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این داستان حقیقی است اما تمامی رخدادها ،اسامی ،اعداد و تواریخ غیرواقعی و مطابقت
آنها با واقعیت ،گاهن اتفاقی و گاهن از روی یک شوخی تلخ است.
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یک
رفتم نزدیکش ،گفتم ببخشید آقا .ببخشید امکانش هست بتونم ازتون کمک بگیرم؟ نگام
کرد .جا خورد .سرشرو کج کرد و چند ثانیهای خیره زل زد تو چشمام .باالخره انگار یه
صدایی از اون تههای حنجرش شروع کرد آروم آروم باال اومدن .گفت« :خواهش
میکنم .حتمن ».اما جوری گفت که «خواه»اش محو شنیده شد .نذاشتم خیلی سکوت
همهجا پر بشه ،دنبالهی حرف رو گرفتم« :کمی خستم .امکانش هست این کلت کمری
رو از من بگیرید و روی شقیقم بچکونید؟» درست متوجه چکوندن نشد .همین شد که
اسلحهرو گذاشتم روی شقیقم ،فشار دادم و باز آروم داد زدم« :این طوری فشار بدید.
فشار بدید و بعدش ماشهرو بچکونید».
رومرو چرخوندم سمتش .اسلحهرو از لولش شل گرفتم باال .گفتم «ماشه! ماشه! میتونید
فشارش بدید؟» خوشحال شد .لبخند نزد ،فقط یککم لباش نزدیک گونههاش شد ،ولی
میشد خوشحالی رو راحت دید ،شاید از نگاش ،شاید از رنگی که روی گونههاش
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نشست و شاید از نیم قدمی که به سمتم برداشت .به هر حال این کمترین کاری بود که
میشد برای یه همشهری ،حاال شاید همشهری که نه ،ولی حداقل یه هم وطن انجام داد.
اسلحهرو فشار داد روی گونم .گفت «جاش خوبه؟» سرم رو تکون دادم .گفت
«آمادهای؟» و من باز سرمرو تکون دادم .عصبانی شد ،داد زد ،بلند داد زد «با توام .زبون
داری؟ جوابمو مثل آدم بده!» گفتم «آره ،آره ،آماد»...
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دو
گفتش آره ،آره ،و من چکوندم اسلحهرو .بعد از آره گفتن انگار چیز دیگهای هم اومد
بگه ،ولی دیگه شلیک کرده بودم .نتوسنتم منتظر بشم .فقط یه «آماد» شنیدم .به هر حال
فرقی نمیکرد ،فکر نکنم چیز خیلی مهمی بود .از چهرهی مصممش حرفی مثل «آماده
نیستم» یا هر چیز دیگهای که معنی منفی داشته باشه در نمیومد .منطقی هم نیست کسی
بگه :آره آره آماده نیستم ،باید از نه نه استفاده میکرد .هرچی که بود تموم شده بود و
اون افتاده بود روی زمین .شل ،آزاد ،مرده.
از زیر سرش خون شروع کرد به بیرون زدن .قرمزیای که اول خیلی به چشمم نیومد .من
بیشتر به فکر اسلحه بودم ،نمیدونستم االن چی میشه ،مال منه یا باید پسش بدم .بعید
میدونم دیگه به دردش بخوره .میتونم پیش خودم نگهش دارم .سرم رو بلند کردم،
کسی اون طرفها نبود ،جز چند تا بچهای که اون دور دورا ،جایی که خیلی هم دور نبود
وایستاده بودن و انگار منرو نگاه میکردن و مدام داد میزدن کاس ،کاس .من هیچوقت
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از بچهها نمیترسیدم .اما باز رفتن بهتر بود .همین شد که کلت رو گذاشتم پشت کمرم و
دو تا قدم ،عقب عقب از جنازه دور شدم که برم ،ولی اینبار قرمزی به چشمم اومد .انگار
هنوز داشت از شقیقش خون شره میکرد .زیرش پر شده بود از خون ،و خون قُل میزد .و
من باز عقبتر رفتم ،و دایره خون باز بزرگتر شد .یککم ترسیدم .خیلی وقت بود
نترسیده بودم -جز موقع خواب -اما این بار انگار ،آروم آروم داشتم میترسیدم.
خون همینطور روی زمین پخش میشد .انگار از یه چشمه بزرگ میجوشید .انگار
داشت یه دریاچه خون میشد .تاالب خون بزرگتر شد ،تاالب خون بزرگتر شد،
تاالب خون بزرگتر شد ،تاالب خون بزرگتر شد ،تاالب خون بزرگتر شد ،تاالب
خون بزرگتر شد ،تاالب خون بزرگتر شد ،سیالب شد ،از تپه سرازیر شد و زیر پای
بچههارو گرفت .انگار بچهها خونرو میمکیدن .یا انگار خون بود که داشت بچهها رو
میخورد .کفشهاشون و پاهای برهنشون کامل قرمز شد .بعد همین طور قرمزی رفت
باالتر .تمام پا و تمام بدنهاشون رو گرفت و باز رفت باال و باالتر .از من خیلی دور بودن
اما معلوم بود رنگ چشماشون که قرمز قرمز شده بود .شده بودن گولههای خونای که به
من نگاه میکردن و من میترسیدم .من همیشه از بچهها میترسیدم.
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سه

در نیمه های ش ب ِ  27آذر سال  1351خورشیدی،
نیروهای امنیتی به طور همزمان ،در تهران و شیراز به
خا نه ی چندین نفر از فعاالن اجتماعی ریختند 25 .نفر
دستگیر شدند 12 .نفر در بامداد همان روز و در
بی خبری خانواده هایشان اعدام شدند و  7نفر قبل از
روبرویی با میز محاکمه از طریق به اشتراک گذاری
اطالعات سری آزاد شدند .از شش نفر باقی مانده،
مشهور ترین ف رد ،شاعر و سردبیر هنری روزنامه کیهان ،
خسرو گلسرخی بود .او گرچه تمام مدت ایستاده بود اما
به نشانه ی اعتراض نشست و در حالی که همه ی مخالفان
و موافقان ش در حال تماشایش بودند اعدام شد .کرامت
دانشیان طراحی اصلی ربودن فرح پهلوی و شاهزاده
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رضا پهلوی نیز در همان روز و زیر سایه ی گلسرخی
اعدام شد .طیفور بطحایی ،عباسعلی سماکار و محمدرضا
عالمه زاده ،حتی پس از شکنجه شدید ،حاضر به اعتراف
نشدند و به حبس ابد محکوم شدند .نفر شماره  ، 25تنها
نفر باقی مانده گروه « آرش نگهدار » بود  ،کسی که در
همان شب اول دستگیری توانست از دست ماموران
بگریزد .
آرش نگهدار متولد سوم تیر ماه  ، 1323رشت  ،برای
تحصیالت دانشگاهی به مشهد رفت و لیسانس ادبیات
خود را از دانشگاه فردوسی این شهر گرفت .رمان اولش
در همان سال ها و پس از چهار بار تجدید چاپ توقیف
شد .رمان های دوم ،سوم و مجموعه داستان هایش هرگز
م جوز چاپ نگرفت و به صورت پلی کپی پخش شد .به
دعوت دکتر علی شریعتی چندین بار در حسینه ارشاد
سخنرانی کر د ،مطالبی در نشریات آیندگان ،پرچم
خاورمیانه ،چاپار ،پویا و امسال منتشر کرد و به
فعالیت های حزبی پرداخت .
مجموعه ی این فعالیت ها باعث شد که او دوبار به مدت
ده روز و یک بار به مدت سه ماه توسط ساواک دستگیر و
به زندان بیفتد  .تا سرانجام در نیمه های شب  27آذر ،
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مانند یازده عضو دیگر ،به جرم « تال ش برای ربودن
فرزند محمدرضا پهلوی در فستیوال فیلم کودک » دستگیر
شد ،تا این بار به جای چند روز زندان ،خود را آماده ی
اعدام کند.
همان شب در برابر ساختمان سازمان امنیت ،در حالی که
آرش فکر می کرد با وجود دستبند های دستش ،این
آخرین ساعات آزادی عمرش است ،به کمک یک سرباز
وظیفه فرار کرد .
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چهار
خوندنش بغضم رو سنگینتر میکرد .اما «هیچکس از ما براش گریه نکرده بود ».و همین
بود که نمیخواستم و نمیذاشت ادامه بدم ،اما باید تمومش میکردم .خوندن هیچ
داستانیرو نیمه تموم نذاشته بودم که این رو بذارم- .هیچ یعنی همهی ده ،پونزده تا کتابی
رو که تو این دو سال خونده بودم -و این که مهمترین داستان که نه مهمترین قصهی
همهی عمرم بود ،نیمه تموم افتاده بود روی میز.
آزارم میداد ،ولی باز تنها چیزی بود که آرومترم میکرد .میخونمش .میخونمش.
میخونمش .حرف همیشهی آرش بود «ایراندخت ،کتابت رو تموم کن بعد از جات
بلندشو .حداقل به یه جا برسونش ،برس سر فصل» «ولی کتاب تو که فصل نداره؟»
توی دستم مرتبش کردم ،تهشرو زدم روی پام و آروم کاغذها رو گذاشتم همونجا روی
میز.
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بلند شدم ،دستم رو گرفتم به دیوار و رفتم تو اتاق ،دامنم رو جمع کردم کنارم و دراز
شدم ،پلکهای سنگینم نزدیکهای هم میرفتن و کامل باز میشدن .سرم میپرید .انگار
نباید میخوابیدم .سطر سطر کاغذها تو ذهنم میپیچیدن ،و انگار صدای گرفتهی خودش
بود که میخوند .میخوند و بوی سبز گسی که سینههاش میداد ،تو هوا پر میشد.
"دنبالهی حرف رو گرفتم« :کمی خستم .امکانش هست
این کلت کمری رو از من بگیرید و روی شقیقم
بچکونید؟» درست متوجه چکوندن نشد .همین شد که
اسلحهرو گذاشتم روی شقیقم ،فشار دادم و باز آروم داد
زدم« :این طوری فشار بدید .فشار بدید و بعدش ماشهرو
بچکونید».
رومرو چرخوندم سمتش .اسلحهرو از لولش شل گرفتم
باال .گفتم «ماشه! ماشه! میتونید فشارش بدید؟» خوشحال
شد .لبخند نزد ،فقط یککم لباش نزدیک گونههاش شد،
ولی میشد خوشحالی رو راحت دید ،شاید از نگاش،
شاید از رنگی که روی گونههاش نشست و شاید از نیم
قدمی که به سمتم برداشت .به هر حال این کمترین کاری
بود که میشد برای یه همشهری ،حاال شاید همشهری که
نه ،ولی حداقل یه هم وطن انجام داد".

پویا پیرحسینلو

چشمهام سنگین و سنگین تر میشد .کلمههای آرش گم میشدن الی هم .چشمهام
میپرید« .آروم داد زدم :این طوری فشار بدید .فشار بدید »...پلکهام رویهم میخورد.
کجاش بودم« .و باز آروم داد زدم :این طوری فشار بدید .فشار بدید »...سیاه میشد
همهجا .سکوت میشد ،پر از صدا میشد «و باز آروم داد زدم :این طوری فشار بدید.
فشار بدید و بعدش » ...صدای آرش گم میشد .آرش! بخون ...بقیهاش رو بخون...
آرش« ...و باز آروم داد زدم :این طوری فشار بدید .فشار بدید و بعدش ماشهرو
بچکونید »...صدای باد بلند شد و با زوزش چشمام از هم پرید .لنگههای پنجره میخورد
به دیوار و باد تمام خونهرو پر کرد .پریدم ،دستامرو تکیه دادم به چارچوب در .لنگههای
پنجره باز به دیوار میخورد و برمیگشت ،پرده تا صورتم موج میخورد و تمام کاغذها،
توی هوا پرواز میکردن .پنجره کاغذها رو میبلعید.
پنجرهرو ،بیخیال همهی صفحههایی که خورده بود بستم و شروع کردم جمع کردن .از
زمین و هوا ،اما کمترشون توی خونه مونده بود .دویدم از پلهها پایین .توی آسمون پر بود
از نوشتههای آرش .با بغض جمع میکردم نوشتههاش رو .میپریدم .گوشههای درختها
و بوتهها .الی شاخهها .و همهی اونایی که افتاده بودن روی سبزها .و روی خاکستر آتیشی
که بارون دیشب به زور خاموشش کرده بود.
جمع کردم ،و انگار به جز ورقهایی که گم شده بود ،آخرین صفحه آروم نشسته بود
روی سبزها .زانو زدم .و انگار کنار آرامش نشستنم ،خستگی تمام وجودمرو گرفت و
بغض چشمام سنگینتر شد و آب چشمم چکید ،چکید روی کاغذها.
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سایهی سیاهش رو حس کردم ،و بوی گیسوی سیاه ترش رو که میپیچید توی ذهنم .و
صداش که بیبغض نبود:
 «ولی تو گفتی که هیچکس براش گریه نکرده؟»و هیچ کس از ما براش گریه نکرده بود« .چند روزیه ،از چشمام آب میاد ».و از چشمام
مدام آب میومد .نگاه کرد ،بغضش سنگینتر شد و باز رفت قدم بزنه .و باز من موندم و
آخرین قصهی ورق ورق شدهی آرش .و از همون جا شروع کردم خوندن کاغذهایی که
مثل همیشه شماره صفحه نداشتن ،و مدام از چشمام آب میومد.
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پنج
سبز بود .همه جا سبز بود .الی سبزها خودم رو داشتم میکشیدم و سرم پر بود .سرم پر بود
از صدا .از فکر .پر بود از جنگلی که بوی کودکیم رو میداد و تنم ،پر بود از خستگی.
کولمرو عوض کردم ،کیف کولیم رو انداختم روی شونهی چپم و باز رفتم الی سبزهایی
که بلندتر بودن .بلند تا زیر زانوهام .سرم پایین بود و چشمام گره خورده بودن به سبزهایی
که باز میشدن و پاهام از شکافشون رد میشد .پاهایی که ساعتها بود به خودشون
میپیچیدن که از یدک کشیدنم سرباز کنن .سرباز میکردن.
صدای نرم له شدن سبزها میپیچید دور لکههای خون .سرمرو باال کردم ،اون دور ،روی
تپه ،دشت خون بود .راه میرفتم و بیشتر از سبزها این قرمزها رو میپاییدم« .جنگل قهرش
میگیره» جای این گلها که زیر کفشهای من نیست.
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صدای آشنا اومد ،صدای آشنایی که انگار آروم آروم میلولید توی باد .صدای نرم
نیلبک .وایستادم و چشمام چرخید و خیره شد روی دور ،روی کوه ،روی پیرمردی که با
غم نیلبک میزد .چشمام خیره موند.
دلم ریخت .ترسیدم از صدای خرخر سگی که پیچید تو صدای باد .چشمهام چرخید تو
جنگل که پیداش کنم .دیدمش .میدویید .یه پامرو گذاشتم عقب .رسید .زل زد تو
چشمام .آب کفکرده از گوشهی لبش میریخت پایین و صدای خرخرش الی
دندوناش رشته رشته میشد .نباید میدوییدم و همین بود که اونم منتظر دوییدنم موند.
خیره تو چشمهام .سیاه بود پوست تنش ،اما نه به سیاهی چشمای سیاه ترش ،و چشماش نه
به سیاهی شب .و شب نه به سیاهی گیسوی مینا« .مینا! مینا! کجایی تو االن؟ صدای من رو
میشنوی؟ تو خیلی دوری یا من؟ مینا؟ با من حرف میزنی؟ با من حرف بزن .با من حرف
بزن» پای جلوش لرزید .فکر کردم لرزید .تا باالخره یکی داد زد« .هیییی ،کی
اونجاست؟»
«منم .از شهر اومدم .مسافرم ».نزدیک شد .میدووید ،چوبش رو هوا میچرخید.
«هوشششش ،شیرو  ...شیرو »...و با چوب آروم زد پهلوی شیرو .رفت .گفتم «معلم
جدیدم ،ده رو پیدا نمیکنم» گفت «کودوم ده» و گفتم همین ده که اینجاست ،آدرسم
مال اینجاست و از تهران اومدم .خیلی پاپی نشد .گفت «شبخا؟» گفتم «شبخا!» و گفت
«بریم پیش کدخدا»« .گلهت چی؟» گفت «بودو» .دوویدیم .جوون بود و تند میدویید.
پونزده نداشت ،شایدم هفده نداشت .و شاید همین بود که جا میموندم .و شاید چون
کولم سنگین بود .وایمیستاد .برمیگشت ،نگام میکرد .چشماش رو ریز میکرد .و من
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نزدیکتر که میشدم حرف میزدم ،و اون حرف میزد .من میپرسیدم و اون میگفت
که اسمش گشتامه .و اینجا که مدرسه نیست ،و همینه که درس و مشقش رو ول کرده و
خرج مادرشرو میده .گفت که از پونزده بیشتره و از هفده کمتر .و هر بار که میگفت،
میدویید .و هر بار که میایستاد انگار زور و بنیه من براش باور کردنی نبود ،آدم ریغوی
شهری ندیده بود .غر نمیزد ،اخم نمیکرد ،نمیخندید ،فقط چشماشرو ریز میکرد ،و
نزدیک که میشدم ،میدویید .میدوییدم.
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شش
«در میان طوفان،
همپیمان با قایقرانها،
گذشته از جان،
باید بگذشت از طوفانها،
به نیمه شبها،
دارم با یارم پیمانها
که بر فروزم ،آتشها در کوهستانها  ...آه ه ه ه»

