
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دست بهاست. دست گرفته قرارتوسط نویسنده در اینترنت  رایگانصورت این کتاب به
 شده است.تنها مجاز، بلکه توصیهنه بدون تغییر در محتوا آنکردن 

 .یستنی کتبی از نویسنده مجاز چاپ این اثر بدون دریافت اجازه

 ارتباط با نویسنده:

 Gmailدر  farzadbayanایمیل: 
 farzad_bayan@توییتر: 

 bayanz@تلگرام: 

 ۱۳۹۷خرداد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کس او را نفهمیدکس که هیچتقدیم به آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رضا     4 
 

 

 

 

 رضا
از که از بو،  ؛ ولی نهآمدباال نمیهایمان آمیخته بود. نفس در همگالب  وبوی جوراب 

 شدگان اردو. انتظار اعالم اسم پذیرفته

بود که از  قاسمیآقای ی ای گرفتهصد «.بفرستید پسندمحمدّی صلوات یه»
 شد.بلندگوهای نمازخانه اکو می

 هابه بچه بود در اصل درس زندگی معتقد. مدرسه بودپرورشی  معلم، قاسمی
الغر و نحیف داشت و صورتی  کرد. هیکلیسالی را طی میی میانخودش دوره. دهدمی
و شروع شدن موی صورت  تکه، طوری که مرز تمام شدن موی سرنرم و یک هاییشر با

چند  اجرایی در مدرسه، هایسمت و ِسمَت دبیری یرازغبهشد تشخیص داد. را نمی
 و هم جیبش را. کرددر خارج از مدرسه داشت که هم روزش را پر میارشادی سمت 

کرد. یکنواخت بود و بعد نزول می« و عجّل فرجهم»صدای صلوات بلند شد. صدا تا 
 به بعدش توافق نبود. ینجاازای درباره ینکهامثل

زیارت  نقل شده که السالمیهعلامام جواد از » گفت قاسمیجمعیت که ساکت شد، 
برابر هزارهزار حج پاداش داره. عزیزان من، ببینید، این یک توفیقی  السالمیهعلامام رضا 
به، کسی رو بطلبه، طلبیده. اگر هم نطل شه. امام رضا اگهنمی یهرکسنصیب هست که 

ن توگم که اگر اسمها رو می. اینشه کردهیچ کاریش نمیدیگه دست من و شما نیست، 
امام رضا شما  نکردهیخداطلبیده نشدید. البته فکر نکنید  در این لیست نیست، بدونید،

که ممکنه از درک و  ی شما رو دوست داره، اما به هر دلیلیرو نخواد، امام رضا همه
حضرت نطلبیده شما در این سفر باشید. البته به تالش خودتون  شعور ما خارج باشه،
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لحاظ باالترین معدل و یک نفر هم از هر  هم بستگی داره. ما سه نفر اول هر کالس به
از  کالس به لحاظ بیشترین پیشرفت تحصیلی رو انتخاب کردیم. از هر کالس چهار نفر،

رن می باهمها ها و سومیدومی نفر. وچهاریستبشه جمعاً که می هر پایه هشت نفر
ّ  اگر در لیست نیستیدبریم. ها رو جداگونه میو بعد اولی سفر بعدی  هتالش کنید انشاالل

 «.بوس آقا باشیدقسمت بشه شما هم دست

همیشه  .کردم چنگ زده بودم رها یزانرعرقی هاکه با دست های فرش راریشریش
سازد یا میمیکروفون را دستش بگیرد  کهینا ها را قبل ازخواست بدانم جملهدلم می

  کند.پردازی میبداهه روی صحنه کهینا

ی دوم پایهخورد. هردومان هایش را میو انگشتنشسته بود  دستمبغلنوید 
سیخونکی توی پهلویم زد که از جا یکهو نوید کالسی نبودیم. ولی همبودیم راهنمایی 

 «!ستاسم تو حتماً ه !رضا»گفت  پریدم.

راه پدرش  خیالیبشاید اگر داد. کالً ارتباط فیزیکی را به کالمی ترجیح میاین بشر 
 تولید سوسیسی . پدرش یک کارخانهآمداز آب درمیموفقی  سازمجسمهشد، می

 ی ما را قانع کند کهکرد همهسعی میکرد. نوید را تضمین می شی پسر داشت که آینده
رسه مریدش توی مدهم ما اگر شود و سان درست میی انبچهها از گوشت سوسیس

 شویم.میها رستوران نباشیم، ژامبون پپرونی

، احتماالً با آروزی کامیابی برای من نشده انتخاببرای اردو  مطمئن بود کهییازآنجا
که  های زیر میانگینینمرهبا  داد.می رفیقش بودم، داشت خودش را تسکیننیمچه که 

منطق گفتم خیلی بیشانسی برای اردو ندارد؛ ولی  هم مطمئن بودم کسب کرده بود من
 .امپاشیده شپانسمان رسید بیشتر نمک روی به نظرمکه بعد « اسم تو هم حتماً هست»

نفر با باالترین  ۱نفر با باالترین نمره و  ۳از هر کالس  ها را اعالم کرد.اسم قاسمی
های کالس بعد اسم بچه ؛ وسمان بودکال هایمنتخبپیشرفت تحصیلی. اسم من جزو 

کار  تحصیلی پیشرفتمعیار  نوید انتخاب شده بود! ،شاخ درآوردیمدیگر اعالم شد: 
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یشرفت کمتری داشتند های باالتر ولی پهایی که نمرهبچه اآلنحتماً خودش را کرده بود. 
  «دیدی گفتم!»به نوید گفتم:  سوختند.میبدجور داشتند 

 « !دهنت سرویس»گفت 

دست فراموشی سپرده شد و حاال  به« طلبیده شدن»در کمتر از دقیقه، تئوری 
 «همش دست خودشون بوده.» رسیدمثل این به گوش میهایی حرف

 «.قبل معلوم بود ازنتایج بابا »

 «پیوندم.ام میام اونجا بهتون میمن با ماشین باب»

 «ونید برید.تنمی جا یچهم نذاره بابای من تو آستان قدسه. بابا»

 «.دو برابرشفروشی؟ هرچی گفتی د میجاتو چن»

 جان یدنو» برایمان گفت متانت بامن و نوید را صدا زد. رفتیم پیشش.  قاسمی
 «.شما رو با آقا رضا عوض کنهمدرسه صالح دیده جای 

 «ولی واسه چی آقا؟»نوید پرسید 

 «.بهتره مواسه خودتون طوریینا»

 «.های کالس خودمون باشیمخوایم با بچهآقا ما می»

 «.زنمخیلی بحث کنی اسمتو خط میصحبت نباشه! »

های و نوید با بچه شدممیگروه های کالس دیگر هممن با بچه جاییبا این جابه
بر اساس شاخص شرارت ، هابندیدر گروه یکاردستاین مشخص بود که کالس ما. 

ی سنگین سبکی بودم که برای سه وزنهی . با توجه به این شاخص، من وزنهشدهم انجا
جور بافر انسانی بودم. . یکتعدیلی داشتمنقش  پدرامو  امیرعلیو  اشکانگروه یعنی 

، ماهیت گروه ماندتوی گروه خودشان میی فوق سنگین بود و اگر نوید یک وزنه
 کرد. از یک باند تبهکاری پیدا نمی یکمدست
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طی یک حرکت نمادین  نیستیم، برداردست کردیم و وقتی دید اعتراض قاسمیبه 
 «آقا غلط کردیم.» ها را خط بزند که نوید گفته اسملیست را از جیبش درآورد ک

کنن، توجه هایی که در اردو شرکت نمیبچه»پشت میکروفون اعالم کرد  قاسمی
 ها خواهش کردیم درس ندن.ها اما از معلمکنید، مدرسه بازه، تشریف میارید سر کالس

 «کنن.باهاتون تمرین کار می

نیست،  تحملییرقابلغی ، ذاتاً شکنجهروز تمرین در کالس ۳غربال دردناکی بود. 
ها نگاه هایت روی نیمکتروز به جای خالی همکالسی ۳زجر قضیه اینجاست که توی آن 

همی دارند دور  هاآنگردی، می αی که تو داری دنبال زاویه اآلنافتد کنی و یادت میمی
 خندند.می عالم و آدمبه ریش 

یکی از  «هایی که اسمشون خونده نشد، بیرون توی حیاط باشن. بقیه بمونن.بچه»
مگه با شما  !آقایی که دم در وایسادی»شاکی شد  قاسمیکن ماجرا نبود. ها ولبچه

. بقیه بموننگن؟ فقط کسایی که اسمشون خونده شد نیستم؟ چند بار یه چیزی رو می
 «!ونبیر

کاغذهایی بین که  درحالی قاسمییافتگان ماندیم. نمازخانه خالی شد و فقط ما راه
 به همراه امضاشدهتون فردا دید ولیها رو مینامهاین رضایت»گفت کرد ما پخش می
 «نداریم. و حواسم نبود یادم رفت و جا گذاشتم مبلغ میارید.

