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 مهرگان باد باد،

 ابراهیمی نادر

 و بشوم خوبی دکتر هم خودم روز یک اگر تازه. کرد شودنمی کاریش است، والیت سوغات این. شد شروع دردم پا امروز

. کردنمی درد که بود روزی چند. را رطوبت آن کند لعنت خدا. است نمانده باقی پایی روز آن تا کنم درمان را درد این بخواهم

 درد. نیست درد عالج راه فضا تغییر کنممی فکر حاال اما کرده، را خودش کار جااین خشک هوای کردم فکر. بودم راحت چقدر

 .هاحرف طور این و کند ریشه از باید را

 حس تشریح تاالر در امروز و شد خواهم رو به رو مرده یک با چطور بار اولین برای که کردممی فکر همیشه این، از پیش

 را رتاال فضای بوی. نیست روندمی راه دراز به دراز که هاآن و اندخوابیده دراز به دراز که هااین میان تفاوتی هیچ که کردم

 جسد از. بودم کرده حس را بو همین بازار سقف زیر و ها،تجارتخانه در خودمان، هایاداره در. بودم کرده حس این از پیش

 سوم «ال» از اما بو؛ همین بود، بلند بو همین خاکم غمناک آواز صدای از شهرم، بزرگ میدان حوض راکد آب از پدرم، فعال

. تحدینم یا -دانمنمی- متفقین بوی. زندمی را دلم که هست جااین هم دیگر بوی یک. پرواز و جهش بوی آید،می پرنده بوی

 .فرانسوی عطر و سوخته باروت بوی حتی گاه، و قوارهبی بلند خیلی هایآمریکایی جنگ، زمان سربازهای بوی

 «جنگ؟ از بعد و جنگ زمان بوی آید؟می متحدین یا -دانمنمی- متفقین بوی جااین چرا: »پرسممی خودم اتاقیهم از

 «.بوده کمپ گمانم اینجا،: »دهدمی جواب او و

 .است کافی برایم بوده کمپ که همین. هاکی کمپ بدانم خواهمنمی من و

 «زنی؟می شطرنج: »گویدمی من اتاقیهم

 «هست؟ یادت داشت؟ عیبی چه تو یمرده اولین. زنممی: »گویممی

 .بود پیر زیادی -

 .دادمی هامبارسون و مانارواس بوی. بود اشمعده توی عیب یک من مال -

 «.ایانداخته کار به بدجوری را اتشامه تو: »گویدمی او و

 است؟ کشیدن بو جور چه این

 فهمی؟می. کنندمی تحمیل من بویایی به را خودشان هااین. کشمنمی من را بوها این -

 .راندمی دوخانه را وزیر جلوی یپیاده و.« نه: »گویدمی و دهدمی تکان را سرش من اتاقیهم



 

 نبود رستد این. کندمی فکر دیگری جور و شودمی مشربفیلسوف آدم. بود داشته برم مُرده فکر اما ببرم؛ ازش توانستممی

 شودنمی دامی قطع زنده، آدم از. دارند مشترک بوی فقط هااین. هستند یکی بینیممی ما که هازنده از خیلی و مُرده گفتم که

 .داشت تواننمی امیدی هیچ جسد، به اما کرد؛

 «.ضعیفی خیلی هنوز تو. ضعیفی تو: »گفت من اتاقیهم

 .«کنیممی بازی داشتم حوصله وقتی. دیگر یدفعه یک: »دادم جواب من و

 نارک که را کتاب و خواندمی هم عجیب. مانده سوم «ال» توی که شودمی دوسال. نو هایساختمان به رودمی او دیگر چندروز

 داد. رودمی هم تظاهرات به ها،این از غیر. باشد فشار زیر همیشه ذهنش خواهدمی. کند بازی شطرنج دارد اصرار. گذاردمی

 مال. دهدمی پرنده بوی. دارم هم دوستش. کنممی استفاده ازش من. بدهد یاد را چیزها خیلی خواهدمی دلش. کشدمی هم

 .نیست شبیه هم به هیچ ما هایلهجه. دارد فاصله خیلی من با اما است شمال

 پوشد،می. کندمی کار چه دانمنمی. ماندمی نو هم همیشه که نو خیلی لباس دست یک و دارد کهنه خیلی لباس دست یک

 .خرید نخواهد تازه لباس بشود دکتر که روزی تا. دانممی. نپوشیده را هاآن وقت هیچ که انگار اما گردد؛برمی رود،می

 «روی؟می جور این: »پرسیدم دلیلبی. پوشید را اشکهنه هایلباس امروز

 پا و دست زیر است ممکن. است تظاهرات امروز: »داد توضیح و. امکرده را سؤال این چرا که بود متعجب و «بله: »گفت

 کار در زرهی. دارد فرق چقدر قدیممان عهد جنگ زمان لباس با ما امروز جنگ زمان لباس که کردم فکر.« بشوم گرفتار

 .بدانم باید را این جنگ؟ چرا اصالً اما. خون از گوشت کند،می دفاع مغز از تن. نیست

 .نپرسیدم و دانستمنمی دقت به را علتش ولی است تظاهرات که دانستممی

 .است بهتر بکشم دراز. کندمی اذیتم درد پا

□ 

 .است خلوت کالس

 .است خالی خانه

 مگذارینمی ما: »زنندمی فریاد که شنوممی خیابان از را سارها صدای. آیدمی پرواز و جهش بوی. اندپریده هادرخت از سارها

 هایشهش به. است ریخته تراکت جا همه زمین، روی. گرفته و ساکت خیلی. است خلوت دانشگاه یهمه و.« بشود سرد آش این

 .اندچسبانده هم

 .صفتبی هست، بدی چیز اندمانده که معدودی نگاه در



 

 به و خورممی نسکافه یک تریا روممی. رومنمی کالس سر من است، نمانده کسهیچ تقریباً کس،هیچ دیگر ظهر نزدیک

 دآیمی نظرم به. دوندمی هاآن. بزرگ در جلوی روممی و بیرون آیممی. است تند باد مثل که دهممی گوش بیرون صداهای

. است تهبسنیمه دانشگاه جلوی هایدکان. گردندبرمی و فهمندمی هم خودشان. نیست دنبالشان کسی و دوندمی بیخود که

