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 !بگو! حرف بزن -
 .نرفتم.  سر قراررفتم ی مستیبا یم: دیگو یم

گر  احساس ، به صراحت از آن حرف زده نشده بودچگاهی که هنی با ا.بود ی قرار آخر مرفت ی ما
 کیمگر : پرسم یم. اورمی خود بی به روخواستم ی نم. استبوده ی قرارش منی آخرکرد یم

گر از خودش هم ی چرا آنرا اجرا نکرد، حتداند ی نمیکس. کند ی م است؟ سکوتیاحساس کاف  ا
 قرارش نی آخرکند یاحساس م: دیگو ی نمی چرا؛ حتداند، ی نمدیگو ی فقط محتماال شود، ادهیپرس
 .  استبوده یم

گر مدیشا -  بود؟ ی بهرت مرفتم ی ا
 داند، ینم/داند یم.  نداردافتد، ی در آنچه اتفاق افتاده است و می نقشرد،ی بپذتوانست ینم
 . نداردی نقشردیپذ ینم/ردیپذ یم

 .زند ی کار من لنگ می جاکی. رفتی پذتوان ینم -
 .کند ی قدم زدن کار مني مغزش فقط در حای گوزند، یم  قدم

کار دار. یکن یخودت را خسته م -  !یفردا 
 و با کند خم میرا سپس زانو . دارد ی برمني پایش را از زمکی. ی شرتیها قدم. دارد ی قدم برمنرم
 . گذارد ی مني را زمش ی کف پااطیاحت

 . بشنودری زی  طبقههی قدم از قدم برداشنت را همسا ی صدادینبا -

                                                 
 .داستانی با همني نام  اخذ شده است  این داستان از مجموعه  1

 :صالیمجموعه داستان استفهرست 
 بـُلَندِش کردم

 استیصال
 اش  و چاىلیمَمَل

 ؟یپس خرمشهر چ
 !تحت هیچ شرایطی

 
 



به عالوه خودش .  استداری متوجه بشود اصال او آنجاست و بی کسدینبا.  استدستورالعمل
 . را مختل کندیگری دشی آساای باشد یگری مزاحم خواب دخواهد یاصوال نم
 بدون روشن کردن چراغ، در ،یکی را تنها در تارشی چرت کوتاه، تمام شب پکی از صرفنظر
 داند، یخودش هم م. زد یحرف م. ستادی اونري بی پشت پنجره به تماشاایاش قدم زد  اتاق

 سو و آنسو تکان نیقرار آخر؛ سرش را به ا: گفتم ی که به او میهنگام.  استبافته یطامات م
 به آن ی گرد و غبار،یا  که زائدهیگری دزی چای پارچه، مالفه و یا  که تکهطور  همانداد، یم

 .ندرياش بکنند، گرد و غبار آنرا بگ  تا از شر آن زائده خالصتکانند، ی است، را مدهیچسب
 وجود ندارد و هر دی تردی برایی جاگری دنکهی باور بکند، با اخواهد ی آخر، هنوز هم نمقرار

 ی از اطالعاتتواند ینم)  معقول هم هستیگری از هر کس دشی بدیه او که شامنجمل (یخردمند
 تواند ی حک شده و نمیی قرار جای  همه واژهنیبا ا. دري جز آن بگیا جهی هست نتارشیکه در اخت

 آشکار و نهان ری خروارها واژه، حرف، خاطره، تصوریاش بسپارد، و ز  ذهنی خانه  به فراموشراآن
 . آن را کنار بگذاردیا  لحظهدتوان ی آن آلوده شده که نم بهچنان اش  است، ذهنینقش. دفن بکند

گر هم -  . خواهم شدوانهی برود، دشی طور پنيا
 ! اغراق استی اما قدروانهید -
 . دانستیوانگی بتوان آن را آغاز ددیشا -
 م؟ی عقل سلیبه معنا -
ند ا  منهی شبای کنند، ی م مشابهی که کارها،ییها  تمام آدمتوان ی که ممیبر اساس عقل سل -

 . دانستوانهید
حداقل . اش ظاهر بشود  بر لبانی که لبخندشود ی موجب موانهی خودش به عنوان دریتصو -

 . کردی لبخند، مثبت تلقني همی  را به واسطهری تصوتوان، یم
 ام؟ چند وقت است لبخند نزده است؟ نزده -
 و او را کند ی است ظهور مزاری که از آن بیا یدوباره سئوال اجبار. شود ی لبخند کنار زده متصور

 و شی همان آدم چند لحظه پشود یدوباره م. شود ی فراموش میلبخند به کل. کند یدر خود غرق م
 نیآخر: دی و به خود بگوند،ینش ی و مندی بنشدی بااش لهی به مخزی خطور هر چیمثل قبل که در پ

 ... جلسه نی آخردار،ی دنیآخر. قرار
 زشی و پشت مجنباند ی سر مبود، ی قرار آخر مروزید: میگو ی مشد ی که از پنجره دور م حاىلدر
 .دهد ی نمهی آن تکیبر حسب عادت به پشت.  سرد،ی ارج فلز صندىلکی ی روند؛ینش یم
 .دهد ی فلز بر پشتم احساس اشمئزاز به من دست میاز سرد: دیگو یم

گر  و از نوک انگشتان دیدو یاش م  پشتی تویا  رعشهکرد، یاش حس م  فلز را بر پشتی سردا
 ؟زی بلند بودن مای  کوتاه بودن صندىلی بواسطه. رفت ی مونريپایش ب

 . را صندىلای می را استاندارد فرض کنزی شود، مستهی نگریا هی از چه زاونکهیبسته به ا: دیگو یم



 آن ی رو، کهگذارم بی پشتکی  صندىلگاه منی نشی مجبور شده بودم رو،ی نه به خاطر نرمو
گر که مد،یخواب ی می که وقتیا ی همان پشتند؛یبنش  سرش ری بخوابد، زخواست ی مای د،یخواب ی ا
به هر حال .  سبز استدانست ینم/دانست یم. کی متال،یا  سبز بود، مغز پستهصندىل. نهاد یم

آنکه  پس از ش،ی هفته پکی ی بوده است، وقتتفاوت یاش ب مسجل است که نسبت به رنگ
کرد، و مدای پد،ی گزی را که در آن سکنی اتاقنیآخر  ی حتد،یخر ی می را که از سمسار و صندىلزی 

اش را به او   جنسخواست یدر جواب سمسار مَردرِند که فقط م. شد/متوجه رنگ آن نشد
 قی دقنکهی جنبانده بود بدون ای سرند،یآ ی به هم م و صندىلزیرنگ م: بفروشد، و به او گفته بود

 .بفهمد به او چه گفته شده است
 !دقت  الزم نبود -

  دارد؟تیاصال چه اهم: دیگو ی و مجنباند یسپس سر م! واقعا؟: پرسد ی حاال از خود مو
که س  رنگ نردهی متوجه  کور رنگنشد، انگار که / شدزیاند، ن  شدهاهی به مرور زمان سای اند اهیها 
ها را به خاطر   و لباس آدمها نينگ و مدل ماش ری حتشرتیپ. آورم یحاال به خاطر م. باشد

 میگو ی میهنوز هم وقت.  سبز رنگ ارج نشست صندىلیرو. چی هجیتر، به تدر  و سپسسرپد، یم
 داند ی منيقی بار آخر هم بوده است و خودش هم به قطع و الواقع ی که فنی بار، با انی آخریراب
 نخواهد نشست، گره بر کیارج سبز متال  صندىلی به آن خانه باز نخواهد گشت و روگرید
 به آن خانه باز گریاش خطور کرده است که د  چرا به ذهنداند ینم (بندد ی نقش ماش یشانیپ

