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 لرزانک  ُپل

  
  

  قادرمرادی

  

آن سوی )لک%ن خانھ    شب بھ آخر رسیده است. روشنا�ی خفیف واندک

خوابم می9ش7نم. اما ن س5یدۀ صبح خ0+ مید/د. روی .س,+ ام از دمید

ن ?<ری ش9یده نم7شوند. مرغاچند دقت میکنم ، صدای پرنده /او /ر 

کرده ام کھ اشFباه شده ام و/نوز شب دراز است و من خیال حتA@ دچار 

یکند. بھ یاد مادرم میافتم کھ روشL@ افق، نوJد رف,ن شب را زمزمھ م

خوابیده است. میدانم کھ خواب  اتاق خزJده است،درگوشۀ دیگر 

اصلھ ف، بال او/یچVاه سنگ%ن نبوده است و/م7شھ کھ صداUش کرده ام

 ار جواب داده است. او میداندکھ اگرخوا.ش سنگ%ن باشد، حتA@ دنیا

  م%]نم :دبرد. صداسیل خوا/

  »مادر ! « 
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  :cی معط`_ م7شنوم

  »چھ شده باز؟ « 

  میe+سم :

  »م7شوند؟ چھ وقت پرنده /ا، کف,+ /ا بیدار « 

ازکود)ان شهردرذ/نم تجسم وتصوJر/ا�ی  میب7نم کھ ?<رشده است 

  م7شوJند. باjkلھ موتر/ارا مییابندکھ

  cی اختیارمیگوJم:

  »کود)ان ... « 

 ، یادم م%+ود. مادرم از تھ q<افگo@ کھ میخواستم بھ مادرم بگوJم ءبقیھ

خستھ .غل میخزد ، با صدای خواب آلود و درحاs_ کھ از این .غل بھ آن 

  میگوJد:

)ابوس دیده ای، خواب دیده ای. بخواب، باز/م فردای ?tت دیگری « 

  »یادت رفت ؟  مگر  . وvادارJم

م. باردیگرکود)ان موترشوJیها وvا؟ ح%+ان م7شوم، چ%]ی بھ یادنمیاور 

نها، بوت رنگمالها،
ُ

0]ی س درذ/نم نقش میxندند. کود)ان اس5نددود ک

، /ا .کیک میفروشندفروشهاوآنها�ی کھ مرگ موش ودوای اش5ش و 

دکھ دنبال نطن%ن میافگنی درگوشهایم وفرJاد/ا�وصدا/ا

تفاو{ی صدای م ، این بار دراین میانخرJداروفروش متاع شان اند. اما

  :رام7شنوم
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انده ح�@ درکتابهای در�~@ نخو با صدای گوشنواز بلبالن بیVانھ اند. آنها«

ن �غمھ سرا�ی بلبال  کتابهای در�~@ خوانده بودی کھاندوتوکھ زما�ی در 

  » دل انگ%]ند.چھ گوشنواز و 

 ک، نزدیاین صدا، بھ صدای ک�~@ شبا/ت داردکھ در کناردرJای )ابل

 وکیک ومرگ موش میفروختدوشمش%+ه دوای ش5ش  زJارت شاه

جلب مش,+ی درvلند گوی موترش، درvارۀ دوا/اUش میگفت و /م7شھ و 

  میکرد. 

/م راست میگوJد. سوی کود)ان موتر دردلم تصدیق میکنم کھ این صدا

تاده ل اUسلرزانک درJای )اب ُپل. خودم سر نده نVاه میکنمشوی و فروش

ای%ن تر/اUش باالو پ+ه نVاه میکنم کھ کبو شمش%ام و سوی زJارت شاه دو 

ده بودم کھ شاه دوشمش%+ه متوجھ �شمیe+ند. شاه دو شمش%+ه؟ سالها

 ،حتA@ میجنگیده است. دخ,+ان جوان دو شمش%+ UعL@ چھ؟ شا�_ کھ با

 ،زJارت این شاه دوشمش%+ه میامدند جوانهای عاشق بھو زنان دردمند

شده  و خاک رفتھ   اهمزار این شاری میکردند، کتاره /ای فلزی دور گرJھ و ز 

م. نحل کند. بھ درJای )ابل نVاه میکرا میبوسیدندتا وی مش�ل شان را

وری طدرJا�ی نیمھ خشکیده و�رازگندو jqن و بھ نظرم میایدکھ jqنها را

+دکھ حرکFش حس نم7شود، انVاری کھ حرک�@ ن7ست. درJامی0+دتا می0

ر دیدن عبو د/کده /ای cی آب و cی علف ماآبیاری شوندومی,+سم از 

مانند  س5ید رنگ کھ /رq<ظھ خودک�~@ /اشان،   وتر/ای سراچۀم

ازدحام های سیاه، آسمان شاه دوشمش%+ه راابرآلودم7سازندو زاغ
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 ُ�لر از س Jاراب7ش,+ م7سازند. عبورومرورر/گذراندر jqنهای فاحشھ شدۀ

