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  . ساعاتی به غروب مانده است 

  . دنه ايشان را زرد کردها برگئيزی ، درختان پاين ماه دوم

  . داگهان به صدا در آمدنيدان نمب شده در چهار گوشه صی نبلندگوها

  ! توجه ! توجه 

قانون اسالم  حيصرطبق حکم  يکی از اشرار يگردتا ساعتی ! يد پرور شهملت قهرمان و 
  .عام بدار آويخته خواهد شد ء شده و در اين ميدان در مال قصاص

  .است رضالی امفسد فاو  . نيروی انتظامی است مأمورجرم او دزدی و قتل 

  

   . کردآن توقف  وسطيلی وارد ميدان شده در ثقرجه از سمت شمال بعد از چند لحظ

  .نيروی انتظامی وارد ميدان شدند  یآن تعدادی خودرو به دنبال

  .رفت  يلجرثق به طرفموران از اتومبيل خود پياده شده ا فرمانده م

  . )ردک یمحالی که بلند گوی دستی را حمل در(  به دنبالش وان د دوان هم مورانا يکی از م

  .روی کفی آن دست به کمر ايستاد  ، هباال رفت يلجرثقفرمانده از 

  .رساند  کنارشبلند گو بدست نيز خود را به  مورا م

  . دآدم دور ميدان حلقه زدن یشمار یبکم کم تعداد 

را آماده کن بايد کار را سريع  بلندگومور بغل دستی خود اشاره کرد سريع باش ا فرمانده به م
  !بريم وم تمام کني

  :پرسيد یم اش یدستی کنجکاوانه از بغل سپچ پچ در ميان مردم پيچيد و هرک

  چی شده ؟   -
  داداش چه خبر ، می دونی چی شده ؟  هيچ -
  . بزنندمی خوان دار  رومثل اينکه يه نفر   -

  برای چی ، آدم کشته ؟   -
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  ...نمی دونم ، مثل اينکه   -

   :ديگری که کنار آن دو ايستاده بود بميان صبحت های آن دو پريده گفت

  .حرفهاست ينانه بابا ، باالتر از   -
  يعنی چی ؟   -
  .الرضی امفسد فگفت  ،  یممگر نشنيدی تو بلند گو   -
  ديگه چی ؟ ،  الرضی افسد فم  -
  .يعنی روی زمين فساد کرده   -
فسادشون دنيارو  دکومتنآخه چی کار کرده که فساد روی زمين شده ، اينا که تو ح  -

  ...برداشته 

  : از تماشاچی ها پريد وسط که ريکی ديگ

  ! اين قانون که بهتر می فهمه ، آقا شما نمی فهميد  -
  گه کيه ؟ يقانون ؟ قانون د  -

  :جواب داد  یرديگ

  .قانون ديگه  ، قانون  -
  ست ؟ ه ؟ چی کاره هخوب می دونم ، منظورم کي  -
  ! هاون يه کتاب  -

  ؟آها ، کتاب ، کتاب چطوری می فهمه که ما آدمها نمی فهميم  -

  ؟  دکه مشکل داريننشما مثل اي  -
  با کی ؟   -
  .با خودت   -
می فهمه ، من هم پرسيدم قانون بهتر : شما گفتيد . نه آقا من با خودم مشکل ندارم   -

  .يه کتابه : شما می گين  ؟قانون کيه 

  خوب ، منم می پرسم چطور يه کتاب بهتر از من و شما می فهمه ؟

  .قانون می گه هر کی آدم کشت بايد قصاص بشه   -

  ديگری پرسيد قصاص يعنی چی ؟
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  .بايد کشته بشه ، جان در برابر جان  اونم يعنی اينکه  -
  چرا بايد اين کار را کرد ؟   -
  .برای اينکه جلوی جرم و جنايت گرفته بشه ، جلوی فساد گرفته بشه   -
  .می کنه  اين چه قانون مسخره ای که برای اينکه جلوی قتل گرفته بشه خودش قتل  -

  : کرده گفت  ارا می شنيد رو به آنه ای آنهابی اختيار صحبت هپير مردی که 

  .قدر قتل نقدر فساد بود نه اينسال پيش نه اي صد  -

  ؟ مده هم فساد زياد شده و هم قتل آکه اين کتاب قانون عچطور شده از موقي

  

با صدای بلندی  ،فوت کرد  فرمانده نيروی انتظامی ميکروفون را در دست گرفت چند بار به آن
  :کرد که به فرياد می ماند شروع به صحبت 

که امنيت شهر رو بهم ريخته طبق قانون مجازات اسالمی در  امروز يکی از اشرار شهر  -
  ...تا درس عبرتی باشد برای بقيه  آويخته می شودعام بدار  ءمال

  :از ميان جمعيت يکی فرياد زد 

  ؟ دبشن مگه بقيه هم می خوان اشرار  -

  .فرمانده با دست اشاره کرد مجرم را بياورند 

رثقيل جبطرف وکرده  هتظامی پيادننيروی ا یاز خودرو ددستهايش را از پشت بهم بسته بودن
  . دهدايتش کردن

  . سال با قدی متوسط  جبيست و پن حدود جوانی بود
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  ١٣۶٠بهمن 

دو چندان می کرد  آنراسنگينی  ، رو حاکم بود و سرمای زمستانسکوت مرگباری بر فضای راه
.  

 که پرتو افشانی می کرد، اطاق در دل تاريکی وعبور کرده سوراخ قفل  ازشعاع نور ماليمی 
  .داشت را وز ر آغازاز  نشان

امروز حس عجيبی در وجودش موج می زد دوست داشت يک بار ديگر تمام خاطراتش را 
  .ور کند مر

به محله نوروزی  ، برگشتچشم هايش را بست ، تا آنجا که حافظه اش ياری می کرد به گذشته 
  .شان در انتهای آن بود ه به کوچه باريکی که خان، 

ی که مثل يبچه ها ،دختر و پسر . دبودنکردن حال بازی هميشه يک دوجين بچه در محله در 
تا در هوای آزاد محله بی دغدغه به بازی  دخود او از خانه های تنگ و کوچک بيرون زده بودن

ا بگرگم به هوا ، سوک سوک ، نون بده کباب ببر و يا گاهی هم بازی فوتبال که هميشه آخرش 
الخره از کوچه جمع شدن اوقال پيرزن همسايه و با داد ببود و همراه ره ای جشکستن شيشه پن

  .ويک کتک جانانه از مامان خوردن 

، دختر ها با پسر ها دست در دست هم حلقه زده  افتادبازی عمو زنجير باف  بی اختيار به ياد
  ..باهم می خواندن 

  عمو زنجير باف  -
  بله  -
  منو بافتی ؟ زنجيِر -
  بله  -
  انداختی ؟  هپشت کو -
  بله  -
  ردی ؟ آُو چی چی -
 کشمش  و نخود -

 :با خودش انديشيد 
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آره ، عمو زنجير باف واقعا زنجير ها رو بافته بود و امروز به هر جوانی که صدايش را بلند 
  .زنجير بسته بود  کد يهاز نخود کشمش ها بخوا اهمش رکرده بود تا س

با  دش عازم سفر نوروزی می شدنهی افتاد که همراه خانوادياز محله بيرون رفت به ياد روزها
همه چيز بخوبی پيش می رفت ديدن مناظر و دپدر می شدن ١٩٠ی سوار بنز قچه شور و شو
ايشان آماده های خوشمزه ای که مادر برمه راحت پدر در توقف کنار جاده و لقتکنار جاده ، اس

وص صهای شمالی بخديدن شهر.  دراه می افتادن همی کرد تا رفع گرسنگی کنند و باز دوبار
از آنجا می توانست  دمی رسيدنوقتی روی پل  شهر انزلی برايش خيلی لذت آور بود مخصوصًا

  .ببيند را کشتی ها و قايق های لنگر انداخته در بندر 

   ..رار می کردن کهصاز کنار دريا می گذشتن بچه ها اوقتی 

 !دار يه آبتنی کنيم تورو خدا نگه، پاپا  -

، مخالفت جدی مادر تسليم شده با اما در مقابل  ،پدر که خود هم بی ميل نبود برای اين کار
  .راهش را ادامه می داد 

ر سفره هفت سين مادر آماده کنا، با لباس های نو وبايد برای سال تحويل همه حمام کرده 
ل ُکتش و به هر غحاج آقا هر سال رسمش بود دست می کرد توی جيب ب .بزرگ می نشستيم 

  .نشده می داد  هکدام از ما يک اسکناس دو تومانی نو تا

  .را ماچ می کرديم  ابايد يکی يکی می رفتيم و صورت حاج آق

تا قصه بگوئيد و گاهی هم قصه شب های عيد مادر بزرگ نوه هايش را دور خود جمع می کرد 
  .های ترسناک 

ی پيچ در پيچ که تا اجاده .  دبدترين قسمت مسافرت زمانی بود که به گردنه حيران می رسيدن
  . دنوک کوه امتداد داشت با دره های عميقی که پوشيده از ابرهای سفيد و روان بودن

چشمها يشان را می بستند تا از  ، دهای عميق می ترسيدنه چقدر او و خواهرش از ديدن اين در
      -می . ش ديگر نمی خواست چشم هايش را ببندديدر رويا ی خو ،اما امروز. آنجا عبور کنند 

  .خواست انتهای آنها را ببيند ابرهای جاری در ميان دره ها را تماشا کند 

  .دوباره حس کند بوی نم بارانی را که از خاک و علف کنار جاده بر می خواست 
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  .را دوباره بچشد  دختنومزه آش دوغی را که در کلبه های حصيری کنار جاده می فر

  :با خود انديشيد که 

 که  می دهند، عده ای بخود اين اجازه را بر اساس کدام قانون ، کدام فرمان ، کدام حق  -
 به چه جرمی ؟ . او و هزاران مثل او را از اين حق محروم کنند
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   ١٣۶١ال س ارديبهشت

  
 بدر چهاررو ای باريکی قرار داشت و در هر راهرو هسالن بزرگی که در دوطرفش راه

يک ونيم  ( ب شده بود که هر کدام يک سلولصن یه های کوچکچدري برروی آنهاآهنی 
دو روبروی ه اين سلول ها دوب .چی سفيد گبود با سقفی بلند و ديوارهای  )متر دودرمتر 
 هم بندیمی توانستی  یاز می کردوقتی دريچه ها را ب ری کهطو.  قرار داشتندهم 
  .لت را ببينی مقاب

