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تقدیم است به ماکوان دینو که گوشه ای از دیوار سلولش را جوید
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من اینها را منی نویسم که متعجب تان کنم یا دلرحمی تان را حتریک کنم یا نفرت تان را شعله ور کنم یا 
کینه ام را رومنایی کنم یا منونه ای از وضعیت اردوگاهی در میدان نفت کرمانشاه را برای شما ارائه کنم 
یا حتا چشم وگوش تان را باز کنم یا پِز مقاومت بی اندازه ام را بدهم یا مثلن الگویی شوم برای کسانی 
که گیر می افتند یا اینکه بازجوها را بهتان معرفی کنم یا دردم را با شما مشترک شوم و دردهایی که 
کشیدم را تف کنم توی چشم وچارتان و بگویم شما ملت قدرنشناس! نه اینها همه کلیشه اند. من حتا 
قصد ندارم که پیغام ایمان صادر کنم از دریچه ی کولِر سلول های نیم متر در نیم متری که جز دوربین 
و اشعه های صاف و صوف شان و ضجه های ضبط شده از شکنجه و جتاوز به تِن زندانیان هیچ بادی 
در آنها جریان ندارد، نه سرد و نه گرم. نه! من نه خدایی دارم و نه ایمانی درونی که بخاهم نسخه ی 
قربانی  که  همان قدر  نیستم،  هم  قهرمان  نیستم،  شعبده باز  من  کنم.  صادر  شما  برای  را  وصولش 
نیستم و اجازه منی دهم هیچ کس برای ناخن هایی که با انبر از روی سرانگشتامن و با وسواس و دقت 
بیرون کشیده شدند دل بسوزاند. هیچ عالقه ای هم به شنیدن ابراز هم دردی های تان ندارم. هیچ 
ابایی از این ندارم که بگویم مثل یک موِش مجروح با انگشت هایی که ناخن های شان را روی میز 
حاجی جا گذاشته بودم با دندان تقال می کردم که گوشه ای از سیمان سلول را بکنم و با آن رگم را 
بزمن که کندم ولی پوستم کلفت بود، پوستم کلفت بود یا خونی درم منانده بود. هر چه بود نشد! هیچ 
شرمی هم ندارم از این بابت که با همان تکه سیمانی که پوستم را نبرید قصد داشتم دیوار را سوراخ 
کنم و از آجنا بپرم بیرون و بعد دیوار بعدی را با تکه سیمانی بزرگتر و بعدش هم همینطور تا برسم به 

جایی که امسش شهر است و زندانی بزرگتر برای منی که توی کوهستان بزرگ شده ام.
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 هیچ منتی هم از این بابت ندارم که خون و پالمسای خومن را دودستی و مفت و مجانی می گذاشتم 
دِم نیِش پشه ای که دوسه روز بیشتر دوام نیاورد و مرد و جسدش هم بیشتر از یک روز دوام نیاورد و 
ناپدید شد برای همیشه. من آموزگار اخالِق هیچ کسی نیستم، درس عبرت هم همینطور. من اینها 
را تنها به این خاطر می نویسم که برای یک بار هم که شده همه چیز را فراموش کنم، حلظه حلظه و 
نقطه نقطه ی آن چند ساِل کشنده را فراموش کنم. به شما هم که خاننده ی احتمالی این گزارش ها 
خنانید. شما  بنویسم  را که می خاهم  چیزهایی  هم اینکه هرگز  یک توصیه می کنم، آن  تنها  هستید 
ایمان  چیز  هیچ  به  من  اما  باشید،  داشته  ایمان  فراموشی تان  تواِن  به  و  ریشم  به  بخندید  می توانید 

ندارم. خود دانید.