 .)داند ی کس نمچیه. گشتنخواهد 
گر فروی را حتاش یی چرا چونی و). بر لبیباز با لبخند (دیگو یم  ونري بتوانست ی هم بود نمدی ا

 .بکشد
 .بود یمقرار آخر ن! نه -
 !ی و به چه آردی به چه نه بگوداند ی نمگری درسد ی نظر مبه
 به آن در آورد، هی را، که با تکزی می ناله.  دادهی و کهنه بود، تکی که زوار در رفته، چوبزش،ی مبه
 .دینشن/دیشن

 . دمی نشنزی چچیه -
 د؟ی شنشود یمگر م -
 هفتاد و سه، ی ته بود، دوخت؛ صفحه گذاشزی می که از بدو ورودش به آن خانه روی به کتابچشم

 بار فقط ی آنکه آنرا بخواند، برای اما به جاخواند؛ ی مشی هفته پکی که ظاهرا یا همان صفحه
 یوقتگاه، .  بودند مرور کرددهیاش چسب  را، که به ذهنري دو ماه اخیکی عی چندم، وقاداند یخدا م

 با دست آنها را پس ی که حتشود ی خسته م افکار، آنقدریهودگی و بها  از فرط فکر کردن بدان
 . زند یم

 !دیدور شو -



 ري غاش ی از آن براشی پعیوقا.  دو نفسی تر از فاصله  آن، کوتاهکی ی اما فقط براشوند، ی مدور
که پا مدانست ینم. نمودند یقابل فهم م  ني نحوست همچون علف هرز از زمگذارد، ی چرا هر جا 

  ...دیرو یم
 . را نداشتاش یري جلوگیارای بود که دهیدار از راه رس ه دنبالیا قارعه

  ۲!ما القارعة: دیگو یم
 بود که کمرت یمدت.  استهیالسو ی علشی کم و بگرید) دیگو یم( با آنکه شدیاند ی هم به آنان مهنوز

ها پشت  ساعت:  اوقاتی هی حمام، و بقای واجب یدهای خری مگر براگذشت، ی در می از آستانه
 برد، ی آن لذت می از تماشاشرتی را، که پونريو با نفرت ب) دیگو یم/میگو یم (ستادمیا یمپنجره 

 ،یگه گاه رهگذر.  بدون آنکه چراغ اتاق را روشن کنم،یکی به خصوص شب در تارنگرد، یم
 ی که هنوز باب دوستی دوست،یقی رفای گود،ید ی بالقوه میرزم  هم،ی در هر کسشرتیپ. یا هیهمسا
 رزه لیی و نا آشنادی جدی  هر چهرهدنی خواهد گشود، و اکنون با دیو نگشوده است و روزرا با ا

 نظر داشته ری او را زون،ري آن بیی همو باشد که جادی شاکند یهر بار تصور م. افتد یاش م بر اندام
 .است و دارد

  که اوست؟یدان یاز کجا م: پرسم یم
 ی را رواش ی که تلخیسکوت. کند یسکوت مسپس .  در جنگم،ی ماها در جنگدهد ی مجواب
 .دیپا ی که مرا می باشد، کسی کسدی بادیگو یچند لحظه پس از سکوت م. کند یاش حس م زبان
 چرا؟ -
  نباشد؛ ای باشد ی کسکند ینم/کند یفرق م. خسته شده است. داند ینم

 !کند یفرق م -
که نماما گر فردند،ی ببونري آن فرد را بتواند ی از آنجا   به تواند یباشد، چون با فکر کردن نم ی ا

 فکر کند که کار خواهد ینم. به هر حال فرسوده شده است. کند ی فرق نمگری بربد، دیوجود او پ
 یاپی مکرر، پ،باره دوباره، سه. زند یدوباره قدم م. کند ی وجود فکر منیبا ا.  استدهیبه انتها رس
کار به انتها رسای آپرسد یاز خود م  !نه: دیگو یو بالفاصله م است؟ دهی 

 . شکل به انتها برسدنی به ادینبا! نه! نه -
  باشد؟ی به چه شکلانی پا کهکند یمگر فرق م: پرسم یم

 افنتی حداقل درصدد ای چرا، جواب داشت شرتیپ.  در چنته نداردی جوابگرید. شود ی میعصب
 .آمد یجواب برم

 ؟یجواب نداشت -

                                                 
 !ای ؟ وبندهک و چه حادثه  =ما القارعة !وبندهکآن حادثه سوره قارعه، قرآن،    2



گر چه چشم به د. ندینش یم  به دور دست  داشت وىلاش ی روبرویدو به نُخلی متما کرمواریا
 و چند بار آرزو کرده بود نی و چنددهی که دییها ابانی بهی شبزرع،ی  لمیابانی به بست؛ینگر یم

که سبزند یو هر بار، پس از آرزو، به خودش با زهرخند.  سبز بشوندیروز گر آنجاها   گفته بود، ا
 در ی وقت،تر بود  جواناریتر، بس  که جوانی هنگامیحت.  استی شکرش باقی نشوند، جاابانیب

 کرد فی را خوانده بود کریطرح سبز نمودن کو) یظاهرا علم: دیگو یم" (دانشمند "ی علمی هینشر
که آن موقع ن. در سطح احساسات: دیگو یم(  یزی است و پشیلی طرح تخدانست ی مزیچرا 
 .)ارزد ینم
 تر شی برخالف پد،ی پراش یرنگ از رو.  نبودیر کس زنگ از جا جست، منتظی صدادنی شنبا

 .) مثل شده بوداش یآن زمان که خونسرد (ماند یکه خونسرد م
 و یا ژهی وزی آنکه به چی ب،دنگر می سو و آن سو نی بداند چرا به انکهی مغشوش، بدون اکالفه،
 زی میاش را از رو هاسلح. بازگشت. به سمت پنجره رفت. نگرد ، به هر سو میندی را ببیا  شئیحت

 و ی حلبتیبه پکرد  ینگاه. اش عرق کرده بودند دستان. یمی قدی کُلت، کُلتکی. برداشت
 پرده کنده ی که تویاز سوراخ کوچک.  نفتی شهی شکی و تیکرب.  بودهاده که در کنارش نیاسناد

 بود با آن قد دیمج. د کرونري به بی نگاهند،ی را ببونريبود، تا بدون کنار زدن پرده بتواند از آن ب
 ابراز عالقه بود و یاش داشت و او هر بار که جا  که دوستیدیمج. اش دهی ورزکلیاش و ه کوتاه

 که ی تنها، مثل خود او و تک درختدیمج. شرتیما ب:  کرده بود در جواب گفته بودعالقهاظهار 
 با آنکه آنرا ده،ی گزی سکننجای که ای در عرض مدتچگاه،ی که او هیاش بود، درخت  خانهیروبرو
چرا؟  (شود، ی درخت میی بار متوجه تنهاني اولیبرا.  نشده بوداش یی متوجه تنها وىلده،یبارها د

 آرام ی و قدردی خاطر کشی رضای از روقی عمیابتدا نفس.  بودستادهی دم در ادیمج.) داند ینم
 .گرفت
 کند؟ ی چه منجای ادیمج -
 او که آدرس ترا نداشت؟ -

. شناخت یاش م هگا را از دوران دانشدیمج. دريگ یدغدغه او را در بر م. شود یشفته م دوباره آو
 از شی بار پني اولیبرا.  با هم داشته باشندیا کالس بودند بدون آنکه رابطه  همگریکدیها با  مدت

 . حرف زده بودندگریکدی بود که با کیزی امتحان، گمانم امتحان فکی
 . بودی کاربرداتیاضیر نبود، کیزیف! نه: دیگو یم