 «ت؟چیس برای: »پرسدمی یکی. آیدمی بدم مردم نگاه از من. بینندمی فیلم که انگار. اندایستاده کنار و گوشه مردم،

 «!همین برای: »دهممی جواب من و

 اسم حالت این یا چیز این چرا. هست بدی چیز راننده نگاه در. شوممی سوار را امیرآباد خالی اتوبوس دانشگاه پشت روممی بعد

 .دانمنمی من. دارد هم شاید ندارد؟ صفت ندارد،

 «کشید؟ کجا به: »پرسدمی

 .«دانمنمی: »گویممی

 .هست بد خیلی چیز یک نگاهش در باز و

. نشده تمام که هنوز: کنممی اضافه آهسته بعد کمی و «چه؟ من به اصالً: »بگویم توانمنمی و.« دیگر دانمنمی: »گویممی

 .بایستم توانمنمی دارم، درد پا من

 «.افتدنمی راه که خالی اتوبوس. جوی کنار بنشینید زحمتبی: »گویدمی و گرددبرمی

 !خفتی چه

□ 

 .است خلوت هم جااین

 .پیاده هم بعد و تاکسی با. نیامدم دانشگاه کوی اتوبوس با –باالخره– من

 .خوانندمی کتاب نفر دو یکی هادرخت الی

 خوابیده ترطرف آن اتاق سه که آیدمی کسی نفس صدای. جودمی مرا آهسته سوم «ال. »آیدنمی ناهار برای من اتاقیهم

 از. سباندهچ متکا به رخنیم را صورتش و خوابیده دمر. بپرسم چیزی ازش بتوانم و بشود بیدار شاید. سروقتش روممی. است

 .چرک زیرشلواری بوی و گندیده زمینیسیب بوی راکد، آب بوی: زندمی بیرون ناجوری بوی اتاقش

: پرسدیم آهسته و آیدمی بیرون اتاقش از یکی «نیست؟ جااین کسی: »پرسممی بلند صدای با و ایستممی داالن وسط

 «.نه: »گویممی «شود؟می چیزیت»

 .اتاقم به گردمبرمی و

□ 



 

. آیدمی صورت و دست شستن صدای و شودمی روشن هاچراغ. آوردمی در را هایشجوراب دارد و است برگشته من اتاقیهم

 از رپ بلند، صداهای از پر بعد، و زمزمه از پر: شودمی پر آهسته آهسته سوم «ال. »کنندمی خالی و آیندمی مرتب هااتوبوس

 .پرنده از پر حرارت، از پر ماجرا،

 دایص گویندمی همه و کرده سخنرانی بهارستان توی نفر یک. چیزها جور این و معلمین حقوق: زنندمی حرف که شنوممی

 داشته لندیب خیلی خیلی صدای آدم که است مهم خیلی این که فهمممی. زده حرف بلندگو بدون و داشته بلندی خیلی خیلی

 .شودنمی. کنم امتحان را خودم صدای و بکشم داد خواهممی. بزند حرف بلندگو بدون بتواند و باشد

 اهمخومی هم من. است آدم از پر که پهلویی اتاق توی رودمی بعد. گرددبرمی و شویدمی را صورتش رودمی هم من اتاقی هم

 «چه؟ من به اصالً: »بگویم راننده به بود ذهنم توی که افتدمی یادم. نیست مربوط من به که این مثل اما بروم؛

 خوشم من. کنندمی تعریف دارند را فیلم یک داستان که رسدمی گوش به طور این. شنوممی من. زنندمی حرف دیروقت تا

 کدامشان هر. کندمی دارخنده کمی را فیلم نظرم به که هست عیبی اما بودم؛ کرده بازی هم خودم خواهدمی دلم و آیدمی

 تساک همه تا– هم باز. کردم فرار و کشیدم دستش از را باتون من: گویدمی مرتب یکی. انددیده را خودشان بازی فقط

 .کردم فرار و کشیدم دستش از را باتون من: است این هایشانحرف بندترجیع. گویدمی را همین –شوندمی

 که تهس چپ طرف کوچه یک. باال دویدم علیشاهصفی از من: »کنندمی ترسیم دقت به را فرارشان مسیر یک، یک حتی

 «...بازارچه بعد و خزائلی یمدرسه به خوردمی

 .بودم دیده دانشگاه جلوی را هاآن صبح که آیدمی یادم

 .است کرده اشغال را درخت چند پرندگان سپاه امروز پس

 ...روممی خواب به و شنومنمی دیگر من اما هست؛ هنوز صدا

□ 

 .آمده برایم پدر از نامه یک امروز

 .است نگران سخت. است نگران

 و ینجب عرق و مرارت و رنج و زحمت با او که نوشته. نخورم را بازحقه عده یک گول و باشم هشیار خیلی خیلی که نوشته

 باعث نه باشم او سربلندی یمایه خواهدمی دلش «واقعاً» و کندمی فراهم مرا تحصیل پول چیزها جور این از خیلی

 است خرفیمز خیلی چیز سیاست که نوشته. خودمان شهر به برگردم آبرو و باسواد من که خواهدمی دلش و. اشسرشکستگی

 که یمهست ایوسیله فقط ما. کنندمی بند و زد همه و گیرندمی پول همه. هستند چیزها جور این و وسیله و فعل آلت همه و

 ویت نبرند مرا باشم مواظب و کنم باز الزم حد به را گوشم و چشم که نوشته. بشوند سوار را خودشان خر معدود یعده یک

 این از یلیخ. نکنم شرکت تظاهرات در وقتهیچ و باشم امبیچاره والدین فکر «خصوصهب» که نوشته. چیزی ای،دسته حزبی،



 

 و هرفت هم تصدقم و رفته قربانم و نوشته ایکلمه چند هم مادرم نامه، ته. مفصل کرده، تکرار هم اشهمه و نوشته، هاحرف

 من راه هب چشم که– امبیچاره مادر فکر باید حتماً و هستم قلبش از بزرگ یتکه یک و جگر یگوشه من که نوشته آشکارا

 .باشم –است

 ینم؛بنش که گیرممی اجازه. اندشده جمع جاآن هابچه که هااتاق از یکی به روممی و کتاب الی گذارممی و کنممی تا را نامه

 یشپ که سکوتی از بعد، و مانممی ساکت کمی. کنندمی هم تعارف دهند،می اجازه هستم، تنها و نیامده هنوز رفیقم چون