 «.ریم اردو اینو امضا کنن داریم میماما»نامه را دادم دست مامانم و گفتم: رضایت

 «.بده بابات»گفت: 

 «.بابا اینو امضا کن»بردم دادم به بابام: 

 «.بده مامانت»

 «گه.اَه بابا! مامانم همینو می»

 «گه؟چی می»
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 «گه بده بابات.می»

 «بده ببینم چیه. خب»

ارمند خواهند به یک کبا لحنی شبیه مدیرهایی که میگه را از دستم گرفت و بر 
 «رید؟کجا می» مرخصی باحقوق بدهند پرسید

 «مشهد.»

 «چند روز؟»

 «روز. ۳»

 «با کی؟»

 «.مونپرورشیو معلم  ناظم»

نامه را بخواند؛ برای متن رضایت کهیناپدرم عینکش را به چشم زد، ولی نه برای 
ین تراین زد که امضا را در جای درستش پیاده کند. دوتا امضا داشت که یکی پیچیده
دومی شکل هندسی دنیا بود و یکی اصالً برای این خلق شده بود که بشود جعلش کرد. 

 .را زد

شما به ما این اجازه را »نامه آمده بود با خودم فکر کردم اگر توی مفاد رضایت
بابت پول  بابای من زیرش را امضا کرده بود.« را تسخیر کنیم دهید که روح فرزندتانمی

 نقدو بعد  را برایم توضیح داد« رهش تو جیب خودشون میهمه»ی اول نظریهسفر هم 
 گذاشت کف دستم.
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غذاهای ارگانیک سرو کنند ولی  داخلشخورد با برق کار کند یا اسم قطار سبز می به
 تنها ویژگی سبزی که داشت رنگ پوستش بود که آن هم از شدت پوسیدگی بیشتر

 زد.ای میقهوه

یکی نظرم بهکرد. که تخت پایین نقش مبل را هم ایفا میدو تخت در هر طرف بود 
 هاییجور بودن محل استراحت نشیمنگاه مسافران با جای خواب یک مسافر، یک

د. جایگاهی که هرگز رقابتی بر سرش نبود یخواباحترامی بود به کسی که آن پایین میبی
توانم می هرلحظهشم راستش از این که مطمئن باچون  ؛رسیدو بدون درگیری به من می

 کردم.از این چهاردیواری بزنم بیرون، احساس امنیت می

 «ها نظرتون چیه از همین اول تختا رو باز کنیم؟بچه»اشکان گفت 

 « .باز کنیم» تا گفتیمهر سه

زور  اشکانو  پدرام. باشیمقلمروی خودمان  هرکدام توی بهتر بود که از همین اول
 به من توپیدریخت و  به هماعصابش  اشکان کرد.قلقی میزدند اما لوالی تخت بدمی
 «!توام فقط وایسا ما رو نگا کنرضا »

 «گی چی کار کنم؟خب می»گفتم 

 «.بیا زیرشو بگیر»

. زیرش را گرفتم مشکل کار گروهی این است که همیشه کار برای همه نیست.
ِ نین فیزیک وارد آوردن فشار به طبق قوا ینکهباا هیچ  والیش گیر کردهی که لتخت زیر

 اشکانآمد و باز شد.  پایینتخت از موضعش ولی کرد.  کند.کمکی به باز شدنش نمی
خواستید چی کار اگه من نبودم می» کرد گفتکه با کف دست عرق صورتش را پاک می

 «کنید شماها؟

شد و ما توی راهروی قطار ها باز نمینبود تخت اشکانتوی ذهنم تصور کردم اگر 
روی  پا گذاشتنشد، با ب از فرط شاش بیدار میوابیدیم و هر مسافری که نصف شخمی
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اش را روی ما های جیشیرفت و حتماً در راه برگشت آب دستبه توالت می ماشکم 
 اند.کنند بیشتر از بقیه کار کردهاین هم مشکل دوم کار گروهی: همه فکر می پاشید.می

در کشویی سلول  امیرعلیپایین ماندیم.  امیرعلی و باال رفتند و من پدرامو  اشکان
 ؟بندیدرو واسه چی می» و سر امیرعلی داد زد از باال در را باز کرد اشکان را بست.

 .بود داغ کردهحسابی ها باز کردن تخت ازهوا گرم نبود ولی  «!پُختیم از گرما

 «شن.رَد میهی مردم  ...شلوغه راهرو»

 «ا کنن؟خب بشن مگه دختری بهت نگ»

 «کنن.نگفتم که نگا می من اشکان! زر نزن»

 «دن؟میم شماره»

 «!خفه شو»

و دیگری را با احساس  کرداحساس امنیت سرشار می بسته شدن درها، کسی را از
ً کسی  بودباز یا بسته باشد. پس الزم  توانستد. اما در فقط میدازجر میخفگی   موقتا

هر که مارتین لوترکینگ گفته:  شدر همان فمنافعش شود. اولین درس س خیالیب
 و خودخواهی مخرب یکی را انتخاب کند. انسانی باید میان فداکاری سازنده

از نوع  همآنشبانه؛  کلوپزودی سلول تبدیل شد به قطار به دل شب رسید و به
با موبایلش آهنگ قری گذاشته بود  اشکانهایی زیر سن قانونی. جنسیتی با مشتریتک
هشدار داده  بهمانرقصید. قبالً کرد. هر بار یکی از ما وسط ِسن میرپردازی میو نو

 برای همین و مسواک برقی به اردو ممنوع استبودند که آوردن وسایل الکترونیک حتی 
 . را داشتیم اشکاناسترس لو رفتن موبایل 

آهنگ را خفه کرد و همه  اشکان در زد. که کسی محکم بهبودم  مجلس من وسط
خالف کوچکی  گیرد،ای که برای خوردن پفک پشت مبل سنگر میمثل بچه خشک شدیم.

از با غرور که  حالیندرعحمله اسلحه را داشت.  حکم برایمانمثل حمل موبایل 
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 که پشت در بود، یهرکس .هم واهمه داشتیم ، از لو رفتنبردیمشکنی لذت میقانون
ودمان را به خواب بزنیم و وانمود کنیم خبری تر به در زد. مانده بودیم خمحکمبار این

در  اشکان رو شویم.نبوده یا المپ را روشن کنیم و در روشنایی با موجود پشت در روبه
 بود، بابانوئل مدرسه.ناظم  رد:را باز ک

مسن بود  معروف شده بود. این اسمهای تماماً سفیدش به موها و ریش به خاطر
گفتند می .کندها را قوی میکتک زدن ماهیچه ینکهامثلولی دستش خوب سنگین بود. 

ولی برخالف قاسمی پر  ؛امنیت اخالقی جامعه دستی دارد کاروباربیرون از مدرسه در 
عقیده دارند مردم  زد.داد. فقط میگفت. پند اخالقی هم نمینبود. روایت نمی سروصدا

های خوب و فقط به بچهداند کدام بچه خوب است و کدام بچه بد است بابانوئل می
 کهیناها بد هستند مگر ی بچهی ما معتقد بود همهبابانوئل مدرسهدهد. کادو می

 خالفش ثابت شود.

اینجا چه خبره؟ شه بگید میآقایون »گفت  کردمیخیره نگاهمان طور که همین
 « !قطارو گذاشتید رو سرتون

 «تو چرا این وسطی؟ رضا!» پرید به من یکهوت به هم نگاه کردیم. در سکو

ً هنوز وسط کوپه بودم.   دادم. بداهه گفتمیم داشتم قر میتوانستم بگونمیقطعا
 «رفتم توالتداشتم می»

 و در را پشت سرش بست و رفت.« بگیرید بخوابید دیگه»

معلوم . وقتی رسیدم تا حرفم را باور کند ه مجبور شدم بروم توالتبود کطوری این
رفته توالت. حاال پشت در کنار هم توی صف انتظار بودیم. یشد خودش هم داشته م
ت بخواهد سر فکر کن یکی از دو نفر در این موقعی ای!کنندهعجب موقعیت معذب

 «!آهان چه جالب» «!پی دارمنه من پی» «عه تو هم اومدی بشاشی؟»صحبت را باز کند 
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ُ زودتر تمام شو ی که آن تو بودکردم کار مردشماری میلحظه بس د ولی مطمئنم ی
دوازده دقیقه ما را آنجا کاشت. در که باز شد، دیدم یک زن است با یک بود چون ده

 نوزاد.

