پایین پریدند و به   های بلندگوپوش وی پزشکی قانونی کفن جل

 مردم را کنار زدند. 
 

❊ 
 

 را فشار داد، سرش را نزدیک آورد و گفت:  روی میز دکتر  آیفون  یآقا نوذر دکمه 
 به دفتر مراجعه کن.   اا لطفبرادر سعید، برادر سعید،  -

 بعد سر بلند کرد و به میترا گفت:
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 ه. ون خ   هببر   و د شما ربیاماشین  گم  می   االن .  ینمیترا خانم، شما الزم نیس خون بد  -
 زن جوانی که کنار در نشسته بود، پرسید:  ازسپس 

 ؟سعیدی شما قوم و خویش  -
 زن چادری سری به عالمت تایید تکان داد. 

 ؟ تهبرادر -
 زن چادر را روی سرش کشید و آهسته گفت: 

 خیر، شوهرمه. نه  -
 خم شد و با پرخاش تکرار کرد:  آقا نوذر دوباره روی آیفون 

 برادر سعید، به دفتر مراجعه کن گفتم!  -
طنین صدایش در راهرو پیچید. میترا از الی در نیمه باز سرک کشید. چند دختر و  

و کنار  ند گرفتمی ها را پوش با شلوار جین و کفش کتانی، دست و پای مرده پسر کفن 
 چیدند. دیوار روی هم می 

 ی ظاهر شد. کاغذی به دست داشت.پیرمردی توی درگاه
آوردن    و گفتن شهدای دیروز ر  خونه  گردم. زنگ زدن دنبال پسرم می من    برادر،  -
 جا. این
! شهدای انقالب کم بود، از امروز شهدای جنگ  پدر جان آرن،  هر روز شهید می   -

 ... هم اضافه شدن 
 . ببریمشن شهید شده بیایم  وتلفن زدن گفتن پسرم  -
ن  و هاشن وجو  ن بیاتلفن بزنیم  یم به مردم  رما وقت دا   کنینخیال می   زد؟کی تلفن    -

دانشجوهای    کنینخیال می   چی واسه   !هافتخطوط مخابرات از کار می   ...؟ببرن   ور
 کنند؟می کشی مرده  دارند داوطلب 
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انداخت    آقا نوذر بلند شد و همراه پیرمرد به راهرو رفت. زن چادری نگاهی به میترا
 پرسید: و

 گردی؟شما هم دنبال شوهرت می  -
 .بدممدم خون  اومن نه،  -
 به شهدا؟  -
 ...آوردن که . ما روکنهفرق نمی  -

 زد: کرد، انگار با خودش حرف می زن چادری گوش نمی 
انقالب شده   ه.شمرگ می دق   ه اش دار. ننه نیومدهخونه   ت سه هفته اس  من شوهر   -

مثل  زنم  آستین باال می ، به خدا اگر خونه نیاد،  هگیرمی   ور  باباش  یکه شده. بچه بهانه 
 کشی.این دانشجوها به مرده 

 آقا نوذر جلوی در اتاق ایستاد و پرسید: 
 پیداش نشد؟  -
 !نه  -

 توی راهرو داد زد: 
 رئوف؟ این سعید کجاس پس؟ -
 ...جاها بودوالله همین -

 جوان ناگهان بلند شد، چادرش را روی صندلی انداخت و گفت:زن 
تک  طوریه،  که این. حاال  هبار آخر ببین  وپسرش ر  ت خواسش رو به موته. می اننه   -

 ...کنمکمک این دانشجوها می خورم.    ن نمی وتکجا  این   من از  ، چون همیربباید  و تنها  
 ! سعید  مسئولیتش با

 
❊ 
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 گفت:آقا نوذر پشت میز نشست و 

ر  - یورس می   وداری، خانم میترا رور می   وماشین  و  منزل  ت اننه به  هم  سر    هنی 
 زنی.می 

 سعید سر به زیر انداخته و ساکت ایستاده بود. آقا نوذر بلند شد و در را بست. 
 ری؟ نگفته بودی اهل و عیال داری. نمی خونه  چته تو پسر؟ چرا  -

 سعید همچنان سر به زیر انداخته بود. 
خوش    وکردی. خدا ر  ول به امان خدا    و نت رو. زن جوهمیرمی   ه پیرت دار  یننه   -
 آد.نمی 
 نه نیس.و ن خ اوتو دیگه جای من  -
 ات چی؟پس زن و بچه  -
 نه بذارم.ون خ اوآد پا تو ن هستم. اما ازم برنمی وشب و روز تو فکرش  -

 نوذر صدا را پاین آورد و گفت:
اش به گردن من حق واده ون . خ هجای دختر من  غریبه که نیس. خانم میتراجا  این  -
این ه دار اگر  نبودن .  خ شده  ها  کوچه   یآواره   ها  سر  برگرد  بشنو،  من  از  نه  وبودم. 

رزندگی  من  مرده  وات.  که  مرده نبین  و  می   .کنممی   کشی شوری  کافور  غسل  دهم، 
کنن. از  تو راهرو کوت می   رن آدسته می دسته  و های مردم ربینی که بچه می   ...زنممی 

عار  کار و بی لی مث تو، بی وقت ی  ن اوگردن.  ن می و هاشصبح پدرمادرها دنبال بچه 
 ...هچشم به راه گذاشت و ر ش پیر یو ننه  کهپلمی 

 هاس.پیش مردهمثل خودت جای من هم  -
ها  با مرده   هشغل من از اول این بوده؟ من اگ  ه گی چرا؟ مگمرد حسابی، چرند می   -

من اگر زنده    ی. مثل تو زن و بچه منتظرم ننشسته. زن و بچهه سروکار دارم، علت دار
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نش  وگیر. بلند شو ببر برس ن  وکردم؟ وقت خانم میترا رکار می ی چ جا  این  بودن، من
 نه بزن و زودی برگرد بیا.وسر خ  ه بعد با ماشین ی

 هایی؟گفتی تو هم مثل من از تبار مرده خودت نمی  ه رم. مگنه نمی وخ  -
  کسی رو نداری کردم تو دار دنیا  فکر می   !نستم تو زن و بچه داری، مرد ودمن نمی   -

نی. من هم زمانی کار و زندگی داشتم تا روزی که همه چیزم دود  وخانمبی مثل من  و  
شکر کن جای من   وخدا ربینی. تو برو  ن روز این شدم که می او. از  به باد  شد رفت 

 نیستی. 
 حرکت ایستاده بود.سعید سر به زیر انداخته و جلوی میز آقا نوذر بی 

ر  تو  یالله پسر،  مرده  وـ  به  مثل من ساکن مرده چه  ی   نه وشورخ بازی؟    روز   هنشو. 
ر   هاآدم پات  و  درازت    گیرن می   ودست  راهرو  این  توی  تا  کننمی و  برو  او.  روز  ن 

 بکن.   وات رزندگی 
 خوام زندگی کنم. نمی  -
شده  - چی  یمگه    چرا؟  چون  مرده  ه؟  قاتی  اشتباهی  سردخ بار  از  سر  نه  وها 

خیال مردن داری، برو جبهه. برو    اا واقع  همیل به زندگی نداری؟ اگ  گهآوردی، دی در 
 ... هبدجا اون  و . شاید خداوند حاجتت ره . مملکت احتیاج به رزمنده دارکن جنگ

ردیف به ردیف تا ته    سردخانه های  هنوز به پایان نرسیده بود که مهتابی   اشجمله 
 .فرورفت گون راهرو روشن شد و همه جا در نوری سیماب

 
❊ 

 
 کرد.گذاری می زد و شماره جواز مرگ را مهر می  یهای صادر شده برگه  میترا
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خاموش کن! اتاق باال خاموش    :زدندتوی کوچه جار می   از   صداهای تهدیدآمیز
 پشت پنجره وانسا! ...کن!

های زیادی را از دانشگاه آورده و کنار راهرو دراز کرده بودند. آقا نوذر  سرشب جسد
 گذاری کرده بود.ها را شسته و با کمک میترا شماره تمام شب مرده 

اما  .  هکنهای مهتابی گاهی غش می گفت شب می   .شه این بچهمرگچه  فهمم  نمی   -
 .مهتاب نیست شب که ام 

 گفت. سعید دمر روی نیمکت افتاده بود و هذیان می 
 :پاسخ دادآنکه سر از روی دفتر بلند کند، بی  یترام 
 .کردن می با خاک یکسان رو شهر  ها  افکنبمب  مهتاب بود، اگر  -

میترا را جلویش گذاشت و پس از مکثی    استکان   ،چای ریخت دو استکان  نوذر  
 کوتاه گفت: 

نبود  - از عهده این همه مرده  جوری  چه دست تنها  دونم  نمی   ...اگر کمک شما 
 . مدماوبرمی 

. آقا نوذر استکان  باخت رفته رنگ می اما کبودی پنجره رفته   ،نزده بودهنوز  سپیده  
 نشست و سیگاری آتش زد.روی میترا ه روب چای خودش را برداشت،  

افتاده این ووقت این جون اوشن،  ک  می   وهای مردم ربچه هر روز    - بلند  ن  نه  جا، 
 .ه خورنه به دردی می  نه وخ  ه بر هشمی 

فضایی    یاز ماه و سفینه   ...گفت. درست نفهمیدمپیش هذیان می   یدقیقه   چند   -
 زد.می حرف 

 گفت: با پوزخند  اش را برانداز کرد وکرده های سرخ ورم دست نوذر  
مرده   - سکوی  روی  که  شبی  ازوشورخ از  پا  دادم،  میتش  غسل  بیرون  جا  این   نه 

 !پرستیمما مرده   ه کنفکر می   هن وها باشم. یکی ندخوام مثل تو با مردهمی   هگنذاشته. می 
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شروع به  نوک سرخ سیگار خیره شده بود، که به  بعد پا روی پا انداخت و در حالی 
 : دل کرد   درد 
کندیم بلکه به  می   وروز دل زمین ر  و  بودیم. شب   ی با رفقا تو کار قنات روزگار  هی  -

شوری. وقتی  کنی هم از کارهای مزخرف دنیاست. مثل همین مردهآب برسیم. قنات
می  شب   کنی قنات  بخوابی.  سرد  خاک  زیر  زمین.  دل  تو  بری  مثل    و  باید  روز 

ل و نم تنفس کنی. رنگ آفتاب ره بزنده  نبینی. نه روز داشته    و نبینی، رنگ ماه ر  و گور گ 
  و عالم ر  ...بشنوی  و زدن خودت رصدای کلنگ فقط  کس.  باشی نه شب. تنها و بی 

و    هشنات روی سرت خراب می هم ق  روز  ه ، نگاه کنی. یهمهزیر پای  از  ن زیر،  اواز  
  ...کننمی   شون تنها همیشه لباس سفید ی. برای همین مقنی گمی   وداع   ودار فانی ر 

 ...!رو پوشیدن  ن، کفن و شمد سراغ اومرگ  ه اگجوری این
، ادامه  د بریزآن    آنکه خاکستربی  برد ودیگر لبش    یگوشه زبان به  نوک با  سیگار را 

 داد: 
  و باغ رخواست قنات هفت مادر خدا بیامرزت، خانم فخرالدوله، می   زمانی ه  ی  -

کن نیمه هاحیا  بهمن .  مقنی   های  که  من  من.  پی  رفرستاد  به عمرم کسی  ندیدم   وام 
. مادرت عاشق آب بود. قناتش را بیش از هر چیز  ه طور به آب عالقه داشته باشاین

می  آبدوست  بود.  داشت.  مقنی پرست  ما  هم  همین  خودمون  برای  از  ها 
 باغ نر بود. براش درآورده بودن زن قنات شده. آخر قنات هفت اش. دونستیممی 

 .متزلزل شدخاکستر  ،برگرداندکه سیگار را به جای اولش  
متر بیشتر.    بود. نیم  دهباری . قم برف سنگینی  بود اون سالن سختی  وزمست  ...  -

شد. برای سفر دو دل بودم. د. بایست سریع تعمیر می شکاف برداشته بو   دیوار خانه 
مون رنگ پول رو  سفرهماه بیشتر بود    اما پنج   ه نستم خطر دارودزد. می دلم شور می 

بود از  ندیده  پیش  رن او.  اسکناسی  آخرین  بیفتم،  راه  و    و که  دادم  زنم  به  داشتم  که 
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بوسیدم و سوار شدم. دخترهایم    وها رپارو کنن. روی بچه   وبام ر   سفارش کردم بده
کردند.  مشت به همدیگر پرت می ها را مشت هر دو پابرهنه دویدند توی کوچه. برف 

زده  یخ   ین حسابی خیس شده بود. شیشه وشو من راه بیفتم، سروکله   ه تا موتور داغ ش
  ه که دختر بزرگم دوال شد، ی  نکنیپهلو می تو، سینه   نها بریبگم بچه کشیدم  پایین  و  ر
که  جلو شد. حرکت  ی. برف پخش شیشه نم  رداشت و انداخت طرف وشت برف م 

طور جلوی چشمم بود. دشت  ن گوله برف متالشی همین اوهای جاده  کردم، تا نیمه 
بسته بودند.    و دیدم. نرسیده به شهر ری جاده رن می او  الی البه از    و و جاده و افق ر

افتادعجیبی    یه شوردل  جونم  جاده به  فردا  تا  گفتند  نمی   .  گرفتم .  هشباز    تصمیم 
 گردم.رب

 و ادامه داد:  راند دیگر  یبه گوشه ریزش کرد. نوذر فیلتر را ناگهان خاکستر سیگار 
هام. زنم  دخترغوغا بود. سقف آوار شده بود رو سر  مون  قم که رسیدم، حیاط   -

پارو کنن. حیاط رفته بود زیر خاک. از    و نداده بود بام ر  ،گذاشته بود جیبش  و پول ر
آوردم زدم وسط  نده بود. کلنگم را از توی ماشین دروه یک کپه خاک بیشتر نم ون خ 

باغ  . قنات لعنتی هفت هشرف دانستم کار کار قنات بی می   ...زدم  ...هی زدم  ...هاخاک
انداختمش    ...هو کلنگم به چیزی گیر کرد ه زدم تا یقربانی گرفته بود. هی تیشه می 

های  پس زدم. انگشت   وها رکنار و با دست شروع کردم به کندن. کندم. کندم. خاک
 ها بیرون زد. پای دخترم از الی خاک  یبرهنه 

 ای چای فروداد. آقا نوذر جرعه 
مثل    اون از    - شد  من  زندگی  بعد  به  روی شیشه اوروز  متالشی  برف  گوله   ین 

  اومدم ر کاری به کار آب و قنات ندارم.  الف کردم. دیگغکنی را  . کلنگ قنات کامیون 
مرده می ها. می خدمت  کافور  می شورم.  مردهزنم.  کاری  بی   یپیچم. هرجا  و  کس 

 ...هباش
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 صدایی از توی کوچه فریاد زد: 
 ه خاموش کن! ون سردخ  -

روی میز را خاموش کرد. آقا نوذر بلند شد و باالی سر سعید   یمیترا چراغ مطالعه 
 زیر پنجره خوابیده بود، ایستاد.  نیمکت روی  دمر  که  

  ه ت مردن داشته باشقاما آدم باید لیا  ...نذر کردم  ...کردمبارها از خدا طلب مرگ    -
بیاد بزنبه مر  و خودش ر  گه ا  هکنن فکر می و. این جوتا مرگ سراغش  ، آرزوش  ه دن 

 ...هشبرآورده می 
  ی بتهینوذر    درشت . پشت به پنجره، هیکل  روشن شده بودصبح    یآسمان پرستاره 

 داشت. 
 

❊ 
 

پشت میز خوابش برده بود. آقا  انگار  آفتاب زده بود.    ، بیرون برداشت سر  که  میترا  
 میترا پرسید:نوذر استکانی چای ریخت و جلویش گذاشت. 

 ؟ ن شمانخوابیدی  -
 دم. ز شماره   وها رنه، اتیکت  -

 اشاره کرد و پرسید: روی نیمکت   میترا به جای خالی سعید
 رفت؟کجا   -
درست    ...جبهه  هبرخواد  می گفت    ...دونمنمی   - هم  خودش  کنم  فکر 
 ... نست ودنمی 

میترا آبی به صورت زد، چای را نوشید، استکان و نعلبکی را در دستشویی شست  
 نشست. پشت میزو دوباره 
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 ؟نباغ برنگشتیبه قنات هفت  ه ن ماجرا دیگاوبعد از  -
را نوذر   از    سرش  میترا  برگرداند.  پنجره  سوی  شد.    پرسش به  پشیمان  خود 

 . را زنده کندتلخ  یه خاطرآن خواست نمی 
 به خاطر تو.  ...برگشتمچرا،   -
 به خاطر من؟ -
 ره. گیترسیدن قنات تو رو بمی  -
 ؟ من رو -
 نر بود! هم باغ قنات هفت تنها دختر خونه بودی.  -
 ه بود؟ نگرفترو  دخترهای شمامگه  -

 نوذر دوباره به سوی پنجره برگشت. 
دوباره قربانی  ترسم اگه نوذر نیاد، قنات  گفت: می می دنبالم.    ه بود مادرت فرستاد-

 باید جسدها رو تحویل قنات بده. ...بگیره
 کدوم جسدها؟  -
 جسدهای دخترهام رو.  -

 مید.هفمیترا درست نمی 
کردن، متوجه شدن زیر    که   الیروبی کنن. شروع  ومادرت داده بود قنات قدیمی ر   -

مسدود   اش. بقیه ه ن رسوآب  تاشتنها دوتا  از هفت شاخه قنات هست، اما    ههر باغ ی 
 باغ باز شه. دادیم تا راه آب هفت باید جسدها رو به قنات پس می بود. برای همین  

رود. ناگهان صدای خودش را شنید  کرد در چاهی ژرف فرو می میترا احساس می 
 که گفت:

 ...آد بعضی از راهروها مسدود بودیادم می  -
 نوذر هراسان پرسید:
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 ؟ رفته بودیتو قنات   ه مگ -
من و مادر از راه    ...تو باغ  ه بودن دست ریختبه اوباش چماق  ...دتاشب کو آره،    -

 ...درآوردیم  شهر سر وسطجایی یه از  ...قنات گریختیم
 به میترا خیره شد.با نگرانی نوذر سر تکان داد و 

 پرسید: میترا 
 رد؟ب  قنات به کجا راه می  -

مهتابی  نیافت.  پاسخ  فرصت  سردخانهنوذر  و    های  شد  روشن  ردیف  به  ردیف 
 .طنین انداخت سرودی انقالبی در دوردست  
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۱۰ 

 های مردهزبان

 
 

اطالعیه  چهارراه  سر  منکرات  یدایره »  ۷۹۳  یشماره   یبلندگوی  با  را    « مبارزه 
 کرد:پخش می 

بیغوله   ... قعر  در  و سرسپردگانشهای ظلمت و  اسالم   بار، شیطان  امت  علیه 
 ... چینندمی توطئه 

 
 ...دو  ی. طبقه باال رفت ها  روزنامه انداخت و از پله   یمیترا نگاه دیگری به بریده 

طبقه   ...چهار  یطبقه   ...سه  یطبقه  یک  انجمن    تابلوی  مقابل  ...دیگر  یباز 
خلوت و    درندشت   زد. آن بیرون، بام  ای  شیشه فرانس ایستاد و چند ضربه به در  آناتول 

 آنکه منتظر بماند، دستگیره را چرخاند. در زد و این بار بی  دوباره آفتابی بود.  
فرانس در تاریکی فرو رفته بود. تنها خطوطی نورانی از الی درز کاغذ  انجمن آناتول 

شناور  کرد. بوی نمی کهنه در هوا  می   عبورها را پوشانده بود،  آلومینیومی که پنجره
 بود. 

 ای پرسید: صدای آمرانه 
 ؟ نکار داشتی ی چ  -

 میترا با تردید گفت: 
 ...ترجمه برای  -
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 سرک کشید. توی تاریکی و 
 ببندید. هوای سرد برای من خوب نیست. و بیایید تو و در ر -

 . اطاعت کرد میترا 
 ؟چی  یترجمه  -
   ...بهم دادن  و این آدرس ر ...ای برای ترجمه داشتممن جمله  -
 به شما داد؟   وکی این آدرس ر ترجمه از چه زبانی؟   -
  ...زبان مرده ه از ی -

پرنفوذ  سبزرنگی در گوشه   چراغ نگاه  از پشت تل کاغذ،  اتاق روشن شد.  از  ای 
چرا صفت    دانست پیرمرد ناشناس  زیرزمین میترا را برانداز کرد. میترا خودش هم نمی 

 مرده را برای زبان سانسکریت به کار برده است.  
 ؟  همرده نباش هم از کجا معلوم زبان من و شما  ...دانها مردهبسیاری از زبان  -

 دستپاچه پاسخ داد: میتراپیرمرد میترا را نشناخته بود.  اا ظاهر
 .زنیمحرف می به این زبان  به این خاطر که من و شما هنوز -

 : میز را دور زد شد و  پیرمرد بلند
 ؟زد  حرف شه نمی زبان مرده   به همگ ...هشدلیل نمی  -
 کنن.صحبت می  فارسی ها نفر  نیست. میلیون  فارسی مرده زبان چرا، ولی  -
  ...حاال اگر به شما ثابت کنم که -

 : به پایان برسانداش را جمله پیرمرد میترا نگذاشت 
 سانسکریت.زبان به  ...ت اس  ه های کهننبشتهسنگ تخصص من بازخوانی  -
 سورا چیه؟  ین حاال راجع به واژه ونظرت  -

 آورده بود.  جاپیرمرد میترا را به انگار 
رنا!  -  ... نگفتی اون روز  که خودتون س 
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 ؟ هشمی  ی تکلیف سوراخ چ  ...پس سوراخ چی؟ -
 رنا. س   از همان ریشهو  ...سوراخ ...بله -
گویند زبان شاخص! زبان جم! زبانی که  گویند واژه! به این می آفرین! به این می   -

  واژه یک  هایی که مردگان از آن برخواهند خواست،  رنای آخر زمان و سوراخ برای س  
 برد.به کار می 

 زدن دور میترا. هایش برق عجیبی پیدا کرده بود، شروع کرد به قدمپیرمرد که چشم
 ؟نشروع کنی  ینخواکی می   -
 شروع کنم؟ -
 !وکار با من ر   -

 اختیار گفت:میترا که  جا خورده بود، بی 
 .نیهر وقت بفرمای -

 پیرمرد مشتش را روی میز کوبید و گفت:
 همین حاال! -

 صدای ضربه میترا را از جا پراند.
 ؟ ین. تا به حال سوگند خورد نابتدا باید سوگند بخوری  -

 پیرمرد نشد.میترا متوجه منظور 
 !االن . همین نباید سوگند بخوری  -

 شمعی از کشوی میز درآورد و ادامه داد:
  توننها با اسرار سروکار دارن و تا سوگند نخورن، نمی پزشک  مثلها هم مترجم -

 شروع کنن.   وکار ر
 پله ناپدید شد.بعد دستگیره در را چرخاند و در راه 
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ذارد و خود را از دست پیرمرد دیوانه نجات  فکر کرد پا به فرار بگ  ایمیترا لحظه
نوشته  شده، روزنامه و دست دسته کاغذهای تایپ به دور و بر نگاه کرد. دسته   ...بدهد

انبار شده بود. دیوارها پوشیده بود از طبقات کتاب که هر  ها و زمین تل روی میز، مبل 
چطور  او   د.  رسیحاال بیشتر به مشام می   درودیوار بریزد. بوی نم    لحظه  ممکن بود فرو 

ای کار کند؟ چند قدم به سمت میز برداشت و نگاهی  توانست در چنین دخمه می 
رو، چشمش به عکس  ه روی دیوار روب  ...گذرا به کاغذهای پراکنده روی آن انداخت 

افتاد که تعدادی جوان قدیمی را با کت   یکهنه  روی    شاپووشلوار و کاله  زردگونی 
نشان می   یشه عر تا صورت کشتی  نزدیک برد  را  را تشخیص بدهد.  داد. سرش  ها 

 فرانس نام کشتی بود و میترا به دنبال پیرمرد جوان گشت.آناتول 
می  درازا  به  می انتظار  تو  در  زیر  از  موذی  بادی  و  کشید.  تن  زد  به  میترا لرز 

بود و هر    رفته اش سر . انگشتان دست و پایش کرخت شده بود. حوصله انداخت می 
نمی  انتظار گذاشتن خودش  به  از  را  پیرمرد  منظور  قدرت حرکت هم  چند  فهمید، 

بود.  انگار    پاهایش     ...وب شده بودکبه صندلی میخ  ...نداشت    ی باریکه از سرب 
شد. سو می کرد، رفته رفته کم ها عبور می پنجره روی  نوری که از درز کاغذ آلومینیومی  

 رفت. توی زمین فرومی  وجودبا تمام انگار شد، می  ترسنگینو  سنگین  بدنش
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۱۱ 

 کاروانسرا

 
 

زیر تاقی  های تاریک.  دورتادور دخمه   ،… کاروانسرا حیاط سنگی چهارگوشی بود
های درازش را در  گیس  .رقصیدمی   های چوبی، دخترکی پابرهنهستون   الی البه ایوان،  

داد. پیراهن نازک ابریشمی به تن  و دایره زنگی را باالی سر تکان می   چرخاندهوا می 
باریکه استخوانی  و  بود  چسبیده  بود،    یاش  افتاده  راه  بناگوشش  از  که  ی  رد عرقی 

های شمالی  دخترک اهل کاروان فقیری بود که از بیابان کرد.  نمناک روی آن رسم می 
می  مرز  سوی  گوش آن  زیر  صدای  با  و  پایانی بی   نواخت یک  ینه ترا  شخراشآمد 

و    آورد چای می ای که  دادند و پیرمردقوزی خواند. مسافرها به آوازش گوش نمی می 
 اش کرد. ها روانه، دستش را گرفت و از پله کرد های خالی را جمع می استکان 

 پرت کرد و فریاد زد: به سویش بعد سطل فلزی را 
 برو آب بیار!  -

 و گفت:  لبخند زد میترا به   ،دست گرفت دخترک سطل را به 
 هر کی زودتر رسید! -

دویدند هم  دنبال  کاروانسرا  حیاط  در  دختربچه  امادو  باالی    ،  تاجیک  دخترک 
، ایستاد. پلکان سیاه و پهنی که انتهایش ناپیدا رفت هایی که به قعر زمین فرو می پله

که توی تاریکی ناپدید ا را دوتا یکی پایین رفت و در حالی هبال پله بود. دخترک سبک 
 شد، صدایش دوباره طنین انداخت:می 



  87 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

 هر کی زودتر رسید! -
 

. چند  کرد نفوذ می دار زیرزمین به تنش  سرداب ایستاد. هوای نم  سیاهی میترا توی  
از    ی زیر طاق، ستون   یت، اما دهلیز تاریک بود و از روزنه برداشدخترک    از پی   قدم

روی    یهای برجسته گرفت، نقش   زد. چشمش که به تاریکی خو گردوغبار موج می 
داد.  تکان می در هوا  بود و سطلش را    سوی نور ایستاده دیوار را دید. دخترک تاجیک آن 

دهلیز دور شد. میترا    توی بود، پاهایش نای حرکت نداشت. دخترک    بدن میترا کرخت 
. کنار ستون نور ایستاد. حاال  فقط نیمی از صورت  شت راه بازگشت ندا .  سربرگرداند
  ردیف سواران   ؛رفت.  به دیوار نگاه کرد دید که آهسته در تاریکی فرو می دختر را می 

های سرد  و  ود. دست به سنگ ریش فرفری در دل سنگ نقش بسته ب  دوش و نیزه به 
نمناک  کشید. چقدر هوس سواری داشت! جلوتر دو  اسب شاخ به شاخ شده بودند  

را    فلزی  و یکی از دو سوار بر دیگری نیزه  کشیده بود. دخترک تاجیک از دور سطل
 ...به صدا درآورد. دیوارها لرزید و از روزنه سقف، مشتی خاک روی سر میترا ریخت 

ان بیابکنند و چهار ستون    رفتند تا تاخت و تاز  آغاز هزار سوار سنگی می   انگار هزاران 
 را به لرزه درآورند.  

 میترا فریاد زد:
 ؟دختر کجایی  ...دختر -

سیاهی   توی  از  شددخترک  دست   نمایان  گوشه   تکان   و  به  نور  ستون  از  داد.  ای 
میترامی رو  روبه   یدخمه  تکرار    تابید.  بلندبلند  و  بود  زده  زانو  سرک کشید. دخترک 

 کرد:می 
  آب! !  فروریزید  ای راکدهآب! آب  آب!ستاییم!  های روان شما را می آب  ! آب  آب!  -

 ...ندرا برویان ن ماو گیاهان  ندزالل که ما را خرم ساز های آب آب! سوگند به 
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 ...آب! آب! -
 میترا چشم باز کرد. پیرمرد با لیوانی آب باالی سرش ایستاده بود. 

 آد. الساعه حالتان جا می  ...بخورید آب -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لطفا دنبالھ ی داستان را بعد از این پیام کوتاه بخوانید:

خواننده ی گرامِی نوگام، این کتاب تنھا برای خوانندگان داخل ایران
رایگان است.

اگر خارج از ایران ھستید و ھنوز این کتاب را نخریده اید، لطفا بھ
کافیکنید.اھدانوگامبھپوند۵مبلغحداقلوکنیدمراجعھکتابصفحھ ی

و با کارت بانکیبزنید و رقم را وارد کنیدحمایت می کنماست روی دکمھ
بپردازید.

خارج از ایران،استفاده رایگان از این کتاببھ خاطر داشتھ باشید کھ
نشر آزاد واست و تیشھ ای است بھ ریشھ یغیرقانونی و غیراخالقی

خشکاندن نشری کھ کتاب بدون سانسور را بدون چشم داشت مالی برای
ایران رایگان منتشر می کند.

دست بھ دست ھم بدھیم و از نویسنده، مترجم، ویراستار و ناشر بدون
سانسور حمایت کنید.

سپاس از ھمدلی و ھمراھی شما

نوگام

https://nogaam.com/book/2411/
https://nogaam.com/book/2411/
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۱۲ 

 کاروان کربل 

 
 

 زد: در میدان جلوی مسجد دور می تبلیغات  بلندگودار  بوس مینی 
مسلمان!  - را    ...برادران  کربال  کاروان  ببندید!  سفر  کنیدبار  و    ...!راهی  هزار 

به یاری    !چهارصد سال پیش این کاروان از مدینه حرکت کرد و هنوز به مقصد نرسیده
 کاروان بشتابید!

 
شن باال رفته بود. سعید ساک دستی را روی    هایجلوی در مسجد دیواری از کیسه

جا کرد و سیگارش را  توی جوی آب انداخت. برگ اعزام به جبهه را از  به شانه جا
 جیب درآورد و پا  به مسجد گذاشت.

جوان  بود.  غلغله  تاقی  می زیر  باال  هم  سروکول  از  برگه ها  حاوی رفتند.  های 
بال سرجمعیت  باالی  می مشخصات  تعدابال  کنار  زد.  اعزام،  انتظار  در  ساک  دی 

اعزامش را به نوجوانی که زانو زده و بند ساکش را   یحوض کود شده بود. سعید برگه 
 بست، نشان داد. می 

 سر حیاط.  ها باید برن اون احضاری. ت هاسصف داوطلب جا این  -
می  دریافت  اعزام  برگ  که  دست از    ،کردندکسانی  تاقی    وپایالی  زیر  جمعیت 

دست مالی  ، شدند تا از زیر قرآن بگذرندآمدند و در شبستان به صف می بیرون می 
 مسجد را ببوسند و طلب آمرزش کنند.
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گروهبان سابق    ،سعید جهدی  ...پشت میز روی نام سعید خط کشید  اعزام  مسئول 
شاهنشاهی  خدمت باقی مدت    ...ارتش  از  ماه  :مانده  اعزام  ...چهار  جبهه    :محل 

ی، یک کلید و یک پالک فلزی با نام و  عجلد مشمبا  یک قرآن مجید    ...سوسنگرد 
 .ه شدبه او تحویل داد نشان حک شده 

 :پیرمردی که پشت سر سعید ایستاده بود، پرسید
 ؟ه خورمی  مون کلید به چه درد   -

سعید فرصت کند چیزی بگوید، مسئول پشت میز مهرش را روی  که  آن   اما پیش از
 :ت برگ اعزام  کوبید و گف

راحت   - این کلید خیالت  امروز شهید شی، می ، می هبا  فرداخوای  فرق    ...خوای 
 .  محفوظهباغ بهشت   جات تو، ه. هروقت باش هکننمی 
ن  وکلید به چه دردم  ،ما روی یال اسب حضرت رسول وارد بهشت خواهیم شد  -
 ؟ه خورمی 

نحیفش    یپیرمرد برد و با یک تکان آن را  روی شانه   بارسعید دستش را زیر کوله 
 جا انداخت. 

شهدا    ه ؟ قراره خورب، به درد کی  ه ، پدر. به درد من و شما نخورهکلید باغ بهشت  -
 ...توی قفل امتحان کنن  و ن روم کلیدشوو هرکد  بشنهزارهزار جلوی در باغ حاضر 

. تنها کلید خوبان  ه جا برای همه ندار  ...هخیلی کوچک بهشت  اما برخالف جهنم،  
 ... ن هم اگراو، تازه هکنباز می  و قفل در ر

بوس تویوتا با موتور روشن توی میدان  سعید به سمت در خروجی راه افتاد. مینی 
حرکت  نوشته  آماده  جوان  دو  بدنه پارچه   یبود.  روی  را  می آن    یای    : کردندنصب 

 کاروان کربال. 
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روی   جست  با یک  نشست. سعید  راننده  سر  پشت  صندلی  روی  و  پرید  رکاب 
سابق جبهه   ،گروهبان  عازم  جهدی  جنگ  سعید  از  های  که  را  ماهی  چهار  تا  بود 
 اش و دگی نبرگردد سر خانه و ز مانده بود، به اتمام برساند و  اش باقی خدمت وظیفه

 :کرد بوس نوحه پخش می رادیو مینی  آغاز کند. را  حیاتی نو
 

 کام کربال تشنه
 عباخامس آل

 شد سرش از تن جدا 
 جدا شد سرش از تن 
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 هفرگرد س - شهر مردگان ینبشتهسنگ ـ ۷۹۳گور 

 
، ای اهورامزدا؟ گیتی استومند  گاه چه شد، ای دادار آن  :از اهورامزدا  زرتشتپرسید    .۱.۳

   ؟پس از آن جمچه کرد 
سهآن  .۲.۳ جم  شهریاری  به  آنگاه  شد.  سپری  زمستان  پرصد  زمین  این  از    شد  گاه 

های سرخ سوزان. نیافتند جا برای  چارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش 
 ... و مردمان سکونت چارپایان و ستوران

پر شده این زمین با انبوه چارپایان و ستوران   ... !ای جم  : به جم آگاهی دادم   گاهآن  .۳.۳
نیابند جا برای سکونت چارپایان و    ...خ سوزانر های سو مردمان و سگان و پرندگان و آتش

 ستوران و مردمان. 
روز به زیرزمین، به راه  ت به وقت نیمشتافگاه جم سورای زرین را برگرفت و فراز  آن  .۴.۳

 ر.هو
فت او این زمین را فراخ کرد  .۵.۳  ... گویانچنین عمرص  با سورای زرین و و بس 
فراز شو، ای سپندارمذ، فراز شو و پهن شو برای بردن چارپایان و ستوران و   .۶.۳

 های سرخ سوزان. مردمان و سگان و پرندگان و آتش
چه شد، ای دادار گیتی استومند، ای   گاهآن  :پرسید زرتشت از اهورا مزدا .۷.۳

 اهورامزدا؟
به شهریاری جم ششآن  .۸.۳ زمستان سگاه  آنپصد  ر شد  گاه  ری شد.  از پ  زمین  این 

سرخ سوزان. نیافتند جا برای    هایچارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش 
 ماندن چارپایان و ستوران و مردمان. 

گاهی دادم آن  .۹.۳ پر شد این زمین از انبوه چارپایان    !ای جم  : گاه من، اهورامزدا، به جم آ
مردم  و  ستوران  آتش  انو  و  پرندگان  و  سگان  ماندن و  برای  جا  نیابند  سوزان.  سرخ  های 

 ... چارپایان و ستوران و مردمان
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 هاسوراخ

 
 

کف  هایی که برقی آور مته اوایل تابستان، یک روز شهر از سروصدای سرسام 
 کردند، به خود لرزید.ها را سوراخ می خیابان 

یا پشت فرمان خودروهای خود    هاآلود و پکری که در اتوبوس های خواب تهرانی 
وآمد موجودات ناشناسی شدند  بودند، متوجه رفت نشسته بندان  در انتظار باز شدن راه 

جلیقه  با  نارنجی که  و های  فلزی کاله   رنگ  غبار   های  فضای  مستقر  در  صبح  آلود 
 ند. دشمی 

منقار  وحشی    گان چون پرندو    ند کرد می های حفاری شهرداری گردن خم  ماشین
کاویدند تا می   ...کاویدند می   ...کاویدندبردند و می شان را در خاک فرو می عظیم

 بریزند.  جلوی پای رهگذرها روزمین را بیرون بکشند و توی پیاده   ءو احشا ءاعام 
کار دیگری بلد    خ سوراحفر  انگار این انقالب جز    ...همه سوراخ این  ...سوراخ  -

  نیست.
 ...کردند تا سرک بکشند و ببینندرسیدند،  این پا آن پا می عابرانی که تازه از راه می 

تاریکای    به قعرایستادند و از آن باال  ها می رهگذرها کنار گودال   ...ببینند  ...ببینند
می  چشم  رویدادی    ...دوختندزمین  انتظار  در  را  انگیزشگفت و  صحبت  سر  با  ، 

 کردند. بازمی دیگر  هم
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راز  رمز و    پی سر درآوردن اززدند. در  ی می ژ  ...لو  ...نو  ...ای حرف از تکعده
 ها را ارباب دنیا کرد.است که غربی  این همان رازی  شده می گفتها، سوراخ 

 ؟ ...تکنو -
 ی. ژ ...لو ...تکنو  -

 دیگر را بشنوند.یکداد مردم صدای ها اجازه نمی برقی آور مته سروصدای سرسام
 ! شودبنباید زمین شهرهای قدیمی را سوراخ کرد. معلوم نیست آن زیر چی پیدا  -

از درون گودال  که  اجدادی  و  آبا  زمین  و خاشاک  بیرون  کرور کرور خاک  به  ها 
شد، چنان گرد و غباری به پا کرده بود که به زودی قشر ضخیم خاک روی  پرتاب می 

 . ریکهن  دشت رآورده میان سربای مانند شد همه چیز نشست و شهر به ویرانه 
 

❊ 
 

دامنه  پهن   ی»در  در  هرا،  تپهکوه  سلسله  نزدیکی  در  راگا،  و  دشت  خشک  های 
 . کاروانسرایی بودشهربانو، بی وعلف بی آببی 

کاروانسرا،  همسایگدر   شهری  ه خرابی  که  باستانهای  از    انشمردم ی  فرار  برای 
از پی نبرد با  دیوان و دروجان،    که  انی مغ  ...ندبود   هک کرد رت  آن راوتاز مغان  تاخت 

در انتظار فرونشستن    ...آوردندشان به لرزه درمی هایدشت را به زیر سم خونین اسب 
 هایی که به دستور مغان برای طهارت  کنده اهالی شهر به مغاک ،  وتازتاخت   گردوغبار

می  پناه  و  بودند،  بود  خشک  بیابان  زمین  اما  ز  خاک غبار  بردند.  این  ودی  به 
دل  مغاک  ساکنان ،  ناچاربه    ...نشست فرونمی  در  دیگری  مغاک   زمینها  های 

های هرا را  کردند. نهرهایی که آب بلندیمی ها شیارهایی تعبیه  کندند و  میان آن می 
 ...ساخت هایی چارگوش جاری می آورد و در طول مسیر خود به حوض به دشت می 



  97 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

روزنه  حوض،  ذباالی هر  از  ستونی  و  بود  وصل  ای  زمین  به  را  آسمان  نورانی  رات 
زمین حرکت دورانی  چون پرگارهای خیالی  در طول روز، هزاران ستون غبار    ...کرد می 

دادند تا فرود مهر، ایزد روشنایی را در خاطر اهالی شهر زیرزمینی زنده  می بازتاب    را
 نگاه دارند.

 
❊ 

 
دست  بهانسانی بیل   نقششهرداری    شکل جمشید، تابلوی لوزی سر چهارراه تخت 

 ... ها  از سروصدا افتادندبرقی داد. وقت ناهار، مته را مشغول کندن زمین نشان می 
خبرهایی    !شایعات بود  دور   ، دور  ...کردندگروه مردم ایستاده بودند و بحث می گروه

دمای دم  ...آمد می   و با اندکی تغییر باز   زد را می شهر    گرد ت،  گش که سینه به سینه می 
سروتهی که  بریده و بی شایعات بریده  ...یدپیچ  توی محلهی  جدیدغروب، شایعات  

 خاست. چون نفرینی کهنه از دل زمین برمی 
 ! هشمی ن خراب ووگرنه دنیا روی سرم  ...ندست نگه داری  -

شد جلوی در ساختمان  به بیرون پرتاب می   هاسنگالخی که از توی سوراخ خاک و  
بزرگی را روی   یپهن، مامور شهرداری نقشه ی کنار گودالآمد. فرانس فرود می آناتول 

 کرد.هایی روی آن رسم می ماشین کنار خیابان پهن کرده بود و با پرگار دایره 
رساند.   گودال  کنار  را  خود  و  کرد  باز  راه  جمعیت  توی  از  سرایمیترا  دار  پیرزن 

 :زد خاک ایستاده بود و به صدای بلند فریاد می  یکمر روی پشته چادربه 
 ! نبیدار نکنی  و ها رجن ... ن دست نگه داری  -

شمایل   افسر   کیوسک  و  بیرق  شعارها،  با  امام  مقدسش   راهنمایی   ای زاده به 
 .آبجوی  واژگون در مانست می 
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 :تا چشم پیرزن به میترا افتاد، فریاد زد 
 .  شهمی  نثارمون ها با این سروصدا، لعن و نفرین جن  ...نگه دارن بگین دست  -

پهلویی   یپشته پایین آمد، بازوی میترا را گرفت و به سوی کوچه خاک بعد از روی 
 رد. راهنمایی ک

از وقتی عمارت    ...تو  برمیکی از در پشتی می یکی خودم    واهالی ساختمان ر  -
رو ساختن،   شدپهلویی  ما مسدود  آناتول   ورودی.  هورودی  از  فرانس  اصلی  سابق 

   بود. جا همین
سوت   کوچه و  آجری باریک  دیواری  طرف  یک  بود.  دیگر    وکور  طرف  و 

  ایستاد.   میترا  ،ندکه رسید  راه  یمیانههای شکسته. به  های متروک با پنجرهساختمان 
تر پایینچند قدم  زد.  دور و ور پرنده پر نمی .  ه بوددش   اکت س  دوردست وشهر ناگهان  

چپ، با رنگ آبی نوشته    سمت . روی دیوار  کرد انحنا پیدا می راست  سمت  کوچه به  
  بود. میترا کنار   زش کردهباالتر، چند ردیف آجر ری   !فرانس رأی بدهیدبه آناتول   :بودند

پنجه   رفت، دیوار   کشید  یروی  سرک  سو  آن  به  و  شد  بلند  و  زمینی    :پا  بایر 
را    ...فروریختههایی  ستون علف،  وآببی  پیرزن سرایدار  برگرداند. صدای  را  سرش 

 پشت سر نشنیده بود. 
خدا! ما همه جورش رو  دن به آخرسر کار دستمون می   ...ها!امان از این سوراخ   -
ماون هم نه از این جن  ...خودم سیزده بار جن دیدم  ...جا دیدیماین م و د  دار  های س 

  ... کنهجنی که ظاهرش با من و تو فرق نمی    ...من جن ناب دیدم  ...بینندکه همه می 
دیدمیه   ...استغفرالله آل  بودم  آبستن  کهنه   ...بار  می   یداشتم  رو  شستم،   نوزاد 

همون شب دوباره برگشت   ...ما چیزها دیدیم  ...پدرسوخته از توی حوض پرید بیرون 
خدا از سر    ...افتاده بودجان طفلم روی آب  فردا صبح بدن بی   ...و نوزاد رو گرفت 
اما نگفته بودن  که زمین   ...چیزها رودونستن این ها  می قدیمی   ...تقصیراتم بگذره 
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خدا به    ...شهر شده سوراخ  ...ها  عاقبت نداره این سوراخ   ...سوراخ کنین    خدا رو
 دور! 

اش آهسته روی پاشنه  ی گندم برجستهپیرزن در فلزی را هل داد. در آبی با خوشه 
های  تمام با پنجرهرخید و با صدای خشکی باز شد. اسکلت آهنی ساختمانی نیمه چ 

 دیوار پشت آن ایستاده بود.  خالی و طبقات بی 
 رو    ن ختموصاحبش پنج طبقه  سا.  دهاناتموم افت  از  فردای انقالب ساختمون    این   -

بحبوحه     تو یارو   قربون قدرت خدا برم. ...کنه  نتونست  نصب   پله روراه اما     ساخت 
 . شهچاه عظیم زیریه  ...ره روی  زمین گیر نداپی ساختمون   د.شلوغی ها غیبش  ز 

 چاه؟ -
و  - پهن  چاه  یه   ما.  پای  زیر  درست  چهارراه  آره،  زیر  از  که  قناتی  به  که  بزرگ 

اصالا به همین خاطر اسم جم روی این چهارراهه.    ...گذره وصلهجمشید می تخت 
 هاست.جم صاحب قنات

 میترا پرسید: 
 ؟ره این قنات از  کجا  سردرمی آدونی شما می  -
از  اون    ...ره تا خود ری یا شاید هم  دورترمی   ...خوای سردربیاره؟از کجا می   -

  کرد البد همین االنه چیز رو  ول کرد رفت، فکر می به بعد، صاحب ساختمون همه 
ها افتادن   تا حاال این دیوانه   وقت صبح است  که عمارت روی سرش خراب شه. اون 

ی بکن! خدا آخر و عاقبت ما رو به خیر کنه! االن آسمون   به جون  زمین،  حاال نکن ک 
 شه. روی سرمون آوار می 

 بود:   زاندادر  میان  ستون های آهنی  سرسرا صدای پیرزن  طنین 
بدم می  - از آب  بعد،  به  آل  بنده  ...اومداز ماجرای  از سر تقصیرات  هاش  خدا 

  از اون روز    ...ها دیدمها، الی این خاک تا وقتی که خانومم رو  تو این خرابه   ...بگذره!
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نذاشتم مسجد  تو  پا  بعد  ستون   ...به  این  منحاال  شبستون   شدن  آهنی   ...های 
از سر تقصیرات ما    ...ات رودایا بزرگی خ   ...خونمجا در محضرش نماز می همین
   ...بگذر!

 میترا    نشان ،  گره خورده بود   هاستون  دور یکی از     که را   پیرزن  روسری  ابریشمی 
 گفت: داد  و

توی    ...قربون عظمت خدا برم  ...جا کنار همین ستون ایستاده بودخانومم همین  -
خرابه  خاک این  این  الی  بوها،  اومده  کنیزش  دیدن  دبدبه    ...دها،  و  کبکبه  اون  با 
بیا  ...حضرتش کرد  اشاره  من  داد   ...به  سالمم  شو،  نزدیک  از  ...بیا!  بگم  چی   !

بی   ...اش  زیبایی  نگو، مرمر صاف،  افشون روی شونه  ...خط و خالبدن    ... موها 
  ...مث تن ماه ...الیهاستغفرالله ربی و اتوب  ...تن لخت  ...رنگخدایا کفره! بلوطی 

نور  ...درخشیدمی  تکه  حالی   ...یه  نشداول  کردم  ...ام  نگاه  رو  گفتم    ...دوروبرم 
اشهدم    ...چارقدم رو  باز کردم  ...خانومم اومده من رو ببره  ...قربون  قدرت خدا برم

خوندم خدمته  ...رو  آماده  کنیزت  بریم!  عمیق  چشم  ...گفتم  نفس  و  بستم  رو  ها 
 ... بریم! ...کشیدم

 در  و شد روشن    شکاف تاریک  روی  در داد.   آسانسور  را  فشار  یپیرزن  دکمه 
 .کشویی  کنار رفت 

الیه راجعون   - انا  باز کردم دیدم، خانومم نیست چشم  ...اناالله و     ...هام رو  که 
دانست به سوی  ها را  بست. در دل تاریکی، نمی عروج اتاقک آغاز شد. میترا چشم

 رود یا به قعر زمین.  آسمان می 
یه هو فهمیدم    ...هاها، آواره شدهها، گم ها، بازگشته واسه ارواح رفته   ...گرفتمذکر    -

 ... خانومم نیست 
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 می گذاشت  و به  نوبت  از تاریکی  به   اتاقک یک  به یک  طبقه ها را  پشت  سر
 .روشنایی  و  از  روشنایی  به تاریکی  می رفت 

ی تعظیمش  ها رو بستم و غیابهاش بگذره!... چشمخدا از سر تقصیرات بنده   -
دوباره که سر بلند کردم، دیدم  خانومم...  باالی سرم ایستاده... کنار ستون.     کردم.

ستون  و  سرسرا  نورانی،   فانوس  مث  زالل،  آب  مث  کرده...   تنش  روشن  رو   ها 
 وقت بود که فهمیدم... حضرتش  اومده قنات رو  تبرک بده.  اون 

نگار از مدار زمین خارج شده و در  کرد، اآسانسور حاال در دل روشنایی صعود می 
بی  می آسمان  پیش  آن کران  شیشه رفت...  شکاف  روبه سوی  بایر  زمین  به  ای،  رو 

 رفت.سرعت به اعماق  فرومی 
کشم...  زنم... یه سطل آب زالل باال می بعد هر روز به قنات سرمی   از اون به   - 

ر  می سرسرا رو آب و جارو می  جا .. جانمازم رو همون دم.کنم... ستونش رو  آب ک 
می  پهن  دیدمش...  کنم...  که  زیارت  رو  حضرتش  دیگه  بار  یه  اینه  امیدم  کنم، 

آسانسور با تکانی شدید ایستاد. میترا پا روی بام آفتابی گذاشت. لب پلکان نامرئی،   
فرانس  تکیه  پرتگاهی به قعر ساختمان باز شده بود. پیرزن نردبامی را که به بام آناتول 

 بود، نشان داد. نوک کوه توی ابرها فرورفته بود. داده 
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۲ 

 های قرمزپونز 

 
 

می پنجره باز  شلوغ  میدان  به  رو  ترافیک  دفتر  داد   های  و  جیغ  صبح  از  شد. 
قطع  نشده بود.    ایکردند، لحظه تنی می هایی که توی حوض شهرداری آب پسربچه

وانتولین را فشار داد، چند جرعه از آن    یی پیراهن را باز کرد، دکمه مهندس جوان یقه 
مترو تهران را زیر و رو کرد... هشت    یبه حلق خود پاشید  و یک بار دیگر پرونده 

میلیون دالر! طبق برآورد  او، مبلغ هشت ملیون دالر الزم بود تا او بتواند زمین شهر  
ها   دیده خیابان رانی شهری که به تازگی آسفالت آسیب راخ کند. شرکت اتوبوس را سو

بار توافق نمی  رفت و اعالم  را در تظاهرات میلیونی  انقالب مرمت کرده بود، زیر 
بای برساند،  اجدادی شهر  و  آبا  زمین  به  زیانی  بود چناچه شهرداری  معادل    د کرده 

خیابان  ترمیم  برای  شرکت  که  چنین  ها  مبالغی   در  بپردازد.  خسارت  کرده،  خرج 
شد، کدام شرکت حاضر بود  شرایطی، اگر طرح مهندس جوان به مناقصه گذاشته می 

 رانی شهری قد علم کند و هشت ملیون دالر  از جیب بگذارد؟ در  برابر اتوبوس 
معاون  جناب شهردار ده روز به مهندس جوان مهلت داده بود تا آمار و ارقام پرونده  

اندیشید... ای می باره بررسی کند و طرحی نو دراندازد... باید هرطور بود چاره را دو 
با هزینه چاره  نمی کم   یای  انقالب کردیم و  تازه  ما  باشه  تونیم هشت  تر. »هر چی 

 میلیون دالر فقط خرج  ساختمان  مترو بکنیم.« 
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یک از  هیچ روی دیوار خیره شد... چگونه شهری که به    یمهندس جوان به نقشه 
شهرهای اروپایی مورد پژوهش او شباهت نداشت، از  دل بیابان برهوت  سردرآورده  

ها شمول  توسعه شهرها در کنار رودخانه پنهان، قانون جهان  یبود؟  بنا بر کدام اراده 
آب وعلف... ای، با زمینی بایر و بی را زیر پا گذاشته بود؟ شهری در پای کوهی افسانه 

داد، اثری از  های فروریخته از البرز را نشان می رنگ نقشه، رود آبی جا که خطوط  آن 
خورد،  از تجمع  رنگی به چشم نمی جا که رد هیچ رود و خط آبی جمعیت نبود و آن 

ها گریخته و در مکانی  ها و رودخانه اهالی سیاه... گویی مردم به عمد از بستر آب
 باشد.  ترین اثری از آب  نسکنی گزیده بودند که کوچک 
گریز آن، دکمه  ی  شهر تهران و عاجز از فهم منطق آبمهندس جوان خیره به نقشه 

اختیار فشار داد. مگر آن شهر ماوای  اشباح بود که برای زیستن نیاز به  وانتولین را بی 
ای  در مرکز  کرد. دایره شهر را به چهار بخش  تقسیم می   یآب نداشت؟  صلیبی نقشه 

آن  به سمت کوه را    یتهران و گسترش پیوسته   یاولیه  ینطفه جنوب،    ای در و دایره 
های جاری از کوه محتاج بودند، چرا  راستی به آب ه داد. اگر اهالی  شهر  بنشان می 

 سکنی گزیدند و نه پای کوه؟ وسط بیابان 
بی  مردم  این  از کار  درنمی مهندس جوان  این منطق سر  از  و  لوحانه  که ساده آورد 

 ترافیک را  به عهده گرفته، سخت پشیمان بود.  مسئولیت حل مشکل  
دغدغه محله برای اتوبوس نونواری که چون مار  های پاپتی و بی زیر پنجره، بچه 

زدند. مهندس جوان که گرمای  جانفرسای دفتر و  چرخید، دست می دور میدان  می 
داشت  بحران آسم توان فکر کردن را ازش ستانده بود، کتش را از روی پشتی صندلی بر

 .و در  جستجوی هوای تازه به هیاهوی شهر پناه برد 
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۳ 

 های جدیداتوبوس

 
 

می اتوبوس  وصل  هم  به  را  شهر  جنوب  و  شمال  که  یک  خط  قراضه  کرد،  های 
اتوبوس به  به  را  اتوبوس تازگی جای خودشان  بودند که شرکت  داده  نویی    رانی های 

اتوبوس  بود.  کرده  وارد  بلژیک  از  انقالب  از  پیش  جالبی  شهری  ویژگی  تازه  های 
آنها مثل صندلی هواپیما بود. از وقتی هواپیماهای شرکت هواپیمایی    داشتند: صندلی 

نمی  پرواز  دیگر   فرودگاه  تعطیلی  علت  به  بلژیکی ملی  سودجو  کردند،  های 
های جدید  نصب  خریده و در اتوبوس ها را به قیمت ارزان  مصرف آن های بی صندلی 

یافتند از رفاه  که پرواز کنند، امکان می آن کرده بودند. بدین ترتیب، اهالی تهران بی 
ونیفورم و  اهای تازه با  های اتوبوس ویژه که راننده مند شوند... بهدرون هواپیما بهره 

 ند.های سابق نبودشباهت به خلبان ی خود بی زده های واکس کاله و کفش 
دادند و عالمت  ها جوالن می بلژیکی بر آسفالت نو خیابان  یهای تروتازه اتوبوس 

شان نقش بسته بود، با افتخار به رخ  ی براق خورده تازه رنگ   یجدیدی را که بر بدنه 
 های گسترده، گردن افراخته، نگاه پر غرور.کشیدند: عقابی با بال می 

 هواپیماهای  یبسیاری ادعا می کردند آن  عقاب سربلند همان  همای  سابق  بدنه 
 وطنی  بوده  که پس  از  درنوردیدن  آسمان های بی کران  حاال به  زمین تبعید شده و از 

 . است  باقی مانده  آمیز جالل و جبروت  بربادرفته اش تنها آن  نگاه فلزی  تهی  و  غرور
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نفره کنار پنجره.  های تک مهندس جوان جای مناسبی انتخاب  کرد: یکی از صندلی 
وزید، به صورتش خورد و احساس ی خنک و مطبوعی که از دستگاه تهویه می هوا

ها را بست.  نشاط و خنکی  به او بخشید، انگار در باغ بهشت  نشسته باشد. چشم
ها رهایی یابد، در آسمان   نفس عمیقی کشید. گویی الساعه از گرداب آهنی اتومبیل 

بی  و  قله آبی  بگیرد،  اوج  تهران  البرز  ابر  صدای    های  اما  و...  سربگذارد  پشت  را 
 خلبان با اعالم ایستگاه جدید به سرعت به زمین بازش گرداند: انقالب!   یآمرانه

جدید تازگی دیگری هم داشت... برای پیاده شدن مثالا در ایستگاه    هایاتوبوس 
وار فریاد بزنند: انقالب! انقالب!  انقالب، دیگر الزم نبود مسافرها مثل سابق دیوانه 

ی صندلی قرار داشت، فشار  ی قرمز کوچکی را که کنار دسته بلکه کافی بود دکمه 
در  و  روشن  راننده  سر  باالی  زرد  چراغ  تا  هفته   بدهند  البته  شود.  اول،  باز  های 

ماند و چلفتی خط یک پنهان می وپاکار و  دست های قرمز از نظر مسافران تازه دکمه 
 کشیدند: انقالب! انقالب!سابق فریاد می  یهنوز بسیاری به شیوه 

   اتوبوس  بلژیکی  تکانی  به خود داد،  از شیب  خیابان  سرازیر  شد  و پشت  اولین
وی پنجره، دورنمای تهران میان آسمان و زمین آویزان بود:  قرمز ایستاد. آن سچراغ

های ها و گودال گرفت و در پستی کوه سر می   یومعوج که جایی در دامنه راهی کج آب
راهی  که روزی جویبارهای طبیعی البرز طی کرده  شد. کوره دشت ناپدید می   یمیانه

ترین مشکل ترافیک  بزرگ   های اهالی به دل زمین فرو نشسته بود...  و در نزدیکی خانه 
کوچه  بود:  پیچهم همین  معابر  و  که آب ها  به  درپیچی  از شمال  البرز  های جاری 

رفت  با  تناسبی  بودند،  کرده  رسم  انسان جنوب  دست  ساخت  خودروهای  وآمد 
 نداشت. 

