
 
 

  



 گرامی،   یخواننده 
 

از کتاب » الکترونیکی رایگان  به این نسخه  ایران   «بریم سر می ما همه در عصر شکار  مختص خوانندگان داخل 
اند تا این کتاب رایگان و بدون سانسور پوشی کرده این اثر، از بخشی از حقوق خود چشم ینویسنده است. ناشر و 

  در اختیار 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/2415/
https://nogaam.com/book/2415/
https://nogaam.com/book/2415/
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  عصر شکار در  ما همه

 بریم به سر می
 

 مجموعه داستان 

 

 فرهاد ح گوران 
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 نشر نوگام 

 

  بریما همه در عصر شکار به سر میم   عنوان:
 فرهاد ح گوران  نویسنده: 
 فارسی و کردی  -  کوتاه  مجموعه داستانموضوع: 

 ناشر: نوگام 
 ( ۲۰۲۲ ژانویه) ۱۴۰۰ بهمنچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۷۰-۹  شابک:

 نقاشی روی جلد: مرضیه لرستانی 
 اجرای طرح جلد: آلن نقلی 

 
 محفوظ است.  نویسندهکلیه حقوق این اثر نزد نشر نوگام و 

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

 nogaambooks@: توییتر و اینستاگرام

 

 

https://nogaam.com
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 فهرست
 ۵ شکارعصر 

 ۱۵ دیوار هوارد باسکرویل 

 ۳۲  جیاکومتی/ یک ناداستان
 ۳۹ پل جیحون

 ۴۹ های سیاسی جمجمه
 ۵۸ چینیی بازارچه 

Antalya in Progress ۶۹ 
 ۷۴ 84تیرماه 

 ۸۹ بانک ملی   یکارمند بازنشسته-الف. خلیلی

 ۱۰۴ پل مِرِگ

 ۱۱۴ عمو نظر 

 ۱۲۳ شلر و اسرین و...  

 ۱۳۴ مدرن پست ینویسندهآقای میم، 

 ۱۴۶ تعمیرکار 

 ۱۵۳ نفرین 

یوم                                                                      زه کانه   دۆنیای   و  نۊ د
ا

 ۱۵۶ ر و سڵ
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 عصر شکار 

 

شت میز چوبی رنگ و  های پف کرده نشسته بود پمیم.الف با چشم جناب ستوان  
گاهی بهش انداخت و زل  آلوده بود. پرونده را گذاشتم روی میز. نرو رفته. خواب 

 هام.زد توی چشم

  «گردن.این وقت شب که دنبال دزد نمی »گفت:  

 «بخشین گروهبان خودش گفت بیا بریم پاسگاه.می »: گفتم

 ی صورت جلسه را باال و پایین کرد. برگه 

 ؟نی خوی توی آلمان درس م  -
 بله.  -
 ؟جاچرا اون  -

سبابه  ناخن  چپ با  دست  روی  زخم  راست،  م ی  را  خمیازه  ی ش  و  خاراند 
 کشید. می 

 جا ادامه تحصیل بدی؟ شد همین نمی جا درس بخوونی. چرا رفتی اون  -
 م رسید گفتم، اما مجاب نشد.  ش هر چه به ذهن در پاسخ 
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همین»گفت:   می باید  و   که   کشوری   رفتی نمی   موندی.جا  کاباره  پارک    صدها 
 «؟خودت دکترا بگیری  مملکت شد تو ها داره. مگه نمی لختی 

کالفه شدم. یک ساعتی چشم به در و گوش به بلندگو در سالن انتظار نشسته بودم  
فلزی، بغل دست مردی که شش بود و   روی نیمکت  و  دانگ مست  در خواب 

  یدستبند بسته بودند به میله   ش را باراست  دست زد. بیداری با خودش حرف می 
 . نیمکت 

 ن؟ ده چی ازت دزدی -
تاپ ، مدارک تحصیلی، دو هزار یورو، لپ چمدان حاوی پاسپورت، شناسنامه  -

 و انگشتر نامزدی.  
 یارسانی هم که هستی؟ -

 بعله.   -

 .  های باریک خون راه افتاده بودش جوی روی دست چپ 

 خونی؟ حاال چی می  -

 آنتروپولوژی.  آرکائیک  -

 چی؟ -

 . ست هاها و هموساپینس نئاندرتال  یدرباره  مرشته  -

ن هستی که دندان شیری یک انسان نئاندرتال  وتو هم  ه ها، انسان خردمند... نکنآ  -
 کشف کردی؟    ناودرون را در  
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 شناسی. من و یک هیات باستان  -

اینه که موزه اون دندان ارزش مادی هم داره   - به قیمت  ؟ منظورم  های خارجی 
 خرن.  خوب ازتون می 

قدیمی    ناسیونال ها شنیده بود. یک رادیو  خبر کشف دندان شیری را البد از رسانه   -
 روی میزش بود.  

بینی انسان خردمند به می پس دانشمندی هستی برای خودت.  »به آرامی گفت:  
. حاال برو پرونده رو کامل کن... جان آینده بیا همی  یشنبه یک چه روزی افتاده.  

 «ی دزدی از منزل.شعبه 

 اشاره کرد به ته راهرو. 

خالی بود. اتاق دوم، دزدی    اتاق اول. روی درش نوشته شده بود، دزدی مسلحانه.
 ؛ دزدی از منزل.و اتاق سوم از مغازه. 

را گذاشته بود روی میز. اش، سرش  شانه   چسبیده روی   یدار با دو ستاره یک درجه 
 کرد. خروپف می 

تا بیدار شد.    ی در،شیشه  چند بار با سکه زدم بهخوابی عمیق فرو رفته بود.    به  
 م گرفت. فورا پرونده را از دست 

 ؟نام و نام خانوادگی  -
 گفتم.

 ؟ شماره شناسنامه -
- 1057   
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 ؟ صادره از -
 چیاال. -
 علت مراجعه؟  -
 دزدی از منزل .  -
 ن؟ چی ازت دزدیده  -
تاپ پ چمدان حاوی پاسپورت، شناسنامه، مدارک تحصیلی، دو هزار یورو، ل  -

 .ی نامزدیو حلقه 
 پای برگه. بذار بزن جوهر و  ت رو  انگشت  -

 . گذاشتم

 .«ن بار که اومدی بدون کراوات بیاای»گفت: 

   اش را گذاشت روی میز. کله 

ها نفر در  سیکلت. دهم به حیاط پر از موتور آمدم پایین و رسید  های سنگی از پله 
تاریکی زانو به زانوی هم نشسته بودند. همه دستبند به دست. معلوم نبود کی دزد  

منزل   یا  کیف مغازه  یا  را  قاپ.  است  خروسی  صدای  بود.  صبح  اذان  نزدیک 
وی تهران ادای جن  کردم باید تمی ها که فکر  دانم از کجا شنیدم. مثل آن سال نمی 

در بیاورم روی جدول خیابان یک پا دو پا دویدم و کلیدی که آقا دزده انداخته بود  
چرخید. از فرودگاه یکراست آمده بودم خانه.  هام می توی قفل خانه در مردمک 

رفته  چاک چاکمان کراوات و شلوار لی  م را گذاشته بودم توی کمد و با هچمدان 
باز بود و  خانه نیمه   . برگشتنی هاج و واج مانده بودم. در  بودم دنبال کاری اداری

 م. چیزهمه م. توی کمد،جای خالی چمدان 
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آن دزد  ردم. البد  کگرفتم و پشت سرهم دود    گاری چند نخ س  ی فروشروزنامه   ک ی ز  ا
و داشت به زبان آلمانی با خانم   تاپملپ   یمنزل، حاال نشسته بود جلوای  حرفه

د و  ی دی های سبز سحرانگیزش را هم م س چشمک رد. ع کی سوزان استف چت م 
 فت. کشی ش م گل از گل 

های یادگاری با سوزان استف  انگیزتر عکس ده بود؛ از همه غمیم را دزد چیزهمه  
ن و غار خاموش. همان باستانی ناود    یدر محوطه  را  آفرینش   داستان جا بود که  رو 

 وایت کردم:  ربرایش  وره گ  به نقل از دیوانه 

قت درون ُدر بود. حق که نام دیگرش شنطیا بود پس از  در آغاز ُدر بود و حقی»
. حق و آفرید  هفتاد هزار سال از ُدر بیرون آمد و هفتن را آفرید و زمین و جهان را

کالبد انسان را از گل سرشتند و پیربنیامین با نواختن تنبور    هفتن در کوه سراندیل 
 «رز به او روح دمید. و کالبد به راه افتاد.و مقام ته 

 «این طور نیست؟است.  میتولوژی  پادزهر آنتروپولوژی» گفت:

   «گوییم ّسر مگو.شاید ما به همین می »گفتم: 

 

جا با تاکسی رفت هتل استقالل. خودم  یم فرودگاه با هم بودیم. از همان تا رسید
 با خصوصیات عجیب غریب.  بود   برایش اتاق رزرو کرده بودم. زنی 

هامان هرگز رادیو یا تلویزیونی  ش این بود که در طول سفرها و کاوش مثال شرط 
 زند.  گفت تلویزیون روشن ببینم پوستم کهیر می روشن نشود. می 

 اش.  مرغی پوست سفید تخم
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آقایرس   ی وقت  خانه،  همسایه ی ون یهما  یدم  هنوز  ،  ساختمان،  مدیر  و  قدیمی  ی 
از بخت  »ها  ظاهر شد و گفت:  پله   یکم نورش، رو  یقوه چراغ ده بود. با  ینخواب

 «بد برق هم رفته.

 قفل.  یرا انداخت رو  قوه چراغ نور 

شا»گفت:   بوده  که  هر  داشته.  طرف  توی  کلید  سوزان  خانم  کردم  فکر  من 
 « ...ست. در تاریکی گیر افتادهخونه 

یری واقعا  راستی، اون دندان شگفت:  »را بهم داد.    قوه چراغرفت،  وقتی داشت می 
 «سنگی بوده؟مال انسان دوره پارینه 

  «طبق آزمایش کربن، بله. » :گفتم

 

  ی کنعلب   یتو،  قوه چراغ زیر نور  گار گروهبان را  یس  یماندهته ور بود.  کخانه سوت و  
 دم. ی د

بود روپ  ی نگارانگشت »:  گفته  خرج  تومان  هزار  م دست   ی نجاه  ذاره... ی ت 
 «؟یخوای م 

 نه. -

م  یم. بری ست و هفت هزار تا دزد خانه دار یفقط ب  ق اسنادطب  تهران بزرگ،  یتو  -
 شون؟دوم کسراغ  

 دوم. کچ یه -
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 . ی نکپاسگاه امضا  یاید بیبا   -

 نم؟ک  ءرو امضا ی چ   - 

 ی انصراف از شکایت و منع تعقیب سارق.  برگه    -

 

خواب زدم  هام را بر هم گذاشتم. خودم را به  کتخت و پل   ی ام را انداختم روالشه 
ی کاوش و حفاری  که سراسر دوره   های تکراری را ببینم تا یکی دیگر از آن خواب 

 دار.  رد خبرر یام و بگوقه یشق  یتپانچه را بگذارد روتوان س. دیدممی 

 شناسی؟از کجا می  شما خانم سوزان رو م  یبگو

ش دادند.  د همین حاال توی تلویزیون نشان یش را بخاراند و بگوزخم روی دست 
 کرد.داشت اعتراف می 

 ، پشت سرش.  وچه. او، جلو برود. منکن. برسیم به  ییم پای آپارتمان برو  یهااز پله 

دربیاوریم. صداوسیما  ساختمان  از  چند    سر  تحویل  که    مامورمرا  بدهد 
 بینم. یکراست ببرندم استودیو پخش مستقیم.هاشان را نمی صورت 

 نورپردازی شده.  قبال  ام کنند به خانم و آقای مجری. صحنهمعرفی 

هم شروع  من    ،خانم مجری   یام را در قاب بگیرند. با اشاره چند تا دوربین کله 
 کنم به اعتراف.  

 



 
 

12 
 

وقت آ  ی صبح،  داشتم ر ی جلوی  را تش ی نه  م یم  نور صحنه  زدم هنوز چشمی غ  از  م 
 سوخت.  می 

ب الشه رون.  یزدم  می بوی  گندیده  بود:  غدمابه  خورد  ی  گفته  همایونی  آقای  م. 
بو تمام تهران رو فراگرفته. می ست ایمدتی » بیرون می گن از الی گسل ن  .  آدها 

پوشونیم. ما توی تهرون به  مون رو می دماغچیزی نیست.    که   فقط زلزله نیاد. بو 
   «اکید اطباء است. یزنیم. توصیه ب  ماسکخاطر آلودگی هوا باید 

م ه شاخهکاز درخت لخت و عوری   باال    کی  نارکد  یرس ی اش  را  پنجره، خودم 
  یشده بود به صفحه   ، خیرهکوچ ک   ی اتاق  ی ، هشتاد ساله توهفتاد  ی زنپیردم.  یش ک

 تلویزیون.  

راست وارد دنیای  کینت. خلوت بود.  ی افک  کی ن آمدم و رفتم به  ییخت پااز در
دوم  تیمجازی شدم.  و  بردم  را  باختم. شطرنج  را  واگذار خته نو  به حریف  را    نرد 

 ردم.  ک

 برده بودند؟   ی چ  ی م را براک مدار

را محض    نونوار ه یک ژیان  ک  ی سنت  ی رون آمدم و رفتم طرف رستورانینت بی افکاز  
روبه  مشتری  بودن  روش جلب  کرده  در  پارک  گفت  بار  یک  سوزان  خانم  د. 

 بینم.  فقط ژیان و پیکان توی خیابان می  های انقالب شماعکس 

 گفتم انقالب پدران ما. 

دماغ به  خورد  کباب  کباب  بوی  از  م.  و  خوشمزه سلطانی،  کوبیدههمه    ی تر 
 ی کاری.گوسفندی با ادویه 
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ناهار می    که   جایی استقالل.    المللی بین   هتل   رساندمخودم را می   م و د خورباید 
گفت شماها هنوز در  . او گیاهخوار بود. به ما گوشتخوارها می منتظرم بود  سوزان 

 برید. عصر شکار به سر می 

 سفارش دادم و نشستم پشت یک میز.  غذا  

ه  خوردم.  جا  پیریکهو  بودممان  دیده  خواب  در  که  میز    زنی  پشت  بود  نشسته 
خیره  شچشم  کشیدکباب به دندان می حالی که دنده خانوادگی انتهای سالن. در 

 تلویزیون بود.  یصفحه  به

سفره  آمد.  آورد.    بارمصرف یک ی  گارسون  داغ  نان  تا  دو  میز.  روی  کرد  پهن  را 
 ی کاری هم.  ی گوسفندی با ادویه کوبیده

دیواری.  ن شدم در حالی که عکس صورت مشغول خورد  آینه  توی  بود  افتاده  م 
ن پوست قیافه  رو   م را سوزانده بود. ام شبیه خودم نبود. آفتاب تیز ناود 

نشست سر  آمد و  هو  ک یدا شد.  یجا پکستوان میم .الف از    یله کدانم سر و  ی نم 
   .ز منیم 

 «م.کی سالم عل»گفت: 

 «م.کیسالم عل»گفتم: 

 « دا شد؟یپت چمدان »گفت: 

 «ن نشده.یدونی ه م ک شما »گفتم: 

 «چرا شده.»گفت: 
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 ؟ی ک  -

 ساعتی پیش.   -

 سفارش داد.    ی مخصوص او هم دو سیخ کوبیده

 م طرف پاسگاه.  ی راه افتادبعد بیرون آمدیم و 

 « حاال واقعا توی چمدان چی بود؟»ستوان پرسید: 

کردم:   لپ پاسپورت، شناسنام »تکرار  یورو،  هزار  دو  تحصیلی،  مدارک   تاپ،ه، 
   «گوره به خط پدرم.انگشتر نامزدی و دفتر دیوانه 

تحو را  گرفتمیچمدان  امضال  بک  ء.  آمدم  و  رس یردم  تا  خانه،  یرون.  لبی  دم  زیر 
 کردم یا پیربنیامین. زمزمه می 

 دم در بود. اشاره کرد به چمدان.    آقای همایونی 

 «یه؟خالی »گفت: 

 « یه. خالی »گفتم: 

   «دو تا لباس شخصی توی خانه منتظرت هستند.»گفت: 

 

 1398ویرایش نهایی اسفندماه /   1384تابستان 
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باسکرویل  دیوار هوارد  

 
میان عکس ماه در  نامهها  و اسناد و  نشانه ها  دنبال  به  باسکرویل    ایها  از هوارد 
م داده بودند سر در آورده بودم.  جایی که به نظرم رسیده بود و راه   گشتم. از هرمی 

ی مجلس و دانشگاه  ابخانه کت  ی مرکز اسناد ملی تاشدهبندی قه های طب از پرونده
شده بود    ی مشروطه. کارم ی وزارت امور خارجه و خانه بایگانی متروکه   تهران و 

 درنوردیدن.  ،از شیراز و تهران تا تبریز را از طریق زمین و آسمان 

مورچه  تابستان مثل  که  گندمای  دانه  از زمین  می دابرمی   ها  و  تو خانه رد  اش برد 
در میان اسناد و  .  رفتمکند برای زمستان، از این کتاب به آن کتاب می ذخیره می 

ها و جراید عهد  ی روزنامه نم کشیده  شدم روی صفحاتگشتم. خم می ها می نامه
رفتم.  های زیرزمین فرو می تر در سوراخ خواندم بیش تر می مشروطه. هرچه بیش 

ی  ها که باسکرویل را دیده بودند مرده بودند؛ مدیران و معلمان مدرسهی آن همه 
نزدیک  دوستان  نجات،  فوج  در  همرزمانش  و  شاگردان  حتی مموریال،  ش. 

 ش.قاتل

 ها را گذاشتم روی دیوارم.قبرش در قبرستان آمریکایی   عکس سنگ

همخانه  را  کامنت  مختصر:  ایاولین  و  کوتاه  بود.  گذاشته  مسیح  »م  یک 
 « بازمصلوب دیگر.
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ش  خوای ماجرای قتل دوستی نادیده به نام میم. صنوبری هم نوشته بود؛ اگه می 
 رو دقیقا بدونی مراجعه کن به کتاب خاطرات اشکستانی.

وجو کرده بود که هیچ اطالعی ازش نداشتم. هر چه قدر جست   ابی اشاره به کت
نویسی پیش از انتشار )فیپا( هم پیداش  فهرست  دردم اثری ازش ندیدم. حتی  کر

 نکردم.

های جوراجور رد و بدل شد. این  صنوبری چند روزی هی پیام  .میان من و میم
یک    درمان  اولین دیدار حضوری برد. در  طالح جورواجور را خیلی به کار می اص 

ی دنج و خلوت نزدیک آرامگاه حافظ، آن کتاب نایاب را برایم هدیه آورده  کافه 
 بود؛ خاطرات اشکستانی.

ش خمیر شده. به دلیل  فقط این یه جلدش از چاپخونه بیرون اومده. بقیه »گفت: 
 « ی شصت.تو دهه  ...توهین به مقدسات

 مه کرد؛ خاطرت خیلی عزیزه! حین نوشیدن شربت بهارنارنج زمز

حرف  به  قرارهای  ساعتی  اولین  در  تازه  دوستان  معموال  که  گذشت  هایی 
زنند به در و دیوار و عکس  طور که زل می کنند و همینشان رد و بدل می ایکافه 

شود، به خصوص اگر از  شان گرم خیاالت می های مشهور، کله هنرمندان و چهره 
 آمده باشد.شان ظاهر و شخصیت طرف خوش 

 یه! م بهش افتاده بود با خودم گفته بودم؛ معلومه مرد زندگی همین که چشم 

ی توانست نتیجه ش تنها می به خانه برگشتم با کتابی که سرعت به دست آوردن 
فیس  دوستی  شده  یک  اشکستانی  که  کردم  شروع  فصلی  آن  از  باشد.  بوکی 
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؟ تبریز. به قصد سرکوب اعضای  آن هم کجا  ها و به ماموریت رفته.ی قزاقسردسته 
 شان.انجمن غیبی و هواداران 

آید این خوانم. هیچ وقت یادم نمی ی خودم می های خاطرات را به شیوه کتاب  من
اش.  ها را از اول ورق زده باشم و خودم را سپرده باشم دست نویسنده قبیل کتاب 

شوم. چه  ی گردم. گاهی روی یک جمله میخکوب م گاهی از آخر به اول بر می 
 ها و روزها.شب 

 

 بود:  کنندهی ناشر، واقعا میخکوب مثال این جمالت مقدمه 

ی ایران شامل حدود ششصد سال و  کل اسناد آرشیو ملی بریتانیا درباره 
تقریبا چهار میلیون برگ است. فقط نزدیک به هفتصد و هشتاد و هشت 

برگ  هزار  پنجاه   و  صد  یک  حدود  و  پرونده  به    هزار  مربوط  سند 
بین سال  ریز    1910تا    1905های  رخدادهای   است. حتی  ایران  در  

ن  کبوترهای  به  مربوط  در  ک واطالعات  انگلیس  سفارت عظمای  قرمز 
مورچه  و  زرگنده  مقابل  منطقه  تهران  بازاریان  تحصن  اول  شب  که  ای 

سفارت عظمی رفته تو گوش وزیر مختار بریتانیا، در این اسناد قید شده.  
نامه ا مشروطه صل  از  حمایت  در  خراسانی  آخوند  هم  ی  خواهان 

ای که علیه سیاست روس و انگلیس در ایران نوشته.  آنجاست، و نیز نامه 
مختار وقت   وزیر  توماس هاردینگ،  نفر خوانده؛  یک  فقط  را  نامه  آن 

کرده. به  انگلیس در طهران. اشکستانی آخر عمری در لندن زندگی می 
گر مسائل خاورمیانه یک پای ثابت وطه و تحلیل عنوان کارشناس مشر
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ش و  سی بوده، اما تا پس از مرگ بی های ویژه رادیو بی میزگردها و برنامه
باسکرویل به  دانسته هوارد  کس نمی ش هیچانتشار بخشی از خاطرات 
 .دست او کشته شده است 

اطرات مثل  ی روشنگری بود، اما خود کتاب واقعا ناامیدکننده بود. راوی خ مقدمه
پرید. مثال های خاص می اینکه سوار اسب مسابقه باشد از روی اسامی و مناسبت 

اش به عقب فقط چند جمله پشت سر  ی مهمی مثل برگشتن کله واقعه   یدرباره 
 هم ردیف کرده بود:

های سفارت کبرای  اینجانب جزو مهمانان مخصوص یکی از ضیافت  
یافت به دلیل اینکه زودتر از  انگلیس در طهران بودم در همان شب ض 

غضب  مورد  کردم  مصافحه  و  دادم  دست  سفیر  با  میرپنج  رضاخان 
نامبرده قرار گرفتم و پس از پایان ضیافت در تاریکی باغ سفارت یک  

ام م نواخت طوری که آه از نهادم بلند شد و کله سیلی آبدار به بناگوش 
میرپن خان  رضا  مبارک  سیلی  آن  اینجانب  عقب.  جزو برگشت  را  ج 

پر   حیات  مملکت افتخارات  در   نظام  خدمت  دوران  نشیب  و  م  فراز 
می  خیابان محسوب  در  وقتی  اکنون  چه  اگر  و  نمایم.  سیر  لندن  های 
می  نمی سیاحت  را  خودم  پای  پیش  حتی  جهت  کنم  در  باید  بینم. 

های برج ساعت را بخوانم. هذا حالنا. معکوس قرار بگیرم تا عقربک 
  رمان درست حسابی ندارند. نه در بالد اروپا نه در ینگه اطباء هم دوا د

 دنیا.
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قصد   به  البد  کرد.  رو  را  عتیقه  خودش  قول  به  سند  یک  عکس  میم  بعد،  شب 
 .تردلربایی بیش 

زاده و  ش حسن شریف با دوستان   1۲87باسکرویل شب شانزدهم اسفندماه سال 
اند و در کاروانسرای  به بازار وکیل رفته   زاده رسیده به دروازه شیراز. یکراست علوی 

گزیده  منزل  یادداشت کریمخان  در  پاشنه اند.  چوبی  در  از  و  هاش  سنگی 
ه و  از قحطی نان و آذوق   های معرق و هفت رنگ کاروانسرای وکیل نوشته،کاشی 

اند نما. شب را در همان کاروانسرا به سر آورده خوردن گوشت گربه در باغ جهان 
آید که  هایش چنین بر می اند طرف حافظیه. از یادداشت حر راه افتاده ی سو سپیده

می  که در شیراز  تا زمانی  کرده.  را مسحور خود  او  فالگیر  زنی  ماند در حافظیه 
می شب  وکیل  کاروانسرای  در  زن  آن  با  را  ناپدید ها  چهارم  روز  زن،  گذراند. 

جنازه می  بعدها  کنسول شود.  باغ  در  را  پیداگاش  روس  تیری  می   ری  با  کنند 
 ش.آگین در قلب زهر

 

فیس سابقه  اتفاق  کدام  و  روزی  چه  به  صنوبری  میم  و  من  آشنایی  بوکی  ی 
این  با او آشنا شده بودم که    زمانی طبق گاهشمار روشن بود.    چیزهمهرسید؟  می 

 مطلب یک دوست مشترک را پسندیده بود:

در آن گورستان خلوت تبریز،    بینم. گاهسال هاست خواب این نام را می 
های علف  ام که در تاریکی و سردی گور خود، برگ صدای او را شنیده 
ی او  گاه سرجوقه اشکستانی را سایه به سایه   خواند.والت ویتمن را می 
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گذاری رضا شاه  مراسم تاج   اش در همو که عکس یادگاری   ام.دنبال کرده 
 . ی طاس به عقب برگشته وب قرار دارد، با کله  میرپنج روی 

 

خصیت و ش  کرد نشان دهد که هویت مجازی خیلی تالش می   بوک فیس میم در  
و  واقعی  کارشناس  به  ربطی  کتابخانه اش  نتیجه کارمند  و  نوه  و  دولتی  ی ی 

مان متوجه شدم نه تنها به تاریخ  ایاشکستانی ندارد، اما در همان اولین دیدار کافه 
ی  کند حتی یک صفحه ش افتخار می انواده و مناصب لشکری و اداری پدران خ 

 ها درست کرده. مخصوص عکس، مدارج، شرح زندگانی و تاریخ تولد و فوت آن 

 روی دیوار باسکرویل چند نامه هم گذاشته بودند، نامه هایی که به مادرش نوشته؛ 

 : 1۲87سوم اسفندماه  

تر از  من، خبر خوش من است. اما خوش   ی مموریال، انجیلدر مدرسه 
بینم. این رستاخیز مردمی است  آن شور انقالب است که در این شهر می 

اند. شهر در محاصره اند آن را فراموش کرده که از بس نان و ماهی ندیده 
سینه  شده.  نایاب  آذوقه  زن است.  تازه ی  کودکان  شده.  خشک  زا  ها 

می یکی  دارند  بچه یکی  خیابان   هایی میرند.  همین  کوچه در  و  های  ها 
دیده چشمتبریز  مردمک  گرسنگی  از  که  شده.  ام  ناپدید  هاشان 

کنم که  ی یوحنای من است. اعتراف می اشفه ها مکهای این بچه چشم
تبلیغ کنم؟  هم ایمان و هم گناه من است. چه چیزی را باید در اینجا  

را کوه  فراز  بر  ماتم؟  موعظه  می این  من  که  تسلی بیزدگان  هرگز  نم 
 نخواهند یافت مگر اینکه انقالبیون پیروز شوند.    
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 : 1۲88بیست و پنجم فروردین ماه  

ام و خواهم نقال مردگان باشم. مهم هم نیست کجا به دنیا آمدهمن نمی 
می  این جا جمع شدهمیرم. همه کجا  در  یهوداهای اسخریوتی  اند. ی 

خواهان و اعضای مرکز غیبی گیرند و نشانی مشروطهانبان پر از سکه می 
شجاع  صمدخان  به  می را  شریف   دهند.الدوله  حسن  را  دوستم،  زاده 

الدوله شهر را محاصره ن جلوی کنسول فرانسه سالخی کردند. سپاه عی
ی  اند. گوشت سگ و گربه و ریشهکرده. شش ماه است که مردم گرسنه 

می  را  ها  مشروطه درخت  صف  در  من  می خورند.  از    جنگم.خواهان 
طرف کنسول آمدند گفتند باید از این کشور بروی. گفتم این کشور من  

شده مجبور  که  است  مردمی  کشور  سگنیست  گوشت  گربه    اند  و 
رسد  دانم این نامه چه وقت به دست تو می بخورند. مادر عزیزم، نمی 

اما به قول حافظ، شاعر شیرازی،    شاید تا آن زمان من کشته شده باشم.
جا بودی  ی عالم دوام ما. همین را بدان که اگر این ثبت است در جریده 

کشیدی و مثل زینب پاشا به  دیدی صلیب می و احوال این مردم را می 
 پیوستی.فوج نجات می 

 

کدام نامه   از  هیچ  غماین  و  رمانتیک  عالقه های  و  کنجکاوی  حس  را انگیز  ام 
ها  دار و گرم و دلتنگ. قاشق گیخت. روزهای زجرآوری بود. تنبل و کش اننمی بر

قابلمه  توی ظرف و  تلنبار شده  اعصابهای  بود روی  رفته  در  شویی،  زندگی  م. 
اتاقکی دانشجویی، دور از پدر و مادر و دید و بازدید بستگان گاهی واقعا کالفه و  
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می دیوانه  هم ام  اینکه  خصوص  به  کوردم  خانهکرد  رادیوش  همه ای  به    گوش 
ه جنگ کوردها و داعش را دنبال  اخبار و تصاویر مربوط ب در اینترنت  سپرد.  می 
بیشتر وقت می  به  ها می کرد و  دیدم که از شدت پریشانی و تاثر و هیجان  دارد 

عکس گریالیی به     ...خەمگینە  کۆبانی هیر و کند؛  پیچد و زمزمه می خودش می 
شدم، با  یوار راهرو. هر وقت وارد خانه می کوبیده بود روی دنام ئارین میرکان را  

ی کوبانی دست به یک عملیات انتحاری  شدم که بر دروازه رو می لبخند زنی روبه 
 ش. فهمیدمتکه شده بود. نمی لیح زنی که تکه علیه داعش زده بود. لبخند م 

 ی کوردم یک شب گفت:همخانه 

میالدی در بازار    ۲014اینه که تو سال    شون. مسالهدم که نفهمی بهت حق می »
ن. چون بور و چشم  ت نکرده یی و هیوالها دست به دست موصل فروخته نشده 

ت باالس. خریدار هم زیاد داری. بخت رو چی دیدی شایدم  آبی هستی قیمت 
یکی از جهادیستا با خودش ببردت ناف لندن. دکترای تاریخ خاورمیانه بخونی تو  

کسفورد  پولداری آ شیوخ  از  پر  رقه  و  موصل  نفتی  .  شریک  طرف  یک  از  که  یه 
ن و از طرف دیگه با داعش بیعت  و گروه ائتالف   بریتانیای کبیر و ایاالت متحده 

 « ن.کرده 

 

ی مشروطه هم  اند پایین. درباره ها از آسمان افتاده کرد جهادیست ش فکر می همه 
بودند که عالوه بر چاپیدن   ده نظرش این بود؛ روس و انگلیس دست به یکی کر

ی مملکت،  نفت و ماهی خاویاری بحر خزر و معادن و آثار باستانی چهار گوشه 
 تخیل مردم را هم بچاپند.
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حوصله  و  حال  درباره   یواقعا  زدن  حرف  جور  این  این  از  نداشتم.  را  تاریخ  ی 
هیوال بود.  م پر از  ی کافی ُخرد وخراب بودم. روح و روان گذشته، خودم به اندازه 

شدم باید  رو می هایی که رو به باال گرفته بودند. هر بار که با پدرم روبه با انگشت 
می  توضیح  سی بهش  تا  چرا  که  مانده دادم  مجرد  خانه سالگی  به  و  بخت ام  ی 

ام را  ای نداشتم جز اینکه هنوز آدم زندگی ام. هیچ وقت هم دلیل قانع کننده نرفته 
 خوردند.کردند به درد الی جرز می هم که خودشان پیدا می   هایی م. آن اپیدا نکرده 

جا که اسناد و مکاتبات مشروطه  ی مرکزی. همان رفتم کتابخانه ای دو روز می هفته 
ی رسمی و  بودند. توی انباری زیرزمین. ورود به آنجا فقط با برگه   را بایگانی کرده 

با اسم کوچک و نام    صنوبری بود   .امضای رئیس ممکن بود. رئیس هم همان میم
رسمی بود حتی    چیزهمه رفتم  خانوادگی حقیقی و حقوقی خودش. آن جا که می 

 مان. های معمولی حرف 

 گردی؟دنبال چه می  -

 های مربوط به هوارد باسکرویل… اسناد و نامه  -

 گن قهرمان آمریکایی انقالب مشروطه؟ همون که بهش می  -

 آره. -

با مرکز غیبی و اجتماعیون عامیون رابطه   مشروعه بوده.   یاون که ضد مشروطه   -
 داشته، تقی زاده و کسروی و امثالهم.

 چرخاند. هاش می ش را با ُطمانینه میان انگشت های قرمز تسبیحیاقوت 

 «شما دیگه این حرف رو نزن!»گفتم: 
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 برای اولین بار بهش چشمک زدم.

رئ رفت،  و  گذاشت  میز  روی  آورد،  چای  که  گفت:  مستخدم  شما  »یس  حاال 
 «خونین یا تاریخ؟شناسی می جامعه

همخانه  پهلوش.  دو  سوال  این  به  دادم  سرباال  جامعهایجواب  شناسی  ام 
 خواند، خودم، تاریخ.می 

اش در  ی باسکرویل و مداخلهی کارشناسی ارشدم رو درباره نامهمن دارم پایان  -
 ر و مستند نیاز دارم.نویسم. به منابع دست اول و بکانقالب مشروطه می 

صندلی  روی  می از  نظر  به  روز  اون  از  قدتر  بلند  کمی  شد.  بلند  کاش  ه  رسید 
می همه  می ش  زل  و  میز  روی  تویخمید  بودم  چشم  زد  فهمیده  بالفاصله  هام. 

 رنگی است. ی چشممردهکشته 

تنها بره تو اون زیرزمین    خانم به این خوشگلی   ...شهاین جوری که نمی »گفت:  
ور    غی با جراید و کتابای نم برداشته تیهای کله ها و سوسک نمور، وسط مورچه 

 «بره.

