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 فاخته از قفس پرید!

 هاوار ئاوات

 

 به سعید نادریتقدیم است 

 

 روونتر لە چاوانی تۆ! ! سوورتر لە لێوانی تۆە دایەشۆرشمان سوورە دایە خەباتمان روون

 

 

 یک

نمکزار خشک و زخمیِ  توی تمام و کمال، باشد نشین شده قدری ول شده که انگار تنم ته به سرم

 خایه! متوجه عرضم هستید که! زارهای صادراتی به ژاپن، کلمبیا و قم، آس و پاس و دست ی لجن دریاچه

خانه هستم و هنوز حتا یک کلمه با هم هیچ حرفی  سه ماه و شش روز و هفت ساعت است که با او هم

م، موجودات را هم که قلم یا ای نداشته رابطهایم، با او که سهل است با دیگر موجودات هم هیچ  نزده

ی  م! در این حین خبرنگاری روبرویم ظاهر شده و کلهیا بگیرید از سایر نباتات و حتا جامدات هم بریده

های  شما که از قبول قوای قابل قبول بوقلمون»پرسد:  گرد میکروفونش را گذاشته جلوی دهانم و می

ی گرد  نگاهی به کله« ی قندیل چیست؟ ایید نظرتان در مورد آیندهی پرزیدنت رویگردانید؛ بفرم قلعه

مانده  باقی نشینم نِ تهتوی ت که کنم و با تنها کلماتی میکروفونش که ویوی شکمم را مخدوش کرده می

ی کجا  از آینده ایشان دارند بعد ی شکمم ویوی زانوهایم را حتا مخدوش کرده، که منظره بهش فهمانم می

شود. سه ماه و شش روز و هفت  ؟ خبرنگار درجا غیب میاصلنآینده کـــی هه، راستی! ؟ دنپرس می
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برایم دولت اتاق سه در چاری که  ی گونیای ال در گوشه-ساعت است که نشستم روی یک پتوی دو

خو  ی خوش د و چون دو فرشتهآی رفته متکایم به حساب می هم رمای دو بالشِ رویـَ. ن اش کرده اجاره

دراز مطمئن و  شان را ببینم. دو بابالنگ اند روی هیچ کدام اند که هنوز نگذاشته پشت و پناهم شدهطوری 

النگ، دراز و واز و لخت و عور.  و شورت بی ،دروازه واز و بی ،ام روی پتو پاهایم را وا داده. خوشنرم و  ،باوقار

ورم درست روی نافم که سه ماه و شش  نآهای دستِ  ام توی انگشت ورم را را کرده های دستِ این انگشت

شوند  هم می ها روی  . اینآید از توش درمیرنگ  است مدام چرکی غلیظ و خوش روز و هفت ساعتِ پیاپی

ام هم که  خانه اند. این هم است باز نشده ساعتهایم که دقیقن سه ماه و شش روز و هفت  ویوی چشم

زند  هر ساعت یا هر دقیقه یا هر چی مثل جن جیغی میام مطمئن است هر روز یا  هنوز به قوای شنوایی

که هم ی قبل  ! دفعهمو هفت ساعت است توی حلفدانی هست مبنی بر اعالم اینکه: سه ماه و شش روز

هایی خاهد خاند که  هم همین را با جیغش توی گوش ی بعد دفعه م کرد و مطمئنمجیغ زد همین را اعال

ی  شنوند. در این حال خبرنگاری که جلیغه هیچی نمیدیگر سه ماه و شش روز و هفت ساعت است 

های نافم زیر  نشیند روی چرک می دوباره گندهاز میکروفونی  قرمز رنگ ی مکعبی نجات تنش کرده با کله

ش روز و هفت ساعت دانید که رضا شهابی سه ماه و ش شما می»پرسد؟  هایم و می ی دست ی دروازه سایه

باهم بخورد  اش ش همه» یعنی»یعنی اگر  توانم یعنی. می. ندهم جوابش را نمی« بوده؟ توی اعتصاب غذا