غربی که بر محوری  -تنها یک خیابان از این قاعده مستثنی بود: خیابانی شرقی 
سابق کشیده شده بود. شاید به همین خاطر    یت کارگران بلدیه دسراست و مستقیم به 
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میلیون  راهپیمایی  برای   شد  بستری  و  گرفت  نام  »انقالب«  بعدها   خیابان  ها آن 
 شهروند  با مقصد میدان آزادی که در انتهای دیگر شهر و سر راه فرودگاه  قرار داشت. 

حلی برای ترافیک آن راه   قرمز را فشار داد. آیا قادر بود روزی  یمهندس جوان دکمه 
وکوله برای همیشه از آن روستایی بزرگ  های عمیق و کج راهشهر قدیمی بیابد؟ یا آب 

 ساخته بودند؟
بلند شد. چراغ باالی سر راننده روشن شده بود.    مهندس جوان از روی صندلی  

 پزشکی قانونی ایستاد و در آن باز شد.    رویروبه اتوبوس 
شد، اتوبوس بلژیکی پشت به او  در راستای دیوار خرامید    وقتی در کشویی بسته 

کرد، رفت تا در جهنم فلزی  اش دوباره گردن راست می که عقاب روی بدنه و در حالی 
 تهران ناپدید شود.

 
❊ 

 
قنات نقطه   های»...  هفت  از  که  بود  قنات  هفت  شامل  سرچشمه     یری  کوه 

های ری آگاهی درستی  قنات   یرسید. از تاریخچه باغ به هم می گرفت و در هفت می 
قنات آن  ساختمان  است  مسلم  آنچه  نیست.  دست  دوران در  به  دور  ها  بسیار  های 

یک رسم  مانده که  کشیشی  کاتول ها تنها طرحی  باقی ی قنات گردد. از شبکه برمی 
جابه  آن  جوهر  )که  طرح  آن  طبق  است.  است(   کرده  شده  پخش  کاغذ  روی  جا 

 یهای البرز و محدوده وسیعی را از کوهپایه   یهای ری منطقه ی بزرگ قنات شبکه 
برمی  در  ری   شهر  خود  تا  کنونی  نخستین تهران  که  فرانسوی  هیئت  است.  گرفته 

های زیرزمینی دست  ای از داالن ه ها  را در شمال ری انجام داده بود،  به شبک حفاری
شد. ساختمان آن بنای زیرزمینی به شکلی  یافته بود که در  جایی میان دشت  گم می 
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به   اصلی،  جهت  چهار  از  دهلیز  چهار  جنوبی،  شمالی  محوری  طول  در  که  بود 
راهی رسم کرده بود به شکل  رسید. کشیش مسیحی آبهایی چهارگوش می حوض 
شد...  که ردشان جایی در میان دشت ری  ناپدید  می   تصل هایی پیوسته و م صلیب 

اهالی   چرا  بود  پرسیده  خود  از  بارها  مسیحی  روحانی  حفاری،  عملیات  طول  در 
را در زیرزمین و دور   دشت ری آن همه زحمت کشیده بودند تا صدها کیلومتر قنات 

   های دیگر، بر سطح آن؟« از انظار بنا کنند و  نه چون تمدن 
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۴ 

 بررسی کمیسیون 

 
 

طبقه  به  جوان  مهندس  که  جلسه   یروزی  از  ماه  شش  شد،  احضار   یششم 
 گذشت. مقدماتی کمیسون بررسی  می 

پرونده را زیر بغل زد، مشتی پونز قرمز در جیب ریخت و یک بار دیگر خودش را  
در  آینه برانداز کرد. ریش نزده بود و کراوات  نداشت. از این که شش ماه تمام انتظار  

ها را با خود  مرور کرده بود، به نوعی آرامش عرفانی  وجواب کشیده و هر روز سوال 
 رده بود که برای خودش هم  تازگی داشت.تفاوتی دست پیدا کتوأم با بی 
پله  می از  باال  که  راهرو  ها  در  سرگردان  قدیمی  کارمندهای  از  تن  چند  با  رفت، 

کمیتهسالم وقتی  از  کرد.  پاک وعلیک  تعداد  ی  بود،  کرده  کار  به  شروع  سازی 
شماری از کارمندها  میز کار و تلفن و حتی صندلی خود را از دست داده و تا  بی 

بلند  پر از ته سیگار و آدامس جویده  ثانوی به آبدارخانه یا کنار زیرسیگاری پایه   اطالع
بودند. کارمندانی که چون ارواح سرگردان در راهروها و پشت توی راهرو تبعید شده  

رفتند و روزی چندبار به  ها باال و پایین می هدف از پله پلکیدند و بی درهای بسته می 
زدند،  سپردند. کراوات نمی ها را به خاطر نمی انگار چهره   کردند، همدیگر سالم  می 

شان نشسته بود، به اشباحی هاتراشیدند  و با غباری که روی موها و  کفش نمی   ریش 
فاجعه  آوار  از زیر خروارها  آوارگان  شباهت داشتند  که  باشند.  برخاسته  ای طبیعی 

ی  یک به کمیته به س از مدتی  یک شد، پروز به تعدادشان افزوده می راهرو که  روزبه 
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شدند و هر کدام چند ساعت یا گاهی تمام روز پشت درهای   پاکسازی دعوت می 
که کسی تا  زده از این گرفتند. و دست آخر شگفت ی آن مورد بازجویی قرار می بسته 

کاری آنان اطالع داشته باشد، بیرون    یاین حد از زیروبم زندگی خصوصی و پیشینه
 آمدند. می 

ی اتاق شهردار گذشت. مراجعین جلوی  مهندس جوان از جلوی در مهروموم شده 
هایی   در پهلویی که اتاق معاون بود، ازدحام کرده بودند. این روزها دور دور معاون 

های شهرداری به طرح   بود که جای شهردارهای پاکسازی شده را گرفته بودند و کمک 
  . کردندوضع می   آن   چ کمک دولتی به جایبدون هی  هایی در حال اجرا را قطع و طرح 

 چای به اتاق  در این کالف سردرگم، تنها آبدارچی معلول اداره که با یک دست سینی 
های اجرایی گرفت و به پرسش ها را می کرد، پرونده برد، مراجعین را راهنمایی می می 

 داد. پاسخ می 
، مهندس جوان در همان راهروی پر ازدحام معاون شهرداری  شهر   ترچندروز پیش 

کمیسیون بررسی را به یاد آورده بود که پس از پایان    یری را دیده و جلسه   باستانی 
 گزارش مقدماتی، معاون شهرداری ری برخاسته و گفته بود: 

نوشت  سرنوشت بوده و هستند. سرتهران و شهر باستانی ری از دیرباز همزاد و هم   -
ی طرح آقای مهندس تا شهر  این دو شهر با هم پیوند خورده... ادامه  یشدهنفرین 

شبکه  ما  چون  داشت،  نخواهد  زیادی  خرج  ری  داالن آماده  یباستانی  از  های  ای 
می  کامال  که  داریم  شبکه زیرزمینی  منظورم  بگیره.  قرار  مترو  استفاده  مورد    یتونه 

قناتقنات در هاست!  ری  باستانی  شهر  شبکه های  داالن واقع  از  است  های ای 
برداری مدرنی داشته باشه... فراموش نکنید تونه  بهره زیرزمینی که در روزگار ما می 

که در متون کهن از شهر باستانی ری به عنوان دوازدهمین شهری که پروردگار آفرید  
مان راگا  نبوده. ری ه  البرز بیش   یپایهای در کوه که تهران دهکدهشه، در حالی یاد می 
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خاطر داریم که تا قبل از  یا راگس است که هرودوت بزرگ از آن یاد کرده... همه به 
 شکستند. های آن  سرودست  می ها  برای حفاری خرابهانقالب خارجی 

مهندس جوان قدمی پیش رفت و با آن که مطمئن نبود معاون شهرداری ری او و  
دیرینه هم بهبستگی  را  دو شهر  نظر    ورد، بیاجا  ی  به  معاون ری شتابزده  کرد.  سالم 
 رسید. می 

 مهندس جوان بدون اتالف وقت پرسید: 
 ؟شهآیا در  شهرداری  شما  نقشه ای از قناتهای قدیمی  منطقه  پیدا می  -
کجا بود، آقای مهندس؟ شهر باستانی ری هرگز نقشه نداشت. تمام    مون نقشه   -

حسابی براتون درست   یتونن یه نقشه های موسپید ری رو  هم جمع کنین، نمی مقنی 
 کشن.بکشن. یه خط صاف بلد نیستن رسم کنن، اما آب رو بو می 

 
❊ 

 
بامپنجره به  رو  بررسی  کمیسیون  سراسری  می های  باز  تهران  ورود  شدهای  با   .

ی پونزهای قرمز مهندس جوان، معاون شهردار ابتدا چند کلمه در باب معرفی پروژه 
که وقت بیشتری برای تشریفات هدر بدهد،  چوب بلند را به مهندس  آن ادا کرد و بی 

 سپرد.
ای که در اختیارش  سابقه مهندس جوان چوب را میان انگشتان فشرد و به امکان بی 

ندیشید و این که هرطور شده باید از آن حداکثر استفاده را بکند،  شده بود، ا  گذاشته
 شدگان توی  راهرو  بپیوندد. حتی اگر پس از آن او نیز به خیل رانده 
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یک در نقاط مشخصی روی نقشه فروبرد، صلیبی در  به پس پونزهای قرمز را یک 
حالی  در  و  کرد  رسم  شهر  صورت مرکز  روی  را  نگاهش  ابرکه  و  پفالو  وهای  های 

 کوچکی را از جیب درآورد. یدواند، جعبه کشیده حضار می درهم 
قرمز«    رو  که به »طرح پونزهای  آندرگراند ی گذشته خطوط کلی پروژه  در جلسه   -

اجرایی کار با مشکالت مالی بزرگی    یمعروف شده شرح دادم. متأسفانه در مرحله 
 .مواجه شدیم 

های گیر نگاهش به کوره های آفتاب مهندس جوان مکث کوتاهی کرد... از فراز بام
فرستاد.  مکید و به آسمان می کشیده آجرپزی افتاد که دود را از دل زمین می فلک سربه 

چین بسته بود، انگار  ی سرخ افق نقطه ومعوج شهر، هاله های کج ان الی ساختمالبه 
می آرام ذوب  می آرام  و  دکمه شد  چندبار  از    یسوخت...  و   داد  فشار  را  وانتولین 

 سرگرفت:
آب بوده. شهری که بر  دونین تهران همواره شهری خشک و کم طور که می همون   -

ها، بلکه در دل بیابانی برهوت  انه شهرها، نه در کنار بستر رودخ   یخالف قانون توسعه 
 شده.  وعلف  بنا آبو بی 

درآمده های از حدقه دستش را در جعبه فرو برد، مشتی خاک  درآورد و جلوی چشم
 .  مشاورین شهرسازی گرفت 

فروخواهد کشید،    - در خود  را  و جویبار  بایر آب هزاران رود  و  تشنه  این زمین 
 که باروبر بدهد.آن بی 

یکدیگر سرک    یبودند، از پس شانه   ندیده  که گویی به عمرشان خاکمشاورین  
کرد،  ببینند.  کشیدند تا خاک و خاشاکی را که از الی انگشتان مهندس ریزش می می 

 معاون شهرداری  تهران دستور داد:
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آقایون بنشینن لطفا... آقای مهندس، شما هم خیلی گردوخاک به پا نکن، برادر   -
 من... 

 ن ادامه داد: مهندس جوا
فراموش نکنیم که آتش دماوند تنها چندصد سالیه  فروکش کرده...  یعنی تا چند    -

خاصیتی این شده... بی سوخته و دود می چنان از درون می قرن پیش زمین تهران هم
های جاری بر  زمین خشک و ناسازگار مردم تهران را وادار کرده بوده تا به دنبال آب

های برفی البرز رو  به دست خود و  های گوارای قله نروند بلکه آب زار  بستر این شوره 
کار  خواهند ببرند. برای این دشت که می   یطبق نقشه و محاسبات قبلی به هر نقطه 

داالن  ما  بلندی پدران  آب  که  بودند  ساخته  زیرزمینی  به  های  رو  شمالی  های 
ای مدرن و به شیوه رسانی ر های جنوبی برسونن. امروز که شهر ما مشکل آبگودال 

   های کهنه زیر خاک فراموش شده.حل کرده، قنات 
 معاون شهرداری پرسید:

 وآمد بود یا مسئله آب؟ آقا دستور جلسه مشکل رفت  -
ندار  - با هم  که صحبت قنات   ...ه منافاتی  واقع شبکه هایی  در  از شون رفت،  ای 

که    هکه سالیان سال زیر این دشت بوده و هست. سوال این  ت های زیرزمینی اساالن د
 بهره بگیریم؟  آندرگراندها برای پروژه تونیم از اون آیا می 

 گفت:  با ناباوری  معاون ترابری 
های مورد نظر شما زیر  که قنات جزئی از خدمات شهر تهرانه، در حالی   مترو  -

 .  واقع شدهدشت ری 
سوزی زیرزمین شهرداری از بین رفته و بازسازی  متاسفانه آرشیوهای ما در آتش   -

اما اطمینان قلبی داریم که این    ...هناممکن ها بدون اسناد و مدارک کافی  شبکه قنات 
می قنات تهران  شهر  زیر  از  دربیاد،    ...ه گذرها  آب  از  درست  حدس  این  با  اگر 
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دبهره  از  رهاشدهاالن برداری  خاک   های  دالر   زیر  ملیون  سه  تا  دو  حدود    چیزی 
خاطر سوراخ  جویی خواهیم کرد. به عبارت دیگر، با توجه به خسارتی که به صرفه

  هزینه رانی بپردازیم، سی و پنج درصد کل  اتوبوس   کردن آسفالت شهر باید به شرکت 
 م.هیدرو کاهش می 

نگاه تحسین انداخت معاون شهرداری تهران  به مهندس جوان  ب  آمیزی  ا خیال و 
 راحت آه کشید.

 مونه.تنها یه مشکل باقی می  -
 پاچه پرسید: معاون دست 

 چه مشکلی؟ ...چی؟ -
شبکه   - قنات  ییافتن  نقطه زیرزمینی  چند  در  باید  شهر    یها.  مرکز  کلیدی 

شبکه دست پیدا کنیم. پونزهای قرمز    ساختار یم تا به  ههای مقدماتی انجام بدحفاری
 این نقاط کلیدی هستن. ، روی نقشه

 معاون ترابری با دلخوری گفت: 
به چند راهروی زیرزمینی دست    بلکه خواین تمام زمین تهران رو بکنیم  یعنی می   -

 پیدا کنیم؟
 سروصدای همه بلند شد: 

 بره؟حفاری چقدر وقت می  -
 کنه؟دوهزار سال پیش چه دردی امروز از ما دوا می  هایقنات  -
- ... 

های پرسش   یاعضای کمیسیون بررسی دور مهندس جوان حلقه زدند و به بهانه
  خاک   یشان را توی جعبه ربط خود، از فرصت استفاده کرده و دست پراکنده و بی 

 حس کنند. خود دشت را زیر انگشتان زمین بردند تا زبری  می 
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۵ 

 بازگشت به قنات
 
 

مقنی   نوذر را گرفت. آدرس  آقا  دراز سردخانه شد و سراغ  مهندس وارد راهروی 
ادستی اداره که خودش روزی  سابق را آبدارچی یک  یه  : »داده بود  مهندسبود به    بن 

قنات  رو  نفر  تهران  و  ری  می های  موقعی شناخت مثل کف دستش  یه  کار    .  هم  با 
پولی در    ...ساختم!کاش که نمی ای   رو هم خودم ساخته بودم.  اشکردیم. خونه می 

سه چهار سال    ...بساط نداشت، از اضافه مصالح سر ساختمون خونه رو ساختیم
وقتی  روی سر بچه سقف  بعد   نداشت اشاره کرد(  )به دستی که  هاش خراب شد. 

 شنیدم دستم رو با تبر قطع کردم.«
کرد.  شد و از میان آن مه سردی تراوش می ی رو دو لنگه در مدام بازوبسته م ه روب

روپوش  با  خوان، مردی  پشت پیش  زد.را به هم می  آدم  بوی تند الکل ضدعفونی دل
و می کاغذ    جوگندمی موی    سفید  مهر  را  مراجعین  گلوی    زد.های  جوان  مهندس 

 خوان گذاشت. روی پیش کارت ویزیتش را  خشکش را با وانتولین تر کرد و  
 خواستم.  اطالعات می  ی ریهاراجع به قنات -

 اش کرد. آقانوذر به دفتر راهنمایی 
 ها افتادن.از وقتی انقالب شده همه یاد قنات دونم چرا نمی  -
 ؟ از شما وجو کردهمگه پیش از من کسی پرس  -

 تعارف کرد و گفت: ایآقا نوذر صندلی 
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کجا    - رو  از  سال من  کردین؟  مقنی   ت هاسپیدا  از  آب   گدست  با  کشیدم.  ری 
 ها.سروکار دارم، اما نه آب زنده 

  تون کنه، نشونی شناسه و حاال تو شهرداری کار می شخصی که شما رو خوب می   -
 رو به من داد. 

 نوذر نگاهی به کارت ویزیت آقای مهندس انداخت.
 نگفتین کدوم قنات مورد نظرتونه؟ -
 تهران. هایهای ری، قنات ها. قناتقنات  یهمه  -
 خوره؟به چه درد شهرداری می  قنات  -
 ان؟قابل استفاده هنوز ها به نظر شما قنات -
 رسانی؟برای آب -
 وآمد. نه، برای رفت  -

 آقانوذر که درست منظور مهندس را نفهمیده بود، گفت:
قنات؟رفت   - راه  از  نیستم  ...وآمد  مردم  وارد  نموره.  و  تاریک  زیر  اون  اما   .

 ذارن برن توی قنات راه برن. های باصفا رو نمی خیابون 
 و گفت:   خندیدمهندس جوان 

های تاریک و نمور بفرستم. منظورم برای  رو به دالون   کسی نترسین، خیال ندارم    -
 مترو بود.

 آقا نوذر که باز هم متوجه نشده بود، مکثی کرد و گفت:
 ...هرس می  ،هاارباب ما مقنی  ،به دوران کوروش و جم هابعضی از قنات قدمت  -

  ...ت اس اما قنات یه موجود زنده  ...نهست زیر خاک ها این دالون از زمان هخامنشی 
 ... میرهآب بهش نرسه می  اگه

 ها رو برای من بکشی؟قنات  ینقشه تونی می  -
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 رو خودت بکشی.   اشبرم، به شرطی که نقشه من شما رو سر هر قناتی بخوای می   -
 .روپوش سفید را از تن کندنوذر بلند شد و 

ندارم.    - شرش خالصی  از  انگار  اما  نذارم،  قنات  به  پا  دیگه  بودم  خورده  قسم 
 فرسته دنبالت. باالخره باید برگردی. نری، می   خودت
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۶ 

 دارالترجمه
 
 

دسته  فرانس عبارت بود از دسته انجمن آناتول   یاثاثیه  ...شدهتایپ   دسته کاغذ دسته 
 های متزلزل کتاب.پوش و قفسه برزنت   های بزرگ ماشین تحریر ، شدهتایپ  کاغذ

 گفت: پشت میز یصدای زنانه 
   تونین بذارین.تعطیله. مدارکتون رو می  امروز  دفتر -

روی    یکاردک گل خشکیدهنوک از کاغذ نشسته بود و با    پشت تلی   خانم مترجم
 مهندس گفت: تراشید.نبشته را می سنگ 

 .  ت اس کارم عجله   -
بینی  مانده بود قالب تهی کند. عینک ذره که سر بلند کرد، مهندس کم  زن جوان  

ای به چشم و المپ جراحی روی پیشانی داشت. با لحن آمرانه   ایبزرگ و بدقواره 
  گفت:

 ! ببرین جای دیگه  پس -
 ها هم فرار کردن.. انگار مترجمت ای توی شهر باز نیس دیگه  یدارالترجمه -

را با دلخوری روی میز انداخت و بلند شد تا مدارک را تحویل    خانم مترجم کاردک
همراه  هایی که با دست کشیده شده بود  هایی به زبان فرانسوی، طرح بگیرد. یادداشت 

 نقش عقاب و ارابه و آفتاب.  با
 و پرسید: او دوخت اهش را به گخانم مترجم ن
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 رو از کجا آوردین؟ مدارک   این  -
 گردم.های ری می توی آتش سوخت. دنبال رد قنات  از زیرزمین شهرداری که -
 زیرزمین شهرداری؟  تو  -
 انقالب به زیرزمین منتقل شده بود.  بعد ازاسناد و مدارک شهرداری  -
 کارمند شهرداری هستین؟  -

 مهندس کارتش را به خانم داد و گفت:
 ترافیک.کمیسیون مسئول  -
دیدین،  رو هر روز سوراخ می   هاپس شما خیابون   - پایین رو  اون  کنین. سوراخ 

 روی ورودی ساختمون؟ه درست روب
 مهندس جوان که انتظار سرزنش نداشت، گفت:

  فعالا این مدارک دارم.    یکه احتیاج به ترجمه   ت هاساتفاقا به خاطر همون سوراخ   -
رسید   دستمون  هرجا  ق حفاری  مجبوریم  محل  مدارک،  این  با  اما  ها  ناتکنیم، 

به احتمال قوی نیازی به حفاری آسفالت جلوی در ورودی شما  شه و  مشخص می 
 نخواهد بود.  

ها رو  کنین. کشیشی که این یادداشت ها رو توی این مدارک پیدا نمی محل قنات  -
 . بست رسیده بودبه بن نوشته خودش هم  

 دونین؟از کجا می  -
کار    حفاری میدانی .  ت اس  های قدیمی نبشته تخصص من رمزگشایی از سنگ  -

 .  آشنا هستمقنات   و با کردم
 ین؟ ر ها رو داحفاری  ینقشه  -
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موزه   ینقشه   - در  شاید  رو  فرانسوی    یحفاری  کشیش  کنین.  پیدا  بتونین  لوور 
کنه.    تون کمک  شاید بتونه داد. اما من مدارکی سراغ دارم که    لوور چیز را تحویل  همه 

 ها امکان نداره. متاسفانه دسترسی به اون 
 شن؟لوور نگهداری می  یچرا، در صندوقی سری در موزه  -
حفاظتش  در محلی که از لوور هم  ه!...  شنگهداری می جا در تهران  نه، همین  -

 . هتروسخت سفت 
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 فرگرد چهار - شهر مردگان ینبشتهسنگ ـ ۷۹۳گور 

 

گاه جم سورای زرین را برگرفت و فراز شتافت به وقت نیمروز به  آن   ...گاه؟آن   .۱.۴
 زیرزمین، به راه  هور. 

فت او این زمین را فراخ کرد  .۲.۴   ...گویان چنینع مرص  با سورای زرین و و بس 
و پهن شو برای بردن  فراز شو، ای سپندارمذ، ای زمین    .۳.۴ استومند، فراز شو 

 چارپایان و ستوران و مردمان. 
جا فرو تر. به آن چه بود بزرگ سوم از آن یک گاه جم این زمین را فراخ کرد، آن  .۴.۴

 ... های سرخ سوزان رفتند چارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش
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۱ 

 تاراج 

 
 

 ... با نوای کاروان! ...با نوای کاروان!
 ... بار بندید همرهان! ...بندید همرهان!  بار 

 
به  د.کرهمسایه نوحه پخش می   یتلویزیون خانه  هم خورد.  دری در همسایگی 

  ...دیوارها لرزید
 

   ...با نوای کاروان! ...با نوای کاروان!
 ... بار بندید همرهان! ...بندید همرهان!  بار

   ...ال دارد ب  این قافله عزم کرب   
 

میترا  ...مبهم و نامفهوم  ...آمداز کوچه صدای حرف می شد. آژیر قرمز پخش می 
را   هاکه باعث شده بود به محض ورود لباس  را فه را روی سرش کشید. خستگی مال

می  هنوز حس  برود،  به رختخواب  و  باز هم  بکند  زد.  و چنبره  پهلو غلتید  به  کرد. 
مردی جلوتر ایستاده بود و   دهلیز زیرزمینی.همان  با مادر در  ...خواب فرار دیده بود

ریخت. مادر تشر زد: زود باش!  بیل روی پای میترا می را بیل   کند. خاکزمین را می 
آستین  پشت  رون زده بود. مرد خاک روی سنگ را با  سنگی از زیر خاک بی  یلوحه 
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بعد بلند شد و از پی مادر از پلکان باریک    ...ها کشیدپس زد و دستش را روی نوشته 
 ... تاریک باال رفت و نیمه 

زدند، بیمارهای مطب که می قرمز  . آژیر  آمدمی پله  راه توی  صدای خانم نوابی از  
میتمی   اول  زیرزمین  به گروهی  را   نمی برد.  پناهگاه  به  دیگر  مردن  را  از  رفت. 

بیفتد وسط  که  این  از  .رسیدتنمی  به هوا بفرستد  خوابتخت ترکش  ، هراس  و او را 
تصویرهایی که تلویزیون از صبح تا    آغشته به خون   یشده تکهنداشت. از بدن تکه 

دانستند  نمی ی که  تالش های م بدن  ...هراس نداشت   هیچ چیزاز  ...دادشب نشان می 
یاد  بودند؟ آیا لحظاتی را که درد کشیده بودند، به    اند. آیا درد هم کشیدهشده تالشی  م 

ترسید. برای برای چی از درد باید ترسید؟ دکتر از درد کشیدن می   اصالا   ؟آوردندمی 
بود تا درد نکشد. انگار می   خودش پناهگاهی در قعر زمین تکه  شد از تکهساخته 

ی که بیش  آلت ...تکه شدن دست و پا و سر و آلت تناسلی از تکه  ...بودشدن در امان 
چیز   هر  میترا  بودعزیز  برایش  از  می .  دلش  بی   خواست گاه  آلت  چون  آن  را  جان 

د و  قاپدر هوا ب     د تاپرت کناندازند، جلوی خانم نوابی  استخوانی که جلوی سگ می 
 به نیش بکشد.

ق قرمز  آژیر  ممتد  شدط صدای  اطالعیه  ...ع  با  »  یایرهد  یآخرین  مبارزه 
روز اخیر، در شبانه   ...خون شهدا دوباره صحرای کربال را گلگون کرد   ...«منکرات

 ...با نوای کاروان!  ... باختند  های حق علیه باطل جان هزاران سرباز اسالم در جبهه 
فتاب تا  هوای اتاق دم کرده بود. آ  توانست نفس بکشد.میترا نمی   ...با نوای کاروان!

روی تخت  پیش آمده بود. بلند شد در بالکن را باز کرد و دوباره    خوابتخت وسط  
 .افتاد



  125 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

بالکن، روی بام ساختمانی دوردست، بطری تبلیغاتی عظیم در امتداد نرده  های 
دستش را از    ...!«لذت ببرید سایید: »کوکاکوال بنوشید و  کوکاکوال سر به آسمان می 

 زیر مالفه درآورد و پاکت سیگار دکتر را از روی میز کنار تخت برداشت.
لب به سیگار   کشید،های پدر را می وینستون های کودکی که ته باغ دزدکی از سال 

دایره بیرون بدهد؟ صداهای توی کوچه  نزده بود. آیا هنوز بلد بود دود سیگار را دایره 
پرخاشکم  می هحلقشد.  می   گرکم  اصابت  سقف  به  دود  باالی سرش  های  و  کرد 

تمام را در زیرسیگاری  دیگر به هوا فرستاد و سیگار نیمه   یشد. چند حلقهمتالشی می 
 فه را کنار زد و به بالکن رفت.له کرد، مال

پنجره  به  بعدازظهر  آفتاب  عمارت هرم  ریش کوبیمی رو  روبه   های  مرد    3ژ  وید. 
های قد با شانه داد. کوتاهفرمان می وراست  چپ وسط کوچه ایستاده بود و    ی دوشبه 

که از بخت بد    رهگذرهایی خورد و  یکی به هم می ها یکی پهن چهارگوش. در خانه 
اولین سرپناه می   توی به سوی  بودند،  اتوبوس قراضهکوچه  که دوبرابر  دویدند.  ای 

را به    اشبینی ای  . دختربچه شدمتوقف  ظرفیتش مسافر سوار کرده بود، وسط کوچه  
ها زنجیروار پشت اتوبوس  ماشین لیسید.آن را   زبان نوک  عقب چسباند و با  یشیشه

های عصبی تفنگش را از دوش برداشت، با قدم  وقراضه صف کشیده بودند. مرد ریش 
به هوا شلیک کرد. اتوبوس به سنگینی از جا کنده    گری با ناشی تا سر کوچه رفت و  

 پشت شیشه برای میترا شکلک درآورد و دور شد. چند نوجوان با نوار   شد. دخترک 
بر پیشانی مردی را از ساختمان  بیرون انداختند و در پناه دیوار به باد  رو  روبه   سیاه 

 کتک گرفتند. 
 کسی داد زد: 

 برو تو، زن! مملکت اسالمیه!  -
 ها را کشید.و پرده  در بالکن را بست به اتاق برگشت،  میترا 
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ها لرزید. میترا سراپا گوش  هم خورد. شیشه لحظه بعد دری در طبقه اول به چند  
به سرکشید، در آپارتمان  را  آور حاکم شد. روسری روی جارختی  سکوتی دلهره   ...دبو

 پایین آمد.  ها راپا پلهنگاه کرد. بعد تک دوال شد و  را باز کرد و از باالی تارمی 
 در آپارتمان نوابی چارتاق باز بود.   دو لنگه 

 
   ...با نوای کاروان! ...با نوای کاروان!

   ...بار بندید همرهان! ...باربندید همرهان!
 

نوحه تلویزیون   مستقیممراسم  را  مسجد  خوانی  می   از  های کتاب   کرد.پخش 
بال کتاب و خانه  خورده  درودیوار  به  زده،  اثا  نقش   بال  و  اسباب  بود.  ثیه زمین شده 

 بود.   هشد  زیرورو
 

 با نوای کاروان!   ...با نوای کاروان!
 

ریخته    روی قالی های رنگارنگ  ها و ژتون ورق  ...داده بود  خ رانگار  انفجاری قوی  
 بود. 
   

 ... این طایفه عزم کرببال دارد!
 
تلویزیون نشسته و بساط تخته نرد جلویش    رویه آقای نوابی روی مبل راحتی روب  

یاد   هب  سبز و سیاه  هایعلم و کتل های عزادار با  دسته   صفحه تلویزیون روی  باز بود.  
 رفتند. رژه می  ی جبهه شهدا
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 ... با نوای کاروان! ...با نوای کاروان!
 

 میترا صدا زد: 
 آقای نوابی؟ -

اش گذاشت  داد. میترا دست روی شانه می جواب ن  و   بود نشسته  نوابی پشت به میترا  
 نرد افتاد. داد. بدن نوابی زیر فشار دست میترا خم شد و روی تخته  اشو تکان 
 : کشید و عقب رفت جیغ  میترا

 خانم نوابی؟ -
بود   روی تخت   تشک  یوروده دل   توی اتاق خواب   های صندوق  ...بیرون ریخته 

ها پایین دوید و به خیابان میترا از پله   اتاق روی هم تلنبار شده بود.   یسکنجبین گوشه 
در آویزان    یرفت. چراغ تابلوی مطب رادیولوژی خاموش بود. کاغذی از دستگیره

 بود: تا پایان حمله هوایی مطب بسته است.
 میترا در زد: 

 دکتر؟ دکتر؟-
و    زن   ...به سمت زیرزمین بزرگ سرازیر شد  هاپله از  دوباره به ساختمان برگشت و  

همسایه   رهگذر  یامرد،  مطب،  کوچه  ناشناسهای  بیمار  روی    توی  هم  کنار 
 وآشغال نشسته بودند.های شیشه و آت صندوق

 دکتر؟ خانم نوابی؟   -
باال دوید، در حیاط خلوت    دوباره    هااز پله کردند.  تفاوتی نگاهش می همه با بی 

باریک زیرزمین دوم پایین رفت. بار اولی بود که به پناهگاه    هایه پلرا باز کرد و از  
نواخت توجهش را جلب  گنگ و یک    ی صدایزد. هنوز در نزده بود که  دکتر سرمی 

  هوهوی   ...رنگ اتاقک چسباندهای صورتی نزدیک آمد و گوشش را به شیشه   ...کرد 
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را می همه موتور  نواخت  یک  از الی  جا  به در  نگدرز در  لرزاند.  اه کرد. دکتر پشت 
الی پای او، زانوهای چاق و گرد خانم نوابی روی زمین جفت    گشاد ایستاده بود و

 شده بود. 
قدم پس رفت  می   ...میترا یک  ببیند؟ آیا  را  این صحنه  به    خواست  راجع  هرچند 

نمی سرگرمی  فکر  اما  نداشت،  توهمی  دکتر  جنسی  موقعیت کرد  های    ی حمله   در 
بیش از    خطرناک   لحظه   آن   در چرا که نه؟ شاید  البته    ...بردار نباشدهوایی هم دست 

شد؟  ترسید. دو سه پله باال رفت. اما تکلیف نوابی چه می همیشه از دردکشیدن می 
نسبت به سرنوشت  مدت ها بود  هرچند  ؟کرد چه بایست می جان آن باال با نوابی بی 
بهتر   ...سرنوشت دیگران هنوز برایش اهمیت داشت بود، اما شده تفاوت خودش بی 

ماند؟ نوابی که دیگر عجله نداشت. دوباره از پله  نبود تا پایان حمله هوایی منتظر می 
 بود.  پیشین پایین آمد و سرش را به درز در چسباند. دکتر در همان موقعیت 

 ...! آره آره آه! آه!  -
برداشت.  دکتر چپ  سمت  به  را    قدمی  پالستیکی  قیف  نوابی  دودستی  خانم 

کشی  ، دستگاه عرق ش کند. پشت سر  پردکتر آن را    یتا مایع سرخ لوله   داشته بود نگه 
 کرد. با شدت و حدت کار می 

 آره! آره!  -
 میترا در را باز کرد: 

 خانم نوابی! باتری! زود!  -
 کرد.را خفه می  میترا کشی صدای صدای دستگاه عرق

 دکتر پرسید: 
 چی؟ کدوم بطری؟  -

 ریخت.روی زمین می   سرخ مایع  از دهانه خم در آمده و  ته قیف 
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 :پرسیدخانم نوابی 
 چی شده؟  -

 دکتر داد زد:
 وای! ریخت!  -
 باتری! زود!   باتری! -
 قیف رو بگیر. -
 شنوم. خاموش کن! نمی  -
 چی؟ -
 زود!  باتری قلبش. -
 دست راست! قرمز،  یدکمه خاموش کن!  -

 
❊ 

 
چندک زده بود و    اتاق خواب  یگوشه   های خالی خانم نوابی روی صندوق بطری 

دل می   گریه   هقهق روی    یوروده کرد.  بودبیرون    خوابتخت تشک    ...ریخته 
زبانش    ...کسبا  ...کس زبان آورد. باچشمش که به میترا افتاد، کلمات نامفهومی به 

بود. آمده  گرفت    بند  را  بازویش  کبلند   تامیترا  نداشت.  نش  ایستادن  تاب  زن  د. 
ش بلند زحمت  به شد. میترا دوباره تالش کرد  می   خمش  بدن   زانوهایش زیر بار وزن 

با بطری همه   ...کسبا  ...کسبا  ...کسکند.  این  تقصیر  بوداش  لعنتی   ...های 
به   هایی بطری  تنها  را  بطری  هر  دکتر  سکنجبین.  برچسب   برچسب آن  خاطر  با 
گفت: »با این برچسب خیالت  می   ...کسبا  ...کسخرید. با پنج تومان می   اندازغلط 

  ی .« میترا زیر سنگینی جثه هکن  ش ره چه برسه بخواد بونمی   شراحته که کسی طرف 
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نوابی تلوتلو می  ش را برانگیخته  جارانز تا آن لحظه تنها حس  خورد. زنی که  خانم 
ش ابود، حاال بدون کمک او سرپا بند نبود. ناگهان وسوسه شد به حال خود رهای

به  را  در  و  می کند  خودش  برود.  و  بزند    ... سنکجبینش  هایبطری   ودانست  هم 
 ...کسبا ...کسبا

 ه!امنهات بطری  جایران نباش! گن  -
ر  صندوق  بعد .  شدمی   ردر زیرزمین دوم پ    سکنجبینهای  بطری  به آپارتمان  های پ 

. میترا  شدارسال می   آدرس دروهمسایه  منتقل و از آنجا به    در طبقه اول  خانم نوابی 
نوابی را   د و کنار شوهرش نشاند.  آور  توی نشیمن  تا مبل راحتی کشان  کشان خانم 

 . ته کشیده بودکاروان کربال و فوج شهدا  یروی صفحه تلویزیون دارودسته 
 . ..کسبا ...کسبا -

 میترا غرغرکنان گفت:
 هات نداری انگار! تو هم که غمی جز بطری  -
 ... کسبا ...کسبا ...کسبا -

 داد.اش را از دست می کم خونسردی میترا داشت کم 
 هستی؟ اتکاسبی   نگران وقت تو فقط  ، اون جااین  افتاده جون بی   شوهرت  -
 ... کسبا ...کسبا -

بطری   یک  رفت،  خواب  اتاق  به  آورد    باکس از    «سکنجبین»میترا  اتاق در  به  و 
 د. ورنشیمن آ

 ... کسبا ...کسبا -
 نوشید.  زهرمارآن ای از جرعه به خانم نوابی بدهد، که آن  پیش از

 گی؟ بیا! بلکه زبونت رو باز کنه ببینم چی می  -
 ! کسبا ...کسبا ...کسبا -
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 ؟ کسکدوم با  -
 ! کسبا -

را باز    آن . میترا در  کرد اشاره می   دیوارهای اولیه روی  کمک   یجعبه به  خانم نوابی  
ای دالر با  ته دسداخل آن  .  داد، پایین آورد ای را که خانم نوابی نشان می و قوطی   کرد 

 کش بسته شده بود.  
 دیگری اشاره کرد:  یخانم نوابی به جعبه 

 ... کسبا ...کسبا -
آرم   با  باز کرد میترا جعبه حلبی  را  از    ییک کیسه   ...صلیب سرخ  پر  پالستیکی 

 .در آن بود کوچک تریاک  هایحب 
 

❊ 
 

باز و چراغ حیاط روشن  رو  روبه   . در خانهپرده را کنار زد   یشب میترا گوشه   سر
بار اول بود که داخل خانه را می  با زن شنیده بود صاحب   ...دیدبود.  به  وبچه  خانه 

اثاثیهخارج   و  اسباب  میان  در  نفر  چند  است.  کرده  حیاط پخش  یفرار  توی  وپال 
تلویزیون، یخچال، صندلی،    ...آمدند. هرکدام چیزی در دست داشتندرفتند و می می 

فنری    باشخصی    ...کهنهقابلمه   از روی جویروی دوش تشک پهن  و   آب  ،  پرید 
ساعت  به  میترا  شد.  دور  مطب    دیواری   سریع  تابلوی  بود.  گذشته  نه  از  کرد.  نگاه 
،  به محل   در انتظار بازگشت آرامش  ...باال نیامده بودرادیولوژی چرا روشن بود؟ دکتر  

این همه وقت؟ چرا تابلو را خاموش نکرده    کجا مانده بود پایید. دکتر  می میترا کوچه را  
  .رفت می هوایی  آژیر  امکان ؟ هرلحظه ندارند فرصت ه  ک  فهمیدنمی بود؟ 
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روسری سر کرد، با احتیاط از  آب بدهد.  در مطب  تصمیم گرفت سروگوشی میترا 
»تا پایان حمله هوایی مطب بسته است«    کارتنها پایین رفت. در مطب بسته و  پله

جا   پنجره زد. همه  به  بود. چند ضربه  آویزان  دستگیره  به ساختمان    تاریکبه  بود. 
  ها پایین رفت، در حیاط خلوت را باز برگشت. شاید دکتر به پناهگاه رفته بود. از پله 

رسید. به مشام می   ی ترش   و  پله باریک زیرزمین دوم سرازیر شد. بوی تند کرد و از راه 
 ... برد؟شست و آثار جرم را از بین می می  کشی را آیا داشت ماشین عرق

 ...!دکتر -
 

❊ 
 
سوراخ   - به  سوراخ   ...اهریمن  به  سوراخ   ...اهریمن  به  به    مغ  ...بینی   اهریمن 

  ...بینی مغ به سوراخ   ...مغ به سوراخ ...سوراخ
 گفت:و هذیان می  بود  نشسته روی زمین  لخت و عوردکتر  

سوراخ   - به  سوراخ   ...اهریمن  به  سوراخ   ...اهریمن  به  به    ...گوش   اهریمن  مغ 
 ... مغ به سوراخ گوش  ...مغ به سوراخ ...سوراخ

 ...گفت داد و زیر لب ذکر می عقب تکان می   و   مثل پاندول ساعت خود را به جلو
ش  صورتو روی سرو  کرد ترشح می کشی مایعی سرخ  باریک دستگاه عرق   یاز لوله 

 ریخت.می 
   ...دهان  اهریمن به سوراخ  ...اهریمن به سوراخ  ...وراخ اهریمن به س  -

با دهان  ،  ریخت را به حلق خود می که مایع    طورهمان نوک لوله را به دهان برد و  
 ادامه داد: پر 

 ... مغ به سوراخ دهان  ...مغ به سوراخ ...مغ به سوراخ -
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  وقفه بی و    برد می   ...ناف، الی پاهاتوی  ها،  گوش   وی تپالستیکی را زیر بغل،    یلوله 
 ... خواندمی ورد 
سوراخ   - به  سوراخ   ...اهریمن  به  سوراخ   ...اهریمن  به  به    ...کون   اهریمن  مغ 

سوراخ  ...سوراخ به  کون   ...مغ  سوراخ  به  کون!  ...مغ  به  پیش!  به مغان،    ...سوراخ 
 ... مغان  ...مغان به سوراخ کون! ...سوراخ کون!

 
های ند: صندوقآمد رفتند و می می   اعتنا به دکتربی ، میترا و خانم نوابی  ریزان عرق
ل می  دمیکی تا بطری را یکی پر از   سنگین کردند و  دادند، به کمک هم بلند می در ه 

کردند، محتوای  باز می یکی  یکی ها را  بردند، توی باغچه  بطری به حیاط خلوت می 
صندوق خالی گذاشتند و  ا در صندوق می ریختند، بطری خالی رآن را توی چاه می 

   ...دندگردانمی بردوباره به زیرزمین  را 
 ...زانو اهریمن به فرورفتگی  ...اهریمن به سوراخ  ...اهریمن به سوراخ  -
 

را تا    پرند، صندوق  چیدمی   های دیگرصندوقخالی را روی    صندوقدر زیرزمین  
 کشاندند،بردند، روی زمین حیاط می باال می کنان  هنهن دادند، از پله  در هل می   دم
می   به بطری رساندباغچه  را  ند،  می یکی  یکی ها  خالی باز  چاه  توی  و  کردند 

  یک جرعه تنها    ...نوشیدند؟می هم خودشان  ای  شد اگر جرعهچه می   ...کردندمی 
رفع   خانگی ای  جرعه  ...گی خستبرای  شهد  آن  بطری   ...از  هر  از  جرعه    ...یک 

را در    ماندهباقی نوشیدند و  ای می کردند، جرعه باز می یکی پس از دیگری    ها رابطری 
  ... در چاه خالی کردندکمتر    ، نوشیدندبیشتر    هرچهرفته  رفته   ...کردندچاه خالی می 

  ته   را به  خالی   هایبطری تنها چشیده بودند،  حاال که طعم تلخ عرق خانگی دکتر را 
   ...کردندرها می در باغچه جا ها را همان و صندوق ...انداختندچاه می 
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 ...زانو مغ به فرورفتگی  ...مغ به سوراخ  ...مغ به سوراخ  -
 

ته چاه   ی خالی هاخرد شدن بطری   صدای وردخواندن دکتر و های شب،  تا نیمه 
 ادامه داشت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  135 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

 
 

 

 ه(ادامفرگرد چهار )  -  شهر مردگان ینبشتهـ سنگ  ۷۹۳گور 
 

اهورامزداپرسید    .۵.۴ از  ای  آن   :زرتشت  استومند،  گیتی  دادار  ای  شد،  چه  گاه 
 ؟  جم چه کرد  گاهاهورامزدا؟ آن 

گاه برای او این زمین پر  صد زمستان سپری شد. آن به شهریاری جم نه   گاهآن  .۶.۴
آتش  و  پرندگان  و  و سگان  مردمان  و  و ستوران  از چارپایان  های سرخ سوزان.  شد 

 ... نیافتند جا برای سکونت چارپایان و ستوران و مردمان 
ایان و  پر شده این زمین با انبوه چارپ   ...!ای جم  :گاه به جم آگاهی دادمآن   .۷.۴

آتش و  پرندگان  و  سگان  و  مردمان  و  سوزان ستوران  سرخ  برای    ...های  جا  نیابند 
 سکونت چارپایان و ستوران و مردمان. 

روز به زیرزمین،  گاه جم سورای زرین را برگرفت و فراز شتافت به وقت نیمآن   .۸.۴
 به راه  هور.

فت  او این زمین را فراخ کرد  .9.4  ... گویان چنین عمرص  زرین و   با سورای و بس 
فراز شو و پهن شو برای بردن  ای زمین استومند،  فراز شو، ای سپندارمذ،    .10.4

 های سرخ سوزان. چارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش 
  جا به آن و  تر.  بزرگ بود  چه  سوم از آن یک گاه جم این زمین را فراخ کرد،  آن   .11.4

 ...های سرخ سوزان و سگان و پرندگان و آتشفراز رفتند چارپایان و ستوران و مردمان  
 د.گاه به شهریاری جم هزار زمستان با راستی و داد سپری شآن 
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❊ 
 

ها! شایعات غریبی که از  ها! شایعات! سوراخ ها! سوراخ شایعات! شایعات! سوراخ 
بدمنظری که در آسفالت شهرداری دهان باز کرده  های  آمد. سوراخ ها برمی سوراخ   دل 
 زد:چهارراه فریاد می  بلندگوی سر  . بود

 
آن که  دادند  ندا  را  دوزخ  اهالی  بهشت  بهشت  چه  اهالی  حقیقت  از  به  بود،  شده  وعده  ما  به 

  کاران چون چشم گنه  ...یافتید؟دراز عذاب دوزخ به شما وعده شده بود،    چهیافتیم. آیا شما نیز آندر
  ... ؟کردیددوزخ افتاد، پرسیدند: آیا اینست کیفری که وعده می  یاز فراز آن گذرگاه باریک به دهانه 

می ایمان  قیامت  به  حال  شنیدند:  ندا  می و  وارد  که  شمایی  امیدی  آورید؟  هر  از  دست  شوید، 
 ...بشویید!

 

و  ها  سرسخت سوراخ   ان دو دسته بودند: مدافعبر    مردم  ،جمشیدچهارراه تخت سر  
 ... وان مشکل ترافیک را حل کرد تمی   شهرکردند تنها با کندن زمین  ادعا می کسانی که  

 دانستند و مترو را دامی پیش پای مردم.که کندن زمین آبا و اجدادی را کفر می   هاآن و  
که این همه سروصدا    ندکرد ها را متهم می مسئولین سوراخ   ی بدبینبا    هم  ایعده

اول    یصفحه   اند تا حواس مردم را از مسائل بنیادین روز منحرف سازند.راه انداخته به 
با    آندرگراند  یکرد و واژه ها می عصر صحبت از پیشرفت چشمگیر سوراخ   یروزنامه

درشت  را سخن آخرین    یخطبه   هابلندگو  درخشید.می   حروف  جمعه  نماز    گوی 
 :ندکرد پخش می 

 
باز خواهند    زیر پای مردم  را  دوزخ   یها! دهانهسوراخ  ،دنیا و آخرت ما را زیرورو خواهند کرد 

سوراخ هدفهاکرد،  اگر  ترافیک  شان!  مشکل  سوراخ هحل  به  چرا  چرا  ویندگمی   آندرگراندها  ،  ؟ 
 ند؟بنا کندنیایی وارونه زیر پای ملت  ندهخوامی
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 کرد. صداهای دیگر را در خود خفه می   ...مرگ بر مترو  ...مرگ بر  ...و موج مرگ بر
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۲ 

 قحطی پیاز 
 
 

از    یکرکره   ورپیشهسر ظهر،   و همراه شاگردش  پایین کشید  را    کوچه   توی مغازه 
جا ها همه پیاز کمیاب شده بود، زن   روزی کهاز    بازار راهی مسجد شد.های  کوچه پس

های جلوی دکان   های پلید وراج! . زن ها بودن زچیز زیر سر  همه   .بودندرا قرق کرده  
دادند و شایعاتی را  دیگر نشان می دارها را به یک دکان کشیدند،  بار صف می میوه و تره
احتکار    ...احتکار!  .... احتکار!کردندتکرار می بودند،    انداخته   هازبان   سرکه خود  

را احتکار کرده دکان   ...پیاز! پیاز  قیمت دارها  تا  بدهند!اند  افزایش  را  به   ها  یاد  کسی 
ها روی زمین  ها و مغازه ز در تمام دکان های پیاآورد که چند روز پیش از آن، گونی نمی 

 .  توجه کسی را جلب کندکه آن ریخته بود، بی 
باالخره چند دانه پیازی را که با حرص  ها انتظار،  پس از ساعت دار،  های خانه زن 

زنبیل  توی  بودند  قاپیده  همدیگر  دست  حالی می   از  در  و  را  انداختند  کمرشان  که 
گل چادرزیر  پیچ های  می منگلی  می وتاب  خانه  راهی  زن دادند،  چرا  به  شدند.  ها 

را خوب می ور زن پیشه  ...زدند؟شایعات دامن می  زیر سر  همه   ... شناخت ها  چیز 
ند؟ چند  شتشومی دا  ینقشه   دارشان چه دانست زیر چادرهای گل ها بود! کی می ن ز

ها! قحطی هم کار  امان از دست زن   ...؟ده بودندکردست  بهگونی پیاز یواشکی دست 
نبودند کسی شرافت    هااگر زن   ...!شیطان بزرگ   هاینشانده دست این  خودشان بود.  

