
 
   ماهرخ                          

   
 زيرکی را پرسيدم اين احوال چيست ؟ خنديد و گفت            صعب روزی، بوالعجب کاری، پريشان عالمی

 
او عاشق بود و هميشه عاشقانه زندگی کرد، هيچگاه و شايد حتی يک لحظه هم ترش رويی روزگار باعث نشد 

مينی بود و باور کردنی، همه عشق اون رو می ديدند ، می فهميدند و  دست از عاشقی بکشه، اون عشقش ز 
!به دلشون می نشست،،مثل شعر؟ نه،  مثل موسيقی  

 
. کسی نمی دونه کدومشون اول عاشق شد شايد هم با هم در تالقی اولين نگاه، در سالهای دور  

 
عاشق شدن نکرده باشه، حتی در و شايد هم کسی نبوده باشه که اون و همسرش رو ديده باشه و دلش هوای 

لحظه جدايی اون دو، بدون اغراق تأللؤ عشق فضای غم زده خونه اونا رو تحت تأثير قرار داده بود، و حاال 
.هم هيچکس نبودن اون رو باور نمی کنه، وجودش مثل هوا بديهيه، اگه چه جسم اون ديده نمی شه  

  
 ما مراسم چهلم رو جمعه برگزار کرديم که مردم توی روز ای تازه  دو روز  از چهلم  برادرم گذشته ، البته

کاری و پرترافيک مهرماه  دچار درد سر نشن، حاال چی شده که من اين حسابا رو از همسر واقعا داغديده ش 
و دخترش و پسرش دقيقتر دارم؟ راز اون توی تداعی ايه که هميشه و  هر وقت اين برادرم رو می ديدم برام 

حتی اآلن که مارو برای هميشه ترک کرده، ياد اون، ياد آور لحظات پر اضطراب و هيجان توی می شد  و 
.زندگی منه   

 
که مدعيه  که " و حاال خانمی"راستش خواب زدگی امشب من هم متأثر از همون تداعيه وشيطنت دختری

.بردای تخصصی  شيطونيشو پيش من گذرونده  
 

گرانی از برنامه های کاری فردام، چی شده قصه نويسی می کنم ؟ يک اينکه حاال نصف شبی و با اين همه ن
من پس از بيست سال باالخره تصميم بگيرم که خطوط  خورده بايست صبر کنين تا ببينين که چی شده  که

البته بطوری که کسی . پررنگ اون رو با کمی دست کاری به نوعی که اون رو خوندنی کنه به تصوير بکشم 
. مشکلی بوده باشه رو نرنجونم و همچنين چاخان پاخانم توش نباشههر چند منشأ  

 
داستانی عاشقانه و !   يک وقت تصور نکنين که من می خوام ذکر مصيبت بگم و شمارو غمگين کنم، نه

واقعی  که ديدن و اآلن ياد اين برادرم و خواب متأثر از شيطنت بعضيای ديگه هميشه برام تداعی  و صد البته 
:  حالی به حالی می کنه من رو  

 
  به کوچه باغ دلم بوی عشق می پيچد                  بنفشه از پس شبهای تار می آيد                    

 
 يک وقت خوشحال ميشم و انگار که از سالن نمايش يک فيلم دلچسب هندی اومدم بيرون برای يک آنتراکت و 

 نمايشخونه رو پاره کنم آخه وقتی ميبينم که باز هم ، بله باز هم يا هم غمگين و انگار می خوام صندلی های
.پسره به دختره نرسيد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 قسمت اول
 

تابستون سال چهل و هشت–تهرون   
سالی که برای اولين بار پای انسان به کره ماه رسيد، من که اواسط دوره دبيرستانی قديم بودم برای اولين بار 

تهرون خيلی خيلی بهتر از حاال بود، يک شهر سرزنده که تقريبا از همه جاش خنده و اومدم تهرون، اونوقت 
ترانه و شادی می باريد، يا که الاقل اينطوری توی ذهن من مونده، از دايی مؤمن من گرفته تا برادر زاده های 

ش اونقده  شاد که  همه شاد شاد بودن و راست، همه یبزرگتر از خودم که آالمد بودن و اون روزی اون روزی
 من وقتی که به شهرمون برگشتم انگار که از شهر فرنگ برگشته بودم به يک جای کوچيک، البته شهر ما هم 

شهری بود واسه خودش،  شهری که عليرغم مذهبی بودنش امکان نداشت شما توی کوچه و خيابوناش مستی 
 بچه هايی رو که دنبالش افتاده بودن با دوتا رو تلوتلوخوران نبينين ، همه اش از مهر و وفا حرف می زد و

آروغ شاد می کرد و معموال هم يک مشت شکالتی و آجيلی چيزی  به اونا ميداد که دفعه ديگه هم با سنگ 
دنبال سرش بزارن،  و صد البته باالخره آدم مؤمنی می اومد ودستش رو می گرفت و کمکش می کرد و می 

چه ش می داد و خودشم دستش رو با شير آب عمومی که به اون فشاری می برد در خونه اش و تحويل زن و ب
گفتن می شست و می گفت يک روزی خودم توبه اش می دم اين آدم خوبی می شه ، چی می دونی شايد که خدا 

.اون رو از من نماز جماعت خون بيشتر دوست داشته باشه  
 

قصه تموم بشه و اگه باز بنا بر ضرورت جايی رفتيم زود بگذريم و بهتره که توی تهرون بمونيم حد اقل تا اين 
زود  برگرديم اگه شما قول بدين که تا آخر با من باشين منم تا جايی که بتونم جاهای شنيدنی ترش رو می گم تا 

.شما خسته نشين  
  

ون خونه همين توی کره ماه بشينه و من هم که اومده بودم تهر"  احتماال هفت"بله اون شب قرار بود آپولو ی 
برادرم که عمرش رو به شما داد و اون رو امير صدا می کرديم بودم، البته خانمش اون رو اميرخان صدا می 

.کرد و داداشم هم اون رو مهسا جون  
 

تلويزيونی بود و البته هنوز گرامافون از دور خارج نشده بود و جمع همگی هم جمع بود از جمله خواهر خانم 
!جا بود به نام ماهرخبرادرمم  هم اون  

 
خوب خالصه اين که من و ماهرخ به قول بچه ها گفتنی شديم مزقونچی و ترانه ها رو به سفارش پخش می 
کرديم به سفارش همه و به سفارش خودمون بيشتر، تلويزيونم برای خودش می گفت و می بافت و لی بجز 

 ماه  کسی حواسش به تلويزيون نبود و اين با يکساعتی که آقای آرمسترانگ پياده شد و با کفشاش رفت روی
کفش رفتن آقای آرمسترانگ هم شد سوژه ای که من تونستم دهاتی بودن خودم رو جلو ماهرخ پنهون کنم و هی 

حاال ما از دست اين سرفه های ناشی از هيجان زده گی مجری چقدر . با اون شوخيايی که خوشش بياد بکنم
.خنديديم بمونه برای بعد  

 
مين و همين و هيچ اتفاق ديگه ای نيفتاد و از ماهرح يادی زيبا موند و فقط يادی و من هم رفتم شهرم و ديپلم ه

گرفتم و اومدم تهرون برای گذروندن دانشگاه و قضا رو ببينين که هرچی به خونه اين داداشم سر زدم ماهرخ 
واست به من کرامت کنه، من رو هم دعوت نيومد و نيومد و البته يک روز که زن داداشم بفهمی نفهمی می خ

من هم دماغ گنده مو جمع و جور کردم و . کرد برای مراسم اومدن باباش از مکه و صد البته  توی خونه باباش
. قبول کردمدعوتش رو" دانشجو و گرفتاری؟ گرفتاريش چی بود خدا می دونه" با اون همه گرفتاری   

 
ديدم که با همون شادی بی انتهای خودش يک بفرمای حسابی زد و به محض ورود به خونه شون ماهرخ رو 

يک چاق سالمتی درست و حسابی تر و يک عالم خنده از اون شب به ياد موندنی ، منم کوتاه نيومدم و در 
حالی که همه با کفش می رفتن و روی مبل می نشستن مثل دهاتيا کفشامو در آوردم و زير بغلم گرفتم و رفتم 

چمباتمه زدم ، اينم شد سوژه ای که تا حاجی آقا بيان، همه رو از خنده به حال غش و ضعف کنار مبل 
. بدون اين که کسی رو برنجونيم و يا از کم و کاست کسی حرف به ميون بياريمم، رسوندي  

 
نستم  البته يادتون نره که من توی خونوادم به جدی بودن و اينظور چيزا شهره بودم ولی جلوی ماهرخ نمی تو

.جدی باشم  
 



نمی دونم چی شد و چی نشد ولی وقتی که يک جای خلوت، توی راهرويی که درش به روی بالکن باز می شد 
.داشتم با ماهرخ می گفتم و می خنديدم، توی شيشه  پنجره  سايه زن داداشم رو ديدم  

 
زنداداشم سراسيمه دويده بود و البته که بعدش فهميدم اول خبر رو به گوش حاج آقا رسونده بودن و بعدش هم 

که يکجوری ما رو از رسوايی نجات بده ، راست راستی عين واقعيت همين بود که گفتم، ما می گفتيم و      
می خندييديم، خنده ای که اگه چه هر مرده ای رو زنده می کرد ولی حسودا رو کورو چالق و صد البته سخن 

.چين و بدجنس  
 

دن که مثال دستمون تو دست هم بود،کرده بودن و  داده بودن و کاش که گفته بوبه هر حال کاش خبر روچرب   
 گفته بودن که علی با ماهرخ بحث سياسی می کنه ، راستش من درسته که ادای سياسيارو در می آوردم اما 

نگار که همين که ماهرخ رو ديدم اونقدر غرق زندگی شدم که دنيا برام همه اش شور بود و نشاط و انگار نه ا
.امپرياليستايی هم هستن که خون مردم رو تو شيشه می کنن  و صبح به صبح روی  ژامبون سر می کشن   

 
خالصه همين و همين، فقط شنيدم که ماهرخ کمتر می خنده و بيشتر اخم می کنه و خيلی خيلی مواظبه که 

. شب خونباباش اون رو از مدرسه نکشه بيرون بده دست پسر حاجيای پولدار و نماز  
 

ما هم کم کم باورمون شد که بايستی برای همه مردم دنيا يک کاری بکنيم کارستان ، ديگه قرار بود که جز 
البته ! حقيقت توی اين دنيا چيزی نباشه و جز سعادت و خوشبختی برای همه ی همه  و حتی برای پولدارا

.وقتی که يک دوره سياسی ايدئولوزيک رو پشت سر بگذارن  
 

د از شمال و نود درجه متفاوت از محل قبليش و به عکس جريان زمان  و از سرزمينی که بيشتر خورشي
و لی گرمای تبليغات، اون ) بنا بر شعری که دکتر شوآن می خوند(روزای سالش يخ زده است طلوع می کرد

.رو خود حيات کرده بود و زيبايی  
 

ش رو به يک زندگی خوب و راحت  پنهون نمی کرد ماهرخ ، دختر يک حاجی پولدار بود که عشق و عالقه ا
.و من هم البته که برای زندگی اما بعدا که همه چيز برای همه کس درست شه جوش می زدم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسمت دوم
 

 نامزدی
ا بعد از اون روزی که ارتباط صميمی من با ماهرخ به دليل بی احتياطی هر دوی ما ضربه خورده بود من ب

.هر دوز و کلکی بود سعی می کردم که ماهرخ رو ببينم و خالصه از ديدنش دل نمی کندم  
 

اون در ارتباط با من . ماهرخ عاقل و فرزانه بود و من نه هر روز که لحظه به لحظه بيشتر شيفته اون می شدم
د ولی انگار که هزم و احتياطی دل انگيز بخرج می داد، در عين اينکه هر چيزی رو روشن و خوب می دي

هرچی من می گفتم درست بود و حرف حرف من بود ولی به  واقع اون همه خواسته هاشو از زبون من می 
.گفت  

 
ديدن اون به اين سادگيا نبود چرا که يک راننده باماشين اونو هميشه همراهی می کرد و حاال شما می تونين 

شيدم تا که اون يک روز يک ربع زودتر از دبيرستان حدس بزنيين که مثال چقدر بايستی صبر و انتظار می ک
.بياد بيرون تا که ببينمش و اين وضعيت حتی با دانشگاه رفتن اون هم  ادامه داشت، اما با شدت کمتری  

 
اون دانشگاه تربيت معلم می رفت در تنها رشته ای که بابا ش با هزار منت قبول کرده بود به تحصيل ادامه بده 

.ن امتياز پزشکی تهرون رو هم آورده بوددر حالی که او  
 

در واقع بابای اون نگران از دست رفتن .   به هر حال با باباش سر دو سال خوندن و يا سه سال بحث داشت
.موقعيتی که برای فرد موقعيت سنجی مثل اون ارزشش از طال و الماس هم بيشتر بود. يک موقعيت بود  

 
که ماهرخ خيلی مقدمه چينی کرد و از ضرورت انسجام خونوادگی و يک روز توی آخرای ترم چهارم بود 

اينطور چيزا گفت و خالصه گفت که به نظرش ما بهتره که همديگه رو نبينيم و با اصرار من باالخره گفت که 
پدرش گفته بايستی اون ازدواج کنه و کم کم می خوان به خواستگارا اجازه بدن بيان ديدنش و البته دست آخر 

گفت که همه اينا حرفه و شوهر اون هم تعيين شده و اين که پدرش حتی حاضر نيست اسم من رو هم بشنوه هم 
چه که برسه به خواستگاری و اينطورچيزا، البته مسأله غريبی نبود و پدرش مدتها بود که با مهسا دختر 

.بزرگش که همسر برادر من بود هم سر سنگين بود  
 

رادرم هم ساده تر از اينا بود و حاج آقا معتقد بودن که يک حجره توی تيمچه داستان سر سنگينی اون با ب
حاجب الدوله کار هزار قلم زدن و هنر برادر من رو می کنه و صد البته که برادرم هم اصال و ابدا زير بار 

:ومهسا جون هم که کم کم زبون در آورده بود گفته بود . اين حرفا نمی رفت  
 

و خالصه نشون به اين نشون که کار .  بايست که به امير خان نگن باالی چشمش ابروست اگه اونو می خوان
:به تهديد محروميت از ارث هم رسيده بود و مهساجون هم پيغام داده بود   

 
اگه الزم باشه حاضره فرش زير پاشون رو هم بفروشن ، سر بی شوم بزارن تا امير خان  فقط کاری رو که 

ه  و صد البته همينطور هم بود و شد، قراری که بی تکلف مهسا جون هميشه به اون دوست داره انجام بد
وفادار موند بدون اين که کسی شکايتی از اون بشنوه ، اين روزا هم توی خونواده ما همه نگران اونن و يک 

ی باال غصه بيشتر نيست، مهسا جون و زندگی هميشه رومانتيکش با برادر من، اون همه کاستيا رو باطبع
. تحمل می کرد اما نبودن برادرم رو چی؟  

 
حاجی هم گفته بود که اون گول برادر بزرگتر من رو خورده بود، و در واقع از حول حليم مهسا رو تو ديگ 

. انداخته  
 

حاال حليمش چی بود و ديگش کجا بود بشنويد که در ايام کمی ماضی تر يعنی دو سه سال قبل از اين که من 
 مصطفی برادر بزرگتر من برای ساخت کارخانه ای که اون ،ن بار بيام تهرون و ماهرخ رو ببينمبرای اولي

 قطعاتش روکه بيشترساخت اروپای شرقی بود از طريق بازرگانی و ،موقع در نوع خودش بی نظير بود
روی خوشی نمايندگی انحصاری حاج آقا وارد می کرد و خوش حسابيای داداش من باعث شده بود که حاج آقا 

نشون بدن و امير خان رو به غالم زادگی قبول کنن در حالی که حاج آقا اساسا بد ملتفت شده بودن و مهسا خانم 
از روی يک کادو که برادر بزرگ من به پدرش هديه کرده بود در به در به دنبال خالق اون می گرده  وو قتی 



اشته عاشق اون می شه  و خوشبختانه اين عشق هر هم پيداش می کنه خودش که ذاتا دست به قلم خوبی هم د
دو طرف خودش رو پيدا می کنه  و اون به اتفاق امير خان و خانم برادربزرگم با سياست و کياست حاج آقا رو 

.خر می کنن و ديگ حليم حاج آقا ميره روی اجاق  
 

ه و تو تابستونا با باباش می رفته حاج آقا وقتی که يواش يواش بهش گفته بودن که علی هم اهل نماز و منبر بود
:حجره و اصال بجای پول تو جيبی از باباش زعفرون می گيره و تو بازار آب می کنه ، فرموده بودند که  

 
.همون مهسا رو داديم از سرشونم زياده.  مؤمن دوبار از يک سوراخ گزيده نمی شه  

 
ون رو به خونه شوهر بفرسته در عوض خالصه درد سرتون ندم اگه که بابای ماهرخ زورش نمی رسيد ا

.کسی هم جرأت نداشت که اسمی از من پيش حاج آقا ببره  
 

اين وضع ادامه داشت تا باالخره سه  سال درس ماهرخ هم تموم شد و رفت سر کار، ديگه نه راننده ای داشت 
بياره و به دقت به و نه مراقبی و من هم به راحتی اون رو می ديدم، اون مصمم شده بود که از من سردر 

حرفای من گوش می داد و اين من بودم که بخاطر اين که مجبور نشم به باباش جواب پس بدم توی شرايط 
متشنج اعتصابات دانشگاه بسيار محافظه کارانه رفتار می کردم، چيزی که اون رو مثل بچه ای که از 

می گفت تو ته دلت می لرزه و حرفای خودت مراقبتای افراطی مادرش سر لج بيفته از من دلگير کرده بود و 
.رو باور نداری  