 هافحر این توی هم وقتهیچ. نشده دستگیرم چیزی هنوز. امآمده تازه من دانید؟می: »گویممی و کنم،می استفاده آیدمی

 حقوق هک شودمی معلوم و. مفصل کند،می شروع شانیکی و «مخالفیم؟ ما که بکنند کار چه خواهندمی را معلمین. امنبوده

 آزادی چیز مهه اصل که گویدمی. برود پیش باید موج این و است موج یک این که گویدمی دیگر یکی و. شده پایمال معلمین

 هددمی جواب اولی باز و. جنگیممی نان برای ما. است ترمهم نان که گویدمی رفیقش اما. است ترمهم نان از آزادی و است

 کلی هب رفیقش اما امریکا، استقالل جنگ مثل برد،می نام را هاییجنگ و نجنگیده نان خاطر به تاریخ طول در کسهیچ که

 از عدب. روسیه و فرانسه انقالب زیربنای که همچنان بوده، مادی هم استقالل هایجنگ زیربنای گویدمی و شودمی منکر

 و داد هب کار. فروشدمی و آوردمی کوچکی هایروزنامه هم یکی. شودمی فریاد و نفس از لبریز اتاق و آیندمی دیگر هایاتاق

 پهلویم که یکس به بلند صدای با. شودنمی دستگیرم چیزی دیگر من. شودمی شلوغ حسابی. دعوا تقریباً و کشدمی بیداد

 یتموقع به این. بشود شاید: »زندمی فریاد او «جنگید؟ آزادی خاطر به هم و نان خاطر به هم شودنمی: »گویممی نشسته

 بین از برای باید که هست کار در عیبی اگر. چه یعنی فهممنمی اصالً من.« است مسئله زیربنای از حرف اما دارد؛ بستگی

 نخواهد اقاتف حقیقی جنگ زیربنا، شناخت بدون: »گویدمی او. چیست زیربنایش که داریم کار چه ما. جنگید عیب آن بردن

 را اشقیهب و گرفته ریالی پنج چون بدهد، ریال دو نفر یک به باید که فهمدمی و شمردمی را هایشپول فروشروزنامه.« افتاد

 .کنممی حس را پرنده دسته یک خوش بوی باز و اتاقم به آیممی من. شودنمی پیدا هم یکی آن و نداده پس

 .دهممی جواب والدینم ینامه به فردا

 .کند می باز را در الی و زندمی را اتاق در یکی

 نخریدید؟ روزنامه دیشب شما -

 ببینید؟ خواهیدمی. است جیبم توی. خریدم چرا، -

 نه؟ یا گرفتید را پولتان یبقیه که بود این مقصودم... نه... اوه -

 .نداشت بقیه -

 دمدر پا و است خوب هوا جااین که نویسممی. دهممی جواب را پدرم ینامه و نشینممی. گرددمی ریال دو آن صاحب پی هنوز

: یسمنومی ایکلمه چند هم هاحرف آن یدرباره و. ندارم خواندن جز کاری هیچ و مشغولم سخت که نویسممی. است بهتر کمی

 .ندارم شکی هیچ بودنش موج در نشده، دستگیرم موج این از چیزی هنوز من که این با و است موج یک این پدرجان،»



 

 ماا جنگند؛می هردو آزادی و نان خاطر به که هستند هم هابعضی. آزادی خاطر به هابعضی جنگند،می نان خاطر به هابعضی

 دانندنمی شانخود اما جنگندمی که هستند هم هابعضی بخواهید را راستش اگر. باشند گرفته پول کدامشان هیچ کنمنمی خیال

 حصیلت که دهممی قول من. نباشید نگران خالصه. دیگر مفهوم یک به موج اما هستند موج هم هااین. کنندمی را کار این چرا

 خیلی که نویسممی باالخره و.« نشوم معدود یعده یک فعل آلت هرگز و. آزادی و نان مافوق بدهم؛ قرار چیزهمه مافوق را

 دهدمی مرا تحصیل خرج چیزها جور این و جبین عرق و مرارت و زحمت با و کشدمی رنج که این از و متشکرم محبتش از

 راه از را مهربانم مادر روی ضمناً. باشم مادرم و او افتخار و سرافرازی یمایه امیدوارم و هستم هم او مدیون و خجلم خیلی

 .کندمی اذیتم درد پا چون امنکرده شرکت تظاهراتی هیچ در من که رسانممی اطالعش به و بوسممی دور

□ 

 تابک من به. شودنمی که طور این. بدانم باید باالخره. دو هر یا و آزادی خاطر به یا نان خاطر به که بدانم باید من باالخره

 .جورواجور هاینوشته اند،داده جزوه اند،داده

 سمجورسوسیالی سی آدم هزارتا که شودمی مگر داریم؟ سوسیالیسم جور چند. است کرده خنگ مرا هانوشته همین ها،همین

 هیتلر تیراس چیست؟ هیتلری هایناسیونالیست آن با فرقشان هاناسیونالیست این. فهممنمی اصالً من باشند؟ داشته

 آن. تربیش فضای خاطر به. کدامهیچ خاطر به قبول، خوب، آزادی؟ خاطر به یا جنگیدهمی نان خاطر به بوده؟ ناسیونالیست

 طرخا به چرا. آزادی خاطر به …نه …آه نان؟ خاطر به است؟ بوده چیز چه خاطر به اندجنگیده هیتلر سپاه با که هاآن وقت

. خواهممی توضیح کسی از. هستند جدا که دارد وجود دلیل صد. هستند جدا. نیستند جدا هم از که هااین. دو هر خاطر به آزادی؟

 خواهی؟می نمسک دهم،می را آبت دهم،می را نانت: بگوید تو به و بیاید دستگاهی یا کسی اگر! ببین: »دهدمی توضیح برایم

 «کنی؟می قبول تو من، مطیع باش، مطیع تو عوض، در اما خوب؛ بسیار خواهی؟می پوشاک دهم،می هم را آن

 «نکنم؟ قبول دارم مرضی چه: »دهممی جواب

 «چه؟ برانگیخت واقعی عدالت علیه را تو اگر: »پرسدمی

 «.کنمنمی قبول: »گویممی

 «نخواهد؟ تو از عدالت خالف هم چیزی و بدهد را پوشاکت و مسکن و آب و نان بیاید که دارد مرض کسی: »گویدمی

