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خودِ الهه بود . خودش بود
كه روي نيمكت ايستگاه 

الهه در . اتوبوس نشسته بود
با  .همان وقت كه پشت نيمكت مدرسه با او همكالس بود. سي سال پيش

عينكي به . همان موهاي آشفته كه هميشه نيمي از صورتش را مي پوشاند
هايش را درشت تر از آن كه بود نشان چشمش بود با قاب سياه كه چشم 

عينكش نيم ديگر صورتش را مي پوشاند اما لب هاي سرخ و چانه . مي داد
ي گردش وقتي براي حل مسئله پاي تخته مي رفت هم چنان در خاطر 

دختري كه در ايستگاه اتوبوس منتظر نشسته بود كپي . عاطفه مانده بود
 در دنيا دارد اما نمي دانست آيا شنيده بود هر كسي هفت همزاد. الهه بود

همزادها هم چنان جوان مي مانند ياآن ها هم بزرگ مي شوند و پير مي 
  . شوند

هر وقت ميگرن داشت كلمه . هر چه فكر كرد فاميلي الهه يادش نيامد
بخصوص وقتي . جمالت در ذهنش مخلوط مي شدند. هايش را گم مي كرد
  . فرانسه حرف مي زد

  .يادش نمي آمد» الهه ي چي؟.. ش چه بودراستي فاميلي ا«
.  فيزيك برد-ياد الهه او را با خود به سال اول رياضي. از ايستگاه دور شد

هر چند وقت يك . فاميلي اش را هم چنان به ياد نمي آورد. ياد شهال افتاد
بار ياد شهال مي افتاد و هر بار سعي مي كرد نام خانوادگي اش را به ياد 

شروع مي شود اما هر بار » ش«مطمئن بود با . فق نمي شدبياورد ولي مو
مي خواست خود را غافلگير كند و يك فاميلي كه با شين شروع مي شود 
را بگويد بي اختيار نام فاميليِ شهاليي كه در پاريس شناخته بود و با شين 

. اين شهال آن يكي را پس مي زد. هم شروع مي شد به خاطرش مي آمد 
  .  آن شهال خيلي نزديك تر بودبا اين كه با

بارها موقع ناهار با هم تاكسي گرفته بودند و به خانه ي آن ها در عباس 
نمي دانست االن اسم عباس آباد . آباد كه نزديك دبيرستان بود رفته بودند

چيست ولي حدس مي زد كه بايد نام شهيدي يا امامي را بر آن گذاشته 
ي رفتند خدمتكارشان با خوشرويي در را هر بار به خانه ي شهال م. باشند

به رويشان باز مي كرد و بالفاصله به آشپزخانه مي رفت تا ميز غذا را آماده 
. مي دانست وقت زيادي ندارند و بايد ساعت دو در دبيرستان باشند. كند

شهال عاشق پسر همسايه ي ديوار به ديوارشان بود و عاطفه بارها با او 
را خانه ي آنها شنيده بود، با اين كه گوگوش گوگوش » ديوار«آهنگ 

خواننده ي مورد عالقه اش نبود اما براي همدلي با شهال به آن آهنگ 
گوش مي كرد و آن وقت نمي دانست كه سال ها بعد، در تبعيد، اين 

  .آهنگ را بارها به ياد شهال زير لب زمزمه خواهد كرد
دارش كرده بود داشت به خاطر ميگرني كه ساعت چهار صبح از خواب بي

  . پيش از وقت به خانه برمي گشت
دوشنبه ها از هر فرانسوي ها بپرسند حالش چطور است، . روز اول هفته بود

اما براي . جواب مي دهد مثل دوشنبه، يعني كه زياد روي فرم نيست
تمام شب خواب . عاطفه اين دوشنبه از اولين ساعات بد شروع شده بود

ن همكارش عشقبازي كرده و وقتي ساعت چهار صبح از ديده بود با ساندري

شدت سردرد از خواب بيدار شد كمي به گرايش هاي جنسي خود شك 
  .كرد، نمي دانست خود را همجنس گرا بداند و يا دو جنس گرا

در تاريكي دنبال ساعت گشت و چون كنار متكا دستش به آن نخورد تلوتلو 
ما ديشب موقع دوش گرفتن خوران به حمام رفت با اين فكر كه حت

ساعتش را آنجا گذاشته و وقتي ساعت را در حمام هم پيدا نكرد به 
خيلي .  آشپزخانه رفت تا از روي ساعت فر آشپزي بفهمد چه وقت است

وقت ها نيمه شب از خواب بيدار مي شد و اولين كارش نگاه كردن به 
ه مانده بود مي اگر يك ساعتي به وقت بيدار شدن و رفتن ادار. ساعت بود

در آن صورت در رختخواب . دانست بي فايده است سعي كند دوباره بخوابد
اما اگر دو سه . كارهايي را كه بايد در روز انجام دهد را مرور مي كرد

ساعتي مانده بود سعي مي كرد با خواندن چند صفحه كتاب، خود را 
  . خسته كند  و دوباره يكي دو ساعتي بخوابد

ن دو قرص سردرد خواب آلود به رختخواب برگشت و وقتي بعد از خورد
دستش را دراز كرد تا يكي از كتاب هاي پاتختي را بردارد دستش به 

لبخند خواب آلوده اي زد و صفحه صد و بيست و . ساعت مچي اش خورد
  .پنج كتاب را باز كرد

سيلويان كه مي دانست به . كتاب را به سفارش كتابفروش محل خريده بود
» ليونل تروييو«عالقه دارد آخرين كتاب » هويت«وضوعاتي چون م

 كه به نام كلودين –نويسنده ي اهل هاييتي را به او توصيه كرد و از عاطفه 
 خواست بعد از مطالعه ي آن، حتما با هم صحبتي داشته -مي شناخت 

  . به عنوان يك تبعيدي برايش مهم بود) كلودين(باشند چون نظر عاطفه 
با . عتي بود كه خوابش برده بود كه ساعت تلفن دستي اش زنگ زدنيم سا

اميدوار بود بعد از گرفتن دوش و خوردن يك قهوه . سردرد از خواب پريد
اما وقتي از آسانسور اداره كه از پاركينگ به طبقه . حالش كمي بهتر شود

   ?bonjour, comment ça va»ي چهارم مي رفت بيرون آمد در جواب 
 » « merci et vous ايدار لبخند هميشگي را حفظ كرد و گفت سر) 1(
)2 (  

مي دانست وقتي فرانسوي ها از حال كسي مي پرسند منتظر نيستند از 
احوال واقعي اش خبردار شوند و نمي خواهند بدانند كه آن روز از شدت 
سردرد نمي تواند سرش را روي شانه اش تحمل كند و يا اين كه چشم 

البته عاطفه براي فهم اين موضوع .  دارند از حدقه در مي آيندهايش از درد
ده دوازده سالي وقت صرف كرده بود، تا باالخره فهميد اين احوال پرسي 

اما از آن جا كه سرايدار زن . يك نوع فرمول ادب است نه چيز ديگر
كنجكاوي بود و از هر فرصتي براي گپ زدن با كارمندها استفاده مي كرد 

 )٣ (« vous avez l’air fatigué »: گفت
مي دانست هر وقت ميگرن اش مي گيرد، درد در چشم ها و صورتش ديده 

  : پس اضافه كرد. مي شود
C’est normal c’est lundi » «)  ۴ ( و براي اطمينان گفت كه بعد از

  .خوردن يك قهوه و جلسه ي اكيپ حالش بهتر خواهد شد
ي  دازه ي كافي قوي نبود و جلسهقهوه اي كه فابين درست كرد به ان

ي سال دو هزار و ده، هر  ي ويژه بر سر بودجه هفتگي با اكيپش و جلسه
اش  هاي چشم و مخچه يك، علتي بر فشار درد هر چه بيشتر در ماهيچه

ي كامپيوتر تبديل به  كم نفس كشيدن و نگاه كردن به صفحه كم. بودند
ي پيش جلوتر مي  ه از لحظهكارهايي خارج از توانش شدند، درد هر لحظ

رفت تا اين كه مرخصي نوشت و پيش از آن كه دچار تهوع شود به سمت 
  .خانه حركت كرد

از . در كالس همه دوست داشتند با شهال دوست بشوند، زيبا بود و مغرور
آن دختراني كه هر جا باشند عده اي پشت سر آن ها راه مي افتند و بي 

در آن سنين اين ويژگي ها .  مي شوندآن كه كوششي  بكنند، سردسته
شهال بر خالف ظاهر زيباش خودخواه نبود براي . جاذبه ي خاصي داشت

خودش خجالتي بود و دور و بر . همين عاطفه غرورش را دوست داشت
شهال هم هميشه چند نفري مي پلكيدند، در ضمن نمي دانست با او در 

دليل هيچ وقت به سمت به همين . مورد چه موضوعي مي تواند حرف بزند
او كتاب هاي برادرش را به . بيشتر وقتش با اردالن مي گذشت. او نرفته بود

برادرش تازه از زندان  بيرون آمد بود و اردالن مرتب . عاطفه قرض مي داد
اسم كوچك . به عاطفه سفارش مي كرد با كسي در اين زمينه حرف نزند
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» عقيل، عقيل«بود كه كتاب فقط يادش . اردالن چه بود؟ يادش نمي آمد
  . را اردالن به او داده بود

. مثل يك گل، يا يك منظره. به شهال مثل گل زيبايي از دور نگاه مي كرد
كنار مانده بود به همين دليل شهال به سمت او آمده بود و به قول خودش 

شهال از زيبايي سرآمد همه ي كالس . شده بود» جون جوني« با او دوست 
  . رد نفرت دبيرِ ادبياتبود و مو

همه . هر چه فكر كرد يادش نيامد اسم دبير ادبيات آن سال چه بود
جزييات آن زن در خاطر عاطفه چنان نقش بسته بود كه انگار ديروز او را 

. اما هر چه كرد نام او را به خاطر نياورد. ترك كرده و نه سي سال پيش
پوست نيمه زرد و . ردندموهاي فرفري اش، كه وقتي گرمش بود  وز مي ك

چشم هاي پف . ماتش كه در اثر كم خوابي، بعضي روزها به كهربايي مي زد
مي گفتند قمار مي كند و شب ها را در . كرده و كيسه هاي زير چشمش

يادش مي آمد روزي كه دبير ادبيات وارد كالس شد و . كازينوها مي گذراند
. را در مقابل كالس بخواندبدون مكث از شهال خواست بلند شود و انشايش 

او كه همه كارش را با طمأنينه انجام مي داد سرِ صبر بلند شد و با دفتر 
اما پيش از خواندن انشا، دبير . انشايش پاي تخته رو به كالس قرار گرفت

ادبيات كه با ديدن روپوش فوق العاده كوتاه شهال بهانه ي خوبي پيدا كرده 
: قير كند، با كينه نگاهي به او انداخت و گفتبود تا يك بار ديگر او را تح

اگر در خيابان خودكارت از دستت بيفتد با اين ميني ژوپي كه پوشيدي 
چه مي كني؟ و شهال در جواب گفت به راهم ادامه مي دهم و همه ي 

و دبير ادبيات، بهبهاني را كه عادت داشت بلند بخندد، به . كالس خنديدند
  .تالفي از كالس بيرون كرد

. عاطفه دوباره سعي كرد اسم كوچك بهبهاني را به ياد بياورد اما موفق نشد
انگار سرش را در منگنه گذاشته بودند و هر لحظه بيشتر و بيشتر فشار مي 

هم چنان كه به خانه نزديك مي شد فكر كرد خوب است از يك نفر . دادند
كاري كرد اسم  هر -...در ايران بخواهد به آن دبيرستان برود و از خانم 

 ليست شاگردان -مدير دبيرستان كه دوست پدرش هم بود را به ياد نياورد،
نمي دانست اين كار در ايران .  فيزيك را بگيرد-آن سال كالس رياضي

ديگر . اما از چه كسي مي توانست اين كار را انجام دهد. عملي است يا نه
يگر دوستي هم آن جا د. هيچ يك از خواهرها و برادرهايش در ايران نبودند

شايد از طريق اينترنت بتواند دوستان سابقش را پيدا كند، اما براي . نداشت
نمي تواند با اسم شهال، الهه . اين كار بايد اسم و فاميل آن ها يادش بيايد

ولي اول بايد اسم رييس دبيرستان را . يا فاميل بهبهاني آن ها را پيدا كند
. زنده نيست وگرنه مي توانست از او بپرسدپدرش هم كه ديگر . پيدا كند

راستي چرا تا وقتي پدرش زنده بود  اين كار را نكرد؟ چون پدرش حتما 
مي توانست با زبان گرمي كه داشت ليست شاگردان آن سال را از رييس 

اما در انترنت بايد دنبال چه . دبيرستان كه حتما عوض شده است بگيرد
  . ؟ الهه يا جين؟ زهرا يا آندره آاسمي بگردد شهال يا فرانسواز

نمي دانست آنها اصال زندگي . نمي دانست دوستانش كجا زندگي مي كنند
و اگر زنده اند آيا هنوز با نام خودشان زندگي مي كنند يا .  مي كنند يا نه

. اين كه همكارانشان آن ها را به نام كلودين، فرانسواز و جين مي شناسند
 faceاهند دنبال عاطفه بگردند و او را از طريق اگر آن ها هم روزي بخو

book   و يا blog اي وجود » عاطفه« پيدا كنند نمي توانند چرا كه ديگر
با نام كلودين كار مي كند حتا روي . ندارد و او به نام كلودين مي نويسد

: پاكت نامه هايي كه براي مادرش مي فرستد، مي نويسد از طرف
Claudine Tomas .  