ایراندخت نگاش کرد ،و تمام لحظههایی که نگاه میکرد گوشههای لبش باال بود .و باال
موند تا آه بلند آرش تموم شد« .چه آتیشی به پا کردید ،...چرا هرشب آتیش میکنید؟».
اومده بود غذای آرشرو بده و بره .ولی مونده بود .مثل همهی شبها .بیبی چند باری
دعواش کرده بود که نباید این کار رو بکنه .که براش حرف درمیارن .که اینجا یه ده
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کوچیکه .اما میگفت چیز یاد میگیره .میخواد از شهر بدونه .داستان بخونه .میخواد
چیز بنویسه ،آقا معلم غلطاشر و بگیره .اما نه اینکه بخواد دیکته کار کنه ،نه مثل فاطمه .نه
ناگهان هذا حبیب اهلل مات فی حب اهلل هذا قتیل اهلل مات بسیف اهلل.
«همین سرپا جواب میخوای؟» ایراندخت دستشرو کشید زیر باسنش ،دامن از سرخ تا
زردش رو جمع کرد و نشست رو یه تخته سنگ .میخندید ،نور آتیش تو صورتش موج
میزد .موج میزد الی بوی سیبزمینی نیم سوختهی زیر آتیش .همیشه همینطور بود.
تمام چند ساعتی که اونجا بود رو خیره نگاه میکرد و میخندید .آرش هم نگاه میکرد.
کمتر .اما دقیق به مرکز چشمای سبز ایراندخت .سبزی که با تموم سبزهای همهی اون
جنگلها فرق میکرد .سبزی شبیه یه بیشه ،یه بیشه خلوت .آرش چشمشرو از روی
سبزها کنار کشید و شروع کرد «به یه نفر قول دادم ،تمام شبایی که تو کوهها ،...حاال نگو
اینجا که کوه نیست ،حیاط خونست ...اینجا همهجا کوهه واسه من ...همهجا جنگله ...چه
میدونم .چه مهمه!» .ایراندخت گفت «خب» و گفت «هیچی ،به یادش آتیش روشن کنم»
خندش پرید ،اما لبخندش موند ،گفت «یه دختر» گفت «یه دختر»
راه افتاد .دوست داشت بمونه ،اما نه این بار .بیبی گفته بود حرف مردم به درک ،حداقل
زودتر برگرد خونه که قالیت رو تموم کنی .شبها کار نمیکنن که نمیکنن ،اون
میکرد ،تو نور و بینوری شب چشماش اذیت میشن که بشن .همهی این حرفا رو قبل از
راه افتادنش گفته بود .اما چه فایده؟ این بار داشت زود برمیگشت.
آروم آروم از شیب سنگی اومد پایین .راه افتاد ،راهی که فرقش با بیراهه له شده بودن
سبزها بود .راه میرفت .وایمیستاد ،از ته سینه نفس میکشید و دوباره .دندونهای چپش
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میلرزیدن روی همدیگه ،و سردش بود .همینجور که میرفت پاهاش کشیده شد تو
زمین .اولش انگار از نرمی زمین بود ،یکم پنجههاش جا مینداخت ،ولی کم کم تا مُچ
پاش رفت پایین .و هنوز خیلی نرفته بود که تا ساق پا تو زمین بود .نفسهاشرو از ته
میکشید و زور میزد ،ولی آروم آروم جلو میرفت.
همیشه وقتی برمیگشت ،میدویید ،همچین میدویید که از زمین بلند میشد و انقدر
سرعت میگرفت که از رو تاالب میپرید .اما این بار باید پاهاشرو از زیر اون همه گل و
خاک سنگین خرکش میکرد و میبرد.
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هفت
گاو وقتی به طویله میرسد ،سرش را در آخور میکند و سرگرم خوردن میشود و آرام
میایستد .کربالئی اکبر سطل شیر را خوب میشوید و به طویله میآورد .کنار گاو
مینشیند و سطل را میگذارد زمین زیر پستان گاو .با دست راست یک پستان و با دست
چپ پستان دیگر را میگیرد و آنها را بین شست و کف دست فشار میدهد.
 علی خودت تا حاال اینکارو کردی؟دستش رو کرد تو پیرهنش و شروع کرد دور انگشتش پیچوندن .سوال آرش مهم نبود،
هل میشد ،میترسید .شایدم ترس نه ،خجالت بود ،از لکنتش که گشتام مسخرش میکرد
خجالت میکشید« .م مم ما آق ق ق آقا؟ خود خود خوددددممون نن نه» میگفت نَنَش
نمیذاره .نذاشتن و نکردن انقدر بهونههای خوبی بود که آرش شروع کنه ،و آرش شروع
کرد.
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«شما ها همتون بزرگ شدید .باید مسولیتپذیر باشید .باید نشون بدید که همه میتونن به
شماها اعتماد کنن .شماها باسوادای دهاید .به جای اینکه به چشم بچه نگاتون کنن ،باید به
چشم جوونهای آینده بتون نگاه بشه .باید روی فکر شما ،حرف شما حساب کنن .باید
کارای سخت که کسی نمیتونه انجامشون بده کار شماها باشه .گلناز تو االن چند سالته؟»
گلناز نه سالش بود .پشت نیمکتش وایستاد .روسری گل گلیش رو سفت کرد .انگشتاش
رو کشید زیر موهاش که کج برد بود عقب و روش یه سنجاق صورتی زده بود .مادرش
صغری ،چند سال پیش تو گیله مرد کشته شده بود .و «از جنگل صدای زنی که زجر
میکشید میآمد».
«تو االن یه دختر بزرگی .بابات که نمیتونه خسته و کوفته از سر شالی بیاد خونه تازه
شروع کنه به غذا پختن .باید یاد بگیری غذاهای خوشمزه براش درست کنی» اگرچه
بابای گلناز -محمدولی -شالی نمیرفت و اصلن کار نمیکرد ،اما گلناز غصه خورد برای
باباش و موند تو فکر.
«به خاطر نیم کیلو سهمیهی گندم ،مادراتون باید این همه راه برن شهر و کل روز تو صف
وایسن که شماها یه وقت گشنه نمونید؟ تو اکبر! نمیخوای کمک خرج مامانت بشی؟
گشتام تو بزرگتر کالسی ،همه نگاشون به توئه».
و نگاه همه به آرش بود که با هیجان حرف میزد.
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هشت
مینا ابتدا نگاهی به پشت سرش
میاندازد ،در خانه را آرام
میبندد ،بعد به آرش نزدیک
میشود.
مینا

تورو خدا

آرش

باور کن

مینا

چه جوری؟

آرش

تا االن چه جوری باورم کردی؟

مینا

وای  ،...دارم خفه میشم

آرش

برمیگردم.
زود.

مینا

میدونم( .با بغض) نمیتونم حرف بزنم.

آرش

گریه کن خب.

مینا

چه قدر سیاهه اینجا .انگار هیچ وقت صبح نمیشه.

آرش

صبح ما ،وگرنه برا اونها که صبحه

مینا

دستبندت رو چه طور بازکردی؟

آرش

دستبند چی؟
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مینا

مچهاترو ببین

آرش

چیزی نیست

مینا

آره .هیچی نیست .ببینمون .چی برای تو مهمه؟

آرش

بس کن .چیزی نیست که.

مینا

نبودنت چیزی نیست؟

آرش

بودن و نبودن به اینجاست.
هر کاری که میکنیم به یاد همدیگست .هر نفسی که میکشیم .هر
قدمی که رو برفها میزنیم .هر بار که میخندیم.

مینا

خیلی سخته

آرش

چند هفته فقط

مینا

چی می خواد بشه مگه تو چند هفته؟

آرش

میشه ،میشه
مینا...
منو نگاه کن،
تاحاال بت گفته بودم؟
میدونستی تمام شبها جلوی سیاهی چشمات سفیدن؟

مینا

آرش ،االن

آرش

میدونم ،منم مثل تو
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....

آرش

حیف این اشکها نیست ...

مینا

اشک نیست ،از چشمام آب میاد .نمیخوام پشتتو خالی کنم.

آرش نزدیک میشود و دستش را
زیر چشمهای مینا میکشد.

برو.
منتظرت میمونم.

آرش

اگه برنگردم.

مینا

برمیگردی.

آرش

مینا
...
مینا دوستم نداشته باش.

مینا

چی داری میگی.

آرش

خسته نشدی ،چند ساله االن؟

مینا

نمیدونی تو؟ نمیدونی .آرش زندگیمونه.

آرش

آره ولی ،من رو ببین.

مینا

منتظرت میمونم

آرش

تا کی؟
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مینا

گفتی چند هفته

آرش

گفتم که ،گفتم  ...خواستم آروم باشی

مینا

اصلن تا هرکی

آرش

هر کیش هم معلوم نیست.

مینا

وایسا .یه دقیقه دیگه

آرش

نمیشه .مینا!

مینا

نامه بده ،بدونم کجایی.

آرش

نه ،هیچی

مینا

التماست می کنم.

آرش کولهاش را پشتش میاندازد
و عقب عقب حرکت میکند.

ببین .آرش.
من ...
باشه؟
تورو خدا .آرش
تورو خدا

آرش میدود .مینا بیصدا و آرام میگرید.
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نه
به آرش گفت «اوناهاش» .همین رو گفت و رفت .کدخدا تو کتش نمیرفت .وایستاده
بود و اونها وایستاده بودن .آرش نزدیکتر شد .کدخدا دستش رو برد باال و قسم خورد،
قسم خورد به خدای احد و واحد که اگه احدی بخواد ....ولی احدی نبود که بخواد.
همین بود که هر پنچتاشون سرشون پایین بود .یکیشون دندوناشرو فشار داد .یکیشون
بیشتر ترسید و گفت به ما چه این کارا و بعدش خندید و خندش ماسید روی لباش .و
اونیکی باز دندوناشرو فشار داد .و باز دندوناشرو فشار داد .و باز دندوناشرو فشار داد.
کدخدا با صدای بلند گفت« ،خب» خیره شد تو چشمهاشون .مردا خداحافظ کدخدا
گفتن و رفتن .و کدخدا لبخند زد .شایدم نیشخند .و شاید گوشهی لبش پرید .آرش
درست نفهمید.
کدخدا برگشت .آرش و دید .رفت جلو .کدخدا تو کتش نمیرفت .اونا درخواست معلم
نداده بودن ،که حاال معلم اومده بود .اونم با یه نامهی بی مُهر .روی هم دوازده تا بچه
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محصل داشتن که اوناهم میرفتن ده بغلی .بیست و پنج دقیقه پیادهروی بود و یه
رودخونهی بی خطرکم عمق .خیلی خیلی کم عمق .و حاال با این اوضای مملکت ،چرا
باید دولت دلش بسوزه و یک معلم بفرسته براشون .یه معلمی که سرباز هم نیست ،با پنج
سال سابقه کار توی تهران.
 ببینم .تو تبعیدی نیستی؟ تبعیدی؟ به اینجا؟ باعث افتخاره اگه اینجا تبعیدگاه باشه که. نه .خیلی هم باعث افتخار نیست .سبزه ندیدی ،چهارروز اول خوشت میاد .نمشمیکشتت .شیش ماه که هوا ابری بود ،غمش دیوونت میکنه .آبش که بت نساخت،
پشتو رو میکشی.
 به هر حال اینجام .دولت ازم خواسته که بیام .پولمم دولت میده.نمیخواید همین االن بر میگردم.
همین شد که کدخدا گفت «خب برگرد» و آرش ساکت شد .الی سکوتش چند باری
پاش رو عوض کرد و بعدش خندید .تیکه تیکه میخندید و از دماغش نفسشرو میداد
بیرون.
کدخدا خندید .انگار که به خندهی آرش و فکر کرد مدرسه هرچی نباشه بد رونقی هم
نیست برای ده .دو هفتهای تا مهر فرصت بود ،میشد اتاقی سر هم کرد .میشد جلوی
مردم و دولت پوزش رو داد.
 به یه شرطی -شرط؟
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 هرکی پرسید و نپرسید ،میگی پول منو کدخدا صفدر میده .اون فرستاده پی من بیاماینجا درس بدم.
و هرکی پرسید و نپرسید آرش همینرو گفت.
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ده
ذهنم پر بود .بیدار که شده بودم ناشتا زده بودم بیرون و االن بیشتر از هفت ساعت بود که
تو جنگل پا برهنه داشتم راه میرفتم .پاهام خون افتاده بود .سرم سنگین بود .درد از تو
پیشونیم میپیچید توی سرم .تمام دیشب و االن سرم پر بود از صدای مردی که آروم داد
میزد «برو ...آرش ...برو »...و من میرفتم .صدا رو دور کردم ،یا شایدم صدا دور شد،
انگار من که میدویدم صدا دور میشد.
اومدم لب آب .پاهام رو نوبتی جمع کردم توی سینم و دست کشیدم روشون و آروم
آروم کردمشون توی آب .خنک بود .خنکی و خیسی تا ساق پام باال اومد .دور پاهام
قرمز شد .یه قرمزی تازه که توی آب پخش میشد .یه قرمزی تازه که انگار از کف پام
میجوشید .از الی انگشتام .قرمزی تاب می خورد و میرفت جلو.
همهجا داشت پر میشد از قرمز .کل رودخونهی آبی ،و حتی کل سبزهای نرمی که
گوشههای رودخونه رو پر کرده بودن .خونم تو صورت سنگ میخورد میچرخید و
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میرقصید توی آب .رودخونه تند بود ،موج میخورد ،چشمامم الی موج ،موج
میخورد ،میرقصید و میرفت .چشمهام رفت از کنارهی رود تا باالی تپهی سبز ،زیر تنها
درخت پاییزی بهار-و شاید اردیبهشت شده که انقدر به پاییز میزنه .-رفت روی صدای
نیلبک پیرمردی که پر غم میزد .مثل صدای پرغم سکوت .چه پیرمرد آشنایی؟ انگاری
اهل شبخا نیست .یه روز باید برم پیشش.
پام رو توی آب نیگر داشتم و از کمر خوابیدم روی علفها .دستهام رو باز کردم ،بردم
کنارم .سبزها رو چنگ میزدم .علف و خاک و گل میومد توی دستم ،و صدای جیغ
بچهها میپیچید توی گوشم و باز از ته دلم چنگ میزدم .چنگ میزدم .چنگ میزدم.
درختها باالی سرمرو پر کرده بودن .نور از البه الی شاخههاشون میزد توی چشمام.
چشمام رو ریز میکردم ،نور میچرخید .دایره میشد .برق میزد.
حالم بهتر بود .پاهام رو آب رود برد ،صدای جیغ بچهها رو ،حتی صدای آب رو ،حتی
خود صدای باد رو باد برد .صدای نیلبکی رو که پیرمرد با غم میزد«-آی نی زن ،که تو
را آوای نی برده است ،»...صدای گرفته مردی که آروم داد میزد «آرش ...برو ...آرش».
و فقط صدای سکوت موند .صدای سکوتی که میپیچید و سوت میکشید .صدای
سکوتی که اذیت میکرد.
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یازده
«فوتبال نه دیگه» .اونم قبول کرد .بیشتر وقتها فوتبال بود ،اما امروز قرار شد وسطی بازی
کنن که دخترها هم باشن.
گردو .شکستن .گردو .شکستن .و چندین بار دیگه گردو شکستن تا اینکه گشتام گلناز رو
کشید .و بعدش اکبر و طهماسب و گلچین و نسترنرو .علی هم سوسن و محمد و رستمرو
کشید .و سرور و رضا رو .آرش موند .گلناز گفت« ،آقا میشه شما هم بیاید با ما ».گفت
«قرار شد به من نگید آقا ».گفت «کاس آقا» و خندید.
زدن ،گرفتن و سوختن .چرخیدن .جر زدن و خندیدن .از هم بُل گرفتن و بُلها دونه دونه
سوخت و صدای خندههای بلندشون تمام سکوت غمانگیز جنگلرو پر کرد .و انقدر
چرخیدن که وقت رفتن شد.
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گلناز گفت «میشه امروز با من بیاید؟» «گیلهزن از جنگل میترسه؟» گفت «نه! من که
همیشه خودم میرم ».و واقعن همیشه خودش تنها میرفت« .میخوام باتون حرف بزنم ».و
شروع کرد به حرف زدن .گریه کرد .آرش وایستاد .زانو زد جلوش ،اشکاش رو ماچ
کرد .و گلناز دوباره حرف زد .و دوباره گریه کرد .آرش دوباره وایستاد .زانو زد جلوش،
اشکاش رو ماچ کرد .و گلناز دوباره حرف زد.
گفت «بابام میگه شمارو میکشن .میگه پاتونرو کردید توی کفش دولت .میگه هرکی
به حرف شما بشه ،اونم میکشن .ولی من نمیخوام شمارو بکشن ».و نمیخواست آرش
کشته بشه .مرگ مادرش صغری هنوز جلوی چشماش بود و این بار دیگه نمیتونست
مرگ دیگهای رو طاقت بیاره ،اونم مرگ آقا معلمرو .و «از جنگل صدای زجه زنی که
زجر میکشید میآمد».
آرش وایستاد .زانو زد جلوش .اشکاشرو ماچ کرد ،بلندش کرد و گذاشتش روی تنهی
بریده شدهی یه درخت پیر خشک- .پیریش که از قطر تنش معلوم بود ،ولی کی
میدونست قبل از قطع شدن خشک بوده یا نه -گفت «ولی تو که میدونی ما باید این
کارو بکنیم ،نه؟ تو که میدونی قحطیه .مردم گشنن .غذا ندارن .باید کمکشون کنیم .ما
خودمونم چند ماه دیگه مثل اونا میشیم» گلناز فقط نٌه سالش بود .اما میدونست .خوب
هم میدونست .ولی میترسید .مثل همهی مردم ده که میترسیدن .مثل باباش ،محمد ولی
که میترسید .و آرش هیچ کاری برای این ترسها نمیتونست بکنه .دست گلناز رو
گذاشت الی هر دو دستش ،و فشار داد ،و حس کرد گرمای دستهای سرد گلناز رو،
که داشت گرمتر و گرمتر میشد.