  .اينجا بند مجرد زندان مرکزی شهر تبريز بود 
و در سلول مقابل  ديک ماه می شد که در اين سلول بودم يک روز جوانی را آوردن ًاحدود

جديد دريچه  وقتی که بند خلوت شد و از مامورها خبری نبود همسايه دمن جای دادن
  :و مرا صدا زد  هآهنی را به آرامی باز کرد

 !هی ، همسايه  -
  .سالم يول داش 

  :من هم متقابال دريچه را باز کردم و گفتم 
 سالم همشهری ، تازه آمدی ؟  -
 آره ، امروز ، تو رو برای چی گرفتن ؟  -
 به جرم کمونيست بودن ، تو رو برای چی ؟ -
 ! يکی شديم مين و آخرين بار باهبرای اول !من ، منو به خاطر عشق  -

منو به جرم , می دونی اشکالی نداره تو رو به جرم کمونيست بودن اعدام می کنند 
  !بودن عاشق 

  :وزيع غذا از انتهای سالن شنيده شد که می گفت صدای مسئول ت
 !آماده باشين برای گرفتن غذا  -

جرم بود و کسی حق نداشت با  چرا که اين کار در بند مجرد،بالفاصله دريچه هارا بستيم 
  .صبحت کند قابل خود لول مس

مقداری از کشمش های غذا را جدا کرده گذاشتم کنار تا در مواقعی  غذا کشمش پلو بود،
ر حال خوردن تنقالت در اين هب .ی از آنها را بخورم يکه حوصله ام سر می رفت چندتا

  .بکاهد ی می توانست کمک کند تا کمی از کسلی انفرادی يتنها
تماس م دوباره با همسايه جديد  بتوانم اما دلم می خواست هر چه زوتر بند خلوت شود تا

  !!مرا به خاطر عشق اعدام می کنند  :که گفتمنظورش را نفهميدم هنوز  بگيرم راستش
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تازه داشت بند خلوت می شد که به يک باره سرو صدای زيادی در بند پيچيد و تعداد 

پر شدن سلول بعد ازُ بقدری تعداشان زياد بود که  .دزيادی زندانی جديد وارد بند شدن
  . دروها جا دادنهم در ميان راهبقيه را  ، های خالی

م جالب بود بفهمم اين همه يو برا دئی و سن وسال دار بودنزندانيان جديد همه روستا
  :اين بود که دريچه را باز کردم  دزندانی به يک باره از کجا آمدن

 .سالم عمو  -
 .سالم پسرم  -
 زندان ؟  دبرای چی شمارو آوردن، از کجا آمدی  -
 !سربازی  بخاطر -

ه وقت سربازی رفتنشون ها با اين سن وسال چ؟ با خودم فکر کردم اين بنده خدا!سربازی 
  !است ؟

  ؟  درو می خوان سربازی ببرن يعنی شما

  :پير مرد خنده ای کرد و گفت 

 )پسرم ، نه (يوخ ، ُاغلوم  -

تهران کار می  یتو، گفتم  . ش برای سربازیلمدن دنبااوپسرم در تهران کارگری می کنه ، 
  .ون بياد خودشو معرفی کنه اکنه ، منو آوردن اينجا تا 

 ؟ دن آوردنيهمه شمارو برای آيعنی  -
 )آره پسرم(.اهه ُاغلوم  -

تا  دتازه فهميدم داستان از چه قرار است همه اين بنده خدا ها در واقع گروگان بودن
  .پسرهايشان بيايند 

آورد و گذاشت وسط سالن و با صدای  )ت. د. د (مسئول بند يک تشت بزرگ ماده ضد شپش
  :بلند  گفت 

ده به لباسها و تنتون بمالين ، وگرنه شپش همه زندان را بر می همگی بيايد از اين ما -
 !دارد 
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   .دا در می آوردنيکی يکی لباسهايشان ر .گرفته بود )ت  .د.د ( هتمام فضای سالن را گرد

از  .ليقه ، بافتنی ، پيراهن ، زير پيراهن ،بعد شلوار، گرمکن ج ، پالتو ، سپس کتابتدا 
سپس به بدنشان می ماليدن و بعد دوباره لباسها را می  دی آنها می پاشيدنروپودر

   .دپوشيدن
  :م سر صبحت را باز کنم دخوبی بود تا دوباره با همسايه جدي تدر اين شلوغی فرص

 .سالم يولداش ، ها  -
 سالم ، نگفتی از کجا آمدی ؟  -
 .از تهران ، آمده بودم دوستم رو ببينم که دستگير شدم  -

  راستی من نفهميدم منظورت از عشق چی بود ؟
  .داستانش طوالنی  -

  ...می دونی همديگرو دوست داشتيم 
 .هنوز جمله اش تمام نشده بود که صدای مسئول بند بلند شد 
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، انگار پتکی به مغزشان خورده باشد با دهان باز همگی  دت به يک باره ساکت شدنعهمه جما
  : دگفتن

 ؟!چی  -
  :پير مرد دوباره حرفش را تکرار کرد 

که اين کتاب  عيقد سال پيش نه اينقدر فساد بود نه اينقدر قتل ، چطور شده که از موص -
 ؟؟تل ؟هم فساد زياد شده هم ققانون آمده 

  :بلند گو را در دست گرفت ميکرفون فرمانده نيروی انتظامی 

، نان  کرده یمدزدی  ها مغازهاشرار است ، امنيت شهر را بهم ريخته ، از  ءاين مرد جز -
 . کشد یموظيفه انجام مور دولت را هنگام ا ، م شود یممور دولت درگير ا با م دزديده یم

 .جرايمی که مرتکب شده  به خاطرن کرده است مجازات مرگ يرا تعيو قانون مجازات ا

  .عام تا درس عبرتی باشد برای بقيه  ءدر مال يلجرثقاعدام با 

  :رسيد  به گوشی ياز ميان جمعيت صدا

 نان بدزدند ، يا آدم بکشند ؟  خواهند یمهم مگر بقيه  -

  .فرمانده دستور داد تا مجرم را بياورند 

و به  هکرد هنيروی انتظامی پياد یرو از خود درا از پشت بسته بودن يشها دستدر حالی که 
  . دهدايتش کردن يلجرثقسمت 

 ديدی یمرا  خطوط چروکيده ای ش ه ادر چهرکه ساله با قدی متوسط  ٢۵نی بود حدود اجو
  . جانی و شرور بودن رنج کار و سختی های روزگار را داشت تا که حکايت از

خيره شد به سمت قله توچال  ها دستوقتی در مقابل طناب دار قرار گرفت چشمانش به دور 
  ... دقله می رفتن به طرفتوچال  یها دامنهبه ياد آورد آخرين باری را که با دوستانش در 

 وضعيت کارخانه به کجا کشيد ؟ الخرهباچی شد لطيف ،  -
مجانی و، بعد مفت  دندنوکشرو به ورشکستگی  کار خو نه مخصوصًا ها شرفهيچی ، بی  -

 رو  کار خو نه های ينزمبعدش کلی از  د، کارگرها رو هم اخراج کردن دناز دولت خريد
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با  کرديم یمجنسی رو که ما توليد  ينهماز چين ش بعد  فروختند هآپارتمان سازی کرد -
 . دقيمت ارُزنتر وارد کردن

 به همين راحتی ؟ -
 .دآوردندر کارگرهاره به همين راحتی فقط دمار از روزگار ما آ  -

و يه جا بهش ش حساب کنه همه حقوق يهتسوکی ر گفتن ه ، بعد دو ندادنر اول حقوق ها 
تهديد  وبا زور دنده بودنوم هم که ی ياهنوا دحساب کردن يهتسورفتن  ها يلیخمی ديم خوب 

  . دشدنيکی يکی اخراج 

 ؟ يدنکرد  ، کاریخوب شکايتی  -
با حق  دکجا شکايت می کرديم ، وزارت کار آدم داشتن ؛ هنوز پرونده رو نديده می گفتن -

بابا  : گفتيم یمهرچی  از کارفرمای قبلی شکايت می کرديد بايداست کارفرمای جديد شما 
کارفرما دولت  دمديران قبلی بودن ها ينانه  د ،می گفتن دبودن ها ينهمکارفرمای قبلی خود 

و چون دولت عوض شده پس ديگه نمی شه  دي کردبوده شما بايد عليه دولت شکايت می 
پول هم ته کشيد  زاغتا اون چندر  دمارو دوندن آنقدرشکايت کنيد خالصه عليه دولت جديد 

رفتن دنبال يه لقمه  ها بچهديگه پول رفتن به اداره کارهم نداشتيم اين بود که يکی يکی 
يکی ، ش رويکی سيگار ف، يکی مسافر کش شد . هاشون ه نون در آوردن برای زن و بچ

حتی شنيدم . دست فروشی کردن  هم چند نفری،  بهار آوردنادنبال جنس از کيش و چ
 !است اشو فروخته هيکی ار بچه ها کليه 

کفش ، ساوه ، جاده کرج ، ورامين ، خراسان  یتو ،دنبال کار ريکی هم مثل من در بد
  .د بيا شگير شايد تا يه کاری پاره می کنه 
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  ؟خودش اين سوال را تکرار کرد به چه جرمی ازدوباره 

  خواندن کتاب ، نشريه ؟ 
  پخش اعالميه ؟

  سرود خواندن در کوه ؟  
  فعاليت در يک جمع ؟
  داشتن عقيده ديگر ؟ 

 .نه اينها بهانه است  -
ل گل های رنگارنگی که در دشتهای اطراف جاده ديده می شد آزادی يعنی شکفتن ، مث

  .بدون ترس از لگد مال شدن 
 دآزادی مثل پرواز پرندگانی که باالی سر موج های دريا در اوج آسمان پرواز می کردن

  .بدون ترس از شکار شدن 
  .آن حس کودکانه ای بود که بدون هيچ ترسی و شرمی از زندگی لذت می برد  ، آزادی

و پرندگان را  دری اينان مخالف اين آزادی بودن و بخاطر همين گل ها را لگد مال کردنآ
  . سشکار و کودکان را در قف

  ؛خاطراتش را بسرعت ورق زد تا رسيد به دبيرستانی که در گوهردشت می رفت 
  . ددشت نقل مکان کرده بودنشد به گوهر سالی می دو

در  دکه جمعه ها باهم به کوه می رفتن ده بودنپسران تشکيل دادوجمع کوچکی از دختران 
 دو هر آنچه داشتن دصميمانه کنار هم می نشستن،  دنقطه ای مناسب سفره می انداختن

