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کورمال کورمال توی تاریکی به دنبال در اطاق میگشتم ک33ه فری33ده دس33ت دراز ک33رد و م33را از درز در
به داخل اطاق کشاند .زیر نور شیری رنگ مهتاب ،که از طریق پنجره به درون اطاق میتابید ،فری33ده
سینه به سینهام ایستاد و گذاشت که چادر گل گلیاش ،هم33انی ک33ه همیش33ه به س33ر داش33ت ،از روی س33ر و
شانه بلغزد و پائین بیفتد .نگاهم لغ33زش چ33ادر را از روی گودیه33ا و برجس33تگیهای تن33ش تعقی33ب ک33رد ت33ا
جائی که دور پاهاش روی فرش بتته سرکج دستباف چمبره زد .دستها را دراز کرد و دس33تانم را گرف33ت
و با چشمان درشت فریبنده توی صورتم خیره شد و گفت :
ـ چرا منو آموزش نمیدی رفیق علی.
همه چیز در هالهای از ابهام و گنگ33ی محسوس33ی اتف33اق میافت33اد .اینک33ه آن33وقت ش33ب آنج33ا چ33ه میک33ردم؟
اینکه چرا فریده مرا به داخل اطاق کش33یده و اینک33ه چ33را حس33ن ،ش33وهر فری33ده ،خ33انه نب33ود؟ ام33ا داغ33ی و
لط33افت دس33تان فری33ده را ح33س میک33ردم .از لح33ن ظری33ف و طنی33ن عش33وهآلود ص33داش ون33از و کرش33مۀ
حرکات او یک ح33ال خاص33ی ب33ه م33ن دس33ت میداد ،ی33ک ح33التی ک33ه فق33ط میتوانس33تم آن را ح33س کن33م ام33ا
بازگو کردنش برایم ساده نیست .آهسته ،طوری که فقط خودش بشنود پاسخ دادم :
ـ من تو را به بخش محلت سازمان معرفی میکنم .اونها.....
دستهایم را محکمتر فشرد و خودش را ب33ه م33ن چس33باند .ط33وری ک33ه میتوانس33تم ن33وک پس33تانهای گ33رد و
کوچکش را روی قفسۀ سینه حس کنم .تنم داشت مور مور میشد .یک پا عقب کشیدم .گفت :
ـ من قسمت خانمها و محلهها را نمیخوام  ...من تو را میخوام.
میدانستم که منظورش چیست اما نمی خواستم رک و بی پرده باشم .توضیح دادم :
ـ ببین رفیق فریده  ...تو که کار نمیکنی  ....خانه داری .
ـ اهه  ....تو چرا اینقدر بیقی .من تو را میخوام .میخوام آموزش را از زبان تو بشنوم .میخوام صدای تو
توی گوشم باشه.
بعد منتظر جواب نماند و لبهای گرد و غنچه گوشتالویش را روی لبهای نازک و قیط33ونیام گذاش33ت
و تا آنجا که زور داشت آنها را مکی33د .لحظهای خ33ود را از م3ن ج33دا ک33رد و ت33وی چش33مهایم خی33ره ش33د و
دوباره با ولع تمام درآغوشم کشید و لبهایم را مکید .حال دیگه داغی تنش را حس میکردم و می33ل ب33ه
آمیزش با او درونم زنده شده و در همآغوشی همراهیاش میکردم .یک وقتی روی فرش ف33رود آم33ده و
چندبار به طرفین غلط زدیم تا اینکه او روی من ثابت ماند .تنش را ب33ا ح33رص و آزی س33یری ناپ33ذیربه
بدنم میمالید و من چه مستانه این م33الش را پ33ذیرا ب33ودم .نف33س زن33ان و ع33رق ری33زان روی رانه33ای داغ
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من نشست .مرا از دس33تانم ب3ه س33مت خ33ود کش33ید و س33رم را روی پس33تانهای س33فت و قلقلیاش چس33باند و
گفت:
ـ خودت رو راحت کن عزیزم  ...رفیقم  ...خودت رو توی آغوش خودم راحت کن.
و من خود را به فرمان او راحت کردم .گرم و لذیذ و دلچسب و طولنی .انگار که میل33ی ب33ه قط33ع ای33ن
فوران نشاط انگیز نداش33ته باش33م دس33ت دور کم33رش حلق33ه ک33رده و ب33ا هم33ۀ ت33وان او را ب33ه خ33ود فش33رده و
هرآنچه در چنته داشتم بیرون ریختم .هن و هن کنان س33ر روی س33ینهاش نه33اده و ان33دکی بع33د او گذاش33ت
که به پشت روی فرش سقوط کن33م .ناگ33اه از جاجس33ت و چش33مکی ان33داخت و زی33ر ل33بی گف33ت ک33ه دقیقهای
دیگر برخواهد گشت .از در بیرون رفت و در را نیمه باز پشت سر رها ک33رد .هن33وز داش33تم نف33س نف33س
میزدم و لذت از سرگذشته را مزمزه میکردم که ناگه33ان حس33ن ،ب33ی س33ر و ص33دا و پ33اورچین ،از درز
در وارد اطاق شد .همۀ حرارت موجود در بدنم آنی تبخیر شد و عرق سردی جایش را گرف33ت .ل33ذت و
نشاط جایش را به ندامت و پشیمانی داد :
ـ اینجا چه غلطی میکنم ...؟ این چه خریتی بود که دچارش شدم؟ حال جواب حسن را چه باید بدهم؟
به سرعت برق یاد یادداشتهایی که از نشریۀ تئوریک سازمان برداشته بودم افتاده و به همان س33رعت
بهانهای برای حضور بیموقع خویش یافتم :
ـ به او خواهم گفت که برای مرور این نکات با او ،آنجا رفته بودم که .....
با خیال آسودهتر دست به طرف جیب شلوار ،که جائی نزدیک کشالۀ ران قرار داشت بردم  .دس33تم ام33ا
ران لخت و سردم را لمس نموده و دلهرۀ دهشتناکی را به سرتاسر وجودم منتقل کرد :
ـ من کی لخت شدم ...؟ ما که خودمان را لخت نکردیم...؟ فریده کجاست ...؟
دست روی اندام سرد چرخاندم تا از ماجرا مطمئن شوم .دستم توی م33ایع ل33زج و چس33بندهای ف33رو رف33ت.
حالت تهوع داشتم و اوق میزدم .هراسان با نگاه دنبال لباسهایم گشتم  .آنجا چیزی نبود ،هیچ چیز ک33ه
بتوانم خود را بپوشانم ،چیزی که بتوانم زیرش پنهان شوم تا راهی برای گریز بیابم .خواس33تم پ33ر ف33رش
را بال زده و زیرش بخزم ،اما حسن دیگر بالی سرم ایستاده بود .چشمانم را بس33تم ت33ا ش33اید م33را نبین33د.
او هم فریده را صدا میزد .فریده کجا رفته بود ؟
صدای گام برداشتن حسن را شنیدم اما انگار او هنوز جنازۀ بی حس مرا ندیده ب33ود .ت33وی اط33اق جابج33ا
میشد ،اطرافم میچرخید ،چیزی را برمیداشت  ...پاکتی کاغذی ...؟ یک مش33ت اعلمی33ه ....؟ کت33ابی
را ورق میزد...؟ هر چه بود کلفهام کرده بود .دوست داشتم زودتر بالی سرم داد بزند که :
ـ مرتیکه....خودت رو جمع کن ...این چه وضعشه....
اما او هیچی نمیگفت .حال حس میکردم که بالی سرم ایس33تاده و خی33ره نگ33اهم میکن33د .نگ33اهش داغ و
سوزنده بود .دوباره گرمم شد .داغ داغ شده بودم .تشنه بودم و ج33رأت ف33رو دادن آب ده33انم را نداش33تم .
گلویم خشک و چسبنده شده و حس میکردم بزودی خفه خواهم شد .با خود گفتم :
ـ بادا باد ...چشم باز میکنم و این وضع نا خوشایند را تموم میکنم.
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با فریادی خفه در گلو چشم گشودم ....
چشمان خسته و خواب آلودم تحم33ل هج33وم اینهم33ه روش33نائی را نداش33ت ....و حس33ن کج33ا ب33ود؟ اش33عههای
سوزندۀ آفتاب صورتم را نیش میزد .نیمخیز روی تشک نشسته و س33ردرگم اطراف33م را بررس33ی ک33ردم.
زیر ب33الش گ33رد و قلمب33ه چن33د ب33رگ روزن33امه ب33ا وزش ملی33م ب33اد ص33بحگاهی خ33ش خ33ش میک33رد .از ج33ا
برخاستم .بالی پشت بام بودم ،بام طبقۀ سوم ساختمانی که م33ا مس33تأجر طبق33ۀ همک33ف آن ب33ودیم .دوب33اره
روی تشک نشسته و عطش تشنگی را با آب خنک پ33ارچ ف33رو نش33اندم .از ت33ه دل خش33نود ب33ودم ک33ه هم33ۀ
ماوقع کابوسی بیش نب33وده ام33ا از اینک33ه ح33تی در خ33واب ب33ا همس33ر رفی33ق تش33کیلتی ،آن ه33م رفی33ق تح33ت
مسئولیتم ،همخواب شده بودم احساس شرم میکردم .نگاهی به ش33ورت ل33ک گرفت33ه ان33داختم ،واقع33ا خ33ود
را خراب کرده بودم .شرم آور بود .حس میکردم که چشم همۀ پرولتاریای جهان اکنون به این ش33ورت
لک گرفته دوخته شده است .مأیوس33انه خ33ود را دل33داری دادم ک33ه ل33ک را میت33وان شس33ت و از بی33ن ب33رد،
دوای دردش فقط یه نوک پا حمام رفتن است و بس ،اصل این است که من م33ی بایس33ت تکلی33ف خ33ود را
با فریده روشن میکردم .علوه برای33ن چی33ز دیگ33ری ه33م ب33ود ک33ه ع33ذاب مض33اعف را ب33ه وج33دانم تحمی33ل
میکرد .مدتها بود که سرگرم رابطۀ عاشقانهای بودم .آیا میش33ود ک33ه آدم ب33ه وق33ت بی33داری عاش33ق یک33ی
باشد و به وقت خواب با دیگری هرز رود؟ یعنی من عاشق پیشهای ب33ودم ک33ه روح هی33ز و دلهای را در
کالبد خود یدک میکشید؟ نه ! ...هر طور شده بود باید ماجرای فریده را راست و ریس میکردم .
راستش من با فریده اصل و ابدا هیچ سر و س33ری نداش33تم .چی33زی ک33ه م33را ب33ه او پیون33د میداد ش33وهرش
بود .اگر نخواهم چی33زی را پنه33ان کن33م بای33د اع33تراف کن33م ک33ه م33ن حس33ن را ه33م خ33وب نمیش33ناختم .از او
همینق33در میدانس33تم ک33ه ک33ارگر راه آه33ن ب33ود و ش33دیدا می33ل داش33ت دس33ت ب33ه ک33اری ب33زرگ بزن33د ،ک33اری
فوقالع33اده و غیرع33ادی ،ک33اری ک33ه ن33ام او را ب33رای همیش33ه زن33ده نگ33ه دارد .گرچ33ه آنروزه33ا ای33ن ی33ک
گرایش همگانی بود اما حسن میخواست از همگان چند سر و گردن بالتر باشد و همین کشش درون33ی
او را به سمت گروههای چپ سوق داده و این سمت و سو گرفتن و چند حادثۀ دیگر باعث شده بود ک33ه
حسن درجمعی تشکیلتی بنشیند که م33ن از ط33رف آن تش33کیلت مس33ئولش ب33ودم .عض33و دیگ33ر ای33ن جم33ع
ی33ک جوش33کار س33یه چ33ردۀ خوزس33تانی ب33ود ک33ه بخ33اطر جن33گ آنروزه33ا ت33رک ش33هر و دی33ار ک33رده و ب33ه
تشکیلت شهر ما پناه آورده بود .آنموقع این جمع را هسته میخواندیم .هس33تۀ م33ا در هفت33ه دوب33ار جلس33ه
داشت و از آنجا که جوشکار جنگ زده ،نامش اکبر بود ،هنوز خانه و کاشانۀ درست و حسابی نداش33ت
و در ضمن آمد و شد اعضای هسته به خانۀ مسئول ،یعنی من  ،ممنوع بود؛ لجرم ه33ردو جلس33ۀ هس33ته
در خانۀ حسن برگزار میشد.
