این رمان احساسی بعد از کشته شدن دردانک ندا آقاسطان در مدت سه روز نوشته شد ات
روای درد ملّتی ابشد که ساهلاست زیر چکمههای استبدا له میشوند.
تقدمي به ندا و ابقی جان هاي اپكي كه براي ايفنت آزادي در خون غلطيدند!

ندای خياابن کارگر
نوشته :حسن فرهنگی

ندا میتواند آقاسلطان نباشد بلکه انم دیگر مردم مظلوم ایران ابشد که به خون
غلطيده است .این رمان بی اینکه خبواهد مستقيم زندگی ندا را به تصویر بکشد ،به
ندای مردمی گوش سپرده که بغض در گلویشان است .پس اب ذره بنی دنبال رداپی
ندا نگردید بلکه اب چشمان ابز بغض را ببينيد و فرايدهای درگلو مانده چهار دهه
درد را! وقتی برای خنستنی ابر فيلم به خون غلطيدن ندا آقاسلطان را دیدم و فرايد
دردانک مردی را که میگفت :ندا منُر! وارفتم و زمانی به خود آمدم که دیوانهوار و
اب شتاب در حال نوشنت بودم .منیدانستم چه مینویسم اما گواي قرار بود بغض
فروخفته در گلومي را اب نوشنت آرام کنم و این رمان حاصل پنج روز نوشنت مدام
است .بعد آرام شدم و از خانه زدم بریون .خواستم کتاب را بفرستم در خارج از
ایران چاپ شود اما چند تن از دوستان پيشنهاد کردند که این کار را ات زمانی که
خودم در ایران هستم اجنام ندهم .بعد از مدتی از ایران بریون زدم اما چنان
بیانگيزه و سرد و غمگنی بودم که چاپ آن را ات امروز به اتخری انداختم .و امروز
حتی بی اینکه جرات کنم یک ابر دیگر آن را خبوامن و ویرایش کنم اقدام به
انتشارش کردم .برای مهنی شاید این رمان را اندکی شعاری بيابيد که گاهی
رودهدرازی هم میکند اما چه ابک .این رمان برگرفته از واقعيت تلخ سرزمنی من
است و دمل منی خواهد آن را اب ویرایش به اثر ادبی ماندگار بدل کنم .این کتاب
حاصل پنج روز اب شيون و گریه نوشنت است!
و اقدام به انتشار این کتاب کردم ات فراموش نکنيم بدون آزادی زیسنت انسان
آميخته اب درد است .حداقل کاری که از دست این رمان برمیآید ثبت جناايت
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مجهوری اسالمی است ات فرزندان ما و نسلهای آینده بدانند حاکمان بیرحم این
حکومت بنام دین چگونه اب چکمههای پوالدین خود بر روی آرزوهای مردم قدم
زدند؟! و مهچننی نسلهای آینده بدانند که هيچ ستمی استوار منیماند و ما اب آهها
و اشکهامیان در مقابل ستم ایستادمي و پریوز شدمي! بله پریوزی ما حتمی است!
حسن فرهنگی
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7

1
متااام اعضاااخ خاناادان باازر متالشاای شاادهی زهتااابچی معتقااد بودنااد
کااه دیکتاتورهااا اب ماشاانیهای جنگاای و افکنهااای غااول پيکرشااان مهااه
چي ااز را میتوانن ااد ویا اران کنن ااد ,حت اای ک اارهی زم اانی را میتوانن ااد دود کنن ااد و
بفرسااتند بااه ه اوا امااا منیتواننااد احسااا آدماای را از باانی ب ن اد .آدم دور از
چشاام دیکتاتورهااا میتوانااد در خيااال خااود عاشا بشااود ,در خيااال خااود بااه
بس اراید اي مرثي ااه بس ااازد و حت اای دور از او ,اب او زن اادگی
ايد عش ااقش ش ااعر ُ
کنااد و هاايچکس نتوانااد رفتااار ذهناای آزااا را زیاار نظاار داشااته ابشااد .خاناادان
زهتااابچی باار ایاان ابور بودنااد کااه وقتاای زورت بااه دیکتاااتور منیرسااد در ذهاان
خودت اب او جبنگ .در ذهن خاودت آزاداناه زنادگی کان ات ذهان تاو آنقادر
ب اازر ش ااود ک ااه ب ااه ب ااریون درز کن ااد و دیکت اااتور زی اار درخ اات تنومن ااد دني ااای
خيااالی تااو لااه شااود! خاناادان زهتااابچی معتقااد بودنااد ک اه انسااان آزاد آفریااده
شده است و ابید اب کسانی که اعتقاادی باه آزادی ندارناد مباارزه کارد .آزاا
نسل در نسال قرزاا باود کاه بارای باه کماال رسااندن انساان مای جنگيدناد و
تالش می کردند.
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خانوادهی حمرتم زهتابچی به دنيای ذهن امیان داشتند .معتقد بودند
ک ااه دیکتاتوره ااا هيچوق اات نتوانس ااتهاند ذه اان آدمه ااا را در اختي ااار خودش ااان
بگریناد و مهانی اپشانهی آشايل دیکتاتورهاسات! در حقيقات دیکتاتورهاا هار
چقاادر هاام نا انااه برخااورد بکننااد در زایاات در مقاباال دنيااای خيااالی آدمهااا
شکسات میخورناد .زهتابچیهااا باه خااور ابور بااه دنياای خياالی آدمهااا در
سا ا ااختترین ش ا ا ارای میتوانسا ا ااتند مقاوما ا اات بکننا ا ااد و شا ا ااکن هها را دوام
بياورنااد .آزااا در دنيااای خيااال خااود پااریوز میشاادند! دقاات کنيااد فق ا در
دنيای خيالشان پاریوز میشادند و ابور داشاتند کاه اگار تاو خيالات را آلاوده
بااه پلشااتیها نکناای و اپک و آزاد نگااه داری کاام کاام دنيااای واقعاایات هاام
اپک میشااود .ب ارای مهاانی در دنيااای خيااالی آزااا مهااه بااه هاام حرماات قا اال
بودند و هيچکس برده و سرسپردهی هيچکس نباود .در دنياای خياالی آزاا
میشااد عاش ا شااد باادون اینکااه از کساای برتساای .میشااد آزادانااه حاار زد
بدون تر از دیکتاتور .خالصه :دنيای ذهنی خانواده ی زهتاابچی دنياای
بس اايار زیب ااایی ب ااود ک ااه پش اات ب ااه پش اات از اول اانی اپیگ ااتار ای اان تفک اار در
خانوادهی زهتابچی شروع شده و به حااال رسايده باود .باه مهانی زماان حاال
خودمان که در دنيای واقعای آدمهاا را مای زدناد ,مای کشاتند و اموالشاان را
غارت می کردند و صدای کسی در منیآمد و در این دنيای وحشی واقعی
خانوادهی زهتابچی قرار بود در ذهن خودشان زنادگی کنناد! چگوناه کان
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بااود؟ شاااید آزااا تکنيکاای بلااد بودنااد کااه مااا مناایدانيم .امااا در ادامااه خواهيااد
دی ااد ک ااه آز ااا ه اايچ تکنيک اای بل ااد نبودن ااد ج اازخ اینک ااه حس اااب خ ااود را از
حاکميت جدا کنند و پناه ب ند به تنهایی خود و در تنهای فکر کنند .در
فکرهااای خااود گاال بکارنااد و در فکرهایشااان کساای اب کساای د اان نباشااد.
آزااا اب تفکيااک دنيااای خيااالی و دنيااای واقعاای تااالش میکردنااد حمصااوالت
ش اریین دني ااای خي ااالی را ب ااه دني ااای واقع اای بياورن ااد و اینگون ااه ذهنش ااان آرام
میشااد و قرز ااا ب ااه مهاانی وری ا مب ااارزه ک اارده بودنااد ات ب اار س ااياهی و پلش ااتی
دنيای واقعی پریوز شوند!
اما ایان روناد فاراز و فارود بساياری داشات .گااهی اتفاا میافتاد کاه
آز ااا نس اابت ب ااه عملک اارد خ ااود ش ااک میکردن ااد و از خ ااود میپرس اايدند آاي
سکوت کردن و پناه بردن به دنياای خياالی انفعاال نيسات؟! و داساتان ماا
از آجنا ااا شا ااروع میشا ااود کا ااه بعا ااد از چنا ااد نسا اال شا ااک در دل خا ااانوادهی
زهتااابچی دوره ریشااه دوانااد .نظاار آقااای زهتااابچی عااوش شااد و بااه ایاان ابور
رساايد کااه دیکتاتورهااا حتاای بااه ذهاان آدمهااا هاام میتواننااد نفااوذ کننااد و آقااای
زهتابچی تنها ابزماندهی خانواده مبارز زهتابچیها بدین سب نگران شاد.
تر هااای او شااروع شااد .وقتاای اعتقااادش بااه پااریوزی را در دنيااای خيااال از
دس اات داد ,ش ااروع ک اارد ب ااه ترس اايدن! و ت اار داش اات او را فل ااج میک اارد.
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دیکتاتور به دنيای خيالی او نفوذ کارده باود و او در خياال هام میترسايد و
این تر میتوانست او را برای مهيشه فلج و زمنیگری کند.
مهيشه اپی یک زن در ميان است .ندا تنها دخرت خاندان متالشی
شدهی زهتابچی اب فروخنت روحش به شيطان این تز خاندانش را که معتقد
بودند دیکتاتورها منیتوانند ذهن آدمها را تسخری کنناد باه ُساخره گرفتاه باود.
او بااه اات نریوهااای ساارکوبگر کشاايده شااده ب اود و اب یکاای از آزااا ازدواج
کاارده بااود و مهاانی کااار متااام ابورهااای پاادرش و خاناادانش را زیاار س اوال باارده
بود.
ندا وب رسوم خانوادگی تربيت شده بود .دخرتی بود که مهواره در
خيالش اب دیکتااتور مباارزه میکارد و حاال دنياای خياال خاود را باه شايطان
فروختااه بااود! آقااای زهتااابچی بااه ایاان فکاار میکاارد کااه چگونااه او میتوانااد
مهدساات نریوهااای ساارکوبگر ابشااد جاازخ اینکااه بیخيااال دنيااای خيااالی خااود
ابشد .دیکتاتور حاال دنيای خيال او را هم تسخری کرده باود و تاز خانادان
زهتابچی که دیکتاتورهاا منیتوانناد باه آن قسامت از وجاود دسات پيادا کنناد
را بیاثاار کاارده بااود! او اب یااک شااکن هگر ازدواج کاارده و بااه خاناادان خااود
پشات کاارده باود .آقااای زهتااابچی هرچاه تااالش میکارد در خياااالت خااود او
را از دست مرد جنات دهد منیتوانست برای مهنی مستاصال پايش وکيلای باه
انم دک اارت غزن ااوی آم ااده ب ااود ک ااه مسا ا لهی دخ اارتش را ب ااه او بگوی ااد و ازش
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کمااک بگاارید .میگفاات رفيا ایاان دخاارت گُاه زده بااه خياااالت ماان .حااال باار
خال نظر نياکامن حتی توی خيال خود هم یک آدم شکسته خوردهام!
دکرت غزنوی مدتی بود که وکالت خانوادهی آزا را به عهده داشات
و ساارش بارای کارهااای پاار دردساار درد میکاارد و آقااای زهتااابچی بارای مهاانی
شال و کاله کرد که برود اب او حر بزند .اگر هم کاری منیتوانست بکند
حااداقل اب حاار زدن دلااش کماای ساابک میشااد امااا خااود دکاارت غزنااوی ایاان
روزها مشکالت بسياری داشات و حرفهاای زهتاابچی را متوجاه منیشاد .او
اتزه از زندان آزاد شده بود! بگتارید داستان را اب شتاب پيش ب مي.
آق ااای زهت ااابچی ب ااه حم ااض اینک ااه گف اات م اادتی پ اايش دخ اارتش ت ااوی
سلول انفرادی زندان اوین بود وکيل اپیه یک دادگسرتی دلاش لرزیاد .از آن
لرزشها که در عمر انسان یکی -دو ابر اتفا میافتاد و فهمياد کاه عاشا
دخ اارت او ش ااده اس اات! س ارااپ گ ااوش ش ااد ک ااه حرفه ااای م ااوکلش را بش ااوند و
زمانی که او از ندا حر میزناد دکارت غزناوی هالاهی دخارت زهتاابچی را در
زندان میدید که خلتش کردهاند و به او جتاوز میکنند.
م ااوکلش ح اار م اایزد ام ااا دک اارت غزن ااوی ب ااه س االول تن ااگ و اتری ااک
خااودش برگشااته بااود .گریااهها و جيااج جگرخ اراش دخاارت را کااه شاانيده بااود اب
مشاات بااه در کوي ا ساالولش کوبيااده بااود و ف ارايد زده بااود بیشاارفها ولااش
کنيد! بیشرفها کاری به کارش نداشته ابشايد ولاش کنياد! اماا آزاا باه کاار
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خودشااان ادامااه داده بودنااد و دکاارت غزنااوی اب مشااتهای گااره کاارده کنااار در
کويا سالول وارفتاه باود و افتااده بااود زمانی .حااال باه حماض اینکاه زهتااابچی
از دخاارتش تعریا کاارده بااود عاشا او شااده بااود و دلااش میخواساات کاااش
االن این ااا بااود کنااارش ات دساات بااه ران و کپاال و سااينههایش میکشاايد و
میبوسيد و میگفت تو را ابید توی موزه گتاشت ایان تان تاو ارزش داره
این تن تو مول اشياخ قيمتی است که هازاران داساتان در دلاش پنهاان کارده.
بعااد اب لبهااایش متااام باادنش را ااس میکاارد و میبوساايد .آقااای زهتااابچی از
پریاادگی رنااگ دکاارت غزنااوی متوجااه شااد کااه گوشااش اب او نيساات ,در دنيااای
خيااالی خااودش سااری میکنااد .فهميااد کااه خااود وکاايلش هاام درد دارد .گفاات:
شنيدم که خودت هم گرفتارشون بودی اوغلوم!
دکرت غزنوی را به جرم دفااع از زنادانيان سياسای دساتگری کارده و باه زنادان
انداخت ااه بودن ااد .او با ارای اینک ااه در مقاب اال ش ااکن ه نشا اکند ب ااه ی ااک چي ااز
دلبسته بود و در انفارادی تنهاا باه آن فکار مای کارد .خاودش را عاشا ابران
کرده بود و مدام در اات کوچک و منور انفرادی صدای ابران را میشنيد.
حتاای زمااانی کااه زیاار شاکن ه بااود و درد بااه متااام وجااودش میتنيااد اب شاانيدن
صاادای ابران آرام میشااد .انگااار ابران متااام دردهااای او را تسااکنی ماایداد.
حت ا اای ب ا ااه روی ش ا ااکن هگرش ه ا اام لبخن ا ااد م ا اایزد و اب اینکا ا ااه ب ا ااه خا ا اااور
خندههایش بيشرت عتابش میدادند اما وقتای صادای ابران را میشانيد هايچ
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چياازی روی او اتثااری منیگتاشاات .حتاای فارايد دخاارت ساالول کاااور را کااه زیاار
شااکن ه بااود منیشاانيد .ابران بااه دیوارهااای ساالول ماایزد و او گوشااهایش را
تيااز میکاارد رو بااه آ ااان! از ک ااا معلااوم؟ شاااید ابرهااا آن دخاارت را شااکن ه
داده بودنااد .و در آن سااکوت وحشااتناک ساالول انف ارادی کااه صاادای جيااج
دخرت شکن ه شده مول تریی قل وکيل را میشکافت ابران تنها صادایی
ب ااود ک ااه اب کوبي اادن ب ااه در و دیا اوار ص اادای جيجه ااای او را حما او میک اارد ات
غزنوی اندکی آرامش پيدا کند .به هار حاال او خاودش را عاشا ابران کارده
ب ااود ک ااه موقا ااج ش ااکن ه جس اامی اي روح اای اب فکا اار ک ااردن ب ااه ابران بتوانا ااد
مقاوماات کنااد .تصا ّاور کااردن چياازی مواال ابران ,پناااه بااردن بااه دنيااای خيااالی
بااود .ایاان تکنيااک را خاناادان زهتااابچی بلااد بودنااد و ع ي ا ایاان بااود کااه
غزنوی خودش این تکنيک را پيدا کرده بود .بارای مقابلاه اب دردهاای واقعای
یک مفهوم خيالی را ساخته بود که روی آن مترکز کند ات دردهایش فراموش
شوند!
بعد از اینک از زندان هم آزاد شده بود به روانشناسش مهنی را گفتاه باود و
روانشنا هيچ توضيحی در قباال حاس غزناوی نسابت باه ابران ناداده باود.
چطااور آدماای میتوانااد اینقاادر شاايفتهی ابران ابشااد کااه حتاای وقتاای آ ااان
میابرد درد را هم فراموش کند؟! باه روانشناساش گفتاه باود انگاار سرنوشات
ماان اب آب گااره خااورده .اس اام کااوچکش اشااک ب ااود .هاايچکس بااه ج اازخ او
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ا ش اشک نبود .شاید به خاور مهنی بود که توی ذهنش خطور کرده بود
که به ابران دل ببندد .به هر حال ذهنش آنقدر قاوی شاده باود کاه در هار
موقعيتی میتوانست به صدای ابران فکر کند و وارد دنيای خيالیاش شاود
و واقعياات را فرامااوش کنااد و روانشناسااش هاايچ توضاايحی ب ارای ایاان کااار او
نداشت.
بع ا ااد از آزادی از زن ا اادان ش ا اااید ای ا اان اول ا اانی روزی ب ا ااود ک ا ااه در ش ا ااهر ابران
میابرید .ابران اب شتاب روي سایبان دفرت وكالت دكرت غزنوی ضارب گرفتاه
بود و بوي خاك آب خورده پيچيده بود توي فضاا .اشا تنهاایي زیار ابران
قاادم زدن و كشاايدن بااوي خاااك خاايس بااه ر ااهها را دوساات داشاات .چاارت
رشر آب دم میگرفت
اتشواش را بر ميداشت و ميزد به خياابنها و اب ُش ُ
و آواز میخوان ااد و قا اادم ما اايزد .ما اادتها با ااود كا ااه روزها اااي ابرا يدليا اال
خوش ااحال ب ااود و ام ااروز از آن روزه ااا ب ااود .اتزه از زن اادان آزاد ش ااده ب ااود.
ميخواساات چاارت اتش اواش را بااردارد و بزنااد بااه خياااابن كااه منشااياش خااامن
تيمورلو گفتاه باود ی اي از ماوكلينش قارار اسات بيایاد .باه انچاار داخال دفارت
منتظر ماند .كنار پن ره ایستاده بود و به درختها نگااه ميكارد كاه زیار من
من ابران برگهایشان خم شده بود رو به زمنی و چند نفري زیرشان پناه گرفته
بودند كه خيس نشوند!
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موکلش از خانادان مباارز زهتاابچی باود کاه مهاهی ماردم شاهر شاعارهای آزاا
را شاانيده بودنااد کااه میگفتنااد اگاار دیکتاتورهااای دنيااای واقعاای ااا را وی اران
میکنند در خيال خود اب آزا جبنگيد .اگر در خيالتان بر آزاا پاریوز شاوید
در واقعياات هاام دیکتاااتور را شکس اات خواهي ااد داد .ب ارای مه اانی اب هزین ااهی
سنگينی که در قبال آزادی پرداخات کارده بودناد در نظار بعضایها خانادان
خيالپرداز تلقی میشادند .و حااال آخارین ابزمانادهی ایان خانادان بازر در
روز ابراناای اب تاار بااه دفاارت وکالاات دکاارت غزنااوی آمااد و زناادگی او را ب ارای
مهيشه تغيری داد! او را از دسات ابران باریون کشايد و باه ذهان دخارتش وارد
کرد ات زندگی اتزهای را جتربه بکناد .وکيال شاکن ه شاده اب دخارت زهتاابچی
که روحاش را باه شايطان فروختاه باود در یاک نقطاهای باه هام میرسايدند و
هن ا ا ااوز دک ا ا اارت غزن ا ا ااوی منیدانس ا ا اات آن نقط ا ا ااه ک اس ا ا اات؟ او چ ا ا ااه نس ا ا اابتی
میتوانس اات اب دخ اارتی داش ااته ابش ااد ک ااه ب ااه خان اادان خ ااود پش اات ک اارده و
روحش را به شيطان فروخته است؟
منیتوانست روی حرفهای موکلش مترکاز کناد .ذهانش مادام از ایان شااخه باه
آن شاااخه میپریااد .قباال از زناادان هيچوقاات اینطااور نبااود .آقااای زهتااابچی
گفت :برای وکال سخت مایگرین کاه از ماردم بیپنااه دفااع نکانن اماا درود
به غریت تو اوغول!

