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  مھران: فرستنده

  ٢٠١۴ جوالی ١٧
  

 ١استيصال
            

 !بگو! حرف بزن -

 .نرفتم. رفتم سر قرار بايست می می: گويد می

کرد آخرين قرارش  صراحت از آن حرف زده نشده بود، احساس میگاه به  با اين که ھيچ. بود رفت قرار آخر می اگر می

داند  کسی نمی. کند مگر يک احساس کافی است؟ سکوت می: پرسم می. خواستم به روی خود بياورم نمی. بوده است می

احساس : دگوي داند، چرا؛ حتی نمی گويد نمی  فقط می نکرد، حتی اگر از خودش ھم پرسيده شود، احتماالً ءرا اجرا چرا آن

 . بوده است کند آخرين قرارش می می

 بود؟ رفتم بھتر می شايد اگر می -

 .پذيرد نقشی ندارد نمی/پذيرد داند، می نمی/داند می. افتد، ندارد توانست بپذيرد، نقشی در آنچه اتفاق افتاده است و می نمی

 .زند يک جای کار من لنگ می. توان پذيرفت نمی -

 .کند ط در حين قدم زدن کار میزند، گويا مغزش فق می قدم 

 !فردا کار داری. کنی خودت را خسته می -

ش را ي و با احتياط کف پاکند خم میسپس زانو را . دارد يک پايش را از زمين برمی. ھای شتری قدم. دارد نرم قدم برمی

 . گذارد زمين می

 . زير بشنودۀ طبقۀ قدم از قدم برداشتن را ھمساي نبايد صدای -

خواھد مزاحم   نمی خودش اصوالً هبه عالو.  او آنجاست و بيدار استنبايد کسی متوجه بشود اصالً .  استدستورالعمل

 .خواب ديگری باشد يا آسايش ديگری را مختل کند

                                                 
  .داستانی با ھمين نام  اخذ شده است  ۀاين داستان از مجموع  1

  :فھرست مجموعه داستان استيصال
  بـُلَنِدش کردم
  استيصال

  اش ی و چالیَمَمل
  ؟یپس خرمشھر چ

 !تحت ھيچ شرايطی
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ش قدم زد يا پشت  بدون روشن کردن چراغ، در اتاقصرفنظر از يک چرت کوتاه، تمام شب پيش را تنھا در تاريکی،

قرار : گفتم ھنگامی که به او می. بافته است داند، طامات می خودش ھم می. زد حرف می. ن ايستادپنجره به تماشای بيرو

ای، گرد و  ای پارچه، مالفه و يا چيز ديگری که زائده داد، ھمان طور که تکه آخر؛ سرش را به اين سو و آنسو تکان می

 .را بگيرند ش بکنند، گرد و غبار آن تا از شر آن زائده خالصتکانند، غباری به آن چسبيده است، را می

جمله او  من(ی برای ترديد وجود ندارد و ھر خردمندی ئکه ديگر جا خواھد باور بکند، با اين قرار آخر، ھنوز ھم نمی

. ای جز آن بگيرد تواند از اطالعاتی که در اختيارش ھست نتيجه نمی) که شايد بيش از ھر کس ديگری معقول ھم ھست

ش بسپارد، و زير خروارھا واژه، حرف،  ذھنۀخان را به فراموش تواند آن  حک شده و نمیئی قرار جاۀژبا اين ھمه وا

ای آن را کنار  تواند لحظه ش چنان به آن آلوده شده که نمی است، ذھننقشی. خاطره، تصوير آشکار و نھان دفن بکند

 .بگذارد

 .اگر ھمين طور پيش برود، ديوانه خواھم شد -

 !ری اغراق استديوانه اما قد -

 .شايد بتوان آن را آغاز ديوانگی دانست -

 به معنای عقل سليم؟ -

 .اند ديوانه دانست کنند، يا شبيه من ، که کارھای مشابه میئیھا توان تمام آدم بر اساس عقل سليم که می -

 را به توان، تصوير حداقل می. ش ظاھر بشود بر لبانشود که لبخندی تصوير خودش به عنوان ديوانه موجب می -

 . ھمين لبخند، مثبت تلقی کردۀواسط

 ام؟ چند وقت است لبخند نزده است؟ نزده -

. کند کند و او را در خود غرق می ال اجباريی که از آن بيزار است ظھور میؤدوباره س. شود تصور لبخند کنار زده می

اش   که در پی خطور ھر چيز به مخيلهشود ھمان آدم چند لحظه پيش و مثل قبل دوباره می. شود لبخند به کلی فراموش می

 ...آخرين ديدار، آخرين جلسه . آخرين قرار: نشيند، و به خود بگويد بايد بنشيند و می

نشيند؛ روی يک  جنباند و پشت ميزش می بود، سر می ديروز قرار آخر می: گويم شد می در حالی که از پنجره دور می

 .دھد ی آن تکيه نمیبر حسب عادت به پشت. صندلی ارج فلزی، سرد

 .دھد از سردی فلز بر پشتم احساس اشمئزاز به من دست می: گويد می

ه ب. رفت دويد و از نوک انگشتان پايش بيرون می ش می پشتای توی کرد، رعشه ش حس می فلز را بر پشتاگر سردی

  کوتاه بودن صندلی يا بلند بودن ميز؟ۀواسط

 .ای نگريسته شود، ميز را استاندارد فرض کنيم يا صندلی را که از چه زاويه بسته به اين: گويد می

ی که يگاه صندلی يک پشتی بگذارم، که روی آن بنشيند؛ ھمان پشتمنو نه به خاطر نرمی، مجبور شده بودم روی نشي

. تاليکی، مئ صندلی سبز بود، مغز پسته. نھاد خواست بخوابد، زير سرش می خوابيد، يا می خوابيد، اگر که می وقتی می

تفاوت بوده است، وقتی يک ھفته پيش،  ش بیھر حال مسجل است که نسبت به رنگبه . دانست سبز است نمی/دانست می

خريد، حتی متوجه  که آخرين اتاقی را که در آن سکنی گزيد، پيدا کرد، و ميز و صندلی را که از سمساری می پس از آن

رنگ ميز و : ش را به او بفروشد، و به او گفته بود جنسخواست فقط میِرند که  در جواب سمسار َمردِ . شد/رنگ آن نشد

 .که دقيق بفھمد به او چه گفته شده است آيند، سری جنبانده بود بدون اين صندلی به ھم می

 !دقت  الزم نبود -

  چه اھميت دارد؟اصالً : گويد جنباند و می سپس سر می! ؟واقعاً : پرسد و حاال از خود می
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حاال به خاطر . باشد کور رنگنشد، انگار که /اند، نيز شد اند يا به مرور زمان سياه شده ھا که سياه ده رنگ نر متوجه

روی صندلی . تر، به تدريج ھيچ سپرد، و سپس ھا را به خاطر می ھا و لباس آدم پيشتر حتی رنگ و مدل ماشين. آورم می

الواقع بار آخر ھم بوده است و خودش ھم   با اين که فیگويم برای آخرين بار، ھنوز ھم وقتی می. سبز رنگ ارج نشست

داند ديگر به آن خانه باز نخواھد گشت و روی صندلی ارج سبز متاليک نخواھد نشست، گره بر  به قطع و يقين می

ھيچ کس . ش خطور کرده است که ديگر به آن خانه باز نخواھد گشت چرا به ذھنداند نمی(بندد  اش نقش می پيشانی