کنم، هرگز اینطور  استغنا می»گیرد:  و او پی حرفش را می .«یعنی»ِشیر شود  و خُرد و خاکِ ام پس کله

ما! پر از اش مالِ ش ی آمریکای التین همه زده های جن نیست. شما دست از این کار بکشید، به جایش دره

ی  ، برسازندههای بزرگ های کوچک و روده های آزاد، هماهنگ و سازشکار با متابولیسم روده های آب ماهی

ام حرفش را باور کنم یا نه! چه آدم  هاج و واج مانده« شش و بعد از آن حیات آزاد. بفرما! آب

ی. چه چیزها که از آدم ویر شش بخاهم توی این هیری ام کجا بود که آب ست. من روده درازی روده

ی همین  خاهند پفیوزها، همین چند روز پیش  بود که صندوقی آوردند گذاشتند زیر سایه نمی

ریختند توی آن و یکی از  های نافم را های دستم، حرفی هم از این چیزها نبود. کمی از چرک دروازه

حیات آزاد راستی! م زیادی بود. بنگی کردند و رفتند. همینش ه ی دستم را هم رنگی دروازه های انگشت

 ؟اصلنکــی هه، 
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 دو

رفتم.  دیدیم. من صبح راس ساعت پنج باید می با دوستم کافه بودیم. آخرین شبی بود که همدیگر را می

خوردم و  گشتم. توی کافه خبری از گریه نبود. من آبجو می رفتم و دیگر هیچ وقت برنمی برای همیشه می

هایی که روزی  دوستی  او هم ویسکی سفارش داده بود. مست شده بودیم. دوستم شبیه مادرم بود. همه

اند. آبجوی اول را که خوردم و سرم کمی گرم شد دومی را هم  ام شباهتی به مادرم داشته ها خابیده با آن

تر خوردم. سومی را هم سفارش دادم و برای او هم یک لیوان دیگر  سفارش دادم. دومی را خیلی سریع

نداشتم، رفقا به خاطر سفر پیش رو سنگ  ی پول ویسکی سفارش دادم. اولین بار بود توی عمرم که غصه

جاساز ام  ای از کوله و گوشههایم  هایی که توی کیف پول و جیب تمام گذاشته بودند. دم رفقا گرم. با پول

توانستم سفارش بدهم و خم هم به ابرو نیاورم. دیگر مثل پلنگ مست شده  کرده بودم تا فردا صبح می

تر  زد. درشت هایش پر آب شده بود. برق می انداخته بود و چشمطور. لپش گل  بودم. دوستم هم همین

تابید توی آن، هی و هی  شده بود و توی تاریکی دلچسب و گرم کافه با آن نور الیت قرمزی که می

شد. من عهد کرده بودم که دیگر با هیچ زنی نخابم. این عهد هیچ ربطی به پرهیزهای  انگیزتر می هوس

ی تجاربی بود که قرار بود بروم به خاطرشان  های عرفانی نداشت. نتیجه ریاضت ها و داری دینی و روزه

شود  اش می ای، هیچ میل رهایی وجود ندارد و آخرسر همه ی جنسی دانستم توی هیچ رابطه بجنگم. می

... این و فاشیزم، فیتیش و فاک و فاشیزم بکن بگا بده بده بکن بگا یعنی که تریلوژی فاف: فاک و فیتیش

خاستم. چشمش گشادتر شده بود و  خاستم. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی را نمی

دانم چندم را هم سفارش دادم و او هم هی  درخشیدند که آبجوی نمی هایش مثل ستاره از آب می مردمک

را  تابیدند روی او و روی من. دستم اش را، با یخِ زیاد توی آن همه گرمایی که از همه وَر می ویسکی

گفت. پا شده بودیم.  ها می کند و از این دست مزخرف گرفته بود و چیزهایی شبیه به اینکه بهم افتخار می

شدیم. توی راه سفت بازویم را چسبیده بود. خیلی  نمک از هم جدا می حساب کرده بودیم. دیگر باید نم