مرگ تلخ کاس آقا ...

دوازده
نزدیکش شد ،صداش کرد «دوست من» .آرش صدا رو شناخت .سرش رو کج کرد .تو
فکر رفت ،ولی نه تو فکر برگشتن و همین شد که برنگشت و پشت به ژاور موند.
نمیدونست از کجا .نمیدونست چه جوری ،و مهمم نبود ،هرچی که بود پیداش کرده
بودن یا شایدم پیداش کرده بود.
آرش همونطور که کنار دره وایستاده بود ،با پاش چند تا سنگ رو سُر داد ته دره ،و بعد
ط روی کفششرو مالید به پشت پاش .بازرس ژاور یه قدم نزدیکتر شد .گفت «انگار
منرو نشناختید ،دوست من» و تاکیدش رو گذاشت روی دوست .درحالی که هیچ
دوستیای بینشون نبود .همین بین بود که خورده سنگها رسیدن ته دره و صدای ریز
خشکشون ،تموم شد .و تنها سکوت موند ،سکوتی که جیغ میکشید ،و جیغش گوش رو
اذیت میکرد.
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ژاور ،با دست راستش گره کرواتش رو شل کرد ،گفت« :میدونی چه بالیی سر اون
سرباز بدبخت اومد با فرار تو؟ و البته من .خستم کردی .این کارا که وظیفه من نیست،
ولی ...بگذریم .نمیخوای یه چایی مهمونم کنی ،شاید خستگیم در بیاد؟» و میدونست
که خستگیش با هیچ چاییای در نمیاد.
آرش میتونست برگرده و باش برگرده .و میتونست بره ته دره .تنها جایی که خیالش

راحت بود هیچوقت دیگه دست هیچکس بش نمیرسه.
همین شد که اول برگشت .چشماشرو ریز کرد روی ژاور .از بینی نفس میکشید.
محکم .پرههای دماغش باز و بسته میشدن .دستاشرو اوورد جلو ،باال ،بغل هم و نیم قدم
یه پاشرو برد عقب .سنگ ریزهها از زیر پاش در رفتن .از ترس و یا شایدم از صدای بلند،
یه لحظه سرشرو بر گردوند عقب و دوباره نگاش برگشت تو صورت ژاور.
نوبت بازرس ژاور بود ،اینبار اون برگشت و پشتشرو کرد به آرش و شروع کرد آروم،
آروم راه رفتن .دوباره گفت «البته دوست من» و باز ذهن آرش درگیر دوستیای که
بینشون نبود شد« .اینجا به آش دوغاش هم معروفه .میتونیم ناهار یه آش دوغ بخوریم با
هم ،میچسبه ».و تو اون گرمای آفتاب ظهر ،خودش هم خوب میدونست که هیچ آش
گرمی نمیچسبه .و خندید .شاید به گرما ،و شاید به آشی که نمیچسبید .و باز با
خندیدنش لثه هاش بیرون زد ،و گرچه پشتش به آرش بود ،اما آرش از دیدنش اذیت شد.
صداش هم اذیت میکرد .حرفاش هم اذیت میکرد .حرف که نمیزد جیغ سکوت
همهرو اذیت میکرد .سرشرو چرخوند ،و آرشرو دید که هنوز بیحرکت با دستای باال
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گرفتش دم پرتگاه وایستاده و همین شد که بلند داد زد «تو نمیخوای از جات تکون
بخوری» گفت و جدیتر شد .صداشرو باز برد باالتر «گفتم که ،وظیفه من نیست» اما
وظیفش بود« .اگه یه بار دیگه بخوای اسباب زحمت من بشی ،قطعن گلولهی هفتیرم میره
توی شقیقت .و همون جاست که بازیمون تموم میشه .بی آژانکشی .پس االنم جون بکن
بریم» جون بکن که تو کوه میپیچید ،صدای درشت و خشک سنگ ریزهها بلند شد.
ژاور برگشت .صدای سنگ ریزهها پیچید الی سنگهای درشتتر .دویید نزدیک
پرتگاه .نگاه کرد به آرش که میدویید و میغلتید توی دره و گرد و خاک پر میکرد
جای خالیشرو.
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سیزده
سرش کج بود .کج کج .ناخن شصتشرو زیر اون یکی شصتش میکشید .خیره شده بود
جلو .گاهی اینجوری فکر میکرد .گفت گرمه .اما گرمش نبود .فقط هوا کمی شرجی
بود .گفت و دوباره شروع کرد نوشتن .نوشت «سرش کج بود .کج کج .ناخن شصتشو
زیر اون یکی شصتش میکشید .خیره شده بود جلو .گاهی اینجوری فکر میکرد .گفت
گرمه .اما گرمش نبود .فقط هوا کمی شرجی بود».
صدای ایراندخت بلند شد .دست کشید .مداد رو ول کرد روی زمین .سرشرو بلند کرد.
سرش کج بود .کج کج .و کج میشنید .و همینطور کج و خیره نگاه میکرد به ایراندخت
که روی شاخهی محکم درخت نشسته بود.
چقدر جنگل خوسی
ملت واسی
خسته ببوستی
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می جان جانانا
تره گمه میرزا کوچیک خانا
چرا زودتر نایی
تندتر نایی
تنها بنایی
گیالن ویرانا
تره گمه میرزا کوچیک خانا
اما رشتی جغالن
ایسیم تی فرمان
بری امی جان
تی پاجیر قربان
تره گمه میرزا کوچیک خانا

گفت «ایراندخت» و ایراندخت لبخند زد یا شایدم گوشهی لبش پرید« .چه قدر قشنگ
بود .اینرو از کجا یاد گرفتی» .و ایراندخت باز خندید« .این الالیی بچگیمه .پدرم دوست
میرزا بود .تا روزهای آخر قیام جنگل هم پیشش بود .جواهرخانم خیلی وقتها میومد
اینجا پیشمون» آرش بلند شد ،دستش رو گذاشت زیرش و از تخت پرید پایین ،نزدیک
ایراندخت شد« .چرا تاحاال به من نگفته بودی» و ایراندخت باز خندید« .تو که با من
حرف نمیزنی» و آرش حرف نمیزد .فقط همیشه گوش میکرد« .گفتنهای بی شنیدن،
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داره منرو میکشه .هم منرو ،هم حرفهای نگفت رو .مُردَن نه؟» آرش سکوت کرد.
«چیه آخه؟ خب بگو! من میدونم هر چی هست فقط این نیست که گاهی داری به یاد
اون میافتی .فقط کم بودن و کوچیک بودن من نیست .آخه چیه که داره انقدر عذابت
میده .آرش جان ،تُره گومه ».و آرش باز سکوت کرد و سکوتش اینبار سوت کشید
الی صدای باد.
آرش برگشت روی تخت و شروع کرد باز نوشتن و هیچ چیز جدیدی ننوشت .فقط
کشید .کلی خط نامساوی روی سفیدی کنار کاغذش کشید .بعد مداد رو سُر داد روی
کاغذ و دست کشید .دست کشید روی سبیلهای چخماقیش و دست کشید روی دماغ
عقابیش .و دست کشید روی سرش که خلوت شده بود .بعد گردیهای سفید و سیاه رو
برداشت و چرخوند توی دست چپش .چرخوند ،سفید سیاه شد و سیاه سفید شد و باز
سفید و سیاه و باز سیاه و سفید .تا دوباره صدای گرفتهی مرد بلند شد .آروم داد میزد
«آرش  ...برو ...برو آرش »...و آرش میرفت.
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چهارده
کدخدا

من ندیده بودم کسی با چپ ،دست بده

آرش

چپ بهتر نیست؟

کدخدا

بهتر؟

آرش

حداقل جلوی راست تنها گزینهای که میمونه.

کدخدا

همین افکارت .همینه که آدمرو میترسونه معلم این ده
باشی .این بچهها یکیرو الزم دارن با خدا و پیغمبر
آشناشون کنه .نماز و روزشون رو بشون بگه.

آرش

نمیشه هم چپ بود ،هم مذهبی؟

کدخدا

نه ،نمیشه تو شالی پرتقال کاشت.

آرش

تو شالیهای خشک شده....

کدخدا

یکم بیا اینور تر .دوست ندارم صدام بره تو خونت
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آرش

حرفهاتون مردونست؟

کدخدا

حرفهای من همیشه مردونست

آرش

تو خونهی من فقط ایراندخت .نامرد نیست.

سکوت
حقوق منو شما میدید ،شما از شهر اوردیدم .خوب نیست
انتخاب بدی باشم .نه؟

کدخدا

نه .انتخاب بدی هستی .خیلی هم بد .و خیلی بدتر اینه که
پای منه.

آرش

پای شما گشنگی مردم نیست؟

کدخدا

کسی تو این ده گشنه موند؟

آرش

دیگه چیزی نمونده .به اینجا هم میرسه

کدخدا

اذیتم ازت .حرف زیاد میزنی .اینجاهم کسی حوصلهی
حرف زیادی نداره .حداقل من ندارم .همینه که اومدم
بگم بت اضافیای .بایس بری.

آرش

من! من هنوز عرق رسیدنم خشک نشده.
قصد و نیتم نیست که بخوام با شما دربیوفتم.

کدخدا

کل دیشب دو دو تا چهار تا کردم .نمیشه بت اعتماد کرد.
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آرش

میشه .من شروع میکنم .پشتتون نماز میخونم .میشه باب
اعتماد.

کدخدا

تا االن کجا بودی پس؟

آرش

تو خودم.

کدخدا

زودتر بیا بیرون .عقل این مردم به چشمشونه.

آرش

چَشم سید .آخرشم من نفهمیدم دوست دارید سید
صداتون کنم یا کدخدا.

کدخدا

دیر نیا .بعد از نماز هم واسه دعا بمون.
همین.
خیر پیش.
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پانزده
بردیای عزیز سالم
امیدوارم حال این روزهای زردت ،سبز باشد ،مرد باشی و مشتهایت همچنان
گره مانده باشند.
تو از ما گله کردی که تند میرویم و ما بر تو تلخی داشتیم که این رفتارهایت
جز از ترس نیست .پس تو امروز دلگیر حرفهای آن روزهای مایی و ما در
اندیشهی آن آتشی هستیم ،که در دل داشتیم .آتشی که گُر گرفت و اول دامن
خودمان را سوزاند.
به هر حال از تو میخواهم که بردیا ،سکوت نکن! حرفهایمان را بزن .که این
حرفها دردهای دل دردمند تاریخ ماست! حرف در سینه چون آتش است و
در دهان چو باد .در سینه میسوزاند و در دهان -این شایسته اندیشهها -به
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کجاها که نمیرود ،که باید برود ...عشق را باید در سینه کاشت و درد را بر باد
داد...
بردیا ،دوست خوبم ،اگر زحمتی نیست که میدانم هست ،در این روزهای فرار
و تبعیدم ،دو کمک دیگر ازت میخواهم .اول اینکه پاکت داخل این نامه را-
که برای میناست -پست کن .به خیال متوهمم اگر مستقیم خودم پست کنم ،چه
سرنخها که به ساواک نمیدهم .و دوم ،وصیتنامهام است .در روزهای سخت
مردنم نمیدانم حال دیگران چهقدر دگرگون است .اما میدانم تو همیشه به
همین حالی .در این سیزده سال که میشناسمت همیشه به همین حال بودی.
همیشه همینقدر میخندیدی و همیشه همینقدر چشمانت خیس میشد .همین
است که میاندیشم در روز مرگم تو استوارترین کسی خواهی بود که
میشناسم .وصیت نامهام دست یک دوست عزیز است .من که بمیرم برای تو
پستش میکند ،چند روز بعد به دستت میرسد .هرچه بود تو انجامش بده.
ممنونم که باز وقتت را به پای چرندیات من گذاشتی .مهم نیست این روزهایت
با آن روزهایت چه قدر فرق کرده ،مهم نیست پوزهبند مصلحت گذاشتهای یا
نه ،تو تا ابد در یاد من همان رفیق سبز روزهایم خواهی ماند.
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مینایم
میدانم که رنگ این روزهایت را نمیدانم .اما خوب میدانم که سبز نیست.
اینجا که من هستم ،از سبز پر است .اما از تمام این سبزها قرمز میچکد .و من
خواب قرمز میبینم .و همه جا بوی قرمز میدهد.
مینایم .بیالنهی من چه میکنی؟ پرهای سفیدت در این سیاهی چه میکنند.
چشمانت هنوز در آن آبیها پنهان است .یا سفیدی اشکهایت همهی آبیها را
با خود برده؟
کویر را یادت هست؟ که «عشق ،در اوج اخالصش ،به ایثار رسیده است و در
اوج ایثارش به قساوت»؟ و من یادم هست .و من انگار عشق ازم رخت بسته و
ایثارم از اوجش فرو افتاده که نه تنها از قساوتم دست میکشم که هرروز بر
خود لعن میکنم که چرا گونههای خیست را بیبوسه رها کردم.
اما اینبار بیقساوت و بیایثار و از عشق میگویم که فردایم تاریک است .و در
ظلمات امروزم تنها کورسوی امیدم نه از نور حق ،که از خوشبینی احمقانهام
است.
مینایم .این پایان را من شروع میکنم .فردا با دختری که شبیه تو نیست اما با من
مهربان است ازدواج میکنم .تو هم اگر هنوز به من فکر میکنی و هنوز قلبت
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برایم میزند ،به خاطر من ،مینای سپید بالم «پرواز کن برو! تو که مثل من
زندانی نیستی».

