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 را یرسرو. مدي پوشسباله جل با عی چانبعد از خورد.   شروع شدم زود هحاز صب. اد اتفاق افتادي زیز با سرعتيه چمه
 از در نشايآشفته و پر. کردم یار چادر سرم م سر کن رفتی بار بود که برانيلاو. م کردمرسچادر . مره زدگ نمردگدور 
 محله به طرف جل و با عمتسدر را آهسته پشت سرم ب. بودن در کوچه یسک.  انداختمیبه اطرافم نگاه. رون آمدميخانه ب
 سرک م از اتاقیهاگهر از . کرد یمن ميدلهره رها. م بودمقه در اتاق کاري دق١٥شت گذبعد از . رکت کردمح مکار
 ٤در اتاق انتظار .  رفتمر برق هير و ويه نيدر ا. بودن یه، خبرن. کردم یرو نگاه م رف راهط و با دقت به دو مديکش یم
 ی اعتراضنيتر  کوچکنبدو.  برگردندنشايها ها گفتم که به اتاق نبه آ. کردند ی مل درد دمار نشسته بودند و آهسته با هميب

رد جوان با م گذشته بود که در اتاق باز شد و دو ماعت از شروع کارس کي. شان برخاستند و به طرف در رفتندياز جا
پاه سرکز مها به  راه آن د سوال همن پاسخ به چید برايگفتند که با.  بودنده آمدمندنبال . دنپاه پاسداران وارد شدسفورم ياون

  :گفتم. مپاسداران برو
  .مردگد زود بري بایلو. موقت دار. ستي برق که ن-
م، با يديرس ی که مسموقع رفتن به هر ک. کردند یا نگاه ممس به رکارانم با تعحب و ت هم. کشد یمناد طول يد که ز دادنلقو

 یکي. ا بودم با راننده منتظر یپ ارتشيجک ي طايحدر . مگذشت یارش من از کی مصنوعیخند کردم و با لب یسر سالم م
  :ديسردارها پساز پا

  ن؟يا با ماشي مياده بريد پيت دارس خواهر دو-
  :گفتم

  .خواهد یمنن ي راه که ماشم دو قد-
. ميديپاه رسسبه ساختمان . کردند یا نگاه مم همه با تعجب به مابان هيدر خ. دار دو طرفم بودندسدو پا. مياده راه افتاديپ  

ا و مي با امنراه   همیدارهاسپا. مي شده وارد شدیکار ی کوچک با کف کاشیاطيا به حم باز شد و ینگ ریدر بزرگ آب
 یلي خیرو ه وارد راهلبعد از گذشتن از چهار پ.  کردندل را رد و بدیاط بودند، اطالعاتي که در حیاشاره با پاسداران

 پر یشي جوان با ریردم. را به دفتر سپاه بردندم. اخته شده بودسشه و پنجره ي از شنرف آطک يوار ي که دمي شدینروش
هوا . دنپوشا ی پنجره می شهيوار پشتش را شي دیتمام فضا.  نشسته بودیر چوبيرحز تي پشت منگ ريی طاليیوهامو 
 و لرد جوان و شکم نديبا د. ز بودندي میل رويها وسان تنگ رم و دستگاه تلفن کریا  قهوهی ک پروندهي.  بودیابر
د ن از چسپ. منشست. ني بشیعني،  نشان داد و با سر اشاره کردمن اتاق به ی وشهگ را در یصندل. ما خوردج یش کمليامش

مارستان را بهانه کردم، يماران منتظر در بيد بار اعتراض کردم و بنچ.  هنوز ادامه داردم که کارمديسوال و جواب فهم
  . مانما بن جد در آي اطالع دادند که با من بهی طوالنیبعد از انتظار.  نداشتیريتأث
در اتاق پشت .  بردیرا به اتاقمرد مدار مسلح سک پاي. ما  شدهیکردم، ماندن یمنا باور مدارند ا ی مما هنگ م زده بودسدح

بهوت وسط اتاق مات و م هقيد دقنچ. ستي در کار نیشتگ برمديفهم. مديند را که شيل کندي چرخیصدا. ته شدسسرم ب
ر کمدم را گا. م بودیبان عصمت خودساز د.  تخت انداختمی را رومخود. من به طرف تخت رفتي سنگیها مبا قد. متادسيا

رها گا.  نداشتندمنه ي علیچ مدرکيبود، هن ی لعنتی هي اعالم آنرگا.  نگه داشتنم نداشتندی برایلي دلم بوده کردیساز پاک
 خشک ميها بل. وختس ی ممصورت. مکردم تب دار یاحساس م.  شده بودغسرم دا. دنداشت یمنت از سرم برس دیا لحظه

. کوفت ی مما هنيس ی  بود، به شدت به قفسههش را عوض کردن زدمتي ریريگ   قلبم که از زمان دست.مدلهره داشت. شده بود
افتاد،  یته مسچشمم که به در ب. آمد یمن بر متس از دی و کارم افتاده بودیلن هچي در چنما یگدنن بار بود که در زياول
  .کرد یل فرفره کار ما مغزم مثما.  م تخت افتاده بودیعش رونمثل . مشد یدتر مياامن

 بلند حرف مفر با هند نچ. آمد یرون صدا مياز ب. مدار شديد قلبم بياز طپش شد. ن شدي سنگميها کل په کوتایدت میبرا
 چشمم یع روز به سرعت از جلويوقا. مکه خوردي اتاق ندياز د.  رفت و آمد بودندلاح با عجله در یا زدند و عده یم

اتاق . ز اتفاق افتاده بودي و همه چما بودن ج آواقعًا. مديد یه، خواب نمن. ته کردمسار باز و ب را چند بمياه چشم. گذشتند
 تخت یرو. نمي را ببی افرادی هياستوانستم  ی اتاق میا شهياز در ش. دنديدرخش یور منرون پر ي بیها غچرا. ک بوديتار

 را جمع م به در خودیا هياس نک شديزدنبا . ودن را بشمي صدایس کمديستر یم. کردم ی نمیرکتحچ يه. منشسته بود
 باز تا یاه با چشم. تمام حواسم به در بود.  تخت پناه بردمی وشهگبه   سرم انداختم ویپتو را رو.  بودمسرد. کردم یم

  .م تکان نخوردمي و از جاما نشستن جام هحصب
 کوچک وسط یوراخس.  کوتاهیقفس با ته داشاتاق بزرگ بود و دو پنجر.  به اتاق انداختمیبا روشن شدن هوا، نگاه

ها گذاشته   از پنجرهیکيار ن را کیا وار در رفتههه و زن کهیرنتخت ف. کرد ی از المپ را در ذهن زنده میسقف، نشان
 و هشان در آمدي سقف از جای ه در چند تختیالبا. ا گرفته بودج اتاق ی هوشگک ي در یگاه رنيس یزل فیصندل. بودند



ت لد تواي سقف، بایت خرابل زد که عسدحشد  ی مرادر ای و بونيوار و زمي دی زرد رویها کهلاز . ده بودند شنزايآو
  .داد یا من یاتاق سرد بود و هوا بو.  باشدال بای بقهط

 ی تمام فضاین آهیها هليم.  باز شدیتحبه را. م برخاستم و پنجره را باز کردمياز جا.  جرئت دادمن روز به یيروشنا
وار را ي دنيا. ده بودي بلند قد کشیواريتر دورتر دمدو . ديبار یز مي رینبارا. رون نگاه کردميبه ب. شانده بودوجره را پپن

وار ي دنيپشت ا. ترم چهار ی به بلندیناميس يی حه طرفش نداشت، صفن با آیوار فرقي طرف دنيا. شناختم یخوب م
به . ، پر از ابرنگ ریترس خاکیليمستط.  به آسمان انداختمینگاه. مود گذشته بن بار از آن بزرگ بود که هزارایندايم

 بزرگ یا هوراخ خانس ني بزرگ در ایکبوتنع. خشک بود.  در نگاه کردمیالوراخ باساط به يبا احت. مطرف در رفت
ا يد که با روزنامه   بوني انشالقابم در ملمعلا سها عکن و تمديستر یشرات محاز .  شدمکبوت چندشن عندياز د. افته بودب

ودش جبعدها به او عادت کردم و حتا از و. ديسر ی آورد که دستم به او نمنسکبوت اتاق شانع. م بکوبن بر سرشایکتاب
  . م بودلاح در اتاق خوش

 من بود و به نييسرش پا.  جوان وارد اتاق شدید و پسري چرخلد در قفيلک. دا شدي پشت در پیس کی هياس گذشت یساعت
 یک استکان چاي ر وين و پنان ینيس.  دادل را به طرف تخت هی فلزیبا پا صندل. ت داشتس در دیا ینيس. کرد ینمنگاه 
  :به او گفتم.  گذاشتن آیرا رو
  . م برويیشو تسد ديـ من با
 يیشو تس از دیوقت.  آمدیيشو تسبا من تا در د. چادر سرم بود. نم عبور کنداشت که از آ هنگ در را باز یمال کنبدو

 اصًال م نخوردم بودیزيروز چي دی ز صبحانهج که نبا آ. تس کرد و در را پشت سرم بیهرا مرا تا اتاق همبرگشتم، 
  . ماشتها نداشت

 م پنجره به اعصابیها هليته و مسز، به خصوص در بيهمه چ.  و فکر کردمم زدمقرار و مضطرب قد یتمام روز را ب
 مدي قاشق و چنگال فهمی با سر و صدایبعد از مدت. م بودهم کردگوقت را . ده بودنام اج در خانه مساعت. ندآورد یفشار م
 يیروشنا.  نداشتغاتاق چرا. مداين غمسراه  بیا کسهوک شدن يتا تار. اوردينهار ن مي برایس کیلو. تسهار انوقت 