یک
قبل از هر چیز باید اذعان کنم که اگر مدتی، یعنی اگر چند دقیقه قبل از اینکه سرم آوار شوند، جایم را 
ترک می کردم و می رفتم مست یکی دیگر از جاهایم، هرگز هیچ یک از این مصیبت ها به بار منی آمد. 
مدتی ست یعنی چند ماهی ست که در جای خودم زندگی می کنم. ما اعتقادی به حدود معاهده ی 
سایکس-پیکو نداریم، جای خودم با تصوری که شما از آن دارید خیلی فرق دارد. جای خودم یعنی 
جایی که باید آجنا باشم و اگر بخاهم برای مدتی یعنی برای چند ثانیه به باورهای آلوده  به معاهده ی 
شما احترام بگذارم می گویم مدتی ست جای من کشوری نیست که درآن به دنیا آمده ام. من حتا زبان 
مردم اینجا را به خوبی حرف منی زمن، لهجه دارم. لهجه ی سورانِی من نظیر به نظیر است با لهجه ی 
فارسِی افغان ها پیِش شما. از فارسی هم هیچی منی دامن، برای همین هر روز روزنامه می خرم و سعی 
می کنم با پرس وجو به زبانی که به درستی حرف منی زمنش فارسی یاد بگیرم. هر روز صبح وقتی پا 
می شوم، پتوی متیزی که هر هفته می شورمش را مرتب می کنم می گذارمش گوشه ی قهوه خانه و 
قبل از اینکه قهوه خانه باز شود از آجنا می زمن بیرون، هندلی به موتورم می زمن با ویراژهای سریع السیر 
روی  سازم  ساِک  توی  می گذارمش  می خرم،  روزنامه ای  شهر  اصلِی  میدان  دکه ی  از  صبحگاهی 
ترک موتور و گازش را می گیرم تا پارکی که پاتوق هر روزم است. چایی  می خورم و شروع می کنم به 
خاندن و یادداشت چند تیتر از روزنامه. تیترها را طوری انتخاب می کنم که کمترین کلمه ی تکراری 
در آنها باشد. تنها کلمه ای که هر نوع تکرارش را نادیده می گیرم، کلمه ی اعدام است. توی پنجاه 
درصد تیترهایی که یادداشت کرده ام اعدام هست. یکی ش همین امروز: بیانیه ی زهرا رهنورد در 
محکومیت اعداِم فرزاد کمانگر. من چیزی از این تیتر منی فهمم، از دو تا اسِم توی آن هم، یکی را 
چند وقت است که زیاد می شنوم و دیگری اسطوره ی زندگی ام است. این وسط از اینکه چه چیزی 

این دو تا را به هم وصل کرده آن هم توی روزنامه ای که در تهران چاپ می شود و باید از هزار نوع 
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فیلتر بگذرد، هیچ درکی ندارم. امروز باید کسی را پیدا کنم که کل این ستون را برایم ترجمه کند. 
با دیوامن ور بروم تا ملت دورم جمع شوند. آن وقت از کسی که  کار سختی نیست، کافی ست کمی 
بیشترین اشتیاق را به کارم نشان  می دهد می خاهم ترجمه اش کند و آخرش هم برایش یک »کیَنه -

َام« می خامن که کیف دو عالم را بکند. وقت زیادی ندارم، چونکه بعدازظهر باید بروم قهوه خانه و 
آجنا دیوان بزمن تا جای خامب را از دست ندهم. دیوامن را کوک می کنم، آماده ی زدن هستم که موبایلم 
زنگ می خورد. قهوه چی ست، می گوید خودت را گم وگور کن چون چند نفری آمده ان پی ات. من 
جدی اش منی گیرم، چون برای حرف های دوزاری و حساب حساب است کاکا برادرش تره هم ُخرد 
منی کنم. می دامن که اگر امروز دل به کار بدهم کلی پول گیرم می آید و می توامن به راحتِی آِب خوردن 
دهانش را ببندم. می گویم باشه باشه، بعدازظهر حرف می زنیم و قطع می کنم. گرم زدن هستم. 
چند نفری که همه کت وشلوار مشکی تن شان است دورم جمع شده اند. با اشتیاق گوش می دهند و 
من توی خلسه ی دیوانی ام. اولی را که متام می کنم یکی شان که گوالخ تر از بقیه است جلو می آید و 
می گوید: ببخشید، آقای فالنی؟ دوزاری ام می افتد. این امسم را هیچ کس توی ایران منی داند. با 
اعتمادبه نفسی که سوار بر دریایی نوفانی ست از اضطراب می گویم خیر و سرم را می کنم توی سازم 
و با آن مشغول می شوم. دلم ُهری ریخته. اگر االن پا شوم و بروم معلوم می شود که فالنی هستم و 
خفتم می کنند. پس شروع می کنم دومی را زدن که دومی جلو می آید و می گوید آقای فالنی شما باید 
با ما بیایید. این بار امسی را گفت که اینجا همه به همین اسم صدایم می کنند. اعتنا منی کنم و به ساز 
زدمن ادامه می دهم که با ضربه ی آرجن سومی به پِس کله ام پخش زمین می شوم. چشم هایم سیاهی 
می رود. دو نفر دو وِر بازوهایم را می گیرند و کشان کشان می برندم. اگر خودم را بزمن به ساده لوحی و 

خیالبافی می گویم منی دامن کجا می برندم. اما می دامن کجا. می دامن کجا.

دو
آن ورم  و  این ور  نفر  دو  بی موتور.  و  بی دیوان  هستم  ماشین  توی  می بینم  بیایم  خودم  به  بخاهم  تا 
را کرده اند  بهم دستبند زده اند و سرم  را منی بینم.  هیچ جا  را وا کرده ام  با اینکه چشمم  نشسته اند و 
توی یک کیسه ی بدبو. تکانی به خودم می دهم که یک دست گنده پشت گردمن را هل می دهد مست 
فرصت  افتاده ام.  گیر  که  می دامن  منی خورم،  تکان  هم  من  مادرقحبه!  خنور  تکان  می گوید  و  پایین 
کمی دارم که ذهنم را مرتب کنم و چیزهایی را بگویم که آنها می دانند و چیزهایی که منی دانند را متام 
و کمال انکار کنم. می دامن که راه جناتی ندارم. کسانی که اهل این کشور هستند و کاملن قانونی با 
ما همکاری کرده اند هم از دست اینها جان سالم به در نبرده اند، چه برسد به من که بی هوا سرم را 