 اللهجه باشد. شد این قدر صریح باورم نمی 

ش را جا داد توی کشوی میزش. ریش  م. تسبیحهاش را دوخت توی صورت چشم
 کامل نداشت. ته ریش گذاشته بود. 

 کردم.ت. کنار پنجره این پا و آن پا می ریخداشت ازم خون می 

 قرمز از آسمان حافظیه رد شدند. ک ویک فوج کبوتر ن
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تر رسیدم به حافظیه. چند از  حیاط کتابخانه که بیرون آمدم، دو خیابان آن طرف 
رفتند باغ  انداختند. البد بعدش می شگر خارجی داشتند عکس یادگاری می گرد 

کردم که طبق  ش به آن زن فالگیر فکر می . همه رجمشید و جاهای دیگ ارم و تخت 
های ملک منصور میرزا ملقب به شعاع السلطنه، هوارد باسکرویل  گزارش کوتوال 

 آباد بغل کرده است. آمریکایی را در کنار رکن

موضوع   اینکه  از  بود  درآورده  شاخ  راهنمام  استاد  حتی  که  بود  این  جالب 
طرفدار بازار آزاد به جای لیاخوف روسی،    مسلکی یک دانشجوی لیبرال نامهپایان 

ی رفتن به  سازی. برنامهم را نخوانده بود؛ فرصت باسکرویل آمریکایی است. ذهن
 ی تحصیل. دنیا برای ادامه  ینگه 

 

های درشت خون  صنوبری شوکه شدم. قطره   .ی میماولین بار که پا گذاشتم خانه 
ارم ساختمان یک نفس باال رفتم. در  ی چههای راهرو. تا طبقه ریخته بود روی پله 

 زده خودم را انداختم تو.  را که باز کرد وحشت 

پله  ی راه ز پنجرها ن.قرمز رو با تفنگ بادی زده های محل یه کبوتر نوک بچه »گفت:  
 «جا رو خونی کرده. اومده تو. همه 

پرده خانه با  داشت  تخته  یک  خوابی  اتاق  بود.  مبله  رنگ  ش  به  ساتن  سبز  های 
 ش را زده بود روی دیوار پذیرایی.روشن. قاب عکس پدربزرگ 
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هاش با عکس قلب چروکیده و  سیگار وینستون اصل گرفته بود، نه از آن تقلبی 
 ی سرطانی. ریه 

شام پیتزا سفارش داده بود؛ مخلوط گوشت و قارچ برای خودش؛ سبزیجات برای  
 های استوایی. من. نوشیدنی هم؛ ماءالشعیر بدون الکل با طعم میوه 

 

ش رو دارم. اگه خواستی  خودم امکان و روابط »  گفت گرم بحث بودیم و داشت می 
جور   برات  زنگ کنم«می بورسیه  که  انگشت   ،  یارو  درآمد.  صدا  به  را  خانه  ش 

 داشت.گذاشته بود روی زنگ و برنمی 

 ایم.م شد یک قالب یخ. فکر کردم محاصره شده هول کردم و تن 

ت تخت. بعدا بهت  خیال   پنجره نگاه کرد به کوچه. گفت؛ چیزی نیس. رفت از  
 . چی بود گممی 

 روشن کرد.چراغ صورتی اتاق خواب را  ، و را خاموش لوستر 

 ی چپ. گوشه  هشت زن دیگر، م افتاده بود روی دیوار میم، کنار عکس عکس 

 بود:   چرخیدم میان صفحاتی که معلوم نبود از کجا برایم کپی کرده می 

  سفارت   باغ   شمال   هزار و دویست و هشتاد و سه شمسی در قسمت   اواخر سال »
ماه، مجاور    از شش  زدند و رها کردند. پس   چاهی   دیوار، دو سه  انگلیس، نزدیک 

داالنی  شمالی،  نیم   عرض   به   دیوار  و  متر  به   دو  و  یک فاصله   ساختند  متر    ی 
ها دیوار  چاله   بعد، بین  ماه  کردند. شش   مربوط   بزرگ   چاه   کندند، و به   هایی چاله
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  در جنوب   هم   شد. درهایی   دار تقسیم چاله   کوچک   هایاتاق  به   داالن   آن   کشیدند.
در    داده   آنجا انتقال   درها را به   هم   شد. روزی   و پرداخته  ساخته  شهر، بازار نّجاران، 

 ها مستراحاتاق در سفارت، این  مردم تحصن ها کار گذاشتند. طی ایامدیوار اتاق
 «شد.

پایان کم  موضوع  که  افتادم  صرافت  این  به  سفارش  مهناکم  و  کنم  عوض  را  ام 
تالیف و حروف تالیف آماده ش را بدهم. آگهی  و  پایان چینی  انواع  نامه را  سازی 

در  روی دیوار کتابخانه  بودند؛  قید کرده  با حروف درشت  بودم.  دیده  ی مرکزی 
 شود. ترین زمان ممکن تحویل می وتاه ک

همین  ینامهپایان  هم  رئیس  زبان   سازیآماده جوری  خود  زیر  از  بود.  ش  شده 
 کشیدم بیرون. 

آن همه روز توی وب گشته بودم. توی بایگانی کتابخانه. فقط یک عکس که مورد  
انگلیسی مادربزرگ  هم از بیخ چمدان    آن تایید استاد راهنمام باشد پیدا کرده بودم.  

کله می میم.  دیده  درخت  یک  پشت  از  اشکستانی  طاس  گورستان  ی  در  شد؛ 
ی علی مسیو که پایگاه  ها، کنار قبر باسکرویل. همچنین عکسی از خانه آمریکایی 

هایی که احتماال آنتوان سوروگین گرفته و  اعضای مرکز غیبی بوده. از اون عکس 
علی شاه دستور داده  گویند شخص محمد. می های آتش بیرون افتادهاز الی شعله 

دانم کدام  اش را منفجر کنند. دو هزار تا نگاتیو خاکستر شده. نمی که عکاسخانه 
 را گذاشته بود با این زیرنویس؛  هام بود که روی دیوارش عکس سگ دوست 
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.  عکاس چشم  1۲87ها در شکم یک سگ. میدان مشق. قحطی سال  ی سگ پوزه 
طور دارد نگاه  ش کرده. چشمی که تا ابد همین ی طالیی قاب چپ اسب را نقطه 

 کند به بیرون  قاب. می 

 

ی ماه عسل شدیم با  های محضر رفتیم باال، روانه فردای روزی که با میم از پله 
بوئینگ اجاره  با  بلیت سفارشی  ای از یک شرکت اماراتی، اما وقتی سوار شدیم 

دیدیم   تعجب  رئی  توپولفکمال  است.  از  روسی  قدر  این  روسی    توپولفس 
از  می  یکی  در  اضطراری  فرود  تا  شدیم  بلند  باند  روی  از  وقتی  از  که  ترسید 

اون شب  : »ش شنیدمتبریز، تنها همین چند جمله را از زبان   یهای مرکزخیابان 
ی برگشته، عینهو  دونی چی دیدم؟ یه نفر با کله وقتی از پنجره نگاه کردم بیرون، می 

 «بوده دم در. هیوال، ایستاده 

 

آلود فرودگاه. نزدیک  هایی که باز نشد نشست روی آسفالت کف هواپیما با چرخ 
 ترک شویم.  بود هم زهره 

هایی توی تبریز زلزله آمده بود و مردم ریخته بودند بیرون. هول کرده بودند از زلزله 
 کند.می ی کارشناسان هر صد و پنجاه سال یک بار آنجا را ویران که به گفته 

ی مرکز غیبی  بست ختایی رسیدیم و در حیاط اندرونی خانهاز بازار کهنه به بن 
در  اروسی پنجره  تماشای   غرق  و  روی  ها  به  همیشه  برای  انگار  که  شدیم  هایی 
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اش را در  انقالب مشروطه بسته شده بودند. هوارد باسکرویل، شب آخر زندگی 
 .ده بود موزه ای که حاال شهمان خانه به سر آورده. خانه 

 مان داد. نگهبان موزه، خودش یک پا راهنما بود. دستخط آخوند خراسانی را نشان 

 ای بود. ی شیشه توی یک محفظه 

 مان خواند:زاده را برایبعد گزارش یکی از دوستان و یاران باسکرویل به نام علوی 

یان باغ،  ها بود. در پارفتیم. این دست و آن دست ما باغ کوچه باغی را پیش می »
قزاق بود که در    ، سنگر توپ زاراوری پدید شد. در آن سوی کشت زار پهنکشت 

دیدیم. یکی در کنار  نمودند. ما از دور ایشان را می ها پاسداری می پیرامون آن قزاق
به    باغ را بیند. همین که کوچه ود ما را نمی چرخانید و پیدا بایستاده آتش گردون می 

دهن  به  رسانیده  کشت ه پایان  شدیم ی  نزدیک  و    زار  داد  دو  فرمان  باسکرویل 
چند تنی از ما پی او را   گرفت. خویشتن در جلو، رو به سوی سنگر قزاقان دویدن 

های  ای به باغ این دست و دسته  هایای به باغ گرفتیم دیگران دو دسته شده دسته
رویل همین  اما باسک،  ها و دیوارها سنگر گرفتندآن دست درآمدند و پشت درخت 

در آن    اش گردانید.که تیری انداخت و چند گامی دوید، قزاقی او را آماج گلوله 
، چند گامی در پشت  داد. آن چند تن که به دوری  ازکش افتاد فرمان درهنگام که می 

برابر پشته سرش می  برابر آن پشته دراز کشیدند. بودند در  ای رسیده بودند و در 
 « ام…؛ من تیر خورده آواز باسکرویل بلند شد که
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بود و هوارد    1۲88فروردین    30جمله، دیگر خاموش شد. آن روز    با گفتن این
 باسکرویل، بیست و چهار ساله.

 « م رو تغییر دادم.حیف که موضوع پایان نامه»به میم گفتم: 

  خواستی این همه نامه و اسناد پراکنده رو کنار هم بچینی بهتر. چه طور می »گفت:  
 «و نظر موافق استاد راهنما و هیات داوران رو هم جلب کنی.

 ها درآوردیم. ی آمریکایی حوالی غروب سر از قبرستان مخروبه 

 نشسته بود دم در.   دربان بود، یپیرمرد 

 «جاست؟قبر باسکرویل این » :گفتم

 «کنین.بود… نگردین. حاال دیگه پیداش نمی »گفت : 

ی من اینه  عاشقانه   یدونستم. اما به هر حال وظیفه از اول هم می »یس گفت:  رئ
و   شهر  این  جورواجور  نقاط  حتی    هایجبهه که  بدم،  خانم  نشون  رو  مشروطه 

  «...قبرستون اجتماعیون عامیون 

م بود اما حاال  البته این قبرستون بخشی از موضوع پایان نامه»من هم ادامه دادم:  
 «دیگه نیست.

ه پیر  نگاه دربان  واج  و  کلمه اج  چند  ترکی  به  کرد.  نفهمیدم.مان  که  گفت   ای 
 لرزید.  هاش می دست 

 رفتیم به هتلی در همان حوالی.
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 ش را که باز شده بود بست.  رئیس گره کفش 

   «هر کجا بنگری دمد نرگس.»گفت: 

کوفته  خوردیم؛  شام  سنتی  رستوران  تازه.    یتوی  سبزی  با  تبریزی  مخصوص 
و   لقمه ریحان  جویدن  حین  جعفری.  و  تا    مشخصاتها  تربچه  چند 

 کردم.م مرور  ای را توی ذهننویس حرفه نامهپایان 

 «دن؟ م می هفته تحویل  دو ظرف نامه رو پایان واقعا »به رئیس گفتم: 

 «شناسم.شون رو می و درآمدشون اینه. خودم یکی  شک نکن. حرفه »گفت: 

دیدیم که  ی آخر. از آن باال می یم به طبقه ای هتل رفتبعد هم از آسانسور شیشه 
ریخته  اطالعیه رسمی  مردم  تهران طی یک  دانشگاه  ژئوفیزیک  مرکز  بیرون.  اند 

های احتمالی  لرزه کند اما پس هیچ خطری شهروندان را تهدید نمی   اعالم کرده بود 
 آمد. تا چند روز ادامه دارد. صدای همهمه و هلهله می 

نفره  دو  تخت  روی  شب  سقف   آن  که  اتاقی  پاییندر  همه ش  سقف  از  ی تر 
قرمز  طور کبوتر نوک ی سحر همین م دیده بودم تا سپیده هایی بود که توی عمراتاق

کوبیدند  له می ی ما خودشان را با ک های حیرت زده آمدند و جلوی چشمبود که می 
 خیس پنجره.های مات و به شیشه

 

 1388تابستان 

 1393 پاییز ؛بازنویسی
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  یک ناداستان   /جیاکومتی

 
 .گوید: دوتا میمی… دوتا میمی آورد. می ش بیرون می ش را از دهان انگشت 

 .گویم: ممانی رفته ددهمی 

روز   می   شش  صبح  هشت  از  سرکار  برمهفته  از  که  عصر  هفت  تا  مهد  ش 
 .گردمبرمی 

 .هایمچشمهای سبزش را می دوزد توی چشم اش،خانم بوربور، مربی 

رفته راهپیمایی، بچه چه گناهی    - اون  مادرش رو آزاد کنن.  کاری کنین زودتر 
 .کرده

حین نوشتن شعار روی دیوار    خانه.آمده  راهپیمایی نرفته. داشته از سرکار می   -
 نش.  گرفته 

 

  .کند به آینهروژی نگاه می 

 .آقا کواله نداررره  -

 .منظورش راننده است 
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م هست. اسفند براش دود  طاس من   یش به کله حواس  ماشاا...»  :گویدمی راننده  
 «.کن

  .جود غیر از بعلهش را می تازه یاد گرفته عمو زنجیرباف بخواند، همه کلمات 

 زنجیُر بافتی؟  -

 .بعله  -

 باباجون چی چی آورده؟  -

 «.نخود وکشمش »گوید: راننده می 

 باصدای چی؟ -

 ...ماماو… میاو… میاو -

 ...شویم: هوهو… چی چی جلوی موزه هنرهای معاصر از تاکسی پیاده می 

  «آقاکالغه.» :گویدمی 

های جیاکومتی  بازی توی پارک الله است. ماه چهارده روی مجسمه عاشق سرسره 
 . حلول کرده

گذاشته  ژنراتورخمیده  موزه یک  در  جلوی  آهن اند  ترکیب  معاصر؛  هنرهای  ی 
 .شکننجیر یخ قراضه با مس گداخته و ز 

 آباللو خوی؟  -

 .خوم -
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کند. همین فعل را از زبان پدری ارث برده. مابقی  خوردن را این طوری صرف می 
 .دهدهمه زبان مادری است؛ حروف را قورت می 

ش مال خودش  اش هستم. بعضی کلمات ی همین حرف زدن شکسته بسته شیفته 
 .هاست ی آبمیوه که نام همه   آباللو ام، مثل همین  نه خوانده   است. نه جایی شنیده و 

چند انگشت برف نشسته روی زمین و پاک شده، اما هوا سرد است و سوز دارد.  
فهمد  خودش می   شده.خیس    حاال   ش توی تاب. سرسره دوست دارد کهگذارممی 

 . وقت سرسره نیست 

  ایستاده.  های جیاکومتی بنویسم؛ مرد رونده و زن   باید یک مطلب درباره مجسمه 

 .آخر مجله یسفارش سردبیر است. مطلبی برای صفحه  

 اگه گفتی پارک الله چند تا درخت داره؟  -

 .یه عالمه درخت  -

 خانم بوربور بهت گفت. نه؟  -

 .گفت درختا کالغ دارن  -

 .ها رو دوست دارن آره. کالغایی که بچه  -

 م؟زنن به دست نوک نمی  -

 . پرن هوازنن. می نه. فقط بال بال می  -

 خورن؟کالغا چی می   -
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 .دونه گندم و سبزی -

 خورن؟آباللو می  -

  هاست. آدم نه عزیزم. آباللو مال  -

  خورن؟ها چی می گربه  -

  جلوشون.ندازه  آره. می ها دوست اون خانمه هستن که براشون گوشت می گربه   -

  نندازی. خدا منو   ...بازیتاب تاب تاب -

های جیاکومتی چه باید بنویسم که تا حاال ننوشته باشند؟ یک  مجسمهی  درباره 
   کلمه. صفحه یعنی حدود هزار 

های چنار. چند تا کالغ  خیس و  ش طرف درخت برمکنم و می روژی را بغل می 
های چنار جلوی آگورا.  نشینند روی درخت آیند و می از بلوار کشاورز می   خسته

درخت  منظم  ذهن  ردیف  با  چشمها  و  نمی آشفته  من  آستیگمات  خواند.  های 
 .بینمچیز را محو و مبهم می همه 

 .ایستاده زن   یحلول ماه روی مجسمه 

برای آن مطلب است. ذهن  مناسبی  تیتر  به سمت همین کلمات می این  رود.  م 
که   یمرد رونده شبیه جمجمه   یجمجمه  انسانی  انسان درمانده است،  در    یک 

قدم برداشته. مجسمه  1388سال   بلند شده و یک  ایستاده    یروی دوپایش  زن 
هایش به کمرش چسبیده. ش معلوم نیست، اما دست متفکر است. جزئیات بدن 
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می  مجسمه  من  گفته  جیاکومتی  خودم  خود  از  تا  کنم  درک  را  واقعیت  تا  سازم 
 .مراقبت کنم

 کالغا خونه هم دارن؟   -

 .یابانه. خیلی دوره شون تو بآره. خونه  -

  وله.  . ای ول ای  ..دماگه دوباره بریم بلوار کشاورز شعار می  -

 .زندش را مک می خندد. انگشت شست می 

اشک  گاز  وقتی  چشماز  و  زدند  نبردم آور  دیگر  شد  متورم  و  قرمز  تو  هایش  ش 
گفت بریم تو جمعیت. آمدیم می جمعیت. اون روزها همین که از مهد بیرون می 

کردند، او هم تکرار  ش می کرد. تشویقیدن سیل مردم توی خیابان ذوق می از د
 .کرد. ای ول ای ولهمی 

ترسد. تلویزیون را  هاست که حتی از دیدن جمعیت توی تلویزیون می حاال ماه
می  خاموش  سیمفورا  می کند.  هم  را  می ش  و  می کند  کمد  برد  توی  گذارد 

رم تو کمد  گوید من می کنم می باشک بازی می قایمجالباسی. وقتی هم باهاش  
 !شم تو بیا پیدام کنقایم می 

با عروسکتوی خانه می  زند. مثل مادرش آینه قدی را  هایش حرف می چرخد. 
های مردم دیگه که  بچه   ...ا لک دارن هآینه »:  گویدو با خوش می   کند گیری می لکه 
خونه آینه نمی های  پاک  رو  نمی عروسک کنن.  شون  رو  روی  هاشون  خوابونن 

  «تخت.

 .های چسبیده به سقف. همه را مادرش چسباندهشود به سوسوی ستاره خیره می 
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 «.هو هو چی چی »کند: ش و تکرار می زند به انگشت مک می 

گفته  رفته خانه بهش  ممانی  می   یام  خانه آنا.  دور    یداند  است. خیلی  تبریز  آنا 
ام. قرار است آنا بیاید بیفتد  ش کرده هایش سرگرماست. ده روز است با عروسک 

اند. عضو گروه کوهنوردی  دخترش. تازه پاهاش را از گچ درآورده   یدنبال پرونده 
اهورا است. یک ماه پیش تو این هیر ویر رفته قلعه بابک. اون باال پاش لیز خورده،  

 .ش شکستهاستخوان 

 

  ...آقا کالغه رو نگاه -

دانم سردبیر مجله چه اصراری دارد آنجا  های آگورا. نمی پله کالغی نشسته روی  
 .ریخت است، نه چیز دیگررا آگورا بنامد. چند ردیف پله و یک صحن بی 

زمینی برشته  ش خانه. بین راه هم سیب های روژی یخ زده. باید زودتر ببرم دست 
 .گوید دیبدمنی براش بگیرم. خیلی دوست دارد. می 

*** 

ش گذاشته  ش را در دهان ی تخت خوابیده. انگشت شست شب است. روژی رو
پلک  هم. ستاره و  روی  افتاده  آباژور سوسو  هایش  نور  پرتو  در  سقف  روی  های 

  زنند.می 

االجرا است. باید بنشینم پشت ام، اما دستور سردبیر الزم خسته و از نفس افتاده 
مرد رونده و زن    یمجسمهی  ی روشن و هر طور شده هزار کلمه درباره آن صفحه

 .ایستاده بنویسم
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      .هو هو. جیاکومتی 

 

  1388دی ماه 
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 پل جیحون 

 
ه »دار گفت: مغازه  رد  آره. ی صبح می ی زبون بسته رو از کله س. این دو تا بچه یه م 

کرده. تا بوق سگ    ذاره این طرف پل، یکی رو اون ور پل. اجیرشون یکی رو می 
همینمی  پسره  می لرزن.  گریه  اشکطور  توداره.  دختره  باز  نگه  کنه.  رو  ش 
 «داره.می 

 «شما اون مرد رو با چشم خودتون دیدی تا حاال؟»گفتم: 

می   - نیفتاده.  بهش  تا حاال  بچه نه. چشم عزراییل هم  ماکسیما  یه  با  رو  گن  ها 
 ش رو ندیده.    اما تا حاال هیچکی قیافه  سبره. چارشونه آره و می می 

 مرغ و دو یک کیلو برنج را حساب کند.  م را دادم که یک شانه تخم کارت 

 رمز؟  -

 خودم روی دستگاه کارتخوان عدد رمز چهار رقمی را زدم.  

 شی کفش ملی. یک دست برقی. پشت به مغازه پل بود. دم پله دخترک هنوز زیر  
ی فال  را گذاشته بود توی جیب کاپشن چرمی نونوارش. با دست دیگرش بسته 

های از دیدن دانه   ش.حافظ را گرفته بود. روز قبل هم با همین حالت دیده بودم 
 برف در نور مهتابی پل ذوق کرده بود. اولین برف زمستانی آخر سال بود.  
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 هاشان را. له ها و ک شمرد؛ دست پاهای آدم ها را می  ی لب دخترک زیر

گیان هی   1گیانم. این جلسه قرار بود مقام هی شب یکی از شاگردهام می آمد پیش
دادم که این مقام فقط تکرار چند نت نیست،  را تمرین کنیم. باید بهش توضیح می 

به زمین است.   نوعی دمیدن روح است در کالبد انسان. تذکر بازگشت جاودانه 
 س.  مثل دمیدن روح به گیاه ریوا

چاق مبل  روی  نشست  که  کردیمهمین  صفحه   ،سالمتی  روی  تلگرام  از  ی 
 اش خواند: گوشی 

 برخی   حسین،  سلطان   شاه   ه.ق  1106و    طهماسب   شاه   ه.ق   941سال    فرمان   دو   در 
  از: قماربازی،   اندعبارت   که  اندشده  وممنوع   نکوهش  اجتماعی   وتفریحات  اعمال

)درنقاره   شطرنج،   کبوترپرانی، و  مقدس(،   اماکن  کوبی   )!(   سرگرمی   طنبورزدن 
 دوانی. گرگ  نام  به  معروفی  اجتماعی 

 « گی تمرین کنیم یا نه؟حاال می »: گفتم

روی سنگ نقر شده. اگه مردم گوش    این فرامین مال چهار قرن پیش بوده. »گفت:  
  م شاگرد یه وقت منماند. اون ی ُدرانه چیزی نمی که از این کاسه   به فرمان بودند

    «شدم! دیاری بور چشم آبی نمی یار هم 

 
 *** 

 

 
 . تنبور هایمقام از 1
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   «عکس نگیر.»صدای دخترک را شنیدم: 

 که انگار دستور از باال گرفته بود.   «!عکس نگیر» ،دخترک طوری با تشر گفت 

و ماندن   ی شاگردهایم با مترو بروم و بیایم. حوصله گیرافتادن مجبور بودم تا خانه 
در ترافیک سنگین خیابان آزادی را نداشتم؛ خیابانی که هزاران خروجی داشت اما 

ها پشت چراغ قرمز شد از خودروهای شخصی و عمومی. رانندهتمام روز پر می 
.  انگار نفخ صور است انداختند،  گذاشتند روی بوق. بوقباقی راه می انگشت می 

 ب خداست.کاسب، حبیبیلبورد زده بودند:   ،روی پل 

 

 کردند.شاگردهایم هر کدام توی یک منطقه از پایتخت زندگی می 

خانه هفته  روز  یک  می ای  کالس  خودم  گروهی.ی  تمرین  قصد  به  به    گذاشتم 
یکدیگر را ببینند زودتر راه    یم اگر دست و پنجه تجربه دریافته بودم که شاگردان 

گفتم و  ، بقیه مبتدی بودند اغلب فقط همان مقدمات را می افتند. غیر از کاکی می 
راه  دادم. بعدش دیگر کوره شان می های چند مقام حقانی و بزمی را هم نشان نت 

 جنگلی پیش  روی خودشان بود تا به مقامات پردیوری برسند یا نرسند.   

دیارم  اشک آلود دیده بودند. کاکی که هم های  شان دخترک موبور را با چشمهمه 
واسطه  به  و  سابق بود  زن  شرکت ی  از  یکی  قراردادی  کارمند  بود  شده  های ش، 

پیمانکار شهرداری، حتی به صرافت افتاده بود شب کمین کند و مرد ماکسیمایی 
 را از نزدیک ببیند.  

 ش از تخم جدم نیستم. اگه دو تا سیلی نخوابانم بیخ گوش  -
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ی پاتاق ه. دو تا انگلیسی را در تنگه ی جنگ جهانی دوم سرباز بود جدش در دوره 
تا آخر    شان کرده.اخته   هاشان را غنیمت گرفته و هاشان آورده پایین. تفنگ از اسب 

 های داالهو، یاغی بوده.  عمرش توی کوه 

 کاکی رفت دنبال شکایت رسمی از مرد ماکسیمایی. به جایی نرسید. 

 

گوشه  شب  تا  صبح  از  روز  تا    ییک  بود  کشیده  انتظار  پل  نبش  و  ملی  بانک 
 ی مرد ماکسیمایی پیدا شود.  سروکله 

با کشکول و کاله   - ای  گرد نمدی خوابیده بود جلوی درهای شیشه  یه درویش 
رخ پاخ ها،  ش بلند بود. طرف آمد سه تا بوق پشت سر هم زد. بچه بانک. صدای پ 

رفتن نشستن توی ماشین. راننده پنجاه ساله    دوان هاشان رو برداشتن و دوان کیسه
می  نظر  کله به  اما  بود  چهارشانه  نمی رسید.  دیده  و  ش  گرفت  رو  گازش  شد. 

 ی پالک ماکسیماش رو برداشتم. انداخت توی بزرگراه یادگار. شماره 

 کالهخود داشت.     یارو

 هاش پرید. پلک 

نامی  بعد همان  بنویسد.  نامه  به شورای شهر  اول  به  خواست  دهد  ارجاع  را  مه 
ی خیریه ارتباط برقرار  سرپرست. با چند نهاد مدنی و موسسه دادگاه کودکان بی 

تیز  و  تند  بس  از  ما.  بودند طرف  کرده  پرت  با فالخن  را  زمان  اینکه  مثل  کرد. 
فال می  پل،  سوی  آن  و  سو  این  روز   تمام  پسرک  و  دخترک  آن  حافظ  گذشت. 
 ریدند. خ فروختند و ترحم مردم را می می 
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نامه ناامید شد. تصمیم گرفت تمام یک روز جمعه برود   خیلی زود از پیگیری 
  گیانگیان هی روی پل و به نیت جمع کردن کمک مالی برای آن دو کودک مقام هی 

 بلند بخواند.   را بزند و با صدای 

های  ی تنبورش و از پله رفت. اما وسط اجرا یک نفر ترقه انداخته بود روی کاسه 
 دویده بود پایین.   برقی 

ور ریخته  گیان مثل مشتی گندم شعله گیان هی های مقام هی جلوی چشم مردم نت 
 بود روی آسفالت خیابان.

 *** 

 عکس نگیر خانم!  -

شمرد. به پاهای من که رسید مکث  ها و پاهای عابران را می دخترک داشت دست 
 کرد.  

بار دیگه هر کی بخواد »گفت:    یه  کوبم تو  م رو می عکس بگیره دفتر مشق  اگه 
 «سرش.

توی دفترش با مداد رنگی یک بچه کشیده بود. بدون دست و پا. ورق زد. یک  
 نقاشی دیگر: قلبی که تیر خدنگ ازش گذشته بود.  

 اند. ش را هم کشته گفتم حتی تخیلبا خودم 

ی خارجی  تبلیغات روی بیلبورد را عوض کرده بودند. عکس چند ماشین مدل باال
 جدیدالتاسیس.   یک بانک  یش هم لوگورا دور هم چیده بودند، وسط 
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 آن سپندی به دست. دود اسپند توی هوا پخش شد. از  ا    یک زن کولی آمد. جا
های تهران راه  روک توی خیابان های رنگی چرک و چ هایی بود که با لباس کولی 

شیرخواره در بغل. یک لحظه خودم را    ایی آویزان و بچه افتادند با لب و لوچه می 
 خورد؟ ام شیر مادرش را می جای او گذاشتم. آیا بچه 

شدم غزلی از حافظ  طور که از دخترک دور می برقی رفتم باال. همینهای  از پله  
هفت    یریخت روی سفره هایم می ش از گوش شد و کلماتام متورم می توی کله 

بهار همراه با سرفه های خشک ما در پایتخت  ای از  هیچ نشانه سین. سال جدید بی 
 ای بر درختی. کرد. نه احساس تنفس زمین و نه حتی شکوفه حلول می 

کردی بزرگراه یادگار بود، همان پلی که یک  از  روی پل به سمت غرب که نگاه می 
 روز حین راهپیمایی برگشتم و دیدم سه میلیون نفر پشت سرم هستند. 

همان  مه از  برج  می وده آلجا  چشم  به  آزادی  قوس شکسته ی  آن  با  به  خورد  اش. 
کرد  دیدی و تا چشم کار می تی را می آرگشتی ایستگاه بی سمت شرق که بر می 

 سپر هم چسبانده بودند.  های داخلی و خارجی، سپربه ماشین

لباس   آن پسرک   بود.  بچه   هایطرف پل  به  بود. هیچ شباهتی  نونوار  های  او هم 
ی برنج. گاهی  بود توی یک کیسهاش را جا داده  های درسی خیابانی نداشت.کتاب 

ای آورد. این صدا را قبال از هیچ بچه واق از خودش در می شنیدم صدای واق می 
 نشنیده بودم.

ی  . البد تا آن وقت همه فروخت برقی فال می از هشت صبح تا بوق سگ کنار پله 
شد تشخیص داد  ها می های حافظ را فروخته بود. از نوع کاغذ و تفسیر غزل غزل 

ای است. دو کلمه به خط سیاق نوشته شده بود  شان کار یک گروه حرفه که همه 
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ی دوم  وقت معنی آن دو کلمه را نفهمیدم. کلمه های فال. هیچی پاکت روی همه 
 رفتم.  شبیه زن بود. به خودم گ

 *** 

بروم پیش مادرم. کاکی اما تا  ام این بود که شب عید بعد از شش ماه دوری  برنامه
ها چی؟ البد از  ماند تهران. آن بچه در محل  کارش کشیک بود و باید می به سیزده

افتاد اسکناس هزار تومانی  مسافران نوروزی که گذارشان به پل خیابان آزادی می 
شد اما همچنان از هشت صبح تا بوق  هاشان نونوارتر می گرفتند. لباس عیدی می 

خورد. گاهی  کرد و حرص می دار سر نبش هم نگاه می جا بودند. مغازه سگ  همان 
 برد و بیسکویت. براشان آب معدنی می 

 شان ترقه انداخت روی تنبورم پسره گفت خودم براش دارم.  وقتی اون گماشته  -

 اد به پریدن.   هاش دوباره افتکاکی گفت و پلک 

ی  ش فرار کرده رفته امارات متحدهزن   کاکی هم یک دختر داشته. شش ماهه بوده. 
. رفته و دیگر برنگشته تا حکم طالق غیابی  سقط کردهعربی. توی هواپیما بچه را 

 صادر شده.  

کنه و بچه  هواپیما رو باز می   یم دریچه مه. زن همیشه اون صحنه جلوی چشم  -
 های نیلگون خلیج فارس.  ندازه توی آبمی رو 

ش کارمند بخش بازاریابی یک شرکت انگلیسی بوده. با یکی از مدیران دفتر  زن 
 کند.ریزد و فرار می فروش شرکت در ابوظبی روی هم می 
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 *** 

مادرم بودم.   ی، خانه ی داالهو در دل طبیعتی بکر در دامنه سال نو حلول کرد و  
دیدم که گروه گروه مرد و  م. هر روز از پنجره می هزار فکر و خیال آمده بود سراغ 

 روند طرف قبرستان. زن تنبورنواز می 

 در به سرعت ابر و باد رسید. به تعطیالت تمام شد و سیزده 

ورستانی  سال بلوط به سمت گهای کهن در آن روز نحس، با کاکی از میان درخت 
م نگاه کردم  چیز گفتیم. یک لحظه به ساعت تلفن همراهم زدیم و از همه قدیمی قد

زمان روی چهار تا صفر بزرگ متوقف شده بود. صورت استخوانی کاکی جلوی  
گفت  شناختم. گاهی می ش را می گرفت. حس و حالشد و ُگر می م قرمز می چشم

 گفته است.   چیزیکسی چه رفت چهو بعد یادش می  2. « تیا...وه»

ش  گم. آدمیزاده دیگه. حرف تو دهان دانم باید بهت بگم یا نه. اما خب، می نمی   -
تانه پنهان  زنه اگه به زبان نیاره. به خصوص حرفی که بین من و تو نمی کپک می 

 بمانه.  

همین و  برگشت  عقب  به  قدم  کهدو  زمین   طور  از  را  آذرین  سنگ  تکه  یک 
 داشت ادامه داد: می بر

شب  » نه.  هم  شاید  بمونه.  زنده  شاید  اومد...  در  حدقه  از  مرتیکه  اون  چشم 
یقهمان گوشه   سوریچهارشنبه  و  بیاد  بودم که  رو بگیرم.  ه ی پل کمین کرده  ش 

 

   گفت. . می  2
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های دیگه  سوری چهارشنبه   یدختره اون ور پل بود. پسره این ور. شهر مثل همه 
. چند نفر  شه توی پایتخت دیدی چه وضعی می   شد. خودت کهداشت منفجر می 

نداختن توی خیابان. یکهو دیدم از روی پشت بام یه ساختمان هفت طبقه ترقه می 
پسره مثل همیشه رفت در را  بار بوق زد.  همان ماکسیما آمد زیر پل ایستاد و سه 

ش در آورد  باز کرد. اما این بار ناگهان یه چیزی شبیه کوکتل مولوتف از توی کیسه
چشم ماشین.  فرمان  رو  انداخت  شیشه و  انفجار  موج  نبینه  بد  روز    جلویی   ت 

کی زنگ  هول هول   زد آتیش گرفتم.راننده چهارشانه فریاد می   ماشین رو خرد کرد.
پیچید. پسره  مرد جلوی فرمان به خودش می   رسیدن امدادگرا    نشانی. تازدم آتش 

امدادگرای آتش ناپدید شد.  و توی کوچه  نشانی مرد  دست خواهرش رو گرفت 
 «چهار شانه رو گذاشتن توی آمبوالنس بردن.

