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  كاريمـآشِ  هانـ، پن مـق داريـِ عش عـما طب
  ، در كوي عشق فاشيم در شهر عشق پنهان

  موالنا
  
  

، در شهري خيلي خيلي قديمي آغاز  حكايت ما با وقوع مصيبتي بزرگ
،  ، انگار در انتهاي جهان ساله در دياري دوردست شهري چندهزار،شود مي

، هزار  بنفشهزار :  اي هزاررنگ هاي افسانه انتها و كوه محصور در بياباني بي
، گاه   باستانيهاي  گاه همچون ديوارهاي فروريختة قلعه،، هزار زرد اي قهوه

رنگي به زاللي  ، زير آسمان بلند فيروزه شده همچون حيوانات اساطيري سنگ
،  ها و درختان هزارسالة سركشيده به آسمان ، پنهان در ميان باغ هاي آبي چشم
  .شدند دو در دل بيابان پديدار ميجا بهويي ناگهان كه گ

 اي ساله، شهر مينياتوري چندهزار درختودار اي برهنه و بي كنار شهر، بر صفه
، خود را به باال بركشيده بود،  ، چون پاچين دامن آسمان از خاك و خشت

  .نمود اخته از خاك باورنكردني ميچنان با شكوه و مجلل كه از شهري برس
هاي   در لحظه،بت عظمي سحرگاه يك جمعه بر اين همه فرود آمدو مصي
رفت تا در مقابل روزي كه  ، كه مي ِ شب سياه و سرد زمستان كويري واپسين

 درست در آن هنگام كه ،آمد، رنگ بازد گاه تاريكي پيش مي دزدانه در سايه
 شود و بر آوردن دست و پايي به عبادات خواب خفتگان سنگين و شيرين مي
  . واجب صبحگاهي بس دشوار است

وقتي صبح صادق بر فراز درختان هزارساله كه همچنان آرام و پابرجا 
پاي درختان استوار  آنچه روي زمين بود بههر. بودند بردميد، شهر ديگر نبود
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جا بماند،  شدة باستاني همان شد همچون شهرهاي مدفون خاك شده بود، و مي
  .اگر روزگاري ديگر بود

  
  ناي جهان اگرچه دراز استغ رنج و
  ر آيدـس ان بهـگم د و نيك بيـبا ب        

  ــا سـفر بــرگذشتني گـذرانـيمم
  در آيد تـا ســفر نــاگذشتني بـه        

  خسروناصر
  



  
  
  
 
 

  گفتار اول
  در انتشار خبر سانحه

 
ي آسماني در سراسر جهان پخش ها بخبر وقوع سانحه با سرعت شها

سوي درياها و  ر كيلومتر دورتر، در آنهزا جايي در هزاران. شد
ها و  ، كه در انبوه صفه اي متصل به اعماق زمين ، عقربهها ساقيانو

، لرزيده بود و  ي نيستي يكپارچة آن مرزها بخاك و سنگ و مذا
  .ري سرزمين ما باخبرشان كرده بود ريشت5/6 از زلزلة

تلويزيون ا احتياط ، وقتي ب من ظهر همان جمعة نحس خبر را شنيدم
دة وقوع سانحه العا زن خبر فوق  عالمت قرمز چشمك و را روشن كردم

اخبار .  ديدم دشمن يا  ماهوارهيها لدر كانا را در كشور خودمان
: اند جور بدبختي  تقريباً هميشه مربوط به يكها لن كاناي االعاده فوق
...  درهآموزان سريالنكايي به  ، افتادن اتوبوس دانش ، جنگ ، زلزله سيل

،  يي كه اين روزها انواع غيرسرخ آنها بو البته خبر كودتاها و انقال
 ،ها بجور انقال چهل سال بعد از انقالب سفيد شاهنشاهي ما، كه آخر اين

اين .   بيرنگ بود، خيلي معمول شده استكلي بهيعني سفيد سفيد، يا 
آورد توان به سادگي در زمرة خبرهاي خوش يا ناخوش  خبرها را نمي

اما اخبار خوش و .  شوندجا بهتوانند جا كه بسته به مخاطبشان مي
بخش حداكثر شانس اين را دارند كه جزو تيترهاي اول خبري  شادي
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ها عنايت بيشتري به اخبار  ها و بيننده دانم شنونده نمي. قرار گيرند
 دارند، يا از وقتي دنيا به يك دهكدة كوچك ها يالعادة بدبخت فوق

ترين نقاط  ده آستانة همدردي پايين آمده و حوادث دورافتادهتبديل ش
 به سوانح توانند با خيال راحت سياره هم كه مردم آنها ديگر نمي

 ها اجدادي خودشان و همسايهي آباوها بحسا يهسوغيرطبيعي و تو طبيعي
  . العاده يافته است برسند، اهميت فوق

هاي شيطاني در آن  رهالعادة ماهوا  راستش را بخواهيد خبر فوقيول
.  من نرسيدنظر بهاي  العاده ، خبر چندان فوق ، در وهلة اول روز جمعه

 از ،زميني كه سهم ما از دنياست دانيم در زيرِ همة ما خوب ميچون 
ي آمادة ها نزا مثل مي ، خطوط لرزه شمال تا جنوب و از شرق تا غرب

ند و زمين انفجارند كه هر لحظه ممكن است يكي از آنها عمل ك
، چه كوتاه و چه بلند، اگر  هركدام از ما در طول عمرمان. بلرزد

آوري  ، بارها و بارها چادرهاي جمع گرفتار يكي از آنها نشده باشيم
ايم و تصويرهايي را كه تلويزيون از   را ديدهها نكمك سر ميدا

لرزه هم چندان آباد  است كه قبل از زمين هاي ويراني نشان داده خانه
توان  اند كه مي هاي قبلي لرزه اند و آنقدر شبيه تصويرهاي زمين بودهن
ي ها پ تلويزيون بيشتر كليها يالبته تازگ.  هم نشانشان دادجاي به

در خيلي از اين . دهد ، نمايش مي سوزناكي را با اشعار سوزناك
 مردي با پيراهن سفيد بلند، كه بايد نماد كفن باشد، روي ها پكلي

رود و جاي  ، پابرهنه راه مي ، وسط بيابان ورده از خشكيخ زمين ترك
كند و  او هميشه به افق نگاه مي. ماند لودش روي زمين ميآ پاي خون

 لباس ياه هم هست كه مقنعه وگاهي در آنجا زني با چشمان درشت س
ها از   هم خيلي وقتها پموسيقي متن كلي. سفيد بلند بر تن دارد

 .اند هاي خودمان  شعرها از گنجينهاما.  ي معروف استها يسمفون
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 و اعالم شمارة ها پبعد از مدتي نشان دادن اين كلي هرحال به
گردد تا   به حالت عادي برميچيز همه،  كمكي بانكي براي ها بحسا

، يا دورتر، در جايي كه همه  جا يا همان حوالي  در همان،لرزش بعدي
ِ راضي به رضا كه  اه فلسفيواهد لرزيد، اما بنا به نگدانيم روزي خ مي

  : گيريم اش مي ناديدهشود،  شدنمان نمي البته مانع غافلگير شدن و عصباني
  دهند آنچه نصيب است نه كم مي

  دهند  مي  ستم  به  نستاني گر        
 ها ن روي يكي از همين ميكه درحالي،  العاده روز اعالم خبر فوق

ند مدت پيش عمل كرده و ياد آوردم كه يكي از آنها چ نشسته بودم به
تر هم در  ده پانزده هزار نفر را زير خاك برده بود و چند سال قبل

لب جادة اصلي  اي كنار هم كه درست لب چك زنجيرهچند شهر كو
شان مربوط به سوانح  ومير ساالنه اند و يك رقم از مرگ ساخته شده

درواقع . د، پنجاه هزار نفر را به خاك سپرده بو اي است غيرطبيعي جاده
 را، مثل ضربان طبيعي قلب آدمي ترسيم ها نتوان نمودار اين تكا مي

زدايي طبيعي  كرد كه شايد گواه صحت تئوري مالتوس دربارة جمعيت
گرچه خود او گويا بيشتر .  باشد كه در دوران دانشكده خوانده بودم

ساله و  ي مسري سيها گي مسري و جنها ي و بيمارها نبه طاعو
 ، وقت پيشكه در واليات خودشان تا همين چنداي نظر داشت  لهسا پنجاه

، كه در آن  هنوز از آخرين جنگ جهاني. هاي ما مكرر بود مثل زلزله
  . جهان كم شد شصت سال نگذشته استصد ميليون نفري از جمعيت 

سته به تئوري مالتوس بود جور اعتقاد نادان  به دليل يكفكر كنم
، براي سوانح طبيعي و كشت و  ه شدن جهان تا قبل از دهكدهمكه ما 

قال راه و بيشتر وقتي قيل.  كرديم قال نميو ، خيلي قيل كشتار اين سوانح
ريشتر  يي روي زمين همها شزمين با لرز افتاد كه لرزش زير مي
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ترين آنها را كه حدود چهل سال پيش رخ داد  يكي از معروف. شد مي
يجان عجيبي به خانه آمد تا وسايلي آن روز پدر با ه.  ياد دارم خوب به

مادر با عصبانيت پتويي را كه . ها از خانه ببرد زده براي كمك به زلزله
  :برداشته بود از دستش بيرون كشيد

  »بري؟ چه خبره؟ پتوي نو را كجا مي«
  ».اند خراب شده مگر تو انسان نيستي؟ مردم خانه«
همه را وسط راه . سدر  ميها بخرا نه كه اينها خيلي به دست خانه«

  ».كشند باال مي
 را به پهلوان محبوب ملي ها كبار كم پدر توضيح داد كه اين

جا براي جمع ي دولتي و گفت كه پهلوان هرها ندهند، نه سازما مي
كوري چشم  به«آيند و   بند ميها نرود همة خيابا كردن كمك مي

 وسايل ميليون پول و كوهي ازها ن تا حاال توانسته ميليو»دستگاه
  .زندگي براي مردم جمع كند

ياد دارم بعد از اين ماجرا بود كه پدر با رنگ پريده  تا آنجا كه به
  : اشكبار خبر مرگ پهلوان را آوردو چشمان

  ».باالخره سرش را زير آب كردند«
حاال .  روي دوش پدر سوار بودمشكوه او من در تشييع جنازة با

بينم كه  هاي دوش سوار را مي هي تظاهرات رسمي با بچها موقت فيلهر
 و فيلمبردارها و مؤيد ها سبا سربند انقالبيشان سوژة محبوب عكا

اند،  سالهاحساسات در اعماق قلب كودكان چنددار بودن اين  ريشه
افتم  سواري آن روز خودم بر فراز سر جمعيت انبوهي مي ياد دوش به

توانست  نميو پدر پاهاي مرا گرفته بود . زدند صورت ميوكه بر سر
 روي حتي چند قطره اشك او. كرد صورتش بزند، اما گريه ميبر سرو

  : گفت مرتب مي. پاهايم چكيد
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  »! چه مردي!  چه مردي«
 تصور ها ت، تا مد  بعد كه كتابخوان و شعرخوان شدمها لسا
 كه درحالي،  كردم شعر معروف شاعر ملي معاصر دربارة اوست مي

اي سروده  چهره سالة خوش پسر جوان هيجدهبراي قهرماني ديگر، يعني 
شده بود كه نمايش محاكمة او، در زماني كه برادرانش همه كشته يا 

 را مثل نمايش مسابقات قهرمان ملي خالي ها ناعدام شده بودند، خيابا
ياد دارم و هنوز هم برايم بيشتر  ابياتي از آن شعر را هنوز به. كرد مي

  : قهرمان ملي استيادآور 
  ، چه مردي ه مرديچ«
  گونه عاشق ير آهنكوه مردي از اينش

  تني كه راز مرگش روئينه
  اندوه عشق و
  ».غم تنهايي بود

 كه در ي نويسندة محبوب واما عجيب آنكه معماي مرگ پهلوان
ن هيچگاه كامالً روش »سرش را زير آب كرده بودند«همان ايام گويا 

د كردند كه او يكأ تحتاًسنده صراي بعضي از بستگان نونكهينشد، با ا
 حيف كه در كشور ما . به فن شنا غرق شده بودييل ناآشناي به دلواقعاً

رسم آزاد كردن اسناد محرمانة دولتي بعد از پنجاه سال يا سي سال 
گرچه . هاي تاريخي را باز و خيال همه را راحت كند نيست كه گره

سند قبول عنوان  بهخيلي اطميناني هم نيست كه ما بتوانيم اسناد را هم 
درواقع سند و .  ديم را قبول نكر بستگانيطور كه گواه ، همان كنيم

 انسرش«تي ته قلبمان يقين داريم كه ، وق چندان كارساز نيست مدرك
 ــ ناريم همة ما، حتي بستگان قهرماد و يقين »اند را زير آب كرده

 ــد توانست از گور برخيزد و شهادت ده حتي خود قهرمان اگر مي
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وقتي الزم باشد، مجبوريم دروغ بگوييم و تقيه كنيم و اشكالي هم 
  .ندارد
عدي كه رساني به قربانيان لرزش مهم ب  در كمكهرحال به
،  خاك كردكلي بهيك شهر را ان بود و يشتر با انقالب در جرير هم

از انگلستان  نادر كه تازه ، همراهبار روي پاهاي خودم ن، اي من خودم
ر و يخكار ،يرسان ن كمكيدر ا .  شركت كردم برگشته بودرانيبه ا
، چون من و نادر تازه  شده بودي با هم قاطينديطرز خوشا ر بهيخامر

الرأس پدر  يمي مسقطي قدها ك از ماليكي پسر او. مينامزد كرده بود
 با وجود ضديتي كه با انگليس شپدر. شاه در آن منطقه بودو نمايندة 
 زد، و گاهي خيلي خصوصي با پدر حرفش را مي داشت ها يو انگليس
به يك پانسيون  ياز نوجوان را پسرشي ديگر ها كمثل مال

در تابستان قبل از به ثمر   وه بودروزي در انگلستان فرستاد شبانه
 را راضي كند  پدر مادر باالخره توانستيوقت ،يدن جنبش انقالبيرس

برمان ي دوروها نز جوا، مرا هم مثل خيلي ا يسيكه براي آموختن انگل
 من ي او راهنما،رفتند، به انگلستان بفرستد نگ ميكه هزار هزار به فر

  زوديليخ دم وي را مرتب دبودم نادر  كه آنجاي در مدت.در لندن شد
 اعتراف كرد يوقت.  در لندن گذشتي و سرپرستييكارمان از راهنما

 دمخور » سگ زنجيري امپرياليسم«،  كه با دانشجويان مخالف شاه
، در عين   كامالً مطمئن شدمرگذشتن كار خودم و اويخ  به، از است

  : از او پرسيدم.  مجب كردحال كه سخت تع
  »داند؟ مگر او نمايندة شاه نيست؟ پدرت مي«
هاي وزرا و  خيلي از رفقا هم بچه.  به من چه مربوط. خوب باشد«

  ».وكاليند
  : فوراً به فكر خودم افتادم
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  »خواهي به ايران بيايي؟ پس چطور مي«
زودي  به.  جنبش انقالبي رو به اعتالست.  ديگر چيزي نمانده«

  ». گردم شود و من هم برمي انقالب مي
ي هايدپارك برد تا باور ها لبعد مرا به جلساتشان و بحث و جد

فهميدم كي به كي   سخت ميگرچه من. كنم كه انقالب در راه است
فقط گاهي بر ضد انجمن .  داشتندهمه با هم بحث و دعوا.  است
 يها مآر. شدند ده است يكي ميگفتند تازگي دم درآور  كه ميها نمسلما

اي ديده بودم كه گاهي  شده  روي اوراق تايپشان را مجالس سخنراني
كرد  گذاشتند و كسي جرئت نمي ي دانشكدة ما هم ميها يدر دستشوي

 توانستم ز لندن تقريباً ميسرانجام وقت برگشتن ا. دربارة آنها حرف بزند
م در همة آنها كلمة نظر بهها و حكومت انتخابيشان را كه  همة گروه

 . ط عنوان بود، از هم متمايز كنم، آخر يا وس  اول،خلق و دموكراتيك
 زودتر هرچهخواست نادر   دلم ميتازه. انقالب را هم باور كرده بودم

و روي قولش حساب زاده بود  خان. برگردد و تكليفمان روشن شود
:  در آخرين لحظه در فرودگاه بغلم كرد و كنار گوشم گفت.  كردم مي
  ».به پدرم از من چيزي نگو«

، انگار دارم  تازه خودم هم خيلي زود، با غيرت تمام.  من هم نگفتم
 دانشكدة هاي دسته، قاطي دارو كنم اع ميام دف از حيثيت خانوادگي

هاي كوهنوردي   گروهي و برنامهبراي همة سفرهاي.  خودمان شدم
ها و تظاهرات شبانة  به تظاهرات خياباني جلوي دانشگاه.  نام كردم ثبت

 نظامي ها بر عليه ازهاري رئيس حكومت  هم رفتم و با همسايهها مباالي با
 ها مبا  و پشتها نتهران كه ادعا كرده بود شعارهاي مردم در خيابا

 رِنگ شعار از زور سرخوشي هنگ باا و همصداي نوارست خوانديم
  : جنبانديم  سر و تني هم ها مروي با
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  .نوار كه پا نداره    گي نواره بازم مي  زهاري گوسالها
 ي پدرش داشت آمادة جالوقتي، يپس از وقوع زلزله انقالبنادر 
 مراسم معارفة خانوادگي بدون دردسرهاي  وبرگشت ،شد يوطن م

 در خانوادة چهار نفرة ما وقت آننكه در ي، با اايدئولوژيك برگزار شد
جبهة نادر  در  من و خواهرم.  وجود داشتياسيسه جبهة متمايز س

ام يپ گفت يون كه ميزي شاه در تلوي كه وقت تماشا،اما مادر . بوديم
 ها بطل  به سلطنت، گرية مفصلي كرد،ده استيانقالب ملت را شن

 و يدار هيسرمان مخالفت با ي در عيوقت كيكه هم پدر  .وسته بوديپ
العقل   ناقصيها نف زيشود حر ينم«ح كه ين توضي با ا،سمياليامپر
ده بود و كراوات ي و گرامافون خري خانه مبلمان فرنگي برا»شد
د، ناگهان كراوات را باز يرقص ي پاسادوبل مها يبست و در مهمان يم

 يب انقالبيخ و خطيكرده و مشغول تكثير نوارهاي آخوند غفاري، ش
  پدري جهش تكاملدر يدار هي با سرمايغلط نكنم پدركشتگ. بودشده 

فساد   نفوذي، از نگرانشترش همي وقت پيلي چون خ.ر نبوديثأت يب
ما را  ن فكر افتاده بود كهيق مدرسه به خانه به اي از طريبورژواز

م يكرد به آنجا برو ي كه مادر تقال مها يرستان مختلط خارجي دبجاي به
 بفرستد يعلو رستانيم، به دبي كم نداشته باشيي دايها ه از بچيزيتا چ
دهند چطور احترام بزرگترها و  ياد ميگفت در آنجا به ما  يكه م
خوشبختانه در هنگام درگرفتن . مي خودمان را داشته باشيها تسن

 رفتن ما گذشته بود و من به يگر از وقت مدرسة علويانقالب، د
  .رفتم يدانشگاه م
هم مادر و هم  ، پدر نادر با دربار طاغوتيبستگ با وجود خالصه

  : كرديراهنماي  نادر را حتيپدر. ند راضي بوديلي خاز اين وصلتپدر 
، پدرت را راضي كن قبل از رفتن ملك و امالكش را به  پسرم«
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 اينجا هرچهتواند براي خودش ببرد، اما  قدر پول مي چه هر. اسم تو كند
  ».رود به نامش بماند از دست مي

 ري ز راني زمبا لرزش سراسري انقالب كه شترير هم زلزلة انقالبي
 ، بنابرايناتفاق افتاد ن روزهاي در هم، بودبه لرزه انداختهمان   همهيپا
اخبار مربوط به حملة يك زن به ملكه و تظاهرات بازماندگان  ،شتريب

 معماري زيباي شهر قديمي بر ضد دولت پادشاهي نقل مجالس بود تا
 ها ي كه بعدها خيل ، و پليكان معروف باغ گلشن آنها لزده و نخ هزلزل

سياسي  ي سياسي و شبهها هگرو. رفتنشان را خوردند غصة ازدست
. دنه بودي اعزامي به منطقه را سازمان دادها ه گرويهم كلدانشجويي 

 و چادرهاي اساسي كه ها بنام كرديم و با كيسه خوا ما هم ثبت طبعاً
ي چريكي احتمالي آورده بود راهي شهر ها شيني آموزب نادر با پيش

هاي   ترانه تمام،ي، با شور انقالببند  يك در طول راه. زده شديم مصيبت
 يك ترانة جنگي لري را كه تقريباً به سرود خصوص به،  محلي خوانديم

  :رسمي چريكي تبديل شده بود
  دايه دايه وقت جنگه،
  ،وقت آشتي با تفنگه

  سرم پر ز فشنگهقطار كه باالي 
كه نادر ي سياسي ها ثبعد از هفده هيجده ساعت سرودخواني و بح

 از آنها ،كشوراز  در خارج ياسيك سي سابقة قابل توجه در پلمخاطر به
، به  سرانجام به مقصد رسيديمرون آمد و مرا مفتخر كرد، يروز بيپ

ر د.  باقي نمانده بود از آنديگر چيزيشهري كه زماني شهري بود و 
رختان غبارگرفتة نارنج ي تنومند سر بر آسمان كشيده و دها لميان نخ
 را ها تدانه خش دستي دانه. بودن آوار خشت و خاك  جزيزيو ليمو چ

 پر  بهشتي،از هم جدا كرده و بهشت معروف كوير را نابود كرده بود
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آب كه به ي پرها ض، با جويبارها و نهرها و حو گل و رياحيناز
خشك زمين بيرون كشيده شده بود، با قصرهاي خاكي افسون از دل 

طبقه كه به پارچة ململ  بادگيرهاي شكيل و نورگيرهاي چندو
مانست و درختان نخلي كه از ميان سقف و درون ديوارها به بيرون  مي

  .ها سايه انداخته بودند ها و خانه راه يافته و بر سر كوچه
ز زير آوار بيرون كشيده م كه قربانيان را ايما وقتي به آنجا رسيد

هاي بهشت چادرهاي  در ميان ويرانه ها هماند زنده. و دفن كرده بودند
هاي هر  ، بازمانده روي هم ، روبه اي برپا كرده بودند، كنار هم كهنه

اي كه ميان آنها شكل گرفته  درِ چادرها به كوچه. جا طايفه در يك
شسته بودند، به ها ن ي سياهپوش در كوچهها نشد و ز بود باز مي

ان آوار توانسته بودند حفاظت از چادرها و كودكان و آنچه از مي
ي صحرايي دولتي و مردمي هم مشغول مداواي ها نبيمارستا .بازيابند

 از زنان گريان و كودكاني توانستيم بنابراين فقط مي. مجروحان بودند
 عكس زدند كه با موهاي آشفته و سروصورت كثيف به ما لبخند مي

 و كه چادرها ها يناسزاگويي به دولت و در همسرايي عمومي ميريبگ
هاي برنج و   پايتخت رسانده و كيسهيپتوهاي خارجي را به بازارها

طبعاً دليلي هم براي .  حبوبات را به جيب زده بودند مشاركت كنيم
 نداشتيم كه د سرخيخورشرويدن توضيح مسئوالن مزدور شباور كر

اند، اما خود مردم   توزيع كردهتوهاي خارجي رافتند چادرها و پگ مي
 برسد نظر بهاند، از ترس دزدي يا از ترس اينكه  آنها را پنهان كرده

  .گذرد خيلي به آنها خوش مي
ي ها يجويان آباد ، قاطبة بازماندگان و غنيمت به اين ترتيب

 آمده بودند و جان حرف ها كدوروبر كه به چشمداشت سهمي از كم
صبح تا شام پادشاه و . د، نيازي به تبليغات سياسي ما نداشتندزدن داشتن
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 »وباني باعث« را كه ها يملكه را كه تازه به آنجا سر زده بود و آمريكاي
آگاهي و احساسات ضدامپرياليستي . كردند اين خرابي بودند نفرين مي

زودي دانستيم  آور و ماية مباهات بود، اما به آنها برايمان شگفت
  .دانند  ميها ي خود زلزله را كار آمريكايها يخيل

  ».اي؟ اينكه زلزله نبود، چيزي را زير زمين منفجر كردند چه زلزله«
  »چه كسي؟«
  ».ها يآمريكاي.  معلوم است«
  »چرا بايد اين كار را بكنند؟«
  ».كردند آزمايش مي«

البته رودرواسي ملي در وقت بازديد رسمي ملكه و مقامات 
حتي در آستانة انقالب هم اجازه نداده بود اين ،  كشوري و لشكري

حتي مثل هميشه در همة بازديدها . عقيده را توي روي آنها بگويند
 دستش را هم بوسيده و روي ها يبعض. براي ديدنش هجوم برده بودند

 كه يك » اش لعنت بانيو بر باعث«اما . اش گريه كرده بودند شانه
شه يم مسئوالن امور همنظر به .ود بي جارها ناصطالح ملي است بر زبا

، يا »شده خراب«  مثالًر آنها،يبسيار گويا و نظا يها ح اصطالنيا ديبا
 كنند يخرد خرج ممثل پول م يآحاد ملت دا  را كه »مانده صاحب بي«

شمار  سرنوشت تلخ سلسلة سلطنتي در بيهرحال  به .رنديگب يجد
 خودشان كه بعد از  اعوان و انصار آنها و حتيِ اطراتي خها بكتا

يوانه از د:  انقالب به روش انبوه توليد شد مصداق گوياي اين مثل است
  .، عاقبت ندارد نه:  دوست داري شاه بشوي؟ گفت پرسيدند

 سال پيش، در 26شدة كوير در زلزلة  بهشت ويراناما يادآوري 
آن جمعة نحس كه خاطراتم از زلزله انقالبي و نامزدبازي انقالبي تازه 

 خبر نكهيا:  مهم كرديليك موضوع خي متوجهمرا ناگهان  ،شده بود
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شهر چون  . العاده است فوق اي ما همبر يحت ،ها هالعادة ماهوار فوق
 گنجينة تمدن كهنسال ما كه از همتاي جواهر بي مينياتوري بس زيبا،

 شهر  برده بود، بغل گوشدر هزار سال بد زمانه جان سالم بهدو
  . زده بود مصيبت

 از سرم پريد، كلي به با اين يادآوري خماري بعدازظهر جمعه
.  گرچه بنا به حكمت انشاءاهللا گربه است كوشيدم به دلم بد نياورم

ها با بناها و مناطق تاريخي  لرزه كردم زمين دانم چرا فكر مي نمي
.   شدمخكوبيون ميزيبا اين همه پاي تلو. دغيرمسكون كاري ندارن

ني دشمن توانسته بودند در عرض چند ساعت ي خبرپراكها هبنگا
، آخرين تصويرها را از  هاي زنده  را وصل كنند و در برنامهها بقال

هاي  لرزه  با آنچه از زمينچيز همه. وضعيت عجيب آنجا نشان دهند
يك تل آوار اينجا و يكي آنجا، مثل . قبلي ديده بودم متفاوت بود

رديف اجساد كنار هم .  نبود طبس همحتي مثل. هاي دهات نبود زلزله
 كه ي عظيم آجر و آهنها لكرد و ت ر مي تا جايي كه چشم كابود
بار بازماندگان نه بر سر  اين. يده بودند را از زير آنها بيرون كشها مآد
با . كردند  هم نگاه نميها نحتي به دوربي. كردند زدند، نه گريه مي مي

زد كه به اندازة الزم و   مياين همه آنقدر دلم شور شهر مينياتوري را
اي  كس اشاره خوشحال بودم كه هيچ.  كردم كافي به اين همه توجه نمي

 اي به آن خورده بود حتماً  صدمهاگر.  شهر تاريخي نكرده بودبه
  .زدند ياش حرف م درباره

 در يك ميها يخيال اما دريغ كه با فرارسيدن شامگاه همة خوش
 ناگهان شهر مينياتوري را كه خاك اه يخبرگزار.  لحظه بر باد رفت

حتي فوراً با . شده بود نشان دادند و بر ويراني آن افسوس خوردند
باره تماس  ي ميراث فرهنگي دنيا براي گفتگو در اينها سكارشنا
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،  هاي شهر خيره شده بودم زده به تصوير ويرانه من كه بهت. گرفتند
. ودم هم غيرمنتظره بودبراي خ.  ناگهان نفهميدم چرا به گريه افتادم

، آمادة رفتن به مهماني در كنارم  كرده دخترم كه خوشگل و آرايش
پسرم از اتاق بيرون آمد، و با . نشسته بود، با حيرت به من خيره شد
كردم كه  آنقدر جدي گريه مي. اشارة دست او متوجه موضوع شد

گباري اما اين ر.  صدا به اتاقش برگشت ام كند و بي نتوانست مسخره
كوتاه نبود، از يك ابر سياه سنگين كه همچون ابرهاي طوفاني ناگهان 

؛ فقط  خيلي وقت بود گريه نكرده بودم. باريد پديدار شده بود مي
ختم و تدفين  يا در مراسم ها مريختن كسي را در فيل گهگاه كه اشك

، نم اشكي كه مثل خميازه مسري است و از اين به آن  مه بودديد 
  . به چشمانم نشسته بودرسد، مي

ز يانگ  دلي در بهاريك سفر كاريدر  نظير را شهر مينياتوري بي
با آرامش در  ،اني پريها ن از داستاييايؤ ريريتصومثل . ده بودميد

ي ها گدلنشين برصداي   كه در آن غنوده بوديابان پهني خيانتها
آميخت و   درمي آنيها گبا عطر گنگ و پاكيزة براوكاليپتوس 

شد به آساني احساس  وق به سينه كشيدن بهاري را كه ديگر نميش
؛ بهاري مثل بهار  انگيخت طور حي و حاضر بود برمي كرد و آنجا آن

.  ي خلوت شهرهاي قديميها نبار اما شادمانة كودكي در خيابا رخوت
 ،ها گخش بر از اين خيابان بهارآكنده جز عطر اوكاليپتوس و خش

اي كانون آرايش داماد، با متده:  نقش شديك تابلو هم بر ذهنم 
پيرايش داماد با وقت قبلي پذيرفته :  بودنوشته زير آن.  پيشرفته

 دو نفر كه سروروي دامادها را نداشتند اما مثل دامادها محجوب. شود مي
  .رسيدند مشغول اصالح بودند  مينظر به

البرز جبال   مثل سلسله، كه نه ي دوردستها هانداز كو  در چشمارگ
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گ نازك شبيه ، به ار ، كه كوتاه و پرچين و شكن هيبتبزرگ و با
خود . ؛ روح جنگندگي و قهر در آن نبود  شباهتي به قلعه نداشتبودند،

در رس. بود تا از نظرها پنهان بماند كرده ها هشكل كو را كوچك و هم
مانست و محجوبانه كنج  ، اما بلند آن به سردر قلعة پريان مي ظريف

دار قرار گرفته بود، همچون ميزباني كه كنار  ار بلند كنگرهديو
اي باريك بود و در   كوچه،در پس در. ايستد تا مهمان وارد شود مي

ها و  پشت بازار خانه. هاي كوچك مينياتوري بازار كنارش حجره
كوچه انحنايي داشت كه . ي با همان ظرافت و كوچكي شهر بودا يهتك

و را دائم مثل تصويرهاي جعبة ر ر پيششد، اما مناظ احساس نمي
انداز  ، چشم ، به فاصلة يك گام از هر نقطه. داد فرنگ تغيير ميشهر
آنكه شهر  ، بي شد ديد و در همان حال باال و باالتر رفت اي را مي تازه

ها اندازة ما  هميشه اندازه. بزرگتر شود، يا قد بكشد، يا ارتفاع بگيرد
، ظريف و   و بعد از آن عمارت چهارفصل. بود، حتي در عمارت حاكم

  .بديل بر تارك ارگ بود بديع و بي
زده ابراز   شگفت، بعد از شنيدن خبر نابودي ارگآن شب

 در  دن كرده بودي از آن دياحساسات يك آمريكايي را كه زمان
 اشكي در چشم او با بغضي در گلو و نم. هاي دشمن شنيدم ماهواره

گفت كه ساكنانش گويي در  مي يا شده نرايزد و از شهر و حرف مي
زماني در . بردند سر مي  همچون سكوت ارگ به، ازلي و ابدييآرامش
جنسي و  دليل احساس هم چون او بي ، من هم هاي تاريخي رم ويرانه

پيوندي با آنهايي را كرده بودم كه در طول هزاران هزار سال در  هم
شايد او هم در ارگ ما .  باشندآنكه اجداد ما بوده آنجا زيسته بودند، بي

ظريف و آنكه از اعوان شاهزادة  چنين حالي پيدا كرده بود، بي
 كه از ترس يك جنگجوي جهانگشاي وار زند بوده باشد سياووش
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شد قسم خورد كه او  البته نمي. شده در آنجا پناه گرفته بود النسل مقطوع
كه زماني به از نوادگان كوروش كبير و اقوام آريايي نبوده باشد 

شايد هم فقط يك هنردوست . تر كوچيدند آب و علفي پرها نسرزمي
 رحمانه اي باارزش كه چنان بي ، مجسمه بود كه از نابودي يك اثر هنري

،  هاي ارگ بسا ديدن تصوير ويرانه خاك شده بود اندوهگين بود و چه
،  تي زندة دنيا هم ترجمه شده اسها نبرايش اشعار خيام را كه به زبا

  :تداعي كرده بود
  تـالم نام اسـاط را كه عـرب ن كهنهـيا

   است امـ ش و صبح  لق ـ اب گهـآرام و       
  د استي است كه واماندة صد جمشيبزم

  گاه صد بهرام است هي است كه تكيقصر      



  
  
  
  
  

  فتار دومگ
  ديدگان در فكر امداد به سانحه

  
 درست .دبوپا بر يجد در محل كار بساط سوگواري ، بعدصبح روز

 .گرفت وارد موج غم و اندوه باال مي با ورود هر تازه مثل مجلس ختم
داد  ي خيس را ميها يكشي كه هنوز بوي سرد ت همه در سالن نقشه
راديوي آبدارچي را هم قرض گرفته بودند و به . جمع شده بودند
كم  با اعالم لحظه به لحظة عدة قربانيان كه كم. دادند خبرها گوش مي

 ي، نابودآمد كرد، آه از نهاد همه برمي هزار نفر تجاوز مي اشت از سيد
  . خود را داشتيارگ هم كه جا
من براي گر هم مثل ي ديها يخيلش، يروز پدانستم  همان وقت

ي از سر يك درد ا يهن گريادرواقع  .ندبود شهر مينياتوري گريه كرده
 شايد از قبالً.  م مبتاليش شده بودبدجور بود ي مدتملي بود كه من هم

 و  دانست اش مي  تاريخ را ارث شخصيسال 2500 كه هيمعاوبغض 
ش وبي سال پيش برده بود، موضوع كم 2500تاريخ رسمي را هم به 

كه  ناگهان اين، از كشورهيمعاواما بعد از گريختن .  شده بودفراموش
 هاي جدي تبديل شد ، به مسئله  سال1300سال بوده يا  2500تاريخ ما 

 يا كافران يا موضوع بازگشت به خود در مقابل بيگانگان. بود
منظور از   معلوم نبوديليخ. ه بود پيدا كرديبيچش عجيامپرياليسم هم پ
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 به دليل تاريخ پرفراز و نشيب كه يحالدر.  خود، كدام خود است
ي اقوام مهاجم عرب و مغول و ها يمشحون از تجاوزها و غارتگر

ست كه در كار خود و پانصد سالي هو هزاركم دستما ازبك و غز، 
، به كمك عرفا و شيوخ اري هستيم و بعد از هضم همة اغغيرخود

ايم از سطوح خودها و ناخودها  نام توانسته صاحب منزلت و صاحب
  : ، مثل شيخ اجل سعدي كه گفته است عبور كنيم و به عمق برويم

  دكه در آفرينش ز يك گوهرن  رندكيآدم اعضاي يك پ بني
  : و مالي ياغي كه خوانده است

  مـروي ما ز درياييم و دريا مي  مـروي ما ز باالييم و باال مي
  رويم جا مي جاييم و بي ما ز بي  ما از اينجا و از آنجا نيستيم

جا و احساس  ور بودن در بي رغم لذتي كه غوطه ، به ا اين همهب
ا ساله ر2500، خود  عضوي از يك پيكر بودن دارد، من خودم

 و ها ننشي  باديهليل نفرت آباءواجدادي ازنه فقط به د.  پسندم مي
واجدادي مخالفت با ، و نه فقط به دليل سنت آباءهاسوسمارخور
شناسد و با  سال را به رسميت مي 1400 كه حاال فقط ينظرگاه رسم

، تا  ، از خيام و حافظ و فردوسي گرفته اعتنايي به مشاهير ملي بي
 را هم بدجوري سوراخ ، آن  و اميركبير و مصدقنيمقام فراها قائم

سال از تاريخ را  1500طوري  شود همين انصافاً نمي.  سوراخ كرده است
خصوص اگر بتوانيم  ، به هاي خمير نان كند و دور انداخت مثل كناره

به آثار افتخارآفرين آن مغرور باشيم كه در زمرة ميراث فرهنگي 
دم را از گوشه و كنار دنيا به قبول بشري ثبت و ضبط شده و كلي آ

 سر ميز ناهار و  معموليها يدنيسري و محروم شدن از نوش روباسفر 
  .دارد  واميشانشام

كار دارد،  كارم كه به نحوي با اين آثار سرواز اينها گذشته من در
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  مثل شهر مينياتوري عاشقشان شدهخيلي از آنها را از نزديك ديده و 
دانم چرا   تازه كه نميمنصبان  وقتي صاحب،انقالبچون بعد از .  بودم
هاي درسي ما را زيادي و از زمرة علوم  ، رشته گفتيم  مي»اينا« هابه آن

 شدند، دري جز در ها قرق ها و دانشگاه مدرسهند و بيگانه اعالم كرد
امر  باز هم خدا رحم كرده بود كه. ندروي ما باز نما  به»پژوهش«
، يا به قول   چون موافقت اصولي با تفسيري،ند را پذيرفت»پژوهش«