از هنر ، سياست ، تاريخ ، اقتصاد ، فلسفه  . دو بحث می کردن دباهم می خوردن
رده مخصوصا روی موضوعات روز از تظاهرات خيابانی که عليه رژيم شاه شرکت ک

ی های که با ماموران و گاردی ها پيدا کرده يو درگير دی که داده بودني، شعارها دبودن
  .نهاشون دو گاز اشک آورخور مو از باطو دبودن

طی همين جلسات بود که با او آشنا شد چشمان سياهش چقدر او را مجذوب خودش کرده 
  :رو به او کرده گفت ، بود يک روز ديگر طاقت نياورد 

 ای به اين قشنگی نيست که پشت عينک غايمش می کنی ؟مهين چشحيف ا -

  .و همين حرف نقطه آغاز رابطه ای شد که برايش از همه چيز ديگر عزيزتر بود
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ته را با بی قراری طی می کرد تا روز جمعه از راه برسد ، صبح زود در باغستان طول هف
  .جمع می شدند و از آنجا مسير کوه را در پيش می گرفتند 

در شيب ماليم  رکه بر اثر تکرا ه اینان در يک رديف به آرامی در مسير باريکواسرود خ
بود و گاهی هم خارج از نت می صدای او بلند تر از همه  . کوه درست شده بود می رفتند

ت می خوانی و ريتم آهنگ نانتقاد می کردند ، تو خارج از اوهمين هميشه به  رخواند بخاط
و او قول می داد  که دفعه ديگر آرامتر بخواند اما دست خودش نبود می را خراب می کنی 

می گرداند در  تر می خواند واو سرش را بردخواست صدايش را به گوش او برساند ، باز بلن
 )چقدر اين نگاه را دوست داشت  اوو(حالی که لبش را گاز می گرفت با نگاهی شماتت آميز 

که حکايت از شور وشوق دوران جوانی ی صداقت بهمراهنگاهی که در آن صفا وصميميت 
  .بود موج می زد 

گوش او تا صدای طپش قلبش را به  رساندخودش را نزديک او می  دوقتی به قله می رسيدن
  : دمی کشيدنسربرساند به يک صدا فرياد هورا 

 هورا ، هورا ، هورا  -
ی که آنها را اسير کرده بود يانگار که از تمام چيزها . دمی کردنآن باال احساس آزادی 

آزاد می شدند و وقتی اين احساس آزادی با دوست داشتن آميخته می شد حسی را می 
نست اما امروز اينجا در اين سلول کوچک و تاريک يافت که آن روزها معنايش را نمی دا

  ...رهائی ، آنرا کم کم در می يافت 
دوست داشت اورا در آغوش بگيرد و فرياد . عشق يعنی رهائی .آری اين همان حس بود 

  ..اسير خود کند انسان را ، رهائی از هر چيزی که می توانست  عشق يعنی رهائی:بزند 
همين است که نمی خواهند رابطه آدميان با  ربخاط دسان بودنآری اينان مخالف رهائی ان

  .عشق تعريف شود 
همديگر  کندضا ات داده از او تقأخاطراتش را دوباره ورق زد به روزی که به خودش جر

  .را ببينند 
  

 ببين می تونم ازت بخوام که فردا همديگر رو ببينيم ؟ -
 برای چی ؟ -
 ؟.. ..می دونی.....کمی باهم حرف بزنيم ،  -
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 چی رو می دونم ؟ -
 ...ی بخونيش ، خيلی خوبه هخوب ، يه کتاب تازه بدستم رسيده ، گفتم شايد بخوا -

چون اصال کتابی در کار نبود ، گرفت  شه اوقتی به اين قسمت از خاطراتش رسيد خند
نتوانسته بود احساسش را بيان کند ، کتاب را بهانه کرده بود و تازه سر گرفتن کتاب با 

 امانت یبرادر بزرگش چقدر بحث کرده بود تا يکی از کتاب های اورا برای چند روز
  .بگيرد 

  
 آمدی ؟ ، آه سالم  -
 منتظر هستی ؟ هسالم ، خيلی وقت -
 .ی يشايد برات کاری پيش آمده نيا نه ، گفتم -
 ..راستش کار که داشتم ، اما  -
 اما چی ؟ -
 !هيچی ، ولش کن  -
 !آره ولش کن ، مهم اين که آمدی دوست داری بريم يه بستنی بخوريم  -
 .نه ، دوست دارم مخلوط بخورم  -

  . ديکی از ميز های خالی را انتخاب کرده نشستن دباهم ديگر بطرف بستنی فروشی رفتن

  .تی نشستن کتاب را روی ميز گذاشت و گفت اين اون کتابی بود که می گفتم وق

 .چه خوب ، قصه های صمد بهرنگی  -
  نم اينو د اشته باشم ؟وخيلی وقت بود دنبالش می گشتم تا کی می ت

 .تا هر وقت که دلت بخواد اصال مال تو  -
رد نوشته ای بود کتاب را برداشته وقتی جلدش را ورق زد اولين چيزی که جلب توجه ک

با آن نگاه هميشگيش نيم .  که با خودکار نوشته شده بود و زير آن اسم برادرش بود
 :نگاهی به او کرده گفت 

  . نم ونه مرسی ، می خونم بر می گرد -
 .ن برم بگيرم اال ، ینخوب تو گفتی مخلوط می خوری ؟ منم بست -
آنوقت با هم نصف می کنيم می  فالوده هنه صبر کن ، ببين يه دونه بستنی بگير يه دون -

 !شه مخلوط 
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وقتی که احساس رضايت می کنی چقدر زمان زود می گذرد هرچی سعی کرد در خوردن 
نشد که نشد با وجود اينکه زمان بسرعت گذشت اما ، تر بگذرد عجله نکند تا زمان دير
 .بود  بخشبرايش بی نهايت لذت 

 ( ی که می توانست با خودشيتنها جا، وقتی رسيد به خانه يک راست رفت پشت بام 
  .خلوت کند  )می دوزددرحالی که چشم به ابرها ی باالی سرخود 

تر است درست مثل  ود واقعيت شيرينگاهی اوقات ياد آوری خاطرات خوش گذشته از خ
  .ی که او داشت گذشته را ورق می زدياين لحظه ا
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بتوانم فکرم را برای اينکه ود شديم وارد دنيای انفرادی خبسته بسرعت ره ها را جپن

تکه ای گچ از ديوار کنده شروع کردم به نقاشی کشيدن روی  روی حرفش متمرکز کنم 
  .زنگ زدهدر آهنی 

ابتدا يک آسمان کشيدم با خورشيد و ابر سپس يک منطقه کوهستانی با پرندگان در 
رختانی در کنار جاده و که در انتها گم می شد با د های در دامنه کو جاده ، بعدآسمان 

دراز خود  و های دورزوين جاده عبور می کرد با مسافرانی که در آرااتوبوسی که از 
  . دغرق بودن

  
ابد حکم ساله که  وپنچ سی حدوداآهنی سلول باز شد مسئول بند جوانی  بناگهان در

  :با ديدن نقاشی روی در گفت . داشت 
ن ممکن ايراد بگيرند بعدش هم آماده شو برای پاسدارا بيا ن ببين ! ببين زود پاکش کن -

 ! نی رفتيدستشو
 .پاکش می کنم ، باشه  -
 !با کسی هم حرف نزن ، بيا  روسريع ب -

ی انتهای سالن قرار داشت آهسته قدم بر می داشتم تا بتوانم زمان بيشتری يدستشو
  .رانم ذخارج از سلول بگ

کنار من  یشير آب جلوی متر ، نيم موقع شستن دست وصورت پسر جوانی آمد به فاصله
  .ول شستن دست و صورتش شد ايستاد و مشغ

  
 .سالم  -
 .سالم  -
 تو رو برای چی گرفتن ؟ -
يه جورای می گن من کمونيستم  دست گير شدم، من از تهران آمده بودم دوستم رو ببينم  -

 .از اين حرف ها 
  ؟ دتو رو برای چی گرفتن

  ....من پسر مال حسنی  من ، از بچه های چريک های فدائی هستم ، -
زود  ، هنوز جمله اش تمام نشده بود که مسئول بند وارد دستشويی شده تاکيد کرد که

  !باش پاسدارها تو بند هستند 
  



             ١٧                                                                                                           ٢ عشق

  

  
بعد ها ر مال حسنی شد چه جوان رشيد و با معرفتی بود سذهنم مشغول پ، در سلول 

  .شنيدم که بدست پدرش اعدام شد
  :وقتی دوباره بند خلوت شد صدای همسايه روبرو را شنيدم که می گفت 

 )با تو هستم  ، یهی بچه تهران.( ی ، سن ننم چهی تهرانچی ، تهران -
 ؟ هاسمت چي ها سالم ، راستی نگفتی -
 ده ها بهم می گفتنچبسهند رو دوست داشتم سهند ، يعنی اسم اصليم نيست اما چون کوه  -

 .سهند 
 ؟خوب سهند نگفتی ماجرا از چه قرار بود  -
 .راستش از کجا بگم ؟ ما همسايه بوديم از بچگی همديگر رو می شناختيم  -

نم مامان خونه يه اوم من بابای خونه بود، يه روز تو کوچه داشتيم بازی می کرديم 
  ....عروسکم داشت که مثال دخترمون بود 

 !زود باش  ؟مدی اوها ، آقا  -
  !بايد ببريمش دکتر  هبچه مريض

 چی شده خانم ؟ بچه چرا مريض شده ؟ -
 .من چه می دونم ، مريض ديگه  -
 !پاشو پاشو زود بريم دکتر  -
 .دکتر بچمون مريض شده  یسالم آقا -
 !بيارين ببينم  -

 .ت ، سرما خورده ، اين داوهارو بدين بخور خوب می شه چيزی نيس
 شديم باهم عروسی می کنيم نه ؟که گ رمی دونی مارال بز -

 
از گفتن  . ناشه صورت مارال از شنيدن اين حرف سرخ شد از خجالت بدو بدو رفت خان

نمی آمد تا اينکه يه روز عيد همگی  هن شدم  ديگه تو کوچاخودمم خيلی پشيمحرف اين 
من  . سين نشسته بوديم که در خانه به صدا در آمد باسهای نو پوشيده کنار سفره هفتل

غفلت مادرم که رفته بود دررا باز کنه استفاده کرده شروع کردم از پسته ها و که از 
وقتی سرم روبلند کردم چشمم به  مارل افتاد که روبرويم ايستاده . شيرينی ها خوردن 