16

رعااد و باار زد .رعااد و باار حااس خااوي ااش ماايداد .ميگفاات اگاار ابران
باادون رعااد و باار ابشااد هاايچ ماازهاي ناادارد ،باراي مهاانی مهيشااه چشامش بااه
آ ان بود .بر كه از گوشهي آ ان چشم ميزد گوشاش را تياز ميكارد
ك ااه ص ااداش برس ااد و ص ااداي گروم اان رع ااد بلن ااد ك ااه ميشا اد ل اابش را گ اااز
ميگرفاات و ميخندیااد .گاااهي اب صااداي بلنااد ميخندیااد و اوري كااه اگاار
كس ااي تا ااوي خيا اااابن رد ميش ااد در الب ا االي صا ااداي ُشر ُش اار ابران صا ااداي
خناادهي او را هاام ميشاانيد .مهيشااه راهااش را وااوري تنظاايم ميكاارد كااه آخاار
ساار برسااد بااه كافااهي پي اسااو ،مهيشااهي خاادا باراش یا صااندخ خاااخ بااود.
ميرفاات داخاال و بااه كافااهچي سااالم ميكاارد و كافااهچي كااه معمااوال ساارش
شلوغ بود بر ميگشت به وارفش و نايم تعظيماي ميكارد و ميگفات ابران
بدون تو معين نداره قارابن ،بفرماا! زنادگی کسال کننادهاش تنهاا اب مهانی کافاه
معنی پيدا میکرد .حاس بیهاویتی ع يبای داشات .وقتای وارد کافاه میشاد
و کافااهچی چنااد کلمااهای حاار ماایزد کماای آرام میشااد .ایاان بااود مهااهی
دخلوشی یک وکيل!
اب کافاهچی رفيا شااده بااود .روي كلمااهي قارابن اتكيااد ميكاارد كااه وناازي بااه
ح ا ارفش داده ابشا ااد .با ااه شا اايطنت كافا ااهچي لبخنا ااد ما اايزد و روي صا ااندخ
مينشس ا ا اات و كاف ا ا ااهچي زود چهارفص ا ا اال ویوال ا ا اادي را ميگتاش ا ا اات ت ا ا ااوی
سيديخوان و صداي موسيقي بلند ميشد .قطارات ابران هام ميكوبيدناد
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بااه شيشااههاي كافااه و ریااتم موساايقي را تغيااری ميدادنااد و اشا عاشا مهاانی
تفاوتهااا ميشااد .او ساارش را ت ااان ماايداد و بااه كسااا كااه دور و باارش
نشسااته بودنااد و بيشرتشااان ساايگار دود ميكردنااد لبخنااد ماايزد و آزااا هاام
پ ااي بااه سيگارشااان ميزدنااد و مه اراه اب ویوالاادي حااس ميگرفتنااد و او از
جيا ا ابرا اش كيا ا پي ااناش را در م اايآورد و انگ ااار ك ااار خيل ااي مهم ااي
ميكنااد اب خونسااردي و بساايار آرام توتااون را در پيااناش ميگتاشاات و اب
سااليقه اب انگشاات پياان ،توتونهااا را فاارو ميكاارد تااوي گااودي پياان و بعااد
فناادك لياازرياش را روشاان ميكاارد و پ ا حم مااي بااه پيااناش ماايزد ات بااوي
خااوش آن تااوي كافااه بپيچااد و چنااد نفاار برگردنااد و وااوري نگاااهش كننااد كااه
انگار تش ر ميكنند! این کار متام دخلوشی او بود!
مهان اندازه که دل بسانت خانادان زهتاابچی باه عاامل خياال حریتانگياز باود,
دل بس ا اانت دک ا اارت غزن ا ااوی ه ا اام ب ا ااه ابران مه ا ااه را متع ا ا ا میک ا اارد .حتا ا اای
شکن هگران را هم گيج کرده بود .شکن هگرش تاوی پرونادهاش نوشاته باود
که اب آب مياناهي خاوي دارد .یاک ابر بارای اینکاه عاتابش بدهناد دو مااه
او را تااوی انف ارادی نگااه داشااته بودنااد و اجااازه نااداده بودنااد کااام کنااد ،امااا
منیدانستند که اشک به آب دلبسته نيست به ابران دلبسته است .ابران نه
تنها انخودآگاه او را به ور كافه پي اسو ميكشيد ،بل ه انخودآگااه او
را گره میزد به خياابزای هتران که مردم مول سيل به جاراين افتااده بودناد و
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شعار میدادند .مهاه جاا سابز باود و ماردم فاوج فاوج تاوي كوچاه خياابزاا راه
ميرفتند و شعار ميدادند "مر بر دی تاتور"!
گفت :من که نبودم پيگری کار سهراب بودین؟
آقای زهتابچی گفات :هناوز تکلايفش روشان نايس .آواره و سايالن کوچاه و
خياابنيم اوغلوم .معلاوم نيسات کادوم زنادان باردن .چناد ابر تلفنای صاحبت
کردمي .مهنی .اما ندا...درد ندا بزرگرت از درد سهرابه .جا و جوی دخارتم را
م اایدومن ام ااا ح ااس م اایکنم زن اادان ای اان یک اای وحش ااتناکرت از زن اادان س ااهرابه
اوغول! کاری بکن...
جنبش سبز انه شاده باود کاه حکومات اب فالفاان خاودش تصافيه حسااب
بکند .دیکتاتور اب ماشينهای جنگای متاام شاهر را قار کارده باود و اجاازهی
نف ااس کش اايدن ب ااه م ااردم را من اایداد ام ااا م ااردم راه اای ب ارای ب ااریون آم اادن پي اادا
میکردنااد و از هاار کوچااهای چناادین نفاار بااریون میآمدنااد و مواال چشاامهی
آب در خياااابن جاااری میشاادند و بعااد از ماادتی اب هاام یکاای میشاادند و
صدایشااان بلنااد میشااد "ماار باار دیکتاااتور" دکاارت غزنااوی هاام زده بااود بااه
خي اااابن و از جا اوان ي ک ااه پش اات دک ااهی روزانم ااه فروش اای ق ااا م ش ااده ب ااود
دستبند اپرچهاي سبزي گرفته و بسته بود به مچ دستش و مهراه اب فرايد مهه
فرايد زد "ما بچههای جنگيم ،جبنگ ات جبنگيم".
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هاار چنااد کااه ایاان شااعار بااه دلااش منااینشساات و کااال از جنااگ حااالش اام
میخااورد ،امااا ابیااد مااردم را مهراهاای میکاارد ات احسااا تنهااایی نکننااد .ایاان
اولاانی قاادم ب ارای عق ا راناادن دیکتاااتور بااود و اشااک میخواساات سااهمی
داشااته ابشااد .بارای اینکااه دیگاار ایاان شااعار را تکارار نکنااد باه ذهاانش فشااار
مایآورد ات خااودش شااعاری بسااازد .مامورهاا هاای گاااز اشااک آور میزدنااد و
گاهی تریاندازی هام میشاد و تاری ي هادر راه ميافتااد و باه چشام و چاال
ی ي اي سر و سينهاش مينشست .برای مامورها مهام نباود تریشاان باه ک اا
خبورد!
شهر شده باود ميادان جناگ .اشاک تاوی خاواب هام میدیاد کاه عادهای اب
لبااا ضدشااورش و لبااا شخصاای بااه واار مااردم تااری بیهااد میاندازنااد
ابور منیکاارد .آن هاام درساات یااک هفتااه بعااد از اینکااه مااردم تااوی خياابز اا
ب ا ارای انتخا اااب ر يسمجها ااور ش ااعار داده بودنا ااد و آزادانا ااه ها اار چ ااه دلشا ااان
خواس ااته ب ااود انتق اااد ک اارده بودن ااد .درس اات دو روز بع ااد از اینک ااه یک ا ای از
کاندیااداها کااه مااردم ااوتی صااداش میزدنااد ,کااودات کاارده بااود و خااودش را
ر يسمجهور اعالم کرده بود و ماردم اب ساکوت تاوی خياابزاا اعارتاش کارده
بودنااد و نریوهااای ااوتی آزااا را بااه گلولااه بسااته بااود! بعااد از قتاال عااام مااردم,
وتی سخنرانی کرده باود و گفتاه باود فالفاان ماا خاس و خاشااکند! اشاک
ه اام ج اازو مه اانی خ ااش و خاش اااک ب ااود .از پش اات پن ااره قام اات ي اادهی
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زهتابچی را دید که ابران مول خش و خاشااک او را اناداخت داخال راهارو
دفاارت اشااک .نفااس عميقاای کشاايد کااه بااوی کاااه و گاال بااه ریااههاش بنشاايند.
انگار خوشحال بود که خس و خاشاک است!
چنااد ایسااتگاه آن واارفرت چنااد نفاار را هاام کشااته بودنااد .ات گاااز اشااک آور
میزدنااد مااردم عق ا مینشسااتند امااا چنااد بظااه بعااد ابز جلااو ميآمدنااد و
ش ااعار ميدادن ااد .اش ااک م ااردم را مو اال ی ااک آدم ب اازر میدی ااد ک ااه توسا ا
بچ اهای کت ااک خ ااورده و غ اارورش شکس ااته .م ااردم اب خش اام فا ارايد میزدن ااد.
"مال ااک ای اان خ اااک م اانم .آن خ ااس و خاش اااک ت ااویی .پس ااتتر از خ اااک
تااویی!" بااه ورفشااان شااليک کااه میشااد عق ا میکشاايدند و ابز میآمدنااد
وس ا و ابز شااعار میدادنااد .یااک مرتبااه از زابن اشااک پریااد کااه "نرتساايد،
نرتسيد ،ما مهه اب هم هستيم ".مردم ریتم گرفتند و به ور مامورها و لبا
شخصاایها ه ااوم بردنااد و اشااک نفااس راحتاای کشاايد .کاااش مااا مهااه اب هاام
بودمي! نبودمي ,نه نبودمي! نه نبودمي!
باازرگرتین لااتت اش ا در مهبسااتگي مااردم بااود .عاشا صااميميت مااردم بااود.
احس ااا میک اارد بع ااد از انق ااالب اس ااالمی  1357دیکت اااتور مه ااه چي ااز را
ویاران کاارده و بارای اینکااه روی گُااردهی مااردم ساوار شااود آزااا را اب هاام غریبااه
کاارده ب اراي مهاانی هااي ميرفاات بااه كافااه .آجنااا تااوی ذهاانش زناادگی میکاارد
چيزی که به قول خاندان زهتابچی دیکتاتور به آن دسرتسی نداشات .کافاه
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پيکاسااو جااایی بااود کااه مشاارتیهاش اب هاام آشاانا بودنااد .مهااان لبخناادها و اب
اشااارهی ساار سااالم و عليااک کردنهااا ک اافی بااود کااه اشااک احسااا کنااد اب
مههی آزا دوست است .نگاههایشاان دوساتانه باود حاداقل .كافاهچي وقا
فهميااده بااود اشا از كالپهاااي او كااه باراي خااودش هتيااه ميكاارد خوشااش
آمااده آن را بااه مراساام كافهنشاايين اش ا اضااافه كاارده بااود .بااه حمااض این ااه
مينشس ا اات و گ ا ااوش ميخواابن ا ااد ب ا ااه موس ا اايقي ،كاف ا ااهچي انن توس ا اات ب ا اار
ميداشت و كالبا الیش ميگتاشت و پنری پيتزا فراوان ميزد بانی دو انن
و ميگتاشات تاوي توسارت و باوي كااالپ فصاوِ  كافاه پي اساو ميپيچيااد
تااوي كافااه و اشا دلااش ضااع ميرفاات .کلاای ُساس خااردل ماایزد ات موقااج
خااوردن دماااغش بسااوزد و ایان سااوخنت هاام قساامتی از خاااورات کافهنشااينی
ابشد .او به مهنی چيزها دل بسته بود و به خاور مهنی چيزهای ساده او را
انداخته بودند زندان و شکن هاش کرده بودند! در کشاوری کاه آدمهاا بارای
عا ا ازای مهيش ا ااگی تش ا ااوی میش ا ااوند ابی ا ااد مت ا ااام ابزاره ا ااای خن ا ااده و ش ا ااادی
خشکانده شود و داشت میخشکيد .میخشکاندند!
دوس اات داش اات مه ااهی بظ ااات خ ااوبش در زی اار ابران اتف ااا بيفت ااد .حت اای
تظاهرات و شعار دادنهاا .یاک روز قبال از دساتگرییش هام دلاش لاک زده
بااود بااه کافااهی پيکاس او .اب اینکااه خسااته بااود بااه اميااد اینکااه کافهنشااينان را
ببينااد ,رفتااه بااود بااه واار کافااه .امااا در کافااه را تااه کاارده بودنااد .مهااه جااا
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نشااانی از هارا بااود حتاای روی در و پن اارهی شکسااتهی کافااه! دیکتاااتور
مهه جا نشانههایش را گتاشته بود.
اارت اساات مراساام کافهنشااينی او را کماای روشاانتر توضاايب باادهم ات آیناادگان
بداننااد چگونااه روزگاااری کافهنشااينی جاارم حمسااوب میشااد .چگونااه آدمهااای
وتی میرخیتند و مردم را به خاور جرمهای واهی دستگری میکردند؟!
ابران كااه قطااج ميشااد ساریج بلنااد منيشااد باارود باریون .اتزه كتاااب شااعري را
كه مهيشه مهراهش بود در ميآورد و شروع ميكرد به شعر خواندن و پين
کشاايدن .ابرناادگي شاااید بااه خاااور وجااود مهاانی كافااه ب اراش لااتتخبش بااود.
حاال هم دلش ل زده باود باه قادم زدن و ابالخاره رسايدن باه كافاه و گاوش
ك ااردن چهارفص اال ویوال اادي ك ااه ب ااه ج ااز آجن ااا ه اايچ ج ااي دیگ اار ب ااه دل آدم
منينشست! در ی روز ابرا و در آجنا.
ای اان را منش ااياش ه اام ميدانس اات ك ااه مدهتاس اات اب خ ااودش عه ااد ك اارده ك ااه
روزهاااي ابرا بزنااد بااریون و خ خ كنااان برسااد بااه كافااه و پياان ب شااد و بااه
ف ر فرو برود ات بعدها در هم صحب اب دوستهاش آن روزها را جزو رتین
روزهاي زندگياش خبواندُ .خلقيّات خامن تيمورلو به او نزدی ميشد .براي
مهانی او هاام ی ااي از اعضاااخ جانش ساابز شاده بااود .هاار روز بااه انااهاي یا
چيا ااز سا اابز ميپوشا اايد .ميگفا اات ب ا اراي این ا ااه ش ا ا ن ننا ااد کبا ااور اسا اات
لباس اهایش را عااوش كنااد .ی ا روز كفشااش ساابز بااود ،ی ا روز روس اریش.
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حا ساااع خریااده بااود كااه بناادش ساابز بااود .بااه انااهاي اب لبااا ساابز تااوي
مطا راه ميرفاات و دكاارت لااتت ميباارد .منشااياش گفتااه بااود :ماان كاااري بااه
سياست ندارم وخ مدیون خون نادا هساتم .نگاههااي مظلاومش را كاه جاان
ميداد فراموش منيكنم! و چه كسي مدیون او نبود؟! آقای زهتابچی گفت
ندا دارد از دستم میرفت دکرت کاری بکن!
صداها نفر مول ندا را كشته بودند اماا فقا او باراي مهاه كاابو شاده باود.
ب اراي این ااه ج ااان دادن ااش مقاب اال دورب اانی ب ااود و مه ااه ش اااهد كش ااته ش اادنش
بودند .انگار صياد یک شاهماهی از دراي گرفته ابشد و انداخته ابشد روی
خشکی که ابال اپینی بپرد و لبهایش آهسته ابز و بسته شود .اینگونه جان
میکنااد مقاباال چشاام ميليوزااا آدم .اب ُکشاانت او انگااار مهااه را ُکشااته بودنااد.
دكاارت ب ااه ايد او ك ااه ميافت اااد گری ااه ميكاارد .اگ اار هن اوز م اار او را ندیدهای ااد
مهين ااا دساات از خواناادن برداریااد و فاايلم را تااوی اینرتناات پياادا کنيااد و متاشااا
کنيد .این مر انگار آغاز زنده شدن چيزی در وجود مردم بود ،مرگی کاه
شبيه زندگی است! آخ ندا! ندا!
آقای زهتاابچی اب قادی ياده وارد دفارت شاد و خاامن تيمورلاو از شکساتگی
چهااره و قاماات او فهميااد کااه دردش بساايار ساانگنی اساات .او يااده وارد
اات اشک شد و قصهی ندا را بارایش تعریا کارد و دکارت غزناوی در ذهان
خودش عاش ندا شد .این ندا آن ندای به خون تپيده نبود اما انگار بود.
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ندایی که روحش را به شيطان فروخته بود! آقاای زهتاابچی گفات اگار بادامن
فری خنورده است اگر بدامن اب دل خودش باه ات او رفتاه خياامل راحات
میشااود .خيااال ماایکنم هيچوقاات دخاارت نداشااتم امااا ماایدامن ک اه دخاارتم را
فری دادهاند.
ااا ح ا ا داری ااد پ اايش داوري كني ااد .م ا ان ه اايچ خ ا ا قرم اازي را در داس ااتان
منيشناسم و رعایت منيكنم .براي مهنی خيلي زود ميروم سر اصل مطلا
كه دكرت اش كه وكيل اپیه ی دادگسرتي است در ی روز ابرا عاشا
دخرت موّكلش شد .آن هم بدون این ه او را دیده ابشد .تنها اوصا او را
از زابن پاادرش شاانيد و عاشا شااد .آن هاام تااوی ایاان هااریو ویاار کااه مااردم را
توی خياابن به گلوله میبستند .چه وقت عاش شدن بود؟!
اشااک از ميااان خاارت و پرتاای کااه روی ميااز کااارش بااود اپکاات ساايگارش را
پيا اادا کا اارد و با ااه ا اات آقا ااای زهتا ااابچی گرفا اات و او یا ااک نا ااخ برداشا اات و
گتاشت روی گوشهی لابش و اشاک بارایش آتاش گریاناد و آقاای زهتاابچی
حلقههای دود را رخیت بریون .گفت "خيلی میترسم دکرت"
اشااک بلنااد شااد تااوی اات قاادم زد .آقااای زهتااابچی گفاات "مهيشااه وصاايتش
تا ااوی کا اايفش با ااود .میگفا اات ابالخا ااره روزی در راه آزادی کشا ااته میشا اام.
یکمرتبه عاوش شاد .کادوم آزادی؟ کادوم کشاک .حااال باه ماا تشار میزناه
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کااه دساات از مبااارزه بااردارمي! انگااار یااه آدم دیگااه شااده .چااه بالیاای ساارش
اومده؟ خيلی میترسم دکرت".
اشک هم پکی باه سايگارش زد و دودش را از دمااغش باریون داد" .جنااتش
ماایدمي .اگااه یااه روزی بااه خاااور آرمازاااش تااوی زناادان بااوده ,میشااه جناااتش
داد!"
خيل اای اب اومين ااان ای اان ح اار را ن اازد .انگ ااار آرزوی ااش را ب ااه زابن م اایآورد.
چگونه میشود کسی را که روحش را به شيطان فروخته بود جنات داد؟!
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2
دکاارت غزن ااوی در خي ااالش عاش ا زن ش ااوهردار ش ااده ب ااود و ای اان ن ااوع عش ا
حااداقل در كشااور او دی اوانگي حمسااوب ميش اد و حکمااش سنگسااار بااود.
عاشااقی اش ا در حااالی بااود کااه وخاماات ماااجرا را ميدانساات .از البااالي
صحبتهاي آقاي زهتابچي فهميده باود یا ساال پايش درسات زماا كاه
اشا ا ت ااوي س االول انفا ارادي ب ااود ،ن اادا ه اام ت ااوي زن اادان ب ااوده .وقت اای آق ااای
زهتابچی اتریخ زندانی شدن ندا را گفت دکرت غزنوی ايد فرايدهای دخارتی
افتاد که مدام از سلول کاور به گوشاش میرسايد و بارای اینکاه عشاقش باه
ناادا بيشاارت شااود از بظااهای کااه آقااای زهتااابچی قضاايه را تعریا کاارد اشااک
تصااور کاارد آن دخاارت جاات شااکن ه ناادا بااوده اساات .ایاان مهااه وقاات داخاال
زناادان دی اوار بااه دی اوار هاام زناادگی کاارده بودنااد امااا مهاادیگر را منيشااناختند.
الب ا ااد وقت ا اای ب ا ااه ک ا ا اپی او ش ا ااال میزدن ا ااد ن ا اادا ص ا اادای جيجه ا ااایش را
میشانيده و لاابش را گاااز میگرفتااه اساات! مهانی حااس او را عاشا ناادا کاارده
بود .عاش دخرت مبارزی که به خاندانش خيانت کرده است!
بعااد از آزادی سااعی میکاارد بااه زناادگی برگااردد و بااه ساالول اتر و منااور فکاار
نکن ااد ام ااا انگ ااار ام ااروز اتف ااا اتزهاي ميخواس اات رخ بده ااد .ابی ااد ب ااه آن
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سلول منور و كوچ داخل میشاد .از آجناا باوی عشا باه مشاام میرسايد.
ندا جيج میکشيد! نزنيدش انمردها....
اشااک را این ااا بگااتارمي باارومي ساار وقاات مااوکلش .شااروع روایتمااان اب آخارین
ابزماندهی خاندان زهتابچی بود ,پس ابید به او برگردمي.
آقای زهتابچی ،عاقله مردي بود كه كه ش و ر راه ميرفت ،موهاي جو
گناادمي داشاات و كاااله شاااپو بااه ساار ماايگتاشاات و هاار وقاات زیاار سااقفي
ميرسيد اب ژسا خااِ  گاودي كااله را اب دسات راسات مايگرفات و آن را
از سرش بر مايداشات .تکياه کالماش رفيا باود اماا بعاد از اینکاه باه خااور
گفنت رفي زنادان و شاکن ه دیاد آن را تغياری داد باه اوغاالن .باه دوسات و
آشنا که میرسيد میگفت چطوری اوغالن؟
او هنااوز ساايگار پيچ ااي ماايكشاايد كااه مراساام خاصااي داشاات و ابیااد آدم
خيلااي خونساارد ابشااد كااه بتوانااد باراي یا نااخ ساايگار كشاايدن آن مراساام را
جماال كنااد .پشاات بااه پشاات خاناادانش مبااارز بودنااد و اگاار کساای نساالهای
قبل خاندان او را به ايد بياورد البد مهنی مراسام را آزاا هام اجارا میکردناد.
آقای زهتابچی قرار بود این مراسم را به فرزندانش بسپرد اما آزا یکای یکای
از دست میرفتند.
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نزدیااک یااک سااال بااود کااه پساارش را بااه جاارم فعالياات سياساای دسااتگری کاارده
بودنااد .آقاااي زهتااابچي بعااد از دسااتگریي پساارش سااهراب شااده بااود موّكاال
اش  .بعد از دستگریي پسرش اب این اه ابز هام سايگار پيچ اي ميكشايد
اماا ایاان ابر اب خونسااردي در جعباهي توتااون را ابز منيكاارد .اب شااتاب آن را
از جي اش در ميآورد و در چند اثنيه الي كاغات اپپاریو ميگتاشات و
ميپيچي ااد و دودش ميك اارد .اش ا ش ايفتهي س اايگار كش اايدن او ب ااود ،ه اار
چن ااد ای اان روزه ااا اب ع ل ااه ما ارا ش را ب ااه ج ااا م اايآورد! و بفهم اای نفهم اای
دستهایش هم میلرزیدند.
سااهراب را ب ااه جاارم جتزی ااهولبی دس ااتگری کاارده بودن ااد بعااد اهتام ااات بيش اارتی
مانند اقدام برعليه امنيت ملای را بار آن افازوده بودناد و دکارت غزناوی بعاد از
چندین جلسه رفت و آمد بنی دادگاه و زندان به ایان نتي اه رسايده باود کاه
د ناای آزااا اب سااهراب ریشااهی عمي ا تری دارد و او را آزاد خنواهنااد کاارد و
قباال از اینکااه خااود دکاارت غزنااوی هاام بااه زناادان بيفتااد آب اپکاای رخیتااه بااود
دست آقای زهتابچی که منی شود برای آزادی سهراب کاری کرد.
درساات اساات کااه جاارم سااهراب از نظاار قااانونی ساانگنی نبااود ،امااا دیکتاااتور
جماال هاايچ صاادای فااالفی را نداشاات و صاادای سااهراب در سااکوتش هاام
بلند بود .صداش را دانش واين میشنيدند .مهانی صاداها کاه خيلیهاا فکار
میکردند اصال باه گاوش منیرساد موجا شاده باود کاه آن روز ابرانای ماردم
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مواال ماهیهااای ساابز بریزنااد خياااابن و شااعار بدهنااد .بارای مهاانی دولاات هاای
اهتااام پشاات اهتااام میچسااباند کااه او هاايچ وقاات آزاد نشااود و اشااک روز بااه
روز بيشرت ان اميد میشاد .تنهاا امياد بساته باود باه فعااالن سياسای خاارج از
کشااور کااه صاادای سااهراب ابشااند امااا آزااا هاام کااامال سااکوت کاارده بودنااد!
زندانی شدن اشک به اندازه از دست رفنت ندا برایش مهام نباود .میگفات
او در راه مباارزه دساتگری شاده اماا ناادا چای؟ او چاه نسابتی اب ایان ماارد دارد
که مههی آرمازایش را به اپی او رخیته است.
وق در اات ابز شد و زهتابچی وارد شد وكيل از روي صندخ بلند شد
اب احرتام رفت باه وار كاانپاه و دساتش را دراز كارد باه وار عاقلاه مارد و
گفت" :خوش اومدید جناب زهتابچي".
عاقله مرد دست وكيلش را فشرد " .نومن اوغلوم".
جعفاار زهتااابچي روي كاانپااه مواال آدمهاااي ترس اخورده فاارو رفاات و دساات
لاارزانش را باارد بااه جيا كااتش .جعبااهي ساايگارش را بااریون آورد امااا درش را
ابز ن اارد .انگااار ایاان ابر منيخواساات مراساام مهيشااگي را اج ارا كنااد .اش ا
چشم دوخته بود به او كه سيگارش را بپيچد بعد بگتارد الي انگشاتاش و
اجازه خبواهد و آتش بزند .اما اینباار ماوّكلش قسامت عمادهي مراسام را جاا
انااداخت فق ا چشاام دوخاات بااه اتبلااوي ی ا ماااهي كااه خن ااري بااه كماارش
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بسااته بااود و اب شاايطنت تااوي آب شاانا ميكاارد .برگشاات بااه واار اش ا .
"هنوز این اتبلو را دارین ا؟"
اش گفت" :ات این دفرت هست ،اون اتبلو مهوجنا میمونه".
آقاي زهتابچي خندید" .توي حزب رفقا ميگفنت هيچوقت نفهميادمي اتثاری
جااادویي ایان ماااهي از ك اساات .چطااور هاار كااس قصااهاش رو ميشاانوه دل
به دراي ميزنه؟"
دکرت غزنوی تکانی باه ابالتناهاش داد" :وقتای یاه مااهی بتووناه بزناه باه دراي و
از خطر نرتسه آدم هم میتونه خ  .رازش مهينه!"
آقااای زهتااابچی دسااتهاش را بااه هاام میماليااد .مشاات میکاارد و ابز بااه هاام
میماليد .اشاک گفات" :ایان روزهاا مهاه مااهی ساياه کوچولاو شادن .اینطاور
نيس؟"
آقای زهتابچی زل زد به دستهاش" .منیدومن ،منیدومن".
حرفشااان در مااورد ماااهی کااه درز گرفاات ،هاار دو نشسااتند و آقااای زهتااابچی
اب كيسهي سيگارش ور رفت .آه عميقی کشيد و دوابره خودش شروع كارد
بااه حاار زدن .گفاات" :بااه خاااور سااهراب نيوماادم .درد باازرگرتی دارم ایاان
دفعه اوغلوم!"
اشک برگشت به ور پن اره کاه قطارات ابران باه شادت میکوبيادن روش
که وقتی زهتابچی حر میزند حداقل او حواسش به ابران ابشد.
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مگاار باازرگرت از درد اعاادام فرزنااد درد دیگااري هاام هساات كااه زهتااابچي داشااته
ابشد؟
زهت ااابچی م ااو ب ااه م ااو رابط ااهي دخ اارتش را اب ش ااوهرش تعریا ا ك اارد ات وكي اال
آنقدر غر حرفهاش بشاود كاه کام کام چشام از پن اره بگارید و زل بزناد باه
دهان او و از خری ابران و صاداي ویوالادي و باوي خاوش پياناش بگاترد.
حا وقا رعاد و باار زد و عاقلاه مارد ترساخورده برگشاات و باه پن اره نگاااه
كرد كاه نشا ند او پلا هام نازد .چشام دوختاه باود باه دهاان ماوكلش ،حا
خن اي هوا را هم حس منيكرد.
از البالي حرفهایي كه اب شتاب از دهاان عاقلاه مارد باریون ميآماد ،اشا
متوجاه شااد كااه دخاارت زهتااابچي باادجوري شاايفتهي شااوهرش اساات .شاايفتهی
شاايطانی کااه روحااش را بااه او فروختااه بااود( .آقاااي زهتااابچي ميگفاات ابیااد
سري در این دوست داشنت ابشد اوغلوم وگرنه آن مرد هيچ حسين ندارد و
ّ
از اشا ا ميخواس اات ك ااه راز عاش ااقي دخ اارتش را پي اادا كن ااد! م ااا ه اام ای اان
داستان را به خاور این ميخوانيم كه راز دخرت زهتابچي را كش كنيم!)
آقاااي زهتااابچي وق ا حاار ماايزد اب نگ ارا بااه در و پن ااره نگاااه ميكاارد.
نگ ارا دك اارت غزن ااوی ه اام كم اارت از او نب ااود .ای اان روزه ااا آدم هيچج ااا امني اات
نداشت .ی هو ميرخیتناد و كتبساته ميبردناد .گااهي ماههاا كساي خا دار
منيشد كه ك ا بردندنت و مهنی هر دوي آزا را نگران ميكرد.
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پاادر ز كااه ی ااي را سااخت دوساات دارد بااه اش ا ش ا ایت آورده بااود كااه
دخاارتش از دساات رفتااه ،روحااش را بااه شاايطان فروختااه .خااودش را تااوي مباال
جابه جا ميكرد و ميگفت ،ابید كاري كرد رفي .
(مهيشه روزهاي ابرا منتظر مع زه ميماناد و حااال تصاور ميكارد مع ازه
رخ داده) ج ا اات اتث ا ااری حرفه ا اااي عاقل ا ااه م ا اارد قا ا ارار گرفت ا ااه ب ا ااود و اشا ا ا از
چشمهاش سرازیر شده باود كاه چارا؟ چارا نادا ابیاد ماال دیگاري ابشاد؟ چارا
ابید ش ن ه شاود؟! او در ذهانش ایان حرفهاا را زده باود و زهتاابچي اصاال
نفهميااده بااود كااه حرفهاااش وكياال را انخودآگاااه عاشا دخاارتش كاارده اساات.
(شاید ا هم ف ر كنيد وكيل آدم خاك شاری مزاجاي باوده كاه ندیاده عاشا
كسي شده ،وخ اگر چند روزي اب او زندگي كنيد متوجاه ميشاوید كاه چارا
وقا زهتااابچي ُحساانهاي دخاارتش را مي اارد تااه دل اشا ميلرزیااد! اشا
بس ا اايار م ا ا ارارت كشا ا اايده با ا ااود و ن ا اادا اب ُحسا ا اانهاي بسا ا ااياري كا ا ااه داشا ا اات
ميتوانس اات مرک ااي ب اار زخمه اااي او ابش ااد چطا ااور؟ در ادام ااه متوج ااه آن
خواهي ااد ش ااد .فع ااال با اراي این ااه دلت ااان آرام بگ اارید ب ااه یا ا م ااوردش اش اااره
مايكنم .اشا عاشا ززاا و دخرتهااایي باود كاه متاام زندگيشاان در النگااو و
گوشوارههاي وال خالصه منيشد .برایشان زندگي دیگران هم امهيت دارد.
باراي مهاانی اعارتاش ميكننااد .ميجنگنااد و مواال ناادا بااه زناادان هاام ميافتنااد.
حتی مول ندا آقاسلطان به خون خود هام میغلطناد .مهانی چناد مااه پايش
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با ااود کا ااه نا اادا وس ا ا خيا اااابن افتا اااد و پا اار پا اار زد .مها اانی عاما اال با ااه تنها ااایي
ميتوانست او را عاش ندا كند اما دالیال دیگاري هام داشات كاه خاوداتن
در داخل منت پيدا خواهيد كرد).
بيشرت از نيم ساعت بود كه آقاي زهتابچي داشت براي او داستان دخرتش
را تعری ا ميكاارد و اش ا ي این ااه پل ا بزنااد بااه حرفهاااش گااوش ماايداد.
احساا كارد تا كارده .قلابش فشاارده ميشاد .خيلاي از ماوكلينش هام مهاانی
مش ل را داشتند و ميگفتند این روزها قلبشان فشرده ميشود و ميترسند
كه ی مرتبه بيفتند و ریند .فضاا آنقادر سانگنی شاده باود كاه منيتوانسات
نفس ب شد .زهتابچي هم عر كارده باود .باه خااور رد و بادل شادن چناد
مجلااهي عااادي هاار دو ب اه هاام رخیتااه بودنااد .ترسااي آميختااه بااه عش ا ! ترساای
آميخت ااه اب ا ااام! چا ارا دخ اارت مب ااارز زهت ااابچی در اوج مب ااارزه روح ااش را ب ااه
شيطان فروخته بود؟! مهانی ساوال کالفهکنناده میتوانسات حاال هار دو مارد
را خراب کند.
اش از روي مبل بلند شد و ابرا اش را از تنش كند و از گالميخ آوخیات
و رف اات ب ااه و اار پن ااره و لت ااههاي پن ااره را ابز ك اارد و چن ااد اثني ااه مقاب اال
ها ا اواي آزاد ایس ا ااتاد و نف ا ااس عميق ا ااي كش ا اايد و برگش ا اات نشس ا اات روب ا ااروي
عاقلاهمرد و مارد ات خواساات دوابره حرفهااش را از سار بگاارید اشا ابز بلنااد
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شد و رفت از توي جي ابرا اش كيسهي كوچا پياناش را برداشات و
آمد دوابره نشست .اشاره به پيناش كرد" .اذیت منيشيد كه؟"
عاقلهمرد سارش را نارم ت اان داد و اشا در سا وت مطلا توتاون از تاوي
كيسااه برداشاات و گتاشاات داخاال پيااناش و اب انگشاات آن را حساااي در
گودي پين جا داد و فندك ليزرياش را گریاند و گرفت روي توتوزاا و پا
حم مااي بااه آن زد و بعااد ساارش را بلنااد كاارد و زل زد بااه ماارد .باادون این ااه
كلمهاي حر بزند.
اپلتااوي عاقلااهمرد خاايس خااورده بااود و بااوي گوساافند ماايداد و مهاانی موجا
ميش ااد وكي اال دادگس اارتي -اش ا ا  -ب ااه ايد ی ا ا روز ابرا دیگ اار بيفت ااد و
مهچنان كه عاقلهمرد داشت در ماورد دخارتش حار مايزد او در خيااالتش
سااری كناد .آقااای زهتااابچی زیاار لا انگااار کااه اب خااودش ابشااد گفاات عاشا
یک مزدور شده!
گفت "یعنی چی که یک مرتبه عاش یک مزدور شده؟"
زهتابچی دستی باه سابيلهاش کشايد" .حتای مان و ساهراب هام کاه اپ عقا
میکشاايدمي ناادا میگفاات ابیااد مبااارزه کنيااد بعااد رفاات عاش ا یااک مااامور
امنيتاای شااد کااه نااه زیبااایی داره نااه اخااال  .مهااه چيااز رو زیاار اپ گتاشاات .ماان
شک دارم به این رابطه .اصال این ندا مهان ندای ساب نيست".
"حاال من چيکار میتومن بکنم؟"
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"وقتی پلاههای دفارت رو ابال میآمادم از خاودم پرسايدم ایان قضايه چاه ربطای
به یک وکيل داره منیدومن شاید از بیپناهی اومدم این ا اوغلوم"
اشااک بلنااد شااد راه رفاات .کنااار اتبلااوی ماااهی سااياه کوچولااو ایسااتاد" .البااد
حکمتی توی کاره"
"من هم مهنی فکرو میکنم".
"قباال از ازدواج هاايچ نشااانهای ناادارین کااه نشااون بااده دخرتتااون عاشا شااده
ابشه .موال به مادرش چيزی گفته ابشه؟"
"ن ا ااه اص ا ااال .م ا ااادرش ح ا اار عش ا ا و عاش ا ااقی وس ا ا ک ا ااه میکش ا اايد ن ا اادا
میخندی ااد .میگف اات ت ااوی ای اان کش ااور مه ااه چي ااز جرم ااه .اول آزادی بع ااد
عاشقی! مهيشه شعارش این بود!"
"قضيهی عاشقی کی شروع شد؟"
"آناای بااود .حتاای یااک روز هاام وااول نکشاايد .یااک روز از بااریون اومااد و بااه
مادرش گفت میخواد ازدواج کنه .مهنی!"
در حرفهای آقای زهتابچی عش عميا نادا نسابت باه شاوهرش زفتاه باود.
مهنی چند روز پيش ندا به مادرش تعری كرده بود كه كولرشان خراب بوده
و ات صبب شوهرش را ابد ميزده! هر چند كه ندا باه كاارش افتخاار ميكارد
امااا آقاااي زهتااابچي اب سااوز آن را باراي اشا تعریا كاارده بااود و اشا هام
چيزي به حرفهاي موكلش اضافه ميكرد ات ناداي خيااخاش را واقعاي ببيناد.
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میخواست اب خيالپردازی کش کند که چارا نادا کاه دخارت مباارز زهتاابچی
است به قول آقای زهتابچی به یک شکن هگر دل بسته است؟!
اشا وقا بااه ناادا ف اار ميكاارد ناادا آقاساالطان مقاباال چشاامانش ميآمااد و
وس ا ا خيا اااابن دراز با ااه دراز ميافتا اااد ات آرش دسا ااتشهایش را روي ریا ااهي
سااوراخ شاادهي او بگااتارد ات جنااات پياادا كنااد امااا كاام كاام چشاامهاي ناادا بااه
واار دورباانی كااه ابالي ساارش بااود مي ُس ارید و خااون از ده اان و دماااغش
ميزد بریون ات زیباترین تصاویري گرافي اي باه وجاود بيایاد و اشا مهيشاه آن
را مقاباال چشاامهایش ببينااد .حا حاااال كااه از ناادا حاار ماايزد و زهتااابچي
یا جورهااایي ميخواساات بااه اشا بفهمانااد كااه ایاان ناادا هاام سرنوشاات آن
یکاای ناادا را دارد! او را تااوی خياااابن اب تااری زدنااد و خالصااش کردنااد و ایاان
یکاای را ذره ذره میکشااند .و دریغااا کااه ایاان یکاای ناادا خااودش را تسااليم ایاان
مر کرده است.
اشا ا ميخواس اات م ااانج جقا ا سرنوش اات ش ااود .آاي موفا ا ميش ااود اي ن ااه؟
منيدانيم!
حرفهاي آقاي زهتابچي را پس و پيش ميكرد ات ندا را رت بشناسد .آقاي
زهتابچي هم اب ذهن آشفتهاي كه داشت حرفها را پاس و پايش گفتاه باود و
انگار به زمان و م ان اثبت اعتقااد نداشات .فقا ترجيجبناد حرفهااش ایان
بود كه دخرتم را جنات بده اوغول .پسرم كه از دست رفت ،حاداقل دخارتم
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را برگااردان .اش ا از راهروهاااي ذهاان زهتااابچي ميرفاات دنبااال ناادا و سااعي
ميكا اارد اب او خا ااودش را بسا ااازد .اصا ااال در صا اادد وكا ااالتش نبا ااود ،بل ا ااه اب
تصویري كاه از او باراي خاود سااخته باود ميخواسات چناد صاباحي زنادگي
كند!
معما را ميخواست از داخل خانهي ندا حل كند.
ّ
اشااک از روایاات آقااای زهتااابچی داخاال خانااهی ناادا را در ذهاانش اینگونااه
ترسيم کرده بود.
او را در اات کلّلشا ااان ميدی ا اد كا ااه شا ااوهرش اب پيشا ااا و سا اار و صا ااورت
ش سته و جوش خورده نشساته اسات كانج اات و زل زده باه كتااي كاه در
دسات دارد و هاار از گااهي یقااهي زیرپوشاش را اب دساات راساتش ماايگرید و
گشاااد ميكنااد و فااوت ميكنااد روي سااينهي پاار مااویش كااه اناادكي خن ا
شااود .ناادا مستاصاال تااوي اات قاادم ماايزد .اب شاارمندگي روبااروي شااوهرش
ایستاد و گفت" :مهنی فردا كولر را درست ميكنم!"
شوهرش اعتنایي نکرد .ندا از روي واقچاه ابدبازن را برداشات و آماد ابالي
ساارش و ابدش زد ات ماارد بتوانااد كتااابش را خبوانااد و ماارد بااه او تشاار زد كااه
برود پي كارش و ندا خواست بگوید دوستش دارد اما کال پيدا ن رد.
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چند كتاب روي واقچه اسات و هايچ كادام اعتناایي باه تلویزیاون بازر روی
دی ا اوار کا ااه بیخا ااود روشا اان اس ا اات منيكننا ااد .نا اادا ابدبا اازن را روي واقچ ا ااه
گتاشاات و كتاااي برداشاات و روبااروي مااردش روي فاارش ماشاايين نشساات و
شاروع كارد باه كتااب خوانادن .اساام كتااي كاه ميخواناد ایان اسات "چگونااه
اعتقاد راسخي به خدا داشته ابشيم!"
ن اادا منيتوانس اات حواس ااش را مج ااج كن ااد و كت اااب خبوان ااد .ب اراي مه اانی رو ب ااه
شوهرش كرد و گفت" :چته امروز؟"
شوهرش سرش را از روي فرش بلند ن رد .گفت" :گند زدین به مهه چيز".
ندا گفت" :كي؟"
شوهرش گفت" :به هر چي دست مي زننی به گهش ميكشنی .رنگ سبز
هم دست ا بيفته ميشه رنگ شيطان!"
ندا لبش را گاز گرفت .گفت" :چي شده مگه؟"
شوهرش گفت" :این مهه خون دل خوردمي ل ت درست كنيم .مهاه چيازو
خاراب كاردین .ميریازین خياابوانرو بااه آتاش ميكشاانی .بار عليااه نظاام شااعار
ميدین .یه عده ریغونهي هيچي نفهم ل ت رو به آشوب ميكشونن!"
ندا گفت" :چه ربطي به ما داره؟ ما زندگي خودمون رو دارمي!"
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شااوهرش چياازي نگفاات .ناادا ح ا نداش ات بااه ماااهواره نگاااه كنااد .شااوهرش
ش ها توي اات فصوِ  خودش مينشست و به ماهواره نگاه ميكرد و
ندا هيچ وقت مر ندا آقاسلطان را ندید.
گفاات" :از وق ا اب هاام عهااد بسااتيم ماان كاااري بااه ایاان كااارا ناادارم .جنااات
برادرم برام مهمتر از هر چيزیه!"
شوهرش اب خشم بدون این ه چيزي بگوید بلند شد و از اات رفت بریون.
نيااازي نبااود كااه چياازي بگویااد .بعااد از این ااه عاقلااه ماارد قصااهي دخاارتش را
تعری كرد و انخواسته این ام ان را به اش داد كه بعد از او خياالپردازي
كنا ااد .بلنا ااد شا ااد كا ااه با اارود .اش ا ا چا اارت اتش ا اواش را داد دسا ااتش .گفا اات:
"موان ابش نچایي جناب زهتابچي".
مرد گفت " :چشم اميدم به تو ه".
اش گفت" :نگران نباش ،مهه چيز درست مي شه".
ميخواست بعاد از این اه عاقلاه مارد رفات خاودش را بادون چارت بينادازد زیار
ابران و مهاانی كااار را هاام كاارد .هاار چنااد كااه موقااج بااریون رفاانت از دف ارتش از
منشااياش پرساايد مااوكلش كااي رفاات؟ و منشااياش اب تع ا نگاااهش كاارد.
منتظاار نشااد كااه جاواب بشاانود ،ساریج خااودش را انااداخت زیاار ابران .باادنش
زیر قطرههاي ابران مور مور ميشد.
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به دنياي ذهيناش ف ر ميكرد كه در مدت چند دقيقه چاه اتفاقاات بزرگاي
در آجنااا رخ داده بااود .دخاارت مااوكلش را بااه جاااي معشااوقهاش گرفتااه بااود و اب
هم رفته بودند خياابن اختياریه به كافهي مهيشگي و كافهچي توي سي دي
خوان چهارفصل ویوالدي را گتاشته بود ات هر دو به ف ر فارو روناد و وقا
از ف ار باریون آماده بااود اتزه فهمياده باود كااه دو دنيااي متفااوت وجااود دارد
كه ميتوانند ارتباوي به هام نداشاته ابشاند .آاي عاقلاهمردي باه انم زهتاابچي
واقع ااا ب ااه دف اارت وكال اات او آم ااده ب ااود؟ آاي اص ااال او وكي اال ب ااود؟ او اب دخ اارت
موكلش زیر ابران قدم زده بود؟ كدام ی واقعيت داشت؟ آاي اسم او اشا
بااود؟ چااه كسااي او را اشا صاادا ميكاارد غااری از نویساانده؟ ایاان مهااه اساام و
عبارت و معين در ك اي هس قرار داشت و چقدرش واقعي بود؟
دلااش ب اراي ناادا تنااگ شااده بااود و ف اار ميكاارد كااه چاارا ناادا بااه جاااي او اب
دیگري ازدواج كرده؟ براي این ه باه معمااي زنادگي او پاي با د تاوي خلاوت
به گفتگوي ندا و شوهرش ف ار ميكارد .از مياان گفتگاوي آزاا خيلاي چياز
فهميده ميشد .فق این حار نادا كاه گفتاه باود اب هام عهاد بساتيم بارایش
مهاام بااود .چااه عهاادي؟ حااتم كاسااهاي زیاار ناايم كاسااه بااود كااه دخاارت مبااارزي
مواال ناادا حاااال زن ساار بااه زیااري شااده بااود كااه اب هاايچ كااس كاااري نداشاات.
توي خانهاش مينشست و كتاب ميخواند و سعي ميكرد زن خاوي باراي
شوهرش ابشد!
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چه اتفاقي افتاده بود؟
اشا مهينطاور كاه قادم مايزد باه نادا و زنادگيش ف ار ميكارد .تاوي خيااابن
مهه ساكت بودند .هيچكس اب هيچكس سخن منيگفت و قلا اشا باه
خاور مهنی غربت و تنهایي مردم فشرده ميشد!
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3
اش قدم زانن به كافهي پي اسو نزدی شده بود .بوي قهوهي ترك حمووه
را پر كرده بود و صداي موسيقي اب دانههاي ابران روي هاوا ميرقصايدند و
اشا تصا ّاور مااي كاارد قلاابش اناادكي شاااد شااده امااا وقا اب در بسااتهي كافااه
اوهم دچاار شاده
مواجه شد هم بو ،هم صداي موسيقي حماو شاد .گاواي باه ت ّ
با ااود .كركرهها اااي آكا ااارد و جلا ااوي در ،كافا ااه را پوشا ااانده بودنا ااد .ها اار دو
دستهي كركرهها را گرفات و ساعي كارد از وارفنی آزاا را از هام جادا كناد اماا
نتوانساات .بعااد متوجااه پلماان روي در شااد .دو دسااتش را سااایهابن كاارد از
پش اات شيش ااهي وی ا ارتین داخ اال كاف ااه را دی ا اد بزن ااد ام ااا كاف ااه اتری ا ا ب ااود و
هيچكس داخلش نبود .ی مغازهي خياوي هپلو به هپلوي كافه بود .اشا
كشيده شد باه آجناا .پریماردي عين اي شالوار كهناهاي را رفاو ميكارد .اشا
كااه خاايس ابران بااود در مغاازه را ابز كاارد و پریماارد از پشاات عينا نگاااهش
كرد و گفت :بفرمایيد.
اش گفت :ببخشيد كافه...
مرد دساتش را بارد ابال و جلاوي ساوال اشا را گرفات .گفات :بيشارت از ده
نفر امروز مهنی سوال رو كردن .بسنت پسرم .مامورها اومدن و بسنت.
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اش ا اات زده بااه پریماارد نگاااه ميكاارد .پریماارد عين ا را از روي چشاامش
برداشت و گفت :قبال گفته بودن كه نباید تو كافه جتمج كنن.
اش اب تع پرسيد :جتمج؟
گفت :اگه تو كافه جتمج ن نن ك ا ب نن؟
پریمرد دوابره عين ش را گتاشت روي دماغ قلمياش گفت :منيدومن وهللا.
اش ا گف اات :دخلوش ااي م ااردم ش ااده مه اانی كاف ااه نش اايين اومن زايدي م اايبينن؟
چي ار كنيم؟
پریم اارد عي اان ش را عق ا زد و نگ اااه اات زدهاش را داد ب ااه اش ا  .گف اات:
منيدومن وهللا .قدمیا ما هم كه جاوون باودمي موال اا مايرفتيم كافاه اماا كساي
كاري به كارمان نداشت حاال دور و زمونه عوش شده.
اش مول بچه مدرسهايها شده بود .گفت :چي ار كنيم حاال؟
مرد گفت :منيدومن وهللا.
چند دخرت و پسر حریان كناار كافاه ایساتادند و باه كركارهي آكاارد و بساته
نگاه ميكردند ،بعد انگار ترسيده ابشند از هام خاداحافظي كردناد و جادا
جدا در ی مسری راه افتادند .بودن دخرت و پسر اب هم قدغن بود و این را
مااردم كاام كاام فرامااوش ميكردنااد امااا كافااه را پلماان شااده كااه دیدنااد انگااار
ايدش ااان افت اااد ك ااه نبای ااد اب ه اام ح اار بزنن ااد .با اراي مه اانی زود از ه اام ج اادا
شدند.
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اش ا ا ا احس ا ااا ك ا اارد وزن لباس ا ااهاي خيس ا ااش چن ا ااد برابا ا اار شا ا ااده .دلا ا ااش
ميخواست وس خياابن لباسهاش را ميكند و پرت ميكارد تاوي جاوب
خاودش هاام قاازل آال ميشاد و ميرفاات تاوي جااوب و آنقاادر شاانا ميكاارد و
شنا ميكرد ات ميرسيد به دراي .ابرا اش را در آورد و اناداخت رو دساتش
و مول مستها تلو تلوخوران از كافه دور شد.
كتاب شاعر ساعاد الصاباا را تاوي دساتش مچالاه كارده باود .باه دیاواره یا
ساختمان نو ساز ت يه زد و اب شتاب كتاب را ور ور زد .انگار داشت
دنبااال چيااز مهمااي ميگشاات .ساارش را بااه دیاوار ت يااه داد و نفااس عميقااي
كشيد و شعر را اب صداي بلند خواند .من هم كه راوي داستان آزا هساتم
صداش را ميشنيدم .به وضوا مي خواند .بلند و واضب
اگاار نت اوامن كااه اب تااو قهااوه بنوشاام پااس قهااوه خانااهها را ب اراي چااه درساات
كردند؟ و اگر نتوامن كه بدون هد اب تو ،راه بروم پاس خياابزاا را باراي
چااه احااداد كردنااد؟ و اگار نتاوامن اب انم تااو و باادون وامهااهاي  ،غرغاار كاانم،
پاس زابزاا را باراي چاه ساااختند و اگار نتاوامن فارايد بارآورم كااه تاو را دوساات
دارم پس فایدهي این دهان چيست؟
حاال موسيقي ویوالدي توي گوشاش پار شاده باود و نادا بغال دساتش باود و
اب هاام قهااوهي اكسپرسااو مزماازه ميكردنااد و هاايچ كااس در عااامل منيتوانساات
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احس ااا و ي اال او را ازش بگ اارید و مه اانی خ ااوب ب ااود .آنق اادر خ ااوب ك ااه
ميشد ات ابد به خاورش زندگي كرد و به كسي ابج نداد!
زیاار درخاات ت یاازي ایسااتاده بااود و اپش را گتاشااته بااود روي نا و داشاات
كتاااب ميخوانااد كااه ی ا مرتبااه دیااد ساايلي از آدمهاااي ساابزپوش بااه واارفش
ميآیناد و مههاشااان شااعار ميدهنااد .نشااج ع ياات داشاات .كتاااب را بساات
و زل زد به آدمها كه ات نزدی ش شدند باه آزاا بپيونادد .مههاشاان شابيه هام
بودند .انگار ی آدم  -فرش كنيد نادا آقاا سالطان  -را ت واری كردهاناد و
ای اان مه ااه نداآقاس االطان دارن ااد ت ااوي خي اااابن ق اادم ميزنن ااد و ش ااعار ميدهن ااد
"ماار باار دی تاااتور -ماار باار دی تاتور".مهااهي آدمهاااي آشاانا ت وااری شااده
بودند .مرد خياج هم چناد هازار نفار شاده باود و الباالي مجعيات ،اپرچاهي
سبز رنگي ابالي سرش گرفته بود و شعار مايداد .یا مرتباه گاارد امنيا اب
موتورهاااي ماادل ابالي سااوزوكي زدنااد بااه دل مااردم .لبااا شخصاايها هاام از
ی ور شروع كردند به تری انادازي و گااز اشا آور زدن .مهاهي ماردم اپ
به فرار گتاشاتند .اشا مهاراه اب عادهاي فارار كارد باه ی اي از كوچاههاي بان
بساات انقااالب .چنااد نفاار سااطل باازر آشااغال شااهرداري را آوردنااد وس ا
خي اااابن و آتش ااش زدن ااد ك ااه دودش م ااانج س ااوخنت چشمهاش ااان ش ااود .دود
س ااطل آش ااغال بلن ااد ك ااه ش ااد ،دوده اااي دیگ اار ه اام ب ااه چش اام خ ااورد ك ااه از
گوشههاي دیگر شهر بود.
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ی مرتبه ی ي از لبا شخصيها اب موتور زد به قلا ماردم و اسالحهاش
را كشاايد و مااردم را هتدیااد كاارد .عاادهاي ف ارار ميكردنااد عااده اي ایسااتاده
بودند و رو به مردهاي مسلب شاعار ميدادناد كاه یا مرتباه لباا شخصاي
تریاناادازي كاارد .مااردم جيااج ميزدنااد .دخاارتي كنااار اش ا ت يااه داده بااود بااه
دی اوار اب تاار بااه مااردم نگاااه ميكاارد .ی ا تااری از اساالحهي لبااا شخصااي
جاادا شااد و جلااوي چشاام اش ا آمااد و آمااد و آمااد ،نشساات روي سااينهي
چشامهاش
دخرت .دخرت نگاهش به اش باود كاه یا مرتباه دو دوي
از حركاات ایسااتاد .اش ا مه اراه اب ی ا ماارد مساان دخاارت را از زماانی كنااد و
فراریش داد و كمي آنطرفرت گتاشت روي آسفالت خياابن .دید از سينهاش
خا ا ااون ميزنا ا ااد با ا ااریون .دو دس ا ا ااتش را گتاشا ا اات روي سا ا ااوراخ س ا ا ااينهاش و
چشاامهاي دخاارت درشاات و درشااتتر شااد و زل زد بااه اش ا و ی ا مرتبااه
خ ااون از ده ااان و دم اااغش زد ب ااریون .م ااردم فا ارايد ميزدن ااد واي...واي ...
قرمسا ها كشتنش.كشتنش
دسااتهاي اشا از روي سااينهي دخاارت اپیاانی منيآماد .شاااید در آن وقاات بااه
این ف ر ميكرد كه اگر ندا مهنی حاال این ا بود چه ع سالعملي داشت.
به نظر ا چه ع سالعملي داشت؟
(چارا بااه ایاان ف اار ن ناايم كااه اگاار ناادا آجنااا بااود شاااید تااری ساارگردان بااه جاااي
این ااه بااه سااينهي دخاارت انشاانا خبااورد بااه سااينه او اصااابت ميكاارد؟ خيلااي
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ع ي است .گيج شدهام .اگار آن دخارت انشانا باود از كاي ات حااال نادا
دخرت زهتابچی براي ما آشنا شده بود؟ از كي خود ماا باراي خودماان آشانا
بااودمي؟ ایاان روزهااا ف اار ماايكنم واقعااا مهااهمیان عاانی هاام هسااتيم .یعاين مهااهمیان
ناادامي .اي مهااهمیان آن لبااا شخصااي هسااتيم كااه تریاناادازي كاارد .هاايچ وقاات
نفهمي ا اادم آدمه ا ااا در ك ا ااا از ه ا اام ج ا اادا ميش ا ااوند و اب دیگ ا ااري متف ا اااوت
ميشوند؟!)
اش به این ف ر ميكرد كه مهانی دخارتي كاه كناار دسات او جاان داد چاه
زندگي پر فراز و نشيت داشاته .اگار زناده باود و از زنادگيش تعریا ميكارد
ميشااد چنااد كتاااب در مااوردش نوشاات .بعااد بااه ایاان ف اار افتاااد كااه قباال از
این ه او بيفتد وس خيااابن و جاان بدهاد مهاه هام شا ل او بودناد .سارش
را بلند كرد و دیاد انگاار مهاه صاورت دخارت را باه صورتشاان زدهاناد .هازاران
نفاار هاام ش ا ل او دورش را گرفتااه بودنااد و لبااا شخصااي را گرفتااه بودنااد و
كتا ا ا ميزدن ا ااد و لب ا ااا شخص ا ااي داد م ا اايزد ك ا ااه منيخواس ا ااتم با ا ازمنش...
منيخواستم بزمنش...
ی اي از لباا شخصايها كااه روي موتاور باود و هااي باه لباا شخصاايهاي
دیگر امر و زي ميكرد كه جلو بروند و تریاندازي كنند صوريت آش و الش
داش اات .مه اانی نش ااان ك ااار اس اات ك ااه م ااا ب ااه ايد كس ااي بيفت اايم ك ااه ق اابال در
مااوردش حاار زدهامي .قيافااهاش بساايار خشاان بااود و هااي اب موتااور باانی مااردم
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ویراژ ميداد و فحش مول ریگ از دهنش بریون ميآمد .ماردم از ایان ی اي
به خاور این ه صورتش آش و الش بود ميترسيدند .اش هم چناد ابر از
دستش فرار كرد اما او را نشناخت .چون ماا جلاوتر از زماان پايش مايرومي.
آن روز هنوز اش اب آقاي زهتابچي در مورد دخرتش صحبت ن ارده باود.
بعدها او را خواهد شناخت .كاش من راوي آنقدر قدرت داشتم كه مهاجنا
م ا ا اايرفتم ب ا ا ااه ذه ا ا اان اش ا ا ا و در م ا ا ااورد آن م ا ا اارد ب ا ا اراش ح ا ا اار م ا ا اايزدم ات
ميش ااناختش و مهاجن ااا دخ اارتك را از دس ااتش جن ااات م اايداد .اش ا ا آنق اادر
گرفتار خون دخرتك افتاده در روي آسفالت خياابن باود كاه منيتوانسات باه
هيچ چيز دیگار ف ار كناد .ماردی اب صاورت آش و الش را منیشاناخت .او
مهااان شاايطانی بااود کااه دخاارت زهتااابچی روحااش را بااه او فروختااه بااود .بااه چااه
چيز این مرد دل بسته بود؟!
این اولنی خون راه آزادي باود كاه او باه چشام ميدیاد و ایان خاون را بسايار
دوست داشت .عاش رنگ سرخش بود!
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به زن آقای زهتابچی جتاوز کرده بودند .مهنی کافی بود که هار دوی آزاا از
خشم مچاله شوند .زهتابچی به کاری دست مایزد منیتوانسات ضا ههای
زنا ااش را در زیا اار رازا ااای کلفا اات شا ااکن هگر فراما ااوش کنا ااد .مها ااه جا ااا او را
میدیاد .بادن خلات و شاايفش را کاه زیار رازاای ماارد ابال و اپیانی میشاد امااا
خالِ  منیشد.
درس اات ی ا ا س ااال پ اايش آقا اااي زهت ااابچي تا ااوي حي اااج ،م ا االت الب ا اه الي
كاشيها را پر ميكارد و زیار چشامي نادا را نگااه ميكارد كاه روي ی اي از
پلهها نشسته و دارد او را میاپید .بعد زهتاابچي از رگاههاي كاشايها گفتاه
بود و ندا گفته بود سخت ميگریي اپاپ!
زهتااابچي حاانی این ااه اب ناادا حاار ماايزد ،گاااهي هاام باار ميگشاات و بااه
پشات ابم نگااه ميكاارد كااه كسااي آزاا را نپایااد .بعااد از جاراين دسااتگریي و
كوچشان باه هتاران آقااي زهتاابچي و زناش از در و دیاوار هارا داشاتند و
خاوش نداشااتند مهسااایهها بااه زندگيشااان سارك ب شااند .كماارت اتفااا ميافتاااد
زهتابچي توي خانه كار بنایي ب ند .زنش باه ايد دوران كارمنادیش ميافتااد
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و گری ا ااه ميك ا اارد و زهت ا ااابچي ميگف ا اات ا ااا ززا ا اا مهيش ا ااه دنب ا ااال ان ا ااهاي
ميگردیاد كاه باه زنادگي گاه بزنياد .مگار كام و كساري تاوي زنادگي داري كاه
آبغوره ميگریي .زنش به زمنی و زماان فحاش ميكشايد و زهتاابچي باه نادا
ميگفت ور حساب فحشهااي ماادرت مان هساتم دخارتكم .ميگفات،
روزهاااي سااخت ،كماارت ز نقااش زاننااهي خااودش را ابزي ميكناد .ناادا بلنااد
ميشد ،مادرش را بغل ميكرد كه آرام بگرید اما او كار خودش را ميكارد.
وقتی زهتابچی دست به تيشه و مالاه میبارد زناش حاالش باد میشاد .بارای
مه اانی خان ااه ج ااای ای اان کاره ااا نب ااود .حت اای زهت ااابچی رغب اات نش ااان من اایداد
دیوارهااای کاااهگلی وبل اه کاارده را درساات بکنااد .ب ارای مهاانی سااهراب و ناادا
دیوارهااای ساايمانی را دوساات نداشااتند بااه بااوی دیوارهااای کاااهگلی عااادت
کرده بودند .اینباار اماا زناش گفتاه باود كاشايهاي خاناه را عاوش كناد باراي
ایاان كااه سااهراب قباال از دسااتگرییش گفتااه بااود كاشاايهاي ش سااته ,خانااه را
از رخیاات انداختااه .مااادرش بااه ايد سااهراب ميخواساات كاشاايها را عااوش
كنند ات آزاد كه شد خوشحال بشود .زهتابچي اب عش داشات ایان كاار را
ميكرد .ندا را غار نگااه كاه دیاد بلناد شاد و دسات باه كمار چشامهاش را
تن ااگ ك اارد و زل زد ب ااه كاش اايها .كاش اايها س اافيد رن ااگ بودن ااد اب رگ ااههاي
اخرایااي .سااطل آب را از روی زماانی برداشاات و اپشاايد روی دیاوار کااه بااوش
بلنااد شااود و ناادا نفااس عميقاای بکشااد .حا بااوي قهااوهي تاارك اي بااوي پياان
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ه اام منيتوان ااد ان ااار ب ااوي ك اااه و گل اای ابش ااد ك ااه مه ااهي وج ااودش را تس ااخری
ميكرد .ی درخت قدمیي مو هم ُكال دیاوار را پوشاانده و درخات پار شاده
از غوره كه ندا هي ميرود دانه دانه مي كندشان و ميگتارد تاوي دهاان و
آب غوره كه پخش ميشود توي دهانش چشمها و ابروهاش را هم مايآورد
و ترشاي غااوره پخااش ميشااود بااه مهاهي باادنش .سااهراب عالقااهي ع ياات بااه
درخت ماو داشات .باراي مهانی آقااي زهتاابچي ميخواهاد تریكهااي زیارش را
بعااد از كاشاايكاري ساافت كنااد كااه كماار درخاات نش ا ند .ميخواهااد روا
اتزهاي به خانهي قدمیي ببخشد ات ما هم موقج خواندن اتفاقايت كاه در آن
خانه رخ داده ،احسا كنيم چه بوي خوب كاه و گلي!
مردم زود به مهه چياز عاادت ميكنناد .از وقا كاه از اداره اخاراج شاده باود
و بعااد از مااديت كاشاايكار شااده بااود مااردم او جعفاار صااداش ميزدن اد و
آقاااي زهتااابچي تااوي پوساات خااودش منيگن يااد .باارع س زنااش كااه از ایاان
اسم متنفر بود .دوست داشت وق كار ميكند او جعفر صداش بزنند.
اب زنش در حزب آشنا شده بود .آن وقت هاا اتزه كارمناد ابنا شاده باود.
بايش از این ااه عاشا مارام زنااش شااود كااه آن روزهاا ابب بااود عاشا موهاااي
شب رنگ شاللش شده بود که آن روزها هنوز دیدن موی ززا قدغن نبود.
خيل ااي زود اب هاام ازدواج ك اارده بودن ااد .ح اازب نق ااش مهم ااي در ف اراري دادن
شاه داشت اما بعد از شااه هام ووان ووان نشاده باود .باراي مهانی فعاليات
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زیرزميين خودشان را ادامه ميدادند .اماا اینباار دولات جدیاد ساادگي دولات
ش اااه را نداش اات ،اوای اال ازدواجش ااان ماموره اااي امنيا ا اپتا ا زدن ااد و مت ااام
حزيهاا را گرفتنااد و زهتاابچي و زنااش شااانس آوردناد كااه قسار در رفتنااد .نااه
این ه آسيت نبينند .نه .فق زنده ماندند .هر دو را دستگری كارده بودناد و
چنااد روزي تااوي كميتااه نگهاشااان داشااته بودنااد امااا شانسا ي آزادشااان كارده
بودنااد .یا ماارد ریشااوي غااولپي ر آمااده بااود بااه كميتااه و در ااتقشااان را ابز
كرده بود و فرايد زده بود كه :باراي چاي زن و مارد را مياندازیاد داخال یا
اات  .بعد برگشاته باود باه وار زهتاابچي و زناش و گفتاه باود گاوراتن را گام
كنيااد .هاايچكس نپرساايده بااود باراي چااي ابیااد برونااد .ماارد غااول پي اار وحااي
منزل بود انگار .ازشان نپرسيده بود كه براي چي دستگری شدید .آن روزها
مهه را دساتگری ميكردناد .زن و ماردي اگار تاوي خيااابن اب هام راه ميرفتناد
دسااتگری ميشاادند .هنااوز هام مااردم موقااج راه رفاانت تااوي خياابزااا ميترسااند.
اندكي فضا تغيری كرده اما هنوز هم بگری و ببندها ادامه دارد.
هاار آن اان بااود بااه انااهاي بریزنااد خانااه مااردم و دستگریشااان كننااد .اوایاال
انق ااالب ك ااوچ رتین ان ااه وی ااد و داش اانت ب ااود و ح اااال ك ااه س ااي س ااال از آن
روزها ميگتشت و وضعيت كمي تغيری كرده بود داشانت مااهواره جارم باود.
بيش اارت خانوادهه اااي ای ارا ک اارم بودن ااد! ميش ااد ب ااه ان ااهي م اااهواره داش اانت
كسي را دستگری كرد و انداختش جایي كه عرب انداخت.
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مهاانی انامااين و اضااطراب مهيشااگي موجا ميشااد مااردم در تار و وامهااه بااه
سر ب ند .خانوادهي زهتابچي كه گتشتهي تلخي داشتند بيشارت از دیگاران
ميترسيدند.
زن زهتابچي مدهتا افسرده بود،از این روانپزش به آن روانپزش  .ی مرتبه
ميزد زیر گریه .ح وق هم كه اب زهتابچي ميخوابيد وسا معاشقهاشاان
ميزد زیر گریه .درست وق كاه زهتاابچي ساينههاي زناش را اس ميكارد و
سرش توي گرماي سينهاش بود و صاورت زناش را منيدیاد یا مرتباه صاداي
ه ها زناش بلناد ميشاد .زهتاابچي دسات و اپش را گام ميكارد .كاوفتش
ميشد .سرش را از نرما و گرماي سينهي زنش بلند ميكارد و زل مايزد باه
صورتش كه پر اش بود و دستش را ميگتاشت جلوي دهان زناش و آرام
و ترسان ميگفت،گریه ن ن ،گریه ن ن عزیزم .بعاد بلناد ميشاد لباساهاش
را ميپوشاايد و كم ا ميكاارد زنااش هاام لبااا بپوشااد .امااا او ق اادر بااه هاايچ
كاري نبود .زهتابچي کبور ميشد خودش دست به كار بشود .مهيشه سار
این ااه س ااينهبندش را چط ااور بپوش اااند مش ا ل داش اات .آخ اار س اار از خ ااریش
ميگتشت و بلوزش را تنش ميكرد و دامنش را هم به زور اپش ميكرد و
س ااينهبند و ش ااورت زن ااش را الب ااالي كتا ا ااش ك ااه ابالي تش ااان ب ااود ق ااا م
ميك اارد ك ااه زن ااش ح ااالش خ ااوب ش ااد ب ااردارد و زن ااش بيش اارت وقته ااا ايدش
ميرفات و ناادا پيااداش ميكاارد و باه روي خااودش مناايآورد .هيچوقاات هاام از
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مااادرش منيپرس اايد كااه چ ارا شااورت و كرس ااتش را ميچپانااد الب ااالي كتا ااا.
وضعيت مادرش را درك ميكرد.
بت ااول ب ااه زهت ااابچي گفت ااه ب ااود قض اايهي آن روز دس ااتگریي را وق ا پ ااری ش اادم
برایت تعری ميكنم و زهتابچي فهميده باود تاوي چناد سااع كاه زناش را
از او جاادا كاارده بودنااد چااه بالیااي ساارش آورده انااد .ابرهااا وق ا بچااهها و
زهتابچي توي خانه نبودند زن گریاه كارده باود و باراي مان كاه دیاده منيشادم
ميگفاات كااه اب زهتااابچي داخاال اات بااودمي كااه ی ا مااامور ریشااوي ریغونااه
آمد من را برد بریون .من اب تر به زهتابچي نگااه ميكاردم .بعاد اناداختنم
توي ی اات منور كه توي كنج اات بود چند بظه بعاد مارد ریشاوي
غااول پي اار آمااد تااوي اات و گفاات اگاار ميخاواهي اعاادام نشااوي هاار كاااري
خواس ااتم ابی ااد قب ااول ك ااين .بع ااد لباس ااهاي زن را از ت اانش كن ااده ب ااود .وق ا ا
ميخواس اات بل ااوزش را از ت اانش ب ااریون كن ااد زن مقاوم اات ك اارده ب ااود ك ااه م اارد
مش كوبيده بود به صورتش و گفته بود اگر ی ابر هم از این گُهخوريها
ب ين هار دوياتن را مي ُكشام و زن دیگار مقاومات ن ارده باود .حا وسا
نفااس نفااس زدز ااي ماارد بلنااد شااده بااود ،سااعي كاارده بااود خااودش را راضااي
نشااان بدهااد .حتاای وقتاای ماارد ارضااا شااده بااود و از روش بلنااد شااده بااود و
عق ا رفتااه بااود و زل زده بااود بااه باادن خل ات زن و گفتااه بااود ع ا لعبتاای
هس ااتی ب اادنش را اب دس ااتهاش نپوش ااانده ب ااود .س اايخ ایس ااتاده ب ااود ک ااه م اارد