علما، قرائتي نداشت كه همة مسائل آدميان و جامعه را، از زماني كه 
نشيند، تا زماني كه اناهللا وانااليه راجعون تحقق  بار مي نطفه در رحمي به

 همين هم براي ما و هرحال به. داند يابد، حل و فصل شده مي مي
اوضاع در خانه با وجود تولد دختر و .  براي من غنيمت بودخصوص به

كار به . ، بدجوري بحراني شده بود ، شايد هم به همان دليل پسرم
خان .. .، عقل ، خر مردرند، زن بي بددهاتي: ناسزاهاي آشنا كشيده بود

چون بعد از انقالب وقتي كار .  اي را هم من اضافه كردم گوز و بدتوده
 كشيده شد، نادر براي حفظ  غيرخودي» يها كگروه«به جنگ با 

ح ، ناچار به تقبي ومان غرور ايدئولوژيك خود، در عين حفظ امنيت خان
 ضدامپرياليستي شد كه قرار بود از راه هرگونه ضديتي با حكومت

 يگي كارگران جهان در همساداري كشور را به بهشت رشد غيرسرمايه
 يانجام با فروپاشنه بود، چون سرالبته اين تشبثي مذبوحا.  راهبر شودما

 چيز همه،  در يك انقالب كامالً غيرسرخ و كامالً نرم و مخملي بهشت،
اما قبل از فرارسيدن اين مرحلة نهايي كه نادر را مثل .  بر باد رفت

كم داشت به  ، كار ما كم به فكر گريختن به انگلستان انداخت پدرش
بادا در پي به همين دليل هم من از ترس روز م. رسيد مي يبدعاقبت 

  . مه بوديافتن كار برآمد
افتم و سرآغاز يآن روزها  كه ين كارياولت ما، در يحكا نطفة
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.  شد، بسته شديخي تار و آثارياتوريني من با شهرك ميوعاشق عشق
 با  ظاهراً. سخت نبوديليافتن كار خي برخالف تصور ما در آن روزها

 ما، بعد از يك دهه هاي درسي ي اوليه نسبت به رشتهها يمهر  بيوجود
آزمون كشورداري معلوم شده بود نيازي فوري به احكام ثانويه و حتي 

 بود، يعال محل كارم. ي علمي وجود داردها شثالثية متكي بر پژوه
،  قديمي خوشگل در يك ساختمان آجري ،يك جزيرة امن و آرام در

 از م مديران ه.بست پردرخت در شمال شهر چة بندر انتهاي يك كو
ي پژوهشي در خارج تحصيل ها ه تقريباً همة سرگرو.ان بودندخودم

 رئيس باالدست مدير ما در وزارتخانة مربوطه كه يحت. دكرده بودن
ز و ي با من حرف زد تروتميك جلسه گروهيش بود و بعد از يمر

ند، به خودم نگاه  اينكه به گوشة ميز نگاه كجاي بهمرتب بود و 
  :پرسيدد چون ش يلي چيزها سرش ميرسيد خ  مينظر به .كرد مي

شوند يا  مند مي ريزي شهري عالقه خيلي از كساني كه به برنامه«
 اند، مند به هدايت و راهبري مردم خوانند عالقه هاي علوم انساني مي رشته

  »شما چطور؟
در دلم خدا را شكر كردم كه درست پيش از انقالب فرهنگي 

 بعد از دانشگاه هم در اوج التحصيل شده بودم و  فارغها هدانشگا
توانستند  بنابراين مشكل مي.  داري افتاده بودم مبارزات داخلي گير بچه

ي رقيب خودشان در امر هدايت و رهبري ها كمرا از زمرة گروه
 و ها يشد از فكر همكالس با اين همه نمي. مردم قلمداد كنند

 را ي قديميها بيي كه آن روزها رايج بود و همة حساها تشهاد
  : در پاسخ گفتمهرحال به. كرد، غافل شد تصفيه مي

من .  رويم جا قبول شويم ميهر.  ة دانشگاهي كه دلبخواه نيسترشت«
  ». ، چه رسد به مردم توانم راه ببرم ام را نمي  بچهدوتاهم 
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وگو  آشكارا از اينكه دو بچه دارم خشنود شده بود و گفت. خنديد
حبه براي اجازة انعقاد قرارداد، بعد از جور مصا را كه بعداً فهميدم يك

بعد مديرمان خبرم كرد كه آقاي . دورة آزمايشي بود، تمام كرد
 كم واقع آن روزها اوضاع كمدر.  است صفاري با استخدامم موافقت كرده

 و ها ناراب  و موشكها نتازه جنگ خارجي و بمبارا. شد داشت بهتر مي
. كشيدند اشتند نفس راحتي مي داخلي تمام شده بود و همه دمنازعات

چون برخالف روال معمول در دنيا، در اينجا جنگ خارجي با جنگ 
 ها يداخل يها كگروه »اينا« نظر به.  همزمان شده بودها يبر عليه داخل

 كه با وجود ترين آنها البته اينكه مهم. ي دشمن خارجي بودندها ينفوذ
 و ها پ حاصل زنا با چشد و آن را  محسوب نمي»اينا«بودن از  مذهبي

شمردند، بعد از تارومارشدن در داخل واقعاً به همان دشمن  زنازاده مي
 هوشمندي تاكتيكي نادر هرحال به. ، جاي تأمل دارد خارجي پيوست

جنگ  . در ببريم موجب شده بود ما از آن موج سهمگين جان سالم به
ا قابوس و افروز ب ي خورشيد شاه و عالمها گدر خانه هم كه مثل جن

شد و  كرينوس در حكايت سمك عيار، روز به روز تجديد مي
آنكه  ما هم بي.  به پايان رسيدنمود، درست همان وقت يناپذير م پايان
اي  نادر برنامة تازه . م كرديمكداممان پيروز شويم جنگ را تما هيچ

ان جنگ يپاريخته بود و سخت مشغول آن بود و درست در روزهاي 
  :پيروزمندانه نتيجه را اعالم كرد سلمان رشدي يجراو در اوج ما

.  رشدي به من اصابت نكردخوشبختانه تركش.   را گرفتمويزا«
  »توانيم كوچ كنيم يا نه؟ روم ببينم چه خبر است و مي مي

جنگ . تازه فكر بدي هم نبود. آمد هيچ كاري از دست من برنمي
 رقمي تك احتمال خاطر به. بيني نبود  قابل پيشچيز هيچتمام شده بود، اما 

دن به ي با رس كه ممكن بوديشدن سن ممنوعيت خروج پسران نوجوان
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 بايد  به سرشان بزند، اجباري فكر فرار از سربازييسالگ جدهيسن ه
 از ترس سربازي به سرنوشت پسري  پسر ما هم، مبادا كه پذيرفتم مي

شود و يش را كشيد تا از خدمت معاف ها ندچار شود كه همة دندا
  . دانم شد يا نه نمي

حتي فوراً .  راستش را بخواهيد چندان هم از رفتن نادر ناراحت نشدم
رهايي از غرغرهاي او، كه هر .  العادة غيبت او شدم متوجه مزاياي فوق

. گذاشت كم چيزي نبود ِ مرا در بيرون از خانه به حساب مي ساعت
 سمينارها و م كه بهآنقدر خوب سازمان بدهاموراتم را  توانستم يحت

 آثار ها ت اين سمينارها هم مثل زيار .هم برومسفرهاي سميناري 
 تر از آثار علمي آنهاست اي دارند كه پرمايه تفريحي به رسميت نشناخته

ي اعال و ابراز ها نو گاه از حد غذاي رايگان و فراوان در رستورا
. رود ر ميي سودمند فراتها يتشخص كارشناسانه و دستيابي به آشناي

اولين سفر به اصفهان اين امكانات را بر من آشكار كرد و در عين 
وچندسالة كشور، براي  حال موجب شد به عنوان يك شهروند سي

مان را  ترين شهر تاريخي وطن و ارزش ميراث تاريخي بار مهم اولين
  .كشف كنم

ن سفر هم از آ.  سالگي ديده بودم اصفهان را فقط يك بار در هشت
شكل و  ها و منارهاي يك ، گلدسته شونده رنگ آبي دائم تكرارفقط

 ي خنك وروديها هي درون ديوارها در گذرگاها هخنكي آجر نشيمنگا
ديدن ياد داشتم كه وقتي پدر و مادر براي  مسجدها و آثار تاريخي را به

 و ، نشستيم رفتند، خسته و گرسنه روي آنها مي نشدني مي ي تمامها يآب
هاي تئاتر ارحام صدر را كه پدر از  پله ي فرش قرمز راهالبته نرما

بعد از آن . سياسي بازيگرانش سخت محظوظ شده بود هاي نيمچه متلك
ي تاريخ و ها بي اصفهان را بر صفحات كاغذ زرد كتاها سهم عك
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ي تشريفاتي شاهنشاهي ديده بوديم كه انگار ها بجغرافيا و در كتا
  .دندشريك جرائم حكومت شاهنشاهي بو

سالگي يك كشف  وهواي خوش دهة سي اما اين سفر در حال
آفرين  جهان :اش گفته بودند العاده بود، كشف اصفهان كه درباره فوق

در اين سفر بود كه .  جهان را اگر اصفهاني نبود،را جهاني نبود
خورد سگ اصفهان آب يخ  عرب در بيابان علف مي«:  معناي مثل به
فهان نه نصف جهان بلكه همة جهان بود، اص.  ، پي بردم»خورد مي

 مانيم برايخواست يكه هرچه مهمكار اصفهاني مراحم وقتي سرخوش از 
درخشيدند و  رود كه مثل جواهر مي ي زايندهها ل روي پا كرده بود،يمه

، احساسات زيباشناسانة فطري را در دل به تالطم  غير از غرور ملي
 رانندگان محلي  نبود،يار اصفهانفقط همك . زديم آوردند، قدم مي درمي
وچاه را نشانمان  كه آمادة خدمتگزاري به مسافران بودند، راههم 

ي ها ننشدني را در رستورا يي فراموشها ببا ياري آنها ش. دادند يم
ابيات اين ترانة معروف هميشه مرا .  رود گذرانديم جلفا و كنار زاينده

  :گرداند  بازميها ببه آن ش
  بازم به آن نصف جهان برگردم،  به اصفهان برگردمخواد دلم مي

  ونم از ته دل ترانه و شعر و سرودبخ، رود بشينم كنار زاينده
شد در جلسات سمينار گذراند، حتي اگر در هتل  روزها را هم نمي

جهان  نقش.  رفتيم از صبح زود به شهر مي. شد نظير برگزار مي عباسي بي
، وقتي  ر فروغ واپسين انوار آفتابزيبا را، هم در طلوع سحر، هم د

يايي بر منظرة ؤاي ر گرفت و پرده حسوس رنگ شب ميآسمان نام
، از اين  در چهارباغ راه رفتيم.  افكند، تماشا كرديم پيش رويمان مي

بهشت به  ، از هشت مسجد به آن مسجد، از اين كاروانسرا، به آن خانه
نقشي گم شديم كه مثل پرهاي  كنارها و زاويه در گوشه. .. ستون چهل
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ابرهاي  ، و تكه ، يا شاخ و برگ درختان دستخوش نسيم امواج آب
از دايره به . شدند تكرار نمي. كردند آشفته در دست باد، دائم تغيير مي

 از سطح به حجم  و، از خط به سطحو ، ضلعي ، به چند ، به مربع لوزي
، به روي  زمين ز زير، ا آنكه بفهميم رسيدند، در فضايي سيال كه بي مي

  .كرد رسيد و آغاز و پايان را يكي مي زمين و از روي زمين به بام مي
، اصفهان تازه از محاق مجازات به دليل ها تاز شانس ما همان وق

گروهي از . ي گذشته از الطاف شاهانه بيرون آمده بودها يبرخوردار
، كه  ريخيط براي آثار تا نه فقگفتند ي، براي آنهايي كه مها يودخ

كنند و فقط آن  آنچه مربوط به اين دنياست تره هم خرد نميبراي هر
آيد، شاخ و شانه كشيده بودند و با بيرون  دنياست كه به حساب مي

 رود،  و كنارة زايندهها ل از روي پي فروش كتاب و نوارها كندن كيوسرا
گرچه بعدها داليلي بر . به آنها سروصورتي و صفايي داده بودند

گفتند درد آنها درد اين دنيا  حت ادعاي مخالفانشان يافته شد كه ميص
اما به اعتقاد من نبايد در ورطة .  ، نه ميراث فرهنگي و تاريخي ودهب

انصافي و به يك چوب راندن كه از خصوصيات ملي مذموم ماست  بي
 پايتخت را ال داشتند بعد از اصفهانيضي از آنها واقعاً خافتاد، چون بع

آمد  طبعاً در اين راه اگر الزم مي. القراي جهان اسالم تبديل كنند ما به
،  فروختند كه البته كاري ناپسند و اشتباه است جمشيد را هم مي تخت

فروش  ي پايتخت را پيشها هاما براي آنهايي كه بعداً موفق شدند كو
  .كنند، ناممكن نبود

ي پنهان و اه ي در اصفهان بود كه برانگيخته از زيبايهرحال به
ناپذير به آقاي انصاري كه در  آشكار شهر، با شوروشوقي وصف

، پيشنهاد يك  كنفرانس بود و البته از ماجراهاي شبانة ما خبر نداشت
 كلي شور و طور بهاو .  پژوهش دربارة حال و هواي اين شهرها را دادم
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 ها يكردگان جديد و غيرخود شوق رجعت به گذشته را در تحصيل
 دانست و برايش راه آمدن خودباختگان در مقابل غرب مي ي از بها نشانه

اش دوران  اما دغدغة اصلي. مثل مسلمان كردن فرنگان جذاب بود
تجدد و تحوالت مابعد رنسانس در غرب بود كه به امحاي معنويت 

و گويا امحاي معنويت غرب را هم نتيجة ناگزير . انجاميده بود
هاي اومانيستي  ه راه را براي نظريهدانست ك ي مسيحيت ميها ننقصا

. غيرديني باز كرده و كار را براي همة دينداران مشكل كرده بود
شد كه از مسيحيت قبل از رنسانس كه  البته اين نظر باعث نمي

.  راه انداخته بود خوشش بيايدها ني صليبي را بر ضد مسلماها گجن
كتابان  بي«ان رسيد هنوز در حال و هواي دور  مينظر بهحتي گاهي 

اسلم شقوق و احسن ...  مقام تفحص و تجسس« است و در »العين نجس
طرق براي هدايت فرنگان گمراه به شاهراه اسالم و بازداشتن آنها از 

 با همة اينها سخت و با شور تمام به علم و »...اكل ميته و لحم خنزير
مند   آنان شده بود عالقهدانش رازآميز غرب كه موجب تفوق دنيوي

واقع احساس پرتالطم او نسبت به غرب چيزي از جنس عشق در. بود
به همين دليل هم در مقابل پيشنهاد صميمانة من . و نفرت توأمان بود

  :سيدآمد، خيلي جدي و سرد پر كه از آن بوي عشق و شور مي
  »كنيد؟ خوب شما در اين پروژه چه مي«

اي  منظورش اين بود كه تخصص من به درد چنين پروژه
چون با وجود نقد مباني علم و تكنولوژي غرب و يكي از . خورد نمي
 به ترين آنها يعني گرايش به تخصصي كردن شديد، كامالً مهم

 عشق به تخصص راه ورود مرا به عرصة بنابراين. تخصص پابند بود
جا  ني همالبته.  و كار ذوقي دلنشين پرسير و سفر مسدود كردها يزيباي
 يا دهي فاگريكرد د ي هم موافقت مي انصاريگر آقاا م كهيد بگويبا
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 رخ داد يا پسته انتخابات مغزمي واقعة عظچون در همان روزها. اشتند
 به ن حال موجب شدي در عن كرد وانگشت به دها واقعاًكه جهان را 

، از عناصر و   ادارييها ه، از پايين تا باالي دستگا روال حسنة ملي
يي مثل ما كه از قضا به گروه ها ي از نخود، حتي عوامل مديريت قبلي

ظاهراً ما فقط بايد رأي . دواي رأي داده بوديم پاكسازي ش مغزپسته
بنابراين همان وقت . داديم كه داده بوديم و كارمان تمام شده بود مي

تأسيس محسوب  ناچار سراغ يك شركت خصوصي رفتم كه تازه
والني كار كارشناسي  سابقة طالبته آقاي محبي رئيس شركت. شد يم

يش با ها يدر دولت را داشت و به دليل همين سابقة طوالني و آشناي
ها، به فكر تأسيس   و احتمال شراكت با آنها در بعضي پروژهها يدولت

 او براي اين همه سابقة كار جوان محسوب. شركت خصوصي افتاده بود
 نظر بهتر  شد مسن شد، اما عقل زياد و موي كم سرش باعث مي مي

نظير برخوردار بود  اخالق و خونسرد و از اين استعداد بي خوش. برسد
كار كارشناسي را به .  كه جز انعقاد قرارداد به هيچ كاري كار نداشت

هاي مطالعاتي و طراحي سپرده و سرش به كار خودش  مسئولين گروه
  .بود

 رم، ادب و مهربانيش واقعاً غافلگي وقتي براي مصاحبه به سراغش رفتم
ام به آثار  وقتي پي به عالقه. حركاتش هم مثل لبخندش نرم بود. كرد

 ملي برد، كه موجب شد لبخندي از سرِ گذشت نسبت به شيفتگي مذبوحانة
  :لبانش بنشيند، با مهرباني پرسيدمن بر 

اي كه يك سرشان به ميراث فرهنگي  خواهيد در دو پروژه مي«
آيد؛  يي مثل شما خوششان ميها مشود كار كنيد؟ آنها از آد مربوط مي

  ».تان زمين نماند البته به شرط اينكه كار اصلي
ي ها حام مطالعات اجتماعي طر كار اصلي.  با خوشحالي قبول كردم
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، كارشناس عاليرتبة  شهرسازي بود كه مسئول آن دكتر هادي
بعدها خبردار . چهره بود باال و خوشقدو ، خوش كردة فرنگ تحصيل

آنكه شريك رسمي شركت  ي ديگر، بيها هالبته سرگروشدم كه او و 
وجوركردن  يعني آنها هم در كار جفت. هايند باشند شريك پروژه

رسيد سهم  پروژه براي شركت بودند و از هركدام كه به قرارداد مي
 بدون ،شد بردند، گرچه مبلغ در يك قالب غيرسهامي پرداخت مي مي

جور معامالت  زبان اين. باشدان آمده يآنكه دربارة سهم حرفي به م
، كه  ر مثل جيوه، لغزنده و فرا ، سيال زبان ماستواقعاً شاهكار 

شود و دوباره با  خرد و ريزريز مي. آيد بينيدش ولي به دست نمي مي
ظاهراً . شود يك حركت جمع و به يك قطرة تابناك بزرگ تبديل مي
يي ها ت خواسقانون انطباق طبيعي كار خودش را كرده و براي شنيدن

، تارهاي خاصي را هم مثل  آيند، ولي بايد شنيدشان كه به زبان نمي
ي ما رويانده است كه ارتعاشات ها شهاي پاي مرغابي در گو پره

با همين ترتيبات است كه نوعي .  شنويم ماوراي صوتي را خوب مي
گيرد كه افسانة عدم  همكاري گروهي ميان آحاد منفرد شكل مي

 نظر بهواقع در. كند  آحاد ملت ما را باطل مي ميانامكان همكاري
ي بيگانة وارداتي ها مرسد اينجا هم مشكل ما به يك نحوي به سيست مي

 شايد بهتر باشد در مورد كه درحالي. شود امپرياليستي مربوط مي
هنوز زمان زيادي از .  ي سنتي خودمان پژوهش درستي كنيمها شرو

داد نگذشته  ا به حكام كنترات ميآن دوراني كه پادشاه واليات ر
شود  درواقع شاهنشاهان قدرقدرت ما آنقدرها كه گفته مي.  است

 ناميدند قدرقدرت نبودند، چون همة كساني كه خود را خاك پايشان مي
و در تشعشع وجودشان ذوب شده بودند، شريك سلطنت بودند، گرچه 

را بخواهيد راستش . شد  به پاي پادشاهان نوشته ميها يهمة بدنام
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جوري به اين پادشاهان بيچاره كه  م حتي وقتش شده كه يكنظر به
سهم همة شركا را هم تعيين اند اعادة حيثيت و  سپر بالي همه شده

  . كنيم
، كه  حل احتمالي ديگر نه پژوهش دربارة اين سيستم اما يك راه

، مثل وقتي كه در  هاي پنهان شده است»من«برداري از  جور پرده يك
البته اين سبك و سياق دشمنان .  داريم  پرده برميها س از تنديها نيدام

، براي جلوگيري »ها من«امپرياليستي است كه با به رسميت شناختن 
اما . اند از اقدامات پنهاني آنها، حق و حقوقشان را به رسميت شناخته

اين كار در سرزميني كه كاربرد ضمير اول شخص مفرد به غايت 
و همه بايد جزئي از ضمير اول شخص جمع باشند، و در مذموم است 

 ناميدن »ما«، كه حتي از »من«جايي كه استاد بزرگ عرفان آن نه از 
سعدبن  ابي منوربن محمدبن.  ا دارد چندان آسان نيستخود هم اب

سعيد، از احفاد ابوسعيد ابوالخير در آغاز كتابش به نام  بن ابيطاهر ابي
ُ روحه  اهللا بدانك شيخ ما، قدس«: نويسد سعيد مي في مقامات الشيخ ابي

كجا ذكر هر.   نگفته است»ما« و »من«العزير، هرگز خويشتن را 
. اند اند و چنين كرده ، چنين گفته ايشان:  خويش كرده است گفته است

،  از براي تبرك...  ، سخن برين منوال و اگر اين دعاگوي درين مجموع
  »... از فهم عوام دور افتدهم بر آن قرار نگاه دارد،

كم  هاي اخير، دست شود به يقين ادعا كرد كه در دهه  ميهرحال به
.  ايم رجعت كرده  كامل به سنت ديرينهطور بهتقريباً ،  در اين زمينه

 اوضاع طوري كي دارد وحاال هر درويشي براي خودش دستك و دنب
، به  گيريم شده كه حتي براي كساني مثل من هم كه ساعتي حقوق مي

.   قابل حصول استها كشرط پشتكار، آيندة شراكت در دستك و دنب
يي هم به ها تنفري ما در اين زمينه موفقي نجمه عضو باسابقة گروه سه
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رئيس حتماً خبر .  او حاال مشاور رئيس هم هست.  دست آورده است
قاله و سخنراني شكل م ي كارش در شركت را بهها شدارد كه او گزار

كند، اما  جا كه خريداري هست به پول نزديك مي، در هر اورهو مش
البته استعداد عجيب او . آيد رسد از همين عقل او خوشش مي  مينظر به

ي مذكر در هنگام انعقاد قراردادها و ها سبراي متقاعد كردن كارشنا
  . تأثير نبوده است  هم چندان بيها حدر جلسات تصويب طر

الفت اصولي با اين نوع اعمال دارد،  مخ،شيرين عضو ديگر گروه
من و او با هم آبمان خوب در يك جوب . آورد وگرنه او هم كم نمي

رود، گرچه برخالف اسمش كه شيرين است و رسمش كه قندي  مي
وجه شيرين و مليح  هيچ ، و هردو حكايت از شيريني دارند، به است
، در  زدنجو در حرف  ؛ صرفه جوست صدا و صرفه آرام و بي.  نيست

البته گاهي هم به .  مصرف نيرو، در مصرف اشياء اداري و احساسات
كند و كاري را به او   وقتي رئيس لطف ميخصوص بهآيد،  هيجان مي

 او را كارمندي كامالً وفادار ها تبه همين دليل هم تا مد. سپرد مي
انقالبي  ضدحسب اتفاق دانستم زماني يككه بر، تا اين كردم تلقي مي

 زياد ها نوالن زنداپرده بوده است و شانس بزرگي آورده كه مسئسرس
راستش را بخواهيد اول سخت . اند  پايبند نبودهها ن زيبه ضرورت امحا

، در مقام يك عضو  ، اما وقتي او را پشت ماشين كارخانه تعجب كردم
، و در كنار آن براي  ، يا در پيشاپيش تظاهركنندگان سازمان انقالبي

  .آيد دن به صف مجسم كردم ديدم جور درمينظم بخشي
ر با اين مشخصات طبيعي است كه عمالً او، با پامنبري من كه د

باني موضوع و ، باعث كشته شده بودم كارنتيجة وصلت با نادر در آن
 روز اول در زده ط به شهر مصيبتپروژة مربوآغاز حكايت ما، يعني 
كشي جمع  ر سالن نقشهريزي شد، وقتي كه همه د بعد از سانحه پايه
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آن روز .  كرديم ريزان به اخبار راديو گوش مي شده بوديم و اشك
شيرين پيشنهاد كرد كه كمك مالي شركت خودمان را جمع كنيم تا 

  . عد تصميم بگيريم با آن چه كنيمب
 را باز ها ب و جيها فجا در كي همه فوراً پذيرفتند و همان طبعاً
ونرم متأثر از تازگي سانحه  نسبتاً چربهمين گشايش و مبالغ . كردند

 از وقت آناي شد كه در   باعث ورود ما به مهلكه،و رقت احساسات
عصر آن روز خوش و خرم از اينكه .  گودي آن ابداً خبر نداشتيم

ديدگان مشاركت  توانسته بوديم بدون فوت وقت در امر امداد به سانحه
:  خبر از اينكه ، بي يم، راضي و خشنود از خود عازم خانه شد كنيم

  .وقت نماز آيد.. .بدبختي كه باز آيد



  
  
  
  
  
  تار سومگف

  دگانيد در عمل امداد به سانحه
  

ساز ما با  لرزة مهيب حكايت رسيد زمين  نمينظر بهه كبار با اين اين
شايد هم . ريشتر باشد، هيجاني عجيب ايجاد كرد لرزشي روي زمين هم

چون مدتي .  كرديم والي زماني معنا مي را در يك تها شبايست لرز مي
تواند درست كنار زمان وقوع  ، كه در مقياس تاريخي مي پيش از آن

اي جهان را انگشت به دهان  پسته انتخابات مغزبالرزه قرار گيرد،  زمين
 فكر وقت آن اين بود كه تا جان شديديعلت ههم  شايد. ميكرده بود

بار   اينكه درحالي.   گلي استهاي كرديم زلزله مال دهات و خانه مي
ساز،  ي چندطبقة تازهها نمربعي با ساختما كيلومتر56يك شهر بزرگ 

،  ساختيم هاي شني كه وقت بازي كنار دريا مي ، مثل خانه خيلي ساده
 .فروريخته بود

ن اعتقاد به تئوري ين بال از آن بالها نبود كه در عيهرحال ا به
بگذريم از اينكه .   از كنارش گذشتقال و مقال بتوان بيهم مالتوس 

تئوري مالتوس هم وقتي قابل تأييد است كه خود ما مشمولش قرار 
تأخيرافتادة   دچار هول زلزلة به جداًما اهالي پايتختبه گمانم .  نگيريم

 از ها يار بعضخودمان شده بوديم كه گهگاه شايعة وقوع آن باعث فر
 مملكت هم كه در آن ديگر  اوضاع قمر در عقربحتماً. شود شهر مي
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اخبار بود كه  هرچه. حسن به حسين نبود، تأثيرش را گذاشته بود
 رسانة خصوص بهها،  رسانه خبر اصلي ي متماديها تتا مد لرزه نيزم

هاي تحليلي و نظرخواهي از   كه عالوه بر اخبار و برنامه مانديملي باق
ي دلخراش را با ها شد صحنه ، تا مي  و سؤال از مسئوالنها سكارشنا

 شمار خبرنگاران بي. داد انگيز نشان مي انگيز و آوازهاي غم نواهاي حزن
زنند و جمع  زباني حرف مي تلويزيوني هم كه به قدرت خدا اغلب تك

كردن همة آنها در رسانة ملي خودش هنري است كه نبايد آن را 
. ندچشم آورد توانستند شعر خواندند و اشك به ، تا مي كم گرفت دست

، در  ، در شركت در همين حال ما آحاد ملت هم هرجا كه بوديم
، در  ها، پشت تلفن ، در آسانسور اداره ، در صف بانك تاكسي

 غيرملي منتشر  ملي ويها هاخباري را كه رسان...   آپارتمانهاي پله راه
داديم  ، پرورش مي كرديم كردند دست به دست و دهن به دهن مي نمي

  .ديم تا كار تكميل شودكر و تكثير مي
 ها را هم ي خارجلوم بود چشمبراي گرفتن اين اخبار كه مع نادر

پنج و من هم درست مثل بيست. زد بدجوري گرفته بود مرتب تلفن مي
رساني دريغ  ، از اطالع نوشتم تر كه اخبار انقالب را برايش مي سال قبل

و كوچ كردن فكر رفتن .  حتي كمي دل به دلش داده بودم.  كردم نمي
 از زلزلة ده بود و بعد از آنكه چند تكانمثل خار در دل من هم خلي

 در دل ، در وقتي كه هنوز مهر زلزلة قبلي خشك نشده بود، شمال
آن .  را به ما چشاند تيزتر هم شدپايتخت هم احساس شد و مزة آن

اش را احساس  بار واقعاً گردي روز زمين چنان لرزيد كه براي اولين
كننده   عظمتي خيره،با اينكه چند ثانيه بيشتر طول نكشيد.  كردم
  : ادر هراسان تلفن زد به او گفتمفرداي آن روز كه ن.  داشت
خوريم خسته شده و  ببين انگار خدا از دست ما كه تكان نمي«
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  ». خودش شروع به تكان دادن ما كرده
  ».خورد خدا هم بتواند تكانتان بدهد من كه چشمم آب نمي«
  ». افتيم در ببريم انشاءاهللا راه مي اگر تا سال آينده جان به.  ه باور كنن«
  »كجا؟«
  ».يعني چه كجا؟ معلومه اونجا«
سربازي ناصر كه هنوز درست . اينجا؟ خواب ديدي خير باشد«

اينجا كارهاي پدرم سروسامان پيدا . رود نشده و نوشين هم دانشكده مي
  ». گشتميك وقت ديدي همين روزها بر.  كرده

گرچه . زد بار بود كه مستقيماً دربارة برگشتن حرف مي اولين
، از  متوجه شده بودم بنا به سنت ديرين گزينش بهينة ايدئولوژي

داري  يك نوع راه رشد غيرسرمايه  ويا پسته مغزطرفداران اصالحات
ز طريق مبارزه با امپرياليسم و روند بايست ا ديگر شده بود كه مي

 ابناء بشر را ،ي بومي و محيط زيستها گ حفظ فرهناجهاني شدن، ب
خواهد مبارزه بر عليه جهاني شدن  رسيد مي م مينظر بهنجات دهد، اما 

البته از مسير .  ي دشمن انجام دهد، نه در وطنها نرا در قلب سرزمي
پررفت و برگشت مهاجرت دوسويه از وطن و به وطن كه مثل خط 

 نادر بخواهد كردم ، اما گمان نمي ودماخبر بها شده بود ب سير مورچه
رفتند و خيلي هم دور  ها مي به روزي روزگاري هم كه بچه. برگردد

 پايتخت كه روز تكان خوردنينبه همين دليل با ا.  كردم نبود فكر نمي
كرد  كليفمان را روشن مي او كه تامكان برگشت از ، بدجوري لرزيدم

  . شدم خوشحال 
،  كسيكردم حاكي از اين بود كه هر ل ميق ناخباري كه براي نادر

، از هرجاي كشور سري داشت برداشته و براي  اي از هر صنف و دسته
ها بند آمده و شهر  جاده. ديده شده بود كمك راهي منطقة مصيبت
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 .گرفتند يي شده بود كه جلوي دست و پا را ميها نويران پر از امدادرسا
نگند، فوراً دست به كار شده اشرار غارتگر هم كه همزاد سانحه و ج

وجود انبارهاي مواد مخدر در اطراف و در داخل شهر كه در . بودند
 مسير جادة معروف مخدر قرار داشت كه به اندازة جادة ابريشم معروف

هاي  ة دزدي بچهخبرهاي هولناكي دربار. ، مزيد بر علت شده بود است
د كه مو را به تن ي النگودار اجساد رسيده بوها ت و بريدن دس كوچك
احترامي به مرده چنان مشمئز شده  همه از شئامت بي. كرد سيخ مي

  .ها بدتر بود  از دزديدن از زندهبوديم كه انگار
و از  نقاط جهان ي از اقصي امداديها هورود گرونها مهمتر ياما از ا

. جاد كرديم اي عظيجانيطان بزرگ بود كه هيشهمه مهمتر از طرف 
، بعد از حدود سه  شدة شيطان بزرگ ه رسماً پذيرفتهاين اولين گرو

گ خود آن را محور شر ناميده ، در كشوري بود كه شيطان بزر دهه
. ندا هيعجيب آنكه در زبان انگليسي كلمة شر و شيطان به هم شب. بود

  .بيشتر از شر دارد D شيطان فقط يك
اال المللي و ملي به شدت ب ن واقعه باعث شد آمپر هيجان بينيا
  مشاركتيمالر كمك ي در امر خيليم ي كه با ب آقاي هادييحت. برود

  : كرده بود گفت
شايد وقت . اند ، همة دنيا متوجه اين زلزله شده عجب اوضاعي شده«

  ».مناسبي براي طرح بعضي اصول فني شهرسازي هم باشد
رساني گستردة  ي كمكها تتأثير فعالي رئيس هم كه سخت تحت

، قرار »قدرتمندترين اقتصاد جهان« دنيا، ه ينگصخصو بهجهاني و 
  : كردي مهمتريدواريگرفته بود ابراز ام

، شايد گره ارتباط ما و آنها كه بيست  جريان خيلي جالب شده«
  ».اند با دست باز شود، با دندان باز شود سال است نگذاشته
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 از توانست ي نمكس هيچ شده بود كه اوضاع طورين يبنابرا
كدام از  چي در ه. شدخالص كرد يكارفكر كه بايد وسوسة اين 

 و ية داخليري خيها نن همه گروه امدادگر و سازماي ايسوانح قبل
 ناصر هم چند روز بعد كه از مدرسه به ي حت فعال نشده بودنديخارج

  : خانه آمد گفت
  ». نام كردم ، من هم ثبت ها برويم زده قرار است براي كمك به زلزله«
  »چطور؟«
آيند، ضايع  اي از همة دنيا دارند مي ني چه چطور؟ مگر نشنيدهيع«

  ». است ما خانه بنشينيم
  ».ها نرود طرف  آنكس هيچگويند  اي مي مگر نشنيده.  الزم نكرده«
  ». مشكلي نيست.  ايم نام كرده آموزي ثبت در بسيج دانش«

 ه دست هم شمع بها لسوسو ي عاشورا و تاسوعا كه بچهها بغير از ش
آموزي  بار بود كه با بسيج دانش ، اين اولينرفتند ه مراسم عزاداري ميب

بار همپوشاني خيلي زود  خوشبختانه اين. كردند همپوشاني پيدا مي
ن ي به ايخودري و غيخود منتفي شد و به آنها نشان داد كه موضوع

 يرسان تواند به بهانة كمك ي نميشود و هركس ي نميمال  ماستيآسان
  .ندازديو بخودش را جل

 ي قبليها ه سانح باكلي به يرسان  كمكنظر ازاوضاع  نيبنابرا
ي سياسي قديمي خبري بود، نه ها هنه از دستجات و گرو .متفاوت بود
يي كه سابقة حدود پنجاه سال ها هاعضاي اغلب گرو.  از پهلوانان

ي معاصر را داشتند، يا فوت ها تمخالفت مستمر و مداوم با حكوم
رها هم از كشور ت سابقه ترها و كم جوان. يار پير شده بودندكرده يا بس

 زوماً به معناي آرامش سياسي نبود، اين وضعيت لالبته. گريخته بودند
 يردولتي و غيدولت و يررسمي و غي رسمياسي سيروهاينصفوف چون 
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خيلي مهم  يخودي سياسي ها نجريا.  بوددهيچيبه شكل عجيبي به هم پ
دانستند اسم حزب روي خودشان بگذارند،  كه دون شأن خود مي
اپوزيسيون شد آنها را  جور نمي اي بودند، اما هيچ مخالف دولت مغزپسته

كه آنها   دهندة دولت ي تشكيلها نعكس جريابر. حكومت تلقي كرد
، يعني مخالف قدرت مستقر،   بيشتر اپوزيسيون،هم حزب نبودند

تأثيرگذار بودند، مناصب مهم و  شدند، اما چون صاحب محسوب مي
خاني  ه اوضاع حسينقليخالص. مخالف ناميدن آنها هم چندان آسان نبود

  .عجيبي بود
 موضوع آنقدرها  ما آحاد ملتنظر به بته بايد بگويم كه ظاهراًال

 دوباره با رأيي حتي غرنج نبود، وگرنه دو سال قبل از وقوع سانحه،ب
د از چهار سال رياست  قبلي كه بعيا  مغزپستهباالتر به همان نامزد

اما خبرنگاران و ناظران  . ميداد هنوز اپوزيسيون بود رأي نميجمهوري 
پاييدند،  خارجي كه با باال گرفتن بحران منطقه ما را چهارچشمي مي

اطالعي از تاريخ و  كنم آنها به دليل بي فكر مي. حسابي گيج شده بودند
ي ها يكه با دگرديسوگرنه خود ما . شوند طور گيج مي سوابق ما اين

دهيم و  ، فوراً خودمان را تطبيق مي  آشناييمها يسحرآميز و بوالعجب
درجه متفاوت با گزينة 180اي  هميشه جايي را براي وقوع حادثه

هاي  بخش عمدة تاريخ ما بعد از سلسله.  گذاريم بيني شده باز مي پيش
ي ها كزوزو باباها و شاه ، تاريخ سلطنت شاه باستاني با فرة ايزدي

، مثل پري كه اهالي شهرِ پادشاه  قدرقدرتي است كه تاج پادشاهي
نشاندند، بر سرشان نشسته است و پر از  وارد مي ، بر سر غريبة تازه مرده

اند اما در تاج گذاشتن بر  وزيرهايي كه بچة باغبان يا آشپز بوده نخست
شان را پاي اند و با اين همه جان سر شاهان از رستم دستان كم نياورده