جلسۀ اول به هیچ وجه نشانی از جلسات سیاسی ،آنطور که ما خود ب33ه خ33ویش نس33بت میدادی33م ،نداش33ت
بلکه یک میهمانی تم33ام عی33ار آش33نائی ب33ود .م33ن ک33ه هن33وز در مرحل33ۀ گ33ذار از نوج33وانی ب33ه ج33وانی بس33ر
میبردم برای اینکه خ33ود را ک33ارگری کهنهک33ار و عمیق33ا ب33ا باوره33ای چپ33ی نش33ان ده33م ،آن33روز ص33ورت
خود را تراش33یدم ت33ا س33بیل ت33ازه س33بز ک33ردهام پرپش33ت ت33ر نش33ان داده ش33وند .کله33ی پش33می ،گرچ33ه ه33وای
خردادماه رنگ و بوی تابستان را داشت ،به سر گذاشتم .از آن کلههایی که صمد بهرنگی توی عکس
به سر داشت .یک نوع تیشرت مد آنروزها ،فکر کنم مانتی تگل نامش بود ،البته جگ33ری رنگ33ش را ب33ه
تن کرده و تسبیح به دست ،تسبیح علمت بزرگسال شدن بود یا چپی بودن؟ ،درست رأس ساعت مقرر
زنگ خانۀ حسن را به صدا درآوردم .حسن به استقبالم آمد .بهتزدهگی و دستپاچهگی و نوعی نومی33دی
در رفتارش موج میزد .اکبر هم دست کمی از او نداشت .وقتی ب33ا ه33ردوی آنه33ا دس33ت دادم دس33تم ت33وی
دستان پهن و زمختاشان گم شد .از چهرۀ آنها میشد خواند ک33ه  :م33ا را بگ33و ک33ه خودم33ان را من33تر ای33ن
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الف بچه کردهایم! به وضوح میدیدم که کله پشمی و کرکهای پشت ل33ب و تس33بیح نتوانس33تهاند م33را آن33ی
رب3ر یک33دیگر را وران33داز
نشان دهند که میخواس33تم .در فض33ای س33رد و مأیوس33انۀ اط33اق نشس33تیم و اول رب ر
کردیم .تحت این جو راستش من هم کمی دلسرد شده و یواش یواش داش33ت بالک33ل ی33ادم میرف33ت از کج33ا
و چگونه باید آغاز کنم .نگاهی به اکبر انداختم .او نه فقط هیکلاش بلکه سن و سالش هم دو س33ه براب33ر
م33ن ب33ود .چه33رۀ خش33ن و آبل33ه روی33ش ب33ا س33بیل پرپش33ت یکدس33ت مش33کی و ابروه33ای پیون33دی ک33ه نم33ایی
3ن مبت33دی ک33م س33ن
خش33نتر از س33بیلاش داش33ت ،رش33تۀ کلم را از ه33ر س33خنگوی زبردس33تی میرب33ود ،م 3ر
وسال که جای خود داشتم! خواستم بپرسم چه خبر؟ اما خ خبر توی گلویم شکست و خ33بر تب33دیل ب33ه اه هب 3ر
شد .حسن پاسخ داد :هیچ اه هبری نیس یفیق....و بعد هم زد زیر خنده .بدجوری احساس ش33رم و خج33الت
میکردم و نگران بودم که ماجرا همین طور با مزاح و شوخی و سربه سر گذاری با من ادام33ه ی33افته و
هرگز موفق به ایفای نقش مسئول نگردم .پاها را زی33ر خ33ود جم33ع ک33رده و گرچ33ه ه33ردو خ33واب رفت33ه و
شدیدا رنج میبردم اما جرأت جابجائی را نداشتم .ای33ن وض33عیت ت33ا آنج33ا ادام33ه ی33افت ک33ه فری33ده ب33ا س33ینی
چای وارد اطاق شد .ناخودآگاه جل33وی پ33ای او برخاس33تم ،س33لم دادم و گرچ33ه پاه33ا ب33ه فرم33انم نبودن33د ام33ا
سینی را از دست او گرفته و درآمدم که :
ـ شما چرا زحمت میکشید  ...ما که برای میهمانی نیامدیم .
فری33ده ه33م ق33د و ق33امت خ33ودم ب33ود و ج33وان ،خیل33ی ج33وانتر از حس33ن ،خیل33ی ج33وانتر از اینک33ه م33ادر دو
پسربچه باشد .لبخند زنان و با نگاه مهربان و گیرا پرسید :
ـ شما رفیق مسئول هستید ؟
من و من کنان گفتم :
ـ بله ....البته اگر از عهدهاش بر بیام .
او بیدرنگ پاسخ داد :
ـ چ33را ک33ه ن33ه ...؟ م33ن ت33ا بح33ال می33ون مس33ئولهای حس33ن ،مس33ئولی ب33ه ای33ن ج33وونی و خ33وش تیپ33ی ندی33دم
....همیشه به حسن میگم بابا یه خورده هم به ظ33اهرتون برس33ید .خ33وب ،حرف33ای قش33نگ بای33د از ط33رف
آدمائی با قیافۀ خوب بیان بشه  ...راس نمیگم رفیق مسئول ؟
از اینکه به این عنوان خوانده میشدم لذت میبردم و حرفه33ای فری33ده ب33اعث ش33د ک33ه نی33روی گ33م ش33ده را
باز یافته و با اتکاء به نفس جواب دادم :
علی  .خوب اگر اجازه بدید حال دیگه ما بشینیم سر کارمون ....
ـ ممنون  .اما اسم من
ر
ـ کارتون دیر نمیشه رفیق علی .اول چائی بعد شام  ....مطمئنم که از دست پخت من خوشتون می33اد ...
حال امشب را با همدیگه آشنا بشید کار دیر نمیشه  ...مگه نه حسن؟
لحظاتی بعد بچه های حسن ورجه وورجه کنان و پرسروصدا وارد اطاق شدند .دو پسر پشت سرهم ب33ا
ب
اختلف ده یازده ماه ،شیطان و بازیگوش .ولولۀ آن دو باعث شد که حال و هوای دوران کودکی نقا ر
مسئول هسته را پ33س زده و بیاختی33ار وارد معرک33ۀ آن33دو ش33ده و س33خت ه33ردو را ب33ه ب33ازی
چپی
کارگر
ر
ر
بگیرم .خر شدم و سواریاشان دادم ،شیر شدم و شکارشان کردم ،خرس شدم و برایش33ان نع33ره کش33یدم،
info@omied.de

لوکوموتیو شدم و صدای قطار درآوردم ،بوق زدم ،آژیر کشیدم و.....زیرچشمی حس33ن و اک33بر را دی33دم
که متعجب و بیحوصله به رفتارم تزل زده بودند .از بازی دست کشیده و به دی33وار تکی33ه دادم و رو ب33ه
هردو گفتم :
ـ دنیای بچهه33ا زیب33ا و ب33ی ق33ل و غش33ه .مگ33ه م33ا چ33ی میخ33وایم؟ م33ا میخ33وایم دنی33ائی ام33ن و ب33ی ه33ول و
هراس برای این بچهها بسازیم .دنیائی که آیندشون رو تضمین کنه  ،دنیائی ک33ه ب33رای رفت33ن ب33ه مدرس33ه
دق نون وکیف و کتاب را نداشته باشن  ،دنیائی که سقف بال سرشون را ضمانت کن33ه ،دنی33ائی ک3ه هی33چ
بچه ای از نداری آه نکشه و هیچ چشمی آزمندانه دستان خالی خودش رو با دستان پر اون یکی مقایسه
نکن33ه .هم33ۀ ای33ن آم33د و ش33د و مس33ئول و هس33ته ب33ازی و اعلمی33ه و نش33ریه نویس33ی بخ33اطر س33اختن چنی33ن
دنیائیه.
در ادام33ه از خ33اطرات دوران ک33ودکیام گفت33م .از اینک33ه چط33ور خیل33ی زود ب33ه محی33ط ک33ار واردش33ده و
ناخواسته و بالجبار قدم به دنیای بزرگترها گذاشتم ،از اینکه چگونه چپ33ی ش33ده و دری33افتم از مب33ارزه و
کار سیاسی چیست .خلصه خود را ناخواسته به شکلی متفاوت ب33ا اش33کال معم33ول معرف33ی ک33ردم و ای33ن
هم مرا سبک کرد و هم باعث شد رنگ یأس و دلسردی از چهرۀ حسن و اکبر رخ33ت بربس33ته و ج33ایش
ش رفیقانهتری دهد .بعد از آن دور سفرۀ شام نشستیم  .فری33ده معرک33ه ک33رده ب33ود.
را به گپ و خوش و رب ر
علوه بر غذای اصلی ،سفره را با انواع و اقسام شور و ترشی و س33بزی خ33وردن و دوغ آزی33ن بس33ته و
در چهارگوش33ۀ آن ت33وی س33بدهای کوچ33ک و خوش 3ترکیب حص33یری ن33ان ت33ازۀ س33نگک را در برش33های
کوچک چیده بود .ماست را توی کاس33ه ه33ای کوچ33ک ریخت33ه و س33طح س33فیدش را ب33ا نعن33ای خش33ک س33بز
تیره نقاشی کرده ،روی هرکدام شکلی به دلخواه کشیده بود .یکی داس و چک33ش داش33ت و دیگ33ری قل33بی
که تیری از میانش عبورکرده بود .از من پرسید :
ـ کدام را دوست داری رفیق علی؟
من دست دراز کردم ونیمی از قلب مجروح را با قاشق برداشتم .فریده خندید و گفت :
ـ هم سلیقه ایم رفیق!
حسن و اکبر خنده سردادند و من قرمز شدم .حین شام خوردن فریده از خاطرات عشق و عاشقیاش ب33ا
حسن گفت و اکبر از حملۀ ارتش عراق با توپ و تانک و هواپیما به خرمشهر و آبادان .فری33ده از ن33امه
های عاشقانۀ حسن بر روی ساحل ماسهای رودخانۀ محل آشنائیاشان و اکبر از گریز و بجای گذاش33تن
دار و ندارشان ،فریده از نامزدبازیهای ناشیانۀ حسن و اکبر از بیپناهی و آوارهگی .من و حسن گ33وش
میدادیم و گهگاه ابراز نظر میکردیم .جلس33ۀ اول ب33دین من33وال گذش33ت .تنه33ا ک33ار تش33کیلتی آن ش33ب م33ا
گذاشتن قرار جلسۀ بعدی بود.
از جلسات بعدی بود که متوجه ش33کاف می33ان حس33ن و فری33ده ش33دم .اول اختلف سنش33ان ت33وجهم را جل33ب
کرد .فریده هفده سال از حسن کوچکتر بود .هرچه فریده ترگ33ل و ت33ازه مینم33ود ب33ه هم33ان ان33دازه حس33ن
خموده و شکسته .سپس تف33اوت می33ان امی33ال درونیاش33ان را کش33ف ک33ردم .حس33ن روی33ائی و ب33دنبال انج33ام
کارهای نشدنی بود وفریده عاطفی و بدنبال دلی که جائی ب33رای ک33ز ک33ردن او داش33ته باش33د .حس33ن ب33رای
ماندگار ماندن نامش تلش میکرد فریده برای بازیافتن عش33قش .فری33ده پس33رانش را دوس33ت میداش33ت و
تلش برای بهبود شرایط زندگی آنها را کاری بزرگ میپنداش33ت حس33ن در ع33وض مواف33ق انقلب ب33ود.
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انقلبی که شرایط همۀ بچهه33ای دنی33ا را به33تر کن33د .فری33ده میگف33ت ب33ا پس3انداز و ص33رفهجوئی ش33اید ک33ه
بتوان چالهای را پر کرد ،حسن اما نقش33ۀ دس33تبرد ب33ه بان33ک را میکش33ید ! دقی33ق و ج33دی ،آنق33در ک33ه اگ33ر
کسی پایش بود همان دم عملیش میکرد .یکب33ار م33ن حرف33ش را ج33دی گرفت33م ،ت33ا آخ33ر ک33ار نقش33هاش را
بررسی کردیم تا آنجا که نیاز به اسلحه شد .حسن گفت که اسلحه را تهیه می کند و تا زمانی که جلسات
ما برگزار میشد تهیه نکرد .حسن برای انقلب کردن عجل3ه داش33ت .طرحه33ای عجی33ب و غری33ب ب33رای
ب333راه ان333دازی اعتص333اب و ش333ورش ت333وی کارخانهه333ای ش333هر میداد .جاه333ای غی333ر ع333ادی را ب333رای
شعارنویسی انتخاب میکرد .روشهای ابداعی برای پخش اعلمیه داشت .در حیطۀ فعالیتهای او هم33ه
چیز جا داشت ال یک رابطۀ عادی و خالص دوستانه با همکاران ،همسایگان و آدمها .اینه33ا را ب33ه بع33د
از انقلب سپرده بود .این نقطۀ اختلف من و او بود .من میگفتم :
ـ تو کارگر راه آهنی .برو یه کاری به قول خودت انقلبی اونجا بکن .
او جواب میداد :
ـ راه آهن هم شد جا ؟ چهارتا کارگر پیرپاتال شل و کور دور و بر من می پلکند .ما باید ماشین س33ازی
را تسخیر کنیم ،باید کارخانۀ تراکتورسازی را به تعطیلی بکشیم  ...رفیق بلندتر از اینها فکر کن .
هرچه حسن بال بال میپرید فریده اما علقه به کارهای کوچ33ک ش33دنی داش33ت .ب33ه م33وازات جلس33ات از
م33ن میخواس33ت ک33ه ب33رای او وق33ت وی33ژه بگ33ذارم .کت33اب ش33عر میآورد و میگف33ت ب33ا ه33م بخ33وانیم و
درموردش صحبت کنیم .کتاب قصه میخواند و میخواست که با هم مرورش کنیم .تکههایی مینوشت
و ی33ا فق33ط از غص33هها و رنجه33ا و درددله33ایش میگف33ت .فق33ط ی33ک عی33ب ب33زرگ داش33ت .او از هرچ33ه
میگف33ت و میخوان33د و مینوش33ت و حک33ایت میک33رد رن33گ و ب33وی عاش33قانه داش33ت .معم33ول نی33م س33اعت
زودتر میرفتم و او تنها بود .برایم چای میآورد مقابلم مینشست چادر بسر .بعد میگذاش33ت ک33ه چ33ادر
از سرش یواشکی سر خورده و اول روی شانهها و بعد دور پاهای جمع شده و ی33ا زان33و زده اش بیفت33د.
گاه میان خواندن و یا حکایت کردن ،کارش را قطع و با چشمان درشت آهوگونهاش به من خیره میشد
و وقتی س33ر تک33ان میدادم ب33ا لبخن33د ملیح33ی ادام33ه می33داد .م33ن چش33مها و ص33ورت مینی33اتوریش را دوس33ت
داشتم .واقعا زیبا بود ولی او فقط برایم زیبا بود نه چیز دیگ33ری .م33ن هیچگ33اه ج33رأت تفک33ر دیگ33ری در
مورد او را به خود راه نداده بودم .اما این خلوت نیم ساعته با او را دوست داش33تم .هرچ33ه میک33ردم ک33ه
مضمون این خلوت از وادی عش33ق و محب33وب و نگ33ار ب33ه دی33ار انقلب و جنب33ش و اعتص33اب نق33ل مک33ان
کند زورم نمیرسید .یکی از این روزها ب33ود ک33ه او رک و روراس33ت گف33ت ک33ه حس33ن را دوس33ت ن33دارد.
من هنوز بلد نبودم که چه باید بگویم .برای همین کلی از زیانهای طلق برایش گفتم .گفت :
ـ حال کی خواست طلق بگیره بابا ...اگ33ر اه33ل طلقکش33ی ب33ودم بای33د از هم33ون روز اول ای33ن ک33ار رو
میکردم ،از شب اول  ....میدونی از رو دستمال ....میفهمی که  ...از تو حجله ،از ش33ب زف33اف مت33وجه
شدم که حسن عشق من نیست.