 به منظور انصراف کنم، یاو، گمان م! داند؟ ی چه می هم نه، کسدی شاد،یترس ی از امتحان مدیمج
 . بودمستادهی ااش کیخاطر بود که رو به من کرد که نزد

 درست است؟ -
 ! حدس زدتوان ی دارم؟ فقط مبیمگر علم غ! دانم یچه م: میگو یم



 بود و ستادهی ااش کیکه رو به او کرد که نزد... ف خاطر بود  به منظور انصرادیشا ... دیمج
گر خدا بخواهد و انتگرال: گفت  او را یو او در جواب به تلخ. میا اش سخت نباشد، جسته ا

 دمغ شد، به دی مجدی دنکهیبا ا! یکرد یخوب چند شمع نذر م:  گفتدیدست انداخت، به مج
 م؟یگو ی کدام را میدان یباز، م امامزاده کفرتام دهیشن:  دادهاش ادام حرف
 یتو:  مواجه شد، ادامه داددی ماند و چون با سکوت مجدی تامل کرد و منتظر واکنش مجیا لحظه
پس از امتحان چند شمع .  نشده استریحاال هم د. دیگشا ی است، مشکل همه را مانريشم
  ...شود ی عطف به ما سبق هم م،یخر یم
 .جهت ی که او را دلخور کرده است، بدی کرده بود، فهمزی را راش  که چشماندی مجی افهی قاز

 ؟ی بودضی مگر مریآخر مرد حساب -
 نده،ی و سر به آسمان ساخاک ننهاد، پا بر ی از او رو بر گردانده بود وقعگری که ددی مجیري دلگهب

. وندش ی روبرو می که با مشکلني و هنوز همچشوند، ی لب قر زد، دارند مهندس مریاز باال، ز
 خودش دی بگو هر کس باها نی حاال به اشوند، ی امام و امام زاده مغمرب،یدست به دامن خدا، پ

 !فهمند؟ ی مگر مد،رياش را در دست بگ سرنوشت
گر وجود داشته باشد، مگر بیآخه آدم حساب -  انتگرال را ساده دیآی بکارست ی خدا، تازه ا

گر اهل کار بود، کار  .ندري نمیها از گرسنگ دم آگری که دکرد ی میکند، ا
 ای دارد ی نداشت مخاطبتی اهماش ی برابردند، ی مهی به واگوشرتی بگری دزد ی که مییها حرف

گر نتدی بگوستی نیکس:  باشد ادامه داددی رو بدون آنکه منظورش واقعا مجنیندارد، از ا  ی جهی ا
گر ،یخواند ی دَرْسَت را مستی باداشت، ی متی اهمتیامتحان برا  به اجی احتگری دیا خوانده ا

گر نخوانده،یخواست خدا ندار  . نداشته استی چندانتی اهمتی البد برایا  ا
اش را قطع   شد؛ حرفمانی که پشدارد، ی بر مکارد یانسان هر چه م: دی بگوخواست ی مدرست

گذشته، م  حرفنیحاال از ا! نيبب:  گذاشت و گفتدی مجی  شانهیدست رو... کرد   یخواه یها 
 ؟یحتما رد نشو

 ربط و ضبط او ی بیها  حرفدنیبعدا به او گفت که از شن. ستینگر ی زده به او متري حدیمج
 ی کنجکاوی با او حرف بزند، فقط از روخواسته ی اصال نمی کرده بود و از فرط دلخورتريح

 .بله: جواب داده بود
گر د -  !  بده عالمتی طورکی به من ی به سئواالت جواب بدهیتوان ی نمیدیا
 .دی پرسدی مج؟ی چی چه؟ برایعنی -
مثال سرت را به طرف راست و چپ بچرخان، ! فقط عالمت بده!  نداشته باشیتو کار -

گر م  !یني به طرف باال و پای به سئواالت جواب بدهیتوانست یا
گفنتتري حدیمج  .رفتیپذ! باشد:  زده با 



 توانست ی که از پس سئواالت منیا با ،ی کنجکاویبه او گفت که آن روز فقط از رو   سپسدیمج
 سر به سرش بگذارد، نکهی ایو برا.  سرش را به طرف راست و چپ تکان داده استدیایبر ب

 . را حل کندیاضی مسائل رتوانست یافزوده بود، به خواست خدا، م
 آن دو ی بود که جلسه امتحان، سپس دانشگاه به هم خورد، و دوستدی تکان خوردن سر مجبا

 بود ختهی که جلسه و دانشگاه را به هم روستی پی به محفلزی ندی که بعدها مجی به قسمشروع شد
 ت هر وقدی بود که مجنی آن روز مانده بود اادگاری که به ییزهای از چیکی. کرد ی میو او آنرا رهرب

 گفت ی ربط و با ربط انشاءالله و به خواست خدا را به هر چه میبا او تنها بود به جا و نابجا، ب
 .شد ی و گاه موجب خنده مافزود یم

 زد و ی لبخنددی او را در قاب روزن پرده دی آمده است، وقتدی چه مجی براشدیاندی بنکهی ابدون
. مانست ی، به برهوت میصرفنظر از تک درخت. نمود ی می تهابانیخ. اش را غالف کرد اسلحه
گشود، مجیوقت  . کم رنگ زدی لبخنددی در را 
 ی را مخفیزی چستی که نقش پوشنه را دارند و بازی نفرت برانگني دروغی آن لبخندهااز: دیگو یم

 .بکنند
 آمد، ی به نظر مزد، ی که می لبخندریز.  درشت عرق نشسته بودیها  دانهدی پشت لبان مجبر
 . بکندی را الپوشاناش تی عصبتواند ینم
 .عبوس. دلم گرفت: دیگو یم

 ماه و کی.  شددی بودند، ناپددهی از پشت پنجره به خود ددی مجدنیاش با د  که لبانیلبخند
 شروع شده ها یريدستگ ی سلسله بود، از آن روز که سر قرار او دهی که از ته دل نخندشد ی میاند
 آن روز.  شده بودیري بار شاهد دستگني اولی براشی ماه پکی از شیب. بود
 !آن روز نحس: دیگو یم

پس از آن سر .  زده بودی خوشنودی از روی لبخندیعالمت سالمت دنی قبل از قرار با دیساعت
 به جانب یوزگی که دست به دری کودکی بود، براستادهی ای چرخ طوافکی کنار یچهار راه نادر

 دل سوزانده بود، دست نوازش به سر او نمود، یاش م گان  رفتهیاو گرفته بود و طلب مغفرت برا
 بود، خورده بود، ضمن خوردن لبو اطراف را از دهیداغ خر ی او و خودش لبوی بود، برادهیکش
 و ی از مهربانآمد ی پول خرد به بچه که به نظر می نظر گذرانده بود، و پس از دادن قدرریز

 . رفته بودمینی ساختمان آلومیسخاوت او انگشت به دهان مانده بود، تو
 ها نی از اشرتی بتوانست یز من م ااش ني و غمگبای که با آن چشمان زدانست یبچه نم: دیگو یم

 .آوردیدرب
 را اش شی که به او تنه زدند نتوانستند عینی عابری ساختمان شلوغ زده بود، حتی توی گشت

 . او را دلخور بکنندایغمصور و 
 . کرده بودتی کودک گدا پس از گرفنت پول به من سرایخوش -



 ی دور شدن، هوا انباشته از صدانير ح قرار، دیپس از اجرا.  آمده بودی به نظرش عادزی همه چ
 به پشت یبا ناباور. داد یاش را خراش م  پوستغی که چون تیری آژري نفیسپس صدا. گلوله شد