دار شده  ي تاجها تنعم اند و به دست ولي جوهر و وجودشان گذاشته
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چي با  ي مستعمرهها ياند، تا اينكه سرانجام انگليس سر به گور برده
پادشاهان ما شرط كردند كه ديگر نبايد وزيركشي كنند، ولو اينكه 

 البته آخرين نفر از اين باوجودها كه. وزير بچة آشپزشان بوده باشد
، اما  ونسب شازدگي داشت  تبعيد شد، از قضا اصل به ملك خودشفقط

 خواهي وفحصي دربارة جمهوري و جمهوري آنكه بحث عجيب آنكه او، بي
  .نماد جمهوريت تاريخ معاصر ما شدكرده باشد 

سلطنتي و ي ضدها بتر اينكه محصول سلسله انقال از آن عجيب
،   است كه نه سه قوهضدامپرياليستي اخيرمان هم يك جمهوري خاص

كنندگان كشور بايد از   ادارهتنها نهچهار قوه دارد و در اين جمهوري 
 توانند نامزد رياست جمهوري  باشند، بلكه فقط آنها مي»اينا«ي ها يخود

، هرچه  يا نمايندة مجلس شوند، گرچه عجيب عالقمندند همة مردم
چون براي .  دهيم  مي همة ما هم واقعاً رأيو. بيشتر به آنها رأي بدهند

 ، ولو اينكه قصدمان ايم  مزة رأي دادن را چشيدهها لبار در همين سا اولين
توضيح   .در كنيم اين بوده باشد كه يكي از نامزدها را از ميدان بهفقط 

 يريگ يأو ر يأواقع ما تازه با رست چون درياين وضعيت خيلي سخت ن
ل است سيستم مشروطه و حدود صد سا البته. ميا دا كردهيسروكار پ
 ي مؤمنها بطل كنم حتي سلطنت ، اما فكر نمي گيري داريم رأي و رأي

شد  اهي داده ميي شاهنشها لهم اعتقاد داشته باشند كه آنچه در سا
همان رفراندوم بعد ،  خود ماي براگيري آزاد اولين رأي. واقعاً رأي بود

وعش را اعالم كرده از انقالب بود كه در آن هم بايد به حكومتي كه ن
بعد انتخابات مجلس اول بود كه همة .  گفتيم آري يا نه بودند مي

هنوز شورايي براي تعيين .  نامزد داشتندها ي و غيرخودها يخود
بعد اولين .  هم نبودها ي نبود، چون خطر انتخاب غيرخودها تصالحي
 بعد از آن. كنندگان انتخاب شد درصد آراء شركت99جمهور با  رئيس
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انقالب دوم بر ضد شيطان بزرگ رخ داد و جنگ شد و كار از رأي و 
درصدي هم 99، رئيس جمهوري  در همين حال.  گيري گذشت رأي

، از هر نوعي كه بودند، مجبور  هاي سياسي غيرخودي گروه خلع شد و
  .به فرار شدند
ياد   ديگر درست بهجمهور بعدي ترور ناجوانمردانه رئيسبعد از 

چون به تنها چيزي كه فكر . شد نتخابات چطور برگزار ميآورم ا نمي
جنگ بود، جنگي كه هشت سال طول كشيد . كرديم انتخابات بود نمي

اش  و جنگ عجيبي بود، نه فقط به اين دليل كه جبهه و پشت جبهه
 بر سر مردم ها ك و موشها بقاطي شده بود و هر روز و هر ساعت بم

ت چون تكليف خودمان را با آن درسباريد،  شهرهاي دور از جبهه مي
چون جمعيت .  بودها يجنگ هم فقط مال خود.  فهميديم نمي

 ،متولد شده بود  در اين سرزميننكهي صرف ابهفقط ،  راغيرخودي
 از ما درست يليخواقع درل ين دليبه هم. دشد به حساب آور ينم
راي جنگ بنكه يم از اي بگذر.  كجايي هستيم و كي هستيمميديفهم ينم

به زباني كه داشت معمول  جنگ ميهني نبود؛ هم خيلي ها يخود
 رسمي ميهن طور بهته موجوديت تحت حملة دشمن قرار گرف شد، مي

رسيد يك پايگاه جهادي   مينظر بهشد، ولي درواقع  اسالمي ناميده مي
كه  يحالكارگزار شيطان بزرگ بود، دركه ،  ضد دشمن دين استبر 

روزها   آن. رفت شمار مي لمان بهشورهاي مساز ك روزگار ياز قضا
ن يا ،بيني كند كه بعدها شيطان بزرگ توانست پيش  نميكس هيچ

 را چنان گوشمالي دهد كه آنها هم ناچار شوند بر عليه دشمن بعثي
  .شيطان بزرگ اعالم جهاد كنند

،  اما خدا را شكر، در آن روزهاي جنگ و محاصرة اقتصادي
 ييها ن، از سهمية ارزاق عمومي و كوپ يرخودي، از خودي و غ كس هيچ
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براي صدور دفترچه . كردند، محروم نشد كه با دفترچه بسيج توزيع مي
من خودم تمام روزها را با . شد  برگزار نميامتحان گزينشبسيج 
 نظر بهگذراندم و اگرچه   ميها فاي كه در شكم داشتم در ص بچه

كننده نبود، كه براي من  ه خستتنها نهرسد، اما اين كار  عجيب مي
ها  در صف.   داشتم رااحساس همسر و مادر نمونه. بخش هم بود لذت

، درگيري ها ن و بمباراها نبارا آخرين اخبار موشك.  گذشت هم بد نمي
ي ها شي گزينها ي و ردوقبولها ي پاكساز، ي سياسيها كوهگربا 

ث و تبادل نظر ، مورد بحها ش و سؤاالت اين گزينها ه و دانشگاادارات
گرفت و سرانجام با سبد ارزاق عمومي و يك سبد پر از  قرار مي

.  ، خوشحال و راضي رفتيم خبرهاي تازه از تنور درآمده به خانه مي
توانم احساس آسودگي و آن رضايت عميق را، وقتي  بدون شوخي نمي

موضوع .  رسيد به آساني توصيف كنم نوبت گرفتن مرغ به من مي
حاال تصور كنيد . مرغ نبود، موفقيت در گرفتن آن بودديگر خود 

، يا يخچال از تعاوني محله بود، چه حالي  وقتي جنس تحويلي تلويزيون
شد تقريباً به خانه پرواز  هر روز كه سيگار توزيع مي.  كرديم پيدا مي

روزها واقعاً هيچ نوع سيگار خارجي وجود  جالب اينكه آن.  كردم مي
كم  البته كم. ت احساسات انقالبي بود شدخاطر بهكنم  فكر مي.  نداشت

ي به بازار آزاد راه پيدا كردند و مشكل تا ها يسيگارهاي داخلي سهم
 هم سيگار ها يفروش  و ساندويچها يفروش حتي سبزي. حدي حل شد

شد تعجب  فروشي هم عرضه مي فروختند و اگر در مغازة لباس مي
 مردمي بود، يعني آنهايي كه سهميه جور قاچاق ظاهراً يك.  كرديم نمي

 بعد .رساندند ود را به بازار ميكشيدند سهمية خ داشتند، ولي سيگار نمي
ها تصميم گرفتند  كننده از اين اقدام خودجوش بود كه بعضي توزيع

. اين كار را خودشان بكنند، و البته موضوع به سيگار محدود نماند
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، كره و قند و شكر  ني برنجهاي نايلو ، كيسه ي روغنها بكم حل كم
، چون  دانم چرا آن را آزاد ناميديم هم به بازاري راه پيدا كردند كه نمي

. ، نه آزاد جور بازارها سياه است دانم اسم معمول اين تا آنجايي كه مي
 ها نهنوز كوپ. تر شدند تر و كوتاه  كوتاهها فكم ص به اين ترتيب كم

.  فروشيم ؛ هنوز هم مي فروختيم آنها را ميدادند، اما مستقيماً خود  را مي
يي ها مشود فروخت و اس دهند كه مي يي ميها نچون هنوز هم كوپ

  .عجيب دارند
ياد دارم كه  با اين همه من هنوز خاطرات خوش آن دوران را به

دانستيم كي هستيم و اهل كجا هستيم و  رغم آنكه نمي ، به مان زندگي
. قابل لمس پيدا كرده و هدفمند شده بود، معنايي عملي و  ايم چكاره

چون .  تر هم كرده است خاطرة تولد دخترم اين خاطرات را شيرين
در مدتي هم كه در . كيسة آب من وقتي در صف مرغ بودم پاره شد

 حتي  نگذاشتندها يهمصف،  بيمارستان و در بستر بعد از زايمان بودم
 .ندفرستاد را به در خانه ميهر روز سهمية م. يم باطل شودها نيكي از كوپ

 كه ندفرستاد حتي گاهي چند بسته سيگار اضافي هم براي تازه پدر مي
با اينكه دستگاه سونوگرافي در . آنقدرها كه متوقع بودم شادمان نبود

كرد، باز هم تا   هم جنسيت بچه را قبل از تولد مشخص ميوقت آن
كرد فرزند  كننده باور نمي لحظة تولد و رؤيت دقيق عضو مشخص

بنابراين مادر كه با شور و شوق بيرون دويد تا . اولش دختر باشد
  :ر مقابل سؤال نادر سنگ رو يخ شدمشتلق بگيرد، د

  »دختر است يا پسر؟«
  »دانستي؟ مگر نمي. دختر«
  ».، ولي گفتم شايد اشتباه كرده باشند دانستم مي«

 نوزادش آقايي كه در سفر خبر دختر بودن باز خوب بود مثل حاج
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 مادر نادر ».زاييد اگر باالي سرش بودم پسر مي«را شنيده بود نگفت 
در خانوادة . درنگ به اتاق زايمان آمد تا با چشم خودش ببيند هم بي

معلوم شد من غفلت بزرگي كرده . آنها رسم نبود بچة اول دختر باشد
سمه ، ا يا زكريا، انا نبشرك بغالم«:  بودم كه روي شكمم ننوشته بودم

اما من  .زائون حسابي كنم تا يك پسر»يحيي لم نجعل من قبل سميا
زائون در نوبت دوم ضايعه را جبران ، فوراً با پسر خيلي معطلش نكردم

سالة  ساله تمام شد و دورة هشت بنابراين وقتي جنگ هشت.  كردم
  .دو كودكستاني شده بودندگهان سررسيد، دختر و پسرم هرسازندگي نا

 در انتخابات دوران سازندگي هم شركت  خودمانا مهرحال به
كردند و چندتا نامزد  دانم چقدر از مردم شركت مي نكرديم و نمي

گيري خيلي مطرح   انتخابات و رأي و رأيها وقت آن. شدند معرفي مي
. رفتند آمدند و مي  از باالي سرمان ميها س و مجلها تدول. نبود
،   كه اگر نه يك انقالبه بودفيكون شد كه اوضاع آنقدر كن يدرحال
بايست يك تغيير خيلي مهم رخ داده باشد؛ چون بعد از سيستم  مي

درجه 180، ناگهان با چيز همهِ تقريباً  كوپني و ممنوعيت خريدوفروش
، حتي چيزهايي كه چيز همه، تقريباً چيز همه، خريد و فروش  چرخش

غي به شهرداري هركسي با پرداخت مبل. فروشند آزاد شد هيچ كجا نمي
كجاي شهر كه بخواهد، توانست در هر تن يك رسيد دستي ميو گرف

توانست روي  ، برج بسازد، يا مي ي باريكها غبا حتي در كوچه
در عوض براي رفع . شدند، پاساژ بسازد يي كه بايد مدرسه ميها نزمي

بعداً . ها مدرسه شوند ي مدرسه اجازه دادند خانهها نكمبود ساختما
هايشان را   هم گاراژ خانهها يخيل. ا شركت و اداره هم شدنده خانه

مردة امالك  ِ كشته ها را هم كه ملت حتي روي رودخانه. مغازه كردند
و مستغالت به عقلشان نرسيده بود برايشان سند بگيرند، فروختند و 
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بسازبساز عجيبي راه افتاده بود، در هركجا كه ممكن . بازارچه ساختند
 بعد هم جنگ و...  ، كنار جاده ، ساحل ، رودخانه نگل، ج بود، كوه

، دولتي و  گرفت كه از كوچك و بزرگبزرگي بر سر زمين در
، همه در آن درگير شدند و چندجايي  اي ، بنيادي و آستانه غيردولتي

  .تيركشي رسيد تير و هفت هم كار به هفت
شر شد از  مي.  هم قيمت گذاشتندها فعالوه بر اينها براي خال

جرايم منكراتي را هم  .ينگ با پرداخت جريمه خالص شدساخت پارك
 هم بسته به ثروت ها ي و مهمانها يدر مورد پارت. شد خريد مي

 يها مبعد كار به خريدوفروش وا. شد صاحبخانه مبلغ جريمه تعيين مي
خالصه كار بخربخر و بسازبسازِ  .مسكن و امضاهاي مهندسي هم رسيد

 ارقامي نجومي رسيد كه ميان دست و بال مردم ورش ناپيدا به آن
هايشان كه اول از حملة ناگهاني  حتي مادر نادر و همسايه. چرخيد مي

شهريشان بدجور ترسيده بودند و  هاي دنج باالي سازندگي به محله
ي بلند ها نها را امضا كردند، بعد كه ساختما هاي شاكيان به دادگاه نامه

شان مثل هويج باال رفتند و ناچار به فروش دار هاي حياط دوروبر خانه
مادر نادر . ، خيلي راضي بودند شدند، از پولي كه دستشان را گرفت

  ».عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد«:  گفت حتي مي
 ها توق طور كه آن بنابراين عجيب نبود اگر پايتخت يا آن

اه و كوت: القرا، در مدت كوتاهي به شكل عجيبي درآمد گفتند ام مي
، با يك چتر  ول درويش، مثل كشك ريختهوا ، ريخته ووارنگ بلند، رنگ
امواج سازندگي خيلي زود به .   سياه و آلوده بر سرشةزهواردررفت

به گمانم . نقاط كشور هم رسيد شهرهاي بزرگ ديگر و بعد به اقصي
 كوبند، رفتگي را بر سرمان مي ماندگي و عقب آنهايي كه دائم چماق عقب

چون همان .  يمن مدت بدوبدو چقدر جلو رفتيدر هماند كه  ه نشدهمتوج
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ي عجيب ها نو ساختما iT يها مهاي سيست مرده وقت و حاال هم كشته
 ي صورتي و سبز و نارنجي نيستندها بشباهت به بدحجا و غريب كه بي

هاي بدنام آمستردام و فرانكفورت هم نوبرند، جوانان  و در محله
 انگشترهاي عقيق درشت به انگشت دارند و داري هستند كه ريش

تر  اشورا از همه بزرگاندازة پالكاردهاي عزاداريشان در روزهاي ع
  . است
، معلوم  ه در امر سازندگي با وجود مشاركت عمومي گسترداما

 ي انتخاباتانقالب، ي سازندگچطور شد كه بعد از هشت سال ستين
 حاضر نشدند آن را به ها ب نامگذاران انقالهرچند،  رخ داديا مغزپسته

، سراسر  اما واقعاً بادي شديد، تقريباً مثل طوفان. رسميت بشناسند
شناختند كنار   نميها يكشور را درنورديد و نام نامزدي را كه خيل

چون احتماالً . شايد همان باد باعث بدبختيمان شد.  زمزمه كردها شگو
 وسط زمين و هوا معلق طور وزيد، برندگان هم آن تر مي اگر كمي آرام

دهندگان   و قاطبة رأيبرود از هم دركلي بهيرازة امور ماندند تا ش نمي
اين ترتيب پا كنند و به  دوباره تصميم بگيرند يك انقالب ديگر به

  .بادآورده را باد ببرد
 يريتوشرير اوج شسال قبل از انقالب آخر، د دو ساز ما سانحة داستان
 .عقرب بودم اوضاع قمردردون زلزله ه ب كهي، وقتاوضاع رخ داد

 ي هم سنگ رويرسان كمك نداشت كه در امر عاجل ين تعجبيبنابرا
، يردولتي و غي، دولتيرسان  سازمان كمكصدها. دسنگ بند نباش

 اشخاص صاحب يه و حتيحاد، انجمن و كانون و اتي و داخليخارج
ما . ديد ي چشم چشم را نمگري كه ديجور.  بودندختهيدان رينام، به م
ستاده يا يا گوشهف يبالتكل مي كه خودسرانه جمع كرده بوديهم با پول

بندهاي هميشگي دربارة سردرآوردن پتوها و چادرهاي   ترجيع.ميبود
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خارجي كولردار اعال در ميدان گمرك پايتخت كه در برخي موارد 
ي ها نتواند مفيد واقع شود سازما  هم ميها ببراي مصون ماندن جي

 يها نشمار سازما ان بيي در م اما.كرد  مي خارجنيرا از ردة معتمددولتي 
م به او اعتماد ي چشم رژي كه همه به كوريپهلوان يجا غيردولتي

اي تا دلمان بخواهد  بعد از انتخابات مغزپسته. كنند، واقعاً خالي بود
ساخته شده بودند كه حتي برايشان ها، NGO و ها نجور سازما انواع اين
ي ها نيعني سازما ،GNGO  و بنابراين بههودجه هم تعيين كردرديف ب

  .نده بودغيردولتي دولتي تبديل شد
 م،يستاده بوديدان اي كه معطل كنار م وبيص  حيصندر هما سرانجام،

ما را هم خود  كه خطور كرد شيرين ري خطخاطر به ي فكر بكرناگهان
  :دان كشانديبه م

پول جمع ...  سه و درمانگاهببينيد همه دارند براي ساختن مدر«
، گروه داوطلب  عنوان يك شركت مهندسي بياييد ما هم به. كنند مي

  ».  را سازمان بدهيمها نطراحي رايگان اين ساختما
شيرين خودش هم از .   حرف نداشت.بودايده درخشان و بكر 

.  مخالفتي نكردعجيب آنكه آقاي هادي هم. آمدهيجان ما به هيجان 
رساني  ي كمكها تتأثير فعالي  تحترئيس هم كه هنوزجلب موافقت 
  .  دنيا، بود كاري نداشته ينگخصوص بهاني و گستردة جه
، ما سه عضو گروه مطالعات اجتماعي كه از همه بيشتر  بنابراين

، گروه اجرايي را تشكيل داديم و از همان دم  استعداد نخودشدن داشتيم
كار  ين گذاشتيم و دست بهتايمان آبي را كه دستمان بود زم هرسه
وپنج مهندس را براي كار خيريه  نجمه توانست موافقت بيست.  شديم

شد  بعد با خوشحالي و هيجاني كه هر دم بيشتر و بيشتر مي. جلب كند
ي ها حمان براي تهية طر يك اطالعية كامالً جدي دربارة آمادگي
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 آنهايي ي خيريه نوشتيم و براي همةها نها و انجمNGOمجاني براي 
مطمئن بوديم كه .  كه توانستيم اسم و رسمشان را پيدا كنيم فرستاديم

گذارند و فوراً در راه تحقق  آنها هم اگر آب دستشان باشد زمين مي
از اين !  مهندسي و طراحي مجاني. دارند اند گام برمي اي كه داده وعده

  . رفتند گيالن خواستند مي مرگ ميبهتر چه چيزي ممكن بود؟ 
در كشوي   از رسيدن به محل كار، كيفم را بعد، هر روزعد از آنب

رفتم تا ببينم چه  به سراغ منشي شركت ميو كردم  ميزم فرو مي
هيچ اثري از هيچ جنبشي كه ديدم  وقتي مي. اند كساني زودتر جنبيده

ي رسيده را به من نشان دهد، ها سكردم همة فك ، وادارش مي نيست
اش  تابي بعد شيرين كه بي. ت قاطي شده باشدي شركها سمبادا با فك

. ديرس ي، مدانستم منتظر است  اما مي، مثل من نمود آشكار نداشت
 نظر بهمبادا خيلي دستپاچه  م،يزد يباره حرف نم نيكداممان در ا چيه

  . برسيم
،  ي رسيدهها سبعد از يك هفته انتظار براي ديدن كازية پر از فك

تا و سرانجام به  بعد از آن به چهارپنجتا، و  هشت كم به هفت كم
، و نه در  ، نه در هفتة دوم ، اما نه در هفتة اول  هم قانع شديمدوتا يكي

 نرسيد؛ حتي تماسي هم گرفته نشد تا سؤالي چيز هيچهفتة سوم هم 
.  ناچار به زبان آمديم .من و شيرين كامالً گيج شده بوديم. مطرح شود

  :نجمه اما هيچ نگران نبود
ها  مديره هيئت. همه كه مثل شما دستپاچه نيستند.  مگر چه خبره«

ها  مديره كشد تا هيئت كم يك ماه طول مي دست. بايد تصميم بگيرند
  ».جلسه بگذارند و موضوع را بررسي كنند

تازه حتي با تشكيل جلسه هم معلوم نبود .  گفت مسلماً راست مي
 نظر بهلسه آنقدرها كه ام ج چون تا آنجا كه فهميده. تصميم بگيرند
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اگر هم تصميمي الزم باشد اغلب .  رسد براي تصميم گرفتن نيست مي
اوايل كارم كه اين را . گيرند جاي ديگري غير از جلسه آن را مي

دانستم هميشه از وجنات و حال و هواي جلسات كه در هر شرايط  نمي
تعجب شود  نهايت تبديل مي  زمان در آنها به زمان بي،و هر حالتي

د، گذار ي تا پا به جلسه ميهركسنم چه رازي است كه دا نمي.  كردم مي
. شود رو مي رو به آن اينز اانگار رايحة مخدري را استشمام كند، 
گذارد و سنگين و لخت در  سراسيمگي را پشت در، در خيابان مي

 ها ف و حرها ثبعد هم همه با هم چنان سفرة بح. رود صندلي فرو مي
بعد از آنكه . كنند كه انگار قرار نيست يك وقتي جمع شود را پهن مي

همه دلي از عزا درآوردند، با اولين نفري كه براي رسيدن به جلسة 
شود و هر  خيزد، سفره هم كامالً ناگهاني جمع مي ديگري از جا برمي

. ماند تا جلسة بعد كه دوباره بازش كنند اي توي آن مي فكر و برنامه
با توجه به اينكه حل و فصل خيلي از امور منوط اين خصوصيت ملي 
، مشكالت  ي فني شده استها ن و كميسيوها سبه جلسات كارشنا

تواند موضوع يك پژوهش جدي قرار  وجود آورده كه مي عجيبي به
نحوي با مقولة الزمان و  شود فرض كرد بايد به  عجالتاً ميگيرد، اما

طور  همان.  آن مربوط باشدالمكان عرفاني ما و حالت تعليق ناشي از
  : اهللا روحه العزيز گفته است كه شيخ ما ابوسعيد، قدس

آواز بلند كن تا مردمان بشنوند كه ما در مكان ايشان و براي «
  ». نشينيم واال ما را مكان نيست قضاء حوائج ايشان مي

. مان شده بود توقعي دانم چرا كم با وجود آگاهي از همة اينها نمي
تازه پولي هم كه جمع .  كشيديم سوخته خجالت مي اي دماغه مثل بچه

بعد از گذشت يك ماه به ناچار . كرده بوديم روي دستمان مانده بود
پاسخ .  به همة آنهايي كه برايشان اطالعيه فرستاده بوديم تلفن زديم
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  :همه تقريباً يكي بود
ري ، كدام اطالعيه؟ آها مربوط به زلزله؟ ما در مورد كا اطالعيه«

به وقتش با شما .  ايم خواهيم بكنيم هنوز تصميم قطعي نگرفته كه مي
  ». گيريم تماس مي

گيري آنها باعث شد  يي دربارة تاريخ احتمالي تصميمها لطرح سؤا
اصرار بيشتر ما هم . رفت مكالمه را تمام كنند زودتر از آنچه انتظار مي

ن كنيم زودتر تصميم توانستيم وادارشا زور كه نمي به. اصالً جايز نبود
ولي كه وقتي در و نجمه با لحن شل.  بگيرند تا بتوانيم كمكشان كنيم
 شد سرزنشمان گرانه و پرناز و غمزه مي جلسه بود به طرزي عجيب عشوه

  :كرد
 كار خيريه.  كنند چه خبر است فكر مي. بدكاري كرديد تلفن زديد«

  ».شود كه زوركي نمي
آنقدر به عقل رئيسمان و .  كردم ر مياما من جداً در نفهميدن اصرا

كردم كاري كه آنها تأييد كرده  دكتر هادي اعتقاد داشتم كه باور نمي
كلي هست كه بايد پيدا كردم مش فكر مي. طور به آب برود ند، اينباش

  .و حلش كنيم
فكري آن زمان  چندان دور، از خام حاال در نگاهي به آن گذشتة نه

توانم بفهمم چرا در همان ابتداي   و نميشوم خودمان سخت متعجب مي
با اينكه من و .  خود اين فكر واقعاً بكر بود،كار نفهميديم كه مشكل
سالي از خدا عمر گرفته بوديم و ديگر باكره  شيرين هردو حداقل چهل

، متوجه نبوديم كه بكارت هميشه كارساز نيست و برعكس  نبوديم
 ها مكبوتران سخنگويي كه قديشايد اگر .  خيلي جاها عين حماقت است

نشستند و سمك عيارهاي پهلوان و   مي ــها تهاي درخ روي شاخه
كردند كه زير درخت خوابيده بودند، اما  خيرانديشي را راهنمايي مي
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نشستند كه   كنار پنجرة بالكن اتاق من و شيرين مي ــخواب نبودند
ريختيم و داد  ميهاي كبوتراني بود كه برايشان غذا  هميشه پر از فضله

 طور ، اين ايم  با اين خيال كه ما خوابيده،آورديم مستخدم شركت را درمي
  :كردند زدند و راهنماييمان مي با هم حرف مي
جايي  خواهند به مردم يك ، مي بيني خواهر اينها را مي:  كبوتر اول
  .اند فيكون كرده كمك كنند، اما سوراخ دعا را گم كرده كه زلزله كن

  چطور، مشكلشان چيست؟:  ر دومكبوت
 فهمند اند اما نمي اند فكر خيلي بكري كرده اينها خيال كرده:  كبوتر اول

  . كه مشكل اصلي همين فكرشان است
  كار بايد بكنند؟ خوب چه:  كبوتر دوم
 و ها ناينها بايد اول از خودشان بپرسند كه اگر انجم:  كبوتر اول

NGOي ها سند از آنها بپرسند مگر مهندا هايي كه برايشان نامه نوشته
به شما  اند كه كارمان را آشناي خودمان كه شايد پول هم نگيرند مرده

  . چه جوابي بدهندزنيد؟ يم؟ خوشگليد يا خوب تار ميبسپار
  خوب چه جوابي بدهند؟:  كبوتر دوم
زنند  بايد قبول كنند كه نه خوشگلند و نه خوب تار مي:  كبوتر اول
زده بدهند و غائله را  ه چند خانوادة نيازمند شهر زلزلهو پولشان را ب

  .ختم كنند
ماهي تا جهش  هشت اما ما هنوز هفت. گفتند ها راست مي بيچاره

مان اين بود  بدبختي.  موتاسيوني بلوغ فكري براي درك آن راه داشتيم
آمد، احتماالً  كه اگر در آن زمان كبوتر سخنگويي هم به سراغمان مي

زدن به  وال و بخيهو ماه هول هشت هفت.  كرديم بول نميحرفش را ق
، اين را هم   اصل موضوعتنها نه ، اما بعد از آن.  وديمدوغ بدهكار ب آب

. جا نبود  دكتر هادي چندان بيفهميدم كه اعتقادم به عقل رئيسمان و
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چشيدگي بود كه با  دو به دليل همان عقل و سردوگرم واقع آندر
 م آمادگي براي سهيم شدن در كار خير مخالفتيشركت در نهضت اعال

نكرده بودند، چون هم سنگ مفت بود و هم گنجشك و اين چيزي 
تازه به .  توانيم از آن بگذريم كدام از ما آحاد ملت نمي است كه هيچ

 هرچهدانستند دربارة  چشيدگي هم خوب مي دليل همان سردوگرم
 در امورات داوطلبانه و ايستب بايست حرف بزنند و نمي دانند نمي مي
 چشيدگي خالصه اينكه سردوگرم. رمندانشان دخالت كنندظف كاؤغيرم
 گذر عمر به خاله و كمانك قدوباال نيست كه به صرف كشك آش

  : ا رودكيگوي م سلسلة شاعران پارسيبه قول سر. همه برسد
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار     آنكه ناموخت از گذشت روزگار

درست در آخرين دقايقي كه از سر ناچاري داشتيم تن .. .و القصه
داديم و كم مانده بود ناكامي در اجراي پروژه باعث  به قضا مي
، در يك روز  مان شود، طرح يك سفارش نصفه و نيمه رستگاري

 منشي . مانع شدها، ، يك ماه اندي بعد از ارسال اطالعيه چهارشنبة نحس
شم انتظارش بوديم باخبرمان  چبا خوشحالي از تماسي كه آن همه

ي هنري بود كه از در دسترس بودن زميني ها ناز يكي از انجم. كرد
زده  اي مصيبت زده باخبر شده بودند، زميني كه خانواده زلزلهدر شهر 

يكي از . المنفعه كرده بودند وقف احداث ساختماني براي امور عام
زد و  در مي  و آندر اعضاي آن خانواده كه پس از وقوع سانحه به اين

به هر گروه و جمعيتي كه ممكن بود كاري براي زادگاهش بكند، 
  . براي آن فكري كنيمما شد، خواسته بود  متوسل مي
دار، ميان زمين و  بار بود نه به فوراً اين سفارش را كه نه بهطبعاً 
اي براي ديدن   نمايندهلنديگيرنده گفت كه ما تماس.  يديمآسمان قاپ
جنگ «ذاكره به سراغمان بفرستند و البته با تأسي به حكمت زمين و م
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.  افزود كه مهندسي خودي براي ساختن ساختمان در نظر دارند»اول به
به خدا، به پيغمبر، ما فقط طراحي را «:  درنگ تأكيد كرديم ما هم بي

  ». دهيم و كاري به ساختن ساختمان نداريم مجاني انجام مي
نيمه كه دماغمان را از سوختن تا ته  هو در پي همين سفارش نصف

،  زده برويم نجات داد، قصد كرديم براي ديدن زمين به شهر مصيبت
  .شهري كه پس از ويراني به افتخار شهرت جهاني نايل آمده بود

  ت داردـست پنج انگش يـقضا دست
  رآردـچو خواهد از كسي كامي ب        

  دو بر چشمش نهد، دو بر بناگوش
   نهد گويد كه خاموشيكي بر لب        



  
  
  
  
  

  گفتار چهارم
  ديده در حكايت اولين سفر به شهر سانحه

  
دو ماه از وقوع سانحه گذشته بود، اما هنوز هم يافتن بليت وسايل نقليه 

، شيرين را قانع كردم  ترسيدم از آنجا كه از هواپيما مي. مصيبتي بود
گرايش او به .  آهن هم كه شده با قطار برويم  ارزاني راهخاطر به

هاي سفر را  چند هزينه بيشتر خيلي كمك كرد، هرهرچهجويي  صرفه
از مهندسان داوطلب هم براي خالي نبودن .  پرداختيم خودمان بايد مي

 هشت نفر براي سفر اعالم آمادگي ـ هفت.  عريضه دعوت كرديم
كردند، اما در روزهاي آخر، بعد از تماس دوباره معلوم شد فقط دو 

مندان  هبنابراين من با آمدن نوشين و ناصر كه عالق. هند آمدنفر خوا
، نجمه هم شوهرش را  ظف به ديدار شهر بودند موافقت كردمؤغيرم

شد آورد و شيرين كه  كه بيچاره خيلي ساكت بود و دائم قرمز مي
برداري يدك  يك دوربين فيلم اش را با شوهر و بچه نداشت خواهرزاده

، پر  لبان را در دو كوپة به زحمت فراهم شدهكشيد تا جاي خالي داوط
  . كنيم

دوستانه هميشه يك خوان  ماه فعاليت انسان شش بعدها در طول پنج
اين معضل  ظاهراً. مبارزه با اكوان ديو تهية بليت قطار يا هواپيما بود

، چون تقريباً از آغاز خلقت تاكنون تهية  يك معضل تمدني است
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هري و پيدا كردن جا در وسايل سفرهاي ش بليت براي سفرهاي بيرون
 هم كس هيچ.  ، براي ما يك مشكل جدي بوده و هست شهري درون

؛ گرچه ما در شركت خودمان فقط يك كتابخانه داند چرا درست نمي
 اين مشكل تقريباً.  باره داريم ي انجام شده در اينها شپر از نتايج پژوه

گروهي از صاحبنظران .  ستها ني تهوية ساختماها همثل مشكل دستگا
ي انقالب مشروطه مربوط ها ناين نوع مشكالت را به ناكام ماندن آرما

 هم معتقدند ناشي از خودباختگي ما در مقابل ها يدانند، اما بعض مي
بيگانگان است كه از قضا سرآغاز آن همان انقالب مشروطه بوده 

مدني ما در نظير ت آنها براي مستند كردن نظرشان به ميراث بي.  است
رساني و  العاده كارآمد آب ي فوقها ممعماري و ساختمان و سيست

دانم  اما تا آنجا كه مي. دهند ، مثل بادگير و قنات ارجاع مي تهويه
،  هاي جنگي پيش از اسالم پدران تاريخي ما، گويا بعد از دوران ارابه

مان گاه به فكر ساختن چرخ و دليجان و كالسكه نيفتادند و به ه هيچ
بسنده كردند تا وقتي كه توانستيم  اسب و حيوانات باربر و پاهاي خود
رساني  ي آبها متازه قنات و سيست.  وسايل نقليه را از بيگانگان بخريم

ها و آنقدر طبيعي و  تاريخي آنقدر شبيه كارهاي ساختماني مورچه
هماهنگ با زمين و آب و هواست كه مشكل بشود آنها را از زمرة 

اش  خوبي. شمار آورد گوييم به ه امروزه به آن تكنولوژي ميچيزي ك
ام بفهمم چرا بايد به خودمان بال  من كه هنوز نتوانسته.  هم همين است

، يا در قطارهايي كه به سرعت  ها به آسمان برويم ببنديم و مثل پرنده
 هاي يمان سوت بكشد و پردهها شكنند بنشينيم تا گو موشك حركت مي

ورم كنند، يا زير دريا تونل بزنيم تا مسافت چهارساعتة صوتي آنها 
  . با كشتي به سي دقيقه كاهش يابدسفر
رسيد همان   مينظر به، با قطارهايي كه   سفر تا مركز استانهرحال به
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 دانم اما نمي. اند، دوازده ساعت تمام طول كشيد قطارهاي دوران رضاشاه
هاي  ا اخيراً به كوپهيك اين قطاره هاي چهارنفري درجه چرا كوپه

اند كه حتي در صورت درست كاركردن  نفري ارتقا پيدا كرده شش
نفر مسافر شش افتد، براي  ندرت اتفاق مي  يا كولرها، كه بهها يبخار
كه در ه مقصد، از اين، بعد از رسيدن ب به همين دليل.  هواست جا و بي كم

در طول .  بوديمو سپاسگزار ها خفه نشده بوديم واقعاً متعجب  كوپه
،  كرديم ها را باز مي  شدت گرماي بخاري پنجرهخاطر بهبار كه شب هر

شديم  باريد و مجبور مي باراني از خاك قرمز كوير بر سرورويمان مي
آن شب من به خودم كلي لعنت فرستادم كه دو .  آنها را كيپ كنيم

نيامده  از الي لحاف پرقو بيرون وقت آنبچه نازنازي غرغرو را كه تا 
كردند كه  چپ نگاه مي جوري به من چپ.  بودند يدك كشيده بودم
تقريباً . ريختند شان را به جيب من مي دوستانه انگار ثواب سفر انسان

تر از كوپه نبود  تمام شب را در راهروي باريك قطار كه چندان خنك
همان وقت اين موضوع .  رو لعنت فرستادم ايستادم و به قطارهاي شب

 نم خطور كرد كه معلوم نيست چرا همة قطارهاي ما شب حركتبه ذه
  .شود  استفادة ديگري ميها لشايد روزها از ري. كنند مي

 ، هرهاي كشورمانترين ش ، يكي از بزرگ اما ايستگاه قطار مركز استان
دو كيلومتر جلوتر،  ، يكي ساختمان اصلي ايستگاه.  يك سولة كهنه بود

، علت  به قول فضال، به ضرس قاطع. ا شده بودقريباً تمام شده ولي رهت
كه  پايان يافتن اعتبارات در آخرين مراحل كاري باشد بايست يم

 براي ادامة سفر تا شهر هرحال به.  دهه طول كشيده بود احتماالً يك
وچانه سه سواري لكنته   با چك،اي ، در همان ايستگاه سوله ديده سانحه

زدند  آلود لق مي ها را كه هنوز خواب من و شيرين بچه.  كرايه كرديم
ا آنهاي ديگر هم ب.   كرديم و راه افتاديمها ناز سر وارد يكي از ماشي
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  .دو سواري ديگر دنبالمان آمدند
، باز هم  ، با آنكه چندبار به آن منطقه رفته بودم تماشاي مناظر راه
. آلودگي و خستگي را از سر و تنم زدود ، خواب مثل آب تازة خنك

 . مانست اي خوشرنگ مي ، به يك آسمانة شيشه ، براق و شفاف آسمان آبي
داد، برق  وتند نبود، فقط روشني مي هم زير آفتابي كه هنوز تيزها هكو
ها  ي صافي كه برعكس نمونة مثالي كوهها هبعضي جاها كو. زدند مي

قلة نوك تيز نداشتند و مثل ديوار كوتاه بودند، فقط بر دامنه برف 
صداي راننده كه منتظر باز كردن . ند، انگار دامن پوشيده بودندداشت

،  زنيم سرِ حرف از طرف ما بود، اما متوجه شده بود همه چرت مي
  :شناسانة مرا با طبيعت بر هم زد اختالط زيبايي

  »ايد؟ كاره شما چه«
  ». مهندس و كارشناس«
  »كارشناس چي؟«
  ». معماري و شهرسازي«
  »ر؟كا رويد آنجا چه مي«
  »يعني چه؟«
  »خواهيد بكنيد؟ يعني چه كار مي«
  »اند؟ دانيد كه آنجا زلزله آمده و كلي آدم كشته شده مگر نمي«
ايد؟ حقشان بود اين بال سرشان  ، اما شما چرا اينقدر ساده خوب بله«
  ».بيايد

