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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

واسطه آن برخی را به  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی 

  .افکارش را نشر دهد چنین ینردد و اگ

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم  بر خود، ننگ دانست تا به
  .پاك را به ثروت مادي آلوده سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به 
داشتم و  یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود

انسان و یا  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، یهر نام دیگري که غا



رهایی جاودانی که . سازم فراهمفریاد برآورم و آزادي همه جانداران را 
داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، 

  .ها است گیاهان، حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می
  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

توان راه گذشتگان را در پیش علم و فناوري امروزي، می د ازدبا م
نگرفت و دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا 
که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این 

  .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

خت نشر ندادم و تنها هایم را بر کاغذ، جان درنگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان توان با بهرهامروز می
اگر شما خود را مبلغ افکار این جانداران واال ایستادگی کرد، پس 

به قتل  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بیآزادگی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این . طبیعت دست نخواهید زد



توانید از فناوري عام درختان می بهره از کشتار و قتلپیشه پا فشارید بی
حق و  و دیگر آزاد اندیشان بهبهره گیرید تا کردارتان از دید من 

  .گردد یمتکر قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  مریم
  

  

سطح آن را هایی بلند تمام  در شهري خاموش و سرد که آپارتمان
کرد، شاید  ها زنی تنها زندگی می پوشانده در قلب یکی از این خانه

اش را نه تنهایی  نباشد خانه تنها اصالًبه ظاهر و در اولین دیدار او 
پر کرده او  زند و شوهري که همراه همیشگی او هستنددو فر که

کند  سالیان درازي است که در میان افکارش به تنهایی زندگی می
هایش را در میان همین شهر و حتی بسیار  تمام روزها و شب

، در خاطرش نیست چند گذراند میتر در میان همین خانه  کوچک



 مرداب ٨

 

ها از  دهد شمار روز و شب سالی است که این زندگی را ادامه می
این روزها را در ذهنش تکرار کرده که  قدر خیالش دور شده آن

و یا سالی، حتی برخی روزها داند ماهی از آن گذشته  گاهی نمی
شود و دو روز را با هم به اشتباه  هم از خاطرش دور می شمار ایام

  .گیرد می

اتر از این را تا گویی از همان بدو تولد در همین خانه بوده و فر
هاي آهنین در  انند میلهکنون ندیده است، دیوارهاي خانه هم

چالش  هاي سیاه اي که دروازه خانه بندند و درِ برابرش نقش می
زندان همین  زندانبانها در افکارش همسر را  است، روزها و شب

دور به چشم آید که این همسر دیده است شاید از نظر خیلی 
را براي او و فرزندانش صرف  اش زندگیفداکار و وفادار که همه 

  .باشد زندانبانیال کرده مث

هرکس از دور زندگی آنان را ببیند به این زندگانی پر از آسایش و 
خورد، اما در میان خاطر زن تمام این زندگانی  آرامش غبطه می

همان قفس و زندان است، روزهاي پرتکرار که سرآغاز و انتهایش 



 میمر ٩

 

اش را بارها و بارها دوره کرده تا  همه و همه مثال یکدیگرند همه
خودش  ،باشدان سرخط نخستین و همان صفحه اول کرار همت

به  اش زندگیش بارها به این نتیجه رسیده که چندین بار در افکار
اي یک صفحه از آن را نگاشته و  مثابه داستانی است که نویسنده

  .براي ادامه دادنش حال و حوصله چندانی ندارد

از همان صفحه اول شروع و باز در همان صفحه اول ادامه  چیز همه
اي  بساط صبحانه خواست ها از خواب برمی کرد، صبح میپیدا 

  .دید ي فرزندان و شوهر تدارك میمفصل برا

  !فرزند

شاید او از همان روزهاي نخست زندگی مشترکش بارها و بارها 
د گول اذعان کرده بود که طالب داشتن فرزندي نیست و یا شای

هاي میان جعبه جادویی را  همان داستان تکراري و همان گفته
ا بچه نمک زندگی است و با وجودش زندگی ر کهخورده بود 

  .کند تر می تر و پررنگ رنگ خوش



 مرداب ١٠

 

گذرد و این  همان جعبه جادویی که بیشتر روزش به تماشاي آن می
محابا  اي از خانه است که هر روز بی در گوشه افسونگرجعبه 

اي که در حال  شود، همان لحظه هیچ برنامه قبلی روشن می یب
رود و  می آن زمانی که به خواب تدارك میز صبحانه است تا 

و مریمی که خیلی حوصله ندارد تا  رسد صداي آن به گوش می
در اختیار جعبه جادویی بنشیند و بیشتر مایل است در میان  تماماً

  .اش تنها به صداي آن اکتفا کند کارهاي روزانه

شاید به شنیدن این صداها معتاد شده شاید این همه تنهایی را از او 
هایش را با آن جعبه جادویی سهیم  به ارث برده و شاید تنهایی

  .کند متر این احساس کشنده را لمسشود تا ک می

  آخر چرا تنها؟

است که نه فقط دیگران که خودش هم به درازاي تمام  سؤالیاین 
  .پرسد عمر از خویش می



 میمر ١١

 

او که تنها نیست در کنارش دو فرزند با جنسی جور یک دختر و 
پسري که خیلی هم او را دوست دارند و همسري که از همه 

را کار ها به سختی تمام روز  گذشته و براي سعادت آن اش زندگی
  کند،  می

  کند؟  اما مگر او کار نمی

را در حال کار کردن در همین خانه  اش زندگیمگر تمام جوانی و 
  نگذاشته؟

شاید از دید شوهرش کارهاي او خیلی هم با اهمیت نباشد، اما 
چیند و با ظرافتی تمام  ها بساط صبحانه را می کیست که صبح

شوید و چه و چه  یها را م بیند، رخت چرك ناهاري تدارك می
  .کند می

تمام مسئولیت کارهاي خانه با اوست اما چرا تا این حد احساس 
خوار و یاوري ندارد تا گهگاه که  کند؟ چرا هیچ غم تنهایی می
ها  ش بنشیند برایش ساعتشود در کنار اي از خون می دلش کاسه



 مرداب ١٢

 

هایش را  ها و درد و دل حرف بزند، درد و دل کند چرا تمام حرف
و ! اي قدي با خود مطرح کرده طول تمام عمر در برابر آینهبه 

کشیده، حتی  اه براي همدردي دستی به سر و روي خویشگهگ
شده  کالم ها هم و با آن ستان خیالی در ذهن پرورش دادهبارها دو

  .است

با  کوچکشچقدر زود بود شاید هم خیلی دیر، آن روزها که پسر 
شد و پدر او را به سختی مورد مواخذه  کالم می دوست خیالی هم

و در جستجوي  کرد می همدرديداد، اما مریم با او  قرار می
کالمی با دوست خیالی او بود، هرچند این را هرگز به زبان  هم

هاي  مهري دیگران قرار گیرد و تهمت آورد که مبادا مورد بی نمی
اما در خلوت همیشه خود را محق  ناروایی به سویش روان شود،

 همشد که بسیار با آن دوستان و  دانست و حاال چند صباحی می می
زد درد و دل  ف میها حر ساعت .شد صحبت می خیالی هم بحثان

  .شنید داد و می هایی می جواب کرد و باز می



 میمر ١٣

 

کرد یادش  ها را از خواب بیدار می میز صبحانه کامل بود و باید بچه
ا با بوسه از خواب بیدار ها ر ند وقت پیش بود که بچهآید چ نمی

هر چه که بود امروز حوصله این کار را نداشت و تنها با  کرده
بود،  ها آن برخاستنخطاب قرار دادن نام کودکان طالب بیداري و 

د این صبح تازه، چه کار روح بو آور و بی چقدر برایش کسالت
آمد این سماجت خورشید که هر  اي به نظرش می ودهو بیه عبث

خیزد و چهره بر آدمیان  روز رأس ساعتی مقرر از خواب برمی
و آوایی  اي در ذهن چه هم اما پس از گذشت لحظه ؛گشاید می
نوایی با خورشید کرد و باز به یاد خود افتاد که چگونه هر روز  هم

کند و رخ به  می خیزد، بساط صبحانه را علم صبح از جایش برمی
گشاید و آنان را بیدار از خواب کرده آماده رفتن  سوي خانواده می

  .سازد به دیاري دیگر می

رود و ادامه روزش را هم در همین  نمی دیگراما خودش به دیاري 
کند، چقدر فاصله صبحانه تا ناهار برایش تکراري  بیغوله سپري می

ها و باز هم به دور یک  آمد باز همان راه، همان پختن و شستن می



 مرداب ١٤

 

، همه و همه عبثهاي تکراري  میز جمع شدن و باز هم همان حرف
برایش دور کردن همان دفتر قدیمی و خواندن همان داستان 
گذشته بود، در میان این روزمرگی باز هم خانه را از چرك و 

زداید  کند و با دستمالی در دست گرد و خاك می کثیفی تمیز می
خانه و باز هم همان تکرار مکررات و میز ناهاري از رخت و لباس 

  .چیدن که در پیش میز شام دیگري است

ها همه و همه او را به این  ها و همان شستن باز هم با همان پختن
ها همان روز گذشته است بعضی  اندازد که تکرار این خاطر می

شود، تقویم به دست  به ساعت خیره می زمان درازيها  وقت
کند بارها شک  گذر زمان و روزها را در تقویم گم می گیرد و می
کند که این روز چند روز از سه روز پیش گذشته و در این  می

  .رسد برزخ به هیچ پاسخ درستی نمی

رسد، در باالي این  صداي فریادهایی از خیابان به گوشش می
کند و  آپارتمان بلند هم آن صداها قابل شنیدن است، گوش تیز می

رساند از باال مسجدي که کمی دورتر از  به لبه پنجره میخود را 



 میمر ١٥

 

، چند باري دارد هاي سبز رنگ بزرگی بیند گلدسته ها بود را می آن
میان آن مسجد رفته است و پیرزنی را براي عزاداري و سوگواري 

  .شده بود کالم همبا او  قبالًشناسد و  کند را می که در آنجا کار می

همان روزهاي اول خیلی به آن مسجد سر  باألخص اوقات بعضی
برد و زندگی آنان را سراسر تحول و  و به آدمیانش حسد می زد می

دید اما با ریز شدن هر چه بیشتر و در نظر گرفتن مسجد و  تغییر می
ها هم سوگ خورد و باز همان دفتر پر  مسجدیان بر زندگی آن

ته بود نه روز تکرار را در برابر دید اما امروز تکرار سال گذش
گذشته، چقدر فاصله بین این تکرار به فاصله یک روز و آن تکرار 

برایش زود گذشته اما به بطنش هر دو یکسان و یکتا به  ساله یک
  .این چرخش بود گر نظارهگذشتند و او تنها  گرداگرد هم می

نه پر از شاید این تکرار ساال روح بیاما براي این شهر خاموش و 
  .قتی تازه باشدتغییر و طری



 مرداب ١٦

 

که حاال در میان  شماري بیشنود جماعت  ها را می صداي طبل
نوازند و شروع  هاي بزرگ می تر از آن با طبل مسجد و برخی بیرون

  .دهند این ماه خون ماه عزا را ندا می

ها و ناله  کوفتن سروصورتکند بر  دهد، نگاه می گوش می
است  تر پیشاز کمی  تر افسردهاش غمگین و  را، چهره ها سردادن

بغضی بزرگ راه نفسش را گرفته و تاب باال و پایین آمدن نفس را 
و با بانگ حسین مظلوم این بغض در گلو مانده از او ربوده است 

دهد، به طول  کند و شیون سر می ترکد و هاي هاي گریه می می
ریزد، در همین حوالی صداي درب  تمام روزگارانش اشک می

نا آمد پنجره را بست به میان دستشویی رفت به خانه به گوشش آش
 همه آندیگر از  تر شده است پیر و شکسته چقدرآینه نگاه کرد 

اي تکیده و افسرده، موهایی  شیطنت و زیبایی هیچ خبري نبود چهره
و ناموزون، صورتی چروکیده و خسته آرام بر خطوط دور  نامرتب

ها را تعقیب کرد که صدایی  چشمانش نگاه برد و مسیر حرکت آن



 میمر ١٧

 

ها را  زد اشک صورت بهآبی  سرعت بهبلندتر او را به خود آورد 
  .پاك کرد و خود را آماده رویارویی ساخت

 خواست بازهم درون و بیرونش را تفکیک دهد سالیان درازي می
شد که کسی از درون و بیرون مریم مطلع نبود شاید برونی  می

داشت اما به درون سالیانی بود که ساکت و تنها  پرحرفشادمان و 
کرد و از آن  حس میمانده، همانند تنهایی زیادي که همیشه آن را 

گاه حرفی به میان  کشید، لیک هیچ دید و درد می عذاب می
  .آورد نمی

ها را محکم در  ودکش در برابرش بودند آندرب را باز کرد دو ک
کرد و در میان این عواطف باز هم به  بارانشان بوسهآغوش کشید و 

  ور شد،  دریاي فکرهایش غوطه

  آیا من مادر خوبی هستم؟ 

  ام؟  آیا وظایفم را خوب انجام داده

   ،ام اند را مهیا کرده مگر نه اینکه هر آنچه آنان خواسته



 مرداب ١٨

 

  ام؟  اي کم گذاشته آیا براي آنان ذره

دید با هیجان زیاد از مردمان  افکارش شادي پسرش را در میان 
گفت از فریادها و بر  شمار پایین آپارتمان و درب مسجد می بی

در  و ؛هایشان ها از زنجیر زدن هایشان از اشک کوفتن سروصورت
  .آورد همین بین باز هم خواسته چند روز پیشش را به زبان می

اي را برایم انجام خواهی داد، آیا آن زنجیر را  مادر، قولی که داده
  خواهم به مراسم بروم؟ می ،خري برایم می

ها، یاد آن  مرثیه ها ضجهد آن م باز هم به فکر فرو رفت یامری
  هایش افتاد،  روزهاي پیشین یاد بچگی

  ؟ام سرکردهام را  زندگیند سال است که در این خانه چ

آورد و  را به خاطر نمی اش کودکیاي هم  حتی ثانیه اوقات بعضی
و فقط در میان فکرهاي  کجا بزرگ شده فقط اصالًدانست  نمی

به خاطر را از کودکی  رنگی کمهاي  گهگاه رده ،بیشمارش
  آورد،  می



 میمر ١٩

 

ها خاطره بود یا  این صدا، اما آیا، فرارهاي او از این فریادهاي پدر
  ده خیاالتش؟ یزای

آورد همین  دانست تنها همین خانه را به خاطر می خودش هم نمی
، خلوتگاه نشین دلدیوارها همین پنجره و آن بالکن کوچک اما 

  آرام و ساکتی که دوست نداشت آن را با کسی شریک شود، 

اشت و خود را به خواسته فرزندش را با اشاره ممتد سر کناري گذ
  .همان بالکن رساند

برد  خلوتگاهی بکر که در دوران کالفگی به آنجا پناه می
خواند و شاید بیشتر  نشست و کتاب می هاي درازي می ساعت

کلمات را  یک به یکزد، از روي متون  اوقات فقط آن را ورق می
 اوقات بعضیکرد اما معنی واژگان برایش نامفهوم بود شاید  ادا می

اي، داستان جدیدي به ذهنش  در میان کتاب خواندنش کتاب تازه
ها خوانده بود اما داستان درون ذهنش  رسید از روي آن خط می

  .هاي چاپ شده در کتاب نداشت هیچ ربطی با آن نوشته



 مرداب ٢٠

 

نوشید و غرق در افکارش باز به جهان پیرامونش  چاي داغی می
  .ددی می پرتکرارو  عبثرا  چیز همهنگریست،  می

نبود در ابتداي راه، زندگی خود را پر از تکرار و  گونه ایناوایل 
دید و در عوض پر  و تکرار روزهاي بیشمار نمیگذراندن یک روز 

زمانش را آورد و گهگاه  از شور و نشاط زندگی را به حساب می
پر از و تمام وجودش  گذراند می زندگی دیگران در پی کنجکاوي

ن فامیل و دوست و خویشاوند و  فالنی، فالشد به زندگی  رشک می
ر به به فالن شخصیت مشهور و معروف در دنیا و کمی بعدت بعد

این موضوعات هم برایش  کم کم فالن شخصیت بزرگ تاریخ، اما
ها هم زندگانی  رنگ باخت و دیگر آن جذابیت سابق را نداشت آن

در همین از نظرش همه مثل خودش . و تهی داشتند سر بیپرتکرار و 
گاه از  اند، هیچ و علف گیر کرده آب بیبرهوت و این بیابان 

اي معقول و  کرد و همیشه چهره افکارش با دیگران صحبت نمی
این  تجربهساخت، زیرا  از خود میبراي دیگران  لمس قابل

ها را داشت، به سرعت انگ دیوانگی بر  ها و درد و دل صحبت



 میمر ٢١

 

کرد  با دیگران هراس پیدا میکالم شدن  خورد و از هم پیشانی می
هایش التیام  چند صباحی شده بود که دود سیگار کمی به زخم

  .بخشید می

گرفت با  التیامی که به دور از چشم فرزندان و همراهش انجام می
زد، یاد واژه همسر افتاد بازهم نام او در  حرص به سیگارش پک می

  .ذهنش تداعی شد

  !بیژن

  !آن همه عشق و هیجان، مریم و بیژنیاد آن روزهاي دیرین افتاد 

شنید، چه جوان  شد وقتی نام او را می چقدر در دلش قند آب می
چشمانی سبز، موهایی روشن . آمد الیق و زیبایی به چشمش می

کالمی و در کنار او بودن حاضر  براي هم. چقدر دوستش داشت
نتهاي این مسیر راه را براي بگذرد و در ا اش زندگیبود از همه 

  .این وصال سالیان را به گذر برد با رسیدن به او هموار دید و



 مرداب ٢٢

 

بارها خود را مواخذه  ،گرفت و فکر کرد باز هم از سیگارش کام
هزاران  ،چشم و رو بودن به بی. کرد و حکم به بد بودن خودش داد

بان گفت از زبان بیژن، از ز بار خود را در ذهن محاکمه کرد، می
  خودش، از زبان دادستان، از زبان همه و همه