که چند دق اش را فشرده بود، دوستانه به   دستشی پقهیسرش نگاه کرده بود، احمد، همو را 
 ی سادگنيبه هم. ستادیا. داش خشک شده بو دهان. بردند ی برانکارد میاش زده بود، رو پشت
 .است

 .ستادمیا ی مستیبا ینم: دیگو یم
 ی  سکرآور قهوهی حهی بدون آنکه را،یفروش  قهوهکی ی روبروستاد،ی بر خالف دستورالعمل اوىل

اش   کتی برآمدگی با دست رواری اختیب. بو داده، که آن همه به آن عالقه داشت، را حس کند
 . بکندی احمد کاری براتوانست ینم. اش آنجا بود  اسلحهد،یکش
 ؟ی خودت چیبرا: پرسم یم

 ! خودمیبرا -
 .کند ی جواب من اخم مدر

 ، )دیگو یم (دی گلوله، ابتدا پری صدادنی جماعت رهگذر با شنی   چهرهرنگ
 . شان چنربه زد  آمد و در نگاهیسپس اما ترس و کنجکاو: میگو یم

 دادند و خشونت را ی سربیا  چند جلوهی لحظاتیبراها به فضا فقط  گلوله.  نبودداری اما پاوضع
 که ینام( خاموش شدند، و اوباش رهایها قطع شد و آژ  گلولهی صدایوقت.  گرداندندتیقابل روئ
 .رفتند) دهد ی میتی امنیوهارياو به ن
 .گورشان را گم کردند -

کت  در آمد و همه  زده شده بود، به حری که به کناریگ  بعد روزمرهی را گم کردند، چندگورشان
که رانندگان آنان را براها نيماش.  بر گرداندی جز وضع او را به حال عادز،یچ  سوراخ ی جستجوی 

 اهر.  فضا را پر کردندیحوصلگ ی بیها موش ترک کرده بودند، برگشتند و بعد از چند لحظه بوق
 ! تازهیماه:  زدادی فریکس. بندان بر طرف شد

اش   که در مقابلیا خانه  قهوهانیو مشرت...  لبو فرو برد کیم  شکی را تواش ی چاقوییلبو
 . را از سر گرفتنددنی بود نوشستادهیا

 .گفتند ی میزی لب چریاما همه ز -
 .داد ی مگرانی مرگ احمد را به دای یري خودش و خرب دستگی هر چه زودتر عالمت سالمتدیبا

 ... چرا تو را نگرفتند و یدیاما نرپس -
 .رچرا، چرا، مکر -
 ...اما  -
 . تور باشمی ممکن است تونکهی جز اابم،ی بیاما قرار است چه جواب -



 را ابانیخ. کرد یاش نگاه م  و به اطرافستادم،یا ی میا  مغازهنیرتی وی جلویهر از گاه.  افتادمراه
  خاىلی تاکسکیچند بار که . سرپد یها را به ذهن م  آدمی افهی و قها ني ماشی  شمارهد،ییپا یم
گهان به خمدید  که یی جام،یتقمس: گفتم ی و مشدم یسوار م. گرفتم ی آنرا می و جلودمی پرابانی نا

 شیپس از آنکه کم و ب.  شدیگری دني و در جهت مخالف سوار ماشادهیامکان دور زدن نبود پ
 ی کاغذی نشست، رومکتی نکی ی به  پارک شهر رفت، روکند یاش نم  دنبالیمطمئن شد کس

 : درشت نوشتی مشککیبا ماژ
 ی الباقهو

  راجعونهی لله و انا الانا
کمال تاسف به اطالع مبا  امروز صبح بر اثر آدم ی دوست، همکار و برادرمان احمد بنرساند ی 
 انی دوستان، آشنایاز تمام.  شتافتی باقاری را وداع گفت و به دیگداز دار فان  جانی  سانحهکی

 روح مرحوم ی و طلب مغفرت برافیاع با دوست شر ودی براشود یو همکاران مرحوم دعوت م
 . ندیای روز جمعه در مسجد جامع گرد بشانی با بازماندگان ای منّان و اظهار همدردزدی ااهاز درگ

 ! بادانشی عمر دوستان و آشنایبقا
 ،ی تهرانی  خانواده،ی محمود جواددی سآدم، ی بنمی کرآدم، ی جواد بنآدم، یمنصور بن: بازماندگان

 . دستنی شفق و زری خانواده.  کمالوندی انوادهخ
 به ی دادگسرتی از پارک عبور کرد، آنرا بغل در وروداطی آن نوشت، با احتری همان روز را زخیتار
 داد، ی لب به آن فحشری  کرد، زاش ی عدالت و ترازوی  به فرشتهضی با غی چسباند، نگاهوارید

برابر .  آغاز شده استاش یند سرگردان آنکه بدایسپس به آن پشت نمود، و رفت، ب
 گشت، ی که در آن ساکن بوده است باز میا  به خانهستیبا ی نمگری دیتی امنیها لدستورالعم

 از روبرو و ینی که ماشی تهران، وقتونري کرج شد، بی راهبوس ینیبا م. قصد بازگشت هم نداشت
 ی شد، و پاادهیپ. واست نگه دارد از راننده خشد ی نمدهی دی بشری و بنآمد، یاز پشت سر نم

اما واقعه . گری دیا  و خانهگری دیا محله.  خارج از جاده و با احرتاز از آن به تهران باز گشتادهیپ
 قرار با او در مقابل یناصر و محمد را پس از اجرا.  تکرار شدگری دو بار دانیده روز در م

 که آن روز بیبه همان ترت. زد یرد م. کرد ی خود را پاک مدیدوباره با.  کردندرياش دستگ چشمان
 پاک دیکوش ی از بار قبل مشیهر بار ب.  احمد عمل کرده بود، خود را پاک کردیري دستگازپس 
 . کرد ی عمل منيزبی و تفیظر. شود
کتفا زی به آن کارها نی؛ بار آخر حت)دیگو یخودش م (رسد ی کردم که به عقل جن هم نمییکارها  ا

 سوار گری پل دخرت دکی رستوران سر راه نزدکیوس به مقصد آبادان حرکت کرد، در نکرد با اتوب
 یر سواني ماشکی یادیبا پول ز.  داشتی که با آن از تهران راه افتاده بود و توقفی نشداتوبوس

 ی ترحال اجبارد،ی جدی خانه. دربست گرفت و به درود رفت و سپس با قطار به تهران بازگشت
 کرد ی مهی خود تهی که برایا هی اسباب اثاثزانی از مکرد یاش را عوض م که خانههر بار . یگرید



 و یپز  دست رختخواب، چراغ خوراککی ، صندىلکی ز،ی مکیبار آخر فقط . شد یکاسته م
 .... و بشقاب و وانی مثل لگریچند قلم خرت و خورت د

 که به یا در جلسه. لسه بردنداو را با چشمان بسته به محل ج. العاده شد  فوقی  جلسهیتقاضا
کنون دستگدهی شده بود از او پرسلی ضربات تشکیمنظور بررس   نشده است؟ري شد چرا او تا 

کنون دستگدهی از من پرسها یري دستگامونري بحث پیبگو به جا: دیگو یم  ام؟  نشدهري شد چرا تا 
 .دهم ی را نماش جواب
 .افتی و مسخره حی را وقسئوال
 مهمل نبود؟!  گفت مهملدیبا -
 به لکنت افتاد و عرق دند،یاش لرز  سئوال لباندنی با شنافت،ی و مسخره و مهمل حی را وقسئوال
 ی نسبتا طوالنی پس از سکوتدانم، یچه م:  باال انداختم و گفتمییا شانه. کرد