 .بود 
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ين انداخته ياز جا پريدم از خجالت سرم پا دبا پدر مادرش برای عيد د يدنی آمده بودن
از اطاق زدم بيرون رفتم توی رال رو نداشتم ای ماه ت نگاه کردن تو چشمابودم جر

  .حياط کنار حوض آب 
شنا می  حوضاز اين سر به آن سرکه رو تماشا می کردم  لوقرمز کوچوهای ماهی 
  ...و دائم می گفتن آب ، آب ، آب  دکردن

و در امتدادِ موج های آب می  ندو از تکرار آب آب حباب های کوچکی درست می شد
  . دسپس بسرعت ناپديد می شدن هکرد حوض  برخورد آمدند وبا ديواره

م که دی را دييتصوير دخترک زيبا همچنان که اين موج های ريز را تماشام می کردم
  . سوار براين موجها بطرفم می آمد 

، نمی دانستم اما دوست داشتم همچنان تصوير را نگاه کنم  ، آيا اين خيال بود يا واقعيت
  .خودش بود اين تصويرمارال بود هآر، کردم  دقتخوب که 

  .شده بود  پخشبلند که بر روی شانه هايش  یچشمان سياه ودرشتش با گيسوان
سرم را بلند کنم که برای يک لحظه وقتی  شف آب حوض دراز کردم تا لمسردستم را بط

  ،کردم 
مثل دو نوری که از دوجهت  دچشمانم با چشمان مارال در يک نقطه باهم برخورد کردن

از اين برخورد حس عجيبی بهم دست  .هم برخورد کننداو د ر يک نقطه ب دفاوت بتابنمت
  :داد ضربان قلبم شروع کرد بشدت طپيدن بدنم گرم شد و بی اختيار گفتم 

 .مارال  -
 .سهند  -
شروع کرديم به خنديدن ، مارال دستش را داخل حوض آب کرد و مقداری از آب حوض  -

 .ر را کردم هم همين کا من اشيدفم پررا بط
  :سپس پرسيد 

 اين ماهی ها مال تون ؟ -
 .همه اش نه  -
 .اونم مادرش ، اون قرمز که دم سياه داره مال منه  -
 پس آقاشون کو ؟ -
 .رفته سر کار  -
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هوای بهاری بود آفتاب ماليمی می تابيد همه لباس نو پوشيده بوديم ، باره خنديديم دو
می دونی  . همينجا بود که عشق کودکانه ماهم متولد شدت داشت متولد می شد عطبي

  .يستکن عشق دوران کوديعشق آدمی هم، قشنگ ترين پاکترين 
  

 !ظرفهای غذا رو بيرون بگذارين ، شام ، شام  -
  .سئول بند بود که دوباره بلند می شد اين صدای م

  
بخورم  تا دوباره سر صبحت را با همسايه ام باز کنم  اعجله داشتم هر چه زوتر غذا ر

ی بردن و آوردن ها شروع شد و يآمد ها و دستشوو صفانه بعداز شام دوباره رفتأاما مت
  .تا دير وقت طول کشيد 
صدا در نداشت چرا که کوچکترين  در آن سکوت جهنمی بند وجود امکان صبحت کردن

  .فضا می پيچيد و صدای بقيه زندانيان را در می آورد 
کرده بعنوان متکا زير سرم گذاشتم و آن يکی را هم بعنوان روکش  هيکی از پتو ها را تا

دراز کشيدم سعی می  )انداز در سلول بود که بعنوان زير ( بروی تکه موکتیرويم کشيده 
می زدم يک سری  قلتبه هر طرف که  بذهنم می رسيد یفکار گوناگونکردم بخوابم اما ا
اما نور اين  . طوری که کالفه شده چشمهايم را باز می کردم تا فکر نکنم ، افکار متفاوت

به ياد نفرين های  چشم هايم را اذيت می کرد،)بود ساعت روشن ٢۴که (چراغ لعنتی هم 
من يا ساير بچه ها عصبانی می شد به ترکی مادر بزرگ افتادم که هميشه وقتی از دست 

  :می گفت
 .الهی چراغ خانت هميشه روشن باشد  -
 .آروزيت برآورده شده است  گخوب مادر بزر -

  .در همين افکار بودم که ناگهان در سلول باز شده يک نفر به داخل آن هول داد ه شد 

 ! ش لاين امشب اينجا بماند فردا صبح می آيم دنبا -

. رفتندسپس بسته  دوباره در را  

جوانِ نوزده ،بيست ساله ای بود با قيافه ايی ساده و روستايی، گوشه سلول ايستاده و  
مدتی به او ُزل زدم ،آخه خودِ من هم گيج شده بودم، که داستان از . زمين را نگاه می کرد

  :به ترکی ازش پرسيدم .چه قراراست



٢٠                                                                                                           ٢عشق 
 

  
 چی شده ؟ -

  ؟گير شدیتتو رو برای چی آوردن اينجا ،  تازه دس
 .نه ، از بند عمومی تنبيهی آوردن  -
 برای چی ؟  -
 .دعوا کرديم ، با هم اطاقي هام دعوا کردم  -
 .نيم فردا حرف می ز ! بگير بخواب بيا حاال، باشه  -

 ی را که رويم کشيده بودم دونفری کشيديم رويمانيو پتو هدر کنار خودم بهش جا داد
سلول باز شد و  بهنوز چند ساعتی از آمدنش نگذشته بود که دوباره در .وخوابيديم 

  . بردسلول بيرون از  و اوراصدايش زده  یپاسدار
يدنم نگذشته بود که از دوساعتی از خواب . پتو را به دور خودم پيچيده بخواب رفتم

وقتی زير می خورد  ُولبيدار شدم ، احساس کردم چيزی در زير بغلم دارد  مخارش بدن
شپش ، چيزی را که ديدم برای لحظه ای وحشت کردم  پيراهن را از تنم در آوردم آن

  .هم سوغاتی هم سلولی چند ساعته من بود  چاق و چله اين ، ی به اندازه يک عدسيها
صبر  . راندم و شپش شکار می کردمامی خ اتا صبح همينطور خودم ر بم نبردديگر خوا

  : کردم  مسئول بند که آمد صدايش زدم
 !عفری جسالم ، آقای  -
 کار داری ؟ی سالم چ -
اشته ، من االن يه ماه ميشه ذتمام بدنم شپش گ آوردند ؟ ديشب اينجا  اين کی بود بابا -

 !حمام نکردم
نو اشتباهی آورده بودن پيش تو ، تو اطاقشون با هم اوم ، باشه به پاسدار بخش می گ -

 .سلوليهاش درگير شده بود 
 برای چی ؟  -
 .  دترتيبش و بدنمی خواستند  -
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چشمش به جمعيت مقابل خود افتاد که با دهان ، به خود آمد ،  دطناب را که به گردنش انداختن
  :با خود انديشيد  . دباز کنجکاوانه منتظر بودن

فردا نوبت شماست و بعد نوبت فرزندانتان و  است منتظر چی هستيد اگر امروز نوبت من -
 ....بعد نوه هايتان 

 هبود چشمش به کودکی که در ميان جمعيت ايستاد همينطور که چشم به جمعيت دوخته
چرا دنيای آن ، با من اين کار را نکنيد  ، نه اينکار را نکنيد :با خود گفت . افتاد  ،بود

  کودک را خراب می کنيد ؟
به ياد  . و غير انسانی خودتون رو وارد دنيای آن کودک می کنيدچرا دنيای ظالمانه 

ل داده بود اگر کار پيدا کرد با اولين حقوقش او را به برادر کوچکش افتاد که بهش قو
  ..سينما می برد 

  
 دادش پس کی می ريم سينما ؟  -
 .با هم می ريم سينما  کار پيدا کنم حتمًا، اگه امروز شانس بيارم  -

تمام جاده کرج را با پای پياده طی کرده بود به هر کارخانه و کارگاهی سر زده بود اما 
  ..ده بود تنها چيزی که شني

 .نه جانم ، کار نداريم  -
  :گفته بود  و ريخته دستشه ها که آب پاکی را روانيکی از کارخ بنگهبان در

 !واال ما خودمون هم اينجا زيادی هستيم ، االن شش ماه که حقوق نگرفتيم  -
 هالخرابقيه اش رو سر برج می ديم ، ب، گن ی از پول می دن مغهر ماه يه چندر 
  ر برج کی می شه ؟نفهميديم اين س

ها خودشو از باالی برج پرت کرد پاين ، خدا به زن و بچه همين هفته پيش يکی از کارگر
  .افتادهاالن تو بيمارستان ، نميره  هاش رحم کن

  گیخست همهميد شده بود با وجود آن ابا حرفهای نگهبان پاک از پيدا کردن کار نا
  .مجبور شد راهی خانه شود  يگرد همچنان تالش کرد تا اينکه از زور گرسنگی

داغ پهن بوی نان تافتون های ، ی رد می شد يکه از جلوی نانوا هنگام برگشتن موقعي
اما هر چه ته  . رفت هاخوان چنان مستش کرد که بی اختيار بطرف آنشده روی پيش
  .شت دريغ از پشيزی گجيبهايش را 
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بدون اعتنا به داد و فرياد صاحب  ، دستش را دراز کرده يکی از نان ها را برداشت
  .   براه افتاد) در حالی که تکه ای از نان را بريده در دهان می گذاشت( يینانوا

 !آها ، يارو با توام  -
  .نمی شنيد  بود يعنی اصًالکار نهگوشش بد

 ! هی ، با توام  -
 کجا می ری ؟! بده  رو پولش -

  !!!خداد به دادمان برسد ! جماعت روز روشن دزدی می کنند 
  ! سرکار بگيرش ، هی 

  !!!نون دزديده  ،و بگير  اون دزد
 کی ؟  -
 !اون يارو ، اونهاش ، نون دستش داره می ره  -

شروع به دويدن کرد که انگار  یبا چنان قدرتسرکار که شجاعت بهش دست داده بود ، 
  !می دود دنبال گراز وحشی

در همين لحظه  . ه بزندجچند قدمی مانده بهش خيز برداشت که از پشت سر رويش شير
  .ه به اطرافش مسير خود را عوض کرد که از خيابان به پياده رو برود جلطيف بدون تو

قبل از اينکه بتواند خود را کنترل کند با و توی هوا سرکار با جای خالی لطيف روبرو شد
  :می دويد فرياد زد  يیسر به جدول کنار خيابان خورد و بدنبالش که صاحب نانوا