 «عه نوید!»گفتم  .روی تخت من بودنوید  ،وقتی برگشتم به سلول

 «بیا بشین اینجا»و کمی پاهایش را جمع کرد « رضا!»گفت 

 «ه؟دستت چی شد»دیدم ساعد دستش خراش برداشته. گفتم 

  «خر سومی حرفم شدهیچی بابا با یه پسر نره»

کم بود و ممکن بود یکی را  نوید متری مدرسه هم جا براییاط دویستدر ححتی 
او جایش را تنگ کرده. رسیده  به نظرشه این خاطر که هل بدهد بکوبد زمین فقط ب

وار بودم . فقط امیدکندی ما را ترک نمیکاری کوپهبدون کتک گفتیک حسی بهم می
 دهد.من آن حریفی نباشم که ترکش می

 «بیاید موش تو سوراخ بازی کنیم.»گفت 

 «بازی هست چرا این؟ همهینا»نخورده بود. گفتم  به گوشماسمش هم 

 «هنوز عنش درنیومده.این چون »

 «که اونم ما امشب درمیاریم.»پدرام گفت 

 ً همیشه چرا راستی ووو است. جنگی یا زی خروسردههم چیزییکفکر کردم احتماال
 داشتم کردند مندر بچگی بازی می هاآنوقتی  ؟بقیه چیزهایی بلد بودند که من نبودم

 زدم؟شخم میباغچه 

 «.بلد نیستمبازیشو من »گفتم 

شرتش را درآورد پرت کرد باالی و سویی «گهامیرعلی واست می اآلن »نوید گفت 
 تخت.
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 «طوریه که...این ...کاری نداره»گفت  امیرعلی

که سوراخ . در ادامه یک کارهای مبهمی با دستش گرفتمرا  جای قضیهتا همینفقط 
؛ ولی اجرا کرد که سر درنیاوردم ،کردانگشتش که نقش موش را بازی میموش بود و 

منزوی  هایشینم و مثل بچهنخواستم یک گوشه بخواست در بازی باشم. نمیدلم می
 فقط تماشایشان کنم.

 «اوکی. فکر کنم فهمیدم چی شد.» گفتم

 «شه.بازنده مجازات می»نوید گفت 

 «.ایول این خوبه»اشکان گفت 

د آیند تا با قطاری که از روبرو میخواست سر بازنده را از قطار بیرون بکاحتماالً می
در همان راند اول باختم و محکوم شدم به مجازات شدن توسط  متأسفانهصاف شود. 

ی مرگ خودش را امضا کرده باشد، نامهکه قبل از عمل جراحی رضایت مثل کسی نوید.
 در آن لحظه آمادگی هر مجازاتی را داشتم.

 «.بخواب کف کوپه شرتتو در بیاریت»نوید گفت 

این جدی شدن کار را  و خندیدند ساکت شدند. فضا جدی شدبقیه که داشتند می
 تر کرد. برایم سخت

 «یخیال شی نوید؟خوای بمی» امیرعلی گفت

 «تو حرف نزن. کاری که گفتمو بکن رضا.»نوید گفت 

از که مدرسه جای من و نوید را عوض کرده بود  بابت این داشتشاید ترسناک بود. 
روی من خالی  را خر کالس سومینرهتالفی خواست می یا شایدگرفت من انتقام می

ایین بپرد؟ یا فقط قصد تحقیر خواست روی شکمم مثل ترامبولین باال و پمیکرد. می
بازیه  ...ننه نباشبچه ...لوس نشو»داشت؟ سعی کردم سخت نگیرم. به خودم گفتم 

به  این فکر« گیریتو هم بعداً حالشو می« »گیری.میتو هم بعداً حالشو  ...دیگه رضا



رضا     14 
 

تر است؟ به این هم فکر کردم که کدام سختنشست، هرچند هرگز عملی نشد.  دلم
کاری کاری خونین؟ اگر کتکاش یا مقاومت کردن و شروع یک کتکردن خواستهعملی ک

ً حتماً کتک می شدمی و آن  اینجا کشاندبابانوئل را می سروصداخوردم و دوم این که اوال
شرتم . پس درخواستش را اجابت کردم. تیخوردیمیک کتکی هم از او می موقع هردومان

 دم.را درآوردم و کف قطار دراز کشی

حس  از آنجا یک بطری آب یخ روی من خالی کرد.ی باال و تخت طبقه روی نوید رفت
. با یخ زدن من، یخ جمع هم شکست و شروع کردند امدراز کشیدهنیاگارا  کردم زیرمی

شان مرا همراهی کردن. وقتی تمام شد، دست زدم به شکمم، ِسر های مسخرهبا قهقهه
ی خودشان. مشخص گفت و رفت کوپه ریخبهشبنوید یم. بازی را ادامه نداد شده بود.
 رفت که شب آرامی را سپری کند.و حاال می شدهارضا از منظر قدرت بود که 

من فوری لباس پوشیدم. توی  .کشید و زد روی ترمز یسوتقطار در همین موقع 
ی . حدسش سخت نبود: یکویدند سمت انتهای سالندی قطار خدمهراهرو دیدیم که دو 

اما چرا؟ سناریوهای مختلف را توی ذهنم امتحان ؛ ی توقف را کشیده بوددستگیره
 ی ما شد. ی نوید وارد کوپهکردم که کلّهمی

خندید غش میو داشت غش« !تو دستگیره ها پاش گیر کردیکی از بچه»گفت کلّه 
« !تو کوپتگمشو » . داد زدبودی محکمی به پشت گردن ساکت شد. بابانوئل که با ضربه

 «!شمام بکپید»و خطاب به ما گفت 

غمی نشاید که نامت نهند آدمی، ولی اند تو کز محنت دیگران بیدانم که گفتهمی
تنها غمگین نشدم که جگرم هم حال آمد. آدمیم ای که نوید خورد نهگردنیمن از پس

 م؟دیگر، اگر از انتقام لذت نبریم، چطور با رنج تحقیرهایمان کنار بیایی

 



 فرزاد بیان   15
 

ام و دارم مسواکم را در توالت قطار توی خواب خودم را دیدم که مسواک نزده
شورم. بعد دیوار توالت ناپدید شد و من مخزن آب قطار را دیدم که لجن بسته بود می
 !کردداخلش شنا می قاسمی داشتو 

 گفت. ریخبهصبح مهگلودرد بود که ب ،کس نیاول، صبح که از سوز سرما بیدار شدم
های گلودرد را اسکان داده های سرماخوردگی و باکتریاز دیشب ویروس ،بدن خیس

آمد، معلوم نبود این منم که ذره هم که درمیآمد و همان یکبود. صدایم تقریباً درنمی
 ها.کنم یا باکتریصحبت می

 «!فاک رفت از صدای خُرخُرتاشکان تا صبح مغزم به»پدرام گفت 

 گفتند. ریخبهصبحطوری به هم و این« !چسیدیت و زرت میتوام زر » اشکان گفت

فضایی به  به لحاظ خواستیمر نبستیم. با این کار میدر سلول را باز کردیم و دیگ
 –با نان و پنیر  قاسمیولو بودیم که  هاطور روی تختاضافه شویم. همینی قطار بقیه

ً . «سالم بر اهل کوپه» تشد و با ژستی سرحال گفوارد  –و فقط همین دو مادّه  احتماال
را فرستاد تا  اشکانآمد نشست و  جواب سالمش را دادیم. بود.آرایی با کوفه واج دنبال

 آب جوش برای چایی از بوفه بگیرد.

 «شده؟ هایآهنآدمتو چرا صدات مثل »رو کرد به من و گفت 

کنم که اگرنه، ای به مراسم غسل میت دیشب پرهیز ترین اشارهفکر کردم از کوچک
ام. ها رفتم زیرآبش را زدهلوسگیرد که مثل بچهام را میشود و یقهدست نوید رو می

 «کر کنم سرد بوده یکم سرما خوردم.دیشب ف»فقط گفتم 

ترها را مزخرفشان کوچک یهاسؤالترها همیشه با بزرگ« مگه پتو ننداخته بودی؟»
 دهند.گویی قرار میدر موقعیت دروغ

 «سمت در بود از الی در باد میومد.سرم »

 «گیریم.دیمت بیمارستان روز آخر تحویلت میدعا کن بدتر نشی وگرنه ما می»
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 گفتم. در عوض فقط لبخند زدم. ی یخ. این چیزی بود که باید میمزهبی

 زیهوس برانگنان و یک برش پنیر بین ما تقسیم کرد که چون اصالً  تکهکی قاسمی
 داشتننگهزودی به دستمان رسید. ح نشد و در انتظار چایی ماندیم که بهنبود بزاقی ترش
رود تصورش هم به نام چایی در یک لیوان نازک طلقی که با یک فشار وا میمایع مذابی 

 های قطار را هم اضافه کنید.تکانوحشتناک است. 