نگاهي به آينه انداخت و . داي بوق ماشين پشت سري تكاني خوردبا ص
سپس به چراغ راهنما كه سبز شده بود، چند دقيقه اي بيشتر با خانه 
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خـواب و بيـدار پـا       . شـود   صبح مي 

كـنم و روي      پتـو را تـا مـي      . شـوم   مي
بنا به عـادت چنـد      . اندازم  صندلي مي 

منتظـرم  . كـنم در اتـاق راه رفـتن         بعد، شروع مـي   . كنم  اي ورزش مي    دقيقه
از بيرون، صداهايي به    . بيايد و مرا به دستشوئي ببرد     » پيرمرد«يا  » كوتوله«

گـردم    برمي. تو راهرو كسي نيست   . كنم  اخ در نگاه مي   رسد، از سور    گوش مي 
. كنـد   اش را تو مي     پيرمرد كله . شود  الي در باز مي   . نشينم  و روي صندلي مي   

» .اي بابـا، تـو كـه هنـوز اينجـايي          «: گويد  افتد،  مي    چشمش كه به من مي    
» .اهللا درازه   زبـونتم كـه ماشـاء     «: گويد  مي» .خواهي كجا باشم    مي«: گويم  مي
. كنم از ديدنش وحشت مي. اندازد گوشة چشمي به اشياء اتاق مي     .  تو آيد  مي

از ظـاهرت  «. شـود   بـاورم نمـي   ؟!ايـن قـوزك پشـت     . پيرمرد كه قوزي نبود   
ما، حاال سـرمان شـلوغ   . اي اي و خودتو پروار كرده      پيداست كه خوب چريده   

 از اتـاق بيـرون  » .كشيم گرديم و رست را مي    بگذار وقتش برسد، برمي   . است
رود به او     يادم مي . زبانم بند آمده  . ام  مات و متحير جلوي در ايستاده     . رود  مي

بـه شـنيدن صـداهائي بـه در         . گذرد  دقايقي مي . ريزد  بگويم ادرارم دارد مي   
كشـي   برادرهـا در حـال اسـباب     . كـنم   از سوراخ در نگاه مي    . شوم  نزديك مي 

چنـد بغـل    . برنـد  هستند، دارند ميز و صندلي از اين اتاق بـه آن اتـاق مـي              
بعد، موقتاً آمد و شـد      . پرونده، تعدادي دستگاه كامپيوتر، چند دستگاه تلفن      

در . شـود   هـا بسـته مـي       درهـاي اتـاق   . خوابد  سر و صداها مي   . شود  قطع مي 
دانـم    خودم هم نمي  . چه بايد كرد  . نشينم  صندلي مي گردم و روي      خاموشي اتاق برمي  
   .كه چه پيش خواهد آمد

شـوم و     داخل مـي  . كنم  جلوي درب بزرگ عمارت توقف مي     . آورم  بياد مي 
برادري پشت ميز نشسته و در      . كنم  خودم را به قسمت اطالعات معرفي مي      

نامة احضاريه را بدستش  » با كي كار داري؟   «: حال ذكر مصيبت گفتن است    
يـك دقيقـه    «: شـود   از روي صندلي پا مي    . اندازد  نگاهي به نامه مي   . دهم  مي

كنـد و     رود تـه راهـرو، در اتـاقي را بـاز مـي              مي» .گردم   برمي صبر كن، حاال  
آيد، چنـد تـا پرونـده         برادري از اتاق بيرون مي    . گذرد  رود تو، دقايقي مي     مي

» مركـز احضـارت كـرده؟     «. شباهت به بـرادر اولـي نيسـت         بي. زير بغل زده  
الساعه دادم  » «نامة احضاريه «. گذارد  ها را روي پيشخوان مي      پرونده» آري«

كـه  «: خارانـد   ريشـش را مـي    . حوصـله اسـت     بـي » ؟!همكار» «به همكارتان 
سمت چپ راهرو، درب اتاقي باز . افتم بدنبالش راه مي» دنبالم بيا » «.اينطور
اتاق بدون دريچه   » .برو تو اتاق بنشين تا نوبتت برسد      » «اتاق انتظار «. است
. خت است اتاق لخت ل  . المپ روشن است  . المپي از سقف آويزان است    . است

روم روي صـندلي      مـي . شـود   فقط يك صندلي چوبي زاويه اتـاق ديـده مـي          
كسـي  . در راهـرو آمـد و شـد زيـاد اسـت           . گذرد  يك ساعتي مي  . نشينم  مي

از اتـاق انتظـار     . كنـد   نه، اينجا نشسـتن دردي را دوا نمـي        . آيد  بسراغم نمي 
. نمرسـا   انـدازم و خـودم را بـه دفتـر مـي             سرم را پـائين مـي     . روم  بيرون مي 

پيرمردي، چهار زانو روي ميز نشسته، تسبيح دستش گرفته، در حـال راز و              
گويـد    گـويم، مـي     داستان برگة احضاريه را به او مـي       » فرمايش؟«. نياز است 

گـردم بـه      برمـي . رسد  آيد بدادم مي    نگران نباشم، الساعه يكي از برادرها مي      
 روي صندلي پـا     شوم، از   خسته كه مي  . نشينم  اتاق انتظار و روي صندلي مي     

برادري پشت ميز نشسـته،     . كنم، پيرمرد نيست    شوم و به دفتر رجوع مي       مي

پرونـده قطـوري جلـوي      . چيني بسر   ريش تُنگ، عرق  .  يكدست بيشتر ندارد  
شـود پرونـده را       بعد پا مـي   » ...الساعه«: همان جواب هميشگي  . رويش است 
يكي از برادرها جلو    در همين حين    . رود  زند و از دفتر بيرون مي       زير بغل مي  

» .دنبـالم بيـا  «: يك برگه ـ كدام برگـه ـ دسـتش اسـت     . شود رويم سبز مي
شـلنگ تختـه    . برادر جـوان اسـت    . گذريم  از راهرو مي  . افتم  بدنبالش راه مي  

رسـيم     مـي . شود  ته راهرو دري باز مي    . توانم پا به پايش بروم      اندازد، نمي   مي
 را جلـوي اتـاق بايگـاني اسـناد     خـودم . به راهروي ديگر، دري باز مي شـود    

بـا  . انـد   چند تا برادر صدا به صداي هـم داده        . صداي پاهايي عجول  . بينم  مي
: شود  يكي از برادرها جلوي رويم سبز مي      . ام  دار جلوي در ايستاده     پيشاني نم 

اصـالً چـي دارم بـه او    . چه دارم جـوابش را بـدهم  » كني؟ تو اينجا چه مي   «
دانيـد، همـين السـاعه اينجـا          مـي «احضاريه و بعد    بله، داستان برگه    . بگويم

بگو ببينم تو با اجـازه چـه كسـي پايـت را تـو مركـز                 «: آيد كه   در مي » .بود
خواهم بگـويم مركـز بايگـاني، كـدام مركـز،             مي» اي؟  بايگاني اسناد گذاشته  

من كه خودم   «: گويم  اما مي » .ايم  وانگهي، ما كه هنوز پا توي مركز نگذاشته       
ام، برادري كه برگة احضاريه دستش بود، مرا بـا خـودش بـه      امدهبه اينجا ني  

تو حق نداشتي به اينجا . شود ها سرم نمي  من اين حرف  » «.اين قسمت آورد  
. گرديم به قسـمت اطالعـات       برمي. دهد  گيرد و هلم مي     بازويم را مي  » .بيايي
: دهد  با صداي خشكي جواب مي    » شود؟  حاال تكليف من چي مي    «: پرسم  مي

  ».نشيني تا نوبتت برسد روي تو اتاق انتظار مي مي«
ميزي وسط راهرو است،    . كنم  از سوراخ در نگاه مي    . اند  دوباره شروع كرده  

آخر اين ميـز بـه چـه        «. شنوم  صداي كوتوله را مي   . بزرگ و مستطيل شكل   
از . ما كه خودمـان ميـز داريـم     . بهتر است بندازيمش دور   . خورد  دردمان مي 
شـود    مگر مـي  . حرف مفت نزن  «: دهد  د برزخ جواب مي   پيرمر» .چوب گردو 

الي در را بـاز     . برنـد   كنان ميز را مـي      هن  هن» .المال را دور انداخت     مال بيت 
اين يك تكه   . امروز از ناشتايي خبري نيست    . در راهرو كسي نيست   . كنم  مي

نان بيات، چند مثقال پنير گنديده و يك ليوان چاي دم نكشـيده را هـم از                 
تق، در  . زنم  چرتي مي . نشينم  گردم روي صندلي مي     برمي. اند  كردهمن دريغ   

به، تو  «: خندد  غش غش مي  . كوتوله است . پرم  خورد، از جايم مي     صدايي مي 
از تـو راهـرو     . رود  گـذارد و مـي      تا بيايم لب تر كنم، مـي      » !كه هنوز اينجايي  

در اتـاق بـاز     . گـذرد   دقـايقي مـي   . شـنوم   صداي خندة چندش آورش را مي     
شناسمش، هماني است كـه در بـدو ورودم        مي. آيد  شود و يك نفر تو مي       يم

نامة احضاريه را هم بـه دسـت او         . به مركز در بخش اطالعات ديده بودمش      
گويم كه انگار امروز از جيرة روزانه خبري نيسـت،            وقتي به او مي   . داده بودم 

عت مـن سـا   » «ساعت چنده؟ «: پرسم  مي» كدام جيره؟ «: گويد  با تعجب مي  
. رود گـذارد و مـي      كوبد و مـي     در را بهم مي   . اندازد  نگاهي به اتاق مي   » .ندارم

راسـتش از وقتـي كـه بـه مركـز           . دانم امروز چه روزي است      خودم هم نمي  
ام، حساب روز و هفته و ماه از دستم در رفته، ديگر نه رنـگ آفتـاب را                    آمده
روزانـه،  .  عـرض كـنم  گل و گياه كه چه. ها را بينم و نه رنگ ماه و ستاره     مي

حق دارم زيـر سـقف كوتـاه        . دهند  يكربع ساعت به من اجازة هواخوري مي      
. پرم ناگهان به شنيدن صداي شليك چند گلوله از جايم مي . راهرو قدم بزنم  

گـردنم زق زق    . انـد   در راهرو بيا و برو را از سر گرفته        . اند  باز هم شروع كرده   
  .زنم عق مي. دده حالت تهوع به من دست مي. كند مي

خـواهم بگـويم    مي» .ات بودار است ـ كدام برادر ـ پرونده «: گويد برادر مي
امـا  » .زنيد انگار كـه مـن مجـرم هسـتم           ام حرف مي    شما طوري از پرونده   «

اي، اگـر نـه، مركـز         حتماً يك كاري كـرده    » «.ام  من كاري نكرده  «: گويم  مي
مركز مداركي كه دال    «: يمخواهم بگو   مي» .فرستاد  برايت نامة احضاريه نمي   

شما داريـد   «: گويم  اما مي » .به مجرم بودن من داشته باشد، در دست ندارد        
زنـد و بـا       چشمانش از كينه بـرق مـي      . پرد  رنگش مي » .كنيد  پيشداوري مي 

همين حضور تـو در مركـز معنـايش اينسـت كـه      «: گويد صداي دو رگه مي   
يك ساعت بعد،   . رود  ميگذارد و     و مي » .دست تو در دست ضد انقالب است      

اي   آيـد، پرونـده     شباهت به برادر اولي نيست، تـوي اتـاق مـي            برادري كه بي  
آورد و از   يك قلم از جيـبش درمـي      . كند  الي پرونده را باز مي    . دستش است 

اين برادر، هماني اسـت       به گمان من  . كند  برداري مي   اثاثية ناچيز اتاق نسخه   
وقتـي ايـن را     . ي اسناد هدايت كرده بود    كه مرا تا پشت در اتاق مركز بايگان       

كند كـه مـن همـاني     حاال چه فرقي مي   «: اندازد  گويم، شانه باال مي     به او مي  
لحـن صـدايش بـا برادرهـاي     » .باشم كه ترا به آنجا هدايت كرده باشد يا نه      

رسـد كـه      بنظـر مـي   «: گـويم   كند، روي همين اصل مي      ديگر كمي فرق مي   
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: پرسـد   مقدمه مـي    و بي » . سرمان شلوغ است   بعله، ما » «.سرتان شلوغ است  
كجـا  » «.كردم  در يكي از دواير دولتي خدمت مي      » «.بيرون چه كاره بودي   «

چـه مـاهي    » «.ام  دادگستري، اما حاال بازنشسته شـده     » «.كردي  خدمت مي 
: سرانگشتي حساب كنم  » .بگذاريد ببينم » «.نامه احضاريه به دستت رسيده    

بعـد نـام و     » .بـرم   ت كـه در مركـز بسـر مـي         االنه، يك سال و سه ماه اسـ       «
چنـد  » شصت و پنج سال   » «سن» «هرمز خسروي «: پرسد  مشخصاتم را مي  

هـا را بـه رمـز     بـه گمـانم كلمـه   . كنـد   اي روي كاغذ خـط خطـي مـي          كلمه
ازدواج «: يـك برگـه سـفيد ديگـر       . آورم  من كه هيچ سر در نمـي      . نويسد  مي

» شـاغل اسـت؟   » «بعلـه » «عيالت در قيد حيات است؟    » «بعله» «اي؟  كرده
بعد نـام و مشخصـات و     » .يك اوالد دارم  « »چند تا اوالد داري؟   » «.آموزگار«