55

براندازش کناد و ابز بيایاد وارفش و ساينههاش را ماک بزناد و بگویاد حيا
نيست تو کشته شوی؟ زن حتی لبخناد زده باود ات مارد بعاد از اینکاه کاارش
متااام شااد آزادش کن ااد .ماارد هاام بااه قااول خ ااودش عماال ك اارد و بعااد از چن ااد
ساعت آمد ااتقشاان و باه مامورهاا تشار زد كاه ایان دو را باراي چاي تاو یا
اات نگ ااه داش ااتيد.مهنی ان ااه ش ااد ك ااه آزادش ااان ب نن ااد و كس ااي ه اام از او
نپرسد كه براي چي این كار را كرد؟!
بع ااد از آن روز ه اار وق اات جعف اار او را ص اادا م اای زد بت ااول بت ااول برافروخت ااه
میشااد .کاام کاام ايد گرفاات کااه ا ااش را بااه زابن نياااورد .اصااال کماارت اتفااا
میافتاد که اب هم کاری داشته ابشند و نياز به صدا کردن اسم هم را داشته
ابشند .زندگی بیروا و احسا شده بود.
ووخ ن شيد بيشرت حزيها را اعدام كردند و قا له ختم شد و زنش گفت
كااه آزااا هيچوقاات حاازي نبودنااد اب مهااه قطااج رابطااه كردنااد .امااا زهتااابچي
هنااوز بعضاايها را كااه دوساات داشاات رفيا صاادا ماايزد و ذهاانش از اتفاقااايت
كااه افتاااده بااود بااریون نيامااده بااود .حااال زنااش را مراعااات ميكاارد .پاايش او
هيچ وقت نشد كه از حزب حرر به ميان ب شد .باه خااور او مهاه چياز را
كنااار گتاشاات امااا رفي ا گفنتهاااش را كنااار نگتاشاات .ميگفاات آن وقاات
خااودم را گاام ماايكنم .منيخ اواهم مهااه چياازم را فرامااوش كاانم .بعااد پکاای بااه
سيگارش میزد و میگفت مگه چيزی هم مانده که از دست بدهم؟
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پروناده زهتاابچي اپك اپك باود .هايچ رد و نشاا از حازي باودنش نباود .اماا
هنااوز ی ا جاارم داشاات كااه ميشااد بااه خاااور آن ساارش را بااه ابد بدهااد .او
هنااوز كس اا را كااه دوساات داشاات رفي ا صاادا ماايزد .ب اراي ایاان كااه بااه هاار
كااس ميرساايد ميگفاات رفي ا از ابن ا اخ اراجش كردنااد .بعااد از گتشاات
ساااهلاي وااوال از آن قا لااهي آدمكشااي ،ی ا روز كااه رفتااه بااوده ساار كااار،
مااردي ریشااو و ا ااو آمااده بااود پيشااش و ازش خواسااته بااود باارود حراساات و
آجنا به تندي گفته بودناد كاه اخاراج اسات و چناان حم ام گفتاه بودناد كاه او
هيچوقت جرات ن ند بپرسد براي چاه؟ زناش هام دوسات نداشات ایان كاار
را ب نااد ميگف اات اگاار ب اراي فعالياات دوران جوا می اان ابشااد اپي م اان ه اام
گریه! اش گفتاه بودناد كاه باه خااور گُاهخوري زايدیاش اخاراجش ميكنناد،
زهتااابچي حاار را كااش نااداده بااود .منيتوانساات ایاان كااار را ب نااد.از ابن ا
آمااده بااود بااریون و تااوي راه اب خااودش عهااد بسااته بااود كااه هاار وااوري شااده
زناادگيش را ساار و سااامان بدهااد .اب خااودش عهااد بسااته بااود كااه مواال پاادرش
كاش اايكار ش ااود .اینط ااور راح ااتتر ب ااود ,ح ااداقل ه اار ج ااا ص ااالا ميدی ااد
ميتوانساات اعتقاااد خااودش را مطاارا كنااد .خوشااحال بااود ك اه ن شااتندش!
مهنی خوب بود .او هنوز حا حياات داشات و مهانی باراش كاار باود .بارای
مهاانی مواال اشااک آن روز دوساات داشااته بااود ابران بيایااد و تااوی خياااابن راه
برود و گریه کند .دلش بسيار گرفته بود .گریه کرده بود اما نه در زیر ابران.
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در یا ااک روز آفتا ااابی و گا اارم و زی اار نگاهها ااای ما ااردم کا ااه ا ااتزده نگا اااهش
میکردند و او متوجه هيچ چيز نبود .اما زنده بود!
زنااش هااي ميگفاات ابز هاام و ااان منيكننااد امااا ولشااان كاارده بودنااد .چياازي
ب ا اراي از دسا اات دادن نداشا ااتند كا ااه خبواهنا ااد اب آن هتدیدشا ااان كننا ااد( .آدم
مهيش ااه چي اازي ب ا اراي از دس ا ات دادن دارد و ای اان را زهتا ااابچي ات زما ااا ك ااه
سهراب را دستگری كنند منيدانست)
مهينطور كه داشت كاشيها را ميچيد روي ساطب سايما زمانی باه گتشاته
ف ر ميكرد.ندا را صدا زد و ازش خواست كه به كاشيها نگااه كناد ببيناد
رگهها بد جفت نشده ابشند.
ندا ابزوي او جعفر را گرفت و فشار داد.
 سخت ميگریي اپاپی گلم.پدر خم شد و كاشيها را كه كنار هام گتاشاته باود باه ساخ كناد .گفات:
یه كم آب بيار.
ناادا آفتابااه را آورد و گتاشاات كنااار دساات پاادر و خااودش هاام نشساات روي
زماانی .پاادر آب را ُس اراند روي كاشاايها و اب دساات رگااههاي اخرایااي را انز
كش اايد .بع ااد آز ااا را روي زم اانی چي ااد و چن ااد ابر جهتشا اان را تغي ااری داد ات
رگهها اب هم خبوانناد و بعاد برگشات باه وار نادا .زناش اب سايين هندواناه از
اات ميآمد بریون .گفت :ات خن ه خبورین.
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از وق سهراب را دستگری كرده بودند و انداخته بودند زندان مادر حاال و
روزش وخيمتر از زما بود كه شوهرش را اخاراج كارده بودناد .دو ابر ح ام
اعاادام ب اراي سااهراب صااادر كاارده بودنااد و خااانواده را خواسااته بودنااد برونااد
ببينندش اما بظه آخر از خری اعدامش گتشته بودند .ماادر بعاد از آن دل
و دماغ نداشت .حا ایان اواخار پايش اشا هام منيرفات .اشا گفتاه باود
اناميد نشوید اما اگار خبواهناد اعادام كنناد چنادان كااري از دساتمان سااخته
نيساات .فق ا سااعي كني ااد صااداش را ب ااه مهااه برس ااانيد .جعفاار اعتق ااادي ب ااه
رسانههاي جهان نداشت .قا ل بود كه است بار جهاا دلاش باه ایان ملات
نسوخته ،براي مهنی هيچوقت زیر ابر مصاحبه نرفت .به زنش هم كه گاهي
دلااش ناارم ميشااد كااه اب آزااا مصاااحبه كنااد گفتااه بااود اگاار ایاان كااار را ب ناايم
شاااید سااهراب را آزاد كننااد امااا وواان را از دساات ماايدهيم .مااادر گفتااه بااود
گور ابابي وون و مصاحبه كرده بود و از آن روز مههاش در ماورد ساهراب
ت ااوي رسا ااانههاي خ ااارجي ح اار و ح اادی با ااود كا ااه خب ااش زايدي از آز ااا
واقعيا اات نداش ا اات .او جعف ا اار ميگف ا اات ،ح ا اااال داش ا ااته ابش زن .وخ زن
خيال ميكرد كه كار خوي كرده البد .ف ر ميكرد از فشارها روي پسارش
كاسته شده .براي مهنی از آن روز باه بعاد حاالش كماي ارت باود .دسات و
دلش ميرفت كه كاري ب ند .ح هندواناه قااك كناد بيااورد باراي شاوهرش.
از روزي كه آقاي زهتابچي از دبریخانه ابن يدليال اخاراج شاده باود زناش
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چناادان روي خوشااي بااه او نشااان مناايداد و ابرهااا اب هاام دعواشااان شااده بااود
كه چرا ابید بعد از این مهه سابقه برود توي خانهي مردم كاشايكاري كناد
اما جعفر زهتابچي اعتقاد داشت مسریش را درست وي ميكناد .از این اه
مردم صميمانه دوساتش داشاتند و مازد ابزوش را از دسات آزاا ميگرفات و
كاشاايهاي مااردم را سااامان ماايداد خوشااحال ب اود .زنااش ماادهتاي زايد بااه
فاميل ميگفت جعفر مرخصي گرفته اما وق سهراب را گرفتند مهه چيز لاو
رف اات .ب ااه مه ااه گف اات كا ااه اول شا ااوهرش را خانهنش اانی كردن ااد حا اااال نوبا اات
پسرشان شده .جان ساهراب باه جاانش بساته باود .مهاان روز كاه ساهراب را
گرفتند ی مرتبه بغضش تركيد و گریه كرد .اب صداي بلند ها ها ميكارد
و حاار ماايزد و البااالي حرفهاااش ميگفاات كااه آن روز آن ماارد ریشااو ب اه
ماان بااه ماان بااه ماان جتاااوز كاارد .ناادا رفتااه بااود آشااپزخانه كااه باراي مااادرش آب
قنااد درساات كنااد و بياااورد .زهتااابچي بعااد از ماادهتا زنااش را تنااگ بااه آغااوش
كشيده بود و ميگفت عي ناداره ،عيا ناداره .خاامنم عيا ناداره .زناش
ابز گری ااه ميك اارد و الب ااالي ه ا هقش ميگف اات ب ااه م اان ب ااه م اان ب ااه م اان...
زهتااابچي هاام گریااه ميكاارد ميگفاات افتخااار كاان خااامني .ميگفاات ایاان تاان
مگااه چيااه؟ افتخااار كاان خااامني .ی ا عماار بااه روکااان جتاااوز كردنااد تاان کااه
چيا اازی نيسا اات! بعا ااد میگفا اات مطم ا ا ن ابش ،ما ااا پا ااریوز ميشا ااومي .زنا ااش
البالي ه هقش ميگفت سهرامب ميگفت به من به من به.....