آرام بود معقول فقط خودش مقصر بود بیژن که گناهی نداشت او 
اش براي آسایش  رفت و همه تالش زندگی ر میبود، همیشه سر کا

حاال دیگر بیژن آن جوان الیق نیست موهایش . ها بود او و بچه
همان  مو بیسر ریخته، صورتش پر چین و چروك شده در میان آن 

اندك موهاي باقیمانده هم به جاي گندمین بودن به سپیدي رفته و 
  .هیچ از آن طراوت باقی نمانده است

آیا این همه دوري و این شکاف فقط به خاطر تغییر سیما شکل 
  گرفته بود؟ 

 نظري کوتهاز  ها اینشد که همه  مریم بارها به خود متذکر می
و زندگی  غوطه در این تکراردانست که  اوست، اما خوب می

او از چیزي  هرچندچنین موجودي ساخته  سان اینانسانی از او تا 



 میمر ٢٣

 

و نه براي دیگران همیشه  نه براي همسر و فرزندان. کرد دریغ نمی
گرفت  کرد، آنان را در آغوش می به شوهر و فرزندانش محبت می

  . و همه و همه جانش براي خدمت آنان بود

  دستش سوخت،

آتش سیگار به دستش رسید آن را به پایین در میان کوچه انداخت 
ش آمد و آرام به درون اتاق خواباز باال حرکت آن را تعقیب کرد 

و پس از آن به  اتاقاي عطر به  را بست، ذره بهارخوابدرب 
خودش زد، چند باري میان آینه لبخند زدن را تمرین کرد و 

اش  خانوادهخارج شد و پیش  اي بخندد آرام از اتاق توانست ذره
  .بازگشت

  

  

  



  

  

  

  بیژن
  

  

نگذشته بود که صداي چرخاندن کلید در قفل درب  اي چنددقیقه
مریم را به خود آورد، حاال بیژن خسته از سر کار به خانه برگشته 

  . بود

قد متوسطی داشت، نه خیلی بلند بود و نه خیلی کوتاه موهایش 
ریخته بود و پیشانی خیلی بلندي برایش پدیدار کرده بود، رنگ 

رفت، ابروان پرپشت با چشمانی  موهاي روشنش رو به سپیدي می
هایی بر پشت لبانش جا خوش  رنگین و چند سالی بود که سبیل



 ژنیب ٢٥

 

ایش شروع به ریختن کرده ه بود، شاید از همان موقع که موهکرد
  .پوشاند اما خیلی پرپشت نبود فقط روي لبانش را می ؛بود

هاي عمیقی دور و بر چشمانش پدیدار بود مثل  چین و چروك
خورد، به همان ضخامت و بزرگی و ادامه  کویر صحرا که ترك می

ها بر پیشانی بلندش  رسید و ترك اش می ها به پیشانی این چروك
  . دکر خودنمایی می

زد و این موضوع  و مطیعی بود خیلی حرف نمیانسان بسیار آرام 
  . اش شده بود در چند سال اخیر زندگی جزء بارزه اخالقی

ها  کیف دستی کوچکی در دست داشت وقتی وارد خانه شد بچه
 جا همانها را در آغوش گرفت و  به سمتش دویدند بالفاصله آن

و روبوسی با کودکان  کیفش روي زمین افتاد، پس از خوش و بش
سمت دستشویی رفت در همین حین نگاهش به مریم افتاد و به او  به

سالم کوتاهی کرد که با اشارت سر بود و مریمی که زیر لب غرغر 
  . کرد زد و کیف را از وسط خانه جمع می می



 مرداب ٢٦

 

بیژن میان دستشویی آب به سر و صورتش زد و غرق در افکار 
  .اش شد روزمره

تمام دنیا برایش همان چند متر مغازه شده بود که بیشتر عمرش به 
هر روز صبح باید در ساعتی معین  گذراند میجز خواب را در آن 
خورد،  شد و صبحانه اندك و مختصري می از خواب بیدار می

پوشید و به سمت همان چند متر مغازه پیش  هایش را می لباس
ان چند سال پیش، آن هایش شاید هم در میان صحبت. رفت می

ي مغازه  روزها که تا این حد آرام و ساکت نبود با مریم درباره
 گفت، دید و همیشه می مثال قبرش میآنجا را . صحبت کرده بود

را در آن دخمه احساس اینجا همان قبر من است و هر روز فشار قبر 
  .کنم می

ن هاي نخستی اوایل ازدواجشان و همان سالآري چندي پیش شاید 
و خودش  گفت میبیژن بیشتر از محیط کار و شرایطش براي مریم 

 تر افسردههایش مریم را غمگین و  کرد اما با گفته را خالی می
آن  دلیلي همین موضوع و یا شاید به  کرد و شاید به واسطه می



 ژنیب ٢٧

 

دیگر  ،تکرار همیشگی و پس از آن عادت کردن به شرایط
  .حرفی به میان نیاورد وقت هیچ

اي در دست، رویش را پاك کرد و  را شسته با حوله صورتش
 تر پیشنگاهی از میان آینه به صورتش انداخت یاد روزگاران  نیم

افتاد، آن روزها که صورت زیبایی داشت، آن روزها که 
دختران سرکش بسیاري که سوداي . داشت شماري بیدوستداران 

م را دوستی و معاشرت با او را داشتند و بیژنی که فقط مری
شد و دنیا را در ادامه زندگی با او  کالم می خواست و با او هم می
هیچ از آن  ،و حاال بازهم تلنگري به خود زد یادش آمد دید می

ن بیژن دیگر آ. ت و چهره باقی نمانده استروزها از آن هیب
آري بوي پیري  ،اي گرفته گذشته نیست و دنیایش رنگ و بوي تازه

  .رسید به مشام می

در همین افکار بود که ذهنش ناخودآگاه فریاد بلندي زد که هنوز 
به واقع هم مریم و هم بیژن سنی . پیر نشده و خیلی جوان است



 مرداب ٢٨

 

نداشتند اما از درون پیر شده بودند و حاال از برون نیز پیري نمایان 
  .بود

ها سه تا یکی در گذر  هاي براي آن بیژن همیشه معتقد بود سال
اند اما  اشت اگر پانزده سال است که ازدواج کردهاست، او باور د

ها تا بدین حد پیر و  گذرد و آن سال از آن می وپنج چهلدر واقع 
  .اند فرتوت شده

هاي  با لباس خواب اتاقباالخره از دستشویی و پس از آن از 
ر خانگی را پوشیده بود اش بیرون آمد، باز هم همان شلوا خانگی

وقتی براي اولین بار آن را . دوخته بود پیش مریم برایش که چندي
 اي چنددقیقهها خندیدند و  و از اتاق بیرون آمد بچهبه تن کرد 

خواست تا  ها نشان داد، بیژن در دل می اي بر آن زندگی روي تازه
ها دست دهد و روزگارشان عوض شود  بازهم همان احساس به بچه

  . دتفاوت با همدیگر مشغول صحبت بودن ها بی اما آن

نبود، روح عصیانگري داشت  روح بیبیژن از ابتدا تا این حد سرد و 
خیلی شادمان و پر انرژي بود و براي شادي دیگران و تغییر در 



 ژنیب ٢٩

 

شرایطشان دست به دعا و نگاهی به تقدیر نداشت و همیشه با 
بر  اي پر آماده بود تا لب به سخن بگشاید و جماعتی را روده چنته

افتاد با تمام  ا که وقتی بیژن به حرف میهمسرش ر باألخصکند، 
خندید و گهگاه از خنده بسیار اشک از چشمانش سرازیر  وجود می

ولی حاال زمان درازي از آن روزها گذشته بود دیگر بیژن . شد می
آن مرد پر انرژي سابق نبود، بیشتر اوقات حتی حوصله خودش را 

گران با جمله ها از سوي دی خواستههم نداشت و در پاسخ بیشتر 
 لفظکرد و دیر زمانی بود که  ها استقبال می از آن )حوصله ندارم(

داري نگفته بود و کسی را نخندانده بود و حاال با همان پیژامه  خنده
تا شاید کسی از این شرایطش لبخندي به  زد در میان حال قدم می
  .لب بزند اما موفق نشد

بعد از چندي به سر میز آمد تا ناهارش را بخورد از خاطرش رفته 
  سر همین میز ناهار چه خورده بود؟بود دیروز همین موقع 

این را خوب در خاطر داشت که هر روز همین ساعت سر همین 
ها  خورد، ناهاري که همسرش آن را پخته و ساعت سفره ناهار می



 مرداب ٣٠

 

یر زمانی بود که دیگر اما د ؛راي مهیا کردنش زمان صرف کردهب
اش حرف  کرد و مثل گذشته از طعم عجیب و استثنایی تشکر نمی

درازاي  ي ثابهم بههم شاید برایش عادت شده بود امروز . زد نمی
، شمار روزهایی دیدهاي بسیار همین غذا را بر سر همین سفره  سال
در بشقابش ریخته و آن را یکجا بلعیده از دستش  سبزي قورمهکه 
ه خاطر نداشت و حاال امروز هم در میان آمارش را ب اصالًرفته و در 

، با قاشق زیر و رویش کرد و بود سبزي قورمهبشقابش دوباره 
اش را زیر دندان بر زبان  اي به میان دهان برد مزه سرآخر لقمه

را  به طول تمام عمرش این طعم شنا به نظرش آمد،اي آ چشید، مزه
دانست که ابتدا و انتهاي این مزه کردن چه حسی در  چشیده و می

اي به یاد آن روزهاي نخست  وجودش خواهد نشاند، شاید لحظه
دید، او با چه  که مریم برایش تدارك می ها سبزي قورمهافتاد آن 

خاطرش هست که آن روزها . خورد ولع و حسرتی آن را تا آخر می
تشکر طعم  زد و از این غذاي خوش اي می بر دستان مریم بوسه

آورد که همتاي آن را تا به حال نچشیده  کرد و بارها به زبان می می
از خوردن این غذاي ناب تا چه حد مست و از خود بیخود . است



 ژنیب ٣١

 

شد اما دیگر در خاطرش نیست کی بوسه بر دستان مریم زده و  می
  !است از او تشکر کرده

شود چرا دیگر آن  اري نمیها بر زبانش ج چرا دیگر آن سخن
  تواند با آن روبرو شود؟  کند و نمی احساس را لمس نمی

  باشد؟ گونه اینچیز را از خاطر برده و آیا خودش خواسته  آیا همه

در همین افکار صداي خوردن قاشقی به بشقاب او را به خود آورد 
و دید غذاي داخل بشقابش تمام شده، حس سیري و گرسنگی 

گرسنه است و آورد چه زمانی  خته بود به خاطر نمیبرایش رنگ با
خورد و هرگاه بشقابش  چه زمانی سیر و در ساعتی معین فقط می

  .داد شد دیگر ادامه نمی خالی می

آمد پس از چندي به سر میز  هر روز ظهر و شب وقتی به خانه می
رفت تا غذا را تمام کند، همه احساسات برایش تکراري و  می

ره همان احساسات گذشته بود و هیچ رنگ و بوي روخوانی دوبا
 خواب اتاقطبق عادت و سنت دیربازش به سوي . نداشت اي تازه



 مرداب ٣٢

 

رفت، روي تخت دراز کشید به سقف اتاق خیره شد، ترکی در آن 
هویدا بود، روزهاي زیادي آن را دیده و هر بار در جستجوي راه و 

اي آغاز و به جایی خاتمه  اش بود با اینکه این ترك از نقطه ادامه
یافت، اما هربار با ورودش به اتاق و دراز کشیدن بر تخت همان  می

گهگاه در میان گچ دیوار به دنبال . کرد ال میمسیر تکراري را دنب
و با کمال حیرت هر بار با  گشت میاي  ها و اشکال تازه صورتک

اي بجوید و در میان همین  توانست چیز تازه نگاه کردن به سقف می
کند و کاوها بود که خوابش برد، چشم بر هم گذاشت و در عالم 

دید همان مغازه  میها همان زندگی پر تکرار را  خواب خیلی وقت
هاي  ها، همان اتفاقات روزمره و گهگاه همان صورتک و مشتري

اي به  گفتند و جهان تازه شکل گرفته روي سقف با او سخن می
شد و شاید همین بود که هر وقت بر تخت دراز  رویش هویدا می

تا در میان خوابش با  اي بود کشید به دنبال جستن صورتک تازه می
این بار هم در میان همان خواب صورتکی دید . دکالم شو او هم

کند و  ي زندگی و فراتر از این زندگی صحبت می که با بیژن درباره
اي  بیژنی که فقط چشم به صورت صورتک دوخته تا چیزهاي تازه



 ژنیب ٣٣

 

کرد و از  هاي آن را دنبال نمی گاه صحبت در میانش بجوید، هیچ
  .دانست آن هیچ نمی

زد که وقت  می گویی درونش کسی فریادعین و مقرر در ساعتی م
خواست  از جاي بر می. اي زودتر و نه دیرتر است، نه دقیقه برخاستن

اش را  رفت و رخت همیشگی ها می به سرعت به سوي کمد لباس
پوشید،  کرد، چند صباحی بود که همیشه یک لباس را می به تن می

و پارگی که رنگ و رخ لباس از بین برود یا در آن چاك  قدر آن
  .به وجود بیاید

اي  نبود، هر روز لباس تازه گونه این گاه هیچهاي گذشته  دیر زمان
و زمان زیادي را براي پوشیدن لباس تازه و آراستن  کرد میبه تن 

کرد و حاال زمانی شده بود که دیگر حوصله این  خود صرف می
ه شد به سرعت خود را ب کارها را نداشت، وقتی از خواب بیدار می

کرد و  هاي همیشگی را به تن می رساند و همان لباس کمد می
  .شد مهابا و با سرعت از خانه خارج می بی



 مرداب ٣٤

 

دانست، آخر در آن مغازه  خودش هم دلیل این همه عجله را نمی
ها هنوز  رفت خیابان زمانی که او می باألخصاي نبود  خبر تازه

اما این  ؛هایشان نبود خلوت بود و خبري از مشتري و خرید کردن
اي هم دیر برسد از  عجله را همیشه داشت گویی اگر حتی دقیقه

  . چیز بزرگی دور مانده است

هایش را به تن کرده مثل همیشه با عجله بسیار درب  حاال که لباس
را گشود و محکم به هم کوفت و منتظر آسانسور چند بار به 

  .دو باالخره خود را به خیابان رسانساعتش نگاه کرد 

اي داشت در ذهنش چند بار پارسال همین  خیابان رنگ و بوي تازه
  موقع را مرور کرد 

  ! ها ماتم بیشتري نداشت؟ آن موقع خیابان آیا

  هاي بیشتري نبودند؟  هاي بیشتري در خیابان نبود، آیا دسته آیا علم

ها تا همین حد  که نه همیشه و در همه سال و به خود نهیب زد
  . خیابان دردناك است و غمی عمیق دارد



 ژنیب ٣٥

 

توانست به  اي بزرگ به قلبش آمد به طوري که دیگر نمی غصه
ویش تنگ شده و به سختی باال و پایین راحتی نفس بکشد راه گل

رفتند  شد، به اطرافش نگاه کرد عده زیادي که در خیابان راه می می
خواند،  کردند یکی در پیشاپیششان ایستاده بود و مرثیه می و ناله می

به صدایش گوش داد ناگه اشکی از چشمانش سرازیر شد، 
شکسته و  گویند اما دلش دانست چه می اش گرفته بود نمی گریه

روند و به  دید که به پیش می هاي طوالنی را می دسته. پریشان بود
هایشان  شنید و با ناله ها را می زنند و صداي آن سر و رویشان می

  گرفت،  اش می گریه

به طول چند ثانیه منقلب شده و پس از چندي خود را جمع و جور 
اما  کرد و اشک از صورت پاك کرد تا همیشه قوي به نظر برسد

دریاي  تا بوداي  درونش بلوایی به پا بود و هر لحظه منتظر جرقه
  .فشانی از اشک به بار بیاورد بغضش بترکد و آتش

به مغازه نزدیک شد طبق معمول با دور و اطرافیان همیشگی سالم و 
و ها افتاد  علیک کرد، براي چند ثانیه فکرش به زندگی یکی از آن



 مرداب ٣٦

 

ارد شد و از بدبختی او کمی احساس اي به دلش و برقی چند دقیقه
اما این احساس حتی چند دقیقه هم بیشتر به طول  ؛خوشبختی کرد

نینجامید و دوباره یاد زندگی خود افتاد، به محض رسیدن به داخل 
دانست تا ساعتی دیگر هیچ  مغازه پشت میز نشست و چون می

را روشن اتفاقی در مغازه نخواهد افتاد به سرعت جعبه جادویی 
  . کرد

رسید به جعبه جادویی پناه  وقتی به مغازه می هر روز همین مواقع
غرق در  ها کرد بعضی وقت را با آن سپري میبرد و بیشتر وقتش  می

اي  زد ولی حتی ثانیه شد و فکرش به دنیاي دیگري چنگ می آن می
گاهی اوقات غرق در جعبه جادویی  اما کرد هم به آن فکر نمی

داد بیشتر از هر چیز دوست  مام حواسش را به آن میشد و ت می
داشت اخبار و حوادث روز جهان و دنیاي پیرامونش را بداند، 

را براي دانستن از زندگی ش خیلی مورد وثوق بود اینکه زمانی برای
اي احساس التیام  اخبار جهان بگذارد یا شاید با شنیدنش ذره

ها اخباري کذب و دروغین  بارها از دیگران شنیده بود این. کرد می



 ژنیب ٣٧

 

کردند که فالن  است حتی بعضی با سند و مدرك به او اثبات می
پایان  اي دروغ است اما او با سماجتی بی خبري که دیروز شنیده

تر از گذشته در  ها گوش دهد و مطلع دوست داشت باز هم به آن
میان جمع از اخبار و حوادث حرف بزند، شاید نه فقط براي دانستن 

ید براي پر کردن زمانش، هر چه که بود عصرها وقتی به مغازه شا
کرد گهگاه هم  رسید بالفاصله جعبه جادویی را روشن می می
ها را هم نگاه  ها عالقه نشان دهد و آن شد که به دیگر برنامه می