 .)اندد نمی

  .توانست بيرون بکشد اش را حتی اگر فرويد ھم بود نمی ئیچونی و چرا.) باز با لبخندی بر لب(گويد  می

 .بود قرار آخر نمی! نه -

 !داند به چه نه بگويد و به چه آری رسد ديگر نمی به نظر می

 .نشنيد/ه آن در آورد، شنيد ميز را، که با تکيه بۀنال. به ميزش، که زوار در رفته، چوبی و کھنه بود، تکيه داد

 . ھيچ چيز نشنيدم -

 شود شنيد؟ مگر می -

ای که   ھفتاد و سه، ھمان صفحهۀچشم به کتابی که از بدو ورودش به آن خانه روی ميز گذاشته بود، دوخت؛ صفح

 يکی دو ماه اخيرداند چندم، وقايع  را بخواند، برای بار فقط خدا می که آن خواند؛ اما به جای آن  يک ھفته پيش میظاھراً 

شود  ھا و بيھودگی افکار، آنقدر خسته می  گاه، وقتی از فرط فکر کردن بدان.  مرور کرد،ش چسبيده بودندرا، که به ذھن

 . زند که حتی با دست آنھا را پس می

 !دور شويد -

. نمودند بل فھم میش غير قايوقايع پيش از آن برا.  دو نفسۀتر از فاصل شوند، اما فقط برای يک آن، کوتاه دور می

 ...رويد  گذارد، نحوست ھمچون علف ھرز از زمين می دانست چرا ھر جا که پا می نمی

 .اش را نداشت دار از راه رسيده بود که يارای جلوگيری ای دنباله قارعه

  ٢!ما القارعة: گويد می

 در ۀمدتی بود که کمتر از آستان. تالسويه اس ديگر کم و بيش علی) گويد می(که  انديشد با آن ھنوز ھم به آنان می

و با ) گويد می/گويم می(ايستادم  ھا پشت پنجره می ساعت:  اوقاتۀگذشت، مگر برای خريدھای واجب يا حمام، و بقي می

که چراغ اتاق  نگرد، به خصوص شب در تاريکی، بدون آن برد، می نفرت بيرون را، که پيشتر از تماشای آن لذت می

ديد، گويا رفيقی، دوستی که ھنوز  رزمی بالقوه می ھمپيشتر در ھر کسی،. ای گاه رھگذری، ھمسايهگه . را روشن کنم

ش  بر اندام لرزهئی جديد و نا آشناۀباب دوستی را با او نگشوده است و روزی خواھد گشود، و اکنون با ديدن ھر چھر

 .را زير نظر داشته است و دارد آن بيرون، او ئیکند شايد ھمو باشد که جا ھر بار تصور می. افتد می

 دانی که اوست؟ از کجا می: پرسم می

چند . کند ش حس می زباناش را روی سکوتی که تلخی. کند سپس سکوت می. دھد ماھا در جنگيم، در جنگ جواب می

 .پايد گويد بايد کسی باشد، کسی که مرا می لحظه پس از سکوت می

 چرا؟ -

 کند کسی باشد يا نباشد؛  نمی/دکن فرق می. خسته شده است. داند نمی

 !کند فرق می -

                                                 
  !ای ؟ وبندهک و چه حادثه  =ما القارعة !وبندهکآن حادثه  قارعه، ۀسورقرآن،    2
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تواند به وجود او پی ببرد، ديگر  تواند آن فرد را بيرون ببيند، اگر فردی باشد، چون با فکر کردن نمی اما از آنجا که نمی

. کند میبا اين وجود فکر . خواھد فکر کند که کار به انتھا رسيده است نمی. به ھر حال فرسوده شده است. کند فرق نمی

 !نه: گويد پرسد آيا کار به انتھا رسيده است؟ و بالفاصله می باره، مکرر، پياپی از خود می دوباره، سه. زند دوباره قدم می

 .نبايد به اين شکل به انتھا برسد! نه! نه -

 کند که پايان به چه شکلی باشد؟ مگر فرق می: پرسم می

 .آمد ر چرا، جواب داشت يا حداقل درصدد يافتن جواب برمیپيشت. ديگر جوابی در چنته ندارد. شود عصبی می

 جواب نداشتی؟ -

نگريست؛ به بيابانی  ش داشت ولی به دور دست میيم متمايل به نُخودی روبرويرِ اگر چه چشم به ديوار کِ . نشيند می

 بار، پس از آرزو، به و ھر.  که ديده و چندين و چند بار آرزو کرده بود روزی سبز بشوندئیھا يزرع، شبيه بيابان لم

تر،  حتی ھنگامی که جوان. خودش با زھرخندی گفته بود، اگر آنجاھا که سبزند بيابان نشوند، جای شکرش باقی است

طرح سبز نمودن کوير را خوانده بود )  علمیظاھراً : گويد می" (دانشمند" علمی ۀتر بود، وقتی در نشري بسيار جوان

 .)ارزد دانست طرح تخيلی است و پشيزی نمی چرا که آن موقع نيز می. ساتدر سطح احسا: گويد می(کيف کرد 

آن (ماند  تر که خونسرد می ش پريد، خالف پيشيرنگ از رو. با شنيدن صدای زنگ از جا جست، منتظر کسی نبود

 .)اش مثل شده بود زمان که خونسردی

ی را ببيند، ئی  شای و حتی که به چيز ويژه د، بی آننگر که بداند چرا به اين سو و آن سو می کالفه، مغشوش، بدون اين

ش دستان. يک ُکلت، ُکلتی قديمی. اش را از روی ميز برداشت اسلحه. بازگشت. به سمت پنجره رفت. نگرد به ھر سو می

از سوراخ .  نفتۀکبريت و يک شيش. نگاھی کرد به پيت حلبی و اسنادی که در کنارش نھاده بود. عرق کرده بودند

 بود با مجيد. کی که توی پرده کنده بود، تا بدون کنار زدن پرده بتواند از آن بيرون را ببيند، نگاھی به بيرون کردکوچ

ش داشت و او ھر بار که جای ابراز عالقه بود و اظھار عالقه کرده  که دوستمجيدی. اش  و ھيکل ورزيده آن قد کوتاه

 اش بود، درختی که او ھيچ روی خانهه مثل خود او و تک درختی که روبمجيد تنھا، . ما بيشتر: بود در جواب گفته بود

برای اولين بار . اش نشده بود ئیرا بارھا ديده، ولی متوجه تنھا که آن گاه، در عرض مدتی که اينجا سکنی گزيده، با آن

 از روی رضای خاطر کشيد  نفسی عميقءابتدا. مجيد دم در ايستاده بود.) داند چرا؟ نمی(شود،   درخت میئیمتوجه تنھا

 .و قدری آرام گرفت

 کند؟ مجيد اينجا چه می -

 او که آدرس ترا نداشت؟ -

ھا با يکديگر  مدت. شناخت ش میھگامجيد را از دوران دانش. گيرد دغدغه او را در بر می. شود و دوباره آشفته می

پيش از يک امتحان، گمانم امتحان فزيک بود که برای اولين بار . ای با ھم داشته باشند که رابطه کالس بودند بدون آن ھم

 .ديگر حرف زده بودند با يک

 .فزيک نبود، رياضيات کاربردی بود! نه: گويد می

کنم، به منظور انصراف خاطر بود که رو به من  او، گمان می! داند؟ ترسيد، شايد ھم نه، کسی چه می مجيد از امتحان می