 ...قاتل  !!! نشيبگير ، قاتل -
ختن روی سرش يين نرفته بود که چند نفر به همراه نانوا ريهنوز لقمه نان از گلويش پا

.  
  .انتظامی بود  وقتی بهوش آمد که در پاسگاه نيروی

با همان حال زخمی و بی  دهمه چيز آماده شده بود پرونده تکميل و شهادت هم داده بودن ظاهرًا
  .رمق او را به زندان فرستادند

  :صدای بلندگو در آمد 
ای امت شهيد پرور ، امروز اين مرد به جرم دزدی ، قتل مامور نيروی انتظامی ، بله  -

 ده می شه برای آخرين بار حرفی برای گفتن داری ؟هنگام ماموريت اينجا بدار کشي
  : به ياد حرفهای قاضی در دادگاه افتاد که گفته بود
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يم مالکيت تجاوز کردی ، می دونی اين ما می دونيم تو قاتل نيستی ، ولی تو به حر -
 !!!جرمش سنگينتر

 داری ؟ار می پرسم حرفی برای گفتن برای آخرين ب -
، کفاشی ، از بچگی کار کرده بود  . چه می توانست بگوئيد ؟ حرف برای گفتن زياد داشت

جوراب بافی ، آهنگری ، کار تو کارخانه های مختلف ، اما هميشه حسرت به دل مانده 
برادرش خواسته بودند  وکه خودش يا مادر اچيزی ر نسته بود آناهيچ وقت نتو .بود

دوباره  دنابتو تا کمش سير بشهآخه هميشه به اندازه ای بهش داده بودند که ش . تهيه کند
  .کار کند

  :با سر اشاره کرد که 
 .نه  -

اعدام شود  )در حالی که به آسمان آبی نگاه می کند (با اينکه دوست داشت با چشمان باز
چون نمی خواست در آخرين ،  اما ترجيح داد جالد کيسه سياه رنگ را به سرش بکشد

  !!! ش با چشمان آن کودک تالقی کندن لحظه چشما
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بانی ابا چه شور و شوقی با دوستانش در تظاهرات های خي. به ياد روزهای انقالب افتاد 
  .های راديکال بدهند شعار دمذهبی ها سعی می کردن با وجود مخالفِت،  دشرکت می کردن

و می  می شد تبا آن مخالف شعار نان ، مسکن ، آزادی ، يکی از آن شعارها بود که هميشه
  ..در دل به حرف آنروز آنها خنديد و با خود انديشيد! يم نکمی ما برای نان انقالب ن:  دگفتن

 .برای پول نفت انقالب کرديد ، بلکه درسته شما برای نان انقالب نکرديد  -
 در. دانشگاه تهران چه خبر بود  دياد روزی افتاد که با برادرش به تهران رفته بودن

يک نفر بلند گو بدست بودند همراه مردم تجمع کرده دانشجويان به ، محوطه دانشگاه 
از خواسته های دانشجويان برای ، سخنرانی می کرد از عدم آزادی صبحت می کرد 

آزادی زندانيان سياسی صبحت می کرد که ناگهان پليس بهمراه گارد ويژه با گاز اشک 
اما دوباره هر کس به سمتی دويد  . آور حمله کرد برای يک لحظه جمعيت متفرق شد

در حالی که  .دبسرعت خود را سازمان داد ه در وسط محوطه دانشگاه دور هم حلقه زدن
  .. دمشت ها گره کرده رو به آسمان فرياد می کشيدنبا 

 !زنده باد آزادی  -
  ! زندانی سياسی آزاد بايد گردد  -

محض  به .وقتی غروب به خانه رسيدند مادرش دل نگران جلوی دربِ خانه ايستاده بود
  ؟ که کجا بوديد)مخصوصا برادر بزرگش را(ديدن آنها شروع کرد به نکوهش کردن 

و دوستش يادش آمد که با چه هيجانی آن روز را در کوه برای بچه ها تعريف کرده بود 
  .او را تماشا می کرد) که حس تحسين درآن بود(با چه تعجبی 

من و برادرم هم وسط  .د نداد ، شعار می ددانشجو ها وسط محوطه دانشگاه جمع بودن  -
يه دسته اعالميه پرت شد هوا ، هر کی سعی می کرد يه دونه ، جمعيت بوديم ، يع دفعه 
اعالميه از مردم دعوت می کرد برای .منم يکی روگرفتم  ، از انو تو هوا قاپ بزنه

 نوشتهها يه پرچم قرمز رو در آوردن که روش يه عده از دانشجو . هرات و اعتصابظات
 :درم گفت اکه يه دفعه ولوله شد بر!  آزادی د ابزنده  ، بود

 !بدو ، بريم پشت ساختمان  -
وسط محوطه يکی از بچه ها با لگد  دتا گاز اشک آور زدندچن. هرکس يه طرف می دويد  -

مدن وسط اويکي شو پرت کرد طرف خودشون دوبار دانشجو ها خودشونو سازمان دادن 
 .دن شعار دادوباره  دشروع کردن
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، اشتذگوسط  ،ش در آورده ا کوله پشتي یسفره انداخته شد هرکی هرچی داشت از تو
سبزی ، کنسرو کتلت ، کوکو سبزی ، تخم مرغ و سيب زمينی ، مرغ ، نون پنير با 

هرکسی . از غذاهای همديگر خوردن  ده بی تعارف شروع کردنتدور تا دور نشس ...لوبيا
  :چيزی تعريف می کرد 

شب به بعد تو  ٩هرکی از  دتو تهران حکومت نظامی اعالم کردن دراستی می دونستين -
 !!!خيابون باشه دستگير می شه 

 ؟ دچيکار می کنن نآره ، راسته ، اما می دوني -
 دندمن رفته بودم خونه يکی از اقوامم ، شب که می شه سر هر کوچه مردم جمع می ش

همه خيابون  ستندسربازای حکومت نظامی که نمی تون. شعار دادن  د بهنردشروع می ک
بخاطر همين  .د هاشون بکنه کوچه به کوچه مردم روتو خون بودندمجبور درو ُغرق کن

 دندبه سر کوچه بعدی دوباره مردم جمع می ش دنبر نددوقتی از سر کوچه ای رد می ش
الخره سربازها عاصی اتا ب ردندمی ک ابه شعار دادن اينقدر اين کار ر ردندشروع می ک

  . فتندشده از محله می ر
 ؟چی بود  دراستی  می دونين يکی از شعار های که می دادن -

  !بگو نواره ، نوار که پا نداره  ماری گوساله باززها
ه بوده مجلس و گفته که من شب رفتم پشت بام خانه و دوربين انداختم ديدم که می گن رفت -

  .دهمين مردم اين شعار رو درست کردنربخاط. دضبط صوت روی پشت بام ها روشن کردن
 

  .زير خنده  دهمه زدن
ب ُخ .دبچه ها می خواستم اينو بگم ، شنبه قرار مغازه دارهای کرج اعتصاب عمومی بکنن -

 بيرستان رو به اعتصاب دعوت کنيم ؟که ما هم د
 وری ؟طچه  -
 . دبيرستانب نمی ريم ُخ -
 !تاثيری نداره  ، ما چند نفر نريم -
  دنينيا دبيرستانبخواهيم که آنروز به ها بايد يه اعالميه بديم و از بچه  ،آره راست می گی -
بديم مثل حياط جمع بشيم و شعار  یتو . يم اما سر کالس ها نريميبيا دبيرستاننه ، به  -

 !دانشجوها 
تازه می تونيم روی تخته سياه درشت بنوسيم اعتصاب ، روز شنبه در  ، ِبآره اين ُخ -

 .اعتصاب می کنيم  مما هم  مردهمبستگی با 
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 .ا بايد مواظب باشيم کسی نبينه ام -
 . دبله درسته ، می تونيم با دبيرستان های ديگه هم تماس بگيريم اونا هم اعتصاب بکنن -
نها هم اوتازه شايد خود  .اگه اين کار و بکنيم هيچ کاری از دست مدير و ناظم بر نمی آد -

 . دراضی به اين کار باشن
 بهش دست داد ارست همان هيجان آنروزهوقتی خاطرات دوران انقالب را ورق می زد د

  .بسرعت شروع به تقسيم کار کردند 
 .باشه من کاغذ هارو تهيه می کنم که روش دعوت به اعتصاب نوشته بشه  -
 ب کی خطش خوبه ؟ُخ -
 .من  -
 .منم می تونم  -
 ! باشه پس شما بنويسيد -
 چی بنويسيم ؟ -
 .اعتصاب ، اعتصاب  -
 !اين اعتصاب در حمايت از اعتصاب شنبه استه کبايد يه جوری بگيم  ، اين کافی نيست -
اين چه طوره ؟ اعتصاب ، دانش آموزان به اعتصاب مردم بپيونديم از امروز سر کالس  -

 !زنده باد آزادی  . ها حاضر نشيم دست به اعتصاب بزنيم
و بايد تاکيد بشه که در حمايت از اعتصاب روز شنبه  هاما فکر می کنم طوالني، اين خوبه  -

 .است 
دوستانی که مسئوليت نوشتن رو گرفتن يه چيزی تو همين مايه  ، فکر کنم همين خوبه -

 .ما زياد وقت نداريم شنبه اول وقت بايد تو مدرسه پخشش کنيم  دبنويسن

ذ ها بسرعت دست بدست می غروز شنبه چه شور و شوغی در دبيرستان بوجود آمد کا
وقتی که زنگ مدرسه بصدا در آمد  .دکردنهمه با عالمت سر  اعتصاب رو تائيد می  .دشدن
  .ر از چند نفری بقيه بی اعتنا به آن سر جايشان ايستادند ييبغ

يکی از آنها  .دت پائين آمده اعالم همبستگی کردنعمعلم ها هم با ديدن اين وضع بسر
  .بالفاصله بلند گوی دستی را برداشته شروع به صبحت کرد 

ما هم به سهم  کنيم یما شما دانش آموزان شجاع  اعالم همبستگی خودمان را ب ها معلمما  -
  ييمگوما هم با شما هم صدا می  کنيم یمداری  دودرس خ یها کالسخود از رفتن به سر 
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  !سياسی آزاد بايد گردد زندانی 

های  يرستاندببه  به سرعتی در دبيرستان شد خبر ا هلهوقتی اين جمله را گفت چه هل 
جا بود که  ينهماز  .روز گوهردشت يک پارچه اعتصاب بودن آ .ديگر هم رسيده بود