 .کردم یام را حفظ م  و آرامششدم ی بر خودم مسلط مدیبا -
اش   که پرسش موجبی درد و اندوهنيپس از تسک: فته شودکه بهرت است گ( از تسلط بر خود پس
 گرانی بتوان گفت بر سر ددی شاای( گفت د،یلرز ی که مییدوباره دهان باز کرد و با صدا) گشت
کندای پ راها یري تا دالئل دستگمیا  جمع شدهنجایما در ا):  زدادیفر  به دالئل عدم نکهی نه امی 
 . کردشود ی مزی سئوال را از تک تک شما ننيم به عالوه هم،ی من برپدازیريتگدس

 ؟یا  نشدهري چرا تو دستگد،یتو، حم -
 .سکوت.  ندادی جوابدیحم

 ؟یده یچرا جواب نم -
 !خوب تو بگو:  کرد و گفتی به تقرو
کس: در جواب به او گفته شد.  کردندگریکدی به ی نگاهگرانید  نشده ري دستگیبعداز قرار با ما 

 .است
 ؟یخوب، که چ -

 .ها چندان دوستانه نبودند  و جوابسئواالت
 می قرار بدهی مسئله را مورد بررسکی ما دیفقط با:  گفته بوداو

 ؟یا چه مسئله -
، ) را بلند کرداش یصدا( همه دی و شرط بادیبدون ق.  چند نفر از ما تحت نظرندای یکی -

 همه خارج شوند و دیبا.  به آنجا برنگردندگری را ترک و دشانیها همه بدون استثناء خانه
 . دوباره برگردندیپس از مدت

 داده شد؛ سپس آدرسم را گری سرد چند گزارش دییدر فضا.  تکان دادندی فقط سرگرانید
 .یگرفتند و خداحافظ

 .  از آن بود که سر قرار نرفتپس



 ؟یچرا اما نرفت -
که او سر قرار نرفته است:  امر واضح استکیاما . داند ینم/داند یم  را دی مجاز آنجا 

 .اند  دادهدیآدرس را به مج. اند فرستاده
 اما چرا؟ -
 کند؟ ی چه منجای ادیمج -
 . استبیجواب به سئوال متضمن داشنت علم غ.  به او بدهمتوانم ی می جوابچه

 !چرا خشکت زده؟ در را باز کن -
 یزیدنبال چ. کرد ی میاش اتاق را بررس  بود و با نگاهستادهی داخل شد و وسط اتاق ادیمج
 .ندی خواست بنشدیاز مج. گشت یم

 ... گرفته شده است میتصم:  موجود گفت تنها صندىلی نشسنت روني در حدیمج
 ؟یچا: دی را قطع کرد و پرساش حرف
.  دادهی تک صندىلیبه پشت.  تکان دادیاش را ادامه نداد، سرش را به عالمت نف  حرفدیمج

 رفته است چه ادشی ای دی بگوخواهد ی نمایگو. کتاب را برداشت و عنوان آنرا از نظر گذراند
 .ستینگر ی به او نمدیمج. دی بگوخواسته یم

 ؟ی خودت نخوانده بود، بخوانمی کتاب را که تو به من سفارش کرده بودنیا -
 !خوانمش یبار سوم است که دارم م...  بارنیدوباره، نه، ا! چرا -
 !بار سوم -
 ؟یباالخره تو آنرا خواند -
و گفته .  گذاشت، باززی میکتاب را همان طور که بود رو! فرصت نشد! ه، نهن:  ضمن گفنتدیمج
 تمام ارتباطاتت یتا اطالع ثانو.  امن بربمی جاکی ترا به ستیاند با گفته:  را ادامه داداش نيشیپ

 ...  کرد یرا قطع خواه
پس س. اش خشک است  انگار که دهانکند، ی را مرطوب ماش یها با زبان لب. کند ی ممکث

 .اند در واقع قطع شده: دیگو یم
 به گری دخواست ینم. دمی کشام یشانی به پاهنمري پنيبا سر آست.  نشستام یشانی بر پی سردعرق

 .خودش بنگرد
 نگفتند چرا؟: پرسم یم

 . ندادندیحیبه من توض -
 ؟ی دادن کار را برعهده گرفتحیچرا بدون توض -
 . گفتدیمج. فرمان، فرمان است -
از .  خلع سالح شده استکرد ی داشت، احساس ماریاش را در اخت وز اسلحه که هنی وجودبا
 ؟یکن یتو چه فکر م: دی پرسدیمج



 ؟یراجع به چ -
 !ها یريراجع به دستگ -
 . باال انداختیا  شانهدیمج -
 ... من یکن یتو که فکر نم -
کراه داشت  بردن جملهانی نسبت به گفنت آنچه که در ذهن داشت و به پایحت . شدساکت . اش ا

 .هر دو سکوت کردند
 می برویفکر کردم آمد:  آمده است، به او گفتمی گفته بود به چه منظوردی مجنکهی اغمريعل
 .شد ی انجام مستی امروز بایطبق قرار قبل. اتیعمل
 به گمانم عقب افتاده ی فعلطی اما با توجه به شراشد، ی می عملستیبله، امروز با:  گفتدیمج

کان لم ایاست   .الم شده است اعکنی 
 هم که کلتی موتورسیحت. کند ی متی کفای دو نفرمی تکی آن که فقط ی اجرایچرا؟ برا -

 .آماده است
 .دانم ی را نمش ا ییچرا -
 . پرسشگرستند،ی نگرگریکدی زنگ هر دو به ی صدادنیبا شن.  در به صدا در آمدزنگ
اش چند  مقابل خانه. ستمی نگرونري از روزن پرده به باطی پرده را کنار بزنم، با احتنکهی ابدون
 . چند آدم مسلح سنگر گرفته بودندکیدر پشت هر .  بودندستادهی اسی پلنيماش
 .ترس برم داشت: دیگو یم

 نخواهد د،یای بشی که پی در صورتکرد، ی تصور مشرتیپ.  اتفاق را تصور کرده بودنی بار انیچند
 که یشکل.  شدیگریاش طور د ت وضع به خود گرفتی که تصور صورت واقعیاما وقت. دیترس
 . بودندینیب شی قابل پري از وجوه آن غیبرخ

 .دیگو یم.  وجود داردی و تصور شکافتی واقعنيهمواره ب -
 . خشک شده بوددهانم
 . دیگو یوام.  باشددهی ترسدی بازی ندیمج -
 .دیلرز یم.  بودتی قابل روئاش ترس
گر مج!  بخت بدیا -  !شد ی م آمده بود چهرتری دی قدردیا
.  رفتی حلبتیبا سرعت از پرده دور شد و به طرف پ.  سرزنش کندادی زتواند ی اقبال را نماما

 کرد و  آنها خاىلی کوچک نفت را روی شهی آن انداخت، شی بودند، توتیاسناد را که در کنار پ
 را تحت زی که همه چآمد یبه نظر م. سوزاند ی می حلبتی پی اسناد را توکهی در حالد،ی کشتیکرب

 .کنرتل دارد
 !اما نداشتم -
 .آنجا باشد) خواند یترش م که او را برادر کوچک (دی مجخواست ینم



 !ی او بکنی برایتوان ی نمیکار -
 .افتی ی اما راهدیبا -
 !ستی نیراه -
خودش جلو افتاد تا به . دندیهر دو اسلحه کش.  رفتدیبا:  لرزان گفتیی رو کرد و با صدادی مجبه
 در ی  روزنهقی از طرستی نی مطمئن شود پشت در کسنکهی ایبرا. را نشان بدهد راه فرار دیمج

 . در را باز کرداطی با احت وىلدی را ندی کسنکهیبا ا. پشت آن را کنرتل کرد
 .دی پشت در را بتوان دی که تمام فضاستی نی آن قدردی ددانیم -
خانه محاصره شده است و از آنان  در بلندگو به آنان اطالع داد که یی صدادندی پشت بام که رسبه