  : فقط نگاهش كردم و او ادامه دادآنقدر تعجب كرده بودم كه
ارشان قاچاق ترياك و هروئين و اينها ك. خدا غضبشان كرد«
ي ما را ها يدانيد تا قبل از زلزله چند نفر از همشهر مي. دزدي بود آدم

  »دزديدند و تاوان گرفتند؟
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  ».زنيد، همه مردم شهر كه قاچاقچي نبودند عجب حرفي مي«
اند كه كمكشان  دانند ريخته حاال كساني كه اينها را نمي. بودند«
  ».گذارند اند و سر مردم كاله مي بازي درآورده ريبمغ من آنها هم ننه. كنند
اند  خراب شده گناه زيادي خانه يعني شما قبول نداريد كه مردم بي«

  »كه بايد كمكشان كرد؟
شده داد كه معلوم شد  و او چنان شرحي از گناهان مردم شهر ويران

تر بوده است و سرانجام با اين پرسش  از گناهان قوم لوط هم فجيع
  :كشاف خود را به پايان رساندشرح 
  »چرا اين بال سر ما نيامد؟. شما بگوييد«

ها را كه عقب ماشين  وقتي رو برگرداندم تا واكنش شيرين و بچه
نشان  ». ، بحث نكن ولش كن« اشاره كرد كه نيري، شبودند ببينم

ها  خوشبختانه بچه. اش نبود تعجبي هم در صورت آرام و رنگ پريده
گرنه توضيح موضوعي كه خودم هم ناگهان متوجهش خواب بودند، و

هاي  ظاهراً همدردي روزان و شبان ماهواره. شدم چندان آسان نبود
 رسان از اقصي نقاط دنيا هاي كمك  و گروهها كدشمن و اعالم سيل كم

 يها ني انساني در تلويزيوها كروزي درخواست كم هاي شبانه و برنامه
آور در  نها نكتة تعجبنم كه تخودمان موجب شده بود فراموش ك

چون تا . كند  اين بود كه چرا به همدردي تظاهر نمياظهارنظر راننده
،  وعرض تاريخ انسان دانيم يك مشكل اساسي در طول آنجا كه همه مي

درنگ پس از هبوط  ، وجود داشته كه بي مكتوب و غيرمكتوب
 درست من هنوز هم.  وحوا، از هابيل و قابيل آغاز شده است آدم
 برخالف تمامي ظاهراً  ي، ولدانم قابيل چرا به آن شرارت دست زد نمي

آيد تا   بر سر يك اسم تعريف مي»هم«جا كه پيشوند ، هر تعاليم رايج
،  ، همشيرگي ، همسري ، همكاري  را در همسايگيها ن بود»باهم«
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 هم به شايد اصالً تعاليم. كند بيان كند، الزاماً تحقق پيدا نمي...  همخوني
گويا مسئلة كامالً بنيادي است و بزرگ و . اند همين دليل الزم شده

تواند  از دو نفر مي. كوچك بودن جماعت هم در آن تأثيري ندارد
تمدن اومانيستي جديد هم . شروع شود تا به يك جنگ جهاني برسد

 اين ها لح فعالً يكي از راه. حلي قطعي براي آن پيدا كند نتوانسته راه
ن هم يك دشم ، يا با ه با هم تحت نظارت داوران مسابقه بدهيماست ك

وكلة ديگري در يك قلمرو پيدا ، چون وقتي سر مشترك پيدا كنيم
، حتي من و مادر نادر  بروبرگرد، حتي من و شيرين و نجمه شود، بي مي

م به همين دليل هم بعد از پايان جنگ نظر به.  توانيم متحد شويم هم مي
 نگران وقوع ها يمنان قديمي رفاقتي به هم زدند، خيلسرد، وقتي دش

خوشبختانه حاال با . ي قديمي شدندها نپيما جنگ جهاني سوم ميان هم
اي رفع شده  ظهور دشمن تازه يعني تروريسم اسالمي خطر تا اندازه

جاي شكر دارد كه تلفات انساني اين جنگ جهاني سوم قابل .  است
ني قبلي نيست و اين خودش يك ي جهاها گمقايسه با تلفات جن
م به همين دليل هم شده بايد بتوانيم كمي نظر به.  پيشرفت واقعي است

  . داي راه صلح جهاني دل بسوزانيمبه حال اين شه
زنان اين افكار داهيانه را در ذهنم  در همان حال كه من چرت

پروراندم قسمت اعظم راه را طي كرده و به نزديك شهر رسيده  مي
در دوسوي جادة منتهي به ميدان بزرگ شهر كه قبالً هم كم و .  بوديم

هاي  نمود، اردوگاه ويرانه مي ساخته و به همين دليل نيمه بيش نيم
 هاي ساختماني راننده با اشاره به تل نخاله. چادري را مستقر كرده بودند

  : جاده ريخته بودند با تحقير گفتكه قدم به قدم كنار 
  ».اند ار را كجا ريخته آوها قببينيد احم«

در وسط ميدان ورودي شهر، يك ارگ كوچك قالبي زشت بود 
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كه معلوم نبود چرا فرو نريخته و با يادآوري نابودي ارگ باشكوه 
، زير ساية  ي وسط ميدانها نروي چم. ، داغمان را تازه كرد قديمي

ي ها شارگ قالبي عدة زيادي دراز كشيده يا خوابيده بودند و مسافرك
ما هم در . راوان در اطراف ميدان در انتظار مسافران امدادرسان بودندف

شماري كه بعد از قطعي شدن سفرمان به  انتظار يكي از آشنايان بي
 بودند، كنار شهر به ما معرفي شده بودند و گويا همه از امدادرسانان

  . ميدان توقف كرديم
هنوز پايمان به زمين نرسيده بود كه يك گروه كودك 

سوختة الغر، مثل يك دستة پرندة گرسنه به طرفمان پرواز  ياهس
يي زد كه ها فاي غليظ و با سرعت حر يكي از آنها با لهجه. كردند

بايست تقاضاي كمك باشد، اما لحن تند و عصباني او كمي  ظاهراً مي
بچه حوصله نداشت و تقريباً داشت دست در جيب . مشكوك بود

ي از آنها قدمي به عقب گذاشت و كرد كه با تشر يك آقايان مي
 قابل تشخيص »چاقو« و »زنم مي«چيزي گفت كه در آن كلمات 

داد كه اهل آن شهر نيست و احتماالً بايد از  اش نشان مي لهجه. بود
مهاجماني باشد كه خبر هجوم آنها براي سهم بردن از غنايم در 

 ،ر گوشمآخي گفتن د  دخترم با آخي.  هم منعكس شده بودها روزنامه
اختيار نگاهم  اما من بي. از تشر همكارمان به آن بچة بيچاره انتقاد كرد

به طرف رانندة سواريمان برگشت كه با لبخندي تمسخرآميز نگاهمان 
دو  بعداً دانستم آن. خنديدند دو رانندة ديگر هم با تمسخر مي. كرد مي

سفران هم همان سخنراني مبسوط را دربارة گناهان قوم لوط براي هم
  : رانندة ما گفت. راد كرده بودندما اي

  »نگفته بودم؟«
  : مالحظه پاسخ دادم من هم بي
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  »اند؟ از شهر شما كه نيستند؟ اينها كه اهل اينجا نيستند، از كجا آمده«
هنوز پاسخم را نداده بود كه يك تويوتاي شيك با آرم ستاد معين 

ا هيئتي عجيب و  كنارمان ايستاد و مردي جوان بها نيكي از استا
يك كاله وسترني بر سر داشت و يك . تماشايي از آن بيرون آمد

 آجين جليقة مشكي كوتاهش دكمه.  فلزي آخرين مد بر چشم عينك دسته
ي گشاد ها خو برزنتي بود و شلوار جين تنگش را كمربند پهني با سورا

ش گوشيي از ها معالوه بر همة اينها سي. و يك موبايل مزين كرده بود
 به ما شده همان آشناي معرفي.  سيمي به دست داشت آويزان بود و بي

با يك حركت دست كودكان را دور راند و به گرمي خوشĤمد . بود
، وقتي عينك را برداشت معلوممان كرد  يشها مصدايش و چش.  گفت

  :مؤدبانه با همة آقايان دست داد.   كامالً تابلوست» عمل«كه يك اهل 
ام برايتان  گفته.  بدهيد و در ستاد معين ما مهمان باشيدبه ما افتخار«

  ».چاي و ناهار و دو چادر براي خواب تدارك ببينند
ا ما كه غافلگير شده بوديم به هم نگاهي كرديم و سرانجام نجمه ب

نازي هميشگي تشكر كرد و گفت كه قرار نيست تلحني شيرين و با 
كابوي با .  چادر خواب نيست، بنابراين نيازي به  شب را آنجا بمانيم

  :حيرت پرسيد
چطور؟ به من گفته بودند شما قرار است اينجا مستقر شويد و «
باره صحبت  من با رئيس ستادمان هم در اين. هاي مفصلي داريد برنامه
  ». ام ام و موافقتش را براي همكاري با شما گرفته كرده
  : بار من پاسخ دادم اين

قرار است يك زمين وقفي را براي .  تبرنامة مفصلي در كار نيس«
عصر هم با قطار .  ساخت يك مدرسه ببينيم و گشتي در شهر بزنيم

  ». گرديم برمي
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،  تا نينداختو ، اما خودش را از تك اش آشكارا وارفت قيافه
  :ت از سنگ مفت و گنجشك مفت بگذردتوانست راح نمي

 دارم كه  كارم با خيلي از مردم سروكارخاطر بهدانيد من  مي«
توانم چند زمين  اگر بخواهيد مي. خواهند زمينشان را وقف كنند مي

  ». وقفي نشانتان بدهم
 را خالف اصول ها مبش با اين آدو شيرين كه حتي خوش

 لحن سرد معمول خود وارد تر از ، با لحني كمي برانگيخته دانست مي
  :بحث شد

 زودتر زمين هرچهآقا بايد ببخشيد، اما وقت ما كم است و بايد «
  ». عصر بايد به قطار برسيم.  را ببينيم و برگرديم

  : من هم ميانه را گرفتم
 موبايل شما را داريم و حتماً با شما تماس خواهيم هرحال به«

  ». گرفت
  :شد كابوي به اين آساني تسليم نمي

. بعد دنبال ماشين من بياييد. خوب آدرس را به من بگوييدبسيار«
  ».ما در خدمتتان خواهيم بود. كنيد ر شهر پيدا نمي ناهار دهرحال به

وارد .  ناچار همين كار را هم كرديم و در پي او به راه افتاديم
بلواري شديم كه منظرة زيباي درختان نخل استوارمانده در دوسوي آن 

ي ستادها و ادارات ها سكانك. بخش بود هاي ميان بلوار تسلي و باغچه
اما فقط دو قدم . كنار آن مستقر شده بودندي باير ها ندولتي در زمي

دور آن ورتا، بعد از ميدان عجيب ديگري كه د پيشتر، فقط دو قدم
، و حتي  خانه خانه و كپي شدة جگركي و قهوههاي سردستي برپا غرفه

، با بال،  ، با مصيبت فروشي و قصابي بود، ناگهان با فاجعه لباس و كفش
تر از همه تصاويري كه  اي وحشتناك ؛ فاجعه با بدبختي رودررو شديم
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تل .  ، يا آنچه تصور كرده بوديم از آن ديده بوديم و آنچه شنيده بوديم
يي كه زماني خانه و مدرسه و اداره بودند، از دو ها نآوار ساختما

در هر خيابان فقط راه باريكي . طرف تا وسط خيابان ريخته بودند
 ،احمر هاي كهنه و نازك هاللچادر.  مانده بودها لبراي عبور اتومبي

الي آوار، در هر جايي كه كف دستي  روها، البه  و پيادهها نكنار خيابا
يي در ميان آوار، كه گاه از ها مآد. خالي مانده بود، برپا شده بود
گشتند و آجري را از  پا ميو دستچهاربلنداي چادرها هم بيشتر بود، 

  .انداختند طرف مي طرف به آن اين
 از سرش پريده بود و ديگر كلي به نگاه كردم كه خواب به ناصر
نوشين به من چسبيده بود و با چشمان گشاد بيرون . كشيد خميازه نمي
من و شيرين هم كه غافلگير شده بوديم زبانمان بند . كرد را نگاه مي
 ، برعكس. برادرزادة شيرين تنها كسي بود كه از حال نرفته بود. آمده بود

راننده .  گرفت ره بيرون برده با حدت و شدت فيلم ميسرش را از پنج
  : كرد، آرام گفت فرسايي نمي كه ديگر دربارة گناهان قوم لوط سخن

. هايشان هستند ها دنبال شناسنامه و دفتر بسيج و سند خانه بيچاره«
  ».براي آواربرداري بايد اينها را داشته باشند

داد،   كه نشان ميظاهراً براي همدردي.  با تعجب نگاهش كردم
  : آمد پرسيدم با صدايي كه از ته چاه درمي. ديد نيازي به توضيح نمي

  »شود؟ اگر صاحب ملك مرده باشد چه مي«
  ».گردند بستگانش دنبال مدارك مي«
  »اگر بستگانش مرده باشند يا نباشند چه؟«
  ».ماند طور مي فعالً همين«

  :تراشي اشاره كرد بعد به يك سنگ
  ».حاالها بايد بتراشندحاال. اند چقدر سنگ قبر تراشيده نگاه كنيد«



 69  /  ديده در حكايت اولين سفر به شهر سانحه

از كارگاه . رو چيده بودند ي خاكستري قبر را كنار پيادهها گسن
اما كارگراني در محوطة . تراشي فقط چهارچوب دري مانده بود سنگ
. ، سخت مشغول كار بودند ، ميان آوار و سنگ و خاك دروپيكر آن بي

، خود به برخاستگان از گور در   و سياه چرده، الغر برهنه كارگران نيمه
اي ساختماني  تراشي نماي شيشه كنار سنگ. مانستند روز محشر مي

، اما  ساختمان از پشت فروريخته. ساز ميان زمين و هوا معلق بود تازه
يي زير اين شيشة ها مآد. دستي شيشه را وسط سنگ نگاه داشته بود

 كنار چادرها كپة وسايلي تلنبار بود .رو چادر زده بودند معلق در پياده
،  شكسته  و ميزهاي پايهها يصندل: كه از ميان آوار يافته بودند

ي ها كجا اتاق و جابه.. .دروپيكر، ، كمدهاي بي وكوله كولرهاي كج
ي چادرنشين كنار ها نز.  ، براي قضاي حاجت اي حلبي يا حتي پارچه

، در ميان خاك و گل  نشده روي زمي پهن هاي آب لوله ، ياها گشلن
.  ريخت ي پر از لجن و زباله ميها يآب به جو. مشغول ظرفشويي بودند

، كاغذهاي  هاي پالستيكي خالي آب ؛ شيشه جا بود، انبوه زباله زباله همه
ماندة  ، حتي ته ، پوست پرتقال ، دستمال كاغذي ، نايلون بيسكويت

 هاي آوار تروتميز زلزلهآور عجيبي بود، نكبتي كه در  غذاها؛ نكبت شرم
 معدني و بيسكويت و دستمال كاغذي آب دهات و شهرهاي كوچك بي

  . نديده بوديم
 يها ن به دليل ساختماها ني فرعي باريكتر، حركت ماشيها ندر خيابا

ناچار در نزديكي خيابان زمين اهدا . ها ناممكن بود فروريخته در كوچه
زد، جز   حرفي نميكس هيچ.  مراه افتادي شده پياده شديم و پياده به

ساز  ي تازهها ناز كنار ساختما. كرد كابوي كه نقش راهنما را بازي مي
ِ به خاك  ، خاك هاي خشت و گلي قديمي كه آوارشان مثل آوار خانه

هاي آهني كه به  ها و پنجره  و لولهها نتيرآه.  نشسته نبود، گذشتيم
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اي عجيب  ، منظرهسو كج شده بودند سو و آن شكل عجيبي به اين
، مرگ آنهايي را  شده از آهن و سنگ حجم آوار سنگين. ساخته بودند

 يشانها تدس.  ها را گرفتم داد؛ دست بچه كه غافلگير شده بودند عينيت مي
كوچكي را كه به  CDناصر يواشكي دستگاه . سرد و عرق كرده بود

،  كمربندش وصل بود و تا آخرين لحظه كه از قطار پياده شديم
ي ريكي مارتين ها گاعتنا به ما، با آن مشغول گوش دادن به آهن بي

دانم چرا دلم به حالش  نمي.  اش گذاشت پشتي بود، باز كرد و در كوله
ين اولين  جنگ و دعوا اها تبعد از مد.  سوخت و دستش را فشار دادم

  .ابراز محبتم به او بود
اش فرو ريخته  مقصدمان باغي بود كه ديوارها و ساختمان قديمي

هايي از آجر و  آوار ساختمان و ديوارها پس از دو ماه به تپه. بود
در سنگين آهني باغ در زمين فرورفته . سنگ و آهن تبديل شده بودند

.  از شكاف ديوارهاي فروريخته وارد باغ شديم. شد بود و باز نمي
 . شلنگ آبي در دست داشت. حركت روي زمين نشسته بود پيرمردي بي

آمد  رمقي كه به چشم نمي شد معلوم بود آب بي ز زميني كه خيس ميا
  .جداتك و جدا به داد، تك پيرمرد درختان نخل را آب مي. جريان دارد

گيري زمين بيرون  وقتي دو مهندس مترهاشان را براي اندازه
 راز ها ن براي تماشا به سراغمان آمدند و هماها نآوردند چادرنشي
  :اش كردندپنهان را برايمان ف

وقت انفجار . اي؟ مسلم است كه زلزله نبود زلزله؟ چه زلزله«
بعد هم . آسمان قرمز شد، قرمز قرمز و يك صداي وحشتناك آمد

  ».طوفان خاك بلند شد
خبر بود وارد  ن تفسير بي كه از سابقة تاريخي ايها سيكي از مهند

  :بحث شد
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.   آمدهجا زلزلهتند كه در اينيعني چه؟ چه انفجاري؟ همة دنيا گف«
  »چه كسي ممكن است دست به انفجار زده باشد؟

 ها يكردند تا آمريكاي زيرزمين آزمايش مي. »ااين«همين .  معلومه كي«
  ».نفهمند

وحاضر  رانندة ما كه بعد از رودررو شدن با مردم زنده و حي
  : احساس خصومتش دوباره زنده شده بود با تمسخر گفت

  ». ا كسي نگويد خدا غضبشان كرده استگويند انفجار است ت مي«
  »ايم كه خدا غضبمان كند؟ كار كرده چه«

بعد . از ترس باال گرفتن مشاجره به مهندس اشاره كردم كه بجنبد
ش و ا هيهم به راننده تذكر دادم كه اگر باز هم تالشي براي طرح نظر

  . اثبات آن كند، ناچاريم عذرش را بخواهيم
 كه درست مقابل ها ني كنار خيابااه ن، چادرنشي وقت برگشت

شان چادر زده بودند، به خيال اينكه خبرنگار يا  هاي فروريخته خانه
كننده هستيم بيرون آمدند و برايمان درددل  هاي كمكNGOاعضاي 
 يها كيك رديف اتاق. حمامي ناليدند ي آلوده و بيها حاز مسترا. كردند

م نبود چرا رنگشان كرده حلبي قضاي حاجت را نشانمان دادند كه معلو
اي روي  دست كودكانه. عمق و سخت بويناك بودند ها كم چاه. بودند

ي ها يقابل توجه استقالل«: شدة يكي از آنها نوشته بود رنگ ديوار آبي
 قرار »هدية ملت آلمان«،  سوتر دو كانكس حمام  چند قدم آن». محترم

ديدن : بودداشت كه همان دست روي ديوار يكي از آنها نوشته 
  .دوست اگرچه دلچسب است آمدنش به حمام مانع كسب است

دانستند ارسال هديه كافي نيست  ملت آلمان نمي.  حمام آب نداشت
كردند و به آنها آب هم  آمدند و نصبشان مي بايست خودشان مي و مي
 كه با ،عالوه بر يك كيوسك تلفني تبديل شده به مستراح. رساندند مي
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، يك حمام » توالت خصوصي« : آن نوشته شده بودماژيك سياه روي
زوري داشت و كورة  صلواتي ستادهاي معين را هم ديديم كه آب كم

شب هم  كابوي نيمه.  سوخت آتشي در اتاقك كوچكي در ته آن مي
ي چادرنشينان از دولت و ستادهاي ها تها و شكاي مثل ما به گاليه

رساني در  داري و كمك كه هركدام قرار بود آواربرها نمعين استا
داد و توضيح داد كه در  ييك منطقة شهر را انجام دهند، گوش م

 به دليل مشكل ها تگذرد، خيلي وق ماهي كه از زلزله مي حدود دو
اند و مردم هم  اسناد و مدارك الزم براي آواربرداري بيكار بوده

  را باالها ككنند آنها كم اند، چون فكر مي دليل دشمنشان شده بي
پوش و موقر ناگهان چنان فريادي  در همان دم خانمي سياه. كشند مي

  :بر سرش كشيد كه بيچاره به عقب پريد
براي راست راست راه رفتن حقوق و حق .  مگر غير از اين است«

توانستيم  هايمان را خودمان نمي يعني آوار خانه. گيريد مأموريت مي
  »برداريم؟

ي همراهمان كه از زمرة  كابوخاطر بهكار ديگري جز سكوت 
بيچاره خانم سياهپوش . آمد بگيران بود، از ما برنمي مأموريت همان حق

دانست اين حقوق و حق مأموريت براي آنها چرك  موقر هم نمي
افتاد كه سر از كارمان  ، وگرنه دنبالمان راه نمي دستي بيش نيست
دامة مسير نوا در ا بي. ي وقفي برايمان پيدا كندها ندربياورد و زمي

بار ديگر هم ضايع شد، وقتي از كنار چادرهايي گذشتيم كه بوي  يك
كابوي كه ساية . زد ترياك بدون هراس و آشكارا از آنها بيرون مي

اش از هم گشوده شده  هاي بيني لبخندي بر لبانش پديدار و احتماالً پره
د،  كنجورو اش را جمع هاي بيني بود، ناگهان مجبور شد لبخندش و پره

  : چون شيرين با بيزاري گفت
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معلوم نيست . در اين صحراي محشر همين كم بود!  چه فضاحتي«
   ».اند  در زلزله نمردهها يچرا اين ترياك

دار ما را  ي آبها فبا تعار. با اين همه بيچاره ناجوانمردي نكرد
يي ها تبراي ناهار به ستاد خودشان برد، وگرنه بايد به همان بيسكوي

  .  كرديم كردند، قناعت مي ن ميان مردم توزيع ميكه خودشا
چادر تميز و كف آن هم . در آنجا استقبال خوبي از ما كردند

يك توالت و دستشويي قابل استفاده در . پتوهاي تميزي پهن بود
وقت خوردن .   آورديمجا بهمحوطة ستاد بود كه ما به خوبي قدر آن را 

ي يك بارمصرف بود، كم كم ها فناهار كه پلو و خورش قيمه در ظر
  .  باز شدها زبان
گذرد، اما انگار همين ديروز زلزله  دو ماه مي.  خدايا چه مصيبتي«
   ».اند ها را خاك كرده مثل اينكه فقط مرده.  شده

جور فروبريزد، معلوم است كه  سازيم كه اين جور مي وقتي اين«
آيد و يك  يريشتري م در ژاپن زلزلة هشت.  توانيم جمعش كنيم نمي

  ».شود ساختمان هم خراب نمي
رفتن مهندس ناظر  كند تا بعد از در ژاپن كسي بادبند كرايه نمي«

  ».پايينش بياورد
، يك قصة مكرر شده بود و  مقايسه با ژاپن از هنگام وقوع زلزله

ي مردمي هم داغ همه را ها لها و حتي تحلي ي رسانهها لدر همه تحلي
هاي  ي زلزلهها ميزيون خودمان هم بود كه فيلتقصير تلو. كرد تازه مي
 ها قاتا.  من هم آنها را ديده بودم. ريشتري ژاپن را نشان داده بود هشت

 خاطر بهوقت نه  همان. لرزيدند و اشياء آشكارا و به مدتي طوالني مي
كه زمين ژاپن جان داشت و از اين،  شدت زلزله يا طوالني بودن لرزش

. رسد  مينظر به آنجا عروسكي چيز همهكه   بس، لرزيد تعجب كردم مي
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 ، در همان صحنة در حال لرزيدن عروسكي ، حتي اشياء همها محركات آد
، شايد  ديدم ها نمي اثري از ترس و هيجان و كنجكاوي در چهره. بود

، يا صداهاي حاكي از هيجان آنها  چون با خطوط چهره و اندامشان
  . آشنايي نداشتم

اين كشور براي كه آيد   هيچ خوشم نميخواهيد مناما راستش را ب
؛  حرفي باز اگر چين بود يك. ما الگوي هويت و سمبل پيشرفت باشد

ي ها ث و حرف و حديها يمان با چين  سابقة تاريخيخاطر بهنه فقط 
جوري  آنها يك... جادة ابريشم و بت چين و صورتگر چين و

شايد هم . كنند خطوط روي صورتشان هم حركت مي. ترند باحال
 شود نها منحصر مي اين است كه كل اطالعاتم از آها يمشكل من با ژاپن

كمر وحشتناك و گيشاهايي كه درست مثل  ي شمشيربهها ي سامورايبه
اند، و  كوكي هستند كه از روي آنها ساخته يها كخود عروس

و البته چندتا شعر هايكو و چندتا .. .هاي صوتي تصويري سوني دستگاه
دن غربي خيلي شي ژاپني كه روزي روزگاري وقتي هنر و تمنقا

همان روزها محمدرضاشاه هم  . ما را جلب كرد زورچپان شد، توجه
خواهد كشور را سوئيس آسيا كند، ناگهان  كه يك وقتي گفته بود مي

زودي ما را به ژاپن آسيا  متوجه ژاپن شده و اعالم كرده بود كه به
 دانم  واقعيت اين است كه من هنوز هم نميهرحال به. تبديل خواهد كرد

شده در جهان  دار و ثبت ژاپن از چه وقت به يك كشور اسم و رسم
اتي تاريخي هم در تبديل شد، بگذريم از اينكه گمان نكنم حتي اطالع

رسد   ميالدي مي16 و 15ريشة آنها به مثالً قرون و مورد اينكه رگ
كراواتي امروزي  لي فكها كبتواند كمكي به درك و حس عروس

ي پانكي آنها كه موهايشان را ها ت از فوتباليسكه درحاليژاپني كند، 
  .رسند  مينظر بهدار و باحال  آيد، چون جان كنند خيلي خوشم مي قرمز مي
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درست وسط بحث دربارة ژاپن و اين تأمالت بود كه تلفن همراه 
.   استيادم آورد كه آن روز چقدر كم زنگ زده ناصر زنگ زد و به

ناصر كه ناگهان جان گرفته بود، با ايما و اشاره حاليم كرد كه پدرش 
پشت خط است و با غرور شروع به تعريف چيزهايي كرد كه ديده 

نادر جداً . بعد هم گوشي را به طرف من دراز كرد. بود و شنيده بود
  :عصباني بود

ني چه دا اي؟ مگر نمي ها را به آنجا برده اي بچه تو با چه اجازه«
  »يي آنجا شيوع دارد؟ها ضمر

گويي؟ بيشتر از چند ساعت نيست  كدام مرض؟ چرا مزخرف مي«
  »تازه تو از كجا فهميدي؟.  گرديم كه اينجاييم و امروز هم برمي

او بعد از مهاجرت پسرش . معلوم شد كه مادرش خبرش كرده بود
معلوم . كرد نقش كمربند عفت خانواده و قفل در خانة ما را بازي مي

ام تا خوش بگذرانم و  كرد من پسرش را دك كرده نبود چرا فكر مي
كشيد تا   سرك ميها قآمد، به همة اتا هربار هم كه به خانة ما مي

. سياهة اسباب و اثاثية خانه را كنترل كند مبادا چيزي ناپديد شده باشد
زايي گفتم كه شامل دستم را جلوي تلفن گرفتم و با صدايي آهسته ناس

بعد گوشي را بدون خداحافظي به ناصر دادم و . دو شودو و مادرش هرا
  .  پيوستمها يبه بحث دربارة مقايسة خودمان و ژاپن

، كه خيلي  كه نهار و چاي پررنگ بعد از آناما آن روز قبل از اين
بار ديگر پيشنهادي درخشان كرد؛  چسبيد به پايان برسد، شيرين يك

خواست تا معلوممان شود  كندن مي  جانماه بار شش پيشنهادي كه اين
  :دهد بكارت و بداعتش بدجوري كار دستمان مي

حتي .  ي نيستچيز هيچطور كه معلوم است فعالً امكان ساخت  اين«
هاي  كوچه. همين زمين كه امروز ديديم اول بايد آواربرداري شود
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.  وگرنه رساندن مصالح به آنجا ناممكن است. طور اطرافش هم همين
توانيم با پول  مي.   من نياز فوري مردم حمام و توالت تميز استنظر به

كدام مبلغ كمي براي ها بخواهيم كه هرNGO خودمان شروع كنيم و از
  ».اين كار بدهند

اين پيشنهاد هم به دليل شعشعة وجود درخشانش همان تأثير 
 و ها توانگهي با آن نكبت توال.  كوركنندة قبلي را بر ما گذاشت

، هيچ راهي نبود كه   و شرمساري عميق از آنچه ديده بوديمها محما
تنها كسي كه اظهارنظري .  سالمت از آن شهر بيرون ببريم بتوانيم سر

  :حاكي از نوعي مخالفت كرد نمايندة انجمن هنري بود
دانم كسي  بعيد مي. خواهيد خال بسازيد كنيد كه مي يعني اعالم مي«

  ».السازي بيايدراضي شود اسمش پاي پروژة خ
 كه با عضويت در »خال« عالقة او را به تأكيد روي كلمة كس هيچ

خواند، به رويش نياورد و  يك انجمن هنري و احياناً هنرمند بودن نمي
اختيار سري  البته متوجه شدم كه نجمه بي.  هم پاسخش را ندادكس هيچ

ختن مخالفت علني با سا. به تأييد تكان داد كه سروقت كنترلش كرد
 ، ي نكبتي كه ديده بوديمها م و حماها ت، بعد از ديدن توال توالت و حمام

 گويان احسنت كه شوهر خودش احسنت اينخصوص بهچندان عاقالنه نبود، 
كنان سر  زده و افسوس بيچاره مرد تمام روز بهت. وارد معركه شده بود

 و خاك مردگانش را زان پس به: خواند داد و زير لب مي تكان مي
  . خود نپذيرفت

، انگار نادر مؤنث باشد، هميشه حالت  اما من كه در كنار شيرين
ريد كه به خا ، بدجوري زبانم مي كردم مرشد پاي منبر را پيدا مي بچه

  : هنرمند و نجمه بگويم
  .نشسته.. .وضو، نماز بي    كنم با پوست پسته  تيمم مي
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جمه و هم اما اوضاع و احوال مناسب نبود، هم مالحظة شوهر ن
  . الي با انجمن هنرمندان را كردمهمكاري احتم

ديگر وقتش شده بود كه بند و بساطمان را جمع كنيم و آمادة 
، حتي اگر  شد بدون ديدن ارگ از شهر برويم ، اما نمي برگشتن شويم
 را كج كرديم و دل به دريا ها نپس سر ماشي.  ترسيديم از ديدنش مي

  . زديم
يي ها نر خلوت و خالي از انبوه جمعيت و ماشيي بعدازظهها نخيابا

معلوم نبود آن همه ماشين و آن همه آدم .  بود كه صبح ديده بوديم
، از ميان  ي خاليها نحركت در خيابا. ناگهان كجا گم شده بودند

داد؛  شمار آوار، احساس غريب روزهاي آخرالزمان را مي ي بيها لت
وكوله شده بودند و مثل   كجطرز عجيبي يي كه بهها نوتوك ماشي تك
شگفت آنكه در . رفتند گواهان قيامت برپا شده بودند  راه ميها لمعلو

 در آن برپا نمانده بود، چيز هيچ، چيز هيچ، كه  خيابان منتهي به ارگ
، تابلوي  داماد در حال اصالح را ديده بودم يي كه زماني تازهجا هماندر 

ته را سرنگون در ميان آوار رفكانون آرايش داماد با متدهاي پيش
رو، جواني كه آينة كوچكي در دست  ، كنار پيادهجا همان.  يافتمباز

پيرمردي با دستمال چركي دور گردن . ، براي اصالح نشسته بود داشت
  .هنوز آخرالزمان نرسيده بود. كرد موي سرش را اصالح مي

ارگ تا وقتي راننده نگفت كه به .  رسيده بودآخرالزمان ارگاما 
فقط يك تپة خاكي .  ، نتوانستم هيئت آن را تشخيص دهم ايم رسيده

، مثل ديوارهاي گودال بزرگ جامانده از يك انفجار  بلند و كشيده
  : اختيار فرياد كشيدم بي. پيش رويمان بود

  »خدايا ارگ اين است؟«
كنندة  آن دروازة دعوت. ارگ همان بود و ديگر ارگ نبود
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، اما مزين و آراسته بود، آن ديوارهاي   خاكمحجوبش كه يكپارچه از
از آن همه جز . هاي زيبا ديگر نبود  و كنگرهها كشكوهمند و برج

يي باالي تل خاك ايستاده بودند و داخل ها مآد. تل خاكي نمانده بود
ِ نرم بود و  زيرپايمان خاك.  ما هم باال رفتيم. كردند ارگ را تماشا مي

   ه زلزله از دل ديوارها بيرون كشيده يي كها تي اسكلها ناستخوا
ي ها ناند، يا استخوا سالهي چندهزارها ندانست استخوا كسي نمي. بود

باال كه رسيديم آخرين . ناپديدشدگاني كه كسي پيشان را نگرفته بود
سوسوهاي اميد به آنكه شايد، شايد چيزي مانده باشد تا بتوان دوباره 

، چيز هيچ.  م ناگهان فروريختقلب. ، خاموش شد ارگ را بازساخت
، خانة  ازخانه، حسينيه و مسجد، سرب بازار مينياتوري.  نمانده بودچيز هيچ

خاك روي خاك . همه ناپديد شده بودند...  فصل، عمارت چهار حاكم
  .آمده بود

منظرة دوردست  ي خوشها ههمچنان كه از پس پردة اشك به كو
اختيار  ، بي كردم  بودند نگاه مياي تنها مانده كه زير آسمانة آبي شيشه

  ». حاال چه خاكي بر سرمان كنيم... خدايا چطور دلت آمد؟«:  گفتم
  :شوهر نجمه كه كنارم ايستاده بود آرام زمزمه كرد

   نخور  فرسوده  جهان ني ا  غم  دليا
  هوده نخوريغمان ب  يا هـهوده نـيب        

  ديست نابوده پديچون بوده گذشت و ن
   غم بوده و نابوده نخورخوش باش        

  
 .اي بود، اما عمل به آن آنقدرها آسان نبود توصية خردمندانه



  
  
  
  
  

   گفتار پنجم
   فكر بكر دوم به  عمل  در حكايت 

  
خيلي  شركت  رؤساي   رئيس  به  تازه   طرح قبوالندن تصورمان  برخالف 

 از  كه يي ها سدر كار بود يا عك قبلي  علل حتماً همان. شوار نبودد 
انگيز  رقت ، خيلي  بوديم  گرفتهها مو حما  مستراح  هاي  و چاهها كاتاق

 را  تلقي همان   و بيش   كم آنها هم كنيم  احساس  توانستيم  مي البته . بودند
دكتر .  كلمة خال داشت اداي   هنرمند هنگام   دارند كه از موضوع

  : گفت هادي
 را چطور افتتاح  دانيد مستراح يخبر كنيد؟ م ما را هم  افتتاح  وقت«

  »كنند؟ مي 
دكتر هادي  شوخي  به   اينكه  در عين رئيسمان  . خنديد قهقهه بعد به 

  : داد هشداري  جدي  ما با لحني  دلجويي  خنديد، براي 
ديگر  ي ها تتر از قسم تر و گران سخت و حمام  توالت  ساختن«
هاي  از خانه  يا خيلي ها هااردوگ براي   هم  همين براي .  هاست خانه

  ».سازند مي اشتراكي  ي ها م و حماها ت، توال هم در فرنگ  ، حتي  اي اجاره 
 هشدار رئيسمان  ارزش ، هم   رنجيديم دكتر هادي از شوخي  ما، هم 

.  شديم نكردند خوشحال  جدي  مخالفت   قدر كه اما همين.  را نفهميديم 
كار  به دست  سرعت  تغيير كند، به رشان مبادا نظ اينكه  بعد، از ترس 
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نكرد، اما  مخالفتي  نجمه .  بوديم و شيرين  من  حاال عمالً فقط .  شديم
ما  براي  البته   مار لغزيد و ناپديد شد، كه سروصدا، مثل  و بي آرام 
  اطالعية سوزناك فوراً يك   خودمان. ناپذير نبود جبران اي ضايعه

شرح .  بنويسيم عمد سوزناك  به  كه اين  نه.  نوشتيم كمك  درخواست
از سنگيني  درآمد، وقتي  از آب  سوزناك   طور طبيعي به خودش  واقعه  
شد، و  مي ف  در زير آنها كش هنوز هر روز اجسادي كه  نوشتيم  آواري  

 كه  ييها لو گودا ريخت  بر سر شهر مي خاك  كه موسمي از بادهاي 
بودند و از وضع  كنده  در زمين وظروف  رفظ  شستن  براي مردم  
  براي كه  يي ها ناز همة سازما هم  در آخر اطالعيه . ها ح و مستراها محما 

 هرچند سهمي بودند استدعا كرديم  كرده  جمع شهر پول به  كمك 
  .بدهند كار اختصاص  اين ناچيز به

ودشان يا خ  كه  داديم همة كساني  دست  را به اطالعيه  بعد اين 
 ها ن و انجمها نها و سازماNGOرا در  كنند يا كساني توانستند كمكي  مي 

