
 روحا

رفته اي نه براي آنكه به جايي. روي شنها كه قدم بگذاري، رد پاهايت را كه ببيني، باور ميكني كه رفته اي

عمري. برسي تنها براي آنكه ساكن نباشي تا چون گذشته ها بگذري مبادا چيزي بماند كه دل خوش كني به آن

و تجربه تنها ميراث شكست هاست دوباره روي پاهايم بايستم هرچند در ظلمات بگذار. كه رفت برگشتي ندارد

.محض سلولي كه روزنه اي به بيرون ندارد

و پيش از اين ميان تاريكاي بازداشتگاه خيره شدم به آينده اي كه براي من نبود، به چهره وهم ناك تقدير پست

نه نحسم لبخند زدم بخيال آنكه با لبخند ميتوانم انتقام دردهايم را از زنده گي بگيرم و اما نه لبخند، نه پوزخند

ريشخند، هيچ خنده اي بدادم نرسيد كه اين سلول جايي ست مثل پايان دنيا انگار درون خودم حبس شدم تا 

اي اينكه باالخره فهميدم هر قدر هم به خودم دروغ بگويم از خودم خالص نمي شوم، كله زير برف كردن كه فايده

و روحا اين بود كه هردو ندارد، دارد؟ اگر صادق نباشي بيش از ايني كه هست ميبازي هرچند قرار ما، بله قرار من

هم. با هم برنده باشيم و بعد از چند وقت نه اشتباه نكن من از آن دسته آدمها نيستم بمانم كسي از من عبور كند

و عكس يادگاري بگيرم، انسان از آنجا انسان شد كه توانست مثل يك ابله تمام عيار بايستم كنار ماشين عروس

و اگر يك روز هم به دنيا مانده باشد از خيانت روحا چشم نمي مي راه خودش را برود ! آورم پوشم، باليي سرش اَه.

. توانم بكنم خيال پردازي ديگر بس است، صادقانه بگويم هيچ غلطي نمي

و شب را ببيني يا ساعتي دانم دقيقا چه ساعتي ست يا چه وقتي از شبانه روز، اينجا كه روزني نمي ندارد تا روز

كه چرخيدن دوار عقربه هاي گيجناكش دلت را خوش كند به رهايي، قانون بازداشتگاه يعني اينكه صبر كني تا 

تر وعده هاي غذايي زمان را نشانت بدهد، مثل چوب خط زدن به ديواره زندان است البته كمي بله دقيقا. لوكس

ام نمي :ا يقين دارم همين جا بود كه كسي به من گفتدانم چه وقتي بود

!مشكل اصلي خودتي-

ميگفتند اين بود كه سربازاش شناختمش، نه اسمش را نه رسمش را، تنها چيزي كه همه پادگان درباره نمي



و درست از همان وقت روح و بعد افتاده به لكنت بيچاره يك شبي توي تخت آسايشگاه بي هوا از خواب پريده

و چلي نيست كه يك نعلبكي فلش دار پدرش و شبش، نه هادي از آن آدمهاي دم دستي خل شده مالزم روز

و هر سئوال را با چرخش فلش مقوايي شناور بر سطح آب جواب بدهد، كاري  و يك كاسه آب بگذارد جلو بردارد

ش ده خود خودش، سربازي كه به به شايعات ويروس گونه درباره هادي ندارم اما به نظرم او يكي از كساني ست كه

و بي گاهش  كه گوش را به جان كندن مياندازد براي شنيدن كلمه_دليل لياقت يا شايد هم سكوت هاي گاه

و_اي و بازداشتگاه، به انضمام دژباني نه نفره در آخرين ماه خدمتش شده مسئول غذاي سربازخانه هاي آموزشي

بي. پادگان را خالي ميكنندسه سربازي كه در واحد خدمات آشغالهاي  و هادي غذاي بازداشتگاه را گذاشت جلويم

:آنكه دعوتش كنم نشست كنارم، شاخك شكم جرقه زد، با بدبيني گفتم

! خشايار فرستادتت بشيني اينجا-

و من هم بي اختيار سر چرخاندم سمت رهايي، نور كم سوي بيرون چشم نگاه هادي رفت سمت در بازداشتگاه

ك و دوباره گفتهاي خو :رده به سياهي ام را آزرد، چشم از در برداشتم، هادي خيره شد به ديوار

!مشكل اصلي خودتي! ره مياد پيشت مش رحيم ميگه روحا جايي نمي-

ام كه قدر مشت حتي روح پدر نداشته_با شنيدن اسم روحا مو به تنم سيخ شد، كسي از روحا خبر نداشت

مي_رحيم هم بدرد بخور نبود دانست؟ افسر نگهبان با شنيدن اسم رحيم مثل قرقي پريد داخل اما هادي چطور

و اطراف را پاييد اما وقتي ديد قضيه مربوط به همان روح نامرئي ست كه فقط هادي مي بيند چيزي  بازداشتگاه

و پهنش، نشست پشت ميز و طبق منطق تن پت ، برگشت توي سالن بازداشتگاه ك. نگفت و با هادي برگشت نارم

و من هم منتظر ماندم كه ناگهان فك هايش قفل شد و ديگر خيره گي به ديوار، خودكشي كرد تا چيزي بگويد

و چند قصار ديگر مثل متلك بپراند كمي. چيزي نگفت نگاهش كردم شايد روح مش رحيم در نگاهش جان بگيرد

."به هادي اعتماد نكن"م گفت اما خبري نشد، لحظه در سكوت كش داري گذشت كه چيزي ميان ذهن

و و عكس روحا سعي كردم ذهنم را متمركز كنم، شايد كسي توي آسايشگاه در كمد آهني ام را باز كرده بود



و چل را فرستاده بود تا توي دلم را خالي كند، اما من ديگراش آخرين نامه و بعد هادي خل را پيدا كرده بود

و ناكس را نم يك لحظه سكوت. خورم، همان خشايار براي هفت پشت من بس استيچوب اعتماد به هركس

و گفتم و بعد به خودم نهيب زدم :كردم

كن! چرا ميخواي مدام يكي رو متهم كني! تقصير خشايار نبود- ت رو قبول  اشتباه

ن نمي باشد به دانم چرا آدميزاد اينجوري ست، هميشه ميخواهد بدبختي هايش را بيندازد گردن كسي تا بدهكار

و خودش، خشايار هم مثل بقيه آدمهاي زندگي، زخمي و رفته، خب زندگي پر از آدمهايي ست كه ميĤيند زده

و بايد جوابگوي آنچه كرده اي باشي و مي بيني تنها مانده اي و ناگهان به خود ميĤيي اين است ميگويم! ميروند

و كه توي سياهي اين بازداشتگاه ياد ميگيري چطور خودت باشي ديگر عمرت را نگذاري پاي خيال پردازي هايي

قسم ميخورم. آخر آن تبديل مي شوي به يك برنده، به موجودي كه سر افرازانه ميتواند به خودش افتخار كند

در"ام فقط اينجا به اين حقيقت رسيده يك لحظه زندگي در واقعيت بهتر از هزار سال وقت تلف كردن

ع و من ميخواهم زندگي كنم درست مثل همان لحظه اي كه"كند وض نميخياالتي ست كه چيزي را

بي. دستهاي گرم روحا را گرفتم و خيره شد به توازي و ناگهان روحا ايستاد، برگشت با هم كنار ساحل قدم زديم

و گفت :نهايت رد پاهايمان به امتداد آنها اشاره كرد

!رسيم هر چقدر با هم بريم به هم نمي! مي بيني-

و دوباره گفتس و چيزي نگفتم، روحا جفت دستهايش را به موازات هم دراز كرد :كوت كردم

!رسن هيچ وقتم به هم نمي! شديم مثل تو خط كه ول شدن تو فضا-

و نازك مانده اند معتل يكي از واقعيت هاي عجيب زنده گي اين است كه لحظات خوب مثل شيشه اي صاف

و خوشبخ و گفتمسنگ يك فكر بد تا بشكند :تي پوشالي من هم به لحظه اي خرد شد، رو كردم به روحا

مي! باشه ميرم سربازي- و پا كن. كنم بعدشم يه كاري دست !تو فقط يه خورده صب



روحا خيره گي چشم هايش را دوخت به نگاه گريزانم كه چون داالني تاريك ميرفت به شكاف خالي ميان قلبم،