را که در انتظار باال رفتن   محتکری  ها حتی انبار پیازن ز ...برد کسبه را زیر سوال نمی 



  139 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

را  قیمت  جنسش  و  کرده  پیدا  بود،  بردهها  تارج  همینبودند.    به  پیشهبه  ور   خاطر 
ها که چیزی جز پیاز  از ترس زن   ...داشت کاالهایش را در زیرزمین خودش نگه می 

ندا سر  جوان   ...شتنددر  که  روزهایی  چنین  دسته در  مملکت  جبهه  های  به  دسته 
انقالب، بسیج کرده    یها را علیه بازار، این پایگاه اولیه رفتند،  شیطان بزرگ زن می 

 بود.  
گرداند. سر منبر شاگردش با صدای کودکانه  دو می به های تسبیح را دو ور مهره پیشه

 خواند:می 

 
 کام کربالتشنه

 عبا خامس آل
 شد سرش از تن جدا
 شد سرش از تن جدا

 

فرستاد، خودش هم  صدا را به مسجد می خوش   شاگرد به تقاضای متولی    از وقتی 
قادر  جا  آن   ندید بدید  مردهایداند  خدا می   ...آورد جا می نماز ظهر را در خانه خدا به 

  ی ، حتی در خانه فراوان است آدم ناباب همه جا    ...دورنبه سر پسرک بیاچه    ندبود 
بگوید:   و  راه بیفتد  پسرک  خدا! کافی بود مردی با ظاهر مومن، ریش و تسبیح، دنبال

خونه، بریم  کن!  بیا  تالوت  تا سوره  سه  دو  پسرک و    ...برامون  شد،    تا  چی  بفهمد 
 ...کس!به هیچ   .زمانه اعتماد کرد   و ه  شد توی این دورمی ن ی  س به ک  ...!دخلش را بیاورد 

جواهری  همچین  با  جنس  ...بخصوص  و  پسرک  حنجره   مرغوب  بود.   اینایابی 
رفته  ور  پیشه اوایل، یک شب سرزده    کرد.مذهب می   و  که صرف دین داشت  طالیی  

ی به  خیاالت،  دیده باشدکند. نکند چشم او را دور  می   بود زیرزمین ببیند شاگردش چه 
است.    شد اعتماد کرد. خدا عالم جماعت نمی . هر چی باشد به شاگرد  بیایدسرش  
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رد، طفل معصوم را خواب  ب  اما دنیا را آب می  ...هست در دنیا وفجور  هزار جور فسق
های زبر پیاز از هوش رفته بود.  گیر روی گونی تا عرقبرده بود. وسط زمستان با یک 

اش نوک  ، هنوز پشم روی سینه سنال  پانزده س  و  انگیزی کوچک و رقت جثه با وجود  
اما پسرک تکان   ...دراز بکشد و نوازشش کند  او  خواست کنارور دلش  نزده بود. پیشه

 . زد به چاکور زود از پله  و پیشه ...زد   غرتوی خواب و  خورد 
 

 پیکرم تویی آن گل
 سر برمبی تو چون به 

 بی تو چون به سر برم 
 

 حال خاصی پیدا کرده بود:  و آواز پسرک باالی منبر شور 
 

 خون به رگ آمد به جوش 
 می ز جام حق بنوش 
 می ز جام حق بنوش 

 

انداخته لپ  گل  پسرک  باریکه   بود   های  می   یو  پایین  بناگوشش  از  . سریدعرق 
باالشاش خشک  های گوشتی لب  نفس  با هر  و شکمش  بود  می   و  ده  رفت. پایین 

 د. م آکه از جان برمی  مانست می ای دردناک ناله زد صدای نابالغش به  چهچه که می 
 

 حالتی دارد حزین 
 ها  تشنهدر غم لب
 ها  تشنهدر غم لب
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تا افکار پلید   تکرار کرد دوازده بار نام خدا را  اکبر!  الله ور نفس عمیقی کشید.  پیشه
د: »خداوندا،  زمی   فریادجماعت شعارهای پسرک روی منبر را    ...را از خود دور سازد 

را بی   یدسیسه  فرما! خدایا، وسوسه آمریکا  ما  ثمر  از دل  را  کن!«    ردو های شیطان 
»وسوسه پیشه کرد:  تکرار  زیرلب  راور  شیطان  پرده ...های  الی  گرمی  نسیم   ی « 

های »وسوسه   داد.ور را نوازش می گسی مشام پیشه  یرایحه   افتاده بود.قسمت زنانه  
جلو، زنی  ردیف    ! بود  ، اقیانوسی سیاههازن   موج ،  پشت پرده«  ...شیطان را از دل ما

  الی البه های شیطان را از دل ما دور کن!«  زد. »وسوسه باد می چادر    یبا گوشه خود را  
خوش  سپیدی  چادر،  سرسینه سیاهی  و  گردن  زن   یتراش  بود.  خیره  مرمری  کننده 

  ...استغفار فرستاد ورپیشه
پیشه  صف ایستاد.  نماز  به  را  مردها  شلوارش  کرد ور  بالله    اعوذ  .مرتب 

زن   ...الرجیمالشیطان من پرده،  شکاف  پشت  ها  الی  به  رفتندپشت  سجده   ...به 
سر  بازار دیده بودند.    یمعلوم نبود چه خوابی برای کسبه  ...الله الرحمن الرحیمبسم

هار را با شاگردش  ا تصمیم گرفت نور  سجاده، بوی زن همانا بوی شیطان بود. پیشه
زیرزمین    هوای  ...ها استراحت کننددر دکان بخورد. بعدازظهر هم روی همان گونی 

چاق زن سینه زیرچشمی دنبال  ...شداز جنس هم راحت می خیالش  ...تر بودخنک
ور سالم آخر را  پیشهزد.  موج می   های چادرنشینلمت کپل ظشبستان در    ...گشت 

چپ و راست فوت کرد، دست به صورت کشید و طلب استغفار    یفرستاد، روی شانه 
ده داشتند. زن  اها مثل همیشه سر به سجنماز مردها تمام شده بود، اما زن   ...کرد 

افتاده را به جا  را هوا کرده بود. نمازهای عقب   ردیف جلو سر به مهر گذاشته و کپلش
شاید دست حق به کمرش    ...؟طلبیدمی   وندگناهانش را از خدا  آورد یا استغفار می 

های سیاه  ده بود. الهی، از سر تقصیرات کپل کرروی هوا خشک    را  کپلش  وزده بود  
اگردش کفن  ش  شد.می کم خالی  ور به دوروبر نگاه کرد. صفوف مردها کم بگذر! پیشه
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صفوف    یور از شکاف پرده سرک کشید. در همه کرد تا دعا بخواند. پیشهبه تن می 
از آن    حرکت بود. این چنان بی خاستند، اما کپل صف جلو هم یکی برمی سرها یکی 

صفت سفت های پهن و شلخته نبود که در مساجد ریخته است. این کپل شیطان کپل 
 برید. ای بود که نفس آدم را می و قلمبه 

 شاگردش بلندگو را راه انداخت: 
 بلند!  ا از سر تقصیرات بندگانت بگذر! صلوات خداوند  -
 اکبر!  ...الله -
 کاران را ببخشا!مجرمان و درماندگان و معصیت  -
 اکبر!  ...الله -
 زدگان از کرده خویش را ببخشا!ساران و خجلت شرم  -
 اکبر!  ...الله -
 اکبر!  ...الله -
 ... با نوای کاروان، بار بندید همرهان  -
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۳ 

 جمشید
 
 

را سر چهارراه تخت  را  میترا شورلت سفید  فریور  و  داشت  نگه    کنار که  جمشید 
بیشتر    روز های خیابان که روزبه گودال دم  از  خودروها    سوار کرد. رو ایستاده بود،  پیاده

 . دادندویراژ می تفاوتی با بی ،  ندد کرمی  ق پیداعم
 میترا گفت:

 ها بربیاد. این سوراخ یخواد از عهده جوری می معلوم نیست شهرداری چه  -
 فریور سرش را به سوی پنجره چرخاند و گفت: 

 ها هزار بدی داشته باشه، یه خوبی هم داره.سوراخ  -
 اش چیه؟ آسیب رسانی به زیرزمین شهر؟ خوبی  -

 رو اشاره کرد:رد و به پیادهفریور دستش را از پنجره بیرون ب
 کنن.بحث می درباره سوراخ ها چهارراه   سر  روز شبانه مردمی که  !مردم -
 ه؟ دار  فایدهها چه  این بحث  -

دستش    و  ، از جا پریدگرفت سبقت می فریور از صدای بوق اتوبوسی که از شورلت  
   .آورد  را تو 
  اسم    هاشه، بخصوص که و سوراخ   چهارراه   شبیه همین  همین!یعنی    دموکراسی   -

   ه. شبا  ش روجمشید هم 
 میترا زد روی ترمز.  
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 ! اتوبوس دیوانه -
 و گفت: راه افتاد  دوباره میترا اتوبوس دور شد.  یعقاب بدنه 

 چیه؟ هابا سوراخ ربطش  -
  و و زمین ر  زد ، آستین باال اهورامزدا  تبلیغ دین  به جای! جمشید  بازگشت به جم  -

 بسازه. سرپناهتا برای مردم  کرد  فراخ سه بار 
داد، عبور  میترا از کنار تابلوی شهرداری که مردی را در حال کندن زمین نشان می 

   .کرد 
 ؟ ینههمبرای   هم  های شهرداریخواین بگین حفاری می  -
 .هگیررو می   و طرف انسان   گهمی نه  که به خدا    هیانساناولین  جمشید    خوام بگم می   -
 !کنهگور می ه بزنده  روهمه  و البته  -
 زنین؟چرا این حرف رو می  -
 ؟ت نیس  هازنده برای اسکان    هکنمی  که هایی سوراخ مگه  -
کنده بود. جم درست    ه هرچه جانور  یطوفان ریشه   که   کرد می اگه این کار رو ن   -

 . ه بودکه نوح کرد  ه نکمی همون کاری رو 
رو به زیرزمین برد.    مردمنوح همه رو سوار کشتی کرد، اما جم    که  فرقبا این    -

 خیلی ایرونیه این کار، نه؟ 
 .دهنمی   بار و برنه رو تا توی زمین نکاری اد  -
ندادیم، فقط به دل و روده    . ما هم زیرزمین باروبرت نه نیس ابله، ولی آدمیزاد د  -

و زنده  ببینیبه زمین چسبیدیم  رو  نگاه    ، شهر و مردمش رو نگور شدیم. گردوخاک 
 ها؟هاییم تا زندهشبیه مردهبیشتر   کنین. فکر نمی کنین

 فریور با پوزخند گفت: 
 مواظب سوراخ دست راست باشین! ...مردگانه!شهر شهر  خب  -
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اتوبوس بلژیکی توی شیشه جلو شورلت    یمیترا سریع زد روی ترمز. عقاب بدنه 
 فرود آمد.

 فریور ادامه داد: 
ندیده  سمبل   نقش   - رو  اتوبوس جلوی  عقاب همین    !گیریننها  نگاه  رو    ی روی 

ارابه دورااز    .یننک روی  و شمایل  شکل  همین  با  پرنده  این  هخامنشی،  ما، ن  های 
خانه درفش  سردر  ما،  اتوبوس   اههای  هم  حاال  ماهاو  هم   ی  این  داره.  ف  وجا    ر ن 

 . هی جمشید
ر -  ...رو ترک کرد پیش جمشید و ما  که هزاران سال ی ف 
ر جمشید رو ترک کرد برای   - ر رو    او  ...نرفت دین اهورامزدا    زیر بارکه  این  ف  هم ف 

زیرزمینی بسازد    جم هم تصمیم گرفت دژی  ...فرستاد  جاشرو به   ازش گرفت و مرگ 
 جا اسکان بده. چون خودش رو اون  ی هایشدهو لعنت 

 ! گور کرد به زنده  رو  ماخودش و  کارو با این  -
نامیرای    !اهورامزدا هستین  دار شما انگار طرف   - پیش از کندن زمین، جم خدای 
 چون من و شما. شد پذیرمرگ  انسانی با کندن زمین  ...بود موجودات  یهمه 

آمیزی و نگاه سرزنش   متوقف شدچراغ سر چهارراه قرمز شد. میترا کنار اتوبوس  
 جمشید تخت   بر انگار  عقاب  ی  های افراشته انداخت که از روی بال آن    یبه راننده 

 د و آهسته دور شد. به خود دا عقاب تکانی  راند.فرمان می 
، گردینمی   حقیقت   پی   البد؟  خواینمی چی    ری  هایخرابه   از جون   شما   خود   -

 .طورنه؟ خب جمشید هم همین مگه 
 بکشم بیرون. کرده، خاک جم  چه رو آن  کنم تامن حفاری می  درست برعکس! -

 عقاب فلزی اتوبوس در گردوخاک خیابان ناپدید شد.
 :مکثی کرد و پرسید فریور 
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 آم؟شما به بیابان ری می   دارم همراهچرا   ندونیمی  -
 .این سوال رو کردماما از خودم  ،نه -
 ها نذاشتم.که پا به اون خرابه   ه های درازی سال  -
 .باقی نموندهالبته چیزی  -
 ها بپلکد.حکمت دوست داشت توی اون خرابه  -
 جالل حکمت؟ او رو یادمه.  -
 ها بود. عاشق اون خرابه  -
 شه عاشق خرابه بود؟ مگه می  -
 گذرونین؟رو اون حوالی نمی  تون تمام وقت  خود شما مگه -
 هاس.شناسم. کار من جوریدن خرابه من باستان  -
شناس نبود، اما به هر چیز باستانی عالقه داشت. عاشق گذشته  حکمت باستان   -
 عاشق دوران کهن!  بود. 
 شما چی؟ -
 من؟ -

گفت. از خودش چیزی نمی   اما  ، زد فریور ساکت شد. همیشه از حکمت حرف می 
میترا را از پرسش خود پشیمان کرد. پا را روی پدال گاز فشار داد و در  سکوت پیرمرد  

شد، به  تر می اتوبوس در آینه شورلت کوچک و کوچک   یه عقاب فلزی بدنه کحالی 
 سوی جنوب شهر تازاند.
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 فرگرد پنج - شهر مردگان ینبشتهـ سنگ ۷۹۳گور 

 
، ای دادار گیتی استومند، ای  پیش آمدگاه چه  آن   :پرسید زرتشت از اهورامزدا  .۱.۵

 ؟  جم چه کرد  گاهآن  اهورامزدا؟ 
 زمین  روی داد.ر ایران د  توفان ترین بارمرگ و  زمستان  ترینمهیب  گاهآن  .۲.۵
، ای اهورامزدا؟  توفان، ای دادار گیتی استومند  ترینمهیب   چه کرد جم در آن   .۳.۵

 ن؟  زمستا  ترینبارمرگ در آن جم  چه کرد 
بار  مرگ آن    در  ، ای سپیتمان زرتشت؟در آن توفان   آمد  ی چه پیشپرس می   .۴.۵

 زمین رسید؟زمستان که به ایران 
 چه شد انجام جم؟آری، ای اهورامزدا، ای دادار گیتی استومند. . 5.5
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۱ 

 ایشیشهگورستان 
 

 

های  و جثه  خون   از  پرکرده و گرم بود. جوی خیابان  دم   هوا  ...شهر  درپیش از ظهر،  
میخسر جابه بی  از  آویزان. مگسجا  به سروروی  های عظیم   هارهگذر های خونی 
 مکیدند.شان را می عرق صورت با ولع  چسبیدند و می 

یخچالی  کامیون  الشه   زنجیروار های  و  بودند  کشیده  یخ صف  تخلیه  های  را  زده 
پس می  با  باربرها  پرگردن کردند.  پیشانی وچینهای  و  آفتابچروک  سوخته  های 

 بردند.به حیاط کشتارگاه می  دوان ان تند و دو انداخ اجساد را روی شانه می 
 قبرستان یه نفر! ...رستان!قبیه نفر  ...یه نفر -

بود و  آمده    راه بند  آخرین مسافر را سوار کرد و آماده حرکت شد.  بوس راننده مینی 
 د. دامی بیرون دود کنان پت های باری پت اگزوز ماشین یلوله 

های یخچالی کشتارگاه  و کامیون   هاکش نعش   الی زحمت از  به   شهر ری بوس  مینی 
 بیرون زد و به جاده ری انداخت. 

جاده   در  یک   یآغاز  و  شیشه  ی تور  جز دست،  صاف  به  که  مگس  جلو    ی سیاه 
بیابان    کرد تا چشم کار می   دور و ور.  شدجا دیده نمی چیز و هیچ، هیچ چسبیده بود

های ای، نه اثری از حیات، تنها خرابه ماهورهای فرتوت. نه جنبنده آب و علف و تپه بی 
 ویران.
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سروکله    ...ازدحام کرده بودند  عزادارهازیر آفتاب سوزان،  قبرستان،    در بزرگ جلوی  
بوس در حرکت بود  هنوز مینی   یورش آوردند.مردم  شد،    پیدابوس شهر ری که  مینی 

 پرسید: با هیجان فردی در جلو را باز کرد و  که  
 شهید؟ شهید آوردین؟  -

 راننده رو به مسافرها پرسید: 
 آقایون برادرها، کسی شهید داره؟  -

 د. یام ن ی پاسخ
 راننده گفت:  

 شهید بیارم.  تونمنمی  ر رو ببند، آقا! هر روز که د  -
سعید  های مایوس مردمی که به پیشواز شهید آمده بودند،  نگاه   چند متر دورتر، زیر 

قبرستان، به رنگ سرخ نوشته بودند: شهیدان    در بزرگ بوس پیاده شد. باالی  از مینی 
  !اندزنده 

 و گفت: نگاهی به مدارک سعید انداخت دم در ورودی، نگهبان 
 . 793قبر    !شهدا یقطعه  -
 

❊ 
 

ظهر،   می اذان  بلندگوها  سر  آفتابکردنپخش  هرم  ویترین  د.  شیشهبه  ای های 
سنگ می  یک خورد.  مرمرین،  یک های  و  سوزان  شکل  آفتاب  زیر  اندازه، 
زمین خشک  های کشتارگاه در دوردست،  ها و کامیون تریلی   با عبور   .نددرخشیدمی 
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  مشخص های پالسیده مرز میان قبرها را  شمعدانی  ...لرزیدبه خود می خورده  و ترک 
وعلف ری، تنها  آبدر میان بیابان بی  ...چیز زیر خاک مدفون شده بودهمه کرد.  می 

 .ها شادابی خود را حفظ کرده بودندهای جوان توی ویترین چهره
 از راه رسید:سالنه  پلکید، سالنه میان قبرها می  آب پیرمردی که با گاری دستی 

 !اندشهیدان زنده  -
 سعید زیرلب گفت:

 اند!زنده   بله، ...اندنده ز  -
 را گرفت.   793خرید و سراغ قبر از پیرمرد سطلی آب 

به ردیف صنوبرها که   ، اشاره کرد و  دادندتکان می در باد  را  شان  هاشاخهپیرمرد 
 گفت:

 شهدا.  یقطعه  -
   .دور شدهل داد و با سروصدا در خیابان   را آب یقراضه گاری  و 

ویترین  ...3267شهید    ...3269شهید    ... 3271شهید   های  شمارش معکوس 
د. گروهبان سعید جهدی از لشکر مرده  رانای زمان را در نظر سعید به عقب می شیشه

گذراند. گاه  های توی ویترین را از نظر می تک چهره دید و تکپشت شیشه سان می 
مقا قدمدر  سرعت  از  آشنا  تصویری  می بل  لب  هایش  به  گذرا  لبخندی  و  کاست 

ازمی  ایستاده،  که  این  آورد.  برابرش خبردار  در  آراسته  می لشکری چنین  برد.  لذت 
پنهان   افتخارآمیزرضایتی    ... 1812شهید    ...1816شهید    ...1818شهید    ...و 

دیگری  شماره  پی  از  یکی  چشمش  ها  جلوی    دوران به  را    ش سرو    گذشتندمی از 
سنگ   ...انداختندمی  روی  حاال  خورشید  مستقیم  ویترین نور  و  مرمر  های های 

لشکر وفادار اسالم، دو    مقابل  صفدر    آزرد.شد و چشم را می ای منعکس می شیشه
پای   ...ترکاندقبرستان پوست می سوزان  شده زیر آفتاب  ردیف قاب آهنی تازه رنگ 
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پذیرش نیروهای    یچیز آمادههمه   ...قبری گود دهان باز کرده بود  هر ویترین خالی، 
  دنیا . چند قدم دیگر برداشت.  ندکشیدنفس را می قبرها انتظار لشکر تازه بود.    جدید

یا  چرخید. نمی دور سرش می  بر اثر گرماست  قبرهای خالی    نیروی جاذبهدانست 
، مشتی آب  اش را باز کرد یقه   یدکمه   .... سطل آب را کنار گودالی گذاشت شزیر پای

ریشش را آب زد و    به سروصورتش زد و دست خیسش را به گردن و بناگوش کشید.
و به    چکیدمی ته گودال    روی خاک های آب  ه قطرآب را در مشت ریخت و نوشید.  

کس را  چیز و همه ناپذیر همه شد. گویی زمین با نیرویی مقاومت جذب می سرعت  
  ... خوار!زمین گوشت کرد.  جاذبه را زیر پای خود حس می میدان  بلعید. سعید  می 

ببلعد  انگار نیز  بود تا او را    ی داغ شده بود. سرش را دودست  شبدن  ...دهان گشوده 
  خالی   ویترین  یپایه دستش را به  کرد.  نش را حس می تگرفت. زیر پیراهن حرارت  

نبود. توی    اطرافظهر کسی آن    صالة نگاه کرد. در آن    به دوروبر   .گرفت   باالی گودال 
به نظرش کوچک می  آمد. پیش خود فکر کرد  گودال قبر سرک کشید. مستطیل آن 

ها را بست و نفس بلندی  چشم  ...اندای را کرده جور قدوقواره ها فکر همه البد گورکن 
پایین برد و تیاط محکم چسبید. یک پا را با اح  ویترین را یدو پایه دودستی  ...کشید

 رد.آوپای دیگر را پایین  وقتی با خاک تماس پیدا کرد،    با نوک کفش ته قبر را جست.
پوزخند خود    با  کرد پیش  برای  :  زمزمه  بزرگ  قدمی  من،  برای  کوچک  »قدمی 
 انسانیت.« 

روی  بود. با احتیاط    هایشبه اندازه شانه درست  ها  دیواره   یفاصله   ...توی قبر ایستاد
همه   خاک کشید.  اندازه دراز  به  آن  بود  چیز  انگار  ک  گودال !  او  برای  بودند.  نرا  ده 
وانست برای همیشه  تها را بست و بوی خاک تازه را به ریه فرستاد. کاش می چشم
بهمان  بود. سال د. سال یاسایجا  نکرده  استراحت  بود  به    هاها  متعلق  در جایی  بود 

دیده  آبی آسمان    یگوشه خودش دراز نکشیده بود. از پس ویترین خالی باالی گودال  
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چیز درست مثل روزی که پس از انفجار توی سنگر دراز کشیده بود. همه   ...شدمی 
 ...تکهبه هوا رفته و ریزریز روی سرش ریخته بود. صحرای محشر! دست و پای تکه

پر از    مغزهای متالشی که تا چند لحظه پیش  ...خورد تکان می انگشتانی که هنوز  
دانست که روی  قدر می آورد. همینخاطر نمی دیگر چیزی به اما  سعید    ...بود  آرزو

ت  به  محض  سکوت  در  و  افتاده  است. ه کزمین  دوخته  چشم  آبی  آسمان  از    ای 
  .... یک روز؟ دو روز؟ یک ربع؟ یک ساعت؟است دانست چقدر وقت گذشته  نمی 

  و توی حلقش   کسی باالی سرش زانو زده بود و آب به صورت   ،وقتی به خودش آمد
 د. پاشیمی 

 افتادی؟جا این  چته مرد؟ چرا-
خیس   سعید  ریش  و  لب   ، بودشده  پیراهن  چوب  اما  مثل  زبانش  و  تشنه  هایش 

 دهند. دارند غسلم می البد  :  گفت  خشک بود. با خود 
 گشتی؟ نمی   793؟ مگه دنبال شهید گفتم افتادیجا این  چرا -
 ...بمب انداختن تو سنگر -
 . ت شهداس یقطعه جا این  کدوم سنگر، مرد؟-

 سعید یاد کلید بهشت که به گردنش بود، افتاد.
 شما جبرئیلی؟  -
 گی؟ بلند شو بیا بیرون. دستمون ننداز.استغفرالله! چرا کفر می  -

 ت:سعید تکانی به خود داد، انگار پیرمرد را شناخ 
 ...گفتم بلکه ، جا خنک بوداین  -

به سوی سعید دراز کرد. را  به   پیرمرد دستش  نیم سعید  خیز شد و دست  زحمت 
شده بود. قدرت حرکت نداشت. یک پا را    فروش را گرفت. بدنش کرخت پیرمرد آب
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  از قبر بیرون گذاشت. انگار تمام ثقل زمین در آن دو متر گودال جمع شده بود تا پای 
 خود را باال کشید.  ه هر زحمتی بود،پیرمرد ب  یاریرا فروبکشد. به   دیگر
تا یه ساعت دیگر    ...درخت بخوابی. چرا رفتی تو قبر؟  یزیر سایه   خواستی می   -

 زنده خاک کنن.آرن. ممکن بود نفهمن و تو رو هم زنده شهید می 
لباس رویپیرمرد  از  را  تکاند. سطل  را  و  خاک   های خاکی سعید  برداشت  پشته 

پیرمرد  از  .  کف دست پیرمرد گذاشت   پنج تومانی   ی دوباره آب کرد. سعید اسکناس
 اصرار.سعید از  ،امتناع

 ه! زنشهید رو که پس نمی  دست آدم -
هاشان افتاده  که باد توی برگ صنوبرها    یبه سوی راسته افتاد    راه دست  و سطل به  
 . بود
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 کردند.می ها یه جایی همین دوروبر حفاری فرانسوی  -
جایی در    ...ذراندنظر گ  ازدرجه چرخاند و بیابان را    180میترا عدسی دوربین را  

  حصار ماشین گودبرداری چون الشخوری گرسنه به جان تل زباله پشت  دوردست،  
 ...قبرستان افتاده بود

 فریور پرسید:
 ؟ نبینیکاروانسرا رو می -

 چرخاند و خط افق را زوم کرد. دوباره میترا عدسی را  
 اگه سراب نباشه.  ... ای آن دوردست هست خرابه  -
 ها چیه؟این آتشفشان  -
 آتشفشان نیس. -

 عدسی را روی نود درجه میزان کرد.
کندن تا به قعر قنات برن و اون پایین رو  های ری می که مقنی   ت اس  یی هاچاه  -

 الیروبی کنن. 
 شده؟ چطور چاه تبدیل به تپه  -
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باال کشیدن و دوروبر    ون پایین راووالی  ها گلخب دو هزار و پانصد سال مقنی   -
ها باقی  تپه   این مده،  آچاه هم    یده و دهانه ش  ا خشکهقنات   حاال که   ...چاه ریختن

 ... مونده
 شناسی.ی این بیابان رو مثل کف دستت م  انگار -
دنبال  نه به   امنته  ...اموجب این خاک رو کندهبه ها وجب من هم مثل اون مقنی   -
   ...آب
 به دنبال چی؟ -
 ...نبشتهبه دنبال سنگ  -
 گیری هم پیدا کردی؟چیز دندان  -
مردم  به دست    اولبه تاراج رفت.  همه  بودیم    هایی که حفاری کردهنبشته سنگ   -

قبرستان    آبادحلبی  ساختن،خ باهاشون  بردند  که  پشت  شهرداری    همبعد    ونه 
 با خاک یکسان کرد.  رو  هااون خونه ش رو فرستادبولدوزرهای

 فریور سرش را نزدیک آورد و با ناباوری پرسید:
بگین هیچ می   - اون سنگ خواین  از  نجات  نبشته کدوم  انهدام  از  نتونستین  رو  ها 

 بدین؟
هایی که  تکه   ...ور جمع کردم ن اوور و  که از این  شکسته   ینه، به جز چند لوحه   -

 چسبن. به هم نمی فانه  متاس
 ؟ زنناز چی حرف می  ببینین  ،نرمزگشایی کنی  نتونستین -

 گفت: و مسلط شود  شمیترا سعی کرد به هیجان
گاهی از توفانی که در زمان جم رخ داد، گاهی از خود جم   ...چیزهای مختلف -

جا به جا  .... اما تداوم نداره جا دادها رو زیر زمین  نبندهج   یکه به فرمان اهورامزدا همه 
 احتیاج به بازخوانی و تخیل داره. ...ترک داره، شکسته
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 و گفت:  فریور عصازنان چند قدم دور شد 
مادرت مهمان بودیم. کشیش ونسان فرانسوی هم بود.   یخیلی سال پیش خونه  -

حرفی زد که  خواست کار حفاری ری رو به پایان ببره.  می تازه از اروپا برگشته بود.  
  ... گذرونده بود  دشت های این  هنوز توی گوشمه. پیرمرد تمام عمرش رو توی سوراخ 

در دست  تاریخی    گفت شواهدها شهری بوده. می ، قدیمهای این بیابان گفت زیر تپه 
زیرزمینی   ...هست  دیدی؟  ...شهری  چه  رو  تپه  ...دنیا  این  که  ماهور  شاید  در  ها 

  ...باشهشده فراموش ردیف شده، گنبدهای همون شهر زیرزمینی دوردست 
 :پرسیدلرزشی زیر پوست میترا دوید. دوربین را از جلوی چشم برداشت و 

 از شهر زیرزمینی؟ دست داد هم به  اینه ونش  -
  پایان دشت بی   یمفتون گستره پرسش را نشنید.    و  فریور چند قدم دیگر دور شد

   .بودشده 
رمانی  خیال داشت    ...برای هواخوری به این حوالی بیادحکمت دوست داشت    -

گذره. گاهی سراسیمه دور کاروانسرا طواف  می بنویسد که ماجرایش در این کاروانسرا  
کسی داد،  می  ب  که  مثل  معجزه  وقت این  ...هاشمنتظر  نمی جور  هیچی  تونست  ها 

  پایش   و پلکانی جلوی  پا بذاره سنگی  روی  ترسید  انگار خودش هم می   ...آرومش کنه
  ... کرد به عرق خوردن تونست بنویسه، شروع می چون نمی   بعد  اما  ...دهان باز کنه

ره من مثل خودم  مرگپس از گفت گشت. می های اون شهر می او هم دنبال نشانه  م، ف 
 د. بوتوی این بیابان سرگردون خواهد  

در    شدهنفرین که چون گوژپشتی  بردارد  ای  که چشم از عمارت ویرانه آن میترا بی 
 : دوباره پرسید  بود،  نشستهعدسی دوربین 

 به شما نگفته بود؟چیزی  پس  -
 کی؟  -
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 پدر ونسان. -
حواس   ! نه  - عمری  روزها    پرتی آخر  بود.  زمین  رو  آورده  و  گذرونمی زیر    تنها د 

  ردای دراز جای  به طاقت روشنایی روز رو نداشت.  ها  آخری اومد.  ها بیرون می شب 
گذاشت و  سرش می   کاله نمدی سفید  ،کرد تن می به  ها رو  مقنی   یجلیقه   کشیشی،

 . افتادمی زمین  به جان  با ناخن
 ؟ اون پایین وقت نبرده بود شما رو هیچ  -
 برده بود.  پایین که با خودش  بود  تنها کسی  از قرار مادرت  -

.  آورد فشار می عصا    به  ی دودستایستاده و    انتهاپشت به میترا و رو به بیابان بی فریور  
 هایش تکیده و ستون فقراتش انحنای مایلی داشت.شانه 
 شه ازتون خواهشی بکنم؟ می  -

حرف  از گذشته برایش    فریور بدهد تا    دوربین را   زمین و آسمان تویمیترا حاضر بود  
 ند.بز

 بفرمایین! -
 خوام ببینم هنوز سر جاشه؟ . می ینرو دم کاروانسرا پیاده کن  سر راه قبرستان، من  -
 مگر قرار نبود با هم به خاکسپاری بریم؟ -
سر نزدم.    هاست به کاروانسراسال  ...یند مونم تا شما برگرجا منتظر می من اون   -

 کنم!خواهش می 
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 ؟فوت علت  -
 باتری قلب.  -
 ت.  انداخ به میترا  یآمیزمتصدی سر بلند کرد و نگاه سرزنش  -
 چی مرده؟ از  -
 باتری قلبش از کار افتاده. -

 متصدی عالمتی روی مربع سیاه کشید: 
 ین؟ دارعکس  -

 آورد.میترا پاکت مدارک را از دست خانم نوابی گرفت، و عکس را در 
کراوات باید باشه. این کاله مسخره رو هم از سرش  بی   ...ه!خوربه درد نمی این    -

 برداره.
 میترا گفت:

 ونه بگیره. ت. عکس جدید هم که نمی داریم از مرحوم یه که عکس متاسفانه تنها  -
با اکراه عکس   به پرونده سنجاق کرد، بعد  کراوکاله  متصدی  رو به مامور  اتی را 

 گفت: ودفنکفن 
 بری دفتر، علت مرگ رو معلوم کنن. مدارک رو می  -
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ای بود با ایوان سراسری و حوضی تازه  تمام یک طبقه دفتر قبرستان ساختمان نیمه 

و  رنگ  کیسه خالی خورده  پله .  جلوی  سیمان  ضخیم    هاهای  قشر  و  شده  کود 
 چیز نشسته بود. روی همه  خاک آمیخته به سیمان  خاکستری 

همراه    گورکن  کرد و  توقفها  کنار پله زد  فرقونی که تابوت آقای نوابی رویش لق می 
 میترا وارد دفتر شد. 

جمله  دور  انداخت،  مدارک  به  سریعی  نگاه  میز  پشت  کشید،  جوان  خط  ای 
 د کرد و به میترا گفت:اول را عالمت زد، سربلن یصفحه

 علت مرگ این آقا چی بوده؟ -
 ...باعث شد کهش  لب قاز کار افتادن باتری   ...به برادر دم در عرض کردم -
 ؟...که  -
 که قلبش از کار بیفته.   -

 گفت:  پوزخندبا رئیس دفتر 
 ش رو عوض نکردین؟ اخب چرا باتری  -

به گورکن انداخت و   ایسرگشته  انتظار شوخی نداشت، نگاه در این مکان که  میترا
 گفت:با لبخند 

 به فکرمون نرسید. -
 پرسید: تمسخربا   جوان  رئیس 

رفت  شد، می بلند می کردین، متوفی  اش رو عوض می اگر باتری   فرمایینمی   یعنی   -
 ؟ دنبال کارش

 نگاه کرد و پاسخ نداد. گورکن یک قدم پیش آمد و گفت: وواج میترا هاج 
 صادر کرده. رو جواز این . پزشک قانونی ت نیس  خواهر که این  برادر، تقصیر -
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به میترا    را   مدارک ساکت کرد.  هم    را   ودفن مامور کفن رئیس دفتر  نگاه خشمگین  
 :و گفت  داد 

 ه.بنویس  ترپیش پزشک قانونی تا علت مرگ رو دقیق  ببرینرو   تون کاغذها  -
 میترا گفت:

 .د. اگه اجازه بدین خودش بیااون بیرونهپزشکی که جواز مرگ رو صادر کرده  -
به ایوان رفت و با نگاه دنبال دکتر گشت. خانم   ،که منتظر جواب رئیس بشودآن و بی 

چادر خودش را   یگوشه  و با   حوض  یروی لبه  نوابی در جمع بستگانش نشسته بود 
کشید. میترا  درخت ایستاده بود و سیگار می  یکمی دورتر، زیر سایه دکتر زد.  باد می 

سیگارش را    زدند. دکتر فوراحرف نمی   که با هم  دست تکان داد. بیش از دو ماه بود
هایش  انداخت و به سوی ایوان راه افتاد. وقتی جلوی میترا رسید، شوق امید در چشم

 .گذشته باشددر آن موقعیت، زنش از سر تقصیراتش که  این زد. امیدبرق می 
 مشکل داره. ی که صادر کردیجواز -
 چه مشکلی؟ -
 ...مشکل باتری  -

 را تمام نکرده بود که رئیس دفتر از توی اتاق صدا زد:  اشجمله 
 پزشک قانونی این آقا هستن؟  -

 دکتر وارد شد و گفت:
 .بله قربان  -
 خط شماست؟این دست  -
 بله قربان. -
 در برابر علت مرگ چی نوشتی؟ -
 ... و داشت قلبی  ی مرحوم نوابی بیمار -
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 پرسیدم علت مرگ رو چی تشخیص دادی؟  -
 ... ش نصب شده بودباتری که در قلب  -

 : به پایان برسانداش را رئیس جوان اجازه نداد دکتر جمله
 نوشتی باتری. مگه نه؟ علت مرگ آقای نوابی: باتری. ...باتری! -
 باتری. ...بله  ،یعنی  -
 ؟ هباتری زنده بود  به یمنیعنی این آقا  -
 ... پله دیدمشتوی راه  از فوت  چند روز پیش ...بله، حالش هم خوب بود -
 اومده بود پزشکی قانونی؟ -
 خیر! ایشون مستاجر من بود.نه  -
 پله باتری قلبش ته کشید؟مرحوم در راه  -
 خیر، در خانه.نه  -
 شما از کجا خبردار شدین؟ -

 دکتر به میترا اشاره کرد: 
 خانمم تلفن کرد. -
 ایشون خانم شماست؟ -
 ...بله -

 دستور داد میترا را از اتاق خارج کند.رئیس به گورکن  
 .این آقا حضور داشت  یدر خانه خانم شما مرگ  یدر لحظه پس   -
 مدآباتری قلب شوهرش از کار افتاده به طبقه باال    دیدنوابی  مرحوم  خانم  وقتی    -

 .ست و از خانم من کمک خوا 
 وایساده؟  ش فهمه که باتری قلب شوهرمی مرحوم خانم  کجااز  -
 تخته نرد افتاده بوده.  یروی صفحه   مرحومسر  -
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 ! کردهبازی می  نرد مرگ تخته  یپس در لحظه  -
 پرونده نوشت و ادامه داد:  در دکتر به این پرسش پاسخی نداد. رئیس چیزی 

 خواد؟ خانم مرحوم نوابی از خانم شما می چه نوع کمکی  ...گفتی می  -
خواد که طرف  نمی   ...خواد؟آدم از در و همسایه می   هاجور وقت چه کمکی این  -

 ...نآمبوالنسی، چیزی خبر کن خواد دکتری،می  ...نرو زنده کن
 کنه؟خب، خانم شما چی کار می  -
 .هزن به دفتر من در پزشک قانونی زنگ می  -

قدمتخته زیر  ایوان  کف  چوبی  بی های  در  جلوی  که  گورکن  می های  کرد،  تابی 
 د. رئیس چیزی در پرونده نوشت.  م آدر   صدابه 

 دکتر ادامه داد: 
 ... مدرسانمن بالفاصله سوار ماشین شدم و خودم رو باالی سر مرحوم   -
 اش ته کشیده.ی باتری ادو فورا تشخیص د -
 روشن بود. کامال  بله،  -
 تالش کردی شارژش کنی؟  -
 .نداره این کار رو امکان  فعالا متاسفانه آدمیزاد  -
ادامه    نرد شد و به تخته متاسفانه! در اون صورت آقای نوابی از توی تابوت بلند می   -
 نرد حرام نیست؟داد. راستی، ببینم، مگه تخته می 

 پرسیدید. نرد نیستم. باید از مرحوم نوابی می اطالع ندارم. من اهل تخته  -
 گورکن از توی درگاهی گفت: 

 ن کن، فرقون رو الزم داریم.برادر، زودتر تکلیف این مرده رو روش -
 :ادامه دادرفت و رو به دکتر  او ای به غره رئیس دفتر چشم

 تونه زنده کنه؟ زودی مرده رو می ه  پس شما معتقدین که انسان ب  -
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 بنده چنین عرضی نکردم. -
طبق منطق شما، اگه علت وفات این آقا، از کار افتادن باتری قلبش   ...چرا دیگه -
 اش ساخت کجا بود؟ ی تا دوباره راه بیفته. باتری زا ند، کافیه یه باتری نو جاش ب هباش
 شرکت زیمنس!  -

 فورا پشیمان شد. ،اسم زیمنس را برده که این  دکتر از
 گورکن از توی درگاهی گفت: 

زیمنس    تماماا ما    یسردخونه   هایبهترین کمپانی جهان! پیش از انقالب یخچال   -
  ین ه که ااین   واسههاش دیگه پیدا نشد.  و یدکی   سوخت   ش که شد، موتور  بود. انقالب 

 پزه.می  جهنمزیر آفتاب اون بیرون  ه دار برگشته بخت  یمرده
 کشید؟و نفس می  زنده بود   به یمن کمپانی زیمنساین آقا  ، پس به عقیده شما -
 ! خیره ن  ...هبل -
 ؟الهی نقشی در مرگ و زندگی ایشون نداشت  ییعنی اراده -

 دکتر با دستپاچگی گفت:
از کارافتادن باتری    ...یعنی در اصطالح پزشکی   ...منظور من  ...تفاهم نشهسوء  -

ش گذاشتن  روزی که قلبش رو باز کردن و باتری رو تو  ...خداوند بوده  یاراده به  البته  
اراده  هم  بود  یباز  درکار  هم    یه  ...هالهی  ومی شما    و  من نوبت  روز    یاراده   رسه 

فیکون شده باشه  اون روز شاید دنیا کون  ...کرد  دخاک خواه سرمون رو زیر خداوند 
 ... شه برای ما جواز دفن صادر کنهباکسی ندیگه  و 

 گورکن زیر لب گفت:
 اناالله و اناالیه راجعون!  -
تونم جواز دفن براش صادر کنم.  با این داستانی که شما تعریف کردی، من نمی  -

این هم جواز پزشکی   تون!ش. بفرما، این مدارک اشاید توی یه قبرستون دیگه بپذیرن 
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امضای   با  این  ...جنابعالی قانونی  و  باتری  به  ما  دفن  قبرستون  جواز  چیزها  جور 
 ده.نمی 
 .  زمین داره جا این  ؟ مرحوم، برادرکجا ببرمش من  -

 تابی خطاب به رئیس گفت: گورکن چند قدم جلو آمد و با بی 
بنده خدا داره زیر    برادر، دفن مرده ثواب دارد. مهر رو بزن، کار اینا رو راه بنداز.  -

 خدا عمرت بده!  پزه.آفتاب می 
پیش از    آقا گورکن که افسوس سردخونهبفروشه زمینش رو. همین عباسخب    -

  نق داره روخریدوفروش زمین    ؟آقا  مگه نه، عباس.  خرهازتون می   ،خوره انقالب رو می 
ساخته، مزار دو  هر نوع زمین، قبر پیش  بازار سیاه زمین دست خودشه.روزها، نه؟  این

ی بازار گرم برات  آقا؟  مگه نه، عباس    ...نبش، سنگ مرمر اعال، ویترین، چراغ نئون 
 کردم ها! 

به اتاق برگشته بود،  او هم وپایش را جمع کرد و پشت سر میترا که عباس آقا دست 
 ایستاد.

 تونه از توی تابوت بلند شه و زمینش رو به عباس آقا بفروشه. مرده که نمی  -
 زنه! می وجوش اش حرص بینم پزشک قانونی انقدر برای مرده بار اوله می  -

 انداخت، گفت:مدارک نوابی را جلوی دکتر می  کهو در حالی 
در حال حاضر    ...ش جای دیگهناوونه قبرستونه. ببریرچیزی که تو این شهر ف  -

 ...بره اگه بفروشهسود هم می  ...قیمت زمین باالس 
اما   به سوی در رفت،دکتر مدارک را برداشت، نگاه مستاصلی به گورکن انداخت و  

 رئیس دفتر صدایش زد: 
می صبر  - کجا  هم  کن!  رو  کاغذ  این  با  »  یدایرهبری  می خودت  ری؟  مبارزه 

 .کننروشن   ت رو تا تکلیف «منکرات
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 برای چی؟ ...؟رو  تکلیف من -
 دن برای چی.ها بهت توضیح می اون  -

 منگ از دفتر بیرون رفتند.وگیجدوتایی را گرفت و  دکتر  بازوی   میترا
 از دکتر پرسید:توی ایوان 

 کار کنیم؟این مرده روی دستمون چی حاال با  -
 :کرد می غر رها غآقا گورکن پایین پله  عباس

رو  نعش آقا    - بگیرینتون  دارم   !تحویل  زندگی  و  می .  من  کار  و    دونین خودتون 
ونین تمی هم  ین، تا دو روز  شته باشوحسابی تو خونه دا اگه یخچال درست   ...تون!مرده

لقو داریم و این همه  رو الزم دارم. همین یه فرقون لق   فرقون من هم  نگهش دارین.  
شون،  بردمانداختم و می سابق جوون که بودم روی دوشم می   ...مرده روی دستمون 

بار  یه هزار بار تقاضا نوشتم. درخواست دادم.    ...پشتم ساییده شده  یمهرهاما حاال  
توی همین جنگ    بعد گفتن جنگه. خب ما هم توی همین انقالب،  ...گفتن انقالبه

 کار؟خوایم چی وگرنه روز خوبی فرقون می  ...دیگه فرقون الزم داریم 
 دند.  زخودشان را باد می درخت  یخانم نوابی و بستگان زیر سایه 

 دکتر گفت:
  یدایره کنم با    سر من چه خاکی بهشانس بود که زود رفت. حاالنوابی خوش   -

 ؟ «مبارزه با منکرات»
 گورکن دسته فرقون را گرفت و پیش از راه افتادن گفت:  آقاعباس

 دارین؟ نزیمنس   دان یخ منزل  -
 آقا. دلت خوشه!  نه -
هشت ساعت برات تروتازه ومرده رو تا چهل   ...زیمنسه   دان یخ  ،دان بهترین یخ  -

 گم. دونم که می می یه چیزی  ...داره نگه می 
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 اسکناس نو از جیب در آورد و در جیب بغل عباس آقا چپاند. ایدکتر دسته 
 !ره این مرده از این قبرستون هیچ جا نمی  -

چه آن کار از  رسواشان کند و  نرود گورکن  . از کجا معلوم که را کشید شمیترا آستین
 آقا گفت:  دوباره رو به عباسو   بدهکار نبود  اما گوش دکتر  ؟ تر نشودهست، خراب

چند ساعتی دراز    مرحوم  شه که پیدا می   دنجی تو این قبرستون   یحتما یه گوشه   -
 بکشه تا من تکلیف جوازش رو روشن کنم.

منتظر خانواده و  آن که  آقا سر فرقون را کج کرد و بی   برخالف انتظار میترا، عباس
بالش  دنصنوبرها راه افتاد. دکتر به میترا اشاره کرد به   یزیر راسته بستگان بماند، از  

 برود و خودش به سوی خانم نوابی رفت تا ماجرا را شرح بدهد.
 زد:آقا هنوز غر می  عباس

مهر بزنه و مرده رو راهی اون دنیا  جواز رو  آد  جا نشسته زورش می مرتیکه اون   -
از  ...کنه متعال  که  این   غافل  روز خداوند  یه  باالخره  آخرتی هست.  و  دنیا  باالخره 

شه زیر آفتاب به امان خدا رها  ید! آخه مرده رو که نمی حساب همه رو خواهد رس 
می  سرپناه  باالخره  می کرد.  بچپه  توش  که  سوراخی  یه  که  خواد،  مردن  با  خواد. 

نمی همه  خداوند خودش    ...شنروز آخرت همه سوال جواب می   ...شهچی تموم 
 رسه.مون رو می تکحساب تک

می  آقا  الی  عباس  غرغرکنان  و  می سنگ گفت  ویراژ  قدمقبرها  با  میترا  های داد. 
خانم نوابی و    کرد تانگاه می به پشت سر  ی گاههر از  رفت و  می   اشاز پی زده  شتاب

ببیند   بستگان  شده  را  خم  باد  در  چادرهای  بودند   که  بهو  را  به شان  دنبال  زحمت 
 ند. یدکش می 

آقا   عجلهعباس  می   با  پیش  را  پشت   سرسبز   یقطعه   ...راندفرقون  را  آبادی  و 
محوطه  به  و  بی   یسرگذاشتند  و  ردیف روشن  رسیدند.  گودال درختی  ای هردیف 
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های کوچک خاک عبور فرقون را دشوار  دست تا قلب بیابان ادامه داشت و پشته یک 
ویترین می  خالی کرد.  آینه   های  هزاران  منعکس    نور درخشان    یچون  را  خورشید 
 آزرد.و چشم میترا را می  ساخت می 

 .وقت یه  تو گودال نیفتین ...رو نگاه کنین جلوی پاتون  -
گشت. حتما توی داشبورد    اشتازه   میترا در کیفش را باز کرد و دنبال عینک آفتابی 

ها کرد و نگاهی به اطراف انداخت.  بان چشمشورلت جا گذاشته بود. دستش را سایه 
 کند. زمین را می های خالی بولدوزری  گودال  یدر دوردست، در انتهای راسته 

 آقا گفت:  عباس
  هم رو  بیابان    اون سربا این جنگ ایشاالله تا    جدید شهداست.  یجا قطعه اون   -
 ن. رها کنسرپناه  هاشون رو بی ها مرده زنده  گناهی نیست که  این باالتر از ...مکنیمی 

بولدوزر عالمت داد. منقار پوالدین بولدوزر در آسمان باز شد،    یاز دور به راننده 
آموز،  ، گردن درازش را خم کرد و چون جانوری دست بیرون ریخت وخاشاک را  خاک

های  و تابوت را میان دندانه   پیش برد آقا فرقون را    آقا فرود آمد. عباس  پیش پای عباس 
گردن    ...عالمت داد بلند شودرفت و به راننده    عقب یک قدم  ، بعد  ت انداخ الشخور  

دراز بولدوزر بلند شد، آقای نوابی به آسمان صعود کرد، چند لحظه توی هوا معلق  
ای  و پشت توده   رسم کرد بر فراز توری سیمی  ای  ماند، سپس به پرواز درآمد، نیم دایره

 زباله فرود آمد. 
 . گیرینتحویلش می ارشنبه هشب چ چهل و هشت ساعت وقت دارین. نیمه  -
 

گودال تعادل نداشت. عباس آقا خاک دستش را    یآقا روی لبه فرقون خالی عباس 
 اسکناسی رو که دکتر در جیبش گذاشته بود، شمرد.  یدسته با رضایت تکاند و  
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۴ 

 کاروانسرا
 
  

حکمت    فروریخته.   هایو دخمه   ی بود با دیوارهاویران ارگوش  هحیاط چ   کاروانسرا
 تاق ایوان لغزید. های بی اش روی ستون باال رفت و سایه  های خرابه از پله 

 ه!  شد ویران  چیزچیزی باقی نمونده. همه انگار  -
از    تنیده  رفت. طنابی  دخمهبه   او   دنبالپیچید. فریور به   گنبدی   سقف   صدایش زیر 

 آمد. وی پایش فرود می جل خاک از روزن آن باال درست 
 حکمت گفت: 

. اما ما ساخت می   رو از نو   گرفت و دنیابود، بیلش رو دست می   ی ماجااگه جم    -
 مون رو از دست دادیم. خصلت جمشیدی

به    یعالقه  فریور  را  می ی  اسطوره حکمت  کاروانسرا  جم  به  را  دانست. حکمت 
مشغول نوشتن رمانی  خودش هم  آورده بود تا شاید فرصتی دست بدهد و اعتراف کند  

 اما جم او با جم حکمت فرق داشت. راجع به جم است،
 حکمت ادامه داد: 

برای آفرینش جهان به او  که خدایان   دونست می او    . بود  انسان   نخستینجمشید    -
 آفریده. خودش  وادعا کرد دنیا ر گه جممی  فردوسی   همین خاطربه ...مندن نیاز

شد و روی  ، از میان به دو نیم می لغزیدهای ویران می حکمت روی ستون   یسایه 
ر می   د: آم می دور از  خورد. صدایش حاالزمین س 
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ر جم  خوای داستان غرورالبد می   ... ی کنفکر می چی به   دونممی   -   ه و جداشدن ف 
 کنه.فردوسی نقل می   ی کهداستانهمون  ...؟رو یادآوری کنی و غیره  

 ! جهان شاه پاد. اولین ه سازفردوسی از جمشید شاه می  -
اما دوران   ...زه پردامی او مواد کارش رو به نسبت نیازهای سبک حماسه    ...درسته  -

به  اسطوره حماسه  باید  ما  اومده.  خودمون    یسر  روزگار  نیازهای  به  بنا  رو  جم 
 بپردازیم. 

 نیازهای روزگار ما؟ -
  شخصیت فرهنگ ماست،   رینتسر اومده. اگه جم بزرگ زمان حماسه به   ...رمان!  -

یه فرد    .ت اس  به مفهوم امروزی کلمه انسانی  او    ...تونه حماسه باشهنمی   در دوران ما
بار    که  یاغی  زور  زیر  نمی حرف  که  ره،  اهورامزدا  هم  می بعد  شهر    ، شهمغضوب 

 سازه. زیرزمینی رو می 
 فریور با تردید گفت: 

ما  بزرگ   - فرهنگ  شخصیت  زنده   هیکس ترین  رو  همه  کرد بهکه  شهر    ...گور 
 به وسعت این بیابان. ت اس  در واقع گورستانی   جم زیرزمینی 

    یزاد آدم   یریشه که    کنه نازل می توفانی  اهورامزدا  دونه  . می نگرهآینده که  این   برای   -
 . چینهمی بررو 

از  پ  - آینده ن اویش  دوگانه   نگرکه  گنگه  ...ت اس  باشه،  خواد  می   ...شخصیتش 
ها آدم شه  مجبور می شه و  توفان نازل می ها رو از سلطه اهورامزدا نجات بده، اما  زنده 

زمین    در اختیار داره،  هاکه برای بیدار کردن مرده   ورایی با س  ...کنه  دفن زنده  رو زنده 
  و کنه  روایی می صد سال بر جهان فرمان که نه  ی پادشاه نامیرای  ...کنهرو سوراخ می 

ره بازچیز رو می مه بعد ه     ...: سلطنت، جاودانگی، ف 
 : آهسته گفت د و اایست  حکمت پشت سر فریور 
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ر  ،زمینیه بینی؟ او هم مثل من و توپس می  -  ! خودمونه از . ون ج  یور ...ف 
 کرد.فریور برگشت. بیش از همیشه به حکمت احساس نزدیکی می 

ره ؟ می دکنیمی درست، اما با دوگانگی جم چه    - ر یا ف   ...ای داره گن هر آدمیزادی ف 
ر چی هست؟ نوعی روح جاودان که بر فراز هستی ما شناوره؟ اصالا   این ف 

 حکمت پوزخند زد: 
ر منی،    - ف  پرواز  یم  معنابی پوچ و    بر فراز زندگی   من  که پس از مرگ   همزادی تو 

 کرد. ی خواه
 داد و گفت:  جرئت دور شد. فریور به خودش باز   حکمت  هایقدم

   .جا داره یک رو در خودش   تمام تناقضات فرهنگ ما جمبه گمان من  -
خرابه   ش نگاه نبود.   هاتوی  حکمت  از  اثری  دور  گشت.  جای  از    ی صدایش 

 آمد: می 
جم رو بعدها در سراسر فرهنگ ایرانی    تضادی با فردیت نداره. دوئیت   ئیت دو   -
 بینیم. می 

صدای  گوش خواباند. طنین  و دوباره ایستاد.    فریور چند قدم از پی صدا برداشت 
به    دوروبر را نگاه کرد. بیابان ساکت و برهوت بود.  .آمداز دور می خودش بود که  

 بلند گفت:  صدای
 رمان بنویسم.یه  خیال دارم  -

نداد جواب  دخمه   ...حکمت  توی  خواباند.  گوش  کسی  فریور  کشید.  سرک  ای 
نبود. تصمیم گرفته بود صمیمانه با حکمت حرف بزند. باید تکلیف جم را امروز  

آغاز  ...خواهد رمان جم را بنویسدمی گفت که باید به حکمت می  ...کرد روشن می 
اده  روز صبح، حکمت کتاب کشیش فرانسوی را بهش دهمان   ...به نوشتن کرده است 

او دیگر خیال ترجمه  اش کن!« مگر نمی »کتاب خوبیست. ترجمه  بود:  که  فهمید 
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هر دو یک شخصیت را برای رمان انتخاب کرده بودند، دلخور  که  این  ندارد؟ شاید از 
نمی  پاسخ  هرگز  حکمت  نه،  حاال  ...دادبود؟  همین  فروریخته    ...مثل  دیوار  کنار 

 رفت. ابان به سوی بیابان می تهای شدید که با قدمدخمه، اندام ظریفش را می 
تابید، هایش می ریب به کفش بود و ا  تنیده شده فریور زیر طنابی که از خاک و نور 

دیگر   بود  کرده  عهد  خود  با  به  ایستاد.  ندست  شاهکار  زترجمه  اگر  حتی  ند. 
یا خود    فهمید.حیاتی بود. اما حکمت نمی   تصمیمی این  شاهکارهای جهان باشد.  