 .ندیای بونريخواست ب
 ! طرفنیاز ا -
 .میبهرت است جدا بشو:  گفتدیمج
 . شدی آنجا مخفشود ی حمام است، مکی طرف نیا! نه: دیگو ی مدیمج جواب در

 !خوب تو به آن طرف برو -
 !ایبا من ب. ام  کردهیی محل را شناسانیمن ا -
 . استشرتیمان ب  شانسمیجدا بشو -
 باشد و به او یبَر  مجبور به فرماندی که مجی به قسمبود، ی مدی مجی  فرماندهخواست ی مشدل

 دیمج. ، تا او را متقاعد بکند با او برود)که کردم(فرمان بدهد، حاضر بود به او التماس بکند 
 . رفتگریگوش به حرف من نداد و به سمت د

 با افتدی به راه بخواست ی مگری دیتوق. ستی با تاسف نگرشد ی که دور مدی به مجیا لحظه
گر جان سالم به در برد:  زدادی گرفته فرییصدا  می رحشی را پگری شب ساعت هشت همدم،یا
 . باشددیگو ی مدی که مجدیشن. مینیب یم
 به پشت بام یوقت. شی از پشی بار بنیا. عرق کرد. دیدو یم. جلد و چابک.  بام به آن بامنی ااز

کف   ، تا فاصلهه بود شدزانی آوواری به دنکهیبا ا. ا غالف کرد اسلحه رد،یحمام رس اش را با 
 یتو. به درد مختصر توجه نکرد.  به کمرش فشار آمددنی کند، پس از جه کمحمام  خلوتاطیح
 .آه از نهادش بلند شد. دی را شنیاندازري تی خلوت حمام بود که صدااطیح

 !دیمج -
 توانست یاما نم.  کندهی گریها ی و هادري غم در بغل بگی و زانوندی همانجا بنشخواست ی مدلش
 .رفت ی مدی باند،یبنش

 . استاری فرصت بسسنتی گریبرا -
گشود و .  آنجا نبودیکس. ستی روشن نگرمهی و نکی درز در حمام به سالن دراز، باری الاز در را 

گوش کنار دی رنگی ارج طوسیها  ازصندىلیکی یرو. به درون رفت  شده دهی چواری که گوش تا 



. دو مرتبه به آن حمام آمده بود.  راهرو افتاد سرفه کردیدار تو  حولهی هی سایوقت. بودند، نشست
 کی داد و به خاطر ی انعام کالنشناخت، ی مگری او را دی افهیدار که ق بار دوم بود که به حوله

دار  چند   حوله یبرا نمره ماند، تا روز مبادا یآن روز چند ساعت تو.  روز فرار،ی روزنيچن
 کار، توقف چند نیدار را به ا  جلوه کند و حولهی که ممکن است در حمام بماند، عادیساعت

 .ساعته در حمام عادت بدهد
 نجای چرا اد؟یشما هست: دی پرسمقدمه یب. اش آمد  او شد و سمتی  متوجه سرفهدار حوله
  د؟یا نشسته
 !دییای منتظر شدم تا بد،ی آمدم شما نبودیوقت -
 نمره؟ -
 !بله -
 سه؟یک -
 !زنم یبعدا زنگ م! حاال که نه -

 .دار گذاشت  اسکناس درشت کف دست حولهکی بار همان جا، اول کار، نیا
 .دی سفارش مرا به دالک بکندیفقط لطف کن!  هم داردهیبق -
 ی که انعام گزافشی پی  درست مثل دفعهیدار با تملق و چاپلوس حوله! ارباب! چشم! چشم -

 . جواب دادگرفته بود،
 ی رویاش را در آورد قدر  لباسنکهیقبل از ا. به درون نمره رفت.  نمره را گشودکی در میبرا

 . خود چنگ زدیبه موها. کن نشست  قسمت رختیسکو
 !دیمج -
 . نداشتخنتی ری برایاما اشک.  حرکت ماندی لحظه همانطور بچند

 !دیآ ی اشک نمستی گردیحاال که با -
سپس دوش آب گرم را باز .  دوش رفتریز. دوش را باز کرد، سرد، گرم ريش.  لخت شدینأ تبا

قبل . او آمد. بعد دالک را صدا زد. چند ساعت آن تو ماند. دی سکو دراز کشیگذاشت و رو
اش بدهد،  اش را داد و از او خواست مشت و مال  دالک کارش را شروع بکند، انعامنکهیا

 کوچک ی چشم به پنجره. دی دراز کشی دالک باز قدرپس از رفنت.  برتاشدا راش لی سبنيهمچن
. دی لباس پوشد،ی دلخواه که فرا رسی لحظه.  شدن هواشیسقف دوخته بود و در انتظار گرگ و م

کرد  راهرو حولهیتو  که دی امنی در آورد با ای و اسکناس درشتبیدست کرد در ج. دار را صدا 
 . بکندرددار نتواند آنرا خ حوله
 .اش انعام شماست نصف: دار کرد و گفت  به حولهرو

 .پول خرد ندارم:  گفتیبا دستپاچگ.  زدندیدار برق  حولهچشمان
 . خردش بکنمابانی تا آن طرف خمیخوب، با هم برو:  پاسخ دادملبخندزنان



گشود دار چاپلوسانه به دنبال  بود که حولهادی آنقدر زانعام  خروج، نيدر ح. اش راه افتاد، در را 
کند دای پابانی خی بررسی برای آنکه فرصتی بود، براابانی پایش در خکی که یا ر لحظهدرست د  
 ی توقف کردو قدرکرد، ی مینیب شیدار همانطور که پ حوله. دی پرسی جهت آدرسیدار ب از حوله

 که ی به لنگافتندی دوباره راه بنکهیپس از آن، قبل از ا. اش را داد اش را خاراند و سپس جواب کله
 .فروشد ی لنگ را مای آدیدار بود اشاره کرد و پرس  حولهی  شانهیور

 ! سرما بخورمترسم ی است و مسیسرم خ -
 . جواب مثبت داددیدار با ترد  حوله
 چند؟ -
 را گرفت و آنرا دارش میدار لنگ ن از حوله.  درنگ موافقت کردیدار ذکر کرد ب  که حولهیمتی قبا

 کردن عرض یضمن ط. رفتند ی هم راه می شانه به شانه. د خارج شدنگریکدیبا . بر سر انداخت
 بال لنگ گاه کی با کهی در حالد،ی جهت خندی کرد و بی معنیدار چند سئوال ب  از حولهابانیخ

 .پوشاند یاش را م خنده
 !پوشاندم ی صورتم را مدیبا -
د، انعام و پول پس از آنکه پول را خرد کرد، دستمز. ها شدند  از مغازهیکی وارد ابانی خیآنسو

 یب.  به پشت سرش بنگردی آنکه حتیمحل را ترک کرد، ب. لنگ را داد و از مغازه خارج شد
 یگری دی ارهی انگار که در سکرد، ی مییاحساس تنها. زدیتوانسته بود بگر.  بودختهیگر. هدف

 یو غذا فقط توقف کرد ی فروشچی ساندوکیدر .  آمده باشدني به زمگری دیا ارهی از سایاست، 
 . خست به خرج دادتوانست ی خورد، آنقدر که میمختصر

 .ام  خرج کردهام  هري از جشی بیتی ماه به دالئل امننیدر ا.  حساب پول را داشتدیبا -
 کینزد.  باشدمی ساعت هشت نزد رحستیبا ی رد بزند چون مشی مثل دفعات پتوانست ینم

