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اتـاق دور سـرش   . خود را در جایی تاریـک یافـت  . هایش را باز کرد شب چشم   نیمه
کمـی از   . قی کشید و به تندي حبسش کـرد       نفس عمی . داشت باال می آورد   . چرخید

غلتی زد و خود را به میز . آزرد تشنگی گلوي خشکش را    . اش کاسته شد    فشار مستی 
بطـري آب را لمـس   . کورمال کورمال، دستش را روي میـز کـشید  . کنار تخت رساند  

دوبـاره احـساس   . آب معـدنی تگـري جگـرش را حـال آورد    . باز سر کشید   کرد و تاق  
به سمت مخالف چرخید و دسـتش  . اي بر لبانش نشست    خنده.  کرد مستی و نشئگی  

. دستش در استفراغ لزجی فرو رفـت . ي کنارش دراز کرد را به طرف گردنِ زن برهنه   
رانـی   یادش افتاد مردم منتظرند تا برایـشان سـخن        . بوي تند الکل به مشامش خورد     

 بـه محـض بیـرون    دانست گلبهـار  می. هایش را سنگین کرد    خواب دوباره چشم  . کند
یاد انـدام داف و     . پوشاند  هایش را به تنش می      آمدن از حمام، با لذّتی کودکانه، لباس      

روز تأسیس جمهـوري در     جشن سال . انگیز گلبهار افتاد و از رفتن پشیمان شد         هوس
هـاي   حضور خودش هم، این مراسم کذایی، چون سـال      بی. نظرش مسخره جلوه کرد   

هایی که او هرگـز   شد از نوشته   هاي شهر پر می     ها و کوچه    نخیابا. شد  قبل برگزار می  
خـت و شـهرهاي بـزرگ تـا       ت يهاي پـا    زحمت گفتنشان را به خود نداده بود؛ میدان       

هایی را که او تنها پـاي   هاي تلویزیونی، گفته    شد و شبکه    پاسی از شب نورافشانی می    
با خوابیدن او چیزي . ندرساند ها، امضایی انداخته بود، به اطّالع مردم کشورش می  آن

اي یافته بود، که فقط اسمش براي  در مدت بیست سال چنان اُتوریته  . شد  عوض نمی 
یار، بیـدار یـا خـواب، رونـد      حضورش چه مست، چه هوش. ي مملکت کافی بود    اداره

ي زنبور عسل افتاد و خود را به جاي        یاد ملکه . عادي اداره ي امور را موجب می شد       
 اي اگـر ملکـه، لحظـه   . تـر   درست همان نقش را داشت و حتّـی حیـاتی    .او تصور کرد  
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خورد؛ در حالی که   را رها کند، با نماندن بویش، تمام نظم کُلونی به هم می     کندویش
اي بـر    خنـده .کـرد  او چنان اقتداري بنا نهاده بود، که تنها نامش کـشور را اداره مـی         

. هاي گلبهار را چنگ بزنـد  نهوس کرد پستا  . هایش مورمور شد    دست. لبانش نشست 
خواسـت سـر راسـت کنـد و          .مـالی کـرده     انگیزشو کف   حاال تو حمومه و اندام هوس     

دمـر خـود را     . آغوشی کرختش کرده بـود      مستی و خستگی بعد از هم     . صدایش کند 
. اش آورد شـده  هاي قفل روي تخت رها کرد و چندین بار نام گلبهار را تا پشت دندان          

اتاق با آخرین تـصویري  .  میز تلو خورد و آباژور را روشن کرد  به سمت . جوابی نشنید 
  .زده شد بهت. که در ذهنش مانده بود، تفاوت فاحشی داشت

هاي براندي  یادش آمد اتاق به هم ریخته بود و روي میز و کف آن پر بود از بطري  
مده تو اتاق کی او. اش را پراند تصویر بافور مستی... . و ده ها نوع مزّه، همچنین بافور 

کرد؛ هـیچ کـس هـم      گلبهار هرگز خود را با این کارها خسته نمی         !و تمیزش کرده؟  
نگاهی بـه سـاعت پـشت سـرش         . کرد در حین حضور او، وارد  اتاق شود          جرأت نمی 

اما کی اومده تو    ! تر  پس اون مراسم نکبتی هم تموم شده؛ به       . سه بامداد بود  . انداخت
 ده آخرین بار، فرمان. راه گلبهار اتاق را ترك کرده بود  یادش آمد اوایل شب هم  !اتاق؟

هـا   ارتش به او زنگ زده و التماس کرده بود با چند جمله هم کـه شـده، بـه مهمـان      
... جز چند فریم کوتاه . تري به یاد نیاورد هر چه فکر کرد چیز بیش . آمد بگوید   خوش

ارتـش بـه طـرف     ي فرمانده هزدند و او هم شانه به شان حضّار به شدت برایش کف می  
بعد از آن چه اتّفاقی افتاد؟ آیا حالش بد نشده، سکندري نخـورده و      . رفت  تریبون می 

یک طـرف   . کرد  پهلوي چپش درد می   . روي زمین ولو نشده؟ دستی به بدنش کشید       
ها و رؤساي سایر کشورها باال نیـاورده   آیا جلوي دوربین .اش هم باد کرده بود   پیشانی

ي خاص و عام نکرده؟ به طـرف در دویـد و در همـین هنگـام،            مضحکه و خودش را  
. دلـش ریخـت  . ي قرمزرنگی دید  ي رویش کنار رفت و خود را در شورت زنانه           ملحفه
آن گونه که از قرائن پیدا بود، شخصاً به بهتـرین  . ناك را احساس کرد    اي ترس   توطئه

 در  یرئـیسِ حکـومت   . صورت ممکن سناریوي این توطئه را بـه اجـرا رسـانده اسـت             
بازي فـوجی   بهاي هزاران شهید واالمقام و جان    روز انقالبی که حاصل خون گران       سال
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آوردهـاي آن   داري از دست باختگان تاریخ بوده است؛ به جاي پاس       از رفیع ترین پاك   
اي بدل کرده و تـا سـرحد          خانه  استیالي تاریخی، کاخ ریاست جمهوري را به روسپی       

سوز تریاك کام گرفتـه و       نسته از ماده خانمان   االخبائث نوشیده و تا تو     گشتگی، ام   لول
این جمالت از ذهنش گذشت و خـدا خـدا         . خود و سرزمینش را مفت فروخته است      

. اي نبیند و از زبان هیچ مجري تلویزیونی نشنود ها را بر هیچ صفحه کرد هرگز آن می
گـر    نمـایش . کـرد   ا عـوض نمـی    اما این چیـزي ر    . ي خودکشی در او بیدار شد       انگیزه
اش   آخـرین بـار منـشی     . گیـرش شـود     ها را بررسی کرد تا شاید چیـزي دسـت           تلفن
. زده بود و بعد از آن موبایلش را خاموش کرده و تلفن را نیز از پریز کشیده بـود      زنگ

مراسم را چطور دیـدي؟     پرسید؟    شبی چی می    نصف. اش زنگ بزند    خواست به منشی  
 ها مشکوك بود؟ چیز عجیـب و غریبـی حـس نکـردي؟     مانحرکات کدوم یک از مه  

ها آن هم در این ساعت شب و مخصوصاً بـه سـبب محتـواي نـازل             تمام این پرسش  
اش هم در  اي در کار باشد، به یقین پاي منشی اگر توطئه. معنا بودند   شان، بی   سیاسی

نیز از هـم  ي اقتدارش     میان است؛ بنا بر این با پرسیدن این خُزعبالت، آخرین حلقه          
بیست و اندي سال سیاست به او آموخته بود، هرگز با عجله تصمیم         . خواهد گسست 

احتمـال هـم داشـت،    . هـره اسـت   ترین کنشِ لحظات تـرس و دل  نگیرد و انفعال، به 
طی ایـن  . رانیِ غرّائی هم ایراد کرده باشد     مراسم طبق معمول برگزار شده و او سخن       

بـدان سـان کـه گنجـشکی     . ودش شـده بـود  وري جزئـی از وجـ      سال، سـخن    بیست  
 حماسـی   يهـا   کند، زبـانش بـه ایـراد نطـق          مغزفندقی، درون تور، چهچهه بلغور می     

بعیـد هـم نبـود      . یـاري و فکـر کـردن هـم نداشـت            چرخید و نیـازي بـه هـوش         می
پاتیـل  . گاه کاخ برگشته و خوابش برده باشـد         سرماخوردگی را بهانه کرده و به اقامت      

دوســت دوران (اش  هـار و خیـل زیردسـتان و مخـصوصاً منـشی     هـم اگـر بـوده، گلب   
.  باشنداند؛ مگر این که همگی به او خیانت کرده     تدبیري برایش اندیشیده  ) اش  بچگی

قرنهاسـت کـه سیاسـت     . در سیاست هر چیزي ممکنه    ! ؟چین چیزي ممکنه    مگه هم 
 دراور از داخـل . بـا غـیض درش آورد   . یـاد شـورت قرمـزِ تـنش افتـاد         . علم ممکناته 
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پـاتیلی و  . اش کرد؛ طوري که قابل تشخیص نباشد      بیرون کشید و پاره پاره     يا  قیچی
  خوابیدن تا این وقت شبو می شه توجیه کرد، اما معنی این شورت قرمز چیه؟

هایشان را عوض کرده بودند، امـا    قبالً هم چندین بار محض شوخی با گلبهار شورت        
 لباس فرم وزیـر امـور      قبل از اون چی؟   . شیده بود اي پو   گلبهار غروب، شورتی فیروزه   

کمـد  . خودش چی پوشیده بود؟ لباس خواب خاکـستري رنـگ  . زنان را به تن داشت 
افتش؛ شـسته و   یـ ها را باز کرد، هر هشت دراور را، و سرانجام در آخرین کمد                س  لبا

ر پارسـال د . اد نیـاورد یـ هنگام بیرون رفتن چی به تن داشت؟ چیزي بـه       . اتوکشیده
حوصـله  . آن را بـه تـن کـرد   . ده کلّ ارتش را پوشیده بـود  چنین روزي، لباس فرمان   

چرخی زد و  نیم. نداشت آن همه مدال را که به خود اعطا کرده بود، به کتش بیاویزد       
فقط جشن پارسال و روزهایی را . ي قدي رو به روي کمد برانداز کرد         خود را در آینه   

اش،  زمینـه  ایـستاد و در پـس   جلوي کروماتین مـی به خاطر آورد که در زمان جنگ،      
سرد  کرد که خون شد و او هم وانمود می انفجارهاي خطّ مقدم جبهه نمایش داده می    

از پوشیدن انیفورم ناامیـد شـد و کالهـی    . گذرد پاره می هاي توپ و خم    از کنار گلوله  
و   کت. ا درآوردانیفورم ر. این کار هم چیزي را به ذهنش نیاورد    . شاپو به سر گذاشت   

هـا و   پوشـش . هـا را هـم عـوض کـرد      آن. شلواري پوشید و عینکی به چشم گذاشت      
مندیلی بـه   .  مختلف را امتحان کرد و عاقبت خود را در شمایلی بازشناخت           يها  تیپ

ش بـسته  »1دراز«سر داشت و عینکی آفتابی به چشم وکراواتی قرمز بر روي پالتوي           
  .بود

فَل قلمبه و بقچه   یادش آمد هنگامی که در آ      کرد خـود   اي گلبهار را نگاه می ینه، کَ
نمود گلبهـار، منـشی و وزیـرانش     اما بعید می. را در چنین شکل و شمایلی دیده بود     

مگـر  . تمکین کرده باشند که او با چنین سر و شکل مضحکی در مراسم شرکت کند           
 هـر کـاري    تو سیاست ! مگه چنین چیزي ممکنه؟   . پاي خیانت همگی در میان باشد     

از چـشمی  . چِفت در را انداخته بـود   .  به طرف در رفت    .سیاست علم ممکناته  . شدنیه
. آیفون را برداشت و اتاقِ آن سوتر را هم دیـد زد           . در سرسرا کسی را ندید    . نگاه کرد 

. کمی آرام شـد . به جز سه افسر گارد ریاست جمهوري، در اتاق انتظار، کسی را ندید    
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پس اون قدر حواسم جمع بوده که چِفت در      . ل اعتمادش بودند  از افراد منتخب و قاب    
 دارد و ممکن است     يگریاما آن سوي اقامتگاه ریاست جمهوري هم، در د        . رو بندازم 

وارد اتاق مطالعه . جا خارج شده باشند اند از آن   شخص یا اشخاصی که او را برگردانده      
خانـه را بـاز       درِ کتـاب  . ، رفت و اتاق میهمانان ویژه شد و به طرف سالن انتظار موقّت          

گیـره را کـه      دسـت . کرد و از آن جا به طرف اتاق داخلیِ آن سوي سالن انتظار رفت             
کـسی  . از چشمی، سالن انتظار را نگاه کرد. پایین کشید، ترس تمام وجودش را تنید    

 هفت افسر فدایی گارد ریاست    -شش  . گرِ آیفون، آن جا را دید زد        از نمایش . را ندید 
ها را فرا بخواند  به صرافت افتاد یکی از آن. بانی بودند ري ایستاده و مشغول نگهجمهو

پایـه کـسب اطّـالع     در شأن خود ندید از افـسري دون . و راجع به مراسم از او بپرسد  
زده است و تـرس تمـام     الخصوص در این وقت شب که پر واضح بود خواب           کند، علی 

انست، که توضیح خواستن از هر کـدام، بـه        د  وجودش را فراگرفته؛ مضاف بر این می      
ي  توانـست وارد شـبکه    عـوض ایـن کـار، مـی       . معناي مطّلع شدن دیگران نیز هست     

هنگـام بازگـشت بـه      . اینترنتی ریاست جمهوري شود و مستقیماً امور را کنترل کند         
 ایتالیایی آراسته شـده  يها با زیباترین گرانیت. سالن استقبال، کف آن را کنترل کرد   

. در آن جـا رنـگ کـرمِ کــال، غــالب بــود             . خانه را دید زد     با دقّت کامل کتاب   . دبو
ي  از صـفحه . ها را رد کرد و وارد اتاق کنتـرل ریاسـت جمهـوري شـد        ي کتاب   قفسه

آیفـون را   . نمـود   بیرون، همه چیز عادي مـی     . آیفون، مسیر بازگشتش را بررسی کرد     
گـاه    تمـام درهـاي اقامـت   . ار را پانچ کرد ي قبلی گلبه      نامه  ي شناس     برداشت و شماره  

ررایانه را روشن کرد . ریاست جمهوري قفل شدند    ي  پوشه. ي نظارت شد وارد پوشه. اب
ي کـاخ مرکـزي ریاسـت         پوشـه . هاي ریاست جمهوري را انتخاب کرد       نظارت بر کاخ  

 بـر روي برجکـی  . دادنـد  بـانی مـی   ها نگه  ها داخل برجک    بان  نگه. جمهوري را باز کرد   
افسري تاس و ریشو، بر دوشکایی تکیـه داده بـود و پـشت بـه دوربـین                 . کلیک کرد 
دفتـر  ! بانی بدي یـا سـیگار دود کنـی؟    دم نگه   چلقوز، بهت پول می   . کشید  سیگار می 

هـاي   یکایـک دوربـین  . ي برجـک و زمـان را درج کـرد    کنترل را بـاز کـرد و شـماره       
هاي سام هفت و استرال و کاتیوشا،  کموش. شده بر دیوارهاي اطراف را نگاه کرد تعبیه
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. هـاي خـود آمـاده بودنـد     همه در پـست  . به خوبی اطراف قصر را پوشش داده بودند       
ده استحکامات، فالکـسی چـایی        جانشین فرمان . دهی را باز کرد     ي ستاد فرمان    پوشه

داشـت  . دوربین پشت سرش را کلیک کرد. مقابلش داشت و به تلویزیون زل زده بود     
دوربین با حرکت کرین از روي . کرد ی خارجی، مراسم شب گذشته را نگاه می     از کانال 

امروز ملّـت مـا،   : روي آن نوشته شده بود   . حاضران گذشت و بر پالکاردي توقّف کرد      
احـساس کـرد سـر و گـردن جانـشین      . تر از هر زمانی به مداقه نیازمنـد اسـت        بیش

سـریع دوربـین مقـابلش را بـر     . ده ستاد، از فرط خنده به رعشه افتـاده اسـت         فرمان
امکان داشت متوجه تکـان خـوردن   . اش نبود اي از خنده در چهره     نشانه. صفحه آورد 

گر رایانه بـزرگ   دوربین شود، به همین دلیل از طریق زومینگ صورتش را در نمایش 
. شد اثري از خنده درصورتش دیده نمی . آن را کمی کوچک کرد    . تصویر تار شد  . کرد

. تـر کـرد   بک کردن دوربین داخل ستاد، نمـا را درشـت   فوراً با زوم. داندسرش را برگر 
دوربـین را  . یکی از افسران بخش محافظت، در کادر ظاهر شد و کاغذي را بـه او داد       

افـسر  . گزارش اوضاع امنیتی بـود . به طرف پایین حرکت داد و روي کاغذ مکث کرد         
  . فایل را هم بستآن. سالمی نظامی داد و عقب عقب از کادر خارج شد

نمود؛ گـویی چیـزي رخ    کاخ بسیار عادي می . هاي کاخ را بررسی کرد      تمام قسمت 
انـد و   دانست پرسنل کاخ همگی سیاسـت پیـشه         می. ي شگفتی بود    نداده و این مایه   

ص تظاهر و تجاهل    ي شهر  پوشه. ي کاخ خارج شد از پوشه. اند مردان سیاست، متخص
بعـد از   . گر پدیـدار گـشت       بود که بر نمایش    يولین تصویر میدان ارتش، ا  . را باز کرد  

تخت  ترین میدان پاي این میدان که بزرگ. را بر آن گذاشته بود » آزادي«انقالب، نام   
. زمـان آزادي و اقتـدار   و کشور بود، قبل از انقالب، نماد اقتدار بود و اکنون نماد هـم            

رتره شد آن را در  متر، که می هل در بیست ي تقریبی چ اي بسیار بزرگ از او با اندازه پ
رتره   کتاب گینس به عنوان بزرگ     سـر   ي دنیا به ثبت رسـاند؛ روي هیکـل بـی          ترین پ
ي  انقالب ماه فالن، معجزه   : در زیر آن نوشته شده بود     . میدان آزادي آویزان شده بود    

چم دور تا دور میدان بـا رنـگ هـاي پـر    . میهنان مبارك باد  قرن بیستم بر تمامی هم    
،  ، بیمارسـتان  ، کوچـه  هـاي پیرامـون خیابـان    یکایک دوربین . کشور، آراسته شده بود   
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اي غیرعـادي، عـادي    هاي پایتخت را کنترل کرد شهر به گونه       تیمارستان و قمارخانه  
هاي شهر، افراد معتـاد، گـدا، عاقـل،          و کنار اکثر دیوارها و میدان        در گوشه . نمود  می

اي هـم داخـل چادرهـاي     عـده . وهاي پاره پوره خوابیده بودنـد و پت  ، زیر گونی  دیوانه
ع بودند کسی مزاحمشان نشود، بل که گـاه        گـاهی   طلقی چپیده بودند و نه تنها متوقّ

کشیدند و به آن دسته از راننـدگانی کـه در آن وقـت شـب، ویـراژ          سرکی بیرون می  
آن که پلیس،  ند، بی کرد کشیدند و چراغ قرمزهاي شهر را رد می دادند و الیی می می

  .گفتند کاري به کارشان داشته باشد؛ بد و بی راه می
گذاشـت و بـر     گذري انگشتش را بر دماغش می       گاهی ره . نمود  همه چیز عادي می   

. کـرد  کرد و سپس دستش را با نرده و درختان خیابان پاك مـی           کف خیابان فین می   
هـاي آویختـه نگـاهی      به پالکـارد در این میان کسی را دید که از سرِ تمرّد یا غفلت،  

ي  روي همــه. اش را گرفــت پــی. نمــود انــداخت، و ایــن کمــی غیرمعقــول مــی نمــی
تخت که رسـید   به بانک مرکزي پاي. هاي خیابان کلیک کرد و تعقیبش نمود     دوربین

. رو را پیمـود  عقب را دیدي زد و پشت به بانـک، عـرض پیـاده   . ها را آهسته کرد   قدم
چون شهروندي متمدن منتظر ماند تا چراغ سبز شـود و             هم. ستادي خیابان ای    گوشه

دوربین مقابـل بانـک را روشـن        . به او مشکوك شد   . سپس از خطّ عابر پیاده گذشت     
تـرین موهبـت و    آزادي، بـزرگ : روي تابلوي بزرگ سردرِ بانک نوشته شده بـود    . کرد

از اتـاق کنتـرل،   . )جمهور  رئیس    (شرافتی است که خداوند به بشر عطا فرموده است          
زنـی    جلوي بانک، سه پلیس در حال گـشت       . ها را به سمت پایین حرکت داد        دوربین
. کردنـد   مـی بانی به آن مـرد پاسـتوریزه نگـاه      چند نفر هم از داخل کابین نگه      . بودند

ي  فـوراً پوشـه  . روزي ست یا نهایـت سـیه   بختی ا یادش افتاد پول بسیار، یا اوج خوش     
از . ها را نگاه کـرد  و سالن ها  طبقات، داالن. کسی آن جا نبود.  کردبانک مرکزي را باز  

ي ارزي در  صـندوق ذخیـره  . شد زیر مـرغ کُـرچ، تخـم گذاشـت        بس خلوت بود، می   
در عصر کامپیوتر و تکنولوژي، پنهـان      ! چرا زیرزمین؟ . زیرزمین این بانک قرار داشت    
بـوده و حکومـت را     همگی اُملدانست  بازي نیست؟ می کردن پول در زیرِ زمین، اُمل    

  .اند به دست گرفته
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ي   اي مـشغول سـرقت از صـندوق ذخیـره           عده. ي زیرزمین کلیک کرد     روي پوشه 
پیچید، خبر رسـوایی او   فردا که این خبر در همه جا می     . حال شد   خوش. ارزي بودند 

 هـاي داخـل و   تر باشد، رسـانه    رفته افزون   هر چه حجم پول به سرقت     . باخت  رنگ می 
ن یتـر  لیـارد، بـه عنـوان بـزرگ    یدزدي باالي م. دمند تر در بوق و کرنا می     خارج بیش 

رسـید و تـا چنـد روز سـرتیتر        سرقت تاریخ، در کتاب رکوردهاي گینس به ثبت می        
  .داد ها و اخبار تلویزیونی را به خود اختصاص می روزنامه

ـ      میکروفن.  خود را پوشانده بودند     ي سارقان چهره  . ک را فعـال کـرد    هاي داخـل بان
فقـط صـداي پـا و     . ولـوم را بـاال بـرد      . رسـید   ها به گوش نمی     صداي هیچ یک از آن    

. هـا نگریـست    به آنيتر با دقّت نظر بیش. زد کسی دم نمی. شنید ایشان را می  ه سنف
. ها را نیز همین طـور      قفل يي سرّ   ها را داشتند؛ شماره     صندوق  کلید تمام درها و گاو    

 بـزرگ کـشور مـسکوت       يهـا   دزدي هم به مانند دیگر اخـتالس      پس بعید نبود این     
ن سـطح تکنولـوژي     یتـر   مند بودن از مـدرن      کشور رئیس جمهور با وجود بهره     . بماند

. شـد   اي سنّتی اداره می     ریزي و محاسبات به شیوه      براي کنترل مردم، از لحاظ برنامه     
اوایل انقالب به . دش ها ثبت نمی هاي کشور در ترازنامه جز مواردي اندك، خرج و برج    

ي مقابله با بروکراسی و جلب اعتماد، در مراکز مهم کشور محاسبه، بازخواست،               بهانه
هـا فـاکتور و      مجموع ده .  مضحکه شده بود   ي  فاکتور و پر کردن ترازنامه، مایه      ي ارائه

هاي عمومی تقلیل یافته بـود امـا    گذاري ي خدمت سند فاقد استفاده و جاگیر به واژه 
هاي همگانی هـم بـه چـشم     گذاري  کاربرد این اصطالحات رواج یافت و خدمت      چون  

ي مصـرفی به مـراکز حـساس قـدرت محـدود گـشت و اصـطالح                 نیامد، این شیـوه  
ایـن اصـطالح تـازه،     .  تغییر یافـت   "يامور ویژه و سرّ   "هاي عمومی به      گذاري  خدمت

ورد کـذب بـودن آن      توانـست در مـ       بود؛ احدي هم نمـی     يتر   بیش یداراي بار امنیت  
تحقیق کند؛ عالوه بر این، اصـطالحی مـدرن بـود و در تمـام کـشورهاي مترقّـی و                    

  .شد قدرقدرت به کار برده می
د اگر دزدان امشب را از سر بگذرانند، خرشان از پـل            یرئیس جمهور با خود اندیش    

رسی غیرشفّاف کـشور، یکـی از مراکـز       گذرد و پیش از آن که در سیستم حساب          می
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اي چهار فـوریتی تبـدیل شـده و رأي         رسی به فقدان این مبلغ پی ببرد، به الیحه        باز
هـاي دزدیـده شـده، بـرایش بودجـه تعیـین        مجلس را هم اخذ نموده و دوبرابر پول      

  . گردد می
گرد تأسیس انقـالب،     اي آن هم در جشن سال       این چنین دزدي قلمبه   . آشفته شد 

هرگز فکرش . ي او و شاید هم وقوع کودتا باشد  ي از بین رفتن اتوریته      تواند نشانه   می
اي از زیردسـتانش، مقابـل    کرد روزي تا ایـن حـد نـاتوان شـود کـه عـده          را هم نمی  

چـرا منفعـل؟ بـا    . برد بزنند و او منفعـل بمانـد   هاي او به صندوق ارزي دست   دوربین
گردانم و شکن به این دزدي، باید یک بار دیگر اقتدار رفتـه را بـاز          دادن جوابی دندان  

سپیدان و مجلس خارج کنم و هر آن کس کـه    آن را از چنگال ارتش و شوراي ریش       
 .ور سـازم  اش غوطـه  خواب دشمنی بـا مـن را هـم ببینـد، در خـون خـود و عـشیره        

کارتی صفر را داخل موبایلش انداخت و بـا اسـمی ناشـناس بـه پلـیس، دیـوان               سیم
ـ  از سـرقت در    هـا را    زنـگ زد و آن    ... محاسبات اداري، ارتـش و        مطّلـع  وقـوع ف رُشُ

دانست اگر برایش اقتداري مانده باشد و شب گذشته تمامی آن را از کف             می. ساخت
هـاي   بعد از چند دقیقه خـودرو     . نداده باشد، در اسرع وقت به او گزارش خواهند داد         

پلیس و دیوان محاسبات اداري، به بانک یـورش بردنـد و از چهـار طـرف آن جـا را                   
بانـان دم بانـک را    آور، نگـه  خود و گاز اشک ها پلیس با سپر و کاله   ده. دندمحاصره کر 

  .کنار زدند و داخل شدند
ها بیرون آمدند و سوار بر خودروهایشان  تا نگاهی به ازدحام خیابان انداخت، پلیس

بعد از چند لحظه، دزدان با کـت و شـلوار اتوکـشیده و دسـت                . محل را ترك کردند   
رئیس جمهور از وضعیت .  شدند و اوضاع به حالت عادي بازگشت    خالی از بانک خارج   

هـا و روسـتاهاي کـشور     تخت کالفه شد و به کنترل دیگر شهرها و بخـش   عادي پاي 
همه چیز بـه شـکلی بـاورنکردنی        . گیرش نشد   اي از کودتا دست     هیچ نشانه . پرداخت

اوضاع عـادي یعنـی   نمود؛ او نیز آن قدر از سیاست آگاهی داشت که بداند          عادي می 
  . ترین وضعیت غیرمعمول
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هر چند در . اد کودتاي خودشان افتاد که آن را چون انقالب به مردم قالب کردند   ی
هاي حساس و تکنولوژي کنتـرل از   ده، میکروفنیهاي پیچ آن زمان حکومت، دوربین 

برد؟ این  یداشت آیا پی به رخ دادن کودتا م راه دور در اختیار نداشت، اما اگر هم می 
دهند، در صورتی که کودتا در اذهان شـکل          ها فقط ظاهر مسائل را نشان می        دوربین

دهـی عملیـات      بیست سال پیش، مقـرّ سـازمان      . ترین جاي ممکن    گیرد، در نهان    می
گـاه دولتـی     رسـید؛ پنـاه     ن شده بود که عقل جن هم بـه آن نمـی           یکودتا، جایی تعی  

در کدام یـک از  . تخت اي چسبیده به پاي     قلّه وابسته به وزارت محیط زیست بر روي      
هاي این کشور دوربـین و میکـروفن جاسـازي شـده؟ دوربـین و          باغ  ها و خانه    گاه  پناه

؛ هکنن که نیرویی براي حفاظت از آن وجود داشته باشـ        تعبیه می  یجایرو  میکروفن  
مـه  ي ایـن ه  پـس فایـده  . نش هاي سیاسی آفتابی نمی  هم، آدم  ییها  در چنین مکان  

 اینترنتی چیه؟ چرا وقتی کارشناس وزارت ي ي گسترده پول خرج کردن و این شبکه
 این طرح رو روي میزم گذاشت، فـوراً امـضاش کـردم؟             ينهاد  ي پیش   اطّالعات برگه 

تونن  ها نمی  یعنی اون زمان این قدر شعور نداشتم که بفهمم این دوربین و میکروفن            
ها هزار دوربین، به صدها کارمند مطیع و  ین دهمغز افرادو بخونن و بررسی و کنترل ا

معتمد نیاز داره، در حالی که همین امشب در بین تمـام گـارد ریاسـت جمهـوري و          
دادهـاي    ک نفرم سراغ ندارم باهاش تماس بگیـرم و راجـع بـه رخ             یهام، حتّی     فدایی
دیشب چه اتّفاقی افتاده؟ من با اون لباس مـضحک در مراسـم      . شب ازش بپرسم    دي

  کردم و چه گُهی خوردم؟  چه غلطی می
اد نیاورد؛ به جز ازدحـامی فـشرده و    یمست نبود، اما هر چه تالش کرد چیزي به          

. داشـت  اش گـام برمـی    ارتش که شـانه بـه شـانه    ده  ترشیده و اخموي فرمان   ي چهره
حس کرد هر اتّفاقی رخ داده . ده ارتش منقلبش کرد شب فرمان  ي دي   یادآوري چهره 

بیست سال پیش علیـه قـدرت ارتـش کودتـا         . او نیز در آن دست داشته است      باشد،  
 تمام امور را به دسـت گرفتـه      ي کردند و حال پس از بیست سال، دوباره ارتش اداره         

ریـزي کـرده؟ چـرا هـیچ کـدوم از         ي دزدي امشب رو طـرح       آیا ارتش دسیسه  . است
را پلـیس و   دزدان در محـل حاضـر نـشدن؟ چـ    يگیـر  هاي ارتش براي دست    ماشین
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ناظران دیوان محاسبات، دست از پا درازتر از بانک مرکزي خارج شـدن و نتونـستن                 
ده ارتـش طرّاحـی    ي دزدي از جانـب فرمـان       گیر کنن؟ حتماً دسیسه     کسی رو دست  

 از همـان نخـستین   .شده که هیچ کس جرأت نکرده خـودش رو قـاطی مـاجرا کنـه      
شـده از ارتـش را بـه ارتـشی            هروزهاي به دست گرفتن حکومت، شخصاً قدرت گرفت       

هـا،   ي ارتش براي لگام زدن به غیرخودي   آن روزها به قدرت قهریه    . دیگر واگذار کرد  
 آن بـه نفـع      ي هاي وسـیع از بخـش خـصوصی و مـصادره            ها و زمین    گرفتن کارخانه 

کـرد، ارتـش    آن زمان ضرورت ایجـاب مـی  . سازي نیاز داشت جمهوري به نام عمومی   
. ها و دیگر نهادها تمکـین نکنـد   خانه باشد و در برابر مجلس، وزارتاختیار تام داشته    

حد و مرز به ارتـش از کجـا سرچـشمه گرفـت؟ از                این اشتباه، یعنی دادن قدرت بی     
خواست ارتش را زیر نظارت مستقیم خود داشته باشد، ولی این چنین  خودش، او می

نـاك   ه ماشین تـرس شود و کم کم ب گاه عظیمی با یک جفت چشم کنترل نمی       دست
بـر اسـاس   . کند و لورده می شود و هر آن چه که به نفعش نباشد، له   سرکوب بدل می  

گرفت، اما آیا واقعیت امـر ایـن    دهان ارتش توسط او صورت می    قانون، انتصاب فرمان  
  کرد؟ نهادشده از پایین را امضاء می دهان پیش بود یا او فقط زیر حکم انتصاب فرمان

هاي خود، پر و بال گرفتـه و        بیست سال، بنا به مصالح و بلندپروازي       ارتش در این  
کرد و جمعی دیگر را به عنوان سروان،  اي را از صحنه خارج می عده. توسعه یافته بود

ي این ماشـین      شده  دهان تحمیل   داد و در نهایت، او فرمان       سرهنگ و سردار ارتقا می    
او . نه، این چنـین نبـوده  . نمود معرّفی میها  سرکوب را در مراسمی نمادین، به رسانه   

ها نفـر را در انفجارهـاي گونـاگون     هاي ارتش توطئه کرده و ده       ده  بارها بر ضد فرمان   
 مخالفت با او برآمده، سر بـه   ي کرد کسی در اندیشه     هر گاه احساس می   . کشته است 

 مـن  آیا تمام آن افراد، دشـمن بودنـد یـا بـه عنـوان دشـمن بـه            . نیستش کرده بود    
دادهاي گونـاگون کـشته    شناسانده شده بودند؟ آیا افرادي که به نام کودتاچی در رخ     

 از فایل کنتـرل خـارج شـد و    شدند، علیه من کودتا کرده بودند یا مقاصد ارتش؟    می
مشهورترین رؤسا و شهداي نظام به فرمـان        . فایل شهداي به نام جمهوري را باز کرد       

ها را کلیـک کـرد؛       ي همگی آن    نامه  اسم و زندگی  . مستقیم خود او کشته شده بودند     
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شده براي خودش و براي ارائه دادن بـه        هاي تهیه   قبل و بعد از کشته شدن، گزارش      
اکثـراً قبـل از   . ترین کـسانش بودنـد   ها جزء نزدیکان و قابل اعتماد بعضی از آن  . خلق

روز،   پیمانان دي  آیا از میان برداشتن دوستان و هم      . اثبات جرمشان کشته شده بودند    
  !حد و مرز به ارتش نبخشیده است؟ قدرتی بی

هـاي   طلبـی  لوح نبوده که از زیـاده      رئیس جمهور مقتدر کشور، هرگز آن قدر ساده       
اطّالع بماند؛ به همین دلیل در رأس ارتش، نیرویی را جهـت لگـام زدن بـه      ارتش بی 

ن خود او بودند و عنوان گـارد    آن نیرو از وفادارترین فدائیا    . دهان قرار داده بود     فرمان
داشـت،   اگر فرض کودتاي نظامی علیه او نیز صحت می        . جمهوري را بر آن نهاده بود     

ها را تار و مار کند و براي عبـرت دیگـران،      آن ي آسا، همه   توانست با هجومی برق     می
توانـست   به افـرادي اندیـشید کـه مـی      . ي شهرها آویزان کند     سرهایشان را بر دروازه   

ن دوسـتان مـن،   یتـر  بـه . ها بسپارد دهان خائن ارتش را به آن        کشتن فرمان  ي هوظیف
هـا،   دانست اولین قـدم بـراي از بـین بـردن آن           می. ندیها  ترین دشمنان آن    پدرکشته

او در طـی بیـست سـال        . ها و بـاالخص نقـاط ضعفـشان اسـت           مندي  شناسایی توان 
تـی بـرده بـود؛ بـا وجـود ایـن        مراکـز امنی يها هاي زیادي از گزارش     حکومت، فایده 

تـوان در   هـا را مـی   تـرین دروغ   نیـست و بـیش  يدانست بـه هـیچ کـدام اعتمـاد      می
  . دیگر دید  نسبت به همیهاي امنیت هاي سازمان گزارش

هـا را در     هاي مرتبط بـه آن      دهانِ ارتش، گزارش    به خاطر اقتـدار و موقعیت فرمان     
براي اولین . ی مخصوص پنهان کرده بودگاوصندوقی فوالدین و بسیار محکم، در جای      

اي درسـت رو بـه     پنجـره . هره و ترس درِ آن اتاق را گشود         بار در تمام عمرش، با دل     
نشست و از مـحل گـاوصنــدوق بـه پنـجــره چـشم         .  گاوصندوق وجود داشت   يرو

ها   اگر کسی در یکی از اتاق     .  چهلم به باالي هتلی پیدا بود      ي از آن جا، طبقه   . دوخت
چـرا تـا بـه حـال     . تواند این جا را دیـد بزنـد   سکوپی قرار داده باشد، به راحتی می    تل

شـود از آن جـا    ها هم مـی    ن تلسکوپ یتر   با پیش پا افتاده    ام؟  متوجه این قضیه نشده   
اگـه  . نند و هر آن چه قابل خواندن باشد، بخواننـد       یترین اسرار او را بب      يصندوقِ سرّ 

 ایـن . شن؛ چراغ رو هم خاموش کـنم همـین طـور           پرده رو بکشم، بهم مشکوك می     
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 .احتمال هم وجود داره که همین حاال با تلسکوپ مادونِ قرمز، این اتاق رو دید بزنن  
برگـشت و بـار دیگـر از    . ي پنجره گذاشـت   را گوشهیدان برخاست و خیلی عادي گل    

 .هـاي زرد از تیـررس نگـاهش خـارج شـدند           المپ. ي پنجره به هتل نگاه کرد       گوشه
هـا   دفترچـه . هـا را بیـرون آورد      قفـل  يهاي سرّ   ي شماره   کمدش را گشود و دفترچه    

هایی تعلّق داشت که از حکومت قبلـی مانـده    ها به کاخ تاي آن   ده  . بیست عدد بودند  
ن نقاط کشور ساخته بود، مربوط یتر هایی که خود در به   تاي دیگر به کاخ     بودند و ده    

ل نامی نوشته شده بود که داللت بـر زنـی داشـت    روي هر کدام، دو حرف او. شد  می
کـاخی  » .ل. گ«کـاخ  . بـستر شـده بـود    ها هم ها با آن که براي اولین بار در این کاخ   

همـان مکـانی کـه    . تخت بود که درون جنگلی انبوه بنا شده بود  بیست طبقه در پاي   
. داشـت  مـی براي اولین بار با گلبهار آمیزش کرده بود و از ایـن رو، بـسیار دوسـتش         

هـاي حکومـت    هایی که در زمان حکومتش ساخته بود، مدور بودند؛ کـاخ   تمامی کاخ 
اي  هایی که بر روي دایره اتاق. داد اي مدور، مورد استفاده قرار می قبلی را هم به شیوه

هایی  شدند، به کار و فعالیتش اختصاص داشتند و روکش فرضی رو به هم گشوده می    
 و بعضاً اسفنج و مخمـلِ نـرم و زیبـا، درهـاي فـوالدین آن را                  از چوبِ گردو، سنجد   

هـایی    فرضـی، مکـان  ي هـاي بیـرون و درون ایـن دایـره     ها و سالن    اتاق. پوشانده بود 
هـر  . بودنـد ... عمومی از قبیل سالن استقبال، سالن انتظار، سالن ارتباطات عمومی و      

نام قصر خوابیده بـود، بـا     صاحباتاقی را هم که براي اولین بار در آن با یکی از زنان            
 فرضـی از سـمت   ي هـاي روي دایـره   گذاري کرده بود و مابقی اتـاق  ي یک نام    شماره

بـا ایـن تفاسـیر در    . گـذاري شـده بودنـد    هاي دو، سه و الی آخـر نـام     چپ، با شماره  
اتاق دو، یعنی اتاق کنار دست اتـاقی کـه در آن جـا بـراي          » .ل. گ« کاخ   ي دفترچه
 گاوصـندق آن    ي سـرّ  ي  خوابیده بود و برگ دوم دفترچه، شـماره        گلبهارر با   اولین با 
شده بر روي هر صفحه، به سه رقم بـاالتر      نوشته ي هر کدام از شش شماره    . اتاق بود 

بـه ایـن ترتیـب هرگـز     .  اول و آخر را نیز جا به جا نوشته بود        ي اشاره داشت؛ شماره  
  .شدن دفترچه نداشت هراسی از دزدیده
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شـده در دفترچـه را وارد    ي سـرّي درج  دان، به سرعت شماره ز قرار دادن گل پس ا 
دهان   فرماني دهان ارشد ارتش، پرونده در فایل فرمان. کرد و درِ گاوصندوق را گشود

فایـل  . ده کـلّ ارتـش را بیـرون کـشید          ها فایلِ فرمان    کنونی را باز کرد و از میان آن       
 وزارت اطّالعات در مورد يها ها به گزارش  از آنیکی. اصلی، داراي دو فایل فرعی بود

 رسـیده از طـرف سـازمان نظـارت بـر وزارت        يهـا   ده کل و دیگري به گزارش       فرمان
  . شد اطّالعات در مورد او مربوط می

کـذایی، تأسـیس چنـین سـازمانی را        پس از گذشت چند سـال از انقـالب پـانزده          
ــود  ــسته ب ــر وزا . ضــروري دان ــارت ب ــازمان نظ ــضاي س ــی از اع ــات، همگ رت اطّالع

هـا از خویـشاوندانِ    داران و چاپلوسان حکومـت بودنـد و اکثـر آن    ترین طرف  متعصب
هاي درون و برون حکومـت کـشته        رفتند که در درگیري     ی شمار م   نزدیک افرادي به  

زمان با تأسیس ایـن سـازمان، آرزوي داشـتن سـپاهی          رئیس جمهور هم  . شده بودند 
از ایـن رو  .  ابدي از حکومتش در سر داشتيدار سگ را براي پاس انسان ابزار و   انسان

پانصد هزار نوزاد شیرخوار را انتخـاب کـرده بـود، و تحـت عنـوان میـراث شـهیدان              
. کرد ها را بزرگ می چون فرزندانش آن نمود و هم  قهرمان، در مراکزي ویژه تربیت می     

 شدن از هر مقطع تحـصیلی و  التّحصیل زمان با در آوردن دندان، پا گرفتن و فارغ         هم
جشن مخصوصی   مباهات قبیله،ي چون مایه الق و شهرها همییبرد در هر مسابقه، در 

  . شد برگزار می
ن آرزوي رئیس جمهور بود؛ امـا فقـط شـانزده           یتر  به ثمر رسیدن این سپاه، بزرگ     

و تنها اي ببرد؛ از این ر توانست از آن بهره   گذشت و نمی    سال از تأسیس این سپاه می     
دهان ارتـش    فرماني پرونده. رسان امشب، همان سازمان نظارت بر اطّالعات بود  اريی

بـر  .  را که این سازمان در مورد آن افراد نوشـته بـود، خوانـد   ییها  را گشود و گزارش   
 وزارت اطّالعـات و سـازمان نظـارت    يهـا  خالف دفعات پیش، تناقضِ فاحش گزارش     

 يهـا   ي وزارت اطّالعات بـا گـزارش         گذشته يها  لهاي سا   گزارش. برایش غریب نبود  
ناموسـی و     شـرفی، بـی     خوانی داشـت و همگـی بـر بـی           همیشگی سازمان نظارت هم   

در صـورتی کـه   . ده ارتش داللـت داشـتند   نامردي و در یک کالم، خائن بودن فرمان      
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ناپـذیري و      اخیر وزارت اطّالعات، همگی مؤید ایثـار، خـستگی         يها   سال يها  گزارش
آخـرین گـزارش سـازمان نظـارت را در      . ده ارتش بود     فرمان ي وقفه  گذاري بی  خدمت

  .مورد او خواند
در اهتزاز بـاد پـرچم   . تاي ما هم الشّأن و بی   جاوید باد رئیس جمهور عظیم    

ده ارتش، زنگ خطـر     انتخاب این مردك به عنوان فرمان     . پرافتخار جمهوري 
ده شده و در پایان هم بـا        تر به عرض رسان     همان گونه که پیش   . بزرگی است 

مدارك الصاقی، مستند گشته است، ایـن مـردك از عمـال آمریکاسـت و                
بانی سازمان سیا به صفوف ارتـش رخنـه کـرده          هیجده سال پیش با پشتی    

در طی این هیجده سال، چندین کارخانـه و شـرکت و قـصر ابتیـاع                . است
ه بر این در خـارج از      عالو. نموده و آن را به نام نزدیکان خود سند زده است          

کشور چندین هتل و رستوران و کاخ خریداري نموده که سند برخـی از آن               
  . باشد ها به نام خود او می مکان

شود دارایی او بالغ بر ده میلیارد باشد که به یقین آن را از             تخمین زده می  
اي از    سود و منفعـت بخـش عمـده       . به دست آورده است      راه دزدي و رشوه   

ها   ها و صنایع مادر که به نام ارتش است، به او و دنبالچه              ا و کارخانه  ه  کمپانی
بـر اسـاس اطّالعـات مـستند، تمـام وزراي           . گردد  و باندهاي وابسته برمی   

انـد کـه البتّـه     هاي اخیر از منتخبـین او بـوده   هاي مهم در سال   خانه  وزارت
دم هـا را بـه مـر        چون دشـمنان خـود، آن       هرازگاهی براي فریب عموم، هم    

سازمان نظارت بر وزارت اطّالعات، پس از تحقیق و تفحص          . شناسانده است 
وار شـدن   برده در صدد است پـس از هـم   بسیار به این نتیجه رسیده که نام   

زمینه، علیه جمهوري کودتا کند و دگر بـاره حکومـت را بـه دوران سـیاه                 
بین بـردن   نهاد سازمان نظارت براي از        لهذا پیش . حاکمیت ارتش بازگرداند  

 العالی با اتّکا بـه مـستندات پیوسـت           آمریکا این است که مد ظلّه        ي توطئه
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هاي این مردك و ایادي وابسته  زمان با رسوا کردن و تصاحب دارایی شده هم 
به او، عظمت و اقتدار مطلق را به پرچم پرشکوه جمهوري بازگردانده و تا ابد      

رأي قاطع سازمان بر این     . یریدافسار حکومت را در دستان باکفایت خود بگ       
ها صورت گیرد؛ چرا کـه   است که اولین گام، با رسوا کردن او از طریق رسانه    

هـا زن را فریفتـه اسـت؛ از     اخالقی اسـت و ده   کامل بی  ي این مردك، نمونه  
براي کـسب   . جمله زن رئیس پارلمان، زن برخی از وزرا و دوستان نزدیکش          

پر واضـح اسـت ایـن       . ه را نظاره فرمایید   هاي پیوست شد    دي  اطمینان، سی 
ي فساد خود نیز در امان نبوده و با استناد به آزمایش خون، دختر و                  جرثومه

چنـین در پـی گـزارش     انـد؛ هـم   ده پیشین ارتـش   فرماني پسر او از نطفه 
 موي پدرش، معلوم گشته     DNAتخت از انجام آزمایش       البراتوار مرکزي پاي  

   .درش نبوده و ولدالزّناستي مربوطه فرزند پ تحفه
ي به جایی بـود؛       ده ارتش توصیه    نهاد سازمان نظارت براي رسوا کردن فرمان        پیش

زمـان بـا    دو ماه پیش هـم . انگاري، آن فرصت مناسب را از دست داده بود         اما با سهل  
توانست، از طریق یکی از باندهاي معارض درون حکومت این  خواندن این گزارش می   

را پخش کند و چنان رسوایش نماید که ملّت علیه او بخروشند؛ سپس بـا         ها    دي  سی
هایش را تصرّف کرده و براي همیـشه از   اي، تمام امالك و دارایی   پا در میانیِ زیرکانه   

خوب که اندیـشید، دریافـت کـه دیگـر فرصـت چنـین       .  قدرت بیرونش کند  ي دایره
سیس جمهـوري، گنـدي بـاال    گرد تأ شب در سال اگر دي. یورشی برایش نمانده است  

شـب   اگـر رسـوایی دي  .  کنـد  توانست با هیچ ترفندي آن را توجیـه         آورده باشد، نمی  
شود مدت مدیدي است بـه        ده ارتش و آمریکا بوده باشد، معلوم می         ي فرمان   دسیسه

هـاي او بـه     از گنـدکاري یهای دي ها نیز فیلم و سی دنبال اجراي توطئه هستند و آن     
 کنتـرل شـد و      ي وارد شـبکه  .  ناگهان چیزي به ذهنش خطـور کـرد        .اند  دست آورده 
. ي کاخ مرکزي جمهوري را کلیک کرد و از آن جا وارد اتاق کنترل شـد      دوباره پوشه 

 اینترنتـی مـشغول کنتـرل    ي  مانیتور خودش را دید که از طریق شـبکه         ي بر صفحه 
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 تونه منو بپاد؟  نمی اینترنتیي اي از راه همین شبکه آیا کسِ دیگه. اوضاع کشور است
توانست با دادنِ رمز عبور، تمام نقاط کـشور را کنتـرل            بنا بر امر اکیدش، تنها او می      

کند و به همین دلیل، مهندس طرّاح این سایت را با خوراندن سم بـه قتـل رسـانده            
. اش نشـسته بـود    مانیتور به خودش نگاه کرد؛ عرق ترس بر چهره ي روي صفحه . بود

اي  اکنـون در گوشـه     کرد؛ آیا هم     اینترنتی کشورش را کنترل می     ي کهاو از طریق شب   
  کند؟  دیگر از جهان ناظري او را کنترل نمی

. دوربین دیگري را مقابلش دید. بر صندلی گردانش یله شد و به مانیتور پشت کرد
 را از روي میـز  يمـال کاغـذ   دسـت . اي دیگر از اتاق پنـاه بـرد         کالفه شد و به گوشه    

گـویی بـه   . هـا زل زد   عرق سر و صورتش را پاك کرد و به یکی از دوربـین            برداشت،  
  .نگرد بر و زیردستش می فرمان

تـوانم    هـا مـی     از طریـق فـریفتن دوربـین      . دوربین، قادر به خوانش افکار او نیست      
ایـن  . دوباره بـه یـاد گـزارش سـازمان نظـارت افتـاد           .  کودتا را خنثی کنم    ي دسیسه

ناپـذیر   جنگی عمیق و آشتی. ي بسیار مهمی بود ي نکتهگزارش از لحاظ سیاسی حاو  
از اوان تأسیس جمهوري، . میان دو جناح زیردستش یعنی ارتش و عشایر وجود دارد   

هـاي داخلـی و       اند؛ اما بـا شـروع جنـگ         عشایر کشور، خود را مالک حکومت دانسته      
 ایـن رو  از. سایه، توازن قوا به نفـع ارتـش تغییـر کـرد           سپس جنگ با کشورهاي هم    

هاي متعدد اقتصادي، سیاسی و حتّـی فرهنگـی و هنـري              ستیزي پردامنه در زمینه   
هـا زمینـه از جملـه اسـتخراج و      از نظر اقتصادي، در ده. میان این دو جناح درگرفت   

تـر از   هاي زینتی و مهم   برداري از معادن آهن و مس و قلع و سنگ           فروش نفت، بهره  
واره درگیـري بـدون       در مسائل سیاسی نیـز هـم      هاي کشور و      همه، تسلّط بر گمرك   

هاي مهم، از جمله وزارت اطّالعات و کشور و نفـت   خانه گسستی براي تصاحب وزرات 
کردنــد کنـتــرل      در مسائـل هنـري هـم دو طـرف تــالش مـی         . وجود داشت ... و  

ا اي ر واره هاي داخلی و ماه وزارت آمـوزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ، تلویزیون
به دست گیرند و هنرمندان خودي را را استیال دهند و هنرمندان مخالف و معاند را                 

هاي چند سال اخیر قبـل از هـر چیـز بـر          گزارش. به کنج عزلت و خموشی بکشانند     
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تـوانم از آن بـه    هاي درون حاکمیت داللت دارد و به همین دلیل مـی         درگیري جناح 
آسا احتمال کودتا را در نطفـه خفـه    هانی و برقاي ناگ ترین نحو استفاده، و با حمله    به

برخاست و بـا    . هاي کنترل از ذهنش گذشت      تمامی این سخنان، مقابل دوربین    . کنم
چون همیشه اولین چیـزي  . چال داخلِ اتاق کنترل را گشود سرد درِ یخ    ظاهري خون 

ن یـاد دورا . شـده بـود    کریـستالی پـر از انارهـاي دان    يا  که به چشمش خورد، کاسه    
سـنّ و سـاالن       راه بـا هـم      هـا پـس از فـصل درو، هـم           اش افتاد کـه تابـستان       کودکی

هـا را   رفتند و تا آخرین انار افتاده در پاي درخـت         روستایشان به شهرهاي جنوب می    
در یکی از همان روزها عاشق گلبهار شـده بـود،           . گشتند  کردند، برنمی   هم جمع نمی  
ها پـسران کوهـستان بودنـد و طاقـت گرمـاي             آن.  تنها ژنرال منطقه   ي دختر دردانه 

زدنـد کـه در    سیر را نداشتند؛ به همین دلیل ظهرها تنشان را به آبِ رودي مـی              گرم
  . را موجب شده بود وسط جهنّم، آن همه سرسبزي و آبادانی

تـرین قـسمت آن قـرار      آن منطقه، ویالي ژنرال در پرشاخ و برگ يها  در میان باغ  
شد و مهمانانش هـر جـا کـه     روي او محسوب می یه، جزو قلمداشت؛ اما تمام آن ناح    

ها را به سکّوهاي باالي اسـتخر وزارت   آن روز آن. کردند خواست اطراق می دلشان می 
ن کوهـستان، ظهرهـا در آن شـنا         یچـ   هاي میـوه    کشاورزي آورده بود؛ جایی که بچه     

. درنگ نشسته بودي درختان باالي استخر، پشت میزي زر گلبهار زیر سایه  . کردند  می
افراد زیادي . شده جلوي دستش بود ي کریستال بسیار بزرگی پر از انارهاي دان     کاسه

ي  مندان منطقه، دور تا دور، میز و صندلی چیده بودند و چادرهاي برافراشته از ثروت 
چند هندوانـه گـرد و قلمبـه هـم      . ستندینگر  هاي لب استخر را می      ها و بچه    توریست

کرد، نظـر   ترینشان که به صورتی غیرعادي جلب توجه می       بزرگ. بودروي آب شناور    
هاي ندیدبدید کوهستان را به خود معطوف       چین  سنّ و سال و میوه      رئیس جمهور کم  

کش استخر چپاندند  در چشم بر هم زدنی هندوانه را زیر آب بردند و درون کف         . کرد
تا آن اطراف خلوت شـود تـا   و اطرافش را پر از سنگ کردند و منتظر فرصتی ماندند  

  ! ور شوند به آن حمله

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


23 ................................................................................................................پالتودراز

شـدند و آن اطـراف خلـوت و           یکی از درون آب خارج و خورده می         ها یکی   هندوانه
ها نیـز در حـالِ        آن.  ژنرال ي این چهار پسر مانده بودند و خانواده      . گشت  تر می   خلوت

زل رئیس جمهور نوجوان و سه دوست ندیدبدیـد و شـکمویش بـه آب               . رفتن بودند 
دخترِ ژنرال با غضب به   . ناگهان آب قلپی زد و هندوانه از آن بیرون جهید         . زده بودند 

او هم رفـت و هندوانـه را   . کاران را فراخواند ها نگریست و با اشاره، یکی از خدمت       آن
ژوب بـه تـن داشـت، سـاق و رانِ          مینـی . دختر از پشت میـز برخاسـت      . برایش آورد 

گلبهار آن . نوکرش هندوانه را به دستش داد  . ر کشاند سفیدش را به کنار دیوار استخ     
فرش کنار استخر رهـا کـرد و جلـوي چـشم           هندوانه بزرگ را چون الورقی بر سنگ      

گاه سـهولت آن عمـل        آن پسر، رئیس جمهور هم که شد، هیچ       . پسرها هزار تکه شد   
تـر از   نهنوز هم بر این گمان است که در جهان هیچ کاري آسا . گلبهار را از یاد نبرد    

رها کردن هندوانه نیست؛ هیچ کاري حتّی کشتن صـدها انـسان در چـشم بـر هـم                
رهـا کـردن    . هاي لخت در آغوشـش      زدنی، یا نشستن پاي یک سرسره و سریدن زن        

تـرین کـار      هاي آن، آسان    هندوانه جلوي چشم چهار پسر حریص و به هوا رفتن تکّه          
از آن روز . نـگ انجـامش داده بـود   اي در جهان بود و گلبهار در آن روز، بدون لحظـه         

ي درون  شده زار شد و عاشق گلبهار و انار دان رئیس جمهور از هر چه هندوانه بود بی  
تخت را به اناري بـزرگ      ن میدان پاي  یتر  رفت بزرگ   کریستال گشت؛ تا آن جا که می      

 اما وقتی از دید سیاسـی     . تغییر دهد یا تصویر انار را وسط پرچم جمهوري قرار دهد          
ي صاحب  ها، شایسته به مسئله نگریست، دریافت که تعلّق خاطر داشتن و بروز عقده         

زر و زوري چون او نیست و از این رو به عوض عکـس انـار، تـصویري شـبیه انـاري                       
شکافته را در وسط پرچم ترسیم نمود و به جاي این که میدان ارتـش را بـه میـدان     

ن ظرف کریستال یتر جشن جمهوري، بزرگروز  انار تغییر نام دهد، همه ساله در سال
داد و در کتاب گینس بـه ثبـت    شده را در معرض نمایش عموم قرار می پر از انارِ دان   

  .رساند می
هاي اتاق کنتـرل، خـارج کـرد و در را         ي انار را از دید دوربین       رئیس جمهور کاسه  

 استفراغ  بوي. به اتاق خوابش رسید   . چنین  درهاي دیگر را نیز هم    . پشت سرش بست  
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زنـان لولـه کـرد و بـه          ملحفه را کند؛ در حین رفتن آن را چنگ        . حالش را به هم زد    
شور کردنش، شـش سـوي    زمان با لگد   هم. داخل حمام پرت کرد و رویش آب گرفت       

چیز مشکوکی ندید؛ جـز    . حمام را براي یافتن میکروفن یا دوربین جاسوسی دید زد         
اش  با تظاهر به این که کمـیِ فـشار آب کالفـه   . ها ها، شیرهاي آب و پشت آینه  دوش

درپـوش شـیرها، پـشت    . چیزي نیافت. ها را باز و داخلش را نگاه کرد    کرده، سردوش 
هـا را     سـنبه   شویی و تمـام ســوراخ      آینه، کنار وان، داخـل کیسه، لیـفه، پشت لباس       

 بـار  هایی کـه خـود صـدها    میکروفن و دوربین اي از آن مینی     هیچ نشانه . بررسی کرد 
  .براي دیگران به کار برده بود، نیافت

ي دیگـري را      کـارت کـارنکرده     به اتاق خوابش رفت و از داخل گاوصندوقش سـیم         
ترین اشتباه، عاقبتی  دانست کوچک می. بندي گذاشت آك بیرون آورد و داخل گوشی      