 
همه اينا باعث نشده بود که توی تصميم اون برای سر در آوردن از انگيزه های من خللی وارد بشه و گاهی 

فکر می کردم که اون بعضی وقتا بيشتر از من مدعی حرفای منه، حتی روزايی که اعالميه های آموزش 
اما اون يکجور ديگه همه چيز رو نگاه . ه می گذاشتن ميومد و تا عصری اونا رو می خوندانقالبی توی دانشکد

می کرد، انگار که بدون ورود در استدالالی فلسفی  مغز اون رو درک می کرد و همين هم شد و کم کم انگار 
:که به يک يقينی رسيده باشه گفت   

خونه مون ديدمت تو رو انتخاب کردم و احساس من بهم  من از وقتی که دومين بار اومدی تهرون و تو رو تو 
دروغ نمی گه، من دلم می خواد با توباشم چه درست بگی و چه اشتباه کنی ولی اين حرفا و کارای تو 

 ببين يک جای کار خيلی ايراد داره هر چند که همه تون با هوش و با سوادين  ،يکجوريه و من خيلی می ترسم
ی نگرانم ؟و لی نميدونم چرا  خيل  

 
اما هيچ تصميمی بر رفتاری مبهم دووم نمياره و کم کم دوستای مهسا عروس می شدن و تشنج هم توی خونه 

حاج آقا باال گرفته بود، باالخره بايستی کاری می کرديم، اوضاع دانشگاه حسابی بحرانی بود و انگار که    
 درس فنی خوندن به دنبال ايدئولوژی و اينطور دانشکده تأسيس شده بود تا يک عده قبول شن و بعدشم بجای

.چيزا برن  
 

من هم رفتم سر يک کاری ، اينطوری برای ايجاد يک حاشيه امن توی فعاليتهام بهتر هم بود و اينطوری شد 
که انگار معجزه ای رخ داده باشه، يکی از کارای  من شد سفارش و خريد تجهيزات مثل پمپ و گير بکس 

يزا و به اين ترتيب بدون اينکه عمدی تو کار باشه ارتباطی شغلی بين من و پدرش ايجاد صنعتی و اينطور چ
از کارخونه پمپای "شد و يکبار که حاج آقا با مدير فروش يکی از کارخانجات فرانسوی اومده بود دفتر ما

ا رو هم مطرح کرد از اين که من به فرانسه تونستم خوش آمد گويی بکنم ذوق زده شد و سبب فاميلی م" گينارد
و اينجوری بود که يک کمی يخ رابطه ماهرخ و مامانش از يکطرف و حاج آقا از طرف ديگه می رفت که آب 

.بشه  
 

اما اين ماه عسل رابطه من و حاجی طوالنی نشد و حتی اونقدر نشد که من بتونم ماهرخ رو علنی ببينم، 
 خيالش از خونواده ای که برای بدست آوردن دومين چشمتون روز بد نبينه، همچی که اومد حاج آقا يک کمی

در "  من رو همراه يک عده ديگه به اداره اطالعات احضار کردن،دخترش سماجت می کرد، راحت بشه
همون جايی که آخرين بار فريبا رو در صدمتری اون ديدم و يادمه که تداعی اون اوضاع و احوال رشته 

سوژه هم تظاهرات خيابانی پراکنده ای بود که راه افتاده بود  و اونا در ، "منطقی حرف رو از دستم در می برد
.واقع به دنبال سازمان دهندگان اون می گشتن  

 



من بالفاصله پسر عمومو که توی رشته ديگه و لی هم کالس من توی دانشکده بود ديدم و خواهش کردم که 
ضحی رو براش گفته باشم از من گله کرد که موضوع رو توی خونه مطرح نکنه و اون هم انگار که مطلب وا

.اين چه حرفی است  
 

 اما نشون به اين نشون که فردای اون روز دختر خواهرم با عجله خودش رو به خونه من رسوند که بپا که نه 
طرفای خونه حاج آقا پيدات شه و نه طرفای ماهرخ چرا که حبيب سير تا پياز رو تو خونه مطرح کرده بود و 

تو ... م با مقداری تغيير به حاج آقا رسيده و اون روزا هم روزايی بود که اعترافات محسن خاموشی و خبرا ه
شوهای امنيتی تلويزيونی پخش می شدن، جوری که اونايی که سرشون تو کار نبود فکر می کردن که اين 

.بيچاره ها انبار اسلحه ليبی و عراق رو تو ايران مخفی کرده بودن  
 

ه من و حاجی شکر آب شد و روز از نو  روزی از نو و ماهرخ هم ديگه جدی تر روشن شدن  خالصه رابط
.تکليف خودش رو طلب می کرد  

 
 که اون وقت مردم بهش فوزيه می گفتن ولی اسم رسميش "توی آخرين تظاهرات که توی ميدون امام حسين

 خودمون می گفت که نزديک بوده  برگزار شد خيلی ها دستگير شدن از جمله فرهاد"ميدون  شهناز بود
بگيرنش  و قرار شد که اين فعاليتها موقتا تعطيل بشه، به همين دليل هم حساسيت دستگاههای اطالعاتی وقت 

.کم شد و مو ضوع احضار ما هم با پادر ميونی دکتر نهاوندی  رئيس دانشگاه پايان يافت  
 

 دانشگاههای فرانسه اومدن که به تعدادی برای دوره همين موقع اتفاق خوب ديگه ای افتاد و اون اين که از
دکترای مهندسی بورس تحصيلی بدن و من هم قبول شدم، من از نظر امتياز مصاحبه عالی اما در مورد معدل 
روی مرز بودم و شرط معدل اون با کمی تالش من تأمين می شد و البته من توی دادن اين خبر به ماهرخ تعلل 

ن بود که بورس فرانسه رو فرار از همه چيز و حتی باورهای خودم می دونستم و اين شد کردم و علتش هم اي
که ماهرخ در حالی که منقلب و نگران شده بود گله کرد که چرا بايستی خبرای خوب و بد رو از ديگران 

 بشنوه؟
 

خترا توی قبول شده بعدا متوجه شدم که نگرانی ماهرخ جدی تر از اين حرفا بوده چرا که وجود تعدادی از د
هان  و خبر اون راستی راستی ماهرخ رو نگران کرده بود، اونم توی دانشکده ای که دخترای هيچ کالسی به 

.تعداد انگشتای يک دست نمی رسيد  
 

اما اين خبر حاجی روهم  خوشحال کرده بود بخصوص که فکر کرده بود احضار من هم يک سوء تفاهم بوده 
 و جا که من هنوز برای سرو سامون دادن کارای نيمه تموم گاهی سری به شرکت می زدم و بنا براين و از اون

رابطه من و حاجی دوباره بهبود حضور من هم به هر حال يکجور تسهيالت برای اون و حساب و کتاباش بود 
مثل " ان شدهيافت و حاال من بودم که ضمير نا خود آگاه من، من رو از تسليم بالشرط به هر چيزی که خوب بي

باشه باز می داشت و حتی فکر درخواست ازدواج با ماهرخ،  هم امکان پذير شده " اين حرفای سياسی روز
.بود و هم ضروری  

 
حاجی که از رام کردن مهسا و امير خان برای تشريک مساعی در کارتل مورد نظرش نااميد شده بود و بنا بر 

اش به وجود اومده بود نياز داشت که خود و خونواده اش رو مصلحتی که با بزرگ شدن دخترو پسرای ديگه 
منسجم و خوشبخت نشون بده ،کم کمک کوتاه اومده بود ويکباری هم توی ويالی شمال چند روزی با هم بودن 

و در واقع " و از اصالت خونواده دومادش تعريف کرده بود ،حاج خانم هم که از اول طرف دخترا رو داشت
 نيم به اون رفته بودن  منتها بجای برودری دوزی و منجوق دوزی دنبال نقاشی و موسيقی و اينا مثل سيب دو

با اينا کنسرت می رفت " اينطور چيزا می رفتن وبه هر حال بجزاسم  فاميليشون نشون ديگه ای از بابا نداشتن
يد منو می بوسيد و و سينما و خالصه شده بودن يک جبهه قوی ، هر وقت که من رو دور از چشم حاجی می د

در جواب گوشه چشم دختراش که امير خان محرمه و لی علی محرم نيست می گفت اصل رضايت ماهرخه و 
علی، خالصه ديگه خواستگاری دل و جرأت نمی خواست و فقط منتظر مناسبتی بوديم تا مادرمو از مشهد 

:  اين روز هم اومد احضار کنم و پدرم هم وسط معامله و زد وبندی نون و آبدار نباشه و  
 

.در سال پنجاه و شش! روز تولد حضرت علی  
 



بله برون ساده ای بدون حضور پدرم برگزار شد و بر اساس حروف ابجد از اسم حضرت علی عدد يکصد و 
يازده دراومد و همون عدد سکه پهلوی همراه يک جلد کالم اهللا مجيد پيشنهاد شد که من نپذيرفتم ، ماهرخ مات 

شده بود، از مصطفی داداش بزرگم هم صدادر نمی اومد و باالخره امير خان سؤال کرد علی جون تو ومبهوت 
پيشنهادت چيه که من گفتم پولی تو اين ساال در آوردم و پولی هم  بابام برام کنار گذاشته ، شرکتی مهندسی 

ماهرخ شريک ميشيم  پنجاه التی برای اون می خريم و من وه ثبت می رسونيم و با پول من مستغبازرگانی ب
،..پنجاه، با چهارده سکه پهلوی به اسم چهارده معصوم و يک جلد کالم اهللا مجيد و آئينه و شمعدان و   

 
با وجودی که اپروج من کمی التهاب بوجود آورده بود ولی لندينگ به خوبی انجام شد و همه نفس راحتی 

ش از صندوقچه اش يکصدو يازده سکه پهلوی به من کشيدند و حاجی ذوق زده شد و بالفاصله برای شگون
.هديه داد با يک انگشتری فيروزه اصل نيشابور  

 
!  اما اولين کسی که منو بوسيد کی بود؟ يک بوسه آبدار و پر سرو صدا و صد البته علنی؟ بله مامان ماهرخ

 و با کمی تغير فرمودند شکر خدا بوسه مامان بخوبی روی صورت من چسبيده بود که حاجی دوزاری اش افتاد
حاج خانم هنوز اينا با هم محرم نيستند، مامان ماهرخم  خودش رو از دسته نداخت و گفت اگه علی به من 

محرم نيست پس کی محرمه، من دارم جيگر گوشه مو دستش می سپارم و البته که حاج آقا فرمودند اول به 
.خدا  

 
يم و اينجابود که حاج آقا پيش دويدند و حلقه رو از من گرفتند  خوب دوربينا آماده بودند که ما حلقه دست کن

ودست ماهرخ کردند  والبته مانع ماهرخ  هم شدند که حلقه دست من بکنه، مامان ماهرخ رو هم پس زذند ، به 
مهسا خانم هم اجازه اين کاررو ندادند و مامان من هم گفت حاج آقا بهتر نيست خودتون يک صيغه عقد جاری 

ا حاج آقا تراش اين کار رومی کرد، املحظه لک زده، حاج آقای ما برا دخاين بچه ها دلشون واسه همين ! نکني
شکال داره و باالخره من گفتم که اجازه بدين ماهرخ جون  دستمال تو دستش بگيره  و فرمودند لفظ عربی من ا

تم منم همينطوری حلقه رو که ماهرخ خودش حلقه رو دستم کنه ، حاج آقا آفرين گويان رضايت دادن و من گف
.ورده بود دستش کردم از انگشتش در آ  

 
اما مهسا خانم دست بردار نبود و اشاره ای به امير خان کرد و خودش رفت و با يک کوزه عسل برگشت، يک 

 کوزه کوچيک که با برگای گل رز تزئين شده بود ، تا امير خان سر حاج آقا رو بند نگهداره ، يک انگشت
عسل من به ماهرخ دادم و يک انگشتم ماهرخ به من و چند تا عکس درست وحسابی از همه با هم و 

.  جورواجورگرفتيم  
 

شرايط از جهات ديگه ای هم مناسب بود چرا که آخرای ترم بود و بعدش تابستون و باز يک ماه عسل چند 
با کی؟ ها؟!! ماهه  

هم موند برای سال آتی، پايان !" البته که عروسی با ماهرخ"  قرار عروسی!  البته ماه عسلی کاری با حاجی
.فوق ليسانس من وقبل از رفتن به فرانسه برای بورس دکترا و با ماهرخ  

 
دفتر حاجی توی سرای مينوتوی خيابون سعدی بود و در واقع اون اولين کسی بود که اونجا نمايندگی و اينطور 

گی شما مثل گاو پيشونی سفيد، بنا براين اين دفعه با يک قدر و قربتی چيزا زده بود و شده بود دور از جون هم
کارم رو شروع کردم وخيلی سريع توی کار تجارت برو بيايی پيدا کردم و چون مهندس بودم و راهنماييهای 

نس اونجا شده بودم بطوری که حاال  دادم، ظرف مدت بسيار کوتاهی رفرباارزشی برای مشتريا ارائه می
.است راستی باورش شده بود که ماهی درشتی صيد کرده بود و همه رو به حساب خودش می گذاشتحاجی ر  

 
توی همون سرای مينو هم يک دفتر بزرگ اما اون ته تها خريديم، نصف نصف و شرکتی به نام من وماهرخ 

شرکت :   و اسم اون شرکت رو هم گذاشتيم با سمت بازرسو حاجی که حاجی ده درصد سهم صوری داشت
.مهندسی صنايع ايران  

 
مراسم خريد اون دفتر رو با همه جذابيتش از من نخواين که تعريف کنم برای اين که امير خان در جای جای 

.اون برای ما خاطره گذاشته اما سر فرصت می گم که االن در چه وضعيتيه  
 



 يا آبان يک گروه از فرانسه اون تابستون از همه جهت به خير و خوشی می گذشت، قرار بود که توی مهر و
بيان و اين دفعه مصاحبه کامال به زبان فرانسه باشه و بنا براين خانمی فرانسوی رو برای تدريس خصوصی 

.من و چهار نفر ديگه که با ماهرخ می شديم شش نفر،  استخدام کرديم  
 

 رفتيم و توی سايه قدمی  کالس درس توی خيابون توانير بود يک چای دنج ، من وماهرخ يک کمی زودتر می
.می زديم تا سرو کله خانم معلم و بقيه پيدا می شد  

 
دردسرتون ندم همه چيز به خوبی پيش می رفت و من حتی کوه رفتنم هم با ماهرخ بود و ديگه ازقله و اينجور 

شتر  گشت و گذاری ماليم و هميشه دلچسب و بنابراين رابطه مداوم و صميمی من با بي.چيزا خبری نبود
 محسن از سال اول دبستان بود و دوستام  دستخوش تغييرات مهمی شد ، بجز با فرهاد و محسن، دوستی من و

گفتنش پای تخته شناخته بودم که تقريبا " ر" دانشکده و از طرز هم از روزای اول سال اولرو هاد  فر
.همشهری منه  

 
مصاحبه اونقدر وضع من خوب بود که پيش تابستون گذشت و اواسط مهرماه گروه فرانسوی اومدن و توی 

.نياز درس من سه ماه کالس زبان فرانسه تعيين شد و بقيه اکثرا يکسال و يا حد اقل شش ماه  
 

دم ولی التهابات جامعه ادامه داشت و حماقتهای نيروهای امنيتی  ه بو  بشنويد که من سرم رو تو الک خودم کر
ه اين که با هليکوپتر کوهنوردا رو دنبال سر می کردن، انگار که هم اينطرف و اونطرف پخش می شد از جمل

.می خواستن همه رو از وجود اقليتی مخالف و يکدنده و لجوج با خبر کنن  
 

اما مهمتر از همه اينا خبری بود که دهان به دهان می گشت و اون برگزاری شبهای شعر انجمن گوته بود که 
.نويسندگان در دست تأسيس برگزارمی  شدتا جايی که يادمه به ابتکار کانون   

 
تقريبا بدون استثناء همه اين شبها رو می رفتم اونم با ماهرخ، ماهرخ از من قول گرفته بود که مثل بقيه باشم و 

باهم متعهد شده بوديم که بدون استثناء حداقل  بيست در صد از درآمدمون رو برای کمک به آموزش از هر 
اء کنه خرج کنيم و من هم کاری سياسی بدون اطالع و صالحديد اون انجام ندم، اما نوعی و هر جا که اقتض

اون خيلی خانم تر از اين حرفا بود که واقعا حساب کشی بکنه و کاش که می کرد نه برای اين که من زير آبی 
 می دادم ، من می رفتم نه،  من با اون يکدل بودم اما مکافات تالشهای غير منصفانه رو بايستی يکجوری پس

 از اونچه که به من گذشته طعم بی عدالتی رو احساس نمی کنم اما ماهرخ چرا؟
 

من مطمئنم که اگه ماهرخ به دقت توی جريانهايی که بعدا بدون تصميم من پيش اومد قرار می گرفت با ابتکار 
ا يکدل بودم و بلکه برای عمل خودش مانع بروز حوادث ناگوارمی شد، من نه برای پنهانکاری که با اون واقع

.دادم می اينکه مسؤليتی متوجهش نشه اون رو در جريان قرار ن  
 

هر، يکی از توی يکی از اين شبها بود، شب شعر گمونم توی خيابون پهلوی اون زمان بود ودر شمال ش
تياط و با تأخير  و شعر شعر آزادی ، با شنيدن کلمه آزادی همه به پاخاستن و من با احسخنرانا فريدون مشيری 

اما ملتهب شده بودم و صورتم می لرزيد، گر گرفته بودم و ماهرخ  دستش تو دست من بود و شاهد همه چيز و 
.يکدفعه جا خورد، انگار انتظار وضعيت متشنجی رو نداشته باشه   