سـال  . پرسد، دانشـجوي حقـوق دانشـگاه تهـران اسـت         شغل سيامك را مي   
گويم هنـوز     وقتي به او مي   . مي خواهد بداند ازدواج كرده است يا نه       . چهارم

 روي كاغذ خـط خطـي        مزگونهازدواج نكرده است، دوباره با همان كلمات ر       
گـذارد و از اتـاق بيـرون          هاي پر شده را الي پوشه مـي         سپس برگه . كند  مي
بـا يـك تلفـن دسـتي        . اي تو دسـتش اسـت       پرونده. گردد  زود برمي . رود  مي

بعـد الي   . برد  كلمات رمزي بكار مي   . كند  به جايي تلفن مي   . گيرد  شماره مي 
ليستي از اسامي اشخاص با قيد      . اردگذ  كند و جلو رويم مي      پرونده را باز مي   

بـدون برگـة احضـاريه     . ها كد و شماره دارند      كني، نامه   مالحظه مي «: شماره
پرونده را زير بغل    » .اند  شود فهميد براي چي تو را به مركز احضار كرده           نمي
آيـد كسـي كـه        بنظـرم مـي   . آئـيم   از اتـاق بيـرون مـي      » دنبالم بيا «. زند  مي
جلوي در اتـاق انتظـار روي صـندلي نشسـته، دو            شباهت به من نيست،       بي

رسيم ته راهـرو، دولـت        مي. دست روي زانوها گذاشته و به ما زل زده است         
در اين جا آمد و شد زيـاد        . گذاريم تو راهروي ديگر     پا مي . كنيم  در را باز مي   

افتـد، چنـد بغـل پرونـده را بـه اتـاقي        چشمم به پيرمرد و كوتوله مي  . است
چند تـايي   . كنيم  در را باز مي   . دو ضربه . ايستيم  رب اتاقي مي  جلو د . برند  مي

بـا ورود مـا سـكوت اختيـار         . اي در كار بوده اسـت       به گمانم جلسه  . هستند
شـلوار سـياه،    : همـه شـبيه هـم هسـتند       . چيزي كه عجيب است   . كنند  مي

پيراهن سفيد بدون يقه، سر تراشيده، ريش حنا بسته و هر كدام جاي يـك          
به جز برادري كه پشت ميز نشسته، بقيـه از اتـاق            . ني دارند مهر وسط پيشا  

ام، بـازجويي را شـروع        اين يكي هنوز من نفس تـازه نكـرده        . روند  بيرون مي 
ايـن بـرادر مـرا    . هايي كه آن برادر از من كرده بـود   كند؛ از همان سئوال     مي

از نظـر او مـن      . ام  كند كه در گذشته با ضد انقالب همكاري داشته          متهم مي 
دقايقي بعـد، در رابطـه بـا محتـواي نامـة            . سكوت. يك متهم واقعي هستم   

متهمـين نـام ندارنـد،      «: آيد كه   بعد درمي . كند  احضاريه از من سئواالتي مي    
شماره دارند، نام و مشخصات متهمين كدگذاري شده، در مركز هويـت هـر              

 و، براي پيدا كردن، پروندة متهمـين اول    . شود  متهمي با شماره مشخص مي    
در «: دهـد   دهد به صندلي و ادامه مي       تكيه مي » .ها را پيدا كرد     بايد رفرانس 

. شـود   و خاموش مـي   » ها مرقوم شده    نامة احضاريه مشخصات تو در رفرانس     
اش چـي     دانـم تـو كلـه       نمـي . افتـد   سرش پـائين مـي    . بندد  چشمانش را مي  

ابي خـو   البـد از بـي    . شايد ديشب از چند بازداشتي بازجويي كرده      . گذرد  مي
و من تو اين    . گذرد  دقايقي مي . آيد  صدايش درنمي . هر چي كه هست   . است

محال اسـت كـه بتـوانم از دستشـان جـان      . ام  فكرم كه در چه هچلي افتاده     
. در خروجي كجاست؟ اصالً در مركز در خروجي وجـود دارد      . سالم بدر ببرم  

تـو هنـوز    «. جهـد   به شنيدن صداي خـش خـش پايـة صـندلي از جـا مـي               
ات   مـاني تـا پرونـده       تو در مركز مـي    «: بعد همان حرف هميشگي   » .ياينجاي

ات   پرونده«: گويد  مي. خواهم بدانم تا كي بايد در مركز بمانم         مي» .پيدا شود 
كـدام پرونـده، البـد      » .كه پيدا شد، ما آن را مورد بررسي قرار خـواهيم داد           

طه بـا همـين     كذايي در راب    شايد هم اين نامة   . سازي كرده   مركز برايم پرونده  
تو دست كدام يك    . ام كجاست   پرونده. مورد مشخص برايم ارسال شده است     

شـايد  . موجود نيست . اي موجود است    اصالً پرونده . از بازجوهاي مركز افتاده   
از اين رو من از نظر مسئولين مركز        . هم موجود بوده، بعداً مفقود شده است      

هـاي    بـه پرونـده   آيـد، چشـمم       در سكوتي كـه پـيش مـي       . بالتكليف هستم 
بينـي، مـا سـرمان        خودت كه مـي   «. افتد كه پيش رويش است      حجيمي مي 
دو دستش را ـ انگـار كـه    » .ها رسيدگي بشه بايد به اين پرونده. شلوغ است

تكـرار  . گـذارد  ها محافظت كند ـ روي آنها مي  بخواهد در برابر من از پرونده
  » .بيني، وضع از چه قرار است خودت كه مي«: كند مي

: دهد كه از او بپرسم      بينم كه به من جسارت مي       انعطافتي در صدايش مي   
هـا    دسـت » فرستد؟  معموالً به چه داليلي مركز براي آدم نامة احضاريه مي         «

بـه داليلـي كـه مـن از         «: گيـرد   كند و سرش را بـاال مـي         را در هم قفل مي    
دهد كـه بفهمـي نفهمـي         سپس تغييري به صدايش مي    » .ذكرشان معذورم 

اما اين را بدان كه مركز همه چيـز را در بـارة تـو و                «: انگيزد  بم را برمي  تعج
. خواهـد كـه بـه اتـاق انتظـار برگـردم             بعد از من مـي    » .داند  وابستگانت مي 

مـتهم را بـه     «: شـود   دقايقي بعد، كوتوله پيدا مـي     . دهد  اي را فشار مي     دگمه
  » .اتاق انتظار راهنمايي كن

چـه كـاري از     . چه كـار بايـد كـرد      . ام  تهدر اتاق انتظار روي صندلي نشس     
دهد كه فكر     دفعتاً احساس رخوتي به من دست مي      . دست من ساخته است   

بنـدم و در عـوالم خـودم          چشمانم را مي  . كنم بايد از خستگي زياد باشد       مي
بـاري را از      روزهاي كسـالت  . ام  هول و وال، اضطراب دائم، كالفه     . فرو مي روم  
كـنم،   مجسم مي. آورد نتظار كشنده آدم را از پا درمي انتظار، ا . ام  سر گذرانده 

كنم، طلـوع آفتـاب را، غـروب آفتـاب را، درخشـش               پيش خودم مجسم مي   
. جوشـد   ها را، رويش گياهان را، فوران آب را؛ آبي كـه از چشـمه مـي                 ستاره

هـاي موسـمي، آه، مـرا در ايـن چهـارديواري محبـوس                نسيم شمال، بـاران   
هواي آزاد، هـواي  . اكسيژن، اكسيژن. اند  من گرفتهاند، حق حيات را از     كرده

هـا، چهچهـة      ها، آواز قنـاري     هاي هوي پرنده  . مطبوع صبحدم در فصل بهار    
. و مـن در ايـن چهـارديواري محبـوس هسـتم           . پرستوها، بهار در راه اسـت     

كسي نيست به او بگويم كه بـاالخره مـن هـم مثـل هـر                . فريادرسي نيست 
ام، ايـن را بخـوبي        مـن از يـاد رفتـه      . قي دارم موجود زنده ديگر حق و حقـو      

. از اين رو، در اين اتاق انتظار به نشخوار خـاطراتم مشـغول هسـتم    . دانم  مي
هـا بـرايم      ها، حاال ديگر در اين اتاق دم كرده، همين خـاطره            خاطره، خاطره 

مـن كـي هسـتم،      .  نيستم  من زنده هستم، زنده نيستم، هستم،     . مانده است 
هـا از     ناگهان به شنيدن رگبار گلوله    . كنم  اق انتظار چه مي   چه هستم و در ات    

. صداي پاهايي عجـول   . رسد  متعاقب آن صداهايي به گوش مي     . جهم  جا مي 
البـد امـروز هـم      . گذرد كه برايم به اندازة سير شب در روز است           دقايقي مي 

در مركـز دادگـاه   . پرسـم  از خودم مـي  . اند  محكوم به مرگي را تيرباران كرده     
وكيـل دعـاوي چـي، اصـالً        . متهم حق دفاع از خـودش را دارد       .  دارد وجود

قاضي كيست، قضـات كدامنـد، صـالحيت صـادر          . اي در كار هست     محاكمه
حكـم  . كند  كردن حكم را دارند، كدام قاضي حكم مرگ قرباني را صادر مي           

اي وجود دارد و محكومين  البد در مركز فضا و محوطه   . كنند  را كجا اجرا مي   
آنگـاه جوخـة مـرگ      ! بـا چشـم بسـته حتمـاً       . بندند  ديوار به تير مي   را پاي   
بازجويي در مركز شـروع     . دهد  ها قرار مي    هاي محكومين را آماج گلوله      سينه
بعـد، البـد يـك دادگـاه        . كننـد   سـازي مـي     براي بازداشتي پرونـده   . شود  مي

شـود،    و حكم نهـايي در مركـز اجـرا مـي          . فرمايشي، چند دقيقه و نه بيشتر     
درد اينسـت كـه قربـاني نادانسـته بـا پـاي             .  به ديوارهاي بتون آرمه    محاط

خـودش را بـه قسـمت       . با برگه احضاريه در دسـت     . آيد  خودش به مركز مي   
بخيـال خـودش    . البد كارت شناسايي همـراه دارد     . كند  اطالعات معرفي مي  

چند دقيقه، فقـط چنـد      . براي يك مصاحبة ساده به مركز احضار شده است        
آيـد، بايـد      نه، قرباني به محض آنكه از درب بزرگ تـو مـي           . صدقيقه و خال  

در مركز همه درها بـرويش بسـته        . براي هميشه با جهان زندگان وداع كند      
. شـود  نـامش از دفتـر روزگـار محـو مـي        . راه خروجي وجود نـدارد    . شود  مي

بازداشـتي سـرگردان در راهروهـا،       . شـود   هويتش با يك شماره مشخص مي     
. شـماري كنـد     نتظار بايد درانتظار سرنوشت شومش ثانيـه      محبوس در اتاق ا   

دارد، همچـون غريقـي در مـرز          خياالت و افكار موهوم دست از سرم برنمـي        
  .زنم واقعيت و پندار دست و پا مي

پـا  . روز اسـت    گذرد كه بـرايم بـه انـدازة يـك شـبانه             يكي دو ساعتي مي   
. گذارم   توي راهرو مي   پا. كنم  گيرم و در را باز مي       شوم دستگيرة در را مي      مي

كـارم را كـه     . رسـانم   خودم را به دستشـوئي مـي      . چراغ ته راهر روشن است    
افتم، اما از توي يك راهروي ديگـر سـر            كنم به سمت اتاق انتظار راه مي        مي

پـيچم    مـي . يـك راهـرو ديگـر     . كنم  ته راهرو، دولت در را باز مي      . آورم  درمي
چشـمم بـه    . هـا بسـته اسـت       درهاي همة اتاق  . يك راهرو ديگر  . سمت چپ 

از جلوي درب اول از     . افتد  اند، مي     ها نصب كرده    عناويني كه باالي درب اتاق    
اتاق تزكيـة   «درب دوم از سمت چپ      » اتاق عبادات «گذرم    سمت راست مي  

درب دوم از سـمت     » اتاق بايگاني اسـناد   «درب دوم از سمت راست      » نفس
درب سـوم   » تاق فراريان ا«درب سوم از سمت راست      » اتاق متخلفين «چپ  
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» اتاق اعترافات «درب چهارم از سمت راست      » اتاق متهمين «از سمت چپ    
درب پـنجم از سـمت راسـت        » اتـاق مجـرمين   «درب چهارم از سمت چپ      

درب ششم از سمت » اتاق ارشاد«درب پنجم از سمت چپ     » اتاق منكرات «
اتـاق  «پ  و باالخره درب ششم از سمت چ      » پرونده افراد مفقوداالثر  «راست  

: آيـد   در همين حين، يكي از برادرها از اتاق محرمانه بيـرون مـي            » محرمانه
ام كه چه به او       زبانم بند آمده، درمانده   » كني؟  تو كي هستي، اينجا چه مي     «

اگـر لـب تـر    . نه، بهتر است خاموش باشـم     . چي دارم كه به او بگويم     . بگويم
گـويم    هـيچ نمـي   » يمگه كـر  «: گويد  مي. تر خواهد شد    كنم وضعيتم خراب  

كـنم كـه بـا ادا و     سعي مي. ام از زبان افتاده. حق با اوست » اللم كه هستي  «
ام و براي چه كـاري و برگشـتنا           ايما و اشاره به او بفهمانم به كجا رفته بوده         

