
 

  ٢-انين آقايهمان ايم "نيبه آذ"

   ساله ها٢٣ تا ١٨
   شاهیاسيان سيزندان

   مرداد٢٨  دهه پس از٢
  

 یآخر هم م! د بوديمرد با.  دهدینرم تر، اندرزش م. د، با توپ و تشري آیسرگروهبان م
  .رون که هوا بخورديبردش ب

  :دي گویسرباز م. يیدستشو.  زنمیدر م. چفت در را دوباره بسته اند
  ".ستي نینم کسيگذار ببب"
 با یماني سيیک روشويگر يز است و طرف ديک طرف آبريز، يدر انتهای دهل.  رومیم
  . زباله نکبت گرفته و بد بویحلب
  .ا تمام باز استيمه يسلول های هر دو طرف، جز دو سلول آخری ، درشان ن.  گردمیبر م

گر يبار د.  دهم یهسته سر تکان م کنم و آی مینگاه. دهيا دراز کشي نشسته یکيدر هر کدام 
  . آورمیم تنه و شلوارم را در ميست، نيجای تعارف ن. هوا گرم است. در سلول خودم هستم

وار سمت چپ در فرو ي نازک و له شده ای به دیآه چرا، تکه چوب. خيک ميغ از ياما در
م تنه دو بار ين. م کنیزان ميشلوارم را آو... خوبیول. آوردي کنم طاقت بیگمان نم. کرده اند
  . رسدیجه مين بار تالشم به نتيا...  کنم و بازیخاکش را پاک م.  افتدی خورد و میسر م

آفتاب . نم ي نشیوار مي روم، روبروی در، پشت به دی آورم و باالی سکو میکفشم را در م
حضور .  سلول را روشن کرده استیوار جنوبي از دیاز روزن به درون آمده، سقف و قسمت

  ...آشنا
خته، ي پاره و گس- آورم،ی را به خاطر میشعرهائ.  خواهم خودم را سرگرم کنمیم. نشسته ام
ن باشد که ناگهان از يد برای ايچرا؟ شا! چه حافظه بدی دارم . ن رو آزار دهندهيو از هم

  .  دانمیچه م. ده شدميرون کشيم بير زندگيمس
  : استوصف حال.  زندی از حافظ در ذهنم پرپر میمصرع

  "دشيرک چون به دام افتد تحمل بايمرغ ز"
  : دانمیمطلع غزل را م. دوبار. ک باري. ر لب زمزمه کنميز
  دشيباغبان گر چند روزی صحبت گل با"

  "دشيبر جفای خار هجران صبر بلبل با
  :و بعد... اما

  .دشيدور چون با عاشقان افتد، تسلسل با
 شود که ی زنم، نمیهوده مياما زور ب.  کاومی مدر ذهنم. ن هم مصرع اولش را گم کرده اميا
  . شودینم

  . کنمیرها م
زنم ، و بچه . اما دلواپس خانه ام. دانسته و خواسته بوده است.  ندارم یچ نگرانيبرای خودم ه

 یکي. ن را برده انديبه آذ: انم را خبر کننديشان سپرده ام که زود آشنايم در چه حالند؟ به ايها
  : گفته بودی داد، زمانیاط ميدرس احتاز دوستانم که 

  ن خواهد آمد؟ي آسمان به زمی کنیال ميخ -
  ...ن لحظه رايکار ا.  کنمین؟ کار خودم را ميمرا چه به آسمان و زم.  نه-
  .م را بهانه کنم و کنار بکشميري توانستم پید من ميد شاي کردیاگر تو و او و او م"
  . کنمی خواست منم  در ذهنم دارم از دوستم  بازي بیم



 

. راه به آن دوری مرا کشاندی به خانه ات و نبودی. اي فردا بیگفت.  بودیهمه اش بهانه تراش"
  ."ی امضا کنی توانیغامت را رساند که نمي، همسرت پیالبد از روی من شرم داشت

 یآقا:  زندیاد مي فریکيخوش به حالشان . دي آیبال مي والی بازیاط زندان صداياز ح
  .فروهر
وار روزن ي دیرفتگ سرم را در فرو.  شومیده ام؟ بلند ميا درست شنيآ.  کنمیم زيگوش ت

وار ي دی رو به باال کار گذاشته شده اند و تنها باالیبي روزن با شی افقیله هايم.  برمیش ميپ
  . زندیزه دارد  آن باال قدم مي با تفنگ و سر نیسرباز. دي توان دیروبرو و پشت بام را م

له يان ميو م. له ها دو تا قلوه سنگ کوچک جا کرده اندي دو تا از میال.  کشمی گردن مشتريب
 از یبا گوشه ا. نمي بی از آجر فرش را میوار و قسمتين ديياکنون تا پا. ها فاصله انداخته اند

د آن يبا. ستنديدا نيکنان پيباز .د مجنونيک بيک و واژگونه يی باره حوض و شاخه هايپاشو
  .شان جوان و پر نشاط استي باشند صداور حوض

  .ستاده استياه رنگ ايک دسته نان تافتون کلفت و سي با یسرباز.  کنندیدر سلول را باز م
  : آوردیش مي را پیکي
  !" شامیبرا"

  . تواند باشدی ساعت شش هم به زور مین زوديبه ا
چهار تا .  و آلوده استفيک اندازه کثيهمه جا به .  دانم کجا بگذارمیرم و نمي گینان را م