60

حاااال ماادهتا از اعارتا بتااول ميگااترد و زهتااابچي اب دردي كااه دارد زناادگي
را ادام ااه ميده ااد .ت ااوي حي اااج ن اادا س اايخ ایس ااتاده ب ااود ابالي س اار پ اادرش.
پدرش گفت :وق ميشه رگهها را كناار هام گتاشات و باه حيااج جلاوه داد
چه كاریه هللاخبت ي بندازمي كنار هم ،ی ي به چن بزنه ی ي به راست؟!
ندا اب اخم ساختگي گفت :سخت ميگریي اپاپ!
پدرش گفت :امروز تو نخ كارهاي مين ،انگار چيزي ميخواي بگي؟
ندا گفت :ميخوام بگم خيلي سخت ميگریي.
بلند شد كه برود .پدرش گفت :وخ حرفت یه چيز دیگه است.
ن اادا برگش اات و اب دو دخ پ اادرش را نگا اااه ك اارد و خواس اات ل ا ا ابز كن ااد.
پدرش گفت :ها دخرت لو اباب بگو.
ندا گفت :مهنی که گفتم.
و مهلت ناداد پادرش چيازي بگویاد .ساریج رفات باه وار پلاهها و صاداي
پ اادرش را پش اات س اارش ش اانيد ك ااه ميگف اات ح م ا ت ااو ای اان س ااختگریي
هست عزیزم.
وق ا ا ن اادا ميخواس اات چي اازي را با ااه پ ا ادرش جمي اال كن ااد ه ااي آن را ت ا ارار
ميكا اارد .ایا اان رسا اام را پا اادرش با ااه او ايد داده با ااود كا ااه اپفشا اااري روي ی ا ا
موضوع زایت موج پریوزي ميشود وخ این عبارت كاه ساخت مايگریي
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بسيار جل به نظر ميرسيد.آقاي زهتابچي ميدانست حر حساب ندا
چيست .قبل از او زنش گفته بود كه سایه خاورخواه شده و قراره كسي به
خواستگارش بياید .خصلتهاي مرد را هم گفته بود و زهتابچي دلاش لرزیاده
بااود .ب اراي مهاانی بااود كااه نااه ناادا ميتوانساات حاار ماارد را وس ا ب شااد نااه
زهتاابچي .آزااا كاشاايها را انااه كاارده بودنااد كااه اب هاام چنااد كلمااهاي حاار
بزنند .زهتابچي از وری كاشيها خواسته بود به او بفهماند كه رگههاي تو
اب آن ماارد منيخوانااد امااا ناادا سااعي كاارده ب اود بااه او بفهمانااد كااه ح ارفش را
منيفهماد .باراي مهاانی هااي گفتااه بااود سااخت ماايگریي اپاپ .بتااول هاام سااعی
ک اارده ب ااود زهت ااابچی را ق ااانج کن ااد ک ااه دخ اارتی ک ااه اتزه از زن اادان آزاد ش ااده
خواستگار ندارد بگتار برود .و زهتاابچی اخام کارده باود باه زناش کاه دخارت
من به خاور آزادی کشورش رفته زندان .ابید ش افتخار کرد!
اش ا ف اار ميكنااد كااه رد معمااا مهين اساات .ابی اد از این ااا بااه بعااد تااوي
زن اادگي ن اادا دق اات كن اايم .ب اراي چ ااي ب ا ك اارده و جل ا ابالي س اار پ اادرش
ایسااتاده و ه اي مواال وااووي ی ا عبااارت را ت ارار ميكنااد .آن هاام درساات
وق كاه ساهراب را دساتگری كردهاناد و او بعاد از چناد روز باه ماادرش گفتاه
عاش ی ي شده .این كارها از ندا بعيده .اشا منيتواناد ایان حركات را از
او قبااول كنااد .نااه اینکااه او خنواهااد قبااول کنااد بلکااه خصوصااياتی کااه از او
شاانيده اب ایاان رفتارهااا مغااایرت دارد .اصااال ایاان دخاارت منیتوانااد ب ارا شااود
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توی چشمهای پدرش و مدام بگوید سخت مایگریی .ریشاهي معماا مهانی
جاست به جان اش .
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5

ح مت؟!
اش ا ا ب ا ااه ح م ا ا ك ا ااه زهت ا ااابچي گفت ا ااه ف ا اار ميكن ا ااد .چ ا ااه ح م ا ا در
سختگریي پدر ميتواند ابشد؟
مت ااام زیب ااایي كاش اايها ب ااه ای اان ب ااود ك ااه رگ اهها مه اادیگر را بپوش ااانند و خط ااي
درساات ب ننااد كااه ات انتهاااي حياااج ادامااه داشااته ابشااد .هاار چنااد كاه ح اام
ایاان رگااهها بساايار كماارت از ح اام ساافيديهاي كاشاايها بااود امااا مهاانی رگااهها
بودند كه به كاشيها معنا ميدادناد .در نگااه اول شااید ایان رگاهها باه نظار
نياین ا ااد و اي حا ا ا وقا ا ا ب ا اادون توج ا ااه آز ا ااا را كن ا ااار ه ا اام ميگ ا ااتارمي ش ا اااید
متوجهاشان نباشيم اماا وقا كاشايكار مااهري باه حيااج خاناه وارد ميشاود
و احسا ميكند حياج اصال روا ندارد و چيزي در آن حيااج كام رناگ
است متوجه كاشيها ميشود و متوجه رگهها كه كنار هم نيستند و انشيانه
و اب ش االختگي چي ااده ش اادهاند .اگ اار مالهت ااا خيل ااي س ااخت نش ااده ابش ا اند
ميشااود كاش اايها را كن ااد و جهتش ااان را تغي اری داد ام ااا اگ اار م ااالت الب ااالي
كاشاايها ساافت شااده ابشااد دیگاار چااارهاي نيساات جااز این ااه كاشاايها را

64

بش نند و اي جمال كنناد كاه رگاهها ی اي باه راسات بزناد و ی اي باه چان و
حياج روا نداشته ابشد .اب خودم ف ر ميكنم ارت نيسات نگاتارمي ماالت
آنقدر سفت شود ات کبور نشومي ،كاشيها را بش نيم؟
او جعف اار حا ا اب دوس ااتهاش ه اام ك ااه روي اات چ ااوي گوش ااهي حي اااج
مينشساات زل ماايزد بااه كاشاايها و مهااهي داسااتازاش را اب كاشاايها شااروع
ميكرد .بعد از دساتگریي ساهراب تنهاا ی اي از رفقااش باه دیادنش ميآماد
و او جعفر انگار براي كل ملت سخنرا ميكند اب هي اان اب او حار
ميزد.
روزي كه سهراب را گرفتند هوا خيلي سرد بود .خانهي زهتابچي در ته ی
كوچهي بنبست بود .بعاد از این اه از ت یاز فاراري شاده بودناد تاه ی اي از
كوچااههاي تااو در تااوي دزآشااي خانااه خریااده بااود كااه كسااي نتوانااد پيااداش
كن ا ااد .آس ا ااته ميآمدن ا ااد و آس ا ااته ميرفتن ا ااد .مهس ا ااایههاي چن ا اادین و چن ا ااد
سالهاشان هم اب آزا رفت و آمد نداشتند .به سهراب و ندا ايد داده بودند
ك ااه ت ااوي ك ااوي و ب اارزن دوس اات و رفيا ا نگرین ااد .خ ااودش ه اام با اراي این ااه
آموزگار خوي براي بچاهها ابشاد دور مهاهي دوساتهاش خا كشايده باود باه
جز ی ي كه زمان شاه اپسبان بود و براي آقاي زهتابچي گوش بود بيشرت.
بچهها بریون دوسات نگرفتاه بودناد اماا خاانواده باریون از خاناه باه خصاوِ 
در دانش ااگاه از وض ااعيت آز ااا غاف اال بودن ااد .حرفه اااي زهت ااابچي آجره ااایي
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بودناد كااه بنااي ف ااري ساهراب و ناادا را ابال آورده بودناد و ایاان را خااانواده
منيفهميد ات این ه مامورها در آن روز كتایی سارد در خاناه را ش ساتند و
رخیتنااد خانااه و سااهراب را تااوي اات خااواب كااه داشاات كااار گرافي ااي روي
چه ا اارهي ی ا ااي از ش ا ااهداي دانشا ا ا و اجن ا ااام م ا اايداد غ ا ااافلگری كردن ا ااد و اب
خودشااان بردنااد .اتزه آن روز زهتااابچي فهميااد كااه كااار از كااار گتشااته و تااز
مهمش را اب رفايقش در مياان گتاشات كاه مباارزه در جهاا كاه در آن نلام
ابشد هيچوقت منيخوابد .نسال باه نسال ميچرخاد .مهاان روز زناش را بارده
بود بيمارستان خواابنده بود و ندا را گتاشته باود ابالي سارش و ساریج رفتاه
بود سراغ رفيقش و آورده بود خانه كه براش حر بزند .آن روز اگر حر
منيزد خفه ميشد .مهان روز بتول گفته بود آن مرد به من جتاوز کرد.
زهتابچی میخواست ایان را باه رفايقش بگویاد اماا منیشاد مساتقيم بارود سار
اصل قضيه .در هاواي سارد روي ات چاوي نشساته بودناد و زهتاابچي ابز
به كاشيها اشاره كرده بود كه ابید رگههاش خبواند .گفات :ببانی رفيا تاوي
سرابزي ايدت هست گروهبان مههاش اب تاو باود؟ رفايقش ايد سارابزي كاه
ميافتاد چشمهاش را ریز ميكرد و گفت آره مرتي ه .پدر گفت :آره رفي
بعااد از ایاان مهااه سااال ح ا داري بگااي مرتي ااه ،امااا مش ا ل جاااي دیگااهاي
بااود .رفاايقش بعااد از ساااهلا كااه اب پاادر زناادگي كاارده بااود و ميفهميااد حاااال
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حبا را ميكشااد بااه كاشاايها ااتزده او را نگاااه ميكاارد و پرساايد مشا ل
ك ا بود؟ پدر گفت :مش ل توي رگههاي كاشيها بود رفي !
بعد ايد خاوراتشان ميافتادناد و پادر از رفايقش ميپرسايد گروهباان از چاي
خوشش مياومد؟ رفيقش گفات :منايدومن خا مارگش .قهقهاهي پادر هفات
خانااه آن ورتاار رفاات و بعااد حم اام كوبيااد روي ران رفاايقش كااه زل زده بااود بااه
خندههاي او گفت :اون كه مرده .ده ابر ات حااال مان خا ش را دادم .بعاد
گف اات :اون از هيتل اار خوش ااش مياوم ااد .ايدت هس اات؟ رف اايقش س اارش را
انداخت اپینی و اندكي ف ر كرد و گفت :گمان كنم.
و پاادر ابز حبا كاشاايها را وسا كشاايد كااه رگااههاش ابیااد اب هاام خبواننااد.
گفاات :مهااهاش ماايرفتم مرخصااي كااه كتا اااي آ ااا خباارم و در مااورد هيتلاار
خبوومن و بيام براش تعری كنم .اون هيش ي رو اندازه مان دوسات نداشات
رفي  .اون وقت تو را هم ميفرستاد باري وسا بار و بياابون نگهباا بادي.
توي نل آفتاب كه ميسوزوند ،آتايش مايزد ،ميجوشاوند ،كبااب ميكارد،
برشته ميكرد.
رفاايقش قطااره اش ا ي را كااه تااوي گوشااهي چشاامش نشسااته بااود اپك كاارد و
گف ا اات :اتزه رم ا اال ه ا اام ب ا ااود ك ا ااه مو ا اال ش ا ااری ت ا ااوي آ ا ااون ش ا ااناور ب ا ااود و
مينشست تو چش و چال آدم.
پدر گفت :آره رفي رمل هم بود.
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بعد پدر گفت :خلج را ايدت هست؟
رفيقش گفت :آره.
ل ا ابالیاایاش را جویااد  .پاادر گفاات :گروهبااان زارع چن اان ت ارتيبش را داده
بود که مقعدش اپره شده بود.
رفيقش گفت :حامل به هم می خوره ،نگو.
پدر گفت :مول سگ کشتندش .ايدته؟
رفيقش گفت :آره ،معلوم نشد کی تيکه تيکهاش کرده بود.
پدر آ ان ریسمان ابفت که قصهی بتول را تعری کند .برای خودش دليل
داشت .میگفت نباید به خاور جنایت آزاا ماا خ الات بکشايم .ابیاد باه
مهه بفهمانيم چه کوافتهایی هسنت.
امااا رفاايقش دخلااور بااه نظاار میرساايد .وقا خواسااته بااود بلنااد شااود باارود او
جعفاار اتزه بااه ايد سااهراب افتاااده بااود و گفت اه بااود ایاان پسااره رگااههاش روي
رگههاي من جفت و جوره .عنی خود خودمه.
دندازاي رفيقش به هم خورد و زهتابچي ی ریز حار زد .رفايقش دسات
زهتابچي را گرفت توي دستش و زل زد توي چشمهاش گفت :من برم.
زهتابچي گفت :اصال مني پرسي بچهها ك ان؟
رفيقش اب ت به ور پن ره برگشت و گفت :ك ان؟
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زهتااابچي یا مرتبااه زد زیاار گریااه و گفاات :سااهراب را گاارفنت .بتااول سا تهي
انقص كرده ،بردمش بيمارستان .ندا هم پيششه.
رفاايقش باادون این ااه چياازي بگویااد ساارش را ميااان دسااتهاش گرفاات و روي
خودش مچاله شد.
در ميان گتاشنت رازها و دردهای مشرتک آدمها را به هام نزدیاک میکناد.
بارای مهاانی دو رفيا روز بااه روز بيشاارت بااه هاام نزدیااک میشاادند .بعااد از آن
روز بيشرت مواقج زهتابچي از سر كار كه بار ميگشات ،بعاد از نايم سااعت
سا ا اار و كلا ا ااهي رفا ا اايقش ها ا اام پيا ا اادا ميشا ا ااد و ميرفتنا ا ااد روي ا ا اات چا ا ااوي
مينشستند و حار ميزدناد .دکارت غزناوی را هام رفايقش باه او معارر كارده
بود .دکرت غزناوی هيچوقات باه زهتاابچي نگفات كاه چاه بالیاي سار رفيا او
آمده كه هيچوقت دلش منيخواهد حر بزند! دکرت غزنوی باه عناوان وکيال
در جراين زندگی رفي سااکت آقاای زهتاابچی باود اماا او درد خاودش را باه
دوست قدمییاش نگفته بود .چرا او تنها گوش میکارد و الم ات کاام حار
منیزد؟!
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بعااد از چنااد روز آقااای زهتااابچی بااه دفاارت وکالاات آمااد .دکاارت غزنااوی مااديت
سرش را اپینی دوخت بعد در كشوي ميازش را ابز كارد و كيساهي پياناش
را بریون آورد و سرش را بلند كرد و به آقاي زهتابچي نگاه كرد و در كيسه
را ابز كرد و توتون را رخیت توي گودي پيناش و اب انگشات پيان توتوزاا
را فشاارد داخاال گ ااودي و قباال از این ااه توتوز اا را بگریان ااد گفاات :وض ااعيت
خيلي وخيمه آقاي زهتابچی.
زهتابچي اب هرا نگاهش كه كرد دکرت غزنوی سرش را دوخات باه پياناش
و فناادك لي اازرياش را روش ان ك ارد و توتوز ااا را گریان ااد ات بااوي قه ااوهي توت ااون
كاپيتااان بااال پخااش شااود تااوي اات و آقاااي زهتااابچي هاام حااول كنااد و
چي اازي ازش نپرس ااد و دس ااتش ياختي ااار ب اارود داخ اال جي ا ك ااتش و او ه اام
سریج جعبهي سيگارش را در بياورد و توتون را الي كاغات اپپاریو بگاتارد
و بپيچاد و بگاتارد الي لابش و اشا كاه فنادك را نزدیا ميبارد دسات رد
به او بزند و بگوید اب ك یت روشن ميكنم .و ك یت ب شد...
اشا ا گف اات :پرون اادهاش را نش ااامن ن اادادن .ق ااانون ك ااه نيس اات .ه اار ك اااري
دلشان خواست ميكنن.
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زهتابچي گفت :یعين چي؟
اشا گفاات :از صاابب هااي از ایاان اات رفااتم تااو اون اات  .بقيااهي وكااال هاام
كه موكلينشان سياسي بودن مول من گيج ميزدن .حر زور ميزنن.
وقا دیااد رنااگ و روي زهتااابچي پریااده گفاات :وخ اناميااد كااه منيشاام .ابیااد
تالش ب نيم .فق به زمان نياز دارمي .ابید بيشرت تالش ب نيم.
اشا خاوب ميدانسات كاه كارهاا سااخت پايش مايرود .باه خصاوِ  حاااال
كااه تااوي خياابز اا شاالوغ بااود و بسااياري از مااردم را گرفتااه بودنااد و انداختااه
بودند توي زندازا .چناد گاروه فتلا ماردم را ميگرفتناد و هار كدامشاان از
جاهااي فتلا دسااتور ميگرفتنااد باراي مهاانی خيليهااا معلااوم منيشااد توسا
كي دستگری شدهاند و حاال ك ا هستند .اسام و ر اي از آزاا مياان نباود.
خانوادهها ویالن و سايالن بودناد و منيدانساتند باه ك اا پنااه ب ناد .هار جاا
بااه سااپاه و نریوهاااي امنيا تعلا داشاات پاار شااده بااود از پااری و جوازااایي كااه
دیااروز تااوي خياابزااا شااعار ميدادنااد ماار باار دی تاااتور .اتزگااي اساام جااایي
داش اات ش ااهرت پي اادا ميك اارد ب ااه انم كهری اازك ك ااه آجن ااا ب ااه م ااردم جت اااوز ه اام
ميكردند! اش ميدانست كه كار بسيار سخت است اماا پاریوزي حتماي
اسات .آرزو داشاات ایاان را ح وماات هاام ميدانساات و هزینااهي بيشاارتي بااه
مردم جميل منيكرد.
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اش ا اب مهااهي گرفتاريهااایي كااه داشاات عاش ا دخاارت مااوكلش شااده بااود.
شاااید ایاان را حااد ماايزد امااا هيچوقاات انتظااار نداشاات كااه آنقاادر عاش ا
دخرت او بشود كه ش و روزش بدون ف ر او سپري نشود.
اش به ندا ف ر ميكارد كاه تلفان مهاراهش زناگ خاورد .باه منشاياش گفتاه
بود ات وق كه زهتابچي داخل اات است تلفنهاا را وصال ن ناد .اماا تلفان
مهراهش كه زناگ زد بارش داشات و ااره را نگااه كارد .تراناهي پرینياا پشات
خا باود .پادرش را باه اتزگاي اعاادام كارده بودناد .صاداي تراناه ميلرزیااد .رو
به آقاي زهتابچي كرد و گفت :ببخشيد ابید جواب بدم.
آق اااي زهت ااابچي چي اازي نگف اات .اشا ا گف اات :ی ااه يپن اااه دیگ ااه اس اات ك ااه
پدرشرو ُكشنت.
بعد تلفن را چسباند به گوشش.
 سالم خامن پرینياي عزیزترانه بدون این ه جواب سالم اش را بدهد گفت :پوراي خونه نيومده.
 از كي ازش خ نداري؟ رفته بود تظاهرات مي ترسم بالیي سرش اومده ابشه. نرت اگه ات دیر وقت نيومد خ م كن.اگر مهين ا جلاوي تلفنهاا و بقياهي ارتباجهااي اشا را نگاریمي بقياه هام باه
مه اانی س ااادگي وارد داس ااتامنان ميش ااوند آن وق اات از داس ااتان اص االيمان ابز
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ميمانيم .خيلاي ساعي كاردم نگاتارمي تراناهي پرینياا زناگ بزناد اماا وقا دیادم
بعااد از اعاادام پاادرش هاايچ پناهگاااهي ناادارد اجااازه دادم كااه وارد داسااتامنان
بش ااود .پ ااوراي هي ااده س ااال بيش اارت ن اادارد .اگ اار بالیا اي س اارش بيای ااد تران ااه و
مادرش د ميكنند .جایي از داستامنان در مورد آزا کبور خواهم شاد كاه
ح اار ب اازمن .فق ا در م ااورد خ ااانواده پریني ااا .ق ااول م اايدهم ك ااه اج ااازه ن اادهم
شخصيتهاي اتزه وارد داستان بشاوند .اا هازاران نفار موال خاانوادهي پرینياا
را ميشناسيد .من هم مول ا .به جاي این ه من در موردشان حار بازمن
و حوصاالهااتن را ساار ب ا م خااوداتن وارد زندگيشااان بشااوید و اب آزااا زناادگي
كنيد .چرا ساكت نشستهاید و آزا را تنها رها كردهاید .كاري ب نيد لطفا.
براي این ه خوداتن به روز آزا دچار نشوید مهنی حاال كاري ب نياد .واوخ
منيكشد كه نوبت ا هم ميشود!
زهتااابچي قباال از این ااه باارود بااه اش ا پشاات كاارد و جلااوي اتبلااوي ماااهي
سياه كوچولو چند دقيقاهاي ایساتاد .بادون یا كاالم حار  .وقا باه اشا
پشاات كاارد نااه اشا فهميااد او چي ااار ميكنااد و نااه ماان كااه راویااش هسااتم.
شاید داشت اش ميرخیت!
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وق ابران هنوز میابرد ,كافه هم براي نشسنت ما پيدا ميشود رفقاا .ایان را
اشا هاام مدهتاسات متوجااه شااده .مگاار این ااه دنيااا هيچوقاات ابران نداشااته
ابشد .هتران ما حداقل در ار و اتبساتان ابران دارد .از زمساتانش بگاترمي
كه بر ميزند روي كوههاي ران كه اش جانش در ميرود براي این ه
بزند به كوه و لتت ب د از سفيدي ی دست روي كوه و رد اپي كب كه
خي ااال ك اارده ه اايچكس منيبين اادش و قهقه ااهی دخ اارت و پس اارها ک ااه ب ااه ه اام
گلول ااهبرفی پ اارت میکنن ااد و ل اان مههاش ااان از ش اادت س اارما و عشا ا س اارخ
شاده .مهااهي زمساتان كوههاااي هتاران زیاار اپي رفيا مااا اشا اساات .اینهااا را
گفتم كه گفته ابشم ابالخره كافهي دیگري پيدا كاردمي ،كافاه ساتاره .هرچناد
كمااي از كافااه پي اسااو دورتاار اساات و جاااش كمااي پاارت وخ كافااه اساات.
قرارمان آجنا رفقا!
راستی ما هام موال مهاه هناوز جاان دادن نادا آقاسالطان را فراماوش نکاردهامي.
دوسااتی میگفاات مگ ار بقيااه آدم نيسااتند .بااه ح ارفش فکاار کااه کااردم دیاادم
فاجعهی مر ندا به خاور این است که ما جان دادنش را دیدمي و بقيه را
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ندیا اادمي .اگا اار مها ااهی کشتهشا اادگان جلا ااوی ما ااا جا ااان میدادنا ااد هيچوقا اات،
هيچچيز شادمان منیکرد مگر آزادی! آزادی!
و اینکه هيچ وقت ،هيچ کس به خاور هيچ چيز کشته منیشد.
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این فصل را خنوانيد!
اب مههي این حرفها كه راوي ابید يور ابشد و تنها مول دوربانی وقاایج را
نشاان بدهااد ميخاواهم شاعار باادهم .سراتساار داساتان شااعار دادهام و این اا
ميخواهم بيشرت از مهيشه این كار را ب نم .ایان فصال كاواته را باراي كساا
مينویساام كااه احسااا ميكننااد ماار انسااان اتفااا سااادهاي اساات .ب اراي
كسا مينویسم كه فاجعه بودن مر را درك منيكنند چارا كاه درك درسا
از انسااان ندارنااد .كسااا كااه بزرگااي انسااان را ميداننااد ایاان فصاال را خنواننااد
وگرنااه از روده درازي ماان انراحاات خواهيااد شااد .در هاار حااال ماان هاام ح ا
دارم كااه چياازي بااه داسااتان اش ا و ناادا اضااافه كاانم .دمل ماايگرید از این ااه
فق ا متاشاااچي ابقااي ااامن .ااا هاام مواال ماان ح ا داریااد .بعااد از خواناادن
داسااتان بنشااينيد و ف اار كنيااد و خااوداتن داسااتان را ادامااه بدهيااد .جوام ااج
بس ااته ب ااه مه اانی خ اااور از داس ااتان وحش اات دارن ااد چ ااون ميدانن ااد داس ااتان
موج ميشود انسان خاودش را جااي شخصايتها بگاتارد و ف ار كناد و
در زایت رتین راه را انتخاب كند و رتین راه چيزي نيست جز آزادي!

76

ماان هاام كااه دارم زناادگي اشا و رفقاااش را مينویساام دمل ميخواهااد بااروم بااه
كافهاي كه آزا آجنا مجاج ميشاوند .ميخاواهم آجناا براشاان در ماورد مراحال
رشد ی كودك حر بزمن .خيال ميكنيد ارتباوي اب عاشقي اش نادارد؟
چاارا دارد .اگاار سااهراب را دسااتگری منيكردنااد اش ا اب خااانوادهي او آشاانا
منيشد كه بعد بتواند عاش ندا شود .مهاهي ف ار و خياال مان بار ميگاردد
با ااه دوران رشا ااد سا ااهراب .وق ا ا در روایا ااتم مينویسا اام  -سا ااهراب  ، -ا ااا
يتفاوت از كنارش ميگترید اما فاجعه وق روشانتر ميشاود كاه در ماورد
سااهراب حاار باازمن .اصااال چ ارا سااهراب؟ در مااورد تااوي خواننااده صااحبت
ماايكنم كااه حاااال اي مل دادي بااه پش ا  ،اي دماارو خوابياادي ،اي روي صااندخ
نشس ا و اي ب ااه پش اات دراز كش اايدي و كت اااب را ميخوا .خ ااود خ ااودت.
وق ا ا خ ااودت و اي فرزن اادت را ب ااه ج اااي سا ااهراب بگ ااتاري آن وق اات ا اارت
ميتوا وضعيت آن ها را درك كين.
تو از روز خنست این قد و اندازه را نداش كه .كودك بودي .ميخواهم از
روز اول كااه بااه دنيااا آماادي بنویساايم ات وقا مينویساام – سااهراب – اینطااور
يتفاوت از كنارش نگتري.
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تولااد مع اازه اساات .ااا در مسااابقهي ميليوزااا اسااپرم پااریوز شاادهاید ات نطفااه
ش ل بگرید و انسان بشوید.
خيلااي سااخت اساات نوشاانت درمااورد كااودكي كااه بااه دنيااا ميآیااد .ميگوینااد
سختترین درد ،درد زامیان است .من خودم شاهد به دنيا آمدمن باودم .آن
وقتها سزاراين در كار نبود .ززا اپهاشان را گشااد ميكردناد و سااعتها زور
ميزدند كه بچه از توي كيسهي رحم بریون بياید اما نوزاد به این سادگيها
بریون منيآمد .اگار چاه دهاناهي رحام خيلاي گشااد ميشاد اماا ابز هام باراي
این ااه س اار ن ااوزاد از آن رد بش ااود كوچا ا ب ااود ،ف اار ميكني ااد چ ااه اتف اااقي
ميافتاد .ف ر كردنش هم ساخت اسات ،اپيزیوتاومي ميكردناد .یعاين مياان
دو راه (انحيااهاي از پوساات باانی مهباال و مقعااد) را شا ا ميدادن اد .اگاار
خودش موقج زور زدن جر منيخورد ماما کبور ميشد اب تياج آن را شا ا
ده ااد و بگوی ااد زور ب ااده عزی اازم ،درد ...زور ب ااده...درد...درد ...بع ااد زن
ينا اوا زور م اايداد ب اادون این ااه بدان ااد ينواسا ات .ب اادون این ااه ح ااس كن ااد
ينواس اات .ب اادون اینک ااه درد ج اار خ ااودن ی ااک آدم را احس ااا کن ااد .چ ااون
ميخواست عزیزترین موجود را به دنيا بياورد .درد ميكشاد ،جياج ميكشاد
و زور ميزن ااد و دردش آنق اادر زايد اس اات ك ااه متوج ااه منيش ااود از مهب اال ات
مقعااد جاار خااورده اساات .درد كاال باادنش را كرخات ميكنااد .ابالخااره نااوزاد
بریون ميآیاد .اگار ماادر جمال درد را نداشاته ابشاد سار زا مايرود .باه ك اا
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مايرود؟ مناايدامن .وخ دیگار هاايچكس او را منيبينااد .ماماا اب كا دسااتهاش
سا اار لا اازج و خا اايس ن ا اوزاد را تا ااوي دسا اات ما اايگرید و از رحا اام ما ااادر با ااریون
ميكشااد .نااوزاد آنقاادر كوچ ا اساات كااه مامااا اب ی ا دسااتش دواپي او را
تااوي دساات ماايگرید و وارونااه ابال ميباارد و نااوزاد باادون ه ايچ صاادایي تااوي
دسات ماماا واروناه ميماناد و بعاد ماماا اب دسات دیگارش ضاربهي آراماي بااه
پشت ناوزاد ميزناد ،ابز هام ایان كاار را ميكناد ات این اه ناوزاد ونا ميزناد.
این اولنی سخن نوزاد است .ون ميزند و مادر انگاار ناه انگاار كاه بادنش
آش و الش شااده ب ااه ن ااوزاد نگ اااه ميكن ااد و لبخن ااد ميزن ااد و مام ااا ن ااوزاد را
ميگااتارد تااوي آغااوش مااادر و مااادر س ار و صااورت لاازج و ليااز او را بااو
ميكند و روي سينهاش فشاارش ميدهاد و زل ميزناد باه صاورتش كاه ببيناد
شبيه كي هست؟ دردش را فراموش ميكناد! وقا ميگاومي فراماوش ميكناد
یعين واقعا فراموش ميكند ،ميگویيد نه ،سري به ااتقهاي زامیان بزنيد.
ح اااال زمان ااه كم ااي ف اار ك اارده .س ا ازارین م ااد ش ااد .یع ااين این ااه س ااه الی ااهي
گوشاات ش ا م مااادر را ش ا ا ميدهنااد كااه هاايچكس دل و ج ارات آن را
پياادا ن نااد كااه شا افته شاادن شا م مااادر را نگاااه كنااد بعااد بچااه را از شا م
بریون ميآورند و اینبار مادر آنقدر شانس ندارد كه موقج بریون آمدن نوزاد
او را ب ا ااه آغ ا ااوش ب ش ا ااد .دك ا اارت ن ا ااوزاد را ميده ا ااد ب ا ااه پرس ا ااتارها ك ا ااه ب ن ا ااد
بشا ااورندش بعا ااد ش ا ا م ما ااادر را مو ا اال با ااا چهلت ا ااه ما اايدوزد .درس ا اات
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فهميدیااد مواال این ااه بااا بدوزنااد ،مهااان اناادازه ي عاوفااه و سااخت .بعااد
مادر كاه كلاي خاون ازش رفتاه و رنگاش پریاده باه هاوش ميآیاد و ناوزادش را
ول ا ميكنااد و پرسااتارها نااوزاد را بااه آغااوش او ميگتارنااد و زن او را بااو
ميكشد ،انز ميكند و اصال متوجاه منيشاود كاه شا مش را باه چاه بزرگاي
ش ا افتهاند ات ن ااوزادش را ب ااریون بياورن ااد .ق ارابن ص اادقهي ن ااوزادش م اايرود و
نوزاد ون ميزند .ات مادر ابز هم او را ببوسد و نگرانش ابشد كه براي چه
ون ميزند.
ات مهين ااا ب ااس نيس اات ات بفهمي ااد وقا ا از س ااهراب ح اار م اايزنيم از چ ااه
حر ميزنيم؟ اي وقتی از ندای به خون تپيده حار مایزنيم از چاه حار
میزنيم؟
نه كار نيست .بيایيد كمي جلوتر برومي .رناگ بچاه زرد اسات .هناوز ماادر
اگ اار خ ااوش ش ااانس ابش ااد و در ی ا بيمارس ااتان خ ااوبی بس اارتي ابش ااد روي
اات اساات و پرسااتارها كااارش را ميكننااد .وق ا دكاارت ااش ميگویااد بچااه
یرقااان دارد و بعااد كااه مواال هازاران ابر كااه ایاان خا را بااه مااادران گفتااه و آزااا
ترس اايدهاند و رنگش ااان زرد ش ااده ب ااه م ااادر س ااهراب زيا ا ميزن ااد ك ااه چا ارا
ميترسااي ،بيشاارت بچااهها اول زامیااان زردي ميگرینااد و بعااد بااه نگاارا مااادر
كااه رنگااش مواال گااچ شااده ميگویااد خااوب ميشااود ابیااد زیاار نااور مهتاااي
خب ا اواابنيم خ ااوب خ ااوب ميش ااود .ح اااال ااا ف اار ميكني ااد خ ااوب ش اادن
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س ااهراب ك ااه مب ااتال ب ااه ی ا بيم اااري ع ااادي اس اات چ ااه بالی ااي س ار م ااادرش
ميآورد؟ هاي باه چهارهي ساهراب نگااه ميكناد و كاوچ رتین رناگ پریادگي
را نشااانهي بيماااري ميدانااد .شا و روز ایاان كااار را ميكنااد ات این ااه دكاارت
او را مطما ا ن ميكن ااد ك ااه دیگ اار ن ااوزاد خ ااوب ش ااده اس اات .اگ اار ن ااوزاد و
مااادرش خوششااانس ابشااد و بيماااري دیگااري نداشااته ابشااد از بيمارس اتان
ماارخص ميشااوند .هن اوز م ااادر بااه درد ش ا م اي درد بریاادهگي مي ااان دو راه
ف اار منيكنااد .مهااهي فامياال و آشاانا بااه دیاادنش ميآینااد و نااوزاد را برانااداز
ميكنند .هر كسي حرر ميزند .كمارت كساي پيادا ميشاود كاه بگویاد ناوزاد
شبيه مادرش است .ناوزاد معماوال شابيه پادرش اسات .هار كادام از آشانا كاه
نااوزاد را بغ اال م اايگرید تااه دل م ااادر ميل اارزد ك ااه ن نااد بچ ااه از دس ااتش ره ااا
شود .بچه ون ميزند .مرتا ونا ميزناد و هار كساي راه حلاي باراي قطاج
شدن صداش نشان ميدهد .ی ي ميگوید ش م درد دارد ،ی ي ميگویاد
يخاواي زده بااه ساارش امااا مااادر تنهااا چياازي كااه درك ميكنااد ایاان اساات كاه
ن ا ااوزادش ونا ا ا ميزن ا ااد و ن ا ااوزاد را بغ ا اال ميكش ا ااد و س ا ااينههاي پرش ا ااریش را
ميگااتارد تااوي دهااانش كااه ساااكت شااود و ای ان اتفااا بظااه بااه بظااه رخ
ميدهااد .باادون این ااه مااادر اجااازهي اسارتاحت داشااته ابشااد .مااادر شا و
روزش را گم ميكند .ش كاه مهاه خوابيدهاناد ,بچاه ونا ميزناد و ماادر اب
ز هاااي ي اااري كااه دارد بلن اد ميشااود و نااوزادش را بغاال ميكنااد .شااریش
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ميدهااد ،جاااش را عااوش ميكنااد .ابز ميخواابناادش و ميخواهااد خااودش
هاام خبواباد ،ام اا چنااد بظااه بعااد ابز نااوزاد ونا ميزنااد و انز كشاايدزا ادامااه
پيدا ميكند.
ف اار ميكنيااد ات ك اا ميتاوامن در مااورد نااوزاد بنویساام؟ اگاار خباواهم در مااورد
ه اار روز او بنویس اام س ا ااهلا ميت ا اوامن ا ااا را س اارگرم كا اانم .ایا اان نا ااوزاد بعا ااد از
مرارهت ااي بسااياري كسااي ميشااود شاابيه ااا .مااي شااود ااا .اي سااهراب .اي
ناادا .پااس خ اواهش ماايكنم خااوب دقاات كنيااد .وق ا ميگااومي سااهراب ایاان
وا ااور يتفا اااوت از كنا ااارش رد نش ا اوید .وق ا ا ميگا ااومي سا ااهراب را در ی ا ا
زمستان سرد از توي خانه دستگری كردند و بردند كمي ف ر كنياد! ساهراب
را ميگ ااومي ،ی ا ا انس ااان را ك ااه روزي ش اابيه مها ااهي م ااا متولا ااد شا ااد و كلا ااي
مصااا پشاات ساار گتاشاات كااه باازر شااود .حاااال اگاار بگااومي سااهراب را
انداختهاند توي سلول انفرادي چي ار ميكنيد؟
خيلااي وحشااتناك اساات وخ ااا بااه زودي آن را هاام فرامااوش ميكنيااد مواال
چيزهایي كه قبال گفتم و در سطر بعدي فراموشش كردید!
حتی اگر بگومي سهراب را در یک روز گرم اتبستان اپی چوبهی دار بردند
و وناب را به گردنش انداختند و یکی که من منیدامن کيست چاراپیاه را از
زیاار اپیااش هاال داد ات سااهراب دساات و اپ بزنااد و اارید ابز هاام ااا ککتااان
منیگزد و فردا فراموش میکنيم.
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ماان مینویساام کااه فرامااوش نکاانم .کاااش بعااد از ماادهتا بفهماايم کااه :وقتاای از
سهراب حر میزنيم از چه حر میزنيم؟!
باراي مهاانی اساات كااه نگاههاااي و زدهي ناادا آقاساالطان را منيتاوامن فرامااوش
ك اانم .او اب آن نگاهه ااا چيا اازي ميخواس اات با ااه ما اان بگویا ااد .ميخواسا اات
بگویااد اگاار متااام قاادرت جهااان بااه شاارج جااان دادن او بااه دساات مااا بيفتااد
ارزش ناادارد.براي این ااه فاجعااه را اارت بفهميااد بنش ااينيد و از نااو ب ااه وج ااود
آمدن ی انسان را ترسيم ب نيد!
حاال وق بظه به بظهي ی انسان را مرور كردید او را داخل سلول منور
و كااوچ ي ببينيااد كااه حش ارات از ساارو ك اولش ابال ميرونااد و جاااي نفااس
كشيدن هم ندارد .براي این ه وضعيت را رت درك كنيد خوداتن را در ی
کام به مدت ی ساعت زندا كنيد .آاي این انسا كه بظه به بظاهاش
آميختاه باه درد بازر شااده و رشاد ايفتاه ابیاد درگااری سالول و جتااوز و اعادام
ابشد؟ من مينویسم كه فراموش ن نم و بدامن وق از سهراب حر مايزمن
از چه حر ميزمن!
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9
ناادا حا روزي كااه باايش از نصاافي از مااردم ساابزپوش رخیتااه بودنااد خياااابن و
گفتااه بودنااد ماار باار دی تاااتور اپ از خانااه بااریون نگتاشااته بااود .تااوي اات
هي قدم زده بود و آمده بود پشت پن ره به مردم نگاه كرده بود و ابز قدم
زده بود ات ماردم متف ّار شاده بودناد و او كماي خياالش راحات كاه شاده باود
شاوهرش آماده باود .ي حاالرت از مهيشاه رفتاه باود باه اات خاودش و ات وقاات
خواب از ااتقش بریون نيامده بود و دل ندا مول سری و ساركه جوشايده باود
كه چه بالیي سر سهراب آمده.
ع اادل آن روز كا اولر خان ااه از ك ااار افت اااده ب ااود و ش ااوهرش س اار مه اانی ليچ ااار
ابر ناادا كاارده بااود و ناادا ازش عااترخواهي كاارده بااود و گفتااه بااود فااردا حتمااا
درسااتش ميكن ااد .درس اات ات اذان ص اابب ابالي ساار ش ااوهرش مان ااده ب ااود و
ابدش زده ب ااود ك ااه راح اات خبواب ااد ات ص اابب بتوان ااد ب اارود س اار ك ااارش .ص اابب
شااوهرش را بياادار كااه كاارده بااود احسااا ميكاارد سااوزن بااه چشاامهاش فاارو
ميكنند .شاوهرش اب آن سار ش ساته و باد جاوش خاورده بلناد شاده باود و
زیرپوشااش را كنااده بااود وانداختااه بااود بااه كاانج اات و رفتااه بااود دستشااویي و
برگشا ااته با ااود و دیا ااده با ااود سا اافره هپا اان اسا اات اما ااا چيا اازي خنا ااورده با ااود و اب
خداحافظي سخت و زیر لت خواسته باود خاناه را تارك كناد كاه نادا اب تار
جلوش را گرفته بود.
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 از سهراب چه خ كي آزاد مي شه؟شوهرش اب اخم نگاهش كرد.
 حاال وقت این حرفاست .مني بيين چه گندي ابال آوردن؟! چه ربطي به سهراب داره؟ رب نداره؟ این مهه آدم مهينطور ش خوابيدن صبب شدن مبارز؟در را حم اام كوبي ااده ب ااود و رفت ااه ب ااود ات ن اادا قل اابش بگ اارید و احس ااا كن ااد
نفسااش ابال منيآیااد و ب ارود بااه خانااه پاادرش كااه داشاات اب رگااههاي اخرایااي
كاش اايها ح اار م اايزد و ی ااي ی ااي كاش اايها را ميچرخان ااد و كن ااار ه اام
ميگتاشت كه رگهها مهدیگر را پيدا كنند.
اگر رنگ رگههاي روي كاشي فر ميكرد چه؟ چطور ابید آزا را كنار هم
ميچيااد؟ ایاان روزهااا باادجوري بااه پاادر نياااز داشاات .كاام كاام معمااا داشاات
روشن ميشد.
ناادا را اب معماااش مهاانی جااا بگااتارمي و باارومي ساار وقاات دکاارت غزنااوی .دکاارت
برای حل معمای ندا نياز به آراماش داشات .اپیاش منیکشايد بارود خاناه و
ابز يه غار بزناد .داشات باه کافاهی ساتاره میرفات کاه اتزه پيادا کارده باود.
تااوی راه در دنيااای خيااالی خااود اب ناادا زناادگی میکاارد .شاااید تااز خاناادان
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زهتابچی درست از آب در آمد و دنيای خياالی باه واقعيات هام نفاوذ کارد.
آن وقت در واقعيت هم ندا را در کنارش داشت!
به این ف ر ميكرد كه چرا يه اینقدر غری قابل جمل شده .بعد از آخرین
درگرییش ااان ك ااه ي ااه گفت ااه ب ااود س اارت را بين ااداز اپی اانی و ب ااه ف اار زن اادگي
خودمان ابش گور ابابي مههي آزایي كه مبارزه ميكنند اشا فهمياده باود
كا ااه انخودآگا اااه و موزاينا ااه سياسا اات وارد زنا اادگيش ها اام شا ااده .رد مها ااهي
گرفتاريهاااش را بااه ح وماات نساابت ماايداد .او فهميااده بااود كااه يااه بااه
خااور این ااه هاي تااوي خاناه نشسااته و برانماههاي مزخاار تلویزیاون را نگاااه
كاارده ذا قااهاش اینقاادر كااور شااده .ف اار ميكنااد ماارد ابیااد ماادام باارود کّااخ
كند و زن بنشيند ن بزند .ح ح نداشت پايش او پياناش را در بيااورد
و دود كن ااد .مراس اام پينكش ااياش ب ا اراي ي ااه زج اارآور ب ااود ,ام ااا خ ااودش
ساااعتها روبااروي آینااه ميایسااتاد و چهاارهاش را آرایااش ميكاارد .اتزه گونااه
گتاشته بود و نا دمااغش را اب عمال جراحاي داده باود ابال اماا هيچكادام
از این كارها نتوانسته بود نگاه اش را به او تغيری دهاد چاون او روحاش را
باه شاايطان فروختاه بااود .باه رها ا كاه ميخواسااتند زن كانج خانااه بنشاايند و
مههاش از مردش متنا داشاته ابشاند و هيچوقات باراي ایان كارشاان دليال قاانج
كنندهاي نداشته ابشند .ح بعد از مهاهي كارهاایي كاه اشا ميكارد حا
نداشاات تااوي اات خ ااودش بطااري ویس ا ياش را از زی اار اات بااردارد و ب ااه
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راح دو پي ابال بيندازد كه كمي آرامش پيدا كند .استدالل يه این بود
كه از بوي آن حامل به هم ميخورد.
ما هر كاري ميكنيم ندا در مورد زندگيش ف ر كند بر ميگاردمي باه زنادگي
اش ا  .دلاايلش را ابیااد پياادا كناايم .راوي هاار چقاادر هاام كااه يواار ابشااد
منيتوان ااد درده اااي خ ااودش را پنه ااان كن ااد و ب ااه درد دیگ ااري بپ ااردازد .مه اانی
جاساات كااه مشا ل پاايش ميآیااد آاي عاادالت یعااين توزیااج ام اااانت بااه وااور
براباار؟ چارا مااا مهااهي عماار روي ابرهااا راه رفتااهامي ,امااا نرماااي آزااا را احسااا
ن ردهامي؟ مهنی حاال نادا داشات باه پادرش ف ار ميكارد و مان راوي اا را
كشاندم به زندگي ن بت اش كه هار روز سار ُخارده چيزهاا اب زناش درگاری
است و اتزه ايد گرفتاه كاه در مقابال متاام نلمهااي زناش سا وت كناد چاون
زن ا ااش اپرهاي از متامي ا ااتخواهي ح وم ا اات اس ا اات و او ميترس ا ااد اب آن در
افتد.
ميترسد؟ مگر نه غری این است كه ابید جایي ریشهي این تر خش انده
شااود .ابیااد از زنااش شااروع كنااد .ح ا اگاار خوانناادهها ن ا بزننااد كااه ناادا بااه
معماي ندا هم بعد از این كش بشود!
حاشيه رفته .شاید ّ
متام راههاي قانو وال را ميدانست اما او گری عاوفهاي بود كاه خاودش
ساااخته بااود و ب اه خاااور ضااعفي كااه زنااش داشاات دلااش منيخواساات او را
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وااال بدهااد و باراي مهاانی ابیااد بااه كافااه ميرساايد و از دم دسا ترین كسااي
كااه كنااار مياازش نشسااته مشااورت ميگرفاات .در یا وضااعيت آرام و باادون
دغدغ ااههاي حاش اايهاي ابی ااد ای اان ك ااار را ميك اارد .اول ب ااه كاف ااهچي س ااالم
ميكاارد .كافااهچي كااه هنااوز او را منيشااناخت از سا ناتش ميفهميااد كااه از
مش اارتيهاي اتزه اسا ات ك ااه كاف ااه پي اس ااو را از دس اات داده .ااش تعظ اايم
ميكرد و تعار ميكرد كه بنشايند و او چشام ميچرخاناد كاه ميازي شابيه
ميز كافه پي اسو در قسم دنج پيدا كند .بعد درست زیار ویارتین كافاه آن
ميز را پيدا ميكرد و مينشست و كافاهچي خيلاي ساریج باراش مناو مايآورد
و اش ا اب تع ا نگ ااهش ميكاارد كااه روش مااا ایاان نيساات .مااا تااو كافااه
منيآیيم كه خبورمي و بزنيم به چاك .ابید کاال بادهي كاه این اا نفاس ب شايم
و كاف ااهچي م اايرود .اشا ا من ااو را ميگ ااتارد آنطا ارفرت و از جيا ا ابرا اش
كيس ا ااهي پي ا ااناش را در م ا اايآورد و كيس ا ااهي توت ا ااون را ب ا ااه آرام ا ااي از ت ا ااوي
كيس ااهي پي ااناش ب ااریون ميكش ااد و چش اام ميچرخان ااد ت ااوي كاف ااه .هن ااوز
بيشاارت ميزهااا خاااخ اساات و كافااه اصااال بااوي كافااه پي اسااو را ناادارد .اش ا
اشاااره ميكنااد بااه كافااهچي كااه كافااه خيلااي يصداساات و كافااهچي ضااب را
روشاان ميكنااد .اش ا چشاامهاش را ه ام ميگااتارد كااه اب صااداي ویوالاادي
دنياش را تغياری بدهاد اماا اینباار صاداي ویوالادي نيسات فرهااد ميخواناد و
اش ا ترسااخورده ساارش را بلنااد ميكنااد و بااه كافااهچي نگاااه ميكنااد ايدش
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ميافت ااد ك ااه ت ااوي كاف ااهي س ااتاره اس اات و ت ااه دل ااش خوش ااحال ميش ااود ك ااه
حااداقل صااداي فرهاااد از تااوي ضااب زد بااریون .اب صااداي او ميتوانااد تااوي
مه اانی دني ااا ان ااد و ب ااه ف اار تغي ااری بيفت ااد .ب ااد ه اام نيس اات .بع ااد اب انگش اات
شصت و نشانهاش چند الخ توتون چسابيده باه هام را از تاوي كيساه باریون
ميآورد و ميگتارد توي گودي پياناش و اب انگشات آن را فشاار ميدهاد
تاوي گااودي بعااد انگشات پياان را باار مايدارد و اب آن هاام توتوزااا را بيشاارت
بااه گااودي پياان فاارو ميكنااد و نوباات ميرسااد بااه این ااه فناادك لياازرياش را
روشاان كن ااد و ب ااوي كاف ااه را تغي ااری بده ااد .وب ا مراس اام معم ااول اش ا اپ ب ااه
داخ اال كاف ااه ك ااه گتاش اات احس ااا ك اارد گرس اانه ش ااده اس اات ام ااا كاف ااهچي
منيدانسات كااه اشا عاشا كااالپ اسات .اصااال این ااا كسااي غااتا ساارویس
مناايداد .در هاار تغيااریي چياازي از دساات ماايرود .ابیااد تااالش كاارد كااه چياازي
هم به دست آورد .اش به مهنی ف ر بود.
در كافا ااه ابز شا ااد و شا اايطان ابالي در چنا ااد ابر دور خا ااودش چرخيا ااد و
صاادا داد .اشا ساارش را برگردانااد و دخاارت و پساار جاوا را دیااد كااه بيشاارت
روزه اااي ابرا آز ااا را ت ااوي كاف ااه پي اس ااو دی ااده ب ااود و انخودآگ اااه ب ااه ه اام
لبخند زدند .اش از صاندخ بلناد شاد و تعظايم كارد و آزاا هام اب او چاا
سالم كردند و در ميز كناریش نشستند.