ي کودتـاگران، آنـان را        وارونه برایش رقم خواهد زد و به عوض خنثی کردن توطئـه           
انگیزاند و باعث سرازیر شدن نیروهاي ارتش بـه     می  اي پاسخی رعدآسا و کوبنده بر     بر

در حالــی کـه دستــانش درونِ    . گـردد  ها و داخل قصـر و پشـت اتاقش می      خیابـان
هـاي   کارت را داخل گوشی گذاشت و در برابر دیـدگان دوربـین     گاوصندوق بود، سیم  

  .فرضی داخل حمام شد
نـویس سـازمان    ي آن گزارش ساله  و از زیر آن به پسر دهحوله را دور سرش گرفت    

  : آلود گفت مادرش گوشی را برداشت و با صدایی خواب. نظارت زنگ زد
   جانم؟ -
  . ست  شوهرت خونه -

  . ترسید
   شما؟ -
  . از دفتر ریاست جمهوري-

. کـرد  خیز شده بود و سالن را نگـاه مـی   شوهرش نیم. با عجله گوشی را برایش برد     
  :ی را به او دادگوش
  ! این وقت شب چه کار دارید؟-
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  .  رئیس جمهورم-
  . آب در دهانش خشک شد

  .گذاري آماده است نثار شما براي خدمت خواهم؛ جان عذر می!  قربان-
امـشـب داشـت دزدي عظیمـی از صنــدوق      .  هیچی نگـو و فــقط گـوش بـده          -

 یجانب ارتش طرّاحکنم این دسیسه از  احساس می. گرفت ي ارزي صورت می    ذخیره
با خودت سـه  . ها مشکوك شده بودم روز عصر، قبل از انجام مراسم به آن از دي . شده

ي سه کاخ مرکـزي بیـاور؛ آن    نفر از قابل اعتمادترین افراد را به دم درِ مخفی شماره       
  جا را که بلدي؟ 

  .اگر مقدور است حضرت عالی بفرمایید! ام قربان  شرمنده-
ــا - ــان عق ــه رو اول خیاب ــماره يب، رو ب ــتخر، درِ ش ــه، در  اس ــایی يي س  دوت

ي آیفـون،     وقتـی زنـگ زدیـد بـه وسـیله         . با خودتان موبایل نیاورید   . رنگ  خاکستري
ترین کاري است که تا کنون  از یاد نبر که این مهم.  الزم را خواهم نموديها نمایی  راه

ام  ها نگفته تا خود به آن  . ورترین افراد را با خود بیا       معتمدترین و زبده  . ام  به تو سپرده  
راه برگردند  اگر خواستند از نیمه. مسلّح هم نباشند . نباید مطّلع شوند امرمان چیست    

  .درنگ خالصشان کن ها سر زد، بی یا کاري نسنجیده از آن
ي بسی افتخار است کـه جنـاب عـالی مـن را قابـل       برایم مایه!  اطاعت امر قربان  -

  ... .ن یتر  به بهخاطرجمع باشید. اید دانسته
لباس معمولی بپـوش، دزدکـی   . مواظب باش کسی تعقیبت نکند...  تمومش کن    -

نباید به هیچ کدامشان مجال . بگیر تر تاکسی طرف از خانه خارج شو و چند خیابان آن  
  . در رفتن بدهیم

  . امر، امر حضرت عالی است-
ا از میـان بـردارد؟ در       دهان ارتش ر    توانست فرمان   از چه راهی می   . به فکر فرورفت  

 داخلی و خارجی، براي ترساندن مردم کشورش و يها ده سال اخیر و بعد از درگیري
آوري بنا نهاده بـود کـه بـه     گر و رعب سایه، چنان تشکیالت سرکوب   هم يها  حکومت

رفتنـد، در    با حکم دادگاه هم به سراغـشان مـی        . گو نبود   هیچ سازمان و ارگانی پاسخ    
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. شوراندند کشتند و یا با یک تماس، ارتش را می ها را می فوراً فرستادهصورت اعتنا، یا 
پروا و بـه نـام گـارد جمهـوري و دفتـر رئـیس جمهـور         بود، بی   شاید اگر پریشب می   

شـب جـرأت انجـام دادن ایـن کـار را در خـود        اما با حوادث دي   . کرد  احضارشان می 
دار  هش را متزلـزل و ناپـاي      گا  در طی بیست سال حکومت، تا این حد جاي        . دید  نمی

اي به دستـشان    شاید دزدي امشب هم براي تحریک او بوده باشد تا بهانه          . ندیده بود 
شد دست رو دست گذاشـت و   اما نمی. افتد و از این طریق ارتش را علیه او بشورانند      

  .کاري نکرد
و از  مخصوصی افتاد کـه فقـط ا     ي یاد شماره . جواب نداد . دوباره به گلبهار زنگ زد    

بـرایش  . زنگ زد؛ خـاموش بـود     . آن مطّلع بود و امر کرده بود هرگز خاموشش نکند         
عجیب نبود در این کشور، گلبهار تنها کسی بود که پس از گذشت سی سال هنوز او     

دید و به رغم احتـرام و سـتایش    اش می ي پدري را به چشم نوکر و زیردست خانواده     
نگریست و تهدید به کـشتن هـم نتوانـسته     ظاهري، به مانند سی سال قبل به او می        

پارچه آتش بود،     رانی که در هنگام سکس یک       گلبهار آن زن هوس   . بود مطیعش کند  
موبایـل را  . ي تلخی را زیر زبـانش حـس کـرد    مزّه. یخی تلخ بود ي موارد تکه  در بقیه 
 شبی را به یاد آورد که براي پی بردن به احـساس درونـی آن          نیمه. اي گذاشت   گوشه

گلبهار . زن نسبت به خود، از طریق یکی از زیردستانش خبر مرگش را به او داده بود     
تلفنش را خاموش کرده و تا صبح خوابیده بود؛ اما وقتی صبح پیشش آمد، بـه رغـم      

  . حد و حصر او، با تنِ آتشینش یخ وجودش را ذوب کرده بود  عصبانیت بی
افتـاد؟ خبـر    رسید چه اتّفاقی مـی  میدهان ارتش  اگر خبر مرگ او به گوش فرمان    

تا رسـیدن مـأموران     . شد  ي کودتا متوقّف می     شک نقشه   ي مردن؛ بی    نه شایعه  مرگ،
اي بلورین پر از انار   ي خود را در ذهن کامل کرد و کاسه       سازمان نظارت، طرح توطئه   

 ده سـازمان  فرمـان . هـا نگریـست   از مـانیتور آیفـون بـه آن   . شده را هم تمام کرد     دان
در را . راهش بودند نظـارت را دید که رئیـس مجمع امنیت کشور و مردي تنومند هم

در، پشت . دیگر، چهار نفري داخل شدند ها بدون تعارف به هم  رویشان گشود و آن   به
ي مادون قرمـز، تـرس    از درونِ صفحه. رو، طوالنی و تاریک بود راه. سرشان بسته شد  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


27 ................................................................................................................پالتودراز

اي  بعید نبود ترسیده باشند کـه ایـن توطئـه   . دید یي هر چهار نفرشان م   را در چهره  
علیه خودشان باشد و به همین دلیل از این که مسئوالن رده بـاالي عـشایر بـا پـاي      

اند، پشیمان شده باشند؛ اما با وجود ایـن هـیچ یـک از آنـان دم      خود به مهلکه آمده  
هایـشان   اي قدمصداي تپیدن قلبشان، بلندتر از صد. میکروفن را روشن کرد. دنز  نمی

  .رسید بر کف داالن به گوش می
شـده بـا      شـکوه آن مکـانِ وسـیع آذیـن       . هاي سبـزرنگ داالن را روشن کرد       المپ
. خند ستایش و تکریم بر لبانشان نشست لب. ماهی، نگاهشان را ربود    هاي پولک   سنگ

. بعد از بیست سال خدمت، پاي در راهی ویژه، به سوي رئیس جمهـور نهـاده بودنـد      
هـا   بسته شدن پی در پی درها، مـسیر نزدیـک شـدن بـه رئـیس جمهـور را بـه آن                   

تـرین   در پـیچ  قبالً شنیده بودند که رئیس جمهـور در حـال سـاختن پـیچ          . نمود  می
هـزارتوي جهان است؛ اما نشنیده بودند احدي پاي در این داالن نهاده باشـد؛ شـاید    

ده سازمان نظـارت، آشـکار       فرمانترس در سیماي    . هم کسی از این هزارتو بازنگشته     
  .هایش را به هم فشرد و آب دهانش را قورت داد پلک. شد

خـوانی داشـت؛    ها هـم  موسیقی با ریتم قدم برداشتن آن    . برایشان موزیک گذاشت  
آهنـگ کـرده    شان را با موسیقی همیها هره، ریتم گام   ها براي فرار از دل      شاید هم آن  

ظارت، همان گونه که به او سـپرده بـود، چیـزي را       نویس سازمان ن    آیا گزارش . باشند
بـه  . تـاریکی همـه جـا را فراگرفـت        . ها را خـاموش کـرد        چراغ برایشان بازگو نکرده؟  

ها  دست. زدند  هره به جانشان چنگ انداخت؛ اما دم نمی         نفس افتاده بودند و دل      نفس
ها گرفـت و بـا    هي پلّ پاي فرد جلویی به لبه. رفتند کشیدند و پیش می    را بر دیوار می   

فوراً چند . رئیس مجمع امور امنیت کشور کمک کرد برخیزد. صورت نقش زمین شد   
بـاز شـد و   . جلـوي دري ایـستادند  . ها باال آمدنـد  از پلّه . اي را روشن کرد     المپ جیوه 

 آن جـا را      ناگهـان . رفتنـد   با یاري گرفتن از دیوارهـا جلـو مـی         . داخل ظلماتی شدند  
هـا خـود را در سـالنی مـدور و      هزاران چراغ روشـن شـد و آن  . دکر  برایشان چراغانی 

گـویی  . درخـشید  هاي اناري می    کف و سقف آن داالن از تأللوء سنگ       . معنادار یافتند 
چون پولک به زمین و سـقف چـسپانده          لیارد انارند و با نهایت دقّت، هم      یلیاردها م یم
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قدم . ر قبل، داالن را فراگرفتتر از با صداي موزیکی رمانتیک با ریتمی سریع. اند  شده
شـد و بـه سـوي پـیچ و         ک به یک درهاي فرعی پیش رویشان بسته می        ی. برگرفتند

  . شدند  مییینما خمی دیگر راه
گـویی رئـیس جمهـور طنـین افکنـد و درِ       آمد رنگ، صداي خوش    جلوي دري کرم  

ي بر فـرش قرمـز  . مقابل سالن استقبال، جلوي اتاق خواب رئیس جمهور گشوده شد   
بــرایش احترام نظامی  .  دیدند درازرو به اتاق خوابش گام نهـادند و او را در پالتویی            

  :ي تعظیم فرود آوردند گذاشتند و سر را به نشانه
  .ایم براي نثار جان  فخر عصر و زمان، آمادهي مرد جهان، مایه  سالم بر بزرگ-

ها را به پـشت   آن. ده استي ادکلن، بوي تعفّن استفراغ را از بین بر  پیدا بود رایحه  
اي بزرگ پر از انار، چندین بشقاب مزّه، پنج پیک و یک بطري رویال     میزي که کاسه  

ها  هنوز خبردار ایستاده و منتظر بودند به آن   . براندي بر آن چیده شده بود، فراخواند      
دسـتی کـرد و بـا     چون به طرف میز رفت، مرد تنومند پـیش     . ي نشستن بدهد    اجازه

ي  بر آن نشست و با اشـاره   . تکریم، صندلی پشت میز را برایش عقب کشید       تعظیم و   
  .ها فهماند که مقابلش بنشینند دست به آن

  د؟ییدانید که براي چه امري این جا  می-
ي چشم  پرسید، با گوشه زمان که این سؤال را از رئیس مجمع امنیت کشور می    هم

  .پایید نویس را می گزارش
گـذاري   ي خـدمت  دانیم به امر شما در هـر مـوقعیتی آمـاده     یتنها م !  خیر قربان  -

  .هستیم
این بار هـیچ کـدام جـرأت    . جمهور خودش را به طرف بطري براندي کشاند      رئیس

اي پنج پیک را  بطري را از روي میز برداشت و خیلی حرفه   . نکردند به او کمک کنند    
  . به یک اندازه پر کرد

سازي حکومـت از مزبلـه      أسیس جمهوري، پاك  روز ت   گمانم در بیستمین سال      به   -
ي ارزي را  ي ذخیـره  مقـدار، قـصد تـاراج خزانـه     اي دزد بی    امشب عده . ضروري باشد 

  ها برخورد کرد؟ باید چه گونه با آن. ام دیري است به کمینشان نشسته. داشتند
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  :صدا و مرد تنومند با کمی تأخیر گفتند کیهر سه 
  . سزاي خائن مرگ است-
  دهان ارتش باشند؟ ها فرمان گر آن خوب ا-
 . سزاي خائنان مرگ است-
 .ها است این لیست آن. ام خواب بدتري برایشان دیده!  خیر-

ي چـشم   جلویشان، روي موس کلیک کـرد و بـا اشـاره     زمان با گذاشتن لیست   هم
  .ها را به دیدن مانیتور پشت سرشان فراخواند آن

  .کردن پول از زیرزمین بانک مرکزي بودنداي بود که سارقان مشغول خارج   لحظه
  .ک نفری نباید هیچ کدامشان قسر در بروند، حتّی -
 . امر، امر حضرت عالی است-
ها مجال گریختن  کنید، بی آن که به آن گیرشان می اي دست  خوب، به چه شیوه    -

 بدهید؟
 . اجازه بفرمایید با گارد جمهوري بر سرشان آوار شویم-
 ! شش نفر نیاز به گارد جمهوري دارد؟ گرفتن بیست و-
دهان ارتش  حد و مرز حضرت عالی، فرمان       به خاطر عطوفت و مهربانی بی     !  قربان -

گوي هیچ نهادي نیستند؛ مگر ایـن کـه حکـم جنـاب      اند و جواب بسیار خودسر شده 
 .عالی را داشته باشیم

 .اند  گفتم نباید قسر در بروند؛ همگی عامل اجنبی-
 یا؟ بریتان-
 ! رود تري انتظار می ام، امعان نظر بیش هاي آینده  از دست راستی-

الکل بوي استفراغ . ها هم تعارف کرد در حال حرف زدن، گیالسی برداشت و به آن 
ها نیـز   آن. به انارهاي روي میز نگریست و با وقار آن را نوشید      . را برایش تداعی نمود   

 .هایشان را باال کشیدند پیک
حاکمیــت و قــدرت مــا، . شـود  هــا محــدود نمــی ا تنهــا بــه داخلـی  دشـمنان مــ -

آن کشوري که تا بیست سال پیش، حیـاط        . هاي جهان را نیز ترسانده است       ابرقدرت
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مند دنیا بـراي   خلوت آمریکا بود، چنان عظمتی یافته است که تمام کشورهاي قدرت 
 دیگـران از اقتـدار مـا    آمریکا و بریتانیا و فرانسه و   . اند  اش دست به یکی کرده      نابودي
اند، همگی فـیلم      آن چهار دکّانی که به اسم سفارت تأسیس کرده        . اند  ترك شده   زهره
آرزوي نابودي جمهوري را در سر دارنـد و منتظرنـد پـس از مـرگم کـشور را                   . است

  .تجزیه کنند
  !  این آرزو را به گور خواهند برد-
باید کاري کنیم  . به خاك بمالیم  ها را     ي همه آن     امشب باید پوزه   . پر واضح است   -

: گویـد  المثلـی انگلیـسی مـی    ضرب. که تا فردا ظهر مثل بمب در تمام دنیا صدا دهد    
بـا همـین    . هاي بزرگ را در ذهن بپـروران        ها را به خود بگیر و توطئه        ي احمق   چهره

ي کنتـرل   پس خوب گوش دهید؛ من فیلترهاي شبکه      . زنیم  ها ضربه می    روش به آن  
هـاي کنتـرل مـا را         هاي ارتش بتواننـد دوربـین       کنم تا اربابان آن سگ       می کاخ را باز  

ها به من شلیک  دهم، جلوي دوربین  که به او میيا بعد یکی از شما با تپانچه    . ببینند
کـارتی کـه بـه شـما      من در حال جان دادن، بـه سـیم  . گذارد کند و پا به فرار می   می
من با خـطّ  . فرستید عتماد را این جا میفردي ناشناس و قابل ا    . زنم  دهم زنگ می    می

دهان ارتش و مجمع امور امنیت و مجلس  او و امضا و مهر ریاست جمهوري از فرمان       
ده کل ارتش، تا قبل از ظهر فردا رئیس جمهور جدیـد      خواهم تا به ریاست فرمان      می

 کـشید و  هـا را از خانـه بیـرون مـی      به این ترتیب شما تک تـک آن       . را انتخاب کنند  
حاال فهمیدید نیازي نیـست گـارد جمهـوري بـراي چنـین کـار               . کنید  گیر می   دست

  کوچکی وارد عمل شود؟
  .سزاي خائنان مرگ است.  مباهات کشوریدي هی شما ما-

  :برایشان پیکی دیگر ریخت و خطاب به مرد تنومند گفت
  .متیبه سال. ي کارها شما هم بروید دنبال بقیه. کند  این، تپانچه را شلیک می-
  . در اهتزاز باد پرچم جمهوري، پاینده باد رئیس جمهور-

. گیـر شـدند   ده ارتش دسـت    ساعت نه صبح نشده بود که هر بیست و شش فرمان          
آمیـز نقـشه را بـه او     بعد از این که با موبایلش تماس گرفتند و خبر اجراي موفّقیـت   
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 کـرد و مقابـل     در آینه بـه خــون روي پیــراهنش نگـاه          . دادند، از خـواب برخاست   
اش، غم دوباره به  اي مستانه سر داد؛ اما وسط هرهر خنده  هاي کنترل، قهقهه    دوربین

  .سراغش آمد
هـا   اگـر روزي ایـن  . گرفتنـد  با از بین رفتن اقتدار ارتش، جناح عشایر قـدرت مـی          

خودسري کنند، با کدام نیرو مهارشان کنـد؟ بعـد از بیـست سـال، دوبـاره بـه اوان                    
در آن زمـان ارتـش شـکاف        . "اوان مـنجالب  ": در دلـش گفـت    . گـشت   می  انقالب بر 

. برداشت و عشایر و شیخ و بازاري دست به چپاول زدند و اسمش را انقالب گذاشتند     
. ده ارتش شدند و همه چیز به وضـع سـابقش برگـشت      بعضی از سران عشایر، فرمان    

ر و بعد هـم رئـیس   وزی البتّه او نیز مقام سپهبدي را احراز کرد و تحت عنوان نخست          
  .ي حکومت را به دست گرفت جمهور و سپس رئیس جمهور اعظم اداره

رئیس جمهور اعظم، بعد از انقالب، همین که متوجه نافرمانی سران عشایر شد، به  
هـا را بـه    ي جنگ خارجی، ارتش را به سراغشان فرستاد و مهارشـان کـرد و آن    بهانه

اکنـون  . گاهی ترساندن ارتش بدل کرد گاهسپاهی براي محافظت از مرزهاي کشور و      
در آیـنــه بـه چـشمـان از حدقــه     . خـورد  براي چندمین بار این توازن به هـم مـی         

این چندمین بار است که در میان ارتـش و عـشایر خـرس     . اش نگاه کرد    زده  ـرونیبـ
 هم که بکـشم از یـاران     روها    هاي ارتش چه کنم؟ این      ده  شوم؟ با آن فرمان     وسط می 

شه؟ فوراً چهار  گور پدر همشون؛ مثالً اگه نَمونه چی می     . ونهم  الب کسی باقی نمی   انق
کـنم و هـر کـی رو بخـوام، بـه عنـوان قهرمـان انقـالب و            کاري می   تا سند رو دست   

نه که اینام خیلی قهرمانن؛ وقت انقـالب تـو کـون          . کنم  هاي بعد اون قالب می      جنگ
هاي مختلف، ترور و  داد به شکل    ان آن روي  بعد از انقالب تمام مبارز    . سگ هم نبودن  

ي حکومـت جمهـوري بـه ایـن ترتیـب         مایـه   ناپدید و بعضی هم اعدام شـدند و بـن         
حوصـله  .  قـار و قـور شـکمش بلنـد شـد     !ریدم تو حکومت جمهـوري . ریزي شد  پایه

ي ما چه  این صبحانه: همان جا وسط سالن استقبال داد زد. نداشت تا دم آیفون برود
. هـاي روسـتایی وارد اتـاق شـد           دختري دم بخت با میزي پـر از خـوراکی          شد؟ فوراً 

  .شده  و البتّه ظرفی پر از انار دان ي محلی و آش شیرمال، کََتخ، دوراغ، کره
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کاران روزهاي قبل بـسیار تـر و       برخالف خدمت . چید  ها را روي میز       دختر، بشقاب 
سرعت پرسنل داخـل قـصر رو       ممکنه عشایر به این      .کرد  کار می ) تر  روستایی(فرزتر  

بــلند و   قــد . از پشـت ورانـدازش کـرد     .  به سرعت میز را چیـد     !عوض کرده باشن؟  
دختـر بـه   . خواست از کنارش رد شود، دستی روي کفلش کـشید      . اي بود   بقچه   کفل

اي احـساس   بـراي لحظـه  . اي سر داد جاي این که خودش را لوس و ول کند، قهقهه        
  . دنبالش کندکرد گربه است و نزدیک بود

   اهل کجایی؟ -
  . اهل کوهستانم-
   کدام منطقه؟ -
  . آسال-
  کنی؟   چند وقت است در کاخ کار می-
  . شش ماه-
  ! چه طور تا حاال ندیدمت؟-
  .ام اي برایتان غذا آورده  چند دفعه-
آخـه بـه ایـن هـم        ... مزّه نبوده که یادم نمانده         حتماً غذاهایی که آوردي خوش     -
  تونی بخوري؟ خودت میگن غذا؟  می
  .تونم  بله می-
. زنم با هم صـبحونه بخـوریم        دیگه صدات می     میز و وسایلت را بردار؛ چند لحظه       -

  ؟∗کشه دلت می
  بان هستید؟   قربان شما اصالتاً اهل سمن-
   چه طور؟ -

                                                
افته کاسه دوغش رو جا  یادش می. زنه بیرون  از خونه می» بانی سمن«  میگن یک روز صبح یک شبان∗

شه  ه می شبان شوکّ.افته هم میه  بنگاشونناگهان . ان مشغول زنشهخ بینه  گرده خونه و می میبر. گذاشته
  ! کشه ل صبحی خوب دلت میاو! خان جان: و میگه
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  کشه؛   آخه گفتید دلت می-
  !کشه، واسه همه چی  بله که دلم می-

مطمئناً منشی دلیل این . هر خنده از سالن خارج شد زدند زیر خنده و دختر با هر      
چـون شـاهینی    ي دختـر بـرایش، هـم    این بار چهره. دیپرس  همه سرحالی را از او می     

آورمش تا داستان آتـش بیـار     پیش خودم می  . نشین بود   صدایش هم دل  . مجسم شد 
بـا اشـاره   . دي در را باز کـر  را فشار داد و فوراً منشی گوشه زنگ. معرکه رو برام بخونه 

  .چشم بهش فهماند که داخل شود
  .ي فخر دور و زمان هیمرد جهان، ما  سالم بر بزرگ-
  شب نخوابیدي؟ آلود به نظر میاي، دي  خواب-
  . خواهم، اما خیلی طول کشید تا آماده شد عذر می!  قربان-
   االن آماده است؟-
  .آورم به حضورتان میتان را میل بفرمایید آن را  تا شما صبحانه.  بله سرورم-

سـت؟ بعیـد نیـست فـیلم مراسـم           چی آمـاده  . بعد از رفتن منشی به فکر فرورفت      
آمـاده  . آورم خـدمتتان مـی   گفت به. ي مقابل کاخو رو بگه یا کازینوي رو تپه      شب  دي

  . نرفته صدایش زد. شدن کت و شلوار هم چه ربطی به نخوابیدن او داره
  .  همین حاال بیاورش-
  . پنج دقیقه فیلم را برایش آورد و خودش خارج شد بعد از-

مـسئوالن  . کرد، جمعیتی عظیم گـرد آمــده بودنــد      بینی می   طور که پیش     همان
ش درازروي پـالتو سـیاه     . خـود را دیـد    . رده باالي سایر کشورها نیز حضور داشـتند       

بعـد از  . ي میهمانان دست داد و از سالن خارج شـد           با همه . کروات زردرنگی زده بود   
اي در شهرهاي شرقی کـشور   زلزله: ها باال رفت و گفت ده ارتش از پلّه رفتن او، فرمان  

زدگـان، رأسـاً    جمهور ناچارند به امـور مـصیبت    روي داده است؛ به همین علّت رئیس      
بعـد از  . له خواهیم بـود  رسیدگی فرمایند؛ در عوض، ناهار ظهر فردا در خدمت معظّم  

چند بار فیلم را جلو و عقب بـرد و بـه   . ل عادي برگزار شد آن نیز همه چیز طبق روا     
  .اما فیلم بدون کات بود. لم گشتیاي در ف شده دنبال قسمت کات
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شروع بـه قـدم زدن   . اساسی را با ارتش به راه انداخته است     احساس کرد جنگ بی   
  .اي از سالن صداي وز وز موبایلش را باز شناخت در گوشه. کرد
  ! بله-
  . فخر عصر و زماني هیمرد جهان، ما ر یزرگ سالم ب-
   شده؟   چی-
  .اند اعتراف کردند که قصد کودتا علیه شما را داشته!  قربان-
  ها اعتراف گرفتید؟   اعتراف کردند یا به زور از آن-
هـا اقـرار    ام؛ اما مطّلعم که چند نفـر از آن     ها صحبت نکرده    من خود با آن   !  قربان -

   کنیم؟  ها چه با آن. اند  هم امضا نمودهاند و زیرش را کرده
ها، با خانوادهایشان تماس بگیرید و     خوب گوش بده، از محلّ کار هر کدام از آن          -

اند و تا پایان مراسم فرصت تلفن کردن    هاي جمهوري   بگویید مشغول برگزاري جشن   
چیزهاي واقعی، نه البتّه . تا روز عید، اعترافات الزمه را از اخذ کنید. به خانه را ندارند

ردمـاغ و          براي پس . با تجرّي و ارعاب و شکنجه      فردا هنگام خواندن دعاي عید، باید تَ
  .ها حاضر شوند سالم جلوي دوربین

 قربان قبالً فرمودید شنبه عید است، اگر تغییر کند، عیدمان بـا دشـمنان یکـی              -
  .شود می
، جمعـه را عیـد     امسال ما هـم   .  در سیاست هیچ دوست و دشمنی دائمی نیست        -

ها تنگ کنید، اما بـه یـاد داشـته باشـید کـه اعتـراف        عرصه را بر آن. کنیم اعالم می 
بعـد بـا     کـارت را نیـز دور بینـداز و مـن            ایـن سـیم   . خـورد   دروغین به درد من نمـی     

 .  کاخ تماس بگیريها شماره
 . اطاعت، سرورم-

ند، یعنی تحمل چهـار   داشت  قصد کودتا هم می   . خواهند من را رنگ کنند      می! اعتراف
اي علیـه     اند؟ چلقوزها، راست یا دروغ، اگر زیـر برگـه           ساعت کتک خوردن را نداشته    
اي  ها برایم چه فایـده  اما نه، کشتن آن. کشم شان را می خود را امضا کرده باشند همه  

کشم  شان می گیرم و تا حد سرباز صفر پایین هایشان را پس می     ها و درجه    مدال. دارد
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دوباره فیلم را نگاه کرد . 2برد گان بفهمند خري را که با پول برف بخري آب می        تا هم 
اگـر  . ي کودتـا دروغ اسـت   توطئـه . ده ارتش گوش سپرد   فرمان يها  و خوب به حرف   

گذاشت رسواي خاص و عام شوم و تمـام مـردم       خواست علیه من کودتا کند، می       می
ي  چـرا بایـد خـود را بازیچـه    . رداحساس پشیمانی ک. رو شدنم را ببینند    آب  کشور بی 

  .در آینه به تارهاي سفید سبیلش نگریست. هاي قدرت کنم جناح
نـه بـه   . یاد درکان افتـاد     قلب و شهوت؛ به   : دهد  پیري در مرد از دو جنبه روي می       

اي که   تنهایی. علّت این یادآوري، عمق زخم تنهایی بود      . خاطر دلش بود و نه شهوت     
ک شب داسـتان   ییاد صد هزار و     . هاي دنیا هم کافی است      نترین داستا   براي طوالنی 

داستانی کـه قـسمتی از آن در ضـمیرش نهفتـه اسـت و هـزاران برابـر آن در          . افتاد
اش گفـت     آیفون را برداشت و به منـشی      . هاي آن اتاق پنهان بود      گاوصندوق و گنجه  

. ل گذاشـت چـا   به اتاقش رفت و بطري براندي را داخل یخ        . درکان را پیشش بفرستد   
ش را درآورد و لباسی درازپالتوي . شویی گذاشت ها را هم داخل ماشین ظرف    گیالس

تـرین ادکلـن را بیـرون     ها را گشود و گران کمد ادکلن. دست سبز پوشید   نازك و یک  
 جدیـد دسـت کـشید و یکـی از     يهـا   از تست کردن ادکلن   . بویش را نپسندید  . آورد

د. ها را برداشت    ترین مارك   قدیمی لین بار این بو را از . سال پیش پاریس بود   سی   ماو
همـان مـرد هـم بـا        . ي عمارت گلبهـار     مردي تنومند استشمام کرده بود؛ در آستانه      

  .احساس کرد بوي برازندگی و وقار گرفته است. به خودش پاشید. گلبهار ازدواج کرد
ر بـا او تمـاس   به سراغ موبایلش رفت و به امید این که شاید گلبهـا        . وارد اتاق شد  

موبایـل را روي میـز   . هاي بی پاسخ را چک کرد؛ اما خبـري نبـود   گرفته باشد تماس  
در . ش بگـشاید  یـ درکان منتظر بود در را به رو      .  آیفون نگریست  ي بر صفحه . گذاشت

روژش را عوض کـرده بـود و آن را بـه     .  درکان نظرش را جلب کرد     يها  دم، رنگ لب  
اش دویـد   اي در چهره به محض دیدن او، خنده. رده بودرنگ پرده و در و میزها درآو      

یـاد  . هـاي سـفیدش نمایـان شـدند         چون اناري ترك خورد و دنـدان        ش هم یها  و لب 
هـاي رنـگ    هـا را داخـل دیـگ        بـار، نـخ     دورانی افتاد که زنان دهشان در کنار جـوي        
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 قرمز چپاندند و رنگ دان می  زیر آتشيتر ها هم دزدکی هیزم بیش انداختند و آن می
ر کرد هاي آتش را رنگ وارنگ می رفت و شعله  می و آبی س.  

دانـد،    خودشان است، اما بدون شـک نمـی     ي هــر چند این دختر از اهالی منطقه      
هایشان   بوده باشد که در این فصل سال، خمره     ییها  ممکن است مادرش یکـی از زن     

هایی که هر   مانند آن فرشکردند و بی آن که لب به شرابش بزنند،          را پر از انگور می    
فرستادند تا پـدر کچل گلبهار بـر آن   آوردند، به شهـر می بهار از دار قالـی پایین مـی  

  . ها را هو کند زمان با نوشیدن شراب و پک زدن به قلیان بچه دهاتی بنشیند و هم
   پیش خودم زندگی کنی؟یداري مدت  درکان، دوست -
  . بزرگی استخدمت به شما سعادت!  قربان-

  .اي بر لبانش نقش بسته بود با این که هنوز خبردار ایستاده بود، اما خنده
 دستور نیست؛ کاغذ زیادي رو دستم مونده، دوسـت داري هـیچ کـاري نکنـی و      -

  ها را برایم بخوانی؟ فقط آن
 ! فقط کتاب بخوانم و دیگر هیچ؟-
 . آره-
 . چشم، اما از جمعه به بعد-
  چرا؟-
 .کار دارم جمعه -
 .کنیم  از همین حاال کارمان را شروع می-
 .قرار است کسی را ببینم...  اما جمعه -
  خبر داري جمعه، عیده؟-
  شنبه نیست؟-
 شود؟ ست، تا ظهر کارت تمام می  نه جمعه ا-
 . بله-
راهـت   اي را هـم  راننـده .  ما هم تا نزدیک ظهر درگیر دعاي جشن خـواهیم بـود      -
 .را ببرد و برگرداندفرستم که تو  می
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راهم نفرستید و خودم راننـدگی   ادبی است، اما امکان دارد کسی را هم         بی!  قربان -
 کنم؟

  .رسید گین به نظر می صورتش چون شاهینی غم
   با پسر قرار داري؟-

  .چیزي نگفت
دار میهن حـقّ   دانی پاس   تر می   خودت که به  . داران میهن نیست     بی شک از پاس    -

  دانی سزاي این جرم چیست؟   غیرخودي را ندارد؛ میارتباط با هیچ
  . عفو کنید!  قربان-

  .زده به نظر آمد چون شاهینی وحشت این بار صورتش هم
  . فعالً بریم سرِ کارمون؛ تا جمعه یه عمره-

اش آشـکار شـدند؛ امـا هنـوز      هاي برنجـی    دختر به آرامی باز شد و دندان       ي چهره
  .همان جا ایستاده بود

 .بندتو در بیار پیش. خونه بدون رو صاحب قتی این جایی خودت  تا و-
 فرمایید برم لباس و وسایلم را بیاورم؟  اجازه می-

  .با دست اتاقی را نشان داد
  .برو لباست را عوض کن. شود  آن جا اتاق توست؛ هر چه بخواهی آن جا پیدا می-

 را کـه گـشود، شـوکّه    در. درکان با شوق سرش را تکان داد و وارد اتاق دیگر شـد     
. کّه خوردن مردان مجمع امنیـت را در او دیـد          یرئیس جمهور بر صفحه، همان      . شد

یک جفت کفش زیتـونی هـم   .  سفید اتاق تغییر رنگ دادنديبا باز شدن در، دیوارها  
م در گذاشته شده بود     هاي سیندرال اسـت    ي پایش بود؛ گویی کفش      درست اندازه . د .

ها نـوع   روي تخت و دراور، ده. سنّ و سال او ختران نوجوان همآیند د اتاقی بود خوش  
هـا بـه درون    رنـگ، از پـسِ پـرده      طیف نوري شرابی  . شد  نواز دیده می    عروسک چشم 

رنگ پرده تغییـر کـرد و بـا ایـن     . به طرف پنجره رفت و نوار پرده را کشید    . تابید  می
  .ها تغییر، رنگ همه چیز داخل اتاق عوض شد، به غیر از عروسک
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شـد و وسـایل داخـل     هر بار رنگ پرده عوض مـی . چند بار دیگر هم نوار را کشید     
. ها به این قضیه پـی بـرد   درکان با سبز شدن پرده. گرایید اتاق به رنگ مکمل آن می  

در همین رنگ نگهش داشت و . در این زمان، تمام خانه به رنگ قرمز آتشینی درآمد        
هـاي   شرت، شورت و سوتین با رنـگ        نوع لباس، تی   ها  ده. ها رفت   به سراغ کمد لباس   

هاي قبل انگلـیس گرفتـه       متنوع داخل آن چیده شده بود؛ از لباس پف دریایی سده          
همه را . تا کیمونوي ژاپنی و ساري هندي و جدیدترین مد شوهاي تلویزیونی آمریکا      

وب او را   رئیس جمهور از مانیتور آیفون، پوشیده و عریان شدن متنـا          . را امتحان کرد  
جـاي شـهوت مردانـه، حـسی پدرانـه وجـودش را           براي اولین بار بـه      . کرد  نظاره می 

بود و چنین  خواست خارج از این کانون بلوا، در زادگاهش می          دلش می . فراگرفته بود 
خـاطر وسـواس خـواهرانش در لبـاس      هاي دور، به  چون سال   داشت و هم    دختري می 

هـایش را     هاي ذهنش، شـانه     ا زمزمه کردن آهنگ   راه ب   ماند و هم    پوشیدن، معطّل می  
راه   هـم . دست درکان به میزي گرفت و او موسیقی سریعی برایش گذاشت          . لرزاند  می

.  کرد و پس از یافتن لباس مطلوبش بـه رقـص پرداخـت         يا  با ریتم موسیقی کرشمه   
داران میهن، حقّ یادگیري رقص اجنبی را ندارند؛ در صـورتی کـه او            دانست پاس   می

رقصیدن  در حین . کشید چرخید و آرام کل می      دور خودش می  . رقصید  بسیار زیبا می  
بعـد سـفید،    . هـا بـه رنـگ زرد درآمدنـد          پـرده . به طرف پنجره رفت و نوار را کشید       

ریتم موسیقی هم بـه  . داخل اتاق نارنجی شد. اي، آبی و همان جا نگهش داشت     قهوه
  . نما، مشغول رقصیدن شد باله تغییر یافت؛ او هم در لباس شبی بدن

گذشت؛ امـا در ایـن    بیست سال از زمانی که رقصیدن را حرام اعالم کرده بود، می       
توانـست    بردنـد و خـودش هـم نمـی          هایش نیز از رقص لذّت مـی        مدت، حتّی فدایی  

درکان چنان سریع با محیط اُخت شده بود که دلش   . چشمانش را بر این لذّت ببندد     
هـاي مخفـی تنهـا ظـاهر          دوباره به یاد آورد، دوربین    . بر هم بزند  آمد فضایش را      نمی

هـاي   هـا، دور از چـشم دوربـین         اند و مردم در طول این سال        زندگی را به او نمایانده    
زیـر  . انـد  جمهوري هر چند با تـرس، به یادگیري رقص و لـهو و لعب مـشغول بـوده       

 ي  کـه همـه  زیبـا دیـد  لین بار براي او. را تکرار کرد » لهو و لعب  «دنـدان چندین بار    
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هـاي حکـومتش      ها بریزند و برقصند و او هم نترسد کـه پایـه             مردم کشور به خیابان   
  .بلرزد

اي بـود   ها از اتاق خارج شد، آمیخته  پایه  که درکان با لباسِ قرمز مردم کوه        هنگامی
رئیس جمهور وانمود کـرد چیـزي   . ي ترس  و عرق شرم و سایه یبخت  از تالطم خوش  

  .یده استنشن
  ...مرد   سالم بر بزرگ-
 نگفتم تا وقتی این جایی راحت باش؟ بیا مقابلم بنـشین و ایـن کتـاب را بـرایم            -

 .ها را برایم بخوانی باید تمامی این نوشته. بعد کار تو اینه من. بخوان
هاي روي میز نگاه کند، کتـابی را در دسـتش    قبل از این که فرصت کند به نوشته 

 .»پالتودراز«: ته شده بودرویش نوش. دید
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  فصل دوم
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آن زن و مـردي کـه بـه    . آزارتر به خودش ندیده است خلقت خدا از سله و مته بی 
هیچ کس، چه آن زمان که سله بـه    . خاطر الیتناهی بودن معصومیتشان شهره بودند     

گرفـت و چـه    یکرد و مته هم بـه اسـم زنـی الل، دسـتش را مـ          نام نابینا گدایی می   
کردنـد، از   هنگامی که به کار باربري با االغ مشغول شدند و بار مردم را جا به جا می                 

البتّه زن و مردي غریب در سرزمینی بیگانه، حـرف و حـدیثی    . ها بدي ندیده بود     آن
 کـوه کنـار شـهر، االغِ وِلـی را از     ي آن زمستان که سله و متـه در دامنـه         . هم ندارند 

بایـست همگـان    دند و صاحب خر و مکنت شدند، طبق روال مـی         چنگال گرگ رهانی  
اي در بـوق خـود    ها را به اسم سله چاروادار و زنش صـدا بزننـد، امـا هنـوز عـده                 آن
خواندند و همین عنوان عاقبت برایـشان   ها را سله کور و مته الل می دمیدند و آن    می

  .دردسرساز شد
ـ    )واداريچار(سله به جاي این که با شروع شغل جدیدش            از کـور بـودن    یبـه کلّ

کشند،  چون دیگر بندگان خدا که هر روز پوستی بر خود می            خود دست بردارد و هم    
قاطعانه نام سله کور را از خود بزداید و خودش را سله چاروادار بشناساند، بـا دسـت               

ي گدایی فقط تغییر روش داد و بـه عـوض ایـن کـه چـشمانش را                  کشیدن از پیشه  
خـدا نکنـد کـسی    . د را به کوري بزند، عینکی سیاه به چشم گذاشـت     برگرداند و خو  

امروز گوسـفند  ! شوند میرند و شب زنده می   جوگیر بشود و گرنه هزاران نفر صبح می       
آقا، شـب قـواد اسـت و صـبح      ا مانند میرزاخلیفهی .چرانند و فردا رئیس جمهورند     می

ا درازگوشـش را دزدیـده   کند که گویـ  چاره شکایت می     بی ي شود و از سله     شریف می 
آقـا هـر سالــه پــس از           ان بود که میرزاخلیفـه    یبراي مردم شهر مـثل روز عـ     . است

سـپارد و گـرگ شکمـشان را     زبانش را به کوه و بیابـان مـی   شـخم و درو، خرهاي بی   
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نـوا خـرش را از چنـگ گـرگ      ي بی   آمد که سله و مته      درد؛ اما این بار زورش می       می
 چـپ انـدر قیچـی       ي بـا ادلـه   . انـد   کسبی و کـاري راه انداختـه      رهانیده و براي خود     

در و یونجـه بـوده و    خواست ثابت کند که خرِ سفید نازنینش، مشغول تناول شب          می
دزد آن را مقابل چشمانش ربوده است و او هم تمام دنیـا را بـراي یـافتنش زیـر پـا              

  .گذاشته است
ه و مته نه پاي دزدیدن خـر  دانست سل شک می بود، بی  قاضی اگر اهل گَلماش می 

 ي با تمام این اوصـاف بـه محـض مـشاهده    . را دارند و نه زبان صاحبِ خر از رو بردن   
متري سله و به پت پت افتادن مته، دیگر الزم ندیـد بیطـاري را کـه        سیگار نیم   چوب

بـا همـان   . شان گرفته بود، احـضار کنـد        زده  ها براي تیمار خر گرگ      چهار فلس از آن   
آقا حساب کرد که چهار فلسِ بیطار و دو فلسِ   دم دستش براي میرزاخلیفه   ي    چرتکه

اي را که به االغ داده بودند، از شـش فلـس نـرخِ           در و یونجه    بند و سه فلسِ شب      نعل
آقا باید هم خرش را بدهد هم سه فلس بـاج خریـت بـه               خرش کم کند، میرزاخلیفه   

ترین حکمـی بـوده کـه از     عادالنهاین حکم قاضی رشید    .  حکومت واریز کند   ي خزانه
دلـیلش هـم ایـن بـود کـه      . زمان بنیان نهادن این شهر تا به امروز صادر شده اسـت  

ارزش  آقا نه میرزا بود و نه خلیفه و نه آقا و این عناوین، تنها اسـامی بـی                   میرزاخلیفه
هاي بعدي قاضی رشید  چنان که از قرائن و حکم      خود و پدر و جدش بودند و نیز هم        

  .شهود است، او مردي ظریف و شوخ طبع بوده استم
روزمندانه از حیـاط     شان را در دست شوهرش نهاد و پی         مته، افسار خرِ سندخورده   

ن قلّـه، بـه شـهر بـرف        یتـر   چـال نزدیـک     دادگاه خارج شدند و تا چندین سال از یخ        
را به  یچند سال.  را هم احراز کردند    مسه برفی  آوردند و این چنین شد که عنوان        می

ها به تکاپوي خریدن خري دیگر  این طریق گذراندند تا این که خرشان پیر شد و آن     
شـود، آب   دانستند خري را که با پول بـرف خریـده مـی           افتادند؛ اما از آن جا که می      

از آن جـا کـه بلنـد     . برد، از کار برف دست کشیدند و وارد کار فروش نفت شدند             می
اي خود را گم و گور کند         است، سله مجبور شد هفته     نفت کاري مردانه     ي کردن دبه 

و در شهري دیگر چشمانش را درمان نماید و براي همیـشه از شـرّ عینـک خـالص                   
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به این ترتیب قبل از این که خرشان هـالك گـردد، توانـستند بـا پـول نفـت،                . شود
  .یارایندبند ب  آبی و نظرگیر و دعاي دهني زیباترین خر دنیا را بخرند و او را با مهره

اي انقـالب کردند و نکبت این   سـله و متـه تازه روي غلتک افتـاده بودند که عده      
ممکن است بپرسید هیـاهوي انقـالب چـه دخلـی بـه      . ها را هم گرفت   کار، دامن آن  

حقیقتش هم همین است، اما خدا انقالب را لعنت کنـد کـه خیـرش بـه        . ها دارد   آن
هـر  . د باشـ شـده  بوده و بارِ خر سفید آن دو   يا  هرسد؛ حتّی اگر بساط اشکن      همه می 

 پول چهار بارِ نفت منفعت داشت اما چهل هزار ي چند این محموله برایشان به اندازه     
هـا     بساط خاك بر سـري آن      ، با آن بساط اشکنه   . برابر آن زهراب در گلویشان ریخت     

 به این هم مهیا شد و معلوم گشت سی سال است که جاسوس سی آي اي هستند و   
گـدا و   وقتی سـله و متـه، کهنـه   . اعتماد شدند ترتیب همه به پدر و مادر خود هم بی    

سـواد، جاسـوس سـیا از آب درآینـد، دیگـر حـساب کـار بـه دسـتان و                    چاروادار بی 
 حـاال چـه کـسی       .الکـاتبین اسـت     سرکردگان پیشین ارتش و رؤساي قبایل با کـرام        

گـاه کلمبیـا     معتمدین، این دو در دانشسوادند؟ بر اساس گواهی گوید این دو بی     می
اند و هر روز جدیدترین اخبارِ مربـوط بـه اوضـاع انقـالب را بـه خـارج        تحصیل کرده 

تر از همه، دست   فجیع.اند اند و در تمام حوادث دستی بر آتش داشته کرده مخابره می
ن دو، ایـ . داشتن این دو عنصر در انفجارهاي مجلس و ترور نامیان انقالب بوده است         

هـاي اسـتراتژیک     دیگر را به مکـان ي تی و مواد منفجره      ان    چی، تی   تحت لواي نفت  
البتّه واضح و مبرهن اسـت کـه   . اند کرده ي جمهوري حمل می تأسیس شده   نظام تازه 

تر از آن است که رد پایی از خود به جا بگذارد، اما الحق که نیروهاي  زاده آمریکا حرام
اند به سـله و   اند و در این بلبشو خوب توانسته   ر هم غایت نبوغ   سازمان اطّالعات کشو  
  .ها را روي آب بیندازند ي آن مته شک کنند و پته

   چرا از بین این همه، به این دو مظلوم شک کردید؟-
نمایند؛ ثانیاً  ها هم خود را مظلوم می      اند و تمام جاسوس      اوالً براي این که مظلوم     -

انـد و از میـان آن    ست سال پیش با هم از کراچی کوچیده      داند چرا بی    هیچ کس نمی  
، در طول ایـن سـی سـال، سـه شـغل و اسـم           همه کشور به کشور ما آمده      اند؛ سوماً
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اي   نامـه   رابعـاً شـناس   . برانگیز هستند   ها شک    آن ي اند که همه    مستعار متفاوت داشته  
 اسـت کـه بـر    پنجمین دلیل هم ایـن    . ها چیست   ندارند که ثابت کند اسم واقعی آن      

تخت، سله کور هرگز کور نبوده و مته نیز کر است نه الل  اساس گزارش البراتوار پاي   
برانگیزتر چوب سیگار   از تمام این موارد، شک.زند و چون بلبل به زبان اردو حرف می      

بسیار بلند سله است که به نظر کارشناسان، محتمل اسـت از آن بـه جـاي دوربـین                
شـود    طور که مالحظه می     همان. استفاده کنند ... ي ترور و      مخفی، تلسکوپ و اسلحه   

  .ها وجود دارد ها احتمال دیگر براي ظنین شدن به آن این دالیل و ده
پرسـید،   ها را به آرامی و طمأنینه از سله مـی  اگر دمِ کمپانی نفت، کسی این حرف   

ي  ؛ امـا سـله  هـا بفهمانـد   گناهی خود را بـه آن       بفهم، بی   اي عاقل   محتمل بود به گونه   
دمـاي غـروب در مـسیر      دم .رسـد   هـاي اطّالعـات مـی       اي  مظلوم کی زورش به حرفه    

ها، ناگهان جیپی پر از پلیس امنیت بر سرش     بازگشت به خانه، در پیچ یکی از کوچه       
ور  ریزند و قبل از این کـه بـه خـودش بیایـد و از روي االغ پـایین بپـرد، حملـه                       می
کنند و  و برعکس هر سمتی که برود، خرکشش می       کنند    گیرش می   شوند و دست    می

کنند و سـر و صـورتش را بـا        سرش را زیر صندلی می    . چپانند  او را داخل ماشین می    
ها ظنین شـود،     آن که کسی در خیابان به آن        پوشانند و تر و فرز، بی        کهنه می  یلُنگ

کنند که  یها چنان رد م گیرند و او را داخل کوچه پس کوچه اش می دو نفر در چنبره
با در . شود ترین جاسوسان سازمان سیا هم نفهمند به کدام سو برده می           حتّی باهوش 

نظر گرفتن این مسئله که امکان دارد با شنیدن صدایی و یـا بـوق ماشـینی و گـذر                  
وقفه در گوشش   ها بی   ناگهانی قطارمانندي، مسیر مقصد را شناسایی کند، یکی از آن         

 صـاحب   دادهاي این دمِ غـروب و بـی     روي. پاسخی بماند آن که منتظر      خواند، بی   می
خبري از مته و ترس از امنیه و ژاندارم، چنان خوف و هراسی بـه     ماندن خرش و بی     

اندازد که هزار بار آرزوي مردن سی سال قبلِ پاکـستان را بکنـد و دسـت            جانش می 
ل جوي آبـی    شود، پایش داخ    همین که از ماشین پیاده می     ! عتاب بر ماتحتش بکوبد   

با سـیلی و لگـد او را بـه طـرف     . ایستد زند و مردد می رود و باران به صورتش می     می
از زیـر بـاران   . شـوید  دهند و شرشرِ باران، لنگ خیس از اشکش را مـی          باران هل می  
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. راننـد  با گذشتن از سه پلّه او را به طرف بلـوا و ازدحـامی غریـب مـی          . کند  عبور می 
  .افتد اي به راه می همه شود و هم العات دوره میها کارمند اطّ توسط ده

  قصد داشتی فلنگ رو ببندي؟! نشناس ي نمک به عمو سله  به-
 .افتد  دیگه تموم شد، چشمت به روز روشن نمی-
 .ندازیمت که سازمان سیاتم نتونه پیدات کنه  جایی می-

درنگ سرش  یبدارند و  ها لُنگ را از روي صورتش برمی زمان با گفتن این حرف    هم
برند و در را پـشت   کنند و او را به سلولی انفرادي و بتنی می       بندي می   را داخل چشم  

دارد  بندش را برنمی    آن که کسی به او متذکّر شود تا صبح چشم           یب. بندند  سرش می 
بنـدش نـدارد؛ چنـان     کند؛ البتّه نیازي هم به برداشـتن چـشم   و هیچ جا را نگاه نمی    

بند سیاه هم  اند که از پشت چشم اي را روي سرش روشن کرده  دهکنن  المپِ زرد خیره  
ادرار بـه او فـشار   .  اتاق مـستراحی اسـت  ي در گوشه. تواند به خوبی اتاق را ببیند    می
 بینـدازد،  يتر آورد، اما از ترس این که نکند گندي بزند و خود را به دردسر بیش          می

بران  زند و به تمام پیغم ي تکیه میا به گوشه. کند کش شلوارش را باز کند جرأت نمی 
  .کند عرب و عجم و اجنبی هم التماس می

تـا  . بیند که مستحقّ ایـن مـصیبت باشـد         کند چیزي در خود نمی      هر چه فکر می   
یابـد نفـرین آن مـرد     افتـد و درمـی     آقـا مـی     میرزاخلیفه  ناگهان یاد   ... هاي شب     نیمه
مصه رهـا شـود، نـه تنهـا یـابویی          کند اگر از این مخ      نذر می . گیرش شده است    دامن

به این ترتیب تا صبح . مواجب بکند برایش بخرد، بل که هفت سال هم برایش کار بی   
آقا بر سر و  میرزاخلیفه کنند، خر سیاه  شود و المپ زرد روي سرش را خاموش می می

صبح با چشمی پف کرده، براي بازجویی از خـواب بیـدارش        . زند  صورتش جفتک می  
  .کنند می
  . چشم بندت را بگذار و بیا بیرون-

جلوي در، دسـتی مـچ او را   . افتد گیرد و به طرف در راه می   دستش را به دیوار می    
دهد و او هم از   جور واجور عبورش میي ها پیچ و پلّه گیرد و به دنبال خود، از ده        می

هـیچ صـدایی هـم    . نـد یب  چون کف حمام را می      بند تنها زمینی صیقلی هم      زیر چشم 
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داخل . رسد  بعد از چند لحظه صداي نزدیک شدن عزرائیل به گوشش می          . شنود  مین
  :گوید شود و خطاب به او می اتاق می

ایـن جـا   ! بگو چلمنـگ ! ؟... امریکا و بریتانیا و دیگه کجا   ي به بزرگ سرسپرده     به -
. تري نیست، پادگان نیست، این جا وزارت اطّالعات جمهوریه     ژاندارمري نیست، کالن  

در پـاالن خـرت میکـروفن    . هر کجا رفتی تعقیبـت کـردیم  . شت ماهه که دنبالتیم ه
 آدم  ي مثل بچـه  . مقدار   از جیک و پیکت باخبریم، جاسوسِ بی       .جاسازي کرده بودیم  

هایی که کردي اقرار کن و گر نه با زور کتک و شکنجه، هر اون چه کردي و               به غلط 
. اي بـازجویی جلـو دسـتت نگـاه کـن          ه  به برگه . کشیم  نکردي از حلقومت بیرون می    
فَت می     روش نوشته نجاتت در راست     درتر از تو رو گربه کردم. کنم گوییه و گر نه خَ ! قَ

از کشور خودت رانده شدي، . ارزش  کنم انگل بی    تو رو مثل کرم زیر پا له و لورده می         
رَت رو می   دروغ اي  کلمه. دیم بد کاري کردیم سی ساله نون و آب خودت و اون زن کَ

 .کشم مزدور هیچ و پوچ به دهانت بیاد زبانت رو از حلقومت بیرون می
تر  منتظر بود دهن باز کند تا از پشت، با سیلی و توسري ساکتش کند و او را بیش   

اما سله آن قدر وحشت کرده بود که دوباره خودش را به کـوري زده بـود و            . بترساند
تواند حرف بزند، از پشت سر چنـد تـا           وقتی فهمید نمی  . چرخید  زبان در کامش نمی   

 .کاغذ روي میز جلوي دستش گذاشت
نشنیدي چی گفتم؟ بیشتر از این چوب تو آستینت   ...  جواب این سؤاالت را بده       -
 .ها رو بنویس مثل بچه آدم جواب. نکن

بـارانش کنـد،     به آرامی دستش را پشت گردنش گذاشت و قبل از این کـه سـیلی              
 .رمسواد ندا: آهسته گفت

خیال کن داري براي . مشکلی نیست، انگلیسی بنویس ! جان عمت !  سواد نداري؟  -
  .نویسی دول اجنبی گزارش می

  . سواد ندارم-
یاد اولین روز . خواباند چپ و راست توي گوشش می. بارانش کرد از پشت سر سیلی  

ایه بـا  چی، به خاطر ندادن کر آن روزي که شاگرد درشکه. آمدنشان به این شهر افتاد   
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گرگی  سرش را پایین انداخت و مرد هم با سیلی و کف. اي زنش مته را کر کرد   سیلی
  .سیاه و کبودش کرد

   حاال بگو سواد داري یا نه؟-
 . محمدي سواد ندارمي  به این قبله-
 .فرستی وره، اون طرف جاییه که براشون گزارش می قبله این!  انتر-
 !سوادم  به آن قبله محمدي بی-
 کنی؟ کردي؟ سی سالِ تو این مملکت چه غلطی می در پاکستان چی کار می -
کـردم؛ ده سـالم هـست کـه       تو پاکستان خرّاط بودم، این جـا هـم گـدایی مـی          -

 .چاروادارم
  .حس کرد تا وقتی که حرف بزند در امان است. از زدن او دست کشیده بود

گـه دروغ گفتـه باشـی؛    واي به حالـت ا ! شه که باسوادي یا نه؟   بعداً مشخص می   -
  خوب بگو اسمت چیه؟... برم  همین جا سرت رو گوش تا گوش می

  . سله-
   سله چیه دیگه؟-
  .  اسمم سله است-
  .کردند تو پاکستان چه طور صدات می.  اسم کاملّت را بگو-
  . صالح-
  اندازه؟ سالیوان تو را یاد چیزي نمی!  صالح یا سالیوان؟-
  .خوري  لیوان آب-
  ت چیه؟  اسم زن-
  .گفتند محترم  اون جا بهش می-
   محترم یا ماتیلدا؟-
  .کرد دانم، مادرش محترم صداش می نمی!  ماتیلدا؟-
  گیرید؟  ماهی چه قدر از سازمان سیا پول می-
  .گیرم  ماهانه نیست، باري پول می-
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  !زنند؟  چه قدي بارت می-
  .استبار هست بزرگ است، بار هست کوچیک .  بستگی به بار دارد-

 داخل گوشش بـه او فهمانـدم دسـت از ایـن         ي طاقتم تاب شد و از طریق گیرنده      
. شنود آمده و چیزي نمی وانمود کرد گوشی از گوشش در. سؤاالت بی سر و ته بردارد    
  .لحن صدایش را تغییر داد

بـراي  . اي دانم که تو آدم بدي نیستی و فریب خورده  گوش کن سله، من هم می     -
مقابل آن دوربـین بگـو بـراي سـازمان سـیا کـار              . هت کمک کنم  خواهم ب   همین می 

کنـیم   ام، بعـد ولـت مـی    تی حمل کرده  ان  کنم و چندین بار با خرم، برایشان تی       می
  .کنیم بري پیش زنت و برایت حقوق بازنشستگی هم مقرّر می

زد که چیـزي نمانـده بـود برگـردد و چـشم در چـشم           چنان با مالیمت حرف می    
  .با دست سرش را برگرداند. ندبازجویش بیفک

   دلت براي زنت تنگ شده؟-
کدخدا ولـم کنیـد    ... يآقا. دانم تا حاال خودش را کشته این قدر گریه کرده         می -

 .کنیم برم، به خدا تا عمري به دنیا دارم، هم خودم، هم زنم نوکریت را می
گـم   ت مـی  را که بهـ   ییها  رو به آن دوربین حرف    . فهمی هستی    معلومه آدم چیز   -

 کنم، باشه؟ بگو؛ اونوقت آزادت می
 . باالي چشم-

با هزار زحمت توانست زبانش را بگرداند و رو به دوربین بـازجویی، اسـم سـازمان                  
وقتی فیلم و کاغذهایی را که پایشان انگـشت  . تی را ادا کند ان   ب و تی  سیا و کا گ 

