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عکس همه مان روی آن صفحه ی روشن بود؛ كژال، رباب، دانیال، آتوسا، 
آقای خالدي، اردوان قالیاني، قهرمان مالقادر، دغاغله، میژو، آقای حقیقی، 
توتیاخانوم، كامران، باوگه، ماریا مینورسکی و حتی عکس آن دختر چشم 
آبی انگلیسی كه در یکي از صفحات این كتاب، نور چراغ قوه را می اندازد 

به جاده ی تاریک. 
عکس كژال، سیاه و سفید بود، چشم بند داشت؛ همان عکسي كه اردوان 

قالیاني براي دایگه فرستاده بود، البه الي لباس هاي خونینش. 
با چشم های پف كرده، نشسته بود روی تخت و نگاه می كرد به مار سیاه 

داخل شیشه كه آبی می زد. انگار روز محشر بود. 
گفت: چشاش وقتی خانه تاریکه، سوسو می زنه. 

گفتم: رفته به خواب الکل. حاال حاالها بیدار نمی شه.دم الکل نود و نه 
درصد، گرم. 

گفت: تمام شب نخوابیدی؟
نه، نخوابیده بودم. حاال هوا گرگ و میش بود و صدای خروس همسایه 
رو به رو هم بلند شده بود. باید می زدیم بیرون و خودمان را می رساندیم 
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بازاریاب  شركاء. یا  و  خالدي  شركت  با  همکاري  جدید  قرارداد  پای 
می شدیم یا شاغل در امور روابط عمومی. صبحانه را آماده كردیم؛ ماست 
محلی دركه و نان تافتون كه طعم جوش شیرین می داد. گوش به قلقل 

سماور، دو تا استکان چای گذاشتم كنار سفره. 
گفت: با اتوبوس بریم یا سواری؟

خودش جواب داد: معلومه. عجله داریم. اون راننده آبله رو می بردمان. 
كفش و كاله كردم و رفتم روی تراس. چهار انگشت برف تازه نشسته 
اما آسمان تهران همان سیاه  بود روي زمین. در دركه برف آمده بود، 
چادری بود كه بود. زن ایالمی همسایه مان كه خروس هاش مسابقه قوقلی 
قو قو گذاشته بودند از پشت پنجره نگاه می كرد به قرص آفتاب كه نور 
بی رمقش از روی قله می تابید. دورادور سالم و علیک كردیم. اشاره كرد 
به كوچه.از پله ها پایین رفتم. از راهرو كه پا گذاشتم بیرون، دیدم گربه اي 

سیاه درِ كیسه آشغال را پاره كرده  و كله اش را برده آن تو. 
زن ایالمی گفت: بَِوره ی سر كویچه تا مردم النت كِل نََکن ارای اموات 

آیم. 1
از وقتي شوهرش را گرفته بودند، چند نامه برایش نوشته بودم به محاكم 

قضایي. یک بار خواسته بود جلوي دادگاه خودش را به آتش بکشد.
 گربه را پِش كردم. آشغال را دوباره ریختم توی كیسه و بردم گذاشتم 
سركوچه، كنار تیر برق. كژال هنوز آماده نبود. دوباره باهاش افتادم روی 
دنده ی لج. تا رسیدم به شركت، راننده ی آبله رو هی از آینه نگاه می كرد 
و می خواست یک طوری سر حرف را باز كند. چند بار پرسید: كورد 

كجایي؟

1- ببرش سر كوچه تا مردم لعنت نفرستند به اموات آدم.
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نشنیده گرفتم. با خودم گفتم باید چند تا عالمت تعجب بگذارم جلوی 
اسمش. پیاده كه شدیم زهر خودش را ریخت. 

 گفت: كوردا از نسل جن هستن دیگه!
دفتر مركزی شركت منتقل شده بود نبش خیابانی كه یکراست می رسید  
به تجریش. ساختمان شركت از همان نوع ساختمان هایی بود كه هر روز 
مثل قارچ توی پایتخت باال می آمدند؛ نمای شیشه ای اش تا طبقه ی پنجم 

توی چشم می زد. 
پای ورقه ی قرارداد هم من انگشت گذاشتم، هم كژال. 

مدیرعامل گفت: تاریخ جلسه توجیهی رو از منشی بگیر. 
با خودم گفتم امروز شنبه است. و شنبه روز میرسور است. قرار شد 

سه شنبه برگردیم.
می خواستیم برویم بازار تجریش برای پنجره های خانه پرده بخریم. از 
سمساری یک چراغ المپای قدیمی بخریم. اما كژال دوباره نفس اش گرفت 
و عرق سرد نشست روی پیشانی اش. از آن طرف با اتوبوس برگشتیم.
از جلوی ساختمان شماره دو دادگستری گذشتیم. چهره ی خواب آلود و 

نگاه عصبی راننده ی اتوبوس، توی آینه بود. 
بهشتی  شهید  دانشگاه  جلوی  خیابان  از  سواره،  و  پیاده  كه  روز  هر 
می گذشتیم چشم مان می افتاد به دیوارها و برجک شرقی اوین. همیشه 
و  می چرخید  خودش  می داد.دور  پاس  برجک  باالی  نگهبان  هم یک 

صدای رودخانه توی گوشش بود. 
صدای رودخانه توی گوش ما هم بود. آن خانه را به خاطر همین صدا 
ابگ همیشه می گفت وقتی بری تو دل ترس دیگر  گرفته بودیم.عمو 

نمی ترسی. 
آینه و  ایستاده رو به روی  بیدار كه شدم، دیدم كژال  یک سر خوابیدم. 
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دارد میل سرمه می كشد به چشم هاش. اتاق پر از بوی میخک و سرمه 
بود. سینه ی كژال خس خس می كرد و نفسش می گرفت. وصل شدم به 
اینترنت و توی گوگل، گاز خردل را به اضافه ی ریه، جست و جو كردم. 
ده ها صفحه آمد. صفحه ی اول به خاطرات یک رزمنده پیوند می خورد. 
نوشته بود؛ ما گاز خردل خوردیم تا پیتزا خورهای شمال شهر، سس 

خردل یادشان نرود. 
سایت رسمی جانبازان شیمیایی پر بود از اطالعات اولیه درباره ی گازهای 
شیمیایی و اثر آن بر انسان و حیوان و درخت و گیاه.از طریق همین 
سایت بود كه دانستم گاز خردل نخستین بار در سال 1917 و در جریان 
جنگ جهانی اول از سوی ارتش آلمان به كار گرفته شده است. پیوند های 
ماده ی  تن  از 500  استفاده  و  عراق  و  ایران  به جنگ  می رسید  سایت 
شیمیایی، از خط مقدم جبهه تا مناطق مسکونی شهرها و دهکده های 

كوردنشین. عکس سردر دادگستری مركزی را همان جا دیدم.
 عکس های بمباران شیمیایی سردشت در تیرماه 1366 را نتوانستم ببینم. 
در  بار  آخرین  خردل  گاز  گرفت.  را  چشمم  جلوی  خونی  تاول های 

سحرگاه 31 تیرماه 1367 روی زرده و بابایادگار ریخته شده. 
در وبالگی دیگر، یک دكتر متخصص بیماری های قلب و ریه به تشخیص  
زود رس بیماری اشاره كرده بود. نشانی و شماره تلفن مطبش را یادداشت 
برایش  را  ماجرا  برداشت.  را  گوشی  مطب  منشی  زدم.  زنگ  و  كردم 
تعریف كردم.گفت: لهجه ت داد می زنه كه همزبانیم. همین حاال راه بیفت 

بیا. 
سنگ  پله های  از  و  انقالب  خیابان  در  نونوار  مطب  آن  به  برسیم  تا 
مرمری اش برویم باال، كژال سر گذاشته بود روی شانه ام و سینه اش مثل 

خش خش مار توی گندم زار، صدا می داد. 
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دكتر معاینه اش كرد. نوار ریه گرفت. آزمایش خون و عکس از سینه 
نوشت. 

- دفترچه!
- ندارم. 

دكتر نشسته بود روی صندلی چرخانش. تاریخ بمباران رو پرسید. گفتم.
گفت: این همه سال كجا بودی؟ 

ماندم كه چی جوابش بدهم.
كپسول اكسیژن و ماسک هم نوشت.نشانی دادگستری مركزی را هم از 

او گرفتم.
رفتیم به آزمایشگاهی در خیابان كارگر جنوبی. شماره گرفتیم و توی 
نوبت ایستادیم. شماره را كه خواندند كژال رفت به اتاق تاریک سی 
تی اسکن، هفت پله پایین تر از زمین. بعد زنی كه روپوش سفید  یقه 
گرد، تنش بود و بوی الکل طبی می داد، خواباندش روی تخت، آستین 
دست چپش را باال زد و با سرنگ از رگ برآمده اش خون گرفت. جواب 

آزمایش، دو روز بعد آماده می شد.
می خواستم بروم دادگستری مركزی. دل و دماغ نداشتم.برگشتیم خانه. 

گفتم: سیل كن، ما همه چیز رو از دست دادیم. كسی كه گذشته ش 
تباه شده بعید می دانم تو آینده رستگار بشه. اینا باید روی اون صفحه ی 

روشن نوشته بشن. یک شب من می نویسم،  یک شب، تو. قول؟
شبح اش توی اتاق جا به جا شد. نگاه سردش را دوخت به شیشه ی روی 

رف؛ ماری كه حلقه زده بود توی الکل و رفته بود به خواب مرگ.
گفت: از تابستان 67 می نویسم. 

شب نشده، آن خانه ی مجازی را ساختم. نامش را گذاشتم؛ َزالِل زرده. 
قالبش را هم خودم طراحی كردم. 
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كژال با لهجه ی تهرانی گفت: اگه می خوای اون كه می آد به خونه ی مجازی 
ما، دامنگیر بشه از دختر كدخدای ده اون وری شروع كن كه قدش مث 
شاخ شمشاد، راه رفتنش مثل آهوهای قدیم داالهو، چشماش یه جفت 
نگین سبز، موهای بلوطی اش رسیده روی زانو، یه روز از تپه سرخه لیژه 

می ره باال  و چی می شه؟
شانه هاش را باال انداخت و صدایش را كشید: هم آغوش مردی می شه كه 

مثل اژدها از دهانش آتش بیرون می آد.
تقلیدش را درآوردم: و البته یک جفت چشم داره مثل پیاله ی چینی. از 

قصر شیرین كه نگاه می كنه، بیستون رو می بینه. 
و با همان لهجه ی درب داغان خودم ادامه دادم: اما این جور روایت ها 
دیگه جواب نمی ده.از همون جایی شروع می كنم كه كامران صفحه ی 

تلویزیون رو قیرگوني كرد. 
كلی با هم چک و چانه زدیم سر اینکه چه طور شروع كنیم.آخرش هیچ 

ننوشت.سکوت كرد.
خواند: نوروز كاالباف كارخانه ی گوهر1 ...

 او كه خمیازه كشید و خودش را انداخت روی تخت، مثل همان دختر 
كدخدای ده آن وری، نوشتم: 

آنجا هم یک درخت انار بود، كنار رودخانه. دایگه می گفت تا عالم و 
آدم بوده این درخت هم بوده. از مدرسه كه برمي گشتیم قالب به دست 
می رفتیم می نشستیم پای درخت. خمیر را كژال درست می كرد و من 
می زدم به دم قالب. اگر ماهی شکم زرد می گرفتیم، صدای چریکه مان 

1- از "دفتر نوروز". یکی از دفاتر آیینی یارسان. 
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بلند می شد و تا خانه می دویدیم. از روی كاژ1 مارها ُسر می خوردیم. 
دایگه می گفت: بهلوِل ماهی... بهلوِل ماهی. از دون2 زروان است بهلول 

ماهی. 
یک روز گفتم: در آیین ما ماهي هم نذر مي كنن؟

گفت: نه. فقط خروس و گاو و گوسفند نر. 
گلوه ني اش3 را پیچید دور گردنش و گفت: نیاز هم سبز می كنیم، سیب 
و انار  و بادام.اگه در روز شنبه باشه كه میرسور4 خودش حاجت مان را 

برآورده می كنه. 
قیافه ی باوه آمد جلوي چشمم كه مي آمد و نذر را دووا مي داد5. یکي از 
كاكه ای ها مي شد سرپا6. سر و كمر را با شال مي بستند و صداي زمزمه ی 
ریم. نذر و نیاز یارسان قبول،  باوه بلند مي شد: یا داوود بنیامین! دووایي بِکََ
وه حق واصل، وه ناز چهل تن، عزت هفت تن، حضور داوود و شرط 
بنیامین، قلم زرین پیرموسي، خدمت پاك رزبار، َكَرم خاندان، تکبیر حق 

بو یا جم راسان... اول و آخر یار.7

كژال، خوابش نمی برد. كپسول اكسیژن به دست، آمد نشست كنار دستم. 

1- پوست و پولک مار.

2- جامه ی باطنی. اشاره به تناسخ است. 

3- نوعی سربند رایج در میان زنان كورد. 

4- میرسور، یکی از هفتوانه و برادر سلطان اسحاك، بنیانگذار آیین یارسان است. هر روز 
هفته به نام یکی از اعضای هفتوانه نامیده شده است. روز شنبه روز میرسور است. 

5- دووا دادن یا سبز كردن همان به جا آوردن آیین نذر و نیاز است در میان یارسان. 

6- كسی كه به جا آورنده نذر و نیاز است. 

7- دووای نذر و نیاز. 
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- نشد. اول اَ درخت بنویس. 
خندید. حركت انگشت هاش، لرزه می انداخت به صفحه كلید. رد یک 
كلمه را می گرفت و می رفت جلو. از وقتی آن صفحه ی روشن را به خانه 
آورده بودیم چهار تا خانه ی مجازی درست كرده بودیم، هر كدام در 
جایی، با خودم می گفتم تاریخ این قدر به آخر نمی رسد كه یک روز همه 
كوچ كنند به دنیای مجازی.وقتی وارد آن دنیا می شدم دیگر نمی خواستم 
برگردم. مثل باوه كه  می نشست كنار پل پردیور و تنبور می زد. رادیو 
بود. هر وقت میگ های  آویزان  از گردنش  ژاپنی اش همیشه  ناسیونال 
عراقی از روی سرمان رد می شدند. آژیر قرمز از رادیو به صدا در می آمد. 
باوه، الواح هفتگانه را زمزمه می كرد تا بال بگذرد؛ لوح صدف، لوح عقیق 

، لوح گوهر، لوح ُدر، لوح یاقوت، لوح مرجان  و لوح الست. 
بگذارد. جا  رودخانه  كنار  را  جامه اش  كه  بود  این  آرزوی اش  همه ی 
می گفت من از منطقه ی پردیور كوچ كرده ام به منطقه ی سرانه.كو...كو... 

كه باباهندو كالم كوچ بخواند.
با خودش حرف می زد.توی قبرستان قدم می زد و حرف می زد. 

می گفت من این تن خسته را نخواستم. در دون بعدی هم نخواستم. 
می خواهم ماهی بشوم و بروم الی جلبک ها. 

دوباره سرفه های قطاری كژال شروع شد. تب هم داشت. 
گفتم: بُُخور بگیر. 

گفت: گرفته م. عرق اسطوخودوس و خارشترَ م خورده م. 
ادامه داد: 

دایگه، عصای  بود.  زرده  اهل  رودخانه، شجره نامه ی  كنار  انار  درخت 
اَرِجن به دست می آمد و می گفت: نویسایه َچه؟

 بر چین های پیشانی اش دست می كشید و زمزمه می كرد: 
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َزالل زرده. َزالل زرده. 
 پاییز به پاییز، انارهای رسیده را یکی یکی از درخت ها می كند و می چید 
به من و كژال می رسید.  بود. یکی هم  باوگه1  توی سینی مسی. نذری 
نمی خوردیمش. دانه دانه اش می كردیم و می ریختیم به رودخانه. ماهی ها 

با دهان باز، كله از آب می آوردند بیرون. ماهي های سینه سفید. 

دو روز بعد جواب آزمایش و عکس ریه را گرفتم و دوباره از همان 
پله ها رفتیم باال. تردید نداشتم كه كژال فقط یکی از هزاران دختری است 
كه قربانی شده. ذهنم رفت طرف بچه هایی كه نام او را داشتند یا نام های 
دیگری داشتند و در سال های بعد گذارشان به مطب آن دكتر یا هر دكتر 
دیگری می افتاد. با پرونده های حجیم زیر بغل وارد ساختمان مركزی 
دادگستری می شدند و هیچ وقت نمی رسیدند به شعبه ی رسیدگی به 

دادخواست قربانیان شیمیایی.
و  بود  شده  آسیاب  سنگ  دكتر  كلمات  آمدیم،  بیرون  مطب  از  وقتی 
توی كله ام می چرخید. نمی دانستم باید كجا بروم. پیشانی ام را بکوبم به 
دیوارهای سمنتی یا نه، خبر انتشار غده های بدخیم را برسانم به گوش 

دایگه2 یا نه. یک گوسفند نذر و ناچه ی بابایادگار كردم كه بال بگذرد. 
گرفتم. گذاشتمش  احمر  داروخانه ی هالل  از  را  داروی شیمی درمانی 
توی كیسه ی پر از یخ و راه افتادم. دكتر گفته بود؛ بیاورش همین جا، 

خودم تزریق می كنم. 
كژال روی تخت پلک هایش را روی هم گذاشته بود. نمی خواست ببیند. 

1- پدر

2- مادر



فرهاد.ح.گوران |  12 |

منشی مطب، آن مایع بی رنگ لزج را از شیشه  كشید توی سرنگ و داد 
دست دكتر. 

كژال پلک زد و گفت: كجا م؟
گفتم: فقط چند دقیقه دندان روی جگر بذار. 

رو به دكتر گفت: موهام می ریزه؟
دكتر گفت: ممکنه بریزه. شایَد م نه. 

كله ام افتاده بود به َدَوران. هیکل درشت دكتر جلو چشمم بود با آن پیراهن 
سفید اتو كشیده. ُسرنگ پر از مایع لزج می رفت به درون سرخرگ ها و 

مویرگ ها و می رسید به آن توده های نرم زیر قفسه ی سینه.
دكتر گفت: قرص ها و داروهات رو سروقت بخور. حاال كه در دركه 
زندگی می كني اقال جمعه ها تا هفت حوض پیاده روی كن. نفس عمیق 

بکش. نفس عمیق...
باهاش درباره ی طوماری حرف زدم كه سال ها روی دستم مانده بود.

گفت ترجمه اش كن به انگلیسی. بفرست برای دادگاه الهه.
مركزی.  دادگستری  بروم  می خواستم  آمدم،  بیرون  كه  مطب  در  از 

می ترسیدم. 
شب با سرفه های خلطی كژال از راه رسید. توی آن صفحه ی روشن 

می چرخیدم و عالئم آلودگی به گاز خردل را جست و جو می كردم. 
میوه های  فهرست  می كرد  طبابت  اصفهان  در  كه  هندی  دكتر  یک 
ضدتومور را ردیف كرده بود؛گوجه فرنگی، انواع كلم به خصوص كلم 

بُركلی، اسفناج، سیر، توت فرنگی، انگور، نارنگی و لیمو شیرین. 
همین طور كه می چرخیدم كله ام گیج رفت و چشم هام زری وری شد. 
صد هزار نفر در دوران جنگ شیمیایی شده و حدود یک میلیون نفر دچار 
عوارض دیررس بودند. عکس هایی دیدم از شیمیایی شده های حلبچه 
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می شدند.یاد  بیدار  از خواب  تازه  تاول های  با  كه صبح ها  و سردشت 
نام هایی افتادم كه همه را نوشته بودم روی طومار. باید می رفتم شعبه ی 
رسیدگی به دادخواست شیمیایی شده ها در دادگستری مركزی. هر بار از 
در دادگستری می رفتم داخل، گم می شدم توی راهروها. شعبه ی مربوطه 

را پیدا نمی كردم. دست از پا درازتر  بر می گشتم.
كژال دمق بود. مثل وقت هایی كه می رفت خیره می شد به پوشش زرد 
را  دله  پوش.  باتالق  ُگل  به كوردی می گفتند  كاكه ای ها  مرداب.  روی 
افتاده  مرداب، همان سگ چهار چشم خودشان.  توی همان  انداختند 
بود روی كامران. اگر من و كژال داد و فریاد راه نمی انداختیم و كاكه 
به  رو  لوقه1  لوقه  خونین،  پوزه  با  دله  بود.  مرده  بودند  نرسیده  ای ها 
قلعه ی یزدگرد رفت. كاكه ای ها دنبالش كردند و طناب انداختند گردنش.

كشیدنش طرف آبادی. 
نشست كنار دستم و از روی یک ورقه خواند: جشن خاوندگار ما روی 
آن درخت ورق می خورد؛ خاطره و فراموشی چند نسل در  هاله ی مقدس 
كالغ ها می چرخید. از آن درخت باال می رفتیم، این سو، قبرستان كهنه 
بود.آن سو، دشت؛ سبز و قهوه ای، شخم خورده و به بار نشسته. با چشم 

پرنده می دیدیم.
 نگاه كه می چرخاندیم از تابوت به دستی رقصان در باد می رسیدیم. 
تابوت ها و مرگ ها تکرار می شد؛ انفال و حلبچه و سردشت و بان زرده 
تکرار می شد. دهه ی شصت تکرار می شد. ما زند گان بودیم. ما مرد گان 
بودیم. سپیده دمان اعدام و قتل عام بودیم. صدای ساز و دهل می آمد. آوای 
شادی هی شادی و جیک جیک گنجشک های شیمیایی شده را می شنیدیم. 

1- آرام آرام 
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زن های سلته و زون پوش را می دیدیم. رنگارنگ بودند. پیچان و رقصان 
بودند. خورشیدهای شعله ور بودند. نگاه كه می چرخاندیم، ماشته پوش 
و  می پراكند. گنجشک ها  و  می آورد  را  باد، صداها  بودند.  زده  ماتم  و 
كالغ ها را می پراكند. خنده ها و گریه ها را می پراكند. نقل قول غیرمستقیم 
درخت را می پراكند. صدای هلهله و شاباش می آمد، صدای تنبور و آوای 
فانی فانی. پَژاره ها و كابوس ها و  هاله های مقدس ورق می خورد. سور و 

پِرسه1 ورق می خورد. 
بر  درخت  آن  به  سال  هر  نوروز  توی چشم هایم:  دوخت  را  نگاهش 
دهه ی  می كند.  رها  را  گوش هایش  و  می رود. چشم ها  باال  می گردد.  
شصت را می بیند. آن صداها و آواها را می شنود. خیره می شود به كتابی 
نانوشته كه در باد ورق می خورد. او همچنان در دهه ی شصت زندگی 

می كند. 
گفتم: حاال ببین من چه نوشته ام؛

ساج به دوش از تپه سرخه لیژه رفتیم باال. ُسر می خوردیم و می لغزیدیم 
پایین. دوباره با َهسکه َهسکه2 قدمی برمی داشتیم انگار توی هوا. 

كامران گفت: مه زودتر می رسم، مه. 
گفتم: نه خیر، ما زودتر می رسیم. 

گفت: حاال می بینیم. اگه از اون باال نیفتادی تو باتالق. 
مال او ساج نبود، تشت خمیر بود. كش رفته بودیم از مطبخ. 

كژال گفت: مه چاقَو م دارم. اگه دله حمله كنه چشماشه در می آرم. 
دست كرد توی جیب كاپشنش، یک چاقو بیرون آورد. دسته اش چوبی بود. 

1- پرسه. آیین یادبود مردگان.

2- نفس نفس زنان.
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كامران گفت: تازه ما توفنَگ م داریم. توی چمدان باباست. خودم دیدم. 
گفتم: تلویزیون تُوَفنگ داره. 

كژال پرید وسط حرفم: 
- مه توفنگ دیدهَ م، قِد عصای دایگه س. 

ُسر خورد و چیزی نمانده بود بخورد به تنه ی درختی. 
كامران سه قدم جلو بود. تخت كفش هاش عاج دار بود. جاش توی برف 

می ماند. 
كژال دوباره ُسر خورد و با صورت افتاد زمین. سرش را كه بلند كرد، 

خون از دماغش می ریخت. 
گفتم: باید پَتَسو1 بذاری روش. 

كامران گفت: چه؟
گفتم: پَتَسو. 

قاه قاه خندید و تشت از روی سرش افتاد زمین. 
گفتم:  ای نسناس، تشت دایگه یَه انداختی. 

گفت: اگه شکست، خودم اَ شهر براش می سانم2، خودم. 
گفتم: تو كه پول نداری، خنگلو. 

گفت: دارم. 
چهار تا اسکناس ده تومانی از جیب كاپشنش درآورد، مچاله و كثیف. 

غر زد: دیدی، دارم. 
كژال دو تا انگشتش توی سوراخ دماغش بود. خون قطره قطره می ریخت 

روی كاپشنش. 

1- خاكستر پارچه نخي كه به جای مرهم مي گذارند روي زخم.

2- مي خرم.
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گفتم: یه پیچ دِیَه مانده. اَ اون باال مدرسه معلومه. 
كامران گفت: هوا داره تاریک می شه. بابا االنه می آد دنبال مان. 

گفتم: آقای حقیقی رفته شهر. 
زد زیر گریه و مردمک هاش قیچ1 شد. 

گفتم: فردا بر می گرده، خودش به دایگه گفت. 
كژال جلو زده بود.

داد زد: مه رسیدم، پرچم مدرسه اونه هاش. اوَن م تاكستان. اوَن م آسیاو 
كهنه. 

قلعه ی یزدگرد روی كوه بود. برج و باروهاش ریخته بود. 
كامران نشست توی تشت و گفت: كم حرف بزن. همگی سوار. 

گفتم: از ای جا كه نمی شه خنگلو. راه سرسره اون وره. 
 چکمه های قرمزش پر از برف بود. صدای هواپیما آمد. 

 گفتم: هر كی زودتر سیل كرد. 
 كامران سرش را چرخاند و انگشت گرفت باال. 

خودم اول سیل كردم. هفت تا میگ بود. دود از دم شان در می آمد، سیاه. 
كژال جیغ كشید. 

سه قدم دیگر بهش می رسیدیم. 
گفتم: آماده. 

كامران گفت: اول مه. چه كیفی می ده. 
دمر خوابید روی تشت و ُهلش داد. مثل جن سرازیر شد. 

من و كژال پشت سرش سرازیر شدیم. 
چسبیده بودیم به ساج. بوی خاكستر بلوط می داد. پیچ در پیچ از میان 

1- حالت انحراف چشم ها.
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درخت ها، می ُسریدیم. 
از كامران زدم جلو و بلند گفتم: بازنده. 

گفت: بازنده خودتی اگه مال مه ساج بود حاال وسط عراقیا بودم. 
درست جلوی خانه ی عمو ابگ، افتادیم توی چاله. درخت انار خشکیده 

بود. 
مي كرد؛ خلپان  زمزمه  با خودش  و  می رفت  راه  قبرستان  توی  دایگه   

خوین1. هناسه ی سردم2... هناسه ی سردم... 
كامران تشت را گرفت روی كولش. 

كژال دیرتر افتاد توی چاله. انگشت هاش خونین بود. نگاه كرد به تشت 
و گفت: 

- دایگه حاال تو چه خمیر ُدُرس كنه. 
گفتم: بَِش سه روز نان تو تیجه3 س. خودم شمردم. 

دایگه، نان ها را می چید توی تیجه چوبی. 
زمین لرزید. 

كامران گفت: بومباران ... بومباران. 

رنگ پنجره های خانه ی عمو ابگ، سفید بود. از آن طرف رفتیم توی 
حیاط. دله، پوزه اش را كرده بود توی سطل شیر. زبانش شلپ شلپ 
می كرد. شیر نجس شد. سه تا كاكه ای روی پشت بام آسیاب كهنه بودند. 

1- تیر باران شده اند...غرق خون.

2- نفس سرد. زنان كورد به هنگام اندوه شدید درونی بر زبان می آورند. 

3- جانوني.
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نه زن داشتند نه بچه. كژال گفت: 
- چویزان1 بازی می كنن. 

كامران رفت در طویله را باز كرد. ماغی كله اش را آورد بیرون. چشم 
چپش قرمز بود.پره های دماغش می جنبید و هوا می داد بیرون. 

 كامران گفت: جای انگشت منه. 
 خندید. 

 كژال بهش اخم كرد. گفت: 
- اي گاو نذر باوگه س. اگه گناه داره اگه دیگه شیر نده چه. 

بهش نگفت تو سه روزه ی خاوندگار قربانیش می كنیم.
كامران گفت: 

- می ریم توی صف، شیر می سانیم. 
گفتم:  ای جا كه صف نداره، خنگلو. صف نان و قند و شکر تو شهره.

از پله ها رفتیم باال، توی باالخان. دایگه داشت نفت می ریخت به چراغ 
گرسوز. 

 كامران دوباره گفت: بومباران... بومباران... 
دایگه ُگلوه نی2 ُمنجق دار سرش بود. گفت: 

- زكام می گیرین.  ای َقده نرین سرسره بازی. 
گفتم: پَتسو. 

نگاه كرد به كژال. 
گفت: دواره خوردی زمین، ُدخمر. برو اَ َكنی3 آو بیار. 

1- نوعی بازی با خط و سنگ. 

2- نوعي روسري سنتي محلي.

3- چشمه.
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كوزه دست  زمین.  روی  بود  انداخته  سایه  دراز1،  بازی  رفتم.  هم  من 
من بود، قابلمه روی سر كژال. آب لِیِخن2 بود، ماندیم تا روشن شد. 

دست هام مال خودم نبود، ِسر3 بود. كژال دماغش را شست. گفت: 
- تو می تانی قابلمه یه برداری؟ 

گفتم: می تانم. 
از پشت بازی دراز صدای انفجار آمد. 

 یکی از كاكه ای ها، داد زد: 
- خومپاره... خومپاره... 

 دوان دوان رسیدیم در حیاط. آب از قابلمه لب پر می زد. می ریخت روی 
كاپشنم. دایگه، چراغ ِگرسوز را روشن كرده بود. داشت ِچیلِگ4 بلوط 

می ریخت توی بخاری. 
خمپاره خورد توی باغ كدخدا و گرد و خاك بلند شد. 

كامران گفت: بابا چه َوخ بر می گرده؟
دایگه گفت: رفته شهر آذوقه بخره. مماَن م با خودش می آره. 

 كامران خندید و دندان هاي سفید و بزرگش افتاد بیرون. 
 كژال گفت: كاكه ایا تلویزن خریدن. 

گفتم: تازه آنتن هم خریدن. خودم شنفتم گفتن آنتن. 

1- نان كوهي در مرز ایران و عراق.

2- گل آلود.

3- بي حس.

4- هیزم.
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دایگه گفت: آنتن مال تلویزنه. مگه ندیدین كوبیدنش بان خانِگ1. 
كامران گفت: ما م تلویزیون داریم. صفحه شه قیرگوني كردم. 

دایگه گفت: كتری آوه َگه یه بذار رو بخاری. 
بعد رو كرد به كامران: كاپشناَگه یه در بیارین. 

گفتم: چکمه م سوراخ شده. 
دایگه گفت: قره قوشي دِیَه. چکمه مال مدرسه س نه سرسره بازی. 

كاپشن هامان را در آوردیم، گذاشتیم توی گنجه. 
 كامران گفت: َموَجه2 َگه یه بیار َزر3 بازی كنیم. 

كژال گفت: تو كه همَه ش پوچ می شی. 
كامران گفت: دایگه َسِر من باشه. 

دایگه گفت: مه ایمشو بازی نمی كنم. ُخوتان َوه ُخوتان. 4
گفتم: شما دو تا، من و جومجومه. 

دایگه شنید، گفت: جومجومه؟
كامران گفت: شوخی می كنه. جومجومه تُو قورسانه5. 

دایگه خندید: َوی نسناس. 
پاهامان را دراز كردیم و موج را كشیدیم. انگشتر ُدركوهی دایگه شد َزر. 

كامران و كژال آن ور، من این ور. 
كامران گفت: هر كه پوچ، ماغی ماغی. 

1- پشت بام.

2- رو اندازي رنگي كه با پشم مي بافند.

3- بازي گل یا پوچ.

4- خودتان با خودتان بازی كنید. 

5- قبرستان.
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گفتم: خودت ماغی، َسِر چهارتا ده تومانی. 
اسکناس های عیدی اش را گذاشت روی موج. 

اول من َزر را بردم زیر. كلک زدم. زر را توی مشتم نگذاشتم. مشت 
خالی را  باال آوردم. 

كامران گفت: مشت چپ پوچ. 
كژال گفت: نه خیر، مشت راست پوچ. 

گفتم: آخرش كدام؟
كامران گفت: هر دو تاش. 

پیرهن چراغ تقه كرد و یک تکه اش افتاد روی گلیم. 
دایگه زمزمه كرد: نُورمان پوشا. نُورمان پوشا1. 

 با جارو تکه پیرهن را برداشت از پنجره انداخت بیرون. درهای آینه را 
باز كرد و به چشم هاش سرمه كشید. سرمه دان پشت آینه بود. 

هر دو مشتم را باز كردم، خالی بود. 
كامران گفت: انگشترَگه افتاد تو چاه. 

1- نور را از ما گرفت. 
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دایگه با چراغ گرسوز رفت مطبخ. مطبخ، تاریک بود، عکاسخانه ی سابق 
عمو ابگ بود. دری باریک داشت با یک ُكناَوَجه1. دایگه دیگ شیر برنج 

را آورد. سفره را پهن كرد. نیم كاسه ای به هر كدام مان رسید. 
 كامران گفت: نمک. نمک. 

گفتم: شکر بریز. 
گفت: مه با نمک می خورم. 

دایگه گفت: مگه نیدی، آقای حقیقی م با نمک می خوره. 
هلفتی تمامش كردیم. 

وقت خواب، دایگه گفت: تو زیر كرسی بِخواو. 
لحاف باوگه را پهن كرد كنار بخاری. 

به كامران گفت: تُو  این بخواو. 
گرسوز را گذاشت روی تاقچه. روبه روی آینه. پف كرد به شعله اش. 

لحاف باوگه تا همین چند سال پیش، ته گنجه بود. دایگه دلش نمی آمد 
توی قبرستان چال كند. یک روز دیدیم موریانه زده به پنبه اش.

1- منفذ نور.
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به كژال گفتم: چند تا بادام بشکن تا ادامه شه بخوانم. هم مقوی اعصاب 
و قلبه. هم نیاز حقیقته! 

گفت: دم دارم و بازدم، نه. این چه وضعی یه. چرا داروهای شیمیایی اثر 
نمی كنه؟ واقعا چرا؟ نکند باید بروم سراغ طب سنتی و عطاری ها. قطره ی 
گیاهی گل حسرت بچکانم توی دماغم و بُخور چهل گیاه بگیرم؟ اصال 
دوست ندارم در اثر نفس تنگی بمیرم. از این جور مردن بیزارم. اگه نه 

مرگ حق است. 
قاه قاه خندید.

هر وقت می خندید می افتاد به سرفه. سرفه های قطاری. 

ادامه ی َزالل زرده را خواندم: 

سنگ آسیاب چرخید و چرخید. كامران توی خواب با خودش حرف 
می زد. صدای دایگه را تا صبح می شنیدم: 

- پَژاره1 نکن. پَژاره نکن. 
آقای حقیقی گفته بود؛ فارسی باش شان حرف بزن. تا زوان2 مدرسه یاد 

بگیرن. 
زیر كرسی گرم بود. عرق كرده بودم. اگر تابستان بود، می رفتیم روی پشت 

بام می خوابیدیم. باد شمال می وزید و از زیر لحاف ستاره می شمردیم. 
ستاره ی من روی قلعه ی یزدگرد بود یک عالمه گنده بود. چشمک می زد 

1- هذیان نگو. هذیان نگو. 

2- زبان.
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و راه می رفت. ستاره كژال روی بازی دراز بود، توی آسمان عراقی ها، 
پشت راهی كه دایگه می گفت كاروانی با سوارانی رد شده بارشان كاه 
بوده، عروس سر راه بوده جن ها عاشق عروس می شون دامنگیر خروس 
می شون انبان كاه یه سوراخ می كنن آسمانه راخ می كنن. شین و واویال 

مي شه صورت ماه سیاه مي شه. َدله راه به راه می شه. 
هر شب یکی از ستاره هامان پایین می افتاد. دایگه می گفت می افتد توی 

دره ی سراندیل.
نذر  خاوندگار1  روزه ی  سه  بود.  باوگه  نذر  آمد.  پِرَشه  قد  قد  صدای 
می كردیم نواله اش را به كاكه ای ها مي دادیم. از كاكی های عراقی بودند، 
اهل بغداد و كركوك و خانقین، اما از خودمان بودند. پناه آورده بودند 

آنجا.
همه تایفه2 بودند. 

دایگه گفت: ُصب شده. ماغی یه ببرین َسِر َكنی. 
كامران گفت: مه می برم. 

چشم ماغی هنوز قرمز بود. باد كرده بود. پوزه اش را برد توی آب سرد. 
پره های دماغش باز و بسته می شد. 

كامران گفت: سیل كن چه جور َهناِسه3 می كشه. 
سیراب شد و كله اش را بلند كرد. چرخاند توی هوا. بََلک4 سبزی از زیر 
برف بیرون بود. چریدش. خودش برگشت طویله كه پر از پهن بود و 

1- اشاره به سه روزی كه یارسان در سال روزه و جشن می گیرند. یادبود پنهان شدن سولتان 
سهاك و یارانش در غار »مه ره نوو« و رهایی شان از دست سپاه چیچک است. 

2- به پیروان آیین یارسان، اصطالحا »تایفه« می گویند. 

3- نفس.

4- ساقه شیرین بیان.
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بوی پهن. 
دایگه از روی ایوان صدا زد: بچه ها، ناشتا. 

دویدیم سر سفره، فُِرو1 داشتیم با چای شیرین. 
كامران گفت: سگ هم فُِرو نمی خوره. 

گفتم:  ای جا همه می خورن. 
گفت: مه چای شیرین با تَبتَبی2 خالی می خورم. 

یکی از كاكه ای ها سنگ می زد به در حیاط. می گفت: طاحونه. طاحونه3. 
دایگه گفت: ُدواره چه بِیَه4. 

افتاد، من و كامران پشت سرش. قفل در پشتِی آسیاب  كاكه ای جلو 
شکسته بود. كاكه ای رفت تو و سر یکی از خمره ها را كنار زد. شش تا 

خمره بود. 
 قَدم نمی رسید ببینم. رفتم رو شانه ی كامران. نگاه كردم. یک مار قرمز 

حلقه  زده بود توی یکی از خمره ها. 
دویدم به دایگه گفتم. گفت برو به باوه5 بگو. 

باوه، بَِش مار داشت. مار هر كه را نیش مي زد مي بردنش خانه ی باوه.  
شفا مي گرفت. 

دایگه توی هاون، مغزگردو می كوبید. 
كامران گفت: خمره دوم. خمره دوم. 

1- فرآورده آغوز.

2- نوعي نان محلي.

3- آسیاب.

4- دوباره چه شده.

5- صفت مار افسا. معالج مارگزیدگان. در اینجا اسم خاص.
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كژال خمیر درست كرده بود. قالب ها را برداشتیم رفتیم كنار رودخانه، 
زیر درخت. یک شانه به سر نشسته بود روی شاخه ی درخت. 

می خواند؛ بُو بُو بُو... 
بچه های شانه به سر را زن كدخدا دزدیده بود. شانه به سر، روی درخت 

می نشست و او را نفرین مي كرد. این طور شنیده بودیم. 
سیم قالب من دراز بود. خمیر زدم و انداختمش توی ُگولَم1. كامران 
و كژال هم قالب انداختند. تا عصر هی قالب انداختیم و چوب پنبه ها 

پایین نمی رفت.  باوه، سوار اسبه قباد آمد دهان اسب پر بود از ُكَلش2. 
گفتم: مار آمده تو آسیاو كهنه. 
دستی به سرم كشید و رفت. 

كامران گفت: همه ماهیا مرده ن. 
كژال گفت: اگه مرده بودن باد می كردن می افتادن رو آو. 

كامران گفت: تو كتاب خودم نوشته. 
از ُگَمِزی3 صدای تنبور می آمد. كامران گوش هاش را تیز كرد:

فانی فانی یَن.
گفتم: كالم می خوانن. 
گفت: كی می خوانه. 

گفتم: مردا... زایرا. 
گفت: بابای مه زایره. 
گفتم: نه خیر، معلمه. 

1- گرداب.

2- ساقه گندم یا جو.

3- گنبد.
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گفت: خودش می گه زایره، َغِژگ!
یک گلوله برف زد توی صورتم. 

گفتم: بَفر نزن. 
داد زد: اینه نگاه... اینه نگاه... می گه بَفر. 

گفتم: بذار بریم خانه، مه می دانم و تو، كامِگ. 
شانه به سر از روی شاخه پر كشید، رفت هوا. سمت قبرستان ابودجانه.

كامران تکرار كرد: زایره. 
چوب پنبه كژال پایین رفته بود. داشت سیمش را می كشید، دو دستی. 

گفتم: گیر كرده با هم بکشیم. 
سه نفری كشیدیمش باال. 

قمقمه نبود. نارنجک بود. بخار از دهان مان می آمد بیرون. 
كامران گفت: نورنجک. نورنجک. بدیدش من. 