ویم آویزان شده بود. در گوشم حرف دانم، اما انگار از باز سبک شده بود. یا من خیلی قوی شده بودم. نمی

دادم. یکهو طنین نرم صدای مادرم از هپروت مستی  هایش گوش نمی زد و من حتا یک کلمه به حرف می

چین، با لب و صدایی  ها، با پوستی صاف و بی پراندَم و مادرم را دیدم در نهایت جوانی، با همان چشم

اندام با آواهایی به کوردی شبیه به اینکه بهم  و شُل قامت آهنگین، دست توی بازوی من، کنار من، صاف

ست که همدیگر را  خاهد بسپاردَم به تصادف و این آخرین شبی ها و می کند و از این حرف افتخار می

بینیم و قرار است از فردا هیچ وقت به هم فکر نکنیم. خدای من! مادرم چقدر زیبا بود. خودم را کمی  می

ت سراسر بیخیال درآمدم و به خودم آمدم و بازویم را شل کردم و دستش را با جمع کردم و از آن حال

تمام مجبتی که توی خودم سراغ داشتم گرفتم و به راه رفتن ادامه دادیم. با مادر زیبایم. زیباترین 
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فشردم و او با آن  دختری بود که تا آن شب در کنارش راه رفته بودم و اینقدر عاشقانه دستش را می

بردم سمت خانه در حالی  کرد سمت خانه. مادر زیبای من. مادر زیبایم را می های دیوانه هدایتم می نگاه

جا توی بغلش آب شوند و بریزند توی کسش تا یک بار دیگر  خاستند همان های تنم می ی جریان که همه

بایش تغذیه کنم و بعد های زی نُه ماه توی بدنش باشم و بمانم و رشد کنم و کیف کنم و از ذره ذره اندام

نالید. از  کرد. می دوباره به دنیا بیایم. کلید را انداختم و با مادرم وارد خانه شدیم. او داشت درددل می

شمار  های بی شان، از روایت های همیشگی ها و اظهار ضعف هق ها و هق ها متنفرم. از شکایت ی زن ناله

دهم. اما او طور دیگری  شان گوش نمی یچ کدامخورد. هیچ وقت به ه شان حالم به هم می سرکوب

هایش، آخرین ضجه هایش برای بیرون پراندن من از  نالید که انگار این آخرین ناله نالید. طوری می می

دادم و بغلش کرده بودم. تنش را  هایش را. گوش می ها و شکایت توی کسش است. دوست داشتم ناله

 ام زندگی ی ی بیست و هفت ساله ی احساسات ممنوعه همه بوسیدمش. علی رغم کردم و می نوازش می

 آواز انگار. بود کرده پیدا دیگری شکل هایش ناله. بوسیدم می و مالیدم می نهایت بی بالِ فراغ در را تنش

 تر ظریف و نازدارتر ای ناله او خوردند می تنش روی ظریفم انگشتانِ که سُری هر با بوسه، هر با. خاند می

 با خانی و آوازه ،د. شبیه دو هنرمند شده بودیم، یک نقاش با دستانِ سُر و ظریف و حساسدا می سر

 نهایت بی تو! من مادرِ آوازی چه! من خدای هایی بوسه چه. اش حنجره نوازِ گوش و رنگارنگ های طنین

ت در تو نبوده، وق هیچ که چیزی. من زیبای مادرِ منی آغوشیِ هم آخرین و اولین تو. من مادرِ اآلن زیبایی

خورِ این تاریخ و این زمین! اما اآلن، تو  های کوفتیِ توسری نه در تو بوده و نه در هیچ یک از زن

ای مادرِ من! همین لحظه که همه چیز را  هنرمندترین تنِ عالمی مادر من! تو برای من همین یک لحظه

دادی تا چیزی دیگر برویَد. چیزی  فنا با هم به من تقدیم کردی و خودت را و خودم را برای همیشه به

 !رود. چیزی که قرار است دنیا را عوض کند مادرِ من که فردا صبح برای همیشه از اینجا می

 