ترکم، امـا حرفـی نـزدم و    زده بود، جلوي دستم گذاشت، کم مانده بود از عصبانیت ب   
: کـردم بگویـد   هرگز باور نمی.  بازگو کردمدرازهر آن چه را که دیده بودم، براي پالتو     

اند، ما باید کسانی را مجرم بـشناسانیم و بـه دار    ها نفر از سران انقالب کشته شده     ده
  .بیاویزیم

  . کاره است گناه و هیچ  اما او بی-
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 تازه ایـن بـه نفعـش اسـت، تـا کـی            .شود  شت می گناه باشد مستقیم وارد به       بی -
مِ خرش باشد؟ می خواهد عالّف د! 
هـا را   اهالی شهر بـه خـوبی آن  . مانند   اما مردم در مقابل این موضوع ساکت نمی        -
 .ها نیستند دانند تو این باغ شناسند و می می
 . چشم مردم به دهن ماست-

انگیزترین  چون شگفت    هم فردا خبر جاسوس بودن سله و مته      . همین طور هم شد   
  .خبر دنیا، در تمام شهر و کشور پیچید

کردند و مـا   آمد می و  سی سال میان ما رفت .  الحق که سازمان سیا هم کاربلدند    -
  .ها شک نکردیم اي به آن ذره
الن- البتّه مأموراي اطّالعات ما هم ب ! 
 .کشند  مو را از ماست بیرون می-

کـار    تبر گذاشتند، امـا چـون در آن دوران همگـی تـازه    دو روز بعد سر سله را زیر 
نزدیـک  . جانش کرده بـود  مهیاش فرود آورده و ن      بودند، جالّد اشتباهی تبر را بر چانه      

 را باالي سرش آوردند تـا وادارش کنـد          ییمالّ. دو ساعت منتظر جان دادن او شدیم      
کـار یـا    گنـاه : به اوگفت . او را از فشار قبر و عذاب الهی ترساند        . شهادتینش را بخواند  

  !اندازد گناه، اگر شهادتین را نخوانی، خداوند تو را وسط جهنّم می یب
  . مگه اینو بگیره-

چون توپ در تمام کـاخ   این شهادتین سله، هم. در حین گفتن این حرف جان داد     
من و چند . هاي جمهوري به بیرون درز پیدا نکرد       اما هرگز از کاخ و زندان     . صدا کرد 

دانستیم، تالش کردیم مته را  کار می فر دیگر که خود را در اسارت و مرگ سله گناه         ن
بیابیم و نبود شوهرش را به نوعی جبران کنیم؛ اما او سوار بر خرش سـر بـه بیابـان                   

یک هفته بعد از آن هم گرگ خرش را از . مرگ شده بود  گذاشته و قبل از غروب دق     
  .هم درید

ترین شغلی است که ممکن اسـت در دنیـا وجـود            مسخرهکار نظارت بر بازجویان،     
 و رئـیس   ده   بلکه محقّقین و وکال و فرمان      در آن دوران نه تنها جالّدان،     . داشته باشد 
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ما از بچگی عادت کرده بودیم خودمان را نخـود          . جمهور هم مشغول یادگیري بودند    
رفتن حکومت گنـاهی  دوز؛ اما به دست گ     هر آشی کنیم و بشویم خرّاط، نانوا و پاالن        

دوز هـم   خـرد، پـاالن   نانوا نانش قابل خـوردن نباشـد، کـسی آن را نمـی            . دیگر است 
زند؛ اما کسانی که در آن دوران بـه دسـت مـا              پاالنش پاالن نباشد، خر جفتکش می     

کار بودنشان بعـد از مـرگ تغییـري را موجـب         گناه یا گناه    یشدند، اثبات ب    کشته می 
نگریستم و به     گیري بازجوها می     اتاق نظارت به اعتراف    ي صفحهها از     آن روز . شد  نمی

کردم که اگر روزي زیر دست این بازجوها بیفتم و ناچار شـوم راجـع بـه     این فکر می 
روز انقالب حرف بزنم، باید از کجا شروع کنم، خودم را چه کاره نشان بدهم و کـدام       

 این رو قبل از ایـن کـه مثـل        از! گناهی رو کنم؟    یچون سند قهرمانی و ب      کارم را هم  
هـاي   چاره براي دومین بار احضارم کنند، به اجمال مشغول پر کردن برگـه   ي بی   سله

  .کردم ها را پر می بایست آن بازجوها شدم که باالخره روزي می
ي ما بود، از قهرمان و خائن گرفتـه تـا شـهید و     کاري همه در آن روز که آغاز گناه 

دف در آن سهیم بودم، امـا بعـدها شـیرفهم شـدم کـه      معدوم، من هم بر حسب تصا 
آن روزهـا هـیچ تمـایلی بـه انقـالب و      . مواجه شدن با فاجعه، عین خود فاجعه است   

بـاغ  «: کجـا؟ گفتنـد   : گفـتم . به صرف اشکنه دعوت شـدي     : گفتند. منقالب نداشتم 
 و زرد و ي قرمز هاي ژاله شود از گل دانستم در آن وقت سال، آن دره پر می    می. »ژاله

هـاي دنیـا را    هاي زردآلو و شفتالو را پرپر نکند، زیباترین جلـوه  اگر تگرگ نزند و گل 
رادیـو  : مطمئنید فردا هوا آفتابی اسـت؟ گفتنـد  : براي همین پرسیدم . کنی  نظاره می 

گفتنـد و یـا    هـا دروغ مـی      یـا آن  . ي آینده، آسمان صاف است      اعالم کرده تمام هفته   
داد، تغییري در سرنوشت  ر تشخیص نمیبِِیگر مراکز، هر را از هواشناسی ما همانند د   

  .کرد ما ایجاد نمی
تـو  ". ي بنده خدا را هم با خودم بردم رفتم، اما رفتم و سله و مته       آن روز نباید می   

 هندوانـه زیـر   "!خواي فقط حمـان  شه، مرد می این شهر شیرمردي مثل تو پیدا نمی   
. یدم و به خانه بردم و آن را جلـوي مـادرم گذاشـتم   بغلم زدند و بیست کیلو پیاز خر  

فردا : گفتم. ام و نزدیک بود پرتشان کند هایم خریده ها را براي خرگوش     فکر کرد پیاز  
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به این ترتیـب آن  . من هم میام: گفت. باغِ ژاله: کجا؟ گفتم: گفت. رویم به گردش می  
ت کیلـو پیـاز، کمـک    پاك کردن و خرد کردن بیس. چاره را هم قاطی ماجرا کردم  بی

چهار نفر هم نخود و عدسش را پاك کنند و سه نفر دیگر       . طلبد  سایه را می    چهار هم 
بساط اشکنه را جور کنند و هر کدام هم چهار نفر را با خود بیاورند بـا ایـن حـساب         

من را براي خرید . دهد خوب این که کفاف خودمان را هم نمی . شویم  چهل نفري می  
ي مـا   شـب، خانـه  . گر و چند کیلو سبزي و عدس بیرون فرستاند  بیست کیلو پیاز دی   

چـاره تـا    ي بـی  سراي عباسی و شفق که زد در آن کوه و کمر، سله و مته         شد کاروان 
دیگر کسی به فکر این نبود، کـه چـه کـسی    . بردند نزدیک ظهر بساط اشکنه باال می  

و » بخور و سؤال نکـن «از همان قدیم ندیما شنیده بودیم      . این همه اشکنه را بخورد    
خور داشته باشی آن هم در      خوب، وقتی دویست نفر اشکنه    . همین پدرمان را درآورد   

صد نفر هم به خاطر دهل و سرنا بیایند، . باغ ژاله، بردن دهل و سرنا هم الزامی است    
فروش و سیگارفروش و خنزر پنزري  کمِ کمش بیست نفر تخمه    . عروسی هی عروسی  

تی هم این طور بلبشو شود، چهار نفر مزدور و جاسوس اجنبی وق. شوند  هم جمع می  
من با یک بـساط اشـکنه، پانـصد نفـر را دنبـال        . کنند  هم خود را قاطی جمعیت می     

دانم اما این هم واقعیت دارد کـه   کار می خودم راه انداختم، براي همین خودم را گناه 
ندوانـه زیـر بغلـم گذاشـتند و       ه. کاره بودم و از سرِ اتّفاق داخل ماجرا شدم          من هیچ 

خور و اهل رقص و خرسوار بودنـد   ها اشکنه  آن. پانصد نفر را دنبال خودم راه انداختم      
اگر اشکنه هم مـن را  ! روم و من به جز خرگوش، دور چیزي که در آن خر باشد نمی         

 پیش خودم گفتم از این بیست کیلو پیاز، کـمِ کمـش   .زنم بخورد، من به آن لب نمی 
خـورد   غافل از این که خر هم پیـاز نمـی   . ماند  هایم می   خرگوش   آشغال براي  سه کیلو 

 در مقـابلش    به  طوري که سیزده  . باغ ژاله پر از الله و ژاله شد       . چه برسد به خرگوش   
  .انداخت لنگ می
ي آخر را کامل نجویـده     لقمه. اي رنگین پهن کردند و به جان اشکنه افتادند          سفره

 رك لپاشی مطرب در سـرنایش دمیـد و ممدحـسن    .  دست گرفتند3بودند که براي ه
  .رقصیدند زد و مردم هم در ده ردیف می هم دهل می
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وادارمان کرده بود یک عالمه سبزي   .  را ندیدم  درازهر چه اطراف را دید زدم، پالتو      
باالتر از جایی کـه مـا قـرار داشـتیم،     . و پیاز را پاك کنیم و خودش هم پیداش نبود   

علوم بود آدم حسابی هستند، مشغول بازي شطرنج بودند؛ کمی باالتر از          اي که م    عده
شـان   نیتـر  یحـساب  تـر مـشغول خوانـدن قـرآن بودنـد؛ آدم      یحساب اي آدم   ها، عده   آن

 هـر  .شـد  هایش خوانـده مـی   پالتودراز بود که پیداش نبود، ولی پشت سر هم شاباش  
  اد، پالتودراز بودد گرفت، اولین نفري که شاباشش می کس که چوپی را می

  اش آباد پالتودراز  خانه-
 . دست تو جیب خالی نکنی پالتودراز-
 . الهی دورت بگردم پالتودراز-
 . مرگت رو نبینیم پالتودراز-
 . زنده باد پالتودراز-

  :مردم با هم داد زدند
  .زنده باد پالتودراز.  زنده باد پالتودراز-

رنا را از دهانش درآورد و سـرش را رو  ناگهان اشی مطرب، س  . آن میان قیامتی شد   
  :به آسمان کرد و با تمام نیرو فریاد زد

   ایست، بگو کیست؟-
   کیست؟-
  . پالتوسرخ، صد کیسه آرد را شاباش جماعت در حال رقص کرده-
 . اش آباد  خونه-
 . سر تو انبار خالی نکنی-
 . مرگت رو نبینیم پالتوسرخ-
 ... زنده باد-

اش به چـشم او      اولین دانه . ن بود، که بارش تگرگ شروع شد      هنوز در حال داد زد    
م الفور جمله فی. خورد د واي تبدیل کرد و مردم هم در حالی که قهقهه سر  اش را به د

  : داده بودند فریاد زدند
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  .واي  زنده باد ددم-
هـایی کـه بـراي     آن. اما بارش تگرگ چنان تند شد که همه مجبور به فرار شـدند       

ف خـود را بربـستند، امـا مـالّ و عـشایر و               خوردن اشک  نه و رقصیدن آمده بودند، طرْ
از جماعـت مـا هـم    . داران باال، چادر برافراشته و زیر آن در حال مباحثه بودند      چماق

هلشان شدند و مته و سله هم عالّف ما ممدحسن و اشی مطرب عالّف د.  
م و گـوش خـر سـلطانی      گوشه ممدحـسن  . ودنـد شـان بـسته ب   اي از سفره را بـه د

. ي دیگر آن را گرفته بود و ما شش نفر زیر آن به انتظار قطع بـاران ایـستادیم        گوشه
اي  شـده  ي لبش گذاشت، تنباکوي پیچیده سیگارِ درازش را در آورد، گوشه       سله چوب 

باران به تندي بر   . بر هم نهاد و مشغول سیگار کشیدن شد         را داخلش گذاشت و پلک    
 يهـا  هایم را درآغوش گرفتـه بـودم و از تماشـاي شـکوفه           من خرگوش . زد  سفره می 

هــا کــه بــاران نتوانــسته بــود پرپرشــان کنــد و بــه زیبــایی  ســفید و قرمــز درخــت
  .بردم  میلذتدرخشیدند،  می
داره و  باره که سیل همه جا رو ورمی  جانم برات بگه، یک دفعه این قده بارون می -

 یدویـده و هـ   نبال اجناس و وسایلش میمرد به د. کشه دکّان طالفروشی را جارو می 
م چرا فحش می   : گه  یکی می . داده  پشت سر هم فحش می     دي؟ مال دنیـا چـرك      بِرار

گُه به قبر پدر مـادرِ  ! خور کی خفه، نکبتیِ گُه اضافهیتو : گه  طالفروش می ! کف دسته 
ك  خـا یگن ئ هاي الدنگ دلم خونه، با این وضع هم می    از دست این رعیت    .مال دنیا 

  ! شه و خُل تشنه
ر بیـرون    سیگار به دهن، زد زیر قهقهه و سـیگارش مثـل گلولـه    سله چوب  ـرپ ي س

متـر   وقتی افتاد، نـیم . سیگار را فهمیدم تازه آن وقت بود که حکمت این چوب     . جهید
الفـور خـودش را تکانـد و دسـتی بـه سـبیلش            از سبیلش دور بود؛ با این وصف، فی       

  .کشید
توجه شد ممدحسن دوباره جوك تعریـف کـرده و عـصبانی    ي سله م اشی از خنده 

  .شد
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. بارید تا حاال دوهـزار کاسـب بـودیم           مگه خر چه جوریه؟ اگه این باران گُه نمی         -
  !یک کم این طلق گُه رو باالتر بگیر، شاش عالم ریخت رو سر من! هوي
  .؟ نانی خوبه که خدا قسمت کرده باشهیگ چرا کفر می!  یارو-
  .رینه برامون ، میکنه  آره می-

  :مادرم با عصبانیت از زیر سفره بیرون آمد
  . راه بیفت بریممس ها واینمی هم پیش این الدینک ثاینه ی دیگه -
  . بذار یک کم بارون آروم بشه-
به خاطر یـه چیکّـه بـارون، خودتـو تـو کفـر و       ! نمک که نیستی آب شی ! ه؟ی چ -
  !باره سنگ نمیدونم چه طور  نمی. دینی اینا شریک کردي بی

  وایسا، این وسایلو چی کار کنم؟!  ننه-
 .گردونه  بذار، مته جان برشون می-

عـشایر او را فرسـتاده   . شدم کـه از دور جـوانی را دیـدیم    داشتم دنبالش راهی می  
  .بودند
هاي  وطن ت نداره زیر این بارون بمونید و چادر هم داداشم گفت بهتون بگم خوبی -

  .خودتونو قابل ندونید
  :اشی گفت

  !وطن؟  هم-
   مگه نه این که هممون از دهل و سرنا خوشمون میاد؟-

ي  ممدحسن دهلش را قاپید و هر چی آب رو سفره جمع شـده بـود رو سـرِ سـله        
هنـوز  . دوید و از دور شروع کرد به نواختن         در آن باران به سرعت می     . بدبخت ریخت 

هـا را    و اشی داشت شـاباش    ما به آن جا نرسیده بودیم، دسته رقص درست شده بود          
  :خواند می
  .ي توران اش آباد رئیس قبیله  خانه-
 .ي گوران  دست تو جیب خالی نکنی، بزرگ قبیله-
 .ي بوران اش آباد بزرگ قبیله  خانه-
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اصالً نفهمیدم آن همه جمعیت مثل قارچ از کجـا سـر درآوردنـد و داخـل چـادر                   
  : را از دهانش بیرون کشید و داد زداشی سرنا. جایی براي رقصیدن نماند. ریختند

  .ي باال فرماید برید تو سوله ، میدرازاش آباد پالتو  ایست، خونه-
 ! سوله، سوله کجا بود؟-
 .ي منابع طبیعی رو میگه گاه اداره  پناه-
 . اون که مال حکومته-
 .کنیم فرمایند خودمان حکومتیم، تصرّفش می  ایست، می-
 ! مونه، چه طور زیر سقف غریبه بریم؟ما زن و بچه باها!  عمو-
 .ذاري؟ ما همه برادر دینی هستیم ها چیه؟ چرا فرق می  این حرف-
 .ما که یهودي هستیم!  برادر دینی؟-
-هم خوریم؟ اینم شد مسئله، مگه نه این که همه اشکنه. م! 
  ازش چیزي مونده؟-
 .هستید درازمهمان جناب پالتو.  یک دیگ و دو دیگ مواد َنپختش-
 .دراز زنده باد پالتو-

 .ها جماعت را ترساند این شعار دادن
 .شه تصرّف کرد گاه دولتی رو که نمی  آخه بابا پناه-
 .یاریم می کنیم و پدرشونم در  تصرّفش می-

ما پنج نفـر مانـدیم و شـش        . قبل از رسیدن به سوله، اکثر جماعت متواري شدند        
هید فرصت فرار داشتم، امـا تـازه قـاطی مـاجرا     واقعیتش را بخوا. ده هفت نفر شاباش 

 بگیرم، امـا ایـن     درازبا مادرم نرفتم تا مثالً کرایه بار سله و مته را از پالتو            . شده بودم 
هـا پـول نقـد     اي بود براي دست به سر کردن مادرم و گر نه اگـر بـراي آن   تنها بهانه 

  .ندشان را به کوه و کمر بزنیطال نشمرده بودم، محال بود سم
هیچ کس من را وادار نکرده بود و از سرِ تقدیر قاطی ماجرا شدم، امـا همـین کـه        

چنـان  . وارد سوله شدم و چشمم به حال و هواي آن جا افتاد، حسابی به گل نشستم 
در چهار طـرف سـقف و وسـط    . فرما بود که صداي ساز و دهل را بلعید  سکوتی حکم 
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پـشت  . ارها با نظمی خاص میز چیده بودند     زنبوري آویزان کرده و کنار دیو       آن، چراغ 
  .کردند ها زن بودند، مطالعه می میزها پانزده بیست نفر که غالب آن

ها برخاست و به مـا   نزدیک بود پنج شش نفر رئیس عشایر برگردند که یکی از زن     
ابـرو، لـب و   . موهـاي خـود را قرمـز کـرده بـود     . واز آمـد   خیرمقدم گفت و به پـیش     

.  هم به تـن داشـت  یشرت سرخ آتشین رنگ قرمز درآورده بود و تیهایش را به     ناخن
. کـرد  دید هـزار بـار پـدرش را لعنـت مـی      در سنّ و سالی بود که اگر مادرم او را می          

رؤساي عشایر، داشتنِ وضو را بهانـه کردنـد و      . دستش را براي دست دادن جلو آورد      
ي عبایش با او دسـت      ه هم با گوش   4ماموستا. اش دست دادند    زیر چشم، با خط سینه    

ممدحسن دهلـش را بغـل گرفتـه    ! داد؛ اشی با او دست داد و البتّه کمی بیش از آن        
بود و سله و مته هم بیرون مشغول آب و علف دادن به االغشان بودند و مـن را هـم            

تـر بـود از    ي ما شایسته رفتار و برخورد ماموستا از همه. اصالً داخل آدم حساب نکرد    
  : کدخداي ما کرداین رو خود را

  .خلوت شما را به هم زدیم!  خواهر گرامی-
راه   این جا هیچ کداممان خواهر و برادر نیستیم، اما هنگـام آن رسـیده کـه هـم        -

 .شویم
 راه بشیم؟  براي چه کاري هم-
المللـی هـستیم و تـالش مـا بـراي آزادي، رهـایی و         ما اعضاي یک سازمان بین    -

کنیم و احقاق حقّ حیوانات و حتّی   همین هم بسنده نمیبرابري انسان است البتّه به   
 .ایم گیاهان و طبیعت را هم نادیده نگرفته

   هستید؟درازدار پالتو  شما هم طرف-
 کنـد نـه   يرو هر کس که از او پی    ! پرست؟  افتاده و کهنه    ؟ آن آدم عقب   دراز پالتو -

کـسی نیـستیم، امـا      ما مریـد    . کند  روي می   دارد بل که پس     تنها گامی به جلو برنمی    
  .هدف ما با رفیق پالتوسرخ یکی است

 .این طور که معلومه فقط رنگ پالتوهاشان با هم متفاوت است!  پالتوسرخ-
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رزم مـا از لحـاظ    نـه هـم  ي پالتوشان یکـی اسـت و گر   ا، کلمه اتّفاقاً برعکس، تنه  -
. ردمنطق، ایدئولوژي، هدف و استراتژي با آن مـرد مرتجـع، صـد در صـد تفـاوت دا        

هـا و کازینوهـا و        م تمامی قمارخانه  یما در تالش  . جهاد ما، جهاد عمیق فرهنگی است     
کـاري و   کنـیم فرهنـگ نهـال    تـالش مـی  . خانه تبدیل کنیم ها را به کتاب کده  عشرت

هـا بـزداییم؛ در    پرسـتی را از فکـر تـوده       گیر کنیم و وهـم و کهنـه         طلبی را همه    حق
کن  ست و در صدد است علم و فرهنگ را ریشه        ي امپریالیست ا    که او گماشته    صورتی

 .پرستی را اشاعه دهد کند و خرافه و کهنه
 .بارید، داخل سوله شدیم تا باران قطع شود  بیرون باران می-
. شـود  سیم مطّلع شدیم باران تا فـردا صـبح قطـع نمـی            همین حاال از طریق بی     -

دارد سوله را ترك کنـد،   پایین این جا هم آب باال آمده، براي همین اگر کسی قصد             
بوسی را براي نجات  یتا یک ساعت دیگر سازمان، مین. باید همین حاال تصمیم بگیرد    

  .فرستد زدگان می مصیبت
 !زده؟  مصیبت-

  :با غضب، گوشه چشمی به اشی انداخت و گفت
 کسی که حاال نرود و شب هم داخل سوله بـرایش جـایی پیـدا نـشود، گرفتـار                     -

ي شـما چنـد نفـر     اي همین الزم است بـدانم از دار و دسـته        مصیبت خواهد شد؛ بر   
  مانند؟ روند و چند نفر می می
  .ها همه از بزرگان این کشورند ي من نیستند؛ این  هیچ کدامشان دار و دسته-
  .بر به تن دارد لباس پیغم. ي ماست  اتّفاقاً برعکس، ماموستا نور چشم همه-
  اند؟ گوي تاریخ تراشیده مندانِ دروغ درتاونی که ق! بر؟ بر، کدام پیغم  پیغم-
 ... .شاشم تو دهنت ها  حرف دهنت را بفهم و گر نه می!  ضعیفه-

قبـل از ایـن کـه    . سیم را از کمر خود بـاز کـرد   زن به طرف جماعت برگشت و بی      
م گوشـش بگـذارد، اشـی در سـرنایش دمیـد             زن جـا خـورد و   . مجال یابد و آن را د

 .اشی سرنا را از دهانش بیرون آورد. تسیم را سر جایش گذاش بی
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هـا کمـی    بـوس   کند، بذار تا رسیدن مینـی       کاري دردي را دوا نمی       خواهر، فحش  -
 .برقصیم

  .زن آن را از دهانش بیرون کشید. در سرنایش دمید
بینـی کـه مـشغول     جوهـا را نمـی   آن دانـش .  جعلّق، این جا مکان مقدسی است      -

  اند؟ مطالعه
 .ا دعوت کردند تا دهل و سرنا بزنیم ما را به این ج-
  کی شما را دعوت کرده؟-
 .دراز جناب پالتو-
پوشـید تـا مـردم،     اي بود، پالتویی مناسـب مـی        اوالً اگه اون آدم درست حسابی      -

 .درازمتلک بارش نکنند؛ ثانیاً این جا مقرّ ماست نه پالتو
  محترمانه است یا پالتوي سرخ؟دراز اصالً پالتوي -
ي سیاه خرافـات را   خواهید سایه هاي شاد مشکل دارید و می   ا با تمام رنگ    شماه -

 .بر جامعه بیفکنید
 :ماموستا با خنده لب گشود

 نتازیدي و به رنگ عبـاي مـن هـم    درازبینم فقط به پالتو   ن طور که می   یا!  رفیق -
 .توپیدي

سـکوالري  کامالً معلومه شما آدم . خواهم ماموستا، منظورم به شما نبود        عذر می  -
گذارید، ما هـم بـراي        طور که شما به سرخی تن و خون ما احترام می            همان. هستید
 .ي شما حرمت قائلیم عقیده

 !هاي قرمز و قشنگت بذار بکوبیم سی محض خاطر گ_
توانیـد   اگـر مـی  . انـد   ما با موسیقی مشکلی نداریم؛ اما رفقاي ما مشغول مطالعه   - 

 . را بنواز تا همگی مستفیض شویم"سیمیکیس تیودراک"موزیکی آرام از 
 .زنم دانم، اما هر بزمی که بخواهی برات می  مسکیس بسکیس نمی-
بـازاري رهـا کنـی و ذهنـت را بـا        تو باید خـودت را از موسـیقی نـازل و کوچـه       -

فرصت مناسـبی  . چیزي به خاطرم رسید. هاي مدرن و انقالبی انطباق بدهی    موسیقی
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اي را  ها از رفیـق خرامـان بخـواهیم قطعـه موسـیقی          سبو  است تا قبل رسیدن مینی    
 .برایمان بنوازد

ام را   اولین چیزي کـه توجـه     . خرامان برخاست و همگی سر جایمان خشک شدیم       
 یشـرت  بازوان سفیدش در تی   . شرتش بود برخالف دیگران     جلب کرد، قرمز نبودن تی    

 زیبـاتر اسـت؛ لـب کـه     هـا  ي آن به ما نزدیک شد و دریافتم از همه. زد  سیاه برق می  
وقتی آبوا را کنار لبش گذاشت . کردم گشود، فهمیدم زیباتر از آنی است که تصور می    

است که در تمـام       و شروع به نواختن آن آهنگ حماسی کرد، دریافتم زیباترین زنی            
بعد از چند سال با شنیدن آن آهنگ جلـوي یـک اسـتودیو، فهمیـدم     . ام عمرم دیده 

ام  وب شنیدم، اثر ویکتور خارا بوده و از مقام و منصب حکـومتی آهنگی که در آن غر   
هـا   سایه پشیمان شدم و مثل دورانی که عاشق خرگوش بودم و کنده شدن دیوار هم           

اما روزي که خبر مرگ شـوهرش را  . مند شدم  ها عالقه   برایم مهم نبود؛ به کمونیست    
، جـز ایـن واقعیـت کـه     شنیدم و از آشفتگی او اطّالع یافتم به همه چیز شک کردم          

  .کشد قدرت، همه چیز را به گند می
شرتی معمولی، شلواري عادي، نه  تی. خرامان از کنار میز گذشت و به سوي ما آمد

گُلیابانو . رسید و زیبا گشاد نه تنگ؛ با آرایش مالیم، به نوعی غریب، عادي به نظر می 
  : با لحنی آمرانه گفت

موسیقی مـدرن و حماسـی صـحبت کـن تـا وقـت           برایشان کمی راجع به     !  گلم -
  .نازل و بومی هدر ندهند خودشان را با موسیقی

ي هنرهاي زیبـا نیـست و         کده  ارزش نیست، این جا هم دانش        موسیقی بومی بی   -
تنهـا آمـدم سـالمی      . انـد   ها هم براي در امان ماندن از باران به سوله پنـاه آورده              این

  .عرض کنم
 .هاي توي بغلم را دید  ما، خرگوشدر حین خوش و بش کردن با

 . اجازه میدي ازت بگیرمشون-
بغلش گرفت و تنـد تنـد    . زیر شکم خرگوش ماده را گرفتم و آن را نزدیکش بردم          

 .به خودش چسباند
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  اسمشون چیه؟-
 . اسم ندارن، اما مادرم بهشون میگه شوم و نحس-

 :زد زیر خنده
 .شوم و نحس. نوا  خرگوش بی-

پـذیرفت و بـه طــرف     . اي بنـوازد     دادم و از او تقاضا کردم تا قطعه        به خود جرأت  
خواست بزرگی خود را تثبیت کند،  گُلیابانو انگار که می   . آبـوا را برداشت  . میزش رفت 

  :گفت
 .س را برایشان بنوازی آهنگی از تیودراک-

 .خرگوش را به من برگرداند
  .ایدنوازم که شما هم از آن خوشتان بی  آهنگی بومی می-

. ش را بر هم نهاد و شروع به نواختن کرد، صدچندان زیبـا شـد       یها  همین که پلک  
 از موسیقی نداشتم و یمن آن زمان هیچ اطّالع. شد موسیقی را از صورتش خواند می

اگر آن غروب بـا آن  . دهند دیگر جال می    فهمیدم زیبایی او و موسیقی به هم        فقط می 
  .افتی ام سمت و سوي دیگري می گیشک زند شدم؛ بی دختر رو به رو نمی

. در همـین حـین در زدنـد       . خرامان بعد از نواختن موسیقی به جاي خود برگشت        
  :گُلیابانو آرام و متین صدا زد

  .زحمت در را باز کن بی!  پهلوان-
هایش زیر سبیل محو شده   لب. ها است   بهادر آن   معلوم بود بزن  .  مردي تنومند بود  
ـت و بـازوي بـی            شر  بود؛ با وجود این تی     مـویش را بیـرون    تی قرمز به تن داشت و کَ

هـا در   تـر برنداشـته بـود کـه آن          به سوي در رفت، اما چند قـدم بـیش         . انداخته بود 
. سار گُلیابـانو نمانـد   رنگ به رخ. لباس نظامی به تن داشتند  . ي در ظاهر شدند     آستانه

 .ینه سپر کرداي ندید، مقابلشان س پهلوان براندازشان کرد و وقتی اسلحه
 . مدعوین جناب پالتوپوش هستیم-
 ؟دراز کدام پالتوپوش؛ پالتوسرخ یا پالتو-

 :تا آمدند لب باز کنند، ماموستا پیشی گرفت و گفت
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 دراز باشـد هـم پـالتو      درازتواند    چه فرقی دارد؟ هم پالتوي سرخ می      !  رفیق عزیز  -
 .ما باید به اتّحاد بیندیشیم. تواند سرخ باشد می
 .کردند همه مثل شما فکر می کاش -
 .وقت آن رسیده که از تفرقه دست بکشیم و به آینده بیندیشیم!  رفیق-
 دید بیاییم تو؟  اجازه می-
 اید؟   براي چه کاري این جا آمده-
  .ایم هاي ارتشیم که از کار دست کشیده از افسران و ژنرال.  نیتمان خیر است-
  اید؟ تان را عوض نکردهیها  پس چرا لباس-
هایشان را عوض کنند دیگر کسی  ها هم مثل من، اگر لباس   آن.  سرزنششان نکن  -

 !برد ازشان حساب نمی
برید، اگر عبایی هم به تن نداشـته باشـید           ي پیغم   جناب عالی از سالله   !  ماموستا -

 .باز نور چشم مردمید
 .ارزید  اما شما عشایر در هر لباسی باشید، پشیزي نمی-
 خر لنگت را پیش اسـب سـلطانی مـن ببنـدي؟ مـشکلی نیـست،       خواهی  تو می -

 .اش را بدانی یک اسب عربی جایزه داري ، معنی گم المثلی می ضرب
 .خوب بپرس!  آدم گاگول سؤاالتش هم احمقانه است-
 !ارزد؟ اون چیه اگه داخلش را بخوري پوستش همان قدر می!  ژنرال-

 . ممدحسن را نگاه کرد
هله- د ! 
هل اصالً- چیزي توش داره که تو بخوري؟ د ! 
  خوب چیه؟-
 .ارزد داخلش را بخوري پوستش همان قدر می! ي گاوه  شکمبه-

کودنِ احمق، و بـه     : ژنرال دستی روي کمرش کشید، چیزي پیدا نکرد و فریاد زد          
  .گري کرد با اشاره گُلیابانو، پهلوان میانجی. او حمله کرد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


62 ................................................................................................................پالتودراز

هـا   باید بـا آغـوش بـاز از آن   . تا به مردم بپیوندنداند   افراد از ارتش جدا شده   این -
 .پذیرایی کنیم

اش دعـوا را   جـوي سـینه  . ي مردها با هم سر و سینه گُلیابانو را نگـاه کردنـد          همه
  .بلعید
  دخترم خرامان بود؟. آمد  صداي موسیقی می-
   خرامان دختر شماست؟-
  ! آره، خرامان جان-
   بله؟-
  . نظامی بنواز دخترم براي دوستانمان مارشی-
  هوا آفتابی شده؟-
آب چیـزي نیـست؛     ایـن سـیل   . نزدیک است سیل به راه بیفتد     . بارد   نه هنوز می   -

 .قدرت ارتش باید از میان برداشته شود. ها در راه است سیل توده
اید؛ اما این کافی  برده  جاي بسی شعف است که شماها به کُنه حقایق پی           !  ژنرال -

. تـرین مـسئله ایـن اسـت     در حال حاضر مهم   . دهی شوند   سازمانها    باید توده ! نیست
بر همین اساس بایـد  . اند، اول نظم، دوم نظم، سوم نظم     وا فرموده   طور که پیش    همان

  نظر شما چیست؟. از همین حاال شروع کنیم
 . ما نظامی هستیم، نظم براي ما از اهم مسائل است-
مانند بایـد بـه     که میییها  امداد، آنهاي   پس به این ترتیب بعد از رفتن خودرو        -

 .دهی شوند خوبی سازمان
  ماموستا نظم یعنی چه؟-
 . یعنی رعایت بزرگ و کوچکی.  یعنی هر چیزي سر جاي خودش باشد-
  .کنیم همین کار را می!  الحق که چیز خوبیه-

ر ها آمدند؛ تعداد زیادي از افراد بیرون را در آن چپاندند و به طرف شـه      بوس  مینی
  .به راه افتادند
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چنین مردان زیردستـشان    خود را راهی کردند و هم    يها  رؤساي عشایر، زن و بچه    
گـاه شـدیم    از آن تعداد که با هم وارد پناه     . را که منزلت ماندن در آن جا را نداشتند        

فقط دو مطرب، سوله را ترك کردند؛ من و پنج نفر از سران عشایر و ماموستا آن جا       
مـا از  .  مته هم کنار درازگوششان همان بیرون درون چادري خوابیدند         سله و . ماندیم

شان برگردند؛ البتّه واضح است که  حقّ خود گذشتیم تا دیگران به سر خانه و زندگی        
رسد که پاي گذشت و فداکاري در  اگر من هم واقعیت را نگویم، عقل شما به این می  

بـه جـز خرامـان، هـیچ     .  را نداشتیمپوشی از خرامان  بل که ما توان چشم؛میان نبود 
اي  عده. کدام از آن سی چهل نفر مرد و زنی که آن جا بودند، پشیزي ارزش نداشتند

زدي، سه  اي را پس می گوز بودند که زیر هر بتّه   ژنرال، پهلوان، استاد، هنرمند و گنده
 استاد و زن هم زمان دختر ژنرال، هنرمند، خرامان هم. یافتید ها را می  چهار نفر از آن   

در حـالی کـه   . ي این چهـار قـشر باشـد    اي از صفات برجسته  بایست ملغمه   بود و می  
افـت  یهـاي ایـن کـشور     معجونی بود از صفاتی که در قاتل و هنرمند و اسـتاد و زن             

فـروش بعـدها بیـان     بانو و زن تن   چون مدح آن ملک     من این سخنان را هم    . شود  نمی
ي زنـدگی متمدنانـه و     زنـم کـه آفریـده       ی حرف مـی   کنم؛ بل که از او چون کس        نمی

  . ي جنگ و شور است هنگامه
سنّ و سال بـودیم؛ در صـورتی کـه رویاهـا و آرزوهایمـان بـسی        من و خرامان هم  

باز بودم و زندگی براي من آن گلّه خرگوشی بـود کـه در و    من خرگوش . متفاوت بود 
تمام رویاي مـن ایـن بـود        . ده بودند توهاي محلّه، تبدیل کر     دیوار انبارمان را به هزار    

مش فالن باشد           خرگوشی بیابم که یکی از گوش      هایش قرمز باشد و دیگري سیاه و د
هایم ذلّه شده بودنـد؛       تمام اهل محل از چنگول کشیدن خرگوش      . و چشمش بهمان  

آمد؛ جز التمـاس   شان برنمی  خان، هیچ کاري از دست      ولی به خاطر ابهت پدرم هاشم     
هــر وقــت یکــی از . هــا  بــراي آنیز مــادرم و گذاشــتن خــوراك ســمو خــواهش ا

شـدم، فحـش     ها مطمئن مـی     یافتم و یا از نماندن آن       هاي نایابم را مرده می      خرگوش
منتظر بودم زمانی برسـد کـه هـیچ    . کشیدم عالم را به اهل محلّه و زمین و زمان می       

. ا بـه خـواب برونـد   کس جرأت نکند براي حیوانی دام بگذارد و حیوانات در کنـار مـ     
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 چنـین روزي را بـه مـن داد؛ روزي کـه مـردم بـه جـاي کـشتن                    ي  وعـده  درازپالتو
شان سـر درآوردنـد برایـشان سـبزي و کـاهو              هایم، همین که از دیوار خانه       خرگوش

. بخـت باشـند   بگیرند و به این ترتیب صاحب کشوري شویم که حیواناتش هم خوش           
 را بـاور کـردم و زیـرزمین     دراز پـالتو  ياهـ   من هم به مانند تمامی آن مـردم، حـرف         

آن مکانی که کـسی بـه خـاطر نحـسی           . مان را به مقرّ مرکزي حزب بدل کردم         خانه
اش دنیـا را گرفـت و مـرگ هـزاران انـسان و            شـد، نحـسی     خرگوش به آن وارد نمی    

خورهـاي    به این ترتیب رضایت دادم عـرق      . بختی هزاران هزار دیگر را باعث شد        سیه
چـون   هایشان، هم  هایم را مزّه کنند و در هنگام باال کشیدن پیک           گوششهر تمام خر  

  :رسمی تکرار کنند
  . ریدیم به قبر پدر پالتودراز-
  . ریدیم به قبر پدر پالتودراز و پسرش-
  . بشمار-

گـاه    من و افرادي کـه در آن پنـاه  يها يپرداز  رویاي خرامان براي انقالب، با خیال     
او خـودش را نخـود هـر آشـی     . زدند تفـاوت داشـت     یبراي رسیدن به قدرت چانه م     

چون سمبل  ها او را هم کرد، در صورتی که آن کرد و تنها با رویاهاي خود سر می       نمی
او کاریزماي برآمـده از  . گذاشتند نمایاندند و به مزایده می عصمت انقالب به مردم می 

  .ي تمام و کمال زیبایی انقالب بود؛ نمونه
  :ها، گُلیابانو دوباره خود را کدخداي حاضران کرد بوس  به محض رفتن مینی

ي کشور وضع کنیم، ایـن   زمان آن رسیده که قانون جدیدي براي اداره !  ماموستا -
  طور نیست؟

 .حرف به جایی است!  رفیق-
نویـسی را آمـاده    ي جناب عالی، براي این که از صفر شروع نکنیم، پیش      با اجازه  -

رد آن را بـه رأي بگـذاریم و هـر مـوردي را کـه حاضـران           ي مـوا    ایم، باید همه    کرده
 .شود ي کشور لحاظ می پذیرفتند، به عنوان یکی از بندهاي قانون آینده
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وار کـردن راه   گذاریم، کـار مـا تنهـا هـم      البتّه در آینده، دوباره آن را به رأي می       -
 .است
 . همین طور است ماموستا-

هایش پـاك   رد و از ترس این که مبادا نوشته   گُلیابانو کاغذ نازکی را از کیفش درآو      
  . ي آن را گرفت شود، گوشه

  اند که بخوانم؟  همگی آماده-
  :همه با هم گفتند

  . بفرمایید-
  .هیچ کس بر دیگري برتري ندارد و همگی با هم برابرند:  بند اول-
 !شود، من و نوکرم با هم برابریم؟  مگر چنین چیزي می-
شود؛ نوکرت    ي خودش سنجیده مـی     رده  ـر کس با هـم   ه.  منظـورش این نیست   -

 .شأن خودت شأن خودش، تو هم با هم با هم
 یعنی با شرع مغایرت ندارد؟!  ماموستا-
قکم: فرماید  نه برادر، قرآن می-  .انّ اکرمکُم عنداهللا اتْ
  همگی با این ماده موافقند؟-
 . بله-
 .شود ی اداره میي کشور به صورت شورای حکومت آینده:  بند دوم-
 این یعنی چه؟!  ماموستا جان-
 .و امرهم شورا بینهم:  این ماده، دقیقاً برگرفته از قرآن است-
 .به اتّفاق آراء تصویب شد... اند دستشون باال   که موافقییها  آن-
 .در حکومت آینده، زن و مرد برابرند:  بند سوم- 
 !اند یخیلی خارجکها  چه طور چنین چیزي ممکنه؟ این!  ماموستا-
منظور این است آن زن و مردي که رو به روي           .  مشکلی نداره، ماده قانونی است     -

 !گی این طور نیست؟ تو می! اند، از نظر رو به رو بودن برابرند هم ایستاده
 .دانید ماموستا جان تر می  شما به-
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ي کشور  آیندهاي براي قانون  چون پایه نویس مطرح و هم در زمانی کوتاه، کلّ پیش
بایست کسی را بـه   ه، حضّار مییبنا بر یکی از بندهاي این قانون اول. به تصویب رسید 

به جـز مـن و خرامـان،    . بر انتخاب کنند و حرف او براي همگی حجت شود  عنوان ره 
اتّفاقاً ایـن بـار بـرعکس دفعـات       . تقریباً نصف جمعیت نارضایتی خود را ابراز داشتند       

نزدیک بود همه چیز بـه  . نظر بودند ر و گُلیابانو کامالً با این ماده هم قبل، سران عشای  
من خود بشخصه کاندیـداي ریاسـت       : کنان گفت   هم بخورد که ناگهان ماموستا، اهن     

شوم، اما براي جلوگیري از هرج و مرج و بلبشو، تصویب این بند، از نان شب هم    نمی
  .تر است واجب

پنج رئـیس عـشایر و گُلیابـانو، خـود را بـه             . یم شد اندکی از شکاف ایجادشده ترم    
هر کدام از رؤساي عشایر یک رأي آوردند و گُلیابـانو بـا             . عنوان کاندیدا اعالم کردند   

نزدیک بود همهمه شود و سران عـشایر همـه          . سیزده رأي، ریاست را به دست آورد      
گوشـشان چیـزي   اي کـشاند و در   ها را به گوشه چیز را به هم بریزند که ماموستا آن    

  .تنها این را شنیدم که خود قانون هیچ ایرادي ندارد. گفت
بعد از منصوب شدن گُلیابانو به عنوان رئیس سوله و با در نظر گرفتن بندهاي اول     

هیزم آوردن، روشن کردن بخاري،    : و دوم قانون، افراد را براي کارهاي مختلفی چون        
ي بـساط اشـکنه    مانـده   درست کردن بـاقی چنین بانی و هم   گاه و نگه    تمیز کردن پناه  

! ي سران عشایر گذاشت     از آن همه کار، درست کردن اشکنه را به عهده         . تقسیم کرد 
  :آتشی شدند

  !کنند؟ جمش کن، این طوري ریاست می -
تان را بـا صـابون و الکـل     ها کنم پس از این که دست    بنا بر قانون به شما امر می       -

ها را هم بزنید و بعـد از   مرغ د و سپس با نهایت دقّت تخم     شستید، پیازها را خرد کنی    
  .گاه را جارو کنید آن، اطراف پناه

  !اي داره چه فیس و افاده!  تو خیلی خیلی گه خوردي، با یک من چربی الپا-
  !پهلوان: گُلیابانو داد زد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


67 ................................................................................................................پالتودراز

را هـا     آن. گري کـرد    ماموستا میانجی . ها رفت و جلو آمد      اي به آن    غرّه  پهلوان چشم 
  :هایم را تیز کردم  کشید، گوشيا گوشه

  .گیرید  فعالً حرفش را گوش بدید، بعداً انتقام می-
 اند؟ مگه این کار را به ما نسپرده!  ماموستاي عزیز-
 .  درسته-
 ي ما این نیست کارهاي محوله رو به نحو احسن انجام بدیم؟  مگه وظیفه-
  . همین طوره-
 .گیریم  کُلفَت می-
گذشت آن زمانی که بتوانی به مـردم زور  ! شه اجیر تو بشه   یحاضر نم  هیچ کس    -
 .دیگر چشم و گوش مردم باز شده. بگی

 :ي توران، رو به سله و مته کرد ي عشیره  سرکرده
 .دم به جاي ما کارها را انجام بدید  بیست و پنج تا بهتون می-
 . خدا زیادش کنه-

 :ها کرد  گلیابانو با عصبانیت رو به آن
 يدرسته کـه شـما اهـل کـشور دیگـر     .  شما نباید اجازه دهید استثمارتان کنند     -

کنیـد؛ پـس نـه تنهـا       هستید، اما انسانید و سی سال است که این جـا زنـدگی مـی              
پناهنده نیستید، بل که از حقّ شـهروندي برخورداریـد و نبایـد خـود را از دیگـران                   

 .تر ببینید پایین
هـا را بـه    سپس آن. هاي آن دو خیره شده بود شمگُلیابانو در حال حرف زدن به چ   

  :اي کشاند و معلوم نبود چه تهدیدي کرد که هنگام برگشتن گفتند گوشه
دانـیم   ما مشکلی نداریم براي شما کار کنیم، اما ما دو پاکستانی، چه مـی      !  قربان -

  !اشکنه درست کنیم
 . گفتم اگه نونی هست براي شما باشه.  خود دانید-

  :گاه نگاهی انداخت و داد زد رِ پناهبه سمت د
  .دیم خوایم، به هر نفر روزي بیست و پنج تا می  دو تا مرد می-
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ـل   از سر و کول هم. ي ظاهر شد سرهاي چهل نفر در آستانه   دیگر باال رفتند و با ه
با بیست و پنج تا، دو زن و دو مرد و دختري را هم براي بر پـا             . و سقلمه وارد شدند   

در وسـط سـوله، کَتـی       .  و مشت و مال دست و پاي خود اجیـر کردنـد            کردن قلیان 
. انداختن مشغول شدند گذاشتند و بر آن تکیه زدند و به قلیان کشیدن و قل قل راه            

گرفت تا این که گـارد   گُلیابانو لبانش را گاز می. آمد کاري هم از دست پهلوان بر نمی     
 هر پنج نفر را بـا شـکم گرسـنه از مقـرّ     اي کرد و با انگشت اشاره. آزادي از راه رسید  

  .بیرون انداختند
در این زمان ماموستا مشغول سرکشی به امور بود و من هم با خرامان هیزم جمع         

دید مختصري داشتیم با خود چراغی نداشتیم، اما به خاطر روشنایی شهر،       . کردم  می
هـاي آن   شکهخـ   چـوب .، سرِ ماري را با چوب خشک اشـتباه بگیـریم    ترسیدیم  و نمی 

بـه ایـن طـرف و آن طـرف     . کـردیم   اطراف را جمع و در جایی روي هم تلنبـار مـی           
ي  هـاي جمـع شـده را روي کپـه     رسیدیم و چوب    رفتیم و در آن نقطه به هم می         می

  .گشتم تا سرِ صحبت را با خرامان باز کنم اي می به دنبال بهانه. گذاشتیم هیزم می
  .کنم کنه، من به جاي تو هم جمع می تو برو تو، بارون خیست می!  رفیق-
  تو چرا خیس بشی؟-
 . من بارون رو دوست دارم-
  من چرا دوست نداشته باشم؟-
 .خوري  تو چیزي نپوشیدي، سرما می-
 . اگه این قدر مهربونی بارونیتو بِهِم بده-

 .ام را درآوردم، پوشید بارانی
  تو اون هواي آفتابی چی شد با خودت بارونی آوردي؟-
خند ظالم اعتباري اسـت و نـه بـه هـواي            گفت نه به لب   .  مادرم به زور تنم کرد     -

 .نوروز
دانم چرا به جاي ایـن کـه          نمی. ها رفت   زیپ بارانی را باال کشید و به طرف درخت        

زمـان بـا جمـع کـردن      هـم . دنبال او بروم، به جوي آبی زدم و به سمتی دیگر رفـتم   
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ي  چهـره . مشغول گشتن در بین درختـان بـود  پاییدم که  چوب، خرامان را می  خشکه
یـک بغـل چـوب جمـع     . شـد  اي از جلوي چشمم محو نمی      هنگام ساز زدنش، لحظه   

هـاي   قطـره . کردم و همان جا خود را معطّل کردم تا او به طرف تلّ هیزم روانه شـد           
  :با خنده گفت. داد زد و ت ت تَق تق صدا می اش می باران روي بارانی

  ونیتو بهم دادي، پشیمون نیستی؟ از این که بار-
 .آوردم شه و گر نه پیرهنم رو هم در می  جلوي تو روم نمی-
 خوري، باشه؟  از من خجالت نکش، اما این کار رو نکنی سرما می-
 .گوید ي آخر را چنان ادا کرد که گویی با کودکی سخن می »باشه«
 کار فردامون چیه؟!  خرامان خانم-
 .ا تو باید برگردي شهردونم، ام  خودمم نمی-
 . منم دوست دارم این جا بمونم و به شما کمک کنم-
 . چه کمکی؟ ما که این جا کاري نداریم-
  مگه گُلیابانو نگفت باید تمام دشت را پاك کنیم و نهال بکاریم؟-
 ! تو روزي که شهر بلواست، وقت این جور کارهاست؟-
 شه؟  به نظر تو، دنیا عوض می-
 !عموخرگوش اسمت چیه؟. دونم اما این شهر و کشور را نمی. کنه ر نمی دنیا تغیی-
 . حمان-
 چرا اومدي این جا ؟!  حمان-
 . پالتودراز بهم گفت-
  تو چرا حرفشو گوش دادي؟-
 خواد دنیا رو عوض کنه؟ می.  پالتودراز مرد خوبیه-
 خواد دنیا رو عوض کنه یا این شهر رو؟  می-
 .کنه هر و کشور را عوض کرد، دنیا رو هم عوض می بعد از این که این ش-
 کنه؟  به چی تبدیلش می-
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حیوانات . بخت باشند   م که تمام حیوانات در اون خوش      یکن   به جایی تبدیلش می    -
 .ها کاري نداشته باشه ها بگردند و هیچ کس با اون تو کوچه پس کوچه

  منظورت اینه که کسی حیوانات رو اذیت نکنه؟-
 . آره-
هاي شـکاري   روباه و گرگ و پرنده. کشن دیگر رو می ی حیوانات، خودشون هم    ول -

هر کـسی  . گه به همــه دروغ مـی. پالتودراز بهت دروغ گفته   . خورن  هاتو می   خرگوش
 .ده اي فریب می رو به شیوه

 ده؟  پالتوسرخ مردم رو فریب نمی-
 .شه زیبا میهاي او، شدنیه و اگه عملی بشن، دنیا  دونم، اما وعده  نمی-
 ده؟ هایی می  چه وعده-
 . به دیگري ظلم نکندیکس ها با هم برابر باشند و   دنیایی که در آن انسان-
  راجع به حیوانات نظرش چیه؟-
دیگـر اجحـاف    به نظر او، اگر مـردم در حـق، هـم   . اند  براي او مردم حائز اهمیت     -

 .خوبی خواهند داشتنکنند و از جنگ و دعوا حذر کنند، حیوانات هم زندگی 
  تو پالتوسرخ رو دیدي؟-
 . نه فقط اسمش رو شنیدم و چیزهایی ازش خوندم-
 . رو دیدمدراز اما من پالتو-
شـه کـه     سرخ به تن داشتند، اما دلیل نمی      يها رو دیدم که پالتو       من هم خیلی   -

 .شی حمان تو حیفی؛ صبح برگرد به شهر، این جا تلف می. پالتوسرخ باشن
 گردي؟ چرا برنمی تو -
سیم دستور بازگـشت     به غیر از این، منتظریم پالتوسرخ با بی       . الورودیم   ما ممنوع  -

 .را صادر کند
  اومدیم و هیچ وقت نگفت؟-
 .مونم  فقط چند روز دیگه منتظر می-
 شه؟   دیر نمی-
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 .دونم  نمی-
طال به   بر سمراه سله و مته سوار    بارانی را براي او گذاشتم و هم      . ام کرد   صبح راهی 

. پـل هـم گوزمـال شـده بـود     . سیل، سر و ته دره را به هم رسـانده بـود        . راه افتادیم 
از مـا  . مالی نه با نوازش  نه با گوش  . خورد  طال هم خر دجال شده بود و جنب نمی          سم

شناسی، رفتیم  ما به قصد خالصی، او از فرط ره. به راه ادامه دادیم. اصرار و از او انکار    
. هویج نبود . آلود فروبرد و چیزي بیرون کشید       اش را داخل آب گل      خر پوزه . پلروي  

خر برو . پوشیدم و به پل زدیم.  بوررنگ بوددرازِک بارانی ی. اش بیرون کشیدم    از پوزه 
 :یکی داد زد. و ما بدو، از پل گذشتیم

 . ایست-
 : فکر کردم اشی مطرب است و گفتم-
  کیست؟-
گرفتنمـان و تـا   ! ي خیزرانـه  یال کردم باالبانه، نگو ترکهخ. ارو چیزي دستش بود  ی

خر با دو جفتک و چهار عرعر رها شد؛ اما علی مانـد و   . خوردیم زدنمان   جایی که می  
ام کردنـد و از آن دو   جلوي زندان پیاده. ي زندان شدیم سوار بر جیپی روانه ! حوضش

هـایش    بـان   ل کـه زنـدان    ترین زندان جهان بود، نه به این دلیـ          مضحک. خبر شدم   بی
ي خوب و بدهاي کشور را آن جا  همه. کرد آور نبودند، بل که آن گونه اقتضا می       رعب

وقتی هم تمام خوب و بدها را در زندان بینـدازي، چـه کـسی بیـرون            . چپانده بودند 
ماند؟ همین که داخل آن سالن بزرگ شدم و جماعـت در هـم لولیـده را دیـدم،             می

سرم را پایین انداختم و با دقّت از روي  !  گفت تا ته سالن واینسا     یارو. ام آب شد    زهره
  .شکم و پاي جماعت رد شدم

وي هش!  هش یابو- ه!  
 بینی؟  کوري االغ؟ جلو پاتو نمی-
 .کنم  پاشم چالقت می-

 :یک نفر آهسته گفت. سرش زیر لحاف بود.  سریع سرم را چرخاندم
 . بابا این حمانه-
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  داش حمان؟-
  قهرمان؟ حمان-
نه، شیر وطنه- نه خیر، شَم ! 

ایـن سـالن شـامل صـد     ! تا به وسط سالن رسیدم، مقامات و مناقبم چند برابر شد  
هـا پـشت سـر هـم عـوض       اتاق. اتاق فرضی بود و در هر اتاق چند نفر نشسته بودند        

پیداست که  . توانستی با عوض کردن اتاقت، خود اتاق را هم عوض کنی            شد و می    می
هـا   ها بـر اتـاق   بان هر چند زندان. هاي چریکی مخفی ماندن است   از تکنیک این یکی   

از وسط سـالن  . دانستند کدام اتاق در حال ارتکاب جرم است  نظارت داشتند، اما نمی   
 .کرد رفتم کسی اعتراضی نمی به بعد با پا روي شکم دیگران می

 . بفرما داخل اتاق ما-
 . ما را منور بفرماییدنوازي کنید و اتاق بنده!  جناب حمان-
دهیم و این وسط را براي شما        اگه اراده بفرمایید همگی به دیوار سالن تکیه می         -

 .کنیم خالی می
 .دیي مای د، نور دیدهیدرازرزم پالتو  شما هم-
 . شما رفیق پالتوسرخید، تاج سر مایید-

 :داد زدمبراي همین . ها کاري دستم دهند با خودم گفتم حاالست که با این حرف
 .دونم صاحبش کیه این بارانی را پیدا کردم و نمی.  نه حمانم نه شمان-
 .زنه گیري، رمزي حرف می  داداش نمی-
 . درسته این که حمان نیست-
 .ده داش شمان با سبیالش مردم رو جِر می.  شمان نیست-

رو به ها  اي به زور براي خودم جا باز کردم و همین که نشستم یکی از آن در گوشه
 :بان زندان گفت نگه
 شه بگی بیرون آب و هوا چه طوره؟  داداش می-
  .یاد  می5 هدو-
 .باید شروع کنیم.  حاال وقتشه-
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  چه طوري شروع کنیم؟-
این مسئولیتی تاریخی است و بر دوش ما گذاشـته        .  باید این سکوت رو بشکنیم     -
 .شده
  چه طور شروع کنیم؟-
 .نیم با شعاري این سکوت را بشک-

 .سرم را پایین انداختم. در این وقت به چشمان من خیره شد
 . درسته، باید این سکوت رو بشکنیم، اون هم با شعاري درست و حسابی-
 . شعاري که همه با اون موافق باشیم-
رنده. ي سرکوب هم دست ارتش ندیم  بهونه- شعاري ب. 
 ؟... مثلِ -
م واي- د مرگ بر د . 
 .معنا است خیلی بی! عار؟این هم شد ش!  آقا-
ي هیچ حزب  خطره و هم کسی صاحب اون نیست و ساخته و پرداخته  اما هم بی-

  .و جناحی هم نیست
  . از بطن اجتماع بیرون آمده-
   مرگ بر ددم واي؟-

چـون شـعاري بـا        جماعت ابتدا با خودشان زمزمه کردند و بعد از چند دقیقه هـم            
  :صداي بلند تکرار کردند

  . ددم واي، مرگ بر ددم واي مرگ بر-
  :ک نفر ناگهان داد زدی
  . مرگ بر پالتوسرخ-
  .دستگی به وجود نیارید  دوستان، دو-
  . مرگ بر پالتوسرخ، مرگ بر پالتوسرخ-

  .کردند ها هم تکرار می بان نگه. زدند نصف سالن فریاد می
  . مرگ بر پالتوسرخ-
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  :ک دفعه یکی داد زدی
  . زنده باد پالتودراز-

  :زد محض شنیدن این شعار همه ساکت شدند؛ اما صدا فریاد میبه 
  . زنده باد پالتودراز-

کی پیوسـته داد  یشان بسته بود، اما  همه دهان. گشتند ها میان جماعت می     بان  نگه
  :زد می
  . زنده باد پالتودراز-

در ایـن  . به بلندگوي سالن نگاه کـردم . صدایی چون پارازیت آن فریاد را محو کرد   
  :ها داد زد بان قت یکی از نگهو

  زنده باد پالتودراز؟:  کی بودگفت-
  ! گفتند زنده باد پالتودراز؟-
  ! زنده باد پالتودراز؟-

  :آرام آرام جماعت هم صدا شدند
  . زنده باد پالتودراز-

بـه چـشم خـود    . زمزمه، به فریادي بدل شد و بیرون از زندان هم تکرار مـی شـد       
 را به گوش چسپانده بود، سرش را از زیـر لحـاف بیـرون    دیدم پیرمردي که رادیویی  
  .کشید و حضّار ساکت شدند

اند و مردم با شعار زنده    ، به پا خاسته   مام کشور آن جا   گر ما، ت     بنا به خبر گزارش    -
  .اند باد پالتودراز خود را براي براندازي حکومت ارتش و تأسیس جمهوري آماده کرده

  حکومت جمهوري؟-
 .زنده باد حکومت جمهوري. پالتودراز زنده باد -

 چهل تکّه بیرون آمدند و بر دهل کوبیدند و یاشی مطرب و ممدحسن از زیر لحاف  
اشـی سـرنا را از دهـانش        . مردم هم براي رقصیدن دسـت گرفتنـد       . در سرنا دمیدند  

 :بیرون آورد و گفت
 زالتودراپنویسیم جاوید      با خونمان می   عیده، عید وطنه، عید پالتودراز-
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 !ات را کمی تندتر بخون، بذار یه لرزه به بدنمون بندازیم  قربون نفست، این ترانه-
.  ممدحسن ریتم را سریع کرد و اشی هم به همین شکل و مردم هم همین طور         -

رنا را از دهانش درآورد و داد زد یک دفعه اشی س: 
 . ایست-
  کیست؟-
 . ست  بی بی سی-
 انقـالب، پـالتودراز را بـه عنـوان رئـیس      يبر  ا، شوراي ره  گر م    بنا به خبر گزارش    -

 .اند العمر کشورِ آن جا انتخاب کرده جمهور مادام
 . زنده باد رئیس جمهور-

به این ترتیب حکومت جمهوري تأسیس و سرود جاوید پالتودراز به سرودي ملـی       
در بانان مشغول پخش کردن شیرینی در بین زندانیان شـدند و سـپس         نگه. بدل شد 

شـدند و از   زندانیان اعم از خوب و بد از درِ جلویی زندان خارج می    . زندان را گشودند  
 سرم را چرخاندم و در آن میان، خرامـان  .کردند درِ عقب آزادهاي مجرم را داخل می     

شـوند، از   ها هم بعد از ما خارج مـی   کردم آن   خیال می . و گُلیا و پهلوان را بازشناختم     
 در منتظرشان بمانم، اما همـین کـه خـارج شـدم چنـد مـرد       خواستم دم   این رو می  

 .نظامی با احترام جلو آمدند و خبردار ایستادند
 .هور منتظر شما هستندس جم قربان، جناب رئی-

سوار بر ماشین فوردي، به طرف پالتودراز روانه شدم؛ اما پالتودراز آن کـسی نبـود     
شناسم، امـا   ن پالتو در تنش او را نمیکردم به خاطر نبود ابتدا خیال  . شناختم  که می 

دهـد؛   فهمیدم نپوشیدن پالتو تا این حد سیماي کسی را تغییر نمی       در عین حال می   
 ي کده ها بار به شوم شناختم و ده الخصوص که آن مرد را از خیلی وقت پیش می             یعل

در تمـام  ک بار هم او را در آن پالتو ندیـده بـودم؛   یمن آمده بود؛ در حالی که حتّی        
، 6هاي جهان او را دیده بودم، در کت و شلوار و کراوات، در مراخـانی و فرنجـی          لباس

شـب در کـوه او را در لبـاس آخونـدي دیـده        در لباس کابویی و لباس نظامی، و دي       
 .در آغوشم کشید. بودم
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ي خود را انجام دادي و موفّق شدي  ن شکل ممکن وظیفهیتر به به!  آفرین حمان-
 .ور را تا صبح در سوله نگه داريدشمنان کش

ها را نگه نداشتم، خودشان منتظر بودند         من آن : نزدیک بود از دهنم بپرد و بگویم      
پس با این حساب . رئیس جمهور به فکر فرو رفت. ها اطّالع بدهند   سیم به آن    تا با بی  
رخانه هم در آن کودتا دست داشته است سرکرده رکان. ي سهمین جا وایسا! د. 