آرشتو  24 /خرداد 1352
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شانزده
براش عجیب بود« .مثلن معلم این دهی .چه نیازی داری تو شالی من کار کنی؟» اما آرش
نیاز داشت .خندید .سفیدی و سیاهی که تو دستش میچرخیدن رو گذاشت زمین ،قندش
رو زد تو چایی ،سفیدی قند زرد شد ،هورت کشید و گفت «پول دولت معلوم نیست کی
بیاد ،کی نیاد .بهتر آدم یه آب باریکهای واسه خودش داشته باشه» آب باریکهرو که
گفت ،فهمید چی گفته ،اما خودش و از تک و تا ننداخت .استکان چایی رو گذاشت
زمین .دماغ عقابی نوک پهنشرو خاروند و دوباره شروع کرد چرخوندن سیاهی و
سفیدی.
رسول جا نخورد .پاشد وایستاد .میدونست کدخدا واسه رضای خدا پول خرج نمیکنه.
خوشحال شد .اما ناراحت بود .برگشت سمت آرش .بهش گفت که از اون انتظار دروغ
نداشته .و باز پشت به آرش وایستاد.
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اما آرش ول نکرد .دور گرفت« .مگه کد خدا و دولت دوتان؟ آدم اوناست .پولشم پول
اوناست ».رسول نگاش چمبره زد روی چشمای آرش و آرش ول کرد «شرطش بود ».و
بعدش سکوت کرد .و رسول بیشتر سکوت کرد و آرش که ته دلش خالی بود گفت:
«اگه بپیچه من چی گفتم بتون ،از ده میندازتم بیرون».
رسول پیر بود .ولی خرفت نبود .میفهمید که آرش میترسه .میترسه که از ده بره .میترسه
که حرف بزنه .ولی پاپی نشد .فقط یه باشه گفت .و با باشه گفتنش ،دیگه وقت برای
حرف زدن زیاد بود .پشت به آرش موند .چپقرو گذاشت تو دهنش و شروع کرد دود
تف کردن .دودها میرفتن الی صدای غار غار کالغها و میپیچیدن توی آسمون .و
رسول حرکت نرم دودها رو نگاه میکرد.
آرش گفت خدافظ ،و رسول بدون اینکه برگرده ،فقط دستش رو بلند کرد .آرش که راه
افتاد ،صدای رسول بلند شد« .فردا صبح سر شالی میبینمت .صبح ما داهاتیا آفتاب نزدس
ها» و فردا صبح سر شالی دیدش ،آفتاب نزده بود و هوا به زور به روشنی میزد.
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هفده
هر روز تا اونجا میرفت .سر ظهر که تعطیل میشد .از بانک پارس چهل دقیقه تمام پیاده
راه بود .تمام راه اوشنو میکشید .و تمام راه اون یکی دستش رو میکشید روی شمشادها،
و روی دیوارهای سیمانی .نوک انگشتاشرو خون میگرفت ،و هر بار که زنگ درو
میزد ،زنگ باز قرمز میشد« .آخه ببین چه بالیی سر خودت داری مییاری ».و پیرمرد
انگشتای مینارو میبست« .دخترم ،به خدا به ما یه نامه هم نداده .به خدا ما از تو کمتر خبر
داریم .چَشم .هر موقع هر خبری ،یعنی واقعن هر خبری .هر خبری که شد خودم پیغام
میدم پیت ».ولی انگار نه انگار .مینا سر تکون میداد و پنجاه و هفت دقیقه تمام پیاده،
راهرو برمیگشت تا خونه .و تمام این دقایق انگشتای چسب خوردش رو میکشید روی
شمشادها.
و باز هر روز میرفت ،حتی روزهایی که بانک تعطیل بود و پنجاه و هفت دقیقه پیاده از
خونه راه بود .تا اینکه دوشنبه شد .و این نود و ششمین دوشنبهای بود که تا اونجا رفته بود.

مرگ تلخ کاس آقا ...

و آخرین دوشنبه .دوشنبهای که نود و پنج دوشنبه قبلش هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده بود،
یک دوشنبه متفاوت و شلوغ بود.
صدای قرآن میومد .صدای قاری پیری که پر غم میخوند .و بوی تند خرما پختهای که تو
هوا پیچیده بود .همه جا پر بود از زنای چادر مشکی .و مردایی که پیرهن سیاه نو پوشیده
بودن ،پیرهنهایی که هنوز آهار داشت.
رفت تو .گریه نمیکرد .با بهت خیره شد تو صورت بهت کرده مادر آرش ،و چشماش
چرخید روی اشکهای خشک شدهای که ماسیده بود روی پهنای صورتش .گفت مُرد.
گفت مُرد .و انگار مُردن پیچید تو اتاق .پیچید الی بوی خرما پختهها .الی بوی حلوا .الی
بوی پارچههای سیاه .الی بوی قرآن .صدای سورهی شمس میومد .صدای خش خش
نوار .صدای گریهی زنها .و صدای مرگ بود که بلند تر از هر صدایی توی گوش همه
میپیچید ،و همه میترسیدن.
از آژان خونه خبر اوورده بودن مرده .تو یه داهات دور .تو گیالن .ولی مردم ده دوره
کردن و جنازش رو نمیدن .میگفتن آژانها حریف مردم نشدن .از ساواک رفتن .زود
تموم میشه .ولی دروغ میگفتن .تموم نمیشد .هیچ وقت تموم نمیشد.
گفت «من میرم» .گفت «تهدیدمون کردن نریم ،هیچکدوم» .گفت «من میرم ».گفت
«نرو» ،و میدونست که اون میره .و اون رفت.
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هجده
همشون دوییدن تو ،ژاور آخرین لحظه برگشت ،داد زد «تو اینجا مواظب باش» و همین
شد که یکی از سربازها برگشت تو راهرو ،درست باالی سر خسرو .خسرو نگام کرد،
چشمهام رو دزدیدم و سرم رو گذاشتم روی پشتی صندلی راننده .چشمام باال و پایین شد
رو شکافی که دهن باز کرده بود .چرم صندلی از خشکی ترکیده بود ،یا شایدم جای
ناخونهای یکی بود که یه روزی جای من نشسته بود ،هرچی بود زردی ابری که از
شکاف زده بود بیرونرو دوست داشتم .هر چی بود ،تنها رنگی بود که میون اون همه
سیاهی افتاده بود .بوی بنزین میزد توی دماقم ،و من سعی میکردم عمیقتر نفس بکشم و
همهی بو رو ببلعم .شاید این آخرین بوی تندی بود که میشنفتم .جز بوی شاش تازه .جز
بوی گُه مونده .جز بوی موشهای زنده و مردهی زندان.
صدای درگیری بلندتر شده بود .میترسیدم و پیشونیم رو محکمتر چسبونده بودم روی
پشتی صندلی .چه بالیی دارن میارن سر بچهها؟
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صدای قدمهاش رو شنیدم ،محکم زد به شیشه سمت شاگرد .سرم رو بلند کردم .روی
سینهش نوشته بود غالمرضا .از لباسش معلوم بود وظیفست .گفت «برو» .گفتم «بیچارت
میکنن .مگه چند سالته تو؟» گفت «برو ،مثلن من میرم تو کمک» گفت و خیره موندیم
تو چشمهای هم .خسرو با صدای گرفتش آروم داد میزد «آرش .بروووو ...بروووو
آرش .بروووووو» غالمرضا دویید و رفت.
ماشین درست روبروی در چهارطاق بازی بود که با یه راهروی کمی بلند کمی تاریک به
اتاق بازداشت اصلی میرسید .تمام طول راهرو چپ راست ،چپ راست درهایی بود که
هرکودوم راهی بود به جهنم و صدای درگیری مامورها و بچهها از داخل یکی از اون
جهنمها داشت میومد.
در ماشین رو باز کردم .آروم رفتم سمت راهرو .خسرو اون وسط افتاده بود ،دو تا دستش
رو فشار میداد روی زخم پاش ،روی جای گولهها .کف راهرو رو خون گرفته بود .یک
قرمزی روشن که داشت قل میزد و سر میخورد و همهجا رو پر میکرد .یه قدم برداشتم
سمتش .ابروهاش بلند شد ،چشماش از حدقه زد بیرون ،آروم داد زد «نه ،نه ،برو ...تو
برو »...و من باز یه قدم دیگه برداشتم .یکی از درها باز شد و نور زرد اتاق پاشید توی
راهرو .در نیمه باز موند و انگار کسی بین راه ایستاد تا حرف کسی تموم بشه و من
ترسیدم .پامرو گذاشتم عقبتر و خسرو اینبار بیفشار چشماش و ابروهاش آرومتر داد زد
«برو ...آرش ...برو »...و من دوییدم .دستهای دستبند زدمرو کشیدم زیر ژاکتم و با تمام
قدرت دویدم.

پویا پیرحسینلو

تف به من ....تف ،و تف کردم .تف کردم و باز تف کردم .نفسم گرفت .باز دویدم و
تف کردم .لعنت .لعنت .لعنت به من ترسو کنن .وای .خدا .نفس نفس میزدم .پیچیدم
توی یه کوچهی تاریک بن بست .وایستادم .تکیه دادم به دیوار سیمانی زبرش .دو دستی
میزدم توی صورتم ،روی پیشونی و سر کم پشتم .وای .وای .تف .تف به من .و باز تف
می کردم و آب آروم از کنار چشمام مییومد پایین .و باز دوباره با تمام قدرتم میزدم روی
پیشونی بلند کوتام .پیشونیم میسوخت ،و دماغ و صورتم که با آهن دستبندم زخم میشد
و مچهام که هی دستبندهارو تنگتر و تنگتر کرده بود و انگار از همهی جونم خون
میچکید و خون پخش میشد روی صورتم و پخش میشد توی دستهام .رنگ خونم
تیره بود .خون سیاه میچکید ازم .خون سیاه لخته شده .خون سیاه سیاه.
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نوزده
سفید بود .همه جا سفید بود .حتی درختهای روی تپه .حتی آب یخ زدهی رودخونه .ها
میکردم و گم میشدم بین این همه سفیدی ،این همه سفیدی بکر« .رد پای هیچکس
اینجا نیست! جای چرخ هیچ ماشینی اینجا نیست! بچهها کجا گوله برفی درست میکنن.
هان؟ چه قدر خوبه که تنهاییم .چه قدر خوبه که با هم تنهاییم».
ها میکردم .ها میکردم .چشمام پر از بخار میشد .و باز الی این بخارها و روی این
سفیدها میرفتیم .صدای قرچ قرچ برف میومد .و صدای قرچ قرچ پاش .صدای قرچ قرچ
پات با همه فرق میکنه .دستش گرم بود« .همهجا یخ زده .تو چهطوری انقدر گرمی؟»
نگاش کردم ،ساعتها میتونستم نگاش کنم .دماغ کوچولوش قرمز شده بود .گونههاش
از تو صورت استخونیش زده بود بیرون .و موهاش مثل همیشه کج اومده بودن توی
صورتش.
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برگشتم ،دو تا دستاشرو گرفتم و عقب عقب راه میومدم .میخندید .صدای خندش الی
قرچ قرچ صدای پا رو میگرفت« .دلم برات تنگ شده بود ».داد زدم« .میفهمی؟ دلم
برات تنگ شده بود ».و صدام گرفت« .کجا بودی تو شبهای سیاه من؟ همهی شبها
سیاه بود ».خندید .دستهام رو کشیدم روی صورتش« .دلم برای سیاهی چشمات تنگ
شده بود ،بت نگفته بودم؟ تمام شبها جلوی سیاهی چشمات سفیدن؟ دلم برات تنگ
شده بود .میفهمی؟ دلم برات تنگ شده بود ».و باز میخندید .و باز میخندید .و صدای
خندههاش تنها موجود زندهی یخبندون سرد اون شب بود.
باز خندید .و من خندیدم .و خندههام آروم آروم محو شد .لبهام راست شد ،چشمام زیر
ابروهایی که سریع به هم گره میخورد ریز شد روی چشمای سیاهش که سبز شده بود.
رنگ همهی همین جنگلهای سفید شده .نه .رنگ یه بیشهی خلوت .آخه چرا؟ صورتش
پهن شده بود .گونههاش توی صورت پهنش محو شده بود .مچ راستمرو کشیدم روی
چشمم .و باز بیشتر ترسیدم .و اون از نگاه ترسیدهی من ترسید .پاهام شل شد .وایستادم.
ایراندخت گفت «چی شده آرش؟»
سکوت پیچید ،پیچید ،پیچید و من باز از ته نفس کشیدم« .دلم براش تنگ شده بود».
نخندید .نگام کرد.
نوک انگشتامرو گذاشتم زیر بغلم تا گرم بشن .ها کردم ،بخار پیچید و گم شدم الی
بخارهای سرد .الی اشکایی که بیصدا از کنار چشماش پایین مییومد .الی صدای قرچ
قرچ پوچ برف.
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بیست
رفت نزدیکش .گفت «چی کار میکنی؟» گشتام هل کرد .گفت «هیچی»« .هیچی رو
داری چال میکنی؟» گشتام آب دهنش رو قورت داد و گفت «به خدا« .»...به خدا نه! قسم
نخور .من آژانم مگه؟ به من نباید جواب پس بدی که» شاید همین که مجبور نبود جواب
پس بده بود که گشتام جواب پس داد .شایدم چون نگفتنیای دیگه نمونده بود.
اسلحهشرو گرفت سمت آرش .گفت «برای روز مباداست» و آرش خندید .خندید به
روزگاری که روزمباداش شده برنای لوله بلند .گفت «یه نصیحت بکنم؟» و یه نصیحت
کرد «خواستی ازش استفاده کنی ،بپا خیلی روز مبادا باشه .باشه؟» و گشتام گفت باشه.
«یه کلت هم میتونی برای روزمبادای من گیر بیاری» گشتام خندید .گفت «بدون
نصیحت؟» گفت «نه ،با نصیحت» و خندید .و با هم خندیدن و صدای خندیدنشون پیچید
تو آسمون شبخا .بعد سکوت شد و بعد صدای نیلبک پیرمردی اومد که غمگین میزد.
آرش برگشت .نگاهشرو دوخت به پیرمرد که روی تپه نشسته بود و آروم نیلبک میزد.
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چند قدمی برداشت سمت تپه که انگار صدا بلندتر بشه ،و صدا انقدر بلندتر شد که پر شد
توی سرش .برگشت .دویید سمت گشتام «این پیر مرده رو میشناسی» و گشتام که پیرمرد
رو نمیشناخت آروم آروم نزدیک تپه شد «کجاست؟» آرش خندید «صدای نیلبکشو
نشنیدی؟ همین پیرمردی که پرغم میزد؟» و گشتام نشنیده بود و آرش ترسید .سرش رو
تکون داد و آروم خندید .وخندیدنش پیچید .پیچید الی پیچک بلندی که دور شبخا
پیچیده بود.
گفت« :گشتام» گفت «چیه» و بش گفت که نترسیده ،که اگر ترسیده بود نمیومد شبخا ،و
نگفت که اومده شبخا چون ترسیده .و مقدمهرو خیلی کش نداد و وصیتنامشرو داد به
گشتام ،توی یک پاکت نامه دربسته و دوباره خیره شد روی صدای نیلبک پیرمرد« .چرا
نمیدید به ایراندخت خانوم» گفت «به موقع که شد پستش کن»« .چرا نمیدید به
ایراندخت خانوم»« .چرا نمیدید به ایراندخت خانوم»« .چرا نمیدید به ایراندخت خانوم».
«چرا نمیدید به ایراندخت خانوم» .و باز گفت «چرا نمیدید به ایراندخت خانوم» که
آرش سرش رو آروم تکون داد ،چشماش رو ریز کرد ،زل زد به گشتام «چی؟» «میگم
چرا نمیدید به ایراندخت خانوم؟» و آرش گفت براش ،که اون موقعی که موقعاش بشه،
این کار ،کار ایراندخت نیست .کار یه مرده .واسه همین گفتم بدمش به یک مرد .و آرش
نمیدونست که این کار ،کار یه زنه .و آخرش هم یه زن اینکارو کرد .یه دختر بچه.
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بیست و یک