 
و به خوبی تظاهر وقتی ميومديم متوجه شديم تمام منطقه تحت محاصره پليسه ، حتی آرايش اونا تهديد آميز بود 

به بی صبری برای دريافت فرمان حمله می کردن، انگار که مقامات امنيتی تو رودرواسی جيمی کراسی و 
رابطه با آلمان قرار گرفته بودند و يکجوری به دنبال بهانه می گشتن که جبران مافات کنن و همين هم سبب شد 

جمعيت رو آروم کردن و اون شب با التهاب اما بدون که مسؤلين انجمن که خوشبختانه آدمای پخته ای بودند 
.حادثه برگزار شد  

 
جلسه بعدی دانشگاه صنعتی بود، من دلم شور می زد اما ماهرخ خبرش رو شنيده بود و اون پرسيد که چی 

 کار ميکنم؟
 من بهانه ای آوردم واون خوشحال شد و قرار شد بريم خونه مصطفی داداش بزرگ من، راستش قرار بود

.خانم داداشم چند تا الگوی دستچين شده بوردا رو بهش بده  



خانم دادش من به اصرار ما رو برای شام نگهداشت و  اون روز تا آخر شب ما خبر نشديم که چی شده تا اين 
که دختر برادرم که از کارشناسای شرکت نفت بود و ظاهرا به دليل تدوين بعضی گزارشا تا دير وقت مونده 

اعتای  هشت اومد و گفت بی بی سی رو بگيرين ببينيم چی شده و بعدشم گفت شکر خدا که شما بود حدود س
.اونجا نبودين  

 
پليس تالفی دفعات قبل رو يکجا می خواست در آره، اآلن که به اون روزا نيگاه ميکنم متوجه ميشم که چه 

 زمينه ای از هيستری شاه دوستی راحت مخلصان بی مغز کار دست آدم می دن، ظاهرا برنامه ريزی پليس  با
ريخته شده بود و پليس بد تر از اين نمی تونست عمل کنه، اين کارا خيليارو خوشحال کرد اما  اين همه بالهت 
اونا من رو نگران می کرد، حتی ماهرخ هم از عکس العمالی من متعجب شده بود پليس به راستی که به شور 

العمل من متأثر از دريافتی ناخود آگاه از اون چه بود که داشتم به زمان شايد هم عکس . انقالبی دامن می زد
اون نزديک می شدم ، به هر حال آخراون شب من و ماهرخ و يکی از دخترای برادرم با ماشين چرخی 

.اونطرفا زديم و برگشتيم  
 

ه های دانشکده ما بودن  فردای اون روز خبرا دقيقتر و مفصل تر بيرون می اومد و کميته ای که بيشتر از بچ
تشکيل شده بود که اسم " آريامهر"برای سرو سامون دادن به کارا توی جمع تحت محاصره دانشکده صنعتی

خيليای اونا برای ماهرخ آشنا بود، اون انگاری احساس کرد که من احتياج به انجام يکجورتشريک مساعی 
ما برای متحصنين دانشگاه صنعتی ببريم، اين پيشنهاد دارم و برای همين هم پيشنهاد کرد که مقداری نون و خر

من رو ياد بابام و نقش اون توی ماجرای مسجد گوهرشاد مشهد در زمان رضا شاه و ماجرای کشف حجاب 
انداخت و بی اختيار خنده م گرفت، ماهرخ خيلی کنجکاو شد و من هم از سير تاپيازچيزايی رو که شنيده بودم 

 غافل از اين که ،ص چگونگی بهانه  فرار خود بابام رو از قائله اون روز بد فرجامبراش شرح دادم و بخصو
.تقاص هر دو رو يکجا و من بايستی پس بدم  

 
عصری ساعت سه قرار شد بريم و نون وخرماهارو از دفتر باباش بگيريم، اون طفلی همه رو توسط کارکنای 

، ساعت سه ونيم "آريامهر"تيم طرف دانشگاه صنعتیباباش رديف کرده بود، ما اين کاررو هم کرديم و رف
چهار بود که رسيديم و توی کوچه ای اونطرف پارک کرديم، من رفتم که سرو گوشی آب بدم و بعد هم با 

.ماهرخ رفتيم  
 

کی فکر می کرد بشه مثل سويس برای يک عده که اگه به زبون !  جيمی کراسی هم بد نيست ها: من گفتم
 دلشون برای جقه اعليحضرت تره خورد نمی کنن  نون و خرما ببريم، اما اين خوش بينی نميارن ولی ته ته

طولی نکشيد که پليس به بهانه اين که اآلن همگی ميان بيرون و ميرن سر کارشون اجازه نداد که نون و خرما 
 کاری که می خواست ها رو به بچه های اونطرف نرده برسونيم، اما ماهرخ از اونا نبود که کوتاه بياد و توی

انجام بده مصربود، اين شد که بحث حسابی کرد و لی نه مثل ماو دخترايی که با ما کوه ميومدن و مبارزه می 
کردن، بلکه اون حاال يکطرف مذاکره ای شده بود که فرمانده پليس مستقر رو شرمنده کرده بود و بقيه رو 

از خودشون می گرفت، با اونا پله های ظريفی می گوش مطلق، خيلی منطقی و عاقالنه نکات مشترک رو 
ساخت و با حوصله به پيش می رفت و مذاکرات رو هدايت می کرد  اصال هيچ نکته ای براش ثابت و مسجل 

نبود و بلکه توی صحبتا انگار که دلش می خواد حرفای طرف رو بشنوه و با دقت از اون چيزای با ارزش 
 احساس می کردی که از ته قلب اززحمتای پليس تشکر می کنه ، باالخره هم بيرون بياره  به طوری که بارها

تحويل بچه های !  فرمانده دونفراز نيروهاش رو صدازد تا نون و خرماها رو بگيرن و ببرن تو و مثل آدم
متحصن بدن، دستی جلو من آورد و دست داد و ماهرخ هم با خنده گفت چناب سرهنگ هنوز وقتش نشده با 

 دست بدين و دستش رو آورد روی دستای ماگذاست، فرمانده که سرهنگ بود گفت برای من افتخاره و خانما
کاش ماهم مثل شما روبين خودمون داشتيم ، تبسمی کرد و ما هم اومديم در حالی که اون فرمانده يک دست 

رگ يعنی مائو برای من در واقع حاال يکی از آموزه های انقالبی بز. حسابی تا صورتش برای ماهرخ باالبرد
!البباطل شده بود، آموزه دامن زدن به نفرت از مثال ضد انق  

 
من ديگه . روح من خلصه ای عجيب رو تجربه می کرد، انگار که بار بزرگی رو از دوش من برداشته باشن
پارچگی می نگران و متأثر از تئوريزه کردن خشونت انقالبی نبودم و مهمتر از همه اينا وجود من به سمت يک

.  رفت و انگار که سينه شکافته من به هم می رسيد  
 

قرار شد ماهرخ رانندگی کنه و اون رفت پشت فرمون نشست و من که دور زدم تا از سمت راست ماشين 
سوارشم، دستی به سمت من اومد و اون رو گرفت و فشرد، يکی از دوستای کوه من بود اسمش گمونم کاظم 



ی دانشکده تعاون بود واهل بهبهان، ما با هم توی يکی از برنامه ها توی سرمای چهل بود و اون از بچه ها
درجه زير صفر دامنه های قله  آتشکوه جلو و جدا از بيست نفر ديگه نماز خونده بوديم وتوی يکی ديگه هم 

الی می شد حسابی با هم حرف زده بوديم به سبک و سياقی صميمی و دلنشين، و ديگه هم حد اقل سه چهار س
که اون رو نديده بودم تا به اآلن و البته هيچ وقت هم فکر نکرده بودم که اون کجاست و چرا پيداش نيست، 

خواستم اون رو به ماهرخ معرفی کنم که من رو به کناری کشيد و دست من رو برد طرف پهلوش، يک کلت 
ن گرفته بود من رو شوکه کرد من فقط رو روی پهلوش جاسازی کرده بود ، کلت  گرم  که گرماشو از تن او

حرف زده بودم و اصال هم به مخيله من خطور نمی کرد که از اين فکرا بکنم، اون گفت که عضو گروه 
 اما به علت تلفات " در واقع عضو هيچ يک از گروههای شناخته شده نبوداو"،والفچره و يا تو همين مايه ها

تهديدش می کنه، دستگيری ی اون هم حداقل يعنی شکنجه اون تا ديروز ارتباطش قطع شده و خطر دستگيری 
.حد مرگ  

 
هاج و واج موندم و درمونده ، اصال جای بحثی نبود برای هيچ چيز، احساس می کردم مثل يک زندانی از 

سلولم بيرون ميارنم ، تازه می رفت زخم شالقهايی که سالها بود روز و شب به تنم فرود ميومدن خوب بشن، و 
دون هر توضيحی  به سمت سرنوشتی محتوم برده می شدم، هيچ اختياری از خودم نداشتم ، ماهرخ حتی ب

صورتش رو هم برنگردوند و کاش اين کار رو می کرد من اصال نمی تونستم تصميم بگيرم نه به رفتن و نه 
ه رو جهت بده، هر چی بود به موندن، منتظر يک اتفاق بودم تا که به عنوان يک پارامتر قوی وارد بشه و مسأل

.بهتر از اين سردرگمی کشنده بود  
 

دونستن ماهرخ اون رو درگير ماجرايی می کرد که خالصی از اون آرزويی بود که سالها بود برای هيچکس 
 بر آورده نشده بود و بی خبر بودنش چی؟

 
ش رو از جنگلی تاريک و احساس کسی رو داشتم که در شبی تيره و بدون هر وسيله دفاعی مؤثر عزيز ترين

 خودش گير حانورای درنده بيفته و يا عزيزش فرقی نمی کرد، خطری جدی و نفس گير  وحشی عبور می ده،
در پيش بود که امکانات من برای گريز از اونا کمتر از امکان آدمی بی دفاع در جنگلی تاريک و پر از 

.خطربود   
 

نقدرپرخطر؟دل بستن به خوش آمد روزگار در همهمه ای او  
 

.شعور ترسيدن هميشه کمکی برای من بوده اما اين دفعه ذهن هوشيار من داشت که قلب من رو از جا ميکند  
 

 زياده ، اين خانم خواهر خانم جا وای نستا چون اينجا تراکم پليسدر يک لحظه خودم رو پيدا کردم و گفتم اين
جکاو شده و من بايستی اونو برسونم خونه شون، داداشمه  و يک آدم معموليه که با خبرای بی بی سی کن

دوساعت  و نيم ديگه تو رو تو مسير کالج به تخت جمشيد  سوار ماشين می کنم، راهنمای چپ می زنم وقتی 
.منو ديدی بيا طرف من  ومنم ميام سمت راست  که سوار شی  

 
دی در جايی که هر لحظه اون ن که منتظر جواب بشم اونو ترک کردم و سوار ماشين شدم، خونسرمن بی او

. برای فکر کردن غنيمته کاريه که کم ولی بعضی وقتا از من بر مياد  
 

همه اين کارا دو سه دقيقه بيشتر طول نکشيد ولی اينا برای کنجکاوی ماهرخ کافی بود، اما ماهرخ هيچ عکس 
.ان روهم  نديديمالعملی نشون نداد، گفت می خواد سری به مهسا جون بزنيم، خيلی وقته امير خ  

. و راه افتاديم  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسمت سوم
 

 بحران
 خوب، تا همين جا من به اندازه کافی گير بودم و ماهرخ؟ نمی دونم که اين کاظم اونو ديد ويا که نه و لی به 

يينه رو طوری تنظيم کردم که پشت سرم رو ببينم، کاظم يع شيشه ماشين رو کشيدم پايين و آهر حال خيلی سر
.داشت پشت به ما شين دور ميشد  

 
وارد خيابان اصلی شديم و من يک کم پشتی صندلی رو دادم عقب تا که کمی تو خودم مسأله رو باال وپايين 

رفتيم که ماهرخ پرسيد کی بود؟ من در حالی که " آزادی حاال "کنم، چند صد متری توی خيابون آيزنهاور
 يکی از بچه های دانشگاه که  اخراجش کردن و حاال هم احضار سعی می کردم خودم رو عادی نشون بدم گفتم

و يک خورده از " مقر اظالعات که مربوط به فعاليتای سياسی توی دانشگاهها می شد " شده که بره ميکده 
 بنده خدا شايد که مشکل دانشگاهش اری براش پيدا بشه بد نيست ،نظر جا در مضيقه است، فکر کردم اگه ک

 حل بشه؟
 

رخ پرسيد خونواده ش کجان و چرا نمی ره شهرستان پيش خونواده ش؟ماه  
 

!البد نامزد داره و نمی خواد پدرزنش بو ببره: گفتم  
 ماهرخ زد زير خنده و گفت نه بابا، بابای من  اونطورا هم  که فکر می کنی بد نيست، خوب به فکر آينده بچه 

 وقتی تو رو احضار  ی؟ البد هنوز از عکس العمل اونشه ديگه، تو اگه بچه داشته باشی به فکر اون نيست
 کرده بودن دلخوری؟

 
گفتم نه، من وقتی که با توام از هيچکس دلخور نيستم اصال يادم ميره دلخوری چيه ، تازه فکر می کنم تا 

 حدودی حق با پدر تو هست، حداقل از اين نظر که ما حق نداريم عواطف و عاليق قوم وخويشا و دوستامونو
ناديده بگيريم، ما که از زير بوته در نيومديم من خودم هميشه نگران مادرمم که اگه اتفاقی بيفته اون چقدر 

 غضه می خوره؟
 

ماهرخ گفت پس نتيجه می گيريم که مبارزه رو به عهده بچه های زير بوته بگذاريم و بريم دنبال کارمون، 
ز اين که تو زندانای مخوف شاه به ما بد ميگذره قوم و چون که ما قوم و خويش داريم و اگه ما رو بگيرن ا

 خويشای ما ناراحت می شن؟
  

من اصال مبارزه رو برای اصالح جامعه و عدالت اجتماعی رد نمی کنم و من نمی گم که سيب زمينی باشيم، 
 بگيرن ، من از اين حرفايی که ميزنين سردر نميارم، مثال همون تظاهراتی که می گی نزديک بوده فرهادو

شعارای که می دادين اصال واقعی نيست اونم اونجا بين يک مشت کاسبکار، حتی امروز توی مناطق محرومم 
مردم گشنه نيستن که شما شعار می دادين از قحطی و گرانی ملت به تنگ اومدن، راست راستی بگين ما 

فرهنگای ديگه آشنا بشيم وبدونيم بقيه چه آزادی می خوايم، ما از تملق گويی بدمون مياد، ما دلمون می خواد با 
جوری فکر می کنن،  ما از فساد توی دستگاههای دولتی ناراحتيم، ما می خوايم وضع کارگرا و دهقانا بهتر 

بشه و راهش رو هم نشون بدين، خودت می گی وقتی پنجزار روی حقوق کارگرای کارخونه ارج کشيدن، 
دشم يک خطو خوابوندن و کارگرارو اخراج کردن و يا همين پرداخت حقوق با مشکل مواجه شده و بع

کارخونه ممتاز، کارگرا با شعار جاويد شاه اعتصاب می کنن و حقوقشون رو مثال يک تومن اضافه می کنن، 
خوب ميگن صاحبش گفته اينطوری قيمت پارچه گرون در مياد و مردم نمی خرن و تاجرارفتن از بنگالدش 

!  که کارگرا رو بد بخت می کنهپارچه بيارن، خوب اين  
     

  من گفتم ببين اصال اين حرفا نيست مسأله اينه که سيستم رو درست کنيم، اآلن طبقه سرمايه دار حاکمه ما اون 
رو برای حکومت اليق نمی دونيم بخصوص اآلن که اونا بصورت کمپرادور در اومدن و وابسته به امپرياليسم 

. از منافع امپرياليسم جهانی دفاع می کننجهانين و بجای منافع ملی   
 

 سر من کاله نمی ره، من چند ساله تورو می شناسم؟ تو اين حرفای !ماهرخ زد زير خنده و گفت علی جون
پراکنده و بريده بريده رو تحويل من می دی که چی؟ شايد اونايی که اين حرفا اصلش از اوناست بدونن چی 

دوم از شما نميدونين اصل قضيه چيه؟ بابا دوتا ابر قدرت توی دنيا هست و می گن ولی من مطمئنم که هيچ ک
هرکدومشون دارن اين لحاف رو طرف خودشون می کشن، حاال اين حرفای که می زنی يک چيزی ، هفته قبل 



تم و  اومدم تودانشکده تون و از صبح تا شب روی دوزانونشستم  و با اون ترس و لرز دستاموپشت سرم گذاش
بدرد هم نخوردم نه برای اين که خوشم بياد ولی کنجکاو بودم شايد يک چيزی ميه ها رو خوندم ، نهاراعال

.م بيادگيربخوری   
 

 آخه شما ها چه جوری باهوشای اين مملکتين؟ درس و کتاب رو گذاشتين کنار ، اون آقاهه که تمام خونواده ش 
يشه، اونوقت نشسته از زندگی خصوصی مائو می منتظرن مهندس بشه و بره يک کاری بکنه داره اخراج م

خونه که چطوری شد که کنگره حزب کمونيست چين اجازه نداد آقای مائو زن چهارمش رو بگيره و بعد اون 
و يا اين دعواهای پلخانف و لنين و بعدشم ...چطوری کلک زد و اونارو در مقابل عمل انجام شده قرارداد و 

رو ترور می کنه، راستی آقای لنين با کلی آدم نوکر امپرياليست انقالب می کنه و استالين مياد آقای تروتسکی 
!ايی می کنه و می ده تيربارون کننبيست سال بعد همه رو استالين شناس  