سرم را زیر انداخته و ب33ا اس33تکان چ33ای ور میرفت33م ....انگ33ار ت33ب ک33رده وی33ا کن33ار ک33وره نشس33ته باش33م،
ملتهب و داغ شده بودم .با خود فکر میک33ردم  ":او چط33ور ج33رأت داره در ای33ن خل33وت دونف33ره اون ه33م
برای یه پسر مجرد خیلی جوون اینجوری حرف بزنه ؟ " او ادامه داد :
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ـ من و طلق ؟ نه  ...خیالت راحت باشه .اما اینکه م33ن دوب33اره عاش33ق نش33م را ...؟ م33ن دنب33ال ل33ذت ه33م
آغوشی عاشقانهام.
دیگر زبانم قفل شده و مغزم کار نمیکرد .فقط از درون خ33ود را س33رزنش میک33ردم ک33ه عرض33ۀ ه33دایت
آگاهان33ۀ ای33ن رابط33ه را نداش33تم .از اینک33ه میدی33دم فری33ده ب33ه می33ل خ33ود ای33ن رابط33ه را میچرخان33د ب33ه او
حسودی می کردم .از آنروز به بعد فریده شده بود مشکل من .مشکلی که نه قدرت حلش را داشتم و نه
شجاعت بیانش را برای دیگران.
فریده از سوی خود مجدانه رابطه را پی میگرفت .اصرار داشت که من به او فلسفه یاد دهم .از حس33ن
هم کمک میگرفت و او هم موافقت میکرد .اما هم اینکه پای یادگیری میرفتیم او روال خ33ود را پی33ش
میگرفت .یکبار میان جلسه چای آورد .چادر گلگلی به سر داشت .اول به اکبر و حسن تعارف ک333رد و
هم اینکه به من رسید پر چادرش را از زیر بقل رها کرد ونگاه م33ن بیاختی33ار از طری33ق چ33اک آوی33زان
یقۀ بلوزش بال تن33ۀ لخت33ش را دی33د زد .چن33د ث33انیه مک33ث ک33رد و چش33مک ش33یطنت آمی33زی زد و زی33ر ل33بی
گفت:
ـ میپسندی رفیق؟
و بعد چادرش را جمع کرد و رفت وگ33وئی هم33ۀ ه33وش و ح33واس م33را ه33م ب33ا خ33ود ب33رد .هرچ33ه جلس33ات
بعدی ادامه پیدا میکرد اینگونه حالتها بین ما بیشتر پیش میآمد .تصمیم گرفتم موضوع را با هستهای
که خود عضو آن بودم و کس دیگری مسئولش بود در میان بگذارم .
هستهای که من عضوش بودم جایگاه مهمی در تشکیلت شهر داشت .دیگران میگفتند که آنج33ا چش33م و
چ333راغ س333ازمان در ش333هر ماس333ت .عن333وان پرطمطراق333ی ه333م داش333ت  :هس333تۀ مرک333زی بخ333ش ک333ارگری
سازمان ....اما درون33ش خ33ود و بیرون33ش رفق33ا را کش33ته ب33ود! ای33ن هس33تۀ مرک33زی بخ33ش ک33ارگری چه33ار
عضو داشت ،یکی من بودم ....کارگری شانزده س33ال ،بیتجرب33ه و خ33ام ام33ا جوی33ای ن33ام .دوم33ی کارمن33د
یک کارخانه دو سه هزار نفری بود و چون هرروز صبح از کنار این دو سه هزار نفر گذر میک33رد و
به هر حال ش33اید میتوانس33ت در حرکته33ا و اعتراض3های آن33ان تأثیرگ33ذار باش33د عض33و هس33تهاش ک33رده
بودند ،او در تمام عمرش یک روز هم ک33ارگری نک33رده ب33ود .س33ومی ف33ردی ب33ود ک33ه ب33رای گرفت33ن ف33وق
دیپلم فنی در بخش آموزش همان کارخ33انه مش33غول ک33ارآموزی و تحص33یل ب33ود .او پ33درش کاس33ب ب33ود و
تنها ربطش به کارگران همجواری محل آموزشش ب33ا هم33ان کارخان33ۀ دو س33ه هزارنف33ری ب33ود .چه33ارمی
مرد کوتاه قد کچلی بود که صاحب تحصیلت بالئی از یکی از دانشگاههای معت33بر انگلی33س ب33وده و ب33ه
زبان انگلیسی هم تسلط کامل داشت ،حداقل من فکر میکردم که داش33ت ،او خ33ود ه33م اب33راز میک33رد ک33ه
مهندسی معتقد به ش33عارهای کمونیس33تی ب33وده و ب33رای کم33ک ب33ه راه ان33دازی جنب33ش ک33ارگری ف33ی الواق33ع
عملهگی میکرد  .....این جمع ناهمگن قصد داشت جنبش ک33ارگری در ش33هر را ،ک33ه علیالص33ول بای33د
بخشی از رهبری انقلب کارگری در کل کشورمیبود ،هدایت کند و چون هنوز جنبش کارگری وجود
نداشت اول میخواس33ت آن33را راه بین33دازد ....بگ33ذریم ....از هم33ه ب33رای م3ن ب33دتر در ای33ن جم33ع مس33ئولش
بود .روستا زادهای جوان که پدرش دو گاو و چند رأس گوسفند خ33رج س33اختن خ33انهای در ش33هر برای33ش
کرده به این امید که پسرش درس بخواند و دانشگاهی شود .اما پسر روی پلۀ ماقبل دیپل33م گی33ر ک33رده ت33ا
وقت سربازیش رسیده و به خدمت رفته بود .اسمش رضا بود ،قد دراز و ب33ور .رض33ا ب33ا پس33ر عم33ویش
قاسم رقابت شدیدی داشت .هم سن و سال بودند  .قاسم در درس و مشق ،ذکاوت و فراست داش33ت و ب33ه
همین خاطر بسرعت دانشجو شده بود .رضا میخواست به هر جان کندنی شده به قاسم برسد .قاسم ک33ه
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زمختی و چقری روستائی را با خود داشت در دانش33گاه م33ورد ت33وجه محاف33ل چپ33ی ق33رار گرفت33ه و ج33ذب
آنان شده بود ،هرچه بود او هم بدش نمیآمد که روستایشان برق و آب لوله کشی و جادۀ آس33فالت داش33ته
باشد .رضا توی گذرگاه دیپل33م ردی گی33ر ک33رده و ناچ33ار ب33ا هم33ان عن33وان ب33ه س33ربازی اع33زام و از بخ33ت
خوشش اواسط دوران خدمت انقلب شده و طومارسربازی را نصف و نیمه پیچیده بود .بع33د از انقلب
ه33م ک33ه دانش33گاه دیگ33ر مح33ل درس نب33ود بلک33ه س33نگر ش33مارۀ ی33ک مب33ارزه و مک33انی ب33رای زورآزم33ایی
گروههای چپ و راست .قاس33م چپ33ی ش33ده و س33ازمانش را ه33م برگزی33ده ب33ود او ب33رادرش ک33اظم را ه33م ب33ا
خود همه جا ی33دک میکش33ید .رض33ا هن33وز ه33م امی33د داش33ت دیپل33م گرفت33ه و دانش33جو ش33ود .او ی33واش ی33واش
فهمید برای چپی شدن و سایه به سایۀ قاسم بودن نیاز به داشتن دیپلم نیست که حتی برعکس هرچه سر
و رویت خاکیتر و کارگرتر باشی ارج و قرب33ت ب33ه مرات33ب بیش33تر و فزون33تر خواه33د ب33ود .ای33ن ب33ود ک33ه
رضا چپی شد و هر روز صبح ب33ه می33دانی ک33ه ک33ارگران س33اختمانی ب33رای ی33افتن کارآنج33ا جم33ع میش33دند
رفت و کار کرد و شد کارگر ،یک کارگر چپی درست و حسابی ،کارگری با لهجۀ غلیظ روستائی ،هم
بیسواد و هم متظاهر به بیسوادی .این در محضر یکی از آدمهای بالی تشکیلت که برای سامان دادن
تشکیلت شهر ما آنجا آمده بود مصداق بیشک وشبهۀ پرولتر ناب جلوه ک33رده و ب33ی گفتگ33و ب33ه عن33وان
پر افتخار مسئول بخش کارگری منصوبش کرده بود .رضا بالخره طلسم را شکس33ته و از قاس33م س33بقت
گرفته بود.
خلصه این رضا شده بود مسئول من ،مسئولی که همیشه با هم دعوا داشتیم .من از لهجۀ روس333تائیاش
که به عم33د غلی33ظ میک33رد ،از بیس33وادی و ک33وری و ب33ی اطلع33ی او ک33ه ب33ه قص33د فقیرت33ر از واق33ع نش33ان
میداد ،از بزرگ نشان دادن سوابق کاریش بعنوان بنا که بیجهت س33عی در غن33ی جل33وه دادن آن داش33ت
و از چهرۀ بور و چشمان براق گربه گونهاش متنفر بودم .با این وجود روزی تصمیم گرفتم که مش33کلم
با فریده را با او در میان بگذارم .گفتم :
ـ رفیق رضا من باید در موردی با تو خصوصی صحبت کنم .
ـ طبق33ۀ ک33ارگر موض33وع خصوص33ی ن33داره .مش33کل را بگ33و ت33ا ب33اعث گرهگش33ائی از هس33تههای دیگ33ه ه33م
شود .سراپا گوشم رفیق جان.
ـ گفتم که  ...خصوصیه  ...ربطی به هسته نداره....
ـ ....پس به من هم ربطی نداره  ....به اینجا هم ربطی نداره ....
ـ پس من میرم پیش امام جمعه  ....اون حداقل آدم رو تحویل میگیره...
ـ صدوسه بار گفتم دست از این شوخیهای خرده بورژوائی بردار ...
او همیش33ه از بک33ار ب33ردن اع33داد رتن33د پرهی33ز میک33رد ت33ا نش33ان ده33د چق33در دقی33ق اس33ت .مثل وق33تی ق33رار
میگذاشت ،ساعت ده و بیست و شش دقیق33ه را انتخ33اب میک33رد ،ی33ا تع33داد ک33ارگرانی ک33ه ب33ه او ،ش33خص
او ،سمپاتی داشتند را نمیگفت سی و پنج یا چهل بلکه میگفت سی و سه ک33ه ب33ا کس33ی ک33ه در راه اس33ت
سی و چهار خواهد شد .یا اگر میپرسیدی این حرف که میزنی چقدر درست است پاسخ میداد هشتادو
هفت درصد ! گفتم :
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ـ بیا دارائیمون را بشماریم ببینیم چه کس33ی خ33رده ب33ورژواتره  ....م33رد حس33ابی ت33و ح33داقل ص33د و بیس33ت
رأس بز و بزغاله داری ....
ـ من افتخار میکنم که ریشۀ روستائی و زحمتکشی دارم  ....این در ادارۀ افرادی مثل تو کمک زیادی
بهم میکنه این را تا بحال هزار و هشت بار گفتهام .
خلصه کاری کرد که اص33ل موض33وع فرام33وش ش33ده و م33ن ه33م از طرح33ش پش33یمان ش33دم .ب33ا خ33ود فک33ر
کردم که موضوع را به دختری که عاش33قش ش33ده ب33ودم ،ب33ه ق33ول امروزیه33ا دوس33ت دخ33ترم و ب33ه روای33ت
آنوقتها ....؟ چه میگفتیم ...یادم نیست!  ،بگویم و از او راهنمائی بخواهم اما راستش از اینکه پای زن
دیگ33ری آنه33م زن33ی ش33وهردار در می33ان ب33ود جرب33زۀ بی33انش را نی33افتم .ترس33م از ای33ن ب33ود ک33ه ب33ه ج33ای
گرهگشائی ،همۀ کاسه کوزهها بر سر خودم شکس33ته ش33ود ،ای33ن ک33اری ب33ود ک33ه ه33ر وق33ت ب33ه فری33ده فک33ر
میکردم خود در حق خویش روا میداشتم.
چنین شد ک3ه فری33ده آنش33ب ب33ه خ33واب م33ن ه33م راه ی33افته ب33ود .ن33ه اینط33ور نمیش33د ب33ا قض33یه کن33ار آم33د بای33د
چارهای میاندیشیدم .اما اول باید حمام میرفتم تا خود را از زیر نگاههای ناپیدای پرولتاریا برهانم.

info@omied.de

٢
در همسایهگی ما مردی زندگی میکرد به نام آقا محمدجان .این اس33م تم33ام و کم33ال شناس33نامهای او ب33ود.
او دوتا زن داشت و هردوی آنها با هم زیر یک سقف زندگی میکردند .شغل این م33رد دو زن33ه خری33د و
فروش مرغ و خروس زنده بود .صبح که میشد قفس3های پ33ر از م33رغ وخروس 3های جف33ت پ33ا بس33ته را
بار دو چرخه میکرد و راهی کوچۀ مرغ فروشها میشد.مرغ و خروسها آنقدر فشرده روی ه33م ت33وی
قفس تپانده میشدند که نای سر و صدا کردن را هم نداشتند ،همیشه با دیدن این صحنه حس کمبود ه33وا
به من دست میداد .قیافۀ چرک و چروکیدۀ درهمی داشت .چان33ۀ ک33ج ،س33ر گ 3ر3ر خرب33زهای ش33کل ،دم33اغ
بزرگ و پرمو و دندانهای زرد بیقواره و لکنت زبان هم داشت .زن اولش بیش33باهت ب33ه خ33ودش نب33ود
اما زن دوم جوانی قد بلند و خوشاندام با موهای بلن33د طلئی و ش33یک پ33وش و اه33ل ق33ر و ف33ر ب33ود .تنه33ا
عیب33ش ای33ن ب33ود ک33ه از چش33م چ33پ ع33اجز ب33ود ،یعن33ی ت33وی چش33مخانه فق33ط س33فیدی داش33ت .بچهه33ای مح33ل
آقامحمدجان را هم همدمرغی صدا میزدند .بارها از خود پرسیده ب33ودم ک33ه زن ب3ه ای33ن رعن33ائی را ،گرچ33ه
از یک چشم عاجز بود ،چگونه به پیرمرد زهوار در رفتهای مثل هم همدمرغی دادهاند ،آن هم بعن33وان زن
دوم .یک تصادف باعث شد ک33ه ه33م ب33ه راز ای33ن وص33لت و ه33م ب33ه فلس33فۀ زن33دگی زن دوم پ33ی ب33برم .زن
نامش بتول بود اما جوانان محل به دلیل قر و فر و ب33زک دوزک همیش33گی او را رب3تی خط33اب میکردن33د
و چون یک چش33م نداش33ت هم3ه ب33ه او رب3تی ی33ه لم33پ میگفتن33د .رب3تی ت33وی راه رفت33ن الح33ق ک33ه دس33ت هم33ۀ
هنرپیش33ه و ت33اپ م33دلهای ام33روزی را از پش33ت بس33ته ب33ود .چن33ان ای33ن لمبره33ا را اش33رق و مش33رق ت33اب
میداد ک33ه آت33ش ب33ه ایم33ان داش33ته و نداش33تۀ ه33ر تنابن33دهای میزد .از جل33وی بق33الی ک33ه میگذش33ت بق33ال داد
میزد:
ـ الهی بخوره تو سر من .ربتی خوب به ما هم نیگا کن آخه ....