 27آذر  ، 1351همزمان با فرار آرش نگهدار ،سرباز
وظیفه غالمرضا امیر بهادر به جرم اقدام علیه امنیت
ملی ،دستگیر شد .جرم او کمک به آرش نگهدار برای
فرار از بازداشتگاه سازمان امنیت بود .در زمان انتقال
بازداشت شدگان شب  27آذر ،بر اثر ایجاد یک درگیری،
که بین یکی از بازداشت شدگان و نیروهای امنیتی
صورت گرفته بود  ،آرش نگهدار با همکاری و یا با
غفلت سرباز مستقیمش از زندان فرار کرده بود .
بازرس ژاور و همکارانش هرگز فرار آرش نگهدار ،از
روی غفلت یک سرباز وظیفه را باور نکردند .به همین
دلیل غالمرضا امیربهادر به زندان افتاد .از تمام
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خانواده اش ب ازجویی شد .شش ماه تمام شکنجه شد و تا
مرگ آرش در زندان ساواک ماند.
غالمرضا امیربهادر در تمام این مدت هیچ چیز جز سکوت
نگفت و هرگز نگفت که آرش و یا خسرو در آن شب
سیاه ،از چه چیزی برایش حرف زد ند  .سکوت های
غالمرضا با شهادتش در عملیات والفجر  8در بهمن
 1364برای همیشه ابدی شد.
در حالی که در تمام این سال ها غالمرضا به یاد آرش بود
و حتی در وصیت نامه خود از او به عنوان شهید راه
وطن نام برد ،آرش هرگز به او و سرنوشتش فکر نکرد و
یا الاقل افکارش را با کسی درمیان نگذاشت.
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بیست و دو
چایی رو از دست ایراندخت گرفت .یه پاش رو جمع کرد زیر اون یکی پاش .گفت
«خسته شدم ».ایراندخت گفت « خسته نباشی .سرد شده .راه فومن هم سخته .برای چهار تا
کتاب این همه راه پاشدی رفتی »...و آرش سرش رو تکون داد .دستش رو کشید روی
سیبیالی هشتیش .و بعد دهنشو باز کرد ،ولی فقط نفس کشید .و باز نفس کشید .بعد
شصتشرو گذاشت روی فرش و فشار داد.
توی شولوغیهای بازار فومن با بازرس ژاور چشم تو چشم شده بود .ترسیده بود ،کلی راه
و بیراه زده بود برای برگشتن و االن خسته بود ،خستهتر از همیشه .دوباره دهنش رو باز
کرد« .ایراندخت .تو خوشبختی با من؟ اذیت نیستی؟» ایراندخت اذیت نبود .آرش رو
دوست داشت .خیلی دوست داشت .ولی بغض گلوشرو گرفت .گفت «نه ،من
خوشبختم .اما .میشه با من حرف بزنی؟ چی شده؟» ولی آرش حرف نمیزد .سبزی
چشمهای ایراندخت میپیچید توی سبزی درختها .درختها میپیچیدن دور سرش.
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سرش سنگین بود .سرش رو ول کرد ،نگاش رفت به آسمون و درختا همین طور چرخ
میزدن.
آرش باز دهنش رو باز کرد .نفس کشید و اینبار الی نفساش حرفاش رو پرت کرد تو
آسمون« .تو هیچی نمیدونی» و اون هیچی نمیدونست .هیچی از گذشتهی آرش.
«میدونی چند نفر جون دادن که من االن زندم .اون وقت من االن مثل ترسوها چپیدم تو
یه دهات .که نکشنم .که فقط نفس بکشم .که نمیرم .که هر روز بترسم».
و همه لحظه هایی که گذشت ،انگار هیچ لحظهای نگذشته بود.
ایراندخت گفت «میخوام برم تو ،سرده .خیس عرقی تو چرا؟ بیا بریم تو اصلن ،می-
چایی» .آرش «باشه» گفت و هر دوشون موندن توی ایوون .تنها .آرش خسته بود .صدای
باد میپیچید .صدای باد می پیچید تو موهای ایراندخت .و همه جا پر از صدای تکراری
ترس بود که نمیذاشت صدای سکوت حیاط رو پر کنه.

مرگ تلخ کاس آقا ...

بیست و سه
کدخدا داشت نزدیک کالس میشد .و آرش که داشت با حرص توی کالش خالی قدم
میزد و از دماغ نفسهاش رو میداد بیرون از پنجره دیدش و دوباره ذهنش گر گرفت.
وایستاد نزدیکتر شه .تو ذهنش همهچیرو مرور کرد و هفت بار سعی کرد خودش رو
آروم کنه ،اما تا کدخدا در کالس و باز کرد ،شروع کرد« .مگه چند تا سید تو دنیا هست.
سید خوب .سید بد .سید بدی که خیلی وقته خوب شده .سید خوبی که خیلی وقته بد
شده .همین چندتا کلیشهست دیگه .تو کودومی؟ بت نمیخوره تاحاال رنگ خوبیرو
دیده باشی کدخدای بی خدا!» سید جا نخورد .اما خوشحال هم نشد .فکر نمیکرد آرش
شروع کننده باشه .اون بود که اومده بود با یه تهدید اوضاعرو آرومتر کنه.
هنوز «بیخدا»ی آرش درست تموم نشده بود که کدخدا شروع کرد ...« .اتفاقن اومده
بودم همین رو بهت بگم» و گفت .گفت که خوشش نمیاد پاشرو از گلیمش درازتر کنه.
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و گفت که انگاری کرده .بهش گفت که ازین اوضاع خوشحال نیست .و بهش گفت که
از دولت مواجیب نمیگیره که از این غلطها بکنه.
آرش گچرو تو دستش شکست .هر دو تیکه گچرو انداخت تو سبد .از جلوی تختهی
سیاه اومد کنار .از بغل سید کدخدا رد شد .نشست روی نیمکت .و نشست .و سید فکر
کرد نشسته ،در حالی که خودش ایستاده بود.
«نمیگم تهران ،همین انزلی .مردم گشنن .برنجها باید خوراک روسها بشه؟ یا سرباز
لهستانیا؟ مردم چی؟ دوساله یه نون خوب سق نزدید خودتون .خوبه گندم نمیاد شبخا؟
مرد باش .وایسا جلو دولت» ولی واینمیستاد .میدونست که اون خودش آدم دولته و آدم
دولت از این غلطها نمیکنه .ولی میگفت .مردم ده که پشتش نبودن ،تنها راهش گفتن
بود.
نوبت چرخید ،این بار نوبت کدخدا شد .رفت سمت تخته .کچ شکستهرو پیدا کرد .یه
ضربدر بزرگ کشید .سفید .ولی هنوز همهجا سیاه بود .پشتش به آرش موند .گفت
«اولیش رو که یادته .این دومیش .باشه؟ سومیش جولو پالست رو جمع میکنی».
کدخدا رفت و آرش موند .و سیاهی هوا بیشتر شد .آرش موند .همه جا سیاه بود و آرش
تمامی این ساعتها داشت ،نقاشیهای روی نیمکت رو نگاه میکرد بی خیال از شبی که
اومده و روزی که خیلی ساعته رفته.
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توی سیاهی کالس دستشرو میکشید روی تورفتگیهای فشار خودکار و توی ذهنش
میکشید .برق که روشن میکرد میدید .و صدای رعد که میپیچید باز همهجا تاریک
میشد و از اول .و از اول دست میکشید ،این بار روی تورفتگیهای چاقوی گشتام .توی
ذهنش میکشید .برق که روشن میکرد میدید .و بعد دوباره صدای رعد که میپیچید،
سیاهی پر میشد و از اول ،و این بار نوبت صدای ممتد آب و خیسیای بود که باد گاهی
از توی پنجرهی باز کنارش ،میزد تو.
صدای پایی که میدوید نزدیکتر شد .و انقدر نزدیک شد که درو باز کرد و اومد توی
کالس .کیسهی باالی سرشرو طوری توی دستهاش نگه داشت ،که انگار زیر سقف
هم از آسمون آب میچکید .نگاه کرد و صدای سکوت الی صدای ممتد آب پیچید.
آبی که از صورتش میچکید ،و از تمام لباس سرخش ،و از زیر چشمای سبزش.
لباش نزدیک چشماش شد .و مثل همیشه لپ چپش چال افتاد« .حالت خوبه؟ نگرانت
شدم ».آرش سرشرو انداخت پایین .میلرزید از سرما .از صدای خیسی بارون .از آبی که
از گوشهی چشماش میومد« .تو که داستانهای مزخرف منو خوندی؟ نه؟ خیلی خیلی
بدن؟ نه؟ خب من چی کار کنم .همهی توان من همینه .همهی هوش و استعداد من همینه.
ایراندخت زورم بیشتر از این نمیرسه» و باز برق هوا رو روشن کرد و رعد غرید و صدای
تلخ و شیرین آبی که روی جنگل میریخت ،شد انعکاس صدای گرفتهی آرش و شد
تمام حال و هوای اون شب شبخا.
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بیست و چهار
دیدنش .بچهها میخندیدن .نزدیکتر که شد سعی کردن نخندن ولی باز خندیدن.
طهماسب از باالی درخت پریید پایین .لباسشرو تکوند .وایستاد .باز خندیدن ،همه.
«کاس یعنی چی؟» خندهها وایستاد .گشتام چشماش باز باز شد .علی گفت «آقا ما؟» و
انگشتشرو فشار داد روی بولیز سفیدش.
توی دستش میچرخید .سفیدی و سیاهی تو دستای آرش میچرخیدن .گفت «فرق
نمیکنه ،یکیتون بگه» ولی برای علی فرق میکرد .اون میترسید که بگه .از گشتام .و از
آقا« .آقا به خدا ما نگفتیم که »...آرش میدونست دروغ میگه ،اونم میگفت.
نمیخواست بترسن .خندید .بهشون گفت «چه اشکال داره مگه؟ کاریتون ندارم .فقط
میخوام بدونم چرا به من میگید کاس» .گلنازم اونجا بود .اشک تو چشماش حلقه زد.
گفت «زاغ»
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خندید .زانوهاشرو زد روی سبزها ،دوال شد و دماغ کوچیکشرو با دست گرفت .گفت
«خیلی اسم جالبیه که .کاس! ازین به بعد کاس صدام کنید .کاس آقا ».و خندید.
گلنازم خندید و با خندهی کوچیکش بغزش ترکید .اشک از گوشهی چشمش سر
میخورد و میومد پایین و گم میشد الی صدای خندههای بچهها ،و صدای خندهی
آرش.
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بیست و پنج
گفت «ببین دخترم» و واقعن ایراندخترو از چشم پدری میدید« .نمی دونم چی فکر
میکنی راجع بهش .چون مثل مرحوم بابات آزادی خواهه عاشقش شدی؟ یا چون معلمه؟
اهل تهرانه و با سواده؟ منورالفکورن اینا آره؟ بگذریم .میگم شایدم عاشق سیبیالی
خاصش شدی ».اینو گفت و خندید .و چون دید ایراندخت و بیبی نمیخندن ،خندشرو
جمع کرد و ادامه داد« ،این چیزها که مهم نیست بابا جان .مهم هم اگه هست دخلی به من
نداره .یه چیز دیگهای هست ،میدونم به گوش نمیگیریها ،ولی خب ،شنفتنش ضرر که
نداره ،شاید به کارت بیاد»
و هم ایراندخت میدونست و هم آقا رسول که هرچی باشه و هرکی هرچی بگه دیگه
گوش گرفتنی در کار نیست .ولی حکم وظیفه گفتن بود .وظیفهی جای پدر بودن.
رسول رو کرد به بیبی و قبل از ادامه یه ببخشید دیگه تعارف اون کرد .پوشتشرو روی
پشتی سفتتر کرد و با زبونش لبشرو خیس داد تا بهتر بگه.
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«منم نمیدونم دقیق چی .ولی مدرسه و پول کدخدا و رضای خدا نیست .زندان رفتست
این بابا .فراریه .معلوم نیست کی .امروز ،ماه دیگه ،سال دیگه ،پیداش میکنن .یعنی شما
یه شهر نمیتونید با هم برید .وگرنه من که خودت میدونی چه قدر قبولش دارم که مرده.
خودم بش کار دادم ،اون روز فهمیدم که چندرغاز پولی که من بش میدم همونه که
همونه .پول دولت کجا بود».
ایراندخت سرش رو انداخت پایین .قرمز شد .رنگ پیرهن گل گلیش .آروم گفت «چشم
آقا رسول .فکر میکنم» ولی فکراشرو کرده بود .اینرو هم رسول میدونست ،و هم
بیبی که ساکت و بیصدا نشسته بود گوشهی اتاق.
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بیست و شش

از سال  1351تا  1353ایران در شرایط سخت قحطی
قرار گرفت .1گندم ،جو ،برنج  ،گوشت ،مرغ و سایر مواد
غذایی در کمتر از  3ماه تا  17برابر افزایش قیمت پیدا
کردند .تمامی این محصوالت توسط دولت مصادره می شد
و یا مستقیم توسط نیروهای اشغال گر روسیه و انگلیس
خریداری می شدند .
نمایندگان دولت در سراسر کشور ،به ویژه در روستاهای
تولید کننده ی اصلی مواد غذایی ،موظف به خرید
انحصاری این محصوالت بودند .کشاورزان و دامداران از
هرگونه عرضه مستقیم محصوالت به شدت منع شده بودند .
 1دوباره گویی است اما جهت یادآوری :کلیه تواریخ غیر مستند و غیر واقعی است ،گرچه آمارها حقیقی
است.
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ژنران ال .سی .دانسترویل انگلیسی می نویسد « قحطی
در این جا اسفناک است ...ما محصول را  4۰تومان
می خریم و امیدواریم مقداری هم کمتر از این تهیه کنیم.
هر روز بسیاری می میرند و بسیاری نیز در حال
کمک رسانی مرده اند .اکنون که برف ها آب شده و بهار
آغاز شده است ،مردم می روند بیرون و مثل گاو در
مراتع می چرند » .
بی تدبیری و خیانت دولت داخلی بود که در کنار
ر ذ الت دشمنان خارجی مرد م را به مرگ در چراگاه ها
کشاند .
چهار صد و سی و دو هزار نفر ت نها در یک ماه بر اثر
قطحی جان باختند  .با وجود اینکه مورخ ان روسی و
انگلیس ی بسیار تالش کردند با ارائه آمار غلط ت لفات
بی طرفی ایران در جنگ جهانی را چیزی نزدیک به 6
میلیون نفر اعالم کنند ،اما مورخان ایرانی به تلخی
آمار کشته شدگان را بالغ بر یازده میلیون نفر دانستند.
و این یعنی چهل سال طول کشید تا جمعیت بیست
میلیونی ایران ،دوباره احیاء شود.
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تلخ ترین صفحات تاریخ ایران ،گذر بی تفاوت از کنار
کودکان معصومی است ،که بی گناه ترین قربانیان این
مسلخ بودند.
« در خیابان اصلی ] انزلی [ با جنازه ی پسر تقریب ن نه
ساله ای مواجه شدم که ظاهرن در طول روز جان خود را
از دست داده بود .صورتش در گل فرورفته بود و مردم
از دو طرفش چنان عبور می کردند که گویی او یک مانع
عادی بر سرراهشان بود »
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بیست و هفت
گفت «تو »...گفت «آره .من زنشم مینا خانوم» .زبونش بند اومد .دهنش بسته موند .و
صدای ویز ویز آتیش پیچید الی سکوت شب .ایستاده نمیشد موند .اجازه گرفت و
نشست کنارش ،روی یه تیکه سنگ .نشست و باالخره باور کرد که نامهی تلخ خرداد
دروغ نبود.
رسول که مینا رو تا اونجا رسونده بود رفت .و هنوز دوازده قدم بیشتر از رفتنش نگذشته
بود که گم شد توی سیاهی شب و مینا و ایراندخت و آتیشی که خوب میسوخت تنها
شدن .دست مینا رفت سمت آتیش و ایراندخت یه تیکه چوب دیگه گذاشت زیرش «این
همیشه اینجا ،به یاد شما میسوزه»
مینا دوال شد و چندتا سبز از زمین کند .سبزها رو میپیچید دور انگشتش ،انگشتشرو تا
میکرد و سبزها پاره میشد .ایراندخت آب دهنشرو قورت داد ،دهنشرو باز کرد ،از ته
نفس کشید و دهنش رو بست .نفس کشیدهشدشرو قورت داد و باز دهنشرو باز کرد،
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«از دماغ کوچولوتون ،از گونههای پررنگتون ،از صورت استخونیتون شناختم .از
چشماتون که هیچ شبی به اون سیاهی نیست ».و وقتی شب و سیاهی رو خواست بگه،
انقدر سکوت کرد ،و انقدر سکوت کرد ،که انگار همیشه شب بود و انگار همهی رنگها
براش سیاه بود« .از موهاتون که کج اومده تو صورتتون .خوب شده؟» برگشت خیره تو
چشمای مینا ،دستشرو کشید الی زلفای سیاهش «البته رنگش به سیاهی گیسو شما
نیست ».و گرچه تاکیدش روی سیاه بود ،اما «شما» رو محکمتر گفت .راستم میگفت،
هیچ گیسویی به اون سیاهی نبود« .چشمام نشد که سیاهشون کنم .سبز موند .ولی کاش
میشد »...و باز امون گرفت برای قورت دادن نفسی که از ته میکشید ،ولی فایده نداشت،
سخت میومد.
«با همهی حرفایی که شنیدی ،اومدی؟ تو هم یه جنازه میخوای؟ اینجا همه یه جنازه می-
خوان» پرسید ولی منتظر جواب نشد ،جوابش و بهتر میدونست .میدونست و میخواست
دونستنشرو بگه .هر حرفی که ایراندخت میزد ،صداش گم میشد الی سکوت
گمشدهی ویز ویز آتیش.
مینا پای راستشرو دراز کرد و دست چسبزخم خوردشرو گذاشت روی شلوار جینش
که زیر زردی آتیش به سیاهی میزد .آروم دهنشرو باز کرد «خرداد عروسی کردید؟» و
ایراندخت گفت « 25خرداد» و سکوت کرد و بعد گفت «پارسال».