 .ش ايستاده بودمککرد که نزدي

 ست؟درست ا -

 !توان حدس زد مگر علم غيب دارم؟ فقط می! دانم چه می: گويم می
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اگر خدا بخواھد و :  گفتش ايستاده بود وککه رو به او کرد که نزدي... شايد به منظور انصراف خاطر بود ... مجيد 

د شمع نذر خوب چن: و او در جواب به تلخی او را دست انداخت، به مجيد گفت. ايم ش سخت نباشد، جستهانتگرال

 گويم؟ دانی کدام را می ام امامزاده کفترباز، می شنيده: ش ادامه داد دمغ شد، به حرفکه ديد مجيد با اين! کردی می

توی شميران است، مشکل : مل کرد و منتظر واکنش مجيد ماند و چون با سکوت مجيد مواجه شد، ادامه دادأای ت لحظه

 ...شود  خری، عطف به ما سبق ھم می پس از امتحان چند شمع می. حاال ھم دير نشده است. گشايد ھمه را می

 .جھت ش را ريز کرده بود، فھميد که او را دلخور کرده است، بی که چشمان مجيدۀاز قياف

 آخر مرد حسابی مگر مريض بودی؟ -

ه، از باال، زير لب قر به دلگيری مجيد که ديگر از او رو بر گردانده بود وقعی ننھاد، پا بر خاک و سر به آسمان سايند

دست به دامن خدا، پيغمبر، امام و امام زاده . شوند رو میه شوند، و ھنوز ھمچين که با مشکلی روب زد، دارند مھندس می

 !فھمند؟ ش را در دست بگيرد، مگر می خودش سرنوشتھا بگو ھر کس بايد شوند، حاال به اين می

کارست بيآيد انتگرال را ساده کند، اگر اھل کار بود،  شد، مگر بیآخه آدم حسابی خدا، تازه اگر وجود داشته با -

 .ھا از گرسنگی نميرند کرد که ديگر آدم کاری می

 ش اھميت نداشت مخاطبی دارد يا ندارد، از اين رو بدون آنيبردند، برا زد ديگر بيشتر به واگويه می  که میئیھا حرف

داشت، بايست َدْرَست را   امتحان برايت اھميت میۀيست بگويد اگر نتيجکسی ن:  مجيد باشد ادامه دادکه منظورش واقعاً 

 .ای البد برايت اھميت چندانی نداشته است ای ديگر احتياج به خواست خدا نداری، اگر نخوانده خواندی، اگر خوانده می

 ۀدست روی شان... ش را قطع کرد  شد؛ حرفدارد، که پشيمان کارد بر می انسان ھر چه می: خواست بگويد درست می

  رد نشوی؟خواھی حتماً  ھا گذشته، می حاال از اين حرف! ببين: مجيد گذاشت و گفت

ھای بی ربط و ضبط او حيرت کرده بود و از   به او گفت که از شنيدن حرفبعداً . نگريست مجيد حيرت زده به او می

 .بله: جواب داده بودخواسته با او حرف بزند، فقط از روی کنجکاوی   نمیفرط دلخوری اصالً 

 ! االت جواب بدھی به من يک طوری عالمت بدهؤتوانی به س اگر ديدی نمی -

 .يعنی چه؟ برای چی؟ مجيد پرسيد -

توانستی به   سرت را به طرف راست و چپ بچرخان، اگر میمثالً ! فقط عالمت بده! تو کاری نداشته باش -

 !نئياالت جواب بدھی به طرف باال و پاؤس

 .پذيرفت! باشد: ه با گفتنمجيد حيرت زد

توانست بر بيايد سرش را به  االت میؤ به او گفت که آن روز فقط از روی کنجکاوی، با اين که از پس س مجيد سپس

توانست  که سر به سرش بگذارد، افزوده بود، به خواست خدا، می و برای اين. طرف راست و چپ تکان داده است

 .مسائل رياضی را حل کند

وردن سر مجيد بود که جلسه امتحان، سپس دانشگاه به ھم خورد، و دوستی آن دو شروع شد به قسمی که با تکان خ

 ئیيکی از چيزھا. کرد را رھبری می بعدھا مجيد نيز به محفلی پيوست که جلسه و دانشگاه را به ھم ريخته بود و او آن

تنھا بود به جا و نابجا، بی ربط و با ربط انشاءهللا و به که به يادگار آن روز مانده بود اين بود که مجيد ھر وقت با او 

 .شد افزود و گاه موجب خنده می گفت می خواست خدا را به ھر چه می

اش را غالف  که بينديشد برای چه مجيد آمده است، وقتی او را در قاب روزن پرده ديد لبخندی زد و اسلحه بدون اين

وقتی در را گشود، مجيد لبخندی کم رنگ . مانست ک درختی، به برھوت میصرفنظر از ت. نمود خيابان تھی می. کرد

 .زد

 .از آن لبخندھای دروغين نفرت برانگيز که نقش پوشنه را دارند و بايست چيزی را مخفی بکنند: گويد می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ش را تبيتواند عص آمد، نمی زد، به نظر می زير لبخندی که می. ھای درشت عرق نشسته بود بر پشت لبان مجيد دانه

 .الپوشانی بکند

 .عبوس. دلم گرفت: گويد می

شد که از ته دل نخنديده  يک ماه و اندی می. ش با ديدن مجيد از پشت پنجره به خود ديده بودند، ناپديد شد که لبانلبخندی

د دستگيری بيش از يک ماه پيش برای اولين بار شاھ. ھا شروع شده بود دستگيری ۀسلسلبود، از آن روز که سر قرار او 

 آن روز. شده بود

 !آن روز نحس: گويد می

پس از آن سر چھار راه نادری کنار . ساعتی قبل از قرار با ديدن عالمت سالمتی لبخندی از روی خوشنودی زده بود

ش  رفتگانيک چرخ طوافی ايستاده بود، برای کودکی که دست به دريوزگی به جانب او گرفته بود و طلب مغفرت برای

د، دل سوزانده بود، دست نوازش به سر او کشيده بود، برای او و خودش لبوی داغ خريده بود، خورده بود، ضمن نمو می

آمد از مھربانی و  خوردن لبو اطراف را از زير نظر گذرانده بود، و پس از دادن قدری پول خرد به بچه که به نظر می

 .نيم رفته بودسخاوت او انگشت به دھان مانده بود، توی ساختمان آلومي

 .ھا دربيآورد توانست بيشتر از اين ش از من میندانست که با آن چشمان زيبا و غمگي بچه نمی: گويد می

 . و يا او را دلخور بکنندمنقصش را ش گشتی توی ساختمان شلوغ زده بود، حتی عابرينی که به او تنه زدند نتوانستند عي

 .يت کرده بودخوشی کودک گدا پس از گرفتن پول به من سرا -

سپس . پس از اجرای قرار، در حين دور شدن، ھوا انباشته از صدای گلوله شد.  ھمه چيز به نظرش عادی آمده بود

با ناباوری به پشت سرش نگاه کرده بود، احمد، ھمو را که . داد ش را خراش می پوستصدای نفير آژيری که چون تيغ

. ايستاد. ش خشک شده بوددھان. بردند ش زده بود، روی برانکارد میبه پشت دستش را فشرده بود، دوستانه چند دقيقه پيش

 .به ھمين سادگی است

 .ايستادم بايست می نمی: گويد می

 بو داده، که آن ھمه به آن ۀ سکرآور قھوۀکه رايح فروشی، بدون آن روی يک قھوهه ولی خالف دستورالعمل ايستاد، روب