و براي نگاه دزديدم مبادا بفهمد چيزي  و اعتمادش بشكند، نفسم را حبس كردم توي سينه توي دستم نيست

و با لحن سردي گفتم :خالصي از حقيقت رو آوردم به تهمت

.اگه خودت شاهين رو ميخواي-

و با خشم فرو خورده اي گفت :روحا پريد ميان حرفم

مي- !دوني خونوادم گير دادن خودتم

و فرو سرم را بلند كردم، روحا سر پنجه پاي چپش را تيز فرو كرد ميان شنها انگار ميخواست خشم سيال

:گفتم. را خالي كند به نرماي ماسه هاي ساحلاش خورده

!منظور بدي نداشتم-

و نگاهم گير كرد به كهرباي چشم هايش، غمي عجيبي از ساحل موج شد توي صورتش، روحا نفس بلندي كشيد

:گفت

مي- ! دوني از زندگي آخه تو چي

و اين همان چيزي ست كه اگر حق و مصائبش شجاعت ميخواهد با روحا بود، درك زندگي با همه تلخي ها

و واقعي، مردي نداشته باشد هيچ گاه توي زندگي نمي تواند سر بلند كند، منطق روحا بشكل زجرآوري شفاف بود

گاري، نسبت من به شاهين مثل رسيدني دركار نبود نه حداقل تا زماني كه شاهين پا سفت كرده بود به خواست

شود تا قياس كني، خرخاكي به سوسك بود، خنده ندارد خب توي اين بازداشتگاه فقط از اينجور چيزها پيدا مي

و برادري كه رفته دنبال خوشي خودش  شاهين مثل من نبود مادر پيري داشته باشد توي يك آلونك اجاره اي

م و مقرري پدر خورد، شاهين مغازه داشت، كه نصف روح مش رحيم هم بدرد نمي رحوميتنها مانده با مادر مريض

و حساب بانكي هم داشت، كارت پايان خدمت هم داشت، بماند نصف اين پول ها از صدقه  خانه داشت، ماشين



پدري كه زنده زنده به بهانه پيري كفالت سربازي را به ارث گذاشته بود براي تنها. سري پدرش علم شده بود

و سن زياد اما دهانم را بستم، روحا فرزن دش، در آن لحظه تنها انگي كه ميتوانستم به شاهين بچسبانم كچلي بود

را آرام برد سمت دستان من، اما ميانه راه دستش متوقف شد، صداي موجها قلبم را طوفانياش انگشتان كشيده

:گفت اشكي آيينه شد به چشمان روحا بعد از چند لحظه سكوت قطره. كرد

مي- !ولي بايد بري سربازي! مونم اگه بخواي منتظرت

و من هم مثل كسي كه ميرود دنيا را فتح كند از شرطش شانه اولين شرط روحا گذراندن خدمت سربازي بود

و آمدم سربازي دانم آمدم خدمت تا به روحا برسم يا از او فرار بگذار صادق باشم، هنوز دقيق نمي.نه. خالي نكردم

ميكنم  و تا برود پي خوشبخت شدنش، فقط دانم روزي نامه اي آمد برايم به همراه عكسي از روحا، خسته

و روي  سرخورده رفتم روي تپه منتهي اليه جنوب پادگان كه مثل غده اي برجسته شده بود به تن محوطه نظامي

و هم طلوعش را، اين تپه وي ژه گي عجيبي دارد، مشرف است آن كه بنشيني هم غروب خورشيد را ميتواني ببيني

به به منطقه اي فقير كه كودكان پابرهنه در كوچه هاي خاكي آن دنبال هم مي دوند، خيره گي به اين محله فقير

دانند انسان من آموخته؛ هستند انسانهايي كه در خويش به دنبال برتري جويي نيستند، انسانهايي كه مي

و وقتي دستها .يت از مال دنيا خالي باشد انس عجيبي ميگيري با اين مردمشرافتش به دارايي نيست

و همه و ناگهان درد عجيبي قلبم را فشرد از باالي تپه خيره شدم به خورشيدي كه محو ميشد در افق نارنجي

وجودم را در خودم مچاله كرد، من از آن دسته آدمها نيستم كه قضيه را الكي پيچيده كنم، روحا هم مثل هر 

ي ا مثل هر انساني، نقد را به نسيه نداده بود، بعد از كلي اراجيف عاشقانه حسرت آلود دردناك غمباد زده دختري

"مامان به خانواده شاهين قول مساعد داده، جمعه ديگه قرار بله برون گذاشتن": نوشته بود

و با يك حساب سرانگشتي فهمي و به تاريخ پست نگاه كردم يعني"جمعه آينده"دم فوري نامه را برگرداندم

را. پنج روز ديگر بله برون روحا است آنهم با شاهين كچل با نفرتي كه لرز انداخته بود به تنم تند تند بقيه نامه

و هرگز زير آن نمي هم خواندم تا رسيدم به جايي كه روحا قسم خورده بود به عهدش پايبند است و آخر نامه زند



."يه عكسم رو فرستادم فراموشم نكني"ده ميتواند بخواند خواندم مضحك ترين چيزي را كه يك بازن

مياش اين جمله مي داد، عكس بيشتر شبيه تضمين پوچي بود تا جنون نزند به كله بوي گند دانستم ام، خوب

و ناگهان حس كردم مثل يك غريبه در نقطه نامعلومي و ديگر برگشتي ندارد ا كار از كار گذشته ي از يك سياره

و همان لحظه فكر فرار مثل گريزي به آسمان روياها وجودم را فرا به شكل پادگان، از همه دنيا پرت افتاده ام

:گرفت، ناگهان همه وجودم پر شد از اينكه بايد براي هميشه بروم، به خودم گفتم

!بكنهدست به سرت كرد كارشو. فرستادت دنبال نخود سياه. خرت كرد بياي سربازي! خاك تو سرت-

به اين نتيجه رسيدم كه از اول هم سربازي آمدن كار اشتباهي بوده، بايد جلوي ضرر را از همين جا ميگرفتم،

دانم هرچه بود آن لحظه وجودم پر از احساسات عجيب شايد هم ميخواستم دوباره چشم هاي روحا را ببينم، نمي

و غريبي شده بود كه هركدام ساز خودش را ميزد

به به سرعت از و خودم را رساندم تپه رفتم پايين، از ميان سرباز هايي كه توي ميدان چرخ ميزدند اليي كشيدم

و تمام وسايل را چپاندم توي كوله سبز بزرگي كه اسمش را  آسايشگاه، كمدم را كال خالي كردم روي تخت

ميكيسه بيشتر شبيه يك خرازي بود كه نسخه هر عطاري توي. گذاشته اند كسيه خواب شد، از واكس آن پيدا

و با زهر  و چپاندم توي كيسه و كارت ملي، عكس روحا را از جيب پيراهنم بيرون آوردم پوتين گرفته تا شناسنامه

:خندي گفتم

!ذارم دورم بزني نمي! اومدم... روحا-

و دستي كشيدم به شل و بند در آن را خوب كشيدم، قامت افراشتم وار زير همه وسايل را ريختم توي كيسه

و از در آسايشگاه زدم بيرون از آسايشگاه تا دفتر گروهان صد متري فاصله بود اما ده متر هم نرفته بودم. فانسقه

و كشان كشان خودم را رساندم به دفتر سروان رحيمي، چند. كه افراشته گيم زير وزن كيسه شكست خموده

:ضرب انگشت بستم به در چوبي، صدايي گفت

!بفرماييد-



و رفتم داخل، سروان رحيميدر به را باز كردم كه نشسته بود پشت ميز فلزي تا چشمش افتاد به من زل زد

و گفتم و پاها را به هم چسباندم :چشم هايم انگار چيزي يادم رفته باشد، كيسه را گذاشتم روي زمين

!ببخشيد مزاحم شدم. خسته نباشد جناب سروان.سالم-

ميگيري چطور الفاظ احترام را قطار كني براي رسيدن به هدفت، سروان راستش كارت كه گير باشد ياد

و گفت رحيمي و داد به كيسه خواب سبز كنار پايم :نگاهش را از چشم هايم برداشت

؟!كجا به سالمتي-

و گفتم :آه سردي كشيدم، صدا را آهسته كردم ميان گلويم

! بايد برم پيشش. مادرم مريضه! زنگ زدم خونه-

ر و چيزي نگفت حيميسروان و گفتم. چشم دوخت به برگه روي ميزش :خودم را زدم به شرمساري

!كسي نيس مادرم رو ببره بيمارستان! لطف كنيد مرخصي بديد-

:سروان بدون اينكه نگاه از برگه روي ميز بردارد گفت

!فقط آموزشيا ميتونن برن! از مركز دستور آماده باش رسيده! نميشه بري-

ر مينبايد وقت دادم كه طبق قانون نانوشته ايراني از بله برون تا سفره عقد يك هفته بيشتر طول نميا از دست

و گفتم :كشد، دستم را سفت گرفتم به بند بلند كسيه خواب

!حال مادرم هيچ خوب نيس! بذاريد برم جناب سروان-

و گفت سروان رحيمي و چشم دوخت به كسيه :نگاه از كاغذ روي ميز برداشت

و برگرد- ! يه روزه برو !خوبه.