 .شکل گرفت شان هسته نطفۀ
يکی از بچه می آورد شبانه اعالميه های  را که  دديگر حسابی درگير فعاليت شده بودن

و  .دروی ديوار ها شعار نويسی می کردن دتقسيم کرده در محالت مختلف پخش می کردن
قرار شد در  دبحث گفتگومی کردن دی که انجام داده بودنيهاهفتگی روی کار در جلساِت

که يکی از بچه ها قرار شد از اين بود  .نار فعاليت سياسی کار مطالعاتی هم داشته باشندک
روزها بسرعت سپری می  . درش که دانشجوبود برای کار مطالعاتی کمک بگيردابر
هر روز خبرهای مختلف  . می گذشت جنبش مردم عميق تر می شدکه و هر روز  دشدن

مردم  کارگرها دست به اعتصاب زده بودند ، .می رسيد  ديگراز تهران و شهرهای 
جای خود وبود کاری از پيش ببرد حکومت نظامی هم نتواسته وه ليونی کرديتظاهرات م

  .را به دولت غير نظامی داده بود
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  :پشت دريچه آهنی پرسيدزهای ظهر بود که پاسدار بخش آمد و ا یيکدنز 

 ها ، بچه تهرانی چی کار داشتی ؟ -
همه بدنم شپش تو سلول من، ددنحمام نرفتم،ديشب يه زندانی آور همن االن يک ماه -

  .گذاشته
 !نجا حق نداری با کسی حرف بزنی اوباشه می گم ببرن حمام اما  -

  .ببرد  حمامجعفری را صدا زده به اوسفارش کرد که مرا بعد از ظهر
  :دريچه را باز کرده ازم پرسيد ،روبرویهمسايه .  دوقتی که رفتن

 )سالم رفيق چه خبر؟( سالم يول داش ، نه خبر ؟  -
، گفتم حما م م شپش گذاشته نبابا ديشب يه زندانی رو از بند عادی ها آوردن اينجا تمام بد -

 .برم 
  :ش گرفت و گفت  ه اکلمه شپش را که شنيد خند

اينجا هر بندی هفته ای يک بار نوبت می دونی . قل تنها نيستی اخوبه ديگه ال ،خوب -
 .حمام داره 

 پس تو بند ها حمام نيست ؟ -
 .نجا اوهمه رو می برن .محوطه زندان است  ینه بابا ، يه حمام بزرگ تو -
 نگفتی بالخره چی شدکه کارت به اينجا کشيد ؟، خوب  -
چه بچه راگ.  ن روز به بعد ما ديگه واقعا عاشق و معشوق شده بوديماوبهت گفتم که از  -

. ديديم باهم بازی می کرديم بوديم اما نمی دونی چه کيفی داشت،وقتی همديگر رو می 
 .می آوردم تو بازی باهم می خورديم هرچی تو خونه ننم بهم می داد نگه می داشتم 

 .سالم مارال  -
 .سالم  -
 .بيا برات نخود و کشمش آوردم  -
 .منم نون فتير آوردم ، ديروز ننم پخته  -
 .پرو می شه ! می آد بهش رو نده  کريم داره -
 !ها بچه ها اينجا نشستين ، بياين بريم بازی کنيم  -
 بازی چی ؟ -
 .نمی دونم ،هر چی شما بگين  -
 .نه ما حوصله نداريم  -
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 .ما حوصله نداريم ! آره کريم ، برو با بچه های ديگه بازی کن  -
 . ِ ل خيلی فضولامار. شم نمی آد وازش خ ً ب شد رفت ، من اصالُخ -

  .می دونی بابام می گفت تابستون بريم پيش بابا بزرگم دهات ؟چی کارش داری! ولش کن 
 تو چی ، مارال تو هم می ری ؟ -
 ؟می تونم تو خونه تنها بمونم من که ن . آره ديگه منم می رم -

  :از شنيدن اين حرف اخماش رفت تو هم و خيلی جدی گفت 
 !خوب پس من چی ام ، من می آم پيش تو می مونم  -
 !بابام نمی زاره ، حاال ناراحت نشو ما زود بر می گرديم  ، مگه می شه -
 !من مارال دستتو بده به  -
می ره به ننم می گه انوقت ديگه نمی ، کنه ببين کريم ُانجا وايستاده داره مارو نگاه می  -

 .کوچه  یزاره بيام تو
  .باشه بزرگ که شديم عروسی کرديم هر چقدر دلت خواست دستمو بگير 

  ..د به خاطرات خوش گذشته فکر می کند اراز چشمای سهند می شد فهميد که د
  

 .آره همسايه ، ما از بچگی همديگر رو دوست داشتيم  -
يم عشقمون هم عميقتر می شد ديگه تو کوچه نمی تونستيم هرچی بزرگتر می شد

همديگر رو ببينيم گاهی وقتها تو بازار باهم قرار می زاشتيم مغازه هارو نگاه می کرديم 
از آينده حرف می زديم از بچه هامون حرف می زديم .بعد يه بستنی باهم می خورديم 

يه روز  . من کمتر می شدروز ها بسرعت می گذشت و هرچی بزرگتر می شديم طاقت 
  :ديگه طاقت نيآوردم به ننم گفتم 

 ننه می دونی ؟  -
 چی رو پسرم ؟ -

چرا اينجوری نگام می کنی  !با مارال عروسی بکنم ، می خوام با ..می دونی ؟ می خوام 
 ننه ؟ جدی گفتم ، چرا می خندی ؟

 
ی رفتی ، نه تو نه کار داری ، نه سرباز! آخه پسرم چه جوری می خوای زن بگيری ؟ -

 زندگی ، مگه می شه ؟
پسرتون چی کاره  ، نمی پرسند !همينجوری که نمی شه رفت خواستگاری دختر مردم 

  ؟است ؟
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  از کجا در می آره ؟خرج و مخارج زندگيشو 

 .خوب ننه نامزد می شيم ، بعد من يه کاری پيدا می کنم  -
 ؟ نمی خوای درس بخونی ؟ت چی ا پس سربازی چی ؟ درس -

  :اينجا که رسيد آهی کشيد و گفت 
ول کردم پامو تو يه کفش کردم که بايد برم رو درس و مشق و درد نيارم خالصه سرت -

مادرم گفت ، بری خودمو می کشم ، پدرم گفت ،  جنگ تازه شروع شده بود ، .سربازی 
 . دهرُکدومشون يه جور تهديد می کردن. رفتی ديگه تو اين خونه جات نيست 

  . کار کنيمن وسط مونده بوديم من و مارال چياي
  

 !سهند ، اگه کشته بشی چی ؟ من خودمو می کشم  -
 .کشته نمی شم بر می گردم ! نه زبونتو گاز بگير  -

  !بهم قول بدی که منتظرم می شی  اما تو بايد
 ، جودم مال توستوتو می دونی که تو زندگيم هيچ کس مثل تو برام عزيز نيست ، همه  -

که کنار حوض بهم قول داديم من خودمو با  بدون تو مگه می تونم زندگی کنم از موقعي
ش می تو حس ، اين قلبو می بينی ها ،اين پا ها ،اين دستچطور بهت بگم .تو حس کردم 

 !!!تو زندگيمی  ،يعنی باالتر. تو هم برام مثل اينا می مونی . ی از خودته ييعنی جز . کنی
. اصال بدون تو نمی تونم باشم ، اين همون احساسی که منم دارم،درست می گی مارال  -

چه جوربگم ما نيمه هميم  .برام قابل تصور نيست که بی تو بتونم وجود داشته باشم 
 !می گم برمی گردم بخاطر همين که 

ر وقتی اينهارو تعريف می کرد قطره اشکی را که از گوشه چشمش روی گونه هايش ُس
که . خواستم بهش بگم حاال خودت را زياد ناراحت نکن .  می خورد را می شد ديد

نی من هبسرعت دريچه آهنی را بست و بدنبال آن آقای جعفری بود که پشت دريچه آ
  .ظاهر شد 

 و ببرمت حمام ، وسايل حمام داری ؟خوب آماده ش -
 !نه ، من هيچی ندارم  -
پشت سر من بيا ، هيچ جا رو هم نگاه نکن فقط جلوتو  !باشه ، می گم يه حوله بهت بدن  -

 !نگاه کن 
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ديوارهای بلندی که دور  .داخل محوطه زندان شديم  ددرب ورودی بند مجرد را باز کردن

  تا دور زندان کشيده شده بود ، ديوآرهای آجری که نشان از قديمی بودن داشت بيشتر به 
که (له های دوران قديم شباهت داشت تا زندان وسط محوطه يک ساختمان آجری عق

حدس زدم که بايد حمام زندان . نمايان بود  ) وره بسته بودديوارهايش از نم زيادی ش
   .باشد

 .سالم حاج حسن  -
 .سالم آقای جعفری  -
 !هيچی نداره ، يه ماه که تو بند مجرد  !يه حوله بده به اين همشهری ما  -

کن گردی که دور تا دورش قفسه لباس سالن رخت . درست شبيه حمام های عمومی بود
وسط سالن هم حوض کوچکی با کاشی های آبی رنگ  .بودربا سکوی به عرض نيم مت

  .يکی از قفسه ها را انتخاب کردم . قرار داشت 
کسی نبود ابتدا زير ، زير پيرآهنم را برداشته بطرف داخل حمام رفتم ، بعداز لخت شدن 

ناگهان . رفتم پيرآهن را با آب داغ شستم بعد يکی از دوش ها را انتخاب کرده داخلش 
طولی نکشيد که اين جمعيت وارد حمام . هم همه جمعيتی بگوش رسيدوای سرو صد

  :فری فرياد زدکه جعآقای  .شدند
 !کسی هم با اون حرف نزنه ! کسی به اون دوش نزديک نشه  -

متعجب شده ار همديگر می  ، جمعيت از ديدن من که تنها يک دوش را اشغال کرده بودم
  ؟!پرسيدن اين کی 

  ؟ که چرا بايد او تنها از دوش استفاده کند  د ،می کردن گاهی هم اعتراضزاهر
تا خالف کار ، ازآدم های معمولی با ظاهری متين  د ،ی مختلفی بودناتيپ هزندانی ها 

خالکوبی  وُپرپشت سبيل های  باهای حرفه ای با جای چاقو روی دست و صورتشان 
بود عده ای کيسه می  درست مثل حمام عمومی بيرون شده . های روی بازو سينه شان

تا دوش تعدای هم جلوی دوش ها منتظر نوبت . می زدند ای صابون  عدهو دکشيدن
  .بگيرند

شوم بعداز  صصابون زدم و با آب داغ شستم که از شر شپش ها خال احسابی خودم ر
  .توسط آقای جعفری به سلول برگردانده شدم  هاينکه کارم تمام شد دوبار
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وقتی کيسه مشکی رنگ را بصورتش کشيدن به يک باره صدای هم همه جمعيت 

تاريکی و سکوت اين چه معنای می توانست . خاموش شد انگار که زمان ايستاده باشد 
  :از خودش پرسيد  .اشد  آيا هنوز آن کودک آنجا بود برای او داشته ب
 با اين کار می خواهند چه چيزی را حفظ کنند ؟ اينا کی هستند ؟ 

  
  .دوباره به ياد حرفهای قاضی افتاد 

تجاوز کردی و آن مالکيت است  ی مقدسما می دونيم تو قاتل نيستی ، اما توبه حريم چيز -
. 