كژال گفت: می خوای چه كار؟
گفت: می برم شهر. تاریکه بازار. 

ای ها نشسته  كاكه  برگشتیم.  كاپشنش.  داد توی جیب  را جا  نارنجک 
عربی حرف  خورشید،  گرماي  در  كهنه.  آسیاب  پشت بام  روی  بودند 
می زدند و چویزان بازی می كردند. خانه شان آن طرف َكالِوه1 ها بود. 

نزدیک ُگمزی داوود. 
دایگه داشت برف های حیاط را جارو می زد. 

گفت: زالن زالن. 
دور از چشم دایگه، نارنجک را جا دادیم توی گنجه، زیر رختخواب ها. 

به كامران گفتم: یه وخت یادت نره. 

1- ویرانه.



فرهاد.ح.گوران |  28 |

چشم هاش دوباره قیچ شد. دست هاش را چسباند به بخاری و یک دفعه 
گفت آخ. 

بعد از نهار، دایگه گفت: ِچیلِگ تواو بیه.1
تبر سنگین بود و كند، شاخه های درخت ها هم خیس. یک كاكه ای رفته 

بود باالی درخت. داشت بلوط خشکه می چید. 
گفتم: باران زده تلخ شدَه ن. 

نگاهم كرد و یک مشت بلوط ریخت روی سرم. كامران همه را جمع كرد 
و رفت توی درخت. تنه ی درخت، دهان باز كرده بود، اندازه ی در مطبخ. 
كژال خودش را از شاخه ای خشک آویزان كرد. صدای تلق تلوق آمد. 

داد زد: كامِگ اَ درخت بیا بیرون. 
كامران كله اش را از حفره درآورد. دهانش پر از مغز بلوط بود. 

 تف كرد و گفت: 
- زهر ماره، زهر مار. 

زیر  از  بودند  آمده  بچه  تا  كند. چند  تنه ی درخت  از  را  كژال، شاخه 
درخت نگاه مان می كردند. سنی مذهب بودند، اهل روستاهای دور و بر. 

طرف قبرستان ابودجانه. 
كژال گفت: بیاین با هم بازی كنیم.

دامن  یکی شان. موهاشان گندمی بود. چشم هاشان،  را ریخت  بلوط ها   
سبز و كال.

برگشتنی، سیمینه زرینه دیدیم. روی بازی دراز بود. 
گفتم: اگه كامِگ بره توش. می شه دختر. 

1- هیزم تمام شده. 
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كامران گفت: نه خیر. شما برینان توش. بشیدان پسر. 1
مثل آقای حقیقی حرف زد. 

دوان دوان رسیدیم خانه. 
دایگه گفت: برو به سی باوه بگو بیاد خروسه سر ببره.نذر داریم. 

رفتم باوه را صدا زدم. آمد و با چاقوی كرندي دسته چوبی اش، خروس 
را سر برید. خون رفت زیر درخت. 

كامران گفت: شوربا. شوربا. 
بعدش من و كژال یک سرخوابیدیم. بیدار كه شدیم صدای كامران را از 

حیاط شنیدیم: ُخوه ر... ُخوه ر2. 
دویدیم روی ایوان. نور زردی از سوراخ ابر می تابید. 

كامران گفت: آینه. آینه. 
نور را از كناوجه تاباندیم توی مطبخ. دایگه، دیگ آب را گذاشته بود 

روی اجاق. صورتش را دیدیم، میان حلقه ی دود. 
كف های شوربا را با مالقه چوبی می گرفت. یک وقت هایی مطبخ پر بود 

از حاجی ره ش3.
می چسبیدند به راجه4های سقف.

سرش.  مي گذاشت  نمدي  كاله  مي آمد.  باوه  مي شد  آماده  كه  نذري 
كمرش را با شال مي بست و یکي از كاكه ای ها مي شد سرپا. من سرپا 
نمي شدم. چون دختر بودم. حق نشستن در جم را نداشتم. با دایگه بیرون 

1- شما داخل رنگین كمان شوید تا به پسر تبدیل شوید.اشاره به یکی از باورهای مردم كورد. 

2- خورشید.

3- پرستو. 

4- تیرچوب سقف.
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جم1 مي ایستادیم و با دست های چفت هم، تکرار مي كردیم؛ اول و آخر یار.
باوان و خویشاوندان دایگه از قلعه گلینه آمده بودند.یک دختر كوچلو 

بود با موهای فرفری.اسمش شلر بود. فقط چند تا كلمه بلد بود.
گفت انااار... . 

طرف  بردش  قبرستان  تو  كرد.از  بغلش  داد.  را  انارش  بش2  دایگه 
چشمه ی هانیتا.

1- آیین به جا آوردن نیاز. 

2- سهم
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ادامه ی صفحه سفید بود. 
- تمام شد؟

- نه، تازه رسیده یم به آیین نذر و نیاز. 
گفتم: این بَِش امروز... بفرستمش باال؟

گفت: بفرست. 
بشه توی دوران  تمام  اولش می خواستم همه چیز همان جا  از  گفتم: 
كودكی و در حال و هوای حاجی لک لک مار هات مار دوُگلنگ دار هات 

عروس وه سوار هات... 3

ترم چهارم دانشگاه با دانیال دوست شدم. همه مصیبت هام یک طرف، 
ترم هاي باقي مانده یک طرف. كتاب های درسی، یکی از یکی بختک تر. 
یک روز به دانیال گفتم خیال نمی كردم رشته ی ادبیات این باشد. این 

همه شهریه به خاطر یک ورق كاغذ؟
دانیال هم زده بود به سیم آخر. می آمد می نشست ردیف اول كالس و 
خیره می شد به نقطه ای روی تخته سیاه. كشتی را كشانده بود به جزیره ی 
معنا، موهای جوگندمی اش رسیده بود پشت كمرش، تابدار و براق. ادا و 
اطوار در نمي آورد واقعا اهل مراقبه بود. به قول خودش لنگر انداخته بود 
ساحل درون. هر چه باهاش سروكله زدم كه تغییر رویه دهد، گوشش 
بدهکار نبود. آخرش خودم تسلیم شدم، اما از روزي كه گذاشت رفت 
هند، دل چركین شده بودم. نای زندگی نداشتم چه رسد به ماندن در 

دانشگاه. سر به سر خودم می گذاشتم كه پَژاره نُکشدم. 

3- حاجي لک  لک، مار آمد. مار زنگوله دار آمد عروس سواره آمد...
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دانیال ورودی 75 بود من 76. خیلي زود با هم گرم گرفتیم. عاشق چشم 
و ابروی خاكستری و خال سیاه روي چانه ام شده بود. 

صدایم مي زد كژال. 
می گفت: گورو1ي من. گوروي من. خوب شد وقتی گاز خردل زدند آن 

قدر نخندیدی كه بمیری. 
در آن آخرین باري كه غلت مي زدیم روي قالیچه ی نقش دو ماهي و 
او به قول خودش دو لیموي رسیده را میان دست هایش مي چالند بیخ 

گوش خودم زمزمه كرد؛ گوروي كورد من!
گفت: تمرین دم و بازدم می كنم، چاكرای سینه. 

گفتم: بیرون رو نگاه كن. الاقل چند تا اعالمیه بزن به دیوار. 
گفت: مگه نمي دوني به اتهام محاربه تحت تعقیبَ م. 

نمي دانستم متهم شده. در تاریکی شب با باتوم زده تو گیجگاه یک لباس 
شخصي كه عضو انجمن اسالمی دانشگاه بوده. 

گفت: پرونده ام سنگینه. طرف دچار مرگ مغزی شده.
خودش كه خانه مانه نداشت. از من دهاتی تر بود. از خوابگاه دانشگاه  
كه فرار كرد هر شب كیسه خوابش را پهن می كرد گوشه اي از پارك هاي 
تهران. شب پیش من نمي ماند. مي ترسید بریزند من را هم با او بگیرند. 

ظهر هجده تیر وقتي لباس شخصي ها دنبال مان كردند و از خیابان كارگر 
شمالي نفس زنان خودمان را به پارك الله رساندیم، زیر درخت كاجی 
نشستیم. گاز اشک آور زده بودند و چشم هامان سرخ شده بود. كله ام 

می سوخت. خون از زیر روسری ام زده بود بیرون.

1- ُمرشد.
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گفت: خیالت راحت. خودش لخته می بنده. حاال چه طور برسیم دركه؟
 چهار طرف بسته بود. دراز كشیدیم روی چمن. طوری كه هر كه می دید 

فکر می كرد تازه از پشت كوه آمده ایم. 
زمردی اش. گوشواره های  اون  با  هفتم  طبقه ی  زنه ی  كن،  نگاه  گفتم: 

عاشقشم!
یک سیلي خواباند بیخ گوشم.

گفتم: آخرین سیلي رو هم زدي. دمت گرم. 
همان جا با هم قرار و مدار گذاشتیم كه او برود هند. سال بعد هم من 
بروم دنبال سایه اش.آخر، همیشه می گفت تو با سایه من می مانی و از 
خودم می گریزی. جدا شدیم و دیگر ندیدمش. عکس كشته گان دانشگاه 
اهل  او  می لرزیدم.  و  جلوی چشمم  می آمد  او  قیافه ی  شد  منتشر  كه 
سیاست آن هم از جنس اصالح طلب نبود، اما سیاست او را انتخاب 
كرده بود. به قول خودش اگر در دهه ی هزار و سیصد و بیست هجری 

شمسی به دنیا آمده بود حتما توده ای می شد. 
و حاال بالفاصله آمده بود و در صفحه ی پیام های دیگران وبالگم نوشته 

بود: 
این طور كه ادامه نمی دهند. آن درخت حتی اگر درخت سرو جلوی 
دروازه كاشمر هم باشد قطعش می كنند.همیشه یک خلیفه متوكل هست 
كه صدای نوحه و زاری مرغان آسمان را هم در بیاورد. كوه به كوه در 
رفتم. ریش و پشمم طالباني شد، رسید به نافم. میان بُر زدم. از افغانستان 

به هند. 
در  اگر هم  می داشتم كم مي آوردم  ندارم.  كاغذ  هفتاد و دو من  اینجا 
وصف آن تعقیب و گریز. شبح اش دنبالم بود.همیشه هست.حتی وقتی 
توی كیسه خوابم كنار رود گنگ دراز كشیده ام و پلک هایم افتاده روی 
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هم، صداش از كله ام بیرون می زند. مرگ مغزی... آیا او زنده ای است 
كه حتما خواهد مرد؟ حیات غیر مستقر دارد و موت مشتبه؟ آیا او كه در 
اثر انخساف صدغ روی تخت بیمارستان دراز به دراز خوابیده. مرده ای 

است كه هرگز زنده نخواهد شد؟
كژال گفت: واقعا می دانی كجاس؟

گفتم: البد گریخته به عالم نقطه.هنوز در حیرتم چه طوری باطوم رو از 
دست لباس شخصی گرفته و زده به گیجگاهش.

یاد این حرفش افتادم كه یک روز گفت در روزگار ما حقیقت هم شکل 
دیگر ابتذال است. 

سر ساعت ده صبح توی شركت جلسه ی اعضاي هیات رییسه برگزار 
مي شد. البد آقای خالدي درباره ی بازي هاي جدید داد سخن می داد و باد 
می انداخت به غبغب. صفحه ی مار و پله با طراحي مینیاتوري و موسیقي 
سنتي. براي تمام گروه هاي سني، از الف تا جیم. باید گزارش جلسه را 

مي نوشتم و مي فرستادم براي روزنامه های كثیراالنتشار. 
كژال نیامد. 

كمي دیر رسیدم. آقاي خالدي طبق معمول كت و شلوار سرمه اي پوشیده 
بود. نشسته بود كنار حاج آقا اوالدي كه داشت چرت مي زد. 

میاني  تریبون و در جمع اعضاي هیات مدیره و كارمندان  رفت پشت 
شركت هلدینگ خالدي و شركاء، مقاله اي خواند كه خودم ویرایش اش 

كرده بودم.  ضبط صوت را روشن كردم: 
متاسفانه نماد شركت تولیدی اسباب بازی كه قرار است عروسک ملي 

نامگذاري شود هنوز باز نشده... 
آقاي خالدي در ادامه افزود: اخیرا با دعوت به همکاري از یک خانم 
المنافع و عربي  مجرب به دنبال آن هستیم كه در كشورهاي مشترك 
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بازاریابي كنیم. درواقع با حضور ایشان خالء یک نیروي فعال بازاریاب 
در بازارهاي هدف را خواهیم پوشاند. 

وي در پایان خاطرنشان كرد: از حاج آقا اوالدي درخواست مي كنیم كه 
تجارت  از  مقررات زدایي  زمینه ی  در  را  پیشنهادهاي بخش خصوصي 
خارجي  به خصوص واردات مواد اولیه به اطالع اعضاي كمیسیون ماده 

یک برسانند. 
پس از آن حاج آقا اوالدي رفت پشت تریبون و پیش از ورود به بحث 
اصلی، با خنده از مدیرعامل شركت فرانسوی سریک و سهامدار عمده 

توتال تشکر كرد كه پانصد میلیون یورو سرمایه به كشور آورده.
سریک هم با خنده به انگلیسی گفت به اضافه ی چند ده میلیون رشوه. 

متن كامل گزارش را همان جا تنظیم كردم و به منشي شركت دادم كه 
براي  بفرستد  تایید مدیر روابط عمومي،  از  حروف چیني كند و پس 

روزنامه رسمی شركت كه به صورت رپورتاژآگهی منتشر شود. 
آقاي خالدي یک محصول جدید طراحی كرده بود؛ بازی با اژدهای توی 
غار. صد هزار نسخه سفارش داده بود تکثیر كنند با برچسب فارسی و 
انگلیسی. الواح فشرده و برگه ی سفارش را گذاشتم توی كیفم و زدم 
بیرون. خالدي با چشم هاي زاق و كراوات راه راه سرخ و سیاهش تا دم 
در بدرقه ام كرد. گفت كه می خواهد در انتخابات آینده ی اتاق بازرگانی 
نامزد هیات رئیسه شود و به حیات نمایندگان سنتی  پایان دهد. خودش 
را راست مدرن می دانست. خیره شد به سینه های برآمده ام. با خودم گفتم 
داغش را مي گذارم روي دلت. بیرون كه آمدم به این احساس الکی خودم 

خندیدم. 
برف آمده بود و خیابان سفید پوش بود. یخ زدم تا رسیدم به ایستگاه 
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اتوبوس. قسمت زن ها پر بود. ایستادم سرپا و دست گرفتم به میله ی 
سقف. شنیدم كه یک نفر گفت؛ دست بردار، شفا نمی دهد.

زن طبقه ی هفتم نشسته بود قسمت مردها، از زیر عینک طبی، لنز سبز 
روی  بود  افتاده  بختک  مثل  خالدي  كلمات  مي زد.  برق  مردمک هاش 
ذهنم. وقتی دم در گفت؛ بعدا مي بینمتون، انگشتری عقیق بنصرش افتاد 
داشت،  سر  به  مقنعه  كه  زده  سفیداب  سرخاب  منشی  كفپوش.  روی 
بالفاصله برداشتش. خالدي كم نیاورد. به خنده گفت: قابل شما رو نداره. 

نیم نگاهی به صفحه ی طالیی ساعت مچی اش انداخت. 
مردانه،  بورس.  شوراي عالي  استخر  داریم  قرار  دوستان  با  فردا  گفت: 

زنانه ش جداست. زن آقای سریک هم می آد.تشریف مي آرین؟
نشنیده گرفتم. در را پشت سرم بستم و راه افتادم طرف خانه. 
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بازی با اژدهای توی غار... 
انگشتانم رفت روی حروف  و  آن صفحه ی روشن  نشستم رو به روی 

چسبیده بر صفحه كلید. 
- بازی كه تمام شد صدام بزن. تقلب نکنی،  ها!

- من و تقلب؟ َكلِک شه می كنم. 
رفت توی آشپزخانه و ماهیتابه را گذاشت روی اجاق گاز. 

- روغِن دان1 بریزم یا كره؟
- روغِن دان، ُدخمر. 

زمان بازی پنج دقیقه بود. باید آدمکی الغرمردنی را در همین پنج دقیقه 
از ته دره می رساندیم نزدیک غار و تیر خالص را می زدیم به چشم های 

اژدها. هر قدم  ده امتیاز داشت كه خود به خود ثبت می شد. 
واویال اینجا بود كه از باال آتش باران می شدیم. سروكله ی آن اژدر هفت 

سر پیدا می شد و با هر قدم آدمک توفان آتش از دهانش می وزید. 
از  بودیم. آماج آتش كه می شدیم، دود  با آدمک یک روح در دو بدن 
كله مان بلند می شد و صدای جیغ مان می رسید به گوش زن طبقه ی هفتم 
كه دوباره زن آورده بود. من كه مشکلی باهاش نداشتم. خودش از ترس 
نمی خواست لو برود. حکمش بدتر از سنگسار بود. توی كتاب قانون 

مجازات اسالمی خوانده بودم.
بود.  سنگ  كردن  بلند  عالمت  كه  الف  حرف  روی  گذاشتم  انگشت 
بالفاصله سر و كله ی غول از پشت كوه پیدا شد. تنوره كشید و كمان را 

به زه كرد. صدای كژال از آشپزخانه بلند شد: 
- خروش از خم چرخ چاچی بخواست. 

1- روغن حیواني.
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انگشت گذاشتم روی حرف دال كه عالمت جاخالی بود. تیر زهرش 
زوزه كشان از كنار گوش آدمک گذشت. با حرف جیم از جا جستم و یک 

قدم گذاشتم جلو. 
كژال گفت: چشمات تا به تا شده. 
لبخند زد.لب هاش سنگ شده بود.

جلوی تیر دوم را هم با حرف شین كه عالمت سپر بود، گرفتم. هورا 
كشیدم و یک قدم دیگر برداشتم. بعد انگشت گذاشتم روی حرف میم و 

زمان بازی را نگه داشتم. 
-  ای متقلب، نگفتم مث آدم بازی كن. 

- فعال باید نفس تازه كنم. سیزیف كه نیستم. اَ آدمکی مجازی چه انتظار 
داری؟

- طراح ناقال این بازی را طوری طراحی كرده كه امکان نداره اژدها كور 
شه. 

لبخند زدم.
- اسم طراح كه آمد گل از گلت شکفت!

- خیلی وقته كه با هم نیستیم. االن چند ماهه... دارم فراموشش می كنم. 
- همیشه همین را می گی. اما بعد می ری كار خودت رو می كنی.

- حاال به بازی فکر كن. 
- كورش می كنم. می بینی. 

- با تقلب؟
- حناق. كدام تقلب؟

- حناق ا َ ای بَتَر كه حتی نمی شه رفت كوه؟ همه جا رو بسته ن. 
- كور خوانده ن. هوا كه تاریک شد می زنیم بیرون. 

- اگه افتادیم تو تور چی؟
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خندید و گفت: مثال تور غار علیصدر!
گفتم: شایَد م افتادیم توی تور خالدي و شركاء. 

آزاد. پوست هر كلمه را  ادبیات می خواندیم دیگر، آن هم دردانشگاه 
مثل تخم مرغ می شکستیم كه ببینیم تخمش دو زرده ست یا نه، گندیده یا 
سالم است. به قول دانیال می خواستیم كاری كنیم كه ادبیات از روزنامه 
جلو بیفتد، اما نمی شد. چون روزنامه ها از خیابان خبر می دادند و ما از 
خلوت خانه ی خودمان. هر روز كلید می كردیم به یک كلمه. اگر فارسی 
بود پیشوند و پسوند جعلی براش می ساختیم. اگر عربی بود  یک بازی 

دیگر در می آوردیم. 
- امروز با تاریخ چه طوری؟

- موافقم. به خصوص اگه همون تاریخی باشه كه اینا می نویسن.
- پس حناق بگیر. 

- گرفته م. 
صدای جلز ولز روغن بلند شد. سیب زمینی های پوست كنده را چارقاچ 

كرد و ریخت توی ماهیتابه. 
- ادویه بزنم؟ 

- فلفل قرمز و اكلیل كوهی... این كه پرسیدن نداره، ُدخمر. 
- معده م سوخته اَ بس فلفل خورده م. ظهر با تخم مرغ، فلفل سیاه... شام 

با سیب زمینی، فلفل قرمز. 
-  ای وعدهَ م بی خیال معده ی سوخته. بذار گرم شیم تا قله بریم. 

- واقعا می خوای تو  این واویال بزنیم بیرون؟
- بالفاصله بعد شام. 

ناخن سبابه اش را كشید روی شیشه ی پنجره كه یخ زده بود، نه رودخانه 
پیدا بود نه درخت ها. آن قدر برف نشسته بود روی زمین كه باید پوتین 
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به پا می كردیم. 
لنگه چپ پوتین كژال، سوراخ بود. 
- اگه آو به داخل نشت كرد، چه؟

- خب! یخ می زنی دِیَه. 
-  ای نسناس. ُرژ لب هم كه هیچ وقت نمی زنی با لب های اناری ت.

نگاهش را دوخت توی چشمم: 
- معلوم نیست داریم فارسی با هم حرف بزنیم یا كوردی. 

- قاتی پاتی حرف می زنیم. 
برگشتم به بازی و همین طور خیره شدم به اژدهای هفت سر كه خون 
افتاده بود توی چشم های شعله ورش. فقط هشت قدم دیگر باید تاب 
می آوردم و جیغ هم نمی كشیدم، اگر نه زن طبقه هفتم می آمد پشت در 
و انگشت می گذاشت روی زنگ. فک و فامیل مان را حواله ی قبرستان 
می كرد و لگد می كوبید به در و دیوار. بار اول با صدای دف زدن من، 

غائله به پا شد. فکرش را هم نمی كردیم آن قدر دهن دریده باشد. 
گفت اگر دستم به آن عفریته ی شهر نو برسد موهاش را یکی یکی می َكنم 

كه خانه اجاره داده به دهاتی ها. 
 سر به سرش گذاشتم. سنگ های ارغوانی و سبز روشِن گردن بندش 

ریخته بود روی سینه هاش. 
گفتم خانوم فعال رفته تو دوبی شعبه زده. مگه نمی دانی؟ 

گفت پس زبان هم بلدی بریزی ...بیا پایین بخورمت تیکه. 
به روی اش بستم و سرم را گذاشتم روی شانه ی كژال. سینه  ام  در را 

خس خس مي كرد. 
تا  توفید.  و  انداخت  از  را  زهر سوم  تیر  جیم.  روی  گذاشتم  انگشت 
انگشتم برود روی دال، خون از قوزك پای راستم بیرون زده بود. صدای 
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بلندگو را كم كردم و لب گزیدم. 
كژال گفت: سفره یه بنداز. 

بود می خواستم چشم در چشم هم یک دل سیر بخندیم. خیلی وقت 
فرصت نداشتیم.

سفره سفید را پهن كردم روی قالیچه ی دستباف توتیا خانوم كه طرحش 
دو تا ماهی رخ به رخ بود. بوی روغِن دان پیچیده بود توی اتاق. تند بود 
غذا. معده ی من هم سوخت. شعله ی شومینه را بیشتر كردم و پرده های 
قوزكم همین طور  از  بود. خون  ناگهان سردم شده  را كشیدم.  پنجره 

می ریخت روی قالیچه. 
- سیل كن غزال، كوه بی كوه. 

- امکان نداره. توی تاریکی می ریم باال. چراغ قوهَ م كه داریم. شب یلداس 
مثال. 

- حاال كه اصرار داري بریم. هندوانه و انار هم مي خریم. 
- یادته تا ُصب سر اَ زیر كرسی بیرون نمی آوردیم كه نکنه گافاره كول1 ها 

انگشت بکنن تو چش مان. 
- مه سر در می آوردم، اما دزدكی. 

-  ای نسناس. 
چشمک زد و شانه باال انداخت. عادتش بود از همان كالس اول. سر یک 
نیمکت می نشستیم. مدرسه  یک آبادی آن طرف تر بود، دو تا اتاقک گلی 

بود با نیمکت های زهوار در رفته و تخته سیاهی كه گچ نمی گرفت. 
راه مدرسه از تپه ای سنگالخی می رفت پایین و می رسید به ته دره و 
پیچ می خورد به سمت باال. آن باال پر بود از قبرهای قدیمی  با سنگ 

1- موجودات گو ژپشت در یک افسانه كوردي.
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نوشته های ناخوانا، كاژِ مارها و جمجمه های پوكیده. جمجمه ها گاهی از 
خاك می افتادند بیرون. 

 یک روز،كژال جمجمه ای توی كیسه ی كتاب هاش گذاشت و آوردش 
به كالس. 

 آقای حقیقی گفت: تو كیسه َگه ت چه قایم كردینان1؟
گفتم: اجازه آقا، جومجومه!

گفت: جمجمه؟ 
بر  یقه ام را چنگ زد. كشیده شدم كنار تخته سیاه. تکرار می كرد:  ای 

نَبَترتان لعنت. 
جمجمه را گرفت جلوی چشم هاش و همین طور زل زد به آن دو حفره 

خالی. 
ده تا تركه من خوردم پانزده تا غزال. كف دستم تاول زد؛ قرمز و ناسور.  
جریمه هم شدیم. مشق شب مان شد چهل بار نوشتن از روی جمجمه. 

- نه مه نوشتم نه تو، یادته؟
دیوار صوتی  كرسی. صدای  زیر  تپیدیم  بود.  م شب یلدا  شَب  اون   -
میگ های عراقی را شنیدیم.روز بعد باوه گفت؛ دو تا موشک زده اند به 
شركت نفت. همین طور دود از مخزن شركت بلند می شود می پیچد  به 

آسمان. 

1- تو كیسه تان چی پنهان كرده اید؟ 
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شب یلدا كه می رسید  یقه ی دایگه را می گرفت كه؛ پس چه شد دانه ُكالنه1؟ 
جنگ كه شروع شد، میلکان2 مان افتاد به خاك سیاه. 

دایگه می گفت: دیگه دانه ُكالنه نداریم، بتپید زیر كرسی. 
غزال رفت كه ظرف ها را بشوید. با دو تا قاشق روی ماهیتابه، ضرب 

گرفت و باهاش خواند: 
ئیمشو كه یلداس گافاره كوال میان به خانه

انگشت می كنن تو چش بی بی دانه ُكالنه... 
گفتم: اون تکه گوشت كامران كه دله دهان گرفته بود. یادته؟

بِر و بِر نگاهم كرد. هر دو خاموش شدیم. 
تلفن زنگ زد. گوشی را بر نداشتم. می دانستم خالدي پشت خط است. 
قبض تلفن جلوی چشمم بود. با خودم گفتم دانشجوی دهاتی كه نباید 
بیست و چهار هزار تومان پول تلفن براش بیاید. حاال دنیای مجازی بخورد 
توی سرش. سر این جور مخارج، همیشه ی خدا اعصابم می ریخت به 
هم. دور اتاق مي چرخیدم و ناخن انگشت  سبابه ام را می جویدم. گفت 
این هم رشته است كه ما داریم توي این كشور می خوانیم. نه آب از 
توش در می آید نه نان. فقط یک مشت كلمه كه آخرش چاه ویل است 

و راگه ی تویل3. 
و  مي خواندیم  بین الملل  تجارت  و  بازرگاني  رشته ی  مي رفتیم  اقال 

تسهیالت ارزان قیمت بانکی می گرفتیم. 
كله اش كه از باد جن خالی شد، رفت سراغ دیوان حافظ و تفالی زد: 

1- نوعي آش محلي.

2- خانمان.

3- اشاره به پلی در »دفتر پردیوری«، كتاب آیینی یارسان، روح هر آدمی پس از تناسخ از آن 
عبور می كند و در »دون« و جامه دیگر به این دنیا باز می گردد. 
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مرحبا طایِرفرخ پی فرخنده پیام
 خیرمقدم! چه خبر؟ یار كجا؟ راه كدام؟

تا رسید به این بیت: 
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

 هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام
بیت آخر را با هم زمزمه كردیم: 

حافظ اَر میل به ابروی تو دارد نه عجب 
 جای در گوشه محراب كنند اهل كالم

ماهیتابه و قاشق ها را گذاشت توی آبچکان و رفت كه حاضر شود. 
- طوری خودته بپوشان كه انگار می ریم قطب شمال. 

برف بود و َزالل ظلمت. از كنار رودخانه می رفتیم باال، كوله پشتی به 
دوش. 

اثر چکمه ی یک نفر مانده بود روی برف. 
گفتم: لباس شخصي ها منتظرن. 

نور چراغ قوه را انداختم به رد پا. لبه ی كاله پشمی را كشیدم پایین تر، 
طوری كه سرما الله ی گوش هام را نسوزاند. سر پیچ اول، كژال ایستاد و 
نگاه كرد  به پشت سر. صدای سرفه هاش توی تاریکی طنین انداخت. 
صد خروار تاریکی بود. چشم، چشم را نمی دید. زمین، اما روشن بود 

از برف. 
زد زیر آواز و صداش در دره پیچید: شادی هی شادی... 

هوا سوز داشت. این صدا از كودكی با ما بود. خون و گوشت مان شده 
بود. 

زمزمه كرد؛ َزالن...یا داوود فریادرس. 
 گفتم: تهرون نشیني كار خودشه كرده. همه ش فارسی. چه قدر دلم 
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می خواد االن در بارگه بابایادگار باشم. باوگه از قبر بیرون بیاد. بشینه كنار 
چشمه ی هانیتا و تنبور بزنه. سرمست از این خواب به اون خواب برم. 

 شانه اش را گرفتم و ازش جلو افتادم، درست مثل آن روزها كه از راه 
قبرستان می رفتیم مدرسه و زیر درخت های گردو، گرگم به هوا بازی 

می كردیم. 
- به نظرت رسیدگی به پرونده ی بمباران شیمیایی زرده و بابایادگار جزو 

صالحـیت ذاتی دادگسـتری مركزی هست؟
- این رو باید از وكیل بپرسی.

- وكیل از كجا بگیرم؟
- این همه دفاتر حقوقی...

- هیچ كدوم از این دفاتر وكالت مرده ها رو قبول نمی كنن.
نور چراغ قوه را انداختم توی صورتش. مردمک هاش می درخشید. 

- همی طور كه گام ور می داری برو به سال پنجاه و هفت. 
 - كجاش؟ 

- ظلمت زهدان، خنگلو. 
 زبانم بند آمد. به تته پته افتادم. 

- اَ بس شست مه مکیدی، شد پنجاه و نه. 
- نه خیر. هر بچه ای شست خودشه می مکه. 

یاد فیلم بچه افتادم آنجا كه جان توي للو مک مي زند به لوله كتري. 
- اگه عمو ابگ نبود كودكي ما بدون فیلم هاي سیاه و سفید چارلي چاپلین 
می گذشت یادت مي آد بچه ها را جمع مي كرد توي مطبخ. بچه های سنی 
مذهب و شیعه و  یارسان. در تاریکي، نور پروژكتور می افتاد رو ملحفه ی 

سفید؟
- هر وقت به آن ملحفه و نور فکر مي كنم احساس مي كنم از همانجا 
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وارد دنیاي امروز شدیم قبلش همه قصه ی جن و پري بود و گافاره كوال 
و سگ پشمالویی كه بعد از خسوف از آسمان می آد زمین. 

- البته قصه ی جنگ و بمباران م بود. 
روي برف نوشت غزال. دست هاش را حلقه كرد دور كمرم و صدای 

زوزه ی َدله را در آورد، سگی كه غریب كش بود.
گفتم: من واقعا فکر می كردم دله از آسمان اومده. روح دختر كدخدا 

بوده. 
- كاكه ایا این جور می گفتن دیگه. قرار بود بری به سال پنجاه و هفت... 
 رفتم. دایگه، چراغ گرسوز را گذاشت روی تاقچه و دست مالید به 
شکم برآمده اش. دراز كشید روی نمد، جلوی بخاری هیزمی. پلک هاش 

را بست. 
- از نه ماهه ی خون آشامی بگو. 

دوباره زوزه كشید. چراغ قوه را از دستم گرفت. رسیده بودیم به هفت 
حوض. 

یاد این شعر دانیال افتادم؛
از هفت حوض بدون تو ماهي كه نباشد قرمز هست

تو چه رنگي داري كه نمي گویم آری
زدم به راهي از دركه بام تا شام، باري. 

 تا كژال كلمه به كلمه برگردد به سال پنجاه و هفت و هیچ به یاد نیاوَرد  
از دو راهی كارا1 هم گذشته بودیم. 

 - از اون زمان فقط هق هق گریه و رِق رِق خنده یادم مانده، دایگهَ م همینه 
می گه. 

1- هفت حوض و كارا، مکان هایي است در دركه، تهران.
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ایستادیم تا نفس چاق كنیم. درست رو به روی در قهوه خانه ای كه یکی 
داشت دف می زد آن تو. 

- همی طور كه لُوقه لُوقه بریم  یه ساعت دِیَه می رسیم به غار. 
 این بار او نور چراغ قوه را انداخت روی صورت من. عرق كرده بودم. 

انگشت گذاشت روی لبم. 
- از اینجا به بعد زبان به كام بگیر، باشه؟

كهنه  آسیاب  دور  و  می گرفتیم  كام  به  زبان  بود.  مان  كودكی  بازی 
می چرخیدیم.

- این جا را ببین.
 زنجیره اشاره همچنان از هم پاشیده است... 

ایستادیم و خیره شدیم به جای خالی او. به آن چهل صفحه گزارش فکر 
كردم كه نمی دانستم باالخره چاپ می شود یا نه و اگر چاپ شد، اثر سیم 
روی گردن مختاری و پوینده و خفگی و جان كندن هم توش می ماند یا 
نه. محمد مختاری را همان روزی دیدیم كه با دوست های دانشگاهی 
داشتیم می رفتیم پلنگ چال. چی ها گفته بود؟ حافظه ام را همان طور كه 
دایگه می گوید باید قاب بگیرند بزنند به دیوار. جمالت آخرش توی 

كله ام ونگ می زند. 
از عمو ابگ براش گفتم.می شناختش. اشاره كرد به دوربین قدیمی عکاس 
پایه كاشته بودش. گفت این دوربین قدیمی رو  رودخانه كه روی سه 
ببین. یه روزی عمو ابگ و غزال آیتی در برابرش ظاهر شده ن.همین جا. 

عکس مشترك شون رو دیده م. 
می كرد.  كار  آفتاب  نور  زیر  می آمد.  روزها  بود.  هم  هنوز  عکاس  آن 

دوربینش  از آن دوربین های عهد عتیق بود. 
با  وقت  هیچ  می كرد.  ظاهر  تاریکخانه اش  توی  جا  همان  را  عکس ها 
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نیست سوگوار  دیگر  نمی خواستم وقتی  نگرفتم.  كژال عکس یادگاری 
عکس های مشترك مان هم بشوم. 

گفتم: حاال بگو  یاد دانیال می كنی،  یا نه؟
- نه. 

- نترس. نمی گیرنمان. اینا آدمایی مث ما را طوری دچار دلهره می كنن 
كه خودشان گور خودشان را بکنن. 

- می ترسم. خیلی هم می ترسم. 
- بگذریم... پس اون هدیه ش رو بیار بنداز الی صخره ها.

- نمی دانم  این هدیه چه بود كه برام خرید. یه مار زنگی تو شیشه ی الکل. 
تو همون سفر داشت دفتر بارگه بارگه و كالم كوچ هفتاد و دو پیر را 

می خواند. همه ش با خودش زمزمه می كرد داوود در جامه ی مار بود. 
- مهره ی مار كه داشت. نداشت؟

دوباره از سنگ آسیاب گفت و چرخیدنش در خواب و بیداری. ماءالشعیر 
بدون الکل را از كوله پشتی اش در آورد. 

گفتم: گرم می شدیم اگر. 
 آینه ی جیبی را گرفتم جلوی صورتش. 

- زیر چشام لک افتاده، نه؟
- دواش اسید كشمشه. همچین می بره كه می شی همان ُدخمر چارده 

ساله. 
اخم كرد: 

- مگه چن ساله به نظر می آم؟
- هنوز جا داری برا ُدخمر بودن!

 رسیدیم به غاری كه فقط او می دانست كجاست. از الی چند قلوه سنگ، 
تکه ای هیزم خشک گیر آورد. نفت ریخت ُروش و كبریت كشید، آتش 
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زبانه زد و روشنی انداخت توی غار. خفاش ها پر كشیدند بیرون. هرم 
آتش دمید به رگ و پی دست هامان. كرخت شده بودیم. آنتی بیوتیک هام 

را باال انداختم. 
گفتم: به كوردی حرف می زنیم و به فارسی می نویسیم. جالبه، نه؟

صداي زمزمه شنیدم. دوباره نور چراغ قوه را انداختم ته غار. آتوسا و 
دغاغله روي یک صفحه ی روزنامه پیچیده بودند به هم. 

آن ها هم مثل سگ از ماموران گشت ارشاد می ترسیدند.از خودش شنیده 
بودم كه هیچ وقت توی خیابان دست همدیگر را نگرفته اند. 

ماه از توی آسمان رفته بود كه برگشتیم. انگشت بزرگه ی پام كبود شده 
بود، عینهو دلمه. دوباره زل زدم به آن صفحه ی روشن. كژال همین كه پا 

گذاشته بود خانه، دراز كشیده بود جلوی شومینه. 
صفحه باز شد و دیدم یکی دیگر چند كلمه ای نوشته؛ 

همین امروز آنجا بودم. پیرزنی ماشته به دوش، نشسته بود زیر درخت. 
اگر  گرفتم.  ازش  عکس  قطعه  چند  خودش.  قول  به  می خواند  ُمور 

خواستید می فرستم برای تان. 
دایگه را می گفت؟ آن پیرزن ماشته به دوش، خودش بوده. هزار فرسنگ 
فاصله داریم، اما گاهی كه می آید شهر و زنگ می زند، پشت گوشی بال 

در می آوریم. 
او حتی  او هم مادر و هم حافظه ی گذشته مانه. بدون  كژال می گوید: 

دلتنگی دیگر برای ما معنا ندارد. 
میژو هم هست، اما بی نام ونشان است. نه نامه ای، نه نشانه ای. دایگه برای 

او ُمور1 می خواند. 

1- هوره و ُمور؛ ُحزن سینه به سینه زن های كورد، همان ها كه با اندوه زیسته اند و آن 
به  به آوا درآورده اند. این هوره كه خورشیدوش از حنجره هاشان می تابد  را از كالم 
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دنبالم  نمی دانست. می گفت  برود كجا؟ خودش هم  میژو می خواست 
هستند اگر گیرشان بیفتم سر به نیست می شوم.

 وقت خداحافظی جمع شدیم زیر درخت ساجنار. 1
 دایگه، َكالم خواند: 

 زالل كوی قاف زالل كوی قاف.
 نه راگه ی سراندیل2... نه راگه ی سراندیل... 

چشمش آب مروارید آورده توی این سال ها. از بس زل زده به كوره 
راهی كه گم می شود میان جنگل بلوط. نگفته ایم از میژو خبر نداریم. اگر 
بفهمد خودش را از درخت ساجنار حلق آویز می كند. غزال یک داستانی 

براش بافته آن سرش ناپیدا. 
همین بار آخر كه رفته بودم زرده، ساز قصه را كوك كردم. عکس میژو 

را با یک دختر مو بور چشم آبی مونتاژ كرده بودم. 
وقتی دید، گل از گلش شکفت، نزدیک بود بال در آورد. 

گفتم درسته زنش خارجی یه اما دختر باكره بوده، خیالت جمع. 
 گفت اَرا بی َسر و ُشوینه3؟

حاال دارم تمرین می كنم كه با صدای میژو بهش زنگ بزنم. گوش های 
دایگه سنگین شده. 

تاریکی، قربانِی كلمه است. به یادآورنده زروان - خدای زمان - است كه هزار سال نیاز 
می كند تا اهورامزدا به دنیا آید و جهان را بیافریند. چنین است كه هوره، آوای پیش از 
آفرینش - است؛ سرخوشانه و رو به آینده، ُمور اما حزن پس از خلقت و نامیدن جهان 

است. آوای تجربه ی از سر گذراندن مرگ است. 

1- درخت ازلی یارسان. نشانه ی خورشید روی زمین.

2- به راه سراندیب می رویم. سراندیب: نام كوهي رازآمیز در "دفاتر پردیوری"، كوهی 
كه خاک و گِل خلقت انسان از آنجاست.

3- چرا بي نام و نشان است؟
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می گوید توِن خدا ُخَودی غزال؟ 1
 می گویم ها. 

 می گوید چه َكی2؟ 
می گویم دارم سرمه مي كشم و َرژیان داالهو3 می شنفم. 

می گوید َچه؟
می گویم سرمه. 

می گوید شلر هم سرمه می كشه چشماش.
 خودا ُشکر به شم دا 
شینکه ر بان له شم دا

هر وقت از زرده برمی گردم سوغات سرمه هم با خودم می آورم. 
می كند،  بسته  می خرد.  بازار  تاریکه  از  شهر،  می رود  خودش  دایگه 

می گذارد توی آن چمدان قدیمی با یک دانه بادام نذری. 
هر چه اصرار كردم كه بیاید پیش من زندگی كند به گوش نگرفت. چند 
اما خیلی زود حوصله اش سر رفت و دلش گرفت. اشک  آمد،  روزی 

حلقه می زد توی چشم هاش. فشار خونش هم باالست. 
گفت اگر این جا بمانم دق مرگ می شوم، خاك زرده دامنگیر است. 