درلرزش است ور/گذران ن%]لرزان راه  ُپلمیلرزاند. لرزانک مران%] 

زش است. ازدیدن ر/گذران بھ خیالم م%+وند، حس میکL@ شهردرلر 

 را کھ از آن ُپللرزش   کھمیایدکھ آنها آن قدر مشغول اف�ارخود اسFند

 و کنند. میب7نم میان �jq]اردرJای بدبخت، کف,+/ا، حس نمیعبورمیکنند

  دهفروشن کود)ان صدای فروشنده �ان، کوچۀ ماافتاده اند. پرنده /ای

  غورموتر/ا و لرزانک ش9یده م7شوندکھ با صدای غر  ُپلاز دورو نزدیک  

درآمیختھ اندوvابوی چرس والکهول. ازسروvرکود)ان موترشوی 

+ه شمش%رمیچکد. صدا�ی ازvلندگوی م�jد شاه دو فقوفروشنده �ان 

  م7شنوم :

  .»انا � و اناالیھ راجعون « 

  ادامھ مید/د:وcعد

زم�� شده �ان تو، از روحش شاد، نمیxیL@؟ پودرJان ، �سل تازه �ی ا« 

اده ن ز فاحشھ /ای مرضزدۀ سیاست فروختھ �ا/ماغو�~@ انقالبیان با

  »)ابل ...  ،شده اند، درکوچھ /ایت عزی 

از ?�t+ان م�jدی �ش9یده بودم. باورم نم7شد /رگزچن%ن جملھ /ا�ی را

دگرگون شده باشد. حس کردم کھ خوابم کھ این شهراین گونھ تااین حد

پرسیدم کھ چھ وقت بیدارخوا/م شد؟ صدای خستۀ مادرم را  وازخودم

  :ش9یدم، ازتھ q<اف

  »، بلند شو. ار ش9یدیصبح �شده /نوز، وق�@ صدای انفج« 
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من ازاوچ%]ی نe+سیده بودم. دردلم ازخودم پرسیده بودم. چگونھ م7شد 

کھ اوسوال درون مرا.شنود؟ این مادر/م مثل /مھ چ%]دورو�7شم 

این گونھ پا?tم داد. ح%+ان   کھ   العاده است موجودjkیب وخارق 

 ،وی )لک%ن میامد، در روشL@ خفیفی کھ ازآن سشدم، سوی مادرم دیدم

/م صدای مادرم خوابیده است و/یچ حرک�@ ازاونمیب7نم و دیدم کھ 

نوانم وی زانفس کشید�ش را نم7شنوم . زانوانم را .غل میگ%+م و سرم را ر 

ز ا، زارزار گرJھ کنم ودلم خاs_ شودو میگذارم. دلم میخوا/دگرJھ کنم

؟ ددرازا کشیvھ قدر این شب چھ  ؟مادرم بe+سم کھ چھ وقت صبح م7شود

ارا ز کف,+/ای سرvامهبروم و پرواتاسرvام حوJ`_ ما چھ وقت بیدارم7شوم

کنم وشا/د روزی باشم کھ کوچۀ ماشا/د  vھ کوچھ نVاهتماشا کنم و 

 از وvا گفتھ بود. مر�~@ کھاید?tن مادرم یادم می  عبورتابو{ی نباشد؟ 

 تھ خاک دستھ دستھ بھکھ /رروزو/ر شب مردم شهر/اود/کده /ای مارا

می0+د، مادرم این مرض راوvا نام گذاشتھ بود، معلوم نبودکھ چگونھ 

مر�~@ است کھ دواودرما�ی /م نداشت. نان دوافروشهاوطب7بهادر 

ردا فبخوابم تاجات نمییافت. /ا، باید اما ک�~@ نروغن آغشتھ شده بودو 

چشمهای زنده /ا رده /اکمک کنیم. درنVاه /او باز/م بھ گورکردن ُم 

ند ن، اشکم مانوvت .عدی اند. میخوا/م گرJھ کنمبخوانیم کھ منتظر 

یارا کھ دندرJای )ابل خشکیده است. شاید/م چشمهایم ن%] گندیده اند

ھ ک گرJھ کنم . اما می,+سمونھ د/شFناک میب7نم. میخوا/م /ور/ور این گ
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ھ میگوJم کھ �س چھ و غصمادرم ناراحت شودوازخواب بe+د. دردلم بادرد