ک ي.  آوردم شاميپسر جوان برا. دا گذشته بود که در اتاق باز شهو یکي از تاریچند. کرد ی روشن میا را کمضرون فيب
 یل وماز زدگک ي. مدنت کس را پوغرم م تخیحوصلگ یبا ب. مگرسنه بود. ک بشقابي  پخته درینيزم بيس و دو غرم متخ
 ی، روم راه رفتن نداشتنگر تواي دیوقت. م زدم سر و صدا قدیها ب ساعت. مريگ بمتوانستم آرا ینم. متوانستم ادامه دهن

 ميک لحظه رهايآوردند و  یرها به مغزم فشار مگا. ع چند روز گذشته فکر کردميه شب به وقامين و تا مديتخت دراز کش
  .کردند ینم

 در يیشو  رفتن به دستیه بار در روز براس. م شده بودم آرام همخود. ما آشنا شدج ن آموسم و رسبعد از چند روز با ر
 را که در یتوانستم افراد یمن م. ميکرد ی ساختمان عبور منع دروي وسی د از محوطهبن م چشنبدو. کردند یاتاق را باز م

 از یکي آقا سعبا.  بودندما یها يی حلهم مه و هياس مها ه  از آنیبعض. شناختم یها را م  از آنیليخ. نميرفت و آمد بودند بب
کردند  ی او و برادرش جرئت نمسر محل از تیها ها و مخصوصًا پسر بچه  شهر که دخترسان سرشیها تالاز . ها بود آن

 در انتظار نشا ار در خانهن کیکوس یوت روز، رولاعات خسدو برادر در .  رد شوندنشا کي و تارنگ تی هاز کوچ
 و فشار ندبرد یمش نتاست به پسکردند و د یگذشت؛ دنبالش م یا من جها از آن تیر دخترگا. دنديکش ی مني کمیا طعمه

 م دو تا هميرفت و دو پا داشت ی ممانيها هنيس ی رونامياه  ناخودآگاه دستميشد ین جا رد ما هر وقت از آم. دادند یم
 نشا ها را با زور به داخل خانه آن.  بدتر بودنشا ضعها و پسر بچه. ميختيرگ ی و با سرعت از آن جا مميکرد ی مضقر
گر ي دیها  محلهی هبيرغ یاهرت محله با پسريغ با یاهراه با تمام پسر ا دخترها هممر طعباس آقا چند بار به خا. بردند یم

ن يک و خوني باریاهاجز کار به ينچند بار .  بوده دفاع کردميا بودمقه شده بود و از ناموس و شرف محله، که يدست به 
را موقت ا هر ج ندر آ. ا داشتندي برو و بیلفوز شهر بودند و کنش از پاسداران با ن عباس آقا و برادراالاح. ده بوديکش

  . کرد ی مشغول میا خود را با کاريکرد و  ید راهش را عوض ميد ی ميیشو موقع رفتن به دست
، مافتاد ی از پا می خستگط از فرم هیوقت. مرفت یر وقت در اتاق راه مي از ترس تا دل اویها  افراد، شبني انديبعد از د

با  و. مديخواب ی و رو به در ممديچيپ ی مم به خودمحکم م را هم و چادرمديکش ی تخت دراز می روميها سبال ی همبا ه
  . مديپر یم مي در اتاق از جای هشي پشت شيی هياس ندي صدا و دنيتر دن کوچکيشن

.  باعث شد همه را بخوانمیکار ی و بیکاو  کنجحس. رسم بود  در دستیادي زی مذهبیها  کتابلاز همان روز او
پسرک . رفت ی سر می حسابما هلوصح! اهبو مني با تمام ایلو! ی اسالمی جمهوری ، روزنامهم داشتمروزنامه ه

 بودند که با من در تماس یا ها موجودات زندهنآورد و عنکبوت اتاق ت ی غذا ممي که هر روز برایا لهاسزده، هفده نشا
 را مرن چند تا کرک ن آسم وقت الزم بود که ایلي هنوز خیلو. ش گذاشته بودير. رد جوان الغر و قد بلند بودم. بودند
 که ن آی بم داشتیا ا خواستهيکردم  ی می که من سوالم هیزد و وقت یآمد، با من حرف نم ی مم به اتاقیوقت. ش گذاشتير

 ی کارم بودی پر حرف و شلوغم من که آدیبرا. زد یا کفشش، چند کلمه حرف مي نيره به کف زميد، خنبه من نگاه ک
  .  بگذرانمیبتحص م حرف و هنها بدو بود که ساعتناده س



 یه اعتراضن مه من. کردند یهمه با من با احترام برخورد م. راه یه از خشونت و بد و بن بود ی خبريیه از بازجون
 ی به زودن دوراني که امنان داشتيکردم و اطم یز را تحمل ميساکت و خاموش همه چ .مژه داشتي ویتسه خوانکردم  یم
 زمان از ن را که در آ>ما یصبر انقالب< ی هزيرغ کردم یعس. شدن ی صبر کردم، خبردو هفته. د شداه خویپرس

. مديشت به در کوبم پشت در و با مگر طاقتم تمام شد، رفتي دام زدهنروز شا. ده نداشتيفا.  کنمل روز بود، فعایشعارها
  :گفتم.  گذشت که مسئول اتاق در را باز کردیا  قهيچند دق

  .م دارن جا من کارشونياد ايد بيي بگویمد احیـ لطفًا به آقا
  : جواب دادیدج یي با صدایلن ويي پایسر رد جوان بام

  . شلوغ است و حاال وقت ندارندیلي سرش خیـ برادر احمد
  : ت گفتميبا عصبان
ا سر کار و رمد يي بگونشا شان هستم برسند، لطفًا بهي ای وقت ندارند به خواست من که زندانیر برادر احمدگ انـ آقا جا
  .ديشان خواهم رسيمن خدمت ا. را خبر کنندمهر موقع که وقت داشتند . م بفرستنديزندگ

  :  بلند جواب دادیست، از کوره در رفت و با تحکم و صدايد نل بنکردم حرف زد ی موقع فکر منپسرک که تا آ
 ميزي بریسم جهانيالياب امپريس آب به آريس م شکیم که از رويگرد ی نمل ویطاغوتون يا ضد انقالبمجا مثل شن يا امـ 

ا من قهرمان از انقالب در مقابل شيراه با مستضعف  جا همنيا ام. مياري را دو باره سر کار بید پهلوس و فایم طاغوتيتا رژ
  .مينک ی دفاع منايطاغوت
 زمان حتا ن در آ طاغوت، کهن هستم که از کوی فردنين و آخريفت که فکر کردم من اولگ ی طاغوت را طوری کلمه
م يل نگاه نکردن مستقي شده است و دلنزاي آوما هلو ک  از سری طاغوتیها  و گناهام دانستم افتاده ی درست نمماش را ه ینعم

رز حرف طچنان از برخورد و . ود داشتج او وی برای امکان آلودگنچو.  خاطر استني به همما مسئول اتاق به چهره
  : آمدم و گفتمم زود به خودیلو.  و با تعجب نگاهش کردممه ساکت شديثان چند ی که برامش جا خوردنزد

چ ي همن. باشد آقا. ی انقالبدي شده است، شدنتايدايست اصًال از کجا پي که معلوم نیلعا ابند انقالب و جض ميا شدمـ حاال 
  .جان يد اناوريف بيذارند و تشر من بگی را بران از وقتشاید کميي بگونتا سييد و به ريا زحمت بکشم ندارم، شيیادعا
  : تکان داد و گفتیر سرأثبا ت

  .مي جا همه برادرنيا در ام.  طاغوتهن دورالامها  ور عنوانج نيم ايس نداريي جا رنيا امـ 
.   شده بودغ دامت صورتياز عصبان. مکوب شد خيم ميچند لحظه در جا. ت در را محکم بست و رفتي با عصبانمبعد ه

 م آدمها را ه >ِمغل ِجغل< نيا. شد ی گرم بلند می از جامي و صدام ادعا داشتیل کم بوده چه گفتن آس عکبر. موختس یم
  .رفتندگ یل ميا را تحوم نداشتند و يیانم تر زمان پاسداران هنوز جرئت قدندر آ. کردم یحساب نم

 یاه  داشت با چشمیگ رنيیشت بلند و طالش پر پيقد کوتاه بود و ر. م آشنا شده بودما یري در روز دستگیبا برادر احمد
ر ي زی بود و با صداماش آرا افهيق. ديگنل یشدت مه گرش بود و موقع راه رفتن بي دیتر از پا  کوتاهیليش خيک پاي. یآب

 نزاي آونربه زدضا ي نله کشتيک وسياش که از هر طرفش  دهگنکل يش اصًال به هيش چهره و صدامآرا. زد یحرف م
  .دآم یبود، نم
 و دا شدي در پیال یک ظهر چند ضربه به در اتاق خورد و سر برادر احمدينزد.  منتظر بمانمی چند ساعتم گرفتميتصم

  :گفت. مداين اتاق یاش تو هنا تم یگوو تا آخرگفت
  د؟يکار داشت یـ چ

  : گفتمیگپاچ  با دستمش را نداشتندي انتظار دی زودنيمن که به ا
را روشن مت يزحمت وضع یب. یه کار خالفن، ما ه کردیه جرمن. مبر یسر مه  جا بنيدر ا است که یاديـ آقا من مدت ز