کرده ام توی دیوامن و آمده ام توی کشوری که تنها عکس العملش نسبت به ما طناب است و ترور و 
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تیرباران. من یک دیوان زن دوره گردم، همانطور که دیوان می زدم حواسم پرت شده و پریده ام اینَور 
مرز بعد از آن باال شهرها را آمده ام پایین تا رسیده ام اینجا. توی متام این مدت هم هی دیوان زدم و 
دیوان زدم و گاز موتورم را گرفته ام تا اینجا. حاال که چی؟ می خاهید چکارم کنید؟ بکشید؟ بفرمایید 
هم  را  کوردی  بگویید.  کوردی  را.  زبان تان  منی فهم  می زنید.  حرف  چی  از  منی دامن  کنید.  خالصم 
شمرده تر بگویید لطفن. فحش ها را منی گویم. آنها را همینطور رگباری بزنید آقا! سوال های تان را 
چی  از  منی فهمم  می زنید.  حرف  چی  از  منی دامن  بگویم  کنم  فرصت  الاقل  که  فقط.  بپرسید  شمرده 
حرف می زنید. اسلحه؟ منظورتان را منی فهمم! از چه اسلحه ای حرف می زنید؟ من اسلحه ندارم. 
فالنی؟ من فالنی را منی شناسم. تنها کسی که توی این شهر می شناسم همانی ست که آدرسم را 
مفت و مجانی گذاشت کف دست تان. هر که را می خاهید بیاورید. تا ابد همینجا نگهم دارید. برایم 
مهم نیست. خون دماغ شده ام! اول کار است؟ بعله می دامن، کجایش را دیده ام. حتمن مراحل بعدی 
را هم می بینیم. اما این منم که این مرحله ها را رد می کنم و شما یکی یکی عوض می شوید. هاها 
هاها! حق با من است آقا! آخ. پهلوی راستم صدای دنده ی ُخردشده می دهد می دامن. کر نیستم 
که! کر هم می شوم؟ بفرمایید. ریش و قیچی دسِت خودتان. من منی فهمم. دهامن بوی کِف پوتین 
می دهد. دماغم ولی صدای غضروف شکسته منی دهد. چرا؟ شاید کر هم شده ام. بهتر. همه را از 
کار بندازید. زبامن طعم خون می دهد و دیگر خبری از بوی پوتین نیست. حتمن کر شده ام. کربو هم 
شده ام چون دیگر نه صدای دنده می آید نه بوی پوتین و نه صدای غضروف اما تا دلم بخاهد مزه ی 
می دهد.  خون  مزه ی  بازهم  می شود  سیمانی  کِف  چسِب  صورمت  وقتی  حتا  همه جا.  می دهد  خون 
خومن را بگیرید. خومن را بدهید به بیمارستان ها هاها هاها. احمق ها فکر می کنند تنم می خارد. هیچ 
جایم منی خارد، نه می خارد نه درد می کند. فقط مزه ی خون می دهد. ببخشید آقا! منی خاهید زبامن 
خوِن  رِد  حتمن  ببینم  را  جایی  می توانستم  هنوز  اگر  کشان کشان...  ببریدش.  هاها.  هاها  ببرید  را 
این کشان کشان را می دیدم. منی بینم ولی مغزم که کار می کند. می بینم ردشان را. شاتاالپ. مچاله 
شده ام وسط سلول. نه که نتوامن دراز بکشم. می توامن. اما مچاله شده ام، جا منی شوم. جا منی شوم. 
نایی  اگر  که  می دامن  بخامب.  باید  من  دل انگیزم،  تاریک  بعدازظهر  خداحافظ  می آید.  خامب  کنم  فکر 
یاد  ساِل 99 است.  این درِس  اینطور خاموش شود.  منی گذاشتم بعدازظهرم  برای جنبیدن داشتم 
جا  را  حال تان  فردا  بزنیم.  آتش  را  خودمان  کنند  خاموش  را  روزهای مان  خاستند  اگر  که  گرفته ایم 