  ؟ چھ )ارکنم؟کنم

د گوJنده �ان /�+مند، چ%]/ا�ی رامیخواند، م7شنوم کھ ماننصدای ز�ی را

مثل شعر/ای نووشعر /ای س5یدوشعر/ای آزاد. میب7نم کھ صدااز 

 ش و /مان بلند گو�ی میایدکھ صاحxش /م7شھ دوای مرگ موش واش5

ای گو�tراش خودش، انVار vھ جای صدکیک میفروخت. امااین بار 

 گوJنده زن خوش صدا�ی رابرگزJده است تا
ُ

اUش شهبازار فروش حشره ک

را گرم,+ سازد. اما دقت کھ کردم، بھ جای توصیف دوا/ای ضدحشرات 

  :ومرگ موش، صداچ%]/ای دیگری میگفت

گمشده / بھ دمیدن بھ چ%]/ای خوب بیاندUش/ بھ برگشت روز/ای « 

?<راز �شت درختان بلند )اج / بھ رقص �لهای زJبای کوکنار بیاندUش / 

شا/ان صد شمش%+ه شده یت را بازکن / درJا/ا خشکیده اندو چشمها

 /گناه من ن7ست / خودت ن%] مقصری  اند / ر/ایم کن / از یخنم مگ%+ / تنها

ار... / آخر)دھ زJارت شاه دوشمش%+ه / بند.س�@ کھ این گونھ شرف�@ ب

  »درختان س7ب / کوکنارحرامی م%]ایند / و... 

   .را باد می0+دو درمیان /یا/وی شهرناپدیدم7سازد، از گوشهای منوصدا 

مییابم. بھ  ناگهان /وامثل شام م7شود، خودم رادرشهر، درمیان مردم 

آفتاب خ0+ی ن7ست. شامگونھ است، فضای شهر. /ر . از شهرنVاه میکنم

. حس میکL@ کھ این شهر آوJختھ میب7نم نم، مرده /ایسوکھ نVاه میک

و  اشباح مرموز است، شهر نفرJن شده کھ شیاط%ن و  یک شهر طاعونزده
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 و  خشک هاودرJا/ایُ�ل. زJر .س و  وحشFناک درآن حکومت میکنند

نب وجوش اند. موجودات ژولیده بھ ُج ر ی کثافات، موجودا{ی دچقورJها

پ%+مردان، زنان ... پول7س ضداغFشاش ، آدم کثافات، جوانها، کود)ان، 

ای جای رتبھ / ، بھنما/ای ر�شو وجنگ`_، میب7نم کھ درشانھ /ای شان

ند. با ح%+ت میب7نم کھ این مار/امغزجوانها و کشیده انظامی دوتا مار قد

تا زنده باشند. صاحبان شان، آنهارابھ )لھ /ای میخورندر/گذران را

آدمها سر ازندومار/ابھ خوردن مغز ر/گذران سرجاده /انزدیک م7س

 میe+دازند. آدمها/یچ )اری کرده نمیتوانند. انVارکھ آنها بھ گونۀ وحشیانھ

ازسوی /م%ن مار/اوصاحبان شان طلسم م7شوند. درجاده /ای شهر 

نها�ی میاید /ما. بھ خیالم ا�ی میب7نم کھ چهار�ا راه م%+وند، آدمهماتمزده

/ای افرادپول7س ضداغFشاش اندکھ مفز شان رامار/ای سرشانھ 

خورده اند. نھ، میب7نم کھ اشFباه کرده ام. در بلند گو/ا گفتھ م7شودکھ 

، میب7نم کھ پول7س /مھ �ان چهار�ا راه بروند، ورنھ جزاخوا/نددید . /ا

Jای فگند، بھ در میاش آنها�ی را کھ چهاپاراه نم%+وند، بھ درJاضد اغFشا

  کثافات .پراز گندیده �ی و 

/م شروع چار )ابوسهای خطرناک شده ام، شایدمیدانم کھ دُ می,+سم، 

  وی ھ سبھ /مان بیماری است کھ مراکم کم بھ سوی جنون، ب ،ی منابتال 

  مرگ و ن7س�@ میکشاند. 

االت باید)اری میکردم، بھ خودم ت�ان مید/م، بھ دور این حبرای نجات از 

  ،و پ7شم نVاه میکنم. نھ
ً
. مید/د ات�انک�~@ ت�انم مید/د، بازوJم ر  اصال
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ک تھ q<اف، مانند یمیب7نم، ک�~@ ن7ست ومادرم بیحرکت و cی نفس در 

جسم )لولھ و سیاه خوابیده است. کم کم /راسم از خودم ب7ش,+ م7شود. 