توانست برای احمد  نمی. اش آنجا بود ش کشيد، اسلحه کتبا دست روی برآمدگیبی اختيار . عالقه داشت، را حس کند

 .کاری بکند

 برای خودت چی؟: پرسم می

 !برای خودم -

 .کند در جواب من اخم می

 ، )گويد می( پريد ء جماعت رھگذر با شنيدن صدای گلوله، ابتداۀرنگ  چھر

 . ره زدشان چنب سپس اما ترس و کنجکاوی آمد و در نگاه: گويم می

. يت گرداندندؤای سربی دادند و خشونت را قابل ر  فقط برای لحظاتی چند جلوهءھا به فضا گلوله. وضع اما پايدار نبود

 .رفتند) دھد نامی که او به نيروھای امنيتی می(ھا قطع شد و آژيرھا خاموش شدند، و اوباش  وقتی صدای گلوله

 .گورشان را گم کردند -

گی که به کناری زده شده بود، به حرکت  در آمد و ھمه چيز، جز وضع او را   بعد روزمرچندیگورشان را گم کردند، 

جوی سوراخ موش ترک کرده بودند، برگشتند و  و ھا که رانندگان آنان را برای جست ماشين. به حال عادی بر گرداند

 !ماھی تازه: کسی فرياد زد. دراه بندان بر طرف ش.  را پر کردندءحوصلگی فضا ھای بی بعد از چند لحظه بوق
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ش ايستاده بود نوشيدن را از سر  که در مقابلای خانه و مشتريان قھوه... ش را توی شکم يک لبو فرو برد ي چاقوئیلبو

 .گرفتند

 .گفتند اما ھمه زير لب چيزی می -

 .داد بايد ھر چه زودتر عالمت سالمتی خودش و خبر دستگيری يا مرگ احمد را به ديگران می

 ...ما نپرسيدی چرا تو را نگرفتند و ا -

 .چرا، چرا، مکرر -

 ...اما  -

 .که ممکن است توی تور باشم اما قرار است چه جوابی بيابم، جز اين -

 ۀد، شمارئيپا خيابان را می. کرد ش نگاه می و به اطرافايستادم، ای می ھر از گاھی جلوی ويترين مغازه. راه افتادم

را  چند بار که يک تاکسی خالی ديدم ناگھان به خيابان پريدم و جلوی آن. سپرد ه ذھن میھا را ب  آدمۀھا و قياف ماشين

 که امکان دور زدن نبود پياده و در جھت مخالف سوار ماشين ديگری ئیمستقيم، جا: گفتم شدم و می سوار می. گرفتم می

، روی يک نيمکت نشست، روی کند به  پارک شھر رفت ش نمی دنبالکه کم و بيش مطمئن شد کسی پس از آن. شد

 :کاغذی با ماژيک مشکی درشت نوشت

 ھو الباقی

 انا  و انا اليه راجعون

گداز دار   جانۀآدم امروز صبح بر اثر يک سانح رساند دوست، ھمکار و برادرمان احمد بنی سف به اطالع میأبا کمال ت

شود برای وداع با  نايان و ھمکاران مرحوم دعوت میاز تمامی دوستان، آش. فانی را وداع گفت و به ديار باقی شتافت

دوست شريف و طلب مغفرت برای روح مرحوم از درگاه ايزد منّان و اظھار ھمدردی با بازماندگان ايشان روز جمعه 

 . در مسجد جامع گرد بيايند

 !بقای عمر دوستان و آشنايانش باد

 ۀخانواد.  کمالوندۀ تھرانی، خانوادۀآدم، سيد محمود جوادی، خانواد آدم، کريم بنی آدم، جواد بنی منصور بنی: بازماندگان

 .شفق و زرين دست

را بغل در ورودی دادگستری به ديوار چسباند،  تاريخ ھمان روز را زير آن نوشت، با احتياط از پارک عبور کرد، آن

که   آن پشت نمود، و رفت، بی آنش  کرد، زير لب به آن فحشی داد، سپس بهي عدالت و ترازوۀنگاھی با غيض به فرشت

ای که در آن ساکن بوده است  بايست به خانه ھای امنيتی ديگر نمی برابر دستورالعمل. اش آغاز شده است بداند سرگردانی

رو و از ه بوس راھی کرج شد، بيرون تھران، وقتی که ماشينی از روب با مينی. گشت، قصد بازگشت ھم نداشت باز می

پياده شد، و پای پياده خارج از جاده و با احتراز . شد از راننده خواست نگه دارد  و بنی بشری ديده نمیآمد، پشت سر نمی

ناصر و . اما واقعه ده روز در ميان دو بار ديگر تکرار شد. ای ديگر ای ديگر و خانه محله. از آن به تھران باز گشت

به . زد رد می. کرد دوباره بايد خود را پاک می. ر کردندش دستگي قرار با او در مقابل چشمانمحمد را پس از اجرای

کوشيد پاک  ھر بار بيش از بار قبل می. ھمان ترتيب که آن روز پس از دستگيری احمد عمل کرده بود، خود را پاک کرد

 . کرد ظريف و تيزبين عمل می. شود

 نکرد با اتوبوس به ءه آن کارھا نيز اکتفا؛ بار آخر حتی ب)گويد خودش می(رسد   کردم که به عقل جن ھم نمیئیکارھا

مقصد آبادان حرکت کرد، در يک رستوران سر راه نزديک پل دختر ديگر سوار اتوبوسی نشد که با آن از تھران راه 

با پول زيادی يک ماشين سواری دربست گرفت و به درود رفت و سپس با قطار به تھران . افتاده بود و توقفی داشت

ای که برای  کرد از ميزان اسباب اثاثيه اش را عوض می ھر بار که خانه. ديد، ترحال اجباری ديگری جۀخان. بازگشت
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پزی و چند قلم  بار آخر فقط يک ميز، يک صندلی، يک دست رختخواب، چراغ خوراک. شد کرد کاسته می خود تھيه می

 ....خرت و خورت ديگر مثل ليوان و بشقاب و 

ای که به منظور بررسی ضربات  در جلسه. او را با چشمان بسته به محل جلسه بردند. العاده شد  فوقۀتقاضای جلس

 تشکيل شده بود از او پرسيده شد چرا او تا کنون دستگير نشده است؟

 ام؟ ھا از من پرسيده شد چرا تا کنون دستگير نشده بگو به جای بحث پيرامون دستگيری: گويد می

 .دھم ش را نمیجواب

 .و مسخره يافتال را وقيح ؤس

 مھمل نبود؟! بايد گفت مھمل -

 باال انداختم و یا شانه. ش لرزيدند، به لکنت افتاد و عرق کردال لبانؤال را وقيح و مسخره و مھمل يافت، با شنيدن سؤس

 دانم، پس از سکوتی نسبتا طوالنی چه می: گفتم

 .کردم م را حفظ می و آرامششدم بايد بر خودم مسلط می -

دوباره دھان باز ) ش گشت که پرسش موجبپس از تسکين درد و اندوھی: که بھتر است گفته شود(ر خود پس از تسلط ب

ايم تا دالئل  ما در اينجا جمع شده): يا شايد بتوان گفت بر سر ديگران فرياد زد(لرزيد، گفت   که میئیکرد و با صدا

 را از تک تک شما نيز سؤالپردازيم، به عالوه ھمين که به دالئل عدم دستگيری من ب ھا را پيدا کنيم نه اين دستگيری