اما بتی نه به او و نه به هیچ مرد بزرگسال دیگری توی محل رو نمیداد .بتی فلسفۀ خ33اص خ33ودش را
برای زندگی داشت .او فقط برای جوانان ذک33ور ب33اکرۀ بی3ن ش33انزده ت33ا هیج33ده س33ال نقش3ه میکش33ید .هم3ۀ
جوانان توی این ردۀ سنی محل ،که تعدادشان کم هم نبود ،بیشک اولین تجرب33ۀ سکسیاش33ان را ب33ا ب33تی
آغاز کرده بودند .بعضی از آنها را راحت گول میزد و به رختخ33واب میکش33ید ،برخ33ی را ب33ا عش33وه و
ناز و ادا و گ33اه التم33اس ب33ه خ33ط میآورد و ب33رای تع33دادی ح33تی خ33رج ه33م میک33رد .از س33ینما و س33اندویچ
گرفته تا خریدن کفش و لباس مد روز .این امر آنقدر توی محل عادی ش33ده ب33ود ک3ه اگ33ر پس33ری در ای33ن
سن و سال پول کم داشت همه از او میپرسیدند :
ـ پیش بتی بودی یا نه ...؟
بتی توی نخ من هم رفته بود .از یک وقتی توی لیست کسانی قرار گرفته بودم که باید تورش33ان میزد.
اما من چند فرق اساسی با بقیۀ پسرهای محل داشتم که با وجود اینکه یتیم بوده و کسی هم از بتر کنترلم
بر نمیآمد ،کار را برای او کمی پیچیده میکرد .اول اینکه نیاز ب33ه پ33ول ت33و جی33بی او نداش33تم چ33ون ک33ار
میکردم و درآمد داشتم .دوم آنقدر اهل سینما بودم که فیلمه33ای تک33راری س33ینماهای ش33هر چنگ33ی ب33ه دل33م
نمیزد .سوم اهل کتاب و مطالعه بودم و تقریبا همۀ اهل محل میدانس33تند ک33ه م33ن گاه33ا قصهنویس33ی ه33م
میکنم .دفتر قصههایم بین جوانان محل ،پسر و دخ33تر ،دس33ت بدس33ت میش33د .ب33تی ه33م ب33رای ت33ورزدن و
جلب من از این راه وارد شد .خانۀ آنها دیوار به دیوار خانۀ ما بود .یک روز موقع ورود م33ن ب3ه خ33انه
سر از درز در بیرون آورد و گفت :
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ـ سلم بستنی ....
همیشه ،یعنی از وقتی که توی لیست او رفته بودم ،مرا به این اسم میخواند .جواب دادم :
ـ سلم بتول خانم .
ـ ما را هم آدم حساب کن بستنی  ....یکی از اون دفترهات رو به منم بده بخونم  ...منم دل دارم بخدا .
همینطور که ناز و عشوه او را با خنده نگاه میکردم گفتم :
ـ بتول خانم نمیدونستم شما سوادم داری  .اما قصه های من به شیک و پیکی شما نیستن ها .
او هم دو دستی روی سینه کوبید و گفت :
ـ بتول به قربون این شیرین زبونیت بره الهی  ....همینکه تو براش قلم زدی رو قلبم جا داره فدات شم،
بدو برو یکیشون را بیار برام ،کی میشه من تو را لیس بزنم بستنی .
یکی از دفتر قصهها را به او دادم .دفتری نیمه کاره با دو سه قصه و کلی ب33رگ س33فید .قص33ۀ آخری33ش،
داستان دردناکی بود .حکایت دختری جوان که ب33ه م33ردی دلبس33ته ش33ده ام33ا م33رد متأه33ل ب33ودنش را از او
پنهان کرده و وقتی حسابی از تن و پ33ولش به33ره ب33رده م33اجرا را ب33ا او درمی33ان میگ33ذارد .دخ33ترک ت33اب
نیاورده و با بجا گذاشتن نامهای دست به خودکشی میزند .اسم قصه مرگ در زیر درختان بلوط بود.
بتی سه چهار روز بعد دفتر را برگرداند .اما از ن33از و کرش33مه و پی33چ و ت33اب ل33ب و اب33رو خ33بری نب33ود.
خیلی ساده گفت :
ـ خیلی قشنگ بود  ...نامۀ دخترک سرگذشت خودم رو برام زنده کرد  ...کلی گریه کردم.
و بعد توی خانۀ کناری رفت و در را بست .چند ثانیه جلو در خشکم زد .اص33ل انتظ33ار چنی33ن برخ33ورد
با احساسی را از او نداشتم .فکر میک33ردم ک33ه ب33ی اینک33ه قص33ه را بخوان33د نام33ۀ پ33رآب و روغ33ن سکس33ی
لی دفتر گذاشته و آنرا پ33س خواه33د داد .ب33ه همی33ن ه33وا دف33تر را گش33ودم لی آن چی33زی نب33ود ام33ا انته33ای
قص33ه چن33د ص33فحهای نوش33ته ش33ده ب33ود .لبخن33د زدم و از اینک33ه حدس33م ب33ا کم33ی ب33ال و پ33ائین درس33ت ب33ود،
امیدوار به شناخت درس33ت آدمه33ا وارد خ33انه ش33دم .بع33د از رت33ق و فت33ق کاره33ای روزان33ه ب33ه س33راغ دف33تر
رفتم .نه برای خواندن یادداشت که موضوعی برای نوشتن ذهنم را اشغال کرده بود .هم اینک33ه دف33تر را
گشودم دستخط بتی از نو توجهم را جلب و سپس متن آن تکانم داد .او نوشته بود :
" راست میگ33وئی عل33ی .کاره33ای خ33دا آنق33در ه33م ک33ه میگوین33د روی حس33اب و کت33اب نیس33ت .ای33ن کج33اش
عادلنه است که من در خانوادهای فقی33ر ب33دنیا بی33ام و هش33تمین دخ33تر پ33در پی33رم باش33م و از ی33ک چش33م ه33م
ع33اجز؟ ب33ه زور داد و گری33ه و فق33ان ت33ا کلس شش33م را خوان33دم ام33ا ن33ه دیگ33ر خ33انواده تحم33ل مخ33ارجم را
داشت نه خودم میتوانستم زخمزبان و متلکهای همشاگردیها و معلمها را تحمل کنم .به اولی33ن م33ردی
که در ازای پول مرا توی لح33اف میخواس33ت ج33واب آره دادم .بن33د را آب دادم .ح33ال دیگ33ه ب33ه هم33ۀ اون
عیب و آرها بیعفتی هم اضافه شده بود .برای من خیالی نبود .فقط اگر اون چشمم سالم بود کار کردن
توی عشرتکدۀ شوکت را به زندگی س33گی خان33ۀ پ33دری ترجی33ح میدادم .م33ن ه33م آرزو داش33تم مث33ل هم33ۀ
دخترای دیگه عروسی کنم ب33ا یک33ی ک33ه مث33ل خ33ودم ج33وون باش33ه و ب33ه م33ن علق33ه داش33ته باش33ه .ام33ا نش33د.
عدالت خداوندی روزگار را جوری چرخوند که من به دام ممد مرغی اکبیری افتادم .اون منو نه ب33رای
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خ33ودش ک33ه ب33رای کاس33بی میخواس33ت .جری33ان اون خیل33ی وقت33ه ک3ه لل ک33رده و زور راس33ت کردن33ش را
ن33داره .من33و مث33ل ی33ک جن33س دس33ت دوم ،ب33دتر ...مث33ل ی33ک م33ال دزدی ب33ه خی33ک ای33ن مردیک33ۀ م33الخر
انداختند ،مفت و مجانی .شدم وسیلۀ جوش دادن معاملت ملکی ای33ن ال33دنگ ،هرچن33د وق33ت یک33ی از ای33ن
معمارهای از دهات فرار کردۀ ندید بدید ،که گوشه و کنار شهر زمینهای قولنامهای گل ه33م ک33ردن را
ت33ور میزن33ه و می33اره خ33ونه ...حس33ابی ک33ه ب33ا تری33اک ی33ارو را نعش33ه ک33رد رختخ33واب من33و ب33راش په33ن
میکنه ...اگه یارو از چشم و چارم ایراد گرفت از وسط مجله های قدیمی جوانان یه عک33س گوگوش33ی،
رامشی چیزی بهش میده میگه به عشق این ترتیبش رو بده .حال اینکه اونا اص33ل عرض33ۀ ترتی33ب دادن
منو دارن یانه بماند .من به هر دوز و کلکی که شده امضای پای قولن33امه رو ازش33ون میگیری33م ....فق33ط
شرطم با ممد این بوده که کاری به کارم نداشته باشه .حتما تا حال دونستی که راستی راس33تی ه33م آزادم
گذاشته..... .
از وقتی یه خرده تو خونۀ ممد جا باز ک33ردم قس33م خ33وردم ت33ا وق33تی ج33ون و رن33گ و رو دارم ه33ر روز،
اگر نشد هر هفته ،اگر نش33د دس33ت ک33م م33اهی یکب33ار را ع33روس بش33م .اون33م زی33ر ی3ه پس33ری ک33ه ت33ا بح33ال
کمربند شلوارش برای گائیدن هیچ زنی باز نشده باشه .دنیای قشنگی برای خودم س33اختم مگ3ه ن33ه عل33ی؟
از دست خدا که کاری واسۀ من بر نیامد خودم آستین بال زدم  ....خودمونیم فقط تو یک33ی از زی33ر مال33ۀ
من دررفتی  ....عیب نداره هنوز ناامید نیستم ،شد ت33ورت میکن33م نش33د ن33وش ج33ون اون33ی ک33ه ب33ه ت33ورش
میفتی .... .حتما داستان شهرزاد قصهگو را شنیده یا خوندهای ،من هم میخوام بش33م ی33ه ش33هرزاد ام33ا ب33ه
جای هزار و یک شب قصه گفتن دلم میخواد که هزار و یک شب عروس بش33م ،ه33زار و ی33ک ش33ب ب33ا
هزار و یک داماد دست نخورده ،فکرش هم منو دی33وونه میکن33ه لمص33ب .اگ33ه روزی ب33ه ج33ائی رس33یدی
قصۀ عروس و هزار و یک داماد را بنویس .اشکم رو درآوردی با این قص33ه ت .قش33نگ نوش33ته ب33ودی
بستنی " .
چندین بار نوشتۀ بتی را خواندم .از اینکه داستانم به دلش نشس33ته ب33ود راض33ی ب33ودم .داس33تان زن33دگیاش
گرچ33ه برای33م جدی33د نب33ود ام33ا دل33م را ب33ه درد آورد .محل33ۀ م33ا و کل آن منطق33ۀ ش33هر روزش را ب33ا چنی33ن
حوادثی گ33ذران میک33رد .دخ33ترانی ک33ه ب33ه ق33ول ب33تی بن33د را آب میدادن33د ،پ33دران فقی33ری ک33ه از تب33ر خ33رج
بچههای خود برنمیآمدند و مادرانی که زیرزیرکی خود و دخترانشان را ب33ه نرخ33ی مع33ادل ی33ک ق33رص
نان ،یک وعده گوشت و یا یک پیراهن تمام نایلون میفروختند .اینها برایم جدید نبود ،چیزی ک33ه ت33ازه
بود راه بتی برای انتقام گرفتن از سرنوشت شومش بود .اینکه او چنین آگاهانه ب33ه ش33کار پس33ران ب33اکره
میپرداخت ،اینکه او میتوانست انتق33امجوئیاش را تئوری33زه کن33د .اینک33ه ب33تی لبن33د ی33ک لم33پ ه33م ب33رای
خود و روند زندگیاش دانش و فلس33فۀ خ33اص خ33ود را داش33ت و اینک33ه او میتوانس33ت دردش را بنویس33د.
روزهایی که بع33د از خوان33دن یادداش33ت ب33تی گذران33دم برای33م تل33خ و غ33م انگی33ز ب33ود و یگ33انه مونس33م در آن
دوران نوار شعری بود از احمد شاملو :
ای کاش میتوانستم
ـیک لحظه میتوانستم ای کاش ـ
برشانههای خود بنشانم
این خلق بیشمار را
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گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشم خویش ببینند که
خورشیدشان کجاست.......
به راستی آرزو میکردم که چنین توان و شانههایی داشتم اما مشکل این بود ک33ه خ33ود هن33وز نمیدانس33تم
ک33ه خورش33ید کجاس33ت؟ ب33رای ی33افتن طلیعهه33ای نوی33د بخ33ش آن ب33ه کت33اب ،ش33عر ،قص33ه و گروهه33ای چ33پ
سیاسی زمان پناه برده بودم .دریغا که یافتن آن ساده نبود.
نوشتۀ بتی دید مرا نسبت به او تغییر داد و او هم بعد از آن سرسنگینتر شده بود .گهگ33اهی هم33دیگر را
موقع ورود یا خروج از خانه میدی33دیم ،نگ33اه ،لبخن33د و جمل33ۀ کوت33اهی ردوب33دل میکردی33م و والس33لم .ت33ا
شبی که از جلسه ،از خانۀ حسن برمیگشتم .