 شد ی نگاه مکی آن را در ی ک بود و همه کوچگاهريتعم.  شدمی رحگاهريهشت بود که وارد تعم
 برق میدر چشمان رح. بر حسب عادت، بر حسب عادت، مثل همه جا، آن را از نظر گذراند. دید

 .خوشحال شد. دی دیا شادمانه
 . استدهی نرسنجای به اشان یحداقل پا -
 . موتور رو روبراه کردمی که خواستیهمانطور:   گفتمیرح
 دفرت ی که از هواداران دورشان بود تومی تنها با رحیقدر. اش زد ه پشت بی او تشکر کرد و دستاز

 دی راجع به مجنکهی با او از اوضاع و احوال زمانه گله کرد، بدون ایضمن خوردن چا. نشست
 . دلواپس بکندزی را نمی را بروز بدهم و رحام ی نگراندمیترس یبرپسد، م
 .امدین دیمج.  و از کنار او گذشتدی هشت هم رسساعت

 :سدینو ی میکی ییحاال جا! دی هم به انتها رسدیکار مج -
 ی الباقهو



  راجعونهی لله و انا الانا
.... 
 منفور را المنظر هیخودش سه بار جمالت کر.  تا ضربه را محدود بکنددهد ی خرب مگرانی به دو

 .نوشته بود
 .پرسم یم.  نوشته بودندگرانیچند بار د -
 را ی فرود بهمنی اطالع داده بودند تا جلوگرانی به دای چند بار به او دانست ی نمگری دداند، ینم
 .کرد ی را داشت نابود مزی که همه چندريبگ

 !رپسمی مرپسد،ی را گرفت؟ ماش ی جلوشود ی مگریمگر د -
: گذرد یاش م حاال گاه از ذهن. شود ی مگفت ی حتما مشرتیپ. ی سنگیسکوت.  وجود نداردیجواب
 ... با قطع عضو فاسد . ی جراحکیبا .  ..دیشا ... دیشا
 . را بدون آنکه بخواهم نگران کردممیرح
  شده؟یچ: دی از او پرسی با نگرانمیرح

 چطور مگر؟! یچیه -
 ! هو صورتت متشنج شدهیآخه  -
 ! نشده استی طور،یچیه -

  تا به امروز،اورد،ی خودش بی به روخواهد ی نمنکهیبا ا.  شده استی که طورداند ی هم مخودش
 بود که امدهی ندیآن روز مج. اند  او را عضو فاسد قلمداد کردهگرانی که ددانست یبه حدس م
 ه بدیمج. لیاند، آنهم بدون دل اش قطع شده  ارتباطاتدی بلکه آمده بود به او بگوات،یبروند عمل
 ستهی فاسد به او نگری به عنوان عضونکهیاز ا.  به او گفته بود که مسئول ضربات استیطور ضمن

 کتمان آن از گری ددیبا آمدن مج.  آمد و بر پشتش نشستیا رهیقشعر. اش شد شده است، چندش
 . دیرس ی ممکن مريخودش مشکل شده بود، به نظر غ

 شود؟ ی که بر عهده دارم، چه میی کارهافیتکل -
 اش میاو و ت.  خود او بودی  بر عهدهشد ی انجام مدی که  آن روز بایاتی عملتیمسئول. دانست ینم

 ی خانه:  کرده بودند، به دنبال  سرهنگ همه جا رفته بودندییبودند که محل را شناسا
 یا  که سرهنگ هفتهیی زن جوان و خوش بر و روی  سرهنگ، خانهی  نشمهی  خانهاش، یمسکون

 می و دوازده و نرفت ی به نزد او ماش ی شخصني با ماشمی ساعت هفت و نها هارشنبه بار، چکی
 که ظاهرا با آنها دوره اش کی نزدانی دوستان و آشنای حلقه. شد ی او خارج می نهشب از خا
 از آنها یکی ی شان هر شب جمعه خانه  آنها با همسرانی همگدانست ی مشناخت، یداشت را م

 که آن هفته نوبت دانست ی برده بود می به آن پجی که به تدریبی حسب ترتبر ی حتشدند، یجمع م
و حاال .  االن سرهنگ کجاست، در اداره، در خانه، سر راهدی بگوتوانست یظه مدر هر لح. ستیک
 ... که نیفقط به خاطر ا. حی بدون توضلی دلی آن هم برفت، ی همه زحمت چند ماهه به باد منیا



گر مج -   ...آمد ی مدیا
گر  یوقت... و سرهنگ . شد ی هرگز انجام نمای ،ی زودنی به اات،ی او را کنار گذاشته باشند عملا

  ... اش یمیاش، به تعل  به چشمان خون گرفته،اش  با آن غبغبکند، یبه سرهنگ فکر م
 با موتور چه بکنم؟: دی پرسمیرح

 ! برم یآنرا م -
 سرهنگ راند، ی  به سمت خانهی فرعیها ابانیها و خ  از کوچهاطیبا احت.  گرفتلی را تحوموتور
 شد، ادهی پني سرهنگ که از ماشد،ی سر رسنيماش.  که هم زمان با سرهنگ، به آنجا برسدیطور

 نيسرهنگ که بر زم.  کردکی نشانه رفت و شلد،یاش را کش  شود، اسلحهادهیبدون آنکه از موتور پ
کنده شددیغلت  زیاما چند لحظه بعد موتور با سر و صدا ل.  گاز را به موتور بست و موتور از جا 

 کی است که او شلییها  گلولهی صدادیآ ی مادشی که هنوز هم یزی چنیآخر. خورد و چپه شد
 پر از یا   با چهرهدی سرش دی را باالیچشم که گشود مرد. اش  در پشتینکرده بود و سوزش

 . بازجو استافتی که سپس درظفرمند ی خنده
 !یشانس آورد:  گفتبازجو

 ،رير کُند و زنجبر خالف تصور او که انتظا.  مهم هم نبوداش ی و براستی منظور او چدانست ینم
 ؟ی حرف بزنیخواه یم: دیفقط از او پرس.  داشت، بازجو رفتارش دوستانه بودیشالق و قپان

 . نگفتچیاش ه  جوابدر
 کند ی که وادارت ممیبر ی می کسدنی حالت بهرت شد، ترا به دنکهی بعداز اگر،یچند روز د -

 .بازجو گفت. یه بزنهچهچ
 .دند را با او روبرو کردی روز بعد مجچند
ه زده ه هم چهچنی اني بب؟یزن یچرا حرف نم:  اشاره کرد و به من گفتدیبازجو به مج: دیگو یم

 .هر چه که داشته را گفته. است
ه زده است، دستان ه چهچزی که ابراز شد او نیزمان.  انداختیني سرش را پادهی خسته و خدیمج
 ی درشت عرق رویها  اتاق دانهیا سرمیتو.  را تجربه کردندتی قابل روئی لرزشای تکان دیمج
 ی بخششد ی مچشم بند داشت وىل.  بودی متورم و خوناش ینییلب پا. شدند ی مدهی داش یشانیپ

 یحساب.  ورم کرده بودنددی مجیپاها.  به پا داشتیی دمپادیمج. دیاش را د  چشمری زیاز کبود
 . آش و الش شده بود.  بودنددهیاش رس خدمت

کتک نزده بودند.  نبسته بودندچشمان مرا: دیگو یم  . مرا 
 .می ببندستی را الزم نتیها  هم چشمني همی برا،یتو از خودمان:  من گفته بودندبه

اش حس   در پشتفی خفی لرزشآورد ی مادی جمله را به یهنوز هم وقت.  شده بوداش چندش
 . کردمیترا از خودمان خواه! یاز خودمان. کند یم
 !من و آنها؟: دیگو یم