 «تو خودت چرا کمین کردی؟»گفتم: 

توی هوا، با ترقه تهدیدش   رفت خواستم توی اون اوضاع که شهر داشت می می  -
 کنم، نه کوکتل مولوتف. 

 

میان درختان کهن با هم وارد قبرستان کهنه شدیم. همین و  طور که در  سال ون 
می  قدم  گوشه بلوط  کاکی  چهارشنبه هازدیم  از  دیگر  را  یی  پایتخت  در  سوری 

 ش دوباره افتاد به پریدن. هاتعریف کرد. پلک 

 نده بود.  از آرامگاه ابدی جدش اثری نما

 ش با خطی کج و کوله نوشته شده بود:  رسیدیم کنار یک سنگ قبر تازه. روی  
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 اول و آخر یار.  

 کشید. از زیر سنگ قبر داشت خودش را باال می  ی ریواس یجوانه 

 

 139۲تابستان 
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 های سیاسی جمجمه 

    1دیوار به دیوار های قصهاز

 

 سه پل.  وآنجا بودیم، روی سی 

هاش  مردمک هام.ش را دوخت توی چشمهای شیمیایی شدهرضا رحیم، چشم
 زرد بود.  

مرده»گفت:   در  من  اما  دارم. بوک فیس م  دیواری  اما   ،  بنویسین،  من  دیوار  روی 
بنویسین. شعر  نه،  ریشه   یادگاری  شب  تو  که  بنویسین  گیاهی  رو  مث  هاش 

 «ایم. جنگ ما را زده است.زده آره، بنویسین ما جنگ   فرسته ته رودخونه.می 

م از نوع  یکی بره دو پاکت سیگار بگیره. اون حاال   زد، گفت طور که قدم می همین
 ی جسد در حال تشریح. دارش، قلب و ریه عکس 

ی تراشیده و دو گوش  ها. با کله ایستاده بود زیر یکی از طاق  . ر سرباز وظیفه میم
تر از  بود و دماغی که عقابی. و پای راست کوتاه   هایی که روشن شیپوری. چشم 

 زده.  های واکس پای چپ. توی پوتین 
، آشنا شده.  دختری ُکرد از روزهای خیابان گفت و اینکه تو میدان فردوسی با    ،بعد

اند تا میدان انقالب. تنگ غروب، در حوالی کارگر شمالی عاشق  با هم راه افتاده 
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ر ساعت تمام فقط در سکوت راه رفته باشی و  اند. فکرش را بکن. چهاهم شده 
طور که لوئیس بونوئل،  ت دارم همان بعد ناگهان یکی به آن یکی بگوید؛ دوست 

 ژان مورو را دوست داشت.  
ها، خیره شد به موج نارنجی و قرمز، به  رفت تا پای باریکه آبی، زیر نو چراغ برق

های راه شیری و صور فلکی  ه وری کرد. ستاروری آن اش را این تصویر خودش. کله 
، گیج و ویج برگشت  اشرا شمرد. دور خودش چرخید و با همان کاله سفید چینی 

 و گفت من باید برم. 
 کجا؟   گفتیم

 گردم. گفت باید برگردم به قبرستان. با اتوبوس برمی 
 کرد؛سر و صورت همدیگر را بوسیدیم. زمزمه 

   کژالیا. 

 
 چینی کن. م این نامه رو حروف الی گفت بیا روی دیوار رضا رحی

 گفتم کدوم نامه؟ 
 گفت همین. 

 .  ُکرد دختر کژالیا، ی رضا رحیم بود به نامه
 چینی کردم: حروف 

ام و بخار و بخار  های خشکیدهزیر دوش حمام ُمردم. خون بود و گریه بود و رگ »
بلد نیستم    کنم که، چه بنویسم . اعتراف می پلسهوسی جا روی و بخار. حاال این 

کسی که یک عمر    ام آدمی نبوده که برایش نامه بنویسم.نامه بنویسم. در زندگی 
نویسم این  شعر نوشته باید همان شعرش را بنویسد حتی اگر مرده باشد. پس می 
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توان به یک آدم  های یک آدم مرده را نمی نامه را خطاب به تو، هر چند که حرف 
ت هایت هم انگار با مردن کند ضمن اینکه حرف زنده زد چون دردی از او دوا نمی 

؛ میرند. خون بود و شر و شر آب از دوش. دوستان جمع شده بودند دور جسدممی 
به پزشکی    دانشگاهی،دوستان هم  و بردندم  آمد  آمبوالنس  تا  نویسنده.  و  شاعر 

دست گذاشت روی    جوان م کردند دنیا هنوز سیاه نبود. دکتری  قانونی و تشریح 
   گواهی فوت را امضا کرد. و  م،قلب 

آن پرستار را توی خیابان م.  را کشید روی صورت   مالفه سفیدبعد یکی از پرستارها  
 اما کدام خیابان بود؟ چه روزی از آن روزها؟   ، با هم دیده بودیم

  دانشجوی خودمان بود  ، شنیدم که پرستار گفت اینکهتابوت گذاشتندم توی  وقتی  
 آقای دکتر! 

 آد... مرحوم شده. ما برنمی  ت یا نباشه دیگه کاری از دس  هباش  دانشجو دکتر گفت 
ت. زنگ هم زدم  خواستم بیام ببینمش می بینی چه ساده مرحوم شدم؟ روز قبل می 

گوشی  درخت اما  توی  شدم  گم  رفتم  بود.  خاموش  الله.ت  پارک  م  دنبال   های 
وزد.  متروکه می   سراسر پاییز بر قبرستان   آمد، عینهو بادهایی کهچه بادی می   بودند.

خواستم یک شعر تازه  می طرف خوابگاه کژالیا.  م را برداشتم و رفتم  بعد چمدان 
 «رسیدم به خیابان.بنویسم. ننوشتم. آخرین شعر را ننوشتم. باید می 

 جدا شدیم از هم. توی جمعیت گم شدیم.   
 ی عاشقانه؟ پس چی شد اون نامه   -

 ش دارد. ی عاشقانه الی کفنه هر کسی یک نام 
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صفحه   بوک فیس در   صفحه از  به  می ای  نامای  عکس   رفتم.  از    پنج  و  نفر  هزار 
   بود.صفحه   یگوشه  هامدوست 

 الی نوشت:      

ی خاچاطور کساراتسی چاپخونه   رو ببریم کلیسای وانک.مون  نزدیک بیا دوستان  »
ی اگه پرسیدن چرا رفتین محله تورات دنیا.    و اون ریزترین  شون بدیم. رو نشون 

 «ی صفویه رو ببینیم.خواستیم آثار دوره ها ، فقط بگین می ناپاک

 کیا بپرسن؟   -

 شون رو آورد. شه اسمنمی    -

 شمار بودیم.دانم چند نفر بودیم. اون روزا بی نمی 

و کلمات کتابی دیگر را مثل پولک ماهی    زد ی خالی قدم می میم وسط رودخانه 
 اش:  چسباند روی پیشانی می 

تو محمود افغان هستی. قرین موفقیت هستی. الیوم، ششم فروردین که  
حمله  است،  زرتشت  اشو  می زادروز  تدارک  را  بزرگ  راهب ی  بینی. 

کروسپینسکی  می   یسوعی،  دروازه جاسوس  پشت  شورشیان  ی  گوید 
اند. شمشیرهایشان را از غالف بیرون ادر زده شیراز و در دو سوی پل چ 

به خواب رفته.  اند. سربازان گرجی به خواب رفته آورده  قاپو  اند. عالی 
نقش  میدان  و  باغ  به خواب  چهار  زنان حرمسرا  رفته.  به خواب  جهان 

های قشون و منجمان دربار هم. کاتبان و شاعران هم.  اند. شاهسون رفته 
را رو به ساعت    ششاه سلطان حسین. آلت تنها یک نفر بیدار است،  
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شود از گوشت سگ و گربه،  های مردم پر می چرخاند و  روده سعد می 
کروسپنسکی... کروسپنسکی... محمود افغان    شتر، قاطر، اسب و االغ.

 چرخد توی میدان نقش جهان. و می   شودسوار شتر از دروازه وارد می 

 

ه افتادیم طرف جلفا. از کنار دیوار  یک ردیف، پشت سر هم را، در حوالی غروب 
باس متحدالشکل  ای که لپهلوی اول گذشتیم. کارخانه   یی وطن در دوره کارخانه 

 ها را.  ، کاله پهلوی و پتوی سربازخانه کردهملی تولید می 

می  کارخانه  چرخ  نه  تو.  آن  کردم  نگاه  دیوار  شکاف  صدای  از  نه  و  چرخید 
 رسید. ه گوش می و حالجی بتابی های ریسمان ماشین

 رسیدیم به کلیسا. 

 ما همه مصلوبیم.  ، الی ایستاد جلوی برج ناقوس و گفت 

جلوی   بودند  غریبه  همه  حاال  و  بوده.  باهاشان  که  گفت  نفری  هجده  از  بعد 
 ش. چشم

 اش. پل گیرداده بود به روسری رنگی سه وروی سی یک لباس شخصی 

 بودیم؟ الی، ما قبال همدیگه رو دیده  ببین   -

 گرفتی...  ی بیستون عکس می کتیبهوروز سال گذشته. داشتی از  ن  -

 ش در خنده پیوست.  با خودم زمزمه کردم؛ نمک دارد لب 
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 اش الی نیست. چرخیدیم  فهمیدم که نام اصلی وقتی توی حیاط کلیسا می 

 همدیگه رو خواهیم دید؟ بوک فیسیعنی ما روزی بیرون از این  -
 

  یها، و رو به طاقی م خشتیضخ  یوارهای به صف ایستادیم جلوی تاالر. پشت د
 هفت و پنج.  ی جناغ

شما در حال ورود به اتاق ش نوشته شده بود:  مان بود. رویعالمت راهنما جلوی 
 کشیش هستین.

تو و  مهراب یطاق  به  شدیم  خیره  و  دیدیم  را  گنبدی  زه  سقف  منشور  و  از  اش. 
 هامان. ریخت روی صورت ر گنبد نوری مالیم می ی ز  ی ضلعهشت 

نور، این عنصر کاربردی معماری ایرانی، خواه از گنبد و طاق هشتی به درون      -
ها. و حاال، این همه ظلمات  ها و روشندان بریزد، خواه از هورنو و شباک و روزنه 

 آید؟!در زندگی ایرانیان از کجا می 

ریخت  ها هم نور می ها که از آن غالم گردش   ی های فوقان رفته بود تو نخ شباک 
 توی تاالر.  

 های آبی. تابید به نقوش اسلیمی و درخت مکرر کاج روی کاشی می    

 

روایت کوچ بزرگ را    الی ایستاد و  رفت زیر منشور نور می نام پشت نام بود که می  
 م... خواند. خاچ کارم... خاچ کار می 
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های گرم. سرد. قرمز و اخرایی. در  سنگ   های صلیبی دست کشیدیم.روی سنگ 
های  های خطی و چاپی را در گنجه کتاب   یی کلیسا هم چرخیدیم و گنجینهموزه 

 چوبی دیدیم. 

به امضای هوارد باسکرویل.  دفتر خاطرات کلیسا را ورق زد و رسید  رضا رحیم  
 .  1909آپریل   19

 گفت در همین روز کشته شده.  

 

های بریده،  ه با سین  ی خوشحال قوسی مزین به دو فرشته   ز زیر طاقادم غروب  
و   افتادیم طرف  عبور کردیم  ناشناس هم    .پلسه وسی پشت سر هم راه  یک زن 

 ای در بغل.  ن شده بود، مارینا نامی. با بچه ماهمراه 

به دهانه   یایوانچه   نشسته بودیم تویوقتی   قلیان    و   ،پلسه وسی ی پنجم  مشرف 
بازگشت شاه عباس  چگونگی  هجری قمری و    1008، الی وقایع سال  کشیدیممی 

 روایت کرد. را  از هرات به اصفهان 

این چند جمله  بود؛    شهای یادگاری با دوستان عکسپر از    بوک فیس در    دیوار الی 
ی شاه عباس  ی والدهر بریده ؛ یک روز هم سهاش نوشته بودزیر یکی از عکس را  

 د توی همین رودخانه.  را آوردند انداختن

کابوس    بگذرد. بیداری بگذرد.   لیل و نهار بگذرد. زمین و زمان »رضا رحیم گفت:  
  یخ شویم. و رویا بگذرد. ما راویان این دیوارها، سایه به سایه شویم. تاریخ به تار 

 جا باشیم. ها بگذریم. اینها و نقشه بگذریم. از نقش  هااز شهرها بگذریم. از نام 
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را روی    امجنازه های جلفا بودم.  آن خواب هم بگذرد. در کوچه   جا بگذریم.از این
. هر کله دو  بردم در قرن دوازدهممی   های کله کشیدم. به سوی مناره یک گاری می 

 از آنجا هم بگذریم.شم کور داشت و یک پیشانی شکافته. چ 

 «جمعی.ام در گوری دسته یک جمجمه هستم با سوراخی روی پیشانی  من

 

.  . کنار یک چالهیمه بودفضای مجازی وارد محوطه باستانی بیستون شدناگهان از  
 با بلندگویی در دست الی. 

حروف بابلی شرح پیروزی  رفت باال و از پشت بلندگو  ی بیستون های کتیبه پله از 
خای از  به سکون   ه یاغی را خواند تا رسیدکشیدن نُ   داریوش بر گوماته مغ و به بند

 اهالی سکاییه. 

 ها. ت برد تا دور دس باد صدای بلندگو را می 

 وش شاه: یچنین گوید دار پشت در پشت، -

امن، پدر  ی پ؛ ارشام، پدر ارشام؛ آرشتاس ی پدر و، شتاسپ ی و ؛پدر من
 هخامنش... ؛ شیش پ یپدر چ ش، یش پیامن؛ چ ی آر

. نقش فروهر و دوازده حواری.  اراکسی را توی زندان خوانده بودمایزیدور خ روایت  
سحرگاه هشتم مرداد  تا رسید به    شد،کتاب از سلولی به سلولی دست به دست می 

 بردند میدان اعدام.  و می   ها بیرون می کشیدندماه آن سال. شبی که همه را از سلول 
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 دیوارها. دیوارهای روشن.  

 ی مرده. بچه و یک 

 ر خودم خفه شده. یبا ش زن گفت  
 های الی:  ر زل زد توی مردمک سرباز وظیفه میم.

 «ی.همه سیاس ست.چاله ین هزاران جمجمه تو ا»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/2415/
https://nogaam.com/book/2415/
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 چینی   یبازارچه

   2های دیوار به دیوار قصهاز 

 

چرخد به  می م  ، نگاه ت سه روزه ی ن مامور یدر اها.  ی چینی ام اینجا؛ بازارچه مدهآ
های کاری خوش است؛ اینکه شال و  سیر و سیاحت م به همین  ور. دل ور و آن این

صندلی  که  روسی  توپولف  هواپیمای  سوار  و  کنم  بال  کاله  و  زده  زنگ  هاش 
بزرگ راست  بال چپ ش  از  که  تر  اتوبوسی  با  تبریز.  به فرودگاه  برسم  ش است، 

بغل آینه موتورش  های  صدای  و  برداشته  ترک  رویش  اژدها  نفیر  ی  جاده   مثل 
.  ارس  یلب رودخانه   شود خودم را برسانم به این ُمتل قدیمی آسفالته پخش می 

های سرسبز  و از پنجره نگاه کنم به باغ  هوا تاریک شده. لوستر روسی را روشن کنم
از هشت صبح تا پنج عصر  . حسرت نبود الی را بخورم.  گیالس   سیب و انگور و

افسوس که  گو کنم و آگهی بگیرم.  وهای چینی گفت رکت ش  ن عامالربروم با مدی 
  .ور مرزرساندم آن ام باطل شده. اگر نه با مهر پاسگاه مرزی، خودم را می گذرنامه

 . زدمو لبی به شراب ارامنه می  دیدمخارجی می  هایزن 

حرفی از آگهی    ن پیش مدیرعامال »گوید:  ها می مدیر روابط عمومی بازارچه چینی 
شرکت ها  پرسش   .نزن  صادرات  و  تولید  زمینه  در  البی  شاید    .باشه  هاشان فقط 

 « درآوردیم.نامه رو  ویژه  ،خود سازمان  یبا بودجه کردیم  
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 های رنگارنگ. از گل  ای پوشیدهتپه  توی راه کندوهای عسل را هم دیدم، روی

 «3.دوزتماخ ایشلتماخ » راننده گفت:

 من ترکی بلد نیستم. -

ن؟ تورکی  - ینیس   4باشار میسان ، بوردا ن 

 توانم حرف بزنم. فهمم اما نمی دانست می نمی 

 ها. گیرم از شرکت می  ی آگهخبرنگار یک روزنامه هستم.  -

 «5خوش گلسین.» :گفت 

اضافه    فارسی  به  بعد  بازارچه چینی »کرد:  و  کارگر  اخراجمن خودم  بودم.  م  ها 
می   کردن. کارگر  خودشون  کشور  می ن،  آراز  بهشون  ناقابل  دالر  دو    .دن روزی 

 « گن.نیروی کار ارزان به این می  شون.دوشنمی 

 

ام پشت این میز چوبی کشودار که معلوم نیست از جنس بلوط است  حاال نشسته
 ناخواناست. با امضای رضا رحیم. بینمای می جمله  یا سپیدار. 

 
 . مصرف به تولید از.  3
 کنی؟ می چه جا این  نیستی بلد ترکی.  4
  .یخوش آمد.  5
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می  خودم  اینگویم  با  آمده  هم  او  اینپس  توی  درست  به    جا.  رو  اتاق  و  متل 
 ارس.   یرودخانه 

سفر خوبی داشتیم. شانگهای، شهر تجارت و  »   گوید:مدیر روابط عمومی می 
هم بودن. دو هزار دالر    صداوسیمااون شب توی اون هتل... خبرنگاران  سیاحت.  

... قصدا ما را برد توی اون هتل... نفهم کالش زبان   یمان کرد اون رانندهخفت 
رد زده بود...  مه. شیواز و هندوانه زانداخته علیایی جلوی چشمی گل هنوز چهره 

لحظه اسدالله علم    گفت من تو این جلوی دخترای خوشگل علم کرده بود. می 
از شمال    صداوسیما کردی که خبرنگار  اش... هیچ فکرش رو می هستم... قهقهه 

 « ؟تا جنوب شانگهای بیاد به خاطر اون دخترای ماساژور

همسفر بودیم. من از طرف روزنامه رفته بودم او  اکسپو شانگهای است.  منظورش  
متحده  خطوط امارات    767نگ  یبوئ   یمایهواپ  سوار  از طرف منطقه آزاد آمده بود.

 م در ارتفاع یازده هزار پایی. ی بودعربی 

پایقا آن  هند  می ییانوس  کران  به  تا  کران  از  نهنگ ن  با  و  غیت  یهادرخشید  باله 
هم آن    نماد اکسپو شانگهای  بخش، موجود سعادت هایبائو البد    خورش.وتوله ک

در یسف  یهاقیقا  .لولیدزیر می  م   یی ای د دزدان  درناهای دی را  موج در موج    ی دم؛ 
 ، آمدمی   رون یانوس بیها از اقنهنگ   یهاله ک ه  ک . در همان حال  همرا  آسمان    یتو

خشکبار  ی  حمل یک محموله   ت که حینگفی م   هو   ی هونجبه نام    ی او از دختر
کشتی   شان بوده. در شانگهای به عنوان مترجم همراه صادراتی از بندر عباس به بن

 دست دزدان دریایی.    افتاده
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رده  کوادارش    یی ای هو. دزدان در  ی هونج  یهاسک اش پر بود از عن یدورب  یحافظه
 رد.یس بگک عازشان ، ی نین تجاوز به دختر چ یبودند ح 

متعلق به شرکت حاج آقا عسکراوالدی رو  صادراتی  خشکبار    یمحموله»  :گفت 
جزک  ی خال تو  اق  ی شتکشون.  ره ی ردن  ته  فرستادن  رو  یرو  همه  و  ناخدا  و  انوس 

 «گروگان گرفتن.

 ؟ ی نکی نم ک رو پا  کوحشتنا یحاال چرا اون خاطره  -

 م باشه. چشم  یشه جلویننگ هم  یه که ل یخوام مث ی م  -

 ؟ پیدا کردیننجات  ی چه طور -

چینی ازش    اندوهایمکآزاد اومد...    یهاحافظ آب   ی ناو جنگ  یه   سه روز بعد  -
 زمین. ه. دزدها انگار رفتن زیرری تو جز ندانداختپیاده شدن. نورافکن 

بود.   اوپانچه سفری  آسمان  از  یشادها گذشتیاز  و جامنا، خام.  گنگا  ستر کفراز 
ن هفتاد و دو  یاز سرزم   .ی نیوندالکمات تانترا و  یبودا و تعل  یهاها و مجسمه مرده

م به  ی دیم و رس یابد پشت سر گذاشت  یون هندو را برایلینهصد م   یملت. مرزها
 رات.ی تاب تقدک  ن مائوتسه دونگ و چهار قلمرویسرزم 

بود    ن پراهام م. تا صبح گوش ی دیرف به رودخانه هوانگهو خوابمش   ی هتل  در شب  
 .ی و باربر ی مسافر یهای شتکسوت    یاز صدا

 هایبائو... هونجی هو.   رد؛کی رار م کت  ی ه  یداریدر خواب و ب   مدیر روابط عمومی 
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به قول    کرد.نمایی که آورده بود کار نمی ان صبح بیدار شد. وضو گرفت. قبله اذ
 رو به رودخانه هوانگهو نماز خواند.  .جا آورد خودش شرط احتیاط را به 

 

 ست. گوید؛ شام آمادهمی 

 روم توی رستوان متل.  می 

پلو مرغ    سوپ »له«  زیتون می و  با  . محلی   ی جلفا و دوغ گازدارپرورده   خورم 
است  وقت  نزده   خیلی  لب  روزنامه   امکه  صفحات  مرغ.  خبر  به  از  پر  که  ها 

کردم که نکند باد این  شد دیگرحتی به آسمان هم نگاه نمی  مرغی   آنفلوانزای حاد
به جان  بیندازد  را  اطالعبالی جانسوز  بگویمم. محض  باید  نشانه   تان  از  ها که 

کارت پرواز را گرفتم، رفتم  بعد از اینکه  وحشت دارم. مثال تو فرودگاه مهرآباد،  
چشم ناگهان  بخرم.  پیشخوان روزنامه  روی  افتاد  کتابی  زرد  جلد  به   م 

بود:  فروشی. عنوان روزنامه این  راتازه »ش  بازاریابی  هترین  و  نمای جذب آگهی 
 «ای.حرفه

یک    هایطرح جلدش، عکس بال   خوب که نگاه کردم دیدم در متن خاکستری 
 شود. زنبور دیده می 

روی رفت  و  شد  بلند  هواپیما  چپ ابرها  وقتی  سمت  صندلی  روی  مرد ،  م 
زیر  مرد  شد.  مربند بسته نمی ک .  رفت با بندهای کمربند ایمنی ور می   ایسالخورده 

مادر می  به  لبی فحش خواهر  گیرد و همچین  که کرور کرور دالر می پوتین  داد 
 دهد.  هواپیماهایی تحویل می 
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هزار نقش ابرها با سرعت هفتصد و پنجاه    از پنجره نگاه کردم بیرون. روی قالی  
می   کیلومتر،  توی   رفتیم.جلو  که  روسی  می چاله   توپولف  هوایی  و  های  افتاد 

بر  تکانه  با خودم  اندام مسافران می هایش لرزه  دوباره    گفتممی انداخت  روی  آیا 
و ده درصد   کنمهای منطقه آزاد را تکمیل می ی شرکت نامهروم؟ ویژه زمین راه می 

 ؟  گیرم از روزنامه که بگذارم روی رهن خانهپورسانت می 

 

، آن طرف زیر  آمد دم غروب رفتم کنار ارس قدم زدم. از این طرف صدای اذان می 
دختر با پیراهن آبی    ، دو مرد و یکزدنددرخت گیالس به سالمتی پیاله به پیاله می 

 بادبانی.  نشسته بودند توی یک قایق 

با همین کت و های مکنده است. می ارس پر از چاله   گویندمی  شلوار    خواستم 
ک  یبروم آن طرف رود. هواش را تنفس کنم.  خوش دوخت هاکوپیان بزنم به آب.  

ام را به دندان گرفته  هار پاچه  چرخید و ترس عینهو سگی زنبور عسل دور سرم می 
به الیه   بود. جا پای چپ اندر قیچی  ل  الیه  بود روی گ  نفر مانده  ی ساحل  یک 

 رودخانه.

 ش داده بودند.  انگار هل 

حاال تو هم    ...مون ادش به خیر اون سفر پر ماجرای»مدیر روابط عمومی گفت:  
 « قالی یا نه؟ گره زدی به دار 

شانگهای گذاشته بودند    ی بود که در نمایشگاه اکسپو یمنظورش همان دار قالی 
 ی ایران.جلوی غرفه 
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قالی.   دار  کنار  بود  ایستاده  چینی،  دختر  هو،  هوجی  دست آنجا؛  ادابا    ی هاش 
به گره روی قالی ظاهر    که گره   آورد؛ درنایی درنا را در می   ک ی  یگشوده   یهابال 
بازد   شد.می  می دل   یانندهک دیهر  گره ش  می   یاخواست  آن  اسم ک  زد به  را  ه  ش 

در لباس زنان    وقت به عنوان مترجم پاره هوجی هو    .ی دوست  یگذاشته بودند گره 
همی خارج   یبرا  یی قشقا م یها  در  را  ادا  در  ی ن  تاری دق  ک یآورد.  فرش  ی قه،  خ 

به    داد. ی م   ی نندگان خارج ک دیل بازد یو تحورد  کی م   یبندبسته را    ی رانیدستباف ا
 انداخته بود.ورد روی سر و شانه که و سوخمه زنان  کل ک  ،اله ک یجا

الهخود به سر و  ک،  دیدیی م   ی ، دو سرباز هخامنش یشدی ه وارد غرفه م کدر    از
شده    کوار ح ی د  ی رو  یطور  .بود  دار قالی شان به سمت  زه به دست. جهت نگاه ین

  ی نیدختر چ   کی افتد. بعد  ی شان نمگر بولدوزر به جان ی ه انگار شش ماه دک بودند 
بود ایستاده  منشور  ک  دیگر  بود،   یه ساخته کورش  ک نار  خودشان  ب  یک تر  کشور 

تخته   کیپالست فوم.  سوارش  کمدور    ی سنگو  روکه  بودند  دو    یگار  کی  ی رده 
ن منشور یران... ایا  گفت ی زند و م ی لبخند م   ی نینندگان چ ک دیبه بازد   چرخ. دختر

د هم  یشا  سال...  500گذشته... دو هزار و    ی لی خ   …belong to theاست...  
  …great history… welcomeشتریب

 

به   اول می   دی.یرس ی م   ی دوراه  ک یبعد  آب راه  به حوض  تا    یهاستون و    ی خورد 
راه    .ی شده و دار قال  یسازه یشده، بز شب  یارکیاشکم گنبد  ین  ،رنگ شده  سقف

پله ی د به طبقه گر  م   یپله  از ای دوم  اگر  یرسید  راه  نمازخانه   رفتی می ن  کنار  ی  از 
می  جمشید،  از    ی ری تصاو  ،گذشتی موقت  تخت  و  گنبد  بیستون  بود،  کمسجد 
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استپانوس   سن  کلیسای  جهان،  نقش  تابلوفرش میدان  از  س  ینف   یهاو  آویخته 
شنیدی و  ی را م   ی زیو تبر  ی تاجران اصفهان  ی مگوبگو    ی دیدی. صدادیوارها می 

جلوی میز فروش بستنی سنتی و    ی نیها و مردهای چ ات به صف دراز زن چشم
 وان.ی ی ، سبارمصرف یک افتاد؛ هر ظرف زرد ایرانی می شله 

مزین   هایی جاروبرق کارگرها  ،  یدرست سر ساعت هشت شب به وقت شانگها
های کف هر دو طبقه را  و آشغال  ندکرد روشن می را بائو یها یبه عالمت مجسمه 

 . ندروفتمی 

آن   چیز با هم حرف زدیم.ی همه روزی که در شانگهای بودیم درباره آن ده توی 
ال شده بود منشی دفتر مرکزی  موقع کارمند اتاق مشترک ایران و چین بود حا

 های چینی مستقر در منطقه آزاد. شرکت 
زنه.  کنار رودخانه قدم می  ره آد می عصرها می »مدیر روابط عمومی گفت: 

 « چرخن.ش می زنبورهای عسل دور کله 
هاش . نیامد. دست سن استپانوس  یسایلکدن ی به هوجی هو گفتم بیا برویم به د

قدم زنان   . حامله بود. پا به ماه.اش گذاشت را شبیه درنا کرد و روی شکم برآمده
بندی  کت تولید و بسته خوابگاهش پشت ساختمان شرکنار رودخانه دور شد. در 

 عسل بود.

به سایسا  ی ر روابط عموم ی مد  رفتمهر جا می  وقتی تصمیم  می ام  ه ی ه  آمد. حتی 
دیدن   به  بروم  تنهایی  استپانوس، کلیسای  گرفتم  انداخت.  خود  سن  جلو  را  ش 

 هم.   رفت توهامان می زدیم حرف طور که قدم می همین
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دن. تغییرت می   سال یک بار بدیش اینه که هر هشت    اشی ب  مدیر دولتی »گفت:  
میل   ت فرستنمی  باب  که  نیست.  جایی  شدم  ت  استخدام  که  خاتمی  دولت  تو 

 «.شاغل و آدم دیگهنژاد شدم یک خورد. تو دولت احمدیم می م به رشته شغل 

ورد   ی انگار چرخاند و زیر لبهاش می اش را میان انگشت ی تسبیح های یاقوتدانه  
 خواند. می 

ساخته    ی ش نوشته در عصر صفوتاب که تو  یه تاورنکه  ییی سایلک ن همون  یواقعا ا  -
 شده؟

ش  ی م... معمارینک جذب    ی خارج   ه یون دالر سرمایلیم   500د اقال  یاساالنه ب  -
نه؟یشب ئه...  طاطائوس  اکمش...  ه  رو    ن رعامالی مد  ی ه  هک جاست  نیل  منطقه 

 ران فرصت آزمون و خطا داد...ی د به مدین بایس یروزنامه بنونن. تو کی عوض م 
 جلوتر رفتیم.  

  ی ن هم از طاق هاللیخانه اصلی، اجاق دانیال، برج ناقوس... ان هم از نمازیا -
 خدایا چرا مسیح مصلوب را تنها گذاشتی...  ...یل حواریو شما

 شدم.  ی ر طاق جناغی ز یبه یتکق  یمشغول خواندن خط نستعل
 « ؟یه که قبرستان نداره جلفا تنها شهری دونی می »برگشتنی، گفت: 

 

و   ن امالع رگو با مدی وطور که دارم متن گفت م تنها هستم. همینشب، توی اتاق
نا و  کنم، نقش در ها را از نوار پیاده و تنظیم می بخش بازرگانی شرکت   مسئوالن 

هوجی هو    یلولند. شکم برآمدهام می ها توی کله نشانه   یزنبور زرد رنگ و بقیه 
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م؛ معلوم  پیچد توی گوش ابط عمومی می م و صدای مدیر رو آید جلوی چشم می 
 نیست از مدیر کدوم شرکت حامله شده.  

 

 

 

 : پانوشت 
 

 ی نیچ  یارگرهاکرو از تن    ی ش هر شب خستگبا انگشتان آرامبخش »گفت: 
 «.نهکی رون م یب

 .  ی رانیا یارگرهاک بیچاره    -
 ن برای روزی دو دالر.  اونام هشت هزار کیلومتر اومده  -

 رفت و با هوجی هو برگشت متل.  

غش خندید و با  ی مبهوت من افتاد. غش هوجی هو همین که چشمش به قیافه
ه به عنوان  کآن روز هم  درنا را درآورد. ک ی یگشوده  یهابال  ی ش ادایهادست 

ستاده  یران ایا یدر غرفه  ی نار دار قالک یی ان قشقاوقت در لباس زنمترجم پاره 
  ی نقش درنا رو  با غمزه و عشوه.  آورد.ی ن ادا را در م یها همی خارج  یبرا  ،بود 
   ن.یخته بود زم ی تار و پودش از دو طرف ر های رنگارنگ نخ ه ک بود  یاچهیقال
 ؟ ی ریگی چند م  ی روز -
 . دالر  25   -
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 ؟ی ریگی م  ی کاز    -
 عسکراوالدی.  حاج آقا   -

بودم   یشانگها  تویه ک  ی تر از او در آن ده روزبای. زاش راه افتاده بودی زبان فارس 
 دم.ی نددختر چینی 

 خوابگاهش. گودبای گفت. رفت هر چه اصرار کردم نماند.  خوردیم. با هم شام 

 خودم را انداختم روی تخت. عینهو جنازه.  

 چرخید. می دور لوستر وزوزکنان یک زنبور زرد 

 
 1391تابستان 
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Antalya in Progress 

   3های دیوار به دیوار از قصه

 

 چرا عکس خوک گذاشتی تو روزنامه؟  -
دربان  حاال  شاه.  دوران  بازنشسته  سرهنگ  گفت؛  سرهنگ  جناب 

 روزنامه بود.  