و گفت :خنده اي نشست روي لبم، ناگهان سروان براق شد به چشم هايم



ت رو بذار تو كمد امانات دژباني جلو در تا برگردي- !االن ميگم بيان ببرنش! كيسه

ع برق از كله و و كارت ملي كس روحا را ام پريد، همه زندگيم توي كيسه بود، بايد هر طور بود القل شناسنامه

و از پادگان بيرون ميزدم، با دستپاچه گي گفتم :ميگذاشتم توي جيب پيراهنم

!بعدش ميرم! كيسه رو ميبرم ميذارم تو آسايشگاه-

و بعد آمرانه گفت سروان كمي :مكث كرد

! نبايد وقتو از دست بدي. حال مادرت خرابه-

و گفتمب خارج كنم، كميكردم كه بتوانم مدارك را از كسيه خوا بايد راهي پيدا مي :من من كردم

و بعدشم ميرم.پس- !پس خودم مي برم دژباني تحويل ميدم

و خيلي جدي گفت :يك لحظه خشم ريزي دويد توي نگاه سروان، نيزه نگاهش را فرو كرد به لرزش چشمانم

مي. تو سريع برو- و اماني نگهش !داره تا برگردي كيسه همين جا باشه دژباني خودش ميبره

و كل كل كنم، فكرش را هم نمي را كار من نبود بايستم كردم اينجوري شود، آب دهانم را قورت دادم، دستم

و گفتم :محكم گرفتم به كوله

!شايد مادرم رو ببرن بيمارستان! پس من يه زنگي بزنم همسايه مون-

نو تا جمله و از اتاق زدم بيرون، و نه خداحافظي ام تمام شد، كنده كيسه را از زمين كندم ه پايي چسباندم

و صد بار به و مثل تيري كه رها شود از چله كمان از اتاق زدم بيرون كردم، حتي پشت سرم را هم نگاه نكردم

؟!را توي كيسه گذاشتم نه جيب پيراهنم خودم لعنت فرستادم كه چرا مدارك به اين مهمي

و رف تم سمت آسايشگاه، هيچ وقت آن لحظه از يادم با ناراحتي سنگيني كيسه منحوس را به دوش كشيدم

كه. دانم اما بدنم آتش گرفته بود رود، از دلتنگي بود يا از خشم، از ياس بود يا از نفرت، نمي نمي به آسايشگاه

و همانجا ولو شدم روي تشكي كه آنكادر در قاموسش نمي گنجيد، بايد  رسيدم كيسه را پرت كردم روي تختم



بود يا شكستن عهدش، كداميك اينطور كامم را تلخ كرده بود؟ كاش هرگز نگاهم گره عشق روحا. ميرفتم

و اعتمادم اينطور ملعبه نمي نمي مي خورد به كهرباي چشمانش او شد، داني وقتي به كسي اعتماد ميكني نسبت به

و و وقتي اعتمادت بشكند قلبت هم به همراه آن ميشكند و بي دفاع ميشوي اين دلشكستگي كامال خلع سالح

و دردش راحت شوي و از رنج .چيزي ست نزديك به جنون، غصه اي كه ترجيح ميدهي بميري

و خيره و رفتم نشستم روي تپه بلند و از روي تخت بلند شدم، از در آسايشگاه زدم بيرون نفس بلندي كشيدم

گ و بچه هايي كه طبق معمول، همه ي دنبال يك توپ پالستكي شدم خانه هاي كلنگي آنسوي ديوار پادگان

و رفتم داخل آسايشگاه. دويدند كه انگار همه زنده گي خالصه شده توي همان توپ چنان با تعصب مي بلند شدم

و ولو شدم رو تخت، دلم بدجوري گرفته بود، بدون عشق روحا، پادگان از قفس هم بدتر بود، تمام شب را به فرار 

و مدام مثل يك احمق فرهيخت :ه به خودم ميگفتمفكر كردم

!رهايي با فرار فرق داره-

خواستم اسم شانه خالي كردن را فرار بگذارم انگار يك معتاد بدبخت بخواهد اسم اعتيادش را بگذارد نمي

، هر چقدر با خودم حساب كردم نتوانستم راه آساني پيدا كنم به رهايي، از نگاه سروان"تفريحي زدن"

حس رحيمي و كله زدن با سرباز جماعت براي معلوم بود چيزهايي و پنج سال سر كرده، باالخره بعد از بيست

خودش يك پا روانشناس كه چه عرض كنم، يك پا روانكاو شده بود، نگاه سروان هيهات مرخصي بود، بايد راه 

و چه راهي بهتر از ديوار ديگري پيدا مي ؟!كردم

و توي تاريكي زل زدم به ساعت آسايشگاه فكر پريدن از ديوار كه به ذهنم خورد، تيز از رو ي تخت پريدم پايين

و پنج دقيقه" و بيست ، پاورچين پاورچين خودم را رساندم در ورودي، طبق معمول سرباز مرادي سر شيفت"دو

و كنار ديوار چرت شبانه اش را ميزد، فوري برگشتم توي آسايشگاه، كيسه نگهباني، تفنگ را پافنگ كرده بود

ر و جادها از داخل قفسهخوابم و از در آسايشگاه زدم بيرون، از راه هاي آسفالته ام برداشتم، پوتين هايم را پوشيدم

و از آنجا  خاكي نرفتم، خب پادگان فضاي باز زيادي دارد، از برهوت پشت آسايشگاه ميان بر زدم كنار زاقه مهمات



و هم نگهبان آنجا هيچ وقت خودم را رساندم زير برجك نگهباني كه ديوار كوتاه تري نسبت به بقيه جا ها داشت

و پلشت نور افكن كنار پادگان مثل. حواسش به زير پاي خودش نبود خودم را رساندم كنار ديوار، روشنايي زرد

و بر سطح زمين بيرون پادگان ميخزيد مبادا كسي از بيرون جستي  نيزه رها شده اي، دل تاريك شب را ميشكافت

ب نگاهي انداختم به هيات بلند ديوار كه تپه اي سيم خارادار مثل موهاي. لنداي ديوار به كنار زاقه مهماتبزند از

و با تمام توان كيسه خواب را  فر يك بچه غول سبز شده بود روي آن، نيرويم را جمع كردم توي ساعد دستهايم

ق و نويد داد به اين كه رهايي غير پرت كردم پشت ديوار، صداي زمين خوردن كيسه آنسوي ديوار دلم را رص كرد

و روحا فقط يك ديوار فاصله مانده، مي را ممكن نيست كه بين من داني شايد هركسي جاي من بود نفرت قلبش

و نفرت نيرويي ميخواهد كه در وجود كرد اما من هنوز هم عاشق بودم، بارها از خودم پرسيده پر مي ام آيا شرارت

واش كند ميتواند دلخوش كند به فضيلت خود برساختهي كه درندگي نميمن نيست؟ آيا گوسفند كه اگر بتواني

شود كه توي ام جا نميو آيا از ضعفم عاشق دختري شدم كه هيچ جوره اسمش در شناسنامه! نكني مرد ميداني

 هر چيزي كه خدا بين انسانها پخش كرده از من سر تر است؟

و انگش و سعي كردم پا فكر هايم را دور ريختم ت سفت كردم به زبانه هاي ريز بيرون زده آجرهاي سفالي ديوار