 .دانمنمی. کنممی فکر

 .نیست ممکن ظاهراً نه، -

 ار عدالت تواندمی انسان که است آزادی در تنها چه،. آیدمی وجود به تضادی خواهیآزادی و خواستن نان میان پس خوب -

 نیست؟ طور این. کند انتخاب

 .باشد طورینمه گمانم چرا. -



 

 وضیحت دیگر ایگونه به دیگری. آزاد اما گرسنه. دیگر چیز هیچ نه جنگیمی آزادی نفس خاطر به تو پس! خوب بسیار -

 بیخ گیگرسن و باشی نداشته نان تو اگر کنی؟ فکر درست توانیمی باشی محروم زندگی وسایل حداقل از تو اگر: دهدمی

 عمیق فهومم به که بیاوری باال را اتبشری دانش سطح قدر آن و برانی پیش را فرهنگت توانیمی باشد چسبیده را حلقومت

 کنی؟ فکر عدالت و آزادی

 «نداشتند؟ چیز هیچ که هاییهندی گرسنه، هایهندی جنگیدند؟ هاانگلیسی با چرا هاهندی پس شود؟نمی: »پرسممی

 که حداقلی همان خاطر به هم آنها. کشید بیرون شکمش از را جواب و کرد مطرح باید را سؤال همین درست: »گویدمی

 «.خواهیآزادی نه بود گرسنگی آنها محرک. جنگیدند باشند داشته خواستندمی

 دو هر ینا و جنگد،می مشترکاً، آزادی، و نان خاطر به انسان کنیم قبول ما که است ساده خیلی کنممی فکر من وجود این با

 باشیم، هداشت متقارن هدف دو ما اگر …نه: »دهدمی توضیح سومی اما. دهندمی تشکیل را انسان یاولیه نیازمندی اتفاق، به

 به تیر، یک. بیندازیم هاهدف این هردوی سوی به تیری توانیمنمی هرگز باشند، گرفته قرار یکدیگر مقابل در که هدف دو

 «.همدیگرند یقرینه نیستند، هم کنار در آزادی و نان. نیست ممکن متقارن، هدف دو سوی

 ار هایشانمثل همیشه هااین. است همین هم کار عیب. زندمی هاییمثل و کندمی تصدیق را حرف این من یتازه اتاقیهم

 .کندمی کالفه را آدم هامثل این اما باشند؛ داشته حق هم شاید. «کشدمی» هاآن جانب به را حق که زنندمی طوری

 .متقارنند هدف دو آزادی و نان که است این شودمی مسلم برایم تقریباً که چیزی حال هر به

 پشت که هستند هدف دو هااین حقیقت در. نیستند قرینه آزادی و نان …نه: »دهدمی توضیح و رسدمی راه از چهارمی بعد، و

 هم توی یدایره دو کاغذ ورق یک روی و.« کنیم نگاه جهت کدام از که این به است مربوط ما قضاوت و. دارند قرار هم

 .کشدمی

 لتشکی را دایره یک تقریباً و شوندمی منطبق هم بر –آزادی یدایره و نان یدایره– دایره دو این پشت، از و روبهرو از -

 مقدم را ننا هدف بیندازی، تیر روروبه از اگر که تفاوت این با کند،می عبور هاآن هردوی از مستقیماً تو تیر وقت آن. دهندمی

 نی،ک نگاه پهلو از اگر اما ، را نان بعد و بینیمی را آزادی اول بیندازی تیر پشت از اگر. آن پشت را آزادی هدف و بینیمی

 قدر آن باید که تویی این پس صحیح؟. نشیندنمی هاآن هردوی به تیر یک و کنندمی پیدا قرینه شکل هدف دو این البته،

 اندازیمی تیر روروبه از است مقدم تو یجامعه برای نان که کنی حس اگر. بگیرند قرار هم سر پشت هدف دو این تا بچرخی

 خوب؟. پشت از است، آزادی محتاج و دلبسته تو یجامعه که کنی حس اگر و

 این خالف نظراتی هرکدامشان هشتمی، و هفتمی ششمی، پنجمی، اما است؛ نشسته دلم به بیشتر یکی این هایحرف گمانم

. کند فکر انتخابش ینتیجه به باید و باشد کنندهانتخاب باید آدم. رسدنمی قطعی ینتیجه به وقتهیچ آدم پس. دهندمی را

 .قبول و زندمی هابچه از دیگر یکی هم را حرف این. ندارد مطلق قطعیت چیز هیچ و نیست قطعی هم این تازه

 .بکشم داد و بروم صف توی ندارم تصمیم من هاحرف این یهمه با



 

 .بشوم حزبی ندارم تصمیم

 .بروم زندان ندارم تصمیم

 .درد پا فقط است، درد پا هم علتش

□ 

 .است گرفته باال کار

 .دارد وجود دلیلی همیشه کارها طور این برای

 ختس طرفین. بگذراند خیر به خدا. شودمی پخش بالفاصله خبر. اندکرده اخراج را سیاسی حقوق سوم سال دانشجوی یک

 قیفر هیچ برایم. کنممی شرکت هم من. اندداده را «آرام تظاهرات» یک ترتیب امروز هابچه وجود این با. هستند عصبانی

 یشصدا که کسی گاهی. زنیممی قدم دانشگاه داخلی یمحوطه دور و رویممی راه طور همین. باشم است بهتر اما کند؛نمی

 را این معیجدسته. «است صحیح: »گویممی اما شنومنمی من. زندمی حرف دارد احتیاج بلندگو به واقعاً و نیست بلند خیلی

 شهایحرف هستم مطمئن و شنوندمی را صداکوتاه آدم آن هایحرف ترندنزدیک که هاییآن هستم مطمئن من. گوییممی

 .است کافی من برای همین. کنندمی تصدیق هاآن که است صحیح

 تماشا و نشینممی معماری یدانشکده جلوی سکوی روی و شوممی خارج صف از. گرددبرمی دردم پا و شوممی خسته من بعد

 قد و یدهپوش قرمز لباس که دختری سر پشت. شودمی آشنا کم کم هاقیافه. زنندمی دور و زنندمی دور طورهمین آنها. کنممی