 
يک جا نه و همه جای اين حرفا و کارای شما ايراد داره، اگه از من می پرسی اين دوستت رو !  نه علی جون

می کردی تا باهم  متقاعدش کنيم و بفرستيمش خونه شون و بعدشم بياد وبره دوتا توضيح بايستی به من معرفی 
آدم وار به آقای نهاوندی بده و قال قضيه کنده بشه، اين که حاال تو دستشو بگيری تا که همه شانسش برای 

ارش معکوس درس خوندن از بين بره و يا بره تفنگ برداره اين لطف به اون نيست تو از همين اآلن شم
نابودشدن اون و خونواده ش رو شروع کردی بابا اين بيچاره ها دهقانن، يک نفرشون اگه کسی بشه همه شون 

.خوشبخت ميشن وگرنه برعکس همه شون بد بخت می شنشون و شايد يک ايل و طايفه   
 

ا نبود که سرمايه من جدا لجم گرفته بود و اون چقدر همه چيز رو ساده می گرفت، اگه که مبارزات بلشويک
دارا نم پس نمی دادن، اين اصال از ديالکتيک تاريخی و اينجور چيزا هيچ چيز نمی دونه اونوقت راجع به اين 

اظهارنظر می کنه، راستش من از " که البد فقط  نوابغی مثل ما از اون سردر می آوردن" مسائل پيچيده
 که اون رو دوست داشتم سکوت کردم چون هيچ حرفای صريحی که اون می زد ناراحت شدم ولی از اونجا
نسا رو تو دسترس اگه آزادی بود و می شد که رفر. چی نميشد بگم همه اين گرفتاريا از همين ديکتاتوريه ديگه

داشته باشيم اونوقت معلوم می شد که مهمترين کار همون مبارزه با رژيم وابسته شاهه و نه رفرم و دلسوزی 
.برای اين و اون  

 
.هر حال ناراحتی قبلی من کم بود حاال اينا هم اضافه شدبه   

 
 به خونه مهسا جون رسيديم و تازه يادمون افتاد که داريم  دست خالی ميريم،  دور زديم و از قنادی سر 

.خيابونشون يک خورده شيرينی خريديم و برگشتيم  
 

حياط پر از ظرفای چينی و بلور بود و اميرخان نبود و رفته بود برای کارش يک مقدار طال و رنگ بخره، تو 
دخترای کارگاه کم کم خدا حافظی می کردن، ميز کار اميرخان مثل هميشه خلوت بود و فقط چند تا قلم مو و 

رنگ و يک تنگ بلور که روی اون نقاشی زيبايی کشيده شده بود، اينا نقاشی نبودند و انگار که اميرخان خود 
د و يک جوری اينارو ضخامت داده بود که انگار پائيزه و تازه از درخت گال و برگارو رو تنگ چيده بو
!ا برگ نبودن اونا خود پاييز بودنافتادن،نه اين بی انصافی بود اون  

 
  ماهرخ پرسيد خشک شدن؟ مهسا جون گفت اشکال نداره  دست بزنين پخت اولش رفته، من پرسيدم برای کيه 

 مهسا جون با تعجب گفت که مگه ماهرخ پهتون نگفته؟ ماهرخ گفت که خود داداش نقاشيش رو دست گرفته؟
، گفتم اگه بگم ميگی حتما ما نفوذی هستيم و داريم هنرداداشت رو به .برای  يکی از بچه های اتاق بازرگانی

!بورژواها پيشکش می کنيم  
 

سر شاخ نشدم، نه برای ظاهرا بحث چند دقيقه پيش ماهرخ رو حساس کرده بود با وجودی که من اصال با اون 
اين که از حرف زدن کم می آوردم نه، اصال،  من حاضر نبودم دنيا رو با اون عوض کنم، من راستی راستی 

اونو دوست داشتم من خود اونو دوست داشتم من بارها به خودم گفتم تو نمی خواد مثل شاندور پتوفی بشی، 
اشاره به يکی از شعرای " وس و شمشير رو بگذار کنار اصال بگذار تو يکی بد باشی و تو فقط همسرت رو بب

قشنگ شاندور پتوفی شاعر انقالبی مجار که همزمان با يورش ناپلئون برای آزادسازی اروپا با دشمنای 
"کشورش مبارزه می کرد  

 



 مهسا جون مصر بود که ما رو برای شام نگهداره و ماهرخ هم بدش نمی اومد اما من با کاظم قرار داشتم،
تقريبا هيچ راه و بهانه ای نبود، تا اينکه خبرای بی بی سی بهانه ش رو ايجاد کرد، پليس قول خودش رو بر 

اجازه خروج مسالمت آميز متحصنين زير پا گذاشته بود و در حضور خبرنگارای خارجی اونا رو موقع 
روع به شعار دادن کرده بودن و خروج مورد حمله قرار داده بود، البته و ظاهرا يک عده برای ايجاد بهانه ش

اين کلکی بود که قبل از اين که بگيره لو رفته بود و ناشی گريای پليس و برنامه ريزيای امنيتيا مورد استهزاء 
و مسخره قرار گرفته بود و در نتيجه خبرگزاريا يکصدا به حمله پليس به کسايی که قصد خروج مسالمت آميز 

ر خالف خواست پليس قضيه به کتک خوردن مردم تموم نميشه و کار به زدو داشتن اشاره می کردن، ظاهرا ب
.خوردايی می کشه که تا اون ساعت هم ادامه داشت و نتونسته بودن مهارش کنن  

 
شاهد از غيب بود و من به ماهرخ گفتم که تو فکر می کنی که با اينا ميشه صحبت از آزادی و فرهنگ و 

 اينطور چيزا کرد؟
 

دازه دهها تظاهرات پراکنده ای که ما با تلفات زياد تو اون شرکت می کرديم تأثير گذاشته بود و پليس به ان
صحنه های خشونت خونين پليس تنفر همگی رو بو جود آورده بود و اين از صحبتايی که از چند نفر از 

.نقل می شد آشکار بودا تماشاگر  
 

:ين؟ ماهرخ گفتمهسا جون با خنده ای اومد و گفت بحث سياسی می کن  
 

 نه داشتيم با هم حرف می زديم ، خوب حاال چون تو بيشتر دوست داری از خودمون حرف می زنيم و ماهرخ 
از نامه ای که از فرانسه براش اومده بود حرف زد و اين که بايستی زودتر ريز نمراتش رو ترجمه کنه و 

ی صنعتی تحصيالتش رو ادامه بده ، رشته ای بفرسته ، اون قصد داشت توی رشته معماری و احتماال معمار
.که من اونو تشويق می کردم  

 
دختر برادر "دل من جوش می زد و دوباره تو اظطرار تصميم گيری بودم، به ماهرخ گفتم بيا بريم شهناز

 رو برداريم بريم خيابون آيزنهاور، ماهرخ قبول کرد و با قول برگشت سريع ما، مهسا جونم ما رو تا" بزرگم
.دم در بدرقه کرد  

 
از در که اومديم من برای ماهرخ ماجرای عصر رو توضيح دادم و ازش خواستم تو تصميم گيری به من 

. نبود دختر تو دانشکده های شماستکمک کنه، اونم به شوخی گفت اين که کاری نداره اينا همه اش از  
 

    از سرش می برن، اونوقت اونم بازنشسته کاظم بياد چندروز تو کارگاه داداشت کار کنه اين دخترا هوش 
می شه، گفتم شوخی نکن مسأله جديه و من برای اين که مسؤليتی متوجه تونشه عصری بهت نگفتم  ولی 

راستش اصال عقل من قد نمی ده تو اين اوضاع و احوال چی کار کنم، ضمنا به ماهرخ با شوخی گفتم اونجا پر 
 دوسوم دانشجوهای !يد که داشت کنده می شد، گفتم راست می گم به خدااز لبنياته، ماهرخ همچی گوشمو کش

 اونجا دخترن، پرسيد رفتی آمار گرفتی؟
 

. ضمنا به ماهرخ گفتم که صالح نيست اون بياد   
 

ماهرخ خنديد و گفت تو چقدر عاقل و برنامه ريزی ؟ آخه بنده خدا اگه يکجوری پای تو بياد وسط منو که با 
همون عصر که اسلحه اش رو نشون تو داد همه دوستت  اطالع نداشتم ولم نمی کنن و اون اين حرف که بگم

مارو وارد ماجری کرد و اونجوری که می گی با شکنجه تاحد مرگ، اآلن هم من می فهمم چی می گی، تو 
ق خودت رو نمی تونی کنار بکشی منم نمی تونم، من از حالتت همون عصری فهميدم که مسأله مهمی اتفا

 منتها من فکر می کردم خبرای بدی راجع به دوستای . افتاده و مسأله اخراج از دانشگاه و اينجور حرفا نيست
متحصنته و شايد اونا رو باز داشت کردن و يا توی درگيرای ديروز از بچه های دانشکده تون کشته شدن، اآلن 

ينجورجاها، امشب تو کارگاه می خوابه و از فردا هم بهتره بياد کارگاه داداشت، اونو ميتونه بفرسته بازار و ا
.شبم تو خونه احمد که خيلی هم خوشحالش می کنه  

. اينجوری اجاره ش تقسيم ميشه و ديگه برای خودش تنها سنگين نيست   
 



 گفتم اون اآلن تحت تعقيبه و حتما پليس دنبال اونه و اون اگه با پليس برخورد کنه اسلحه می کشه و ما هم انگار
که خونه تيمی درست کرديم، اون بايستی برای يک هفته يک جايی داشته باشه تا که موقع قرار اضطراريش 

. اين مدت حد اقل رفت و امد رو بايستی داشته باشهیبرسه وبتونه به سازمانش وصل بشه،  تو  
 

صلی بساز بده بهش ماهرخ گفت بهش آدرس  خونه خانوم جون روکه رفتن مشهد بده و يک کليد از روی کليد ا
و بگو به محض رفتن تو خونه کليد رو تو باغچه قايم کنه، با اين شرط که از خونه تا روز قرارش خارج نشه، 
از تلفن مطلقا استفاده نکنه و به تلفن هم اصال و ابدا جواب نده،  و البته  اگه اتفاق پيش بينی نشده ای افتاد بگه 

بايستی مثال شيشه پنجره پشت رو هم بی سر و صدا بشکنه، که رفتن توی خودش از ديوار رفته باال و البته 
.خود خونه طبيعی جلوه کنه  

 
 راستش نقشه از اين بهتر نمی شد، من کاظم رو آدم با فهم و مسؤليت شناسی ديده بودم و بنا براين به نظرم 

کرده ايم، گفتم ای کاش مثل تو اومد که ما مسيری امن و کم خطر رو برای گذر از اين وضعيت خطرناک پيدا 
بين بچه ها بود، توی اون عالم هيجان و نگرانی گفت ببين اين دومين شغليه که از عصری تا حاال به من 

آخه نه که خوشم مياد؟ ميگن مار از پونه بدش مياد در لونه ش ! پيشنهاد شده اونم هر دو برای مشورتای امنيتی
ب سرهنگ و حاال هم تو، بعد يکهو انگار يک چيزی به فکرش رسيده ، اولش اون جنا!سبز ميشه همينه ها

 باشه با تبسمی از روی نگرانی پرسيد؟ مگه تو تو اين برنامه ريزيا هم بودی؟
 

من براش توضيح دادم مقدار زيادی از اعالميه هايی که تو دانشکده می خونيم راجع به علت ضربه خوردن 
.ونا اشتباهات معموليه و معموال هم همون اشتبا هات باعث تلفات سنگين شدهخونه های تيميه و البته خيلی از ا  

 
دو تا مشکل بود يکی بهانه گرفتن کليد از مامان ماهرخ و يکی هم يدکی درست کردن از روی اون و اين وقت 

.شب، تقريبا از خير درست کردن يدکی گذشتيم و مسأله توجيه گرفتن کليد مونده بود  
 

هرخ خيلی ساده و راحت گفت هيچی به مامان می گم  پريروز که رفتم خونه خانوم جون برای طبق معمول ما
 بورداها رو جا گذاشتم و اآلن که می خواستم برم ديدن شهناز فکر کردم برم ،ديدنش قبل از مسافرت مشهد

.بردارم  
!.اما!  اما. اين ماهرخ حرف نداشت و من می خواستم بگيرم و از ته دل ببوسمش  

 
هنوز فرصت بود به شرطی که ماهرخ کليد رو می گرفت و جلدی بر می گشت، رفتيم خونه ماهرخ و 

.خوشبختانه باباش نيومده بود و بنابراين ماهرخ زودی با کليد برگشت و حاال مونده بود تا من کاظم رو  ببينم  
پهلوی بگذارم و من برم کليد  تو اين فاصله ماهرخ رو کجا بگذارم، قرار شد اون رو جلو کفش فروشيای سر 

.و آدرس و نقشه رو بدم کاظم  
 

 همه چيز به خوبی پيش رفته بود و من خيلی کمتر از عصری نگران بودم و با وجودی که خطر بزرگ بالقوه 
.وجود داشت دليلی نديدم که در باره شون سخنرانی کنم  

 
يدن شهنازدختر برادر بزرگم نرفتيم به بهانه  اون شب همه چيز طبق طرح و برنامه گذشت اال اين که ما به د

 شهناز چندبار تلفن کرده بود و متعجب که ما چرا ،همون بوردا برداشتن و اينطور چيزا، وقتی برگشتيم خونه
.نرفتيم و من هم سريع زنگ زدم و گفتم که سری به خونه خانم جان زديم و دير شده   

 
 اين که بدونين سال بعد همين کاظم رو دو بار ديدم، يکبار توی بهتره از جزئيات اتفاقات بعدی بگذريم اال

ميدون بيست و چهار اسفند درصبح روز بيست و دوم بهمن قبل از تسليم کامل ارتش، در لحظات شروع 
يورش به پادگانا و يکبار هم هفته بعدش بعنوان فرمانده يگانهای حفاظتی يکی از مناطق تهرون ،  اون وقتی 

  بوما رو مسلسالی سنگين کارگذاشته بودن و ديگه هيج وقت اون رو نديدم و فکر می کنم بايستی که تمام پشت
. دنبال کار و زندگی خودش رفته باشه  

  
 اوضاع من داشت روبراه می شد يا بهتره بگيم اوضاع همه همکالسيای من ، خيلی هاشون تو همون  !خوب

 امريکا از جمله فرهاد و من هم که داشتم برای بورس فرانسه پايان دوره ليسانس مدرکشون رو گرفتن و رفتن
.م سال ديگه با ماهرخ تو فرانسه هستکفش و کاله می کردم، درسامو خونده بودم و ترديدی نداشتم که  



 بعد از برگزاری شبهای شعر انگار تب چريک و چريک بازی که توی دو سه سال اخير تلفات سنگينی 
کش کرده بود، حاال طيفی از اطالعيه هارو ميشد به درو ديوار ديد که نگران از نفوذ بوجود آورده بود هم فرو

دی در تن اونا هشدار می داد ولی ترديد ججريانهای رفرميست مثل جبهه ملی و اينا بود و نسبت به پا گرف
.مورد کارآيی مبارزه مسلحانه ايجاد شده بود  

 
ظاهرات وسيعی راه افتاد که اوضاع رو به شدت متشنج کرد و اما اين وضعيت دووم نياورد و شونزده آذر ت

کالسا تعطيل شدن، دکتر نهاوندی عوض شده بود و ديگه مدارا و پادرميونيای قبلی نبود و اين رئيس تازه 
دانشگاه شمشير رو از رو بسته بود و دو سه روز بعد بود که فهرست بلند و بااليی رو منتشر کرد که خيليارو 

.وقت و يا دائم از تحصيل محروم می کرد واسم من هم توی اين ليست بود بصورت م  
 

اين دفعه من خيلی زود و سريع  موضوع رو به ماهرخ خبر دادم، حاال اين خيک شيره بود که من رو ول نمی 
.کرد  

 
اغ پسر رار شد که تا قطعی شدن هر چيز خبر رو به هيچکس نديم و من با توجه به تجربه قبلی اين دفعه سرق

.عموی هم دانشکده ای و همکالسيم نرفتم که ازش بخوام تو خونه اين مسأله رو مطرح نکنه  
 

  راستش اين پسر عموی من پسر خوبی بود منتها درگير عالقه به دختری از همکالسياش به اسم ايراندخت 
ابخانه سر ميزی که من بود که اون تحويلش نمی گرفت و البته اين دختر خانم که معموال می اومد و تو کت

نشسته بودم می نشست و از مسائل و برنامه هاش می گفت از جمله اين که پدرش تو فرانسه تحصيل کرده و 
دکترا گرفته و خيلی هم روی اين مسأله تعصب داره،  تو گروه قبول شده های بورس فرانسه هم  بود و شايد 

. پسر عموی من شده بوداينها زمينه ای برای بد جنسيای بيشترو بچه گانه   
 

گفتن اين هم بی فايده نيست که همين که داستان فهرست اخراجيا مطرح شد، ايراندخت اومد و گفت که پدرش 
رابطه خوبی داره و بهتره که  با من بياد پيش رئيس "  که حاال رئيس دانشگاه شده بود" با دکتر قاسم معتمدی

.م من همآهنگ با بقيه عمل می کنم  وتکروی نمی کنمدانشگاه ، من به کوتاهی تشکر کردم و گفت  
 

خوب نشون به اين نشون که کالسای درس به اعتراض به اين ليست کذايی تعطيل شد ودانشگاه با کمی عقب 
.نشينی محروميت همه رو کاهش دادن به شرط اين که يکی يکی برن پيش رئيس دانشگاه برای مذاکره  

 
تصميم گيری يکپارچه گذاشتن و از من خواستند که شرکت کنم ولی من با بهانه بچه ها جلسه ای محدود  برای 