و خودم را باال بكشم اما ضمختي پوتين ظرافت فرار را باور نداشت، فوري پوتين ها را از پايم سفت كنم به شيارها

و پا برهنه سعي كردم از ديوار باال بروم، به سختي تنم را از سطح عمودي  ديوار باال كشيدم اما هنوز بيرون آوردم

تنم كه لرزيد باالي سر را نگاه كردم،. چند آجر هم نرفته بودم كه خسته گي، لش شد به لرزش ريزي بر اندام

و نيم را هم باال نرفته بودم، سعي كردم خودم را بر سطح عمودي ديوار حفظ كنم  هنوز پنجاه سانت هم از دو متر

و ناگهان اما ياس كرختي بر اندامم شكست  و ليز خوردم سمت پايين با پنجه هاي كه خراش شده بود به ديوار

دست. ديد درد گسي كف پايم را پر كرد، توي تاريكاري شب خيره شدم به كف پايم اما چشم هايم چيزي نمي

و بعد انگشتانم با تيزاي شيشه اي كه اريب نشسته بود  كف كشيدم به كف پايم، رطوبت لزجي دستم را پر كرد

پايم آشنا شد، دلهره بدي افتاد به جانم، ترسيده بودم اما سعي كردم روي شيشه تمركز كنم، با دو انگشت سر 

و به يكباره شيشه را بيرون كشيدم .شيشه را گرفتم



خواستم تسليم شوم، دوباره نفسم بند آمده بود، خسته گي امانم را بريده بود، درد پا رعد شد به قلبم اما نمي

و يك لحظه همه اراده پوتين ام را جمع كردم توي پنجه هاي ساق بلندم را پوشيدم، نفس توي سينه حبس كردم

و آجرها را يكي يكي باال رفتم تا اينكه تيزي سيم خاردار را روي سرم احساس كردم، به سرعت خودم را باال  هايم

وي پادگان توي حال خودش بود، پاهايم كشيدم، نگهبان برجك كه پشت به من خيره شده بود به افق تاريك آنس

و خواستم بپرم پايين كه ديدم شلوارم به چيزي گير  و از روي سيم خاردار رد شدم را به شكل هشتي باز كردم

و توي تاريكي سعي كردم محل گير را پيدا كنم اما دستم در كالف سيم خاردار گير كرد انگار كه  كرده، خم شدم

و خشن افتاده و به يك باره خارهاي سرد بود روي رگهايم، نه راه پس داشتم نه راه پيش، نفس عميقي كشيدم

و بعد حس كردم دستم خيس شده از خون، خواستم پا  دستم را از داخل كالف بيرون كشدم، قلبم خراشيده شد

كه به ذهنم از داخل كالف بيرون بكشم اما بدجوري شلوارم گير كرده بود توي سيم ها، در آن شرايط تنها چيزي

و با بيجامه از ديوار بپرم پايين، سريع فانوسقه در رسيد اين بود كه شلوارم را درآورم و شلوار را ام را باز كردم

آوردم كه ناگهان همه جا روشن شد، فوري برگشتم اما شدت نور چشم هايم را زد، نگهبان پراژكتور را انداخته بود 

.روي صورتم

ب بس كه دكتر عقب افتاده سبيل هايش شبيهه بابا برقي_هداري پادگان، بابا بهداشت به خودم كه آمدم توي

و مثل سگي وفادار_بود و بريده گي عميق ساعد دستم را بسته بود، كيسه خواب هم كنار تختم بود زخم كف پا

و دم تكان مي آن سيخ شده بود كنارم را تنم كرده بود؟ بي داد، نگاهي به شلوارم انداختم، تنم بود اما چه كسي

و تهي شده مي هوا حس كردم مبتال به يكي از آن بيماري هاي رواني بي سر رود، ام كه قسمتهاي بد زندگي يادت

دويد، نفس بلندي كشيدم باال كشيدم اما درد، تنم را پر كرد انگار سرب توي رگهايم خودم را از روي تخت كمي

و خيلي :جدي گفت كه سرباز بهداري آمد نزديك من

شو- !سروان كارت داره. بلن



داني گند كه بزني فكر رويارويي به عاقبت عملت بدجوري عذاب آور است، اسم سروان آوار شد روي سرم، مي

و بي هوا جايم با كيسه و بي حال از روي تخت بلند شدم م كردند سمت كرخت ام عوض شد انگار قالده كش

اما تو نرفتم، سرباز وارد بهداري راه افتادم تا رسيدم به درگاه اتاق سروان رحيميدفتر سروان، با اكراه دنبال سرباز 

و چاه نفتي چيزي توي پادگان كفش كرده و چنان پايي كوبيد بر زمين انگار يك تنه شده دكل حفاري . اتاق شد

:تيغ شد به پرده هاي گوشم صداي سروان رحيمي

تو- !بهش بگو بياد

س و پروژه خود شيريني را تكميل كردخودم را زدم به كري، :رباز بيرون آمد

تو"جناب سروان ميفرمايند- "بيا

و وانمود كردم دانم سروان رحيمي نمي و پيشوند چطور توي اتاقش جا ميشد، رفتم داخل با اين همه پسوند

:ميخواهم به احترام پا بكوبم اما زخم پايم نميگذارد، سروان گفت

!نبشي! در اتاق رو ببند-

و خودم را زدم به موش مرده گي، دقيقا نمي و روي انتهايي ترين صندلي اتاق نشستم دانستم در اتاق را بستم

و گفت چه عقوبتي انتظارم را ميكشد، سروان كمي :سكوت كرد

؟!؟ حشمتيه داره!دوني فرار از روي ديوار جرمهمي-

مي شنيدن اسم زندان نظامي ، بي هوا دلم ريخت، كابوس حشمتيه بدتر از چيزي كند حشمتيه هر سربازي را الل

:ست بشود با داستان سرايي چيزي سياهيش كاهيد، سروان كه سكوتم را ديد، دوباره گفت

شه- !چرا داري خرابش ميكني! فقط سه ماه مونده خدمتت تموم

:كند، خيلي آهسته گفتم سه ماه يا سه روز، وقتي جايي قفس شود برايت فرقي نمي

ب- !رمبايد



و گفت و پهنش بلند شد :سروان از پشت ميز پت

به- سربازي خدمت مقدسيه كه توي اون هركي لباسش رو بپوشه بايد ياد بگيره مصلحت جمعي ارجح

!منافع فرديه

گوشم از اين جور كليشه هايي كه صبح تا شب شده بود قاتق نان سربازها پر بود، وقتي به چيزي اعتقاد نداشته

و من هم ابدا به مقدس بودن خدمت اعتقادي نداشتم، سروان دوباره گفت دركش نميباشي هيچ گاه  :كني

!اين دفعه رو چشم ميپوشم! تو سرباز خوبي هستي-

و دهانم از حيرت باز ماند، باورم نمي شد اين طور در برابرم گذشت كرده باشد، يك لحظه دلم خواست دست

و دم تكان بدهم اما من كه  سگ نبودم تا اين دلقك بازي ها در بياورم فقط امتنان بود كه سوي پايش را بليسم

:نگاهم شده بود به چشم هاي سروان، سروان كه سكوتم را ديد گفت

ت! ديگه اين كار رو نكن! برو- ت اينه كه تا يه ماه مرخصي نداري. اما جريمه !جريمه

و لوچه كالبد اختريم را كه داشت در توهم ماچ مالي مي يك لحظه لب و كردن سروان خود كشي كرد، جمع

و كينه سياهي به دلم نشست، درست كه عاقبتم ميتوانست خيلي بدتر از اينها باشد اما بايد مي رفتم، جور شد

و گفتم :آرام از روي صندلي بلند شدم

!شه ديگه تكرار نمي! حاال اين دفه رو بفرستينم مرخصي-

و گفتسروان پوزخندي زهر دارش را بست به كل :هيكل دردناكم

م ميخواي! از فردام هر روز بايد يكي رو روي ديوار بگيريم ديگه- !نه. تشويقي

و اگر سروان كوتاه مي آمد سروان حق داشت، فرار احمقانه من با نور پراژكتور شده بود اظهر من الشمس پادگان

و خواستم از اتاق. شدند انقالبيون اسپيدر من روي ديوار هاي خاردارهمه سرباز ها مي  سرم را انداختم پايين