. زنـم   من هم بفهمي نفهمي لبخنـد مـي       !!! شليك خنده . ام  راهم را گم كرده   
ــره آمــده« ــره، من» اي؟ از كــدام داي ــره كدامســتداي هــيچ . ظــورش از داي

: دانـم كـه در مركـز دوايـر متعـددي وجـود دارد               اما، اين را مـي    . فهمم  نمي
راهروهـا را، يكـي بعـد از    . كشـم   نفس راحتي مـي   » نگران نباش، با من بيا    «

در راهروي چهارم دو تا از برادرها دارنـد يـك           . گذاريم  ديگري پشت سر مي   
ا يك بغل پرونـده سـر راهمـان سـبز           پيرمرد ب . كنند  آئينه قدي را حمل مي    

بايـد چيـزي سـر و هـم كـرد وگرنـه       » كني؟ تو اينجا چه كار مي   «. شود  مي
اجـازه بـده كمكـت      «: گـويم   مـي . ام را روي آب خواهد انـداخت        پيرمرد پته 

چـه خيـال    «: بعد. ها كمر خم كرده     زير بار وزن پرونده   » الزم نكرده » «.كنم
االنه ده سـاله كـه دارم       . بيكار نيستم عار و     كردي، من مثل تو تن لش و بي       

بـرو  . خواهد بـرايم دل بسـوزاني       تو يكي نمي  . كنم  تو مركز پرونده حمل مي    
. چيزي ندارم كه به او بگـويم      » .ات سنگين است    فكر خودت باش كه پرونده    

زير لب به من بـد  . شود پيرمرد برويش براق مي. زند زير خنده برادر پفي مي  
. گذرد  هر چي كه هست، به خير مي      . گذرد  كنارمان مي گويد و از      و بيراه مي  

اي را  بـرادر الي پرونـده  . كسي آنجا نيسـت . گرديم به قسمت اطالعات  برمي
ته دفتر، يك دستگاه فتوكپي است،      . كشد  كند و چند برگ بيرون مي       باز مي 

هـايش    مادام كه برادر دسـت    . اند  دستگاه را روي يك ميز چوبي كار گذاشته       
در همـين حـين تلفـن       . كـنم    من به حال و روز خودم فكر مي        به كار است،  

كـارش را  » السـاعه «چند كالمـي و،  . دارد برادر گوشي را برمي. زند  زنگ مي 
زنـد    گذارد، پرونده را زير بغل مي       ها را الي پرونده مي      كند، برگه   كه تمام مي  

. سـد ر هنوز او از در خارج نشده، برادري از گـرد راه مـي          » .گردم  حاال برمي «
مشـغول مرتـب   » اين چـه وضعشـه  «. افتد ها مي   نگاهش روي ميز به پرونده    

هـيچ  » با كـي كـار داري     «: افتد  نگاهش به من مي   . شود  ها مي   كردن پرونده 
در مركز هر كلمة زيادي كـه     . ام كه حرف زيادي نبايد زد       آموخته. گويم  نمي

 ات را   از دهانت درآيـد، ممكـن اسـت كـار دسـت خـودت بدهـد و پرونـده                  
. ام  مستأصل جلو رويش ايستاده   . ام  بعالوه، امروز قدري كالفه   . تر كند   سنگين

از جـواب دادن    . چـه بايـد گفـت     » بار اول است كه گذارت به مركز افتاده       «
مثل اينست كه برادرها در ميزگردي      . سئواالت مثل هم است   . ام  خسته شده 

انـد يكـي       بعد داده  .اند  آنها را روي كاغذ پياده كرده     . اند  سئواالتي طرح كرده  
حاال براي من يك راه مانده، به اتاق انتظار         . تكثير كند و بينشان توزيع كند     

امـا  . كـنم  همين كار را هم مي  . روي صندلي بنشينم و انتظار بكشم     . برگردم
توانم همين طوري سرخود سرم را پائين بيانـدازم و            گير كار اينست كه نمي    

كند، ظاهراً    عد، برادري به دفتر رجوع مي     چند دقيقه ب  . راهم را بكشم و بروم    
مادام كه آنها مشغول جست و جو هستند، بـا خـودم            . اي  براي بردن پرونده  

سر و صدا به اتاق       اندازم و بي    سرم را پائين مي   » .حاال وقتش است  «گويم    مي
. آورنـد   صبح پيرمرد و كوتوله برايم نان و پنير و چاي مي          . گردم  انتظار برمي 

دهند كه بعنوان هواخوري به مدت ده دقيقه          ز به من اجازه مي    فرداي آن رو  
يك روز در نوبت هواخوري چشمم بـه چنـد جـزوه و             . توي راهرو قدم بزنم   

اول . انـد   هـا انداختـه     جزوه و كتاب را جلوي در يكي از اتـاق         . افتد  كتاب مي 
. يك سفرنامة قـديمي، جـزوة مناجـات       . اندازم  ها مي   نگاهي به عناوين كتاب   

ات دعا، كتاب طهارت، جزوه نهي از منكر، سپس چشمم به يك كتـاب              جزو
. اسـت » مثنوي معنوي موالنـا   «بينم،    افتد، با پوست چرمي، چه مي       شعر مي 

. نگاهي به گوشه راست، نگاهي به گوشة چپ       . توانم از مثنوي دل بكنم      نمي
 انـدازم و بـه اتـاق        زنم زير بغلم و سرم را پائين مـي          دست آخر مثنوي را مي    

گذارم روي زانـويم،      نشينم، مثنوي را مي     روي صندلي مي  . گردم  انتظار برمي 
چشـمم  . كـنم   كنم و الي كتاب را باز مي        گذارم، نيت مي    چشم روي هم مي   

افتد، خوانده و نخوانده، آه از نهادم برمي آيد و اشـكم              به اشعار موالنا كه مي    

وانم، شعر را مثـل آب      خ  خوانم، نه نمي    شعر را تا به آخر مي     . شود  سرازير مي 
داروي همـة  . نوشـم   اي در دل كوهسار، قطره قطره مي        خنك گواراي چشمه  

متعاقب آن آرامشي به من دست      . هاست  مرهم همة زخم  . دردهاست مثنوي 
دهد كه هول و وال و اضطرابي را كه از بدو ورودم در مركز به خانة دلـم                    مي

ام    و مثنـوي را بـه سـينه        بنـدم   الي كتاب را مـي    . زدايد  رخنه كرده بود، مي   
ساعات دادن  . شود يار و همدم و مونس من        از آن روز موالنا مي    . چسبانم  مي

ها و زواياي     جيرة روزانه يا موقع هواخوري، مثنوي را جايي، در سوراخ سنبه          
شـبي پيرمـرد و كوتولـه بـا دو پتـوي      . كنم تاريك و ناپيداي اتاق پنهان مي   

انـد، بـا      فالسك چايي را هم همراه آورده     . ندآي  ماشي رنگ به اتاق انتظار مي     
كنيم، پيرمـرد بـراي هـر       پتو را كف اتاق پهن مي     . سه عدد ليوان پالستيكي   

نشينيم و گپ     چهار زانو روي پتو مي    . ريزد  كداممان تا نيمه ليوان چايي مي     
افتد كه مسـئولين      از هر دري، معموالً اين ديدارها، وقتي اتفاق مي        . زنيم  مي

ناگهـان  . رفته باشند، و مركز از حضورشان خالي باشـد       » مأموريت«مركز به   
بـا خـودم    . هـاي موالنـا را بخـوانم        زند كه برايشان يكي از حكايت       بسرم مي 

زنـم بـه سـيم آخـر و جلـوي             مـي . هر چه كـه پـيش آيـد       . گويم باداباد   مي
گذارمش روي زانويم     مي. كشم  چشمشان مثنوي را از زير صندلي بيرون مي       

هـا را     كنم با صداي گرمي يكي از حكايت        كنم و شروع مي      باز مي  و اليش را  
موالنـا افسـون    . كننـد   هم پيرمرد هم كوتوله هاج و واج نگاهم مـي         . خواندن

پرسند كه مثنوي از كجا آمده است يـا چـه كسـي آن را            حتي نمي . كند  مي
اصالً من حـق دارم يـك كتـاب ـ حـاال هـر كتـابي كـه         . بدستم داده است

پيشترها يكي دو باري تقاضـا كـرده   . باشد ـ در اتاقم داشته باشم خواهد  مي
از . امـا هـر بـار تقاضـايم را رد كـرده بودنـد          . بودم كه به من روزنامه بدهند     

رسد كه    ظاهرشان پيداست كه از حكايت خوششان آمده است، اما بنظر مي          
اي از نكات باريك      شوم كه گوشه    مجبور مي . چيزي دستگيرشان نشده است   

حوصـله اسـت،      پيرمـرد بـي   . ايت را بيرون بكشم و برايشان تفسير كـنم        حك
از اين . تواند حواسش را جمع كند، ذهنش را روي حكايت متمركز كند            نمي

اي بـه پهلـويش      كوتولـه سـقلمه   . زند  مورد خارج مي    رو، با طرح سئواالت بي    
ـ هم كوتوله هم پيرمـرد بالتكليـف        » بالتكليف«. حواست كجاست «: زند  مي
زند و تو داري پرت و پال         ـ دارد از انصاف و مروت حرف مي       . زنند  دايم مي ص

مگر كارهاي مركز براي آدم هوش      «. خاراند  پيرمرد ريشش را مي   » .گويي  مي
از . از صبح تا شب در حال سـگدو زدن هسـتم          . گذارد  و حواس هم باقي مي    

هـا     بايد به اتاق   .اتاق اعترافات به اتاق تعزير، از اتاق منكرات به اتاق مجازات          
سركشي كنم و ببينم كه متهمي، سنكوب نكرده باشد، سقط نشـده باشـد،              

بروم كه  » بايگاني اسناد «يكبار بايد به اتاق     . دانم تركمون نزده باشد     چه مي 
هنـوز پـايم را از اتـاق اعترافـات     . پروندة متهمين را به اتاق اعترافـات ببـرم    

» ارشـاد «زنند كه خودم را بـه اتـاق           ام، از بلندگو صدايم مي      بيرون نگذاشته 
بايد ايـن، همـه پرونـده را      » بالتكليف«خالصه، سرت را درد نيĤورم      . برسانم

كوتولـه يـك    » .شـود   هميشه، چندتايي، زيردست و پا گـم مـي        . جابجا كرد 
روي   هـش، ترمـز، داري زيـاده      «: زنـد   سقلمة ديگر بـه پهلـوي پيرمـرد مـي         

شـود   اي نمـي   شد، ديگر بـا هـيچ وسـيله        ات كه گرم    اهللا چانه   ماشاء. كني  مي
مـن حواسـم جمـع      «: كند  كجي مي   پيرمرد به كوتوله دهن   » .خاموشت كرد 

يـادت هسـت، آن روز تـو        . است برادر، تو برو يك فكري بحال خودت بكـن         
ها الزم است كه آدم   وقت گاهي«: اتاق محرمانه، برادر ارشد، چي به تو گفت  

» خواهيد گوش كنيد يا نـه   باالخره مي «: دوم وسط حرفشان    مي» .الل بشود 
پيچـد    هي مي . همش تقصير اينه  «: كوبد  پيرمرد مشتش را روي زانويش مي     

مرد حسابي بشين سر جـات و دو تـا گوشـات را بـاز كـن                 . به پر و پاي آدم    
آيـد،   آخـر خـدا رو خـوش نمـي    . خواهد به تو بگويـد      ببين، حكايت چي مي   

اون روي سگم باال اومد و همچـين        يك هو ديدي    . اينقدر سر به سرم نگذار    
زنم به مالجت كـه سـرت بخـورد زمـين و ديگـر از جايـت پـا                     با مشت مي  

ال الـه ان اهللا، تـو يـك چيـزي           «: زند  كوتوله بفهمي نفهمي جا مي    » .ها  نشي
براي آنكـه بگـو مگويشـان را خاتمـه     » .بهش بگو بالتكليف، حرف بدي زدم    

كند، بازوهـا     شتش را به كوتوله مي    پيرمرد پ . خوانم  دهم، باقي حكايت را مي    
. زنـد   گاهي هـم پلـك مـي      . زند به دهانم    كند و زل مي     را بدور زانو حلقه مي    

كشد، دلـش     مويش مي   دستي به سر بي   . اش آويزان است    كوتوله لب و لوچه   
گـاهي اوقـات بـه      . رود  غره مـي    به پيرمرد چشم  . زند  زير لب غر مي   . پر است 

يادشان مي رود كه چنـد      . پرانند  م مي هنگام گوش كردن حكايت چيزي به     
پيرمرد دست روي   . گذارند  سر به سرم مي   . اند  كرده  دقيقه پيش بگو مگو مي    
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. كنـد   كوتولـه نيشـش را بـاز مـي        . رود  گذارد و از خنده ريسه مـي        دلش مي 
تــا پيرمــرد بيايــد . هــايش چــرب گرفتــه هــايش كــرم خــورده، لثــه دنــدان
پيرمرد دمق  . زند توي ذوقش    د، مي ده  فروشي كند، كوتوله امانش نمي      فضل
برو بابا، خدا روزي تو جاي ديگـه        «. كند  به باقي حكايت گوش نمي    . شود  مي

. شب است . معلوم نيست روي سخنش با من است يا با كوتوله         » .حواله كنه 
كـف  . نشـيند   روي پتـو مـي    . اش آويزان اسـت     لب و لوچه  . آيد  كوتوله تو مي  

منتظرم تا پيرمرد   . كشد   سپس آه مي   كشد و   دستش را به سر و صورتش مي      
معطل چـي   «: كوتوله درمي آيد كه   . بيايد كه خواندن حكايت را شروع كنم      