 سه

کمی از  ام که با هر قدم ت و زندگی گذشتهبا یک کوله از آرمان و آرزو و شش جیب سوراخ از خاطرا

تر  و خالی هی خالی و و هی نوردم هایی که درمی و خیابان ها کوچه پس کوچهها و  جوبریزد توی  می ها آن

 مردمِاش را بر سر و روی  های شیمیایی ام که روزگاری صدام بمب شوند سر از شهری مرزی درآورده می

ای از گردِ  گویند هاله شان کرده است. می ریخته و به اصطالح مردم شهر کیمیاباران ش افتاده ریختاز

ها بر روی آن سر و  های شهوانی در و دیوار شهر را فراگرفته بود و بچه نجی و سرخصورتی و بنفش و نار

شان از آسمان رنگین کمان  دند خدا برایکر شکستند و فکر می مالیدند و برایش سر و دست می دست می
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 ها ها همه سمی بودند و یک ربع بعد هیچ کدام از آن بچه کمان نازل کرده است، اما افسوس که رنگین

اند  ای پناه برده اند و هر کدام به گوشه تری داشته ها وضع متفاوت ترها و سالخورده دیگر زنده نبودند. جوان

اند.  اند و کمی تا قسمتی افلیج و بقیه مرگیده های خوش را استنشاق کرده و در حین فرار کمی از آن رنگ

الدین با شمشیری رو به  ی صالح مجسمه ای در میدان سینمای آن شهر که خانه ها دمِ قهوه یکی از همان

کند دراز به دراز افتاده و با دست و  نمایی می تر درست وسط آن خوش پایین در دست و سری رو به پایین

کند. یکی دیگر که به  و درصدی در حدود شصت و خردی از جانی باخته گدایی می رفتهپایی رنگ و رو 

دمد تا  ی لب و کنارش توی آن نیِ خشک می لبکی چسبانده به گوشه رسد جانباز جنگی باشد نی نظر نمی

شان  در روح موسیقاییی افلیج گدا دیده باشد و  مرده اش را در هیکلِ بیشترازنیمه گوسفندهای نداشته

ترین و پر زخم و  نظم تاریخ بشر شاید! بی  میده باشد. نوای مرض و بیماری شاید! بدنواترین آهنگد

نوازد، هر  دانم چه می جانی شاید! نمی ترین آواز موسیقا شاید! نوای سرکوب و کشتار و مرگ و نیمه خراش

را با چای داغِ  رود توی گوشم و زبانم چه هست صدایش مثل زیری و سفت و سختیِ سنگ پا فرو می

رنگی که روزی رفیقش  دانه از آن پودرهای رنگی  اندازد. انگار که بخاهد دانه سوزاند و تاول می چی می قهوه

ام فرو کند و نگذارد از آنجا چون رهگذری  و حلق و بینی ق کرده را به زور توی گوش و زباناستنشا

پناه  بروم پی عشق و حال خودم. مردم بینصیب از آن همه جراحت و کثافت رد شوم و  پرت بی حواس

ی سردشت. مردم بیمار سردشت  مانده جانِ سردشت. مردمِ تا ابد افلیج سردشت. مردم از کار افتاده و نیمه

شان را با دیگران به اشتراک بگذارند و  خاهند مرض گردند. هنوز هم می های نو می هنوز هم پی قربانی

جمهورهای  ی و تایید سرِ رئیسوکیمیا گی که روزی صدام به یاری علیشان کنند در دردهای رنگارن سهیم

 .شان و زندگی را برای همیشه از روی شهرشان روفت منتخب مردم ایران ریخت روی سر و روی

 

 چار

ام و از موها هم قد یک نصفِ  ام، اصالح که چه عرض کنم! ریشم را از ته زده موها و ریشم را اصالح کرده

بند انگشت باقی مانده. بعد از اینکه یک بار برایم گیر و گرفت پیش آمد مجبور شدم این کار را بکنم. با 

ام تا  های لب مرز کرده یه بومیی یک موش خودم را شب ی کله ای به اندازه ی بور و کله یک سبیل گنده