 ست؟ها در آنتالیاعکس داعشی منظورت  -
ی  و بدل شد. انگشت گذاشت روی صفحه   همین دو جمله میان او و دربان رد 

پله زمان  از  زد.  ساعت  و  شد  شناسایی  میز سنج.  پشت  نشست  و  باال  رفت  ها 
. همه  هزار تا زنگ خوردهتحریریه  تلفن  از صبح  »کارش. منشی تحریریه گفت:  

  «...حتی یه خوکه هم زنگ زد  گن عکس خوک...می 

صفحهر به  رسید  و  زد  ورق  را  سروزنامه  پنج.  و  دخانه ی  بود  آنتالیا  گمرک  ی 
 ها. های آویخته از چنگک الشه 

 پیدا شد.  هم  ی مدیر روابط عمومی سر و کله 
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عکسی   - چه  این  سردخانه   یهآخه  مطلب  گذاشته   یزیر  وقتی   .یآنتالیا    البته 
کنی انگار نیروی  به سیخ و با شراب بوردو نوش جان می   زنی می   ش روگوشت 

 ت. کائنات رفته تو خون 

 ش ماسید.  خنده روی لب 

نیم از قصد این عکس رو گذاشتی که روزنامه رو تعطیل کنی یا  وحاال خودم   -
 دونی؟داعش رو نمی تفاوت خوک و  

 وی تصریح کرد. 

آنتالیا هست. سواحل زیبا و    این همه خبر تو »مدیر روابط عمومی در ادامه افزود:  
بر ماسه ش. رقص زن دیدنی  اون های روسی و گرجی  وقت خبر  ها. لب گرفتنا... 

 «ها. داعشی  یتغذیه و سردخانه... 

 های شوخ و شنگ و کمی پیچیده بود.  مدیر روابط عمومی از آن شخصیت 

 خبر را خواند:بخشی از متن 

رویترز گزارش  به  گوشت    ، بنا  تن  به    از   قرمزهزاران  آنتالیا  پایتخت  گمرک  رقه، 
 داعش منتقل شده است.  

 با بیان این مطلب افزود. اینترنشنال«  رد میت »  مدیر عامل شرکت 

 وی تاکید کرد.
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 صدای فوت شنید. تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت. 

 « بفرمایین...»گفت: 

 فوت. دوباره 

 « عکس خوکه؟هم به نظر شما »گفت: 

 فوت. فوت.

گوشی را گذاشت سر جاش. رفت نشست  جلوی نور تند  مانیتور. عکس را از  
 کدام سایت گرفته بود؟ کوربیس؟ با کدام کلمات کلیدی؟   

 اش را باز کرد . پیام جدید داشت. یادش نیامد. ایمیل 

 « Antalya in progress» نوشته بود:  

 چیزی نمانده بود از تعجب شاخ دربیاورد.  

لینک  ها صفحه و  وجو کرد. ده به زبان انگلیسی خوک را جست گل و  رفت توی گو
 پدیا شد.ی اصلی ویکی آمد. وارد صفحه 

 خواند:

They are collectively grouped under the genus  Sus within the 

Suidae  family. The nearest living relatives of the swine family are 

the peccaries. 

The mind-boggling gains of the Islamic State of Iraq and al-

Sham (ISIS) in Iraq have caused tremors in the region.There are 
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even allegations that Turkey, in addition to its support of Syrian 

opposition groups, is also supporting ISIS. 

 

برق رفته و سردبیر گیر کرده تو آسانسور.  »داد کشید:    مدیر روابط عمومی یک دفعه
   «نشانی. زنگ...زنگ بزنید آتش

 سردبیر بود.  ساختمان فقط یک آسانسور داشت، که آن هم اختصاصی 

 نشانی. ناچار زنگ زدند آتش  کارگر بخش فنی هر کاری کرد در آسانسور باز نشد.

 «د بجنب سرجوقه خفه شدم... خفه.»آمد: صدای سردبیر می 

 گفت سرجوقه.شد به سرهنگ می ش بد می سردبیر مواقعی که حال 

  «سیگار بکشیم.  بیا یه  رسننشانی می تا ماموران آتش»مدیر روابط عمومی گفت:  

نگاه کردند به درخت کاج  با هم رفتند روی تراس. سیگاری آتش زدند و از آن باال  
 کوبید بر زمین. داد و سم می وسط حیاط که انگار دم تکان می 

 کرد.   جوید، تصریح می در حالی که فیلتر سیگار را می مدیر روابط عمو

 :را شنیدند تحریریه صدای دلنشین منشی 

خوک...  چیزه همامروز  » عکس  شدن  چاپ  تو    عجیبه.  سردبیر  کردن  گیر 
 « آسانسور.
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یگر  ی روشن. رد خوک را توی چند سایت ددوباره نشست رو به روی آن صفحه
 مشغول خوردن کباب بودند.   چند جهادیست گرفت. جایی در سواحل آنتالیا،  

 های ایزدی رو بردن آنتالیا. گن زن می  -
منشی که نه، مانکن. موهای بلوندش از زیر روسری افتاده بود    صدای منشی بود.

 بیرون، فقط چند تار. 

 « واقعا یه خوکه زنگ زد؟»گفت: 

 کرد. ه جون تو. نشنیدی چه قور قوری می آر -
 آی بریم سواحل آنتالیا یا نه؟ حاال می - 

 چه جوری؟  -
 «این جوری...»با تاکید گفت: 

 .آنتالیاکلیک کرد روی 

 

 

   1381تیرماه 
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 84تیرماه 

 

ی حوض جلوی  تر بگویم؛ نشسته بودم روی دیواره م سبز شد. دقیقناگهان سر راه 
: سرم و صدایی دلنشین شنیدم  روی  ه شدسفید انداخت  ی ی هنرمندان که شالخانه

   «سالم! همکالسی.»

را دوخت    های سیاهشدور حوض چرخیدیم و او هی مردمک صحبت شدیم.  هم
 هام. توی مردمک 

 ببین، تو هنوز مجردی؟  -

 مانم. پس خیال کردی چی... گفته بودم که بعد  تو تنها می  -

 آخرشی.  چه قدر خری... -

 ام. ناخن کاشته بود. اش را کشید زیر چانه انگشت مرمری سبابه 

 البته ترم آخر خر نبودی. خورده بودی به پیسی.  -

 انداخت.هاش را باال شانه 

 توش. شهر درندشت یه وجب جا نداشتی که بتمرگیمیادته توی این  -

 م. یه وجب که داشتم... منتها تو زادگاه  -
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 هر دو زدیم زیر خنده.  م؛ تمام رخ. روی ایستاد روبه 

که باید  م دارم  گفتی یک تکه زمین ارثیه پدری در زادگاه ش می نداشتی. همه   -
 .  سند خریدار نداره بشه اما زمین بی   تبدیل به پول 

 خانه دارم، این قدر بی در و پیکره که توش والیبال بازی کنیم.   حاال  -

ش کف دست   -  ت نوشته شده!سند 

 م را مشت کردم. پوزخند زد. دست 

ت یک شاهد  ی روا »  ی هنرمندان شدیم. نمایشگاه چیدمانی موسوم بهوارد خانه 
حال    «عینی  یک  در  ماکت  دور  بودند  چیده  را  مردگان  استخوان  بود؛  برگزاری 

صداها توو  عجیب    ی مقبره.  هم    ی غریب  با  نفر  انگار هزاران  بود.  فضا پخش 
 « یا شمیختیا باتمحثا یا شیمش ایاشه سیطیطا...»گفتند: ی م 

 کنی؟خب! نگفتی چه کارا می  -

جلوی دوربین  گاهی    ش تجربه و تجربه.همه   هر کاری که فکرش رو بکنی.  -
 گاهی پشت دوربین.

 باالخره به آرزوت رسیدی. عشق بازیگری بودی دیگه.  -

شمیختا...  بازیگری؟    - می یا  سرم  شدم خیر  آخرش  بشم.  کارگردان  خواستم 
 ی.اتسازنده تیزر و فیلمای تبلیغ

 وگفت، رسیدیم به در رستوران گیاهی.گرم گپ 
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 ات با هم بخوریم.طوره یه پیتزا سبزیجبعد این همه سال، چه  -

 تو بخور. من باید برم سر قرارم. دفعه بعد مهمان من.  -

 قرار با کی؟   -

ی براشون  اتگردونن. فیلم تبلیغمی   انتخابات ورق رو بر  تو این یه گروه مهندسیه.     -
 ساختم.

 نفهمیدم چه طور باهاش خداحافظی کردم.

کارت   نخواست.  همراه  که شماره  بود  یارم  شماره  بخت  که  دادم  بهش  ویزیت 
یاهو و نشانی    یم ُروش بود. او هم فقط شناسه های شرکت و ایمیل شخصی تلفن

 ش را داد.وبالگ 

م. گرم و شبانه » :گفت   « من! هستم فقط شبا آنالین 

 فیلم تبلیغاتی.

های هاش به جشنواره دانستم خالی نبسته. حتی استعداد این را داشت که فیلم می 
 یابد و جایزه بگیرد. شاید هم تا حاال گرفته بود. ازش نپرسیدم. جهانی راه 

. به  پر سرعت   نت خیال پیتزا سبزیجات شدم و خودم را رساندم به یک کافی بی 
لو حس عجیبی به  وهمان نشانی که داده بود، رفتم توی دنیای مجازی. موش کوچ 

می دست  وبالگ م  فقط یک صفحه داد.  اول  بعد شداش،  بود.  سیاه  صورتی    ی 
آن هم چه متنی، انگار مورچه    یک قاب قرمز پیدا شد.  ی متن تو روشن و سر و کله 

 بود.  انتخاباتی رفته بود توی کلمات. آگهی 
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ش ابرها را توی آسمان ندیده  نت بیرون آمدم و زیر باران راه افتادم. قبل از کافی 
دوباره مورچه افتاده  کردم  آسمان تیرماه و باران؟ تا خیس نشدم، خیال می   بودم.

خریدم، برای ن سرالک سه میوه و پوشک کامل می یآفرباید برای نوش   م.به جان 
و رطب مضافتی. همه را نوشته    نباتی کش، روغن خانه هم ّسم خمیری سوسک 

 م. بودم کف دست 

های راننده،  شدم. انگشت   یک اتوبوس خان و سوار  خودم را رساندم زیر پل کریم 
 بود.  جوهری 

 دوم خرداد بزنه گاراج.  گفت چه انتخاباتی،

 . سر سفره  ی نفت بیادفقط پول و پله  -

 ی صادراتی رو بیارن.ده. بگو پستهنفت بو می  -

 سفید انداختم تو صندوق.   من که رای -

 م. دیگر بود که پیچید توی گوش  صدای سه مسافر

 راننده گفت ملت کار را تمام کرد. 

 *** 

تو که  را  نوش کلید  صدای  چرخاندم،  قفل  شد:  یآفری  بلند  ..»ن   باباجی...  د 
...  «د 

 خنده. نی داره می ش دادم و گفتم ببین نی پوشک کامل را نشان 
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 « خرجی...ی هنرمندان، ول باز رفتی خانه »مادرش از آشپزخانه غر زد: 

 یه سر زدم. مگه جای دیگه هست برم؟ -

 کاشف به عمل اومد...   -

کرد:    شلحن تند  ظرف »را  تو  دیگه  بار  خودت    شویی یه  بریزی،  دماغ  لم  چ 
 «دونی.می 

... گفت کوبید و می ن دودستی روی پوشک می یآفرنوش  ... باباجی.  د   د 

گذاشت   جواب را  دست مادرش  کف  می چلم»ش:  م  رو  صورت  م  تو  ریزم 
  «صاحبخانه.

توی گوش نوش  مبل.  روی  نشستم  و  کردم  بغل  را  ی  »خواندم:  ش  آفرین  ل  ل  ی  ل  ل 
ی بکنیم... بکنیم... ل  ی ل  ل   «د 

... باباجی...» هاش را رو به پوشک تکان داد و تکرار کرد: دست  ... د   «د 

 یعنی سی درصد تورم در یک هفته... .فتصد و پنجاه تومان شده دو هزار و ه -

- ... ...  د   د 

ُگراگُ  را  کلمه  و  حرف  چند  همین  و  بود  کرده  باز  زبان  می تازه  تکرار  کرد.  ر 
 اش را بوسیدم.پیشانی 

 میمی دو تا... -

 ش شکسته بود .گفتم چی شده؟ ی پای چپ ناخن انگشت بزرگه 
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 « ُاوف... ُاوف...» :گفت 

 ی خودش. مادرش آمد، نشست روی کاناپه 

 خبر، محموله ترخیص شد یا نه؟از شرکت چه  -

می   - باج  تعرفه.  افزایش  هچل  تو  نمی خوان.  افتاده  بار  زیر  این مدیرعامل  ره. 
 ش.جوری پانصد میلیون تومان ضرر رفته تو پاچه

...»پوشک کامل را دنبال خودش کشید به طرف اتاق خواب:  آفریننوش  ... د   «د 

 یه براش بخری.دوباره سوخته، باید از اون پماد خارجی  -

 ش. آد. مگه مشابه داخلی گیر نمی  -

 کنه.  م شده باید گیر بیاری. بچه تب می ... از زیر سنگ  برو ناصر خسرو -

 « ُاوف... ُاوف...»ن برگشت: ینوش آفر

 جاست.گفتم سوختگی صد درصد این 

 م.دست گذاشتم روی قلب 

 گویی بکن. آفرین ُغر زد؛ کم با بچه گنده مادر نوش 

 آدم حقیر. ش را هم فراموش نکرد؛تکیه کالم 
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دوش آب سرد، ترم آخر را مرور کردم. از دانشگاه  لخت شدم. رفتم حمام و زیر  
بیرون می  آوردیم.  یک راست سر از قسمت شمالی پارک الله در می   آمدیم،که 
زدیم. با ترس و دلهره.  قدم می   های چنار و اقاقیا هم زیر درخت   یشانه به شانه 

 م عزیزم.عاشقت  کردمش زمزمه می توی گوش 

یک روز توی انقالب    ازش خبر نداشتم. تا اینکهکوی یک سالی    یبعد از واقعه 
م کرد و  ش. نگاه التحصیل شده بودم. اول نشناختمش. همان روزی که فارغ دیدم

 ش رفتم. اشاره کرد که برگردم.  ش را گرفت. دنبال راه 

های داخل کمدم را ریختم توی چمدان  خودم را به خوابگاه رساندم و خرت و پرت 
هام نشسته بودند پای قلقلی. چند کام  دگار پدرم بود. هم اتاقی که یا  امسیاه قدیمی 

 ام که گرم شد با چهار سال زندگی خوابگاهی، وداع کردم.عمیق گرفتم. کله 

 *** 

کفا  » آفرین  باز ُغر زد:  خودم را در حوله پیچیدم و از حمام آمدم بیرون. مادر نوش 
 « رو نیگا.

 هام پر از کف بود. گوش 

پستایآفرنوش  کوکی ن،  عروسک  دهان  بود  گذاشته  را  زدن  نک  ک  م  ادای  اش. 
 درآورد. 

ی بکنیم - ل  ی د  ل   ی خوشمزه بخوریم. یه ممه   د 

 خواندم. ش می از این جمالت اجق وجق زیاد توی گوش 
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از شام،  لباس کوهنوردی   بعد  و  کوله کفش  پوشیدم.  را  را  ام  زباله  کیسه  و  پشتی 
 برداشتم.  

 شهره.  نذاریش دم در. این جا -

 گردم. دیر کردم، نگران نشی.رم و بر می چال می تا پلنگ   -

 سر به هوا.  خوای برو قله دماوند رو فتح کن.می  -

 هاش.ی جدول را گرفت جلو چشممجله

خلوت   نتی که آن وقت شب بسته نباشد سر از وسط شهر درآوردم.به دنبال کافی 
که نشسته بود پشت میز، رفتم به  ی آن اشاره و به    ی کاربری را پر کردمبرگه   بود. 

ترسیدم از این می خوانا بود.    ی چهار. حروف فارسی صفحه کلیداتاقک شماره 
وقت  آن  نبود.  بعید  او  از  بیاورم.  کم  و  کند  حال  زبان  انگلیسی  پشت  یک  ها، 

 بر اروپایی بود. فتن آیلتس و اپالی یک دانشگاه معتخواند. دنبال گر انگلیسی می 

ای  »  ش روشن بود. شکلک سالم را براش فرستادم. بالفاصله جواب داد:غچرا
   «ول، مردآنالین.

 آن هم به خط فارسی.

 گذرد: مان همین است که از نظرتان می ی چت آن شب القصه، متن دست نخورده 

 ت رو به روژ کنی؟ خوای وبالگ خب! نمی  -

 کردم. همین امروز.   -
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 ن همه سال کجا بوذی؟ ای ست.ش مال سال گذشته تاریخ  -

 توی جهنم بوذم. -

 کنی.  ش داری غلط تایپ می همه  به صفحه کلید نگاه کن. -

 مشکل از حروف برعکسه. این جام که تاریکه.  -

 ای؟ خونه  کجایی،  -

 نتی هستم سر پل کمیل.  نه. تو کافی  -

 بیام والیبال بازی کنیم؟   -

 یا شمیختا.   -

 رای دادی؟   -

. از تو چه پنهان که یک گونی پوستر و عکس توی انباری شرکت قایم کردم.  ههه   -
 های مهندس و مشاور. خودت چی؟قرار بود بروم پخش کنم بین شرکت 

 م مهر ابطال خورده. من که شناسنامه  -

 ست.چیزی که زیاده شناسنامه  -

 پلکی؟خیال، فردا کجا می بی  -

 توی شرکت... از هشت صبح تا پنج عصر.  -

 گیری؟  یه؟ حقوق مکفی می کارت چی   -
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 کنم.  توی یک شرکت ترخیص کاال و خدمات بازرگانی کار می   -

 خوره دیگه! ت می ی الکی به رشته  -

 آن هم چه الکلی،از نوع نودونه درصدش. ی الکلی!اولش خواندم رشته  -

 از آدم ترسویی مث تو بعیده. -

 ترسو؟ -

 بودی دیگه.  -

 آد. باید برم سراغ الکل صنعتی. گیر نمی البته دیگه  -

 ندازه خنگلو.کبدت رو از کار می   -

 قلبم که از کار افتاده.  -

 چه رمانتیک! شکلک رو بگیر که اومد. اوووه... -

 قلب رمانتیک و زندگی سگی. -

 راستی، گفتی هنوز مجردی؟ -

 ره.  م باال می هشت تا بچه از سر و کول  نه خیر! هفت  -

 هم که هستی.  ی و فعال اقتصاد ی از تو بعید نیست.کارمند بخش دولت -

 دولتی نه، بخش خصوصی.  -

 نکشند باال.   وم رپول فیلم تبلیغاتی بمیرم برای این بخش خصوصی.  -
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 شه.  داره اجرا می  44نه. اصل   -

 م بیا بیرون.از این بحث  نگاه کن به صفحه کلید. -

 راستی، هشت ترمه تموم کردی؟ -

می   - گروه  مذیر  ترمه.  هفت  وقت  نه.  بزنه.  خودش  نام  به  رو  سکه  خواست 
م گرفته بود.   محضر 

 خواست چه کار کنه.همون چالقه؟ رک و راست بگو می  -

ی چرب و چیل زن چهارم گیر کرد تو  م کنه. اما لقمه خواست زن رسمی می   -
نگلیس. دانشگاه  ت افرستمگفت اگه بله رو بگی می م شده بود می دیوانه   گلوش.

 کس.سسا

 یا نه؟  خوای ازدواج کنی یه می ت چی حاال اصال برنامه -

 کنم.فقط با دکتر مهندس ازدواج می با کی؟ من   -

 خب، پس کی ببینمت؟  -

 جا. کنار حوض.  ن وفردا، هم -

 پیتزا سبزیجات؟ خوای سور بدی...واقعا می  -

 قور.   و  اگه شکم تو هم افتاد به قار  -

 آم. می  مآم. با یک گونی آرای سفید روی شانه می  -
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خرده  و  ساعت  یک  از  چت،  بعد  گیج  پلک ای  سرم  بود.  ایستاده  راست  هام 
انگار  تو مسیر برگشت،  ام باد کرده بود.رفت. از یاهو مسنجر آمدم بیرون. کله می 

  کوهنوردی بودم که از زیر صد خروار بهمن بیرون آمده است. آهسته کلید را توی 
نوش  گذاشتم.  خانه  به  پا  و  چرخاندم  در  شست یآفرقفل  بود،  خواب  را  ن  ش 

بشقاب می  آشپزخانه،  توی  مادرش   می مکید.  دستمال  را  همزمان ها  و  کشید 
 کرد.جدول حل می 

می   - خیال  برگشتی!  که  عجب  کیسهچه  توی  رو  امشب  صبح  کردم  به  خواب 
 رسونی.می 

.  ی تشریحخودم را انداختم روی تخت، مثل جسد آماده  های کوه با همان لباس 
 م بند آمده بود. نفس 

 *** 

 م هری ریخت پایین. دل   رئیس از خواب بیدار شدم. صبح با صدای زنگ موبایل 

 خوبی در پیش داریم. انتخابات رو بردیم.  ایام بیا که گفت 

موبایل  با  نداشت  بهم، آن هم صبح علی سابقه  بزند  فکر  الطلوع. اش زنگ  ول 
  لو رفته.   ی غاتیتبل  یهاها و برگه کردم رفته انباری رو تفتیش کرده و گونی عکس 

 های انباری. ش کرده بودم زیر پله قایم  یک گونی سهم من بود که پخش کنم.

متن تبریک    زد.به شرکت که رسیدم نشسته بود پشت میز کارش. داشت قلم می 
ش را باال  آب دماغمرتب  چرخاند.نوشت با دستی و با دست دیگر تسبیح می می 
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های مربوط به ترخیص کاال از  ها و نامه میز کارم پر بود از برگه   یکشید. کشومی 
 گمرکات کشور. 

می   گفت  فردا ترخیص  و  امروز  بری محموله همین  باید  ی استاندارد  اداره   شه.  
 گواهی بگیری.

  ی استاندارد. اداره دانستم از آن روزهایی نیست که سرگردان شوم توی طبقات  می 
 گیر کرده بودم تو آسانسورش. نزدیک بود خفه شوم.  برق رفته بود و یک بار  

نامه، گل از گل   م شکفت. برگشتم شرکت و  امضا و مهر مدیرکل که رفت پای 
 بالفاصله نامه را فاکس کردم به گمرک مهرآباد.

  ی خیال باطل. ی تراول سبزش بودم. زه منتظر جلوه  شناخت.رئیس سر از پا نمی 
  گفتم لطفا به م، می آمد سراغافتاد و صاحبخانه می خانه عقب می هر وقت کرایه 

 شان. رئیس بگو حقوق کارمنداش را سر برج بریزد به حساب

 مان بود.ام مدیر امور مالی شرکت رفت. صاحبخانهغره می گزید و چشملب می 

کنی. مهرت حالل  زندگی می طور با این خل چل  آفرین گفته بود چه مادر نوش   به
 ت آزاد.جان 

 *** 

این  همه از  بعد  به  می همان   چیزجا  حدس  احتماال  که  افتاد.  طور  اتفاق  زنید، 
بیقراری دل  و  نارنجکی  شد. دقیق تر می ام هر دم بیشواپسی  به  بگویم؛ زمان  تر 
به صدا    های شرکت باشند. هر بار که زنگ تلفن  ش را کشیده مانست که ضامنمی 

انفجارش کله   آمد،در می  و  پشت سیگار دود می   سیگار  کرد.پام می موج  کردم 
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شویی. دچار یبوست شده بودم. یک  زدم. رفتم دست خلوت قدم می توی حیاط 
زرد  های بالدار کله سنگ مستراح و خیره شدم به مورچه   نشستم روی ساعت تمام  

می  دریچه  از  داخل.که  می   صدای  آمدند  را  اتاقشرئیس  به  که  سرک  نیدم  ها 
 بردیم. گفت انتخابات رو بردیم...کشید و می می 

کوبیده فصل.  ساالد  با  بود  کوبیده  می ناهار  سگ  جلوی  را  دهان  اش  گذاشتی 
داد، سرد و ماسیده. کی حال داشت  ی گوسفند می زد. بوی روغن نباتی و دمبه نمی 

االد خالی را خوردم و رفتم  س  ش کند.برود آشپزخانه، بریزدش به ماهیتابه و گرم
ش نبود اگر نه  ی سیگار مدیر امور مالی را از روی میزش برداشتم. توی اتاقبسته 

زادگاهش را بارم  مردم    های آبداررفت و حتما یکی از آن متلکغره می باز چشم
دوازده تا چک به عنوان عندالمطالبه ازم گرفته بود؛ هنگام عقد قرارداد و    کرد.می 

 دار.  جلوی چشم بنگاه 

ی هنرمندان راهی  حال. تا خانهوار و آشفته دم غروب، از شرکت زدم بیرون، سایه 
خواست شب را  شد. اگر می می   م آبرفتم و قند توی دل زنان جلو می نبود. قدم

گفتم بریم پارک الله. و اون  البد می   ؟آوردمم، چه بامبولی باید در می بیاید پیش
م می  جلوی  دریا  گفت  به  دل  هم  شاید  بخوابیم!  مگریت  رنه  درمانگر  جسمه 
گفتم من هم  کردم و بهش می زدم، صاف و پوست کنده حقیقت را برمال می می 

ام. بچه دارم. چه بسا که این بار  دیگر آن آدم مجرد سابق نیستم. تن به ازدواج داده 
 شد. م می واقعا عاشق 

بادبادکی  آسمان.  به  کردم  با نگاه  آن  می آبی  چرخ  غبار.ال  و  دود  میان    خورد، 
برداشتم. گام  تندتر  و  آتش زدم  نشستم    سیگاری  بود.  نیامده  هنوز  وقتی رسیدم 
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هزار فکر    سیگارهای جورواجور.ی حوض و زل زدم به لجن سبز و ته روی دیواره 
 م. پیچید به جان گذشت و موج تبی سرد می ام می و خیال از کله 

ن را دیدم. یآفرمادر نوش   .را گرفت. سر بر گرداندم مگوش   از پشت ناگهان دستی  
...»را هم شنیدم: خودش صدای  ... باباجی... د   « د 

 

 1384تیرماه 
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 الف. خلیلی

   بانک ملی  یکارمند بازنشسته   

 

وگوی مجازی با  ها چت و گفت زن مرموز داستان ما، یعنی الیکا الف، پس از ماه
بخش ش یک پیام مسرت ، کارمند بازنشسته بانک ملی،  باالخره برایخلیلی   .الف

شمال، ساحل محمود  »فرستاد.  شماره همراه، و نشانی دیدارشان را بهش داد:  
باز می آباد، شهر قصه، همان هتلی که پنجره به دریا. من رو از کاله  هاش  شود 

اقی مانده در  ریم به دیدن اون تک درنای سفید بم بشناس. می حجاب مجلسی 
جفت  ساله  سه  پرندهعالم.  هیچ  با  نیست  حاضر  و  مرده  آرزو  ای دیگه   یش 

بازی کنه. فکرش رو بکن پنج هزار کیلومتر بال زده و خودش رو از رود اوب  عشق
فریدون  تاالب  به  رسونده  سیبری  عالمهدر  موجود  تنهاترین  باهاش    ...کنار... 

می  یادگاری  م عکس  قایق  سوار  بعد  می ی گیریم  پارو  و  سمت  شیم  به  زنیم 
   «پترزبورگ در روسیه.سنت 

 «شوند.طبع هرگز افسرده نمی زنان شوخ » اضافه کرد: 

رسید الیکا  اش نمی خلیلی اول کمی گیج و سپس دچار تردید شد، حتی به مخیله 
 ببیند.   یرا حضور
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گفت:   خودش  سن  »با  روسیه...  عالم...  در  مانده  باقی  سفید  درنای  تنها 
 « بورگ.پترز

اش سرریز شد و چند تا فحش آبدار نثار روسیه و  پرستانهناگهان احساسات وطن 
بعد کمی  کرد.  گلستان  و  ترکمانچای  قرارداد  فشار    ، عامالن  هیجان  شدت  از 

این خون  رفت.  باال  ده  ش  پروپرانول  قرص  عدد  یک  که  همین  مواقع  جور 
عادی، بدون نیاز به  گشت به حالت  ش، فورا فشارش بر می گذاشت زیر زبان می 

کاپتوپریل. چند سال آخر خدمت در بانک مرکزی را با همین قرص دوام آورده  
 بود.  

می   نظر  به  زیبا  و  جوان  هنوز  سالگی  چهل  در  اینالیکا  با  شغل  رسید.  حال 
ش صورت   ها و پیدا شدن چین و چروک روی پوست آورش در افتادگی شانه مالل

ص پوست و مو بهش گفته بود. بعد از تجویز  نقش داشت. این را دکتر متخص 
چندین و چند دارو و کرم و پماد. بازاریاب یک شرکت تجاری بود که پوست و  

دانست هم ایتالیایی، اما کرد. هم ترکی می ساالمبور به ترکیه و ایتالیا صادر می 
های منتهی  داشت. توی دفتری در یکی از خیابان سنگ بر می اش پاره زبان فارسی 

روی مانیتور،  نشست روبهه میدان انقالب از ساعت هشت صبح تا پنج عصر می ب
می  نامه  مشتریان خارجی،  برای  نامه و  به  یا  می نوشت.  باقی  هاشان جواب  داد. 

های  کرد. عکس مردمک تر تو دنیای مجازی سیر می روز هم بیش ساعات شبانه 
ها را دعوت به دوستی  ن فرستاد و آرش می زمردی گیرایش را برای افراد مورد نظ

در  کرد می  بیماری خاص از خدمت  به دلیل یک  پنجاه سالگی  که در  . خلیلی 
برو  ها بود که وقتی عکس تودل بانک مرکزی بازنشسته شده بود یکی از همین آدم

ش  قند تو دل  ،شهری هستند الیکا را در سواحل آنتالیا و دبی دید و دریافت که هم 
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  گفته آب شد. زن خودش همین چند وقت پیش در اثر سکته قلبی دار فانی را وداع  
بود. به الیکا گفته بود؛ روح آن مرحومه شاد، اما در ده سال آخر ازدواج رسمی  

اند، آن هم هنگام سفر نوروزی با قطار به  فقط یک بار با هم روی تخت خوابیده 
اند به بیابان  ام راه از پنجره نگاه کردهاهواز، که منزل پدری مرحومه آنجا بوده. تم

 .   شان کور است و اجاق ندارند موم از اینکه بچه برهوت. هر دو پکر و مغ

  یهای زنی شده بود که او را صورت کامل آرزوهای بر بادرفته حاال مسحور چشم
 دید. خود می 

سفرنامه  خواندن  با  را  فراغت  اوقات  که  آنجا  کتاب از  و  سپری  ها  تاریخی  های 
ی  های الیکا به فیروزه کرد به یک نتیجه عجیب هم رسیده بود؛ شباهت مردمک می 

چوکی از    یاصل روی نگین نادرشاه؛ نگینی که از هنگام فتح هند تا قتل در خیمه 
 ش جدا نشده بود.  انگشت 

شد. پس از خوردن صبحانه، که غالبا عسل  خواب بیدار می هر روز، دم سحر از  
حیاط زیر درخت    یپز یا پنیر لیقوان و کره سنتی بود، گوشه مرغ آبآویشن و تخم 

رنگ  یک بست تریاک خوش   ،انداخت تاک، منقل را با زغال درخت گردو آتش می 
و جلوی مانیتور منتظر روشن شدن    چسباندجنوب مزار شریف را روی وافور می 

می  الیکا  اتاق  همکاران سابق چراغ  از  یکی  را  تریاک  مس ماند.  حاال  که  ول  ئش 
وام  به  می رسیدگی  براش  بود  معوقه  می های  پک  وافور  به  حریصانه  و  آورد.   زد 

پرید و  شنید از جا می کشید. صدای باز شدن آن در مجازی را که می انتظار می 
می  چت  نبالفاصله  اول  دقایق  همان  در  اما  خودم.  دربار  سوگولی  وشت 
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ها حتی ش. ساعت شد روی اعصابهای الیکا مثل مشتی شن پاشیده می شیطنت 
 فرستاد.  یک شکلک چشمک برایش نمی 

می  می عصبی  رکیک  فحش  بلند  و  اغلب  دادشد  که  همسایه،  پیرزن  وقت  آن   .
می اوقات   بلند  بود.  تراس  بیار»گفت:  روی  رو  آقا،    صدات  عفریت  پایین 

 « پامنقلی.

سوخته به  داشت.  را  پیرزن  هوای  خلیلی  برخورنده،  ناسزاگویی  این  های رغم 
را می  پیرزن هم  گذاشت توی قوطی کبریت و پرت می تریاک  کرد روی تراس. 

خورد، اما همیشه خدا خمار  کرد و قاتی چای می ها را تبدیل به شیره می سوخته 
 داد به تلویزیون.حش می آمد روی تراس و فبود. می 

 کو مرضیه، کو فروغی... دو تا چشم سیاه داری.    -

 ها بشنوند.  همسایه  یداد که همه طوری فحش می  

 *** 

تموز آب می  آفتاب  در  برف  مثل  بازنشستگی،  ایام  در  تریاک عمر خلیلی  شد. 
اس صورت  و  بود  انداخته  ریخت  از  را  این  تخوان چانه ش  با  بیرون.  بود  زده  اش 

مالی   ال،ح  که وضع  ماشین داشت، روزی چند  همین  و  خانه  بود و  اش خوب 
نشست. کرد. هر چند شش ماه یک بار هم پشت فرمان نمی مرتبه خدا را شکر می 

جا بود. یک بار توی پارک گرفتار ماموران گشت شده    ترینبه نظرش خانه امن
جوراب  توی  حتی  بودند،  گشته  را  جایش  همه  بود:  بود.  گفته  ماموره  را.  هایش 

 «ت مثبته!دی، آزمایش بوی تل می »
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و ملول، با حال    یک اسکناس پنجاه هزاری چپانده بود توی جیب ماموره. دمغ
 خراب و درد در استخوان برگشته بود خانه.  

 *** 

می  بد  بوی  دوباره  گفت  بود.  تراس  روی  همسایه  می پیرزن  گاز  آد.  بوی  گن 
 ی تهرون رو گرفته.گوگرده... همه 

 زنم شهرداری.همین االن زنگ می  -

 . 137زنگ زد به سامانه  

ها نوشته بودن دوباره  به کسی که گوشی را برداشت گفت اون بوی بد که تو روزنامه
 ...10بلند شده... اینجا منطقه 

پیام شما با موضوع مزاحمت ناشی از ورود فاضالب به داخل آبراه ثبت شد.   - 
 منتظر پیگیری باشید. 

دماغ    - و  کاشانه  و  خانه  به  گوگرد  گاز  و  فاضالب  بوی  ورود  آقا،  نیست  آبراه 
 شهروندانه. 