 ؟! تعلق داشتندگریکدی تشنه بودند؛ به گریکدی که به خون یو و کسانا -
.  القاء بکنند که از آنها هستمزی به من نخواستند ی انگار مگفتند، یدائم م. گفتند یآنها م: دیگو یم

 . نخواهم شدچگاهیاز آنها نبودم و ه
گاهانه و ارادبدون  شد، یه  که به او گفته م نشان بدهد، به آن چیتی قابل روئی ی آنکه واکنش آ

 ای فشرد ی مگریکدی را بر شیها  دندانیفقط هر از گاه. زبون و خوار. داد یهر بار با اکراه گوش م
گر اسلحه م. دییسا ی مگریکدیبر  . اشتاسلحه ند. کرد یشان را با سرب پر م  دهانداشت، یا

 ی ما سالح داورنيب: کرر به خودش، میی در تنهای و حتگرانی گفته بود، به دشهیاسلحه، هم
 و کبار،ی. اش بچسبد، و آنرا بفشارد  هرزهی  با آن خندهندهی گوی به گلوتوانست ی موىل. کند یم

 که نان از آیکی را آورده بودند، به دی مجی وقتد،یاش رس  جان به لبگری که دی وقتکبار،یفقط 
 مرتبه کیهمان . ش در آمدند خجالت او را گرفتند و از گرانی د برد، وىلورشی پراند، ی میلنرتان

 کتک خورده بود
 .دلم گرفت.  بودشرتیدردش ب. یاز خودمان:  هم به من گفتنددی مجی جلویحت: دیگو یم

! یاز خودمان: گفتند ی نشسته بود، به من نم صندىلی روم،ی آنجا، روبرودی مجی حداقل وقتکاش
 کند؟ی می چه فکردیحاال مج

  دارد؟یتیچه اهم: میگو ی او مبه
 .اندازد ی باال میا  فقط شانهدهد، ی نمجواب
 ؟ی حمله کردیاز خودمانگفت  که ی به طرفدی در مقابل مجني همیبرا -
 .دانم ی نمد،یشا -
 دیمج: میگو ی بنشانند به او م از کتک زدن او خسته شدند و او را توانستند بر صندىلنکهی از اپس

گر نزده بود بازهکه خودش چهچ  کند، ی او چه فکر مکند یچه فرق م! یزی چکی ه زده است، ا
 ! خجالت بکشد نه تودیاوست که با

 .آزردند ی او را م،یاز خودمان: شد ی به او گفته می هر حال وقتبه
 .بازجو گفت! ی حرف بزندیتو هم با -
 مامور دی که پانسمان شده بود، گذاشت و از او خواست بگودی سر مجی سپس دست روبازجو
 .وده است حکم بیاجرا
 . حکم بوده استی هم گفت مامور اجرادیمج
  کدام حکم؟دمی پرساری اختیب: دیگو یم

 .به او بگو: دیگو ی مدی به مجبازجو
 !یمحکوم به مرگ:  گفتدندیلرز ی که می با لباندیمج

. ی از آنها هستندیگو یات م  دوستانت، همرزمانی همه، حتدی خواست به او بگودی از مجبازجو
کرد که موجب چندشی همرزم را با پوزخندی لمهبازجو ک پس از آن بازجو با . اش شد  ادا 



در پناه ما . رسد ی به تو نمچکسی اما دست هنجایا:  گفتشنود ی را ماش ني که هنوز طنیا خنده
 ... 
 به شرتی خود در آورد، صدا بطرهی سری بازجو را زی راهرو صدای از توون،ري از بیادی فریصدا

اش در هم رفت، به  چهره.  شددهی پلک بازجو دری زفی خفیلرزش. ادی تا فرمانست یزوزه م
 . رفتارشیدست!  صدا را بربنیبرو ا:  گفتارشیدست
 .دمی کشینفس راحت.  قطع شدشد، ی که بر من آوار میريگ  نفسی صدایا پس از لمحه: دیگو یم

 ی گاه به پشتد،یلول ی مشی جاآرامش نداشت، سر.  آنجا بوداش دهی آماسی هنوز با پاهادیمج
کوچکرت.  سرافکندهشد،ی گاه به جلو خم مداد، ی مهی تکصندىل  تکان او درد را در صورت او نیبا 

 . بکندتی روئتوانست یم
 در هم ی  پس از آنکه چهرهز،ی آمده بود ندنمی که به دیوقت.  او باشمی جاخواستم ینم: دیگو یم

 . او باشمی جاخواستم یم ندم،یاش را در پس لبخندش د رفته
 .اش به خون او آلوده نشده است  دستدی گذشت و مجري است که به خی راضفقط
 .کرد ی کار را منی ادی مجدینبا: دیگو یم
 دینبا.  شدی اشتباهني مرتکب چندینبا: دیگو ی و مشدیاند ی مدی لحظه به عواقب کار مجکی یبرا
 . بشوندی اشتباهني مرتکب چنگذاشتم یم
 لبخند دی را با خود بربد، پس از رفنت مجدی که مجکند یاش اشاره م  از همکارانیکی به جوباز

اند و دشمنانت بدل به   دوستانت بدل به دشمنانت گشته؟ییگو یخوب حاال چه م: دیگو یزنان م
 .دوستانت

گر ولت بکن -  . بدبختکشنت، ی ممیا
 رود ی مونريبازجو ب.  مچاله شده است.دی بگودی در جواب بازجو چه باداند ینم. کند ی مسکوت
 او یبه سو.  در دست داشتفی ککیمرد همراه . شود ی نفر داخل اتاق مکی بعد با یو چند

. گذارد ی مني زمی را رواش فیدر کنار او ک.  نشسته است صندىلکی ی که وسط اتاق رودیآ یم
 شبندی پکی. خواهد یم آب گرم یکم. شوند ی مدهیاش د بساط اصالح. دیگشا ی را ماش فیک

 . سرش را مرتبی و موهاکنند یاش را اصالح م  صورتشود، یاش بسته م  دور گردندیسف
 ضی از گلوله که خوب نشده بود، به هنگام تعویزخم ناش. آورند یاش در م  را از تناش اهنريپ

 و نندک یاش م  و نو تنزی تماهنري پکی.  انداختاش یري دستگیا  لحظهادیلباس او را به 
 زی مکیپشت . شود ی برده میگریبه اتاق د.  کتکیسپس . زنند ی گره ماش یاش را برا کراوات

:  مختلف، در حاالت مختلفیایاز زوا. دیآ ی مني با دوربگری نفر دکی شود، ی مشانده نریتحر
 .شود ی از او عکس گرفته مستاده،ی سپس اگار،ی بدون سدن،ی کشگارینشسته، در حال س

 .ها فورا حاضر بشوند  عکسدیبا: دیگو یه عکاس آمرانه م ببازجو
 .دیگو یعکاس م! چشم قربان -



 حوادث سرپده است، تنها ري خود را به دست سی مقاومتنی بدون کوچکرتگری را، که داو
 ی او روی را جلویبازجو کاغذ. شوند ی وارد مگری بازجو و دو نفر دیپس از ساعت. گذارند یم
 . در حاالت مختلفند،یب ی خودش را میها  کاغذ عکسی هیاشدر ح. گذارد ی مزیم

اسم . ری کشور به نخست وزتیگزارش مامور سازمان اطالعات و امن:  کاغذ نوشته شده استیباال
 .اند  شدهري را که دستگی کسانی و فهرست اسامندیب یخود را به عنوان مامور م

گر چهچ -  .میکن ی و آزادت ممیده یها قرار م  روزنامهاری نوشته را در اختنی ا،یه نزنها
 . شدی خواهیات ترا خواهند کشت، احمق، اعدام انقالب دوستان -
 !چارهیحرف بزن ب -
 !بگو! حرف بزن -
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