  .م برگردميسر کار و زندگه د تا بينک
  :گفت.  دادملي تحويیخند پر معنا لب

  . خواهد شدیگدي رسیا به زودم است، به کار شیسا در دست بررم شی ـ پرونده
 پدرش کردم و ی له کی  را حوالهسگه گ، لدر د. ز کنم در را بست و رفتگر باي دی سوالی را برانم که دهانقبل از آ
وار ي و هر بار که به دن زدمشروع کردم به قد. م برخاستمياز جا. مقرار بود یب. کردم ی میناتواناحساس . مديدراز کش

شروع . مر افتاده بوديگ یحساب.  که دستم درد گرفتم کار را ادامه دادني قدر انآ. واري به دمديکوب یشت مم با مديرس یم
 که نمدا ینم. م به دست گرفتیکتاب. ام سر رفت  دست و پا، حوصلهنبعد از چند بار تکان داد. نکردم به ورزش کرد

هر .  پرت کردمیارنکتاب را به ک. متر شد ی عصبانن چند سطر از آندندانم با خوا ی بود، فقط میغال اماش کدا دهسنيون
 م هیک رولتوانستم پن شب یتا آخرها. ن زدمشروع کردم به قد.  نثار مال و آخوند کردممد بودلراه ب یش و بد و بحچه ف

 با وحشت از جا > رهبریني اکبر، خماهللا< ی گرم شده بود که با صدامياه ، تازه چشمیداريها ب بعد از ساعت. بگذارم
 سعکانا. دنديکوب ین ميشان را به زمي خواندن پانيح ت درر و با قدمتي با رناگندهشعار د. زد یقلبم به شدت م. مديپر

 م که کيیاه  تخت مچاله کردم و با چشمی هوشگ ی را رومخود. کرد ی پاها تا مغز استخوان نفوذ مندي شعار و کوبیصدا



شان يصدا م در اتاقیجلو. ديرزل ی منم بدنتوسچهار . کردم یره نگاه ميخ د، با ترس به درنرون بزيدقه بحده بود از نام
 ی را رومياه با وحشت دست.  بودهخ کردي نم بدیپا تا  شوند سرور حملهکه در باز شود و به من ن ياز فکر ا. بلندتر شد

 نشا وشگ اتاق به ن از درويی صدانيتر خواست کوچک ی نملمد. نه حبس کردمينفسم را در س. مفشار داد  ومدهانم گذاشت
 يیا  عدهیبعد از مدت. مديفهم یش را نميها  حرفیل ومدين را شیردم یصدا. ستادندي باز انداد دفعه از شعار کي. دسبر

قه صبر ي چند دقیرکتح نيتر  کوچکنبدو. آمد یشان ميز صدايناط ياز ح. رون رفتندي از در ساختمان بنبا شعار داد
ل يصبح از مسئول دل. مداين غمراش به سم آراح صبی هديپستا . مديوان آب را تا ته سر کشيل. دهانم خشک شده بود. کردم
  :با تکبر جواب داد. مدي شب قبل را پرسیشلوغ

  .    بودندن به کردستای اعزامنـ برادرا
 مشغول کتاب یشب. گذشت ی به کتاب خواندن ممتر وقت شيب. بردم یف در انتظار به سر ميلتکالشتند و من بگذ یروزها م

 ی به صدانوت زدس ی صدای بعد از چند.  تعجب کردمیليخ. مدينجره ش را از پشت پنی کسی پای که صدامخواندن بود
در .  باز کردمی پنجره را کمیال.  کردگل ميکاو کنج. زد یوت مس را با یگ پشت پنجره آهنیدقت کردم کس. پا اضافه شد

 و خود مکه خوردي.  چشمم ظاهر شدیفر جلونک ي ی ه که ناگهان چهرم بودنمشغول نگاه کرد. شد یده نمي دی کسیکيتار
  :ت گفتميبا عصبان. محمود بود.  چهره را شناختمیلو. مديار کشنرا به سرعت ک

  .تس َبترکلي دیر، م َسی تـ خاِک
محمود قبل از .  بودی خوبیليت خژس. زان بودياش آو نها از شیکفينشال کیش بود و اسلحهندارها تسفورم پاينوا. ديدنخ
 ن آمديد یها او را م حاال بعد از مدت. مينک یف ملا وقت خود را تمکرد و معتقد بود که  ی شرکت نمیچ تظاهراتي در همايق
  :مديپرس. رد مسلحمک ي ليام با شمه
  ؟ینک یکار م یجا چن يـ ا

  :گفتم.  بدهدس من پای هجرندستور داشت که پشت پ.  گرفتما دهناز جوابش خ
  ه؟گ مني تیک  َبيـ چر
د جواب داد نک ی کار را مني که چرا امبود و در جواب سوالن یاديمدت ز. دنک یاران کار م با سپاه پاسدی که از کمديپرس

  :مديپرس.  استهکردندا ي پیگريکه کار د
  ؟ی ینه کَشن، کوردونراَد َسنه َته کردستوگـ ا

  :گفت
ا راحت نخواهند گذاشت ها او ر  که آنمح داديش توضي برایو وقت .نراَد َسند کردستوننه بتوم که نمتر از او نگ زروـ م
 هدنبا خ. دن بزیکش مد دست به آدي شد بام اعزان به کردستامر هگ دارد و انشالد که از همه نظر قبونابت کثها  د به آنيو با
  :گفت

  .نام بیست وارقد  ولهمه پو. دانن دلسالمه قبوا اسالم، نداروس پایي ه همینـ تو فکر کو
  :گفتم. اش  اسلحهیو دست زد رو

  .هنش ّکم آدم هیس والا، پوم بی وارل که پویـ کس
 ی دوستانه کمماو ه.  من وجود نداردی هي علم هی و مدرکما هکردن یف کردم که کاريش تعري برامبعد ه. گفتن یزيچ

در جواب . دنا هدا کردي خانه پن ضبط شده است که پاسداران در آی کاستی من رویمعتقد بود صدا. اطالعات به من داد
  :ده کردسن کوتاه بی ک  جملهيبه .  کاست ضبط شده استی رویزي چه چ کهنيا

  .یتاليـ دستورات تشک
 یلي بد گفتم خی پشت احمدیک بار وقتي. مدي دمگر هياو را چند دفعه د.  پاپوش درست کنندميند براهخوا یفکر کردم م

 یاحمد: ف کردي  تعری از احمدیا  قصهم هبعد.  دارندیداور شيپمسلمانان ها نسبت به  یمعتقد بود چپ. ش برخوردا به
 یهز راين از کفار را یاديده بود و تعداد زي جنگسه کفار روي بر علی افغاننيدهجامراه با  ام در افغانستان، هميقبل از ق
 گري دن او و چند تیکوپتر رويلک هيا کفار از يوگ.  روز افتاده بودني به ایريگک دري در مش هي بود و پاهجهنم کرد
ش يپاه  بیريز تين فرار نيحزد و در ي بگرم داني بود از اه بود که توانستی تنها کسی بودند و برادر احمدهتور انداخت
حاال چرا .  بودناينراي ای همخ و باعث افتخار هي بزرگ تارن از قهرمانایاز نظر محمود، برادر احمد. خورده بود
 در انقالب یقشنچ ي هی که برادر احمدم معتقد بودممن ه. تنسدا ی میمد احیها، خدا نغاه قهرمان افنان يرانيقهرمان ا

 قدرت یسرشان شده است، به کيدايک دفعه از کجا پيست ي حاضر او و امثال او که معلوم نلاح در یلنداشته است، و
. ها بودند توپ آن موشت دگا يز چماق ي مثل محمود نیکردند و افراد یخواست م ی منشال دیبودند و هر کار ه دادهيتک

  :ت گفتيمحمود با عصبان
  .سا را بم نيهم. ميريگ یها دستور نم  و از آنميستيگانگان نيا نوکر بمـ 

ه به ن شبایدارسپا. داد ی نمس پشت پنجره پایگر کسيبعد از چند روز، د. زد ی میاسي سیها ا حرفم لوگيژدوست 
  . منتقل شده بودل اوی  طبقهنکلبا



 انگشت به در خورد ی چند ضربه. م بوده را تمام کردما نهاتازه صبح. اه بودمته کننده و سرد بهمن س خی از روزهایکي
 ی معرفیخود را برادر مصطف سالم کرد و.  در دست وارد اتاق شدیا ی بلند و صندلی با قدیجوانک. و در اتاق باز شد

  .بردن یي حالتم بوني کردم که از ایادي زیعس  ومپاچه شده بود دست.  گذاشت و نشستمار تختناش را ک یصندل. کرد
شده نک ي، نزدمديخواب یش مي که روی قدر به تختني ايی بهيرغرد مچ ي زمان هنتا آ.  تخت جمع کردمی  را گوشهمخود
 مب و هل جامم هظرنه  داشت که بمز به چشم با قاب قریکنيع.  استیناز لهجه و رفتارش معلوم بود که تهرا. بود
خواست پاسخ  ی که دلم میبه هر سوال. ن طوري همهمش يها  بود، سوالیرکاتش عاد ححرف زدن و.  بوددار خنده
 نقطه یم روي مستقم متوجه شدموسدر روز .  گذشتلن منوايدو روز به هم.  در کار نبودم هیريگ ختس. مداد یم
ن مرد جوان اگر يرفتن او فکر کردم، ابعد از .  تعجب کردمیليخ. م آشنا بودنديارد، که براگذ ی انگشت ميیها عفض
، ن فکر کردیبعد از کم.  باشده شناختین زوديرا به ام یها عفضد نتوا ی هوش و استعداد هم باشد در دو جلسه نمیخدا
 یسرد در بازياز را بان فرنام شترکم و دوست مشترک من، خواهرم ی  مطالعهن که دفتر دورامديجه رسين نتيبه ا
  . دن باشهکرددا يا پم ی هخان