تا حاال خوره؟ وقت تو بیداری سرما نمیها آدم هیچدونستید بچهمی»گفت  قاسمی
شده تو بیداری سرما بخورید؟ همیشه یه جایی خوابتون برده بعد که پاشدید دیدید 

 «.سرما خوردید

شنیدیم که حرفی می قاسمیباری بود که از اولین به گمانمخوب راستش 
خواست حرفش را نقض کنم ولی هرچه ی دینی نداشت. خیلی دلم میمایهدرون

پشت مدرسه من را  اشکانفتم. حتی روزی که نوید و خاطراتم را گشتم مثال نقضی نیا
توی برف دفن کردند سرما نخوردم؛ ولی فردای  ،آیین سمبولیک تولد دوبارهطی یک 

 ، سرما خوردم.و خوابم برد همان روز که جلوی بخاری لش کردم

دونید می»کردیم. ادامه داد  دشییتأهایی که توی حلقمان بود، با سر همه با لقمه
 «سوراخه؟ین پنیرها سوراخ نیست ولی پنیر سوییسی سوراخچرا ا

پرسید که بشود با دهان بسته جوابش را خیر می –بله  یهاسؤالتر بود اگر عاقل
های توی پنیر تولید به خاطر گازیه که میکروب»ی حرف را گرفت داد. باز خودش دنباله

دونستن، فکر ین چیزا رو نمیکنه. قدیما که اکنن. خمیر نون هم واسه همین پف میمی
 «.کننتوی خمیر فوت میها میان کردن جنمی

 جریان سؤالشبا  پدرام ؛ کهزدگرایانه حرف میعلم قدراینداشت شد که باورم نمی
 «آقا شما تا حاال جن دیدید؟»را عوض کرد 

 ناآلهمین  نکهیامثللبخند ملیحی زد و از پنجره نگاهی به بیرون انداخت.  قاسمی
 در سکوت خیره نگاهمان کرد. یاهیچندثاندید. در کوپه را بست و هم داشت جن می
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ها یه شرایط خاصی دیدن جنمن جن ندیدم. چون »گفت تر کرد و صدایش را یواش
کرد که چطوری شناسم ولی اسمشو نمیارم برام تعریف می. یه روحانی که میخوادمی

ً بهتره پیش بین گم اینا که میکنه. جن احضار می خودمون بمونه. این حرفا رو کال
نااهلش نزنید چون مردم این روزا باوراشون ضعیف شده. شرطش اینه بچه به سن 

ندازن و از خون می ی سفید روشکه آلوده به گناه نباشه. یه پارچه ممیزی نرسیده باشه
خونن. یبچه م گوش چکن. یکسری دعاها درروی پارچه می شدهذبحتازه یه گوسفند 

بینه. قسم کنه و جن رو میای که داره این دعاها رو جذب میدل بچه به خاطر اون پاکی
ها با دیدن جن اشکشون بند خدا شاهده بعضی از بچهگفت اون روحانی میخورد می

خندن. بستگی به جنی داره که ها حتی میکشن. بعضیها جیغ مینمیاد دیگه. بعضی
بیاد فکر کن یه جن  ها هم مثل آدما انواع و اقسام دارن.گه جندونید دیدیدن. چون می

 «خندی دیگه.با شکم گنده. خب می پدراممثل این 

 نکهیبااای اخمو توی فکر بودم. اش خندیدند ولی من با چهرهمزههمه به تشبیه بی
هایش دروغ محض است، یک سلول شکاک در مغز گفت حرفهایم میتک سلولتک

ً  «ولی اگه راست باشه چی؟»پرسید نوجوانم می  جهان یهمین چیزی که در سفره حتما
را داریم:  شهای توی یخچالخوراکی یکه کنجکاو کندسیرمان نمیقدر کافی به بینیممی

در سطح دم دست است. جز همین چیزی که دور از دسترس، چیزی تجربه کردن چیزی 
 کهنیان معنا پشت ماده و بعد اثبات گیری و در سطح عالمان، یافتعوام، جادو و جن

سلول شکاک اما من به حرف تک؛ چیزی بیش از موجوداتی صرفاً مادی و فانی هستیم
 «ینی راهی نیست که ما هم بتونیم جن ببینیم؟»گوش کردم و پرسیدم 

تون شده باشه ولی مثل ما خورده قاطیشماها هنوز پاکید. شاید یکم شیشه»
 «یواش چشم دلتون باز می شهاشید آلوده نشید یواشنیستید. اگه مراقب ب

 یرارادیغها مثل جیش کردنشان فهمیدم. مگر دروغ گفتن بچهی پاکی را نمیفلسفه
ها پاک و چی شد که فکر کردند بچهرود؟ ی بچه درمیاست؟ یکهو یک دروغی از پاچه

حتماً استداللشان های بدنشان درنیامده؟ اند و شرارت ندارند؟ چون هنوز پشممعصوم
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های بلوغ درآمدن همین مورد آخر است چون سر نماز جماعت به ما گفتند یکی از نشانه
ی سوم های پایهجایی از بدن است که بعداً سر کالس جزییاتش را به بچهموهای یک

 هرروزگرفتم و از آن به بعد  پدرامخوری از دم آب همان روزگوییم. من جزییات را می
مضحک است که خالصه های آنجا درآمده یا نه. هنوز که نه. م ببینم پشمکنچک می

 پشم است. معیار بلوغ

 

به های دیگر های گروهبچه ها پیاده شدیم،ی گروههمهقطار که به ایستگاه رسید و 
ما  ،به گروه یبندیپانصف روز  این ی دیگر. انگارهایی آمدند از یک مدرسهغریبه نظرم

دیگر دلیلی نداشت جدا از هم باشیم، مثل  نکهیباااز هم دور کرده بود. ها را فرسنگ
بود ولی  شدهه برداشتکردیم. محدودیت فضایی همدیگر را دفع می همنامبارهای 

 ذهنمان هنوز مرزبندی داشت.

طول مسیر که شهر . در سوی هتل روانه شدیمها را توی تاکسی چپاندند و بهبچه
جا همه سابی توی ذوقم خورد. قبالً مطمئن شده بودم که آسمان  کردم حرا برانداز می

 به نظرماست.  شکلکیجا شهرها هم همه سرووضعمطمئن شدم  اآلناست اما  کرنگی
های میدانش با ی ما، طرح کاشیمنطقی نبود که شهری در چندصدکیلومتری خانه

م که انگار دوقلوی ای را دیدهای حمام ما یکی باشد. نبش یک خیابان مدرسهکاشی
بهترین تفریح، »هم یکی بود:  ش. حتی حدیث روی دیوار بود ی خودمانمدرسه همسان

ها کردند یا مغز آدمها را از روی دست هم کپی میآیا معمارها نقشه «کار است. علی )ع(
های مختلف کرد؟ یا شاید دلیلش این بود: معمارها در مدرسهتا این حد مثل هم کار می

، محصوالت کشندیمها خالقیت را خواندند و چون در این مدرسههای یکسان میکتاب
 همهنیااین بود که پس هدف از  سؤالشد. همه مثل هم می وپرورشآموزشی کارخانه

ها در دور کنیم و شبهای خودمان دور توی خیابان شدنمیدور شدن از خانه چیست؟ 
 م؟هتل بخوابی
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ی رنگ و رو ستاره ۳ نه محقّر.و دیده بودند نه لوکس بود  هتلی که برایمان تدارک
ها ی امتیاز هتلستاره در دنیا وجود ندارد، میانه صفرچون هتل  .رفته بر سردرش داشت

 است. ۳دقیقاً برابر 

انگار ما »به امیرعلی گفتم رفتند داخل و ما بیرون منتظر ماندیم.  قاسمیبابانوئل و 
 «وااّل.» گفت« .ریزیمپشکل می توی البی

فعالً » . بابانوئل گفتدستمان ندها را دادبیرون و کلید اتاق ندبعد از چند دقیقه آمد
هم اگه کاری  قاسمیاستراحت کنید. یه ساعت دیگه واسه ناهار بیاید پایین. من و آقای 

 «.هستیم ۱۰۰چیزی داشتید اتاق 

 «ریم؟آقا بعد ناهار کجا می»پرسید  هاسومییکی از 

آنجا مدرسه مشهد را انتخاب  به خاطررفتیم که جایی میسخش معلوم بود. همانپا
 .را کرده بود و نه مثالً شیراز یا اصفهان

گردیم غروب واسه نماز دوباره کنیم بعد اطراف حرم رو میریم حرم یه زیارتی میمی»
 «ایم.شب اوله خسته چون خوابیم کهریم حرم و بعد هتل. امشب زود میمی

 «ریم؟آقا بازار رضا نمی»

 «.بازار فردا»