می  نفهمیدن  به  بود  ...؟زد را  نویسنده  او  تنها  بنویسد.  ...انگار  داشت  او حق   تنها 
 . به صدای بلند گفت:چشم دوخت فریور سربلند کرد و به سوراخ آن باال 

دوزخی که پناهگاه    ...شهر زیرزمینی جم و    ...بنویسم  جم رو  رمان   خیال دارم   -
 شدگان اهورامزدا بود.نفرین 

 آی.این کار برمی  یبا اتفاقاتی که تو شهر افتاده، حتما از عهده  -
 فریور پرسید:

 ...رمندرت از خونه بیرون می کدوم اتفاقات؟ من به   -
 : با تمسخر همیشگی پاسخ دادحکمت  

 ی؟ نک آویزحلق خودت رو نکنه خیال داری زیر طناب وایسادی؟   حاال چرا -
زیر تاق نگاه کرد و نور مستقیم خورشید توی چشمش تیغ    یفریور دوباره به روزنه 

 گفت:دید، انگار داشت خواب می  کشید.
ستون هم  - نورانی  ین  آسمان  های  به  مرکز  تاق  روزن  طریق  از  شهر  رو  مرکز 

 . ندکرد وصل می زیرزمینی 
 حکمت با شیطنت پرسید:

نور از باالی کوه    یروز میترا سوار بر ارابه   تو هم در انتظاری که یه پسر،  نکنه    -
 البرز فرود بیاد؟ 



  173 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

 زیر لب غر زد:  و خودش آمد به ناگهان  فریور با شنیدن این اسم، 
سوار کجاست؟ چرا من رو زیر آفتاب سوزان  میترا! میترا! پس این دختر شورلت   -

  منتظر گذاشته؟
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۵ 

 سوردف فتو
 
 

امین شهید  793  ...شهید سعید جهدی!  ...793قبر    رویروبه ایستاده بود  سعید  
با    ...همانی بود که برای ناسا فرستاده بود  ...شناخت فورا  عکس را    ...کاروان کربال

، بهترین عکاس  دو روز مانده به عید، فتو فردوس   ...آن تکه زلف وزوزی توی پیشانی 
های سعید را پشت ویترین گذاشته و بهانه به دست بچه   یپرتره   در سراسر شهر،   پرتره

موشکی به شکل آلت مردانه روی دیوار جنب    ...اش کنندمحل داده بود که مسخره
به   بودند:  نوشته  زیرش  و  بود  نشسته  رویش  که سعید  بودند  پیش  عکاسی کشیده 

 ... آرمسترانگ ایران!
انعکاس  حاال  ویترین را پاک کرد.    یشیشهدرآورد و خاک روی    ش راسعید دستمال

خاک    و  دید. آب را روی سنگ قبر ریخت و گرد را توی شیشه می   شموی خودسر بی 
 آب که کنار رفت، تاریخ تولد و مرگش روی مرمر سفید پدیدار شد.   یرا شست. پرده

بود.   پس زنده  مرده  و  بود  مرده  جهدی  بود  سعید  مرده مانده  مرده   ی.   یزنده! 
مرده  واقعا  شواهد حاکی از آن بود که    ...شده! سعید دودستی سرش را گرفت زنده 

هم، سال  در گذشته  بود.  است.  آمده  به سراغش  احساس  این  مرگش،  از  پیش  ها 
آلود تسخیرش  وهم  ی اباحساسی که چون خو  ...احساس زنده نبودن. زندگی نکردن 

شد. انگار به  گرفت و در سرابی دور شناور می کرد. دنیای اطراف ازش فاصله می می 
رفت. احساس  شد و از هوش می زده می . درست مثل وقتی ماه ه بودشدخالء پرتاب  
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تنهاست می  تنها  ...کرد  می آن   ... تنهای  خودش  از  که  تنها  هستم، قدر  من  پرسید: 
 کس نیست؟ا من نیستم و هیچدیگران نیستند؟ ی

زد شام حاضره، یا صدای موتوری که  بعد صدایی بیگانه، صدای زنش که داد می 
 .شگرداندمی ر، به زمان حال برفت خیابان باال می  سرباالیی از 

سایه   ... زیر  انداخت.  دوروبر  به  که  درخت   ینگاهی  صنوبر  باد  سر  های  در 
های رنگارنگ کاشته بودند. زمان کوچک، ساعتی از گل   یجنباندند، میان فلکه می 

ها آراسته و  بندیهای اطراف قبرها و خیابان کاریدر قبرستان چه معنایی داشت؟ گل 
 کرد. ، احساس رضایت می شدهدفن    ی سرسبز  یدر چنین قطعه که  این   از   ...تمیز بود

می  اگر روزی احساس  روزی   کرد  دنیا    واقعا   نباشد،  دیگر  موجوداتش،  با  بمیرد، 
درخت   زمین و  آسمان  و ساعت و  صنوبر  گل های  ارزشی  شدهکاری های  هیچ  اش 

ن همه   ...داشت   د خواهبرایش  از  گویی  و  بود  شده  خلق  او  برای  و  او  با  تنها  چیز 
خودش  رسید که  شد. به نظرش می نیست می   ها هم چیزآن  ای که او دیگر نبود،  لحظه
 است.  ی واقع جهان مرکز 
 
 رویی! خوش چه جوان  -

سر کنارش ایستاده بود و به عکس توی ویترین  سعید سربرگرداند. پیرمردی شاپو به 
 کرد.اشاره می 

 تون بود؟ وخویشقوم  -
 خیر! نه  -

 ار نشنید و گفت:گسر انمرد شاپو به 
 م.کنعرض می تسلیت  -
 آمیز اضافه کرد:با لحنی تحسین و
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قبرستان    - ایندروپیکری! سال بی عجب  بود  ن  هاطرف ها  بودمگپا   چه  ...ذاشته 
 . وسعتی پیدا کرده

 :گفت مکثی کرد و انگار چیزی به یاد آورده باشد، 
توی بیابان ری کار داشتم، اتفاقی    ...امروز هم نیامده بودم بازدید قبرستان البته    -

رو  دونین راه ماشینشناسین، نمی رو خوب می جا این شما که درآوردم.جا این  سر از
 فریور!  ...خودم رو معرفی نکردم ...ببخشید ...داره یا نه؟

پیرمرد را فشرد. فریور کالهش را برداشت و روی سنگ خم  ی  فرسوده سعید دست  
 شد:
 تون بود؟ خویشوقوم فرمودین   !سعید جهدی ...شهید -
 .مهستخیر، خودم ه ن  -

 فریور که حواسش جای دیگری بود، گفت: 
 برای بنده زیارت مزار جنابعالی. ت اس  افتخاری  -
 جا مزار من نیست. این  -
 ...بله ...بله -
بنده  - که  اینه  ن  منظورم  اسم   ...میستشهید  ویترین،  توی  گذاشتن  رو   و   عکسم 

 . امشما ایستاده   روی روبه جا این  ، اما خودمان روی سنگ قبرسمم رو هم نوشته ر
 یعنی قبرتون خالیه؟ -
های یه بدبخت دیگه رو به جای  رو پیدا نکردن، استخون   کاش خالی بود! من  -

 شده.اعالم زده هم ناپدید فلک  ون م و ااهمرد   حاال من رسماا  ...من چال کردن 
 بزرگیه.  جنایت مشکل هویت! از هر دوی شما سلب هویت شده. این  -

 سعید ادامه داد: 
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قبر، قبر من نیست.آقا  م  بهش گفت  ...رفتم پیش مسئول قبرستان   - خواهش    این 
  م اقالا فتگ ...امکان نداره  گفت  ...یندب مویترین رو باز کنین و عکسم رو پس کنم می 

ات نداری. خونواده   قبر  تو هیچ حقی روی این سنگ  گفت   ...پس بدین  رو  سنگ قبرم 
بنیاد شهید پرداخته  یهمه   ...ن یک قرون پول باالش نداد   مگه م  فتگ  ...مخارج رو 

 نیست؟  عکس توی ویترین عکس من نیست؟ مگه اسم من روش 
 به ساعتش نگاه کرد و گفت:با نگرانی فریور 

 ه؟کش می چقدر طول مگه یه خاکسپاری   ؟این دختر کجا موند -
قبر    سرتفاوتی مرد شاپوبه سعید که بی  به درد  . این حرف نشست را دید، کنار  ها 

.  دا دش را از دست می اهمیت  برای خودش هم کم  داشت کمماجرا    .خورد می ن  سی ک
کرد که مرده  می   ی چه ارزشی داشت؟ چه تفاوتسرنوشت او    ،عکس این همه  در برابر  

ه  مرگ شده بود، او تنها کسی بود ک   یطعمه جوان  است یا زنده؟ جایی که این همه  
بود بایست می   چه کسی   ییقه پس    ...این سعادت نصیبش نشده  گرفت؟ شاید  را 

کسی که اسم و    تقصیر به گردن کسی بود که جای او را توی قبر اشغال کرده بود؟
فتو فردوس    یزیر پرتره به جای او  کسی که    ...دارش را صاحب شده بود؟پالک شماره 

کسی  .  نام داشت جعل هویت  کار  این    ...سر بودبهشاپو   پیرمرد آرمیده بود؟ حق با  
او   جای  به  را  بودجا  خودش  می   ...زده  سعید  شخص از    ست بایپس  شکایت    آن 

  انتقام  شدمی   گرفت. اما چطور از یک مشت استخوان انتقام می از او  کرد. باید  می 
 دانست.نمی که جایش را در قبر گرفته بود،  را هم  ی فرد  گرفت؟ سعید حتی نام

 روی مرمر سفید قبر له کرد و بلند شد.سیگارش را  با غیظ ته 
 پیرمرد شاپو را به سر گذاشت و گفت:

 !شد  شباالخره پیدا ...ایناهاش! -
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. شدنزدیک می چرخید و چون گردباد  می  سیمی، ستونی از خاک  حصار آن سوی 
 .بیرون آمدگردوخاک  دلچند لحظه بعد، شورلت سفید از 
 پرسید:راه بیفتد، که  آن  پیش ازپیرمرد به سوی سعید برگشت و 

 تون. رین برسونم شهر می  -
شهدا،    یدر انتهای قطعه   و  راه افتادندکنار هم  . هر دو  و بلند شد  سعید سر تکان داد

 تند. سو گذاشپا به آن شکاف توری سیمی از  ردیف شده بود،   جا که آخرین قبرهاآن 
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 ۷۹۳چاه 
 
 

ری از جماعتی که ساعتی پیش جلوی در از سروکول  اثمیترا از قبرستان بیرون آمد.  
 بود.  دشت پهناورآن  یاو آخرین بازدیدکنندهانگار  رفتند، نبود.هم باال می 

  در پاهایش  کرد  احساس می ظهر بود.    صالة طی کرد.  زیر آفتاب  طول پارکینگ را  
آرام رم شناور گرما، شورلت قراضه آرام . پشت ه  ودرقیر نرم و چسبنده آسفالت فرو می 

می  دستگیره ذوب  عینک   یشد.  چرخاند،  را  ماشین  به    داغ  را  داشبورد  توی  آفتابی 
بیابان خشک و مرده پشت قبرستان، تا اولین    یشم گذاشت و استارت زد. گسترهچ 

 های ری امتداد داشت.خرابه
 

❊ 
 

جدید قنات که تازه کشف    یبه ری بیاید و به شاخه   مادر به پدر ونسان قول داده بود
 . بیندازد شده بود، نگاهی 

ای سنگی بود،  والی لوحه سراغ پدر ونسان را از جوانی که مشغول تراشیدن گل 
ال زیر کاله حصیری را از روی پیشانی باال زد، نگاهی به مادر و  تمس گرفتند. جوان د

 :پاسخ دادفرانسوی زبان دخترک انداخت و به 
 .793! چاه جلوتر -
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 ی سالخورده   اندازه تا افق ردیف شده بود. مقنی شکل و یک های چوبی یک چرخ 
زد. مادر سراغ پدر  تکیه داده بود و چرت می  793به چرخ سر چاه  سفیدپوشی سراپا 

  اشاره کرد. بعد   زمینبه زیر   با شست بسته، پیرمرد  های نیم پلک   باونسان را گرفت.  
که انتهای طناب را سفت نگه  در حالی سر طناب را به کمر مادر گره زد و    بلند شد، 

بود،   طناب با صدایی    . ن گذاشت آ  یو پا روی دنده   ایستاد  چاه  پشت چرخ داشته 
  تاب خورد و پایین رفت. از خونی که به صورت آهسته  خشک دور چرخ چرخید،  

 . است   رفته  مادر با همه وزنش به اعماق زمین فرو میترا فهمیددویده بود،  پیرمرد 
 وقتی چرخ ایستاد، میترا به طناب اشاره کرد و پرسید:  

 پایین؟ برم تونم من هم می  -
 دونی چیه اون پایین؟می  -
 قنات!  -
 ده.  ها رو دوست داره. بگیره دیگه پس نمی اون پایین دوزخه. دوزخ دختربچه -
 دوزخ رو شما کندین؟ -
د که جم هزاران سال  اربابم جم کنده. یه دقیقه پیش مادرت همون کاری رو کر  -

 پیش کرده بود. 
 کار کرد؟ چی  -
 .رفت به قلب زمینمثل جم  -

 شد. نگران  میترا
 شه برم پیشش؟می  -
 پیش جم؟  -
 نه، پیش مادرم.  -
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مقنی گ  پوست آفتاب   تکانی خورد.  بود. طناب چاه  داغ کرده  را  میترا  پشت    ردن 
چرخ ایستاد، پا روی دنده آن گذاشت و سر طناب را کشید. چرخ شروع به چرخیدن 

ندوید پیرمرد  به صورت  اما خون  مادر ...کرد،  نه  آن  انتهای  در  که سنگی  میترا  .   ،
 آمد. آلود باال می گل
 ! بگیر  ! سنگ رورش بگی -

 خطاب پیرمرد به میترا بود.
 ! سنگ رو بگیر -

می چاه    یدیواره از    ی بزرگ  سنگ تخته و  لغزی باال  از   و  گل   هایتکه د   آن   الی 
چاه   یبه سوی لبه و سنگ را    بگیرد طناب را  دست دراز کرد تا  با اکراه  چکید. میترا  می 

. گره طناب را  دویدبه کمک دخترک    طناب را به چرخ گیر داد و سر مقنی  .دبدههل  
 . خواباندرا روی زمین  سنگ تخته و  باز کرد 

شان دست کمی از  سر و وضع   دند، کشیده شونسان از چاه باال   مادر و پدروقتی  
آلود نداشت. مقنی سنگ را توی فرقون گذاشت، میترا را کنار آن سنگ گل آن تخته

 نشاند و تا چادر پدر ونسان هل داد.
 گفت:در راه پدر ونسان به مادر می 

باغ را حفاری  هفت   دشاید الزم باشگردم،  دنبالش می   آنی نباشد که  کتیبه اگر این    -
 کنیم.
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۷ 

 های توفان سنگ
 
 

بیابان    ی خودرو وسط  ایستاد سردخانه  حرکت  پیاده    از  جوان  مهندس  و  نوذر  و 
 . ساخت می ناممکن را  رویپیش شان سر راه  هایسنگ شدند. تخته

 ها کرد و گفت:بان چشممهندس جوان دست را سایه 
 ؟اومده کجااین همه سنگ از   -

 درآورد و گفت:  ماشین نوذر حلقه طنابی از توی صندوق
 . شبی که توفان دنیا رو زیرورو کرد.از آسمان افتاده -
 توفان؟  -
  موجود ده. توفانی که زمان جم اتفاق افتاد و هر چه  به سن من و شما قد نمی   -

 زنده بود، با خود برد. 
طناب را روی دوش    یچیزی بپرسد، اما نوذر حلقه باز  خواست  مهندس جوان می 

تخته  میان  از  و  افتاد.  سنگانداخت  راه  در  سنگ ها  آفتاب  ها  عمودی  نور 
ها را تند کرد  اندام نوذر توی هرم گرما شناور بود. مهندس جوان قدم  درخشیدند ومی 
د. رجا که بی را جابزرگ   سنگ  ونوذر دوال شد    دورتر،کمی  گم نکند.  از نظر  را    اوتا  

اندازه   آن زیر   به  جلیقه   یدهانه   یسوراخی  جیب  از  شد.  باز  چاه  آینه یک   یاش 
کوچکی درآورد، کنار سوراخ زانو زد، آینه را طوری گرفت که نور خورشید را بازتاب  

 بدهد و به مهندس گفت: 
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 نگاه کن!  -
 زد. سوسو می  لرزانی  نورانی  یدر عمق تاریک چاه، دایره 

 برای جستجوی آب. ت هاسمقنی این روش  -
 چاه خم شد.   یدهانه   ویرمهندس دو کف دستش را روی زمین گذاشت و 

 چاهه؟  یکی این دونستین زیر همه سنگ، از کجا می  میون این -
 داد:   مهندس به دست   انوذر آینه ر

سنگ هم    ان چاه گذاشته بودم. میون هزاراین    یاین سنگ رو خودم روی دهانه   -
 .کردممی پیداش 

را نشان   چاهسوراخ  زد و   کنار سنگ دیگری را راه افتاد. کمی دورتر و   بعد بلند شد
 داد. 

 مهندس گفت:
 ؟ هها چاهاین سنگ  یزیر همه  -
 نشون کردم. خودم هایی که نه زیر همه، تنها زیر اون سنگ  -
 ...ین کدوم دون! چطوری می ان هم ها که همه شبیه به این سنگ  -

 را قطع کرد:  فشحربا پوزخند نوذر  
های های تهران رو از حفظ بلدی، من هم سنگ ببین آقای مهندس، شما خیابان   -

 یک جور مهندسیم برای خودمون.جا این رو. ما هابیابون 
 ...خورشید باال و پایین برد  یمهندس آینه را گرفت و دنبال اشعه

 جوری نه! این  -
 درخشید.   آینه   اند که نور خورشید توینوذر دست مهندس را گرفت و طوری چرخ 

 رد و توی چاه فریاد زد: خم ک بعد سر
 جممممممم!  -
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 مهندس پرسید:
 مگه کسی تو چاهه؟  -

 طناب را از روی دوش برداشت:   ینوذر حلقه 
مقنی   - رسم  ازاین  قبل  اربابکه  این  هاس.  بذاریم،  قنات  به  رو  پا    صدا مون 
 نیم.زمی 

 ؟شه می  نین چی زن  صدا ه اگ -
بی  نگاه  را دور  نوذر  انداخت، طناب  به مهندس جوان شهرداری تهران  اعتمادی 

 چاه گیر داد. گفت: یبه دهانه با چنگک  کمرش بست و سر دیگرش را  
 .بشیم دگار مون ، ممکنه برای همیشه تو شهر مردگان  نیمزنصدا   ه اگ -
 ریم سر قنات. می یم دار کردم شهر مردگان؟ فکرمی  -
توی اون دانشگاه معماری چی یاد شما دادن؟ اربابم جم شهریار مردگانه و اون   -

 جمکرد، شهر مردگانه. ر  پایین و  
 ...های ریپس قنات  -
 . ون شهرها شاهرگ های ری قنات  -

 خواست باز چیزی بپرسد اما نوذر مهلتش نداد و گفت:مهندس می 
می   - باال  رو  طناب  پایین،  رفتم  که  می من  آرکشی،  و  دور کمرت    م وآرم و بندی 
 ... ییناااییپا  ...یآآآجوری می این

های زیرین زمین گم  رفت، طنین کلماتش در الیه طور که در چاه فرو می و همین 
شهر  برداشت و این دست آن دست داد.    گودال   یشد. مهندس جوان آینه را از لبه 

آفتاب آنی در آینه درخشید و گم    یاشعه شنید.  لی بود که اسم آن را می مردگان! بار او
را سایه   شد. اما بان چشممهندس دستش  آسمان گرفت،  به طرف  را  آینه  و  کرد  ها 

   .نیافت پرتوی خورشید را  
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پراکنده اکنون به طرز    هایسنگ تختهاطراف انداخت.    دروپیکربی   نگاهی به بیابان 
  دوچندان ها  آن   سطح شفاف  در برخورد به انگار    نور و حرارت درخشیدند.  عجیبی می 

اگر    توی دستش نگاه کرد.  یبه آینه   و   درسید. ناگهان فکری غریب به ذهنش  شمی 
توانست نور  آیا نمی   ، کرد نصب می ای عظیم  آینه   هاسنگ تخته کدام از آن  روی هر  

چرا برای راه انداختن مترو    اصالا   ...هلیزهای تاریک آن پایین بفرستد؟خورشید را به د
ترین مدرن   ساخت دست او متروی  صورت  در آن   د؟نک ناز انرژی خورشیدی استفاده  

کلیدی   عنصر  ...فشرد   توی دست را  آینه کوچک    گرفت!نام می   زمین  یکره متروی  
انرژی شبکه  تامین  مترو    یسیستم  آینده  زیرزمینی  داشت در  همان    ...را در چنگ 

 ...ای که شاید جمشید هم برای بردن روشنایی به دل تاریکی زمین یافته بودوسیله 
تکان  مهندس جوان توی تاریکای چاه سرک کشید. خبری از مقنی نبود. طناب را  

 زمزمه کرد:  زیرلب و   داد 
 جمممممم!  -
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 ششفرگرد   - شهر مردگان ینبشتهـ سنگ ۷۹۳گور 

 
ای  پس    .1.6 منبدان،  که  جم    زرتشت،  با  دیدار  برای  خود  همراه  اهورامزدا،  به  به  ایزدان 

 رود. فرو رفتم، به کنار   زمینایران
 رود.  نامی فراز آمد، به کنار   زمینزرتشت، که جم با بهترین مردان به ایرانبدان، ای پس  .۲.۶
به جم: ای جم، این جهان استومند را زمستانی بد رسد    هستم  اهورامزدا  که   گاه گفتم منآن  .۳.۶

  ...بد رسد یآور باشد. این جهان استومند را زمستانمرگ که سخت
ترین ها به پست کوه   ببارد از بلندترین  زابسیار ابرهای برف ،  ن گیرد دی بسیار بادهای تندپا وز  .۴.۶

 ...جهان استومند، ای جم، ویران شود، دون آب ش ها برف   گاه کهپس آن ...هاژرفاها و تا قعر دشت
ند ،از سه سو .5.6 و    ...ای جم، چارپایان و ستوران و مردمان به در ر 
باش جهان مرا پرورنده و نگاهبان    ! االنجهان مرا بب  !یاد آر  جم، پیمان خود را به   آر، ای  یادبه   .6.6

 ! و سردار
ها، ها را بر کوه چه هست بلندیآن بمان  ترین جاها،  چه هست در گیتی در بیمناک آن بمان    .7.6

 ها. مانها در کندهچه در ژرفای دره و آن 
را    گاهآن  .8.6 آن  که  کرد  چنان  گیتی    فرمودجم  دادار  ای  باز،  کنم  چه  پرسید:  و  اهورامزدا. 

 ؟زندگان را به زمین سپردماکنون که  ، بیش، ای اهورامزدا استومند؟ چه کنم
ر  .  زیر زمین  را  جمکرد ر  و  بساز  را، ای جم.    3رآن و  بساز    اهورامزدا:  ،گفتم من  پس  .9.6   جا به آنبب 

جا  آن  به روان کن  های سرخ سوزان.  تخم از چارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش 
آنایستان  بهآب،   مرغان،  به  ر  جا  تخمبب  مادگان  و  نران  همه  گیاهان،  از  همه  همه    ،دانه  از  از 

 ...و مهتابی و دیوار و پیرامون حصار هاجا خانه آن  ایستان بهبه ...هاخوراک 
رآن   سازب  .10.6  ترین گاه، میانی را شش، پایین ه نشیمن فرازترین آشیانه را ن    ...با سه آشیانه  را   و 

ر را آن خانه   را سه. و    نوید مردمان نبرند  تا    ...به درون سو  روزبا در و روزن، از روشنی    بساز های و 
 مرا از یاد.

 
 ویج به زیر زمین ساخت کرد«: دژ یا پناهگاهی که جمشید در ایران معنای دژ. »وَرِ جَم)از ریشه پهلوی( به   وَر 3
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 شهید زنده

 
 

 : ، گفت آتش بزندکه آن  آورد و پیش ازدر سعید سیگاری  
 به رودخونه. رسیدیم مسافتی خودمون رو کشیدیم تا  -

 د، پرسید:ردارکه سر را از روی کاغذ بآن آقا نوذر بی 
 کدوم رودخونه؟ -
، اما  داشت ن  یعمق زیاد   ...ای بودشاید هم رود دیگه   ...دونمنمی   ...رودکرخه   -

که رسیدیم، سروان رو روی خاک دراز کردیم. فکر    رود لب    ...د بودزیاآب    فشار
تم می  کارش  خوندوکردیم  رو  اشهدش  بودمه.  دل   ...یمه  برای  تنفس  گفتیم  قرصی 

طول کشید تا   ی تنفس مصنوعی دادیم، تکون خورد. یه ساعت ...مصنوعی بهش بدیم
 ... خودش اومد به 

 و ادامه داد:  زد به سیگار    ی عمیق پک بود.  فکرسعید تو 
تا رسیدیم به یه    ...رفتیم، رفتیم ...رفتیمستاره شمال  از پی دوباره که راه افتادیم،   -

تکه  روی مین تکه   ...بودافتاده  امریکایی    یوار دررفته ه یه تانک ز  یتپه. روی تپه الشه 
  زنجیر تانک   سروان رو خوابوندیم روی  ...داشت سالم  یه تکه زنجیر  فقط    ...شده بود

 ...بود سرباالیی  ...کشیدیم روی زمینمثل برانکار سرش رو گرفتیم و 
 وپیش کرد و گفت:میترا کاغذها را پس 

 ، درسته؟ بود  شب چهارده  یه بودگفت  -
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 یادم نیس.  شتاریخ ...دونمنمی  -
 میترا پافشاری کرد: 

 ماه در اومده بود؟ -
 ؟دیدیمماه دراومده بود، وگرنه تانک رو از کجا می  -

 آقا نوذر با تردید پرسید:
 زده که نشده بودی؟ ماه -

 سعید نشنیده گرفت و رو به میترا ادامه داد: 
وقت اون   ...یقوای خود  گاهقرارتا رسیدیم    ...راه رفتیمروز  یه شبانه وتشنه  گشنه   -
 ؟یادم بیاد ش تاریخ نخوایمی  هاشما

 :پرسید یبردبار امیترا ب
 گاه چی شد؟قرارتوی  ...خب  -
بودهمه   ...دیمزصدا    ...نبود  ی کس گاه  قرار  تو  - خالی  شده    ...جا  نیست  نفرات 

زدیمبی   ...بودند نیومد  ...سیم  سروان   ...جواب  کنار  بود  من  همراه  که    سربازی 
توی راه، یه    ...رفتم دنبال کمک  من  ...پای رفتن نداشتن  کدومهیچ  ...موند  زخمی 

وادارش کردم    ...بیچاره   بریده بود   ...سرباز دیدم تو سنگر نشسته بود در انتظار اسارت 
 بیاد.  قرارگاهبا من به 
 پک عمیقی به سیگار زد و ادامه داد: سعید 

هم وضعش    زخمی   سروان   ...زده بود به چاکگاه که رسیدیم، سرباز اولی  قراربه    -
بود، اسمش رو    با من اومدهسربازی که    ...سیم زدمدوباره بی   ...تر شده بودخراب

 سکوت محض. ...اما کسی روی خط نبود ...یم کرد کمک  طلب   ...مخابره کرد 
 میترا پرسید: 

 یادته؟ دومی  اسم سرباز  -
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 مونه. ها یادم نمی اسم گفتم که  -
 ت. گذاش  کاغذمیترا خودکار را روی 

نمی اسم   - نمی تاریخ  ...مونهها یادت  از پیش  جوری  این  ...مونهها یادت  کاری 
 ... کننمی   مجیها سیناون   ...اهمیت داره جزئیات    ...سعی کن به یاد بیاری  ...ه رنمی 

 ...تحقیق خواهند کرد 
 تونم که از خودم در بیارم.نمی  ...گممی  اشهبهرچی یادم  -

  تصمیم گرفته بود میترا با تاسف سر تکان داد و نگاه مایوسش را به سعید دوخت.  
ای داشته باشد. پس از چند لحظه  نتیجه   شتننو   ءکمکش کند، اما شک داشت انشا

 تردید، گفت:
 ؟شد  بعدش چی  ...خب  -
که ناامید شدیم، دوباره راه افتادیم. به خاک ایران که    سیمبی از    ...بعدش هیچی   -

 یم خودمون رو معرفی کردیم.رسید
 پس سروان زخمی چی شد؟  -
 ...هکه بمیر جا ولش کردیم همون  ...هیچی  -

 آقا نوذر بلند شد و رفت  کنار پنجره.
 سرنزدی؟ چرا به خونه  -
که    - رفتمخدا شاهده  در  ببینم کی خونه   ...تا پشت  وایسادم  ، کی  ت اس  گوش 
م: کوچه شهید سعید دپالک شهرداری دی اسمم رو روی  که بلند کردم،    . سر ت نیس 

 ...شرمم اومد در بزنم !جهدی
 نوذر با دست صورتش را پوشاند و گفت:

 ... من باید شرمم بیاد نه تو -
 میترا با دستپاچگی گفت: 
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م، شاید باز  یها رو بخون کاغذ  دیگه این   باید یه دور پاکنویس کنم،  که  این   قبل از   -
 ... چیزی یادت اومد

 نوذر حرف میترا را قطع کرد: 
سعید   ...دارم هامن هم خیلی حرف  ...دار! دست نگه خانم ، میتراداردست نگه  -

 ...من باید شرمم بیاد. من! ...نباید شرمش بیاد
 چرا، مگه چی شده؟  -
 گم، بنویس! ! هرچی می خانم بنویس، میترا -

 
❊ 

 
گفتم خدایا شکرت! سعادت    ،گرفتمتحویل    های تو رو که استخون   یکیسه  ...»

خونه  در  بردم  رو  کیسه  رسید.  آرزویش  به  شد.  سعید  پام  نصیب  قلم  کاش  تون. 
.  از حال رفت جا پای دیوار  کیسه رو باز کرد و همون سر  رفتم. زنت  نمی   و   شکست می 

بو کرد، رو  پرید    هاگرفته مثل برق  گربه کیسه  و  پشم پشتش سیخ شد، جیغ کشید 
می  گاز  و سیب  بود  نشسته  مادرت  دامن  توی  دیوار. پسرت  نباالی  پیرزن  و،  گزد. 

توی    یداد بچه می   کندمی سیب پوست    نگفت.الم تا کام    ...مژه نزد   ... شیرزن بگو!
 .«بغلش بخورد 

 
ری، شب و  سر از سردخونه درآکه  این   پیش از   ...، سعیدبرام  بودی  برادر »تو مثل  

قا نوذر، من و تو  آ ...گفتی، یادته؟می چی خودت  ... روندمگذها می با مرده م رو روز
 ؟ چرا به این جهنم برگشتی؟« ، سعیدپس چرا نمردی تو ...هاییم!از تبار مرده 
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سر گذر حجله    ...تر؟چه کسی از تو به من نزدیک   ...گرفتم  برات  »خودم مراسم
شهید    یحجله   ، دیده بشه. همه بدونن این حجله  طرف   جایی که از چهار   تم. یهبس 

ها  توی درخت سر گذر و  دور در و    ...سعید جهدیه. دور عکست رو چراغونی کردم
شهید باید مثل راهش نورانی باشه. هفت   یتم. کوچه بس چراغ بستم. کوچه رو آذین 

و    بوسیدندمی    ات را حجله   های محلزن   ...روز از اون باال ناظر اعمالم بودیشبانه 
ده. روز  گفتند بارگاه شهید شفابخشه، بارگاه شهید حاجت می بستند، می دخیل می 

لنگان اومده بود امر به معروف و نهی  ان آخوند محل پیدا شد. لنگ  یچهلم سروکله 
منکر نشوندمش  ...از  مجلس  کردم  ...باالی  جلویش    ...احترامش  خرما  و  چای 

تو    صدا کرد رو  کشید و مادرت  هورت  ن گذاشت، چای رو  ادهبه  گذاشتم. خرما رو  
گفت وظیفه ایجاب    ،بیرون اومدکه  ساعت پشت در بسته ماندند، بعد  . یک  اتاق
سرپرست گذاشت. باید طفلش رو پدری کرد  شه بی شهید رو نمی   یخونواده   !کنهمی 

خواد زنت رو صیغه کنه، اما رو به من کرد و  ردم می و باالی سر زنش ایستاد. فکر ک
زنش سرپرست.گفت:   برای  و  باشی  پدر  پسرش  برای    ... !هقرآن  این خواست   باید 

تونستم برای پسر  های خودم پدر نبودم، چطور می منی که برای بچه ...گفت و گفت 
دخترهام   ...نیستم  خونواده   اهل تو  پدر باشم؟ به درگاه خداوند التماس کردم. من  

فقط بلدم بشورم،    ...کاره نیستماینمن    ...شهمن مسئولیت سرم نمی   ...زیر آوار مردن 
 آد.«برنمی  کار دیگر تو این دنیا از دستم  ...غسل بدهم، کافور بزنم

 
گفتم آقا    با عکست رازونیاز کردم.  و   نشستمات  حجله  روی روبه شب تا صبح   یه»

. اگر راضی به این کار نیستی، به ما بفهمان. اگر هم رضایت  ی برادر منمثل    ، توسعید
بدهداری   می خبر  که  تو  دار ...دونی .  تو  نزدیک   من  رو  تو  تردنیا کسی   ...!ندارم  از 

صم  بودعکست  دوخته  چشم  من  به  بود  ...بکم  تاریک  همین    ... هوا  .  االن مثل 
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. به خودم گفتم نوذر، سعید رفته تا تو به  روشن شدباره دلم  یک   ...که زد   ومیشگرگ 
ید  سعخداونده.    یزندگی برگردی. این چیزها همه دست تقدیره. این چیزها همه اراده 

به تو بده.بچه وقربانی شده تا زن  عکست رو بوسیدم. عکست نورانی بود.    اش رو 
.  بوده  دشمعجزه    انگار ات نورانی بود. دلم روشن شد.  ات رو بوسیدم. حجلهحجله

تو زل زده بودی از    ...طرف مسجد  فهمیدم چرا رفتی. بلند شدم راه افتادمحاال می 
 «...سعید! لبیک! کردی. گفتم لبیک آقااون باال نگاهم می 

گفت: هرچه زودتر ترتیب کار رو بدی،  چیز خیلی زود فراهم شد. آقا می همه   ...»
 ی، آقا خودش اومد خونه و خطبه تمام شدسه ماه و ده روز زنت که  ثوابش بیشتره.  

دو    ...رو خوند. از اون روز سه سال و ده ماه گذشته. زنت دو دختر برام آورده  عقد
.  ه چشممتخم  روی    همپسرت  جای  .  هگردوندربهم ب  رو  بودنددخترم که زیر آوار رفته 

خودم  مادر  مثل  مادرت  عزیزتره.  برام  خودم  دخترای  زن از  کم  وبچهه.  چیزی  ات 
 « .بود امچیز براشون فراهم کردم. وظیفه ندارن. همه 

 
گردی،  می تو بردونستم  اگه می   ...دونستماما اگه می   ...ان زنده   هاگفتن شهید»می 

تو هیچ  ...سعید پا  نمی   یوقت  خونه  کرد اون  اسمت  به  رو  کوچه  ن.  بود  ه ذاشتم. 
اومد، می دنیا  هر نوزادی به   ...رفتنمی محل  به انتقام خون تو به جبهه    هایجوون 

رو   گفت   ... گذاشتنمی سعید  اسمش  من  بودبه  قرآنهه  اراده  بودنگفت  ...!ن  تو  ه  ن 
که از دخترهای خودم برام    پسر خودت   قسم، به جان   به جان دو دخترم  ...گردیبرمی 

 « ...گردیبرمی تو   ن ه بودنگفت ! قسم عزیزتره،
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۲ 

 جواز نبش قبر

 
 

یک  صدایی  با  متولی  دفتر  گازی  می کولر  کار  روبان نواخت  و    رنگی های  کرد 
طالیی پشت میز نشسته بود و  خورد. مالی ریش می تکان  در باد  سرآسیمه  دریچه،  

های سعید سالم کرد و پیش رفت. لبخند زردی روی دندان   کشید.چای را هورت می 
 های کنار دیوار اشاره کرد و گفت:نشست. به ردیف صندلی  تولی م 

شهید اسالم! خدا بیامرز پدرت نیست که ببینه پسرش به   ...خوش اومدیبه، به  -
 دیدی انشاالله! ...کوچه رو به نامت کردیم  ...چه افتخاری نائل شده

 ...نامفهوم گفت  یچند کلمه کنان منمنسعید ایستاده 
 پرسید: تولی م 
باطل   یاز جبهه چه خبر؟    ...خب خب   - علیه  که    حق  راسته   یه حمل   تو بگو. 

 دزفول خیلی تلفات دادیم؟ 
 کنان گفت:منسعید من

 ... که  اینه معرض  ...خبر ندارم -
اسالم    داشه  خون   ...الحمدالله  - می لشکر  قوام  خب دهرو  از   ...خب   . 

 های خودت بگو. قهرمانی 
 ... ما لیاقت نداشتیم ...ها شهید شدندقهرمان  ...والله -
 چه مرده، چه زنده. ...این حرف رو نزن. شهدا نور چشم ما هستن. فرقی نداره  -
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 تکان داد و گفت: ی به تاسفسعید سر
 .شما ایناها! خدمت  ...نوشتمجا این  رو  معرض  -
 کاغذ را روی میز گذاشت.  چند برگ و 
  ... یخچال جنرال الکتریک  ...ن؟گرفت  مزایا رو   یات همه ده انووخ   ...خب خب -

 یم.کنمی  تهیه باز هم هر چی الزم باشه  ... ؟ماشین خیاطی  ...کولر گازی
 توضیح دادم.جا این  . همه چی رو ، آقا موضوع گاز و یخچال نیس -

 گفت: خندهمتولی با 
ببینم  ذاری.  بعد عریضه جلوم می   ...دونمگی نمی پرسم چه خبر، می می   - بگو 
 ی؟ نوشت چی 

 و گفت: ، نگاهی به ساعت انداخت بعد سریع عریضه را ورق زد 
 ملت منتظرن. در دو کلمه بگو ببینم چی نوشتی؟  ...هنماز ظهر -
چی رفت هوا. غوغای سرودست  بمب انداختن تو سنگر ما و همه   در دو کلمه،   -
 کربال بود!  ...شده، مغزهای متالشی، گوش بریدهتکهتکه 

 د، گفت:خورهم می  به   حالشاز مغز متالشی و گوش بریده متولی که 
 بعدش چی؟  ...از جزئیاتش بگذریم -
هیچی   - نفهمیدیم  ...بعدش  چیزی  دیگه  افت  ...ما  که  یادمه  روی  فقط  بودم  اده 

 ...دونم چقدر گذشت قطع شد. نمی   بعد از یه مدت  ...اومد ناله می   صدای  ...زمین
کردم، دیدم باالی سرم زانو   وقتی چشم باز   ...یه روز؟ دو روز؟ یه ربع؟ یه ساعت؟

 تو حلقم.  ن ریزو آب می  ن زد 
 ریخت تو حلقت؟کی؟ کی آب می   -
نمی   - هرچی   ...دیدمدرست  می   باد  جمع  بیابون  جای  همه  از  بود  کرد  خاک 
کردم، لباسش سیاه بود و سروصورتش رو با دستار، مثل    که   نگاه  ...آورد تو سنگرمی 
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ام ردم، اما پیرهن و سینهکنده بود. آب رو توی گلوم حس نمی اهمین دستار شما، پوش 
بهمون داده بودن.  امام زمانه! قول دیدارش رو  حضرت  خیس شده بود. به خودم گفتم  

بار که بیدار شدم، دور و بر همه عربی حرف  بعد به گمانم دوباره از هوش رفتم. این
خودم  زدن.  می  این جا  این  :گفتمبه  همبهشته،  به  مالئک    ...مالئکن!  ها  زنجیر 

کشان گردن  و  انداختن  بردن مون  عراقی کشان  مقر  دم  مون  زن در  ها.  ی هاورودی 
  روز پای پیاده یه شبانه ه سال اسیر بودم. بعد مبادله شدم.  س  ...کشیدندمی   کل   محلی 

بیابون   غذایی.  نه  آبی،  نه  رفتیم،  زخمی برهوت  راه  سروان  یه  خشک.    هم   سراسر 
ها  تونست راه بیاد. ستاره نمی  ...ی روی زمین کشیدیمشهمرامون بود. مسافت زیاد

م زیر دندون بذاریم. کم  کردیم که گم نشیم. یه مارمولک هم پیدا نکردیرو نشون می 
 ...آفرین تسلیم کنیممونده بود دوباره جان به جان 

 صبری گفت:مال برخاست و با بی 
 ن. اخوای؟ تو شبستون منتظرم حاال چی می  ...خب خب  -

 به ایوان رفت و گفت:  او سعید به دنبال 
که  ...برگشتم  حاال  - نوشتم  ...اومدم  عریضه  روهمه   تو  نبش   ...چی  قبر    جواز 
بنده استخون   ...خواممی  یه  البد    ...چال کردن به جای ما  رو ورداشتن    ی خدایهای 
قبر مال  یا    ...نی بد  مون پس قبر ما رو    ن و ی رو دربیار  بابایا اون    ...ورسم بودهاسمبی 

 ن.ی بد  رو  مون قبر  ن و سنگی ر رداو تو ویترینعکس ما رو از خودتون،  
درآورد   - رو  بابا  اون  ببرن گیرم  کجا  استخون ان ،  نگفتی  خودت  مگه  ها ش؟ 
 رسم بوده؟واسمبی 

 رفت.سعید باشتاب از پی مال می 
 خدا!، بندهبوده ورسمش رو پیدا کنن. ببینن کی خب تحقیق کنن، اسم  -
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خودی  آن بی ها مال توئه. بدون تحقیق که نمی خب تحقیق کردن و دیدن استخون   -
 چال کنن.  های کس دیگه رو به جای تواستخون 

 . ت نیس  نم  یهااستخون  گم اینحاال که خودم اومدم می  -
 مال ایستاد و با استیصال پرسید:

. چه عیبی  مثل تو  هی بودمسلمون یه  هم    بابا   اون های تو نباشه،  گیرم حاال استخون   -
 داره تو قبر تو بمونه؟ 

 عکس و اسم و سنگ قبرم رو پس بدین.که  این بمونه، حرفی ندارم به شرط  -
شهدا    یکار کنی؟ جایی بهتر از قطعه خوای سنگ قبر رو پس بگیری، چی می   -

 سراغ داری؟ 
کجا    ...نیرو چال کرد بنده   نه خیر، سراغ ندارم. جای بسیار باصفا و تروتمیزی  -

 رآریم.های اون بابا رو دجا؟ فقط جواز نبش قبر رو بنویسین تا استخون بهتر از این 
 مال زیر تاقی شبستان ایستاد و نگاه سردی نثار سعید کرد. 

نبش قبر در دین اسالم   که اون بنده خدا هم شهید اسالم و برادر توست. ثانیاا   اوالا   -
است مقدس و برای مؤمنین حکم زیارتگاه رو  مزار شهید که مکانی  هم    حرامه. اون 

 مراجعه کن.  منکرات« با »مبارزه  یایره گی نه، به دداره. می 
آورد و با اشاره به جماعتی که منتظرش بود،     شبستان   هایش را جلوی درامام نعلین

 ادامه داد: 
نیستی   - به یکی اجازه   ...هزاران شهید زنده داریم  ...تو یکی که  قبر    یاگه  نبش 

هر کدوم یکی    ...شه اون وقت قیامت می   ...کننهای دیگه هم هوس می بدیم، اون 
ها رو کندن کافی نیس؟  خیابون  ...افتن به جون قبرستون گیرن و می بیل دست می  هی

 ها رو هم بکنن؟خوای قبرستون حاال تو می 
 دم صداش رو در نیارم. شما به من نبش قبر بدین، قول می   . دارمن  کسی کار من به    -
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 ! ها  ارت به جهنم بیفتههمه افتخارات آبروت بره و سروک یه کاری نکن بعد از این  -
 سعید عصبانی شد و صدایش را باال برد: 

هایی که  گن، اون هایی که دروغ می اون سروکار    ...سروکار من به جهنم بیفته؟  -
ای رو به جای  کنن و با دوزوکلک یه بدبخت بیچاره جعل می   ملت رو   اسم و عکس 

 افته.به جهنم می  هااون  سروکار ...ذارن هدی تو قبر می ج سعید 
گه، برادر من؟ هر کدوم از شهدا پالکی به گردن داره که از روی  کی دروغ می   -

پالکت  می شناسایی  همون  مشخصات   اگه  می همراهتهشه.  که  ،  کنی  ثایت  تونی 
 ... سعید جهدی هستی 

 سعید از کوره دررفت و سر مال فریاد کشید:
نشستین جا  این  شماها هم که  تکتکپس    ...هستم؟  من ثابت کنم سعید جهدی  -

جا این   االن اگه من سعید جهدی نبودم، شماها    ...تون رو ثابت کنین ورسم باید اسم
این عکس   ...نبودین نه  تو،  و    سربه عمامه  هاینه  منبر و مسجد  این  نه  دیوار،  روی 

 جماعت نمازگزار! 
 گیم. الزم نیس همه بدونن ما چی می  ...گی؟ صدات رو بیار پایینچرا کفر می  -
 من از کسی باک ندارم. ...بذار بدونن -
 خوای بدم دستگیرت کنن تا آدم شی؟ می  -
ندارم رو که    و  بندازن زندان. دار  ین! بدین شهید اسالم رو دستگیر کنن.یبفرما  -

به هر    ...گیرماما قبرم رو ازتون پس می   ...اسم و عکسم رو صاحب شدین  ...گرفتین
باالتر از سیاهی رنگی    ...زمان رو زیرورو کنموشده زمین  ...گیرمقیمت شده پس می 

 تونین چال کنین!چال کردین، حقیقت رو نمی  زنده زنده رو   من ...نیس
 تفاوت گفت:و بی  آراممال با لحنی ناگهان 
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گره   ...»مبارزه با منکرات«ببر وردار ات رو عریضهآد. کاری از دست من برنمی   -
 شه.  این کار فقط به دست حاکم شرع باز می 
 سعید عریضه را تا کرد و با غیظ گفت:

 ین!بگیرذارم رو نمی  مو ازم گرفتین. مرگمزندگی  -
 
 

❊ 
 

جابه خیابان  را  تهران  کندههای  و    بودند.  جا  کوچه  هر  های پشتهخاک ،  ن برزسر 
روی  سعید    د.بو   کردهخودروها را دشوار    مانده از عملیات حفاری، عبورومرور باقی 

را    شورلت   تشک عقب  بیرون  و  می نشسته  پرده انگار  چیز  همه   د.کرتماشا    ی روی 
  یدند متعلق به دنیاکرمی   ر عبو هایی که از جلوی شورلت  سینما جریان داشت. آدم 

 بودند. او ن
 غر زد:با خود زیر لب  

من حق ندارم  کنن، اما   سوراخ سوراخ رو  هازمین خیابون حق دارن  این کارگرها -
 ...بزنمخودم  گوردست به زمین 

 میترا از فریور پرسید: 
 ؟کجاست ما  مقصد  -

 گفت: از پشت سر سعید 
 .«مبارزه با منکرات» یدایره من باید برم   -

 فریور گفت: 
 ؟دونی رو می آدرسش   -
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 دانست. میترا گفت:سعید نمی 
   !الدولهباغ امینهفت  -

 سوی میترا برگشت و با شیطنت پرسید: فریور به  
 اش؟ رسونیم می  -

 آمیزی به فریور انداخت و گفت:میترا نگاه سرزنش 
 .مشنمی  آفتابی ها اون طرف  که ؟ من، نهکنینشوخی می  -
تونیم این جوون رو وسط این بلبشو به امان خدا رها کنیم. این جایی ما که نمی   -

 شناسه.  رو نمی 
 یادتون رفته؟  سه شهرداری قرار داریم.   ما ساعت بله، ولی  -
 . «مبارزه با منکرات»ریم شهرداری بعد  اول می  پس -
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۳ 

 ویکتوری  Vباغ یا هفت ۷
 
 

دست    یک ترافیک در طبقه اول ساختمان قدیمی شهرداری قرار داشت. فریور    دفتر 
رفت. باال می ها  از پله زنان  نفس س ف، ن سعید  یدیگر بر شانه   و دست   پلکان   یبه نرده 

د، دستگیره را چرخاند. کسی در اتاق بمانکه منتظر  آن میترا چند ضربه به در زد و بی 
 نبود.

نقشه  از  پوشیده  گوناگون دیوار  میز چهارگوش وسط،   های  روی  بود.  تهران    شهر 
  ه و متشکل از سه طبق. هرمی  شده بود  خاک کار گذاشته ای  پشته   هرمی وارونه روی

ساخت چون ماری که محور اصلی هرم را می   برقی پله یک  هایی در هر طبقه.  خانه
باالی هرم دیده    7رفت. عالمتی شبیه عدد  وواپیچ به اعماق زمین فرو می عظیم پیچ

 شد. می 
 میترا خم شد تا از نزدیک ماکت را بررسی کند:

 کنن!این هم چاهی که دارند زیر پای ما می  -
گشت و تا فریور روی تنها صندلی دفتر بنشیند. میترا دور میز می   سعید یاری کرد 

 کشید. با دقت به زیروباالی ماکت سرک می 
 معنی این عالمت چیه؟ -

 سعید پاسخ داد:   امامیترا از فریور سوال کرده بود، 
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روی ماه    . وقتی آرمسترانگت هاسویکتوری، عالمت پیروزی امریکایی    Vاین  -
ها گرفت و روی زمین دو انگشتش رو این جوری جلوی دوربین تلویزیون   نشست،

فکر می  اما من  منظور آرمسترانگ  همه فکر کردن منظورش همون ویکتوریه.  کنم 
 ای بود. چیز دیگه 
 که سربلند کند، پرسید:آن میترا بی 

 منظورش چی بود؟  -
 گفت:به میان صحبت دوید و فریور 

 ...انتهامثل پرتگاهی بی   ...حرفی توخالی   ...حرفی از الفبای التینه  Vجان!  آقانه،  -
که   حرفی  هست دوبل  دارای  تنها  همزاد هم  زبان   ...W  یا  اروپایی برخی  در    های 

 ...نوشتندمی هم  U قدیم، آن را 
 را گیج کند، میترا گفت: همه اش شناسانه فریور با توضیحات زبان که آن  پیش از

 ... 3جمشید تخت  ...2جمشید تخت  ...1جمشید تخت  ...نینببیجا رو این  -
 سعید گفت: 

خواست توخالی بودن ماموریتش  عالمت فقط می   با این آرمسترانگ به نظر من   -
به    !یننندازوهوی راه  همه های خود اینخواسته بگه بی ها بفهمونه. می رو به زمینی 

 خبری نیس.  در ماهسیاه  یجز چند تا حفره 
 میترا زیرلب ادامه داد: 

 !است  7عدد  نیست،   V حرف  این ...3باغ 7  ...2باغ 7   ...1باغ 7 -
 در چارتاق باز شد و مهندس جوان با دستپاچگی وارد شد: 

 توی ترافیک گیر کرده بودم. ...بخشید دیر کردممی  -
 فریور با پوزخند گفت: 
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درست  برای مردم  که    ت اس  ها خودش هم گرفتار جهنمی سوراخ پروژه  مسئول    -
 کرده. 

 مهندس نشنیده گرفت و به سوی میترا برگشت:
 ین.آندرگراندبینم مشغول بررسی ماکت  می  -

 فریور گفت: 
به گوش مردم    انگلیسی   یپیدا کنین. این کلمه   این واژه   باید معادلی فارسی برای  -
 . هنوس أنام 

 گفت:لوی نقشه روی دیوار ایستاد و ج میترا 
 . ترهآشنامترو  -

 : خوری جواب دادبا دل فریور 
 . ت اون هم فارسی نیس  -

 ت و گفت:نشس مهندس پشت میز 
 کنن.هم خو می  آندرگراندباالخره به  نبود. فارسی هم  ، تلویزیون رادیو  ،تلفن -

 شهر تهران اشاره کرد و گفت:  یمیترا به نقشه 
 پونزهای قرمز روی نقشه چیه؟معنی  -
 ها برسیم.ن نقاطیه که باید حفاری کنیم تا بلکه به مظهر قنات واین هم -

 فریور با کنجکاوی پرسید:
 گردین؟های کهنه می برای چی دنبال مظهر قنات  -

 : تلخی کرد و گفت  یه مهندس جوان خند
نداره   !جویی برای صرفه   - چنته  پولی در  پروژه   شهرداری   یهزینه   اند آندرگر  یو 

  منطقه این    ساکنان ها در اینه که دو سه هزار سال پیش اهمیت قنات  ...برهکالنی می 
  وعلف آبو بی   ن تا این بیابان خشکه بودهایی زیرزمین کنداالن دقیق د  اتی با محاسب
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اندیشه،    قدر. همون ت نیس کمتر    ها  از اهرام مصررو آبیاری کنن. اهمیت این قنات 
 ... که در اهرام  کار رفته به تکنیک درش   و فلسفه 

 میترا حرفش را قطع کرد: 
 اطر همین به دیدن شما اومدیم.خ هم اتفاقا به ما  -
 ؟خاطر اهرام مصر به  -
 ها. خاطر قنات  نه، به  -
 ها دارین؟اطالعاتی راجع به قنات  -

 فریور گفت: 
 .نیست ها قنات  فقطموضوع   -
 ؟ فهممرو نمی منظورتون  -

 میترا گفت:
 تون کنم. به یه شرط!گردین من حاضرم کمک می ها اگه دنبال رد قنات  -
چرا  نمی   - می دونم  که  من  آیندافرادی  شرو شرن  خوامی همیشه    ، دیدن  و    ط ط 
 ؟نتحمیل کنبه من رو  شون خود 
 !فورا متوقف کنینباید حفاری رو  -
  چطور   ...برسونیمپایان  رو به    پروژه بتونیم    ت معلوم نیس بدون اولتیماتوم شما هم    -
 راه همه چیز رو متوقف کنیم؟نیمه 

 میترا گفت:
 ذاریم. می همتایی در اختیارتون مدارک بی  ما -

 فریور اضافه کرد: 
قنات موضوع  طوری که عرض کردم،  همون   - نیست فقط  از  این نسخه  ...ها  ای 

 اش رو به پایان رسونده.که خانم همکار من ترجمه  رمان جالل حکمته 
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میز گذاشت. ای کاغذ کامپیوتری سوراخ میترا دسته  از کیفش درآورد و روی  دار 
 فریور ادامه داد: 

ها تنها بخشی از ساختمون اون رو  که قنات   هاین رمان داستان شهری زیرزمینی  -
 ده.تشکیل می 

 حوصلگی گفت:بی  مهندس جوان با
 مترو رو متوقف کنم.   ساختمان هوای رمانی مجهول عملیات    تونم به ه نمی من ک  -

 :پرسیدو  از جا در رفت میترا 
 ؟ن خریدی  بود اشای رو که ضمیمه رمانی مجهول؟ پس چرا نقشه  -

موهای  روی  از  روسری  که  میترا  سوی  به  بود،  کوتاه   مهندس  لغزیده  پایین  ش 
 گفتگو برآمد:برگشت. فریور از پی آرام کردن لحن 

نقشه   - کنیم  خواهش  از شما  که  اینه  ما  دیدار  از  وصیت  غرض  طبق  که  رو  ای 
 رمان منتشر بشه، به ما پس بدین.ی نویسنده باید ضمیمه 

 خرم. ها نقشه می کدوم نقشه؟ من هر روز ده -
 گفت: به تندیمیترا 

 مسیو کتابچی خریدین.  عتیقه  هایکتاب یمغازه ای که از همون نقشه  -
 پرونده توقیف شده!  یمتاسفانه با بقیه ؟اون نقشه ،هان  -

 فریور پرسید:
 کی توقیفش کرده؟   -

 میترا مهلت نداد: 
به جون گذشته این ملت افتادین، بلکه مدارک مربوط به    برقی شما نه تنها با مته   -

 ومیل کردین.این گذشته رو هم حیف 
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نکردم، خانم عزیز. از این مدارک تنها برای ساختن    ومیلمن چیزی رو حیف   -
 اش!هم کپی این ...!آندرگراندبینین استفاده کردم. ماکت ماکتی که می 

وسفیدی از شهر  سیاه  ینقشه   و   روی دیوار را کشید  یپرده   یمهندس جوان دستگیره
 قبلی را پوشاند.  ینقشه روی   تهران 

 میترا از جا پرید:
 پدر ونسان! ینقشه  -

 فریور بلند شد و نزدیک آمد:
 مطمئنی دختر جان؟  -
 ! این هم امضاش.شایناها ...مه بودن نقشه رو توی چادر پدر ونسان دیدیمن ا-

پایین نقشه رسم شده بود، نشان    یکوچکی را که با جوهر سیاه در گوشه   Vو حرف  
 داد. 