.   بوديم  گرفته  خوبي  درس از تجربة اول خودمان  خيال  به. شناختند مي
  يا پيك با فكس  وكار را كه   كس بي اي  نامه كس   هيچ بوديم فهميده

 بوديم   هم ما خودمان. بگيرد  تواند هم نمي. گيرد نمي رسد جدي  مي
رشد   داشتيم ، كرديم مي  را درك  مسئله داشتيم  كم  كم.  گرفتيم نمي 

  . كرديم مي
از   ما فهماند كه  رسيد، به دستمان  زود به  خيلي  كه اما پاسخي

آيد جز  برنمي جا كاري در اين دست  از اين هايي  واسطه و ها يآشناي
دوزار    قران يك حرف . را بگيرند  منفي   جوابتر توانند سريع  مي اينكه
ها  خيلي.  داشتند مقصدي ، همه  شده  آوري جمع ي ها لپو  تازه.  نبود كه

  و حمام ايدة مستراح . كنند بودند شهر را سرتاسر مدرسه  گرفته تصميم
 كند، تازه  منصرفشان   از برنامة قبلي نبود كه آنقدر جذاب   فقط   نه هم
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  .  داشت هم  كراهت 
و   عمومي  مستراح حد به چرا در جامعة ما تا اين فهمم  ميجداً ن من 
  مستراح ما هم  سنتي  وقفي  بناهاي  در فهرست . شود جفا مي آن  اهميت 
   و طهارت  حاجت  قضاي آداب  كه درحالي،  شده گرفته  ناديده  عمومي 
 ما توجهي شهري  سئوالن  م هم زه امرو.  است بوده  كامالً جدي  هميشه 

خدا نكند .  در شهرها ندارند عمومي ي ها ح مسترا ساخت ضرورت  به 
از  استفاده  امكان  فرنگ    مثل بگيرد، چون  تنگش ها ن در خيابا آدم

در  بابت  از اين ها هم  خود فروشگاه.  نيست  هم ها ه فروشگا يها حمسترا
روز را در  بايد تمام  كه  وشندگاني فر دانم  نمي هنوز هم  من . اند مضيقه
  و كارم ام   خريد رفته به كه  روزهايي . كنند مي باشند چه  هايشان  مغازه
ي ها نساختما به  رجوع   ارباب عنوان   به ام ناچار شده  گاهي  كشيده طول 

 اختصاص  كارمندان   بهها حمسترا  از آنها هم  ، اما در خيلي بروم  اداري 
  نياز به ناغافل  كه  اي  بيچاره رجوع   ارباب  نيست  اند و معلوم و قفلدارند  

در  سابقة تاريخي  اين  البته . كند كند، بايد چه  پيدا مي حاجت  قضاي 
تأثير نبود، اما   بي ها چندانNGO  مالي  حمايت  جلب ما براي  ناكامي 
كردن  رامح پول  را هم  سازي  مدرسه حتي   بودند كه   هم كساني

.  كنيم از آنها پيشنهاد كرد در پروژة آنها همكاري يكي . دانستد مي 
 چنين طراحي  براي   هم  ساختة فرانسوي پيش شركت  گويا با يك 

 بقبوالنند  دولت  را بهها حطر  و اميدوار بودند آن   كرده مذاكره بناهايي 
  .كند  معامله  فرانسوي  با شركت شهر تا در بازسازي 

، يا  دوجنسي  موجودات   كه مشكالتي  بود، از جنس  هم ديگري  انع م
 كنند و از اين ايجاد مي و ديگران  خودشان   براي حرامزاده بهتر بگويم 

ما   مدني  اصطالح  به  بيشتر نهادهاي چون .  آوريم  نمي كم ما هيچ  بابت 
كه   دردديده ان است صنوف  از رؤساي  با يكي  مالقاتي . اند گروه از اين 

 ال در بمت ساختن مبيدر حكا  /  82

آنها  هواي  را به  نبايد دلمان   كرد كه  بود شيرفهممان آمده پايتخت  به 
مالقات  حوزة امدادرساني  از فعاالن   آشنايي  آشناي آشناي .   كنيم خوش

ا از ما استقبال زيب اي  جمله با اداي  سفيد صنف  ريش. را ميسر كرد 
  :كرد 

  ».شود بوسيد كار خير بلند مي  براي  را كه يي ها تبايد دس«
  :زد  مي مشكوك كمي  اش  بعدي هاي اما جمله

از همة دنيا به .  شهر رسيده اين  به  چقدر كمك  داند كه  خدا مي«
اما مردم .  كنند از آنها استفاده خدا كند بتوانند خوب . اند آنجا ريخته 
 به. آورند مي ن سر مسئوال باليي  ببينيد دارند چه. جا دارند  بي توقعات 

 بدوبيراه  رود، دائم آنجا مي به   سركشي  براي  استاندار ما كه همين
  را زياد كشيده زحمتشان .  كارها را بكنند اين نيست  حقش . گويند مي 

  ». است
 شهرشاناند،  شده خراب خانه. ها بگذاريدآن را جاي  خودتان  ، خوب«
  ». نابود شده كلي به

 باشد خودشان تقصير داشته   كسي  ؟ اگر هم يستتقصير استاندار چ«
همة  كنند به   مي حمله آن  قدر به  اين كه  دولت  فكر كنيد همين . هستند 

امسالشان  درصد از عايدي   يك كه كرده  ما بخشنامه  صنف دهاي واح
  ».ما واريز كنند استان  حساب  آنها به  به  كمك   را مجبوراً براي 

  ». كنيد ما كمك  به  توانيد كمي شما مي پس  خوب  چه «
قرار .   بدهم پس  حساب   وزارتخانه بايد به  من.  توانيم خود نميسر«

من .  بياورند  تشريف استان  به وزير خودشان جناب هفته  اين  است 
  ». كنم  مي طرح را در جلسه  موضوع  

   دولتي ؟ چرا بايد مسئول نيست  خصوصي  بخش  كمك مگر اين«
  » بگيرد؟ تصميم آن  دربارة خرج 
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  ».مملكتند اين  آنها مسئول   باالخره  دخترم«
  ».نيستند  كه  عوايد خيرية خصوصي مسئول  ولي  درست «
  اجازه بي ما هم .  هستند  صنفي همة كارهاي مسئول. چرا هستند«
ا كار شم.  كنم قانعشان  دهم  مي قول  من  ولي .  كنيم  كاري  توانيم نمي

  ». است  و الزم  خوب هم خيلي .  خير است
 ها پله تا پايين. كند  خبرمان  كه  ما را گرفت  هاي شمارة تلفن بعد هم 

  . شهر برويم آنها به با ماشين   اصرار كرد كه  كرد و با مهرباني  مان بدرقه
 هربار از  نزد، كه زنگ گاه  تنها هيچ او نه  ،افتدوداني كه چنان

و با همان  خونسردي  ، با همان   زديم  او زنگ  به  كه هاييشمار بار بي
  :تكرار كرد  ديدار اول  مهرباني 

.  كار شما خير است.  كنم مي قانعشان . بشود تشكيل  بگذاريد جلسه «
  ». است و الزم خوب هم خيلي

كه  است  نشد، اما بدجنسي   تشكيل گاه  هيچ كذايي ظاهراً جلسه
  ،زدم مي زنگ  طور مصرانه  آن ، كه  من  به  و در دلش احتماالً ا بگويم 

كه  ربياورم ر د معما س از اين ام  نتوانسته هم  هنوز  من.  است خنديده  مي
از آن  از يكي   نكنم  غلط. كند چرا اصالً حاضر شد با ما مالقات 
كه  داشت  رودرواسي   امدادرسان  فعال  دوستان  آشناهاي آشناهاي  
  .باخبر بود در اختيارش   از منابع احتماالً 

مقصد خود  به  منابع   آيا همة آن  بدانم كنجكاوم  هم هنوز من
 شد، آنها را به مرور زمان  مشمول  موضوع  از آنكه   يا پس ،اند رسيده
جور كارها  اين براي  نيست  در اينجا رسم  بدبختانه . اند  زده ديگري زخم 

بسا اگر  چه.  بدهند دولت يا به  كمك   اهداكنندگان  به  گزارشي
، و آنقدرها  است  بر باطل ها باز حسا شد، خيلي   مي بود معلوم گزارشي

. اند نيافته ها تحقق  و وعده نگرفته  صورت  كمكي  رفته  تصور مي كه 
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: داشت  يمديگر هم   مهم   صوابجهي نت يك  گزارشي  چنين تازه
 در اين دردناك  تفاهم سوء  را از يك  يدهد  شهر سانحه  مردمتوانست مي

جاي  و به كرده  خر را كج شهر آنها سر  به معطوف ي ها ك كم مورد كه
  .دهد  اند، نجات رفته ديگري  

 و حمام   توالت بر فكر ساختن قاطر همچنان  مثل  ما كه   هرحال به
تي و تشكيالمنفرد غير عواطف  روي  چار شديم ، نا كرديم  مي پافشاري 

كسي  چه   بودند به   نگرفته هنوز تصميم كه  كساني  سرگردان  ي ها لپو
آنها .  كنيم نبودند حساب   كم  هم  اعتماد كنند، و خيلي  گروهي  و چه 

   به خودم من .  پيدا كرديم رفتيم   كه  مختلفي  و در منبرهاي  تك را تك
.  ديديمشان نمي هم  سال  به سال  كه  رفتم و بستگاني   خانواده  اعضاي سراغ 

 سال از انقالب ي سباًيپدر حاال هم كه تقر.   رفتم  پدر هم  سراغ به
آداب و سنن  هنوز به تبليغ ن دارد،يريگذرد و هشتاد سال را ش يم

، از جمله عقدهاي دائم و موقت مشغول است و نه فقط  جدوآبادي
، از هر  انح طبيعي، حتي مقابله با سوچيز همهبراي زناشويي كه براي 

گرچه راستش را بخواهيد به .  داردها ت، چيزي در كشكول سن نوعش
نظرهايش در اصل خودِ سوانح را هم نتيجة تجدد  گمانم او و هم

ي خرابكارانة ها تدانند و معتقدند زمين و آسمان به دليل فعالي مي
كند گاهي به خشم   را انگولك ميچيز همهتجددخواهانه كه بدجوري 

دانم تكليف پدر و  نمي. كنند آيند و مخلوق ناخلف را مجازات مي يم
اما خدا را شكر در اين سن . شود نظرهايش در دهكدة جهاني چه مي هم

البته حاال دشمني كه با آن .  و سال هنوز كامالً قبراق و جنگي است
، كه دشمن دين و مذهب و سنت است و  جنگد نه دشمن خلق مي
جايي ته دلش  اما به گمانم يك. نامد ي آن را شيطان م امپرياليسمجاي به

داري بداند،  ، آخرين مرحلة سرمايه هنوز هم بايد آن را امپرياليسم
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واقع يك شيطان جلب هم هست اي كه در وابدي حرامزاده ن ازليدشم
ي ها گآيد و جنگيدن با او به جن و هر لحظه به رنگي و شكلي درمي

عجيب و غريب در فضاهاي مجازي ي اكشن با موجودات ها مفيل
 او هرحال به. كند ماند كه همه را وادار به تغيير شكل و جهت مي مي

توانست  نكرد اما تا مي را شل سر كيسه  را داشتم  انتظارش  آنقدرها كه 
  :كرد  راهنماييمان  مجاني 

  نكنيد كه فاضالب  ، چاه ها م و حماها حمسترا اين  براي  دخترجان«
  خواهيد كاري مي حاال كه . كنند مي را آلوده  زيرزميني   يها بهمة آ

  ».كار كنيد بكنيد، درست
  »؟ كار كنيم همثالً چ«
اند  اند، فهميده كرده همة دنيا خرابي  به   كه   همها ي غرب اين حتي «
ي ها مزند و سيست مي زيرزميني   يها بآ  به   گهي زياد چه  جمعيت  كه

  ».اند دهكر درست  اي  تازه 
خورد كه  مي درد خودشان   به هم ؟ اما آن  است  سپتيك منظورتان«

   خيريه يها لپو با اين .  است دانيد چقدر گران  مگر نمي.  دارند سرمايه 
اگر شما .   بكنيمها ط غل از اين توانيم  نمي كنيم   مي جمع ذره  ما ذره كه 

  ». حاضريم را بدهيد ما هم  اش  حاضريد هزينه
 او بر ضرورت  پافشاري  به  دادن اظهارنظر پايان اين  تنها حسن 

او،  جاي  اما به. نبود  هم  چيزي   كم بود، كه  سپتيك  از سيستم استفاده  
. شد چشمگير مي  ريال  به   با تبديل فرستاد كه مبلغي  از لندن  خواهرم 
 و  درآمدم ب ، روسفيد از آ و خانواده فاميل   از بابت  من  بنابراين

 بخواهد  آنكه  بي مادر نادر هم حتي.  نشدم  ، ضايع ترسيدم مي طور كه  آن
دكولتة  ي ها نهنوز پيراه ، كه   سابق ي پير اعيانها مخان. منشأ خير شد

 كردند و تافت مي را ميزانپلي  پوشيدند و موهايشان مي تورمشكي
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  تشبث رغم  ندادند، به  لي ماهانة او بد پو  انعام ختم زدند، در مجلس  مي 
  :  رفت دلم ، توي  بودم ز نكرده  را با هنوز دهانم كه  بيهودة خودش 

اين .  ميلياردها دالر از همة دنيا گرفته بگيريد كه   برويد از دولت«
 برويد و چهار تا حمام ايد ه حاال شما مجبور شد  كردند كه چه را ها لپو 
  »بسازيد؟  و مستراح 

خوبي  پول  هم  و دوستانشان   پدر نادر و خودش ،او  چشم  كوري  به
شأن  اما نادر دون. كرد محظوظمان حسابي  ريال   به  با تبديل  دادند كه 
  : گفت.  كند  جمع ره بيفتد و پول دو دانست خود مي 

پول   و براي   برداشته داشته سري  هركس.  شده افتضاحي وضع«
بگير  صدقه  آفريقايي  ما كه. كشد  مي  خجالت آدم.  افتاده راه كردن  جمع 

آور  دارد خجالت  نفت همه   اين كه   كشوري  براي  وضع اين .  نيستيم
  ». است

  توضيح دربارة فرآيند كار و جزئيات  نداشت  عادت  كه   هم  شيرين
قيافة  گمانم  به . كرد جمع  خوبي   كند، پول   تعريف بدهد و داستاني

 هاي صدقه  و قربانها يباز اعتماد بهتر از زبان   جلب او براي سرد و جدي 
شد و با  وارد عمل   شوهرش  نجمه جاي  اما به. داد  مي نتيجه من  

 خودش   دوست و آشناي و هنرمندان شاعران   يها تحساسي برانگيختن 
بنياد  نظر يك    با جلب  توانست حتي. را بدهد نجمه   سهم  توانست 

طن هموخيرية  بنياد دو گروه  اين .  ايفا كند تر هم  مهم نقشي فرهنگي 
و  ، ايدة مستراح ها يداخل برخالف   كرد، كه   از كشور را معرفي خارج 

 نيازهاي  رفع به  نجس  ي ها ي فرنگ گويا توجه. را بسيار پسنديدند حمام 
براي  الزم  ل پو ترتيب  اين به . بود  گذاشته، بر آنها اثر سوء مكروهاولية  
كرديم   خداوند حواله   كمك  به را هم مانده  باقي. شد كار تأمين  شروع  
  .برساند راه   وسط شااهللا  ان كه  
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البته .  رفت  پيش  خوب طور همزمان  به  كار طراحي فاصله  در اين 
. حاضر شدند اوليه   داوطلب  وپنج  نفر از بيست هشت  فقط  در جلسة اول 

 ،نكردند  داشتند بيان   نداشتند يا اگر هم با پروژه مخالفتي  كدام  اما هيچ
اختصاص  طراحي  هاي  دربارة ايده بحث  به    كه در جلسة دوم چون 

و  جالب  العاده  ها فوق ايده همه  با اين . نفر آمدند پنج  فقط  داشت  
  :بودند  دلنشين
،  ر نماندهو آوا جز خاك   چيزي  كه شده   در شهر ويرانــ
بايد زيبا و چشمگير باشند تا   كوچك هرچندما  ي ها نساختما

  .بخشند را تسلي  از ويراني   خسته  يها مچش
ي ها ش ما بايد از ارز ، طرح بومي معماري  قوي   هويت  دليل  بهــ

 سنتي   از معماري اي باسمه تقليدي  آنكه  بگيرد، بي الهام   خودي  معماري 
  .باشد 

،  رفته از ميان  شهري  ، همة فضاهاي   بعد از زلزله  آنجا كه ازــ
در نظر  زدن  و گپ استراحت  ، براي  با نيمكت يي ها طحيا است  خوب 

يابند، در آنجا  نمي تكيه زدن  براي  ديگر ديواري  كه  تا مردمي  بگيريم 
  .بياسايند اندكي 
بايد كامالً از  مردانه و  زنانه  ، بخش   فرهنگي  مسائل به  با توجه ــ

   درست زنان  براي  هم خصوصي  جدا، حريمي  ي ها طحيا. جدا باشند هم 
  .كنند مي

و   مردانه  در هردو بخش و رختشويي   ظرفشويي  يها س سرويــ
 از دست ها مادران  از خانواده در بسياري  شوند، چراكه  ساخته  زنانه 

  ...اند شده و ظرفشويي  تشويي  رخ ناچار به اند و مردها هم  رفته 
در  مقاوم  هاي   دربارة سازه  هم مفصلي ي ها ثبر اينها بح عالوه 

از   شديد مردم  ترس سبب  ، به  ساختمان سبكي  ، و ضرورت  زلزله مقابل 
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ي ها ب و زيبا، فاضال سبك  مصالح  ، انتخاب قرارگرفتن زير سقف 
.  گيرم آنها را درز مي د كه شمار ديگر ش بي و مسائل  محيطي  زيست 

  . برديم آنها بسيار لذت  از طرح  همة ما  گرچه
نظر  رؤيا زيبا به و مثل  و شدني  و ساده   سهل چيز همه خالصه 

در آستانة  تميز و خوشگل  ي ها ح و مستراها محما رؤياي . رسيد مي
رستان بيما با خواهرم  كه  اندازة وقتي  به  خود من  براي . بود تحقق 

بخش  ، لذت ساختيم مان  مهماني شوايتزر را گوشة اتاق  آلبرت عروسكي  
كند  خود دكتر را بازي  بتواند نقش   كه  روزها عروسكي در آن . بود 

 جاي به.   ديوار زديم  و روي  بريديم اي را از مجله عكسش .  پيدا نكرديم
روزها  آن  كه  ديم را خري و بوري قلمي  باريك  ي ها كپرستارها، عروس 

 پرستاران بود كه  اين فرضمان . شدند مي عرضه  لباس و بدون  برهنه 
اما بيماران .  است نداشته  پوست  اند و پرستار سياه بوده دكتر سفيدپوست 

 يها كعروس  صورت  ناچار شديم.  كنيم فرض  سفيدپوست توانستيم  را نمي 
با .   كنيم داشتند سياه  تپلي  يوپا مو و دست هاي بي كله را كه كوچكي  

را روي  شده  سياه ي ها كو عروس كرديم   درست  بيمارستان مقوا تخت
 و با  دوختيم پرستارها لباس  و براي   مالفه ها تتخ براي .  آنها خوابانديم 

گاه راضي  هيچ پدر كه .  كرديم سازي   محوطه درخت  چند شاخة نازك
 بخرد، واقعاً از كارمان  برايمان يفرنگ ي ها كبود عروس نشده 
  :كرد و تشويقمان  نشست   چشمانش  به هم  اشكي  نم   حتي. آمد خوشش 

ننر  بورژواهاي  بچه مثل  كه  اهللا  بارك.   عزيزم دخترهاي آفرين «
  ».مانند، نرفتيد مي بدكاره هاي نز به ، كه  آمريكايي يها كعروس دنبال  به

 را بياورند،  يشانها حمعمار طر ار بود پنج قر اما در جلسة بعد كه 
در آخرين   كه هم  نخودي  داوطلب  دو جوان . شد  ارائه   دو طرح فقط

  از قضا از همه  بودند، كه   كشيده بودند، طرحي كرده  شركت  جلسه  
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، براي  مختلف هاي  گزينه كامپيوتري  هاي  ترسيم. نمود تر مي مقبول
را   بايد بزرگترها آن  حاال فقط. قعاً دلربا بودوا  مختلف  هاي زمين 

  .كشيدند  را مي كشي و لوله اسكلت  هاي  كردند و نقشه مي اجرائي 
 بهمن  ما از اول  براي  كه عيدي   عيد بود، شب  شب   اينكه بدشانسي

مصيبت  از عيد همين  قبل  ديگر هم   صنوف  دانم نمي. شود  مي شروع 
  جور مرگ  آخر يك ما، دو ماه  براي  ، ولي يا نهما را دارند  صنف  

البته پرداخت .  شويم  مي زنده نو دوباره   سال با حلول .   است زمستاني
تقريباً  دهيم  مي و تحويل  كنيم  مي  بدوبدو سر هم  كه كارهايي  براي  

شود   ميها تافتد، اما با صدور دستور پرداخ مي سال  طرف  آن به  هميشه 
جور    يك حال ها در عين ماه اين  بنابراين . كرد تلقي شده   را تمام كار
با مداخلة   چون ،آيند دنيا مي  ها در بهار به بره.  هست هم  باروري  فصل

 نكرده  را هزينه هايشان  خواهند بودجه  نمي كه دولتي  هاي  پروژه مديران 
   كارشناسان ، سال ول در ط كه يي ها حطر بفرستند، همه   پس خزانه  به  

المال  بيت اند كه  خورده قسم  اند، چون  انداخته تعطيل  محاق  كارفرما، به 
هم  ، آن   و ناكس هركسبدانند و نگذارند  شان  پدري را ارثية 
   جان بردارند، ناگهان سهم  از آن  ناحق  به  خصوصي  بخش  كارشناسان 

قراردادهاي  حتي . شود ر مي برگزا  تصويب تندتند جلسات. گيرند مي
 ، پرداخت  بر پيش عالوه  تازه  قراردادهاي   اين تر، براي بندند و حتي مي تازه  

گيرند تا   مي سفته دهند و در مقابلش   مي  كار هم  درصد انجام30  چك
  . بدهيم  درصد را بعداً حتماً تحويل 30

عجيب   هم   خيلي،بدهندها را   ما نتوانند نقشه مهندسان اينكه   بنابراين
توانستيم  نمي.  را داشتيم وضع  كار همين   در محل  هم خودمان . نبود 
  پايتخت سپيدپوش  زيباي   هاي انداز كوه  و از چشم را بخارانيم سرمان  

چادر   بهاري  بخش باد فرح وزش  ، وقتي  درخشان در پرتو آفتاب 
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خوار  جيره با كبوترهاي  از بازي ، و  ببريم  زد، لذت مي  را پس  سياهشان
.  بودند گذاري و تخم بازي  شقع مشغول  وملنگ   مست كه بالكنمان 

از   چون  ــ خودم   دل  بگويم ، يا بهتر است  خودمان در دل كه  حاليدر
دامنة  روي  يدن تو غل چريدن  ميل  ــ باخبر شوم  توانستم نمي شيرين  دل
بهارانة هوا و  بود و تغيير دايم  پا كرده  به شوري   مقابلمان  هاي كوه

  شهر و حتي مزمن  آلودگي  ، اما مؤثر و شويندة كوتاه رگبارهاي 
شهر را  ي ها ن ماشي همة دزدگيرهاي  صداي  اي طرز بامزه   به  كه تگرگي

  و كار برايم  تمركز حواس  براي پا كرد، جايي  به درآورد و غوغايي 
  : گذاشت نمي

  :شعر
   كوشيم عشرت  به   كه به آن  گل  وقت  وستان د
   وشيمـبني   نجا به   است   پير مغان   سخن       

  رستـ بف خدايا  بخش  فرح   هوائيست  خوش 
   وشيمـن گلگون  مي  رويش  به كه  نازنيني       

  ومـوهـم   رابـش  الله   قدح  از    كشيم يـم
   وشيممده و مي  مطرب  بي بد دور كه  چشم        
از همين   بايد يكي  ،فروردين هفتة اول   جاي به  جداً معتقدم من

و  زمين  انگار با نوشدن   كنند، كه   را تعطيل آخر سال ماه  هاي  هفته 
، آحاد  و وصال  در مدار عشق  فلكي ي ها تصور و قرار گرفتن  زمان 
  زني  چهچهه به   ميل دام به  غيراشرف   مخلوقات   مثل هم  مخلوقات  اشرف
 كه حاليشوند، در  گرفتار مي دميده  تازه هاي  سبزه و چريدن  خواهي  و جفت

  افتادة آخر سالي  عقب كارهاي   تحويل   ضايع  در روزهايما مثل   ،اغلب 
، فكر  و احوال  اوضاع  توانيد تصور كنيد در آن حاال مي. گرفتارند
از  دماري  بود و چه  القوزيباقوز  ، چهها م و حماها حمسترا ساختن 
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  پروژه  موضوع  دليل به  بود كه  اين بدبختي . روزگار ما درآورد
  فهميديم  مي  داشتيم كم كم.  كرديم  مي زودتر شروع كار را هم  بايست  مي

  تا شهريور وقت صورت   در آن.  بهتر بود خيلي  ساختن  چرا مدرسه
 از پايان  ها را پيش بود بايد نقشه  شده  ، اما حاال هرطور كه داشتيم مي

نبود تا آخر  معلوم  حسنة ملي   سنت بنا به  ، چون  گرفتيم مي سال 
كه بدتر اين و از آن . برسد كسي   دامان به  بعد دستمان   سال فروردين

شد تا سفارش  مي آماده   تعطيلي  بايد زودتر از شروع  هم  متره محاسبات  
از فرارسيدن   كار را پيش توانستيم  نمي ، وگرنه  يمرا بده خريد مصالح  
  .  كنيم تمام و سوزندة كويري   داغ تابستان  

با مهندسان   سابقة آشنايي خاطر بهبود  ناچار شده   كه اما نجمه 
ي ها طكند، حاضر نبود ارتبا ها را پيگيري   نقشه گرفتن داوطلب  
خطر   كار به گيري  جت در پي سماخاطر به را  با مهندسان آميزش  مودت 

  :بيندازد
را  و خِرشان    برومها م آد وقتسر  پاسبان  مثل  توانم نمي  كه  من«

  ».روزها گرفتارند اين  همة مردم . ها را بدهيد نقشه  يااهللا  كه بگيرم 
خِر  ، خودمان  از نجمه مفصل  بعد از بدگويي  ناچار شديم  بنابراين 

   نيكخواهان انتظاري   و چشم بوديم كرده   جمع  كه يي ها لپو.  را بگيريم مردم 
 همة كارها قرار گرفته  ما در جريان مرتب  هي د بر اثر گزارش كه 

توانستيم   مي حاال خوب. كرد مي  سنگيني  دستمان روي  بودند بدجوري  
 گزارش دادن  براي  هم  بودند و قولي   نداده  گزارشي كه  آنهايي  بفهميم  
  اينكه:  فهميديم  ديگر را هم   موضوع يك. بودند  عاقل دادند چه  نمي 

كه  ما هم  داوطلب  مهندسان . عيد نبود  شب ي ها ي گرفتار فقط مشكل 
 بودند،   نخورده غوطه  كم پايان   بي جلسات  و الزمان   المكان در فضاي 
و  همراهي  از قول  بنابراين .  كنيم  كاري  كردند واقعاً بخواهيم فكر نمي
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 بودند، اما  نكرده نوروز، دريغ  تعطيلي  در روزهاي  هم  ، آن  همكاري
از آنها  يكي  حتي . كردند  مي  ما بيشتر از اينها حساب  عقل ظاهراً روي
  :شد ما عصباني  از سماجت 

  عادي كارگرها روزهاي . ايد داده را از دست  شماها انگار عقلتان «
  روزهاي زده   شهر فلك در آن.  عيد روزهاي  برسد به   چهكنند كار نمي

  »؟ خواهيد بياوريد عيد كارگر از كجا مي
  كار در پنجم  شروع  قبالً وقتي حرف  كه   كرديم او يادآوري به 

زودتر  هرچه «  خود او تأكيد كردند كه ، از جمله  بود، همه فروردين 
  ». باشيم  ما داشته  عيد دارند، كه شهر مگر مردم.   بهتر است كنيم شروع 

  به چشم.  داديم  او از دست  را پيش  احتراممان  كلي به مطمئنم 
خرو سربار « المثل ضرب  براساس  كرد كه  مي نگاهمان هايي  بچه
 هرحال به.  كشتمان مي  داشت  اهللا ، بارك»اهللا رو بارك ، بچه كشه مي

در جاي .  از او بگيريم وقت ر اسرع ها را د نقشه تحويل  قول  توانستيم  
قرار  كه  شركتي   جاي به  كرديم  دو معمار را راضي  بازي ديگر با زبان 

دهد و ديگر به   را انجام  متره و محاسبات  اجرايي  هاي  بود نقشه
  . كنند داد، كار را تمام  نمي اب جو آميزمان سماجت ي ها نتلف 

 ها ر مهندسكا  به  كاري كرديم   ميانمودو ، با اينكه   و شيرين من
  ، به  برداريم از اتاقمان  چيزي خواهيم   مي كهاينبهانة  به  ، گاهي نداريم 

 و   تازه ، شيريني شمار چاي  بي يها نو با استكا زديم  آنها سر مي
و شير مديريت  شيشة نسكافه  به   كوچك  دستبردي ، از طريق  نسكافه

از   غافل ،رها كنند كاره   كار را نيمه ، نگذاشتيمآنها vip  و مهمانان 
و  شويم   مي»شاشد جا مي دو  دستپاچه  آدم« مثَل  مصداق  وديز هب اينكه 
عمالً در  ، چون دهيم ارتقاء مي جا و چهارجا شاشيدن   سه را به آن  حتي 
مورد نياز را دوباره   مصالح   فهرست مرتب كار ناچار شديم  طول 
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  . و زياد آورديم كم  را هم  اقالم  و بعضي  كنيم  حساب  
گرفتن  ، قيمت فهرست همان   روز براساس  آن از فرداي  هرحال  به

: داشتند  اي بامزه  يها م اسها ي بعض كه   كرديم را شروع  مصالحي  براي 
 فشار  جهت فاضالب  ، لوله  سينوسي ، ورق ستون ، صفحه ، ناوداني قوطي
و ...  شرقي  تخت  ، توالت ، شير آفتابه ، آجر قزاقي ، زانويي هيرا ، سه قوي
و بيش  كم  شناساني  جامعه  در مقام  نپرسيديم از خودمان بار هم  يك

البته .  كنيم مي  چه  و شير مخلوط و تور مرغي  سرندي  شن معتبر، ميان  
نكتة   يك ، به  را گرفتيم بهداشتي   يها سسروي ي ها گكاتالو وقتي  

: و دلنواز بودند شاعرانه   همه ها ماس:  برديم  پي هم شناسانة مهم  جامعه
با  مختلفي  انواع  به  تازه  كه... مينا، ديانا، ماندانا، تارا، بيتا، گلسا

مينا طال، ماندانا سفيد، مينا سفيد : شدند  مي تر تقسيم  جالب يها بتركي
 و از ها ماس از اين   كه  من. قوشير : تر قشنگ طال، گلسا سفيد و از همه 

بهداشتي   يها سزمرد و مرواريد را بر سروي مثل   جواهراتي  اسم اينكه 
   از دوران معنا باشد كه اين تواند به  مي. آيد  مي اند واقعاً خوشم گذاشته 

  به  رفتن  و مخفيانه بدن  اعضاي   بعضي  مهم  خيلي  از وظايف  شرمندگي
 اعضا را كه   و قدر اين شويم دور مي ، داريم  رويتان  به و گالب مستراح 

ي ها س، با سروي آورديم نمي  يادشان  به ناسزاگويي  جز در هنگام  
  تحول تواند يك   مي ، و اين آوريم جا مي به ظريف  ي ها مو اس خوشگل 

  . باشد مهم شناسانة خيلي  جامعه
  ، هم ها را بگيريم نقشه ، هم  تاز تعطيال پيش   توانستيم ترتيب  اين به 
  ماند كه ها باقي از نقشه سري    يك فقط.  راها تقيم  بعضي   و هم متره

آنها  فروشي جواهر ، در يك  غروب اسفند، وقت روز آخر  بعداً درست 
   گذاشته مغازه  قرار چرا و چطور در آن  اين دانم  نمي.  دادند را تحويل

شد در  آنها را دادند موجب   باالخره  كه ن از اي اما خوشحالي . شد
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حاال حدس .  ها فكر نكنيم نقشه گرفتن   تحويل  محل  غرابت  به  وقت آن
 كار   هم ، در جواهرفروشي تأسيسات كش  نقشه ، احتماالً تكنسين  زنم مي 

  . است كرده  مي
كشي  نقشه  خوان  و تكميل سري  آخرين   گرفتن   تحويل ازاما قبل

سفر ديگر  يك  بايست   ميها سسروي ساخت  محل  كردن  قطعي راي ب 
عيدناك   روزهاي   در آن بود كه الشمس  اظهر من.  رفتيم شهر مي به  هم 

گير   اتوبوس  قطار، هواپيما، حتي بليت معمول  از طرق  توانيم  نمي 
تقريباً  هم  و شيرين  تلفن  تا بيست  حدود پانزده  من  بنابراين .  بياوريم
.  قطار پيدا كنيم بليت   گرفتن   براي  زد تا آشنايي  حدود تلفن همين
را  شركت  ، فوراً پسر آبدارچي  پيدا شده رفت  خبر رسيد دو بليت  وقتي 
 بود، سوار پيك  آمده پدرش  كمك  به  آخر سال   نظافت   براي كه

 را ها تشد بلي  معلوم. برود آهن  راه   تا به ايستگاه كرديم موتوري  
از  يكي  كه اين. بوده  كرد تهيه برايمان  آهن  راه  وظيفة ايستگاه نگهبان 

 نگهبان وظيفة ايستگاه ، چطور به  بوديم زده  كه  تلفني  حدود چهل 
  .باشد جذابي  داستان  توانست  مي  بود، خودش   رسيده آهن راه

قرعة . نبود  مطرح   هم ديگري  بود و انتخاب  شب همان  براي  بليت 
 اندازة وظايف   به ام شركتي آخرسالي   وظايف  افتاد كه من  نام  سفر به 

شهر  خواست   مي  كه هم  شركت  از دانشجويان يكي .  نبود مهم شيرين  
اما .  شد را ببيند همراهم شده   خراب ، ارگ و بيشتر از آن شده  خراب
شد  مي  خطرناك  داشت كم  كم كه را   خانه بايد اوضاع  از رفتن  قبل 

دائم  خودش   مادرش  جاي حاال به نادر، كه  صداي .  دادم مي سروسامان 
فقط  كرد موضوع  باور نمي نكنم  غلط .  بود زد، جداً درآمده مي زنگ  
همين  گمانم  به. باشد زده  در شهر زلزله و حمام   مستراح  ساخت 
شد  باعث  بود كه  اش  جاگذاشته به ناموس   دار شدن  لكه و ترس بدگماني  
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 پيش ها تاز مد را بكند كه  كاري  تر بگيرد، يعني   را جدي فكر آمدن
  .بود  تأخير انداخته  ناصر بكند و به سربازي  قرار بود براي  

 شهر  بعد از سفر به  ناصر، كه  خصوص ها، به روز با بچه  آن
بود و  ها شده   و حمامها حترامس سرسخت  ، از طرفداران  زده مصيبت

مالي  ي ها ككم آوري   جمع در جريان داد كه  بس  آتش  من  به تنها نه
 چطور نادر را   كه كرديم  كرد، تباني  سزاييب    كمك هم خانواده  

و  حساب  كار خدا ابداً بي. خير بگذردب  سفر هم تا اين   سر كنيم  به دست
 انداخته  در دجله  بود كه من  نيك  عمل اش اد، پاينها همه.   نيست كتاب
،  خواست  مي بيشتر دلم كنم  فكر مي ، گرچه  گرفتم بازمي و در بيابان بودم 

  .دادند  را مي پاداشم  دجله  لب همان 



  
  
  
  
   تار ششمگف

   ديده شهر سانحه  به  در سفر دوم
  
او صاحبان   جاي به.  نداشتيم شب  نيمه با كابوي  بار ديگر قراري  اين

همسر و سه  بودند كه  كرده   را معرفي  از بستگانشان يكي   ،وقفي زمين  
   كه  از كسي  خواستن تصور كمك. بود  داده  را از دست فرزندش  

،  دريافتيم از ديدنش  پس  درنگ  خوشايند نبود اما بي داغدار بود، چندان 
  بود واقعاً نشسته چشمانش   در ژرفاي  كه ناپذيري   و درد چاره غم رغم  به
  و چشمان نجواگونه  و صداي   رفتار آرام  دهد، گرچه خواهد ياريمان  مي
  توانست  مي  كه ما را در جهاني همة كارهاي  بيهودگي   غمگينش  نهايت بي

  .كرد  شود، گوشزد مي واژگون دم  در يك
مهندس  قات مال و به  مسئول  از ادارات   يكي   ما را به اميري آقاي 

كوچك   كانكس  ، در يك ادارة مسئول.  برد دانشگاهكردة   تحصيل 
سربازان .  داشت اندازة كف دست  به  چهارتا اتاق  مستقر بود كه 
 كرده ازدحام   در محوطه  شوند كه ورود مردمي  كوشيدند مانع  مي 

   پاياز زير كه   با خاكي  و فرياد، درآميخته وقال  قيل صداي . بودند
توانستند   نمي سربازان. بود ساخته عجيب  اي  صحنه خاست  برمي مردم 
از  ، اما بعضي   را بشويم  كسي  گناه خواهم نمي.  شوند  ورود مردم مانع

ما شبيه  غمگين  اميري    آقاي به از آنكه  بيش  هم  آورندگان هجوم
از  سربازان  تناع ماندند و ام مي منطقه  معروف  هاي  قرشمال باشند، به  
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 نظر به   غيرمحلي  كه يهركس طرف   به.  بود درك برخورد با آنها قابل 
اي  بسته تقريباً داشت   ها كه از زن يكي . بردند  مي رسيد هجوم مي

  :كرد فرياد كشيد مي فرو من  چشم    را به بيسكويت 
  ». كوفتي ميوة آب  و يك  است بيسكويت   ما همين  ببينيد سهميه«