 :با خود نجوا کرد يشدر ذهن خو
 صغرا،دستگاه ، همه اين جارو جنجال ها ، همه اين دم وکم دارم می فهمم همه اين  کم -

خوب ما که چيزی نداشتيم يه کار بخور  .ونهکه مالکيت باقی بم هبرای اين ، کبرا چيدن
 .د دفاع کردن اونهاپس واسه همين بود که هر جا رفتيم از .دازما گرفتن اونم نميری بود که

، و بازاری ها اين سرمايدارها . پس حقی هم نداشتيم ، زی نداشتيم ما که کارگر ها چي
مالک  اونهاچون  دکه صاحب حق بودن دبودن، نظامی ها ودم کلفت ها مديران و روسا 

و مالک جان و ، مالک کارخونه ، مالک زمين ، مالک پول ، مالک رياست و مقام  دبودن
 . زندگی ما 

:ها پيش خوانده بود ياد جمله ای افتاد که خيلی سال    

اساس نظام طبقاتی بر مالکيت استوار است و از زمانی که درجامعه انسانی مالکيت 
تاريخ مبارزه طبقاتی می شود مبارزه برده با ارباب ،  ،وارد می شود تاريخ جوامع

  .مبارزه رعيت با خان و مبارزه کارگر با سرمايه دار
  

مگه  . امنيت جامعه بهانه استوقانون  ،اجتماع  .ره اينان حافظان اين مالکيت هستند آ -
 .لقمه نون  هيبه جزمن چی خواستم 

بودنش مطمئن  محکمبرای آخرين بار جالد گره طناب دوره گردنش را امتحان کرد که از 
ف يطدکتر نيروی انتظامی گوشی خود را روی قلب لطيف گذاشت اين صدا ی قلب ل .شود

ومعمولی می زد بی هيچ گيش شنيده می شد مرتب بود که در آخرين ثانيه های زند
  !شتابی دکتر تعجب کرد 
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اينده دادستانی ، امام جمعه محل ، فرمانده نيروی انتظامی و شهردار در حالی که نم
رديف اول جمعيت ايستاده ) که از بازاری ها و اصناف بودند(منطقه و معتمدين محل 

  .بودند 
  .ا شروع کنده مامور اجرای حکم دستور داد کارردادستان ب

 .د رخ می درخشيدنغروب آفتاب به رنگ سدرابرهای . آفتاب در حال غروب کردن بود
سرخ فام اين شعاع در  همزمان با آن  جمع کردن قالب خود ورثقيل شروع کرد به ج

ترين نوع  عيتا اين شن، فس های خود را می کشيد نغروب پائيزی انسانی آخرين 
  . اردذبگبه نمايش ترازوی عدالت  ، انسان می باشد شأنکه در تقابل با را مجازات 
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، غمگين شد و قلبش به بهمن رسيد  ٢٢خاطرات روزهای انقالب را که ورق می زد به 
ی آن روزها را برايش يبسرعت شيرن ١٣۵٨چراکه مرگ ناگهانی مادرش در نوروز  درد آمد ،

خبر آمد که  .اولين سالی بود که به همراه پدرو مادرش به اردبيل نرفته بودند . تلخ کرده بود
اين خبر چنان ناگهانی و غير قابل باور بود که هنوز نتواسته بود بعداز ، مادر فوت کرده است 

  .گذشت دوسال آنرا باور کند 

  : باخود انديشيد 
 فتاد ؟راستی چه اتفاقی ا -

ه خوش آيند بود و دوست داشت همچنان اورا ظياد آوری چهره مادرش اگر چه در آن لح
ی که در ياو را به واقعيت جا ، صدای مامور زندان که او را صدا می زداما  . تماشا کند

  .آن بود برگرداند 
 !چشم بند بزن بيا بيرون  -

ای ديگرش را هم در سالن وقتی پايش را از سلول بيرون می گذاشت متوجه شد که رفق
  . دبا چشم بند رو به ديوار نگه داشتن ٢٠٩

 ! ددست روی شونه هم بزارين پشت سر من بياي -
   .ند وارد يکی از اطاق ها شد . د ن دادستانی رفتنااز راهرو باريکی گذشته بطرف ساختم

  
 !رو به ديوار همينجا منتظر باشين  -

  .ن انقالب وارد اطاق شدند بعد از چند لحظه تعدادی مامور و دادستا
  .بله او خودش بود ،الجوردی از صدايش اورا شناخت ،

د و ييا با ما همکاری می کن . خوب البد ميدونيد چرا شما رو از قزل حصار اينجا آورديم -
وصيت يا  گينمی  ، دسازماندهی کردن آن رااسم تمام کسانی رو که تو اعتصاب بودن و

س عبرتی بشه برای تا در شيد صبح اول وقت اعدام می فراد ، ديهاتون رو می نويس هنام
انقالب  ، ما اجازه نمی ديم يک مشت گروهک انحرافی خدا نشناس و ملحد .ضد انقالب

 ،ارين ذنتون مايه می وبرای انقالب از ج د ويا توبه می کني. د اسالمی رو زير سوال ببرن
 ! دو به جهنم می ري ديا کشته می شي، می ريد بهشت 

حاضر به همکاری بود قدم بزار يکی يکی صدا می زنم هر کی  ! نينفکراتون رو بُک
  .جلو

  .شد  اوشروع کرد به خواندن کسی قدم جلو نگذاشت تا اينکه نوبت  اوقتی اسم ها ر
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  :الجوردی با صدای بلندی گفت 

 !سعيد جاويد -

وقتی خواندن ليست تمام شد . بعدی وبعد  نفر نفر بعدی را خواند، از جايش تکان نخورد 
الجوردی چنان بر افروخته بود که با عصبانيت تمام از اطاق بيرون رفت و صدايش 

  :ه می شد که هنوز شنيد
 !!!اعدام کنيد  ببريدفرداصبح زود همشون رو -

نيم ساعتی نگذشته بود که به هر . برگرداندند  هايشانسپس دوباره همگيشان را به سلول
  . داغذ با قلم برای نوشتن وصعيت نامه دادنککدام يک 

که  چرا . اما بالفاصله منصرف شد، ابتدا تصميم گرفت با محبوبش صبحت را آغاز کند 
بوجود بيايد  ی محبوبشخوانند و در نتيجه مشکلی براخواهند را آنبازجو ها ، فکر کرد 

می خواست در .  وهمينطور با برادرانش و خواهرش خيلی حرف برای گفتن داشت 
اينان ما را می کشند چون نمی خواهند آزادی باشد ، می کشند  : وصيت نامه اش بنويسد

يگانگی ق هم باشند ، می کشند چون نمی خواهند چون نمی خواهند انسانها عاش
ت بر مال می شود و دروغ ، نيرنگ ، دو قچون اگر آزادی باشد حقي . وبرابری باشد

اگر ميان انسانها عشق  . ت  جای همه آنها را می گيردقروی ، از ميان می رود و حقي
به کينه های ديگر نمی توانند با دامن زدن  .باشد دشمنی و کينه از ميان می رود

اگر يگانگی و برابری ميان انسانها . ساختگی انسانها را قربانی منافع حقير خود کنند 
آزاد بر  جامعۀباشد ديگر انسانی از گرسنگی سر بر بالين نمی گزارد و انسانها در يک 

  .و خيلی حرفهای ديگردوست داشتن آينده را می سازند  و اساس عشق
  :کوتاه نوشت  اما بجای همه آنها يک جمله

  

  . هميشه در وجودم شعله ور خواهد ماندهمه تان را دوست داشتم عشق شما 
      
  

  ١٣٫١١٫١٣۶٠جاويدسعيد 
  
ی که زير اندازش بود دراز کشيد يروی پتوو کرده روی وسايلش گذاشته  ه اغذ را تاک

برای اولين بار بود که در زندان راحت بدون فکر وخيال می خوابيد وقتی چشمش 
  .رابست اصال نفهميد کی صبح شده است 
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خواه ، يآزاد چهاردهدالور ،  چهاردهانسان ،  چهارده ١٣۶٠بهمن  ١۴حرگاه سدر 

سرمايه در محوطه زندان اوين به جوخه تير باران ده عاشق ار، چهکمونيست  چهارده
  . ادامه داردکه امتدادش تا به امروز  جاری شود یشط سرخخونشان  ازسپرده شدند تا 
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. هنی را باز کردم تا همسايه ام را صدا بزنم آشتم بالفاصله دريچه گوقتی به سلول بر

  .ابتدا خوب اطراف را نگاه کردم خبری نبود
 !هی همسايه  -
 ! )سالم رفيق ( سالم يولداش  -
 !سالم  -
 حمام رفتی ؟ -
 رفتی سربازی يا نه ؟، آره ، خوب  -
حتی از مارال هم خداحافظی نکردم  . داشتم رفتمآها ، آره ، يه روز صبح ساکم رو بر -

 .چون گفته بودم حتما بر می گردم 
دو سال نه نامه ای  . تصميم گرفتم حتی مرخصی هم نيام ، نگ بودجمی دونی دوران 

گفتم اينطوری بهتره شبها توی سنگر . هيچ خبری از من نبود .آمدم دادم و نه مرخصی 
که تموم بشه برمی  سربازيم". خيال می آمد تو سرم يکو هزار زير خمپاره عراقی ها 

کاری پيدا می کنم ، يه اطاقی اجاره می کنم با مارال ازدواج می کنم ، بچه دار  هگردم ي
   " ..می شيم

يه اطاق برای اينکه شب سرت و بزاری تو بغل اونيکه  د ،آرزوی های ساده ای بودن
  ...حس می کنی  اون دتو بادوستش داری ، اونيکه پاره تنته ، اونيکه خو

از بعدزخمش زياد کاری نبود  ، فرستادنم بيمارستان ، ای خدمتم بود زخمی شدمهآخر
  ...الخره تموم شد اب. فرستادنم برای تصويه حساب  ، نابيمارست

يک راست رفت بطرف  ، قلبم داشت از جا کنده می شد ،  وقتی اتوبوس وارد شهر شد
از يه طرف خوشحال سست شده بود نمی تونستم بلندش کنم پاهام . توقف کرد وگاراژ 

نداشتم هيچ خبری ، بودم از طرف ديگه حس بدی داشتم نه از مادرم نه از پدرم نه مارال
.  