:بيرون بروم كه سروان گفت



و نماز كمك بگيريد! يقين بدون صبر بهترين رو جلو پاي آدم ميذاره- كن! خدا تو قرآن ميگه از صبر !صبر

و از اتاق زدم بيرون، توي محوطه پادگان هر سرباز پايه بااليي كه مرا ديد طوري اداي پاكوبيدن را در آوردم

ام اما مگر لعنت يا تحسين ديگران دواي درد من بود؟ درد رفتن روحا، زخم كف پايم نگاهم كرد انگار جزام گرفته

از را بكلي از ذهنم پاك كرده بود، مگر مي و فكر يك سوخته گي كوچك روي جايي شود كسي در آتش بسوزد

و خودم را رساندم به دنج قوله بدنش باشد؟ و نشستم روي تپه هر طوري بود بايد به روحا ميرسيدم، رفتم ام، رفتم

و غرق شدم در روياي روحايي كه ديگر براي من نبود، نمي دانم چرا وقتي چيزي را از دست انتهاي پادگان

در رش نميميدهي چند برابر به آن وابسته ميشوي انگار تا از دستت نرود به غايت قد رسي، ذهنم محو شد بود

و كله خشايار پيدا شد، حوصله حضور نكبتي اش را نداشتم مخصوصا از وقتي كه توي آخرين  حسرت روحا كه سر

و جاي من شد من مسوول آسايشگاه، خودم را كنار كشيدم اما خشايار  مرخصي كه رفتم، از غيبتم استفاده كرد

و با تمسخر  :گفتخودش را چسباند به من

!ديشب داشتي جيم ميزدي-

و خيره شدم به بچه هايي كه مي و گفت جوابش را ندادم :دويدند، خشايار با ساعد زد به پهلويم

!امرن نتوني از جلو چشاش جيم بزني تا سروان تو پادگان باشه-

بامياش كند قيافه نوار نگاهم پاره شد، با تهوع نگاهش كردم، وقتي شروع به بداهه گويي مي شود شبيه عارفي

و لب هاي باريكي كه عرفان كالمش به آن نمي و دماغ پهن را گوش هاي بل خورد، شايد براي همين اسمش

مي"خشي وز وزو"گذاشته اند  كند كه حاضري با پشت، اينقدر مثل مگس پسĤب عارفانه توي گوشت وز وز

سربازهايي كه از قضا هم محلي خشايار بود دست بزني كل دندانهايش را خرد كني توي دهنش، البته يكي از

بوده مثل بقيه آدمها اما توي كالس سوم راهنمايي دبيري داشتند ميگفت خشايار از اول اينجور نبوده، يك آدمي

و از او خواسته درس چهارم كتاب تاريخ را كنفرانس  به اسم آقاي زندي، دبير يك بار خشايار را آورده پاي تخته

و خشايار و تمجيد بدهد هم كنفرانس غرايي داد آنقدر كه آقاي زندي مبهوت شد، آقاي زندي به نمره بيست



و بعد هم معرفي سر صف بين همه دانش و كار به تشويق مدير رسيد هاي كالسي در ثناي خشايار اكتفا نكرد

و مدير هر دو باهم خشا و يك روز دبير و جالب اينكه كار از اين هم فراتر رفت و آموزان يار را سوار ماشين كردند

و پرورش منطقه چهار لوح تقدير  به عنوان دانش آموز نمونه بردند مركز تا از دستان مبارك مديركل آموزش

و بي هوا وارد دبيرستان نمونه مردمي و بعد هم خشايار سر از اردوي مشهد در آورد و سكه اي ناقابل و بگيرد شد

توي محل تقي به توقي بخورد حضرت خشايار برود روي يك سكوي بتوني دقيقا همين بشارت ها كافي بود تا

و گفتم و بپردازد به افاضات عارفانه اندر احواالت چپندر قيچي، نفس بلندي كشيدم :بنشينند

ت رو ندارم.. وز وز نكن خشي- !حوصله

و رفت زباله اي چيزي پيدا كن كه.د بنشيند رويشخشايار با كرختي گسي از روي تپه وزوز كنان پرگشود وقتي

رفت غرق شدم در حسرت روحا، چطور بايد از پادگان بيرون ميزدم تا دوباره نگاهش را ببينم پيش از آنكه براي 

و شايد همانجا  و سر راهش سبز ميشدم هميشه بشود مال كسي كه چشم ديدنش را نداشتم؟ شايد ميرفتم

و مي ق... ديدم كه دستهاي شاهين را گرفته و بايد بل از آنكه همه چيز از دست ميرفت مي ايستادم سر راهش

:ميگفتم

!"ميمونم برات تا برگردي"يادته بهم گفتي-

و گفتم و من هم با ترديد نگاهش كردم :بله روحا به من گفت ميمونم تا برگردي

 واقعا اينهمه مدت ميموني منتظرم! اگه برم سربازي دو سال طول ميكشه برگردم-

و گفتروحا با نگاه :ي كه اطمينان موج مي كشيد از كرانه هاي بيكرانش، خيره شد به چشمانم

كن. قولم قوله-  شك رو از دلت پاك

و خواستم بگويم عزيزترينم چطور بايد دو سال آزگار دوريت را تحمل كنم كه حرف نگفته ام را خواند از نگاهم

:گفت



!رسي تا نري خدمت به هيچ جايي نمي! مونم براتمي-

اما ميانه راه دستم خشك شد انگار لياقت حضورش را نداشتم، نفساش دستم را بردم سمت انگشتهاي كشيده

و گفتم :بلندي كشيدم

!واسه خاطر تو ميرم! ميرم-

و شادي شفافي دلم را روشن كرد، كمي و بعد گفت خنده اي شيريني نشست به لبهاي روحا :مكث كرد

د- !نيامنم بخاطر تو ميمونم تا آخر

و خودم را رساندم به آسايشگاه، آخر دنيا كه هيچ، روحا تا اول دنيا هم نماند برايم، از روي تپه خاكي بلند شدم

و عكس روحا را بيرون آوردم، صورتش معصوم بود، باورم  بغض كالي نبض شد به نفس هايم، رفتم سراغ كيسه

كاش شد رهايم كند، باز حريصانه نامه نمي و وم كم احساس كردم ديگر چشم هايم جايي را نميرا خواندم بيند

و مثل  و خودم را رها كردم روي تخت و نامه را گذاشتم توي كيسه اشك سردي روي گونه هايم دويد، عكس

:كسي كه بخواهد يك قانون بدوي را تحميل كند به خودش گفتم

؟!ميكنه! كنه مرد كه گريه نمي-

ا هنوز جمله و از ترس اينكه مبادا كسي مرا به اين حال نذار ببيند پتو ام تمام نشده بود كه فتادم به هق هق

و آرام آرام گريه كردم كه بي هوا حس كردم كسي نشست روي لبه تخت، خودم را زدم بخواب  كشيدم روي سر

:كه وزوز خشايار پيچيد به گوش هايم كه گفت

شد- كن! رديف !رفتنت جوره باور

و گفتمفوري با دست خيسي صورتم :را خشك كردم، سرم را از زير پتو بيرون آوردم

!رضايت نده امرن سروان رحيمي! چاخان نكن-

و گفت :خشايار غريبانه نگاهم كرد



؟ چيزي زدي؟!چشات چرا اينقده سرخه-

و به كنايه گفتم :اخم هايم را بستم توي هم

!مگس رفته توش!نه-

ب و گفتخشايار كه طعنه حرفم را فهميد دست از وزوز و جور كرد :رداشت، خودش را جمع

شه- !ببين بهترين راه واسه مخفي شدن از دست گرگ قايم شدن تو خونه

و سكه بگذارم طوري نگاهش كردم بفهمد من كسي نيستم كه براي فلسفي حرف بزند او را ببرم اردوي مشهد

و گفتم :كف دستش، خشايار جابه جا خفه خون گرفت، نفس بلندي كشيدم

!ت رو بزنحرف-

و خيلي آرام گفت :خشايار خودش را به من نزديك كرد

!حاال وقتشه. سرباز قرارگاه بهم خبر داده سروان رو واسه يه جلسه خواستن مركز-

و چيزي نگفتم، خشايار با اطمينان خاصي دوباره گفت :سكوت كردم

!امضاي سزوان رو بندازي پاي دفترچه مرخصيت كافيه-

و گفتمايده خشايار قلبم :را روشن كرد، براق شدم توي چشم هايش

كي قراره بره؟-

و چرا حرفش را پي گرفته ام احساس غرور لبخند تاريكي نشست بر لبانش، شايد از اينكه ميديد بدون چون