» نـه، رفتـه، خوابيـده     » «آيد؟  پيرمرد نمي «پرسم    مي» .هستي، بخوان ديگر  
» .گـه   داره دعـوت حـق و لبيـك مـي         «بعـد،   » ناخوشـه «كنـد و،      مكثي مي 

امـا  . چرا همه جور دوا هست    » «رد؟مگه در مركز، دارو وجود ندا     «: پرسم  مي
  ».پيرمرد به دوا و درمان اعتقاد ندارد

بـرادر دفتـري    . آيـد   روز بعد، كوتوله با يكي از برادرها به اتاق انتظار مـي           
بعـد از مـن     . انـدازد   دستش است با يك قلم، اول نگاهي به زاوياي اتاق مـي           

 از جيـرة    كند و اينكـه، كسـالتي نـدارم، جـايم راحـت اسـت،               سئواالتي مي 
دست آخر  . كند  و يادداشت مي  . سئواالتي از اين قبيل   . ام راضي هستم    روزانه
ــ  . دانيد، االنه يك سال و اندي است كه شما در مركز هستي مي«: گويد  مي

از وقتي كه پايم به مركز رسيده، اين اولين بار است كه يكي از برادرهـا بـه                  
ة شـما تحقيقـاتي كـرده،    كند ـ مركز در مورد پروند   خطاب مي» شما«من 

مـا در حـال حاضـر    . بعد از بررسي، در مورد شما نظر مساعدي پيـدا كـرده     
خواهد اگر سـئوالي دارم،       بعد از من مي   » .تان هستيم   مشغول تكميل پرونده  

رود كـه مركـز حكـم         بنظر شما احتمـال ايـن مـي       «: پرسم  مي. مطرح بكنم 
دانيد، در    مي. به شما بگويم  توانم اين را بوضوح       نمي» «آزاديم را صادر كند؟   

كنم كـه در      فكر نمي . اما جاي نگراني نيست   . تان ابهاماتي وجود دارد     پرونده
: مكثـي و بعـد    » .حال حاضر شما از نظر مركز مشكل چنداني داشته باشيد         

اميدوارم در آينده، با روشـن شـدن قضـايا و بـا زدودن ابهامـات در مـورد              «
  ».ان صادر شودت تان، حكم برائت و خالصي پرونده

. انـد  باز هم شروع كرده. پرم ها از خواب مي      به شنيدن صداي رگبار گلوله    
هـا شـروع      هميشه همين وقـت   . چه ساعتي است، حاال بايد نيمه شب باشد       

. شـود  هـا بـاز و بسـته مـي     درهاي اتـاق . شود بيا و بروها شروع مي    . كنند  مي
هـا،    ي رگبـار گلولـه    آسـا   پژواك صداي رعد  . شود  هاي راهرو روشن مي     چراغ

  .دقايقي بعد، صداي تك تيرها و بعد خاموشي
كردنـد،    ام را گم و گـور نمـي         اگر نامه . همش بخاطر آن نامة كذايي است     

قلـبم  . رود  ام روزبروز تحليل مي       نيروي بدني . حاال من حال و روزم اين نبود      
 بـا شـنيدن هـر     . ام  به صداها حساس شده   . ام  دچار تنگي نفس شده   . زند  مي

. دلم هوس غذاي گرم كرده است     . آيد  صدائي تار و پود تنم به ارتعاش درمي       
يك قطعه نان تازه، يك ليوان چاي تازه دم كرده، يك           . يك كاسه سوپ داغ   

برادري است با ريش تنگ، سـر تراشـيده، پيـرهن           . زنند  در مي . سيب سرخ 
: بـا همـان لحـن و صـداي هميشـگي          . سفيد بدون يقه، تسبيحي در دست     

امـا نـه، بـه گمـانم دارد ادا          . گـذرد   ار در اينجا راحتي، بهت خوش مـي       انگ«
چنـان در را بهـم      » .گردم  زود برمي «: بعد. خندد  به ريش من مي   . آورد  درمي
بـدون مقدمـه   . گردد يك ساعت بعد برمي  . جهم  كوبد كه من از جايم مي       مي
اصـالً  . گـويم   هيچ نمـي  » كني؟  تو كي هستي و در مركز چه مي       «: پرسد  مي

چنـد  . چه بايد گفـت   » ها هستي؟   از قديمي «: پرسد  مي. چي دارم كه بگويم   
خـودم را بـه كوچـة       . ها يكي اسـت     دانم كه پاسخ    از پيش مي  . بار بايد گفت  
هـاي قـديمي     تو از بازداشـتي   » «.فهمم  منظورتان را نمي  «: زنم  علي چپ مي  

بلـه، مـن يـك      . اي اسـت    بازداشتي قديمي؟ اين ديگر چه صـيغه      » هستي؟
ام تـوي       داشتي هستم، جرمم اينست كه با پاي خودم، خـودم را انداختـه            باز
. براي من ديگـر راه خالصـي وجـود نـدارد    . ام من در مركز گرفتار شده . چاه

خوب كـه چـي،   . زند برادر از روش كارش حرف مي. دانم اين را به خوبي مي    
كنـد     مي اضافه. گويد  اصالً چرا اين چيزها را به من مي       . خواهد بگويد   چه مي 

: حرف آخـر اينكـه  » .براي روشن شدن قضايا، ما به زمان احتياج داريم        «كه  
وقتش كـه برسـد، در مـورد پرونـدة تـو تحقيـق              . حاال سرمان شلوغ است   «

بيشترها بـه مـن گفتـه       . عجب، پس تحقيقات قبلي چي شد     » .خواهيم كرد 
   بودند كه مقامات مركز بعد از تحقيقات نظر مساعدي در باره من پيدا

هاي گذشته را تـرك كنـي و بـه راه و     تو بايد عادت«: آيد كه   درمي. اند  كرده
  . زند شگفتا، او كيست، از چه راه و روشي حرف مي» .روش ما تن در دهي

  
آنهـا  «: دهد  برادر ادامه مي  ... من در گذشته  

تـو بـه تنبلـي و تـن         . اند  ترا تنبل بار آورده   
كه ما اما اين را بدان   . اي  پروري عادت كرده  

از نظر مـا، تـا      . اهل مدارا و گذشت نيستيم    
وقتي كه تكليفت روشن نشـود، تـو مـتهم          

ما بـا متهمـين بـه شـدت برخـورد       . هستي
هـاج و واج    . گويـد   چـه مـي   » .خواهيم كرد 
كم مانده كه حكم قتلم را      . كنم  نگاهش مي 
بعــد از . رود گــذارد و مــي مــي. صــادر كنــد

 خواهد پا شوم و يك دست       رفتنش، دلم مي  
و پــايي تكــان بــدهم، كمــي نــرمش كــنم، 
عضــالت تــنم خشــكيده، امــا هــيچ كــاري 

افسـرده  . خسته و دلمرده هسـتم    . كنم  نمي
پيرمرد . شود  تق، در اتاق باز مي    . آورد  افكار موهومي بسرم هجوم مي    . هستم
شـلنگ تختـه   . رود جلو جلو مي  . پيرمرد دمق است  » .پاشو دنبالم بيا  «: است
در همـين حـين سـر و        . كنم  ه قوزك پشتش نگاه مي    با شگفتي ب  . اندازد  مي

آيد، يـك    كوتوله دنبالش سالنه سالنه مي    . شود  كلة برادر يك دست پيدا مي     
هـاي    ها پشت دخل دكه     ترازوي قديمي دستش است، از آنها كه قديم قديم        

شـود بـه مـن بگوئيـد       مي«: كنم به برادر يكدست     رو مي . شد  بقالي ديده مي  
» .كننـد   چرا بـه كـارم رسـيدگي نمـي          اند،   نگه داشته  براي چي مرا در مركز    

كوتولـه  » .اين ديگه از كجا پيداش شده     «: پرسد  برادر يكدست از كوتوله مي    
» كـدام پرونـده؟   » «.اش رسيدگي كننـد     خواهد كه به پرونده     مي«: گويد  مي

برادر يكدسـت از پيرمـرد      . خندد  غش غش مي  » .دونيم  راستش ما هم نمي   «
صـبح  . شناسـمش   نه، نمي «: گويد  پيرمرد مي » شناسيش؟ تو مي «: پرسد  مي

به من گفتند، يك كسي تو اتاق انتظار جا مانده، ببرش، دستشويي، ما هـم               
گـل و   » .به گمانم، يـك جـايي ديـدمش       «: گويد  كوتوله مي » .گفتيم، چشم 

واسـه چـي اومـدي      «: آيـد كـه     برادر يكدست درمي  . گردنم عرق كرده است   
البد فكر كردي كـه     « :پيرمرد. سكوت» ر داري؟ با كي قرا  «. سكوت» مركز؟

بيـا بـريم بابـاجون، راه       «: پيرمـرد . سكوت» .خنديم  ما داريم به ريش تو مي     
برادر يكدسـت بـه پيرمـرد       » .برويم ديگر، از دست افتادم    «: كوتوله» .بيافت

مشغول » !اش تحقيق كنيم    بعد، برش گردون به انتظار تا در باره       «: گويد  مي
چـايي نـه    . دهد  پنير بو گند مي   . نان بيات است  . پنير هستم سق زدن نان و     

تـق، در اتـاق بـاز    . زنـم  بعدش، روي صندلي چرتي مي   . رنگ دارد و نه طعم    
چـراغ تـه راهـرو    » .پاشو دنبالم بيـا  «: كوتوله است . پرم  از جايم مي  . شود  مي

بـرادر يكدسـت پشـت      . كنـيم   جلوي اتاق اعترافات توقف مي    . خاموش است 
اول به عادت معمول نام و مشخصات و سن و شـغل و آدرس  . ميزي نشسته 

كشـم،    دست آخـر نفسـي مـي      . كند  ام را يادداشت مي     گي  و موقعيت خانواده  
بـراي چـي مركـز      «: همان سئوال هميشـگي   . دهد  برادر به صندلي تكيه مي    

. سـكوت » .دانيد  خودتان كه بهتر مي   «: جواب روشن است  » احضارت كرده؟ 
كه االنه يك سال و اندي است كه مرا بدون هيچ دليل            گويم    وقتي به او مي   

مركز هيچكس را بدون دليـل      «: گويد  مي» اند،  و مدركي در مركز نگه داشته     
: و بعـد » .دارد، كار مركز رسيدگي بـه جـرائم افـراد مظنـون اسـت         نگه نمي 

درصـدد  «يـا   » .انـد   مجرمين، كساني كه بر عليه مصالح انقالب اقدام كرده        «
انـد، امـا هنـوز بـه اجـرا            ريـزي كـرده     اي طـرح    توطئـه «يـا   » .اقدام هستند 

  پرسم كه آيا به نظر او من يك مجـرم هسـتم،             وقتي از او مي   » .اند  درنياورده
داليلـش هنـوز بـر مـا روشـن       «: گويـد   مـي . پاسخش چندان روشن نيسـت    

كند كه قرار است در مورد من يـك پرونـده جديـد     وقتي اشاره مي » .نيست
كـنم كـه در اتـاق هـوا بـه             احساس مي . خورد  م بهم مي  تشكيل بدهند، حال  

آيـد، امـا بـرادر كـاري بـه كـار              اندازة كافي وجود ندارد، نفسم دارد بند مي       
و اضـافه   » .ات مـورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت            گذشته«: احواالتم ندارد 

آيي و نهـاد جديـد در مـورد تـو             طبيعتاً از حالت بالتكليفي درمي    «كند    مي
من تـوي يـك     . چي دارم كه بگويم   . گويم  هيچ نمي » .رفتتصميم خواهد گ  
يـك  . چرخند  ها و اشياء درون آن بدورم مي        مركز، با آدم  . ام  دايره قرار گرفته  

اي را    برادر دگمـه  . گردش هميشگي، گردشي كه پاياني بر آن متصور نيست        
بـدون هـيچ   . آيد با همـان ريشـخند هميشـگي      كوتوله تو مي  . دهد  فشار مي 

  . گرديم تاق انتظار برميكالمي به ا
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. ظاهراً نهاد جديد كاري به كـار مـن نـدارد          . ديگر بازجويي در كار نيست    
بـرد، صـبحانه    آيد و مرا به دستشـوئي مـي    ها پيرمرد به اتاق انتظار مي       صبح

دو قطعه نان بيات، يك تكه پنير گنديده، با يك ليوان چاي         : عبارت است از  
بشـقاب بـرنج كتـه، چنـد پـر پوسـت و             نهار به اندازة يك چهـارم       . كمرنگ

  . زميني پخته دهند يا سيب شام گاهي آش رشته مي. گوشت مرغ
پيرمرد يا كوتولـه مـرا      : هواخوري. گذارد  نهاد جديد روزنامه در اختيارم نمي     

چنـد  . زنـم   هـا را بـه پشـت مـي          برند، به عادت معمـول دسـت        به راهرو مي  
  .زنم  با خودم حرف ميگاهي اوقات. زنم اي در راهرو قدم مي دقيقه

اشـياء اتـاق را زيـر و رو         . ريزنـد   يك شب چند تا از برادرها به اتـاقم مـي          
براي خودم در اوقات بيكاري از خمير نان چند تا آدمـك سـاخته              . كنند  مي

يـك بـرگ    . تكاننـد   كنند و مـي     تاي پتو را باز مي    . يك كشتي كاغذي  . بودم
روي برگـه كاغـذي يادداشـت       من اين مصـرع را      . كنند  كاغذ بريده پيدا مي   