  :كرد و با پا له انداخت  زمين  را روي   بيسكويت
اند كجا   ما كرده  از همة دنيا به كه كمكي  همه  اين   نيست معلوم«
 نه. اند  تپاندهها هرا در اردوگا  همه. سازند نمي خانه  ، چرا برايمان  رفته

رويد ب.  ايم  گرفته  قارچ همه.  و حسابي   درست مستراح  و نه داريم  حمام 
  »... بپرسيد خودشان از دكترهاي 

در  و شناسنامه   با كاغذي  كه كساني . بود گوشخراش  هايش  جيغ
كردند و  مي  نگاهش   بودند، با تعجب ايستاده  كنارمان  ، ساكت دست

 خورد، به مي  تكان  و حدت  با شدت كه  يش ها تبودند دس مراقب 
بدجوري  خارجي   يها ككم  بود وبال  معلوم.  نخورد سروصورتشان 
، به  و خارج ، داخل   همة آحاد ملت مانده و كم   افتاده دولت  گردن  
در ممالك  فخيمه   دولت  اتباع سهم  اي  نامه طي   دهخدا كه  دخوي سبك  
ي ها كرا از كم خودشان   بود، سهم  كرده طلب  را از مشروطه  راقيه  
  . كنند ه مطالب ديدگان سانحه به   خارجي 

  خودمان  توانستيم  زحمت  و به  شديم  او خالص از دست   زحمت  به
در .  نبود بكشانيم در آن  خوردن  تكان   جاي  كه كانكس  داخل   را به

داخل  را به  شنا خودمان  شبيه  با عملياتي  توانستيم   زحمت  به آنجا هم 
آقاي . بود  نايستاده آدم  ميز آن  روي  فقط   كه  برسانيم  كوچك  اتاقكي 
پشت  كه  كسي  ميز كشاند و به  سمت  هرطور بود خود را به  اميري  
دستخطي    كه حال مرد در همان.  ايم بود خبر داد ما آمده نشسته  آن  
داد،   بود مي شده  ميز خم تا كمر روي  كه  رجوعي   ارباب  را به  امضاشده 
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 بعد از ناهار   ندهد و همه را راه كسي   كه گفت  اتاق   سرباز محافظ  به
بيرون   اتاق  داخل كشيد تا جمعيت   طول  ساعتي  يك اما عمالً. بيايند

 را پسنديد، ها حطر كار و پيشتر از آن   موضوع  مسئول آقاي . بروند 
،  است  حاضر در شهر ممنوع   در حال  هر بنايي ساخت كه    گفت ولي

بازنگري  دهند كه  مي وقتي  هم  زمين . يد كندتأي مگر ستاد بازسازي 
  : باشد و با تمسخر افزود شده تمام  جامع  طرح  

ما    را به جامع طرح   خواهند تجديدنظر مي   آقايان كه  است  دو ماه«
فعالً قول . ندارد   فايده آوريم  و فشار مي نويسيم  مي هرچقدر نامه. بدهند

  ».كنند ما را روشن ليف  تك  فروردين15اند تا  داده 
  است  بود محلي  معلوم چردگيش  از سيه با او كه  اما تا ما خواستيم 

 معين  و ستادهاي  و ستاد بازسازي   دولت كاري و از كم كنيم  همدلي 
،   نشده  برداشته درصد آوار هم ده  حتي   بعد از دو ماه و از اينكه بگوييم  

و ستادهاي  سرد از ستاد بازسازي  با لحني شد و  سيخ  يش ها غتي ناگهان 
  يها ناز سازما   يكي مسئول عنوان  شد او به معلوم .  كرد  دفاع معين 

 با كل   دارد، نه  مشكل مسئول  سازمان  يكي با آن  فقط   ،مسئول دولتي 
  .  برگشتيم موضوع فوراً سر اصل   از ترسمان  بنابراين.  دولت 

  بعداً هم.   بسازيمها ك را در پارها س سروي اين خواهيم  ما مي«
  بايد فوري دانيد كه  مي. توانند بمانند مي پارك  ي ها سسروي عنوان  به

  ».بخورند  درد امروز مردم  شوند تا به ساخته 
  را پس  كمكمان ، دست  بوديم  كرده  كه  انتقاديخاطر به  خوشبختانه

  : گفت. نزد 
آنها از اين  كنم  فكر مي.  نويسم مي شهرداري    به اي  نامه من  خوب«

  ».نيايد كار بدشان  
  كه زني   سركردگي   به،  مهاجمان گروه  بود كه  نامه نوشتن  در حال 
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 پنجره  فروكند، پشت  من  را در چشم  بود بستة بيسكويت نزديك 
را  و بيسكويت  ميوه  آب هاي  بسته.  كردند فرياد زدن به  آمدند و شروع  

  :كوبيدند ها مي پنجره به 
  ».بزنيد  بياييد با ما حرف. دزدند  اينها همه. نزنيد  با اينها حرف«

تا  صبر كنيم  مدتي  رفتند و ما ناچار شديم  سربازها سروقتشان 
باخبر  دو روز بعد بود كه .  برويم  برقرار شود و بعد بيرون  آرامش
ي ها س كانك بودند كه اي  ستهدارود داران   طاليه مهاجم زنان  شديم 

را در كانكس  مسئول  آقاي  در سفر بعدي . زدند را آتش  مسئوالن  
كرده  اش   دوره كه مراجعاني  ، در ميان   زمين چهارزانو روي مفروش  
نوشت  آنها مي هاي   نامه روي چند خطي  زمين  روي  همان .  بودند يافتيم 
آورد مهر   مي  بيرون از جيبش  كه  كرد و با مهر كوچكي و امضا مي 

   روي او همچنان هم  بعدي  در سفرهاي . داد  مي دستشان  زد و به مي
نشستن  از زمين   خودش   كه سر در نياوردم سرانجام  بود، و من  زمين 

 ما  از نشستن كه  اما لذتي . خريد ميز داشتند  آمد، يا مشكل مي خوشش  
  كه ي وقت آنكامالً آشكار بود و آشكارتر از برد،   مي  خودش در مقابل

گاه   كه   چادري  كولر براي يك  دريافت  ما را براي بعدها درخواست 
 با قول  ، حتي برديم مي پناه  آن  به  درخشان  آفتاب   سوزان  از گرماي 
به  گمانم   به. ، رد كردها س سروي  شدن ، بعد از ساخته آن برگرداندن  
  . بود نيامده  ما خوشش از يلي دل 

 كلي به ساختمان   در محل  از چند كانكس اي   مجموعه هم شهرداري 
زيادي مقابل   جمعيت در آنجا هم . بود  سابق شدة شهرداري   تخريب 
 بودند، اما   درها آويزان به هم  اي  عده. بودند  كرده  ازدحام ها سكانك 

همه . نبود قبلي  كانكس  اداره   دشواري  آنها به از ميان  گشودن  راه 
  اي و خانه شهر بودند و زمين  اهل  اينها كه . دادند راه   آسان  خيلي 
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 و حتي   خواربار بسيار آرام هاي دفترچه  جويندگان  داشتند، برعكس
 بودند  هم غيرمحلي  ي ها مخان اي  بر آنها عده  عالوه. نمودند مي مظلوم  

  يا كانكس باشند و اتاق   اي NGO  يها مد خانرسيد باي  مينظر به كه 
آنها  آمدن  منتظر بيرون  كه  حال در همان. بودند كرده  شهردار را قرق 

بر سر    و چادر عربي مقنعة سياه كه  وابروسياهي  چشم دختر جوان  بوديم 
به  اش  زده ريمل سياه  هاي  و مژه داشت  بر لب  ونرمي  و لبخند گرم

محلي  با لهجة غليط  رسيد، ناگهان  مي بلندش  مشكي  ابروهاي  
  :پرسيد اي  غيرمنتظره 

  »هستيد؟ NGO شما«
  : خودش برگرداندم  به  بود كه اي بامزه ال ؤس
  »هستيد؟ NGO ، مگر شما نه«

اين  به   هم  ، آن چادري ي NGO  وقت تا آن. بود مثبت پاسخش
اي  مغزپسته بعد از انتخابات   كه  بودم شنيده  البته .   بودم  نديده دلبري 
  هم بودجه  رديف   كه  و زنان  كودكان  به  مربوط  هاي GNGO  بعضي 

.  بودم بودند، چادر داشتند، اما آنها را نديده   در نظر گرفته  برايشان
باعث  كه  بلند و اطواري  و ابروهاي  سياه  هاي  مژه با آن  دخترك 

 پيدا كند واقعاً دلفريب  بلغزد و موج  نرم ، اهدر چادر سي شد اندامش  مي 
و  من  ، ميان  بازيگوش يها ي گو مثل  خندانش  درشت چشمان . بود 

  برايمان. چرخيد مي داشت  اسبي   دم  موي  كه آالمد همراهم   دانشجوي
شهر  اند و به   داده  را تشكيلNGO،  سانحه بعد از وقوع  داد كه  توضيح 

 سرچشمة   بفهمم نبود كه آن  وقت . كنند اند تا كمك  مدهآ زادگاهشان 
NGO را داريم  كاري  چه  قصد انجام كه   گفتم  ، اما برايش كجاست شان 

 و جوشكار و  بنا  قرار شد در مورد پيداكردنها نتلف كردن  و با ردوبدل 
  .كنند معمار كمكمان 
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كامالً  ي شكل و به  عجيب با سرعتي   اما كار ما در شهرداري
. بودند  نفر نشسته  نفر سه  يك  جاي بهميز  پشت . شد  انجام  كننده نگران
روي  دادند كه كساني  كردند و به دست   به   را دستها حو طر نامه 

نبود  بودند و معلوم  نشسته   كوچك  دورتادور اتاقك ي ها يصندل 
 ييها تصور  حالت چطور از بعدها ياد گرفتم .  كننده كارمندند يا مراجعه

كهن  ، در سرتاسر سرزمين  زدگي از زلزله ، فارغ ها عرجو  ارباب  مثل  كه 
اند، كارمندان  كننده و التماس كننده  درخواست متحدالشكل  طرزي  ما، به 
 جاي  در اتاقك  كه  روز همة آنهايي اما آن .  متمايز كنم را از مراجعان  
ي ها حاز طر رجوع   ارباب رمند و چه  كا بودند، چه نگذاشته  خالي  
گوش  يمان ها فحر  به بيشتري دقت  آمد و با ما خوششان  پنگي  رنگي 
  تقريباً معاون بعداً فهميديم   ميز كه  نفرِ پشت  از سه يكي . كردند 

شهردار  تا امضاي   را بنويسيم   درخواستمان كه شد، گفت  مي محسوب 
ار را ك اين  مناسب  ي ها ك را صدا زد تا پار كسي دم  را بگيرد و همان 

  .بدهد ما نشان  در شهر به 
 آميزي ما برخورد احتياط در مورد نيات   كهبا اين  كارمند احضار شده

 سر مان  واقعي از اهداف   مفصل  وجوهاي كرد با پرس  مي  و سعي داشت
داد و   را نشانمان ها كهمة پار ساعت  يك  درآورد، در عرض 

  .كرد دقيق  محل   انتخاب  براي  هم هايي  وصيهت
در غيبت   شهردار را كه ت، نامة موافق شهرداري به   بعد از برگشت

ما دادند،  به  بود، آنقدر راحت   زده شهرداري   به  سري اي  لحظهما چند 
   اميري اما آقاي. باشند گذاشته  كارمان  مبادا سر  شديم  مشكوك كه 

  : داد كنندهمتقاعد و بيش  كم  توضيحي . بود   نكرده تعجب
،  ستاد بازسازي: اند ريخته  هم هب همه.  نيست كسي به  اينجا كسي «

 هاي ، اداره استان هاي ، نمايندهها ي، استاندار معين ، ستادهاي ستاد بحران
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فكر  ولي.  دعوا دارند با هم همه.  كننده  كمك هاي ، گروه خودمان
  ». نيست  در آن  اي وپله  پول چون. كار شما شود نع ما  كسي  كنم نمي

   مأموريت كه باشم   خوشوقت  راحت  با خيال  توانستم مي بنابراين
آمده  خوشم   خيلي ها ناز اقتدار معاو.  ام  داده  انجام  را با موفقيت دشوارم

  را براي اميري   و توصية آقاي خر شدم  بود كه   خوشحالي  از شدت. بود 
كار از ستاد  اول  سيمان  گرفتن   مجاني براي  از شهرداري  اي   نامه گرفتن

  . پذيرفتم بازسازي 
با  ناچار شدم  من .  برپا بود هنگامة غريبي در ستاد بازسازي 

راه   زن يك   به  راحت  كه  مرداني  و حياي از حجب  استفاده سوء
از  ميز يكي  سوي   را به  راهم و غوغا شناكنان ازدحام  دادند، از ميان  مي 

او دراز  سوي   به كه هايي  نامه انبوه  را در ميان  نامه .  باز كنم  مسئوالن
  چيزي و فوراً رويش   را گرفت  فوراً آن.   گرفتم طرفش بود به شده

بيرون  از معركه  شناكنان  همچنان .  را گرفتم نامه  خوشحال .  نوشت
  : بود وشتهن  آن  اما روي.  آمدم 

  »!وجود ندارد  سيمان  تحويل امكان  تأسف  شهردار، با عرض  جناب «
 رد كرده  بودند، تقاضا را هم را داده   نامه  كه آساني  همان   ظاهراً به

توانستيم  مي  بودندمان  ور برده  ور و آن   بيشتر اين شايد اگر كمي. بودند 
  .  باشيم داشته  موفقيت  به اميد بيشتري  

آقاي .  نزد سرمان   به هم  اتاق  آن به  فكر برگشتن   حتي  هرحال به
  ، به است شده اندازة ما ناراحت  رسيد به   مينظر به كه  اميري  

.  را گفت زد و داستان  زنگ  در مركز استان   آشنايي  يها يفروش مصالح
. دهند تحويل   فروردين را تا هفتم اقالم  توانند بعضي   مي آنها گفتند كه

  . كرديم فكس  برايشان   اميري آقاي  را از كارگاه  مصالح  فهرست 
و   بزرگ  هاي دستگاه. بود برهوت  از شهر، در بيابان  ، خارج كارگاه
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  هاي و كوه انداز بيابان  زرد تند، در چشم  رنگ  ، به  صنعتي شكيل
 دوري  رغم   به هم كارگاه  ديوارهاي . داشتند عجيب  اي  منظره دوردست 

ميز  روي  خاك  ورقة ضخيم  يك . بودند خورده    ترك از مركز زلزله 
 يخچالي  ميز، روي  روي  و وسايل فكس  و دستگاه  رنگ  تحرير سربي

   سفرة پالستيكي با چند تار مو و يك و برسي  در گوشة اتاق  كوچك  
 بود با  هم اسي جالب يك .  بود نشسته خشك  نان  با چند تكه  كوچك 

ژاكت  يك  او هم  قبالً در ماشين .  و چند بلوز بچگانه  زنانه  پيراهن يك 
صنعتي  هاي  منظرة دستگاه.   بوديم ديده و چند بلوز بچگانه  زنانه  
   را در آن  خاك  گردبادي انتها كه بي انداز بيابان  در چشم زردرنگ  

 شد، اندوهبار نمي  ديگر ديده  آن ق  اف هاي برد و كوه چرخاند و باال مي مي
  : گفت اميري  آقاي . بود گرفته   را قاب  انداز اندوه چشم پنجره . بود

شهر   بايد زودتر به.  ستها ن توفا  اين فصل االن .  شده  توفان«
  ». برگرديم

. را ديد شد جاده  مي  زحمت   بود، به هوا برخاسته  به  كه در خاكي 
شهر  به . بعد جلو زد. داد  شد و هلمان  ما نزديك سر به  از پشت  توفان 

،  پالستيكي  هاي ها، كيسه زباله:  هوا بود  رويچيز همه  رسيديم  كه
 شيشة ماشين   به  كه و خاشاك  ، برگ كاغذي هاي كاغذ، دستمال

  روي عجيبي  با صداي  معدني   آب پالستيكي  ي ها يبطر. چسبيدند مي 
توفان  حال  در عين. بود برپا شده قيامت  قيامتي . وردندخ مي قل  زمين 

با  بخش   لذت ارتباط احساس جور   داد، يك مي آدم  به   خاصي  احساس 
اميري  آقاي از ماشين  وقتي .   داشت  عجيبي نيروي  هوا و باد كه و آب

و ، فشار باد  بگيريم پناه  دانشگاهي   ستاد معين  تا در يك شديم  پياده  
  . كردم را احساس  آن  جسماني  ي نيرو

 داشتند روي  اي بود و عده  هوا رفته  به  ستاد معين از چادرهاي   يكي
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 كردند كه هدايتمان  چادر ديگري  طرف  به. كردند مي  محكمش  زمين 
و  پزشكي  و دانشجويان  استادان .  بود نشسته آدم  تاگوش  گوش در آن  

.  چادر بنشينيم  وسط با شرمندگي  ار شديم ناچ.  بودند روانپزشكي
 قرار ها هنگا ِ در معرض  از خجالت  برق  ناگهاني با قطع   خوشبختانه

و خاموشي  در سياهي   توفان صداي .  پيدا كرديم نجات  گرفتن 
ريز دربارة آزمايش  يك در تاريكي  كه شايد خانمي . انگيز بود رعب 
 ، دربارة مشكالت  و كودكان زنان ي ها چار و قها لشهر، دربارة انگ  آب 
  بار وقتي يك.  ما نترسيم كه  خواست  زد، مي مي حرف ... آنها رواني  

   ببينمش توانستم نمي  در تاريكي  كه كند، يكي  تازه   نفس خواست
  :كرد شعر خواندن   به  شروع

   يـانازارگـ ب بازار   فتهـ آش چو     بدقهر و بدخو جهاني  جهانا چه
   يـانـزي  سراسر  ، فريبي سراسر      تو را آزمايش هر كار كردم به 
   بماني روز ويران  يك   كه  نترسي    كار ما را يـكن روز ويران  همه

   دهاني بي اين     به  نديدم   خورنده     مـنبين   را و دهانت  خلق خوري
غريد و  مي توفان   كه درحالي،   تاريكي بود و در آن  شعر عجيبي

شايد به .  گذاشت انگيز بود، تأثير عجيبي   وهم زلزلة دوباره تصور يك 
آمد،  و برق   گرفت  آرام توفان   تا وقتي   هم  روانشناس خانم   دليل همين 

  .ماند ساكت 
  در آن  تلفني  از آمدن قبل   كه   شديم هتلي راهي   توفان  نشستنبا فرو

ترمز زد، مردي  برايمان  كه  رانندة پيكاني .  ديم بو رزرو كرده يي ها قاتا
از ما دربارة . زد مي و با طنز حرف   محلي  با لهجة غليظ. بود  سال  ميانه 

  پروژة ما از موضوع  وقتي طنزآلود صدايش  پرسيد و حالت   كارمان
  .داد كلي  ي ها بما جوا ي ها ل سؤا اما به. تر شد باخبر شد غليظ

  ».اند شده  خراب  همه هايمان  خانه.  كنيم مي ر زندگي در چاد بله «
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را در شهر   كساني  چه دربارة ما، اينكه  خواست   مي بيشتر دلش
 كه   گفت بعد هم. كند سؤال  ايم   را از كجا آورده و پولمان شناسيم  مي

  . باشند  داشته نگاه را برايمان  اتاق  شب   وقت  كند تا اين فكر نمي 
  ».بدهيد  من  را به  هتل  پيدا نكرديد بيائيد خانة ما، پول تاقاگر ا«
  »كنيد؟ مي خانة شما؟ مگر نگفتيد در چادر زندگي «
شهر اجاره  در بيرون   خانه  يك من .  كنيم  مي  زندگي در چادر هم«

ايم   زده آن كه جلوي  را در چادرهايي  اما بيشتر اوقات .  ام كرده 
از  ها دست  لرزه هنوز پس.  خوابيم  ميجا همان  هم ها بش.  گذرانيم مي 

  ».اند برنداشته سرمان 
داستان  دخترك   مثل ساز ناگهان  تازه با گذر از دروازة شهرك 

  ديگري  و در جاي  هوا برخاسته  به  با توفان  جادوگر شهر زمرد كه 
 يلومتريك30 بود، در  رويمان پيش  آنچه .  بود، غافلگير شديم فرود آمده 

ي  خيل  روشن يها نخيابا: نبود باوركردني    بوديم سر گذاشته پشت آنچه  
 ، امريكايي مدل   وياليي  هاي ، خانه آن سوي  در دو درختان ، با رديف  پهن 

. در آنجا نبود بشري   بني.  خلوت طرز عجيبي  اما به...  رنگارنگ ي ها ننئو
  گذشتند، خبر از وجود حيات مي ك وتو  تك  كه ييها لنور اتومبي  گاهي

  آمريكايي  و شمايل خاطر شكل  شايد به. دادند را مي در شهرك 
، بعد از طوفاني  غريب و خلوتي   مطلق  سكوت در آن   بود، كه  شهرك

روز  معروف   از سكنة فيلم   شهر خالي به بوديم  سر گذاشته  كه پشت  
  زود پديدار شدن اما خيلي . بود   شده شبيه بعد از واقعة انفجار اتمي 

اي  و ترانه آن  در مقابل  رقصان  هاي  و فواره  بزرگ با حوضي  هتلي
عجيب  وهواي   حال شد، از آن مي پخش  محوطه   از بلندگوي  كه دلنشين  
  .آورد بيرونمان  

  خاص بوي . آنها بود وطني  همراهان   و البته ها يپر از خارج هتل 
غالب   در آن ها ن چمدا و چرم  شسته  هاي  مالفه شايد بوي  ، كهها لهت
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،   موسيقي و ترنم وچنگال قاشق   و صداي  همهمه باشد، در ميان 
رانندة ما،  طور كه اما همان. بود بهشتي  اي  نواز، نفحه و جان بخش  روح
  كرده بيني  ، پيش است بود كارمند بانك    شده نبود و معلوم  راننده كه
را  كراية ماشين  با اينكه  خوشبختانه . در كار نبود ود، ديگر اتاقي ب

 برد  ديگري هتل  ما را به . بود  مانده  منتظرمان  ، بيرون بوديم پرداخته 
او پاسخ  دعوت    به كه جز اين يا چاره.  نااميد برگشتيم از آنجا هم  كه 

  .  نداشتيم بدهيم مثبت  
و  زن  يك .  كردند از ما استقبال و زن و د بچه  در خانة او هشت 

 ديگر فرزندان  خود او بودند و چهار كودك مال  چهار كودك 
از  يكي . بود داده   از دست را در زلزله   شوهرش  كه خواهرزنش  

 زياد تا  خستگي رغم  به. ما دادند به   خواب  را براي  چادرهايشان
 يها بزير رختخوا ، كه را كويري  زمستاني   شب   سرماي ديروقت
 آسمان  و از تماشاي  كردم بود، مزمزه  مطبوع  خيلي شهرستاني  كلفت

به  حال  و در عين  بردم   چادر حظ شكاف ، از الي  آن پرستارة زيباي  
 بپردازيم   صاحبخانه به بايد پولي   شب  آن آيا براي  كه  فكر كردم  اين  
  .بود  جدي  پيشنهاد خيلي ن  اي  طرح  او هنگام لحن.  يا نه 

هواي  و چشيدن  گرم  از زير لحاف  آمدن  روز بعد، بيرون  صبح 
 بود، كار  و درخشان تيز و براق  شيشه  مثل  كه   كويري  سرد صبحگاه 

كار  زودتر سر  هرچه داشت  عجله  اما صاحبخانه . نبود آساني  چندان 
، مثل  شهرك ي ها نخيابا. ردنك  صبحانه  براي هم  تعارفي  برود و حتي

بودند كه   هم  ماشين  وتوكي تك. خلوت بود طرز عجيبي  به گذشته  شب  
اگر از . راندند مي آرام   خيلي  جاده و دراز بودن راه  با وجود باز بودن  

حاكي   كه  گذشتيم  ميها نخيابا عجيب  و از گشادي  عجيب  خلوتي  آن 
 قديمي هاي  كوچه از آن  گشاد، پس  ي ها ناخياب از عالقة شديد ما به  
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،  ايم توانسته هرجا كه  شده  ، و باعث  است  خودمان  كنان آشتي باريك 
 و  بسازيم پهن  بلوارهاي  جمعيت  و كم كوچك  در شهرهاي  حتي 
ها گشاد و گشادتر  ساختمان كردن  همة شهرها را با خراب ي ها نخيابا
واقعاً به  اش  تزئيني نئوني  ي ها ل نخ  آنساز با تازه ، شهرك  كنيم

دليل   همين  شايد به. بود شبيه  امپرياليستي   شياطين  ساحلي ي ها كشهر 
انفجار  جرم  شريك  را هم  شهرك  اين   زده شهر مصيبت اهالي  بعضي  

شهر   سهم  بود كه گشادي  آنها دهان  براي . دانستند مي زيرزميني 
يي ها ننشي  گشادتر پايتخت يها ب جي را به هرشان و بودجة ش قديمي 

توليد  خط  رفتند و به  آنجا مي  به  از فرودگاه  صاف  بود كه  ريخته 
  همة اينها را آقاي. رفتند زدند و مي مي  سري  شان اي  كره يها نماشي

بخوريم  برد تا صبحانه  پيش  شب  هتل  ما را به  كه  كارمند بانك 
احساس  با او، درعين  و نرم  گرم بعد از خداحافظي .  داد ضيحتو برايمان  
او  را به   خوابيدنمان  شب  شايد بايد كراية يك  از اينكه وجدان  عذاب  

  . رفتيم  خودمان  راه  نكند، به  حاللمان مبادا كه  داديم  مي
شهر  ي ها يفروش  مصالح به  هم  بايد سري پايتخت  به  از برگشت  قبل

شهر  ي ها ندور ميدا موجود در شهر را كه  انساني  تا نيروي زديم  مي
بودند و  خوابيده  ورودي  ميدان  هاي  چمن  بودند، يا روي  كرده اطراق 

دارند برآورد   ساختماني  يها تكردند مهار ادعا مي هم  يشان ها يبعض
منظورم .  شديم شهر سوار تاكسي  بار در آن  اولين براي  بنابراين .  كنيم

ي ها يتاكس در غيبت   كه  است  مسافركش  يها ن، ماشي از تاكسي 
، در  بوديم را ديده  شان وكوله  كج هاي زده  چندتا از زلزله ، كه رسمي 

  .زدند مي شهر وول 
  شدة پيكانو گود زهواردررفته  ي ها ي صندل روي زحمت  به وقتي 

، شبيه  ر، شاد و شنگولپرزو  موزيك  ، صداي نشستيم كهنة مسافركش 
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چرا  فهميدم  نمي تا مدتي . كرد ، كامالً غافلگيرمان   بندري يها گآهن 
شاد و   افتاد و موسيقي  راه ماشين  ، اما وقتي  رسيده عجيب  م نظر بهآنقدر 

وار   شبح پوشان آوار و سياه هاي  ها و كپه تصاوير ويرانه روي  شنگول 
بود،   پوشيده  سياه كه  راننده  از جوان .  دمرا فهمي  دليلش  تازه نشست 
  »اينجاييد؟ اهل« : پرسيدم

  »پرسيد؟ چرا مي.  است معلوم بله«:  گفت پرخاشگرانه  وبيش كم با حالتي
  »كنيد؟ مي  حاال كجا هستيد و چه بدانم خواستم  مي هيچي«

 معلوم«: داد و مختصر جواب كوتاه . بود  نشده جلب   هنوز اطمينانش
  »؟ باشيم  توانيم  كجا مي.چادرها  در همين ،تاس

وداغان  و درب كهنه  ي ها نماشي  را با رانندگان  مكالمه همين 
ما را به  متفاوت  يي ها گ، با آهن متفاوت در مسيرهاي    كه ديگري 
 ها گآهن از روي  توانستيم  كم  كم.   بردند، داشتيمها يفروش مصالح نشاني  

تر و  قري  آهنگ هرچه.   كنيم را كشف و غيربومي   بومي ي ها تهوي
مهاجمان  از آن   راننده كه شديم  مي تر بود، بيشتر مطمئن  شنگول

شهر را  هزار نفري نود  ها جمعيت گفتة روزنامه  بنا به كه است تروفرزي  
 هزار نفر برسد، به  شصت به بايست زار نفر، ميه  سيشدن  با كشته كه 

 بودند دفترچة خواروبار   بودند و توانسته  رساندههزار نفر دويست
  در برده به از صدمة آوار جان  يشان ها نماشي كه  يي ها ي اما بوم،بگيرند

را   بسطامي  يها گآهن كار بگيرند، اغلب  بودند، آنها را به و توانسته 
  :سوزاند را مي دلمان  از آنها بدجوري  يكي  گذاشتند كه مي

  سحر شد  وقت  اميدم دشت  حشي  و هاي گلپونه
  دگر شد و فردايي  رفت  شب  خاموشي 
از پنجرة   بهاري  بخش  باد فرح كه  حال  ، در همان موسيقي شنيدن

آلود،   حسرتانگيز و  غم طرزي ، به نشست مي تنم   پوست  به باز خوش 
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هنوز شهر  كه   وقت آن شهر را، در  به قبلي  سفرهاي  خوش  خاطرات
 خلوت  را در خيابان كرد و ياد عطر اوكاليپتوس  بود، زنده   و ارگبود 

در    را كه  دبشي ، و مزة چاي  باشكوه ارگ به  آلود منتهي  رخوت 
 هاي كنگره  زيباي  العاده انداز فوق  چشم ، رو به ارگ  باالي چايخانة سنتي 

  ر همان، د  بوديم نوشيده   و چهار فصل و عمارت حاكم ديوار مياني  
  خطوطي شگرفي   با دقت  كه كرديم  را تماشا مي آلماني  جواني  كه  حال

   مسير هم در طول.  نوشت مي كشيد و چيزهايي  مي  كاغذهايش  را روي
  . گرفت مي  را اندازه چيز همه فلزي  با متري  كه   بوديمش  ديده

 يها شروف  مصالح  منفي  در شهر، با جواب گذار اندوهناكو گشت اين
خبري  از جنس   فروردين 15گفتند تا  مي  كه  حوصله و بي غمگين  
 دربارة قابل نظري  خواست  مي كه  اميري  ، و ديدار از خانة آقاي  نيست 

  او براي. شد  بيشتري   اندوه  به  ختم بدهيم اش  خانه يا نبودن  تعمير بودن 
به  وقتي كرد كه  اشاره  ش ا رفته دستاز رزندان  همسر و ف بار به نخستين

گرفته   پناه ها، در خانة پدر همسرش  لرزه پيش بود، از ترس  سفر رفته  
  .بودند   از دنيا رفتهجا همانو  

ريخته   فرو  همه آن ي ها نساختما  كه قرار داشت  اي   در كوچه خانه
  به  تميز با سردري سانتي   آجر سه ساز با نماي خانة تازه يك  فقط . بود 

براق  آبي  هاي  و نگين شكل  لوزي آجري  و نگارهاي    و نقش تاج شكل
   كه پسرش را براي    خانه اين پدري  كه  گفت اميري  آقاي . برجا بود 

كه  گفت . بودند نشده   بود و هنوز وارد آن  قرار بود داماد شود ساخته
ر اينجا بود، اگ  كه درحاليبود،   شده كشته  داماد در خانة پدري  

بودند،   نرفته  خانة ديگري  به فرزند او هم   اگر همسر و سه. مرد نمي
بود،  را از آنچه  اگرها مصيبت   چرا اين   نيست معلوم.  بودند حاال زنده
  .كردند تر مي دردناك
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 كنار  كودكانة رها شده دمپايي   يك   با ديدن،در آستانة در خانة او
او و  تواند براي  مي  هانداز تا چه  خانه   تماشاي كه بردم  پي در، ناگهان 

را خاك  خانه.  وارد شديم خاموش . باشد مشكل   ما هم براي  حتي 
و اثاثية  داشتند و اسباب   عميقي  يها كديوارها تر.  بود گرفته 

 مصنوعي  گل گلدان. تلنبار بودند هم  سو روي  سو و آن آلود اين خاك
، پريموس  خانه پذيرايي  در سالن  نشده جمع خواب ، رخت شده واژگون 
 پيشخان روي و چنگالي  ، قاشق  آن روي   كثيفي  و قوري  گازي كوچك  
 بريدن نشانگر دل  همه...  زمين  روي  شكستة گوبلن ، تابلوهاي  آشپزخانه 
  يها سعك  توانستم  باز بود و ميها قدر اتا. بود  مانده  او بودند، از آنچه 

 را روي ها تاز هند و فوتباليس مسافري  تلويزيوني   فيلم هنرپيشة
 در اين  مرگ  ساحت  به  بودم   نتوانسته لحظه  تا آن.  ببينم ديوارهايشان  
  نديده  اي  جنازه بود، شايد چون  وسدور و ناملم.  شوم  نزديك  سانحه 
 لمس  ، با آنچهشد ديد ديگر نبودند مي  اما در اينجا آنها را كه.  ودمب
 شدة دوزي پته  ، روميزي مصنوعي  گل  بودند، با گلدان  جا گذاشته و به  كرده 

در  كه  اي  شده  خاك و آرزوهاي...  ورزشي  كفش لنگه  آلود، يك خاك
  .بود  كنارها پراكنده گوشه
  ». نيست  ، نگاهت هست  عينكت«

و  رفتم   بيرون.  وردمآ ياد نمي به  كه  بودم  خوانده  شعر را جايي  اين
ياد  به  تازه.  رفتيم اصلي   خيابان  بعد به. بيايند  تا بيرون  در انتظار ماندم

ها و  ، با ريش سياهپوش چردة سيه  مردان.  عاشورا است  ايام كه   آورديم
در   و براق نو و طاليي   ها و شيپورهاي و سنج گرفته  خاك  موهاي
،  ميان از آن  يكي. رفتند زهرا مي بهشت   به. بودند  افتاده راه    بهها نخيابا

 برايمان  را آشكار كرد، هلوهلوگويان  سپيدش هاي  دندان  كه با لبخندي 
. دميد  در شيپور مي دسته  در پس قوزكرده  جواني. داد  تكان  دست 
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 ، در ميان زهرا شديم بهشت راهي ما هم . زد ناز را مي الهة اي  آهنگ 
 به  ، موتور يا پياده ، با ماشين هاي سپيد آب با دبه  كه  جمعيتي  انبوه 
  : گفت اميري  آقاي. رفتند زهرا مي بهشت 

 شهرداري.  زهرا نيست در بهشت آبي   هنوز لولة و نيم بعد از دو ماه «
   كه خوب چه. بود  داده   وعده گورستان  به  دادن سروسامان  شما براي 

  ». اينجا نياوردم  به را  خودم  هاي رفته
 بود،   را داده وعدة آبادكردنش پايتخت   شهرداري  كه زهرايي  بهشت
آن  را از روي  توانست قيامت   مي بسا هنرمندي چه.  محشر بود صحراي

 آب پالستيكي  هاي  و شيشه  بود و خاك  جا خاك همه. تصوير كند 
خدا، حتي  قدرت  هب.  پالستيكي  هاي و كيسه كاغذي  و دستمال  معدني

  را زيرها عشم  سوگواران. نبود  در آن   هم و بوته درخت  يك 
و تا . بودند كرده از خطر باد مصون   دهي سربرآب پالستيكي  هاي  شيشه

و سوگواراني  ، قبر بود و شمع  كرد قبر بود و شمع كار مي چشم 
  هاي خندق  شكل بهرا   جمعي قبرهاي. زدند  مي ضجه بر قبرها كه  فروافتاده  

بر   كشيده شتاب  ه ب سيمان را روي هايي  نام  با انگشت بودند و  دراز كنده
عاشورا  هاي  دسته. خود بسازند  رفتگان  براي  بودند تا مزاري  آنها نوشته
 كوبيدند و به مي  سينه گشتند، به قبرها مي ميان  هاي راه  در باريكه

 تاريكي  ، در پناه ما هم. زدند  و زار ميكردند پا مي به  ها و خاك سنج 
 پراكنده  هاي سوگوار و زباله  پوشان ، سياه قبرستان  آرام آرام  كه  شامگاه

كار   تا چشم كه  ييها عشم  لرزان  هاي شعله  به  پوشيد، خيره را فرو مي 
  . دل  و از ته  دامن  ، دامن كرديم بود گريه  شده  كاشته كرد، در زمين مي

روز باران   چهل السالم   عليه آدم خاك  بر آن   تعالي  خداي   آنگاهو«
  بر آن شادي  باران   ساعت  يك  آنگه ،  گشت ببارانيد تا آغشته اندوهان  

  بنده گوش   به  در مرگ به  باشد كه  آن  ساعته  يك شادي  و آن . بارانيد
   ». و التحزن  التخف: فرو گويند



  
  
  
  
  

   گفتار هفتم
  ها م و حماها حمسترا ساختن  در حكايت 

  
 بهار و ساية  خيال ، بي  فروردين5در   خوب  هاي بچه كار را واقعاً، مثل 

  . كرديم  شروع و طعنة حافظ جوي  ابر و لب
  جوي  و بهار و لب ساقيا ساية ابر است

   خود تو بگوي  دلي  اهل كني   چه  كه نگويم  من
 عالوه  بود كه از دو معمار داوطلب   يكيو   من  نوبت  دو هفتة اول

  ، راه دبي به  رفتن   جاي به و  كرده را اتمام ، اكرام  بر محاسبة متره 
 رفت  قطار براي  بار ديگر بليت اين. بود  گرفته عهده  كار را به  انداختن

ها  بچه ، چون   نبودم  هم خانه  ديگر نگران خوشبختانه .  داشتيم  و برگشت 
  قرار بود خودش  كه بودند و نادر هم رفته شمال   به  و با دوستانشانهرد

  كمي  حتي. شد نمي  پاپي  كرد و خيلي مي  مالحظه برسد،  از راه  زودي هب  
  . بود شده و همراه  مهربان   زيادي

 از   كه  كرديم اقامت فلوريدايي  شهرك   در هتل ، شهر به  با رسيدن
در . ندهند  ديگري   را به  تا جايمان بوديم  كرده را واريز  پولش  قبل