ام و به جایش یک پانتول گشاد حسابی که  العاده شیکم را درآورده مشکوک جلوه نکنم. شلوار مخمل فوق

ی سحر، گرگ و  ام. صبحِ کله شود پا کرده ی مدرسه وسیله جا می ی یک کوله اندازهبه هایش  در جیب

یک کیلومتر بیشتر با آن ورِ مرز فاصله ندارد. بلدِ راهی  اش بارانی در روستایی مرزی که همه ابری و میشِ
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ها راه  شود پیدایش کرد. از چند نفر از روستایی ام کند پیچانده و از زیر سنگ هم نمی که قرار بود همراهی

افتم.  وتنها راه می شود تک پرسم و از راهی که به یک کوه و از آنجا به آن ور مرز منتهی می و نشان را می

ام به دریا و از لج بلدِ راه هم که شده  ی یک دانه ارزن نه استرس دارم و نه هیچی. دلم را زده ازهاند

کوه یک دوراهی است.  ی های نزدیک به سینه پایهخاهم تنها راهی شوم و خودم را برسانم آن ور.  می

یم سر از دژبانی اند که باید از راه سمت چپ بروم چون راه سمت راستی مستق ها بهم گفته روستایی

اصلن از « پیشی، پیــشــّی؛ بیا بخور منو!»آورد و معادل است با پریدن توی بغل دشمن، یعنی که:  درمی

روی را پیشه  ها چپ گیرم، اولین بار نیست که سر دوراهی این قصدها ندارم. راه چپی را در پیش می

هیچکسی نبود که بگوید از کدام ور بروم باز  ها زنده نبودند و کنم. مطمئنم اگر هیچ کدام از روستایی می

آید. شاید به  هاست که به مذاق بیشتر مردم ایران خوش نمی رفتم. این هم از آن عادت هم از ره چپی می

وکارتر از همیشه راه کوهستان را پیش  کس طور بی ام و این همین خاطر است که سر از اینجا درآورده

ای به آنجایی که باید. مواظب  اند یک ساعت پیاده راه بروی رسیده تهروم. بهم گف ام و پیش می گرفته

ی حجمی  ی ایمنیِ دیگر. توی گوشم هندزفری. شاد و خرم. بیشتر از همه ها باید باشم و چند نکته مین

 : خانم صدا با آهنگ توی گوشم می ام، در حال ترشح آدرنالین هستم و هم داده-رکه توی تمام عمرم دَ

 نمِ تو خفته در خاکــستر تابستاگران، خش ن مردادِاز آبـــعد »

 ...«ی زندانِ مناِی ایران من، ای میهن اِ ام ای میهن

خندم و داد  گیرد و بلند بلند می ام می رسد، خنده می« ی زندان منای میهن اِ»خانم، هر بار که به می

خندم.  خندم. می می« کشید پرید، هاهاهاهازندانِ من! فاخته از قفس پرید، بر فراز آشیانه پر »زنم:  می

ام این حجم شادی و شور را توی تن و رگ  چقدر خوشحالم. توی تمام بیست و هفت سال پیشین زندگی

شنوم،  روم و برای خودم شادم که صدایی را از باالی راه می طور یورتمه می ام ندیده بودم. همین و پی

گیرم.  ی که در پیش گرفته بودم را پی میا تخته مان شلنگکنم و ه چیزی شبیه به ایست! اعتنا نمی

  ایستم و به اندازه گوید ایست! ایست! ایست! ناخودآگاه می تر چند بار پشت سر هم می صدایی نزدیک

شوم. روبرویم هیکلی  ریزد روی سرم، روی سر و رویم و خشک می ی دریاهای ایران آب یخ می حجم همه

ام از ترس و شوکی که هرگز انتظارش  الل شده «کجا؟»دار و مسلح.  ود، ریشش با لباس کوردی ظاهر می

برگرد و »دهد که برگردم.  را نداشتم. بعد از بیست دقیقه بازجویی و سوال و پرس و جو بهم دستور می