 ایدش. گیردمی امخنده من. کند نگاه را جلوها آن تا شودمی خارج صف از مرتب و کوتاه بسیار رودمی راه جوانی دارد بلندی

 «خندی؟می چه برای! پسر های: »زندمی داد صف کنار از قدکوتاه جوان اما. داندمی خدا. باشم زده لبخندی فقط

 ودشنمی کار هیچ. امدیده. شودمی قضاوت غیرعادالنه بسیار گاهی. دانممی. است محاکمه جور یک این. داردمی برم ترس

 «.نخندیدم من نخندیدم، من: »گویممی. کرد

 را سوسجا این: »زندمی فریاد قدکوتاه پسر. کندمی نگاه هم پوشیده قرمز پیراهن که دختری آن. کنندمی نگاهم هاخیلی

 «...کنید نیست به سر را هاکثافت این. بیرون بیندازید

 .شودمی نزدیک من به دهد،می خونین شعارهای من علیه که همچنان و

 .آیندمی او دنبال به گروهی. شوممی بلند

 دستش. کندیم دراز طرفم به را دستش و رسدمی قد کوتاه پسر. نیستم بلد کاری هیچ. است وحشتناک خیلی است، وحشتناک

 هیچ ما یانم چون. کندمی را کار این بیخود. خودش طرف به کشدمی مرا و چسبدمی را کتم پایین. رسدنمی پیراهنم ییقه به

 .نیست ایفاصله

 «.ضعیفی خیلی هنوز تو ضعیفی، تو: »کندمی صدا گوشم در امقدیمی اتاقیهم حرف و. گیردمی امگریه من بعد،



 

 و دهدمی تکان امر او اما باشد؛ داشته جواب که بپرسد چیزی شاید. بشود پیدا جوابی شاید. کنم گریه نباید. کنم گریه نباید

 .ندارد جواب اصالً این، و «خندی؟می چه به شرفبی: »گویدمی

 !عجب. شنوممی را خودم یگریه صدای دفعه یک

 توی زنممی و آورممی در جیبم از را امتحصیلی کارت. شودمی پیدا خاموشی همین میان از دلیل و. خاموشی لحظه یک

 «…دارم درد پا …بودم صف توی: »گویممی گریه هقهق میان و. پسرک صورت

 «!شناسمشمی من: »گویدمی جمعیت عقب از یکی

 .شودمی تمام محاکمه

 .نیستم پدرسوخته و جاسوس و خیانتکار من

 .گریان و خفیف نبینند؛ حالتی چنان در مرا که گردانندبرمی را صورتشان هاخیلی

 قدکوتاه کپسر بینممی کنممی نگاه پایین از. خروجی در طرف روممی. شوممی دور آهسته و کنممی پاک را صورتم دستمال با

 ورج یک. شوممی خوشحال. است کرده خفت احساس حتماً. کند نگاه را جلوتر تا کشیده بیرون صف از را خودش هم هنوز

 آدم و دودمی آدم هایروده توی آب مثل که است مادی خوشحالی یک. است جور چه گفت شودنمی که هست خوشحالی

 هم هاریه حتی یا. است خوشحال گوارشش دستگاه که کندمی حس آدم را شدنش سرازیر. کندمی حس را دویدنش

 .دیگر است معلوم. حرفها جور این و حقارت یعقده. کندمی خفت احساس پسرک حاال. اندخوشحال

 دارند، رسایی صدای که هاخیلی کنممی حس اما فهمم؛نمی چیزی که من. است همین هااین تشکیالت عیب راستش

 سپر نهسی و اندشده کارزار وارد صف، توی اندآمده هایشانعقده خاطر به فقط هاخیلی اصالً یا. کنندمی فریاد را هایشانعقده

 .باشد مردم شخصی هایعقده مطیع تواندنمی که جنبش یک. است قضیه عیب این خوب،. اندکرده

 طرحم را مسئله و بود اتاقهم من با که قدیمم رفیق سروقت روممی بعد، و کنممی عوض لباس سوم، «ال» به گردمبرمی

 جور این و زندان. زنندمی رگ به خودشان خاطر به فقط آن در هاخیلی که است این تشکیالت این عیب: »گویممی. کنممی

 پی .شوندمی دردسر اسباب یا کنندمی ول و رسندمی. شوندمی قانع دیگر، خوب... بعد و. رسمی و اسمی –بعد و– هاحرف

 یجای خواهیآزادی و آزادی یمسئله هم باطنشان ضمیر توی اصالً شاید. نیستند چیزها چور این و انسانی و عالی هدف

 «.باشد نداشته

 که هاپپه این. است بوده هاحرف این از دنیا هاینهضت تمام توی. است طور این البته است، طوراین: »دهدمی جواب رفیقم

. ریمندا را نهاآ کردن برطرف و هاعقده شناخت دستگاه که ما. کنند مبارزه بیایند بعد کنند، شوییعقده بروند اول توانندنمی

 خوب ینا و. شوند کشته حتی کمبودهایشان، خاطر به حاضرند هاخیلی. کندمی باز راه کند،می کمک هاعقده. ندارد کسهیچ

 –خالصه– یا: نیمک تفکیکشان کنیم، شانحالی توانستیممی ما که بود این بهتر و ترصحیح البته. است خوب خیلی این. است



 

 یدیدهآب رهبران را خودشان و ندارد برشان خیال وقت یک. چیست محرکشان فهمیممی که کنیم روشن برایشان جوری یک

 که هم ما .شناسندمی خوب را خودشان که خودشان. نیست مهم هم خیلی و توانیم،نمی اما. نکنند فرض مملکت روشنفکران

 «غمی؟ چه و داریم ترسی چه پس. شانشناسیممی تدریج به

 «شود؟نمی یعنی. شودمی افتضاح وضع برسند جایی به هااین اگر نکرده خدای: »گویممی

 هاییتکثاف و است نابهنگام موج همان از حرف. دانستیمی بودی خوانده تاریخ اگر. رسندنمی جایی به هااین نه،: »گویدمی

 خود جلوی و داردبرمی را هاکثافت و هامانده تمام و آیدمی آب،. اندانداخته آب تازه جویی، در ای؟دیده. راندمی پیش در که

 انددممق که بدهند نشان طوراین شده، انداخته جوی توی که هاییدماغ آب و تف خشک، برگهای ها،کثافت آن شاید. راندمی