 «نمازاتونو اینجا شکسته باید بخونید. ...دونید دیگهها میبچه»گفت  قاسمی

 «نیمش؟ورکعتیه چجوری بشک ۳ که آقا نماز مغرب»پرسید  یکی

 «.شهشه. نماز صبح و مغرب عوض نمیرکعتی شکسته می ۴فقط نمازهای »

 المسائل گویا.حگفتند توضیمی قاسمیها به بچه
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بود. مهم نبود که هوا گرم که  یکولرگازاولین چیزی که در اتاق چشممان را گرفت 
خواستیم ازش استفاده مال ما بود می اآلناین وسیله  کهنیهمنبود هیچ، سرد هم بود؛ 
کردیم و روشن نشد فهمیدیم تا کارتی را ای کنترلش را انگولک کنیم. وقتی چند مرتبه

نیم وسایل برقی اتاق راه توی جایگاه مخصوصش فرو نک استآویزان  لید اتاقکه از ک
 «تو گلوت بهتره؟»پرسید  امیرعلید. کولر که روشن شد آب دماغم راه افتاد. افتنمی

 «.خورمنه فکر کنم دارم سرما می»بهتر نبود. گفتم  .چک کردم

 .خودش کولر را خاموش کردو بعد « ب کولرو خاموش کن پسعه خ»

حالم را پرسید و  کهنیهم هرحالبهزودتر نگفتم؟ مشکل من همین بود.  خودم چرا
. پروین بود که دلم گرم شد مشفقانهقدری بهکرد، نهای بدمزه دنبال پاسخم را با شوخی

چندآورتر «. شفقت نیستدر آن سرای که زن نیست مهر و »اعتصامی راست گفته که 
چیز، حتی سالم و با تقریباً همه مگر داریم؟ بلوغ یههای پسر در آستانجمع نوجواناز 

ً وقتی پرسی معمولی هم از منظر جنسی برخورد میاحوال ی رفت طبقه اشکانکنند. مثال
داشتن » گفت« ؟بود ناهار چی» ازش پرسیدمپایین چک کند که ناهار حاضر شده یا نه، 

تقصیر من است که کلمات ا نکردم. جوابی پید« .کردنخر داغ می چیزو آشپزخونه ت
زندگی برای  یدریچه انگیز است که ببینیراستش غمچرخد؟ دار توی دهانم نمیافک

 .شودباز میمتر زیر ناف چند سانتی یک نفر از

حقیقت داشته  اشکانی ناهار کباب بود از نوع کوبیده. چرب و لذیذ. اگر مشاهده
قدرها هم بدمزه نیست. عوق. پایان آنشود دستگاه تناسلی خارجی چهارباشد معلوم می

یه ربع دیگه دم در باشید بریم »گفت  قاسمیلیسیدیم ها را که داشتیم میته بشقاب
 «.سمت حرم
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آدم هرچی از »گفت  اشکان .مالیدشت زیر بغلش را مام میدا امیرعلی ،توی اتاق
 «کنهاین چیزا بیشتر به خودش بماله بیشتر عرق می

 «شههرچی بیشتر بری حموم موهات زودتر چرب می ...مومعین ح»گفت  پدرام

عین »رسید گفتم  به نظرممن هم سعی کردم چیزی اضافه کنم و اولین چیزی را که 
 «پشم. هرچی بیشتر بزنی بیشتر درمیاد.

شدم. می هااین آدم. داشتم شبیه بهترچهنبود. ولی  خودمجا خوردم. حرفم شبیه 
 «.کارمو بکنم یدا بذارخفه شید باب»گفت  امیرعلی

 «مگه واسه تو دراومده؟»رو به من کرد و پرسید  اشکان

که  ...های من صحبت نکرده بودی پشمدربارهقدر رک و راست تا حاال کسی ایناوه! 
 «.دونمنمی»بود. گفتم  کردهکاش ای

 ...سوزه. همش باید بزنی. اینا که خوبهای. همش می. دربیاد بیچارهبه حالتخوش »
 «ز همه بدترش تحریکه.ا

 «!تو بدونقدر بچگی»گفت  پدرام

 «.آهان»ال توی ذهنم داشتم که فقط گفتم سو  قدر عالمتاین

 

داد زد  قاسمیشدیم که پیاده راهی نبود. جلوجلو داشتیم وارد محوطه می ،تا حرم
 «.اینجا جمع بشید باید اذن دخول بخونیمبرگردید ! همه وایسید»

 «آقا واجبه؟»یکی پرسید 

ی یه نفر، خواید برید خونهیه آدابی داره. شما وقتی می یهر کارواجب نیست ولی »
و بعد « همون در زدنهمثل زنید. اذن دخول رید داخل. اول در میطوری نمیهمین
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بلندبلند خواند و  دعایی از روی تابلویی که آنجا نصب شده بودای چند دقیقهخودش 
 ما گوش کردیم.

 به یک پندهم ایستاد و یک روایت مرتبط که حتماً رسیدیم میبه هر قسمت که می
 افتادیم.کرد و دوباره راه میشد برایمان تعریف میاخالقی منتهی می

ی گفتند سقاخانهداری با تکنولوژی آمیخته بود. یک آبخوری دیدم که بهش میدین
را زیر سنسورها  اتو مجهز به چشم الکترونیک بود. شیر نداشت. قمقمه« اسمال طال»
خواست مریضی که می توانستی ببری برایمیاین آب را  وقتآن  آمد.گرفتی و آب میمی

با گنبد سلفی داشت مگاپیکسلی  ۱۲با دوربین  تر یک مرد هیکلیطرفآن شفا بگیرد.
 .گرفتمی

مفتون  حیاط را رد کردیم و رفتیم داخل. اطراف ضریح شلوغ بود و از هم جدا شدیم.
 ام زد. برگشتم.نهو لوسترهای درخشان سقف بودم که کسی دستی روی شا هاکاریآینه

 بود. امیرعلی

 «رضا!»گفت 

 «!امیرعلی»

 «ترسیدی نه؟»

 «آره فکر کردم دسِت امامه!»

 «دستت به ضریح رسید؟»

 «امتحان نکردم.»

 «راه اومدی یه دست بزن. همهنیا»

 «شاید رفتم.»

 «بعدش باید یه چیز ازش بخوای.»
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 «چی بخوام؟»

 «خوای؟دونم. هرچی. چی میمن چمی»

 «خوام.یپول م»

« ً  «شه.تکراری رسیدگی نمی زیادیهای خوان. به درخواستهمینو می اکثرا

 «؟خوایتو خودت چی می !برو بابا»

 «دختر همسایمون ازم خوشش بیاد.خوام یه کاری کنه می»

 «شه.حتماً رسیدگی می مال توبه مطمئنم »

، درخواست این آدم قانع پنل رسیدگی به حاجات دست من بودفکر کردم اگر واقعاً. 
 ها.اسپم فولدر انداختم تویکردم ولی درخواست یکی مثل خودم را میتجاب میرا مس

 

یک هندزفری  پدرامو  اشکان .گروه پراکنده شدیم تا چرخی اطراف حرم بزنیمگروه
هایی که هنوز موسیقی رپ مخصوص نوجوانرا بین خودشان تقسیم کرده بودند و 

رفته بود توی یک مغازه. من هم به کبوترها  امیرعلی دادند وگوش می شان داغ استکله
 کنند.می جانشینیکا ها ر کردم و توی این فکر بودم که با چه ترفندی ایننگاه می
با بادی در گلو ام گرفت و بدبو را جلوی بینی یک شیشه مایع سیاهو  آمد بیرون امیرعلی
ُ » گفت  «.وشک آهعطر م

 «چند؟»

 «تومن. بیستوصد»

 «اصله؟مطمئنی »

 «کنه.ره از بیابون جمع میخودش می»
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 «وی دختر همسایتون نزن.به نظرم اینو جل»

 «واسه اون خریده بودم. چرا؟ عه عوضی!»