بعـد چشمشـان زيـر      » .اي واي بر اسيري كز يـاد رفتـه باشـد          «: كرده بودم 
: كنـد   برادري مثنوي را تو دستش وزن مي      . افتد  صندلي به مثنوي موالنا مي    

انگشت اشاره را با آب دهان تر . سكوت» .اين كتاب را چه كسي به تو داده    «
اب از كجا آمده، چه كسـي آن را در          اين كت «: باز هم . زند  كند و ورق مي     مي

: گويم مي. شوند در همين حين پيرمرد و كوتوله وارد مي   » .اختيارت گذاشته 
هـا   مـن پـاري از شـب   . مثنوي معنوي موالنا اسـت    . آنها در جريان هستند   «

» .ام  خوانـده   ام و مي    كرده  هاي مثنوي را انتخاب مي      براي آنها يكي از حكايت    
داره بهتـان   . ند ميگـه، بـه حرفـاش گـوش نـدين          چر«: خورد  پيرمرد جا مي  

» .ما پيش از نقل و انتقال اين بابا را هرگز به عمرمان نديـده بـوديم      . زند  مي
چـرا، چـرا، تـو    «: گويـد  كوتولـه مـي  » .اينطور نيست«: كند به كوتوله  رو مي 

: بـرادر » نمـا شـده     اين بابا خواب  «: كند  بعد به من اشاره مي    » .گي  راست مي 
هـا كجـا      تـو شـب   «. سكوت» .ب را تو اتاق جاسازي كرده بودي      تو اين كتا  «

چه كسي پتـو در اختيـارت       » «.كف زمين، روي پتو   «: گويم  مي» خوابي؟  مي
كـنم بگـويم بـا ترديـد بـه پيرمـرد و كوتولـه اشـاره                   جرأت نمي » گذاشت؟

امروز بند كـرده بـه      . اين بابا پاك بسرش زده    . الاله ان اهللا  «كنم، پيرمرد     مي
ديگـر  » .كنـد   اش كـار نمـي      كله«: كوتوله» .واهد كار دستمان بدهد   خ  مي. ما

زنـد زيـر    كنـد مـي   كند، تا مي برادر پتو را از كف زمين جمع مي      . خندد  نمي
متهمين حـق ندارنـد پتـو داشـته باشـند، حـق ندارنـد كـف زمـين                   «: بغل

ما بـراي   » .بعله، روي صندلي  » «!!!روي صندلي «. »روي صندلي » «.بخوابند
از نظر نهاد جديد متهمين تا وضعشان       . ايم  قررات تازه وضع كرده   متهمين م 

حق ندارند كف زمين بخوابند،     . حق ندارند از پتو استفاده كنند       معلوم نشود، 
بطور كلي حق ندارند از امكانات رفاهي       . حق ندارند روزنامه و كتاب بخوانند     

كدام امكانـات  خواهم بگويم امكانات، شما داريد از     مي» .مركز استفاده كنند  
اساساً امكانات رفاهي به كساني تعلق      «: دهد  برادر ادامه مي  » .زنيد  حرف مي 

شان مورد بررسي بازجوهاي مركـز قـرار گرفتـه باشـد و              گيرد كه پرونده    مي
. شان با ضد انقالب بوده باشد، بدست آيد         داليلي كه حاكي از عدم همكاري     

داد كه از يك سري امكانت رفاهي       آنگاه ما به اين قبيل افراد اجازه خواهيم         
ات   بعالوه، پرونـده  . در حال حاضر تو بالتكليف هستي     . مركز برخوردار باشند  

ظاهراً نهاد قديم موقع نقل و انتقال به داليلي كه هنوز بر            . مفقود شده است  
شـايد هـم بـه خـاطر عـدم          . ما روشن نيست، ترا در مركز جا گذاشته است        

  » .دست نهاد جديد كه ما باشيم، سپرده استات ترا ب دسترسي به پرونده
: پرسـم   بيش از آنكه با وسايل غارت شده اتـاق را تـرك كننـد، از او مـي                 

بگـو چـه سـئوالي      . ما وقت زيادي نداريم   » «توانم سئوالي از شما بكنم      مي«
شما به من بگوئيد كه من كي هستم و به چه داليلي مرا در مركز               » «.داري

  ».ايد بازداشت كرده
البـد  . انـد  از بـدو ورودم بـه مركـز بـه مـن مالقـاتي نـداده              . ام   ياد رفته  از

از خـودم   . انـد   كند كه در مركز مرا سـر بـه نيسـت كـرده              ام فكر مي    خانواده
. نه خير، من وجود نـدارم     . وجود ندارم . پرسم از نظر آنها من وجود دارم        مي

ردم را  كردنـد، يـك جـوري         يا دست كم سعي مي    . آمدند  اگر نه بسراغم مي   
. ام  داند كه من در كجا بازداشـت شـده          هيچكس نمي . بگيرند و پيدايم كنند   
  .ايم االثر شده ام مفقود من و پرونده. ام من مفقوداالثر شده

* 
 
  

 

  
      

 بهاريه
  

  ي                         محمد شمس لنگرود
  

 خالصه بهارى ديگر
 بى حضور تو            

 ...رسد،  از راه مى                  
 

 چه كه زيبا نيست زندگى نيست و آن
 روزگار است،

 
 گُل نيلوفر مردابه اين جهانيم

 و به نيلوفر بودن خود شادمانيم،
 سقفى دارد شادكامى

 .كف ناكامى ناپديد است
 

 ريزد فرو مىاى به درياچه خود  هر رودخانه
 شود رود به حسرت زنده رود زنده نمى

 شود آب را تا كرد و به رودخانه ديگرى ريخت نمى
 .توان بود به رود بودن خود شادمان مى

 
 ها نيست بهار، بهار است، و بر سرِ سبز كردن شاخه

 هاى درخت را ندارد برف، برف است، هواى شكستن شاخه
 باز داشتشود از ريزش  برگ را، به تمنا، نمى

 هاى سال همسفر شو، با فصل
 سقفى دارد بهار
 .ها ناپديد است كف يخبندان
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 دستى براى نوازش و

 زانوئى براى رسيدن اگر مانده است
 با خود مهربان باش،

 گوئى گاهى مثل من اگرچه تو نيز دروغى مى
 كنم دروغت را چون قندى در دهان گسم آب مى

 .با خود مهربان باش
 

 بودى،نبودم اگر ن
 دروغ تو را

 بينم خار تشنه كاكتوسى مى
 كند كه پرندگان مهيبت را دور مى

 دهد، به پرنده كوچك پناه مى
 سقف دارد راستى

 كف ناراستى ناپديد است،
 

 !اى ماه شقه شقه صبور باش
 ئى ها كه نديده چه
 ها كه نخواهى شنيد چه

 شناسيم هاى تو را بر سينه مجروحت باز مى ما التيام زخم
 !ماه لكه لكه

 مثل حبابى بر دريا بدرخش و
 با آسمان خالى خود شادمان باش،

 جشنواره آب است زندگى
 رسند چراغانى رودها كه به درياها مى

 ها ها، صخره زخم خورده بادها، زورق
 سقفى دارد روشنى

 .كرانه تاريكى ناپديد است
 

 انديشه مكن كه بهار است و تو نرگس و سوسن نيستى
 شود رود، زنده رود زنده نمىبه حسرت 

 خاكت را زير و رو كن
 ريشه و آبى مباد كه نمانده باشد،

 سقفى دارد زندگى
 كف نيستى ناپديد است،

 توان بود، به رنگ و بوى تو خود شادمان مى
 گُل نيلوفر مردابه اين جهانيم

  .و به نيلوفر بودن خود شادمانيم
               * 

 

 حاجي اكبر
  

  علي رادبوي
  
ك ساعتي بود كه در انبار زيرزمين با كارتن هاي سنگين ناخنگير، چاقو، ي

پايين يا باال، در هر حال به نحوي بايد .كلنجار مي رفتم....صابون، شامپو و
كردم تا آدم زيادي جلوه نكنم و عذرم خواسته  خود را مشغول كار مي

ن ها، به پر ي ويتري حاال آمده ام باال و بعد از تميز كردن شيشه. نشود
چشم و دستم . كردن رديف هاي خالي قفسه ها، از اجناس مختلف مشغولم

 0ي اطراف را دنبال مي كند بكار و گوشهايم، گفتگو ها و همهمه
گفتگو ها در انبوهي از تعارفات . ي خود را تكرار ميكند بازار جريان هر روزه

 اي به سوگندي ختم غرق است و هر جمله
گردند تا بار ثواب را در ترازوي   حركت مداوم لبها ميتسابيح با. مي شود

 هايي چون حاجي آقا،    واژه. آخرت سنگين تر كنند
 ماشااهللا، انشااهللا،التماس دعا، قابلي ندارد، ترجيح يند هر گفتگويي است

 صدا هاي ديگري نيز از دور و نزديك اين سمفوني غريب را همراهي ميكند
و، جيگرتو صفا بده توي اين گرماااااااااشربت آب ليمووووو، شربت ليمووو

 ليموووووو
 باغت آباد انگوري، شيكر چيه؟ عسل دارم

 آقا ناخنگير داريد؟ اسالم و عليكم، حاج
 حاال چقدر مي خواهي؟! ات گرفته؟ ناخنگير كجا بود توي بازار شوخي 

 0هر چقدر داريد
 0حاال بعد از ظهر سري بزن، شايد رسيد، قيمت باالست ها

با خودم مي گويم خداي من ، اين همه ناخنگير توي انبار است، پس چرا 
 فروشند؟ نمي

ام را  بايست جور پدر پير و ورشكسته ي شهرستاني كه مي من چهارده ساله
ها  بايد سال. بدوش بكشم، به روابط و مناسبات هزارالي بازار آشنا نيستم

گويي ها سر  ره ها، كنايه و رمزدوام بياورم و بمانم تا از چم و خم ايما و اشا
مهدي صدا *ام را كه علي است،  بايد ياد بگيرم كه وقتي اسم. دربياورم

 0خواهند انجام دهم، نبايد انجام دهم كنند كاري را كه ظاهرا مي مي
 آقا چايي بيارن مهدي، پسر بودو بگو واسه ي حاج

 بروم و دقايقي بايد. اي نكرده سزاوار چاي نيست حاج آقايي كه خريد عمده
 آقا ورند حاج اآلن مي آ: گردم و به دروغ بگويم يعد بر

 0خراست ولي حاجي اكبرمشتري عمده
 آقا را همراهش ببر ي حاج پسر بودو بيا محموله 
 
حاجي اكبر از . كنم  اش مي سته سنگين است، به هر زحمتي بود بلندي

اكبربگوش  داي اهللازفراز مناره هاي بلند مسجد شاه ص. پيش و من بدنبال
مسافت زيادي را از . شدم رسيدو من بزير سنگيني بار خم و راست مي مي

ميان انبوه جمعييت، افتان و خيزان راه باز مي كردم و چشم از حاجي 
اي توقف كرد و از من خواست  داشتم، كه سر انجام حاجي كنار مغازه نمي بر

خواهد خريد ديگري  مي. ه بگمان اينك. گذاشتم . كه بسته را زمين بگذارم
باري بر من، دست به جيب كرد وبا   بكندمنتظر ايستادم حاجي با نگاه منت

 0ات بيا، بيا اين هم غالمانه: ي دو ريالي در دست، گفت يك سكه
پول را .  به يك باره قلب معصوم و كوچكم دچار تشنج شد و اشكم سرازير

شاه رساندم و يك دل سير  ريزان خود را به مسجد نگرفتم و برگشتم اشك
 0دانستم گريه كردم بخاطر اينكه غالم بودم و نمي

رسيد و من  از فراز مناره هاي بلند مسجد شاه صداي اهللا اكبر بگوش مي
      ٠داشتم از تمامي اكبر هاي جهان متنفر مي شدم

 
*  
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به مناسبت سي امين سالگرد جنگ بيست و چهار روزه سنندج و تقديم به تمامي 
 روز در زير آتش توپ و خمپاره و 24جانباختگان و مردم شريف سنندج كه 

همچنين تقديم به خواهرم و دوستم كه پاهايشان را . بمباران هوايي مقاومت كردند
  . از دست دادند

  

 تشنگي
   ران مسعودي مه
  

با احساس تشنگي مفرط در حالي كه بدنش از عرق خيس شده بود از 
دلش مي خواست از جا .  كالفه اش كرده بودگرماي اطاق. خواب پريد

برخيزد و مانند هميشه مسير حياط را تا آشپزخانه با پاي برهنه بدود  و 
آب را تند و تند سر بكشد . خود را به پارچ آب خنك داخل يخچال برساند

و دوباره راهي را كه رفته بازگردد،  خود را زير مالفه قايم كند و در 
  . روياهايش فرو رود

در يك سمت آشپزخانه . خانه قديمي شان از دو قسمت تشكيل شده بود
اين قسمت . كه در طبقه باالي آن اطاق خواب پدر و مادرش قرار داشت

آشپزخانه با  كابينت هاي قرمز رنگ و يخچال فريزر و . خانه نوساز بود
ماشين لباسشويي داخل آن،  بسيار مدرن مي نمود و هيچ سنخيتي با 

در سمت ديگر حياط اطاقي دوازده متري  با پستوي . ي نداشتخانه قديم
تاريكي قرار داشت كه با چند پله به حياط بسيار كوچك وصل مي شد كه 
روزها اطاق نشيمن و پذيرايي بود و شب ها محل خواب دو خواهر و 