دوباره  ،به خودم گفتم برم مسافر خونه  . مگه پدرم نگفته بود رفتی ديگه برنگرد
  !م دنه برم اول محله شايد مارال رو دي :پشيمان شدم گفتم

بودم ، آنقدر مشتاق ديدن مارال بودم که خودمو  جاصال سر و وضع خوبی نداشتم ، گي
می زدم که شايد  ُزلبی اختيارهردختری ازکنارم که رد می شد بهش . حس نمی کردم 

  .توهمين فکروخيال ها بودم که يه دفعه خودمو تو محله مان ديدم  . مارال باشه
  ر ها همون در وديوارها بودن ، درای خونه ها کوچه همون کوچه بود ، درو ديوا
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همينطوری داشتم در و ديوارها رو نگاه می .همون درا بودن ، هيچی عوض نشده بود 
فعه ننم رو با چندتا نون لواش تودستش که داشت از روبرو می آمد ديدم تا کردم که يه د

هول شدم ، چشش که بمن افتاد روی زمين نشست ، زار ، نشد  خودمو قايم کنم خواستم
  :زار گريه می کرد و می گفت 

 چه بالی سرت اومده سهند ، چرا اينجوری شدی ؟ -
 ، چرا گريه می کنی ؟ ، گفتم که می آم ممداوننه منم سهند ، پسرت ،  -
 ! ننه نجوری شدی ؟ سوختی ، قدت آب رفته ، پوست واستخون شدیيتو چرا ا -
، ننه خوب سربازی ديگه ، چند روز که از غذاهای تورو بخورم دوباره سرحال می شم  -

 !بزار کمکت کنم بلند شی ، آها ، خوبه بريم خونه 
نامه نفرستادی ، می دونی اين مدت آخه پسرم چرا مارو از خودت باخبر نکردی ، چرا يه  -

 ما چی کشيديم ؟
م به حوض آب مدرو باز کردم چش  کليد گرفتم تا در کوچه رو باز کردم همين که لنگ  -

باغچه پر شده بود  .آب حوض خوش شده بود و از ماهی ها خبری نبود، افتاد دلم گرفت 
يه وضعی بيشتر شبيه  ده بودنهرز، در و ديوار خونه انگار کج و کوله ش های از علف
 !کده بود تا خونه ماتم

  :وقتی رفتيم تو پرسيدم 
 بابام کجاست ؟ -

همينطور که داشتم بهش چشمای ننم پر از اشک شد بی اختيار سرش بطرف طاقچه چرخيد 
عکس بابام بود با .نگاه می کردم چشمام با نگاه اون به قاب عکس روی طاقچه دوخته شد 

، زانو زدم  ددلم ريخت ، زانوهام سست شدن، راست عکس سمت  وشًهگيه نوار مشکی 
  .سرم انداختم پائين شروع کردم گريه کردن ، بد کرده بودم 

تا اينکه ننم خودش شروع کرد به حرف زدن ؟ جرت پرسيدن نداشتم ، چه اتفاقی افتاده بود 
..  

 !که نبود  ودمی دونی ؟ بابات خيلی دنبالت گشت ، خيلی جاها رفت ، اما از تو اثری نب -
  . دوباره شروع کرد گريه کردن در حالی که اشکهاشو با گوشه روسريش پاک می کرد -

 :کنان گفت  ن منم
 ..نا می خواستند مارال رواوآخه ،  -
 .هنوز کلمه مارال از دهنش خارج نشده بود که از جام پريدم  -
 مارال ، مارال چی ؟ -
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پسرم ، پدرت خيلی سعی کرد ، اما پدر مارال قبول نکرد ، از تو هيچ خبری نبود ، يه  -

ی ، يه روز می گفتن ، اسير شدی ، خالصه هر روز يه روز می گفتن ، تو شهيد شد
 .خبری می آمد 

بابای مارال هم ديگه بيشتر . پدرت خيلی سعی کرد يه خبری از تو پيدا کنه اما نتونست 
 .الخره مارال رو شوهرش داد ااز اين نمی تونست صبر بکنه اين بود که ب

  
از اطاق پريدم بيرون ، فرياد زدم  پتکی بود که تو سرم خورد ، نفهميدم چی کار می کنم -

اطاق نشسته بودم لب به  ُکنج، منگ و  جچند روزی همينطور گي ، خدايا اين حق من نبود
يعنی ميدونی ديگه نمی خواستم زنده باشم هيچی برام نمونده بود ، تهی . غذا نمی زدم 

 .دم خالی شده بود ، اصالن برام باور کردنی نبود وشده بودم ، يعنی وج
الخره وقتی ديد نمی تونه اشست جلوم زار زار گريه می کرد ، التماس می کرد بن ننم می

  :کاری کنه گفت 
 !باشه ، می رم می آرمش  -
ام به در بود که کی می آد وقتی در باز شد مچش، يه دوساعتی از رفتن ننم گذشته بود  -

 ،تی در بسته شد ه چيزی نديم اما وقظم برای چند لحمنور آفتاب مستقيم خورد تو چش
  .باورم نمی شد خودش بود ، مارال

 ادمدقوت گرفتم خودم نمی دونم چه جوری اما از جا پريدم همينطور که داشت بطرفم مي
نم منو بغل کرد همينطور ايستاديم حرف نمی زديم فقط اوبغلش کردم می خواستم حسش کنم 
فقط اينو می دونم که هوا  نمی دونم چند ساعت شد. همديگر رو بغل کرده می بوسيديم 

فکر می کرديم اين آخر کار می کنيم تو بغل هم بوديم ديگه نمی دونستيم چي. تاريک شده بود
دنيا است ما ديگه فرصتی نداريم تا اونجا که می شه بايد از وجود همديگه لذت می برديم ما 

فاقی می افته مهم بايد يکی می شديم ، تو وجود همديگه حل می شديم مهم نبود بعدش چه ات
اين بود که ما با هم بوديم نه تو رويا بلکه تو واقعيت و اينو بايد ابدی می کرديم نزديکهای 

  . ندما رو بغل همديگه خوابيده بوديم دستگير کرد ، تو خونه دصبح بود که مامورا ريختن

اذيتش  منهم ديگه نخواستم . ش به اينجا رسيد دريچه آهنی رو بست و نشسته اوقتی جمل
ی آخر شب بود که سر و کله آقای يديگه نزديکهای رفتن به دستشو . کنم دريچه رو بستم

  .جعفری پيدا شد 
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تازه  . صبح وقتی بيدار شدم با خودم فکر کردم که بعداز صبحانه حالی از همسايم بپرسم

ری با آقای جعفری ادپاس . سلول باز شد به بودم که دراز خوردن صبحانه فارق شد
  :مامور پاسدار به ترکی پرسيد  .دجلوی در ايستاده بودن

 ؟) اينه ( بودی  -
 .بله  -
 !بريم حاضر شو  -

من که فکر نمی کردم رفتن و برگشتنم بيست روزی طول خواهد کشيد حتی پيراهنم را با 
  .نبرده بودم که وقتی برگشتم ديگه اثری ازش نبود  مخود
نجا يک زندان کوچک ای به دادستانی که کنار زندان بود و هميبرای بازجو بردندمرا 

وری که هنگام خوابيدن يا طتر داشت که ده تا سلول يک متر در يک م ددرست کرده بودن
ی ييراذبعداز پ. اله می کردی يا پاهايت را به ديوار مقابل تکيه می دادی چبايد خودت را م

بی صبرانه می خواستم حالی از  .د مفصل و بازجوی دوباره مرا به سلولم برگرداندن
  :د آهسته صدايش کردم ومنتظر شدم تا بند خلوت ش. همسايم بپرسم

 !ه ، همسايه ، يولداش همساي -
قلش کردن يا نتاما خبری نشد ، نمی دانستم چه اتفاقی افتاده ، آيا به بند زندانيان م

  :باز کرده گفت اظهر که شد پسر جوانی در سلولم ر .د آزادش کردن
 !تو بده ، نهار ه کاس -

  بچه کجای ؟
 .تهران  -
 ای ، دمت گرم ، کجای تهرون ؟ -
 .اميريه ، مختاری  -
 .ت هم اينجاست لدمت بازم گرم ، بچه محای بابا  -
 کی ؟  -
جهان ، می دونی درگير شدن ، يه کشته هم دادن ، تو اروميه دستگير شدن ، با مواد  -

  .دبودن
ره خودش بود ، جهان نوه صاحب خانه ام ، همون که آوقتی که رفت ، رفتم تو فکر ، 

  .مادر بزرگش می گفت خيلی وقته رفته ازش خبری ندارم 
  . درا کجا بردنمی تونم بپرسم سهند  هخوب شد از اين پسر ، بُخ -
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  .وقع پخش شام وقتی در سلول را باز کرد بی صبرانه منتظر شدم تا عصر شد م
  

 .سالم بچه تهران ، خسته نباشی  -
نوکرتم همشهری ، کاستو بده آبگوشت رو بريزم توش برات گوشت زياد می زارم تا حال  -

 .کنی 
،  هنمی تونم بخورم فقط يه سوال داشتم ، اين پسر! دستت در نکنه ، نه زياد نريز  -

  روبروی من چی شد ؟ کجا بردنش ؟
  .اسمش سهند بود 

 ...زدنش  نامردادمش گرم ، روحش شاد ، خيلی بچه با حالی بود ، -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  یرمز –فرانکفورت ب  ٠۶٫٠۶٫٢٠١١پايان اولين نوشته 

  ٠٧،٠٨،٢٠١١برای باز خوانی و تصيح متن  اریط با تشکر از دوست عزيز علی



  

  

 

  



  

    