اين که جو برای تصميم گيری درست دست من نيست گفتم هر تصميمی بگيرين من از اون پشتيبانی می کنم، 
.که البته تصميم بر عدم مذاکره بود  

 
يکروز صبح که توی کتابخونه دانشکده بودم سرو کله دختر خواهرم پيدادش شد، من بودم و ايراندخت که طبق 

معمول ميومد و از خوبيای تحصيل تو فرانسه می گفت و اينطور چيزا، يک حال و احوال مختصری کرد و 
بودم، ايراندخت گفت من می ، من اون و ايراندخت رو قبال به هم معرفی کرده  خواست بريم تريای دانشکده

همين دختر "رم انگار می خواين با هم صحبت خصوصی بکنين، ولی ما رفتيم تريا و اين مهناز خانم 
گله کنان پرسيد که چرا به اون نگفتم که از دانشکده اخراحم کردن؟" خواهرم  

 
با وجودی که مهناز همه اش راستش من ديگه کالفه شده بودم ونمی دونستم که بايستی به همه جواب پس بدم و 

حسن نيت داشت و من  می دونستم که برای هشدار مهمی اومده يک خورده ناراحت شدم ، راستش نگران هم 
.بودم  

 
خالصه اين که حاجی جدا از من نا اميد شده بود و اين خبر هم که با آب و تاب بهش رسيده بود اون رو حسابی 

.ن ماهرخ دعواش شده بود و خالصه اوضاع قمر در عقرب بودمترصد اوقات تلخی کرده بود، با ماما  
 

اما مسأله همينا نبود و مهناز گفت تو برنامه ات چيه ميگن اصال قصد رفتن به فرانسه نداری و يکهو متوقف 
از ايراندخت پرسيد و اين که اون رو چی جوری می بينم که گفتم وجود اين ! شد و انگار لبش رو گزيده باشه

 که خونداده ش شگل توی اين دانشکده غير عاديه اما خيلی افاده داره و ظاهرا افاده فرانسويا به اونمدختر خو
ن رسيده، حاال برای چی اينا رو می پرسی؟تحصيلکرده فرانسه   



 
چيزی نگفت و فقط گفت که  نمی دونه چرا اين قدر نسبت به مسائل و ريزه کاريا  بی توجهم؟ از خواهرم و 

نا پرسيدم اما تقريبا من رو سردر گم رها کرد و رفت با اين توصيه که اين تکروی نکردن و اينا پسراش و اي
حرفه و توهم که کارای سياسی رو کنار گذاشتی، اآلن خيلی مصلحتا ايجاب می کنه که برم پيش رئيس دانشگاه 

 حاج آقا از طريق اتاق تا اسم من از فهرست بياد بيرون، يک خبر مهم ديگه هم داشت و اين بار اين که
بازرگانی با اين آقای دکتر قاسم معتمدی که قائم مقام حزب رستاخيز هم بوده حشر و نشری داره و بهتره که 

يعنی اين که حاج آقا رو . برای يکبار هم شده توی يک جهت حرکت کنم و زيگزاگ رفتن رو کنار بگذارم
 واسطه عفو خودم قرار بدم؟

 
ضعيت من اينقدری  هم بد نيست که توی فاميل پخش شده ، اآلن هم که اعتصابه و از منم به مهناز گفتم و

کالس خبری نيست، اين آقای رئيس دانشگاه هم خيلی تند می ره و امروز و فرداست که از کارمنداش يک 
ضربه جانانه بخوره و البته اونطوری هم بود و داشت امکان يک اعتصاب و اعتراض حسابی از طرف 

ندای دانشگاه عليه اون فراهم می شد، يک ضربه جانانه که حتما حتما باعث می شد توی ارزيابی قدرت کارم
.اش تجديد نظر کنههمانور خودش و روش  

 
به هرحال اتفاقای ديگه ای اين مسأله رو تحت تأثير قرار داد و اون هم شلوغيای قم بود، شهری که از چهار ده 

ادگار گذاشته بود، دانشگاه يکسره تعطيل شد و من هم رفتم باز سر کاراما اين سال پيش هم سابقه خونينی به ي
از کارگاه هميشه خاطره خوبی . دفعه رفتم کارگاه ، از هرچی کار تجارت و بازار بود تنفر پيدا کرده بودم

ق ليسانس من داشتم از اولين بار که تو سال اول خودم رو سال سومی جا زدم  تا حاال که ادعا می کردم از فو
توی کارگاه  بيشتر از کاغذ و نقشه ، کاال بود و ابزار و ماشين ، هنوز هم وقتی که . چند واحدی بيشتر نمونده

.از کار روی کاغذ خسته می شم چند روزی می رم کارگاه تا همه چيز عادی بشه  
 

.وری ماهرخ شدراه دور بود و بنابراين يک ماشين خريدم ، کاری که زمينه ای برای ابراز دلخ  
 

اما بشنويد از حاج آقا که می گفت از خودش تعجب می کنه که چطوری اجازه می ده که دخترش با من که به 
هرحال هنوز نامحرمم بياد بيرون و وقتی گفته بودن خوب ميشه عقد باالسری کنن که محرم بشن تا موقع 

 و من ؟کی به من بگه اين آقا چه کاره استعروسی که عقد رسمی می کنن  و البته حاج آقا فرموده بودن ي
 دخترم رو به کی می دم؟

 
 و صد البته که هرچه سرکوفت داشته هم سر مامان ماهرخ بنده خدا می زده  و هر وقت هم مهسا جون رو می 

.ديده اون رواز سرزنش و اين جور چيزا بی نصيب نمی گذاشته  
 

.يش ماهرخ بوداما خبرای مهمتر و صد البته نگران کننده تر پ  
 

ون روز عصری ماهرخ رو ديدم ، اصال با بقيه روزا فرق داشت، ما هميشه هميشه رودرروشدنمون با هم
خوش و بش حسابی همراه بود، حتی توی لحظات دشوار و معموال چيزايی معمولی رو هم به طنز و شوخی 

 اومد که جايی برای غم وغصه نمی برگزارمی کرديم و جالب اين که خود به خود اتفاقات جالبی هم پيش می
گذاشت اما اين دفعه  وضعيت فرق کرده بود و شوخيای من با تبسمی که نشون از دلخوری جدی می داد 

روبرو می شد، ماهرخ درمقابل حرفای من که واقعا من تو هيچ اقدام سياسی که اون بی خبر باشه شرکت 
تم که دنبال مدرک تو باشم اما اينا چيه؟نکردم کفت، من با بابام فرق دارم و اينجوری نيس  

 
ماهرخ يک نامه ای رو به من داد که از يکی از دانشگاههای امريکا برای من اومده بود و يک ليستی بلند باال 
از مدارکی که بايستی بفرستم، همراه اونم نتيجه امتحان تافل و خالصه درد سرتون ندم، اين سؤال که راستی 

!!ی کار می خوام بکنم؟ ايراندخت کيه و اينطور چيزاراستی من با کيم؟ چ  
 

هنوز از اينجا بيرونم ننداختن ! به شوخی گفتم بيا بريم تا دير نشده يک نظر قربونی بگيريم ببنديم به گردن من
اما اين شوخی هم بی مزه تر از اون ! از امريکا برام پيشنهاد مياد و راست راستی اين نامزدتو چشم می کنن ها

. فکر می کردم از آب  در اومدکه  
 



 اون روز انجمن ايران و فرانسه  کالس داشتيم و بنا بر اين رفتيم اونجا، موقع بيرون اومدن ايراندخت روديدم  
 ديدن اون غير منتظره نبود و با اين همه موقع ديدن اون من بر اين نشدم که اون رو نديده بگيرم، من هميشه 

 تو اين شرايط دشوار که انگار همه چيز از کنترل من خارج شده بودند ،  نمی می خواستم خودم باشم حتی
تونستم حتی به تظاهر دختری رو که پنج سال بود همکالسی من بود و بارها  روی دو صندلی کنار هم نشسته 

.بوديم ناديده بگيرم ،  سالمی به ساده گی بود و من سعی کردم معمولی باشم  
 

ضربه رو خورده بودم و ماهرخ اسم اون رو آورده بود، در واقع  ماهرخ اون دختر  اما اينطوری نبود، 
ل بودم که فکر می کردم هيچ وقت امکان نداره که  کردم نبود، من اونقدر با اون يکداستثنايی که فکر می

ی آزار وضعی پيش بياد که اون يک ذره هم توی عشق و عالقه من به خودش ترديد پيدا کنه اما حاال سوء ظن
دهنده ايجاد شده بود ، اونم توی شرايط دشواری که من بيشتر از هر چيز به اعتماد و  پشتيبانی اون احتياج 

.داشتم  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسمت چهارم
 

 انقالب
ورس فرانسه تو له نامه ها خيلی راحت حل شدند چرا که کمی دقت نشون داد که همه اونا به قبل از قبولی بمسأ

سال قبل بر می گشتن و تاريخ ارسال اونا هم خيلی قديم بوده و برای پذيرش پاييز سال هفتاد و هفت ميالدی 
بود ، حاال کی اينا رو از صندوق دانشکده برداشته و اآلن تو دست و بال ماهرخ قرار داده داستانی بود که 

يد بشه گفت پشت اون يک انگيزه بچه گانه و بی اهميت شا. تصادفا و خيلی بعد و توسط خود ماهرخ روشن شد
.بود  

 
خوب اين از ماجرای نامه ها ، حرف و حديث ايراندخت هم دووم نياورد چرا که خانم عموی من توی فاميل 

ماجرای عشق و عالقه پسرش رو به ايراندخت لوداده بود و دنبال اين بودند که وقتی برای خواستگاری و 
رن و موفق هم شده بودن اما توافقی بدست نيامده بود و ايراندخت صاف و پوست کنده گفته اينجور جيزا بگي

بود که چه جوری آقا نظر موافق خودش روکه پنج سال آزگاره پشت يک ميز می شينن نگرفته اومده 
هرخ خواستگاری و صد البته خونواده پسر عموی من جور ديگه ای حرف می زدن که از اين بابت که خيال ما

.رو راحت کرده بودن برای من يک خوش بياری بود بدون اين که براش زحمتی کشيده باشم  
 

 اما نه تنها مشکل اصلی سر جای خودش بود بلکه بين من و ماهرخ بگو و مگوهايی هم بوجود اومده بود، 
ار خواهش می کردم ودلخوريايی که مارو تا قهر کردن با هم هم رسونده بود و در واقع اين من بودم که هر ب

که اين قهر و آشتی رو توی هيچ شرايطی تو زندگيمون باب نکنيم و با منت کشی و هر زحمتی شده که واقعا 
هم سخت بود نمی گذاشتم که حالت قهر بين ما بوجود بياد و لی آشتی ای هم نبود، انگار که رودرواسی از 

دا کنه، اما در عمق انگيزه و اون کشش هميشگی ديگران باعث می شد که به ظاهر وضعيت گذشته ادامه پي
 نبود، تو چشمای اون برق شادی و اميد گذشته ديده نمی شد و من هم واقعا نمی دونستم چيکار بايستی بکنم؟

 
 دلم می خواست که اصال و هيچ وقت نه با سياست و نه با آرمانهايی که هر روز از دسترس دورتر می شدند 

.آشنا نمی شدم  
 

ه های من بويژه شخصی بودند و از شدت وابستگی به ماهرخ سرچشمه می گرفت اما در کنار اون می انگيز
ديدم که ما از آدمای معمولی هم بدتر عمل می کنيم و البته همه همه اونا توجيه داشتن، ما حتی خودمون رو به 

 مقابل احساسات معمولی هم اسم و فاميل معرفی نمی کرديم، از سر گرميای معمولی فاصله می گرفتيم و در
.اما واگرهای بسياری می گذاشتيم  

 
نامزدی من با ماهرخ، دختر يک حاجی پولدار و به شدت محافظه کار يواشکی و بدون اطالع نزديکترين 

.دوستام صورت گرفته بود و با اين همه برخوردی منفی رو می شد توی همه ديد  
 

 دادند و با اين همه فرهاد که روزگاری تاکيد می کرد که از هيچ محسن و فرهاد کمتر از همه واکنش نشون می
ايسم و نسخه از پيش پيچيده شده ای تبعيت نمی کنه هم رو در رو راه سرزنش رو در پيش گرفته بود و به 

اما بقيه هر وقت که فضايی ايجاد . صراحت می گفت که اين ارتباطا با آرمانگرايی و اينطور چيزا نمی خونه
.  از ابراز بدترين طعنه هاهم ابا نداشتندمی شد  

 
 راستی چيکار بايستی می کردم؟ 

 
 که بعد از شورشای قم بصورتی ناگهانی اخبار تبريز پخش شدند، اين  توی يک بن بست واقعی گير کرده بودم

. می شدتو بميری از اوناش نبود، و بنا بر اين تشنج باال گرفت اونقدر که جامعه داشت به روشنی دوقطبی  
 

حاجی با وجود زيرکی ذاتی خودش نمی تونست خودش رو با شرايط وفق بده، هم به خاطر نوع کار و 
ارتباطاش با بوروکراسی رژيم شاه بود و هم که شايد ديگه اونقدر خودش رو آلوده کرده بود که با برگ ديگه 

نی از وضعيت وخيمی که با از هم ای نمی تونست بازی کنه و شايد هم به هرحال همونجور که می گفت نگرا
پاشيدن سيستم موجود بوجود می اومد اون رو از هر نوع انعطافی نسبت به شرايط باز می داشت، اين بود که 

.با وجود احساس جدی خطر از هر نوع تغيير جهتی سر باز زد  
 



اهرخ به بهانه مهمونای  من به تنهايی رفتم مشهد و م،نوروز سال پنجاه و هفت عليرغم برنامه ريزيای قبلی
زياد و اينطور چيزا تهرون موند، رابطه مهساجون و امير خان از يکطرف و حاجی هم از طرف ديگه کامال 

.شکر آب شده بود، بطوری که برای اولين بار اون سال ديد و باز ديدی هم بين اونا صورت نگرفت  
 

و منافع بازاريای مشهد توی ايامی که بايستی در مشهد هم به تب تظاهرات و مخالفت با رژيم آلوده شده بود 
آمد حسابی می داشتن هم مانع از ايجاد درگيری و اعتصاب نشد، يادمه که بابای خودم که روزای اول نگران 

.اينطور چيزا بود قبول کرد ه بود که باالخره حرفای جدی ديگه ای هم سوای رونق بازار شب عيد هست  
  

.ر گشتم در حالی که تنها دليلش ماهرخ بودمن هفته اول به تهرون ب  
 

.من به ديدن پدر ماهرخ رفتم، ديداری که در سکوتی يأس آميز برگزار شد  
 

پدر ماهرخ مانع از اين نشد که دخترش با من بياد بيرون اما برنامه عصر رو به ماهرخ ياد آور شد و به همين 
.گشت خونه ماهرخ  زودی بر،دليل هم بعد از سرزدن به مهسا جون  

 
اوضاع کارگاه اصال خوب نبود و در واقع کاری انجام نمی شد ولی من سرگرمی ديگه ای هم نداشتم، ماهرخ 

هر بار به بهانه ای از ديدن من خودداری می کرد، رفتار باباش هم طوری نبود که من بتونم به اون سر بزنم و 
.دمدر واقع همون يکدفعه رو هم با سرسنگينی رو برو شده بو  

راستش نمی دونستم چيکار کنم ، من توی صحنه شطرنج زندگی داشتم مات می شدم در حالی که هنوز 
بازيهای زيادی در پيش بود و تقريبا مهره های من دست نخورده بودند اما تحرک نداشتند، همه به زمين ميخ 

.کوب شده بودند و من هاج و واج مونده بودم  
 

بختی برای من بدون ماهرخ امکان نداره، من هنوز هم نمی تونم بصورتی  برای من ترديدی نبود که خوش
رياضی اين رو اثبات کنم و همين هم برای ذهن رياضی طلب من موضوع کنکاش دائمی شده بود، اما هيچ 

نوع استداللی نمی تونست اظطراب من رو کاهش بده و من عمق فاجعه ای در حال وقوع در زندگيم رو درک 
.می کردم  

 
، من هميشه و توی هر کاری ماهرخ رو می ديدم، اون درست  زياد خيلی خيلی،من ماهرخ رو دوست داشتم

مثل هوا بود برای من، بدون اون زندگی برای من خفقان آور بود، درست مثل زندگی در فضايی در بسته و 
 تازه گی شبنم روی برگی تاريک، اما اون همه اش روشنايی بود همه اش هوای تازه، همه اش تراوت بود ، به

.از گل  
 

.اصال فکرش رو هم نمی تونستم بکنم! من اون رو می خواستم و برای من او بی بهاء بود، يعنی من بدون اون  
 

 من حاضر بودم برای اون هر کاری بکنم، هر کاری اما چيکار می تونستم بکنم؟
 

نه اونا رو قبول کرده بودم اما حاال اون مناسبات من تا مدتها زندانی بودم، زندانی مناسباتی که روزی داوطلبا
.يک حصار محکم دور من بافته بودند و رودخانه زمان هر لحظه بنای زندگی من رو ويران می کرد  

 
خوب، دانشکده من تعطيل شده بود و حاال ماهرخ کارای فرانسه اش پيش می رفت، ماهرخ حاال ازاون شيشه 

 کرده بود بيرون اومده بود ، او به درستی تارهای تنيده شده از تفکر محدود ای که تمايالت باباش براش درست
باباش رو کنار زده بود و اون سوای هر اتفاق ديگه ای به جد تحصيل تو فرانسه رو پيگيری می کرد، اون با 

.تافتدانشسرا بابت تعهد خدمتش تصفيه حساب کرده بود و دنيای دبيری و تکرار هرروزه درسهارو بر نمی   
 