باشید   - پیگیری  منتظر  شد.  ثبت  شما  پیام  فرمایید.  توجه  گرامی  ...  شهروند 
 می ی ی.  شهروند گرا

 ها را بست و کیپ کرد. پنجره

دان  ش، سراسر خانه را گرفته بود. اسپند بویی مرموز که تا حاال نخورده بود به مشام
روی اجاق گرفت. بوی خوش  و  یک بست تریاک قاتی اسپند کرد    ، را برداشت 
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ش بود. سردرد  و تریاک خانه را پر کرد اما هنوز آن بوی بد مرموز توی دماغ  اسپند
 ش بود. یکی خورد. استامینوفن همیشه دم دست خوشبختانه  .گرفته بود

مدیران   روی  بود  گرفته  را  آفتابه  هم  همسایه  پیرزن  نبود.  کن  ول  سردرد  اما 
 شهرداری. 

 را از پنجره رو به تراس بیرون برد.  اشیک لحظه کله 

گن زیر زمین کارخانه گوگردسازی زدن.  ش که تقصیر شهرداری نیست. می همه   -
دامداری  از  آرادکوه باشه. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شایدم  پایین  های 

 بحران شهر تهران و یک عضو هیات علمی دانشگاه گفته.  

بود  پیشگیری کرد. روسری سازمان    یپیرزن چند تا فحش حواله  اش را پیچیده 
 هاش معلوم باشد. ش. طوری که فقط چشمدور صورت 

به فضای مجازی و فیس  بوک زد. چراغ  الف. خلیلی پنجره را کیپ کرد. سری 
 الیکا خاموش بود. یک نفر نوشته بود، 

 آیا این بوی ناخودگاه تهران نیست؟ 

 با خودش گفت؛ ناخودگاه دیگه چیه. 

ش افتاد. همیشه پایین تخت،  اش دراز کشید و یاد زن مرحوم قدیمی روی تخت   
اش دست نخورده  گلی دوز گل دست   خوابید. هنوز متکا و تشک ی اتاق می گوشه 

 بود. 

 هاش حلقه بسته بود به خوابی عمیق فرو رفت.  در حالی که اشک توی چشم
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 *** 

برزنتی    سقف  گوشهجیپ  را  کرده حیاط    یاش  جی  پارک  دوران  پ بود؛  در  که  ی 
رفت شکار بز کوهی. تا اینکه بر سر تقسیم  اش باهاش می جوانی همراه برادر ناتنی 

 شان شکرآب شد و کار به دادگاه کشید. یک قطعه زمین ارثیه پدری میانه 

ها بود برنو ساخت شرکت ماوزر را جایی از خانه قایم کرده بود که دست جن  سال 
نمی  آن  به  ههم  حمل  رسید.  و  نگهداری  مجوز  بانک  کارمند  عنوان  به  چند  ر 

اسلحه را هم گرفته بود. بیست و پنج سال تمام کارمند بایگانی بانک مرکزی بود،  
اندازه  به  می   یو  خرش  مدیرکل  ُمهر  یک  بانک،  حراست  رئیس  اما  رفت. 

ش که  اش. به همین دلیل هرگز به آرزوی زده بود توی پرونده پرسنلی   ة الصالتارک 
گفت کارمند یقه سفید ریاست بخش بایگانی بود نرسید. رئیس حراست بهش می 

خدمت ة الصالتارک  اواخر  شعبه .  یکی  در  دالری  ش  چندمیلیون  اختالسی  ها 
صورت گرفت، و پای او را هم وسط کشیدند اگر چه دادگاه رای به برائت او داد  

اهی به زندان افتاد،  چون نقشی در ارتکاب جرم و بزه نداشته. با این حال چند م 
ش بود به دادش رسید  تا اینکه امام جمعه مسجد محله که از بستگان زن مرحوم 

اش را  خواست عصای گردویی ش می اش را گرفت. حاال خیلی دل و حکم آزادی 
مشرب و شوخ تا جایی که رمق دارد از  ش بگیرد و همراه یک خانم خوش دست 

هایش بیفتد. با دخترهای شاد و  یاد جوانی درکه برود باال. برسد به هفت حوض و  
ها که نکرده بود. اما  شنگول که حاال دیگر همه از ریخت افتاده بودند چه شوخی 

حاال چی؟ گرفتار بواسیری مزمن بود و عالج غلبه بر حزن خاطرات را در نزدیکی  
شش    یدید. از وقتی بازنشسته شد مصرف روزانه جات می بیشتر به سلطان نشئه 

بست تل را به چهار بست رساند، اما مصرف سیگارش باال رفت و شد یک قوطی  
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ساعت یکی را روشن  پیچید و هر نیم تنباکو در روز. تنباکو را الی کاغذ نازک می 
ش نبود  کرد. کار به جایی رسید که بعضی اوقات اگر کپسول اکسیژن دم دست می 

 سپرد.  در دم جان می 

ش را برداشت و از حرف آ  جلد چرمی تلفن   یدفترچه فردای روز بازنشستگی،  
اش به  پرسی با دوستان قدیمی خواست ضمن احوال شروع کرد به زنگ زدن. می 
زنگ زد یا    بازنشستگی. هر چه  یشان کند. شکرانه شام مفصلی در خانه دعوت 

تلفن مورد  ش رسید:  یا صدای نرم و لطیف زنی به گوش کسی گوشی را برنداشت  
 باشد. شبکه موجود نمی نظر در  

ش حسابی شد چون حالیکی دو شماره هم، وصل شد که ای کاش وصل نمی 
دانشکده  دوران  دوستان  بهترین  دلیل حمله گرفته شد.  به  و سقوط  اش،  قلبی  ی 

ای پرت کرد و خودش را  هواپیما دار فانی را وداع کرده بودند. دفترچه را به گوشه 
اش پشت پنجره بود. یک دیوار با هم فاصله داشتند  روی تراس رساند. برادر ناتنی 

شد که حتی دو کلمه با هم حرف نزده بودند. هر کدام مشغول  اما ده سالی می 
گاه ویژه   یزندگی خودشان بودند. این کارمند بازنشسته   ی قتل.  بانک بود و او کارآ

آلوده  مثل همیشه،  تهران  قله آسمان  بود که  آن  از  ببی  یتر  را  از جمله  دماوند  ند. 
ش فتح این قله قبل از ترک عالم فانی بود. اینکه برود آن باال و بلند  آرزوهای بزرگ 

 بگوید ای دیو سپید پای در بند. 

 ش بود.  ش دنبال مایملکاش کرد که چشمی برادر ناتنی دشنامی چند حواله 

 الموت. گفت نایب ملک بهش می 
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کشید، طبق قانون  مت را سر می وارث مارث که نداشت. به محض اینکه ریغ رح 
رسید. چون تنها خویشاوندش همین  ش به همین برادر می ارث از برادر، مایملک 

شد. قانون، نرخ مالیات  برادر بود. البته در صورت رحلت او، دولت هم منتفع می 
 بر ارث را دو درصد تعیین کرده بود.  

 مز شد.  برگشت پای منقل. پف کرد به آتش زغال تا گر گرفت و قر

 «بنهفته به ابر چهر دلبند.»با خودش زمزمه کرد: 

یکی دو بار شاهد حضور مشکوک برادر روی تراس بود، با    .چند روزی گذشت 
 ش به دیدار با الیکا بود. گردش. اما همه هوش وحواس آن عینک دودی و کاله لبه 

ش در کنار وافور و  برد. شاید تنها لذت بنا به عادت جوانی از بازی تخته لذت می 
سر  زیاد  نرد مدرن  باز بود و از تخته تصویر الیکا همین بازی نرد بود. اما او سنتی 

آورد به خصوص از دابل و میس دابل و اصطالحاتی از این قبیل. عضو  در نمی 
نام کرد. اما  ثبت   و تک حذفی   پوینته  یک سایت شد و در تورنمنتی بیست و پنج
، بازی  75شد. چون با درصد خطای  ای کاش هرگز مرتکب چنین خطایی نمی 

 را واگذار کرد. بخشی از چت او و حریف:  

باره که بعد از  ش رو می حقیقت   - سال بازی چنین تاس   40خواین این اولین 
 بینم. خیلی شوکه شدم. ریختنی می 

  30سال دارم و بیش از    40نریختم، سایت ریخته. در ضمن بنده    تاسمن    -
م و برام تاس ریختن،  کنم و هزاران هزار از این بدتر رو دیدهساله که دارم بازی می 

 هام کمتر بوده.  هام خطام از حریف در صورتی که در نود درصد بازی
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ر دقت کن.  باحریف عزیز، من پنج بار این بازی رو مرور کردم شما هم یک   -
تو  مالحظه می  بازی  30کنی  های خودت هم چنین تاس ریختنی سابقه  سال 

بازار تقلب و ریاکاری در فضای  نداره. به هرحال منو ببخش. شاید تو این آشفته 
م بخوریم  همجازی من حساس و متوهم شده باشم. امیدوارم یه روزی دوباره به 

ظ با  بتوانم  من  تا  بشه  تقسیم  عادالنه  تاس  و  رفیت و  بشم  آشنا  شما  فنی  های 
 استفاده کنم.  

کنم و هم  سال فقط سنتی بازی کردم، و االن نیز هم سنتی بازی می   ۲5م  من  -
بینم  کنم، یعنی یه جاهایی صالح می هام بازی می مدرن. با توجه به سبک حریف 

یه جاهایی دابل تیک حریف ا که میس د اینکه  بل کنم و حتی  م رو پس کنم. نه 
کنن خطاشون بیشتره  باشم ولی چون اغلب بازیکنانی که باهام بازی می   مغرور

تر طول بدم و از خطای  شم تا بتونم بازی رو بیش مجبور به ادجاست کردن می 
 ها استفاده کنم. اون 

اینا که گفتی قواعد بازی مدرنه و آموزشی هم هست، اما شما با استراتژی و    -
ای دفاع  شنا نیستی. ما برای هر نوع حمله های بومی سرزمین پدری من آتاکتیک
هجوم تعریف  داریم.  پیش شده  غیرقابل  و  سیال  ما  دفاع  بینی های  مانند  یه. 

یه  هایی ها استرانژی دیگه شیوه کمین شاهسون... هجمه اللی و... ده   بختیاری...
  خصوص کیوب شه. اما بازی مدرن و به عد از ریختن سه تاس اول تعیین می ب که  

پوینت  ۲5پوینت از  17ده. شما در بازی با بنده  دادن مدرن شما اجازه بازی نمی 
گم این بازی نبود. شباهت به سه قاب و  رو با کیوب گرفتی. به همین دلیل می 

تخته  نه  داشت  خط  گونه شیر  به  توضیحات  این  با  شما  جسارتا  اقرار  نرد.  ای 
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تیک و میس دبل و... هستی.  ل کنید. در پی دبل و دب نرد بازی نمی کنی تختهمی 
 این که تخته نیست، برادر من.  

مدرن برای همیشه دست برداشت. با خودش  خلیلی از تخته  .چنین بود که الف
بین خانهگفت شاید روزی در یکی از قهوه  راهی درکه دوباره حریفی سنتی  های 
 ش را درآوردم.  پیدا شد و با کمین شاهسون دخل 

 *** 

گرگ  روز در  بست    ومیش  دو  دود  صبحانه،  صرف  از  پس  مهرماه،  اول  جمعه، 
ریه کشید به درون  ناب را  به همه   .تریاک  تا  رگ   یطوری که  نفوذ کند و  هایش 

ش نیاید. البته محض احتیاط یک لول را پخته کرد و به صورت  عصر خماری سراغ 
 چند بست توی قوطی کبریت جا داد.  

ورد. یک انگشت خاک نشسته بود روی  اش را از پارکینگ در آجیپ سقف برزنتی 
 هاش. اما همین که استارت زد روشن شد.  کاپوت و شیشه 

انداخت توی دنده و گاز را گرفت به امان خدا. با حساب و کتاب خودش هفت  
خورد و دو  رسید به ساری، ناهار را در رستوران اصغرجوجه می ساعت بعد می 

 شد. ساعت بعد سر قرار حاضر می 

هاش عینهو زمرد روی نگین  رفت که مردمک رفت. به دیدار زنی می ی دلش غنج م 
 درخشید. نادرشاه می 

*** 
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به سی  اگر  این مملکت  میان  دخترهای  یعنی  نرفته  وپنج سالگی  برسند و  سالی 
کاری را  ی عمر تنها بمانند یا قید سنت و محافظهی بخت، یا باید همه باشند خانه 

ها بود که  شان را بسازند. الیکا سال ند و زندگی بزنند و خودشان دست به کار شو
سالی مثل خاک اره نشسته بود روی روح  گذشته بود و افسردگی میان از این مرز  

بین و روان  در آن شرکت تجاری  امور  ش.  تا دل مدیر  المللی تالش زیادی کرد 
اهد خومالی را برباید اما نشد. خیلی زود فهمید او اهل ازدواج نیست و فقط می 

ی یک مشتری  کام دل بگیرد و در برود. این بود که خطر نکرد. مدتی هم دلبسته 
ایتالیایی پسته و بادام شد، برایش ویزای تجاری گرفت و او را به ایران دعوت کرد،  

ش ریخت. در نوجوانی طی درگیری  اما در اولین دیدار طرف آب پاکی روی دست 
 اش اختگی بود.  بود که اسم علمی  با یک فاالنژ به نوعی بیماری دچار شده 

الیکا الف چنان سرخورده و افسرده شد که مشتری ایتالیایی را در البی هتل تنها  
ش اشک ریخت و  سه روز تمام در خلوت اتاق خواب  ،گذاشت. به خانه برگشت 

از آن پس به اتاق چت فارسی امید بست  .ش لعنت فرستادسیاه بخت  یبه ستاره 
برای و شناسه  که  می هایی  پا  ش  از  و دست  قرار گذاشت  با چند شناسه  مردند. 

شان قوزی هم بود. در  کدام نه خانه داشتند نه ماشین. یکی درازتر برگشت. هیچ 
بیث  این   و  تعرفه حیث  ساالمبور  و  چرم  واردات  روی  درصدی  ایتالیا  چهل  ی 

  ، زندبگشت تا دست به تعدیل نیرو  شرکت هم که پی بهانه می   بست. مدیرعامل
شدگان  چند تن از کارمندان شرکت را اخراج کرد. نام الیکا الف در صدر تعدیل 

قرار داشت چون زن مدیرعامل که عضو هیات مدیره شرکت هم بود دل خوشی  
 یواسطه های الیکا نداشت، اما از آنجا که زن مهربان و همدردی بود به  از عشوه 
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ش کاری در هتل شهر قصه، واقع در محمود آباد، برای او دست  یکی از دوستان 
 و پا کرد.  

 *** 

رمق آفتاب از روی دریا محو شود که یک جیپ  هنوز دقایقی مانده بود تا نور بی 
جلوی هتل شهر قصه بوق زد و نگهبان زنجیر را انداخت. خلیلی   سقف برزنتی 

ش را به  رسید اگر چه برخی اتفاقات غیرمترقبه بین راه اعصابشنگول به نظر می 
های عقب جیپ را جلو رستوران اصغرجوجه  ای تخس چرخ هم ریخته بود. بچه 

توی  زده  پنچر کرده بود. کار پنچرگیری چند ساعت طول کشید. یک جک زنگ 
افزارش داشت که حین باال بردن ماشین در رفت و چیزی نمانده بود کمرش  جعبه 

اش به گوشی الیکا زنگ زده بود اما مدام اشغال  را بشکند. چند بار هم با گوشی 
 زد. می 

کرایه   یالقصه، هزینه  اتاق   یدو شب  کلید  و  پرداخت  را  تخته  دو  یک سوئیت 
 را از متصدی هتل گرفت.  104 یشماره 

ش های رو به دریا را دید گل از گل وقتی وارد اتاق شد و تخت دو نفره و پنجره 
دارش را  گنجید. شلوار گریسی و لکه شکفت. از شادی توی پوست خودش نمی 

و به عکس قایق روی دیوار خیره شد. بعد از پنجره  ینی زد  عوض کرد. عطر براند
 به دریا نگاه کرد.  

 الموت.  عجبا، یا ملک  -

 زد. برادر تنی را دید که کنار ساحل قدم می 
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 کند.   پدرسوخته این جا چه می ، با خودش گفت 

 های پنجره را کشید. کرکره 

رفت  هتل  رستوران  باال  به  تل  بست  یک  داد.  سفارش  دارچین  طعم  چای   .
 انداخت. 

به آدم  غش  ول غبی ناب و  تریاک  پس از باال انداختن  رغم خلسه و آرامشی که  به 
وچک ساعت  ی ک در آن دقایق از عقربه   تپش قلب الف. خلیلی   دهد،دست می 

دفتردار هتل را  طور مضطرب نشده بود.  ها بود این اش جلو افتاده بود. مدتمچی 
صدا زد و ده تا اسکناس سبز توی جیب شلوارش چپاند. سر حرف را باهاش باز  

 ش نمی چرخید. ش توی دهان کرد. اگر چه زبان 

 ن. شما اینجا... یه کارمند خانم به نام... الیکا... ایشان تازه استخدام شده  -

 ایم. ما کارمند خانم نداریم. یعنی هیچ وقت نداشته  -

 شهر قصه صه نیست.  مگر اینجا هتل  -

مرد    - اینجا هستیم... هر سه  نگهبان  و  هتل  مدیر  و  من  فقط  ولی  چرا هست. 
 هستیم.  

 صدا ازش رها شد.  های خلیلی رفت تو هم و یک باد بی سگرمه 

جیب  از  را  شماره گوشی  و  درآورد  می   یش  اشغال  گرفت.  را  در  الیکا  از  زد... 
شمالی هتل به سمت ساحل قدم زد. صدای امواج را شنید و بوی نمناک دریا به  

 ش خورد. مشام
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 کوبید. های ساحل می خرههوا تاریک شده بود و دریای طوفانی موج در موج به ص 

 داند واقعا چه اتفاقی افتاده.  کس نمی جا به بعد، هیچ از این

می  دختری  نگهبان هتل  با  که  است  دیده  را  او  حجاب    سالمیان گوید  کاله  که 
 مجلسی به سر داشته سوار قایق شده و در تاریکی دریا پارو زده به سمت روسیه.  

شود  که گفته می   را  نوشت؛ دریا جسد مردیمحلی هم دو روز بعد    ییک روزنامه
 پس داد.     ، کارمند سابق بانک ملی بوده 

 

 1393دی ماه 
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 گ ر پل م  

 

   «گ.ر  این هم از پل م  »ردی گفت:  به کُ  بوس مینی  راننده

چشم شد.  پیاده  و  کرد  دو  راننده  زاق  های  حساب  صورت  تیله  مثل  در 
 درخشید. می  اشخوانی تاس

  ، شناخته بودش راننده  پرسی کند شاید هم  آشنایی بدهد و احوال نخواسته بود  
باهاش شوخی رکیک    میران بود حتمابه روی خودش نیاورده بود. اگر آقای مال   اما

  خندیدند.غش می کرد و غش هم می 

 با خودش گفت؛ بیست سال یک عمر است، نیست؟

ش کرده بود، راه افتاد. نگاه کرد  بارانی نابهنگام خیس  ی شوسه کهاز کنار جاده  
درنگ  شد. اگر تند و بی کم پشت کوه فیروزه ناپدید می که کم به قرص قرمز آفتاب  

می  می   ،رفت راه  تاریکی  از  به  پیش  همهکدخدا  دیواخان رسید  بهش .  را    چیز 
به  گفت. بعد هم می می  هی  ات دوران سپابازی تخته و تعریف خاطرنشستند 

کوله .  دانش بود؛  سنگین  کیسهپبارش  لوبیا،  و  ماهی  تن  از  پر  خواب،  شتی 
می   تخمه   ، قوه چراغ این  از  نان.  بسته  دو  که سگ و  پیشوازشترسید  بیایند  ،  ها 
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اش خونین بود.  پوزه یدش،  دبریده که هر وقت می ن سگ سیاه دم خصوص آبه 
ه  داد. ب گشت هراس به دل راه نمی آن سال افتاد که هر وقت از شهر بر می   یاد

با آمریکا  آقای مالمیران گفته بود؛ ما می  مبارزه کنیم آن  و امپریالیسم  خواهیم 
روز بترسیم؟  وقت از چند تا سگ گ 

سا  د  له  د  بود؛  گفته  و  بود  گذاشته  سرش  به  سر  مالمیران  دله  آقای  نه. 
 آورند. خشتک در می 6دسان.

غم سال پاییز  پاییز  مثل  بود،  بوته انگیزی  انقالب.  از  قبل  خاردار  های  های 
شخم  زرده  اراضی  و  شده  خشک  جاده  کنار  دورها،  سیری  آن  بودند.  خورده 

گوش  هم  صدای  ایرانکاری  تراکتور  می خراش  کرد  شنیده  نگاه  چه  هر  شد. 
کوه   روی  بلوط  ندید.داریل  درخت  و  با    را  الن  ز  باد  با  حتمی  گفت؛  خودش 

 ها رفته تو هوا. عروسی جن

ی ساعت بعد رسید به دامنه نیم   . نفسی چاق کرد و دوباره گام برداشت.ایستاد
 کوه. کنار چشمه نشست و مشتی آب خنک به صورت زد.

گفت پریده روی ترک اسب و شیهه کشیده در آن می   کدخدااگر آن زنی که    -
است    الن... نه، بیست سال گذشته. حاال دیگر عصر کامپیوترالن ز  شب برفی و ز  

از بین  های  دور و بر چشمه و رودخانه  هم  و تجارت الکترونیکی. نسل جن 

 
 ها جماع سگ.  6
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باشرفت هنوز  هم  اگر  تولیدکنندهه.  یک  با  جن  ندارند.  کاری  یکی  من  با    ی ند 
   ورشکسته چه کار دارد؟

کنم  فرار می ؟ من که دارم  رخب  ران؟ از بند زندانیان مالی چهکجایی آقای مالمی
جا هم فرار  اهالی اینآمدم از راننده شنیدم  بوس که می توی مینی   کدخدا.به ده  
بی اند  کرده  مزمنشهر.  مالمیران...  آبی  مهندس  آقای  هست  های  یادت 

و نه آبی    رد گذجا می دیگر نه ابری از آسمان این  یدهه   سهگفتند تا  کشاورزی می 
 دیگر است.   یمان سه دهه ه آید. حاالاز زیر زمین باال می 

رنگارنگ  رگه  فیروزه.های  جبال  سلسله  روی  بود  افتاده  مغربی  ای لحظه   نور 
ی دست راست را  ش گذشت، عینهو جنی میان گردباد. سینه تصویر من از نگاه 

  غیر از   نشین بودندایفه تهمه روستاها    جا را دید زد.ها کرد و همه حایل چشم
 رفت آنجا. روستای داردروش ششم که او داشت می 

به    - که  مالمیران  آقای  را  بگویی؛    کدخداکجایی  توی طویرادیو    گاوها له  ببر 
جعبه بشنو  سی بی بی  آن  از  خنجی  لطفعلی  صدای  می ند.  بلند  اسرار   شد؛ی 
 سی. بی جا لندن است رادیوی بی این

بکوره   یک   از له   رزو ه  راه  م  پیچ  رفت.  در  باال  و  سر گذاشت  پشت  را  چخماغه 
باید خودش را از میان  ی کوه بود. رسید به جایی که دامنه ن و آسمان تاریکی زمی

به داردروش ششم. وقتی رسید  دو قبرستان قدیمی می  وسوی چراغ  نه سرساند 
 د.ها را شنیعو سگ دید و نه عوکدخدا  االخان ی کوچک بگرسوز را از پنجره 
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باغی    نوع که  از  تمیوه ازش می   سیزده  با  چیدند،  بود  مانده  و توکی درخت  ک 
کوه داریل لخت و عریان بود. کو آن همه    های آویخته و برگ و بار ریخته.شاخه

بندی مدرن  درخت بلوط؟ زغال شده و در تاریکه بازار به فروش رفته؟ یا در بسته
 متحده عربی؟  صادر شده به امارات

هم    چیزهایی شنیده بود. احتماال داریلخب ، مثل اینکه آقای مالمیران واقعا  -
شان های گلی دیوار به دیوار که باید سر جایش. اما خانه به میلکان  زده باد اجل

های زهوار در رفته که از سال  طور، آن میز و نیمکت مدرسه چه   باشند، ساختمان 
ها ی روشن را آورده بودم و این پنج... کاش آن صفحه  انصد و سی وهزار و پ دو

  اش را قلمی کنم. یا به تادم روی وب. باید گوشه به گوشه فرس نوشتم، می را می 
به تخته  بزنم  به  ی صفحه کلید. کاش بودی و بوی آم قول آقای مالمیران  یخته 
خانه  ی بید کنار رودهات. درخت خورد به دماغ نعنای نسیم شامگاهی داریل می 

می  هست.  درخت گیادت  ر گ.  م  دارد...  اسمی  چه  و  فتی  پخشه  از  پر  های 
زیر    هایوی چمنشد کتاب بخوانی نه حتی لختی دراز بکشی ر. نه می 7هویره 

 زد.کرد و تاول می سر و صورت آدم باد می  .درخت توت 

دیواخان کدخدا به  را  و جلو در چهارطاق  خودش  پارساند  نور    ش  شل کرد. 
اش را به صدا  های زنانه و مردانه های چوبی در انداخت. کوبه را به لته   قوه چراغ

تلخ  لبخند  و  فرو خورد.درآورد  را  پله   ش  از  بود.  برهوت  دیواخان  های حیاط 

 
   دو نوع حشره موذی..  7
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  نفسی عمیق از .  پشتی را از شانه باز کرد باالخان به تراس رسید و بندهای کوله 
 کشید.  تیر می سینه برآورد. کمرش از درد 

جا  این  چرخاند؛جا آخر دنیاست. پیچ رادیو را می نفت ایگهمیشه می   کدخدا
ر این رادیو است. از نظر  چیز زیر سگفت همه . می سی بی بی لندن است رادیوی  

ه همان دوازده شب است... یادت  ساعت همیش توی این مملکت  ها  انگلیسی 
کرد چه حرص و جوشی  مرداد تعریف می   ۲8و   ۲0ز شهریور آید هر وقت امی 
کنم حتی اگر  امشب بروم  چیز تعجب نمی ش من دیگر از هیچراست   خورد؟می 

مله هاعروسی جن  خماغهی  را چ  دور    ، سر چوبی  و هفت  پاشاهی  بگیرم  فتاح 
خندیدم. کارخانه را به مزایده گذاشت فقط می برقصم. وقتی بانک سند خانه و  

بهت گفته بودم که معلم بازنشسته نباید شرکت تولید قارچ صدفی راه    شول از ا
خی با  هم  آن  مشترک بیندازد  کشورهای  به  صادرات  باطل  و  ال  اقلیم  المنافع 

رهای سرگردان  انداختی به خط تولید. انگار که ابقی می چه رعد و بر .  کردستان 
ش. دویست و اندی میلیون    اندماه کله به کله خورده اردیبهشت  به هم. حاال بک 

صب چند  این  یعنی  بانکی  بدهی  پوسیدن تومان  سلول  بیخ  آخر  جناب اح   ،
رفت معلم  ت نمی ت هم زده بودم. تو گوش ها را رخ به رخ . این حرف مدیرعامل

اطراف داریل و شش دهکده  بازنبهم می ش.  سابق  محافظهشسته گفتی؛  کار   ی 
 نقو.نق

غ  ، رفت توی باالخان. متروکه بود. روی رف کنار گنجه، چرادست   به  قوه چراغ
. چیزی نمانده بود اشک  کدخدای خودش بود به  گرسوز پایه بلوری را دید. هدیه

کجایی جوانی که  ،  ش را بخواند. آن بیت معروف هاش حلقه ببنددتوی چشم
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ش سبز نشده بود  . آن موقع که سپاهی دانش بود و هنوز پشت لب خیریادت به 
، اش. آبراخواند، حاال که انگار آرد پاشیده بودند به سبیل قیطانی می  این شعر را
نمی احساسات  هیچ وقت  بیان  به صورت مستقیم  را  اش غم و شادی   کرد.ش 

هاش و  گرفت توی دست اش را می توی دل خودش بود. زیر توفان عصبیت کله 
به سیگار الپیچ پک می  نشسته بودند کنار    با کدخدا یک روز  ش.  ب صبدم   زد 
می ر  م    یرودخانه  تعریف  اسب  ترک  به  را  جن  پریدن  ماجرای  او  و  و  گ  کرد 

زمین عروسی    بدان که زیر  ،ند شود گفت، هر وقت  از روی رودخانه گردباد بلمی 
غروب جن غم  هاست.  می   انگیزیپاییزی  گردباد  هم  سر  پشت  آمد. بود. 
می بچه  تراکتور  تایر  هم  کالس  می های  آن  دور  و  توش    چرخیدند. انداختند 

 انداخت توی دشت و کوه.  . می آسمان برد گردباد تایر را می 

آمدند سر درس و مشق، عصر  بچه بودند همه کالس اول. صبح می   هفده تا  -
قار  گوسفند و بز کدخدای ده آن وری. چه بع بعی. چه    هایرفتند دنبال گله می 

ور است اما  دود از کنده بلند  م کگفت اجاقوری می و قوری. کدخدای ده آن 
به اهالی ده نزدیک    شود. هیچ وقت منظورش را نفهمیدم. تو فهمیده بودی؟ می 

استخوان نمی  به  بود  زده  بگیرد.تشان. می شدی. سل  را هم  تو  نه    رسیدی سل 
بره ک نه حتی نان ساجی زن ی تودلی می باب  مردنی ده را.    های الغرخوردی، 

می   کدخدا آقای  به شوخی  نگیردت  بپا  است  مسری  هم  الپیچ  سیگار  گفت؛ 
 مالمیران. 

پر از بوی پهن و الس  های  ها و آغل طویله ک کشید.  های ویران ده، سربه خانه 
ه را  . آسمان پر از ستارتوت نظر گذراند و عاقبت رفت نشست زیر درخت  را از  
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ای را گاز  را به یاد آورد. سیب نرسیده  های کدخداتماشا کرد و راه شیری و قصه 
را جلو   قوه چراغرمق ی الپیچ را روشن کرد. بعد نور بی زد و یکی از آن سیگارها

سالنه  و  انداخت  اما سپایش  نبود،  سرد  هوا  قبرستان.  طرف  افتاد  راه  النه 
بود که   درخت توت پیوندی وسط قبرستان همان شبحی   ید.لرز هایش می دست 

شد. ش رنگی می چرخید و دست و دهان هایش می آقای مالمیران میان شاخه
قبر از نگاهش  زیر درخت بود. کلمات برجسته کدخدا  آرامگاه   ی روی سنگ 
 گذشت:

 اول و آخر یار.   

دیگر هم رد شد و برای هرکدام یک فاتحه خواند. قبر من    از کنار سنگ قبرهای
 سنگ نداشت. تلی از خاک و خل بود.  

 ، رسیدن به خیر! 8خودتی آبرا  -

یدا شده بود.  ش پ ی من توی دفتر خاطرات یکه خورد و پا پس کشید. سر و کله 
  طور بیاورد روی اق را چه ی غرقه به خون وسط چهار راه اج مانده بود که جنازه 

خرش هم فقط سه  ی روشن. دو دل بود که نام قاتل را ببرد یا نبرد. آآن صفحه
اش، شبانه  ه بود و پشت ژیان فکسنی ام را توی گونی پیچیدنقطه گذاشت. جنازه 

بهش گفته بود؛    توی عمل انجام شده قرار داده بود. را    کدخداآورده بود به داریل.  
 برادر خودم است توی تظاهرات کشته شده.

 
 برادر  8
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نکشتم  - که  پلنگی ت؟ کشتمن  لباس  که  بودی  بچه  الف  کرده  تن  م؟ یک  ت 
ت بود نه معنای مبارزه.  ی عسس محله. نه شور انقالبی حالی بودی و شده بود

 جا گم و گورتر؟  کردم از این   ت می م شده بود. کجا خاک ت هم وبال گردن جنازه 

ت »و سه بار تکرار کرد:  مبوسه زد بر خاک  ل  نٍب ُقت  ّ ذ 
ی 

أ  ب 
9.» 

ای قطور درخت توت پهن  هش را روی یکی از شاخه به سرش زد کیسه خواب 
ه از هراس  ، کرد. اما ترسید. نه از آن همه قبر جا شب را به روز بیاوکند و همان 

، نی چیرفته بود باالی درخت به توت که با آقای مالمیران  پایین افتادن. یک بار  
زمین و آسمان. از آن بدتر اینکه سگ  ورده بود و آویزان شده بود میان  پایش لیز خ 

سیاه آن جایی را که نباید به دندان کشیده بود و از مردی انداخته بودش. دوا و  
گفت؛ عنین بخت از آن روز آقای مالمیران بهش می   درمان هم اثر نکرده بود.

 برگشته.  

هندوانه کله  و  طاس  آقی  من  ای  جمالت  و  کلمات  این  از  بود  پر  مالمیران  ای 
 درآوردی. 

 کجا بروم، نروم؟  به خودش گفت؛

از چم و چول  رودخانه درآورد. بلند می   سر  توز و خاک را  به  کرد و می باد  زد 
مالمیران پشمالودشصورت   آقای  آورد.  یاد  به  را  شاه  بر  مرگ  از  پر  سال  آن   .

 
 به کدامین گناه کشته شدند. 9
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دهند. ده بیست تایی کتاب هم آورده بودند  ؛ بادها خبر از تغییر فصل می گفت ی م 
 خوانیم. را می و شانامه ُکردی   نوروزگفت ما دفتر می  کدخدا برای خواندن.

انداخت   قوه چراغ نور   می   را  دیده  آبی  باریکه  رودخانه.  وغ  به  وغ  صدای  شد. 
ک بود میاا شنید و سگ سیاه را دید. لمیده  ها ره غ ورباق ل    یگندههای  ا و قارچ هن ب 

اش های کوچک شیپوری ی خونین و گوش ها نشسته بودند روی پوزه سمی. پشه 
 آهسته زوزه می کشید.  که زخم و زیلی بود.

 م کردی سگ پدر...ای؟ یک عمر ناکام! تو هنوز زنده عجب  -

آن صفحه  با همین گوش روی  را  و    هایی روشن، سگ سیاه  کوچک شیپوری 
 گفت؛می   عد آن ماجرا سگ ناپدید شد. کدخداکرده بود. ب ی خونین وصف  پوزه 

آقای مالمیران سگ   کنم.اش می های خودم خفه اگر پیداش بشود با همین دست 
خیابان  در  دروغ را  و  راست  بود.  دیده  شهر  می های  اما  خودش.  با  گفت  ش 

باقالده  بوده  پلنگی   اش دست زن جوانی  به سر. می   لباس  دانستم  و کالهخود 
هایی  . البته آقای مالمیران از آن آدمهمان زنی بوده که روزگار آبرا را سیاه کرده بود

یک  که  چهل بود  می کالغ  نمی کالغ  رقم  هیچ  حرف کنند.  جدی  شد  را  هایش 
و سالی که در کسوت  گوید یا خاطره. توی همان دمعلوم نبود قصه می   گرفت.