آن شب دوباره فریده مرا اسیر یکی از کرشمههای خود کرده بود .یواش یواش دچ33ار درگی33ری درون33ی
شده ب33ودم.از س33وئی ح33س میک33ردم ک33ه ب33ه فری33ده عم33دا می33دان میده33م و از دیگ33ر س33و خ33ود را گناهک33ار
واسیر هوای نف33س میدانس33تم .خیل33ی دل33م میخواس33ت ب33دانم آدمه33ای انقلب33ی ب33ا اینج33ور مش33کلت چگ33ونه
برخورد کردهاند اما هیچ جا چیزی برای خواندن نیافتم .همیش33ه از خ33ود میپرس33یدم ک33ه آدمه33ای ب33زرگ
انقلبی و مبارز چگونه توانائی گذشت از چنین حس33ی را یافتهان33د و عش33ق و علق33ۀ شخصیاش33ان را ب33ا
عش333ق و علی333ق تودهه333ا گ333ره زدهان333د؟ چن333دین ب333ار تلش ک333ردم ب333ا اش333اره ب333ه آرمانه333ا و آرزوه333ای
انساندوستانه و انقلبی توجه فریده را به این موضوع جلب کنم که تنها عشق ماندگار عشق ب33ه ره33ایی
انسان از قید جامعۀ ناعادلنه است اما نه خود میدانستم ک33ه مفه33وم ای33ن کلم33ات چیس33ت و ن3ه فری33ده م33را
جدی میگرفت .دیگر به ج33ائی رس33یده ب33ودم ک33ه ی33ا بای33د ب33ه درخواس33تهای فری33ده ،ک33ه ب3ه گ33ونهای ن33دای
درونی من هم شده بود ،پاسخ عملی مثبت میدادم و یا این هسته و جلسۀ سیاسی را ترک ک33رده و خ33ود
را مشغول کار دیگری میکردم .آن ش33ب ب33دجوری فک33رم مش33غول ی33افتن راه33ی ب33رای گش33ودن ای33ن گ33رۀ
کور بود .ساعت حول و حوش یازده ،دوازده شب بود و محله خلوت .هوا اجازه میداد که روی پش333ت
بام طبقۀ سوم رختخواب پهن کرد و زیر گنبد پرس33تاره و ب33ی انته33ا دراز کش33ید و آنق33در س33تاره و ش33هاب
شماری کرد تا بیهوش به خواب رفت .صاحبخانۀ ما مردی ساکن روس33تا ب33ود ک33ه فق33ط زمس33تانها از
این خانه برای فروش محصولتی مثل کشمش و کشک و ...استفاده میکرد و مابقی س33ال ی33ک طبق33ه و
نیم خانه خالی بود و آن شب م33ن ت33وی خ33انه تنه33ای تنه33ا ب33ودم .لح33اف و تش33ک را ل33ول ک33رده و ب3ه ک33ول
گرفتم و بال رفتم .خانۀ ما دیوار به دیوار خانۀ بتی بود .خانۀ آنها ه33م س33ه طبق33ه داش33ت و درس33ت مث33ل
ساختمان ما درهر طبقه قدری از زیربنا کاسته تا تراس و یا حی33اطکی ب33رای آن طبق33ه مهی33ا ش33ود .خان33ۀ
آنها هم مثل ساختمان ما طبقات با راه پلۀ آهنی بی سرپناه از توی تراس هر طبقه به هم وص33ل میش33د.
از راهپلۀ آهنی که بال میرفتم بتول خانم را دی33دم ک33ه ت33وی ت33راس طبق33ۀ دوم مش33غول رخ33ت په33ن ک33ردن
روی طناب بود .حتما فردا کار مهمی در پیش داشت .ب33ا دی33دن ب33تی  ،نمیدان33م چ33را ،ای33ن فک33ر از ذهن33م
خطور کرد که ماجرای فریده را با او درمیان بگذارم .این فکر ،نمیدانم چرا ،عجیب در نظرم درست
و منطقی جلوه میکرد .این بود که با صدایی از ته گلو و به اندازۀ کافی بلند صدا زدم :
ـ بتول خانم  ...بتول خانم....
بتی هاج و واج مرا نگاه کرد و گفت :
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ـ چیه ...؟
ـ یه دقیقه میای بال...
بتی متعجبتر از قبل ولی با رضایت خاطر پاسخ داد :
ـ معلومه که میام  ...برو الن میام پیشت .
تشک و لحاف را پهن کردم .هوا به خنکی میزد .از آن ب33ال میش33د هم33ۀ خانهه33ای محل33ه را دی33د .هی33چ
چراغی روشن نبود .هیچ صدایی نمیآمد .چند خیابان پائینتر یونجهزارها و زمینهای کشاورزی بود.
از آن طرف واق واق سگهای ولگرد و هوای خنک توأما به سمت خانۀ ما میآمد .س33کوت ،ت33اریکی و
هوای خنک شبانگاهی فضا را برای درددل با بتی شاعرانه و مرموز کرده بود.
بتی به نرمی و آهسته از روی دی33وار کوت33اهی ک33ه پش33ت ب33ام دو س33اختمان را از ه33م ج33دا میک33رد ،روی
پشت بام خانۀ ما پرید .شلوار پارچه ای سبزرنگ با نوارهای عمودی مشکی و پس زمینه ای از گل و
بوته های زرد و سبز به پا و بلوز بافتنی زیتونی رنگ به تن داشت .موه33ای بلن33د طلئی رنگ33ش را دم
اسبی بسته و ناخنهای دستش را لک زده بود ،چه رنگ؟ رنگش را نمیشد تشخیص داد اما زیر ن33ور
شب ،که معلوم نبود از ک33دام منب33ع س33اتع میش33ود ،ب33رق میزد .روی تش33ک نشس33تم و لح33اف را ل33وله ب33ه
دیوارک بین دو ساختمان چسباندم تا به آن تکیه دهیم .بتی نشست و گفت :
ـ چی شده نصف شبی ....؟ یعنی شانس به من رو کرده.....
ـ بتول خانم میخوام جدی باشی ،یه مشکلی دارم که باهات درمیون میذارم به شرط اینکه بین خودمون
باشه و سرسری جواب ندی  ...دربارهش فکر کن!
ـ حال بگو ببینم  ....خیرت که به من نمیرسه  ...شوخی کردم ...بگو گوش میدم .
همانطور آهسته و پچ پچ کنان کل ماجرا را برای بتی تعریف کردم .او اول هیچ نگفت.ازجا بلند ش33د و
دستش را دراز کرد وگفت :
ـ دستت رو بده ...اینجا نمیتونم چیزی بگم بیا بریم تو اطاق خودم.
شک و تردید داشتم که دنبالش راه بیفتم یانه؟ اما دیگه برای این جور فکره33ا دی33ر ش33ده ب33ود .ب33ه دنب33الش
از روی دی33وار رد ش33ده و از پلهه33ای آهن33ی خان33ۀ آنه33ا ی33ک طبق33ه پ33ائین رفت33م .بع33د ب33تی گف33ت ک33ه آنج33ا
منتظرش باشم .چند ثانیۀ بعد درحالیکه انگشت روی لب گذاشته وهیس هیس میکرد با کلید در اط33اقی
را که روی ت33راس طبق33ۀ دوم ب33از میش33د گش33ود و م33را داخ33ل اط33اق کش33اند .اول پردهه33ای پنج33رۀ رو ب33ه
تراس و پنجرۀ رو به کوچه را کیپ و سفت کشید و سپس لمپ آویزان از وس33ط اط33اق را روش33ن ک33رد
و گفت :
ـ اینجا حجلۀ منه  ...خوشت میاد ؟
دل33م از ش33نیدن کلم33ۀ حجل33ه و نح33وۀ ادای آن از س33وی ب33تی ته33ری پ33ائین ریخ33ت و منتظ33ر ب33ودم ک33ه اتف33اق
ناجوری رخ دهد .به سرعت از این ک33ه قض33یه را ب33ا او درمی33ان گذاش33ته ب33ودم پش33یمان ش33ده و دنب33ال راه
گریزی میگشتم اما فکر کردم :
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ـ خیالی نیست ،منو که نخواهد کشت !
گوشۀ حجله چند دست تشک و لحاف روی هم چیده و با پارچۀ خوشرنگی رویشان پوشیده ش33ده ب33ود.
بتی به آن گوشه رفت و به دستۀ لحاف تشکها تکیه داد و گفت :
ـ وقتی یه زن شوهردار بهت علمت میده بای33د حواس33ت رو جم33ع کن33ی ک33ه خیل33ی دل33ش میش33نگه ،ح33ال
چرا؟ خدا میدونه .حل این مش33کل فق33ط ی33ه راه ح33ل داره .نگ33ران نب33اش ت33و از پس33ش برمی33ای .این33ائی ک33ه
مردم میگن که این زن رفیقمه و باهاش نون و نمک خوردم و اینجور چیزا همش چرن33دیاته .وق33تی ای33ن
وامونده خارش داشته باشه و کسی محل به اون نذاره ...نون و نمک که هیچ33ی ق33رآن خ33دا ه33م نمیت33ونه
جلودارش باشه .تو باید طوری ترتیب این خانم رو بدی که تا سه روز گشاد گشاد راه بره ...فهمیدی تا
سه روز .اونوقت دیگه میشینه سرجاش.
حال دیگه راستی راس33تی مث33ل س33گ پش33یمان ش33ده ب33ودم .ت33وی دل ب33ه خ33ود ب33د و بیراه میگفت33م ک33ه چ33را
اینقدر خر و احمقم .آخر این بت33ولی ک33ه هم33ۀ رؤی33ا و آرزوی33ش همخ33وابهگی ب33ا پس33ران دس33ت اول اس33ت
مگر میتواند خارج از این چهارچوب راه حلی ارائه دهد .آخر این زن33ی ک33ه ح33داعلی نگ33اهش ب33ه م33ن
پسرکی ترگل با نرینهای همیشه س33یخ و سیرنش33دنی اس33ت ،چگ33ونه میتوان33د خ33ارج از ای33ن حیط33ه راه33ی
ب33رای مش33کلی از ایندس33ت بجوی33د .گ33ول چه33ار خ33ط نوش33تهاش را خ33ورده ب33ودم؟ پ33س آدمه33ا را چگ33ونه
میتوان شناخت .خدایا انقلب کردن چقدر سخت است ؟!
بتی به دستۀ لحاف تشکها تکیه کرده و یواش یواش از زیر دررفت ودر عین سر خوردن روی فرش
دست به تنب33ان پ33ارچهای ان33داخت و آن33را پ33ائین کش33ید .رانه33ا و بخش33ی از لمبره33ایش ک33ه از روب33رو قاب33ل
رؤیت بود ،به سفیدی میزد .زیر تنبان هیچ چیز به تن نداشت .کنار رختخوابه33ا روی ف33رش نشس33ت و
با چشم سالمش مرا نگاه میکرد و با لبان قرمزش ادا و اطوار در میآورد .تنبان را به گوشه ای پ33رت
کرد و پاها را از هم گش33ود و دس33ت را می33ان آنه33ا ب33رد و ب33ا ص33دائی ک33ه خ33واهش و تمن33ا از آن میباری33د
گفت:
ـ من یادت میدم که چکار کنی....ببین این محوطه خیلی حساسه ...تو باید با اینجاه33ا ور ب33ری ...ام33ا از
همه جا حساستر این سوراخه ...میبینی اینجا که الن انگشتم روشه ...تو باید این یال و کوپ33ال و ای33ن
پوست و پورازهها رو کنار بزنی تا به این سوراخ برسی  ...برای اینکه طرف رو خوب حالش بی33اری
سرضرب سراغ این سوراخ نمیری ...میدونی که کدوم سوراخ رو میگم ....آخه پائین ترم یک33ی هس33ت
به اون فعل کاری نداشته باش ....باید یه ذره اول....
بتی میگفت و با خودش ور میرف33ت .بل33وزش را ب33ال زد و پس33تانهای درش33تش را بی33رون ان33داخت .م33ن
تماشا میکردم .این اولین نم33ایش زن33ده از ی33ک زن برهن33ه برای33م ب33ود .تع33داد بیش33ماری فیل33م سکس33ی ت33وی
سینما دیده بودم اما از نزدیک تن هیچ زنی را اینگونه برهنه و دردسترس نداشتم .ب33تی ب33ا لحن33ی عش33وه
آلود میگفت :
ـ نمیخ33وای امتح33ان کن33ی ...؟ نمیخ33وای تمری33ن کن33ی ....؟ بی33ا ی33اد بگی33ر ترتی33ب ط33رف رو چ33ه ج33وری
بدی ...
اعتراف میکنم که ندائی درونی از من میخواست که همان ط33ور ک33ه ب33تی میگف33ت می33ان پاه33ایش زان33و
زده و امتح33ان کن33م .دل33م میخواس33ت هم3ۀ قی33د و بن33دهای اخلق33ی انقلب33ی را ک33ه بک33ول میکش33یدم کن33اری
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افکن33ده و س33ر ب3ه آن چش33مۀ تحری33ک کنن33دۀ ل33ذت نه33اده و س33یر دل بنوش33م .ام33ا شخص33یت دیگ33ری م33را از
اینکار بازمیداشت .میگفت که تو با این کار به همۀ اعتقادادت خیانت میکنی .میگفت که ب33تی ن33ادان
و ناآگاه است ،فریاد میزد که او به تو تعلق ندارد و اگر به خواس33تۀ او ت33ن درده33ی خ33ود را ف33روختهای
و آدم خود فروخته هرگز توان مبارزه را نخواهد داشت .لعنت ب33ه م33ن ک33ه در ای33ن بره33ه از زم33ان ب33دنیا
خر و هالو بودم یا یک انقلبی کامل بزرگسال که میدانست با این قضایا چگونه
خر ر
آمدم ،ایکاش یا ر
کنار بیاید .آن شب ن33ه ای33ن ب33ودم و ن33ه آن ،لیک33ن ب3ه ش33دت تمای33ل داش33تم ک33ه ه33ر دو باش33م .بی33ن شخص33یت
انقلب33ی مقی33د ب33ه اخلق پ33اک انس33انی و آدم33ی ک33ه میتوان33د ه33م آن باش33د و ه33م ب33رای لحظ33اتی ،ش33اید فق33ط
س33اعتی ،ک33امل ش33عور و اخلق و اعتق33ادات را بگوش33های وا نه33د؛ درنوس33ان ب33ودم .رفت33ار بی33ش از ح33د
عریان بتی وتمایل واضح وبیپردۀ او به سکس کمکم کرد که من به نفع اولی درآن ماجرا منفعل مان33ده
و بتی را همراهی نکنم .شاید اگر بتی اول مرا درآغ33وش میگرف33ت ،ن33از و نوازش33م میک33رد ،س33ر روی
سینهام میگذاشت و مثل از رنج و تألماتاش میگفت و بعد آسته آسته نقشهاش را پیاده میکرد م33ن ه33م
خ33ام ش33ده و ت33ن درمیدادم ام33ا آنگ33ونه عری33ان ،رک و بیمق33دمه ....ن33ه ،اینه33ا ب33رای م33ن ق33دری زی33ادی
مینمود.