پور که سربازی  افتادم. همان داستان احمد پناهی «رورو»یاد داستانِ «. پشت سرت را هم نگاه نکن بچه!
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ی کوچولوی انقالبی ما فهمانده بود که از اولش هم قرار نبود هیچ چیز را  اش به پسره ا درکونیِ جانانهب

 «!برو رد کارت بچه»برایش توضیح دهد، دستورها همیشه کوتاه و مستقیم و شفاف هستند: 

 

 پنج

هیچ راهی نداشتم جز اینکه دستور کوتاه و صریحش را اطاعت کنم. اطاعت کردم و برگشتم. زمین و 

ای نداشتم. راهم را گرفتم و برگشتم. من هیچی  جوشیدند از عصبانیت. اما هیچ چاره آسمان توی دلم می

ام هم  ولهیعنی توی ک من توی نیروهای پشتیبانم .ی گنده داشت نداشتم، او یک اسلحهتوی دستم 

هیچی نداشتم جز یک لپتاپ، اما پشت سر او یک عالمه مهمات و جاش و پاسدار و حافظ مرز و امنیت، 

ای از  قرص و محکم ایستاده بودند. مجبور بودم برگردم. برگشتم، با دنیایی از امیال لگدمال شده، با کوله

های آن اطراف.  ی زیرزمینی چشمهها شان یکباره ذوب شدند و ریختند توی آب آرزوهای پرواز که همه

ام. چرا جاکش؟  ی احمد غریب جاکش نشسته خانه های قهوه ام توی ده و روی یکی از کرسی حاال برگشته

العاده است. آن هم  وگرنه چای احمد غریب، فوق .شوم فقط به این دلیل که دارم از عصبانیت منفجر می

ام  ام روی میز و سرم را لم داده دو دستم را خابانده این وقت صبح و توی این شرایط نابسامان مزاجی.

شان  من هم با کمی فاصله از آنها نگاه ،رقصند اند و به دورش می وشن کردهها. مردم زیادی آتش ر روی آن

خاند.  کشند و آهنگ نوروز حسن زیرک با بیشترینِ صداها می رسد، کل می کنم، صدا به صدا نمی می

چند بچه بدو  ،کند زند سوخت کم داریم، پیرزنی به سمت من اشاره می د مییکهو کسی از آن وسط دا

فکر کنم  ،ست ای من! این دیگر چه رسم مسخرهخدای  ،برندم هایشان می آیند سراغم و روی دست می

نه نه نه ... نه! یکهو از خاب  ،کنند توی آتش اند، پرتم می ی جدیولی نه! خیل ،کنند ی میدارند شوخ

 «!... نه نه نه نه»روند. همین که با داد و بیدادهای  ام ور می اند و با کوله ند بچه دورم را گرفتهپرم. چ می

خندد بهم. اآلن دیگر آنقدرها  کنند. چایم سرد شده. احمد غریب دارد می شان فرار می شوم همه بیدار می

ها جلوتر  یکی از بچه خندم. رسد. چون اصلن عصبانی نیستم. من هم به رویش می جاکش به نظر نمی

کل  ام خندم. قهقه از ته دل می« ودت؟عمو عمو! تو این ساکه ترقه آوردی با خ»گوید  آید و می می

آورم و بهش  کنم و لپتاپم را از آن درمی ام را باز می خنداند. کوله کند و همه را می خانه را طی می قهوه

خانه و روستا و  شود چون قهوه منتها اینجا نمی ترکد. گویم آره. این مثل بمب می دهم و می نشان می

ها هم با او  ی بچه رود و بقیه آید. می کند و ازم بدش می تراکند. حرفم را باور می می با هم کوهستان را

دوباره پا  را های روباز آن شلوارم ام شهر، توی مسجد دارالسالم، یعنی توی دستشویی روند. برگشته می
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زنم به یک قاچاقچیِ دیگر. با التهاب و ترس و اضطراب طوری  عمومی زنگ میاز یک تلفن  .کنم می

زنند.  جا دارم می رسند و همان که انگار اگر همین اآلن به دادم نرسد پاسدارها سر می زنم میباهاش حرف 