 «.بهش بده. ولی نگو مشکه»

 «چرا نگم؟»

دیگر را هم  زیچکی، انگیز بودکه غم لوحی رفیقم ایمان آوردمکه به ساده نیا از ریغ
 نسبت عکس دارد. هندی مغازه تا حرم با میزان قالتاقی فروشفهمیدم: فاصله

همراهمان بود  قاسمیوقتی  ،جا آوردن احکام شریعتبه برای نماز به حرم برگشتیم.
. هوا تاریک یمکرد که همه در صف نماز حاضر باشیک انتخاب شخصی نبود. چک می

قرار گرفتم. در میان  ریتحت تأثروشن. اینجا جایی بود که عمیقاً  هانورافکنشده بود و 
نقص! کرد. یک کار گروهی بی متأثرمقِ جمعیتی عظیم خم و راست شدن سکوتِ عمی

 .کردماحساس تعلق و امنیت نظیر! یک سمفونی بی

 

ها آمد توی اتاق ما. یک دمپایی در با دومی قاسمیشب که به هتل برگشتیم، 
بازی کیا دمپایی»دادم از توالت کش رفته باشد. بلند گفت دستش بود که احتمال می

 «بلدن؟

 «بازیه با دمپایی؟همون بطری»یکی گفت 

 «دونید.پوک همو میوا گذشته. جیکهبازی دیگه از شمابطری»

 «زنیم؟پس با دمپایی روپایی می»
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کاری را که گفت  «وسط. یدحقله رو زمین بشینید. پاهاتونو بذار دورهمگوش کن. »
جور کرسی بود که انجام دادیم. رفت یک پتو از اتاق آورد و انداخت روی پاهای ما. یک

 شد.با عرق پاها گرم می

که نشستید دمپایی رو  ییچرخه. شماهاو دور حلقه میشه یکی از شما بلند می»
زنید. کسی که دور هوا با دمپایی بهش میبی کهویکنید و دست میبهزیر پتو دست

سوزه ببینه. هرکسی که دمپایی رو لو بده می شماهاچرخه نباید دمپایی رو توی دست می
 «و نوبتشه دور حلقه بچرخه.

 نکهیامثلهایی که سراغ دارم خشونت است. ب بازیی اغلمایهدانم چرا دروننمی
ای کند. هیچ بازی، مغزمان را سرشار از لذت نمیهمنوعچیز بیشتر از مجازات یک هیچ

شناسم، هایی که میسراغ ندارم که قانونش این باشد که همه برنده را ماچ کنند. در بازی
دانم گرایش به ست. نمیی برنده شدن در بهترین حالت معافیت از تنبیه اجایزه

یک مرض است، ولی هرچه که هست، من  کهنیاخشونت در سرشت طبیعی ماست یا 
 خواستم امشب حسابی سیرابش کنم.می

کسی هم در شروع یکی باید دور حلقه بچرخد تا بازی شروع شود و هیچ که آنجا از
م دش هآغازگر بازی باشد. خو پدرامخودش دستور داد که  قاسمیبازنده نیست، 

 .نشست روی مبل تا زجر ما را تماشا کند

پایید و یک ی ما. یک چشمش جلو را میچرخیدن دور حلقهبه شروع کرد  پدرام
شد. دست میبهی پالستیکی داشت دستچشمش عقب را. زیر پتو ابزار شکنجه

غفلت  لحظهکیاش کرده بود. که در بدنش جریان داشت، عصبی یزیوگرجنگمکانسیم 
شد. حتی تر میچرخید و عصبیآمد و او باز میاما درد نمی؛ ی درد بودی با تجربهمساو

دمپایی  کهنیهمشدم. تصمیم گرفتم این دور باطل را بشکنم و من هم داشتم عصبی می
است، دمپایی را خواباندم  جلوروبهاز من رد شده و حواسش  پدرامدستم رسید و دیدم 

مغز آدم صدای  نکهیا مثلها صدا را تشدید کردند. اش. چربیپشت ساق پای گوشتی
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را انتخاب  پدرام قاسمیدلیل نبوده که شاید بی ؛ وداندشتر را با درد بیشتر یکی میبی
 کرده بود.

. همه الاقل استعدادم بد نبوداگر در موش تو سوراخ افتضاح بودم، در این بازی 
. باالخره حرارت ماندمتا آخر روی زمین بار دمپایی را لو دادند و دور چرخیدند ولی من یک

شد و بازی را  تحملرقابلیغپاها در زیر پتو که در اثر استرس بیشتر هم شده بود، 
 وقف کردیم.تم

خوایم نماز صبح رو تو حرم بخونیم. یک ساعت فردا می»رفتن گفت  قبل قاسمی
« یدارش کنیدقبل اذان دم در باشید که حرکت کنیم. کسی خواب موند با جشن پتو ب

 .رفت اتاق خودش یهرکسو در را بست و 

 

 «!بیاین سوپر ببینیم»گفت  اشکانخودمان چهارتا که شدیم 

 «!بابا بذار دو روز پاک باشیم. حال نداریم نصف شبی حموم کنیم»گفت  امیرعلی

 «حاال چی داری؟»گفت  پدرام

 «زنن.از این ژاپنیا که پشماشونو نمی»

 «.بندازیمنگاهی بده حاال یه »

 امتو»پرسید  اشکان تایی رو کردند به من.قت کرد. سههم با سر مواف امیرعلیو 
 «؟رضا بینیمی

ودم ولی شک ها را تماشا کرده بلخت زننیمهبدن ماساژ  قبالً توی اینترنت فیلم
 گفتند سوپر. ها بهش میاین کههمانیا  داشتم اسمش پورن باشد.
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فکر کردم باالخره باید از این  «.گیریچیز یاد می چارتا ه واست یهبیا خوب» گفت
دختری پیدا کنم شود اگر چند سال دیگر دوستچیزها سر در بیاورم و خیلی مسخره می

دانستم که پورن، دانم سکس یعنی چی. ولی آن موقع نمیو بفهمد من نمی
 ترین خودآموز سکس است.شدهتحریف

وبایلش فیلمی را که وعده داده بود پخش کرد. طی توی م اشکانرفتم کنارشان و 
اجازه از جیبش پول چرا زن بی کهنیای یک پالن کامالً باورناپذیر مرد با زن ژاپنی درباره

ً زن را تنبیه میبرداشته بحث می تر دقیق ؛کندکند و بعد با یک نزدیکی جنسی خشن مثال
فیلم نگاهم از فرش به فیلم و ی هشت دقیقهدر طول هفت کند.تجاوز می بهش کهنیا

قدری برایم ی یک مرد بهوآمد بود. اولش دیدن آلت برهنهاز فیلم به فرش در رفت
در مغزم  یوانفعاالتفعلخواستم عوق بزنم. معلوم نیست چه ناخوشایند بود که می

چشمم عادت کرده بود. روند سریع عادت، دیگر رسید،  آخرانجام شد که وقتی فیلم به 
 .عادی شدن ترسناک استانم کرد. نگر 

ساعتی که تا سحر مانده جانی تازه کنیم.  ۲خوابیدیم تا در  ،سینما که تعطیل شد
زنان من فقط جان کندم. زجرآورترین رویای عمرم را دیدم: مردهای لختی که نعره

 فرار از دست آن مردها بودند. در حالکشان های لختی که جیغدویدند و زنمی

 

. هوا تاریک بود و درهم شکست اشکانمتجاوزان با صدای زنگ موبایل کابوس 
اش رسیده ی نابودگریصورتم خیس عرق سرد. سرماخوردگی یا هرچه اسمش بود به قله

ی دوم که موبایل را اسنوز کرد و یک شانس دوباره به خواب داد. دفعه اشکانبود. 
به یخچال  وپادستو چهار موبایل صدا کرد، خودش را از تخت روی فرش انداخت 

رساند. نوشیدن کمی آب روشنش کرد. بلند شد، بقیه را هم بلند کرد. جز من که حتی 
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تک فیبرهای عضالنی بدنم درد خورد. تککرد، مفاصلم تکان نمیاگر مغزم اراده می
 کرد. می

توی هتل  .تونم بیامبگید من سرما خوردم نمی قاسمیبه  .شما برید»گفتم 
 «مونم.می

گم می قاسمیبه  داغی!»ام. و دستش را زد به پیشانی« ؟ه رضاچت»گفت  امیرعلی
 «گه.ببینم چی می

 «باید بری دکتر حتماً وگرنه یه هفته افتادی.»گفت  اشکان

 «ریم تو بگیر بخواب.پس ما می»گفت  پدرام

 با صدای در زدن بیدار شدم. هوا به خواب رفتم. گذاشتم و همیروهایم را چشم
 قاسمی بعد کلید انداخت و در باز شد: ؛ وای به در زدروشن شده بود. کسی دوباره تقه

 بود. در را پشت سرش بست و آمد تو.

 «ه!خدا بد ند»

 «.سرما خوردم»صاف کنم اما نشد. گفتم گلویم را سعی کردم 

 «فقط بدتر شده. نه؟ اآلندیروز سرما خوردی. از تو »

 «بله.»

و آمد نشست  «شی.رتا قرص و کپسوله. خوب میچیزی نیست. خرجش چا»
 ،بود معذب کنندهبود بیرون. خیلی  ی پایین تختم، جایی که پاهایم از زیر پتو زدهگوشه

 اما چیزی نگفتم.