همه ش می گفت می ترسم با تبر بیفتن جان درختام، گردو هام. ُدخمر. 
بعد از بمباران شیمیایی، درخت ها شکوفه می دادند، اما گردوها پوك بود. 

انگورها هم، تلخ مثل زهر مار. چند سال بعد درخت ها را بریدیم.
 از نو نهال كاشتیم. باوگه مرده بود. تالوها آمدند كمک مان. 

1- تو را به خدا قسم، خودتی غزال؟ 

2- چه می كنی؟ 

3- یکی از مقامات كهن تنبور. 
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تا اینجا را فرستادم باال. آن صفحه ی روشن را خاموش كردم و كنار ك ژال 
لم دادم. انار را دانه دانه كرده بود. یاد روزي افتادم كه دست در دست 
دایگه رفتیم مالقات عمو ابگ. كامران هم آمد. زندان دیزل آباد را تا 
آن روز ندیده بودم. دایگه انارهاي نوبر را چیده بود توي سبد. فقط به 

خودش اجازه دادند برود داخل. ما را دم در زندان نگه داشتند. 
را  نور خورشید  بود.  كرده  پیدا  كجا،  از  نمي دانم  آینه،  تکه اي  كامران 
باهاش مي انداخت تو صورت دربان هاي زندان كه تفنگ به دست و با 
لباس های پلنگی مثل مجسمه ایستاده بودند كنار در. دایگه با صورت 
خیس از اشک بیرون آمد.  از پشت شیشه ی كابین عمو ابگ را دیده بود 
و با چیزی كه مثل تلفن بوده صداش را شنیده بود. عمو ابگ گفته بود 

غزال را به جاي من ببوس. 



| نفس تنگی  53 | 

نور آفتاب هنوز نیفتاده بود روی پنجره كه تلفن زنگ زد. 
خالدي پشت خط بود. احوالپرسی كردیم. 

 گفت: تا كجا پیش رفتین؟ محصولش جدیده، رقیَب م نداره تا قفلش 
رو نشکسته و تکثیرش نکرده ن، مشتری پیدا كنین. 

دریوز، انگار فقط من بازاریاب شركت بودم. سه درصد پورسانت می داد 
دو قورت و نیمش هم باقی بود. تازه، كی می خرید، به هر مغازه كه 
رجوع می كردم، می گفتند بازار خوابیده، بازی های رایانه ای دیگر جواب 

نمی دهد. 
ك ژال غرق خواب بود. سنگ آسیاب چند بار چرخیده بود؟

 دست گذاشتم به پهلوش و توی گوشش زمزمه كردم: 
 - خالدي. خالدي. 

 از جا پرید. 
- زنگ زد؟

فارسی داشتم. صبحانه  نه كالس متون تفسیری  ناسالمتی سر ساعت 
نخورده، خودم را رساندم به ایستگاه اتوبوس. آسمان رسیده بود زمین از 
مه و دود. آن خانه ی قدیمی را كه عاشق پنجره های چوبی و درخت های 
به دیوار آن  بودندش.دیوار  بودم یک شبه كوبیده  خرمالو توی حیاطش 
خانه یکی زندگی می كرد كه او هم تایفه بود؛ اهل ماهیدشت و چهار زبر 
بود. می گفت سال هاست در تنگه ی چارزبر دنبال استخوان های برادرم 

توی یک قبر دسته جمعی می گردم و اثری ازش پیدا نمی كنم. 
چپیدم زیر سایه بان ایستگاه. راننده آبله رو كه یک بار می خواست راهش 
را كج كند خدا می داند ببردم كجا، ایستاده بود كنار تاكسی اش. چهار 
چشمی نگاهم می كرد.اون طرف هم ماموران گشت ارشاد جلوی دختر 
پسرها را می گرفتند. صورت زن هاشان دیده نمی شد. همه محجبه بودند 
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با دو تا ستاره روی آستین مانتوهاشان. 
باالخره اتوبوس آمد. اگزوزش، لوله بخاری بود. راننده اش ریش بزی 
گذاشته بود كه بهش می آمد. تخته گاز راند تا تجریش.ایستگاه آخر پیاده 

شدم و قدم زنان راه افتادم.
آتوسا هم با من رسید، روزنامه به دست. گفت: استاد البد حاال صد تا 

متلک می بنده به ناف مان. 
 گفتم: متلک خیر سرش، غیبت رد نکنه. 

 اول من وارد كالس شدم. استاد نشسته بود روی صندلی خودش، كنار 
تخته سیاه.ابروهای پرپشت و دماغ عقابی از صورتش بیرون می زد. 

گفتم: سالم استاد. 
دشت  در  كوهی  آهوی  خواند؛  را  سغدي  ابوحفص  شعر  آن  هم  باز 

چگونه دوذا. 
 همیشه با این مصراع می آمد استقبالم. گفت: 

- بنشینید همین رده جلو. 
 از تب وتاب كه افتادم، نگاهی چرخاندم به كالس. رباب نشسته بود كنار 
بخاری. دغاغله هم خمیده بود روي صندلي كنار پنجره. استاد نیم ساعتی 
درباره ی مانندگی آمیغی و مانندگی درپیچیده، حرف زد و بعد جزوه ای 
داد كه تکثیر كنیم. دغاغله هم شعر بلندی خواند با عنوان؛ مارهای زنگی 

و جمجمه های به روز نشده. 
 استاد زد توی ذوقش. گفت: 

- گوِش هوش بدین یاوه ها نتوان نداشت. از این پس چکامه سنگین و 
رنگین بخوانید. با آوردن مانروی آرایه ای را در سخن خویش بگنجانید. 

آنچه خواندید بهره ای از مانواژ ندارد.
زد.  كنار  را  پنجره  را خاراند و كركره ی  دماغش  دغاغله زگیل روی   
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آمبوالنسی توی حیاط خلوت بود. یکی از همکالس هامان با قرص برنج 
تو خوابگاه خودكشی كرده بود. 

استاد  یاد جمله ی  می نوشتم،  را  زرده  َزالل  ادامه ی  داشتم  وقتی  شب، 
افتادم؛ غزال كوهستان داالهو. 

رسیدم به تابوت جلوی در مدرسه.سال شصت و دو. یکی از كاكه ای ها 
را خوابانده بودند آن تو. گلوله ی ول خورده بود. نقاش بود. پیش از 
انقالب، شمایل عمو ابگ، آقاي قالیاني و قهرمان مالقادر را روي دیوار 

قلعه ی یزدگرد كشیده بود؛ این معلم های آبادی زرده و دهات اطراف.
 دایگه شین می كرد. از زن های زرده پایین فقط او مانده بود. مردها در 
تابوت را بستند و با تنبور و كالم فانی فانی1 بردندش طرف قبرستان 
زرده باال، بر سینه كش كوهي كه راه قلعه ی یزدگرد از آنجا می گذشت. 

آفتاب را انگار كوبیده بودند وسط آسمان. 
نمی دانم چرا می ژو، قبل از اینکه برود ناپدید شود شمایل آقاي قالیاني 
را  این كارش  معناي  آن روز  با زغال سیاه كرد.  را  قهرمان مالقادر  و 

نمي فهمیدم. خیلي دلم گرفت. 
توی وب بودم. بوی شلغم پیچیده بود به خانه. كله ی طاس و ریش انبوه 

استاد هنوز جلوی چشمم بود.آدم را یاد كله ی شیبک خان می انداخت. 
حاال كژال آه می كشید و جلوی آینه ی دردار، پماد می مالید روی زخم 

سرش، زخم هجده ی تیر. هنوز مي سوخت  و  سوز سوز می كرد. 
گفت: انگار گنجشک های شیمیایی شده ی زرده، نُک می زنند به كله ام. 

در آینه را بست و رفت بشقاب شلغم را آورد با نمک پاش. دكتر گفته 
بود شلغم صافی ریه هات است. 

با  را  پیکر مردگان خود  كه یارسان  تنبور  مقام های حقانی  از  مباد. یکی  فنا  فنا.  فناست   -1
خواندن آن تا گورستان بدرقه می كنند.
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عکس های عکاس رودخانه، روی صفحه می چرخید. دایگه دور درخت 
ساجنار می چرخید.  یاد روزی از آن روزها افتادم.

كژال گفته بود: بیا اَ رو پل بریم اون ور. 
گفته بودم: كدام پل؟

گفته بود: دایگه می گه سیروان پل داره. 
دوان دوان رفته بودیم سر پیچ پایین. 

از كنار قبر پیرداوود و خاتون رمزبار رد شده بودیم. باوه داشت كالم 
می خواند.دوره ی پیره و پیرالی را می خواند. تا آنجا را شنیدم كه بنیامین 
به سمت خورشید می رود تا سرچشمه ی حقیقت را ببیند.تاب نمی آورد 
به صورت قطره ای آب می چکد روی زمین.ریشه می زند و درختی از 

آن به وجود می آید؛ ساجنار. 
كله ی زنی از آب باال آمده بود. داد زده بود؛ من ماریا مینورسکی هستم1.

توِف و موج آب برده بودش، انداخته بودش توی ُگَلم2.

مینورسکی،  فئودور  نوه ی  او  است.  تنگی«  »نفس  اول  كتاب  راوی  مینورسکی،  ماریا   -1
مستشرق روسی و یکی از مهم ترین پژوهشگران در زمینه آیین یارسان است. ف. مینورسکی 

در یادداشت هایش چنین نوشته: 
من، فیودور مینورسکي، توانستم به اسـرار مگوي این مردم و آیین راز آمیزشان از راه كشف 
زبان و كالم شان دست یابم. شب بیست و یکم دسامبر سال 1914 آن تنگه ي سرشار از راز 

و نیاز را برای ابد ترك كردم و سه ی میوره نامي تنبور زنان مشایعتم كرد و كالم خواند. 

2- گرداب. 



| نفس تنگی  57 | 

 باوه می گفت پیربنیامین1 مه ره مو2؛ من سعد بن وقاص بوده ام، اسکندر 
و چنگیز بوده ام در جامه های قبلی. 

عمو ابگ می گفت اینها را بعدها اضافه كرده اند به دفاتر پردیوری تا تیر 
خالص را بزنند به آیین یارسان. باوه می گفت تو صفات را می بینی نه 

ذات را. 
ُگَلم می چرخید مثل سنگ آسیاب. منگ و گیج برگشته بودیم باال، جایی 
كه آبشار بود، نزدیک چشمه تَشار. همان كه در پی ندای حورالعین از دل 

زمین غل غل بیرون زده و چشمه ی مقدس یارسان است. 
پل را ندیده بودیم. دایگه حرفش را پس گرفته بود. 

گفته بود: پِیل ها وه ناو دفتر پردیوری.3

1- یکی از هفت تن بنیانگذاران آیین یارسان در قرن هفتم هجری شمسی. یارسان او را پیر 
ازلی نامیده اند. آرامگاه او در شهر كرند غرب است. 

2- می گوید. 

3- پل توي دفتر پردیوری است. 
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روي  طرح  دردار،  آینه  همان  جلوی  بود  تاقچه  روی  پردیوری  دفتر 
جلدش؛ گنبد سبز سولتان سهاك1 بود. 

نان نداشتیم. تا برسم نانوایی سر كوچه، خون توی رگ هام خشک شده 
بود. تنور داغ بود و َشواره نان ها را پشت سر هم می چسباند. نامش زواره 
با هم حرف  به كوردی  بزنید شواره.  اما خودش می گفت صدام  بود، 

می زدیم. پنج تا تافتون داغ گذاشت توی سفره ام و گفت: 
- هه ر وا بووه و هه ر وا ده یب.2

دف زن قهاری بود. می رفت توی همان غار می زد. می گفت برای مردگان 
بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت می زنم. نام زرده را نشنیده بود. 

تا برگردم خانه، نیمی از یک نان را خالی خالی بلعیده بودم. توی آن كوچه 
باریک كه از الی سنگ های دیوارهای كاه گلی اش شب و روز صدای 
غورباغه  و جیرجیرك می آمد، زن همسایه ی ایالمی، سر راهم سبز شد. 

گفت: نانوایی بازه؟
گفتم: نان تمام شد. 

گره روسری اش را سفت كرد.شنیدم كه گفت: 
-  ای وای... ای وای... رفته بودم دادگاه.

شوهرش را به جرم قاچاق یک تن تریاك به اعدام محکوم كرده بودند. 
نبوده.  قاچاقچی  رسمی.  روزنامه ی  تو  بودند  انداخته  هم  را  عکسش 
راننده ی كامیون حامل قاچاق بوده. صاحبان بار فرار كرده بودند و او 

افتاده بود تو دام.

1- بنیانگذار آیین یارسان و موسس خاندان هفت گانه در قرن هشتم. كالمات او در»دیوان 
گه وره« آمده است. آیین حقیقت از دوره ی بهلول ماهی آغاز و پس از طی هفت دوره در 

روزگار سولتان سهاك كامل می شود. 

2- چنین بود و چنین خواهد بود.
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كژال رو به روی آن صفحه ی روشن بود. 
گفت: بیا سیل كن. 

به صفحه ای  روی كره ی چرخان گوشه ی صفحه كلیک كرد و رفت 
دیگر كه پر بود از كلمات سیاه، پس زمینه اش كتیبه ی بیستون و نام ماریا 

مینورسکی. 
گفتم: فعال باید یه پیاز پوست بکنم با نان بخورم. زكام داره از پا می ندازدم. 
پیازش تند بود اشکم را در آورد. كژال، میان صفحات تاریکخانه ی ماریا 
از راوی های می نویسد:  به جایی كه یکی  تا رسید  مینورسکی چرخید 
ردی كه از او به جا مانده، همان راه شیری است در شب جهان. با تپیدن 
قلب رابطه دارد؛ با كابوس و مالیخولیا. رفته و همه ی اعضای تن خود را 
با خود برده؛ سرخوشی و مرگ را. او در یک كوچ جاودانه به سر می برد؛ 
هر بار كه باز می گردد موهایش را بازنویسی می كند. دست هایش را بر 
زخم های كهنه می مالد؛  زخم هایی كهنه تر از مرگ های دسته جمعی، 
مرگ های اختصاصی تنهایی.  هم من خیره به مغاك، هم مغاك خیره به 

من. 
مغاك من آن صفحه ی روشن بود كه دوست نداشتم هرگز از آن بیرون 
بیایم. هم در بیداری و هم در خواب. دایگه می گفت هر وقت خوابت 

می گیرد انگار خاك مرده می پاشند به رخسارت، ُدخمر.
 فیلم رم فدریکو فلیني را گذاشتم. تا آنجا را دیدم كه باد از سوراخ های 
دیوار مي پیچد به اندرون خانه ی باستاني و رنگ نقاشي هاي دیواري را 

پاك مي كند. انگار زالن پیچیده بود به كله ام كه خوابم برده برد. 
كژال از چند صفحه، مطالبي برداشته بود برای نوشتن گزارشی درباره 
بمباران های شیمیایی. به نقل از پزشکان بدون مرز آورده بود: گاز خردل 
روی سر مردم ریخته شده. دویست و هفتاد و هشت نفر از مردم زرده 
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در روز بمباران مرده اند بقیه هم به بیماری های مهلک پوستی، ریوی و 
مغزی دچار می شوند و این نوع بیماری ها مثل خون، نسل به نسل در 

رگ مردم آنجا جریان خواهد یافت؛

31 تیرماه 1367: 
دو فروند هواپیمای بمب افکن شش بمب شیمیایی دوقلو حاوی 550 
تن گاز خردل آرسنیک دار معروف به گاز كثیف را بارگیری كردند. هدف 

حمله عبارت بود از: 
- طول جغرافیایی 25 و 45

- عرض جغرافیایی 9 و 36 
- كوه بازی دراز در دامنه های زاگرس
- ارتفاع شهر از سطح دریا 1500 متر 
 - تخلیه بار در ده زَ رده و نساردیره. 

 از  هانیتا هم نوشته بود. زنان َزرده باال با صورت های سرخ و قهوه ای، 
خود  مردگان  و  می خواندند  مور  چشمه ی هانیتا.  دور  می زدند  حلقه 
پشت  كهنه،  آسیاب  كنار  بود،  دره  وسط  قبرستان  می آوردند.  به یاد  را 
آتشکده ای ویران كه مارهای قرمز از سوراخ دیوارهاش بیرون می آمدند 

و دم می تابیدند.
 توی آتشکده، قایم موشک بازی می كردیم. یک بار ماری قرمز افتاد رو 
سر كامران و پیچید دور گردنش. كامران وحشت زده می دوید و داد 

می زد: 
هانا داوود... هانا داوود... 

مار زبانش را در آورده بود و نیشه نیش می كرد. كامران رسید كنار چشمه 
و خودش را انداخت توی آب. مار از دور گردنش باز شد و رفت الی 
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سنگ ها. یکي از كاكه ای ها دوید دنبال باوه، آوردش. باوه تنبور زد و آب 
چشمه ی هانیتا را به كامران خوراند. تا سه روز از تب و لرز می سوخت. 

دایگه می گفت داوود خودش نجاتش داده. 
باید براي نوشتن كاتالوگ سي دي هاي شركت تولیدي بازي هاي رایانه اي 

خالدي و شركاء، اطالعات به دردبخور جست وجو مي كردم. 
رفتم توي گوگل با كلمه كلیدی مار: 

بوسه اهریمن بر شانه های ضحاك... آژیدهاك... آژیدهاك پادشاه بابل... دو 
نیم شدن جمشید و هزار سال سلطنت او... بوسه اهریمن بر شانه هایش در 
آشپزخانه و روییدن دو مار كه مغز جوانان خورد و خوراك شان بوده... 
از سینه می خواند.. را  آهنگر  دایگه كالم دوره ی كاوه ی  شورش كاوه... 

و 
مار و كاج ... لیلیث در غاری به ساحل دریای سرخ... شماییل. شماییل. 

یکی فالی زده بود از دیوان حافظ و آمده بود: 
گرچه ما بندگان پادشه یم 
 پادشاهان ملک صبحگه یم
رنگ تزویر پیش ما نبود 

 شیر سرخیم و افعی سیهیم 
و

مجسمه ی زروان با كله ی شیر و بدن انسان. هفت حلقه مار به دورش... 
و

است...  جهنم  دروازه بان  كه  همان  در یونان.  سر  هفت  مار  اسطوره ای 
هیدرا... هیدرا... 

 و
كله اش  بر  مار  مو  می شود. جای  گورُگن  كه  زیبا  دوشیزه  این  مدوسا 
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می روید چنان كه هر كه نگاهش كند به سنگ بدل می شود. 
و

معمای اسم چراغ المپا: 
یک عجایب حوض دیدم آب روشن در میان

مار سیمین خفته در آن مرغ زرین در دهان
آب قوت مار گردد مار باشد قوت مرغ

مار چون بی قوت باشد مرغ می ماند به جان.

كژال هی توی خواب و بیداری آب دماغش را باال می كشید. وقتی نفس 
زنان چمباتمه زد توی رختخوابش، همین طور خیره نگاهم كرد. 

رفت دست شویی. 
بعد جلوی آینه، سر و صورتش را با حوله خشک كرد. 

گفتم: چش شواره تُونَه1 گرفته. 
خندید و گفت: جدی؟ پس با چش بصر دانیال چه كنم!

سطل ماست را از یخچال درآورد و نشست به نان و ماست خوردن. 
سنگ آسیاب چرخیده بود و چرخیده بود.كارنامه ی كالس پنجم را كه 
گرفتیم آمدیم شهر، خانه ی آقای حقیقی و توتیا خانوم در محله ی برزه 

دماغ. درخت توت حیاط آنها هم بر نمی داد. 
آژیر قرمز كه از رادیو پخش می شد كامران می رفت روی پشت بام. قایم 

مي شد توی كبوترخان.صداش را می شنیدیم: بومباران... بومباران. 
آقای حقیقی می افتاد دنبالش. می گفت: زیرزمین. زیرزمین. 

توی گوش كامران نمی رفت. همان جا می ماند و هواپیماهای عراقی را 

1- چشم شواره به تو خیره شده. 
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می شمرد. بلند می گفت؛ اوه یک میگ... اوه دو میگ... سومی رفت طرف 
شركت نفت. 

آقای حقیقی كِز می كرد گوشه ای از حیاط، نگاه مي كرد به دود سیاهي 
كه از شركت نفت مي پیچید به آسمان و باد می بردش طرف طاق بستان. 
آژیر قرمز را كه می زدند دور حوض خالی می چرخید و با كوپن قند و 
شکر ور می رفت. نمی دانم چرا همیشه ی خدا كوپن قند و شکر توی 

جیبش بود. 
 یک روز گفت؛ اُن َقده بچه دار نشدیم كه آخرش اجاق كور گشتیمان. 

این دله از كجا آمد مردی اینه گرفت.  ای خدا.  ای فلک. 
از روی پشت بام  قرمز را چال كردند.  كاكه ای ها آن یک تکه گوشت 

آسیاب كهنه دیده بودم. 
دود كه از شركت نفت بلند می شد، كامران جیغ می كشید، درست مثل 
دخترها. آقای حقیقی به خودش می پیچید و صد تا ناسزا حواله ی صدام 
حسین می كرد. می گفت می دانم همه شان آخرش حلق آویز می شوند. 
بعد رو به من می كرد و می گفت من مرده، تو زنده اگر سردار قادسیه این 

اژدهای هفت سر، آخرش حلق آویز نشد. 
توتیا خانوم، می پرید وسط حرفش: 

- پیش بچه اَ  ای حرفا نمی زنن. هنوز دهنش بو شیر می ده. 
آقای حقیقی ول كن نبود. می گفت من مرده، تو زنده... 

آژِیر قرمز كه به صدا در می آمد رنگش می پرید و دستپاچه می شد. داد 
می زد:  اَ جلو پنجره ها بروینان كنار.شیشه می ریزه روی سرتان. 

كژال خمیده بود روی شانه ام. گفت: 
- شانزده اسفند كه یادته؟

خانم معلم گفته بود: اگر آژیر زدند بروینان زیر میز و نیمکت ها. 
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- اجازه! میز ما تق و لق است. 
آبستن بود. 

مشغول خواندن اسم بچه های غایب بود كه از بلندگو مدرسه، آژیر قرمز 
پخش شد. دویدیم به حیاط، چپیدیم توی نمازخانه كه رو به روی كنیسه بود. 

كژال گفت: مه می ترسم مه... 
گفتم: برو زیر منبر. 

رفت. 
اولین بمب خوشه ای كه خورد وسط حیاط، صدای جیغ خانم معلم 
را شنیدیم. كژال تشنج كرد. هواپیماها دیوار صوتی را شکسته بودند. 
دهان كژال كف كرده بود. دویدم بیرون، دنبال مدیر مدرسه. خانم معلم 
افتاده بود توي حوض. چادر مشکی اش قرمز شده بود. رفتم تو كنیسه 
كه درش شکسته بود. قایم شدم الی صندلی های درب داغان. ستاره 
پنج پر داوود از سقف آویزان بود. آژیر زرد كه پخش شد بیرون آمدم. 
نگاه كردم به آسمان. یکی داشت با چتر نجات می آمد پایین. آمد و آمد 
و پیچان پیچان نشست روی پشت بام مدرسه. دست هاش را گذاشت 
روی سرش. شنیدم: االمان االمان انا ُزبیده القاسم... انا مسلم... مسلمان... 

- به نظرت می شه اون روز رو نوشت؟ فاجعه رو واقعا می شه نوشت؟ 
- نه. هرگز نمی شه نوشت، اما ما باید بنویسیمش. فقط ما شاهدان فاجعه 
دویست  بردنت طرف  آمبوالنس،  تو  گذاشتنت  بنویسیمش...  می تانیم 
تختخوابی. نام زبیده القاسم هم سه سال بعد در فهرست اسرای آزاد 

شده ی عراقی بود. 
كیفم هنوز روی پشتم بود. دویدم به خیابان. همین طور جنازه افتاده بود 
روی آسفالت. تركش، كاسه ی سر ساعت فروش یهودی نبش جلوخان 



| نفس تنگی  65 | 

را دو نیم كرده بود. هر دو نیمکره ی مغزش، ریخته بود جلوی مغازه اش. 
ساعت هاش... ساعت های شماطه دارش... 

غر زدم: 
و 	  مدرسه  شده.  نوشته  مینورسکی  ماریا  تاریکخانه  تو  كه  ِای 

كنیسه ی یهودی ها هم حاال شده پاساژ كاالهای وارداتی. خودشان هم كه 
فرار كردند ارض موعود.

 
نفس زنان رسیدم خانه. توتیا خانوم، سجاده اش را انداخته بود پای دار 

قالی. نماز می خواند. سر كه از مهر برداشت، پریدم بغلش. 
 داد زدم: كژال... كژال. 

گفت: چی شده؟
گفتم: غش كرده غش... 

دوان دوان، خودمان را رساندیم دویست تختخوابی. جای سوزن انداختن 
نبود. یکی جیغ می كشید یکی می خندید. آنکه می خندید آقای حقیقی بود 

با سر و دست پانسمان شده. 
گفتم: كژال... كژال. 

گفت: البد باز رفتن تو كبوترخان. ای كامران پدر سوخته... 
رنگ توتیا خانوم پریده بود. نک انگشت هاش سرخ بود و ریش ریش. 

 گفت: ُفش نده، بگو بینم چه شده؟
آقای حقیقی می خندید و دست چپش مثل خلخال تو كاسه ی كتفش 

می چرخید. 
گفت: اَ طبقه ی دوم مدرسه افتادیمان تو حیاط. 

توتیا خانوم زد توی سرش. وی وی كرد. داد زد: پرستار... پرستار... ُشَورم 
موجی شده. زده به كله اش، پسرم موجی... دیوار صوتی... دیوار صوتی. 



فرهاد.ح.گوران |  66 |

- شام چه بخوریم؟
- كته با ماست می چسبه. آویشَن م می زنیم به خوردش. 

آن صفحه ی روشن را بستم. رفتم توی آشپزخانه. از همان جا گفتم: 
- وقتش رسیده اون نارنجک رو منفجر كنیم. 

گفت: كجا؟
گفتم: تو  یکی از همین صفحات. 
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گلدان های حسن یوسف روی تراس یخ بسته بودند. 
 صاحبخانه گفته بود: 

- فقط دست خودم رو می شناسن، كاری به كارشون نداشته باشین. 
هرس شان  باغبانی اش،  قرمز  قیچی  با  برمی گشت  دوبی  از  وقت  هر 
می كرد. با آفتابه آب شان می داد و ورد گل و گیاه را هم از روی كتابی 

خطی می خواند. 
می گفت: 

- آنجا برهوت بوده حاال گلستان شده. هر شاخه گل وارداتی یک دینار. 
میانه اش با زن طبقه ی هفتم جور بود.سنگ های شفابخش ازش می خرید 

و می برد امارات.
بهش می گفت: 

- شما مستاجر نیستین موكل این خونه هستین. 
یک روز به خودم گفت: اگه خواستي می برمت دوبی. كار و كاسبی زیاد. 

از دختر روسي كه كمتر نیستي. 
كوچه ی  به  می شد  باز  درش  ما،  طبقه ی  قدیمی بود.  خانه اش  نقشه ی 
جنوبی. ورودی زیرزمین از كوچه ی شمالی بود. در چوبی قهوه ای اش، 

كوبه هم داشت؛ زنانه و مردانه. 
روی پالك در زیر همکف به خطی كودكانه نوشته شده بود؛ طبقه ی 

هفتم. 
ما هم می گفتیم؛ زن طبقه ی هفتم. 

كژال از آشپزخانه صدا زد: 
- برو بِِشش بگو تلفن كارش داره. صاحبخانه ست. 

رفتم كوبه ی زنانه را به صدا در آوردم. بالفاصله آمد دم در. روبنده زده 
بود. فقط چشم هاش پیدا بود، انگار یک جفت بادام زمینی سبز. 
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گفتم: پشت خطی دارین. 
گفت: بگو خونه نیس. تلفن خودم رو عمدا بر نمی دارم. 

كلمات آخرش را از زیر روبنده نشنیدم. نرسید به گوشم. 
صاحبخانه بو برد. گفت: 

- به زودی می آم ایران... این خانوم چار ماهه كرایه رو واریز نکرده.نکنه 
دوباره رفته سفر چین و ماچین. 

بعد لحنش را عوض كرد: 
- حسن یوسف هام چه طورن. می گن اون جا همه چیز  یخ زده؟

ماندم كه چه بگویم.
دوباره گفت: 

- دارم می آم ایران. می خوام تو انتخابات شوراي مشترك بازرگانی ایران 
و امارات متحده شركت كنم. 

تلفن قطع شد. 
چراغ  نور  زیر  رودخانه  روی  كه  می دیدم  را  َشواره  پنجره،  پشت  از 
برق،  سرسره بازی می كرد. نایلون كشیده بود سرش كه برف خیسش 
نکند. گوشه ی چشمی هم به پنجره داشت. توی گوگل، كلمه انفال را 
مجازی اش.روزها  خانه ی  به  بودم  رسیده  كه  بودم  كرده  جست و جو 
می رفت توی نانوایی كار می كرد  و شب ها بر می گشت به آن خانه ی 

مجازی . همانجا می خوابید.
 زیر عکسش به كوردی نوشته بود؛

هه ر وا بووه و هه ر وا ده یب . 
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پنج ماهه در شکم مادر بوده كه حلبچه بمباران شیمیایي شده. بایگانی 
خیابان ها،  كنار  جنازه هاي  حلبچه؛  عکس های  از  بود  پر  صفحه اش 
گورهای دسته جمعی و مردي كه بچه ی شیرخواره را بغل گرفته و افتاده 
روي زمین.عکس فرانس فان آنرات، تاجر هلندی مواد شیمیایی را هم 

الصاق كرده بود گوشه ی صفحه. 
كژال، سفره را چیده بود.نه  اشتها داشتم، نه حوصله. 

- بیا كه به خاطر گل رویَت، فلفل نزده م. 
شب می آمد و تاریک می شد خانه. كتاب ها را توی اتاق آن وری چیده 
بودم داخل قفسه چوبی كه پر بود از نسخه های چاپی و مجالت ادبی و 

هنری، بیشترش یادگار عمو ابگ بود. 
دفتر  و  وكوردی  فارسي  شاهنامه ی  داشتم؛  قدیمی هم  نسخه ی  چند 
نوروز به خط پدر. گذاشته بودم شان روی تاقچه، كنار آینه. كژال با خط 

نستعلیق شکسته روي آینه نوشته بود؛ دست هایم را در باغچه مي كارم.
اتاق این وری، پر از خرت و پرت بود، دیوار به دیوار آشپزخانه و حمام.  

بنگاه دار وقتی خانه را نشانم می داد، گفت: 
- نقشهَ ش قدیمی یه اما شومینه داره. تمام تهران م تو قاب پنجره شه. 

باشم.  كرده  نگاه  بیرون  به  آنجا  از  نمی آید  پنجره ای. یادم  چه  هم  آن 
شعله های شومینه اش هم از سر شب، می افتاد به فِس فِس. 

حوله را از چمدان در آوردم. 
- می رم حمام، پوستم چركمرد شده. 

شناسه و كلمه عبورش را پیدا كرده بودم. همین كه پا به حمام گذاشت 
سر از میلکازی اش در آوردم. میلکان و مجازی را تركیب كرده بود و 
شده بود میلکازی. پیام جدید نداشت، اما بایگانی اش پر بود از حرف های 

خودمانی و غلط و غلوط با دانیال، به زبان فارسی و خط انگلیسی. 
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: هنوز سرفه می كنی و خلط باال می آری. باید چشم بر قیل و قال ببندی 
و عالم معناع را ببینی. 

: تو همین طور رفتی به قهقرا.
: بعله. می غلتم در بسترر حروف و نقطه. شمع مرده ساقی خفته.

: تو در نقطه می چرخی و ما در سه نقطه!
متنفر بودم از دانیال و نامه هاش. مجسمه شده بود، خالی از شور و حال. 
: هر چه نوشته ام پیش آن دختر انگلیسی است. فقط خدا كند پی به 
شناسه و كلمه ی عبور میلکازی1 ام نبرد. از آن دخترهای سرتق است كه 
اگر بو ببرد همه را پاك می كند. نمی دانم كنار رود گنگ چه می كند. با 
پدر و دوست پسرش آمده. یک هفته ای می شود كه هر روز صبح می رود 
پاهای سفیدش را توی آب رودخانه می گذارد. چشم هایش را می بندد و 

تکرار می كند: اُم. گورو. اُم. 
باد در موهای بور و درخشانش موج می اندازد. می خواهند به ایران هم 

سفر كنند. 
باشم آن  این صفحات كه تو می فرستی چه كنم؟ یادم نمی آید رفته  با 
دخمه و نقش مار هفت سر را دیده باشم. هانیتا كجاست؟ این چشمه ی 

شفابخش؟ 
نوشته ای؛ بعد بمباران شیمیایی، چشمه ی آب حیات شده منشاء ممات. 
دیدم.  خبری  پایگاه های  همین  از  در یکی  را  زرده ای  زنان  عکس های 
خیره شدم به صورت های گوریده شان. در همین نزدیکی، اَرشام است. 
كورد  تابلو،  زنان  آنجاست.  االسمار  بحر  ساگریا  كاتاساریت  تابلوی 
هستند با انارهایي كه زیر پیراهن پنهان كرده اند. لکه های سرخ و سیاه 

1- تركیب میلکان و مجازی: میلکان به رد و نشانی كه از كوچ كنندگان باقی می ماند اطالق 
می شود. 
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بر چهره هاشان، عینهو زنان زرده ای امروز. در عهد تیموریان هم بمباران 
تابلو  تابلو اهل هورامان بوده، امضاش پای  این  شیمیایی بوده؟ نقاش 

است. 
نوشته ای؛ زالل زرده زالل زرده. و بشارت بهلول ماهي. مامه جالله 1با 

خوردن یک دانه انار، باردار حقیقت مي شود. 
وارانسی است این جا. ماوای هندی هایی كه تنها سه چیز دارند؛ فقر و 

نکبت و ریاضت!
چشم هام.  توی  می شود  خیره  هستم.  ایرانی  می داند  انگلیسی  دختر 

می گوید: 
- تو هم به تناسخ باور داری كه اومدی این جا؟ 

می گویم: آری. 
می گوید: نفت شده بشکه ای هزار دالر. 

جای این جمله كنار رود گنگ نیست، اما بر زبانش جاری می شود. 
تکرار می كند ماهایانا. 

از روی كتابی می خواند با جلد نارنجی و شیرازه ی سرخ. 
ایران.  طرف  می كنند  پرواز  زودی  به  اَشرام.  رفته  پسرش  دوست 
و  می بینند  چه  هر  مي گردند.  سرمایه گذاري  براي  آزاد  منطقه ی  دنبال 
رودخانه،  وسط  می روند  نفری  سه  گاهی  می كنند  می شنوند یادداشت 

غوطه می زنند. 
توی هند هم سرمایه گذاری كرده اند؛ تولید انبوه سخت ابزار. 

تاب و تحمل بنارس را نداشتم. چند ماهی اتاقکی اجاره كردم در محله ی 
مهاتما گاندی. بعد اندیشیدم اگر قرار باشد اینجا هم خودم را در یک 

1- مادر شاخوشین.از راهبران آیین یارسان. 



فرهاد.ح.گوران |  72 |

چاردیواری  حبس كنم كه برمي گردم تهران، حتی اگر به جرم ارتکاب 
قتل نفس ، قصاصم كنند.

این بود كه پرسان پرسان سر از اینجا در آوردم. خوبی اش این است 
كه همیشه یک چیزی پیدا می شود برای از گرسنگی نمردن. گاهی كه 
دستگیرم  نواله ای  رودخانه،  به  می ریزند  می آورند  را  مرده ای  خاكستر 
می شود. حیف كه بدجوری تند است. فلفل های وارانسی زبان می سوزاند. 
طبق طبق فلفل می آورند كنار رود برای فروش. خریدار هم دارد. تا دلت 
بخواهد توریست و زایر پیدا می شود.  از غرب و شرق عالم می آیند 
و دوربین به دست، عکس یادگاری می گیرند.  عود می سوزانند و تن 

می سپارند به آب رودخانه. 
دختر نمی گوید دوست پسر. 

می گوید گورو. 
گاهی می آیند و می نشینند كنار كیسه خوابم. همین دیروز، سوار قایقی 

شدیم بسم اهلل خان، روی پله ها، شهنای می زد و می خواند: 
َمین یاهان هون یاهان... 

دختر گفت: چه می خواند؟
پسر گفت: قصه ی عشق گنگا و جامنا را می خواند. 

به انگلیسی دست و پا شکسته از ُدوِن1 قبلی شان گفتم. 
پسر گفت: من افسر بریتانیا در هند شرقی بوده ام، نه؟

گفتم: اما در ُدوِن بعد می شوی مار مرجانی در یک ویرانه. 
دختر پرسید: واقعا مار مرجانی؟

افسر سابق بریتانیا را جلوی دوست دخترش سکه ی یه پول كردم. 

1- هر دوره تنی را در آیین یارسان، دون می گویند و تناسخ را، دونادون. 
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راستی اگر به تکیه معاون الملک رفتی دوباره نگاه كن به قوس نیم دایره 
طاق اصلی اش. در عکسی از آنجا، چند فرشته ی عور دیده ام. 

 ...
زنان نارنجی پوش اَشرام، اوایل فقط نگاهم می كردند. خیره می شدند به 
این ریش و پشم براق. انگار كه مامور طالبان هستم و مي خواهم آنجا را 
هم مثل مجسمه ی بودا منهدم كنم. سبزه رو هستند با چشم های اغلب 
قهوه ای و خال سیاه وسط دو ابرو. در این خال كه اینها دارند عالمی نهفته 

است. 
كاش بودی و می دیدی كه هول و هراس در اینجا بودن، كم از آنجا كه 

تویي، نیست. به قول خودت َزالن. َزالن. 

صدای شر شر دوش حمام كه قطع شد از میلکازی بیرون آمدم.

- مرده شور این حمام و دوش شه ببرن هی. 
- یخ زدی و كف موند الی موهات؟

- همان بهتر كه بریم زیر آبشار كارا1 دوش بگیریم. 
حوله را پیچیده بود به خودش. سراپایش می لرزید. سرفه های قطاری اش 

دوباره شروع شد. 
نشست جلوی شومینه با همان موهای بور و حاال خیس و آشفته. 

یک استکان چای سبز برایش ریختم و گفتم چه می كنی با دختر انگلیسی، 
ُدخمر! 

نگرفت. شاید هم نشنید. 

1- آبشاری در دركه. 
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حواسش به مرگ خودش بود. 
روی شومینه، بخور اكالیپتوس گرفت و رفت، خوابید. 

برگشتم به آن صفحه ی روشن و یکی از آن صفحات پنهان را باز كردم: 
ِخ1 نمی كنم. نه با كلمات، نه در این شبی كه از پشت پنجره تمام شهر 
برسد  می خواهد  باالتر.  می رود،  باال  هی  كه  هم  برج  آن  و  پیداست  
كجا؟ برج هایی كه ما فقط می بینیم شان. برج های ادارات دولتی و بخش 
عالی.  قضات  رسمی و  وكالی  برج های  دادسرا،   خصوصی.برج های 

برج های تازه به دوران رسیده ها. برج های سر به فلک كشیده. 
آنجا كه بودیم كوه بازی دراز را می دیدیم و قلعه ی یزدگرد را. غزال، ستاره 
می شمرد. كاكه ای ها كجا رفتند؟ آنها هم شب تا صبح ستاره می شمردند 
از روی پشت بام آسیاب كهنه.می خندیدند. سال ها پس از پخش گاز 
نشاط آور خردل ، می خندیدند. نیاز دایگه را سبز2 می كردند از خودمان 
بودند. سرپا نمی ایستادیم. نه من نه غزال. دختر بودیم. دایگه می گفت 
میژو میژو كجایی كه پسر نداریم سرپا نداریم. ِخ می كنم؟ كنار  هانیتا بَش 
گرفتم. یک قاچ انار و چند تا بِژی3. جنازه ها... جنازه ها... آدم ها تا سرحد 
مرگ خندیده بودند. در دمای اشتعال 105 درجه سانتیگراد خندیده بودند. 
پنجره ی بی بی شهربانو آن باال بود. سنگ می انداختند جنازه هایی كه قبال 
جنازه نبودند. می نشستند پشت میز و نیمکت ها، خیره می شدند به تخته 

سیاهی كه گچ نمی گرفت. 
حاال ُمور می خواند دایگه. ما هم می خواندیم در آن خانه كه شب و روز 

1- ِخ كردن؛ كلید كردن به چیزي، موضوعي.

2- سبز كردن نیاز، همان به جا آوردن نیاز است. 