می آورم. من پرروترم یا شما؟
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سه
چشم هایم بسته است، از چی دارم حرف می زمن؟ چند ساعت است که منی توامن چشم وا کنم. چشمم 
بسته است؛ یعنی خامب؟ منی دامن. ولی مخم کار می کند. مزخرف می گویم. کار می کند که دارم اینها 
را می گویم. مخم از کار نیفتاده. کاش هرچه سریعتر می افتاد. پنج دقیقه هم نیست که توی سلولم. 
چرا حوصله ام سر رفته؟ نکند واقعن تنم می خارد. اگر می توانستم دستم را تکان دهم حتمن درازش 
می کردم آنورتر تا دیوامن را بردارم و یک زیالن حسابی بخامن. اما منی توامن. بگذار امتحانش کنم. نه، 
می توامن. می توامن. دیوامن هم که همین بغل است. باورم منی شود. یعنی این یک تله است؟ جهنم! 
دیوامن را برمی دارم و شروع می کنم نواخنت. چرا همه جا روشن است؟ دستم چه خوب کار می کند. 
این همه آتش، این همه ملت، این همه رقص از کجا پیدای شان شد؟ سالِو َگرم ل-َته! ای هواال 
زیالن. چه همخانی ای! چه ستاره ای ام من. بار دومی ست که جلوی این همه ملت می خامن، بار 
اولش نوروز پنج سال پیش بود، توی دیاربکر. این بار خیلی فرق دارد انگار. همه چیز بهتر به نظر 
می رسد. دیوان می زمن. دستم روی سیم ها می رقصد، مست است سرخوش است. موهایم را باد 
هر  می سوزاند.  را  سرشان  موخوره های  شده  مایل  من  مست  به  کمی  که  آتشی  و  می برد  خودش  با 
چه  می شورد!  آتش  می شورد.  را  گناهامن  آتش  بهتر!  می آیند.  پایین تر  موخوره ها  می زمن  بیشتر  چه 
باید  چرا  بسوزاندم؟  پس  چرا  می سوزاند.  فقط  آتش  باشم.  روراست  خودم  با  می گویم!  مزخرفاتی 
خودم را بسوزامن؟ چرا چیزی یادم نیست؟ ساز بزمن بهتر نیست؟ سرم چرا داغ شده؟ پوست کله ام 
با  می کنند  کیف  دارند  حتمن  باشند.  خوش  بگذار  همه؟  می زنند  جیغ  چرا  چرا؟  می کند  جلزوِوِلز 
ضربه هایم روی سیِم ساز. این هنر من است. می توامن همه را به وجد آورم! اما دیگر صدای جیغی 
دارد  دیوان  روی  دستم  پس؟  شد  چی  می زمن.  ساز  دارم  که  من  منی آید.  هم  سازم  صدای  منی آید 
می رقصد. حسش می کنم. کله ام انگار کمی آب شده! گفتم که آتش می شورد. بگذار بشورد. بگذار 
آب شوم از آن باال و آمب بیاید پایین و بشورد سازم را. بشورد دستم را. پاک کند خومن را. ناپدید کند تنم 
را. پایم می خارد. چرا پایم می خارد؟ ُنِک انگشِت شستم می خارد. نکند از پایین هم آتش می خاهد 
چیزی  می جود.  را  پایم  چیزی  می دهم.  تکان  را  پایم  بشورد.  را  ته ام  و  سر  بشورد.  بگذار  بشورد؟ 
پایم را می َجود. پایم درد می کند. چی شد؟ من که درد نداشتم! دردی برایم منانده بود. انگشتم متام 
راستم  پای  ه.  ه  ه  ه  نه  شود.  متام  هم  آن  شود.  متام  هم  پایم  شد.  آب  که  گردمن  و  سر  بشود!  نشود؟ 
ناخودآگاه شوت می کند توی هوا و چیزی تاالپی می خورد به دیواِر چسبیده به شانه ی چپم. خاب 
بودم! خاب بودم. همه اش خاب بود. انگشتم خون می آید. یک موِش هراسان الی دیوار و پای 

چپم دارد دوِر خودش می چرخد. دهانش خونی ست. کی زده توی دهانش؟ موِش بیچاره! موِش 
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هم  بدجور  می آید.  خون  هنوز  پایم  انگشت  از  انگار.  است  من  هم بندِی  سرگردان.  موِش  آواره. 
می آید. کمی از باالیش رفته. دیگر نیست. کجا رفته؟ توی معده ی این موِش آواره البد. گشنه اش 
است. من گشنه ام نیست. کاش بیدار منی شدم. آن وقت تا آتش من مَنک می رسید آن پایین مایین ها 
شکِم این موِش بدبخت هم پر می شد از انگشت پا. اگر بیدار منی شدم می توانست همه ی دوستانش 
را هم به یک شام حسابی دعوت کند. هنوز دوِر خودش می چرخد و می خورد به دیوار و برمی گردد 
اینَور و می ترسد و باز می خورد به دیوار. کاش قلِب من هم مثل قلِب کوچک او سریع می زد. کاش 
من هم می توانستم مثل او همه چیز را بجوم و در و دیوار را سوراخ کنم و آن وقت یک عامله گوشِت 
نگهبان بیاورم برای خودش و همه ی رفقای زیرزمینِی زندانی اش. موِش بیچاره هنوز دور خودش 
منی توامن  حتا  انگار.  الشه ام  شده،  سنگین  تنم  افتاده ام.  جسد  مثل  همینطور  ولی  من  می چرخد. 
تکان بخورم که راهش باز شود از زیر در بزند بیرون و برود پیش دوستانش. من زندانباِن او شده ام 
و او هم خوخناِر من. چشمم سنگین شده. پلک ها دارند کرکره ها را می کشند پایین. هیچ جایم درد 
کارناوال  یک  سوی  به  پیش  می شود.  خاموش  دارد  چیز  همه  منی رسد.  ذهنم  به  فکری  منی کند. 
پای متام و کمال نصیبت شود و  یک  بار،  زندانی. امیدوارم این  دیگر؟ امیدوارم. خداحافظ موِش 

بتوانی راهت را وا کنی بروی مسِت دوستاِن زیرزمینی ات.