 مهندس جوان گفت:
 که مسیو کتابچی به من فروخت.  هاینقشههمون این کپی مرمت شده   -

 فریور از میترا پرسید:
 به این نقشه دست پیدا کرده بود؟چطوری حکمت  -

  ی بازیگران  با  آمیزابهام   اید. صحنه ورآبه یاد    گنگ راای  میترا پاسخ نداد، اما خاطره 
 .ناشناس

 مهندس جوان گفت:
نقشه   - شبکه این  از  خیالی  تهران قنات   یای  کشیش    ...ههای  ما،  شواهد  طبق 

 ...بودشبکه  یبقیه  یجوجستدر  ها راه پیدا کرده بود و فرانسوی به بخشی از قنات 
 : بریدمیترا حرفش را 

 ها به تهران آمد.حفاری  یفرانسوی برای ادامه  ی هیئت ، پدر ونسان ها بعد از سال  -
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 مهندس جوان ادامه داد: 
  که   اما نه چون اهرام مصر  ...هشکل بودها هرمی عمارت قنات  ،نقشهاین    بر  بنا  -

که هدفش    Vمثل حرف    رونه، بلکه هرمی وا گرفتهرو نشانه می   آسمان شون  نوک تیز
 .  بودهمرکز زمین 

 فریور زیرلب گفت:
 ! ه دار  اقعیت و کرد جمورپس   -

 د: دامهندس جوان ادامه  
نید، هر دو  زجاست که این نقشه و اون رمانی که شما ازش حرف می مشکل این  -

 ... من نیاز به عناصر واقعی دارم که برای ساختن مترودر حالی  ...اندتخیلی 
 میترا با سماجت گفت: 

  این بیابان رو حفاری کرده تخیلی؟ این نقشه رو کسی کشیده که وجب به وجب    -
پدر ونسان رو ثابت    یای هم پیدا شده که فرضیه از اون گذشته مدارک تازه   ...بوده
 کنه.می 

 مدارک تازه؟ -
 .تنگریخهای بزدل وسط بیابان رها کردن و هایی که فرانسوی نبشته سنگ  -

لحن  میترا ساکت شد. مهندس جوان و فریور به او چشم دوخته بودند. فریور با  
 آرام همیشگی پرسید:

 ؟ هستن کجا االن هایی که گفتین نبشته سنگ  -
 میترا پاسخ داد:

 در جایی امن. -
 شه دیدشون؟ ی می ک    -
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  واهی  یبهانه این ونم به تحتی اگر چنین مدارکی هم وجود داشته باشه، من نمی  -
 رو متوقف کنم.   عملیاتوجود داشته،  ی شهری زیرزمیندر این مکان روزگاری که  

 گفت:جویی با دل فریور 
پیش برد اما باید  رو متوقف کنین؟ برعکس، عملیات رو    عملیاتما کی گفتیم    -

 نه برای ساختن مترو، بلکه برای کشف شهر مردگان.
عهده   - از  برنمی   یاداره   یشهرداری  زندگان  اون شهر  می آد،  شما    خواین وقت 

 اش بذارین؟مسئولیت شهر مردگان رو هم به عهده 
 ه بود، گفت: ننشست  میترا که هنوز خشمش فرو 

نگاه کنین. شهری    بیرون رو بشین.    تونیننمی که    این مردم  یمنکر باورهای دیرینه   -
 . هخدایان یآشیانه  کهکوهی است   یین، در احاطه کن دارین سوراخ می که زمینش رو  

 ه، اما خدایان باالی کوهجای  .  ، خانم عزیزندارم  خدایان   یمن کاری به آشیانه   -
 درست کنم. این پایین رو باید من 
نیس   - از هم جدا  پایین  و  میترا  مهندس  آقایت،  باال  اگر  ارتفاعات.  باال   در    آن 

کار شده  به دست   ، جمشیدکنهد می ص ر مردم رو    هایخانمان   جاآن اسکان داره و از  
 .سامان بدهاین پایین رو قول شما به  تا

 مهندس با لحنی تلخ گفت: 
یه مهندسببینید  - باستانی کشف    آرزو نه    نیستم.بیشتر    ترافیک   ، من  دارم شهر 

نه   مصربا  کنم،  ترافیککنم  رقابت   اهرام  مشکل  حل  من  ماموریت  شهره.   .    این 
  ها زندهاهمیتش برای    ذالک  و  که از صدتا شهر زیرزمینی و باستانی و غیرهمشکلی  

 بیشتره.
 گفت:با لحنی آمرانه شود، بست کشیده می دید گفتگو دارد به بنمی فریور که 
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این حرف رو می   یکرده شما که تحصیل  - ها زنین؟ خارجی خارج هستین چرا 
 دونستن.ما رو می  یدرستی قدر گذشته به 

امروز    ...بردن با خودشون  رو بارکردن و    چیز، آخر سر هم همه ت حق با شماس  -
 ! لووره موزه  های افتخارآمیز شما توی ویترین  یتمام گذشته 

 فریور به آرامی گفت:
باستان راه تنها    - هیئت  یه  نظارت  که کارگرهای شما تحت  اینه  کار  حل  شناسی 

کجای هیچ  ...دقت مو و  قلم بلکه با کاردک و    و کلنگ  برقی ن هم نه با مته اوکنند،  
 کنن.زمین شهرهای قدیمی رو  نمی جوری این دنیا 
 سازن!مو و کاردک مترو نمی با قلم   هم کجای دنیاهیچ  -

حالی  در  و  انداخت  شانه  روی  عصبانیت  با  را  کیفش  در  میترا  سوی  به  راه  که 
 ، با لحنی تهدیدآمیز گفت:افتادمی 

کنین  تون هابرقی مته   - متوقف  روی  ریل   گذاریمنمی ما    !رو  از  مترو  های 
 .عبور کنه  مون های پدران استخون 

 : و با لحنی پدرانه گفت  فریور به کمک سعید بلند شد
تون  کمت رو خدمت ح بود که رمان جالل    غرض از بازدید ما اینبه هر حال    -

 ای رو که متعلق به این رمانه، در اختیار ما بگذارین.  بیاریم و خواهش کنیم که نقشه 
 و گفت: باز کرد د،  رفش می که گلویش را پیراهن را   ییقه  یدکمه   مهندس جوان 

در    فعالا   آندرگراندمدارک پرونده    یهمراه با بقیه ی  اون نقشه   ...عرض کردم که  -
 .«مبارزه با منکراته » یتوقیف دایره 

 : در گوشی از او پرسیدزیر بازوی فریور را گرفته بود،  که  سعید 
این  - که  آقای مهندس  ما رو هم  خیابون رو سوراخ کرده، نمی   همه این  قبر  تونه 

 سوراخ کنه؟ 
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 فریور آهسته پاسخ داد:
 به مورد تو رسیدگی کنیم. «منکرات»ریم الساعه می  -
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 فرگرد هفت - شهر مردگان ینبشتهـ سنگ ۷۹۳گور 

 
  ینکدام  ... ؟ای دادار جهان استومند، ای اهورامزدا،  نویدکدامین  و زرتشت پرسید:    .۱.۷

 ؟، نوید دادیهای ور که جم بساخت در آن خانهبه مردمان  را  هاروشنی
از  پایان روشنیهمه بی  :گفت اهورامزدا  .۲.۷ ، ای  من  نوید  بوداین    ...فراز کوه هرا ها 

 ... از فراز کوه هرا  فرود آید سوار بر ارابه نورانی  هرروزی م ... زرتشتسپیتمان 
زرتشت:    .۳.۷ آن پرسید  نبودند  مرده  که    مگر  گیتی ند،  بودزیرزمین  مردمان  دادار  ای 

 از کوه هرا؟ که مرده بودند  آنان را  استومند، ای اهورامزدا ؟ چه سود
جم  چون  مرده بودند،    همگان  که  بدان  ... ، ای سپیتمان زرتشتگفتین  چننیز  جم    .۴.۷
 ... او جهان استومند را  ه بودسفتبا سورای زرین  ...را به زیرزمین برده بود مردمان
 . و خاموش  افکندهسر  ...زرتشتهیچ نگفت سپیتمان  .5.7
که پیمان    ای  ؟سپیتمان زرتشت  ای  ، چه شدانجام    پرسینمی آیا  اهورامزدا:    پرسید  .6.7

   ...من باشی دین یادسپارنده و برندهبهی ه بودبست
 .خویشو در افکندهسر  ...سپیتمان زرتشت خاموش بود .7.7
 ؟، ای سپیتمان زرتشتجم کار  انجام  چه شد دانیاهورامزدا به خشم: پرسید  .8.7
را بساخت    جمکردرو    ... !، ای اهورا مزدارا  جم  انجام دانم  گفت سپیتمان زرتشت:      .9.7

 ... فراز کوه هرا  بر اما، به زیر زمین
انجام    ...؟فراز کوه هرا، ای سپیتمان زرتشت  بر چه شد    :تابانشاهورامزدا  پرسید    .10.7

 ؟ ، اگر بدانیدشچه 
خروشان    هاببر فراز کوه هرا، آ  ...برخاستزا  بادهای گرم مرگهرا،  کوه  فراز    بر  .11.7

خاک چون موجی عظیم تا  بر فراز کوه هرا،    ... شد، کوه دهان گشود و آتشی کهنه فوران زد 
   ...آن دشت را که ورجمکرد در دل آن بود، فراگرفتو توفانی سهمگین  ...رفتچکاد باال 
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۱ 

 «مبارزه با منکرات» یدایره

 
 

رباغ هفت بلندگوی مسجد  رخ   کرد:  سرگذشت سلیمان نبی را نقل می کنان خ 
 

 ! رد کن مقاومت و جبروت در برابر موران  جاللسلیمان با آن 
 
ای هنشست. پرونده  ریاست لق  بست و روی صندلی  محکم  حاکم شرع پنجره را   

از زیر  حکمی  که  بود    یتلنبار شده بود، اما چند روز  روی میز  االرضمفسدین فی 
داد.  دیگر حق را از باطل تشخیص نمی خودش هم  انگار    ...بیرون نیامده بود  دست او
بود  و  مشوش   افکارش  از سر  ...پریشان  را  پاک    عمامه  را  پیشانی  و عرق  برداشت 

جلوی  ای را که  بار دیگر گزارش مقدماتی پروندهو یک  فشرد دودست    باسر را    ...کرد 
 باز بود، مرور کرد. رویش 

  یدسته   هایبازمانده  یبه نام فریور، پاتوق و محل توطئه   فردی   یکشف خانه   ...
  ارتباط عناصر مشکوکی که با محافل جهانی فراماسونری    ملعون »آناتول فرانس«،

 جمشید، گرد چهارراه تخت آخر ساختمانی در    یطبقهند و در آپارتمانی واقع در ر دا
در جلسات مخفی خود    گروهاین    آمده، اعضایدست بنا بر مدارک به   ...ندی آمی   هم

بر ضد    گذشته که در    ندر دابزرگ می را    فرانسآناتول   به نام  مرتدی   فرانسوی  یخاطره
 ...ه است کرد می چینی روحانیون کشور خود توطئه 
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  ...لرزیدبار با دیدن اسم فریور به خود    خواند و هرچندین بار  حاکم شرع گزارش را  
اسم  این    تلفظ  ...بود؟ مگر خودکشی نکرده بود؟ فریور! هنوز زنده    مگرفریور ملعون!  

ها بود به خاک  . ارواحی که حاکم شرع سالکرد زنده می در ذهنش  ارواح خبیثه را  
خانم    هم او به سفارش  فریور ملعون!  ند.  ه بود دسراغش آم   به  دوباره   حاالسپرده بود و  

تازه از قم به تهران آمده  که    جوانی   یطلبه باغ را به  هفت   کوچک فخرالدوله مسجد  
 نه اذان بگوید و نه نماز جماعت برگزار کند.  ...این شرط که ه . به بود، سپرد بود 

چیز آن  همه د.  دوی  مجلل   چلوارپوش تاالر   یروی اسباب اثاثیه  حاکم شرع نگاه  
بودخانه   فخرالدوله  خانم  که  ...مال  را  زمانی  داشت  یاد    مقرری   دریافت برای    به 

 یآستانه در  جا  آن تاالر نداشت. همان   راه به هرگز آمد،  می   عمارت سنگی به    ماهیانه
  طعم چای خوش استکانی  مواجبش را کنار  تا نوکر خانه    نشست می   روی زمین  در 

ذکر یونسیه    هفتاد و دوبار ،  نوشیدمی چای قندپهلو را  جوان  یطلبه   جلویش بگذارد. 
کاش به جای  . ایجهان بگذرد   مستکبران  خداوند تعالی از سر تقصیرات    تاخواند  می 

دعاها دو آن  و  هفتاد  نثار   بار   ،  نفرین  و  بود   کافر   یلکاته آن    لعن  کفاره   کرده    یتا 
بپردازد انگناه را  کرد   وارد تازه   یطلبه که    ایلکاته !  ش  مجبور  بودرا  پسر    ه 

وشلوار تن کند و به کالج  رفت، کت عمامه به مکتب می عبا و  اش را که با  ساله چهارده 
  به و    گریخته   فریور ملعون از کشور به تحریک  در اوج انقالب  پسری که    ...بفرستد
حال  بود،    نگرفته  حوزه   از   را  ک اگر پسرکرده بود!  ن  غفلت آه، اگر    ...ه بودرفت فرانسه  

حتی    امروز پدرش   کهحالی در    ...رسیده بود  ی وآب نان  به  در حکومت جدیدتردید  بی 
برد و از کجا علیه حکومت  سرمی در کدام کشور اروپایی به زاده آن حرامدانست نمی 
در    ...اش را عوض کرده است تنها شنیده بود نام خانوادگی   ...ندچیمی   دسیسه   الهی 

  ملعونین   ازه داده بود ج چگونه اکرد.  حاکم شرع تنها خود را سرزنش می این ماجرا،  
ها اعالم کرده بود  به روزنامه   اوند؟  اغفال کنرا    ش و پسربرند  نفوذ    اشه خاندرون  به  
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ش خواهد  اهای خود اعدام پا به مملکت بگذارد، با دست آن تخم حرام  که اگر روزی  
  ... بسته و جلوی آبروریزی را گرفته بودموقتا  کرد و به این وسیله دهان بدخواهان را  

شناخت. دشمنانی که نه تنها داستان فرار آقازاده را از یاد  دشمنانش را خوب می   اواما  
بلکه شب نبرده   بودندبودند  فرصت  مترصد  بود    ...وروز  در کافی  پسر  نام  یافتن    با 

موجود   مدارک  و  کانون   پدر ،  فریورمنزل  در  اسناد  به  جهانی  را  فراماسونری  های 
شرع    ...بچسبانند راهمی حاکم  می بایست  اجازه می   چگونه    یافت.حلی   توانست 

انقالب کشیده برای  که  زحماتی  پایمال شوداین  بدهد  استقرار  گونه  برای  مبارزه  ؟ 
  ...کس!تنها و بی هم دست زده، آن قوانین اسالم در میان مردمی مفسد و شیطان 

عمامه  دوباره    ،هراس نداشت ی بزرگ  ریزآبروبه اندازه یک    یچیزحاکم شرع که از  
عقلش  برای خروج از آن مخمصه،    ...ها را فشرد شقیقه ناامیدانه  را از سر برداشت و  

های درشت عرق  آورد، تنها دانه د. انگار هرچه به مغزش فشار می رسیبه جایی نمی 
 توانست حاکم شرع نمی   ...مبارزه با منکرات خفه بود  یهوای دایره   ...کرد تراوش می 

وزید و صدای  باد گرمی می   .ایوان را باز کرد   پنجرهدوباره  بلند شد و    ...نفس بکشد
بلندگوی مسجد   خراش گوش  رخ  رخ  د. آورسوی باغ می زنی را از آن گنگ و دور سینه 

  ...!جالل و جبروت  آن سلیمان با   ...پیچیدها می الی درخت 
که امشب  به اتاق آمد و ترانزیستور روی میز را روشن کرد. صدای آخوند موطالیی  

 :بودزالل  وصاف کرد به جای او مراسم را برگزار می 
 
کرد ... خواهد  پرواز  نمل  وادی  فراز  بر  سلیمان  که  رسید  خبر  موران  باالی    ... به  بر  موری 
و  پشتهخاک  رفت  مساکنکم  جار ای  ادخلوا  مساکنکم  ...!زد:  ردیف   ...!ادخلوا  سراسیمه  موران 

پرسید: چرا موران را به سوراخ    جارچی  سلیمان که منظره را دید از مور  شدند و به سوراخ رفتند.
وتخت را بقا نیست.  و شما بر زمین. مور پاسخ داد: آری، ولی تاج   بردی؟ تخت من در هواست

 ...ها از آن واقعه گذشتسال  ...!ما کوفته شویم  به زیر افتد،  وت  چه ملک تو را زوال آید و تختچنان
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ی سرپیچتنها موران از خدمت او    ...سلیمان دیوان و پریان و مرغان و گیاهان را به اطاعت درآورد 

زیستند و حاضر به فرمانبرداری نبودند. روزی که سلیمان  های زیر خاک میدر سوراخ  ...کردند می
تا    بودند  آرام خورده آرامهای تخت او را  ان دانستند که موران پایهمرد، دیوان و پریان و مرغان و گیاه

 4...واژگون سازندرا جالل و جبروتش 
 

 هاپایه چند بار    نشست.پشت میز    روی صندلی لق  و  پیچ رادیو را بست حاکم شرع  
ها پایه داده بود  . دو روز پیش  کرد   شان براندازاز نزدیک  دوال شد و    بعد را امتحان کرد،  

بوداز بقیه    ترکوتاه   پایه   یک   دوباره د و حاال  کرده بودن  تراز را   سلیمان با آن    ...شده 
دوباره نشست.   و  چپاند   لنگ  یکاغذی را چهارتا کرد، زیر پایه   ...!جالل و جبروت 

  پنجره بلند شد و    پیچید.های باغ می درخت  الی البه بلندگوی مسجد   رخ  ر خ  صدای  
برا   بود  ست.  محکم  داده  دستور  داشت  حق  مسجدبلندگو فخرالدوله  جا    ی  از  را 

 درآورند.
  ی ، پرونده ی فوریهاو از روی تل پرونده   گذاشت فرانس را کنار  آناتول   یپرونده

  ی رشته حواس جمع  با  و    دانرمی افکار شیطانی را از خود    ست بایمی ی برداشت.  دیگر
می به   را  امور بررسی  گزارش    ...گرفت دست  در    ترافیککمیسیون  تهران  شهر 

  ...!آندرگراند ...گراند ...ندرآخصوص طرح 
پی  ...   حفاری در  تهران،    عملیات  زمین  بررسی در  به    شهر   ترافیک  کمیسیون 

بخشی از ساختمان شهری زیرزمینی باشد    رود یافته که گمان می هایی دست االن د
شناسی هیئت باستان   ...شدهبه شهر مردگان یا ورجمکرد یاد از آن    که در متون کهن
در   که  به    فردایفرانسوی  منکرات»  یدایره   فرمان انقالب  با  شد،    «مبارزه  اخراج 

  از   دست آمدهبه های  نبشته سنگ از    ...برده را حفاری کرده بودهایی از شهر نامبخش 
اهریمن شهری زیر زمین بنا کرده    ،در این مکان   آید کهمی ها، چنین بر حفاری   این

 
 سوره نمل 4
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  ساختمان طرح    هبنا ب  ...، به آن پناه برندریختندگبود تا اهالی ری که از ظلم مغان می 
شهر دماوند  ...این  آتشفشان  نزدیکی  سوخته   ...در  زمین  های زبانه در    ...آن   یو 

 ...شهری جهنمی  ...آتش
چه پاک کرد. هیچ از آن  چکید،  روی کاغذ ریشش  ی را که ازعرق  قطره حاکم شرع  

 یدکمه   ...بطری روی میز خالی بود  شید.نوفهمید. آب ته استکان را  خواند نمی می 
  کارمندهاکجا رفته بودند    ...خالی پیچید  عمارت توی    گزنگ را فشار داد. صدای زن 

گنه  ...امشب؟  به و  روانه  کاران  آتش  آنان    ...دندشسوی  اعمال  به  خود  ابلیس  تا 
مراسم   ...کوبیدایوان می   یبریده بلندگو خود را به پنجره بریده  خشخش  ...!برسد

او در ردیف    خالی   شور افتاد. البد جایبه  دلش  ناگهان    ...بود  برپامسجد    در  اربعین
 ...بود مالحظات از این ترمهماو  یاما وظیفه ...کرده بودرا جلب  اطرافیان نظر اول 

هرچند او   !اهریمن بنا شده بود یاراده  در شهری که به  ن فسادکرد کن ریشه  یوظیفه 
  دست   یساخته   کرد هرگز فکر نمی از دیرباز به آن شهر و مردمانش بدگمان بود، اما  

توانست رسالت خود  ، آیا او، حاکم شرع، می چنین بود اگر    ...ملعون باشد  اهریمن
خود    ...های روی میز انداخت رساند؟ نگاهی از سر انزجار به تل پرونده بانجام    را به 

روز افزایش  االرض روزبه تعداد مفسدین فی   ...دیدمی همه فساد ناچیز  را در مقابل آن 
فسق  ...یافت می  زیرزمینبساط  در  بیغوله وفجور  و  تاریک  ها  بودهای  آیا    ...برقرار 

وتنها  چه کسی قادر بود یکه   قمع فساد در شهری زیرزمینی امیدی واهی نبود؟وع قل
نه!    ...!شهر ویران سازد؟ سلیمان با آن جالل و جبروت آن  وفجور را در  های فسق النه 

  منین ؤاز صفوف م مملو  تنها نبود. مساجد  او    ...دادامید را از دست می   ست بایمی ن
  ...بریزند هابه خیابان اکبر   همگی با فریاد الله بود. کافی بود اشاره کند تا 

به   رویش    یپرونده دوباره  مشکل    تالش   ...انداخت   ی نگاهجلوی  حل  برای 
بود شرعش  حاکم  او  که  شهری  د  ...ترافیک  که  و االن شهری  زیرزمینی  های 
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پنهانی گذرگاه نمل  های  وادی  از  چیزی  اشاره اش  نداشت   قرآن   یمورد    آیا   ...کم 
  موران   وادیهای  االن خواست مردم را به قعر دمترو می   نساخت  یشهرداری به بهانه 

 ... ؟برگرداند
رفت  ایوان  به  و  برخاست  شرع  گفتند  ...حاکم  یکدیگر  با  کافران   رخ رخ   ...!و 

ونه  گچ   ...سر خاک شدیمردیم و یکما چون م    ...هادرخت   الی البه بلندگوی مسجد  
 ... در قیامت زنده شویم و سر از خاک بیرون آوریم؟باز  

حاکم   مردی در آستانه تاالر پیدا شد. یسروکله و  آهسته به در خورد  یچند ضربه 
 گفت: با عجله  شرع پنجره ایوان را بست و

 برادر!   ،تعطیله  -
 . عریضه داشتم. ، قربان آیماز راه دور می  -
 ببر مسجد محل.  عریضه رو -
 بردم مسجد محل. گفتن بیارم خدمت شما. -
مبارزه با منکرات عینکش را به چشم گذاشت. مردی با کفش و لباس    ییس دایره ی ر

 ایستاده بود. در  یآستانه ژولیده در   یآلود و سروکله خاک
 بگو ببینم کارت چیه؟ -
 خوام.جواز نبش قبر می  ...کاروان کربال هستم  793شهید  بنده  -
 دهیم.قبر به کسی نمی  جواز نبش  -
 چرا؟ -
 حرامه.در اسالم نبش قبر   -
 ؟ ت حرام نیس در اسالم دروغ چی؟ دروغ   -
 حرامه.البته دروغ هم  -
 ؟ت از ما شهید ساختن دروغ نیس  -
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 ه. یبه شهادت رسیدن آرزوی هر مسلمان -
رو پس    حاال اومدیم قبرمون   ...مون نشدآرزوی ما هم بود، اما سعادت نصیب   -

 .نوش جونتون اش بدین، بقیه  مون مون رو پسو اسمم بگیریم. عکس 
و   ی ش بامروز شهید    شهنمی که    قانون داره. اینمملکت  برادر!    ،ببینم  صبر کن  -

اسمت    ...یبرگرد   هی و بخوا  ت بزنه زیر دل خوشی  ، فردا  نصیبت بشه مزایای شهادت  
 چیه؟

 سعید جهدی!  -
مؤمنینه. اسم    کل اسم یه امته. اسم   ،تو نیس. این اسماین اسم دیگه اسم  !  خب   -
  ش آبروبی که  این  نه   ...تو باید لیاقت این اسم رو داشته باشی .  ت بندگان خداس  کل

 .کنی 
 گشتیم. شده بر نمی شدیم و به این خرابداشتیم، شهید می  ما اگه لیاقت  -
 تاریخ شهادتت چیه؟ -
 . 1360اردیبهشت  14روی سنگ قبر نوشته  -

به رنگ قرمز روی آن نوشته    1360که عدد    ا حاکم شرع کالسور خاکستری بزرگی ر
که    را   ایشده بود، از قفسه کالسورها بیرون کشید. چند صفحه را ورق زد و صفحه 

 .  باز کرد عکس سعید به آن منگنه شده بود، 
   ؟سوسنگرد  یجبهه  ...کاروان کربال ...شهید سعید جهدی -

  کاغذ را از پرونده بیرون کشید و به دست   یه برگ  سعید سر تکان داد. حاکم شرع
 داد.  او

چیز شهید شدی.  که    ه سه سال  ...اتاین هم اسم و رسم و نشانی   ت،عکس این    -
فکار شیطانی رو از خودت دور کن.  ابگیر برو این    ... ت ای توی این پرونده نیس دیگه 

 ارزه به هزار تا آدم زنده. شهید می  ییه موی گندیده 



 ایگورستان شیشه ⁎ 222

 

قابل شناسایی.  غیر   و  انداخت. عکس سیاه بود   عکس روی برگه سعید نگاهی به  
 حاکم شرع گفت: 

 کوچه و خیابان به اسمت نشده؟  -
 متری. بست ده یه بن ،شده  چرا -
پس پای شهرداری هم در میونه. دست به پالک کوچه بزنی، باید به شهرداری    -

 خسارت بدی.
 ؟ وقت من قبر خودم رو حق ندارم بکنمها رو کنده، اون شهرداری تمام خیابون  -
 تو شهیدی! نبش قبر شهید در مذهب ما کفاره داره. -
 دهم.پس می اش رو کفاره خودم  روز قیامت  !اش با منکفاره   -
یه ساعت دیگه هزار تا شهید مثل    !شهفیکون می دنیا کننبش قبر بدم،  جواز  به تو    -

 ن. بگیرنبش قبر   که جا این ریزند تو می 
اون  ن ببینن  شکافبه همه نبش قبر بدین. بذارین ملت برن قبرهاشون رو ب  خب،   -
 چه خبره؟ تو 

حرف   - مرد هکفر  ها  این  می ،  بگی  کفر  باش.  هستی  شهید  بندازنت  !  تو  دم 
 . هلفدونی 

زندانی باالتر از اون قبری که برام درست    ...نترسونین  و هلفدونی   من رو از زندان   -
 !کردین نیست 

 زنگ گذاشت. یحاکم شرع دست روی دکمه 
کن. هر کی ندونه خیال    مرتب وضعت رو    و   به جای جنجال به پا کردن، برو سر  -
 حاال از قبر پا شدی.کنه همین می 

 ؟انگار تا حاال شهید ندیدین ...شهیدم قربان بنده  -
 . شهترک می زهره  بهت بیفته هر کی چشم ، برو نظافت کن. ببینم برو  -
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باغ   در  از  منکرات  یدایره »سعید  با  و    «مبارزه  شد  به  خارج  بر  نگاهی  و  دور 
خودش  ها را در جیب فروبرد و  دست نبود.    آن حوالی . اثری از شورلت سفید  انداخت 

 کرد.سرریز می  هاماشین الی   کمی جلوترسپرد که  رو  جمعیت توی پیادهموج را به 
همه  عظیم  دستی  بود.  شده  عوض  رفت تهران  را  بودجا  کرده  والی  گل   . وروب 

دیوار  هایجو شعارهای  و  کیسه شپاک    هاشسته  بود.  جایده  شن  به    شان های  را 
بشکه   هایحجله و  آبرنگین  تشنه   های  شهدای  »یاد  بود.  با  داده  کربال«  لب 
شده و    محو ها  روی شیشهاز  ای رنگ  های قهوه های آلومینیومی و نوارچسب کاغذ

کنار    ،شدهنویسی های قرآن و احادیث نبوی خوش شده بود. آیه رنگ دوباره  دیوارها  
زندگی    ...بود  هبستآذین  ا را  هدر مغازه   های تبلیغاتی و تابلوهای رنگارنگ سر آگهی 

رو مثل موروملخ از سروکول  مردم توی پیاده   ...بودشده    دوباره از سرگرفته شهر  در  
زیر دست رفتند. سعید می هم باال می  از ترسید  که  له شود. کسانی    وپای جمعیت 

به  رو  روبه   ها کسی ازسال شدند.  می   دور زدند و با شتاب  آمدند تنه می می رو  روبه 
اش احاطه آب و علف  کرد دشت بی ها تا چشم کار می نیامده بود. سال   سعید  سوی 
در    هم  به وجود دشمن  بعضی روزها.  کرد می   جدادشمن    را ازدشتی که او  .  بودکرده  

در    ش و اه بود از نزدیک ببیندکرد   آرزو بعضی روزها  شک کرده بود.    ی بیابان سوآن 
  با که  الشهدا  بمالد. اما سعید نه رستم بود و نه سید پشتش را به خاک  تن  به نبردی تن

سعید چه چیزی را به  دند.  رسانات  بثبه ابرتری خود را    اما  ،شکست خوردندکه  این
بود؟ رسانده  پوست   اثبات  با  که هرگز  به دشمنی  نسبت  او  س  لمو گوشت    برتری 

تا او    ه بودآورد یورش رو  روبه  از  روپیاده  جمعیت   حاال فوج  ...؟بود  کدام، ه بودنکرد 
به نرده   ...کرد تنگی می احساس نفس  سعید  ...له کند  وپادست   زیر  را های  خود را 
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  جرثقیلی   و دهان باز کرده  ها، گودالی عظیم  سوی نرده آن   رساند.  روکنار پیاده حفاظی  
چهارراه، خودروهای    میان . در کنار پرتگاه وسیع  سر به فلک کشیده بوددر میان آن  

می رنگ  عبور  زنجیروار  ماشینورورفته  از  کردند.  چابکی  با  گودبرداری  های 
باال و پایین می پشتهخاک شان خرد  ان توکلوخ را زیر زنجیرهای غلرفتند و سنگ ها 

 کردند.می 
نرده  به  کرد. سعید  روشن  سیگاری  و  داد  تکیه  می   ها  گیج  با  رف سرش  دنیا  ت. 

در آن  غذا  آب و بی بی   چرخید. دو روز بود هایش دور سرش می ها و ساختمان خیابان 
می  راه  پرهیاهو  بود.  شهر  گذاشته  سر  پشت  که  برهوتی  بیابان  از  بدتر  نه  رفت. 

 ... بودشده  ها  مثل وحشی علفی برای جویدن.    یمارمولکی برای خوردن، نه ساقه 
شاید تالش   ...؟مرده بودواقعا  شاید سه سال پیش    ؟گفت می راست  حاکم شرع  شاید  

این مردم کرده بود   هب   خدمتی ؟ مگر چه  بودونشانش خودخواهی گرفتن نام برای پس 
در انتظار  ؟ مگر کار دیگری جز نشستن  توی سنگر و  کرد مطالبه می که حاال حقش را  

 ...ها کمین گرفتن از دستش برآمده بود؟ساعت دشمن نادیده، 
پیادهمردم   موروملخ  رو  توی  می مثل  باال  هم  سروکول  توی    انگار  ... رفتنداز  از 

شد  ...جوشیدندمی   خیابان های  سوراخ  قرمز  چهارراه  سر  با    ...چراغ  جمعیت 
پرتگاه  قدم لب  و  کرد  طی  را  خیابان  عرض  تند  نردهایستادهای  آیا  حفاظ.  ی  تهای 
به  می  سقوط  از  کند؟  پرتگاهتوانست  کشید.    جلوگیری  سرک  پایین  به    دکل سعید 

پک عمیقی به سیگار    ...شد. انتهایش کجا بود؟جرثقیل در اعماق زمین ناپدید می 
سوخته  پرتگاه را نشانه گرفت و سیگار نیم   قعرداد.    زد و دود را تا ته گودال وجودش فرو

چرا  داد.  آزارش می هنوز هم  پرسش همیشگی    .پرتاب کرد آن    تهرا با دو سرانگشت به  
     مرگ از او گریزان بود؟
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ه  به پرواز درآمدچهارراه    برفرازجرثقیل با شکوه و وقار  بازوی عظیم    سربلند کرد.
می وب   ...بود را  زمین  پوالدینچنگال   ،شکافتندلدوزرها  آسفالت  های  در  را   شان 

فرومی  دندانهسخت  با  و  می بردند   بیرون  را  خاک  آهنی  خاکهای   ...کشیدند. 
 ! خاک فقط  ...خاک
رفت، با  سوی خیابان، از فراز بارویی بلند، پتکی آهنی به ماتحت زمین فرومی آن 

به کنه آن می ضربه ثقل زمین را    یکشید. گویی نقطهکوبید و بیرون می ای سخت 
بخشید. شاید  می   تحقق معنا موجودیت مکانیکی خود را  یافته بود و در آن تکرار بی 

سوراخی  به کنه شاید اگر او هم  ...کوبیده بود؟ چیزای نابود که بر نقطه  سعید پتکی 
 ؟بخشد معناخود را  یمعناتوانست زندگی مکانیکی و بی د، می یکوبمی ژرف 

با   خاکبرداری  ماشین  پرید.  جا  از  ماشین  بوق  صدای  در    یه آرواراز  آویزانش 
وخاشاک به هوا ببرد.  رخا  قاطی قدمی او متوقف شده و کم مانده بود او را هم  یک 

روی آن    او که    را   ایپشته، خاک برداریخاکان ماشین  تسعید کنار رفت و زنجیر غل
 درون پرتگاه فرستاد.  ، ایستاده بود
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 مورجماعت سلیمان و 

 
 

وارد   پارچه هفت   عمارت سنگی دکتر  با  سیاه    ایباغ شد. چلچراغ عظیم سرسرا 
بود.   شده  از پوشیده  طبقه   باندرولی  مجلل  بود: آ  باال   یتارمی  النمل    ویزان  ایها  یا 

 نمل. ی، سوره ادخلوا مساکنکم
های سر با قدمها نرسیده بود که در تاالر باز شد و مردی عمامه بههنوز باالی پله 

 آمد: زده بیرون شتاب
 یا ایها النمل اخرجوا مساکنکم.   ...بنویسین اخرجوا  ...اخرجواگفتم    ...اخرجوا  -
 : پرخاش کرد کشید، سرک می   مجلل پلهبه مالی موطالیی که از زیر راه  خطاب و
 پس کجا رفتن کارمندها؟  ؟صبح تا حاال یه نفر پیدا نشد این شعار را درست کنه  -
 .عزاداری. همه رفتن ، برادراربعینه  -
 کارها رسیدگی کنه؟شه؟ کی به  ها چی می پس پرونده  ...؟همه -
 کن خواهیم کرد.  منین مستجاب خواهد شد و فساد را ریشه ؤانشاالله دعای م  -
 ... اخرجوا ...تا اون موقع بگین بنویسن اخرجوا مساکنکم -
 ...ادخلوا فرمایدمی  قرآن مجید نمل  یسوره در  چشم، اما  -
  شرایط اید بنا به  ما ب  ...دهقرآن مجید راه را نشان می   ...قرآن مجید. قرآن مجید   -

  به  ادخلوا  ...گه ادخلواجا موری به موران دیگه می ن اوتعبیر کنیم.    و ر  آیات خودمون  
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سروکار داریم    ی االرض صبح تا شب با مفسدین فی   ...ما جا  این  اما  ...هاتون سوراخ 
 فهمین؟می  ...هاشون سوراخ  ازکه باید اخرجوا 

خطبه   طور همان بله،  - در  گفتم  یکه  جبروت    ...ظهر  و  جالل  آن  با  سلیمان 
 ...نتوانست در برابر موران 

روی    ارکان قدرت ماکرد.  ها سیر می در آسمان ن جالل و جبروت  آبا  سلیمان    -
 !استواره زمین 

کارمندهای ما هم    ...قرآنه  یدرودیوار پر از سوره  !برادر، اعصابت رو خرد نکن   -
 مان که نشده!آخرالز ...این سوره رو انتخاب کردن 

 واستی بشه؟ خ می  آخرالزمان شده. دیگه چی  ...اتفاقا شده! ...کی گفته نشده؟  -
با حرکاتی تند و عصبی مشغول بازکردن باندرول از نرده    و   حاکم شرع غرغرکنان 

 مجلل تارمی شد. 
 شم.یا ملت به سرشون زده، یا من دارم دیوانه می  -

 کرد، گفت: ش می اوواج نگاه هاج رسیده و آخر  یپله  به دکتر که   رو به بعد  
بپرسه کی به    ت کسی نیس   ؟شهکن نمی گن چرا فساد تو این مملکت ریشه می   -

مؤمنین رسیدگی کنم    امور از روز اول قرار بود من به    ...کار مفسدین رسیدگی کرده
هرجا    ...هزار سودا  داره   طالیی به امور مفسدین. اما ایشون یه سر ریش   برادر و این  

ها  به پرونده   ی ازش بپرسه ک  ت کسی نیس   ...شهاش پیدا می سروکله هر خبری باشه،  
که مجبور شدم خودم آستین    ه انقدر پرونده روی میز تلنبار شد  ...کنه؟رسیدگی می 

مفسدین  امروز رو نگاه نکن!  !  بنگاه قیامت دفتر ما شده    ...شمبکار  به دست   و باال بزنم  
 شه.بشون روشن  کشن تا تکلیف م صف می صبح تا شا

 با همدردی گفت:  و گذاشت   تاالر  پا بهدکتر از پی حاکم شرع 
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 ت کس نیس باری که به دوش شماس به دوش هیچ  ...فهمن، آقا! نمی ندل نگیریبه   -
  ی انجام بده، به عهده   مگه شوخی برداره؟ کاری که سلیمان نتونست   .تو این مملکت 
 ...شما گذاشتن!

 حاکم شرع نگاه شکاکی به دکتر انداخت و گفت:
 ؟کی هستین اصالا شما  ...؟هبه سلیمان چه مربوط  ...؟سلیمان  -
 ، قربان.پزشکم  بنده  -

درشت عرق را    هایه ن حاکم شرع پشت میز نشست، عمامه را از سر برداشت، دا
 پرسید: با صدایی خسته از روی پیشانی پاک کرد و 

 ؟ دیوانه شدمکنن خیال می  برای من پزشک خبر کردن؟ -
داد.    او   بخش در استکان روی میز ریخت و به دست دکتر چند قطره داروی آرام 

 سرکشید و گفت:   محتوای استکان راوچرا چون بی حاکم شرع 
ذارن آدم  ترین آدم دنیام. اما مگه می سرم نذارن، آروم دیوانه نیستم. اگه سربه من   -

  ...شده کسی کاری به کارت نداشته باشه؟شه تو این خرابمگه می   ...آروم باشه؟
 کنن.  حاکم شرعی، باش! همه تو کارت دخالت می 

 ...هایی تر سواد نداره تا اون باال باالش شش کالس بیکه    طالیی مالی ریش از اون  
دونه ما چه زحمتی برای  بهشون بگه این گوی و این میدان! کسی نمی   ت یکی نیس 

پرونده  این  کشیدیمتشکیل  جمع   ... ها  مگه  داره  اطالعاتشوخی  این    آوری  علیه 
ها.  معه این پدرسوخته شون ج  حواس   ...داد؟م الی تله می مگه کسی د    ...المذهبا؟

صبح   ...ن جو  دستگاه ما رو می اساس  پایه و  نشستن و از اون زیر    هاشون توی سوراخ 
 ...زنی، آخرش هم ادخلواسروکله می   محارب تا شام با دزد و مفسد و 

 باز فریاد زد: در نیمه   ه سویو ب
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 ...اخرجوا مساکنکم  ینگم بنویس می   !نویسنفهمن چی می خودشون هم نمی   -
  ...مساکنکموا خرج اگفتم  ...نویسن ادخلوامی 

 داد:    حاکم شرع دست دکتر کمی آب در استکان ریخت و به 
  مطب  ن امیملت  ...های محکوم سروکار داریموروز با آدمهم شب ها پزشک ما  -

. ت امیدی نیس   ...بینی کار طرف تمومه کنی می گیرن، نگاه می عکس سینه و ریه می 
نمی  بغلش می تونی بهش بگی. پرونده رو می اما  زیر  بروزنی  انشاالله گی  خوب    ، 

تره. شما ناچاری درجا به طرف  ین هم سخت ا  حاکم شرع از   یوظیفهاما    ...شی می 
 . آخر خطی! ت بگی کارت تمومه. امیدی نیس 

 کار کی تمومه؟ کی آخر خطه؟ ...نفهمیدم -
 ... دیگه  همین مرتدها و مفسدها -

  ی به دکتر انداخت، به پشتی صندلی تکیه داد و با صدای  حاکم شرع نگاه مرددی 
 برانگیز گفت:ترحم

به خدا کسی    - وگرنه استعفای من شش    ،ره قبول این وظیفه رو ندا   جرئت والله 
 .ده خوابی تو کشو  ماهه

و به کشوی میز اشاره کرد. بعد انگار چیزی به خاطر آورده باشد، بلند شد در تاالر  
 را بست و گفت: 

 نگفتین شما رو کی فرستاده؟ -
پزشک    بنده  ...که   عرض کردم   ...جواز دفنتایید  برای    ...ن، قربان!قبرستا  سئول م   -

  ام.قانونی 
 حاکم شرع پوزخند تلخی زد و با دلخوری سر تکان داد: 

خوان هرچه زودتر کلکم را  می  ...کنن؟حاال دیگه جواز دفن برای من صادر می  -
 ! بکنن
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 بعد به یک جست پرید و در را باز کرد و از باالی تارمی فریاد زد: 
نشسته، کور خونده! تا فساد رو توی این  خبر مرگ من  منتظر  جا  این  اگه کسی   -

 کنین.  سرم رو زیر آبتونین نمی کن نکنم،  مملکت ریشه 
را که متصدی قبرستان باطل  نوابی  برگشت، دکتر جواز دفن مرحوم  که  به پشت میز  

   :از کوره دررفت دوباره  حاکم شرع کاغذ را خواند و  ...جلویش گذاشت کرده بود، 
ها از وظایف مسجد  ها رو برای من نفرستن. این جور پرونده صد بار گفتم این  -

اون ت اس  محله خواربار.  و  آذوقه  تقسیم  جز  ندارن   ها  مشغول  جا  این  ما  ...کاری 
  ا! بفرم یم.  دست به گریبانبا مسائل دنیا و آخرت  جا  این   ماهستیم.  کارهای اساسی  

وقت یه پسربچه  کنه. اون پنجاه تا حاکم شرع مجرب رو گیج می   ...مترو  یاین پرونده
. که چی؟ آقا علت مرگ رو قبول نداره.  فرستهآدم می   از قبرستون   مفنگی هی برای من
قرتی  قراره هر  آفتیه،  انگار  نسل جوون عجب  این  دربیاره.  پروردگار  از کار  ای سر 

 ن. د خورها همه به درد جرز دیوار می والله! آدم نداریم سر کار بذاریم وگرنه این 
 دکتر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

هرپس لطف کنین    !، قربان اممتوجه   - تون رو بزنین رو این کاغذ و کار رو  مبارک   م 
 فیصله بدین.

هر - گره کار تو   ...، برادرغم نبودکه  کرد فیصله پیدا می  مبارک من اگه این کار با م 
 . شهباز می اون پایین  تنها به دست اون مالی ریش طالیی 

 مگه شما حاکم شرع نیستین؟ -
که  ...هستیم  - گفتم  ما    ...ولی  مرحوم   ...مفسدینه  هایپروندهحاال  مسئولیت 

 مشتری شما که مفسد نبوده، بوده؟
غارت  رو    زش چیهمه   اوباش که ریختن توی خونه   ...همن هم نبودؤم   مؤمنوالله    -

 نرد. و تخته هاژتون  ،هابه جز ورق  کردن 
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 ؟بازی سکته کرده  پس سر   -
 .ها ریخته بودن تو خونه بدست چماق عرض کردم. نه قربان،  -
 ها؟بدست چماق  -
 مؤمن نبود.  عرض کردم که چندان  -

شرع   رفت فکر  به  حاکم  آرام فرو  دوای  کرد  احساس  دکتر  چند  .  که  بخشی 
 است. ده بو اثربخشش داده، اپیش به خورد لحظه

شهر تهران    کل جهنم بشه که    ینه و ، روه خورباگر قرار بود هر کی دستش به ورق    -
جهنمی    بایدداره؟  گنجایش  کنین جهنم چقدر  فکر می مگه  یم.  رد کمی باید گسیل    ور

همچین  ای به صرافت  عده  جا داشته باشه. اتفاقاا اهالی تهران  نو بسازیم که برای همه  
بهانه افتادن کاری   به  می   ی.  تکنولوژی  و  پا  مدرن   ی خوان جهنمپیشرفت  ما زیر    ی 

ایناها! پرونده بدهجا  در خودش  رو  بسازن که همه   یه عده شهید  ت جاساش این.   .
قول خودشون حاضرن از جون مایه شون شکایت کردن. به زنده هم جمع شدن علیه 

هاست این بذارن تا کار ساختمان مترو رو متوقف کنن. سماجت عجیبی هم دارن.  
که  این  دین یامون رو می احفاری قبر  یگن یا به ما اجازه می   ...ما!  یروزمره   مشکالت

برای    رون دیگ ندارن  حق  گوش ساختن  هم  کنن.  حفاری  رو  زمین  هم  مترو  شون 
وقت با این همه مشکالت، این بچه قرتی شما رو فرستاده که علت  نیس. اون   بدهکار 

اش ! طرف مرده رفته. بقیه ت که نیس   ت . روشن نیس ت خدا روشن نیس مرگ این بنده
 حرف مفته.

 نوابی کوبید.مرحوم  با عصبانیت روی جواز دفن   را  «منکرات یدایره » و مهر 
 

❊ 
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  . او چند لحظه به برچسب جام ترمز کرد درست جلوی پای سعید    شورلت سفید
با   به خود آمد و های پشت سر  بوق ماشیناز  ماند، اما  خیره  جلو  یروی شیشه   مار و

 عجله سوار شد.
 میترا با نگرانی پرسید:

 ؟ نری چرا وسط خیابون راه می  -
 جا رو کندن.کجا راه برم؟ همه   -
 . تون ، برسونم ن ریخواین بمی  کجا  -
 پلکم. می  جایی ندارم برم. -

کش آفتابی  سفالت کنده شد و در سینه آاز    پروبالخوش شورلت سفید چون عقابی  
 خیابان به سوی کوه پرکشید. 
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۳ 

 کوکاکوال  موشک

 
 

کشیده،  هاپردهپشت   میترا  اتاقی  سایه خواب  خفقان در  بعدازظهر  روشن  آور 
بود.   برهنهفرورفته  بدن  به  نور  باریک  پرتوی  پرده،  شکاف  الی  روی  سعید    یاز 

می پک    سعیدتابید.  می   خوابتخت  سیگار  نگاه    زد به  خودش  لخت  بدن  به  و 
بود سال   ...کرد می  ا  ندیده خودش را    برهنگی   ها  بود    نگار بود.    جسم فراموش کرده 

 .  و زنده ی سالم جسم. دارد 
بطری تبلیغاتی   ، ش، الی شکاف پرده، روی بامی دوردست ابرهنگی   آن سویدر  

را نشانه  ان  آسمسیاه و ناشناخته    یحفره   ایستاده و   موشک  به شکل کوکاکوال  عظیم  
.  ه بودانداختت  پوس   تهران   زیر آفتاب سوزان   که   زده و فرتوت موشکی زنگ   ...رفته بود

ه  ب   مایل خورشید که از شکاف پرده  نورزد و دود آن را به سوی   سعید پکی به سیگار
ها به کون آسمان خیره شده بود  تابید، فرستاد. او نیز چون آن موشک سال می   نشبد
های  فتح حفره   دیگر در پی   اماموشک او  ببیند.    باال  از آن   کورسوی امیدیکه  آن بی 

زمین!   یکره :  داشت   مقصدتنها یک  نبود. موشک او اکنون    وردست د  ماه و سیارات
  پوست گوشت و  بود.    اشی هستای که از این پس مرکز  سیاره زمینی سفت و ملموس!  

خود انگشت  زیر را  آن   کمرش  به    ...د رکمی   حس   ان   ،دیکش می دست  منحنی 
های ناپذیر الیه مقاومت   یجاذبه به    تنو    ...د رکمی   کشفوبلندی اندامش را  پستی 

آیا قادر بود  اما    ...خاک سپرده بودندبه انگار  که خودش را    یی ، جاپرد سمی   اشتحتانی 
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ثقل آن دست    یبه نقطه  نواخت در حرکتی پیوسته و یک   چون جرثقیل توی خیابان،
قعر    در و    ددهبه خرج می مقاومت  هنوز  دانست چرا  ؟ سعید خودش هم نمی پیدا کند

ناخودآگاه؟  درونمی   فروزمین   و  غریزی  او    ...استقامتی  آیا  حیوانی.  استقامتی 
صورت زنی هم که    کردند؟ در آن خوابگی می ها هم؟ مگر مرده مرده بودراستی  ه ب

دستش را    ! دومرده ب   ،زمین را به رویش گشوده بود   م و شکاف گر  دراز کشیدهکنارش  
مرده    در گذشتهشاید    ...مرده بودنسعید  نه!    ...کشیدمیترا    یروی تن برهنه دوباره  

احساس زندگی    و   زد خوابیده و پک به سیگار می   کنار میترالخت    ،بود، اما اکنون 
  اصالا  بگذار ...دوش بمنکر حیاتش او را مرده فرض کند و . بگذار حاکم شرع کرد می 

د. او زنده  دانمی   تغییررا  اش  زندگی این لحظه از  د. چیزی  نکحکم اعدامش را صادر  
  های محل که بچهبه به خود و   ...ثابت کندتوانست کشید و این را می بود و نفس می 

هایی که حاال اسم  همان   را به کونش فرو کرده بودند.  روی دیوار عکاسی   ناسا   موشک 
ده بود.  کرن را فتح  هایش  گذاشتند. نه، او ماه و حفره شان می هاینوزاد سعید را روی  

ورود به قبر خودش را هم    یحتی اجازه   ...نیافته بود  راه هایش هم  به زمین و سوراخ 
موشک او    ...دانست کهکشید و می اما در این لحظه نفس می   ... دست نیاورده بودبه 

  ... و نمور  رده است. هدفی نرم و گرم در انتهای شکافی تاریکاصابت کنیز به هدف  
بدنه خود  عریان   هیکل   سوی آن در   بر  پوسیده    دست دوربام  موشک    یش،  کلماتی 

بر  مانده  باقی ی  تبلیغات  آخرین شعار  ...لذت ببرید!  کوکاکوال بنوشید و  :حک شده بود
 ...بنوشید و لذت ببرید!  ...ارزیدمی   آن   یشده های پاکشعار تمامی  به    که   شهر  بام

 ...که کنارش دراز کشیده بود، دست کشید  ایزنانه   اندام  منحنی سعید بار دیگر بر  
به بن سفت هستی راه یابد؟ او به  شد  موفق می آیا  بار دیگر  بنوشید و لذت ببرید!  

بود  زن ژرفای وجود   به اعماق گور خود فرو رفته  نام و نشان و  در قعر آن    ...چون 
خود از  جان  پیکر سرد و بی   با بیرون کشیدن را جسته بود و    و مرگ خود  تاریخ تولد
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دوباره به زندگی بازگشته    ، جا در همان رختخوابهمان   ،مرموزترین سوراخ کهکشان 
ببرید!  ...بود لذت  و  زندگی   بنوشید  شدنیمبخش!  شعاری  را    ...خیز  سیگارش  و 

کرد. جاذبه   خاموش  می   دوباره را  زمین    ینیروی  در  انگار    زخمی   ...کرد حس 
ببرید  ...ه بودیافتالتیام    وجودش  ...بنوشید و  ...تکرار کرد   زیرلب   !بنوشید و لذت 

ببرید ببرید  ...و  بنوشید  ...لذت  دیگر    ...ببرید  لذت  ...!لذت  بار  اعماق    به سعید 
 .زنده کند راجان خود  بدن بی   مرموز،گودال در آن رفت تا می  تاریک هستی فرو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ایگورستان شیشه ⁎ 236

 

 
 
 

۴ 

 باغبازگشت به هفت 
 
 

د، دستگیره  بمانه منتظر جواب  کآن زد و بی   »منکرات«دفتر  سعید چند ضربه به در  
 را چرخاند.

 : غرید حاکم شرع با دیدن او 
 کنم!   تبیرون منتظر باش تا صدابازم که تویی!  -
 . شکایت کنم ومدما -
 کی؟  از  -
 .خود شما از ...مسجد محل  از ...شهرداری از  -
 در رو ببند.   ،بیا تو  ...!شو  ساکت  -

به  را  در  زد سعید  پرونده  ...هم  با    یحاکم شرع  بود،  باز  میز  که روی  را  قطوری 
 :گفت احتیاط بست و با لحنی موذیانه  

بست گذاشتن، ناراضی  اسمت رو روی بن که  این  ؟ از، برادرچیه  توحرف  ببینم  -
 خوای خیابون به اسمت کنم؟ می  هستی؟

،  نها رو سوراخ کنخیابون   ن چرا یه عده حق دار  ...خوب شد حرف خیابون زدین  -
 ؟ قبر خودم رو بکنمدو متر   اما من حق ندارم
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کار  . ثانیا برای اینکنهها رو حفاری می خیابون   داره   شهرداری  و  یست نیه عده  اوال    -
 ... هاخیابون این . ثالثا ه مجوز دار

خیابون   - پدر  فقط  ها!  گور  قبر    یاجازه من  قبر    ...خواممی نبش  من مگه    مال 
 ؟ به قول خودتون، آرامگاه ابدی شهید! ت نیس 
حق داری بکنی؟    خواست چون شهیدی هر کاری دلت  ببینم تو خیال کردی    -

  ؟یدرس به ثمر نمی  تو مملکت  حق علیه باطل  یخیال کردی بدون تو مبارزه 
کنم.  بخودم رو    قبر   متر زمین  دو خوام  ؟ من می کدومهحق علیه باطل    یمبارزه   -

 ؟ دادمنمن جونم رو برای این آب و خاک  مگه حق ندارم؟ 
 بزنی. بهش  دست حق نداری  ، مقدسه شهیدگم خاک  دارم بهت می  -
 ی رو دلشون خواست بکنن، جز من؟ گور همه حق دارن هر  -
برای مردم  کنه. شهرداری داره  برو دلش خواست    گوری  هر تونه  نمی کس  هیچ   -

 کنه. مترو تاسیس می 
 به چه مجوزی؟  -
 به مجوز من!  -
ب  - نمی شما  شهر رو    یها همه اون   ولی رو بکنم،    زمینمتر    دو دین  ه من مجوز 

 ...عیب نداره  ننک  زیرورو
 کنه. مورد تو فرق می  -
 غیرقانونیه! قانونیه یا   کندن زمینیا  ...؟کنهفرق می  چه  -
باید  جناب شهید اسالم هم    اعجب گرفتاری شدیم ها! دردسرم کم بود، حاال ب  -

هلفدونی تا چشمت روز   دم بندازنت تو شلوغ کنی می  ...بهت گفتم ...سروکله بزنم
 تر از قبر رو ببینه!سیاه
 ... شینمخوام و تا نگیرم از پا نمی رو می  من حقمبینیم! حاال می  -
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ب یک  دهلیز  به  زیرزمین  می دواریک  ختم  تاریک  دیوارشدراهی  روی  دو  .  های 

بر دوش، با    دست و سپر سپاهیان سنگی، نیزه به   یبرجسته نقش ردیف    طرف، یک 
 ی جام   ودر یک دست  گستر  بال   ی عقاب  ،پادشاهبارگاه  رو  روبه   .موی و ریش فرفری 

  ریز و درشت آفتاب با پرتوهای    ی. پشت سر، گردونه شکل در دست دیگر  مخروطی 
و روی    باریکسکویی    جمشید. کنار دیوار چهارراه تخت   به سمت آن پیکانی    زیرو  

 .رمقنهری بی دار زمین شیب 
 رفت. پیش می  ت با احتیاط دسقوه به فریور چراغ 

تهران آب به این زاللی پیدا    سراسر باغه که به این روز افتاده. در  این آب هفت   -
برای این    ...ها رو الیروبی کننداد قنات شد. خانم فخرالدوله هر سال دستور می نمی 
 د. داقربانی هم می کار  

 میترا با حیرت پرسید: 
 قربانی؟   نوع  قربانی؟ چه  -

دیوار    یآساغول های  سایه  پی پاورچین  پاورچینروی  می از  صدای دندآم شان   .
قوطی کنسرو یا    به  کسی پای  رسید. گاه  گوش می زمین از جای دوری به   ش گنگ کوب
 پیچید. در دهلیزها می  اشطنین فلزیو  خورد می ای تیروتخته

 میترا دوباره پرسید:
 نوع قربانی؟  چه  -

   بی پیدا کرده بود.غری، صورت فرتوتش حالت قوه در نور چراغ .  فریور سربرگرداند
 د. دانمی تحویل  گرفت، آب قنات تا قربانی نمی  -
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 کردن؟ چه کسی رو قربانی می  -
گاهی    ...افتادمی   هامقنی   یکی ازقرعه به نام    تاوقابیشتر    ...از قبل معلوم نبود  -

ب باال  آشد و سطح  آب می که  ها  برف گاهی هم    ، روی سرشون   شدآوار خراب می 
 ...افتادن می اون زیر گیر  ،اومدمی 

هوای آن    ...د برهای زیرزمین پایین  با احتیاط از پله   را   پیرزن سرایدار، فریور و میترا 
 خنک و نمور بود. زیر

 پیرزن گفت:
ی بود  جاها باشه.ها نذاشتم. این در باید همین طرف هزار ساله پا این  -   ؟ بار آخر ک 

بودن تو  شب کودتا! اوباش ریخته   ...گمونم با خود خانم فخرالدوله بودیم  ...بار آخر
جا از همین ...رو اشغال کرده بودن. فخرالدوله همراه پسرش بود  خانم یباغ و خونه 

 فرارشون دادم. 
 بودم. مادر  همراهمن  ! ش نبودپسر -

 ادامه داد: نشنید و پیرزن 
 پای کوه. رسیدیم گفت پسرک سوارکار قابلیه. از راه قنات رفتیم تا می  -
 دشت.   رفتیم سمت کوه،    سمت   نرفتیمشب کودتا   -

 : بدهکار نبودپیرزن گوش 
 . باهاش بود پسرش  بردمش.جا از همینخودم شب کودتا  -

 فریور آهسته گفت:
باغ  گفت قنات هفت می   ترسید تو پا به قنات بذاری.حق با پیرزنه! مادرت می   -
 ره! بدخترها رو می ،  نره
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  . سر دوراهی من و مادر با هم  ...مفرار کردیین جا  هم  شب کودتا از  ...گفتم که  -
. شما گفتین راه  شما  یتا رسیدیم به باالخونه   باال   رفتیم  را گرفتیم  هاپله  جمشیدتخت 

 تیم. گریخدشت   سوی از ما هم  ...دو روز و دو شب سواری داره  ...کوه دشواره 
 فریور با حیرت به سوی میترا برگشت: 

 ... ینترسیدم به مقصد نرس تری داشت. می راه دشت امنیت بیش  -
 با تردید گفت:  مکثی کرد و پیرزن  .چهارگوش  ی حوض  رسیدند به 

 جاها باشه! شناختم. این در باید همینها رو مثل کف دستم می من این دالون  -
های روی دیوار با شتاب پیشی گرفتند، انگار عجله داشتند هرچه زودتر از  سایه 

 ...بگریزند رزمینزی 
 پیرزن نجواکنان گفت:

ها داره تهران، دهلیزها داره  گفت زیرزمینهمیشه می   ه خانم فخرالدول خدا بیامرز    -
 نداره! تو دنیا  که هیچ شهری 

 :گفت زیر گوش میترا زنان  نفس فریور  
  واسه همین قناتش   ...شهر زیرزمینی مثل قبرستون زیر خاکه  :گفت می   مادرت   -

 گیره.قربانی می 
 دار تکیه داد و نفس تازه کرد.ایستاد، به دیوار نم   ناگهان 

 ... هاها، بامها، کوچه خونه  ...همه چیز زیر خاک بودهتوی این شهر   -
 پیرزن جیغ زد: 

 ایناهاش این در!  ...ایناهاش -
  برد، نشان می   باغ راهبه مسجد هفت ی را که  باریک  کان را هل داد و پل کهنه    ی در  و
 . داد
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❊ 
 

بروبیایی تماشایی! آبی که از دامن کوه سرازیر    ...باغ بودروز آب هفت   چهارشنبه 
دوید و  ، پای چنارها می ریخت می ها  کرد، توی حوض انبارها را پر می شد، آبمی 

قدم به قدم  هاآبها و راه آب توی نهر کرد.  باغ را سیراب می   یخورده زمین تشنه و ترک 
 . د ه باغ بیاورببا خود  ی خشکبرگ  یا ایترکه مبادا تا  گذشت ها می حصیرصافی  از

  ا پلکید. سنگی رمی   هاتوی باغچه وفتق امور  برای رتق  دوش و پابرهنه، مادربهبیل 
پای درخت  ای  چاله داد.  قرار می ی  دیگر  جوی  در مدخل  و  زد کنار می   ی آب اه راز جلوی  

  در ای  رفت و چون فرمانده باال می   ایپشتهکند. از  خاک   سیرابرا  ها  ریشه   تاکند  می 
خالی و  های  جویهزارتوی  کرد و  می   چشمبان  دست را سایه،  نبرد میدان    از   بازدید

   در انتظار آب! تشنههای جوی  ...ذراندگنظر می  از را خشک 
، ساعت زنجیردارش  که چیزی را فراموش نکرده است   شدوقتی خاطرش جمع می 

و   چیزهمه به اشاره او،  .  برد و دستش را باال می   آورد می   بیرون اش  را از جیب جلیقه 
باز    کس همه  حرکت  می می از  متوقف  زمان  ها، جیرجیرک ها،  پرندهشد.  ایستاد. 