ی  ف رئیس آموزش و پرورش ناحیهو من از طر  مد به داریلآسپاهی دانش می 
طور(  )آبرا را هم همین  ش و گزارش بدهم ، ماموریت داشتم که زیر نظر بگیرمیک

خواند بالفاصله،  خواند. هر کتابی را که می ش که دارد کتاب می دیدمبارها می 
. طوری که دست جن هم بهش نرسد. البته  کرد باغ چال می ای از  برد گوشه می 

  . آب خنک خورد   آبادزندان دیزل ، چند ماهی در  یران بعد از گزارش منآقای مالم
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های انقالب از پشت  دور هر چه کتاب را خط کشید. روز  د شدبعد هم که آزا 
اتاقپنجره دی  طبقه ش  مینی ر  ولنگواز  گاراژ  دوم  بین بوس ی  نگاه  های  شهری، 

 زد.ظاهرات مردم و پوزخند می کرد به تمی 

ی مسلسل را گرفته بودم به طرف همان  مین تظاهرات وقتی لوله توی یکی از ه  
 ام. تخت زمین شدم.ی از پشت با باتوم کوبید روی کله ، یککالهخود به سر زن 

 نباید... ت.کشتمنباید می  -

نور   بود.  آسمان کشیده  به  دیو سیاه سر  مثل  فیروزه  هر  قوه چراغ کوه  کم ،  تر دم 
ها ی سگ. پخشه و صدای خفیف زوزه   شد.آن قدر که فقط ظلمات دور و بر ماند 

، پیچان پیچان اش. گردبادی از کنار رودخانهها هجوم آوردند به سر و کله و هویره 
 برد. مد آبرا را بلعید و به زیر زمین آ

 ، نه اما  

ر گ منتظر   تاریکی شب، و در    ،برگشت از همان راهی که آمده بود    آبرا  روی پل م 
 بوسی ماند که بیاید و او را به شهر برساند.مینی 

 

 1385مهرماه 
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 نظر عمو 

 

یه چپاند توی گونی. انداخت روی  های باطله دیروز دوباره عمو نظر آمد. روزنامه
بازار. یکی از دوستاش  رفت باال. پیچید تو تاریکه   های جوانشیرش. از پله شانه 

گه از  بی می ش. هی داد زد پهلوان... نشنید. ُروشه برنگرداند. بی گذاشت دنبال 
ش سنگین شده که موشک خورده پناهگاه پارک شیرین. من همون روزی گوش 

ر  م. نه کو جوری زنده ماندهن چهم. همه تعجب کرده خودم هم توی پناهگاه بوده 
نمی شده یادم  روز هیچی  اون  از  البته  کر.  نه  بی م  می آد.  بوده.  گه سه سال بی  م 

ن. سال  شه دو روز بعد از زیر آوار بیرون آورده بی قطع شده. دست دست چپ بی 
بی  شیش.  و  می شصت  که  بی  ورت  د  کشیده  ر  ک  روز  اون  داوود  حضرت  گه 

ش نوز هم جای زخم ت نشده. خودش یه ماه دویست تختخوابی بوده. هچیزی
دانستم  گه کاشکا می شیم می ده. هر وقت از دم پارک شیرین رد می هست. بو می 

بی از  م کنن. بی جا خاکم اگه ُمردم همان ن. خودمدست چپمه کجا خاک کرده 
می  زیاد  حرفا  بی این  اگه  می زنه.  بمیره  می بی  پر  داووده  ُگمزی  کبوتر  از  رم  دم 

دیگ و  بره  تا  دزدیدمکبوترخانه.  خودم  برنگرده.  بی ه  با  سوار  ش.  فامیال  و  بی 
بوس شدیم رفتیم پاتاق. یه آتشکده دیدیم سوت و کور. اولین بار بود آتشکده  مینی 

دیدم. توش آتش نبود. یادگاری نوشتم قد دیوارش. بعد رفتیم ریجاب و زرده.  می 
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بابایادگا گمزی  حیاط  توی  شب  بابایادگار.  طرف  باال.  رفتیم  خوابیدیم. پیاده  ر 
نذری خروس درست کردیم تو جمخانه. شوربا و   کبوتر. صبح  اون همه  وسط 

گشتیم کنار چشمه هانیتا دیدم. خیس یه وقتی داشتیم برمی نواله خوردیم. طوقی 
بی  که  طوری  بود.  گرفتم خیس  نبینه  کوله بی  در  کردم.  گهپشتیهش.  باز  مه 

بوس برگشتیم شهر. نذاشتم  ا مینی ش اون تو. با جیپ تا پاتاق آمدیم. بگذاشتم
کبوترگه بی  بفهمه  دزدیده بی  اونجانه  از  همسایه یه  می م.  بچه ها  بی گن  بی  ی 

بچه  ساعقل  آلی  ساعقله.  شیمی  دانشگاه  برم  خواستم  تازه  من  خودشانه.  ی 
ش خیلی دور بود. یه شهر دیگه بود.  بخوانم. عاشق شیمی آلی هستم. دانشگاه 

تانه بره تاریکه  تانه غذا درست کنه برای خودش. نمی نمی   بی با یه دست ُخو بی 
هاش ساییده  گه غضروف مفصل م از کار افتاده. دکتره می بازار خرید کنه. پاهاش 

بی  تو جوانی. سبد سبد ذرت پخته گذاشته روی  شده. آخه  بی خیلی کار کرده 
زمستان شانه  بازار.  تاریکه  در  برده  بابام کارگ ش  و شلغم.  لبو  نفت  هام  ر شرکت 
. یه شب حکومتیا  اعالمیه پخش کرده   . بعضی شبای سال پنجاه و هشت رفته بوده 
ت پ ریپ در می ش ذارن دنبال می  با  قایم شده .  زیرزمین  ماه توی  . حتی  ره. سه 

گن همین ش زیرزمین رو برداشته. می کرده. بوی شاش شویی می جا دست همون 
می  نظر لوش  یه شب حکومتیا  عمو  می می ده.  وقت برن ریزن سرش.  ش. چند 

چیز قدر تو همه آم. اینکنه. من به دنیا می بی هفت ماهه وضع حمل می بعدش بی 
بی یه پاش تو زیرزمین  ها بی م. اون سالم مال اینه که هفت ماهه به دنیا آمدهعجول 

یه پاش جلوی زندان   به مشتری بوده  و انداختن ترشی و خیار کلم برای فروش 
برن یه جایی شه می آباد. بابام تا اعدام شده تو اون زندان بوده. خودشان جنازه دیزل 

 آباد. گن لعنت کنن. حاال بهش می خاک می 
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شه.  ره تو یه شهر دیگه گم و گور می بنده می شه می بی فلنگ از ترس بی  عمو نظر  
ثل نقل و  ما پر شده از تزریقی. مواد، م   یگرده. اون موقع محله سه سال بعد برمی 

بودن تو محله. هر  گه بش  همه جوانا مواد ریخته  بی می ن. بی کرده نبات پخش می 
ها به این روز  ایرو هم محله   دیدی یا خمار بود یا نشئه. این عمو نظر کی رو می 

شون. روی سرمون  رسه دست م معلوم نبود از کجا مواد می ن. اونا خودشان انداخته 
گه یه  بی راست می ی جوانا. بی مون، چشای نشئه چشم هواپیمای صدام بود جلو  

ش. همونجا  بار قهرمان کشتی باستانی رفته بود تو پناهگاه تزریق کرده بود گردن 
یه آلبوم عکس از دوستای دوران   مرده بود. عمو نظر خبرش رو آورد. عمو نظر 

ن. وده ای بشون زورخانه شون تزریقی باشن. بعضی ش داره. نه اینکه همه جوانی 
ش مثل  عمو نظر خودش میل داشته هر کدوم ده من. سینه عمو نظر ستبر، گردن 

بیست  دوچرخه  یه  چرخ وپوت.  حاال  بابا.  با  شریکی  داشته.  هم  هاش  هشت 
گه گم عمو نظر تو چه طور زنده ماندی؟ می یه. زنگ زده. می ترکیده. ته انباری

یه انداخته سر زبان تقی به توقی بختکی. تقی به توقی خورد انقالب شد. این  الله 
محله بی مردم  می .  خیابون بی  تو  نباشه.  کارش  به  کارت  دیدیگه  روته  م  ش 

برگردان. از همون وقتی که عمونظر کت شلوار دامادی بابامه پوشیده رفته تو یه  
وقت . هیچ مگه. الم تا کاشهر دیگه گم و گور شده قهرن با هم. خودش هیچی نمی 

ش بیرون بکشم کجانه بوده. شایدم تو محله خودمان بوده.  یر زبان نتانستم از ز
پناه گرفته. ایخانه نه برگ  جور هم شنیدهی مرشد  بوده  یارو مرشد زورخانه  م. 

 ش قایم کنه.  م تو خانه تانسته قاتل چغندر. می 

بینی برگ  گه برو دو تا خروس الری کاکل قرمز از در گاراج بخر. نمی بی می بی 
باره. وسط ای هفته خاونکاره. چند تا انار هم بخر. از  پروانه از آسمان می   زرد و
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آد دووا  ی باوه می اون انارهای سرخ و درشت داالهو. بذاریم تو سینی مسی. سه 
ست. اون روز  بی تایفه ده. من که پدرم شیعه بوده. خودم هم شیعه هستم. بی می 

خوانه. بی بی ا   ش داره موور می بغل   یه گرفتهگهیه دیدم رفته رو پشت بام. طوقی 
موور  بی قدیم  گفتم  بوده.  می خوان  موور  طوقی  برای  چرا  ای  بی  گفت  خوانی؟ 

 س.کبوتر عادی نیست. نظرکرده

 شه قرمز کرد. جلوی کبوترگه خون پانسمان دست 

پروازش دادم یه دور پارک شیرین چرخید و از روی پناهگاه برگشت به کبوترخانه.   
یه بخره. با حقوق شرکت نفت  خانه از اول بوده. قبل ئی که بابام این خانهئی کبوتر
شد تو جنگالی داالهو. از دست  گه کاشکا یاغی می بی می یه خریده. بی ئی خانه 

 کرد.  قاتال نجات پیدا می 

می  می روزا  مجله  و  روزنامه  دکه.  دم  خوب  ایستم  مردم  سال  چند  این  فروشم. 
می  دکهروزنامه  بهروزی   خرن.  آقای  فامیل مال  شیمی یه.  دبیر  خودش  یه. مانه. 

گه روزنامه از الیاف گیاهی و ش باشه. می یه از شهرداری گرفته کمک خرج دکه 
چسبانن روی  انن و کاغذشه می وخ شه می حروف الفبا تشکیل شده. مردم مطالب 

خانه  شکستنی شیشه  وسایل  یا  پایین.  نریزه  آمد  زلزله  اگه  که  باهاش  یه  هاشان 
ریزه تو گونی  یه می های باطله آد روزنامه پوشانن. عمو نظر هر جمعه غروب می می 
 بره.   می 

کنن اون روز که تو پناهگاه بودم  گن شارام موجی. فک می ها بهم می ایهم محله 
م جدا  م یه دفعه افتاد روی زمین. از بدن م بود. کله تم. ده سال موج بمباران گرفته 

م. شب  گن دو هفته توی دویست تختخوابی بیهوش بوده افتاد. می م هم  نشد. تن
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بی  م. بی م. پای سفره هفت سین خانواده آقای بهروزی نشستهعیدی به هوش آمده 
ش  بینم این طرف شم می بیمارستان بوده. دو ماه. االنه که از جلوی پناهگاه رد می 

های آدم بوده  ور تکهطگن همینش در ورودی موزه. می یه اون طرف میوه فروشی 
که رفته تو هوا. دست و پا و کله و قلب و ریه و گوش. من چه جوری اون تو بغل  

موند. هیچی م تو کما. کاش خاطره اون روز یادم می بی هیچیم نشده. فقط رفته بی 
وگو کردن. هیچ حرفی  ازش یادم نمونده. از طرف تلویزیون هم آمدن باهام گفت 

نه نداشتم.  گفتن  کنار  خاطره   برای  از  وقتی  حاال  گفت  مجریگه  چیزی.  نه  ای. 
ده؟ گفتم هیچ احساسی... دست شی چه احساسی بهت دست می پناهگاه رد می 

می بی  را  همینبی  که  می بینم  چرخ  هوا  توی  درخت طور  دور  پارک  خوره.  های 
 های ترشی. رفت توی خمره خوره. دستی که تا آستین می شیرین چرخ می 

می بی  دست گبی  آن  ه  اما  بود  این  سرنوشت  دنیاست.  مال  هم  دست  رفت.  م 
کردم. هر که دستمه  انگشتر... انگشتر سر سفره عقد. اون انگشتر را کاشکا پیدا می 

بی هی  م باهاش چال کرده؟ یا برداشته برده برای خودش. بی چال کرده انگشتریه 
ش. اون  د خوابها آمده بو کنه. شب چله یکی از همسایه پیش خودش پژاره می 

بی ژاکتشه داد بهش بپوشه.  لرزید. بی روز با هم رفتیم پناهگاه. سردش بود. می 
بعد بمباران هیچی ازش نمانده بود. نه دست. نه سر. نه یک بند انگشت. فقط  

 بی و خون همسایه.ست. ژاکت بی گه. حاال تو موزه ش مانده بود قد ژاکته خون 

ش. توتیا خانوم. دار قالی توتیا خانوم  افته سر زبان بی یه نام دیگه هم خیلی می بی  
موزه  پناهگاگهتوی  زده ی  موشک  وقتی  جزو  س.  کرده.  سکته  قالی  دار  پای  ن 

زدن به  گه اگه هواپیماهای عراقی موشک نمی بی می خانواده شهدا نیست اما بی 
ن و سالی  گرفت توتیا خانوم تا االنه زنده بود. سجا را نمی ش همه پناهگاه و موج 
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ن. دوره  بی تو یه مدرسه درس خوانده ش بوده. با بی نداشته. اون موقع چهل سال 
قدیمیه  آلبومه  تو  دارن.  یادگاری  عکس  انقالب.  از  قبل  خیلی  س. گه ابتدایی. 

 های خالی. زیرزمین. پشت خمره 

می بی  نمی بی  دیگه  پاهام  شنگه  می ک  نه  اگه  تاریکه م  ا   کوهی رفتم  ادویه    بازار 
ی خوب و بده از هم تشخیص بدی. عاشق  خریدم. تو که بلد نیستی ادویه می 

بی لیموعمانی  دست های  هستم.  نظروشت  توی  می بی  طعم  چه  ش  هر  به  ده 
گه اون یکی دستم االنه  کنه. همون دستی که براش مانده. خودش می درست می 

اره توی آسمان  بی د م دست بی دیه گل کوزه شده. تا حاال چند بار هی خواب دیده
زنه  ره. یه چرخ کامل می کنه. تا روی خیابانای فردوسی و کسرا می شهر پرواز می 

بستان. وقتی خوابمه  های دو فرشته روی طاق چسبه به بالره می روی شهر و می 
گم خیر باشه... می   شه...گه خیر باشه. ورد زبان کنم می بی تعریف می برای بی 
دانم البد حقیقت داره که این  گه چه می بینم؟ می می   ش همین یه خوابهچرا همه 

شه. خوابمه اون بار برای عمو نظر گفتم. نشسته بود روی چمنای  قده تکرار می 
  کام پارک شیرین و چشاش قرمز بود مثل دو تا تاول. چند بار سر تکان داد. الم تا 

کشید. دریاچه قلیان می ش. کنار  چیزی نگفت. یه بار دیه هم تو طاق بستان دیدم
اون بار هم باز براش تعریف کردم هیچی نگفت. فقط بر و بر نگام کرد. عمو نظر  

 م. کنه من ساعقل هم فکر می 

 

 عمو نظر کجایی؟   -

 توی زورخانه هستم. پشت تاریکه بازار. -
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 کنی عمو نظر؟  توی زورخانه چه کار می  -

چرخونم. اینا رو  رم. دو تا میل می گیرم اونجا دو تا دود می خب، معلومه. می   -
 ها. آفرین پسر خوب.بی  نری بذاری تو دامن بی 

ی بیست سال پیش هستم که هیچ حرفی رو  من از نظر عمو نظر همون پسر خوبه 
ش  مونه تکون گه زبان آدم مث لحاف مال می گم. عمو نظر می به هیچکی نمی 

ش. اون  رم دنبال حرف ی فهمم اما م ریزه. منظورش رو نمی بدی شپش ازش می 
روز اومد جلوی دکه ایستاد. گفت یه نخ سیگار بده. بهش دادم. گفت آفرین پسر  

زد به سیگار،  که پک می   طور خوب، آتیش هم بده. کبریت کشیدم براش. همین 
های روی  ش درآورد پیچید الی یکی از روزنامه ش رو از دهان دندانای مصنوعی 

 پارک شیرین.   پیشخوان، و رفت طرف پناهگاه 

 

ها. یه شلوار لی  شه از این تاناکورایی خدا یک کت مخملی تن  یعمو نظر همیشه 
اهالی پارک بهش می وپاشه، رنگ  رفته و چرک و چروکی.  دقمه.  رو  پهلوان  گن 

بر می  راه می گشادگشاد قدم  آدم فکر می داره. وقتی  به  ره  س چسبیده  ل خ  کنه گ 
پاتوق تپاش.  پشت  میدان  یا  هیچ ش  شیرین.  پارک  همین  یا  بازاره  وقت اریکه 

چرخه.  م از روح روزنامه توقیده. دور دکه می گه روحم روزنامه بخوانه. می ندیده
ره تا کی دوباره پیداش بشه.  دم. می شه. یه نخ سیگار بهش می چشاش قیچ می 

م. تو  ره شمال. من که تا حاال شمال نرفته شه. فکر کنم می گاهی چند ماه نوقم می 
بستان مله کرد. خودم  م. عمو نظر ملوانی بلده. یه بار تو دریاچه طاق تلویزیون دیده 

دیدم. نگهبانا سنگ انداختن بهش. عمو نظر خیساخیس از دریاچه بیرون آمد.  
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کشه رفت سوار اسب شبدیز شد. داد زد هر که پای ئی اسبه شکستانده حناق کشه 
 بگیره.  

ش گل  باره و صورت برا همین از چشاش نور می   نگهبانا گفتن جنس ناب زده.
 انداخته.  

شه. زنده  گه شده قواخ. حقبی می عمو نظر، فقط پوست و استخوانه. بی   صورت 
 ماند که بیفته به ئی جور حال و روزی. شب و روز گوش بچسبانه به بلندگو.  

دیا و ارمنیا شه یهو ش لیدا. انقالب که می عمو نظر عاشق یه دختر ارمنی بوده. اسم 
رن کجا. اون طرف مرز یا شهر جلفا که رو  دانه می رن. هیچکی نمی از اینجا می 

های همین جا گم و گور  گه لیدا جایی نرفته تو خرابه ش. عمو نظر می نقشه دیدم
تاریکه  پاش  یه  که  همینه  برای  البد  فیض شده.  محله  پاش  یه  می بازاره  ره آوا. 

آد که اون موقع  کنه. صداهایی ازش در می بلند می   اونجانه. صدای ضبط توشیبایه 
 زنن.  فهمم. ارمنی حرف می خودش ضبط کرده. من که نمی 

 گه مالم رمانی ارمنی.  می 

ش  ای نیست و نسل یه که دیگه تو هیچ مغازه هایضبط توشیباش از اون مدل ضبط 
می  شده.  روزنامهمنقرض  انبار  جلو  گوش شینه  و  باطله  می های  به  چسبشه  انه 

م. روشان  حیاط   یگه. دو تا اتاق پر شده از روزنامه باطله. گوشه بلندگوی ضبطه 
ها  ش. کاست گیره دست گوشی می نایلون انداخته که زیر باران خیس نشن. پیچ

ذاره تو ضبط، پیچ  کنه. می و ریس می ریه صاف  کنه. نوارهای پیخ خوردهرو باز می 
می می  و  اون وخورن  لولیدن.  می افتن  با مشت  دقمه  پهلوان  تو کله قت  ی کوبه 

کنه. خانه خودش نیست. مال یکی از دوستاشه  سیگار بهمن دود می   ضبط و یه 
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برنگشته. بی  و  انقالب فرار کرده. رفته  از  بعد  نیست کجانه  بی می که  گه معلوم 
 ن. ش کرده نوقم و نون 

ان خالیق شده. نش گه اون یه خطاکاره. خودشه تخریب کرده. انگشت بی می بی 
می  گناهی  هر  به  دست  آدمی  بزرگ همچین  البت  گناهزنه.  به  ترین  خیانت  ش 

شه تو زورخانه زده. از اونجا درز  گه حرف کنه. می برادرش بوده. خودش انکار می 
 کرده بیرون. 

یه. حتی نیاز  مانه اما بدجوری از عمو نظر شاکی ش نمی ای تو دل بی هیچ کینه بی 
گه جشن خاونکاره که  ها. می ده همسایه شه می ه براش ببرم. همه دخاونکارم نمی 

 نویسن.  لوح می نویسن. روی هفت ها نمی تو روزنامه 

 گن بابامه تو لو دادی؟ عمو نظر، راس می  -

ره  ش و می ندازه روی کول یه می های باطله گردانه. گونی پر از روزنامه رو ازم بر می 
 ی دیگه.   تا جمعه 

  

 1377شهریور ماه 
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 شلر و اسرین و... 

 

 یک( 

  .ژن. ژیان »اش را برداشته و فریاد زده:  جلوی در ورودی دانشگاه تهران، روسری 
 «آزادی.

 چه کسی از او گرفته   دانم عصر. در عکسی که نمی   5روز دوشنبه بوده، ساعت  
ش تا آرنج بیرون کند، با دستی رقصان. ساق بلورینانگار دارد روسری را هوا می 

 افتاده.  

زند. از روزی که عکس زن  دانستم سرانجام روزی دست به چنین کاری می می 
گفت؛ حاال کجاست؟ زیر شکنجه؟ در حال  میدان انقالب منتشر شد مدام می 

   رادی؟بازجویی؟ توی سلول انف

ای از بلوط پیر باالی کوه داریل، چند  ام روی شاخه حاال در این روز نحس نشسته
. هرگز نفهمیدم کدام عارف یا شخصیت بزرگ توی  10زی م  تر از گُ قدم این طرف 

دفن شده. از اینجا، سراسر زادگاهم زیر نظرم است، ده به ده و دشت    این گمزی
ل  جا پوشیده از گُ سبز، جابه   های یکسرهای شخم خورده، دشت به دشت. دشت 

 
   گنبد مزار.  10
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در هیچ کتابی    دانم که بعید می   دیگر   و گیاهان   ، و شقایق، پاغازه و بومادران   زرد 
 ثمر.؛ اما بی جو است  یو خوشه شبیه ساقه   که گیاه غلتاس  د. مثل نثبت شده باش

اند. به مخیله چه کسی  اند بیرون. بعضی ماسک هم زده هاشان زده مردم از خانه   
 رسید روزی در دل طبیعت اینجا، مردم ماسک دوالیه بزنند.  می 

ر پیچ خورده و آمده تا رسیده به قره م    یرودخانه  سو. اما کو آب؟  ر گ از تنگه چار زب 
کمیته امداد جذب کرده.    یت کشت و صنعت تابعه های عمیق شرک همه را چاه 

نازل  از غرب کشور    اگر تا یک هفته دیگر ابرهااعتراض مردم هم به جایی نرسید.  
بی  همه  رنج  می نشوند  ر  هیچ و  کشاورز  یک  نظر  در  وحشتناکشود.  از  چیز  تر 

 بارد.  سوختن گندمزار نیست؛ وقتی ابر هست، اما نمی 

های زرد  ، خرچنگگفته؛ یک زمانی، بهاران، مرگ طغیان کرده و سیل  اسرین پدر  
های اطراف. حاال چی؟ تا چشم کار  آال را پخش کرده تو دشت های قزل ماهی و  

خانی هم  شود. جوبار میرزا سلیمکند یک قطره آب توی این رودخانه دیده نمی می 
خشک و خالی    اند،وشش نفر جان داده ش در دوره رضاشاه سی که حین کندن 

رساندم  خوردند خودم را می به هم می که  ابرها  همین مواقع،  ها قبل،  است. سال 
طور قارچ صدفی بود که در پی رعد و برق از خاک  خانی. همینسلیم   جوبار میرزا 

 زد.  بیرون می 

د  ن، بلکه گرو بگذار اندرا هم برده   تهران. سند زمین   اندو برادرش رفته   اسرینپدر  
. البته اگر دادگاه سند زمین کشاورزی را به عنوان وثیقه  نجاتش دهندو از زندان  
 قبول کند.  
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زیر یکی    ی کوه، زیلویی م بود. در دامنه در دیدرس اسرین  در سال گذشته  به سیزده
شان بودند. من  از این هفده درخت بلوط پهن کرده بودند. هر هفت عضو خانواده 

ش کردیم. پدرش تشر زده بود؛ تو که همه با هم توی تلگرام چت می   اسرینو  
 ت باز شود.  بلکه بخت  سرت توی گوشی است، برو سبزه گره بزن 

باالست.  اسرین آن  من  بخت  بود؛  تهران   گفته  دانشگاه  دامنه در  در  نه  کوه    ی، 
 داریل.  

 قاه خندیده بود.  مزی باالی کوه و قاه نگاه کرده بود به گُ 

سایه   حتی  می پدرش  تیر  با  را  از سال  ام  داشتیم.  خانوادگی  اختالف  و    4۲زد. 
م بود.  اصالحات ارضی. کدخدایی که برادرش را به قتل رسانده بود از بستگان 

های  ضی نبود حاال یک عمو داشتم با سبیل یک روز گفت اگر اصالحات ار  اسرین
 چشم آبی. تو هم دلیلی نداشت دور بگیری از من.  سفید و دو 

انقالب سفید. اگه اصالحات ارضی نبود که این یک جفت زمین را    بگو »گفتم:  
 « بستن به گردن مردم آبادی.خان خیش می هم نداشتین و حاال نوادگان میرزا سلیم

 شد؟شد، می به نظرم در اون صورت انقالب هم نمی  -

 شان بود.انقالب رعایا که نبود، انقالب مالها و طرفداران  -

 شه انقالب کرد. آره خب، تو یه جامعه کلنگی با بیل هم می  -
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بود.مواضع سیاسی  داشتیم محض روی ماهش    مان شبیه هم  اگر اختالفی هم 
درکه و  -که نشسته بودیم توی تاکسی خط تجریشگرفتم. مثل آن روز  نادیده می 

ی... حاال رو نبینین همه شده » رانی:  راننده شروع کرد به سخن ّیا قبل  ُکّل ح  ن یا ح 
ساز و تاجر... فرماندهان جنگ تحمیلی همه فرشته بودن. از آسمان نازل شده  برج 

  « بودن.

 گفت شما عضو بسیج محله هستین یا راننده تاکسی؟  اسرین

  اسرین اش که کوتاه بیاید. حوصله بگومگو با راننده را نداشتم اما  زدم روی شانه 
تر عصبی شد تا جایی که وسط  بحث را ادامه داد. هر چه بحث کردند راننده بیش 

راه، جلوی دانشگاه شهید بهشتی، هر دو نفرمان را پیاده کرد. گفت ایشالله بیفتین  
 دست سربازای صدام حسین...  

پیاده رفتیم و کلی خندیدیم به سربازای صدام حسین. سربازایی که حاال  تا درکه  
 همه زیر خاک بودند، شاید هم زنده و عضو حشدالشعبی بودند.   

 

 دو(  

سایه  درخت   یمردم،  گرفته همه  را  بلوط  من  های  که  بلوطی  این   از  غیر  اند، 
ی  از هر کجا  ی دودآلودش. تا وقتی درخت را آتش نزده بودندام روی تنه نشسته
تایفه کردی می نگاهش می   منطقه بود.  نشانه  و  ها می دیدیش.  آمدند زیرش نذر 

شان هم  دادند. مردم سنجاوی بیشتر تایفه هستند. گورستان قدیمی نیاز دووا می 
خانوادگی مرده نوشته شده،  پشت کوه است. روی هر سنگ قبر قبل از نام و نام
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های دیگر هم دارند در صفرآوا، و سراب تیران و جاهای  گورستان .  اول و آخر یار
 دیگر.  

 حک شده: اسرین روی سنگ قبر عموی 

 وه رو یاری وه یاران که مه

 وه زاران وه زات زنده مه 

 دفتر نوروز خواست. کالم  ی این خشت از درباره  پارسال نظرم را  اسرین

دهد و گشایشی که  در اینجا از آمدن پیر بنیامین خبر می   نوروز سورانی »گفتم:  
مزاران با مفهوم تناسخ و دوونادوون در آیین یارسان گیرد. ترکیب زنده صورت می 
شود. بنا به متون یارسان، مردن همانند غوطه زدن بطی در آب است،  تداعی می 

ی یاران،  ظر همه ای است به صیرورت روح و بازآمدن. از این منپس مزار نیز نشانه 
 «نه فقط چهلتنان، زنده مزارانند. 

 زنی؟سیاسی هم می  یها را سر کالس اندیشهگفت این حرف 

 !   11هو به هم نگاه کردیم و هر دو دم گرفتیم؛ یا قاپی داله 

 شدیم. همیشه با ذکر این عبارت وارد کالس اسالم و سکوالریسم می 

 

 سه( 

 
 ورد و نیایش در نزد مردم یارسان است.  این عبارت نوعی 11



 
 

128 
 

سیزده  روز  نفهمد،  دربه غروب  پدرش  که  طوری  گذشته،  رفتیم    سال  هم  با 
 سراب تیران. مزارستان 

هامان فکرخفته که دو ترم با هم همکالس بودیم.  در خاک  گفت اینجا دختری  
چرا حاال زیر خاک است؟ چون یک طومار    دانی می مان هم.  مثل هم بود. زندگی 

 شد:نوشت، طوماری که با کالمی از شیخ امیر تمام می 

 ن... وران داد بی دادته س ئی ده ن / نه ده دله دادته  

 بینی که همان کالم روی سنگ مزارش نوشته شده.  می  

 با هم خواندیم:  

 وه قه فه نسوور وه شادی سو شه مه

 12.وهوق انالحقشه ست بی وه رمهسه 

دور از چشم مادرش، پران  .شن سراغسه ماه بعد از رهایی از زندان، دوباره آمده
.  شقدیمی پدربزرگ را از گنجه درآورده و رفته روی پشت بام شلیک کرده به قلب 

داند در  کس نمی پناه برده به نیستی. هیچ   نه خواسته فرار کند، نه به زندان برگردد.
وقتی   هایی دیده.که تو سلول انفرادی بوده چه کشیده. چه شکنجه  آن شش ماهی 

شده به سقف. انگار  ها خیره می ساعت   بیرون آمده فقط پوست و استخوان بوده.
   ی همان سلول تنگ و تاریک و نمور بوده.ی پدری هم ادامه خانه

 
  منصور )حالج( از شادی روشنایی شفق / سرمست از شوق اناالحق شد..  12
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فیروزه    کوه هر دو در سکوت به آفتابی خیره شدیم که مثل یک ساج ُگر گرفته روی  
 رفت. پایین می 

 

 چهار( 

دانشگاهی رفته بودیم درکه، دوباره بحث  های کرد هم آن روز که با چند نفر از بچه 
گفت؛ اسرین  و   درگرفت.  حروفیان  هستیم.  حقیقت  دنبال  است  قرن  هفت  ما 

با همه درد و زخم خود در کوه عام کردند، اما یارسان خرمدینیان را قتل  های  ها 
و  داله  ماندهو  کرد   .ندشاهو  به    .ندمقاومت  برزنجه  از  شدند.  داده  کوچ  بارها 

 هو و جاهای دیگر.  پردیور، از پردیور به داله 

 بعد بلند خواند:  

 وه  ردان وه ده 

 وهردان ه د  بیان بنیشان وه

 وه الم وه ئاواته وه شوون که 

 وه.یو وه نجاته بنیامین به

مان بوده. همین چند ماه پیش  همیشه پیشارویشبح لشکر چیچک  »ادامه داد:  
که    تر از بارگه باباطاهر آن طرف   یک نفر در همدان خودش را به آتش کشید، کمی 

   «.از هفتنان است در آیین یارسان 
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فهمم. به قول اون شاعر فرانسوی باید  من سنت را به این معنا نمی »گفت:  شیالن 
   «یکسره مدرن بود.

شه در آتن باستان  ز نظر من دوری و نزدیکی به حقیقته. می مساله ا»  اسرین گفت: 
   «و در همسایگی افالطون زندگی کرد و یکسره مدرن بود.

توی قطار    شه فهمید.نه دیگه، مدرنیسم را تنها پس از عصر انقالب صنعتی می   -
 مدرنیته.  

 خوام ترمز این قطار رو بکشم.  اتفاقا من می  -

مب نه  کوهنوردی  بودیم  اعالم  رفته  سکوت  دقیقه  یک  همین  برای  فلسفی.  احثه 
از باغ    کردیم و بعد از خوردن یک کاسه انجیر عسلی دوباره راه افتادیم. انجیرش 

های پالستیکی نیم  هاش را گذاشته بود داخل کاسه جا بود. فروشنده، رسیدههمان 
 داد، اما نه به آن خوشمزگی. طعم انجیر ریجاب می  کیلویی.

 

 پنج(  

طور که  همین  روز پاییزی توی گلوبندک دنبال جمخانه  قدیمی آنجا گشتیم.  یک
 ُکل هستی یا شامگه؟  ای قدیمی و پیچ در پیچ شدیم، گفتم تو از تیره ُکل وارد کوچه 

 ها. از تیره کاکا و نزگه...کدام اینگفت. هیچ 
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یم. اما از  دووا ده  13لک گرفته بودیم که ببریم توی جمخانه هفت تا انار نوبر بی 
می  را  نشانی  کس  می هر  سرباال  جواب  سالپرسیدیم،  خودم  رفته  داد.  پیش  ها 

م پاک ش هم از ذهن ش یادم رفته بود. نقشه بودم. در کمال ناباوری، اسم کوچه 
 شده بود.  

نقشه  با  نبود حتی  از جمخانه  اثری  اما  تاریک شد گشتیم  یاب گوگل هم  تا هوا 
   پیداش نکردیم. 