یه قطره آب افتاد روی چوبای قرمز شده .و یه قطره آب .و یه قطره آب .و یه قطره آب و
یه قطره آبی که تمامی آتیش رو خاموش کرد .آب از زیر پاشون راه افتاد و اونا بدون
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تکون سر جاشون موندن .هر دوشون .آب از تمام صورتشون شره میکرد و اونها فقط
سکوت میکردن .و سکوت پر میکرد هوا رو .و صدای وز وز سکوت پرمیکرد هوا رو.
و سکوت پر میکرد هوا رو .و صدای وز وز سکوت پرمیکرد هوا رو .و سکوت پر
میکرد هوا رو .و صدای وز وز سکوت پرمیکرد هوا رو .و سکوت پر میکرد هوا رو .و
صدای وز وز سکوت پرمیکرد هوا رو .و سکوت پر میکرد هوا رو .و صدای وز وز
سکوت پرمیکرد هوا رو .و سکوت پر میکرد هوا رو .و صدای وز وز سکوت پرمیکرد
هوا رو .و سکوت پر میکرد هوا رو .و صدای وز وز سکوت پرمیکرد هوا رو .ایراندخت
فکر کرد و سکوت تمام فکرش رو گرفت .گوشهاش پر شدن از صدای سکوت .و
صدای سکوت پر بود از صدای وز وزی که گوش رو اذیت میکرد .و صدای سکوت
آتیش خاموش شده گوش رو اذیت میکرد .تا صدای آسمون قرمبهای که
میترسوندشون قبل از این ،سکوت رو خورد و انگار همهی سکوت تموم شد.
گفت «هیچکس براش گریه نکرد .حتی یه قطره .همهی این چند روز .اما انگار االن تو
داری گریه میکنی ».و تمام ده زیر بارون گریه میکرد .و تمام گیالن .بارون سیاهی
شبرو میکشید روی زمین .و تمام زمین سیاهتر میشد .تمام خاک .تمام آبی دریا سیاهتر
و سیاهتر میشد .و حتی رنگ تمام ستارهها پریده بود .و رنگ ماه .الی همهی سیاهیها،
آسمون قرمبه که میزد ،قرمزی میپاشید روی زمین و آسمان .و بعدش .بارون دوباره
همهی خونهای ریختهرو میشست و سیاهیها رو پخش میکرد .و باز همهجا سیاه
میشد .همهی دریا .همهی خاک .همهی ستارهها .همهی آسمون.
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بیست و هشت
انگشتمرو گذاشتم توی دهنم .مکیدمش .با تفم خیسش کردم .دستمرو بردم باالی سرم و
فشارش دادم رو یه ستاره .چسبید .ستاره چسبید به انگشتم .ویز ویزش قل قلکم میداد.
دستمرو دراز کردم باالی صورتش .گفتم ببین .قشنگه؟ میخندید .فقط میخندید.
میگفت آخه چهجوری و میخندید.
شصتمرو گذاشتم نوک انگشت اشارم و ستاره رو دوباره پرتش کردم سمت آسمون.
رفت سره جاش .دستمرو دوباره گذاشتم زیر سرم .آسمون سیاه بود .سیاه سیاه .و ستارهها
سفید .سفید سفید .سفیدیای که چشمامرو میزد .گفتم «آسمون تهران اینجوری نیست.
نصف اینم ستاره نداره .ماهش هم انقدر بزرگ نیست .راستی میخوای ماهرو بیارم برات
پایین» خندید .گفت «نه» گفت «میترسم» .و میترسید .میترسید این بار دیگه نتونم.
میترسید که نشه.
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سرم رو بلند کردم .خیره شدم روی صورتش .لباش از نزدیک گونههاش برگشت .صاف
شد .مثل دو تا خط که روی هم آروم بگیرن .چشماشرو هم بست .هوا رو آروم آروم از
دماغش داد تو .گفت «خب» .گفتم «خب» .گفت که خوشحاله .گفت این آرزوش بوده.
گفت یکساله که شبها با تصویر من تو خیالش میخوابه .وگفت که دوستم داره .و من
باز خیره به صورتش نگاه کردم .نمیفهمیدم .هیچی نمیفهمیدم از حرفهاش.
خودمو شل کردم روی بالشت« .یه شعر برات بخونم؟» نگفت آره .فقط یه «اوهوم» پیچید
تو گلوش .و پیچید الی سکوت نیمه شب.
«به خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم
وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم
قدحی دارم بر کف به خدا تا تو نیایی
هله تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزم»
چرخیدم .صدام لرزید
«سحرم روی چو ماهت شب من زلف سیاهت
به خدا بیرخ و زلفت ،نه بخسبم ،نه بخیزم»
اونم چرخید .پشتشرو کرد به من .پتو رو کشید باالتر .گفت «من ایراندختم آرش .موهای من
سیاه نیست ».و انقدر موقع گفتن سیاه سکوت کرد ،که انگار همهجا سیاه بود .نفهمیدم
چیگفت .هیچی نمیفهمیدم .اون موهاش سیاه بود .سیاه سیاه .دستم رو کشیدم الی موج
موهای سیاهش .چنگ میزدم و دستم گم میشد الی سیاهی و همهجا سیاهتر میشد.
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بیست و نه
گچرو توی دستش شکست .نصفشرو پرت کرد سمت سبد .انگشتاشرو باز کرد و
پنجشرو چسبوند به تخته .گفت «این سیاهی ،دنیاست .و این گچهای کوچیک سفید ،من
و توییم .یعنی همه مردم دنیا ».گفت و یه خط بزرگ کشید روی تخته .و مدام که
میگفت ،مدام خطهای سفید میکشید .سینش سپر بود و دستهاش مدام باال و پایین
میشدن.
«یه سفیدی کوچیک ،نهایت اثریه که ما میتونیم روی این تخته سیاه داشته باشیم .تلخه.
نابودمون میکنه .تموممون میکنه .با هر بار کشیده شدن ،ذره ذره داریم خودمون رو آب
میکنیم ».و آب رو چنان غلیظ گفت ،که آب دهنش پرید روی میز اول« .ولی این
سفیدی روی این تخته سیاه باقی میمونه .دیدنشرو لذت بخش میکنه .تنها بودن این
سفیدیهاست که به بقیه امید زندگی میده .بودن این سفیدیهاست که من و تو
میخندیم ».و خودش اخم کرد و دندونهاش روی هم لرزیدن« .دیدن این سفیدیهاست
که یعنی آهای مردم ،یه عده اینجا بودن .یه عده مثل ما ،یه عده بودن که االن به خاطر
بودن ما دیگه نیستن».
علی مدادش افتاد زیر میز ،و رفت که بیاره .اما گلناز دست به سینه نشسته بود .و مدام گره
دستاشرو میآورد باالتر .رضا که از صبح دلش درد میکرد ،باسن چپشرو از روی
نیمکت بلند کرد و دلش آروم گرفت.
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آرش برگشت ،روشرو کرد به بچهها« .وظیفهی توده هاست .حتی به قیمت نابودی
خودشون .طبقه محروم محکوم باید حرکت کنه» و صحبت حرکت بود که هوای اتاق
حرکت کرد و همه فهمیدن که رضا دلدردش کمیآروم تر شده .همه به جز آرش« .باید
زیربنا رو به هم بریزه .باید پیروز این جبر تاریخ بشه و میشه .جهان بدون طبقه دور نیست.
نزدیکه نزدیکه .و همهی ما آدم های معمولی میتونیم کمک کنیم که این اتفاق زودتر
بیفته».
گشتام سرش پایین بود .داشت با خودکارش یک آدم میکشید روی میز ،یک خط
میکشید و بعدش خود رو انقدر روش باال و پایین میبرد که مسیر خودکارش چال
میافتاد .بعد برای آدماش یه سیگار کشید ،و انقدر روی میز رو دود گرفت ،که دیگه
جوهر براش نموند ،اما باز فشار داد ،و هی میز پرتر میشد از چال دود سیگار.
«باید پیام برابری آدمها رو بنویسیم .حتی با خون خودمون .خون ما تنها رنگیست که
هرگز از تاریخ پاک نخواهد شد .و این چنین مرگی شیرینترین تلخی دنیاست .مرگ را
در آغوش گرفتن ،و امپریالیسم را در خانه خود» ...
و علی همچنان زیر میز ،کنار مدادش ،دنبال مداد میگشت .رضا دستشرو برد باال .گفت
«آقا» و وایستاد .وایستاد تا آقا اجازه داد« .ما از درستون هیچی نمیفهمیم ».و هیچی
نمیفهمید.
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آرش آروم شد .زیر لب گفت «این درس نیست ».و نصفهی گچ مونده تو دستشرو
انداخت توی سبد .نشست پشت میزش .و نگاه کرد به علی ،که همچنان زیر میز ،کنار
مدادش ،دنبال مداد میگشت.
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سی
در رو میکوبید .با کلون .و با نوک پاش محکم میزد زیر در .ایراندخت رفت دَم در.
علی بود .گفت «آق  ..قا رو ،تووو تو رو...خدا».
آرش مینوشت .سرش تو کاغذ بود .پاهاشو چوماله کرده بود زیرش و به پشتی تکیه داده
بود ،کاغذهاش تمام زمینرو پر کرده بودن .پشت خودکار رو میکشید روی پیشیونیش و
تو فکر بود که ایراندخت صداش کرد .گفت که علی اومده پیش .انگار چیزی شده بود.
و چیزی هم شده بود.
از پلههای چوبیای که زیر تند دوییدنش میلرزید ،پرید پایین .علیرو دید و راه افتاد.
همونطور که بود ،پالخت .میدویید ولی راه میرفت .مثل دویدنهای خواب .پاهای
سنگینشدشرو نمیتونست خوب بلند کنه .علی میدویید ،وایمیستاد ،نیگا میکرد .آرش
دوباره شروع میکرد دویدن ،ولی باز راه میرفت .و باز علی با اون هیکل تپلش میدویید
و میایستاد تا آرش برسه.
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رسیدن .گشتام اومد جلو .گفت «آقا بیست دقیقه ای میشه که  »...دستش رو تاب داد و زد
تو گوشش .گفت «تف به غیرتت» و تفشرو انداخت کنار پای گشتام .رفت جلوتر.
گشتام سرش پایین موند و با سر پایینش پشت سر آرش ،آروم اومد.
سرک کشید پایین دره .گلناز بیهوش افتاده بود اون ته .و انگار آروم و بیصدا خوابیده
بود .دوباره برگشت .رو کرد به بچهها« .یعنی یکی از شما پسرا ،دو زار غیرت نداشتید .این
بچه نیم ساعته اونجا »...حرفش تموم نشده بود که برگشت .برگشت و دوباره سرک کشید
پایین دره .گشتام گفت «آقا بی وسیله نمیشه کاری کرد .از این دره رفتن پایین،
خودکشیه» .آرش باز برگشت .ابروهاش تو هم بود .گوشههای فکش از فشار ،روی هم
میلرزید .چشماشرو کوچیک کرد که بهتر گشتامرو ببینه .اما گشتام پاشرو گذاشت
عقب .سرشرو انداخت پایینتر و گوش کرد به صدای بادی که میپیچید الی سکوت
دره.
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سی و یک
داد زد و با فانوس کم نورش راه افتاد و رفت .اما صدای «آرش خان» گفتنش ،میپیچید و
میگشت منتظر پایین اومدن آرش.
تو خودش بود که صدا پیچید تو گوشش .صدا تو گوشش نمیرفت .چند باری که
ایراندخت صداش کرده بود ،انگار نه انگار .اما چون منتظر «آرش خان» گفتن حاج میثم
بود ،اونرو شنید .دونههای آخرم سر داد پایین .خواست که پاشه .ایراندخت گفت
«جمعاش نکن» ،و آرش تسبح رو گذاشتش کنار مهر و پاشد .از دوشش برداشت ،پولیور
خاکستریشرو روی پیرهن خاکستریترش ،پوشید و راه افتاد .دم در ایراندخت صداش
کرد «آرش» و آرش برگشت« .نگرانی؟» .روشرو برگردوند ،درو باز کرد و رفت ،بی
اونکه نگران باشه .اما ناراحت بود.
تمام سیاهی شب میپیچید توی چشماش .و چشماش پر از خطهای موازی خاکستری
بود .خاکستری تن درختایی که دیوار خیابون شده بودن ،تنها رنگ اون شب کمرنگ
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بود .سرمای شب گرم شهریور ماه ،دستشرو بیحس کرده بود .و گوشش پر بود از
زوزهی گرگهای دوری که صدای گمشدشون از وسط جنگل ،محو شده میرسید.
گوشش پر بود از صدای پاش .از صدای بههم خوردن توپها توی دستش ،سیاهی و
سفیدی که صدا میداد .گوشش پر بود از صدای سق زدن نون خشک .از صدای مردی
که آروم داد میزد «آرش برو  ،...آرش »...و آرش رفته بود.
آرش چهارمین نفری بود که رسید .چهارنفری که خود علیاکبر قهوهچی هنوز جزوشون
نبود .آرش نشست .نشست کنار خود حاج میثم .و بقیه دونه دونه رسیدن .و دیرتر از همه
قهوهچی.
قهوهچی دیر اومد ولی با چشم غرهای که حاج میثم رفت ،زود شروع کرد« .تو ده دو
وجبی ما .ساعت یازده شب .همه جمع شدین قهوهخونه علیاکبر خاک برسر ،که کدخدا
هم بیخبر دیگه؟ صبح نشده کدخدا با خبر بود .من نخواستم بیخبر شروع کنیم .آرش
خان پشتش گرمه .حاج میثم نترسه .به من چه دخلی داره .دو روز اینجارو ببندن زن و
بچهی منن که گشنه میمونن ».و شاید واقعن زن و بچش گشنه میموندن که وقتی صدای
منگ علیاکبر خوابید ،هیچکس اعتراض نکرد .و همه باز همدیگرو نگاه کردن ،تا اینکه
نگاهها جمع شد روی حاج میثم.
«من صداتون کردم ،که این آرش خان دست از سر ما برداره .که میدونید بر نمیداره.
آقاجان ما چیکار کنیم آخه؟» و اونا هیچ کاری نمیخواستن بکنن .قحطی ،فومنرو
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گرفته بود .تو کل ماسال شش ماه بود که گندم نیومده بود .و این برنجهای تازه از خرمن
دراومده تمام امید مردم دور و نزدیک شده بود.
آرش زد رو میز و بلند شد« .واقعن نمیدونید چیکار کنید؟ این برنجهارو بدید دولت؟ یا
بدید این کدخدای بیخدا که خوراک انگلیسها بشه؟ رسول آقا پریروزی که رفتیم
سیاهکل با من بود .نگفت بتون؟ نگفت صف نونوایی تا کجا بود؟ نگفت نونش سنگ
بود؟ سیاه بود؟ خاکستر قاطیش بود؟» اما رسول گفته بود ،چیزیرو که نیازی به گفتن
نداشت .چیزیرو که تو این ماهها همشون با چشم دیده بودن «به خدا کاش اون باری که
گشنهها حمله کردن به انبار آژان نرسیده بود .به خدا کاش همون موقع کندوج و زده
بودن .آژان اگه جلو اینا وایستاده واسه شماها نیست .دلش برا برنجهای خودش میسوزه»
آرش داشت میگفت که کدخدا زد پشتش .برگشت .کدخدا گفت «دیگه خستم کردی»
و خسته بود .به آژانی که باش بود نگاه کرد ،سرشرو کج کرد .آرش گفت «اونوقت
جرم؟» آژان گفت «زبون درازی .اخالل در امنیت ملی» و گفت «راهبیوفت ».و آرش باز
نگاه کرد .نگاه کرد به علی اکبر که نشسته بود .نگاه کرد به حاج میثم که نگاه نمیکرد .و
نگاه کرد به رسول که با دست چپش تسبیح میانداخت .و حتی نگاه کرد به محمد ولی
که اونشب نیومده بود .و راه افتاد.

پویا پیرحسینلو

سی و دو
رسید توی قهوهخونه .الی دود و صدای نعلبکیهایی که الکی روی استکانها صدا می-
دادن .همه جمع شده بودن دم در ،جلوی تلوزیون .آرش هم نشست همونجا ،روی تخت.
علی اکبر داد زد« ،آرش خان ،چایی؟» آرش برنگشت .چشماش به تلوزیون مونده بود.
فقط دست راستشرو یکم بلند کرد سمت علی اکبر .و یه صدایی تو گوشش پیچید
«آرش برو ...آرش »...
و آرش نشست .شصتشرو آروم آروم کشید روی گُله گُله سوختگیهای قالی روی
تخت .مردی که توی تلوزیون بود دستشرو برد باال و داد زد« ،من در این دادگاه برای
جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم» .نسیرخان «اهک» گفت و خندش ترکید .و بقیه
حرف زدن .و حرفهاشون خرد میشدن الی هم و آرش انگار نمیشنیدشون .انگار فقط
صدای استکانهایی بود که الکی روی نعلبکی صدا میداد.