آره من اون رو آزاد کرده بودم  و بدون ترديد بدون من اون اآلن در پستوی يک پسر حاجی پولدار ! من
.بيهودگی رو در تار و پود زندگيش می بافت  

 
ماهرخ  .  اما حاال من اضطرابی دائمی از پرواز اون داشتم، اضطراب از اين که به سقف پرواز اون نرسم 

. من يکنواختی زندگيش رو تغيير بدمهديگه منتظر اين نبود ک  



 اون  به فرانسه مسلط می شد و دائما با اونا مکاتبه داشت، هر نامه ای دريچه ای نو رو به روی اون باز می 
اون وجود ز سرنوشتی که حاال به  و من مبهوت تماشای اون و نگران اکرد  و اون همچنان اوج می گرفت

.گره خورده بود  
 

ض بود، اون بی وفا نبود اما نمی تونست هم سلولی داوطلبانه از بی وفايی اون بی انصافی محسخن بی وفايی؟ 
من باشه، من هم اين رو نمی خواستم، من فرصت می خواستم، من مثل يک تاجر اعتبار خودم رودر بازار 

ت نيافتنی معاوضه زندگی و لو برای مدتی کوتاه از دست داده بودم، من فرصتهای زندگيم رو با آرمانهايی دس
.کرده بودم، برای يک زندگی فناتيک  

 
و در کنار اينها پدر ماهرخ هم بود بدون اين که قادر به درک تغييراتی باشه که داشت روی می داد، اما 

دلخوش از اين بود که ماهرخ داره از من دل می کنه و برای تضمين اين اتفاق، باز راننده ای با يک ماشين 
 آمدای ماهرخ گذاشته بود که عمال ديدار های من و ماهرخ رو بسيار محدود می کرد، فقط رو برای رفت و

.، فرصتی رسمی وعلنی بودمدتی که تو کالس زبان فرانسه بوديم و يا در حال ترک اون  
 

طولی نکشيد که باز مهناز خواهر زاده م به من در مورد قريب الوقوع بودن يک اتفاق جدی هشدار داد، رفتن 
ن به کارگاه بجای شرکت باز هم مورد اعتراض حاجی بود، من توی کارگاه ايده های خودم رو هر چند م

ناپخته بودند عملی می کردم اما توی شرکت در واقع به يک دالل و واسطه تبديل شده بودم که با کمی دانش 
.می تونستم سر همه رو شيره بمالم  

 
از مهارت و توانايی رودر اجرائی کردن حرفای من به نمايش می توی کارگاه هر بنا و هر جوشکاری دنيايی 

گذاشتن و اينها همه شريک خالقيتهای من بودند هر چند که گاه و گداری از نيش و کنايه های اونا در ساده 
.انگاريهای خودم هم در امان نبودم  

 
يکيه، اون " خان " ذات اين آقا با امير و اين بود که باز هم حاجی گفت که از اولش گفتم اين آقا آدم بشو نيست، 

با يک دنيا زحمت نون بخور و نمير برای دخترو نوه هام تهيه می کنه بطوری که نمی تونم به هيچکی 
 نبود مگه سفره ای که بدون اغراق  چيزیالبته نون بخور و نمير ی که حاجی عنوان می کردن" نشونشون بدم

ز قوم و خويشا گرفته تا شاگردای اميرخان که هر کدومشون برای هر روز ده بيست نفر پاش مينشستن ، ا
ديريت خودشون يک سبک و سياقی درست کرده بودن و خونواده ای داشتن بطوری که مهسا جون بيشتر م

 در اندشت توی اللهيه و ،  و لی به هرحال از خونه ای شپزی کنه و اينجور چيزاخونه رو داشت تا که بخواد آ
و اين هم که قاطی عمله ها شدن رو به رفت و امد با آدم حسابيا ترجيح می ده، "  زا هم خبری نبوديا اينجور چي

يک دفتر با هزار زحمت تهيه کرديم که هنوز سر سال نشده مطابق پول خودش رفته روش، روزی دو سه 
به چی بند کرده، اونجا  اونوقت رفته سر خودش رو ،جار هم ميزنه باالاعت بياد اونجا از تجارتخونه ملک التس

.هم که خاک می خوره  
 

هشدار مهناز خيلی واقعی بود و معلوم شد که بچه يکی از دوستای حاجی که رفت و امدی هم به فرانسه داره 
سر و کله اش پيدا شده والبته حاجی هم تا دلتون بخواد نمونه های مشابه رديف کرده بود که اصال اين نامزد 

همديگه رو بهتر بشناسن و اگه ديدن که با هم مناسبتی ندارن قبل از اين که ! دوتا خونوادهشدنا برای همينه که 
.خسارتی به همديگه بزنن معامله شون رو فسخ کنن  

 
بله حاجی به دنبال فسخ پيمانی بود که اون رو مثل همه قرار و مدارای خودش يک معامله می دونست و بازهم 

نوان موضوعی برای معامله حرف می زدن و برای همين هم بود که توی  اين ماهرخ بود که حاال ازش بع
.يکی از روزای وسط ارديبهشت به من تلفن زد که اون رو توی خونه مهسا جون ببينم  

 
من نمی دونم که اون روز چه جوری گذشت و ياد اون هم امروز و بعد از بيست و چند سال برای من تازه گی 

خونه مهسا جون، از هر دری سخنی بود و مهسا جون از دلنگرانياش گفت و اين داره، عصری زود زود رفتم 
. بودنه حاال از شکل يک احتمال خارج شدهامير خان هم دلواپس اتفاقاتی بود ک. که کاری بايستی بکنيم  

 
 ماهرخ ساعتای شيش بود که اومد و يکراست رفت سر اصل مطلب وبا اين سؤال که مگه من ليسانسم رو تموم
نکردم؟ و بعدشم گفت ديگه نمی تونه خونه باباش بمونه و در عين حال راضی نيست که دست به کارای عجيب 



و غريب بزنه، اون نمی تونست مادر و خواهر و برادراشو زير پا بگذاره و تازه  برای چی؟ اون راه پايان 
.تن به خارج با همون درجه ليسانسدادن به اين بحران رو پيدا کرده بود، انصراف من از ادامه تحصيل و رف  

  
اون البته که مشکل سربازی رو ناديده گرفته بود و اين که اسم من به عنوان اخراجی به اداره آموزش دانشگاه 

.اعالم شده بود  
 

من چيکار می تونستم بکنم؟ من مطمئن بودم که اين مشکالت پايان خواهد يافت، من همون اندازه که فکر می 
 عقوبتيه که بخاطر تندرويهای خودم می کشم اعتقاد داشتم که منشاء هيچ ظلم و ستمی که زندگی کردم اينها

کسی رو تحت تأثير قرار داده باشه نبودم، بنا براين از مشکالتی که مطمئن بودم سر راه اين طرح وجود 
يا به قولی از اين داشت حرفی به ميون نياوردم ، اين مثل يک حرکت بود برای به عقب افتادن مات شدنم 

ستون به اون ستون ، شايد که اتفاقی پيش بياد تا من فرصتی داشته باشم تا جهت بازی زندگيم رو که به باخت 
.بد فرجام من داشت منتهی می شد عوض کنم  

 
 من  بی اختيار دست ماهرخ رو گرفتم واونم دست من رو برد به سمت صورتش، ابروهاش رو نوازش کردم 

 اون رو، لبهاش رو با انگشتام لمس می کردم و سر اون روروی سينه ا م گذاشتم، و با مژه هام و گونه های
.موهای اون رو نوازش می کردم  

 
 باز من بودم و ماهرخ، رو دررو و چشمامون به هم دوخته شده بود ، چشمامون نمناک شدن و قطره هايی از 

 نمی گذاشتم گونه اون خيس بشه و اون صورتش رو به اشک روی گونه های اون لغزيد ، من با نوک انگشتام
دست من تکيه می داد، برای يک لحظه گمان کردم که خوشبختيم رو پيدا کردم، دلم می خواست روی بال يک 

.پرنده با هم پرواز کنيم، به يک جای دور ، دور از هر سر و صدايی، حداقل برای مدتی  
 

 پرشکوهی در پی آرامش و کابوسهای تن تبدار من  بود، رؤيايی که  اين ماهرخ نبود که پيش من بود، رؤيای
.با همه شکوه و عظمتش زياد دووم نياورد  

 
ماهرخ زير فشار باباش دستش رو روکرده بود، اما باباش گفته بود ديگه نه به من که به اين خونواده اعتماد 

ه بود که فقط يک بچه از اين خونواده به بابا نداره، و اصال اينا وصله ناجور به تن ما هستن،  و باز هم گفت
.شون رفتن و اونم مصطفی برادر بزرگ من بود  

 
يکی از کارايی که من تو اين فاصله کردم تماس با پدرم بود که از وقت نامزدی ما فقط يکبار با حاجی روبرو 

بام خيلی خيلی جالب بود، شده بودند، در واقع می خواستم اون يکجور اعتماد حاجی رو برگردونه، واکنش با
اون از خودش گفت که چطوری زندگيش رو سر سودای اولين عشقش گذاشته تا اين که باالخره مادرم زندگيش 

غزالی رو به عنوان نصيحت برای  امام محمدرو جمع و جور کرده بود و به هر حال گفت باشه اما اين شعر 
:من خوند که  

 
و نباشد سر زلف دگریسر زلف ت  

 
. ديگهدالبته شوخيایو ص  

 
به هر حال تماس بابای من هم مختصر نتيجه و برای کوتاه مدت داشت اما در بر پاشنه ديگری می چرخيد و 

تالش من برای توافق با دانشگاه تنها نتيجه اش يک برگ گواهی بود که من با گذروندن فالن قدر واحد 
.يس دانشگاه از ثبت نام من خودداری شده استدانشحوی فوق ليسانس محسوب می شم که بنا به دستور رئ  

 
.بجز حرکات رفت و برگشتی کار ديگه ای نمی شد کرد و اين هم داد همه رو در آورده بود  

 
زمان به سرعت می گذشت و باز هم ماهرخ از من کناره گرفت، اين بار حتی کالسای انجمن ايران و فرانسه 

 به تلفنهايی که به زحمت پاسخی داشتن و ديدار های کوتاه تو خونه هم نبود و بنا براين ارتباط ما محدود شد
.مهسا جون و البته با هزار منت از حاج آقا و قسم و آيه که بدون اطالع علی هست  

 



 تابستون شد و گمونم اوالی شهريور بود، شنيدم ماهرخ با خونواده اش که حاال مهسا جون از اون جدا شده بود 
ساعت بعد هم خبر شلوغيای اصفهان و اعالم حکومت نظامی توی اون شهر و يک سری رفتن اصفهان و چند 

.شهرای ديگه  
 

!و اما مسافرت اصفهان   
 

وقتی که حاجی نمی تونه ماهرخ رو برای ديدن خواستگار مورد نظر خودش راضی کنه تصميم می گيرن که 
گاری نشده بود در مسافرت به شهر اون آقا  برای آشنايی آقايی که ماهرخ حاضر به پذيرفتن اون برای خواست

فرصت الزم رو برای دلبری آقازاده موردنظر فراهم کنن اما شلوغيای اونجا و بو بردن ماهرخ برنامه رو 
.نيمه تموم می گذاره و بر می گردن با کلی بگو مگو پشت سرشون  

 
هرخ بود و نه خواهر و برادرای همون روز مامان ماهرخ به من تلفن زد ومن وسط روز رفتم ديدنش، نه ما

بزرگش، مامانش نگران بود، من به اون دلداری دادم و از سير تا پياز رو برای اون شرح دادم و گفتم که 
اصال برای من جز ماهرخ چيز ديگه ای وجود نداره که بخواد باعث نگرانی اون بشه واين گرفتاريها هم مال 

.گذشته است و رفع می شه  
 

ن باری بود که توی اون دوران من مامان ماهرخ رو اميدوار ديدم ومن خوشدل اونجارو ترک اما اين آخري
کردم غافل از اين که  سرنوشت اين دفعه ساز ديگه ای رو برای به خاک ماليدن دماغ گنده من کوک کرده و 

 ماهرخ توی برای بی اثر کردن تدبيرای ماهرخ که هر مشکلی رو از سر را ه ور ميداشت می رفت که خود
دعوايی که شکافتن اون منو به تصوير گری خطهای پررنگ . اين بازی نفسگيرميدوندار بشه و طرف دعوی

  .برای باز شدن مسأله باز هم بايستی صبر کنين. از اتفاقات اون دوران کشوند
 

ل و  شلوغيای شهر ها گسترش می يافت و وضعيت بازار هر روز متزلزل تر، اعتصابا تعادل گردش پو
.جی از ورشکستگی در حال گسترش بوداعتبار رو يرهم زده بود و مو  

 
حاجی مدتها بود که کار وارداتش رو به فروش مستقيم گسترش داده بود و انبار حاجی پر بود از کاالهای جور 

 به ند روزی موندهعتباری انجام می شد، اين بود که چواجور و البته که مقدار زيادی از وارداتش بصورت ا
.هفده شهريور بخشی از اسناد حاجی واخواست شدن  

 
روز هفده شهريور ساعت هفت صبح نشده بود که من با زنگ در از خواب بيدار شدم، ماهرخ بود که می 

.مت نظامی توی تهرون رو به من بدهخواست خبر برقراری حکو  
 

د من در پنجه افکندن به بازی سر نوشت اين تنها نقطه امي"  در واقع او هم نمی تونست از ديدن من دل بکنه 
. در واقع سرخود اومده بود که توی اين شرايط با من باشهاين بود که بدون اطالع پدرش و" ودب  
 

حدس ماهرخ درست بود و موج نيرومند هر لحظه من رو برای کنده شدن از سا حل تحت فشار قرار می داد، 
رشته پزشکی و مذهبی که به من سری زد و با ديدن ماهرخ اول از همه همسايه من بود، جوانی دانشجوی 

از دور و نزديک و سر راه به ميدون ژاله ميومدن خونه ...صحبتش رو کوتاه کرد، بعد از اون احمد بود و بعد 
من، ساعت به هفت و نيم نرسيده بود که ماهرخ آرامشش رو از دست داد، اون ماشينش رو تو خونه پارک 

.من رفتيم بيرون طرف ميدون ژالهکرد و با ماشين   
 

ما ماشين رو نزديک پارک خيام گذاشتم و از ضلع شرقی پايين رفتيم، همون ضلعی که چند دقيقه بعد آماج 
.اولين حمله نظاميا به مردم بی دفاع بود  

 
ته پايين تر خانمهايی که بدون اطالع از حکومت نظامی و بنا به دعوت ديروز اومده بودن روی زمين نشس

.بودن  
 

درگيری مختصری طرف پمپ بنزين که حاال درست در نقطه تماس مردم و نظاميا قرار داشت صورت گرفت 
.که با عقب نشينی نظاميا موقتا آروم شد  

 



من و ماهرخ در فاصله بيست يا سی متزی قراوالی نظامی بوديم و اگه چی گمان نمی کرديم حمله ای صورت 
اول از همه راه فرار رو با هم مشخص کرديم، فاصله ها و موانع که عمدتا يک بگيره بر اساس عادتی ديرين 

.جوی آب بود  
 

هيچ نظم و برنامه ای توی مردم نبود و در واقع تظاهرات به روشنی بدون رهبری بود، تقريبا ميشه گفت که 
های ديگه،  مردم خود هر کی رو که ميشناختيم اونجا بود از بچه های دانشکده های مختلف و يا دوست و آشنا

به خود سعی می کردن يک نظم و هدفی رو تعقيب کنن، در مختصر صحبت و همآهنگی بين کسايی که 
همديگه رو می شناختيم توافق شد که برای کنترل هيجان عمومی تالش کنيم، چون بروز هر نوع برخورد 

.خشونت آميز بجز تلفات باال و سرخوردگيای بعدی نتيجه ای نداشت  
ين تظاهرات به دعوت رهبری مذهبی و سنتی برگزار می شد که کسی از اونا ديده نمی شد و احتمال می  ا

.رفت دسته جمعی بازداشت شده باشن  
 

 اما قبل از اين که اوضاع تحت کنترل درآد  صدای همزمان دو رگبار شنيده شد و در ضلع شرقی عده ای به 
 اومده بود و بعد از اون موج حمله نظاميا به ضلع جنوبی رسيد خاک و خون کشيده شدن، هيجان شديدی بوجود

که توإم با پرتاب گاز اشک آور بود، يک گاز اشک آور درست باالی سر ما منفجر شد، من دست ماهرخ رو 
 مشخص کرده گرفتم و در حالی که نفسم در نمی اومد اون رو با چشم بسته از همون مسيری که برای فرار

.کوچه کشوندمبوديم به داخل   
 

 شرح و اوضاع اون لحظات رو بارها و بارها شنيدين ، کوتاه اين که فقط تعداد کمی از زخميا رو تونسته 
 مردمی  رو که تو سرزنان به دنبال ا شد مشارکت تو اين کارا، نظاميابودن عقب بکشن و از اين به بعد کار م
و برداشتيم و تا حدود جهار عصر کار من و ماهرخ بعدشم ماشين ر. عزيزاشون می گشتن به گلوله می بستن

رحمانه ،  بيکاربردن زخميا به بيمارستانا بود و تالش برای آروم کردن مردمی که بی مهابا وارد عرصه اين پي
. رژيم می شدننابرابر، جنايتکارانه و صد البته احمقانه  

 
 پس کوچه ها سربازا قراول می رفتن و هم قطع نمی شد و حتی توی کوچه و صدای انفجار گلوله يک لحظه 

.مردم رو به گلوله می بستن  
 

اون روز ماهرخ بی اختيار اين طرف و اون طرف می دويد، با سر و روی آشفته و پريشان، هيچ تالشی هم 
ری می داد وهم سعی می کرد هم توسرش می زد و هم دلدا. ی آوردبرای روبراه کردن سرو و ضعش بعمل نم