یکنم چ%]ی مرام7شود، دیوانھ م7شوم، میم%+م، وvا میگ%+دم وJا فکر م

@ روشLالبالی نمیدانم چھ م7شودم. بھ سوی )لک%ن نVاه میکنم. در 

<نھ /ا�ی در/م و بر/A@ را میب7نم. اجسام تیکھ و پاره �ی خفیف افق، ¢

 م%+وند.وتھ وvاال رامیب7نم کھ درفضا درحرکت اندو دور/م میچرخند

س£_ میکنم تا این ¢<نھ /اواجسام را{¤tیص بد/م وvدانم واق£_ اند 

 
ً
 واقع ،وJاخیاs_ وJااصال

ً
رآدمی س ،آیند. شمش%+ی میب7نم و یا بھ خیالم می ا

قطار/ای آ/ن بھ حرکت م7شوند انندمرامی0+د، خون فواره م%]ند. کوه /ا

 ، مثل )ابوسهایمبهایممثل خوا  vر/م،صدای جیغ زنهاوکود)ان ودر/م و 

 
ً
وم م7شنمثل زنده �ی ما، وصدای گوJندۀ خوش صداراباردیگر نھ، اصال

 ،مرگ موش فرو�~@نزدیک ونزدیک,+م7شود، از§شت بلندگوی موتر کھ 

داباردیگرمرااز )ابوس و¢<نھ /ای در/م وvر/م ووحشت آلود این ص

انVارتنهااین  صدا کشانیده م7شود، م%+/اندوحواسم سوی این

صداست کھ میتواندمرابھ خودم معر¨_ کندوخودم راواین حاالت را 

  :درJابم

/ از گرJھ / از دیدن این /مھ رقص و پایکوcی /ای    کوه /ای سرزمی9ت«  

نواره /ای مش,+ک /%+وJ%ن ودموکرا�~@ وس7نمای در جش مستانۀ تو /

 / وتو منفجر شدی خوا/ر، درتھ رانهای/الیود/ آب شدند و خانھ خراب 

  . »مست کوکنارJان م�� شدۀ زر وقدرت
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می0+د، بھ دور/ا کھ خفیف م7شود مثل این کھ صدا را باد باخود وvاردیگر 

 و 
ُ
رایم چ%] مهA@ کھ ب، م . باز/م میب7نم کھ ازاین صدا وچ%]/ا�ی کھ گفتگ

  ، حصول �شده است.مش�ل گشاباشد

کھ حالم بخورم م ب%+ون کA@ /وابرو تا . تصمیم میگ%+مبرمیخ%]م

سرجاUش بیاید. پتو�ی دورشانھ /ایم می5یچم ودر تار�Jی راه میافتم. 

اره گرف,ن کنمیخوا/م از زJنھ /ابااحتیاط پای%ن شوم وس£_ میکنم با

ایم کھ ناگهان پ/ای راه زJنھ، پای%ن بروم و کورمال کورمال حرکت میکنم 

/ا پای%ن میافتم، درد/ل%]تھ زJنھ /اودرد  کھ از زJنھنمیدانم چھ م7شود

ح�@ شدیدی سرم رافرامیگ%+د. /م%ن قدرمیدانم کھ ازحال م%+وم و 

  نمیتوانم مادرم را صدا بزنم.

  

***  

   

اه دو ، نزدیک زJارت شودم رادرمحل دیگری مییابمدقایقی �س، خ       

شمش%+ه. بایدخودم راسر)ارم برسانم . مهم وعاجل است. یادم میایدکھ 

ازدحام آدمهای لرزانک عبورکنم. در  ُ�لمیخوا/م از  .)ارمهم وعاج`_ دارم

یبارد، گ%+میمانم . را/م سرگردان کھ از سرو روی شان فقرودرمانده �ی م

ت�اپو برای خودشان . نمیدانم کجا م%+وم. درتالش و  نمید/ندو /مھ �ان

  :می,+سم ودردلم میگوJم ُپلباز/م از لرزان بودن 
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چقدر /مھ چ%]لرزانک شده است. یادم میایدکھ بایدبھ بیمارستان بروم  