. موج علت و است موج اصل. است خبر چه که دانندمی خوب خودشان. کشک اما،. هاحرف جور این و فرمانده و پیشتاز و

 «.حرکت علت و است حرکت اصل

. دارم انصاف ماًحت بشوم قانع اگر کنممی فکر بعد. بشوم قانع باید باشم، داشته انصاف اگر کنممی فکر اما ام،نشده قانع من

 ستا مشکل این. کند دفاع دیگری حرف از و خودش حرف زیر بزند است مجبور آدم. است مشکل خیلی شدن قانع البته

: گویدمی و رسدمی راه از یکی و کندمی پیدا ایعقیده و کندمی فکر زند،می زور خواند،می کتاب کشد،می زحمت آدم. دیگر

 دیگر کیی بروم باید … نه. بزند زیرش و کند عوضش آدم که است مفت عقیده مگر. شودمی جوشی آدم. اتعقیده به زکی»

. کنممی هم داپی و. کنم پیدا خودم سابق اتاقیهم برای هم هاییجواب باید اول البته. کنم مطرح برایش را مسئله و کنم پیدا را

 «.حتماً

□ 

 «.نیست درست هایتحرف: »گویممی و کشممی بلندی نفس نشینم،می

 «ها؟حرف کدام: »گویدمی

 ادزی وقتی اما هستند؛ آب جلوی هایکثافت همان که قبول هااین. گفتی عقده صاحب آدمهای به راجع دیشب که همان -

 کنند؟ ایجاد انحرافی آب جریان در یا و بشوند سدی کنینمی فکر چه؟ شدند

 «کردی؟ کشف دیشب را حرف این: »گویدمی

 «.دیشب بله،: »دهممی جواب

 «!خوب: »گویدمی

 .کنممی پیدا دل و است زده جا که فهمممی گفتنش «خوب» این از

 رازیرس شمیران از. است معلوم وضعیتش جوی،. شده کنده دیگری دستگاه هر یا شهرداری یوسیله قبالً جوی، این تازه -

 معین مسیری پیشاپیش جوی، در جاری آب برای حال هر به اما شود،می هم شاخه شاخه. رسدمی شهر جنوب به شودمی



 

 را راهش خواهدمی. برود و بکند خواهدمی. برود پیش شده کنده مسیر یک در خواهدنمی شما، موج موج، این اما اند؛کرده

 نیست؟ طوراین. کند باز خودش

 «ای؟شده حزبی: »پرسدمی

 «مگر؟ چطور. امنشده حزبی اما باشم، نشسته هاحزبی صحبت پای شاید … نه نه،: »گویممی

 «.کندمی مشخص ایدئولوژی یک را مسیرشان که آنها منطق. هاستحزبی منطق منطق این: »گویدمی

 «!بده را جوابش تو. دیگر است منطق منطق دارد؟ عیب چه. خوب: »گویممی

 .است خورده شکست. دهممی فرصت او به من و کندمی فکر کند،می فکر. کندمی فکر. کندمی فکر دارد آرام حاال

: زدن حرف به کندمی شروع باالخره،. کنمنمی قبول دربست را هاحرف یهمه. شودمی سرم چیزهایی هم من دیگر حاال

 رانجام،س ها،کثافت این: که این یکی. هست تضاد نفسشان در که کردی مطرح را هم از جدا یمسئله دوتا تو! داداش ببین»

 «درست؟. کنندمی منحرف را جوی آب

 .دهممی تکان را سرم

 حرفمن باالخره که کن روشن من برای حاال. دارد شده تعیین مسیر: چون شود،نمی منحرف آب این اینکه دیگر یکی و -

 .شودنمی یا شودمی

 و کنمیم فکر و کنم فکر. کنم فکر باید اما نیست، هم درست سؤال این. بودم نکرده فکر سؤالی همچو به قبل شب ظاهراً

 تدریج به هاکثافت این و برندارد راه جلوی از را هاکثافت این و نکند کمک کسی اگر که اینجاست مسئله! ها: »گویممی بعد

 را آن هک دارند وجود جوی یک مسیر در هاییآدم بنابراین. دارد رفتگر شهرداری اما. کنندمی انحراف ایجاد البته بشوند زیاد

 برند،می. دارندبرمی را هاآشغال این آیندمی دیگری کسان و خیابان کنار ریزندمی. کنندمی جدا آب از را هاکثافت. کنندمی پاک

 «درست؟. ریزندمی زمین روی و کنندمی کود

 .دهدمی تکان را سرش

 ایدب یا. آیددرنمی آب از درست کردی که ایمقایسه و دادی تو که جوابی حال هر در. نیست من حرف در تضادی هیچ پس -

 و ندهکنتصفیه و خواهدمی رفتگر صورت این در که قبل از شدهتعیین مسیر با است موجی هم شما موج که کرد قبول

 .کنندمی انحراف ایجاد آن در هالجن این حتماً ترتیب این به که شده، تراشیده و معین مسیر بدون یا دورریزنده؛

 :پرسدمی عاقبت. گرددمی جواب پی شاید. دهدمی هم طول. است مقدمه این. کندمی روشن سیگار یک دارد رفیقم حاال

 «است؟ نگذاشته خاصی تأثیر روحت در آوردند سرت که بالیی آن و دانشگاه دیروز یواقعه! ببینم»



 

 از دارد هم سیاست که فهمممی. بدهم جواب خواهدنمی دلم. است انگیزنفرت اما زیرکانه،. است انگیزینفرت سؤال این

 «.دانمنمی. باشد گذاشته تأثیری شاید: »دهممی جواب همه، این با. گیردمی کمک شناسیروان

 یربارهد دارد شخصی یعقده یک با آدمی. است کرده پیدا دیگری شکل قضیه االن که این برای. بدانی باید: »گویدمی

 باسل قدبلند دختر یک جلوی و است خورده توسری قدکوتاه آدم یک از تو مثل قددرازی آدم. زندمی حرف دیگران هایعقده

 و شنخ وضعیت آن با دیگران، جلوی هم آن نیست؟. اندترسانده را آدمی. اندانداخته گریه به را آدمی. است شده تحقیر قرمز

 «.تو خود قول به انگیز،وحشت واقعاً

 آن که نای چیست؟ راه. کند پیدا تحقیر این رفع برای حلی راه خواهدمی و شده تحقیر آدم این. کرده پیدا عقده آدم این حاال