3- شیریني محلي كه اغلب براي نذري در مراسم یادبود )پِرسه( درست مي كنند.
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صدای رودخانه می آمد. 
از قصه می آمدیم بیرون. می گفت: باِن خانِگ. باِن خانِگ. 1

22 بهمن آخرین سالي كه در زرده بودیم آقاي قالیاني كارتن هاي پر از 
كیک و كاغذهاي رنگي را آورده بود چیده بود جلوی مدرسه. بچه ها 
را یکي یکي  صدا مي زد و هر كه بیشتر شعار بلد بود جایزه مي گرفت. 
نوبت كه به كامران رسید دندان هایش را كلید كرد و دهانش را بست. 
آقاي حقیقي، تركه به دست، پا مي كوبید به زمین و خون خودش را 

مي خورد. به آقاي قالیاني گفت برادر اجاق كور شدیمان. 
بعد از مراسم با كامران رفتیم روي پشت بام آسیاب كهنه، زر بازي. 

 گفتم: خوب سیل كن. آسمانه شیته2 باال سرته. 
 گفت: خمسه. خمسه. 

دایگه می خندید.حاال هم می خندد؟ خدا كند بخندد.پستان های ماغی را 
بدوشد شیرش را ببرد بریزد پشت آسیاب كهنه و بخندد. 

چرا این ها را نوشته بود؟

1- باال پشت بام. باال پشت بام. 

2- دیوانه.
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تب كرده بودم.عرق نشسته بود روی پیشانی ام. رفتم روی تراس و نگاه 
كردم  به درخت حیاط همسایه كه پر بود از جیک جیک گنجشک ها.

 خوابیدم، اما چه خوابی. پژاره می كردم و كابوس می دیدم تا صبح. با 
پیراهن خواب  همان  با  پریدم.  از خواب  دل خراش  صدای ضجه ای 

دویدم توی كوچه.
زن ایالمی خودش را انداخته بود توی بشکه نفت و كبریت كشیده بود. 
بردند.  آمبوالنس،  توی  گذاشتند  را  بود.استخوان هاش  شده  جزغاله 
باالخره نتونست ثابت كندكه شوهرش راننده كامیون بوده نه قاچاقچي. 
خودكشی آخرین راه نجاتش بود. صاحب بار دانه درشت بود. وكیل 
نباید  رفت.  در  قسر  و خودش  راننده  گردن  انداخت  را  گرفت. جرم 

خودكشی می كرد. 
 با دست هایی لبو شده از سرمای بیرون، نشستم كنار شومینه. 

 كژال گفت: اینَ م از ُصبانه امروز، زغنبوت. زغنبوت. ساعت چنده؟
ساعت روي رف، عقربک نداشت. عتیقه بود، هدیه ی دانیال بود. 

تلفن زنگ زد. زر. زر. زر. آقای مباركی بود از بازاری های تجریش. 
گفت: از بازی جدید چه خبر؟

داستان اژدهای توی غار را برایش شرح دادم. 
نداره.  معما  حوصله  و  حال  كسی  روزا  این  كنین.  ساده ترش  گفت: 

علي الخصوص مردهاي عزب و تنهایي مثل من. 
گفتم: یکی دیگه هم داریم. 

از خودم بازی درآوردم، همین طوری. داستان بشکه ای كه قل می خورد و 
كوچه به كوچه می رود. چیزی شبیه به همین تخم مرغ های بخت آزمایی 

كه معلوم نیست چی از توش در می آید. گفت قیمت؟
گفتم.



| نفس تنگی  77 | 

- راستي، با گلد كوئست چه طوري؟
- بازاریابي هرمي؟

- اگه طالب هستي. مي برمت زیر شاخه ی خودم. بعدش خودت مي شي 
لیدر. شش ماهه دالر پارو مي كني. این روزها همه تو شبکه ان. 

- چه قدر باید سرمایه اولیه بذارم؟
- اونش با خودم. شش ماه بعد حساب كتاب مي كنیم. 

گوشی را گذاشتم و زل زدم توی چشم های كژال. 
- بریم تو شبکه گلد كوئست؟

- فعال ببینیم از بازي هاي رایانه اي خالدي و شركاء چي در مي آد. 
این چن ماهَ م بگذره، برمی گردیم پیش دایگه. 

- یعنی چه كار كنیم؟ گردو پوست بکنیم و بادام نذری بفروشم؟
آنچه را شب پیش توی خواب و بیداری نوشته بود فرستاد روی وب. 

عکاس رودخانه  یک عکس جدید فرستاده بود؛ توتیا خانم ایستاده بود 
كنار  قاب عکس آقای حقیقی با دسته ای گالیول روی سنگ قبرش. 

- مگه آقای حقیقی مرده؟
- ما كه بی خبریم. شایَد م مرده. 

- اگه مرده بود دایگه خبر می داد. 
رفتم توی صفحه ی تنظیمات و رنگ های وبالگ را عوض كردم؛ حاشیه، 

بنفش و متن، خاكستری، به رنگ چشم های خودمان. 
 صورت استخوانی و موهای مجعد آقای حقیقی جلوی چشمم ظاهر 
قایق  نیلوفر. سوار  شد. بعضي وقت ها می بردمان طاق بستان یا سراب 
می شدیم و خودش پارو می زد. یک بار هم رفتیم بیستون و هی تکرار 

كرد؛ خدا باوه راولینسونه بیامرزه كه زوان  ای كتیبه َگه یه كشف كرد.
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از بیمارستان كه آوردندش خانه، زبان بسته بود. مردمک هاش در كاسه به 
گود نشسته چشم هاش مي چرخید. قطع نخاع كامل شده بود. توتیا خانم، 
تر و خشکش می كرد. می گفت انگاري شده بچه ی شش ماهه. كله اش 
هم دیگر روی گردن، بند نبود كه مثال تکان بدهد به عالمت شنیدن و 
فهمیدن. زخم بستر گرفت. پرستار مي آمد و براي آنکه زخم، كرم نگذارد 
آن  از  بسترش،  كنار  می نشست  كامران  مي برید.  از گوشتش  تکه  تکه 
كتاب می خواند و عکس هایش را نشان می داد؛ یک سال تمام، شاید هم 
بیشتر. می گفت: بَشمه بَشم.1 یک بار تو خواب دیدم كه از هر صفحه ی 
كتابش یک اژدها بیرون زده كه از دهانش آتش می بارد.خوابم را برای 

توتیا خانوم تعریف كردم. بیخ گوشم زمزمه كرد؛ 
. یَُقوُل اْلِنَساُن یَْوَمئٍِذ أَیَْن الَْمَفرُّ

كژال، نخ سوزن را از جعبه چرخ خیاطی برداشت و تکمه های مانتوش 
را عوض كرد. قهوه ای بود،. شد كِِرم روشن. سوراخ جورابش را هم 

بخیه زد. 
آجرهای شومینه سرخ شده بود. دو تا سیب زمینی درشت گذاشتم بپزد. 
رفتم توی پوشه ی نوشته هام. كلمه عبور را نوشتم و یکی از آن صفحات 

پنهان گشوده شد. 
تلفن زنگ زد. زر. زر. زر. گوشی را خودم برداشتم. خالدي بود. گفت: 

- می دونم خوشحال می شی. شغل جدید، مبارك. 
- شغل جدید؟

- گزارش روزانه ی تاالر شیشه ای رو می نویسی برای هیات مدیره.

1- سهم من است، سهم من.
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- تاالر شیشه ای؟
- هشت صب فردا، تشریف بیار دفتر مركزی. 

خداحافظی كرد. گوشی را گذاشتم سر جاش و نگاه كردم به آینه. گونه ی 
راستم چند تا تاول زده بود، قرمز و زیرپوستی. دایگه می گفت؛ آلوش1 

خردل. 
كژال خوابش نمی برد. به پژاره های من عادت كرده بود. شام سیب زمینی 
پخته خورد با تکه ای نان بیات. من لب نزدم. یک استکان چای سبز برای 
خودم ریخته بودم. سرد شد عینهو آب دهان مرده. به رسم دایگه، جلو 
آینه چشم هام را سرمه كشیدم. میل و سرمه دان از جنس عاج فیل بود. 
دوباره یاد هندوستان افتادم و دانیال دمدمی مزاج. جایی در تاریکخانه ی 
نام مستعار. كلمات  با  بود  پیدا شده  مینورسکی هم سروكله اش  ماریا 
حقوقی را پشت هم ردیف مي كرد كه نمی فهمیدم. نوشته بود؛ امتداد 
جلد و انخالع كفه من ذراعه نیز در فرد مذكور مشاهده شده.اما بنا به 
نص صریح استشهاد در صورت احتساب مرگ مغزی به عنوان موت 
مشتبه )غریق، مصعوق، مبطون، مهدوم، مدخن( رای مشهور آن است 
كه تا بروز و ظهور عالیم موت قطعی وجوب صبر برای یقین به مرگ 

نامبرده وجود دارد.  

سنگ آسیاب چرخید و چرخید. ساعت چند بود؟ سرم را گذاشتم روی 
بالش  و نگاه كردم به چشم های كژال كه توی خواب پلک می زد. 

 زمزمه كردم: پژاره نکن. پژاره نکن. 

1- تاول. اشاره اش به عامل تاول زای گاز خردل است. 
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فاصله  در  كه  مسافرانی  و  راننده  و  اتوبوس  همان  و  بودم  من  دوباره 
دو ایستگاه چرت می زدند. دانه های برف، رقص كنان می نشست روی 
درخت های دور و بر خیابان. مرد پا به سن گذاشته اي كه نشسته بود 
كنار دستم، روزنامه می خواند. كلمات روی صفحه ی اولش را خواندم. 

پرونده ی قتل های زنجیره ای مختومه شده بود.
روزنامه را تا كرد، گذاشت توی كیف چرمی اش. صورت استخواني اش 

پر از لک هاي قهوه ای ریز و درشت بود. 
سردی برف، انگشت هام را كرخت كرده بود. رباب هم آمده بود سر 
و  كت  شركاء،  و  خالدي  هلدینگ  شركت  هیات مدیره  اعضای  قرار. 
شلوارپوش؛ جز یکي شان كه به جاي كت، پالتو چرمي ایتالیایي تنش 
بود، نشسته بودند دور میز. سیب درشت لبناني پوست می كندند یا تسبیح 
می چرخاندند. حاج آقا اوالدي سفر چین و ماچین بود. نیامده بود. آقای 

سریک، سرمایه گذار فرانسوی، مهمان ویژه شان بود. 
وقتی آقای خالدي پا به سالن گذاشت همه بلند شدیم. رباب بیخ گوشم 

گفت: 
- ماشاءا... هر روز جوان تر می شه، چه همسر بی وفایی، عین شاخ شمشاد. 

دستم را فشرد. 
آقای خالدي پشت بلندگو از مزایده و مناقصه و طرح صادرات زعفران 
بازار  و شصت  المنافع  مشترك  به كشورهای  گرمي  بسته هاي سه  در 
هدف، گفت و گفت. تاكید كرد كه سود شركت به پنجاه درصد مي رسد 
اگرحاج آقا اوالدي موافق این طرح باشد و نمایندگان مجلس تسهیالت 
بیشتري اختصاص دهند.به خصوص در شرایطی كه یک سرمایه گذار 

خارجی پانصد میلیون یورو سرمایه به كشور آورده است. 
جلسه كه تمام شد. آقاي خالدي در چند جمله آب پاكی ریخت روی 
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از  می نوشتم  گزارش  و  شیشه ای  تاالر  می رفتم  روز  هر  باید  دستم. 
سبد سهام و باز و بسته شدن نمادها. صورت جلسات مجامع عمومي 

شركت هاي سودده و چند و چون معامالت روزانه. 
 پذیرفتم. زیر ورقه ای را امضاء كردم و انگشت سبابه ام خیس شد از 

جوهر آبی. 
به رباب گفتم گزارش خرید و فروش سهام شركت هاي سودده  دیگر 

چه صیغه اي است. 
- دنگ و فنگ این كار كمتره. فقط نباید كلمه كم بیاری. یک فرهنگ 
واژگان و اصطالحات بورس بخر. ضمنا هر روز از زیر پل حافظ رد 

مي شي و یاد شاعر محبوبت مي افتي. 
- شركت هاي بورسي چه ربطي به شركت شبه دولتي خالدي و شركاء 

داره؟
بازار اوراق بهاء دار رو شناسایي كنن  - مي خوان شركت هاي سودده 
كه سهام شون رو بخرن. البته خودشون به اطالعات محرمانه دسترسي 
دارن. به حاج آقا اوالدي مي گن سلطان خشکبار در خاورمیانه. ناسالمتي 
اینجا دفتر سرمایه گذاري هاي چند منظوره هم هست دیگه.صدها میلیون 
دالر وام ارزي و ریالي براي همین كار ها گرفته ن. البته دولت اصالحات 
چوب الي چرخ شون مي ذاره. براي همین مي خوان كلک این دولت رو 

بکنن. 
- شركت شبه دولتَی ن دیگه. 

از طاق گرا گفت  بیرون آمدیم. نمی دانم چه شد كه یک دفعه  با هم 
حوصله  دوم.  جهانی  جنگ  در  انگلیسی  افسران  اسب های  اصطبل  و 

ادامه اش را نداشتم. 
دم در خداحافظی كردیم. بهش گفتم كه آرایش غلیظ و تتوي ابرو، نمک 
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صورتش را كم كرده. 
گفت: نمک؟

گفتم: ما این جور می گیم. ابروای خودت قشنگ تر بود. 
الك ناخن هایش هم جیغ بنفش بود و حال به هم زن. 

دوباره همان ایستگاه و صف دنباله دار مردها و زن ها. تا اتوبوس بیاید 
آنکه جلوتر از من بود هی غر زد. دود كرد و ته سیگار انداخت زمین. 

تبلیغ اژدهای توی غار، به صورت افقی بدنه اتوبوس را پوشانده بود؛ 
عکس روی جلد سی دی ها و ساختمان شیشه ای شركت، نشانی اینترنتی 

و تلفن و نمابر. 
راننده، جدید بود. ریش داشت و موهای فرفری اش ریخته بود روی 

پیشانی كوتاهش. اتوبوس را كه راه انداخت، گفت: 
 - برای سالمتی خودتون بلند صلوات. 

تا حاال نشنیده بودم توی اتوبوس خط واحد صلوات بفرستند. 
بود.  كرده  حساب  شواره  شدیم.  پیاده  وقتی  گرفت،  بعد  را  بلیت ها 

نمی دانستم ردیف جلو اتوبوس بوده و صورت من هم توی آینه. 
چتر سیاهش را روی سرش باز كرد و رفت. دیگر ندیدمش. شناسه ای 

چند حرفی شد در دنیای مجازی.
به خانه رسیدم. كژال هنوز درازكش بود. كف دست كشیدم به پیشانی اش. 
خیس عرق شد. خیال كردم از این خواب به آن خواب رفته. خانه پر از 

بوی عود بود. 
گفتم: جلو  ای شومینه نخواو. گازش سمی ئه. یه راست می بردت اُو دنیا. 

پلک هایش را باز كرد و آرام گفت: كجا بودی،  ای همه وخت؟
گفتم: كارم درآمد. شدم گزارش نویس تاالر شیشه ای. 

بلند نشد. تنش را پیچ و تاب داد. چند بار غلت زد و بالش را فشرد روی 
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سینه های كبودش. 
خیره شدم توی چشم هاش. 

- ادامه شه بخوانم؟ نارنجک هنوز تو گنجه ست. 
- به فکر ناهار باش. سبزی كوكو گرفته م با كلم بركلی. 

- خودم درست می كنم. ادامه ش... 
پنجره باال آمد، سنگین و كند. صفحه ی دوم را باز كردم و خواندم:

 
جلوی  گرفت  و  درآورد  كیفش  از  را  سیاهش  جلد  كتاب  كامران، 
چشم هاش. یک ماه افتاده بود بیمارستان دویست تختخوابی شهر. كجکی 

راه می رفت. اونجاش هنوز پانسمان بود. 
دایگه گفت: دواره ِخ كرده. الی دو سنگ بره هر كه نُوّرش1 كرده. 

گفتم: اگه برف نبود حاجی ره ش ها اَ گرمسیر بر می گشتن. 
نردبام را تکیه دادم به دیوار مطبخ و رفتم باال. النه  یک پرستو زیر ناودان 

بود، پُر از پَر و ریقنه2. یک قمچه مار گل گلی حلقه زده بود تو النه. 
 از آن باال گفتم: تخم حاجی ره ش كی می خواد؟

كامران گفت: من. من. 
چشم هاش دوباره قیچ شد. خواست از نردبام بیاید باال كه پاش سر خورد 

و دمر افتاد روی زمین گلی. زد زیر گریه و فحش داد به باوگه. 
كژال گفت: ُفش نده، باوگه مرده. 

لج كرد و دكمه های كاپشن خیس ِگلش را بست. راه افتاد كه برگردد شهر. 

1- نّور، نفرین.

2- فضله گنجشک.
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گفتم: ُگرگانه ُخوره1. مگه شبا صدای زوزه شانه نمی شنفی؟
گفت: خب! بشنفم. گرگ دهاتی یایه می خوره. 

كژال گفت: نه خیر. شهری یایَه م می خوره. مه خودم دیدم خورد. 
كامران برگشت و كتاب را از وسط باز كرد. 

گفتم: اگه راست می گی اَ حفظ بخوان. 
كتاب را بست و قصه ی اژدهای توی غار را گفت كه می آید لب چشمه 

و دختر كدخدا را می بلعد. 
گفتم: ما كدخدا داشتیم دختَرم داشت. فرار كردن شهر. 

كژال گفت: َكالَوه2 بزرگه مال اوناس. چارتا سَگ م داشتن. 
گفتم: تازه، اسم ابس شان شبدیز بود. 

كژال خندید. گفت: اسب. 
كامران گفت: شبدیز مال طاق بستانه. خودم سوارش شدم. 

گفتم: نه خیر، مال پسر كدخدا بود. رفت رو مین. 
اشاره كردم به تنگه ی بازی دراز. 

دایگه گفت: برو از كندو آرد بریز تو تشت بیار. 
گفتم: تشت شکسته. 

گفت: چه؟
گفتم: افتاد رو سنگ. 

دایگه َوی َوی كرد و افتاد دنبالم كه بزند. دویدم توی مطبخ، قایم شدم 
پشت دیگ شوربای نذری. 

مطبخ پر از دود بود. دایگه گوشم را گرفت و دوباره َوی َوی كرد. 

1- گرگ ها آدم می خورند. 

2- ویرانه بزرگ. 
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كژال گفت: تشت مرده. دایگه وی وی می كنه. 
گفتم: به  این نذری قسم كامِگ شکسته. 

گفت: بیچاره آقای حقیقی، اجاقش كور شده. 
گوشم را ول كرد و به كامران چشم غره رفت. 

كامران دوباره افتاد روی دنده ی لج و خواست برگردد شهر. 
گفتم: كامِگ، بیا بریم قورسان. پر از جومجومه و انگشتره. 

 كتاب به دست، پشت سرم راه افتاد. پاهاش را این ور آن ور می گذاشت. 
قبرستان نزدیک بود، آن طرف چشمه. 

 گفت: كژال َ م بیاد. 
گفتم: دایگه دس تنهاس. تشت هم كه شکسته. 

گفت: اجاق كور. 
گفتم: برفایه بزنیم كنار، زیرش جومجومه س. 

بیلچه، دست خودم بود. 
صدای تانک آمد. نیرو های خودی كالغ پر می رفتند توی تنگه و پشت 

كوه بازی دراز. 
كامران گفت: ما م بریم. 

می ترسیدم بروم. مثل همان كوهی بود كه تو كتاب فارسی خوانده بودم. 
حضرت ابراهیم به فرمان خدا چهار پرنده را قطعه قطعه می كند. هر قطعه 
بود.  معلم مان  قهرمان مالقادر  آن سال  را می برد سر كوهی می گذارد. 

صداش تو گوشم بود: چهار پرنده را قطعه قطعه كن.
 می رفتم توی جلدش. 

لوله هاش  بلوط.  میان درخت های  بود.  بر  و  دور  همان  تانکی خودی 
با زغال نوشته شده بود ستوان دوم خالدي.  تا. ُروش  بود، دو  بزرگ 

برف ها را با بیلچه زدم كنار. خاكه قرمز پیدا شد. 
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گفتم: حاال تو بیل بزن. 
پشت سر هم زد. یکی هم كشیده شد به پای راستش. جیغ كشید، مثل 

دخترها. 
گفتم: اگه باشه همین جاس. نشانی ش  این دار بیده. 

 كالغی نشسته بود روی درخت. سرش آویزان بود. بال بال می زد، اما 
قار قار نمی كرد. 

چاله ای كندیم، اندازه ی یک بشکه. 
گفتم: مانیفست. مانیفست. 

جمجمه پیدا نکردیم. همین طور تکه های كتاب بود كه از چاله بیرون 
از كتاب را  باال سرمان. یکی شان تکه ای  تا كاكه ای آمدند  آوردیم. دو 

گرفت جلو چشمش. 
خواند: این كتاب را تقدیم مي كنم به عمو. به امید پیروزي انقالب مان. 

امضای كژال شبیه یک داس شکسته بود. 
همان كاكه ای گفت: بچه ها گم وگور. گم و گور. 

جوهر كلمات پخش شده بود روی كاغذ نمناك.
 روزي كه كاكه ای ها كتاب های جلد سفید را چال كردند و آقاي خالدي 
با چهار ستاره روي شانه هاش، لباس هاي خونین عمو ابگ و ك ژال را 
آورد، ده ساله بودم؛ كالس سوم. صدای قهرمان مالقادر توی گوشم 
بده چگونه  نشان  به من  ابراهیم گفت : خدایا،  كه  می پیچید؛ هنگامي 
مردگان را زنده مي كني ؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده اي . قطعه قطعه كن.

آن یکی گفت: كتابای عموتانه. 
دایگه راه مي رفت و با خودش ُمور مي خواند: 

 قطعه ی سی و سه غه ریب كشانه ن
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 وه ك َهورِ وه هار چاِوم گریانه ن1
 برگشتیم. خسته و كوفته. كامران گوشش را خواباند روی پنجره  خانه ی 

عمو ابگ. 
گفت: تنبور. تنبور. 

گفتم: نمی شنفم. 
گفت: فانی فانی یَن... فانی بَطال بُود2. 

1- )اشاره به قبرستان شهیدان جنبش چپ در تهران...(؛ چشم هایم مثل ابر بهار گریان است.

2- فناست فنا. فنا مباد. بندی از دفاتر پردیوری. 



فرهاد.ح.گوران |  88 |

- صفه ی سومه باز كنم؟
 - گفتم كه، كوكو سبزی با من. ُگسنه نمی مانی. 

صفحه ی سوم را باز كردم و خواندم: 
تپه شیرین  پناهگاه  انداخت روی سرم. توی  توتیا خانوم، چادرش را 

بودیم. 
چپیده بودیم گوشه ی دیوار اتاقک نمور. دو تا بچه ی دیگر هم بودند. 

می لرزیدم. از زیر چادر نگاه می كردم به صورت آقای حقیقی كه رنگش 
پریده بود. حرف نمی زد. چمباتمه زده بود و لب هایش را می جوید. 

كامران، نوشابه می خورد و كژال پشت سر هم سرفه می كرد. 
توتیا خانوم، گفت: اگه پناهگاه ره بزنن مثال. 

آقای حقیقی، یک دفعه داد زد: كم بگینان1 می زنن... 
اداش را هم درآورد: مثال. 

فشار جمعیت داشت له ام می كرد. 
آقاي حقیقی نوشابه را از دست كامران گرفت و سر كشید. كامران پا 

كوبید زمین و لج كرد. 
توتیا خانوم گفت: 

- هر كه لج كنه. طیاره های عراقی می ریزن سرش. 
نفس نفس می زد و عرق سرد نشسته بود روی پیشانی اش. 

چند نفر دیگر هل هلکی آمدند داخل. 
آقاي قالیاني، مشتري قالیچه هاي نقش دو ماهي توتیاخانوم، گفت: 

نَبتَرصدام لعنت هی. دهه عاشورا م رحم  به  از دیشو آژیر كشانه.  ای 
نمی كنه. 

1- بگویید. 
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آقای حقیقی، رادیو كوچک قرمزش را روشن كرد. 
رادیو كَِفه كِف می كرد. 

كامران گفت: آمبوالنس. آمبوالنس. 
آقاي قالیاني گفت: بریمان بیرون. دارم خفه مي شم. 

از پناهگاه بیرون رفتیم و خودمان را به آن طرف تپه رساندیم، نشستیم 
روي چمن. دو تا میگ سیاه از باالي طاق بستان یکراست آمدند طرف 
پناهگاه. دیوار صوتي را شکستند و ناگهان كله ام گیج رفت. مي دیدم كه 
تکه هاي گوشت به هوا مي رود. پاها، دست ها، كله ها، آجرها.چرخی های 

جلوی بازار در طویله1. 
گوش هام را گرفته بودم اما صداي واویالي آقاي حقوقي و توتیاخانوم 

را می شنیدم. كامران داد می زد آمبوالنس... آمبوالنس... 
بیهوش شده بودم. دو شبانه روز. چشم كه باز كردم توتیا خانوم، دنباله ی 

لَِچگ سیاه را گره زده بود زیر چانه ام. 
گفت: شام غریبانه. سیاه بپوش ُدخمر خودم. 

قالیانی نماز عصر را با آقاي حقوقي خواند. آقاي حقوقي كلمه كلمه با 
صدای بلند می خواند و او تکرار می كرد. بعد دست هاشان را باال گرفتند 
و خدا را شکر كردند كه قبل از بمباران پناهگاه از آنجا آمده بودیم بیرون 

و تکه تکه نشده بودیم. 
باز كردم و دنباله اش را یک دور  از كله  ام بود. گره را   لَِچگ  بزرگ تر 
رفتیم  دسته.  اول  صف  در  می زد  زنجیر  كامران  گردنم.  دور  پیچیدم 

ایستادیم كنار خیابان. آنکه سنج و طبل می زد آقای حقیقی بود. 
بلند مي گفت: بگیدان لعنت بر شمر. 

1- از بازارهای سنتی كرمانشاه 
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علمات را بردند طرف تکیه. دسته های سیاهپوش، پشت سر علمدار. 
توتیا خانوم هم چادر سیاه انداخته بود. گفت: 

- بریم سقاخانه ی تکیه معاون الملک، شمع روشن كنیم.
اگر مي رفتیم كامران دوباره مي رفت تو نقش پستان هاي فرشتگان روي 
آن كاشي آبي. توتیا خانوم اگر مي دید با تیشه قند شکن مي افتاد به جان 

كاشی ها. 
 تا رسیدیم، كامران هی تکرار كرد: آمبوالنس... آمبوالنس... 

 توتیا خانوم گفت: نترس... تو تاسوعا عاشورا هر كاری بکنن. بمباران 
هم بکنن آدم نمی كشن. درسته خلبانای عراقی ُسنی هستن، اما كافر كه 

نیستن؟
 قابلمه ی شله زرد را گرفته بود زیر بغلش. زن های محله نشسته بودند 
روی پله های كنار سقاخانه. زار زار گریه می كردند. شمع ها را روشن 

كردیم. 
حسین اشک  امام  برای  ابرا  كنینان.  نگاه  آسمانه  گفت:  حقیقی  آقای   

می ریزن.
دستش روی غالف شمشیرش بود. 

 شمع های ما سفید بود و چین چین. می چرخیدیم دور سقاخانه كه با یک 
دست بریده می رسید به آسمان. از دست خون می چکید. 

توتیا خانوم دست بریده را بوسید و بلند گفت: لعنت بر شمر. 
شله زرد را مالقه مالقه می ریخت توی ظروف یک بار مصرف. بَِش این 
و آن می داد. هر سال، تاسوعا و عاشورا، اهالی محل می آمدند دم در 

صف می بستند. 
 شله زرد توتیا خانوم معروف بود. عطر زعفران و هل و بوی روغِن دان 
ازش بلند می شد. من و كامران را فرستاد تاریکه بازار. نشاني حجره اي 
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دست  كف  روي  بود  شده  نوشته  مي خریدیم  ادویه  ازش  باید  كه  را 
كامران. غلغله ی بازار خوابیده بود. بمباران هوایي كه مي شد حجره دارها 
كركره ها را مي كشیدند پایین. نشاني روي كف دست كامران تعطیل بود. 
از حجره ی كناري اش خرید كردیم.  كامران دست برد توي طبق ادویه 
جات و طوري كه صاحبش نبیند یک مشت ریخت به جیبش. عاشق 
رنگ زردجوبه بود. كامران یک كاسه شله زرد براي همسایه های رو به رو 

برد كه ُسني بودند. در را باز نکردند. خانه نبودند.
آقای حقیقی راه می رفت و زمزمه می كرد لعنت بر شمر.

شمر، مترسکی بود با كاله قرمز و پیراهن سفید، آویزان از در تکیه ی 
معاون الملک،كنار سقاخانه. آقای حقیقی نفت ریخت روش و كبریت 

كشید.شمشیر را از غالف بیرون آورد و افتاد به جان لشکر یزید. 
از میان جمعیت، خودم را رساندم دم در تکیه معاون الملک. باز بود. سرم 
را بردم داخل. یکی هلم داد. افتادم تو و در بسته شد. از زیر طاق نماها 
رد شدم و یک دفعه دیدم در حیاط عباسیه هستم. كاشی های هفت رنگ 
روی دیوار زیر نور خورشید می درخشید و سینه های دو فرشته بیرون 
افتاده بود.آقای حقیقی دنبالم آمده بود.صورت ها و سینه های فرشته را با 

تیغه ی شمشیر پاك كرد.
دو دهه بعد دوباره از همان در رفتم تو. این بار هلم ندادند. دانیال جلو 
افتاد، من پشت سرش. برده بودمش زرده و بابایادگار. برگشتني سر از 

تکیه ی معاون الملک درآوردیم. 
كارگرها مشغول هره چینی دیوار جنوبی بودند. 

- دو دهانه به صورت خفته و راستای طوقی.
نمی دانم كدام شان گفت. 

شنیدم: 
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- قوس پنج و هفت. 
پنجره ی شمالی را هم قالب ریزی كرده بودند. 

در حیاط اول، اشرف الواعظین در حال سخنرانی بود، روی كاشی های 
لعابدار  با گل بوته های اسلیمی و ختایی. 

دانیال گفت: این هم شاه اسماعیل. 
گفتم: نگاه كن به ناصرالدین شاه. در حال قیلوله ی عصرانه تو حمام حاج 

حسن خان. 
گفت: چشم های خسرو پرویز از حدقه در آمده. 

بعد شمایل امین السلطان بود و آقامحمد خان و اشک اول و بهرام و قباد 
و شاه عباس و منصور بن عبدالملک روی كاشی های دیوارهای حیاط 

اول، همه با موهای سیاه و تمام رخ. 
دماغ آقا محمد خان قاجار كنده شده بود. 

 یکی از كارگرها گفت: خودم براش می سازم. 
دانیال چشم به خط و نقش روی كاشی ها دوخته بود. عکس می گرفت 

و شعر روی دیوار را زمزمه می كرد؛
 گفت بانی ش معاون پی تاریخ بگو 

 كین حسینیه ز ما بهر عزای شهداست. 
همان كارگر گفت: بروینان داخل داالن. 

رفتیم. 
توی اولین حجره زینبیه نشستیم. كاشی های آبی پر از نقش و نگار بود 

و خط ثلث و نستعلیق؛ 
وارد شدن اهل بیت امام حسین ) ع( به مجلس یزید و تصویر ابراهیم در 
قربانگاه اسماعیل و مجلس هارون الرشید و عصا انداختن حضرت موسی 

به قصر فرعون و بنگر آهوان به خاطری شاد عکس امام رضا با صیاد 
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از داالنی كه درش چوبی بود رسیدیم به عباسیه. 
خواندم: 
داریوش 

در كتب تاریخ مذكور است
اشکال سواران در بیستون 
در آثار عجم مذكور است

اسب شاپور بر سنگ نسب شده 
در آثار عجم مذكور است

دانیال گفت: این هم از شمایل افراسیاب. 
كنار شمایل فرعون بود. 

اشاره كرد به مجسمه ی جالینوس روی دیوار رو به رو. 
اشکال سواران داریوش 

نقشه در آثار عجم مذكور است
اشکال رومیان در مجلس شاپور

در آثار عجم مذكور است

را  خاك  بسته های  داشتند  كارگرها  كه  حیاط  آن  در  می چرخیدیم 
روی  آبی  كاشی های  در دست.  و شلنگ  بیلچه  باغچه،  به  می ریختند 

دیوارها می درخشیدند. دانیال نوشته های روی كاشی ها را خواند:
ورود حضرت یوسف در شهر كنعان 

فروختن حضرت یوسف را به عزیز مصری
انداختن یوسف را برادران در چاه 

وارد شدن حضرت یوسف به مجلس زلیخا
آقا سید حسین كلید دار كربال.
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دانیال گفت: همه را بنویس توی دفترچه ت. 
گفتم: می نویسم. 

گفت: همین طور كه نوشته شده بنویس. 
گفتم: همین طور می نویسم. 

خواند: در آثار عجم مذكور است. 
نگاه كرد به نقش دو افسر انگلیسی در جنگ جهانی دوم كه قبال روی 

كاشی های حیاط اول بود. 
گفت: انگلیس ها تا اینجا هم آمده اند؟

گفتم: در جنگ جهاني دوم، اینجا مقر قشون انگلیس بوده. معلومه كه 
آمده اند. 

گفت: نگاه كن ضحاك را با چشم های تراشیده. 
اشاره كرد به دیوار رو به رو. شمایل ضحاك بود با مارهای سیاه روی 

شانه هاش. 
گفتم: چشم هاي ضحاك انگار واقعا مي بیند.

به زرده و بابایادگار كه رفته بودیم، كنار چشمه ی آناهیتا گفت:
- بنواز... مقام رژیان داالهو را بزن. 

ما تنبور می ژنیم. اما خودمانیم بنواز را با هفت آب این چشمه هم كه 
بشویی نمی شود بژنه! من زن هستم. توی دفاتر پردیوری هیچ جا ذكر 
نشده كه زن ها كالم بخوانند. اما من هم كالم می خوانم هم تنبور می زنم 
در خلوت خودم. فقط وقتی می آیم اینجا سکوت می كنم.اما تردید ندارم 
كه خاتون رمزبار در جم پردیوری تنبور زده و كالم خوانده. یک موج 
آبی از پردیوری شروع شده و همه جهان را در برگرفته. از چارگوشه ی 
عالم به سمت پردیوری رفته اند.هر كسی با ساز خودش. و چون به 
پردیوری رسیده اند زبان هورامی  به آن ها هدیه شده. همه به این زبان 
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كالم خوانده اند. صدای كوچ باباهندو از پردیوری تا سرانه بلند است؛ او 
رفته و تنها میلکان1 اش بر جا مانده. نشانه ای كه باز می گردد. آسمان از 

آن اهل زمین است. ستاره ها هم. زبان هورامی  نجاتم داده. 
دانیال گفت: نمی فهمم. 

آن سال، بعِد تاسوعا و عاشورا، برگشتم زرده. 
آقای حقیقی تا كنار مینی بوس خط بدرقه ام كرد و گفت: 

- همه ش نروینان اَ رودخانه ماهی بگیرینان. رفوزه می شین. 
گفت: نماز یادت نره. جبر و مثلثات هم بخوان. 

از ریاضیات و جبر افتاده بودم؛ نمره ام زیر ده بود با جوهر قرمز توی 
كارنامه. سه ماه تعطیلی باید دود چراغ ِگرسوز می خوردم. آقای حقیقی یک 

ساعت مچی دو زمانه برام خریده بود.
دایگه ساعت را ازم گرفت و گذاشت توی گنجه. می گفت آب می كشد  

و زنگ می زند. از كار می افتد. 
خودش مانده بود و دو تا قبرستان، از قدیم و جدید. گفت: 

- كاكه ای بزرگه، زن ستانده. بعد محرم و صفر می آوردش خانه. 
گفتم: اَ كجا؟

- كشور خودش. اونا از این كشور به اون كشور كوچ می كنن.
شب توی گوشم، گفت: ئیمه وه تیره میرسوریم. وه لوح عقیقم. پیرته. 

بایه بیه م جه وزِ سه رت بشکه نید. 2

1- رد و نشانه ای كه از كوچ كرده ها به جا می ماند. 

2- ما از تیره ی میرسور )یکی از هفتوانه( هستیم.ما از لوح عقیق هستیم ) اشاره به طبقات 
گوهر،  لوحه ی   ، عقیق  لوحه ی  لوحه ی صدف،   : هفتوانه  نامگذاری  و  آسمان  هفتگانه ی 
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نمی دانست آقاي حقیقی شست وشوي مغزي ام داده و نه ماه تمام پشت 
سر توتیا خانوم نماز خوانده ام. بهش نگفتم. 

نارنجک هنوز توی گنجه بود. زیر رختخواب ها. 
كژال گفت: این م اسباب بازی ما. 

بعد رفت روی در حیاط با گچ نوشت؛ كامران حقیقی. 
گفتم: چرا نوشتی؟

گفت: همین كامران حقیقی بود كه نامش را بسته بودند به نام من. آقای 
حقیقی از دایگه قول گرفته. گفته اینجا كه راهنمایی و دبیرستان ندارد، 
خمپاره باران هم كه هست، می برمش شهر. درس می خواند و سری میان 
سرها در می آورد. شست و شوي مغزي اش هم مي دهم كه دین و ایمان 

درست حسابی داشته باشد. 
 دایگه قبول نکرده بود. گفته بود اینها یارسان هستند از تیره میرسورند. 

یارسانی ها آخرش به هم می رسن. حتی اگه كوچ كنن اون ور دنیا. 
این حرف ها را هفت سال بعد از توتیاخانوم شنیدم. وقتی دبیرستان تمام 
شد و آقای حقیقی زخم بستر گرفته بود. توتیا خانوم روی تراس قدم 

می زد و می گفت: 
- نه. نه. با بخت دختر مردم، بازی نمی كنم. 

آقای حقیقی را سوار ویلچر برده بودم توی حیاط كه آفتاب بخورد. دم 
ظهر بود و آفتاب روی پشت بام. باورم نمی شد این همان آقای حقیقی 
باشد كه نسخه ی خطی دفتر نوروز را از دستم گرفته بود و با غیض 
انداخته بود توي رودخانه. حاال همه ی چهره ها را فراموش كرده بود. 
حتی كامران را  نمی شناخت. مردمک هاش مثل تیله ی سفید تو حفره ی 

لوحه ی ُدر،لوحه ی یاقوت،لوحه ی مرجان،لوحه ی الست.( باید بدهم َجوز سرت را بشکند. 
)اشاره به آییِن گرویدن به یارسان( 
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چشم هاش می چرخید. دكتر می آمد و تکه تکه از گوشت بدنش می برید. 
روزی دو تا سرم خوراكی تزریق می كردند به رگ هاش. توتیا خانوم تا 

رگ سالم توی دست و پای مردش پیدا می كرد، جان به لب می شد.
 می گفت  ای خدا، جانشه بگیر، زودتر راحتش كن. 

بر  سنگ  پاره  همسایه ها  قول  به  كله اش  اما  بود،  شده  بزرگ  كامران 
می پاشید  ارزن  مشت  مشت  و  كبوترخان  تو  می رفت  می داشت.  
بودند.  دم، سفید  تا  از سر  كه  قرمز یهودی اش  نوك  كبوترهای  جلوی 
كبوترهای یهودی اش پشت دری نبودند. این كول و آن كول می رفتند 
توی آسمان فیض آباد، روی خانه ی خواجه باروخ چرخ می زدند و در 
امتداد آبشوران قیقاج می زدند تا طاق بستان و جلد می كردند. توتیا خانوم 
می گفت؛روله از روح خودش هستن.می گن چشمای خودش هم تا به تا 
بوده. مث این كبوتر دم قاق. كی می تانه بگه روح خواجه باروخ كبوتر 
نشده.هفت دهنه مغازه داشته تو تاریکه بازار. تاجر پارچه بوده. می رفته 

از بغداد و شام طاقه پارچه می آورده. 
نمی دانم كامران این حرف های توتیا خانوم را هم توی كتابش می نوشت یا 
نه. اهالی آبشوران همه می دانستند او كتابی دارد كه فقط خودش از آن 

سر در می آورد.
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كژال گفت: برو به صفحه ی بعد. 
رفتم اما چیزی نمانده بود جیغ بکشم. سفید بود با حاشیه های قرمز.

 انگار موریانه زده بود به كلمات. 
تا صفحه ی آخر همان طور بود؛ سفید با حواشی قرمز. جیغ كشیدم. 
طوری كه زن طبقه ی هفتم اگر كاسه ی آب دستش است بگذارد زمین 
و یکراست بیاید بکوبد به در. زنی كه مرد می دیدمش. مردی كه زن بود 
و درهای اتاقش باز می شد به شمال و جنوب. مردی كه هر روز از آن 
كوچه ی تنگ و باریک نرسیده به میدان دركه می گذشت و رو به روی 
درهای قدیمی خانه های متروكه زیر لبی ورد می خواند. نه فقط یک زن. 
نه فقط یک مرد. مجموعه ی رجال عصر خودش بود آن زنی كه بهش 
می گفتیم زن طبقه ی هفتم، سنگ فروش بود. آن هم نه هر سنگی. به قول 
خودش سنگ های شفابخش. عقیق و زمرد. الجورد، یشم، مرجان قرمز و 
صدف. می رفت هفت حوض. بساط پهن می كرد. یاقوت كبود را خودش 
از جمهوری  را  كهربا  بود.  آورده  النکا  آبرفت های سری  از  بود  رفته 
دومینیکن.سنگ یشم را از چین. زبر جد را از هند. روی سقف اتاقش 

عالمت چینی طب مکمل را كشیده بود. 
همین طور كه به آن زن فکر می كردم شبح رباب آمد جلوی چشمم.