مثل /رروزازسرvگ%+م. /م�ارانم حتA@ ازتاخ%+من ، درالبراتوارو)ارم را

و  صسFند. میدانم وظیفھ ام {¤tیامن نگران شده اندوvا ب7تاcی منتظر 

شناسا�ی وJرو�~@ است کھ /رروزمردم شهر/ا ود/کده /ای مارادستھ 

 .الهاست کھ این داستان ادامھ داردس .دستھ را�_ گورستانها م7سازد

انده است. باورنمیکنم وvای کھ درقدیمها مادرم نام این مرض را وvا خو 

االباز/م پیداشده دستھ دستھ بھ مرگ میکشاند، ح مردم رامیامدو 

¬@ اکسدرکنارم ت لرزانک میگذرم کھ ناگهان  ُپلاز باشد. با این فکر/ا

توقف میکند. نVاه کھ میکنم، تاکس%+ان بھ نظرم آشنامیاید. /ا، 

م7شناسم. دردا�شVاه پزش�ی با/م بودیم. �س ازآن کھ من فارغ از 

ور کشبودم، دیگر اوراندیده بودم. میگفتندکھ خارج از ه تحصیل شد

. ش7شۀ )لک%ن موتررا پای%ن میکندو باخنده سوJم میب7ندو رفتھ است 

  :میگوJد

  »؟ کجاس�@ داک,+جان نا.غھ« 

  :گفتم

  »؟ تو، تو؟ چشم ما روشن، تو کجاواین جا کجا؟ ®_ وقت آمدی« 

  اشFباه کرده باشم . اماترسیدم ، شاید

  خندیدو گفت: باصدای کA@ بلند

  .»زسالها یافتمت، بیام استم، بیاکھ �س امن خود/ا«  
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 .و دست دادن و بوسیدن /ای معموs_احوالe+�~@ رفتم کنارش �شستم و 

از گذشتھ وخنده و ش%+ین ?tنیهای دوستانھ. امااوvھ زودی  ییاد /ا�

  :تاک�~@ راحرکت دادومن وارخطا گفتم

  » .باید بھ وظیفھ بروم. /م%ن جا یک چند دقیقھ میب7نمت ، من نھ، نھ« 

  :گفت

  . ».عدسالها یافتمت، نمیمانمتکجا؟ «  

  :گفتم

  »ص0+کن ، « 

  و گفت: تاک�~@ را توقف داد

  »بگو. « 

  :گفتم

وعده وقرار میگذارJم، برای .عد. بھ خانۀ مابیامهما�ی، مفصل اختالط « 

  . »بروم میکنیم، حاالبایدسـر)ار 

  :بدون /یچ ?Lt@ حرکت کردوcعد گفت

 کنم کھ امن باشد. با تو یکف جا�ی توق م%+سانمت. �س ص0+کن، حاال« 

من /م%ن جا . دارم. دیدوvازدید/اباشدبرای .عد  )ارعاجل وضروری 

  . »استم و ترا گم نمیکنم

 ، گفتم مصروفزنده �ی وازاین دست حرفهاوcعدپرس و پال درvارۀ )ارو 

ت کھ گفمیxیL@ کھ چھ حال است. ناسا�ی وJرو�~@ استم کھ این روز/اش

خنده    کھ اینو .عد خندید، بھ نظرم آمد /مان وJروس من خودم استم
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ش9یدم و ب7ش,+ازغرورش نا�~@ م7شد. اما.عد، چ%]/ا�ی ازاو  اش

ی وJا در زنده �باورم نم7شدکھ زنده باشم و اورا بھ من گفت کھ   /ا�ی چ%] 

درvیداری این گونھ میب7نم. خیال کردم کھ شو°_ میکند. امابھ زودی 

صمیم ای تقدر جدی اند کھ من بر گپهاUش آن درJافتم کھ تهدیدم میکندو 

 شاخ گرف,ن وقت ب7ش,+ی ندارم. ازش9یدن این گپها/ر)ی میبود،

اما  ،سالها میxیL@،�س از میکشید. UعL@ ®_؟ دوست دوران تحصیل را

بگوJد  و باورنمیکL@ کھ ازاواین گونھ گپهارا.شنوی و این کھ ترا تهدید کند

  .ردن نداری فکر کردن و تصمیم عوض ککھ وقت ب7ش,+ی، برای 

.عدنیم ساع�@ کھ مرادورشهر گشتاندو �_ گفت و�_ گفت کھ دیگر 

، بھ /یچ چ%]ی ن7ستمطم%ن شدم کھ بایک جا�ی مواجھ استم کھ معتقد

 .ا�ی میکرد+ یکتا�ی زJباو لباس آراستھ اش کھ بااینهاازدروغ تاکس%جز بھ ن

م ر مرا بھ محل )ا است. رواقع بھ )ار/ای دیگری مصروفکھ دمعلوم بود

  رساندو گفت:

 .خ0+ت کردمامیدوارم ازاین کمک من را�~@ با�~@، دلم برایت سوخت و « 

یگرvھ بیمارستان قدم . امیدوارم کھ دحاال تو دا�ی و دنگو دونگ آخرتت

  » .نما�ی

رفت. /مھ اش /م%ن خواب مختصر بودکھ در بیداری و وخداحافظی کرد

امامثل آدمها�ی یده بودم مقابل ساختمان محل )ارم، رسدیده بودم و 

ز د. انJا سمومی در وجودشان تزرJق شده باشو کھ طلسم شده باشند

 ،چ%]ی شده است . سرم میچرخیداک�~@ کھ پای%ن شدم ، حس کردم مرات
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م کھ ا�ی افگند. نVا�_ بھ ساختمان بیمارستچشمهایم سیا�_ میکردند