مرگ تلخ کاس آقا ...

«من قطرهای ناچیز از عظمت و هرمان خلقهای مبارز ایران هستم» و تلوزیون تصویر
زنیرو نشون داد که اشکهاش با دستمال پاک نمیشد .و باز از تلوزیون صدا میومد
«چرا که فرزند خلقی مبارز و دالور هستم».
و آرش عقب عقب رفت .تکیه داد به دیوار .و خودش رو جمع کرد توی خودش .و
همچنان صدای حرفها مثل وز وز بود .نامفهوم و سرد .و فقط صدای مردیرو میشنید
که با صدای گرفتش ،توی گوشش آروم داد میزد« .آرش برو ...آرش »...و تلوزیون
تصویر مرد دیگهایرو نشون داد که لب زیریشرو با بغض میخورد .و باز همون مردی
که ایستاده بود ،بدون اینکه دستی به پیشونی بلند و موهای خلوتش بکشه ،بدون اینکه
سیبیلهای بلند هشتیشرو تاب بده ،با تکیهاش به دو دست استوارش به آرش نگاه کرد
«من به نفع خودم هیچی ندارم بگم .من فقط به نفع خلقم حرف میزنم» و خلق همچنان
میخندید ،مسخره میکرد و صدای بلند اهک گفتنش میشکست الی صدای پوچ
نعلبکیها .و مرد بدون اینکه حواسش پرت صدای خندهها بشه ،به نشانهی اعتراض
نشست .و نشست .و نشست.

پویا پیرحسینلو

سی و سه
دو تا دستاشرو گرفت باال ،که انگار تسلیم و آروم آروم رفت جلو .با اون قد دیالغ
بلندش ،نکرد بشینه جلوی پاش که راحتتر حرف بزنن ،فقط یکم سرشرو خم کرد
پایین .و گلناز سرش رو برد باال و به سختی نگاش کرد و درست نتونست نگاش کنه.
محمد ولی گفت «باباجان ،شما بیا بریم خونه» و گلناز سرشرو انگار که «نه» تکون داد.
«اینکارها به شما چی کاره آخه ».و گلناز بیحرکت چشماشرو نگه داشته بود رو دهن
محمد ولی و پلک میزد .و نه به خاطر اینکه سرشرو باال نگه داشته بود ،که انگار به
خاطر بغضش ،سیب گلوش از همیشه بیرونتر زده بود.
محمد ولی دستشرو به کمرش زد .دور و بر رو نگاه کرد .و بریده بریده دید
آژانهاییرو که صف بسته بودن و مردمیرو که از دورتر نگاهشون میکردن .دوباره
روشرو کرد به گلناز .با صدای آروم داد زد و دندونای زرد زنگ زدشرو روی هم فشار

مرگ تلخ کاس آقا ...

داد .و با فشار داد زد .و با فشار داد زد .و باالخره رفت جلو و گلناز رو بلند کرد که بره.
اما لولهی یک تفنگ چسبید زیر گلوش و همین شد ایستاد.
گشتام لولهرو بیشتر فشار داد .گفت «اون دیگه بزرگ شده .خودش تصمیم میگیره .و
االن تصمیماش اینه که نمیخواد بیاد .باشه؟» و محمدولی سر تکون داد که انگار باشه و
گلناز رو ول کرد .و گشتام باز بیشتر فشار داد ،یک قدم هم برداشت جلو ،تا جایی که
محمدولی کامل از عقب خم شد .بعد لوله تفنگشرو یه هل کوچیک داد و محمد ولی،
ول شد توی گلها و شل آبهایی که هنوز از بارون دیشب رو زمین مونده بود .بعد
دست چپشرو گذاشت جلوی سینهی گلناز و گلناز با دست گچ گرفتش آروم آروم
برگشت تو کومه .و گشتام عقب عقب ،پاهاشرو عقبتر گذاشت .و نوک تفنگشرو
مثل سینش باالتر گرفت.
محمد ولی خودشرو جمع و جور کرد و دویید سمت دور .و باد باز دوباره پیچید ،روی
زمینهای خیس .و گشتام تفنگشرو شل تر ،باال گرفت .و شبخا آروم آروم رفت سمت
شب.

پویا پیرحسینلو

سی و چهار
مثل تمام شبهایی که مینوشت ،داشت مینوشت .و ایراندخت دوباره نشسته بود و
نگاش میکرد ،مثل همیشه .و انگار اون شب مثل تمام شبهایی بود که تا نزدیک سحر
میرفت .و ایراندخت انگار باز هیچکاری جز نگاه کردن آرش نداشت .و آرش انگار مثل
هیچوقت ،نفهمیده بود ،زیر نگاه یه زن داره مینویسه.
آرش زیر نور فانوس تو اتاق نشیمن ،مینوشت و ایراندخت در تاریکی اتاق خواب ،فکر
میکرد .و میبافت .تازه سوز پاییز زده بود ،و ایراندخت داشت میبافت .تمام شب پولیور
آرش حتی یک رج هم باال نمیرفت .اما ایراندخت تمام شب میبافت .و میبافت تمام
گذشتهایرو که از آرش نمیدونست .و میبافت تمام سالهای دور نیومدهای رو که
انتظارشرو میکشید.
ایراندخت البهالی بافتنش به رج سیاه رسیده بود و داشت گیسوی سیاه میبافت که سرش
رفت .سرش نزدیک میلههای بافتنی رفت و برگشت ،و باز رفت .رجهای بافتنی الی هم
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بُر میخورد و محو میشد و سر ایراندخت باز رفته بود که لیوان چایی آرش افتاد و
شیکست .چشمای ایراندخت کامل باز شد و سریع دویید بیرون اتاق خواب« .تو بیداری
هنوز که؟» و ایراندخت که بیدار بود هنوز ،رفت جارو اوورد و جارو کرد.
«تموم شد .میتونی بخونیش ».و ایراندخت خندید« .باالخره؟» .و باالخره تموم شده بود.
«یکم داستانش پس و پیشه ،شاید اذیتت کنه .اما بادقت بخونیش میفهمی» و ایراندخت
که همه کلمههارو هزار بار میخوند از نفهمیدنش ترسید« .نه خیلی سخت نیست .داستان
یه سربازه .یه زندانیرو فراری میده ولی خودش گیر میوفته» .و ایراندخت ترسید .ترسید
از زندانی فرار کرده .ترسید از حرفهای آقا رسول .و ترسید از چیزهایی که بافته بود.
«اون زندانی »...و خورد ادامهی حرفشرو .و آرش نگاه کرد به چشمای سبزی که توی
سیاهی شب ،زیر نور فانوس بیشتر برق میزد و بعد لباشرو تکون داد ،که انگار خندیده.
«آره .منم».
ایراندخت کاغذهای آرشو برداشت .ورق زد .و خوند .با صدای بلند نیمه شب.

"ژاور ،با دست راستش گره کرواتش رو شل
کرد ،گفت« :میدونی چه بالیی سر اون سرباز
بدبخت اومد با فرار تو؟ و البته من .خستم
کردی .این کارا که وظیفه من نیست ،ولی...
بگذریم .نمیخوای یه چایی مهمونم کنی ،شاید

پویا پیرحسینلو

خستگیم در بیاد؟» و میدونست که خستگیش با
هیچ چاییای در نمیاد.
آرش میتونست برگرده و باش برگرده .و می-
تونست بره ته دره .تنها جایی که خیالش راحت
بود هیچوقت دیگه دست هیچکس بش نمی-
رسه".
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سی و پنج
«آق قاا  ..به خد ..د  ..دا .کارری از ...دس..ست ما بر نن ن ن نمیاد» و گشتام ادامه داد «آقا
به خدا ،راست میگه علی ،حرف شما رو نمیخونن ،چه برسه به ما .هرچی میگیم
میگن ،کاش میگفتن .فقط نگاه میکنن .که چی؟ که بچهایم هنوز» آرش شنید ،اما
نگاهش دور شد سمت تپه .به مردی که دست به سینه وایستاده بود و انتظارشرو
میکشید .سرور گفت «آقا ما میترسیم از این وضعیت ،چی میشه یعنی؟» و همهی بچهها
ترسیدن .آرش از الی بچهها رد شد ،و باز بیشتر به مرد نگاه کرد .حتی نشنید
«آق...ق...ق...آقا ،چیز..ززی شده؟» و انگار صدای «چیزی شده» الی صدای باد بود که
وز وز میکرد.
دوباره برگشت رو به بچهها« .یه چیزی میخوام بتون بگم .آین آخرین درسیه که بلدم
بگم .خوب گوش کنید .باشه؟» و بچهها درست کلمه «آخر» رو نفهمیدن« .کسی الزم
نیست به حرف شما گوش بده .کار از حرف زدن و گوش کردن گذشته ،باید عمل کنید.
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کار درسترو بکنید ،وگرنه قحطی همهرو میکشه .و کاش فقط قحطی بود ».بعد سکوت
کرد .و دوباره گفت «االنم کار دارم .باید برم .کسی دنبالم نیاد ».گفت و روشرو کرد به
گلناز ،انگشتای کوچیکشرو که از زیر گچ دستش زده بودن بیرون گرفت و خوب بهش
خیره شد« .و حتی تو گلناز» رو توی دلش گفت و راه افتاد .و اولین قدمیرو که
برداشت حس کرد چهقدر دلش برای بچهها و چه قدر برای گلناز تنگ شده.
سرش پایین بود و چشماش سبزی چمنهاییرو نگاه میکرد که زیر فشار پاهاش له
میشدن .شیب تند تپه نفسرو میبرید .صدای نیلبک پرشد الی صدای نفسهاش که تند
تند شده بود .سرشرو چرخوند .خیلی دور پیرمرد نشسته بود و پرغم نیلبک میزد .و این
بار آرش به صدای غم گرفتهی نیلبک خندید .و شایدم لبش بود که وقتی پیرمرد رو نگاه
میکرد میپرید .سر چرخیدشرو برگردوند سر جاش و باز تندتر قدم برداشت .و تندتر
نزدیکتر شد به مردی که دست به سینه انتظارشرو میکشید .دستشرو برد پشت
کمرش و کلتشرو چک کرد .بلند گفت «آفرین بازرس ،تو برنده شدی .منم دیگه خسته
شدم ».و خستهرو محکمتر گفت .و خستگی توی بدنش پیچید .بازرس ژاور خندید و با
خندیدنش لثه هاش معلوم شد ،و آرش از دیدن لثههای ژاور اذیت شد.
آرش کلتشرو در اوورد ،توی دستش چرخوند .لولشرو گرفت توی دست راستش.
فشار داد .تمام برجستگیهای لولهرو لمس کرد .بعد آروم بردش سمت بازرس .گفت
«بگیرش .بگیرش ».بازرس مردمک چشماش چرخید .و جمع شد روی تفنگ .و آرش
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باز تکرار کرد« .بگیرش ،بگیر» و باالخره ژاور کلت رو گرفت ،اما خودش لوله رو ول
نکرد« .بچکونش ،بچکونش اینجا» و لولهرو فشار داد روی شقیقش .و ژاور چکوند.
آرش افتاد زمین .و از زیر سرش خون سرازیر شد .ژاور ترسید .سرشرو بلند کرد .بچهها
داشتن نگاش میکردن .داد میزدن کاس آقا ،کاس آقا .و صدای کاس میپیچید روی
تپه .دایره خون بزرگتر و بزرگتر میشد .داشت تمام تپهرو میگرفت و ژاور میترسید.
اسلحه رو پرت کرد زمین .و عقبتر رفت .قرمزی انقدر زیادتر شد ،که از تپهی سبز
سرازیر شد پایین و زیر پای بچهها رو گرفت.
ترسیدن .گشتام زانو زد ،دستشرو فشار داد روی قرمزها و بعد گرفتش روبروی
صورتش ،و نگاش خشک شد و ته نفس تو سینه موندش پخش شد الی خونی که از
دستش میچکید .گلناز نشست ،گچ سفیدش قرمز شد و پسرها دویدن سمت آرش .ژاور
با دهن باز ،سخت نفس میکشید و آروم عقب عقب میرفت و بچهها نزدیکتر میشدن.
و صدای آرش بود که میپیچید توی گوش بچهها ،الی صدای بادی که قرمزهارو همهجا
پخش میکرد ،روی تمام سبزها.
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سی و شش
سگها میدویدند و همهی مردم ده .زودتر از همه شیرو رسید ،که رفت و وایستاد کنار
ژاور .ژاور با دست و پای بسته چمباته زده بود روی زمین و تکیه داده بوده به سیلو .گشتام
کلترو داد دست علی ،داد زد« ،هرکی نزدیک شد ،میچکونیش تو مغز این یارو» و
خودش رفت سراغ تفنگ لوله درازش .گلهارو با پیرهنش پاک کرد ،برنو رو باال گرفت
و تو آسمون چکوند .و الی صدای چکوندنش داد زد .با تمام قدرت .یه آوای بیمعنیرو
با چشمهای بسته بلند داد زد .و تا آخر همهی اون شبها ،صدای بلند دادش دور تا دور
شبخا پیچید.
همه ی مردم ده جمع شده بودن ،که کدخدا هم رسید .اول خبر فرستاده بود پی آژان و
حاال اومده بود .جمعیت که پر بود رو کنار زد و نزدیک شد« .تفنگ که بچه بازی
نیست ».و انگار درست ندیده بود که اونها بچه نیستن« .اونرو چی کارش دارین ،اون از
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ساواکه .خالفم کرده باشه کارش با شما هاست مگه؟ ساواک بریزه اینجا ،تکتکتون رو
به صالبه میکشن» و بچهها هم میخواستن به صالبه بکشن.
کدخدا حرف که میزد ،آروم آروم قدم برمیداشت سمت بچهها و سمت سیلو .از
جمعیت کامل جدا شده بود« .دوست دارم تا پنج که میشـ »...گشتام وزن تفنگ
سنگینشرو انداخت رو آرنج دست راستش و لوله برنارو چسبوند به سینهی کدخدا.
کدخدا دستاشرو برد باال و شمردن تو دهنش ماسید .گشتام قدمهاشرو محکمتر
برداشت و دندونهاشرو محکمتر فشار داد .کدخدا رو گذاشت الی جمعیت و خودش
عقب عقب برگشت .و از عقبتر نگاه کرد مردم دهروکه مثل همیشه نگاه میکردن.
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سی و هفت
بی بی خواست نصیحت کنه که ایراندخت نگاش کرد .گفت «بی بی ،تورو خدا» و بیبی
ساکت شد و نشست روی صندلی چسبیده به میز یاور .ایراندخت از تو جیبش در اوورد و
نشون یاور داد .یاور صندلیشرو هل داد عقب ،دستهاش رو ستون کرد زیرش و نیمخیز
شد« ،این چیه؟» و ایراندخت گفت که کدخدا خط داده ،برای رضایت .اما یاور کوتاه
نیومد .گفت اون سید خدا هم راضی باشه ،دولت راضی نیست« .نظم مملکترو بهم بزنه
تو این اوضاع؟ دولت برای سیر کردن شیکم خلق اهلل کم مشکل داره ،این آقا هم بخواد
رئیس بازی دربیاره»
ایراندخت خواست گریه کنه ،اما ترسید .از آرش ترسید .نشست روی صندلی کنار بیبی
و سرش برگشت عقب .چشماش چرخید روی سقف .روی پرههای پنکه که آروم
میچرخید و لنگر مینداخت .بیبی شروع کرد نصیحت کردن یاور .صدای بیبی
میپیچید توی اتاق و ایراندخت هیچی از حرفهاش نمیفهمید .فقط چشماشرو آروم
باز و بسته میکرد و میدید که سقف میچرخه دور پرههای پنکه و دور حرفهای بیبی.
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یاور پاشد .از اتاق رفت بیرون ،نزدیک اتاق بازداشت .صدای کشیدهها ریتم داشت .یکی
راست میزد و یکی چپ .و آرش سکوت کرده بود .شرط بسته بودن .یاور از پشت سر
نزدیکشون شده بود که راستی دستشرو برد باالتر و با تمام قدرت زد ،و خون صورت
آرش پاشید روی پیرهن یاور .یاور عصبانی شد .اما چیزی نگفت .دستشرو کشید روی
خون ریخته روی پیرهنش ،و نگاه کرد که چهقدر زیادی شره میکنه .اما چپی عصبانی
بود .عصبانی بود که شرطرو باخته.
یاور یه «ولش کنین» گفت و برگشت ،اما از زیر پاش شرههای خون راه گرفته بود و هر
قدم که میزد ،جای پاش ،رد مینداخت روی موزاییکهای خونی بازداشتگاه.
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سی و هشت
دستهاش روی رونهاش بود .دامنش و پاشرو چنگ زد .پاشد .نگاش کرد .گفت «چی
گفتی؟» یه قدم برداشت و از عقب افتاد ،و با افتادنش بیبی جیغ زد .بغلش کردن ،گفت
«نه ،خوبم ،خوبم» و روی زمین موند .پاشد ،یه قدم برداشت و دوباره خورد زمین.
و بعد صدا سکوت پیچید توی گوشش .فکر کرد .فکر کرد به صدای ویز ویز سکوت و
صدای سکوت پیچید توی گوشش .صدای سکوت پیچید توی گوشش .صدای سکوت
پیچید توی گوشش .صدای سکوت پیچید توی گوشش .صدای سکوت پیچید توی
گوشش .صدای سکوت پیچید توی گوشش و فکر کرد به صدای ویز ویز سکوت و
صدای سکوت پیچید توی گوشش .صدای سکوت پیچید توی گوشش .صدای سکوت
پیچید توی گوشش .صدای سکوت پیچید توی گوشش و فکر کرد به صدای ویز ویز
سکوت .نفساش رو از ته کشید ،دستشرو کشید الی ویز سکوت و بلند شد .نگذاشت
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زیر شونشرو بگیرن .آروم ،آروم قدم برداشت .نه مثل همیشه که تند میدویید .انقدر
آروم که انگار تا آخر عمر برای رسیدن وقت بود.
وقتی رسید ،کدخدا برگشته بود .در عوض دور تا دور رو آژانها گرفته بودن .نزدیکتر
که شد ،خیلیها اومدن سمتش ،اما نگاشون نکرد .و قدمهاشرو به همون آرومی برداشت
که میتونست برداره .کم کم ،همه رفتن کنار و ایراندخت از الی گذری که بین آدمها
باز شده بود ،پاشرو کشید روی زمین ،روی گل و قدم برداشت .صدای باد ،الی صدای
وز وز آدمهای ده ،الی صدای خیسی پاش ،الی صدای بیصدای شصتش ،که فشارش
میداد روی انگشت اشارش ،میپیچید توی گوشش .هر چند قدم یک بار ،وایمیستاد،
سینشرو باد میکرد و از ته نفس میکشید .هوا میرفت ولی انگار باز نفسش تنگ بود.
علی سرشرو انداخت پایین .و طهماست و سوسن و بقیهی بچههایی که بیرون بودن.
ایراندخت نزدیکتر شد ،توی چشمهای گشتام نگاه کرد و از کنارش رد شد .اکبر در
سیلو رو باز کرد و ایراندخت رفت تو.
یه پارچهی سفید قرمز کشیده بودن روش .پارچه غرق قرمز بود .قرمز تازه .و انگار باز
قرمز تازهتر میجوشید .گلناز پشت جنازه ،تکه داده بود به دیوار .یکی از دم موهاشرو با
دست نشکستهاش گرفته بود و پاهاشرو جمع کرده بود توی سینش .ایراندخترو که دید
پاشد .ایراندخت نشست باالی سر جنازه .گلناز بغلش کرد ،بغضش ترکید ،سرشرو
گذاشت روی شونههای ایراندخت و زار زار گریه کرد .قطرههای اشکش میریخت پشت
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شونههای ایراندخت ،و صدای نازک گریههاش میپیچید توی سکوت سیلو .سرور هم از
پشت ایراندخترو بغل کرد و صدای گریه پرتر شد.
علی یه پاشرو جمع کرد و تکیه داد به سیلو .سرشرو انداخت پایین و بیصدا و بی
حقحق گریه کرد .و همهی بچه ها گریه میکردن و فقط بچهها بودن که گریه میکردن،
جز گشتام که هیچ وقت گریه نکرد ،و فقط وقتی تنها بود ،از گوشهی چشماش آب
میومد.