89

وق ا تنهااا ی ا انااه ب اراي در كنااار هاام ب اودن داشااته ابشاايم اب هاام مه ارابن
ميشومي .حاال مههي كساا كاه ميخواساتند باه كافاه بيایناد یا اناه باراي
در كنار هم بودن و شاد بودن داشتند و آن هم مبارزه براي پيدا كردن كافه
براي نشسنت و حر زدن و پين كشيدن و آزاد نفس كشايدن و موسايقي
گوش دادن بود و مهنی آزا را در هار ماوقعي پاریوز ميكارد .حا اگار متاام
كافاههاي عااامل را ميبساتند آزااا اب عزمااي كاه داشااتند كافاهاي پياادا ميكردنااد
كه از چشم مامورها دور بود!
اشا زیار لا ميگفاات ماا پاریوز ميشاايم .بعاد ايد خواننادهي زن فرانسااوي
ميافت اااد ك ااه اب هل ااهي فرانس ااوي ای اان را ب ااه فارس ااي با اراي اشا ا و دیگا اران
خواناده باود و اشا زیار لا داشات ميخواناد كاه دخارت متوجاه زمزماهي او
شد و اب هام روي مياز ضارب گرفتناد و خواندناد ماا پاریوز ميشايم .ماا پاریوز
ميشيم...
كافهچي انگار براي اولنی ابر بود كه اب مهچنی آدمهایي مواجه ميشود .اب
تع نگاهشان ميکرد .شرج ميبندم ووخ منيكشاد كاه كافاهچي بادون
این ه از آزا بپرسد در ی روز ابرا جلوي اش كافهي ترك ميگاتارد و
جلا ااوي نا اادا كافا ااه اكسپرسا ااو و بعا ااد م اايرود و ا ار ضا ااب و چها ااار فصا اال
ویوال اادي را ميگ ااتارد ك ااه در مي ااان زمزم ااههاي آن مه ااه چشمهاش ااان را ه اام
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بگتارنا ااد و با ااه دنيا اااي اتزه كا ااه خودشا ااان ميسا ااازندش ف ا اار كننا ااد .وا ااوخ
منيكشد!
وولی منیکشد که ما پریوز میشومي.
وا اولی منیکش ااد ک ااه ه اام وون ااان م اان میفهمن ااد ک ااه ای اان وو اان ،وو اان آز ااا
نيساات .وواان جااایی اساات کااه تاان و روا آجناا آرام ابشااد و این ااا مااا حتاای
ح انتخاب قهوهمیان را هم نداشتيم.
وولی منیکشد که میفهميم انتخاب قهوه چقدر قشنگ است.
و اینکااه ناادا قهااوه اکسپرساو خبااورد و ماان راوی قهااوه ی تاارک .او بااه خاااور
اینکه از ریتم واژهی اکسپرسو خوشش میآید و من به خاور اینکاه تارکم و
احسااا ماایکنم وقتاای قهااوهی تاارک خبااورم وجااودم شاااد میشااود و اب مهاانی
تفاوهتای کوچک زندگی قشنگ میشود.
وولی منیکشد.
آزا كه توي كافه پي اسو مهيشه سرشان به كار خودشان بود و اب ميز بغال
دس كاري نداشاتند حااال تاوي كافاه ساتاره ميزهاا را نزدیا هام كارده بودناد
كه اب هم حب كنند .كافهچي هم به وارد حب شاده باود .كافاهچي قهاوه را
كااه ميگتاشاات جلااوي دخاارت و پسااري كااه اتزه آمااده بودنااد بااه عاقلااهمردي
كه اب دخرت جوا نشسته بود گفت :ف ر ميكنيد چي ميشه ابالخره؟
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عاقلااه ماارد گفاات :بيانيااهي مریحساانی رو خوناادین .خيلااي جالبااه ،مریحساانی
گفته من كارهاي نيستم ،دنباله رو مردمم.
دخرت جوان گفت :مهينش خوبه .اگه غری این ميگفت گناد زده باود .ماردم
دنبال آزادین ،ميخوان نفس ب شن.
كافه چي نفس عميقي كشيد .گفت  :آزادي.
بعد رو به اش گفت :نظر ا چيه؟
اش قهوه اش را مزمزه كرد .گفت :چه چيزي رت از آزادي.
گفت :ابید مهه رفتارهاي ح ومت از صار دموكراسي بگتره .مهه چيز تو
ایاان ل اات قدغنااه .از نااوع لبااا پوشاايدن گرفتااه ات تااوي كافااه نشساانت .از
عر خوردن گرفته ات اب دوست دخارتت تاوي خياابون قادم زدن .از اعارتاش
كااردن بااه یا كارمنااد دون اپیااهي اداري گرفتااه ات وبااال نوشاانت .از ع ااس
پرنو نگاه كردن گرفته ات اب مه ار زنت چشم به چشم حر زدن.
بع ااد اب ح ااریت گف اات :حا ا دع ااا ك ااردن ه اام قدغن ااه .من اايبيننی چط ااور داره
خانقاهها رو ویران ميكنن؟!
سرش را توي دستهاش گرفت .كافه چي گفت :درست ميشه به نظرتون؟
دخاارتي كااه اتزه اب پساار ج اوان آمااده بودنااد تااوي كافااه گفاات :اگااه نرتساايم،
عق ننشينيم حتما درست ميشه.
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پسرجوان گفت :از چي ابید برتسيم .مگه این زندگياه كاه ماا دارمي؟ مهاهمون
تو یه قفس بزر زندا شدمي.
گفت :كروي گفته توي زندان به مردم جتاوز كردن .ح به پسرا!
دخ اارتي ك ااه اب عاقل ااه م ا ارد نشس ااته با ااود اب دسا ااتهاش جلا ااوي چشا اامهاش را
گرفت .عاقله مرد بغلش كرد .پسر گفت :آزادي هزینه داره.
خيلااي آرام گفاات و زل زد بااه دخاارت كااه دسااتهاش را از كنااار صااورتش كنااار
ب شااد .امااا دخاارت هنااوز تااو شا بااود انگااار .شاااید خاااوره تلخااي بااه ايدش
آمده بود .خوب بود كه بتول و آقاي زهتابچي این ا نبودند.
ماارد پيشااا دخاارت را بوساايد و ی ا مرتبااه لاابش را حم اام گاااز گرفاات .دخاارت
دساتهاش را از كناار صااورتش برداشات و زل زد باه عاقلااه مارد .گفات :چاات
شد؟
عاقلااه ماارد چياازي نگفاات .دخاارت رو كاارد بااه اش ا گفاات :دو ات تااركش تااو
تنشه .وق حركت ميكنن امانش ميبره.
اشا سارش را ت اان داد .كافاه چاي گفات :پاس تاو هام از جناگ ايدگاااري
داري اخوي.
عاقله مرد سرخ شده بود .كافه چي گفت :پشيمون كه نيس ؟
عاقلاه ماارد هنااوز منيتوانساات حاار بزنااد .دخاارت گفاات :چارا پشاايمون ابشااه.
درست ميشه .ما جنگيدمي كه آزاد زندگي كنيم .ابزم ميجنگيم.
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عاقل ااه م اارد گف اات :م اان پش اايمومن .ح اااال ب ااه ای اان فک اار م اایکنم ک ااه نکن ااد از
تریهایی که من شليک کردم چندین آدم به خاک افتاده ابشن!
سااکوت کردنااد .دخاارت بااه ج اوا كااه گفتااه بااود تااوي زناادان بااه مااردم جتاااوز
ميكننااد اب شارم نگاااه كاارد و زیاار لاات ،آرام گفاات ابزم ماايجنگيم امااا اینبااار
نه به خاور حر کسی ,به خاور به دست آوردن آزادی .بعد برگشت به
ور عاقله مرد و دساتش را گرفات تاوي دساتش و حم ام فشارد .عاقلاه مارد
به زور لبخند زد .رنگش این ابر پریده بود و شده بود مول گچ دیوار.
ماادهتا بااود كااه مااردم از مهااه ميترساايدند و اب هاام حاار منيزدنااد .حاااال فضااا
داشت تغيری ميكرد و آزاا بعاد از ایان مهاه ساتمي كاه جمال كارده بودناد باه
ایاان نتي ااه رساايده بودنااد كااه همدردنااد .بااه ایاان ابور رساايده بودنااد كااه نبایااد
برتس ااند .اش ا بغ ااض ك اارده ب ااود .ايد م ااوكلينش افت اااده ب ااود ك ااه ت ااوي زن اادان
هستند .ايد بعضي از آزا افتاده بود كه يدليل اعدام شدند و او نتوانست
كاااري از پ ايش ب ا د .زیاار ل ا گفاات آزادي .قهااوهاش را ساار كشاايد .ساايل
مردم اب دهلااي سابز اشا را اميادوار كارده باود كاه مهاهچيز درسات ميشاود.
براي مهنی بغض آلوده ميخندید.
عاقل ااه م اارد را ك ااه ميدی ااد ايد حرفه اااي ی ااي از م ااوكلينش ميافت اااد ك ااه ب ااه
دوست ح وم اش گفته بود وق آزادي نباشد هيچچياز نيسات .اماروز تاو
خيال ميكين در این ح ومت امنيت داري اما فاردا باه حماض این اه اتفااقي
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برایت بيفتد و خال حار آزاا را باز كالهات پاس معركاه اسات .حااال
ت ااوي كاف ااه س ااتاره مردم ااي ك ااه ات دی ااروز ب ااه نظ اار خيل ااي س ااطحي ميآمدن ااد
حرفهاااي مااوكلش را ميزدنااد .عاقلااهمرد وق ا حااالش خااوب شااد گفاات كااه
دایرهي خوديها تو این نوع ح ومت روز به روز تنگتر ميشه.
تنااگتر تنااگتر تنااگتر .حاااال چنااد صااد ه ازار نفاار بودنااد در مقاباال هفتاااد
ميليااو ك ااه دنب ااال آزادي ميگش ااتند .ابز هاام ك ااوچ رت خواهن ااد ش ااد چ ااون
خصلت ح ومت متاميتخواه مهنی است .تنگتر ميشود تنگتر تنگتر
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اصااال حاار آقااای زهتااابچی ایاان نبااود كااه ايرو ساارش باادجوري ش سااته و
جوش خورده و آدم گاهي چشمش به او كه ميافتد نگااهش را مايدزد كاه
ز هاي بدجوش خورده را نبيناد ميگفات رگاههاي پسار را ابیاد پيادا كانم و
ندا به مادر گفته بود پدر شورش را در آورده.
بعد كه پدر ع س دامادش را دید گفت این كه آش و الشه.
ندا ميگفت نه تنهاا آش و الش باودنش باراي او مهام نيسات بل اه افتخاار
هم ميكند و به پدر هيچ وقت نگفت چه بالیي سر پسار آماده كاه انگاار
اب چاااقو قلف ا پوساات ساارش را كندهانااد و دوابره اب خبيااههاي باازر كااوكش
زدهاند .ميگفت اصال مهم نيست چه بالیي سرش آمده ،این مهمه كاه اب
بقيااهي آدمهااا بااه خاااور مهاانی ز هاااي باادجوش خااوردهاش متفاااوت اساات و
پ اادر هن ااوز قب ااول منيك اارد .ب اراي مه اانی روزي ك ااه ق ارار ش ااده ب ااود پس اار ب اراي
خواستگاري بياید پدر رفيقش را دعوت كرده بود باه خاناه و حا باه او باد
و ي راه گفتااه بااود كااه عقاادههاش را ساار او خاااخ كنااد و كمااي آرام بگاارید.
ميگفت :قاپ دخرتم را دزدیده رفي .
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مهنی براش سخت بود .احسا ميكرد هيچكس منيتواند قااپ دخارتش را
بدزد و حاال ميدیاد ایان كاار شاده و هايچ كااري از دساتش سااخته نيسات
انگار .پ حم مي به قلياان مايزد و ميگفات ایان پدرساوختهي حقاهابز و
متقل و گُه پدر منو ايد یه خاورهي بد ميندازه.
آقاي زهتابچي از پلههاي زیر شاریوا باه ساخ خاودش را ابال كشايد .زیار
شریوا اات اندیشيدن او بود .هر وقت ميخواست در مورد اتفا مهمي
ف ار كناد باه آجناا پنااه ميبارد .ماادهتا باود كاه باه آجناا اپ نگتاشاته بااود .در را
كااه ابز كاارد صااداي جااری جااریش بلنااد شااد .یا الیااه گاارد و خاااك روي ميااز
كااارش نشسااته بااود .ایاان اات را خااودش متيااز ميكاارد .انگشااتش را كشاايد
روي ميااز و گاارد و خاااك نشس ات روي انگشااتش .روي سااطب گاارد گرفتااهي
ميز اب انگشت نوشت ندا و بعد ه ه گریهاش بلند شد .اولنی ابري بود
كه او در آن اات ف ر ن رد بل ه گریه كرد .وق ساهراب را دساتگری كارده
بودناد رفتااه بااود زیاار شااریوا و كلااي ف اار كاارده بااود كااه اب كااي متااا بگاارید و
آخاار ساار از خااری مهااه گتشااته بااود و ی راساات رفتااه بااود بااه اات سااهراب و
مههي كتاب و دفرتش را مجاج كارده باود دوابره بارده باود زیار شاریوا و چناد
انمه و اعالميه از البالي كتا اش پيدا كرده بود و انداخته بود توي شومينه
و آتشااش زده بااود .آن روز هاام مواال مهيشااه درساات ف اار كاارده بااود ،درساات
دو – سه سااعت بعاد مامورهاا رخیتاه بودناد خاناه و اات ساهراب را تفتايش
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كرده بودند اما چيزي پيدا ن رده بودند .آقاي زهتابچي آن روز اب غرور رو
ب ااه زن ااش لبخن ااد زده ب ااود ام ااا زن ااش ك ااه از م اااجرا خ ا ا نداش اات اب ح اارِ 
نگاهش كرده بود و دندان قروچه رفته بود .این ابر گریه كرد!
دلش سب كه شد از اات زیر شریوا آمد اپینی .روي پلاههاي حيااج نادا
را دید كه كتاب به دسات مايرود وار ااتقاش .نادای او اب ایان نادای اتزه
زمنی ات آ ان فر ميكارد .ناداي او وقا ساهراب را دساتگری كردناد گفات
ش ااده اس االحه دس اات بگ ااریم ب ااروم زن اادان آزادش م اايكنم .بيش اارت از بت ااول و
آقاي زهتابچي غمگنی بود و زهتابچي ميترسيد كه بعد از سهراب ،بالیي
سرش بياید .یا هفتاه قاوهي قضاایيه را زیار اپ گتاشات .از ایان اات باه آن
اات  .به شب ههاي خارجي زنگ زد و مهه را در جراين دستگریي ساهراب
ق ارار داد امااا ی مرتبااه بعااد از ی ا هفتااه رفتااارش صااد و هشااتاد درجااه تغيااری
معما این جا بود .آرام شد و ح ی ابر هم در مورد سهراب حر
كردّ .
نزد.
وقا ناادا را روي پلااهها دیااد مهااهي گتشااتهاش جلااوي چشاامش آمااد .ناادا از
ي كه به ابرو پدر افتاده بود و سارخي چشامش فهمياد كاه حاالش خاوب
نيست .هر دو ميخواستند حر بزنناد اماا هيچكادام جارات نداشات زابن
ابز كند .آقاي زهتابچي خودش را از چهارچوب در كنار كشايد كاه نادا رد
شود .ندا ماوقعي كاه داشات از كناار پادرش ميگتشات خام شاد و شاانهي
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او را بوساايد .دساات آق اااي زهتااابچي ياختي اار دس اات ناادا را گرفاات و ن اادا
برگشات تاوي چشامهاي پادرش .هار دو چناد اثنياه زول زدناد باه هام .آقااي
زهتابچي به حار آماد .گفات :تاو حا داري هار كايرو كاه دلات ميخاواد
دوست داشته ابشي .این رو من ايدت دادم مگه نه؟
ناادا ساارش را ب ااه معااين اتیي ااد ت ااان داد .آقاااي زهت ااابچي گفاات :وخ این ااا
كاسهاي زیر نيمكاسه است.
ندا سرش را سریج بلند كرد و زول زد به پدرش .آقاي زهتاابچي گفات :مان
بچههام رو خوب ميشناسم .اتفاقي افتاده نگو نه!
ندا گفت  :نه.
آقاي زهتابچي گفت :نشانه دارم عزیزم.
دست ندا توي دست پدرش یخ زده بود .گفت :كدوم نشا ؟
آقاي زهتابچي گفت :مگاه منايگف ات ت ليا ساهراب روشان نشاه ازدواج
منيكين؟ مگه كم خواستگار داش ؟
احسااا كاارد ناادا ميافتااد .رهاااش ك ارد كااه باارود داخاال اات  .خااودش مهاجن اا
روي قرنيز ُسر خورد و نشست و پيشا اش را گرفت توي دستش.
اع ارتاش آقاااي زهتااابچي مااانج عروسااي نشااد .ناادا تصااميم گرفتااه بااود ازدواج
كنااد و بااه مااادرش گفتااه بااود بااه پاادر بگااو خااودش را سااب ن نااد ماان حتمااا
ازدواج ماايكنم و پاادرش قبااول كاارد .ش ا عروسااي ماارد جلااوي چشاام مهااهي
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دوربنیه ااا برگش اات ب ااه و اار ن اادا و ت ااوي گوش ااش پ ااچ پ ااچ ك اارد ك ااه س ااينهي
صابمردهاش را بپوشااند .ایان اتفاا از چشام او جعفار پنهاان ماناد .نادا
دیااد چاااك سااينهي لبااا عاارو گشاااد اساات منيتوانااد كاااري ب نااد .ب اراي
این ااه بااه او بفهمانااد سااخت دوسااتش دارد ات آخاار مراساام ت اور اتجااش را
انداخت روي چاك سينهاش و پدر خون خونش را خورد و هيچ حرر نزد.
چون نفهميد براي چي دخرتش مههي روز را سرش را انداختاه زمانی و تاور
عروسااي را ابال منيزنااد .از این ااه آن روز چهاارهي ناادا را ندیااد ،بغااض كاارده
بااود و بااه ميهمازااا كااه شااادابش ميگفتنااد اب اخاام ميگفاات نااومن ،نااومن.
تنها به رفي دوران سرابزش گفات كاه ایان ساگ پادر زنادگي دخارتم را ساياه
ميكند .حاال ببنی كي این حر را زدم؟!
وق عرو را به خانهي خبت ميبردند بظهاي او را اب پدر و مادرش تنها
گتاشتند .آقاي زهتابچي باه بتاول گفات ميخاواهم اب نادا تنهاا حار بازمن.
بتول بدون اعرتاش اات عقد را ترك كارد و زهتاابچي در كناار سافرهي عقاد
كه اب خاوش ساليقگي چياده شاده باود باه چشامهاي سارخ نادا نگااه كارد و
گفت :هنوزم دیر نشده.
ندا خيلي قاوج گفت :یعين چي اپاپ؟!
زهتابچي گفت :تو اونو دوست نداري ،ميدومن.
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نادا بااه وار در رفاات  .زهتاابچي بااه تنادي دساات او را گرفات و كشاايد بااه
ور خودش .گفت :دوستش نداري .من یا عمار عاشا باودم حالتهااي
آدمهاي عاش رو ميفهمم.
سایه گفت :اشتباه ميكين.
زهتااابچي آمااد حاار بزنااد سااایه گفاات :اگااه دوسااتم داري دساات از ساارم
بردار اپاپ.
زهتابچي ح ی كلمه هم حر نزد .اب اخم از اات آمد بریون و بعد از
آن بااود كااه دوسااتش را دیااد و ااش گفاات ای ان سااگپدر زناادگي دخاارتم را
سياه ميكند رفي .
از مهان روز به ف ر گشودن معمایي شد كه ندا آن را انکار ميكرد.
اب این ااه ای ان روزهااا اتفاقااات آنقاادر تنااد رخ ماايداد كااه آدم منيتوانساات بااه
زنادگي خااودش ف اار كنااد امااا اشا تصااميم گرفتااه بااود معماااي زناادگي ناادا را
كش كند .وق دوس باراش زناگ زد كاه روز قاد قارار ماردم سابز پاوش
بياینااد خياابز اا و شااعار بدهنااد نااه غاازه نااه لبنااان جااامن فااداي ای اران و ازش
خواساات كااه او هاام اوالعرسااا كنااد فهميااد كااه ایاان روزهااا ك اارش بساايار
ساانگنی اساات .امااا مگاار ميشااد بااه ناادا ف اار ن نااد .او حاااال درگااری زناادگي
عاشااقانهاي شااده بااود كااه در هاار قاادمش ی ا مااانج بااود و برداشاانت مانجهااا
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براي او لتتبخش بود .هم باه جانش سابز ف ار ميكارد و هام باه نادا .ن ناد
این دو اب هم مرتب ابشند؟
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چند روزی گتشته .اميدوارم بتوانيم بعد از اتفاقات تلخی که افتاده ذهنمان
را روی داسااتامنان متمرکااز کناايم .ایاان روزهااا کارمااان گریااه و زاری و خشاامه.
هاای ذهنمااان از ایاان شاااخه میپااره رو اون شاااخه .فکاار کاانم ات این ااای کااار
در مااورد مااردی حاار زدهام بااه انم اشااک کااه زناادگی خااوبی اب زنااش ناادارد.
از آن ور کس دیگری هام وارد داساتان شاده باه انم زهتاابچی کاه پسارش
سااهراب تااوی زناادان اساات و خ اواهرش اب مااردی کااه صااورتش آش و الشااه
ازدواج کاارده .حباران داسااتان مااا معلااوم نيساات .آاي حباران وقتاای اساات کااه ناادا
آقاس االطان کش ااته میش ااود اي ن ااه وقت ای اس اات ک ااه زهت ااابچی ب ااه اات اش ااک
میرود و ازش میخواهد دخرتش را جنات بدهد اي وق كه من راوي مردي
را ماايبينم كااه اب صااورت آش و الش روي زیاان موتااور سااوزوكي نشسااته و بااه
ور مردم شلي ميكند؟ از باس ایان روزهاا وقاایج زود زود اتفاا میافتاد
منیشااود حبرانهااا را تشااخيص داد .ب ارای مهانی ماان هاام کااه راوی هسااتم گاايج
ش اادهام .ح اااال قب اال از اینک ااه ادام ااهی وق ااایج را برایت ااان بگ ااومي با ارای خ ااودم
حرفهای پيشينم را مرور مایکنم و گریاهام مایگرید کاه چاه اتفاقاات انجاوری
در این روزها افتاده است و خندهام میگرید که این اتفاقاات انجاور باه چاه
اتفاق ااات خ ااوبی من اار خواه ااد ش ااد .س ااهراب را ش اااید مه اانی روزه ااا اعا ادام
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بکننا ااد .البت ا ااه ای ا اان سا ااهراب اب س ا ااهراب اعراب ا اای کا ااه ت ا ااوی خي ا اااابن بع ا ااد از
انتخاابت نریوهای دولت اب گلوله کشتند فر دارد .زنادگی آن ساهراب هام
ب ارای خااودش بساايار جااتاب اساات امااا ماان وقاات روایاات کااردنش را ناادارم.
سااهراب داسااتان مااا هنااوز داخاال انفارادی اساات و ایاان روزهااا اشااک فهميااده
کااه کبااورش کردهانااد بااه چيزهااایی اعارتا بکنااد کااه روحااش هاام از آزااا خا
نداشااته .او از بااس جاات فشااار اساات باای کاام و کاساات مهااهی حرفهااای
ابزجوهاش را اتیيد کرده و مهنی ابع نگرانی ما شده.
فصا ال جدی اادی ت ااوی داس ااتامنان ابز میش ااود .ابی ااد جل ااوش را بگ ااریم .اگ اار
رهاش کنم مهينطوری پيش میرود و منیشود مجعش کارد .اگار کسای خبواهاد
در ماورد داساتان سااهراب اعرابای اوالعاااتی کسا کناد نياااز نيسات داسااتان
من را خبواند گشتی توی اینرتنت بزند اب او آشنا میشود .من فعال مس ول
داس اتان خودمااان هسااتم کااه شااروع کااردهام و بااه سااختی جلااو میباارم .ايدم
ابشااد کااه در مااورد بتااول هاام حرفهااایی دارم .مهااهاش جسااته گرخیتااه ،نيمبنااد
حر میزمن و رهاش میکنم .کمکم کنيد!
اگر دلتان میخواهد مان اذیات نشاوم و احساا نکانم ذهان اا را مشاوش
ک اارده ام خ ااوداتن وق ااایج را کن ااار ه اام بگتاری ااد و داس ااتان ه اار ک اادام را ک ااه
دوست داشاتيد اداماه دهياد و گرناه مان گايج شادهام .وقتای باه ساهراب فکار
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میکنم سهراب اعرابی میآید جلوی چشمم بعد نادا بعاد صادها تان دیگار
و هی قاوی اپتی میشود.
خندهدار است ،مگر نه؟ ا فکر میکنيد این مهه جنایت منیتوانسات رخ
بدهااد امااا حاااال میبينيااد کااه اتفااا افتاااده و نویساانده را گاايج کاارده .امااا ماان
غمگنی نيستم .مهه چيز رو به راه میشود ابور کنيد.
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ن اادا از ك ااا پي ااداش ش ااده ب ااود .آاي دک اارت غزن ااوی او را خل ا ا ك اارده ب ااود ات
خودش را آرام كند؟
ق ا ارار ب ااود م اااموران امني ا ا ب ااه س ا اراغ اش ا ا بياین ااد و ب ا اراي دوم اانی ابر او را
دسااتگری كننااد .درساات در چناانی مااوقعي ناادا پيااداش شااد .وق ا كااه اش ا
خيلاي زايد باه پشاتگرمي و مهاراب كساي نيااز داشات .سار پاتیرش وكالاات
سااهراب هاام ,نریوهاااي امنيا اول زنااگ زده بودنااد بااه دفاارتش و او را هتدیااد
كرده بودند كه وكالت سهراب را نپتیرد و اش برخال نظر آزا این كار
را كرده باود و شا كاه خاناه باود باه تلفان مهاراهش زناگ زده بودناد كاه ایان
پن ماانی وكالاات اوساات كااه نبایااد ميپااتیرفت و اش ا گفتااه بااود ماان وكاايلم
ابیااد خااودم تشااخيص باادهم كااه كاادام وكالاات را بپااتیرمي و كاادام را رد كاانم.
اش ا وق ا ایاان حرفهااا را ماايزده دساات و اپهاااش ميلرزیااده امااا كسااي كااه
حقيقت را كش كرده ابشد در اوج تر نيز منيتواند آن را پنهان كند.
مهان ش آمده بودند سراغش و دستگریش كرده بودند اماا باه حماض این اه
كانونوكال ع سالعمال نشاان داده باود آزادش كارده بودناد ات کاوز وكاالتش
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را ابواال كننااد .حاااال هاام كااه بعااد از كلااي دوناادگي کااوزش را پااس گرفتااه بااود
ابز هاام هتدیاادش كاارده بودنااد كااه نبایااد وكالاات خااانوادهي پرینيااا را بااه عهااده
بگ اارید و اش ا ا ابز ه اام ااج س اار تصا ااميم خ ااودش ایس ااتاده با ااود .بعا ااد از
حرفهاااي آقاااي زهتااابچي ،اش ا بااه ای اان ابور رساايده بااود كااه هاار ك اادام از
مااوكلينش بااه او كم ا ميكننااد .مواال مهاانی سااهراب كااه موج ا شااده بااود
اشا اب خاواهر او آشاانا شااود و بااه خاااور او زناادگيش معااين دیگااري داشااته
ابشد .دلش ميخواست قبل از دستگریي اب ندا حر بزند .خيال ميكرد
كه او خواهد توانست آرامش كند و مسری زندگيشاان را واوري تغياری بدهاد
كااه اشا بااه زناادا شاادنش هاام افتخااار ب نااد .ایاان كااار از عهاادهي ناادا باار
مي آمد.
نادا باه ماارد خاودش گفتاه بااود مهام نيسات باراي چاي سار و صااورتت آش و
الش شده و مهه ازت رم ميكنند مهم اینه كه من دوستت دارم!
هيچوقاات بااه هاايچكس نگفاات ب اراي چااي صااورت او آش و الش شااده امااا
براي خودش حتما مهم بود كه خواسته بود اب او ازدواج كند .اشا ميمارد
براي مهنی خصلت او.
فرداي آن روز كه سوزن ریز ابران بود و اش زیر ابران قدم زده بود و آخر
سر یا مغاازهي اتوشاویي پيادا كارده باود و رفتاه باود داخال و ازش خاواهش
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كاارده بااود كااه لبا هاااش را خش ا كنااد و بعااد انگااار نااه انگااار كااه ابرا
ابریده ابشد اب لبا هاي خش به خانه رفته بود .هوا بسيار گرم باود .هاوا
گاارم كااه ميشااد او كالفااه بااود .زايد تااوي خياااابن پرسااه مناايزد .خااودش را بااه
جاهاي سربسته ميرساند كه زیر كولر بنشيند .ح خانهها روزهاي گرم از
بریون قابل جملتر بود.
اشا وقا وارد خانااه شااد يااه تااوي آشااپزخانه بااود .تااوي ناال آفتاااب آمااده
بااود خانااه .از مهااهي منافااتش عاار ميرخیاات .رفاات آشااپزخانه .يااه باادون
این ه سرش را برگرداند گفت :سالم.
اش گفت :سالم عزیزم.
رفت ور خیچال .گفت :نوشيد چيزي ندارمي؟
يه گفت :به خیچال نگاه كن.
اش ا از داخ اال خیچ ااال شيش ااه را برداش اات و س اار كش اايد .ي ااه از ص ااداي
قلان قلاان آب برگشاات بااه واار اشا  .گفاات :باراي هازارمنی ابر ایاان كااار
بده.
اش ا ا گف اات  :ببخش اايد دارم از گرم ااا م اايمریم .ب ااري ب ااریون ُه ا ارم آت ااش رو
ميبيين.
يه گفت :مهيشه براي كاراي بدت ونه داري.
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اش شيشه آب را داخل دستشویي خاخ كرد و دوابره اب آب پارش كارد و
گتاشت داخل خیچال .يه گفت :چه بویي گرف ؟
اش گفت :از بس راه رفتم .منيدو چه شور و حاليه تو خيابوان.
ي ااه س ااوهان انخ اان را از روي مي ااز توال اات برداش اات و آم ااد نشس اات روي
كاانپه گفت :چه شور و حاخ؟
اش ا گفاات :انگااار ساايل ساابز اومااده ابشااه .مهااه جااا مااردم ساابزپوش دارن
شعار ميدن "مر بر دی تاتور".
يه اب غيظ برگشت به اش نگاه كرد .گفت :گور ابابي مردم.
اش ا چياازي نگفاات .يااه اپي راسااتش را انااداخت رو اپي چااپش گفاات:
بلند شو برو کوم به جاي این حرفا.
يه اب اش به زما برميگشت كه پدر سپاهي يه اب اش به
اختال
خاور پتیرفنت وكالت دانش واين معرتش فالفت كرده باود .اشا هار چاه
سااعي كاارده بااود حبا كاااریش را وارد زناادگي ن نااد نشااده بااود و روز بااه روز
وضج زندگيش بدتر ميشد.
يه گفت :ات خفه ام ن ردي برو کوم.
اش گفت :ابشه.
چشاام از آ ااان گرفاات و رفاات تااوي اات خ اواب و روي ات ولااو شااد ات
جورا اش را در بياورد.
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امروز بيشرت از مهيشه به مس نياز داشت .دوسات داشات باه جااي ياه،
ناادا را در خانااه تصااور كنااد و ایاان كااار وقا حمقا ميشااد كااه مساات ابشااد.
بلند شد و اب شتاب رفت كنار خیچال و بطري آبسلوت را برداشات و سار
كشيد .يه كه تاوي پاتیرایي داشات انخنهااش را ساوهان ميكشايد  ،داد
زد سرش.
 ابزم رف سر خیچال كه؟!اش ا ج اواب نااداد .چنااد جرعااه دیگاار هاام نوشاايد و در بطااري را بساات و
گتاشااتش تااوي خیچااال .دهااانش تلااخ بااود .خنواساات ماازهي دهااانش را تغيااری
بدهااد .دوابره برگشاات رفاات بااه واار اات خ اواب ولااو شااد روي اات ات
لنگااهي دیگاار جااورابش را ب نااد .يااه خ ا دار شااده بااود کااه دکاارت غزنااوی
دوابره رفت ا اه س ا اراغ خا ااانوادهی پرینيا ااا .هنا ااوز قضا اايهی نا اادا را نشا اانيده ب ا ااود.
منیدانس اات ک ااه ش ااوهرش دارد عاشا ا او میش ااود .گف اات :ابزم ش اانيدم اون
خونوادهی نکبت اومدن سراغت؟
نپرساايد کاادام خااانواده .میدانساات منظااورش خااانوادهی بیپناااه پرینياساات.
گفت :نباید از آزا دفاع کنی!
اشااک گفاات :چطااور ميشااود ازش دفاااع ن اارد ،دخاارت شااانزده سااال بيشاارت
ندارد پدرش را كشنت ،كاري به این ندارم كه چرا كشتنش .من وكيال دخارته
هس ااتم ن ااه پ اادره .بع ااد ام اوال پ اادر را مص ااادره كردن ااد و دخ اارت مه اراه اب ب ارادر
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كوچ و مادرش کبور شده در ی ي از حمالت اپینی هتران خاناهاي اجااره
كند اما هنوز كار متام نشده بود .براي این اه دخارت ،بارادر كاوچ ي داشات
كه شاید روزي بزر ميشد و ميخواست انتقام پدرش را بگرید.
يااه بااه حرفهااای او گااوش منیکاارد .اش ا نگ اران ایاان بااود كااه بالیااي ساار
خانوادهي پرینيا بياورند .نه به خاور این ه جرمي مرت ا شادهاند بل اه باه
خاور ترسي كه از آیندهي آزا داشاتند .خياال ميكردناد اگار بچاهها بازر
شوند و دستشان به كاري بند شاود ميتوانناد باراي نظاام خطارانك ابشاند و
اشا از اساتدالل پنهااان آزااا ميترساايد .ترسااش را منيتوانساات اب كسااي در
ميااان بگااتارد .رابطااهاش اب يااه خالصااه ميش اد در خریاادن وااال و باازر
كااردن خانااه .ب اراي مهاانی ناادا پناهگاااهش شااده بااود .يااه اب نفاارت از اات
ب ااریون ک ااه رف اات ن اادا وارد ع ااامل خي ااال و مس ااتی او ش ااد .گفت:ی ااه س اار ب اارمي
پيششان .شاید به كم ما نياز داشته ابشن.
اش ندا را بغال كارد و بوسايد .گفات :وقا اب تاو هساتم دمل قارِ  ميشاه.
مهه كاري ميتومن ب نم.
(اگر ميشد اش ندا را بغل كند و ببوساد زنادگي باراش معاين دیگاري پيادا
ميكاارد .مناايدامن آاي او واقعااا توانسااته بااود ایاان كااار را ب نااد .مهااهاش بااه ف اار
ایاان بااود كااه شاااید ناادا راضااي نباشااد و ناادا اب ُح ا نگاااهش ميكاارد ك اه
اشا ا تص ااور كن ااد عاش ااقانه نگ اااهش ميكن ااد .اشا ا نگاهه اااي آدمه ااا را
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جمل
ميشناخت .او ساهلا بود كه اب يه زندگي ميكرد و نگاههاي او را ّ
ميكا ا اارد .چ ا ا ارا كا ا ااه نگاهها ا اااي يا ا ااه روي صا ا ااورت او منينشسا ا ااتند ف ا ا ارار
ميكردند .از وضعي به وضعيت دیگر .وق براش چيزي ميخرید ياه اب
ونازي ميگفت عزیزم عزیزم و اش بيشارت از هار زماان ميدانسات كاه ایان
عزیاازم عزیاازم كردنه اااش ساااختگي اس اات و ميدانساات ك ااه نگاههاااي ي ااه
عاشقانه نبود .حاال خيال ميكرد ندا عاشقانه نگاهش ميكند).
اب او ب ااه جه اانم ه اام ميرف اات احس ااا خوش اابخ ميك اارد .با اراي مه اانی راه
افتادند كه به بدترین نقطهي شهر بروناد و باه كساا سار بزنناد كاه عشا را
درك ميكنند و جرمشان این است!
متام راه ندا براي اش شعر خواناده باود و اشا سارااپ گاوش راننادگي كارده
بود .به كوچهی تناگ خاانوادهي پرینياا كاه رسايدند نادا گفات :دسات خااخ
خوب نيست برمي.
اشا گفات :مساتح كاه نيساانت .انراحات ميشان .یا ابر شارییين خریاادم
كلي انراحت شدند.
ندا از ماشنی رفت اپینی .اشا سارش را از شيشاه بارد باریون گفات :راسا
اسم دخرت ترانها .
ندا لبخند زد .او ميدانست كه هيچ كدام از ایان ا هاا اعتباار ندارناد .ایان
نویس اانده اس اات ك ااه ا ه ااا را مش ااخص ميكن ااد .ب اراي مه اانی از اش ا اس اام
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دخ ا اارت را نپرس ا اايده ب ا ااود .اگ ا اار اس ا اام دخ ا اارت ن ا اادا ميش ا ااد و وسا ا ا ی ا ااي از
خياابنهااي هتاران تااری یا بسااي ي ميآمااد مينشسات روي ریااهاش و خااون
ُشره ميكرد از متام منافت صورتش چاه فرقاي ميكارد .چاه نادا چاه تراناه .آاي