كرد، خب وقتي گير كني توي مصيبتي كه چاره اي برايش متصور نباشد به هر دستاويزي چنگ ميزني براي مي

:اگر آن دستاويز كثيف ترين كار دنيا باشد، خشايار دوباره گفتخالصي حتي 

!ميره بيرون از پادگاناش سروان نيم ساعت ديگه با راننده-



هر دقيقه از نيم ساعت مثل قرني گذشت، از برگه اي كه گذاشته بودم جلويم بجاي چك نويس صدها امضا مثل

ر و اينقدر امضاي سروان امضايش را كپيا تتقليد كردم كه باالخره توانستم چشم بستههرزه علف سر برآورده بود

و به يك آن امضاي  و ماه را توي دفترچه مرخصي پر كردم بعد روي محل امضا تمركز كردم كنم، با دقت روز

و گفت. انداختم زير دفترچه كه كپيش برابر اصل بود :نفس بلندي كشيدم كه خشايار وارد آسايشگاه شد

!جمب! سروان رفتش-

و طوري از آسايشگاه زدم فوري كيسه خوابم را جمع كردم، پوتين هايم را پوشيدم، كالهم گذاشتم را روي سرم

جلوي دستشويي وقت كشي كردم تا ماشين سروان بيرون انگار نيابت كل پادگان در غياب سروان با من است، 

و بعد از چند لحظه  و رفتم ميان تصورات ذهنم كامال دور شود از پادگان و پهن سبز را به دوش كشيدم كيسه پت

.سمت دژباني

اتاقك دژباني بدجوري شلوغ بود، فوج سبز سرباز هاي آموزشي دفترچه ها را قطار كرده بودند جلوي دژبان كه

تسمه سفيد پارچه اي از دوشش آويزان بود، دژبان اسم تك تك دفترچه هاي مرخصي را طوري با ريزبيني 

ميخاصي با اسم چا هر طور بود. داد انگار خدا او را آفريده بشود دربان پادگانپ شده روي سينه سربازها تطابق

و دفترچه اي را كه خودم امضا كرده بودم گذاشتم روي پيشخوان، جمعيت  خودم را چپاندم قاطي سربازها

ام را برداشت، طور دفترچهدژبان. داد انگار ساعت شش غروب گير كرده باشي توي متروي بازار بدجوري فشار مي

مي خاصي نگاهم كرد، نمي و گفت شود، دژبان كمي دانم چرا توي پادگان شايعه از ويروس زودتر پخش :مكث كرد

!اماده باش سروان كه گفته بودن مرخصيا لغوه واسه-

و رعشه انداخت به اراده و ام، اگر گند جعل امضا در ميĤمد، حسابم ترس ريزي پنجه كشيد به قلبم پاك بود

و آنوقت اگر كارگرداني پيدا ميشد ميتوانست فيلم سال را بسازد،  حشمتيه بي برو برگرد ميشد ويالي ييالقم

مي."ديالق در ييالق" ام تباه شود كردم آينده قلبم را قرص كردم تا گند نخورد به همه چيز، نبايد طوري رفتار

و با :عصبانيت برساخته اي گفتم براي همين زدم توي سياست فرار رو به جلو



!به تو چه ربطي داره! بيني امضاشو پا دفترچه نمي مگه-

و حدود سي ثانيه اي خيره شد به محل امضا كه ناگهان صداي سربازهاي دژبان دفترچه را برد نزديك چشمانش

و پا مي چه را گذاشت رو شكستند كل دژباني را فرا گرفت، دژبان با ترديد دفتر آموزشي كه براي مرخصي دست

و كمي ته به رويش و برگه اي را كه من امضا كرده بودم جدا كرد از مكث كرد اما سر آخر پاي آن را مهر كرد

و دفترچه را داد به من و آرام از درگاه دژباني رد شدم كيسه. برگ كه. ام را به دوش كشيدم خودم را رها ديدم

و  و ناگهان ماشين سروان جلوي دژباني ايستاد سروان از ماشين پياده شد، اگر بگويم آن لحظه همه بدنم يخ كرد

.ام مثل مجسمه خشك شدم سرجايم هچ گزافه نگفته

و براي سروان و سربازهاي آموزشي را به خط كرد سروان كه از ماشين پياده شد دژبان كل نيروهاي دژباني

و رفتن توي صف اح و همانجا ايستادمايست خبردار كشيد اما من قدرت تكان خوردن بي. ترام را نداشتم سروان

و كيسه خيال اداي احترامي يك كه ديگر مثل نفس كشيدن برايش عادي بود خيره شد به من ام، دژبان كه از

و از طرف ديگر خيرگي سروان، مفهوم فرار را در ذهنش پوييده بود،  طرف نرفتن توي صف احترام را ديده بود

ك و آورد داد به سروانبراي خودشيريني يا هر و برگه من را پيدا كرد . وفتي كه فكرش را بكني دوييد توي دژباني

و بعد با اخم رو به دژبان گفت و پاهايم شل بود، سروان نگاه درازي به برگه انداخت :خون توي تنم يخ كرد

 شناسي؟ امضام رو نمي مگه! چرا برگه رو آوردي-

و بلند گفتدژبان مثل سگ چماق خورده زوزه كشيد :و چپيد توي دكه دژباني، سروان آمد نزديك من

!بيا دفترم! درسته خودم مرخصي دادم ولي كاري پيش اومده-

و مرا ببلعد، شرم عجيبي نيلوفر شده بود نمي از. دانم چرا آن لحظه دوست داشتم زمين دهان باز كند سروان

و رفت طرف دفترش، كيسه رو دژباني رد شد و رفتم سمت دفتر فرماندهيام را انداختم .ي دوشم

امدم اصال يادم نميĤيد مسافت به آن درازي چطور توسط پاهاي كرختم گام به گام قدم خورد اما به خودم كه

:سروان بلند صدايم كرد. ديدم ايستاده ام پشت در اتاق فرماندهي



 سرباز حافظي-

و رفتم داخل، زير چشمي همه جا را پايي و.دمسر انداختم پايين سروان نگاهش را دوخته بود به كاغذ روي ميز

و  و گرز قيافه غضب آلودش را كوبيد توي مالجم خودكارش روي چيزي گير كرده بود، سالم كردم، سر بلند كرد

:گفت

من! دارم نامه زندانت رو مي نويسم- !حاال امضا جعل ميكني واسه

ت صدايش را چون كارد كول سر داد روي خرخره آمد، سروان خشون بغض گلويم را گرفت، نفسم باال نمي

و گفت :اميدواري اندكم

 دفعه قبل هم نبايد ازت ميگذشتم-

و جفت پاهايم را از دست داده ام، فرو ريختم روي بي هوا حس كردم زير پايم يك مين ضد نفر منفجر شده

ط و آمد و دنيا جلوي چشم هايم سياه شد، سروان از پشت ميزش بلند شد و با قاطعيت گفتزمين :رف من

!كي ميخواي ياد بگيري مسئوليت كاري كه ميكني رو قبول كني! واسه روپات. مرد باش-

و با صدايي كه ديگر بيرون نمي :آمد گفتم با آخرين نيرويم ايستادم روي پايم

نه! قول ميدم!شه ديگه تكرار نمي- !تو رو خدا زندان

و لته و سر آخر سروان چند دوري توي اتاق چرخيد نگاهش را كشيد به قرنيز هاي سنگي كوره بسته دور تا اتاق

:گفت

!برو سر خدمتت! دونم چرا دلم نمياد بفرستمت زندان نمي! دونم نمي-

و شادي چون خون دويد به رگهايم، سروان دوباره گفت :به لحظه دنيا جلوي چشم هايم به روشني رنگ گرفت

خو- !عين سه ماه رو بايد واسي تو پادگان!د پايان دورهولي ديگه از مرخصي خبري نيس تا

و گفت و افتادم به من من شايد مرخصي بدهد كه سروان لبخند تيزش را كشيد به نگاهم :چشم مظلوم كردم