 چرا جناب رئیس جمهور ؟ -
 .ام اي این داستان را شنیده  من طور دیگه-
 اند؟  مگه این مسائل واقعی-
البتّه بعضی از مطالبش کامالً سـاخته  .  اگه به اون، مثل داستان نگاه کنی واقعیه        -

 .ي ذهن نویسنده است و پرداخته
 شه بپرسم مثل چی؟  می-
او .  و زمام امور کشوري را به دست نگرفـت  آن مرد، اتّفاقی و الکی پالتودراز نشد  -

 .خود را از میان صدها نفر باال کشید و به اثبات رساند
 .دانید تر می  مسلّماً شما به-
تر از هر کسی از حکایـات   من به عنوان رئیس جمهور کشورم، بیش.  چنین است -

 نگـه دار،  داستان را از همان جایی که قطع کردي. هاي این سرزمین باخبرم  و افسانه 
 .اش را برایت بگویم هاي از قلم افتاده تا قسمت

 خواهید بنویسم و در جاي خود قرار دهم؟  می-
 . نه، فقط گوش کن-

خواهد داستانی را که براي هیچ کس بازگو  دانست به چه دلیل می خودش هم نمی
خواست بـه نحـوي آن داسـتان را     شاید هم می. نکرده، براي دختري عامی بیان کند    

 .براي خودش نقل کند
ـب     دور برمی ییها   داستان به سال   - م درآورد و   گردد؛ زمانی کـه میـرزاي لَ تـی، دپ

هاي اجنبی را از کـشور   تواند با دول جهانی درگیر شود و پاي حکومت  خیال کرد می  
فـوراً  . ها هم با اردنگی بیرونش کردند و بدین ترتیب میرزاي گوزو شد         آن. کوتاه کند 
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شود و نمایندگان تمام کشورهاي قدرقدرت در آن شرکت     برگزار می  يرّکنفرانسی س 
ـرخانه هـم در آن کنفـرانس     ي سـرکرده  کنم نماینده حاال احساس می. کنند  می ي س

رئـیس کنفـرانس از تمـام    . اي نـشده اسـت   شرکت کرده ولی در داستان به آن اشاره 
ونگی منحـل نمـودن   ي چـه گـ   خواهد نظر خود درباره هاي مخالف با ارتش می      جناح

اولـین نفـر، از     . حکومت رو به زوال ارتش و برگرداندن امنیت به کشور را بیان کنند            
 :ها به پا خاست و گفت طرف جناح کُت و شلواري

منـد    ثـروت یز، سـرزمین یخ    هاي حاصل    کشور ما از لحاظ داشتن معادن و دشت        -
 يردانـدن آرامـش، برقـرار     ي کـشور و برگ      ن راه بـراي اداره    یتـر   است، از ایـن رو بـه      

رفت کشور از لحاظ اقتصادي و فرهنگـی و         ي پیش   وار نمودن زمینه    دموکراسی و هم  
. ...  

 :د و گفتیرئیس نشست چکشش را روي میز کوب
نهـاد بعـدي را    بنـشین، بگـذار پـیش     . پتی اسـت    حرف میرزاي لب     این که همان   -

 .بشنویم
ن راه یتـر  ایم، بـه  که از قدیم شنیدههمان گونه : گفت.  نفر دوم رئیس عشیره بود -

این تنها . ها است براي حکومت کردن بر این مردم، گرسنه و در جهل نگه داشتن آن   
 .راه عملی و بدون خطر است

داري  سـرمایه . خـورد   این شیوه بسیار قدیمی است و به درد دنیـاي امـروز نمـی         -
بـه  . که مردم نـانش را بخرنـد  آورد و به این نیاز دارد    امروز با خود، علم و آگاهی می      

  .همین دلیل زمان این فرمول به سرآمده است
در . شود شود اما هیچ کدام مورد قبول واقع نمی نهاد می کار دیگر هم پیش ها راه ده

آن زمـان نوجـوانی بـود    . خواهد چیزي بگوید جنباند و می این میان پالتودراز سر می   
در گـوش ژنـرال     . آن نشست شرکت کرده بود    که به عنوان نوکر ژنرالی از ارتش، در         

 .شود گوید و رئیس نشست متوجه آن می چیزي می
  ببینم تو چی گفتی؟-

  .گشاید کسی لب به سخن نمی
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  .، بیا جلودراز با توام پالتو-
امـا  .  میافتد که نکند بـا اردنگـی از آن جـا بیـرونش کننـد      رازترس به جان پالتود   

 .کشد بیند نفس راحتی می ئیس را میخند ر رود و لب همین که جلو می
 نهاد تو چیه؟  پیشدراز پالتو-
 . داغ استن شیوه براي حکومت کردن بر این مردم دوغْیتر جناب به  عالی-
 تو بچه ییالقی یا قشالق؟!  داغ؟ دوغْ-
 .کنیم  قربان ییالق و قشالق می-
  داغ چیه؟ دوغْ-
ي مـا بـدون      در منطقـه  . گیریم   قربان حکمتی است که در کوهستان به کار می         - 

رسـاند و اگـر تـدبیري     با این وصف، سگ به ما زیان مـی     . توان زندگی کرد    سگ نمی 
کند؛ براي همـین مـردم    زند و آن را نجس می نیندیشیم به ماست و دوغ ما پوزه می     

 .کنند داغ استفاده می  ي ما از روش دوغْ منطقه
  این روش چه گونه است؟-
به محـض ایـن     . جوشانیم  اده سگ ما زائید، در دیگی دوغ می        قربان همین که م    -

. کنـیم  ها را داخل دوغ جوشیده مـی  هایشان را باز کردند سرِ آن  ها چشم   سگ  که توله 
اند از هـر چیـز سـفیدي     هایی که چنین بالیی سرشان بیاید مادامی که زنده      آن توله 

مـا هـم   . شـود  کنند و به این ترتیـب هرگـز دوغ و ماسـت مـا نجـس نمـی               حذر می 
داغ کنیم، تا هیچ وقت   بایست به همین شیوه، مردم را از همان اوان کودکی دوغْ        می

 را دیدنـد قالـب تهـی    یبه طرف سیاست و اغتشاش نروند و همین که لبـاس نظـام            
 .کنند
 میرند؟  داغ نمیها با دوغْ  اما مگر توله-
این براي مـردم  . شود میمان رفع و رجوع   ی از صد، چهار هم براي ما بماند کارها        -

ن دشمن، دشـمن  یتر میرند شاید دشمن باشند و به   که می  ییها  آن. هم مصداق دارد  
 .مرده است

 اي؟  تو تا کالس چند درس خوانده-
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 . قربان سواد ندارم-
 .ي خدادادي هستی  تو نابغه-

 اولین تشویق و کف زدن و زنده باد پالتودراز، آن جا گفته شد، نه توسـط مطربـی        
 .مقدار پایه و بی دون

  درکان متوجه رنگ به رنگ شدن و گُر گرفتن صــورت رئیس جمهور شد و ترس 
 . براي همین کتاب را بست و سرش را پایین انداخت. فرایش گرفت
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  فصل سوم
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اي تربیـت شـده    من هم مانند دیگر فرزندان وطن از همان اوان کودکی بـه گونـه          
ز زندگی در کشور رئیس جمهور احساس سعادت کنم و افتخار نمـایم کـه            بودم که ا  

ترین رئیس جمهور جهانم و به همین دلیل هر لحظه بـراي مـردي کـه                فرزند بزرگ 
فـشانی   ي جـان  ترین کشور جهان مرهون وجود اوست؛ آمـاده       هستی من و با عظمت    

سـوز بـراي رئـیس     بود که فرزنـدي دل  ترین آرزوي ما این می  بایست بزرگ   می. باشم
بـود،   مـی    دیـدار او      ي  تـرین اوقـات مـا، لحظـه         بخـش   بایست لذّت   جمهور باشیم؛ می  

بایـست در مـا    هاي دیگري می بایست حاال به خوبی به یاد ندارم چه می      ... بایست    می
ترین آرزویم دیدن  گین بودم از این که بزرگ دانم از همان بچگی، شرم بود؛ اما می می

هـا افـراد دیگـري را در خـواب      ترین لحظاتم زیارت او نبـوده و شـب     شبخ  او، و لذّت  
 و بسیاري از اوقات به پابرهنگان کوچـه و بـازار کـه دسـت در دسـت پـدر و          ام  دیده

. ساري، عاشـق آن مـرد بـودم        ؛ اما به رغم این شرم     ام  همادرشان داشتند، غبطه خورد   
هاي شیرینش، آن زمان    رفشدم از خواندن شعرهاي او، از گوش دادن به ح سیر نمی 

چنـان عاشـق آن     . فرمـود   اي سخنانی گهربار و نغز ایراد می        بري افسانه   که چون پیام  
مرد شدم و در عمل این عشق را ثابت کردم که مربیانم راضی شدند راه کاخ را برایم       

یاب شوم و براي او غذا ببرم  بگشایند، تا بتوانم هر چند ماه یک بار به حضورش شرف
ي کس و کارم  به این ترتیب بتوانم او را از نزدیک نزدیک ببینم و مانند پدر و همه  و  

  .با تمام وجود دوستش بدارم
زده شدم کـه   مدتی پیشم بمان و برایم کتاب بخوان، چنان ذوق : هنگامی که گفت  

همانند دختري که ! نه: نزدیک بود حجب دخترانه به جاي من به صدا درآید و بگوید
 ترسـد بـا گفـتن بلـه، یـا       دهد و می نهاد می لین بار مرد رویاهایش به او پیش    براي او
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تـا  .  خوانـدم شنشستم و داسـتان را بـرای  . خودش قبض روح شود یا عاشقش ناپدید    
اواخر بخش اول هم، هنوز سرکیف بودم، اما زمانی که حرفم را قطع کرد و راجع بـه        

 افتاد که نکند دارم سرگذشت خود او     داغ صحبت کرد، ترس به جانم      پالتودراز و دوغ  
گـرد جـشن    براي همین، بعد از این که رفت تا با مهمانـان سـال  . خوانم  را برایش می  

وقتـی بـه وسـط    . ي داسـتان را از سـر گـرفتم    جمهوري ناهار بخورد، خواندن ادامـه    
خـوار و    رانـی خـون     خوانـدم، روایـت حکـم       آن چه مـی   . داستان رسیدم، خوف کردم   

بینی کرده بود عمرش با اتمام خوانـده شـدن     ي داستان پیش   نویسنده. ناك بود   ترس
 خوانـدن   ي  ناخودآگاه احساس کردم عمر من هم به اندازه       . رسد  این کتاب به سر می    

ترسـیدم پـالتودراز و   . هایی است که موظّف به خواندنشان هـستم  این کتاب و نوشته  
هـا و    از تـرس دوربـین  هـا را حـس کـردم، امـا         ایـن . رئیس جمهور یک نفـر باشـند      

کردم به اطراف نگاه     هایی که داخل کتاب به آن اشاره شده بود، جرأت نمی            میکروفن
تـوي  . ام دروغ بوده باشد کنم و از سوي دیگر دوست داشتم هر آن چه را که خوانده           

گویی که امروز بعد از خـوردن صـبحانه کمکـم             رفت آن مرد مهربان و بذله       کَتم نمی 
قطـار    قتل صدها دوست و هـم ي را جمع کنم، همانی باشد که توطئهها  کرد تا ظرف  
هاي تاریخی را بر هم زده و به میل       ریزي کرده است و تمام آثار و مکان         خود را طرح  

  .خود، تاریخ را به انحراف کشانده است
گذاشـت مـن آن مطالـب را          بود؛ هرگز نمی    اگر کاراکتر داستان، رئیس جمهور می     

ش ببرم؛ مگر این که خودش سواد نداشته باشد که این      ا  موز زندگی بخوانم و پی به ر    
وري   رئـیس جمهـور کـشوري باشـی و چنـان سـخن            . آیـد   هم با عقل جـور درنمـی      

هاي جنگ کنـی و میـان     میدان ي  دست که قادر باشی هزاران هزار نفر را روانه          چیره
! ته باشـی؟ آتش و گلوله و مین بفرستی و سواد خواندن یک کتاب معمـولی را نداشـ   

شاید هم تعمداً من را براي انجام چنین کاري تعیین کرده تا به این شیوه، سـؤاالت                
اي دیگـر از رشـد و    ها گذراندن مرحله  متعددي برایم ایجاد شود و پاسخ دادن به آن        

اي  هـاي نویـسنده   نباید با نوشته. داران میهن باشد  زنی از ارتش پاس     رفت عاشق   پیش
طـور کـه    خـوانم و همـان     داي از این، من فقط داستانی را مـی        ج. احمق گول بخورم  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


83 ................................................................................................................پالتودراز

شود هر  خودشان فرمودند، حقیقت داستان، فقط داستان بودن است و این دلیل نمی 
  . چه تقریر شده واقعی باشد

هـاي کـاخی کـه در آن، پـالتودراز بـا              سوراخ سـنبه  . دوباره مشغول خواندن شدم   
پالتودراز به خاطر احتمال خیانت، تمـام     . مترساند  کرد، می   دوستانش ضدیت پیدا می   

. آورد دوستان خود را به قتل رسانده بود؛ اما باز هم خیانت از جایی دیگر سـر برمـی                
ي مـانیتوري بـدل کـرده بـود و از طریـق هـزاران                 پالتودراز تمام کشور را به صفحه     

ترسـیدم و   . چشمم به دوربینی افتاد   . سرم را بلند کردم   . دوربین بر آن نظارت داشت    
. دوربین دیگري را دیدم. فوراً سرم را پایین انداختم و به سمت دیگري چشم دوختم    

.  جرأت نداشـتم سـرم را بلنـد کـنم          ؟...این همه دوربین براي انجام چه کاري است         
از خـودم  . توانستم حواسم را جمع کنم و چیزي بخوانم   نگاهم بر کتاب بود؛ ولی نمی     

 که مرا هنگامی که طفلـی دم مـرگ بـودم، نجـات              داشتم به کسی  . خجالت کشیدم 
مندتر بدانم،  داده و به طریقی بزرگ کرده بود که همیشه خودم را از دیگران سعادت       

  .مقدار  بیي هاي پرت و پالي یک نویسنده کردم؛ آن هم به خاطر نوشته شک می
هـا و   ي برگـه    کتاب را محکم بستم و با نـاراحتی بلنـد شـدم و بـه سـمت قفـسه                  

از فکر کردن به . ها چیده شده بود هزاران کاغذ و نوشته در آن قفسه   . ها رفتم   رشگزا
مشکوك شدن به مردي که . تر شرمنده شدم    این همه کار ترسیدم و در ضمن، بیش       

ي مملکتی را  ي سنگین اداره روزانه باید به رتق و فتق این همه کار بپردازد و مشغله          
دوباره احساس .  بر دوش دارد، غیر منصفانه استورزند، که تمام جهان با آن عناد می 

ها  به چرخیدن در اتاق. ي پدري    احساس دختري در خانه    ؛بخشی بهم دست داد     لذّت
.  را نگـاه کـردم     هـا   تمام درهایی را که باز بودند، گـشودم و داخـل آن           . مشغول شدم 

در . ی کـردم ها را بررسـ  تک تک آیفون. داد آیفونی را برداشتم، اتاق بغلی را نشان می  
ي هر اتاقی  شماره. ها شماره روي آن نوشته شده بود این میان آیفونی را یافتم که ده   

بـا  . همه را امتحان کـردم . شد  مانیتور ظاهر می   ي  دادي، روي صفحه    را که به آن می    
با این حساب، بعید نیست هنگام رقصیدن       . ها اتاق خودم را دیدم      زدن یکی از شماره   

فقـط اتـاق   . ها را نگاه کردم  دیگر اتاق . م نشست ا  رق شرم بر پیشانی   ع! مرا دیده باشد  
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اتـاقی دنگـال و     . داخـل شـدم   . درِ اتاق باز بـود    . شد  خواب او روي مانیتور ظاهر نمی     
تر از هر چیزي نظرم را  بوي تند میخک و تخت خواب دو نفري، بیش      . رنگ بود  اناري

پـایین حمـام، وانـی    . شد رگ باز میدر انتهاي اتاق، دري رو به حمامی بز      . جلب کرد 
. پـرده بـاال رفـت   . قیطان پـرده را کـشیدم  . اي سفیدرنگ دونفره بود و آن سوتر پرده  

خواسـتم  . ربـود  سالنی دیگر نمایان شد که داخل آن، استخري آبی رنگ چشم را می    
غـرق تماشـاي   . شـوند  دانستم موهایم دیر خـشک مـی        می. توي استخر شیرجه بزنم   

  . شدمزیبایی آن جا
روي آن   یک سوي دیوار استخر، اکواریمی بزرگ پر از ماهی قرار داشـت و رو بـه                 

ي قشنگ که  ها نوع پرنده تماماً شیشه بود و پشت آن تا انتها پر بود از انواع گل و ده      
خواسـت پنجـره را بـاز        دلم می . از پشت پنجره پیدا بود در حال چهچه زدن هستند         

پـرده را پـایین   . از محلّ استخر خـارج شـدم      . ونشان کنم کنم، اما ترسیدم نتوانم بیر    
نتوانـستم آن   . درِ دیگري را یافتم، به رنگ دیوارها      . کشیدم و دوباره داخل اتاق شدم     

. خواسـت   ي رمز می    شماره. چیزي بر صفحه ظاهر نشد    . آیفون را برداشتم  . را باز کنم  
در همـین   . دیـد زدم  هـا را      به طرف کمد رفتم و لباس     . آیفون را سر جایش گذاشتم    

قبل از این که خودم را به گوشی برسـانم، قطـع   . حین صداي زنگ موبایل را شنیدم     
اش را پاك کـرده    تمام حافظه . ها را نگاه کنم     به سرم زد پیام   . موبایل را برداشتم  . شد

از طـرف   . مربوط به دو سـاعت قبـل بـود        . بود؛ اما یک پیغام صوتی برایش آمده بود       
بدترین حماقت را مرتکب شدي که ! شعور بی: به آن گوش دادم . هارکسی به نام گلب   

چه طور تونستی؟ من که همه جوره خودم را در اختیارت گذاشته . عزیزم را کشتی 
گیرم؟ حاال دیگه با گفتن این        دونستی ازت انتقام می     چرا ازم گرفتیش؟ نمی   . بودم

کـاري  . کـنم    رسوات می  .کنم   تهدیدت نمی  کشم؛ میکه اگه بیاي دنبالم، خودم را       
جانم به لبم رسید تا اون مردك ترسو را راضـی         .  عبرت تاریخ بشی   ي  کنم مایه   می

 نـیم سـاعت   .کردم ترتیب رئیس جمهور کشور را بده و من هم ازش فیلم بگیـرم       
کاش وقتی هوشـیار    ! زدي، اون روت سوار بود      تمام، وقتی که پاتیل بودي و وِر می       

معلومه بـدجوري بـه هـم       . دیدمت  مزي دیدي، می  شدي و خودت را در شورت قر      
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خود خودت را     بی. گیر کردي   هاي ارتش را دست     ده  ، تمام فرمان   ریختی که با عجله   
روز تأسـیس     سـال . ها دخیل نبودند؛ همشون مثل خودت خرنـد        خسته نکن؛ اون  

  .ت منا دشمن ابدي. جمهوري و ترتیب دادنت مبارك
ترس و نفرت و انزجار تمام وجـودم را  . م ریختبعد از شنیدن آن پیام، دنیام به ه      

این که رئیس جمهور، عزیز نامی را کشته باشد برایم مهم نبود، یا این کـه   . فراگرفت
دهان ارتـش هـم     فرماني روز جمهوري مست کرده باشد، زندانی کردن همه      در سال 

خـر عـصر و   ي ف   مرد جهان، مایـه  انداخت، اما این تصور که بزرگ    فقط به وحشتم می   
به زحمت خودم را به حمام     ! شب مورد تجاوز قرار گرفته، باعث غثیانم شد         زمان، دي 

پـیش خـودم فکـر      . زدم  کردم و عق مـی      گریه می . رساندم و باال آوردم و گریه کردم      
هـا   شب بـا آن  هایی را که دي شماره. کردم شاید از روي غرض این حرف را زده باشد     

پس با این   . ها بار به آن شماره زنگ زده بود         ا صبح ده  ت. تماس گرفته بود چک کردم    
اي  داخل سـطل زبالـه، پارچـه   . دنبال سرنخی گشتم. زده بوده شب خواب   حساب، دي 

ص بود همان شورت قرمز زنانه است     . پوره شده یافتم   پاره از ترس . با وجود این، مشخّ
 لباسم ي یل را با گوشهموبا. دفعه وارد اتاق شود، پیغام را پاك کردم  این که نکند یک   
برگشتم سر جاي . ي روي تخت تمیزش کردم و سر جایش گذاشتم       گرفتم؛ با ملحفه  

  . خودم پشت میز نشستم و کتاب را برداشتم
من نه مهمان او، بل که در چنگش بودم و داشـتم  . ما این بار احساس کردم زندانی 

نمود از مکانی که سراسـر    براي همین بعید می   . بردم  ش پی می  ا  به تمام اسرار زندگی   
ي رموز     مرا در مکانی قرار داده تا به همه       . شود، خالص شوم    آن با دوربین کنترل می    

توانم از این جا جـان سـالم    داند نمی ش پی ببرم و از او متنفّر شوم، چون می      ا  زندگی
 خواستم به هر   می. ها زدم زیر گریه     بغض گلویم را فشرد و جلوي دوربین      . به در ببرم  

اي که شده خالص شوم؛ نه به خاطر ترس از مرگ، براي این که بـه او ثابـت                   وسیله
. کـنم  کنم ازش متنفّر نیستم و عمق تنهایی و حجم آوار فروریخته بر او را درك می               

به اختیار خویش پذیرفته بودم به غیر از روز جمعه تا زمانی که خواندن این کتاب و           
توانم برنگردم یا کـسی را   آیا روز جمعه می. ك نکنمها تمام نشده، آن جا را تر       نوشته
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گرداند؟ باید خودم را برهانم تا به او ثابت کـنم   فرستد و به زور من را برمی دنبالم می 
اي خودفروش و هارت و پورت و تهدیـد زنـی          هاي نویسنده   دوستش دارم و با نوشته    

  .شود لَکاته نظرم در مورد او عوض نمی
 کس و کارم پذیرفته بودم و اگر تمام دنیا هم        ي  اي پدر و همه   از بچگی او را به ج     

 و در برابر تمام خائنان و خودفروشانی که  کنم نمیبا او دشمن شوند، من به او پشت         
اند، ایستادگی  اند و غرورش را شکسته شب به او تعرّض کرده ورزند و دي با او عناد می

چون فرزندي سرم را روي  توانم هم  میهیچ کاري هم از دستم برنیاید، الاقل. کنم می
من باید به او کمک کنم، اما قبل از هر چیـز بایـد   . پایش بگذارم و برایش گریه کنم     

اش  با وجود خائنانی کـه احاطـه  . اي براي فرار از مرگ فکر کردم        به نقشه . زنده بمانم 
 اند، طبیعی است من را هم به همـان دیـد بنگـرد و بـه محـض بـدبین شـدن،         کرده

ممکن است آن را مکـري زنانـه   . بکشدم؛ از این رو باید ارادت خود را به او ثابت کنم   
باید از سنّ کـمِ خـود بـه    . ام  باید به او اطمینان دهم به چیزي پی نبرده        ! تلقی کند؟ 

مثل . تر است خود را به کوچه علی چپ بزنم تا مشکوك نشود به. خوبی استفاده کنم  
کنم؛ وقتی اطمینان  کشم و خودم را به او نزدیک می     ك می ها سر   ها به تمام اتاق     بچه

  .خوانم هایی از کتاب را که به صالح نباشد نمی حاصل کردم سواد ندارد، قسمت
مغـزي  . هایش سیاه شده بود     تر بخش   بیش. نویس نگاه کردم    یک بار دیگر به پیش    

 بـه  خودکار سیاهی را داخل خودکار قرمزي گذاشـتم، دفتـر را خـم کـردم و پـشت          
هـاي مخفـی     هایی را که راجع به کاخ ریاست جمهوري و دوربـین            ها، قسمت   دوربین

تـر    تر و گشاده    اش بشّاش   چهره. دم دماي غروب رئیس جمهور برگشت     . بود، قلم زدم  
  .از هنگام رفتن بود

  ات سر نرفت؟ حوصله!  گُلکَم-
  . این قدر این ور و اون ور چرخیدم، خودم را کشتم-
 .هاي جالبی داره کردي؛ این روزها برنامه نگاه می. بود تلویزیون که -
 .اي ندارم  زیاد به تلویزیون عالقه-
  پس به چی عالقه داري؟-
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  .تر جواب را آماده کرده بودم   پیش
 .خیلی چیزها!  قربان-
  مثالً؟-
 ...شنا، رقص!  قربان-
  چه نوع رقصی؟! به رقص عالقه داري؟-
 .ما از همه نوعش خوشم میاددانم ممنوعه، ا می!  قربان-
 ! از رقص اجنبی هم؟-
 .روم بعد دیگر طرفش نمی من!  قربان-
 .ام، این جا مثل بیرون نیست، تا این جایی راحت باش  قبالً هم بهت گفته-

موزیـک آرام کالسـیکی   . فایلی را باز کـرد  . طرف کامپیوتر رفت و روشنش کرد       به  
 .بود
  .  برقص-

ي پیراهنم را گرفته بـودم و       گوشه ،با دست . آرام و باوقار  . دمبا رقص باله شروع کر    
خـودم   یواش یواش رقص چنان از خـود بـی  . داشتم به طرف مکانی نامعلوم گام برمی     

تر در رقص  تر شدن ریتم موسیقی، بیش   با سریع . ها را فراموش کردم     کرد که دوربین  
ي   نقـشه و دسیـسه  ؛کـنم  اي را اجرا می    غرق شدم؛ طوري که از یاد بردم دارم نقشه        

لـذّتی  . هایم را بوسید بعد از اتمام رقص، با مالیمت دستم را گرفت و گونه   . بچه بودن 
خواسـتم خـودم را در آغوشـش بیفکـنم، امـا بـا انـدك        . آیند در تنم نشـست      خوش

روي آن ظرفی پر از انـار  . کنان به طرف مبلی رفتم و بر آن نشستم    ، رقص ام  هشیاري
خودش هـم آمـد و   . دو کاسه را پر از انار کرد و یکی را به طرفم گرفت    . شده بود   دان

انارم را  . تا تمام شدن انارها هیچ نگفت     . کتاب را هـم در دست داشت     . مقابلم نشست 
  .برایش خواندم. که خوردم، کتاب را پیش رویم گرفت

ـ . اول فصل بود، براي همین جرأت نکردم چیزي را از قلم بیندازم     وط به زمانی مرب
چون قهرمـانی   ، بدون درگیري قدرت را به دست گرفته بود و هم   درازشد که پالتو    می
از . تا بر دوش مردم سوار شد و تا انقالب را به منجالب تبدیل نکرد، پیاده نشد       هم بی
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ابتدا جماعت ارتـش پیـشین را   . همان شب، تار و مار کردن دشمنان را شروع کردند       
پتی بـود   بعد از آن نوبت جناح میرزاي لب. ت راندنددر میان کف زدن مردم با فضاح      

نزدیک بود برایشان چمـاق  . اند  را داشتهدرازجناب پالتو که گویا قصد دشمنی با عالی     
  :گري کرد بردارند که اشی میانجی

. درازپتی دو هزار شـاباش بـراي رئـیس جمهـور پـالتو               ایست، از طرف میرزا لب     -
  .آباد میرزاي خدا بیامرز اش خانه
  .اش آباد  خانه-

انتظار داشـتند در ایـن      . کردند به همین راحتی انقالب روي دهد        مردم تصور نمی  
نـاك شـوخی شـوخی     آن ارتـش خـوف    . میان، چهار دست و چهار پا شکـسته شـود         

از این رو مردم هنوز چـشم بـه راه بودنـد انقـالب شـود و در آن                   . متالشی شده بود  
بـه هـر طـرف حملـه       . انند، اما دریغ از دشـمن     هاگیر و واگیر، چند مشت و لگد بپر       

تـا کـسی   . رفـت  ، قسر درمیدرازشد با یک شاباش و گفتن چهار بار زنده باد پالتو        می
فهمد، دقیقاً مثل قائم شـدن آلـت اسـت     خودش قیام نکرده باشد، معنی قیام را نمی     

فـش  چون مـار فـش    این جماعت هم! گیرد که تا سرش را جایی بند نکنی، آرام نمی       
ها ریختـه بودنـد و جـاي سـوزن      به خیابان. کردند، اما دشمنی نبود نیشش بزنند   می

. انداختن نگذاشته بودند؛ آن قدر هم رقصیده بودند که از کَت و کـول افتـاده بودنـد          
شدند که یـک دفعـه اشـی در         روز مردم داشتند کم کم پراکنده می       بعد از سه شبانه   

  :هذیان خواب و بیداري داد زد
  .رگ بر پالتوسرخ م-

هـا   یکـی از آن . هایی که پالتو قرمز به تن داشتند پرید       رنگ از رخ و پالتو تمام آن      
  :داد زد

  . رئیس جمهورزنده باد پالتودراز، زنده باد -
  .جمعیت شروع به کف زدن کردند

  . رئیس جمهورزنده باد پالتودراز، زنده باد -
ر داد رو کفل مجسمه و داد زدي آزادي اشی خود را س : 
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  . ایست، مرگ بر منافق، مرگ بر پالتوسرخ-
  .هاي حاضر نتوانستند صداي اشی مطرب را بخوابانند تمام پالتوسرخ

  .بزن! باغیرت.  مرگ بر منافق-
هـایی هـم    رفتند یا ترسو بودند یا منافق، آن      هایی که در می     آن. بلبشویی راه افتاد  

آن قدر که شلوارت را پـایین بکـشی و        . نددار پالتودراز شد   دادند، طرف   که فراري می  
شـهر  . حضرت پالتودراز اسم آن را ارتش انقالب گذاشت . بشاشی، ارتشی تشکیل شد   

پکاندند؛ تا جـایی کـه مطـرح     به شهر و ده به ده راه افتادند و هر قرمز به تنی را می          
ـ  ها را هم عوض کنند با رنگ سفید، قهوه   شد رنگ چراغ قرمز چهارراه  ... ی، بـور اي، آب

 غیر علنی، شوراي انقالب در مورد انتخاب رنگ بـه اجمـاع نظـري        ي  در چهار جلسه  
نرسید تا این که به فرمان پالتودراز، شوراي انقالب ملغـی شـد و رنـگ قرمـز چـراغ        

بایـد   آن چـراغ مـی  . ترین کار هم همـین بـود   نما هم کماکان سرخ باقی ماند و به       راه
 بدانند هر کس خود را به رنگ قرمز نزدیک کنـد      همیشه جلوي چشم مردم باشد تا     

  .کنند چوب در آستینش می
ي  آوردهایی داشت؟ به جز چهـار جلـسه   اما کار شوراي انقالب چه بود و چه دست 

اعضاي آن شامل تمام   . حاصل، آن شورا موفّق به انجام دادن کارهاي خطیري شد           بی
ها بـیش   کاره نقالب نکرده بود؟ هیچ شدند که انقالب کرده بودند؛ اما کی ا         افرادي می 

اي  قرار نیست فقط آن افرادي را به حساب بیاوریم که اشـکنه           . از بقیه انقالب کردند   
پریدند؛ البتّه آن قضیه هم مهـم بـود، از       خوردند و در آن روز بارانی، باال و پایین می         

روز و  یاز ديي پ مانده کرد و باقی   دیدي، چوب الي دندانش می      این رو هر کس را می     
این هم به جاي خود، هر کس در آن روز مبارك، پاي درختی . آورد روز را در می پري

نمایانـد تـا    هـا مـی   چون نشان مبارزه به آن  برد و هم    ها نفر را آن جا می       ریده بود، ده  
آید و هـر   اما خدا حق است و از حقیقت خوشش می        ! کنارش عکس یادگاري بگیرند   

در اولـین  . پـرد  شود و حقیقت از پشت ابـر بیـرون مـی    رمال میوقت که باشد دروغ ب   
هـا را ندیـدم، اشـی،     نشست پارلمان، غیر از افرادي که خـدا کـورم کـرده بـود و آن       

اشـی و  . ممدحسن، رؤساي عشایر، ژنـرال، گلیابـانو و خرامـان هـم حـضور داشـتند          
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ـ     زار هـم خـوب   ممدحسن با خود دهل و سرنا نیاورده بودند؛ اما خـداوکیلی بـدون اب
گُلیابانو روسري سیاهی به سر کرده بود و عاري از هر نشان . کردند  گردانی می  مجلس

گوینـد یـا    هـا مـی     جلـوي در بـه آن     . قرمزي شده بود؛ اما خرامان، سرتا پا سرخ بود        
کنیـد یـا از بـیخ موهایتـان را      کنید یا روسري سیاه سر مـی     موهاي خود را سیاه می    

ها گذاشته بود تا شهیدش کنند، اما آن   ش را جلوي دست آن    خرامان موهای . زنیم  می
راسـت و دروغـش   (کسی که قیچی را برداشته بود، دستش تو هوا سنگ شـده بـود          

  !)گردن اونایی که میگن
همـین کـه   . اولین نشست مجلس با سر دادن سرود زنده باد پـالتودراز آغـاز شـد             

روي  هـم بـا هیجـان از او دنبالـه    سرود به پایان رسید، اشی چنان کفی زد که بقیـه           
کت و شـلوار پوشـیده و کـراوات        . گاه رفت    پالتودراز به جاي   ي  سپس نماینده . کردند

  :زده بود
  .سوار شرافت و شهامت حضرت پالتودراز  سالم بر شه-

  :اشی در میکروفنش فوت کرد
  .دت موِ-

  :صدا فریاد زدند جماعت هم
 ازخادمتیم پالتودر     سربازتیم پالتودراز-

ي پالتودراز چندین بار با بلند کردن دست از حضّار تـشکّر کـرد و پـس از          نماینده
 :برقراري سکوت گفت

 ... بنا بر امر جناب پالتودراز -
 خادمتیم پالتودراز     سربازتیم پالتودراز-
ایم تـا بـر اسـاس تـصمیم قبلـی        بنا بر امر آن جناب، امروز در این جا گرد آمده  -

 کشـور را به تصویب برسانیم و رئیس جمهـور      ي  متن قانـون آینده  شــوراي انقالب،   
 . العمر کشور را انتخاب کنیم مادام
  .دتوِ م-
  خادمتیم پالتودراز      سربازتیم پالتودراز-
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از طـرف ایـشان از ایـن همـه لطـف و مهربـانی و       . کنم  شما تشکّر می  ي   از همه  -
و رشادت شما و ایمان انکارناپذیرتان     اگر شهامت، لیاقت    . کنم  نثاري قدردانی می        جان

این امـر محـالی بـود ولـی     . پاشید ترین ارتش جهان فرونمی    بود، عظیم   به ایشان نمی  
 .ایشان آن را به انجام رساندند

اشی چکش را روي میز کوبید و پس از ساکت شدن حضّار، فریاد زد و دیگران هم 
  :تکرار کردند

 وننیرومبه دي  قدرت می     رئیس جمهور عزیزمون-
 . از این جا تا خود خدا سپاس. گزارم  تشکّر، بسیار ممنون، بسیار بسیار سپاس-

 :یکی فریاد زد
  .یـر سینـو سـدردت ت     یـنـرادر دیـ اي ب-
  .گزارم  ممنونم، سپاس-
نویس  چنین مجري این محفل، خواندن پیش  با اجازه از محضر آن واالمقام و هم     -

 کـشور قبـل از آن   ي قانون آینده: ي اول ماده. کنیم  شروع می  کشور را  ي  قانون آینده 
چنـین   بایست موافقت رئیس جمهور را اخذ نمایـد؛ هـم   که به رأي گذاشته شود، می  

باید موافقت جنـاب   وزیر و رئیس جمهور هم می   رئیس و نمایندگان مجلس و نخست     
 .پالتودراز را به دست آورند

 :گُلیابانو بلند شد
نـویسِ   هاي اول و دوم و سوم و چهـارم و تـا بـه انتهـاي پـیش              با ماده   این ماده  -
نویس، هیچ کـس بـر دیگـري     طبق آن پیش.  شوراي انقالب منافات دارد   ي  شده ارائه

 ...چنین باید در تمام امور، شورا تصمیم گیرنده باشد و این که  امتیازي ندارد و هم
 .اشی چکشش را روي میز کوبید

 .خواد جواب بده نی میبرادر دی!  بسه-
 :اي کرد ي پالتودراز کراواتش را مرتّب کرد و نرم و باوقار سرفه نماینده

نویس انقالب، بل که بـه حکـم شـرع و       همین طور است، نه تنها بر اساس پیش        -
 برتـري کـسی   ي جناب پالتودراز هم، کسی بر دیگري برتري ندارد؛ اما این جا قضیه        
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 ي در تمـام تـاریخ بـشري و در همـه    . ست    ا  ر شایستگی بر دیگري نیست، بحث بر س     
 ...تر از جناب پالتو  تر و شایسته تر، با ایمان جهان مردي با کفایت

 خادمتیم پالتودراز     سربازتیم پالتودراز-
شـورا بـاالترین   : گوییـد  این قضیه هم که مـی   ... خیلی ممنون   ... تشکّر  ...  تشکّر   -

 متین است و صد در صد مطابق با اعتقادات ماست؛           گیري است، کامالً    مرجع تصمیم 
گیـري   اما بنده بر این باور بودم که رأي حضّار آن قدر مشهود است که نیازي به رأي   

 کنید؟ گذاریم؛ شما خود را کاندید می اگر شما تمایل دارید به رأي می. ندارد
 . بله-
 دهد؟  چه کسی به ریاست جمهوري این خواهر رأي می-

 .ک نفر هم دستش را بلند نکردحتّی ی
 ... چه کسی به جناب پالتو -

قبل از این که اشی متوجه باال نبـردن دسـت           . غالب افراد دست خود را باال بردند      
اشی چکش را روي میز کوبید و       . من شود، از بیرون شعار زنده باد پالتودراز بلند شد         

 :داد زد
  ... ایست -
  .ز به قدرت رسیدپالتودرا    جشن وطنِ انارك دمید -
  . زنده باد پالتودراز، زنده باد پالتودراز-

. به این ترتیب پالتودراز به صورت قانونی رئیس جمهور مادام العمر کـشور گردیـد        
در «: در بنـد  . تري به وجود آمـد      هاي قانون کشور، اختالف کم      در تصویب دیگر ماده   

د که کس با کس و نـاکس بـا   این چنین به نتیجه رسیدن» .کشور آینده، همه برابرند 
ص شـد   ا سان و مساوي  زنان با مردان یکي در مورد ماده  . ناکس برابر است   ند، مـشخّ

گُلیابـانو  . ند، بوده استا  سان و موازي     صحیح، یک  ي  که اشتباه چاپی رخ داده و کلمه      
  : برادر دینی گفت. معترض شد

 زنـان اگـر   ي وان نمایندهشما به عن. گوییم زنان و مردان موازي هم باشند        ما می  -
  .دوست دارید، زنان پشت به مردان قرار بگیرند، میل خودتان است
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  : پالتودراز مجلس را خروشاندي این حرف نماینده
  .حرفت به روي دیده     برادرِ بـرگـزیده-

امان حضّار، وضع گردیـد و   به این ترتیب، قانون کشور در میان هلهله و تشویق بی   
  . رسید؛ اما از فرداي آن روز، نارضایتی در میان حکومت آغاز شدالفور به تصویب فی

تقسیم قدرت در بین هزارن نفر که خودشان را به یک اندازه در تأسـیس انقـالب              
تـأثیر   تر است بگویم؛ خود را به یک اندازه در وقوع انقالب بی     دانستند یا به    سهیم می 

چـون   بـدین علّـت هـم   . وي داده بودانقالب، اتّفاقی بود که ر. دانستند، سخت بود   می
چه کسی رئیس جمهـور شـود؟   . انداخت صاحب و دزدي، همه را به طمع می      مالِ بی 

هاي مختلف ارتش    مجلس و رئیس قسمت  وزیر؟ چه شخصی رئیس       چه کسی نخست  
ها ناالیق بودند و    ؟ همه به یک اندازه، براي تصاحب این پست        ...دار و    و وزیر و استان   

ص و عدم آن، فاقد اهمیت باشد و تنها شرط تصاحب، تعهد باشـد و  مادامی که   تخص
ها را که از این معادله خارج کنیم، همه براي به  المعنا باشد، گداگشنه   هم مجهول      آن  

در ایـن میـان   . کننـد  ها دندان تیز مـی     چنگ آوردن ریاست جمهوري و مابقی پست      
هـاي    و همـاي سـعادتش بـر شـانه     تنها، پست ریاست جمهوري اعظم مستثنی بـود       

  : یکی از اعضاي مجلس گفت. پالتودراز نشسته بود
 مادام که هیچ کدام از ما چیزي بلد نیست و همه در حال خودآموزي هـستیم،                  -

هـر کـس خـودش و    . اند، پِـشک بنـدازیم       نبرده  النّاس به این ماجرا پی          بیایید تا عوام  
  .زار مرتبه شکرهر پستی به نامش درآمد بگوید ه شانسش

  :رؤساي عشایر سرش داد کشیدند
  من که هفـت پشتـم رئیس . به حقّ چیزهاي ندیده و نشنیده!  هـی بمیري هی-

سو گُوزو ت، بختم را به چبسپارم؟∗عشیره بودند با یه رعی !  
  درسـته که . زنه؛ این انقالب با زحمات ما شـکل گرفت  خدایی حرف حسـاب می-

                                                
شود و  در این تکنیک شعري به صورت بخش بخش خوانده می. چسو گوزو تکنیکی است براي یافتن شخص چسو ∗

سو ا آخرین بخش به او بیآن شخصی که. رود همزمان با هر بخش انگشت به طرف کسی اشاره می فتد به عنوان چ
ندو:  این گونه استمتلاصل این . شود شناخته می   .7 باز خودتی بوگندو،کلید و کندو قفل و، چسو گوزو ولَ
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  .دار را در آن دامنه آماده داشتیم اما صد هزار تفنگتیري در نکردیم، 
  گی دویست هزار ؟  چرا نمی- 
بود، مگه آن ارتش عظیم از میـدان بـه در             دارها نمی   به خاطر ترس از آن تفنگ      -
 .شد می
 ! واسه خودمونم جفت هفت؟-
خورهـا    دار داشـتی، دیگـه چـرا خودتـو قـاطی اشـکنه              اگه تو صد هـزار تفنـگ       -
 کردي؟ می

چنـان شـد کـه سـگ     . قاپیـد  رسید میکروفن را می  هر کی دستش می   . بلبشو شد 
 .شناخت صاحبش را نمی

 . ریدم تو عشیرتون-
 . ریدم به پارلمانتون-

 :لقّی بگه نزدیک بود دهن
 . ریدم به پالتودراز-

دوباره خود را مطـرب  . خدا رحم کرد که باز هم اشی به داد انقالب نوپایمان رسید 
 : فوت کردن در سرنایش گفتکرد و بعد از

 . ایست-
 کیست؟-
شـاباش  . هزار رو شاباش حاضران مجلس کرده  بیگانه، دهي اش آباد سرکرده    خانه -

 .شاباش ژنرال و اعضاي محترم مجلس. ي بزرگ براي هر چهار عشیره
 .اش آباد  خانه-
 . بیگانهي  دستت تو جیب خالی نره سرکرده-
 . بیگانهي  زنده باد سرکرده-
 . ایست-
  کیست؟-
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ــوراني صــدهزار شــاباش بــراي رئــیس عــشیره. ســت  بیگانــه اي  ســــرکرده- .  ب
 .فرمایند خدا رحمت کنه پدرش را با این نطقش می
  کدوم نطق؟-
! کنـه؟  نشین یکی مـی   خودش را با رعیت و خوش   ي   رئیس عشایر چه طور قرعه     -

 . گوران هم بسیار به جاستي حرف رئیس عشیره
 ؟ کدوم حرف-
دونه و مردم هـم   تره؟ اونی که خودش رو مرد می      ما چیمون از ممالک دیگه کم      -

 .گیم مبارکه هر کی برنده شد همه می. قبولش دارند، خودش رو کاندید کنه
 چین حرفی زد؟  اون کی هم-
 . ایشونهي  قرار نیست حتماً جناب عالی شنیده باشی، چنین حرفی فقط برازنده-
 . بیگانه و دوستش رئیس پالتودرازي  زنده باد سرکرده-

 .به این ترتیب پارلمان رسمیت یافت
خداوکیلی این شـورا هـم زبـل     . شورایی براي تشخیص الیق از ناالیق تشکیل شد       

ردیم، دسـتی بهـش مـی    کردند همین  قبالً مردم فکر می   . بود زننـد و    که بگویند ما م
اونی که دزدي کـرده باشـه،   . شهمرد باید مرد با  . گویی  الحق که راست می   : گویند  می

امـا  . خر ترتیب داده باشه، اونی که در جایی گوزیده، باید با پاي خودش بیرون برود              
شود که نه دزدي کرده باشد، نه ترتیـب خـري را            کجاي این مملکت مردي پیدا می     

بر اساس شهادت مراکـز مـورد اطمینـان، بـسیاري از           ! داده باشد و نه گوزیده باشد؟     
! خدایی این هم شـد عاقبـت؟  . ه تنها خر، بل که ترتیب مرغ را هم داده بودند ها ن   آن

 .لقّی آن را فاش کند و در تمام کشور جار بزند مخصوصاً که دهن
خـدا نکنـد کـسی    . سرِ یک ماه نشده، رؤساي عشایر، رسواي خاص و عـام شـدند        

ینه روز سري تو سرها داشـته باشـی و مـردم دسـت بـه سـ        تا دي . نحس شود  عاقبت
دگوزو  جلویت بایستند و تو را آقا و قربان و ارباب و خان جان بخوانند و یک                مدفعه م

آمـد و   اما هیچ کاري از دستشان برنمـی    ! کنی؟  چه طور دق نمی   ! دزد بشوي  و عبدلی 
اش پاره شود،     دانستند هر چیزي در نازکی      می. به کمین زمانی مناسب نشسته بودند     
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. هـا هـم رسـید    ساز اسـت و روز ایـن   خدا خودش سبب  . 8شود  ظلم از کلفتی پاره می    
اي در مورد فالن خان  مشغول خواندن استشهادنامه  ) برادر دینی ( درازي پالتو  نماینده

یـارو  .  کوري را دزدیده و در آن مرغی را ترتیـب داده اسـت    ي هجان بود که گویا گال    
ت سـاکتش کـرد تـا     دسـ ي برخاست تا از خویش دفاع کند، اما برادر دینی با اشـاره      

.  و مرغ را هم با خود آورده بود        گالهمرد،  . ي خادم مسجد تمام شود      فرمایش ملوکانه 
پري به کون مرغ نمانده بود و چون دهن       .  را از هم پاشانده بود     گالهنوك مرغ داخل    

  !شکري شده بود لب
برعکس افراد پیشین، فالن خان جان جایی قـرار داشـت کـه از پـشت درِ بـاالي                   

. شـنیدم  دیدم، بل که صداي او را هم به وضوح مـی   نه تنها او را به خوبی می     مجلس
ها شـد و بعـد موهـایش سـیخ گردیـد؛             گرفته  هاي مرد، مثل برق     اللّه سبیل  اول بسم 

وقتی خادم مسجد، کون مرغ را بـه خالیـق نـشان        . سپس صورتش برافروخته گشت   
ادر دینی پشت حرف خادم مسجد بر. داد، آن قدر باد کرده بود که نزدیک بود بترکد      

  :را گرفت و گفت
ز حاضر؛ این کون مـرغ و ایـن                  - آقا اصالً این همه مدرك به درك، دزد حاضر و ب 

  .داره ، فَحص کنید هم فالن خان جان، شرع هم که حیا برنمی
همین که دسـت  . گاوي خونی بدل شد مرد به نرّه . خادم مسجد به طرف مرد رفت     

د، چنان منفجر شد که هر چه شیشه و پنجره بود فـرو ریخـت و     یارو به فالنش خور   
ام چنـین انفجـار مهیبـی     در تمام زنـدگی . اش به کسی خورد هزار تکّه شد و هر تکّه  

زمان با انفجار، درِ ورودي به گُه نشست و از بخت بـد، جلـوي چـشمم           هم. ام  نشنیده
 جرثقیـل از بـاال بـه پـایینم     تیره و تار شد؛ اما همین که نیروهاي امداد رسیدند و با  

تمـامی اعـضاي مجلـس بـا تـرکش دسـت و پـا و            . کشیدند؛ عمق فاجعه را دریافتم    
دو . انگشتان آن مرد، هالك شده بودند و گُه به همه جاي مجلس پاشیده شده بـود                

چنـان بـا گُـه       اجـساد آن . روبی کردند تا توانستند اجساد را بیرون بکـشند           ساعت گُه 
هـا را در کیـسه    ناچار آن ! کرد  ي کارشان را نمی     د که شستن هم چاره    درآمیخته بودن 

  .ریختند و در شکم خاك کردند
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  کاره بودم و از آن مهلکه، جان سالم به در بردم، برادر دینی نیز  به جز من که هیچ
ردنش به   . با پاي خود از صحن مجلس خارج شد        ا انصافاً مدر آن هیر و ویر، ! تر بود   ام

هر چه تالش کرد نتوانـست آن چیـز   . درست در سقف دهانش فرورفته بود آلت یارو   
دسـت آخـر بـا عمـل     . روزي نـشود  خدا کند کسی دچار سـیه . نحس را بیرون بکشد 

اما مغزش را پر از منی کرده بـود و یـک            . جرّاحی توانستند از دهانش بیرون بکشند     
یرسبیلی در کـرد؛ لقبـی   شد ز باز این را هم می ! چکید  ماه تمام از دماغش اسپرم می     

بـرادر  «شـد   » بـرادر دینـی   «که برایش سـاختند مـصیبت بـود، از آن روز بـه بعـد                
هایی بود که بـه دسـت       تر از آن، سوژه     مصیب.  خالیق گشت  ي  و مضحکه » قضیب  لب

پس از آن قضیه مردم فهمیدند، وزیر تبلیغات براي دست انداختن حرف     . مردم افتاد 
هایش جمع  ز عمري سرنا زدن، دهانش گشاد شده بود و لپ  چاره بعد ا    اشی بی . ندارد
خواسـت دو کلمـه حـرف بزنـد،      شد؛ داد زدن را از آن فاکتور بگیـریم، اگـر مـی     نمی
بـارتر ایـن بـود کـه مـردم       هـا فاجعـه    ایـن ي از همه. هاي خودش گوزید تو حرف    می

ـ      . دهانشان به جوك گفتن در مورد رئیس جمهور هـم بـاز شـد              ـو افتـاد کـه آل ت چ
فرورفته در دهان معاون اول، جفتی داشته که در ماتحـت رئـیس جمهـور فرورفتـه                

  !است
رئـیس  . عـق زدم . ي آخري بسیار زشت بود و پیغام گلبهار را برایم تداعی کرد            جمله

  .جمهور متوجه شد
   حالت خوب نیست؟-
  .کشم هاش رو نخونم؟ خجالت می  ممکنه بعضی از قسمت-
بینی؟ اسم آن را هم  اخالقی را می  وقاحت و بی  . ین کشورند هاي ا   ها نویسنده    این -

کننـد کـه زن و    فکر ایـن را نمـی     . گذارند و انتظار دارند جایزه هم بگیرند        ادبیات می 
تـو جـزو ارتـشِ    . کنـی  اما تو فرق می. ي مردم چه طور این چرندیات را بخوانند          بچه
ن واقعیـت ادب و هنـرِ حـالِ         ایـ . داران میهنی و نباید از چیزي خجالت بکـشی          پاس

خواهنـد بـا    می. اند اخالق زاده و بی   ها حرام  ي آن  همه. حاضرِ حنرمندهاي کشور است   
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! اخالقی، مشهور شوند و زورکی خودشان را نویـسنده کننـد          بازي و فحش و بی      لمپن
 .تر با مسائل آشنا شوي بخوان تا به... گُهیسنده هم نیستند 

اپیش از این که این چیزهاي رکیک و زشت را از زبان مـن           اما پیش !  چشم قربان  -
 .خواهم شنوید، عذر می می
 .اند این چیزها در دهان تو خیلی قشنگ و شیرین!  برعکس-

سرم را بلند کردم و براي اولین بار فهمیدم حالتش دگرگون شده و لحن صدایش              
که وقتی آدامس آن یک ذره شرمم هم ریخت و مانند زنی روسپی           . آلود است   شهوت

زند، زبـانم را   هایش حرف می خوابگی کند و با آب و تاب از هم جود، هی بادش می    می
 .ول دادم

این قضیه به مردم اثبات نشد، اما پی بردنـد پـالتودراز هـم بـراي خـود، موجـود                  
 است؛ قبالً فصل زمستان و بهار بود و پوشیدن پالتوي دراز عادي بود، اما در             جفنگی

بـاالخره خـدا حـقّ آن       .  تابستان زیر زِل آفتاب، انگار پاالن خر پوشیده اسـت          ي چلّه
مردان شریف را که فحش و فضاحت دنیا توسط این افراد بارشان شده بود، سـتاند و       

فـرداي آن روز شـعار خطرنـاکی بـر سـر          . نشان داد چیزي که عوض دارد گله ندارد       
  .ها افتاد و در بین مردم پیچید زبان
 قضیب پاالن دراز، گوزو، لب    ن حزب قریب  سه رک-

نوشتند، آن هـم   ها می کم اوضاع به شکلی پیش رفت که آن شعار را روي دیوار      کم
طولی نکشید که رئیس جمهور، این شـعار را از زبـان یکـی از اعـضاي             . با رنگ سرخ  

دانـست ایـن کارهـا     او را در آتش سوزاند؛ با وجود این خوب می. ارتش انقالب شنید  
. روزه با یک گوز متالشی شـود  کند و بعید نیست آن انقالب یک       چیزي را عوض نمی   

به همین خاطر دریافت که باید تدبیري بیندیشد و حکومت رو بـه زوالـش را نجـات     
 : بیگانه پناه برد و گفتي عقلش به چیزي قد نداد و به سرکرده. دهد
کودتا کنند و حکومـت را  خواهند علیه من     ي پالتوسرخ می    دار و دسته  !  سـرورم -

رخانه بـه آرزوي دیرینـه      ي  به دست گیرند؛ اگر این حادثه روي دهد، سرکرده         اش    س
  .رسد می
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بـا دسـت   . توانی گوشی را نگه داري      با یک دست هم می    . افتد   چنین اتّفاقی نمی   -
  .دیگرت یک لیوان آب بنوش تا کمی آرام بگیري

  .نیستید تا بدانید چه بر سر ما آمدهبه من حق بدهید؛ شما که این جا !  قربان-
  اي؟  پس تو آن جا چه کاره-
رخانه در این کار دخیل باشد، من یاراي مقابلـه      تا زمانی که سرکرده   !  قربان - ي س

  .بند است و فقط اسمش حکومت است این حکومت، نیم. ندارم
  !داغ کنی؟ مگر قرار ما این نبود ملّت را دوغ. عیب است  این حکومت بی-
روزه اسـت، ایـن جماعـت، همگـی پیـرِ سـگ        سگ یک داغ براي توله  دوغ!  قربان -