 ی هک دوري مي گرفتمير تصمفه نسا مشدند  ید چاپ ميفسمنوعه که با جلد م یها تشار کتابن شاه  بعد از اندر آواخر دورا
 در يی جلسه و در ميدنخوا یه مسد هر يک کتاب را باي از یرفت، بخش یش مي پلن شکيکار به ا. ميفشرده مطالعه کن

جلسه انتقاد از خود  آخر. شد ی نممن جا ختي کار به ایلو.  بودین جا مسئله عاديتا ا. ميکرد ی نظر مل بخش تبادن آی باره
به . کرد ی ممارمد را زهري جدیزهاي چیريگادي مطالعه و ین قسمت تمام لذت و خوشي ا.شد ی شروع منگرايو انتقاد از د
ها را   از انتقادیشدم قسمت ی مجبور ممياه ن زدرج ی هبا هم. مريگ ی نمیدجل را ي، مسامستيشد که پرکار ن یمن انتقاد م

 سما از امشده بود و ند ما م ني مستعار بسم دوره هنوز اندر آ. بت شده بودثن انتقادها يکرات از اه ن دفتر بيدر ا. مريذبپ
 یدر بران برايه بار ان. ه من استفاده کردي علین دفتر حسابي هم از ایبرادر مصطف. ميکرد ی خود استفاده میواقع

 من که بد یبرا. يیتا بازجو ميکرد ی میتر با هم شوخ شي بی آخر من و برادر مصطفیروزها.  آمدم به اتاقيیبازجو
برادر . ز آرامش داشتي نما یبارزاتم و وجدان م بودی راضمداد ی که ميیها  و از جوابم بوده در آمدیينبود، از تنها

 به عًاي سریلو. مي کجا هست،رفت ی منامادي یلکه  مواقع بیبعض. داد ی م جوالنیز با قدرت خدادادي جوان نی یمصطف
، به راه راست مد بوديفم یليعه خم جای او، برای ديرا که به عقمکرد  ی میعستر  شيبرادر ب. ميگشت یمان بر م اهگ یجا
 یسش بود و چيها  به حرفدنيکردم، خند ی که می، تنها کارم معتقد بودیستينو زمان کمنمن هم که در آ. ت کنديهدا
 ت وسيه و من بلاسوزده ن ی زمان برادر مصطفندر آ. از داردي به وقت نی به آگاهندي رسیت و برا اساهگاآن که او نآمد
  .  بودلماسک ي

ن مدت که يدر تمام ا. ش آمدي پم حمام رفتنی هيض ادامه داشت، تا قيی بازجوی برام به اتاقیرفت و آمد برادر مصطف
. مغام بدهد که من با او کار داري پی گفتم به برادر احمدمدبنبه مسئول . مرفته بودنبه حمام  شد، ی از چهار هفته متر شيب
  : گفتم.  هم داخل اتاق شدی برادر احمدی هکه تنله تنها سر بنن بار يا

م نک یمتقاضا . مستيدار ن برخوریک زنداني از امکانات یول.  است که در زندان شما هستمميناه و مک ي ی احمدیـ آقا
 نبان ز ک زنداني به یزيتر از هر چ مهم و من مدت مالقات نداشتيمن در ا. ديرا آزاد کنما ي. ديتسرا به زندان شهر بفرم

  .اج دارمياحت
  : گفت

 ی خواهرنا اتاقتی برایول. ل شودي تکمنتا ه دند تا پروينامن جا بيد ايست، شما باي و مالقات، دست من نیـ در مورد آزاد
  . مسترف یرا م

 یروز. م بودهکردنچ وقت مطرح ي هیکردم ول یها بود که احساس م  را مدتنبان ز اج به زندانياحت. اتاق را ترک کرد
 ه شدین خوموارلش شورت و. دار شدميد از خواب بي شدی دردلصبح با د.  بد گذشتیلي به من خم، شدگل جا رنکه در آ

 ین که جرئت عمليد به اس شدم، چه رغت دال کنم، از خجایوار بهداشتن یز مسئول اتاق تقاضان که ايحتا از فکر ا. بود
 مي بفهمد آبرویکردم اگر کس یفکر م. متس خود را شيیشو  در دستیکافاتم و یبا چه بدبخت. من فکر را داشته باشي انکرد

 یگاننچاره ز یب. ، سر کردممدا کردم بوديته پر تخي را با دو تکه پارچه دراز که زیزير نهر هفت روز خو. خواهد رفت
  .  بودهر و ناتوان شدين طور حقيمن که ا

 گذشته بود که در اتاق باز شد م از وقت شایم ساعتين.  آوردی را همان پاسدار قبلمشد و شان ی خبرندار زس روز از پانآ
د چراغ يل کیدستش را رو. نميتش را ببتوانستم صور یک اتاق نمي تارهمي نیدر فضا.  وارد اتاق شدی چادرینو ز

  :گفتم.  را چند بار روشن و خاموش کردنگذاشت و آ
  . دن جا برق نداري امـ خان

  : گفتینجايرباذظ آي غلی با لهجه
  .شود یاه ميسش ل دمآد.  نشستنتوا ی که نمیکيه، تو تارننـ 



ک فانوس ي با یک ربع ساعتيبعد از . وخته بودسم يش برالا ديده بود يدانستم از من ترس ینم. رون و در را بستيرفت ب
ا دو تا کنار هم مک بود، مضح یي هنحص.  تخت نشستیار من رونک. ن گذاشتي زمیفانوس را رو. شتگروشن بر

توانستم  ی هم ممور کن در همان یورد ولايناد با خود ي زیورنفانوس . ام یر پاي و فانوس هم زمي تخت نشسته بودیرو
. کل بودي هی چاق و قوینز. زدند ی برق مم نور کندا بودند و در آي پش کامًالن دهایطالچند دندان . نميبب را نصورت ز

 تخت نشست، شروع ی که رویاز وقت. داد ی میبزس ه قورمیبو.  مادرانه بودیلي داشت و رفتارش خینهربام ی هافيق
  : که با خود درد داشت گفتيیا رو به من کرد و با صدینهربامبعد با . شيون زانديلام  بهکرد

 نيوبت اطر. ی وام ددیوا. ترز دارمآرگفتند .  بدتر شدمن شهر آمدم دردي به ایاز وقت.  را در آوردمن پا درد پدريـ ننه ا
  .ن را بدای قدر زندگیتس هنووجتا .  استیرياش از پ ها همه نيا. ر شدميپ. دازدنا ی سالم را از پا ممجا آد
جواب  یش با بداخالقيها  به سواللاو. د چند وقت است که آن جا هستمياز من پرس. ملش را بمايونست زاخوا ی دلم میليخ
گار بعد از ين سياول. م برداشتیکي نگ دریب.  آمدم به من تعارف کرد، از برخوردش خوشیگاري سی وقتی ولمداد

 بد یريکردم حتمًا تأث یفکر م. کردمنگار يس یتقاضا.  هستمیگاريگفتم که سن لاز او. ديبس چیليخ.  بودما یريدستگ
 ی ک مسئلهي زنان نديگار کشي هم، سنه، قبل از آنام، يبعد از ق. ف هستمجل یند دخترنک یم لايها خ خواهد داشت و آن

. ميگار بکشي سی عمومیها ناکمد در يبان بودند که ها گفت مبه.  بوده شدم مردی  همهیبارزاتم و ی، ناموسیکيدئولوژيا
رفته يذر زدن موضوع را پغ یا هم با کمم. رکات زنان را ندارندحنه گون يرفتن ايذ پی هنوز آمادگم مردی هچون تود

  .ميکرد ی نمیه کوتایچ کاريند توده از هيآ  خوشی زمان برانآ. ميگرفت ی نمی و جدميبود
 او با پسرش محمد در تهران ود وبش مرده يا په شوهرش سال.  استی گفت که مادر احمدنگار زي سندي کشنيحدر 
 از پسرش یليخ.  بودها آمدمن بار به خاطر او به شهر ي ایول.  محمد اغلب تنها استیها افرتمسل يبه دل. کرد ی میزندگ
معلوم بود . اختنش ی را نمیکرد و کس یربت مغا احساس مدر شهر .  محمد بودیس عرونديش ديآرزو. کرد یف ميتعر
پسرش از .  استه آمدی چه کاریادش آمد براي حرف زدن تازه یلبعد از ک.  استهکردن ل درد دی با کسها دتچاره م یب

 نامگر اي دمزده بودن حرف ی بود با کسها تدهم که م من. دي را پرسميريگ ل دستيدل. دياي من بغاو خواسته بود به سرا
.  گفتمماز مادر. ام و مالقات هم ندارم هرفتنه حمام است که به  گفتم که مدتميها  حرفنايدر م. سر درد دلم باز شد. مدادن

  . روزم تا اام یريگ گفتم از روز دست.  خبر ندارممد چند وقت است که از مادريپرس
 با من در روز ی حسابیک دعواي بعد از مپدر.  بودیر عاديغز يهمه چ. کنم یمان را فراموش نم  شب در خانهنيآخر

ر سر من يها ز  کاری همعتقد بود که هم. کرد یحتا به من نگاه هم نم. زد یمه هم حرف نمک کليگر با من يوقوع ماجرا، د
  :کرد ی تکرار میه هم، يی لهمجو پشت هر . بوده است
  ! تو باغ منمنو، ایميـ خانه ت
  :گفتمن رزال یيبا صدا
شما  .دنني مواقع ببیگر را بعضيد د همن داشته باشيیز کردند تا جاي را تمیندا غرما ه  کجا بود، بچهیمي خانه تنـ پدر جا