 ساعتة 12ـ10از كار  و كوفته   ها خسته شب  وقتي ،بعد دو هفته  طول 
بهار، در شهري  و درخشان  تند و پاكيزه  فرسا، زير آفتاب  طاقت

  خنك هتلي  ، به   و دستشويي و بدون مستراح  و زباله  زير خاك مدفون  
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،  داشت  آبچكاني  يها ت و توالها ي دستشوي اگرچه   كه گشتيم برمي
در مقابل  آوازخوانش  هاي  و تماشاي فواره محوطة آن  موسيقي  صداي 

   عقلي چه راند، فهميديم  مي بيرون  را از تنمان  خستگي  ورودي  همان  
  .  بكشدمان اهللا بارك مورد نگذاشتيم   در اين  كم  دست كه كرديم 

  عجيب. كرد بيدارمان  صبح  شش  ساعت   سحر هتل  كپي روز اول 
در   خوابيدنخاطر بههوا بود، يا   سبكي خاطر به دانم  ، نمي بودم سرحال 

 كار   سرانجام از اينكه  رضايت  ، يا احساس دارم دوست  خيلي   كه  هتل
در  ساختمان  پشت  ي ها لانداز نخ چشم. شد آغاز مي داشت  خيرمان 
اتاق  به .  دلنواز بود  خيلي هم بهاري   آفتاب  ، اما درخشان پرتو نرم

 صبحانه  هتل و بعد در رستوران  كردم  و بيدارش  زدم  زنگ همكارم  
فرق  و زياد هم   هستم  هايشان  و صبحانهها لهت عاشق  من .  خورديم 
  نزديك اند و در هتل   خوشمزه نظرم  به شان همه.  باشد چه كند كه  نمي 

  اش هزينه فكر كردم .  بگذرم از صبحانه  توانستم   نمي هم زده  شهر زلزله
،  كرديم را برآورد مي هايمان  هزينه وقتي  چون .  پردازم مي را خودم 
  كرديم ظاهراً فكر مي.   بوديم  نكرده  را محاسبه خودمان خوراك 

و  خوريم  د مي و با ابابيليم  پرستوي  خودمان فداكار، يعني  كارگزاران 
بود، همين  پسرم   منامه كه   ،هم همكارمان  نظرم  به.  شاشيم مي كف 

در   خواب   و وسايل خواب كيسه با خودش  ، چون  را داشت برداشت  
 بحث  با من.  وارفت  حسابي   شديم وارد هتل  بود و وقتي  چادر آورده

  كنار گوشمان ا، وقتي ر  هتل  در رفاه زندگي   بود كه  نكرد، اما معلوم 
   اقامت كه بعدها فهميدم . تابد كردند، برنمي مي  در چادرها زندگي  مردم

در شهر  فعاليت  هنگام  ، به  مخروبه نيمه هاي  در چادرها، يا خانه
را از  ، و ظاهراً ما خودمان  است ئي NGO  از افتخارات ، يكي زده زلزله
  . بوديم كرده   محروم  آن
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 زور   به ناصر كه  قيافة درهم  به بود كه   بهتر از آن  روز حالم اما آن
، براي  شدم  مرتكب  هم  ديگري  گناه تازه .  كنم خورد توجه   مي صبحانه

 جاي به بگيرد،  آژانس  برايمان  خواستم هتل   شهر از پذيرش  به رفتن  
 و  برويم  بيرون  و از شهرك بيفتيم   راه  توصية ناصر پياده بنا به  اينكه  

  ولي،كرد حتماً ناصر باور نمي.  شويم عبوري  ي ها نسوار ماشي كنار جاده 
  .كار بود سر  زودتر رسيدن  هرچهمجيد، واقعاً   قرآن ، به مقصود من 

 كارگر  بود، انتخاب  بيدار نشده  از خواب هنوز درست  در شهر كه 
فرض  و اين   نوروزي  يالت تعط رغم به كه  معدودي  كارگران  از ميان 

 بودند،  كار آمده  دنبال  ، باز هم از كار نيست خبري  تا پانزدهم  كه  
 كمك  روز، به در همان  بنابراين .  نداشتيم اي  اما چاره.  بود سخت خيلي 

 و حتي ها ن جوا دوروبر كه چادرنشينان  و بعضي  منتخب  كارگران  
   را شروعها نزمي ريزي  بودند، گچ ده  كار ش داوطلب هم  كودكانشان  

الزم  و فرغون   و كلنگ   بيل  مثل اوليه  وسايل ها ي پ كندن براي .  كرديم
گير  از او پي. رساند اميري   كار آقاي  اول  همان  خوشبختانه بود كه  

  زده خجالت.  بودند شديم  را داده  قولشان ها يمركزاستان كه  هم  مصالحي 
  : گفت
. ايد آمده  كه  ام  كرده  خبرشان من. رسد  را بكنيد ميها يا شما پت«

  ».بياييد هفته  كردند همين  شايد فكر نمي
ها و   در كار تعمير لوله  فقط  بود كه  قصة قديمي همان باز هم 
پيدا   مصداق  ديده سانحه در شهرهاي  و امور خيريه  سازي  ساختمان

از   يكي  ام واقعاً معتقد شده مجرب  شناس  جامعه يك  عنوان  به. كند نمي
امروز ما،  و اقتصادي  اجتماعي   در تعامالت  و جدي مهم  مشكالت 
 حتي   كه ام  شده  متوجهها يتازگ.  است هم  به يمان ها فحر باوراندن 

  هم فرقي . مادر نادر  برسد به  كند، چه مرا باور نمي ي ها فحر هم  مادرم  
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  شروع ندارم و ميل ام  از ناهار خورده. باشد چه  حرف  كند آن  نمي
درواقع . ها بچه  درسي  هاي و نمره و درآمد ماهيانه  شود تا حقوق  مي 
باور كند بايد سندي  موارد اگر اصرار داشته باشم  همة اين  براي  
. ها و كارنامة بچه حقوق  معدة پر، يا ليست  ، مثًال عكس  بدهم نشانش  

را بيشتر  اش  و شبهه تر و شك  احتماالً ارائة سند كار را خراب گرچه 
 و  سخت ، ما خيلي ها يناباور حاال تصور كنيد، با همة اين . كند مي

ممكن  تعامل  چطور اين  اينكه .  مشغوليم  با هم  فعال  تعامل  به جدي 
  ما در نظير نژادي بي مهارت   آن  ديگر از وجوه شود، بايد يكي  مي 

و الزمان   در المكان و هوا،  زمين  ميان تعليق  ، در حالت   فعال تعامل
  خطر گوز معلق  هم گاهي البته  ، كه  تماشايي جور بندبازي  يك. باشد 

  .دارد  جدي  شدن
فروشان  با مصالح فعال   جز ادامة تعامل   چارة ديگري هرحال به

  باورانديم آنها مي بود به  ده  ش هر نحوي به  بايست  مي. نبود استاني مركز 
 يها نبا تلف بايست  مي.  بسازيم  چندتا مستراح  خواهيم  ما واقعاً مي كه

  بگيرند با فرستادن  تصميم   كه آورديم  مي  عذابشان  به چنان سر هم  پشت 
 با همين  درواقع.  شوند خالص از شرمان   درخواستي  زودتر اقالم  هرچه

،   و آجر را بگيريم  و آهن  سيمان قلم  سه  تا آخر هفته  توانستيم حقه  
ما  ي ها سجن درصد روي  انگار با كشيدن  فهميديم  وقت  همان  گرچه 

شهر  به  رساني   مصالح  فوريت  حق  شايد هم، بودند  را گرفته انتقامشان
  . بودند  كرده  را حساب ديده سانحه

  كردن فراهم   وظيفه  ترين كار مهم كارگر و شروع  بعد از گرفتن 
نشين  زمين  و مسئول  شهرداري  جمع  طبعاً به.  كارگرها بود خواب جاي 

ما  احمر به  پتو و چادر از هالل   گرفتن   براي اي تا نامه شديم  متوسل  
  .بدهند
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 بزرگ  خيلي  كانكس  اما يك. بود  كانكس  يك احمر هم  هالل
   يك براي كه  پر از زباله  زمين   يك  ، وسط  سوله يك مثل  يكسره  

  به  كه  با وجود توضيحاتي.  نداشت خوبيت  چندان  بهداشتي  سازمان 
پيشخوان  عنوان  به  كه  كانكس هاي   از پنجره عاطفة يكي بي مسئول 

 نو، و  ، حاضر نشد بيشتر از دو چادر و دو پتوي كرد داديم مي عمل  
ما  نشين   زمين  مسئول ظاهراً امضاي. ما بدهد به  كهنة نكبت  چهار پتوي 

  .شهردار بود  امضاي  وزن ، هم نشين  پايتخت هاي دستگاه ي برا هم 
 تا شبكة مجازي  شدم  شيرين  به زدن  كار تلفن به  فوراً دست  بنابراين

تا  طور كه  مسلماً همان.  كنيم قطار فعال  بليت  شبكة گرفتن  را مثل  
توانستيم   مي ، در اينجا هم بوديم رسيده  آهن  راه ة ايستگاه وظيف نگهبان 

  .  انبار چادرها و پتوها برسيم هب 
 ها ناز زمي آزاد، كنار يكي  در هواي  اي  خانه ناهار را در قهوه

نبود صاحب  معلوم  بود كه  ميدان از يك  اي  گوشه خانه  قهوه.  خورديم
و سماور  و يخچال  و با چند تخت را محصور  ، آن  مجوزي  با چه  آن 

و   همة شهر پر از زباله   مثل خانه دوروبر قهوه.  بود كرده تجهيزش 
 صوت ضبط.  بودند را تروتميز كرده بود، اما محوطة آن  پرلجن  ي ها يجو

  وقت ، در همان داد  مي ام تسلي  كمي داريوش و صداي داشت  هم  خوبي  
مرطوب   طنزآميز ناصر، با دستمال  را زير نگاه يم ها تدس كه 

درد مثانة   به  كه  مستراحي  و در آرزوي كردم  مي پاك  كننده  ضدعفوني 
   ناصر كه و به شدم  جا مي جابه فرشپوش  تخت   برسد، روي  ام پرشده

 بود،   كرده را راحت خودش  كناري  گوشه ، در يك  راحت  حتماً خيلي
  : خوردم مي  غبطه

  دآي روز مي ند كداميندا نمي كس
  ميرد روز مي داند كدامين نمي كس        
   افسانة هستي اين خدايا چيست    
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 در  من. داد سفارش  سوسيس   ساندويچ  يك  شهامت  ناصر باكمال
 در يك ها ن استكا شستشوي تق  تق  صداي   به با دقت كه  حال  همان 

 ها ندر استكا كه  ي  جوش آب  را به  و دلم دادم   مي گوش آب پر لگن  
 ناصر ديگر.  دادم  سفارش  مرغ ، تخم  بودم  كرده گرداند، خوش مي

  :  گفت مسخره به . نياورد طاقت 
 را ها فحر اين  كه  ، ناهار خوردن  شده شهر خراب اين  بابا، توي  اي«
  ».ندارد
افتادي  روي  بيرون  به  مستراح شدة بدون  در شهر خراب وقتي «

  ».شود يم معلوم  
  ور شد كه  حمله آن به  ولعي  با چنان  ساندويچ  اما او با حاضرشدن

را  بودن  و مردمي  فقر و قناعت   فضيلت   است شده  بود مطمئن  معلوم
و  شود و در ادبيات  مي ما محسوب  برجستة ملي   از خصايص   يكي كه

كرده  اثبات  من   ، به ايم  آوردهجا به را  آن حق  كفايت  به  عرفانمان 
  . است 

،   كنم  را جمع  حواسم  حسابي شدم  نبود ناچار مي اگر هنوز جوان
 ها تمرو بي.  مترس و فقر مي قناعت   و اهل ها ياز مردم بدجوري  چون 
  ند، تا مزايايگذار نمي  آدم  براي   هم كاه پر د يك رس مي دستشان  وقتي 

 و به قول رابعه عارفة  كنيم ساس اح را تا مغز استخوان فقر و قناعت 
  . شكنندة كاال، خريدار كاالست: بياوريم كهماني االشان عظيم
  يها نو چادرنشي كارگران   چادرها با كمك  روز را با برپا كردن آن
.  كرديم بودند، تمام  پيدا كرده  امر تبحر خاصي   در اين  بر كهدورو

ي ها مآد مثل  رند، چون شه واقعاً اهل  رسيد اغلبشان  نظر مي به
  حرف و كم آرام  شهرداري   منتظر در محوطة كانكس  دست كاغذبه 

. رسيدند  مينظر به شهر عصباني  به  مهاجمان  ، واقعاً از دست  بودند و تازه
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گرفتن : داد كامالً مفيدي  پيشنهادات   جوان   معلم از آنها، يك يكي 
. ها نچادر از چادرنشي گرفتن   و قرضكار براي  وانت   با يك  اي راننده 

دارند و   بودند، دو چادر اضافه  چند خانواده كه   شد خودشان  معلوم
بهتر از   چيزي  چه. را بگيرد و با ما كار كند پدرش  تواند وانت  مي
  . آمديم درمي ، از خجالتشان رسيديم انبار چادرها و پتوها مي  به ؟ وقتي اين

 ، دور نيستيم شد از انبار چادرها و پتوها خيلي   معلوم  شب و همان 
در  آشنايي   آشناي  به آشنايي . بود  هتل نزديك  كنار گوشمان  درست
شركت   پتو و چادر از يك  تعدادي  كه  شهرك ي ها تاز شرك يكي 

زد تا چادر و پتوي  مي بود زنگ   گرفته  مردم ميان  توزيع  براي  خارجي  
،  بروم ، قربانش  زي شبكة مجا كارآيي.  بدهند ا تحويلمورد نياز ما ر 

  . ندارد حرف
  بود در جمع معلوم . شد ها و نادر تكميل  بچه با تلفن   عيشم  شب آن 

. بودند باليده   حسابي  مادرشان ي ها تفعالي ، به  زري كاكل دوستان 
هتل   پرآهنگ  و سرسراي  در رستوران  زد نادر تلفن  وقتي خوشبختانه 

،  روز اول از همان  شد كه  نمي  باورش  موسيقي با شنيدن  ، وگرنه نبودم 
 پوستم  كه  بودم  كار شده به مشغول  انرژي  ، با چنان  سوزان زير آفتاب 

 توصية  رغم  به چون.  سوخت مي بود و بدجوري  لبو قرمز شده  مثل  
بر   كنار دريايي  يحصير هاي   كاله از آن بودم  كشيده  ناصر، خجالت 

 ستاد معين  »عمل اهل«سفر بر سر عضو   در اولين  كه بگذارم  سرم 
  . بوديم  داده  نسبتش بازي  قرتي و به  ديده  

از باال  ، قبل  هتل سحري  پيك  با پيام  بعد از بيداري   هم  روز دوم
  كارگران از  اي عده جاي   به اما ناچار شديم.  كار رفتيم  سر  آفتاب آمدن
 و از  بودند، كارگر جديد بگيريم دررفته  نبود چرا شبانه  معلوم  كه 

  را با تجهيزات ، پيرمرد و جواني ها ناز ميدا سر يكي  درست  شانسمان 
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آنها را  وقتي . ندبود افتاده   برايمان   انگار از آسمان كه ديديم  كني  چاه
 در  آسمان دست   كه  فهميديم ، تازه  جا داديم فراري  در چادر كارگران 

  و پوشيدنها سلبا آوردن   بعد از بيرون  درنگ بي چون .  است كار نبوده 
 العادة فوق مهارت . زدند مفصل  بست  ، يك  از هر اقدامي كار، قبل  لباس  

  .بود  طوالني اي  دهندة تجربه ، نشان بساط انداختن  راه  آنها در به
بود مرا  سر كار حاضر شده  صبح  اول ا وانتش  ب  كه  معلم حميدآقاي

 انباردار پتوها و چادرها   شركت دنبال وقتي . برد دارمان  هتل  شهرك  به
فقط . بود نساخته  اما بيشترش .  شدم  شهرك  وسعت متوجه  گشتيم  مي

  دند، كامالً آمادة ساختن بو كرده تفكيك  گل    دسته  را مثلها نزمي 
بلوار  در يك   هم ها تشرك اداري ي ها نساختما.  يداييفلور يويالها
 چيز همه.  نداشت  پايتخت  غازماغازي ي ها ناز ساختما كمي  ، دست پهن

 خود  مثل  هم  مربوطه شركت  اما در ساختمان .  داشت گرانيت  برق 
  از وسط كه  بلند طبقة همكف   زير سقف ،نبود از آدم   اثري  شهرك

يافتن  براي  ندايي  رفت  باال مي براق   گرانيت  دلربا از سنگپلة  يك  آن 
صداي  ناچار در پي . نشد  خبري  ، اما هيچ  برآوردم موجود زنده يك  
  و سرانجام كردم  باال رفتن   به  باالتر شروع در طبقات  گفتگويي  مبهم  

ر انتهاي ، دبود ورودي   سرسراي به  مشرف اي هطبق نيم   كه در طبقة سوم 
حرف  كه  نفري و دو  بزرگ  اتاق   يك  ، به باريك راهروي  يك  
  . زدند رسيدم مي 

از فرودگاه  كه  پروازي   مديران  بودند، ظاهراً از همان  شيكي  آقايان
كه  من به  با تعجب .  نداشتند هم آمدند و ريش   مي  شركتشان به صاف  
  :شدند ، خيره   بودم ظاهر شده  در اتاق  روح مثل  

  ».بفرماييد«
  »؟ محسني ببخشيد آقاي «
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  :پرسيد اي  حوصله  بي با لحن. بود خودش 
  »امر؟«

  ما را به كه   را بردم   آشنايي و اسم دادم   را توضيح   موضوع برايش
  :بود  داده  آنجا حواله

  ». دارم  ارادت  خدمتشان بله «
  . خواهم مي چه  كه  دادم   توضيح  برايش

  ». ايم  داده تحويل فرمانداري  اما ما پتوها و چادرها را به «
ممكن  ، چون   نيست  ما هم  نفع  به دهد كه مي دارد گافي  فكر كردم 

.  كند  پتوها و چادرها امتناع ، از دادن  آن اثبات بود مجبور شود براي  
  :  كنم  كمكش كردم سعي   پس

  انجام  و انتقال  هنوز نقل ولي كنيد  كار را مي اين  گفتند كه  بله«
  ». بگيريد تماس  كنيد با خودشان  ، لطف نشده

  كه حال  بعد در همان .  كردرا ورانداز   سرتاپايم با دقت  لحظه يك 
ميز   را از روي  بود، موبايلش داده تكيه  گردانش  مبل  وار به  پادشاه

چنان .   قرار گرفت  پنجره ، رو به  من  به زد و پشت ، چرخي  برداشت
،  شنيدم نمي كردم  تيز مي  گوش  هرچقدر هم زد كه   مي  حرف آهسته 

 به  خواهم نمي كه  ، يعني  راهرو رفتم به   متمدنانه  با ژستي بنابراين 
  . بدهم  گوش  خصوصي مكالمات  

.  كرد صدايم ادبانه  بي بلند، با طنيني   با صداي   نكشيد كه طول خيلي 
 را كه  زد و ظاهراً كسي مي حرف  داخلي  با تلفن  داشت  وارد شدم  وقتي 

،  من بعد رو به . كرد  بود احضار مي  پنهان  بزرگ ساختمان در آن  جايي  
  :  گفت مسخره به 

  ». بدهيم شما تحويل بازي  NGO  تا پتو براي دهتا چادر و دوقرار شد «
آنها  بازي  از شركت   مايباز NGO  كه او بگويم  به  خواست  مي دلم 
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.  كردم سكوت  چادرماندن  پتو و بي  بي ، اما از ترس تر است شرافتمندانه
  بار ديگر با مبلش يك.   نداشت پاسخ شنيدن  به  اصراري   خيلي  او هم

  . گرفت  بود پي   شده  قطع  من با آمدن را كه  چرخيد و گفتگويي 
بود بيرون   چادرها احضار شده پتوها و  تحويل  براي كه  با مردي 

   بيرون از اتاق حرف   بي  مرد، وقتي نگاه.  تشكر كنم آنكه  ، بي رفتم 
  فكسني  باز NGO كي را از پررويي ن يا انتظار  داد كه مي ، نشان  رفتم مي

  . است نداشته 
مرد .  كردم  و چادر تكميل پتو گرفتن  را وقت  پررويي  اما من 

شده انبار اجناس   كه  را داشت حساس ا اين  رئيسش   مثل   هم شدهاحضار
  كه وز مبادايي و فكر ر كافي   احتياط   بدون اما من.  است  پدرش ارث  

  آنجا بيفتد، زود از اشتباه  به   باز گذارمان نكرده بود خداي ممكن 
،   پدر او يا رئيسشان ارث آنها نه   كه   كردم  و يادآوري آوردم بيرونش 

  توزيعشان وقت  تا آن بايست  و مي است   خارجي  شركت  هدية يك  كه
 وتا افتاد و ، از تك  را نداشت دريدگي چشم انتظار اين  او كه . كردند مي
  : اكتفا كرد جمله اين  گفتن  به

دارد از سروكلة آنها . اند پتو و چادر گرفته اندازة كافي   به  مردم«
  ».رود پتو باال مي
  كه يي ها مخطر مراجعة آد  به  با توجه بدانم  خواست  مي دلم   خيلي
 باخبر شوند، با پتوها و  انبار جنس ما از وجود اين  بود مثل  ممكن 

پيگيري  براي  كافي  كردند، اما فرصت  مي  چه مانده باقي چادرهاي 
.  كرديم جا مي و چادرها را جابه ، بايد پتوها را توزيع  نداشتم موضوع  

 چادرهاي  هكاين:  داد هم پيشنهاد مفيد ديگري   حميدآقا در ماشين  البته
  پيشنهاد هم اين .  داريم را نگه  قرضي  و چادرهاي  آنها بدهيم  نو را به  

  .  نداشت حرف ديروزش  پيشنهادهاي  مثل 
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  استقرارمان اصلي  ، محل  در آن  ساية درختي  كه  زميني  به وقتي 
 كنجي  به  بريده زبان«كه  ، ناصر را ديدم  شد رسيديم  مي محسوب

را كار  آب   مشكل ها ندر همة زمي كه   خبردار شديم ». بكم صم نشسته  
  : ناصر گفت. بود كرده  متوقف 

 ها تمعرف دادند، اما بي آمدن  ، قول  رفتم  هم  آب سازمان  سراغ  به «
  ».اند ما را اينجا كاشته است  چند ساعت 

شهر  امور آبي  وفتق  رتق  از چند چادر براي  اي  مجموعه آب ازمان س
ميز  پشت  كه  مردي .  بود  شده خراب آنها هم اداري  ساختمان . بود

تا مأموران   را بنويسيم  و آدرسمان اسم   كه  گفت بود دوباره  نشسته 
نويسي  اسم  روز صبح  همان  كه  او گفتم به . بيايند سراغمان  به  سازمان  
من  التهاب  به   ناگهان  توجهش گمانم  به.  است نيامده  و كسي  ايم  كرده 
   با شور و حرارت بنابراين.  شد جلب توضيحات  اين   دادن  در هنگام 

كار همين  اين  است   حد الزم  تا چه  كه   دادم توضيح بيشتر برايش 
  : رفتدر هوا از دهنم  شود و بي امروز انجام  

هاي  از لوله كه  آبي .   نداريم اي چاره لوله  شاه  به  شدن جز وصل «
  ». است موش  اندازة شاش  آيد، به  ديگر مي 

 چادر يتوهمة آنها، كه  ، ديدم  وجور كنم  را جمع خودم تا آمدم
و شاش  شاه   بودند، از تركيب  نشسته هم دور   شهرداري  كارمندان  مثل 
 شد مأمور   باعث هم ظاهراً همين . شدند ف  مشعو سخت و موش  
  .بيايد  همراهمان  خودش نويس  امن

كه  بودم   نگران و من بنشينيم  هم  تنگ  ناچار شديم  در وانت 
سوءتفاهم  باعث  نشستن  هم تنگ و اين   و موش   و شاش  شاه بازي بامزه 
كرد، كه  مي  نگاهم  خندان  زيادي  مرد با چشمان  كه  خصوص بهشود،  
 هيجان  همه با آن  هم  ، آن  ساختن  مستراح   موضوع به توانست  مي البته  
  .باشد مربوط  
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ها  لوله شاه جاي  دادن  شد نشان  معلوم   زديم ها ن سر زمي دور كه يك 
را تا سر   بايد آب  شهرداري ، اما مأموران  است گرفته   نمي زيادي وقت 
كار را  ن ندارد اي وظيفه  آب  برند و سازمان ب احداث  در دست  زمين 
  : داد مرد توضيح. بكند
كنند، تكاني  مي  تصويب  طرح  خودشان  براي كه   شهرداري  آقايان«

كس  هيچ گوييم   مي هرچهما  فعالً كه .  برسانند را هم بخورند و آبش  
  كشد و معلوم  مي خواهد لوله جا ميهر  هركس. كند  نمي گوش حرف  

 چقدر  دانيد حمام مي. دهد مي كسي  را چه  آب  مصرف  بعداً پول  نيست 
  »كند؟ مي مصرف  آب 
  وضعيت ندارد؟ در اين  احتياج   حمام  به شده  خراب شهر  مگر اين«

  »فكر كنيد؟  آب  پول توانيد به  چطور مي
اند، چطور  شهر آمده  به  غربتي  همه  ؟ اين كار كنيم  بايد چه پس«

  »؟  بسازيم و خانه حمام  شان  همه  براي  ستا
 كند و او  مرا پياده گفتم   معلم  حميدآقاي به .   نداشتم برايش جوابي 

و هرجور شده  رفتم   مي شهرداري بايد به . برگرداند آب  سازمان  را به 
سروقت  اول  ظاهراً اگر همان .  گرفتم را مي بود خر كارمند آبرسانش  
كرده  جويي  صرفه در وقت  بودم   رفته  شهرداري رساني  كارمند آب 
كشيد تا  عمالً چهار روز طول  او هم  بعد از پيدا كردن  گرچه .  بوديم 

  . رسيدها نسر همة زمي  به  آب
 تكرارشوندة  دور جهنمي ، يك  دو هفته  ديگر تا پايان  روزهاي

 بود، آرماتوربند و و كارگر و بنا و سيمان   و ماسه  شن بدوبدو براي 
از .  را داشتند خودشان  جاي كه ماهر ساختماني  جوشكار و كارگران 

 قرار بود بالفاصله  افتادة ما كه ازآسمان كن  چاه. بود كن   بدتر چاه همه
كار،   يا پنجم  ديگر برود، روز چهارم ي ها نزمي سراغ  زمين  بعد از يك  
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 بود افتاد و هزينة  كنده ودش  خ كه ، در چاهي  شايد از سر خماري
تقريباً همة .  گذاشت  دستمان  مركز را روي  بيمارستان  به اعزام 
 اي و چادرهها ي و قصابها يچ  ما، قهوه يها ندوروبر زمي ي ها نچادرنشي

طور  رفتند و همين شهر باال مي روي داشتند از سرو ، كه  فتوكپي 
دنبال  زدند، همه  ما سر مي  به   مرتب  كه چادري ي NGO  دخترهاي

مشكلمان  با پيداشدنشان  تازه   ما بودند كه   براي كارگر ماهر ساختماني 
جوشكار  شد جوشكار درواقع   مي زود معلوم خيلي  شد، چون   نمي حل 

  . است ، بيشتر پسرعمة معرف  نيست
امة  برن  بود كه شد اين  معلوم  هفتة اول همان  تر كه  اساسي اما مشكل 

رغم  بود، به كرده  را حرام  تعطيالتش  ناصر فداكار ما كه  بندي  زمان
او  گمانم  به.  است  محض  ، ماليخولياي بودنش داشتني و دوست مهرباني  

ما از  كه  بود، درحالي كرده   تنظيم  عياري سمك   را خيلي  برنامه
ماليد و  مي خودش  به   كه   درختي برگ عيار، از قبيل  سمك امكانات 
كردند،  مي اش  جا راهنمايي جابه كه  پرستي  يزدان شد، پيران  مي نامرئي 
  خواستند مانع مي را كه   با آنها دشمناني  دم به  دم كه هايي  بيهوشانه
همة  كه حال  ، در عين بوديم نصيب  بي... كرد مي شوند، بيهوش  كارش 
آدم  صورت   به كه كرداري بد ي ها ي پر او مثل ي ها يقهرمان موانع 

گذاشتند،   و پاها ميها تبر دس نامرئي  شدند و زنجيرهاي  پديدار مي 
بخورند، يا ديوارهايي  توانستند تكان   نمي كه سنگين  چنان  زنجيرهايي 

 و  توانستند از آنها با قالب نمي كشيدند كه  مي برشان ووار دور آينه 
  همان در پايان  رو من  از همين. بود در مقابلمان... باال بروند طناب 

جاي   و به كنيم را عوض  ان بايد خطم  كه  رسيدم نتيجه   اين به هفتة اول 
   روي درميان يك كه  يي ها ن، در خيابا گل كنار حميدآقاي ه كاين 

زلزله « ، يا »سازيمت مي دوباره« بود  نوشته شان فروريخته ديوارهاي 
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 معرفي  قول كه بروم  يي ها مآد سراغ  در به   دربه،»است الهي  امتحان  
 استقرارمان  محل درخت   بودند، زير ساية همان  كارگر ماهر را داده 
 بيشتر بود   مراتب به  تعدادشان  كه شده  معرفي و با پيمانكارهاي  بنشينم  

  ثلم حضور خيرانديشاني  يمن  به   بعد از زلزله  بودند كه بناهايي  و اغلب 
بودند، مصاحبة   پيمانكار را يافته   به شدن و تبديل ارتقاء شغلي  ما، امكان 
  . كنيم حضوري 
 خانة فرونريختة  بنّاي كرد كه  معرفي   اميري  نفر را آقاي اولين 
 اميري  آقاي مثل   كه  چهره و خوش بلندقامت  مردي . بود خودش 

دختر  رفتن  ازدست ود، اندوه ب يش ها مچش ناپذير در عمق  چاره اندوهي  
يك . بود آمده   خانه  به تعطيالت   براي  روز جمعه كه  دانشجويش 

ي ها نو چادرنشي اميري  آقاي   بود و مثل  داده از دست  را هم  دستش  
د، بعد دا گوش  يمان ها ف حر  به دقت به.  بود حرف كم خيلي  اطرافمان  

  : مختصر و مفيد گفت خيلي 
  ». كار كنم توانم  از اينها را مي  يكي  قطف من«

 آورد  برايمان  حميدخان   زن كه  را هم   چاي استكان يك  حتي 
  .روز شود همان   تا آمادة كار از فرداي  نخورد و رفت
 كه شهر بود اهل  ي ها ي از آذربايجان. با موتور آمد نفر بعدي

  : كرد را معرفي خودش   اما خودش  بود،  فرستاده كسي چه  نفهميديم  
  ، در همين ستاد بازسازي تا كار پيمانكاري  پنج االن  همين  من «

  ». است  در دستم  موقت اسكان  هاي  اردوگاه
  »؟ كار ما برسي به  خواهي  چطور مي پس «
  توانم ، مي است همين  كارم  من .  است آب خوردن  بابا اينها كه   اي«
.   نيستم كه بيل  ، دسته ام ترك من .  گر جور كنم كار تا كارگاه ده براي 
  ».  بدهم  نشانتان را با ستاد بازسازي خواهيد قراردادهايم  مي
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زابلي  داشتند، يك   مصاحبة حضوري  كه ديگري  نفرات  از ميان
از  و آثاري  قدوبااليش  رغم  به  كه   كرديم كوچولو را انتخاب 

در  كه  يش ها ن و دنداها ب در ل عمل اط بس به  گاه  به  گاه يها نسرزد
و با  داشت  پربادي    نبود، گلوي رستم دستان نامدارش   همشهري  شأن

قبر خريد و  سنگ  ، تعداد زيادي  از ما گرفت كه  پرداختي  پيش اولين 
 آنها بنويسند و بعد همة آنها را كنار  را روي برادرانش  همه  داد اسم 

 آورده جا بهخانوادة خود را  حرمت  بينند چگونه ب چادر چيد تا همه 
  . است 

 ها ناز زمي كنار يكي  چادري   بود، كه  اي پاشكسته  نفر بناي آخرين 
بغل  زير ، با چوب  كني پي  براي  گچ  بعد از ريختن  و بالفاصله داشت 

ها در كارگر  ناصر و كنترل   راهنمايي و به ما حاضر شده  سر زمين  
  .بود  شده  او مشغول  غيبت

قرار بود   كه   ساختماني و تكنيسين شيرين  وقتي  ترتيب  بدين
شب . بودند  كار شده  ناصر شود رسيدند، پيمانكارها مشغول جايگزين 

، بعد از  قبل هاي  در شب.  بود واقعاً بهشتي ، شبي  آخرِ دو هفتة جهنمي 
 و   بوديم شده هوش ها بي ، در اتاق هتل در رستوران  مختصري  شام 

.  رفتند درآوريم آمدند و مي مي كه   سر از كار جمعيتي  بوديم نتوانسته 
و  شيرين  و برنامة كار به  مدارك  ، بعد از تحويل  شب اما آن 
  را نظاره و جماعت  ها لميديم  مبل روي   مدتي  هتل ، در سالن  همراهش
در   اغلبشان  كه  گفت  ارسونگ. بودند  شده  كم  خيلي ها يخارج.  كرديم
   مسئوالن  هتل از مشتريان بعضي . اند كرده اجاره  خانه   شهرك  همان

جوگندمي  و موي  ، ريش  از اندازة قدوقامت  با تركيبي  بودند كه دولتي 
و شلوارها و  كت  دوخت  باشد، نوع   نشسته  انگار بر آنها خاك كه  

شان   دوره كه يي ها مآد  ميان   هميشه،شدند متمايز مي رفتنشان  نحوة راه 
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  هاي  خانم ها بودند، اغلب NGO  اعضاي هم  بعضي . رفتند مي كردند، راه  مي 
 هاي شركت و مهندسان  كارمندان  ، و باقي  دختر جوان و تعدادي  سال  ميانه

  .ساختند را مي  موقت  اسكان هاي  اردوگاه پيمانكار، كه  
.  رفتيم  بيرون  شبانگاهي  مطبوع  در هواي  زدن قدم ي  برا بعد از شام

و   شاخ  لرزان هاي   سايه به ِ منقوش   خلوت هاي  در خيابان خنك نسيم 
موسيقي  به   سپردن  ها، گوش  از فواره  آب  ريزش ، صداي  درختان برگ

چه  ديگران   به ها يواپس  و دلها ينگران همة دل و سپردن  بخش  فرح 
را تماشا  اي  ، برنامه برگشتيم هتل   به   كه  هم آخر شب. بود شين دلن 

امكان  چون . كردند اجرا مي داوطلب  موسيقي  گروه  يك  كه  كرديم 
 برنامة   اجراي بودند، ناچار به را در شهر پيدا نكرده  برنامه  اجراي  

 يپيمانكار هاي  شركت ها و كارمندان NGO  اعضاي براي  شبانگاهي 
 بودند،  نمانده كنسرت  تماشاي  براي  مقامات . بودند كرده  قناعت 
. بود سوگوارانه  جور تواشيح  در كار نبود، يك  كنسرتي  واقعدر گرچه 
من  ولي . كردند  گريه   مفصل  كارمند هتل هاي ها و خانم NGO  هاي خانم

 آلودگي و خواب  خستگي خاطر بهشايد .  كنم  گريه   چرا نتوانستم دانم نمي 
  .بود



  
  
  
  
  

   گفتار هشتم
   حكايت پايان
  

   كالغه  هميشه  گمانم به.  نرسيد اش  خونه  به سر رسيد، كالغه قصة ما به
كشند، اما قصة  درازا مي ها به قصه رسد كه  نمي اش  خانه به  دليل  اين به 

ما  نبرسند، چو هايشان   خانه توانستند به شد و همه  تمام  ما سروقت 
،  چلة تابستان مثل   درست  كه ماه بهار، در روزهايي  واقعاً، در آخرين 

  و نگذاشتيم كرديم  باريد، كار را تمام   مي  آتش وآسمان از زمين
كار  وسط  از همان   گرچه ،كرد شود قصة حسين   درازي  به حكايتمان 

و   عياري  اديبانة سمك كار از ظرافت  بود كه  شده   معلوممان  كم كم
به  كم  و كم افروز گذشته  و عالم  خورشيدشاه  بار و بارگاه پهلواني 

 هر  ، كه مانند شده كرد شبستري  حسين  مكرر و يكنواخت  يها تحكاي 
  تا نعل  ابلق  ، از ميل و هندي  مصري  تيغ مثل  شدن  ، بعد از عريان شب
گرگ  د، از پوست ش مي اسلم  وچهار پارچه  صد و بيست ، غرق  موزه

كرد، با خنجر  مي را در كمر جفت  ازبكي  ، سپر قالب  بست كمر مي 
  ، تبرزين بست مي در كمر و شمشير آشكار تير و كمان  پنهان 
  شد، هردو پا را بر زمين  سرازير مي از كوه سيالب  ، مثل  داشت برمي
افالك   طارم  را بر چين پريد، كمند چين باال مي  كبوتر به  زد، چون مي

. زد مي  ضرابخانه  و به رفت  باال مي روح   سبك   مرغ ، مثل انداخت مي 
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  اين  در حين   كه  قحبه  آروادين او مثل  بود ناسزاهاي   مانده  كم تازه
با عوامل  تن  به تن آورد، در نبردهاي   مي بر زبان حماسي  مبارزات 

  ما هم بر زبان ... تا پيمانكاراندركار، از جوشكار و بنا و كارگر  دست 
 واقعاً اثبات  كه پيمانكار تركمان  به   خطاب خصوص بهشود،  جاري 

  .معمار بيچارة ما بزند به  سيري  كتك  و توانست  نيست  بيل  كرد دسته 
  كردي حسين  تمهيدات   به  جز با توسل هم  مصالح  آوردن  به چنگ 
يك  قرار بود در عرض   كه  ر شهريشد د معلوممان   وقتي .ميسر نبود

كوتاه   گرانبها در بازار آزاد هم  از سيمان شود، دستمان   ساخته  سال 
 كند و   علم ببندد و قد مردي  كمر همت  ناچار شد دوباره شيرين  شده  