فت گدم برایم چ%]/ا�ی . این آمن درآن )ارمیکردم. گیج و منگ شده بودم

خودم میe+سیدم کھ زنده �ی در از  طلسم نمیتوا�ست باشد.کھ کم,+از 

ما ا .میگفتند، م7ش9یدم؟ آدمی را آیا تا این حدم7سازد ،خارج از کشور 

دن و با علم . چگونھ ممکن است آدمی در کشور/ای متممن باورنداشتم

  ؟ و معرفت زنده �ی کندو سرانجام چن%ن شود

م7شدند. چ%]/ا�ی گفتھ بودکھ نم7شد تکرار  گوشهایم¢<بتهای اودر 

 .ح�@ درخواب /م ش9یدوJادید. UعL@ ®_؟ ما زما�ی دوستان خوcی بودیم

�ا�_ بھ خوvیها�ی کھ اوداشت، حسودی میکردم. باورم نم7شدکھ او این 

از تحقیق روی وJروس مرض گونھ دگرگون شده باشد. ازمن خواست تا

صراحت گفت کھ این رم. ورنھ کشتھ خوا/م شد. خی`_ بادست بردا

یان مردم شیوع داده شده است ، تامردم وJروس قصدی درم

م چشJۀ نجات ازمرگ این وJروس بخرند. خی`_ باکھ از ادو ناگزJرشوند

]�س است %، ب]�س%کھ ب کرد]�س است وتاکید%سفیدی گفت کھ این یک ب

 %]�س ن%] ب%/دف بو 
ً
در  ]�س است. این کھ برسردیگران ®_ میاید، اصال

ودی ]�س فروش ادوJھ کھ /یچ س%. بوتجارت در نظر گرفتھ نم7شود ]�س%ب

ی مردم و کشور/ای برای نجات ازاین مرض را ندارد، جمع آوری کمکها

ۀ موسسات خ%+یھ و... و... ، جلب کمکهای .شردوستانجهان درکنار آن

ا ت ، دوای راه عالج را/م دارند. اگر س£_ کL@آنها �ی کھ این )ار/ارامیکنند

، خودت ن%] مانند دیگران تھ الج و {¤tیص این مرض راپیدا کL@راه ع
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ک بود کم. این . درغ%+ آن برای تو ن%] حقت رام%+سانندخاک خوا�_ رفت

های لپُ این دوس�@ کھ بھ تو دلش سوخت. اگرحرفم را قبول کL@، دیگراز 

و بھ زJارت شاه دو شمش%+ه بند نذر نخوا�_ .ست  لرزانک نخوا�_ گذشت

ه صد شمش%+ه و /زار شمش%+ه خوا�_ شد. بھ این میگوJند و خودت شا

حص`_ شیفتھ وکشتۀ این گونھ مقولھ /ا روشنفکری نوJن کھ /نVام ُم 

  . »بودی

حس میکردم  رم کوvیده اند. سحس میکردم باسنگ چندکیلو�ی بر 

بیدارم کرده اند. بھ خیالم میامدکھ از خواب سالهاخواب بوده ام و 

م7شنوم. مقابل پرنده �ان ومرغان ?<ری را س5یده دمیده است وصدای

صراط.  ُ�لمحشر در روز   بود، ازدحام موتر وآدم و تابوت  بیمارستان،

آنVاه دیدم کھ کوه نمیدانم چراسوی کوه ش%+دروازه نVاه کردم و 

لباس نظامیان قرنها در  .ش%+دروازه مبدل بھ یک آدم بزر�ی شده است

فتم کھ دچار وا/مھ شده ام . دوvاره پ7ش . زود نVا/م را کندم و بھ خودم گ

ھ ک دیدم%+ دروازه نVاه کردم، بقایای /مان دیوار/ا�ی راکھ سوی کوه ش

مقاومت ... این دیوار/ا  �عL@از زمانھ /ای قدیم مانده بودند، دیوار 

میگفتندکھ از این جامیامدندکھ ماایجاد شدیم و/نوز داستان /مان 

این  .ر میگفتند و گرJھ میکردندا /مدیگدر نیمھ /ای شب بگذشتھ /ارا

  ./ا /نوز بودندو ازدور/م برایت گذشتھ رامیگفتنددیوار 
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ان شان را بھ بیمارستان ، کھ چھ با وارخطا�ی بیمار بھ ر/گذران میدیدم