چهار
راه  به  می کردم.  وحشت  که  بود  فراخ  چنان  اول  می شود.  تر  تنگ  روز  هر  دنیا  »آخ،  گفت:  موش 
خودم ادامه دادم، خوشحال از اینکه سراجنام در دوردست ها، در مست راست و چپ، دیواری دیدم. 
اما این دیوارهای دراز چنان به سرعت سر به هم می آوردند که چیزی منانده به آخرین اتاق برسم و 
آجنا، آن گوشه، تله ای هست که رو به سوی آن می روم.« گربه گفت: »فقط باید مسیرت را عوض 
کنی« و موش را بلعید. حکایتی از کافکا. موِش توی این حکایت منم یا موشی که توی سلولم گیر 
زودی  به  من  سرنوشِت  گربه ی  او.  به  تا  است  نزدیکتر  من  به  گربه  که  می دامن  اما  منی دامن.  افتاده، 
می آید سراغم و من را می بلعد. این آرزوی من نیست، توی تله ماندن هم آرزویم نیست و به مست 
تله رفنت هم همینطور. بدون یک کلمه حرف زدن، دریغ از یک فحِش ناقابل حتا، کسی می آید و 
سلولم  موِش  آزادِی  نوید  من  سرنوشِت  گربه ی  می شود.  آزاد  هم  موش  و  می برد  را  من  می بردم. 
است. خوشحالم، خیلی خوشحالم که تله ام را با موِش بیچاره بیشتر از این تقسیم منی کنم. کسی 
صندلی ای  روی  ببردم.  می خاهد  کجا  می دامن  می بردم.  خودش  پهلوبه پهلوی  و  گرفته  را  بازویم 
همیشه  باشد.  دیوار  یک  باید  روبرویم  می کنم  حس  است.  سرجایش  هم  چشم بندم  و  می نشینم 

همینطور بوده که روبروی دیواری می نشینی و حق هم نداری ببینی اش. پشِت سرت کسی 
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می نشیند و شروع می کند به پرس وجو کردن. قبل از اینکه هیچ سوالی ازم بپرسند مشتی می خورد 
توی دهنم. همه ی محاسبامت به هم می ریزد. مگر اینکه دیوار مشت زده باشد که بعید است. اینجا 
همه چیز خیلی واقعی تر از خاب هایی ست که معمولن همه می بینند. یک مشِت دیگر و فحشی خیس 
و پرُتف توی صورمت، به داَلَگم! حدس می زمن کجا آورده اندم، یکی از پشت چک محکمی می خاباند 
نه که زیر گوشم، که دقیقن توی گوشم! احمق طوری محکم می زند که انگار قصد کرده با یک ضربه 
کرم کند! اینها اصلن حرفه ای به نظر منی رسند، واال چرا باید کاری کنند که نتوامن فحش های شان 
را بشنوم؟ از پهلو کسی با کِف پوتینش لگدی می زند به کتفم و پخِش زمینم می کند. یکی دیگر از 
آن ور با ُنک پا َشَترق می کوبد توی فرِق سرم. از چار طرف می زنند. هنوز هیچی نپرسیده اند، ولی 
می زنند. جتربه ی این یکی را دیگر نداشته ام. از کجا اینقدر مطمئن اند هیچ حرفی منی زمن که اینطور 
قصد جامن را کرده اند؟ کمی آماتور به نظر می رسند، بهتر! بگذار بزنند. طعمه ی گربه ی گرسنه شدن 
دلچسب تر است یا اینکه گربه های تنبل و بی خاصیت دورت رابگیرند نه راه فراری برایت بگذارند و 
نه حال خوردنت را داشته باشند؟ مسلمن اولی. اینها خیلی گرسنه اند. می دامن که کون شان بدجور 
سوخته. البته که زیر سر من نبوده. نه دوستاِن من! من به شما اعتماد دارم. منی خاهم شما را هم 
بپیچامن، اما باور کنید چیزی که کوِن اینها را اینطور سوزانده زیر سر من نبوده. بعضی از شما می دانید 
که دارم دروغ می گویم، بقیه تان هم خیلی بهتر می دانید که دارم دروغ می گویم. اما شما با هم یک 
فرق اساسی دارید، دسته ی اول از دوستامن هستید و با اینکه می دانید دروغ می گویم هیچ سوالی 
منی پرسید، دسته ی دوم تان یک مشت فضولید، یک مشت جاسوس که بی که بخاهید با سوال های 
کار حرف می زمن؟ چطور کون شان را  از کدام  رگباری تان شکنجه ام می کنید و دوست دارید بدانید 
و  خانده ام  را  دست تان  می گویم،  خوشفکر  و  گوگولی  خاننده ی  شما  اطالع  محض  سوزانده ام؟ 
روح  کنید.  شکنجه ام  می خاهید  امنیتی تان  کله ی  امکانات  با  خودجوش  و  مستقل  چطور  می دامن 
کنجکاِو شما با همه ی زیبایی هایی که معمولن به آن می بالید، همه اش با هم به یک َوَرم. کون تان 
را می سوزامن و یک کلمه از کارهایی که کرده ام منی گویم. پس بهتر است بگذارید کار خودم را بکنم. 
دو نفری این ور و آن ورم را می گیرند و بلندم می کنند و وادارم می کنند روی پاهای خودم بایستم. 
کسی کتک منی زند. فکر کنم می خاهند خستگی در کنند، یا شاید موقع ناهار و مناز است، منی دامن. 