شون گلوله خورده بود جلوگيری کنه ، اون يکپارچه تالش بود و  یزتهاری کسايی که عزياز کارای ان
دلسوزی و من بدون هر برنامه ای از اين طرف به اون طرف می رفتم هر جا که اون می گفت و هر کاری 

.که می خواست  
 

ی پيوسته گلوله ها آخرين بار يک زخمی رو به بيمارستانی توی خيابون نيروی هوايی برديم، کم کم صدا
خاموش می شد ، دست و بال ماهرخ غرق در خون بود و ماشين هم همينطور، مو قع برگشتن از خيابون 
نيروی هوايی و گمونم طرفای خيابون اقبال و يا ايرانمهر بود که در بن بستی که نظاميا ايجاد کزده بودن 

.ول رفتن يک استوار بطرف خودمون شدمگرفتار شديم، من به موقع خطر رو احساس کردم و متوجه قرا  
 

همين که اون به زانو شدو گلنگدن کشيد، خيلی سريع سرمون رو پايين آورديم و باز هم بنا بر حدس و گمان 
ماشين رو به طرف کنار خيابون کشوندم،  گلوله های يک رگبار شيشه جلو رو شکستن و طرف عقب ماشين 

که ز ماشين بيرون پريديم، سينه خيز به سمت کوچه رفتيم در حالی از سقف خارج شدن ، هر دو  به سرعت ا
ه بود،  توی پس کوچه در يک چشم به هم زدن در خونه ای به روی ما باز شد ماشين بين ما و نظاميا حائل شد

.و ما وارد اون خونه شديم  
 

و ماهرخ، ، لباسا ی قبل از اين که ساعت هشت بشه و حکومت نظامی،  امير خان اومد با لباس برای من 
خونی رو کنار خيابون رها کرديم ،من نگران ماهرخ بودم، برای همينم خواهش کردم بريم و شب خونه امير 

.خان بمونيم   
 

من از همون وقت نگران ماهرخ بودم، کم کم وحشت سراسر وجودخودمم روهم گرفت، فکر کسايی که زخمی 
يمارستانا سرگردون بودن يک لحظه من رو رها نمی کرد، وقتی اينطرف و اونطرف رها شده بودند و يا توی ب



که اينطرف و اونطرف می دويديم متو جه چيزی نبوديم و نيروی مرموزی ما رو اينطرف و اونطرف می 
 کشيد اما حاال؟

 
همين که ماهرخ مهسا جون رو ديد بغضش ترکيد، سرش رو تو دامن خواهرش گذاشت، گريه امونش نمی داد، 

 گريه می کرديم، مهيار و مهتاب هم گريه می کردن، صدای تلفن يک لحظه قطع نمی شد اما کسی نمی همه ما
... اونم گريه می کرد،تونست گوشی رو برداره،  باالخره مهتاب گوشی رو برداشت، مامان ماهرخ بود  

د، حاال خواهر و اون شب نمی دونم چی جوری گذشت و لی فردا اولين کار همه ما سرزدن به بيمارستانا بو
.برادر ماهرخ هم با ما ميومدن  

 
 تانکها همه تهرون رو اشغال کرده بودن، توی همه ميدونا سربازا بصورتی آماده مستقر شده بودن، جای جای 

شهر ماشينايی بود که پراکنده شده بودن، خونی و سوراخ سوراخ، جای جای شهر برای خون دادن صف 
می اعالم می شد که ذخيره خون تموم شده ، همه سراغ دوست و آشنا هاشون کشيده بودن و بصورتی غير رس

. رو می گرفتن  
 

هفده شهريور خونين بصورتی موقت اوضاع رو آروم کرد و بنا بر اين وضع بازار مختصرا بهبود يافت، 
ماق جامعه نفوذ  فشار کابينه نظامی هم بی تإثير نبود اما ندانم کاريهای رزيم بحران رو لحظه به لحظه تا اع
.می داد و اين شد که اعتصابات بازار از سر گرفته شد و دانشگاهها هم همچنان متشنج بودند  

 
ماهرخ از خير شروع درس در سپتامبر گذشت و برای يک دوره کالسش رو عقب انداخت با اين اميد که شايد 

ان يک اخراجی هيچ جور معجزه ای صورت بگيره و مشکل من يکجوری حل بشه، در واقع من به عنو
.پاسپورتی نمی تونستم بگيرم  

 
 ما حتی فکر خروج غير قانونی از کشور رو هم کرديم اما بابای ماهرخ کسی نبود که به انطور چيزا رضايت 

.بده، رابطه من و ماهرخ دوباره علنی شد و حاجی گرفتارتر از اون شد که بخواد به پر و پای من بپيچه  
 
 

نين صحبت می کردن، .اهرخ رفتيم کارگاه، خيلی از بچه ها نيومده بودن و همه از جمعه خوروز يکشنبه با م  
 خبر ها نشون از اين می داد که تلفات اساسا به مردم عادی وارد شده بود و کسايی که برای نجات همسرا و 

. فرزنداشون بی مهابا به آب و آتيش می زدن  
 

می ديديم و حاال ماهرخ هم می گفت مردم بايستی از شر رژيمی که من و ماهرخ باز هم همديگه رو هر روز 
به روی مردم بی دفاع خودش اسلحه می کشه خالص شن، حمايت پی در پی آمريکا و انگليس از رژيم شاه بی 

.تأثير بود و احساس تنفر رو افزايش می داد  
 

شديم از جمله توی مراسم تشييع من و ماهرخ تا شروع انقالب باز هم  در وضعيت های خطرناکی گرفتار 
جنازه دکتر نجات اللهی بود،  صبح زود با صدای حرکت تانکها بيدار شديم، تمام منطقه و اطراف بيمارستان 
پهلوی رو نظاميا اشغال کرده بودن اما پيش بينی همه اين بود که توافق شده مراسم بدون مزاحمت و برخورد 

.برگزار بشه  
 

و تا ميدان بيست و چهار اسفند نظم توی صفوف مشايعت کنندگان . ..سنجابی و فروهر وبعد از سخنرانی دکتر 
بود ، نيروهای رنجر توی تمام مسير با مسلسالی يوزی اسرائيلی در دوطرف خيابون صف کشيده بودن، ما 
 پنجاه متری ميدون بوديم که باز صدای غرش سالحهای اتوماتيک جمعيت رو زمين گير کرد، درست مثل

فروهر روی . طوفانی که خوشه های گندم رو به سمت زمين می خوابونه همه روی زمين دراز کشيده بودن
سقف آمبوالنس تقاضا می کرد تير اندازی نکنن و تالش داشت از ايجاد هيجانهای کنترل نشده و تلفات سنگين 

.ده بودنجلوگيری کنه، در دم هشت نفر کشته شده بودن و تعداد زيادی  هم گلوله خور  
 

.نيم خيز تا اولين کوچه رفتيم ، درای خونه ها باز بود و همه به داخل رفتن  
 

وضعيت پدر ماهرخ بدتر شده بود و اون به هر دری می زد در حالی که مشخص بود که اوضاع به سمت 
.انفجار پيش می ره  



 
اون از اولين مدير کاری . بودشاهپور بختيار عليرغم مخالفت جيهه ملی عهده دار مسؤليت اداره کشور شده 

من دعوت کرده بود پيشش بره، اون رفته بود وبختيار به اون پيشنهاد شرکت توی کابينه ش روکرده بود اما 
بودبرای خبر اين آقای مدير رد کرده بود، برای همينم من با ماهرخ رفتيم پيش مديری که حاال دوست من 

.گيری و رفع کنجکاوی  
 

ين آقای مدير رو به دنباله روی کور کورانه متهم کرد، واقعا هم تحليلی پشت اين عدم  ماهرخ به روشنی ا
اين آقای مدير صحبت رو به . همکاری با بختيار نبود بجزدنباله روی از جوموجود و خوش آمد های هيجانی

.همسرش که تو امريکا بود کشوند و خالصه با صحبتايی معمولی اونجارو ترک کرديم  
 

احوال من رو از چالشی که به قصد سرقت سعادت من تدارک می شد خالص کرده بود در حالی که اوضاع و 
.چالشی بزرگتر در پيش بود، چالشی از درون مناسبات من و ماهرخ، مهسا جون و اميرخان  

 
ماهرخ بزرگتر ازاون بود که من تصور می کردم، اون همونطور که دانشگاه رفتنش رو مديون ارتباط با من 
و تشويقای من بود، ولی بعدا مدعی مستقلی شد، در زمينه های ارزشهای اجتماعی هم خودش طاليه دار خط 

.وربطی شد که نمايون شدن اون هنوز نياز به فرصتای يبشتری داشت  
 

ماهرخ هر جا که احتمال  می داد ممکنه به تنهايی کار دست خودم بدم وسط ميومد  و نه از راه مخالفت و بلکه 
ارکتی صميمانه وضع رو کنترل می کرد، اون عشق و عالقه عميقی به هر چيزی که بتونه ارزشهای مش

واالی زندگی باشه داشت بدون اين که در تالش باشه تا که اون رو به اين و اون ديکته کنه، اون يک دمکرات 
.بود، آزاد و آزادمنش، با اعتقادی محکم به تواناييهای آدما  

 
 که ماهرخ جذب ارزشهايی شده که من بخاطر اون ازشون فاصله می گرفتم، اما اينطوری من گمان می کردم

نبود وماهرخ در جريان زندگی و برای زندگی و شرايطی که ايجاب می کرد ريسک می کرد و تو اين کار هم 
.خودش بود بی مالحظه از هر چيز و هر کس  

 
ی شرايط می جوشيدند و برای همين هم هميشه ارزشهای ماهرخ اصيل بودند و از درون اون به مقتضا

.دلنشين، اما ارزشهای من و دوستای من عاريه ای که بنا بر مصلحتهايی بافته شده بودن  
 

 مثال مشخص اونم شخصيت بی بديل ماهرخ توی همون هفده شهريور بود اون بدون هر مصلحت انديشی از 
ا تمام وجودش و بدون ذره ای مالحظه ، شايد اگه ايجاب ته دل در تالش بود تا به ياری هموطناش بشتابه، ب

.می کرد همون موقع به ياری نظاميا هم می رفت، اونطوری که بعدا نشون داد  
 

عملکرد ما از .  اما ما اسير توهمات خودمون بوديم و هر چيز برای ما جهت و هدفی از پيش تعيين شده داشتن
.با زندگی يکجور بيگانگی داشت، بيگنگی ای منزجر کنندهدل زندگی نمی جوشيد و به همين دليل هم   

 
اون تا انقالب و روزهای اولش بی دريغ تالش می کرد،  کششی که ماهرخ  به بختيار داشت باعث نشد که از 
مبارزه فاصله بگيره، اون حتی با شاه هم مخالف نبود اما وقتی هموطناش رو می ديد که ناجوانمردانه به خاک 

.هم کردده ميشدن بی دريغ اونا رو ياری می کرد، کاری که بعدها و خون کشي  
ماهرخ در روزهای آتش و خون هميشه و بدون استثناء  با من بود، اون ديگه مستقل از پدرش عمل می کرد و 
پدرش هم با وخامت اوضاع و احوال روحيه خوبی نداشت، اون به زحمت تالش می کرد که اعتبارش رو حفظ 

.ر وقايع به نفع اون نبودکنه اما سي  
 

اينها باعث نشدند که من فاصله ام رو با باباش کم کنم وبلکه هم او وهم من نسبت به همديگه موضعی احتياط 
.آميز داشتيم تا اين که انقالب شد و دانشگاهها هم به زودی باز گشايی شدند  

 
 توی خونواده جو. لغو حکم نبودداستلن محروميت از تحصيل ما بطور کلی منتفی شد و کسی هم منتظر 

.يکسره عوض شده بود  
توی اين روزا ما خيليارو ديديم از جمله کاظم رو که هم روز بيست و دوم بهمن ديده بوديم و هم روزای 

.آخربهمن  



 قسمت پنجم
 

  تنهايیاظطراب 
کردند و ارج و قربی توی خونواده من و ماهرخ و فاميل وابسته ، از من و ماهرخ بعنوان زوجی نمونه ياد می 

مثال زدنی برای ما قايل بودند و منتظر که به زودی بساط عروسی ما برپابشه، پدر ماهرخ هم مخالفتی 
نداشت، اما ماهرخ حاال کامال فرق کرده بود، اون در حالی که کماکان پشتيبان من توی هر کاری بود اما 

.دهحرفای تازه ای می زد، حرفايی کامال نو و غافلگير کنن  
 

برنامه های آينده رو سبک و سنگين می کردم و البته بحثهای زيادی هم با .  من هم ميدان مانور بيشتری داشتم
ماهرخ داشتم، از ادامه تحصيل تا فعال کردن دفتر تجاری و شرکتی که تأسيس شده بود، نه اين که کشاکشی 

بود و من بيشتر به مصلحتهای در پيش رو نگاه باشه اما بنظر من اون حاال جای من رو در آرمانگرايی گرفته 
می کردم و به کسب تواناييهای مالی بيش از گذشته اهميت می دادم، در گذشته طبيعت موقعيت من، خود به 

خود برای من امکانات مناسب مالی فراهم می کرد اما حاال من بودم که روی مابه ازای مادی تالشهام حساس 
وص از نظر درآمد بيشتر مورد عالقه من بود و موقعيتهايی که ميتونه برای کار بودم، کار توی کارگاه بخص

.شرکتمون بوجود بياره  
 

روابط و رفت و آمدای ماهم که تقريبا دائمی شده بود مقداری بر پايه مصلحتهای شغلی من می چرخيد و يکی 
.وی تری داشتناز نتايج اين معاشرتها هم گرايش بيشتر به کارايی بود که جنبه تجاری ق  

 
رهايی ماهرخ از دخالتها و فشارهای قبلی به ذهن اون پويايی بيشتری داده بود و يک پای جدی توی بحثهايی 
بود که همه جا در می گرفت و تقريبا مهمونی ای نبود که از اين بحثها برکنار بمونه ، البته اون وارد بحثهايی 

حرفای اين و اون می گذشت نمی شد و لی تو هر مورد که ظاهرا تخصصی بودن ولی در واقع به تکرار 
   اظهار نظری مبتنی بر درک شهودی از مسائل می کرد که معموال هم منجر به يکطرفه شدن جريان بحث

.می شد  
 

 اون حاال دختری که نگران تعيين سرنوشتش بدست باباش باشه نبود،  ايده های منسجم و روشنی داشت، در 
.ن که امير خان کماکان برای اون يک الگوی منحصر بفرد بودهر مورد و جالب اي  

 
  البته رفتار اميرخان به نظر من هم منحصر بفرد بود عقالنيت و صميميت محض توی همه کارای اون ديده

می شد، هم در رفتار با مهسا جون ، هم با پسر و دخترش هم بامامان ماهرخ و يا با تک تک فاميل ما و يا با 
.که هر کدوم با انگيزه ای پيشش ميومدنشاگرداش   

 
 رابطه من وامير خان هم نسبت به بقيه برادرا بهتر و صميمی تر ، بنا بر عالقه برادری و يا اعتقادی واقعی

ا باعث نشد که ماهرخ باالخره بود و مهسا جون هم يک حساب بخصوصی برای من باز می کرد،  اما همه اينه
ی غير منتظره و غافلگير کننده که پيش زمينه تصميمی و مطرح نکنه، حرفا ير به فرد خودش ر منحصحرفای

.غير منتظره تر بود  
 

اون قبل از عيد و درحالی که براش هزار نقشه کشيده بودم، از گذروندن تعطيالت توی نيس فرانسه گرفته تا 
بدون ذره ای شتاب . فاشو زدکه  يک ايرانگردی حسابی،  توی يکی از فرصتايی که با اميرخان تنها بوديم حر

و يا تأکيد برای متقاعد کردن من، حرفای ماهرخ  ساده ، روشن و بديهی بنظر ميومدن و من از اون خواستم 
.اونا پيش خودمون باشه تا که در باره شون فکر کنم  

 
تيجه اون بدون هر گونه زمينه سازی و تخريب شخصيت من، مدلهايی روشن از من و خودش رو ترسيم  و ن

.گيری کرد  
 

توی حرفای ماهرخ نه توهينی بود و نه خودنمايی و ادعا و برعکس تفاوتها رو با دقت ترسيم کرد با اين نتيجه 
گيری که زندگی پر ارزش تر از اونه که آدم بخواد حتی لحظه ای از اون رو به انتخاب و بر خالف رأی و 

.نظر خودش در ازای چيزی غير از زندگی عوض کنه  
 



 باز  از اونچه که توی اين سالهای طوالنی بين ما گذشته بود و تأثير پايدار و غير قابل دست آخر هم تحليلیو
 بيش از اون که انتظار داشتم من رو متأثر کرد و غمگين بطوری که هنوز با وجود گشت اون ارائه داد که  ، 

.گذشت ساليان دراز تلخی اون لحظات رو می تونم به ياد بيارم  
 

. در واقع اون به يکباره خالی بودن زمين رو زير پای من نشون داد  
 

 زد که اعتبار همه اونا بعد  از بيست و چند سال هنوز هم پايدار مونده  و من هنوز هم کسی يی بیماهرخ حرفا
اما اونجوری رو نديدم که حرفايی به ساده گی و استحکام اون به زبون بياره، البته خيليا فطرتا از اونها متأثرن 

روشن و ساده اونارو مطرح کردن و به سکوت کشوندن منی که دستی در توجيه و دليل تراشی پيدا کرده بودم 
.نشون از تسلط و باور عميق اون به حرفايی که زد می داد  

 
نمی دونم ماهرخ موقعيت اون روز رو با برنامه ريزی قبلی بوجود آورد ويا که خود به خود و با درک 