  .کند

جعبه جادویی یک حرف را  کهاي روشن بود  همیشه برایش مسئله 
آورد، اما  هاي مختلفی به زبان می ونهزند و همان حرف را به گ می

  .کند تغییر نمی ها گاه باطن آن حرف هیچ

اما  ؛به شکل اخبار و باري به شکل داستان بار یکشاید 
  .دادند را تغییر مییکی بود و گهگاه شیوه بیانش  هایشان صحبت

هاي  حاال دیگر زمان شلوغی خیابان بود از درب مغازه انسان
کند دنبال  هایشان نگاه می شدند، به چهره گوناگونی داخل می



 مرداب ٣٨

 

همیشه همان تبلیغات تکراري از او و . اي است حرف تازه
اي پر  هاي همیشگی از طرف مشتریان و بسط دادن معامله واکنش

کند و با دستی پر  اي منفعت نصیب خود و خانواده سود تا ذره
  .راهی خانه شود

کند نگاه آنان را تعقیب و به  مشتریان نگاه می تک تکبه چهره 
ها  هاي آن دهد، به فراخور صحبت هایشان گوش می صحبت

گیرد شاید در روز خودش صدها بار  اي را از سر می تبلیغات تازه
شنید و سر و تهش را حفظ  هاي تکراري را می ها و جمله آن حرف

ها جدید  اش چه قدر این صحبت هاي تازه بود، اما براي مشتري
  . آمد می

آیندي  اي احساس خوش با خرید و متقاعد کردن آنان براي ثانیه
اما بالفاصله آن حس با حس زندگی یکسانش تغییر  کرد می
گشت، این  که تعلق داشت برمی جایی همانکرد و دوباره به  می

تا زمان موعود فرا رسد وقتی به سیل دوار کماکان ادامه داشت 



 ژنیب ٣٩

 

فهمید زمان رهایی از آن قفس رسیده  کرد و می ساعتش نگاه می
  .شد انداز می اي احساس شادي در وجودش طنین بازهم چند دقیقه

هاي سر به  در میان شهر وقتی به سمت خانه راهدار بود به آپارتمان
باري  کرد چند هاي درونش فکر می فلک کشیده شهر و تمام انسان

  اند؟ پرسید آیا اینان هم مثال من زندگی کرده از خود می

هاي خانه آدمیان فکرهایش هم به   و با خاموش شدن یکی از چراغ
دید  شد و چندي بعد خود را در برابر خانه می خاموش می باره یک

و با چرخاندن کلید در قفل دوباره زندگی از نو به تکرار گذشته 
  .یافت ادامه می



  

  

  

  حسین
  

  

کاري شده با سقفی بسیار بلند که از میانشان  دیوارهاي سبز کاشی
هاي بزرگی آویزان است و سقفش آغشته به هنر  چلچراغ

ها  کاري ها به میان آینه آدمی دوست دارد ساعت. کاري است آینه
معلوم . ها جویا شود چشم بدوزد و دلیل نقش و نگارها را میان آینه

د زمان بسیاري را براي زینت نیست دلیلش چیست که آن هنرمن
بسیاري نامفهوم دادن به این سقف گذرانده است شاید براي خیل 



 نیحس ٤١

 

باشد اما حسین که به درازاي تمام عمرش این مکان را دیده دلیل 
  . داند به وجود آمدن این نقش و نگارها و همه و همه را می

هاي دستبافی پر کرده که به هنر  صحن مکان بزرگ را فرش
بها و زیبا  هاي گران ها با فرش ایرانی مزین است، تمام صحنمردمان 

هاي قرمز رنگ پوشانده تا  پر شده است و دور تا دور آن را پشتی
  . ها تکیه کنند نشینند به آن وقتی می

هاي چوبی مختلف با اشکال  گوش تا گوش صحن را قفسه
مهر قرار دارد، همان  شان در یکیگوناگون احاطه کرده است، 

سایند در گوشه  خاك مقدسی که شیعیان براي سجده سر بر آن می
هاي زیادي است تعداد بسیاري قرآن، زیارت عاشورا،  دیگر کتاب

  . دعاي ندبه و خیل دیگر کتب دینی و آسمانی

هاي  هاي سبزي کنار هم با ردیف در زمین صحن مقدس پارچه
مسن با جارویی قدیمی  تقریباًزنی دقیق و منظم قرار گرفته است و 

مشغول تمیزکاري است و به طور منظم و دقیق گرد و غبار را از 
  .فرستد باید و به بیرون میر روي صحن می



 مرداب ٤٢

 

بین همین صحن سبزگون کمی باالتر دودن گرد و غبار در میان ز
هاي کوچکی رو به باال وجود دارد پسري نشسته است  جایی که پله

به نظر  گونه اینباالیی ندارد و شاید در نگاه اول  به نظر سن و سال
اي به تن  پیراهن مردانه، اي مردانه به خود گرفته رسد، اما چهره می

و هاي یقه و آستینش را تا آخرین حد بسته است  دارد که دگمه
اي آرام نشسته  نیز به پا کرده و در گوشه یشلوار مردانه طوسی رنگ

اي جلو  بر انگشتان دستش انگشتري نقره با سنگ فیروزه ،است
هایش کامل نیست و کمی تنگی است اما  کند با اینکه ریش می
ها را بلند کرده، نه خیلی زیاد و نه خیلی کم اما همان موهاي  آن

هایی که  کرکی بیشتر صورتش را پوشانده است مگر آن قسمت
تر مرتبط به اطراف ها هم بیش مویی رشد نکرده آن قسمت اصالً
  .شود می تر از آن ها و کمی پایین گونه

کند پسرك غرق در افکاري شده و صدا را  صدایی او را خطاب می
خورد و تا بخواهد متمرکز شود  شنود اما درونش نهیبی می نمی



 نیحس ٤٣

 

درد و او را از افکارش  صداي دوم رشته خیاالتش را از هم می
  .آورد بیرون می

  بله مادر؟: گوید می

براي کارهاي لوله مسجد  حتماًحسین جان امروز : گوید می و مادر
اي  هاي آب حال و حوصله پیش آقا موسی برو، دیگر این چکه

  .برد را آب دارد می مان زندگیبرایمان نگذاشته 

این حسین و مادرش سالیان درازي است که مراقب و مواظب 
 بود ارث برده پدرش از همان جوانی به این شغل را. اند مسجد بوده

  . به او هم به ارث رسیده و حاال این تجارت خانوادگی

اي جانش را از دست داد و از آن  پدرش چند سال پیش در سانحه
پس بیشتر وظایفش به دوش حسین افتاده البته بیشتر به دوش 

را به عهده گرفته و سعی در آرامش  پدرمادرش آري آن دو وظیفه 
  .بخشیدن و محافظت و نگهداري از این بناي تاریخی را دارند



 مرداب ٤٤

 

کمی باالتر از این صحن مقدس اتاقک کوچکی قرار دارد که 
کنند حسین از همان بچگی این خانه را  ها در آن زندگی می آن

ت و بیشتر برخی اوقات همان جنبه قدسی را داشبرایش  ،دیده بود
ها اما همیشه بر این  اش بود، مثل خانه تمام انسان ها خانه توق

اش است هر چند از بچگی  بالید که خانه خدا خانه او و خانواده می
کردند  جایی که زندگی میو  پدرشي شغل  تا به حال به واسطه

ار گرفته بود، اما خودش این را توسط دیگران مورد تمسخر قر
و نعمتی از جانب او که نصیب دانست  بتی از سمت خدا میموه

  .شود هرکسی نمی

دوازده ظهر بود مطابق معمول حسین در اتاق  تقریباًحاال که ساعت 
خودشان باالي مسجد نشسته و در حال خواندن کتاب قدسی است 

تمام آن را حفظ کرده یعنی،  تقریباًي زیاد خواندنش  که به واسطه
ا از بر و بدون نگاه گرفت همه ر هر وقت آن کتاب را به دست می

رد و البته زیر نگاهی هم هر از چند گاهی ک کردن به متنش دور می
انداخت، اما هر وقت براي مسابقه و یا در جمع دیگران  به متنش می



 نیحس ٤٥

 

غیر ممکن بود بتواند بیشتر از سه سطرش  کرد میبر این کار تالش 
  .را در یک زمان مشخص بخواند

قت کتب مقدس و الهی بود، هر وبیشتر روزش را در حال مطالعه 
هاي  گرفت و ساعت ت میتوانست یکی از کتب را در دس می

برد  ی و مداوم از خواندن آن با صوت و قرائت خود لذت میطوالن
فهمید اما طنین کلمات و  هرچند زبان این گفتار را به درستی نمی

بخش و  نظیرش برایش لذت ها در قرائت بی نوع بیان آن
  .بود بخش آرامش

هاي  که بهترین زمان کرد میخودش همیشه به همگان گوش زد 
لحظاتی است که در خلوتی با خدا در حال و راز و نیاز  اش زندگی

کردن است حاال اگر خواندن کتب قدسی باشد یا خواندن نماز 
عاشق خواندن نمازهاي بلند شبانه بود و همیشه  حقیقتاًجعفر طیار، 

کند وقتی  ش را غرق در آرامش میاذعان داشت که همه وجود
کرد و دعا  انداخت دست بر آسمان بلند می خود را به خاك می



 مرداب ٤٦

 

تمام جانش  ،کرد میریخت و نام خدا را زمزمه  خواند، اشک می می
  .شد مملو از آرامش می

اش  اي هم خسته ها حتی لحظه این عشق ورزیدن ،این نمازها
ذشته باز هم در برابر خدا تر از گ تر و قوي کرد و هر بار مصمم نمی

انداخت و بر دست و پاهایش بوسه  حاضر شده خود را به خاك می
  .جست می واالمقام زد و اذن باقی زندگی را از این یم

ها دیر زمان شاید تا اذان صبح در حال خواندن نماز  حسین شب
که بود خود را براي  جا هرشنید  شب بود وقتی صداي اذان را می

 شب نیمهخواند، حاال اگر در خانه و  ساخت و نماز می ینماز مهیا م
در زمان اذان صبح بود یا در خیابان و در حال رفتن به سفر یا 

و خود را به نماز اول  شد میهرکاري، در هرجا که بود قبله را جویا 
  .رساند وقت می

هایی را باید براي تمیز کردن و مراقبت و تعمیر  در طول روز زمان
این را براي انجام کرد هر چه در توان داشت  صرف میخانه خدا 
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گماشت زیرا باور داشت که این هم خود کم از عبادت  می فریضه
  .جهاد در راه خداست مصداقبه آورد و کار در راه خدا  نمی

این جمله را چند باري در ذهنش باال و پایین کرد تا به خاطر بیاورد 
نبوي است؟  حدیثیدر میان کدام کتاب و کجا خوانده است و آیا 

  صدق این حدیث از کجاست؟ و یا گوینده و 

افتاد و  ین فکر کردن به این موضوع یاد موضوعی دیگر میاما در ح
بیشتر روزش را در حال  .شد از فکرش دور می باره یکبه  چیز همه

کرد و از  عبادت و کار کردن در همین حرم و بارگاه سپري می
  .کارهایش بسیار راضی و خشنود بود

رد و به آن ک ، این جعبه جادویی را روشن میتلویزیونهر از گاهی 
تیترواري جمالت  کرد میها را باال و پایین  داد شبکه گوش فرا می

ها یکی از علما  ید در یکی از شبکهشن را از این سو و آن سو می
اي باالتر  کند در شبکه داري صحبت می نشسته و در باب فواید روزه

هاي حماسی اسالم است  یکی در حال شرح ماوقع تاریخی و جنگ
نواز  و شبکه دیگر یکی از دعاهاي پر فیض را با صوتی گوش



 مرداب ٤٨

 

 هاي و دیگري در باب پیشرفت رود میکند، باز هم پیش  پخش می
ها  کند و حسین با دل و جان به آن ممالک اسالمی صحبت می

، کند میدهد و از شنیدنش احساس غرور و شعف  گوش فرا می
دست به آسمان بلند کرده یاد و ذکر خدا را چندین بار به زبان 

  .رود کند و بیرون می آورد و جعبه جادویی را خاموش می می

ان مقدس، همان کتب همان مک رفت دنیایش را خیلی کم بیرون می
ی و قدسی، همان نجواها، همان راز و نیاز و هر چه در آن آسمان

و گاهی براي امور مهمی بیرون  داد میخانه خدا بود شکل 
رفت، براي کارهاي تعمیري مکان مقدس یا تهیه لوازم ضروري  می

  فکران همهم براي تبادل اطالعات با دیگر  اوقاتو بعضی 

ن گذشته و همان اتفاقات سابق از خانه بیرون و امروز هم مثال هما
کرد  هواي بیرون را استشمام کرد به جهان پیرامونش نگاه می. رفت

دید، شاید  هاي بزرگی از حقانیت و وجود خداوند را می و نشانه
هایی وجود  نکرده بود که در جهان انسان فکر هماي  حتی لحظه

دنیایی که پیرامون او ترسیم . کنند دارند که وجود خدا را انکار می



 نیحس ٤٩

 

شده جهانی است که همه در برابر جالل و جبروت خداوندي به 
کنند  و ستایش می پرستند میاش را  خاك افتاده و بزرگی و اراده

اي هم فکر  حتی ذرهاند، او  در برابرش همه و همه در خاك افتاده
نکرده بود که شاید در جهان کسی باشد که او را قبول نکرده و به 
او ایمان نیاورده باشد آخر تمام دور و اطرافیانش را مادري پیر پر 

کرد،  هاي همیشگی را تعریف می کرده که همه عمر همان داستان
ها و میان تمام کلماتش بزرگی خدا را  پدري که در تمام زمان

متعلق به خداوند بود ذکر گفت،  کهیش کرد و از جهانی ستا
برایش  گونه اینآواز با همین نوا  معلمانی که همه و همه هم

خواندند، بزرگان و علما سخنوران در خانه خدا همه و همه همین 
از این تعاریف دید و  فراترها را تعریف کردند و او چه چیزي  قصه

  شنید؟

اي که از تمام  تن کند، با جامه فقط توانست همین رخت را به
ها شکل گرفت به میان جامعه رفت هر برگی که از  باورها و قصه

زد همه و همه و همه را اي که پر  شاخه درختان ریخت هر پرنده



 مرداب ٥٠

 

تعبیري بر حقانیت خدا دانست و براي هر آنچه در جهان هستی بود 
 و نبود تفسیر و توجیهی شنید و ذکر همه را بی کم و کاست

  .پذیرفت

رفت برایش باز هم همان  هر وقت به میان دوستان و بزرگان می
شد و او خوب به شنیدن عادت کرده بود و  ها سروده می داستان

چرا که همه را بارها شنیده  کرد اي را دنبال نمی برهان دلیل تازه
  بود، 

اي که در آن مجرمی را براي شالق زدن  اگر از کنار صحنه مثالً
اش  شد در دل بزرگی خدا و راه جاودانه ده بودند رد میبیرون آور

زیرا بارها و بارها شنیده بود و دانسته بود که  ؛فرستاد را درود می
مجازات مجرم، راه پاك ساختن عالم و جامعه بشریت است همیشه 

افتاد که به راستی  ها یاد همان جمله معروف می با دیدن این صحنه
ن طی مشکلی فاسد شده باشد وظیفه زمانی که یکی از اعضاي بد

اطبا این است که آن عضو را قطع کنند تا به دیگر اعضاي بدن 
دانست که وقتی کسی در جامعه مرتکب  آسیب نرساند و او می
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شود، وظیفه حاکم و خداوند این است که نفس را از او  جرمی می
و بر این منطق واالي بگیرد تا کل جامعه را همسان خود نسازد 

فرستاد و با دل و جان تمام  وردگار بارها و بارها درود میپر
  .وجودش اطاعت این امر واالي خداوندي بود

ها را با  باز هم همان جعبه جادویی که حاال بار دیگر همان حرف
 کرد همان جمله معروف و انداز می شکلی دیگر در گوش طنین

وار به  جمله صورتهزارن جمله معروف دیگر، باري به همان 
شد و  انداز می در پستوي شعري طنین بار یک. رسید گوشش می

که هر  حسینی و گرفت میاي  با موسیقی رنگ و جان تازه بار یک
و  گفت میاهللا  اال اله هاي تکراري ال بار با شنیدن و دیدن این داستان

  .کرد بزرگی خدا را سپاس می

 منبربه پاي اش، همان  حسین و همان راه تکراري همیشگی
در میان خانه  بار یک، در میان جعبه جادویی بار یکهایش  نشستن

در جمع  بار یکاز زبان معمم و بزرگ دین و  بار یکقدسی خدا، 
هاي پرتکرار و همان زیر لب ذکر  دوستانه و باز هم همان راه
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ها، همان نمازهاي  ها و اشک ها، همان گریه ها، همان خواندن گفتن
و همه و همه تکرار همان روز نخستین و همان  دار دامهاوقفه و  بی

  .ها بود حرف

کرد و شاید  ها تغییر می در سال گاهی اوقات این فریادها و حرف
اي  اي دور ماندن از همان راه و طریقت گذشته، جان تازه براي ذره

ها و باورها ماه محرم و  کی از همین شمایل تازه حرفی. گرفت می
این قیام خونین و مظلومانه، این فریادها، طنین  صفر بود آنجا که

 هاي آشنا که محرم و صفر دین را زنده نگاه داشته است همان جمله
و باز هم شور و حرارتی پر فروغ را در جانش  پیچید در گوشش می

کرد و باور داشت که براي زنده نگه داشتن این راه باید از  حس می
  .همه جانش بگذرد

شنوید  داد می ها را که نداي شروع این ماه را می طبلوقتی صداي 
افتاد و تمام وجودش شور و حرارت  اي می به جانش طراوت تازه

اي در  شد گویی دوباره زنده شده است و دوباره باید عزم تازه می
  .اي کند برابر ببیند و برایش تالش تازه
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ن ها را از درون خانه قدسی پروردگار بیرو آن زمان که علم
کرد تا پهلوانی به زیر  ها را تمیز و آماده می آوردند حسین آن می

بر سر و رو بکوبند، خاك بر  شماري بیعلم پروردگار برود و سیل 
  .سر بریزند و بزرگی خدا و یارانش را ستایش کنند