م بخواي ميتوني بري حشمتيه- !اگه

ب اگر دم داشتم براي اين لطف بي بديل حتما تكان مي و با دادم، بي آنكه چيزي بگويم كيسه را ه دوش كشيدم

و درش را قفل كردم مبادا با و به آسايشگاه كه رسيدم كيسه را پرت كردم توي كمدم سرخورده گي رفتم بيرون

.شد كردم امرن سروان بي خيال حشمتيه نمي ديدن سبز لجني دوباره فكر فرار بزند به سرم كه اگر باز خبطي مي

صدايش مدام كاست وار توي. كرد ته بود، فكر روحا رهايم نميروي تخت دراز كشيدم اما دلم بدجوري گرف كمي

و تصوير صامت صورتش پرده پشت چشمانم را آپارات كرده بود از. ذهنم پخش ميشد و سر آخر طاقت نياوردم

و همه چيز  آسايشگاه زدم بيرون، رفتم روي تپه نشستم اما سر گيجه بدي مشت ميزد به مغزم، راه فراري نبود

 برسانم؟ دانستم چطور بايد خودم را به روحا نمي.دمسدود بو

و سرخي غروب بر پيكر آسمان شكست، وقت اندكم داشت از دست مي مي زمان گذشت و من از خود رفت

رسد كه تمام راهها برويش بسته شود؟ نارنجي خون بار خورشيد كه تاريكاي پرسيدم؛ چطور كسي به اينجا مي

و گفتشب را چون حقيقت زشتي به  و خيره شد به افق گنگ آسمان و نشست كنارم :چهره كشيد، خشايار آمد

شي! نا اميد نشو- !هنو يه راه ديگه مونده واسه اينكه جيم

با. با نفرت خيره شدم به چشم هاي مركب مگس لعنتي، صورتش شبيه خائني بود كه عهد كرده بدبختم كند

:تلخي گفتم

و- !اسه هف پشتم بسههمون يه بار گوش كردم به حرفت

ام پيش سروان، خشايار خفه خون گرفت، شايد خودش فهميده بود با نقشه زاقارتش گند زده به حيثت نداشته

شايد هم حس كرده بود آنقدر ها هم گاو نيستم ندانم همه بال بال زدنش براي فراري دادنم، بخاطر اين است كه 

و بعد و بشود همه كاره آسايشگاه و بخوابش براه شود، كور خوانده بود، مدتها زحمت جايم را بگيرد هم بخور

مي كشيدم تا شدم مسوول آسايشگاه تا وقتي همه تمرين مي و مي كنند و هزار جور ديگر جان كنند من دراز دوند

و كمد هاي قفل شده را و كشيك تخت هاي خالي را بدهم و خيلي. بكشم روي تخت خشايار نفس بلندي كشيد



:آرام گفت

!كنه يا تا تهش ميره به همين زودي پس زدي؟ آدم يا يه كاري رو شروع نمي-

ام توي يكي دو روزه بقدري به در بسته خورده بودم كه اعصاب متلك قصار گونه شنيدن نداشتم، لبهاي خشكيده

و گفتم :را روي هم لغزاندم

!گمشو اعصاب ندارم! خشي وزوز نكن-

آن خشايار ماتحتش را كمي بهروي خاك و با انگشت و گفت طرف تر كشيد :امتداد شمال غربي افق اشاره كرد

جا! راهش اونجاس- !همون

:اما جز سياهي وهم آلوده چيزي نديدم، خشايار كه سكوتم را ديد دوباره گفتاش خيره شدم به خط اشاره

!مث آبخوردن از در پشتي رد ميشه! گرده ببين هيچكس داخلش رو نمي-

ج كمي مع كردم، اشاره انگشتش به در فرعي انتهاي پادگان بود كه يك سرباز بيشتر نگهبانيش را حواسم را

و ماشين حمل زباله پادگان كنار در گاراژگونه پارك شده بود، خوب دقت كردم، سرباز قفل در را باز كرد نمي داد

و ماشين حمل زباله هم از در پشتي رد شد  و رفت، از تعجب دهانم بازو لنگه پاركينگي آن را با دست كشيد

و به چنين چيزي توجه نكني، خشايار دست مانده بود، خيلي حرف است اينهمه ماه توي پادگان مانده باشي

و گفت گذاشت روي شانه :ام

!شك نكن! راهش رد خور نداره-

از نمي اينكه ماشين دانم چرا عقلم را دست خشايار دادم اما طبق نقشه اول شب بايد سوار ماشين شدم قبل

شروع به جمع آوري آشغالهاي پادگان كند، جدا از آنكه هرگز داخل مخزن كانكسي شكل ماشين حمل آشغال 

و زباله ها را از باال ميريخت توي آن، امكان نداشت حين چك نمي و تنها در هر توقف يك سرباز پايين ميĤمد شد



و از سقف بپرم داخل آشغالها، براي همين سر شب قبل از آنكه راننده حركت بتوانم جيمز باند شوم پشت ماشين

و به همراه كيسهو سرباز آشغال جمع كن بروند سراغ ماشين، از سقف كانكس پريدم داخل محفظه  جا اشغال ام

و در هر ايستگاه كوهي از آشغال فرو. خوردم يك گوشه اي هنوز ربع ساعت هم نگذشته بود كه ماشين راه افتاد

ك انكس بقدري كه تا گردن غرق شده بودم تو زباله هايي كه فكرش حال را بهم ميزند، هر كوفتي كه ريخت توي

و ده صفحه پر كنم  و براي همين معذورم از اينكه بشوم متصدي تفكيك زباله فكرش را بكني توي آشغال ها بود

 از ليست سياه زباله ها 

و من غرق در زباله و از در پشتي خارج ماشين دور تا دور پادگان را گشت خدا خدا كردم زودتر كارش تمام شود

و برود توي شهر سمت اولين ايستگاه تحويل زباله شهرداري، گرچه بوي لجن گرفته بودم اما حداقل خوبي  شود

و سوارم كند، به شهر اگر  اش اين بود ديگر مجبور نبودم كنار جاده رو به روي پادگان بايستم تا ماشيني پيدا شود

مي مي و بعد در خانه روحا رسيدم همه چيز تمام بود، فوري لباس هايم را عوض و مي شدم لباس شخصي كردم

و توقف ماشين نوار ذهنم را پاره كرد، به نظرم آمد سرباز از ماشين پياده شده تا در گاراژي عقب را باز كند ... بودم

و صدايي گفت :كه ناگهان سقف كانكس آشغال باز شد

مي!نبيا بيرو- !با توام.. سرباز حافظي! دونن اونجايي همه

دانم رسد كه دوست داري آشغال باشي تا با لو رفتنت از آشغال پست تر نشوي، نمي توي زنده گي لحظه اي مي

چطور قضيه لو رفته بود اما بعد از آنكه ته ماشين جيك نزدم، توي يك چشم بهم زدن دژبان پريد توي آشغال ها 

و بعدو مرا خر كش  و بقيه چيزها هم پشت سر هم رقم خورد، اول حمام نيمه شب از داخل كانكس بيرون كشيد

و  هم ايستادن پشت اتاق سروان، سروان بدون اينكه داخل اتاق راهم بدهد برگه بازداشتگاهم را داد به يك سرباز

ي و نهديگر كار از كار گذشته بود، چه فايده اگر بگويم همه بدنم يخ كرده بود و چنان شد، به خودم.ا چنين شد

و چمبره زده بودم گوشه بازداشتگاه كه  ديگر هيچ مقاومتي نكردم، وقتي روحا. امدم اندوه سردي قلبم را پر كرد

و حاال مدتهاست نشسته ام توي بازداشتگاهي بي روزني كه تنها از وعده هاي نباشد دنيا به چه دردي ميخورد؟



چ غذاييش مي ه وقتي از روز است، بله توي تنهايي هاي خودم كپك ميزدم كه هادي وارد بازداشتگاه شود فهميد

و بعد گفت و زل زد به ديوار و بي هوا نشست كنارم :شد، وعده ناهار را گذاشت جلويم

!مشكل اصلي خودتي! ره مياد پيشت مش رحيم ميگه روحا جايي نمي-

:اره گفتاسم روحا غم عالم را ريخت به دلم كه هادي دوب

!خشايار شده مسوول آسايشگاه-

گيرد، اين همه چاره انديشي ام پريد، راست ميگويند هيچ گربه اي محض رضاي خدا موش نمي برق از كله