بت ايجاد شده حرفای خودش رو مطرح کرد اما مقدمه اون دلتنگی ماهرخ برای ديدن اميرخان بود، که مناس
.يک هفته ای می شد که اون رو نديده بوديم  

 
.  عروس خانم رفته بود با مهتاب به همراهیهم برای خريد عروسی يکی از شاگردای امير خان مهسا جون 

چه هاشون  بازی می کرد، و کارگاه هم  طبق يک روال امشب زود مهيار هم که خونه همسايه بود و با ب
.تعطيل شده بود،  اين بود که من و امير خان و ماهرخ تنها بوديم  

 
از دلتنگيای ماهرخ برای اميرخان من خوشحال می شدم چرا که باالخره حسابی هم واسه خودم باز می کردم 

د اما اينطوری نبود، ماهرخ دلبستگيش به امير خان هم واقعی و انگار که من رو توی حاشيه ايمنی قرار می دا
و اصيل بودن، از اون نوعی که انگار روح اون رو آبياری می کرد، ماهرخ رو تو خونه امير خان مثل 

. ماهرخ سال چهل و هشت می ديدم، شاد شاد شاد  
 

 برای خودش، توی فاصله  امير خان طبق معمول روی يک ظرف بلوری ساده نقاشی می کرد، با حوصله و
.عوض کردن قلم مو، پکی هم به سيگارش می زد  

 
از هر دری سخنی بود و البته حرفايی که خوب خوب بودن و تازه،  از فکرش و اين که انگيزه اون از اين 

بود که با رنگ و طال روی بلور می نقاشی که دستش بود چيه، راست می گفت نفاشی اون تخيالت اون 
ار که زير چند تا درخت سر به فلک کشيده وايستادی و چرخ زدن پرنده ای رو تماشا می کنی، نشستن، انگ

نور خورشيد نه به اندازه ای که آزار دهنده باشه، از البالی شاخ و برگا نفوذ می کرد، آشيانه گرم يک فاخته 
.به زيبايی تو دل يکی از درختا نشسته بود و خنکی نسيم رو می شد احساس کرد  

 
باز هم خاطراتی از گذشته ها بود تموم نشدنی، از سفر برادرم به موزه هايی در خارج از ايران  و اين که 

.ا سير نمی شدهدلش از ديدن نقاشيای اصيل اون  
 می گفت ديدن اونا به اون شهامت نقاشی کردن روداده همونطور که شعر حافظ  به آدم جرأت می ده که توی 

.ا برای جمله ای معمولی شعری پای نوشته خودش بگذارهيک جمع شعر بخونه ، وي  
 

اون بعد از همون سفر بود که جرأت کرد کاری رو شروع کنه که بی نظير بود و حتی کپی های دست !  آره
.چندم اونا هم برای خودشون کاری بودن  

 
من داد، کنار اونم ماهرخ يکی از دستگرميای اميرخان رو برداشت، به پخت دوم نرسيده بودن، اونو نشون 

 کپی شده بود، قيمت  روی ظرفی کريستاليک کار سنگين که از روی کارای برادرم توسط شاگردی با استعداد
.تقريبی هر کدوم رو پرسيد  

 
خوب اون کپی طالب داشت، يک عالمه طال و رنگ تو اون به کار رفته بود و روی يک کريستال اصل کار 

 دستگرمی ای بود روی يک تنگ بلورکه کمتر کسی اون رو برای تعارف شده بودن  وبر عکس کار برادرم
.به يک دوست انتخاب می کرد  

 



خوب بعدش گفت  تو کدوم رو انتخاب می کنی؟ گفتم اگه برای خودم باشه يا برای کس ديگه ای فرق می کنه و 
.ت بدیاونم بالفاصله گفت برای خودت، اگه  به هيچ کس نخوای توضيحی برای انتخاب خود  

 
: ماهرخ گفت پاسخ روشن بود و  

 
من زندگی رو خيلی دوست دارم خيلی خيلی زياد، من زندگيم رو برای خود زندگيم دوست دارم ، من عاشقشم 

و هر روز برای من يک زندگيه با رنگی تازه، حتی پدر من هم نتونست زندگی من رو برای دو روز به 
ل ما شدن و مهمتر اين که از موهبت لطف تو برخوردار بودم، تو من تکرار بکشونه، چون امير خان وارد فامي
.رو دوست داشتی و خيلی هم دوست داری  

 
بدون تو، من از سايه سنگين پدرم رهايی نداشتم ، پدرم با قدرت بال منازعش من رو توی خوش آمدای کسل 

 می دادم، تو هميشه هوای تازه  از دست کننده خودش دفن می کرد ومن حتی حق به زبون آوردن اسمم رو هم
. منبودی برای زنده موندن  

 
تو با من زندگی ای متفاوت از اونچه که همه می خواستن رو تجربه کردی و من هم توی شوق و تمنای تو 

من با تو بودم هميشه، حتی وقتی که . بزرگ شدم و پر وبال گرفتم هر چند که تو عميقا از خودت کسی نبودی
.من هم  حسادت رو با تو تجربه کردم و هم جسارت دوست داشتن رو. متو رو نمی ديد  

 
شايد کمتر کسی فرصتای من رو بدست بياره، اين فرصتا من رو ماهرخ کرده، من زيبام، من همه اون چيزايی 

رو که مردی رو جذب خودش کنه دارم ، من هم زيبا بودنم رو دوست دارم و هم از اين زيبايی به خودم می 
من حسود نيستم و اجازه می دم شريک زندگی من از زيبايی من هر چقدر .  اما سرمايه من چيز ديگه ايهبالم

، اما من سهم خودم رو می رای خودمونکه می تونه لذت ببره، توی يک مهمونی و يا در تنهايی خودمون وب
خوشحال می کنه، خود من خوام و من سهم خودم رو برای خودم ميخوام، از زندگی و اون چيزايی که من رو 

.رو بدون مالحظه خوش آمد کسی ديگه  
 

:ماهرخ باز هم توضيح داد  
 

تو علی جون، خيلی سنگينی، ديگه مشکلی هم تو کارت نيست، بابای منم حاال منت تو رو می کشه، تحصيالت 
ه هر مشکلی خوب و عالی در بهترين مر کز آموزشی و قابل مقايسه با هر کجای دنيا، هوش و زيرکی ای ک

دن، پيش رمينه مالی رو حل می کنه و سالمت کامل، قد و باالی مناسب و با آدمای نخبه نشست و برخاست کر
 مثل همين کار سنگينی که روش نقاشی شده، روی يک بلور از جنس کريستال اصل، اما خوب و چی بگم،

 تأثير قرار داده، اگه اين رنگارو کپی کاری شده، اين کپيا در واقع اون جنس خوب و کريستال رو هم تحت
پاک کنی، يک بلور کهنه و بد شکل ميبينی ، جای جای اون اثر زخم  يک کپی کار ناشی رو می بينی روی 

جسمی که می شد به اون روح داد، آره می شد به اون روح داد، اون کپی کار هيچ چيز براش مهم نبوده اال اين 
.که اون رو زودتر به بازار برسونه  

 
بهترين اون ، اون شب . تو روزگاری خودت بودی و با هر پديده ای واکنشی از درون خودت نشون می دادی

فراموش نشدنی دهسال پيش بود، تو توی قلب من از خودت نقشی کشيدی، تازه و بديع و من رو دهسال با نقش 
لی سال سوم دبيرستان بودی، و خودت به دنبال خودت کشيدی، چند سال بعد هم که تورو ديدم باز هم همون ع

.تو با همون نقش من روبه دنبال خودت کشوندی، همه جا حتی تا نزديکيای يک مرگ سخت و ترسناک  
 

من اگه که جونمم رو از دست می دادم عيبی نداشت چون به دنبال همون نقش زنده تو بودم، اماحاال تو يک 
ده توست و لی من نقش زنده رو دوست دارم، من نمی کپی هستی ، خالقيتای تو ، برای توجيه وجود کپی ش

.خوام با يک کپی زندگی کنم، با شخصيتی عاريه ای و دستکاری شده  
 

شايد ثروت پدرم باعث شده باشه که من نگران گذران ماديم نباشم اما برای من خود زندگی مهمه و من از تو 
:می پرسم   

 
ت کپی کاری شده تو فدا کنم، فدای چيزايی که از تو نيستن آيا تو راضی می شی که من خودم رو برای شخصي

 اما روی تو اثری موندگار گذاشتن و نه برای من و نه برای تو وجودی واقعی ندارن؟



 
تو اونقدر به اين کپيا عادت کردی که نمی تونی از اونا دست بکشی، مثل کاسبکاری که تابلوهای کپی شده و يا 

. مشتريا گردگيری می کنه و با هر زرنگی ای به مشتريا می فروشهيک جنس بنجل ديگه  رو برای  
 

درسته اين کپيا هم خيلی هارو خوشحال می کنه همونطور که شعرايی که با پس و پيش شدن چند کلمه و به 
من يک شعر تازه ! تقليد تکرار شده باشن، حتی توی مجلس، تحسين آدمای نديد و بديد رو باعث می شن اما من

.ام، يک شعر که بشه تپش قلب يک آدم زنده رو توش احساس کردمی خو  
 

 من  توی اون مجلسا سکوت می کنم، می گم بگذار که همه خوش باشن و من شعرای اصيل خودم رو زمزمه 
می کنم شعرايی که در هر زير و باال شون می شه اضطراب يک زندگی رو ديد و کلمه به کلمه اونا ضرب 

.پش های قلبی تپندهآهنگی رو دارن که ت  
 

.من زندگی رو دوست دارم ، من خود زندگی رو دوست دارم  
 

و دست آخر اين که اين گوی و اين ميدون، تصميم با تو، هر وقت که بخوای باهم عروسی می کنيم و لی من 
فکر می کنم تو اونقدر جوونمردی داری و غرور که راضی نشی من رو با شخصيت جعلی خودت  برای 

. زندانی کنیهميشه  
 

من در معاشرت با تو با دهها آدمی معاشرت می کنم که هر کدوومشون اثری ماندگار روی تو گذاشتن، هر 
کدوم يکجوری، اينها با هم  همآهنگ نيستن و هيچکدومشون نتونسته وجود تو رو به تمامی تسخير کنه برای 

که از يک خصوصيت می گريزی، اين تعارض اين که تو ظاهرا تالش می کنی خودت باشی اما اين تو نيستی 
جنبه های گوناگون و متفاوت شخصيت توست که يک تالطم مداوم ذهنی رو به تو تحميل می کنه و در تو 

.پتانسيلی پايان ناپذير برای درون انديشی بوجود آورده  
 

.ی اجراء می شه  رفتار تو مثل يک سمفونی ميمونه از يک هنرمند اما اون داره با رهبری يک آدم معمول  
 

تو يکبار در نقش يک بازرگان ظاهر می شی با همه خصوصياتی که برای جوش دادن يک معامله شيرين 
بايستی داشته باشی ويا يک آدم متخصص با حيثيت حرفه ای که دفاع از اون حرف اول و آخر توی زندگيشه، 

ی خستگی ناپذير و البته گاهی هم يک و يک وقت هم مثل يک مصلح اجتماعی با باورهايی جدی و کوششهاي
.آوانگارديست  

 
اينها وجوه متفاوتی از شخصيت توست که هيج کدومشون دووم نداره و تو بر حسب انگيزه ها و عواملی که تو 

.رو تحت تأثير قرار می دن يکی از اينارو روتقليد می کنی  
 

.و خم ، پستی و بلندی و نامطمئنراه زندگی با تو از جاده ای می گذره که اينا ساختن، پر پيج   
 

من نمی دونم تو خودت جی جوری می تونی البالی اين همه تخته سنگ جور وا جور، بزرگ و کوچيک سر 
.هر آن ممکنه يکی از اونا همه چيز رو له کنهکنی؟   

 
هميشه ! خود ماهرخ، يکجور و همه!   ولی من يک زندگی آروم و معمولی رو دوست دارم، من خودمم

يتونن پيش بينی کنن که راجع به فالن موضوع عقيده م جيه و يا عکس العمل من در مواجهه با بهمان کس چه م
. خواهد بود  

.اما تو خودت هم نمی تونی هيجکدوم از اينا رو پيش بينی کنی  
 

.من زندگی رو در بستر رودی آروم و با پيج و خمای معمولی می خوام، زنده زنده  
 

ت نمی کنيم و تو هر جور که دلت بخواد می تونی به اين ارتباط پايان بدی و يا که از روی ما با هيچ کس صحب
من رد شدی، خوب چی عيبی داره ميتونی مثل تحصيالتت و يا حرفايی که از اين و از اون گرفتی من رو هم 

.سرمايه ابراز وجود خودت بکنی همون وجودی که ارزشش رو توی تأييد بقيه جستجو می کنن  
 



من آدم بی انصافی نيستم، يک وقتايی می شد که تو خودت باشی، وقتی که توی شب شعر به خودت می 
لرزيدی و نگران من بودی  و يا وقتی که از کاظم می گفتی، وقتی که خطر به صالبه کشيده شدن من رو 

ی باريد اما من رو  پذيرفتی، تو آرزو می کردی کاش می شد همه درد و رنج روزگاربه يکباره به روی تو م
توی موقعيت خطرناک نکشونی،  تو وقتی توی ماشين نشستی، من نگرانت شدم می دونستم که به دشواری 

اما زندگی توی وجودت بود و به راحتی روی بال پرنده ای زخمی و بی پناه مرحم گذاشتی، . نفس می کشی
.ق بودی و نه با خيلی از انگيزه های اونمرحمی از وجود من و خودت، با اين که نه با روشهای اون مواف  

 
اول صبح روز هفده شهريوردوستات مثل من  به تو سر می زدن برای اين که تو در موقعيتی بودی که نقشی 
زنده از زندگی می کشيدی با فکر خودت و با احساس خودت و من هم نه برای محافظت از تو که اون خودت 

نجا و يا روی پشت بوما در دفاع از همافرای محاصره شده و دهها جای بودنت منو به اونجا می کشوند، او
تو، توی تابوت نقشهای کپی !  ديگه اما اينا جرقه هايی تو زندگی تو بودن  و با خاموش شدن انگيزه های قوی

شده خودت می خوابيدی مثل يک جسد،  همه اش مالحظه کاری وهمه اش حسابگری، تو با اين حسابگريات 
ده من رو تسخير کردی و بابام رو هم راضی اما من چی؟خونوا  

 
من علی رونده شده  و سر در گريبان روکه خودش بود و به همون چيزی که بود مصر بود رو به کسی که با 

.مهارت، خودش رو از سوراخ نظر تنگيای بابام عبور داده  ترجيح می دم  
 

ب ميمونی و باال پايين می ری، با نقشی عاريه ای از تو با يک موج قوی جون می گيری امابعدش باز روی آ
. زنده ها  

 
تو من رو دوست داری، می دونم، اما برای اين که به من عادت کردی، حاال من برای تو جزئی از اون 

چيزايی هستم که بدست آوردی ، شايد بخشی از يک حيثيت حرفه ای ،  حسادت مردونه تو هم هست، شايد تنها 
دگی که هنوز توی تو مونده همين حسادته اما اين برای زندگی کافی نيست، اگر جه که تو اون رو نشونی از زن

.هم به زودی از دست می دی مثل بقيه چيزای خوبت، وقتی که از داشتن من مطمئن بشی  
 

دگيت  نمی گم زيبايی من برای تو دست نيافتنيه ، نه ، تو يک نقاشی کشيدی و اون رو می خوای به ديوار زن
.بکوبی، ديگه هم ذوق و حوصله اين کار رو نداری، همونطور که گفتم مشکل حيثيتی هم داری  

 
اونوقته که فقط جاه . وقتی که ما ازدواج کنيم تو قلم موتو می گذاری کنار، دستات رو می شوری وديگه تموم

از نعمت اما ما می شيم مثل طلبيای تو به تو انگيزه می ده و صد البته که ما زندگی ای خواهيم داشت پر 
کاسبای دم پاچال که جرينگ و جرينگ ريختن يول توی دخلشون اونا رو تا دير وقت بيدار نگه ميداره، درست 

اونايی که هميشه ازشون بد می گفتی،  ولی من يک آدمم با انگيزه ای تموم نشدنی . مثل کاسبای دور حرم
.برای زندگی  

 
...نگ باشه اما روح زندگی توی اون رو به خاموشيه و تو ديوار زندگی تو هر چند هم قش  

 
با همه اينا به احترام ده سالی که به همديگه فکر کرديم، با هم بوديم، دويديم، کتک خوريم  و زخم زبون اين و 

اون رو شنييم  تصميم با تو، اگه می خوای تمومش کن و اگه می خوای هم من رو آزاد کن، من بالهای 
دارم که زيبايی پروازش رو  می شه توی اين نقاشی  ديد، حيف شوق پرواز اين پرنده نيست؟ اما تو نيرومندی 

.اگه می خوای ميتونی با يک حرف من رو از اون اوج په  پايين بکشی، درست مثل يک شکارچی  
 

يبائيش   رو از ز! هر دوی ما به نقاشی امير خان نگاه می کرديم، اون پرنده مغرور در  پرواز بود و خورشيد
.ن اضطراب تنهايی رو تداعی می کردپرواز اون به وام می گرفت، اما اين پرواز برای م  

 
زندگی برای من چيزی به اسم  بدون ماهرخ ،ی کردممن احساس مو سعادت من بود وماهرخ همه زندگی 
.وجود نخواهد داشت  

 
 در موردصفانه خودم در روزهای پرغرورم اين هم درسی بود که من بايستی از زندگی برای قضاوت غير من

.  اونايی که در عشقشون شکست خورده بودن می گرفتم  
                                                                                                    مهرماه هشتاد و يک     