چشم بندها منی گذارند هیچ جا را ببینم. گوشم هم فقط سوت می کشد. 
بیـــــــــــــــــــــــــــــــب. همینطور مات و مبهوت و له و کوفته مثِل یک میِخ زهوار 
می آید  فرود  باال  از  میله ای  آهسته  و  نرم  خیلی  خودم.  جای  سر  شده ام  خشک  زنگ زده  و  رفته  در 
کتک کاری های  این  البالی  ترس،  و  اضطراب  همه  این  توی  است.  عجیب  خیلی  دوشم،  روی 

سریع السیر، این آرامش و وسواس کمی مشکوک است. حتمن کاسه ای زیر نیم کاسه شان است. 
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روی  گذاشته اند  بسته اند  وزنه  چند  برش  و  دور  که  هالتر  یک  می شود.  برابر  چند  میله  وزن  یکهو 
دوشم. وزنش را هی بیشتر و بیشتر می کنند. منی توامن حتمل کنم و زانو می زمن. یکی با شالق یا کابل 
چون  می آمدم  پایین  اصلن  نباید  شو!  پا  که  باشد  این  منظورش  باید  شکمم،  توی  می زند  شلنگ  یا 
بلند شدن با این همه وزنه و توی چنین شرایِط فیزیکی ای تقرینب محال است. آنها اما این چیزها 
سرشان منی شود، با کابل و شالق شان هی و هی دستور می دهند که پا شو. همه ی زورم را می زمن 
اما منی توامن. با کابل می زند توی صورمت. سنگین ترش می کنند. یکهو چیزی توی کله ام مثل رعد 
می درخشد. اگر طوری خودم را بیندازم که میله و وزنه ها بیفتند روی گردمن چطور؟ آن وقت تا کی 
می خاهند جسدم را با شالق بزنند؟ احمق ها فکر اینجایش را نکرده اند. وزنه ها را با سر و گردمن پرت 
می کنم پایین. منی دامن چند ثانیه یا چه کسری از ثانیه مانده به آخرین نفسم. اما شک ندارم که این 

آخری آتش می زند به جاِن کون شان. شاید آنها پرروتر از من اند. ولی، من خیلی زرنگ ترم.