 .شود کرد می

 ای؟ تو، حميد، چرا تو دستگير نشده -

 .سکوت. حميد جوابی نداد

 دھی؟ چرا جواب نمی -

 !خوب تو بگو: رو به تقی کرد و گفت

 .ستاز قرار با ما کسی دستگير نشده ا بعد: در جواب به او گفته شد. ديگر کردند ديگران نگاھی به يک

 خوب، که چی؟ -

 .ھا چندان دوستانه نبودند ت و جوابسؤاال

 له را مورد بررسی قرار بدھيمأ مسفقط بايد ما يک: او گفته بود

 ای؟ لهأچه مس -

، ھمه بدون استثناء )ش را بلند کرديصدا(بدون قيد و شرط بايد ھمه . ندايکی يا چند نفر از ما تحت نظر -

 .بايد ھمه خارج شوند و پس از مدتی دوباره برگردند. ھايشان را ترک و ديگر به آنجا برنگردند خانه

 . سرد چند گزارش ديگر داده شد؛ سپس آدرسم را گرفتند و خداحافظیئیدر فضا. ديگران فقط سری تکان دادند

 . پس از آن بود که سر قرار نرفت

 اما نرفتی؟چرا  -

آدرس را به مجيد . اند از آنجا که او سر قرار نرفته است مجيد را فرستاده: اما يک امر واضح است. داند نمی/داند می

 .اند داده

 اما چرا؟ -

 کند؟ مجيد اينجا چه می -

 . متضمن داشتن علم غيب استسؤالجواب به . توانم به او بدھم چه جوابی می

 !چرا خشکت زده؟ در را باز کن -
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از مجيد خواست . گشت دنبال چيزی می. کرد ش اتاق را بررسی می بود و با نگاھمجيد داخل شد و وسط اتاق ايستاده

 .بنشيند

 ...تصميم گرفته شده است : مجيد در حين نشستن روی تنھا صندلی موجود گفت

 چای؟: ش را قطع کرد و پرسيدحرف

 کتاب را برداشت و عنوان آن. به پشتی صندلی تکيه داد. ن دادش را ادامه نداد، سرش را به عالمت نفی تکا حرفمجيد

 .نگريست مجيد به او نمی. خواسته بگويد خواھد بگويد يا يادش رفته است چه می گويا نمی. را از نظر گذراند

 اين کتاب را که تو به من سفارش کرده بودی بخوانم، خودت نخوانده بودی؟ -

 !خوانمش وم است که دارم میبار س... دوباره، نه، اين بار! چرا -

 !بار سوم -

 را خواندی؟ باالخره تو آن -

: ش را ادامه دادن پيشيۀو گفت. کتاب را ھمان طور که بود روی ميز گذاشت، باز! فرصت نشد! نه، نه: مجيد ضمن گفتن

 ... تا اطالع ثانوی تمام ارتباطاتت را قطع خواھی کرد . اند بايست ترا به يک جای امن ببرم گفته

 .اند در واقع قطع شده: گويد سپس می. ش خشک است انگار که دھانکند، ش را مرطوب میيھا با زبان لب. کند مکث می

 .خواست ديگر به خودش بنگرد نمی. ام کشيدم با سر آستين پيراھنم به پيشانی. ام نشست عرق سردی بر پيشانی

 نگفتند چرا؟: پرسم می

 .به من توضيحی ندادند -

 ح دادن کار را برعھده گرفتی؟چرا بدون توضي -

 .مجيد گفت. فرمان، فرمان است -

تو چه فکر : از مجيد پرسيد. کرد خلع سالح شده است اش را در اختيار داشت، احساس می با وجودی که ھنوز اسلحه

 کنی؟ می

 راجع به چی؟ -

 !ھا راجع به دستگيری -

 .ای باال انداخت مجيد شانه -

 ...کنی من  تو که فکر نمی -

 .ھر دو سکوت کردند. ساکت شد. اش اکراه داشت  به گفتن آنچه که در ذھن داشت و به پايان بردن جملهحتی نسبت

طبق قرار قبلی . فکر کردم آمدی برويم عمليات: که مجيد گفته بود به چه منظوری آمده است، به او گفتم رغم اين علی

 .شد امروز بايست انجام می

شد، اما با توجه به شرايط فعلی به گمانم عقب افتاده است يا کان لم يکن اعالم  یبله، امروز بايست عملی م: مجيد گفت

 .شده است

 .حتی موتورسيکلت ھم که آماده است. کند چرا؟ برای اجرای آن که فقط يک تيم دو نفری کفايت می -

 .دانم ش را نمی ا ئیچرا -

 .ستند، پرسشگرديگر نگري با شنيدن صدای زنگ ھر دو به يک. زنگ در به صدا در آمد

ليس ايستاده واش چند ماشين پ مقابل خانه. که پرده را کنار بزنم، با احتياط از روزن پرده به بيرون نگريستم بدون اين

 .در پشت ھر يک چند آدم مسلح سنگر گرفته بودند. بودند

 .ترس برم داشت: گويد می
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اما وقتی که . ر صورتی که پيش بيايد، نخواھد ترسيدکرد، د پيشتر تصور می. چندين بار اين اتفاق را تصور کرده بود

 .بينی بودند شکلی که برخی از وجوه آن غير قابل پيش. ش طور ديگری شدت وضعتصور صورت واقعيت به خود گرف

 .گويد می. ھمواره بين واقعيت و تصور شکافی وجود دارد -

 .دھانم خشک شده بود

 . مجيد نيز بايد ترسيده باشد -

 .لرزيد می. ت بوديؤش قابل رترس

 !شد اگر مجيد قدری ديرتر آمده بود چه می! ای بخت بد -

اسناد را که در کنار پيت . با سرعت از پرده دور شد و به طرف پيت حلبی رفت. تواند زياد سرزنش کند اما اقبال را نمی

ه اسناد را توی پيت حلبی ک  کوچک نفت را روی آنھا خالی کرد و کبريت کشيد، در حالیۀبودند، توی آن انداخت، شيش

 .ل داردوآمد که ھمه چيز را تحت کنتر به نظر می. سوزاند می

 !اما نداشتم -

 .آنجا باشد) خواند ترش می که او را برادر کوچک(خواست مجيد  نمی

 !توانی برای او بکنی کاری نمی -

 .بايد اما راھی يافت -

 !راھی نيست -

خودش جلو افتاد تا به مجيد راه فرار را نشان . ھر دو اسلحه کشيدند. فتبايد ر:  لرزان گفتئیبه مجيد رو کرد و با صدا

که کسی را  با اين. ل کردو در پشت آن را کنترۀکه مطمئن شود پشت در کسی نيست از طريق روزن برای اين. بدھد

 .نديد ولی با احتياط در را باز کرد

 .ميدان ديد آن قدری نيست که تمام فضای پشت در را بتوان ديد -

 . در بلندگو به آنان اطالع داد که خانه محاصره شده است و از آنان خواست بيرون بيايندئیبه پشت بام که رسيدند صدا

 !از اين طرف -

 .بھتر است جدا بشويم: مجيد گفت

 .شود آنجا مخفی شد اين طرف يک حمام است، می! نه: گويد در جواب مجيد می

 !خوب تو به آن طرف برو -

 !با من بيا. ام  کردهئیشناسامن اين محل را  -

 .مان بيشتر است جدا بشويم شانس -

بَری باشد و به او فرمان بدھد، حاضر بود به  بود، به قسمی که مجيد مجبور به فرمان  مجيد می خواست فرمانده دلش می

 .ت ديگر رفتمجيد گوش به حرف من نداد و به سم. ، تا او را متقاعد بکند با او برود)که کردم(او التماس بکند 