  . برادرش
شب هاي دراز تابستان، تا دير وقت همراه بچه هاي محل در كوچه ها مي 

زنها تخمه . اغلب شبها همسايه ها در حياط آنها جمع مي شدند. دگذراندن
مي شكستند، چاي مي خوردند و به ترتيب به قلياني كه مادر چاق كرده 

پدر نيز با مردها دور سفره مي نشستند و از آنها با عرق . بود پوك مي زدند
تا پاسي از . آلبالوي خانگي كه خودش درست كرده بود پذيرايي مي كرد

ب سفره با پياله هاي ماست و خيار و برنج و خورشتي كه از شام ش
گاهاٌ  . باقيمانده بود همچنان پهن بود و گيالس ها دست به دست مي گشت

پدرش او را كنار خود مي نشاند، او با وجود سن كمش ته گيالسي از عرق 
پدر را سر مي كشيد و در حالي كه قاشق مزه ماست و خيار را از دست 

مي گرفت ، با افتخار به  بچه هاي همسن و سال خودش نگاه مي پدرش 
دوستان پدر هم گيالس هاي خود را به سالمتي او باال مي بردند و با . كرد

مادر به پدر چشم غره مي رفت و از او مي . يك ضرب سر مي كشيدند
  . خواست برود و با دوستان همسن و سال خودش بازي كند

هميشه در مسابقه . ها و پسرها تندتر مي دويددر محله شان از همه دختر
از پسرها بهتر فوتبال بازي مي كرد و عاشق دوچرخه . ها اول مي شد

. خودش دوچرخه نداشت ولي هرگز بدون دوچرخه نمي ماند. سواري بود
شبها بهترين وقت براي دوچرخه سواري بود و برخالف دخترها كه در 

دند، تنها دختري بود كه همراه كوچه مي ماندند و لي لي بازي مي كر
پسرهاي همسايه به خيابان اصلي كه در آن ساعتها خلوت تر بود مي رفت 

  . و تا دير وقت دوچرخه سواري مي كرد
. به حياط نگاه كرد. دهانش خشك شده بود. در رختخوابش جابجا شد

. نيم خيز شد. رگبار تابستاني حياط كوچك شان را از آب پوشانده بود
شكوه و شهره در كنارش و . وي ديوار يك بامداد را نشان مي دادساعت ر

خواست يكي شان را بيدار . شهاب در پايين رختخواب او خوابيده بودند
خودش را از اين كه سر شب فراموش كرده پارچ آب را . كند، اما نتوانست

روشنايي تير چراغ برق داخل حياط . پايين اطاق بگذارد، سرزنش كرد

د و قطرات ريز و درشت باران كه به سرعت به زمين مي ريختند افتاده بو
خود را زير باران مي ديد كه . در مقابل نور جلوه خاصي پيدا كرده بودند

  .دهانش را باز كرده و از آب باران گلوي خشكش را سيراب مي كند
در آن زمان . انقالب پنجاه و هفت شور و شوق عجيبي در او ايجاد كرده بود

به خواندن كتاب عالقه پيدا كرده بود و سعي مي كرد در .  ساله بودچهارده
چند تا از معلم هايش از فعالين . تظاهرات ها شركت فعال داشته باشد

سازمان چريكها بودند و گاها او را با خود به ستاد سازمان چريك هاي 
با رفتن به ستاد سازمان احساس غرور و بزرگي . فدايي و پيشگام مي بردند

هر روز با چند تن از دختران دبيرستاني به پيشگام مي رفت و . مي كرد
  . ساعتها آنجا مي ماند و به سخنراني ها گوش مي داد

پدرش از ارتشي هاي سابق بود و عالقه . پدر و مادرش موافق انقالب نبودند
زيادي به شاه داشت و مرتب به مردمي كه به كوچه و خيابان مي ريختند 

به بچه هايش گفته بود هيچكدام حق ندارند . بيراه مي گفتفحش و بد و 
يكي دوبار كه او را در تظاهرات همراه . در آن روزها از خانه بيرون بروند

او مجبور بود با احتياط . معلم هايش ديده بود آنها را به باد ناسزا گرفته بود
م مي و دور از چشم پدر رفت و آمد كند و كتاب هايش را در رختخواب قاي

  . كرد تا آخر شب دور از چشمان پدر و مادر مطالعه كند
باران . بوي نم برخاسته از موزاييك هاي باران خورده به مشامش مي رسيد

اطاق دم گرفته بود و هر لحظه بر تشنگي . قطع شده و هوا شرجي شده بود
دوباره نيم خيز شد و همراه با آن درد . بي طاقت شده بود. او مي افزود

احساس كرد مغزش تير مي . دي از پاها به تمامي بدنش سرازير شدشدي
. بدنش داغ شده بود. زبانش را گاز گرفت تا جلوي ناله اش را بگيرد. كشد

آسمان دوباره غريد . مالفه را كنار زد و خود را كشان كشان به پنجره رساند
پنجره ها . و رگبار شديدي تركش هاي خود را به داخل حياط كوبيد

صداي . هواپيماها ديوار صوتي را شكستند و شيشه ها فرو ريختند. زيدندلر
مردم با صداي سوت خمپاره ها . رگبار مسلسل ها يك لحظه قطع نميشد

آشنا شده بودند و هر بار با صداي سوت مرگبار آن قلب ها به تپش مي 
ار هر بار به فاصله چند دقيقه از پرتاب يك خمپاره، يكي ديگر در كن. افتاد

مي گفتند بخاطر اين است كه مي دانند مردم . آن به زمين مي نشست
براي كمك به زخمي ها جمع مي شوند، دومي را پرتاب مي كنند تا تعداد 

  . بيشتري كشته شوند
شهر سنندج در محاصره ستون هاي ارتش .  بود1359ارديبهشت ماه سال 

او خود .  م مي باريدقرار گرفته بود و از هر طرف توپ و خمپاره بر سر مرد
جوانهاي محل آنجا جمع شده بودند و مي خواستند . رساند) 1(را به بنكه 

از همسايه ها خواسته بودند تا وسايل . يك درمانگاه سرپايي درست كنند
تعداد زيادي . كمك هاي اوليه موجود در خانه هايشان را جمع آوري كنند

 اول حمله ترتيب كارها داده همان شب. ملحفه و پتو هم آماده كرده بودند
كوله پشتي هاي حاوي كمك ها ي . اطاقي با چند تخت آماده شد. شد

چند گروه امدادگر با كمك يكي دو پرستار . اوليه را آماده كرده بودند
  . او نيز امدادگر شد. آموزش داده شدند

خبرهاي . روزهاي اول در درمانگاه محله مي ماند و تا صبح كشيك مي داد
اولين بار كه خون ديد زني جوان . يري و كشتار هر روز بيشتر مي شددرگ

وقتي باالي سرش رسيدند . بود كه در يكي از محله ها خمپاره خورده بود
همراه نسرين او را روي برانكارد گذاشتند و .  در خون خود مي غلطيد

چه از پار. او نيز زير برانكارد را گرفته بود. پارچه اي سفيد رويش انداختند
مي بايستي او را از مسيري كه به تنها بيمارستان شهر . خون قرمز شد

مسير . منتهي مي شد و در ديدرس تانك ها قرار داشت عبور مي دادند
وقتي مسير . خمپاره ها و رگبار مسلسل باريدن گرفت. بسيار خطرناك بود

 را مايع لزج و گرمي. را طي مي كردند، دستانش از خون قرمز شده بودند
  . به گمانش چيزي از وجود زن كنده مي شد. زير دستانش احساس مي كرد

وحشت كرد و خود را به رختخواب . غرش آسمان پنجره ها را مي لرزاند
شهره . وقتي جوابي نشنيد، او را تكان داد. به آرامي شهره را صدا زد. رساند

داشت . فرو بردكه نيمه بيدار شده بود غرولند كنان سرش را دوباره زير پتو 
احساس مي كرد تمامي . كنترل خود را از دست داده بود. مي لرزيد

درد امانش . در رختخواب افتاد. تب داشت. عضالت بدنش به لرزه افتاده اند
  .  انگار هذيان مي گفت. نمي داد
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خبر داده بودند نامزدش تير . وارد حياط ساختمان شير و خورشيد شد
به در ورودي ساختمان كه نزديك . ستان آورده اندخورده و او را به  بيمار

به . قلبش شروع به تپيدن كرد. شد صداي سوت خمپاره را به وضوح شنيد
خمپاره انگار روي پاهايش فرود . ناگاه همه جا در دود و تاريكي فرو رفت

صداي خورد شدن استخوان هايش را شنيد و همزمان صداي زوزه  . آمد
در خون . ر كنار اولي روي پاهايش فرود آمدندخمپاره دومي كه درست د

چيزي . خود مي غلطيد و صداي زجه هايش را خودش هم نمي شيند
  . ديگر چيزي حس نكرد. داشت از وجودش كنده مي شد

. داشت هذيان مي گفت. گلويش خشك شده بود. بدنش گر گرفته بود
خانه را كاش مي توانست مثل هميشه با پاهاي برهنه مسير حياط تا آشپز

بدود و خود را به پارچ آب خنك داخل يخچال برساند و تشنگي اش را 
  . سيراب كند

*  
  

  
  هاي سبز سبز چشم

  
  زهره واعظيان

  
ها پيش چرا  را ببرد، تازه فهميدم سال» سفيد باني«وقتي سولماز آمد كه 

  .هاي پدرم يك دفعه سبز شده بود چشم
هاي  به خودم نگاه كردم، چشمروي صندلي افتادم و توي آينه قدي روبرو 

  .من هم سبز شده بود
خواد بغضشو پنهون كنه، چشم هاش  پدر وقتي مي«: گفت مادر هميشه مي

  ».دن اونو لو مي
كردم كه چطور  زد، نگاهش مي وقتي پدر از دوري و غربت حرف مي

زد، به خصوص وقتي از پدر بزرگ و مادر بزرگ حرف  هايش نم مي چشم
  :زد مي

بابا بزرگ . بستيم، تو، تو اتاق مشغول شيطوني بودي امونو كه ميه چمدون«
بوسيدن، بعد هم كه ما راه  كردن و هي مي و مادر بزرگ، تو رو بغل مي

اون . افتاديم آنقدر جلو در ايستادن و به ما نگاه كردن كه ما دورِ دور شديم
  ».و برگردهاش سر بزنه  ها مثه امروز نبود كه آدم راحت بره به خانواده وقت

  .به صورت پدر بزرگ خيره شده بودم
گفتم امروز  هي مي. پدر مريض شده بود. نشد، گرفتاري پشت گرفتاري«

پشت سرش مادر، انگار . تا به خودم جنبيدم پدر رفت . رم رم، فردا مي مي
زندگي آدمو پر از حسرت . لعنت به دوري. دوري پدرو تحمل نكرده بود

داديم؟ يك كاره بلند شديم  مونديم چي از دست مي جا مي اگه اون. كنه مي

جا پيش  اگه همون. رو به دست بياريم؟ هيچي اومديم اين شهر كه چي
  ».مونديم حاال من آنقدر دلم تنگ نبود بزرگ مي بابابزرگ و مامان

  .سبز شده بود. هايش نگاه كردم به چشم
  .كرد سولماز هم داشت به من نگاه مي

گذاشت و  زديك عيد هر كاري داشت كنار ميپدر بزرگت هر سال ن«
بزرگ  جا باشه و بتونه بره سر خاكِ بابا رفت به شهرشون تا شب عيد اون مي

  ».شه گرده، دلش سبك مي ره و بر مي گفت وقتي مي مي. بزرگ و مادر
خواست به ايالت ديگري برود و  به سولماز بورس دوساله داده بودند و مي

  .دست بياوردخواست رضايت مرا به  مي
  »برم مامان؟. ام خيلي اهميت داره براي كار و براي آينده. بايد قبول كنم«

سرم را تكان دادم، اما هيچ دلم » نه، نرو؟«توانستم بگويم  مي. نگاهش كردم
  :سفيد باني را توي بغل گرفته بود و گفت. خواست از پيش من برود نمي

خرگوش كوچلورو هم . نمز مامان هر وقت فرصت بشه، ميام بهت سر مي«
  ».برم كه مونس تنهاييم باشه مي

وقتي دنبال . خبر نداشت كه خرگوش كوچلو مونس تنهايي من هم بود
رفت، اين خرگوش  رفت يا با دوستانش چند روز به گردش مي كارهايش مي

اسمش را هم خودم عوض كرده . كرد سفيد پشمالو حسابي سرگرمم مي
كردم، خودش را  صدايش كه مي. »بانيسفيد «بودم و گذاشته بودم 

مثل پدر كه هر وقت سولماز را صدا . دويد به طرف من چرخاند و مي مي
» گلم سول«او را . كرد دويد و پدر بغلش مي كرد، سولماز به طرفش مي مي

  .زد صدا مي
گوشي . آن روز وقتي صداي رينگ رينگ تلفن بلند شد، پدر توي اتاق بود

بعد كه گفتم خودم .  مؤدب و كلفتي اسم مرا بردرا كه برداشتم، صداي
  :هستم، شمرده شمرده گفت

مدارك شما كامل است، ويزا . لطفاً روز چهارشنبه به سفارت بياييد«
  ».تفويض شده

انتظار نداشتم كه به اين زودي . كوشي را كه گذاشتم گيج شده بودم
ايستاده بود و پدر . باال و پايين پريدم و جيغ كشيدم. كارمان درست بشود