بتی از انفعال م33ن بیحوص33له و عاص33ی ش33د .س33رخورده و م33أیوس از ج33ا برخاس33ت تنب33انش را پوش33ید و
غرولند کنان گفت :
ـ چ33را قیاف33ۀ م33اتمزده ب33ه خ33ودت گرف33تی ...ش33دی مث33ل بس33تنیهای گرم333اخورده....نمیخوای امتح33ان کن33ی
خوب نکن ولی از پس طرف برنمیای ...
سمت در رفت و در را گشود و پرده را کنار زد و با دست راه را نشان داد و گفت :
ـ برو تو رختخواب به اون چیزائی که گفتم فکر کن ...برو ببینم چه میکنی ...یادت ن33ره س33ه روز بای33د
گشاد گشاد راه بره ...
مثل کبوترهای اسیری که بناگاه در قفس را باز میبینن33د ،از اط33اق خ33ارج ش33ده و بیمعطل33ی از پلهه33ای
آهنی ب33ال رفت33م .ب33ه پش33ت ب33ام خان33ۀ خ33ود خزی33ده و روی تش33ک دراز کش33یدم .ت33ن داغ33م خنک33ی تش33ک را
میمکید اما عطشم را فرو نمینشاند .برخاس33ته و از پلهه33ا پ33ائین رفت33م .دوب33اره روی پلهه33ای طیق33ۀ دوم
نگ33اهم ت33راس خان33ۀ بت33ول را جس33تجو ک33رد .ب33تی آنج33ا ب33ود و بادی33دن م33ن ادای گش33اد گش33اد راه رفت33ن را
درآورد و پچ پچ کنان گفت اینجوری ....و بعد لبخند زد .این زش33ت تری33ن ح33التی ب33ود ک33ه از ب33تی ب33رای
همیشه درخاطرم ماند .زنی یک چشم با موهای پریشانی که نیمی از چه33ره اش را پوش33انده وعج33وزانه
لبخند میزد.
خود را به طبقۀ همکف که در اج33ارۀ م33ا ب33ود رس33اندم .اط33اق خیل33ی تاری33ک ب33ود .ت33وی خ33انه تنه33ا ب33ودم.
چراغ را روش33ن ک33ردم و از یخچ33ال آب خن33ک برداش33ته و ی33ک نف33س نوش33یدم .ب33ه یخچ33ال تکی33ه ک33ردم ت33ا
قدری همه چی33ز را م33رور کن33م .نگ33اهم ب33ه پوس33تری افت33اد ک33ه روی دی33وار اط33اق ب33ا پ33ونز چس33بانده ب33ودم.
پوستری به پهنای بیست و درازی پنجاه سانتیمتر .توی عکس لنین و ماکسیم گ33ورکی دی33ده میش33دند ک33ه
با هم خوش و بش میکردن33د .نگ33اه گ33ورکی ام33ا ب33د نگ33اهی ب33ود ،انگ33ار ک33ه داش33ت م33را ش33ماتت می ک33رد.
برای گریز از این نگاه چراغ را خاموش و به پشت بام پن33اه ب33ردم .آن ش33ب تص33میم گرفت33م ک33ه م33اجرای
فریده را هر طور شده یکسره کنم.
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٣
دو روز قبل از جلسۀ هسته از کار بیکار شده بودم .از آنجا که سنم زیر سن قانون استخدامی آن زم33ان
بود راهیابیام به کارخانههای بزرگ میسر نمیشد اما خ33وب ب33الخره آن خی33ل عظی33م ک33ارگرانی ک33ه در
کارگاهها و مؤسسات کوچک مشغول بودند هم جزو طبقۀ کارگر محسوب میشدند و از نظ33ر م33ن ح33ق
شرکت در انقلب کارگری و مقدمتا شرکتیابی در سازمان انقلبی کارگری ما را داش33تند .رفق33ای ب33ال
با این نظر مخالف بودند .آنها شدیدا تأکید داشتند که انقلب از کارخانه و یا مجتمعه33ای ب33زرگ تولی33دی
آغاز خواهد شد و ما بعنوان پیشقراولن این انقلب باید آنجاها حضور داشته باشیم ،لذا شناس33نامۀ م33را
خواستند که از روی آن شناسنامهای با سن و سال بالتر ،س33ن وس33الی ک33ه در خ33ور ی33ک ک33ارگر پیش33رو
انقلبی باشد ،جعل کنند .من ه33م ک33ه س33الها خ33ودم را می33ان بزرگس33الها تپان33ده ب33ودم ب33دم نمیآم33د ک33ه ای33ن
جازدن مستند هم باشد ،ضمن این که امک33ان پی33دا ک33ردن ک33ار ب33ا ش33رایط به33تر چن33دین براب33ر میش33د .ای33ن
اولین گام در جهت جعلی زیستن بود ،گامی که سالهای مدیدی بطول انجامی33د ،گ33امی ک33ه ن33ه فق33ط اج33ازۀ
جعل کردن سنم را که به قلبی بودن هویتم هم رسمیت داد .انگار که انقلب ک33ارگری عنقری33ب در راه
بود و نمیتوانست یک دوسالی صبر کند تا من بطور طبیعی و معمول به سن قانونی برسم و انگار که
این انقلب بدون حضور من بی سرانجام خواهد بود.
ب33اری ،...ت33ا م33دارک جعل33ی از راه برس33ند م33ن عجالت33ا تب33دیل ب3ه ی33ک انقلب33ی تم33ام وق33ت و ص33د در ص33د
حرفهای شده بودم ام33ا ب33ا اینح33ال وق33ت بیک33اری زی33اد داش33تم .ص33بح روز جلس33ه حس33ابی در م33ورد تس33ویه
حس33اب ب33ا فری33ده فک33ر ک33ردم .ب33ا خ33ود ق33رار ک33ردم ک33ه نی33م س33اعت زودت33ر ب33ه خان33ۀ حس33ن رفت33ه و رک و
روراست با فریده ،که در آن ساعت معمول تنها بود ،حرف بزن33م و ب33ه ق33ول آنروزه33ا م33رزم را روش33ن
کنم اما با اینکه خود را برای مرزبندی آماده میکردم یک نیروی درون33ی مخف33ی وادارم میک33رد ک33ه ب33ه
سر و وضع خود رسیده و خود را تر و تازهتر از روزهای عادی کنم .شاید ای33ن ت33أثیر کلم33ات ب33تی ب33ود
که مدام توی گوشم طنین میانداخت .حمام رفتم ،حمام رفتن آنوقت ما ی33ک پ33روژۀ ح33داقل نیمروزه ب33ود
چون خانۀ اجارهای م33ا حم33ام نداش33ت ،هی33چ خ33انهای در آن محل33ه حم33ام نداش33ت بلک33ه بای33د راه33ی گرماب33ۀ
عمومی گلس33تان میش33دیم؛ س33ر و ص33ورت را ص33فا داده و در پوش33یدن لب33اس وس33واس بخ33رج دادم و س33ه
ربع مانده به ساعت قرار جلس33ه دور و ب33ر مح33ل س33کونت حس33ن ب33ودم .حس33ن س33اکن خانهه33ای س33ازمانی
راهآهن بود ،خانهه33ایی ی33ک ش33کل در ردیفه33ای ک33امل ج33دولی ک33ه ک33وچه و خیابانه33ای یکن33واخت را
میساختند ،خانهه33ایی یکطبق33ه و ویلی33ی ک33ه نزدی33ک ب33ه ایس33تگاه و ری33ل راهآه33ن س33اخته ش33ده بودن33د ت33ا
شریک همیشگی صدای بوق و ترمز قطار باشند .روبروی خانۀ حسن زمینی بود ب33ا چم33ن و علفه33ای
خود رو .این زمین با ردیفی از درختان سربفلک کشیدۀ صنوبر از ریل قطار جدا میشد ،درختانی ک33ه
غروبها از تابش اشعههای نارنجی رنگ خورشید رقص نوری بدیع میساختند و شبها چونان سربازان
به خط شده حافظ خانههای سازمانی بودند .این چمنزار خودرو محل بازی بچهه33ای راهآهن33ی و پس33ران
فریده بود .هر وقت نوید و امید سرگرم بازی در این می33دان بودن33د نش33ان ازانتظارکش33یدن فری33ده داش33ت.
آنروز نوید و امی33د مش33غول ب33ازی گروه33ی ب33ا بچهه33ای دیگ33ر بودن33د و چ33ون ب33ا فری33ده ق33رار قبل33ی نداش33تم
باعث تعجب و درعین حال خوشحالیام شد .راستی حس33ن در ای33ن س33اعات کج33ا ب33ود؟ او ه33م مث33ل م33ن و
اک33بر سرس33اعت ق33رار پی33دایش میش33د ،ک33ار میک33رد؟ پی33اده روی ی33ا ک33ه خری33د میرف33ت؟ هی33چ وق33ت ازاو
نپرسیدم و او هم هیچگاه در اینباره چیزی نگفت.
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پشت در حیاط بیتاب شده بودم .از ذهنم گذشت که دوباره گشتی توی محله بزنم اما زود پشیمان ش33دم.
یاد خندهها و ایما و اشارههای فریده که میافت33ادم بیش33تر م33ردد میش33دم .ب33الخره دس33ت ب33ه ط33رف زن33گ
دراز کردم ،شانهام به در سائید و در باز ش33د ،انگ33ار زبان33ۀ قف33ل آن درس33ت ج33ا نیفت33اده ب33ود .وارد حی33اط
شدم ،ساکت بود و اینجا و آنجا وسایل بازی پسرها به چشم میخورد .پردۀ اط33اقی ک33ه پنج33ره اش روب33ه
حیاط بود کشیده شده و داخل آشپزخانه هم کسی نبود .دوبار فریده را صدا زدم :
ـ فریده خانم ...خونهاید...؟ فریده خانم  ....کسی خونه نیست ؟
چون جوابی نشنیدم آهسته وارد راهرو شدم .در اول س33مت راس33ت آش33پزخانه ب33ود .کس33ی آنج33ا نب33ود .ب33ه
سمت اطاقی رفتم که همیشه توی آن جلسه میگرفتیم .در را باز و از درز آن فریده را صدا زدم :
ـ فریده خانم ....
باز هم جوابی نشنیده و داخل اطاق شدم .آن اطاق از طریق دری به اط33اق دیگ33ر راه داش33ت .چن33د ث33انیه
صبر کردم و بعد صدایی شبیه تخر تخر یا همهمۀ دو نفره ت33وجهم را جل33ب ک33رد .در راب33ط دو اط33اق نیم33ه
باز بود .خواستم داخل اطاق را جستجو کن33م ک33ه تص33ویری از ت33وی آئین33ۀ کم33د ت33وجهم را جل33ب ک33رد .از
درز در نیمه باز میشد آئینۀ کمد را دید  .توی آئینه کسی زیر روانداز ،پتو و یا لحافی میجنبید .دقت
بیش33ترم ب33اعث ش33د ک33ه ب33ی س33ر و ص33دا و بس33رعت اط33اق را ت33رک کن33م .یک33ی از کس33انی ک33ه روان33داز را
میجنباند فریده بود ،برای لحظه ای کوتاه صدای نالۀ نازکش را شنیده و دستان ظری33ف و ک33وچکش را
که از زیر روانداز ،لبد بالی سرش ،دراز شده ب33ود دی33دم .از حی33اط خ33ارج وب33ه در حی33اط تکی33ه داده و
نمیدانستم چه باید بکنم .توی دل شروع کردم به خود بد و بیراه گفتن :
ـ الغ تا به کجا میخوای توی زندگی م33ردم س33رک بکش33ی؟ بیش33عور آنق33در بیجنبهای ک33ه دوت33ا لبخن33د و
اشارههای زنانه گولت زد و فکر کردی فریده همیشه دو زانو منتظر ورود ت33و نشس33ته؟ مرتیک33ۀ خرف33ت
اون شوهر داره و سرش به زن33دگیش بن33ده  ...اون دوت33ا بچ33ه داره  ....میخ33وای ب33ا ک33ی مرزبن33دی کن33ی؟
مرزت روشنه ...چشمای کورت رو باز کن.
سپس به مرور ایراد کار بیموقع آنها پرداختم :
ـ آخه حال وقت عشق بازیه ؟ آخه آدم موقع اینجور کارا در رو باز میذاره؟ چند ساله زن و شوهرید؟
بعد سئوالهای خندهداری به ذهنم رسید :
ـ خوب شاید به اندازۀ ک33افی وق33ت داش33تن؟ ی33ه عش33قبازی چق33در ممکن33ه ط33ول بکش33ه؟ اص33ل میش33ه وق33ت
عشقبازی را تعیین کرد؟ واح33د ش33مارش عش33قبازی چی33ه؟ دور ...؟ دس33ت ...؟ مرتب33ه ...؟ چ33را بیش33تر
عشقبازیها توی شب صورت میگیره؟
اندکی بعد دوباره از آنها ایراد گرفتم :
ـ چرا در رو درست و حسابی نبستید ؟ چرا اونهمه صدا زدم مت33وجه نش33دید؟ اینه33ایی ک33ه نک33ات ب33ه ای33ن
سادهگی را رعایت نمیکنند چطور میخوان انقلب کنند؟
سپس دوباره خود را بازجویی کردم :
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ـ تو مثل مسئولی؟ اگه ازت بپرسن مشکلت اساسی این هسته چیه؟ جوابی براش داری؟ ب33ه ج33ز اینک33ه
فریده ارل کرد و ربل کرد؟ و حال هم لبد بیموقع عشقبازی کردن رو میخوای به اونها اضافه کنی.