 هامان. درازتر برگشتیم و هر کدام رفتیم خوابگاه  دست از پا

 رویم درکه.  ای، جایی. گاهی هم می بینیم یا کافه آنجا، همدیگر را یا در خیابان می 

یک  فاصله   اینجا،  ر گ  روستا  م  رودخانه  کنار  بار  یک  داشتم  دوست  است.  مان 
چه طور  ه  ای که خشک شدش، در حال ماهیگیری، یا شنا. اما در رودخانه ببینم

رودخانه  می  پل  روی  تابستانی  روز  یک  باالخره  ماهیگیری.  یا  کرد  شنا  شود 
 سواری. کمی با هم حرف زدیم. ش. با کاوه آمده بود دوچرخهدیدم

قدم شلر    گفت  بازداشت شود، روزی  اینکه  از  دانشگاه رازی، رفتیم  قبل  از  زنان 
ار قایق رو ببینیم. حک شده  نواز سوخواستیم آن زنان چنگ هر دو می   بستان.تاق

بزرگ. صورت  تاق  بودن.روی  تراشیده  رو  از جنگ    هاشون  بعد  دوره؟  تو کدام 
 الفتوح؟  نهاوند و فتح 

 م. کنم چهره ندارم. مسخ شده گفت این سرنوشت ما هم نیست؟ حس می 

 
   جایگاه به جا آوردن نذر و نیاز و خواندن کالم و تنبور زدن در بین مردم یارسان..  13



 
 

132 
 

 ت شلره، اما مثل گل نرگس، زیبایی. نزن. درسته اسم  حرف را گفتم این

 ن. ن گرفته را ازما زندگی  چیزهمه وقتی  د خور زییایی به چه دردم می گفت 

 کالغی از روی تندیس آناهیتا بلند شد و پر زد تو آسمان.

 هر دو متعجب به هم نگاه کردیم.   

 

 شش(  

صفحه  روی  و  باال،  این  گوشی از  دست ی  تسبیح  که  را  م،  اسرین  پدر  شده،  م 
هروهای دادگاه سرگردان است. حتی بهش  ریز در رابینم که ماسک زده و عرقمی 

 اند دخترش در بازداشت کدام دستگاه است.  نگفته 

 چند خطی تو اینستاگرامش نوشته؛   ، برادرش،کاوه

 در ما در اوین و دادگاه انقالب گذشت...به سیزدهامسال »

دو هفته گذشته. دریغ از یک تماس تلفنی با خانواده. همه دختران انقالب هم به  
ها و فعاالن حقوق  اند. چند بیانیه از طرف سازمان شت اسرین گرفتار شده سرنو

بشر داخل و خارج صادر شده. اما از بیانیه چه حاصل، وقتی حتی قانون را زیر پا 
 اند. کتاب قانون هنوز هم آلت قتاله است.«گذاشته

تاریخ اشاره  کاوه،  است.  مستشارالدوله  سرنوشت  به  از    اش  پس  اما  خوانده 
رابط بین    .شدهالتحصیلی برگشته به روستا و مشغول کاشتن گندم و چغندر  رغ فا

 من و اسرین است.  
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هایت  مزی بچرخی، خواسته در بین مردم اینجا مشهور است که اگر هفت دور گُ 
می  می برآورده  چه  کاوه  شود.  و  بود،  اینجا  نحس  روز  این  در  اسرین  اگر  شد 

 رفت به اعماق تاریخ:می 

مزار یکی از چهلتنان دوره پردیور است. کسی که یک دوون در قالب مار    »این 
  «...م نقش مار روی سنگ مزار است بوده. دلیل 

 انداخت.  مان گل می و بحث 

کند گندمزار سرسبز است، و  افتم به سرازیری. تا چشم کار می می   شوم.بلند می 
 زنند.بر سبزه گره می  ردی، سبزه های رنگارنگ کُ دخترهایی که با لباس 

 

 1397فروردین  13
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 مدرن پست  یآقای میم، نویسنده 

 
ش به روی کلمات قفل  نگار، چند ماهی بود ذهن آقای میم، نویسنده و روزنامه 

نشین شود  گیری کرونا خانهها قبل از آنکه به دلیل همه شده بود. در واقع مدت 
برد و  چرخید، اما همین که دست به قلم می می اش  ها طرح و موضوع در کله ده 

ش افتاده  تن لش   یکرد، انگار با همه ای مثل مورچه دنبال هم ردیف می چند کلمه 
 توی گرداب.  

مجله  برای  نوشتن سرمقاله  ماه، حین  آخر  روز، جمعه  نفس کم  آن  ناگهان  اش 
کشیده و دودآلود    های سر به فلککنان به ساختمان هنرفت کنار پنجره. هن آورد.  

پرپشت  قرمز  ریش  به  دستی  کرد.  نگاه  گفت؛  تهران  خودش  با  و  کشید  ش 
مهم .ممجله دارم  که  مجله .. همین  می   یترین  منتشر  را  ایران  کنم خودش  ادبی 

های کننده دارم در شبکه القمر است. از آن طرف، مجموعا صد هزار نفر دنبال شق
این آیا  نشانهمجازی...  هزاران  موفقی  یها  و  رمان  پنج  سن،  این  تا  نیست...  ت 

م شاهکارم روی دست   یم... اما، اما هنوز صفحات نانوشته صفحه مقاله نوشته 
 مانده. هر روز باید به خودم یادآوری کنم پس کو شاهکارت!

تهران  سال و مدرس دانشگاه آزاد واحد  روز بعد، دوست منتقدش که خانمی میان 
 .ش ریخت ت مرکز بود آب پاکی روی دس
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 ای...  سندروم نویسندگی شده تو دچار   -

من؟ آن هم توی چهل سالگی که از نظر برخی، سن بلوغ فکری و دوره اوج    -
ام نویسندگان مورد عالقه   ییک نویسنده است؟ ببین! کافکا، کامو، سلین وهمه 

دونم چه طور  وخت من... هنوز نمی ن... اون در این سن شاهکارهاشون رو نوشته 
 خواب دوست پسرش. منیژه رو ببرم به اتاق

می   - قول  بهت  چهل خب،  در  که  رو  دم  نظرت  مورد  شاهکار  سالگی  وپنج 
ته. آخ،  ش اضافه وزن ت... شاید دلیلبنویسی... اما فعال بپردازیم به حال عمومی 

سابق    یشه چه تفاوتی با فرماندهای که دویست کیلو وزن دوست من، نویسنده 
 نیروهای مسلح داره؟ کل 

م رو بگیرم. یه. از همون کودکی نتونستم جلوی اشتهای لعنتی چاقی ژنتیکی    -
 کرده و پاستیل خارجی بود.  زمینی سرخ م سیب عشق

  ..... اونم پیتزای گوشت وقارچ .نشینی و سفارش پیتزام کافه بعله. بعدش    -

م کنم. دل و روده ش می م. پاره به شکم   زنمهام با چاقو می اتفاقا تو یکی از رمان    -
م برگ آس رو رو  زنن. بعد از تو خورجین ریزم بیرون و همه عق می رو تو کافه می 

 ها انتقاد و انتقاد از خود... کنم... به قول چپ می 

کنم این فروبستگی  تره... ضمنا من فکر می ها، به حقیقت نزدیک اما قول راست   -
دونی افسردگی اجتماعی به  کرونا بهت دست داده. می ذهنی تحت تاثیر دوران  

شدت باال رفته...  حتی تو کشوری مثل کره جنوبی آمار خودکشی دو برابر شده.  
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ت بند نیاد. این سیگار لعنتی رو هم  ضمنا کم به خودت استرس وارد کن که نفس 
     ...ترک کن. چه خبره آتش پشت آتش

ادبیات ایران  تو  م. من حاال حاالها باید  کنمن خودکشی نمی   ...خیالت راحت    -
 باشم.  

ت رو باد نبره. این دیگه توفان مرگه. اون  فعال قاپ زین رو بچسب که خورجین   -
زنگ زدم به    م کردی. حتی یی نگران روز که گفتی دچار درد و خارش گلو شده 

 دونم رفتین یا نه؟ تاتون برین آزمایش بدین. نمی ت. گفتم دوزن 

آزمایش رو امضا کرده بود    یدادیم. منفی بود. البته اون دکتری که برگه   آزمایش   -
ایم و سخت  گفت شاید منفی کاذب باشه. برای همین چند روزه در خانه قرنطینه 

جوم انگار علف زیر  خورم. همچین می کنیم. روزی دو تا پیاز خام می مراقبت می 
روایتی   به  بنا  کوهی...  بز  خام  دندان  پیاز  تا  سه  روزی  مصر  اهرام  سازندگان 

نمک دریا و  دونی من و زنم هر شب با قطره چکان، معجون آبان. می خوردهمی 
ریزیم توی دماغمون. طوری که از مجاری تنفسی وارد  اسطوخودوس می  یقطره

سوزش  و  بشه  سرمایه گلو  سفارش  این  کنیم.  احساس  رو  مجله ش  ست. گذار 
د تو  اول  روز  نسخه همون  این  گفت  تحریریه  و    یفتر  حاذق  پزشکان  از  یکی 

های معنوی مملکت و نیروهای  خوام سرمایه یه. من نمی متخصص طب گیاهی 
سازمان خودم در اثر ویروس چینی جون بدن. ما هم جدی گرفتیم. شکر خدا تا  

مون به این ویروس منحوس مبتال نشدیم. اگه چه روزی ده پاکت  حاال هیچ کدوم 
 نیم توی فضای تحریریه. کدود می سیگار  
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نمی   - باورش  آدم  افتاده.  راه  کشتار  شهرها  همه  دیروز  تو  تا  که  کسی  شه 
این  صحبت هم ترسناکه  قدر  چه  آهک...  باشه.  قبر  متر  سه  تو  حاال  بوده  ش 

هاشون رو دیدی؟  ریزن روی جسد آدم... عکس های آهک کنار قبرها که می کیسه
و دفن و مردن و خاکسپاری رو تغییر داده. دیگه نه    کفن  یاین ویروس حتی شیوه 

م رو  روح شده. دختر دایی سرد و بی   چیزهمه مراسمی، نه گرمای گریه و شیونی.  
هق گریه کرد.  که خاک کردند فقط دوست پسرش رفت سر نهاد روی قبرش. هق

حاال چی، پدر و مادرش هم تو بیمارستان    ترسیدن.بقیه حتی از خاک مرده می 
ای رخ بده زنده  های هفتاد هشتاد درصد درگیر. مگه معجزه ستری بودند. با ریه ب

جوان  دختر  بفهمن  و  بمونن  زنده  تازه  سینه بمونن.  کاشف  شون  یا  قبرستونه.  ی 
 الکرب.

این آخرین چت دوست منتقد نویسنده با او بود چون متاسفانه، چند روز بعد در  
مباینستاگرام  یصفحه کرونا  به  نوشت  توضیحات: ش  این  با  است.  شده  تال 

کردم که این قدر ناگهانی  آد، اما فکرش را هم نمی دانستم سراغ من هم می می »
ام جا خوش کند... حاال من هستم و اژدهای چین و ماچین که چنگ زده  در ریه 

 به گلوم.  

ش نوشت. تاکید کرد که  آقای نویسنده کامنتی امیدوارانه برای دوست روانشناس
اند. بیست سانی با هشتاد درصد آلودگی ریه از لب گور به زندگی بازگشتهحتی ک

ضمیمه   را هم  عفونی  متخصص  یک  مثبت  قول  نقل  نیست.  که کشنده  درصد 
   «ش کرد.کامنت 
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ماند، اما حقیقت این است که در هر کشتارگاهی معلوم نیست چه کسی زنده می 
 رونا جان باخت.میرد. خانم روانشناس دو روز بعد در اثر کیا می 

ش آویخت و سوار سوزوکی  ش را به گردن آقای نویسنده دو تا ماسک زد، خورجین
  یشاسی بلندش، رفت به مراسم تشییع و خاکسپاری. خیلی دقت کرد که همه 

های آهک را شمرد. چهار تا... نه،  جزئیات تدفین را به خاطر بسپارد. حتی کیسه 
 پنج تا.   با اون یکی که ریختند زیر سر مرده،

اگر چه روزی آفتابی و تعطیل بود شمار حاضران در مراسم تشییع از انگشتان دو   
اقوام درجه یک. کسی نزدیک مزار نشد جز گورکن دست کم  بود. آن هم  ها. تر 

خیلی سریع تلی از خاک تازه باال آمد. چند دسته گل که بستگان مرده آورده بودند  
نویسنده، از شدت تاثر حتی یادش رفته بود چند  گذاشته شد روی مزار تازه. آقای  

اش را به بازماندگان متوفی نشان شاخه گالیل بخرد و با  تقدیم آن احساسات قلبی 
   دهد.

ام. آدم عادی که نیستم. صفحه اینستاگرام و تلگرام  با خودش گفت من نویسنده
 نویسم.پیمان می  جا یک متن تسلیت پر ودارم. مجله دارم. همان 

توانست بکند. وقتی همه حاضران آقای نویسنده در برابر آن واقعه هولناک چه می 
در مراسم تشییع، فاتحه خواندند و به بازماندگان تسلیت گفتند و رفتند، ساعتی  

قدیمی  دوست  مزار  ذهن کنار  توی  و  ته  و  ماند  پشت  اش  خاطره  کاوید.  را  ش 
چشم  توی  تلخ  اشکی  و  آمد  یادش  حلقه  خاطره  روی هایش  ریخت  و    زد 

ش با خانم منتقد درگذشته به دو دوره تقسیم می شد: پیش از  هاش. خاطراتگونه 
 ازدواج و پس از ازدواج.
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،  کردندوابسته به حزب کارگزاران کار می   یپیش از ازدواج هر دو در یک مجله  
اش عکس یک نویسنده مشهور  ای سنگین و وزین که روی جلد هر شماره مجله

تازه را    شد.چاپ می  ثابت داشت. در هر شماره یک کتاب  منتقد، ستون  خانم 
نگاران  نویسندگان و روزنامه  یدر عین حال دبیر جایزه میم  کرد. آقای  معرفی می 
 ایران بود. 

کرد  اش را با دستمال کاغذی پاک می های روی گونه طور که اشک آقای میم، همین
می  قدم  آماده  حاضر  قبور  امتداد  در  اینو  ذهن   زد  از  منتقد  خانم  ش جمالت 

 گذشت: 

بار شمرده » ده  نه همه من  نفر هستن،  پنج  داوران جایزه کال  و    یم،  نویسندگان 
   «خودتون.دین به دوستان رو هم همیشه می  جایزه  ...نگاران ایران روزنامه

 درسته، ولی انگشت نمک، خروار نمک. ما پنج نفر همان خروار نمکیم.  -

به خوانندگان و منتقدان    و شه، الاقل یه ستون از مجله رجوری که نمی این آخه    -
   بندین. جوری دهان منتقدان امروز و آینده رو هم می این اختصاص بدین. 

 قول یه اقتصاددان بزرگه.   ؟ایم. متوجه هستینما همه در آینده مرده  -
 

ش را بلند  تن آش و الش  ناگهان پاش لیز خورد و افتاد توی یکی از قبرها. تا بیاید
کند، دستی کمربندش را گرفت. صدایی شبیه جیغ از گلوش بیرون آمد. صاحب  

 کت کنم؟  خوای ی کومه دست گفت ن  نترس. می 

 ای از قبر مچاله شده بود.   هاش پیدا بود. گوشه پیرمردی را دید که فقط چشم 
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 شما گورخواب هستین؟ -

 ت نشکسته.  جایی بعله. خلی وخته... ببین  -

اش نیز. کشید. لگن خاصرهش از درد تیر می و آرنج دست راست   انگشت سبابه 
تا فحش حواله  قبر و چند  کنار  باال کشید. نشست    ی هر طوری بود خودش را 

بیایند مراسم    برخی همکاران  بود  قرار  از جمله منشی تحریریه کرد که  نزدیک، 
های مشکوک رفته بود  که با اولین سرفه   ش همتشییع، اما خبری ازشان نشد. زن 

 اش چهار تا اتاق داشت، مخصوص قرنطینه.  قدیمی پدری  یماسوله. خانه 

داشی، مواد پواد چی  »آنکه توی قبر یک گونی کشیده بود روی خودش، گفت:  
   «داری؟

 .. .موادم کجا بود. من اومدم مراسم خاکسپاری -

توی جیب   بسته سیگار  قبر، درست  پیراهنیک  توی  انداخت  فندک  با  بود.  ش 
جایزه  بود.  پاریس  مقیم  نویسنده  یک  یادگاری  فندک  گورخواب.  مرد   یدامن 

بهترین رمان سال را که بهش داده بودند یک فندک عتیقه، داخل پاکت مخصوص  
سارتر و کامو با این  »غافلگیرکننده:    یبراش سفارشی پست کرده بود، با این اشاره 

کافه فند توی  رو  سیگارشون  شانزه ک  در  می ای  روشن  از  کرده لیزه  را  فندک  اند. 
ی  تواند یک ساعت درباره ش است، اما هنوز می صاحب کافه گرفتم. صدوده سال 

    «حرکات دست و چشم سارتر هنگام کشیدن گولوآز برایت سخنرانی کند.
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رخی قبرها صدای خنده کرد قبر آماده بود. قبرهای چند طبقه. از بتا چشم کار می  
 آمد، صدای ناله، صدای فحش...  می  14و هیکهاک 

اش منتشر ش را توی مجله آقای میم درست آمده بود جایی که سال گذشته گزارش 
ها. زن و مرد. یادش آمد که گزارشگر مجله  کرده بود با چند عکس از گورخواب

بود:   زده  تیتر  فرهادی  اصغر  از  نقل  وجودمبه  گرفته  شرم را  سراسر  فرا  بغض    و 
 است.

کرد.  نشست احساس شرمساری می خودش هم مدتی هر وقت پشت فرمان می 
کرد. حتی  داد احساس شرمساری می توی کافه وقتی پیتزای مخلوط سفارش می 

می  میز  یک  دور  سال  کتاب  جایزه  دیگر   داور   چهار  آن  با  حین وقتی  نشست 
 د. های اقناعی، احساس شرمساری می کربحث 

ش را کنترل  چیزی نمانده بود بیفتد توی یک قبر دیگر. سکندری رفت، اما هیکل 
 کرد.  

ش فکر  های جا نیفتاده رمان نشست روی یک سنگ قبر. کمی به پیرنگ و ایده
ش را  طور و با چه نیرنگ و تمهیدی، خاشچی، شخصیت دوم رمان کرد. آخر چه 

کرد. بعد او داخل  م و قم می وارد کاروانسرای دیر گچین در حد فاصل ری قدی 
کرد. ابن حوقل هم شاهد این تجاوز  حمام به یک توریست فرانسوی تجاوز می 

 صورة االرض بیفزاید.  باشد و عین ماجرا را به چاپ جدید 

 
 غش خندیدن.غش 14
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مکان  دیگر  رمان نام  ماسوله،  های  مقدس،  سرکیس  کلیسای  آورد:  یاد  به  را  ش 
ملت، گردنه حیران، رود اروند و عملیات    خیابان فرشته، مدرسه فرهنگ، پارک 

 شون رو پس نداده.  هایی که هنوز اروند جنازه غواص   ...هاغواص کربالی چهار...  

 نفس شد. ماسک نزده بود.  به یک گورخواب این قدر جلو آمد که باهاش نفس 

نمی  کرونا  گورخوابا  ما  نترس،  زیر  گفت  گذاشتیم  کردیم  فتیله  رو  مرگ  گیریم. 
 .  سنگ لحد

 تکانی به خودش داد. 

 شه.  ت پیدا می حاال سیگار میگار تو خورجین  -

 آمد گورخواب باشد.  ش رساند. بهش نمی یک نخ سیگار آتش زد و به دست 

 «به جا آوردی؟»یک دفعه گفت: 

سالن   آوردند...  یاد  به  چیزهایی  دو  هر  سکوت  در  یکدیگر،  چشم  تو  چشم 
 ای... مروتی، عکاس حرفه آقای  ...های برج میالدهمایش 

 چرا این قیافه رو به خودت گرفتی؟ -

م. االن دو روزه  می خواستم در لباس و شمایل خودشون ظاهر بشم و بیان تو قاب
خوام باهاشون زندگی کنم. درد و  کنم. داخل یک قبر. می پشتی زندگی می تو کوله 

اختصاصی برای    م،شون رو با تمام وجود حس و لمس کنم. عکسایی گرفته رنج 
 روی جلد مجله تایمز خوبه.  

 صدایی شبیه ناله از گلوش بیرون آمد. 
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ت و بازی منچستر یونایتد و  ببینم تو همون نیستی که پارسال اومدم دفتر مجله   -
 رئال مادرید رو با هم دیدیم؟

ت ت. عکاس قابلی هستی. دم شناسم چرا بابا... خود خودم هستم. خوب می   -
 ری تو دل ماجرا و حادثه. ه می گرم که همیش 

 ست. بله. زندگی ما سراسر حادثه  -

دونی... اومده بودم تشییع جنازه یکی از همکارام. از اون مردگان کرونایی... می   -
م مونده. جلو  هاست روی دست بعد انگار خودم رو وسط رمانی دیدم که مدت

پنج نمی  تا  از شنبه  بدکردار.  نویسم. روز جمعه همه رو  صد صفحه می   شنبهره 
 ندازم داخل شومینه. می 

در این لحظه باد سردی در قبرستان وزیدن گرفت. ریش زرد و دراز نویسنده تاب  
 برداشت.  

با  می   - پرفورمنس  یه  شبیه  آماده  حاضر  قبر  همه  این  و  قبرستون  این  دونی... 
 م داده.  یه... عمیقا تکون کارگردانی سالوادور دالی 

  م تکون داده. اون عکسات رو که دیدم فکر کردم توش اغراقه و قصدا جنبه من   -
بینم گرد و غبار واقعیت جلوتر  ی. ولی حاال می ش رو پررنگ کرده سوررئالیستی 
   ...از تخیالت ما

تو اون سیاهچاله ناگهان    چیزهمه تخیالت ما به دنیای مجازی محدود شده.    -
شاید حق با   ..شه.موج در ساحل که بالفاصله ناپدید می   آد. مثل کفاکفباال می 

 دقیقه مشهوریم.   15اندی وارهول بود که گفته همه ما در آینده فقط 
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ش از اونجا نادرسته که خودش هنوز مشهوره.  اوه شاهزاده پاپ آرت. این حرف   -
 متنفرم ازش. یک هنرمند باید به جاودانگی فکر کنه.  

 بین باش دوست من.کمی واقع  ...ل باطلزهی خیا ...جاودانگی  -

ش یازی به جاودانگی رو نداره، باید بذاری از نظر من، هنرمندی که توان دست   -
 زیر قالی.  

 عکاس قاه قاه خندید. 

 «...یاد قالی پازیریک افتادم و قبر یخی اون فرمانده سکایی »گفت: 

از سمت راست بیفتد توی قبری    اشپای نویسنده لغزید و نزدیک بود هیکل گنده 
 هاش هنوز خیس بود.  که سیمان بلوک 

فرش     ...شنومهای عجیبی ازت می حرف »خودش را ریک راست کرد و گفت:  
این فرمانده تو رمان من حضور داره. اون فرش رو   ...فرمانده سکایی  ...پازیریک

  «...کنه جلوی بازیگران پهن می  سینما حقیقت  یدر جشنواره 
م کهیر  خوره بدن م می که به گوش   جشنواره اسم    ...کنم ادامه نده.خواهش می   -

 زنه.   می 

کنم.این قبرستون  به هر حال من نویسنده هستم. ارواح تاریخ رو احضار می   -
 ...ثیری م توش آرام بگیرن. زن اهای رمان یه که باید همه شخصیت همون جایی 

همین  بکشانم  باید  رو  اون  پوشیده  گورک و  جا  آخ.  گان  لباس  که  این  نی  الی 
 ش کنه و چند کیسه آهک بریزه روش.  دفن های خیس بلوک 

   ...کنی.های دیگه بازی می با شخصیت رمان   پس داری -



 
 

145 
 

های رمان پست مدرنه. لیندا هاچن هم تو فهرست مشهورش  بله. این از ویژگی   -
  ...اشاره کرده به طنز در برابر جدیت 

از روی دیواره قبرها دور شد،    با عکاس   بدون خداحافظی   نویسنده این را گفت و 
می دیواره  که  گورکن ای  چادر  به  بیل رسید  و  نشسته  ها  نفر  چند  مکانیکی.  های 

 . و خرما  بودند دور یک سینی پر از حلوا

 ش را کج کرد.  ناگهان بارانی شدید در گرفت. راه

دقیقه پیش»با خودش گفت:   بود. چه عجایب    همین چند  هوا صاف و صوف 
   «...آسمانی شده

کرده  اش ورم  کشید و انگشت سبابهاش از درد تیر می در حالی که لگن خاصره
شر  زیر  گیراند.  سیگاری  بلندش  بود،  شاسی  سوزوکی  به  را  خودش  باران،  شر 

 رساند. نشست پشت فرمان و گازش را گرفت طرف دیر گچین.  

 

 1398تیرماه 
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 تعمیرکار 

 

زباله را   و توی  کیسه  آمده  دیدم تعمیرکار  بندازم توی سطل سر کوچه، که  بردم 
  زند.حیاط دارد کلنگ می 

یه آمبوالنس دم در ایستاده. دو تا امدادگر با برانکار رفتن طبقه  »تا مرا دید، گفت: 
 «.سوم. مراقب باش

 .شش را کشید باالی دماغی ماسک لبه  

تا ماسک بزن.-  به    دو  آمار مردگان رسید  دیروز  بردار که نیست.    651شوخی 
شه. من خودم دوز اول واکسن رو زدم. سینوفارم. از  نفر... قبر، هم دیگه پیدا نمی 

شر ویروس چینی پناه بردم به واکسن چینی. عصر زدم و شب تب کردم. دو روز  
همین بوده شکر  آثارش فعال    ...های قرمز.گلی شد. جوش م گلبعد پوست شکم 

خوام تجدید فراش کنم. از زن قبلی دو  خدا. اگه عقیم مقیم نشیم. من تازه می 
زنم  کلنگ می  ...م برادران دوقلوخوان. اون دختر دارم. هشت و ده ساله. برادر می 

 .ای که بلد نیستمکار دیگه  ...گیرهم می قلب 

 «.لوله فاضالب تو عمق یک متری ترکیده»کنان گفت: هنهن

 .خانم اقدسی، مدیر ساختمان، با لباس سراپا مشکی از در حیاط آمد تو
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ش بارمصرف پر از خورشت قیمه دست نایلون میوه، نوشابه خانواده و  ظرف یک 
 .کرد. طبقه پنجمبود. تنها زندگی می 

  «ش.خوان ببرن باالخره آمبوالنس آوردن می »گفت: 

 .نفس عمیق کشید را گذاشت زمین. از پشت ماسک چندنایلون 

 « .هلیله سیاه هم از عطاری خریدم جنسینگ و »کش گفت: خطاب به لوله 

وقت دنبال هلیله سیاه بودی. همون موقع که تلفن  پس این همه »کش گفت:  لوله 
ده. بوی  کردی راه افتادم. لوله ترکیده. فاضالب نشت کرده بیرون. چه بویی هم می 

 «...طبقه آدم. فقط خدا کنه با یه ترمیم ساده  ان و گه پنج

ش. جوان کرونایی را روی برانکار آوردند. دم و دستگاه اکسیژن، وصل به صورت 
ش را گذاشته بود روی پیشانی  هاش بسته بود. انگار مرده بود اما دست راست پلک 

 .ش. بردند گذاشتندش توی آمبوالنسخیس  عرق

ه با آسانسور برم باال. ویروس پخش شده همه  شدیگه نمی »خانم اقدسی گفت:  
ن. کل خانواده. شب تا صبح صدای سرفه و  شون مبتال شدهجای ساختمون. همه 

  «...ایآد. پدرشون دیابت هم داره. بیماری زمینه شون می ناله 

دست  می پوست  سفیدی  از  اقدسی  خانم  داشت.  های  سالی  چهل  درخشید. 
ود. همان روز اولی که به عنوان مستاجر وارد اون خرمایی. مطلقه ب  باالبلند و مو

انداخته   مهریه  پرداخت  در  دیرکرد  دلیل  به  را  شوهرش  فهمیدم  شدم  ساختمان 
 .زندان 

 :آلودش را با کهنه پاک کرد و گفت های گل کش دست لوله 
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ش بریده بود. هنوز حال  شون رو درست کردم. تسمه اون روز رفتم کولر خونه »
ط کمی تب داشت. اما با یه نگاه به پدره فهمیدم امروز و فردا  پسره خوب بود. فق

شه. صد هزار نفر مردند. تازه طبق آمار  ش تو آمار مردگان کرونایی ثبت می اسم
م مونه. اون دونی، این ویروس عینهو جن می رسمی. این رقم رو ده برابر کن. می 

شه. ریه سفید.  ت می الله بگی، صدتا ازش وارد ریه جنی که اگه تو روش یه بسم 
بشر نخورده بود. یارو فضانورد بوده. رفته تو  تا حاال همچین چیزی به چشم بنی 

ش در اومده. به  ماه و با ریه سالم برگشته اون وقت روی زمین کرونا گرفته دخل 
ماسک و الکل هم نیست، فقط باید شانس داشته باشی دچارش نشی. پسر عموی  

ب یه هفته هم  ص زد، این الم ود. صد کیلو وزنه می خودم. عینهو سهراب. یلی ب
دنج  امان  قبرستون  اون  تو  روز،  اون  اما  بریزم.  اشک  نیستم  آدمی  من  نداد.  ش 

انگار چاه ویل. سه کیسه   بودند  براش کنده  قبر  یه  خانوادگی زارزار گریه کردم. 
آهک روش.  ریختن  می   ...آهک  ندیده.  چیزهای  حق  نریزی  به  آهک  اگه  گن 

 «.و منکر نکیرشه تو هوا. خدا رحم کنه به آد. پخش می ویروس از قبر بیرون می 

بودند روی تراس. همه ماسک به صورت. انگار منتظر    هها آمدچند نفر از همسایه 
 .ها بیایند از کوچه رد شوندبودند دسته 

 :آمد و نوحهصدای سنج و طبل می 

 پاشو علمدار حرم هنوز علمداری
 اُت علم رو برداریپاشو آوردم دست

 خوام بدونن پاشو می 
ربی   ...که کاشف الک 
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ن. بعضی از عزادارها ماسک زده بودن. این  خیابان رو بسته»خانم اقلیدی گفت:  

کنیم. الکل  ماسک دیگه تا دم مرگ با ماها هست. مثل جوراب و کفشی که پا می 
 «.هم

گفت البته الکل فقط اونی  اش ریک راست کرد.  ش را روی کله کش پیر کاله لوله 
 .آره. الکل موسیو هارون که خون رو به جوش می 

 .ها رفت باال. نایلون میوه را جا گذاشت خانم اقدسی با نان بربری از پله 

زرد نذری بخورم، که خانم  خواهرم، شله  یرفتم خانهداشتم می » کش گفت: لوله 
لوله   شدم.  کاری  چه  مشغول  تاسوعا  روز  زد.  زنگ  ترکیده. اقدسی    فاضالب 

اتصاالت خوب جوش نخورده. لعنت به پدر اون بازرس فنی که گواهی پایان کار  
های آب رو دم در حیاط کار گذاشته. حق دارین  داده به مالک این ساختمان. پمپ 

ش رو گرفته. شهرداری خودش شریک  اما اون جاکش که پول   برین شکایت کنین. 
دونم چه طور این مقررات  ههه. خوب می   ...زیمقررات فنی و شهرسا   این جنایته.
ن که پمپ نباید توی حیاط روی شبکه  خودشون تصویب کرده   زنن. رو دور می 

ذاشت. یک مخزن برای پنج  ای می های گوجه نصب بشه. این باید از اون مخزن 
 .«طبقه. نه اینکه هر طبقه یک مخزن 

به لوله. جایی که ترک خورده بود و لجن    پشت سر هم چند تا کلنگ زد تا رسید 
 .زد بیرون ازش می 

نزدیکی »گفت:   منطقه همین  اما فکر  شهرداری  به دیوار شرکت زمزم.  یه. دیوار 
این   از  دیگه  تا  شش  حاال  تا  یارو  رسیدگی.  برای  بفرستن  مامور  حتی  نکنم 
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می  اون.  و  این  به  فروخته  و  بمون شناسمساختمونا ساخته  خودمون  پیش  ه.  ش. 
جا سند طبقه  ش. محمودآباد. همون خانم اقدسی رو برده بود توی ویالی شمال 

ش. با پنجاه درصد تخفیف. اون موقع اینجا  پنجم این خونه رو زده بود به اسم
ی  میلیون. بنازم به معجزه  35حاال شده  . 95آپارتمان متری سه میلیون بود. سال 

ب چه  دولت  یکی  این  تو  امید.  و  تدبیر  علم دولت  فقط  می شه.  و  الهدی  دونه 
 «.امید توفیق دامادش.