  .هاي بزرگی از نذري، از خون و جان حیوانات دیگ

در نظر گرفته شده تا مسلمین  که براي اطعام شماري بیهاي  قربانی
و حسینی  هایشان جدا سازند براي قربانگاه آماده کنند و سر از تن

هاي تشنه مانده  نوشاند و به یاد لب ها می که آب آخر را به آن
، به یاد سر بریده از ریخت ها اشک می سرور و ساالرش ساعت

اي ماند و سر از تن جداشده  سرورش که ساعتی دراز در تنور خانه
که گوشت و خون تنشان غذا و طعام  شماري بیو زبان  انات بیحیو
  .شد داران و عزاداران حسینی می زنده شب

زد تا از  ایستاد با زنجیر به تنش می ها می و حسینی که پیشاپیش دسته
قطار  اي را لمس کند و با او هم کران سرورش حتی شده ذره درد بی



 مرداب ٥٤

 

توانست هفتاد  اما حاال می از آن هفتاد و دو تن نبود که شود و شاید
  . و سومین نفر باشد

اي به دست  نه با زنجیر نه با سینه زدن نه با اشک ریختن که با قداره
چکید و فریاد  اي خونین بر سر و سیل روان خون که به زمین می قمه

بلند یا حسین مظلوم جماعتی که از دنیایشان گذشته تمام جانشان 
  .ماالمال از شور حسینی بود

اصغر هیئتی  که مثال علی شماري بی ماهه ششاز شور کربال، طفالن 
میت ساالرشان به یاد مظلو و اصغران شیرخوار را شکل داده از علی

ها نه فقط  هاي شکافته شده از انسان خورند، شقیقه زخم شمشیر می
ماهه که فرق سرشان شکافته  زبان شش ترها که طفالن بی بزرگ

اند و این  انی که از کرده خود شادمانشده و همان پدر و مادر
قربانی را پیشکش خداوندي برده که از اوالد و یارانش در خون در 

هاي طویل خاك بر  در این صف شمارانی بیگذشت و حال که 
هاي پر از درد رد زنجیرهاي گداخته، با  هاي سوخته تن سینه

خود  گویند نه فقط دوند و یا حسین می سرهایی شکافته بر آتش می
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زنند و  که کودکانشان آن نوزادان هم غرق در خون فریاد می
مظلومانه و غریب  سان بدینهایی که روان است تا حسین  اشک

  .جان ندهد و لشگریانی با خلوص در کنارش ببیند

که سالخی شده  شماري بیبوي گوشت تازه پر خون از حیوانات 
ته شده تا این جماعت عزادار خونین تن سیراب از خون ریخ

را دوست  کاران اسرافنکنند که خدا  اسرافبخورند و بیاشامند و 
  .نخواهد داشت

آورد آن روزي را  ساله شده اما به خاطر نمی و حسینی که امروز سی
ماهه بر اثر اصابت  پوش کودکی شش که در میان این کاروان سیاه

شود یا چهار  اي جان باخت مربوط به سه سال پیش می ضربه قداره
شش ساله بود یا  و بیستسال پیش یعنی درست زمانی که 

کدام را به خاطر  هفت ساله همه را از خاطر برده بود هیچ و بیست
چه کسی بود آخر آن را از  که آن جمله معروف از آنِ آورد نمی

ست ندا اش اما نمی شنیده بارها و بارها هجی کرده شماري بیزبان 
تن آن گشوده است و حتی چه کسی براي اولین بار لب به گف
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 بار یکدانست تمام این جمالت را نه  آمد، اما می خاطرش هم نمی
که صدها بار شنیده، به درازاي طول عمرش کودکانی  بار دهو 

خونین که خونین به صحراي کربال نه در میان همان آبادي را دیده 
و تا  ستدنیایش نظاره کرده ا جاي جايدر بودن جماعت بیشمار را 

یخته و و اشک ر ان نماز و قرآنی در دست گریه کردهصبح در می
در میان آرامگاهش آرام به خواب  با خدا سخن گفته و باالخر

  .رفته است

  

  



  

  

  

  وحید
  

  

روح کمی دورتر از آپارتمان بیژن و مریم  در همین شهر سرد و بی
هایی وجود داشت که این  از مسجد سبز بزرگ بازهم خانه سوتر آن

  . کرد می خودنماییتر  تر و با شکوه بار مجلل

ر متوسط و بیشتر آدمیانی که ها از آن بخش شهر که از قش این خانه
  دادند تفاوت داشت،  شهر را تشکیل می

ي باالیی شهر، جایی فراتر از زندگی  شهر بود نقطه لاینجا شما
  ها سانبیشتر ان



 مرداب ٥٨

 

کردند  اینجا فقط قشر خاص و اندکی از آدمیان زندگی می
ها  آن. ، قدرت و ثروت کالن بودندمنصبهایی که داراي  همان

کردند  شدند هر چه را که اراده می پادشاهان زمین محسوب می
جهان در اختیارشان  چیز همهتوانستند در اختیار داشته باشند و  می
  .بود

   بودند آنان مالکان قدرت ،آري

ها باالتر از  چقدر فضاي زیبایی براي زندگی آنان وجود داشت آن
هرکس هوس رفتن به دیار  کردند، زندگی میدیگران در شهر 

ها بودند که  شد و آن ها را داشت باید از سرباالیی بزرگی رد می آن
  .نگریستند از باالتر به مردمان می

آنجا که باز هم آنان سواره و جماعت  شان عاديهمانند زندگی 
ها سوار بر مرکب قدرت از باال به فرو دستان  آنپیاده،  شماري بی

  .فروختند کردند و بر آنان فخر می نگاه می
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چه آب و هواي خوبی داشت آن نقطه از شهر، هوایی پاك و  
  این شهر سوختهاز باقی  تمیزتر

هوایی تازه و گوارا . تتر داش اگر هوا گرم بود آنجا هوایی مطبوع
هاي دنیا  کرد و آنان مالک همه زیبایی که عمق وجودشان را پر می

. ها بود تر از باقی انسان هایشان خیلی زیبا و متفاوت بودند، خانه
هایی  هایی تمیز و زیبا با درختانی بزرگ و تنومند، کوچه خیابان

نشدنی و همه و همه  پهن و طویل در سکوت و آرامشی وصف
کرد تا بهتر و زیباتر در  سباب این باالدستان جامعه را مهیا میا

  . ها زندگی کنند آسایشی بیشتر از سایر انسان

  .ها فرشتگان و مقربان بر زمین بودند شاید آن

اي وجود  در همین نقطه از شهر در میان خانه مالکان و بزرگان خانه
براي  هایی بود که مردم داشت بزرگ و سرسبز شاید مثل پارك

گذراندن زمان و تفریح کردن گهگاه در روزهاي تعطیل به آن پناه 
هوایی . بردند آري این پارك سرسبز و زیبا منزلگاه همینان بود می

 ا استخري زیبا که آب زالل و تمیزيمطبوع، فضایی سبز و خرم ب
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هایی وجود  ها و تخت بان آن را پر کرده بود و در کنارش سایه
منزل کنند و استراحت و آسایش را به جان بخرند، داشت تا بر آن 

ض و زیبا و چند پلکان که به دربی یهایی عر ایوانی بزرگ با ستون
  .شد اي رهسپار می سلطنتی و شیشه

نه او پیر و سالخورده بود اما شاید لذات  سال میاندر بین آن مردي 
و حاال اش ربوده  دریغش از زندگی رنگ و بوي پیري از چهره بی

 به آن پوكبا طمأنینه  روي صندلی نشسته و پیپی در دست بر آرام
کرد، قراري که  زد شاید در ذهن قرار فردایش را مرور می می

دانست  افزود و دیگر نمی اندوخته و سودي بیکران را به ثروتش می
  .این ثروت را چه کند

در همین بین وحید از راه رسید از همان درب سلطنتی بیرون آمد 
عادت نداشت تا یک  اصالًاي به تن داشت آخر  هاي تازه لباس

کند  لباس را دوبار بپوشد و باب بود هرگاه که لباسی به تن می
هاي  آن به سیل لباس باره یکاتیکت آن را بکند و پس از استفاده 



 دیوح ٦١

 

دیگر به آن لباس لطفی کند و  بار یکانبوهش اضافه کند تا شاید 
  .آن را دوباره به تن زند

هاي زیادي را براي آراستن موها و صورتش خرج  ساعت وحید
هاي تازه در پی بیرون رفتن  کرده و حاال آراسته و پیراسته با لباس

بود، در راه با پدرش سالم سردي کرد و او هم در میان کشیدن 
پیپ سري برایش تکان داد و حاال وحید با سرعت به سوي اتومبیل 

  .شته بود روان شدآخرین مدلش که چندي از خریدش نگذ

وقتی سویچ را درون قفل اتومبیل چرخاند و صداي روشن شدن آن 
به خود نهیب زد که چقدر از این ماشین خوشش  باره یکرا شنید 

آید، در همین بین صداي موسیقی با هیجانی به گوشش رسید  می
که زیاد با روحیات امروزش سازگار نبود و به سرعت آن را با 

  ض کرد، موزیکی مالیم عو

از آینه نگاهی به درب منزل کرد که با اشارتی از او در حال باز 
شدن بود، در همین بین نگاهش به چشمان خود افتاد و دوباره 

آمد با دقت به  خویشتن را در آن دید از مدل چشمانش خوشش می



 مرداب ٦٢

 

هاي بیرون  اتومبیل را به سمت دروازه آرام آرامها نگاه کرد و  آن
  .راه برد

حاال دیگر از خانه بیرون آمد و در ذهنش برنامه امروز را مرور کرد 
یک از متعدد دوستانش  خاطرش نبود امروز باید به دیدار کدام

  . برود

دادند که زمان بودن  بیشتر این دوستان را دختران جوانی تشکیل می
ها، اندام و  جست و حال در ذهن چهره ها لذت بسیار می با آن

در همین بین صداي گوشی تلفنش او را . کرد مرور می هایشان را نام
گر چهره و  نام او برایش تداعی) طال(از این افکار بیرون آورد 

اندامش بود، شاید امروز خیلی حوصله گذراندن وقت با او را 
نداشت بنابراین تلفنش را پاسخ نداد و چندي بعد از میان دفترچه 

کی از همان دخترهاي تلفن پر از نام گوشی همراهش شماره ی
  .بیشمار را گرفت و با سرعت به سمت قرار راهدار شد

وقتی دختر وارد ماشینش شد شوري به جانش افتاد کمتر این 
کرد زیرا شمار تکرار این کارها بسیار زیاد  احساسات را تجربه می



 دیوح ٦٣

 

او نسبت به شور و  بود و هر روز دختري و همان حادثه پرتکرار
کرد اما  هاي قلبش را بیشتر نمی تپش رده بود وها واکسینه ک هیجان

و بر تخت  ها شاید فکر به آخرین دیدارشان، تصویر آن صحنه
همین شد تا  و او را تا این حد سر کیف آورده بود  خوابیدن
اي از دخترك طلب کند و دختري که  تر شود و بوسه نزدیک

  .پروا خود را به او تسلیم کرد بی

عد خود را میان یافت تا چندي ب امه میاین داستان تکراري اد
  دید،  هاي بلند پدر تختخواب اتاقش در یکی از برج

رود  این همان اتاق خوابی است که حداقل روزي دو بار به آنجا می
از  اند برخاستهکمی بعد و و شمار دخترانی که بر روي آن خوابیده 

ند، ز دستش رفته و حاال وحید سیگارش را با ولع زیاد پوك می
روي میز یک لیوان پر از شراب گذاشته و در حین پوك زدن به 

نوشد آرام به تن دخترك زیر ملحفه  اي از آن هم می سیگار جرعه
  . کشد سفید دست می



 مرداب ٦٤

 

اي بعد  کند و لحظه قوس و گودي کمر او را با دستانش دنبال می
و در  افتد که در همین اتاق در خاطرش به یاد یکی دیگر از آنان می

  .شنید ها ها به او گفت و از او چه ها چه خوابگی یان همین همم

هایش  انداز بود هنوز ناله هایش در گوشش طنین هنوز صداي گریه
اي که کمی  ها با صداي ناله آورد و حاال این ناله را به خاطر می

نوا شد و او که  بود هم آدمیاندورتر در خیابان در سیل جماعت 
ه و پر و بال دادن به این افکار را نداشت دیگر یاراي فکر و ادام

سیگار را خاموش کرد جرعه آخر لیوان را سر کشید و با تندي رو 
  :گفت دختركبه 

  برخیز، باید برویم

. هایش را پوشید و به سرعت از خانه خارج شد پنجره را بست لباس
ها و خلوت پسرك به او  گذرانی این واحد از برج را پدر براي وقت

هاي  تمام محبتبخشیده بود، وحید از دنیا این خانه و آن ماشین 
  پدر را به گرو داشت



 دیوح ٦٥

 

ا به دختر اعتنایی ورزد سوار بر اتومبیل با سرعت از آنج آنکه بی
  .دور شد و به سمت خانه یکی از دوستانش به راه افتاد

در دل چیزي  بار هرها  کرد با دیدن آن نگاه می ها انسانبه صورت 
دانست و دیگري را زائد و  گفت، فالنی را الیق زندگی نمی می

در وجود بیشترشان از . پنداشت و آن یکی هم مزاحم بود بیخود می
ها  دید، همان فریادها و ناله می زن تا مرد چهره همان دخترك را

حاال نزدیک به هیئتی رسیده، پنجره اتومبیلش پایین بود صداي 
ها که فریاد  شنید، آن هاي آنان را به وضوح می و ناله ها ضجه

کردند و وحیدي که نه  کوفتند و ناله می زدند، بر سر و روي می می
ها را به  او آنکه صداي فریاد بیشمار دخترانی که  صداي فریاد آنان

و چه تعداد شنید  را میهمان اتاقک و روي همان تخت برده بود 
فریاد برآوردند و دست و پا زدند، از او دوري  ها که آنزیادي از 

ها با اشک این جماعت درهم  هاي آن جستند گریه کردند و اشک
  .شد و او قدرت تفکیک این دو را از هم نداشت



 مرداب ٦٦

 

آیا تعداد : بازهم به درون خویش بازگشت و با خود سخن گفت
را در میان همان آن دخترها یکی نبود؟ در همین بین چهره آنان 

آنکه بخواهد به این افکار دامن زند صداي  جماعت دید و بی
موسیقی را زیاد کرد و پنجره را باال داد و به سرعت از میان آن 

چندي بعد خود را میان آن جماعت ناالن گریخت و دور شد تا 
خانه دوست و آن میعادگاه عیش و نوش ببیند، بیشتر زمانش را در 

گذراند، این  ها می میان این خانه و تعداد بیشتري از همین خانه
اي شبیه به این  اش بود هر روز در این خانه یا خانه برنامه همه روزه

 ها به سراغش کاست دیگر آن صورتک کمی از فکرهایش می
ها با این احساس همراه نبود هرچند او صبح  البته صبح آمدند نمی

زیادي در زندگی ندیده بود صبحش همان ظهر بود و وقتی بعد از 
بستر  رفت و با دختري هم می اتاقچند ساعت دور زدن به خانه و 

شدند و او را به خود  ور می ها به سویش حمله شد آن صورتک می
  .خواندند می



 دیوح ٦٧

 

گهگاه به دور از چشم دیگران و تنهایی اشک  زد میو او فریاد 
کشید و سیگار را یکی پس از  شراب سر می جرعه جرعهریخت،  می

رساند  رساند و سر آخر خود را به این منزل می دیگري به پایان می
شد،  شبیه به خودش آشنا می شماري بیو آنجا بود که با جماعت 

ي براي گفتن نداشتند و کرد، حرف زیاد ها معاشرت می باز با آن
او و گذراندند  بیشتر وقتشان را نه با حرف که با حرکات موزون می

خزید،  اي می ي این کارها را نداشت به گوشه که حال و حوصله
نشست و از دوایی که دوستانش برایش تجویز کرده بودند  آرام می

  . کرد استعمال می

ید وقتی گرد را میان کش گرد خوبی بود آن را با تمام توان باال می
مغزش  اندرونکرد با تمام قدرت آن را به  می دماغ احساس

فرستاد جوري که راه دماغ تا مغز را به سرعتی باورنکردنی طی  می
اش را  مانده اما باز همان قدرت اندك باقی کند دیگر حالی نداشت

کشید و  کرد و دوباره با تمام توان باقی گرد را باال می جذب می
افتاد و دنیا دور سرش  بعد با سرگیجه مختصري روي مبل می چندي



 مرداب ٦٨

 

شنید اما موسیقی را با همه زیر و  چرخید صداها را نامفهوم می می
  .کرد هایش درك می بم

ها باز هم به استقبالش  تمام جانش داغ بود و حاال صورتک
زدند و نه  کردند و نه حرفی می آمدند اما این بار نه ناله می می

هاي  در کار بود که با اندامی سپید و زیبا با برآمدگی اي گریه
  .کردند موزون بدنشان در برابرش رقص و خودنمایی می

کرد و باز  شان را تعقیب می وحید جذب آنان بود حرکات فریبنده
خواست  هم به دلش همان تپش را لمس کرده و دوباره می

رقصید  میها  با این سیل صورتک برخاستهآغوششان شود، حاال  هم
پرید و تمام وجودش لمس و در اختیار  داد، باال و پایین می تکان می

ي گذشته،  اي بر جرعه زد و باز جرعه آنان را فریاد می گرفتنِ
گردي بر گرد قدیم و مغزي که به گرما و حرارتی بیشتر از پیش 

  .رسیده است

مهابا  ریزند و او که بی حاال جوش آورده و آب بر صورتش می
، هیچ از این دنیاي پر تکرار را به خاطر برخاستهخیزد و از دنیا  یبرم



 دیوح ٦٩

 

 بار یکرسد و نه حتی  ها به گوشش می ندارد نه آن صداي عزاداري
  .صدایی از جعبه جادویی شنیده است

آن را لمس نکرده کمی  کس هیچتمام وجودش حرارتی است که 
  .دپرواتر از گذشته شده و دیگر هیچ هراسی به دل ندار بی

شود  رساند از پشت به او نزدیک می خود را نزدیک اولین دختر می
زند و  کند قلبش باز هم به شدت می گرماي تنش را لمس می