سحر رفتیم حرم. یه حال و هوایی داشت. سکوت مطلق. فقط صدای »گفت 
ای خودت. تو تا کشید. تو اون خلوت فقط خودتی و خدها. آدم روحش پر میپرنده

بینی این موقع میجوونی روحت پاکه. اگه چشاتو ببندی و به صدای دلت گوش کنی، یه
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تونن. شنوی که آدمای دیگه نمیبینی و میها برداشته شد. اون موقع یه چیزایی میپرده
 «خوای جن رو ببینی؟دیروز تو قطار گفتی می

علتش  راجع بهشد و تر میداشت تند هرلحظهاحساس بدی داشتم. ضربان قلبم 
ها را توی این اتاق دربسته، در فهمیدم چرا باید این حرفهم مطمئن نبودم. فقط نمی

 «...نه ...دونمنمی»لرزید گفتم اش میحالت دراز کشیده بشنوم. با لبی که گوشه

حاال چشماتو ببند تا یه چیزی برات نگران هیچی نباش. تو از پسش برمیای. »گفت 
 «و یه حالی بشی.بخونم 

افتد اما بخشی از وجودم فهمیدم اتفاق بدی دارد میقلبم به تپش افتاد. می
ِ یا کاری کنم و کوچک دیایدربگذاشت صدایم نمی اعتراضی را در سرم خفه  ترین فکر
هایم را نتوانستم در مقابل نگاهش که به من خیره بود دوام بیاورم و چشمکرد. می

 دستش را گذاشت روی کف پایم و آرام مالش داد. .که فقط نبینمش بستم

 «باید نف ِستو رام کنی... ...آروم و عمیق نفس بکش»گفت 

و لبش را روی « رنها کنار میحاال پرده»سرش را نزدیک گوشم آورد و زمزمه کرد 
شدم انگیزترین احساس ممکن را داشتم. داشتم از درون منفجر میلبم گذاشت. نفرت

داند ای بودم که میبازیآمد. مثل اسبابت شده بود. حتی اشکم درنمیاما بدنم سس
زنده است ولی بلد نیست هیچ واکنشی از خودش نشان بدهد. و بعد دستش را برد 

 زیر پتو...

 

مردم  چند بارگذشت. شاید  عمرکیهر دقیقه از آن اتفاق مثل یک ساعت یا شاید 
کردم بل. وقتی از روی تخت بلند شد، احساس میپیرتر از ق هر بارو دوباره زنده شدم، 

 زاری متعفن تبدیل شده. از او و از خودم متنفر بودم. گلستان وجودم به لجن
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کارم تو هم هستی. قدر که من گناهحاال تو هم مثل منی. همون»گفت  قبل از رفتن
آبروی خدا  بخشه. خدا ستّارالعیوبه.اگه احساس گناه داری، پیش خدا توبه کن. خدا می

 حرفتوکس دار. هیچ تو نگهتو هم مثل خدا باش. آبروی خودداره. هاشو نگه میبنده
اتفاقای بدتری واست  نتونستی، شایداگه  و و ببندیکنه. پس بهتره دهنتباور نمی

آورد و پرت کرد یک کیسه دارو از کیفش در «.یوفته. این داروها رو هم بخور خوب شیب
 بیرون رفت.طرفم و از اتاق 

ها را برای من کنار زد. من آن طرف پرده را دیدم. آن دنیای او راست گفت. او پرده
سراسر لجن و کثافت را دیدم. دیگر چیزی برای کشف باقی نمانده بود. کارم در دنیا 

کردم؟ رسید. چرا باید توبه میی پاکی به گنداب میتمام شده بود. من گول خوردم. جاده
. چه خوب شد که بودمراه را به من نشان داده باید شکرگزارش میدا آخر خ کهنیااز 

 «خدایا کارت حرف نداشت! من دارم میام!»زود فهمیدم. 

قورت یکجا ها را کف دستم ریختم و همه را ی قرصبستهآب برداشتم.  خچالیاز 
م احساس چشمانم را بستم. از این فکر که دیگر قرار نبود هیچ انسانی را ببیندادم. 

 آرامش کردم.

 

هایم را باز کردم. یک پرستار مرد داشت لولد. چشممی حس کردم چیزی توی دماغم
المتی! سآقای رضای گل! به بهبه»با دیدنم ذوق کرد  کرد.ام را تخلیه میلوله معدهیک با 

 «!بدجور شانس آوردی !رفتیپسر داشتی از دست می

معده امتداد داشت و محتویات معده را توی یک شد تا ای که از دماغم وارد میلوله
 شد.ها میکرد. محتویاتی که شامل قرصمحفظه خالی می

. یه آقای نسبتاً مسنی بود با موهای سفید. اون ندونم معلمتون بود یا ناظمتونمی»
 «.جوری کردی با خودتخاطر افسردگی اینآوردت. گفت به
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من افسرده بودم و خودکشی کرده بودم؟ کرده بود پیش خودش؟  یمردک! چه فکر
 وسط اردو؟ کفرم درآمد. همآن

تا مثل تو رو میارن اینجا برامون.  ۱۰ها. روزی فکر نکن فقط تویی»آهسته گفت 
گم من اگه ان. من پیش خودم میدختر و پسر. بعضی از این دخترا اوووف چه جیگرایی

 «!بنده نبودمدیگه همچین چیز مامانی بودم خدا رو 

 «کشه.فهمی چی میتا با کفش کسی راه نری نمی»ی دلم گفتم تو

 «ت کنه.بخواب دکتر بیاد دوباره معاینه»لوله را درآورد و گفت 

 !کات –ای! از آن تخت ام بودم. چه تدوین هنرمندانهمنفعالنه تماشاگر فیلم زندگی
ر از آنی بودم که تچه بد شد که نمردم. منفعل کهنیابه این تخت! حتی فکر نکردم به  -

 عیار!تمام بودیستچیزی را تحلیل کنم. فقط نگاه. فقط نظاره. یک 

ی باالیی حالی گفت که دکمه این را دکتر در« کر انگار بهتری.خب خدا رو ش»
دی با خودت؟ تو تازه بود کر  یکارچهپسر تو عقلت کمه؟ این »بست. روپوشش را می

 « !باید زندگی کنیتازه تو  .اول جوونیته

انگیز است اگر دو انسان همدیگر را درک کنند. برای همین از درک شگفتیم برا
با من  ولی بلد نبود چطور داشتواقعاً مرا دوست مرد  این .شومنمی زدهشگفتنشدن 

دونی مامان بابات خودتو به این روز انداختی که چی؟ می» پرسید طلبکارانه. رفتار کند
 «کنن؟بفهمن دق می

توانستم توی شد؟ دیگر حتی نمیفهمیدند چه میناگهان نگران شدم. اگر می
 انسان یهاتوسط قاچاقچیدادم فکر کنند توی مشهد ترجیح میصورتشان نگاه کنم. 

و  بفهمند چی به سرم آمده کهنیاتا  و بعد برای همیشه ناپدید شوم امشده ربوده
روز فقط گریه کند و پدرم خواست شبانه. حتماً مامانم میسوزی کنندبرایم دلبخواهند 

 گارد کنارم بنشیند.بادی عنوانبهتا مدرسه اسکورتم کند و توی کالس هم 
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بدنت کامل انجام  یسازپاکت مصرف کنی تا یکسری دارو نوشتم که باید سر ساع»
 «بشه

پشت سرش بابانوئل  ،رفتکه دکتر توی سرم اکو شد. « سازیپاک»ی کلمهمدتی 
ندلی کنار آمد تو و نشست روی ص یلومتریک کیپرسی با لبخندی بدون سالم و احوال
جدی جایش را به اخمی غضبناک داد. با لحنی محو شد و  سرعتبهتختم. لبخندش 

سخته. فقط  چقدر دونم براتخوام چیزی بگی. چون مینمیببین رضا جان، »گفت 
ست. آره یا نه. از هیچی هم رو جواب بدی. جوابش یک کلمه مسؤالخوام همین یک می

 «خب؟نترس. من باهاتم. 

 «.باشه»گفتم 

 «بود؟ قاسمیکار »

علوم؟ شاید کرد. ولی از کجا مراست پازلی را که توی سرش بود حل مییک سؤالش
گفتم؟ وقت جواب دادن من بود. باید می اآلنکرد. نمی زد. فرقیمی یکدستیداشت 

پسرش گفت سر گلزد به پدرم و میو زنگ می داشتیبرمشد؟ تلفن را بعدش چه می
آمد؟ اصالً چه کار چه میدغل قاسمیبود. به سر اینجا چه آمده و بعد پدرم فردا نشده 

 بیشتر نپرسد.  سؤاالترا گرفتم تا  مغزمجلوی مهم بود! 