زودتر برساند. بھ دستهای بیمارش راتا/رکس س£_ میکردمیاوردندو 

... _µبو _µطھ /ا ی دوا بود، بوJشان خر  

رستانها، دوا/ا، دواخانھ ؟ بیمااندUشیدم کھ مردم چھ بیخ0+ندودم با خ

نهاد/ای کم�ی، سازمانهای سیا�~@ حقوق .شری، تپ  ،/ا، البراتوار/ا

بھ نظرم آمدکھ /مھ بادرمانده �ی .نجات مرJضان شانبرای وتالش آدمها

سراغ زJارت شاه دو شمش%+ه م%+وند، ، بھ خودرا بھ /ردرب ودیوارم%]نند

رده ھ سراغ ق0+کنها و مو سرانجام بم%+وند دوا فروشان7بان و بھ سراغ طب

ساختمان بیمارستان  سوی  مانند آدمهای گیج شده مانده بودم . . شوJها

 .ثل خداوفرشتھ �ا�ش دوست داشتمقبل از آن q<ظھ /ا، ممیدیدم کھ تا

 
ً
د. یک باره سرم بھ دلگرمیم /م%ن جا بو تمام عشقم و  ،چھ بگوJم اصال

د. شده ان  /مھ چ%] زنده گیم پر�ر  رم میامدکھوvھ نظودسنگ خورده ب

یمای ساختمان بیمارستان نقش یافت. /زاران /زارمردو س¢<نھ �ی در 

میان jqنهای درJای )ابل میلولیدند. معتادان بھ ژولیده حال، در  ،زن 

مرد... و جوان ، زن و در و /%+وJ%ن ... �_ زرورق بود ودود ...پ%+ و مواد مخ

ی کھ خدمت دیگری منفجرشد، یادم آمد /نVاماچۀ س5یددیدم کھ سر 

+یم و بگ%  چگونھ تفنگکھ سرvازی را سe+ی میکردم، بھ مایاد میدادند

ن دفاع کنیم. میگفت معلم جنگ از وطن و ناموس خودماجنگ کنیم و 

  :ما

  . »ف%+کردن یک /دف باید داشتھ باشیم  ما برای« 
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  میگفت:ادو .عد، او آدمهای چوcی رامقابل ما قرارمید

اینها اسFند دشمن ما، /دف ما. ما نمیتوانیم بدون داش,ن /دف، بھ « 

 
ً
آن جا  سو�ی شلیک کنیم، بھ جا�ی حملھ کنیم. اول م%+وJم، /دف را مثال

 .میگذارJم. حاالشلیک میکنیم، حملھ میکنیم. این /دف، دشمن است

جنVی  بایدبرای /رمرمی و تفنگ   ف%+ .... ف%+کنید ...!  دشمن، دشمن است.

ارJخ ت گدام فابرJکھ /ا میپوسند و باشدوvازاری برای فروش. ورنھ اینها در 

مصرف شان میگذرد. میدانیدکھ /رچھ تولیدم7شود، برای مصرف 

 مرمیاست. وق�@ آ{�~@ برافروختھ شد، مردم خودبھ خرJدن تفنگ و 

این را�_ است کھ دواسازان ضررنمیکنند، دموکرا�~@ و . کنندشروع می

  ... »  دوس�@ درمیان .شرJت رونق مییابند...و ... وحس .شر 

بازvادصدای   این رشتھ /ای فکری درمغزم قطع م7شوندوvھ جاUش 

  :خوش گوJندۀ شاعررابھ گوشهایم نزدیک م7سازد

ب7ست و یک / مردم  و cی ر�ش /ای قرن خون/از/مھ جا / از ر�شو /ا«  

ی �~@ قالcدموکراگوسفند ن7سFند، جاللتماب / م�� شده �ان عصر 

انگورم را jºھ cی عفت شدن با¹¸ھ /ای انارو  /م7شنوم صدای نالھ و 

/ردم/ سراچھ سواران س5ید / س5ید /ای سیاه / سیاه /ای سیا/دل 

در میان �لھ /ای گر�ان دیارافتخارات / سیا/�ار/ سواران cی )لھ شده 

 ،ازب ن خانھ /ای کهنۀ ماباز، باز،م`_ ... / مادر، )ی بیدار م7شوند کبوترا

  »بازززز...
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باز  .اخودش برد، صدای دوست داشت9یم را، شعر/ایم رابدیگر باره ، باد

چ%]ی کھ میخواستم دسFیابم �شد. مرا/رvار می0+د ، لب چشمھ تا بنوشم 

ز در رو کھ امکھ این شعر/ای منند ودوvاره {شنھ ام برمیگرداند. فکرکردم

ضھ م7شوندو بازار دوای مرگ موش فرو�~@ ودوای کیک و اش5ش عر 

ای حشره کش شده است، از ، نطاق این بازار دوا /گوJندۀ خوش صدا

او دموکرا�~@ شدنهای {عرض کردنه  عشق زمانۀ دموکرا�~@جوش /�+و

  .و تجاوز 

کردم وافتادم روی زم%ن.  حسغرق این فکر/ابودم کھ ضرvھ محکA@ را

تنهابوی خاک راحس کردم. نھ، انتحاری نبودکھ من چره خورده باشم. 