مرگ تلخ کاس آقا ...

سی و نه

اقدام عجیب بچه های روستای شبخا در  29مهر ماه
 1353آغاز و به مدت سه شبانه روز طول کشید .عالوه بر
آماده باش نیروهای انتظامی ماسال و فومن  ،چندین
مامور ویژه از رشت وارد روستا شدند .سازمان امنیت و
اطالعات وقت کشور (ساواک ) نیروهای ویژه ی خود را به
گیالن فرستاد .آن ها همچنین با فشا ر به خانواده ی آرش
نگهدار مانع اعزام آن ها به گیالن شد ند  .اما مینا سخایی
با وجود مخالفت های پدرش و خانواده ی نگهدار به
تنهایی به شبخا رفت.
به جز سرور  13ساله ،که در شب دوم بر اثر فشار روحی
و کمبود مواد غذایی دچار تشنج شد ،هر یازده نفر دیگر
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تا روز آخر در کنار یکدیگر باقی ماندند .سردستگی
گروه بر عهده ی گشتام مرادی نوجوان  17ساله بود.
در سال  1353به دلیل قحطی ،تمام محصول زر اعی
روستاهای ماسال و فومن به سی ل و یی در شبخا منتقل شده
بود ،تا از حمله غ ارتگران و مردم گشنه بیشتر در امان
باشد .بچه های روستای شبخا ،پس از تهدید نگهبانان
سیلو ،جسد آرش نگهدار را به آنجا انتقال داده و آنجا
را پایگاه خود کرد ه بودند .
به جز به گروگان در آمدن بازرس ژاور که برای ساواک
مسئله را تبدیل به یک امر حی ث یتی کرده بود ،تهدید
نابودی سیلو نیز به اهمیت مسئله می افزود .
خواسته های بچه ها ی روستای شبخا در همان شب اول و
در حضور مردم ده توسط گشتام مرادی به شرح زیر اعالم
شد :
 . 1اعدام بازرس ژاور به جرم قتل آرش نگهدار معلم
روستای شبخا
 . 2دفن آرش نگهدار در شبخا
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 . 3تو ز یع برنج های سیلو به طور مساوی ،بین مردم
روست اهای ماسال ،فومن و روستاهای غیرحاصل خیز
کوهستانی آبکرداد.
دفتر مرکز ساواک در روز  2آبان  1353نتیجه را پس از
بررسی کارشناسی  ،تنها موافقت با گزینه ی دوم اعالم و
به آشوبگران  12ساعت فرصت داد خود را تسلیم قانون
نمایند.
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چهل
شروع کرد پاشیدن نفت روی برنجها .روی دیواره سیلو .روی جسد آرش .بعد رفت
نزدیک ژاور .ژاور سرشرو بلند کرد ،چرخوند و منتظر موند .بلندش کرد و بقیشرو
ریخت روی صورت یارو -همیشه یارو صداش میکرد -مزهی تلخ و بوی گندش بود که
یارو صورتشرو جمع کرد و شروع کرد تف کردن.
نشست کنار بقیه .هر یازده تا ،گرد هم .علی گفت «می  ...م ...ی تر...رسم ».و می ترسید.
گشتام گفت «حتی یه مخالف باشه نمیکنیم .مخالف؟» و هیچ کس دستشرو بلند نکرد
حتی علی که میترسید.
«قبل از پیمان بستن ،یه مرد میخوام که از بقیه مردتر باشه ».و کمی سکوت کرد« .وصیت
نامهی کاسآقا دست منه ».و وصیتنامهرو که توی پالستیک گذاشته بود و از کنار برنا،
از زیر گل درآورده بود نشون داد .به گلناز خیره شد ،و همه خیره شدن« .یکی باید اینرو
ببره تا صندوق پست ».و تا صندوق پست  4ساعت پیاده ،راه بود .گلناز گفت «من نه» و
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همه باز به گلناز خیرهتر شدن« .من دستم درد میکنه ،من نمیتونم» و باز همه خیره گلناز
رو پاییدن .و آروم از کنار چشمهای گلناز آب چیکه کرد .گشتام گفت «به خاطر کاس
آقا» و کاس آقا رو که گفت آب چشمای گلناز شره کرد.
گشتام هنوز پنجههاش خونی بود ،پنجههای خونیشرو نگاه کرد .خم شد و پنجشرو
گذاشت زمین ،و بعد علی ،و اکبر گذاشتن .گلچین دستشرو گذاشت روی دست اکبر،
و نسترن ،و محمد و سوسن .صدای سکوت بلندتر شد که رستم دستشرو گذاشت .گلناز
دو زانو شد روی زمین ،اول سعی کرد صدای سوت سکوت که اذیتش میکرد رو نشنوه،
بعد هر دو دستشرو گذاشت روی دست بچهها .و سکوت سیلو ،تمام شبخا رو گرفت.
گلناز راه افتاد و بچهها موندن 4 .ساعت پیاده 5 ،ساعت و نیم طول کشید تا گلناز رسید و
بچهها راس  4ساعت شروع کرده بودن.
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چهل و یک
گفت «میرم» و داشت میرفت تهران که ایراندخت گفت «مینا خانوم ،جنازتون چی؟»
دستش روی دستگیره در موند ،و فقط نگاه کرد .ادامه داد «یک ساعت بیشتر تا  12شب
نمونده» و باز صدای جیر جیر جیرجیرکها البهالی حرفها رو گرفت« .هرچی بشه،
تموم میشه» و همهچیز برای اون تموم شده بود .ایراندخت گلولههای سیاه و سفید رو از
روی میز برداشت ،گرفت توی دستش ،گفت «اینا چی؟ آرش گفت یادگار شماست» و
واقعن یادگار مینا بود .اما مینا دوباره گفت «میرم» بدون اینکه نگاش ،لبهاش و یا ذرهای
آهنگ صداش عوض شده باشه .و رفت .و ایراندخت باز تنها شد.
ورقهای داستان آرشرو برداشت ،بلند شد که تا ایوون بره .بازوش خورد به کتابخونه،
کتابها لرزیدن .توی ایوون نشست روی صندلی آرش .دست چپشرو تکیه داد به
نردههای ایوون .باد میپیچید الی موهای سیاهش .موهایی که سیاهتر از شب بود .ورقها
رو ورق زد و رسید تا ورق آخری که رسیده بود .داستان ورق ورق شدهی بی سر و ته.
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همه چیز درهم بود جز ورق آخر .ورق آخری که تهش نوشته بود «پایان ...یا شایدم
پایانم» و این پایان داستان آرش بود .و ایراندخت همهرو خونده بود درهم ،جز ورق آخر،
که باید آخر میخوند .و خوند.
دود آتیش از سیلو بلند شد .زن ترسید .ایستاد و تکیه داد
روی دو دستش ،روی نردههای سیاه ایوان .دود آتش شد،
آتش بزرگتر شد و آسمان سیاه تر.
آتش اول سیلو را بلعید و بعد درختها را .و سریع از تپه
باال آمد .تیزپاتر شد و زن بیحرکت ،خیرهتر به روشنی
شب سیاه نگریست .به زبانه و هرم گرما ،به قرمزی آتشی
که پهنتر میشد.
و زن غرق شد .غرق شد در سیاهی آسمان و قرمزی زمین.
و باز آتش بزرگتر شد ،تا تمام ده .تا تمام شبخا .تا تمام
جنگل سبز گر گرفت .و تا تمام کوهستان سخت .و تا
تمام دریای سرد .همه در آتش سوختند .و همهجا تمام
شب آتش بود.
دود سیاه ،آسمان را گرفت ،هر هفت گنبد .و سیاهی گره
خورد و ابر شد.

پویا پیرحسینلو

تا باالخره سحر خزید از تن نیمه شب ،سحری که
آسمانش سیاه بود و زمینش خون .و سیاه بارید .تا
ساعتها باران سیاه بارید .تمام سحر تا صبح بارید .و صبح
که شد ،همهجا خاکستر مرگ بود .تمام شبخا.
و باد که پیچید ،انگار نه انگار ،خاکسترهای سرد،
بیتکان- ،گویی که با زمین عمری چنگ در چنگ زیسته
باشند -بر زمین ماندند استوار.
گلناز برگشت و از دیدن انبوه خاکستری که تمام شبخا رو پر کرده بود ترسید .و قدم زد.
قدم زد روی خاکسترها ،روی شبخا .روی مدرسه که خاکسترش درست شبیه خاکستر
خونهها بود .و روی سیلو که شبیه مسجد کوچیک ده شده بود .و روی خاکستر درختها
که سبز نبود .و نزدیکهای خونهی کاس آقا.
گلناز گوش کرد .صدای نیلبک بود که پر میکرد سکوت شبخا رو .و نگاه کرد .پیرمرد
روی تنها تپهی سبز موندهی آتیش شبخا ،پرغم میزد .گلناز گوش کرد و قدمهاشرو
کشید روی خاکستر سرد .پاش به چیزی گیر کرد .چیزی که صداش سوت کشید تو
سکوت .دوال شد و دید .گولههای سفید و سیاه کاس آقا بود .گرفتشون توی دست
نشکستش .چرخوند ،سیاه ،سفید شد ،سفید ،سیاه شد و باز سفید ،سیاه شد و سیاه ،سفید.
«پایان ...یا شایدم پایانم»
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موخره /به جای موخره /و یا هر چیز دیگهای که معنیش بشه :تموم شد! همین
چند صفحه بود.
خواستم یک چند خطی ،آخر کار مستقیم و بدون داستان با «تو» و «تو» حرف بزنم.
مشکل «تو»ی اول اینه که نمیفهمه دارم واقعن خودش رو میگم .یعنی نمیفهمی که
واقعن دارم خودت رو میگم .خواستم بدونی حرفهایی رو برات گفتم که
خصوصیترین حرفهای زندگیم بودن .ولی تو چی؟ فقط خوندی که خونده باشی،
چیزهایی رو که من همینطوری نگفتم که گفته باشم .همین طور راحت ازشون گذشتی و
انگار نه انگار یک نفر داشت خصوصی ترین و تلخترینحرفهایی رو میزد که میشه به
یک آدم دیگه گفت.
آخرین دروغم رو تصور کن:

پویا پیرحسینلو

پدرم دیروز مرد .درست دیروز امروزی که دیگه داستان تموم شده و دارم
موخره مینویسم .پدرم مرد و کک هیچکس نگزید .چون اون درست 92
سالش بود ،و با وجود اینکه دیروز مرده بود ،با امروز  92سال و  11ماه و 14
روز عمرکرد ،و باز هم دوست داشت بیشتر عمر کنه .خودش چند شب قبل
بهم گفت« :میدونم توی دلت میخندی ،ولی خیلی زود گذشت ».و براش
خیلی زود گذشته بود .و حتی برای من که االن حتی دوست ندارم بدونم دقیق
شصت و چند سال از عمرم میگذره ،زود گذشت.
مردن پدرم اونقدر برام سخت نبود ،که عمل به وصیت دردناکش سخت بود.
سال  1347ترم آخر دانشگاه ،اولین باری بود که مجبور شدم کالبد شکافی کنم
و همیشه فکر کردم این آخرین باره که به جون یه جنازه میوفتم .امیدوارم این
بار دیگه بار آخر باشه .بدون اینکه بخوام جزییات تلخشرو برات بگم ،مغز
پدرمرو جدا کردم و داخل شیشهی الکل گذاشتم و تا  7و نیم صبح گریه
کردم.
تا هفت و نیم صبح گریه میکردم چون تمام چین و چوروکهایی که روی
مغز پدرم بود انگار یکی از همون دردهایی بود که برام گفته بود .و یا
خاطرههایی که من خودم دیده بودم .و این خاطرهها رو میشد روی کج و
معوجی اون خطهای خطخطی خوند .کلمه به کلمه درست همینهایی بود که
من اینجا نوشته بودم .حتی همهی نقطهها و ویرگولها و دونقطهها سرجاشون
بود.
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تصور کن .تصور کن اگر اینها واقعی بود ،من چه حرفهایی رو به «تو»گفتم و تو انگار
نه انگار.
و اما »تو»ی دوم .تویی که با هر توی دیگه فرق میکنی .خواستم که کل این خط خطیها
رو آروم و بیصدا تقدیم کنم بهت .تویی که موهاترو درکنار من درسته که هنوز سفید
نکردی ولی انگار که کردی .تویی که میدونی چه قدر خاطرترو میخوام و تمام
شبهایی که تا نیمههاش داشتم مینوشتم ،هرجاش که عاشقونهتر میشد انگار دستهای
تو بود توی دستم که واقعن دستهای تو بود توی دستم .و نفست ،تنها معجزهای بود که
همهی اون سفیدیها رو ،نه که آب کرد ،سبز کرد.