اروند می ریزد به وب
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می دانم كه دیگر حتی عشق نجاتم نمی دهد. 
آن شب كه رفتم تو اینترنت و وبالگ َزالل زرده را دیدم تا صبح خوابم 
نبرد. می دانی كه من سر ساعت دوازده می خوابم. قفسه ی شیرین شکر را 
می برم توی پذیرایی. موبایلم را خاموش می كنم و باتری ساعت را هم در 
می آورم. تیک تیک عقربک ها از صدای سنگ آسیاب هم گوشخراش تر 
است. نوشتم سنگ آسیاب. طفلک شب و روزش شده سنگ آسیاب. 
می چرخد و می چرخد روی آن تخت زیمبلی زمبو. به قول خودش ته 
ظلمت. حیف از آن چشم های خاكستری و خال گوشه ی لب. متولد سال 

مار زیر سم اسب من چه می كند؟
 اما خودمانیم تومور زده به ریه هاش. خبرش را دارم. كلکش كنده ست. 
فاتحش من هستم،  باشد  بازی دراز هم كه  بازی،  این  تو كه می دانی 

فاتحه اش آن دو چشم خاكستري. 
حاال هی بگو گوشت كمرت را آب كن. بنشین جلو شبکه جهاني فشن 
تي وي و یاد بگیر چه طوري دلبري كني. دماغت گنده ست. گوش هات 

برآمده. 
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عمل می كنم. چشم هام؟ لنز می گذارم، خاكستری تیره. این دفعه كه رفتم 
پاریس، برای همین می روم. مركزش را توی گوگل جست و جو كردم، 

پمپیدو.
كه  می كنی  ِچک  را  ایمیل ات  فقط  می دانم  نیستی.  وب  اهل  كه  تو   
ببینی سفارش جدید داري یا نه. تازه، شناسه و كلمه عبورت هم دست 

منشی ات است. 
فکر نکن من هم دهاتی ام. در این شمال شهر تهران یک كوچه فاصله مان 
است. از این باال، پنجره ی اتاقت را می بینم. چرا همیشه ی خدا پرده اش 
روز  هر  كه  افقی ات  و  لغزان  سایه ی  این  از  آه  سایه ات.  كشیده شده. 
زرده  زالل  روی  افتاده  كه  مي بینم  حاال  دختر.  یک  نام  روي  مي افتد 
هم. صفحه كه نداشت. داشت؟ حاال دارد. از مار زنگی می نویسد. از 
زرده ی علیا و بابا یادگار و نسار دیره مي نویسد.از نسل كشی و شکایت 
به دادگاه الهه.توی راهروهای دادگستری مركزی گم می شود.همان جا 
رشته ی تناسخ اش می گسلد و تبدیل می شود به ماری قرمز.می رود الی 

پرونده های انباشته در قفسه های بایگانی حلقه می زند.
پاتاق. باستانی و بعد ریجاب و   ماه عسل اول، رفتیم همان منطقه ی 
مردم هنوز هم می خندیدند. در اثر عوارض دیررس سولفور موستارد 

می خندیدند. 
 به اروند و قصر شیرین نرسیدیم. 

گفتي: هنوز دارند مین روبی می كنند برگردیم هتل. 
قوری قلعه یادت هست با آن قندیل های آویزان و تاالر منورش؟ بعد از 

كلی سینه خیز رفتن توی تاریکی، دهن به دهن شدیم. گرما دادی. 
گفتی: تاالر عروسی ست این. 

گفتم: كاش همین جا مراسم را برگزار می كردیم. 
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آنجا  كابین  تله  در ساخت  قرار شد  رفتیم.  بیستون هم  و  بستان  طاق 
سرمایه گذاري كني. مثال مدیرعامل و رییس هیات مدیره ی یک شركت 
خدماتی هم بودی دیگر. از مدیریت تامین لجستیک استعفا داده بودي تا 
بشوي فعال بخش خصوصي. عکس های یادگاری را هر روز می بینم. آن 
را كه سوار شبدیز شده ای، قاب گرفته ام، زده ام به دیوار. حلقه هم داری. 
روی انگشت نشانی ات می درخشد. عکس های كتیبه ی بیستون تار افتاده. 
نه خطوط را می شود دید نه آن دوازده نفر را كه از دو طرف دست بر 
زانو منتظر رخصت بودند یا هر چیز دیگر. یعنی دو هزار و پانصد سال 
همان طور ایستاده بودند؟ چشم های هر دو نفرمان نور زده، درست وسط 

مردمک ها انگار شمع روشن كرده اند. به عکاس گفتی: 
- درست است از تولید به مصرف می اندازی، اما عجله نکن. 

عجله كرد. دستم بهش برسد موهایش را یکی یکی می كنم. می دانم دوباره 
می بینمش. مگر مرده باشد. از قصد كرده بی شرف. كاش خودمان دوربین 
برده بودیم. حاال یکی اش را می گذاشتم روی صفحه ام و لینک می دادم 
به زالل زرده. با اجازه ات كلمه ی عبورش را قاپیدم. بعد یک هفته شب 

نخوابی، آن هم با استفاده از برنامه ی هک به روش دیس اینفورمیشن. 
شناسه ی صفحه را می دهی به حافظه ی برنامه. خودش پیدا می كند. از 
محض  را  صفحه اش  دو  آوردم.  در  سر  هم  كذایی  صفحه ی  آن یازده 

رضای خدا، دست نزدم. بقیه اش پرید؛ یعنی پراندمش به دنیای خودم. 
 چرك نویس هم كه داشته باشد، چه فایده؟ می دانم كه ندارد. 

 ُدخمر ذوق زده، همه را رو به آن صفحه ی روشن نوشته. فقط نمی دانم 
چرا نامی از تو نیست. سایه ات هست، اما نامت نه. همشهری زبان بسته، 
اما  است،  خودم  با  طعمه اش  و  آب  من.  تنگ  توی  پریده  ماهی  مثل 

سگ جان است. 
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گل  پوستش  و  می كند  پوست  تخم مرغ،  و  سیب زمینی  شب،  و  روز 
می اندازد. توی كالس نت های هفتاد و دو مقام را می نویسد روی تخته 
سیاه. كارگاه تنبور و هفتاد و دو مقام حقانی راه انداخته. تنور و نانوا دیوانه 
گردند. روزی كه از پله های محضر باال رفتیم یادت مي آید؟ درخت زبان 

گنجشک جلوی محضر مزین بود به چراغ های زرد و قرمز. گفتی: 
- روز روشن و این چراغ ها؟ 

گفتم: به خاطر عشق، همان خوني كه از عروق تزریق مي شود به حروف... 
پوزخند زدي و گفتی: 

- در دوران فشن تي وي عشق چه معنایي دارد؟ مانکن شو نه عاشق. 
نه به مسجد بازار رفتن و پشت سر حاج آقا اوالدي نماز خواندنت نه 
به این حرف هاي بی رگ و ریشه ات. مي دانستم حرف خودت نیست. 
دست گذاشتم روی این شکم برآمده. بعدش، یک هفته افتادم روی تخت 
و لب به آب هم نزدم. خیره می شدم به هفت خواهران چسبیده به سقف. 
ماه هم وسط شان بود. حاال هم هست. چراغ را كه خاموش می كنم 
دقایقی سو سو می زنند و بعد یکی یکی انگار می میرند. شیرین شکر تکرار 
می كند می میرند. می میرند. چند روز است كه دارد فضله ی خودش را 
چندشم  مي كند.  را  كار  همین  مي گیرد  افسردگي  وقت  هر  مي خورد 
مي گیرد. راستی توی یکی از همین وبالگ ها رسیدم به اسطوره مار و 
كاج. چیزی ازش می دانی؟ از مار نُه سر چه؟ اگر می دانی برام بنویس. 
نقاشی مدوزا را زده ام توی پذیرایی، كنارعکس تو. دلم می خواهد گیتار 
بزنم، اما فقط صدای دینگ دانگش را می توانم دربیاورم. اعتراف می كنم. 
اقامت پاریس را كه گرفتم، می روم مدرسه ی موسیقی. آن وقت توی 
شانزه لیزه برایت می زنم و طرف های تجاری ات ذوق می كنند. از مسیو 
به  به منظور صادرات  سریک كه آمده كارخانه ی تولید مواد شیمیایی 
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ویزیت،  كارت  به جای  مي آید.   بیندازد خوشم  راه  منطقه  كشورهاي 
كارت هتل را داد با شماره تلفن اتاقش. من هم شماره موبایل و نشانی 

صفحه ام را بهش دادم. 
ببردش توی شركت  آقا اوالدی  آنکه حاج  كارش پیش نمی رود مگر 
را  اینها  نمی دانم  اروند.  مرزی  بازارچه ی  در  چینی ها  تخصصی  مادر 
می خوانی یا نه. به ایمیل ات سر می زنی یا نه. هنوز كه سه طالقه نشده ایم. 
هر وقت صیغه طالق جاری شد دیگر نه من نه تو. حتی از جلو شركت 
هم رد نمی شوم. دیدارم با آن یک جفت چشم خاكستری هم به قیامت. 
سر پل صراط یقه اش را می گیرم. می گویم عشقم را دزدیدی خودت هم 
تا كمر در گل ماندی. ناشی بودی. بدبخت نمی داند عاشقی قلق دارد. 

دنبال تنور داغ می گردد. تنور و نانوا دیوانه گردند.
 به قول استاد گیر كرده توی مانواژ آمیغی.آن هم كجا، توی آلونکی در 
دركه كه سگ یک شب دوام نمی آورد. سردرآوردنش از تارنمای جهانی 
بماند. كجاست ترامادول و متادون. هر شب می خورم. دكتر تجویز كرده. 
چند ساعتی آرامم می كند، اما دوباره می روم توی پذیرایی و جای خرس 
می بینم خون  و  قدی  آینه  جلوی  می ایستم  می كنم.  را عوض  كوچلو 
به روی ام  را  این یکی  می افتاد؟  آن وقت ها هم  توی چشم هام.   افتاده 

نمی آوردی. فقط می گفتی دماغت گنده است. همین. 
می گفتم این بیني هاي قلمی كه می بینی همه عملی اند. می گفتی پس اون 
دوقلو چی؟ اون ها كه از دهات آمده اند. می گفتم تو كجا، غزال كجا. 

می گفتی: غزال نه، كژال. 
پس معلوم است كه خبر نداری. با اجازه ات گاز خردل دیر و زود دارد 
می گیرد و چشم هاش  نفسش  ندیده ای چه طور  ندارد.  سوخت و سوز 
سیاه می شود. خودم به دكتر متخصص معرفی اش كرده ام. پرونده اش زیر 
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نظرم است. همین روزها فاتحه اش خوانده است.
می دانم خوانندگان این نامه دیگران اند، پس با كمی مقدمه: 
از همان روزی شروع می كنم كه عکاس ادا در آورد؛ آماده!

و تو زل زدی به برجستگی های خطوط و نقوش روی كتیبه. 
گفتم: نگاه كن به دوربین. 

عکاس بو برد. گفت: 
- ماه عسل مباركه. 

زمزمه كردم: البته ماه عسل دوم. 
گفت: به لهجه تان می خورد اهل همین خاك باشید. 

گفتم: من بله. اما ایشان خیر. 
پکی عمیق به سیگار برگ زدی و گفتی: 

- البته پدربزرگم زاده همین شهر بوده، محله ی سرچشمه، می شناسی؟
گفت: بگو كدام كوچه تا شجره نامه بدهم. نام زندگان و مردگان اون 

محله را  یکایک به خاطر دارم. 
از آن هفت خط های روزگار بود. می خواست هر طور شده دو حلقه فیلم 

نور دیده قالب مان كند كه كرد.
 توی همان سفر، به دخمه ی آنوباني ني و طاِق گرا هم رفتیم. تاریک 

بود دخمه. 
گفتی: یعنی چند هزار سال است كه این نقش روی این سنگ است؟

گفتم: نقش؟
اشاره كردی به نقش روی سنگ گور. 

من كه ندیدم. 
گفتی: چشم هاش آبی ست شبیه آن دو نرگس...

گفتم: حاال چه وقت خاطره گفتن است؟
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مقدمه نویسي سي دي هاي  براي  مي كنم  اسطوره جمع  دارم  من  گفتي: 
تولیدي شركت. مي خواهم خط تولید بازی های اساطیری هم راه بیندازم 

با سرمایه گذاري مشترك چیني ها. 
می دانستم آن چشم آبي عشق اولت بوده و خودش را در حافظه ات زنده 

به گور كرده. می خواستم همان جا ناخنک بزنم، اما گذاشتم بعد. 
ان شاء ا... سنگ گور او را هم می آورم روی بوم. نمایشگاه می گذارم توی 
خانه هنرمندان و موزه ی هنرهاي معاصر. بعد خودش را مي برم به زن 

طبقه ی هفتم معرفی می كنم. 
در طاِق گرا، صدای پای اسب می شنیدی. قدم زنان تا محوطه ی خدم 
و حشم افسران انگلیسی در جنگ جهانی دوم رفتیم. هنوز اسم و رسم 
بعضی شان روی تنه ی درخت های بلوط و پیشانی سنگ ها هست. نقش 

واكسیل و پاگون و قمقمه هاشان هم. 
گفتم: زرده، همین نزدیکی هاست.صدای تنبور و هفتاد و دو مقام حقانی 

می آد. 
گفتی: زرده؟

و نور تابید به چشم هات. دم غروب بود و جار بلند ابر، روی كوه بازی 
دراز، فقط یک دایره قرمز می دیدیم كه قرمز بود و شبیه خورشید بود. از 
اروند گفتی و بیست و هفت ماه خدمت مقدس در خط مقدم، تپه ای 
به نام سرخهلیژه، دود سینه گیر برگ های بلوط و سگی چهار چشم كه 

دیده ای. 
توی طاِق گرا آتش روشن كرده بودند. نزدیک كه رفتیم دیدیم غزال دارد 

كنار آتش تنبور مي زند و آن جوان خل وضع كتاب می خواند. گفتی: 
- بلند بخوان ما هم بشنویم. 

كتاب را بست و زد زیر بغلش. 
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گفت: آقای حقیقی. آقای حقیقی. 
در كرند، چاقویي زمردنشان برایم به رسم هدیه خریدي. بعدش كجا 
رفتیم؟ توی راه كم مانده بود پرت شویم ته دره. در ماهیدشت، هندوانه ای 

شکستیم و قاچ قاچ كردیم. تلخ بود. قرمز بود، اما تلخ. گفتم: 
- هندوانه های اینجا، عسل بود. تعجب می كنم كه چرا حاال زهر مار 

شده. 
گفتي: از بس كود شیمیایي مي زنند به خورد خاك. 

توی تقویم نبودی. تخته گاز می راندی و ضبط روشن بود؛ كهن دیارا 
دیار یارا... 

وقتی رسیدیم تاریکی ریخته بود روی شهر. رفتیم توی هتل، اتاق شماره ی 
111. مضطرب بودی. ریشت هم سبز شده بود. حال و حوصله ی اصالح 

نداشتی. می خواستم لجت را دربیاورم. این داستان را برایت خواندم: 

دختر، زیباتر از آن بود كه بشود نوشتش روی كاغذ. ناگهان وارد هتل 
امارات، هواپیما توي آسمان  شد و شناسنامه اش را نشانم داد. در راه 
دچار نقص فني شده بود. دختر، نشستن اضطراري در فرودگاه كرمانشاه 
را به فال نیک گرفته بود. مي خواست برود سیر و سیاحت بیستون و 

طاق بستان. 
گفتم: اولین بار است كه می آیید اینجا؟

گفت: بله. ولی اینجا همیشه توی رویاهایم بوده حتی می دانم باید بروم 
به اتاق شماره ی 111 و آن جا اقامت كنم. 

مشخصاتش را نوشتم و كلید اتاق را تحویلش دادم، همان یک اتاق خالی 
بود؛ شماره 111 در طبقه سوم. 

گفتم: اگر چیزی احتیاج داشتید به اطالعات هتل زنگ بزنید. 
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لبخند زد. چمدان سیاه و سنگینش را دنبال خودش كشید و از آسانسور 
رفت باال. 

دم غروب با پیراهنی سفید كه روی شلوار كهنه ی لی، قامتش را دلربا 
كرده بود از هتل رفت بیرون. زمین خیس بود. با هر قدم كه برمی داشت 

مثل گل می چسبیدم به كفش های چرمی پاشنه بلندش. 
گفت: تنهایی می خواهم بروم. 

گفتم: همه جا را ببینید. حتما شنیده اید كه بیستون در فهرست یونسکو 
ثبت شده. 

گفت: بله. شنیده ام. 
انداخت.  پاییزی، موج  دوباره لبخند زد. موهای بورش در نور آفتاب 
برگشتم و گذاشتم به تنهایی قدم بزند. كلید دوم اتاق دست خودم بود. 
طوری كه نگهبان ریشوی هتل بو نبرد، خودم را به طبقه ی سوم رساندم 
و  بودم  من  نمی شناختم.  پا  از  سر  هیجان  از  شدم.  اتاق 111  وارد  و 
اتاق خالی او. از پنجره در آن محوطه باستانی می دیدمش. قدم زنان دور 

می شد. 
اتاق پر بود از بوی عطر تند زنانه. وسایل آرایش را چیده بود روی میز 
توالت؛ رژ لب، كرم ضدآفتاب و چند جور شانه و نوار بهداشتی. و  یک 

كارت تبلیغاتی به نام ا.ژ. سریک. 
در  سر  كه  رمزی  قفل دار  آن چمدان های  از  بود،  تخت  روی  چمدان 
آوردن از رمز و رازش فقط كار خودم بود، اما زیاد وقت نداشتم باید بر 

می گشتم پشت میزم. 
یک، چهار، نه، ده
پنج، سه، دو، یک

شش، پنج، هفت، هشت
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این آخری خودش بود، شماره ی شناسنامه اش. انگشتم كه رفت روی 
تکمه قفل، در چمدان طاق باز شد. چشم هایم زِری ِوری رفت و قیچ 

شد.
 نزدیک بود شاخ دربیاورم. یک آلت بزرگ پالستیکي با نشان تجاری یک 
شركت چینی، نقش افعی پر خط و خال، سر مثلثی، چشم های بیضی و 

پوست پولکی دیدم، آن هم توی چمدان دختری به آن زیبایی.
 در چمدان را بستم و آمدم بیرون. 

دختر به آن زیبایی، البد حاال از پله های فلزی كتیبه رفته بود باال و داشت 
نقش برجسته ها را می دید و خطوط میخی و بابلی را می خواند. وقتی 
برگشت، شاد و شنگول بود. زیر چشمی نگاهم كرد و وارد آسانسور شد. 
دل توی سینه ام نبود، اما یقین داشتم كه حتی با انگشت نگاری هم پی به 
حضورم در اتاقش نمی برد. تمام شب یک چشمم به صفحه ی تلویزیون 
بود كه پشت سر هم محصوالت شركت خالدي و شركاء را تبلیغ مي كرد 
و چشم دیگرم به آسانسور و راه پله. خواب حرام شدم تا آفتاب از پشت 
به  برای خوردن صبحانه رفت  زیبایی  به آن  آمد و دختر  باال  بیستون 
رستوران. صبحانه، مربای زغال اخته بود و عسل با پنیر محلی و سرشیر 

تازه گوسفندی. 
 شنیدم كه به یکی از مستخدم ها، گفت: 
- تو هم تبلیغات شركت ما را دیدی؟

بستان.  طاق  نبش  زدیم  غرفه  خودمان  ما  آره.  داد:  جواب  مستخدم 
نمایندگی گرفتیم از شركت.

لبخند زد و گفت: پس این طور. 
افتاد طرف  بید و كاج راه  از میان درختان  بیرون و  از هتل رفت  بعد 
بیستون. عینهو سایه ای لرزان، دنبالش رفتم. چه راوی كله خر و سرتقی 
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بودم. 
انگشت های نازك و بلورینش را بر خطوط میخی و بابلی كتیبه می كشید.
انگار حوالی سال 1835 بود و راولینسون، افسر زبان شناس انگلیسی، 
سایه به سایه ی كتیبه از چهارده نشانه اش رمز می گشود. طنابی بسته به 

دور كمر و آویزان از تاش چهل ذرعی.
به نقش داریوش خیره شد و كماندار و نیزه دار او. به آن نُه نفر به بند 

كشیده شده.
 نفر اول؛ گئوماتا. او دروغ گفت و چنین گفت من بردیا، پسر كوروش 

هستم. او مردمان پارس را نافرمان كرد.
 نفر دوم؛ آسری نامی است خوزی، او نیز دروغ گفت و چنین گفت من 

بخت النصر، پسر نیونئیت هستم. او بابل را نافرمان كرد.
 نفر سوم؛ نده ئیت بئیر نامی ست، از مردمان بابل، او دروغ گفت و چنین 

گفت من ایمه نیش، شاه خوزستان هستم. او خوزستان را نافرمان كرد.
 نفر چهارم، مه رتیه نام، او دروغ گفت. 

نفر پنجم؛ فروه رتیش نام؛ مادی. او دروغ گفت. چنین گفت من خشسه 
رنیته، از دودمان اوه خه شتره هستم. او ماد را نافرمان كرد.

 نفر ششم، چیسه ره تخت نام؛ اسکه ره تی. او دروغ گفت. چنین گفت: 
من در اسکه ره ته شاه هستم. او اسکه ره ته را نافرمان كرد.

 نفر هفتم؛ فه راده نام؛ مروزی، او دروغ گفت. خود را شاه مرو نامید. او 
مرو را نافرمان كرد. 

نفر هشتم؛ وحیه سدات نام، از مردمان پارس. دروغ گفت. چنین گفت 
من بردیه، پسر كوروش هستم. او پارس را نافرمان كرد. 

و نفر نهم؛ سکونخای، یاغی سکایی. 
نوشت: من نیز نیلوفر نامی، بازاریاب بین المللی شركت خالدي و شركاء 
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هستم. او دروغ گفت و مرا نافرمان كرد. 
دم ظهر، سر از طاق بستان در آورد. سوار شبدیز شد و عکس یادگاری 
گرفت. بعد نشست توی قایق پارویی و دور دریاچه، افتاد به چرخیدن. 

ناهارش را همان جا خورد، توی قایق. 
از پشت درخت ها می پاییدمش. گاهی عینک آفتابی اش را می زد و كله اش 
را باال می گرفت. گوشش، ابدا بدهکار لباس شخصی ها نبود كه سایه به 

سایه اش مي رفتند. 
برگشتم هتل و منتظرش ماندم. می خواستم زنگ بزنم 110 اما یادم رفت. 
پاك حواس پرت شده بودم. هوا هنوز روشن بود كه قامت كشیده اش دم 

در ظاهر شد. لبخند زد و یکراست رفت طرف رستوران. 
شام، ماهی پلو بود با ساالد فصل و ماست چکیده محلی. اگر جسارت 
آن را داشتم كه بروم بنشینم سر میزش و حرف دلم را بهش بزنم حتما 
سر از راز آن افعی هم درمی آوردم. می ترسیدم. راستش رو در رویی با 
دختری به آن زیبایی از عهده ی من برنمی آمد. می دانستم همان جمله ی 
از دور  اول خراب می كنم و می شوم خاطره ی خنده دار سفرش. فقط 
كیف  و  می دیدم  را  صورتش  و  دست  ظریف  حركات  می پاییدمش. 
می كردم. كله ماهی را با ولع دندان می زد و زیتون پرورده را یکی یکی 
خورد. ماء الشعیر بدون الکل هم روی میزش بود كه لب نزد. عوضش 

یکي از موزهاي بشقاب میوه هاي زینتي را برداشت با خودش برد. 
سراسر شب، پشت در اتاقش بودم و از سوراخ قفل دزدكی نگاه می كردم. 
صدای شر شر دوش حمام و زمزمه اش را می شنیدم. داشت با آن آلت 
چینی  با خودش ور مي رفت. رنگ حوله اش آبی بود با گل گلی های 

قرمز. 
روی تخت مثل مجسمه ای بلورین، دراز كشید و سیگاری آتش زد. بهش 
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نمی آمد سیگاری باشد، اما بود. صدای زمزمه اش را می شنیدم؛
آسیاب می خری؟ مرا بخر تا گرد تو بگردم. چون بگردم آردها دهم كه 

در صفت نیاید1. 
صبح پیش از آنکه خورشید سر از بیستون در آورد در آسانسور باز شد. 
با آن چمدان سنگین بیرون آمد. صورتحساب را پرداخت. شناسنامه اش 

را تحویل گرفت و رفت. 
فورا خودم را به اتاق شماره ی 111 رساندم. همه چیز مرتب بود حتی 
مالفه ی سفید را طوری روی تخت كشیده بود كه انگار دست نخورده 
است. دفترچه ی پیشنهاد ها را ورق زدم تا رسیدم به صفحه ی آخرش. 

نوشته بود: 
فقط یک سوال از مدیریت محترم اینجا دارم. مگر می شود هتل پنج ستاره 

ماهواره نداشته باشد؟ 
و امضا كرده بود؛ بازاریاب بین المللي شركت خالدي و شركاء. 

طبق معمول، الکی بهت گفتم خودم این داستان را نوشته ام و تو زل زدی 
به چمدان سیاه كنار تخت. گفتم: 

- از این داستان ها، تا دلت بخواهد توي پوشه ام دارم. حتي داستاني دارم 
كه سفر خصوصي رییس دفتر حاج آقا اوالدي و جنابعالي را با همین 

دخترخانم چشم آبي، كلمه به كلمه...
گفتی: تو نیز دروغ می گویی. نفر دهم روی آن كتیبه هستی. 

روي تخت دراز كشیدي و خودت را زیر مالفه سفید قایم كردي. 

1- از مقاالت شمس تبریزی. 
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می سوزم. دلم می سوزد برای غزال كه سوار اتوبوس می رود تا می رسد به 
آن تاالر شیشه ای و صفحه سیاه می كند از باز و بسته شدن نمادها و مجامع 
رسمي شركت هاي سودآور و زیان ده. بعد تو باد به غبغب می اندازی و 
فهرست بلندباالي شركت هاي سودده را در جلسه هیات مدیره می خوانی. 
گزارش می دهی به مجمع عمومي ساالنه. گردان نودو دو. گردان نود و 
دو. بابا هم به عنوان سهامدار عمده زیر اوراق را امضاء می كند. پارسال 
مجری برنامه خودم بودم. وقتی رفتم پشت تریبون، دست هام می لرزید 

و سرم گیج می رفت. 
صدام چه طور بود؟ افتضاح. خودم می دانم. ترامادول فقط شب ها در من 
اثر می كند. روزها، هر چه بخورم انگار آلوهای شیرین دور میدان دركه 

را خورده ام. فشار خونم می افتد پایین. 
بعد از مجمع عمومي، سهامدارها گفتند: 

- امیدی به افزایش سود هست؟
دمیدم به بادباك. حاال ندم كی بدم. تا دلت بخواهد امید واهی بهشان 
انگشتر طالی زمرد  بودی. عصرش شدم دو طالقه.  دادم. قدر نشناس 
انداختمش توی سطل آشغالی محضر.  انگشت در آوردم.  از  نشان را 

می خواستمش چه كار. همان روز زنگ زدم بابا. دوبی بود. گفتم: 
- دو طالقه شدم. 

گفت: خودت می دوزی و خودت می دری. قرارداد چهار میلیون دالری  
با همسرت عزیزت مانده روی زمین. 

می خواستم بروم روي برج میالد و از آن باال خودم را پرت كنم پایین. 
كنار  رفتم  شب  آوردم.  در  آبرود  نمک  ویالی  از  سر  نرفتم. یکراست 
بر  و  داشت همان دور  دریا. یکی  تاریک  امواج  به  ساحل، خیره شدم 

گیتار می زد.
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 رطوبت صداش خیسم كرد. قدم زنان از همان مسیری رفتم كه سال های 
وقت ها  آن  كه  حصیری  سایه بان  همان  زیر  نشستم  می رفتم.  كودكی 

می نشستم و بابا پیچ رادیو را می چرخاند و آژیر قرمز پخش می شد. 
می گفت بمباران شیمیایی نکنند بی شرف ها. 

به خودم می گفتم نمک آبرود را كه بمباران نمی كنند، می كنند؟ 
هر كسی به دنبال جنازه ی خودش بود در دهه ی شصت.

نقش  توی  رفتم  و  باال  انداختم  ترامادول  تا  دو  بود.  بان سوراخ  سایه 
دست های مادر كه از زیر آوار انگشت هاش می جنبید. من و بابا رفته 
بودیم به تماشاي طاق بستان كه نفیر موشک را شنیدیم. سقف ریخته بود 

روی سر مادر. 
بابا گفت: 

- دو تایی شانس آوردیم، اما لعنت به این شانس. 
خانه و كارخانه را جمع كرد آورد شمال. قبر مادر ماند همان جا. بابا 
می گوید سنگ قبر مادر اینجاست، روی سینه ی من. از این شهر به آن 
شهر می برمش.  از این كشور به آن كشور. دروغ مي گوید. هر شش ماه 
یک بار گذرش مي افتد به خانه ی دخترش. از وقتي مي آید تا مي رود جلو 
تلویزیون است، خیره به مانکن هاي شبکه ی فشن تي وي. مي خواهد در 
بازار فشن امارات سرمایه گذاري كند. آخر عمري هوس مانکن كرده. 

خبرش را دارم. هتل ساخته تو دوبي، پاتوق دخترهاي روسي. 
این هم یکی دیگر از همان داستان ها كه ذخیره كرده ام: 

دست هایش را كه روی سرش حلقه كرد و راه افتاد فکر كردم دوباره 
دارد شکلک درمی آورد. روز قبل، دور سنگر درست مثل عکسی كه حاال 
گذاشته ام روی صفحه ام، چرخیده بود و همان جمله را تکراركرده بود: 

تو واقعا فکر می كنی من زنده می مانم؟
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گفته بودم: همین طوراست جناب سروان خالدي. 
هر دو گرسنه بودیم. قوطی كنسرو را كه باز كردم بوی گندیدگی توی 

دماغ مان پیچید و شنیدم كه گفت: آخ... 
- یک نامه برای فرمانده بنویس این قوطی را هم ضمیمه اش كن. 

- چند بار بهت بگویم فرمانده رفته روی مین، شهید شده... نکند پرده 
گوشت پاره شده؟

دوربین زنیط را گذاشت گوشه سنگر و دراز كشید روی زمین. شب های 
عجیب داشتیم گاهی از سنگر می آمدیم بیرون و توی تاریکی تا كنار 
رودخانه سینه خیز می رفتیم. مشتش را پر از سنگ ریزه می كرد و یکی یکی 
می انداخت توی آب. رودخانه پر از خرچنگ بود، خرچنگ های قهوه ای 
را  بیرون و خودشان  می آمدند  از رودخانه  می كرد  دم  كه  هوا  زرد.  و 
می رساندند به سنگرها. از سر و كول آدم باال می رفتند اگر هم می كشتی 

شان بوی گند همه جا را می گرفت. 
ناگهان بلند شد و لوله ی تفنگ را گذاشت زیر چانه اش. 

گفتم: ماشه را بپا. 
گفت: نترس، خودكشی نمی كنم. هنوز با این دنیا كار دارم. 

می دانستم خشابش خالی است. سر خشاب خالی شش ماه اضافه خدمت  
خورده بود، آن هم تو منطقه ای كه هر آن ممکن بود گاز سارین بزنند. 

- این عکس آخری را اگر ببینی كله پا می شوی. 
- كه چی مثال؟ باز هم جنازه ای كه از آن ور رود، موج می آوردش این ور... 

- حاال بگذار بروم مرخصی و برگردم عقل از سرت می پرد اگر ببینی. 
رادیو را روشن كرد. گوینده داشت درباره ی شگردهاي عکاسی از میادین 

جنگ حرف می زد. 
 - تو واقعا عکاسی خواندی؟
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- آره جان مادرم. پس فکر می كنی چرا پام به اینجا باز شد و شدم جمعی 
گردان نودودو؟ می خواهم آن یک ورق كاغذ پایان خدمت را بگیرم بروم 

صنعت عکاسي كشور را متحول كنم. 
كلت روسی را برداشتم و سینه خیز آمدم بیرون. كجا باید می رفتم؟ هم 

مکان را گم كرده بودم هم زمان را. 
تپه سرخهلیژه بد نبود. اقال می شد گوشه ای، روی شاخه ی درختی پناه 
به  كه  ماه  كوهی.  آهوان  درخشان  چشم های  به  شد  خیره  و  گرفت  
چهارده می رسید  یا عراقی ها نور افکن می زدند، انگار روح دارند و با 
آدم معاشقه می كنند. هیچ فکرش را نمی كردم پرونده ی بیست و هفت 
ماه خدمت بسته شود و روزی آن ماجرا را حروف چینی كنم و بفرستم 

روی وب. 
- تو االن به چی فکر می كنی؟

- به یک تکه نان. 
خندید و سیگاری روشن كرد. 

- این آخرین سیگاره. می فهمی یعنی چه؟ 
پوست آرنجم جر خورده بود و روی خاك كه كشیده می شد سوز سوز 
می كرد. سرخهلیژه جایی بود كه رودخانه پیچ در پیچ از كنار دیوارهای 
قلعه ی یزدگرد می گذشت و می رفت آن طرف مرز. همان نزدیکی ها، یک 
آبادی هم دیده می شد. آبادی كه نه، چند خانه ی ویرانه با یک آسیاب 

كهنه. 
و  كنم  حروفچینی  بند  چند  در  را  ماجرا  این  كه  باشد  آن  بهتر  شاید 
عکس هم زیرنویس داشته باشد. مثال بنویسم از سنگر تا تپه سرخهلیزه 
طعم  و  می رفتی  سینه خیز  عراقی ها  رس  تیر  در  باید  ربع  حداقل یک 
می خریدی.  جان  به  هم  را  زنگی  مارهای  زهر  و  احتمالی  گلوله های 
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البته من راهش را پیدا كرده بودم.  درست از ال به الی درخت های بلوط 
می خزیدم به تنگه ی بازی دراز و از آن جا كالغ پر خودم را می رساندم 
به تپه. الشه ی یک تانک خودی همان نزدیکی ها بود. سگ های عراقی هم 
كه توی منطقه می چرخیدند رد گم می گردند. همه ش می ترسیدم كه كه با 
آن سگ چهار چشم رو به رو بشوم. همین دیشب كه مشغول وب گردی 
بودم دیدم یکی توی صفحه اش از سرخهلیژه نوشته، از گرمای باالی 50 
درجه و پالك هایی كه به تازگ از زیر خاك آن جا كشف كرده اند. ظاهرا 

بعد از آن 27 ماه، منطقه مدتی افتاده دست عراقی ها. 
- گفتم این آخرین سیگاره... شنیدی؟ 

- حتما بعدش می خوای برگ درخت بکشی؟ 
خواستم بگویم تا حاال با یک آهو خوابیده ای. نگفتم. مثل هزار حرف 

دیگر توی دلم نگهش داشتم. 
دود سیگار را قلوپ قلوپ می كشید به درون سینه اش. خیره شده بود به 
چراغ قرمز رادیو كه چشمک می زد. شنوندگان عزیز، خبری كه هم اكنون 

می شنوید. 
صدای مارش نظامی پخش شد. 

یک روز گفت: تو در این یک متر و نیم پایین تر از زمین، محرم اسرار 
منی. 

همه حرف هامان را به هم زده بودیم و خدا خدا می كردیم حرف تازه ای 
ته ذهن مان پیدا شود و چند دقیقه ای باهاش سپری كنیم. مرگ همه چیز 

را محاصره كرده بود حتی رویاءهامان را. 
- كجا این وقت شب؟

- گشتی می زنم ببینم دنیا دست كیه. 
كلمه ای  چند  بار  هفته ای یک  كه  مشنگ  ناقالی  كاربر  این  نمی دانم 
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می نویسد از كجا پیداش شده. بعید می دانم توی منطقه بوده باشد یا حتی 
نام سرخهلیژه به گوشش خورده باشد. 

ناكس دارد همه چیز را لو می دهد: 
تانک  الشه ی یک  كنار  از  می رسیدی.  رود  طرف  آن  به  قایق  سوار 
تپه  كناره  از  سر  پر،  كالغ  می كرد  كفایت  تاریکی  اگر  و  می گذشتی 
بودی و آن چشم های درخشان در دل  تو  بعدش دیگر  درمی آوردی. 

تاریکی. خالی می شدی. طوری كه انگار دختر باكره بغل كرده ای. 
- اگر حال تنهایی نداری، همرات بیایم. 

- نه، جای دوری نمی روم. زود برمی گردم. 
هیاهوی  صدای  لرزاند.  را  سنگر  و  زمین  خورد  سرگردان  خمپاره ای 
نیروهای عراقی را می شنیدیم. لعنتی ها كار هر شب شان بود. آدم را به 
خیال حمله می انداختند، اما آب از آب تکان نمی خورد. فقط گاهی نور 
افکنی هوا می كردند و پشت بندش چند تا خمپاره می زدند. رودخانه را 
از سمت خودشان مین گذاری كرده بودند. همین طور كه سینه خیز جلو 
می رفتم با خودم فکر كردم چه طور ممکن است یک آدمی هفده سال بعد، 
با نام مستعار این قضایا را توی وبالگش بنویسد؛ آن هم وبالگی كه فقط 

هکرهای حرفه ای می توانند كلمه عبورش را پیدا كنند: 
من و او و هر آدم دیگری می دانستیم كه شوخی بردار نیست نه اینکه 
ترس برمان داشته باشد یا مثال دود از جایی بلند شود كه قبال ندیده باشیم. 
واقعیت این است كه آن روز ها كمتر كسی توی حال خودش بود؛ یعنی تا 
از گرسنگی تلف نمی شدی، قوطی ماهی هم بی قوطی ماهی. من كه این 
ور رود می جنگیدم كلکم كنده بود همه ش فکر می كردم اگر بیفتم توی 
حلقه ی اسارت به چه زبانی باید حرف بزنم. فارسی؟ نمی شد. وقتی 
اسیر دشمن می شوی باید به همان زبانی حرف بزنی كه من بلد نبودم.
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گاز خردل می زدند. گاز اعصاب. می خندیدیم.  به چشم های هم خیره 
می شدیم و دهان مان قاه قاه منفجر می شد.

می بینید؟ طرف واقعا دارد خودش را لو می دهد. به چند جا هم لینک 
داده كه وقتی رفتم فقط عکس دیدم؛ سگی كله اش را از وسط رودخانه 

آورده بود باال... مار بوا پیچیده بود به درخت بلوط. 
سروان خالدي اگر ذهنم را می خواند حتما با دو انگشت منخرینم را 
بود.  حساس  نیروهایش  حركات  به  خیلی  درآید.  جانم  تا  می گرفت 
محرم  بود؛  گفته  كه  همین  اما  داشت،  هم  را  خودش  سرسختی های 

اسرار؛ یعنی باید همه چیز را به هم می گفتیم. 
واقعا هم می گفتیم، اما بعضی چیزها هست كه محرمانه ست مثل همین 
كلمه ی عبور كه اگر بیفتد دست یک آدم نادرست، همه نوشته های صفحه 

را پاك می كند و جایش مثال می نویسد: 
سرخهلیژه فقط یک نام بود. یکی از آن نام ها كه نمی دانم چرا آمده بود 
روی وب. راستش از سر شب مشغول پیدا كردن كلمه ی عبورش بودم 
حمله به روش دیس اینفورمیشن. می دانی باالخره به چی رسیدم؟ باورت 
نمی شود آقا، خداییش قات زده بودم. از آهوان كوهی نوشته و چشم های 
درخشان شان. منهدمش كردم. خداییش تب انهدام همه چیز منو گرفته. 

آقا شبی یک صفحه می فرستم توی هوا و مي روم پي كارم تا شب بعد.

تا برگشتم به سنگر و ستوان دوم خالدي را دیدم كه نشسته بود بیخ 
گونی ها و زانوهاش را گرفته بود توی دست هاش، سپیده ی سحر شده 
بود. پلک هاش روی هم افتاده بود، اما داشت با خودش حرف می زد. 

چه می گفت؟ 
می گفت: اگه یک سیگار دیگر بود بهت می گفتم كه چه حسی دارم. سرم 
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دارد می تركد. از وسط مغزم یکی كه شبیه رباب است فرق باز می كند و 
بهم می گوید برو گم شو. كجا گم شوم، توی سنگر؟ زنم را نمی شناسی. 
طالقش دادم رفت. شیش ماه بیشتر تحملش نکردم. اوایل برای خودش 
لعبتی بود، اما كم كم پوست صورتش چروك برداشت و از رنگ و رو 
افتاد. آن وقت ها همه اش به این فکر می كردم كه آدم چه طوری توی 
سنگر تب می كند و از حال می رود، زبانش بند می آید و دلش می خواهد 
خاك توی گونی را بیرون بریزد و خودش را بچپاند توش. به نظر تو این 
درست است كه آدمی مثل من بعد از چهارده سال سیگار كشیدن به این 

پیسی بر بخورد؟ آخر كجای تاریخ و جغرافیا این را نوشته اند؟
گفتم: این جوری است دیگر، اگر طاقت نمی آری بروم برگ درخت 

بلوط برات بیارم. 
گفت: برو. 