قالب  وقتي . بيندازد را بر سر شبكة مجازي   كمند خارا شكاف  باز هم
بار اول   كه  رسيده كسي  دامان  به  دستمان شد كمند گير كرد، معلوم  
به  درست . بود نامة ما زده  دهن  توي  تمام  و با قوت  و فوتي  فوري  
داد،  من   خبر را به   تا شيرين بنابراين.  بوديم رسيده  ضرابخانة سيمان  

طرز  به كه  شتافتم  اشرف  ديدار حضرت  روح به  سبك  مرغ  مثل 
  شنايآ رو به  درآمد، چون   از آب  حافظه وشخ انگيزي شگفت

  : گفت در اتاقش  گشاي  قفل
اينجا آمدند برايشان  به  پيش  چند ماه .  ام خواهر را ديده اين  بله «

فكر   به  چطور دوباره. و رفتند بدهيم  سيمان توانيم   نمي  كه نوشتم 
  »ايد؟ ها افتاده زده زلزله

  آمد مثل نمي  بدم  زد كه آميزي  ايتلبخند تمسخرآميز و رض چنان 
  سرش تا فرق و فرود آورم  را بكشم  تيغ  توانستم   مي كرد شبستري حسين 

 جايي و حنجرة او برسد، و به  حلق   و به دماغش ابرو و به  را بشكافد و به  
 او نداده   به قدر خردلي بودند و به كرده   را قسمت  علي  محبت  كه 
  :  كردم ناخوشايند قناعت تمسخرآميز و اشاراتي  لبخندي  به اما . بودند 
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حاال در بازار .   كرديم را شروع شما كارمان  سيمان   ما بدون  البته«
 كاري  كم  دست  استدعا كنيم ايم ناچار آمده.  نيست  سيمان  آزاد هم

 و ها نگويند كاميو مي. شود آزاد عرضه  قيمت  همان  به كنيد سيمان  
 مرز  تر، پشت طرف چند كيلومتر آن و سيمان   آهن  يها ييلتر

  ».كنند آنجا مشاركت اند تا در بازسازي  كشيده  صف  افغانستان
  به دستي. گرد بودند، گردتر شدند مقعد خروس  مثل كه  چشمانش 

زد پايين  نمي  تبر هم  كه ستبرش   كشيد و تا گردن  چاقش صورت 
  : بخند تمسخر گفت ل بار بدون اينآورد و  

.   نيست عهدة من به   كه تهية سيمان ولي .  است  مبارك خوب«
گاه  به  گاه هم برادران  اين . دهند نمي بايد بدهند كه   دولتي  هاي كارخانه

،  ما چيست دانند مشكالت   نمي كه درحاليآيند و  اينجا مي به  از پايتخت  
را پاكتي  سيمان  ئيد اگر من شما بفرما. فرمايند  صادر مي دستوراتي

  »خريد؟ مي بدهم  تومان   2500
مگر .  است تومان  2300  بازار سياه  حاال قيمت   همين خير چون«
كيسه  كيسه فقط . كنيد  حساب  تومان  2500افغانستان   براي  اينكه

  ». بخريم باره  يك اندازة نيازمان  ما بايد به . دهند مي 
 او عصباني   زدن از نحوة حرف كه  نشين  يتخت پا گشاي قفل آشناي 

  : گفت آميزي  تحكم  بود با لحن  شده 
بايد بتوانند با همين  همه .  است تومان  2000 پاكتي   دولتي  قيمت«

  »داريد؟ قدر الزم  شما چه. كنند  تهيه   سيمان قيمت 
  ».  پاكت300حدود «
  ».اينها بدهند بنويسيد به «
  ». بدهد  فروش  بايد عامل؟ از كجا بياورم«
  ».بنويسيد فروش  عامل  به «
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زير . جويد دندان   به   كرد و لب نگاهم  دمان  اژدهاي مثل مردك 
از اشارف  اشرف  حضرت .  كردم  فوت  خودم  و به  خواندم دعايي لب 

تلفن . آمد كوتاه   كرد كه  اما خدا رحم.  نبود بود، چغندر كه مخلوقات  
مباشرها بود  بيشتر شبيه  احضار كرد كه  اتاق  را به   و يكي  را برداشت 

  :  كند گفت نگاه من  به  آنكه  يو ب تا كارمند اداري 
بنويس   فروش  يها لاز عام  يكي   به،گويد  مي چه هرخوا اين  ببين «

  »!  بدهند يا نه  سيمان بازيشان NGO  اينها براي توانند به  ببينند مي 
بار هم  آورد، اين مي  ثقل  و رودرواسي دون  برنج  دانستم  مي  با اينكه

از  اهدايي  انباردار پتو و چادرهاي  شركت  رئيس  كه  وقتي  مثل  
NGO درست.  نگفتم و چيزي   كشيدم  در كام زد، زبان  حرف  بازي  
 خوردند را مي  خودشان   داشتند ماست  كه  بيچاره هاي NGO با  فهميدم نمي
نماند، نگاهي  عقب  از رئيسش  آنكه   براي  مباشر هم. كار داشتند چه

  . منتظر بمانم بيرون  ساعتي  نيم   كرد و گفت من  تحقيرآميز به  
آشنايي   سعادت   كه شدم سينة پيمانكاري   به   رفتن سينه بيرون وقت 

پيمانكار .   بودم پيدا كرده گشتم  مي  سيمان  در دنبال دربه با او را وقتي  
  تاريك ي ها ق اتا ، چند رديف موقت گانة اسكان   هفت از عجايب يكي 
كه  سيمان   كوه  يك. بود بيابان برو ، وسط  گوسفندان ي ها ل آغ به شبيه 

  بزنيم  نرمي  از خاك  پهنة پوشيده  شد به زد موجب  مي از دور چشمك  
  اصفهاني لهجة غليظ   او كه. كرد جدا مي را از جاده  سيمان   كوه  كه

  معمار هنرمند ما، از همان بر دوش  آويزان  دوربين  ، با ديدن  داشت
نگاه  در مقابل  اما من .  نداريم  گرفتن  اجازة عكس دور فرياد زد كه 

وتا   را از تك كرد، خودم  مي  براندازمان  بدجوري كه او خشمگين  
  : سيدم پر  خبرنگار باشيم كه انگار.  نينداختم

  »؟  چقدر شدهها قاتا  اين  هزينة ساخت«
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  »؟  مربوط شما چه به «
  ». پرسيم  مي طوري همين«
از كجا  نبود شاه  اگر فضول . پرسيد مي طوري  خود همين بي«
  »؟  كجاست قلعه فهميد پس مي

 آدرس  توانيم نمي داد كه   را دستمان  اما گوشي. بود مكالمة عجيبي 
 ها شو با كف  گذاشتيم   كولمان  را روي دممان.   بدهيم شاه  را به قلعه  پس 

اما ظاهراً پيمانكار به .  مكردي  را ترك  صحنه پر از خاك  و شلوارهاي 
  .ياد نياورد نبود و مرا به اشرف   حضرت  فظگيحا خوش 

 نبود، در   هم بهارانه  چندان  ، كه بهاري زير آفتاب  كه  ساعتي   نيمدر
نبود،   در آن  و نشيمنگاه  نيمكت   يكيخدا حت قدرت  به  كه   ،حياط
 سپاسگزارانه  كه   حياط در ته نسبتاً تميزي  مستراح  ، در نزديكي  زدم مي قدم 

هاي   نمونه آزمايشگاه ، به   را دعا كردم  پدر و مادر سازندگانش ارواح 
عزيز در آنجا   ژاپني يك .  رسيدم هم  زلزله  در مقابل  مقاوم  ساختماني  

  از كارگران من   سؤال   كار بود و در مقابل مشغول با شور و حرارت 
  : داد  پاسخ انگليسي د فوراً به ساختن مي كه  دربارة چيزي  هموطن 

ها در مقابل  ساختمان مقاومت   باال بردن  براي تجربي  هاي  نمونه«
  ». زلزله 

   كرده روشن  حلقش  را ته ي  صوت ، انگار ضبط تمام سرعت  به  بعد هم
 از آنها سر   من  كرد كه فني نكات   دادن  توضيح به  باشند، شروع 

بايد در مقابل  كه   دمويي  اصطالح  به اين شايد به .  آوردم نميدر
،  حضور هر تماشاگري شايد هم.  بود داد معتاد شده مي بازديدكنندگان  

  .كرد مي را فعال  خود سنسورش  خودبه
يك  ، روي  يافتم زبا حضور مباشر كل   به سرانجام وقتي  القصه 
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  و يادداشتي تلفن و  كند، آدرس  كاغذي  از گوشة ورق  كاغذ كه  تكه 
  :پرسيد.  نوشت
  »؟ است  تومان خوب 2500«
  »؟ تومان  2000 شما نگفتند همان  مگر به. خير نه«
  ».ندگذار  مي سر كارتان. دهند ها نمي ببينيد عامل«
با آنها كنار  بعد خودمان .  را بنويسيد تومان  2000 شما همان«
  ». آئيم مي

  داده كه  آدرسي  را به   خودم  المع برق  مثل  و من   نوشت  با دلخوري
  كه فروش   و خميدة عامل  كوتاهپيرمرد قد  كردن  اما پيدا، بود رساندم

چشم  چقدر هم هر. دنبو بود، آسان  سنگي  دال حسين  پا درويش  يك
  اي  را در خرابه دولتي فروش  فوراً عامل  توانستم  نمي داشتم   مي بصيرت 

تلنبار  و آجر و سنگ   سيمان  اي و در گوشه گچ  از آن  اي   در گوشه كه
  . بدهم بودند، تشخيص   كرده

  موضوع. تواند بخواند  نمي كه  شدم  ، اما متوجه پيرمرد دادم را به  نامه 
  : او مختصر و مفيد گفت.   دادم حرا توضي

  ».  نيست سيمان«
  »؟ است گچ  كني   مي كيسه داري  اينكه  پس «
. بيايد ديگر باز هم  ساعت  شايد يك .   شده ، اما فروخته هست«

  ».  فردا صبح شايد هم
  »؟  ستاد برگرديم به ، دوباره  كار كنيم  بايد چه پس خوب «
  ». دهم مي  برايتان  سهتا كي ده فردا صبح «
  ». خواهيم تا مي؟ ما سيصدتا ده«
باالتر  هم  ؟ قيمتش  است تا خوب  ده ، روزي  بدهم توانم  جا نمي يك«
  ».شود مي
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  ». كنيم مي  حساب 2300،  تا بده سي روزي «
خوشحال  بوديم   كرده  بيشتر را قبول قيمت  آساني  اين   به  از اينكه

  :شد 
  ».شود  مي  چه اريد بيايد ببينيمحاال بگذ خوب «

   كه بعد تا جايي نبود و روزهاي   سرتق  چندان سنگي  دال درويش 
ظاهراً از . داد تحويلمان  سيمان  اي   و عصر چند كيسه شد صبح مي

  به كه  اضافي  سيصد تومان   بود و از آن  آخر زنجيرة توزيع هاي  حلقه
  .بود شده  رسيد، مشعوف  مي خودش 

فرسا ما را  جانانة طاقت  مبارزات   بگويد اين برايتان جانم  خالصه 
  الهي«: ناكار بود متقاعد كرد  نفريني  كه قديمي   مثلي   حكمت كامالً به

  ».بيفتد ات  خانه  و مالة بنا به  تيشه
  فقط  و مالة بنا، نه  بود، اما تيشه كرده  نفرينمان  كسي  چه  دانم  نمي

و  كار من  تا پايان  بود، چون  افتاده  هم   و مالمان  نجا به ، كه  خانة ما به
   امكان.   كنيم  عوض  پست  دوهفته به  دوهفته   ناچار شديم شيرين

و اغلب  داوطلب   ساختماني  يها نو تكنسي  معماران  كار به سپردن 
را   عمالً داشتند دورة كارآموزي  نبود، كه شده   التحصيل فارغ تازه 

 حسين  از قصة مكرر مبارزات بخشي  هم  گذراندند و خودشان  مي
به  هركدام   پيمانكارها كه   و زبان  مسائل تا به  بودند، چون   شده كردي 
سر كار و زندگيشان  شدند، به  زدند، وارد مي مي حرف  لهجه  يك  
نو  از  رسيد، و روز از نو و روزي سرمي نفس  تازه گشتند و يك  برمي 

را   آخري   گرفتيم رسيد تصميم نيمه  كار به  وقتي  دليل  همين  به . شد مي
   ما رحم خدا به.  كنيم داد استخدام   نمي نشان رفتن   براي  اي عجله كه 

  :داد را دستمان  گوشي  ناخواسته   هتل  پذيرش  خانم  كرد كه
آقاي   هاي و لباس پيدا كرده   مشكل  مان شوئي خشك متأسفانه «
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  ».اند ندهما مهندس  
  »؟ مهندس آقاي  كدام «
  ». شما مهندس«
  »دهد؟  مي شوئي خشك  را به  لباسي چه «
  ». را يشانها نپيراه«

زد  بيرون  از اتاق  وپيك  شيك  هر شب   مثل  بعد از اينكه شب آن 
 را  مقصدش آدرس  ، از پذيرش »بزند ساندويچي «و  تا برود بيرون 

بار  اولين براي  رستوران  به  سيدن  ر در راه.   رفتمجا همان ه و ب گرفتم 
  :  پرسيدم از راننده.  هست هم  اي  درياچه شهرك   در آن   كه خبردار شدم

  »دارد؟ آب ؟ يعني است واقعاً درياچه«
  ».كنند  مي  هم راني قايق آن  روي  بله «
  »آورند؟ را از كجا مي آبش «

، به  بيابانبرو  ، وسط قايقراني براي  اي  هدرياچ.  دانست مرد نمي
 Fast food  رستوران.  مانست ها مي  قصه  صورت آدم پريان  ي ها يبوالعجب 

هاي  و سبز، كنار باغچه  قرمز و آبي  يها يبا ميز و صندل هم  شيك 
 محوطه  لندگوياز ب شادي  موسيقي . طور بلند، همين ، زير درختان  گل 
 شبيه  اي ماهواره  حوريان   به جوان  مشتريان  توكو تكشد و  مي پخش  
به سراغش .  بود ميز نشسته سر يك  عزيز ما با جواني  تكنسين . بودند 
را   خودش  ود كهب تر از آن   جا خورد، اما شنگول لحظه يك .  رفتم 

  : پرسيدم. ببازد
  »ايد؟ پيدا كرده كه  هم  دوست  خوب «
 شب  از همان. باصفا هاي   بچه از آن.  است رضا رانندة آژانس آقا«

  ». شديم مرا اينجا آورد رفيق  كه  اولي  
 بود و   گرم هردو سرشان.  داشت اي  و رفتار گستاخانه نگاه  راننده 
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او به  ، با تاكسي  بعد از شام. آوردند  نميجا به كارفرما  عنوان مرا به 
 كنار درياچه   رفتند گشتي من كردن   و بعد از پياده  برگشتيم هتل 
. بود گرفته   عوضي  جداً آنجا را با كويت بود تكنيسين  معلوم . بزنند 

خود به  شناساندن  براي   مفرط  او دو روز بعد با عشقي جانشين 
 بود نوشته  آن   باالي  كه ليسي روزمة انگ و يك  خارجي  ي ها نامدادرسا 

In the name of God  داد يد و نجاتمان رسزود سر خيلي.  
و كمند عدوبند و  پنجة عياري  با هيچ   بود كه   هم و مشكلي اما مانع 

را  موضوع   شيرين  وقتي.  برآييم آن  از پس  نتوانستيم  شبكة مجازي 
 بود، خبر داد واقعاً  افتاده نفس   نفس به خشم   از شدت  كه درحالي،  تلفني
   متوجه  تعجب  در كمالها تاسكل كميل بعد از ت.  افتادم مي  پس  داشتم
  :فرياد كشيد. اند  درآمده  از آب شيبدارها فبود سق شده 
  ».آيد درنمي  بهتر از اين  كار نجمة عوضي«
بود  كنار كشيده   كار يواشكي  اول كه  نجمه  به  موضوع  دانستم  مي

زودتر   هرچهبايد  كه  بعد گفت .  نياوردم  خودم  روي نبود، اما به بوط مر
ناصر  ناچار به .   كرد يا نه شود كاري و آيا مي طور شده  چرا اين بفهمم 

  : خونسرد گفت او خيلي .   زدم نگز
 فكر  ، ولي شدم ، متوجه  كرديم  را برآورد مي  مصالح  كه وقت همان«
  ».طور باشد ايد اين خواسته دليلي   خود شماها به  كردم

  : فرياد كشيدم
؟  نزدي حرفي  وقت ، چرا همان بودي  در همة جلسات  هخود تو ك«

  »بود؟  نيامده  عجيب ت نظر به
  ».ببخشيد.  نگفتم چرا چيزي  دانم  نمي چرا، ولي «

 بايد بار ها يبر همة خرحمال حاال عالوه . نبود ابداً ممكن  بخشش 
قضاي  مانع  سقف  دار بودن  شيب اگرچه .  كشيديم مي  را هم  شرمندگي
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   دربارة الهامها ثو حدي شد، اما با همة حرف  نمي و استحمام  حاجت  
معماريمان  تمدني  ميراث  به  عشق  همه  ، و آن  بومي از معماري  گرفتن 

نياز از  ِ بي باران بي در سرزمين  شيبدار، نماد خودباختگي   سقف  و اينكه 
  مثل اين  اق ، مصدبود شده   ضايع  بدجوري  بود، كارمان  سقف شيب 
  :  بوديم شده

   نر گردد  عروس اول  شب         برگردد  بخت  را كه ي هركس  
  چطور رخ  بفهميم  نتوانستيم بود كه  اين  تر از خود اتفاق  اما عجيب

نابلدي   بود كه  اين  بزنيم  توانستيم مي كه  تنها حدسي .  است داده 
فكر   كه  مهندسان افلگيري و مشغلة زياد و غ كش  نقشه دستيارهاي  

 بود  شده ، موجب  ها را بسازيم نقشه و آن  كردند واقعاً برويم  نمي
اما . دهند  ما تحويل   به بازبيني  را بدون  كش  نقشه اپراتورهاي هاي  نقشه

 ديوار آجر   را كهها ناز ساختما و يكي   رفتم   سر پست هفتة بعد كه
 كه  آنقدر تيز است  شيب  شدم ، متوجه  يدم بود د باال رفته  هم  قرمزش

درواقع . كرد تلقي  باران  بي اقليم   در آن   باران دفع را شيب  آن  توان  نمي 
   كه جور ساختارشكني بود، يك شده  شبيه  تعمدي  ردن ك كج يك  به  

 شده  هم بامزه   من نظر به  حتي.  كرد تلقي را نماد فروريختن  شد آن  مي
گويا خدا در .  نگفتم باره   در اين چيزي شيرين  از ترس  چه  گربود 

اپراتور   دست  بود كه  كرده  و كاري آمده   كمكمان  به لحظه  آخرين 
همة  براي  هميشه  كه  بيشتر از شيبي  را كمي  بلغزد و شيب  كش  نقشه
  .كشيد، بگيرد مي وياليي  هاي  نهخا

آخر برسد  كار به   تا وقتي  ر كنيد كهتوانيد تصو مي  تفاصيل  با اين
خودمان  به  خاية حالج   چطور مثل   غيرمنتظره اي  حادثه وقوع از ترس 

فرو بريزند و زمين   ناگهان ها ف بعيد نبود سق هيچ چون .  لرزيديم مي 
آمدن  كم از قبيل  مسائلي . ناپديد شود فاضالب  هاي   در چاه زير پايمان 
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،  يكي  در آن ها م حما  سكوهاي شدن واحد، فراموش  ك  در ي  حمام يك 
خطرهاي  اين  در مقابل ... و ها در سومي  ابعاد درها و پنجره   بودن اشتباه

ما هم   دوست   خارجي معمار جوان. آمد  نمي  هم حساب به بالقوه  
  :كرد مي نشان آمد، خاطر مي ها پيش  اندازه  در اين  مشكلي هروقت  

كه  ام  ديده بزرگ  در كارهاي  من .  نيست  چيزي  ا اينها كهباب اي«
طبقة اول  هاي  پله كه  كردم  را كار مي ساختماني . افتد  مي ييها ق اتفا چه 
را  پلة كارگاهي  وقتي . بودند كرده   فراموش  را در نقشه دوم  به  

  ». شد  معلوم برداشتيم
  »؟  بودي  شده خود تو متوجه«

 داد  تكان دستي بعد سرو. نشد  مقصودم  متوجه.  كرد مكث كمي  اول 
  : و گفت

  ». كردم بايد اجرا مي فقط  من. نبود وظيفة من «
ناكامي  احساس  و در اوج  وبيص  حيص در اين  بعدي  و مكافات 

  كاسه دوباره  بايست  مي. بود بدهي  ، باال آوردن ها فسق  شيب خاطر به
طرز   به اوضاع.  نبود دور اول  مثل بار كار ما اين، ا گرفتيم  مي دست به 

 انگار با  كردند كه مي نگاهمان  جوري  همه . بود شده   واژگون  عجيبي
پارو  پروژه  و در آنجا داشتيم  افتاده بوديم  عسل  در ظرف  ماتحت 

 و ها حغير از مسترا كه  بدهيم نشانشان  هم نداشتيم  سندي .  كرديم مي
 نبود  ، معلوم داديم  مي و نشان داشتيم   اگر هم  البته.   نداريم يزي چها محما

و  ديده  شهر سانحه براي  سوگواري   شدن  با طوالني  تازه. كند افاقه 
. بود پيدا شده   دالل  هم سرگردان  ي ها ل از پو بعضي ، براي  آن بازسازي 

  بايست آنها مي صاحبان  بودند كه  دالري  منابع  پي   خصوص بهآنها 
  كه اي  واسطه. دادند مي  متبوع   دولت  تا دالر آخر بهرا حسابشان 

 ها ناز ساختما يي ها سو عك  بود مهر و نامة رسمي  خبردار شده
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و  ده معاملة سا  چنين  كرد محاسن قرار گيرد، سعي  تواند در دسترس  مي
  : ما بفماند را به پرسودي 

شايد بتوانم . داريد پول  نياز به  كارتان   كردن  تمام گويا براي «
شما  را به  آن   كه   كنم اند قانع  كرده جمع پول   كمي  را كه گروهي  

  ».بدهند
 را ها سو عك بنويسيم  نامه  برايشان . را بدهيد آدرسشان  خوب «

  ». كنيم  مي اعالم را هم  شمارة حسابمان .  بفرستيم
و   داريم NGO  يك دانيد ما هم  مي.  كنيم كار را مي اين  ما خودمان «

  ». ايم  كرده فعاليت مردم   به ها ككم در انتقال 
  »؟ چيست تشكيالتتان  اسم «
  ». مهر ياران«
  »ايد؟ كار كرده چه«
  ». ايم كرده كمك  مردم  ها به  كمك  در انتقال   كه گفتم«
  ».ايد رسانده شهر مي را به  جنسي  هاي  كمك يعني «
  ». است مالي  منابع  ارسال  سازماندهي  منظورم .  خانم  نه«
  »كنيد؟ كار مي ؟ شما دقيقاً چه چه يعني «
خواهيد  مگر نمي. داريد مالي   كمك  اند شما نياز به گفته من  به «

  »؟  كنم كمكتان
  برايشان ها را با شمارة حساب   و گزارشها سعك.  كردم عرض «
  ». فرستيم مي

شايد به   هم  كردنم  و شيرفهم ام نشده  كرد شيرفهم ظاهراً تصور
  :  گفت كرد و سرانجام طوالني  ي مكث. نيارزد زحمتش  

  ». زنم مي  زنگ   خدمتتان  دوباره بسيار خوب«
  كه نادر با پولي  ، چون  نشديم  محتاج  داللي پول   به  خوشبختانه
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عازم  فردايش  ه  ك  شبي كرد، سر رسيد، درست  مي را پاك بدهيمان 
كه  و من .   بدهيم شهرداري  را تحويل ها ستا سروي شهر بوديم  
از  يكي  ، برايش  كرد بودم حسين  داستان و هواي  در حال  بدجوري  

  : را خواندم اشعار قصه 
  را جاني  آزرده  سوختي  از غم   كه كجا بودي 

  را  زماني هر  دادي  قدر روز محشر طول به         
بود  معلوم . بود  و خوشحال  شنگول اي  طرز بامزه ر آشكارا و بهناد

از هر صدايي  آخر كه  روزهاي   برعكس ، است ريخته  حسابي  ترسش 
، مثل  جور سانحة طبيعي يك  بود كه   شده مطمئنظاهرا . كرد  مي هول 
  و در اثر اين جا كرده  را جابه سياسي  و مرزهاي  ، همة خط زمين رانش  

  اپوزيسيوني جزو قاذورات   و بيش  كم. نبود ، او ديگر اپوزيسيون  سانحه
 خفن  حاال اپوزيسيون چون . دهند مي پارازيتي  گاهي  بود كه  درآمده 

استحاله   دشمن  پنجم ستون   به  بودند كه سابق  ي ها ياز خود يي ها شبخ 
. هستند و كي   چي  ن نبود اپوزيسيو معلوم خيلي   بودند، گرچه  پيدا كرده 

هم  بودند و بخشي  اي  بادآوردة مغزپسته دولت   اعضاي  همان شان  بخشي
تكانشان  بايست  نمي هم  قاعدتاً توفان  كه  آسياب   زيرين  يها گاز سن 
دود و غبار و  پس  در صحنة نبرد پنهان  بود كه   مدتي  خالصه. بدهد 

 در   كه  ما هم حتي.  بود  و مبهم محوچيز همه،  هوا برخواسته به  خاك 
  و گاهي پلكيديم   مي خودمان نبرد براي  هاي  وكنار صحنه گوشه همان 

 همين   و به آورديم درنمي  سر از موضوع ، درست  داديم مي رأيي  هم 
 هم ها يفرنگ.   بوديم كشيده دست  دادن  از رأي  بود كه   يمدت  هم  دليل 
 شان پراكني و اطالع كني  جمع اطالع ي ها ي تكنولوژو  و هوش  با همة عقل 
،  رِنگي شعرهاي   مصداق  اوضاع. بودند مانده   حيران ها خسورا  به  انگشت 

انقالب  اوائل  همان  بيچاره . بود شده من   پدربزرگ  غمناك  خيلي  ولي 
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زد و نصيحت   مي حرف و منسوخي ناسخ  ي ها ي دربارة بوالعجب دائم 
 شعرها  از رِنگ كه  اما من . داد نمي  گوش  هم كس  كرد و هيچ مي 

  : دارم  يادشان  آمد، هنوز به  مي خوشم
  در حجرة مال رجب مدرسه   رفتم  دوش
   مسجد را وجب   حوض دور  كرد  مي  ديدمش           
  اسرار و علوم محنجب داراي  اي  گفتم 

   عجب منما  رجب  ناي از  گفت ، چه  يعني  وجب  اين            
    الرجب  و  الجمادي   بين   العجب  ثم  العجب

  خضاب ريشت  و معرفت   علم   از رنگ اي گفتم 
   جواب گويي  و تو از رجب  پرسم  مي وجب  من            

  در انتخاب را از رسن   حسن  نادادي فرق 
  بعاليجنا اي     است چون   مملكت  بار و كار            

   از كارها منما عجب  خنديد و گفت  زير لب
    الرجب  و  الجمادي   بين   العجب  ثم  العجب

بعد از  مدتي  چون .  كارها داشت هنوز تا آخر شدن  العجب  اين  البته
 ديگر باز   با طليعة بروز انقالبي شد كه  جوري  نادر اوضاع برگشت 

با نادر  و برسرزنان   گريان  كه را گرفت  گلويمان   چنان   معاويه بغض
نگرانش  كم  كم داشت  اش  طلبانه اصالح انگيز بازگشت   غم سرنوشت كه 

  .  رفتيم رأي ي ها قصندو پاي  كرد، دوباره  مي 
شهر   بود، سفر به  رسيده تازه  و سرحال  شنگول  كه  شب  اما آن 

نة و نشا  نيك   فال  جداً بهها س سروي تحويل را براي  ديده  مصيبت
. آيد  با ما مي كه كرد و گفت  تلقي   بازگشت  به  تصميمش  درستي
در طول . كند مي تلقي  جور مأموريت  را يك رسيد آن   مينظر به حتي 

. شد مي مشعوف  مناظر بياباني   از ديدن ها يفرنگ مثل  درست  سفر هم  
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و از   فرنگ وگياه  و گل درخت دارو دائم  از ديدن  بود بدجوري  معلوم 
شايد هم .  است شده  و شهرها خسته  ها و صنايع  ها و راه ساختمان آن 

 دوباره  كرد، گرچه مي رجعت  اصلش  به  داشت  جوري   پدر يك مثل 
 عمالً او تنها فرد شاد  خالصه.  نبود شدن دهاتي  آساني  به  شدن  مالك  

  د ما جشنيخو براي  بايست  ظاهراً مي بود كه  در سفري  و سرحال 
و   شيريني  هاي جعبه ، شامل  را هم عيش  اسباب  چون . شد سرورآميز مي

،   چرا حالمان دانم اما نمي.  بوديم برده   با خودمان  نوشيدني  يها يبطر
هاي   شايد تأثير لحظه،در كار بود ماندن  كار نبود، حال  پايان  حال 

  .نشده بود  زدوده نوز از ذهنمان ه ماهه  پنج كابوس  
 و  رفتيم شهرداري   سراغ  شهر، به به  روز، بعد از رسيدن  آن 

از بد حادثه  بار خود شهردار هم  اين.  را نوشتيم صورتجلسة تحويل 
 و ها م و حماها ح مسترا افتتاح بود و ناچار شد براي  ميزش  پشت  درست  

،  بوديم داده  ل  را تحوي كارمان  سروقت  فداكارانه چنين  تشكر از ما كه 
 هرچند،  و حمام مستراح   آشكار بود از افتتاح  گرچه. شود همراهمان 

  شوروشعف فقط . كشد مي خجالت  حضور غير و بدون رسمي طور غير به
  .كرد را تعديل  عذابش  تا حدي  هآمد فرنگاز نادر تازه

 هاي پينه ه را با همة وصل ماهه پنج كابوس   محصوالت  با هم همه  بنابراين 
سوزان  زير آفتاب  ، عريان   ناگزيرش يها يمال ، با همة تف آشكارش 
دوروبر، كه   چادرهاي   آشناي ساكنان.   تماشا كرديم خردادماه پايان  
  را به بود تا چادرهايشان  نشده  برداشته  هايشان  هنوز آوار خانه 

  خوشحال.  آمدند نارمان ك تماشا به دهند، براي  انتقال  خودشان  هاي  زمين
 كند و  تعيين  نگهباني   زودتر شهرداري  هرچه بودند و منتظر آنكه

كردنمان  خوشحال  براي  بايست مي همين . بروند  حمام   دهد به اجازه
  ، وقتي  زماني كه  گشتم  مردي  دنبال  با چشم. كند، اما نكرد كفايت  
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آفتابه   كه درحالي،  گرفت  مي خود  به  و شمايلي شكل  داشت  ساختمان
آمد، با   مي  بيرون نكنار زمي و نكبت  بويناك   از مستراح   دست به 

  : گفت خشم 
  ».بسازد خانه  بايد برايمان  دولت . كار چه خواهيم  مي مستراح «

  برده اش  برداشتة خانهآوار زمين   را به  حتماً چادرش. مرد آنجا نبود
  .بود

.  برپا كنيم اي  گونه يا جشن جشني   كرديم  تالش در هتل  شب  آن 
  ديدن حتي . بود و سرحال  نادر واقعاً خوشحال .  بود شده بود تمام  هرچه 

را منغض  عيشش   پرلجن  يها ي و جو نكبت هاي  و زباله آوار برجامانده 
  :بود سازي  فرآيند جهاني ار جرم آث يافتن  پي  چشمش  دائم . بود نكرده  

ي ها يبند بسته اين .  است و بطري  جا پالستيك  ببينيد همه«
ها كي  ما قديم دهات . را ببينيد و چيپس   و بيسكويت  پفك برقي  زرقي 
غذا دور  اي   ذره بود، نه ها خبري   كثافت  از اين بود؟ نه جوري  اين 

  ».تكاندند ها مي و خروس  مرغ  براي را هم  سفره . شد مي ريخته 
و  ها برگرديم  ها و بيابان جنگل به  بايد دوباره  نظر جنابعالي به پس«

همه  ، اين  آدم همه  اين  پس .  كنيم ها زندگي  با شيرها و ببرها و ماموت
 درست  و فرش كردند تا ميز و صندلي   را پاره  ، بيخود خودشان قرن 
  »؟ اي زده چشمت  به  را كه  ريبني  كنند و عينك  

ها اهميت  حرف اين  به  بود كه  تر از آن  حالسر. ا ندادر پاسخم 
در  داشت  خيال  يا چون . بود تر شده  تر و عاقل بزرگ شايد هم . بدهد 

 نظر به كرد كه  فكر مي چيزي   به  شايد هم. كرد  مي بماند، مالحظه وطن 
شب  همان  شود، و درواقع  مي پينه   وصله و او هم من  رسيد دارد ميان  مي

هاي  در حمام شرشر آب   بود، يا صداي ها ي كار بطر دانم نمي. شد هم  
مستقر شد و درست  روز نگهبانش   همان  ، كه هايمان از ساختمان يكي  
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،  را كرديم سركشي  آخرين  كه  هتل  به  از برگشتن  ، قبل  غروب وقت  
  . ديمشني

انة گردبادهاي  شب ِ گشت قرمز حاصل خاك  بيدار شديم  كه  صبح 
و سرورويمان   بود، بر اتاق  سر كشيده حجلة ما هم   به  ، كه موسمي 
از  اي   كاسه ناچار شديم. بود خراب   اتاق   حمام دوش.  بود نشسته 

نادر با .  زيمبري بر سر و تنمان  آب  كاسه   و كاسه بگيريم آشپزخانة هتل 
  : گفت خنده 
  ». رفتيم ي م خودمان هاي  حمام به  كاش «

دلم  اما من . را ببيند ارگ  شدن  از راهي قبل  خواست  مي دلش 
هتل  حساب  بهانة تسويه به  رفتند و من  هم  با  او و شيرين.  خواست نمي 
،  پوره پاره هاي  نقشه.  از كار ماندم مانده  باقي هاي  پاره  تكه آوري  و جمع 

 يها طبا دستخ را كه  هايي  توضعي و صورت  دستي  رسيدها و قراردادهاي
نوشته   مشق  از دفترهاي شده  كنده ها و اوراق  پاره تكه ، روي  كولهو كج 
: رسيدند  مي عجيب م نظر به  حاال همه.  گذاشتم اي  بود، در پوشه شده  

،  اينچ 4×4   درجه45  راه ، سه  درجه45   با خم10نمرة   اينچ4  سيفون
 ، ديواري  ، شير مخلوط استيل ، سينك توالت كاسه.   اينچ4درجة   90زانوي 
 دو  توانستم مي.. .،  مسلح فويل با روكش  شيشه  ، پشم گالوانيزه ورق 
  . دارم نگاه   يادگاري  عنوان هدو پيمانكار را ب شاهكار از طرف  خط  دست
  

   تعالي بسمه
محمدي  علي  رسد اينجانب  مي عرض  احتراماً به پروژه  محترم  سئول م

  رسانم مي  اطالع   به  وسيله كنار كار بدين هاي  درخت  نمودن  قطع جهت  
پيمانكار پروژه  به   درختان  بردن ازبين  دستور فرمايد جهت  خواهشمندم

  .نمايد ابالغ  
   محمدي  تشكر علي  با تقديم

 ال در بمت ساختن مبيدر حكا  /  146

  
   تعالي بسمه

   با سالم
كه  نمايم  مي درخواست  فرزند خدابخش  زاده  ناصر عباس اينجانب

مورد نياز كار  و وسايل  نموده   شروع 11/1/83 در  را كه كاري  
و پلت  مانند و سيمان  كار مي و استاد كارها بي رسد و كارگران  نمي
  خواهيم ي زيرا م داريم% 100  احتياج سنگ  و قلوه  و آجرگري 12در 15

  .  كار نماييم دو گروه
   زاده با تشكر معمار ناصرعباس

  
 فكر افتادم  ، به با هتل حساب  و تسويه وسايل  جور كردن و بعد از جمع

معلوم .   بروم درياچة شهرك ديدن  ، به  نادر و شيرين از برگشتن  قبل  
.  گشتم نبود برمي در آن   ديگر ارگ   كه  شهري به وقت  چه نبود دوباره  

  هيچ توانيم  گر نمي و دي است رفته  از دستمان   كلي به  ارگ دانستم  مي
   در بورس بعد از ويراني ، كه  هم آن  ي ها سعك.  كنيم بر سرمان  خاكي
 را جمع  مان كوزه بايد كاسه. دهد ام  تسلي توانست  بود، نمي افتاده  چاپ 

سرمان ت  پش به آنكه  ، بي رفتيم و مي م كشيدي برمي ، رخت  كرديم مي 
دار  شيب كه  بودم  شده  حاال مطمئن .  وديمب شده  خراب  خانه.  كنيم نگاه  

بود،   نشانه  ترديد يك بي. باشد بوده   تصادفي  توانست ها نمي سقف شدن 
  . است گرفته  سهوي صورت  كه  يم كرد  ما خيال ، جدي  پيام  يك

هاي   شاخه دوروبرش.   داشت هم آب .  واقعاً آنجا بود اما درياچه
آب  رنگ . خوردند مي تكان  نسيم   دستخوش ، و جوان  نازك  درختان 
پرتو تند خورشيد . بود گون   شيشه كمرنگ ، آبي  آسمان  مثل  هم 

. زد مي بود و برق  افتاده  بر درياچه  زربفت  اي   پارچه  مثل تابستاني
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تند  شد زير آفتاب  نبود چطور مي معلوم . نداشتند سايه  نازك  درختان 
شبانه  راني  قايق  را براي  شايد درياچه. كرد واري س و قايق آنجا گردش 

يا  شبانه  اي   درياچه گردشگاه. ها نزمستا  براي  بودند، يا فقط ساخته  
 سياه را آدم  اش  كويري زمستان  بادهاي  كه  در سرزميني  زمستاني 

 .كرد، واقعاً نوبر بود مي 