  :داد زدم. كرد به من نگاه مي
  ».بهمون ويزا دادن. كارمون درست شد«

  :اش را شنيدم صداي خفه. رمقي زد پدر لبخند بي
  ».تبريك، به سالمتي«

  .شد زد و داشت سبز مي اش نگاه كردم كه نم مي هاي ميشي به چشم
  :سولماز پالتو سفيد را پوشيده بود و به طرف پدر رفت

  »...پفك... ددر.. .هاپو«
دويدم، پدر سولماز را نگه  سه ماه زمستان كه دنبال كارهايمان مي

يك روز كه به خانه برگشتم . رسيد داشت و مادر به كارهاي خانه مي مي
  .به طرف من دويد. سولماز پالتو سفيدي تنش بود

  »...هاپو... هاپو«
بعد از . ي شده بودپدر پالتو را برايش خريده بود، مثل سگ سفيد پشمالوي

  :زد خواستم از خانه بيرون بيايم، پدر سولماز را صدا مي آن هر وقت مي
  ».پفك.. ددر.. هاپو.. هاپو«

وقتي . كرد دويد و پالتو را تنش مي ها مي ي لباس سولماز به طرف گنجه
  :ها را بستم، پدر صدايش كرد چمدان

  »...ددر ... گلم سول«
اش  هاي سبز شده خواست به چشم حتماً نمي. ردك نگاهش از من پرهيز مي

وقتي برگشتند، يك عالمه خوراكي براي . با سولماز بيرون رفتند. نگاه كنم
  .او خريده بود

نگاهش به من خيره . صورتم را بوسيد. سولماز سفيد باني را زمين گذاشت
  .رويش را برگرداند و به طرف در رفت. شد

  ».نمز مامان زود به زود بهت سر مي«
از در بيرون . از توي آينه او را ديدم كه سفيد باني را بغل كرده بود 

  .هايم سبز سبز شده بود چشم. رفت مي
* 
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 يادي از پوران بازرگان
  ... در سومين سالگرد خاموشي او

  

  
  »پيكرها بر خاك، ايده ها برپا«

  )ويكتور هوگو (                              
  

، جمعي از ياران و همرزمان پوران بازرگان بر 2010روز شنبه ششم مارس 
بارز راه سر مزارش در گورستان پرالشز پاريس گردآمده، ياد اين بانوي م

پس از گلباران مزار، بهروز عارفي . انقالب و سوسياليسم را گرامي داشتند
  :متني را خطاب به پوران قرائت كرد كه در آن آمده بود

زندگي تو به عنوان يكي از رهروان پيگير و ديرپاي جنبش انقالبي ... «
هل و تو فضاهاي تاريكي و ج. ايران، درسي  است براي هر پوينده راه آزادي

تسليم را پشت سر گذاشته، دربرابر ستم هاي فرهنگ مردساالر شوريدي، 
با رژيم ستمشاهي جنگيدي و با نقد و نفي انديشه هاي واپس گرا، و به 
اتكاي جهان بيني ماركسيستي به مبارزه ادامه دادي، تو مبارزه ميكردي تا 

ش، به جاي جامعهء كهن بورژوايي، با طبقات و تناقضات طبقاتي ا«
اجتماعي از افراد پديد آيد كه در آن تكامل آزادانهء هر فرد شرط تكامل 

، كه از خاكستر دنياي كهن، جامعه اي  )مانيفست(» آزادانهء همگان است
. نو، استوار بر آزادي، برابري و عدالت، بدون استثمار و استعمار قد بر افرازد

زنان و پشتيباني از سال هاي پاياني زندگي ات را نيز به دفاع از حقوق 
جنبش كارگران در ايران و جهان و همبستگي با خلق هاي دربند و مقاوم 

  .تو به عشق آنان زنده بودي. بويژه مردم فلسطين سپري كردي
همان گونه كه اميد داشتي، امروز از خاكستر تو و امثال تو ققنوس ها 

. زندبرخاسته اند، نداي آزادي سر مي دهند و در راهش جان مي با
  .دخترانت رژيم جهل و سرمايه را سنگباران مي كنند

صداهائي كه از فراز كوچه و خيابان هاي ايران بگوش مي رسد، نويد مي 
دهد كه بذري كه تو وزنان مبارزي چون تو كاشته ايد، بارور مي شود و دور 

  .نيست كه از پسِ روزگاران پر رنج، به ثمر برسد
: اما همان گونه كه خودت مي دانستيگر چه تو در ميان ما نيستي، 

آرمانهاي تو، با زندگي و مبارزهء ميليونها انسان رنجبر ديگر در سراسر كرهء 
  .زمين به حيات و فعاليت خود ادامه مي دهد

تو، در روزهاي سخت بيماري نيز، بيشتر از خود، به فكر آنان بودي كه 
در هر مالقاتي، از .  ندباالپوشي براي خوابيدن، و غذائي براي خوردن نداشت

تو با همه . و احوالي كه از آن  بي خبر بودي. رزم توده ها مي پرسيدي
  . سادگي زندگي ات، در آرمان خواهي، باال و بلند پرواز مي كردي

سپس آذر درخشان با يادي از فعاليت هاي پوران و اشاره به نزديكي روز 
ردم و خالي بودن جاي جهاني زن، از ويژگي امسال و مبارزات گسترده م

  .پوران در اين مبارزات ياد كرد
در پايان، با سپاسگزاري از اين گردهم آيي دوستانه به ياد پوران بازرگان، 
متن كوتاهي توزيع شد كه به زندگي و مبارزات مادر جونز، يكي از چهره 

  .هاي مشهور جنبش كارگري آمريكا، اختصاص داست
  

* 
 
  

 

  
  ن خاوراتبارمادري از 

  از ميان ما رفت
 26مادر مرواريد نصير، مادر جان باخته داريوش كايدپور روز چهارشنبه 

 در سن هفتاد و هشت سالگي در 2010 مارس 17، برابر با 1388اسفند 
مادر مرواريد در خانواده اي  . در كرج، با زندگي وداع كردبيمارستاني

دوران از همان زحمتكش در مسجدسليمان چشم به جهان گشود و 
زندگي مشترك مادر با .  آشنا شد و استثماركودكي و نوجواني با رنج كار

اتي شد كه زشركت نفت، سرآغاز مبازدر جمعه كايدپور از فعاالن كارگري 
در .  به مبارزات كارگران شركت نفت پيوند دادشمادر را در كنار همسر

رش را كشاكش مبارزات كارگران شركت نفت عليه رژيم شاه، ساواك همس
 در دو سنگر كار و  مرواريددر نبود همسر، مادر. بارها دستگير و زنداني كرد

مبارزه طبقاتي، تالشگري خستگي ناپذير بود و يك تنه، يك سر به زندان 
  .  داشت و يك سر به  تامين نان و هزينه هاي زندگي فرزندانش

ت خانوادگي، مادر، به تاثير از موقعيت اجتماعي و مبارزا دو فرزند بزرگتر
به مدت  نش،مادر اين بار براي مالقات فرزندا. درگير مبارزه سياسي شدند

، شب و روزش 57 تا مقطع قيام در سال 50 و 49هفت سال از سال هاي 
رفت و آمد به زندان، جزئي از زندگي . را در مقابل زندان هاي تهران گذراند

 ها براي ديدار فرزندان مادر سال. مادر و با مبارزات او پيوند خورده بود
جمعه، . زنداني اش ايرج و داريوش از  مسجدسليمان به تهران سفر كرد

 در راه برگشت از زندان در يك حادثه رانندگي 54همسر مادر در مهر 
رفت و . فقدان همسر، زندگي را دوچندان براي مادر سخت كرد. كشته شد

اريد را فرسوده و خسته آمد به زندان از مسجدسليمان تا تهران، مادر مرو
به ناچار، با تمام سختي هاي زندگي همراه با فرزندانش به تهران . كرده بود

  .  نقل مكان كرد
، زندگي مادر رنگ 57با آزادي فرزندانش از زندان در ماه هاي پيش از قيام 

مانند هزاران مادر و زن كارگر مبارز، فعاالنه در قيام . و شور ديگري گرفت
 شور و شعف مادر را رژيم جمهوري اسالمي با دستگيري .شركت كرد

 راهي زندان بار ديگرمادر مرواريد  يك .  از او گرفت60فرزندانش در سال 
هرگز اميد را از دست نداد و . او نيرو و انرژي عجيبي داشت. هاي تهران شد

مادر . استوار در مقابل سختي ها و بيدادگري دو رژيم شاه و شيخ ايستاد
، به مالقات داريوش در زندان اوين 67ريد، در يكي از روزهاي شهريور مروا

رفت، همان روزهائي كه جنايت كاران جمهوري اسالمي رابطه زندان با 
مادر . بيرون را قطع كرده بودند و به كشتار زندانيان سياسي مشغول بودند

عد دوماه ب. آن روز و روزهاي ديگر هرگز موفق به ديدار با فرزندش نشد
مادر با اين خبر شكست و هرگز لبخند . خبر اعدام داريوش را به وي دادند

جسم و روان مادر، به تدريج روبه . به  صورت پر درد و رنجش بر نگشت
   .تحليل رفت و عاقبت مرگ، اين مادر مبارز و خستگي ناپذير را از پاي در آورد

ار بود و همچون مادر مرواريد، يكي از مادران خاوران و تكيه گاه كارز
مادران و پدراني كه در اين چند سال شاهد مرگشان بوده ايم، آرزو داشت 

ما يك بار ديگر با . دادگاه جمهوري اسالمي در دوران حيات او برگزار شود
مادر مرواريد و همه ي مادران عهد مي بنديم، كه تا دادخواهي فرزندانشان 

  !    يادش گرامي باد.    و برگزاري اين دادگاه از پاي ننشينم
  اسالميكميته هماهنگي كارزار تدارك دادگاه بين المللي  براي محاكمه جمهوري

 به جرم جنايت عليه بشريت



 

  

 

  بيانيه كانون نويسندگان ايران
  به مناسبت يازدهمين سالگرد قتل محمد مختاري و محمدجعفر پوينده

  اي نبود مرگ ،  آيين تازه
  .ايم  ما زنده

  
  !گامان، زنان و مردان آزاده  ياران، هم

ن سياسي و اجتماعي، دو تن از ياران دلير و ي پروانه اسكندري و داريوش فروهر، فعاال ، در پي قتل تبهكارانه1377يازده سال پيش، در خزان 
هاي تهران ربودند و به جرم نوشتن و گفتن و سرودن، شكستن سكوت گورستاني،  ي ما، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، را در خيابان آزاده

  .امان با سانسور به طرز هولناكي به قتل رساندند گردن نگذاشتن به يوغ بردگيِ قدرتِ حاكم، كوشيدن در راه آزادي بيان و قلم و انديشه و پيكار بي
زنيِ مختاري و پوينده،   فارغ شده بود گمان داشت كه با قتل و تك1360ي  ي دهه هاي خونين و گسترده در آن هنگام، حاكميت كه از سركوب

خواهيِ روشنفكريِ متعهد  توان فرياد آزادي يگر ميها تن د زاده و احمد ميرعاليي و نيز مجيد شريف و پيروز دواني و ده غفار حسيني، حميد حاجي
ها نديد، كوشيد با محدود كردن  اي جز پذيرش قتل ها از پرده بيرون افتاد و حاكميت چاره اما هنگامي كه قتل.  ايران را براي هميشه خاموش كرد

گر سازد؛  جلوه» خودسر«ها را حاصل انحراف مشتي  كاريهاي ضدبشري سرپوش بگذارد و اين تبه اين كشتارها به چهار قتل، بر ژرفاي اين جنايت
باختگان، سر و ته قضيه را هم آورد و  ها و وكيالن جان دادگاهي سر هم كرد و در پشت درهاي بسته، در تاريكي و خاموشي، بدون حضور خانواده

ها  ي آمران و عامالن جنايت جويي و پافشاري بر محاكمه  به جرم حقسرانجام ناصر زرافشان، وكيل شجاع قربانيان و عضو كانون نويسندگان ايران را
ها كردند تا اين بار  ي خيابان چندي نگذشت كه آمران و قاتالن را در بافت و ساختي ديگرگونه و گسترده، و در سليحِ كامل، روانه.  ي زندان كرد روانه

هاي  ي آزادي آميزترين شكلِ ممكن خواهان اعاده طلبي بيافتند كه به مسالمت ان حق به جان مردم و جوان1388در رويدادهاي خونينِ پس از خرداد 
... ها و ها و محسن ها، سهراب ها، نداها و ترانه شدگان و قربانيان كهريزك ها، شكنجه و چنين شد كه خون كشتگانِ خيابان. ي خود بودند رفته از دست

  . به هم پيوست و آزادي را فرياد كرد60ي  ي دهه باخته و هزاران جانها  ها و مختاري پورها و پوينده با خون سلطان
  !مردم آزاده 

هاي پاك و  كند كه با آرمان كانون نويسندگان ايران در يازدهمين سالِ جان باختن محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، بار ديگر اعالم مي
گذرد  ان است كه بود، و اگر هزار سال بر اين بگذرد حتي يك دم از دادخواهي خود نميي خود بر سر همان پيم  رفته ي ياران از دست خواهانه آزادي

كُشي دمي از پاي  ي اخير و برچيدن كامل تمامي بساط شكنجه و پيگرد و آزار و آزادي هاي سه دهه و تا محاكمه و مجازات آمران و عامالن جنايت
  .نشيند نمي

  .ها چشم به راه روز دادرسي است كُشتگانِ اين سال ي ستم  همهديدگان خفته در گورِ ياران عزيز ما و
  

  كانون نويسندگان ايران
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