 که است ایمحاکمه همان از حرف نیست؟. شوند تصفیه و شوند ریخته دور او مثل هاییآدم و عقده صاحب قدکوتاه پسرک

 دور او امثال و قدکوتاه پسرک که گیرم. هامحکومیت و است فوری هایمحاکمه همان از حرف. کردی نفرت ابراز ازش تو

 هک آدمی. بوده محرکش عقده که آدمی گیرد؟می را آنها جای کسی چه وقت آن. تو یبرنامه با و تو کمک به شدند؛ ریخته

 یعنی. ابیدهنخو شب. است کرده تالش اشعقیده کردن سوار برای و کرده پیدا ایعقیده سرشکستگی یک دنبال به یکباره

 خواهدیم رفتگر ما جنبش: »رسیده نظرش به صورت این به حلی راه تا آورده فشار خودش مغز به کرده، فکر. نبرده خوابش

 اند،شده رانده که آنها. کندنمی پیدا خاتمه جاهمین به قضیه. شد طوراین که گیرم! خوب بسیار. «دورریزنده و کنندهتصفیه و

 ایایستاده صف توی که تو تو، و آیند،می بعد که کسانی حتی یا دهندمی ایتازه یبرنامه هم اندشده تحقیر و اندشده محکوم

 این، و. روندمی را تو راه هم هاهمان اندازی،می شانگریه به و گیریمی را شانیقه کنیمی ارجحیت احساس آنها به نسبت و

 روروبه دشمنی با که آن از پیش خود، اردوگاه در و خود قلب در بجنگیم، خود درون در ما که شودمی باعث ها،این مجموع

 .باشد شده دفاع تربزرگ و ترکلی حقیقتی از که آن از پیش باشد، شده جنگی که آن از پیش باشیم، شده

 .ناآرام ناآرام، است؛ شده گرم چه

 این ؟شود پیدا هیجانی چنین این طب، یمدرسه شاگرد یک مبتدی، پزشک یک وجود در او، وجود در که کردممی فکر کی

 .واقعی عالجی و بزرگ طبی اما است طب شاید و نیست طب که چیزی خاطر به هیجانی چنین

 .امافتاده راه تازه من. خامم من! بزن حرف هم باز! بزن حرف: گویممی

 .است خفته هیجان آن. تند خیلی است، شده آرام اما. بینممی. است خوشحال قدیمم اتاقیهم و

 طرحم هاحرف این یهمه حرکت این آغاز از. نیستی اشکنندهشروع هم تو. است نشده شروع تازه حرفها این. است طور این -

 از چه و کند پیدا خودش را خودش مسیر بخواهد چه آب این که کرد قبول باید. ایممانده هاحرف همین درگیر ما. است بوده

 دیگری جمو ماندند اگر و نرفتند اگر. روندمی کنار هاکثافت این. دارد دماغ آب و خشک برگ دارد، لجن باشد شده معین پیش

 .بردمی بین از و کندمی حل خودش عظمت در را هااین. گیردمی زیر را هااین و آیدمی

 «نه؟. نیستی حزبی تو: »پرسممی



 

 یظیفهو را زدن فریاد من. گویندمی هم پال و پرت. است زیاد خیلی هایشاناختالف. باشم امنخواسته. نه هنوز. نه: »گویدمی

 نوع بدترین خاص نوع آن که ترسممی. امنکرده فکر خیلی بزنم، فریاد خاصی نوع که این یدرباره هنوز اما دانم؛می خودم

 «دارد؟ هم ایفایده زدن فریاد جهتبی و ول طورهمین کنیمی خیال: »پرسممی.« باشد فریاد

 یک در را آوازخواندن که ایمآمده یعنی. هستیم مبتدی آوازخوان عده یک ما دانی؟می: »دهدمی توضیح و.« دارد: »گویدمی

 فقط که رسدب نظر به و بخوانند آواز توانندمی نفر هزار ده یا نفر هزار چطور که بگیریم یاد ایمآمده. بگیریم یاد بزرگ ملی کُر

 خواندن به لتمای فقط. هم از جدا اصوات با ناخوشایند، اصواتی با هستیم، مبتدی ما. خواندمی آواز رسا بسیار صدای با نفر یک

 به خوانیممی بد و خوانیممی که حال همان در ما. شویممی تربیت خواندن ضمن ما. خواندن گروهی به تمایل. ماست در

 ار جمع در خواندن شودنمی گود از بیرون. خواهدمی زمان این. شویممی رانده خواندن خوب و خواندن یگانه سوی به تدریج

 دارند را اصد بهترین افرادش که را ایدسته خود میان از بتوانیم شاید گرفتیم یاد را خواندن هم با که این از بعد اما آموخت؛

 ...کنیم انتخاب

 نشینممی بعد و.« خیر به شب! من دوست ممنون،: »گویممی و کنممی تعظیم دارم،می بر سر از را امخیالی کاله شوم،می بلند

 «زنی؟می شطرنج: »گویممی و

 .«باشی گرفته یاد شاید بله،: »گویدمی خوشحال

 «.بگذار هم چای پس: »گویممی من و

□ 

 .شودمی ترپیچیده. شودمی پیچیده

 .است تیره سخت روابط

 .اندایستاده حتماً. اندایستاده هم هنوز. ساعتها. ایستادند هاساعت برف، زیر گاهآن و باران، زیر هابچه امروز

 و اند،یستادها آنها که بینممی نویسم،می را هایمیادداشت و امنشسته عالءالدین کنار وگرچه. بمانم زیادی مدت نتوانستم من

 .است نشسته سرشان بر برف،

 .شده ناپدید که است چندروز من یتازه اتاقیهم

 .اندگرفته هم را او که رسدمی خبر

 .کندمی فرار و کشدمی داد کند،می تعطیل ریزد،می هم به. صدا و سر پر و است جنجالی یکی این

 تفاوت لیک نویسممی من که هایینامه و نویسدمی اشخانواده برای او که هایینامه میان. هستند دنبالش که گفتمی خودش

 .است



 

 .نویسدمی را چیزهمه او

 .نویسمنمی را چیزهیچ من

 .بنویسم که ندارم چیزی من حقیقت در

 .کند استراحت که است رفته او حاال

 !برفی چه

 نقاشی تابلوی یک که این جز ندارد هدفی هیچ که این مثل. کند بیشتر را هابچه اجتماع شکوه خواهدمی که انگار برف این