کند و اندام  ها دلبري می دخترکی که همانند سایر صورتک
ها مست شده و او  دهد و وحید از این لغزش اش را تکان می برآمده

خیزد و هیچ به  از خواب برمیرا به سوي تختی برده و کمی بعد 
  .آورد خاطر نمی

بیند خیلی به  از دوستانش را می شماري بیدر میان این خانه تعداد 
ها را بشناسد، تنها در  آن تک تکهوش و سرحال نیست تا بتواند 

همراهش است که با کمی   جستجوي سویچ ماشین و گوشی
خرین مدلش یابد و به سرعت سوار اتومبیل آ ذکاوت هر دو را می
  .شود شده از آنجا دور می



 مرداب ٧٠

 

فکرش متمرکز نشده که چیزي به خاطر بیاورد و در پی  قدر آن
جستن طریقتی تازه باشد تنها با تمام وجود احساسات همیشگی 

صدا فریاد تشنگی  انش یککند و حاال تمام ج انسانی را لمس می
رگ د در اتومبیل چیزي نیست تا او را سیراب کند هوا گده سر می

  .بیند و میش است این معدود باري است که او این موقع صبح را می

زند که باید  دیده و تمام جانش فریاد می سوپرمارکتیکمی جلوتر 
آن را  جرعه جرعهدر برابر آن بایستد، ایستاد و آب بزرگی خرید و 

سرکشید، حاال از آن احساس گذشته دوري جسته و باید خود را 
تر در  تواند بهتر و آسوده تر است می د آنجا آرامبه آپارتمانش برسان

آرامش وقت بگذراند اما این عادت دیرینه نه تکراري و همیشگی 
دارد و در دفترچه در پی جستن نامی  دست از گریبانش بر نمی

  .بیند است که ناگهان در برابر اتومبیل زنی را می

او کیست که در برابرش ایستاده و حتی گامی پس و پیش بر  
آید و شاید این  دارد و وحید که در طلب او آرام به کالم می نمی

  .سرآغاز تکرارهاي اوست



 دیوح ٧١

 

که بازهم همان النه و همان اتاق و همان  نگذشتهحاال چندي 
  رختخواب و باز هم تکرار همان قصه گذشته

ساید با تمام وجود کیسه  وحید میان حمام نشسته چرك از بدن می
شود و فقط  کند پاکیزه نمی کشد اما هر چه تالش می بر تنش می

به حمام  وقت هرگذارد،  هاي دیرینش جاي می زخم بر زخم
بیند دوست دارد پاك شود و  رود و لیف و صابون و کیسه را می می

به تن و جانش  ،ان بخار آبها می به سوداي این پاکیزگی ساعت
سوزد، اما  ها می اي چرك ساعت کشد و در طلب قطره کیسه می

هایی از زخم بر  اي کثافت و این بازي تکراري را با رده دریغ از ذره
  .دهد و راه به جایی ندارد جان باز هم ادامه می

خاطرش نیست چند ساعت پیش آن گرد لعنتی را مصرف کرده اما 
گذرد و آن احساس  ی از آن مکش به مغز میهر وقت دیرزمان

  .گیرد رود احساسی وجودش را فرا می می آیند از بین خوش

اي که به تنش پیچیده از حمام بیرون آمده و جان خود را  با حوله
رساند، دختري در میان  به همان رختخواب و همان استراحتگاه می



 مرداب ٧٢

 

کند  میملحفه خود را پوشانده و در خواب است، سیگاري روشن 
زند به طوري  افتد و فریاد بلندي می سیگار از دستش می باره یکبه 

  .شود خیزد و از اتاق خارج می که دخترك با ترس برمی

از کند که دخترك  وحید بارها و بارها همان تصویر را دوره می
شت سرش صورتکی پیدا کرده است، پپشت بر تخت خوابیده و 

دهد و حاال وحیدي که بازهم در  یها را سر م ، مرثیهها ان نالههم
  .آرزوي خوابی است که آرام، آرام گیرد

  

  

  

  



  

  

  

  احمد
  

  

تر از آنجا و در  در نقطه مقابل خانه و خلوتگاه وحید خیلی پایین
  .کند زندگی می محقراي  ترین نقطه شهر احمد در خانه جنوبی

هایی که در  ی قرار دارد و انساناینجا جنوب شهر است در سراشیب
کنند براي دیدن آدمیان باید سرشان را باال  این منطقه زندگی می

کنند و کمی باالتر از جایی که قرار دارند را نگاه کنند، سرباالیی 
باالي شهر در برابرشان است هر از چند گاهی با نگاهی به باال آن 

  یابند،  را در می



 مرداب ٧٤

 

هاي بسیاري در هر گوشه از منطقه جا  ها کثیف است زباله خیابان
  خوش کرده و چهره کثیفی به شهر داده است، 

سالی به خیابان داده است، از  سیماي کهن ،هاي کوچک خانه
ها  گذرد، بعضی از این خانه ها سالیان طوالنی می قدمت این خانه
از سال ساختشان گذشته است که بعضی از  قدر آنکلنگی و بعضی 

  .ریخته و ناهمسان شده استدیوار  جاهاي

رسد، درد نداري و  هاي کهن به مشام می بوي فقر از جان خانه
کند و آدمی را به  این منطقه خودنمایی می جاي جايبدبختی در 

  .خواند خود می

اش  به همراه خانوادهر احمد هاي محق در میان یکی از همین خانه
دارد  بر آن وا میاي که در نگاه اول آدمی را  د، خانهکن زندگی می

سکنه است، دیوارهاي بیرونی بعضی از جاهایش  که متروك و بی
اند، اما این خانه تا حدي  ریخته و آجرها از دل دیوار به زمین افتاده

   .تر است از بقیه با سر و سامان



 احمد ٧٥

 

اش از آجر و سیمان استفاده  نیست و براي برپایی گل کاهجانش از 
احمد براي بهبود و پیشرفت شده و همه این کارها را خود 

اش کرده، اما این آجرها که به سختی میان خشت این خانه  زندگی
ز ا گونه اینبعد از کمی برف و باران دیدن بود جا خوش کرده 

ي زشتی به سیماي خانه  و چهره جاي جاي دیوارها به زمین افتاد
   .بخشیده است

کوچکی  وتوان دید  درون حیاط کوچکش آشفتگی بسیاري را می
به طوري که اگر چند کند  بیش از حد خانه خیلی خودنمایی می

ه انتهاي در ورودي سالن رسیده بالفاصله از ابتدا ب گام برداشته شود
  .خورد به چشم می هاي رنگی اي با شیشه دروازه و

داند این  اي از اتاق نشسته خودش هم نمی احمد آرام در گوشه
  !خانه است و یا اتاق؟ ،حال

، آشپزخانه هم در قلب همین شان از یک اتاق تشکیل شده انهخ
ها و قاشق و چنگال  اتاق قرار دارد و تنها تفاوتش تعداد زیاد قابلمه

  .هاي درهم و برهم است و بشقاب



 مرداب ٧٦

 

کند که به سمت آشپزخانه و  احمد اول به راه رفتن زنش نگاه می
احمد  آورد، در ذهن رود و چیزي از یخچال بیرون می یخچال می

هاي زن بودن را  یک از الزمه چقدر این زن فرتوت و پیر شده، هیچ
زن بودن را گویی از دست داده  يها در خود ندارد و تمام ویژگی

  .بیند تفاوت بسیاري دارد هاي شهر می هایی که او در خیابان و با زن

ها را تصویر و بعد از کمی تالش آن  در ذهنش سیماي یکی از آن
کند، چقدر دوست دارد تا او در  تصویر را با زنش مقایسه می

هاي ترگل و ورگل قرار بگیرد  پوشش یکی از همان دخترها و زن
  ، آغوشی کند با او همو احمد 

ما با اینکه چهره قشنگی دارد ا ،با اینکه سن کمی دارد ،اما این زن
تمام این زیبایی و جوانی در این سیل یکنواختی و فقر گم شده 

  .است

اي نخریده و همیشه براي  زنش چند مدتی است که لباس تازه
رود و مجبور است لباس  می سراها کهنهخریدن لباس تازه به میان 

  .دست چندم دیگران را بخرد و آن را به تن کند



 احمد ٧٧

 

بدبین کرده، او سالیان  نسبت به او گونه اینهمین، احمد را تا 
هاي ژنده دیده و از این  درازي است که زنش را در همان لباس

، هرچند خودش هم لباس است پوشی او جانش به لبش رسیده ژنده
هاي کهنه ظاهر  کند و همیشه با همان لباس اي به تن نمی تازه
خواهد او همیشه زیبا و  شود اما توقعش از زن بیشتر است، می می

هم براي خریدن  بار یکآورد حتی  باشد اما به خاطر نمی ازنو خوش
لباسی زیبنده ها رفته باشد و  اي در کنار همسرش به خیابان لباس تازه

  .براي او خریده باشد

زن همیشه تنها با اندك پولی که در اختیار دارد به سوي بازار 
ها وقتش را به تنهایی صرف  افتد و ساعت ها راه می فروش کهنه

هاي درهم و کهنه لباسی زیبنده براي  کند تا از میان انبوه لباس می
خود دست و پا کند و همیشه در آخر کار به واسطه قیمت آن 

اش بیندازد و دوباره به جست  شود تا آن را در سبد اولیه مجبور می
  .و خیز در سبد دیگري بپردازد



 مرداب ٧٨

 

هاي گشاد  اسکند میان این لب احمد بازهم اندام زنش را برانداز می
اي و  ترکههاي  و بلند چیزي براي دیدن باقی نمانده و آن را با اندام

ها که در باالي  آن باألخصهاي تنگ دختران شهر  در میان لباس
کند و باز هم تنها  هاي بلند قرار دارند مقایسه می شهر و در میان کوه

کشد و فکرش را به چیز  با حسرت و حسد آهی از ته جان می
  .کند ي معطوف میدیگر

اي که زن خریده و اندك پنیري  اي از نان تازه صبح است و سفره
در میانش در برابر احمد است، احمد دستان زمختش را میان نان 

 گیرد میاش لقمه بزرگی با اندك پنیري  برد و طبق عادت دیرینه می
  .بلعد برد و می ن میاو همه را یکجا به میان ده

چشم و ابروانی مشکی موهایی لخت که اغلب صورتی سیاه دارد با 
شود تا  وقت مجبور می ریزد و وقت و بی اش می به روي پیشانی

دستی میان آن ببرد و به زور باالیش دهد، صورت درازش و فک 
آورد و نگاه را به آن  بلندش در اولین نگاه آدمی را به خود می

پوشانده، کند، دماغی عقابی و بلند بیشتر صورتش را  معطوف می



 احمد ٧٩

 

پرپشت مشکی  برواناسبیلی مشکی با ترکیب موهاي مشکی و 
  .اش داده ی هماهنگی خاصی به چهرهکالغپر

آن بلند و  مثابههاي بدن نیز به  اش اندام همانند صورت کشیده
ش های ، هیکلی بزرگ دارد هرچند عضالت و استخواناست  کشیده

ول با همان اندام اما همین قد بلند در نگاه ا بزرگ و تنومند نیست
  .سازد اي و الغر از او هیکلی بزرگ در ذهن پدیدار می ترکه

ها را یکی پس از دیگري بلعیده و شکمش را پر  حاال دیگر لقمه
کرده، تمام اطرافیان با دیدن او در حال غذا خوردن به اتفاق نظر 

اش از خوردن  برد و تنها خواسته اند که او از غذا لذتی نمی رسیده
م کردن هر آنچه در میان سفره باشد است، از این بلعیدن و تماغذا 

 اتفاق رو کمتر کسی حاضر است با او هم سفره شود و بیشتر از این
آورند که چگونه با  روند و فقط سیماي او را به خاطر می می طفره

جود و بالفاصله  دهد، کم می ها را پس از دیگري پایین می ولع لقمه
با ورود لقمه به دهانش آن را قورت داده و لقمه دیگري را به دهان 

و امان  تمام سیمایش به غذا آغشته شده گونه اینکند و  نزدیک می



 مرداب ٨٠

 

ایش کمی رقیق باشد که تمام صورتش آلوده از آن روزي که غذ
تا  گیرد که قابل شناسایی نیست به غذا و سیمایی تازه به خود می

مانده غذا را از صورتش  زمانی که صورت بشوید و چرك و ته
  .پاك کند

اش را به تن کرده و در حال بستن  هاي ژنده احمد حاال لباس
 بیرون رفته و هوابق بندهاي کفشش است، امروز کمی دیرتر از سا

در  کامل آفتاب اما بازهم ، مثل سابق نیست که کامال تاریک باشد
هاي خیلی زود برخیزد و به  باید براي سر کار رفتن صبحو  نیامده 

  سمت منزلگاهش رهسپار شود، 

خود را به ایستگاه اتوبوس  آرام آرامرود  ها راه می در میان کوچه
همه روزه سرویس به دنبالش رساند تا از آنجا راهی شود،  می
بیدار شده و راه افتاده  یآمد و اگر امروز هم سر ساعت خاص می

  .توانست با سرویس به راحتی به منزلگاه برسد بود می

و خودش هم از این موضوع خیلی  اما حاال که دیر بیدار شده
بیند، دختر و پسري  خود را در ایستگاه اتوبوس می ناراحت نیست



 احمد ٨١

 

ها  کردند و احمدي که چشم به آن با هم نجوا میکه مرموزانه 
  رسید، ایش دختر زیبا به نظر میدوخته بود، چقدر بر

دل خیلی کرد، هرچند در  هاي تنش نگاه می به لباس ،چشمانش به
ش نیامده بود اما باز هم سیماي دختر هاي دختر خوش هم از لباس

  .رسید برایش زیبا به نظر می

ها و  رفت تا بازگشتش به زن ه بیرون میاز زمانی که از درب خان
اي  دوخت و در دلش به هر کدام نمره چشم می شماري بیدختران 

گاه  ها را داشت اما هیچ کالمی با آن هر بار سوداي هم. داد می
تمام  ،کالم شود ها هم کرد که با یکی از آن جرأت آن را پیدا نمی

جام معینی گرفت و فر افکارش شکل می ها در میان این صحبت
  .گرفت اي می نداشت، اما میان افکارش ثمره

شد و  بستر هم می کالم، حتی هم ها با او هم با دیدن هر کدام از آن
 ،اي داد، هر بار اتفاق تازه شاید ارتباطی عاطفی نیز شکل می

اي  ذهنش رنگ و بوي تازه ها، حرکات، همه و همه در عشوه
  .اش بود این کار هر روزه گرفت و می



 مرداب ٨٢

 

دید چگونه دختر به روي  باز به آن دختر و پسر نگاه کرد وقتی می
شد و به طور ممتد به خود  زند تمام جانش حسد می پسر لبخند می

   گفت، می

  .را ندارد این دخترارزش القبا  این پسرك یک

در همین افکار بود که اتوبوس ایستاد و زمان سوار شدنش رسید، 
هنوز صبح زود بود و اتوبوس خلوت، از این رو به میان صندلی فرو 
رفت و آرام در جایش نشست، چشمانش را آرام بست و در میان 

ملیح در برابرش  گونه همانافکارش دختر را با همان لبخند دید، 
ها تا جایی پیش  شد و این خیال م میکال زد و با او هم لبخند می

  .رفت که با ترمز محکمی از اتوبوس رشته افکارش پاره شد

هاي موجود در اتوبوس به پشت نگاه کرد تا  به خود آمد از آینه
جویاي دختر شود اما او را ندید و وقتی کامل برگشت دید اثري از 

به  او نیست، در فاصله تفکر و عصبانیتش از نبود دختر چشمش
افتاد و همین کافی  کرده آرایشدختر دیگري با چشمانی مشکی و 

اش را به فراموشی سپارد و حاال در ذهن دوباره  بود تا خیال گذشته



 احمد ٨٣

 

کالم و  جان دهد و با او هم کرده آرایشبا آن دختر چشم مشکی 
  .بستر شود چه بسا هم

اتوبوس به سرمنزل مقصود رسید و احمد آرام از آن پیاده شد، 
آب و علف  جایی خارج از شهر بود، دور و اطرافش را بیابانی بی

  . احاطه کرده بود

اي بزرگ و سرپوشیده میان این بیابان برهوت خودنمایی  سوله
  .رفت به میانش می آرام آرامکرد و احمد که  می

شدند و  هاي آهنین به دو سمت باز می به درب ورودي رسید درب
داد،  هایش را آزار می گوشصداي کهنگی ساییده شدن آهن 

پرسی کرد و با کنایه  شناخت سالم و احوال دربان که او را می
  :گفت

  آیی نمیاحمد، وضعت خوب شده دیگر به موقع سر کار 

کالمی با او را نداشت با اشارت سر  و احمدي که حوصله هم
  .هاي او را برید و به سمت سوله راهی شد حرف



 مرداب ٨٤

 

 هرچندداد  جا بوي خون می بوي خون در فضا پخش بود، همه
ده بود که این بو را استشمام کر قدر ایناحمد شامه قویی نداشت و 

به قوتی  آن عادت کرده باشد و آزارش ندهد اما باز هم بوي کم به
  .رسید مشامش می

خود را به رختکن رساند، فضاي تاریک و سردي داشت، 
روشن کرده هاي مهتابی سفیدرنگی این فضاي مرده را کمی  چراغ

خود را  هاي بزرگ آهنین سرتاسر آن را پوشانده بود، و قفسه
نزدیک به اتاقک آهنی دید، کلید را از جیب در آورد و مشغول 

  .هایش شد عوض کردن لباس

لباس یکسره بلندي به تن کرد و بعد از پوشیدن و گذاشتن 
و به  هاي بیرونش درون قفسه درب اتاقک آهنی را بست لباس

ق رئیسی که کمی باالتر از اتاق رختکن بود رفت و با او سمت اتا
کالم شد و عذر دیر آمدن خواست و در کمال ناباوري رئیس  هم

چیزي نگفت و از او خواست تا زودتر به سر کار برود و مشغول 



 احمد ٨٥

 

کرد  وقت حتی فکرش را هم نمی شود، این دور از ذهن او بود هیچ
  .ار کندتفاوت با او رفت بی گونه اینکه رئیس 