  د؟ يکن یا را تکرار مهچرا حرف پاسدار
  : اد گفتيبا فر

  .سدر یطان هم به آن نمي شلت پشت خانه باشد، که عقسيبا یحتمًا م. ـ جا قحط بود
ا سر مامان ش رلشه دق ديو مثل هم. رون رفتي بمراه از اتاق یب ش و بد وحبا ف. ، قبول نکردمح داديقدر توضه هر چ

 از یکيبود تا با  ه انهبق معمول دنبال بط.  بودی عصبیلي خی به من نگفت، ولیزي آن روز چممادر.  کردیلچاره خا یب
  .آمد ی از دستم بر نمیکار. م بودهکوت کردسهم  من. کردند یهمه از سر راهش فرار م. افراد خانه دعوا کند

من هم بعد از .  بودهشدنر يگ  دستینه کسابخت خوش.  بودندهر را ترک کرد شهم دوستانی هبعد از حمله به آن خانه، هم
 یحوصلگ یبعد از شام با ب.  نشدی خبریتمام روز به انتظار گذشت ول. مديکش یشوره انتظار م لدن خبر حمله، با ديشن
 یي وارد اتاق شد و با صدا. بودممادر. م برخاستمياز جا. دمياط شني را در حيی پای که صدامده بودي تخته دراز کشیرو
  : ن گفتيگمغ
  .ندا دهي همه خواب،الا بايـ ب

 ماکت ژ.ميز کردم بودي آن جا را تممناک خواهرمبا ک.  خوب بودیليخ. کردم ی میا بود که در گاراژ خانه زندگه تدمن م
 یکنار بخار. شانده بودو جا را پکوت همهسهمه خواب بودند و . ميبا هم به اتاق رفت. م کردم و به دنبالش راه افتادنمرا ت
تا آن . متش بردایگاريس.  به من تعارف کردیگاريز برداشت و سي میگارش را از رويپاکت س. ميونشست پهل. منشست

 شود، لا رد و بدم ني بیا هملن که کي انبدو. مين را روشن کردما یگارهايس. مده بوديکشنگار ي سمشب در حضور مادر
  : گفت. تکسن شيگمغ یي با صداممادرکوت را س.  گذشتیمدت

 را یشقتمخت و پر از س ی زندگمبا مادر. م از دست دادیدکو را در کمپدر. م بدبخت بودین زیـ من از بدو زندگ
را م مياهپسر. م خوب نداشتیشوهر. مبخت باش اد ندارم که خوشيک روز را هم به ين اتربعد از ازدواج با پد. مندارگذ



که است  هتو شهر پر شد. ديکن یست چه کار ميشما هم معلوم ن.  بودندمي دخترهامديام. ندنک یم هم ت کردند و هنوزيذا
  .دنديخواب یها م رفتند تو باغ با مرد ی مینال فیدخترها

  : مدي پرسیاراحتنبا 
  . مرفتن ک بار هم به آن جايمن حتا . ميکرد ین کار را ميا امد که يکن ی ماورد؟ بيکن یـ مامان شما چه فکر م

وجوان جمع  نتا جوان و چند. داد یب هم در آن جا رخ نميرغب و يج عیاتفاق. مده بوديآن جا را د. م بوده گفتغدرو
 یبعض. دنو و بخگ و بیم به شوخيکرد یه، شروع ميمال و پخش اعیسيون شعار ی چند قرار بران و بعد از گذاشتميشد یم

 در یا به حضور افراده هياس، همی خنده و شوخیصدا  از سر وو اتفاقًا! نيهم. ان تا صبح ادامه داشتين جريها ا وقت
ا م ی ها را در باره ن فکري امفکر کردم چرا مرد.  را خراب کردم اعصابی حسابمحرف مادر.  بودندهآن خانه شک کرد

ن بود که يد اشتباه هم در ايشا. مي ثابت کنمن را به مردين بود که ايا هم ام یتمام سع. ميستي نی بدیا که دخترهام. کنند یم
ابان، يدر خ. ميديد یم ت فشارح زنان، از همه طرف خود را تی هيمثل بق. مي را ثابت کنمان  خوب و پاک بودنميخواست یم

ا م بود تا هن شدازيا مم ی جهان رویها ني انگار تمام دوربميرفت یهر جا که م. کرد ی نمیگر، فرقي دیسر کار و هر جا
مان ار با رفتار و کردميرفت ی که ميیهر جا. تر بود شيها ب ستينوت مردم نسبت به کميحساس. دن داشته باشلترنکت حرا ت
تازه . ستي نی هر کی است و هر کمشان مهيخواهر برا ها مادر و ستينو که کمميبود  هين قضي ان ثابت کردلاحدر 
ها هم کنترل  ا از طرف آنمرفتار و کردار . ت بسته بودندز از پشي را نی رفقا، دست هر چه خواهر و برادر مذهبیبعض
کردند و در  ی میکين را ما، پدر و مادریات انتقادجلسدر . کردند یدا ميا زنان پمه ي علیزي که چیروزه  بیوا. شد یم
  .کردند ی خانه میهمان راياراحت و پشنن وجدان، ين را با بار سنگاکار ن هر جلسه، گناهايپا

ا مراه   هم هممخواهر. یستينوک کمين کيا، پي کنار درميک بار آخر هفته با رفقا، پسر و دختر، رفتير دارم، خوب به خاط
ده ي پسر شورت پوشی رفقایول. مي داشتنوار به تلوز و شل دختر بی رفقایعنيا م. مي خوب هستینااگرنا هر دو شم. بود

نت متا ی جوانحالنه شور و ابخت خوش. کردند ی میا با هم شوخهها و پسر  آب دختریتو. خت بودلن اش هنتالبودند و با
  :  گفتمممن به خواهر. کرد ی شنا نمیکس. شود یسرش نم
  . ميه دور بري یـ خواهر

  : گفتممبه خواهر. نا با بلوز و شلوار شنا کيحاال ب.  قبول کرداو
 ميست شدينوحاال که کم.  شنایند براا هردو را کشف کيما. ميکرد یو شنا ميماروز با يا تا دم. ن که نشد کاريـ ا

 یده هم خبروم و از توده، ميا هستمجا فقط  نيا. ميب شنا کنسامنان یها سبالن يد با ايبا.  استهن بدتر شدما تيوضع
  .دنيب یا را نمم یکس. ستين
  . کردمخت شنا ل. مردو را در آم رفقا، بلوزیور باباگ، گفتم ميه گرفتل که از رفقا فاصیکم. ديدنخ

 و هر مديپوش یها لباس م  نهاويروز مثل دي خود من که تا دمثًال. ر هم نبوديتأث ی مردم البته بیها جلسات با رفقا و حرف
ک يکردم و  ی منم تيی هدامن دراز بدقوار. م بودهتر شد وبجحم مقدس هم ميرمک دفعه از يکردم،  ی منمآمد ت یز دستم ميچ
اش دارد که  نهيب رو سيج دو تا م هم بودلاح شوتازه خ. شاندوپ ی را مما تنهالاز دامن باتر  شاد و زشتگ ینين چهرايپ

 دامن مچون عادت نداشت.  دستم بودم دامنوِر کيشه موقع راه رفتن يهم. شوند ی مميها ناتس پیگمانع معلوم شدن برآمد
 متانت را با ی ه فشار خفه کنندیول. مده بوديوشم را شلوار پي تمام زندگًايتقرب. خت بودس یليم خيراه رفتن برا. مبپوش
  . کردم ی محمل مدوبا خه قانحم ایرورغ

ا م هم ثابت کنم که اود به يوخت که باس ی دلم به حال خودم میورجک ي و م قرار گرفته بودمحاال هم در مقابل مادر
  :ن گفتميگمغ یيبا صدا. مي هستی خوبیدخترها

ز درست يد همه چيصبر کن. ندا هر کرداواه هم بگاآنمردم . ا تو شهر پر کردندهسدارها را پا ن حرفين، ااـ مامان ج
  .شود یم

  : ت گفتيبا عصبان
. ن هستنداد همه دنبال منافع خودشيسشنا ین مردم را نميد ايد؛ شما جوانياد گرفتيه که شماها ي یها چ ن حرفين اا جمـ خان

  .ودنن محله بشيين را پااتندي ترکین که صدايد زمبنچنان بکود، فردا شما را آن نبر ی مالروز شما را باما
در آن دوره . م هم نداشتيی هالبته چار. ها از دست ندادم   را نسبت به تودهم باوریول. مکه خوردي خودم ندياز تصور ترک

 یاممعال خود در تبا حضور ف. ر نداشتيچاره که تقص ی بی هتود. اهشگاآناهش چه گچه آ. ا توده بودم یگکر همذفکر و 
 ممادر. ا بودمتوهم . مي معامله نبودن کلا وم. ستيا نمد که با يا بگومخواست به  ی مینا سرکوب، با هر زبیاه هحنص
از شد و غ آیتسلطنم ي و رژهن شاادار  طرفمعا ل که قتیم، زماني رژنديبعد از به قدرت رس.  استیاريار هوشيس  بنز
  :گفت یم، به کرات مي نکردی اعتراضنيتر  و کوچکميا چشم خود را بستم
ست بودن، به دار يشما را به جرم کمون. درنآو یدر مرا ن ات پدر همه. د، فردا نوبت شماستنکش یها را م نيروز امـ ا
  .دنندازا ین مات ین مردم هم تف تو رويو ا. دنکش یم

  . کردم یباور نم



 در. ف داشتي کیليخ. مي کردغلگر را بيد هم. ميديدراز کشخواب  در رخت. مدانسر به صبح م را با مادریشب خوب
 ی شبنيدر زندان به آخر. مداينا م غسراه  بیدر آن شب کس. مي سخن گفتیاز هر در. ميديخوابنن و انتظار تا صبح اجيه