 «.برف زیر اعتصاب» تابلوی: بیافریند

 .گرم ام،نشسته عالءالدین کنار اینجا من و

 .آیددرنمی صدا سوم «ال» از

 .رفت باید

 .رفت باید

 است؟ مربوط امنگرفته تصمیم هنوز که من به آیا

 .رفت باید نباشد، چه باشد مربوط چه دیگر،

□ 

 .شوممی وارد دانشگاه پشت هایمیله از. برممی خودم با و خرممی نان مقداری و خرما من یک ساندویچ، چندتا

 .بودم زده حدس که طور همان تابلو، یک مثل درست

 .ایستممی گوشه یک و مسئولین از یکی به دهممی را هاساندویچ و خرما و نان

 برف،

 .برف هنوز

 .آوردمی خبری. آیدمی «پیک» بعد و

 .دهدمی جواب بیرون از یکی آن و. کندمی صحبت هابچه طرف از اینماینده

 .اندنپذیرفته هابچه که این مثل



 

 «.است منفی ما جواب: »که شنوممی فقط من

 بفهمم؟ نباید وقتهیچ من یعنی اند؟نپذیرفته را چیز چه

 «است؟ خبر چه: »پرسممی

 «.بشکنیم که است این پیشنهاد: »گویدمی یکی

 «است؟ آمده پیشنهاد این کی طرف از: »پرسممی

 «.شورا. خودمان طرف از: »گویدمی

 «بشکنیم؟ را خودمان خودمان یعنی چه؟ یعنی: »پرسممی

 «ای؟آمده تازه: »گویدمی

 «.بایستم توانمنمی دارم، درد پا. بیاورم خرما و نان رفتم اما بودم،. بله: »گویممی

 آنها. دشومی برآورده هایمانخواسته برویم، ما که صورتی در فقط یعنی برویم، ما اگر که است این سر حرف! آها: »گویدمی

 «.اندکرده مذاکره هم با خودشان

 «.دیگر برویم پس خوب،: »گویممی

 «.باشد کار در کلکی است ممکن. نیست هم سادگی همین به: »دهدمی جواب

 «.است ممکن …بله: »گویممی

. نباشد افیک شاید خوب،. نیست کافی مگر. اندداده قول حتماً. اندکرده توافق اند،کرده مذاکره کلکی؟ چه آخر که کنممی فکر

. آقاست. است محترم است، عزیز. است بزرگان از. نیست پیک دیگر یکی این. آیدمی دیگر یکی مدتی از بعد و رودمی «پیک»

. کندمی متعظی آنها به محبت با. گذاردمی دست هایشانشانه روی. هابچه میان آیدمی. تو آیدمی کنندمی باز برایش را در الی

 شما که اقدامی عظمت! دوستان و رفقا: »گویدمی و کندمی صاف را اشسینه. آقا چقدر بزرگوار، چقدر. است من نزدیک حاال

 «...نیست پوشیده کسهیچ بر ایدکرده

 بیلشاتوم توی راه، تمام در نظرم، به. آیدمی بادکنکی و توخالی نظرم به اشجمله. کشممی کنار شنوممی که را همین من

 ستا توهین یک فقط جمله این. دروغ خاصیت،بی روح،بی! ایجمله چه تازه، و. کند شروع را حرفش چطور که کردهمی فکر

 .دارد حرارت و زندگی دارد، رنگ دارد، قدرت که زبانی به فارسی، زبان به

 این. است اشتباه این... نه که کنممی فکر بعد و. خواهدمی لغت تحولْ. خواهدمی را خودش خاص زبان تحولْ که کنممی فکر

 .کنمنمی گوش کدامشان هیچ هایحرف به دیگر. روح خواهد،می روح فقط تحولْ. است فکری انحراف یک



 

 .اعتراض فریاد، صدا، و سر

 انکار

 سکوت

 ...قبول قبول، قبول،

 برف

 برف

 برف

 باز درهای

 متحرک جمعیت

 برف یزمزمه

 مرگ آرام یزمزمه

 .برف دلگیر یزمزمه

 .شب سنگینی

 برف سنگینی

 فکر سنگینی

 خیابان

 خیس هایلباس

 تاریکی

 … مرطوب ارواح و

□ 

 .رومنمی که دارم اطمینان. رومنمی دیگر من

 بروم؟ چه برای



 

. چه ییعن سیاست دانندمی اینها. فهمندمی را همدیگر زبان هااین اما نیست؛ چیزی پشتش که دادمی نشان مرد آن صدای

 ام؟کاره چه من چه؟ من اما. کنندمی پیدا حلی راه هم ایمسئله هر برای و کنند فکر توانندمی اینها

 .کودنم من. خنگم من

 .برخورد و گووگفت از پر غوغا، از پر جنجال، از پر باشد؛ پرنده از پر همیشه سوم «ال» که دارم دوست وجود این با

 .دارم دوست را جااین اصالً

 .نیست من شهر بزرگ میدان حوض مثل جااین

 .نیست تشریح تاالر مثل جااین

 .آیدنمی رکود و ماندگی بوی

 نروم؟ چرا

 .باشم سیاستمدار خواهمنمی که من

 .«باشم» خواهممی فقط من

 .روممی گاهی پس،

 .روم نمی گاهی و

□ 

 .اندآورده بیشتری فشار «هاآن»

 «.کرد یکسره باید را کار: »گویندمی

 !تعطیل

: کنیممی فکر امتحانات به گاه و کنیممی بحث زنیم،می شطرنج خوانیم،می کتاب ایم،نشسته هایماناتاق کنج شب تا صبح ما

. کرد یداپ حلی راه باید. شودنمی ...نه کنند؟نمی امتحان واقعاً یعنی رود؟می باد به ما زحمت سال یک یعنی شود؟می چطور»

 رآخ امتحانات؟ ولی. بود چه اشنتیجه که دیدیم دفعه آن. ببرد را مذاکره شویمرده اما است؛ فکری هم این. خوب! مذاکره

 «کنیم؟ کارش چه

 .نیستند ما میان در کنند پیدا حلی راه توانندمی که هاآن. نیستند هاخیلی

 .نشینیممی منتظر پس



 
 