پشت  ها از این اینکه بیشتر ی و حوصله صلن و ابدن حالاوانمود کنم، چون مجبور بودم اینطور 

بر حسبِ یک پول  گذارم مینداشتم. برای فردا با او قراری  این زندانِ خوشگل منتطر بمانم های هدرواز

ماند.  ی دو تا آبجو برایم پول باقی می دادم شاید فقط به اندازه ! حدود نیم میلیون تومن. اگر می گنده

چون به  .کردم را ترک می شدم. باید سردشت ای نداشتم و باید از این مرز کوفتی رد می جهنم! هیچ چاره

ی مرزهای آنجا را به خاطر چارشنبه سوری بسته بودند و حتا یک مارمولک  ی قاچاقچیِ محترم همه گفته

کرد. فردا ساعت هشت صبح، بانه! شصت، هفتاد کیلومتریِ سردشت.  هم فضایی برای رد شدن پیدا نمی

که این  استشده نصیبم شده و قرار بر این  نکاری تور بازدید از مناطق کیمیابار مثل اینکه این آخرِ

شود  ور توی ترمینال و تاکسی و البالی مردم، چیزهایی شنیده می ور و آن زیارت کثافت را تمام کنم. این

اند و معلوم هم نیست کار کیست.  گویندآنکارا را ترکانده آیند. می ها می هایی که از پیِ آن نچ با سرها و نچ

دانم کار دولت  کی باشد. ابعاد جنگ ترکیه تا آنکارا رسیده است. من خوب می زنم کار من حدس می

  عهده ربمسئولیتش را  «بازهای آزادی کوردستان» حتا اگر بعدن . حتمن کار آ.ک.پ است.ترکیه است

گویم کارِ آ.ک.پ است. این انفجار هم کار آ.ک.پ است. خیلی واضح است  که گرفتند. اما من می .بگیرند

 . به همین سادگی.و بس ی این کشتارها فقط آ.ک.پ است چون مسبب همه که کار آ.ک.پ است.

 

 شش

برای سه ساعتی هست که مرا کاشته است. اما هنوز هیچ علفی زیر پایم سبز نشده. توی بانه هیچ جایی 

اند.  اند بعد همه جا را ساخته اند. اول یک دور کامل سوختهها نمانده. همه جا را ساختهرویش علف

توانم این ساخت و سازها را توصیف  اند. چه خوب که من نمی میلیونرهای پفیوز. چه چیزها که نساخته

توی تهران به جای توانم. راستش را بخاهید روزگار مفصلی  کنم. سوخت و سوزها را ولی خوب می

بخانم  توصیفش را کهاینبیشتر از  . البتهام ی علم، توصیف سوخت و سوز را خانده مهندسی برق و فلسفه

ام.  ام. برای همین هیچ وقت حرفی از آن برج کیرخر توی وسط تهران نزده زیستهوسوزها را  انواعِ سوخت

گفتم و هیچ گوشی نشنید. حاال اگر از پالِت  ی آواره گنده کله و آبرام یخی اما دهانم کف کرد از بس از علی

دانم کورند یا چی.  ها نمی شدند و همه روح چشم. تهرانی گفتم یا مثلن از بام تهران همه تن گوش می می

شان را  ها و خاطرات اند. اما توی تمام آن هشت سالی که حرف بیشتر آنها خیلی بیشتر از من بانه آمده
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پایی که جلوی پاسگاه ورودی شهر کز کرده و شب و  ی آن سگ تک هیچ کسی در بارهم از ا هگوش داد

گویند و اسباب و اثاثی  م. آنها فقط از پاساژها میا هخورد هیچی نشنید اش را می ی پای قطعیده روز غصه

و  شان کنند ی باکرگی دختران ها تا ضمیمه اتومبیل  سقفروی های عقب و  کنند توی صندوق که بار می

. هیچ کدام جسد آن کولبر شان یعنی سرکوب و بعد گاییدن زن برایدستی که  بفروشند به مردان کیربه