  .دستم بسته است، به سرتان قسم. هارند
ند، باید سرشـان را بـا جنـگ گـرم     ا ها هار نیستند؛ فقط عاطل    آن.  شلوغش نکن  -
  .کنی
هـا را بـه    منظورتان این است کـه آن ! با کی؟ جنگ با خودم؟ آها   ! جنگ؟!  قربان -

  .م بیندازمجان ه
زند و کـسی   ز خودش را میدر کشور تو هر کس سا!  کی را به جان کی بندازي؟    -

اي روشـن   سـت، هـر جرقّـه    در حال حاضر آن جا انبار باروت ا  . دیگري را قبول ندارد   
تـرین کـار ایـن اسـت، جنگـی       در حال حاضـر بـه  . گیرد شود، دامان حکومتت را می  

  .سایه به راه بیندازي خارجی با یکی از کشورهاي هم
  اي؟ به چه بهانه!  قربان-
! هاي تاریخ به خاطر ارث پدري بوده؟         نه این که تمام جنگ     مگر.  سر ارث پدري   -

در . کننـد  افتـد و بـرایش هـم مـدرك درسـت مـی       ارث پدرشان دست دیگـري مـی    
شود و آن یکـی را مأخـذ دیگـري قـرار              نویسی دیگر اشاره می     نویسی به دست    دست

ن قبوالنی، ارث پدرشـان دسـت فـال     کنی و به مردم می      اي رو می    بعد قباله . دهند  می
  .کشور است و باید آن را پس بگیرید

  آن مدارك را چه گونه تهیه کنم؟!  قربان-
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 الزم نیست تو کاري انجـام بـدهی، فقـط منتظـر بمـان تـا کـشوري را علیهـت          -
بعد بنشین و ببین مردمی که به جنگیـدن مـشغول شـدند، دیگـر فرصـت           . بشورانم
  . کنند گري پیدا می آشوب

خـدا گـواه، حـرف مفتـه کـه      . ام فرمودید نمایی م که راه  گزار  بسیار سپاس !  قربان -
  .خواهید ما در جهل بمانیم گویند شما می می

  هـا من دست راسـت پالتودراز بـودم و از تمام وقـایع باخبر؛ براي همین  آن وقت
 بیگانه را شنیدم و تنها چیزي که فهمیدم این بود کـه  ي ي مذکور با سرکرده    مکالمه

هاي آن شـب بـراي    اندیشد؛ اما حرف گنده به چه می    فهمد کلّه   ز نمی فسقلی هرگ  کلّه
شـد، در تقـویم و    اگـر چنـین نمـی   . این قسمت داستانم حاوي منطقی کلیدي است    

سـایه   ها داشتم به دنبال تاریخ دقیق شروع جنـگ کـشورمان بـا کـشور هـم                روزنامه
. ي یافتن مدرك اسـت فرجام برا دانم این کوششم، تالشی بی گشتم؛ اما اکنون می  می

به عوض این که بگویم بر اساس تـاریخ دروغـین مـیالد مـسیح یـا تـاریخ         از این رو    
گریختن اسالمی و خودم را بیش از این از چشم مردم بیندازم، همانند دیگر خالیق                

بر اساس ایـن مبنـاي تـاریخی کـه     . سازم برم و مبدئی می    دستم را در جیبم فرو می     
بنامید، در سال فالن، مـاه دو فـالن، روز سـه فـالن،      » خ حمان تاری«توانید آن را      می

شب قبل از بانگ خروس بـا صـدها    نیمه. ارتش پالتوبور به کشور پالتودراز حمله کرد     
ده ارتـش زده      پالتوبور در هنگام اعزام نیرو، بر ماتحت فرمـان        . ها زدند   تانک به بیابان  

رخانه اختصاصاً  ي  ها را سرکرده    این تانک : بود تخـت    تـا پـاي   .  براي ما ساخته است     س
دیگر این مردك نگفتـه     ! روي، طوري که ناهار را آن جا بخورید         گاز می  دشمن، تخته 

تر از یک هفته هم به  بود تانک که هواپیما نیست، نشادر هم در ماتحتش بچپانی کم         
  . رسد آن جا نمی

. بیننـد  نمـی تختـی   روند، پـاي  زنند و هر چه پیش می       گاماس گاماس به بیابان می    
  .زند سیم می ها بی دماي صبح براي چندمین بار به آن دم

  ها کجایید؟  بچه-
  .کنیم هنوز داریم گز می!  قربان-
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   چیزي سر راهتان سبز نشد؟-
  .چیزي معلوم نیست!  نه قربان-
  .گاز برانید تخته. کنند خودشان را نشان بدهند  جرأت نمی-
  ! اطاعت قربان-

  .ها تماس گرفته بود ره با آنقبل از ناهار، دوبا
   رسیدید؟-
  .زار تمامی نداره این شن!  قربان-
  . سوار خر که نشدید، گاز بدید-
جلوي چشممان ! تر از این کشش نداره؛ خاك و خل، دنیا را برداشته   بیش!  قربان -

  .بینیم را هم نمی
  !وایسید ببینید کجایید؟. چین چیزي محاله ها، هم  احمق-
  ! ایییییست-

عقب را نگاه کردند، دیدند شـهري  . ها ایستادند تا گرد و خاك بخوابد     ي تانک  همه
  .پشت سرشان است

  .ردش کردیم!  قربان-
ها اختصاصی بـراي مـا سـاخته شـده،        این تانک .  گفتم آخه چنین چیزي محاله     -

  .ندا بالي آسمانی
  به شهرشان یورش ببریم؟!  همین طوره قربان-
  .امی غانی کنید تا خودم می نه خیر، شهر را چرا-
  .شهر زیبایی است، فقط کوچک است!  قربان-
تـر    خت خودمان هـم بـزرگ     ت  گویند از پاي    امکان ندارد کوچک باشد، می    !  احمق -
  .است
  . چال خودمان است ي دره شهر کوچکی است تقریباً اندازه!  قربان-
االً فقط قسمتی چال چیه؟ گرد و خاك جلوي چشمت را گرفته، احتم      کودن دره  -

  .اش بگردید بینید، دنبال بقیه از آن را می
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  ها سرك  در میان درخت. اما چیزي ندیدند. دوباره دست از پا درازتر به راه افتادند
  .چادر چیز دیگري عایدشان نشد کشیدند و غیر از سیاه

  .اش همینه بخش دیگري ندارد، همه!  قربان-
  . برویدگاز واینسید، تخته.  پس نرسیدید-
 گرد و خاك راه بندازیم؟!  قربان-
 . چند ماشین جلوتر از خاك و خُل بِره-
 ! اطاعت قربان-

بـه ناچـار   . تا این که شـب شـد      . زار را پیمودند و آبادانی به چشـم نیامد        هـی شن 
از آن طرف هم نیروهـاي پـالتودراز در بـوق و کرنـا            . توقّف کردند تا هوا روشن شود     

هی که دار و دسته پالتوبور مـشغول تانـک پـاالن کـردن بودنـد،        در چند ما  . دمیدند
هر چـه نیـرو و تکنولـوژي و عقـل کـشور بـود، در               . کار ننشسته بودند   ها هم بی    این

نمـود،   سرنا به ظاهر عادي می    . کارگاهی تمرکز یافت و سرانجام از آن سرنایی درآمد        
. کـرد  ل خر عرعـر مـی  کردي از آن سر کشور مث    اما قدرت خدا، داخلش که فوت می      

ــر    ــان گرفــت و از وزی ــه ده ــرنا را ب اشــی مطــرب، کــت و شــلوارش را درآورد و س
. رسانی به وزیر جنگ تغییر سمت داد و فوراً هم رأي اعتماد مجلـس را گرفـت    اطّالع

شـد و   از آن جا که مدت مدیدي بود سرنا نزده بود، دهانش خوب جفت و جور نمـی      
زمانی وقتی در  سرنا را مقصر خواندند؛ اما بعد از اندك      . د چهار بار در سرنا گوزی     -سه  

 .آن فوت کرد، تمام ملّت را به تحسین واداشت
  لنگه شمشال بهشت به پاش می     فداي صداش چه قدر قشنگه-

سـرناي  «آورد قـرن بیـستم را       تـرین دسـت     هیچ کس نفهمید چه کسی آن بزرگ      
اشـی  «بـه  » گـوز  اشـی دهـن   «و» اشـی مطـرب  «اسم اشی هم از     . نامید» سحرآمیز
تمام مردم کشور بـه سـمت       . کرد  حقیقتاً آن سرنا قیامت می    . تغییر یافت » سحرآمیز

ي  پالتودراز هم بر کـول مجـسمه  . جاي سوزن انداختن نماند. تخت سرازیر شدند   پاي
  :آزادي رفت و نطق تاریخی ذیل را قرائت فرمود

  .رید اي کسانی که از فراموشم نمیرید؛ و لیکن نمی-
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  :ملّت فریاد زدند
  .خالل دندانِ توییم پالتودراز     ما همه قربان توییم پالتودراز-
امروز شبی تـاریخی اسـت؛   ! غیرت اي فرزندان خوش  ! گزارم گزارم، ممنون   ممنون -

گوزانیم،  ي عموم نجس است؛ اما همه را می امروز معلوم رفت دشمن داریم، کلّ همه   
  .مچرخانی پدرشان را در قبر می

  خالل دندانِ توییم پالتودراز     ما همه قربان توییم پالتودراز-
هـاي اصــیلید،      تــرین تمـسـاح     شــما درخـشـان   ! منـدم  منـدم، سـپاس   سپاس -

تـرین    تـرین عـالم دنیاسـت؛ بـزرگ        ایـن جـا خـوش     . بلنـدترین شیـرهـاي بـحـرید  
ي دیگـه    دفعـه . ي ما مشهور اسـت     تخمه. هاي خودمان است    خیارچمبرها مال دشت  

  .این جا کشور این جاست. کسی به این جا نگوید آن جا
  :اشی داد زد

  .بگه قند شیرینه  هر کی نگه سرگینه    بگید کشور اینه
  . دستش را باال برد و مردم ساکت شدنددرازپالتو

  پلنگ رو زمینه     بگید کشور اینه-
  :اشی پشت میکروفن تکرار کرد و مردم هم فریاد زدند

  پلنگ رو زمینه    ر اینه زنده باد کشو-
کـشیدند و   مردم در ضمن جوش و خروش، پلنگ بودن خود را به رخ جهانیان می    

 آزادي رسـاند و  ي در آن میان یکی خود را به پیکـره . کردند باران می  دشمن را مشت  
  :فریاد زد

ــپاس  - ــپاس، س ــپاس، س ــزارم  س ــتیاق    . گ ــساس و اش ــشان، از اح ــرف ای از ط
بنـا بـه امـر      . سوز کشور هـستید    همگی شما دل  . کنم   می  شما تشکّر  ي  پرستانه  میهن

هـاي    دهان اخراجی ارتش به سر پـست         ایشان، همین امشب تمامی فرمان     ي  ملوکانه
  .گردند خود برمی

  پلنگ رو زمینه     زنده باد کشور اینه -
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 مـن   کـه کننده و مهیج در گوش مـا خواندنـد    آن روزها آن قدر شعارهاي تحریک     
شـدند و   مردم با هورایی شیر و پلنگ مـی .  جنگیدن به جانم افتاد   ، کرم همکاره    هیچ

مـادرم  . من هم داوطلب جنگ شدمرو  از اینکردند؛   سوار بر دوش مردم، اسم در می      
بـه نـاموس و شـرف    : گفـتم ! گـردونن  با پا میري، با کـون بـرت مـی    . نرو! پسر: گفت

، صد سال دیگم    ان  رونیي خل، اونا دشمناي بی      پسره: گفت! اند  کشورمان تعدي کرده  
. نیـار  رسن این جا؛ اما تا شما پاتون را بذارین لب مرز، اینا پدر مـردم را درمـی                  نمی

 تمام بـورمردان را بـه خـاك    ي باید حتماً بروم و پوزه: حرفش را گوش ندادم و گفتم  
ایـن  . داري کن ها نگه تو از آن: کنی؟ گفتم پس خرگوشات را چه کار می    : گفت! بمالم
کـنم تـا از       به خدا همین فـردا همـشون را ول مـی          : گفت! پرستانه است    میهن کاري

هـا را     میرند؛ مـردان قهرمـان کـشور، آن         از گرسنگی نمی  : گفتم. گشنگی سقط بشن  
  !تر گیرند؛ پس چه به خورند و نیرو می می

تو براي جنگ هم مفیـدي،  : گفت. تقاضایی نوشتم و شخصاً به رئیس جمهور دادم 
. ي بورمردان را به خاك بمالم خواهم پوزه  می! قربان: گفتم. ن جا مفیدتري  اما براي ای  

  .هاي مادرم را تکرار کرد حرف
ها دورنـد و گـرد و خاکـشان هـم بـه مـا                 آن.  دشمنان ما، بیخ گوشمان هستند     -
هـاي خودمـان را       ها نخوابیده، باید مارهاي توي آسـتین        تا خاك و خل آن    . رسد  نمی

  .نابود کنیم
  چه گونه؟!  قربان-
 !دونه  با روغن شا-

 :سپس من را به انباري پر از حلب روغن برد و گفت
زبـان   هاي روغن را بـین مـردم بـی      توست؛ باید حلب   ي  اي تاریخی به عهده     وظیفه

دهی تا یکی را بـه خانـه ببـرد و دیگـري را بـه       به هر نفر، دو حلب می    . تقسیم کنی 
 .کنیم جایی که معین می

 شه؟  ن شهر، کجا این همه آدم الل پیدا می تو ای! قربان-
 . باید اللشان کنی-
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  قربان چه گونه؟-
خودشـان   سـبزها را بـه      حلـب . بکـن    اللـشان    ها  با یکی از حلب   ! دونه  با روغن شا   -
کـدامش را بـه   . گـویی  هـا مـی    برند کـه تـو بـه آن         دهی و قرمزها را به جایی می        می

 دهی؟ خودشان می
دهـم تـا بـه     ها می ا را به خودشان بدهم و قرمزها را به آن   فرمودید سبزه !  قربان -

 .فرمایید، ببرند جایی که شما می
دهی؛ اما تو از کجا مطمئنّی  دانم حرفم را گوش می  من این طور گفتم، چون می  -

 کنند؟ ها به حرفت عمل می که آن
 .کنم  حرفم را گوش نکنند با همین تپانچه هالکشان می-
وغن است یا کشتن مـردم؟ امـشب خـوب بـه ایـن قـضیه فکـر         کار تو تقسیم ر    -
اگر راه حلّی برایش پیدا نکنی، نه تـو     . رفت توست   این اولین گام براي پیش    . کنی  می

 !کنم دارم، بل که چوپان مرغت می فرستم و نه پیش خودم نگه می را به جنگ می
مـادرم  . نتوانـستم شـام بخـورم     . شب هر چه فکر کردم، عقلم به چیزي قـد نـداد           

بایـد همـون مکـر    : گفت. من هم ماجرا را برایش گفتم     . متوجه شد و علّت را پرسید     
کار این مردم برعکـسه، بهـشون تعـارف بزنـی           . ∗رستم با اکوان دیو را به کار بگیري       

 !ن بکننوکنن نفعشون تو اینه که خر را سوار خودش سوار خرت بشن، فکر می
.  حل کردم و وزیر سازمانِ پنج کیلـو شـدم  به این ترتیب، معماي رئیس جمهور را  

 اي باشد نه یک سـازمان؛       خانه  دار صدارت وزارت    وزیر، باید عهده  : ممکن است بگویید  
واقعیت ایـن بـود کـه سـازمان پـنج      .  چندانی ندارداما در این کشور، عنوان، اهمیت   

مهـوري  هاي دیگر اُبهت داشـت و بـراي بقـاي حکومـت ج           خانه  کیلو، ده برابر وزارت   
بایست دنبال کر  بعد از این که وزیر شدم، بنا به امر پالتودراز می. کرد ایفاي نقش می  

کار سـختی نبـود؛ در   . هاي پنج کیلویی را حمل و نقل کند      گشتم تا حلب    و اللی می  
                                                

تو را در بحر : گوید دارد و به او می کند و در آسمان نگه می اکوان دیو، رستم را بلند میگویند روزي  می ∗
ر گوید مرا در خشکی  رو می کند؛ از این داند هر چه بگوید، دیو برعکسش عمل می میرستم . بیندازم یا ب

  .یابد ات مینج افکند و رستم بدین گونه دیو او را در دریا می. بینداز
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کـر و الل  را   نـه تنهـا متـه   . تـرین کـر و الل را داشـتیم    خودمان، به » گَلماش«شهر  
ترین  به این ترتیب به. هم با او بود و آن دو، خري هم داشتند، بل که سله دانستم می 

ها دو حلب روغن دادم؛ یکی سبز و  به آن. ها بودند تیم براي انتقال حلب روغن همان 
  .تان این یکی را به مجلس ببرید و دیگري را به خانه: دیگري قرمز و گفتم

ین اتقاق جلوي شرکت    هاي عصر منتظر بودیم در مجلس اتّفاقی بیفتد؛ اما ا           طرف
مـا  . طال را صد متر به هوا فرسـتاد و پـودر کـرد           نفت سله و مته رخ داد و پاالن سم        

ها، ایـن یکـی را آن    انتظار داشتیم آن یکی حلب را به مجلس ببرند، در حالی که آن      
بعد از . جا برده بودند و دیگري را زیر پاالن خرشان قایم کرده بودند تا به خانه ببرند         

ي عصبانیتم، هر چه التماس کردم، راضی نشدند برایم کار کننـد و          تّفاق، با همه  آن ا 
  !ادی می اي که با پول روغن بزرگ بشه، گوزو در استخاره کردیم، فرموده بچه: گفتند

مانده بودم از کجا کر و الل دیگري را پیدا کنم، که هم از من     ! چه کنم چه نکنم؟   
: از مجتهدي پرسیدم، گفت   .  حمل و نقل روغن    شنوي داشته باشد و هم طاقت      حرف

خوردن روغن مستحب است، اول باید آن را مطابق شرعِ انورِ مقدس، واجب کنیم تا               
  .بر تمام مردم تکلیف شود، دست کم روزي چهار مالقه روغن بخورند

گیرند و هـالك   اگه ملّت روزي چهار مالقه روغن بخورند، چربی خون می       !  قربان -
  . شوند می

دهیم کـه فقـط    ها روغنی می کنیم و به آن   اش را کم می     چربی!  این هم راه دارد    -
  .اسمش روغن باشد، اما خوردنش واجب باشد

  :دانستند فرداي آن روز همه می
  !روغن بخورند ثوابه     نان نخورند خرابه  خربزه نخورند آبه

 بـود،  هـا حملـه بردنـد و تـه هـر چـه روغـن                فروشی چنان شد که مردم به روغن     
من هم دکّانی بزرگ باز کردم براي به جاي آوردن واجبات آیینی مـردم و        . درآوردند

هـرکس دهـن   :  خوردن، سردرِ مغازه هم نوشته بودم تر، پنج فرض روغن از همه مهم  
ور شـدند و از سـر و        ملّت مثل مور و ملخ حمله     . افتد  باز کند، چشمش به روغن نمی     

ماندنـد و تـر و فرزهـا از بـاال چنـگ       زیر دست و پا مـی ها  ناالیق. کول هم باال رفتند 
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پـیش  . قاپیدنـد   پریدند و حلـب روغـن را مـی          سر و صدا می     ها بی   انداختند و زبل    می
فرزترین مرد، کسی است که چهار متر به هوا بپـرد و در هـوا حلـب را              : خودم گفتم 

چهـارده متـر   غافل از این که آن قدر زبل داریم که چهار متر که سهل اسـت،       . بقاپد
نابغه کسی است که بپرد و حلب روغـن را از دم چرثقیـل چهـل            : گفتم! پرند  هم می 

هاي میهن را از آنِ  اي توانستند این کار را انجام دهند و عنوان کَک      عده. متري بقاپد 
هـاي روغـن را ببرنـد و در جاهـاي      ها کارشان ایـن بـود کـه حلـب     کَک. خود کردند 

کـردم، قـرار بدهنـد و بـه عنـوان        ها امر مـی      من به آن   العبوري که  خطرناك و صعب  
  .پاداش، حلب روغنی دریافت کنند

رفت؛ اما مدتی نگذشـت کـه سـه         اوایل، کار و بار وزارت پنج کیلو خوب پیش می         
اي آن قدر روغن گیرشان آمده بـود کـه خودشـان           عده: مشکل اساسی به وجود آمد    

گروهی دیگـر  .  دماغ روغن گرفتن نداشتندفروشی باز کرده بودند و دیگر دل و      روغن
اي هم کرم حضرت آدم به  آن قدر باال پریده بودند که دیگر قابل گرفتن نبودند؛ عده       

کردند و به جاي این که بنا به        من عمل می   به عکسِ دستور برعکس      جانشان افتاد و  
  !کردند خواست من، مکانی را منفجر کنند، خودشان را منفجر می

گذرانـده   ی در کار و بار خودم خبره شده و خرم را هم اساسـی از پـل              دیگر حساب 
هاي محتکر را منفجر کنند، بعد    اي کک را فرستادم تا انبارهاي روغن کک         عده. بودم
ها تعدادي کـک جدیـد بـه کـار گـرفتم و بـه          ها را بازنشسته کردم و به جاي آن         آن

مـشکل  . روزشـان را بکنـد   انهدادم که فقط کفاف یـک شـب   اي بهشان روغن می     اندازه
بـر اسـاس   : اي قـانونی حـلّ و فـصل کـردم     هاي غیر قابل کنترل را هم به شیوه     کک

هاي  ي شوراي مصلحت، نیروي هوایی مجاز بود هر یک از سربازانِ ارتشِ کک         مصوبه
  .پرید، در هوا بِپکاند تر می  آزادي بیشي میهن را که از مجسمه

لو موفّـق شـد در مـدت زمـانی کـه ارتـشِ هـارت و                 به این ترتیب وزارت پنج کی     
کنِ کشور در مناطق مرزي، مشغول گرد و خاك کردن بود، دشمنان داخلی را               پورت

من نیز به قهرمانی ملّی بـدل شـدم و در   . هاي اجنبی به هالکت برساند    روغن با حلب 
تخار بـه  آن مراسم فقط مراسم تقدیر و اعطاي نشان اف  . بارانم کردند  مراسمی، شاباش 
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اشـی مـشغول    . داشت قهرمانان جنگ تحمیلی هم بود      من نبود؛ بل که مراسم بزرگ     
  :ناگهان داد زد. کردند کوفتند و گریه می مرثیه خواندن بود و مردم بر سر و سینه می

   آي-
  :مردم گفتند

  . آي-
 :گفت

 . واي-
 . واي-
 . آخ-
 . آخ-
 . پدر جان-
  . پدر جان-
  ! اي حمان-

فوراً دسـت در جیـب      ! خدا به خیر کند   : گفتم! چیده است اي برایم     فهمیدم برنامه 
 . کردم و یک مشت پول در دستش گذاشتم

 !افسوس براي فرزندان کشورمان!  اي حمان-
هـا زیـاد    دانستم تأثیر ایـن شـاباش     دول بودم و می      کهنه ي  من دیگر پیرزن دودره   

هاي آن دور  ت در بین بچهنخواهد بود؛ براي همین در تنفّس برنامه، یک گونی شکال
واي : ها فـوراً بگوینـد   و ور پخش کردم تا هر کسی لب باز کرد و آخ و واي کرد، این             

  ∗!واي مادر جان! پدر جان
                                                

واي پدر : گفت بند می کرد و یک داد و زاري می  پدرش داد و بیي شخصی بر سر جنازه: گویند می ∗
و او ! افتد زند و چشمش به فالن پدرش می  کفن پدرش را پس میناگهان باد! واي پدر جان! جان

  !واي مادر جان! واي مادر جان: زند هم ناگهان داد می
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  فصل چهارم
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تـرین مـشکل      بـزرگ : اند که قریب هزار سال پیش، ادوارد پادراز گفته است           آورده
ـر از اسـک         مـشکل آن روز پادشـاه انگلـستان،        . اتلندي اسـت  اسکاتلند این است که پ

هـایی    آن سرزمین . تر  هاست و امروزه افزون      سده ي  رانـان در همه    مشکل تمامی حکم  
پندارنـد، سرشـار از شـهروندانی     ها را چون ملک پدري خود می  رانانشان، آن   که حکم 

ن باشـد  هاي خود هستند و آن گونه که باب دلشا       است که به دنبال امیال و خواسته      
روزي آنان،  رانان بر این است که به مردم بقبوالنند، سعادت و به          تالش حکم . زیند  می

هـا و اهـداف مـردم را بـه           کوشند تمام خواست    در گروي شکوه حاکمیت است و می      
  .ي تقلیل دهند و خود سمبل و نماد آن شوندا هخواست

همان مـشکالت ادوارد  دارد و  رئیس جمهور کشور ما نیز در همان راستا گام برمی         
ایـن  . شـماري دارد  کند کـه شـهروندان بـی        رانی می   بر سرزمینی حکم  . پادراز را دارد  

گـردد؛   کشور در عین ثابت ماندن وسعتش، هر روز بر تعداد شهروندهایش افزوده می 
وقتـی  . شـود  تـر مـی   رنـگ  مضاف بر این که شعارهاي اوایل انقالب نیز روز به روز کم   

اش کرد، هـر کـس بـه میـل       درآمد و نشود با شعار کالن، اداره   کشوري به این وضع   
 مملکـتش را تغییـر     ي   اداره ي  ران باید شیوه    حکم. راند  تازد و خر خود را می       خود می 

اي پشت سـر گـذارد و از    کالج و ترمز، هر پیچ را به گونه  چون ماشینی بی    دهد و هم  
هـاي   هاي کنار جاده و چالـه    رسان باشد مدد بگیرد، حتّی اگر صخره        هر آن چه یاري   

تر نیست که عقلش بـه   ي تراکتوري کودن ي این کشور از راننده    سرکرده. مسیر باشد 
گـذرد، امـا روزي    فرجام می این همه سال از انقالب و جنگ بی     ! این مسائل قد ندهد   

آوردهاي آن را به رخ مردم نکشند؛ گـو ایـن         نیست که در بوق و کرنا ندمند و دست        
در این روزگار، مهم، . آوردها، دیگر نتوان سر کسی را رنگ کرد ي این دستکه با حنا
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نیست، مهم نمایش رنگ کردن است؛ مگر نه این که تیمم نیـز نمـایش                رنگ کردن 
توان فقط با نمایش و شـعار     وضو است؟ از طرف دیگر، کشوري با این عظمت را نمی          

 فقیـد نیـز بـه رغـم تأکیـد      ي  فرمول گرسنه و جاهل نگـه داشـتنِ اختـه         . اداره کرد 
م                 سرکرده د ي بیگانه، مبنی بر غیر قابل استفاده بودنش، بـراي فرهنـگ چاخـان و د 

داران   ایـن کـشور، ارتـشِ پـاس    رئیس جمهورها دارد، اما امید اصلی        واي ما استفاده  
  .میهن است

 رئیس جمهـورِ  این ارتش را با الگوبرداري از ارتش مخصوص    رئیس جمهور، جناب  
او هم وقتی فهمید حناي جنـگ جهـانی   . بنا نهاده بود ) نیکوالي چائوشسکو (نی  روما

چـون   سرپرسـت را جمـع کـرد و هـم     هاي بی رنگ شده است، بسیاري از بچه   دوم بی 
دانم آن مرد تـا چـه میـزان از آن          من نمی . ، پرورش داد  »ي حیوانات   قلعه«هاي    توله

ي این کشور از این  کنم سرگنده میهاي خود، مستفیض شد، اما گمان ن       فرزندخوانده
قسمت اعظم . این ارتش از دل تئوري فرزندان انقالب بیرون آمد. ارتش منفعتی ببرد

اي هم خـائن از آب درآمدنـد و    هاي داخلی و خارجی کشته شدند، عده      آن در جنگ  
  وگـر و قـصاب و قـواد    گروهی با دسیسه به هالکت رسیدند و مابقی نیز دزد و غارت  

  .مند شدندهنر
شود این است کـه از دل ارتـشِ فرزنـدان انقـالب، ارتـش       آن چه به ما مربوط می    

اي طبیعـی بـه دو قـسمت تقـسیم      این ارتش به گونـه . سوزان وطن بیرون جهید    دل
داران میهن قرار بـود بـه چیـز دیگـري      اما ارتش پاس. پستان دار و بی  شد؛ پستان   می

چنـان کـه تخـم        هم. یافتند   خاص پرورش می   اعضاي این ارتش با اسلوبی    . بدل شود 
زادهـایی کـه    شـود و از آن هـم   هایی فـراخ نهـاده مـی    هاي درون کندو در شانه   ملکه

ي  بعد از تولّد با شـیره  متمایز می گردند و تقدیرشان این است که زنبور کارگر شوند 
نـد، امـا   نیز به رغم این که فرزندان همـین مـردم بود    اینان  د،  شون می   تغذیه   ،شاهانه

دهـان تربیـت    شناسـان و فرمـان   تحت نظارت ماهرترین و مشهورترین استادان، روان    
زمان با قد کشیدنشان، خُلـق و خـوي و افکـار و حتّـی سیمایـشان از       شدند و هم  می

این تمایز آخري، به خصوص در دختران       . شد  هایشان متمایز می    سنّ و سال    دیگر هم 
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هـا آب   داران مـیهن، قنـد را در دل      دام این پـاس   آمد؛ چهره و ان     تر به چشم می     بیش
  .خواندند می» کفترهاي میهن«ها را  کرد؛ بدین خاطر مردم آن می

کند که من در مورد خوب و بد بـودن اعـضاي ایـن ارتـش            عقل چنین ایجاب می   
صحبتی نکنم، زیرا پس از به زندان افکنده شدنم، از تمام کسانی کـه حتّـی دورادور           

از آن زمان، هر آن چه عنوان وطـن و          .  و سرّي داشتند، منزجر شدم     با این رژیم سر   
پدرم توسط همـین فرزنـدان   . کشید، مثل سگ از چشمم افتاد جمهوري را یدك می   

میهن زندانی شد و براي او پانزده سال حبس بریدند؛ اما بعـد از پـانزده روز او را بـه       
 هرگز بفهمـیم در آن قبـر چـه    قتل رساندند و در ناکجاآباد چالش کردند و نگذاشتد     

گردهـایش، بـر سـر گـور       هاي جشن و سال     ام شب   اند و خانواده    چیزي را خاك کرده   
سوزان وطن این رژیم، امالك پدرم را ضـبط   دل. کنند  کدام جک و جانوري مویه می     

پسران وطنِ این رژیم در زندان بـه خـواهرم تجـاوز کـرده و     . کردند و ما را هم آواره   
آن زمان آن قدر با تجربه بودم که لزوم نبش          .  روي جسدش نهاده بودند    قندي را  کلّه

قبر پدرم را بفهمم؛ اما خود نیز به جرم رهانیدن خرامان و سپس فعالیـت اقتـصادي       
 دار هم رفتم، اما قاضی ي به خاطر این اتّهامات تا پاي چوبه. بردم در زندان به سر می 

 توأمان حکم آزادي مـن و نکـاح مـادرم را            کاري دلش به حال مادرم سوخت و        کهنه
از زندان رها شـدم،  » لیالن«من با اسم مستعار . م کردا صادر کرد و مادرم را نامادري     

  .تا از آن پس به تنهایی گلیمم را از آب بیرون بکشم
بایـست   جان دوباره جان گرفتم و از ایـن رو مـی   اي بی به امر قاضی رشید از جنازه     

هایم را از انبار زنـدان   بعد از گذشت چهار سال لباس   . خودم باشم شاکر بخت و اقبال     
هـر چـه اطـراف را    .  شهر گذاشتم   تحویل گرفتم و از درِ آهنی زندان، قدم به خیابان         

. روزي سرد و برفی بود. غم دنیا بر دلم نشست   . دید زدم، کسی را منتظر خود نیافتم      
چنـدین  .  برف، سفیدپوشم کرد .هاي دوران ریاست، در شهر چرخیدم       با همان پوتین  

 پدري مـن  ي آوردم دیگر نه آن جا خانه بار به سرم زد به خانه برگردم، اما به یاد می        
پذیرفتم اسمم لیالن است و فرزند یک      بایست می   می. است و نه من فرزند این دیارم      

  .اند اي کشته شده چوپانم و مادر و اقوامم در زمین لرزه
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داد؛  هایـشان فـراري مـی    بارید و مردم را به خانه    وقفه می  هاي درشت برف، بی     دانه
هـاي آن، کـه    سـنبه  ي سـوراخ  چرخیدم و بـه همـه    خیال در شهر می     براي همین بی  

ام که پسر و دو تا  ي عمه کشیدم؛ خانه نزدیک ده سال بود ندیده بودمشان، سرك می
ش ایـن  ا انس زنـدگی از دخترهایش در مبارزه با پالتودراز کشته شده بودند و تنها ش          

اش را ضـبط   بود که شوهرش بعد از فرزندانش مرده بـود و سـازمان اطّالعـات خانـه        
دایی بزرگم بعد . گذراند ش را میا هاي آن زندگی ي یکی از طبقه     نکرده بود و با اجاره    

ش را رهـا    ا  هاي جنگ داخلـی، خانـه و زنـدگی          از کشته شدن دو برادرش و شکست      
ام مـرگ    خاله. ر کوچیده بود و همان جا هم از دنیا رفته بود          کرده و به خارج از کشو     

کـس   یادم آمد با نام واقعی خود هم بی ... سه برادر و تنها پسرش را تاب نیاورده بود          
اگر از عموي قصابم که در این دنیـا جـز تیـز کـردن چـاقو و سـابیدن آن              ! و تنهایم 

 جست و خیز بودند، فاکتور چیزي بلد نبود و پسرانش که در ارتش پنج کیلو مشغول
  . گرفتم می

خودم یادشان داده بودم که مثل کک بپرند؛ اما از سرنوشـت مـن عبـرت نگرفتـه         
کردند، بل که به مادرم هم گفته بودند پسرت           بودند و نه تنها نوکري پالتودراز را می       

 به بخشیم و  هم از او بگذرد، ما او را نمی      رئیس جمهور خائن است و حتّی اگر جناب       
  .کنیم محض آزاد شدن، پوستش را قلفتی می

هوا هـم رو بـه تـاریکی     . نشست  هایم می   آرام بر شانه   گشتم و برف آرام     در شهر می  
براي یک ماه زندگی در . هایم را شمردم چند بار کیفم را بیرون آوردم و پول. رفت  می
  . گذشت  بعد از آن هم به نحوي می.تخت کافی بود پاي

آن شـهر، مـن را از   . جایی نبود که من بتوانم در آن جا زندگی کـنم          تخت    اما پاي 
گر زندگی مردم بدل کرده بود و بعد مرا به طرف  باز به قاتل و چپاول اي خرگوش  بچه

کـردم،   برگشتن به شهري که زمانی در آن خدایی مـی     . زندان و مرگ سوق داده بود     
دو زدن، کـشنده   لگی و سگآن هم به عنوان پسرکی کولی از جنوب کشور، براي عم  

به سـرم زد بـه   . هاي دنیا در آن شهرند دانستم مادرم، پالتودراز و تمام زشتی    می. بود
اطّـالع   من از سیاست بی. مردان مبارز بپیوندم و تا سرنگونی پالتودراز از پاي ننشینم       
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ند؛ بـراي همـین حـس    ا دانستم انقالب و قهرمانانش تا چه میزان پوشالی نبودم و می  
 پهلـوان را  ي در وسـایلم گـشتم و شـماره       . کردم سرنگونی این رژیم، شدنی است       می

روز  خواستم از کیوسک سرِ خیابان به او زنگ بزنم، اما یـادم آمـد دي              می. پیدا کردم 
طبق آدرسی که برایم نوشته بـود بـه   . کنند آزاد شده و احتماالً تلفنش را کنترل می       

  .اش رفتم طرف خانه
. نزدیک بود اسمم را داد بزند . تر انتظار مردنم را داشته تا آزاد شدنم        پیدا بود بیش  

ام و بعـداً    انگشتم را جلوي دهانم گذاشتم و به او فهماندم با اسمی مستعار آزاد شده             
طبقـات  . اي اعیانی بود خانه. اش را دید بزنم هوس کردم خانه  . دهم  ماجرا را شرح می   

 دوم مشخص بود که خودشـان در    ي  ي طبقه   هگاه بود و از پرد      سه و چهارش آموزش   
همین که از پارکینگ گذشـتیم و وارد خانـه شـدیم، احـساسی       . کنند  آن زندگی می  

ربزه و متواضع زنـدان را در       ي کمونیست   همان خنده . آیند پیدا کردم    خوش هاي با ج
. اي زیبـا شـدیم   از کنار دو خودروي معمولی گذشتیم و داخل خانـه     . اش دیدم   چهره
هـاي   گفتـه . آمـد   و صمیمیت عجیبِ میان پهلوان و زنش، کامالً بـه چـشم مـی           صفا
شـود کـه زنـش خــودش       هـرگـز فـرامـوشم نمی  . کـردنـد  دیگر را تصدیـق می     یک

اش را آشنایی با آن مرد بـزرگ   ترین اتّفاق زندگی ترین زن دنیا و بزرگ   بخت  را خوش 
  . هر چند اهل این منطقه نبودرا غلیظ ادا کرد،» ترین بخت خوش«. دانست می

خیلی هم تعـارف کردنـد      . شام خوردیم و راجع به مسائل گوناگون صحبت کردیم        
از ایـن  . ش آن جـا باشـم  ا شب را هم بمانم، اما صالح ندانستم در دومین شب آزادي        

ام تنگ شده بود و دوست داشـتم بـروم سـراغش و کمـی از                  گذشته، دلم براي عمه   
 زمانی که از این شهر خارج شدم، تازه پشت لبم سبز شده بـود،  .تنهایی درش بیاورم 

نور پشت  . در را باز کرد   . ي مهربانم هم مرا نشناخت      براي همین بعد از ده سال، عمه      
روشـن حـضورش، او را    در آن وقت شـب، از تـونِ صـدا و سـایه    . سرش چشمم را زد 

  :هق گفت بغلم کرد و با هق. شناختم
رد، برادرمرده شدم      اشرفم رفت، کژالم رف    - رد ... ت، نسرین م سر تـو  ... برادرزادم م

  .هر چی خاك اوناس، بقاي عمر تو باشه! سالمت پسرم
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  :صبح که خواستم از خانه خارج شوم، نمازش را قطع کرد و صدایم زد
، تمن کـه عمـتم نـشنـاختم   . خوریم کجا؟ یه لقمه نون هس، با هم می     !  پسـرم -

فروشـیم و بـا       می! خوام چی کار؟    خونه می . شناسه   نمی هیـچ کس دیگه هم تو رو     
  .اي ریم یه گوشه هم می

اي برف بر روي بام و دیوارها نشسته  بارید و کپه هنوز برف می. نگاهم به بیرون بود
ام را نبیـنم و دعـا و    کردم در آن بوران بیرون بروم و دیگـر عمـه         هرگز فکر نمی  . بود
ولی برنگشتم؛ مثل تمام کسانی که به قـصد چنـد         . شنوم از روزگار را ن    اش  گزاري گله

بختـشان خـود را مخفـی کردنـد و            روزي از خانه بیرون رفتنـد و ترسـوهاي خـوش          
 . هاي نترس هم غریب گور بدبخت

خواستم براي خوردن صبحانه پیش او برگـردم؛ مثـل      بیرون رفتم در حالی که می     
خارج شد و دیگر هرگز کسی حتّـی  پدرم که براي پاسخ دادن به چند سؤال از خانه       

 جوش آمدن آب سـماور  ي  پهلوان به اندازه  ي  از آن جا تا خانه    . اش را هم ندید     جنازه
هر چه زنگ زدم، کسی در را بـاز         . فاصله بود، اما رفتن به آن خانه، بازگشتی نداشت        

!  چه طور چنین چیـزي ممکنـه؟   .پهلوان، رحمت خدا رفته   : مستأجرشان گفت . نکرد
خواستم این را بگویم، که یادم آمـد مخفیانـه در ایـن                می !شب پیشش بودم    يمن د 

بایست تا روز  رنگ و لنزي مشکی که می     کنم؛ با کاله گیس فرِ خرمایی       شهر تردد می  
  خانمش کجاست؟: از طرف پرسیدم. مرگ از خود جدایشان نکنم

  .هنوز جنازش را تحویل ندادن.  تو پزشک قانونیه-
برانگیـز    هم درست دو روز پس از آزادي از زندان، هم بسیار شک مرگ پهلوان، آن  

.  بـاز شـود     بود و هم زنگ خطر بزرگی بود؛ براي همین منتظر ماندم تا اولین مغـازه              
گیسم را برداشـتم و پـالتویی دراز بـه تـن کـردم و راه                 عینکی آفتابی خریدم و کاله    
م و خودم را مخفـی کـردم تـا    دور ماند. زنش آن جا بود. افتادم طرف پزشکی قانونی   

در .  هشت نفر نبودنـد -تر از هفت  خانه، بیش   شور  جلوي مرده . جنازه را تحویل دادند   
هیچ اثري از ضـرب و شـتم و آمپـول و            . فرصتی مناسب دور از دید زنش وارد شدم       

براي همین بیشتر از هر مرگـی مـشکوك بـه نظـر             . شد  جراحت بر بدنش دیده نمی    
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وقتی با اطمینان .  در زندانش افتادماش  ي سرکش و قهرمانانه     حیهبه یاد رو  . رسید  می
بـه بچـه شیرخورشـونم      . فرستیم بـه درك    بذارید روزش برسه، همشونا می    : گفت  می

هر چـه سـرمون آوردن،   . کنیم مایه عبرت عالم و آدم بشن   کاري می . کنیم  رحم نمی 
  .کنیم تالفی می
گیري بعد از انقالب، اولین گام به  انتقامدانستم  ها مخالفش بودم؛ چون می  آن وقت 

خواهد انتقـام چـه چیـزي را از        هیچ وقت نفهمیدم می   . سوي دیکتاتوري دیگر است   
دیدم او مـرده   می. اش، غمی عمیق درونم را چنگ زد     ها بگیرد؛ اما با دیدن جنازه       آن

ر شورخانه فقط مـن و چنـد مـرد دیگـ     توي مرده. و ارکان حکومت هم جنب نخورده 
فرنجی بـه  . او را شناختم؛ اشی مطرب بود. کرد ها مشکوك نگاه می    یکی از آن  . بودیم

پیش از این که مرا با آن عینک بـشناسد، زدم      .  به سر بسته بود    9تن داشت و جامانه   
گـاه موهـایم    در یک آریش. تخت به راه افتادم تا روز چهارشنبه بیرون و به طرف پاي   

 ترمینال چند خال چـسپی  ي در مغازه. بیلم را زدم  را برنجی، مش کردم و ریش و س       
در فرصـتی مناسـب   . خریدم و سوار خودرویی شدم تا به شب هفـت پهلـوان برسـم          

  :خیلی عادي گفت. خودم را به زن پهلوان رساندم و به او تسلیت گفتم
  . خدا اجرت دهد-
  . اشرفم-

. نه کـوفتن هقش درآمد و شروع کرد به سر و سی    به محض شنیدن این حرف، هق     
 خـودم پـشیمان شـدم و        ي  از کرده . هر چه تالش کردم نتوانستم از او دلجویی کنم        

تـوي خـودرو   . راهشان راهی خانه شـدم  ناچار منتظر ماندم تا همه بروند و سپس هم   
! کـشتنش : پـدرزن پهلـوان گفـت     . حرفم را تأیید کرد   . مردن پهلوان مشکوکه  : گفتم
  .ستش کردندونستن جلودارش نیستن، سر به نی می
  .کنی چه طور کشتنش؟ هیچ اثري رو جسدش نبود  فکر می-
 اون قدر راه براي کشتن مردم هس، احتماالً چیزخـورش      ،اي  چه ساده !  اي برادر  -

  .کردن
   کی چیزخورش کرده؟-
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  .کند به خودش آمد و تازه متوجه شد با یک غریبه صحبت می
  ! قبالً شما را ندیدم-
 .چند ساعت قبل از مردنش، کنارش بودم. دیمسلولی بو  با پهلوان هم-
پهلوان .  بابا، ایشون همون دوست پهلوانه که راجع بهشون باهاتون صحبت کردم       -

 .به ایشون اطمینان کامل داشت
براي این که مطمئن شود با پهلوان سر و سرّي داشتیم، راجـع بـه شـکایاتی کـه               

   .پهلوان براي مراکز مختلف فرستاده بود، صحبت کردم
   از اعترافات زن اولش برات گفته بود؟-
 ها رو ببینم؟ شه اون برگه می.  بله، قرار بود بعد از آزاد شدن، نشونم بده-
 .دم  تو خونه بهتون نشون می-

ي   طبقـه .  پهلوان برویم؛ اما به خانه پدرزنش رفتیم       ي  فکر کردم قرار است به خانه     
خـوردن چـاي و خرمـا، پـدرزن پهلـوان          بعـد از    . پنجم آپارتمانی بدون آسانسور بود    

کنیم که روي دادن هر چیزي  هر چند ما در دوره و زمانی زندگی می. ها را آورد برگه
هـا   ممکن است و زندگی من هم از همان ابتدا غیر طبیعی بوده، اما با دیدن آن برگه  

فهمیدم اگر در کشور مـا چیـزي بـراي ثبـت کـردن در کتـاب         . به شدت جا خوردم   
ترین مردم جهـان بـراي    گرترین و متملّق  پیدا نشود، مطمئنّاً دوروترین، حیله    گینس

ها موجود   این برگهي  همه ما، نمونهي بعید نیست در خانه. شود ثبت در آن یافت می  
دیگـر را   خند زدیـم و هـم   دیگر لب باشد و بعد از این که براي آخرین بار به روي یک  

  . هم بهره ببریمها براي دشمنی با بوسیدیم، از آن
کردنـد زن پهلـوان در دام یـک     ها ثابت مـی   پدرزن پهلوان، این برگهي  طبق گفته 

شـود، زنـش را        اغفال زنان گرفتار شده و وقتی پهلوان از این امر مطّلع مـی             ي  شبکه
کند که هر آن چه را در طی این پنج سال انجام داده و بـا هـر کـس کـه         مجبور می 

بنـا بـه آن اعترافـات، مجمـوع         . سد و زیرش را انگشت بزند     خوابیده، روي کاغذ بنوی   
بـستر شـده    افرادي که در مدت آن پنج سال چه با رضایت و چه به اجبار، بـا او هـم   

در ایـن جـا پهلـوان تـصمیمی صـد در صـد       . رسـید   بودند، به بیست و شش نفر می      
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 ه بیـاورد تـا او  کند، یک یک آن افراد را به خان گیرد و زنش را مجبور می پهلوانانه می 
شان تجاوز کند و زنش هم از آن فـیلم بگیـرد و بـه ایـن ترتیـب انتقـام                  به تک تک  

از بـین آن بیـست و   . ي زناکارشان بگیـرد  خودش را از آن بیست و شش نفر و شبکه   
شش نفر که به زنش گلبهار تجاوز کـرده بودنـد، دسـت کـم ده نفرشـان از مـردان                      

انـدرکاران مـؤمن شـهر        شکاران، هنرمندان و دست   ها از ورز    نام این شهرند؛ آن     خوش
چرخاننـد و بیـشتر از هـرکس دیگـري در      هستند که تسبیح و ساز و قلم و میل می   

. پردازند دهند و بیشترین اعانه و زکات را می شوند و شاباش می     ها شاباش می    عروسی
نـشان  اي از دورویـی ایـن مـردم را     تواند گوشه براي همین، رو کردن این اسامی می      

دانم اسم کسی برده نشود؛ چرا که از همان دوران دیـونیزوس تـا        دهد، اما صالح می   
انـد انـسانیت در    وضـع کـرده  ها براي بشریت  که ملّتکنون، بر اساس آن معیارهایی      

  .شود هیچ کجا یافت نمی
نام  شود و این مردان خوش گلبهار در دامی گرفتار می ها نص صریح این برگهبنا به 

اند و دیگري پس از کـام گـرفتن او را    تمد او را از آغوش یکی به دیگري افکنده    و مع 
 ي رابطـه  شـدن شـوهرش بـه ایـن     مطّلعجلوي دیگري انداخته، گلبهار هم از ترس       

  .شود اجباري تن در داده و بنا به گفته خودش در این پنج سال از درون ویران می
 نه تنها چیزي عایـد پهلـوان نکـرد،    هاي این کشور ها در دادگاه رو کردن این برگه  

بـازي   جنس همبلکه دادگاه با در نظر گرفتن فیلم انتقام او از سه فاسق زنش، او را به     
که زنش را به زور کتک مجبور بـه نوشـتن ایـن مطالـب کـرده             و به خاطر این    متّهم

  .کند محکوم می
عی نمرده است  کردند پهلوان به مرگ طبی      ها بیشتر از هر چیزي ثابت می        آن برگه 

ها دلیل براي کشتنش وجود داشته است؛ از گلبهار گرفته تا بیست وشش مـرد           و ده 
شان را در دادگاه فاش کرده بود و بـا ایـن اوصـاف بـاز هـم       نام که پهلوان اسم     خوش

  .دست بردار نبود
رو دلیل دیگري براي کشتن  از این. که خود بخواهم، فردي سیاسی بودم من بی آن

کـه شـکایاتی بـراي مراکـز مختلـف داخلـی            پهلوان عالوه بر ایـن    . م رسید او به ذهن  
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 شکایات و مدارك فراگیر و غیر قابل انکاري براي دیوان ي مشغول تهیهفرستاده بود، 
و این را هم در زندان جار    المللی بود   الهه و سازمان حقوق بشر و دیگر نهادهاي بین        

بـدین سـبب آن     .  اغتشاشی بـه پـا کنـد       کرد بعید نبود    زد و اگر چنین کاري می       می
توانست در برابر آن ساکت    سیستم اطالعاتی که خود زمانی بر آن نظارت داشتم نمی         

 معطـوف گـشت و   اطّالعـات جا بود که بیشترین گمانم به سـمت سـازمان     این. بماند
هـا   ها به قتل رسیده است؛ اما هر چه کوشیدم و هر چه برگه مطمئن شدم توسط آن 

  .ها را زیر ورو کردم چیزي عایدم نشد نامه و اعتراف
ایی درجـه     با اسم و رسمی جعلی در مسافرخانه      .  ناجوري داشتم  وضعیتآن روزها   

 و  درازبـا همـان پـالتو     . عالّف بودم و جرأت تردد آشکار را نداشـتم        سه، در زادگاهم،    
زنـش  موي رنگ کرده و عینک آفتابی روز شستن پهلوان، از هتل بیرون آمـدم و بـا         

خـودم را معرفـی     . ابتـدا نـشناختم   . جلوي سینما با هم قرار گذاشتیم     . تماس گرفتم 
با اطمینان خاطر به او گفتم نیروهاي اطالعات شـوهرش  . کردم و با هم داخل شدیم  

اما مقابـل  شوهرم دشمنان زیادي داشت، . مطمئنّم :گریه سر داد و گفت. اند را کشته 
 مرگ، تپانچش تو جیبش بود؛ حتّی وقت ي  لحظهتا. مدیو  هیچ کدومشون کوتاه نمی   
   .ذاشت خوابم اونو زیر سرش می

   پیش اومده بود که از اون تپانچه استفاده کنه؟-
 گرفتن؛ از پنـجره اونــو دیــدم   رونه وهاي زنش، جلوي خ   یه روز دو تا از فاسق      -

شـدن  همیشه بـراي کشتن و کشـته      از روز عروسیمون    . کـه براشون اسلحه کـشید   
 .دیدمش آمـاده می

  به نظرت کی اونو کشته؟-
 .دوباره زد زیر گریه

شـک نـدارم زنیکـه بـراي     . اند اش با اطّالعات یکی زن هرزه. دشمناش زیاد بودن  -
 .کنه اطّالعات کار می

 تونم باهاش صحبت کنم؟ چه طور می -
 . فرصت حرف زدن نداره؛ سرش به تقسیم ارث و میراث گرمه-
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 ا پهلوان تمام نشده؟ مگه کارش ب-
 تو خودت جسد پهلوان را دیدي؟.  خوب سهم نکبتی دختر و پسرش-
 . آره-
  سر انگشتش رنگی نبود؟-
 چه طور؟ -
زادش انگشت پهلوان را روي کاغذي گذاشـتن   گن زن سلیطش توسط خواهر  می -

 .و بعد از مرگش خونشو به نام خودش کرده
ي آن زن را بدانم این را هم    اما اگه نشانه  دند،  را دیدم او را شسته بو        وقتی جنازه  -
 .کنم گیري می پی

کـه داشـتم،    اي     با وضع به هم ریختـه      به امور امنیتی واقف بودم؛ پس بچگانه بود       
جـا    اي را آن    چند هفته . تخت حرکت کردم    پاي عصر به طرف     .قاطی این ماجرا بشوم   

شدم به زادگـاهم برگـردم و بـه       آماده  .  برگردد عاديسپري کردم تا اوضاع به حالت       
 تـشکیل  درازبخش وطن ملحق شوم و نیرویی مخفـی علیـه پـالتو         هاي آزادي   چریک

. باره باورهایم را نسبت به مبـارزه تغییـر داد          دهم؛ اما دیدن دوباره زن پهلوان به یک       
هـاي   با ریشی سه تیغ و چـشم . این بار من را با ظاهري متفاوت از دفعات پیش دید         

خودت : گفت. مجلّل تنها نشسته بوداي مجلل    در خانه . شی رنگ دخترکُ  درشت و آب  
دلیـل مـردنش هـم واضـحه،     . باز بـود    هاي بچه   از اون پوخ  . رو عالّف اون آشغال نکن    

  !تریاك هالکش کرد
  دونی تریاك کشتش؟ از کجا می -
 . تو گزارش پزشک قانونی اومده-
 . تهمته-
 بعـد از رفتنـت، بهـش    . تریاك باال انـداخت  ه نخود ی چه تهمتی؟ قبلِ اومدن تو       -

 .تا رسوندیمش بیمارستان سقط شد. پیچید مثل سگ به خودش می. فشار آورد
زند من هم لحنم را عوض کردم؛ انگـار کـه      فهمیدم با غرض در موردش حرف می      

  .پهلوان برایم اهمیتی ندارد
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  . راستی چه طور آدمی بود؟ تو زندان وقت نشد خوب بشناسمش-
 .ثل سگ ازش متنفر بودم م-

هایش  ها و ضجه دیگر افتادم؛ یاد گریه هاي آن روزشان نسبت به هم   یاد مجیزگویی 
از خانه خارج شـدم و حجـم میراثـی را کـه آن زن و مـادر و               . در گورستان و سینما   

بعید نبود خودشان او را کـشته باشـند؛ یـا    . پدرش تصاحب کرده بودند، تخمین زدم   
هـر چنـد آن مـرد در زنـدان همیـشه میـل       . را از پـا در آورده باشـد  واقعاً تریاك او   

هـاي او و   ممکن است حـرف . شود مردم را شناخت   چرخاند، اما در این زمانه نمی       می
 کم سن  يها  ییاد آن شب زندان افتادم که یکی از زندان        . گلبهار حقیقت داشته باشد   

 زیرش انداختـه و او هـم    گفت پهلوان پتویش را دزدیده و       کرد و می    و سال گریه می   
  .کرد حاشا می
اي به نام گارام را خریدم و  ي مرده  نامه تخت برگشتم و در بازار سیاه، شناس  به پاي 

کس و کـار در ایـن    اي بی پسر کولیم قرار دادم؛    ا   واقعی  ي  نامه  آن را به عنوان شناس    
ن بـود،  تا قبـل از آن، تمـام فکـر و خیـالم ایـ     . کشور درندشت و مرید شخص خودم   

هاي یابوهاي کشور منفجرش      را به چنگ آورم و در یکی از نشست         هزارتکّهنارنجکی  
هایم را بگیرم؛ اما بعد  ام و تمام حسرت کنم و انتقام پدر و خواهر و مادر به یغما رفته   

هاي گلبهار، تصمیم گرفتم به نحوي دیگر جهاد کنم و جـز           از خواندن دوباره اعتراف   
به جاي نارنجک، یک جفت کفش اسکیت خریدم تـا  . فکر نکنمپایین کمر به چیزي     

بگیري  زمان با چراندن اسب، اسکیت یاد بگیرم؛ ولی این امر تحقق نیافت و سرباز            هم
هـا   مخفی شدم، اما در غروبی سرم ریختند و با چنگگ از زیـر انبـوه علـف            . آغاز شد 

 از بخت خوش از آن     هنگام تقسیم کردن  . خوردم کتکم زدند    بیرونم کشیدند و تا می    
چه رژیم از من گرفته بـود را        همه شهر، صاف به زادگاهم اعزام شدم و چند برابر آن          

شود گفت زرنگی خودم بود یا خوبی مردان نظام؛ در واقـع بـدي دو     نمی. پس گرفتم 
ام بـه توالـت رفـت و از مـن      خـدمتی  یک روز ظهر، هـم . طرف بود و به خیر انجامید    

قـدر طـولش داد تـا تیمـساري بـراي             آن.  تزئینـی باشـم    هاي  خواست مواظب سنگ  
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هـاي خـرد       گرانیـت  ي  تپهچشمش به   . سرکشی آمد؛ با اتومبیلی معمولی و مخفیانه      
  :گفت. از جا پریدم و خبردار ایستادم. شناختمش. شده افتاد و شیشه را پایین کشید

  . سنگ را جدا کن تا هنگام برگشت با خود ببرمتکّه چند -
  برید؟ هاي سالم نمی را سنگ شکسته؛ چرا از سنگچ! قربان -
 !توانم چنین کاري کنم؟ ند، چه طور میا المال ها، بیت آن سنگ! عزیز من -
هـاي سـالم هـم شکـسته      تـر سـنگ   تا پایان ساخت و سـاز، نـصف بـیش   !  قربان -
 .شود المال ضایع نمی ها را ببرید، الاقل بیت اگر جناب عالی آن. شوند می
 ت چیه؟اسم! پسرم -
 .  گارام-
واقعاً حیفـه افـرادي   . دهی فردا ساعت نُه بیا مقرّ فرمان    . عجب اسم زیبایی  !  به به  -

 .مثل تو کنار یک تپه سنگ تلف بشن
شـود، مـرا پـیش خـود بـرد و       م مـی   ا ده، زبـل بـود و فهمیـد حـرف حـالی             فرمان

 حـساب   .مجهز بود  آن زمان ارتش مشغول ساختن بیمارستانی        . اش شدم   نورچشمی
شود دست کم ساختمانی بیـست طبقـه     و بقایاي آن بیمارستان میمانده کردم، از ته  

  :گفت. الحال کرد المال را هم بیت درست کرد و بیت
  ي این جایی، زمین خوب سراغ نداري؟ من اهل این جا نیستم، تو که بچه -
گـر آن را  ا. یک تکّه زمین پدري داریم، امـا ارتـش آن را تـصاحب کـرده          !  قربان -

 .توانیم یک بناي ده طبقه درست کنیم داشته باشیم می
 !تره ده طبقه کمه، بیست و پنج طبقه هم از بیست طبقه به -
 .ریم تابه، لو می تخت نیست؛ بیست و پنج طبقه بر نمی این جا که پاي!  قربان-
 .بذار بیست طبقه باشه!  دزد که نیستیم-