  . کردم ی فکر میلي خمارنده بودذ گمکه با مادر
  :ناک گفت من یاه با چشم.  بوده شدی احساساتیليخ. ف کردمي تعری مادر احمدی برايی هان آن شب چند تکياز جر

  . ندارندیگرين کار دات و آزار پدر و مادرشيذز اه جکه ب! دنن از دست فرزماـ ا
  :  گفتهدنمادر با خ.  از مادرش خواست که اتاق را ترک کندیکه ناگهان در باز شد و احمد. ميو بودوگ گرم گفت

  .مگذاشتندارم را م  قرار واوـ وا، ننه من که هنوز با 
  : گفتی جدیند نبود با صدايش خوشاي اتاق برای شدن فضاینا که خودمیاحمد

  . ديمداينن جا ي ای کار خصوصیـ مادر شما که برا
  :  رو کرد به من و گفتیگمادرش با شرمند.  گفت و در را بست و رفتيی هجمل چند یناجيرباذن آازبه بعد ب

  .اش هستند فتهينش شايرافطت که همه انسهربامبت و محن قدر با يا.  استیر جدسر کا. هي خوبم آدیليـ پسرم خ
را مد و ياي ظهر بیاه بعد از آن با من قرار گذاشت که فردا طرف. یارگ خواستهزد، انگار آمد ی حرف میورجک ي

 یرورضل يباس و وسا لما برود و از  مادرم ی  داد به خانهل ندارم، قویل شخصي گفتم لباس و وسایوقت. حمام ببرد
  : گفتم. ماده شوم حمام رفتن آیگفت که برا.  آمدغمسراه  بیعصر پاسدار مرد. ن کار را کرديا. رديگب

  . ميآ یمن با شما نم. ـ مادر کجاست
  :گفت

  .رون در منتظر شماستي بیـ خواهر
. دنآمد یو شوهر هستند ـ دنبال من م ن معلوم شد زو خواهر و برادر ـ که بعدًاجلمن از . رون، خواهر آشنا بودي بمرفت

 مکرد و گرما و د ی ساختمان در آن جا کار مژشوفا. ب همه جا را فرا گرفته بودي عحیيصدا سر و. مي شدینيرزميوارد ز
 یزوده  زد که بسدحشد  یش مم شکیاز بزرگ. ا حامله بودمراه   همنز. داد ی مندي کشفس نی ه اجازیخته سا بهو
ن يرزمي گفت و از زیزي چنوش زگر يمرد مسلح ز. مي بودها از گرما عرق کردم ی هقه همي چند دقبعد از. ديزا یم
  :  گفتمنبه ز. رون رفتيب

  ؟مريگد دوش بيـ کجا با
  :د گفتيرزل یش مي که صدانز

  .ن اتاقيـ تو ا
  : گفتم. دا بودي اتاق پن درويی هشياز در ش. چراغ اتاق روشن بود.  کوچک بودیاتاق
  .دنيب یرا مماد ي بیکياگر ! جان يـ ا

  : ن جواب دادارزل یبا صدا
  . ديآ یجا نم ني ایـ کس
  : گفتم. وختس یش مي چرا دلم برانماد ینم

ن خوب اتي بد است و برایليا خهوجا  نيا. ديا شما حامله. ديکن یها را قبول م ور کارجن يچرا ا. ديستيـ شما که پاسدار ن
  .ن شودير زمي داخل زید کسيارنگذد و ي در و همان جا منتظر باشمد ديبرو. دينمان جا بيست که اين

کند به  ین شروع مالفکر کردم ا. ه گرفتلبا ترس از من فاص.  را از من نداشتیردوخرن بيمعلوم بود که انتظار چن
  :گفتم. نک خواستم و کندي کشغيج

 ؟ت کردميذ را ای؟ کسم را کشتیکس. ديديمارستان ديها تو ب ؟ شما که منو باریترس ی؟ از من میترس ی می از چمـ خان
ن از امثال شوهر شما الد؟ همه که ايترس ی میشما حمله کنم؟ از چه  هستم که بیفتل کنردگ م؟ آدماسلحه دستم گرفت

  .ديترس یبعد شما از من م. دنترس یم
 که یوزي در رقابت بود و مسلسل نز م که با شکيی ه برآمدمده، شکيولژ یهاو بلند و میاه شي شوهرش با آن ری چهره

 حامله اون جانور بخوابد و از يسد که تازه با ار، چه بدناترک ی را مم آدی خته بود، در روز روشن زهرهيوبه گردن آ
با . تمام حواسم به در بود. خت شدملرز ل اتاق، با ترس و ی تومرفت.  شدم آرای کمنز.  نگفتمنها را به ز  نيالبته ا. شود
سر ه  بود که در آن جا بیا اه و خوردهمک ي.  در لذت فرو رفتنم تمام تنمتماس آب گرم با بد ر دوش وي شنکردباز 
با . گر بو گرفته بودند عوض کنمي را که دميها  که لباسم داشتیگريه لباس دن و مه به حمام رفتنن مدت يدر ا. بردم یم

ن ي زمیدم با وحشت روي شنی را با کسن حرف زدن زیا که صدم بودنم تنتس شنيحدر . متس را شميهاوسرعت م
در را باز . ديرزل یتمام تنم م.  کردمنم را تميها ، لباسنم از تن صابویکش  آبن بدو.ميها  لباس طرفدست بردم به. منشست

  : مديت پرسيبا عصبان.  تنها بودنکردم، ز
  د؟يزد ی حرف میـ با ک

  :  با وحشت جواب داد



  .سچ کيـ با ه
  :گفتم

  .ديرا دمشوهرت آمد تو و . دمين را شنات یـ من صدا
  : گفت. ا وارد شدم یصدا شوهرش با سر و

  چه خبره؟
  :گفتم
  !یندو یافت، خودت بهتر مثـ ک
  : مرد با داد گفت. ف کرديش تعريش ماجرا را بران ز

  .م حرف زدنممن از پشت در با ز. نزنـ تهمت 
  :گفتم

  .ديايد که به اتاق من بيي بگواو به .بت کنمح صنتو سييد با ريـ من با
  :در آخر گفتم. ف کردمي حمام را تعری قصه. ه آمدميس سرایاحمد

  . نمز ید، دست به اعتصاب غذا ميتسفرنرا به زندان شهر مـ اگر فردا 
تا . فتادين یقچ اتفايفردا آمد و ه. برد ی نمم خوابًالده است اصيخت دلرا م ین که مردياز فکر ا.  بد شدیلي خمآن شب حال

 مال نوشتم و اعه کوتایا همانروز بعد . متسي بام حرفی روممجبور بود. م بودهر کرديگ ی بدیدر جا. مديشب انتظار کش
ر ين نامه نوشتم آفتاب زيپا  را هم اضافه کردم و درما زنم و خواسته ین امروز دست به اعتصاب غذا ميکردم که از هم

 نامه م بوده که نوشتیت از شعارياضبا احساس ر. ا کردممض خواهند برد و ایت شما پيهخواهد ماند و مردم به مانابر 
از همان شروع .  شروع شدی قبلیچ آمادگياعتصاب غذا بدون ه. متادس فری احمدیق مسئول اتاق برايرطرا از 

 حمام و ی هيض قز و اشاره،مبا هزار ر. رو کردم  را پشت ومفيثشلوار ک. م بودیاعتصاب از دست خودم عصبان
 کنند از پشت ی که سعم خواستمنواده و دوستاناو از خ.  ساختمان هستمینوشتم که در کجا. م دادحاعتصاب غذا را شر

 م چرک به دست مسئول دادیها ه لباسيشلوار را با بق. رميه بگيح و روومد که من بشنننوار رد شوند و بلند حرف بزيد
 بار افراد مختلف از نيو در آن زمان چند. ده بودين رسادستشه دم که شلوار بي شنم مادربعدها از.  بدهدما نوادهاکه به خ

  . م بودهديشنن یزي بلند حرف زده بودند که من چی بودند و با صداهوار رد شدي و دوستان از کنار دليفام
توانستم کتاب  یم. ل بودا قابل تحممکردم، ا ی میگنگرساحساس . اد سخت نبودي زمروز اول و دو. اعتصاب شروع شد

وده ل پای  به کلمهیدر حال خواندن کتاب. ها شروع شد لايخ  خواب وسوم از روز یول. مزد ی ممچند ساعت هم قد. بخوانم
ک فالوده يزنم و  یه قربان مکل به دکان یسر راه خانه حتمًا سر. فکر کردم اگر آزاد شدم. موده افتادلاد فايبه . مديرس
تر از پالوده شروع الدو باره خواندن را چند سطر با. مخور ی، دو تا میکي چرا یراست. روم ی خانه مخورم بعد به یم
ر، رکم یاه شالن روز با تيدر ا.  خواندنی ه بود در مقابل ادامه شدیدسپالوده . توانستم ادامه دهم یباز هم نم. کردم یم

روز .  اضافه کردممخورد یه قربان مکلش يت پسيبا ی که ميیاه فالوده هر بار به تعداد یول. مدماينتر  نيياز کلمه پالوده پا
ابان ي تا از خموش کنار پنجره نشستگتمام روز را سراپا . م و کنار گذاشتم کتاب بخوانم و آن را بستم قادر نبودمچهار
 غمسراه ا به  لحظهنيها بدتر شب.  نشدی خبریول.  بودی خوبیرمگسر.  بشنومميا رفقاي لي از فاميیوار، صدايپشت د

قدر هم ه هر چ.  غذا متمرکز بودیبرد و تمام فکر و حواسم رو ی نمماد خوابي زیگرسنگاز . گذشت ی بد میليخ. دنآمد یم
و لازن ی هزم  خوشیها اد غذايع ي سریليخ. ده بوديفا ی بمنااست بکشي را به مبارزه، مقاومت و سمکردم، فکر یتالش م