این مهه اسم براي فری نبود؟ ا هایي كه یا هاد داشاتند و آن رسايدن
به قلّهی انسان بودن بود.
اشا از ماشاانی آمااد اپیاانی و درش را بساات .بچااهاي اب شااورت اپره وس ا
خياااابن ایسااتاده بااود .اش ا رفاات واار بچااه و از جياابش ش ا اليت بااریون
آورد و داد دس ات او .بچ ااه اب اات اش ا را نگ اااه ميك اارد .دس ااتش رف اات
واار او و ش ا الت را از دسااتش قاپيااد .ناادا گفاات :باارو خونااهتون عزیاازم.
ماشنی ميايد ت ميزنه.
اش گفت :این ا ماشنی پيدا منيشه.
بااوي تعفاان از خياااابن ماارتوك ميآمااد .اشا شااانه بااه شااانهي ناادا راه افتاااد.
ندا اب افسو به در و دیوار خانهها نگاه ميكرد .گفت :جرمش چي باود
آخه؟
اش ا گفاات :راننااده اتوبااو بااوده ،بااه جاارم اغتشاااش گاارفتنش و اعاادامش
كردند.
ندا سرش را ت ان داد .اش توي چشمهاش پر شد.

113

يااه در واقعياات صااداي ماااهواره را بلنااد كاارد و آمااد بااه اات خ اواب .دیااد
اش تزده روي ت نشساته و ی اي از اپهااش را گرفتاه دساتش .انگاار
كه خبواهد جورابش را در بياورد .يه مچ دست اشا را گرفات و از اات
كشيد بریون .اش ياختيار تلو تلوخوران اب او آمد بریون .يه خيلي داد
و قا ااال راه انداختا ااه با ااود اما ااا اش ا ا چيا اازي نشا اانيده با ااود .ایا اان از قيافا ااهي
تزدهي او مشخص بود .يه گفت :هيچ معلومه چته؟!
اش ا چي اازي نگف اات :ي ااه لي اوان را از روي س ااينگ آش ااپزخانه برداش اات و
آباش را پاارت كاارد بااه واار اشا و اشا چشاامهاش را بااه هاام زد و زل زد
به يه .گفت :چي شده؟
يه گفت :از خودت بپر .
اش گفت :چي رو؟
يه اب دست او را هل داد عق گفت :گيج شدي اباب .برو كنار!
گفاات :صااد ابر اات گفااتم اب اپهاااي بااو گناادوت ناارو بااه اات خ اواب .ات
كلهي صبب خوامب منيگریه.
اش گفت :داشتم ميرفتم کام.
يه گفت :بریون خلت شو برو کوم.
اش خواست برود به ور کاام سارش گايج رفات .ياه برگشات وارفش.
گفت :تو مس ؟
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اش چيزي نگفت .ياه رفات اپي خیچاال .بطاري مشاروب را برداشات و
نگاهش كرد و داد زد سرش.
 ح ااامل ازت ب ااه ه اام ميخ ااوره .نگ ااه داش ااته ب ااودم ب ارا ش ا  .مو اال خ اار س اارميكشي كه چي بشه؟
اش چيزي نگفت .رفت ور کام .بریون خلت شد و اپورچنی اپورچنی
رفا ا اات داخ ا ا اال ک ا ا ااام و ت ا ا ااوي کا ا ااام پ ا ا اايش از این ا ا ااه آب را ابز كن ا ا ااد روي
سرامي هاي خن نشست و آه كشيد.
مااا از ك ااا باادانيم او ب ااه چااه چياازي ف اار ميك اارد .شاااید بااه زناادگي ب ارابد
رفتهاش ف ر ميكارده و شااید ابز رفتاه باود ساراغ نادا كاه او اب آراماي حار
بزن اد و هاام دردي كنااد و اش ا تصااور كنااد اب ی ا زن مواف ا آدم ميتوانااد
جهان را تصاح كند.
برگشااتين ناادا (در خيال)بااه اشا گفتااه بااوده ا لا یبقااي مااج ال فاار ال یبقااي
مج الظلم .اش خواسته بود برگردد و دست او را ببوسد اماا نتوانساته باود.
نه این ه ندا نگتارد اش احسا كرده بود بسيار سختش است كه باه او
بگوید دوستش دارد .به خاور مههي خويهاش دوستش دارد.
يه و اش را بگتارمي خانه انند برومي خانهي پرینيا.
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درب تنهااا اات خانااهي ماارد اعاادامي جااری جااری ميكاارد و ترانااه ماادام بلنااد
ميشد و در را ميبست .مادرش يهيچ حرر كانج اات نشساته باود و زل
زده بود به كن ي دیگر .ترانه گفت :از وق اباب را كشتند اینطور شد.
ناادا بلنااد شااد رفاات كنااار زن نشساات .دسااتهاي او را تااوي دساات گرفاات و
نوازششان كرد و انگشت سبابهي زن كم كم ت ان خورد و خورد به دست
ندا و آخار سار دو زن مهادیگر را بغال كردناد .ی اي گریاه كارد و آن دیگاري
بغضه اااش را ف اارو خ ااورد .او خيل ااي ك اام گری ااه ميك اارد .تص ااور ميك اارد ك ااه
ساااهلاي س اال زنهااا را بااه خاااور گریااه كردنهاشااان جقااری كردهانااد و آزااا را
فرسااتادهاند كاانج آشااپزخانه و حاااال وقاات گریااه كااردن نيساات .ب اراي اثبااات
تواانیي زن بودن هم كه شده نباید گریه كرد اما وقتش كه برساد گریاهها ابیاد
كاارد .ایاان را ناادا ابرهااا گفتااه بااود .گفتااه بااود كااه قل ابش ه ازاران زخاام دارد و
دنبااال فرص ا ميگااردد كااه بااه خاااور آن ز هااا گریااه كنااد امااا حاااال وقااتش
نيست.
این ااه مااادر ترانااه در آغوشااش گریااه ميكاارد لااتت ميباارد .خيااال ميكاارد كااه
او را جنات داده است و بعد از این ميتواند دخرت و پسرش را نوازش كند.
بعد از مدهتا در آغوش ندا فاميلي شوهرش را به زابن آورد .ریاز و ش ساته
هي ميگفت پرینيا ،پرینيا .ترانه حا جارات اباراز احساساات هام نداشات.
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پلا هاام مناايزد .زل زده بااود بااه دهااان مااادرش و ناادا موهاااي انمرت ا زن را
نوازش ميكرد.
هم و غم اش این بود كه بالیي سر ترانه
پرینيا دیگر بر منيگشت اما متام ّ

و پ ااوراي نياورن ااد .تران ااه درب زها اوار دررفت ااهي اات را ابز ك اارد و رف اات ت ااوي
حياااج .اش ا هاام دنبااالش رفاات .ترانااه رفاات اپي حااوش آب ،سااطل را پاار
كرد و پخش كرد توي حياج گرد و خاك گرفته و بوي كاه و گل بلند شد.
اش گفت :وضعيت چطوره؟
ترانه گفت :خيلي بد.
نفس عميقي كشيد و بو را داد به ریههاش .گفت :بدتر از این منيشه.
حاااال اب انگشااتهاي دسااتش ابزي ميكاارد .گفاات :هاايچ كاادو ون منيتااونيم
فراموش كنيم .یه روزي انتقامش رو ميگریمي.
اشا بااه اوارافش نگاااه كارد .انگااار ميترسايد كسااي هسات و حرفهاشااان را
ميش اانود .گف اات :نبای ااد ای اان حرفه ااارو اب كس ااي مط اارا كن اانی و گرن ااه ك ااار
مش ل ميشه.
ترانه گفات :مان باه كساي منايگم وخ پاوراي غمگنیتار از ایان حرفهاسات كاه
نصيحت گوش كنه.
از پوراي كه ايد كارد تار خاورده و مستاصال زل زد باه اشا  .اشا گفات:
هر كاري از دستم بر بياد دریج منيكنم.
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ترانه گفت :نومن.
ندا هم كه آمده بود بریون و توي چهارچوب در ایستاده بود گفات :آزادي
رو به آدم هدیه منيدن ابید خودمون به دستش بيارمي.
ترانه گفت :ميترسم بالیي سر پوراي بيارن .متام اميد ما به اونه.
اش گفت :نگران نباش هيچ كاري منيكنن.
امااا هنگااام بااریون آمادن اش ا بااه ناادا گفتااه بااود كااه صااادقانه بگااومي مطم ا ن
نيستم كه كاري به كار پوراي نداشته ابشن .ميترسم ندا.
ندا برگشته بود به صورت اش و اب مهراب نگاهش كارده باود و گفتاه باود
نرت .
اش از آن روز به بعد هيچوقت نرتسيد .از هيچكس نرتسيد!
در ه اواي گاارم اتبسااتان هت اران ی ا مرتبااه ووفااان بااه اپ شااد .درب تنهااا اات
خانهي مرد اعدامي مادام باه هام كوبياده ميشاد و تراناه وسا اات ایساتاده
بود و منيدانسات چي اار ابیاد ب ناد .نادا صاورت زن را بوسايد و دساتهاش
را از دور گردنش ابز كرد و بلند شد .گفت :ع ووفان اب حاليه.
ترانه به سخ لبخند زد .اش هم بلند شاد .نادا گفات :فنار قفلاه ش ساته
البد ،كاري نداره كه درستش ميكنيم.
اب دس اات چنا ااد ابر زابن ااه قف اال را ت ااان داد .شا اال و ول ت ااان ميخا ااورد.
گفت :پيچ گوش دارین؟