اگر :  گرفته فرياد زدئیخواست به راه بيفتد با صدا وقتی ديگر می. سف نگريستأشد با ت ای به مجيد که دور می لحظه

 .گويد باشد شنيد که مجيد می. بينيم جان سالم به در برديم، شب ساعت ھشت ھمديگر را پيش رحيم می

وقتی به پشت بام حمام رسيد، اسلحه را . اين بار بيش از پيش. ردعرق ک. دويد می. جلد و چابک. از اين بام به آن بام

اش را با کف حياط خلوت حمام کم کند، پس از جھيدن به   که به ديوار آويزان شده بود، تا فاصله با اين. غالف کرد

 از نھادش بلند آه. توی حياط خلوت حمام بود که صدای تيراندازی را شنيد. به درد مختصر توجه نکرد. کمرش فشار آمد

 .شد

 !مجيد -
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 .رفت توانست بنشيند، بايد می اما نمی. ھای گريه کند خواست ھمانجا بنشيند و زانوی غم در بغل بگيرد و ھای دلش می

 .برای گريستن فرصت بسيار است -

روی . فتدر را گشود و به درون ر. کسی آنجا نبود. از الی درز در حمام به سالن دراز، باريک و نيمه روشن نگريست

دار توی   حولهۀوقتی ساي. ھای ارج طوسی رنگی که گوش تا گوش کنار ديوار چيده شده بودند، نشست يکی ازصندلی

شناخت، انعام   او را ديگر میۀدار که قياف بار دوم بود که به حوله. دو مرتبه به آن حمام آمده بود. راھرو افتاد سرفه کرد

دار  چند   حوله آن روز چند ساعت توی نمره ماند، تا روز مبادا برای.  روز فرارکالنی داد و به خاطر يک چنين روزی،

 .دار را به اين کار، توقف چند ساعته در حمام عادت بدھد ساعتی که ممکن است در حمام بماند، عادی جلوه کند و حوله

 ايد؟   نشستهشما ھستيد؟ چرا اينجا: مقدمه پرسيد بی. ش آمد او شد و سمتۀدار متوجه سرف حوله

 !دئيوقتی آمدم شما نبوديد، منتظر شدم تا بيا -

 نمره؟ -

 !بله -

 کيسه؟ -

 !زنم بعدا زنگ می! حاال که نه -

 .دار گذاشت اين بار ھمان جا، اول کار، يک اسکناس درشت کف دست حوله

 .فقط لطف کنيد سفارش مرا به دالک بکنيد! بقيه ھم دارد -

 . پيش که انعام گزافی گرفته بود، جواب دادۀپلوسی درست مثل دفعدار با تملق و چا حوله! ارباب! چشم! چشم -

کن  ش را در آورد قدری روی سکوی قسمت رخت لباسکه قبل از اين. به درون نمره رفت. برايم در يک نمره را گشود

 .به موھای خود چنگ زد. نشست

 !مجيد -

 .اما اشکی برای ريختن نداشت. چند لحظه ھمانطور بی حرکت ماند

 !آيد  که بايد گريست اشک نمیحاال -

سپس دوش آب گرم را باز گذاشت و روی سکو . زير دوش رفت. شير دوش را باز کرد، سرد، گرم. با تأنی لخت شد

را داد ش  دالک کارش را شروع بکند، انعامکه قبل اين. او آمد. بعد دالک را صدا زد. چند ساعت آن تو ماند. دراز کشيد

 ۀچشم به پنجر. پس از رفتن دالک باز قدری دراز کشيد. ش را بتراشدلش بدھد، ھمچنين سبيلو از او خواست مشت و ما

توی راھرو .  دلخواه که فرا رسيد، لباس پوشيدۀلحظ. کوچک سقف دوخته بود و در انتظار گرگ و ميش شدن ھوا

 .را خرد بکند دار نتواند آن هدست کرد در جيب و اسکناس درشتی در آورد با اين اميد که حول. دار را صدا کرد حوله

 .ش انعام شماستنصف: دار کرد و گفت رو به حوله

 .پول خرد ندارم: با دستپاچگی گفت. دار برقی زدند چشمان حوله

 .خوب، با ھم برويم تا آن طرف خيابان خردش بکنم: لبخندزنان پاسخ دادم

ای که يک  در حين خروج، درست در لحظه. تاد، در را گشودش راه افدار چاپلوسانه به دنبال که حولهانعام آنقدر زياد بود 

دار  حوله. دار بی جھت آدرسی پرسيد که فرصتی برای بررسی خيابان پيدا کند از حوله پايش در خيابان بود، برای آن

که  نپس از آن، قبل از اي. ش را داداش را خاراند و سپس جواب  کلهکرد، توقف کردو قدری بينی می ھمانطور که پيش

 .فروشد دار بود اشاره کرد و پرسيد آيا لنگ را می  حولهۀدوباره راه بيفتند به لنگی که روی شان

 !ترسم سرما بخورم سرم خيس است و می -

 .دار با ترديد جواب مثبت داد  حوله
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 چند؟ -

با . ر سر انداختدارش را گرفت و آنرا بمدار لنگ ن از حوله. دار ذکر کرد بی درنگ موافقت کرد با قيمتی که حوله

 بی معنی کرد سؤالدار چند  ضمن طی کردن عرض خيابان از حوله. رفتند  ھم راه میۀشانه به شان. يکديگر خارج شدند

 .پوشاند اش را می که با يک بال لنگ گاه خنده و بی جھت خنديد، در حالی

 !پوشاندم بايد صورتم را می -

از آنکه پول را خرد کرد، دستمزد، انعام و پول لنگ را داد و از مغازه پس . ھا شدند آنسوی خيابان وارد يکی از مغازه

احساس . توانسته بود بگريزد. گريخته بود. بی ھدف. که حتی به پشت سرش بنگرد محل را ترک کرد، بی آن. خارج شد

 ساندويچ فروشی فقط در يک. ای ديگر به زمين آمده باشد  ديگری است، يا از سيارهۀکرد، انگار که در سيار  میئیتنھا

 .توانست خست به خرج داد توقف کرد و غذای مختصری خورد، آنقدر که می

 .ام ام خرج کرده  در اين ماه به دالئل امنيتی بيش از جيره. بايد حساب پول را داشت -

ميرگاه نزديک ھشت بود که وارد تع. بايست ساعت ھشت نزد رحيم باشد توانست مثل دفعات پيش رد بزند چون می نمی

بر حسب عادت، بر حسب عادت، مثل ھمه جا، آن . شد ديد  آن را در يک نگاه میۀتعميرگاه کوچک بود و ھم. رحيم شد

 .خوشحال شد. ای ديد در چشمان رحيم برق شادمانه. را از نظر گذراند

 .شان به اينجا نرسيده است حداقل پای -

 .ردمراه که ھمانطوری که خواستی موتور رو روب: رحيم  گفت

ضمن خوردن . قدری تنھا با رحيم که از ھواداران دورشان بود توی دفتر نشست. ش زده پشتاز او تشکر کرد و دستی ب

ام را بروز بدھم و  ترسيدم نگرانی که راجع به مجيد بپرسد، می چای با او از اوضاع و احوال زمانه گله کرد، بدون اين

 .رحيم را نيز دلواپس بکند

 .مجيد نيامد. يد و از کنار او گذشتساعت ھشت ھم رس

 :نويسد  يکی میئیحاال جا! کار مجيد ھم به انتھا رسيد -

 ھو الباقی

 انا  و انا اليه راجعون

.... 