شاخه ریزش   ...هادرخت   یخدمتکارها،  دیگرسرداب  آب    صدای  گوش    هم  به 
شد، انگار خارج از زمان و طبیعت قرار  باغ حبس می   یدر سینه   نفس د.  رسیمی ن

د،  کش وکنارها سرک ب گوشه   یبه همه   رفت می   دیگرآبی که تا چند لحظه  داشت. حتی  
دریچه  چنبره    یپشت  کمین  می آهنی  در  زخمی  ماری  چون  و  حرکت فرمان  زد 

 نشست. می 
 او   یاجازه ی ب  . کسی حق نداشت نداشت دخالت به کار آب  جز مادر حق    ی کس 
  داشت. یازده دقیقه!   و کتاب  حساب  قطره آب  رند. هاز کرا بای  دریچه   یا  بندد برا    نهری 

  تا هر کدام از هفت   بود  ! یازده دقیقه آب کافی تر، نه یک قطره کمترنه یک قطره بیش 
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به کسی  ای آب مجانی  بود. قطره   سان برای همگان یکآب    یسهمیه شود.    سیرابباغ  
توی این سرزمین  آب  آب زمین نیست که رایگان باشد.  گفت:  می مادر    د.شاهدا نمی 

  بیند.کسی که پول ندارد، رنگ آب را نمی   !ست طال
دستش را  گذاشت و  اش می شمرد، در جیب بغلی جلیقه را می   آب  یسهمیه   پول 

می  اشاره برد باال  به  دریچه  ی.  می   یاو،  تکان  برمی   ،خورد آهنی  خیز    ، داشت آب 
 ... رفت لیسید و خرامان پیش می زنان خاک را می له له 

باغ  هفت  قنات باگفتند های محل به او داده بودند. می آب عنوانی بود که مقنی میر
با خود  ی  که  افرادگذاشت و  او کسی پا به قنات نمی   یاجازه ی ب  است.  دهواج کرد از

 گشتند. نمی از از آن زیر ب همیشه رد، بات می به قن
 

❊ 
 

روی    یک ردیف سر بریده  ،ایوان مسجددر    .صحرای کربال  :توری  یپشت پرده
ای نیزه   .های نفیسقالی پوشیده از  شبستان    .به درخت توت یله    ی تلک    و  م ل  ع    و  زمین

را    یبریده سر  خونین   خارج    گردانددور صحنه    در شهید  باغ  سمت  از  شد. و 
تا   شت گذصحن  با شتاب از   ند و صاحب مجلس رد کرا کوک   ها ها سازچی موسیقی 

را   دستورات  کنآخرین  مادیانی  ترسوآن   د.صادر  پارچه ،  به سیاه،    یزیر  خاک    نعل 
 د.رکتابی می تا دور جماعت عزادار بی  دور ...دیکوبمی 

 
ها روی  وبرگ شاخ  یسایه   و  زد سوسو می   هادرخت الی    عمارت سنگی   هایمهتابی 

ند، فترتر می در تاریکی پیشفریور و میترا  هرچه  .  فت رکشاله می   ی باغهاریزه سنگ 
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جیرجیرک  خشمی   تردور  هاآواز  و  زیر    .ترنزدیک   هابلندگو   خراشگوش خش  شد 
 د.اافت  نفسهای شمشاد فریور به نفس بوته 
 ! ت سا توی ایوان، کار شهید ما ساخته  هایبا مهتابی  -
 

طبقه چراغ یک هم  یهای  خاموش  کف  لحظه بودسره  گوش  .  آواز  دایستاای  ند: 
بقایای کیسه ی سنگی هاپله   کنار .  عمارت توی    سکوت   در باغ، ها  جیرجیرک  های ، 

  ...بوددر تاریکی فرورفته   مجلل پلهو راه  خانه ورودی . بود هنوز شن 
نیمه باال،    یطبقه  در  از الی  نور  باریک  می درز  راهرو  قالی  تاالر روی  د، یتابباز 

رو پایین می   ست شکپله می پله پخش    از رادیو   مسجد  زنی د. پشت در، مراسم سینه یس 
 د. شمی 

 
❊ 

 
 ها پله   یواشکی رفت، میترا  خواب بعدازظهر فرو می   یی خانه در خلسه وقت،  تابستان 

،  بود  نوشته  او شب پیشو خطوطی را که    دزنب  حکمت به اتاق  سری  تا    آمدپایین می   را
 د: یپرس می  با کنجکاویو  ست نش می  شکنار تخت  بعدبشمرد. 

 ؟ تموم شه چقدر مونده  -
 گفت:کرد و می میترا را نوازش می  کوتاه  حکمت موهای 

 عجله داری؟ مگه  -
 .نتعریف کنیبرام داستانش رو   وقتی تموم شد نقول دادی  -
 بدونی.باید سانسکریت هم  برای خوندنش داستان رو باید خودت بخونی.  -
 ؟ندی سانسکریت یادم می  -
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 اگر پسر خوبی باشی!  -
 

بود به پدر گفته  بارها  مادر  را دوست داشت.  را    : حکمت پسرها  حکمت پسرها 
تا  برگردد  مجبور بود    آورد کهزبان می به  اندوهی دوست دارد! و این جمله را با چنان  

  یهایی به تلخی همان مایع سیال سفیدی که در گنجه . اشک را نبیندهایش  اشک   پدر
حکمت  می   پنهان دیواری   اسم  که  بار  هر  و  پدر  د،  ورآمی را  کرد  چشم  از  دور 

 کشید. سرمی 
موهای از   مادر  بود،    میترا  وقتی  کرده  کوتاه  بود.   دخترک را  شده  پسرها    شبیه 

گرفت تا وقتی به سرفه  زد و دستش را می روی تخت حکمت چندک می   هابعدازظهر
 . اش بگذارد و دستمال روی پیشانی  بیاورد   یرون لگن زیر تخت را ب افتد،می 

وهوای  تقر شده بود. آب باغ مس به اصرار مادر حکمت برای سه ماه تابستان در هفت 
شورلت    آمد.هر روز به عیادتش می زیمنس  باغ در تهران نظیر نداشت. دکتر  هفت 

زحمت  زد. حکمت به داشت و چند بار چراغ می نگه می   سفیدش را درست زیر پنجره 
 گفت:کنان می داد. زیر لب غرغرتکان می   شد و برایش دست خیز می روی تخت نیم

عقب  رو تونه مرگم  کنه اگه هر روز به دیدنم بیاد، می زیمنس پیر فکر می بیچاره    -
 بندازه. 

می  حکمت  پشت  روی  را  گوشی  حالی دکتر  در  و  هم  گذاشت  در  را  ابروها  که 
 داد.کشید، به ضربان قلبش گوش می می 

 داد: می  اشبعد از معاینه دلداری 
 ، برو فکری به حال روانت بکن. ه سالم تهاریه  -

روی می   یچارپایه   بعد  تخت  از  کنار  و  اشعه محاسن  نشست  جدید   ی دستگاه 
ای که  . اشعه گفت می وارد کرده بود،  زیمنس  آلمانی    یکارخانه که به تازگی از    ایکس 
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 ...ست نی  بیش  استخوان در حال پوسیدن   کرد دنیا، وجود و کائنات مشتی ثابت می 
در    رااگر اسکلت هزار سال پیش  » زیر خاک  رادیولوژی  ی و پشت  آوراز  دستگاه 

نغمه  زیرلب  و    «، ندارد.کشیمو نفس می   بگذاری، فرقی با من و تو که زنده هستیم
 : دادسرمی 

 
 و تو  از تن چو برفت جان پاک من 

 خشتی دو نهند بر مغاک من و تو 
 و آنگاه برای خشت گور دگران 

 در کالبدی کشند خاک من و تو 
 

ها خون باال  افتاد و ساعت خیام به سرفه می   رباعی حکمت هربار با شنیدن این  
 کشید.و احشایش را از اعماق وجودش بیرون می   ءاعآورد. انگار آن چند کلمه ام می 

 
را آهسته باز کرد. نور  اتاق زیر پله    الی در   ...صدای سرفه شنیدتوی تاریکی  میترا  

تابید. میزی که مادر  میز باالسر می ، چهارپایه کوچک و  چوبی   مهتابی ایوان به تخت 
آن  تا  به  بود  منتقل کرده  میترا  ش کار کند.  اتازه   بعدازظهرها روی رمان حکمت  جا 

 ؟ ست کجا سعیدو از خود پرسید:  دوباره در را بست 
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۵ 

 حاکم شرع 

 
 

که سر  آن عمامه را با نوک خودکار باال زد و بی   «مبارزه با منکرات»  یرئیس دایره 
 بلند کند، داد زد:

  !امشب  تعطیله  -
 چلوارپوش تاالر دواند و گفت:  ینگاهش را روی اثاثیه میترا

 گردم. می  ،بود جا این  ی که امروزدنبال شهیدمن  -
حاکم    بنده هممبارزه با منکراته و    یدایرهجا  این  .، اون سر باغ مسجد  رفتنشهدا    -

  ...شرع
 ...سرزده بودجا این  به  روزام  گردمن دنبالش می م  که یشهید -
 .ت س ربال شهدای کاربعین امشب شب  همه رفتن مسجد. ...کهگفتم  -
 کاروان کربال! از   ...ت ساز شهدااو هم  -
 !لیهاو اتوب ربی لعنت بر شیطان! استغفرالله  االالله! الالله  -

با  »رئیس   بار  زیر لب    « منکراتمبارزه  فرستادچند  بر شیطان  در  امشب    . لعنت 
خبرباغ  هفت  مشکوک چرا    ؟بود  چه  افرادی  بعدازظهر  رفت   از  او  دفتر  وآمد  به 

ند. لعنت بر شیطان! بودشده  جمع  در حالی که مؤمنین همه در مسجد    کردندمی 
بلند    و سر   فرستاد لعنت  دیگر بر شیطان  ر  لعنت بر شیطان! لعنت بر شیطان! سه با

کسی به    فکر کرد د. ابتدا  ایستاده بودر    یدستی در آستانه پیرمرد فرتوت عصابه   .کرد 
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آمدهیاری  بود،  که    ی جوان  زن اما    ،اش  قبل وارد شده  پیرمرد چند لحظه  به  خطاب 
 :گفت 

 ؟ ، آقای فریورشما کجا بودین  -
 ... کرد؟درست شنیده بود؟ فریور در دفتر او چه می آیا کدام فریور؟    ! فریور ! فریور

به خود لرزیده بود  فرانس  آناتول  یدر پرونده از دیدن نام فریور  روز،  همان  بعدازظهر 
  راستی چه خبر بود   .بوددر چشمش دوخته    چشم  او ایستاده ودر مقابل  فریور  و حاال  
  همه چیز باز    د،کنرا فراموش    خود  لعنتی   یگذشته تا  کرد  تالش می   هرچه؟  امشب 
امروز   اگر که دتا نتواند فراموش کن ...نتواند فراموش کندتا  دادمی هم دست به دست 

تاالر   هفت بزرگ  در  درست    ،باغکاخ  شرع،  حاکم  صندلی  گنبد    روی روبه روی 
ل  ،بود   نشستهدرخشید،  نور پروژکتورها می در  ای مسجد که  فیروزه  ب  همین فریور    از ق 

 ملعون بود. 
به دامن  دستش را  و    عقب رفت سپس  دست فریور را فشرد.    اختیاربی حاکم شرع  

  ه قطور را فشرد  یبا آن پرونده  ی حسین دست کافر چهلم در شب  چرا د. کشیعبایش 
  همه سال این پیر ملعون!    ...دیدمگر فریور نمرده بود؟ شاید خواب می   اصالا ؟  بود

 ؟ ه بوداش پیدا شدسروکله   دوباره  چرا ...بود؟ کجا
 :پرسیدآهسته رفت و  میترافریور به سوی 

 پیداش کردین؟  -
 پایین هم نبود.  ینه! طبقه  -

 : صدایش را بلند کرد حاکم شرع 
 ... ینرد گدنبال کسی می  مزاحم نباشم من؟ انگار  -
 دنبال شهیدی که از کربال برگشته. بله،  -

 حاکم شرع از جا پرید:
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 ؟  زیروروکنهخواد تا قبرش رو  که از من جواز می  ت اس ایتون دیوانه منظورنکنه  -
 میترا برآشفت:

می   - بذارین!خواهش  احترام  شهدا  به  جهدی  ...کنم  هیچ  سعید  دیوانه  به  وجه 
 . ت نیس 
دو بار    ...هم ریخته!وزمان رو به صبح تا حاال زمین  ...؟ت دیوانه نیس فرمودین    -

این کمبه جنجال  جا!  اومده  کرده!  بود  پا  همه مونده  کنهشهر    یعلیه   ...!شکایت 
به قول خودشون »شهدای زنده«  هستن  موجودات غریبی  از کجا معلوم که    ...این 

دارن، نه   باشن؟ نه پالک فلزی   شده  از کجا معلوم که شهید ...باشنده بو  یراس اصالا 
 .ن او سمج   دندهیکدر عوض تا بخوای    ...از کجا اومدنمدرک هویتی که نشون بده  

 چلوارپوش نشست و گفت:  مبل فریور روی 
با این    ...؟، جناب حاکم شرعداشتنبه گردن کربال پالک فلزی    ید شه 72مگه    -
 .رد کن شون شک کسی در موجودیت هرگز   حال
دیگری بود. شهدای کربال شهدای واقعی بودن. شهدایی    ینه وه و زم کربال دور  -

 وخون کشیده شدن.که در راه حق و مبارزه با باطل به خاک
   شن؟می برای چی شهید ها مگه اون ؟ چی شهدای امروز  -
کربال    در  ...شناسیمهمدیگر رو می من و شما  خیلی ساله    ...میون خودمون باشه  -
مونن!  ، زنده نمی نجنگ باگه واقعا برای حق    ی امروزداشه  ...زنده نداشتیمشهید  ما  

سوال  زنم، فقط  من به کسی تهمت نمی   ...شنسوراخ می زیر رگبار مسلسل سوراخ 
دارن    ...مکنمی  انتظار هم  بی بدبخت   اون تازه  رو های  شهید  معصومانه  که    گناهی 

تو  ،شدن  قبرشون از  بیاریم  ی  ببریم  ...درآوردیمگیرم    ...در  شما    ...؟کجا  از 
 ... کجا ببرم من یه مشت استخون رو؟ ...پرسممی 

 میترا گفت:



  249 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

همین قبرستون شهدا تمام زمین دشت ری رو معامله    ...!قبرستون کم نداریم  -
محدوده  ...کرده باستان حفاری  یحتی  خرهای  هم  رو  خودم یدهشناسی  من   .

 شناسم. خبر دارم.باستان 
 ره. دان  تمامی   هاحق علیه باطل به این زودی   یبه قبر داریم. مبارزه   مبرمی   نیازما    -
 گناه شهید ما چیه؟ یه شانس دیگه بهش بدین. -

بود    پس برای این   ...نشست   ریاست   حاکم شرع پشت میز رفت و روی صندلی لق
آمده بودجناب  که   به دیدنش  ب  زنده  شهید  ...فریور  فرستاده  پادرمیانی  به    ود. او را 

زد و در حالی   فرانسآناتول   یحاکم شرع پرونده  باز کرد و چند صفحه ورق  که  را 
 کرد لحن آرامی داشته باشد، گفت: سعی می 

 یم.دار ما نیاز به یه شانس دیگر  یهمه  ...حق با شماست  -
 .براتون فراهم نخواهد کرد ای دیگه  مزاحمت  ،رو صادر کنین ش جواز نبش قبر -

 گفت:فکری به نظرش رسید. حاکم شرع 
 یه شرط داره. -

 فریور پرسید:
 چه شرطی؟ -

 میترا با عجله گفت: 
 شرط رو قبول داریم.  -

 حاکم شرع به فریور چشم دوخت و گفت: 
 . ت اس  انه رد م صحبت  -

 میترا نگاهی به فریور انداخت و گفت:
 باشه. باید جایی همین جاها  یهسعید م. ن زبپایین  یبه طبقه  ی سریه  من  -

 گفت: ، سپس حاکم شرع منتظر ماند تا میترا در را ببندد 
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و   ...عزاداری اربعینکارمندها رفتن    ...امشب   نداریم  پذیرایی   یمتاسفانه وسیله   -
همین    ...که  ه اما از عجایب روزگار این  ...من رو با این همه کار و پرونده تنها گذاشتن

به شما    روزام  چندین بار اسم    ...بودم  تان راستش نگران   ...خوندممی مطلبی راجع 
 شما با این شهیده چیه؟ یراستی رابطه  ...که ...ای برده شده کهجنابعالی در پرونده

 ؟بود تون چی برین سر اصل مطلب. شرط  -
تازه  جنابعالی  آد  شناسیم. یادم می خب، من و شما از ایام قدیم همدیگه رو می   -

به لطف  ساده بودم که    ییه طلبه لهستان شده بودین و من هم    یخانهدیلماج سفارت 
تعارف  اگه اجازه بدین بی   ...باغ رو دست گرفته بودمپادرمیانی شما، مسجد هفت و  

 ...ده!تشکیل ش تون قطوری برا یپرونده ...بگم
  ها عکسم روزنامه   گویا  ...االرض!فی   نفر پنجم در لیست مفسدین  ...اطالع دارم  -

 ن. چاپ کرد رو هم 
 تونه؟وخویشقوم . اما اول بفرمایین ببینم این شهیده  دارمیه پیشنهاد  -
 وخویش ندارم. من قوم  -
   ...پس -
 . کمکش کنم بهش قول دادم -
 ... اون هم ...این خانم جوون چی؟ -
خونه   - این  صاحب  فخرالدوله،  خانم  دختر  جوون  خانم  خاطرتون  .  ت اس  این 

 ؟ انشاالله هست که 
 ... به این پسره کمک دادین شما قول  بنابراین ...!خانم فخرالدوله ...بله بله! -

 ادامه داد: تردیدی کوتاهپس از او حاکم شرع.  خیره شده بود بهفریور 
،  ن ااز شما چه پنه  اما  ...خوام کمک کنم که شما کمکش کنیدخب بنده هم می   -

تون  مطمئن باشین که مویی از سر شهید  نیاز به کمک دارین.  بیش از همهخودتون  
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  و   شهدای هزار  یعزادر  ما هنوز    ...ست روی مردمک چشم ما  جای اوشه.  کم نمی 
  ...دارن   شون روخود  وقرب ارج شهدای امروز که    ...ماینشسته صد سال پیش    چهار

ا با  کوچیکی  اختالف  یه  پسردرسته،  حل  ه ب  کهداریم،    هین  شدزودی    ... خواهد 
بعضی    ...کنهپرمدعا می   ها رو مغرور، خودخواه و دونین، جنگ بد چیزیه. آدم می 

می شهدا   به گردن  فکر  آحاد  تککنن حق  انگار این دارن.  امت  تک  رو گم    ها  قبله 
ن. این پسره هم مدت زیادی تو جبهه بوده. بعدش هم به قول خودش به اسارت  کرد 

اما   ...طور که معلومه کمی قاطی کردهدشمن دراومده. البته اگه راست بگه، چون این 
 تره. پیچیدهخیلی موضوع مورد شما در 

هنوز باید   چیزی از عمر من باقی نمونده، اما این جوون  ...ت مورد من مهم نیس  -
 .به زندگی برگردهونی کمکش کنی دوباره  تفقط شما می  ...زندگی کنه

مبارزه با  » یدایرهجا این اسم ت خود نیس . بی ت اس بنده  یوظیفه  ...البته ...البته -
  ین  به صراط مستقیم مشرک و ما هم حاکم شرع. راهنمایی مؤمنین و حتی    «منکراته
از    .ماست   یوظیفه  من  از  بهتر  دارین.    آمیزشرک   یگذشته شما  خبر  ملت  با  این 

 . کرد جهنم   اهی ر  شههمه رو که نمی حال این
- ... 
چون    ...ای از گذشته فارغ نشملحظه   م تالش در  شب    و   روز   ...به همین خاطر  -
شما رو    یامروز صبح که پرونده   ...!ه ربه کجا می   ونه دنمی   اومده،از کجا    ندونه   کههر
تونم  نمی   هایی که آقای فریور در حق من کرده، با خودم گفتم با محبت   خوندممی 

 ...دست روی دست بذارم و نگاه کنم که گرفتار آتش جهنم بشه
- ... 
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خاطر به   ...  - ب  همین  من  مدرک   هرچی   ...ینشنواز  و  دارین  وخ   توی  کتاب  نه 
نامه  اسناد،  کاغذ،  که خودتون    هرچی   ...بسوزنین.  اون  از  پیش  بزنین  آتش  دارین 

 آتش بشین. یطعمه 
 منظورتونه؟  ی رک او مد اسناد  چه  -
دونم! هر چیزی  نمی  ...هایادداشت  ...کهنههای کاغذ ...قدیمی  اسناد و مدارک  -

چ  هر  باشه.  گرفتاری  اسباب  روابط سابق یزکه  و  زندگی  به  ربطی  که  داشته  ی  تون 
داشته  نگه    ر البته اگ  ...هایی که فرار کردن با آدم   ...هاتون با خارج نگاری نامه   ...باشه

وقت  ها رو فرار دادین، هیچ راستی خودتون چرا فرار نکردین؟ شما که خیلی   ...باشین
 نیفتادین؟فرار به صرافت خودتون  

وسال من آدم خودش رو  به سن   ...سپری شده  زندگی من  ...برم؟کجا  فرار کنم    -
 .کنهکوه و دشت نمی    یاره آو

خورین تا اوضاع بین، یه هوایی  نزبخارج  ی  یه گشت  ...؟آواره چرا    دور از جون!  -
  ینرد گوقت با خیال راحت بر اون   ...ها از آسیاب بیفتهمملکت سروسامان بگیره و آب 

به  تا من    ...فوقش شش ماه  ...کشهطول نمی بیشتر    یکی دوماه  ...تون زندگی سر خونه 
 ...ها رسیدگی کنماین پرونده

 ...همین شهید ما رسیدگی کنین یشما اول به پرونده  -
به  - قبول    ... یه پیشنهاد دارم  ...باید عرض کنم که  ...شهید شما  راجع  اگه شما 

 . کمکش کنمکنین از کشور برین، من حاضرم  
 فریور با تعجب گفت: 

 ؟شمرو متوجه نمی ربطش  -
 ! بهتره خارج بشیناز مملکت هرچی زودتر . ت اتالف وقت جایز نیس  -
 دری؟دربه آوارگی و وسال من، به سن برم!   جایی ندارم من کجا برم؟   -
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به شما دارمدین  خاطربه از من گفتن!    - که  راه    ...ی  بدی تا  یفتین،  بزودتر  اتفاق 
 ... اتفاق بیفته  ابرای شم  آمدیپیش اگه خدای نکرده    مبخش می خودم رو نمن  ه.  ادیفتن

 فریور با پوزخند گفت: 
 دونستم انقدر به فکر من هستین. نمی  -
  ایمان   ،دونینمی   ...ترسممن از آینده می   ...باور نکنین  خوایننمی   ...از من گفتن  -

تشخیص  اعتقاد  و   باطل  برای  از  نیست حق  قبر  کافی  نبش  جواز  حاضرم  من   .
 ... هم شهیدتون رو صادر کنم به شرطی که شما

 ؟ چه ربطی داره رفتن من خارج   ه ب ، از نبش قبرماجرا چیه؟ جو -
 حفظ بشه.  ی شماگردم که آبرومی  ی حلدنبال راه من گم. برای خودتون می  -
 ردنه، نه فرار. بهترین راه م    آبرو حفظ برای  -
  ه عهده ، اما اختیار فرار هنوز بت اس  تعالی خداوند  زندگی و مرگ بندگان به دست    -
 ه.مون خود
 هرطور شده بنده رو از سر واکنین.انگار جد دارین  -
رو هم  بیچاره  شما کار اون    یگم. پروندهبرای خوبی خودتون و شهیدتون می   -

 ...که گیرم ...کنهخراب می 
خواد سر  هر بالیی دلتون می   ، بعدشخب. جواز نبش قبر رو صادر کنینبسیار    -

 من بیارین.
کنم. مگه شما طرفدار  من به شما آزادی هدیه می  ...!الیهاتوب ربی و   استغفرالله -

نیستین؟   نکرده خوام  نمی   ...بودینخواه  آزادی یادمه    پیش  هاسال آزادی    خدای 
 ...زیر آبکنن ب رو  ون ن و آخر سر هم سرت وزند یگوشه  بیفتینیا   بشین  دستگیر

 در زدند. حاکم شرع فریاد زد: 
 ...تعطیله! -
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 باز شد و اندام مردی میان دو لنگه نمایان شد.   تردیدبا الی در  
 ؟. احضار فرموده بودینشهرداریترافیک دفتر  -
 زیاده.   م. امشب تعطیله. کار، جانمفردا صبح بیابرو  -
بدین  - این   اجازه  ترافیک،  دفتر  حفاری  جواز  این  کنم.  آسون  رو  هم کارتون 

 !استعفای من
 فریور با شادی گفت: 

 ده.دا  نتیجه ترافیک! انگار دیدار بعدازظهرمون  ی! مهندس نابغه بهبه  -
 حاکم شرع با حیرت پرسید:

 شناسین؟رو می  همدیگه شما  -
 شون رسیدم. امروز بعدازظهر خدمت  -
 ه؟چیت کاردر رو ببند.   ،طوره  بیا تو حاال که این  -
 ترافیک شهر تهران.  ...!آندرگراند -
چی رو  تا اطالع ثانوی همه   ...کردمبررسی می رو    موضوع داشتم    اتفاقاا   ...!هان   -

 متوقف کنی. شاکی خصوصی داری. باید 
 ؟من؟ خصوصی  شاکی  -
 پا روی دم شهدا گذاشتی!  -
 کدوم شهدا؟   -
  امت شهدا. شهدایی که حق به گردن    یشهدا دیگه! شهدا! شهدای کربال! همه   -

 دارن.
 کجا پا روی دمشون گذاشتم؟   -
 گن تو نباید زمین رو سوراخ کنی.! می هستن هاسوراخ  مخالف  -
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حلی هستم  دنبال راه   .، قربان سازممترو می دارم  کنم. من  من زمین رو سوراخ نمی   -
 خوره.می و گاری در شهری که به درد چارپا و ارابه حل مشکل ترافیک  برای 

 گفت:مستاصل ی لحنحاکم شرع با 
  ی بدبخت  این همه ما    کنی،  سوراخ ها رو  تو خیابون که  این   از  پیش  ، با وجود این  -

 .نداشتیم
 مهندس ترافیک با ناامیدی سرتکان داد: 

مترو  احتیاج به  شهدا  شن.  ماشین سوار نمی که  شهدا    ! ت حق با شهداس  اصالا   -
ن یبفرمای.  من  ایحرفه   مدارک هم  کنن. ایناها! این  شهدا تو ترافیک گیر نمی ن.  دارن

 به شهدا بگین التماس دعا!  و کنین  پاره رو همه 
 : کرد حاکم شرع رو به فریور  

تو این مملکت  با کسی  شه  نمی ؟  گرفتاری بنده رو  نینکمی ن! مالحظه  یبفرمای  -
 .رن از کوره درمی  حرف زد. همه زود 

 گفت:  تلخی ا روی میز انداخت و ب مهندس جوان جواز حفاری را 
این کار عاقبت  زدم  حدس می بایست    رفتم.می   زیر بار   بایست می ن از روز اول    -

 . نداره 
 :و گفت  کرد به فریور رو  بعد  

هم  - جنابشما  می   ،،  زیرزمینکردین  اشتباه  مردگان  ها  توی  شهر  دنبال 
همین شهر خودتون. شهری که از  .  ایناهاش!  جاست همین  ین. شهر مردگان شتگمی 

می  آب  می خیر  مترو  خیر  از  بگذره،  بتونه  چشمتونه  که  شهری  رو  گذره.  اندازش 
 .است شهدشهری که زمام امورش دست  ...کوهی سنگی مسدود کرده

 فریور میان حرفش دوید: 
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اش به  . بقیه خوادمی فقط نبش قبر  او  .  مهندس  ،شهید ما مخالفتی با مترو نداره   -
 .ربوط نیست او م 

 حاکم شرع گفت: 
 شکایت کرده. از شهرداری بله، ولی  -

 فریور با اطمینان گفت: 
 گیره.برو پس    ششکایت دم قول می رو صادر کنین،   نبش قبر جواز شما  -

 حاکم شرع به سوی مهندس جوان برگشت:
 کنم.بیرون منتظر شو. صدات می یه لحظه  آقای مهندس،  -
 رو تحویل دادم. کاری ندارم بیرون منتظر شم.  چیزمن که همه  -
 گم بیرون وایسا تا خبرت کنم. بهت می  -

به فریور    که   مهندس در را پشت سر بست، حاکم شرع صدایش را پایین آورد و 
 گفت:

  ، کنمرو صادر می   شما  جواز نبش قبر شهید  حاالمن همین    ...پیشنهاد من اینه  -
ری خونه و هرچی سند  می با شما! شما هم فورا    او  مسئولیت   االن از    تون.دست دم  می 

 . شی می ناپدید هم چند ماهی  خودت بری و می و مدرک از ایام قدیم داری از بین  
 هم یه شرط دارم.   بندهپس   -
 ... !نیبفرمای -
هرچی    - می مدرک  من  بین  از  دارم  خونه  به تو  همبرم،  شما  که  جا این   شرطی 

 رو بکنی. کار همین
 فهمم. رو نمی  تون منظور -
صدها با    ...کرد!  شهنمی   به کسی اعتمادروزها    اینهاست!  منظورم این پرونده  -

قضایی  پرونده   جرم  این  تو  رسیدهکه  ثبت  به  زندگی    ...ها  ریزودرشت  جزئیات 
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نمی   ...مردم! شد؟کسی  خواهد  چه  کار  آخروعاقبت  که    ...دونه  معلوم  یه  از کجا 
  ؟بار نیاره به   شهر برای    بزرگ ی ریزآبرو
 ؟ بزرگ  آبروریزی  -

 خواند: عنوان آن را به صدای بلند ای را از روی میز برداشت و فریور پرونده 
 ...های ریقنات  -

 :یکی دیگر برداشت 
 ...شناسی های باستان حفاری  -

 : یکی ادامه دادترتیب یکی همین و به 
  ی پرونده  ...های رادیولوژیمطب   یپرونده  ...بازار سیاه وسایل یدکی زیمنس  -

کاروان    یزنده   شهدای  یپرونده   ...سنگ مرمر در قبرستان ریقبر و  خریدوفروش  
 ...ی مخفتوزیع    یشبکه تقطیر و تولید خانگی مشروبات الکلی و    یپرونده  ...کربال

که    اسنادیه  ازبیشتر    برای شماکه  ها  این پرونده خطر    ...الدولهامینباغ  هفت   یپرونده
 ... پیدا بشه نه مکمن م  یتو خونه 

 برای من؟ -
  ی پرونده همین آخری، مثالا برای شما، برای من، برای همه. دنیا رو چه دیدی؟  -

 ...الدولهامین باغهفت 
 پرونده را از دست فریور کشید:  خودش را روی میز انداخت وحاکم شرع 

. حاوی اسرار مردمه. فقط  ت اس  ها محرمانهاین پرونده  ...!ببینم  به من  شینبد  -
 شون.من حق دارم بخونم 
 زده پرسید:و وحشت  خواند سریع چند خط از آن را  

 دراومد این پرونده؟ از کجا   -
 .نغافلی خودتون هم های پنهان میزانگار از گنجینه  ...!بود جا روی میزهمین -
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  ن!رو کرد قصد جون من  ...؟گذاشتهمن کی این پرونده رو روی میز   -
 چند خط دیگر خواند.

 ! ننزب من به هم  آد انگ فراماسونری بدشون نمی  -
 فراماسونری؟  -
فخرالدوله،    ! بله  - خانم  شما  زمان  فراماسونری  برگزار    خانههمین  در  جلسات 
 شد، مگه نه؟ می 

 فریور زد زیر خنده:
تخی  - شرع!یبارور  لچه  حاکم  جناب  مشت   ...،  یه  ما  فخرالدوله  خانم  زمان 

 شدیم.دور هم جمع می   خانه در زیرزمین اینزده گمنام بودیم که  فلک  ینویسنده
 ؟شدینجمع می  چرا توی زیرزمین -
 جرمه؟ توی زیرزمین مگه جمع شدن  -
تاریک جمع  های نیمه ها اعضاشون رو توی زیرزمین دونن که فراماسون می همه  -
 .شون بندازن دل وحشت به  که کنن می 

ترین جای این  ونین، خنکدطور که خودتون می . همون بود  بسیار ساده   ش دلیل  -
اون   عمارت  به زیرزمینشه،  ولی    ...انبار واقع شدهدرست روی آب که  این   خاطرهم 

  نه ااومد دم در مواجب ماهیمی اول هر برج کی    ...که ما فراماسون بودیم گیرم    اصالا 
 بگیره؟ از خانم فخرالدوله رو 

 دادن.اون وجه اندک رو هر ماه برای اداره امور مسجد به من می  -
 ه؟مگه ن ، نبگیر خانم فخرالدوله بودی شما حقوق  -
 فهمم.ها نمی منظور شما رو از این صغرا کبرا چیدن  -
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ها پرونده  ...، جناب حاکم شرعحواستون رو خوب جمع کنین  منظورم اینه که   -
  نکنه   ...هنباششما    خود ناجور برای    اطالعاتحاوی  وقت  یه   رو به دقت مطالعه کنین،

 .ناش رو از بین ببریچندتایی  نمجبور بشی
 چند ضربه آهسته به در خورد. حاکم شرع داد زد:

 ! حاکم شرع سقط شد! تعطیله امشب  دفتر رو گم کنین!    گورتون  -
 بود، سرش را از الی در تو آورد و گفت:فردی که در زده 

 ام. قانونی  من پزشک  ببخشید،جناب حاکم شرع،   -
 حاکم شرع با وحشت گفت:

   پیدا شد؟ باز تو  یسروکله  -
 ن. آی به نظر می  غروب از تر سر حال   الحمدالله -
 خوای؟ جوازت رو که امضا کردم. از جون من چی می  -
 ...تون بدم خدمت یادم رفت کاغذ رو  رو امضا کردین. اما اینم  جواز دفن بیمار -
 خوای دفن کنی؟ رو می باز کدوم بدبختی   -
  ن: یبفرمای  .از شر این مسئولیت خالص کنمخودم رو    خوامشما می   یبا اجازه   -

 !اخراج بنده از ریاست سردخانه مرکزی با مهر رئیس قبرستان  یاین هم برگه 
 مراجعه نکرد؟ رئیس کدام قبرستان؟ چرا به من مستقیماا  -
 ... رسهصدتا صدتا شهید براشون می   ...شه!باورتون نمی   ...سرش خیلی شلوغه!  -
 گفتی کار شما چیه؟  -
 مرکزی. یرییس سردخانه  ...پزشک قانونی  -

بود، مشغول   هم ریختهبه که فریور    ی فوریهاحاکم شرع بلند شد و در تل پرونده
 شد. یکی را بیرون کشید و پس از نگاهی سریع، پرسید: جستجو

 ؟...دکتر -
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 .ت اس  عکس خود بندهاین هم  ...!دکتر ...هبلبله،  -
 حاکم شرع چند برگه را ورق زد و سر تکان داد: 

 خصوصی داری! شاکی شما   ...شه!نمی  -
 !هرس می من آزارم به یه مورچه هم ن   ...من شاکی خصوصی دارم؟ -

 : از کوره در رفت حاکم شرع 
.  ه مورچه رو به این ماجرا نکش. گور پدر هر چی مور  و  کنم پای مورخواهش می   -
 . اون هم چه شکایتی!ایت شده ازت شک
 ن. امرده شون همه های من که کی شکایت کرده؟ مریض   -
پیشه  - نام  به  و    ...ورشخصی  مؤمن  مردی  بازار.  بانفوذ  و  محترم  کسبه  از 

 ... خداشناس
 ...پوکرباز قهار!ن یبفرمای -
 ...!، آقاتهمت نزن به مردم -
من روحم هم خبر نداره    ...ایشون از من شکایت کرده  ...ممی زنمن تهمت ن   -

 ...ه!چی ششکایتموضوع  
 خواند:صدای بلند حاکم شرع به 

مشروبات الکلی، استعمال و فروش مواد    و پخشخانگی  تولید    ایم اصلی:جر  -
 ... و همسایگان  آشنایان  ،مخدر به خویشان 

 !یناز کار اخراج کنرو   بنده بر شما واجبه صورت  در اینبسیار عالی!   -
 !آدکاری از دست من برنمی بررسی نشده،  اتهامات پروندهتا  -
 .کنینتونین بمی  که اخراج -

 حاکم شرع از روی استیصال سر تکان داد. 
 اگه خودم استعفا بدم چی؟  -
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 ! حق نداری -
 کنم.هاتون صادر نمی مرده برای جواز مرگ  دیگه طور شد من هم حاال که این  -

گذاشت و با    هاپرونده حاکم شرع کاغذهای پرونده را مرتب کرد، آن را روی تل  
 لحنی آمرانه گفت: 

 دی تا تکلیفت روشن شه!به کارت ادامه می   فعالا  -
اگر حکم اخراج بنده رو همین    ...مرسوندعرض نبه  انگار منظورم رو درست    -

علت مرگ و صدور جواز فوت    شخیص تامروز از  از    حاال امضا نفرمایین، من هم 
نه  ووی سردخ تهایی که بالتکلیف  دونین و مرده خودتون می   ...خودداری خواهم کرد 

 .دمون خواهند   تون دست روی  
 فردی از پشت سر گفت:

 گه!دونم چی می گه! من می راست می  -
 داد زد:   .فتادا  شهید سعید جهدیچشمش به به سوی در برگشت و  حاکم شرع

 اش رسید.شاکی  !شهرداری رو صدا بزنینمهندس  -
 اشاره کرد وارد شود. میترا که بیرون در ایستاده بود، به مهندس

   گفت: شهیدمهندس با دیدن 
 .  بعدازظهر افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم  امروز -

د و  کشیدیواری را باز کرد، کالسور خاکستری رنگی بیرون    یحاکم شرع در گنجه 
 گفت:

خواد قبول کنه. افتاده به سرش که باید  این جوان در جبهه شهید شده ولی نمی   -
 ...ببینههای خودش رو استخون هرطور شده نبش قبر کنه و به چشم خودش 

 سعید گفت: 
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و زمین رو زیرورو کنه،    جا رو بکنه چرا آقای مهندس حق داره همه فهمم  من نمی   -
اما ما شهدا که این خاک رو با خون خودمون آبیاری کردیم، حق نداریم گودال قبر  

 کنیم؟از  خودمون رو ب
 با ناباوری گفت: مهندس 

قبر  - بنده  که  ساده  دلیل  این  شهر    ...میستن  کنبه  این  برای  دارم  مرگم،  خبر 
 سازم.شده مترو می خراب

 سعید گفت: 
 ! به یه شرط  ...مگیربپس   رو  شکایتم   االن همین حاضرم من  -

 پرسید: بعد رو به مهندس کرد و
 دارین؟ ن ای رو خواستینهر نقطه  جواز حفاریمگه  شما -
 .بخارونهرو تو این شهر   ش سر  کسی حق نداره که   بدون جواز  -
بفرست    هات رو کارگر  کی ازداری، ی حفاری  شما که جواز  من اینه!    شرط آفرین!    -

 قبر من رو حفاری کنه.  
 حاکم شرع از کوره در رفت: 

 ! گفتم نبش قبر از منکراته در اسالمصد بار    ...دیوانه شده، این جوون استغفرالله!    -
 ید گفت: سع

و بیخ ریش ترسین مردهمی   ؟چرا  - بلند شن  با  ها  زمینه.  تون رو بچسبن؟ زمین 
 تونه بکنه. می جایی رو بخواد   داره هر   آقای مهندس جوازی که 

 شه از توی قبر درآورد. رو نمی  بهت گفتم جسد مرده  -
 میترا گفت:

تحویل  بیشتر    در کار نبوده. به شهادت بستگان یه کیسه استخوون ظاهرا  جسدی    -
   !ه نشدهگرفت
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 شما کی هستین؟-
 فریور با شتاب گفت:

 .گفتم که، دختر خانم فخرالدوله -
 ادامه داد: به استدالل میترا  د.شکت احاکم شرع سبا شنیدن اسم فخرالدوله، 

رامش روح متوفی  آشه از قبر خارج کرد تا  رو نمی ن شرع، جسد مرده  ونابنا به ق  -
در کار  تبع  به   هم   ی روح   باقی نمونده باشه، ش  مخدوش نشه. اما اگه چیزی از بدن

 . نیست 
 حاکم شرع با عصبانیت گفت: 

 . نهست شرعهمه حاکم  جا این  دونستمنمی  -
   میان حرفش دوید:دکتر 

قانونی   یشده وزنه تکه حتی در پزشکی قانونی هم جسد تکه که عرض کنم  باید  -
 .رو نداره جسد کامل 

 کرد: دکتر را ساکت پرخاش  با حاکم شرع 
 نپرسید! کسی  نظر شما رو  -

 :پرسید شوهرش میترا از 
 دازی؟ نب هااستخون  نگاهی به  تونی می تو  -
 . نفرهها متعلق به یک تکه   یاول باید مطمئن شد که همه  -

 پرسید:دوباره حاکم شرع 
 شناسین؟همدیگه رو می همه   انگارشما  -
 منه!  ایشون همسرشما،  یبا اجازه  -

 فریور با دکتر دست داد: 
 فریور!  ...تون!وقتم از آشنایی خوش  -
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 گفت: لحنی دلزدهحاکم شرع با 
 ... ؟می م ادامه بدیتون ، می فامیل دراومدن بسیار خب! حاال که همه با هم  -

  فراد ااین  پنهان  دستی    ای شوم در کار است و که توطئه   تردید نداشت   که دیگر او  
 پرسید: کرد و مهندس جوان   روبه  ،است آورده  گرد  او در دفتر را  مشکوک 

 بودم؟  احضار کردهتو رو برای چی  ...این بلبشو فراموش کردم در -
! با کشفیاتی که اخیرا کار نیستم  یمایل به ادامه   بنده آمده بودم عرض کنم که  -

 ... مهست گیری ه کنار مجبور به انجام دادم، 
 میترا از جا پرید:

 کدوم کشفیات؟  -
قنات   - راه  نتیجه رسیدیم که  این  به  و  های  ما تمام دشت ری رو بررسی کردیم 

 ...قدیمی مسدود شده
 رو وسط دشت پیدا کردین؟   شون رد   مگه -   

 ...متاسفانه ها سر جاشون هستن، امابله!  قنات -
 فریور زیرلب گفت:

اما    ،قبرستان سنجیده بود  یدشت ری رو تا نزدیکی محدوده   عجب! پدر ونسان   -
 چیزی پیدا نکرده بود. 

 میترا با هیجان پرسید: 
 ؟ ...اما -
های پدر ونسان درست پای حصار  حفاری متاسفانه    ...کردمداشتم عرض می   -

متوقف شد نتیجه  ...ه بودقبرستون  ما نشون می   یاما  اون  بررسی  باید    طرف ده که 
 . رد ری کحفاهم حصار رو  

 حاکم شرع برآشفت:
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  ش نزدیک  گذارمنمی زنین! قبرستون زیارتگاه مؤمنینه.  دست به زمین قبرستون نمی   -
 بشین. 

 سعید گفت: 
 کردم. زدم داغونش می ه، ولی اگه یه کلنگ داشتم می مؤمنین زیارتگاهقبر من هم   -

 کنان گفت: ناله حاکم شرع دو دستی سرش را چسبید و 
به مقدسات!    ...استغفرالله!  ...استغفرالله!  ...توبه!خدایا    - ام گرفتاری   ...توهین 

 ...استغفرالله! !شهدا رو هم حفاری کنن یخوان قطعه حاال می  ...؟کم بود
 مهندس اضافه کرد: 

 ، تموم قبرستون رو باید حفاری کنیم.شهدا یقطعه  تنها نه -
دستگیر کنن، تا دیگه به فکر   دمتون رو می کنن. همه  ت دستگیردم می هم تو رو  -

 نیفتین. علیه مقدسات  چینی توطئه 
 گفت: خوشحالی ید با سع

شروع کرد. قبرستون به این بزرگی، به این قشنگی،  باید  از قبرستون    گممی منم    -
باشدمترو  باید   کردین؟  .  داشته  رو  فکرش  که  ده نواوخ هیچ  و  هایی  دادن  شهید 
چه    هب   برن؟  سر مزارتا    جمعه هر  جوری  چهجا خوابیدن،  شون اون جوون   هایبچه 

جماعت وسیله  این  چقدر می   هاشون بچه ر  قبسر  رو  عزادار    سیاهپوش   ای  برین؟ 
 اششما همه   ...؟کنه کار    هتون مگه توی این خط می   کرایه ماشین  اتوبوس، تاکسی،  

چی؟ کمی    بقیهپس    ...هستینها، عابرهای پیاده و مردم معمولی  سوار اتومبیل فکر  
استفاده کنن. نگاهی    امکاناتهمه  نیستن تا از این   ه ین که دیگ کسانی باش  هم فکر 

 ...ها باشینمرده  کمی هم به فکر مشکالت   !بندازین، ببینین چه خبره  زیر پاتون هم به  
 میترا با هیجان پرسید: 

 پیدا کردین؟  توی دشت شده رو های گمصبر کنین ببینم. یعنی رد قنات  -
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 مهندس جوان با خونسردی پاسخ داد: 
 نم. ک ثابت  بتونم  ست خوادلم می که   ت اس  این فرضیه محتملی  -

 حاکم شرع با عصبانیت گفت: 
کنین کجا تشریف  خیال می   !ثابت کنهاش رو  فرضیه  هجناب مهندس مایله بتون   -

ه این  چهارصد سال ه. قدمت هزار و  یاسالم  ت لکمخیر جانم! م ماه؟ نه  یدارین؟ کره 
 ...ملک

 ح کرد: اصالفریور 
وخاک، ما یکی  پیش از رسیدن اسالم به این آب  !ه دو هزار و پانصد سالبفرمایین    -

 های جهان بودیم.ترین تمدن از بزرگ 
 گفت:  ه تلخی مهندس ب

 ی شدیم.فالکتحاال گرفتار چنین  خاطر همون تمدن بزرگ به  -
 : به سوی مهندس سربرگرداندفریور با تعجب 

ها رو با اهرام مصر انتظار نداشتم این حرف رو از دهن کسی بشنوم که قنات   -
 کنه. مقایسه می 
 پاسخ داد:با عصبانیت مهندس 

 کنم.می  اشمطالعه فقط ، پرستمنمی گذشته رو من ها، برخالف بعضی  -
 حاکم شرع در میان سروصدا گفت:

 که همه با هم دعوا کنن!   کم داشتیم  روهمین -
 تابی گفت:دکتر کنار میز آمد و با بی 

 برم پی کارم. من رو امضا کنین،   من کاغذاین لطف کنین آقا   -
 کت!اااسا ...شه کار کرد. ساکت!نمی  سروصدا این  با ...یکی یکی! -

 گفت:روی میز به دنبال خودکار گشت و زیر لب  وپرت الی خرت بعد البه 
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خودمه!  - می   ...تقصیر  اول  نداره از  عاقبت  ماجرا  این  ملت   ...دونستم    این 
چه کاری از دست من   ...که آدم خودش رو فدا کنه  ه رو ندارلیاقت این  پرست شیطان 

برمی  با    ...آد؟روحانی  جالل اوسلیمان  جبروت   ن  مور  جماعت    با نتونست    و 
 .دربیفتد

 نشست و تالش کرد حواسش را جمع کند. روی صندلی لق  حاکم شرع
 ه؟آرشی، ب خوای اخراج  ؟ می بود، برادرشما چی کار  ...گفتم یکی یکی!-

 دکتر گفت:
اگه    - کنید!  لطف  تولیدکننده  ن اوبله،  بنده  کرده،  ادعا  پرونده  شاکی  که  و  طور 

به امورات    صالح نیست   وجهبه هیچ هستم،    خانگی مشروبات الکلی  کننده  توزیع 
 .ها و کارهای سردخانه برسم مرده
 اون کاغذ رو بده ببینم. ...!ت حق با شماس -

زد و امضا  می تاریخ    که و در حالی   گرفت از دست دکتر  را    برگه اخراج   حاکم شرع 
 زیرلب گفت: ،کرد می 

   ...از این اوضاع! آدشر می بوی   -
 گفت: اخراج را به دست دکتر داد و  یبرگه 

کیه؟  ...بعدی؟  - به   ...نوبت  خواهر؟  کشیدن شما،  بیرون  درخواست  جز 
 ای هم داشتی؟ های شهید از قبرش، کار دیگه استخون 

 من همراه آقای فریور هستم. -
 فریور اضافه کرد: 

 . کنیممی ون هم صحبت یش در مورد اقرارومدارها رو گذاشتیم، وقتی  -
 حاکم شرع با آشفتگی گفت: 

 !نییشما بفرما ...یبعد ...خوام به تمام تقاضاها پاسخ مثبت بدمامشب می  -
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 من؟  کی،-
خواهی خط مترو رو تا خود قبرستان بکشی،  بله، شما آقای مهندس. شما می   -

 درسته؟ 
 م. یرو باز کن  های ری قنات  یمسدودشده  هایپیش از اون باید تونل  -

 میترا با نگرانی پرسید:
 ؟مسدودشدههای تونل  -
 سنگ مسدودشون کرده. ریزش   بله،  -
 جا که با کوه فاصله داره! اون  سنگ؟ از کجا؟  ریزش  -
ای تهیه  من نقشه   ...باید اول زمین قبرستان رو بررسی کنیم  ...دونیمنمی   هنوز   -
 شه؟، می ببخشین ...مکرد 

  زد، حاکم شرع را کنار می   کهدر حالی   از توی کیفش درآورد و   ایشدهکاغذ حلقه 
 :گفت  پهن کرد و او نقشه را روی میز 

 ین؟ لطف کن ممکنه اون خودکار رو   -
و دایره   حاکم شرع  خودکار  اندکی  بزرگی در جنوب شهر رسم کرد،    یرا گرفت 

 :گفت وانتولین توی حلقش پاشید و 
با سرعتی    شهر ما  اخیر گورستان   هایبینید، در سال که روی نقشه می   طور همان   -

کردهسرسام پیدا  گسترش  بخش    ...آور  حاال  که  رو    ایعمده طوری  ری  دشت  از 
بینی کرد که تا چند وقت دیگه تمام  شه پیشهای فعلی می با سیاست   ...شهشامل می 

 ...دشت رو بپوشونهسطح  
 فریور با نگرانی پرسید:

 سرا خیلی قدیمیه. مال عهد باستانه! شه؟ این کاروانمی تکلیف کاروانسرا چی   -
 کاروانسرا رو هم مثل بقیه دشت ببلعه. ت بعید نیس  -
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 فریور با ناامیدی گفت:
 روزگار ناپدید خواهد شد!  یمون از صفحهافتخارآمیز یگذشته  -

 : به پیرمرد تشر زد میترا 
 ذارین حرفش تموم شه! گب  -
باستان همون   - خانم  که  در  فرمودشناس  طور  جایی  فرانسوی  حفاری  هیئت  ن، 

کردن  خیال می   به همین خاطر  ...ه بودهای زیرزمینی رو گم کرد االن وسط دشت رد د
در  اما    ...طبیعی از بین رفتن  هایمصیبت ها گم شدن یا بر اثر سیل و زلزله و  قنات

اما ریزش    ،هستنباقی  ها زیر زمین  به این نتیجه رسیدیم که تونل ما    تحقیقات میدانی 
 ها قطع کرده.شون رو با شبکه سراسری قنات بسته و ارتباط و  ن روشراه سنگ 

 میترا پرسید: 
 . هی اون حوالی نبودبنای ...تونسته داشته باشه؟ریزش سنگ چه علتی می  -
  که در عهد باستان  رسهمی توفان جم  ها بهقدمت این سنگ ، کهنبنابر باورهای   -
 . د کرفیکون کن رو دنیا 

 میترا با پوزخند گفت:
کردیم و به    این محل رو حفاریبا هیئت فرانسوی  ما    ...اعتبار نداره   فرضیهاین    -

  اون و در    بود  بعد از توفان جمدوران   متعلق بهکه    پیدا کردیم  هایی دست نبشته سنگ 
 .  شداز توفان یاد می 

 مهندس سری به تایید تکان داد و گفت:
فرضیه    - این  به  هم  شخصیتمن  جم  ندارم.  باور  به   ی چندان  متعلق    تخیلیه. 