ه تاریخ سه سال پیش آن را به گارام فروختم      به نام حمان زمین را پس گرفتم و ب        
افتـادم بـه   . و بدین وسیله مسئول انبار و سپس با دیپلمی زپرتی ناظر کارگـاه شـدم    

رس و سرکارگرها، و افراد مورد اطمینـان خـود را      ، راننده، حساب    بان  جارو کردن نگه  
ري کـا   هنـوز پـی بیمارسـتان را نریختـه بـودیم کـه سـفت              . ها کـردم    گزین آن  جاي
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اش قوت گرفـت؛ بـه    در آن مدت، صمیمیت میان ما و خانوده . ساختمانمان تمام شد  
و تمام کارها داشت  چون پسر خودش دوستم می      هم. »طوطی  تاتی«سرش   ویژه با هم  

یکـی از آن روزهـا   . فرسـتاد   داشت دنبالم می   يسپرد و روزهایی که کار      را به من می   
گاه رفتـه بودنـد و او هـم از          به دانش سرش  دختر و پ  . شب بود و کسی در خانه نبود      

دنبالم فرستاد و خواست که تمام دکور خانه را برایش جـا بـه جـا    . ترسید تنهایی می 
خـیس عـرق   ! ها را سرِ جاي اولش برگـردانم       کنم و دست آخر باز دوباره خواست آن       

 معلوم بـود خـودش هـم از نفـس     .لباسی دستم داد و فرستادم تا دوش بگیرم     . شدم
. مانی، کمی مشت و مالم بـده  تاده و بدنش کوفته شده؛ گفت تو هم مثل پسرم می   اف

  :آمدم با پا روي پشتش بروم گفت
شـی، بـا دسـت مـشت و      هزار ماشاالّ اندازه دو مرد می! شه پسرم این طور که نمی   

  .مالم بده
لباسش را درآورد و . ده دقیقه از رو لباس مشت و مالش دادم و کوفتیش رفع نشد  

 دقیقه هم برهنه مشت و مالش دادم و بعـد هـم ده دقیقـه تـرتیبش را دادم تـا                       ده
بعـد از   . بار دوم نیم ساعت در او کوبیدم تا انتقام پدرم را بگیرم           . مورمورش تمام شد  

  . شدما حامی ∗آن شب با هم دوست شدیم و از آن پس تاتی طوطی جاوید
پـسري  . ساز شدیم ساخت و  تیمسار مشغول    اتّفاققطعه زمین را پس گرفتم و به        

بی سر و پا و ولگرد که تمام آرزویش یاد گرفتن اسکیت و تـور کـردن دختـر اسـت           

                                                
هزاران دکتر و کارشناس تأیید . کشد و البته حقیقت دارد  تاتی طوطی شهرت نمیرایی را با خود یدك می∗

. دانند  پیامبر میاو رااي  رو عده  زنده شده است؛ از اینها بار مرده و در شکل و سنی دیگر اند که آن زن ده کرده
تنها مطلب باورکردنی و . من بسیار پی این معجزه را گرفتم؛ اما صدها حکایت ضد و نقیض دستگیرم شد

به وقوع پیوسته است و بر اساس سخنان مردم » کُلیایی«منطقی این است که اولین بار این معجزه در منطقه 
شود و مدت شش ماه   تاتی طوطی، شبانی بوده است که به اجبار به خدمت سربازي برده میآن ناحیه، شوهر
کند  شروع به گریه و زاري می. دهند ، خبر فوت زنش را به او میبه محض ورود به روستا. گردد به خانه بر نمی

 شب شیطان نیمهاما . نید کنارش بمانم؛ فردا او را دفن کامشب باید ،شش ماه آزگارِ که ازش دورم: گوید و می
فجر صادق، نمازگذاران . شود کند زنده می  دخول میهک نیهم. شود رود و به زنش نزدیک می به جلدش می

این همه مرد : زند رود و داد می شوهرش به روي پشت بام می. شوند اش جمع می براي دفن جسد دمِ درِ خانه
ن، یکیتان عقلش نرسیده اي زن واسه چی مه؟توي درد!! 
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کند که  قدر اعتماد به نفس پیدا می پس از ترتیب دادن تاتی طوطی صاحب نفوذ، آن  
  .تر کند خویشاوندي را محکم ي ریشهبه دختر او هم بپرد و 

کـاري   هاي پـاییز سـفت   نزدیکی. شود م نمی آن بهار و تابستان هرگز فراموش ي  مزّه
دسـت نگـه داشـتیم تـا الاقـل یـک طبقـه از         . ساختمان بیست طبقه ما تمـام شـد       

براي این که استعدادهایم کنـار      . . کاري برسد   کاري و گچ    بیمارستان به مرحله کاشی   
سراي ارتش کرد و صاف به مخـزن نعمـات    تلِ سنگ ضایع نشود، مرا مسئول مهمان  

ي  گنده در مدت یک سالی که آن جا بودم با بسیاري از مسئوالن کلّه      .  افتادم پایان  بی
ي  ارتش باب آشنایی را باز کردم و با بهره گرفتن از تجربیات یک سال و اندي خانـه               

تـر را   تیمسار، با بعضی از زیباترین زنـان و دختـران ایـن رؤسـا بـاب آشـنایی بـیش          
کشد که یک سـال        قدر طول می   هزي چ محتمل است سؤال کنید مگر سربا     . گشودم

هم یک سال و اندي بـا خـانواده تیمـسار     سرا بودي و قبل از آن آن را مسئول مهمان   
اما واقعیت این است که مدت سربازي بـراي کـسی قابـل احتـساب               ! رفاقت داشتی؟ 

. است که به فکر اتمام آن باشد؛ اما من از خدایم بود که هرگز خدمتم به پایان نرسد   
هـاي گونـاگون    تا بـا بهانـه  بردم  رو هر چند ماه یک بار به تاتی طوطی پناه می        ز این ا

رند    شد با یک دیپلم زپرتـی، هـم        بدي آن در این بود که نمی      . برایم اضافه خدمت بب
رند؛ البتّه فعل             مسئول کارگاه و مهمان    سراي ارتش باشم و هم برایم اضافه خدمت بب

زیـرا تـاتی طـوطی و بعـد هـم زن      . تغییر داد» شد یم«را باید به سختی  » شد  نمی«
سرهنگ و تیمسارهاي دیگر پشتم ایستاده بودند و مـن نیـز در ایـن میـان جـوالن              

  .دادم می
پ کـشور، زن  یـ ت همه رئیس و رؤسا و افراد خوش     احتمال دارد بپرسید از میان آن     

اهم پز بـدهم،  نه این که بخو  .  سرباز صفر ول کند    يتیمسار چرا باید خود را براي تو      
شـد   داد، حرف حالیم می عقلم به خیلی چیزها قد می   . اما سرباز صفرِ صفر هم نبودم     

. این آخري هیچ ارتباطی با شانس و اقبال نداشت   . و از همه مهمتر هنرمند هم بودم      
  .ها شوند من هم مثل آن گونه هنرمند می این همه خالیق چه
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سرا نشسته بودم و بر ریشم دسـت   نعصر یکی از روزها روبروي تابلوي وسط مهما     
 آن کسی که خودش را رنگ و روغنی کرده تا این بازار شام را عالّفیکشیدم و به     می

را دیدم و صورتش جاي تابلو را گرفت    دختري   ي  دفعه سایه  یک. کردم  بکشد فکر می  
  :و با تکان دادن سرش گفت

   این رو کشیدید؟ینظیر است، کَ  بی! به به-
  :رفت و گفتماز دهنم در 

  .شه ی چند ماهی م-
  شه یکی مثل این براي منَم بکشید؟ می -
  . هنردوست گرامی، اطاعت امر-

آمد  اگر دروغم در میاما مرد است و حرفش؛      گیر هم نبود      آن دختر چندان دندان   
ابتدا خواستم تابلو را پایین بیاورم و به او         . خورد  رفت و به اعتبارم لطمه می       آبروم می 

این همـه  .  و جایش یکی دیگر را آویزان کنم؛ اما بعداً گفتم چرا هنرمند نشوم         بدهم
اي آغـشته بـه نفـت را          پنبه. کاغذ بزرگی آوردم  . اند  آدم که از شکم مادرشان نیاورده     

رویش کشیدم و آن را روي مدل انداختم و دقیقاً مثل خودش در آوردم و بعـد هـم            
جا آقاي  ها و دختران آن فرداي آن روز زن. از اورجینالش هم زیباتر شد. رنگش کردم 

  .ام کردند هنرمند آقاي هنرمند، دوره
خـورد و   گاهی هم، نااهلی به پستم مـی        رفت، اما     م خوب پیش می   ا  ي نقّاشی  حرفه

اگـر مـادرم بـود      . خواهم نصف آن تابلو، یا سه برابر این تـصویر           تابلویی می : گفت  می
تابلو یا تصویر .  پرسیدم و گفتند کار سختی نیست   .گر  یا دانا باش یا پرسش    : گفت  می

سـپس آن کاغـذي را کـه    . اش کـن  کـش، خانـه خانـه    اولی را اندازه بگیر و بـا خـط        
خواهی آن را بزرگ یـا   اي که می خواهی رویش مدل را چاپ کنی به همان اندازه          می

 یکی ها، این یکی را روي آن    ي خانه   کوچک کنی خانه خانه کن و بعد از روي شماره         
  . آید نقش کاشان آن وقت تابلویی درمی. رسم کن

تـرین   هنرمند که شدم دیگر مرا چه حاجت به حمایت دیگران؛ هنرم خود بـزرگ           
گفـتم ده هـزار هـم      شد و من بیست هزار می       پول ناهاري اگر ده هزار می     . حامیست
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 پـارو  در طـول روز پـول  . ام  در تمام عمرم چنـان دورانـی نداشـته        . دادند  تر می   اضافه
اوضـاع بر وفق مراد . نشستـم  می∗ي ناصرالدین شاه کردم و شب هـم پاي سرسره  می

یـادم رفتـه   . بود و افسار تمام امور را به دست داشتم جز یک مورد، دل تاتی طوطی           
او دائمـاً دعـوتم   . آوردم خواند و من بهانه می می او مدام فرایم    . بود نباید جوگیر شوم   

او هم کـه خنـگ نبـود، شـک کـرد و یـک روز             . اشتها ندارم گفتم    کرد و من می     می
فرما شد و گفت به هـزار        فرداي آن روز تیمسار تشریف    . دختري را سر راهم قرار داد     

طوطی  یفهمیدم باید براي التماس کردن خدمت تات  . کیلومتري شهرت منتقل شدي   
ردنـد و  از آن شـهر بیـرونم ک  ). هنرمند نفتی، دست و پـا چلفتـی      : (جان برسم گفت  

اند و بـه بـسیاري    از پایتخت بازرس فرستاده: گفت. نگذاشتند چیزي هم با خود ببرم 
  .گونه که وارد خدمت شدي ترخیص شوي اند، پس باید آن از مسائل مشکوك شده

ام گذاشـته     اوایل سربازیم بهتر بود، زن نگهبان طویله، مقداري کلوچه داخل کوله          
با این وصف باز هـم از رو  . پوتین رنگ و رو رفتهاین بار خودم بودم و یک جفت  . بود

 امـا مگـر مـن    .آورد نرفتم و گفتم آدم زبل نان خودش را از زیر سنگ هم بیرون می          
اما هزار بـار  فقط یک کاله چرخاندن از خدمتم باقی مانده بود،       !رفتم؟  دنبال نان می  
آمـد و     م نمـی  زن هـم گیـر    . گذشـت   بانی نمی   چرخاندم و دو ساعت نگه      کالهم را می  

تواند زنـی   دانستم یک سرباز پوتین به پاي هزار کیلومتر از دیار خودش دور، نمی      می
پیش خودم گفتم یک جفت اسکیت بخرم و به پارك شـهر بـروم و جلـوِ    . را تور کند 

قدر خندیدند که   آن. ها، جوکم کردند     به محض پوشیدن کفش    اما. دخترها مانور بدم  
وقتی دیدم دست بردار نیستند فهمیدم بالیـی بـدتر از آن     . فکر کردم کونم پیداست   

  .اسکیت را کندم و انگار آب روي آتش ریختند. به سرم آمده
  . آدم راه بروي مثل بچه! آفرین پسر جان -

طـوطی تـو    یهر چند حرف تـات . به فکر افتادم دوباره مشغول نقاشی کشیدن شوم   
مند نفتی و ده تـا بگوینـد دسـت و پـا     ذوقم زده بود؛ اما گفتم چهار نفر بگویند هنر        

                                                
  و زنان برهنه ازنشست میاي  ها عریان در پاي سرسره  شب،گویند جناب ناصرالدین شاه بلند اقبال  می∗

 .سریدند  آن به آغوشش میروي
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به دفتر سـتاد رفـتم و خـود را نقـاش     . افته به ماتی چلفتی آن وسط دختري هم می 
  :گفتند.  کردممعرّفی

آن دیوارهـا دسـتاتو   . گـشتیم    خدا تو رو از کجا رسوند، دربه در دنبال نقاش می           -
  .بوسند می
 . قربان تخصص من نقاشی روي پارچه است-
 .که رنگ را رو پارچه بکشی رو دیوار بکش رقی نداره، به جاي این خوب باشه ف-

  :نزدیک بود بهم شک کنند، گفتم
  .ترسم  راستش را بخواهید از بلندي می-

  :که تلپاتی کرده باشند همه با هم گفتند مثل این
  . زرشک-
  :ها به ساعتش نگاهی انداخت و گفت کی از آنی
   .بانیته  قهرمان نوبت نگه-

. کـشم  گفتم اگر روزي به عمرم مانده باشد این خار را از پایت بیـرون مـی              تو دلم   
یک خروار کاغذ با خود به برجک بردم و گفتم هـر طـور کـه شـده خـود را نقـاش                        

خواستم  می. گفت گُه نخور  این دستم به آن دستم می   اماخیلی سعی کردم،    . کنم  می
شم انگـار پِهـن بـود و سـگ     خواستم قلب بکـ  آمد، می اسب بکشم روباه از آب در می  

شـد عکـس   . شب پنجم آلتم را توي رنـگ زدم و بـه دیـوار مالیـدم       . لگدمالش کرده 
 بـا خـود گفـتم در ایـن          اماخواستم پاکش کنم؛    . پانزده در چهارِ جناب سرگروهبان    

. زیرش را هم امضا کردم. نگاري وجود ندارد    شهرستان کوچک مرزي که سازمان آلت     
قهقهـه  . خندیـدم  کردم و می نگاهش می. حمت را به رویم گشود   آن تابلو درِ خیر و ر     

پـشت  . خندنـد  حس کردم چند نفر دیگر هم دارنـد مـی  . کردم زدم و نگاهش می     می
ري بود با چهار دختـر   . دیوار روبرویم بودند   کردنـد و ریـسه    مـن را نگـاه مـی   . پسرِ گَ

  .رفتند می
  خندي گارام؟ ی به چی م-
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 دخترهاي همـراهش جنـتلمن      امابگویم تویی چلمن؛    نزدیک بود از دهنم بپرد و       
. گفت همکارم هستند. ها کی بودند عصرش از او پرسیدم آن. بودند و دهانم را بستند  

آخه چلقوز مگه تو سرباز نیستی، کدام همکار؟ تو کار نویسندگی، در انجمن ادبی بـا    
. جاسـت  ي دنیـا آن جا رفتم، دیدم معدن طـال و بـال    روز پنج شنبه با او به آن      . میهم

  :گفتم
  کنه؟  این ترهات چیه اون یارو بلغور می-
 ! ترهاتی تو به شعر میگ-
 قبلیه جالب بود؛ چی    يها   حرف اما.  خوب مگه شعر چیه؟ شعر و شعار و زهرمار         -
 بود؟
 . داستان-
 دي؟  به منم یاد می-
 شه؟  تو داستان سرت می-

از منظر . این داستان طرح ندارد: کردم  هنوز یک ماه نشده، براي انتقاد قد علم می
ســانتا کافتــا نتامــانولوژي ایــن داســتان . ارزد هرمنوتیــک ســوژه پــشیزي هــم نمــی

 خـوانی  قـصه این دفعه واقعاً هنرمند شدم؛ چنـان کـه بـراي کنگـره             . سوسپانسیولیه
بیـست و یـک موضـوع را هـم بـراي         . موضوع کنگره زن بـود    .  دعوت شدم  تخت  پاي

عیین کرده بودند؛ کـه عبـارت بـود از زن و رئـیس جمهـور، رئـیس               نویسی ت   داستان
جمهور و زن، زنان رئیس جمهور، تأثیر رئیس جمهور بر زنانِ کـشور، زنـان کـشور و       

هیچ کدام از ... رئیس جمهور، زنان کشورِ رئیس جمهور، رئیس جمهوري زنان کشور        
ر موضـوع بیـست و    این موضوعات احساس هنرمندانه مرا به جوش نیاورد و به ناچـا           

دادم یا بـه آن اشـراف    هر چیزي را که قرار می. .بود... یکم را انتخاب کردم که زن و    
بـاالخره موضـوع زن و زن را   . شـد  نداشتم یا به نحوي با موضوعات قبلی مرتبط مـی    

اندازد و آن را به، زن به زن تغییـر      احساس کردم من را یاد چیزي می      . انتخاب کردم 
ل زنی گشتم که زن به زن داده شده باشد یا خـود زنـی را بـه ایـن      سپس دنبا . دادم

حکایت خوبی . افتم و براي نقل حکایت کوکش کردم  یپیرزنی را   . ورطه انداخته باشد  
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نشستم و هر آن چه مربوط به قدیم بود را با زمان حال . اما امروزي نبودرا نقل کرد؛ 
ه را پانـسیون کـردم؛ دوگ را فـشفه       کوزه را به آباژور تغییر دادم؛ طویل      . عوض کردم 

با چنان شور و هیجانی آن را . قرائت کردنم هم قرائت بود. کردم و داستانی را آفریدم   
بعد از اتمام داستانم تمام حضّار بلند . خواندم که دهن جماعت یک متر باز مانده بود       

حـضّار چنـان بـه طـرفم هجـوم         . شدند و شروع به کف زدن و سوت کشیدن کردند         
شـان فـرود    سریع پایین آمدم؛ اما بر دسـتان . ردند که ترسیدم بالیی به سرم بیاید    آو

  :یکی داد زد. ها سوار بودم آمدم و تا انتهاي سالن بر دوش آن
  . زنده باد فرزند وطن-

اي مخفـی   قبل از این که حضّار شلوغ کنند، پایین پریدم و تا پایان کنگره گوشـه           
منتظـر بـودم    . نویس منتخب حـضّار انتخـاب شـدم         ندر پایان به عنوان داستا    . شدم

که  قبل از این. هاي بیست موضوع دیگر، چند سکه طال دریافت کنم همچون برگزیده 
شود به منتخـب   ي کنگره تقدیم می به روي سن فرایم بخوانند، گفتند بهترین جایزه  

 طالیـی  ي دلم را براي دریافت قلم طالیـی، کتـاب طالیـی و کتابخانـه          . حضار، گارام 
اما وقتی کاشی به عمل آمد، معلوم شد جایزه ویژه یک هزاري است که        صابون زدم؛   

همین که به دستم دادند جلـو چـشم همـه           . .رئیس جمهور، آن را امضاء کرده است      
خـوردم کـتکم      م خواندند و تـا مـی      یفوراً به پشت سن فرا    . قیامت شد . اش کردم   پاره
  :که شروع به داد و فریاد کردندباز هم دست جماعت درد نکند . زدند

  بزرگتـرین انسـانــی    قـهـرمـانِ زنـدانـی 
   در دلمـانيجــاوید    هـنرمنـد قـهرمان

  واسه خلق شد، قربانی    هنـرمـنـد زنـدانی 
نزدیک بود با دوسـتی خالـه خرسیـشان،         . کردند  جمعیت شعار آخري را تکرار می     

از در پشتی پا به فـرار گذاشـتم؛   . لم کردند و  و سرم را به باد دهند؛ گفتم گُه خوردم       
اما قبل از این که از کوچه خارج شوم دو مرد هیکلی با لباس نظـامی بـرایم احتـرام       

  .گذاشتند و خبردار ایستادند
  .خواهند شما را ببینند  قربان وزیر امور زنان می-
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یی که ها شان به راه افتادم تا به یک مرسدس استیشن رسیدم؛ از همان            دوشادوش
هاي  ها من را به پشت شیشه      در باز شد و پلّه    . زمانی محافظانم هر کدام یکی داشتند     

یـاد  . کـردم   تخت را نگاه می     هاي پاي   از پشت شیشه، کوچه و خیابان     . سیاه باال بردند  
آن زمـان وزیـر     . روزهایی افتادم که جوانکی بودم و اداره این مملکت در دستانم بود           

 و از قبل آن، در درون حکومت، حکـومتی دیگـر بـراي خـود     سازمان پنج کیلو بودم  
آن زمان براي این که از من حرف شنوي داشـته باشـند، ریـشی           . بوجود آورده بودم  

کردم تـا بیـست    چسپاندم و موهایم را با ریمل مو، سفید می      جوگندمی مصنوعی می  
ریـش و  حاال جوانی بیـست و هـشت سـاله بـودم؛ بـدون      . تر به نظر بیایم   سال مسن 

  .آمدم تر به نظر می سبیل و چهار سالی هم کم سن و سال
دم در . شـد  به عـوض تـرس، بیـشتر دلـم بـاز مـی      . رفت اتومبیل به طرف کوه می    

پیـاده شـدم و آن      . دختري زیبارو در را برایم گـشود      . سراي باالي کوه ایستاد     مهمان
وقتـی  . شنیدم  میاز پشت سر صداي گام برداشتن باوقار زنی را   . دختر همراهیم کرد  

. سرا شدیم، دختر به من تعارف کرد بنشینم و خودش بیرون رفت         داخل البی مهمان  
رویش نوشـته شـده بـود    . هاي روي میز را برداشتم    روي مبل نشستم و یکی ازکتاب     

پـر بـود از   . زمانی ایـن کتـاب را بـراي چـاپ فرسـتاده بـودم       . قهرمانان جنگ میهن  
ام  جمهـور، شخـصاً پـی    حـس کـردم رئـیس   . نبـرد ام در میادین    یهاي ساختگ   عکس

تصویر صفحه اول را نگاه کردم و با تمـام وجـود    . فرستاده است تا جبران مافات کند     
  :زده گفتم بهت. در همین حین وزیر امور زنان داخل شد. تو صورتش تف کردم

  . سالم خرامان خانم-
 . من خرامان نیستم، گلبهارم-
 . حمانم خرامان خانم به جا نمیاري،-
تـو گـارام هـستی و خـوب هـم      . حمان سه سـالِ پـیش اعـدام شـد     .  تو گارامی  -
 .به نوشتنت مشغول باش و در دیگر امور دخالت نکن. نویسی می
 کنی؟  خرامان خانم داري تهدید می-
 . نه، این را مثل یک حرف دوستانه بپذیر-
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م و نذاشتـم تو رو  دوست من خرامان بود، براي همینَم خودمو به خطـر انداختـ       -
 .بکشن و نجاتت دادم

 . من هم یک بار جان تو را نجات دادم-
  کی؟-
کنی چطور به آن راحتی و آسانی رها شدي؟ به جاي تو یکـی دیگـر را                   فکر می  -

 .کشتیم و تو حاال به اسم گارام آزادي
اما من به حکم قاضی رشید آزاد شدم و به عوضش مـادرم را بـه عقـد خـودش             -

 .ددرآور
اي بود کـه بتونـه تـو رو     آخه قاضی رشید در قد و قواره    . اي   حمان تو خیلی بچه    -

. اون با میل و رغبت خـودش زن آن مـرد شـد       . آزاد کنه؟ مادرت سرت شیره مالیده     
اما با وجود این بـاز هـم تـو را     . من تو را خالص کردم و حاال دیگه دینی بهت ندارم          

در حال حاضـر قـدرت   . دم هی برات انجام می   دونم و هر کاري بخوا      دوست خودم می  
 .خواي بگو هرچی می. مثل موم تو دستمه. تر من از رئیس جمهور هم بیش

 .خوام خرامان صدات کنم خوام؛ فقط می  هیچی نمی-
دانستم  اگر کسی راجع به پاره کردن آن اسکناس از تو سؤال کرد بگو نمی     .  باشه -

ل حاضر قهرمان کسی است که ترسو بـه نظـر   در حا. جمهور آن را امضاء کرده     رئیس
 از پس این کار برمیاي؟. آید
 . دوست دارم همان حمان گذشته باشم-
  حمان وزیر پنج کیلو یا حمان خرگوش باز؟-

 .تو دلم گفتم حمان خانم باز
به زادگاهم برگشتم و کالهم را پرت کردم تا         . همان روز خدمت سربازیم تمام شد     

طوطی چسپاندم تا خانه فروخته شد و سهمم  یخود را به تات. براي خودش باد بخورد  
سه طبقه آن   . ماشین و آپارتمانی چهار طبقه خریدم     . تخت نایستادم   تا پاي . را گرفتم 

کردم و از راه دختران دانشجوي طبقه  را اجاره دادم و خودم در طبقه چهارم صفا می 
  .تخت را بلد شدم هاي پاي سوم عشق و حال
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توانم به دیدار رفـیقم بـروم، فکـر       جمهور بگوید جمعه می     که رئیس   تا قبل از ا این    
شـوم و بـیش از پـیش عظمـت و        کردم با شنیدن آن حرف کلی از او ممنون می           می

توانـست   جمهور کـشور بـود و بـا یـک اشـاره مـی       او رئیس. بزرگیش را خواهم ستود 
داد جمعـه از   اگر اجازه نمـی . ا از میان برداردگنده و صاحب اسم و رسم ر     هزاران کله 

شش ماه تمام به هر دري زده بودم و بـه هـر کـس و               . کردم  کاخ خارج شوم دق می    
جمهور برسم و از نزدیک نزدیک او را بـشناسم و         ناکسی رو انداخته بودم تا به رئیس      

 ماه فراق اي شش با چنین انگیزه . مثل شاهدي زنده، ماوقع را براي عزیز تعریف کنم        
جمهور حرفمان باال  از آن شبی که به خاطر رئیس      . ي عزیز را تاب آورده بودم       کشنده

گرفت و با گریه از آپارتمانش بیرون آمدم، شبی نبوده که اشک آلود به خواب نروم و 
آن شـب بـیش از دو انتخـاب نداشـتم، عـشق      . صبح با چـشم نمنـاك بیـدار نـشوم        

فتارش بودم و دیگري عـشق عزیـز کـه قلـبم را             جمهور که از همان بچگی گر       رئیس
  .آکنده بود

ها مدال وفـاداري و فـداکاري و     میهن بودم و ده   داران  پاسترین    من که از شاخص   
ي پاسـداران را برانگیختـه     قهرمانی را دریافت کرده بودم، به نحوي که حسادت بقیه         

بایست در  می. کردم دلبسته یکی از دشمنان میهن شوم بود، هرگز فکرش را هم نمی     
تـرین فرزنـدان وطـن را     گشتم و اصـیل  میان پاسداران وطن دنبال چنین عشقی می      

اما گویی سرنوشتم چنین رقم خورده بود کـه         کردم؛    جمهور پدر می    کش رئیس   پیش
در یکی از زیباترین روزهاي پاییز این شهر به یکی از دشـمنان قـسم خـورده وطـن         

چتري را روي سرم گرفتـه  . بارید اران به شدت میب. اش شوم باخته  برخورد کنم و دل   
برگ . کردم جمهور را نظاره می هاي کشور رئیس یزدم و زیبای بودم و در شهر قدم می     
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مـست بـر   . نواخـت  هـاي بـاران بـر چتـرم مـی         قطره. پیادروهاي شهر را پوشانده بود    
رو و  دههـاي نشـسته بـر پیـا       داشتم و رد انبـوه بـرگ        می  هاي زرد و سرخ گام بر       برگ

نمود و ریزش  جا دنیا زرد می آن. خودم را در پارك شهر بازیافتم   . گرفتم  خیابان را می  
هـا رهـا    خود را در بـرگ   . بخشید   رنگارنگ، آهنگی موزون می    يها  باران بر انبوه برگ   

وار شروع به دویدن      چترم را بستم و دیوانه    . تا نزدیک زانویم در برگ فرو رفت      . کردم
هـاي درختـان و    هاي زیر پایم، بارش تند باران از میان شـاخه          خش برگ   خش. کردم

تاالپ تلوپ قلبم به وجدم آورده بود و برایم مهم نبود که شنل خیـسم را چنـان بـر      
  .بلعد هاي تنم را با چشم می ام که اگر مردي از کنارم رد شود برجستگی خود پیچیده

 یم در ایـن دنیـا کـس    کـرد   احـساس مـی   . باران سر تا پایم را خیس آب کرده بود        
برد، اما بـود؛ آن طـرف پـارك،          چنین از پاییز حظ نمی      خوشوقتر از من نیست و این     

. پاشـاند  ها را در هوا می چرخید و برگ ها می پسري اسکیت به پا زیر باران میان برگ    
اي  گوشـه . ور بـود  دیـد و در پـاییز غوطـه       دیدمش اما او مرا نمـی       می. نزدیکش شدم 

بعـد از ایـن کـه آرایـش      . داد  در آن میان جـوالن مـی      . چشم دوختم نشستم و به او     
  .م شود در میان باران گم شد    آن که متوجه ها را آشفت، بی برگ

من هر روز به . بارید  پارسال پاییز عجیبی داشت؛ یک هفته پشت سر هم باران می          
رنـگ  اي آبـی   یماندم تـا بـا یـک جفـت اسـکیت و بـاران       رفتم و منتظر می  جا می   آن

. مـن را ندیـد    . روز سوم نزدیک رفتم   . پیدایش شود و تمام وجودم را از رقص بیاالید        
. روز بعد خود را در معرض نگاهش قرار دادم و چشمان پر از حسرتم را به او دوختم              

  :روز بعد ار آن صدایش کردم و گفتم
  دي؟  خیلی دوست دارم اسکیت یاد بگیرم؛ بِهم یاد می-
 .و ندارم حوصله این کارها ر-

  .بیزاري را در کالمش حس کردم
  .دم الزحمت رو می حق. خوام  مفتکی که نمی-
 !خواي اسکیت یاد بگیري  با این شنل می-
  نمیشه؟-
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 .شکونی شی و گردن خودتم می  کله ملق می-
 .داران میهن اجازه ندارن شنلشون رو ور دارن اما پاس عاشق اسکیت بازیم -
 . جاي دیگه بهت یاد بدمتونم یه  اگه بخواي می-

اش بـراي آمـوزش دادن بـه مـن ایـن بـوده کـه شـنل              بعدها فهمیدم تنها انگیزه   
  .و من را معاند انقالب کند داري را ازم برگیرد پاس
   چه طور راضی شدي باهات همچین کاري بکنه؟-
قصد من هم این بود او را بـه مـسیر   . گرفتم  بر خالفش جبهه میشدت اوایل به   -

 .پرستی بکشانم میهن
  شدید؟موفّق کدومتون -
  . دونم  حقیقتش نمی-

بـارانی  . باریـد  هنـوز بـاران مـی   . داري به آن جـا رفـتم   فرداش باز هم با شنل پاس    
یـک جفـت   . بخش، عزیز رأس ساعت، دمِ ورودي کوهستان منتظر ایستاده بـود    لذّت

 .کفش اسکیت هم برایم خریده بود
 ! او برایت خریده بود؟-
 .ول خودم با پ-
  چه قد ازت گرفت؟-
 .صدهزار.-
 دیگه چه کالهی سرت گذاشت؟. دن هشتاد هزار ترین کفش را می به! صدهزار؟ -
گاه اتوبوس ایستاده  اي از ایست وقتی به او رسیدم، گوشه.  هیچی، پسر بدي نبود  -
 .بارانیش را چند بار تکاند و سریع سوار اتومبیل شد. بود
  بودي؟ خودروي دولت را برده-
 . شرمسارم قربان-
  اون چرا اتومبیل خودش را نیاورد؟-
 . گفت اتومبیل ندارد-
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ماکـسیمایی  . دو تا ماشین تو پـارکینگش پـارك شـده   . مرتیکه جعلَق.  گُه خورد  -
 هاشون رو هم بهت بدم؟ خواي شماره می. نوك مدادي و مرسدسی مشکی

 . حرف خودتان حجته-
  کجا بردت؟-
 .یالیی در منطقه کوهستانی رفتیم سمت و-
  تو رفتار و گفتارش چیز مشکوکی ندیدي؟-
 . خیر قربان، بجز یک چیز-
  خُب؟-
: گفـتم . از بوي دهنش هنگام صحبت کردن فهمیـدم  .  قربان مشروب خورده بود    -
  آوردي؟  که خوردي واسه من هم مییشد از اون چیز باحال نمی
 خوري؟  مگه می-
 . آره-
 ! میهن نیستی؟اراند پاس مگه تو از -
حرام است به حکم شرع بر نادان؛ حالل است به حکم عقـل        : سینا  ی به قول بوعل   -

 .بر عاقل
 :بعد از این حرفم گفت

یـه گوشـه   . ها ویـالي باصـفایی داره    تازه یادم افتاد، یکی از دوستام این نزدیکی   -
 .دار تا باهاش تماس بگیرم؛ نکنه مجبور بشیم برگردیم نگه
 ازه گرفت؟ ازش اج-
چند بار بهش زنگ زد، اما موبایلش خاموش بـود؛ او هـم بـا عـصبانیت بـرایش                  -

 ..مسیجی فرستاد
  به نظرت اون دوستش کی بود؟-
 .ها بوده  نمیدونم، احتماالً ورزشکار، هنرمند یا چیزي تو این مایه-
تـو  .  درکان، یعنی تا این حد خنگی؟ اون دوست دخترشه و اسمش هم گلبهاره              -

صـبر کـن تـا مـن       !  چیز مـشکوکی ندیـدي؟     یگوی  بعد این همه دروغ آشکار باز می      
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او پـیش خـودش   . آن پسر اسمش حمانِ نه عزیـز . واقعیت ماجرا را برایت بازگو کنم   
ي  دانـد، نـه اسـمم، نـه شـماره      یفکر کرده این کفتر وطن در مورد مـن چیـزي نمـ      
خواسـته تـو را بـه یکـی از          مـی . خودرویم، نه شماره تلفنم و نه هیچ چیز دیگري را         

بعد . کاري هم از دستت ساخته نبود. سیرتت کنه   ویالهاي خلوت شمال بکشاند و بی     
کـرد و ریـش و سـبیلی هـم کـه       زد، موهـایش را سـیاه مـی    از اون لنزي مشکی می   

توانست پیدایش کند؛ مخصوصاً که کسی مثل گلبهـار از او     چسپاند، خدا هم نمی     می
تو را آن جا کشانده تا ترتیبـت را بدهـد و روي دلـش دسـت               چاره،    بی. حمایت کند 

تو هم با پاي خودت رفتـی  . داران رئیس جمهور را ترتیب داده بکشد که یکی از پاس   
 .تو دامش

 . اما قربان مطمئن باشید که هیچ اتّفاقی رخ نداده؛ هیچ اتّفاقی-
 
مقدر این . زرنگی تو نبودهاما به خاطر . تر از تو مطّلعم هیچ اتّفاقی نیفتاده    من به  -

خوري تعجـب کـرده و کـیفش کـوك شـده،       بوده، وقتی تو بهش گفتی مشروب می      
 میدانی چرا؟

 . عقلم قد نمیده قربان-
اي هم هستی و  شی باهاش بنوشی، اهل کار دیگه     احساس کرده وقتی راضی می     -

ئـیس جمهـور،   گیر ر دار مدال  اي سر داده و گفته اگه این پاس         روزمندانه  ي پی   قهقهه
     داد و  دانی اگـر گلبهـار جـواب تلفـنش را مـی             می. حکومتش تا چهار سال دیگه بند

 کرد؟ گفت اجازه نداري به ویالي من بري چیکار می می
 .رسد عقلم به چیزي نمی. دانم قربان، من خیلی صفیحم  نمی-
 .برد طوطی می گشت و تو را به ویالي تاتی  برمی-
 طوطی کیه؟ ی تات-
بینی چه کشور     می. زن یکی از وزیران این کشور     .  اون الت بی سر و پاست       هرزه -

امـا  . انـد  اي دزد و دیـوث و روسـپی دورم جمـع شـده           عـده پاك منزهـی و داریـم؟       
ام؟  کنی چرا تا حاال دست نگـه داشـته    فکر می.گذارم در بر همین پاشنه بچرخد  نمی
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چنـان سیـستم کنترلـی      . آورم  شـان در مـی      بگذار روزش برسد، دمار از روزگار همـه       
 امـا بگذریم، ادامه بده،    . زنم  شان را هم دید می      ام که داخل رختخواب     اندازي کرده   راه

 .ماجراي آن روز و آن ویال را برایم شرح بده. دقیق تا حرفت را قطع نکنم
بارهـا گفتـه   . گفت بهم نـارو زده  می.  مسیجی پر از گالیه و طعنه برایش فرستاد     -

اگر راست میگه چرا خاموشش کرده، اون رو یک جا       . دونی   رو فقط تو می    این شماره 
دوست نداشتم در آن حال و هوا بماند؛ براي همین پیاده شدم و . ذاشت و خالص  می

ي آن کـوه جنگلـی انبـوه بـود؛      دامنه. با چشمی پر از تحسین آن اطراف را دید زدم     
یـی چهـار طبقـه و بـا شـکوه دیـده       آن سوتر ویال.بارید باران نم نم می . ي پاییز یرنگ
 يهـا  فرش وقتی با ماشین از روي سنگ . گفت سوار شوم و به آن سمت بروم       . شد  می

کردم در آینه او را دیدم پاي درختـی را کنـد و دسـته     پوشیده از برگ باغ، عبور می   
همین که به من رسید در را گـشود و تـا طبقـه چهـارم یـک نفـس       . کلیدي درآورد 

شـرت و شـلواري از اتـاق         با تی . هایم را عوض کنم      نشانم داد تا لباس    اتاقی را . رفتیم
نتوانـستم  . هـا را پوشـیدم     اسـکیت . کرد  اعتنا نگاهم می     او کماکان بی   اماخارج شدم،   

دسـتم را گرفـت و   .  لیز نگه دارم و نزدیک بود بیـافتم يها فرش  تعادلم را روي سنگ   
ـ . تعادل را به من برگرداند     روز بعـد مـن را بـه    . ا اسـکیت راه بـروم  آن روز یادم داد ب

طـوطی بـوده      یطور که شما فرمودید ویالي تات       احتمال دارد همان  . ویالیی دیگر برد  
 .رفتیم به جز چهار جمعه که در دیدارها وقفه انداخت، مرتب به آن ویال می. باشد

  رفتـارش امـا از دلش خبر نـدارم،  . دمیرقص اسکیت بازي را یاد گرفتم و باهاش می 
آخـرین روزي کـه از ویـالي    . سنگین و با وقار بود؛ به همین خاطر گرفتـارش شـدم   

خوام شنا یادت بدم، فردا وسایل شنا رو با خـودت          طوطی خارج شدیم گفت می      یتات
صـبح  . برمت جایی که استخر هم داره   گفت می ! تو این هوا و شنا کردن؟     : گفتم. بیار

. طبقه همکف، اسـتخر بزرگـی داشـت   . دآن روز من را به همان ویالي روز نخست بر 
کنار استخر خودم را با اسکیت بـازي سـرگرم   . کشیدم لباسم را در بیاورم  خجالت می 

گفـتم  . ولی شنا کردن او باالخره هوس تـوي آب رفـتن را بـه جـانم انـداخت      . کردم
 ها شنا کنم؟ شه با همین لباس نمی
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مرد گرگ نیست، لخت    . هاتون بد حالیتون کردن     ترسی بخورمت؟ مربی    چیه می  -
 .افته هم بشی، هیچ اتّفاقی واست نمی

 . شرع اجازه نمیده جلوي نامحرم لخت بشم-
 ده باهاشون شراب بنوشی؟ شرع اجازه می-
 .کنم دیگه دور و برش نرم  اون کارم هم اشتباس، سعی می-
  تا حاال از اون کارت ضرر دیدي؟-
 . نه، نه زیاد-
اگه خدایی هم وجود داشته باشه؛ تو . بینی  ضرر نمی مطمئن باش از این کار هم     -

 .پیچ از شکم مادرت مینداختت بیرون وگرنه قنداق. رو لخت آفریده
 . اما حتماً توش حکمتیه که خدا واجب کرده-
 گه چنین حکمی داده؟  کی می-
 .که در تمام کتب آسمانی اومده  مگه نه این-
 بـه میـان نیامـده؛ ثانیـاً طبـق گفتـه        اوالً تو هیچ کتاب آسمانی از شنل حرفـی   -

خودت احتمال داره لخت شدن به حکم شرع حرام باشد بر زن ضعیف و حالل باشد              
فوراً لخت شدم؛ نه به ایـن خـاطر   . رمیگ یلخت شو گازت نم. به حکم عقل بر زن دانا  

ـ      ش را قبول کرده باشم، برعکس می      یها  که حرف  دلیـل   یخواستم ثابـت کـنم خـدا ب
ي  حکمت آن همـه کتـاب را راجـع بـه فلـسفه             یب نکرده و شما هم ب     حجاب را واج  

بعد از چند دقیقه احساس خـوبی بهـم   . پریدم تو آب. اید واجب بودن حجاب ننوشته  
هـم بـا شـورتی        آن. شدم  در تمام عمرم اولین بار بود جلوِ مردي لخت می         . دست داد 

اعتنایی قبل از  مان بی اما او با ه   نازك و سوتینی که داخل آب مثل شیشه شده بود؛           
آن روز ترسم از آب ریخت، ولی آن قدر دسـت و پـا زده               . کرد  لخت شدنم نگاهم می   

گفت اگه دوست داري تا مشت و مالت بدم؟ گفـتم    . بودم، تمام بدنم کوفته شده بود     
گفت اگه با من راحت نیستی به       . شه  نیازي نیست، کمی که بگذره خستگیم رفع می       

. تونی شـنا کنـی   گاه بگو مشت ومالت بدن و گرنه فردا نمی وابیکی از دوستات تو خ    
بـاور کنیـد تنهـا    . گفتم چنـین کـسی را سـراغ نـدارم؛ خـودت مـشت و مـالم بـده           
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شود و با آن مـشت و   شان نمی خواستم ثابت کنم کبریت و باروت کنار هم معامله        می
. یمـان بیـاورد  هاي خداوند و شما ا    گردد به فرموده    شود و مجبور می     مال تحریک می  

اما بعد از نیم ساعت مشت و مال هیچ تغییري نکرد؛ جز این که از فرط خستگی به                
 .نفس نفس افتاد

 . دخترم تو خیلی مظلومی-
. جمهور دلـم را بـه جـوش آورد و از حـظ و لـذت بغـضم گرفـت            این حرف رئیس  

  )دخترم تو خیلی مظلومی(
  . قربان مظلوم و گیج و خنگ-
.  تنت هیچ کاري نکرده، اما با آن کار به مغزت تجاوز نمـوده    درسته آن مردك با    -

او صدها زن را دیده و هر شب در بغل یکی به سر برده؛ براي همـین بـرایش آسـان           
آن پسر پیش خودش فکر کرده با حمله کردن به تـو  . است با مغز و تن تو بازي کند 

در صورتی که با . هدد دانست با آن کار تو را از دست می     می. شود  چیزي عایدش نمی  
ات دست بکشی و به تمام آرزوهـا و   خودداري، کاري کرده که از زندگی هیجده ساله      

 .اهدافت پشت پا بزنی
همـین  . جمهور بعد از گفتن این حرف براي رفع و رجوع کاري بیرون رفـت          رئیس

با خود اندیشیدم مردي که تـا  . که در پشت سرش بسته شد، هق هق گریه سر دادم 
دانـد افـراد     به زوایاي پنهان زندگی ناشناسی چون من واقف است خـدا مـی      این حد 

جمهـور و    از این سیستم کنترل مخفی رئـیس      . شناسد  نزدیک خود را تا چه حد می      
بر زندگی مردم کشورش شکه شده بودم؛ با این وجـود بیـشتر    انگیزش تسلّط شگفت 

هـا و   بـازي   حقـه از هر زمانی دوست داشـتم پـیش حمـان بـروم و بـه خـاطر تمـام               
در آن زمان تنهـا همـین آرزو را داشـتم و          . هایش در صورتش تف بیاندازم      فریبکاري

ام، دلـم    تا گرفتن جوابِ خواسـته    . جمهور بود   برآورده شدن آن منوط به اجازه رئیس      
آیا او اجازه داده بود بروم عزیز را . آشوب بود؛ اما به محض اجازه دادن، اُبهتش ریخت

 کرده بودم اجازه بدهد فردا سر       اش  مخفی نگه داشتن واقعیات درونم قانع     ببینم یا با    
  قرار بروم؟
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جمهـور را پـیش    هـاي رئـیس   اي از جلوي چشمم کنار رفته باشد، حرف  انگار پرده 
مانـست   داند، بـه آن مـی   فهمیدم آن مرد فقط ظاهر مسائل را می. خودم تکرار کردم 

د و او هـم در ایـن چنـد روز از زبـانش     طوطی گفته باشـ  که عزیز به کسی مثل تاتی 
عزیـز  . خبـر بـود   جمهور برخالف ادعاهایش، از بسیاري مسائل بی رئیس. شنیده باشد 

من از حـال  . براي من غریبه نبود تا در آن بیابان به من تجاوز کند و او را بازنشناسم    
شـتم؛  اي همراه دا  بودم و روزي که با هم از شهر خارج شدیم تپانچه  مطّلعو وضعش   

کرد جایی ایستاده بودم که مـرا نبینـد؛ از            وقتی از چشمی در ویالي گلبهار نگاه می       
داد تحریـک شـده بـودم و دوسـت      تر زمانی که داشت مشت و مـالم مـی       ها مهم   این

از . ترسیدم بفهمد دختر نیستم و همه چیز به هم بریـزد  داشتم با او درآمیزم؛ اما می  
هر چنـد بـه     . عی دعواي من و عزیز چه بوده است       دانست دلیل واق    همه مهمتر، نمی  

جمهور بـود و وقتـی هـم نتوانـستم        ظاهر دلیل باال گرفتن دعواي ما به خاطر رئیس        
حرف بزنم با هق هق گریه از آپارتمانش بیرون دویدم؛ اما آن ظاهر ماجراي آن شب          

ز مسائل انگیز رمان حمان، به هیچ یک ا       ، همان مرد خوف   درازجمهور پالتو   رئیس. بود
واقعی من و دیگر شهروندهاي کشورش اشراف ندارد و فقط ترس کنترل شدن را به           

  .جان مردم انداخته است
. ریسک بزرگـی بـود  . ام زد کتاب را هم با خود بردارم و به عزیز نشان بدهم     به کله 

 درازاین هم ممکن نبود، پالتو. اش کنم فکر کردم به اتاق بروم و داخل کمد رونویسی    
. کپـی گـرفتن از آن همـه کتـاب هـم اشـتباه بـود             . گشت  ند ساعت دیگر برمی   تا چ 
. کنـد  اش را چک می شود شماره دانستم هر بار که از کنار دستگاه زیراکس رد می         می

توانستم تمام صفحات را اسـکن کـنم و           می. با دیدن کامپیوتر چیزي به ذهنم رسید      
هـاي روي سـرم چـه     ا بـا دوربـین  ام. آن را بر روي فالشی بریزم و با خود خارج کنم 

وقتی بـا پـالتوي درازش روي   . ي این کار را هم کشیدم تا بازگشت او نقشه   . کردم  می
  :ها دستش را گرفتم و گفتم سرم ظاهر شد، مثل بچه

کنم؛ فقط یک  روز دارم فکر می    روز راجع به آرزوهایم پرسیدید، از دي        قربان دي  -
  .آرزو دارم
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 . بگو-
  . هاي شما را داشت هام آلبومی پر از عکس بچه بودم یکی از دوست قربان وقتی -
. هاي شـما را داشـت     هام آلبومی پر از عکس      قربان وقتی بچه بودم یکی از دوست       

اگـر  . شـد  اش حسویم می همیشه به. هاي گوناگونی از شما داخل آن آلبوم بود         عکس
صـالح بدانیـد را اسـکن    هایی که خودتـان   گردید آن عکس امکان دارد تا شما بر می     

 .کنم و براي خودم نگهشان دارم
به ساعتش نگاهی انداخت و به اتاق بغلی رفت و بعد از یک ربع ساعت، هشت نـه             

گانه و پـا کوبیـدن    اي بچه  با خنده.آلبوم را با خود آورد و روي میز کامپیوتر گذاشت     
وقتـی  . اق خارج شـد او هم دستی بر سرم کشید و از ات   . روي زمین از او تشکّر کردم     

گردد، کتاب را وسط آلبوم گذاشتم و تمـام صـفحاتش را دور از                مطمئن شدم برنمی  
تـا قبـل از برگـشتنش    . دید دوربـین بـاالي سـرم اسـکن کـردم و روي فـالش زدم          

 .هارا هم اسکن گرفتم عکس
اولین بار بود در کاخ چنـین   . داد  بوي نرگس می  . کمکش کردم پالتویش را درآورد    

که دقیقاً به فکر عزیز بیافتم دلتنگ شـدم و اشـک          آن  بی. کردم   استشمام می  بویی را 
 .پالتو را بردم و به جالباسی آویزان کردم. در چشمم حلقه زد

  یک فصل از کتاب مانده؟-
  . جناب  بله عالی-
. بـارد   انگیـزي مـی     بیرون بـاران دل   .  سریع بیارِش تمامش کنیم، برود پی کارش       -

 یزي بنوشیم؟دوست داري با هم چ
  .  قربان مایه افتخار است-

تا صفحاتش را ورق زد، دو فنجـان  . که باز هم تکرار کند کتاب را آوردم قبل از این  
ام را یـک بـاره بـاال کـشیدم؛ او پـس از       بر خالف همیشه قهوه . قهوه هم آماده کردم   

سـت  زود بـاش، تـا بـاران را از د        : نوشیدن یک قُلپ، فنجان را زمین گذاشت و گفت        
هـاي معمـولی از زیـر          جالد هم مثل آدم    درازپیش خودم فکر کردم آیا پالتو     . ندادیم
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رم کند برد، یا با این کار می باران نشستن و نوشیدن لذت می   چشمی او  زیر. خواهد خَ
  .فوراً شروع به خواندن کتاب کردم. ام زل زده بود به سینه. را پاییدم

ارتـش  . زدند وي و پیروزي خود دم می ر  تا آخرین لحظات جنگ، دو طرف از پیش       
کرد که گویا تونل زده  ها ادعا می پالتوبور که در بستر واقعی از او اثري نبود، در رسانه

 آزادي سردر آورند و از همه سـو بـه   مجسمهو سربازانش امروز و فرداست که از زیر        
ر چنـان بـا     پـالتوبو . هاي پایتخت یورش ببرند و کنترل اوضاع را به دست گیرند            کاخ

داد، کـه   کشید و سبیل جو گندمیش را تاب می  اش دست می    اطمینان بر شکم گنده   
پریدند؛ به میدان   با شنیدن هر سر و صدایی از زمین، به بیرون می   درازمخالفان پالتو 
با هر تاالپ تلـوپ زمـین نیـز دار و    . کردند زدند و رو به آسمان دعا می       ارتش زل می  

 هر روز اطالعیـه  درازاز این طرف هم ارتش پالتو. شدند  رك می ت   زهره درازدسته پالتو 
من وزیر پنج کیلو بودم، اما . داد که فالن هزار مترمان مانده تا کوه نور و کوه تور             می

. آن جنگ مرا قدرتمندترین مرد دو کشور کرده بود  . نه این طرفی بودم نه آن طرفی      
در . ا براي خودش دولتی کامل بـود خانه هم نبود، ام    هرچند سازمان پنج کیلو وزارت    

عالوه بر آن منتظر بودم . آن چند سال تمام دشمنان خود و انقالب را تار و مار کردم  
جنـگ،  . بعد از پایان جنگ، دستاوردهاي ارتش را بـا سـازمان خـودم قیـاس کننـد                

م گوز در سرنایش دمید و گفت. اي تمام شد نییچ چ مقدمهیه یناگهان و ب اشی د:  
  .کنیم جنگ نمی. گُه خوردیم.  ایست-
   چرا؟-
 !دونه  کاکام می-

گـرد و خـاکی بـود خـدا      . کوپتر خود را به مرز رساندم        در این وقت سریعاً با هلی     
خـوب کـه دقیـق شـدیم     . سه روز طول کشید تا گرد و خـاك خوابیـد         . نصیب نکند 

بـه آن  دیدیم بیشترین پیشروي جنگ متعلق به سربازي بوده که از بلندي لبِ مـرز        
من گزارش به گُه نشستن جنگ را به پارلمان بردم و با عصبانیت      . طرف شاشیده بود  

 و اعضاي گوزلمان خواندم و فوراً الیحه گزارش جنگ تصویب شد درازدر حضور پالتو 
  .و ارتش را مقصر این جنگ شناساندیم
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قال هـر  ما یعنی جناح عشایر، با افرادي اندك و با تجهیزاتی ناچیز و بدون قیل و           
آن کس را که معاند انقالب بود، از میان برداشته بـودیم؛ در صـورتی کـه آن ارتـش         

المـال کـه هـدر     ي گرد و خاکی که به راه انداخته و آن همه پول بیـت   عظیم با همه  
داده بود بعد از پایان جنگ، کوه نور و تور که سهل است تپه گُهی از دشـمن را هـم       

دانـستم آن      بودم، بـراي همـین مـی       درازاست پالتو من دست ر  . به دست نیاورده بود   
گویی و کُرکُري خواندن و جنگ دود است و قرار نیست هیچ کدام  جنگ، جنگ مفت

رو از همان نخـستین روزهـاي نبـرد     از این. از طرفین مخاصمه غالب یا مغلوب شوند     
  .هاي ارتش را در ذهنم چیده بودم س گزارش فعالیتینو پیش

رف جناح عشایرهاي اکابر نوشته شده بـود و خـود زیـر آن را    این گزارش که از ط   
عرضگی فرمانـدهان ارتـش و        کفایتی و بی    امضاء کرده بودم دلیل ناکامی ارتش را بی       

 هر دو تاکتیک جنگ ارتـش، یعنـی جنـگ کالسـیک و جنـگ          يهمچنین ناکارآمد 
ست در آن نش. هاي جنگ عشایري قلمداد کرده بود خرکی و سود نجستن از تاکتیک

علنی پارلمان، ارتش به عنوان بازنده جنگ معرفی شد؛ اما تصمیم براین شد کـه          غیر
ها به مردم اعالم شود که جنگ با موفقیـت کامـل بـه انجـام رسـیده       از طریق رسانه  

ها جشن پیروزي به پا شود و بـه فرمانـدهان     است؛ لذا در تمامی شهرها و شهرستان      
م گوز . ارتش مدال اعطا گردد   در سرنایش دمید و یک هفته تمـام در سراسـر   اشی د

اما با این تفاسیر مردمی که حـساب سرشـان         . کشور جشن و پایکوبی به راه انداخت      
ایـن  .  و پـالتوبور عـشایر دو کـشوراند      درازدانستند تنها برنده جنگ پـالتو       شد می   می

جنگ ثابت کرد سروري کشور مرهون عـشایر اسـت و اگـر ایـن مملکـت در طـول                    
بـراي همـین در     . دراز صاحب شرف و بزرگی بوده، بـه خـاطر عـشایر اسـت             سالیان  

سومین روز جشن شعار زنده باد عشایر، زنده باد پالتومشکی جاي مـابقی شـعارها را           
  . دانستم اما پالتومشکی چه کسی بود، تنها من می. گرفت

 به بایست این هیأت می  . هیأتی را براي تحقیق و تألیف تاریخ عشایر انتخاب کردم         
آوري مـستندات تـاریخی جهـت اثبـات      هاي باستانی و جمع   حفاري و اکتشاف مکان   

این کشور در تمام طول تـاریخ،  [بنا به گزارش این هیأت      .پرداخت  سروري عشایر می  
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ارتش و مرتش نداشته و سرپا ماندش به خاطر عشایر بوده و تاریخ این ملت توسـط               
  ]!عشایر نوشته شده است

  :رئیس هیأت گفت
قربان مدارکی هم وجود دارد که گویا زمانی در ایـن کـشور ارتـش و پادگـان و              -

  .محل آموزش نظامی وجود داشته است
 . گُه خوردند-
  قربان با شاهدان و مورخین چه کنیم؟-
  .آن وقت نه خانی آمده و نه خانی رفته.  همه را به درك واصل کنید-

شـد کوبیـدیم و     که مفت باز میمدارك مخالف را از بین بردیم و دهن هر کس را     
خـواهی  . تا نباشد چیزکـی مـردم نگوینـد چیزهـا       (دو گفته را گفتمان غالب کردیم       
در مدت دو ماه تمامی آثار و مدارك از بین رفتند،  ) نشوي رسوا همرنگ جماعت شو    

جا پیش رفت که مردم به قـسم حـضرت عبـاس     تا آن . و مضحکه خاص و عام شدند     
  .ان ایمان آوردندنویسان و محقق تاریخ
مِ خروس را چه کنیم؟- قربان د   
 .ها را قیچی کنید  دم همه خروس-
 قربان اگر خروس دم نداشته باشد احتمال دارد در هنگام نزدیکی تعـادلش را از        -

 .دست بدهد و به کون مرغ بزند و آبرویمان برود
 .الراحمین است؛ جلو و عقب مرغ را یکی کرده  احمق، خدا ارحم-

ي دختـر   اي آن روز بنا بر فتواي مال رشید بریدن دم خروس، همچـون ختنـه       فرد
واجب اعالم شد و من هم با حمایت لشکر عشایر، زمام قدرت را به دسـت گـرفتم و              

من که اوایل انقالب هنوز پشت لبم سبز نـشده بـود و    . حکمران واقعی مملکت شدم   
حب ریـش و سـبیل و        جو گندمی بچسپانم، اکنـون صـا       یمجبور بودم ریش و سبیل    

پس رسوا کردن ارتش و سـاختن تـاریخ عـشایر همچـون تمـام               . قدرتی واقعی بودم  
 .ي خودم اندیشیدم حکمرانان دانا به آینده
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م قد علم کنند و  نمود روزي عشایر علیه   منحل کردن ارتش ممکن نبود؛ بعید نمی      
ظـیم را لـب   به همین دلیل به جاي این کـه آن ارتـش ع  . قدرت را از چنگم درآورند   

مرزها نگه دارم که پول حکومت را به باد دهند و پهـن لگـد کننـد، اکثرشـان را بـه        
گوشت بدن  . شان متوجه قضیه عجیبی شدم      هنگام بازگشت . داخل شهرها برگرداندم  

ده و  سربازها آب شده بود و رنگ مرده به خودشان گرفته بودند؛ اما هـر چـه فرمـان          
از قُـدما شـنیده     . ترکیدنـد   داشتند از فرط چاقی می    ژنرال بود مثل خر سیب فروش       