 .المنظر منفور را نوشته بود خودش سه بار جمالت کريه. دھد تا ضربه را محدود بکند و به ديگران خبر می

 .مپرس می. چند بار ديگران نوشته بودند -

دانست چند بار به او يا به ديگران اطالع داده بودند تا جلوی فرود بھمنی را بگيرند که ھمه چيز را  داند، ديگر نمی نمی

 .کرد داشت نابود می

 !پرسم پرسد، می ش را گرفت؟ میيشود جلو مگر ديگر می -

با يک ... شايد ... شايد : گذرد ش میحاال گاه از ذھن. شود گفت می  میپيشتر حتماً . نسکوتی سنگي. جوابی وجود ندارد

 ... با قطع عضو فاسد . جراحی

 .که بخواھم نگران کردم رحيم را بدون آن

 چی شده؟: رحيم با نگرانی از او پرسيد

 چطور مگر؟! ھيچی -

 !آخه يه ھو صورتت متشنج شد -

 !ھيچی، طوری نشده است -
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دانست که  روی خودش بياورد، تا به امروز، به حدس میخواھد به  که نمی با اين. داند که طوری شده است خودش ھم می

 آن روز مجيد نيامده بود که بروند عمليات، بلکه آمده بود به او بگويد. اند ديگران او را عضو فاسد قلمداد کرده

ه که ب از اين. ول ضربات استؤ به او گفته بود که مسمجيد به طور ضمنی. اند، آنھم بدون دليل ش قطع شدهارتباطات

با آمدن مجيد ديگر . ای آمد و بر پشتش نشست قشعريره. ش شد شده است، چندشعنوان عضوی فاسد به او نگريسته

 . رسيد کتمان آن از خودش مشکل شده بود، به نظر غير ممکن می

 شود؟  که بر عھده دارم، چه میئیتکليف کارھا -

 ئیش بودند که محل را شناساماو و تي.  خود او بودۀ عھدشد بر وليت عملياتی که  آن روز بايد انجام میؤمس. دانست نمی

 زن جوان و خوش بر و ۀ سرھنگ، خانۀ نشمۀاش، خان  مسکونیۀخان: کرده بودند، به دنبال  سرھنگ ھمه جا رفته بودند

و رفت و دوازده  اش به نزد او می ھا ساعت ھفت و نيم با ماشين شخصی ای يک بار، چھارشنبه  که سرھنگ ھفتهئیرو

دانست  شناخت، می  با آنھا دوره داشت را میش که ظاھراً ک دوستان و آشنايان نزديۀحلق. شد  او خارج میۀنيم شب از خان

شدند، حتی بر حسب ترتيبی که به تدريج به آن پی   يکی از آنھا جمع میۀشان ھر شب جمعه خان ھمگی آنھا با ھمسران

توانست بگويد االن سرھنگ کجاست، در اداره، در خانه،  ر ھر لحظه مید. دانست که آن ھفته نوبت کيست برده بود می

 ...فقط به خاطر اين که . رفت، آن ھم بی دليل بدون توضيح و حاال اين ھمه زحمت چند ماھه به باد می. سر راه

 ...آمد  اگر مجيد می -

 کند، وقتی به سرھنگ فکر می...  سرھنگ و. شد اگر او را کنار گذاشته باشند عمليات، به اين زودی، يا ھرگز انجام نمی

 ... اش  اش، به تعليمی ش، به چشمان خون گرفتهبا آن غبغب

 با موتور چه بکنم؟: رحيم پرسيد

 ! برم را می آن -

 سرھنگ راند، طوری که ھم زمان با ۀھای فرعی به سمت خان ھا و خيابان با احتياط از کوچه. موتور را تحويل گرفت

اش را  که از موتور پياده شود، اسلحه ماشين سر رسيد، سرھنگ که از ماشين پياده شد، بدون آن. سدسرھنگ، به آنجا بر

اما چند . سرھنگ که بر زمين غلتيد گاز را به موتور بست و موتور از جا کنده شد. کشيد، نشانه رفت و شليک کرد

 است که ئیھا آيد صدای گلوله  ھم يادش میآخرين چيزی که ھنوز. لحظه بعد موتور با سر و صدا ليز خورد و چپه شد

 ظفرمند که ۀای پر از خند چشم که گشود مردی را باالی سرش ديد  با چھره. ش در پشتاو شليک نکرده بود و سوزشی

 .سپس دريافت بازجو است

 !شانس آوردی: بازجو گفت

ند و زنجير، شالق و قپانی داشت، خالف تصور او که انتظار کُ . ش مھم ھم نبوديدانست منظور او چيست و برا نمی

 خواھی حرف بزنی؟ می: فقط از او پرسيد. بازجو رفتارش دوستانه بود

 .ش ھيچ نگفت جوابدر

. کند چھچھه بزنی بريم که وادارت می که حالت بھتر شد، ترا به ديدن کسی می چند روز ديگر، بعداز اين -

 .بازجو گفت

 .رو کردنده چند روز بعد مجيد را با او روب

ھر چه که داشته . زنی؟ ببين اين ھم چھچھه زده است چرا حرف نمی: بازجو به مجيد اشاره کرد و به من گفت: گويد می

 .را گفته

زمانی که ابراز شد او نيز چھچھه زده است، دستان مجيد تکان يا لرزشی . ن انداختئيمجيد خسته و خيده سرش را پا

اش متورم  نیئيلب پا. شدند اش ديده می ھای درشت عرق روی پيشانی تاق دانهتوی سرمای ا. يت را تجربه کردندؤقابل ر
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پاھای مجيد ورم .  به پا داشتئیمجيد دمپا. ش را ديد چشمشد بخشی از کبودی زير چشم بند داشت ولی می. و خونی بود

 . آش و الش شده بود. ش رسيده بودند خدمتحسابی. کرده بودند

 . مرا کتک نزده بودند. ودندچشمان مرا نبسته ب: گويد می

 .ھايت را الزم نيست ببنديم تو از خودمانی، برای ھمين ھم چشم: به من گفته بودند

ترا از ! از خودمانی. کند ش حس می در پشتآورد لرزشی خفيف ھنوز ھم وقتی جمله را به ياد می. ش شده بودچندش

 .خودمان خواھيم کرد

 !من و آنھا؟: گويد می

 ؟! به خون يکديگر تشنه بودند؛ به يکديگر تعلق داشتنداو و کسانی که -

گاه  از آنھا نبودم و ھيچ. خواستند به من نيز القاء بکنند که از آنھا ھستم گفتند، انگار می دائم می. گفتند آنھا می: گويد می

 .نخواھم شد

شد، ھر بار با اکراه گوش  گفته میيتی نشان بدھد، به آن چه  که به او ؤ قابل رئیکه واکنش آگاھانه و اراد بدون آن

 داشت، اگر اسلحه می. دئيسا فشرد يا بر يکديگر می ھايش را بر يکديگر می فقط ھر از گاھی دندان. زبون و خوار. داد می

:  به خودش، مکررئیاسلحه، ھميشه گفته بود، به ديگران و حتی در تنھا. اسلحه نداشت. کرد شان را با سرب پر میدھان

يکبار، و فقط . را بفشارد اش بچسبد، و آن  ھرزهۀتوانست به گلوی گوينده با آن خند ولی می. کند الح داوری میبين ما س

پراند، يورش برد،  ش رسيد، وقتی مجيد را آورده بودند، به يکی از آنان که لنترانی می جان به لبيکبار، وقتی که ديگر