شان برنیامد جز  دستکارها هیچ کاری برایش از  اند که توی همین هفته آب بردش و صاحب را ندیده

ی  یچ کدام از سینهاینکه بارش را نجات دهند و خودش را تقدیم کنند به گلوی خشمگین رودخانه. آنها ه

گویند. یا از جسد  ی صاف و عمود کوه هیچی نمی ی کولبری که منگنه شد درست به سینه شده باران گلوله

ای که بارش بنزین بود و سر یک پیچ تند برای یک لحظه یادش رفت اشیا در واقعیت از  ی راننده سوخته

مرگ  خودِ تاتا مرز مردن،   نزدیک ،از رگ گردن تر دیکترند. نز یکشوند به او نزد آنچه توی آینه دیده می

بیرون شهر چیزی ی  شده کیمیابارانهای پرعلف  ها و دامنه های پر از درختچه . آنها هیچ کدام از کوهحتا

فقط شمال است که شاید  .ها غرب جای جنگل نیست برای آن گذاری شده. های مین از تپه گویند. نمی

نها شمال هم هیچ جنگلی ندارد. هیچ مردمی هم ندارد. شمال مکان دارد، آ به رایِجنگل دارد. از قضا 

ویال دارد، ویالهای خلوت و دنج برای دوتا دوتاهای مسموم و از دست رفته. بگذریم. سر ساعت دوازده 

های  رسد و با اخالقی شبیه به مسلمان بعد از سی بار تلفن و تماس مردی ریشو با عینک آفتابی سر می

اف دوکابینش. قرار است توی بازرسی -اندازد پشت سه گیرد و می ی پولم را تحویل می را و همهسنی من 

. وقتی بپرسد آخه چه «روم لب مرز برای کار دانشجو هستم، دارم می»لب مرز این توضیحات را بدهم: 

. «ولبریکار کولبری قربان، کار ک»کاری چاقال؟ با آهی سرد و در عین حال جگرسوخته باید بگویم: 

خورد یک بارِ صد کیلویی را بهم  کرد و گول پانتولم را نمی ها را می شاید اگر مامور تیزهوشی این سوال

گویم و باز  شد که مثل پلنگ دروغ می کرد با کول ببرمش. آن وقت معلوم می داد و وادارم می نشان می

خورند.  ن پوستِ موز گول میشدم. خوشبختانه هیچ پلیسی تیزهوش نیست و به راحتی کند توقیف می

ای که  ورش عراق است. رودخانه ای هستم که آن ها هم گول خوردند و اآلن درست لب رودخانه این بازرس

ی  شود اما هیچ اثری از خونِ ریخته اش پس دادن بار یک کولبر به وضوح دیده می ی صادقانه توی رزومه

انه را کراسینگ کنیم. توی مسیر دلم به قدری گرفته در آن نیست. با یک ماشین گنده قرار است رودخ او

زنم بخورش قوّاد، بخـــورش  کنم توی دل عصبانیِ رودخانه و داد می ام را با عصبانیت پرت میکه گوشی

زده را مطالعه  که سیرمانی نداری تو! بخورش گَـــواد... قاچاقچی طوری زل زده بهم که انگار یک جن

 کند. رود توی گلوی رود، کشف و تعقیب می ای را که گوشی فرو می د و نقطهده سری تکان می کند. می

 تفاوت درخودفرورفته! های بی خداحافظ چشم کون لقش! برایم مهم نیست. دیگر همه چیز تمام است.
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ی این زندان بزرگ!  های جنبان ولی مرده مینم! خداحافظ بدن ی سرز خداحافظ جسدهای سوخته

خداحافظ رفقا! این بار دیگر، واقعن؛ فاخته از قفس پرید! سالم روزهای خداحافظ تهرانــ.ـمادرِ من! 

ابریِ  رنگ آسمانی های نزدیکم با گَــریالها! سالم پرچم بی صحبتی ها و هم نشینی شیرین آینده، سالم هم

 ی من! سالم... من! سالم زندگیِ تازه
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