  .از میان داالن گذشت و به صحن اصلی کارگاهشان وارد شد

هاي آهنی آویزان بود،  سر بر چنگال هاي بیشمار حیوانات بی جنازه
  شمارشان بسیار زیاد بود و سرتاسر این داالن را پر کرده بود

گذاشت شاید از خود  در نگاه اول اگر آدمی به این میان پا می
زد، اما احمد به طول  ناهنجاري از او سر میشد و کارهاي  بیخود می

  .سالیان درازي این فضا را دیده و با آن آشنا بود

تفاوت از کنارشان گذشت گویی در میان پارکی راه  بی قدر آن
  .رود می

فکرش معطوف همان اتفاقات صبح و حاال بیشتر از هر چیز درگیر 
داد  و پر میدر ذهنش به او بال . بود کرده آرایشدختر چشم مشکی 

آمد که کجاست و براي چه  اي هم به خاطرش نمی و حتی لحظه
  .کاري آمده است



 مرداب ٨٦

 

آالتی قرار به پشت پیشخوان خود رفت پیشخوانی که رویش 
و لقمه  داد میداشت و امروز هم باید کارش را به درستی انجام 

  .گشت آورد و دوباره به خانه باز می نانی از این سفر به دست می

با همسرم  حتماًکرد امشب که به خانه بروم  با خودش دوره می
و او  خواهم شد و او را مثال دختر چشم مشکی خواهم دید بستر هم

م دهد، باز دخترك چشم را برایم انجا ها مجبور است همان عشوه
میان  هاي شباهتمشکی را در کالبد زنش تصویر کرد و هر لحظه 

  .آن دو را در خیالش ترسیم کرد

حاال تیزي را به دست گرفته، کمی سنگین بود اما وزنش براي 
شده بر  احمد عادي و یکنواخت شده بود و قطرات خون خشک

انداخت، در میان این  رویش او را به یاد دختر چشم مشکی می
هاي دختر بود  شده در پی ترسیم صورت و لب قطرات خون خشک

  که با صداي بچه گاوي به خود آمد



 احمد ٨٧

 

انش دوخت و به فاصله چند ثانیه یا شاید چند صدم چشم در چشم
اي ضربتی بر گردنش زد و او به زمین افتاد و خون از میان  ثانیه

  .گردنش به صورت احمد پاشید و تمام صورتش را پر کرد

هاي سختی  تکان ،گوساله بر زمین افتاده بود سر از تن جدا
کرد  میخورد و احمد در حالی که خون روي صورتش را پاك  می

داد فکرش بازهم  و موهاي لختش که به پیشانی ریخته بود را باال می
  ، افتاددختر چشم مشکی  رؤیايبه میان همان 

هاي اندامش فکر  و بلندياندامی براي او متصور شده و به پستی 
بردند و چندي بعد  کرد در همین حال جنازه بچه گاو را بیرون می

  .دیگري را وارد کردند

برد و بر آنان دست  هاي زیباي دختر لذت می از اندام در خیالش
پاشید و  باره یک  باز قداره را باال برد و خونی کهکشید و حاال می

تصور کرد، دختري با چشمان مشکی و  اي حجلهاین بار خود را در 
و  ریخت خوابیده بود، او خون به هوا میآرایشی غلیظ در برابرش 

  برد  از فریادهاي او لذت می



 مرداب ٨٨

 

کند و به باال  میاي که در برابرش جست و خیز  جان گوساله تن بی
و همان خلوتگاه  حجلههمان  ،و احمد با نگاه به آن جهد و پایین می

را در برابرش ترسیم کرده و جاي آن گوساله را به دختر چشم 
دهد و از  می ادامهمشکی داده است و این کار را به درازاي آن روز 

  .برد ستر شدن با دختر لذت میب خون ریختن و هم

حاال زمان آن رسیده بود که به میان حمام برود و دوش آب را باز 
هایش را پاك کند،  هاي خشک شده بر پیشانی و دست کند و خون

قطره خونی بر گردنش مانده بود و با فشار قوي آب هم پاك 
کرد تا از جانش پاك کند و  شد، البته احمد به آن توجهی نمی نمی

خر رد آن خون را باز میان آینه دید و آ پوشید سر حاال که لباس می
تفاوت به آن باز در افکارش غرق شد و آرام به سوي سرویسی  بی

که برایشان تدارك دیده شده بود رفت و سوار شد و در 
  فرو نشست،  اش صندلی

از آن دخترك چشم مشکی  بار اینباز هم میان افکارش بود اما 
اي ندیده بود اما خیالش از آن پاك  خبري نبود هرچند او دختر تازه



 احمد ٨٩

 

به یاد روزهاي  ناخودآگاهکرد و ذهنش  شده و دیگر به او فکر نمی
اولین که به این دخمه پا گذاشته بود افتاد، هر چند از کودکی 

اول  ها را داشت اما باز هم خاطره روزهاي تجربه این خون ریختن
  .به ذهنش آمد

کرد آنجایی  هر از چند گاهی این خاطرات را در ذهنش مرور می
بار میان  و احمد مأمور شد تا اولین آوردندکه گوسفندي براي ذبح 

سوله دست به بریدن گردن حیوانی بزند، یاد همان چاقو افتاد  این
ه برد و ب زد و چاقو را نزدیک او می زمانی که حیوان را به زمین می

  .کرد چشمان حیوان نگاه می

و آرام سر از تنش برید و خون ریخته بر صورتش را لمس کرد، 
چکید و با دست موهاي  ن و لبانش میاخون از میان صورت بر ده
  .کرد صافش را از پیشانی دور می

کشیدن، خون  زجرهمان بریدن،  کرد میروزهاي گذشته را مرور 
باز همان چشمان مشکی در برابرش ظاهر شد  باره یکریختن که 

آمد و سر از تن  اي که پایین می آرام به آن چشم دوخت و قداره



 مرداب ٩٠

 

توأم شده و  حجلهبرید خون بر زمین ریخته با خون  اي می گوساله
احمد که آرام چشمانش را بست و غرق در این افکار به خواب 

  .رفت

  

  

  

  



  

  

  

  بهرام
  

  

آب و علف خارج  ی نزدیک به همان کارگاه در همان بیابان بیخیل
ساختمان که نه درست مثل . از شهر، ساختمان بزرگی وجود داشت

تر با دیوارهایی بلندتر، روي دیوارهاي بتنی و  همان سوله اما بزرگ
ی وجود داشت و گوش تا گوش آن یمستحکم آن سیم خاردارها

داخل و خارج شدن عمارت تعبیه هایی براي نظارت به  از دوربین
  .شده بود



 مرداب ٩٢

 

هایی قرار داشت که  در هر گوشه از این دیوارهاي بلند اتاقک
و آماده شلیک کشیک  پر سرشخصی در آن محبوس با تفنگی 

  .داد می

آسا که هیبتش آدمی را به فکر فرو  در میان حیاط این عمارت غول
رار داشتند، هایی یک شکل ق برد تعداد زیادي انسان با لباس می

کردند و  این عمارت نشسته با هم صحبت می اي از برخی گوشه
شد  می تکشان تکبعضی در حال بازي و ورزش بودند، اما در نگاه 

دانند در این  فهمید که کالفه و نگران منزلگاه قلبشان هستند و نمی
  .آمددخمه بزرگ چه به روزشان آمده و خواهد 

یکی که صورت الغر و اندام  در میان تمام اعضاي یکدست پوش
کرد، او هم در  کوچکی داشت حواس آدمی را به خود معطوف می

اي از این عمارت بزرگ نشسته بود و چشمانش را به آسمان  گوشه
نگرد یا  شد تفکیک داد که به آسمان می دوخته بود، اما نمی

هاي خاردار و یا شاید از میان همان سیم خاردارها آسمان را  سیم
  .گریستن می



 بهرام ٩٣

 

صورتی آشفته داشت، بر روي صورتش ریش در آمده و کمی بلند 
شده بود تا شاید از الغري صورتش بکاهد و نقاط خالی مانده الغر 

ها هم برایش چاره نبود  و تو رفته صورتش را پر کند اما این ریش
حتی در میان آن  و حصر صورت را حد بیشد آن الغري  چون می

  .هاي انبوه دریافت ریش

ي  موهاي ژولیده و فري داشت که خیلی هم بلند نبود اما به واسطه
شد، اندام  تر و بلندتر از حد معمول دیده می مجعد بودن ژولیده

به صورتش الغر و کشیده بودند به طوري که دماغش خیلی بلند 
اي تیره و  اي داشت به رنگ قهوه ، چشمان کشیدهآمد نظر می

ها در  و فقط یک خط باالي چشمابروانی که خیلی پرپشت نبود 
  .کرد می رنگی کمسو و  پیشانی خودنمایی کم

زدند، خیلی اهل  نامش بهرام بود همه او را به این نام صدا می
شد در این چهاردیواري که هر روز از  معاشرت نبود اما مگر می

با کسی حرف افتاد  صبح تا شام چشم بر چشم همین جماعت می
  ؟اندنزد و همیشه تودار بم



 مرداب ٩٤

 

کالم نشود ولی گهگاه  کرد تا با بقیه هم را می اش سعیبهرام تمام 
شد خیلی  می حوصلگی مجبور به صحبت کردن بی که از
کرد و از این رو میان  گیري ادا نمی هاي با مفهوم و دندان حرف

کالمی با  دانستند در هم بود و همه می زبانزدهمراهانش شهره و 
  .نخواهد شدسخن معقولی نصیبشان بهرام 

اما بهرام در ذهنش خیلی پر حرف و پر جنب و جوش بود به 
کرد حتی بیشتر اوقات  اطراف با وسواس خاصی نگاه می چیز همه

گفت و  ها سخن می ها ساعت شد و با آن براي اشیاء جان متصور می
دخمه را با جان هاي پوچ و تکراري و طوالنی محبوس در این  زمان

  .گذراند میها  و سفالبخشیدن به همین سنگ 

کسی از جرمش مطلع نبود، طبق عادت دیرینه این چهاردیواري 
ها  گناه بودند و در پاسخ اینکه جرمت چیست بیشتر آن همه بی

گناه به زندان  کردند که تقصیري نداشته و بی همین را بیان می
نبود از این رو کسی  مستثنااند و بهرام هم از این قاعده  افتاده
  .ها اسیر شده است نست او به چه جرمی میان میلهدا نمی



 بهرام ٩٥

 

حرف و حدیث پشتش بسیار بود از شایعات کوچکی که او دزدي 
دست و پا چلفتی بوده و در همین کارهاي احمقانه گیر افتاده تا 

به زندان  ها همین درگیري اینکه او بزن و بهادر بوده است و به جرم
در پس این هیکل نحیف ، از این رو اعتقاد داشتند است افتاده

قدرتی صد چندان نهفته است و بازار شایعات پشت سر بهرام زیاد 
چال حرفی نزده و  از دلیل آمدنش به سیاه گاه هیچبود اما خودش 

  .اي براي توضیح دادن نداشت عالقه

حاال که ساعت هواخوري و آزادي بهرام و دیگر همراهانش بود او 
اردارها چشم دوخته بود و خ ه سیماي نشسته و ب به آرامی در گوشه

  .شد کالم می ها هم با آن

  اند؟ سال نشستن در روي دیوار خسته نشده همه اینآیا از 

  خواهد؟  اي نمی آیا دلشان حال و هواي تازه

ها در حال بحث بود و از او  با شور زیادي در ذهنش با یکی از آن
و  کننده کسلجویا شد که آیا دوست نداشتی به جاي این محفل 



 مرداب ٩٦

 

رفتی و خط میان دو کشور را با وجود  تکراري به میان مرزها می
گذاشتی تا احد و ناسی از میان  کردي و نمی دردناکت مشخص می

  آن بگریزد؟

و  رزمگاهآیا طالب هیجان بیشتر نبودي، دوست نداشتی در میان 
کردند و آنجا شاهد اتفاقات مهم تاریخ و  جنگ از تو استفاده می

  شدي؟ ها می و پیروزي ها شکستها و  رگشاییکشو

  گرفت،  کرد و دوباره از سر می کمی مکث می

اي آیا تا به حال مانع از فرار  در طول این عمر درازي که کرده
  اي؟ کسی از روي این دیوارها شده

  اي؟  آیا راه او را بسته

آیا تا به حال کسی در چنگالت اسیر شده و در درد به خود پیچیده 
  ت؟اس



 بهرام ٩٧

 

جایی  به ها بود که ناگهان فکرش در میان همین پرسش و پاسخ
در اي که آزادانه  دوخت به پرنده چشمدورتر سرکشید به آسمان 

  .کرد زد و پرواز می هوا بال می

هاي سنگین و  کرد که چشمش به اتاقک نگاهش او را دنبال می
از در حال مراقبت  پر سرهاي  پوالدین افتاد و محافظانی با تفنگ

  .بودندکه در آن ها  آن

اي از میان این بناي پوالدین پر زد و در هوا دور شد اما نگاه  پرنده
بهرام باز هم میان همان اتاقک پوالدین بود و به رفتار و کارهاي 

کرد، صداي  در داخل اتاقک نگاه می پر سرپسرك با تفنگ 
  ممتدي او را به خود آورد

ن به داخل بندهاست، زمان دانست که زمان رفت حاال دیگر می
  .ها بازگردند هواخوري تمام شده و باید به درون سلول

رفت تکه سنگ کوچکی  که راه می طور هماناز جایش برخاست 
هایی که به پا کرده بود به آن لگد  را با خود همراه کرد و با دمپایی



 مرداب ٩٨

 

 از همه جاي آندر میان دمپایی  اي به پاهایش که زد و ذره می
  موهایی روییده بود چشم دوخت

و بار دیگر به سنگ کوچکی که بر زمین افتاده ضربه زد، راه طی 
کرده از آن سنگ را دنبال کرد و در بین این ضربات با او 

  .صحبت شد هم

  اي؟ چند سال است در این دخمه مانده

  اي؟ ابتدا چه بوده

  اي؟ از کجا به اینجا رسیده

خودش فکر تر شد، با  و کمی بعد بر تکه سنگ روي زمین دقیق
هاي میان دیوارها به زمین افتاده، در میان  کرد شاید از سیمان

ها را  هایی که باید آن ها دید همان پله افکارش خود را نزدیک پله
  .رسید کرد و به سالن اصلی عمارت می طی می



 بهرام ٩٩

 

نگ را داخل جیبش وقتی به لبه پلکان اولی رسید خم شد و تکه س
شود و  مظنونگذاشت، همین حرکت او کافی بود تا نگهبان به او 

  نزدیکش بیاید

  چه چیزي از زمین پیدا کرده و داخل جیبش گذاشته: از او پرسید

بهرام هم سریع تکه سنگ را از جیبش در آورد و به نگهبان نشان 
داد، نگهبان تکه سنگ را از کف دست بهرام برداشت و میان 

 یاط پرت کرد و بعد از احمق خطاب کردن بهرام او را به داخلح
ها را یکی دو تا طی کرد و خود را میان سالن  هل داد، پله عمارت

  .همیشگی دید

هاي آهنینی که هر  دیوارهاي بلندي داشت و فضایی خفه، دروازه
هاي  این میله شدند میرفتند و از کنار باز و بسته  کدام به سمتی می

هایی قرار داشت و سربازانی در دو سمت آن مأمور  ي ریلآهنی رو
ها و هم مأمور باز و بسته کردنشان براي ورود و  نگهبانی از دروازه

  .خروج زندانیان بودند



 مرداب ١٠٠

 

و  زمخت چقدرکرد  ها نگاه می بهرام هم میان همان صف به میله
  ،پرسید بزرگ بودند از خودش می

تا کردند  بنا میهاي آهنین دیوارهایی  شد به جاي این میله آیا نمی
این دو بخش را از هم جدا کند؟ اما به سرعت خودش پاسخ داد و 

  گفت، 

شود تا بتواند از ال به  حداقل باعث میها بهتر است  وجود این میله
  .را ببیند سو آناین اجسام  خالیالي 

ا بود دوست داشت وقتی به ه بهرام عاشق نگاه کردن به دوردست
دوزد آن نقطه انتهاي مشخصی نداشته باشد و  اي چشم می نقطه

خودش براي این داالن تو در تو انتهایی متصور شود، عاشق خیال 
کردن بود تخیل را خیلی دوست داشت با آنکه در تمام مدتی که 
در زندان و بیرون از آن بود لب به گرد و مواد مخدر نبرده اما همه 

همین اباطیل  نعشِ دائماًکردند که او  احساس میهایش  پیالگی هم
  .است



 بهرام ١٠١

 

هایی روي  حاال به دروازه اتاقک خودش نزدیک شده است، تخت
هم و چند طبقه دور تا دور اتاقک را پوشانده بود و هرکس در میان 

چه و یگرفت این اتاقک که هیچ در یکی از این طبقات جاي می
هاي پوالدین بودند که  اش همان میله وازهاي نداشت تنها در پنجره

ها  به آن داري دنبالهبهرام را به خود مشغول کردند و نگاه باز هم 
  .سمت تختش رفت انداخت وارد اتاق شد و به

بیشتر زندانیان دوست داشتند بر روي تخت طبقه سوم بخوابند، 
داد و آن احساس  شان دست میای  شاید احساس آزادي بیشتري به

خفگی حداقل براي زمان استراحت از روي گلویشان برداشته 
گچی  صحنیتر به باالي سرشان که  توانستند آزادانه شد و می می

هاي تخت باالیی و آن  بود نگاه کنند و حداقل از نگاه کردن به میله
همه خفگی و میان دو تخت محبوس شدن خالص شوند و بهرامی 

پري کردن روزهاي کثیري در ید به واسطه سابقه بیشتر و سکه شا
  .زندان این توانایی را داشت تا تخت فوقانی را تصاحب کند



 مرداب ١٠٢

 

او شخصیت دعوایی و اهل جنگ و جدالی نداشت و به ندرت با 
و در زندان نیز همین رویه را ادامه داده بود و شد  کسی گالویز می

و آن هم همان اوایل بود سپرد ها  دم به تله این خشونت بار یکتنها 
هایش با او گالویز شد و دعواي  بندي که سر زورگویی یکی از هم