 که بعد از کار به خانه بر مديخواب د. مدير درکمک خواب ثابت را ي هر هفت شب بعد، مچهاربعد از شب . مافتاد یم
ت کنده هم در ساز پوي که دو تا پیمسرزا قاي سرد با می ول بزرگ پر از پی هاوک تي. اردگذ یم غذا ميوو جللازن. ردمگ یم

، از نماز بزگبردم که  یاز را به طرف دهانم ميت پ با لذی و هر دفعه وقتمخورد ین غذا را مي ایعلبا چه و. کنارش بود
ش و بد و حبارز فم اعتصاب غذا و مبارزه و یدار شدن هم به هر چيبعد از ب.  نبودینباور کرد. شدم یدار ميخواب ب

  .  شودیتين وضعي مثل من، گرفتار چنی و پرخورو شکممکردم آد یچ وقت فکر نميه. مداد یراه م یب
 یک بار برايمن هم . گرفتند ی ميیم غذاي الغر شدن رژیسالم برا  وسنن شدم، دوستان هم اتسريب که وارد دیاز وقت

 يیم غذاي از رژی وقتمها مادر  بعدـرف بزرگ ظک ي. رميم بگي رژم گرفتمي با جماعت جرئت کردم و تصمیگرن هم
 نجکردم اگر بر یفکر م.  خوردمشوالن ناه تا سد درست کردم با الاس ـ سطلک يگفت  یکرد م یف ميعروف من تعرم
  .ديک روز طول کشيم من هم فقط ين رژيا. مي رژیعني مخورن

 موساز روز . مداد ید ادامه مي نبود و بایاز انتقال هم خبر. مرفت یت تا آخر مسيبا یم. م بوده گرفتار شدیورجحاال بد 
  :تگف ی ممخواست ی ماو از یزي نگرفت و هر چملي اصًال تحوممسئول اتاق
  .منک یمرا ج، من خواستت را ایهر موقع غذا خورد.  اعتصابیـ اعتصاب ب

. فه شده بودمال کیحساب. ، انگار نه انگارمقدر در زده هر چ.  رفتن در را باز نکرديیشو  دستی، برامصبح روز چهار
 یگرسنگ. ده نداشتيکنم، فاگر مشغول ي دیکاره کردم خود را ب ی میهر چه قدر هم سع. ده بودي را برمنمانه امثافشار 



م پا ي از جایهر از چند گاه.  نداشتیريتأث. مداد ی فشار میه م گذاشته بودمي پاهایالدستم را .   فراموش کردمیلکه را ب
گر طاقتم تمام ي ظهر د ازبعد.  نشدیچ خبريه. مديکوب یگر به در مي پا و با دست دیالک دست يچ و تاب، يشدم با پ یم
هر . منيشنش بي رویلستم چه شکناد ینم. مرا برداشت آن.  که چشمم به پارچ آب افتادم بودنچ و تاب خوردين پيدر ح. شد

 منشست. مدين کشيي را پامشلوار. پارچ را گذاشته رو تخت. چادر را سرم کردم. ن بود که در اتاق باز شوديلحظه امکان ا
ک دست يبا .  به در بود تو دلم نبود و حواسم کامًاللد. دش یده نمي که پارچ دم دورمدي کشی پارچ چادر را طوریرو

 وارد یاگر کس. دن نبودي اصًال وقت خندیول. ام گرفت ده خودم خنی افهياز ق.  پارچ رامگري با دست دمچادر را گرفته بود
پارچ پر . به من دادندا را ين ديی شدن مثانه گویلبا خا.  نبودمم مهيز برايچ چيگر هيد. مردم یت ملشد، حتمًا از خجا یم
 لايبا خ. م بودیکردم و از خودم راض ی میروزياحساس پ.  کردمیلسرعت خاه پنجره را باز کردم و پارچ را ب. شد

  . م نشستی صندلیراحت رو
 کردم به یسع. شدم یته مستوانستم فکر کنم، چون زود خ ی هم نمیمدت طوالن. مديکش یتر دراز م شي بنجماز روز پ

  .ده نداشتيفا. م فکر کنميب زندگ خویزهايچ
 تا ،و هر بار غذا. بار شام کيانه و حبار صب کيرد، وآ یم دو بار غذا ميش براي پی روزهالز به روايمسئول اتاق ن

 ارزش و م،خورد یزور مه  بی زندان را که در حالت عادیغذا. ماند ی در آن جا م،ا شامي، صبحانه و ینوبت بعد
 از اتاق سرم اوگذاشت، تا رفتن  ی مم کنار تختی صندلی غذا روینيهر بار که مسئول اتاق س.  بودهدا کرديگر پي دیيانعم

 ميبار تصم کي. کردم یت به غذا نگاه مرسحشد، با  ین که در اتاق بسته ميهم. مداد یرا که به طرف پنجره بود، تکان نم
  .   جرئت نکردمیول. فهمندنا ه اش کنم که آن یط و بعد آب قاموان بخورير لي از شی کممگرفت

م را قبل از مو از آن جا که شک. کردم ی و فقط در دهانم قرقره ممخورد یآب را نم. چنان ادامه داشت اعتصاب هم
 نديدگن بو گرفته و در حال مکردم تمام بدن یاحساس م. خورد یم م ه بهم دهانم حالیه نکرده بودم، از بويلاعتصاب تخ

 پنجره را با ی ه خ کرکرن. شود یع الغر مين قدر سري بدون غذا امستم که آدناد ینم.  بودهشاد شدگنم  به تميها لباس. است
 آهسته کار یليمغزم خ. دنديد ی خوب نممياه چشم. فتدينن يي که پام و شلوارم را با آن بستمدي برداناد با دني زیارودش
 تخت ی رویورجدانستم که چه  یبعد از آن نم.  شروع شدمت و پشسناز با. دنا آمده  زخمم، هشتماز روز هفت. کرد یم

 گرسنه اصًال مشک.  سخت بودیلي خی ولمم بخوابم شکی کردم رویسع. م درد داشتمديخواب یور مجچون هر . مبخواب
 شهي همید و براي که دوازده روز طول کشم تا روز آخر اعتصابیول. ش وارد شودا  بهی فشارنيتر داد کوچک یاجازه نم

 چه خوب چه بد يی ههر خاطر. کردم یه ميرگ یلي آخر خیروزها. مرفت ی ميیشو  ماند، خودم به دستیم باقيرکورد زندگ
 یلي خيیو تنها. م داشتیاحساس بد. شد یکنم، نمنه يکردم گر ی میهر چه سع. ف شده بودميعض. نداختا یه ميرا به گرم

ت و سيا نه؟ روز بي خبر داشت مرکتحرون از ي در بیا کسيآ.  نبودی کس.ماج داشتيد احتييأت و تيبه حما. ردوآ یفشار م
رون ياز ب.  را بدتر کردما هيح افتاد که روی اتفاق،ی لعنتین اعتصاب غذاايک روز قبل از پايام، يروز ق لاسدو بهمن، 

ن لاس تمام ، نبودینرد باور ک، شدمج از اتاق خاريیشو  رفتن به دستی برایوقت. ديرس یوش مه گ بیادي زیصدا سر و
ر کرده يگ  را دستیاديافراد ز. ده در کنار هم نشسته بودندي پرنگ ریاه  بسته و چهرهیاه  بود که با چشمیناپر از جوان

 را به جا ی هر چه دقت کردم کسیول. ها آشنا بودند چهره.  بودندیها زخم  از آنیرايبس. ن نگاه کردماش به. بودند
 به طرف من یپاسدار.  و همان جا کنار در اتاق مچاله شدمم دلم گذاشتیدستم را رو. ديچيلم پ در دیدرد. مردوآ ینم
  :اد گفتميبا فر.  سراسر تنم را در بر گرفته بودمراه با خش  همیغضب. دا کرده بودميب پي عحیقدرت. ديدو

  ؟یديفهم! نزندست به من ! نزنـ دست به من 
  : گفتهتس آهیيبا صدا

  .هي اصًال خوب نلواحه اميش. سيري وماهره خانطـ 
. نه، خودش بود. کردم ی نگاه ماو به یاباورنبا . فتدي مانده بود قلبم از کار بم کاو نديبا د.  نگاه کردماوم به سمدن ايبا شن
  :فتماد گيبا فر. زانيواش آ نها هم از شیوزي ی سلحهش بود و انا تهفورم پاسدارياون. مناربهدوست خوب و م.  بودیرخهشا

  .وزيکش، پف مآد. دار چماق. نزنـ به من دست 
م يمن هم با زحمت از جا. ش بلند شدياز جا. ا مانده بودهوف در يلتکالش بياه دست.  زده بودلن به من زيگمغ یبا نگاه

 چه قدر راحت به. کردم یاز خودم تعجب م. هير گري زمزد.  تخت انداختمیخودم را رو. مشتگبرخاستم و به اتاق بر
 بلکه ازش م را دوست نداشتاونه تنها ته قلبم . ها سرد شده بود رب دور و ن همویزيه چيا يقلبم . ل قاتم گفتم بودیرخهشا
  . استهده بودم که پاسدار شدي شنقبًال. آمد ی ممشدت بده ب

.  بودهادسساکت و  یمآد. مي بودهفر کردس مختلف ی به شهرهایگاه زشو آمیاه ابقهمس ین با هم برااتسرين دبااز دور
من از .  خوب داشتیا طهبا من راب. خواند ینه ماا ترم ی داشت و برای خوبیصدا. دنگذاشت یبه سرش م همه هم سر