پنج
ای بخشکی شانس. سگ جامن، صد جان دارم. من مبیر نیستم. مثل پلنگ هنوز دارم نفس می کشم 
سطل  یک  بیارید.  آب  می زند  داد  یکی  موش مردگی.  به  زده ام  را  خودم  عوضش  می زند.  نبضم  و 
گنده ی آب می ریزند روی سرم. با همین اولیش هم هرچی موش مردگی بود از تن وجامن پرید. اما 
دست بردار  منی خورم.  تکان  نیست.  صالح  به  اصلن  آمدن  هوش  به  اوضاع  این  توی  که  می دامن 
تکان  تنم.  روی  می کنند  خالی  آب  همینطور  چارمی  سومی،  می ریزند.  هم  را  دومی  نیستند. 
اینکه  مثل  نه،  پفیوزها.  فهمیده اند  فهمیده اند.  چیزهایی  ولی  عضله هایم  حرکت  از  منی خورم. 
اینقدرها هم آماتور نیستند. با لگد می افتند به جامن. االن دیگر به لطف دوِش اجباری ای که نصیبم 
می خورم.  تلوتلو  فقط  منی زمن.  هم  داد  حتا  منی آورم.  خودم  روی  به  می شنوم.  هم  را  فحش ها  شد 
می دامن که بدتر از اینها انتظارم را می کشد. صدای باز و بسته شدِن دِر سالن می آید. یکی با قدم های 
سنگین و سروصدای زیاد از دور با فحش می آید. این یکی باید غول شان باشد. سر می رسد و شروع 
می کند به فحش و بد و بیراه گفنت به آنهایی که افتاده اند به جامن. داد می زند و می گوید شما آدمید؟ 
کافر با حیوان این کارها را منی کند که شما با این بنده خدا کرده اید. گورتان را گم کنید بروید بیرون. با 
چند تا فحِش حسابی. بله بله حاجی راه شان را می گیرند و می زنند بیرون. من می دامن ماجرا چیست. 
این بازی ها هیچ تازگی ندارد. این مسخره بازی ها توی زندان های دوراِن مارکی دوساد هم قدیمی 
شده بودند. این یارو حاجی با خودش چی فکر کرده؟ هر چی که هست، فرصت تنفسی ست. باید 
قدرش را دانست. می گویم دستت درد نکند حاجی. می گوید نه پسرم، تو چیکار کردی مگر؟ آدم 
که نکشتی! کشتی؟ جانی که نیستی؟ آنها حق ندارند با تو این کار را بکنند. چشم بندم را وا می کند 
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کتاب  تا  دو  اندازه ی  ضلعش  هر  طول  که  مربعی  میز  یک  صندلی.  روی  می برد  می کند  بلندم  و 
معمولی ست می گذارد جلوم و صندلی دیگری روبرویم می گذارد برای خودش. می نشیند. می گوید 
می دانستند  اگر  می خورند.  دارند  گهی  چه  منی دانند  هستند.  عقده ای  اینها  کند.  لعنت شان  خدا 
شکنجه ی متهمی که جرمش اثبات نشده چه عقوبتی دارد عمرن از این غلط ها منی کردند. دستور 
هر  نکرده.  من  خاطر  به  را  کار  این  البته  آورده اند.  رستوران  از  را  غذا  می آورند.  غذا  برایم  می دهد 
وعده به همه از این غذاها می دهند، که نکند یک وقت هوس اعتصاب بزند به سر کسی. می گویم 
گرسنه نیستم. خودش هم چیزی منی خورد. زر می زند. ِور ِور ِور... دارد خسته ام می کند. همینطور 
می گوید. دهنش بوی گربه ی مرده می دهد. سرم درد گرفته. من سرم را انداخته ام پایین و هیچی 
منی گویم. یک کلمه هم به حرف هایش گوش منی دهم. مزخرف می گوید. چند تا اسم است پسرم. 
ما می دانیم توی این هفته باید چند نفر را ببینی. بگو کی ها، ِکی و کجا. خودت را خالص کن. تو 
جوانی. حیف است. هنرمندی. برو از هنرت پول دربیار. من کمکت می کنم. به کعبه ای که هفت 
بار دورش گشته ام قسم، همه کار می کنم برات. این چه زندگی ست درست کردی برای خودت؟ 
من هیچی منی گویم. دوباره شروع می کند. باز هم همان حرف ها. از نو. ِور ِور ِور با بوی تندتری از 
گربه ی مرده. دو سه ساعتی گذشته، فکر کنم اگر همینطور ادامه دهد تا دو سه ساعِت دیگر بوی 