 «دید به مامان و بابام چیزی نگید؟قول می»گفتم 

 «.گمبهتره خودت بهشون بگی ولی من چیزی نمی»کرد و گفت  یاهیچندثانمکثی 

 «کار خودش بود.بله. »

 «!سگ دونستم. تخممی»

 «دونن؟ها چیزی نمیبچه»

 ها گفتم حالت ناخوشه آوردمت درمونگاه.دونه. به بچهنمی هیچیکس هیچ»
 «خوای بری پیششون؟می
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اما برای  نم؛ار زیر پتو بگذی عمرم را دادم بقیهکمترین اشتیاقی نداشتم. ترجیح می
ی اردو را غیرطبیعی جلوه نکنم و کسی به چیزی شک نکند تصمیم گرفتم بقیه کهنیا
وز این سفر جهنمی بود و فردا از هیچی نشده طی کنم. خوشبختانه آخرین ر نکهیال مث

 شدیم.خالص می و وحشت این دیار غربت

دیدم. ها روی فرش شدهولو، حیاطها را توی ام کرد. بچهبابانوئل تا حرم همراهی
افتاد. ضربانم باال رفت و پاهایم شل شد. نگاهم را برگرداندم. به  قاسمیچشمم به 

 «.خوام برم پیششوننمی»بابانوئل گفتم 

 پدرامو  اشکانو  امیرعلیها و با رفت پیش بچه« جا وایسا تا برگردمهمین»فت گ
 درخور چند ساعت دوری برای همین ازم کرد که یوخالخشکاستقبالی  ،برگشت. گروه

 بود.

. های آشنا بودهدفم دور شدن از این انسان« رم زیارت کنم برگردممن می»گفتم 
حدی از رسمیت  کمترینهای مذهبی خوشبختانه در مکان. هاچیدم داخل یکی از رواقپی

ی دیواری نشستم و گوشهتواند خودش را ولو کند. دارد. هرکسی هرجایی مینوجود 
شومی که در سرهایشان بود  وآمد را نگاه کردم. به افکارهای در رفتمدتی صورت آدم

ها برای چه؟ برای خباثتطلبیدند. هایی را دیدم که با تضرع آمرزش میکردم. آدمفکر 
اخالقی دیدم. فقط بوی بیها نمیهایشان. هیچ نشانی از پاکی در این صورتو پلیدی

ی دیوار روبرو نگاه کردم. هزارتکه بودم و رسید. خودم را در آینهبود که به مشامم می
. من هم زدمی واروپشتکای را دیدم که تر بچهطرفخورد. آنی دیگری را میهر تکه، تکه

آمد گفت. ها خوشبزرگمروز کسی مرا به دنیای متعفن آدمامروز بچه بودم. اقبل از تا 
جا ناوئل نیامده بود دنبالم، حتماً همزدم زیر گریه و چند لیتری اشک ریختم. اگر بابان

 رفتم.از حال می
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خودم  ین کار همبا ا «.خوام توی اتاق خودمون بخوابمنمی»شب به بابانوئل گفتم 
اش نیافتنیدادم و هم نوید را به آرزوی دستزجرآور نجات می را از یک یادآوری

شدیم نوید وئل جای من را با نوید عوض کرد. وقتی از کنار هم رد میرساندم. بابانمی
 گفت.راست می« کردن.از اولش باید همین کارو می»گفت 

مرتبه زیارت ماقبلِ قبلِ آورم. یکآور فردا درد نمیسرتان را با توصیف جزییات مالل
گشتی  ؛ وجا آوردیممرتبه زیارت وداع از حرم بهمرتبه زیارت قبل وداع و یکوداع، یک
ای که گردیم، پدر و مادرهایمان را با سوغاتیزدیم تا وقتی برمی یزعفران فروشدر چند 

بودیم و وقتی سوت  ه در قطارایم، غافلگیر کنیم. هوا تاریک نشداز پول خودشان خریده
این سفر را چرک ی خاطرات افتاد با قلبم آرزو کردم بتوانم همه به راهو  به صدا درآمد

 برآورده نشد. وقتهیچجا پشت سرم جا بگذارم. آرزویی که همان

رمق بودند. بی سربازهایی در راه خانه،که بقیه هم مثل  من فقطنهدر راه برگشت، 
خالی خوردیم و المپ غالی را که از ایستگاه خریده بودیم خالیدار آشهای کالباسالویه

 را خاموش کردیم.

ام پر بود. آرام از کوپه ی کابوسی وحشتناک از خواب پریدم. مثانهشب میانهنیمه
رفتم که صداهای ترسناکی به گوشم خورد. صدا را بیرون زدم و داشتم سمت توالت می

بود. المپ کوپه روشن بود و در تاریکی سالن،  اسمیقی بابانوئل و دنبال کردم. کوپه
م چیزی را دید که عقلم باور تر بردم. چشمانشد. سرم را نزدیکدرون کوپه دیده می

، ی لخت. سینه. هیچی تنش نبود جز یک شورتپا از نردبان آویزان بودکله قاسمی :نکرد
ردبان بسته شده بود و پاهایش با شلوار خودش به باالی ن خونی بود. پرمو و نحیفش

 قاسمیموهای  کهیدرحالبابانوئل پشتش به من بود و  دستانش رو به پایین آویزان بود.
 زر بزن آشغال» گفتبود چکی توی صورتش زد. صدایش را شنیدم که توی چنگش 

 « هان؟ ؟ی چندمت بوددفعه جدان!بی

در طول  کهنیاخواستم بشنوم. هیچ تسکینی در فهمیدن نمیرا  قاسمیپاسخ 
 کهیدرحالوجود نداشت. آرام برایم عمرش چند انسان نابالغ دیگر را لخت کرده بود 
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خودم را لرزیدم از راهرویی که آمده بودم برگشتم و می به خودمبدنم خیس عرق بود و 
. مشتی آب پاشیدم توی صورتم تا مطمئن شوم به دستشویی انتهای دیگر راهرو رساندم

، بابانوئل هاستجالد بچه قاسمیکردم که اگر در آن لحظه به این فکر ام. خواب ندیده
 !سپرده بودند هاییچه آدم بهرا ما  بیچاره پدر و مادرهایمان!االن است. سهم جالد بزرگ

 

ها گفت . بابانوئل به بچهقاسمیهمه پیاده شدند جز  به ایستگاه رسیدیمکه صبح 
ه مجبور شدن سریع برن. برید دم در که پدر کاری براشون پیش اومد ک قاسمیآقای »

و خودش کنار قطار  «بینمتون!و مادرهاتون منتظرن. خداحافظ همگی! اول هفته می
 ماند.

آمد زدند. کسی دنبال من نمیرا بغل میها بچهپدر و مادرها  ،زدیم بیرون. دم در
ها کز کردم و بوتهای از میدان و کنار آهن بود. رفتم گوشهمان نزدیک راهچون خانه

یکی رفتند و ورودی خلوت شد، اما هنوز ها یکیگرفتم. بچه نظر ریزورودی ایستگاه را 
های دودی جلوی رنگ با شیشهی سیاهیک پژو پرشیابابانوئل بیرون نیامده بود. دیدم که 

های بسته از ماشین پیاده شدند کلفت سفیدپوش با یقهورودی پارک کرد. دو مرد گردن
را زیر بغلشان  قاسمی کهیدرحالها کلفتی بعد گردنبه داخل سالن رفتند. چند دقیقهو 
 قاسمیآمد. کشیدند بیرون آمدند و رفتند سمت ماشین. بابانوئل هم پشتشان میمی

 آنجا ازچهار مرد  آن ها نشست کنارش.تفکلرا صندلی عقب انداختند و یکی از گردن
 دور شدند.

ی . هفتهو هرگز نفهمیدم چی به سرش آمد را دیدم قاسمی این آخرین باری بود که
دیگری  کس یزودبهی دیگر منتقل شده و به یک مدرسه قاسمیبعد به ما گفتند 
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شدم تر میافسرده هرروزبابانوئل سر قولش ماند و چیزی به پدر و مادرم نگفت. من 
ی سوم درمان رفتم و در جلسهپیش روانتر. به پیشنهاد مادرم هایم وحشتناکو کابوس

ای که آخرین شب در قطار دیده بودم. چیز را غیر از صحنهچیز را برایش گفتم، همههمه
ای پدر و مادرم هم تعریف کنم. را به دریا بزنم و ماجرا را بر  مدرمانگر کمکم کرد دل

روز گریه نکرد و پدرم مادر شبانه :تر نشدزندگی سخت ، با این کاربرخالف تصورم
عالئم اضطراب و افسردگی از بین  هفته،بههفته درمانسال  ۲بعد از گاردم نشد. بادی

ً بهبود یافتهرفته بود و من با توافق درمانگرم د ام، رمان را رها کردم. مطمئن بودم که کامال
 با اولین دخترخواستم که  زمانیسال بعد فهمیدم:  ۵ کردم. این رااشتباه میشاید اما 

 ..نزدیکی کنم. امزندگی یموردعالقه

  پایان.
 
 
 
 
 

 

 