 ینان دهات.  امتحانی کنم برای می برم و تکه ایدست م.  خوابانمی کنم و رور تشک میم
در حد خودش و . ن و خوشبويريش. دي آی به دهن خوشمزه میول.  سبوسی است، با کلیوار

  . فهمم که سخت گرسنه امی گذارم و تازه می به دهان میگريتکه د. يین جايدر خور چن
  .د مراقب گوارش خودم باشميبا.  دهم آهسته آهسته ی و ادامه م

م پخته و يا و نخود ني، با لوبی آبکیزيچ. م آورديک کاسه آش برايدر از نو باز شد و سرباز 
 کنم و ی را دو تا میتکه نان. ستيقاشق ن. دهم  یبه خودم دل م. ی دراز سبزیشه هاير

  .مه باز استيدر ن.  دانندی نمیان مهماندارياست آقيچاره چ.  برمیچمچه وار در آش م
ک به يک به يم خورده نان ي باال دست من کاسه به دست با ته مانده آش و نی هایزندان
 ی گردند و دم سلول من پا سست میبر م. رسد یشر شر آب به گوش م.  روندی ميیدستشو
 و رد یآهسته سالم.  زدهروني پشم ها بیراهن رکابير پير شلوار و زينمشان، زي بیم. کنند
  ...د بروم هر کس کار خودش بار خودشيمن هم با.  شوندیم

ن ور يسربازها ا. ستيگروهبان بند ن. دي آی نمیجواب. باز بلندتر. ک بار دو باري زنم، یدر م
 ی می زباله ها خالی آش را در حلبینان و باق.  زنمیا ميدل به در. و آن ور پخش شده اند

ستاده ين دست من دم در سلول اييه پاي، همسادر برگشتن. مي شویر مير شي زاکنم و کاسه ر
  : پرسدیده، آهسته ميهنوز برابرش نرس. است

   اسمتان؟-
  .نگاهش خاموش است. اما نه. م و انتظار دارم بشناسدي گویم
   چه شد که آوردندتان؟-
  .سندگانيه نوي اعالم-

  :دهد ی میدلدار
  ."ستي نیزيچ"

  . بهتر استین جوريا.  بندمیدر را م.  رومیبه سلول خودم م شوم و یرد م
  .درست سه قدم. واريوار با آن دين دياز ا.  زنمی تشک قدم می سکو رویباال

م يين صداها تنهايبا ا.  و همهمه صداهاستیاط همچنان بازيدر ح. آفتاب از سلول رفته است
 آنان ینجا جايخوب، خوب ا:  زنمیمب يبه خودم نه ...زن و فرزندانم.  کنمیشتر حس ميرا ب
  !ستين



 

 یام، و بعد چهار پاره هاي دو ترانه از خیکي.  خوانم بلند، که گوش خودم را پر کندیشعر م
 یو از مال.  حافظیها  از غزليیت هايو ب.  احساسشانی ساده و گرمايیبايبا ز. بابا طاهر

  :روم
  وانهيمن مست و تو د "

  ..."ما را که برد خانه
  ! اه.  مانمیخ ميت سوم با هر چهار دست و پا سيروم و در همان ب ینجا باز سر سم ميو ا

  . دارمیچه حافظه ا
  :دي آی به درون میم پاکيله ها نسي میاز ال.  برمیستم و سرم را به درون مي ایدم روزن م

م را سر. نجا خواهد بودي تازه ام ایره هواين پس به ذخياز ا.  کشمی می بلندینفس ها. خنک
  .سه ست ويست و دو، بيجده تا بيه. همه جوان.  برمیکتر ميشتر نزديله هر چه بيبه م
  . ن حکومتيچه اسرافکار است ا. یاسيان سيزندان. رانيان امروز ايزندان

سرم . وار جا داده امي را لوله کرده کنار دی کهنه سربازیپتو.  شومیدن خسته مياز گردن کش
 در ی باالیله هايدر وسط م.  کشمی گذارم و دراز میی مردلش من در آون بايی ارا رو
.  رومیشه فرو ميبه اند.  گردانمیسرم را بر م.  زندی سوزد و نورش به چشمم می میچراغ

ست که هشدار بدهند؟ تعادل يانشان ني میا کسانيچه خواهد شد؟ کار را به کجا خواهند کشاند؟ آ
حفظ .  گذاردیدان مي پا به میگريقدرت د.  استکار در هم شکستن  جهان دریروهاي نیکنون
 یضرورت دموکراس. ده شوي تکی زنده داخلیروهاي که به ن کندیجاب مي ات ما و مرزهايمل
  ...یآزاد و

 یآهنگ تازه ا.  خوانندی میجوانان بندعموم.  رسدی به گوش میاز پشت روزن سرود
  . کوشم کلمات را بقاپمیم. ستمي ایزم و دم روزن مي خیاز جا برم. ده اميتاکنون نشن. است

  : شودیرم نمي دستگیزي دارد و جز همان برگردان سرود چیاما ضرب تند
  "بهاران خجسته باد"

 آهسته و کشدار که یآهنگ.  شودی آغاز میگري درنگ سرود دی رسد و بیان ميسرود به پا
 در ی از جانبازیک حایکلمات:  دهمیص ميگفتارش را خوب تشخ.  شودی تندتر میجابجا اندک

ن ي کند ایآنچه حافظه ناتوانم ضبط م. دي شوی را میاد بند قبلياما هر بند، . هن و مردميراه م
  :است

  دياز خون ما الله رو"
  ..."پر الله و گل بشود چون گلستان

 . داردینم که سر بر مي بیران فردا را ميا. نه ام را پر کرده استي سیغرور
  
  