که فرجامش چند روز انفرادي و پس از نیمه تمامی به راه انداخت 
گفت و سریع میدان را  ها چیزي نمی گاه در برابر زورگویی آن هیچ

آن  تر بود و در کرد، چون تحمل انفرادي برایش سخت خالی می
ها  توانست به اشیاء جان دهد و با آن دیگر نمیاتاق بسته و تاریک 

  .صحبت کند

کرد و یاد زندگی گذشته و آینده  آن فضا او را در خود غرق می
افتاد و همین کافی بود تا بهرام آرام دیوانه شود از  نامعلومش می

 جاي برخیزد و سر بر دیوارهاي بتنی انفرادي بکوبد تا شاید فکر از
و ن ثمره چند روز در انفرادي ماندن سرش بیرون بیاید و ای

سرآخري که او را به تخت بهداري زندان رساند درست مثل همین 



 بهرام ١٠٣

 

اتاقک دراز کشیده و به سقف چشم که بر تخت فوقانی  اآلن
  .کرد دوخته بود و در ذهنش باالتر از این سقف را تصور می

چند باري به این سقف  در ذهنشباالتر از اینجا چه بود،  به نظرش
چقدر برف و باران بر رویش : و باالیش فکر کرد و با خود گفت

نشسته و در دل چه حسرتی به جان این سقف خورد و شاید به 
هایی هستند همان نگهبانان  خاطرش رسید که باالي این سقف انسان

  و شاید رئیس زندان

  .در همین حال چهره رئیس زندان در برابرش نقش بست

هایی سپید که چشمان سبز رنگی  با موها و ریش قددي بلندمر
کرد، رنگ  اي را براي بار اول مجذوب خود می داشت و هر بیننده

او را چند باري دیده بود  چشمان  همعجیبی داشت حتی خود بهرام 
  .کرد میهایش تغییر  که با رنگ لباس

ن لباس در همین افکار بود که به یاد لباس رئیس زندان افتاد هما
موها  رنگبه تن کرده بود، چقدر با  چندین باریپلماتی که مشکی د



 مرداب ١٠٤

 

لباس پوشیدن او را تشویق  ،هایش هماهنگی داشت و در دل و ریش
کرد و از آن لذت برد، چند باري این لباس را به تن رئیس زندان 
دیده بود و حاال خودش را به خاطر آورد که چگونه لباس 

داد و چگونه دست در  پوشید، چگونه موهایش را آرایش می می
  .رفت دستان همسرش بیرون می

ها و  داشت و به خانه برمیها گام  ها و کوچه آرام میان خیابان
هاي سپید محافظت  هایی که با پرده هاي بلند و پنجره آپارتمان

اي  ها زندگی تازه کرد و هر بار در دل آن پنجره شدند نگاه می می
  .کرد اي تصور می داد و برایشان رفتارهاي روزمره شکل می

در همین بین به یاد چشمان همسرش افتاد نگاهش را میان آن 
  اي رنگ دوخت، و قهوه آرام چشمان

حاال بهرام با عجله از روي تخت بلند شد، سرش را چند باري تکان 
اي به گذشته و خاطراتش فکر کند و  داد حتی دوست نداشت ثانیه

تفکرها جایی نداشتند و از زمانی  گونه ایندر میان افکارش  اصالً
گونه هر کرد تا چ که در این دخمه اسیر شده بود هر روز تمرین می



 بهرام ١٠٥

 

زمانی که بخواهد توانایی آن را داشته باشد که فکرهاي مضر را از 
  .خود دور کند

 چنددید با خودش  زمان گذراندن را مضر می گونه ایناین افکار و 
که این  بار هرتجربه کرده و حاالتش را دیده بود از این رو  باري

ش را سر گونه این بار یک، کرد میکاري  آمد میافکار به سراغش 
برد و با رفتاري عجیب  داد باري سرش را زیر آب سرد می تکان می

  کرد و خاص افکار را از خود دور می

حال دوباره بر تختش دراز کشید به یاد همان لباس رئیس زندان 
افتاد و خودش را معطوف آن کرد که این پارچه چگونه و از کجا 

  دوخته شده  گونه اینرسیده است و چگونه سر آخر 

  افتاد حیاطبه یاد آن تکه سنگ میان 

  کند؟  کجاست و چه کار می اآلنبا خودش گفت، 

   ؟ترسد حاال که هوا تاریک شده آیا می



 مرداب ١٠٦

 

در همین فکر بود که تکه سنگی شبیه به همان را از زیر بالشتش 
بیرون کشید و با دقت فراوان مشغول وارسی کردن آن شد، به دنبال 

تکه سنگ میان حیاط بود که نگاهش  هاي آن با ها و تفاوت شباهت
  به آن سنگ جادویی افتاد 

  .این نام را خودش بر روي آن سنگ گذاشته بود

اش  ز میان دستانش بر سینهها ا آن را به دست گرفت و باقی سنگ
 ها را خاموش کرده بودند تا زندانیان بخوابند با اینکه چراغریختند، 

اما بهرام در  رسید نمیگوش هیچ صدایی از میان بند به  تقریباًو 
کرد که چگونه  کرد و با خودش دوره می ظلمات به سنگ نگاه می

  .درخشد این سنگ در این تاریکی تا بدین حد می

به باال و پایین آن نگاه کرد در میانش شهرهاي زیادي دید 
زدند شهري که  رفتند و حرف می با هم راه می شماري بیهاي  انسان

زنده بود آدمیانش عالقه به زندگی کردن داشتند و همه در تکاپو و 
   .تالش بودند



 بهرام ١٠٧

 

سرآخر چشمانش بسته و دید  همه و همه را میان روشنایی سنگ می
  به خواب فرو رفت،شد و 

  .سنگ از دستش به پایین تخت افتاد

ها از روي تختش پایین آمد،  صبح که شد وقتی یکی از زندانی
پایش روي آن سنگ رفت وقتی سنگ را بلند کرد در حین 
برداشتنش زیر لب غرغر زد و به آن تکه سنگ نگاه کرد و با 

  :آلود گفت صدایی بلند و خشم

کند و عصبانی آن را به  این تکه سیمان میان این اتاق چه غلطی می
  .بیرون پرت کرد و کالفه از اتاق خارج شد

  

  

  

  



  

  

  

  دشمن
  

  

هاي همیشگی شده بود  جعبه جادویی که دچار تکرار همان حرف
ها  هاي مختلفی براي انسان ها را به گونه از صبح تا شام همان داستان

اش بود، هر وقت کسی کنترل  کرد و این برنامه هر روزه روایت می
چه پخش دانست  کرد می گرفت و روشنش می آن را به دست می

  .هایش را از پیش از بر است مهخواهد کرد و گویی تمام برنا



 دشمن ١٠٩

 

اي ه صحبت ها سخنرانی. اي نداشت توقع شنیدن هیچ صحبت تازه
دانست  ها از پیش در ذهنش تداعی بود می مانمجریان و همه میه

  .خواهند بگویند چه می

  همان دشمن همیشگی، 

ها ترسیم  بود که این جعبه جادویی در برابر انسان سالیان درازي
اي را کرده که از هر چیز در زندگی آنان به  هدشمن تازه و زند

  .ها بارها و بارها نام آن را شنیده بودند تر بود و انسان ها نزدیک آن

افتاد  این سرزمین می جاي جايهر وقت و هر اتفاق بد و زشتی در 
رفت، حتی  ها ظن نخستین به دشمن می در ضمیر ناخودآگاه انسان

دانست  العی نداشت و نمیکسی از وجودیت این دشمن فرضی اط
کیست و یا در کجاي کره خاکی سکنی گزیده است، اما همه  دقیقاً

و همه بر این باور ایمان پیدا کرده بودند که این موجود ناشناس و 
دارد و در حال خرابکاري است و هر اتفاق بدي  ات وجوديمرموز 

از اي نزدیک و دور اتفاق بیفتد  که کمی دورتر و شاید در آینده
  .شر این نابکار است



 مرداب ١١٠

 

باز هم در میان جعبه جادویی بحث داغی پیرامون دشمن بود، 
هایی  اش، این همه خرابکاري و نابسامانی کارهاي پر حسد و کینه

کردند و چقدر مجري  که مردم کشور با آن دست و پنجه نرم می
دانست جمله  داد و می عاقالنه در برابر میهمان برنامه سر تکان می

از رذایل  یک کدامي  آن مهمان فاضل و اندیشمند درباره بعدي
  .دشمن است

کردي باز هم با نشر همین  ها را باال و پایین می هر چه قدر کانال
فهمیدي که دشمنی تا دندان مسلح و  شدي و می ها روبرو می قصه

کی یمرموز که کسی وجودش را ندیده و لمس نکرده در همین نزد
کند و در کمین است و تمام عمرش را در پی آزار  زندگی می

به سر رساندن و بر هم زدن نظم عمومی و زندگی پر آسایش مردم 
  .برد می

از آن سو دولت و قدرت حکومت صادق و درستکاري که همه 
هم و غمشان را گذاشته تا کشوري با آسایش و آرامش پدید 

که را هر چند  آسایشو اسباب اند  آورند و از هیچ فروگذار نبوده



 دشمن ١١١

 

وجود خارجی ندارد اما خواسته که به وجود آورند و همین 
ها بس است براي امتی که سراپا در حال شنیدن این اخبار  خواستن

ها در ابعاد و اشکال  این داستان به از میان جعبه جادویی بودند و
هرچند از گوشه و کنار از دیگر  ،دادند گوش فرا میگوناگون 

کرده و فرزند  اختالس قدر اینشنیدند که فالن مسئول  ها می سانهر
فالن مسئول در بهترین جایگاه و با بهترین شرایط در حال زندگی 

از خزانه دولت  باره یککردن است یا فالن مقدار از ثروت ملی به 
  هاي بسیار دیگر نا پدید شده و چه و چه

زد و تمام  حرف می اما باز هم جعبه جادویی از همان دشمن فرضی
و کرنا شده  بوقدر  تر پیشهایی که  شان نه آن ها همه این نابسامانی

ت را قاکه همه و همه اتفااند  و تعداد بیشتري از مردمان آن را شنیده
انداخت و از فراست و هوشمندي دولتمردان  به گردن دشمن می

گفت و مردمانی که شب و روزشان  ها که نمی براي مردم چه
  .هاي مختلف بود ار به اشکال گوناگون و در لباسشنیدن همین اخب



 مرداب ١١٢

 

هایی مرموز اما آشنا و  دار با حرف سریالی دنبالهدر پی  بار یک
در  بار یکاز میان سخنرانی قراي یکی از علماي دین و  بار یک

میان اخبار نیمروزي و آن همه سماجت و درایت گوینده که تا چه 
ن دارد و خودش حتی چند باري دشمن را ها ایما حد بر این گفته

ون دالر یبرگرداندن آن میل دیده و با آن گالویز شده و در پی
ها زده، اما او که المال گریبان دریده و فریاد مفقودي از بیت

و حاال با تمام ها از شر همان دشمن است  دانست تمام این می
ی به اطمینان و ایمان پشت این تریبون ملی همان جعبه جادوی

زند و حق مظلومان را از آن نادیده دور و  رسوایی دشمن دامن می
از این ستاند و جماعت پشت شیشه جعبه جادویی گهگاه  نابکار می

بر روح و روان  و کشند میهمه شجاعت و درایت او فریاد و هلهله 
  فرستند  پاك او درود می

و خالصه این گفتگوهاي تکراري و این قصه هر روزه جعبه 
ها چشمی که هر روز حتی اگر نقص آن  جادویی بود و میلیون

نشستند و  اخبار را شنیده باز هم پشت آن شیشه جادویی می



 دشمن ١١٣

 

ها از آن دشمن و در خدمت دشمن  دانستند تمام آن دیگر رسانه می
ها به آن صفحه  ساعتنادیده بوده و با اتکا به این مظهر صداقت 

هاي تکراري را از نو  شدند تا باز هم همان داستان رنگین خیره می
به هاي تکراري نیاز  آغاز و به فرجام برسانند و دیگر این داستان

 همه اینخواست تا از شر  اي نو می برقی تازه داشت و جرقه
تر  روزمرگی آنان را نجات دهد و چه چیز از این واالتر و ملموس

خیل سال منتظر دیدن و که به درازاي  شماري بیاي مردمان بر
  .مجازات دشمن فرضی بودند

 هراي، فرزند، نواده یا  دیده حداقل تعلیم ،حاال خود خوش هم که نه
که ربطی به آن دشمن مرموز داشته باشد، شاید این خوراك  چیزي

و  نشستهشد براي جماعت همیشه به تکرار  تازه خوبی می
  .اي التیام دهد سر و ته را ذره این تکرار بی توانست می

هاي جعبه  حرف و سوژه اصلی تمام برنامه ،این خوراك تازه
هاي بریده و  چهره نصفه و نیمه، حرف ، از صبح تا شامجادویی بود

  .دادند شده آن دشمن فرضی را به خورد مردم می تکه تکه



 مرداب ١١٤

 

   به راستی او که بود؟

دادند و هر بار  تصویري از او در میان جعبه جادویی نشان مردم می
بار دیگر مرتد و از دین خارج شده  بار یکگفتند،  به او لقبی می
  ملعون و ملحد

از معنا و مفهومش اطالعی  شمارانی بیو واژگان بیشمار عربی که 
جعبه جادویی او را همان دشمن چندین  اوقات بعضینداشتند و 

  .خواند عده داده شده میساله و و

از یاران دشمن  گونه اینها او را اجیر شده تعلیم دیده و  بعضی وقت
هر چه که بود او ربطی با دشمن بزرگ  ،ندکرد دیرینه خطاب می

امت داشت و همین بس بود تا جماعت به تکرار نشسته حاال اخبار 
هم  ارب یکاي از میان جعبه جادویی ببینند و همه و همه براي  تازه

  .که شده این خبر جنجالی پیرامون دشمن ظهور کرده را دنبال کنند



 دشمن ١١٥

 

توانست در جهان هستی وجود  هایی که می ها و بدي تمام زشتی
گو و به فکر دنیا  دروغ ، او را کذاب ومنتسب به او بودداشته باشد 

  .کردند و در پی به قدرت رسیدن ترسیم می

دادند  د نقد و بررسی قرار میها مور ها و باورهایش را ساعت نوشته
کارهایش ایراد  ها و راه هایش برهان ها و نوشته و از سر تا پاي حرف

دانستند و  را عامل اصلی ضربه به امتی غیور می ها اینگرفتند و  می
و مال مردم خوري،  اختالسز دزدي و هر چه در توان داشتند ا

المال بردن و ربودن آن ثروت هنگفت و نا پدید شده  دست در بیت
  .بستند از خزانه ملت را به نامش می

گفتند از  اش می شده بود، از کودکی عجینها با او  همه زشتی
ها در وجودش شده  اعث این حد عقدهدردهایی که کشیده و ب

  .است

دادند باال و پایین و  میاش را مورد کنکاش قرار  زندگی شخصی
اش سرك  کردند و به هر کرده و نکرده زیر و رویش می

جستند تا میز گردي فراهم ببینند، از  اي می کشیدند و سوژه تازه می



 مرداب ١١٦

 

دور یک میز  داران را سان و رفتارشناسان و دینشنا دکتران و جامعه
پلیدي او را براي مردم فهیم راز  سان اینو دالیل  نشاندند می

 ظهوربه دیده  مألعامو این رمز و رموز را در  گشودند یم
  .رساندند می

  گفتند اش از همه چیزش سخن می اش آینده نه فقط گذشته

گرفتند و دالیل و برهان بر دیوانگی و جنونش  مجلسی می بار یک
کردند تا نشان  هایی رو می آوردند و بار دیگر سند و مدرك می

نیاز  به ثروتی هنگفت رسیده و بی دهند که چگونه از عوامل دشمن
را به  ها آنهاي  خود را مزدور آنان ساخته تا حرف گونه اینشده و 

  کرسی بنشاند و در ذهن مردم ریشه بدواند

آمد  شدند شخص صالحی به میان می به دور میزي جمع می بار یک
از اسرار پشت پرده  گفت میو از حشر و نشرهایش با او سخن 

چگونه در لباس دوست به او نزدیک شده و  ت،گف میمانده او 
فهمیده که چه افکار شومی در سر دارد و حتی گاهی پا را فراتر 

هایی که به دست سربازان گمنام  گذاشتند و از خرابکاري می



 دشمن ١١٧

 

ها  تش زدنگذاري و آ اي بزرگ بمب جلوي فاجعهشناسایی شده تا 
  .بگیرندرا هزاران دشمن دیگر و هاي همان دشمن  شورشو 

اي  ها عکس نیمه کردند و در تمام صحبت ها و دالیلی رو می حرف
در میان چهره او . دادند از صورت دشمن را براي عوام نشان می

دادند  چیزي با دیگر آدمیان تفاوت نبود اما سیماي اهریمن به او می
برنامه  ها اینزدند و همه  و از کارهاي زشتی که کرده حرف می

جادویی شده بود با این خوراك تازه براي  همه روزه جعبه
اي ساخته بودند تا ببینند و بدانند که عامل  الناس سرگرمی تازه عوام

  ها کیست  بختی تمام نگون

اش را ردیف  هاي تکه و پاره در برابرشان آن چهره نیمه و حرف
اي سیاه به سر  کردند و سرآخر بزرگ مرد دینی با عبا و عمامه می

  .را براي عموم قرائت کردنشست و حکم 

که خداوند شر این مزدور را از سر امت همیشه در صحنه کم 
اي که  خواهد کرد و او را به طناب دار خواهیم سپرد همان وعده

خداوند بزرگ براي او در نظر داشته و این جماعت پشت شیشه 



 مرداب ١١٨

 

این باید در میدان اصلی شهر تاریک و سرد حاضر شوند و شاهد 
ه روز دشمن و آن دشمنی ابکار باشند و ببینند چه بمرگ دشمن خر

این دولت عالیه با چه  خواهد آمد، از آن درس بگیرند و بدانند
کند و با چه  حکمت و درایتی شر هر زشتی را از جامعه پاك می

آسایش و امنیت را براي مردمان شهر به سر منزل مقصود  فراستی
  .خواهد رساند

این خوراك تازه که تاریخ اعدام او را بود بر  ختامی این خبر حسن
  .مشخص و اعالم کردبراي عموم مردم 