رفتم چند برگ خشک از درختی كه كنار رودخانه افتاده بود كندم و 
براش آوردم. 

نمی دانی با چه ولعی برگ ها را خرد كرد، الی كاغذ نامه پیچید و كبریت 
كشید. گفت: 

می دانی چی یه؟ همیشه خدا فکر می كردم یک روز می رسد كه زنم از 
را  دود  این  برو گم شو.  می گوید  بهم  و  می كند  باز  فرق  مغزم  وسط 
می بینی؟ فکرهام مثل این دود توی هوا پیچید و رسیدم كنار الشه ی 

تانک.
 سینه خیز تا لب رودخانه رفتم و دیدم موج جنازه اش را از آن طرف 
آورد و انداخت كنار رود. باد كرده بود. یک جورهایی شبیه خودم بود 
پوشانده  خون  لخته ی  و  داشت  تورفتگی  كه  پیشانی اش  به خصوص 

بودش. 
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دوباره از سنگر زدم بیرون. هوا روشن شده بود و نیروهای خودی پشت 
خاكریز شمالی صف كشیده بودند. شکمم قار و قور می كرد، اما هنوز 
نای آن داشتم كه سینه خیز خودم را برسانم كنار رودخانه و ببینم راست 
دوم  بخوانم؛ ستوان  توانستم  فقط  و  كردم  باز  را  گفته. پالك گردنش 

خالدي، جمعی گردان نودودو. 

بود؟  نبود،  كه  تو  پرچم  زیر  خدمت  دوره ی  داستان  این  گفتم  بهت 
چه طور زنده ماندي؟ آن وقت ها زن كه نداشتی، حاال فرق سرت را 
خودم باز می كنم جلوی همین آینه ی قدی كه سر شب با رنگ و روغن 

پوشاندمش. كمی زرد به اضافه قرمز.
 گفتی: سرخهلیژه را بکش و آن بیلچه و تن بکر آهوان را.

و زمزمه كردی؛ در چشم تو خیره چشم آهو.
عق زدم. نمی فهمیدی كه من فقط با رنگ ها بازی می كنم. دنبال تن آهوان 
بودی. به خودم می گفتی دماغت گنده است. شب و روز دست بردار 

نبودی.
 سر سفره هفت سین هم همین كلمات را بلغور می كردی. شمع ها را كه 

روشن كردم،فوت كردی به صورتم. 
گفتی: یک پنج و شش تا صفر رفت به حسابت. 

گفتم: كدام حساب؟ 
گفتی: حساب ارزی.

مثل سگ دروغ گفتی عزیزم. 
گفتم: ببین. این من هستم توی تنگ. آن هم تو. 

من قرمز بودم، تو سیاه. روز بعد افتاده بودم روی آب با دهان باز. تو هنوز 
آن زیر می چرخیدی و فلس هات براق بود. 
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گفتم: كاش تا سیزده به در زنده می ماندم. 
گفتی: من زنده می مانم.من یک گورستان آدم زنده هستم.

خندیدی. از آن خنده های الکی كه به درد الی جرز می خورد. نگاه كردي 
به این شکم برآمده و گفتي چند ماهه هستي؟ جواب آزمایش را نشانت 

دادم و نشانی مطب زیر زمینی سقط جنین را ازت گرفتم. 
مشکل ما با هم از اول هم طبقاتي بود. آن روز یادت هست؟ من خون 
باال مي آوردم و تو برچسب مي زدي روي الواح فشرده. گفتم ببین من تا 

ابد عاشق ات مي مانم. گفتي برو تو كار بازاریابي و این ها. 
گوش هایت، پرده نداشت. پاره شده بود در اثر امواج صوتي. 

مي گویم  با خودم  روشن،  این صفحه ی  رو به روي  نشسته ام  كه  گاهي 
اصال او چه نیازي به عشق دارد. منشي چشم آبي اش هر پنج شنبه از آن 
پله ها مي رود باال، پله هایي كه مي رسد به در چوبي اتاق خواب و قفل 
رمزدارش. چهل و شش هزار تا رمز دارد آن قفل. خودت گفتي. وقتي 
داشتی نُک سین ها را می مکیدی. تخم مرغ های رنگی را گذاشته بودم 
جلوی آینه. سبزه و آن شش تا سین دیگر هم. شیرین شکر تکرار كرد؛ 

عزیزم. عزیزم. و نک زد به فضله ی خودش. 
نه نمي شود. همین حاال باید پرده هاي پنجره را بکشم و زنگ بزنم به زن 
طبقه ی هفتم. كهربا و الجورد برام می آورد. خلخال های زمرد نشان. طب 
كل نگر نشانم می دهد. خودش از چینی ها یاد گرفته. فکرش را بکن. پای 
پیاده از این جا تا آن جا بروی تا سنگ درمانی یاد بگیری.سنگ ماه تولدم 
را از فالت تبت آورده. یاقوت كبود.این سنگ حامی و عرفانی. نشانه ی 
خوشبختی، محافظت در برابر امواج منفی، عامل تعادل جسم و روح،.
درمان صرع، بی خوابی، اگزما، جوش و لک و پیس، تضاد و نابهنجاری 
جنسی، سرگیجه، تورم، مشکالت ناشی از مصرف الکل، مسمومیت، 
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كوررنگی، واریس، سرطان پوست، آنژین سینه، انسداد عروق، سل، چاقی 
مفرط، كم خونی، لوزالمعده، تومورها، لوزه ها، حساسیت ها، سوختگی، 
گرفتگی عضالت. جلوگیری از طاسی سر،از بین برنده خشم و ترس و 
اضطراب و اندوه و عادات قدیمی و اختالالت خواندن، بازنمودن چهره، 
مفید در ترك شرابخواری، مقوی قلب و آرامبخش، منبع الهام، افزایش 
دهنده ی مقاومت بدن حین مجامعت ، با چاكرای فرق سر در ارتباط 
اثر آن دو  است. اگر در مجاورت یشم سبز رنِگ صیقل نخورده باشد 

چندان می شود.
می آید.

ما با هم نمی خوابیم، سرخوشی جاودانه را تجربه می كنیم. وقتی با جناب 
خالیدی می خوابم حتی مدفوعم بوی او را می گیرد. 

الماس و شبق می درخشد الی سین هام.



 تاالر شیشه ای
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دختر منشی، سرش را گرفته بود توی دو دستش، زل زده بود به صفحه ی
رو به رو. 

گفتم: سالم.
یکه خورد و آب دماغش را باال كشید. چشم هاش خمار بود.

- ازتون خبری نیس خانم غزال؟
- تاالر شیشه ای بودم. گزارش اول آماده است. 

متن دست نویس را ازم گرفت و گذاشت توی پوشه ی مدیرعامل. 
روی پوشه با ماژیک به خط درشت نوشته شده بود؛ مهندس خالدی. 

هفته  كه یه  فعال  می آرم  متعاقبا  می كنم  تکمیل  رو  دوم  گزارش  گفتم: 
تعطیلی یه. 

گفت: از صب ُمردم از بس خندید م. خندیدن مث قرص سرماخورگی 
عمل می كنه. 

صفحه را چرخاند طرف من. 
- اینکه می بینی نامه ی خصوصی به مدیرعامله. خانوم تا دلت بخواد رفته 

ماه عسل. سه طالقه شده. بچه ی مرده به دنیا آورده. 
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- حاال كی هست این خانوم؟
- نمی تونم بگم. محرمانه ست!

اروند می ریزد به وب. فقط همین جمله را توانستم بخوانم. صفحه را 
بست. دوباره آب دماغش را باال كشید. 

گفت: شرط می بندم حتی دو قدم با مدیرعامل قدم نزده. 
در آسانسور باز شد و یک دختر چشم آبی با چمدان سیاه آمد بیرون. 

نشانی اتاق مدیرعامل را پرسید و رفت به سمت همان اتاق. 
گفتم: من باید برم اگه كاری بود زنگ بزن. 

دست هایم را فشرد. می لرزید. دست هاش سرد بود عینهو قالب یخ. 
ایستگاه این بار خلوت بود و اتوبوس آماده. راننده، پیراهن سیاه تنش 

بود.  پشت فرمان سیگار می كشید. 
پنجره.  شیشه ی  به  دمیدم  دهانم  بخار  با  تکی.  صندلی  روی  نشستم 
آمد  آبی  دختر چشم  سیاه  چمدان  و  شد  محو  برف  رقصان  دانه های 

جلوی چشمم.  كجا دیده بودمش؟ 
ذهنم نمی كشید. 

راننده گفت: یه هفته تعطیلی. 
سرفه كرد. 

گزارش را با آب و تاب نوشته بودم. پر بود از كلمات كلیدی و نمودارهای 
افقی و عمودی. بیست و هشت شركت بورسي ورشکسته شده بودند. 

یک مرد كوتاه قد با شلوار پلنگی، از آن شلوارهایی كه فقط تو كهنه 
به  كلنگ  شد،  اتوبوس  سوار  می شد،  پیدا  گمرك  میدان  فروشی های 

دست. افغانی به نظر می رسید. سرش پایین بود و پلک هاش آماسیده. 
راننده گفت: چند تا چاه مونده؟

مرد، مِن و مِن كرد.نشنیدم چه جوابی داد.
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شیش تا چاه دور میدان كنده بودند. وقتی پیاده شدم نگاه كردم به عالمت 
مشترك شهرداري و وزارت مسکن و شهرسازي. جای آن پنجره های 
را  طبقه  بیست  برج  ماكت یک  خرمالو،  پیر  درخت  و  قهوه ای  چوبی 

گذاشته بودند. 
راننده گفت: بساز و بفروش ها تهران رو تسخیر كرده ن. 

با یک بغل سبزی تازه، گوجه فرنگی و ماست محلی رسیدم خانه. صدای 
ضبط بلند بود. تنبور سی خلیل و مقام ِگل وه دره. 

كژال گفت: از ُصب همین طور از دماغم خون می آد. 
انگشت سبابه اش الی صفحات دفتر پردیوری بود. 

سبزی ها را ریختم توی صافی. روزنامه پهن كردم و دست به كار شدم. 
- از تاالر شیشه ای چه خبر؟

- چن صفحه ای نوشتم، همان جا، جنب پل حافظ. 
- درباره چی؟

- شركت هایي كه نمادشان بازگشایي شده. 
 نفسی چاق كردم و گزارش را خواندم. 

تربچه ها قرمز بودند و آبدار. 
صدای ضبط را بلندتر كرد. 

گفتم: رباَب م آمده بود تاالر شیشه ای. هزار تا سهم برای خودش خرید، 
هزار تا برای نیم وجبی اش. 

- نیم وجبی؟
- خودش این طور می گه. مگه نمي داني حامله ست؟

ادامه  هوا  تاریکی  تا  و  شد  شروع  دوباره  عصر  حوالی  از  دماغ  خون 
داشت؛ سه ساعت تمام. نگاهم روی عقربک های ساعت و گوشم به 
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صداي تنبور سه ی قربان گهواره ای بود. از آن نوارهای قدیمی بود كه 
شبانه پر شده بود. از چمدان عمو ابگ برداشته بودم. 

خون روی صفحه كلید هم ریخته بود، روی حروف. با دستمال پاكش 
كردم. 

رفتیم دكتر. دوباره عکس ریه نوشت. گرفتم. از آزمایشگاه بیرون آمدم 
و توی پارك الله زیر درخت هاي كاج قدم زدم. نمی خواستم جواب 
را  تکراري  نسخه ی  همان  و  می دید  دكتر  ببینم.  خودم  را  آزمایش 
مي نوشت با داروهاي هالل احمري. تکرار می كرد؛ داروها رو سروقت 

بخورین ان شاءا... خوب می شین.
می خندیدم و او می گفت آن روز هم می خندیدی؟ كنار هانیتا می خندیدی؟ 
چند روز مانده بود به نوبت دوم شیمی درمانی. كلمات دادگستری مركزی 
و دادگاه الهه توی كله ام می چرخیدند. صدای تکثیر سلول های بدخیم 

را توی بدنم می شنیدم. 
گفت: 

- ُصب كامِگ زنگ زد. تو مركز آمبوالنس تهران، راننده شده. 
- كامِگ؟ شوخی می كنی. 

- می گفت توتیا خانوم. توتیا خانوم. نمی دانم تلفن ما را از كی گرفته بود. 
رفت كنار پنجره. از روی یک تکه كاغذ خواند: 

در آن كوچه ی نمور هر روز یک نفر می مرد و اعالمیه اش را می چسباندند 
و  می آمدند  قدیمی بیرون  سوراخ های  از  زرد  عقرب های  دیوار.  روی 
خودشان را می رساندند پشت پنجره ها. كامران مي گرفتشان. نخ تسبیح را 
از شکم شان می گذراند. مي گذاشت جلوي آفتاب كه خشک شوند. بعد 

مي بردشان مدرسه نشان معلم شیمي مي داد.
 معلم شیمي به توتیاخانوم گفته بود حاال این بچه چرا صفحه ی تلویزیون 
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را قیرگوني كرده؟ 
توتیا خانوم جوابش داده بود؛ چون كه ِخ كرده هر وقت تلویزیون مي بیند 
و صورت  به سر  مي زند  توي خواب چنگ  مي كند  ِخ  تا صبح  شب 

خودش، خونین و مالین مي شود. 
با خودش زمزمه  و  پژاره كشید.راه می رفت  به  توتیاخانوم هم كارش 

می كرد؛ یقول الالنسان یومئذ این المفر. 
مي نشست پشت دار قالي و می گفت روله، زمین می لرزه، اَ در و دیوار 
صدا می شنفم.دو تا سنگ فیروزه گذاشته بود پشت پنجره. به خاطر دفع 

بال. 
می گفتم توتیاخانوم، باید بری پیش دكتر روانشناس. 

می گفت نمی تانم. مگه با خوردن چار تا قرص حالم خوب می شه.آدم 
قرصی، آدم مرده ست. 

یک روز كامران از مدرسه بر می گردد خانه. كلید ندارد. زنگ می زند. 
پشت آیفن، صدایی كه صدای توتیاخانوم نیست، می گوید بفرماینه ناو. 1 
در باز می شود. داخل حیاط می شود. درِ زیرزمین بسته بوده. قفلش را 
می شکند. جنازه توتیاخانوم را كنار دار قالی مي بیند. با روسری خودش 

خفه شده بوده. چشم دوخته به نقش دو ماهی. 
یک ربع تمام همین طور خواند و خواند. بعد وصل شد به دنیای مجازی و 
گورستان زرده ای ها. در تاریکخوانه ی ماریا مینورسکی، دویست و هفتاد 
و هشت سنگ قبر روی صفحه بود، پس زمینه اش تابلوی كاتاساریت 
ساگریا بحر االسمار. روی هر سنگ قبر كه كلیک می كردی، شناسنامه ای 
باز می شد با نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و بقیه ی مشخصات.روی 

1- بفرمایید داخل.
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سنگ قبر شلر كلیک كردم. پرتاب شدم به دو دهه بعد در قلعه گلینه. 
دور تا دور آناهیتا، جنازه چیده بودند؛ آماده كفن و دفن. صورت باوه 
زرده  مور می خواند. خانه های  و  می كرد  دایگه سرفه  بود.  تاول  از  پر 
سرجاش بود آدم هاش نبودند. كامران راه می رفت و می گفت شیمیایی. 

شیمیایی. 
بچه های كالس اول تا پنجم همه مرده بودند. 

- ببینم، تو اون صفحات چه نوشته بودی؟
- ادامه ی َزالل زرده بود تا می رسید به بمباران شیمیایی و جنازه های 

دور آناهیتا. 
پشت سر هم سرفه كرد. 

 - به زوان خودشان نوشته بودم. 
مژه هاش را سیاه كرده بود، براق و تابدار. یک خال هم گذاشته بود روی 
پیشانی اش، اصل هندی. با خودم زمزمه كردم؛ او ندارد یار بی یار چگونه 

بوذا. 
دو تا سیب زمینی جا داد روی شومینه و زمزمه كرد؛ حافظه ام داغ شده. 

حالت تهوع دارم. 
عکس فرانس فان آنرات جلوی چشم مان بود. تاجر هلندی و فروشنده ی 
مواد شیمیایی و گاز خردل. نام مجعول او فاروی المنصور بوده و سیزده 
مشغول  كرده.پنهانی  زندگی  بغداد  الزیاره  هتل  در  نام  همین  با  سال 
تجارت پارچه و ابریشم بوده. در بنادر بصره و شانگهای و میامی و دوور 

می چرخیده.
كاال جا به جا می كرده. 

شبح كژال توی خانه می چرخید. گاز اعصاب.گاز سارین ... 
چشم هام را بستم و جنازه های كنار هانیتا را به یاد آوردم. با صورت های 
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ای.  گوشه  بود  افتاده  هم  می خندیدند.ماغی  قاه  قاه  تاول،  از  پر  قرمز 
پره های دماغش دیگر صدا نمی داد.

همین طور كه خمیده بودم روی آن صفحه ی روشن، نگاهم افتاد روی 
آخرین عکسي كه عکاس رودخانه فرستاده بود. از آن عکاس های سیاه و 
سفیِد كار گرترود بل بود. باوان و مادربزرگم توی عکس، شانه به شانه ی 
هم، زل زده بودند به چشمی دوربین مامور سیاسی انگلیس در خاورمیانه 

و طراح كوردستان چهارپاره. 

تلفن زنگ زد. رباب بود. 
گفت: همین حاال تشریف بیار جشن تولدم. سریک و ژان دورینگ هم 

می آن. 
وقتی گفت تشریف بیار، صداش دو رگه شد. قاه قاه خندید. افتاده بودم 
تو تشت خون و درد عادت ماهانه، اما باید مي رفتم. هیچ وقت نفهمیدم 
چرا با هم دوست هستیم. شاید فقط به این دلیل كه دهه ی شصت را 
برای هم یادآوری می كردیم اگر یک چیز مشترك داشتیم همان كودكی 

ویران مان بود.
 او هم مغز متالشی ساعت فروش نبش جلوخان را دیده بود. محالت و 
كوچه پس كوچه های قدیمی آن شهر را به ترتیب حروف الفبا از بر بود؛
 بازار زرگرها.باغ دلگشا، برزه دماغ، بزازخانه، پشت بدنه، برزه دماغ و 
پل چوبی، تاریکه بازار، تپه فتحعلی خان، تفنگسازها،تیمچه سیداسماعیل، 
چال  حسن خان،  چال  جوانشیر،  ارتش،  جمخانه  جمخانه،  جلوخان، 
چنانی،  برق،  صاحب زمان،چراغ  چاه  سلیمان خان،  چال  درویش ها، 
چهارراه آخرت، چهل متری سیروس، خیام،دبیراعظم، درطویله،دروازه، 
سرتپه،  سبزه میدان،  شهری،  زندان  رشیدی،  راسته بازار،  ده مجنون، 
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حشمت السلطنه،  سکوی  آقا،سقاخانه،  سرقبر  سرچشمه،  قنبر،  سراب 
صابونی،  سابق  شهرداری  زرد،  گل  سینه  خانقاه،  معدن،سه راه  سنگ 
صندوق سازها، عالف خانه، فیض آباد، قهوه خانه ضرغام، قهوه خانه قنبر، 
قهوه خانه والیتی،كاشیکاری، َكل حواس،كوچه ثبت،كوچه قلیچ خان،كوچه 
لک ها،گذر صاحب جم،گمرك، مسگرخانه،مسیرنفت،مصدق، مصوری، 

منزه و وزیری.
كوچ  می گفت  برگردد.  محالت  این  به  نمی خواست  هرگز  دیگر  او 
جاودانه از سرزمین مادری. هرگز برنگشتن شرف دارد بر ویران برگشتن. 
 اما من هر لحظه دلم در آن جاها می تپید. می دانستم دارم خودم را گول 
می زنم، اما چاره ای هم نداشتم. انگار فقط با گول زدن خودم می توانستم 

دوام بیاورم.



 پَژاره نکن پَژاره نکن
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مثال جشن تولدم است این تحفه آنوباني ني هم هي لگد مي زند به شکمم. 
كله ام گیج می رود. كله ی تو هم گیج می رفت در آن دخمه. یک چشمت 
به اروند بود كه مثل مار، پیچ در پیچ از وسط گندم زار می گذشت و چشم 
دیگرت به نقشی و خطوطی كج و كوله روی سنگ گور. مي خواستي 
الگو برداری كنی براي طراحي محصوالت شركت. كور خوانده بودي. 
تاریکی بود و زوزه ی باد می آمد. همان جا حامله شدم. تنت با من بود 
و هوش و حواس و خیالت پیش دختر چشم آبي. گفتی گندم زار رنگ 
موهاش است. گفتم موهای كی؟ تاریکی بود و دخمه بوی كافور می داد. 
بویش هنوز هم چسبیده به دماغم. مثل این سیزده صفحه كه چسبیده به 
روح و روانم. بیشترش به زبانی نوشته شده كه نمی دانم. خمیر و نانوا 
دیوانه گردند، نیست. الفباش همین است، رسم الخط و معنا چیز دیگر. 
دریغ از فهم یک كلمه. مثال همزبان هستیم، اما نه این زبان. همان بهتر كه 
ویروس بیفتد به جانش و حرف به حرفش را مثل موریانه بخورد. دارند 
تشریف می آورند اینجا. آتوسا هم می آید.با اون رژلب حال به هم زن اش.
آلبوم عکس ها را نشان شان می دهم. دیشب رفته بودم توی دنیای مجازی.  
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كنار رودخانه ی اروند قدم زدم و به زبان آن جا آواز خواندم. دنبال غزال 
و سایه اش رفتم تا رسیدم به طاق گرا و شیهه ی اسب های انگلیسی در 
جنگ جهانی دوم. در صفحه ای كه كهنه سربازان انگلیسی راه انداخته اند 
و عکس های سیاه و سفیدشان را هم گذاشته اند، چه خاطره ها كه نقل 

نکرده اند.
 یکی شان نوشته؛

 رفتیم از ده باالدست، شیر تازه خریدیم، برگشتنی چند تا زن كوزه به 
ناقابل، محض مزاح پرت كردیم طرف شان. نارنجک  سر دیدیم، یک 
ترسیدند.كوزه هاشان افتاد روی زمین و تکه تکه شد. از آن نارنجک های 
بودیم. عمل نمی كرد. كلی  از سربازان شوروي غنیمت گرفته  بود كه 

خندیدیم. 
البته بعضی كلمات را خودم اضافه  می بینی كه ترجمه ام بدك نیست. 
كرده ام مثل همین محض مزاح. این حرف خودت بود. گفتی محض 
مزاح نامم را با زغال روی سردر طاق به خط میخی بنویس. نوشتم با 
تاریخ و امضایی كج وكوله. گرترود بل هم آنجا رفته بود. عکس هاش 

را دیده بودم. 
از وب آمدم بیرون و نشستم جلوي تلویزیون. دوباره پارازیت انداخته 

بودند. 
خراش  چاقو  با  انگار  صفحه.  روی  می شد  خراشیده  وي  تي  فشن 
مي انداختند روي صفحه ی تلویزیون. حاال سه تا مرغ سوخاری گذاشته ام 
وسط سفره. جشن تولدم است دیگر. احوال تو را اگر پرسیدند، می گویم 
خوب و خوش هستی و قرار است با مشاركت مسیو سریک در منطقه ی 
آزاد كیش هم سرمایه گذاري كني. باید خودم را بزنم به آن راه، و مرغ 

مینایم، شیرین شکرم، تکرار كند تو مرا كشتی.
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می پرسند چرا صفحه ام را به روز نمی كنم. چه می دانند اصل كاری همین 
است كه فقط چشم تو بهش می رسد و الغیر.

 مسیو سریک با آن كراوات قرمز و كت و شلوار مخملي اش مي پیچد 
به پاي آتوسا. 

تا وقتي در جلسات مذاكره با حاج آقا اوالدي و دیگر نمایندگان بخش 
خصوصي است از اصول گراها حمایت مي كند، اما در جمع ما جانب 
دولت اصالحات را مي گیرد. دوباره به انگلیسي دست و پا شکسته با آتوسا 
درباره ی ركن چهارم دموكراسي حرف مي زنند. مسیو سریک مي گوید 
من شخصا از اصالح طلب ها خوشم مي آید، اما رییس جمهورشان عنوان 
دارد و قدرت ندارد. آتوسا هم جوابش مي دهد اگر قدرت ندارد چه 
طور این همه روزنامه دارد چاپ مي شود؟ چه طور شما به عنوان سرمایه 
گذار راست راست توی خیابان های پایتخت راه می روی و در مهمانی 
آن  طور؟  چه  طور؟ ها  می كنی.چه  شركت  هم  شهروندان  تولد  جشن 
انتشار روزنامه كه معیار  وقت، دغاغله مي پرد وسط بحث و مي گوید 
ایم، آن  آزادي فرهنگي و اجتماعي نیست. مثال تازه از زندان درآمده 
هم به خاطر اینکه یک شب در آن غار سرد و نمور ساعتی در آغوش 

همدیگر لرزیده ایم. هنوز جاي هفتاد ضربه شالق روي پشتم است. 
آتوسا نیشگونش مي گیرد و مي گوید جلوی این اجنبي حرف مفت نزن، 

از من  و دولت اصالحات دفاع كن. 
بعد لیال و مرتضي و حمید و رضا و مهراد و مهمان هاي دیگر صف 
مي بندند پشت سرآتوسا، ماكارونا مي رقصند و دغاغله را گرم بحث با 
مسیو سریک تنها مي گذارند. بعد مسیو سریک گیتار مي زند و مي گوید 

اگر سرمایه گذار نمي شدم حتما یک دوره گرد مي شدم. 
با  یزدگرد.  قلعه ی  عکس  به  مي كند  و اشاره  مي چرخد  پذیرایي  توي 
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فیلم  من،  تولد  جشن  مهمانان  باباكرم  و  ماكارونا  رقص  از  دوربینش 
مي گیرد. 

از رنگین كمان روی قلعه خوشت آمده بود. گفتم از رنگین كمان عشق 
بگو. كله ات را چرخاندی و از كونه ی سیگار كام گرفتی. گفتم این قدر 

دود نکن. عمر برف است و آفتاب تموز.
 اشاره كردی به سایه ات كه افتاده بود روی آسفالت داغ خیابان. داشتی 
مي رفتي استخر. دو تا خیابان دنبالت آمدم. گم و گور شده بودی. از جلو 
بنز 305 حاج آقا عسکراوالدي  بنیاد خیریه خالدي و شركاء گذشتم. 
دم در بود. توی راه، آتوسا زنگ زد.گفت خانه ی روشنی هستم.گفتم 
روشنی؟ اعصابش پاره سنگ بر می داشت. برگشتم خانه و سفارش كیک 

تولد دادم، تلفنی. 
این داستان را هم از روی حرف های تلفنی آتوسا نوشتم: 

از پله های كافی نت آمدند پایین. قفل و كلید بودند. سر اولین پاگرد 
تاریک بود و  پله  از هم لب گرفتند. راه  قاه خندیدند.  قاه  ایستادند و 
خلوت. بوی عطر تند زنانه جا ماند. به خیابان رسیدند و نشستند توی 

تاكسی. كجا می رفتند؟
هیچ كدام نمی دانستند. 

دختر پرسید: این بار چهارم بود كه با هم چت می كردیم، نه؟
پسر جواب داد: دقیقا یادم نیس، ولی همه حرف هامون رو ذخیره كردم. 

راننده تاكسی چهارشانه بود و آبله رو. گفت: تا كجا برسونمتون؟
پسر: تا هر جا می رسونی، برسون. 

راننده فکر كرد زن خیابانی بلند كرده. برگشت و نگاه كرد توی چشم های 
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پسر. 
- من دارم می رم خونه. امشب تنهام. می تونین مهمان من باشین. 

بعد پرسید: اسم شما؟
پسر گفت: دغاغله. 

هنوز  و  شده  ویران  جنگ  دوران  البته  داره.  خونه  خودش  دختر: 
بازسازي ش نکرده. 

راننده خندید و خودش را معرفي كرد؛ مخلص شما، جمال روشني. 
دوباره برگشت توی چشم های پسر: 

- یه مرغ مینا دارم كه با لهجه ی خودم هر چی بگم تکرار می كنه. 
دختر گفت: همین جا پیاده می شیم. 

قدم در جنگلی گذاشتند درست روی ناف تهران، جلو رفتند تا رسیدند 
با میز های چوبی سفید و صندلی های قرمز  به یک فضای سر پوشیده 

چینی. 
پسر: باز هم اجناس بنجل چیني... چی سفارش بدیم؟

دختر: من فقط قهوه ترك می خورم. 
پسر: من هم معجون دوست داشتنی م رو سفارش می دم. 

دختر لپ پسر را نیشگون گرفت. گارسون ها با روپوش های متحداالشکل 
آبی به میزها سرك می كشیدند و سفارش می گرفتند. 

دختر: تو از كجا فهمیدی من دخترم؟
پسر: شناسه ت غلط انداز بود، اما از حرفای ضد و نقیضت دونستم كه 

جنس مخالفی. 
با یه پسر از طریق چت آشنا  باره  اولین  این  دختر: غافل گیرم كردی. 

می شم. راستش اصال فکر نمی كردم ازت خوشم بیاد. 
پسر: ولی من می دونستم عاشَقم می شی. البته هنوز اول عشقه. 
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دختر خندید و نگاه كرد به جایی كه آشپزخانه بود و از پشت بامش دود 
سیاه بیرون می آمد. 

- تو واقعا فکرش رو می كردی من از اون فضای مجازی بپرم بیرون؟
- اطمینان داشتم. بهم الهام شده بود. 

گارسون دو تا فنجان پر از قهوه گذاشت روی میز. 
دختر دل واپس به نظر می رسید، اما گونه هاش گل انداخته بود. 

- قبال اینجا نیامده بودم. وسط تهران و این جنگل سر به فلک كشیده. 
عجیب نیس؟

- چرا... اتفاقا داشتم به همین فکر می كردم. اون بار كه اومده بودم یکی از 
اون ساعت فروشا همین جا كه ما نشسته ایم خون دماغ شده بود. خون 

همین طور می ریخت روی زنجیره ی ساعت هاش. 
دختر از مستخدمی كه یک سینی پر از ماهی سرخ كرده را می برد سر یک 

میز دیگر، نشانی دست شویی را پرسید. 
اشاره كرد به چند درخت كه دری زرد را در میان گرفته بودند. 

تا دختر برگردد، پسر چهار تا ترامادول باال انداخته و قهوه را سر كشیده 
بود. 

دختر: هیچ مي دوني مرغ مینا وقتي افسرده مي شه پراي خودش رو یکي 
یکي مي كنه؟

پسر: شنیده بودم، ولي نه به این آب وتاب. 
دختر: ببینم! تا حاال دوست دختر داشتی؟
پسر: داشتم، ولی عاشق هیچ كدوم نبودم. 

دختر: از من خوشت می آد؟
انگار از فشن تي وي  پسر: تو فوق العاده ای. تریپ خودمی. مانکني. 

پریدي بیرون. موهات رو هم دوست دارم. 
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دختر: یعنی عاشقم می شی؟
پسر: اول باید از كفنم بیرون بیام. 

دختر: یعنی چی؟
پسر: تا باهات نخوابم نمی تونم بگم عاشقت هستم یا نه. 

دختر: می خوای كلک بزنی نسناس !
پسر: من این جوری به عشق نگاه می كنم. 

دختر: پسراي شهرستاني ام مانکن پسند شده ن، نه؟
پسر: عوضش تهرونیا مي رن آنتالیا حال مي كنن. 

روی  زد  و  آورد  در  چرمی اش  كیف  از  را  آفتابی اش  عینک  دختر 
چشم هاش. فنجان قهوه را برگرداند روی نعلبکی و بلند گفت: فالت 

رو گرفتم. 
پسر: مگه فال گیری بلدی؟

دختر: یه عمره رمالم، كجاش رو دیدی! 
از دور میز بلند شدند و راه افتادند به سمت عمق جنگل. 

درباره ی همه چیز با هم حرف زدند؛ دهه ی شصت و بمباران های روزانه 
آرزوهای  فعلی شان،  و  قبلی  دوستان  ُمردگان خانواده  شان،   ، شبانه  و 

شخصی شان و شهریه ی دانشگاه.
 از آن طرف به اتوبانی رسیدند كه تازه قیرپاشی شده بود و بوی آن 

ماده ی  لزج سیاه همه جا را گرفته بود. منتظر تاكسی ماندند. 
پسر: دارم به كلمه ی نسناس فکر می كنم. 

دختر: توی چت یاد گرفتم. یکی بود كه همه ش می نوشت نسناس. 
پسر: یعنی توی یه دانشگاه درس می خوونیم و همدیگه رو نمی شناسیم؟

دختر: ولی یادت رفته بار اول كجا من رو دیدی. 
پسر: كجا؟ حتما تو اون ویرانه؟ دهه ی شصت؟ نه؟ 
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و  زنگی  مارهای  بیان.  و  معانی  كالس  سر  روز  اون  خیر.  نه  دختر: 
جمجمه های به روز نشده. تشر ادیبانه استاد یادت رفته؟

همان  دیدند  شدند،  سوار  وقتی  پای شان.  جلوی  ایستاد  تاكسی  یک 
راننده ی  آبله رو است. 

راننده: چه جنگل عجیبی. خوش كه گذشت؟ 
پسر، سرش را خاراند و نگاه كرد به آینه ی بغلی تاكسي كه روش نوشته 

شده بود؛ اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند. 
گفت: امشب واقعا تنها هستین؟

راننده: بله. خودم هستم و طوطی شکر شکنَ م. حتما حکمتی داره كه 
دوباره  سر راهتون سبز شدم. 

بار مي شود راننده ی  اینکه ماهي یک  این در آن در گفت و  از  راننده 
اختصاصي كامیون چیني شركت خالدي و شركاء. بارگیري مي كند به 

مقصد ممالک مشترك المنافع و كشورهاي عربي. 
گفت: از اینجا تا افغانستان جلوی پام طال بریزن حاضر نیستم پشت 
فرمان بشینم. مي دونین اگه راننده ها گیر طالبان بیفتن چه بالیي سرشون 

مي آد؟
خودش جواب داد: اونجاشون رو مي برن مي ندازن جلو سگ و گربه. 

قاه قاه خندید. پیچ اتوبان را كه پشت سر گذاشت، سیگاری آتش زد و 
تعارف كرد به پسر. 

پسر و دختر تنگ هم نشسته بودند. 
راننده: زنم با سرمایه گذار شركت فرار كرده رفته دوبی. حکم جلبش 

توی جیبمه. 
دختر: چند سالش بود؟ 

راننده: ده سال از خودم كوچک تر بود، متولد سال گاو. 
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دختر: بچه دار كه نشدین؟
راننده: حامله بود. بی شرف... حروم زاده... 

پسر دود سیگار را از پنجره بیرون داد و از آینه نگاه كرد به چهره ی راننده 
كه لب می جوید. 

راننده: گیرم بیفته نفت می ریزم روش، آتیش می زنم به هیکلش. كله ش 
رو مي برم مي ندازم جلو سگ. هنوز یه جو غیرت برام مونده. 

وارد تونلی تازه تاسیس، شدند. چند ماشین خورده بودند به هم. جنازه ها 
را روی آسفالت كنار هم چیده بودند. پلیس های راهنمایی و رانندگی 

سوت می زدند و راه باز می كردند. 
راننده: شام چی می خورین سفارش بدم؟

پسر: یه غذای حاضر آماده. نمی خوایم توی خرج بیفتی. 
راننده: یه زنگ می زنم می آرن در خونه. پیتزا سبزیجات چه طوره؟

دختر: عالی. من فقط سبزیجات می خورم. 
چند دقیقه بعد، در زرد یک حیاط آجری باز شد و رفتند تو. درخت های 

قد كشیده ی تاك از نمای جلو خانه، رسیده بودند به پشت بام. 
سوار آسانسور شدند و به سرعت برق رفتند باال. خانه ای یک خوابه بود  

با آشپزخانه اُپن و حوضچه ی پر از ماهی های قرمز. 
 قفس طوطی، كنار پنجره بود. 

افتاد(...  زنش  لحظه یاد  این  )در  باشین  راحت  راننده: خونه خودتونه. 
حرومزاده. 

دختر خندید. نشست روی مبلمان چوبی كه روكش توری اش بنفش بود. 
قاب عکس روی دیوار یک وری شده بود؛ زنی با لباس عروس از زیر 

آینه شمعدان رد می شد. 
راننده: حرومزاده از آب در اومد... حسابش می رسم. 
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دختر: به نظر می آد كه خوشگل بوده. 
پشت  خالیق  می رفت،  راه  خیابون  توی  بود.  همین  بدبختیَ م  راننده: 
نمی خوره. یا  زندگی  درد  به  باشه  زیبا  كه  زنی  می بستن.  سرش صف 

خودش می ره یا می دزدنش. 
دست  رفت  داشت.  پیچه  دل  بود.  گذاشته  روی شکمش  دست  پسر 
شویی. تخلیه نشد. دوباره برگشت نشست روی مبل و به خودش پیچید. 

پوستر یک سگ با توله هایش روی دیوار پذیرایی بود. 
دختر: باید هیوستین بخوری. سر كوچه، داروخانه دیدم. 

پسر دوباره رفت دست شویی. زور زد. باد خالی بود. آمد نشست كنار 
دختر. راننده توی آشپزخانه داشت چای با گل گاوزبان دم می كرد. 

بیشتر چت می كردیم.آدم نمی تونه همین طوری دست  یه  پسر: كاش 
دختر رو بگیره بیاره خونه ی خالیِ  یه غریبه. 

سرش را خاراند: جهت آشنایی بیشتر تکرار می كنم من  یه مرده م. 
دختر: مرده؟ 

راننده بلند گفت: جنایت. 
طوطی جنایت را تکرار كرد. 

دختر خیره شد به پرهای سرخ و آبی طوطی توی قفس فلزی. 
پسر باز رفت دست شویی. برگشت و زمزمه كرد: باد خالی. 

دختر داشت با دم موهایش بازی می كرد. سرش را انداخته بود پایین و 
زل زده بود به رقص ریزه ماهی های توی حوضچه. 

راننده گفت: دوبی. 
طوطی با همان ته لهجه ی راننده تکرار كرد: دوووبی. 

سه لیوان چایی تازه دم گذاشته شد روی میز؛ قند حبه و رطب مضافتی 
هم كنارش. 
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راننده كنترل تلویزیون را دستش گرفت. همه كانال ها برفک بود. 
بلند گفت: برفک... 

صدای طوطی بالفاصله شنیده شد: برفک تو مرا كشتی. 
دختر خندید و با خودش زمزمه كرد؛ نسناس. 

بعد نگاهش چرخید روی جای خالی پسر. دلش هری ریخت پایین. 
دوید كنار پنجره و نگاه كرد به حیاط. صدای بسته شدن در زرد را شنید 

و سایه ی پسر را توی كوچه دید. 

داستانم را برای مهمانان جشن تولدم می خوانم.سریک سر تکان می دهد.
بعید می دانم از آن سردرآورده باشد. صبح علی الطلوع قرار دارد با یک 
نماینده ی مجلس. توی هتل اوین. فارسی شکسته بسته ای می داند كه 
كارش را راه می اندازد. برادرش كارمند سفارتخانه فرانسه است. هر بار 
می رود سفارت و  بر می گردد كیف سنگین اش را دنبال خودش می كشد.

پر از یورو. 
می پرسد: او رشوه و رسوم نداد...دوبای رفت؟ ایران آمد؟ چه طور؟ 

شیرین شکر تکرار می كند؛ برفک تو مرا كشتی. 
چرا  كردم.  تعریف  چیزی  گوشی یه  پشت  من  حاال  می گوید:  آتوسا 

ماجرای خصوصی آدم رو داستان می كنی؟
نگاه می كند به عکس مدوزا، روي دیوار. 

می گویم: سنگ می شی، نگاه نکن. 
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غزال الم تا كام حرف نمی زند. قرار بود ژان دورینگ 1را هم دعوت كنم به 
مهمانی.نمی دانم چرا نیامد.كتابش را فرستاده؛ موسیقی و عرفان در سنت 
اهل حق. اگر می آمد غزال باهاش می رقصید؟ رقص كوردي  اش حرف 
ندارد. علي الخصوص اگر با لباس كوردی باشد، اما نمي رقصد. شربت 

برایش می آورم، معجون بهار نارنج، عرق خار شتر و اسطوخودوس. 
به  تو مشت مي زند  از  نیم وجبی  به شمع های رنگارنگ.  پف می كنم 

شکمم. مهمانان هورا مي كشند و آقاي سریک كف مي زند. 
نوبت مي رسد به هدایاي مهمانان. بازشود دیده شود، بلکه پسندیده شود. 
مسیو سریک غافلگیرم كرده. یک بطر شراب بوردو آورده و یک شیشه 
عطر رومنس اصل، نه از این تقلبي هاش كه حال آدم را به هم مي زند.