دهنش اینقدر تند و غلیظ شود که همینجا هالک شوم. 
سرم را انداخته ام پایین و هیچی منی گویم. یکهو قاتی می کند و می گوید ببین، من اگر از اینجا بروم 
توام.  شانس  من  پسرم  منی گویم.  چیزی  خوددانی.  عقده ای ها.  این  درمی آورند  را  پدرت  بیرون 
خوب فکرهات را بکن. من یک کم می روم بیرون و برمی گردم پیشت. باز هم چیزی منی گویم. پیر 
خرفت! حتمن پیش خودش فکر می کند که خیلی زرنگ است، مثلن دارد همه ی قوای بازیگری اش 
این  دارم  که  امیدی  تنها  می سوزد.  برایش  دلم  احمق!  خرفِت  بیچاره،  پیرمرد  می گیرد.  کار  به  را 
است که برگشتنی مسواک زده باشد. البته که محال است. از موقعی که رفته همه اش دارم مسواک 
زدنش را تصور می کنم! برمی گردد یکهو. خیلی آدم مودبی ست. یک ساک هم دستش است. این 
بار قبل از اینکه حرفی بزند، نفسش بوی هفت تا گربه ی مرده می دهد. از توی کیفش چند تا برگه 
و یک خودکار و یک دستبند در می آورد. برگه ها را می گذارد روی میز. سرش پایین است. می گوید 
را  دست هام  بزمن؟  دستبند  یا  می نویسی  می گوید  منی خورم.  تکان  است.  پایین  سرم  من  بنویس. 
می گذارم روی میز. با انگشتانش می شمرد. می گوید من از تو نه تا اسم می خاهم. سه تا اسم، سه 
آدرس و سه تا زمان. با انگشت نشان می دهد. یعنی نه تا! اگر همین االن بنویسی همه چیز سر جای 
خودش می ماند. اگر ننویسی مجبورم این انگشت آخریت رو سقط کنم. سرش توی کیفش است، 
انبری در می آورد. با انبر به انگشِت دهمی که نشمرده بود اشاره می کند، می گوید می نویسی یا...؟
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شش
من چیزی منی گویم. نشسته ام سر جای خودم. سرم پایین است. دست هام روی میز. یکی را صدا 
می کند. دستبند می زند بهم و پشت سرم می ایستد. بهش می گوید آرجنش را سفت نگه دار. انگشت 
کوچکه ی دست چپم اولین قربانی ست. همان انگشت دهم. می دامن که آخری نیست. هیچ کدام 
شوم.  کشته  است  قرار  و  آمده ام  من  می خاهند.  ازم  که  نیستند  اسم هایی  از  عزیزتر  انگشت هام  از 
مرده ی بی ناخن یا باناخن. سرم پایین است. انبر را به دستم نزدیک می کند و با لبه اش تقه ی کوچکی 
می زند به همان انگشت دهم. دستم را همینطور باز گذاشته ام. هر کاری دوست دارد بکند. از اینکه 
دستم را مشت نکرده ام کمی بهش برخورده انگار. محکم با دهنه ی انبر می زند روی انگشت دهم. 
من نگاهش منی کنم. همینطور زل زده ام به زمین. دردش را از االن دارم حس می کنم. دردی که تا 
سرانگشِت دهِم پای چپم را هم طی می کند. درِد خیلی سریعی ست، تند و تیز. حس می کنم وقتی 
از تنم آتش  بخشی  تا درش بیاورد  تکانش دهد  آرام آرام به چپ و راست  انبر را بند کند به ناخنم و 
می کشد،  تیر  جمجمه ام  می سوزد،  شکمم  جهنم،  به  انگشتم  می فهمم.  را  دردش  درد.  از  بگیرد 
نبض  پام  قوزک های  می شود،  سرخ  کاسه،  از  بیرون  بپرد  می خاهد  چشمم  می کشد،  جیغ  گلوم 
می زنند، با بیشترین شدت می زنند، استخان قوزکم می خاهد بترکد، این نبض های آتش فشانی، 
گرفته  ُگر  می زند  زر  می رود  ور  ناخنم  با  می کشم.  جیغ  قلبم،  می کشد  شعله  شده،  پاره آتش  پِر  خومن 
تنم شروع نکرده هنوز زر می زند درد می کنم یک پارچه آهِن مذاب شده ام داغ شده ام می برد به چپ 
می برد به راست می کشد به بیرون آتشم می آید آتشم می ریزد بیرون از آن باال تا پایین، پاییِن پایین 
استخان هام باد کرده اند، گنده شده ام اژدها شده ام نورافکن شده چشمم جیغو شده گلوم می کشد 
بیرون جیغ می کشم می کشد می کشم می کشد می کشم درد می کشم ناخن می کشد ذوب می شوم 
می کشد کشیده است کشیده است ناخنم بند شده الی انبرش، چیزی منی بینم، درِد بی گره باال تا 
پایین سر تا ته پهلوبه پهلو سیال و مذاب توی رگم. دردآتش شده ام. یکی را کشیده. مبارک شان! 
می گذاردش روی میز. حرف می زند من چیزی منی شنوم زر می زند دیگر دهنش باید بوی قبرستاِن 
که  همانی  کنار  نهم،  ناخن  به  می کند  بند  را  انبرش  ُنِک  می زند.  زر  منی کنم.  حس  بویی  بدهد  گربه 
سقط شد. اولی دست گرمی بود. نه تای اصلی مانده اند. نوِش جان شان. بکش که درد می خاهم 
می کشد.  می کشد  راست  به  می آید  هشتمی  نهمی  هاها.  هاها  حاجی  بده  پس  را  دردم  بده  دردم 
وسواسی دیگر منانده براش. حوصله اش سر رفته. باید بکشد ولی. همه را باید بکشد. بیهوشم من. 
او می کشد. همه را باید بکشد. نه تا و یکی با هم. همه را باید بکشد. حوِض خون شده سلولم. از 
خیسِی خون پا می شوم از خاب. هیچ ناخنی ندارم. نایی توی تنم نیست. چشمم سو ندارد. دستم 
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تکه ای  کرده.  کنده کاری  کمی  مهمان  موِش  پام  کنار  دیوار  گوشه ی  منی خورد.  تکان  شده.  فلج 
دستم.  به  می سپرم  می دارم.  برش  دهن  با  می کنمش.  پا  با  کف.  و  دیوار  روی  شده  لق  سیمان 
منی توامن بگیرمش. منی توامن برش دارم. رگم را باید بزمن. دستم قوت ندارد. رگم سفت شده. با دهن 
می افتم به جان دستم. پوستش ضد دندان است انگار. با دندان می افتم به جان دیوار. باید دیوار را 

سوراخ کنم. باید بجومش. بجومش و در روم...
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https://soundcloud.com/khoroos
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://twitter.com/manjanigh
https://www.facebook.com/manjanighreview