مثل نگهبانها پشت در ایستاده بودم که مبادا اک33بر ه33م از راه رس33یده و عی33ش آنه33ا را منق33ص کن33د .ت33وی
ذهن نقشه میکشیدم که اکبررا چگونه از آن محوطه دور کرده و سرگرمش کنم .ام33ا ت33ا ک33ی؟ لب33د اگ33ر
کارشان تمام شود در را خواهن33د گش33ود .چق33در بای33د اک33بر را س33رگرم کن33م؟ چ33را م33ن از ای33ن جورچیزه33ا
سردرنمیآوردم؟ اکبر از کدام جهت پیدایش خواهد شد؟
هردو سوی خیابان را نگاه میکردم .همسایهها میآمدند و میرفتند و با تعجب مرا وران33داز میکردن33د،
بچهها همچنان پر سر و صدا مشغول بازی بودند .ساعت مچیام را نگاه کردم پن33ج دقیق33ه مان33ده ب33ود ب33ه
موعد قرارمان .پس چ33را اک33بر نمیآم33د؟ او همیش33ه ده پ33انزده دقیق33ه زودت33ر پی33داش میش33د .س33رم ب33ه ای33ن
حساب و کتابها گرم بود که ناگهان صدایی بیخ گوشم گفت :
ـ سلم ...پس چرا اینجا ایستادی؟
تعجب و ترس و نگرانی سرجا میخکوبم کرده بود .حسن از کجا آم33د؟ م33ن ک33ه دو دس33تی در را چس33بیده
ب33ودم؟ نکن33د آنکس33ی ک33ه فری33ده و روان33داز را میجنبان33د حس33ن نب33ود؟ ح33ال ب33ه حس33ن چ33ه بای33د بگ33ویم؟ ب33ه
زحمت آب دهان را فرو داده و گفتم :
ـ درست به موقع آمدی ...از کجا میآئی ؟ خونۀ شما در دیگری هم داره؟
ـ از بیرون میام  ،...نه ! چیزی شده؟ اینروزا بگیر بگیر زیاد شده  ...برای ما که اتفاقی نیفتاده نه؟
سپس رو به پسرانش صدا زد :
ـ نوید ...امید ..بسه دیگه بابا ..بیاید بریم تو ...النه هوا تاریک میشه بابا.
بعد از آنهم اول زنگ در را فش33ار داد و بع33د ب33ا کلی33د در را گش33ود .هرچ33ه ک33رد ک33ه م33ن اول وارد ش33وم
زی33ر ب33ار نرفت33م .تص33ور اینک33ه حض33ور ی33ک م33رد غریب33ه را چگ33ونه هض33م خواه33د ک33رد برای33م بی نه33ایت
دشوار بود .راستش اصل میل ورود به خانهاش را نداشتم .نمیتوانستم حدس بزنم ک33ه چ33ه پی33ش خواه33د
آمد .من شاهد دعواهای ناموسی بسیاری بودم که تقریب33ا هم33ه ب33ه چ33وب و چم33اق و چاقوکش33ی خت33م ش33ده
بود .اگر چنین میشد چ33ه بای33د میک33ردم؟ اگ33ر چنی33ن میش33د و کمیت33ه و پلی33س میآم33د م33ن آنج33ا چ33ه ک33اره
بودم؟ در چنین وضعیتی بچههای حسن چه خواهند کرد؟ دلم میخواس33ت هم33ۀ اینه33ا را از حس33ن بپرس33م
ام33ا ب33ا ک33دام به33انه؟ ب33ا ت33رس و ل33رز و تردی33د از پ33ی حس33ن روان33ه ش33دم .وارد راه33رو ک33ه ش33دیم فری33ده از
آشپزخانه بیرون آمد و سلم داد و بی اینکه مثل دفعات قبل ،خوش آمدگوئی کند دوباره وارد آش33پزخانه
شد و بلند گفت :
ـ دیر کردید  ...اک33بر ،بن33ده خ33دا ،را اینج33ا کاش33تید  ...ی33ه ربع33ی میش33ه منتظرت33ونه ...بری33د ت33و الن چ33ای
میارم.
با شنیدن اسم اکبر تنم تگر گرفت .به هیچ وجه میل نداشتم باور کنم که او الن ت33وی خ33انه نشس33ته اس33ت.
با زدن تنه به حسن از او سبقت گرفتم و بی اینکه کفش از پ33ا درآورم از آس33تانۀ در گ33ردن دراز ک33رده
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و اک33بر را دی33دم ک33ه ب33ه بالش33ی تکی33ه داده و انگ33ار ک33ه ص33ورتش را ت33ازه شس33ته باش33د ب33ا دس33تهای په33ن و
بزرگ سبیل پرپشت و یکدست مشکیاش را آب میگرفت .رو به حسن گفتم :
ـ راست میگه ...اکبر اینجاست !
حسن به من خیره شده و م33ن گی33ج و منگت33ر از ه33ر وق33تی ب33ه او تزل زده ب33ودم .انگ33ار انتظ33ار داش33تم او
همه چیز را حدس زده و کاری کند .هیجان ،سرخوردهگی وعصبیت درونم را به ه33م ریخت33ه و کن33ترلی
روی رفتار خود نداشتم و تو چنین وضعیتی بشدت نیاز به دستشوئی داشتم .بلند رو به حسن گفتم :
ـ من میرم توالت.
فریده هراسان از آشپزخانه بیرون پرید و درحالیکه شتابان به سوی توالت میرفت گفت :
ـ اونجا یه ذره بهم ریختهس الن درستش میکنم.
در حالیکه از زور پری مثانه پیچ و تاب میخوردم دوباره با چشمان دریده حسن را نگاه ک33ردم .حس33ن
اما با خونسردی گفت :
ـ امروز یه چیزیت میشه رفیق  ...خبری شده ؟ نکنه از بر و بچه ها کسی را گرفتن.... ،
ب زن33ت را نمیبین33ی ،ام33ا حس33ن ک33ه نمیتوانس33ت
عجب خری هستی حسن ،کوری؟ رفتار عجیب و غری ر
افکار مرا بخواند داد زد :
ـ فریده زودتر بیا بیرون وال باید علی رو ببریمش درمانگاه ...ترکید بیچاره.
فریده بیرون آمد و بدون اینکه به چش33مهایم نگ33اه کن33د از کن33ارمن گذش33ت ،حس33ن ه33م رف33ت ت33وی اط33اق و
سلم و علیک گرمی با اکبر کرد .توی توالت تپیده و درش را قفل کردم نمیدانستم باید بشاشم یا گری333ه
کنم .احساس عجیبی داشتم.انگار یکی به من خیانت کرده باشد یا اینکه چیزی که متعلق به م33ن ب33وده را
بیگفتگو برای خود برداشته باشد .حس گربهای را داشتم ک33ه گوش33ت را از جل33و ده33انش رب33وده و پش33ت
شیشه گذاشتهاند .دوست داشتم وارد اطاق شده یقۀ اکبر را بگیرم و سرش داد بزنم :
ـ اومدی اینجا مبارزه کنی یا زن مردم را قتر بزنی مرتیکه...؟
همینطور که سر تکر توالت نشسته و به آفتابۀ پلستیکی گوشۀ آن چشم دوخته بودم مجادلۀ عجیبی را با
خود شروع کردم ،نمیدان33م ای33ن مج33ادله چق33در بلن33د ب33ود ام33ا ی33ادم هس33ت ک33ه ص33دای گفتگ33و ب33ا خ33ویش را
میشنیدم:
ـ تو چرا کاسۀ داغتر از آش شدی؟ دلت برای خودت میسوزه نه ؟
ـ چرا باید دلم بسوزه ...من که اومده بودم کارم را با فریده یکسره کنم .
ـ پس چرا این همه به خودت رسیدی و سر و صورت صفا دادی ؟
ـ تازه ...اگرهم میخواستم ،عملیاش نکردم ....به خدا من هیچ چشم و نظری به فریده نداشتم و ندارم
ـ کدوم خدا!...........؟
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ـ حال مثل........
ـ یه اتفاق غیر اخلقی افتاده....میخوای چکار کنی ؟
ـ غیراخلقی ؟ کدوم اخلق ...لبد هردو میخواستن دیگه...به جز من کسی از ماجرا خبر نداره.
ـ این طوری که هرکی به هرکی میشه ...بالخره باید یه ضابطه این وسط باشه.
ـ تعیین این ضابطه کار من نیست  ...اگر یه رابطۀ عاشقانه وجود داشته باشه خودش میشه ضابطه
ـ یه اتفاق غیر اخلقی افتاده ...یکی به دیگری تجاوز کرده ...تکلیف چیه آقای مسئول ؟
ـ تجاوز...؟! اونها اونقدر بهم میلولیدند و توی هم ذوب شده بودن که ص33دا زدنه33ای م33ن ک33ه هی33چ ،اگ33ر
خونه آتیشم میگرفت از هم جدا شدنی نبودن ...کدوم تجاوزی این شکلیه ؟
ـ اما خیانت که هست ؟ فریده به حسن ...اکبر به جمع ...یا شاید اکبر گولش زده باشه...
ـ من از اینجور چیزا سردرنمیارم ...چی باید بگم؟
ـ پس تو مسئول چی هستی ....
ـ مسئولم  ،چوپون که نیستم ......
دق33ایقی س33رگرم مج33ادله ب33ا خ33ود ب33ودم ول33ی نمیتوانس33تم راه درس33تی ب33رای م33اجرا پی33دا کن33م .هیچک33دام از
سئوالهایم جواب درست و حس33ابی نداش33ت .ام33ا ی33ک چی33ز برای33م مس33لط ب33ود و آن اینک33ه م33ن آدم ش33رایط
بحرانی نیستم ،آدمی نیستم که بطور قاطع یک سر قضیه را گرفته و سوای درس33ت و نادرس33ت ب33ودنش
آن را از یک طرف س33امان ده33م .دل خ33ونی ازدس33ت حس33ن و اک33بر داش33تم .حس33ن ب33ه خ33اطر بیخی33الی و
بیتوجهی محض به خانواده و اکبر به خاطر سودجوئی از این بیخیالی .از خود ه33م متنف33ر ش33ده ب33ودم،
از بیعرض33هگی وس33ادهگی در ادارۀ ای33ن هس33ته ،از ای33ن ک33ه م33دام کن33ترل میک33ردم ک33ه ای33ن دو س33همیۀ
اعلمی33ه و شعارنویس33ی شبانهاش33ان را درس33ت انج33ام دهن33د و ب33ه اف33راد در رابط33ه ب33ا خ33ود درس33ت ب33ه
اصطلح آگاهی برس33انند ،ام33ا خ33ود آنه33ا را نمیش33ناختم ،از درونش33ان خ33بر نداش33تم ،امیالاش33ان را درک
نمیکردم و از آنها فرسنگها فاصله داش33تم...از خ33ود نی33ز فاص33له داش33تم ،نمیدانس33تم ب33الخره تکلیف33م ب33ا
فریده چه بود؟ از ته دل به اکبر غبطه میخوردم .نه به فریده پش33ت ک33رده و ن33ه او را درآغ33وش فش33رده
بودم ،کدامیک میل من بود ؟ تکلیف من ب33ا ای3ن هس33ته  ...ب33ا ای33ن آدمه33ا ک33ه ظ33اهرا ب33ه دس33ت وده33ان م33ن
چشم داشتند ،چه بود؟ ما به کجا میرفتیم و راهمان کجا و بیراهمان چه بود؟
مدت زیادی را توی توالت بسر بردم ،آنقدر زی33اد ک33ه حس33ن ب33ه در کوبی33د و ح33الم را پرس33ید .وق33تی وارد
اطاق شدم و با اکبر سلم و علیک کردم ،رو به هر دو گفتم :
ـ از امشب به بعد این هسته وجود نخواهد داشت  ...شما دوتا ب33ه درد ه33م نمیخوری33د و م33ن ه33م ب33ه درد
هیچی نمیخورم .
اکبر اعتراض کرد .حسن ساکت نشست .فریده اصل خود را نشان ن33داد .بع33د از م33دت کوت33اهی بح33ث و
جدل به آنها گفتم که این تصمیم من است و قضیه را به رفقای بال اطلع خواهم داد و از آنه33ا خ33واهش
کردم که به خاطر مس33ائل امنی33تی فعل از رف33ت و آم33د ب33ا ه33م ص33رفنظر کنن33د ت33ا از ط33رف جم33ع ب33التر
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برای سازماندهی دوباره تصمیمگیری شود .زودتر از موعد جلسه را خت33م و ان33دوهگین خان33ۀ حس33ن را
ترک کردم .فریده برای خداحافظی هم خود را نشان نداد ،شاید او هم از طریق آئینه مرا دیده و یا شاید
تکلیفش را با من روشن و یا به قولی مرزبندی کرده بود .فردای آنروز ب33ا هس33تهای ک33ه رض33ا مس33ئولش
بود جلسه داشتم ،نگران کلنجار رفتن با او نبودم و قصد نداشتم اتفاق بین اکبر و فری33ده را مط33رح کن33م.
آن شب خوب خوابیدم  ،فریده به خوابم نیامد  ،انگاراز گوشۀ دلم اسباب کشی کرده و رفته بود.
رض33ا از گ33زارش م33ن درب33ارۀ انحلل هس33ته ب33ه ش33دت برافروخت33ه ش33د و هرچ33ه لق33ب و ایس33م و ان33گ
ایدئولوژیک در چنته داشت نثارم کرد .بیشتر از این عصبانی بود که چرا خودسرانه و بدون اج33ازۀ او
این کار را کردهام .میگفت :
ـ این هسته پرکارترین هستۀ شهر بود .بیشترین حجم اعلمی33ه را پخ33ش میک33رد ،به33ترین ابتک33ارات را
توی شعارنویسی داشت ...تو ب33ا ای33ن ک33ار ض33ربۀ بزرگ33ی ب33ه س33ازمان و انقلب زدی ...ت33و س33تون پنج33م
بورژوازی هستی ...از ریویزیونیستها هم بدتری  ....پاسیفیسم را تئوریزه میکنی ....یا برمیگردی و
از خودت انتقاد میکنی یا اینکه یک جلسۀ ویژۀ تسویه حساب ایدئولوژیک برات ترتیب میدم ...