   هاست.افسانه
 گفت: ی تاببی  با حاکم شرع 

 ؟نبگیری نخوایمی  مزخرفاتای از این چه نتیجه  حاال -
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نتیجه یبتون که  این   برای  هامهندس  ام   - باید  گیریب  م  درفرضیه م  رو  عمل    ها 
باید حفاری بشه  است   ی قرمز روی نقشه نقاط  پونزهای  ...میبسنج عملیات    ...که 

   ... ملحق شده  قبرستان   به   اخیراکه    ایه نطقم   ...خواهد شد  آغاز اولین پونز    از   حفاری
 شهدا فرو رفته بود.  یو پونز قرمزی را نشان داد که در قلب قطعه 

 حاکم شرع از کوره در رفت: 
 زده به سرت؟ کردی یا   من رو مسخرهببینم مهندس،  -

 گفت: به سوی مهندس رفت و یدسع
  آدم   وتوک تک   ی هستی. هنوز درستکردم آدم  حس می از اول  ت، برادر!  ابیا ببوسم   -

 شه!حسابی توی این مملکت پیدا می 
 حاکم شرع فریاد زد: 

یا من    تون رو از دست دادین،شماها عقل حرف نزنه. یا  دیگه  کسی    ...ساکت!  -
 .شممی دیوونه  م دار

 مهندس با خونسردی ادامه داد: 
نباشین!    - این  طورن وهم نگران  دفتر    فقط  که گفتم  این  از  که  یه طرحه، طرحی 

الزم رو برای عملی    یاگر مانع شرعی هم نداشت، بودجه   چون بیرون نخواهد رفت.  
 م.ی کردنش ندار 

 وذوق گفت:فریور با شوق
 ... کنیمتهیه می خودمون اش رو بودجه  -

 :توی حرفش دویدحاکم شرع با شتاب 
 ؟ ریخکنین کجا تشریف دارین؟ در کره م خیال می  ! مانع شرعی داره البته که  -

 ادامه داد: حاکم شرع اعتنا به عصبانیت بی فریور 
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جواز    !دونین، جناب حاکم شرعخودتون بهتر می   ه.حل شدنی،  ه هر مانعی باش  -
 با ما!  موانع  ی، بقیهیننبش قبر شهید رو امضا کن

تونم بزنم. دست به  ! بنده دست به ترکیب قطعه شهدا نمی انگار  متوجه نیستین  -
شنوین؟ یه مو از سر  زنی رو توی مسجد نمی تونم بزنم. صدای سینه قبر شهید نمی 

 کنن.تون می تکه شهیدشون کم بشه، تکه 
 سعید گفت: 

تو این    همه!  نیست که  ورزرو باید ببینم؟  اگه من نخوام شهید شماها باشم، کی   -
 جز من؟حق دارن استعفا بدن، به مملکت 

 نه تو.  خواهم شداستعفا  به مجبور  منزیادی سماجت کنی،  -
  ! . استعفا بدینیست ، جوازی هم در کار ناشهحاکم شرع که نب  ! خب   استعفا بدین  -

اما قبر شهید    ...معمولی بودم، تا به حال هزار بار نبش قبر کرده بودم  یمرده   من اگه یه 
 نه. وترین زند چال و سیاهبدترین سیاه

ها توفانی . با این حرف ت اس  توهین به مقدسات گناه کبیره   ؟، مرد گی می چرا  کفر    -
 ...اندازیراه می   ی که آقا فرمودبدتر از توفان

 گفت:  ذهنش رسید ومیترا ناگهان فکری به  
 فهمه! نمی  اگر شبونه حفاری کنیم، چی؟ کسی  -

 پرسید:  دکتر
 بدون جواز منظورته؟   -

 گفت:اختیار بی حاکم شرع 
 . ، خانم محترمروز تحت نظرهقبرستون شبانه  -

 میترا نگاهی به دکتر انداخت:
 ؟ مگه نه، ترتیب کار رو بدهتونه می اسکناس   تا با دو سه  ی داریم که یآشناما  -
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 گفت: اختیاربی حاکم شرع 
 ... !شهمحسوب می  جرم ترغیب به رشوه  -

 گفت:  موموزبرداشت و با لحنی  میزدکتر قدمی به سوی 
 دارم.  اجرایی  یه پیشنهاد  -

 حاکم شرع با عصبانیت داد زد: 
   جایی؟ مگه استعفا ندادی؟شما هنوز این  -
 جنابعالی، منتظر خانمم هستم. یبا اجازه  -
 خانمت؟  -
 ... یمهست  شوهر  و  عرض کردم که ما زن  -
 . یکی کردن دست به همه  جا این فراموش کرده بودم که ...بله! -

 فریور صبرش سرآمد و گفت: 
 دکتر.  آقای یشنهادتون رو بفرمایین،پ -   

جواز    امروزجناب حاکم شرع  که  رو  آقای نوابی  فردا شب ما باید جسد بیمار من  -
، شما فرصت  شهب  انجامودفنش  مراسم کفن   تابگیریم.    تحویل کردن،    تاییددفنش رو  

 اقدام کنین.دارین 
 میترا با بدبینی گفت: 

بعد  ! باید اول سنگ قبر برداشته بشه، بعد حفاری بشه، ت نیس   کهبه این سادگی  -
 ... دوباره زمین به حال اولش برگرده 

 را قطع کرد: او  مهندس جوان حرف 
 .من یاون به عهده  -

 :سرش را دو دستی گرفت و گفت حاکم شرع 
 ! این چه نفرینی بود من امشب دچارش شدم -
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 دکتر سر تکان داد و گفت: 
داره   کوچیکی اشکال  یه  لبته  ا  - استخون وجود  با  کردین.  باز  رو  قبر  گیرم  های  . 

 بریدشون؟ کنین؟ کجا می می خواین می  ی کار ایشون چ 
 فریور گفت: 

 ها چه کنیم؟. با استخون هسوال خوبی -
 :د هوار ز حاکم شرع با ناامیدی 

 ها رو از قبرستون خارج کنین. حق ندارین استخون  -
 :  را جلب کند حاکم شرع  رضایت   تالش کرد مهندس 

 ... الزمه  قناتبرای حفاری عمیق و بازکردن راه  ی که زمانمدت  فقط  -
 میترا پرسید: 

 ؟ خواهید کرد چه  کشین،از اون پایین بیرون می هایی که با سنگ  -
داریم    ت هاسماهما    ...ت بره! یه شب تا صبح کافی نیس همه این کارها زمان می   -

آد،  شبه چه کاری از دستمون برمی کنیم بلکه نشونی پیدا کنیم. یهزمین تهران رو می 
 هم توی قبرستونی که زمینش پر از استخونه؟ اون 

 حاکم شرع برخاست و گفت: 
  االن   . هزننمی   قبرستون دست به    کسی   ...!الحمدالله  یه! فموضوع منت  ...خب پس  -

رو بخونم    ءعشا  رکعت نماز  چهاربرم منزل،  کنین تا بنده  می هم همگی زحمت رو کم  
 به یاد شهدا صبح کنم.رو  اربعینو شب 

 توجه به او ادامه داد: دکتر بی 
 ای هم هست.البته راه دیگه  -

 حاکم شرع برافروخت:
 ! ، دکترکار خودت رو بدتر ازین نکن  -
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 فریور به او پرید:
 ذارین آقای دکتر حرفش رو بزنه. گب  -
ها رو توی  تونم چند روزی استخون اگر جناب حاکم شرع اجازه بده، من می   -

 نگه دارم.  براتون   سردخانه
 حاکم شرع با پوزخند گفت: 

می   جنابعالی مندی  سخاوت   - ریاست  انگار    !رسونهرو  از  که  کردی  فراموش 
 نه استعفا دادی؟ اسردخ 

امور  وفتق  رتق به    رئیس جدیداب  صانتتا    فرمایش خودتون،طبق    !فراموش نکردم  -
  .پردازممی 

قبر بذاریم و شب    سحرتونیم  ، می استتار عملیاتبرای    - سنگ رو دوباره روی 
  ...برش داریم

 کار کنیم؟ آوریم، چه ی که از قبر درمی کلوخ وبا سنگ  -
 ه.ش. توجه کسی جلب نمی هکلوخ وچیزی که تو قبرستون فراوونه، سنگ  -

 گفت:که دیگر طاقتش طاق شده بود، حاکم شرع  
یه   ...آقای فریور  خاطربه هم یه شب! یه شب وقت دارین، اون فقط  بسیار خب!   -

 رین. کنین می اذان صبح رو که دادن، جمع می  ...نه بیشترشب! 
 فریور گفت: 

 !ارزه ش می امتحانبه  -
 :چپاند دستی توی کیف و  جمع کرد را از روی میز نقشه  مهندس 

 دم نتیجه داشته باشه. م، اما قول نمی یکنمی امتحان  -
 گفت: خاطرو با رضایت  ها را بلند کرد سعید دست 

 رسه.دونستم به داد من می می   خداوند شهدا رو دوست داره! -
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 حاکم شرع فریاد زد: 
شنبه صبح بدونم  بذارن روی میز که پنج هاشون رو  برادرها لطف کنن شناسنامه   -
 رو باید احضار کنم.کی 

 فریور با لبخند گفت:
 . تون آریم خدمت می امور رو . خودمون گزارش شما نیستیمزحمت  راضی به  -
یکی    - هرگزشما  دیگه  رو  نرهذاریننمی جا  این  پاتون  یادتون  قرارمون  وگرنه    ! . 

 . در انتظارتون خواهد بودمجازات سختی 
  پرسروصدای  پایین رفتن انتظاردر کرد و   همراهی  دم درحاکم شرع جماعت را تا 

 نبیند. شان را نحس هایقیافه  دعا کرد دیگر هرگز   ،و مجلل  بزرگ  هایپله  ها ازآن 
 

❊ 
 

به   و  رب  اتاقحاکم شرع  بالکن را    یپنجره.  چرخاندقفل  در  دوبار    کلید راگشت 
  رها شد. پشت میز  روی صندلی لق  عوض شود و  تاالر    سنگین  یتا هوا  گشودچارتاق  

های لعنتی! شیطان زیر پایش نشسته  پرونده  ...سراپای وجودش را گرفته بود  یناامید
  شب  دینی و دولتی مسئولین . تشکیل بدهدشهروندان  یدرباره را  هاآن پرونده تابود 

در  او  حالی که  در گذراندند،  می   سربازان اسالم  یروحیهرا به مدح و تشویق    اربعین
بهتر  خداوند تعالی    ه بود. کرد منزوی  خود را  فراهم کردن مقدمات روز قیامت،    تالش 

در امورات الهی  را خورده و شیطان  گول چرا  ؟کندکی و کجا قیامت برپا  دانست می 
پر    ی روی میزهاپرونده  ...بدهد  هشدار   حق داشت  ملعون   ر دخالت کرده بود؟ فریو 

باغ  هفت  ...ی را باز کرد اپرونده الی . بودخودش  شخص از جزئیات خطرناک برای 
  و   خواند را سریع  چند خط    ...گردشگاه عمومی و هزارتویی سرسبز  ...الدولهامین
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دادتر  پایین مناره   ...ادامه  با  گذشته آجری    یمسجدی  در  باعث    آن   بلندگوی   که 
باغ مستاجرین  دیگراعتراض  اسم  ...بود  شده  های  ازآیا  هم  برده    ی  بودشداو    ؟ ه 

پرونده را  آن  کرد.  بایست خطر می دنبال نام خودش گشت. نمی به  خطوط    الی البه 
تقطیر و تولید خانگی  پرونده    باز کرد.را  ی  بعدو پرونده    انداخت   زباله   توی سطل 

تخصص  م   دکتر   ...با برچسب سکنجبینتوزیع مخفی    یمشروبات الکلی و شبکه 
قاچاق   یمرکزی، در راس شبکه   یرئیس سردخانه   قانونی،    ی پزشکدر رادیولوژی و  

تایید ی که مدارکش را آورده بود تا حاکم شرع  پزشک  دکتر؟ همان   ...مشروبات الکلی 
یاد  به    تنها  ...آورد به خاطر نمی   حاکم شرع مطلقاا   بود؟خصوص  چه  در  رک  ا؟ مدکند

امضادو    داشت  بود  مدرک  یککرده  دیدار    ...سرشب   ی دیگرو    بعدازظهر   ی ،  در 
جا آورده  حسابی  داده بود که حالش را    او  به خورد   هم  معجونی جناب دکتر    بعدازظهر

را  د؟  و جادوگر چیزخورش کرده بپزشک    نکند   ...بود اگر خونش  آزمایش  به  شاید 
بهتر    ...!کرد می   بازینبایست  با آتش  ؟  شدمی   یافت   در آن   مواد مخدر  دند، آثاردامی 

آن پرونده را هم   همه    ...!بعدی: شهدای کاروان کربال  یپرونده  ...منهدم کندبود 
  ... بگذرد!  او  از سر تقصیرات  وندخدا  ...ه بودلعنتی آغاز شد  یچیز از این پرونده

  ...های ریقنات  یپرونده   ...ارسال به سطل آشغال!  ...فضولی در کار شهدای کربال!
 ...!االرضین فی سدمفو    ینمرتدتمامی    های  به درک پرونده  ...های ری!به درک قنات 

به درک!    ...شان پرونده تشکیل داده بودبه درک تمام جرایمی که با زحمت بسیار برای 
اسفل  درک  به  پرونده  ...السافلین!به  را  گور  درک  ها  کرد.  واصل  آشغال  پدر  سطل 

عمامه را از سر برداشت و روی میز انداخت. سرش داغ شده بود و    کرده!  مفسدین
شهدای    سرنوشت   آیا قرار بود او هم به  ...کرد. تشنه بودقطرات درشت عرق ترشح می 

ب گشت. پارچ خالی بود. چشمش به اسم خودش  دنبال پارچ آ   دچار شود؟  کربال
  ...شرعی   معظم فرزند یکی از مقامات    ...شخصی به نام  افتاد.   هاروی یکی از پرونده 
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ش چشم دوخته  خود   حاکم شرع به نام خانوادگی   ...از کشوررهبر مفسدین فراری  
از نام    هامگر پسرش تغییر نام نداده بود؟ پس چرا در گزارش   ...دشنمی   شبود و باور 

 را روی میز  ؟ چه کسی آن ه بودآمدکجا  از  د؟ این پرونده  کردناستفاده می   او  قدیمی 
بود؟ پوشه را برگرداند و عنوان روی آن    آن را ندیدهش گذاشته بود؟ چرا تمام شب  کار

کافران و  از شر    مگر  ...فراری  سدینان و مفسازی اروپا از کافرطرح پاک   را خواند:
  ؟ ندکشانب اروپا  مبارزه را به    یدامنه   حاال   که بودند    ی یافته خالص   داخل مفسدین در  

از  پاک   خارج در   را  می   ست بای  جاکسازی  افسدآغاز  از  البد  و  کردند؟  المفسدین 
شرع، اردوی حق را ترک کرده و به    می که با وجود پدری حاکپسر  ...اکفرالکافرین!

ی  بست و بلند شد. نگاهبا عصبانیت  حاکم شرع پرونده را    ...اردوی باطل پیوسته بود
چطور از شرش خالص    ...کرد؟پرونده چه بایست می آن  با    ...به دور و بر انداخت 

 ...کردند؟ها را بازرسی می ؟ اگر فردا آشغال انداخت می به سطل آشغال    ...شد؟می 
خطر   بایست نمی نه،    ...دندخطرناک بو   ، سطل انداخته بود  به که    هم  هایی س پرونده پ

پرونده کرد  و  شد  خم  سطل  .  توی  از  را  به    .برداشت ها  انداخت.    تاالر نگاهی 
تردید سوراخی داشت تا مدارک  بی   کرد؟پنهان می  کجا فخرالدوله ملعون اسرارش را 

گنجه   اشمحرمانه شرع  حاکم  بچپاند.  آن  در  پرونده   یرا  کرد.  باز  را  های دیواری 
ند  چیده شده بود   رنگ اکستری خ در کالسورهای  به ترتیب حروف الفبا  غیرفوری که 

درج شده    تاریخ   ...بود؟برده شده  هم ها  آن بود. آیا نامش در    کلی فراموش کرده به   را
کالسورها   - 1359  ...1358-1359  ...  1357-1358  ...بود   قرمز  رنگبه روی 

  60سال    ...دیدمی   هاکالسور  برگ روی برگ انگار    خود رادرشت و قرمز    نام  ...1360
بود؟   کرده  به  شاید    ...؟61  سالچه  اختصاص    او  اعمال  یکارنامهاین کالسورها 

دست دراز کرد اولین کالسور را    برد؟ها را از بین می آن   بایست   چگونه  ...؟داشت 
هایی که در دست دیگرش بود، نقش زمین شد. دوال شد تا  بیرون بکشد، اما پرونده 
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این دکتر المذهب چه به    ...سیاهی رفت هایش  چشم  ...شان کنداز روی زمین جمع 
لعنتی    ید. گذشته ش  پراکنده بیرون ریخت و  ها  خوردش داده بود؟ کاغذهای پرونده

؟  او  خواستند از جان چه می بود.    و مانع از پیشرفتش   داشت دست از سرش برنمی 
از روی زمین جمع   با هزار زحمت  ؟ کاغذها را ردندکفراموش نمی  را شاگذشته چرا 
از دستش رها  می  دوباره  اما  لعنتی!شد. پروندهمی کرد  لعنتی! کالسورهای   ...های 

  ... انداخت کشید و روی زمین می بیرون می   یکی یکی کالسورها را    ...1362-1363
  شد. الی پخش می قروی    های آن برگه د و  افتاکالسورها به زمین می ...  1363-1364

ای در دیوار  ناگهان، پشت ردیف کالسورها  چیزی نظرش را جلب کرد. فرورفتگی 
  ... ؟د رکجا  جابه اندکی    را آن   شدمی   دست   شاید با فشار   ...ای مخفی پسله   ...سنگی 

حاکم شرع  چیزی مانع تکان خوردنش بود.  کرده بود، انگار    جا خوش سنگ  تکهاما  
  نامحسوسی   نفسی تازه کرد و این بار با تمام توان دودستی ففففشششار آورد. تکان 

  از جایش تکان   سنگتخته ها بود  سال  ...با آستین گرفت را    پیشانی عرق    ...حس کرد 
 ...بببباز هم کمی فششششار  ...م مممهم  ...هههاه  ...بود. دوباره تالش کرد نخورده  

دستش  حاکم شرع  در دیوار باز شد.    شکافی رفت و    کمی پسسنگ    ...هان!آ  ...بببباز
با النه د رب فرو   احتیاط   را  در  انگار  می   ی،  دست  بکرد افعی  که  ه .  فخرالدوله  راستی 

بود  ملعون  نبود بی !  افعی  آهنی   خود  گرفته    زن  واقعی بودلقب  رهبر    ی فرقه   ! 
لمس    را   ایی شیئتاریک کشید.  پسله    و لیز   دیوار صاف درو فراماسونری! دستش را به 

دوباره    .دستش را به عبا کشید  ...گذاشت وروی میز    !بطری ودکای روسی یک    ...کرد 
  چه دفترالی  .  خدمهداری: حقوق و مواجب  حساب  ی. یک دفترچه بازگشت دریچه    به

باز کرد  به ثبت  باغ را  هفت   مخارج شاهی  یک جادوگر حساب هر    فخرالدوله   ...را 
بود تاریخ    ...هم امضای خودش!این  ...بفرما  ...را ورق زد   ها. برگ رسانده    28به 

هزار  ...1356مرداد   تومان  و مبلغ  مسجد    یماهیانه   مستمری دویست  متولی  به 
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هنوز هم همان    ...امضای خودش  هر خانم فخرالدوله و م    ...باغ پرداخت شدهفت 
داشت  را  پای    ...امضا  امروز  که  !  الحمدالله  ...گذاشت می   دولتی م  احکاامضایی 

تعالی همیشه گوشه  بنده خداوند  به  دعا  یچشمی  و  را  هانظرکرده خود داشت  یش 
بود تا این  به آن سوراخ تاریک  هم دستش را    االن کرد.  مستجاب می  هدایت کرده 

بیابد آن  در  را  حسابرسی  هم    ...دفترچه  را  دشمنان  بوانست  تنمی فکرش  چه  کند 
ند. عرق پیشانی رد کمی   شاالم . باالی منبر لجناز آن بکنندتوانستند  می ای  استفاده 

باز دستش را    ...پاک کرد. خدا را هزار مرتبه شکر! آیا سند دیگری هم بود؟دوباره  را  
ء  شی   ه حاال با بوی کپک و نای توام شده بود. پسلوار فرو برد. نم و خنکای  توی دی 
کرد   را   دیگری  چوبی چهقصندو  ...لمس  گرامافونی    ...گرفت را    آن دودستی    ...ای 
زده روی آن جا  کپکتا نیمه  ای کهنه و  با احتیاط روی میز گذاشت. صفحه   ...قدیمی 

های  شکل با بال ی سوزن عقاب   ...چرخاندجعبه را  کنار  کوچک    یمانده بود. دستگیره 
صفحه  فلزی  باالی  و  درآمد  پرواز  زیر    ...دچرخینمی   صفحه   ...دایستا  به  کشوی 

جالل    ...در آن بود  شدهای کاغذ ماشیندسته   ...بیرون کشید  به زحمت   گرامافون را
باز هم مردگان!  ... شهر مردگان   رمان    ...حکمت  از   ...مردگان!   جاهمه  ...مردگان! 

بود راحت  خیالش  چیز  نداشت جایی  او    نام  ...یک  رمان  کنجکاوی    ...در  با 
  ...نوشته را باز کرد دست 

 
  هزار ساله   در آن ظلمت سه  تا  دکن  بناو خداوند به اهریمن فرمان داد شهری در پای کوه هرا  

  ...باشد زمین ساکنانسرپناه 
 

فوراا دست  را  به   ...هزار ساله؟سه ظلمت  بست.    نوشته  !  و شهرش   اهریمن  لعنت 
بود از حکم    وشیدهقالی پروی  روی زمین انداخت.    هایتل کاغذ نوشته را روی  دست 

احضاریه،   قانونی،  پیگرد  شکایوثیقهقرار  جلب،  تهمت ت ،  دروغ،  افترا،  چه    ...، 
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می  آن کرد  بایست  محرمانهمخفی   ...؟هاکاغذ  با  کفاف    یگاه  همه  آن  فخرالدوله 
باد  به  اطالعات    آوری آن جمع   برایرا    رش عمهای  سال بهترین    ...دادرا نمی   کاغذ
احساس    ...خورد آتش می   یشعله یا    دانی ه زبال بود. اطالعاتی که حاال به درد  داده  

ایستاده  می  پرتگاه  لب  آب    آرزوهایشست.  اکرد  بر  بایست  است   شده نقش  چه   .
 ...ا روی میزش گذاشته بود؟ بطری را برداشت چه کسی این بطری ودکا ر  ...کرد؟می 

بود؟ ملعون  دکتر  آن  کار  بود؟    ...شاید  کرده  فراموش  چطور  آن نه!  از  را    خودش 
روی میز گذاشت، دستش را پاک کرد  دوباره  بطری را    .بود  ورده آدرتوی دیوار    یگنجه

را دور از خود گرفت و محتوایش را روی    آن   ...کرد   ش عبا باز  یو این بار با گوشه 
شهر    لعنت بهمشرکان!    لعنت به کافران!    لعنت به.  ریخت   قالی کاغذهای پراکنده روی  

توی کشو پی قوطی کبریتی    ...رد بمی   دربه از آن مهلکه  جانش را    بایستی   ...شیطان!
  و   چند چوب کبریت را با هم گیراند  ...داشت برقی نگه می گشت که برای مواقع بی 

 ...اش را از تن درآورد ور شد. عبای کهنه آتش ناگهان شعله   ...روی کاغذها انداخت 
 ...ها فرود آمد و کم مانده بود آتش را بخواباندعبا روی زبانه  ...در آتش انداخت   و

به عبا زد  لگد  در آتش    عرق  زرد   هایلکه با  را هم    عمامه  ...ور شدعبا شعله   ...با 
خواستند نامش را فراموش کنند،  حاال که نمی   ...دادبایست تغییر قیافه می   ...انداخت 
خاطر  قیافه   بایستی  از  را  مقام    ...ندد برمی اش  بر  شرع!لعنت  را    ...حاکم  قدرش 

نگاهی به   در تاالر را باز کرد و  ؟خواهند ریخت بدون او چه خاکی به سر    .نددانستن
چنان مشت به . بلندگوی مسجد همنبود  حوالی   کسی آن   ...انداخت   مجلل  پلکان 

می   یسینه  پله مؤمنین  از  شدکوبید.  سرازیر  چقدر    ...ها  مراسم  آخر  وقت   تا 
شد. اما چطور؟ با پیراهن  باید قاطی جمعیت می   ...کرد بایستی عجله می   ...؟داشت 

ر بزندز توی باغ میان شاید بهتر بود ا  ...و شلوار سفید ممکن بود جلب توجه بکند  ...ب 
باغهان نگهباآیا   رفته    ی  به مسجد  مراسم  در  برای شرکت  یا  بودند  سر پست خود 
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های سنگی پایین  نگهبان زیر پله نبود. از پله خبری از    ...گذاشت ایوان    پا به بودند؟  
به اسم  کسی   .خورد ببه آشنا بر ممکن بود  کوچه    توییا باغ؟    بود  ترامنرفت. کوچه  

ک  ک  .دنصدایش  زمزمه  لب  زیر  شرع  :دنکسی  شرع    !حاکم  پشت   ...بزرگ حاکم 
 ...انداخت به عمارت سنگی  نگاهی  شهر گوش داد.    یشد و به همهمه   پنهان درخت  

باید هر چه زودتر از  ؟  ...هاخاموش شده بود؟ پس پرونده آیا    ...ی از آتش نبود!اثر
  انگار وحی به او نازل شد! د.  زرش سناگهان فکری به    ...گریخت می   شده این خراب

به آن راه  جا حرفش بود. اما چطور  که همه   معروف قنات  ...قنات زیرزمینی! ...قنات
دیده بود  شبستان مسجد    یدر کوچکی در گوشه   ...آن کجا بود؟   ورودی  ...؟پیدا کند

به قنات  که می  نه! شبستان مسجد کربال و شباز می گفتند  نه،  اگر   ...بود امشب!  د. 
جا زیر درخت تا آخر  بایستی همین   ...نه، نه!  ...شد؟می   واویال   دید،کسی او را می 

 ...سلیمان! سلیمان! ...ل و جبروت السلیمان با آن ج  ...ماندمراسم منتظر می 
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 فرگرد هشت - شهر مردگان ینبشتهـ سنگ ۷۹۳گور 

 
 ... سپیتمان زرتشت؟، ای را شنیدیکار از که انجام  :از سپیتمان زرتشت اهورامزدا پرسید .۱.۸

 را شنیدی؟ انجام. از که ه بودمیرا شدجم پیش از آن که مردمان تو زاده شوند، 
 روایت کرده بود.    ر گیتی استومند. جم انجام کار خود را ا، ای داد جماز  زرتشت پاسخ داد:    .۲.۸
گان مرده زند؟  ، ای سپیتمان زرتشتبود  روایت کردهبه کی  برافروخت اهورامزدا به خشم:    .۳.۸

 بودند در آن توفان که جم را فرود آمد.
 . های کوه هراسنگ بر  !، ای اهورامزدارا انجامبود  شتهگانبر سنگ  .۴.۸
 . بر جم  ها راسنگ  توفان برد فرو  .کوه هرا را بر جم توفان کوفتفرو  .5.8
 که زیرزمین ساخت. رو  های آن بر دیوار   .را انجام نوشته بود دیواربر  .6.8
ساخت  .7.8 ور    توفان  تباه  ساخترآن  جم  که  زمین  ا  زیر  ساخت.  به   یدیوارها  توفان  تباه 

جمکرد  ر 
 را. و 

 ... ، ای اهورامزدا! نوشته بود مردگان بر استخوان .8.8
رااستخوان    توفان  فروبرد   .9.8 زیر  مردگان  از ساخت  استومند  توفان    را  زمین  ...خاک   به 
 ... مردگان

 ... ، ای اهورا مزداه بودنوشتبر استخوان خود  .10.8
تا روز    را  استخوانتوفان    پراکند  ...زمین  یرا به چهار گوشه   جم  استخوان  توفان  پراکند  .11.8

 ...پسین
را که باد وزانید و آب برانید و سنگ تن که در آن روز پسین،  ،اهورا مزدا ای  ،گفتیچنین  .12.8
از   ...برانگیزانند که ایشان را جان بشد  زمین   مردم را از آنچنین گفتی،    ...بازگیرند  از نو بسایید،  

در سورای   جم گاه  آن  ...برگیرنداستخوان، از آب خون، از گیاه موی و از باد جان را    زمینمینوی
پایان مرگ و    ...و آن روز پسین پایان شب خواهد بود  ...زرین بدمد و هفت سال مرده برانگیزاند

 ... آغاز هستی
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۱ 

 در دشت ری انگاهشب
 
 

باد    راند.شکافت و در تاریکی پیش می خاک را می   یپیوسته ج  اموا  قدیمی شورلت  
کدام  هیچ   ، بودندده  خارج ششهر  از  کشید. از وقتی  های موتور زوزه می الی جداره 

شاید،   ...د؟دی می خواب  میترا  آیا  ...زبان نیاورده بودای به کلمه   شورلت  از سرنشینان 
را    ...اما قلبش  ملتهب  نبود  ...؟شنیدمی چرا  تپش  خواب  میترا  روی   ...نه،    دست 

 راند.فرمان شورلت با سرعت به دل تاریکا می 
صد  ...نددویدمی های ماشین یا پهن، زیر چرخ  باریک وغریب، های عجیب سایه 

های  دند، به نور چراغآم های ولگرد از توی سیاهی بیرون می قدم، سگ به صد    قدم
 ... گریختندبه دل تاریکی می  زنان له و له  ماندهدرکردند و حمله می  شورلت 

ی  زمانتنها  نبود.  هم  در دوردست    ماهورهای فرتوت تپه اثری از  بود.    اپیدناکوه بزرگ  
ببینمی میترا   می چشمکه    شان دتوانست  را  گردوها  تا  درز  خاک بست  الی  از  که  ی 
یله یکی    ،شل و برهنه   و چاق ...نکند  اش راه پیداهایبه چشم   کرد،ها نفوذ می پنجره

دیگری،   شانه  زن بر  کودکی حمام   خوردهسال های  چون  باز    چشم  ...اشهای  که 
نبود.  .  شدنددوباره محو می کرد،  می  به دل تاریکی می نشانی از حیات  راند.  میترا 

 ...شدتر می آشنا  ری  گرفت و دشت می   خوبه سیاهی  بیشتر    رفت،تر می هرچه پیش
تک تک با  خاک را کنده بود.  آن  وجب به وجب    ...بیابان!  ،کرد بیابان، تا چشم کار می 

محل چادرهای هیئت  خوابیده بود.    اشزیر آسمان پرستاره .  آشنا بود  یشهاپاره سنگ 
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  ، بود  گذرانده  چادرزیر  که  را  ی  شبآخرین    ...ها بودهمان نزدیکی فرانسوی  حفاری  
سوی دشت، با بیل و کلنگ حمله کرده  آباد آن اهالی حلبی     ...کرد هرگز فراموش نمی 

هایی که میترا به دست خود از زیر  نبشتهها را به تاراج برده بودند. سنگ نبشته و سنگ 
گل  بود،  کشیده  بیرون  نوشته والیخاک  بود،  تراشیده  را  راهایشان  هم    شان  به 

 ده بود.ز  شماره  یکی پس از دیگری و  بود چسبانده
قدیمی    درمیترا  را  ب  شآن   کاروانسرای  ویران  خوابیدن  سرک سرداب  با  بود.  رده 

باال خزیده و خود را به ماشین رسانده  ها  کورمال از پله سروصداهای آن باال، کورمال
شیشه  با  سفید  شورلت  بدنه شکستهای  بود.  و  کشتی    دهخردش  یه  چون 

نابهنگام.  اینشسته گلبه  توفانی  را چون اعضای  نبشتهسنگ   یماندهباقی   بود در  ها 
 عقب انداخته بود.جمع کرده و توی صندوقاز دوروبر  بدنی انسانی،  یشدهمثله 

ذاری  گهای شماره سنگ به آن محل بازگشته و به دنبال خرده   شب به بعد، بارها  از آن 
بود کرده  زیرورو  را  بیابان    ...؟13-؟793  ...؟12-؟793...؟11-؟ 793  ...شده 

گمشماره  را  های  بودشده  چسبانده  هم  ماه    ...به  چند  شد  بعداما  آغاز  و    هجنگ 
ه  خرد کرد   شان هایچرخ   زیر زنجیر   ها رانبشتهبولدوزرهای قبرستان ری باقی سنگ 

 ...ندبود 
در    ...آورد درمی خود    یهازیر چرخ را  ها  ریزه سنگ   یناله تازاند و  شورلت پیش می 

را   تاریکی  جهان  مرز  قبرستان  سیمی  تور  بیابان،  زیر  می   رسم انتهای  ردیف  کرد. 
 ید. درخش می ای مهتابی هاله قطعه شهدا در ، چنارها

 مثل روز روشنه! که جا این  -
نا در  لرزش  فریور  محسوسی  نیلی   .دششنیده می صدای  نور  زیر    رنگدر  المپ 

به  و پریشان    ساکت قدر  آن   هرگز او راسقف تنها نیمی از صورتش معلوم بود. میترا  
 گفت: تلخ ا پوزخندیبسعید  روی صندلی عقب  .آورد نمی خاطر 
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 ! باره می  قبر شهدا نور به   -
 

  قطع   که  موتور   یرا در نزدیکی حصار سیمی قبرستان نگه داشت. زوزه   اتومبیلمیترا  
ژرف تو سکدر  جا  همه   ،شد کسی  فرورفت   ی  جایش  .  نخواز  انگار  تکان  رد. 

و    شورلت   هایسرنشین بودند  سبک   خود  ی آت  اعمالعواقب  مردد  سنگین  و    را 
 درخشید. ماه می چون شهدا  یسو، قطعه کردند. در آن می 

 دوباره گفت:فریور 
 تره!از روز هم روشن جا این  -

 دکتر زیرلب غر زد: 
 ؟بینهتو تاریکی کسی ما رو نمی  ه بودگفت کی   -

 مهندس جوان پرسید:
 کار کنیم حاال؟ چی  -

 نوذر پاسخ داد: 
 رحم کنه!  مون خدا به  -

  چهره جلو انداخت. در نور آبی زیر سقف، سعید رنگ به    یمیترا نگاهی به آینه 
میترا لحظه  ...نداشت  بود.  پنجره خیره شده  تاریکی پشت  به  ای تردید  در سکوت 

عینک  بعد  خیره   کرد،  نور  شد.  پیاده  و  برداشت  داشبورد  توی  از  را    ی کنندهآفتابی 
 چرا زودتر  ...شت انداخت. پای رفتن ندامی شهدا دلش را به شور    یهای قطعه نئون 

 ...مهمی را فراموش کند؟  یچطور توانسته بود چنین نکته   ...فکرش را نکرده بود؟
چطور او را به  کرد،  اگر غش می   ...خورد بحال سعید به هم    ند کههمین را کم داشت

وذر  درصندوق عقب را باال زد، طناب و بیل و کلنگ را به دست ن  ...آوردند؟حال می 
 و گفت:  گذاشت دستش توی  داد. بعد کنار سعید ایستاد، عینک آفتابی را 
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 مواظب خودت باش!  -
 

ی ماشین  قدم فریور در چند   ...نوذر، دکتر و مهندس جوان از پی سعید راه افتادند
بی  ظلمت  به  و  انگار  رو  روبه  شکلایستاد  دوخت.  دل  کسی    بود  منتظرچشم  از 

 .تاریکی بیرون بیاید
 آقای فریور!  -

پاسخ نداد و مسحور سکون  فریور    .کرد بار اولی بود که پیرمرد را به اسم صدا می 
 خاموشی شب، عصازنان چند قدم دور شد.  و

 د: زمیترا بلندتر صدا  
 آقای فریور!  -

سیمی    حصار همراهانش از شکاف  کرد؟ سعید و  شنید یا وانمود می پیرمرد نمی 
شهدا شده بودند. میترا دوباره برگشت تا فریور را صدا کند اما  یگذشته و وارد قطعه 

 اش ناپدید شده بود. سیاه خمیده  یسایه 
 

❊ 
 

،  پشت شیشه  خواببیدارشهدای    جزبه   ...باریدمی ها  های نئون به قبرویترین   نور 
  قبرهادود، روی  ب  ایاز پی پروانه   که  شادان نبود. سعید چون کودکی    دوروبراحدی آن  

های  سنگ ...رفت می  شااز پی دوش، . آقا نوذر، بیل و کلنگ به کرد وخیز می جست 
که  این  میترا از  ...اندازه زمین قبرستان را پوشانده بودشکل و یک شده یک گذاریشماره 
کرد. شادی گنگی احساس می   آمدند،می   یکدیگر  گسل از پی ها پیوسته و بی شماره 

انتها  در این امتداد بی جای هیچ سنگی    ...گسست بودچیز مرتب، پیگیر و بی همه 
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جا غرق در نور و پاکیزگی. بود. همه مانده  نئون هیچ ویترینی خاموش ن   خالی نبود. 
 کرد.ها را دنبال می نبشتهرد سنگ   گناهکار  میترا با لذتی 

 سعید با شیطنت گفت: 
ر آوردم از میان -  ... تون ب 

پوشانده  از بازار سیاه خریده بود، نیمی از صورت سعید را    میترا  ی کهآفتابعینک  
چون    دوش،به پوش و کلنگ  آقا نوذر، کفن   بود. چانه را باال و سرش را کج گرفته بود.

نبود. مهندس جوان    آن اطراف  بشری بنی ایستاد.    شسینه کنار بهنگهبان دست   یفرشته 
را  پایهسه  فاصله   زمین گذاشت اش  دکتر    ...دشبا حصار توری    و مشغول سنجش 

 جسد نوابی را تحویل بگیرد.تا  رفت 
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۲ 

 زمین یمسافرت به کره 

 
 

و    چندک زده ،  بود  افتاده   پشتهوری روی خاک که یک   قبرش   سعید روی سنگ مرمر
دنیا را  که  این  پایید. به عمرش عینک نزده بود و از دوروبر را می   از پشت عینک آفتابی 

تر همه چیز غیرواقعی  ...داشت  بیگانه  ی دید، حس می  کدر و  یک از ورای سطحی تار 
بیشتر  فاصله   .بود  همیشهاز   اطراف  دنیای  با  قبرش   شدهاش  حتی  قبر    بود.  هم 

بود کرده  باز  دهان  آن  میان  در  عمیق  گودالی  نبود.  با    ...همیشگی  نوذر  و  میترا 
سعید    ...ریختندکپه خاک و سنگ و ریشه بیرون می وکلنگ به جانش افتاده و کپه بیل 

وپی زمین شنید که از رگ نواخت کلنگ را می های یک ، اما ضربه دیدته گودال را نمی 
برگشته بود  از اسارت  از وقتی    ...کرد تخوانی آن اصابت می اس  یگذشته و به جداره 

بود. بارها و بارها به    ش داد و آن گشودن راز قبراش معنا می چیز به زندگی تنها یک 
  تا ای اندیشیده بود که آن سنگ سرد و سنگین از روی دهان قبر برداشته شود  لحظه

سنگ نشسته و  آن  . اما اکنون که روی  برمال کند را   محبوس مانده آن زیر  حقیقتی که  
 چیزهمه ها با  د، انگار فرسنگ رکنگاه می   زیر آن   به گودال  های سیاهاز پشت عینک 

 ... شنیدپیر را می   یهای سیاره از دور صدای ترک برداشتن استخوان   .شت فاصله دا 
هایش  استخوان   ترد   جز صدای  پاسخی نوذر، زمین    آهنی   انگار زیر ضربات کلنگ

 شت. ندا
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که از خود نشان   ی خاطر  سماجتشرمندگی به  ...کرد سعید احساس شرمندگی می 
بود.  حس   ...پرستی خود  همهآن خاطر  به   داده  خاطر  از   ...جویی انتقام  به    شرمنده 

بلکه او به واقعیت  که  این باعث شده بود دو انسان بزرگوار شبانه توی قبر بروند تا 
آن  ببرد.  پی  بود؟  همههستی خود  برای چه  به شهر  مگر    بروبیا  زنده  هزاران شهید 

چرا   بودند؟  نگرفته  سر  از  را  زندگی  و  نمی تنها  بازنگشته  را  او  سرنوشتش  توانست 
قیمت  و  بپذیرد  به هر  آشتی کند؟ چرا  عالم  و  آدم  ثابت    ی با  دیگران  به  بایستی  شده 

راه دیگری جز این    آیا برای این کار که نمرده است؟  ...است؟  زنده هنوز  کرد که  می 
چه    ...نداشت؟ کلنگ بگیرد، وجود ات بیل وکه آن بنده خدای توی قبر را زیر ضرب

پوسیده    اعترافی  استخوان  مشتی  بخ می از  این  حقیقت  آیا  ؟  دکش واست    ازه دانتا 
توانست چیزی را در دنیای  خاست، می اهمیت داشت؟ آیا حقیقتی که از گور او برمی 

 تغییر بدهد؟ هازنده 
بلند شود و   آقا    ...برودتوی قبر  خودش  سعید تصمیم گرفت  نوذر به    از میترا و 

ریزان بیرون  را که عرق   خاشاکی وپوزش بطلبد و خواهش کند خاک   اشتباهاتشخاطر  
اولش بشود. بعد هم سوار  بودندریخته  مثل روز  قبر  تا  دوباره روی سرش بریزند   ،

برای  و شهید سعید جهدی را    بروند  شان کاروزندگی   بشوند و پی   سفیدشان   شورلت 
  ... نوذر شرمنده بوداز    ...از میترا   ...دکشیمی   خجالت سعید    ...فراموش کنندهمیشه  

اش کنند. یا فکر کنند او دیوانه است.  دو به ریشش بخندند و مسخرهخواست آن نمی 
ریزان  عرقرا قبرش  سیاه    یهایش را باور کرده و حفره تنها آن دو انسان شریف حرف 

اگر آن دو    راستی زنده بود؟به هم شاید    ...کندند تا به او ثابت کنند که زنده است می 
احساس شورانگیزی در    ...زنده بودنش را باور داشتند، چرا خودش باور نداشت؟

 ...تنها نیست   793قبر    یکرد در محدودهبار اولی بود که حس می   ...هایش دویدرگ 
  ...ن کند  ...به کندن کند  پای میترا و نوذر شروع  ست توی قبر برود و پابه دلش خوا 
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آن   ...ن کند نه  می اما  نوذر  که  کلنگ    ...نه!  ...کندطور  آهنین  به    سعید قوس  هرگز 
یک و بااحتیاط به بود، یکمی آن پایین    خودشاگر    ...کرد زمین اصابت نمی   غضروف 
کنار    ...تکاندشان را می وخاشاکآورد، خاک شکننده را از خاک در می   هایاستخوان 

به خودش  . شاید شکلی است چیدشان تا ببیند فردی که جای او را گرفته چه هم می 
در قبر    سعیدو به جای    گرفته او را  خاطر شباهت ظاهری  ؟ شاید به شباهت داشت 
ای دارد چه  خودش چه قیافه دانست  نمی سعید    دانست.  نه، نمی   ...گذاشته بودند؟

اسمی بود؟ شاید نام او هم سعید بود؟ سعید تشابه  شاید    ...برسد به آن فرد دیگر
سنجش   آزمایشات  پس  از  خودش  چون  هم  او  شاید  ایران؟  آرمسترانگ  جهدی، 

ارزش  دیگر بی دیپلم  آن  طاقت برآمده و دیپلم مقاومت ناسا را اخذ کرده بود؟ نه،  
  بود.   کمرشان را خرد کردهبود. زندگی  شده  درهم شکسته    هاآن ی  دو  هربود. مقاومت  

نبود. او حکایتی فراموش آن پایین دراز کشیده بود، دیگر افسانه که  آن  شده  ای زنده 
. همان  ندبود   کرده روی سنگ قبر حک  را  بود. مرده بود و تاریخ مصرف مقاومتش  

دو  اما مگر سعید به چه تاریخی مرده بود؟ شاید شباهت میان آن   ...تاریخ مرگ سعید
را    آن سعید دیگرای قبر  صورت به چه اجازه در این  ...هم اسمی بود هم ظاهری؟

می  و  زیرورو  وامی استخوان کرد  ناله  به  را  برتر  هایش  حقیقت  کدام  نام  به  داشت؟ 
د روی قبر خم شد و نگاه  سعی  ؟ه بودکرد شهدا را شبانه مختل    یقطعه ی  ملکوتآرامش  

برد و با قوس آهنینش بدن  اهرمی توانا باال می   چون کلنگ را  های آقانوذر  کرد. شانه 
سینه احساس کرد، انگار نوک تیز    یسعید دردی در قفسه   ...کرد شب را تارومار می 

به غضروف سینه  و نمی کلنگ نوذر  بود  بیایداش گیر کرده  باال  نفسش   ... گذاشت 
قرار    رو به اعماق  روی پلکانی هر دو  که  این   تر از نوذر ایستاده بود. مثلمیترا پایین

دید. تقصیر عینک سیاه لعنتی  نمی   خوب کرد که سعید  میترا حرکاتی می   ...داشتند
عینک را از چشم    ...بلند شد  ...به چشم گذاشته بود  هاویترین   بود که از ترس مهتابی 



  293 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

زمانی  عینک    مدلجایی خوانده بود که آن    ...  Ray-Ban  و براندازش کرد.  برداشت 
. مرگ بر عینک لعنتی ارتش  ه است های جانباز ارتش امریکا اختصاص داشت به خلبان 

ارتش    عینکسیاه  مرگ بر جانبازهای  ...پرت کرد ها  عینک را روی خاک   ...امریکا!
 یانگار  ...درخشیدمی ها  نئون   یکننده شهدا در روشنایی خیره  یقطعه سراسر  امریکا!  
  ...پروژکتور سعید را نشانه گرفته بود هزار  هزاران 

One… Two… Three … This is Saïd Jahdi 
 

 ... ماه بازگشته بود یکره   ازانی که یراولین ا سعید جهدی، 
 

One… Two… Three … This is Saïd Jahdi… 
 

،  شهدا گام برداشته بود  یاولین انسانی که روی سطح مرمرین قطعه   سعید جهدی، 
 ...ده کام خود بکش گشود تا او را ببا هر گام گودالی سیاه و ناشناخته دهان می اما  

سعید خم شد و مشتی خاک   ...گامی کوچک برای من، گامی بزرگ برای بشریت!
نشان داد    هابیدار توی ویترینگرفت، به شهدای همیشه   جلوی پروژکتورها   و   برداشت 

این خاک را آزمایش خواهند کرد تا شاید عالئم    متخصصان   ...و به جیب گذاشت 
ها به اهتزاز  نگ ایران کجا بود تا آن را برفراز این گودال رحیات در آن بیابند. بیرق سه 

 ...کردندال را پخش می های سراسر جهان سرود کاروان کربدرآورد؟ امواج فرستنده 
همرهان! بندید  بار  کاروان!  نوای  زیر    ...با  اهالی  به  بود؟  چه  زمینیان  برای  او  پیام 

  ...خاک
- Ladies and Gentleman! This is Saïd Jahdi from… from… ?   
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؟ آیا از دنیای دیگر صحبت  فرستادزمین پیام می   ساکنان به سعید از کجا؟ از کجا 
شنید؟ آیا کسی او را کرد؟ دنیایی دور از دنیای زندگان؟ آیا کسی پیامش را می می 

فاتح  خاطر می به    ... های سیاه زمین!گودال آورد؟ سعید جهدی، آرمسترانگ ایران، 
ده  باز کر دهان    793خم شد. چاهی نورانی  زیر پای ویترین    قبرسعید دوباره روی  

 ...پرتاب کرد  آن برد و چند سنگریزه به اعماق  بود. دست 
 - One … Two… three 

 
وذر  ن ای خاک آن زیر تکان خورد و  سنگی فرود آمد، توده ها روی تخته سنگریزه   ... 

شان آغشته به خاک بود و در نور آخرالزمانی سروروی   ...و میترا کمر راست کردند
کردند، انگار وجودش را آن باال از یاد برده بودند.  به سعید نگاه می   وواجهاجها  نئون 

داد تکان  هوا  در  را  چیزی  انتهای   پالکی   ...فلزی  ایی شیئ  ...نوذر  تاب    زنجیر  در 
 اما  ،های نوذر تکان خورد لب   ...د آزررا می سعید    چشمد و  درخشیمی خورد و  می 

 ...یدکش می سوت  هایش  گوش   ...با او فاصله داشت   هاانگار فرسنگ   ...سعید نشنید
بو وزنی  بی   دچار شودکم  ...دشده  سرنگون  بود  می   ...مانده  و   ...رفت فرو  پایین 
م   ...ترپایین زمین  دار در  نقطه  به سوی  راست  یک   ...رونهوا  ...رونهوا  ...جاذبه  آن 

 ... درخشیدمی توی گور که در انتهای زنجیر  ...درخشان 
 

❊ 
 

پارچه  زیر    ینوذر  از  را  کفن  دور سینه   کتفدراز  رد کرد،  به  سعید  و  پیچید  اش 
سعید    یخود انداخت، تنه  هایشانه خم شد، دو سر آن را روی  پس  س کمرش گره زد.  

وقتی  به کمر خود گره زد.  محکم  کفن را  دو سر  کشید و    دوش   بر را چون باری سنگین  
راست کرد    قد چون هیوالیی دوسر  نوذر  شدند،    پیچپشت هم کفن به او و سعید پشت 
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برگشت و دست به  با احتیاط  خاست، فروخورد.  و ناله دردناکی را که از جانش برمی 
. حاال به جای صورت فشرده و دردمند  تا خود را باال بکشد  گودال قبر انداخت   یلبه 

در  گفت به انگلیسی هذیان می  سعید که زیرلب  ینشدهح اصالنوذر، صورت آرام و 
بود میترا  جداره   ...   This is Saïd Jahdi...برابر  روی  جلو  لیز    یپاهای  گودال 

را    ی دوسرهیوال   عقب میترا پاهای    ...ریخت وخاشاک را پایین می خورد و خاکمی 
اما   ...مانده بود تعادلش را از دست بدهد و نقش زمین شود  ن  کم آزیر بار    ...بغل زد 

اما زیر فشار  کرد  سر خم نمی   !خم کرد نباید  ر  س  ...نباید خم کرد!   سرستادگی کرد.  ای
ی را که رویش ایستاده  سنگتخته رفت و با خود  فرومی   ...رفت زمین فرومی   تویآن  
 برد. فرو می   ،بود 

بیرون  باالخره  وقتی   قبر  از  دوسر  میترا جست هیوالی  طرف  به  نوذر  صورت   ،
دو سر آن را گرفت و با احتیاط   ...کفن را از کمر بازکرد   زنان گره نفس نفس   ...برگشت 

خواباند، سرش را صاف  قبر  روی سنگ مرمر و  ...آورد سعید را از روی دوش پایین 
و   کشیدکفن را رویش   ،ش گذاشت او پاهایش را دراز کرد، پالک فلزی را روی سینه 

ویترین    یطناب را باز کرد، یک سرش را به پایه   یبعد حلقه   ...دعا خواندزیرلب  
قبر انداخت   و  بست  گره    و  میترا از آن پایین طناب را گرفت   ...سر دیگرش را توی 

، گره را محکم کرد و به  بست دور آن به پایین آمد، طناب را    سنگ تخته از روی    ...زد 
دادنوذر   راعالمت  طناب  نوذر  کش   .  طناب  باال!  د.  یباال  در    ازباالتر!  که  شیاری 
ی  سنگتخته   793والی  قبر  و از دل گل   آمدانداخته بود، لغزید و باال    سنگی   یجداره 
 .بیرون کشیدرا  عظیم
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۳ 

 برداری ماشین خاک
 
 

آیا کار    ...کرد خود را آرام کندتالش می پلکید و  مهندس جوان دوروبر گودال می 
بود   حفاری بر  قرار  پیش  کندی  این  می سپیده    ...د؟وبه  هم   زد داشت  نوذر  چنان و 
متر   بیست  ازعمق آن  ای که حفره  ...انتها بودبی  یزدن به کنه این حفره کلنگ  سرگرم

قرار  خواستند؟ چه چیز گرانبهایی را از دل آن  چه از جان این گودال می   ...دگذشته بو
کنند؟  بود  شهید!استخوان   ...استخوان   ...استخوان   ...استخراج    ی تعداد  و  ...های 

استخوان  سنگ  تنها  زمین  انگار  سنگبود  .  حیوانی   ...و  نه  گیاهی،    و سنگ    ...نه 
  تازه ی  دستاورد !  شناسی برای دانش زمین  آلیاژی نو   ...سنگ  و استخوان    ...استخوان 

های سنگ   ...اما نه هر سنگی   ...هزارالی سنگ و استخوان   شناسان جهان.برای زمین
به همین دلیل این زمین خشک و بایر   ...هاحاوی تاریخ استخوان  شدهگذاریشماره 

این مرزوبوم چه    یشناسانه بود. سنگ برای رشد نیاز به آب نداشت. آزمایش زمین
بالیا  ...؟داشت می ای  نتیجه مصیبت   ! سرزمین  جان سرزمین   ...!گدازهای 

 ...ند؟بودد، از کجا آمدهرکشناس با دقت بررسی می هایی که خانم باستان سنگ تکه 
بازخوانی  از   متخصص   خانم  طور که آیا به قول نوذر، متعلق به توفان جم بودند یا آن 

بود   هانوشته  کرده  داشتند؟  ،برداشت  دیگری  بودند  آدم  ...خاستگاه  غریبی  های 
باز    مردم  شده چه گرهی از کار های گمته یافتن به نوش ! دست شناسباستان جماعت  
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فاجعه،    باانگار  کرد؟  می  آن نبشته سنگ   ند بودنتظر  م هر  داستان  بازگو    فاجعه   ها  را 
زمین  الیه عمر  یک    ...کنند نشان های  جستجوی  در  از    جمله   یا  را  بخشی  یک  یا 
پراکندهیافته   ...!تراشیدن   ت روای و    های  نو  را کنار هم چسباندن   ...!نتساخ روایتی 

انگار روایت توفان بیش از خود توفان اهمیت داشت. روایت کشتار بیش از خود  
خود    روایت   هم   هااستخوان   آیا  ...آمد؟های سنگی از کجا می اما این الیه   ...کشتار

،  بود  افتاده این ماجرای شبانه    در دامکه  این   ازمهندس جوان    ...؟داشتندتاریخ    از   را
پلکید و خود را به دست  . چرا دوروبر این گودال تاریک می کرد می احساس پشیمانی  

  ظ آزادی عمل خود ف برای ح   او که   ...؟ه بودد سپر  ه انشناسباستان   شبه های  استدالل 
بود   جبر  همیشه از خود    یه گرد   برهای انکارناپذیر را  یوغ واقعیت   تا  تاریخ گریزان 

باورهای خرافی    و  جمعی   یخاطره آیا برای ساختن مترو نیازی به    ...احساس نکند
دوران  در    ،نبود   بیش  ترافیک شهری   و بلندپروازمهندس ساده  یک    که او    ...داشت؟
ابزار کار را    کند،  محاسبه، استقامت زمین را  بسنجدیاد گرفته بود هر داده را    تحصیل
دست به کاری بزند، بایستی  که  آن   پیش از  حاال  اما  ...دبکش ، نقشه  برگزیندبا دقت  

سنگ  می   هرتکه  بلند  دهانه را  بر  مبادا  تا  گذاشته    یکرد  سرپوش  تاریخی  چاهی 
بود از    مملو چون زیر زمین    ،ن فایده نداشت دیش کنقشه    در این خاک و بوم   ...باشد

دهلیز   هااالن د بی و  وقتی   ... انتهاهای  می   هم  و  د  دادرضایت  همان  و    هااالن از 
 چیزهمه   راه   ، ریزش سنگ بنگی مجهول بیگ   دریافت که  کند، درمی استفاده    دهلیزها

بیانگر    د مبادا بزندست    هاسنگ   آن به    شت حق ندا هم  کسی    ...ه است!کرد مسدود  را  
ماجرامی بایست  چه    پس  ...باشند!بوده    مقدس  واقعیتی  از  بی یکرد؟  سر  سروته  ی 

هرگز  را پذیرفته بود،    خطیر  از روی بلندپروازی این مسئولیت   روزی که  ...درآورده بود
 شد می   ترنگران   ،گذشت می   ر ساعتی کهه  شود. رو  روبه   ی وانعکرد با چنین م فکر نمی 

از   می و  تا حفاری  طول خواهد  چقدر    پرسیدخود  را  کشید  قبر  پایان حتی یک  به 
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داشت همه به  دیگر  حاال    ...؟ببرند شک  می   ...چیز  خود  باز  آیا  راستی  هپرسید 
تر از  بسیار روشن  در این مورد ها  کرد مصری کارشهرهای قدیمی به مترو نیاز دارند؟  

بود.  ایرانی  می خ به   را  ایمومیایی   وقتی ها  که  شکوه با ،  سپردنداک  را  عمارتی  ترین 
ها که ایرانی در حالی   ...خاطرها نروداز  تا    دساختمی او    بر قبر  خاطر داشت آدمیزاد به 

 ...نداه شان بودتاریخ رد  شهرها و  رد    ها،قنات رد  ها،  در پی از بین بردن رد مرده   واره هم
یا ی  بین،  خشت هر    ،که خاکستر شده است   است   کلتی خاک اس  یپشتهجا، هر  این

افتاد که چون   برداریخاکبه ماشین    مهندس  اوج ناامیدی، چشم  در !  دهپوسیانگشتی  
  پرواز کرد   های چنارشاخه   بر فراز   ، برداشت سر  آسا، از روی حصار سیمی عقابی غول 

 ی پرندهآن    دید!نمی   ای را به خواب همچنین معجزه .  ایستادشهدا    یو باالی قطعه 
از    ایافسانه بود  بودکه    غیب عالم  دستی  شده  دراز  او  به  یاری  بود    ...برای  کافی 

های تاریخ را از  های تمام توفان پاره تا تمام سنگ  اشت داشمی ساعت در اختیار  نیم
   زیر خاک بیرون بکشد. 