خت روی زم%ن تا بوی خاک را مرا انداب7ش,+حس کردم کھ موتری مرا زدو 

خوv,+حس کنم. میخواستم برخ%]م وvروم تاتحقیقم راروی وJروس مرض 

را دستھ ای ماود/کده /های شهر/اآدم ،q<ظھادامھ بد/م کھ /رروزو/ر 

م بھ رفت کھ نتوا�ستمیگدستھ را�_ گورستان میکردو بودونبود شان را

  :پا بیاUستم

دستارت راپ7ش روJت بگذار / ازاو قا�~@ مساز / آ/ا، ازخانۀ خدا « 

؟ / من خودم {سxیح,+ینم و سوغا{ی آوردی؟ / {سxیح و آب زمزم تقل«@

حاµ_ شدی؟ / مبارک، ,+ازآبروی رفتۀ تودارد... / خاک من آبهای پاک

  /سوخ,ن گوشت آدمهاستدوز°_ شدنت را / من میدانم /کباب ن7ست /
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 های نازنی9ت ناز/ بوی کباب ن7ست/ بوی این کباب /استفراق میکند زم%ن  

 رانده  پاک من اند ... /کو/ستانهای سوخ,ن وسوختاندن دخ,+)ان ناز 

  »وایمان و .شر... شدۀ خدا

  

***  

   

 و در د/ل%] افتاده بودم کھ گوJابھ حال آمدم. شب بود،در تھ زJنھ /ا      

 س کردم کھحنوراند)ی خ0+از رسیدن بھ صبح رامیداد. دستان مادرم را

درJافتم کھ سرم روی پا/ای مادرم است و مو/ایم را نوازش میدادوcعد

  پرسیدم:

  »؟ رماد«

  آ/ستھ پرسید:

  »؟ باز چھ شده« 

  :پرسیدم

  »؟ چھ وقت روز م7شود؟ چھ وقت« 

خفیف مادرم راش9یدم ، س£_ میکردتا /یق /یق گرJھ اش  ءصدای گرJھ

  من پنهان کند.رااز 

 vدنم /مھ آس7بمن ناب7نا شده ام وسرم وحافظھ ام و   حس کردم کھ

دیده اند. برای /م%ن روشنا�ی رانمیب7نم. /ر®_ میگفتم، مادرم باور 

  میگفت:نمیکردو 
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 ،سرایت کرده است. بھ تو/متو /م . وvا بھ تو اینهارادرخواب دیده ای« 

  » .بھ تو/م، سرایت کرده است

  وم.من �شنگرJھ شدو س£_ کرد تاصدای /یق /یقش را /یق /یق بھوvاز 

/یچ وvاز/م صدای /مان گوJنده درگوشهایم طن%ن اناز شد، این بار 

Jازاو داشتم، ازدست دادم  د. دیگر امیدی را کھ نمیفهمیدم چھ میگو. 

کردم کھ این صدا/ا، آخرJن صدا، آخرJن ال م7شدم. احساس بیح

دست خوا/م داد. شنواییم ران%]از   وcعد،  کھ م7شنومصدا/ا�ی اند

  صدای مادرم بود کھ بھ ک�~@ میگفت:

+ه بھ زJارت شاه دو شمش% .دوای وvابیاورJد، داک,+راخ0+ کنید، داک,+را« 

  » بند بxندید.

ثل این کھ روی ، موصدای قاه قاه خنده /ای زنهاومرد/اومن میلرزJدم

بھ کجا ناآباد/ای  ، jqن م%+فتُپلازتۀ و  لرزانک درJای )ابل بودم ُپل

  .سرزم%ن من

  :صدای خودم را ش9یدم

  »؟ چھ وقت روز م7شود، چھ وقت« 

  :ومادرم گرJھ کنان گفت

  » مردی.تو تنها این گونھ نُ   «

 مردم ، /رروز،من، این گونھ نُ    .vاز/منھ، خی`_ /ارا/نوز /م میکشندو 

، دوا یمارستانهابمرند ... مردند ، میُ من میُ /رشب، /رq<ظھ، مانند
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 براتوار/ا، میدانهای آموزش نظامی، شا/ان چندشمش%+هال  ،فروشیها

  !لرزانکها.... ُپل�ی /ا ... و وووووو/م 

حاالدرد/ل%]/ای تارJک دموکرا�~@، چهار�اراه کورشده بودم.   ومن

روسای جمهوری کھ /م7شھ با ، مانند سیاستمداران دست اول و م%+وم

و  تارJک های حاکمیت تکیھ م%]نند، درد/ل%]/ای رکرسیرای تقلب ب

من /رگز روشنا�ی را نخوا/م دید. شایدمغزمرا/م /مان   دا�ستم کھ

  خورده بودند.مار/ا

  ، /الند٢٠١٤ا.ستان ت                                                                                               

 