در جواب گفتم :
ـ من نه این هسته و نه اون هسته و نه خودم رو و علیالخصوص نه تو را بعن33وان س33ازماندهان انقلب
قب33ول دارم و ن33ه ک33ل ای33ن تش33کیلت رو ....ای ک33اش معن33ی یک33ی از ای33ن کلم33اتی ک33ه بک33ار میب33ری رو
میدونستی ...ای کاش میتونستی بفهمی که آدمها تنها تودهای از پوست و گوشت و استخون نیستند ،که
آدمها احساس دارند ،زندگی دارند ،گذشته و آینده دارند ،که چفت کردن این آدمها به هم33دیگه مس33ئولیت
داره ،ک33ه ای33ن چف33ت کردنه33ا ممکن33ه برخ33ی رو ب33ه ورط33ۀ ن33ابودی بکش33ونه ...ت33و هیچک33دوم از اینه33ا رو
نمیفهمی ،فقط آمار برات مهمه که بخوای این پست تشکیلتی رو مهم جلوه بدی .آمار پخ33ش اعلمی33ه
و.....
خلصه آنشب حسابی گرد و خاک همدیگر را تکاندیم .رضا گفت که مدارک جعلی من رسیده ولی آنها
را نخواهد داد تا تکلیفم با تشکیلت روشن شود .هرچه باشد تشکیلت وظیفه دارد که از نف33وذ عناص33ر
نخاله به صفوف طبقۀ کارگر جلوگیری کند ،نه اینکه امکانات هم در اختیار آنه33ا بگ333ذارد.همۀ اینه33ا در
نظرم مسخره جلوه میکرد .منی که پدرم تا هف33ده روز قب33ل از مرگ33ش ک33ارگری میک33رد و خ33ودم ب33رای
امرار معاش راهی به جز کارگری کردن نداشته و بلد نبودم ،شده بودم عنصر نخاله و همۀ کس33انی ک33ه
دستشان به دهانشان میرسید و محض کمک به طبق33ۀ مفل33وک ک33ارگر انقلب33ی ش33ده بودن33د ،برای33م خ33ط و
نشان میکشیدند .
در انتظ33ار روی33اروئی ای33دئولوژیک روزش33ماری میک33ردم ک33ه ح33وادث برقآس33ائی مج33ال برپ33ائی چنی33ن
اجلس33ی را ن33داد .م33وج دس33تگیریها و حمل33ه ب33ه گروهه33ای مخ33الف ب33ه یکب33اره ش33دت گرف33ت .ه33ردو
پسرعموهای رضا دستگیر شدند و کاظم را دو سه روز پس از دستگیری اعدام کردند .روزی رضا
رنگ پریده مدارک جعلی و بخشی از اسناد سازمانی و یک دستگاه کپی را به خانۀ ما آورد و گفت :
ـ اینها را اگر جائی داری پنهان کن ...وگرنه نابودشان کن و همین امشب شهر را ترک کن ...
وسائل را داد و قراری برای یک هفتۀ بعد توی تهران گذاش33ت و رف33ت .هم33ۀ وس33ایل ال م33دارک جعل33ی
خود را توی چاه حی33اط ریخت33م .دل33م میخواس33ت از وض33عیت حس33ن و اک33برهم مطل33ع ش33وم ام33ا ج33و ش33هر
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بدجوری پلیسی شده بود .خبر اعدام کسانی را میش33نیدم ک33ه اص33ل ک33ارهای نبودن33د ...هن33وز نمیدانس33تم
کجا باید فرار کنم .دوست دخترم بعد از گریخت33ن از ی33ک تعقی33ب و مراقب33ت پلیس33ی ش33هر را ت33رک و ب33ه
تهران رفته بود.غروبی که تصمیم گرفتم به خانه رفته و ساک سفر بسته و به تهران فرار کن33م یک33ی از
بچههای محل ،که از فعالیتهای آنموقع من با اطلع بود ،سر راهم قرار گرفت و از تحت نظ33ر ب33ودن
خانهام33ان خ33بر داد .خوش33بختانه م33دارک جعل33ی همراه33م ب33ود .ب33ا پ33ولی ح33دود ص33د و تخ 3رده ای توم33ان،
یکدس33ت لباس33ی ک33ه ب33ه ت33ن داش33تم و آن م33دارک ک33ذائی ش33هر را ب33ه قص33د ته33ران ت33رک ک33ردم ،ب33دون
خداحافظی از برادر و خواهر و مادر ،بدون اینکه فرصت نگاهی دوباره به شهر و محل33ه داش33ته باش33م.
سفری که ده ،دوازده سال به طول انجامید .سفری پرماجرا و مملو از اتفاقات تلخ.
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۴
ده ،دوازده سال بعد از گریز ناگهانی ،وقتی که آبها از آسیاب افتاد و ما نیز از تب و ت33اب انقلبیگ33ری
دست کشیدیم و خاموش شکست را پذیرفتیم ،به شهرخود بازگشتم .مجرد رفت33ه و ب33ا زن و بچ33ه بازآم33ده
بودم .ت33وی دوران گری33ز خ33بر دس33تگیری و اع33دام خیلیه33ا را ش33نیده ب33ودم .ش33نیده ب33ودم ک3ه حس33ن را ه33م
اعدام کرده اما فریده با کوش33ش و پش33تکاری ب33اورنکردنی توانس33ته ب33ود ک33ه ب33رای حس33ن ت33وی قبرس33تان
جدید شهر مزاری دست و پاکند .به طور معمول اعدامیهای سیاسی را توی گودالهای نامعلومی چال
میکردند.
بعد از م33دتی اق33امت و س33کنی در ش33هر آب33ا و اج33دادی و پی33دا ک33ردن ش33غل و راه33ی ب33رای ام33رار مع33اش،
عصر پنج ش33نبهای ب33ا ماش33ین از کن33ار قبرس33تان ش33هر میگذش33تم .از س33رم گذش33ت ک33ه پی33اده ش33ده و م33زار
حسن را جستجو کنم .هنوز گورستان از زائران قبور پر نشده لیکن خلوت هم نبود .اینج33ا و آنج33ا زن33ان
و مردان س33یاه پ33وش گری33ان را میش33د دی33د .م33ردان و زن33ان گ33ل ب33ه دس33ت ،کودک33ان ق33بر ش33وی س33طل ب33ه
پوش سمج و کاسه به دست که بر سر مکان تکدی با هم مشاجره داش33تند و بیش33مار
دست ،گدایان ژنده
ر
ق33اب عکسه33ایی ک33ه ب33الی س33نگ قبره33ا نص33ب ش33ده بودن33د و ب33ه جنگل33ی می مانس33ت ک33ه درخت33انش را
انداختهاند ...،منظرۀ ملل آوری بود ،به این منظره آوای گوش خراش قرآن خوانان هم اضافه میشد و
تحمل فضای آنجا را دشوارتر میساخت .حدس زدم که مزار حسن باید جائی پرت قرار داش33ته باش33د و
حدسم درست بود .به محض ورود به قطعههای دورافتاده زنی را دیدم ک33ه ب33الی ق33بری چمب33اتمه زده و
دو ج33وان هف33ده ،هیج33ده س33اله مش33غول پ33اک ک33ردن دور و ب33ر م33زار از علفه33ای ه33رز و خ33ار و خاش33اک
بادآورده بودند .فریده را از فاصله دور شناختم .آهسته آهسته و در حالی که خود را برای ادای کلم33اتی
که لیق انتقال حس همدردی و تسلی باشند آماده میکردم ،به آنها نزدیک شدم .فریده ،گویا با یک نگ33اه
مرا شناخته بود ،دست توی کیف برد و عینکی آفتابی با ق33اب و شیش33ههائی ب33زرگ از آن بی33رون آورده
وچشمان درش33ت خ33ود را پنه33ان نم33ود .کن33ار ق33بر ک33ه رس33یدم فری33ده روی برگردان33د .از پش33ت شیش33ههای
دودی نمیتوانستم چشمهای آهوگونۀ او را ببینم ام33ا م33وج نف33رت و بیزاری33ی ک33ه از آنه33ا س33اتع میش33د را
حس میکردم .موجی که باعث قفل شدن دهانم شد ،موجی که باعث شد در سکوتی س33نگین ب33ه تماش33ای
سنگ غریبانه و محقر مزار پرداخته و مشخصات حک شده ب33ر روی آن33را باره33ا و باره33ا بخ33وانم ،ب33ی
اینک33ه بت333وانم احساس333ات درونیام را ب333ازگو کن33م .آرزو داش333تم ق333درت بازگردان333دن زم33ان را ب33ه عق33ب
میداشتم تا میتوانستم با عقل و بار آنروزیام گذشته را جبران میکردم .هیهات که آب رفت33ه ب33ه ج33وی
باز نمیگشت !
فریده در حالیکه از جا برمیخاست رو به یکی از پسرانش گفت :
ـ راستی نوید ...اون چه حیوونائی بودن که تو تلویزیون نشونش33ون می33داد ...حیوون33ائی ک33ه موق33ع خط33ر
همدستهایهاشون رو ول میکردن و از ایران به دانمارک مهاجرت میکردن؟
من گیج و گنگ توی ذهن دنبال چنین حیوانی میگشتم گرچه میدانس33تم ک33ه در پ33س ای33ن س33ئوال نی33ش و
کنایهای نهفته است .نوید هم گیج شده بود .از مادر پرسید :
ـ کدوم تلویزیون ...؟ کدوم حیوونها...؟ کدوم برنامه.....؟
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فریده دست دور کمر نوید انداخت و گفت :
ـ بریم پسرم ...بریم توی راه برات توضیح میدم .
آنها رفتند و من مدت زیادی تنها کنار قبر حسن مان33دم .آنق33در زی33اد ک33ه مطمئن ش33وم آنه33ا رفتهان33د .دی33دن
کودکانی که اینک جوانان برومندی شدهاند ،مادری که این چنین بعد از مرگ شوهر هنوز وفادارانه به
زی33ارت ق33برش میآی33د ،هم33ۀ حس33اب و کتابه33ای ذهنیام را ب33ه ه33م ریخت33ه ب33ود .اینه33ا ب33ه علوۀ تنف33ر و
انزجار موجود در رفتار فریده و فض33ای ملل آور قبرس33تان ،چن33ان آزردهگ33ی خ33اطری برای33م ب33ه هم33راه
داشت که هنوز هم تلخی آنرا حس میکنم.
هفتهه33ا از آن روز گذش33ت و م33ن نتوانس33تم ب33ه راز حیوان33اتی ک33ه موق33ع خط33ر از ای33ران ب33ه دانم33ارک
مهاجرت میکنند پی ببرم .تا اینکه روزی برای سفارش عینک به عینکساز آشنائی ،از هم محلهایهای
دوران بچهگی ،مراجعه کردم .موقع ورود به مغازه ،دو خ33انم چ33ادر مش33کی مقنع33ه ب33ه س33ر آنج33ا بودن33د.
یک33ی از آنه33ا مش33غول امتح33ان ق33اب عین33ک روی ص33ورت خ33ود ب33ود و خ33ود را ت33وی آئین33ۀ بیض33ی ش33کل
دستهداری ورانداز میکرد و دیگری سرگرم تماشای قابه33ای داخ33ل وی33ترین ب33ود .دوس33ت عینکس33از ب33ه
محض ورود با لبخند برایم دست تکان داد و گفت :
ـ مخلص علی آقا....
زن آئینه بدست با شنیدن اسمم آئین33ه را ط33وری تنظی33م ک33رد ک33ه م33را به33تر ببین33د .م3ن روی ص33ندلی کن33ار
ویترین نشسته و منتظر نوبت خود سرگرم ورق زدن مجلهای بودم .حس ک33ردم کس33ی م33را نگ33اه میکن33د
سر را بال گرفته و متوجه شدم که زن چادری از طریق آئینه به من خی33ره ش33ده اس33ت .نگ33اه و قی33افهاش
کسی را به خاطرم میآورد .همان طور که تصویر او را کنکاش میک33ردم مت33وجه ش33دم ک33ه او لغ33تی را
بیصدا با لبانش تکرار میکند .بعد از کمی دقت متوجه لغت شدم :
ـ ب س ت نــــــــــــــی .....ب س ت نــــــــــــــــی !
خود به خود یاد بتول افتادم .اما ای33ن زن کج33ا و ب33تی کج33ا؟ ای33ن دو چش33م س33الم داش33ت و آنط33ور ک33ه زی33ر
مقنع33ه تپی33ده ب33ود قی33افهاش قاب33ل تش33خیص نب33ود .زن آئین33ه را روی پیش 3خوان گذاش33ت و ق33اب را تحوی33ل
عینکساز داد و خواست که همان را برایش شیشه کند وسپس رو به زن دیگر گفت :
ـ خواهر بطائی ...تا به حال بستنی دانمارکی خوردی؟
ـ پنیر دانمارکی شنیده بودم اما بستنی دانمارکی ...؟
ـ خیلی خوشمزه س  ...یه روز با هم میخوریمش .
سپس از در بیرون رفتند و سوار به ماشین گشت انتظامات که کن33ار خیاب33ان منتظ33ر ایش33ان پ33ارک ک33رده
بود شدند.
دوست عینکسازبا لبخند رو به من گفت :
ـ هنوزم چشمش دنبال توئه !
ـ مگه منو میشناخت ؟
info@omied.de

ـ آره بابا ...بتی بود دیگه ...بتی یه لمپ...یادته اونموقع ها هم به تو میگفت بستنی ؟
ـ اما اینکه چشماش سالم بود!....
ـ یکیش مصنوعی بود ...وضعش خوب شده ...چند وقت بعد از رفتن تو شوهرش مرد و یکی از اقوام
نزدیک33ش ت33وی جبه33ه کش33ته ش33د و نمیدون33م چ33ه ج33وری اون از ای33ن وض33عیت اس33تفاده ک33رد و کمیتهای
شد ....هنوزم به شکار عذبهای بیتجربه مشغوله....حال ک33ه کمیت33ه ب33ا نی33روی انتظ33امی ادغ33ام ش33ده اون
هم شده پلیس نیروی انتظامی ،پلی33س ب33انوان ی33ا خ33واهران ی33ا زن33ان ی33ا ه33ر زه33ر م33ار دیگ33ری ک3ه اس33مش
باشه... ،بدبخت جوونهائی که به خاطر خطاکاری گیر این عفریته بیفتن !....
ـ آهان  !....شنیدم گفت بستنی  ...اما چرا دانمارکی ؟
ـ توی شهر چو افتاده بود که تو رفتی دانمارک.
من تازه آنروز متوجه شدم که فریده توی قبرستان به چه حیواناتی اشاره کرده بود.

آهنگر
بهار ۲۰۱۱

info@omied.de