هم که شده به جعبه جادویی  بار یکهمه مردم این روزها حتی 
روبرو شدند و از رجوع کردند و با آن اخبار پر حرارت و آتشین 

  .احمد و بهرام هم دور نبودند این قافله بیژن، مریم، حسین، وحید،

و  این خبر را از جعبه جادویی دیدندو در جمع ها هم در خلوت  آن
  .شنیدند



 دشمن ١١٩

 

اي که مریم در حال تدارك ناهار بود و طبق معمول جعبه  لحظه
جادویی را روشن گذاشته تا با صدایش به کارهاي روزانه بپردازد، 
با شنیدن کلمه دشمن بود که به خود آمد، این کالم را همیشه از 

ه دشمن در چنگال نیده بود اما با این جمله کجعبه جادویی ش
  .را جمع جعبه جادویی کرد حواسش عدالت افتاده،

از کار روزانه دست کشید و در برابر جعبه جادویی نشست با دیدن 
آن عکس نصفه و نیمه چیزي به خاطرش نیامد اما وقتی این اخبار 

و به درازا کشید و چندي بعد از آثار این دجال نام بردند ا
رسانید و در  اتاقناخودآگاه از جایش برخاست و خودش را به 

کرد و چندي بعد  زیر و رو میها را  ها با ولع کتاب میان قفسه کتاب
  توانست آن کتاب را بجوید

هاي جعبه جادویی نام این اثر را  ن صحبتادر می ،باالخره موفق شد
ا خود را به مهاب هم شنیده و پس از شنیدن نام همین کتاب بود که بی

  .خواست مطمئن شود رسانیده و می اتاق



 مرداب ١٢٠

 

این کتاب را خوانده بود خیلی احساس خوبی که مریم زمانی 
آمد که چند بار در میان خواندنش گریه کرده و  داشت یادش می

در وجودش دمیده شده بود و  که و احساساتی استشاد شده 
  دوست داشت کاري کند، 

شد، دوست داشت دوباره  به امید بدل می باره یکتمام وجودش به 
اي بجوید و براي پیشبرد آن  خودش را احیا کند، طریقت تازه

ولی زندگی روزمره و هدف در ذهنش به آب و آتش بزند 
تکراري او را غرق در خود کرد و دوباره به همان داالن همیشگی 

د کشانید و حال که با همان کتاب در برابر جعبه جادویی نشسته بو
کرد و  هاي مجریان و میهمانان را یک به یک گوش می و حرف

هایش در کتاب جمع و تفریق  ها را با خوانده تمام آن صحبت
رسید و شاید این تالش زیاد بود  اي درست نمی کرد، به نتیجه می

که او را از درست کردن ناهار دور انداخت و چندي بعد با بیژنی 
  .ه بود روبرو کردکه خسته از سر کار به خانه آمد



 دشمن ١٢١

 

او هم ، ها به میان دستشویی رفت بچه بوسیدنبیژن مثل سابق بعد از 
امروز میان همان مغازه به جعبه جادویی نگاه کرده بود و تصویر 

را در ذهنش چند باري  دشمن را به وضوح دیده بود، آن سیما
ي همان  و حاال بعد از شستن صورت به واسطه دوره کرده

ها  با آشفتگی کتاب خواب اتاقتاقش رفت و در به ا مشغولی دل
بعد کمی جستن و پیدا  وگشت  به دنبال همان نوشته می ،روبرو شد

  ،نکردن فکرش مشغول مریم شد

  :از اتاق بیرون آمد و رو به مریم گفت

  ... تو کتاب 

اش به پایان نرسیده بود که مریم کتاب را به دستش داد  هنوز جمله
  :و به بیژن گفت

  م این کتاب را خوانده بودي؟تو ه

  سر تکان دادآرام و بیژنی که 

  



 مرداب ١٢٢

 

  : مریم گفت

زنند آیا به  اش می ها چیست که درباره نویسنده به نظرت این حرف
  ها باور داري؟ این

و بیژن سري به نشانه ندانستن تکان داد و آرام بر روي صندلی میان 
برابرش آشپزخانه دور میز ناهارخوري نشست کمی بعد مریم در 

  :نشست و بعد از کمی سکوت گفت

در میان حرفش امروز از پختن غذا غافل شدم و بیژنی که به سرعت 
  :پرید و اذعان کرد

غذایی بخوریم،  بیرون برویم و چهارنفريتوانیم  می ،نیازي نیست
  ام کرده هوس غذاي بیرون

با گفتن این جمله برقی در نگاه مریم نشست و به سرعت براي 
  .ها شتافت ن و حاضر کردن بچهحاضر شد



 دشمن ١٢٣

 

از در خانه خارج شدند در حالی که هم کمی بعد دست در دست 
کتاب از روي میز به زمین افتاد و جعبه جادویی خاموش چیزي 

  .براي گفتن نداشت

این خبر پر شور در همه جاي شهر پیچیده بود و مسجد هم از این 
ص مرتد در غافله عقب نمانده و بحث و جدال پیرامون این شخ

تر از همه جا بود و حاال حسین بود که فریاد  میان مسجدیان داغ
  ،گفت زد و وامصیبتا می می

اند و با  دین خدا از بین رفته و هتک حرمت بر شریعت خدا زده
   ،زد تمام توان و غیرت فریاد می

این پاسخ این  ،که این جزاي کمی براي این دشمن نابکار است
  هاي او نیست خویی ها و زشت همه تندخویی

  :ها گفت در این میان یکی از جمع آن

  اي؟ هاي او را خوانده آیا تا به حال چیزي از نوشته

  :و حسین به سرعت گفت



 مرداب ١٢٤

 

ها همه و  نیازي به خواندن و مسموم کردن ذهن ندارد و این صحبت
و کفر و شرك جزایش  است خداوندياش هتک حرمت نام  همه

مرگ است اما نباید این مرتد را به این سادگی کشت و در حالی 
در میان جعبه جادویی مسجد مردي  سوتر آنزد کمی  که فریاد می

و این حکم و اجرایی شدنش  کشید اي سیاه به سر فریاد می با عمامه
 دادند و اکبر سر می را خواستار بود و جماعتی که پاي منبر او اهللا

  .زدند بخشش خدا را فریاد می

  وحید، 

 قدر آنزمان شنیدن و دیدن جعبه جادویی را نداشت  اصالًاو که 
تا به  کرد پیدا نمیزمانی که حتی اندك مشغول بود زمان و اوقاتش 

ها را درباره  جعبه جادویی اختصاص دهد اما تمام این صحبت
اي  ها بازي تازه آندشمن مرتد از زبان دوستانش شنیده بود و براي 

تا برخی خود را طرفدار دو آتیشه این باورها بدانند و به میان آمده، 
ها به  اي عظیم بنا کنند و آن را با زخم زبان بعضی در برابرش جبهه

  توبره ببندد و راه را در برابرش سد کنند، 



 دشمن ١٢٥

 

هاي  هاي شبانه و گردهمایی ها در مهمانی این تفریح جدید آن
  .روزانه بود

دادند و در برابر  اي سفارش می رفتند قهوه اي می وقتی به میان کافه
کردند آنگاه بود که یکی از جمعشان چهره  هم سیگار دود می

هایی را براي جماعت زمزمه  گرفت و حرف تري به خود می محق
اي از قهوه را در  کرد و یکی از جمع روبرو در حالی که جرعه می

رابر او جمالتی که چندي پیش در نوشید در ب می گرفته و دست
را با مهارت خاصی از الف تا ي حفظ کرده و جعبه جادویی شنیده 

کرد و  در بین جماعت به سنجیدگی و با ظرافتی بیشتر ادا می
  .خواند جماعت را به تحسین آشکار فرا می

 نشینی شباي از گفت و شنود نگذشته بود که صحبتشان به  ذره
رفت و جعبه  سخن به سوي دیگري میرسید و آرام  امشب می

اي  زد و ذره ها حرف می ها و بدي جادویی کافه کماکان از زشتی
  .نشست خاموش نمی



 مرداب ١٢٦

 

این جعبه جادویی در میان خانه احمد هم به صدا در آمد و شرح 
اي هم به این رویداد فکر نکرد و فقط  ماوقع داد اما احمد حتی ثانیه

  :وقتی زنش از او پرسید

  کیست؟این شخص 

  :قاطع گفت صداییو  آمیز تحکمبا نگاهی 

یک خدانشناس است که به همین زودي به جزاي عملش خواهد 
در روز معین به همان  حتماًد و بعد از آن به زنش قول داد تا یرس

  .مکان مشخص بروند و لحظه جان کندن او را از نزدیک ببینند

ح تا شب همین در میان زندان هم بلوایی بود، جعبه جادویی از صب
کرد و جماعتی که تشنه به خون  اخبار را براي زندانیان پخش می

دجال در جستجوي جاي زندانی شدن او بودند و بهرامی که آرام 
داد و چند باري در ذهنش متن خبر را دوره  به این اخبار گوش می

   ،پرسید کرد و از خود می می

  سیر است؟اي ا ین دخمهنچآیا او هم امروز همانند من در 



 دشمن ١٢٧

 

  کرد که جرمش چیست؟ هاي خود صحبت  بندي ا یکی از همبعد ب

  :گفتو او 

  دهد هایی نوشته که بوي شرك و کفر می کتاب

  :و بهرامی که گفت

  ؟است یعنی فقط نوشته؟ آیا بعد از نوشتن کار دیگري هم کرده

اش روبرو شد که همین نوشتن است که  بندي و با پرخاش هم
موجبات کارهاي آتی را فراهم خواهد آورد و چه چیز باالتر از این 

  .باعث نفاق و زشتی در جامعه شودتواند  می آلود کفرنوشتارهاي 

فکرش را هم  ،بندي شوکه شد ها از زبان هم با شنیدن این حرف
جرم هایش بتواند تا این حد شیوا و رسا  بندي کرد یکی از هم نمی

  .این دجال را تشریح کند

هاي  هاي یکی از میهمان ها بود که حرف در میان همین تحسین
اش  بندي هم زبردستانِجعبه جادویی او را به خود آورد و دید چه 



 مرداب ١٢٨

 

 سنجیدهها  ر شده و در جاي درست از آناین جمالت را از ب
سنگی در گوشه اتاق در همین افکار بود که  ،کند استفاده می

حواسش را به خود پرت کرد و پس از چندي کند و کاو خود را به 
  .آن رساند

اش بود چقدر  شده آن را در دست گرفت همان قطعه سنگ گم
غمگین و ناراحت بود از زمانی که آن را گم کرده و حاال گویی به 

کرد و  از دنیا رسیده با ولعی آن را پاك می هایش تمام خواسته
سرآخر آن را به میان تابش نور مهتابی گرفت و به درونش آرام 
نگاه کرد و در میان سنگ نگاهش دوباره به جعبه جادویی افتاد که 

کرد  با صراحت حکم مجازات مرتد را براي عموم مردم قرائت می
کرد تا جماعت  اعالم میو ساعت و مکان این واقعه را بارها و بارها 

رگ او بروند و این جماعت در قدرت را در به استقبال م شماري بی
راه پایمردي خداوند کمک و یاري برسانند تا دیگر چنین 

  .و پر از زشتی پاي بر جهان نگذارندموجوداتی رذل 



 دشمن ١٢٩

 

ظهر گرمی بود جماعتی کثیر بیرون آمده تشنه لب در میان این 
روند راهشان نامعلوم است  علف پیاده راه میآب و  بیابان برهوت بی

پوش که جمعی  کسی از مقصد آن باخبر نیست، اما این دسته سیاه
ند و در هاي بلند سبز رنگی به سر دار هاي سبز و شال از آنان لباس
دهد  نجواي عزا و ماتم سر می سوتر آنهستند و کسی  حال پیشرفت

هایی  کنند و دسته یخواند و جماعت هاي هاي گریه م ه میو روض
و از پشت بدنشان خون جاري زنند  که با زنجیر بر اندامشان می

  شود می

هویدا را هایی  هاي خونشان بر زمین صورتک خونی از قطره
زنند و جماعتی که قداره در دست هم به سر  سازد و فریاد می می

زنند، خون از سر و  رمقی ضربت می خود و به گردن جانداران بی
کند  رسد و جویباري از خون بپا می اي بریده به زمین میه گردن

خواند و جمعیتی به گریه افتاده و  خوان روضه می آنگاه روضه
کوبند بر این کرده استمرار و اصرار  کماکان بر سر و صورتشان می

  .ورزند می



 مرداب ١٣٠

 

شنوند و حرفی هم براي گفتن ندارند که کسی  هیچ به بیرون نمی
ا زده و هرچه فرمان دهد اجابت است در ها ر پیشاپیش آنان حرف

دور این حلقه جماعتی از زنان و مردان و کودکان در حال نظاره 
دانند این چه اتفاقی و فرجام و فرودي است فقط  اند نمی کردن

اي از میان این صحراي داغ دور شوند  بینند اگر بخواهند ذره می
اي از این  انیهگردشان را گرفته تا نگذارد حتی ث شماري بیجماعت 

میدان نبرد دوري بگزینند و یاراي هیچ فریاد و صحبتی برایشان 
الناس گم و  نیست که صدا در میان امواج بیکران صداهاي عوام

  .حقیر است

رسد که گاهی با شور جماعت را به  تنها صداي یکی به گوش می
ند و این جماعت سرتاپا خوا زنی فرا می سینه زدن و زنجیر و قمه

  .را ندارند او یاراي هیچ جز اطاعت دستوراتشده  گوش

فرسا نوري از  در میان این شور و عزاداري در این ظهر گرم و طاقت
ها که حتی براي بار اول آن را  تابد و آن دوردست به جماعت می

  اند ندیده حتی لمسش هم نکرده و بر کار خود مشغول



 دشمن ١٣١

 

کند و فریادهاي  تر می تابد خود را نزدیک و نزدیک نور بازهم می
خوان کافی است تا این جماعت را مدهوش خود  مداح و روضه

ها را به سوي خود بکشاند  کند نور تا آن کند هر چه تالش می
اي هم در این نزدیک کردن موفق نیست با نزدیک شدنش  ذره

اي هم به  جماعت مثال گذشته بازهم به کار خود مشغول حتی ثانیه
کنند،  هاست فکر نمی کندن شور در میان آناین نور که در حال پرا

هرچند تمام تقصیر بر گرده این جماعت نیست آخر نور توانش در 
  تواند صدایی کند همین حد است بیشتر نمی

خود ها را به  صدا ندارد او فقط نور است و با تابشش باید که آن
را  ها کافی نیست تا آنان آن در میان آن ، اما این نور و تاللوبخواند

ها بازهم با همان حرارت سابق مشغول دست و  به خود بیاورد و آن
ناگاه صدایی این  کههاي خود هستند  پا زدن در میان افکار و کرده

   ،آورد جماعت را به خود می

ها  و فرق سر شکافتن  ها ریختن ، گلها آیا پاداش این بر سر کوفتن
  رسیده است؟



 مرداب ١٣٢

 

خواند  میزند و آنان را فرا  صدایی این جماعت بیشمار را نهیب می
آن حصارها را  ،گذرند از میان هم می ها که با سرعت و آن

رسانند که کمی پیش  شکنند و خود را به میعادگاهی می می
  .نجوایش را شنیده آمده تا پاداش این حرارت را بگیرند

ها و این جهاد  ودنها این در رکاب ب پاداش این از خودگذشتگی
زنند،  به شکل نور دیگر فریاد نمی یی است کهها ها صورتک کردن

  تابند اند اما بازهم نور دارند و می کنند، خاموش کاري نمی

ی که صادر گذارند و فرمان یی از دار گام میها ها به میان چوبک آن
هایی به شکل نور بر دار آویخته  شود و در انتها صورتک می
اي هم از نورشان کاسته  گردند اما حتی لحظه و میشوند  می

  آنهاست و جماعتی که سرمست، شادمان از این فرجام شود نمی

ها رنگ باخته و کسی از  جماعت پر نور است، نور در میان آن
اند، او که  شنود آخر صدایش را بریده ها صداي او را نمی آن

کند صدایش  یصدایی براي سخن گفتن ندارد اما به آرامی نجوا م
کم است که کسی از جمع میلیونی این جماعت از آن  قدر آن
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شنیده و در جست و جوي آن د اما کودکی آن را شنو چیزي نمی
در پی آن  شماري بیبیند جماعت  آید می به خود می صداست و

و ساالن خودش هستند   شان کودك و هم سن صدا آمده که همه
تابد تمام دنیایشان را  می و کودكآن نور بر این جماعت کوچک 

فرا  برخاستنها را به بیداري و  کند و آن پر از نور و حقیقت می
خواند و حال این جماعت است که به سوي عزاداران به پیش و  می

  هاست در پیش روي آن

شاید به میان این فریادها و  ،ها ها و آمدن شاید در میان این رفتن
 هاي جوخهها ذره شدند و خونشان به زمین ریخت  تکرار کردن

شان به میان  مرگ شدند و جان پیشکش کردند، سرهاي بریده
که در راه  شماري بیهاي  ها رفت و زینت شهرها شد، جان نیزه

  ر و بر کرسی نشاندن این نورها از میان رفت گفتا

ننشستند و باز هم دیگري را پر نور از نورشان  اي فرو اما حتی ثانیه
بخشیدند تا روزي دور شاید هم نزدیک شاید  جان و جان بودنبه 

در  که به طول سالیانی دراز آن سنگ جادویی نه در میان زندان



 مرداب ١٣٤

 

تین و میان آدمان حقیقی جاي بر جهانی راس میان دستانی پر از آرزو
  .بگیرد

اشت، جایی که دنیا فقط در جایی که قانونش فقط یک فریاد د
  .کرد و آن آزادي بود چیز تعظیم میبرابر یک 

و آن آزار نرساندن به قانونی که فقط به یک اصل استوار بود 
سو و کم رنگ که روزي حتی شنیده  و آن نورهاي کمدیگران 

ي آزادبود که و آن سنگ جهانی آن سنگ شدند  ،شدند همه نمی
  .جهانیان بودهمه میان و و این آرمان واال در جهان  را معنا بخشید
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