 . دادزد بوی لجن می آبی که از ترک لوله بیرون می 

 .شتعمیرکار یک ماسک دیگر کشید روی صورت 

شما تازه اومدین تو این ساختمون. کمی که بگذره متوجه بعضی امور عجیب    -
می  مثال یک شب می غریب  ماهواره شین.  تلویزیون  و صفحهپرید    تون بینین  ی 

ها رو جمع کرده روی  بینین یه آقایی همه بشقاب رین پشت بام. می برفکی شد. می 
خواین بهش بگین؟ شکایت  ها رو هم با انبردست قطع کرده. چی می هم. سیم

بازنشسته   کارمند  آقا  اون  محله؟  اختالف  یا شورای حل  دادگاه  کدوم  به  کنین؟ 
ها مشکل داره. اما تو ماه محرم از این جور کارا  ایه مخابراته. نه ماموره نه با همس 

کنه.  وسایل ورزش رو باز می   یکنه. اون بار دیدم داره با آچار فرانسه پیچ و مهره می 
تون. گفتم آخه مرد حسابی این چه کاریه. بر و بر نگاهم  تو همین پارک سر خیابان 

رن روی دستگاه  ازی. می سآن بدن وقت می کرد. البد دیده بود بعضی زنا صبح اول 
می  آب  کمر  چربی  شکم.  دست تخته  دست کنن.  برابر  دو  یارو  منه.  های  های 

 .م تا حاالدست به این بزرگی ندیده

 :رسیدتوی کوچه صدای سنج بلندتر به گوش می 
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 خوام تو صحراپاشو می 
 بکوبی  وعلمت 

 یا ساقی العطاشا 
 

شون  همه »کردم. تعمیرکار پیر گفت:  پا  پا و آن خواستم بروم تماشای دسته. این 
گیری. اما موج بعدی تو راهه.  ن. خیالت راحت. االن نمی واکسن ابوالفضل زده 

این بار هر که زنده بمونه حتما از قیمه عاشورا بهش رسیده. یکیش خودم. خانم  
ی طبقه سوم. مال هیات سر  رو برد برای مرده   بارمصرف یک اقدسی اون ظرف  

شتر    کوچه گوشت  با  قیمه  حاال  تا  بودند.  کرده  درست  شتر  گوشت  از  بود.  ما 
نخورده بودم.  شتر دو کوهانه رو سوار کامیون آوردند. بستندش به درخت کنار  

آورد  کرد و صدایی از خودش در می دانم نر بود یا ماده. نشخوار می . نمی هیات
ش از این  زندگی کردیم؟ همه   که تا حاال نشنیده بودم. به نظرتون ما تو این روزگار 

کن.   عوض  رو  کولر  پوشال  کن.  تعمیر  رو  آب  پمپ  خونه.  یکی  اون  به  خونه 
هات رو تا آرنج بکن تو لوله فاضالب... تف به این زندگی. بطری نوشابه  دست 

می  ریل  روی  طور  چه  دیدی  نشی.  زمونه  این  آدم  پر  بشی  دستگاه  با  و  چرخن 
زنن به طرف شهرهای دیگه. صادرات هم  ر می ها کامیون کامیون باشن. شب می 

بودم. زمزم  شرکت  همین  کارگر  ماهی  چند  کار    دارن.  فنی  خدمات  بخش  تو 
نمی می  زیرآب کردم.  کجا  از  پرونده دونم  تو  زدن.  رو  بودن  م  نوشته  م 

  «ة.الصالتارک 
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توی  زمین گذاشت. با بیلچه، خاک و ماسه را از دور و بر لوله کنار زد. از    کلنگ را 
پشت موتورش، این چیزها را در آورد: چسب و مواد درزگیر و محلول    یجعبه 

 .بندیترمیم و خمیر اپوکسی و نوار آب 

 «.این حرفا بین خودمون بمونه. ماجرای خانم اقدسی هم»گفت: 

 « .ت تخت خیال»گفتم: 

 :ماش را دوخت توی چشمهای گود افتاده چشم

 «ای؟راستی چه کاره »

 «!کارمند سازمان میراث فرهنگی، قربان » ضافی گفتم: بدون توضیح ا

 « .خوره مهندسی چیزی باشی، امید توفیقت می به قیافه »گفت: 

لرزید. کیسه  ها می حاال دسته وارد خیابان ما شده بود. با صدای طبل، شیشه پنجره 
لباس قرمز و سبیل    زباله را برداشتم. یک نفر رفته بود تو کالبد و جامه شمر. با 

خواند  آنکه نوحه می  کشید.رفت و شمشیر می تابدارش پیشاپیش جمعیت راه می 
 .الله علیهالجوشن لعنت بلند گفت شمر بن ذی 

 .ها لعنت فرستادندخیلی  

م، و  کیسه زباله را انداختم توی سطل. یک ماسک دیگر زدم روی دماغ و صورت 
 .پشت سر شمر راه افتادم

 

 1399 بهمن ماه 
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 نفرین 

 
مان صد فرسنگ  فاصله   بینم.می   به دیر  دیررا  مادرم  زندگی و کارم طوری است که  

ناف   ،است  انگار  هنوز  نبریدهاما  را  هستیم. اند.  م  هم  پیش  روزی  چند  بار  هر 
ش می له زند و به قول خودش ک سیگار آتش می طور که سیگار پشت  همین کند  ک 

ای که حاال با خاک  و کاشانه   خانه از  .  وش ر  د  دار  در زندگی و  گوید،  از گذشته می 
  .رسدهای تنبور به گوش می اش آوای مقاماما از هر گوشه  ، یکسان شده

سال گذشته با هم رفتیم  ماه  آبان   هو.یا داال   رویممی داردروش  به  اغلب  من و مادرم   
   ر.ردیو  پ  

نخستین جمع حقیقت با حضور  گویند  می که    سنگ بزرگی ؛  ساجنار  نشستیم کنار 
 درخت اناری.   ی، در سایهبرگزار شدهروی آن هفتنان 

 رودخانه سیروان خاموش بود.  

 آمد. صدای گلوله می 

 .  ش بزندزمین  گوید ذات هفتنان می  کندنفرین می  سی را مادرم هر بار ک 
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لشکر   دیوانه ک  چچییاد  دفتر  در  آن  شرح  که  سولتان    15وره گ  افتادم  است.  آمده 
؛ آنها با خود  شوندمی ر نو  غار مه وارد    ، پردیورپس از گریز به    هفتنان هاک و  سه 

دارندقالیچه راقم    ایقالیچه   ، ای  پیرموسی،  از    ،وره گ  دیوانه دفتر  که  با خود  را  آن 
داوود به اشارت    ،روز محاصرهدمشق آورده است. بنا به روایتی پس از سه شبانه 

. پاشدو بر سپاه چیچک می   دارد مشتی خاک از زیر قالیچه بر می سولتان سهاک  
در کوری و  . لشکر چیچک شودمی  یکگیرد. زمین تارتوفانی سیاه در می ناگهان 

 کنند.می  تار و مارافتند و یکدیگر را نابینایی با شمشیرهای آخته به جان هم می 

 این روایت سینه به سینه و دفتر به دفتر نقل شده است. 

چند تن از اهالی داردروش هم آمده بودند. نیاز انار  جشن خاونکار بود.  آن روز  
 آورده بودند. نیاز آنها را به جا آوردم. 

ش  مان بود، پلی ساخته شده از سنگ و ساروج. چند ستون پل پردیوری پیش  روی 
وره آمده  بنا به آنچه در دیوانه   .ریخته بود، پلی که معلوم نبود آن سویش کجاست  گ 

 گردیم به همین جهان.  گذریم و دوباره بر می میریم از این پل می ما وقتی می است  
 

 آمد. صدای گلوله می 

    «قاتلن قاتل.» گفت: مادرم 

 شان کرد.   نفرین 

 
   ترین دفتر آیینی یارسان.مهم .  15
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ورت وه  ک ئیمه وه بهشت ناتیمنه. دوون و دوون و یورت وه یچیچه   یی سپاهه  -
 ان داوو.م ل یدل ن،  ی ام یبن  مان ری. پردن گه   وهلمان هه گان ه وه هاتیمنه. مردی ه و وهه دال
 16ر یار.ل و ئاخه وهئه 

 برگشتنی، سخنی گفت که بارها برایم گفته بود:  

گو وفا کرد نه به  عجب فانی و زودگذر است. نه به شهرزاد قصه   ی دون این دنیا»
بود. یک روز شاهد کوچ    وره گ  دفتر دیوانه   کاتب های تنبور و  راوی مقامپدرت که  

ای بسازم روی  ای و النه ی پرندهو جامه  ن وود من هم خواهی بود. شاید بروم به  
. البت اگر تا  هکاشتروش  کنار چشمه دارد درخت توتی که پدرت با دست خودش  

   «ی تنبور نسازند.اش کاسه آن وقت درخت را نُبرند و از تنه 

 

 1388تیرماه 

 

 

 

 
هو  یم. دوون به دوون و یورت به یورت از دالها نكرده هبوط  بهشت از  ما !چیچک سپاه . هی 16

 یار.   آخر و اول .داوود ماندلیل بنیامین،  پیرمان. گردندمیبر هامانمرده یایم. همهآمده
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 دۊن و دۆنیای  

یوم                                                                      زهکانه   
ا

 ر و سڵ

 

  کم(  شی یه به 

 

 .   ۱۳۶۷یل تاوسان ساڵ  راێ رووژه راێ جاران. ئه ره گرانمه ئه داخ فه 

ه ته رد  گه ر وه زه یل کا نه و تاوسانه ئیواره واو ئه ته  ل هاتیا.  لەشه یای بیا، شه وه په یهگه میر
ه ژه ی مڕێگ. ته ول وه   گهمه ی دار بایه وی و نیشتیاده سایه ی کوتیا زه گهگوچانه  نیاو میر

م خۊندیا که
ا
و خستیام تا ماش   و وڕاوه کردیا. منیش نیشتیامه ئی لی مڕێگ  ڵ

ا
و قوڵ

ماش زگزه  فه ردۊڵه بگرم.  بڕێگ  ره خوه و  ماسییه ش.  و   شره خوه وقه ئه   مڕئگ یل  وه 
ن که چمایگان حه زه مه  ئاخه سه ی گردیه س خۆ ت عیسا وه ده زره دار بیر نه یان.  زر  ر کا 
هاتگه. تو ناو  س عیسا نهشی ماش ده ی دۆنیای دۊنه هۊچ ماسیێگ وه خوه تیا: وه وه 

بووه  ن  بنیامیر بخه، ماش گری که بووده گوشت    پیر  و 
ا
ئایمێگ  و قۆڵ و خۊن گیانت. 

فام ها وه لی  سه گیانم شه فتگه و ژان که و ئالووش  وه شێت بۊمه وه داخه ۊر من ک  ج
 کردۊم و مردۊم.  ریان نه فت گیانیش بیاشتیام تا ئیسه ده ر نه هه گهوه هه یله ئی ماسییه 

م، زۊ که ماش ئه گه یهوم: سه وه نووڕیاده ناو چه وه دۊره  ر توای گیان  رام بگر. ئه ی پیر
ێ پاتشا وه دانێشگا ده ر بکه مه ده زه دۊ   یوه  رم کرد، یانیش وه نیشتێمان  م. با دۆنیا بزائن

. وه  ن  وی و ئاسمان. ئ  زه شایهدۊرم خێسی 

مه چه  جۊر  ئه   فتۊیه ریزی که ن   . یه گه گیائن ده ر  وه رده ی  په دارێگ  ناوه  هه و  بیاتا  ر  یا 
. جۊر شیته زهکانه  خۆت کردیا.  وه خۆته ر خۆیه رانیا و وه وه یل هاتیا و چیا. خۆی خو ر ئی
 ئی ئه ده 

ا
و مورێگ     1ندیا. سیۊڵ هۊڵ یڵ مه نجا ساڵهجۊر په وه  ما وه نزیکه ور چل ساڵ

و ی سفیده کردۊ. وه ئارد ئاسیاویش برژانیایدهی نه ڵ چیڵیگیش سیه داشت که دویکه 
بایه نه  داره  ژێر  نیشتیاده  ویر  گه. که مه ویاتا.  زهکاره فتیاده  بان  ده   2ردهسات  ر  فته و 

ی کۆردی  سهس کردیه ت من زانستیایم کام که قهخۊندیا که فه   رقۆس خۊندیا. یا کتاو مه 

 
 رد یان كاڵ. زه واته 1
  له  ردهبۆ كیمیابارنكردئن گوندی زه  یهئاماژه  2

ا
پارێزگای  ر بهسه یارسان نشینه  م گوندهئه 1988ساڵ

.  بوون به كهڵیك گوندهخه  س لهد كه دوو سه دا زیاتر له ساتهو كاره و له كرماشانه   قوربائن



157 
 

یله  ن ر
قرمیێ جلد   . داشتکرماشائن خه   یگ  وه  هه و  نویرسیاۊ ک  مه تێگ  ر  زه ر کانه گه ر 
بخۊندیاده  زه زهی. کانه بتوانێستیا  وه  ئی  دانشگاه  ێ  ئێخراجی سال  ما ر  وه  شا.    ۲۵۳۵ن 

 که   3یل لمه ری کردۊن. چون وه مانگرتن مووه ده   ۱۳۵۷پاتشائی چوویه دانیشگا وه سال  
 شی کردۊ.  ی ڕێ هاوبهی قوروان خستۊیه ئاسه 

و گه که
ا
بایه ڵ داره  ژێر  نیشتیاده  و  ڕێ کردیا  و  وه گهمه ردانیا  خۆییه وه  و  وه ر  تیا:  وه 
 .. رین. ی وه وره موو نه ده ره مه 

 ناتیاده ویرێ!     باق  

ر کهر قسه زهکانه 
، نه شاعیێ .  هائ  هه و هات و نه شی  ڵۊ. خوه و ده  ر ئی ر قسەکردن ئی
ل رماسییه ئی هه . جورێگ قسه کردیا چمایگان مووخاته 4دۊن وه دۊن و شۊن وه شۊن 

ئه  و  ن  بیر مڕێگ  بایه ناو  بشنهوان  مه فتیانه د  نه  نه ی  وه  ئهزه ردم ک  نر  بۊن.  وه  وقم 
یڵ  یشت تا شار، وه خیاوان تا ماڵ،  وه تاریکه بازار تا کارخانه وه. وه ده نوقمیان کردۊنه 

ناو که  وه  بڕێگیش  وه هۊچوپۊچ. 
ا
مه ڵ ده یل  و  دۊد  وه زه م. کانه شغووڵ  گرد گشت  ر 

ری  رمای عێشق وه سه مرای گه ئی ک هه ڵییل یه رق کردیا. ده یلێگ که دۊنیام  فه سه که
 چۊ.   ر نه ده 

وزه، ڕۊ کردیاده قه ر نیشتییا بان کۊیهره خوه وقه ر ئه هه   و ناو ژنه یڵ  ورسان دارهیڵ فیر
 ی چڕیا:    گهرگه مهجوانه 

نه  -
ا
یوووم. واهاهاها.  گهخاسه  5واهاهاها... ژنه هۊڵ

ا
 م... سڵ

یوم وه ئاو ژاراوئی که 
ا
رچۊ. ، گیائن ده ردهزهئن هانیتا خواردۊ. شێ ڕووژ دوای بۆمباران  سڵ
رده  زه ردم بان رد مه گهوره وه ر له و باوه یاگار، هه رانه ت سه سه زیاره ر چۊنه زه و و کانهئه 

شه بینه  تۊیش  مه سه  زنه  ڕووژ  شێ  هه ر.  و  دادێ  ندگه، کهر گیان که ندگه  وه  س 
یاس و تیجه نه ناه هاوردیه، نهپه  داوو و وه   ر چێگ هاوار کردگه زهر هه سیه. کانه ره ه ن

یوم هه مردگه چون وه ئاو هانیتا نه خواردیه. ئه ی نه گردیه. خۆ فا نه شه 
ا
ره  وقه ر ئه ما سڵ

هه  خاو  هه وه  دۊیه  و  هاتیه ناسهڵسایه  تێنییه ی  و  بن  خۆی  سهئ  گردیه سه  ی، 
را س نزانستیا ئه ئ  تواین هۊچ که قیقه وه. حه یه گهو مژ ناسه ئاوه   6هانیتا   سهسانێه ڕه 

ر جور  ریش هه زه ۊه. کانه ره نه و یله وه و ڕووژه وانێگیش ئه و ڕووژنامه کاس  مردگه.هۊچ عه 

 
 مامۆستاكان.  3
رگ ه رۆج مرۆڤ پاش م كه   ه یپێیان وا م ئاینهنگرائن ئهئاینن یارسان دا. لیه بۆ دۆناودۆن له  یهئاماژه  4
 ڵ. ی مرۆڤ یان ئاژهسته بۆ نێو جه وهڕێتهگه ده
 م. كهكاڵه   ژنه 5
وزه له  6 ه كه   ردهگوندی زه  هانیتا ناوی كانیاوێكه پیر ر

یوم كاتێك تینوویهلیێ
ا
هێنێت  ئ  گوشاری بۆ دهدا سڵ

م نازانێت ئه خوات بهده  كهئاوی كانیاوه  چێت له ده
ا
نجامدا ئه و له  هراوی بووههژ  كهكیمیاییه   به و ئاوهڵ

   مرێت. ده
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 راپای داڕزیاس. چمای هه م سه م کهرده که ردم زه مه 
ن
س و پای  وه. پووس ده داۊه پێیه   7ق

پای خۆی دۊنیا. گشتیشی    ر نوای ئی هه و چه ی وه بان ناتیا. چهناسه و بۊ. هه گۆڵگۆڵه
وه هه  هاتۊن  'یوئن'ـیش  وه کومیساریای   . ئی شیمیائی  ئاسار  هن  مووساحبه  ر  گردێ 

او تلڤزوین و  ی ننه و خه ی  ر خۆیان خاسه هیڵێنه زهیگ وه نه ر قسه تیا، هه کردۊن. وه 
 وه.  یه ن و کوشننه وه ته لی ئه قیقه ێگیش حه ر قسه ڕادیون، هه 

، گشت مه هه  یوم بییه.  ر عاشق و لێوه زه و ناوه زانستیان کا نه ردم ئه رچێگ ئی
ا
ی سڵ

هه ئه  عشقێگ ک  ناو کتاوه ویش  وه  نۊسانه ر  ه سه یڵ  تیر وه  یوم، 
ا
سڵ جافه ی.  یڵ  ێ 

وان دۊینه. جهوڵ جار یه ویه. ئه نه  8ورامان بییه. تایفه هه    9نکار ژن خاوه کی  وه نزیک سیر
یه  یوم 

ا
سڵ سه بییه.  هه وهی  ئه   10نارته  وه هاوردیه  ن  دوواداییر مه رای  خاتوون  بان  زار 

ن ی قسه چه ی دووا داگه. وه گهو باوگ منیش نیازه  12رپا سه سه ر بیه زه . کانه11مزبار ڕه 
یوم بڕیاگه. باوگ  ر ده و ههئن  ر چووده خوازمه ه ر هزه رێت. کانه ساڵ گوزه 

ا
شێ وه سڵ

ڵ و  ویش پیای جایه ی. ئه بکه   13سلیم پیای تایفه ت خۆی تهکردیه دۊ بووڵ نه و قهئه 
ائ  بییه وه تیکەزه   یی دۆنیای فانییه یه داری وه ڵم ئیخراجی که دارونه مووه  یالی  وی میر

هوو. وه ده 
ا
و ساڵ  له دۆوای ئنقه   14سنجاوی   ڵوی قۊخایه هشکردن ز ی دابه وره داڵ

ا
ڵ

نه زه   وجه   ی یه   رهفه فت نه ت هه یه ، هه ۱۳۵۷ ی  ڵگه تۊن به یایۊن چون وه وی وه ئی 
ان و ئه سه شه بۊیه   ۱۳۵۹ێری. ساڵ  ت نه وڵه ی ده زیفه ت وه خزمه  ر

ر وه  زه راق و کانه ر ئیێ
ه ترس یه ک ڕویه  یڵ  ڕ، خۆی وه ناو دارستانه یڵ شه ره به   ی  نه وه ی و نه گرنه یڵ نه ت بگیر
هوو شارێده 

ا
یوم ر ئاواره و ویڵ بیه نج ساڵ هه سه، ک  تا په وه. یه بیه داڵ

ا
و وه عێشق سڵ

پردیوه  داسه  هوو 
ا
داڵ وه  گریاس.  وه خۊن  و  چییه و ر  شارهره  دوواره  سه  و  زوور 

سه وگهڵههه  قه ردیاسه  وه  هوو. 
ا
داڵ و  خۆی  رانه  هه هه وڵ  ژێر  وه  هوو ساره ر 

ا
داڵ یڵ 

 و تاریک ئی دۆنیای دۊنه. ڵۊڵ  مه ته  لیه ر. شهو ێده سه و بار تووانستیا شه 

ردیان. منیش  ت گهقیقه شۊن حه   وه وه و ڕووژ وه چیا و دارستانه ڵم شه تیا: هاورێیه ه و 
شۊنیانه  وه  یوم 

ا
سڵ عێشق  ته وه  و  چیام  ئه وه  ه  ژه میر و کهڕایان  پردیوه نیام  م 

ا
ری  ڵ

 خۊندیام.  

 
  . ورهفیع ، یان ماری گه ئه 7
   . بووهیارسان نه  واته 8
   گرن. ده ژنه م جهبن ئهرۆژوو دهبه ی كه و شێ رۆژهپاش ئه كه  نگرائن ئاینن یارسانهریم لیهژئن فهجه  9

ۆزه میوه له  كێكیه نار به هه 10  نرێت. هكائن یارسان دادپیر
 رائن ئاینن یارسان.  و ڕابه وانهوتهحه  له كێكه مزبار یهخاتووئن ره  11
  . ناره هه زر كه شكردئن نهكائ  دابه   له جێكردووه ی جێبه نزاكه كه   یهوهست ئهبهرپا، مهسه بیه 12
 ـ .   پیاوێیك یارسان ـ پیاو تایفه  ن بهبوون كچی خۆیان بده رازی نه واته 13
ین و ناوچهكائن كرماشان و قه ناوچه  له  ئێل سنجاوی، كه 14 .  كائن یارسان دا نیشتهرسی شیر ن ر

 جیێ
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یوم که وه ناو  و ڕه ی شه تیم دان. یه ئی ک یارمه شیان لیم هاتیا یه خوه   رهفه 
ا
ساننمه سڵ

.   وه چه  مڕئگ   ڕێم ئی

یوم ماڵ باوان هێلیده جی  یجووره وه 
ا
. دوو ساڵ  ر هه زه رد کانه گه و وه سه ک سڵ ڵ تنێر

تا ڕووژ بومباران   ێێر وهر لێیان نه زائن و خه س نیشانییان نیه ن. که که   15یزنه   وهکه وه یه 
 رده.  زه شیمیای بان 

یه ه ر و زهنه کا  ناسیمنه تیا: دۊن وه دۊن  نیشائن یه ک  ئه   کی  و  ی  ر وه ما هه زانستیمنه. 
به  یه دۊنه  نیازشدارعێشق  عێشقیش جۊر  بیمن.  بهبایه   16ک  بدرێت. چه  د  ئایم  ش 

. ئیسه هه تمان که رفه م ده بکه  شێ وه داوان پیر  مانێگ ده ی وه دۆنیا بڕیاگه ئه ناسهم ئی
ت  قیقه م. حهموفت بکه ی  ت ناگرم قسه وڵهویه. من خو مووچه وه ده خۆی کوتا نه 

 وه.  سهو هاتیه سه که ئه یه 

ێ هاتنه رخیاد و خۆتانیاده گه چه مه ور داره بایه وه ده  . ئیسه  17سه پیم ی دانه وهوه: نیشائن

ئازه دۆواره دۊ  نزیکه وێگه هه ت  نه رها ئی  یا چوزانم    هندووسانسه  کفتگه یله. خاسه 
 شنه ڕ دۆنیا. ده وپه ئه 

ی
 فم: نیك

 ی ویش  زانوو شۊن جامه س مه ر که هه  

 .18ندیش داروو ئه ه نو ڕۆڕۆ جه کووچ  

ه چه ر تهزه نه وه چڕیام: کا ه مڕئگی لی وه   قام دێرێ؟ ن مه میر

وه بگر  رزه رته رز و سهقام ته ر له مه ... هه19قامفتاو دوو مهفه بۊشم: هه ن دهچه تیا  ه و 
بڕه  مه تا  ته ی گیان هه قام هه سیمنه  دایگان خۆت گشتیان  باوگان و  ه ی گیان.  ن ژه میر

ه ژه ختیگان ته م، باوگت وه سهمه قه بینه. ویه دار بایه  وه وسیا  ڵ وه ئاسمانه نیا مه میر
ده  دیا  هه گووش  ناو   . ێ
ی

وه نیك مناڵ  چێگ  مه ر  ناس. هاتگه   قه نته ی  باوگت  دونیا  سه 
 رهاوردیا. ساره ده فت هه ر گردیا و ناویان وه لی هه فته ده 

 
 دهزینده 15

ی
 ژین. ده وهن، پێكهكه گ

ر لهبهمه  ی بهو شتهئه  نیاز واته 16
نێوان  راسیمێكدا له مه  له  ن... كه كهشی ده ان دابه نێوان خۆی سن  خیێ

 ن. كهشی ده خۆیان دابه 
یۆم پاش مردئن گه كه ئێستا دۆنه  كه   یهوهر ئهزهسن  كانه بهمه  17

ا
ی كچێیك  شێوه ، لهوهتهڕاوهی سڵ

 . یهیهو ناوچه ر لهب و هه عازه
 پیر كائن دهیته به له كێكه یه مه ئه 18

سێك بزانێت رۆح و ر كه گهئه ری ـ ئاینن یارسان واتهردیوهۆز ـ پهق 
ن و ڕۆڕۆ ناكات، چونكه وا پاش مردن پێویست به ئه وهڕێته گهی دهكه دۆنه  وان بریتییه مردن لی ئه شیر
 بۆ دۆنێیك تر.  وهدۆنێكه  دۆنادۆن، چووئن رۆح له له 
ۆز كه  قایمفتا و دوو مه بۆ هه یهئاماژه  19 ۆزه قه ڵ دهگه   كان له یارسانه  پیر  یچڕن. نبوور دهته كانیان به پیر
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و خستیام و چه 
ا
ن چوپه وه قۆڵ ه نگ ته گه بیام و گوش دیامه ده مهری وه ژێر چییر ی  میر
وا تاریک بیا  ره هه وقه ر ئه ێگ داشت که هه ی. یه ڕادیۆن قرمزیله گه ر یا ڕادیۆنه زهکانه 

 ئه تیان. ده ییلێ که وه ره وه وازێ کردیاد و گوش دیاده خه 
ی

 یوا هاتیا:  ڵ له وه نیك

 شنوید.  ش، صدای ما را از لندن یم ئی این جا لندن است رادیوی ئی 

و زهنه کا  هه ه ر  ئاژه تیا؛ گۊ  چێگ  وه ر  قهڵه  مه بان  ته کهڵهور  ه  ر
ئیێ بریتانیا...  نیشت  ی 

 ، لندن ها وه کو!  همڕئگ 

سه ڕادیوه 
ا
ر کردیا ک کووره بومباران بیه  زه دیا و ئاگادار کانه ور  گۆر خه گه  گۆرای خوڵ

ر  زه ما کانه بووڵ کردۊن ئه ر بریارنامه قه ر دوو کشوه و هه واو بۊ  ر ته یان توای بوو. شه 
ێ وه به هه  ڵگر هه و توپ ن تانک  س کوشیانه و چه ن کهنگ چه یل جه ره ر تواستیا بزائن

هه موونهه  بینه.  خه گه دم  بومبوه ر  شاره ر  نه اران  کا  بدریاتا،  چه یڵ  دوریاناده  زر  و 
ێ چه ئاسمانه  اژ تیه وه تا بۊئن  رای کوتانن کرماشان. ن و چنه ئه ن میر

یدیانه  ت بارن. باوه یاگار خۆی گله وه گله بخه ڵمهتیا: داخمه داخم. دوواره تووان هه وه  
هه خواره  فه وه.  بکوتن  جیێگ کوتن  نه قهر  بیستۊن  خا کوتن ت  نه و  ن که  کهپوور 
ین بیه  جێگه   ره ڕشیاگه.  وه راد وهو خۊن فه ی شیر

. وجاخێگ  ک بیاد و هاتیاده ئیال ڵهر سووار که زه ر ماش خاسێگ بگردیاتام کانهگهئه 

م کردیا  ش هاوردیا. جه یل کوڵه ی. چێیا وه ناو جاره رزانیادهدروس کردیا و وه کوچگ مه 
چیڵگ   ژیر  وه کمریت نیاده  ئه   و  یل.  ماسییه ئاگردیاده  زگ  ێ وسا 

ی
ناوزگ دڕانیا،  و   گه 

ی بان ئاگر  و نیاده وه  ی تۊڵهی قه ی و کیشیاده ی درهاوردیا، خاس شوردیادهگهتفیڵه 
نیچای  نیچایش، که یل که م جنۊکه فتیاده ده ی که ئاو که وجوره برشانێیاده گه. وه چیڵگه 
. که ی جنۊکه جیگه  . نزیکه ولتر  میگ وه یڵ ئی . جی ئاسار  گه په ی ته گهی پیچه ئی وری ئی
ێ هاتیا دی.    ره قه ردم فه مه 

ی
 دیم وه گجاێیك

 وری: گهپه گه خواردیاو ڕۊ کردیاده ته ر وه ماسییه زهنه کا 

م وه ماش  یش که وه. ئیوه رزه له وی تۊش زه   دیم. گشتدان ناسم. بینه ردم قه ی مه هه  
نه  ئه مرێگ  مرێگ کووره ڵبه خواردینه.  ئی  نه  ئیسه و کهت  سه فتێگ  ئی  ئه رده و  و مه. 

ێ که چووار وه 
ی

  یشت مایس دهو    رچووارزوه ر وه  ی ئاوێ هاتیا. هه رز ساڵ گێشه مرێیك
خه قهو  

ا
فاوی دۆنیا گردیاده وه هاره . وه کرماشانبگردیاتای تا    خرساواو    رینهڵ

ا
ر.  یل ڵ

سەیه  وه  ئیمه  چەمەر  ئیسه  وه  چەرخمان  یانه  دهوران  له   
ا

وشکەساڵ سەر  قەی  
وه   دۊهکە  ئەڕام   20گاوارهگەردیاس.  ناو گیفان  ناۊنه  و  وشک کردۊن  پەپوولەیگ 

 
 . رده گوندی زه  پارێزگان كرماشان و نزیك له ر بهكائن سهیارسان نیشینه  شوێنه  له كێكه یه گاواره  20
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وه.  تر یەیشە نامینێت وهێره، ئەوقەره وهز زهوی و ئاسمان خەرا تیان ساڵیگ هاوردۊن. وه 
نازانم چە بۊشم. ئاگڕێگە بنەوای بۊن و هەستمان کردگەسە خۆڵەکۆ لە بەر وا. ئی ئاگره  
دریاسە ڕۆح ئیمە هەر مگەر وه مەتەڵەوه بۊشیدهی، ئەویش هەڵبەت هەر وه قسە  

ناوه  ناگۆنجڕێت   ئی  وهیڵ 
ا
وه کەڵ چەو  بیاتا  هەگەر  ناگرێت.  وهخۆی  فەڵسەفە  و 

ووار هاتیا، مار دۆگۆلەنگ داریش جۊر جار جاران  بنۊقانیایمن ئەوسا عەرووسیش وه س
 وه هاتیا.  ینه وه داره 

ن وه ساره . نیشائن هه 21ناس بۊمه ساره م ههگهو دۊنه تیا: من وه ه و  وه  لمه یڵ زاهیر و باتیر
. خه  ئه فتمه ئی دۊزه کردم که   22تای خاندانئی یوم وه دۊنایدۊن  مه. 

ا
مانێگ من و سڵ

هه مانه خوه نزیکه رهایوه  شۊنه منه  ئی  هوو. 
ا
داڵ نه یڵ  ئه رده رکه زه یڵه  و  ن،  وڵ 

 ن.   رمانه ئاخه 

یوم قژهۊڵ و چه 
ا
یوم...  واها ها ها سڵ

ا
 وه...  وره چوو به و. مه و کهنالنیا: سڵ

 گه وه تنیائی خواردیا. ماسییه 

ر ب سزار کهیڵه من و چل هه زووانه سه ر ئی به گه ر مه تیا هه وه  
 ن. که ورشێ  تیێ

ر بییا، زه وه 
گه چیا. وه  وره په گهوی هاتیا. ناو پیر خۆی بردیا. تا بان ته ی چه قهخن  تیێ

خویه وه  ده ر  وچانێگ  دیا،   
ی

ئاژاژگ بان کوچگێگ.  نیشتیاده  قسه کردیا.  ر کردیا،  وه 
ن گردیا، ده   دواجار  ر

 رخانیا:  سێگ چه هیێ

م. گهیه ش بوو سه ت خۆ ئیواره  -  ی پیر
ئه یا توه یه   ز وی گه ی زه گهرجنه ئه   تر ک دوواره وه گوچانه رای ماڵ، تا ڕووژیگو چیا 

 و، دۊن وه دۊن. مان بگردیایمن؛ یورت وه یورت و شۊن قسه و باتیاده  تا بکردیا 

 

 

 

 

 
هی ترمدا ئه كهدۆنه من له  یهوهسن  ئهبهمه  21 ر

 . ناس بوومهستیێ
ی ئاین و پیر و رێساكائن  وانهپێچه به  كاردێت كه   به و یارسانانه بۆ ئه كه   كهیهواژهسته ندان دهتای خاخه  22

ا ده كهدۆنه  وا لهن ئه ش كارێیك وها بكهسانهو كه ن، ئهكهكارێك ده   وهخۆیانه  بن و ی تریان تووشی رسن
 كێشن. رئی دهسهرمه چه 
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 م( شی دووهه به 

. به وه سینه   ورهدیوانه گه ر  فته ر ده زهکانه  ن حفزێ کردۊ.  ن وه به یت و به یت وه به ێ ئی
نیا و خستیا  ی که ره ره وه لپه وه دۊنیام. لپه سێیه ێگ وه دهره کۊنه ێ فه ێ نوسخه یه 
 و چیانه ژیر ئاو.  یڵ خیسیان ره . لپه مڕئگناو 

ێ سینه زهکانه 
ا
 وه وتیا:  ر خوێیه ناسه کیشیا. وه وه وه هه ره پشکانیا. وه قۊڵ

 نفته ش هه به 

 فتوانه ش هه به 

 نانته به ش چڵ 

 ودو نه پیر شاهو  ش نه به 

هووبه 
ا
 ش یاران داڵ

 قا فت سه ش هه به 

ر به 
 ش باباتاهیێ

 ش باباناووس به 

 ش عابدین جاف  به 

 ورووز سورائن  ش نه به 

 ل ماش.  بالۊ ش به 

ی  یڵێگیش ک خوه سه شیان دیا. ناو و نیشائن که فاتر هاتۊ بردیا و بهس وه ده ر کهناو هه 
ناو ئاسهشناسیا و دووسیا  زا سه ن داشتیا، هاوردیا.   کهی قوروان و میر

ا
م که یاڵ

ا
ر و ڵ

یوم.  ئمجا هه 
ا
 وم: وه نووریاده ناو چه کیشیا. وه دۊره ڵ یگ هه ناسهسڵ

 ن.  رمان یاره ن ئاخه ڵمان یاره وهئه 

ته  نیشائن  وه  تماشاێ کردیام.  سه منیش  ته ئید  ده کانیامرێگ  هۊچ  و  دیام.  ن  ر
هیێ سێگ 

وده تیام. برێگ رووژه وهنه   وه  ێ ئی ک ده رد خوه ێ سه ناسه ێ هه یڵ جوورێگ گیر
ی

نیك
ێ خه 

ا
. وه گه بان ناتیا. حاڵ یش نه چ سفێد و ته راو ئی  ێ. توانستیام بنووسمه باشیر
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و خستم 
ا
ر. مڕئگ وساۊ. ئاو  گه. چماێگان دونیا هاتۊه سه مهنمه چوپه و دۊرا و چه قوڵ
 هاتیا.  خواردیا. هۊچ ماسیگیش وه دی نه کان نه ته 

... 

 .  ێر ێدریژه د 
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