حاوی عصاره ی گیاهی نشاط آور است. 
بعد از مهمانی، دو تا متادون بیست می اندازم باال. سیگاری می كشم و 

می نشینم جلوی صفحه ام، نقطه نقطه ات می كنم. 
تا رفتم تاالر شیشه ای و بر گشتم این نیم وجبي هي مشت مي كوبید به 

شکمم. 
می بینی رسیده ام كجا؟ حاال دیگر وقتش است كه همه چیز را صاف و 

پوست كنده برایت بنویسم. 
آن روز هم كه كنار رودخانه قدم می زدیم و چشم از آسمان بازی دراز و 
قلعه ی یزدگرد بر نمی داشتی می دانستم آسمان پس است. حاال كه دیگر 
پای آن چشم آبی بازاریاب هم به میان آمده و از پشت پنجره، سایه اش 

را روی تختت می بینم.
 خرس شکموی خودم باالخره به كندوی عسل رسید. او هم حتما عضو 

1- خاورشناس و موسیقیدان فرانسوی و محقق موسیقی و مقامات تنبور. 
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اقماری می شود و سهامش را می ریزد  هیات مدیره یکی از شركت های 
فقط حال  می دانم  نیست.  خیالی  دوبی.  می برد  سیاهش،  توی چمدان 
می كنی و موهات جوگندمی تر می شود.همه را صیغه ی موقت می كنی؟ 
می كشی؟  مور  سیگار  هم  هنوز  راستی،  می خوانی؟  خودت  را  صیغه 
مصرف من شده روزی یک پاكت. دكتر مي گوید نکش بچه ات مرده به 

دنیا مي آید. 
 همین روزها باید بروم شناسنامه اش را بگیرم از ثبت احوال شمیرانات. 
نقطه نقطه ات می كنم توی تارنمای جهانی. طاق گرا و آن عنکبوت یادت 

هست؟ انگشت  اشاره ات رفت طرفش. 
انگشتری حجرالشمس در انگشت بنصرات می درخشید. هدیه خودش 

بود. نه؟ 
بحث را عوض كردی. گفتی: تار عنکبوت به اظهارنامه سفید مالیاتی 

می ماند. 
خندیدی. نمی دانم چرا گاهی پرت و پال می گویی. به ظاهرت نمی آید؛ 
شق و رق و ادكلن زده.آن وقت گاهی دهان كه باز می كنی، دندان طالت 

مي افتد جلو پات. 
گفتم: كاش ماشین خودم را هم آورده بودم. 

مسابقه  پیچ  در  پیچ  جاده  این  توی  كه  است  این  منظورت  گفتی: 
می گذاشتیم؟

گفتم: آن وقت سر یکی از همین گردنه ها، طوری می پیچیدم جلوت كه 
صاف بروی ته دره. 

خندیدی و قرارداد سرمایه گذاري مشترك با مسیو سریک را نشانم دادي. 
رسیده بودیم به تنگه ی چهار زبر و طعم زهرمار هندوانه.

 بابا می گفت تابستان سال شصت و هفت، صدها جنازه افتاده كنار جاده. 
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هیچ كس جرات نمی كرده شناسایی شان كند. بعدها معلوم می شود یکی 
از بستگان مان میان شان بوده. بوی اجساد كه بلند شده با بولدوزر همه 

را انداخته اند توی مرداب.خاك ریخته اند روی شان.
از كنار مرداب گذشتیم. جلو كاروانسرای ماهیدشت كه در حال مرمت 

بود پا گذاشتي روي ترمز. داخل نیامدی. 
اون سال و عملیات  به عنوان یادبود  را  داغان  تانک درب  این   گفتی: 

مرصاد گذاشته اند جلوی كاروانسراي عهد صفوي. 
گفتم: من می روم ببینم توی كاروانسرا چه خبراست. 

رفتم و خیره شدم به نقش پرندگان روی كاشی ها؛ قمری و قرقاول و 
كبوتر. قوس هفت و هشت ورودي. هی بوق می زدی. صدای شیپور 
بود لعنتی. دختر چشم آبی داشت از گوشه گوشه ی كاروانسرا عکس 

می گرفت. 
پرسید: این وقت روز، نور را روی چه عددی تنظیم كنم؟

گفتم: نمی دانم. 
گفت: راست است كه سرهنگ واتسون، فرمانده ی قشون انگلیسي در 
تاریخ هشتم شهریور 1320 توي همین كاروانسرا زن ساخاروف فرمانده 

قشون شوروي را زده زمین و جلو چشم همه بهش تجاوز كرده؟
گفتم: این همه اطالعات تاریخی را از كجا آورده اي؟

گفت: جایي خوانده ام كه یک زن مو بلوند بوده با چشم هاي آبي عین 
خودم. 

تکمه دوربین را زد. 
انگلیسی ها  می گویند  كه  جا  همان  نیلوفر.  سراب  ببرمت  می خواستم 
جام جم را در جنگ جهانی دوم انداخته اند آن تو. البد فکر كرده اند 
جام مسیح است. همان جامی كه نور حقیقت رو می تابانده به صورت 
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حواریون در شام آخر. 

دلهره داشتی. بیقرار بودی. سیگار پشت سیگار دود می كردی. حتی یک 
نیش ترمز نکردی كه آن همه جنازه را كنار جاده به یاد بیاوریم.

از قدیم گفته اند دختر عمو و پسر عمو را در آسمان ها عقد كرده اند. 
پسرعمویم را هیچ وقت ندیدم.نه زنده اش نه مرده اش. بهت گفتم به این 
جا می گویند ماهیدشت و چارزبر. كله ام را از شیشه بردم بیرون و نفس 
عمیق كشیدم. حاال اما به خودم می پیچم و مرغ مینا پرهایش را یکي یکي 

مي كند. 
یادت مي آید وقتي فروش اون یکی شركت چهل درصد كمتر شد پشت 
میز كارت به خودت می پیچیدی و موهاي كله ات را یکي یکي مي كندي؟
حاال چراغ اتاق خوابت را روشن كن. سایه ات بیاید جلو پنجره. شال و 
كاله كنم و پله ها را دو تا یکی بیایم پایین و بروم باال. بعد هم دست هایت 
را ببندم به میله ی تختخواب و با چاقوي زمردنشان خودت عین نمایي از 
آن فیلم هالیوودي قلبت را از سینه دربیاورم. تو تمام رویاها و سوداهای 
من بودی. تو مرد شبه دولتی من بودی.هنوز هم هستی. فقط باید قلبت 
را از زیر جنگل انبوه سینه ات دربیاورم و بکوبم روی دیوار اتاق خوابم.





  َزالن َزالن
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زنگ زدم به مركز آمبوالنس و گفت با كامران كار دارم، كامران حقیقی. 
آنکه گوشی را برداشت اول مِن مِن كرد، اما بعد تلفن را وصل كرد به 
داخلی 21. كامران آمد پشت خط. ماجرا را برایش تعریف كردم و گفتم 
همین االن یک آمبوالنس بردار بیا پزشکی قانونی. نشانی را هم بهش 

دادم. 
رییس پاسگاه دركه هم آمده بود. دست راستش را گذاشته بود روی 
تپانچه كمری اش. جلوی میز دكتر قدم می زد. دكتر عینکی بود. عرق 

نشسته بود روی پیشانی پر چین و چروكش. 
در باز شد و مردی با موهای سفید آمد تو. 

گفت: من كامران هستم، كامِگ. 
زد زیر گریه.گردنش خمیده و شانه هاش افتاده بود. 

رفتیم توی دفتر ترخیص. 
افسر گفت: آمبوالنس رو بیار داخل. جنازه توی سردخانه ست. 

دكتر برگه ی ترخیص جسد را آورد؛ مرگ در اثر خفگي. 
گفت: لطفا امضا كنین. 
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امضا كردم. تابوت را آوردند جا دادند پشت آمبوالنس و در را بستند. 
دكتر گفت: آمبوالنس یخچال داره. دو روز هم تو راه باشین جنازه سالم 

می مونه.كالبدشکافی م كه نشده. 
آتوسا و دغاغله آمده بودند برای تسلیت. آقای خالدي هم توی كوچه، 

پشت فرمان بود، سیگار بر لب. 
تا پلیس راه كرج پشت سر آمبوالنس آمد. خدا حافظی كرد و برگشت. 
كامران موهای سفیدش را از پشت بسته بود. یک چشمش به آینه بود یک 

چشم به جاده. دو تا سیگار آتش زد. 
گفتم: َزالل زرده را خوانده بودی؟

گفت: َزالل زرده؟
گفتم: همان كه چن صفه ش روی اینترنته. 

گفت: اینترنت؟
برگشتم و از دریچه حایل شیشه ای نگاه كردم به تابوت. چوبی بود و 
سیاه.  سرم گیج رفت.من از خاك كه مظهر پیر بنیامین بود چه می دانستم. 

هیچ. 
كلید را كه توی قفل چرخانده بودم و در باز شده بود. مبهوت افتاده بودم 
روی زمین. نمی دانم چند ساعت بعد زنگ زدند به 110 و مامورها كی 

رسیدند. 
كامران گفت: َعَلمت توقف ممنوع. 

دوباره زد زیر گریه و اشک هاش همین طور ریخت روی فرمان. دود 
سیگار پیچیده بود داخل اتاقک. شیشه را پایین كشید. 

گفتم: گریه نکن، تندتر بران. 
گفت: نارنجک نارنجک. هنوز كمد جالباسی؟

آن حال و روز. خواستم  توی  آن هم  نمی كشید  كه  به كجاها  ذهنش 
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بگویم باید منفجرش كنیم. نگفتم. من از آتش كه ذات عزرائیل بود، چه 
می دانستم. هیچ. 

عقربک های ساعت مچی اش نمی چرخیدند. می دیدم كه دمدمای غروب 
است  و قرص كامل خورشید روی كوه های برف پوش غربی. 

گفتم: از كجا می ری؟
گفت: اَ تاكستان. تاكستان. 

رادیو را روشن كرد. گوینده گفت شنوندگان عزیز! دو خانواده بزرگ 
مارهای سمی عبارتند از آالپیده و كروتالیده. 

گفتم: بُکوِشنش1. 
كله ام  توی  آسیاب  سنگ  و  می آمد  بیرون  حدقه  از  داشت  چشم هام 

می چرخید. زاری را گذاشته بودم برای وقتی كه رسیدیم. 
گفتم: قرص داری؟

گفت: سرماخوردگی. 
- نه، قرص سر درد. 

- توی داشبورد. 
گشتم. قرص نبود. همان كتاب جلد چرمی را دیدم كه اوراقش ریخته 

بود به هم. یعنی آن همه سال كتاب را با خود این سو آن سو برده بود؟
گفت: تاكستان 80 كِلومتر. 

از روی تابلوی كنار بزرگراه خواند. كامیونی چیني زوزه كشان سبقت 
گرفت  و جلو افتاد. دود اگزوزش جاده را سیاه كرد. 

گفتم: چن فرسنگ مانده؟
گفت: پنجاه فرسنگ.

1- خاموشش كن. 
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من از باد كه مظهر داوود بود، چه می دانستم. هیچ. 
پلک هام را روی هم گذاشتم. 

كامران گفت: قبر آماده؟
گفتم: نه، خبر ندارن. 
گفت: دایگه. دایگه. 

بغض، گلوم را فشرد. قرار بود دایگه را بیاورم تهران. چشم هاش را عمل 
كنند، نوبت دكتر هم براش گرفته بودم. 

پلک هام باز شد. جاده مستقیم بود و ابرها پایین آمده بودند. نمی باریدند. 
گفتم: برف. 

كامران گفت: آنجا می باره، اینجا نه. 
باالخره یک جمله ی سالم روی زبانش چرخید. 

دوباره پلک هام افتاد روی هم. 
شب بود. كژال روی آن صفحه چرخید و چرخید تا رسید به نشانی 

دانیال؛ 
شمع مرده، ساقی خفته. 

رنگ صفحه اش ،آبی زمردی بود با حاشیه ی قرمز. هر چه آن زیر نوشته 
بود دیده نمی شد. رنگ حروف همان رنگ زمینه ی متن بود. 

گفتم: طراحی ش به درد الی جرز می خوره. 
كژال چشمک زد و انگشت گذاشت روی خال پیشانی اش. 

نمی دانستم روزی دیگر، در آینده ای نزدیک، بر می گردم به همان صفحه  
و می خوانم: 

این ها را من پس از زه الن زه الن می نویسم. جهان، ناگهان تاریک شد. 
صفحه ای تهی شدم در دنیای مجازی و سیاهچالی در كناره ی گنگا و 

جامنا. 
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در میانه ی این صفحات می چرخم و روزی را به یاد می آورم در دركه. 
بوی كباب و نان تازه می آمد. سبدهای لواشک و زغال اخته را چیده 

بودند جلوی مغازه ها. گفت خوشلی خوشان باال شهری ها. 
از میدان باالتر رفتیم تا رسیدیم به هفت حوض. گلوش گرفته بود. گره 
روسری اش را شل كردم. گفت: تو با شور و جنون من همان كاری را 

می كنی كه جمهوری اسالمی با كوی دانشگاه كرد. 
دیشب آمده بود به خوابم. چراغ قوه در دست. كنار رودخانه، قدم زدیم. 

گفت برگرد به روایت كودكي. 
برگشتم. 

گفت هر كه پوچ. ماغی ماغی. 
بعد كلمه به كلمه با همان صدای فریبنده خواند تا رسید به پنجره ی سفید  

خانه ی عموابگ. 
گفتم بریم داخل ببینیم چه خبره. 

نمی خواست لوالهای پنجره را در آورم، اما این كار را كردم و رفتم تو. 
. بوی كاغذ و مركب خورد به دماغم. صدایی شنیدم. پام رفت روی 

چیزی نرم. سرید. 
جلوتر رفتم و نور چراغ قوه را انداختم روی قفسه های خالی كتاب. چهار 
انگشت گرد و خاك نشسته بود روی شان. ماشین تایپ دستی گوشه اي 
افتاده بود وسط دفترها و مجله های مچاله شده. همان كه مي گفتي عمو 
ابگ، باهاش اعالمیه ها را تایپ مي كرده در روزهای انقالب. دوباره پام 
رفت روی همان چیز نرم. صدای كژال را می شنیدم؛ قهرمان مالقادر، 
اردوان قالیانی... عمو... عمو... از دری چوبی كورمال كورمال رفتم به 

اتاقی دیگر كه ظلمات بود.
 بو... بو... می خورد به دماغم. چیزی نمی دیدم شاید هم اتاق خالی بود... 
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نرم...  پام رفت روی همان چیز  پروژكتور...  قفسه های خالی. دستگاه 
شالقی داغ خورد به پیشانی ام. چیزي گلوم را به دندان گرفت. داد زدم 
مار مار... و مردمک هام از حدقه زد بیرون. از خواب پریدم. از كیسه آمدم 

بیرون. عرق كرده بودم. دختر انگلیسی صدا زد گورو... گورو. 
ایران  به سوی  افتادند.  راه  و  كردند  را جمع  نبود. وسایل شان  من  با 

می رفتند؟

كامران گفت: تصادف. تصادف. 
كنار جاده، روی  بودند  تا جنازه چیده  بود. چند  كرده  اتوبوسی، چپه 
برف. یکی از مسافرها آمد جلوی آمبوالنس. دست تکان داد به عالمت 

توقف. 
 سرم را از پنجره بردم بیرون. 
گفتم: خودمان جنازه می بریم. 

گفت:  ای داد بیداد. 
رفت كنار. چه قدر شبیه همان ساعت فروش همزبانم بود. پنجاه سالی 
داشت. می آمد دور میدان دركه بساط پهن می كرد. همیشه هم فقط یک 
چوخورانک سفید تنش بود، با شال مشکی دور كمرش. غریبه ی ظاهر 
و باطن. انواع ساعت های نو و دست دوم از سراپاش آویزان بود. یک 
روز همان جا سکته قلبی كرده بود. كس و كار نداشت.به عنوان مجهول 
الهویه جسدش را تحویل دانشگاه علوم پزشکی داده بودند برای تشریح 

در كالس های آناتومی.
كامران یک  می تركید.  درد  از  داشت  كه  كله ام  دور  پیچیدم  را  روسری 
مشت تخمه از جیب كاپشنش در آورد ریخت توی كاسه فرمان و شروع 

كرد به خوردن.  یک دست اش به فرمان بود دست دیگر به دهان. 
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كتاب را از داشبورد برداشتم و همین طور ورق زدم؛
 سنگی برگوری.

لکه های درشت مركب از حاشیه ها هم زده بود بیرون. یک عکس سیاه و 
سفید هم الی كتاب بود. سه نفری ایستاده بودیم كنار پنجره ی مدرسه، با 
همان كاپشن های قهوه ای و دستکش های قرمز كه توتیا خانم از تاریکه 

بازار برامان خریده بود.و چند قطعه عکس مار؛ 
مار بوا، مار مامبا، مار كبرا، مار مرجانی، افعی سرخنجری، یله مار، تیر مار، 

پیتون قرمز، پیتون قالی، مارهای سمی دریایی.
 و عکس الشه ی كبوترهاش توی كبوترخانه.از توتیا خانوم شنیدم بودم 

كه مار زده به كبوترهاش. 
كتاب را جا دادم توی داشبورد و نگاه كردم به جاده ی آسفالته. مستقیم 

بود با خط سفید وسط. هوا هم رو به تاریکی گذاشته بود. 
گفتم: كی می رسیم؟

جواب نداد. دهانش پر از پوست تخمه بود. 
چشم هام زری وری می شد. نقطه ای سیاه می دیدم كه بزرگ می شد و 
با همان سنگ  بود  نمور  نقطه. دخمه ای  لغزیدم توی  كوچک می شد. 
و نقش مار خال خالی. شعله ی كمرنگ دو تا شمع، نور تابانده بود به 
خالدي.  آقاي  گردن  دور  بود  كرده  حلقه  را  رباب دست هاش  دخمه. 
اردوان قالیانی و قهرمان مالقادر دست دایگه را گرفته بودند و به دنبال 

خود می كشیدند. 
صدای كامران بلند شد: تف... 

محتوای دهانش را از پنجره خالی كرد بیرون.
یک  آینه.  رو به روی  بود  ایستاده  كژال  دیگر.  جایی  به  لغزید  نقطه،   
خال هندي وسط ابروهاش كاشت. گفت: ما یک مرده ایم. مرده ها زاده 
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می شوند و نمی میرند. دنیا برای ما جا به جا شده است. 1
دو طرف جاده دیوار برف بود. 

گفتم: تند تر بران. تندتر. 
رسیدیم به سه راهی تاكستان. یک خوشه انگور رسیده وسط میدان بود، 

هر دانه اش اندازه ی توپ فوتبال. 
كامران گفت: كالغ. كالغ. 

كالغ توی كله اش بود. می آمدند به باغستان پشت آسیاب كهنه و نک 
می زدند  به خوشه های انگور یاقوتي. چهارتا تاك، وسط درخت های 
گردو بود؛ ریشه هاشان از خاك زده بود بیرون. بعد شیمیایی دیگر بر 
نمی دادند. باد شاخه های درخت را می تکاند و دایگه می گفت: كی دیده 

گردو پوك. 
راه می رفت و با خودش زمزمه می كرد: هناسه ی سردم... 

پشت پرچین باغ بازی می كردیم، میان تاكستان سوت و كور. من و غزال 
می شدیم بره. كامران می شد گرگ. بلد نبود صدای گرگ در بیاورد. مثل 

كالغ، قار قار می كرد و می دوید به طرف سرخه لیژه. 
با تک و توك  چراغ های جلو را روشن كرد. جاده هنوز مستقیم بود 

چنارهای لخت این طرف و آن طرف. 
دود از كارخانه ای بلند می شد و می پیچید توی هوا. نزدیک تر كه شدیم 
كلمات چشمک زن روی تابلوش را خواندم؛ شركت تولیدي بازي هاي 

رایانه اي خالدي و شركاء. 
كامران دنده عوض كرد و انداخت توی جاده اصلی. پلک هام افتاد روی 
هم.  تا چشم باز كنم رسیده بودیم به دوراهی غار علیصدر. دو ساعتی 

1- این جمله از كتاب دلواپسی است، اثر فرناندو پسووا. 
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از این خواب به آن خواب شده بودم. دور و بر تاریکی بود. كامران شام 
خورده بود. خودش گفت: دیزی. دیزی. 

سر همان دو راهی بودیم كه یک روز با بچه های دانشگاه از آنجا گذشته 
بودیم. من حال و حوصله ی سفر نداشتم. به اصرار رباب بود كه راضی 
شدم. تور دور و درازی بود با خرج خودمان. توی غار علیصدر، با رباب 
و جلو  می زدیم  پارو  قایق.  توی یک  بودیم  نشسته  آتوسا  و  دغاغله  و 

مي رفتیم. 
صورت كامران سرخ شده بود از سرما. نفسش را كه بیرون مي داد ابر 

كوچکی جلوی چشم هاش می ایستاد. 
از وسط همدان گذشتیم، از كنار آرامگاه باباطاهر، در دفاتر پردیوری آمده 

است كه او در جامه ی بابایادگار آشکار می شود. 
رسیدیم به گردنه ی اسدآباد. دو طرف جاده سفید از برف بود. اتوبوسی 

با همه ی مسافرانش افتاده بود ته دره، توی مه. 
به صحنه رسیدیم و از كنار مزار سی خلیل1 گذشتیم. 
زمزمه كردم؛ پیر بنیامین مه ره مو: شادی هی شادی... 

كوه بیستون كه البه الی ابرها پیدا شد پلک راست كامران شروع كرد به 
پریدن. درست مثل آن روز كه سوار دوچرخه بودیم.او ركاب می زد، من 
نشسته بودم روی ترك. راه دور و دراز بود آن قدر ركاب زده بود كه 
نمی توانست سرپا بایستد. شیپورش را آویخته بود گردنش. نم نم باران 

می زد. 
گفتم: برگشتنی، من ركاب می زنم. 

گفت: ممان گفته دخترا نباید ركاب بزنن. 

1- سي خلیل عالي نژاد، نوازنده هفتاد و دو مقام حقانی تنبور كه در پاییز 9731 در شهر 
استکهلم به آتش كشیده شد و جان باخت.
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كتیبه آن باال بود. شرشر آب ازش می ریخت. 
 گفتم: سیل كن. سیمینه زرینه. 

یک سر سیمینه زرینه روی كوه بیستون بود، سر دیگرش روي شهر. 
كامران از پله های سنگی رفت باال. خودش را رساند به كتیبه و صدای 
شیپور توی دره پیچید. من از آب كه مظهر پیرموسی بود چه می دانستم. 

هیچ. 
عمو ابگ می گفت دره ی سراندیل ما جهنم ما است.

 كالس سوم ابتدایی، مدرسه ام یک آبادی آن طرف تر بود. از دره ای 
می گذشتم كه وسطش قبرستان بود. حروف الفبا را یاد گرفته بودم. به 
قبرستان كه می رسیدم. نوشته های روی قبرها را می خواندم. می گفتند 
هوا كه تاریک می شود مرده ها از زیرزمین می آیند باال. هر قدمی كه بر 
می داشتم سایه به سایه ارواح بر می داشتم. عین حروف اول و آخر یار1 
می خواند؛ مور  دایگه  جدید.  و  قدیم  قبرهای  سنگ  به  می چسبیدم 

شه وین تاریک سراندیل وه خوه م. 2
چشم باز كردم و گفتم: كجائیم؟
كامران گفت: بیستون. بیستون. 

آمبوالنس را زد كنار جاده و رفت پایین. چراغ های جلو را با دستمال 
كهنه پاك كرد. سه نفر از میان تاریکی بیرون آمدند؛ دو مرد و یک دختر، 
كوله پشتی به دوش و چراغ قوه در دست.آقای سریک را شناختم.فقط 
رباب،  تولد  جشن  شِب  آن  در  انگار  نه  بود.انگار  كرد.ساكت  نگاهم 

می خواست با من برقصد. 

1- كلماتی كه بر گور مردگان یارسان می نویسند. 

2- گرفتار شب های تاریک سراندیل شده ام. 
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دختر به انگلیسی گفت: سالم، من الینا راولینسون هستم. كتیبه ی بیستون 
كجاست؟

جواب دادم: انتهای همین جاده ی شوسه. 
اشاره كردم به جاده ای شوسه كه پیچ می خورد و می رفت پای بیستون. 

دختر، نور چراغ قوه را انداخت توی جاده. رفتند به سمت كوه. 
می كرد.  و روشن  تاریک  را  كه حافظه ام  می رفت  راهی  در  آمبوالنس 
عینهو زالن می پیچید به گذشته و آینده ام. پلک هایم را روی هم گذاشتم. 

كامران صدای ضبط را بلند كرد: 
فانی فانی یَن فانی بَطال بُود. 1

این صدای پدرم بود. صدای پدرانم. صدای مادرم هوره بود. مور و شین 
بود. صورت می خراشید دایگه. نفرین می كرد دایگه. رو به خورشیدی 
كه پشت كوه بازی دراز زرد و قرمز می شد وی وی می كرد. موهاش را 
گره می زد به نام مردگان. می گفت ما از ازل گریانیم تا ابد هم گریانیم. 
ما خوشی ندیده ایم. زندگی نداشتیم. اینها را به زبان هورامی می گفت. 
می رفت از آناهیتا یک شیشه آب می آورد. هر وقت هول می كرد چند 
و  می كرد  غش  نمی شد.  خوب  حالش  گلوش.  توی  می ریخت  قطره 
مردمک هاش ناپدید می شد. می افتاد روی زمین  و دهانش كف می كرد. 
تا روز بمباران هیچ وقت یادم نمی آید خندیده باشد. خنده هاش را هم 

مثل بغض گره گره اش قورت می داد.

1- فناست فنا. فنا مباد.
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تا برسیم به زرده این بند دفتر را زمزمه می كردم؛
یاران مه ترسان نه  سیاسه ته 

ته سلیم گیانان چوی غویته  به ته 
ئه وه ل مان یارن ئاخرمان یارن1

نمی دانم چه طور از كمربندی كرمانشاه گذشتیم. از تنگه ی چارزبر و 
كرند و گردنه ی پاتاق و ریجاب.از كنار مزار پیربنیامین و پیرموسی. وارد 
سرانه شدیم. دیگر نمی دیدم. فقط صدای منگه منگ كامران را می شنیدم. 
تابوت را گذاشتیم جلوی خانه ی عمو ابگ. صدای فانی فانی می آمد از 
ُگَمزی داوود. نمی خواستم با دایگه رو به رو شوم، نه با خودش نه با 
شبح اش، نه با آن همه نام كه به خط خودم نوشته بودم روی طومار.نام 
مردگان و زندگان.  نام همه ی آنها كه هنوز هم می خندیدند.چشم در 

چشم هم می خندیدند.
را  راهم  می آمدم.  بیرون   ، مغاك  آن  از  روشن،  صفحه ی  آن  از  باید 
را  میژو  كه یک روز  ناپدید می شدم  راهی  كوره  در همان  و  می گرفتم 

بدرقه كرده بودیم.
 كامران گفت: تنبور. تنبور. 

هوا، گرگ و میش بود. ایستادم كنار مرداب و گوش سپردم به صدا. 
سایه ام كم كم جلوی چشمم ظاهر می شد. 

1- اگر كسی كوچ كرد زاری نکنید كه او به جامه دیگر در می آید و این راز را اگر بدانی 
با مشعل به استقبال كوچ او می روی. یاران از سیاست مرگ نترسید كه مردن همچون غوطه 

زدن بطی در آب است. اول و آخر یار. 



  خضر زنده

http://www.farhadgooran.org
http://www.farhadgooran.org
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چادر  دور  و  مي كردم  بغلش  خنده اش.  رق رق  گریه اش.  هق هق 
مي ریخت  باران  شر  شر  و  بود  سوراخ  كه  چادري  مي چرخاندمش. 
نشانش  را  آسمان  نفرمان. ستاره هاي  كله هاي سر سه  كله هامان،  روي 
مي دادم. بغلش مي كردم. مي بردمش بیرون. راه شیري و دب كوچک و 
بزرگ را نشانش مي دادم مثل اینکه دود پیچیده باشد به سقف آسمان و 
تاریکي تاریکي. رد هواپیماهاي مسافري را از غرب  به شرق مي گرفتم. 
مي گفتم این اردوگاه هر چه ندارد آسمان دارد. خدا باال سرمان است 
برایش با سایه ی دو انگشت روي زمین، بازي موش وگربه در مي آوردم. 
توي گوشش مي خواندم للي للي بکنیم، دلي دلي بکنیم. بلکه بخندد. 
چشم هایش قیچ مي شد و پلک هاش مي پرید. ساعت ها بغلش مي كردم 
مي نشستم جلوی یکي از این سوراخ ها كه از زیر زمین آن طرف سیم 
خاردار زده به این طرف. موش ها، روز بیرون نمي آمدند. باوه مي گفت 
این موش هایي كه من مي بینم خوراك شان گندم و جو نیست روزها 
را  ما  روان  و  روح  شب ها  و  مي خورند  آدمیزاد  استخوان  و  گوشت 
مي جوند. تا دلت بخواهد اینجا آدمیزاد چال كرده ایم. بَِش هزار سال شان. 
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آدم های بی شناسنامه. نه گذشته شان معلوم بود نه آینده شان. 
هق هق گریه اش. رق رق خنده اش. 

حاال من هم نشسته ام رو به روي این صفحه ی روشن. مقیم این مغاك 
شده ام. دختر انگلیسي كه برچسب آرمدار سازمان ملل را بر سینه دارد 
چند روزي است كه با ایما و اشاره حالي ام كرده چه طور این بچه موش 
را توي دستم بگیرم و با انگشت سبابه لمسش كنم. بروم توي اینترنت 
و صفحه به صفحه دنبال تو بگردم. زالل زرده را پیدا كردم، اما هر چه 

جلوتر رفتم این صفحه ی روشن، سیاه و سیاه تر شد جلوي چشمم. 
پنجاه هزار روز است كه از هم دوریم. روز به روزش را شمرده ام. با 
عقربک هاي ساعت گردن آویز باوه چرخیده ام. مثل زنداني یي كه روي 
پیشاني اش نوشته شده ابد مي گذرد، روز و شب را در گوشه گوشه ی 
این اردوگاه، تکه تکه چال كرده ام. روي قبر كامي هم فقط یک جمله با 
زغال نوشتم؛ اول و آخر یار. غش مي كرد و نفسش بند مي آمد. مردمک 

چشم هاش مي پرید و صورتش سیاه مي شد.
 هق هق گریه ی آن زبان بسته. هق هق گریه ی آن زبان بسته. زن هاي 
یادشان  از  اردوگاه دورش جمع مي شدند و شین مي كردند. شیناشین 
نرفته بود. هر وقت یکي از ما به درد بي درمان دچار مي شد شیناشین 
زن ها، شیناشین دختر ها، اردوگاه را جاكن می كرد. صورت مي خراشیدند 
و شین مي كردند. دایگه هم شین مي كرد وقتي عمو تیرباران شد. ده ساله 
بودي. جلو آسیاب كهنه با سایه ات بازي مي كردي كه خالدي لباس هاي 
خونین عمو و كژال را آورد. چهار ستاره روي شانه های چپ و راست 
خالدي بود. گفت اگر تیرباران نمي شدند چهار ماه دیگر آزاد مي شدند. 
خالدي. خالدي. نان و نمک دایگه حاللش بود، حرامش شد. قهرمان 
مالقادر، اردوان قالیانی و او هر شب تا صبح توي آسیاب كهنه با عمو 
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و كژال بحث سیاسي مي كردند. عمو عکس مي گرفت و مي خندید. از 
حرف كه خسته مي شدند و خواب توي چشم شان مي افتاد، مي گفت 
ستوان وظیفه كه بحث سیاسي نمي كند خدمتش را به انجام مي رساند 
و مي رود دنبال زندگي و كاروكاسبي اش، مثل آقاي حقیقی كه مي آید 
زرده، درسش را مي دهد و كاری  به كار سیاست میاست ندارد. در یکي 
از عکس ها، خالدي، تو را زیر درخت بلوطي بغل كرده، همان درختی 
كه شاید هنوز هم پشت آسیاب كهنه باشد. دست هایش را انداخته دور 
گردن قالیاني. آن روز ها را فراموش نکرده ام هر چند پنجاه هزار روز كم 

نیست. پنجاه هزار شب. حافظه ی آدم ترك بر می دارد.
اثري از كامگ من، از كامي چهار ساله، روی صفحه ات نیست. نه از 
خودش نه از هق هقش. هذیان هاي روز و شب مادرش. حق داري. از 
كجا بداني برادر اردوگاهي ات زن گرفته، بچه دار شده و چهار سال آزگار 
گوش به هق هق گریه ی آن زبان بسته سپرده. مثل آن روز كه سر سپردیم 
به باوه. َجوز سر شکستیم و دایگه گفت سایه ی پیرتان از سرتان كم 
نشود، اما سایه ی كامي از سر من كم شد. روزهای آخر صمغ بََلک1 به 
خوردش می دادم. از گرسنگی مرد. جنازه اش را كنار جاده خاك كرده ام. 
سنگ قبر ندارد. این طوري انگار در آغوش زمین است نه زیر خروارها 
شن و ماسه. همان ماه اول سینه ی مادرش خشک شد. گنجشک بي پر 
و پو شد مادرش. راه می رفتم و با خودم زمزمه می كردم نوشیدن شیر 
گرم در نخستین روز جهان. بچه را با آب قند و قیماق زنده نگه داشتیم. 
مادر دل به فرزندش نمي داد. مي گفت اردوگاه نشین شده ام كه بچه پس 
بندازم؟ حق داشت. او زن من نبود. زن عقدي اردوان قالیاني بود، جنم 

1- گیاه شیرین بیان 
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نمي دانست. سربازان  بچه ی خود  را  كامي  نبود.  ما  از  داشت.  دیگري 
آمریکایي از آن ور سیم خاردار براي آن زبان بسته دست تکان مي دادند 

و شکلک در مي آوردند، بلکه بخندد.
 رق رق خنده اش، هق هق گریه اش چهار سال ادامه داشت. با نگاهش 
حرف مي زد با مردمک هاي سیاه نافذش كه به مردمک هاي باوگه رفته 
بود،  پیشاني اش  ماه گرفتگي روي  اثر  پرپشت داشت و  ابروهاي  بود. 
یک لکه ی قرمز و سور اندازه ی گردویي. انگار هفت ماه در شکم مادر 
عینهو  میرسور.  دودمان  و  تیره  از  بچه اي  هم  آن  گذاشته.  مهر  بر  سر 
عروسک چیني بود از همان ها كه كامیون هاي حمل ونقل بین المللي از 
بنادر ایران مي آورند و از روي همین جاده كه چسبیده به دیوار اردوگاه 
زوزه كشان مي برند اردن، مي برند كشورهاي دور و نزدیک. اگر این راننده 
كامیون ها نبودند زنده نمي ماندیم. بطری آب از روي دیوار مي انداختند به 
اردوگاه، بسته هاي خرما و نان برای مان پرت می كردند. همه شان كامي 
را مي شناختند. این اواخر شربت و پوشاك برایش پرت مي كردند یک 
بار كه از بغل مادرش افتاده بود و فرق كله اش شکافته بود برایش یک 
بسته باند پرت كردند. راننده كامیون ها هر كدام به زبان خود حالش را 
مي پرسیدند. راننده كامیون اختصاصي شركت خالدي و شركاء عاشق 
رق رق خنده هاش بود. نامش جمال روشني بود. برایش بسته ی شیر 
خشک پرت مي كرد. حق ایستادن كنار اردوگاه نداشتند، هیچ كدام حق 
مي زد  داد  كامیون  پنجره ی  از  باشد.  نداشته  او  فقط  اینکه  نه  نداشتند 
گریه اش را به فال نیک بگیر بچه اي كه گریه مي كند زبان هم باز مي كند. 
از مرغ مینا هم زبان دراز تر مي شود، اما كامي تا بود زبان باز نکرد حتي 
یک بار نگفت باوگه، نگفت بابا، نگفت مامان، نگفت دایگه. این اواخر 
سربازهاي سازمان ملل با گوشی های جورواجورشان عکس و فیلم ازش 
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مي گرفتند و حاال مي بینم كه اینترنت پر است از عکس ها و فیلم هاي 
كامي.داخل قاب. بیرون قاب. همه از پشت سیم خاردار.

 سی.ان.ان گزارش نوشته، بي.بي.سي و خبرگزاری های دیگر نوشته اند 
تا برسد  به سایت رسمي سازمان ملل. تا دلت بخواهد خبر و گزارش 
ریخته. نوشته اند دو دهه پیش، صدها تن از خانواده هاي یارسان از سرانه 
و پردیوری كوچ كردند به سمت شاره زور. از مرز گذشتند، اما افتادند 
دست نیروهاي استخبارات. دوران جنگ بود. مي خواستند سر به نیست 
با وساطت سازمان ملل به  به رسانه ها رسید و  اما خبرش  شان كنند، 
منتقل شدند. اردن،  نه خاك  نه جزو خاك عراق است و  نقطه اي كه 
روزي كه نفس كامي بند آمد و صورتش سیاه شد دكتر سازمان ملل 
اینجا بود. نبض اش را گرفت و گفت: بچه ات مرده. با همین جمله، 
فاني فاني شد. تا یک هفته جنازه اش را خاك نکردم. كنار جاده چشم 
به راه جمال روشني ماندم كه بیاید و تابوتش را ببرد ایران. آمد اما نبرد. 
سربازهاي آمریکایي و انگلیسي خالکوبي روي بازوها و لمبرهایشان را 
نشان مي دادند و قاه قاه مي خندیدند. باوه مي گفت پاپي شان نباش. سگ 
شرف دارد به این سرخ و سفیدها و آن قره پوس ها. نمي دانستي باوه 
هم اردوگاهي شده؟چند سالي پس از بمباران شیمیایي زرده، خودش را 
پشت یکي از همین كامیون ها جاسازي كرد و هبوط كرد اینجا. قاه قاه 
می خندید.دهانش یک حفره ی تاریک بود. خودش مي گوید زال شدم و 
سوار بال سیمرغ شدم. تا دیدم و شناختمش زدم توي سر خودم. گفتم 
ما كم بودیم كه تو هم هبوط كردي؟ گفت دنبال زن و بچه ام آمده ام 
كه برگردانم شان ایران. مرده بودند. توفان شن آمد و اردوگاهي ها را 
هالك كرد. جنازه هاشان دور و بر این جاده است. آنها هم سنگ قبر 
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ندارند. بي كفن و دفن چال شان كردیم. حاال نمي داند برود سركدام قبر با 
تنبوري كه كاسه اش شکسته، مقام فانی فانی را بزند. تنبور را مي چسباند 
به سینه اش و مي نشیند رو به روي  در آهني اردوگاه. اینجا بیابان محشر 

ما است. 
مي گوید من مي زنم تو كالم بخوان. بند باریه باریه و سراندیل را بخوان. 
شاید همان طور كه رستم دستان در خان چهارم، مقام سرترز را نواخت 
و چهره ی عفریت آشکار شد.1 این بار هم حقیقت همراه ما شود طلسم 
این دروازه را از بشکند و كامیوني بیاید نجات مان بدهد. مي گویم خودت 
بزن و خودت بخوان. حافظه ام از مقامات تنبور و كالم پاك شده. مي گوید 
حنجره ی پیر هشتاد ساله كه تار صوتي براش نمانده. ردیف پایین دندان 
مصنوعي اش را در راه كه مي آمده گم كرده، دندان هاي تیز ردیف باال، 
لثه ی پایین را زخم و زیلي مي كند. درست است عقربک هاي ساعت 
روسي اش زنگ زده و از كار افتاده، اما هر وقت ازش بپرسي ساعت چند 
است دقیقه و ثانیه اش را هم بهت مي گوید. همه ی دفاتر پردیوری را از بر 
است. هر كس دیگر بود تارك دنیا مي شد.گوشه نشین جمخانه مي شد. 
مي گوید داري كالبد عوض مي كني بعضي ها الزم نیست حتما بمیرند تا 
كالبد عوض كنند مثل درختي كه كنار چشمه ی آناهیتا بود و هر روز یک 
درخت دیگر بود. كاكه ای ها و زائرها پارچه سبز مي بستند به درخت تا 
حاجت شان برآورده شود. آقاي حقوقي هر وقت سر و كله بازپرس ها 
پیدا مي شد مي گفت بچه ها، شماها همه نجس اید. صداي تنبور هم حرام 

1- در شاهنامه فردوسی، رستم در خان چهارم به كنار چشمه ای می رسد. جام زرین پر از 
شرابی می بیند بر سفره ای گسترده، و در كنار سفره، تنبوری. رستم با نواختن تنبور، فریب 

كاری دیو را - كه به صورت زنی آراسته و زیبا خود را به او نمایانده- آشکار می كند. 
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است. شاید این حرف ها را مي زد كه از آموزش و پرورش اخراجش 
نکنند. به باوه مي گفت تو كه هفتاد و دو مقام حقاني را مي زني پس چرا 

رستگار نمي شوي؟
 افتادم توي وادي سراندیل. عمو و ك ژال را كه كشتند، دایگه گفت برو 
قایم شو. كجا قایم مي شدم؟ خالدي دنبالم بود، همو كه عمو و كژال را لو 
داده بود. البد نمي دانستي. حاال بدان. مي دانستم كلکم كنده است. از كوه 
و كمر در رفتم. این طرف مرز افتادم دست ماموران استخباریه، كله ام را 
توي گوني آرد كردند و دست و پایم را بستند. هفت روز و هفت شب 

كله ام توي گوني آرد بود. باد كردم. هبوط كردم اینجا. 
باوه مي گوید كاشکا یک درخت انار داشتیم كه میوه اش را نیاز مي كردیم. 
اردوگاه خار مغیالن هم  این  به خودش جواب مي دهد توي  خودش 

نمي روید چه رسد به درخت انار.
سربازان سازمان ملل مات و مبهوت صداي كف زدنش هستند. كف 
زدنش. مي نشیند كنار چاهي كه خودش كنده. كالم مي خواند و كف 
مي زند. دیشب مي گفت كامی را به خواب دیده. رفته به كالبد یک مار 
قرمز. شون و مکانش هم قلعه ی یزدگرد است، سوراخي در دهانه ی دیوار 

آشپزخانه اش. می گوید خودم صداش مي زنم مي آورمش به اردوگاه. 
می گویم نه. این كار را نکن باوه. دوباره هبوط كند به اردوگاه؟ 

باوه عینهو درختي شده كه برگ و بارش ریخته و تنه اش خشکیده. توي 
این لباس هاي تاناكورایي، گم شده. لباس هاي چهار جیب و هشت جیب 
كه سوغاتي سربازان سازمان ملل است. هر وقت مي روند ستاد مركزي 
در بغداد، برگشتني خبر انفجار و قتل، و از این جور لباس ها برایمان 
مي آورند. باوه دست لرزه گرفته، اما چشم هایش هنوز تا یک فرسنگ 
مي بیند و گوش هایش تا چند فرسنگ مي شنود. رادیو ترانزیستوري را 
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مي چسباند به الله ی گوش راستش و ناسزا بار گوینده اي مي كند كه به 
زبان یاجوج و ماجوج حرف مي زند. رادیوترانزیستوري اش فقط یک 
كانال مي گیرد آن هم انگار دستگاه باد بهش بسته اند. باد زوزه مي كشد 

بیخ گوش هامان. مي گویم بکوشنش. بکوشنش.1
سربازان سازمان ملل از وقتي این دور و بر چادر زده اند اجازه مي دهند 
از زیر سیم خاردار بیرون بخزیم و بنشینیم كنار جاده. باوه رد كامیون ها 
را تا برسند  به گمرك سر مرز مي گیرد. بعد نشاني مي دهد كه توي كدام 
شان جنس قاچاق و كوزه و كتیبه هاي باستاني بین النهرین جاسازی شده 

و بار كدام شان مشروبات الکلي و فشنگ و تفنگ روسي است. 
این جمالت را به زبان حال می نویسم، اما برای من همه چیز ماضی شده. 
همه چیز بود و شد و رفت و مرد، شده. هر وقت كامیون اختصاصي 
شركت خالدي و شركاء رد مي شد مي گفت دوباره جعبه هاي سربسته را 
كجا می برند؟ به جمال روشني گفته بود مرغ سخنگو نمي خواهم خروس 
نذري برایم بیاور كه نیت ام را سبز كنم خونش را بریزم به خاك اردوگاه، 

بلکه گره ی بسته باز شود. 
 سربازان سازمان ملل نمي فهمند چه مي گوید. حرف هایش را شکسته 

بسته به انگلیسي ترجمه مي كنم. 
دیروز یکي شان گفت صدام حسین را هم دیدي كه از حفره بیرون آمد، 

با آن دهان قرمز و چشم هاي دریده اش؟
تا وقتي كه تلویزیون سربازان سازمان ملل آن صحنه را نشان نداد باورمان 
نمایش  همه اش  اینها  مي گفت  باوه  باشد.  كرده  نمي شد صدام سقوط 
با سیلي زد توي  ندیدي  نمي آید. مگر  به خوابش  است. چرچیل هم 

1- خاموشش كن. 
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گوش رییس جمهور اردن؟ سربازان سازمان ملل و آمریکا را خودش 
فرستاده اینجا كه نگهبان اردوگاه باشند. 