ـن اعتمـاد کـرد؛ از ایـن رو جلـوي دروازه                     بودم نمی  ي   شود به مردان بـاالي سـی م
تخت باسکولی گذاشتم و هر آن که سی من وزن داشت، به عنوان متمرد جنگی             پاي

هـاي   گنـده  ي خوبی براي گرفتن سران ارتش بود، اما شـکم         نقشه. کردم  بازداشت می 
ارتش هم خنگ نبودند و با گرفتار شدن اولین دسته، بقیـه تـدبیر اندیـشیدند و در                 

تخت چهار وعده غذا را یک وعده کردند و بـه جـاي آن چهـار                فاصله لب مرز تا پاي    
تـر   خیال رسیدند و بی  تخت سر وزن می     به این ترتیب نرسیده به پاي     . ریدند  وعده می 

 .شدند هاي دست کاري شده رد می از سربازان مردنی، از روي قپان
فهمیـدم اگـر   . دهان ارتش به دلم رعب انـداخت  شناسی فرمان این زبلی و موقعیت  

بـه همـین خـاطر از    . شود تمام افراد مسلح وارد شهر شوند مصیبتی بر سرم آوار می          
بعـد   ي کـاري مـن      اي را به تصویب رساندم و وظیفه و حیطـه           مجراي مجلس مصوبه  

قرر نمودم که به جاي دخالت در امور امنیتی، فقـط بـه بازسـازي و      ارتش را چنان م   
پذیرفتند، اما به جاي این که از پهنا به آبادانی وسـعت دهنـد       . آبادانی مشغول شوند  

گرفت؛ تا آن جـا   به درازا مشغول شدند و هر روز خانه و کاخ و سنگرهایشان اوج می          
تر شد و این زنگ خطري بود؛  مرتفعدهان ارتش از مجسمه آزادي هم      که مقرّ فرمان  

ـک         هـاي مـیهن اجـازه     زیرا در پی فرمانی که چند سال پیش صـادر کـرده بـودم، کَ
تر بپرند و این بدین معنا بود که هیچ نیرویـی   نداشتند از ارتفاع مجسمه آزادي بیش    

ام را  تصمیم گرفتم دسـتور قبلـی  . دهان ارتش در اختیار نداشتم   براي مقابله با فرمان   
لغو کنم و اجازه تیراندازي را از نیروي هوایی پس بگیرم، اما ایـن کـار باعـث ایجـاد          

به همین خاطر در گام اول توسط مجلـس، ارتـش را زیـر نظـر               . شد  شک و شبه می   
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ها را با سازمان پنج کیلو تلفیق نمودم و وزارت آبـادانی      وزارت آبادانی قرار دادم و آن     
خانه به حد عمومی بود که حیطه کاریش شامل           ارتاین وز . عمومی را تأسیس کردم   

شد؛ هم مسائلی که در خدمت آبادانی بودند و هم مسائلی کـه   تمام امور مملکتی می 
بعد از آن بنا به تصمیم مجلس بـا اسـم واقعـیم حمـان،        . رساندند  به آبادانی ضرر می   

رج گویـان داخـل و خـا    وزیر آبادانی عمومی شدم و مـشت محکمـی بـر دهـان یـاوه        
 .کوباندم

هـاي   دست آن جامعه و حائـذ تمـام ویژگـی       ترین کاربه   نام  من با اسم حمان خوش    
از . کردند بانی می پدرم رئیس عشایر بود و عشایر از من پشتی  . بري بودم   رهالزم براي   

نظر محبوبیت، همان کسی بودم که خرامان را از چنگ جالدهـاي امنیـت رهانیـده                
شـناختند و اسـم    امی محیط زیست و حافظ حیوانات مینه مرا ح یاز لحاظ پیش  بود؛  

به نام حمان محبـوب بـودم و      . کرد  حمان براي همگان سمبل خرگوش را تداعی می       
هـاي   دانست همان پالتومشکی مسئول وزارت پـنج کیلـو و فرمانـده کـک       کسی نمی 

  .میهن هستم
ن کـرد و از  حمان وزیر آبادانی عمومی در میان کف زدن ملت، پالتو وزارت را به ت       

دانـستم قـوانین    تر از راهی کامالً قانونی وزیر شد؛ اما با این تفاسیر خوب می    آن مهم 
براي . ها تکیه کرد  توان زیاد به آن      ارزش دارد و نمی    ∗این مملکت بیست و پنج فلس     

هـاي ملـت و قـانون،         همین به جاي دل خوش کردن و تکیـه کـردن بـه کـف زدن               
آن . حت دانستم نقاط ضعف خود را برطـرف کـنم  همچون عشایري آکادیمسین مصل  

بـا  . ها با قدرتمند شدن یکیست      کردم که رفع کردن نقطه ضعف       زمان چنین فکر می   
گفتم، مردم از سه طریق قدرت می گیرند؛ مـدام از   عقل عشایري آکادمیک خود می    

شان زهرچشم بگیرند، سپر و حفـاظی    شان مطلع باشند، از دشمنان      وضعیت دشمنان 
استراتژي اول را با کنترل تلفن رؤساي ارتـش     .  در برابر دشمنان داشته باشند     محکم

                                                
کند و ماهی هزار فلس  پدر من قانون تصویب می: گوید کند و می  پسر سناتوري از خودش تعریف می∗

رینه تو  گیرد و می پدر من ماهی بیست و پنج فلس می: یدگو میبچه پاسبانی در جواب . گیرد حقوق می
 . هاي پدرت قانون
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براي پیشبرد استراتژي دوم و ترساندن دشمنان، . و قرار دادن جاسوس اجرایی کردم  
جهت حفاظت از خـود     . زمان با پایان جنگ، تمام زندانیان سیاسی را اعدام کردم           هم

انگیخـت از میـان    ا در مـن برمـی     کس که حـس خیانـت یـا جاسوسـی ر            نیز، هر آن  
کردم و از همه مهمتر راهی مخفی بـراي فـرار         هایم را تست می     داشتم؛ خوراك   یبرم

جهت نیل به این هـدف در طبقـه دهـم کـاخ         . در هنگام هجوم ناگهانی تعبیه کردم     
خوابیدم و درست زیر اتاق خوابم استخر بسیار عمیقـی سـاختم کـه در آن دري                   می

ود تا در هنگام حمله ناگهانی، از پنجره اتاق داخل آب بپرم و در             مخفی تعبیه شده ب   
آن زمـان نقـاط ضـعف    . اي ریلی از مهلکه دور شـوم  را پشت سرم ببندم و با کالسکه   

بعدها فهمیدم نقاط ضعفم همـان نقـاط قـوتم          . دیدم  هاي دفاع می    خود را در شکاف   
کـسی کـه فرمـان      . سـت دوستیم ا    حیوان ي یعنی عشایر بودن، عشق خرامان و آوازه      

محـتمالً از طـرف سـرکرده بیگانـه بـوده، چـرا کـه              (ام را صادر کرده بود        يدستگیر
این سه نقطه ضعف مرا در  ) دهد  هاي ارتش عقلشان به این چیزها قد نمی         گنده  شکم

نظر گرفته بودند، براي همین از میان آن همه روز، روز تولدم را براي اجرایی کـردن      
گـاه جـشن    دانستند براي من بچه عـشایر، هـیچ   می. گرفته بودنداشان در نظر   توطئه

کادو تولدم را به اسم خرامان . اي بر دلم مانده است     تولدي گرفته نشده و چون عقده     
بـا ایـن   . هم جلوي چشم خبرنگارهاي تلویزیونی فرستادند  و توسط دختر زیبایی، آن    

شت آن را رد کنم؛ اما اگـر  بود، احتمال دا   اوصاف اگر کادو تولدم خرگوشی زنده نمی      
هم توسط اسب دختري      در روز تولدت از طرف طنازي که هرگز دوستت نداشته، آن          

ها به طور زنده آن را پخش کنند و هدیه دقیقاً     سیاه چشم به دستت برسد و دوربین      
شناسند، قبول نکردن  ات می خانه چیزي باشد که مردم آن را چون سمبل تو و وزارت  

  .آن ممکن نیست
با مالطفت بسیار خرگوش را گرفتم و با خود به اتاق بردم و گوشم را به شـکمش                 

قبل از این که خرگـوش را داخـل قفـس بینـدازم، بـر         . صدایی را نشنیدم  . چسپاندم
فهمیدم توطئه است و به سـرعت  . دستم سرخ شد . هاي قرمزش دست کشیدم     گوش

. اي آبی رنگ را دیـدم  ر، پارچهاز پنجره پایین پریدم، اما هنگام سقوط به جاي استخ 
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در آن افتادم و در چشم بر هم زدنـی درون آن پیچیـده و داخـل ماشـینی انداختـه        
  .شدم و دستمالی را جلوي دماغم گرفتند و از هوش رفتم

قبل از این که چشمم را باز کنم، منتظر زندانی تنگ و تاریک بودم؛ امـا خـودم را      
اي  يروي میـز کنـار تخـت بطـر    . ویی یـافتم روي یک تخت دو نفرِ تمیز، داخل پست 

. هاي گونـاگون و دو گـیالس نـاخمن گذاشـته شـده بـود       اي یخ و مزه    براندي، کاسه 
دو . اي حریر کبود، سالنی بزرگ و تزیین شده را دیـدم    خیز شدم و از پشت پرده       نیم

از زیر ملحفه بیرون آمدم و به . جا بود دست مبل سلطنتی و یک میز ناهار خوري آن       
گوشی . روي میز کنار مبل تلفن را دیدم   . دنبال تلفن گشتم  . قفل بود . طرف در رفتم  

ام را بگیرم، سر دومین شماره قطع شد و اتوماتش        خواستم شماره منشی  . را برداشتم 
  :گفت
اي از   این شماره فقط براي تماس داخلی است؛ لطفاً بـراي رفـع نیازتـان شـماره      -

  .یک الی بیست و دو بگیرید
 :مردي پاسخ داد. اي را گرفتم ره شما

 . بفرمائید-
 جا کجاست؟  این-
 .ست جا هتلی ساحلی  قربان این-
 کنم؟ جا چه می  من این-
 .ي ما هستید  قربان شما مهمان ویژه-
 .کنید  شما همیشه این چنین مهمان دعوت می-
 قربان من یک منشی ساده بـیش نیـستم و اطـالع نـدارم شـما چگونـه دعـوت            -
دانم قرار اسـت نشـست مهمـی برپـا شـود و شـما اداره کننـده آن         ید؛ تنها میا  شده

 .نشست هستید
  پس در چرا قفله؟-
 .شود  اگر پسورد را به آن بدهید باز می-
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هـر  . امتحــان کـردم  . گفتـم شاید همـان شمـاره سـري اتاق خــودم را بخواهـد      
به نظرم رسـید  .  باز نشدچه شماره تلفن و شناسنامه به ذهنم رسید به آن دادم و        آن

  .به همان شماره زنگ زدم. شان ترسند، پس بهتر دانستم بیشتر بترسانم از من می
  . بله قربان-
الهل- احمق شماره سري در چنده؟.  قربان و زهر ه 
 .خبرم  قربان احتماالً روي میزتان باشد، من بی-
مـسئول  . گ تو باشه   رو میز و هیچ جاي دیگه هم نیست، مگه تو قبرِ پدرِ پدرس             -

 .تو کیه؟ سریع صداش کن
 .جا نیست  قربان امروز تعطیله، کسی این-
گه اگـر تـا یـک سـاعت        به آن پدرسگ زنگ بزن و بگو وزیر آبادانی عمومی می           -

 .اندازمت که عرب نیانداخت جا خارج نشوم، جایی می دیگر از این
 .دانم  قربان من شماره ایشان را نمی-
 .مانم و تو دونی بابات کیه؟ این در باز نشه من می ونی، مید  پس تو چی می-

تلفن را گذاشتم و به طرف در رفتم و در همین حین دریچه روي دیوار باز شـد و           
که لـب بگـشایم، منـویی را     قبل از این  . مردي با کاله و پیشبند گارسونی نمایان شد       

  . پیشِ رویم گرفت
   این دیگه چیه عوضی؟-
 .اي دلخواهتان را انتخاب بفرمایید قربان لطفاً غذ-
 اي به چشم، بنویس صبحانه دو سیخ جگر خواهر خودت و رؤسات، ناهار چهـار            -

هاي   زني ها هم زیاد میل به غذا ندارم سه سیخ فیله سیخ پستون دخترهاشون، شب
 .باحالتون
  :داد زدم. که دم بزند، منو را روي میز گذاشت و آرام در را بست  آنیمرد ب

  .ها، این در رو باز کنید قرمساق. زنم به سیخش نزنید بیارید خودم سیخشون می -
. سپس به طرف درِ بزرگ سالن رفـتم و بـه آن کوبیـدم     . با مشت و لگد به در زدم      

  .صدایی نازك و دخترانه به گوش رسید
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  . بگو عزیزم-
  . در رو واکن-
 . برداریداگه امري دارید لطفاً آیفون را.  قربان من کلید ندارم-

 الو: بی اراده گفتم. دختري بسیار زیبا را دیدم. آیفون را برداشتم ، شُکه شدم
 . الو جونم-
 .خواهد باهاتون صحبت کند  خانم به رئیستان بگوید وزیر آبادانی عمومی می-
 .کنم باهاشون تماس بگیرم  هر چند امروز تعطیلِ، اما چشم، سعی می-

ونددختر عالوه بر زیبایی، چنان  کشید  خر می  داشت که بر پشت نرهيزبان نرم و لَ
همـین کـه آیفـون را    . دیـدم  از پشت مانیتور آیفون، رفتـنش را مـی  . کرد فَحلش می 

  .گذاشتم، صداي موج دریا به گوشم رسید
اي سفید رنگ و ضخیم، شیشه رفلکس پنجره  پرده. عقب عقب به طرف صدا رفتم     

آب از . در طبقه ده دوازدهم هتلی ساحلی بودم  . آرام پنجره را گشودم   .را پوشانده بود  
هـاي سـاحلی را     که شن و سنگ      آن  آمد؛ بی   زد و به طرف ساختمان می       دور موج می  

ایـی را ندیـدم کـه     هر چـه اطـراف را پاییـدم، نوشـته      . گذشت  ببینی از زیر هتل می    
امـا از گرمـاي بیـرون و برخاسـتن     . ي کـشور هـستم   مشخص کنـد در کـدام نقطـه    

ایی ایرباس فهمیدم یکی از جزایر جنوب است و من نه در هتل ساحلی بلکـه       هواپیم
یاد حرف منشی افتادم که گفـت    . برم  جمهوري به سر می     هاي ریاست   در یکی از کاخ   

  .قرار است نشست بزرگی برگزار شود و من هم دبیر آن جلسه باشم
 هم نباشد و مـن  اگر این گونه. از پنجره سرم را بیرون کشیدم و پایین را دید زدم  

جا  اگر به قصد دستگیر کردن، من را این. جا اسیر شده باشم، باز هم راه فرار دارم  این
آورده باشند معلوم است خبر ندارند آن قدر به خـود اطمینـان دارم کـه در تـاریکی           

جا داخل آب شیرجه بزنم و تا خود شهر شنا کـنم و خـودم را از مهلکـه                  شب از این  
که نتوانند ذهنم را بخوانند، پنجره را بستم و پرده را      براي این .  شد دلم قرص . برهانم
یادم افتاد فردي سیاسی هـستم و نبایـد خـودم را       . احساس گرسنگی کردم  . کشیدم

هـایی کـه روزانـه     سینی بزرگی پـر از انـواع خـوراکی   . به طرف میز سلف رفتم . ببازم
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بـه  . وي میز ناهـارخوري نهـادم  سینی را برداشتم و ر . خوردم برایم گذاشته بودند     می
هیچ یک راجع به مفقود شدن من حرفی        . طرف تلویزیون رفتم و آن را روشن کردم       

داخل میز تلویزیون، . ام انداخت همه چیز عادي بود و همین قضیه به شک    . زدند  نمی
از فیلم جلسات مجلس گرفته تا جشن انقـالب  . ها وجود داشت    ویدئویی با انواع فیلم   

  .حالل و حرام و همچنین چند فیلم سکسیو موسیقی 
ها را به دنبال میکروفن یا دوربین مخفی گـشتم، امـا              تمام سوراخ سنبه  . برخاستم

جمهوري و میکـروفن و دوربـین مخفـی نداشـته             کاخ ریاست . چیزي دستگیرم نشد  
ي شب از فرط دلهره شروع بـه خـوردن            در آن هنگامه  .  از ترس نفسم بند آمد     !باشه
شوره امانم را برید و براي فرار از آن نزدیک بود            هنگام خوردن چند بار دل    در  . کردم

خیلی احمقانه بود که در چنین اوضاع بغرنجی هوش و حواسـم        . به براندي پناه ببرم   
چه را که گارسون گذاشته بود به سر    به غیر از فالکس چاي هر آن      . را از دست بدهم   

بـا  . بودم که زنگ در بـه صـدا در آمـد       مشغول نوشیدن چاي    . جاي اولش برگرداندم  
  .همان دخترِ فریبا بود. طمأنینه رفتم و آیفون را برداشتم

  . بله-
  قربان اجازه هست بیام تو؟-
 . بفرمایید-

بـرایش یـک بـشقاب میـوه        . به او تعارف کردم؛ نشـست     . کلید انداخت و وارد شد    
  .آوردم و روبرویش نشستم

   زنگ زدي؟-
ید تماس گرفتم؛ اما آن شخصی که من به عنوان مـسئول  طور که امر کرد      همان -
جمهـور شـما و       شناسم از شما عذرخواهی کرد و گفت بنا به دستور جناب رئیس             می

  .یازده نفر دیگر از اعضاي هیأت تا پایان نشست نباید در جایی دیده شوید
  این نشست چیه که این قدر مهمه؟-
  .ي مهمی در آن تصویب شود معاهدهام قرار است  فقط شنیده.  اطالعی ندارم-
 شه؟ دونی کی برگزار می  نمی-
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 .شویم  فرمودند اگر تا سه چهار روز دیگر منتظر بمانید، از شما ممنون می-
دهـد مـن    جا عالف بمانم، کیه که به خودش اجازه می  تا سه چهار روز دیگه این   -

 جا نگه دارد؟ را چند روز این
دابیر امنیتی براي حفظ جان شما و سرنوشت کـشور  تمام ت .  قربان شما مختارید   -
 .جمهور صادر شده است این دستور مستقیماً از طرف شخص رئیس. است

امـا  . جمهـور  گفتم ریدم تو دهـن رئـیس   اگر آن زن زیبا روبرویم نبود بی شک می     
  .حرفم را خوردم

تـان  من خود یکـی از هواداران .  قربان همه چیز براي راحتی شما مهیا شده است        -
در این جزیره اختیار کامل دارید و اگر به من افتخـار بدهیـد بـراي سـکرِت                 . هستم

  ماندن هویت واقعی شما این مدت به عنوان نامزد، با شما باشم
چنان با ناز و عشوه این جمله آخر را ادا کـرد، کـه شـل شـدم و پـایم را رو پـاي           

  .دیگرم انداختم و دستی به ریشم کشیدم
   اسمت چیه؟-
 .انار -
  انار بسته یا دان شده؟-
 اش را دوست دارید؟  قربان شما هم دان شده-
 نظرت چیه با هم چیزي بنوشیم؟. برند  همه از انار دان شده لذت می-
 . مایه افتخار است-

جـا هـم چنـد آبجـو خریـدیم و             آن. بعد از نوشیدن به سمت دریـا راهـی شـدیم          
خواهد مـست شـود و ایـن موضـوع           خیلی زود متوجه شدم آن دختر نمی      . نوشیدیم

. سیم دارد بیشتر مظنون شـدم       وقتی پی بردم با خودش تلفن بی      . شَکَم را برانگیخت  
خواهم، اما بـه   قربان عذر می: گفت. خواهم به جایی زنگ بزنم گفتم تلفنت را بده می   

بعد از شنیدن این حرف فهمیـدم     . خاطر شرایط امنیتی نباید با جایی تماس بگیرید       
. انـد  گر براي آمیزش هم به من راه دهد اما او را براي مراقبت از مـن گماشـته  حتی ا 

  .براي همین تصمیم گرفتم با سیاست به او نزدیک شوم
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  ! انار-
 . جونم-
 تره؟  به نظر خودت چه چیزت از همه قشنگ-
کند، اما در این کشور کسی مثل شما پیدا      هرکس به نوعی زیبایی را تعریف می       -
 . به زیباشناسی معروف باشدشود که نمی
  به نظر خودت کجات خوشکله؟-
 . رو یه جام انگشت گذاشتهی هر ک-
 .ها  روش انگشت گذاشتند، اي پدرسوخته-
بعیـد نیـست همـین روزهـا     . شم، شـما فـرق داریـد     من زیاد با مردم قاطی نمی -

م براي همـین دوسـت دار    ) جمهور مریضه   ام رئیس   شنیده(جمهور کشور بشید      رئیس
 .من آدم منفعت طلبیم. به شما نزدیک بشم

تو . بلندپروازي هم رقص زیباپرستان است. طلبی به بلندپروازي ربط داره       منفعت -
 تا حاال کسی این رو بهت گفته؟. زیباترین لبخند دنیا را داري

کـه زیبـاترین لبخنـد دنیـا را داشـته       اما این. ام خوششان آمده ها از خنده  بعضی -
  .ست عالی جنابباشم، لطف 

تـو بـا   . ات را ببینه که همزمان به چشمات نگاه کنه تونه قشنگی خنده    کسی می  -
 .این چهره و لبخند و زیباپرستی باید ملکه این کشور بشی

تواند ملکـه داشـته     اما قربان در کشور ما نظام جمهوري حاکم است و هرگز نمی -
 .باشد
 مهـم نیـست چـه اسـمی داشـته      .جاست  قدرتمندترین زن هر کشوري ملکه آن   -
کنی؛ اما فریب حـال و وضـع فعلـیم را           دانم تو براي چه کسی کار می        من نمی . باشد
 .ات را از این رو به آن رو کند یتواند زندگ ي من هم می مرده. نخور
داخل کیفش انداختم   . داد. اش کردم تلفنش را به من بدهد        ی با اشاره چشم حال    -

 :و آهسته گفتمو آن را روي میز گذاشتم 
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کار پر منفعتـی است و ده میلیون . کنم   براي شـروع، کاري را به تو محـول مـی        -
 .گیرت میاد

 ! ده میلیون-
  . ابتدا ده میلیون، بعداً ده برابر اونم گیرت میاد-
  قربان چه کاریه؟-
ایـست    فقـط بهانـه   . امشب خوب راجع به آن فکر کـن       . دردسر   یک کار آسان بی    -

 .فردا منتظر جوابتم. کی بیشتربراي نزدی
هـا صـفحه از اسـرار      مست شد و ده   . بعد از گفتن این حرف، مشغول نوشیدن شد       

پرسی معمـولی   شب به اتاقم برگشتم و یک نامه احوال. زندگیش را برایم تعریف کرد    
روز بعد نامـه را  . بعد با آب پیاز ماوقع و مکان اسارتم را شرح دادم. براي پدرم نوشتم 

غروب جـواب نامـه را   .  سپردم تا از طریق پست پیشتاز برایش پدرم ارسال کند    به او 
آن را روي شـعله شـمع   . پرسـی سـاده بـود    نامه پدرم هم یک احـوال   . دریافت کردم 

برایم عجیـب بـود   . آن قدر با آن ور رفتم تا آتش گرفت .  دیده نشد  ياما چیز . گرفتم
براي همین نامه دیگري را برایش .  باشدمان را از یاد برده ي مابین پدرم آن رمز ساده 

اند،  انگار در چشمم آب پیاز ریخته(نوشتم و در پایین صفحه این جمله را قید کردم          
فـرداي آن روز انـار جـواب نامـه را       ) سوزد که اشک امانم را بریده       قدر چشمم می    آن

یـت و  به خاطر این همـه خر . همراه با پماد چشمی که پدرم فرستاده بود به من داد        
حماقت پدرم عصبانی شدم و فحش دنیا را حواله مادرم کردم که هفت ماه نطفه آن              

شب بر آن شدم به جاي این کارها انار را راضی کنم به پـدر  . خنگ را نگه داشته بود   
اي متفـاوت از روزهـاي قبـل بیـدار      یا جانشینم زنگ بزند؛ اما فرداي آن روز به گونه    

. یون خود بـه خـود روشـن شـد و از خـواب پریـدم       هاي ساعت نه، تلویز     طرف. شدم
. سریع از رختخواب بیرون آمدم و به طرف سالن رفتم         . نشست اضطراري مجلس بود   

. رو بـه روي تلویزیـون نشـستم    . پرده به دست و پام پیچید ونزدیک بود کله پا شوم          
  :قضیب حرف زد و گفت نخست، لب
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نماید جنـاب وزیـر بـه ایـن      عید میرسانم، ب  با نهایت تألم و تأثر به استحضار می       -
که آن جناب با تمـام تـوان بـا مـرگ در          نیزودي از بستر بیماري برخیزند؛ به رغم ا       

پرسـتی و دلـسوزي ایـشان        ي خطیـر، حـس وطـن        اند، لیکن در این هنگامـه       مبارزه
شان چشم پوشی کنند و به محض خارج شـدن از            ي مقدس   نگذاشته است از وظیفه   

کـه در اداره امـور کـشور     اند براي این  تماس گرفته و تقاضا کرده  جمهور  کُما با رئیس  
  .اختاللی به وجود نیاید جانشینی را براي ایشان تعیین نمایند

  :کی از فرماندهان ارتش برخاست و گفتی
شـان بـراي مـردم و اعـضاي       قربان ایشان محبـوب همگاننـد و سـخن و تـصمیم     -

نمایند تا وزارت آبادانی بـه        نتخاب  شود خودشان کسی را ا      حکومت حجت است؛ نمی   
  اعتماد ایشان دلگرم باشد؟

جمهور هر چه تالش کردیم، ایشان   سخن به جایی است؛ اما بنده و جناب رئیس    -
به انجام چنین کاري راضی نشدند و صالح دانستند به خـاطر حـساسیت موضـوع و              

ن تـصمیمی را    خانه، نمایندگان مردم چنـی      گستردگی و قدرت اثر گذاري این وزارت      
خواهد کاندید شـود بـه دم    کنم هر یک از شما که می هذا تقاضا مییعل. اتخاذ نمایند 

 .تریبون مجلس بیاید و اسم نویسی کند
تلفـن را برداشـتم و      . کسی جواب نـداد   . سریع به طرف در رفتم و زنگ در را زدم         

  .ها را گرفتم یکی از شماره
  . بفرمایید-
 .ا بگیرمجلس ر  فوراً شماره رئیس-
 .توان با بیرون تماس گرفت  قربان این تلفن داخلیست و نمی-
هم ممکـن نیـست بـرو         اگر آن . ها تماس بگیر     پدر سوخته، با یکی دیگه از تلفن       -

بیرون و تماس بگیر و بگو نه تنها مریض نیـستم بلکـه خیلـی هـم سـرحالم و پـدر                
 .یارمپدرسگ اونی هم که بخواد وزیر دیگري رو انتخاب کنه در م

خواهد این کار را انجام بدهم اما کسی نیست تا به جاي    قربان باور کنید دلم می     -
 .من بماند
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 اگه همین حاال نري و تلفن نزنی بالیی به سرت میارم تـا عمـر داري فرامـوش                   -
این کار رو انجام بـدي، همـین فـردا بهـت سمتــی میـدم کـه مایـه افتخـار               . نکنی
 .آفرین پسر جان. تیز برو. تون بشی قبیله

خانـه مهـم را نداشـته     ها جرأت کاندید شدن براي ایـن وزارت      انتظار داشتم خیلی  
ي  تنها فرد شناخته شـده . الهویه خود را کاندید کردند ها مردك مجهول   اما ده . باشند

هـا را بـه    در زمـانی کـه رأي  . ي ارتش، جناب گامبو بود    گنده  آن جمع جانشین شکم   
هـا را   رأي.  نـشنیدم  یند بار دیگر زنگ در را زدم، امـا جـواب          انداختند، چ   صندوق می 

پس از قرائـت نتیجـه آراء، رفـت در    . خواندند و جناب گامبو به اتفاق آرا انتخاب شد      
داشـتم  . جایگاه من نشست و در اولین نطقش جانشین من را در سمتش ابقـا نمـود            

  :نار دم چشمی آمدا. برخاستم و با مشت و لگد به جان در افتادم. شدم روانی می
  ! چی شده؟-
 .کنند من مریضم همه فکر می.  خبر نداري چه مصیبتی شده-
آشـغال، آخـرین   . عقلیته دانند که سالمی و تنها مریضیت بی    غصه نخور همه می    -

 .زنی بارت باشه که در می
 .کشم بیرون بیام شلوارت رو از پات می. مونم جا می کنی تا ابد این  تو فکر می-
دم فکت رو پیـاده    بی سر و پا، حرف دهنت رو بفهم و گرنه همین حاال می             الت -

 .کنند
برو اون رئیس دیوثت رو صدا کن ! خواي من رو بزنی؟  این قدر گستاخ شدي می     -

 .کارش دارم
دم پاره پورت کـنن الت   یک بار دیگه گه اضافه بخوري می      .  رئیس این کاخ منم    -
 .نفهم

 :گشت و با قهقهه گفتک دفعه بریشد،  داشت دور می
خـدا  . م سی میلیون نفع داشـت   یاون دو نامه برا   .  اما نه، تو مشتري خوبی بودي      -

 .خدا خرهایی مثل تو و پدرت را برایمان حفظ کند. زیاد کنه
 ها آوردي؟  چه بالیی سر اون نامه-
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  .گالبی آب پیاز تو کپی در نمیاد  ببو. گرفتم  هیچی، فقط ازشون کپی رنگی می-
  .سمت تلفن دویدمبه 
  .زنی  بار آخرت باشه زنگ می-
  چرا؟-
 .ي هرزت کنی اینجا خونه خاله فکر می.  چرا و زهرمار قرمساق-
 زنی؟  چرا این طوري حرف می-
دي و جیکم درنمییـاد،       زنم؟ چند روزه فحش می      طوري حرف می     پفیوز چرا این   -

 .کشم همین حاال میام و شلوارتو پایین می
تا .  تمام نشده بود دو مرد وارد اتاق شدند و زیر مشت و لگدم گرفتندهنوز حرفش 

  .بندي را پرت کرد جلوم ها چشم خوردم زدند و بعد یکی از آن می
  .بریمت طویله بند را بذار می  اون چشم-

ها تهدید کرد اگر بلند نشوم با لگد از پنجـره بیـرونم     یکی از آن  . کرد  بدنم درد می  
اما یکـی   . ین افتادم و همچون مار نیمه مرده به طرف پنجره پریدم          یاد پای . اندازد  می

دوباره به جـانم افتادنـد و آنقـدر    . ها پایم را گرفت و از لب پنجره بیرونم کشید       از آن 
شـروع  . ام توي خواب و رویا احساس کردم در دریا رهایم شده . زدند تا از هوش رفتم    

 دختر روي یک قـایق بـادي هرهـر و     اي  تر عده   آن طرف . کردم به شنا و قهقهه زدن     
خودم . پرید شان باال و پایین می يها شان هماهنگ با قهقهه خندیدند و قایق کرکر می

یکی دستش را روي شکمم گذاشـته بـود و          . از آب بیرونم کشیدند   . را به آب سپردم   
. دادنـد  داد؛ بقیه هـم مـشت و مـالم مـی          دیگري با دهان به من تنفس مصنوعی می       

آن کـسی کـه   . کـردم  شان مـی  به بیهوشی زده بودم و با چشم نیمه باز نگاه      خودم را   
 یزنده است، کم: از سر ذوق داد زد. ش را روي دهانم گذاشته بود خرامان بود    یها  لب

لمبـو شـده را در دهـانم     ها کمی انار آب یکی از آن حوري. آب انار در گلویش بریزید    
. ش را روي دهانم گذاشته بـود   یها  رامان لب خ. م را با زبان لیسیدم    یها  دور لب . چکاند

لـب  . رفـت  قایق مثل ننو باال و پایین می. گرفت  آسمان جلوي چشمم اوج و فرود می      
ناگهان مـوجی سـهمگین   . نرمی پستانش روي گلویم افتاد. خرامان را با انار مک زدم   
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و اخمو اند و چند مرد ترشیده  آمد و وقتی چشم گشودم دیدم پا در هوا آویزانم کرده
اي   قـواره   چهار نفرشان باتوم به دست بودند و منتظر اجازه بـی          . اند  روي سرم ایستاده  

هـا زل   هایم بـه آن  ي پلک سریع چشمم را بستم و از گوشه     . بودند تا به جانم بیافتند    
کـنم؛ آن لحظـه    طـوري تعریـف مـی    حاال این. یک نره خر درست و حسابی بود  . زدم

یارو خود را پوشانده بود و فقط سبیل تاب داده شده    . نزدیک بود از ترس سکته کنم     
. خم شد و سطل آبی رویم پاشید و به پهلویم لگـدي پرانـد   . دیدم  و ترسناکش را می   

  .پاهایم به سقف آویزان بود و با ضربه لگدش مثل پاندول به حرکت افتادم
  . پدرسوخته خودت رو به موش مردگی زدي، سقطش کنید-

. خـوردم کـتکم زدنـد    ا کابل و باتوم به جانم افتادند و تا مـی         فوراً شش هفت نفر ب    
خرامـان  . انبر دندان کشیدن با خود داشـتند  ها گاز این بار حوري. دوباره از حال رفتم 

نه خواب بـودم نـه   . خواست در حلقم فرو کند می. هم شلنگ بزرگی در دست داشت    
ها با سوزن سـوراخ    حوريزدند و از آن سوي ها کتکم می  از یک سوي نره غول    . بیدار

  :از دهانم پرید و گفتم. تمام تنم از درد به ناله افتاده بود. کردند سوراخم می
  . خواید  نامردها از جونم چی می-

رفـتم و دوبـاره    با هر لگدشان به هوا مـی      . شش هفت نفري با لگد به جانم افتادند       
 قبـل زیـر دسـت خـودم     هـا تـا چنـد روز    نییادم افتاد ا. افتادم جلوي لگد بعدي می  

  :داد زدم. اند بوده
  .مونه  دنیا همین طوري نمی-
 .شلوارش رو پایین بکشید.  امونش ندید-
 .بذار طبق برنامه پیش بریم.  هنوز واسه این کار زوده-

زدند و شب هم کشان کشان داخل       طبق برنامه، ده ساعت پشت سر هم کتکم می        
ت هم داشت؛ به عبارت بهتر توالتی بـود بـا           سلول، توال . انداختندم  سلول انفرادي می  

بوي کثافت و در و دیوار خونی به وحشتم انداخت؛ اما به روي خـودم               . پتویی در آن  
آب . ریخـت  اي مـی  جا بود که آب از آن چکه چکه داخل آفتابـه     شیر آبی آن  . نیاوردم

 شـب کنـار   نیمـه . آفتابه خالی کردم اما چک چک آب نگذاشت پلک روي هم بگذارم  
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کـشان بـه طـرف اتـاق      گه و کثافت خوابم برد؛ اما دوباره به سراغم آمدنـد و کـشان             
. ها نیست و منتظر اتفاق دیگري بودم        دانستم این تنها برنامه آن      می. ام بردند   شکنجه

گشتم، یک لیوان آب و یـک تکـه      زدند و وقتی به توالت برمی       در طول روز کتکم می    
اوایـل  . کـشید   تخم مرغی سـرد انتظـارم را مـی        اي گندیده یا      نان کپک زده و گوجه    

نـان را  . خواهنـد  هـا همـین را مـی    دانستم ایـن  خواستم اعتصاب غذا کنم، اما می       می
گرفتم، اما دستم پر از آب نشده صـدا از در   خوردم و دستم را جلوي شیر آب می         می

ري می      بلند می  ورم با لـب . روز چهارم کاغذي را جلویم گذاشتند . ریخت  شد و دلم ه 
  این چیه؟: کرده گفتم

جمهور و ارتش کودتا کنـی؟        خواستی علیه رئیس    کرخر می . خوري نامه است     گُه -
  .کنیم کنی و گرنه به زور وادارت می خودت مثل بچه آدم پرش می

از دهـانم بیـرونش     . سریع کاغذ را در دهان چپاندم و شروع بـه جویـدنش کـردم             
  .کشیدند و به جانم افتادند

  م؟یتوم را استعمال کن قربان با-
  . نه فعالً رو صندلی شاهانه بنشونیدش تا یه کم سر فرم بیاد-

پـیش  . شـان خواسـت کـتکم زدنـد     که روي صندلی قرارم بدهند تا دل     قبل از این  
یک مـاه  . زنم براتان گفتم من حمان قهرمان، محبوب همگان، گوز هم نمی         خودم می 

ي  چیزهایی کـه عقلـم قـد      دم به عالوه  هایی که خود مقرر کرده بو       تمام آن شکنجه  
مِ بـرقم مـی  . نداده بود که بر سر مجرمین بیاورم، به سرم آوردند      دادنـد؛ اتـوي داغ    د

تمـام  . دندیپاشـ  شکافتند و روي آن نمـک مـی        گذاشتند؛ پشتم را می     روي پشتم می  
 در  امـا . دانـم   فقط مانده بود باتوم استعمال کردن و دیگر نمی        . هایم را کشیدند    ناخن

. دادند آمدند و تسکینم می ها به سراغم می  آوردند حوري   عوض هر بالیی که سرم می     
چنـین  . خود قهرمـان وطـن نـشده اسـت          پیش خودم گفتم بگذار بفهمند حمان بی      

ردیم اي را داخـل دستـشویی نـصب          که ذهنم را خوانده باشند، آینـه        مثل این . شیرم
هاي   دماغم نی قلیان شده بود؛ استخوان.شده بودم انتري گر. در آن نگریستم . کردند
ام را پوشـانده   اي چرك زرد و لزج سر و صورت ماسـیده    ام بیرون زده بوند؛ توده      گونه
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خواستم خودم را لخت کنم و بدنم را بنگرم، تعادلم را از دست دادم و در کاسـه      . بود
 :گفت ندایی در مغزم می. توالت افتادم

  . در گند به سر نتوان بردعمر      گر در اوج فلکم باید مرد
بـراي اولـین بـار بـه       . هـا را دوبـاره ببیـنم        گذاشت حـوري    بوي گند و کثافت نمی    

قبـل از  . ام را به دیوار بکوبم خواستم کله. چیزي دم دستم نبود  . خودکشی فکر کردم  
دم دمـاي صـبح صـداي پـاي زنـدانبان بـه       . که سرم به دیوار برسد از حال رفتم     این

 لـرزه بـر انـدامم    10مثل خرس داستان تازیانه. شدند ند نزدیک می داشت. گوشم رسید 
 . به آرامی در را گشود. صداي پاي مردك با دفعات قبل متفاوت بود. افتاد
 . بیا بیرون براي هواخوري-

دم در، خـودش کنـار   . مرد آمد و دسـتم را گرفـت  . توانستم روي پایم بایستم     نمی
لباس ارتشی . اند و من را به خود تکیه داد    اش چسپ    سرم را روي شانه    يرفت و دیگر  
طوري که دیگران متوجه نشوند . پدرم بود. تا لب باز کرد او را شناختم     . به تن داشت  

  :گفت
جنابان هر چـه   اش کرد؟ این عالی  پسرم قصه آن شیر یادت هست که نجار گربه       -
  . شودکنم که همه چیز ختم به خیر خواهند برایشان بنویس، بعداً کاري می می

زندانبان خودش را به ما رساند؛ درِ حیاط هواخوري را باز کـرد و پـدرم را بیـرون                 
کـه دل   گرماي زندگی را در تنم حس کردم؛ اما قبـل از ایـن            . نگاهش کردم . فرستاد

اي جـر   راجع به مسئله. بارید بیرون برف می.  نگاهش کنم، در را به رویم بست  يسیر
. اي را داخل حیاط انداخت و در را بـست   کرد و بستهمرد در را باز . کردند  و بحث می  

بـه  . اشتها نداشتم. فقط چند سیخ کباب بود. اي داخلش نبود  نوشته. بسته را گشودم  
دانستم راجع به کدام قصه  نمی. هاي پدرم اندیشیدم زور چند لقمه خوردم و به حرف 

ط تکیـه دادم و    به دیوار حیا  . زد و منظورش از شیري که گربه شد چه بود           حرف می 
.  بـراي گـریختن نداشـت   يکاري شده بود و مفر      تا ده متري دیوار، سنگ    . بلند شدم 

خیال کـردم پـدرم رمـزي حـرف زده          . برف سراپایم را پوشاند   . اي دیگر خوردم    لقمه
ام و بعدها هـم   دانستم آن را کجا شنیده نمی. است که ناگهان آن قصه به خاطرم آمد 
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 کی آن را برایم نقل کرده است؛ اما به هـر حـال آن قـصه         یادم نماند از پدرم بپرسم    
  .زندگیم را زیر و رو کرد

بینـد و روي   اي را می   در دوران کودکی کسی برایم نقل کرده بود که شیري، گربه          
 حالت چطور اسـت پـسر عمـوي خوشـکل           :گوید  کشد و می    سرش دست نوازش می   

 مشکلم؟
ها باهام حـرف     ثانی چرا مثل بچه    من که پسر عموي تو نیستم، در      : گوید  گربه می 

  زنی؟ می
   مگه بچه نیستی؟-
 .ام ام و صاحب زن و بچه  نه من واسه خودم مردي-
پس چـرا ایـن   .  چطور چنین چیزي ممکنه، تو باید حاال هم قدو قواره من باشی -

 اي؟ قدر ریزه میزه
 .دونم مشکالتم زیاده  چه می-
  چرا؟-
ذارنـد لـب    زنند، نمی لگدم می. ام که نپرس ه چی بگم از دست آدما گرفتاري شد      -

 .کنند زهره ترکم می. به هیچ غذایی بزنم
کنه به پسرعموي من زور بگه؟ همین حـاال اونـا رو نـشونم بـده،           کی جرأت می   -

 .تالفیشو سرشون در میارم
ایـن  . کسی زورش به اونها نمیرسـه     .  پسرعموي عزیز، آدمیزاد موجود خطرناکیه     -

 .آد کاري از دست تو برنمی. شه کنه سوار فیل می اس، گاورو اخته میآدمیزاد خدانشن
تـو فقـط بهـم    . کـنم  اش مـی   من سلطان جنگلم، با یک پنجه کشیدن تکه پـاره     -

 .نشون بده
تـراش را از دور دیدنـد و    باباي چـوب . شیـر همـراه گربه به طـرف آبادي راه افتاد   

مرد خیس عـرق    .  ظاهر شدند  همین که نزدیک شد سر راهش     . ش کمین کردند  یبرا
  .خوردن افتاد شد و به گه

  .کنم ات می جا تکه پاره  چطور جرأت کردي پسرعموي من رو اذیت کنی؟ همین-
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ام و هیچ کـاري   تراشی مفلس و از کار افتاده من چوب.  من کسی رو اذیت نکردم  -
 .ازم برنمیاد

اش در  و زن و بچـه چرا اون همه بال رو سر پسرعموي من      !  ازت برنمیاد؟  ی هیچ -
 .آوردي، اگه مردي با من دربیافت

 .اي به دعوا ندارم؛ اما گر شما بخواهید مجبورم بپذیرم  من عالقه-
قربـان شـما سـلطان     : مرد عقب رفت و گفت    . اي کشید و آماده نبرد شد       شیر نعره 

اي و پنجه فـوالدین و دنـدان تیـزت را بـا        و خود را براي جنگ آماده کرده      . جنگلید
خواهی مردانـه بجنگـیم    اگر می. ام اي؛ اما من زورم را در خانه جا گذاشته        د آورده خو

 .د بروم زورم را بیاورمیاجازه بده
 .آد  مانعی ندارد، من از جنگ ناجوانمردانه خوشم نمی-
 ترسم تا برگشتنم فرار کنید؟  اما می-
 .من سلطان جنگلم!  من فرار کنم؟-
 .بندم ر کارتان نیست تا برگشتن شما را جایی میگویید و کلکی د  اگر راست می-
 . این هم قبول-

بنـدد و بعـد چمـاقی     آورد و شیر را به درخت می اش در می  مرد طنابش را از کوله    
هم نه یک روز و نه دو روز، تا یک هفته بـا        آن. زند  دارد و یک دل سیر او را می         برمی

اي  کـه چـون جنـازه گوشـه     آورد    چنان بالیـی سـرش مـی      . افتد  چماق به جانش می   
کنـد و   نگـاه مـی  . شود اش از کنارش رد می بعد از یک هفته پسرعموي گربه. افتد  می
ژَفک چشمانش را گرفتـه و صـورتش ورم کـرده           . بیند تمام وجودش خونی است      می

  :گوید به او می. است
  . شان نرو  نگفتم آدمیزاد خطرناك است طرف-
 شه شفاعتم را بکنی؟ نمی. اي افتادم تو بد مخمصه.  گه خوردم-
 .کردم تونستم براي خودم شفاعت می  اگه می-

  :شد شیر صدایش زد و گفت وقتی داشت دور می
  داره؟  پسرعمو، اگه من رو هم مثل تو بکنه دست از سرم برمی-
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  . خدایی مشکله، اگه اون جوري هم دست از سرت بر داره شانس آوردي-
. ات قـسم    گویـد بـه سـبیل مردانـه         ودي مـی  گفتم وقتی به آدم فشار آمد بـه یهـ         

نویسم و خودم را از این حال و وضع بیرون میکشانم و به وقتش پـدرِ   اي می نامه  غلط
هـر  (یاد حرف پدرم افتـادم  . برم نامه را هم از بین می آورم و غلط شان را درمی  یهمگ

 بـه خیـر   کنم که همه چیز ختم      خواهند برایشان بنویس؛ بعداً بعداً کاري می        چه می 
ام  اي که خودم را به تو رسـانده  تازه فهمیدم منظورش این بوده به همان شیوه   .) شود

ي کباب را دو لقمه کـردم و تـا برگـشتن     بقیه. کنم خرم و پاره می    ها را می    بعداً برگه 
مثل همیشه قبل از بـاز کـردن   . هایم را نخ کشیدم    مراقب، با نایلون دور لقمه، دندان     

. بند را گذاشـتم و سـرم را پـایین انـداختم     سریع چشم. دت را بذار  بن  چشم: در، گفت 
مرد جلوي اتاق نایستاد و من را بـه اتـاق بازپرسـی         . دنبالش به طرف اتاق راه افتادم     

دوباره ترس برم داشت و همین که صـداي پـاي بـازجو را       . برد و روي صندلی نشاند    
  وري؟اومدي کتک بخ: از پشت سرم گفت. ام آب شد شنیدم زهره

  . نه خیر اومدم گُه بخورم-
  . گوشت بشه به تنت-

هر غلط کـرده و نـاکرده را بـه گـردن گـرفتم و      . ها نوشتم اي باب دل آن     نامه  غلط
سرم را از بیخ زدند و با یک خروار ریش جو گندمی سوار ماشـینم     . خودم را رهانیدم  

کـردم همـان       مـی  در راه خدا خدا   . کردند و به زندان مرکزي زادگاهم منتقلم کردند       
هـاي   اي آدم ولـو شـده و اتـاق    زندان فرضی اوایل انقالب باشد؛ سالنی بزرگ و عـده        

منتظر بودم چون دفعه پیش با شناختن پالتویم با عزت و احترام و بـا شـعار            . فرضی
قبل از گـشوده شـدن      . حمان قهرمان شیر کوهستان به باالي سالن راهنماییم کنند        

پـالك مجـرمین را بـه گـردنم     .  دقـت وارسـیم نمودنـد      در سالن، لختم کردند و بـه      
آویختند؛ چند عکس گرفتند؛ از هر ده انگشتم اثر انگشت برداشتند و بعد به داخـل           

هـاي    دیگر ساخت و ساز و آبادي، نود در صد بودجهيها اگر در بخش . ام کردند   روانه
صـد در هـزار   هـا   شد؛ در بخش زندان و بازداشتگاه    اختصاص یافته به آن دزدیده می     

گـذار واقعـی     فکر این مسئله که خود بنیـان      . بودجه اختصاص یافته، هزینه شده بود     
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کـه قـبالً حتـی در آن سـرکی      آن ام و حال در آن اسیرم بـی       هاي پیشرفته   این زندان 
ام کرد؛ اما بـا   کشیده باشم و چهار نفر را فلک و چهل نفر را سقط کرده باشم عصبی          

صدها نفـر داخـل راهـرو در حـال       . و وضع عادي برگشتم   هل دادن سربازي به حال      
بـه محـض   . بند تحویل داد سرباز، من را تا بند آخر برد و به وکیل        . رفت و آمد بودند   
ها مملو  اتاق و داالن. انگار کمپ امدادرسانی بعد از زلزله و سیل بود. ورود دلم ریخت  

شت؛ هشت نه نفر هم بایـد  دوازده تخت در اتاقی سه در چهار قرار دا. از جمعیت بود 
ي دیـوار راهـرو در        گوشـه : مـن کجـا بخـوابم؟ گفـت       : گفـتم . خوابیدند  رو زمین می  

خدمتت.  
  دونی من کیم؟  می-
حـاال  . دن   ملکه الیزابت هم باشی، هواي خودتو نداشـته باشـی ترتیبـت رو مـی               -

 جرمت چیه؟
 .دونم  خودمم نمی-
 جرمت چیه؟. شویی بخوابی خواي تو دست می. دونم نداریم جا نمی  این-
 . امنیتی-
برو اتاق . دن دیگه حتماً ترتیبتو می.  احمق، دشمن کشوري؟خاك تو سر حمالت    -

 .یه آدم مو فرفریه. شماره سه پیش رئیس اتاق
  . با خود گفتـم شماره سـه خطرناك است، باید شب شلوارم را دو دستـی بچسپم

کردنـد،   گوزید، دو نفر سـرفه مـی   ی مییک. در آن اتاق هم جاي سوزن انداختن نبود       
مـو  . دادنـد  زدند و ده دوازده نفر هم شر و ور تحویل هم مـی            سه تاي دیگر آروغ می    

 .فرفري را در آن میان پیدا نکردم
  ببخشید مسئول این اتاق کیه؟-
 . تو کون احوال پرسشه-
 .جا  من تازه واردم گفتند بیام این-
 .ستی بهت بکشیماي پس تا بیات نشدي یه د  تازه-
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  : افتادم و گفتم∗چی یاد حکایت شاگرد قهوه. همه زدند زیر خنده
  .شه اي دارم، توت بکنم طعم دهنتم عوض می  یه تر و ترکه-
  داشی بچه کجایی؟-
قان- قلیچ چ.  
 . صفاي قدمت-
 . خوش اومدي داش-

جا : بند برگشت و گفت     به این ترتیب چنان باب آشنایی را گشودم که وقتی وکیل          
  افتادي؟
  .به زور جا انداختم: گفتم

  کنی؟  هی هنوز پات گرم نشده داري قدقد می-
 .کنم کنم، تو رو هم می  قدقد می-
ارو آمد با من دست به یقه شود؛ پرخاش کردم و در این حـین پهلـوان صـداش                 ی

  :درآمد
  .کنه  بچه چقلیچقانه، سبکت می-

  : گفتم این یارو رو چرا گرفتند. قبل از این که گالویز شویم از اتاق خارج شد
  .گفتند مواد فروشه

  گیرن؟  مگه مواد فروش رو هم می-
 .هاشونو عرضه ها و بی لش  تن-
 د؟ییجا  شما چند ساله این-
 . پونزده سال-

ایـست کـه انقـالب و     عرضـه  کفایـت و بـی      بنا به گفته خودش او هم حتماً آدم بی        
 شب برایم کف اتاق جا باز کردنـد و داخـل    آن. جا دور نکرده    منقالب هم او را از این     

                                                
).  من بیاوریدبراي چاي ک فنجانلطف بفرمایید ی( گه  اي و مؤدبانه می نهخا هک نفر میره به قهوی ∗

بچ جد و آبادته، خواهر به خطا، مادر (زنه   یارو داد می.برو بیرون بچه خوشگل: گه چی می شاگرد قهوه
 !بذار بیاد تو از خودمونه: گه انه با شنیدن این فرمایشات میخ صاحب قهوه...) یزِ فامیل سگه
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. جا رسیده بودم جاي شکرش باقی بود از آن توالت تنگ و تاریک به این       . سالن نرفتم 
توانم ترقی کنم و صبح این مـسئله   اي نباشم می عرضه فکر کردم اگر آدم ناالیق و بی 

یست نفر سهم یک قالب پنیر براي ب. سر صبحانه مرافعه شد. بیشتر برایم مسجل شد
این قالـب  : هاج و واج به پهلوان نگاه کردم و گفتم. را به بیست و پنج نفر داده بودند      

پهلوان قالب پنیر را برداشت     . نباید این اهانت را قبول کنیم     ! واسه بیست و پنج نفر؟    
  :و به کریدور رفت و داد زد

  . هر کی بخوره شرف نداره-
 .میره  اونی که نخوره از گشنگی می-

  .شه  کشته می∗ بگو اونی که بخوره با، باگومباگفتم
  : داد زديآن صدا خاموش شد و دیگر

  .شرف  اونی که حرف پهلوان رو گوش نده بی-
  . زنده باد آزادي-

بنـد   شد که رئیس نگهبانان، گوش وکیل     به خاطر یک قالب پنیر داشت انقالب می       
  :به دست وارد شد

  . این مردك سهم پنیر شما را دزدیده-
 خودتان شخص مناسبی :براي همین جلوي جمعیت با لگد به جانش افتاد و گفت  

  .کی از پهلوان بهتر:داد زدم. را براي نمایندگی انتخاب کنید
 . زنده باد پهلوان-

                                                
ارها سقوط خو م و فرمانده ارتش در میان قبیله آدمجلس رئیس و وزیر نخست و جمهور رئیساند که هواپیماي   آورده∗

. کنیم خوریم یا باگومبایتان می د یا شما را میخودتان انتخاب کنی: گوید  میها آنارها به خو م دي قبیلهرئیس . کند می
 تک زیاد اهمیت ندارد، ،استراتژي جنگ در: گوید فرمانده ارتش می. دهیم پرسند باگومبا چیست؟ ترتیبتان را می می

ما در : گوید  میمجلس رئیس. شود  براي باگومبا شدن آماده میرو ایناز . توانیم با پاتک جبران کنیم ما بعداً می
مناعت طبع من : گوید  میوزیر نخست. شود، باگومبا بهتر از مردنِ زمینی ناشناس هستیم و کسی متوجه نمیسر

که  نیبکشیمت؟ هم. کشند شمشیر را از غالف بیرون می. بکشید. کشیمت ویند میگ می. تابد چنین حقارتی بر نمی
دهد و   به هیچ وجه به چنین حقارتی تن در نمی قهرمانجمهور رئیساما . ه خوردمگُ: گوید برد می شمشیر را هوا می

در این زمان رئیس قبیله . آید شمشیر از بغل گوشش فرود می. هراسد از هیچ تهدیدي هم نمی. گوید من را بکشید می
 !ر شد کشتن به روش باگومباطو نحاال که ای: گوید ارها میخو مآد
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پهلوان از من تشکر . بند را عوض کردم به این ترتیب در بدو ورودم به زندان، وکیل
تـونی یـه    مـی . م کارهاي خوبی انجـام بـدیم    یونت  تو با زور و من با لم می       : گفتم. کرد

  تماس تلفنی برام جور کنی؟
  . ده دقیقه تلفنِ و این صد و پنجاه نفر-
  اش که گیر من میاد؟ ه دقیقهی -

  :به پدرم زنگ زدم و به اختصار گفتم
خوام سرم تو الك خودم باشـه و مـدت زنـدانم رو        تو زندان مرکزي شهرم و می      -

  .ارم از نزدیک ببینمتخیلی دوست د. طی کنم
هـا از مـا مراقبـت        یکـی از زنـدانبان    . پس از سه روز براي مالقات صـدایم کردنـد         

روز بعد صدایم . خواهم رئیس زندان را ببینم یک جوري به او رساندم که می      . کرد  می
فهمیدم پدرم سـبیلش را چـرب       . پرسی کرد   جلویم بلند شد و سالم و احوال      . کردند

  : اعتماد به نفس کامل گفتمکرده؛ براي همین با
  .اي را تقدیمتان کنم ام تا پروژه  قربان خدمت رسیده-
  !اي؟ چه پروژه!  پروژه-
  .ي اقتصادي  پروژه-
  یادتون رفته در زندان هستید؟-
 .ارتباط با زندان نیست  نه خیر قربان، بی-
 . خُب بفرما-
 مـشکالت و دردسـرها   جا به سر بردم به خیلی از  قربان در مدت کوتاهی که این    -

شـود؛ از لحـاظ    ي بنده، تمام مشکالتتان حـل مـی      با اجرایی کردن پروژه   . ام  پی برده 
این را هم اضافه کنم که با قوانین کـشور      . مادي هم سود زیادي عایدتان خواهد شد      

 .آشنایی کامل دارم و این پروژه هیچ منع قانونی ندارد
 . خُب حرفت را بزن-
مـا بایـد کـاري کنـیم     . حی است براي خودکفـایی زنـدانیان   قربان پروژه من طر  -

 .زندانیان نه تنها از بودجه شما استفاده نکنند، بلکه درآمدزا هم باشند
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 ! زندانی و درآمد؟-
 بله قربان، براي مثال باید رستورانی احداث کنیم تا دیگر کسی از بـدمزه بـودن            -

 .خرندچه دوست دارند با پول ب غذاها شکوه نکند و هر آن
  زندانی پولش کجا بود؟-
هـا   شان واریز کنند و این  ابتدا باید بانکی احداث کنیم تا از بیرون پول به حساب  -

 .هم از داخل بخورند
  و اونهایی که پول ندارند؟-
آید و هر چه  مانند و هیچ کاري هم از آدم گرسنه برنمی      ها گرسنه می     قربان آن  - 

 .باید از سیرها بترسیمما فقط . خورد دستش بیافتد می
 خواد؟  اما تأسیس بانک و رستواران و این جور چیزها پول می-
 .کنم کنم و چون فرمانبرداري مطیع برایتان کار می  قربان من مهیا می-
 .پذیرند  باید ببینم مقامات می-
 قربان این قبیل کارها را نباید از باال شروع کرد؛ باید از پایین به شـما پیـشنهاد            -
همـین حـاال کـه بـه بنـد      .  هم منت گذاشته و آن را قبول کنید    یعال  ود و حضرت  ش

کنم فـردا   نمایم و کاري می برگشتم این را همچون پیشنهادي سلحشورانه مطرح می     
 .که به بند تشریف آوردید خودشان بحث را پیش بکشند

بـر  به بند برگشتم و توسط پهلوان نشستی را برگزار کردم و جمعی از مـردان معت         
بند را جمع کردم و گفتم تنها راه رهـایی از اوضـاع سـخت کنـونی ایـن اسـت کـه                  
وضعیت اقتصادي خودمان را بهبود بخشیم و از این طریق وضـعیت زنـدان را تغییـر     

به این ترتیب پیشنهاد احداث بانک و رسـتوران و چیزهـایی از ایـن قبیـل را          . دهیم
ار که در دهان جمعیـت دمیـده شـده          روز بعد هنگام بازدید رئیس، انگ     . مطرح کردم 