و انگ بدنامي خشايار براي رفتن من از پادگان بي دليل نبود، چه ميرفتم چه گير مي هر افتادم ميخوردم، در

ميصورت به هدفش رسيد بود، از او آه بلندي. كند دانستم اما گاهي دانستن به انسان كمك نمي لش هم اين را

و بي هوا صادقانه به خودم گفتم و به تخم مرغ كنار سيب زميني پخته نگاهي كردم :كشيدم

و آدم رو محكوم كني- !خودت باش! تا كي ميخواي عالم

و باور كردم غير از خودم كسي مسبب اين هم ه بدبختي نيست كه ناگهان ندايي درونم را غرق شدم درون خودم

كن": پر كرد و از نو شروع داني آن لحظه چقدر دلم خواست به حرف خودم گوش بدهم اما نمي."يا علي بگو

فكر زندان بد چيزي ست، ناگهان با خدا عهد كردم اگر خالصم كند روي ديگر پاهاي خودم بايستم، هادي دوباره 

:گفت

نم- !تونه چيزايي رو كه دنبالشي بهت بدهيهيچ كس غير خودت

و با معصوميت خاصي گفت و جور كرد :خيره نگاهش كردم خودش را جمع

!بخدا مش رحيم ميگه اينو بگم بهت-

و از پشت قفل و مسوول بازداشتگاه هم در را بست هادي بدون اينكه ديگر حرفي بزند از بازداشتگاه رفت بيرون

و بعد از ساعتها صداقت با چشم هاي بعد از رفتن هادي خيلي. كرد فكر كردم به اين كه چطور بايد خودم باشم؟



ام باز خيره به ديوار، فهميدم تنها بدبختي من از جايي شروع شده كه بي دليل خودم را از بقيه آدمها بهتر دانسته

هم براي اين توهم بود كند، شايدو گماني وهم ناك زده به سرم كه من چيز ويژه اي هستم كه كسي دركش نمي

و  كه اين همه ميان بر زدم، چشم هايم از خسته گي بيداري ديگر چيزي نديد كه مامور بازداشتگاه در را باز كرد

:گفت

!جناب سروان كارت داره. بيا بيرون-

و خفت راهي زندانم كند، صادقانه سروان چه كاري مي ايناش توانست داشته باشد غير از اينكه در نهايت ذلت

تا. بود كه همين طوري هم بيشتر از چيزي كه حقم باشد فرصت داده بود به من پشت سر مامور راه افتادم

رسيدم به اتاق سروان، پاكت در بسته اي روي ميز سروان بود كه با ديدنش دلم ريخت انگار مرغي كارد قصاب را 

و بعد خيلي شمرده گفت وان كميببيند، قيافه پاكت داد ميزد كه نامه زندان داخلش چپيده، سر :سكوت كرد

!شايد بدردت بخوره! يه چيزي هست تا حاال به كسي نگفتم اما به تو ميگم-

و گفتم و خودم را بزنم به موش مرده گي سينه سپر كردم :جاي اينكه گوش كنم به حرف سروان

!ودم بد كردمخ. زندانم برم از شما ناراحت نيستم! شما خيلي به من لطف كردين تا حاال-

كند اما دانستم اين نتيجه بي هنگام يا دير هنگام فرقي در عقوبتم نمي سروان نوع نگاهش عوض شد، گرچه مي

و كاستي هايش بخواهم، واقعا رسيده بودم به اينكه زندگي حقيقتا مي و زندگي را با نداري ها خواستم مرد شوم

و كند، سروان زيستن بدون سختي ها كسي را بزرگ نمي همان پذيرفتن مسئوليت كارهايي ست كه مي كنيم

و گفت :سكوت درازش را شكست، دستي كشيد به موهاي كم پشت جو گندميش

!ببينيم بعدا چي ميشه! فعال برو سر تمرين-

و صبح كه از و تمام شب با روشني خاصي در ذهنم سپري شد و از دفترش بيرون زدم پا كوبيدم به احترام قلبي

و براي نماز بلند شدم حس كردم شدهروي تخت  ام همان چيزي كه بايد باشم انگار پيله خوديتم را شكافته بودم



. روحم پروانه گي را تجربه مي كرد

آماده ورزش شده بود كه دعاي عهد از بلندگوهاي پادگان نماز را كه خواندم رفتم وسط ميدان صبح گاه، دسته

و قلبم سرشار شد از اينكه  و برايم بردارد اما بي صاحب كه نمانده درست است پدري ندارم قدميپخش شد ام

امامي دارم كه هميشه حواسش به من هست تا هرگز مايوس نشوم از رحمت خدا، نگاهي انداختم به فلق بكر 

و با امام رضا عهد كردم كه اگر خودش نجاتم دهد كاري را  .انجام دهم_توانم به تو بگويم كه نمي_خورشيد

و قاطي جمعيت شدم بدون اينكه خودم را وجودم پر از نور شده بود، اشكم را آهسته از گوشه چشمم پاك كردم

از كسي برتر بدانم، همه حركت ها را كامل انجام دادم، ديگر نرمش ها را يكي در ميان اليي نكشيدم به توهم 

و وقتي مسئول آمو و بعد به خط شديم براي مسابقه دو زش سوت دويدن را كشيد با همه توان اينكه زرنگم

و به يكباره حس كردم تواني كه سالها درون پاهايم خشكيده بود ميل بروزش آنقدر باالست كه در عين  دويدم

رساند، ناباوري همه اول شدم، بله وقتي تالش كني حتما پيروز خواهي بود كه خيال پردازي كسي را به جايي نمي

شدم كه خشايار شده بود مسوول آن، بدون اينكه با نفرت نگاهش كنم رفتم دراز بعد از دو وارد آسايشگاهي 

و خوابم برد .كشيدم روي تخت

:با صداي سرباز ساختمان فرماندهي از خواب پريدم

شو- !جناب سروان كارت دارن! بلند

و فرچه اي انداختم، بدون كوچكترين حرفي از روي تخت بلند شدم، لباسهايم را پوشيدم، پوتين هايم را پا كردم

و پشت سر سرباز راه افتادم به اتاق سروان كه رسيديم رفتم داخل مودبانه احترام. كالهم را روي سرم گذاشتم

:گذاشتم، سروان تا مرا ديد خيلي جدي گفت

!توي اتاق بغل منتظرت هستن! بايد بري-

و قلبم شكست از اينكه مامور دادسر ا مرا كت بسته ببرد حشمتيه، نگاهم خشك شد به پاكت روي ميز

زند اما عهد كرده بودم مسئوليت كارهايم را بپذيرم، رفتم دانستم زندگي به سابقه دار جماعت لبخند نمي مي



و خواستم نامه را بردارم كه سروان دستش را گذاشت روي پاكت، به اتاق انتظار كنار دفترش اشاره كرد سمت ميز

:و گفت

 تو اتاق بغل منتظرن! كاري به اين نداشته باش-

و در را كه باز كردم چشمم خشك حواسم رفت به اتاق انتظار كه درش نيمه باز بود، با ترديد رفتم داخل اتاق

و زن ميانسالي كه با او آمده بود، جا خوردم و چشم هاي زرد روحا خودم نبود انگار با ديدن روحا. شد چهره زيبا

به روح از تنم پركشيده بود، روحا رفت و زل زده بود به من، خيلي مودبانه كنار زني كه نشسته بود روي صندلي

: زن گفت

! مامان همينه-

و طوري كه كسي نشود گفت و جور كردم، روحا فوري آمد نزديك و خودم را جمع :خون سرخي دويد به صورتم

و همين طور اشك از چشاش مي اومد- ح. مامان يهو صبح بلند شد رم امام رضا رو گفت دم سحر خواب

.ديده

:با ترديد نگاهش كردم، روحا دوباره گفت

شد- بعدشم. مي گفت تو خواب يه چيزي ديده كه نمي تونه بگه. باور كن نمي دونم چي شد انگار معجزه

!گير داد بايد بيايم تو رو ببينه

و گفت :زن كه با خيرگي نگاهش درونم كاويد، سكوتش را شكست

ميجناب سروان خيلي ازتو- !كنهن تعريف