ن بار يلاو.  کندیاش را به من معرف دوست داشت خانواده. ماش هم رفته بود  به خانهاوبا . ماش با خبر بود یان زندگيجر
 یاه که رويس یهاوبا با مي زیدختر. خواهرش در را باز کرد. ميدر زد.  سرد بودیليا خهو مياش رفت که با هم به خانه

اه يس یروسر. ر بودي پیليمادرش خ.  کردیها معرف را به آنم یرخهشا. ديمادرش هم رس. سالم کرد. خته بودياش ر نهاش



ستم که دان ینم. وش گرفتغرا در آم یحال شوبا خ. رش بسته بودم هم به دور کی را از پشت به سرش و چادر شبیگرن
. مي بزرگ شد نسبتًا وکي تاری و روزنامه فرش شده بود وارد اتاقنتور که با کاه کوتايیرو از راه. د بکنميچه با

 اجاق در حال ی رویکتر. وختس ین ميلداالک چراغ عيکنار پنجره .  هم جمع شده بودندیوشه روگک يها  خواب ختر
 که از یدر استکان. ديبار یکت مال و فیار خانه بدبختويداز در و . شانده بودور پيصحق را کف اتا.  بودنبخار کرد

 راه م افتاده کنارین و با سريگمغ یلي خیشاهرخ. ميرون آمدي از آن جا بی و بعد از مدتم خوردیزد، چا ی برق میزيتم
پدر خانواده .  هم نداشتندیکش هلولحتا آب . کردند ی میوراخ زندگسن يخواهرش در ا  با دو برادر، مادر واو. رفت یم

. اش ببرد را به خانهم مجبور شده بود یورجک يآن روز هم . کرد ی منيمأ خانه را تجت خرسيبا ی ماو.  بودهفوت کرد
همه . مين دعوت شداتورسستارا به رآ در شهر يی هابقمسک بار بعد از ي. نميش را ببيع زندگضک ويخواست از نزد یم
.  مشغول استیز به کارير مي متوجه شدم که زندر حال خورد.  کنار من نشسته بودیشاهرخ. ميفارش دادسکباب و و لچ
 را با دقت لبعد هم دستما.  جا دادیل کباب را در دستمایها تکه. مر نظر گرفتيش را زيبا دقت کارها. دادنن ما ایولضف

با .  هم سرخ شده بوداو. مديت کشلخجا.  بد شدیليا خم یدو هر یبرا. ن موقع متوجه من شديدر هم. بشيج یگذاشت تو
  : ن گفتيي پایيت و با صدالخجا

  .او ی برامبر ی کباب دوست دارد، میلي خمـ خواهر
.  نگفتمیزي چیول.  بدهماو را به م کبابی هيخواست بق یدلم م. م ادامه دادن و به خوردمردون آيي و سرم را پامزدن یحرف
اند و  هدي کشی گرسنگیليکرد که خ یف ميتعر. اد داشتم اعتیليبه من خ. ا به هم شده بودم یکين راز باعث نزديا
خت رن اگري دی برالاس و سنمادرش با آن . خانه بروده کشد ب یت مل خجایلها با دست خا  وقتیو بعض. دنکش یم
  .  داشتضرو مو هزار درد . تسش یم

رو بد و  ن در راهاين به زنداناباشاوگر يراه د  هماو. در مقابل من در لباس دشمن. مده بودي را داو سالن يدحاال بعد از چن
   بود؟ها آمدمچه به روز . گفت یراه م یب

توانستم  ینم .گذشت یاک در مغزم ملنوه یسز مثل کابويهمه چ.  بوده را پر کردماد اتاقيداد و فر  ون کتک خوردیصدا
.  شده بودلختممغزم . شه در ثابت مانده بوديخ زده، نگاهم به شي یدست و پابا . خ شده بودممس. مب بخورجنم ياز جا
روز بعد فقط . مندساود به صبح رلآ تمام شب را تب. شدم یدار مي بیادي با هر فریول. شدند ی بدون اراده بسته ممناچشم

 در يیگو. نبود مهوفمز يچ چيه یدم وليشن یها را م صدا. و شدمل تخت وی و تا برگشتم رووم بريیشو توانستم تا دست
 یول. کردم یگذشت زمان را درک نم. م داشتیبيج عیبکساحساس آرامش و . کردم ی نمیرکتحچ يه. مرفت ی فرو میهچا

. کلي هیقد بلند، قو. ده بودگن یليخ.  داخل اتاق شدی پاسدار.باز کنم را مياه  در، مجبور شدم، چشمیبا باز شدن ناگهان
ترس تمام .  خودم را جمع کردماو نديبا د.  بودهش کرديها ورابج شلوارش را در ی هش بود و پاچيپا یديفس یناکفش کت
  :دي پرسی از کسی بلندیبا صدا. آهسته به طرف من آمد. مديرزل یر پتو ميز.  بوده را پر کردموجود

  ن جا افتاده؟يـ  چند وقت است که ا
گر ي دیملعال سکردم و عک ی نگاه ماوفقط به . ن را تکان دادما نهاش شيها بعد شروع کرد با دست. دميشننراه را  جواب هم
  :گفت. مداد ینشان نم
  .مياج دارين اتاق احتيا به ام. ین جا بريد از ايبا. نلت را جمع کيوسا. ـ پاشو

  :با تحکم و داد گفت. تر خودم را جمع کردم شيب. مدي سرم کشیپتو را رو.  نکردمیرکتح
  ؟یر کگهم.  پاشوگم یـ م
  : گفتی تهرانی  آهسته با لهجهیبعد با صدا.  نکردمیرکتح
   پاشو؟یجـ آب

  :راهش گفت به هم. ستي از جا بلند بشو نیجد نه، آبيد. م بودیتر راض شيداد ب یش مح فیج آبیاگر به جا
  .عش رو از جاش بلند کندنن يار اي را بیکيـ برو 

  : زنانه گفتیصدا.  کردمحس ما نها شی را رویفشار دست کس. د خورموشگ زنانه به یيقه صدايبعد از چند دق
  . پاشوماهره خانط، ماهره خانطـ 

حتا . ميگر رفته بوديد  همیها بارها به خانه. مي بودیسالک ن هماتسريبا هم در دب.  را شناختماو. سر داشته  بهايس یچادر
  .  کرد یسر نمه  هم بیروسر
  :آمد گفتم ی که از ته چاه در ميیبا صدا. ه شدمري خاو پر از اشک به یها با چشم

  .دن آرده دری سر چه بنای امنشويکو االـ 
.  را گرفته بودغلمر بيدختر ز. ديرزل ی مميپاها. م بلند شدميبا زحمت از جا. دستم را گرفت. دنادرگاش را از من بر یرو

 م به طرفه کوتاینگاه. ز نشسته بودي پشت میبرادر احمد. ن به دفتر سپاه بردان کشارا کشم را سرم کرد و مچادر
بعد . ن حاضر استي اطالع داد که ماشی وارد شد و به برادر احمدیپاسدار. م نشستی صندلیک دختر رومبا ک. نداختا

  :رو کرد به من و گفت



  د؟يخور ی میزيچ. ميبر ین جا ميـ شما را از ا
  :گفتم. مده بودي رسمبه خواست. د بویاحساس خوب.  شدی پر از شادم وجودماز خبر انتقال

  . استی کافغوان آب دايک ليفقط . م خوری نمیزيـ نه، چ
ه پاسدار س. ن کردنديوار ماشسرا م. کنند یرا به زندان شهر منتقل ممفکر کردم، . من گرفتا آن جنديوشنبا . ردندوآب را آ

 جا گرفت و او کنار یگريکرد و د ی میگدننا ریکي.  بودیم برادر مصطفيوبازج.  شناختمی را میکي. راه من بودند هم
.  من بودیک قدمي در یآزاد. ميرون آمدياز در سپاه ب. ميه از هم نشستل و با فاصميوار شدس از در عقب یمن و مصطف

ن جا را از آم که م فهمانداوا و اشاره به مي با امدي در دم را دمناي از آشنایکي. کردم ی احساس نمیدرد. م داشتیحال خوب
از زندان شهر رد . مياز وسط شهر گذشت. کرد ی نمیرکتح نيتر  زده بود و کوچکلچاره با تعجب به من ز یب. دنبر یم
  :مديپرس. ميشد

  ؟نيبر یـ منو کجا م
  :ره گفتمسخ ینلحده نشسته بود با نن دست راغل که بیکس

  .یده باشيدنواب هم  که تو خیک زندان درست و حسابيت ميبر یم. یخواست ی میـ زندان حساب
نه گر ومرگذ ی بار است که از آن جا منيستم که آخردان ینم. مياز شهر گذشت. دتر شده بودي تپش قلبم شدی ندادم ولیجواب
. دلم گرفت. ام فکر کردم هنواابه خ. ميور ی به تهران ممدي، فهممي وارد جاده تهران شدیوقت. کردم یتر نگاه م شي بیبا دقت
 ميها چشم یسرعت از جلوه  کنار جاده بیها وهک.  بوديیاشام تیناتمسآفتاب ز. مها نداشت  از آنی خبر روز بود که٥٦
ن دقت ين راه را با اياه اگچ يه. دنديدرخش یمس الم آفتاب مثل ای هر اشعيها ز وه کی روی ه زد خي یارهايش .گذشتند یم

تا  ن چنديدر ماش. دادند ی می خوب زندگیها بو سنگ و گ برین باختررودخانه، د. با بوديز زيهمه چ. نگاه نکرده بودم
  :به خود گفتم.  بودیلز عايگر همه چيد. مت خورديکوسيب
  .مت استينغ را مـ د

                                                                                     
   ٢٠٠٣   اکتبر 

  
 