سر  به  كالهخود  مامور  بار،  یک  هفته اي  بود  نکرده  سقوط  صدام  تا 
استخباریه مي آمد آمارگیري. نام مردگان را مي نوشت از جایي كه چال 
شان كرده بودیم عکس و فیلم مي گرفت. چادرها را وارسي مي كرد دو 
كیلومتر سیم خاردار را چهار چشمي دید مي زد كه ببیند جایي از آن 
سوراخ شده یا نه. جیفه ی باوه را مي گشت و باطري هاي رادیو را در 
مي آورد پرت مي كرد آن طرف سیم خاردار. در آهني اردوگاه را پلمپ 
مي كرد. به زبان عربي اردوگاهي ها را فحش مي داد  و مي رفت پي كارش. 
همه آن جمله ی معروف اش را از بر بودیم؛ زن زیبا هم ندارید كه ترتیبش 

بدهیم. 
مادر كامي را سه شبانه روز برد. وقتي برگشت تا چند روز جنازه بود. 
آه مي كشید و ازش خون مي رفت. جوي خون از زیر چادر سرریزكرد 
بیرون. خاك اردوگاه را خیس كرد. گوشه اي افتاده بود و هذیان مي گفت. 
گاهي كالغ ها را از روي سرش مي پراند گاهي گنجشک ها را. قار و قار 
و قار. جیک و جیک و جیک. توي این چند ماه كارمان شده شمردن 
هواپیما و با انگشت نشان دادن شان. باوه حتي مي گوید كدام شان زیر 

شکم موشک دارند یا ندارند. 
اول بار جمال روشني، خبر حمله به عراق را براي مان آورد. هواپیماهاي 
تانک و  جنگي را مي دیدیم كه توي آسمان مي رفتند. صداي توپ و 
خمپاره و بمباران را هم مي شنیدیم. نمي دانستیم چه اتفاقی افتاده. از دنیا 
خبر نداشتیم. یک شب، آن مامور كالهخود به سر استخباریه در اردوگاه 
را باز كرد و آمد تو. لباس هاي خودش را كند انداخت به چاه مستراح. 
تاناكوراي باوه را پوشید. كالهخود را از روي كله اش برداشت و گفت 
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سالم! می شناسی؟ منم قهرمان مالقادر؛ رفیق سابق عموت. همرزم ك ژال... 
زنداني تواب، كارگر كارخانه ی سرتینا اینترنشنال... مامور استخباریه... به 

كجا مي توانم فرار كنم جز اینجا؟ 
خودش بود. خوب كه به چشم هاش نگاه كردم شناختمش.توي چادر 

من قایم شد. 
داریم.  اما  خانوادگي  نام  و  نام  او.  نه  داریم  شناسنامه  ما  نه  حاال 
بعضي مان حتي  داشته ایم.  شناسنامه  منتقل شده ایم  اینجا  به  كه  روزي 
شجره نامه هم داشته اند. جزو خاندان های حقیقت بوده اند. همین مامور 
سابق استخباریه و دو سرباز همراهش همه شناسنامه ها را جلو چشم 
آن روز.  قهقهه اي مي زدند  آتش.  چه  انداختند توي شعله ی  خودمان 
شش دانگ مست بودند. قلپ قلپ شراب مصري مي خوردند و دور 
نفر ظرف چند  شعله هاي آتش مي چرخیدند. یکصد وهفتاد و هشت 
دقیقه بي هویت شدیم. بي اصل و نسب شدیم. زن باوه راه مي رفت  و 
با خودش مي گفت من از دودمان میرسورم. شاه ابراهیمي نیستم. عالي 
از چهار خانواده ی مهمان هم  نیستم.  نیستم.  یادگاري  نیستم.  قلندری 
نیستم. نه نه نه نیستم. خودش را وبا كشت، دخترش را همین مامور 
استخباریه. تا روز آخر مي خواست برود بیروت باستان شناسي بخواند. 
در این یک ماهي كه مامور استخباریه آمده اینجا اردوگاهي شده الم تا 
كام با هم حرف نزده ایم. باوه راه مي رود و با خودش تکرار مي كند یک 
نقشه اي برایش دارم كه مرغان هوا به حالش گریه كنند قطعه قطعه اش 
افسران سابق  از  یکي  ناپدید شدند  ناگهان  مي كنم. در وبالگ چگونه 
استخباریه، نام و نام خانودگي چهار هزار و چهارصد مامور استخباریه را 
به عربي و كوردي و انگلیسي نوشته، به همراه اطالعاتي درباره ی سال 
عضویت، حوزه ی ماموریت، عکس ها و حتي نام و مشخصات زن هاي 
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رسمي و معشوقه هاي شان. وقتي هذیان هاي مادر كامي را مي گذارم كنار 
نوشته هاي این وبالگ، مي بینم قهرمان مالقادر، پس از خودكشي اردوان 

قالیانی، فرار مي كند به عراق.
در  بعث  كه عضو حزب  ناتني اش  برادر  واسطه ی  به  بعد  سال  چند   
كوردستان عراق بوده، مي شود مامورآمارگیري این اردوگاه. چه كسی 
از او بهتر برای نابود كردن ما. وقتي در همین سایت، عکس مادر كامي 
را دست در دست قهرمان مالقادر دیدم پشتم لرزید و نفسم بند آمد. 
در عکس چشم هاي مادر كامي سبز است. چه طور هفت سال زیر یک 
چادر با مادر كامي بوده ام و رنگ سبز چشم هایش را ندیده ام. چه كار 
كرده بود كه قهرمان مالقادر تبعیدش كرده بود به برهوت اردوگاه؟ از 
این سوال ها تا دلت بخواهد توی كله ام ونگ می زند. مثال مادر كامی چه 
طور توانسته بود خودش را باكره نگه دارد. چرا عاشق قالیانی شده بود؟ 

فقط به این دلیل كه پسر دایی اش بود؟ 
شب زفاف. شب زفاف.

حامله شد. هفت ماهه زایید. بند ناف بچه را گره زدم به ذكر بند كوه 
سراندیب انداختم توي چاه. باوه مي گفت حالل زاده است. كوچک ترین 
عضو اردوگاه است. شاید فلک رحم كند به این بچه. آه مادرش آنها را 
بگیرد. مادر كامي تا وقتي مرد در خواب و بیداري صدایم مي زد اردوان. 
باوه مي گفت هذیان مي گوید خودش مي گفت كسي كه نه راه پیش دارد 
نه راه پس، دیگر نمي تواند هذیان نگوید. اگر بمانم مي دانم كه مي میرم. 
اگر برگردم مي كشندم. همه مردهاي اینجا هواخواهش بودند. مردهایي 
كه یکي یکي این طرف و آن طرف جاده چال شان كردیم. مادر كامي 
به  بود  را رسانده  بود. خودش  رفته  در  مرز  از  اردوان  دنبال  به  شبانه 
اردوگاه. نشانی غلط بهش داده بودند. در آن ده روزي كه توفان شن 
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جاده را بست كامیوني نبود كه بیاید و بسته هاي نان و خرما پرت كند 
داخل اردوگاه. باوه كلنگ مي زد. پشته در پشته مي زد. چاه هم خشکیده 

بود. نم پس نمی داد.
 هر روز جنازه چند نفر را از زیر سیم خاردار عبور مي دادیم در تاریکي 
توفان شن كنار جاده چال شان مي كردیم. باوه مي گفت ما دو نفر سگجان 

هستیم می ژو، سگجان. 
مادر كامي سگجان نبود. دم آخر گفت من زن عقدي اردوان بودم اردوان 

قالیانی. به من گفتند مامور این اردوگاه شده. 
گفتم مي دانستم این طور گفته اند. دروغ گفته اند. 
جیغ كشید. داد زد:  اي خیانتکارها... و جان داد. 

اما من خیانتکار نبودم. خودم هم نمي دانم چه طور او شد مادر كامي. 
روزي كه سربازان سازمان ملل آمدند آن طرف جاده سوله و چادر زدند 
همه ی ما را به صف كردند. یکي كه فرستاده ی وی ژه بود نام سیصد و 
پنجاه و یک نفر را از روي فهرست خواند. فقط من و باوه دست بلند 

كردیم. 
گفت: پس بقیه؟

گفتیم: همین جا هستند، زیر خاك. 
گفت: چه طور مردن؟ در اثر گلوله؟

گفتیم: از گرسنگي مردن از تشنگي و توفان شن. گلوله هم همیشه بود. 
گفت: شما سه نفر چه طور زنده ماندین؟

گفتیم: سگجان بودیم. سگجان. 
نام ما زندگان را دوباره نوشتند. به گردن مان یک پالك مسي با نشان 

UN آویزان كردند. این بار اسم واقعي ام را گفتم، می ژو. 
مامور سابق استخباریه هم نام یکي از مردگان مان را روي خودش گذاشته. 
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یکي از سربازها سیاه زنگي است. باوه بهش مي گوید قره پوس. اهل 
جنوب فرانسه است، راه مي رود و به زبان فرانسه مي ریند به هیکل بوش 
پدر و پسر. عکس هاشان را چسبانده پشت شلوار پلنگی هشت جیبش. 
روي بازویش برج هاي دوقلو را خالکوبي كرده. برج كه نه، یک چیزدو 

قلوي دیگر را، دختر انگلیسي مي بیند و غش غش مي خندد. 
سرخ تر مي شود و موهاي بورش مي ریزد به هم. جلوی چشم همه آن 
كار را با هم می كنند. با ورق هاي نقش زن هندي مي نشینند به بازي هفت 
كثیف. هر پنجاه و دو بازي ورق را بلد هستند. می گوید من تو سوئیس 

با یک ایرانی دوست بودم. شناگر قهاری بود.
این راز را در صفحاتی كه قهرمان مالقادر نوشته كشف  البته خودم   

كرده ام.
اگر شیشه ی شیواز هجده ساله و  راولینسون می خوانمش.  الینا  برای   
دستگاه این دختر نبود چه طور سر از تارنمای جهانی و صفحه ی زالل 
زرده در مي آوردم. برمي گشتم به خانه ی عمو و پنجره هاي مشبک اش. یا 
مي رسیدم به آنجا كه با دانیال چت كرده اي. تو در تهران، دانیال در هند. 
در صفحه اش هر جا از دختر انگلیسي نام برده همان است كه اینجاست؛ 
در چند قدمي این اردوگاه؛ الینا راولینسون.به جد كبیرش رفته، همان كه 
كاشف زبان كتیبه ی بیستون بوده. سرباز سازمان ملل شده كه برود برج 
بابل را ببیند. آثار باستاني بین النهرین را در موزه ی بغداد تماشا كند و براي 
وال استریت جورنال گزارش بنویسد. البته اگر بمبي زیر پایش منفجر 
نشود و تکه تکه اش كند. مي گوید القاعده هیدرای صد سر غربی ها در 
خاورمیانه است. بعد رو مي كند به سیاه فرانسوي و دوتایي به انگلیسي 
دم مي گیرند؛ برج هاي دوقلو زیر شلوار این سیاه است چه كسي مي گوید 
فروریخته بزرگ تر هم شده. غش غش مي خندند و بطري هاي كنیاك را 
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روي سر هم خالي مي كنند. مي ترسد هواپیماهاي آمریکایي بقایای بابل و 
بین النهرین را به آتش بکشند. مي گوید از بغداد فقط نامی مي ماند. حاال 
خواهي دید. صداي هق هق كامي را توي گوشی اش ضبط كرده، آن را 
فرستاده براي دوست پسرش كه رفته سفر هند. همان كه چند روزي آمد 

اینجا دنبال بازاریابي. 
مي نشست روي خط وسط جاده و كامیون ها را مي شمرد. باوه مي گفت 
پنجمي ها همه شان مات و مبهوت هستند.  پنجمش است. دون  دون 
تاجربشو نیستند. آخرش دیوانه مي شوند. كنجکاوي ژورنالیستي دختر 
گزارش  ژورنال  استریت  وال  براي  مي خواهد  كرده.  ذله ام  انگلیسی 
اردوگاه را بنویسد. نمي دانم چه جوابي به سوال هایش بدهم. وقتی تکمه 

ضبط را می زند زبانم به تته پته می افتد. 
گفته ام، هي  برایش  را  زرده  داستان زالل  كه  دیروز  از  راولینسون  الینا 
بابایادگار  و  زرده  واقعا  مي گوید  كن.  ترجمه  و  بخوان  مي كند  تکرار 
بمباران شیمیایي شده؟ و خودش به خودش جواب مي دهد آری، شده. 

فرانسیس هریسون خبرنگار بي.بي.سي گزارش آن را نوشته. 
از زبان دانیال هم شنیده. 

با هم روی این صفحات روشن مي چرخیم. مي خواهم بهش بگویم آنکه 
باهاش در سوئیس مي رفته استخر، تا همین دیشب در چادر من قایم 
شده بود. رفته بود تو نقش سوم شخص مفرد. همه اش می گفت قبل 
از اینکه خودم را بکشم باید خاطراتم را بنویسم. تا صبح می نوشت و 
خودش را قطعه قطعه می كرد. اول دست هایش را برید. بعد پاهایش را. 
قلب و جگرش را با دست های خودش درآورد. من و باوه هر قطعه اش 

را گوشه ای از اردوگاه چال كردیم. 
رفته بود توی جلد یک نفر دیگر. انگار سایه ی كژال همه ی این سال ها 
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این  را روی  داستان زندگی اش  بوده كه  او  این دست  آمده و  دنبالش 
صفحه ی روشن آورده :

سرتینا  تجاری  عالمت  می كرد.  دانگ  دینگ  دیواری،  ساعت  پاندول 
اینترنشنال را دید و مردمک هاش ایستاد. 

با خودش زمزمه كرد؛ از كجا به كجا. 
پرده ی پنجره را كنار زد و نگاه كرد به شهر. سوسوی چراغ ها را از میان 
دانه های درشت برف دید و صدای قار قار كالغی را شنید. درخت های 

دامنه ی كوه طاق بستان، شبح وار سفید بودند. 
تلفن زنگ زد. هتلدار بود. 

به انگلیسی گفت؛ آقای راولینسون، شام آماده ست. 
مثل شب پیش نشست كنار بخاری، پشت میز چوبی روكش دار. قورمه 
سبزی  با گوشت بوقلمون سفارش داد. دو لباس شخصي قوی هیکل 
بال مرغ  میز آن طرف بخاری، در سکوت  بودند پشت  ریشو نشسته 
می كشیدند به دندان. ماست محلی بوكز، دوغ و زیتون پرورده هم روی 

میزشان بود. 
تاریک  پنجره های  به  زد  قدم  كوه  دامنه ی  درخت های  میان  شام،  بعد 
هتل خیره شد و از ترس هفت ساعت پرواز در آسمان ابری دلش هری 

ریخت پایین. با خودش گفت؛ هتلدار را قبال دیده ام، ندیده ام... 
دیدش كه جلوی در ورودی هتل آدم برفی درست می كند. نزدیک رفت  
و سر حرف را باهاش باز كرد. هتل دار به انگلیسی دست و پا شکسته 

پاسخش داد. 
- چه شهری تاریخی ای دارید. وضعیت توریسم چه طور است؟

- توریسم؟ كشوری نفت كه دارد توریسم می خواهد كار چه؟
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نزنید  نفت  چاه های  به  دست  باید  تاریخی  آثار  همه  این  با  اتفاقا   -
بگذاریدش برای آیندگان. 

- كجاش دیده ای را آقای راولینسون؟ گشتی تو شهر تماشا كنید خبر 
چه است. 

- بله. شنیده ام هفتاد درصد مردم زیر خط فقرند. 
- معتاد های را جوان كنار خیابان ها و ببینید. مرگ و میر زیاد... من خودم 

روزی روزگاری سنگ می تراشیدم قبر... 
- البته من یک توریستم و كاری به كار سیاست ندارم. 

- بله، سیاست پدر ندارد مادر... 
به جای  گود  دو حفره ی  با  درآورد؛  را  برفی  آدم  پیر صورت  هتلدار 

چشم هاش. 
- شما اهل همین شهر هستید؟

 - بودم... 
- لطفا سر ساعت چهار صبح بیدارم كنید كه از پرواز جا نمانم. 

برگشت به اتاق و سوغاتی ها را جمع و جور كرد جا داد توی چمدان؛ یک 
و  برنجی  نان  و  كاك  بسته  سه  ماهي،  دو  نقش  دستباف  فرش  قطعه 

گل های خشک میخک. همه را از تاریکه بازار خریده بود. 
نشست رو به روی آن صفحه ی روشن و دو روز گذشته را مرور كرد: 

كار  قبرت  سنگ  شده؟  بزرگ تر  كدام یک  قبرستان.  به  چسبیده  شهر 
همین هتلدار بود. با چکش خردش كردند. توتیاخانوم نمي دانست گور 
دسته جمعی یعنی چه. مي گفت به آن پیرزن بگویم دخترش را كجا دفن 
كرده اند؟ هر شب مثل شبح خودم را از میان درخت های كاج می رساندم 
قالیانی  می شنیدم.  را  قلبت  و صدای  می نشستم  خاك  تل  روی  آنجا، 
سوراخ سوراخش كرده بود. كاش آن گلوله ها می نشست به قلب من. 
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اقال یک عمر خیاالتی نمی شدم و خوره نمی افتاد به جانم. می دانی، حتی 
وقتی با الینا می روم استخر، انگار توی خون شنا می كنم.  این حافظه ی 
لعنتی دست بردار نیست. گذشته نمی گذرد حتی اگر قابش كنی  و بزنی 
به خودم می گویم  به روح و روانت.  باز مثل كنه می چسبد  به دیوار، 
تو دیگر آن آدم دهه ی پنجاه و شصت نیستی، حتی شناسنامه ات مال 
خودت نیست. آدم كشته ای، فرار كرده ای و دو سال تمام توی كمپ 
پناهندگان گوشت تنت رسیده به استخوان... برگشته ام به این جا كه چه؟ 
به انگلیسی با همزبان هام حرف بزنم و صدای قلبت را از زیر خروارها 
خاك بشنوم؟ كاش سر از خواب ابدی بر می داشتی و بایگانی صفحه ام 

را می خواندی.
 جهان واقعی من روی همین صفحه ی روشن است، قلعه ی تنهایی من. 
از روزی نوشته ام كه آخرین پیامت را از آن طرف دیوار فرستادی؛ ما 
پیروزیم مقاومت كن... حروف مورس را چه خوب می زدی به دیوار. 
خوانا بود و نیرو بخش، اما كم آوردم. اثر چکمه ی اردوان قالیانی هنوز 
روی پیشانی  ام مانده. الینا انگشت می گذارد روی دندانه هاش و لبخند 
می زند. خیال می كند اثر كفش بازی است در زمین فوتبال. نگفته ام سفر 
می كنم به اینجا. خودش رفته به جام جهانی، عکاس و خبرنگار وال 

استریت ژورنال است. 
قهرمان عراقي االصل این قصه كه من باشم هر تکه ام افتاده جایی. به آن 
كوچه ی پر از عقرب های زرد دم برگشته هم سر زدم. یک آجرش عوض 
نشده. بر دیوارهای كوتاه نمناكش دست كشیدم و انگشت گذاشتم روی 

زنگ خانه ی توتیاخانوم و آقاي حقیقي. 
كامران از پنجره سر بیرون آورد و گفت؛ مرده اند مرده. 

حافظه ام داغ شد مثل آن بخاری هیزمی كه می گفتی حتما لوله هاش كیپ 
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شده كه دود می دهد. خبر ناپدید شدن دایگه را توی كمپ شنیدم.
 هی روزگار... روزی را به یاد می آوردم كه قالیانی چکمه اش را گذاشته 

بود روی پیشانی ام و می غرید؛ مادر كژال را به عزات می نشانم. 
صداش دود دهه است كه توی گوش هام زنگ می زند. از زندان كه آزاد 
شدم چشم های دایگه كور شده بود. می گفت؛ خودتی قهرمان؟ ك ژال كو؟ 
نمی دانست قلب سرخت سوراخ سوراخ شده. توبه كرده بودم تا انتقام 
بگیرم. اگر تواب نمی شدم چه طور در آن غروب غریبانه ی آخرین روز 
آن تابستان، سایه به سایه اردوان خودم را می رساندم به مسجد بازار و 
درست در لحظه ای كه سر به سجده می برد لبه ی تیز دشنه را می كشیدم 
طی االرض  روز  شبانه  هفت  بود.  معجزه  فرارم  گردنش؟  رگ  روی 

می كردم، كوه به كوه و غار به غار. 
دوباره رفت پشت پنجره. بخار را از شیشه گرفت و خیره شد به برف 
بخار  بود.  سفید  خاطراتش  گوشه ی  چهار  می بارید.  كه  دانگی  شش 
برنامه ی  طبق  باید  یازده صبح  كرد. سرساعت  كدر  را  شیشه  نفسش، 
هفتگی با الینا می رفتند به استخر شنا. عکس سیاه و سفید كژال حاال روی 

صفحه ی روشن می چرخید؛
می خواستم كوچه به كوچه ی شهر را قدم بزنم. بروم به آن زیرزمین نمور 

و ببینم دار قالی توتیاخانوم هنوز سر جاش است یا نه. می ترسیدم.
توریست  هیات یک  در  و  رفتم  وقتی  كرده ام.  هم خطر  جا  همین  تا   
خارجی، آن همه قبر بي نام و نشان را از نظر گذراندم، انگار چشم هام 
هم مال خودم نبود. این همه سال دلم لک زده بود برای غوطه زدن توی 
سراب خضر زنده. بهمن پنجاه و هفت یادت می آید؟ می گفتی؛ تاریخ 

به یاد ندارد كه خضر زنده یخ بسته باشد. 
نی های مجنون از یخ زده بودند بیرون. سه نفری سرسره بازی می كردیم و 
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تو خیره به خورشیدی كه روی كوه دمیده بود سرود می خواندی؛ 
قسم خوردم بر تو، من ، اي عشق... 

یخ زیر پای مان شکست و رفتیم آن زیر زیر زیر. غش غش می خندیدی.  
رقیب عشقی من، كشته مرده ی خنده هات بود. رودرباسی هم كه نداشتیم  
جلو چشم خودم، یک تار موی ات را كند و گفت؛ این هم از پر سیمرغ 
من. پیچیدش و جاش داد زیر شیشه ی ساعت مچی اش. گفت؛ نشان 
به این نشان كه اگر بروی به قله ی قاف هم دنبالت می آیم. بازداشتگاه 
ساواك یادته؟ كف پایش شده بود بادمجان لهیده، اما كوتاه نیامد. عشق 
تو بود یا شور انقالب؟ توی این بیست و چند سال همه چیز مثل سنگ 

آسیاب روی كله ام چرخیده؛
در عکسی كه برنده ی جایزه پولیتزر شده، اردوان قالیاني با همان تپانچه ی 
كمری دارد شلیک می كند به قلب هدف، قلوب هدف. كفش، شلوار و 
پیرهن سفید تنش است همان كه نوروز آن سال از تاریکه بازار برایش 
عیدانه گرفته بودیم. عکس را تا همین چند روز پیش ندیده بودم. توی 
گوگل خبرهاي آن سال ها را جست و جو می كردم كه رسیدم به آن عکس 
و آه از نهادم بلند شد. یادت می آید وقتی خسته از آن همه سرسره بازی، 
نشستیم زیر درخت بید و تو سرود خواندی، گفت؛ من از آنها نیستم كه 
كم بیاورم. سرم برود آرمانم نمی رود. سنگ آسیاب بدجوری چرخید. 
هیچ فکرش را می كردی شش ماه بعد ریش بگذارد لباس پلنگی بپوشد، 

تپانچه بزند كمر و بشود محافظ خلخالی؟
بود. دستگیر كه شد زیر  از آن آدم های هوكی هوكی  به قول خودت 
شکنجه، بیست و چهار ساعت هم دوام نیاورد. ما را لو داد و خودش را 
هم فروخت. محافظ خلخالی و نویسنده ی پرونده های سیاسی، نه سال 
بعد در آن سحرگاه خونین وقتی زندانیان سیاسی را می گذاشت سینه ی 
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دیوار و دستور آتش می داد، بیخ گوشم تکرار كرد؛ النجاه فی الصدق. 
شلیک كن و ثوابش را ببر، جان خودت را هم آزاد كن. 

 آتش گرفتم. من و چند تواب دیگر را زنجیر به پا برده بود توی میدان 
اعدام. باید امتحان پس می دادیم ودست مان به خون آلوده می شد. می دانی 
كه من هیچ وقت جان یک مورچه را هم نگرفته بودم. وقتی نوبت به 

تیرباران تو رسید با لب های سوخته از عطش، سرود می خواندی. 
شاید از پشت چشم بند می دیدی كه عاشق كشته مرده ات چه طور با 
دستور آتش اردوان قالیاني تیر خالص را خالی می كند توی قلبت. مثل 
آزاد شدم  تا  به آسمان.  فواره زد  افتادی و خون  به خاك  سرو چمان 

كسب و كارم شده بود تیر خالص. 

به اینترنت وصل شد. سری به سایت وال استریت ژورنال زد. عکس های 
الینا را كه از تیم های حاضر در جام جهانی گرفته بود، تماشا كرد. الینا در 
 یکی از عکس ها سرش را گذاشته بود روی شانه ی لیونل مسی، عاشقانه 

و حتی با حالتی سکسی. 
 اعصابش ریخت به هم. توی صفحات دیگر چرخی زد و با خودش 
زمزمه كرد؛ نه! نمی فهمم. همه چیز عوض شده. نویسنده ی جوان یکی از 

صفحات نوشته بود؛ شبحی در اینترنت می چرخد... 
رفت سراغ صفحه ی خودش و منتظر ماند تا دروازه ی قلعه ی تنهایی 
باز شود. باز شد، اما چیزی نمانده بود به سکته ای ناگهانی ریق رحمت 
سركشد. عکس خودش را دید، تپانچه به دست و در لحظه ی شلیک به 
قلب كژال. مشت بر پیشانی كوبید و صدای ناله اش بلند شد. توی اتاق 
افتاد به چرخیدن. آن قدر چرخید كه سرش گیج رفت و پهن شد روی 
تخت. تا وقتی زنگ تلفن به صدا درآمد و با دست هایی لرزان گوشی را 
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برداشت، در خواب و بیداری پشت سرهم شلیک می كرد به قلب كژال 
و خون فواره می زد به آسمان. 

 هتلدار آن طرف خط بود. گفت: 
- آژانس دم در منتظره. 

صفحه ی روشن، سیاه شد. چمدان را دنبال خودش كشید. از آسانسور 
رابرت  شناسنامه ی  كرد.  كتاب  حساب  هتل،  دفتر  در  و  رفت  پایین 
راولینسون را تحویل گرفت و به همان زبان انگلیسی با هتلدار پیر كه 

صورتش پر از تاول بود، خداحافظی كرد. 
آسمان صاف شده بود، اما یک وجب برف تازه نشسته بود روی زمین. 
چمدانش را توی جعبه عقب پیکانی سفید گذاشت و به اشاره ی راننده 
نشست روی صندلی جلو. راننده چاق و چله بود و شکمش جلوی 
فرمان را گرفته بود. ته ریش داشت و لبه ی كاله پشمی اش را تا روی 

ابروها و خط عینک دودی اش پایین كشیده بود. 
راننده به انگلیسی پرسید: بار اول است می آیید اینجا، آقای راولینسون؟

زبانش حرف نداشت. 
جواب داد: بله. البته عکس های آثار باستانی اینجا را قبال دیده بودم. 

- قبرستان هم رفتین؟
- قبرستان؟!

- سراو خضر زنده خوه مان َچه؟1
كلمات این جمله را جوید و پا گذاشت روی پدال گاز. 

- زوان مادری یادت رفته قهرمان؟!
یکه خورد و در تاریکی خیره شد به صورت راننده. صداش آشنا بود. 

1- سراب خضر زنده خودمان چی؟!
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- عجله كار شیطانه. می رَسنمت فرودگاه. ولیِکن قبلش یه نیمچه دوری 
با هم می زنیم. خرده حساب و كتابیَ م با یکدیگه داریم وقتشه تسویه ش 
كنیم. می دانم با اون دختر مو بور قرار داری استخر. به پرواز هم نرسی 

خودم سوار قالیچه ی حضرت سلیمانت می كنم. 
 عینک دودی را از روی چشم برداشت. 

اما  می شه،  عوض  آدما  ظاهر  راولینسون؟  رابرت  آقای  می شناسی   -
باطن شان نه. قالیانی یادته، رفیق قدیم و مشتری قالی های نقش دوماهي 

توتیا خانوم... 
از تعجب زبان توی دهانش نمی چرخید. به طرفه العینی دست هاش در 

دستبند قالیانی به هم بسته شد. 
- نگران نباش دستبندش قدیمی یه... جر نمی ده. 

خودش را جمع و جور كرد و گفت: فکر می كردم تا حاال هفت كفن 
پوساندی. 

قالیانی پا گذاشت روی پدال گاز و چراغ پایین حركت كرد. 
- در حیرتم كه چرا دل به دریا زدی و برگشتی آن هم با هویت مجعول 

آقای رابرت راولینسون، توریست انگلیسی مقیم سوئیس... هه... هه. 
باد به غبغب انداخت و ادامه داد: 

- یاد  این حرف هموالتیامان می افتم كه می گن تو آسمان دنبالت می گشتم 
رو زمین پیدات كردم... هه.. هه... قهرمان خودمان.تو هیچ وقت قاتل 
كردی. تموم  رو  كار  اعدام  میدان  تو  بار  اون یک  فقط  نبودی.  خوبی 

هراسان از انقالب! 
با كف دست زد روی فرمان: 

هنوز تا پرواز خیلی مانده. آفتاو نزده، پریدی تو استخر شنا. البته اگه 
راهشه  لیونل مسی  با  باشه. شایدم  برگشته  جام جهانی  اَ  معشوقه ت 
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كج كرده به كاباره ای، دیسکویی. به انگلیسییا و روسییا اطمینان نکن... 
راستش بهم الهام شده بود با پای خودت برمی گردی خدمت می رسیم با 
هم سری به كوه سراندیل و سراب  خضر زنده می زنیم. توریستی شده. 
دولت كلی هزینه كرده. جان می ده برا سرسره بازی روی یخ. حاال سرسره 

نشد االكلنگ كه می شه. 
جلو  نمی شنید.  دیگر  را  قالیانی  صدای  برفی.  و  بود  خلوت  خیابان 
چشم هاش سیاهی می رفت و آن جمله توی كله اش موج انداخته بود؛ 

شبحی در اینترنت می چرخد. 
- خب! بریم سر اصل مطلب. همبازی كودكی هات دستور صادر می كرد، 
اما هیچ وخت تیر خالص نمی زد. با دیدن  اون عکسه پشتم لرزید؛ یعنی 
واقعا خودم بودم كه فرمان آتش صادر مي كردم؟ كاش دشنه را طوری 
كشیده بودی رو گردنم كه همان جا دخلم در می آمد. قد خمره هایی كه 
تو اون آسیاو كهنه قایم كرده بودی خون ازم رفت و لَیکن می بینی كه 
شاهد دست های آلوده ات هنوز زنده ست. رفیق نالوتی، حاال تعریف 
كن چه طو با كاله گیس و اون فره جی 1 كه بوی گوسفند تازه زا می داد 
طی االرض كردی. بعد هم خودته زدی به آن راه. عکسای میدان اعدامه 

فرستادم رو اینترنت كه ببینن خون اَ دماغ مورچه ریختی یا نه. 
از شهر خارج شدند و افتادند تو جاده ای سر راست كه برف لیزش كرده 
بود. نفس تو سینه ی قهرمان حبس شده بود. یاد عصر آن روز تاریخی 
برمی گشتند زیر درخت  از خضر زنده  بهمن. وقتی  بیست ودوم  افتاد؛ 
بید، عهدنامه ی زندان ساواك را دوباره امضاء كردند. یکصدا گفتند؛ اینکه 

انقالب ما نبود. پیش به سوی انقالب خودمان.مرگ بر امپریالیسم. 

1- نوعی باالپوش كه از پشم گوسفند درست می كنند. 
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- اَ كارخانه ساعت سازی سرتینا اینترنشنال چه َخَور؟ شنیده م كار و 
بارت گرفته، مدیر فروش شدی. االنه دِیگه پرولتاریای واقعی هستی. 
نه  اینکه مهندس باشی و شبا تو آسیاو كهنه بخواوي. نه مث من كه 
هفت پشتم بازاری بوده هنوزم هستم. دایگه كژال می گفت  ای مهندسه یا 

كشیک چي آسیاوه؟ راستی خبری ازش نمی گیری؟ 
-  ای قاتالن بالفطره... 

هفت  و  شصت  سال  همان  نیار.  جوش  قدیم،  دوران  همکالسی   -
اول  همان  از  عموش  و  كژال  می كردم.  حرامت  گلوله  خودم  یه  باید 
مي شناختنت كه حتي بهت اعتماد نمي كردن دعوتت كنن به خانه. یادته 

یه بار كه رفته بودیم كوه تو كیسه خواب جات گذاشتیم. 
پیچ تندی را پشت سر گذاشتند. وارد جاده ای آسفالته شدند كه مستقیم 

بود با خط سفید وسط. 
- خیال كردی ورق برگشته و آبا از آسیاو افتاده؟ هویت تازه مباركه 
بو  هنو  لهجه ت  اما  شده  عوض  زوانت  می آد  خوشم  ان شاء اهلل. 
به قبرستان ملعون ها كه چه. صدای قلب كژال  آشواسلی1می ده. رفتي 
را بشنفی؟ سفر و سیاحت فرنگ هم سر عقلت نیاورده، ولی خودمانیم 
خیلی وفاداری. با دختر عکاس انگلیسي كه می پری، مهندس كارخانه ی 
و  دیروز  تواب  و  انقالبی  هستی.  كه  اینترنشنال  سرتینا  سازی  ساعت 

توریست امروز!
- خیلی بلبل زبانی می كنی خفاش... 

- گفتم كه. قبل اینکه بیام سراغت، عکسا را فرستادم به نشانی سایت 
وال استریت ژورنال. با ذكر نام و نشان واقعی خودت و تاریخ و ساعت. 

1- نوعی آش سنتی در كرمانشاه. 
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عکس اصلی را گذاشتم رو صفحه ت. همان قلعه تنهایی ت. قاتل تمام 
رخ. راستی، كلمه ی عبورت هم مث خودت صاف و ساده بود. تکیه 
به  اعتماد،  غیرقابل  بی غل و غش  تو می گفت؛  به  كژال یادته؟  كالمای 
من می گفت؛ هوكی هوكی1.  تو زندان خودم ازش بازجویی می كردم. 
مي گفت خودفروش، تصویرته نبینم صداته كه مي شناسم. خودفروش 
ورد زبانش بود. راستش، خودمه نفروختم. می خواستم انتقام عشق را 
ازت بگیرم، اما كور خوانده بودم. با كژال كه پیمان بستي دنیا و آخرت رو 
فراموش كردم. خیلی وقته كه عذاب وجدان مث خوره افتاده به جانم، 
قهرمان! زن گرفتم كه از فکر و خیال ك ژال خالص بشم نشد. حاجي 

وكربالیي شدم باز نشد. 
از جاده ی اصلی پیچید به فرعی و كمی بعد زد روی ترمز.

موج  لخت  زنی  مثل  زنده  میش، سراب خضر  و  گرگ  روشنای  در   
انداخته بود. پرنده پر نمی زد. 

- اگه من نویسنده ی این كتاب بودم، می نوشتم؛ قهرمان دست بند به 
دست از پیکان سفید پیاده شد. رفت كنار سراب ایستاد و نگاه كرد به 
قله ی  مه آلوده ی كوه. همه ی آرزوش اون بود كه برای آخرین بار دمیدن 
خورشید را روی بیستون ببیند، اما با صدای خفیف تپانچه ی اردوان، تن 
بی جانش میان  پیچ و تاب نی ها رها شد و رفت آن زیر زیر زیر... یا نه، 

 این پایان چه طور است. خوب گوش كن: 
قهرمان در یک لحظه خودش را از در پیکان انداخت بیرون و دوان دوان 
ناپدید شد. بار دیگر طی االرض كرد و سر ساعت یازده  در تاریکی 
آبی... چه جوره؟  استخر  آن  الینا، توی  به آغوش  انداخت  را  خودش 

1- دمدمی مزاج.



فرهاد.ح.گوران |  194 |

حیف كه نویسنده نیستم. 
پیاده شدند و رد پای شان روی برف ماند تا كناره ی سراب خضر زنده. 
نی ها پیچیده بودند به هم. صدای یکنواخت غوك ها طنین انداخته بود و 

نور خورشید ریخته بود روی قله ی مه آلود كوه بیستون. 
قالیاني، عینک را از روی چشم هاش برداشت. 

گفت: كژال راست می گفت. واقعا هوكی هوكیَ م. اَ كجا به كجا. 
 شیشه ی ساعتش را َكند. آن یک تار مو را برداشت، بوییدش و رهاش 
كرد توی هوا. تپانچه ی كمری را از غالفش در آورد و قلب خودش را 

نشانه گرفت. 
گفت: اینَ م از آخر و عاقبت عاشق هوكی هوكی. 

داد زد؛ آتش... 
شلیک كرد. پیچید به خودش و تن بی جانش جلوی چشم های مبهوت 

و خیس قهرمان مالقادر، افتاد میان نی ها.
 پایان كتاب دوم. 1385- 1381
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