  ھمان يک مرتبه کتک خورده بود.ش در آمدندخجالتولی ديگران او را گرفتند و از 

 .دلم گرفت. دردش بيشتر بود. از خودمانی: حتی جلوی مجيد ھم به من گفتند: گويد می

حاال مجيد چه فکری ! از خودمانی: گفتند رويم، روی صندلی نشسته بود، به من نمیه کاش حداقل وقتی مجيد آنجا، روب

 کند؟ می

 چه اھميتی دارد؟: گويم به او می

 .اندازد ای باال می دھد، فقط شانه میجواب ن

 برای ھمين در مقابل مجيد به طرفی که گفت از خودمانی حمله کردی؟ -

 .دانم شايد، نمی -

مجيد که خودش چھچھه : گويم که از کتک زدن او خسته شدند و او را توانستند بر صندلی بنشانند به او می پس از اين

 !کند، اوست که بايد خجالت بکشد نه تو کند او چه فکر می فرق میچه ! زده است، اگر نزده بود باز يک چيزی

 .آزردند از خودمانی، او را می: شد به ھر حال وقتی به او گفته می

 .بازجو گفت! تو ھم بايد حرف بزنی -

 .مور اجرای حکم بوده استأبازجو سپس دست روی سر مجيد که پانسمان شده بود، گذاشت و از او خواست بگويد م

 .مور اجرای حکم بوده استأ ھم گفت ممجيد

 بی اختيار پرسيدم کدام حکم؟: گويد می

 .به او بگو: گويد بازجو به مجيد می

 !محکوم به مرگی: لرزيدند گفت مجيد با لبانی که می

  ھمرزم را باۀبازجو کلم. گويند از آنھا ھستی ت می دوستانت، ھمرزمانبازجو از مجيد خواست به او بگويد ھمه، حتی

اينجا اما دست : شنود گفت ش را مینای که ھنوز طني پس از آن بازجو با خنده. ش شد کرد که موجب چندشءپوزخندی ادا

 ... در پناه ما . رسد کس به تو نمی ھيچ
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مانست تا   خود در آورد، صدا بيشتر به زوزه میۀصدای فريادی از بيرون، از توی راھرو صدای بازجو را زير سيطر

دستيارش ! برو اين صدا را ببر: اش در ھم رفت، به دستيارش گفت چھره. شی خفيف زير پلک بازجو ديده شدلرز. فرياد

 .رفت

 .نفس راحتی کشيدم. شد، قطع شد گيری که بر من آوار می ای صدای نفس پس از لمحه: گويد می

داد، گاه به   به پشتی صندلی تکيه میلوليد، گاه آرامش نداشت، سر جايش می. اش آنجا بود مجيد ھنوز با پاھای آماسيده

 .يت بکندؤتوانست ر با کوچکترين تکان او درد را در صورت او می. شد، سرافکنده جلو خم می

اش را در پس لبخندش   در ھم رفتهۀکه چھر وقتی که به ديدنم آمده بود نيز، پس از آن. خواستم جای او باشم نمی: گويد می

 .مخواستم جای او باش ديدم، نمی

 .ش به خون او آلوده نشده است دستفقط راضی است که به خير گذشت و مجيد

 .کرد نبايد مجيد اين کار را می: گويد می

گذاشتم مرتکب چنين  نبايد می. نبايد مرتکب چنين اشتباھی شد: گويد انديشد و می برای يک لحظه به عواقب کار مجيد می

 .اشتباھی بشوند

خوب حاال : گويد کند که مجيد را با خود ببرد، پس از رفتن مجيد لبخند زنان می اشاره میش  از ھمکارانبازجو به يکی

 .اند و دشمنانت بدل به دوستانت ؟ دوستانت بدل به دشمنانت گشتهئیگو چه می

 .کشنت، بدبخت اگر ولت بکنيم می -

رود و چندی بعد با يک نفر  رون میبازجو بي. مچاله شده است. داند در جواب بازجو چه بايد بگويد نمی. کند سکوت می

. آيد که وسط اتاق روی يک صندلی نشسته است به سوی او می. مرد ھمراه يک کيف در دست داشت. شود داخل اتاق می

. خواھد کمی آب گرم می. شوند ش ديده میبساط اصالح. گشايد ش را میفکي. گذارد ش را روی زمين میفدر کنار او کي

 .کنند و موھای سرش را مرتب ش را اصالح می صورتشود، ش بسته میردن دور گيک پيشبند سفيد

ای  زخم ناشی از گلوله که خوب نشده بود، به ھنگام تعويض لباس او را به ياد لحظه. آورند ش در می را از تنشراھنپي

به اتاق . يک کتسپس . زنند ش گره میيش را برا و کراواتکنند ش می و نو تنيک پيراھن تميز. اش انداخت دستگيری

از زوايای مختلف، در . آيد شود، يک نفر ديگر با دوربين می پشت يک ميز تحرير نشانده می. شود ديگری برده می

 .شود نشسته، در حال سيگار کشيدن، بدون سيگار، سپس ايستاده، از او عکس گرفته می: حاالت مختلف

 .ر بشوند حاضھا فوراً  بايد عکس: گويد بازجو به عکاس آمرانه می

 .گويد عکاس می! چشم قربان -

پس از ساعتی . گذارند او را، که ديگر بدون کوچکترين مقاومتی خود را به دست سير حوادث سپرده است، تنھا می

ھای خودش   کاغذ عکسۀدر حاشي. گذارد بازجو کاغذی را جلوی او روی ميز می. شوند بازجو و دو نفر ديگر وارد می

 . مختلفبيند، در حاالت را می

اسم خود را به عنوان . مور سازمان اطالعات و امنيت کشور به نخست وزيرأگزارش م: باالی کاغذ نوشته شده است

 .اند بيند و فھرست اسامی کسانی را که دستگير شده مور میأم

 .کنيم دھيم و آزادت می ھا قرار می اگر چھچھه نزنی، اين نوشته را در اختيار روزنامه -

 .خواھند کشت، احمق، اعدام انقالبی خواھی شدت ترا دوستان -

 !حرف بزن بيچاره -

  !بگو! حرف بزن -
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  :از ھمين نويسنده در آمازون منتشر شده است

 )مجموعه داستان(استيصال  -

  )محموعه داستان کوتاه(شاھزاده و سياه  -

 )رمان(ھيچکس  -

 )شعر(سحرگاھان  -

  amazon.comآدرس اين آثار در  

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_0_10?url=search-alias%3Daps&field-

keywords=mehran%20zanganeh&sprefix=mehran+zan%2Caps%2C394&rh=i%3Aaps%

2Ck%3Amehran%20zanganeh 

 

 

  :يادداشت

از آن جائی که نويسندۀ داستان خود نخواسته، ادامۀ آن را نگاشته و موضعگيری زندانی را در قبال پيشنھاد بازجويانش 

به صورت جدی نگريسته، يا برخورد با ھمچو بيان دارد، پيشنھاد صميمانۀ ما از تمام خوانندگانی که به چنين وقايعی 

آن است تا خود با سؤال اتفاقاتی را در کارنامۀ مبارزاتی شان دارند و يا ھم خود را برای ھمچو روزی آماده می سازند، 

  .باشد با پاسخ درست شان، رفيقی را در چنان شرايطی دست گرفته باشند. پاسخ ارائه بدارند» زندانی بايد چه بکند؟«

  AA-AAدارۀ پورتالا