118

ترانه مستاصل سرش را ت ان داد .ندا گفت :یه چاقو بيار.
تراناه از تااوي آشاپزخانه چاااقو آورد و نادا اب شااتاب پيچهااي قفاال را ابز كاارد
و قفل را كشيد بریون .فنر قفل ش سته بود .اب خنده آن را به اش نشان
داد .فنر را باریون آورد و اتباش داد و درازش كارد و دوابره تاوي قفال جاا زد
و دستگریه را چند ابر ابال و اپینی كرد و دید درست كار ميكند و دوابره
آن را جااا زد .دیگاار درب صاادا منيكاارد .كياان شااده بااود .از ترانااه خواساات
كه براش كماي روغان نباايت بيااورد .لوالهاا را هام روغنكااري كارد و برگشات
بااه واار ترانااه و بغلااش كاارد .گفاات :اینقاادر انراحاات نباااش دخاارت  ،مهااهي
مش الت به این آسو قابل حلّه.
ترانااه هاام ماننااد مااادرش در آغااوش او گریااه كاارد و اش ا دلااش ميخواساات
هيچوقاات ایاان اتفااا منيافتاااد .او واقاات نداشاات گریااهي كسااي را ببينااد .بااه
خصوِ  كسا كه حقشان اپمال شده ابشد .ندا مدهتا او را در آغوشش
گرفت و اش براي این ه غرور ترانه پيش او نش ند نشست كناار ماادرش
و اب او حر زد .تنها اش حر ميزد .تنها اش ...
وق ميخواستند خانه را تارك كنناد نادا كاه خام شاده باود كفشاش را بپوشاد
چشمش به كاشيهاي ش ستهي كا حيااج افتااد .مهاهي كاشايها سافيد
كدر بودناد و تنهاا ی اي از كاشايها رگاهي سارخ رنگاي داشات كاه باه ذو
م اايزد .در مي ااان آن مه ااه كويف ااي و ك اادري ابز ه اام رگ ااهي س اارخ ب ااه چش اام
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ميخااورد .ناادا خيااال كاارد كااه اگ ار حاااال پاادرش این ااا بااود و ایاان كاشااي را
ميدیااد ،ش ا روي اات چااوي مينشساات و بااه رفاايقش ميگفاات رفي ا
یا رگااهي سارخ در ميااان چناادین كاشااي بااه چشاام ميخااورد .بعااد آن رگااهي
سرخ را به هر سرخي دیگر شبيه ميكرد و ميگفت ،رفيا نلام روي زمانی
منيماند .دیده ميشود .خيلي ابید آدم مراق خودش ابشد.
نادا نگااهش باه اپیانی هام كاه باود دوسات داشاتين باود چارا كاه باه اندیشايدن
خطر ميكرد و مهنی كار او دل اشا را ميلرزاناد و اشا بادجوري هاو
ميكرد كه لبهاي او را ببوسد .كاش ميشد.
هار وقات وكالات كساي را قباول ميكارد كاه در حقاش نلام كارده بودناد بعااد
از شنيدن حرفهاش آرزو ميكرد كه ابران ببارد و مراسام آیياين خاودش را باه
جا بياورد .ح گاهي ميشد كه موكلينش را هام اب خاودش ميبارد كافاه كاه
صااداي موساايقي گااوش كننااد و غاام و غصااهي دنيااا را وااور دیگااري ببيننااد.
حاااال هاام دلااش ميخواساات ترانااه را بااردارد و اب ناادا سااهاتیي برونااد كاف اه ات
خواست به ندا بگوید كه به ترانه پيشنهاد كند اب هم بروند كافاه ايدش آماد
كه آجنا را هم از دستشان گرفتهاند .انگار ميدانستند كه آدمها در مجعيت
و جتمجهااا ميتواننااد خااوش ابشاند ،باراي مهاانی بيشاارت کافااهها را تعطياال كاارده
بودند.
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وكياال ماادافج داسااتان مااا در ایاان ماادت كااه مااا اب او آش انا شاادهامي ز هاااي
بزرگا ااي را روي تا اان و روانا ااش احسا ااا كا اارده .از وا اارر بعا ااد از ما اادهتا اتزه
توانسته کوز وكالتش را پاس بگارید و در مهاان روزهااي اول ی اي از ماوكلنی
قاادمیياش معااين زناادگي او را از نااو تغيااری داده و او را عاش ا دخاارتش كاارده
است .وكيل ما كاه معماوال در مهچانی روزهاایي باه خيااابن پنااه ميبارد و در
مهچنی روزهاایي معماوال ابران ميگرفات كاه او بتواناد كماي احساا آراماش
ب ند به ابران ف ر كرده بود و ابران گرفته بود و بعد از درد و دل موكلش
زده بود خياابن و زیر ابران قدم زده بود اما كافهاي دیگر در كار نبود و او
تنها به ی انه زنده بود به انهي دیدن ندا و حاال كه تنهایي از خانهي
مااوكلش كااه پشاايزي هاام پااول كا دسااتش منيگتاشاات بااریون كااه ميآمااد بااه
این ف ر ميكرد كه دیگران چطور این روزها را جمل ميكنند؟!
به نداي خياخ خودش ف ر ميكرد كه او چطور ميتواند روزهاي ينشااج
این روزها را جمل كند و حاال ضمن این ه وكالت ميكرد سواالت عميقاي
هاام داشاات كااه ابیااد باادازا اپسااخ ماايداد و احسااا ميكاارد كااارش روز بااه
روز دشوارتر ميشود.
به ترانه قول داد كه نرتسد .گفت نرت ما مهه اب هم هستيم!
يه گفت :اون زهره مار رو نگه داشته بودم براي ش .
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اش از خيال ندا بریون آمد .گفت :كه چي بشه؟
يه گفت :كه چي بشه؟
دویاد رفاات كنااار آینااهي قاادي ایسااتاد گفات :بارا این ااه چنااد قطااره بریاازم تااوي
حلقم ات فراموشت كنم!
اشا ساارش گاايج ميرفاات .بغااض راه نفسااش را بسااته بااود .اب این ااه مساات
بود اما عقلاش سار جااش باود .ساعي ميكارد رفتاارش را كنارتل كناد .گفات:
چرا منيتوو جملم كين؟
يااه لبه اااش را ميجوی ااد .اش ا چشاامهاش را ك ااه رو ه اام ميخوابيدن ااد ب ااه
سخ ابز كرد و زل زد به يه .گفت :نگف ؟!
يااه گفاات :ب ارا این ااه دیگااه ازت خسااتهام .از ادا و او اوارت خسااتهام .از
این ه هر روز مامورا دنبالت ابشان خساتهام .دوسات دارم زنادگي كانم .گاور
ابابي هاار كااي كااار سياسااي ميكنااه .ماان ميخ اوام زناادگي كاانم تااو هاام گااه
ميز به مههچيز.
اش ا كالفااه بااه نظاار ميرساايد .گفاات :ماان ك اار سياسااي مناايكنم .كااار ماان
وكالته دارم كارم رو اجنام ميدم.
ي ااه گف اات :ع ااوش وكال اات آدم اااي ي س ار و اپ وكال اات آدم اااي درس اات و
حسايرو قبول كن .خودت عرضه شو نداري اباب برات پيدا ميكنه.
اش مشتش را كوبيد به دیوار .داد زد سر يه.
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 اون آدمااا ب ارا ماان پشاايزي ارزش ناادارن .سااپاهيهاي حماارتم .ماايدومه ااهي دعواه ااا س اار پول ااه .دارن كش ااور رو ميچ اااپن .مه ااهچيز م ااال
سپاهه .از فابرات بگری بر به جادهها .بسه دیگه.
وق گفت بسه دیگه ،يه را گتاشت كه در خيال برود سروقت ندا.
اشا ا زل زد ب ااه ن اادا .ن اادا ب اادون این ااه كلم ااهاي ح اار بزن ااد ب ااه او نگ اااه
ميك اارد .در نگ اااهش عشا ا ب ااود .وض ااعيت اشا ا را درك ميك اارد .اشا ا
دل ااش ميخواس اات او را بغ اال كن ااد و با ا دش روي ا ات خا اواب خبواابن ااد و
ی ي ی ي دكمهي پریهن خاردخ رنگاش را ابز كناد و كال بادنش را ببوساد
و بع ااد س اارش را بگ ااتارد روي ش ااانههاي خل ااتش و گری ااه كن ااد .ي ااه گف اات:
خستهام ازت.
اش بلند شد رفت به ور اات خواب .گفت :فردا والقت ميدم.
اولاانی ابر بااود ك اه حاار وااال از زابن اش ا بااریون ميآمااد .بيشاارت يااه
حارفش را وسا ميكشاايد .اب اات برگشاات و بااه اشا نگاااه كاارد .گفاات:
چي؟ چي گف ؟
اشا گفاات :هيچاي .وقا ازم خسااتهاي ابیاد خااودت رو جناات باادي .فااردا
ميرمي دادگاه توافقي از هم جدا ميشمي.
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منيتوانست سراپ ابیستد .صورت يه مول لبو سرخ شده بود .گفات :چاي
گف ؟ تو ؟ تو ميخواي منو وال بدي .آره؟
اش چيزي نگفت .رفت توي اات خواب روي ات ولاو شاد و صاورتش
را توي دستهاش پنهان كرد و گریه كارد .ياه جياج ميكشايد .ميگفات تاو
مااال ایاان حرفهااا نيس ا  .بعااد حاارر زد كااه اش ا حاااال منيدانااد آن را تااوي
مس خوب شنيده اي نه .گفته بود كونت گهيتر از این حرفهاست كه من
را وااال ب اادهي .هاار ش ا هاار ش ا مساات م اايكين و مااياف ب ااه ج ااامن.
حيوان عوضي .ف ر كردي اگر قاضي بفهمه به این راح ...
بعااد گفتااه بااود گااور ابابت ماان هاام ميخ اواهم وااال بگااریم .بااه شااروي كااه
خانااه و ماشاانی و دفاارت را ب ادهي بااه ماان وگرنااه بااه قاضااي گااه كاريهااات را
ميگومي.
اش ا حاااال كااه معلااوم نيساات كاادام حاالساات – در ی ا روز ابرا – بااه
حرفهاي يه ف ر ميكرد و سارش را ت اان مايداد و پياناش را ميكشايد
و بااه ناادا ميگفاات چطااور ميشااود كااه ح ا در خانااه هاام امنياات نداشااته
ابشي؟ من جاسو خانگي دارم كه باراي عااديترین حا زنادگيام هتدیادم
ميكنااد .ناادا پيشااش نبااود كااه تس ا ينش بدهااد .ناادا در خيااالش بااود .وخ
تصميم وال دادن يه اصال يه نبود واقعيت حمض بود!
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به ندا میگفت مههی بدخبتی ما زیر سر استبداده .نه شعار منیدهم .وقتای
آدم حا زناادگی اب دخرتهااا را نداشااته ابشااد ات دنياشااان را کشا کنااد و بااه
یکاای دل ببناادد و آخاار ساار اب او ازدواج کنااد مهاانی میش اود .یکاای را تااوی
کوچ ااه و خيا اااابن میبين اای و ب ااه انچا ااار انتخا اااب میکنا اای ات گا ااه بزنا ااد با ااه
زن اادگيت .گفت ااه ب ااود ه اايچ ك اااي دني ااا زن و ش ااوهر اینط ااور اب ه اام ح اار
منيزننااد .ح ا اگاار ق ارار ابشااد از هاام جاادا بشااوند .نگاااه كاان چطااور مواال
حياوان بااه جااان هاام افتااادهامي .سااري بااه زناادگي مااردم باازن ات ببيااين چااه بالیااي
سرمان آمده!
بعد گفته باود وقا آزادي نداشاته ابشاي كاه از موسايقي گاوش كردنات دفااع
كين ميتوانناد دارت بزنناد و هايچكس هام نتواناد اعارتاش ب ناد( .منظاورش
ی ا ااي از ما ااوكلينش با ااود كا ااه داشا ااته ت ا اوي ماشا ااينش آواز داریا ااوش را گا ااوش
ميكاارده كااه لبااا شخصاايها اعارتاش ميكننااد و شااروع ميكننااد بااه كتا
زدنش و زیر مشت و لگد آزا ميمرید و اش هار چاه تاالش ميكناد كاار
آزااا را حم ااوم كنااد موفا منيشااود و لبااا شخصاايها قسار در ميرونااد .از
این پروندهها اش زايد داشته كه هيچكدام نتي ه نداده بود).
بعد سرش را ت ان داده بود و گفته بود توي این سارزمنی مهاه متهمناد .اگار
ح وماات اراده كن ااد مه ااه را م ااتهم ميكن ااد و م اان از ای اان ميترس اام .تنه ااا راه
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جنات این اسات كاه ماردم بتوانناد از خودشاان و خواستههاشاان دفااع كنناد.
آزادانه این كار را ب نند .آي آزادی ،آزادی
اش ا تااوي کااام بااود كااه صااداي هللا اك ا بلنااد شااد .ايدش آم اد كااه مااردم
ساابزپوش اب ه ام عهااد كردهانااد كااه شاابها تااوي پشااتابمها هللا اك ا بگوینااد.
پن ارهي کااام را ابز كاارد و داد زد هللا اكا  .بعااد صااداها هااي بلنااد و بلناادتر
ميش ا ااد .نشس ا اات روي ص ا ااندخ وان و ب ا ااه ش ا ااعارها گ ا ااوش س ا ااپرد .انگ ا ااار
چهارفصل ویوالدي را گوش ميدهد .مست صداهاي مردم شده بود.
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درس اات در ش االوغترین روز هت اران ،اش ا  ،ي ااه را ب ااه دادگ اااه كش ااانده ب ااود.
روزي كه يه از شدت عصبانيت باه خانهاشاان كاه زناگ زد ماادرش گفات
پاادرش مااديت اساات كااه نيساات .بعااد از ایاان جناابش كااتایي ساابز مهااهاش در
ماموریت است .يه به مادرش گفته بوده كه پدرش ماموری مهمتر از ایان
نادارد كااه دنبااال كاار دخاارتش ابشااد و اشا را سار جاااش بنشاااند و مااادرش
قول داده بود كه اگار خاناه آماد حتماا خا ش ميكناد .ياه منيخواسات اب
اش برود به دادگاه اما اش گفته بود كه اگر نياید غيااب والقش ميدهاد
و يااه ترساايده بااود و ابهاااش راه افتاااده بااود و تااوي ماشاانی گفتااه بااود گااور
خودت را كندي ،سرت به تنت سنگيين كرده انگار؟!
این اولنی ابر بود كه يه مستقيم اش را هتدید ميكارد .خبصاوِ  در ایان
روزهاي حسا كه تاوي كوچاه و خيااابن ماردم را ميگرفتناد و ميانداختناد
داخ اال ون و ميبردن ااد ج ااایي ك ااه ع اارب ان ااداخت .اگ اار وسا ا خي اااابن
ماش اايين نگا ااه ميداش اات و اش ا ا را ميانا ااداخت ابال و اب خا ااودش ميبا اارد
هيچكس مانجاش منيشد.
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گفت :پيشتر ابید این ارو ميكردم .اب هتدید كه منيشه زندگي كرد.
به ميدان فلسطنی كه رسايدند ماردم فاوج فاوج باه ورفشاان ميآمدناد و فارايد
ميزدن ااد "م اار ب اار دی ت اااتور" مجعي اات جل ااوي ماش اانی را س ااد ك اارده بودن ااد.
اش اب این ه عصبا بود و ع له داشت اما به مردم لبخند ميزد .جوا
آمد جلوي ماشنی و به اش گفت دستمال كاغتي دارید؟ اش دستمال
كاغتي را از سينهي ماشنی برداشت و داد به جوان .جوان گفت از صبب
آنقادر گااز اشا آور زدهاناد دارمي كاور ميشاومي .اشا صاندو عقا را زد
و از ماشانی آمااد اپیانی و اول جاوان را بغال كاارد و پيشاا اش را بوساايد بعااد
رفت ور صندو عق ماشنی و چند بسته دستمال كاغتي برداشت و
داد ش .گفت :موان خودتون ابشنی.
ساوار ماشاانی كااه شااد دیااد يااه اب كينااه نگاااش كاارد .بااه سااه سااال پاايش ف اار
كرد كه اب هم توي وبقهي ابالي خانهي پدر يه اب او صاحبت كارده باود
و يااه ااش فهمانااده بااود كااه اب پاادرش زناادگي خااوي ناادارد .مسا لهي يااه
آن روزها این بود كه منيدانست پدرش از چه راهاي ایان مهاه پاول باه دسات
آورده .ی سردار سپاه مگر چقدر حقو میگرید .اش عاش تفاوهتااي
او شده باود و اصاال باه ایان ف ار ن ارده باود كاه پادرش چي ااره اسات و باه
مااادرش گفتااه بااود كااه انتخابشااان بااد نيساات و آنقاادر بااه حرفهاااي يااه دل
سااپرده بااود كااه بااه خااانوادهاش اصااال ف اار ن اارده بااود .امااا بعااد كااه يااه وارد
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زندگيش شد روز به روز خواستههاش بيشرت شاد و اشا را اب پادرش قياا
كرد و اش فق ی وكيال باود .آن هام ناه وكيال آدمهاایي پولادار و م ّاالك
و سياستمداران بزر بل ه وكيل كسا كاه يبضااعت بودناد و حقشاان را
ميخوردند و اش اگر هم ميتوانست در دادگاه ح آزاا را بگارید آنقادر
نداشااتند كااه بتواننااد ح الوكالاات خااوي بااه او بدهنااد و اي وكياال جوانهاااي
آزادي خ ااواهي ك ااه س اار اعتقادش ااان ب ااه زن اادان ميافتادن ااد و از آز ااا اص ااال
منيشااد پااوخ گرفاات .در ضاامن اش ا هتدیااد بااه حاابس هاام ميشااد ،ابباات
وكال ا اات آن آدمه ا ااا و اتزه از س ا االول انفا ا ارادي آم ا ااده ب ا ااود ب ا ااریون و ه ا اار آن
ميتوانساتند ابز هام دساتگریش ب نناد .يااه مهين ااي كاار كام آورد و اناادك
اندك به پدرش متایل پيدا كرد.
اش ميگفت نلام ساتيزي آدمهاا متفااوت اسات .انادازهي وجاودي آدمهاا
متفاااوت اساات .باراي مهاانی سااعي كاارده بااود يااه را درك كنااد و بيشاارت ااش
توجه كند اما روز به روز وضعشان بدتر ميشد و يه ازش ميخواست باه
ف ر زندگيشان ابشد و آسایش او را اتمانی كناد از هار راهاي كاه ميشاود و
اش ا ح ااداقل در ای اان روزه ااا ك ااه خ ااون م ااردم روزي آس اافالت خياابز ااا ب ااود
منيتوانساات او را جماال ب نااد .ب اراي مهاانی اب علاام بااه هزینااهي ابالي وااال
تصميم گرفت این كار را ب ند.
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ب اراي این ااه احساس اااتش ب اار او غلب ااه ن ن ااد تص ااميم گرف اات ات وق ا ي ااه را
وال نداده به ندا ف ر ن ند .به هيچچياز دیگار هام ف ار منيكارد .گوشاي
تلفن مهراهش را از جيبش در آورد كه خاموشش كناد كاه یا مرتباه صاداي
زنگ تلفن بلند شد .ارهي اتليااي تراناه افتااده باود روي صافحهي تلفان.
دو دل مان ااده ب ااود ك ااه جا اوابش بده ااد اي ن ااه .جا اوابش ن ااداد .دس ااتش روي
شاسااي خاااموش تلفاان بااود كااه دلااش نيامااد خاموشااش كنااد .ابز تلفاان زن اگ
خااورد ابز هاام ترانااه بااود .گوشااي را بااه گوشااش چساباند .صااداي ترانااه گرفتااه
بود .منيتوانست حار بزناد .باه ساخ باه اشا فهماناد كاه پاوراي را دیاروز
گرفتهاند .مههجا را زیر اپ گتاشته نفهميده ك ا بردندش.
اش عر كرده بود .گفت :نگران نباش خودم ميرم دنبالش.
دو روز باود كاه ماردم را فلّاهاي ميگرفتناد و ميبردنااد باه جاهااي انمشااخص
و هيچكس اپسخگو نبود .خانوادهی پرینياا باراي اشا بسايار مهام بودناد.
خيليها به خاور هيچ و پاوك هزیناهي هنگفا داده بودناد اماا خانوادهشاان
هن ااوز س اراپ ب ااود .خ ااانوادهی پریني ااا داش اات از ب اانی ميرف اات .اش ا تلف اان را
خاموش كرد و انداخت روي سينهي ماشنی .يه گفت :چي شده؟
اش جواب داد  :هيچي.
يه گفت :چرا یه مرتبه سگ شدي؟
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اش ا اب خشاام برگشاات بااه واارفش گفاات :ميتااونيم مهاادیگرو گااهماخ كناايم
ميتونيم اب احرتام از هم جدا بشيم .من دومي رو ترجيب ميدم.
ترانه اب اخم گفت :واقعا ف ر ميكين ميتو والقم بدي؟
اشا گفاات :شاااید مهااهي عااامل دساات بااه دساات هاام باادن كااه والقاات ناادم.
شایدم نتومن اما ما دیگه اب هم زندگي منيكنيم .من دیگه دوستت ندارم.
يه زد زیر گریه .گفت :به درك.
انگااار تااری خااالِ  را اشا زده بااود .مهاانی یا مجلااه آنقاادر كارساااز بااود كااه
وقا بااه اات قاضااي رفتنااد ،يااه هاايچ اعرتاضااي ن ارد .بااه پاادرش هاام اشاااره
ن اارد .وال انمااه را امضاااخ كاارد .حا بااه چا اشا هاام كااه مبلااج مهریاه را
نوشاته بااود نگاااه ن ارد .بااه مهاانی ساادگي از هاام جاادا شادند و از دادگاااه كااه
بریون آمدند اش گفت :هيچ د ين ابهات نادارم تاو هام ساعي كان د انم
نباشااي .مااا اب هاام اخااتال داشااتيم فق ا مهاانی .خيلااي سااعي كااردم ابهااات
حر بزمن ،ت بفهماومن كاه حا دیگارون رو منيتاومن بياارم سار سافرهام اماا
تو گوش ن ردي.
يه گفت :برو گم شو.
حا خنواساات كااه اب اشا برگااردد بااه خانااه .اش ا گفاات :اگااه اجااازه باادي
فردا ميايم لباسها و كتاابمو ميبرم؟
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يه اعتنایي ن رد و ور پریمردي كه ت ياه داده باود باه اتكساياش رفات.
اش احسا ميكرد دارد خفه ميشود .جدا شدن مول بریده شدن ی ي
از اعضاااخ باادن آدم اساات .انگااار قانقاااراي گرفتااه ابشااي و خبواهنااد اپی ات را
قطج كنند .اگر قطج ن نند ميمریي .تن باه ایان كاار ميدهاي اماا هيچوقات
منيت اوا ب ااه اپي قطااج ش اادهات عااادت ك ااين .اش ا احس ااا ميكاارد ابی ااد
رابطه را قطج كند وگرنه ميمرید!
وقا در برگشاات دیااد مااردم هنااوز تااوي خياااابن شااعار ميدهنااد نفااس راحا
كشاايد و احسااا كاارد كااه ابیااد آزااا هاام خبشااي از قاادرت را وااال بدهنااد
وگرنه ميمریند.
اشا ااارهي ترانااه را گرفاات .ترانااه گوشااي را برنداشاات .انگااار اشا دلااش
ميخواساات گوشااي را برناادارد .حاارر ب اراي گفاانت نداشاات كااه .راه افتاااد بااه
ور پليس امنيت .به من راوي هم فهماند كه آجنا شری تو شریاسات .ارت
اساات كااه مااا او را آجنااا بگااتارمي و باارومي س اراغ ناادا .روز بااه روز آزااا بااه هاام
نزدی ا ميش اادند و ابی ااد رابط ااهي ناادا و ش ااوهرش را فيص االه م اايدادمي .اگ اار
گرفتااار جنابش ساابز بشااومي و هاار روز ی ااي از رفقااا گرفتااار بشااود و ی ااي را
ب شند دیگر کال پرداخنت به ندا را خنواهيم داشت.
اش رفت به پليس امنيت و ما رفتيم خانهي ندا.
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ابیااد هاار كاادا ان كااار خودمااان را پاايش ميبااردمي .اگاار ق ارار ابشااد اب اش ا
برومي پليس امنيت و ببينيم خانوادهها آجنا جتمج كردهاند و سراغ بچههاشان
را ميگرین ااد و كس ااي اپس ااخگو نيس اات و حا ا ب ااه اشا ا ك ااه وكي اال اس اات
مامورهااا اااخ منيدهنااد و هتدیاادش ميكننااد كااه زايدي سارت ابزي در بياااورد
دس ا ااتگریش ميكنن ا ااد ,اعص ا ااا ان ميری ا اازد ب ا ااه ه ا اام و بقي ا ااهي داس ا ااتامنان را
منيت اوانيم ادامااه ب اادهيم .ب اراي مه اانی اش ا اشاااره ك اارد كااه ك اااري بااه ك ااار او
نداشته ابشايم و اجاازه بادهيم خاودش دنباال كارهااش ابشاد .مهانی كاه اماروز
توانسته قسم از زندگيش را از خاودش جادا كناد كاار بزرگاي كارده باود .ماا
هم ش ت ی گفتيم و او را مهاجنا توي خياابن رها كاردمي و رفتايم ساروقت
سایه.
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14
درست یک هفته بعد از اینکه ماردش کلياه درد گرفتاه باود اب هام رفتاه بودناد
دکاارت زانن .یااک هفتااه قباال ناادا بااه ایاان فکاار میکاارد کااه اگاار بيماااری کليااوی
شوهرش ج ّدی شود دوست دارد کليهاش را به او بدهد .اما گروه خونيشان
یکی نبود .برای ایان یکای نباود کاه نادا بارای مهاهی عمار خاودش را سارزنش
کنااد کااه چارا نتوانسااته بارای او زن خااوبی شااود .ناادا میخواسات ببخشااد و
مهنی اشک آدم را در میآورد .مهيشه فکر کردن به آدمهایی که میخواهند
ببخشاند رشاکانگيز اسات .در مياان خيال آدمهاایی کاه میخواهناد بگریناد
وجااود چنااد نفاار کااه میخواهنااد ماادام ببخشااند رشااکانگيز اساات و اشااک
رشک میبرد به ندا!
بعااد از این ااه شااوهرش عهااد كاارده بااود سااهراب را جنااات بدهااد ناادا تصااميم
گرفتااه بااود مهاننااد او ابشااد .ب اراي مهاانی چنااد آیااه بيشاارت ايد گرفتااه بااود كااه
شوهرش بداند دوستش دارد و هر كاري خبواهد ميكند!
شااوهرش مهااان روزی کااه احسااا کاارده بااود کليااههاش درد میکنااد بااه فکاار
دردهااای تاادد زانن هنگااام زامیااان افتاااده بااود و گفتااه بااود درک منیکناای چااه
دردی دارم.
ندا گفت میگوید چرا عزیزم ،درک میکنم .انگار خودم درد میکشم.
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لاابش را گاااز گرفاات ،گفاات :کاای درد کليااه داشااتی ،حتاای درد زامیااامن نداشااتی
که میگن شبيه درد کليه است.
ندا به فکر فرو رفت گفت ،تو بچه میخوای؟
شوهرش گفت ،کاش داشتيم.
ندا گفت ،چرا زودتر نگفتی؟!
شااوهرش اخاام کاارد و سااينهاش را صااا کاارد کااه درد کليااهاش نپيچااد تااو کاال
وجودش ،گفت ،بچه خواسنت گفنت نداره که.
ندا گفت ،اونقد غر خودت بودم که به کس دیگه فکر منیکردم.
گفت ،بچه هم برات میايرم.
بااه ص ارافت ح اار پاادرش هاام نيفت اااد کااه ب ااه رفاايقش گفتااه ب ااود اگاار دخ اارتم
بچااهدار شااود بيچاااره میشااود .پااک حمکماای بااه قليااان زده بااود و بااه رفاايقش
گفت ااه ب ااود رگ ااهها ب ااه ه اام منیخورن ااد رفيا ا  .ن اادا آنق اادر س اارگرم رتا ا و فتا ا
شوهرش بود که به بچه فکار منیکارد .گفات :بچاه کاه چيازی نيسات .مهاان
هفتااهی دردانک کااه درد ماارد در چهاارهی سااایه میپيچيااد بااه صارافت بچااه
افت اااد و رف اات دک اارت زانن و آزم ااایش داد و ب ااه ش ااوهرش گف اات ،ام ااروز ق اراره
جواب آزمایش را بگریم ،دوست دارم اب هم برمي.
دقيقا از فرداي آن روزي كه اشا ماردي را اب صاورت آش و الش ساوار بار
موت ااور س ااوزوكي دی ااده ب ااود ك ااه ب ااه و اار م ااردم ش االي ميكن ااد كلي ااههاي
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شوهر ندا از كار افتاده بود .مش ل كلياهي او كهناه باود اماا درسات فارداي
مهان روز از كار افتاد ات شوهرش به خياابزاا نارود و باه وار كساي شالي
ن ناد .اي كسااي شاابيه او حااداقل ایاان كاار را ن نااد .مهاانی موضااوع بااه تنهااایي
ميتوانساات بعاادها ناادا را خوشااحال كنااد .ناادا در خانااه بااود امااا دلااش تااوي
خياابزااا بااود و هاايچ آرزویااي نداشاات جااز این ااه بزنااد بااه خياابزاا فارايد بزنااد
مر بر دی تاتور .حاال چه چيزي مانجاش ميشد منيدانيم.
شوهرش دايليز میشد و کم حوصله باه نظار میرسايد .اب ایان مهاه باه عشا
بچ ااه بلن ااد ش ااد و او را مهراه اای ک اارد .مت ااام حا اوا ن اادا در مطا ا دک اارت ب ااه
شاوهرش باود .خااامن دکارت عيناک پنساایاش را گتاشات روی ناک دماااغش و
اب دقت آزمایش را نگااه کارد و بعاد عيناک را برداشات و نگااه اناداخت باه
ندا که نگاهش جای دیگر بود .گفت :متاسفم دخرتم.
ندا به شوهرش نگاه میکرد که رنگش سفيد شد .اتفا هاای بساياری بعاد
از این اتس خوردن دکرت رخ داد.
ناادا بعااد از حاار خااامن دکاارت و ج ّک ام شااوهرش کااه یعناای چااه خااامن دکاارت و
اخاام و مااش ،خااودش را نباختااه بااود .از آن روز بااه بعااد خااودش شااده بااود
متخص ا ااص زانن و زامی ا ااان ه ا اار کت ا ااابی دس ا ااتش آم ا ااده با ا ااود خوان ا ااده با ا ااود.
میخواست برای او بچه بياورد.
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هن ااوز ت ااوی س الول ن ااه ش ااوهری داش اات ک ااه خبواه ااد ب اراش بچ ااه بي اااورد و ن ااه
دغدغااهی عاش ا شاادن ب اه ساار داشاات .وقتاای از دریچااهی کوچااک زناادان
سبزی درختی را دیده بود به مهه چيز فکر کرده به جز اینکاه از سالول آزاد
خواه ااد ش ااد و ب ااریون خواه ااد رف اات و عاش ا خواه ااد ش ااد و دل ااش خواه ااد
خواس اات ک ااه با ارای عش ااقش بچ ااهای بي اااورد .از آن دریچ ااهی کوچ ااک ه اار
چيزی کوچک و هر چيز اپک را میدید که امکاان زنادگی داشاتند و مهانی
براش مهام باود و فکار میکارد کاه خاودش هام روزی آزاد خواهاد شاد و ایان
مهااه سرشاااری و زناادگی را خواهااد دیااد .ب ارای مهاانی هاای داد ماایزد فااان مااج
العسار یسارا  ،العساار یسارا ،مااج العساار یسارا ،ان مااج العساار یسارا و زناادانبان
ابرهااا میآمااد دریچااه را کنااار ماایزد و فحشااش ماایداد کااه خفااه شااود وگرنااه
خااودش میآیااد و خفااهاش میکنااد و او آن وقاات بااود کااه بااه کاشاایها نگاااه
میکرد و میدانست که این کاشایها در سالول تناگ او خالصاه منیشاود،
ماایرود بااریون و اگاار پاادر بااود بااه رفاايقش میگفاات ،دی اوار منیتوانااد کاشاای
بودن را منکر شود ،تنها میتواناد بارای مادت انادکی جلاوی کناار هام باودن
آزااا را بگاارید و ناادا خيااال میکاارد آن واار در و اي دیاوار کساای اساات کااه
میتواند روزی عاش او شود .و شاید اصال مهچنی تصاوری منیکارد و ایان
خيااال نویسااندهای اساات کااه دوساات دارد در خيااال آزااا نفااوذ کنااد و نشااان
دهد آزا هم قابليت عاش شدن دارند ولو در ذهن.
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ندا میگفت فان مج العسر یسرا
اشک میگفت و آن چه که میبينی روايهای ماست
که مول مهی بر میخيزد
بر سنگات فرو میریزد
ماان راوي مهااهاش تضااادهاي درو ناادا را ماايبينم و سااعي ماايكنم ریشااهي
آزا را پيدا كنم ات معما را حل كنم و به اش تفهيم كنم كه ميتواناد اب نادا
زناادگي كنااد .ناادا اب آن شخصاايت پااوالدین كااه تااوي ساالول انف ارادي ل ا از
ل ابز ن رد كه دوستهایش را لو بدهد ,حاال دنبال ایان باود كاه انزایاياش
را چاااره كنااد ات باراي مااردي كااه يحوصااله اساات بچااه بياااورد .آن هاام مااردي
كه اب عقاید او فرسنگها فاصله دارد!
آن چه كه ميبيين روايهاي ماست
كه مول مهي بر ميخيزد
بر سنگات فرو ميریزد.
كاااش مهاانی عب ااارت را شااعار ميكردن ااد وتااوي خياابزااا ب ااه ساار دی تاتوره ااا
ميزدن ااد .مه ااهاش ايد گرفت ااهامي ما ار ب اار ای اان و آن بگ ااویيم و گن ااد با ازنيم ب ااه
زندگي.
بر سنگات فرو ميریزد.
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15

دوسااتان ،معمااا دارد حاال ميشااود .ایاان مهااه اشا گرفتاااري كشاايد ات بااه ایاان
نقطااه برسااد كااه ناادا ه ا ه ا كنااد و از دردش بگویااد و معمااا را حاال كنااد.
بغض ندا ترکيده است .ابید باه حرفهاای او گاوش بادهيم و ببيانم چگوناه و
چرا روحش را به شيطان فروخته است؟!
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16
سااوزنریز ابران بااود .ناادا خااودش را سااپرده بااود دساات ابران و راه ميرفاات.
راوي منيدانااد او اش ا ميرخیاات اي ابران هپناااي صااورتش را پاار كاارده بااود.
احتمال این ه اشا بریازد زايد باود اماا ابران باه دادش رسايده باود كاه معلاوم
نباشا ا ا ااد انگا ا ا ااار .ب ا ا ا ااه نظا ا ا اار ميرسا ا ا اايد دلش س ا ا ا ااته ابشا ا ا ااد .او هيچوق ا ا ا اات
دلش سا ااتگياش را اب كسا ااي مطا اارا ن ا اارد و در اداما ااه داسا ااتان نيا ااز كسا ااي
خنواهااد توانساات ایاان مطل ا را از زابن او بشاانود امااا اتفاااقي كااه باانی او و
شوهرش و بعد از چند روز اب خانوادهي شوهرش افتاده بود ميتوانست هر
كسااي را دلش سااته كنااد .ب اراي این ااه اناادكي در وضااعيت شااوهرش تغيااریي
رخ دهد او را برداشته بود و برده بود به رامسر .هوا اندكي به خن ي ميزد
و مااه نشسااته بااود روي جاااده .ماشاانیها بساايار آرام حركاات ميكردنااد .هاار
كسي هر چيز سبز داشت از پن ره ماشنی باریون آورده باود .نادا هام دلاش
ميخواست روسري سبزش را توي هوا ابد بدهاد اماا از شاوهرش ميترسايد.
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ترسااش هاام بااهجا بااود .شااوهرش مواال ریااگ بااه مااردم فحااش ماايداد و باايالخ
نشانشان ميداد .بعد براي این ه اذیات نشاود چشامهاش را بساته باود .نادا
پشت رل نشسته بود و شوهرش كنار دستش چشمهاش را هم گتاشاته باود
و چاارت ماايزد .ناادا احسااا كاارد كااه او سااردش اساات .خااودش عاار كاارده
ب ااود .ع اار ك ااه ن ااه م ااه نشس ااته ب ااود ت ااوي ب اادنش .ح ا چش اامهاش ه اام م ااه
داشاات .گردنااهي كناادوان را داشاات ميپيچيااد كااه احسااا كاارد او سااردش
اس ا اات .خواس ا اات ات ابالي گردن ا ااه جم ا اال كن ا ااد و ابال ك ا ااه رس ا اايد كن ا ااار آش
فروشهااا ماشاانی را ب شااد كنااار و دو كاسااه آش شاالهقلم ار بگاارید بااه ايد
روزي كا ااه رفتا ااه بودنا ااد فرح ا ازاد و آش خا ااورده بودنا ااد اما ااا نتوانسا اات .انگا ااار
الستي هاي ماشنی چسبيده بودند به زمنی .مه هم كه نگاهش را كور كرده
بااود و منيدانساات چقاادر مان ااده ات بااه انتهاااي گردن ااه برسااد .نگااه داش اات.
م ا ااانتواش را از ت ا اانش در آورد و آرام ان ا ااداخت روي دوشه ا اااي م ا اارد .م ا اارد
انا ادكي س اارش را ت ااان داد و لا ا اپیي اايناش را جوی ااد .ن اادا زود دس ااتش را
عق كشيد كه او را بيدار ن رده ابشد .بيمارگونه مراقش بود.
دوابره راه افتاااد و هنااوز ماشاانی شااتاب نگرفتااه بااود كااه كاااميو از مقااابلش
آمد و دست گتاشت روي بو و صاداي باو ُچارت مارد را اپره كارد .نادا
اب عصبانيت به كاميو نگاه كرد كه قسمت زايد آن تاوي ماه گام شاده باود
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بعد برگشت به ور مرد كه چشمهاش را نيمه ابز نگه داشته بود .گفت:
ك ایيم؟
ندا نور ابالي چراغها را زد كه عم مه را بش ند .گفت :كندوانيم.
گفت :رسيدم به آش شله قلم ار.
مرد گفت :نگه ندار ،ميل هيچي رو ندارم.
ندا گفت :آش اب فلفل زايد عزیزم .ح از منم بيشرت دوستش داري!
مرد چشمهاش را هم گتاشت.
 حال خودم رو مني دومن ،ميخوام زود برسيم .نگه ندار.ناادا چياازي نگفاات .از كن اار آش فروشهااا كااه رد ميشااد نگاااهي غماازده بااه
ماشنیهاي زايدي انداخت كه توي فضاي ابز ایستاده بودناد و ماردم آماده
بودند اپینی و آش ميخوردند .گردنه به ور اپینی پيچ ميخاورد و ماه كام
كم ابالتر ميماند ات ماشنیها دیده شوند .ح ميتوانسات قهقهاهي ماردم
را از پشت سر بشنود .او اب خيالش زندگي ميكرد.
ب ا ارای اینک ااه شا ااوهرش را راض اای نگ ااه دارد اب ش ااتاب ران ااد .اب اینک ااه دلا ااش
میخواست کنار رودخانه اي دراي ابیساتد و کمای تاوی سااحل قادم بزناد اماا
این کار را به خاور کجخلقی شوهرش نکرد .نشده باود كاه بروناد اپي دراي
و كمي اسرتاحت كنند و اپشان را بيندازند توي خن اي آب دراي .ندا ی
راست رفته بود ات بلندي جواهر ده .یيال خانوادهي شوهرش بود .هر چه
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جااادهي پاايچ در پاايچ را ابال ميرفاات بيشاارت احسااا رهااایي ميكاارد .انگااار
درخته ااا اب او ح اار ميزدن ااد وخ ش ااوهرش هن ااوز چش اامهاش را ابز ن اارده
بود .پل هاش آرام ميزدند اماا خاواب باود .اي خاودش را باه خاواب زده باود
كه اب ندا حر نزند .هوا رو به سردي بود .ندا دوست داشت شيشههاي
ماش اانی را اپی اانی ب ش ااد و س اارش را ب ااریون با ا د ات ها اواي خن ا ا ب ااه مت ااامي
اندامهاش بدود و او احسا كند زنده است .چند ساال پايش داخال مهانی
جنگ اال زن نویس ااندهاي خا ااودش را از درخ ا ا آوخیتا ااه با ااود .ميگفتن ااد ،اول
سايگار كشايده باود ،بعاد اپكاات سايگارش را گتاشاته باود كناار كفشهاااش،
عين ش را هم به ماوازات آن زمانی گتاشاته باود و بعاد خاودش را از درخات
آوخیتااه بااود .انگااار مرا ااي مهمااي را ميخواسااته اجارا كنااد .البااالي درختهااا
زن نویساانده را ميدیااد كااه بااه او لبخنااد ميزنااد .شيشااهها را ابال كشاايد كااه
م ا ااردش س ا ااردش نش ا ااود .پ ا اايچ آخ ا ااري را ك ا ااه دور زد خان ا ااههاي یيالق ا اايي
روس ااتایيان دی ااده ش ااد .هن ااوز دل ااش منيآم ااد م ااردش را بي اادار كن ااد .ب ااه كن ااار
خانهاشان كه رسيد ماشنی را نگه داشات .باردار و خواهرهاا و پادر و ماادر
شوهرش توي ایوان نشسته بودناد و باه باریون نگااه ميكردناد .منتظار بودناد
انگار .مادر شوهرش از ایوان به ور ماشنی دوید و بعاد بقياه ی اي ی اي
آمدند .مادر شوهرش در ماشنی را ابز كرد و مرد را بغل كرد.
 -فداي چشمهاي قشنگت چه گود افتاده!
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ماارد بياادار شااد .رفاات تااوي آغااوش مااادرش .بقيااه هاام رساايدند و ی ااي ی ااي
بغلااش كردنااد .بااه سااردي اب ناادا احوالپرسااي ميكردنااد .ناادا ماشاانی را كشاايد
كنار دیوار و اپرك كرد .چند بظهاي صا كارد كاه ی اي بيایاد ساراغش اماا
كسي نيامد .در ماشنی را ابز كارد و اپش را آرام كشايد اپیانی و قفال كاردن
در ماشانی را لفاات داد .مهااه اب صااداي بلناد حاار ميزدنااد .ناادا ساااك را از
صااندو عق ا ماشاانی برداشاات و انااداخت روي دوشااش .بعااد از جلااوي
ماشاانی فالس ا چااایي را برداشاات كااه دساات خنااورده مانااده بااود .بااه باادنش
كااش و قوسااي داد .ا ااي تااوي صااورتش نشساات .برگشاات بااه واار كسااان
شوهرش .عرو خانواده برگشت به ورفش .ندا لبخناد زد .عروسشاان آماد
به ورفش .روبوسي كردند .برگشتند هر دو به مجاج نگااه كردناد .عروسشاان
فالس چایي را از دستش گرفت و ندا اب صداي بلند به مهه ساالم كارد و
رفت به ور خانه .ااتقي را براشان مهيا كرده بودند.
ندا هيچ وقت آن اات را فراموش ن رد.
ناادا هاايچ وقاات فرامااوش ن اارد كااه شااوهرش اخاام كاارده بااود كااه زناادگي باادون
بچه به ارز منيارزد .و آزرده بود كه هيچكس حملش نگتاشته بود.
ندا هيچ وقت ،هيچوقت آن روز ن بات را فراماوش ن ارد .روزي كاه بعاد از
آن ادامه داستان برامیان بسيار سخت خواهد بود.
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شوهرش به پش ت يه داده باود و حار منايزد .نادا سااك را گتاشات كانج
اات و زیپش را ابز كرد .گفت :راح بپوش.
شوهرش گفت :راحتم مي خوام برم بریون.
ندا گفت :یه كارش ميكنيم ،هنوز خيلي راه مونده كه ان اميد بشيم.
شااوهرش چشاامهاش را بسااته بااود .گفاات :منيخ اواد ،قساامت ایاان بااوده .یااه
بچه بياد ش ل خودت و خانواده ات؟ نباشه رته.
ندا سرخ شد.گفت :یعين چي؟
شوهرش چيزي نگفت .ندا گفت :چه ربطي به خانوادهام داره؟
ش ا ااوهرش چش ا امهاش را ابز ك ا اارد و زل زد ا ااش .گف ا ات :ل ت ا ااو ب ا ااه گن ا ااد
كشيدین .ميدو مهنی آقا داداش تو چه نقشي داشته؟
ندا آمد كنار شوهرش مچبامته نشست و زل زد توي چشمهاش .گفت :چه
ربطي به سهراب داره؟
نگاران بااه نظاار ميرساايد.گفت :قارار بااود هيچوقاات در مااورد سااهراب حاار
نزنيم .قرارمون ايدت هست اي نه؟ ما اب هم قرار و مدار دارمي .هيچوقت به
تعهدي كه داشتم خيانت ن ردم .كردم؟
شوهرش اپهااش را مجاج كارد و اخام نشسات تاو چهاره اش .گفات :آره .وخ
دیگه منيتومن كاري ب نم.
زن برادر شوهرش تلنگري به در اات زد و گفت :بياین غتا خبورین.
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شوهرش گفت :ابشه .االن ميايمي.
ندا حواسش فق به شوهرش بود .گفت :یعين چي منيتو كاري ب ين؟
دستهاي مرد را توي دست گرفت و ت انش داد .گفت :حر بزن.
شاوهرش بلناد شاد .گفات :مگاه مان ر ايس قاوهي قضاایيه هساتم .اگاه خباوان
اعدامش كنن من هيچ كاري منيتومن ب نم.
ناادا جيااج زد ساار شااوهرش .ب اراي اولاانی ابر بعااد از ازدواجشااان اب هاام درگااری
ميشدند .ندا هيچ وقت اجازه نداده بود كارشاان باه این اا ب شاد .گفات:
اعاادامش كاانن؟ كااي؟ كاادوم اکقااي ميخاواد اعاادامش كنااه؟ مااا اب هاام حاار
زدمي .من مهه چيزم رو دادم دستت .تو حر زدي .مگه نه؟
دساتهاي شااوهرش را گرفتاه بااود و حم اام ت اانش ماايداد .مارد ساايلي حم مااي
زد به صورت ندا .گفت :گورتو گم كن .مههتون سر و ته یه كرابسنی.
ناادا ساارش گاايج رفاات و افتاااد زماانی .بااه سااخ بلنااد شااد .گفاات :سااهراب
ك است؟
داد زد سرش :سهراب ك است؟
گفت :تو مرد نيس  .هيچ كدومتون مرد نيستنی .سهراب من ك است؟
شااوهرش در را ابز كاارد كااه بااریون باارود ،ناادا بااه وارفش کلاه كاارد .اب صااداي
فرايدهاش خانوادهي شوهرش به اات آمدند .ندا ی ریز جيج ميكشيد.
 -قرمسا چه بالیي سر سهراب آوردین؟
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آن روز بس ا ا اايار تل ا ا ااخ و دردانك مت ا ا ااام ش ا ا ااد .م ا ا ااادر و با ا ا ارادر شا ا ا اوهرش ب ا ا ااه
كم شوهرش آمدند و ندا را كت زدند .ندا فق جياج ميکشايد .رو باه
خ ااانوادهي ش ااوهرش جيا اج م اايزد .عرو ه ااا گوش ااهاي ایس ااتاده بودن ااد .ن اادا
ميگفت ا منيدانيد چه حيوا جویل جامعه دادید.
آزا به جان ندا افتاده بودند .ندا از دستشان فارار كارد .ماانتواش را از روي
زمنی برداشت و از خانه پرید تاوي حيااج .گفات :مان زن ایان ن بات شادم
كه جون برادرم رو جنات بدم.
ش ااوهرش ه ااوم ب اارد وا ارفش .ن اادا از كا ا حي اااج س اانگ بزرگ ااي برداش اات.
گفت :اگه ی قدم ورداري ميكومب روي سرت.
ماارد عق ا عق ا رفاات .ناادا بااه هپناااي صااورتش گریااه ماايكاارد .گفاات :ایاان
كوافت تو زندان من رو از دست دو ات حيوون دیگه جنات داد .ف ر كردم
آدمه .برد توي دفرتش .خواست زنش بشم ات نتاره سهراب رو ب شن.
مرد دوابره به ور ندا ه وم برد و ندا این ابر سنگ را به وار مارد رهاا
كاارد و ساانگ نشساات روي سااا اپي ماارد و ناادا ف ارار كاارد .مواال دیوانااههااا
شده بود .توي روستا هيچكس نبود كه به دادش برساد .تاوي سراشايت یا
مرد روستایي اب موتور به ور اپیانی ميرفات .نادا خاودش را باه او رسااند.
فرايد زد .مرد نگه داشت و اب ت برگشت ورفش و سوارش كرد.
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تااوي راه ماارد روسااتایي از زن نپرساايد كااه چ ارا گریااه ميكنااد .انگااار آزااا بااه
گریااههاي يدلياال و ابدلياال عااادت داشااتند .جلااوي جاااده پيااادهاش كاارد و
راهش را گرفت و رفت .ندا ميترسيد كه شوهرش دنبالش آمده ابشد.
حا ا در قس اام از روای اات س اار نویس اانده ه اام فا ارايد زد ك ااه ای اان مه ااه نگ ااو
شوهرش ،شوهرش.آن كوافت اینقدر مرد نبود كه سر حرفش اند!
ناادا وقا جلااوي جااادهي سرساابز ااال ایسااتاده بااود كااه ماشاايين ترمااز كنااد و
برش دارد چيزي را درك منيكرد .خودش را گم كرده بود .گيج و منگ توي
جاده قدم ميزد ات اولنی ماشيين كه نگه داشت سوار شود .بدون این اه باه
راننده بگوید ك ا ميرود .ما نيز اب شاتاب ایان قسامت را واي مايكنيم كاه
برسيم به خانهي پدريي ندا .دمل مان نویسانده هام منيخواهاد جاایي نفاس
ب شم كه مردي به این سادگي از اعادام یا آدم حار مايزد .شااید حا
خودش چاراپیه را از زیر اپي سهراب ب شد!
پاووي باو رنگااي جلاوي اپي نادا ایسااتاد و او ساوار شاد .باادون این اه چياازي
بگوی ااد .ت ااوي ماش اانی ل اابش را ميجوی ااد و اب خ ااودش ح اار م اايزد .زن و
مااردي تااوي ماشاانی نشسااته بودنااد .زن از شااوهرش خواساات كااه او را جویاال
پليس بدهند .ی مرتبه رنگ ندا پرید گفت :هتران منيرین مگه؟
زن برگشت ورفش .گفت :چرا عزیزم.
ندا بدون این ه به زن نگاه كند .گفت :منم ابهاتون مي ايم.
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دلااش مواال سااری و سااركه ميجوشاايد .گفاات :اگااه مناايرین جلااوي یااه اتوبااو
پيادهام كنيد.
زن به ور شوهرش برگشت .مرد اب چشم ابرو از زن خواست ت ليفش را
روشن كند .زن گفت :خوشحال ميشيم اب ما ابشنی.
جاده چالو مول مهيشه شالوغ باود و هار كساي چياز سابزي پيادا كارده باود
و از ماشينشان بریون آورده بودند .ندا ميخواست روسري سابزش را باریون
ب ند اما توانش را نداشت .سرش را روي صندخ خواابند و خوابيد.
مااا هاام ميت اوانيم از این اااي داسااتان خب اوابيم اي گریااه كناايم .معمااا حاال شااده
اسات .معلاوم شاده ناادا باراي چاي اب شاوهرش ازدواج كاارده باود؟! باراي چااي
ميخواساات ب اراي او زن خااوي ابشااد .امااا شااوهرش بااه ق اولش عماال ن اارده
بااود .اگاار انراحاات منیشاادید ناادا را مهاانی جااا رهااا كاانم داسااتان را متااام مااي
كااردم .دسااتهامي تااوان نوشاانت ندارنااد دیگاار امااا ابیااد او را ات هت اران برسااانيم
حداقل .این غم مههي ماست .ابیاد مهاه اب هام ایان ابر را باه دوش ب شايم.
بگتارید او آرام خبوابد!
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17
چه اارهی س اافيدش را در ش ااال س اابز پنه ااان ک ااه ک اارد گ ااواي زمس ااتان را اب اار
پوشاند .ابران هام کاه وبا روال داساتامنان ابریاده باود و زمانی مننااک باود و
رس اانت س اابزینهها در مه ااهجا ب ااه چش اام میخ ااورد .ابی ااد این ااا ک ااه کت اااب دوم
شاروع میشاود فصاال اار ویوالاادی را گاوش میکاردمي .ساابزی تنهاا در شااال
ندا بود و خودش سفيد سفيد باود موال مارده .حتای آقاای زهتاابچی موال او
نب ااود .ق ا ت اار ب ااود نس اابت ب ااه چن ااد هفت ااهی پ اايش .وقت اای در را ابز ک اارد و
صورت ُمرده و سفيد ندا را دیاد اپهااش سسات شادند .اگار چاارچوب در
چوبی قادمیی را منیگرفات میافتااد .هيچوقات نادا را اینطاور در ات ندیاده
ب ااود .ت اای ک ااه او را ب ااه کس اامه ش اابيه میک اارد .انگ ااار کسمهس اااز م اااهری
درس اات روز م اارگش از ص ااورتش ماس ااک گرفت ااه ب ااود و کس اامهاش را اب گ ااج
ساخته بود .نگاههای ندا روی کاشیهای ک حياج بود که افتاد .پادرش
آغوش ا ااش را ابز ک ا اارد و او را روی ها ا اوا گرف ا اات ام ا ااا س ا اانگينیاش او را ه ا اام
انااداخت .اب هاام افتادنااد ک ا حياااج و صااورت ناادا افتاااد روی کاشاایها و
لبه ا اااش کاش ا اای را ا ااس ک ا اارد .انگ ا ااار میبوس ا اايدش .اپی آق ا ااای زهت ا ااابچی
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زیاار تنااهی ناادا مانااده بااود و میسااوخت .خواساات اپش را تکااان بدهااد درد
شدیدی در متام وجودش پيچيد .گفت :قربونت برم چت شده؟
زیر ابزوی ندا را گرفت و چرخاندش که صورتش را ببيند .اپش خالِ  شد
ام ااا انگ ااار شکس ااته ب ااود .منیتوانس اات تک ااانش بده ااد .ص ااورتش را برگردان ااد
ور پن ره و داد زد
 بتول ،بتولساااهلا بااود کااه او را اب انمااش صاادا ناازده ب اود امااا ق ارار اساات تااوی ایاان فصاال
مه ااهچيز تغي ااری کن ااد .ابز هاام ص ااداش را بلن ااد ک اارد و ااوری ک ااه مهس ااایهها ه اام
بشانوند .در ایاان فصال قارار اساات هايچکس نگاران مهساایهاش نباشااد .بتااول
لتااهی پن ااره را ابز کاارد و ااتزده بااه شااوهرش نگاااه کاارد کااه زناای افتاااده بااود
کنارش .زهتابچی گفت :بتومل حمض رضای خدا بيا اپینی.
بتول خواست لتهی پن ره را ببندد ابز صدای زهتابچی بلند شد.
 اب خودت آب بيار.پيش ااانی ن اادا را بوس اايد و ش ااال را ک ااه پيچي ااده ب ااود دور گ ااردنش ابز ک اارد و
انداخت کنار .موهااش پخاش شادند روی زاناوی پادرش .اپش را باه ساختی
مجااج کاارد کااه راحااتتر بنشاايند .لاابش را حمکاام گاااز گرفتااه بااود .بتااول اب اپرك
آب آما ااده با ااود ابالی سرشا ااان .نا اادا را روی زما اانی کا ااه دیا ااد رنگا ااش پریا ااد.
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زهت ااابچی دس ااتش را دراز ک اارد و اار زن ااش و اپرك را ازش گرف اات .گف اات:
چيزی نيست ،نرت .
دستش را برد داخل اپرك و خيس کرد و انگشتهاش را چالند روی صاورت
ناادا .پلکهااای ناادا ابز و بسااته شااد .زهتااابچی ایاان ابر مشااتش را پاار از آب
کرد و اپچياد روی سار و صاورت نادا و نادا چشامهاش را ابز کارد .ابز هام
مواال ُمارده .چشاامهاش بیحالاات بسااته شااده بااود تااوی صااورت پاادرش .بتااول
کنااارش نشساات .بغااض کاارد .بغلااش کاارد و آرام تااوی گوشااش گفاات چاای
شده عزیزم .حاال هر سه در آغوش هم بودند .سينهی ندا به شدت ابال و
اپی اانی میرف اات .زهت ااابچی ح ااال او را خ ااوب درک میک اارد .بت ااول ب اايش از
بيساات سااال مهينطاوری نفااس نفااس ماایزد و تااوی آغااوش زهتااابچی از حااال
میرفت .جمل اینکه ندا هم مول او شاود باراش کشانده باود .صاورت نادا را
بوسيد .گفت :حر بزن عزیزم.
یکمرتب ااه بغ ااض ن اادا ترکي ااد و ص اادای گری ااهاش ت ااوی بظ ااه بظ ااه حي اااج اب
کاشیهاي نو و درخت موی کاه ساهراب عاشاقش باود پيچياد ات مان راوی
در این ای داستان بگومي ابران گرفت .شاید آن روز هيچوقات ابران نباریاد
اما من که میتوامن اینگونه آرزو کنم .گتشته را هر وور که خبواهی میتوانی
تصور کنی و من به خاور اشک مهه که شده آن بظه کاه بغاض نادا ترکياد
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را ابراناای دیاادم .ابران روی درخاات مااو میکوبيااد و جوانااههای ساابز درخاات
زیر قطرات آب میدرخشيدند.
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وقتی رفي آقای زهتابچی رفته بود به دفرت کار اشک و خ ش کرده بود که
ناادا آمااده خانااه ی پاادرش و زهتااابچی خواسااته هاار چااه زودتاار اشااک باارود
دیدنشااان تاان و باادن اشااک شااروع کاارده بااود بااه لرزیاادن .وااوری رنااگ روش
پریااده بااود کااه رفي ا آقااای زهتااابچی هاام فهميااده بااود و گفتااه بااود انگااار ناادا
حااالش خااوب نيساات ،زهتااابچی خيلاای نگاران اساات .اشااک ساریج از تااوی
کمااد لباسااش کاات قهااوهای رنگاای را برداشااته بااود و پوشايده بااود و ایسااتاده
ب ا ااود کن ا ااار آین ا ااهی ق ا اادی و دوابره ک ا اات را از ت ا اانش در آورده ب ا ااود و ک ا اات
ساارمهای رنگاای را برداشااته بااود و پوشاايده بااود و ایسااتاده بااود کنااار آینااهی
قاادی و از ایاان یکاای بيشاارت خوشااش آمااده بااود .دو روز بيشاارت نبااود کااه از
رواي جدا شده بود و توی این دو روز برای اینکاه رواي احساا راحتای کناد
بااه خانااهاش نرفتااه بااود .تنهااا بااه پيغااامگری تلفااش گفتااه بااود کااه یکاای از مهاانی
روزهای هفته میرود لبا هاا و کتا ااش را بار مایدارد ،اماا هناوز نرفتاه باود.
حمااض احتياااج تااوی دفاارت کااارش مهيشااه دو دساات لبااا نگااه میداشاات و
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حاااال احسااا کاارده بااود مهاانی ُک ات ُس ارمهای ارتین رنااگ اساات ب ارای روز
مالقات اب ندا .به رفي زهتابچی گفته بود.
 واروان برمي.بعد توی ماشنی برای وارواان گفتاه باود کاه ایان فصال اب مهاهی فصالها فار
میکند .نرت  ،اجازه بده مهه اب اسم صدایت بزنند.
واروان دستش را دراز کرده بود و ابزوی اشک را گرفته باود تاوی دساتش و
فشرده بود و به روش لبخند زده بود.
جاااش مهاانی جاساات .ابیااد در مهاانی جااای داسااتان متوجااه شااوید کااه واروااان
روزی پسر یکی از مقامات عالیرتبهی حکومات را تاوی لاویزان اب دخارتی
دی اده بااوده کااه دخاارته را پسااره کتااک ماایزده و دخاارت باار میگااردد بااه واار
واروااان و التمااا میکنااد کااه کمکااش کنااد .واروااان رفتااه بااود جلااو و پساار
خواس ااته ب ااود ره اااش کن ااد .ن ااه تنه ااا ره ااا نک اارده ب ااود اب س اايلی زده ب ااود ت ااوی
صااورت واروااان و گفتااه بااود گااورش را گاام کنااد .واروااان ابهاااش گالویااز شااده
بود و دخرت توی این هری و ویر فرار کرده باود .وارواان جاوان را الت و اپر
کارده باود و جاوان گفتاه بااود ،جاای سااختی نشاشايدی ،میبيناای چاه بالیاای
ساارت ماایايرم .چنااد ساااعتی نگتشااته بااود کااه پلاايس تااوی خياااابن ماشاانی
واروااان را شناسااایی کاارده بااود و دسااتگریش کاارده بااود .چنااد روزی انداختااه
بودنش توی سالول انفارادی و ات ُکشات شاکن هاش کارده بودناد .وقتای آزاد
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شده بود ش فهمانده بودند کاه اپ تاو کفاش آدم مهمای کارده و وارواان اب
خ ااودش عه ااد ک اارده ب ااود ک ااه ی ااک روز انتق ااامش را بگ اارید ام ااا درس اات ی ااک
هفتااهی بعااد زنااش اب دخاارت ده سااالهاش از ااال کااه باار میگشااته تصاااد
کاارده بااود و دخاارتش کشااته شااده بااود .واروااان از آن روز بااه بعااد حتاای اب
ص ااميمیترین دوس ااتهاش ه اام نتوانس ااته ب ااود حرفا ای بزن ااد .مهيش ااه در ذه اانش
دنبااال ربا تصاااد خااانوادهاش اب آن جاوان بااود و هيچوقاات هاام ربطااش را
پيدا نکرد .من راوی هم آنقدر درگری زندگی اشک و ندا و خانوادهی پرینيا
بودم که نتوانستم به او برسم.
راستی ات به خانهی زهتابچی نرسيدم گفته ابشم که پوراي توی زندان است.
اشااک نتوانسااته او را ببيناد امااا خا شااده کااه بااردنش بااه کهریاازک .هاايچکس
اجااازه نداشاات زناادانیهای کهریاازک را مالقااات کن اد امااا اشااک خيااالش ات
حدودی راحت شده بود که حداقل جاش را پيدا کردمي.
وقتاای اشااک و واروااان بااه حياااج خانااهی زهتااابچی اپ گتاشااتند رعااد و باار
میزد .حداقل در خيال من قلا اشاک باه شادت شاروع کارد باه تپيادن کاه
هيچوقاات جتربااهاش نکاارده بااود .متااام ایاان روزهااا اب خيااال ناادا وااوری زناادگی
کاارده بااود کااه آدمهااا تنهااا در خيااال میتوانن اد اینطااور خوشاابخت ابشااند و
حا اااال میترسا اايد کا ااه اب او روبا اارو شا ااود و زنا اای را ببينا ااد کا ااه سا ااخت شا اابيه