شد؛ اما هیچ کدام جرأت مطـرح کـردن آن را             باشد، زمزمه تأسیس بانک شنیده می     
  :خودم را از میان جمعیت بیرون کشیدم و گفتم. نداشتند

  .خواهم مطلبی را به عرضتان برسانم اي از زندانیان می  قربان به نمایندگی عده-
  خُب؟-
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جا  اند، اما این جا داراي مـال و مکنت     ها بیـرون از این     دانی قـربان، بسیـاري از زن    -
عـالی اسـتدعا داریـم بـا      براي همـین از حـضرت  . برند در شرایط نامطلوبی به سر می    

 . احداث بانک براي گذراندن معیشت به ما کمک کنید
 ! چی؟ بانک، اونهم تو زندان کجاي دنیا از این خبراس؟-
ي  گـذار شـیوه    اجازه این کار را صادر کنیـد و بنیـان   قربان چه اشکالی دارد شما   -

 .مدرن اداره زندان باشید
  تو خود را نماینده این جمعیت میدانی؟-
 .ها هستم اي از آن  نماینده عده-

 :داد زد
 دونه؟  کی این مرد رو نماینده خودش می-

 :رفت که پهلوان گفت داشت می. هیچ کس جرأت نکرد حرف بزند
 .ي ماست ه قربان نمایند-

هاي بند شماره هفـت زنـدان ایـن شـهر             االختیار زندانی   به این ترتیب نماینده تام    
  :هنگام بازگشت از دفتر رئیس زندان داد زدم. شدم
هاي محترم،   مژده، مژده، بنا به خواست شما عزیزان و براي جلب رضایت زندانی       -

  .رئیس زندان اجازه احداث بانک و رستوران را صادر کردند
آوري پـول تأسـیس       زبـان، صـندوقی بـراي جمـع         مراه پهلوان و پنج خنگول بی     ه

کـه جماعـت    نیـ بـراي ا . نمودیم و در مدت یک ماه رستوران و بانک را برپـا کـردیم   
بیشتر به سـوي رسـتوران جلـب شـوند روز بـه روز کیفیـت غـذاي زنـدان را بـدتر                  

رئـیس زنـدان   . یـد کننـد  کردند و بدین گونه زندانیان ناچار بودند از رستوران خر     یم
خورد؛ هم سـهم مقـرري زنـدانیان بـه جیـبش         مثل خر داخل جوب از دو طرف می       

وقتـی ایـن کـار    . کـرد  یرفت و هم سهمش را از سود بانک و رستوران دریافت مـ    می
هـاي دیگـر زنـدان از جملـه           حسابی گرفت، دوباره پیشش رفتم و گفتم باید قسمت        

باره از پایین پیشنهاد دادیـم و از بـاال تـصویب    دو. حمام را به سمت سودآوري ببریم   
  :هنگام بازگشت معاونم داد زد. شد
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 مژده، مژده، بنا بر تقاضاي شما عزیزان و بزرگواري رئیس زندان، کلنگ احـداث        -
  .ي خصوصی فردا به زمین زده می شود گرمابه

تـر از حمـام مفتـی اسـت و بـراي همـین،                پرواضح است گرمابه خصوصی مطبوع    
شـدند   ی که طاقت آب سرد و جاي تنگ و تاریک و کثیف را نداشتند ناچار می           کسان

گونه که  اما آن. در حساب بانکی، پول خوبی واریز شده بود. به گرمابه خصوصی بروند   
اول . زمـان دو پیـشنهاد را ارائـه دادم       براي این مسئله هم   . کردیم نبود   بینی می   پیش
که بقیه مخارج را نیز به  جرایی کنیم و دیگر آنکه پروژه را در بندهاي دیگر هم ا   این

هـاي   گفت قضیه اول مشکلی ندارد، چون که تقاضاي زندانی       . عهده زندانیان بگذاریم  
هـا خـالی    بندهاي دیگر است و اما مسئله دوم شدنی نیست؛ زیرا حساب اکثر زندانی   

گفـتم  . شده و همین امر ممکـن اسـت باعـث اعتراضـاتی در داخـل و خـارج شـود                   
ها پول  که زندانی براي این. جناب، اتفاقاً این نکته در پروژه بنده لحاظ شده است   یعال

شان شغل ایجاد    يباید برا . شان هموار کنیم    يخرج کنند باید راه پول درآوردن را برا       
  .کنیم
  چه شغلی؟ پولک دوزي و این طور چیزها؟-
 .دهیم تا روي آن کار کنندها زمین ب هاست، باید به آن  نه قربان این که کار بچه-
  از کجا زمین بیاریم؟-
هـاي بـایر زیـادي وجـود      آن طرف دیوار زندان، زمین . دهیم   زندان را توسعه می    -
 .دارد
 ها چه جوري روش کار کنند، نصف نصف؟  خُب این-
  ي فئودالیسـم است و زمـان آن به  نه قربان این روش اقتصـادي مختص به دوره   -

 .هاي ما باید براي خودشان کار کنند دانیسر آمده است؛ زن
  خُب این وسط چه نفعی براي ما داره؟-
رنج خودشان هستند؛ اما ما به هر نرخی که دلمـان بخواهـد         ها صاحب دست     آن -

 .کنیم آن را خریداري می
  پول خرید ابزار کشاورزي و بذر را از کجا بیاریم؟-
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دهیم با بهره بیست و چهـار   می ها وام نآ بـه . خوبی اندوخته بانک ذخیره   صندوق   -
 .درصد

  اما اگر کار نکردند و پول را هدر دادند چه؟-
اي را گـرو     گیرد باید سند ملـک و خانـه         هر کسی که وام می    . گیریم   ضمانت می  -

 .کند بگذارد و هر کس هم که ملکی ندارد براي دیگران کار می
رو مطربـی را از   از ایـن . طلبیـد   میاي را اعالم این خبر جار زدنی درست و حسابی       

  :بیرون زندان آوردیم تا در سرنا بدمد
گـذاري هـر چـه بیـشتر بـه       هاي ارجمند و بـراي خـدمت        بنا به خواست زندانی    -
  .اند بین زندانیان زمین تقسیم شود زندانیان، ریاست محترم زندان تصمیم گرفته هم

کـار   اي از زنـدانیان بـی   بود و عـده هاي واگذار شده بیشتر       ها از زمین    تعداد زندانی 
گذاري شده هـم تـا زمـان برداشـت محـصول بـه صـندوق بـاز                    ماندند، پول سرمایه  

اي را به کار دامداري و درست کردن لبنیات گماشتم؛ اما  گشت؛ براي همین عده نمی
تـر بـه    براي پیشرفت سـریع  . ماندند  کار می   اي از زندانیان بی     با این وصف باز هم عده     

اما چون نه به تبار و نه بـه تجربـه       .  کارخانه و صنعتی کردن زندان اندیشیدم      احداث
. با این عرصه ارتباط و آشنایی نداشتم، جرأت قدم گذاشتن به این وادي را نداشـتم                

دانستم براي برگرداندن قدرت از دست رفته، به اندوختن پـول نیـاز       از یک طرف می   
ام از کف  چه را هم که به دست آورده دي آنخواستم با آزمن دارم و از سوي دیگر نمی

شبی پدرم بـه محـل کـارم    . گر صبر کنی ز غوره حلوا سازي: اند  از قدیم گفته  . بدهم
گوید مـدتی اسـت    گفت رئیس زندان از آهنگ پیشرفت امور ناراضی است و می  . آمد

  گفتم خوب به نظر تو چه . کنیم ایـم و هیچ غلطـی نمی در جــاي خودمان مانده
  شود کرد؟ می
سیستم نوین اقتـصادي، امـا در   . ي اي عظیم و دراز مدت گفته     تو براش از پروژه    -

  .کشاورزي و دامداري گریپاژ کردي
 .دونم  پروژه خیلی عظیم است ولی من همین اندازشو می-
 شناسی تا از او سؤال کنی؟  کسی را نمی-
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 آن موقـع صـاحب قـدرت     چرا یک نفر بود، پارسال این پروژه را مطرح کرد؛ اما           -
 .بودم و آن را مضحک دانستم و دستور دادم ناکارش کنند

 چه کاره بود؟.  شاید تونسته باشه با دادن رشوه خودش رو خالص کنه-
 .کرد در دانشگاه بزرگ پایتخت اقتصاد تدریس می.  استاد دانشگاه بود-

هـاي   تانبعد از یک هفته از طریق پدرم مطلع شـدم آن مـرد در یکـی از شهرسـ              
. رئـیس زنـدان چنـد پلـیس را دنبـالش فرسـتاد            . مرزي مـشغول لبوفروشـی اسـت      

بایـست در همـان مقـام و منزلـت        دانستم او فردي یک دنده و مغرور است و می           می
تا رسیدن او، دفتر زندان را شکیل کردند و من نیز مانند     . پیشینم با او رو به رو شوم      

کنـد در هیبـت اولـین     هـا سرکـشی مـی    داناي به زن  جمهوري که دنبال پروژه     رئیس
من را که دید خـشکش      .  و عینک آفتابی ظاهر شدم     درازدیدارمان یعنی در پالتویی     

پاورچین پاورچین از میان مبل و میزها خود را . تعارف کردم جلو بیاید و بنشیند     . زد
 یـک پاکـت سـیگار رزمـان بـرایش     . به کاناپه مقابلم رساند و سرش را پایین انداخت   

  .گرفتم
   به چه مشغولی؟-
 .فروشم  قربان از همه چیز دست کشیدم و لبو می-
  زن و بچه داري؟-
 .شود به یک دوره گرد آسمون جلِ لبوفروش زن بدهد  قربان چه کسی حاظر می-
 دفعه قبل بدون دعوت آمدي؛ براي همین تو را از استادي دانشگاه به لبوفرشـی    -

 .دهم ت میی باشی از لبو فروشی به وزارت اقتصاد ارتقااین بار اگر زیرك. تنزل دادم
برایش . سیگاري از روي میز برداشت. فندك را روشن کردم و نزدیک دهانش بردم

  .گیراندم
  .دهم اما دیگر ناي کتک خوردن ندارم  قربان هر کاري بخواهید انجام می-
ا قطـع  هـات ر  دفعه قبـل حـرف  .  این بار صدات زدم که واسه خودت کسی بشی       -

این دفعه باید تمام تالشت را بکنی تا منظـورت را  . زدي کردم چون با تکبر حرف می   
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سیـستم اقتـصاد   . خواهد به ارباب خود چیزي بگویـد  بفهمم؛ مثلِ رعیت اللی که می  
 بازداشتگاهی یعنی چه؟

  قربان اجازه دارم چند دقیقه حرف بزنم؟-
آن سیـستم چگونـه   ... دي ر توضیح مـی اگر الزم بود بعداً بیشت...  ده دقیقه کافیه   -

 است؟
شـوم، لگـامم را    کنم یا منحرف می    گویی می    قربان هر کجا احساس کردید زیاده      -

 .بکشید
 .کنم  همین کار را می-
ـ . داري شامل سه شیوه است     قربان عموماً سیستم سرمایه    - ، سیـستم هرمـی   یاول
کننـد، بـه    ا تعیین می کنند خودشان حکومت ر     در این سیستم مردم تصور می     . است

بنا به ادعاي این سیستم، همه     . دانند  همین دلیل در تمام قصورات خود را مقصر می        
هاي خویش به رقابت بپردازنـد   شهیپ تولیدکنندگان باید بتوانند در بِستري آزاد با هم       

ي مداخله در این رقابت را نداشته باشد؛ ولـی از همـان آغـازین        و حکومت هم اجازه   
د این سیستم، حکومت بـه صـورت مـستقیم و غیرمـستقیم در امـر تولیـد                روز ایجا 

تـرین    داري، بـزرگ    ترین کشور و مرکز ایـن نـوع سـرمایه           بزرگ. دخالت داشته است  
هاي زیبا و لوکس این سیستم به معرض دیـد   جا جنبه ویترین آن نیز هست و در آن 

از این ویتـرین هـم   شوند که فضوالت خارج  شود و منکر این واقعیت می       گذاشته می 
 ....هاي انحصاري و دامپنیگ و حتی مرکانتلیستی حاصل سیاست

  گوزکانتلیست دیگه چیه؟-
 . قربان غلط کردم-
 شه چی؟  به زبان آدمیزاد می-
 .اندوختن طال...  قربان اندوختن-
  مثل کالغ؟-
 . بله قربان-
 ست؟ انهمنظورت از ویترین بزرگ، کشور سرکرده بیگ.  مثل آدم حرف بزن-
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 . بله قربان-
 . تمام، برو سراغ مطلب بعدي-
گویند و بیـشتر آن را در کـشورهاي    اي می  قربان به این سیستم، سیستم جزیره  -

دولت پول فروش این منـابع طبیعـی   . گیرند صاحب معدن و منابع طبیعی به کار می  
ل بـازي   هـا نیـز مـدتی بـا ایـن پـو             آن. رساند  را به وسیله کارمندهایش به مردم می      

رسد؛ سـپس بـه بهانـه حمایـت از      ها می   کنند تا دوباره از طبقات پایین به باالیی         می
کند و به ایـن وسـیله       هاي خارجی ده برابر گمرك مقرر می        صنایع داخلی، براي کاال   

 . ستانند هاي توزیع شده را از مردم باز می تمام پول
 .گیره ده و از اون دست پس می  یعنی از این دست می-
هـاي   این شیوه باز پس گرفتن تا حدي مشخص است؛ امـا شـیوه           .  درسته قربان  -

 .تري هم وجود دارد نامرئی
  مثل چی؟-

آورد و براي کم  هاي عظیم ساخت و ساز را به انحصار خود در می     مثالً دولت پروژه  
کاهـد و   ها حجم نقدینگی را می ها توسط بانک   ها، در زمان اجراي پروژه      کردن هزینه 

هاي داخل حکومت  در این مدت جناح. افتد این ترتیب زمین و امالك از رونق می       به  
رسـانند و سـپس از     هاي خود را بـه اتمـام مـی          با صرف کمترین هزینه ممکن پروژه     

هـا، بـازار مـسکن را     طریق اعطاء وام و تسهیالت بانکی به مردم و مقروض کردن آن          
 .فروشند یدهند و ملک صدهزاري را پانصد هزار م رونق می

 .شود ي پیش گفتی کشور ما این گونه اداره می  دفعه-
 . قربان گُه اضافه خوردم-

چرخیدم و از یخچال پشت سرم یک بطري براندي بیرون آوردم و آن را روي میز           
دو گیالس سر و ته شده را برگردندانم و دو پیک براندي ریختم و    . مابینمان گذاشتم 
 .یکی را به او دادم
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هـات عـصبانی نـشدم، اون موقـع شـعور حـرف زدن        عه به خـاطر حـرف    اون دف  -
تـوانی مـشاور خـوبی        کنم مـی    پیکت را باال بکش، احساس می     . نداشتی، حاال بهتري  

 .برایم باشی
 .سرش را پایین انداخت و پیکش را سرکشید

  خُب، و حاال سیستم آخري؟-
هاي خـروج   روازهاي در آن است که دولت د  تفاوت این سیستم با سیستم جزیره     -

مـن ایـن سیـستم را از ادغـام و        . هـاي واردات را     بندد نه دروازه    یعنی صادرات را می   
گویـد بـرده      افالطـون مـی   . ام  اصالح دو جمله افالطـون و مـارکس بـه وجـود آورده            

گوید کارگر چیزي براي از دسـت دادن         ایست از ملک شخصی؛ مارکس هم می        قطعه
کـارگر قـسمتی از ملـک     :ي من این است  نظریه. دست و پایشيندارد جز زنجیرها

بـر ایـن اسـاس کـارگر     . زندانبان است و باید چیزي براي از دست دادن داشته باشد        
بایـست   داخل زندان در حالی که جان و جسمش در اختیار رئیس زنـدان اسـت مـی        

ها در گـرو   صاحب ملک و دارایی هم باشد؛ اما این امالك باید همیشه از طریق بانک    
در ایـن سیـستم کـارگر از طریـق دارایـی خـویش اسـیر        . حب زندان باقی بمانـد   صا
اي شـد بـراي       که کارگر صاحبِ اندوختـه      به محض این  . گردد نه زنجیرهاي اجبار     می

اش کـار   حفاظت از آن مجبور است روزانه هر میزان که الزم باشد به همراه خـانواده              
نبان اسـت و او هـم آن را بـه    کند و چون تنهـا خریـدار کـاالي ایـن کـارگران زنـدا        

شوند بیـشتر کـار کننـد تـا      کند، پس ناچار می     ن قیمت ممکن خریداري می    یتر  نازل
توانـد    بـراي همـین سیـستم بازداشـتگاهی مـی         . فروش نازل خود را جبران نماینـد      

توانـد جـاي کـار     هایی که تکنولـوژي نمـی   ترین کاالها را تولید کند و در بخش   ارزان
  .یچ سیستمی یاراي رقابت با آن را نداردکارگر را بگیرد ه

  .شود با تمام جهان درافتاد ها در عمل هم به این آسانی باشد، می  اگر این حرف-
  . قربان به عملی بودن آن شک ندارم؛ اما این سیستم مشکل بزرگی دارد-
  چیه؟-
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 هـا را توسـعه داد و بـه تعـداد      براي پر و بال گرفتن این سیستم بایستی زنـدان         -
 .زندانیان افزود

 گی مشکل؟  به اینم می-
 کند؟ ها مشکل سیاسی ایجاد نمی  قربان توسعه زندان-
 اگر از لحاظ اقتصادي دچار مشکل نشویم، مثـل آب خـوردن تـا هـر جـا دلـت             -

نخـست ایـن سیـستم را همچـون دسـتاوردي           . بخشم  ها را وسعت می     بخواهد زندان 
هـا، کـشور و    ییم مـردم شـهرها، اسـتان   نما کنیم و سپس تالش می آسمانی قالب می 

اي هم کـه نخواهـد بـه     هر کشور و قاره. مند سازیم هاي دیگر را از آن بهره   حتی قاره 
کافی است دشمنی   . کشیم  خواهانه ما بیاید، به آشوبش می       استقبال ایدئولوژي آزادي  

را شـان   ظاهري در آن شهر و کشور چهار بمب منفجر کند تا فوراً حکم زندانی کردن 
 که ایـن  یکنم؛ فقط به شرط صادر کنیم و بدین گونه دنیا را برایت به زندان بدل می  

 .سیستم از لحاظ اقتصادي به مشکل الینحلی برنخورد
. شود این سیستم را در تمام جهـان گـسترش داد      خواهم، اما نمی     قربان عذر می   -

جـا   یـستم را در آن امکان دارد فقط قادر باشیم یک سوم دنیا را زندان کنیم و این س     
  .به کار بگیریم

   چرا؟-
 قربان پایه و اساس این سیستم بر این نهاده شده اسـت کـه کـارگر چنـد برابـر       -

تأمین نیازهاي خود کار کند، اگر تمام جهانیان تا این اندازه کار کننـد، آنقـدر کـاال                  
 .خرد شود که دیگر کسی به مفت هم آن را نمی تولید می

 خوري؟ ه چرا از صبح داري مغز منو می احمق اگه این طور-
امیدوارم شما هزار ساله شـوید،  . نقص است  قربان این سیستم براي این زمان بی   -

کـنم، در حیـات      بینـی مـی     اما مطمئنم این بحرانی که براي پایان این سیستم پیش         
 .مبارك شما روي نخواهد داد و این سیستم شما را قدرقدرت جهان خواهد نمود

اي کـه     عالم پروژه استاد لبو، اعضاي صندوق زندان همچـون خـر گرسـنه            بعد از ا  
افسارش را به طرف دشت یونجه رها کنی بـه طـرف پیـشرفت اقتـصادي و اشـتغال          
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اي زمین و واحدي  هر کس در جایی قطعه  . شان  ها نیز به دنبال     هجوم بردند و زندانی   
ـ        ه در رهـن بانـک   آپارتمان و سند ملکی داشـت، بـراي مـشارکت در سـاخت کارخان

هایی هم که سهمی نداشتند، به عوض دستمزد روزانـه و ماهانـه سـهام                 آن. گذاشت
 که سهم داشتند به عوض پول، قطعه زمـین و  ییها  کردند و آن    مشارکت دریافت می  

ماندند و در جیب  کردند و به این ترتیب تا ابد بدهکار بانک باقی می      خانه دریافت می  
  .دیدند خود پولی نمی

نقص بود و هر روز از پهنا و درازا و بلنـدا و ژرفـا، زنـدان شـاهد         وژه وزیر لبو بی   پر
هـا جـارچی از عهـده جـار زدن      جـا کـه ده      تـا آن  . شـد   هاي چشمگیري می    پیشرفت
  آمدند ها بر نمی پیشرفت

 بنا به درخواست زندانیان محترم و عنایت رئیس زندان بـراي آسـایش هـر چـه             -
  . گرفته شد براي شما بزرگ راه و اتوبان احداث گرددبیشتر شما، عزیزان تصمیم

 . زنده باد رئیس زندان-
 بنا به درخواست اسیران محترم و بزرگواري رئیس زندان براي آسایش هـر چـه             -

 .بیشتر شما عزیزان تصمیم گرفته شد درون زندان خط راه آهن احداث گردد
بقه براي شهرداري زندان  تصمیم گرفته شد ساختمانی ده ط     ...  بنا به درخواست     -

 .ساخته شود
 .تصمیم بر آن شد پارلمان تأسیس گردد... بنا به درخواست -

گـاهی جارچیـان از همـدیگر      ها چنان عظیم و همه جانبه بودند کـه گـه            پیشرفت
امـا چیـزي کـه در آن دوران توسـعه     . شـد  گرفتند و همهمـه بـه پـا مـی         سبقت می 

ـد، برتــري سیـستم اقتـصـاد بازداشــتگاهی بـر         مان یاقتـصـادي، انکـارناپـذیر باقـ  
 .هاي اقتصادي جهان بود تـمام سیستم

کارگران زندانی، براي به دست آوردن مال و ماشین و سهم کارخانه در خواب هـم    
هـاي   اي خاص براي کم کردن هزینـه    تر و شیوه    کردند و ساخت کاالیی نایاب      کار می 

جـا،   ی به وجود آمد که سیستم زندان اینوضعیت. کردند تولید را در ذهن طراحی می    
کـار صـدور دسـتاوردهاي ایـن     . به خاري در چشم دشمنان و بـدخواهان بـدل شـد        
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هـا بـه خـوبی     هاي دیگر و به زندان تبدیل کردن سایر مکـان           سیستم نوین به زندان   
افکنـد؛ امـا    رفت و اقتصاد ما بر تمام بازارهاي کشور و حتی جهان سایه می         پیش می 
 . اره همچون کوهی که ریزش کند همه چیز به هم ریختبه یک ب

دشمنی نامرئی در برابرم قد علم کرد و با فرستادن ایملی تهدیـد نمـود کـه اگـر                    
در جـواب ایـن ایمـل گفـتم مثـل سـگ       . کنند بیش از این پیشروي نمایم فلکم می     

. دنـد آباد چـالش کر  معطلی پدرم را کشتند و در لعنت     ها هم بی    آن. کنم  تان می   سقط
پهلوان در یک نشست غیرعلنی مجلـس اعـالم کـرد        . ترکیدم  داشتم از عصبانیت می   

به چه کـسی حملـه   : رئیس زندان گفت . ها حمله کنیم    باید مردم را تحریک و به آن      
 کنیم؟

 .دشمن-
 کدام دشمن؟

 .دانم  نمی-
هیچ کس دشمن را نشناخت و براي همـین بـه جـاي بـه دسـت گـرفتن تفنـگ               

  :دمیدندها در بوق  مطرب
 امروز بر ما معلوم شد دشمنان زندان، چشم دیدن پیشرفت زندان ما را ندارند و            -

پوشـمان را بـه شـهادت    درازدر اقدامی ناجوانمردانه شهسوار، شه قبايِ، شـه جبـینِ      
  .رساندند

 . مردانگی-
 .میریم اي می  یا فله    گیریم  یا انتقام می-

ها بیـل و داس و    و به سرعت میان آنور شدیم  فرداي آن روز به چند زندان حمله      
ها هم  اما آن. چکش تقسیم کردیم و به این طریق نگذاشتیم خون پدرم پایمال شود        

در جواب گفتم اگر خـواهر بـه        . بیکار ننشستند و بار دیگر تهدیدم کردند      ) دشمنان(
خودشـان را نـشان ندادنـد و فـردایش جنـازه          . خطا نیستید خودتان را نشان دهیـد      

سـر تـا پـایش خـونی و کلـه قنـدي هـم روي           .  را پشت در اتاقم گذاشـتند      خواهرم
  .جنازه را داخل اتاق آوردم و در پتویی پیچیدم. کُپ کردم. اش بود سینه
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برخالف دفعه پیش، این بار احساس کردم نزاعی سیاسی است، بـه همـین دلیـل              
سد خـواهرم را  فکر کردم اگر جـ    . ها مقابله کنم    تصمیم گرفتم از راه دیپلماسی با آن      

مخفیانه دفن کنم، هر کس از قتلش باخبر شود راه پیدا کردن دشـمنان را بـه مـن               
  .نمایاند می
ک هفته گذشت و کسی راجع به کشته شدن و تجاوز به خواهرم سخنی نگفـت؛       ی

دریافتم قدرتی پشت این توطئه اسـت بـسیار هوشـیارتر از     . و این باعث وحشتم شد    
لفور دنبال مادرم فرستادم تا به خیال خود آخـرین نقطـه            ا  فی. کردم  چه تصور می    آن

ترین نقطه ضـعفم را   ها قبالً بزرگ دانستم آن   ها خارج کنم؛ نمی     ضعفم را از دست آن    
  .اند و از همین طریق هم دستگیرم کردند شناسایی کرده

هایم را روي سایت  همان روزي که مادرم را پیشِ خودم آوردم، ریز اموال و دارایی       
ها و نقل محافـل شـد و بـه ایـن        که مطلع شوم، سرتیتر روزنامه      دند و قبل از این    آور

  .ام خروشیدند ترتیب مردم بر علیه
کنند و علـت     تا پیش از این، همه بر این گمان بودند که براي خودشان تالش می             

ارزان خریده شدن تولیداتشان توسط مـسئوالن زنـدان، فـروش ارزان آن بـه دلیـل                 
اقتصادي است؛ اما وقتی فهمیدند کل زندان به انـدازه مـن پـول بـه                ضرورت رقابت   

مجبور شدم بـا کـاله گیـسی فـرِ     . اند، همچون زنبورهاي کندو خروشیدند جیب نزده 
ي ارسالی دشمن نـامرئی، بـا      خرمایی رنگ و لنزي مشکی، بنا به دستورالعمل و نامه         

م؛ اما کشته شدن ناگهانی اسم جعلی لیالن از زندان فرار کنم و به طرف پایتخت برو           
شـک     برایم مسجل شد که اگر ردم را داشته باشند بـی        . پهلوان باورهایم را تغییر داد    

اي گمنام را خریدم و نام  شوم، به همین دلیل در بازار سیاه شناسنامه مرده   کشته می 
  .گارام نصیبم شد

زي سبز رنگ بـه  کاله گیسم را دور انداختم و ریش و سبیلم را سه تیغ کردم و لن      
چشم گذاشتم و خود را از انظار مخفی نگه داشتم و براي پیدا کردن دشمنانم هر بار  

لباس ژنرالـی پوشـیده   . که پهلوان را زنده یافتم   آمدم تا این به شکل و شمائلی در می     
از طریـق او   . من را نشناخت  . در خودرویی معمولی مشغول بازدید از پادگان بود       . بود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


181 ................................................................................................................پالتودراز

هـاي حکومـت بـاز کـردم و خـودم را تـا کـاخ         گنـده   آشنایی را بـا کلـه  و زنش، باب  
ام دشمنانم را   ها  قادر نبوده     جمهوري کشاندم و تازه فهمیدم در تمام آن سال          ریاست
  .بشناسم

ي  کرد، بلکه هزینه اي وارد نمی سیستـم اقتصادي من نه تنها به منافع ارتش لطمه
ارتـش کمــاکان وارادات را تحـت    . شتــه بـود  ها بردا اداره مملکت را نیز از دوش آن    

خواسـت بـه زنـدانیان     کنترل خود داشت و کاالهاي خارجی را به هر نرخی کـه مـی   
با توسعه سیستم اقتصادي زنـدان، دروازه صـادرات هـم بـه روي ارتـش        . فروخت  می

پـس بـا ایـن حـساب     . زد گشوده شده بود و گمرك این قسمت را نیز به جیـب مـی       
ـرِ          شی که از قبل سیستم من، ده برابر سابق نفع می          منطقی نبود ارت   بـرد، بـا مـن س

که همچون خر دیز راضی باشند به سقط شدن خودشان  ناسازگاري بگذارند، مگر این  
  .11شان و ضرر صاحب

خوانـدم؛ امـا وقتـی وارد      تا قبل از اعزام به خدمت اجباري، ارتش را خر دیز مـی            
که  هاي دیگري برایم نمایان شد؛ مثالً این        الیهعرصه هنر شدم، از منظر هرمنوتیک،       

تز استاد لبو نقص داشته است، یا نقص از تز سیاسی من بوده یا هر دو توأمان دچار                
او براي برپایی سیستم خود به زندانی وسیع و آماده از لحاظ واقعیت      . ایم  نقصان بوده 

تـرین زنـدان     بـزرگ جغرافیایی سیاسی و فرهنگی نیاز داشت به همین دلیل بعداً در    
جهان سیستم خود را برپا کرد و عالم و آدم را انگشت به دهان گذاشت؛ زمـانی کـه               

هـا را وسـعت    جانبه زنـدان  گفتم با ارسال ایدئولوژي و جنگ به راحتی و همه     من می 
هـا بـود    کردم؛ آن هم زندانی کردن توده دهم، فقط قسمتی از حقیقت را بیان می   می

  .نه صاحبان قدرت
 قدرتمند -دانستم از میان سه نوع جنگ میان قدرتمند با ضعیف             وقت هم می   آن

شـود و مـابقی     ضعیف با ضعیف تنها نوع اول به به پیروزي منجـر مـی            -با قدرتمند   
بعدها وقتی توسط گلبهـار     . شود نه وسعت آن     ها باعث کوچک شدن زندان می       جنگ

شود که کشور    پرکن این می   هاي دهن   بندي آن حرف    به کاخ برگشتم، دریافتم جمع    
اي قرار گرفته است که شصت درصد ذخـایر نفتـی و گـازي دنیـا را در              ما در منطقه  
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هاي جهان هرگز بـه کـشورهاي ایـن منطقـه       اختیار دارد و به همین خاطر ابرقدرت      
ي پیـشرفت در   ها نه تنهـا اجـازه    آن. دهند  اجازه پیشرفت اقتصادي و سیاسی را نمی      

دهنـد، بلکـه       منطقـه نمـی    يها  ي و فرهنگ و سیاست را به ملت       هاي تکنولوژ   عرصه
تابند که فقـط نیازهـاي زنـدانیان را رفـع      جا برمی  سیستم بازداشتگاهی را هـم تا آن     

  . ها از فروش نفت نشود ورجوع کند و این امر باعث بی نیازي آن
یابم آن طرح اقتصادي، زمانی شکـست خـورد کـه     اندیشم درمی حاال که خوب می  

مـن ایـن   . یشنهاد دادم به جاي فروش نفت به توسعه صنعت پتروشیمی بیاندیشیم   پ
رو همان عاقبت  پیشنهاد را ارائه دادم و براي به انجام رسیدن آن تالش کردم؛ از این          

وقتـی بـه کمـک گلبهـار بـه کـاخ برگـشتم، از تمـام         . پتی برایم رقم خورد  میرزا لب 
انـدازي   قتصادي خدا بزرگ اسـت را راه هاي اقتصادي دست کشیدم و سیستم ا    پروژه

  .جمهور اعظم کشور جاي پاي خود را محکم کردم کردم و همچون رئیس
  . قربان فراموش کردم به عرض برسانم گلبهار برایتان ایمل فرستاده-
  کی؟-
 . دم غروب-
  پس چرا تا حاال نگفتی؟-
 . همین که برگشتید فرمودید ادامه کتاب را برایتان بخوانم-
 گلبهار چی نوشته؟ -
یـک پیـک دیگـر    .  قربان آن را نخواندم، اگر دوست دارید برویم و آن را بخوانیم      -

 بریزم؟
 . بریز-

ري بـرایش ریخـت و هنگـام            درکان سر بطـري برانـدي را چرخانـد و پیـک سـرپ
از . شــود  نوشیدن او را زیر نظرگرفت تا دریابد با شنیدن اسم گلبهار چه حـالی مـی               

بـراي  . زد هایش مـی  خوردند و پلک هایش به هم می  دندان. رو شده بود  این رو به آن     
که منقلب شدن خود را از درکان مخفی نگه کنـد، برخاسـت و پـشت بـه او بـه                   این

  .آسمان خیره شد
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تراسی که در آن نشسته بودند پشت به شهر بود و به همین خاطر، هراسی از این            
 اشک در چشمانش حلقـه زد و بغـض        .که کسی او را تحت نظر داشته باشد، نداشت        

  :محو تماشاي بارش باران بر پروژکتورهاي تراس شد، ناگهان گفت. گلویش را فشرد
  .ها را چک کنم تاب را بیار تا ایمل  درکان برو لب-
شما بفرمایید داخل، بـساط  . خورید خداي ناکرده سرما می  .  قربان هوا سرد است    -

 .آورم را به اتاق می
بـه  . ش را به آرامی برگرداند و سر و گردن درکان را ورانداز کـرد            جمهور سر   رئیس

  .هاي دخترانه درکان زل زد و دستش را گرفت سینه
ي نقاط کاخ همـه چـی         در همه . الزم نیست چیزي با خودت بیاري     .  بریم داخل  -

  .وجود داره
جمهور روي صندلی پـشت کـامپیوتر نشـست و     رئیس. به طرف اتاق کنترل رفتند  

جمهـور    هاي شخصی رئـیس     ها را گشود تا به ایمل       هم ایستاده، تک تک فایل    درکان  
  .رسید
  . قربان اگر امکان دارد من را از خواندنش معذور بدارید-
 . دو پیک دیگه بریز و بعد بخون-

ر کرد درکان دو گیالس کریستالی آورد و آن را سرپ.  
  . قربان اگر اشکالی ندارد، شما زحمت خواندنش را بکشید-

  :با صدایی که شراب خمارش کرده بود گفت
  .بخون! ... کشی؟  چیه دکی جون، از من خجالت می-

  :درکان هم با لحنی مستانه گفت
دونـستی چقـدر    تـو خـوب مـی   . عوضی، بد کردي که حمان رو کشتی  ...  نوشته   -

کاش اونوقت کـه چـشم وا    . گیرم  دونستی ازت انتقام می     می. خواستم  خاطرش رو می  
جون به لبم رسید تا مردکـی  . دیمت  خودتو در شورتی قرمزِ زنانه دیدي می       کردي و 

بـرداري   جمهور کشور رو بده و من یک ساعت تمام فـیلم    رو راضی کنم ترتیب رئیس    
کـنم،   کشم تهدیـدت نمـی    که اگه دنبالم بیایی خودم رو می        حاال نه تنها به این    . کنم
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ایمل آینده رو بـرام نفرسـتی ایـن       کنم اگه تا ساعت دو نیمه شب          بلکه تهدیدت می  
ها قرار بدم تا مردم بدونن در جـشن سـالگرد تأسـیس     فیلم رو در اختیار تمام سایت 

  .اند جمهوري چطور ترتیبت را داده
نِ مستی یاد شـورت قرمز زنانه افتـاد و به طرف اتاق خواب رفت       یجمهور ح   رئیس

 .هاي آن را در سطل زباله دید و تکه
 .اند ل را اشتباه فرستاده دکی، این ایم-
این ایمل چیه که بـراي ایـن   . اما تا ساعت دو فقط ده دقیقه مونده   .  بعید نیست  -

 زن تا این حد مهمه؟
من تنها می می مـی تـونم ایـمِ مِ مِ    . اََ اما نَ نَ نباید بازش کنم . دونم   نم نم نمی   -

 .هاي حاالاا رو باز کنم لیم
کنیـد تـا بفهمـیم چـی توشـه؟ فقـط        بازش نمی درد و بالت به جونِ دکی، چرا   -

 .فرستیم کنیم، اگه دوست نداشتیم نمی خودمون دو تا نگاهش می
 .شه  نمی-
 شه؟  چرا نمی-
 تونی بازش بازش کنی و گرنه  گ گف گفتن نمی-
  کی گفته؟-
 . اونا-
 ها کیند، دوست یا دشمن؟  اون-
 .نمیدونم  نم نمی-

جمهور از زیـر   رئیس. اش گذاشت و روي سینه  جمهور را گرفت      درکان دست رئیس  
  .اي کرد اش خنده هاي کلید شده دندان

   از زیر پیرهن دست بزنی؟ي جیگر، دوست دار-
  . آ آره-
  .هاي مستت بشم، پسورد ایمل آینده رو بهم بده دیگه  خُب، قربون اون چشم-
   گُلیم، دوسم داري؟-
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 ؟یه گیالس دیگه برات بریزم.  معلومه فدات شم-
 .تونم  نمی نمی-
دوس . کنیم تا سیاه مست بشیم و تو بغل هـم بخـوابیم             ها رو پر می      دوباره پیک  -

 داري؟
 . آرره-
  عزیز دلم، شماره ایمل رو بده؛-
 .گم اما بازش نک نکنی ها ی بهت م-
 . باشه خوب بگو دیگه-
 . تو تول تولد تو-

صـداي مهیـب   . فایل باز شـد درکان روز و ماه و سال تولدش را به کامپیوتر داد و        
  چی نوشته؟: جمهور از خواب پرید و گفت به حدي که رئیس. آژیر برخاست

 نوشته بنا به درخواست شما عزیـزان و بـراي رضـایتمندي و آسـایش زنـدانیان             -
جمهـوري بـه      تر امور، تصمیم گـرفتیم کـاخ ریاسـت          ارجمند و همچنین انجام آسان    

  .داخل زندان منتقل شود
 سریعاً خود را به موس رساند و تالش کرد فایل را ببندد؛ اما درسـت      جمهور  رئیس

عـرق تـرس    . تمام وجودش بـه لـرزه افتـاد       . در همان حین، درهاي کاخ بسته شدند      
  .صورتش را پوشاند

مخصوصاً تو، تو بـه کلـی از      . شیم  اگه نریم نابود می   . جا بریم    گُلی جان بیا از این     -
  .ري بین می

جمهور  رئیس.  احساس ادا کرد که درکان هق هق گریه سر داد  کلمه تو را چنان با    
خواست سر و صورتش را غرق بوسه کند اما یادش آمد تا چند دقیقه دیگـر درهـاي     

  .شوند هزار تو هم بسته می
گـرده امـا    کـاخ برمـی  . در حال حاضر مهم اینـه زنـده بمـونیم   .  زود باش در ریم -

  .زندگی نه
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جمهور کشورش گذاشـته بـود و    هاي رئیس  شانهدرکان در حالی که سرش را روي 
  :ریخت، گفت اشک می

  .من سرباز جان نثار شما هستم.  قربان یادتان رفته من کیم-
  :معصومانه ادامه داد

کنم در حال کنترل امورم، شما هم در این فاصله  ها وانمود می  من مقابل دوربین-
ستیم و همهبر. دهید گذرید و خودتان را نجات می از هزارتو می ي ه.  

ـل دادن         جمهور مست   رئیس هـاي درکـان    تر و ناامیـدتر از آن بـود کـه در برابـر ه
درکان بـه  . عقب عقب به طرف داالن رفت و در پشت سرش بسته شد          . مقاومت کند 

شـویی صـورتش را شـست و آرایـشش را      سرعت به سمت حمام رفت و جلوي دست   
و پلک و ابروانش را قرمز کـرد و بـه       اي به چشم گذاشت، لب        لنزي قهوه . عوض کرد 
گـیس قرمـز رنگـی را بـر سـر       کـاله . شد رفـت  اي که رو به استخر باز می       طرف پرده 

بـا وقـار زنـی    . صداي کف زدن و سوت کشیدن بلند شـد    . گذاشت و پرده را کنار زد     
  :مجرب به طرف میکروفن رفت

 کـوچکی از   عزیزان، حضار گرامی، فیلمی را که مشاهده نمودیـد، تنهـا قـسمت         -
آن اسـم  .  را به تصویر کشیددرازترین دیکتاتور جهان، پالتو هاي بزرگ جنایات و ستم 

کـار   دسـت آن سـتم  . کنـد  انگیز تا ابد، تف انزجار را در دهان خلـق جمـع مـی         نفرت
هم اکنون او همچون سـگی ولگـرد در   . خوار براي همیشه از حکومت کوتاه شد   خون

خواه نباید بـه همـین آسـانی از او         ما ما مردم آزادي   ا. هزارتوهاي نیستی ویالن است   
به هر قیمتی که شده باید او را بیابیم و به چنگال قدرتمند و مقدس عدالت     . بگذریم

از طریق این تریبون مردمـی، بـه   . هاي سیاه را از او بگیریم بسپاریم و انتقام آن سال    
هاي معمولی شـهر   کی از خانه دارم، مواظب باشید که از درِ ی        ها اعالم می    تمامی توده 

در هیبت پیرمردي عصا به دست، درویشی کشکول به دوش و یا پیرزنـی بقچـه بـه            
  .کول خارج نشود و خود را نرهاند
  .مردم شروع به کف زدن کردند
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بایـست چنـدین    این جشن را می   .  عزیزان، مبارك باد بر شما این جشن و سرور         -
 روي جهل و نادانی زحمت و تالش مبـارزین  کردیم؛ زمانی که از     سال پیش به پا می    

و فداکاران انقالب را به باد دادیم و سرمایه و حاصل عرق و خون مردم را به دسـتان      
هر چند آن دوران، دورانی سیاه و بسیار تلخ براي کـشور   .  دیکتاتور سپردیم  درازپالتو

دانـیم   ر امروزه مـی ما دیگ.  نیز بوده است   ییبها  ما بوده، اما با این اوصاف تجربه گران       
ها را فداي یک رنگ کرد و تمام صداها را به خاطر یـک صـدا خفـه                  نباید تمام رنگ  

انقالب کنونی ما براي ایـن اسـت        . فهمیم قدرت مطلق فسادآور است      امروز می . نمود
ها رأي بدهیم و فریاد بزنیم زنده بـاد همـه رنگـی، زنـده بـاد چنـد              که به همه رنگ   

  .ديصدایی و زنده باد آزا
 .هایش را تأیید کردند مردم با کف زدن حرف

 عزیزان، مبارزین راه آزادي و چند صدایی و برابري، این بـار بـه ماننـد گذشـته            -
چشمان مردم امروز باز شـده   . نیست که کسی قادر باشد انقالب را از چنگمان برباید         

بعیضی به ستیز تر از هر زمانی به حقوق خود واقفند و با هرگونه ستم و ت است و آگاه
خـورده بـه    اقوام مختلف این کشور، زنان ستم کشیده و کـارگران زخـم           . خیزند  برمی

ها حکم کنند و دستگاه رعب و وحشت خـود را بنیـان               دهند به آن    احدي اجازه نمی  
ام تا اعالم نمایم این بار انقالب، توسط  جا آماده امروز من به نمایندگی زنان این   . نهند

اي  این بار همگی ایـن اجـازه را دارنـد کـه خـود را کاندیـد      . ده استما به انجام رسی  
اي، خـود را      عـده از چند روز پیش     . هاي انقالب کنند    ریاست جمهوري و دیگر پست    

 و وارد هزارتـوي  انـد  انـد و وارد هزارتـوي انتخابـات شـده      بري مبارزه کرده    کاندید ره 
شـدن تنهـا عبـور از هزارتـوي     برخالف دفعه پیش، شرط برگزیده      . اند  انتخابات شده 

جـا   شـما ایـن  . شرط اصـلی رأي ملـت اسـت   . این یکی از شروط است.  نیستبري  ره
اید تا با رأي دادن و رأي ندادن خود، سرنوشت آینده خود و فرزندانتان را  حاضر شده

کـه در برابـر آینـدگان خجـل      کنم براي ایـن  به همین دلیل استدعا می. تعیین کنید 
ایم که بر روند  ما بنا به خواست شما بزرگواران، آماده     . باشید، هوشیار نشویم، هوشیار   

م در حاشـیه  یمایل. شویم برگزاري انتخابات نظارت کنیم و هیچ یک از ما کاندید نمی      
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هاي آن پایمـال شـود و یـا بـه         بمانیم و از انقالبمان پاسداري کنیم و نگذاریم ارزش        
. ملّـت اسـت  هـاي   گر خواسـته  بار، نمایانترکیب شوراي این . دست بدخواهان بیافتد  

 اي هـستند و مـدت       تمامی این افراد داراي پیشینه و سابقه مبارزاتی انکـار ناشـدنی           
انـد و     گذرانـده  درازهاي مخوف پالتو    مدیدي از عمرخود را در میادین مبارزه و زندان        

 بـه  ها مـشعوف شـوید و هـم    آیند تا هم شما از دیدار آن        هم اکنون به روي سن می     
. هاي مختلف جامعه بر روند انتخابات ا نظارت کنند     مانند نماینده واقعی شما و جناح     

آورند، انترناسیونالیست بزرگوار و مبـارز نـستوه       یاولین کسی که روي سن تشریف م      
این مبارز از جـان گذشـته نه تنـها در کشـور ما، بلکه        . هاي دور و نزدیک است      سال

تیـن، سـالیانی متمـادي را بـه جنگیـدن بـا امپریالیـسم             هاي آمریکاي ال    در جنـگل 
 .این شخص نیازي به معرفی ندارد. جهانی و ایادي سرمایه مشغول بوده است

مردم با شنیدن کلمه انترناسیونالیست بزرگ برخاستند و به مردي که با جـالل و             
ریشانش کالهی چرمـی کـه   . جبروت روي سن آمد چشم دوختند    بر موهاي بلند و پ

زمان با  مردم هم. درخشید، گذاشته بود و پیپی به لب داشت  اي قرمز می    بر آن ستاره  
اي شـروع بــه کـف زدن و هـورا کـشیدن کــردند و اشـــک       نظـاره آن مـرد افـسانه   

 يهـا   بار به طرفش رفت و دست       گلیابانو با چشمان اشـک   . ولبخندشان درهم آمیخت  
 . بیشتر به خروش آورداش را بوسید و با این کار مردم را خورده تـرك

 . زنده باد انترناسیونالیست، زنده باد طبقه کارگر-
  . زنده باد سلحشور، زنده باد مبارز-

شان خم کـرد   سلحشور چندین بار تعظیم کرد و سرش را در مقابل مردم و انقالب  
  :گلیا بانو در میکروفن دمید. اش نشست و سپس همنوا با تشویق مردم روي صندلی

 دوم شما کسی است که در انقالب گذشـته بالیـاي زیـادي را متحمـل                 نماینده -
این مبارز نستوه در روزهاي دشوار جنـگ بـا پـالتوبور رانـده شـده نیـز دمـی                   . شده

هاي مستضعف و ستم کشیده به  نیاسود؛ اما با این وجود به خاطر دفاع از منافع توده    
ن و محلی را چنـان در هـم   این همرزم ما که هنر مدر     .  برخاست درازدشمنی با پالتو  
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هاي دنیا را متحیر کرده است، کسی نیست جز پروفسور  آمیخته که تمامی موزیسین   
  .شهیر، لودویک اشی

اي از مردم شروع به کف زدن نمودنـد و تعـدادي هـم بـا هـوکردن سـبکش                   عده
  .کردند

پاشید که انترناسیونالیست برخاست و بـه طـرف میکـروفن        اتحاد داشت از هم می    
  .رفت
مـا  . مـان را اصـالح کنـیم         عزیزان، براي به وجود آوردن دنیایی بهتر بایـد نگـاه           -
آلیست نیستیم که بپنداریم بد تا قیام قیامـت بـد اسـت و خـوب، خـوب بـاقی                      ایده
 وامپریالیـست بـوده   درازي پـالتو   درست است که این مرد زمانی اجیر شـده        . ماند  می

هـاي   اع و استـضعاف جـدا کـرده و سـروده    است، اما پس از مدتی راه خود را از ارتج  
هاي جهان شده  هاي اکثر کشور حماسیش ورد زبان جنگجویان دشت و کوه و جنگل       

ماننـد   سواد تا موسیقیدانی نابغـه و مبـارزي بـی    این مرد خود را از یک آدم بی   . است
م احتـرا .  او قدردانی به عمل آیـد يها رو بایسته است از تالش      ارتقا داده است؛ از این    

  .گذاشتن به زحمات مردم، اولین شرط انسان انترناسیونالیست است
صدها نفر داخل محوطه و هزاران . مردم شروع به کف زدن و سوت کشیدن کردند

گلیابـانو پـشت   . هـاي او مهـر تأییـد نهادنـد     نفر در بیرون، با تشویق کردن، بر حرف     
  :میکروفن رفت و گفت

ي  شما نسل سوخته.  مبارزه و انقالب بنگرید     عزیزان، شما حق دارید با تردید به       -
پایه نیست؛ اما این بار شرایط بسیار متفاوت       بدبینی شما بی  . اید  انقالبی به تاراج رفته   

هـا    نسل امروز آن مردم عـشایر دوران قبـل نیـستند کـه در بـیخ و بـن کـوه                    . است
ن گـشوده   هایمـا   امروز چـشم  . سرنوشت سیاه دیکتاتوري را بر پیشانی خلق کوباندند       

دهیم رنگی پاك شود، صـدایی خفـه گـردد و شـعاري             شده است و هرگز اجازه نمی     
کش هـستیم نـه    اي انسان با سواد و زحمت       امروز ما توده  . انداز شود   فریبکارانه طنین 

امـروز  . اي عشایر و رعیت مطیع و دست به سینه در برابر آقـا و رؤسـاي عـشایر          عده
ایم؛ چنین نیست که تنها مکان مبارزه  یر کردهجهان دگرگون شده است و ما هم تغی      
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ایمـان راسـخ   . ها به سالنی بزرگ و مدرن تغییـر داده باشـیم     خود را از کنار کوهپایه    
دیدیـد، هرگـز بـاقی مانـده        هـم نمـی    يا  دارم اگر امروز در کنار خودتان سطل زباله       

نرمند هـم   امروز شما به موسیقیدانی ه    . ریختید  هاي خود را روي زمین نمی       خوراکی
طـور کـه    همـان . ي بسی مباهات و امیدواریست    شوید که این خود مایه      مشکوك می 

ي زیـادي، از اقـصا نقـاط کـشور خودشـان را بـه                 تر هم به عرض رساندم، عده       پیش
انـد تـا شـرف        اند و از طرق مختلف به هزارتوي انتخابات گـام نهـاده             پایتخت رسانده 

ها نفر از این افراد از این     ممکن است ده  . گذاري به کشور را نصیب خود کنند        خدمت
شود که  پیچ و خم بگذرند و خود را به این صحن برسانند، اما فقط کسی انتخاب می         

هـاي مفرحـی را    تا رسیدن کاندیداها، برنامـه . شما شهروندان گرامی به او رأي دهید  
 برنامـه،  اولـین قـسمت  . کنم ایم که توجه شما را به آن جلب می    برایتان تدارك دیده  

تـا دقـایقی    . ایـد   تعجب نکنید، اشتباه نشنیده   . تقسیم اشکنه میان مردم کشور است     
به همین منظور دو همرزم دلسوز، . شود دیگر بین تمام مردم کشور اشکنه پخش می   

اند تا با غول پیکرترین هواپیماي جهان از کشور چین، اشکنه  دو خلبان جسور در راه   
 زمان ممکن به دستمان برسانند تا جشن آزادي، استقالل ترین این جشن را در کوتاه 

ایـن دو خلبـان عزیـز، دو شـهروند      . تر برگزار کنـیم     تر و خودمانی    و برابري را رنگین   
هـا و     تـا زمـان رسـیدن آن      . وفادار و از جان گذشته شما، سالیوان و ماتیلدا هـستند          

پرواضـح اسـت    . شود اجراي مراسم تقسیم اشکنه، برنامه موسیقی و رقص برگزار می         
مانده اشکنه را روي زمین نریزید، چرا که اطمینان    که نیازي نیست متذکر شوم باقی     

ي سهم خود را هم بخورید، بقیه را براي تبرك، داخل نـایلونی             دارم اگر نتوانید همه   
کـنم تـا بـا     و حاال از گروه ارکست سمفونیک کـشور تقاضـا مـی     . نگه خواهید داشت  

مان را بیارایند و بـا رقـص بـه پیـشواز      آمیزي شده مجلس  و رنگ فونیک  یموزیکی پل 
 .تأسیس جمهوري مردمی برویم

هـا   پرفسور اشی دو عدد چوب به دست گرفت و پشت میکروفن دیگري رفت و ده      
هـا   کـه نوازنـده   نیقبل از ا. نفر با آالت گوناگون و مدرن، خود را آماده نواختن کردند 

 :نو پشت تریبون رفت و گفتشروع به نواختن کنند، گلیابا
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انـد موسـیقی شـرقی و غربـی،      کـه توانـسته   نیـ  پرفسور ارجمند اشی، عالوه بر ا -
آمیـزي    موسیقی کالسیک و محلی را با هم ترکیب کنند و آن را هـارمونیزه و رنـگ                

هـا و رهبـري    زمـان بـا چرخانـدن چـوب        اند و هـم     نمایند، نوگرایی دیگري نیز کرده    
اند و از این لحظه به بعد به جاي بنـده مجلـس را نیـز         ودهارکست، قبول زحمت فرم   

 .رویم با زدن کفی محکم به استقبال رقص انقالب می. کنند اداره می
ها را چرخاند و ارکست شروع به نواختن آهنگی در ریتم هفـت هـشت            اشی چوب 

 موزیک ابتدا ریتم آرامی داشت، امـا آرام       . اکثر مردم برخاستند و دست گرفتند     . کرد
آرام آالت موسیقی به کار افتادند و با ترکیبی سحرآمیز از موسیقی شـرقی و غربـی                  

مسن و . شان لرزه و در کمرشان قر انداخت مردم را به جنب جوش در آورد و به اندام
خردسال، درویش و ملحـد، نمـد بـه دوش و کـت و شـلوار پـوش همگـی مـشغول               

 .رقصیدن شدند
ـ      اشی چوبش را می    نواختنـد و مـردم در صـدها دسـته        هـا مـی     دهچرخانـد و نوازن

نـوا بـا آن موسـیقی مـدرن           خـارج از سـالن، هـزاران هـزار نفـر، هـم            . رقـصیدند   می
 :رقصیدند؛ که یک باره اشی، میکروفن را به دست گرفت و داد زد می
 .اش آباد پالتوآبی، یک هزاري را شاباش جماعت کرده  خانه-

  :مردم داد زدند
 .اش آباد  خانه-

  :شت سن دستی با یک بسته اسکناس بیرون آمد و پرفسور اشی داد زداز پ
  .اش آباد جناب پالتوتنگ، ده هزار را شاباش جماعت رقصنده کرده  خانه-
  .اش آباد  خانه-

  :فوراً دستی دیگر با یک گونی پول بیرون آمد و پرفسور داد زد
قلکش و شکونده، صد هزار . اش آباد؛ جناب پالتوقرمزِ  اش آباد، هزار بار خانه       خانه -

  .را شاباش جماعت کرده
  .اش آباد   خانه-

  :اي روي سن قل خورد و اشی داد زد این بار چهارچرخه
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  . ایست-
   کیست؟-
 کنند و اونایی که  هزار هزاري را گلباران جماعت کردند، واسه اونایی که نگاه می        -
  .رقصند می
 . دستت تو جیب خالی نره-
  .وش پالتوپزنده باد -
  . زنده باد پالتوپوش-

  1387زمستان 
  
  
  

  »پایان« 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

1- sorr      صوف یا بعد از آن بیاید بـار  موه صفت قبل از  ک  نی در زبان کردي بسته به ا
 آمده که به معناي     دراز يبخشد، در متن کردي واژ      ارزشی متفاوتی به موصوف می    
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 فارسی مترادفـی بـراي آن       دراز، بدقواره، آویزان و مضحک است، متأسفانه در زبان        
  .نمودمنیافتم و به ناچار از واژه دراز استفاده 

بـه دلیـل ضـرورت    . برد المثلی کردیست با معناي تقریبی باد آورده را باد می   ضرب -
 .ساختاري رمان از آوردن مترادف تقریبی فارسی آن حذر نمودم

3- halparrke ایـن رقـص   . نی دارنـد شود که انواع گوناگو به رقص کردي گفته می
هـاي   یاز ویژگـ . شـود  هاي مختلفی اجرا می ها و حالت بسیار متنوع است و در ریتم  

  : باشد ثابت و اصیل آن، موارد ذیل می
اي دست در  کنندگان اعم از زن و مرد، به شکلی دایره  در این رقص تمام رقص    : الف

  .کنند نهند و از چپ به راست حرکت می دست هم می
که به آن چوپی (هایی  شود، پارچه یا پارچه      که به او سرچوپی گفته می      نفر اول : ب
شـود و پـس از    گیرد و به عنوان رهبر دسته قلمداد مـی       را در دست می   ) گویند  می

  .گیرند کنندگان دیگر جاي او را می رود و رقص اتمام دورش به میان دسته می
ري کـه تمـام اقـشار از    در میان کردها بسیار عمومی و پذیرفته شده است؛ طـو         : ج

  .شیخ و بازاري گرفته تا چوپان و دکتر به این رقص می پردازند
شود؛ یعنی ممکـن اسـت رفتگـري در        در این رقص فاصله طبقاتی مشاهده نمی      :    ه

منصب پشت سر او برقـصند     چوپی باشد و اشخاص تحصیلکرده و سیاسی و صاحب        
بعـد تـا پایـان     من. (شوند و از تمام طبقات دست در دست هم به رقص مشغول می        

رك از رقص استفاده می رمان به جاي واژه شود ي هلپ.(  
4- mamosta :    نماز،  عنوانی است که در زبان کردي به استاد حوزه و دانشگاه، پیش

ي معنایی گـسترده ایـن واژه         به دلیل دامنه  . شود  اطالق می ... مجتهد، عاقد، مال و     
  . از خود واژه استفاده شودي اثر هم ترجیح داده شد در ترجمه

 در کردي که به معناي باد و برف و باران basriskي باسریشک  هدو به جاي واژه -5
  .زمان است، آمده است هم

  .هاي کردي مردانه  از انواع لباس-6

7 - - 7 
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توان گفت مضمون معنایی آن   این شعر برگردان تقریبی متلی کردي است که می-7
رسـاند و   شیر یا خط به درستی این معنـا را نمـی  شبیه شیر یا خط است؛ اما چون    

المثل یا شعر دیگري که بارِ کمیک داشته باشد و به مضمون طنز رمان لطمه       ضرب
  .نزند را نیافتم، ناچار آن را به فارسی برگرداندم

  .المثلی کردي است  ضرب-8
  . دستار کردي-9

ــسنده اســت در مجمهــاي داســتان تازیانــه عنــوان یکــی از -10 وعــه داســتان  نوی
  .ترین زخم مادرم تاریخی

اي است که در زبان کردي بـه معنـاي تیـره،     دیز واژه. المثلی کردي است  ضرب -11
  .باشد چرك و نحص می
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