 اد زد:فریآمد، های تند و چابک از دور می که با قدمگورکن  عباس آقا 
برام    - رو  ماجرا  دکتر  برادرها،  کرد آقایون،  و  تعریف  من  در  .  بولدوزرم 

 یم. اتون خدمت 
 میترا گفت:

 ...خواهم داشت  نیازشما   به کمک  من حتما  -
را از جیب درآورد و    کمیسیون بررسی کارت  دستی کرد و  پیش مهندس جوان  اما  

 :پیش رفت 
 این بولدوزر مال شهرداریه؟  -
مون وبچه کنیم که نون زن کاری می اضافه   خودمون برای  ها  روزها بعله، اما شب   -

 رو درآریم.
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 ساعت با بولدوزر شما کار دارم.نیم فقط ترافیک هستم.  کمیسیون من رئیس   -
 عباس آقا با فروتنی گفت:

 یم، جناب مهندس. ادرخدمت  -
 لطف کنین این قبر رو برای من خالی کنین. پس   -
 ، قربون! چاهه! ت این قبر نیس  -
 یعنی چی چاهه؟  -
 ! 793چاه  ...عرض کردمهمین که  -

 : پرسیدمیترا با حیرت 
 ؟ ت اس 793این چاه   -
 ها رو ریختیم توش.آره دیگه، سنگ  -

 میترا پرسید: 
 پس قبر شهید چی؟ سر قبر شهید چه بالیی آوردین؟  -
نبوده، به   هرگز  نقطه  این   - در کار  هرگز  خاطر که جسدی  این    قبر هیچ شهیدی 

 ده بودن. به ما تحویل دانبوده. فقط یه پالک فلزی 
که توی قبر ایستاده    طورهمان مشتی خاک و سنگ از دل گودال بیرون کشید و  نوذر  

 گفت:بود، 
 به چشم خودم دیدم.  ؟یه کیسه استخون که بود -
 ؟ ، برادرکردی  باز شما سر کیسه رو مگه  -

 . نوذر سرتکان داد
 باز نکردم. ...نه -
دونی توی  می  ...کرد!خدا رو شکر! خوب کردی که باز نکردی! خدا بهت رحم  -

چیزی به    ن چوهم  هرگز م،  قس   امگورکنی   به شرافت   ...شه؟ها چی پیدا می این کیسه 
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م. یه بار یه کیسه پاره شد، دو تا سر و یه دست و یه پا بیرون افتاد. یه  ه بودچشم ندید
  کنیم می کار  چی ها  با اینکنی  خیال می   ...سربار دیگر، سه تا پا و دوتا دست بدون  

 ؟ ام 
 گفت: و  دکتر تعجبش را پنهان نکرد 

 ؟هابا این کیسه کنین کار می از شما باید پرسید. چی  -
  یکی یکی بعد    و  ،ریختیمروی هم  ها رو  کیسه   یبرای این قطعه، محتوای همه   -
کم    هاتکه   بعضی   ما بگذره! با این حال    خدا از سر تقصیرات  ...یمساختها رو  بدن 

 . اومد
 دکتر با لبخندی نامحسوس گفت:

 دین؟انجام می  معکوس کالبدشکافی جا این  خوای بگی شمامی  -
دانش   ...دکتری   شما  - و  علم  کنیم طرف شبیه  می   فقط سعی جا  این  ما  ...ی مرد 

 عکسش بشه.  
 دکتر با تمسخر گفت:

 کنین؟ ، شما از روی خطوط چهره کار می برای پرکردن این قبرها  یعنی  -
مایی   - چشم  نور  دیگه  ...شما  برمی مگه    هم   یاکار  دستمون  های بدن    ؟آداز 
نفر  تا امروز یه  دیم. شون می غسل   و با آب همین چاه یمرگذامی رو کنار هم  تکهتکه 

 رو هم بدون غسل خاک نکردیم. 
 میترا پرسید: 

 برای قبر شهید ما استخون کم آوردین؟ پس  چطور شد  -
نه جسد تحویل گرفتیم، نه کیسه.  ما  قسم، واسه این شهید    امبه شرافت گورکنی   -

 فقط یه عکس دادن و یه پالک فلزی که ما هم گذاشتیم تو قبر.
 :تابی پرسیدبا بی مهندس 
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 چاه رو بازکرد؟ راه شه ، پس چرا نمی ت حاال که جسدی توی این قبر نیس  -
 آخه، اون زیر قناته.  -
 خب باشه.  -
 شه. اگر چاه رو باز کنیم، قنات بیدار می  -
 خب بیدار شه!  -
 خوای بازم بگیره!، می هگرفت قربانی همه جوون  این  خدا نکنه، جناب مهندس! -
 منظورت چیه؟ -
 . بلعیدهرو   این قنات کل دشت  -
 ؟ جنگه! نشنیدی مگه خب  -
وقت . شما هیچ هخاک  این زیر  ساله    رهزاسه  قنات    اماه،  اخیر  سالاین چند  جنگ    -

 پا توی قنات نذاشتی انگار؟ 
 بیرون، همین حاال حاضرم برم پایین.  هها رو بکش اگه بولدوزرت سنگ  -
 ! کاش فقط سنگ بود  -

 نوذر از دل زمین فریاد کشید: 
 استخون پیدا کردم!  ...استخون  -

 حائل دهان کرد و گفت: همه سر چاه دوال شدند. میترا دو دستش را
 چی پیدا کردی، آقا نوذر؟ -
 جا! استخون!.. پر استخونه این  -
 استخون هم هست! ...ت نگفتم؟ فقط سنگ نیس  -
 استخون از کجا اومد؟ -

 آقا گفت:عباس
 ما از این کوهه!  بدبختی  یاز کوه! همه  -
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 سر تکان داد و گفت:با پوزخند  دکتر  
 پیدا نشه، چی پیدا شه؟ توی قبرستون استخون  -
ها رو توی  خداوند سنگ   مردم بود.   زیارتگاه قبل از رسیدن ارتش اسالم، این کوه    -

 شون کنه. سرشون زد تا تنبیه 
 ، گفت: آقاعباس های اعتنا به حرف میترا بی 

 ؟شه یه خواهشی ازتون بکنم می  -
چشم  جات  دکتر  خانم    - فقط  .  ماسروی  رو  شما  قبرستون  تمام  بده،  دستور 

 کنم. زیرورو می 
 گفت:  ظ مهندس جوان با غی

 رسیم. یکی یکی!به اون هم می  -
 میترا ادامه داد:

 جا ببرین؟رو تا اون   ما شه شهیدطرف حصاره. می من درست اون  اتومبیل -
سر    793د و کنار گور  شآموز خم  دست   ی حیوان چون آقا، بولدوزر  به اشاره عباس 

دکتر و مهندس، سه نفری بدن شهید را   ه کمک بقا آستین باال زد و آعباس . فرود آورد 
بسته شد،    بولدوزر   یآرواره برداری گذاشتند.  ماشین خاک  توی منقاربلند کردند و  

د، از  در آم پرواز  به  شهدا    یقطعه   بر فراز   ،و شهید را به آسمان برد   لند کرد سر بآرام  
ی شورلت سفید متوقف شد. چند لحظه معلق در  روحصار گذشت و درست    باالی 

 را تحویل بگیرد. سعید بدن برسد و  هوا ماند تا دکتر 
 حرف خود را گرفت: یآقا دنباله عباس

هر قیمتی که دلت بخواد.    ...بسته به جیب مشتری جا.  این   ی داریمسنگجور  همه   -
 .  دراومده  زمین  از دل   ها مال کوهه، بعضی بعضی سنگ   ...به شرطی که خریدار باشی 

 میترا کم مانده بود از وحشت جیغ بکشد، اما جلوی خودش را گرفت.
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 ؟نفروشی ها رو می سنگ شما این   -
 ...بدین اندازه شما فقط   ...های طبیعی سنگ انواع سنگ مرمر، گرانیت، بعله!   -
 چی؟ یاندازه  -
 دیگه. رو  قبرتون  یاندازه  -
 .گردممی  ی باستانهای نبشته من دنبال سنگ  ...ما برای خرید سنگ قبر نیومدیم -
قیمت    هم ی  باستان  نفیس   سنگ   - به  که  سنگ   ...!دولتی داریم.  هایی 

 استخراج کردن.  هاشناس باستان 
 ؟ هاشناس باستان کدوم   -
و    ! دارشماره   یهاسنگ   ...فرانسوی   هایشناس باستان   - من  شکر،  رو  خدا 

 خردشون کرده بودن!  مردموگرنه  ...بودیمجا این  بولدوزرم
 شون دادین؟ نجاتشما   -
بضاعت که  همه شهید بی ها نبود با این خدا رو هزار مرتبه شکر! اگه این سنگ   -

  رو   قبرستون ممکن بود بساط    ؟ کردیممی   ه، چ رسید سنگ قبر بخرن شون نمی وسع 
می هم  به   ی کلبه  به بریزن. خدا  می دونه چی  این دشت  مرده سر  سنگ  بی   یآوردن. 

 !ت خدا رو بنده نیس 
 گذاشتین؟کار رو روی قبرها    ی باستانی هااون سنگ  -
 داره.   رو  خودشقبر امروز هر شهید سنگ  پس چی؟ -
 شون؟شه ببینم می  -
 کی، شهدا رو؟   -
 ها رو. نه، سنگ  -

 اطراف اشاره کرد و گفت:  آقا با دست به قبرهایعباس
 .ت هاسن سنگ و از همپوشیده  تماماا  این قطعه  -
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 :گفت  ود  نشان دا ، افتاده بودیله پشته که روی خاکرا بعد سنگ قبر سعید 
 اش! این یکی  -
 این سنگ که مرمره!  -
نصب  یه الیه مرمر قالبی روی قبرها  دو سه ماه پیش  مرمر قالبی! بنیاد شهید    -
 ! بدرخشهها تا صبح که ویترین  مجانی هم برامون کشید. برق کرد 
 ؟موندمرمر  زیر ؟ شد ها چی های روی سنگ پس نوشته  -
ها هرچی تا خونواده   ...ها رو برگردونده بودیمخوشبختانه پیش از نصب، سنگ  -

 خواد روش بنویسن.دلشون می 
 ! بودن  مملکت  باستانی  هایهایی که شما چوب حراج زدین، گنجینه سنگ  اون  -
بودیم، گنجینه خدا رحم کرد!    - نرسیده  به موقع  باستانی خرد اگه  خاکشیر   های 
 . ه بودشد

تکان داد. همه ساکت شدند. میترا سنگ را دودستی چسبید    دییناام   سری به میترا  
ورو  سنگ را پشت  به یاری هم  ...دآم   شکمک   به آقا  عباس  برش گرداند.  و تالش کرد 

رویه رد ک اززیرین    یند.  به  گل   پوشیده  شروع  ناخن  با  میترا  بود.  خشکیده  والی 
 نمایان شد.  از آن زیر 3و  9و  7های دعد کمکم  ...کرد  هاخاکتراشیدن 

 مهندس جوان با عصبانیتی فروخورده گفت: 
 پیش ببرم؟  من عملیات رو دین رو بتراشین، اجازه می  چیزهمه تا شما  -

 منتظر پاسخ میترا بماند، توی چاه خم شد و داد زد:  هکآن و بی 
 نوذر! آقا نوذر!  -

کلنگ بی ضربه می های  زمین  بطن  به  نمی وقفه  و  صداهای  نوذر  ذاشت  گکوبید 
 بیرون را بشنود. مهندس دوباره صدا کرد: 

 نوذر!   ...!آقا نوذر -
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ریخت. مهندس به  و سنگ و کلوخ پایین می  لرزیدهای چاه می با هر ضربه دیواره 
بوی کهنگی و    آمد.می   باال   زیر هوای نمور سنگینی از آن    ...تهی گودال خیره شد

 !زمین یگندیده  تعفن، چون بوی دهان 
 صدا کرد:  این بار یاد آورد و ناگهان به  مهندس

 شیییییید!  ...جم ...!مـــــــــــج   -
 توی چاه! جام. من این مهندسسسسس!  -
   ؟ پیدا کردیرو راه خروج   -
 . ش کنمباید باز. ت اس  بستهولی  آره،  -
 ؟ فرستمب کمک   -

  آویزان مهندس به دوروبر نگاهی انداخت. گردن بولدوزر دوباره از روی حصار  
 آقا گفت:شده بود. زیر گوش عباس 

 ؟ کنهب به ما  گی یه کمکی می به همکارت  -
بولدوزر  پیرمرد   آمد  آهسته  بولدوزرگردن    ...داد  عالمت به  پای    و  پیش  جلوی 
 : د خم کر سر مهندس 

 دریاب!  ووزر روووووبولدو ...ذر!وووو نو -
و مشغول جویدن و نشخوار کردن   رفت فرو  793قبر  در خاک   بولدوزر هایدندان 

 سیاره پیر شد.  یگندیده  یوروده دل 
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 رمان ناتمام جم 
 
 

 کنی؟چرا کار نمی  ...به کجا رسید، پسر؟  رمانت  -
  یدستش را روی شانه دوستانه    و   زند انه لبخند می موذی دید که  فریور حکمت را می 

  .رد گذامی  او
 .تونم بنویسمنمی  ...ول کردم -
 حیف از داستان جم که به دست تو خراب شه.  ...خوب کردی، پسر! -
 اش. نویسی ، چون تو داری می شهخراب که نمی  -
 گه من حق ندارم داستان جم رو بنویسم.شنیدین، رفقا؟ آقا بهش برخورد. می  -

 : پرانی و رفقا به متلک 
 !جمهیه پا هر کدوم از ما خودش  -
کدوم از ما  هیچ  ...که به اهورامزدا نه گفت و از پیامبر شدن سرباز زد   جم کسیه  -

 نداره! ایهمچین جربزه 
تونی با  اهورامزدا بزنی و خیال کنی می   یعجب رویی داشته! دست رد به سینه   -

 ... کنی! زندگی   تو این دنیا خیال راحت 
 ...نه تنها دست رد زد، تازه بعدش ادعا کرد خودش دنیا و کائنات رو آفریده -
ر رو از دست داد و سر از دوزخ درآورد!  ...هاها! -  خب به همین خاطر ف 
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همه   هابدبخت   ا م   - کرد.  دوزخی  خودش  مثل  هم  نفرین رو  شدگان مون 
 اهورامزداییم.

 خوره.ها به درد رمانت می یور، پسر! یادداشت بردار. این حرف ...رــــــــف   -
 بینین. منفی چیزها رو می  یشماها خیلی بدبین هستین! همیشه جنبه قا،  آ -
ها رو زنده  تو سورنای زرینش بدمه و مرده  روز قیامت جم قراره گه!  راست می   -
 خواین ازش؟دیگه چی می   کنه.
 ای از اون سورای زرین کرد؟ چه استفاده  قیامت چی؟پیش از  -
 !یمکرد می او ش! کاری که هرکدوم از ما به جای فروخت به اهریمن  -
  توی سورا ؟ بار اول که  هبود  هم  خالق موسیقی   شما  جمدونستین همین  می آقا،    -

این جوری موسیقی    ...دشنیصدای دیگری    ...دمیدکه  دوباره    ...صدایی شنید  ،دمید
 هاهاها! ...ه شدآفرید

، اون هم  خودش داره   یدر کارنامه حرف مفت نزن، آقا! جم تنها یه کار درخشان    -
شهر   زرتشتی رج  و    ...زیرزمینیهساختن  قول  به  استراتژی    وقتی   ...ها!مکرد،  فهمید 

 . کنهها ب مرده  ی به حالفکریه  تصمیم گرفت   ، اهورامزدا کشتاره 
 شان کنند.تکه ها تکه تا کرکس  انداختنددر دخمه می رو  هامرده هایبدن  -
 قربانی نخواست. رگز هاهورامزدا برخالف خداهای دیگه  نه آقا،  -
 ؟  باشه  چی زیمنس نظر دکتر تا  -
 و تو  از تن چو برفت جان پاک من -
 خشتی دو نهند بر مغاک من و تو    
 گاه برای خشت گور دگران و آن    
 در کالبدی کشند خاک من و تو    

 خندید.  قاه قاه  حکمت 
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 از کالبد ما خشت گور دیگران رو بپزند، دست باال کنه!  آقایون، هر کی موافقه  -
 

پلکیدند و  می ا   هه خراب ای از  گوشه در  دوستان هر کدام    ...فریور از ایوان دور شد
ظهر    صالة زیمنس شده و  دکتر  اصرار حکمت  سوار شورلت نو    به   .ندپراندمی   متلک

اعالم کند.  به جمع    رمان جدیدش را  آغاز  خواست می   ...به کاروانسرا آمده بودند
و دست از سر    نوشت می زودتر  جم! کاش رمانش را    لعنت به  !جم  یبا سوژه رمانی  

بر چرا  شت دامی فریور  می .  رفقا  به  چشمش  رمان   افتاد،تا  فریور    ینانوشته   از 
دوستان    تقدیم مزاح؟ مثل گوشت خامی که جلوی سگ هار بیندازند، او را  پرسیدمی 
بلد  که  به خودم گفتم، فریور جون، پسر، تو  »  ...زنده قورتش بدهندزنده   تا  کرد می 

های دوستان  از شوخی فریور    «...کار بشمبه خودم دست   هبهتر  ...نیستی رمان بنویسی 
همان    ...های تکراریمتلک  ...متلک   وو لیچار    طعنه  ...به لبش رسیده بود  جانش
مگر    ...جانش از دست حکمت هم به لب رسیده بود. رمان جم!  ...گی همیش   اشعار 
ای که حکمت  ه سطورا  ...نبودبیشتر    سطوره ا  یکجم    ...شد؟پیدا نمی   ی دیگر  یسوژه 

حرف بزند. کسی  توانست  نمی فریور با کسی    ...آورد در   فریور   از دست   خواست می 
اش بدهد. توی دشت راه افتاد، زیر آفتاب سوزان. تا اش کند. دلداری که بتواند درک 

می  کار  تپه چشم  دوردست   شانه به شانه ماهورهای  کرد،  در  هیئت  و  چادرهای   ،
  شاید   ...سراب یا واقعیت؟ ناگهان دلش خواست به دیدار پدر ونسان برود  ...حفاری

باشد! محل  النه    ...در  از  سر  هم  خزندگان  حتی  روز  داغ  ساعت  این    در در 
. چادرهای هیئت حفاری  افتادراه   بیابان های پراکنده میان سنگ فریور  ...ندد آورنمی 

، پیرمردی در  چادری  در ورودی  ی، پشت هرم آفتاب شناور بود.خیالچون اردوگاهی  
 زد. فریور سراغ پدر ونسان را گرفت. سایه چرت می 

 ! 793 تو چاها! ج اون  -
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 شود رفت پایین؟می  -
سمت    کاروانسرا راه داره. دوراهی هفتم، روزن نهم، دهلیز سوم   از تو سرداب    -

   ...چپ 
دهلیز    ...ته بودیخ پلکان عریض سرداب زیر دیوار سنگی فرور  ...؟دوراهی هفتم

سوم  ...چندم؟دوراهی    ...منه پایین  ...روزن  می هرچه  یاد  کمتر    رفت،تر  به 
چرخیدند و تا انتهای دهلیز  های پر گردوغبار نور بر محور خود می ستون  ...آورد می 

 ...بردندراه می 
 فریور صدا زد: 

 پدر ونسان! -
ها را باز نگه  توانست چشمنمی   ...خاک زیر سقف مثل باران روی سرش ریخت 

برگردد. به پشت سر نگاه کرد. گردوخاک  جا  از همان بهتر بود    ...ستون هفتم ...دارد 
ها دارد تهران که هیچ  گفت زیرزمین می همیشه  خانم فخرالدوله    ...را بسته بود  ش راه

ندارد! بود    ...شهری  ساخته  کسی  ساخته  زیرزمیناین  چه  کاری  چه  برای  را؟  ها 
ها از دستش  ها و روزن دوراهی حساب    ...بود؟  رسانی آب   ه قصدبآیا فقط    ...بود؟

 ...دانست به کدام سمت بروددررفته بود و نمی 
 ن! ااااا پدر ونسا- 

ـــــــــــدر و    او  به سوی  االن از ته د  یی صدا و  برگشت. پ  و  و  چه کسی جز    ...نسان و 
زیریاو در الیه  این دهلیزها    توی  خودشچه کسی جز    ...پلکید؟می   سیاره   نهای 

می  ونسان  پدر  طنین  مگر    ... گشت؟دنبال  ؟  نبودخودش  صدای  مخدوش  این 
نسان پ و  و  و  و    از جای واخت  نکوبشی یک  ...فریور ایستاد و گوش سپرد   ...ـــــــــدر و 

 ...رفت   تر چندمتر جلو ...ریخت خاک زیر سقف روی سرش می  ...آمدمی  نزدیکی 
 و باز شنید: ...سر دوراهی به دهلیز سمت چپ پیچید



 ایگورستان شیشه ⁎ 310

 

نسان پ   - و  و  و  و    ...ـــــــــــدر و 
از او فریاد    مستقلجدا شده و  ایستاد. او صدا نکرده بود. آیا طنین صدایش حاال  

 ؟ زد می 
نسان  - و  و  و  و  ـــــــــــدر و    ...پ 

پدر را صدا   ...سقف را نگاه کرد. سر حکمت توی روزن آن باال بودسربلند کرد و 
 ... خت اندازد و سنگریزه توی چاه می می 

 : از دل زمین پاسخ داد پدر ونسان 
 جام! من این  -

 ...رفت  تر فریور چند متر جلو
 شود! ن خراب می اروی سرم  دنیا االن صدا نکنید!  ...جا!این ...طرف!این  -

استخوان ایستاده و با کلنگ به    ایدر فرورفتگی توی دیوار، پدر ونسان روی پشته
 افتاده بود.  سنگی  جان دیوار 

 فریور گفت: 
 شدم. خواستم سالمی بکنم.ها رد می طرف  از این -
 ند؟ نزهم می را به  ی دنیای زیرزمینرفقاتون اون باال؟ چرا آرامش  چه خبرشونه   -

 ...تاقی کوتاه رد شودزیر فریور سر خم کرد تا از 
 ، پدر؟هستینمشغول چه کاری  -
های ار سنگی و این پشته یواین د  ...آداز دست من برنمی دیگر کاری    ...ی هیچ  -

 دادند.پایان  استخوان به آرزوهای من 
 وجود داشت؟ واقعاا  ...، پدرنزدیمی  وکه حرفش ر ی اون شهر زیرزمین -
دیگر   ...مصری   هایمثل مومیایی   آلودخاکسرتاپا  ؟  بینی نمی سرووضع من رو    -

 آورد.  ماین بال را او به سر ... نه تحمل نور دارم نه هوای آزاد
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 کی؟  -
پرسید شهرش  . می از شرم خالص شودتا  کشاند  زیرزمین دنیای  به  من رو جم!    -

ساکن  من هم ساکن این شهرم.    ...این است شهرش. ایناها!  ...را پیدا کردم یا نه؟
 .شهر مردگان 

 ؟از کجا آمدههمه استخون اینها چی؟ استخون  -
قنات  خواستممی   - از وسط شهر رد می محور  اما   ودشها رو که    بازسازی کنم. 

انگار مصیبتی طبیعی به    ...!پشته استخون پشته  ...کردمگم  در این نقطه    شون رورد 
 صورت گرفته باشد.عظیم وکشتاری سر شهر خراب شده باشد یا کشت 

 ها جدیده؟استخون  -
 . ست هامال دوران مغ  -
مرد مغ   - که  نمی هاه ها  خاک  رو  پدر!کردن شون  رو  جسد  ...،  برج ها  های توی 

 .انداختنمی  هاالشخور  خاموشی جلوی
 ! تننداشها استخون رغبتی به  ر الشخورها دیگ  البدپس   -
  زمین   به ها  قدیمی   رو   ماندهی باقی هااستخون   ...، پدر!ندخوار الشخورها گوشت   -
بناسپردندمی  مغان،   به   .  رستاخیز    باور  پسین،  برای   هایتکه باید    هافروهرروز 

 دوباره زاده بشه.تن تا  کنن جمع طبیعت   وکناراز گوشه و ر انسان  بدن  یپراکنده
نسان  - و  و  و  و  ـــــــــــدر و    ...پ 
 رو بیدار کنن؟ هامرده ن خوامی  هزنن؟ نکن چرا انقدر صدا می  -
 دارین؟ زیرزمینی شهر  ای ازآیا نقشه   ...داشتم از شما یه سوال  پدر،  -
از   - نویسندهن خوامی   نقشه   من  همه  دوست  همین  .  دنبال  هم  بود. آات    مده 
  ی کهر    ...خواست می   وخانم فخرالدوله هم همین ر   .هبنویس   وخواد رمان جم رمی 

کن   نه تومی   بخواد  تهیه  دلیل    ...هنقشه  که  با  نقشه   ...!هشنمی نقشه  من  که    اون ای 
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  ... کشیدمم  خود  دل برای  .  است   پیوسته کشیدم کامال تخیلی و  های کوچک  صلیب 
 ...که  باور کنم مواستخ می 

نسان  - و  و  و  و  ـــــــــــدر و    ...پ 
ته    ...ریخت خاک و خاشاک را روی زمین می   نواخت پدر ونسان های یک ضربه

فریور از زیر تاقی اتاقک بیرون آمد و به دنبال    ...آمیخت در هم می   هادهلیز، صدا 
 ...اه افتادر هاصدا
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 جوانمهندس همیشه

 
 

  . توی دهان فشار داد را  وانتولین  دستگاه چند قدم دیگر پیش رفت و مهندس جوان 
بوداو    ارویبود و د  غبارآلوده و  خفهوای پایین   آمد.  نفسش باال نمی   ...ته کشیده 

تاریکی مطلقی که   مقاومت   دل زمینباوجود  نیروی  بود،  به جلو  را گرفته  ناپذیری 
چندین سال از عمرش را صرف دنیای زیرزمینی مترو کرده بود، اما بار   ...راندشمی 

که   بود  می اولی  پا  زیرزمین  داشت گذاشت.  به  دوراهی    واهمه  سر  بگیرد.  نفسش 
دفترش را به خاطر بیاورد.    یتالش کرد موقعیت پونزهای قرمز روی نقشه   ...ایستاد

کاش از گروه جدا    ...قرار داشت   آندرگراندین ماکت  زیر  یایستگاه گورستان در طبقه 
بود.   نمی نشده  هم  چراخودش  ک  دانست  بود د ر ادعا  دستش  تونل   ه  کف  مثل  را  ها 

که  شناسد.  می  ن  یساخته افسوس  او  که   ...ند!بوددست  آن  او    افسوس    بنای خالق 
؟  را طراحی کرده بودها و دهلیزها  این دوراهی   چه دستی   راستی   ! بودنانگیز  شگفت 

  رد پای مهندس جوان    ...بود؟ان  گرد نورهای  ستون سیستم تهویه و    مخترعچه کسی  
بسیار خالقعمارم  از  ی  را  تر  بی دیدمی جا  این   در خود  استادی    آیا کسی   ...همتا!. 

که  چون او  کسی  هم  آن   ؟را به اسم خود جعل کند  العادهفوق   آفرینشاین    توانست می 
 بنای ناپیدابه شیفتگی خود در برابر این  در کمیسیون بررسی  داشت  نشهامت    حتی 

او  ...بود  فرض کردهآن اثر ، بارها خود را طراح و آرزو در عالم خیال ...!اعتراف کند
هنوز همه لقب جوان  همین خاطر  شاید به    در کارنامه خود نداشت!اثری    اصالا که  
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عمر    یک بود؟  ن  عرضهبی مبتدی، نادان یا    فهوم دادند؟ آیا صفت جوان به م به او می 
انتظار    ...باقی ماندن!  بضاعت بی جوان و   به آرزو تحقق یک عمر در  های  بخشیدن 

چه اقدام مشخصی کرده بود به جز  مگر  برای ساختن مترو    ...!ن آه کشید  خود   بزرگ 
در برابر    احمقانه   حسادت  ؟ دیگر بود  ی طراحش کس ای که  فروکردن چند پونز در نقشه 

.  کندی  فرا ن   ش بودنحتی    هاتا مدتباعث شده بود  شکوه ظلمانی این بنای زیرزمینی  
  که دامی افتاده بود  یوتنها در دل این ظلمت گم شده بود. انگار در حلقه و حاال تک 

ها تمام شهر را  خاطر آن پونزهای قرمزی که به  !راه خروج نداشت. دام پونزهای قرمز
بود.  روزیرو  می   کرده  پی  هزارساله  بناهای  آن  دیگران  در  او  امثال  تا  ریختند 

 ...بازی کنندمقدارشان بازی کورمال راه بروند و ته جیب با پونزهای قرمز بی کورمال
توی   ...ترسید از کودکی از تاریکی می   ...مهندس اسپری وانتولین را از جیب درآورد 

انگار   ...پیچید تو سرش می   و خفه   صداهای گنگ  ... گرفت هایش می سیاهی، گوش 
نقابآدم زیر  از  گوشش  هایی  می   در  چرا    ...کردندنجوا  بود؟  ن آسقف  کوتاه  قدر 

  ها را عریض باید تونل  ...دادباید ارتفاع زیر سقف را افزایش می  ...گرفت می نفسش 
توانست  می های عمودی  به کمک چاه   د.شحس می   تری به نور نیاز بیش   ...کرد می 

کند نباید از خفگی  کسی که از مترو استفاده می   ...نور روز را به دل تاریکی بیاورد 
که صداهای گنگ نامفهوم در  آن کند، بی     ها را طی االن بترسد. باید با آسایش خیال د

 ...کرد راهروهای رونده مستقر می   ست ها بایبرای کوتاه کردن فاصله   ...سرش بپیچد
فاصله میان مرکز زمین و سطح خیابان را    توانست می   های عمودی برقی با نصب پله 

تقلیل   ممکن  حداقل  مدلپیشرفته  ...دهدببه  پلهترین  لحظه  های  چند  طی  برقی 
  را در   وانتولین   اثرمهندس جوان    ...ندکشیدصدها نفر را از اعماق زمین بیرون می 

کرد   های  سوراخ  احساس  کشید  ...بینی  عمیقی  کار  اس  ...نفس  دوباره  افتاده  پری 
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می صداها    ...بود حاال  زنانه پژواک    ...شنیدرا  باستان   یصدای  در    شناسخانم 
 : تاریکی 

ــــــــــــــــم - ــــــــــــــــم! ج   شید! ...ج 
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 ۷۹۳سنگ 

 
 

ها این استخوان   ...تن جم است   ها»این سنگ  ...دو ضربه از رو   ...یک ضربه از زیر
است«  استخوان  ناخن  کمکم ها  واژه   ...جم  میترا  زیر  می های   او  ...گرفت جان 

از    ضربه  دو   ...از زیر  ضربه  یک  ...تراشیدها را می توی شکاف  یوگل خشکیدهخاک
دوتا    ...از زیر کی ی  ...داده بودیاد  میترابه دستیار جوان پدر ونسان این روش را  ...رو

  دور   گی هم  ...نده بوددکشیبیرون    793بزرگ را از چاه    سنگتخته روزی که    ...از رو
انتظار فاش شدن اسرار  حلقه  آن    رفته رفته   ...از رو  تادو  ...از زیر  کی ی  ...زدند، در 

ها شکاف روی    پدر ونسان   ...جوان نمایان شد  دستیارزیر کاردک    ایهای تازه نشانه 
سنگ راز  تخته  آن   بود  امیدوار.  روفت می و با پشت آستین گردوخاک را    کرد فوت می 

مادر در سکوت چشم به   ...بدهد ها را نشان د. راه قنات نآشکار کبرایش شهر جم را 
باغ را حفاری  نبشته دوخته بود. هرگز به پدر ونسان اجازه نداده بود قنات هفت سنگ 

می   ...کند تکرار  قنات همیشه  بروید  مردههکرد:  کنید.    یای  حفاری  را  دشت ری 
من آب قنات هفت  باغ  تا  به هر هفت  و  است  زنده  می باغ هنوز  کافیه  رسانی  کند. 

میترا فوت کرد و   ...از زیر ی یک ...از روتا دو ...از زیر ی یک ...ها را نگاه کنیددرخت 
نوشته   خاک از روی  آستین  با پشت  را  ها تن جم  این سنگ   ...د ز  س ها پخشکیده 
 یهای بدن جم از چهارگوشه »روزی که تکه   ...جم  ها استخوان این استخوان   ...است 

جمع  شوددشت  جمع ...آوری  شومی!  کار  چه  تکه «  بدن  از    یشدهتکه آوری  جم 
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این همه سنگ را  برای بازسازی بدن جم  ادر بود  چه کسی ق  ...دشت!  یچهارگوشه 
. یکی  کرد   شد. دوباره شروع به تراشیدن   خم نبشته  میترا روی سنگ   ...؟دجا کنجابه

  ...جم استخوان  ها  این استخوان  ...ها تن جم است این سنگ  ...دوتا از رو  ...از زیر
کمر راست کرد.    ...آوری شوددشت جمع   یهای بدن جم از چهارگوشه روزی که تکه 

  793ای استخوان کنار قبر  ها چه بود؟ نگاهی به اطراف انداخت. تپه معنای این واژه 
ها  برد تا استخوان هایش را در خاک فرومی دندان   برداریماشین خاک   کود شده بود.

دوتا از    ...یکی از زیر  ...میترا باز خم شد و به تراشیدن ادامه داد  ...دبیرون بکش را  
تکه ظه لح  ...رو که  »روزی  کرد.  مکث  چهارگوشه ای  از  جم  بدن  دشت    یهای 

  های تا ماشین  بود «  چقدر زمان الزم  ...ها برخواهند خاست آوری شود، مرده جمع 
ها شناس باستان د؟ چقدر زمان الزم بود تا  نهای زمین را تخلیه کنحفاری استخوان 

توانست از پس چنین  د؟ چه کسی می نیابب  را با یکدیگر  شان ربط د و  نها را گرد آور آن 
برعظیم  کار  بودشک  بی ید؟  آی  الزم  سال  وقت  گورکن سال آقا  عباس  ...هزاران  ها 

میترا به قبرهای   ...برخاسته بود؟  پس از آن   ایآیا مرده  ...کرده بودشهدا    یقطعه صرف  
ه بود. تنها قبر  زد شهدا  بر زمین    مهر سکوت ای مرمر قالبی  الیه   ...اطراف نگاه کرد 

باز   زخمی  چون  که  بود  بودسعید  کرده  تکه عفونت  که  »روزی  از  .  جم  بدن  های 
جمع   یچهارگوشه  مرده دشت  شود،  وآوری  خاست  برخواهند  ی  بوق «  ...ها 

را شکافت.    ناگهان   خراشگوش  از جا    ...بخورد   جر  یاپارچه   انگاردل شب  میترا 
کرده    اشسعید کجاست؟ چطور فراموش   ...؟صدای بوق شورلت بود  شاید  ...پرید

کرده بود، روی تشک عقب    اشپیچده و کفن کشیاز قبر بیرون  نوذر  که  آن   پس از بود؟  
های تند به سوی حصار توری قبرستان راه افتاد.  با قدممیترا  بود.    ر انتظدر ا  شورلت 
حسی حیوانی در  انگار  ،  شدمی ها  یکی از آن   سرگرمها! هر بار که  سنگ این    لعنت بر

زنده می  می می انقدر  شد.  وجودش  که  تراشید،  می همه تراشید  یاد  از  را    ... برد چیز 
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و راز کلمات آن چیز جز آن تخته همه  برخواهند خاست »مرده   !سنگ  و شهر    ...ها 
  روشنهای شورلت  پشت توری سیمی، چراغ   ...زیرزمینی دوباره زنده خواهد شد.«

قبرستان را بیدار  کل    خیال داشت ، انگار  داد فشار می سعید دستش را روی بوق    . بود
شکاف توری  میترا   ...زد؟چرا بوق می  ...کند. ساکت! میترا دست تکان داد. ساکت!

دستش را به توری  در جستجوی آن،    ...راه خروج کجا بود؟  ...یافت سیمی را نمی 
زیر پایش    هر لحظه ممکن بودقبرهایی شده بود که  زندانی    آیا  ...کشیدمی سیمی  

 ...دانستند؟می   شان او را از خود   ندشدمی   زندهی که  هایمردهآیا    ...ند؟ندهان باز ک
شلوارش   عجله  راخاک  اسب   با  شلوار  چکمه تکاند.  و  چرمی  سواری   چون های 

والی گل  ...تراشیدبا ناخن  روی زانو را    یخشکیده  ل گ    ...تنش چسبیده بودبه  پوست  
بود موهایش چسبیده  مرده   ...به  او  حتی  دیدن  از  بوق    ...دندکروحشت می ها هم 

  شکاف   ...برساند؟  اتومبیلاز چه راهی خود را به    ...ادامه داشت   چنان هم شورلت  
خود را از  که  آن   ، اما پیش ازرد بآن فرو    اش را در نیمی از تنه   ...ناگهان پیدا شد  حصار

 شلوارش به سیم گیر کرد و پاره شد. یپاچه ، بیرون بکشد سوآن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  319 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

 
 
 

۷ 

V چون گودالی تهی 
 
 

شورلت  که  سعید   عقب  صندلی  هاله روی  کرد،  باز  های ستاره به    آبی   ایچشم 
نیم  ...تابیدسقف می زیر  پوشش  ای  نقره  زمین    یاما جاذبه  ...خیز شودتالش کرد 

عضالتش  حرکت کند و    دترسیمی بدنش  انگار    ...بوده  فلج کرد بدنش را    عضالت
شوند پراکنده  فضا  خاطر  شاید    ...در  همین  لباس    طوراین به  در  سخت  و  سفت 

  پیچ طناب  یشسعید تالش کرد پا روی زمین بگذارد. پاها  ...بودشده  فضایی پیچیده  
اش را سنگین پایین آورد و تنه   ایخیز شد، پاها را چون وزنه زحمت نیمبودند. به   دهش

کشید. فضایی   باال  می   لباس  خود  در  تنگ  قنداقی  دریچه   ...شافشرد چون    ی از 
  یدستگیره  پی   ...بود؟   فرود آمدهاش روی ماه  ای به بیرون نگاه کرد. آیا سفینه شیشه

تالش  توانست پیاده شود؟  می   طور. چ ندبه بدنش چسبیده بودهایش  دست در گشت.  
به در کوبید. موج  محکم  کتفش را    ...شدکرد دستگیره را با آرنج باز کند. باز نمی 

زندانی  فضایی    یدر سفینه اما در باز نشد.  چه کسی او را    ،را لرزانداتاقک  ارتعاش  
شد. در گذاشت و با تمام توان فشار داد. باز نمی   یآرنج را روی دستگیره   ؟کرده بود

اما    ...را با دندان گرفت و باال کشیدروی در    یخم شد، دکمه قفل بود؟  دریچه  آیا  
استخوان دندان  سعید  را  بودند  رمقبی   و  فرسوده   ی هایهای  خود  خشم  در  دوباره  . 
فنر باال    مثلدکمه    ... دکمه را با دندان باال کشید  بار دیگریک ها متمرکز کرد و  آرواره 

در با صدایی خشک    باالخره روی دستگیره کوبید تا  با آرنج  چند بار  جست. سعید  
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تنه   اششده پیچطناب  هایپا  ...باز شد و  آورد  پایین  کرد. سرپا را  صاف  را  که    اش 
 کهکشان   یدر کدام نقطه ماشین تکیه داد.    ی. به بدنه کرد ه می احساس سرگیج  ایستاد

ها  سگ   . گسترده بود  آسمان تا مرز    فوعل آببی   بایر و  بیابانی رو،  ه بود؟ روبفرود آمده  
پا پرید. نور  ، چند متر جفت اتومبیل  یبا تکیه به بدنه   کردند.پارس می در دوردست  

به    ...بودند؟  کرد. پروژکتورها کجا پنهان شده تندی دوروبر را روشن می  چشمش 
. عینک  بودده  قنداق کررا  لباس فضایی بدنش    ...افتاد  هاتصویر خودش در شیشه 

در لباس    .پریدروی سطح سنگی ماه  قدم  چند    ...بود   زدهاش  چهره بر    فتابی نقابآ
  پوششی با چنین  چگونه  توانست راه برود نه نفس بکشد.  غریبی که به تن داشت نه می 

کردند  های ولگرد از دور نگاهش می رساند؟ سگ ببه انجام    ماموریتش راتوانست  می 
بدنه   جرئت که  آن بی  به  سعید  باشند.  داشته  شدن  چه    ینزدیک  داد.  تکیه  ماشین 
این  می   ست بای شر  از  چگونه    لذت   بدون ؟  دشمی خالص    گون کفن   پوششکرد؟ 
را  چگونه    وزنی بی  پیشارو  برابر    بسته های  دست با    چگونه   کرد؟می   فتحدشت  در 

نه، سعید    ...د؟رکمی دفاع  از خود  ،  تا گوشت تنش را بدرندکه منتظر بودند    هایی سگ 
پا   ژنرال    ...افتادنمی از  جهدی  سعید  بودساحت  گروهبان  موفق  ناسا    ...مقاومت 

بود   کندنشده  تبدیل  یاس  به  را  قتل  بود    نتوانسته  دشمن ارتش    ...امیدش  به 
درنیاتشنگی    ...شبرساند پا  از  کربال  بودورصحرای  از  شده  هم  عزراییل  حتی   .

آسیبی به او  چه  دشت ری  زده  چند سگ فلک   او برنیامده بود.  سختی جان   یعهده 
ری!  ...برسانند؟  توانستندمی  کرد   ...دشت  نگاه  را  دوروبر  جهان    ...سعید  کجای 

شورلت    سوار بر   ...درآورده بود؟   سکنهبی سر از این دشت نورانی    کی ایستاده بود؟  
نورانی    یآیا سرنشینان دیگری هم داشت؟ آیا اثری از حیات در این گستره  ...ه؟قراض 

باید از شر  هم شده  ودندان  با چنگ   به خودش توی شیشه خیره شد.  ...شد؟یافت می 
  .ش فرو برد دست راست های تیزش را در  دندان شد.  می   گیر خالص وپادست   این کفن 
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ای را به نیش  . تکه یدآبرانی چندالیه  این جوشن کت از پسدندان فوالدین الزم بود تا  
تف کرد و دوباره  آن را  ای از پارچه در دهانش ماند. توان کند. تکه   یو با همه   کشید

به  دندان  افتاد.  با  را طنابدیگری درید. چرا دست   یتکه   بازجان کفن  پیچ  وپایش 
پاره  جا به  . باید از همینه بودکتان دهان باز کرد   یی در پارچه شکاف  ...؟کرده بودند

سعید چون حیوانی  پاره از بدنش آویزان بود.  کفن پاره   ...دادادامه می   کردن کفنش 
 .ه بوددرنده به جان خود افتاد

دست  آزاد  وقتی  باقی شهایش  تن    یماندهد،  از  را  دور  درآورکفن  را  عینک  د، 
اما کی؟   ...طلبید؟به کمک می زد و  فریاد می   بایست انداخت و سربلند کرد. آیا می 

رسید؟ شاید ادش می دبه  در این بیابان برهوت  کرد؟ چه کسی  چه کسی را صدا می 
در جلو را باز کرد    ؟ آمدشنید و به سراغش می شاید کسی می   ...بهتر بود بوق بزند؟

جلو ماری به دور جامی   یروی شیشه   دانست.و پشت فرمان نشست. رانندگی نمی 
 شد. جامتمام مارهای جهان هم به او کارگر نمی زهر  شکل حلقه زده بود.  مخروطی 

شیشه  زهر حفره   همان   روی  که  بود  تهی  سیاه  قدر  اش هخند  ...دشت این  های 
تر نبود؟ دستش را روی بوق گذاشت و به  آیا او خود از هر ماری زهرآگین  ...گرفت 

با  ؟ دستش را  ورندبیا  ندتوانستی به سرش می مصیبتدیگر چه    ...خندیدصدای بلند  
بی بوق    تری ش فشار  دادروی  بای  ...فشار  بای  ... شد!می بیدار    ست دنیا  را    ست دنیا  او 

از  سعید جهدی  شهید    ...!بودحاال قادر به هر کاری   سعید جهدیشهید    ...د!دی می 
. عالئم  بوددست یافته  به عالئم حیات در دشت کهن ری  او  .  شت چیز هراس نداهیچ  

ها، دور از  دور از چشم دوربین  ...بودسعید جهدی زنده  شهید    ...حیات خودش!
ر کسی  حتی اگ  ...د و زد حتی اگر گوش شنوایی نبمی او بوق    ...دسترس پروژکتورها

ن دیدارش  فتح کرده    ...دآم می به  را  آن  قبر سیاه    ... بوداو دشت کهن ری و هزاران 
عالمت   به  را  دستش  و  کشید  پایین  را  آورد   Vشیشه  شوید!  برپا  ...بیرون  بلند   !
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خورد.   شکست  ماموریتش  در  سیاهآرمسترانگ  چند  فتح  را  ن آسما  هچالبرای  ها 
دنیا    آرمسترانگ  V  !Vدرنوردید.   تهی حفره   نماد به  حیات    ...!بود  ای  یافتن  برای 

  در بایست  اش می سفینه ها  آمد. برای بیدار کردن مرده بایست در دشت ری فرود می 
و انگشت نشانه و وسطی را    ...زد سعید بوق می   ...بوق  ...بوق  ...نشست می جا  این

.  سعید جهدیگور خالی    ...چون گوری خالی!  Vداد.  می در هوا تکان    Vبه شکل  
او به زندگی بازگشته بود. ماموریتش پایان یافته بود. بیرقی به جز کفن سفیدش برای  

خاک در  مرزوبوم   فروکردن  آنتن    این  شد.  پیاده  ماشین  از  کاپوت    نداشت.  روی 
بیرون کشید را  پاره   ...شورلت  روی زمین جمع کرد   اشپاره کفن  از  کفن  این    ...را 

عالمت حیات   .به اهتزاز درآورد د و چون درفش  کرکفن را سر آنتن    ...او بود  درفش 
نام سعید جهدی!  حیاتی   !دشت ریدر   بی بی   ...سفید  ی درفش   ...به  و  رنگ!  نیلک 
ب   مردگان پا خیزید  به :  ستاره!ماه و بی بی    دشتی ما  زیر درفش سعید!  پا!  ه دشت ری! 

داریم  برهوت  رو  بی   ...کردن!  فتح  برایدشتی    ...پیش  زندگی آبدشت    ...وعلف 
 ...دشت  کندتا چشم کار می  ...دشت واقعیت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  323 ⁎ سرور کسمایی   

 

  

 
 
 

۸ 

 ... بروید هابه سوراخ 

 
 

 ...سلیمان! ...سلیمان! -
 خااااانم فخرالدوووووله!  ...خانم فخرالدووووله! -
نساااااان! پدر  - و  و  و   و 
 منس!ــــــــــدکتر زی  ...دکتر! -
 !جالاااااال ...ال حکمت!ااااااجال -
 

 ...!کفار و زندیقان اسامی    ...!ی اسامی لعنت  ...کردندمی ن   رها صداها حاکم شرع را  
از جان مردگان  لرزید.  شنید، به خود می را در تاریکی می   شان یکی صدای  هر بار که  

می  چه  ک  ...خواستند؟او  تعقیب می   جا تا  شناخته  اخواستند  را  او  آیا  کنند؟  ش 
پناه برده بود تا برای همیشه     زیرزمینرا از تن کنده و به و عمامه    ا او که عب  ...بودند؟

شود راحت  شرشان  د  ...از  در  زیراالن هرچه  می پیش   خاک های  صداها تر    رفت، 
  ...شودهرکاری بکند باز هم شناخته می آدم    ...!ا گم کنیدگورتان ر  ...ندشدمی   تربلند 

باز هم    ...خودش  مثل  ...تغییر لباس و قیافه بدهد  ...ش پسر  مثل   ...دبدهنام  تغییر  
چه کسی   ...؟ستندخوامی   اوارواح خبیثه چه از جان    ...دو شمی تا دل سیاهی تعقیب  

حاکم    ...؟ه بودخرالزمان دمیدآ؟ چه کسی در شیپور  ه بودرا از خواب بیدار کرد   هاآن 
چیز تقصیر فرستاد. همه رفت و به خودش لعنت می کورمال پیش می شرع کورمال 
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این فکر پلید از کجا  بود روز قیامت را پیش بیندازد؟ سرش زده  به چرا  ...خودش بود
  ش چه ورد ادست  ...!امور دنیا و آخرت   فضولی در ،  وندخدا  دخالت به کارآمده بود؟  

بایست شهر    هرچه زودتر  ...راندندصداها او را به سمت خروجی شهر می   ...بود؟
می  ترک  شیطان   ...کرد را  شهر  این  چاردیواری  در  کاری  این    ...نداشت   زدهدیگر 

  بگذار خود شیطان   ...؟دست شیطان نبود  یمگر ساخته  واپیچهای تاریک پیچهلیز د
به هیچ  وفادار او دیگر  ...نبود  ی شرع هیچ  او دیگر حاکم  ...در آن حکمرانی کند هم
زنی  سینهصدای    ...یدکوبمی مثل پتک به سرش  نواخت  های یکضربه   ...نبود  ی دین

انتهای د می   ...دآم می   االن از  دوراهی  به یک  زیر    ...رسیددهلیز طوالنی  روزن  از 
اد  یرفت؟ می به کدام سو بایست  ...تابیدمی کناری سقف، پرتوی اریب نور به دیوار  

رو، پادشاهی روی دیوار به  ه روب   ...کبریتی آتش زد   ...قوطی کبریت توی جیبش افتاد
 ...گستر در یک دست، جامی مخروطی در دست دیگرتخت نشسته بود، عقابی بال 

رفت. کبریت را که به انتها رسیده و دستش    ترنزدیک   ...ن؟پادشاهی پنهان در دل زمی
می  سلیمان!را  زد.   آتش  دیگری  کبریت  و  انداخت  زمین  به  سلیمان    ...سوزاند، 
کرد سلیمان؟ او که با آن تخت پرشکوه آسمان را درنوردیده  چه می جا  این   ...بزرگ!

او را به دل زمین تبعید  چه کسی    ...بود، چگونه از این دهلیز تاریک سردرآورده بود؟
سلیمان با آن جالل و جبروت نقش دیوار شده    ...کبریت را نزدیک آورد کرده بود؟  

دست  شیطان به    ... ندکرده بود   سنگ او را زندانی    که   جماعت موران امان از    ...!بود
بود  ش موران مساکنکم!  ...سپرده  ریش   ...ادخلوا  مالی  با  بود.حق  بایست    طالیی 

مساکنکم!می  ادخلوا  ملک    ...نوشتند  از  سلیمان  بگذارید  و  بروید  سوراخ  به 
کندظلمانی  عبور  شهرتان    ...تان  دیوارهای  میان  از  بگذارید  و  بروید  سوراخ  به 
زنی  نواخت سینه صدای یک  ...به تاریکی گوش داد  ...کبریت خاموش شد  ...بگریزد!

می  باال   ...آمد از روزن سقف  می سینه   یدسته ،  آن  از کوچه  با    ...گذشت زنان  حق 
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بایست   ...گریخت بایست می   ...شیطان بود که این دهلیزها را زیرزمین ساخته بود
زنی  واخت سینه نباید از شر صدای یک  ...یا شاید آن دیگری   ...پیموداین دهلیز را می 

او که    آیا او خود را سلیمان پنداشته بود؟   ...سلیمان!  ...سلیمان!  ...شدخالص می 
سلیمان بزرگ! آیا سلیمان با آن جالل و جبروت ته این   ! بودبیش نمردنی خدا   یبنده

بایست از سرنوشت سلیمان    ...گریختها به خاک سپرده شده بود؟ بایست می خرابه
از این  راه خروج    ...شد راهروها را پشت سر بگذارد شاید موفق می   ...گریخت می 

 ... !سلیمان  ...سلیمان! ...بود؟  دامکشهر  
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 دمای سحر دم

 
 

شب    دل میترا سیم بوق شورلت را قطع کرد و به جیغ آن در    یگرفته کاردک خاک 
 ... ساعتش را نگاه کرد   ...منگ بودهایش هنوز  راحتی کشید. گوش   نفس   ...ن داداپای

آورد، کسی به شورلت  درمی  ها راادای دلقک جز سعید که  زد و به زودی سپیده می ه ب
زد یا منتظر  می دشت سر  یشان به چهارگوشه ؟ از پی کرد ایست می بازنگشته بود. چه ب

 ... چاهی بود  سوتر آن   چند قدم  ...رفت های مردد پیش  با قدم  ...سپیده بزند؟ماند  می 
را  به خاطر میتنوذر گفته بود که قنات دو دخترش را    ...رفت؟ آیا باید از آن پایین می 

نمی  بود.  میترا  گرفته  که  آن   ترپیشدانست  بود   هااز  رفته  قنات  کودتا  ...به   ...شب 
مادر موهای او را   ...دست مادرش را گرفته و از راه دهلیزهای زیرزمینی گریخته بود

بود آورده  به شکل پسرها درش  و  میترا می   ...چیده  قنات هرگز    دانست حاال  از  که 
بود نیامده  بود  ...بیرون  ماندگار شده  زیر  آن  راه    ...برای همیشه  از همان  هر شب 

 چاه دوال شد و فریاد زد:  یروی لبه  ...گریخت می 
 یین؟ییییآقای فریور! آقا نوذر! کجا -

ی دشت  هاصدایش توی چاه پیچید و به سوی خودش برگشت. اگر سر همه چاه
مثل  ش را  فریادهای قنات  االن . دندشنیدمی صدایش را  شاید    ،د کررفت و صدا می می 

 ... دندبرمی تا انتهای دشت بلندگو 
 سر چاه بعدی فریاد زد: 
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ر! - و  و  و  ر! برگردین!  ...فریو  ذ  ذ  ذ   نوذ 
 دو!  ...یک ...مارش ...دو! ...یک ...مارش ...مارش -

 کرد.می  نظامی  مشقدوش،  ر ب درفش سعید،  
 ! دشت ری را فتح خواهیم کرد  ...!راست راست   بهدو! ...یک ...مارش -

 چاه بعدی میترا فریاد کشید: سر
ـــــــــر برگـــــرد! -  شنوین؟صدای من رو می  ...نووووذر! ...دکت 

 سعید فریاد زد: 
 گوشم! به سعید جهدی!  جا این ...شنوین؟صدای ما رو می  -

 د: فریاد زچاه چهارم، میترا  سر 
 ! زنهسپیده داره می  ...باال!  نیبفرمای ...مهندس!آقای  -

 سعید تکرار کرد: 
تشریف  آقایون،    ...!به پایان رسیدهشب    ...ه!نزداره می سپیده    ...!سه  ...دو  ...یک  -

 باال!   بیارین
 چاه بعدی، میترا بلندتر فریاد زد: 

 !یمن وم می  ن وتمنتظر ما ...!باال ینیاسرداب ب یپله از ین، کرد گم راه اگر   -
باشین  سهرا  - نمی   ...!نداشته  فراموش  رو  کسی  روما    ...کنیم!ما  جا    کسی 

 نخواهیم گذاشت!  
 

انتظار  ی ری را می مهتابمیترا و سعید دشت    قدمبه و قدم   چاهبهچاه پیمودند و در 
 ...زدندصدا می ها در ویرانه را  مردگان  اسامی  ،دم سپیده

 
 
 



 ایگورستان شیشه ⁎ 328

 

 
 

 

 های شهر مردگان  نبشته سنگ متن  
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 1376هاشم رضی، تهران، انتشارات فکر روز ،   ی به ترجمه 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 «های نوگام کتاب»منتخبی از 
 .  وجو کنیدما جست سایتوب در  های نوگام را فهرست کامل کتاب

 ترجمه   رمان 
 نیا ی اکرم پدرام| جیمز جویس | ترجمه  یولسیز

 ی عماد تفرشی تزاالما | ترجمه م   باغ ایرانی | کیارا
 ی عماد تفرشی | ترجمه شیاطین در کویر | بیژن زرمندیلی 

 ی فرشته مولویها | ماریانو آسوئال | ترجمه زدهفلک 
 ایرانی   و داستان بلند    رمان 

 نقشینه | شیوا شکوری 
 به شهادت یک هرزه | امین انصاری 

 زادهدر عین حال | محمد قاسم 
 نمایشنامه 

 سیدمصطفی رضیئی ی مقاومت | آریل دورفمان | ترجمهگانه سه
 داستان کوتاه 

 امین اطمینان |   استالین یا تروتسکی؟
 تا ملکوتی سیب ترش، باران شور | بی 

 ناداستان 
 ی شهرزاد سلحشور ایو مولیه | ترجمه -تیغ بر نشر | ژان

 خواه  ی زندانیان بند نسوان | مریم حسین شده؛ قصهزنان فراموش 
  شی در حوزه سیاسی | کریم پورحمزاویخاورمیانه در آتش جهادگرایان | اثر پژوه

 کودک و نوجوان 
 نیا تارا کاظمی   |  +(۶)  به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه  بال |بال و پولک داستان نازک 

 | کتایون اسالمی +( ۷) | کتاب دوزبانه فارسی و انگلیسی  انگیزشگفتالتش در غار گ  
 کاران +( | فرزاد صیفی۶فارسی و انگلیسی )دوزبانه ، چتر کوچک قرمز | کتاب رونا

های  ی کل کتابمشاهدهرای ب
 . اسکن کنید  ،نوگام
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