157

روايساات .اگ اار ج اراتش را داش اات خانااه را ت اارک میک اارد و ات آخ اار عم اارش
سعی میکرد ندا را نبيند .مول نياکانش ،ليلی و کنون.
آزااا متااام سعشااان ایاان بااود کااه مهاادیگر را نبيننااد .چنااد ابر اتفااا افتاااد کااه
میتوانس ااتند اب ه اام ازدواج کنن ااد اما اا ای اان ک ااار را نکردن ااد ک ااه در خيالش ااان
زندگی کنند آنطور که دوست دارند.
آقااای زهتااابچی کااال نااداد کااه اشااک تصااميم بگاارید و خانااه را تاارك کنااد.
پلهها را دو به یک اپینی آمد و اشک را به آغوش کشيد و اب صادای بلناد
اب او و واروااان خااوش و بااش کاارد .انگااار نااه انگااار از ایاان خانااه هيچوق ات
صدای کسی بلند نشده بود .در مقابل آن مهه حمافظهکاری حاال شده بود
آدم ش ا اعی ک ااه ت ااوی خان ااهاش چن ااان بلن ااد ح اار م اایزد ک ااه انگ ااار ب ارای
مهسایهها سخنرانی میکند .واروان گفت :بتول و ندا ک ان؟
نگاه اشک کشيده شد باه پن ارهی یکای از اات هاا .زهتاابچی گفات :تاوی
ااتقن.
رو کرد به اشک گفت :مزاکت شدمي ها؟
اشک اب لکنت گفت :نه ،چه مزاکتی!
زهتااابچی گفاات :اگااه حااال ناادا مساااعد بااود ماایآوردمش دفاارتت .منیتونااه
تکون خبوره.
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مهينطااور کااه حاار میزدنااد پلااههای خانااه را میرفتنااد ابال .واروااان خااودش
میرفت اما اشک انگار به زور زهتابچی میرفت ابال .دستش تاوی دسات
زهتابچی بود و پشت سر او کشيده میشد .من هم پشت سر آزا کشيده
میشدم .در مهچنی موقعيتی اصال دمل منیخواست توی آن مجج ابشم .اگر
اشک اپ میگتاشت توی اات و ندا را میدید و احسا میکرد ایان مهاه
وقاات کاااله ساارش رفتااه دمل میگرفاات .حااداقل ب ارای اینکااه ایاان اتفااا را بااه
چشاام نبياانم سااعی کااردم هاار چقاادر کااه دمل میخواهااد روباارو شاادن آزااا را بااه
اتخااری بيناادازم .ب ارای مهاانی یااک صاافحه در مااورد دوسااتهامیان مینویساام کااه
نفسم چا شود و دوابره داستان اشک و ندا را ادامه بدهم.
شاید از این ا به بعد اتفاقاتی بيفتد که هضمش برای آدمی آسان نباشد.
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19
بسااياري از رفقااا را كااه ااا هاام ميشناساايد انداختهانااد زناادان .صاااح كافااه
پي اسااو هاام اب زن و بچااهاش رفتهانااد تركيااه و خودشااان را بااه  UNمعاارر
كردهاند .ساعت دو ابمداد رخیته بودند خانهاشاان .از شاانس نبودناد .رفتاه
بودن ا ااد ك ا اارج خان ا ااهي خا ا اواهرش .از مهاجن ا ااا مس ا ااتقيم رفتهان ا ااد تركي ا ااه .دل ا ااش
منیخواسا اات با ااه خ ا اااور داشا اانت یا ااک کاف ا ااه سا اارش ابالی دار با اارود! ح ا ا
كافهچيها هم در این كشور در امان نبودند!
چي اازي ك ااه در م ااورد مه ااهي دوس ااتان مش اارتك اس اات يگناهيیش ااان اس اات.
هيچكا اادام كا اااري ن ردهانا ااد .فق ا ا در راهپيما ااایي روز  25خ ا ارداد شا ااركت
كردهاند .مهنی.
جامعه بدجوري جرم ساز شده .نفس كشيدن هام جارم شاده .دكارت غزناوی
هر چند وكالت خيلي از دوستان را به عهده گرفته اما آزا كار خودشان را
ميكنند.
در م ااورد پ ااوراي ه اام بع ااد از ای اان ص اافحه ک ااال خن اواهيم داش اات ك ااه ص ااحبت
ب نيم .توي دادگاه منایشي پوراي را کبور كردهاند جلوي دوربنی اعرتا كند
كا ااه جا اازو گ ا ااروه سا االطنتولبان اسا اات .پ ا ااوراي را كا ااه ميشناسا اايد او مع ا ااين
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ساالطنتولت را هاام منيدانااد .وقا تااوي تلویزیااون دیاادم او را مااتهم ميكننااد
دمل خااون شااد .نتي ااه ایاان حاار مشااخص اساات .خااانوادهي پرینيااا كااال از
باانی رفاات .اگاار اجااازه باادهيم ات بظااهي آخاار آزااا در كتااب حضااور داشااته
ابشند به درازا ميكشد مهنی گازاره خا ي كاار اسات كاه بدانياد اهتاام واهاي
پوراي بسيار سنگنی است و شاید مهنی زوديها اعدامش كنند!
دور و برما ااان ات خبواهيا ااد از ایا اان خ هاس اات .ها اار روز تلویزیا ااون عا اادهاي را
نشا ااان ميدها ااد كا ااه اب لبا ها اااي راه راه زنا اادان كنا ااار ها اام كيا اان با ااه كيا اان
نشسااتهاند و قاضااي صاالوايت برایشااان ح اام صااادر ميكنااد و آزااا تنهااا ساار
ت ااان ميدهنااد و هاايچ اعرتاضااي ندارنااد .از ایاان زناادانيان عاادهاي را اع ادام
كردن ااد( .ببيني ااد چق اادر راح اات ميش ااود گف اات اعدامش ااان كردهان ااد) با اراي
عاادهاي حبسهاااي وااوال بریدهانااد و ت لي ا عاادهي زايدي هنااوز روشاان
نيست.
گوشتان را نزدی بياورید .دردانكترین قسمت داستان این اسات كاه خيلاي
از آدمهااا را كااه تااوي تظاااهرات گرفتهانااد انداختهانااد تااوي ساالوهلاي تنااگ و
اتریا ا و هن ااوز ك ااس و كارش ااان از آن ه ااا خا ا ندارن ااد .انگ ااار هيچوق اات
نبودهانا ااد! ایا اان زنا اادانيان گمنا ااام دردانك ا ارتین بظا ااات زندگيشا ااان را سا ااپري
ميكنند!
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اارت اس اات ي خي ااال بش ااومي و ب اارومي س ااروقت دك اارت غزن ااوی و ن اادا .ح ااداقل
ميتوانيم به زندگي آزا مول ی داستان عاشقانهي تلخ نگاه كنيم.
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20
هي ان روبرو شدن اش اب نادا را منينویسام .فقا باه مهانی اكتفااخ مايكنم
كااه ناادا مهااا بااود كااه اش ا تصا ّاورش را ميكاارد تنهااا اناادكي ش سااتهتر و
غمگنیتر .نگاهش از نگاه مهه فارار ميكارد .یا ریز داشات حار مايزد.
دک اارت غزن ااوی ب ااه آق اااي زهت اااي و زن ااش و وارو ااان ملتمس ااانه اش اااره ك اارد ك ااه
ساكت ابشند ات او مهه حرفهایش را بزند .ماجراي ی سال اخری زندگيش
را در پنج دقيقه خالصه كرد ات آتشي به درون مهه بيندازد.
ماااجرا بااه یا سااال پاايش باار ميگااردد كااه ناادا از دانشااگاه راهااي خانااه شااده
ب ا ااود .در سراش ا اايت دزآش ا ااي پ ا ااووي آلب ا ااالویي رنگ ا ااي جل ا ااوي اپي او ترم ا ااز
ميكند .ندا اعتنایي به آن مني كند .پوو دوابره راه ميافتد جلوي او را سد
ميكند و دو مرد ریشو از ماشنی اپینی ميآیند.
ی ااي از مردهااا اپهااایش را گشاااد ميكنااد و جلااوي ناادا ميایساتد و دیگااري
پشت سارش .واوري كاه نادا منيتواناد حركات كناد .قلابش شاروع ميكناد باه
حم م تپيدن .مها كه جلویش ایستاده ميگوید سوار شو.
ناادا بااه او ارا نگاااه ميكنااد .خياااابن خلااوت اساات .گاااه گااداري ماشاايين
ميآید و يتفاوت رد ميشود .ميپرسد براي چي؟
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آن ی ااي كااه پشاات ساارش ایسااتاده دسااتش را ماايگرید و اب ج َکاام ميگویااد
بعدا معلوم ميشه.
ناادا احسااا ميكنااد تاوا در اپهاااش منانااده .حا منيتوانااد جيااج بزنااد .بااه
وار مارد پشاات سارش باار ميگاردد و زل ميزناد تااوي چشامهاش .ماارد در
عق ا پااوو را ابز ميكنااد و دساات ناادا را ميكشااد و ناادا تنهااا اب نگاااهش
ميفهمانااد كااه منيخواهااد س اوار شااود .يحااال ميافتااد روي صااندخ .انگااار
هيچ نریویي ندارد.
اش به خامن زهتابچي اشااره کارد كاه باراش قنادآي چيازي بدهاد .حااال هام
كاه تعریا ميكناد اان اسات يهاوش شاود .خااامن زهتاابچي اب گریاه بلنااد
شااد و از اات رفاات بااریون .آقاااي زهتااابچي مواال ُمردههااا زل زده بااه دهااان
دخرتش .ح پل هم منيزند .هر آن ن است س ته كناد .اشا باراي
این ااه كمااي فضااا را وبيعااي كنااد گفاات :بيشاارت بچااههارو مهينطااوري دسااتگری
كردن .وبيعيه!
فضاااي یااخ زدهي اات ميشا ند .زهتااابچي انگااار از خاواب وااوال بياادار
شااده ابشااد برگشاات بااه واار اش ا و سااري ت ااان داد .واروااان هاام باادون
هيچ حر و حدیوي نشسته بود هپلوي زهتابچي و نگاهشان ميكرد.
زهتابچي گفت :ميدونستم كاسهاي زیر نيم كاسه است.
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تنهااا كسااي كااه هنااوز مهااان حالاات قبلااي را دارد نداساات .شااروع ميكنااد بااه
حر زدن ابز.
داخ اال پ ااوو چش اامهایش را ميبندن ااد .هيچكدامش ااان ح اار منيزنن ااد .ن اادا
متوجااه منيشااود كااه ماش انی كااي ميایسااتد .وق ا ب ااه خااودش ميآیااد ك ااه از
ماشاانی پيااادهاش كردهانااد و بااه زور ميخواهنااد او را صااا نگااه دارنااد .امااا
اپها ا اااش قا ا ا ّاوت نا ا اادارد .ميافتا ا ااد .او را مياندازنا ا ااد داخا ا اال ی ا ا ا كا ا ااانتينر و
چشمهاش را ابز ميكنند .كانتينر سرد و اتری است .كم كم نادا اوارافش
را ميفهم ا ااد .بلن ا ااد ميش ا ااود ت ا ااوي ك ا ااانتينر راه م ا اايرود .ب ا ااه در ميكوب ا ااد.
هيچكسي نيست انگار .اب خودش صحبت ميكند .خياال ميكناد داخال
كااانتينر كااس دیگااري هاام هساات .امااا كسااي حاار منيزنااد .ح ا صااداي
نفااس كشاايدن هاام منيآیااد .ابز ماايرود واار در و حم اام بااه در ميكوبااد.
گری ااه ميكن ااد .اب ص ااداي بلن ااد گری ااه ميكن ااد .انگ ااار ك ااه خبواه ااد ص ااداي
گری ا ااهاش آرام ا ااش كن ا ااد .دوابره ب ا ااه و ا اار در ك ا ااانتينر م ا اايرود و لبه ا اااش را
ميچسباند به درز در و داد ميزند:
 تورو به خدا .مگه من چي ار كردم .درو ابز كننی.حم متر داد ميزند.
 -درو ابز كننی .حمض رضاي خدا .مگه من چه غلطي كردم.
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دو ساع داخل كانتينر سرد و اتریا ميماناد .خاودش را بغال ميكناد كاه
یااخ نزنااد .ی مرتبااه صااداي قااوي از در بلنااد ميشااود و نااور مااردهاي داخاال
كانتينر ميدود .ندا منيتواند از ك كانتينر بلند شود .دو نفر ميآیند تاو.
چشمبندش را ميزنند .ندا ميگوید :مگه من چي ار كردم؟
او را كشاان كشااان ميبرنااد تاوي اات فرمانااده .ی ااي از مردهاا خااودش را بااه
او ميچس ااباند .ب ااوي نفسه اااش ن اادا را اذی اات ميكن ااد .خ ااودش را ت ااان
ميدهد كه از دست مرد فرار كند .مرد ابز هام باه او ميچسابد .ميگویاد:
خوب خوشگله بگو ببينم چه خ ا؟ از دانشگاهت بگو.
ندا احسا ميكند خو به ر هااش دویاده .پرخااش ميكناد .تناه باه مارد
ميزنا ااد ات از خا ااودش جا اادا كنا ااد .داد ميزنا ااد سا اارش .انگا ااار ترسا ااي تا ااوي
وجودش نيست .مرد داد ميزند سرش:
 خفه شو!ندا ساكت ميشود.
در مهاانی اات اتفاقااايت ميافتااد كااه ناادا دلااش منيخواهااد بااه آزااا اشاااره كنااد.
هاايچكس هاام قصااد شاانيدنش را ناادارد .مهاانی انااداره مهاام اساات كااه تااوي آن
اات به او ميفهمانند كه سهراب را اعدام خواهند كرد و دست و اپي ندا
شل ميشود و ميافتاد زمانی و بعاد دو نفار لباساهایش را میکناد و اب بادن
او ور ميرونااد .ناادا مواال ُمردههاساات .انگااار اصااال ب ارایش مهاام نيساات کااه

166

باادنش را مواال الشااخورها نگاااه میکننااد .تاان زیبااای یااک دخاارت ج اوان در
ميااان دس ااتهایی ک ااه مواال س ااوهان زخ اام میکشااند روی ت اان او ات ااس ک اارده
ابشند .ابالخره مردي وارد اات ميشود كاه صاورتش آش و الش اسات .او
مهاه را از اات باریون ميكناد و اب نادا شااروع ميكناد باه حار زدن .هاوا
ندا آنقدر سر جایش است که وقتی اسم ساهراب را میشانود گوشاهایش را
تيز بکند .مرد اول از سهراب شروع میکند و اینکه جنات جان او تنها به
دساات نداساات و مهانوقاات قااول و قارار تااوي آن اات بسااته ميشااود كااه ناادا
زن او بشود بدون این ه به واقعهي امروز ف ر كند و مرد هم اجازه منيدهد
سهراب را اعدام كنند!
(واقعهي آن روز به این سادگي رخ ميدهد!)
ندا آرام ميگرید .ميگوید چشمبندش را بردارد .مارد ازش قاول مايگرید كاه
اگاار اب هاام ازدواج كردنااد نبایااد هيچوقاات در مااورد امااروز صااحبت كننااد .ناادا
قبول ميكند و مرد چشمبند را از روي چشامهاي او كناار ميزناد و نادا اب
روباارو شاادن اب صااورت آش و الش ماارد هاايچ ع سالعملااي نشااان منيدهااد.
ميگوید :سهراب را آزار منيدین؟
م اارد ميگوی ااد :م ااديت این ااا ميمون ااه وخ جن اااتش م اايدمي .من اایزارم اع اادامش
کنن.
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ندا میگوید :قبول!
ماارد میگویااد :ایاان موضااوع ابیااد مهين ااا چااال بشااه و از ایاان بااه بعااد وااوری
زندگی کنيم که انگار عاش و معشو بودمي!
ندا میگوید :قبول!
بع ااد حرفه اااي عاش ااقانه ميزنن ااد و م اارد ب ااه ن اادا ميگوی ااد مدهتاس اات دنب ااال
اوس اات .ب اادجوري عاش ااقش ش ااده اس اات و ن اادا ه اام انگ ااار س اااهلا اب ارتب اااج
داشته ابشد حرفهاي عاشقانه ميزند و ات مهنی امروز كه دارد براي خانواده
تعریا ميكنااد الم ات كااام در مااورد آن روز اب كسااي حاار منيزنااد .اب ماارد
هم ووري زندگي ميكند كه انگار عاش اوست!
این اتفا براي هايچكس قابال قباول نيسات باه جاز خاود نادا .فضااي خاناه
آنقدر سنگنی شده است كه هيچكس منيتواناد نفاس ب شاد .وارواان بلناد
ميشا ااود و م اايرود ب ااه و اار پن ااره و لتا ااهي آن را ابز ميكنا ااد و از اات
ماايرود بااریون و وقا وارد ميشااود اپرك آي در دسااتش اساات .اشا آقاااي
زهتااابچي را ت ااان ميده ااد .زهتااابچي ُم ارده اساات .اش ا بااه در گ ااوش او
ميگوید ابید انتقام بگریمي مر تو هيچ دردي را دوا منيكند.
پل هاااي زهتااابچي ابز و بسااته ميشااوند و ی مرتبااه ميزنااد زیاار گریااه .مهااه
گری ااه ميكنن ااد ج ااز اش ا و ن اادا .اش ا ب ااه کس اامهي ن اادا نگ اااه ميكن ااد.
تزده و غمگنی هيچ حرر منيزند .ساكت و آرام به او نگاه ميكند.
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ندا زیر ل ميگوید :من ابزي منيكردم .ميخواستم د ين رو از بنی ب م.
من كه پدر كشتگي اب اوان نداشتم .وخ اوان نفهميدن.
اش این ابر اش ميریزد!
اش روي زمنی ُسار ميخاورد و مايرود كناار نادا .حاوا هايچكس باه آزاا
نيست .اش گفت :چرا ات حاال س وت كرده بودي؟
ناادا ناايم نگاااهي بااه اش ا كاارد .گفاات :اگااه بااه عهاادش وفااا ميكاارد ات آخاار
عمرم س وت ميكردم.
اش گفت :چي شده مگه؟
ندا به پدر و مادرش نگااه كارد و لبهااش را چساباند باه گاوش اشا گفات:
سهراب رو ُكشنت!
ای اان را ه اايچ ك ااس نش اانيد .ابري ش ااد ب ااه دوش اش ا ك ااه او ب ااه خ ااانوادهاش
بگوید .ح من كه راوي داستان هستم در آن بظه گوشهاامي را گارفتم كاه
نشنوم و حداقل متارش كردم كه نشنيدم .لرزشي به بدن اش افتاد و ت يه
داد به پش و سرش را بلند كرد و زل زد به سق خانه.
به این آسا در این سرزمنی آدم ميكشند!
بدون هيچ جرمي .اش حاال نه وكيل بود و ناه ميتوانسات از كساي دفااع
كند .آنقدر فرورخیته بود كه ابید كسي او را بلند ميكرد .مديت بدون هايچ
حرر مهه به حال خود بودند و گریه ميكردند و هيچكدام آن ی ي را آرام
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منيكرد .اش آرزو كرد كاه كااش نزدیا نادا نرفتاه باود و او اب صاداي بلناد
كشااته شاادن سااهراب را ميگفاات .حاااال او و ناادا درد باازرگرتي هاام داشااتند
كه بقيه هنوز از آن خ نداشتند و این بسيار تلخ بود .بسيار تلخ.
چشمهاي ندا به گود نشسته بود و باه دورهاا نگااه ميكارد .انگاار ساهراب
را در آن دورها ميدید و اش مبهاوت او را نگااه ميكارد .ميدانسات كاه
ازدواج ن اادا اب آن م اارد ب اازرگرتین ك ااار زن اادگيش اس اات .او ب اراي جن ااات ج ااان
بردارش از مهه چيزش گتشته بود اما برادر را كشته بودند.
وا ااوخ ن ش اايد ك ا اه از تلویزیا ااون اعا ااالم كردنا ااد سا االطنتولبان را ها اام اعا اادام
كردهاند .پاوراي هام داخال آزاا باود .چاه ساهمگنی اسات زنادگي ایان روزهاا.
اش به این ف ر ميكرد كه اگر ندا مت نی منيكرد اصل قضيه ابز هم فر
چن اادا منيك اارد .با اه او چن ااد نف اار مو اال حي ا اوان جت اااوز ميكردن ااد و ح اام
سهراب هم سرجایش بود .این را ابیاد باه او ميفهماناد ات زنادگي اتزهاش را
شروع كند .حاال معما براي مهه روشن شده بود.
ح اااال جن ااازهی دو ن اادا ب اار روی زم اانی مان ااده ب ااود .ن اادا آقاس االطان و ن اادای
داستان ما که ُمردهاش به دست اشک رسيده باود و او انادکی امياد داشات
کااه بتوانااد جااان ایاان ناادا را جنااات دهااد .ناادا آقاساالطان کااه ُماارد و در نظاار
خيلیهااا متااام شااد امااا ایاان ناادا هنااوز زنااده بااود .آاي ابیااد نقااش ُماارده را ابزی
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میکرد و اي مبارزه را شروع میکرد اما این ابر جا ّدیتر .دکارت غزناوی آرزو
داشت که زندگی این ندا را جنات بدهد ,اما آاي امکانپتیر بود؟!
ناادا در سااو ب ارادر مانااد و حتاای از شاايطان شااکایت هاام نکاارد .بااه کاادام
دادگااه ابیاد شاکایت میبارد؟ مهانی ارت .حتای جمال دیادن او را در دادگاااه
هم نداشت .هيچوقت چشام دیادن ماردي را كاه ز اي عميا روي صاورتش
نشسااته بااود ،نشااان نااداد .ميگفاات گاااهي ابیااد اب زور دیگااري خصاام را از
خودمااان جاادا كناايم! اشا خصاام خااانگی را از راه قااانو از خااودش رانااده
بااود و ناادا اب ندیاادن و انکااارش .هاايچ ترسااي هاام نداشاات كااه او دوابره اب
ايران انبااوهش بااه س اراغش بياینااد و او را بااه ساالول بيندازنااد و جتاااوز كننااد.
ميگفاات اینبااار دیگاار هاايچ چياازي منيتوانااد ماان را کبااور كنااد كااه زن خااوي
براي ایان مارد ابشام .در ذات او د اين و ددمنشاي اسات .مان اشاتباه كاردم
ك ااه قب ا اولش ك ا اردم .گا اااهي ابیا ااد قبا ااول كا اارد كا ااه بعضا اايها هيچوقا اات تغيا ااری
منيكنند.
البتااه ایاان حرفهااا مااال ناادا نبااود .اینهااا جلياال نویساانده بااود كااه حاااال بااه ایاان
صااورت مطاارا ميكاارد .وگرنااه حااال ناادا باادتر از آ بااود كااه بتوانااد از ایاان
دست حرفها بزند .مهم این بود كه وال اتفا افتاد .حاال ابید هم ندا و
هم اش اب دوراندیشي به ف ر ازدواج ابشند .ازدواجي كه به هر دو ور
به عنوان انسان نگاه كند و ح بدهد كه از معيارهاي خود دفاع كنند!
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نویسا اانده ایا اان داسا ااتان را ات ميتوانسا اات تلا ااخ نوشا اات .چا ااون منيتوانسا اات
يواار كناااري بنشاايند و داسااتان را وااوري بنویسااد كااه خواننااده خااودش بااه
نتي ه برسد .درد او عمي تر از این حرفها باود .باراي مهانی اصاال باه كساا
كه این خصيصه را به عناوان ضاع داساتان خواهناد دیاد ف ار منيكارد .باه
روایاات خااود ف اار ميكاارد كااه وقتای از ذهاان او بااریون آمااده بااود مواال عطاار
گاال پخااش شااده بااود مهااه جااا ات جنایتهاااي ایاان روزهااا را نشااان دهااد .ح ا
براي واقجمنا شادن داساتان دلاش منيخواسات روایات را باه دسات نادا بدهاد
ك ا ا ااه او موقعي ا ا اات خ ا ا ااودش را بي ا ا ااان كن ا ا ااد .دل ا ا ااش ميخواس ا ا اات مهين ا ا ااا اب
هنگفت دردهایي كه داشتند داستان متام شود!
ب اراي گااتر از ایاان تلخيهااا ابیااد عروسااي ش ا ل بگاارید .كااي اب كااي؟ خيلااي
ابیااد ف اار كناايم! حاصاال ایاان عروساای ابیااد تولااد نااوزادی ابشااد کااه هاايچکس
نتوانااد بااه او جتاااوز بکنااد .اتزه از این ااا داسااتان شااروع میشااود امااا داسااتان
اتزه مواال داسااتان مااا تلااخ خنواهااد بااود .ابیااد بلنااد شااد و کاااری کاارد ات مهااهی
داستازا شریین ابشد .ابید بلند شد!
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